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ن أفضل 9 حكام مصارف  بينما كان حاكم مرصف لبنان رياض سالمة يكرّم ب�ي
يعية يطالب بتحقيق عن  ي جلس��ة عامة ت�رش

ن �ن مركزية، كان أحد النواب اللبناني�ي
امه بقانون النقد والتسليف. هذه مفارقة شهدنا فصولها  ن أرباح المركزي ومدى ال�ت
الملتبس��ة، فبدالً من أن تقدم التحية للحاكم الذي حافظ عىل االستقرار النقدي 
ي وللمالية 

ي حماية العملة اللبنانية وشكل صمام االأمان للقطاع المرص�ن
ونجح �ن

العامة اللبنانية طوال سنوات االأزمة، يخرج من يطالب بتحقيق يؤثر سلباً عىل 
. ن ائية لدى اللبناني�ي ي البلد، والقوة ال�رش

االأوضاع االقتصادية والمالية �ن

ي 
نم �ن ي موضع التشكيك، وهو بقيادة الحاكم ال�ت

ال يمكن أن يكون مرصف لبنان �ن
ي ترعى أعماله، ويقدم كل ما هو مطلوب منه 

شكل دقيق بالقانون والنصوص ال�ت
لوزارة المال بشفافية وصدق. واالأهم أن هناك حاكماً ناجحاً أدار االأمور المالية 
ي البلد وكانت النتيجة هذا االستقرار النقدي واالقتصادي والمالي 

والمرصفية �ن
ن أنفسهم بدوره الذي  الذي نشهده والثقة الدولية بسياسته، ال بل ثقة اللبناني�ي
شكل صمام أمان للنقد وطمأنة لمستقبل ودائعهم، عىل ما تؤكده االنجازات 

ي تحققت طوال 24 عاماً كان فيها رياض سالمة حاكماً مركزياً لكل لبنان.
ال�ت

نعرف أن السياسة النقدية لها كلفتها، وحماية المال العام أيضاً، فمرصف لبنان 
ي هندساته 

بصفته مسؤوالً عن إدارة السياسة المرصفية والسياسة النقدية نجح �ن
ة وجّنب البالد خّضات مالية محتملة، وحّف��ز القروض والعملية  المالية االأخ�ي
ي المصلحة عدم إثارة مواضيع غ�ي دقيقة وأسئلة ال أحد 

االقتصادية. ولذا تقت�ن
يعرف خلفياتها لكنها تؤثر عىل الوضع المالي العام.

مرصف لبنان أك�رش وضوحاً وشفافية
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والتي وصلت إلى 3.5 % في عام 2017 و3.6 % في عام 2018. 
وبينما أك��د رئيس البنك الدول��ي جيم يونغ كي��م أن البنك يعمل على 
االس��تثمار في رأس المال البش��ري، الذي يمثل عنص��ر دفع قوي 
لتحقيق التنمية االقتصادية المس��تدامة، كانت الضغ��وط األميركية 
تتوالى، إذ دعت الواليات المتحدة األميركي��ة صندوق النقد الدولي 
إلى إظه��ار انضب��اط مالي واتخاذ خي��ارات صعب��ة لخفض أجور 
إدارييه، كما دعته للمس��اهمة في إخراج الق��وى التجارية بعيداً عن 
االرته��ان للفوائ��ض. وحضت أيض��اً البن��ك الدول��ي على خفض 
قروضه الموجهة لل��دول المتوس��طة الدخل. وقال وزي��ر الخزانة 
األميركي ستيفن منوتشين، خالل االجتماعات: إن الصندوق بصفته 
مؤسسة عامة يجب أن يظهر انضباطاً مالياً مثالياً، وأن يكون فعاالً 
في اس��تخدام موارده المحدودة. وجاء الرد س��ريعاً م��ن الصندوق 
والنق��د، فأك��د األول أن “الصندوق مدرك ج��داً للتكالي��ف، ولذلك 
عملنا بميزانية ثابتة على مدى ست سنوات متتالية، وإدارتنا تجري 
مراجعة للرواتب بشكل منتظم”. أما البنك الدولي، فقال: إنه يهدف 
إلى وضع إجراءات جديدة لتعزيز قدرت��ه المالية، من بينها التمويل 

هواجس العقوبات وإجراءات المصارف المراسلة

محاولة تجنيب لبنان المخاطر
بينم��ا كان مصرف لبن��ان بقيادة س��المه يكثف اتصاالت��ه ولقاءاته 
في واش��نطن في محاولة لتخفيف تأثر لبن��ان ومصارفه وقطاعاته 
بالعقوب��ات الت��ي ق��ررت اإلدارة األميركية فرضها عل��ى كيانات 
وأعضاء تتهمهم باإلرهاب، كانت حملة في لبنان تس��تهدف الحاكم 
رياض س��المه قادها النائ��ب في البرلم��ان جورج ع��دوان، لكنها 
لم تؤثر عل��ى مكانة مص��رف لبنان وال��دور ال��ذي أداه على مدى 
السنوات الماضية في حماية النقد، وهو الذي تولى مسؤوليات كانت 
الدولة عاج��زة عن التصدي لها، وحمى القط��اع المصرفي وودائع 

اللبنانيين، وأنقذ في غير مرة المالية اللبنانية من السقوط.
جاءت المش��اركة المصرفي��ة اللبنانية ف��ي اجتماعات واش��نطن، 
لتؤكد الدور اإليجابي ال��ذي يؤديه حاكم مصرف لبن��ان في حماية 
المصارف اللبناني��ة وودائع اللبنانيين والتخفيف م��ن آثار العقوبات 
العش��وائية التي تتخذه��ا االدارة األميركية، تح��ت عناوين تجفيف 
منابع تموي��ل “حزب هللا”، وه��ي مهمة صعبة ف��ي الظروف التي 
تعانيها المنطقة والعالم، لكن الهدف تركز في ش��كل رئيس��ي على 
حماي��ة المؤسس��ات اللبنانية والمصرفي��ة والمالي��ة، وكيفية حماية 
النقد اللبناني وتثبيت استقراره في ش��كل دائم، وإن كانت العقوبات 
جزء من قرار سياسي أميركي ال يمكن تغييره، إنما يمكن الحد من 

تأثيراته السلبية على اللبنانيين.
عقدت االجتماعات الس��نوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك 
الدوليين في واشنطن بمشاركة كبار محافظي البنوك المركزية فى 
مختلف دول العالم ووزراء المالية وكبار مسؤولي القطاع الخاص 
وممثلي المجتمع المدني واألكاديميين وترك��ز النقاش حول قضايا 
االقتصاد العالمي ومكافحة الفق��ر والتنمية. وتن��اول النقاش قضية 
الديون الس��يادية فى البل��دان النامي��ة، مواطن الضع��ف والقصور 
المتزاي��دة والقدرة على مواجه��ة األزمات، إل��ى موضوع التعايش 
مع عدم المس��اواة والثروة التى ال تخضع للقياس، فضالً عن قضايا 

التنمية واألمن وكيفية اإلسهام فى تحقيق االستقرار.

توقعات النمو العالمي
وقبل بدء االجتماعات، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين 
الغارد أن تكون معدالت النمو العالمي أفضل من التوقعات السابقة 

كان طبيعياً أن يشارك لبنان في االجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ُعـقدت 
في العاصمة األميركية واشنطن، إذ تقدم مصرف لبنان بقيادة حاكمه رياض سالمه الوفد اللبناني مشاركاً الى 
جانب حكام المصارف العربية ووفود مصرفية مثلت جمعية مصارف لبنان، إضافة الى وزير االقتصاد اللبناني رائد 
خوري. وشارك لبنان أيضاً في المؤتمر السنوي الذي يعقده البنك الفدرالي االميركي في نيويورك حول “مكافحة 
تمويل اإلرهاب وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة”، وشكل ذلك العنوان األبرز في لقاءات واشنطن، كون 

لبنان يواجه عقوبات أقرها أخيراً الكونغرس األميركي.

كريستين الغارد
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المقب��ل أن تبلغ مع��دالت النمو م��ا يق��رب م��ن 3 %، أي أقل من 
معدالت النمو العالمي. واألسباب متنوعة، إما بسبب أمور مرتبطة 
باألسعار المنخفضة للنفط في ما يتعلق بالدول المصدرة، أو أسباب 
ترتبط بأن الدول العربية التي حققت مكاس��ب من انخفاض أس��عار 
النفط لم تعوض خس��ائر الدول األخرى في مع��دالت النمو، إضافة 
إلى المش��كالت التي ال يزال يعاني منها عدد من الدول العربية من 
نزاعات وصراعات وأزمات مختلفة. وكان الفتاً مناقش��ة مخاوف 
التراجع ع��ن الرقابة المالية التي اتبعت من��ذ األزمة المالية، إضافة 
إلى نقاش��ات حول أوضاع العالم بع��د األزمة المالي��ة، كما تطرق 
البحث الى تغيي��رات المن��اخ واألزم��ات المناخي��ة وتأثيرها على 
اقتصاديات الدول. فيما ركز البن��ك الدولي في تقاريره وملفاته على 

موضوع االستثمار في التعليم.

الملف اللبناني والعقوبات
ترك��ز النقاش على هام��ش اجتماعات واش��نطن عل��ى الموضوع 
اللبناني، ربطاً بالعقوبات األميركية. ففي صندوق النقد الدولي، عقد 
اجتماع موّس��ع عن لبنان شارك فيه المس��ؤولون في الصندوق عن 
الش��رق األوس��ط وعن لبنان، وانضم حاكم مص��رف لبنان رياض 
سالمة إلى اللقاء. وكان عرٌض لبناني للوضعين االقتصادي والمالي 
واإلصالحات المرتقبة، حيث أبدى مسؤولو صندوق النقد ارتياحهم 
للعرض اللبناني، معربين عن استعدادهم للمساعدة. وأوضح وزير 
االقتصاد رائد خوري، سلس��لة من التدابير اللبنانية التي تتوافق مع 

الداخل��ي والزيادات العام��ة واالختيارية في رأس المال، ليدرس��ها 
مجلس المحافظين بهدف التوصل إل��ى قرار خالل اجتماعات ربيع 

.2018

ال نتائج حاسمة لالجتماعات
لم تخ��رج االجتماعات الس��نوية بنتائج حاس��مة لعدد م��ن الملفات 
التي تركت ال��ى اجتماعات الربيع 2018. لك��ن النقاش تركز على 
اتجاهات معدالت النم��و االقتصادي العالمي، حي��ث أوضح تقرير 
اتجاهات النمو العالمية الصادر عن صندوق النقد، أن هناك قدراً من 
التحس��ن في معدالت النمو االقتصادي العالمي أفضل من التوقعات 
السابقة، ففي 2016 كان معدل النمو العالمي 3.2 %، وفي 2017 
وصل إلى 3.6 %، والمتوقع للعام المقبل تحسن طفيف ليصل النمو 
العالمي إلى 3.7 %. واستندت المناقشات إلى التقارير الصادرة من 
المؤسس��ات الدولية التي تقول إنه ال داعي للتعج��ل بالتفاؤل باتجاه 
صعودي في معدالت النمو، ألنه��ا أول زيادة لمعدالت النمو. فالعام 
الماضي ش��هد أقل معدل للنمو منذ األزمة المالية، لذا يرى البعض 
أنه يجب أخذ ه��ذه المعدالت بحذر وعدم اإلف��راط في التفاؤل، ألنه 
إذا حدث تقييد في اتجاهات السياسة النقدية في المستقبل فمن الممكن 
أن تقلل من معدالت النمو، ولو حدثت اضطرابات مالية في عدد من 

األسواق المهمة حول العالم فمن الممكن أن تؤثر في معدل النمو.
وبالنس��بة إلى منطقة الش��رق األوس��ط، فإن توقعات التقرير حول 
معدالت النم��و في المنطق��ة تدور ح��ول 2.2 %، والمتوق��ع العام 
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النظرة الدولية لمس��تقبل االقتص��اد اللبناني، مش��دداً على ضرورة 
األخذ باإلعتبار المشاكل التي يمر  بها لبنان من بينها مشكلة النزوح 
السوري التي تتخوف منها الدول جراء أي ضغط أمني على دولهم. 
وجرى بحث مع المس��ؤولين في البنك وصن��دوق النقد الدوليين في 
الخطة االقتصادية التي سيطلقها لبنان من اجل تكبير حجم اقتصاده، 
وم��ن اجل مواكب��ة البن��ك الدولي له��ذه الخط��ة الت��ي ترتكز على 
القروض المدعومة والمساعدات وفق خوري. وهناك مشاريع بنى 
تحتية تحّضرها الحكوم��ة بقيمة 14 ملي��ار دوالر، إضافة إلى انها 

ستقوم بتجهيز منصة اقليمية العادة اعمار سورية.
عقد الوف��د المصرف��ي اللبناني عل��ى هامش االجتماعات سلس��لة 
لقاءات مهم��ة، كان هدفها بالتنس��يق م��ع مصرف لبن��ان تجنيب 
القطاع المصرفي عالقة س��لبية م��ع البنوك المراس��لة. زار الوفد 
المصرف��ي عدداً من المس��ؤولين في مجلس��ي النواب والش��يوخ، 
والتقى مس��ؤولي اللج��ان المختّص��ة بمش��روع القان��ون المتعلّق 
المس��ؤولين  كب��ار  HIFPA 2017. كم��ا زار  ب�“ح��زب هللا” 
عن لبنان في وزارة الخارجي��ة ومجلس األمن القوم��ي في البيت 
األبي��ض. وكان لوفد جمعي��ة المص��ارف اللبناني لق��اء عمل هام 
في وزارة الخزانة مع المس��اعد الجديد لوزير الخارجية لش��ؤون 
مكافحة تبيي��ض األم��وال وتمويل األره��اب وفق ما ق��ال رئيس 
جمعية المص��ارف اللبنانية جوزف طربيه، حيث س��عت الجمعية 
من خ��الل هذه اللق��اءات كلّه��ا إلى تحيي��د االقتص��اد اللبناني عن 
االنعكاس��ات الس��لبية للتش��ريعات الجديدة، من جهة، وكذلك إلى 
تحصين القطاع المصرف��ي إزاء التداعيات الممكنة التي قد تترتّب 
على القان��ون الجديد، من جهة ثانية. وش��دَّد وف��د الجمعية تكراراً 
على كون التش��ريعات الحالية كافية، ما ينفي الحاجة إلى تش��ريع 
إضاف��ي، خصوص��اً وأن المص��ارف نجح��ت في تطبي��ق قواعد 
االمتث��ال من خالل اآللية الت��ي وضعها مصرف لبن��ان المركزي 
وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة األميركية. 
وش��ارك وف��د جمعية مص��ارف لبن��ان ف��ي المؤتمر ال��ذي عقده 
إتحاد المص��ارف العربية مع بنك اإلحتياط��ي الفدرالي االميركي 
وصندوق النقد الدولي حول موضوع “الحوار االميركي - الشرق 
أوس��طي مع القطاع الخ��اص” بتاريخ 16 تش��رين االول/اكتوبر 
2017، وشاركت فيه نخبة من أصحاب القرار المالي ومسؤولون 
في الوالي��ات المتح��دة االميركية ع��ن مكافحة تموي��ل اإلرهاب، 
كذلك مس��ؤولون عرب من وزراء وحّكام بنوك مركزية ورؤساء 

مصارف.
وانعق��د المؤتمر الس��نوي لمب��ادرة الح��وار األميرك��ي - العربي 
 US -MENA- Private Sector Dialogue المصرف��ي 
برئاس��ة نائب حاكم مصرف لبن��ان محمد البعاصي��ري في البنك 
المرك��زي األميرك��ي ف��ي نيويورك. ونوقش��ت خالل��ه مواضيع 
مصرفية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين العربي واألميركي، بما 
فيها موضوع مكافحة تبيض األم��وال وتمويل اإلرهاب. وحضر 
ملف تطبي��ق العقوب��ات األميركي��ة والعالق��ات بي��ن المصارف 

اللبناني��ة والمصارف المراس��لة، كذل��ك كان بحث ف��ي خطوات 
وقواع��د لمكافح��ة اإلرهاب وغس��ل األم��وال. ويعتب��ر المؤتمر 
أكبر تجمع مصرفي عربي أميركي يش��ارك فيه كبار المس��ؤولين 
االميركيين م��ن وزارة الخزانة وهيئة التحقيق الخاصة ورؤس��اء 
مص��ارف مركزية عربية ومص��رف لبنان وجمعي��ة المصارف. 
وقد شارك في حفل افتتاحه المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي 
الفدرالي األميركي مايكل هيلد، ومساعد وزير الخزانة األميركية 
الجديد لشؤون مكافحة تمويل اإلرهاب مارشال بيلينغسلي، ونائب 
حاكم مصرف لبنان المركزي الدكت��ور محمد بعاصيري، وكذلك 
األمي��ن العام التح��اد المص��ارف العربية وس��ام فت��وح. وتخلّلت 
المؤتمر مداخالت لوزي��ر االقتصاد اللبناني رائ��د خوري، ولعدد 
من ح��ّكام المص��ارف المركزي��ة وغيرهم م��ن ممثل��ي الهيئات 
المش��اركة. وعقد الوفد اللبناني المصرفي أيضاً، لقاءات عمل مع 

بعض المصارف المراسلة.

هواجس لبنانية
طرح أعضاء الوف��د اللبناني، وفي مقدمهم وزي��ر االقتصاد وحاكم 
مصرف لبنان الهواجس التي يشكو منها لبنان وبخاصة على صعيد 
انعكاس��ات أزمة المنطقة عليه وتحّمله ألعبائه��ا والدور المفصلي 
الذي يؤديه القطاع المصرفي اللبناني الذي يش��ّكل العامل األساسي 
لالس��تقرار االجتماعي والسياس��ي ومصدر تمويل رئيس��ي للدولة 
اللبنانية. وفي المقابل، أك��دت جمعية مصارف لبنان في لقاءاتها مع 
مسؤولي المصارف المراسلة أو مع الكونغرس واإلدارة األميركية 
االلتزام بالقواعد المصرفية العالمية، ومنها األميركية بوجه خاص، 
كون معظ��م العمليات تتّ��م بال��دوالر األميركي وعب��ر المصارف 
األميركية المراسلة. وقد أبدت إدارات هذه المصارف لوفد الجمعية 
وفق ما قال رئي��س الجمعية ج��وزف طربيه ف��ي مؤتمر صحافي 
ارتياحها لكون العالقات تتَّسم باإليجابية واالستمرارية نظراً لحسن 
إدارة المخاط��ر لديها، كم��ا أثنى مس��ؤولو المص��ارف األميركية 
المراسلة على ش��فافية العالقة مع المصارف اللبنانية وعلى سرعة 

ودقة المعلومات المتعلّقة بالعمليات المصرفية.
وشدد وفد الجمعية س��واء لدى اإلدارة األميركية أم لدى المصارف 
المراسلة على أال يكون أيُّ تطبيق للتشريعات الجديدة مضّراً أو أن 
تنتج عنه أضرار جانبية بلبنان وباقتصاده ومصارفه المؤتمنة على 

مدّخرات اللبنانيّين.

موضوع العقوبات
لم يكن ممكن��اً لدى الوف��ود اللبنانية إيق��اف العقوبات الت��ي قررتها 
االدارة األميركي��ة، لكن ب��دا أن الثق��ة المصرفي��ة العالمية بحكمة 
مصرف لبنان ثابتة ومؤك��دة. وإذا كان البحث تركز على موضوع 
العقوبات لجهة تجني��ب القطاع المصرف��ي أي واجب��ات جديدة أو 
ضغوط إضافية، ف��إن الكالم اللبنان��ي رأى أن التش��ريع األميركي 
الس��ابق أو الحالي، كاٍف لمتابعة األهداف التي يرمي إليها الُمشترع 
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البنك المرك��زي اللبناني من خالل إش��رافه الدقي��ق والفاعل على 
عملية االمتثال، أعطى طمأنينة لكل العالم الذي يتعاطى مع لبنان.

وعما إذا توّس��ع الجانب األميركي بالعقوبات لتشمل حلفاء “حزب 
هللا” ومؤسس��ات إضافية، كيف س��ينعكس ذلك عل��ى المصارف، 
أجاب طربيه: الس��ؤال المط��روح لم يُثر عملي��ة تبييض األموال، 
بل قيام بع��ض المصارف المراس��لة بإقف��ال عدد من الحس��ابات 
في بعض ال��دول نتيجة قلّة العملي��ات التجارية وع��دم ربحيّة هذه 
الحس��ابات. وعندم��ا تطّرق��ُت إلى ه��ذا الموضوع ل��م أكن أقصد 
لبنان بل ال��دول العربية الت��ي نش��اط تجارتها الخارجي��ة ضعيفاً 
جداً، وقلنا لهم إقفال حس��ابات مصارف صغ��رى تخرجوا خارج 
الحياة االقتصادية، مجموعة كبيرة من هؤالء الناس في تلك الدول 
التي أكثر ما تحت��اج إليه هو نمو اقتصادي وتضام��ن الدول الغنيّة 
وقدرات المصارف ودورها في المسؤولية االجتماعية وخصوصاً 
المصارف األميركية التي تس��تفيد من التج��ارة العالمية في العالم 
كله، وقلنا إذا كانت هن��اك منطقة في العالم لديه��ا ضعف عمليات 
وقلّ��ة ربحيّة، ال يج��ب على القط��اع المصرفي العالم��ي وتحديداً 
األميركي، أن يقفل هذه الحسابات لما يتعلق فقط بضعف الربحيّة. 
وأبلغناهم بأن إذا كان الموضوع يتعلق باإلرهاب، فنحن موافقون 
على ذلك، إنم��ا إذا كان مرتبطاً بع��دم الكفاية ف��ي الربحيّة فنعتبر 
أن هن��اك مس��ؤولية اجتماعية وعالمي��ة في عدم ت��رك القطاعات 

المصرفية ومجتمعاتها باالنهيار نتيجة ندرة العمليات فيها.
يبقى أن االتصاالت التي رافقت زيارة الوفد اللبناني الى واش��نطن، 
أعادت الثقة ال��ى الدور الري��ادي ال��ذي يؤديه مص��رف لبنان في 
عالقاته الخارجية وفي سياس��ته المالية والنقدية الداخلية. فسياس��ة 
مصرف لبنان اتجاه البلد والقطاع المصرفي، كانت سياس��ة ناجحة 
األوضاع االقتصادية والنقدية حتى اآلن.وفق اعت��راف الجمي��ع وأدّت إلى م��ا أدّت إلي��ه من اس��تقرار في 

األميركي، ومن األفض��ل أال يُدخل إلى التش��ريع العالمي عقوبات 
جديدة تتطلب آليات جديدة من القطاع المصرفي، وال س��يما القطاع 
المصرفي اللبناني، والذي قام بكل الموجب��ات المطلوبة منه ضمن 
آلي��ات امتثال يُش��رف عليها المرك��زي اللبناني، وه��ي مقبولة من 

اإلدارة اللبنانية ويتقيد بها الجميع.
ويبدو أن ال ش��يء مؤكداً في ما يتعلق بالتفه��م األميركي للهواجس 
اللبنانية ف��ي ش��أن العقوب��ات، على رغم م��ا أوضحه مس��ؤولون 
أميركيون من أن القطاع المصرفي هو استراتيجي الستقرار لبنان 
السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي وحتى األمن��ي. ووفق جمعية 
المصارف، فإن األميركيي��ن مدركون تماماً لل��دور الذي يلعبه هذا 
القطاع في تمويل االقتصاد اللبناني والسلطات الرسمية في لبنان. أما 
بالنسبة إلى المصارف المراسلة، فإن اآلليات الجديدة توضع بحسب 
المستجدات، إذ ال شيء جديداً مطلوباً من المصارف اللبنانية يفوق 

ما هو مطلوب منها اآلن.
وأوضح طربي��ه في مؤتم��ره الصحافي ال��ذي عقده ف��ي بيروت 
عن محاضرت��ه األخيرة ف��ي نيوي��ورك، أن��ه كان يتكلّ��م بصفته 
الرئي��س التنفي��ذي التح��اد المص��ارف العربي��ة ال��ذي يجمع كل 
المص��ارف العربية، وقال: كان��ت إلى جانبنا مجموع��ة من حكام 
المص��ارف المركزي��ة الع��رب، كل لديه مش��كلة مختلفة، س��واء 
المحافظ الفلس��طيني الذي يعاني من مواجهة مصارف فلس��طينية 
مش��كالت في منطقة حم��اس وغيرها م��ن البن��وك. إن مصارف 
الشرق األوس��ط في معظم الحاالت ونتيجة وجود الئحة كبيرة من 
العقوبات التي تُف��رض في المنطقة، حيث تتواج��د المنظمات التي 
تالحقه��ا اإلدارة األميركية كما تالح��ق دول أيضاً ف��ي المنطقة، 
هناك حذر ف��ي التعاطي مع بعض القطاع��ات المصرفية العربية، 
وتجميد لحس��ابات، وهن��اك متابعة يومي��ة لهذا الموض��وع، لكن 
القطاع المصرفي لم يكن مشموالً بهذه الهواجس بالنسبة إلينا، ألن 
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تحس��ين التقنيات واألنظمة التي ترعى العمل ب��األوراق المالية في 
لبنان، “وذلك استباقاً لخصخصة البورصة اللبنانية التي باتت قريبة 
)2018( بعدم��ا أقرها مجلس ال��وزراء، واطالق األس��واق المالية 

وتخصيصها”.
وأكد س��المه أن “اآلليات التي وضعها المركزي اللتزام العقوبات 
األميركي��ة على “حزب هللا” مس��تمرة وكافية، “وق��د لقيت ترحيبا 
وارتياح��ا م��ن مس��ؤولي الخزان��ة األميركي��ة الذي��ن التقيناهم في 
واش��نطن، وسنس��تمر في معالجة قواني��ن العقوبات ضم��ن اآللية 
عينه��ا”. ولفت ال��ى ان العقوب��ات هي مش��ددة ف��ي مضمونها من 
األساس، “لكنها توسعت بالنس��بة الى خارج لبنان”. واكد انه على 
تنسيق مستمر مع وزارة الخزانة األميركية، “اال ان اآلليات القائمة 
كافية لتطبيق العقوبات باالضافات التي أدخل��ت عليها”. وقال: إنه 
عقد اجتماعات أيضاً مع معظم المصارف المراسلة، “ولم نتلق أي 
تحفظ أو تغيير في موقفها، ال بل ان بعضها يعتزم توسيع اشغاله في 
لبنان”، معتبراً ان تلك المواقف تؤكد على االستقرار في السياسات 
المعتمدة ومتابعة االعم��ال على نحو طبيعي. ولف��ت الى انه تلّمس 
من قب��ل اإلدارة األميركية والمص��ارف األميركي��ة ارتياحا “ولم 
نش��عر بان أحداً يريد األذى للبنان”. ولفت إل��ى ان االجتماعات مع 
بها، “وقد شرحنا لهم كل األوضاع باألرقام والوقائع”.المس��تثمرين في األوراق المالية اللبنانية كشفت استمرار اهتمامهم 

سالمه: الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة

وقال س��المه: إن أجواء اجتماعات واش��نطن كانت إيجابية عموماً، 
وخصوصاً ان بعثة الصندوق زارت لبنان مؤخراً، وستصدر تقرير 
المادة الرابعة Article IV في كانون األول/ديس��مبر المقبل، حيث 
ستشدد كما العادة على مسألة العجز المالي المتنامي في لبنان. ولفت 
الى انه شرح لمس��ؤولي الصندوق الثوابت التي يعتمدها المركزي، 
مش��يراً إلى أن  البنك يبقي بأدوات السوق، الفوائد مستقرة من خالل 
الهندسات بما يدعم الوضع االقتصادي، فال يرتفع التسليف، ويدعم 
أيضا مالي��ة الدولة لجهة ضب��ط خدمة الدي��ن. وأكد اس��تمرار هذه 
السياسات مدعومة بما يس��تجد من تطورات، مشيراً في السياق الى 
ان ميزان المدفوعات سجل حتى نهاية أيلول/سبتمبر تقلصاً في حجم 
العجز بمقدار 242 مليون دوالر “وهذا ما يجعله في وضع التوازن، 
الن نمو الودائع غير المقيمة بأكثر من مليار دوالر عادة، تُحتس��ب 

بشكل سلبي في ميزان المدفوعات. لكن الوضع بات إيجابياً اليوم”.
وفي ما يتعلق باالجتماعات مع مس��ؤولي البن��ك الدولي، قال حاكم 
مصرف لبنان: “لقد وقعنا اتفاقاً يقضي بعقد مؤتمرات مشتركة في 
بيروت )اكثر من مؤتمر س��نوياً( من اجل تطوي��ر المفاهيم الجديدة 
في عالم الم��ال والمص��ارف، وسيش��ارك فيه القط��اع المصرفي 
العربي إضافة الى اللبناني، بما يمنح بيروت الحيثية التي تس��تحقها 
في هذا المجال”. ولفت ال��ى توقيع اتفاق آخر م��ع البنك الدولي في 
ما يختص هيئة األس��واق المالية، من أجل إرس��ال بعثة تعمل على 

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سالمه إلى الثوابت التي يعتمدها المصرف، لجهة االستقرار في سعر صرف 
الليرة، موضحاً أن  المركزي لديه كل اإلمكانات ليبقى مسيطراً على السوق.

كالم سالمه جاء خالل اتصال مع موقع Arab Economic News من واشنطن حيث شارك في االجتماعات السنوية 
لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكان له لقاءات مع مسؤولين أميركيين ومستثمرين، كما تم تكريمه على 
هامش االجتماعات من قبل مجلة “غلوبال فاينانس” للسنة الثانية على التوالي لتصدره الئحة أفضل حكام 

بنوك مركزية في العالم، الذين تميزوا بنيلهم درجة “A” المرموقة.
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سالمه: حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق

رد حاكم مصرف لبنان رياض سللامه في بيان، 
علللى كام النائللب اللبنانللي جورج عللدوان في 
جلسة مناقشة الموازنة لجهة أن “مصرف لبنان 
يجللب أن يدفع للخزينة ما يقللارب المليار دوالر 
نتيجة الفوائد على سندات الخزينة”، وقال الحاكم 
سللامه: “لم تمض سنة من السنوات الل20، التي 
تحدث عنهللا النائب عدوان ولللم يقدم المصرف 
المركزي على قطع الحسللاب السنوي والتقدم به 
إلللى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه 

ضمن القانون”.
وأشللار سللامه إلى أن حسللابات مصرف لبنان 

خاضعة للتدقيق من قبل شللركتين دوليتيللن خارجيتين ال عاقة لهما بمصرف لبنان، 
وقال: “تحدث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي 
في محفظته كأنها هي فقط البند الوحيد في المصرف وتشكل الدخل الكلي للمصرف، 
بينمللا مصرف لبنان من حيث القانون يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. 
وعليلله أيضللاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع األسللواق بناء للمادة 70 مللن قانون النقد 
والتسللليف للحفاظ على االستقرار النقدي. لذا، هنالك نقص في تحليل النائب عدوان، 

وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد.
ولفت سامه إلى أن “البنك المركزي له مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف 
أخرى لها عاقة بكلفة مهام البنك وغيره”، مشيراً إلى أن “مصرف لبنان خال الفترة 
التللي تحدث عنها النائب عدوان حول إلى الخزينة 4 مليللارات و500 مليون دوالر، 

وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دوالر إلى 3 مليارات دوالر أميركي”.

رياض سامه

اتفاقية بين “التمويل الدولية” و“لبنان والمهجر”

لبنان  بنلللك  وقع 
والمهجللللر ملللع 
مؤسلسة التمويلل 
الدوليللة، اتفاقيللة 
تمويللل تجللاري 
نلطلللاق  توسلللع 
وصلول عملللاء 
المصلللرف إلللى 
األسلواق العالمية 

وتدعم التجارة عبر الحدود وتعزز النمو االقتصادي. وبموجب االتفاقية، فإن ضمانات 
“التمويل الدولية” ستدعم قدرة البنك على تقديم التمويل التجاري لعمائه المستوردين 

والمصدرين في األسواق الناشئة، عبر تخفيف مخاطر تحديات المعامات التجارية.
وأكللد رئيللس مجلللس إدارة “لبنان والمهجر” سللعد أزهري، أن التعللاون الجديد مع 
المؤسسة سيوسع قدرات البنك في مجال التمويل التجاري من خال إتاحة فرص أكبر 

لعمائه للوصول إلى األسواق الدولية والناشئة.

وقع محافظ سلللطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ووالي 
بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، مذكرة 
تفاهللم ثنائية في إطار عاقات التعللاون التي تربط بين 
المؤسسللتين. وتهللدف االتفاقيللة إلى تحقيللق مزيد من 
التعاون فللي المجاالت ذات االهتمام المشللترك إضافة 
ًلتبادل الخبرات السلليما فللي ميادين السياسللة النقدية، 
االسللتقرار المالي، الرقابة المصرفية، الشللمول المالي 
والثقافللة المالية، كما مكافحة غسللل األمللوال وتمويل 
اإلرهللاب، والبحللوث والنشللر واإلحصللاء، والموارد 
البشرية، والتخطيط االسللتراتيجي والتنظيم المحاسبي 

وغيرها.

تفاهمبين بنك المغرب
وسلطة النقد الفلسطينية

حصللد بنك أبوظبللي األول جائزة “البنللك األكثر أماناً 
في الشللرق األوسللط”، ضمن جوائز مجلللة “غلوبال 
فاينانللس” ألفضل البنوك لعللام2017. إذ احتل المرتبة 
ل4 ضمن قائمة األسللواق الناشئة، والمرتبة ل17 ضمن 
البنوك التجارية العالمية، في حين شغل المركز ل31 في 
قائمللة البنوك األكثر أماناً في العالم. وقال نائب الرئيس 
التنفيذي لبنك أبوظبي “أندريه الصايغ”: نحن فخورون 
بهذا التكريم الذي يعكس مدى قوتنا على الصعيد المحلي 

واإلقليمي والدولي.

“أبوظبي األول” البنك األكثر أمانًا
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بنك “سباديل” ينتقل من كتالونيا

قرر بنك سللباديل، أحد أكبر المصارف اإلسبانية، أن يتبع خطى شركات أخرى نقلت 
مقراتها القانونية خارج كتالونيا. وقالت هيئة سللوق المال اإلسللبانية “سي إن إم في”: 
إن مجلللس مدراء “سللباديل” فللي اجتماع غير عادي، وافق على نقل مقره المسللجل 
إلللى أليكانت. ودفعت األنباء عن تغيير مقر البنك، الذي لن يكون له تأثير عملي على 
العماء، لتعزيز سللهم المصرف في بورصة مدريد بعد أن هبط مع أسللهم شللركات 

كثيللرة عقللب اسللتفتاء االنفصللال. 
كمللا قامللت مؤسلسلللات عللدة مثل 
“بروكلينك اكسلبيرت” لمستلزمات 
األسللنان و“يورونللا” لاتلصاالت 
جينوميكللس”  و“أوريللزون 
للتكنولوجيللا الحيوية بنقللل مقراتها 
خارج كاتالونيا خوفللاً من تداعيات 

مالية وأمنية.

“سيتي” يخطط لعمليات توظيف

أكللدت الرئيسللة التنفيذية لسلليتي 
غروب العربية السعودية، كارمن 
حللداد، أن المصللرف يرغب في 
توظيف ما يصل إلى 20 مصرفياً 
في السللعودية، حيللث يخطط لبدء 
العمليات رسللمياً في الربع األول 
مللن عللام 2018، بعللد أن حصل 
على ترخيص لتقديم خدمات بنوك 

االسللتثمار في المملكة. وقالت حداد: إن برنامج اإلصاح االقتصادي للمملكة سيوفر 
فرصاً في مجال األنشطة المصرفية االستثمارية عبر عمليات الخصخصة ومن خال 

تشجيع السكان على ادخار المزيد من األموال.

كشللفت إحصاءات البنك الدولللي أّن كلفة تحويل 200 
دوالر من أميركا إلى لبنان هي ثاني أغلى كلفة في العالم 
بعد تايلند )24.10 دوالر(، إذ بلغت 22.78 دوالراً في 
الفصللل الثالث من 2017، أي ما يعاِدل 11.39 % من 
قيمة المبالغ المرسلة. وارتفعت كلفة تحويل 500 دوالر 
مللن أميركا إلى لبنان حتللى 30.29 دوالراً  في الفصل 
الثالث من السللنة، من 29.97 دوالراً في الفصل الثاني 
منلله. وأشللارت إحصللاءات البنك إلى أّن كلفة إرسللال 
200 دوالر مللن كندا إلى لبنان قد تراجعت إلى 20.71 
دوالر، من 23.45 دوالر في الفصل الثاني من 2017. 
وعاد لبنان إلى مركللزه كالوجهة األغلى لتحويل 200 

دوالر من ألمانيا بل26.65 دوالر.

لبنان األغلى في التحويالت المالية

وقع بنك سورية الدولي اإلسامي مع الشركة السورية 
لاتصللاالت اتفاقيللة تسللديد فواتيللر الهاتللف الثابللت 
بحضور المدير العام للشركة السورية لاتصاالت بكر 
بكر والرئيس التنفيذي لبنك سللورية الدولي اإلسامي 
عبد القادر الدويك، ووفقاً لاتفاقية يقوم البنك من خال 
خدمة “سللداد”، وبموجب تفويض من العميل باقتطاع 
قيمة فاتورة الهاتف الثابت من حسابه المصرفي بشكل 
مباشر ويتم تحويل المبلغ إلى حساب الشركة السورية 

لاتصاالت.

أزمة قطر أوقفت العملة الخليجية الموحدة“سداد” من “سورية الدولي اإلسالمي”

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشلليد 
محمد المعللراج: إن األزمة بيللن قطر وبعض 
دول الخليللج األخرى قد أوقفللت التقدم صوب 
عملللة موحدة لدول مجلس التعللاون الخليجي، 

مضيفاً أنه يأمل في استئناف المشروع قريباً.
يشللار إلى أن دول الخليج تبحث إنشللاء عملة 
موحدة منذ سللنوات لكللن االقتصاديين يرونه 
احتمللاالً بعيللداً. وانسللحبت دولللة اإلمللارات 
العربية المتحدة من المشللروع، كما لم تشارك 

رشيد محمد المعراجبه سلطنة عمان.
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مصر: قانون جديد لكشف التعامالت بالبورصة

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، 
أن مشللروع قانللون البنللوك الجديد نص علللى إلزام 
مسللؤولي إدارات البنوك باإلفصاح عن أماكهم وعن 
تعاماتهم الشخصية في األسهم  في البورصة التي يجب 
أن تعرض على مجالس إدارتهم وعلى البنك المركزي 
وأي تعامللات مالية أخرى منعللاً لتضارب المصالح 
ومنعاً السللتغال المعلومات الداخلية، وإفصاحها عن 

إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.
وأكللد عامر أن قانون البنوك الجديد شللمل مقترحاً لفصل رئاسللة مجلس اإلدارة عن 
اإلدارة التنفيذيللة، حيللث من غير المائم أن يختللار الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس 
الللذي يراقب اإلدارة التنفيذية. وأوضح أن مشللروع القانون نص أيضاً على ضرورة 

اإلفصاح عن الماك الخارجيين لألسهم في البنوك التي تمتلكها صناديق خارجية.

طارق عامر

KEE SAFETY إنفستكورب” يستحوذ على“

أعلن بنك إنفستكورب أنه توصل التفاق مع شركتي “دنيدن” و“إل.دي.سي” يستحوذ 
بمقتضاه على شركة KEE SAFETY البريطانية المختصة بتوريد منتجات وحلول 
السامة، مقابل 280 مليون جنيه استرليني )370 مليون دوالر(، ضمن خطة لزيادة 
االسللتثمارات خال 5 أعوام لتبلغ 50 مليار دوالر عن طريق توسيع األعمال القائمة 

واالسللتحواذات فللي مجللاالت مثل 
البنيللة التحتية. وتأسسللت الشللركة 
البريطانية التي تعتبر المزود العالمي 
لمنتجات السللامة، عللام 1934 في 
مدينللة برمنغهام ويعمللل فيها 480 
شخصاً، كما تنتشر عملياتها في 10 
دول منها الواليات المتحدة والصين.

ضللخ جهللاز قطللر 
لاسللتثمار أكثر من 
20 مليللار دوالر في 
المصرفللي  القطللاع 
للبللاد، وذلللك فللي 
خطوة تهدف لتخفيف 
آثللار الملقلاطلعلللللة 
العربيلللة للدوحللللة، 

حسللبما أوردت صحيفللة “فايننشللال تايمللز”. ونقلت 
الصحيفللة البريطانيللة عن وزير الماليللة القطري علي 
شريف العمادي قوله: إن الدوحة لجأت إلى ودائع جهاز 
قطر لاستثمار لتوفير سيولة في المصارف، بعد خروج 
رؤوس أموال أجنبية من قطر تتجاوز قيمتها 30 مليار 

دوالر أميركي بعد المقاطعة.
وتابللع الوزيللر القطللري: “ما قمنا به هللو جلب بعض 
السلليولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة 
المالية وصندوق الثروة السلليادية القطللري، وهو أمر 

طبيعي، وإن هذه الخطوة استباقية ووقائية”.

قطر تضخ  المليارات
في قطاعها المصرفي

علي شريف العمادي

وقعت شركة “كيان” السعودية للبتروكيماويات اتفاقية 
تسللهيات مرابحة إسللامية مع البنك األهلي التجاري 
بضمان من شللركة “سللابك”، المسللاهم الرئيسللي في 
الشللركة. وتشللمل اتفاقية التمويللل 1.2 مليللار دوالر 
أميركي لغرض سللداد القرض السابق مع البنك األهلي 
التجللاري والبالغة قيمتلله 4.5 مليللار لاير )1.2 مليار 
دوالر(، تم استخدامه لتمويل تكاليف المشاريع واستحق 
فللي آب/أغسللطس الماضللي. كما حصلللت كيان على 
تسهيل إضافي بقيمة 150 مليون دوالر لغرض تمويل 
المشاريع التوسللعية القائمة، مثل مشروع زيادة الطاقة 

اإلنتاجية لإليثيلين، ومشروع أوكسيد االيثيلين النقي.

اتفاقية تمويل ضخمة
بين كيان واألهلي

BNP يستثمر في الطاقة المتجددة

أعلن بنك BNP Paribas الفرنسي مجموعة إجراءات جديدة تستهدف دعم التحول في 
مجال الطاقة من خال إيقاف التعامل مع الشركات التي تركز على إنتاج الغاز والزيت 
الصخري. كما قرر وقف تمويل أي مشروع للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما 
من المنطقة القطبية. وبحسللب بيان للبنك، فإن اإلجراءات الجديدة تتكامل مع قراراته 

السللابقة لتقليللل دعللم مناجللم الفحم 
وزيللادة تمويل مشللروعات الطاقة 
المتجددة إلى 15 مليار دوالر بحلول 
2020 ، كما يعتزم تخصيص 100 
مليون يورو لاستثمار في الشركات 
الناشللئة التي تعمل في مجال ابتكار 

حلول للتحول نحو الطاقة النظيفة.
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المشللرق  بنك  أطلق 
أول بنك رقمي جديد 
ومتكامللل يقدم جميع 
المصرفية  الخدمات 
الفوريللة عبر قنوات 
رقمية فقط ومن دون 
فللروع لتلبيللة جميع 
احتياجللات العمللاء 
المصرفيلللة تلحلللت 

اسللم “المشلللرق نيو”. ويقدم  البنك الرقمي الجديد كل 
الخدمللات المصرفية بما في ذلك انضمللام العماء إلى 
البنللك والمبيعللات والخدمات والمعامللات عن طريق 

المنصات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف الذكي.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبد العزيز الغرير: 
إن البنك الجديد يسعى إلى توفير خدمات مصرفية سهلة 
ومريحللة وآمنة، مقارنة مع تجربللة البنك التقليدية التي 

تعتمد على زيارة العماء للفروع.

QNB يحقق أرباحًا فوق التوقعات

اطالق “المشرق نيو” الرقمي

سجلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB نمواً كبيراً في األشهر التسعة األولى من 
العام 2017 الحالي، إذ نما صافي األرباح 6 % ليصل إلى 10.3 مليار لاير )2.69 
مليللار دوالر( بالتللوازي مع زيادة فللي إجمالي الموجللودات 11 % مدعومة بنمو 
محفظة القروض 14 %. وحافظ البنك الذي يعمل في 31 بلداً حول العالم على معدل 

القللروض غيللر العاملللة من 
محفظة القروض عند 1.8 % 
في الوقت الذي سللاهمت فيه 
السياسللة المتحفظة للبنك في 
تحسللن كفاءة المصاريف إلى 
االيللرادات لتصل إلى 29 % 
وارتفاع في نسبة كفاية رأس 

المال إلى 15.4 %.

عبد العزيز الغرير

تولى كل من بنك ABC، “أبوظبي األول” و“ستاندرد 
تشللارترد” ترتيب قرض مشللترك لبنك رأس الخيمة 
الوطنللي بقيمللة 350 مليللون دوالر أميركللي ألجللل 
اسللتحقاق لمدة ثاث سللنوات. إذ أعلللن األخير أنه تم 
التوقيع علللى القرض المخصص ألغللراض التمويل 
العللام بعد أن كانت عملية الجمع في البداية بقيمة 250 
مليللون دوالر أميركي، لتختتم بقبول جيد من السللوق 
مع فائض كبير في االكتتاب ومشللاركة من قبل البنوك 
اإلقليميللة والدولية، لذلك قللرر أن يرفع حجم القرض 

إلى 350 مليون دوالر.
وشللارك في عملية االكتتللاب 22 بنكاً من دول مجلس 

التعاون الخليجي، أوروبا، وآسيا.

قرض مشترك لـ“رأس الخيمة”

إعادة افتتاح مصرف حكومي بالموصل

أعادت الحكومة العراقيللة فتح أول مصرف حكومي 
لهللا فللي مدينة الموصللل. وقال مدير فللرع مصرف 
الرشلليد الحكومي، أزهر محمد، إن االفتتاح جاء بعد 
غلق المصارف الحكومية منذ قرابة 3 أعوام ونصف 
العام بسللبب سيطرة تنظيم “داعش”. وأوضح محمد، 
أن افتتاح المصرف سيسللهم بشللكل كبيللر في إنعاش 
الحركللة االقتصادية بالموصل، بعللد ركود اقتصادي 
شل حركتها التجارية. مشيراً إلى أن المصرف سيباشر 

صللرف المبالغ المتراكمة للمتقاعدين فللي عموم محافظة نينوى، بدالً من الذهاب إلى 
العاصمة بغداد، كما سينشللط التعامات المصرفية مع منظمات أجنبية ضمن حمات 

األعمال والمساعدات االنسانية.

أزهر محمد

مكتب لـ“بنك مصر” في موسكو

افتتللح بنك مصللر، ثاني أكبر بنللك حكومي، مكتباً 
تمثيلياً له في موسكو لتسهيل االستثمارات المصرية 
في روسلليا. وقال رئيس مجلللس إدارة البنك محمد 
األتربللي: إن المهمة الرئيسللية للمكتب هي تعزيز 
العاقللات التجارية بين روسلليا ومصر، وضمان 
وجود ظروف مواتية لرجللال األعمال المصريين 
الذيللن يهدفون لاسللتثمار في روسلليا. مضيفاً: أن 

الدخول إلى السوق الروسي هو خطوة نادرة لبنك أجنبي، فمعظم البنوك األجنبية التي 
افتتحت فروعا لها في روسيا فعلت ذلك قبل األزمة المالية 2008 - 2009. ويتجاوز 
عدد عماء المصرف 7 مايين، فيما يصل رأسللماله إلى 26.6 مليار جنيه مصري 

)1.5 مليار دوالر(.

محمد األتربي
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على أال تقل مدتها عن ش��هر، أو تحويل القيمة بالليرات الس��ورية 
إلى حس��اب المس��تفيد لدى أي مصرف عامل أخر م��ع التزام هذا 
المص��رف عدم تس��ليم ه��ذه القيمة قبل مرور ش��هر عل��ى تاريخ 

ورودها إليه.

ويمكن للمستفيد من أي حوالة إن رغب بتحريك قيمتها قبل انقضاء 
فترة الشهر الحصول على تمويل قصير األمد مقابل قيمتها بالليرة 
الس��ورية في الحس��اب المصرفي للمس��تفيد مباش��رة مقابل تكلفة 
نس��بتها 1 % لصالح المصرف العامل الممول، واحتس��اب المبالغ 
التي تش��ترى م��ن حصيلة الح��واالت الش��خصية ومن ش��ركات 
الصرافة ومكاتبها ضمن مراكز القطع التش��غيلي، مع تعديل نسبة 
الهامش زيادة بحي��ث تصبح 8 باألل��ف )0,008 %( ب��دالً من 4 
باأللف )0,004 %( من دون تقاضي أي عموالت إضافية بموجب 

التعليمات.

وماذا بالنسبة لشركات الصرافة والحواالت المالية الداخلية؟
ألزمناه��ا تحويل حصيل��ة القطع إل��ى أحد المص��ارف العاملة في 
يوم العمل التالي كحد أقصى، وبالنس��بة ألي حوال��ة ترد أو عملية 
ش��راء تتم نقداً بالبنكنوت بقيمة تس��اوي أو تقل عن 1000 دوالر 

د. دريد درغام

درغام: تكامل في السياستين النقدية واإلنتاجية

هل اس���تقرار الصرف ناجم عن سياس���ات جديدة أم بدء تعافي 
العملية اإلنتاجية؟

بالتأكيد هو ناجم عن العمليتي��ن معاً، فالسياس��ة النقدية باتت أكثر 
اس��تقراراً ووضوحاً وما من تراجع عن القرارات، وباتجاه محدد 
وهو ت��واؤم العرض والطل��ب النق��دي، والقرارات الت��ي اتخذها 
المص��رف منذ بداية تس��لم الحكوم��ة الجديدة مهامه��ا وحتى اآلن 
أنتجت تكامل السياسة النقدية مع السياس��ة اإلنتاجية، وقد أصدرنا 
مؤخراً مجموعة م��ن التعليمات بخصوص تنفيذ ح��واالت القطع 
األجنبي الواردة م��ن الخارج لألغ��راض الش��خصية عن طريق 
المصارف المس��موح له��ا التعام��ل بالقط��ع األجنبي وش��ركات 
الصرافة والحواالت المالية الداخلية حصراً وبالليرات الس��ورية، 
اس��تثناًء من أح��كام ق��رار اللجنة اإلداري��ة في مصرف س��ورية 
المركزي في هذا الخصوص، والتي من شأنها تعزيز روافد القطع 
للخزينة، تأسيس��اً على االجتماع الذي عقد مؤخ��راً في المركزي 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير االقتصاد والتجارة 
الخارجي��ة ورئيس هيئ��ة التخطي��ط والتع��اون الدول��ي ومديري 

المصارف العاملة، وممثلي شركات الصرافة.

ما هي الخطوط العريضة لهذه التعليمات؟
لقد ألزمنا المصارف بالنس��بة ألي حوالة ترد أو أي عملية ش��راء 
تتم نقداً بالبنكنوت بقيمة تس��اوي أو تقل عن 1000 دوالر أميركي 
أو ما يعادلها، تسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة للمستفيد قيداً 
في حس��ابه أو نقداً، وما فوق األلف دوالر حوالة أو بنكنوت فإنها 
تخضع لمجموعة من األحكام، حيث يقوم المصرف بتقييد المقابل 
بالليرات السورية بسعر ش��راء الحواالت الش��خصية الواردة في 

نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ العملية.

كما يلتزم المصرف التصرف بمبلغ كل مس��تفيد بأح��د الخيارات 
المتاح��ة له م��ن كل حوالة، والتي تش��مل تس��ليم القيم��ة بالليرات 
الس��ورية ش��ريطة مرور ش��هر على قيدها في حس��اب وس��يط، 
أم تحويل القيمة بالليرات الس��ورية إلى حس��اب وديعة للمس��تفيد 

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن استقرار سعر 
صرف القطع األجنبي في السوق السورية ناجم عن استقرار السياسة النقدية، كما عن جملة من اإلجراءات التي 
أفرزت تكامل هذه السياسة مع العملية اإلنتاجية، بالتوازي مع إقرار جملة من المعايير الخاصة بتنفيذ حواالت 
القطع االجنبي الواردة من الخارج لألغراض الشخصية (على سبيل الحصر)، من قبل المصارف المسموح لها 

التعامل بالقطع وشركات الحواالت المالية الداخلية وبالليرات السورية.
وأشار إلى أن الجزء اإلهم من بنية البيئة اإللكترونية بات جاهزاً لتعميمه بما فيه إدارة المحافظ اإللكترونية 
وعمليات التقاص، في حين يجري العمل حالياً على إعداد المحولة الوطنية للدفع اإللكتروني، وذلك بخبرات 

محلية صرفة وبتكلفة زهيدة جداً.
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واالعتماد على مقدراتهم الطبيعية ومالهم الخاص في مضارباتهم، 
فمن المؤكد أنهم لن يكونوا بالحماس نفسه في المضاربة قياساً إلى 

مضاربتهم بأموال الدولة نفسها.

هل لعبت ضوابط االس���تيراد دوراً ف���ي هذا األم���ر وفي تعزيز 
المخزون أو الحفاظ عليه؟

لم يتم مطلق��اً تقييد االس��تيراد المتصل بالعملي��ة اإلنتاجية والمواد 
األساس��ية للدولة، بل أكثر من ذلك إن القيود الت��ي فُرضت خالل 
الفترات الماضية -عندما كان الس��عر غير جيد- كانت أكبر بكثير 
م��ن اآلن، ومع ذلك لم تتحس��ن األم��ور، وبالتالي فالفكرة بش��كل 
عام أنها تناغم بي��ن أمرين اثنين: هما السياس��ة النقدي��ة، والخطة 
الحكومية لتش��جيع اإلنت��اج، م��ع التركيز عل��ى اس��تيراد المواد 
األساس��ية الالزمة لإلنتاج من دون المواد الكمالي��ة، بالتوازي مع 
االنتصارات الت��ي يحققها الجي��ش العربي الس��وري على أرض 
الواقع، وكذلك اكتس��اب المزيد من ثقة المواطنين بكل ش��رائحهم 
ومراكزهم المالية، لجهة أن التقلبات الت��ي كانت تحدث أيام زمان 
والتي كانت سبباً في اهتزاز الثقة بالليرة السورية لم تعد موجودة، 
وبالتالي لم يعد م��ن مبرر للق��ول بوجود زعزعة في االس��تقرار 

االقتصادي السوري أو في السياسة النقدية.

أين وصلتم في معضلة القروض المتعث���رة في ظل لجان متعددة 
تتابع الملفات؟

ال يُش��ِرف المص��رف المرك��زي على عم��ل لجنة الق��رار 253 
)وهي اللجنة التي تم تش��كيلها من رئاس��ة مجلس الوزراء لمتابعة 
القروض المتعثرة(، بل يوجد في لجنة كل مصرف من المصارف 
ممثل عنه م��ع باقي الجه��ات ذات الصل��ة، أي أن األم��ر يتم من 
قبل المركزي على ش��كل متابعة للموضوع عس��ى أن يكون أداء 

المصارف حالياً أفضل من أدائها خالل الفترة الماضية.

وبحس��ب المؤش��رات التي بين أيدينا فإن ما تم إنج��ازه لغاية األن 
جيد ج��داً، وعلي��ه ف��إن أدّت االج��راءات والضوابط أداًء حس��ناً 
خالل الفترة المقبلة فيمكن تعميمها، وعليه، فاألمل بالنس��بة لنا في 
مصرف س��ورية المركزي هو أن يتم تقييم أداء اللجان بعد أن مر 
حوالى تس��عة أش��هر على مباش��رتها عملها، وهو أمر من المؤكد 
أنه يتم م��ن قبل رئاس��ة مجلس ال��وزراء والحكومة، أم��ا إن كان 
من إجراءات تّمت وأفرزت س��رعة في عملي��ة التحصيل، فاألمل 
تطبيقها عل��ى جميع المص��ارف، وأن تتخذ كضواب��ط عامة وبعد 
ذلك يُطلب م��ن كل المصارف اتباعها، وتباش��ر باق��ي اللجان أو 

الجهات الرقابية مراقبة عملية التطبيق على أرض الواقع.

هل يعن���ي ذلك أن المرك���زي ينتظ���ر النتائج لتحدي���د الضوابط 
النهائية في كل الملفات؟

خ��الل الفترة المقبل��ة، وفي م��ا يتعلق بالق��روض المتعث��رة، فإن 

أميرك��ي أو ما يعادلها، تقوم الش��ركات ومكاتب الصرافة بتس��ليم 
قيمتها بالليرات الس��ورية مباش��رة للمستفيد بس��عر شراء عمالت 
تس��ليم الحواالت ال��واردة ف��ي نش��رة المص��ارف والصرافة، ثم 
تقوم ببيعها إل��ى أي مص��رف عامل لق��اء قيامه بتس��ليمها القيمة 
المقابلة بالليرات الس��ورية نقداً أو في حس��اباتها بس��عر وس��طي 
نش��رة المصارف والصرافة، أما ما يفوق ال���1000 دوالر أو ما 
يعادله��ا، فيطبق عليها أحد األحكام التي تش��مل تحويل الش��ركات 
يومياً حصيل��ة حواالتها من القطع إل��ى أي مصرف عامل يرغب 
بش��رائها، أم تلتزم المصارف العامة المرخص لها التعامل بالقطع 
األجنبي بش��راء أي حصيلة حواالت ترد إليه��ا، أو قيام المصرف 
المش��تري بقيد مختلف الحواالت الواردة إليه من خالل المجموع 
بالليرات السورية بسعر ش��راء عمالت تس��ليم الحواالت الواردة 
في نشرة المصارف والصرافة، وفق ما يرد في كل جدول خاص 
بكل عملة يوم وصول الطلب في حس��اب وس��يط م��ع عمولة في 
حس��اب جاري ش��ركة الصرافة أو الحواالت المالية الداخلية لدى 
المصرف المشتري، ومع فتح المجال للش��ركات للتقدم بطلب بيع 
الحواالت الشخصية إلى مصرف سورية المركزي فقط للحواالت 
الت��ي وردت قبل تاري��خ 8 / 10 / 2017 ولم تس��لم قب��ل التاريخ 

المذكور حصراً.

إجراءات عدة تمت لتمويل المش���روعات المتوسطة والصغيرة، 
على ماذا اعتمدتم فيها؟

لقد انطلقنا في ه��ذه اإلجراءات من خ��الل معايير التس��ليف التي 
ركزت على العملية اإلنتاجية، وكانت األولوية فيها بشكل أو بأخر 
للمش��اريع اإلنتاجية والمتعاملين مع المص��ارف، حتى ال يتكرس 
لدى المنتجين أو التجار أو لدى الصناعيي��ن مفهوم أن المصارف 
هي فقط لالقتراض، ب��ل المطلوب هو حصيلة نش��اطهم اإلنتاجي 
والتي يجب أن تظهر في حساباتهم المصرفية بشكل دائم، أما عند 
رغبتهم وبناء عل��ى حركة نش��اطهم التي تظهر ف��ي المصارف، 
فبإمكانهم أن يحصلوا على أضعاف ذلك وف��ق الضوابط الخاصة 

التي وضعها مصرف سورية المركزي بهذا الشأن.

ما كان السبب الرئيسي إليقاف جلسات التدخل في سوق القطع؟
السبب الرئيس��ي لوقف جلسات التدخل أن من الس��هل على الناس 
الذهاب باتجاه تقلبات حادة عندم��ا يضاربون بأموال الدولة، ولكن 
وق��ف التدخل منعه��م من التالع��ب باحتياط��ي الدولة م��ن القطع 

األجنبي، فكانت النتيجة استقرار السعر.

واألمر بس��يط ج��داً: فم��ن المع��روف أن ما ح��دث خ��الل الفترة 
الماضية ه��و تدخل م��ن االحتياطي الخ��اص بالدول��ة، وبالتالي، 
فعملية المضاربة صعوداً أو هبوطاً بأموال جمعتها الدولة أساس��اً 
خالل عقود من الزمن - بالنس��بة للناس- هو أمر سهل، أما عندما 
يُمنع بيع القطع األجنبي لهم ويُلزمون بالعودة إلى دورهم األصلي 
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مص��رف س��ورية المرك��زي ينتظ��ر نتائ��ج تحليل عم��ل اللجان 
ومقارنة أداء المص��ارف مع الفت��رة الماضية، ومق��دار إيرادات 
األداء ف��ي التحصيل، وه��ل كان أكث��ر أم أق��ل؟ ومق��دار اعتبار 
المص��ارف للضواب��ط الت��ي وضعت م��ن عدم��ه خ��الل الفترة 
الماضي��ة، أم��ا إن كان كل ذلك ال��كالم موجود وحقيق��ي واألداء 
أفض��ل والتحصيل ارتفع، فيت��م وضع ضوابط نهائي��ة جديدة بناء 
على تجربة ه��ذه اللجان، وال يخف��ى أن هذا األمر يمك��ن متابعته 
أيض��اً من قب��ل اإلعالم، بحي��ث يتم االستفس��ار عن أخ��ر النتائج 
ومقارنتها مع نتائج أداء الفترة الماضية بالنس��بة لكل مصرف من 
المصارف، ف��إن كان األداء جي��داً )كما وصل إلين��ا( يجب تعميم 

الضوابط وبأسرع وقت.

ما المطلوب من المصارف في ظل هذه المعطيات؟
بناًء عل��ى كل ما يتص��ل بالضواب��ط الخاصة بعم��ل المصارف، 
وما يتصل باإلجراءات المحتملة للتس��ريع ف��ي عملية التحصيل، 
فال يوج�د أي مب��رر للمص��ارف لتق��ول إن ش��ه�يتها لالق��راض 
قليل��ة أو كبي��رة ألن اإلق����راض والمعايي����ر الت��ي وضعه����ا 
مصرف س���ورية المركزي ه��ي للمص��ارف العاملة م��ن عامة 
وخاصة وبش��كل ع�ام، فبالنس����بة للمص��ارف العام����ة عندم��ا 
يوج��د الوضوح في معايي��ر التس��لي�ف فم��ن مصلحتها تطبيقه��ا 
بحذافيره��ا ألنها تش��جع المقترض ال��ذي يتعام�ل م��ع المصرف 
لي���س فق�ط على االقتراض، بل على توس�عة نش��اطه كذلك،  فإن 
كان المتعامل تاج��ر أو طبيب أو صيدالني وال يظه��ر ما لديه من 
حصيلة أموال في حساباته المصرفية، فإنه ال يستحق االقتراض، 

وهذه هي القاعدة.

هل اهتمام المرك���زي بمنظومة الدفع اإللكترون���ي لتقديم خدمة 
للمواطن أم أن لها تأثير على االقتصاد الكلي؟

اهتمام مصرف س���ورية المركزي بالبيئ��ة اإللكترونية أمر مؤكد 
وحقيق��ي، فالمص��رف عم���ل عل��ى بني����ة الدف����ع اإللكترون��ي 
ونسَّ�����ق فيه��ا حتى ف����ي م��ا يخت����ص باألم��ور التقني���ة م��ع 
وزارة االتص��االت، وه��و م��ن اهت��م بأم��ور الدف��ع اإللكتروني 
المصرفي، ب��ل أكثر من ذل��ك فق���د َعِم��ل المركزي م��ع وزارة 
المالي��ة لمعرف��ة م��ا ال��ذي تفيده البيئ��ة اإللكتروني��ة )إن ُطبِّقَت( 
في السياس��ة الضريبية مس��تقبالً، األمر الذي أفرز تناغم��اً حقيقياً 
مع وزارة المالية ومع رئاس��ة مجل��س الوزراء ح��ول أهمية هذا 
الموضوع، وبناء عليه أقرت الحكومة منذ أربعة أش��هر بنية الدفع 
اإللكترون��ي الجدي��دة التي اقترحه��ا مصرف س��ورية المركزي، 
والتي تتضمن وضوح الرؤية لجهة أن هن��اك مرّكبات ضرورية 
جداً لعمل المصارف في سورية، وكذلك للسياس��ة النقدية السليمة 
وعلى رأس��ها وجود منظومات مثل abgs وach بمعنى منظومة 
الح��واالت الفورية اإلجمالي��ة، وهي عبارة ع��ن منظومة تختص 
بالح��واالت الكبي��رة للتج��ار والصناعيين ورج��ال األعمال ومن 

يرغب م��ن المواطنين بمبالغ كبي��رة تتجاوز الملي��ون وحدة نقدية 
على س��بيل المثال، وفي هذه الحالة وحتى ال تستغرق الحوالة بين 
مصرف وأخ��ر يومين أو ثالثة، تت��م العملية بالزم��ن الحقيقي لها 
بمعدل نصف س��اعة ال غير، وهذا الكالم يعن��ي نتائج إيجابية جداً 
على مس��توى االقتصاد الوطني، بالنظر إلى أن الزمن المستغرق 
مع إطالق هذه المنظومة يفرز تس��ريع العملي��ة اإلنتاجية ويصبح 
فيها الكس��ب في كل عملية نحو خمس��ة أيام، ويمك��ن بالتالي توقع 
اإليجابيات على مس��توى االقتصاد الكلي والمكاس��ب التي تتحقق 
من ذلك بعد الفراغ منها بشكل كامل وتطبيقها، وذلك ينطبق أيضاً 
على منظومة التقاص اإللكتروني للشيكات مثالً، حيث كان الشيك 
يستغرق للتحصيل بين مصرف وأخر بين أربعة وخمسة أيام، أما 
األن وبوجود منظومة التقاص اإللكترون��ي التي عمل عليها أيضاً 
مصرف س��ورية المركزي يتم التحصيل في اليوم نفسه، ما يعني 

أيضاً تسريعاً لإلنتاج.

كيف نُفِّذت هاتين المنظومتين في ظل ظروف غير مساعدة؟
منذ بداية تس��لمي مهامي في مصرف س��ورية المرك��زي، قررنا 
أن األولوي��ة القصوى ه��ي لهاتي��ن المنظومتين، وبالتال��ي وبدالً 
من الذهاب باتجاه تكلفة تت��راوح بين 2 و2.5 مليار ليرة س��ورية 
تقريباً، حاولن��ا أن ننفذهما بش��كل محلي وبتكلفة أق��ل بكثير، وها 
نح��ن األن فالبرامج ق��د نُفِّ��ذَت وُوِضعَت وم��ا نقوم ب��ه حالياً هو 
تدري��ب المصارف عل��ى ه��ذه البرامج الت��ي انتهت من��ذ حوالي 
األربعة أش��هر، مع األخ��ذ بعين االعتب��ار أن التدريب يس��تغرق 
وقتاً ألن��ه يحتاج بنية تحتية ل��دى المصارف كما يحت��اج تدريبها، 
وهذا يعني )وكما تشير المعطيات الموجودة( أن عمليات التدريب 
س��تنتهي في وقتها المح��دد، فالبرمجي��ات الت��ي كان المركزي قد 
وعد بتنفيذها في الشهر السابع قد انتهت ونُفِّذت، وبالتالي فعمليتي 
التدريب واستصدار التشريعات وبنية االتصاالت في كل مصرف 
ستس��تغرق وقتاً لن يتجاوز الش��هر، وبع��د ذلك يكون بي��ن أيدينا 
تطبيق حي له��ذا الموض��وع وسيلمس��ه المواطن��ون على أرض 

الواقع.

عملتم أيضاً على المحولة الوطنية للدفع اإللكتروني، ماذا عنها؟
بالت��وازي م��ع كل م��ا عملن��ا علي��ه ف��ي مج��ال البيئ��ة والدف��ع 
اإللكترونيي��ن، فقد باش��رنا العمل على منظوم��ة المحولة الوطنية 
وإدارة الَمَحاف��ظ اإللكتروني��ة، وق��د كان هنال��ك مناقصتي��ن في 
المصرفي��ن العق��اري والتج��اري ولكن -ولألس��ف- ل��م تنجزان 
ألس��باب مختلفة، وبالتال��ي كان الق��رار بوجوب القي��ام بذلك في 
أسرع وقت ممكن حتى تكون بين أيدينا مع بداية العام المقبل إدارة 
جاهزة وتامة للَمَحافظ )والتي س��تكون هي المكّون الثالث بأجزائه 
المختلف��ة(، وبناء عليه س��يكون المرك��زي عند الوع��د بأن تكون 
األول )حزيران/يونيو( من العام المقبل 2018.البنية اإللكترونية للدفع في س��ورية قد اكتملت م��ع نهاية النصف 

18
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والصناعة، عب��د هللا بن أحمد آل صال��ح، الكلمة الرئيس��ة األولى، 
حيث ش��دد على ضرورة تطوير نماذج إدارية رشيدة في االقتصاد 
اإلسالمي والتعلم من تجارب الدول األخرى في هذا المجال. واعتبر 
أن األط��ر القانونية المتس��قة ووض��ع قواعد وإج��راءات نموذجية 
للتحكيم ف��ي المنازع��ات المالية اإلس��المية، واالبت��كار من خالل 
القطاعات المتنامية مثل صناعة الحالل والتكنولوجيا هي وسيلة من 

شأنها النهوض بأعمال التمويل واالقتصاد اإلسالمي.
أحمد خان

وألقى الرئيس التنفيذي لش��ركة فجر كابيتال المحدودة، إقبال أحمد 
خان، الكلم��ة الرئيس��ة الثانية، حيث أوض��ح أن صناع��ة التمويل 
اإلس��المي بدأت كصناعة متوافقة مع أحكام الش��ريعة اإلس��المية 
وقد انعكس ذلك على التحديات التي واجهه التمويل اإلس��المي في 
البدايات من خالل تبني نموذج مصرفي من أجل تجنب تقديم مفهوم 
جديد تماماً قد يفتقر إلى المصداقية وتجنب تحقيق لوضع حرج. ومع 
ذلك، فإن التمويل اإلس��المي قد حقق تقدماً كبيراً في بعض البلدان، 
وهناك حاجة إلى التركي��ز على نم��وذج إدارة األصول وهو أقرب 
إلى مبادئ التمويل اإلسالمي. وتش��هد قمة مجلس الخدمات المالية 
اإلس��المية حضوراً مميزاً لقادة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية 
البارزين، وخاصة أعضاء مجلس الخدمات المالية اإلس��المية من 
بين السلطات الرقابية واإلشرافية، والمنظمات الدولية والمؤسسات 
العربية المتحدة.المالية، فضالً عن المشاركين من القطاع المالي في دولة اإلمارات 

نحو تجديد زخم التمويل اإلسالمي 

المنصوري
وفي كلمت��ه االفتتاحية، قال المنص��وري: حقق النظ��ام المصرفي 
اإلسالمي في دولة اإلمارات نجاحات عديدة خالل األعوام السابقة، 
وتش��كل الدولة اليوم مقراً ل�8 بنوك إسالمية. وأش��ار إلى أن النظام 
المصرفي اإلس��المي في الدولة يتميز بكونه قوياً ويتمتع بالسالمة 
المالية، اذ تفوق نس��بة كفاية رأس المال 16 % إلى 17 % بالنسبة 
لرأسمال المال األساسي، وتبلغ نسبة األصول السائلة 17 %، وهي 
أعلى من النس��بة اإللزامية المقررة ب � 10 %. وعليه، فإن البنوك 

اإلسالمية تمثل إحدى ركائز االستقرار للقطاع المالي في الدولة.
 خوخر

وأوضح األمين الع��ام باإلنابة لمجلس الخدمات المالية اإلس��المية، 
زاه��د الرحم��ن خوخ��ر، أن هناك تق��دم كبير ف��ي مج��ال التمويل 
اإلس��المي على عدة أصعدة. ورغم ذلك فقد حذر أصحاب االهتمام 
لصناعة التمويل اإلسالمي من اإلفراط في الرضى عن المزايا التي 
تحققت خالل العقد الماضي، مش��يرا إلى أن التمويل اإلس��المي ال 
يزال قطاعاً متخصصاً في عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي. 
مش��يرا أيضاً إلى أن االنكماش االقتصادي األخير كشف كذلك عن 
الحاجة إلى إعادة تجديد الزخم في التمويل اإلس��المي لتحقيق سوق 
أكبر بكثي��ر وأكثر قوة وش��فافية. وأش��ار إلى 4 عوام��ل تعد هامة 

لتمكين هذا االنتعاش.
 آل صالح

وألقى وكيل وزارة االقتصاد اإلماراتية لش��ؤون التجارة الخارجية 

انطلقت أعمال قمة مجلس الخدمات المالية اإلسالمية للعام 2017 التي تحمل عنوان “نحو تجديد زخم التمويل 
العربية  اإلمارات  مصرف  محافظ  قبل  من  ترحيبية  بكلمة  النمو”  على  والحفاظ  المرونة  ترسيخ  اإلسالمي: 
المتحدة المركزي، مبارك راشد خميس المنصوري، حيث عقدت أعمال القمة في أبوظبي، واستضافها مصرف 

اإلمارات المركزي.
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في البنوك.
وأكد أن المؤسس��ة ال تزال تراق��ب قطاع التأمي��ن رقابة صارمة والت��ي نتج عنها 
إيقاف عدد من الشركات بسبب عدم إعطاء العمالء حقوقهم، ووجود أشخاص غير 

مرخصين ُمكنوا من ممارسة التأمين.

سياسة االستثمار مستمرة
وق��ال الخليف��ي: إن��ه ال يوج��د تغيير جوه��ري في سياس��ة االس��تثمار ف��ي البنك 
المركزي. أضاف أنه ال يتوقع أن تنقل الحكومة أي احتياطيات أجنبية إلى صندوق 
االستثمارات العامة، وهو الصندوق الس��يادي الذي تعززه المملكة حتى يتمكن من 

قيادة مشاريع كبيرة للتنمية االقتصادية.
وبيّ��ن الخليفي إلى أن “س��اما” رخص��ت مؤخراً لش��ركة تمويل عق��اري مملوكة 
بالكامل لصندوق االس��تثمارات العامة، مش��يراً إلى أن المملكة تخوض في الوقت 
الراهن عملي��ة تقييم للحص��ول على عضوي��ة دائمة ف��ي مجموعة العم��ل المالي 

المهتمة في إصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب وغسل األموال.
ورداً على سؤال حول اتجاه سعر الفائدة السائد في المعامالت بين البنوك السعودية 
)س��ايبور(، أجاب وكيل محافظ مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي لالس��تثمار أيمن 
السياري، إن “مستويات اليوم تعكس مستوى السيولة في النظام والتي تبدو وفيرة. 
أسعار الفائدة في الواليات المتحدة”.ال نتوقع تحركات كبيرة في س��ايبور، ارتفاعاً أو انخفاضاً، ربما بخالف اقتفاء أثر 

السعودية: عملة رقمية تجريبية للتداول بين البنوك

أض��اف الخليفي خ��الل المؤتم��ر الصحفي الذي 
عقدته مؤسس��ة النق��د العربي الس��عودي مؤخراً 
في مقرها في الرياض، لمناس��بة إصدار التقرير 
السنوي الثالث والخمسين لمؤسس��ة النقد العربي 
السعودي الذي يس��تعرض التطورات االقتصادية 
والمالي��ة ف��ي المملك��ة خ��الل ع��ام 2016، أن 
األص��ول االحتياطي��ة ل�“س��اما” ال ت��زال جيدة 
وبلغت 1.8 تريليون لاير في شهر أغسطس/آب، 
وتغطي أكثر من 30 ش��هراً من واردات المملكة 
من الس��لع والخدمات، وتمثل أكثر من 70 % من 

الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية.

متانة القطاع المصرفي
للمص��ارف  الموح��د  المال��ي  المرك��ز  وع��ن 
التجاري كش��ف المحافظ عن متان��ة وقوة القطاع 
المصرف��ي بالمملكة، واس��تمرار توس��عه بتقديم 
الخدمات المالي��ة والمصرفي��ه للعمالء، مش��يراً 
إلى أن مطلوبات المصارف م��ن القطاع الخاص 
انخفض��ت بنس��بة 1 % ف��ي ش��هر أغس��طس/

آب وبلغ��ت 1422 ملي��ار لاير، مبين��اً أن معظم 
الق��روض االس��تهالكية  ف��ي  االنخف��اض ج��اء 
والشركات، ومضيفاً أن األصول األجنبية سجلت 
للمصارف التجارية خالل الثمانية أش��هر األولى 
ارتفاعاً بنس��بة 4 % لتصل إلى 235 مليار لاير، 
في حي��ن ارتف��ع إجمالي ودائ��ع البن��وك المحلية 
ف��ي ش��هر أغس��طس/آب بنس��بة 2.6 % مقارنة 

بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأش��ار إل��ى أن المرحل��ة المقبل��ة ستش��هد نهاية 
لوجود الري��ال الورقي في المملك��ة، مؤكداً أنه ال 
يرى س��بباً النخفاض الريال في العقود اآلجلة في 
س��وق الصرف، فالس��يولة في النظام المصرفي 
جي��دة، وال توجد مخاوف من الق��روض المتعثرة 

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، عن تخطيط المؤسسة إلطالق عملة رقمية 
تجريبية للتداول بين البنوك لمواكبة التطورات العالمية. وقال: إن المؤسسة تلقت 3 طلبات للحصول على 
تراخيص مصرفية، مشيراً إلى وضع خطة لتدشين العملة الرقمية التجريبية الجديدة. وأكد أن هذه العملة 
مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية إلصدارها للتداول بين األفراد والشركات، ولكن لمواكبة التطور 
التقني، قررت “ساما” أن تبدأ بمشروع تجريبي إلصدار عملة رقمية ليكون تداولها محصوراً بين البنوك لتفادي 
أي أثر  اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي الوقت نفسه النظر في الجوانب اإليجابية للتجربة والنظر في استمرارها 

أو إيقافها.
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مواصلة ترقية نظمها المتخصصة بمكافحة غس��يل األموال للبقاء على اطالع دائم 
بأحدث التوجهات التقنية. ويس��هم امتالك نظ��م مركزية للتعامل م��ع التنبيهات في 
تس��هيل مراقبة أمن البيانات، والحد من تكاليف دعم تكنولوجيا المعلومات وتعزيز 

التعاون في مختلف مستويات المؤسسة”.

االمتثال للوائح
وقال رئيس قس��م تكامل المخاط��ر والتحليالت ف��ي بنك عوده، أنطوان ميوش��ي، 
أثناء حديثه في القمة: “مع التطور المس��تمر لألنظمة المصرفية، وما تشهده البيئة 
التنافس��ية من تغيير متواص��ل، يتعي��ن علينا كمصرف حي��وي أن نبق��ى ممتثلين 
لهذه اللوائح ومواكبين لتل��ك التغيرات، في ظ��ل الكم الهائل من البيان��ات التي يتم 
إدخالها يومياً من خالل قنوات مختلفة. ال ش��ك بأن هناك حاجة ماسة لالستفادة من 

التحليالت التخاذ قرارات حكيمة وضمان استدامة القيمة”.
وتؤدي حلول مكافحة غس��يل األموال من “س��اس” دوراً مهماً ف��ي تزويد العمالء 
بالقدرة على التصدي لتحديات البيانات، من معالج��ة البيانات الكبيرة إلى الوصول 
والتكامل مع المصادر القديم��ة - واألهم من ذلك، تتضمن حلول “س��اس” واجهة 
إلكترونية تمنح المفتش��ين وجهة نظر ش��املة لبنود العمل، ووصوالً س��هالً لقاعدة 
للجهات التنظيمية.بيانات مركز المعرفة، وتحافظ على مكانة المؤسس��ة في الجانب الصحيح بالنسبة 

تطوير عمل المصارف لمراقبة األنشطة غير المشروعة

تحديات البنوك والشركات
وتواجه منطقة الش��رق األوس��ط تحدي��ات فريدة 
نظراً للمجموعة الواسعة من البنوك والمصارف 
الدولي��ة والمحلية الت��ي تتمتع بحض��ور عالمي، 
وش��ركات الخدم��ات المالي��ة رفيع��ة المس��توى 

وعمليات التحويل النقدية.
وأش��ارت 71 % من ش��ركات الش��رق األوسط 
المش��اركة في الدراس��ة إلى أنها أجرت عمليات 
تفتيش على مكافحة غسيل األموال خالل العامين 
الماضيين، بالمقارنة مع المتوس��ط العالمي الذي 
يبلغ 50 %، فيما ش��كلت ج��ودة البيانات تحديات 

واضحة ل�35 % من الشركات المشاركة.
وج��اء توظي��ف ك��وادر العم��ل ذات الكف��اءات 
المناس��بة بمثابة التحدي األكبر لالمتثال لمكافحة 
غسيل األموال بالنس��بة إلى 35 % من الشركات 

المشاركة.

تقليل التكاليف
الوف��ود  اطلع��ت  التحدي��ات،  له��ذه  وللتص��دي 
المش��اركة في فعاليات “منتدى ساس لالبتكار في 
الخدمات المالية بلبن��ان”، الت��ي اختتمت مؤخراً 
على رؤى مفصلة حول قدرة البيانات والتحليالت 
على مس��اعدة قطاع الخدمات المالية في المنطقة 
للتص��دي لتهديدات غس��يل األم��وال، م��ع تقليل 

التكاليف واتخاذ اإلجراءات التنظيمية المشددة.
وفي ه��ذه المناس��بة، ق��ال  مدي��ر قس��م االحتيال 
وممارس��ات المعلوم��ات األمني��ة لدى “س��اس” 
كري��س ماكاول��ي: “في ض��وء ارتف��اع مخاطر 
أنش��طة غس��يل األم��وال، والتش��ريعات الناظمة 
المتطورة باس��تمرار، ينبغي أن تعتمد المصارف 
عل��ى اس��تراتيجية متط��ورة فيما يتعل��ق بمراقبة 
األنش��طة غي��ر المش��روعة، ويتوج��ب عليه��ا 

تعتبر عمليات غسيل األموال، إلى اآلن، مشكلة رئيسية لمؤسسات الخدمات المالية في شتى أنحاء العالم. 
واستناداً إلى دراسة “المسح العالمي للجريمة االقتصادية” التي أجرتها “برايس ووتر كوبرز” في عام 2016، تقّدر 
عمليات التحويل المالية القائمة على أنشطة غسيل األموال بين 2 % و 5 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، 

وبقيمة تقارب بين 1 و 2 تريليون دوالر أميركي سنوياً.
وفي ضوء ازدياد صعوبة وضع التشريعات الناظمة المعنية حول العالم، أشارت الدراسة إلى احتمال أن يصل 
اإلنفاق على االلتزام بمكافحة غسيل األموال إلى 8 مليارات دوالر أميركي بحلول نهاية عام 2017، مع فرض 

غرامات أعلى ووجود احتماالت أكبر لتدمير سمعة الشركات.
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أعلنت ش��ركة التأمي��ن والخدم��ات الصحي��ة العالمية 
“س��يغنا” ع��ن أول برنام��ج للتأمين الصح��ي الخاص 
لألفراد في الش��رق األوسط، المصمم خصيصاً لألفراد 
المتنقلين على الصعيد العالمي لسد الثغرات في شرائح 
التأمين الصحي والذي يمتثل للوائح هيئة الصحة بدبي. 
وتق��دم خطة برنامج “س��يغنا هيلثغ��ارد أس ام” عالجاً 
ف��ي المستش��فيات ورعاية األمومة وخدم��ات العيادات 
الخارجية كما الخدمات المتخصصة والوصفات الطبية، 
إضافةً إلى تغطية حاالت الطوارئ أثناء التواجد خارج 
المنطقة. وسعياً للحد من أعباء التكاليف الصحية للعمالء 
ومن يُعيلونهم، فيمكن ش��راؤها على 3 مستويات، بناًء 

على متطلبات الميزانية والسفر لدى الفرد.

أول برنامج تأمين فردي
من “سيغنا”

استثمار شركات التأمين في سوق دمشق

أعلن مدير عام هيئة اإلش��راف على التأمين س��امر 
العش، ع��ن مش��روع اس��تثمار لش��ركات التأمين 
في س��وق دمش��ق ل��ألوراق المالية، وذل��ك لتجميع 
ش��ركات التأمين على نافذة االستثمار. وقال: إن هذا 
المشروع سيغطي المش��اريع المتعثرة، وإن إطالق 
صناديق اس��تثمارية هو األهم في سياق عمل الهيئة 
ضمن خطة إعادة إعمار س��ورية بالتعاون مع هيئة 
االستثمار وهيئتي التطوير وتمويل العقاري وسوق 
دمش��ق لألوراق المالية. وأشار إلى أن الهيئة تسعى 

لنشر ثقافة التأمين ومضاعفة المعرفة التأمينية، كما أن انخفاض حجم سوق التأمين في 
سورية بالنسبة للبلدان العربية يحتّم السعي لتوسعته، األمر الذي يعتبر أحد أولويات الهيئة.

سامر العش

تطوير قطاع التأمين في اإلمارات

قال مدير عام هيئة التأمين في اإلمارات إبراهيم 
الزعاب��ي، إنه ال يوجد ني��ة لدى الهيئة في رفع 
رأس مال ش��ركات التأمين في الوقت الحالي، 
والمح��دد ب���100 ملي��ون دره��م. إذ أن الهيئة 
تحدد الحاجة إلى رفع رأس��مال الشركات وفق 
ما تقتضيه مصلحة الس��وق والقطاع العام. كما 
أوضح أن هناك مشاورات ودراسات لدى الهيئة 
مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في 
الدول��ة منها وزارة الداخلي��ة والعمل والموارد 

البش��رية والصحة والهيئات الصحية العاملة في إم��ارات الدولة حول تطوير وتفعيل 
قطاع التأمين أو حتى فرض إلزامية التأمين على بعض المنتجات األخرى. ولفت إلى 
أن المنتجات التي تتم دراسة فرض إلزامية التأمين عليها هي الحريق على شكل تأمين 

المركبات، أو التأمين الصحي على بعض الجهات الحكومية.

إبراهيم الزعابي

توق�ع���ت مؤس��س�����ة 
مورغ��ان س��تان�لي أن 
تتجاوز الخس���ائر التي 
تتحملها أس��واق التأمين 
في س��نة 2017 جراء 
األعاصي��ر وال��زالزل 
وغيرها م��ن الكوارث 
الطبيعي��ة 100 ملي��ار 

دوالر. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية إلعادة 
التأمي��ن SWISS RE، كريس��تيان مومنتالر، إنه من 
المبكر إعطاء أي رقم تقريبي لقيمة الخس��ائر للكوارث 
التي حصلت هذه الس��نة. وكان اإلعصار كاترينا الذي 
ض��رب ني��و اورلينز س��نة 2005 يعتب��ر األكثر تكلفة 
ألس��واق التأمين، وقد تس��بب بأضرار بلغت 74 مليار 
دوالر. إال أن المؤسسات المتخصصة بمتابعة الكوارث 
وإجراء محاكاة لها توقعت أن تتجاوز خس��ائر أس��واق 

التأمين العالمية هذه السنة ال�100 مليار دوالر أميركي.

ارتفاع خسائر التأمين
بسبب األعاصير

كريستيان مومنتالر

شركات التأمين السعودية تتعهد الشفافية

أك��د المتحدث االعالمي لش��ركات التأمين الس��عودية 
عادل العيس��ى، اس��تعداد الش��ركات التام لتطبيق أمر 
الس��ماح للمرأة بقيادة الس��يارات في المملكة، مش��يراً 
إل��ى أن أنظم��ة التأمين لن تفّرق بين الرجال والنس��اء 
وستتعامل بشفافية في معامالت القطاعات التي تشرف 
عليه��ا، كما س��تطبق األح��كام النظامي��ة ذات العالقة 
انطالقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد النظامية في حماية 

كل العمالء وأصحاب المصالح، وعمالء شركات التأمين من األفراد بشكل خاص.
يشار إلى أن قرار قيادة المرأة للسيارات سيرفع عدد السيارات التي تباع في المملكة، 

ما يعني أن التأمين على السيارات الجديدة ستفتح أمامه آفاق جديدة تعّزز وارداته.

عادل العيسى
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مرموقاً في سورية، والحكومة تعمل جاهدة 
ليكون الرافعة الرئيسية لالقتصاد السوري، 
مبين��اً أن المرحل��ة المقبلة هي مرحلة إعادة 
إعم��ار وبناء س��ورية بعد األزم��ة، واليوم 
بدأت كل عمليات اإلنتاج في سورية، بهدف 
إعادة البالد إلى أفضل ما كانت عليه سابقاً.

محاور وتوصيات
وناقش الملتقى على مدى يومين محاور عدة 
أهمه��ا، دور الجه��ات الرقابية على التأمين 
ف��ي ظل األزمة الحالي��ة، والتأمين الصحي 
واالس��تثمار في  قطاع التأمي��ن ودوره في 

إعادة اإلعمار.
وفي الختام أصدر توصيات أهمها:

1. التأكيد على تطوير التأمين بكل مكوناته 
كون��ه يش��كل رافع��ة اقتصادي��ة وتطوي��ر 
لألنظم��ة واآللي��ات الجاذبة لالس��تثمار بما 

ملتقى التأمين السوري: خريطة لنمو القطاع

أقامت هيئة اإلشراف على التأمين السـوريـة في رعايـة وزيـر الماليـة السـوري الدكتور مأمـون حمـدان، 
الملتقى الوطني التأميني األول في فندق شيراتون - دمشـق بعنوان، “صناعـة التأميـن واقـع وحلـول”، 
شارك نحو 400 شخصية وممثلين عـن الجهـات التأمينيـة المحليـة والعربية والغرف االقتصادية ورجال 

مـال وأعمـال ومتخصصين وخبراء في التأمين وإعادة التأمين.

نمو القطاع
وقال الدكت��ور مأمون حمدان خالل افتتاحه 
الملتقى، إن قطاع التأمين قد ش��هد مع بداية 
الحرب على سورية تأخر في النمو والشيء 
الرائع أنه لم تنس��حب أي شركة من السوق 
الس��ورية. وأش��ار إل��ى أن الحكوم��ة تولي 
اهتمام��اً  كبيراً بقطاع التأمين، حيث عقدت 
العديد من االجتماعات مؤخراً من أجل دعم 
ه��ذا القطاع بغية النهوض به وإعادة إحيائه 
مجدداً بعد س��نوات الح��رب. ورأى أن هذا 
الملتق��ى مهم ج��داً وننظر له بعي��ن التفاؤل 
إلنع��اش قط��اع التأمين ال��ذي تأث��ر كثيراً 
بالح��رب، داعياً إل��ى تضافر جهود مختلف 
الجهات التي لها عالقة بالتأمين إلعادته إلى 
سابق عهده واالستثمار فيه باعتباره يعد من 

القطاعات الهامة اقتصادياً.
واعتب��ر حم��دان أن التأمين يحت��ل مركزاً 

ينس��جم مع توجه��ات الحكومة في تش��جيع 
االستثمار بكل أشكاله.

2. ابت��كار منتج��ات تأمينية تع��وض األثر 
الس��لبي لألزمة الحالية وتلب��ي فئات جديدة 

من المؤمنين.
3. إع��ادة دراس��ة تعرفة التأمي��ن الصحي 
والخدم��ات المرتبط��ة بها ومراقب��ة عقود 
هيئ��ة  تعده��ا  دراس��ات  وف��ق  الش��ركات 
اإلش��راف عل��ى التأمي��ن للتأكد م��ن كفاءة 
وعدالة التسعير وشروط العقد مع التغطيات 

الخاصة به.
4. وض��ع نظ��ام للتأمي��ن الصح��ي يح��دد 

واجبات ومسؤوليات األطراف كافة.
5. إدراج األنظمة االلكترونية واس��تخدامها 

بما يخدم جودة خدمة التأمين الصحي.
6. التركي��ز عل��ى تأهيل الك��وادر التأمينية 
وخاصة التخصصي والمهني، والعمل على 
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دريد درغام أن لقط��اع التأمين دوراً حيوياً 
المص��ارف والش��ركات االقتصادية  مث��ل 
والتجاري��ة لك��ون هم��ه األس��اس حماي��ة 
وضمان أمن المستهلك وسير عملية التنمية 
في اإلطار الس��ليم لها مبيناً ضرورة وجود 
قط��اع تأمين��ي يتماش��ى مع مرحل��ة إعادة 
اإلعمار بما يلبي متطلبات المشاريع المراد 

تنفيذها.
وأوضح درغام أهمية إقامة الملتقيات لخلق 
عملية توافقية على األهداف الرئيسية المراد 
تنفيذها ف��ي المرحلة القادم��ة والتي تتطلب 
بدورها ورشات عمل في كل المجاالت بما 
يس��هم في خلق أرضية قوية لكل المشاريع 

في مختلف المجاالت.

إنش��اء معهد تدري��ب وطن��ي للتأمين يمنح 
شهادات تخصصية بإشراف هيئة اإلشراف 
عل��ى التأمين وبخبرات محلية ضمن منهاج 

معتمد ومعترف به عالمياً.
7. وض��ع معايي��ر للتدقي��ق عل��ى الجهات 
الرقابية للتدقيق في أعمال الجهات التأمينية 
بم��ا يحق��ق العدالة والش��فافية في أس��اليب 
المراقبة وتأكي��د االلتزام بتطبي��ق المعايير 
الفنية وضواب��ط العمل الت��ي تعتمدها هيئة 
االشراف على التأمين للرقابة على شركات 

التأمين وتطبيق قواعد حركة الشركات.
8. التركي��ز على زيادة االكتتاب في س��وق 
التأمي��ن من خالل توس��يع آلي��ات عمليات 

التسويق المختلفة وتطويرها.
9. التركي��ز عل��ى ج��ودة الخدم��ة المقدمة 
لحامل��ي الوثائق التأميني��ة المختلفة وابتكار 

الحلول الفعالة وتنفيذها.
10. التعام��ل م��ع االس��تثمارات الخاص��ة 
بش��ركات التأمين بجدية وتأس��يس ش��ركة 
اس��تثمارية ب��إدارة ش��ركات التأمي��ن م��ع 
إمكاني��ة إدراج أس��همها في س��وق دمش��ق 

لألوراق المالية.
11. االبتع��اد ع��ن سياس��ة المنافس��ة غير 
المنس��جمة مع أس��س التس��عير االكتوارية 
واتباع سياسة اكتتابية مرنة ال تتسم بالتشديد 

لكن تستند إلى معايير فنية.
12. إيج��اد رابط مش��ترك يجمع ش��ركات 
التأمين ووكالء ووس��طاء التأمين وشركات 
إدارة النفق��ات الطبي��ة للخ��روج بق��رارات 
مش��تركة تضبط الس��وق التأميني وتكاملها 

باتحاد مشترك.
13. إدراج الملتق��ى التأمين��ي األول عل��ى 
جدول هيئة اإلشراف على التأمين واعتباره 
حدثاً س��نوياً يجم��ع قطاع��ات التأمين كافة 
ويناقش آخر التط��ورات الطارئة، واعتماد 

الشهر التاسع من كل عام موعد للملتقى.
14. العم��ل عل��ى إيج��اد حل��ول فعالة بما 
يخ��ص إع��ادة التأمي��ن وإح��داث تجمعات 
إلعادة التأمين تش��ارك بها جميع الشركات 
وتتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.

دور حيوي
بدوره، أكد حاكم مصرف سورية المركزي 

مساعٍ لدعم التأمين
مدي��ر هيئة اإلش��راف على التأمين س��امر 
العش، أش��ار إلى أن هناك مس��اعي لزيادة 
الدعم المادي الحكومي للتأمين الصحي عبر 
“تخصيص جزء إضافي من موازنة وزارة 
الصحة لدعم المش��روع الوطني للتأمين”، 
الفت��اً إلى وض��ع معايي��ر لش��ركات إدارة 
النفقات الطبية تمت المباشرة بتطبيقيها على 
أرض الواقع للتأكد من التزام الشركات بها.
وأوض��ح العش أن من بين المش��اركين في 
الملتقى شركة “انكوستراخ” الروسية إلعادة 
التأمي��ن والمعهد الهندي للتأمين، ومن لبنان 
عدد من شركات الوس��اطة التأمينية إضافة 
إل��ى الجه��ات والفعاليات التأميني��ة المحلية 
والغرف االقتصادية ورج��ال مال وأعمال 
ومتخصصي��ن وخبراء في التأمي��ن مؤكداً 
وج��ود مس��اعٍ إلنج��از المش��روع الوطني 
للتأمين للنه��وض بالواقع التأميني وتطويره 
بما يلبي طموح كل شرائح المجتمع ال سيما 
ذوي الدخل المحدود من موظفين وعاملين.
ولف��ت رئي��س االتحاد الس��وري لش��ركات 
التأمي��ن إي��اد زه��راء إلى وجود دراس��ات 
خاص��ة للبدء بتأمين��ات زراعية أو حيوانية 
متناهي��ة  بالتأمين��ات  مرتبط��ة  ومش��اريع 
أه��ل  اجتم��اع  أهمي��ة  الصغ��ر موضح��اً 
االختص��اص والخبرة والعمل ف��ي الملتقى 

سورية تدخل

في مرحلة

إعادة اإلعمار

والمطلوب

قطاع قوي

للعملية التأمينية

للمشاريع
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التوعي��ة بمفهوم التأمي��ن الصحي وإصدار 
قوانين وتشريعات متطورة ووضع تسعيرة 
واقعي��ة للخدم��ات الطبية ودراس��ة القس��ط 
التأمين��ي دراس��ة منطقي��ة وضب��ط س��وء 

االستخدام. 
وف��ي الجلس��ة الختامية والت��ي كانت تحت 
عنوان االس��تثمار في قطاع التأمين ودوره 
في إع��ادة اإلعمار، بيّن عبد الرزاق قاس��م 

للوص��ول إلى أفضل النتائ��ج وطرح حلول 
تس��اعد على النهوض وضمان اس��تمرارية 

المشاريع االقتصادية المختلفة.
بالمقابل استعرض عدد من مديري شركات 
إدارة النفقات الطبية الصعوبات التي تواجه 
عمله��م مقترحين بعض الحل��ول لتجاوزها 
كأتمتة الملف الصحي والعمل ضمن ش��بكة 
الكترونية تجمع كل أطراف التأمين ونش��ر 

المدي��ر التنفيذي لس��وق دمش��ق ل��ألوراق 
المالية أن س��ورية داخلة على مرحلة إعادة 
اإلعمار ومطلوب منه��ا قطاع تأميني قوي 
يتول��ى العملي��ة التأميني��ة لمش��اريع إعادة 

اإلعمار. 
يذكر بأن هذا الملتقى يعتبر األول من نوعه 
بسبب األزمة الحالية في سورية.في قطاع التأمين بعد انقطاع دام 7 س��نوات 
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تبلغ 7.7 %، ثم الجزائر رابعاً بقيمة 770 مليون دوالر وبنسبة 6.9 %، وأخيراً 
السعودية خامسا بقيمة 768 مليون دوالر وبنسبة 6.9 %.

• أما في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة االلتزامات القائمة للمؤسس��ة 
في نهاية عام 2016 فتشير إحصاءات المؤسسة خالل السنوات األخيرة )2016 - 
2008( إلى أن لبنان حل في المرتبة األولى بقيمة بلغت 70 مليون دوالر وبنس��بة 
17 % من مجم��ل الضمانات، تليه��ا مصر في المرتب��ة الثانية بقيم��ة 58 مليون 
دوالر بنس��بة 14 % من اإلجمالي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليون 
12.1 %، ثم سورية خامساً بقيمة 35.3 مليون دوالر وبنسبة 8 %.دوالر وبحصة تبل��غ 12.2%، فتونس رابع��اً بقيمة 49.9 مليون دوالر وبنس��بة 

صناعة الضمان في العالم تقارب التريليوني دوالر 

وكش��فت “المؤسس��ة” ع��ن أن القيم��ة اإلجمالي��ة 
لعملياتها التراكمية في نهاية ع��ام 2016 بلغت نحو 
14.6 ملي��ار دوالر، 80 % منها ت��م إنجازه خالل 
الس��نوات العش��ر األخيرة وذلك بعدما حقق��ت نمواً 
في عملياتها م��ن مليار دوالر ع��ام 2008 إلى نحو 

1.325 مليار دوالر عام 2016.
وتشير أحدث إحصاءات اتحاد بيرن، إلى أن الدول 
العربي��ة واصلت حضورها الالفت ف��ي قوائم أكثر 
10 دول ف��ي العالم في الس��نوات األخيرة من حيث 
مؤشرات االستفادة من خدمات الضمان خالل عام 

.2016

أهم الدول العربية المستفيدة من خدمات “ضمان”
• في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حس��ب 
الدول المص��درة لالس��تثمار إل��ى ال��دول العربية 
والمصدرة للس��لع إل��ى ال��دول العربي���ة والعالم، 
تشير إحصاءات المؤسس��ة خالل السنوات األخيرة 
)2008 - 2016( إل��ى أن الس��عودية حل��ت ف��ي 
المرتبة األولى بقيمة عملي��ات بلغت 3.107 مليار 
دوالر وبنس��بة 27.9 % م��ن مجم��ل العملي��ات، 
تليها الكويت في المرتبة الثاني��ة بقيمة 2.31 مليار 
دوالر وبنس��بة 20.7 % من اإلجمالي، فاإلمارات 
ثالثاً بقيمة 795 مليون دوالر وبنس��بة 7.1 %، ثم 
تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دوالر 
وبحصة تبلغ 6.8 %، ثم لبنان خامس��اً بقيمة 703 

ماليين دوالر وبنسبة 6.3 %.
• يكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الدول 
المضيف��ة لالس��تثمار والمس��توردة للس��لع خ��الل 
الس��نوات األخيرة )2016 - 2008( عن أن مصر 
حلت في المرتبة األول��ى بقيمة عمليات بلغت 948 
مليون دوالر وبنس��بة 8.5 % من مجمل العمليات، 
ثم الس��ودان في المرتبة الثانية بقيم��ة 905 ماليين 
دوالر بنس��بة 7.9 % من اإلجمالي، فاإلمارات في 
المرتبة الثالث��ة بقيمة 855 ملي��ون دوالر وبحصة 

أعلنت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات 
الوطنية واإلقليمية، أعضاء “اتحاد أمان”، بلغت نحو 24.2 مليار دوالر  العربية واإلسالمية  ائتمان الصادرات  تأمين 
خالل عام 2015. وذكرت المؤسسة في تقرير عن “صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة واالستثمار” ضمن نشرتها 
الفصلية الثالثة للعام 2017، أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم، ارتفعت بمعدل 2.5 % إلى 1.9 
تريليون دوالر عام 2016، منها نحو 94 % لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9 % من تجارة العالم السلعية، والبقية 

لضمان االستثمار تغطي نحو 14 % من مجمل االستثمارات األجنبية المباشرة السنوية المتجهة إلى الدول النامية.
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األوس��ط وش��مال إفريقيا تدريجي��اً بتخفيف 
مستويات التعرض ألسواق الشرق األوسط 
وش��مال إفريقي��ا، ودعمت اإلي��رادات من 
خالل التركيز أكثر على األسواق اآلسيوية 
واإلفريقية، حيث أن األس��عار أكثر جاذبية 

هناك”.

ً محافظ اكتتاب متنوعة جغرافيا
م��ن جهته��ا، قال��ت مدي��رة قس��م البحوث 
والتواصل، إيفيت إيس��ن، وه��ي مؤلفة هذا 
التقرير: “يُعتبر العديد من أس��واق المنطقة 
جذابة نظ��راً ل�“تعرضها الطفيف” ألحداث 
الك��وارث الطبيعية مقارنة م��ع غيرها من 
أس��واق التأمين األكثر نضج��اً. ويتم توجيه 
ش��ركات إعادة التأمين نحو احتمال إنش��اء 
َمحافظ اكتت��اب متنوعة جغرافي��اً من دون 
مواجهة التقل��ب الكبير في األرب��اح الناجم 
عن التع��رض للكوارث الطبيعية. وبغرض 
دعم حافظاتها الحالية، تسعى شركات إعادة 
التأمين اإلقليمي��ة والدولية إلى التخفيف من 

األعمال المعرضة للكوارث”.

وبحس��ب التقرير، فإن جميع شركات إعادة 

عواصف تواجه شركات إعادة التأمين في المنطقة

واصلت أسواق التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا النمو مع الزيادة التي شهدها الطلب على 
المنتجات خالل العقد الماضي، والمدفوعة بفترة ارتفاع أسعار النفط التي أسهمت في تمويل تطوير البنية 
بالرعاية  يتعلق  فيما  خصوصاً  اإللزامي  التأمين  تغطية  إدراج  إلى  إضافة  التجارية،  الحركة  وتنشيط  التحتية 

الصحية الطبية والمخاطر المتعلقة بالمسؤولية.

تحديات انخفاض األسعار
وم��ع ذل��ك، يواج��ه العديد م��ن اقتصادات 
الشرق األوس��ط في الوقت الحالي تحديات 
نتيجة النخفاض أس��عار النف��ط، كما تؤدي 
العائ��دات المنخفض��ة إلى زي��ادة الضغوط 
على التموي��ل الحكومي، األم��ر الذي أدى 
إل��ى قي��ام الحكوم��ات بإع��ادة النظ��ر في 
مواقفه��ا المالية، مع اعتم��اد نظام الضريبة 
على القيمة المضافة والتي سيتم إطالقها في 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة 
ضبط اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وذك��ر تقرير خاص جديد نش��رته “إيه. إم. 
بيس��ت” بعنوان: “تي��ارات عاصفة تواجه 
ش��ركات إع��ادة التأمين في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقي��ا”، أنه ف��ي حين 
ال ت��زال األس��واق المحلي��ة مهمة بالنس��بة 
لش��ركات إعادة التأمين في منطقة الش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا، إال أنها تتطلع كذلك 
في سياق عالم قطاع إعادة التأمين، إلى مزيد 
م��ن التنويع من أجل تحقيق االس��تقرار في 
األرباح مقابل التقلب الذي تش��هده األسواق 

المحلية وحالة عدم الثقة بها.

وقال المدير األول لقس��م التحليالت ماهيش 
ميس��تري ف��ي س��ياق تعليق��ه: “ل��م تش��هد 
الصورة العامة لش��ركات إعادة التأمين في 
المنطق��ة تغيراً جوهري��اً على مدى األعوام 
القليلة الماضية، فهذه الش��ركات تركز على 
االكتتاب الحذر وحسن اختيار المخاطر من 
أجل الحفاظ على الربحية. ومع ذلك، ونظراً 
للضغط على األس��عار الذي تشهده خطوط 
اإلنتاج األساس��ية، إلى جانب ارتفاع وتيرة 
الخسائر الحاصلة في الممتلكات، فقد قامت 
ش��ركات إع��ادة التأمين في منطقة الش��رق 

التأمين المصنّفة من قبل “إيه. إم. بيس��ت” 
في المنطقة، ع��ادة ما تكون ذات رأس مال 

جيد.

عائدات االستثمار
ويش��ير التقرير إلى أنه عل��ى الرغم من أن 
الميزانية العمومية قوية بالنس��بة لش��ركات 
إع��ادة التأمين المصنفة في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقي��ا، إال أن ربحي��ة 
االكتتاب ال تزال تش��كل الشاغل الرئيسي، 
حي��ث يتص��ف أداء العدي��د من الش��ركات 
بكونه ي��راوح ما بين هامش��ي إلى ضعيف 
نس��بياً، لذلك، تعتمد ش��ركات إعادة التأمين 
ف��ي المنطق��ة على دخ��ل االس��تثمار لتوليد 

األرباح.

وفي حين أن عائدات االس��تثمار منخفضة، 
فإن الضغط  لتحسين هوامش االكتتاب آخذ 
في االزدياد، وإن أي فشل في تحسين األداء 
التقني من المرج��ح أن يضع ضغوطاً أكبر 
على التصنيفات، ألن هذا الضعف من شأنه 
وصورة الشركات.أن يُضع��ف تدريجياً قوة الميزانية العمومية 

 إيفيت إيسن ماهيش ميستري
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“مكسيم” الروسية تدخل السوق االيرانية

تستعد شركة تاكسي “مكس��يم” الروسية على اإلنترنت لمباشرة نشاطاتها في السوق 
اإليراني��ة، حيث أطلقت إعالناتها عل��ى المواقع اإليرانية وأدرجت اس��م طهران في 
قائمة مدن النش��اطات التجارية للش��ركة. وقال ممثل شركة مكسيم سيرفيس، ماكسيم 
س��تانيكوف: إن حجز سيارة أجرة س��يتم من خالل الموقع، حيث سيكون لدينا تطبيق 

عل��ى نظام��ي “أندروي��د” و“أي أو أس”، وبعد 
فترة من الوقت سيتم تفعيل منظومة الحجز عبر 
الهاتف، مش��يراً إلى أن الش��ركة الروسية قدمت 
اقتراحه��ا في مجال التعرف��ة الخاصة بالركاب، 

كما أنها ستستخدم السائقات اإلناث لنقل النساء.

مج�ل����س  ص����وت 
محافظ���ة الن�ج����ف 
العراقي�ة على إعالن 
المحاف�ظ���ة  مط��ار 
فرص��ة اس���تثمارية 
وحل مجل��س إدارته 
بفت��رة ثالثة اش��هر. 

عل��ى أن يك��ون االس��تثمار مقاب��ل 10 % للش��ركة 
المستثمرة و90 % للمحافظة، في خطوة أولى، بهدف 
رفع سطوة األحزاب عنه والتخلص من الشبهات التي 

تدور حول عمله.
وحس��ب تصريحات رئيس المجلس خضير الجبوري، 
أنه في حال عدم تقدم أي شركة لالستثمار خالل تسعين 
يوم��اً يحل مجلس اإلدارة ويعي��ن مدير تنفيذي من قبل 

المجلس ويصوت عليه إلدارة المطار.

عرض مطار النجف لالستثمار

خضير الجبوري

تعت��زم “عمانتل” اقت��راض 1.5 ملي��ار دوالر لتمويل 
اس��تحواذها عل��ى 12 % في ش��ركة “زي��ن”، تعادل 
524 مليون س��هم، حس��بما ذكرت وكال��ة “بلومبرغ” 
نق��الً عن مص��ادر. وكانت مجموع��ة الخرافي أعلنت 
عن توقيع خطاب نوايا مع الشركة العمانية لالتصاالت 
“عمانتل” لبيع حصتها ف��ي “زين” والتي تبلغ 12 % 
من إجمالي رأسمال الشركة، فيما تقوم شركة “الخير” 
بتقييم ودراس��ة خطاب النوايا مع مستشاريها القانونيين 

والماليين.
وأبرمت “عمانتل” صفقة اس��تحواذ في الكويت خارج 
التوقعات بش��راء 10 % من أسهم “زين”، وتبعتها بعد 
أس��ابيع بخطاب نوايا لشراء حصة مجموعة الخرافي، 
لترتفع حصتها ف��ي المجموعة الكويتية إلى 22 % في 

حال تمت الصفقة.

“عمانتل” تقترض
1.5 مليار دوالر أميركي

مشروع إلنتاج اإلسمنت في سورية

وافقت “هيئة االس��تثمار الس��ورية” على تشميل مشروع إنتاج اإلسمنت البورتالندي 
األس��ود، العائد ل�“ش��ركة س��امر فوز وش��ركاه” والذي س��ينتج 2.5 مليون طن من 
اإلس��منت، ضمن قانون االس��تثمار. و المش��روع ينتج 1.5 مليون طن من اإلسمنت 
البورتالن��دي المعب��أ، ومليون طن من اإلس��منت الفرط، على أن يقام بريف دمش��ق 
ويؤمن 440 فرصة عمل. وُطلب من الش��ركة االلتزام بمضون قرار رئيس “مجلس 
الوزراء”، فيما يتعلق بالترخيص للقطاع الخاص باالس��تثمار في اإلسمنت، من حيث 
رسم اإلنفاق االستهالكي والتسعير الداخلي والتصدير وأسعار الطاقة الكهربائية والغاز 
والوقود وحق الدولة بالمواد األولية. وعلى الشركة تنفيذ المشروع بشكل كامل بدءاً من 
إنتاج الكلنكر وانتهاًء بالطحن والتعبئة، على أن يعتمد الموقع وفقاً لخريطة توفر المادة 

األولية، وبالتنسيق مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية”.

أبوظبي تعفي السعوديين من الرسوم

قررت حكومة أبوظبي إعفاء 
جميع المستثمرين السعوديين 
ومعاملته��م  الرس��وم،  م��ن 

معاملة المواطن اإلماراتي.
جاء ذلك في أول أيام الملتقى 
اإلماراتي السعودي لألعمال، 
الذي انعقد في أبوظبي. وشهد 
الملتق��ى توقي��ع 3 اتفاقي��ات 

هامة، تعزز الشراكة االستراتيجية بين البلدين، أولها اتفاقية لتعزيز العالقات في مجال 
ريادة األعمال، واالتفاقية الثانية بين الش��ركة الس��عودية لإلنتاج الزراعي والحيواني 
“س��الك”، وشركة “الظاهرة القابضة” اإلماراتية الخاصة. أما االتفاقية الثالثة فوقعها 
كل م��ن “معهد حوكمة” ف��ي دبي والمركز الس��عودي للحوكمة، بش��أن التعاون في 
تقديم البرام��ج التدريبية للقطاعين الحكومي والخاص، في مجال الحوكمة والخدمات 
االستش��ارية للش��ركات. وتأتي اإلمارات في طليعة الدول المس��تثمرة في الس��عودية 

باستثمارات تتجاوز 30 مليار درهم )8.17 مليار دوالر(.
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كش��فت “داف��زا” ع��ن تعاونها مع جم��ارك دبي لجعل 
“منطقة دافزا الصناعية” أول منطقة ذكية في الخدمات 
األمنية والجمركية، حيث ستقدم خدماتها بأسلوب مبتكر 
ومتكامل من خالل المركز الذكي، الذي من شأنه تعزيز 
سهولة ممارسة األنش��طة التجارية داخل المنطقة عبر 
أتمتة اإلجراءات على مدار الساعة. كما يتيح التواصل 
المباش��ر بالفيديو مع ضباط الجم��ارك واألمن في حال 
وجود استفس��ارات أو طلب مس��اعدة إلنه��اء المعاملة 
أو تخلي��ص عملية دخول وخروج الش��حنات من خالل 

القارئ الذكي للبيانات الجمركية وتصاريح الخروج.

“دافزا” تطلق منطقة حرة ذكية

صندوق قطر لالستثمار يتوسع خليجيًا

أعل��ن مجلس إدارة صندوق قطر 
لالس��تثمار أن الصن��دوق يعتزم 
توسيع اس��تراتيجيته االستثمارية 
م��ن التركيز بدرج��ة كبيرة على 
قط��ر إلى اس��تهداف دول أخرى 
غنية مص��درة للنفط في المنطقة، 
كاش��فاً أن الصندوق سيغير اسمه 

أيضاً. وتس��مح االستراتيجية الحالية للصندوق، الذي يبلغ صافي أصوله 114 مليون 
دوالر، باس��تثمار م��ا يصل إلى 15 % من أصوله ف��ي دول مجلس التعاون الخليجي 
باس��تثناء قطر. واالس��تراتيجية الجديدة المقترحة، التي س��تُقدم إلى المس��اهمين لنيل 
موافقتهم، قد تلغي هذا الس��قف لتسمح بزيادة االس��تثمار في بقية دول مجلس التعاون 

الخليجي: البحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية واإلمارات.

بحثت وزيرة االس��تثمار والتعاون الدولي سحر نصر، 
م��ع رئيس البن��ك األوروب��ي لإلعمار والتنمية س��وما 
تشاكاراباتي، الترتيبات الالزمة إلنشاء مجلس استشاري 
تحت اسم “مجلس االستثمار األجنبي في مصر” ليكون 
منصة حوار بين الحكومة وكبرى الش��ركات، للقضاء 
على أي خالف��ات أو عقبات. كما ناقش الجانبان تمويل 
البنك لعدة مش��روعات مستقبلية مثل مشروع مصرف 
“كتش��نر” بقيمة 186 مليون يورو بهدف رفع مستوى 
المعيش��ة والقضاء على األضرار البيئي��ة الناجمة عن 
محطة الصرف. ودعت الوزيرة، رئيس البنك للمشاركة 
في مؤتمر االس��تثمار الذي تعتزم مصر تنظيمه خالل 

الفترة 7 إلى 9 ديسمبر/كانون األول 2017.

مجلس استثمار أجنبي في مصر

سحر نصر وسوما تشاكاراباتي

السعودية تنشئ شركة كبرى إلعادة التدوير

يخطط صندوق االستثمارات العامة السعودي لتأسيس الشركة السعودية إلعادة التدوير، 
وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة. 
وستعمل الشركة الجديدة على االستثمار في مشاريع مصممة خصيصاً لزيادة معدالت 
التحويل وعمليات إعادة التدوير من خالل إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص 
المتخصص��ة في هذا المجال لالرتقاء بالمس��توى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى 

المعايير العالمية. وتشير الدراسات 
األولي��ة إلى أن المملك��ة تقوم اليوم 
بإعادة تدوير ما يقارب 10 % فقط 
م��ن المواد القابلة إلع��ادة التدوير، 
ويتم التخلص من حوالى 90 % من 
المواد عن طريق الطمر، ما يلحق 
ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع االستفادة 

من المواد القابلة إلعادة التدوير.

“نستله” تعزز وجودها في روسيا

استثمرت “نستله” السويس��رية 30 مليون فرنك سويسري )30.8 مليون دوالر( في 
مصنع روسي إلنتاج حليب األطفال، ما يتيح لها تصنيع أصناف أكثر تنوعاً من المواد 
الغذائية مستخدمة أحدث المعدات لضمان تحقيق أعلى جودة مطلوبة. إذ ستُبنى المنشأة 

الجديدة في مدينة “فولوغدا” حيث من المتوقع 
أن يب��دأ التش��غيل بحل��ول 2019. ويس��تهدف 
المشروع تركيزاً متزايداً لإلنفاق على األغذية 
والمش��روبات والمياه المعبأة ضمن مس��اعيها 
لتثبيت أقدامها في سوق حليب األطفال بروسيا، 

إضافة لدعم الصادرات إلى الدول المجاورة.
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قال صندوق االس��تثمارات العامة الس��عودي في بيان 
خالل مؤتمر اس��تثماري نظمه في الرياض، إنه يهدف 
لزي��ادة األصول الت��ي يديرها إل��ى 1.5 تريليون لاير 
س��عودي )400 ملي��ار دوالر أميرك��ي( بحل��ول عام 

.2020
وخ��الل المؤتم��ر، كش��ف رئي��س الصن��دوق ياس��ر 
الرميان، أن الصندوق سيس��هم بمبلغ 20 مليار دوالر 
في صندوق مع ش��ركة االس��تثمار المباشر األميركية 
بالكس��تون حجمه 40 مليار دوالر أميركي، موضحاً 

أن الصندوق سيستثمر في “االقتصاد التقليدي”.

استثمارات ضخمة لـ“مبادلة” في روسيا صندوق االستثمارات السعودي
يزيد أصوله

كش��ف الرئيس التنفيذي لش��ركة مبادلة اإلماراتية 
للتنمية، خلدون خليفة المبارك، أن حجم استثمارات 
الش��ركة ف��ي روس��يا مع صن��دوق االس��تثمارات 
المباش��رة الروس��ي بلغ زه��اء 1.5 ملي��ار دوالر. 
وقال المبارك: “يوجد لدينا مع الصندوق الروس��ي 
لالس��تثمارات المباش��رة، صندوقا مش��تركا، نحن 
نعمل سوية ... قمنا بتدشين أكثر من 20 صفقة على 
األقل، وخصصنا زهاء 1.5 مليار دوالر في روسيا 
س��وية مع  رئيس صندوق االس��تثمارات المباشرة 

الروسي، كيريل دميترييف، ومن خالل ذلك نحن ندخل أسواقاً جديدة، مثل روسيا”.
خلدون خليفة المبارك

أعلن��ت ش��ركة “بنت��ال كيني��دي” األميركي��ة، ع��ن 
اس��تحواذها عل��ى مبنى مكات��ب ذات مس��تأجر واحد 
مك��ون من 7 طوابق بمس��احة 223 ألف ق��دم مربع، 

نيابةً عن بنك “وربة”.
ويقع المبنى الذي تّم استكماله في “إنجلوود بكولوراد”، 
ويتمت��ع بإطاللة رائعة على جبال روك��ي، كما يتميز 
بمخط��ط مفت��وح للطواب��ق، إضاف��ةً لنواف��ذ بارتفاع 
الجدار مع حواف زجاجية على محيطه، ويضم مركز 
لياق��ة بدنية كامل التجهيز ومقهى كبير ومرآب واس��ع 

للسيارات يتخطى السعة المعيارية.

“بنتال كينيدي” تستحوذ
على مبنى مكاتب

مذكرة تفاهم بين “دافزا” و“المدن االقتصادية”

وقع��ت س��لطة المنطق��ة الحرة 
بمط��ار دب��ي “داف��زا” مذكرة 
“الم��دن  هيئ��ة  م��ع  تفاه��م 
االقتصادية” الس��عودية، بهدف 
التعاون على تطوير اقتراح ذو 
قيمة مش��تركة وفرص استثمار 
تنش��أ في “دافزا” وفي “المدن 
االقتصادي��ة الس��عودية”، مم��ا 
سيسهم في استقطاب المزيد من 

االستثمارات األجنبية إلى منطقة الخليج عبر اإلمارات والسعودية. وتأتي االتفاقية في 
إطار العمل والورش المش��تركة التي عقدها الطرفان، لدراس��ة وتحديد أوجه التعاون 
وتبادل الخبرات الس��تدامة االس��تثمارات األجنبية المباش��رة ف��ي قطاعات اقتصادية 
منوعة حيوية، تعزيزاً لتجربة المستثمرين بما يتماشى مع توجهات البلدين في التنويع 

االقتصادي واستدامته.

نمو االستثمارات األجنبية في األردن

أظهرت بيانات للبنك المركزي األردني أن االستثمار األجنبي المباشر في المملكة في 
الربع الثاني من عام 2017 ارتفع بنسبة 87.2 % إلى 435.8 مليون دينار )621.6 

مليون دوالر أميركي( مقارنة 
مع مس��تواه في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وكان االس��تثمار المباشر في 
األردن بل��غ 232.7 ملي��ون 
دوالر  ملي��ون  دين��ار)329 
أميركي( في الربع الثاني من 

عام 2016.
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“أوبر” ترفع استثمارها في مصر

أعلنت “أوبر” لخدمات نقل الركاب أنها ملتزمة بمواصلة 
نش��اطها في مصر على الرغم من التحديات االقتصادية 
إذ كش��فت عن استثمار بقيمة 20 مليون دوالر بمركزها 
الجدي��د للدعم ف��ي القاهرة، وفقاً لرئي��س عملياتها، بيير 
ديمتري جور كوتي، الذي قال: إن اإلصالحات الحكومية 
هن��اك ال تغير بأي حال التزام “أوب��ر” تجاه مصر، بل 
إن الش��ركة س��تبقى لخدمة المواطني��ن، على الرغم من 
اضطراره إلبرام اتفاقات مع وكالء محليين للس��يارات 
لتزويد الس��ائقين بمركبات يمكنهم تحمل تكلفتها، إضافةً 

إلى تعديل أس��عار الرحالت لضمان أال يتضرر عمالها بش��دة جّراء التضخم. وكشف 
عن أن المنشأة الجديدة ستبقى لمدة 5 أعوام لتعزيز الخدمات في المنطقة.

بيير ديمتري جور كوتي

شركات صينية خاصة تنافس الحكومية

قام��ت مجموع��ة تض��م س��ت 
مصاف��ي نف��ط صينية مس��تقلة 
بتأسيس مشروع مشترك بقيمة 
33 مليار يوان )خمسة مليارات 
دوالر( للتناف��س م��ع ش��ركات 
للحكوم��ة،  مملوك��ة  عمالق��ة 
ش��ركات  صع��ود  ومواجه��ة 

الكيماويات الخاصة العمالقة.
وبحس��ب مجموعة )ش��اندونغ دونغمينغ للبتروكيماويات(، فإن التحالف الجديد الذي 
أُطلق عليه مجموعة )شاندونغ للتكرير والكيماويات( يضم 6 شركات لتكرير النفط من 
ضمنها “دونغمينغ” المس��اهم األكبر في المشروع المشترك بحصة تبلغ 22.63 %. 

وصندوقاً مدعوماً من حكومة مقاطعة “شاندونج”.

“أوال” تجمع مليار من مستثمرين

جمعت ش��ركة “أوال”، المنافس 
الرئيس��ي ل�“أوب��ر” ف��ي الهند، 
أميرك��ي  دوالر  ملي��ار   1.1
م��ن مس��تثمرين، بينه��م ش��ركة 
الصيني��ة “تنس��نت”  االنترن��ت 
واليابانية “سوفت بنك”، ما يدعم 
الركوب  شركة خدمات مشاركة 

في تنافسها ضمن واحد من أكبر األسواق المتنقلة حول العالم.
وأعلنت “أوال”، التي تتواجد في 110 مدن عبر الهند، أنها تجري محادثات متقدمة 
أيضاً لجمع مليار دوالر إضافية من مس��تثمرين مختلفين، ليزيد إجمالي التمويل عن 

ملياري دوالر أميركي قليالً.

تعتزم ش��ركة امازون األميركية العمالقة للتوزيع عبر 
االنترنت فتح مركزها الس��ادس في فرنس��ا في خريف 
2018. وأوضحت ادارة الش��ركة في فرنس��ا، لمناسبة 
تدش��ين الرئي��س الفرنس��ي ايمانوي��ل ماك��رون مركز 
التوزيع الخامس في بوف، أن مركزها السادس سيكون 
في بريتين-س��ور-اورج جنوب باريس، وسيؤمن الف 
وظيفة في السنوات الثالث االولى من عمله. أما المركز 
الخام��س المتخصص ف��ي المنتج��ات ذات القياس��ات 
الكبيرة، فسيوفر 500 وظيفة خالل 3 سنوات. وسيكون 

المركز السادس مخصصاً لتوزيع الطرود الصغيرة.

أمازون تتوسع في فرنسا

أعلن��ت الش��ركة الكويتي��ة لالستكش��افات البترولي��ة 
الخارجية “كوفبك”، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، 
ع��ن انط��الق اإلنت��اج ف��ي أول اس��تثمار عالم��ي لها 
ضمن مش��اريع الغاز الطبيعي المس��ال، وهو مشروع 
“ويتس��تون” للغاز الطبيع��ي في أوس��تراليا. وأوضح 
الرئي��س التنفيذي للش��ركة، نواف س��عود الصباح، أن 
هذا االنجاز التاريخي يعد نقطة تحول مفصلية بالنس��بة 
ل�“كوفبك”، ويس��هم في تحقيق األهداف االس��تراتيجية 
لها. وأشار إلى أن المشروع سيوفر إنتاجاً ضخماً وثابتاً 
إلى جانب تدفقات نقدية قوية على مدى العقدين القادمين.

وتع��د )كوفبك( بحصتها التي تبلغ 13.4 %، ثاني أكبر 
شريك في المشروع بعد شركة شيفرون - أستراليا التي 

تتولى دور المشغل للمشروع.

“كوفبك” تبداء اإلنتاج
في اوستراليا

نواف سعود الصباح
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ملياردير بريطاني يستثمر في السعودية

تعه��د الملياردي��ر البريطان��ي ريتش��ارد برانس��ون 
االس��تثمار في مشروع سياحي س��عودي على البحر 
االحم��ر بعد زيارت��ه جزراً س��احلية وموقع “مدائن 
صال��ح” االث��ري. وكانت الس��عودية ق��د اعلنت في 
االول من آب/أغس��طس الماضي إطالق “مش��روع 
البحر االحمر” الس��ياحي الضخ��م من خالل تحويل 
50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر 
األحمر الى منتجعات س��ياحية، ما سيؤدي الى ايجاد 
35 الف فرصة عمل. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2017 

أطلق صندوق االستثمارات العامة في المملكة مشروع آخر في كورنيش جدة الواجهة 
البحري��ة للمدينة الواقعة في غرب المملكة. وتس��عى الس��عودية ال��ى تطوير قطاعها 

السياحي في اطار خطة إلعادة هيكلة اقتصادها بغية التقليل من اعتمادها على النفط.

ريتشارد برانسون

صفقة بين “بتروناس” و“أرامكو”

تعت��زم “بتروناس كيميكالز غ��روب” الماليزية بيع نس��بة 50 % من وحدتها إلنتاج 
البوليم��رات إل��ى “أرامك��و أوفرس��يز هولدنغ��ز كوأوبراتي��ف” المملوك��ة بالكامل 
ل�“أرامكو” السعودية مقابل 900 مليون دوالر أميركي. وتندرج الصفقة ضمن خطط 
ألرامكو السعودية الستثمار 7 مليارات دوالر في مصفاة نفط ومشروع بتروكيماويات 
لبترون��اس ف��ي والية جوهور في جن��وب ماليزيا. وقالت “بترون��اس كيميكالز”: إن 
المش��روع ال يزال في مرحلة اإلنش��اءات، وس��تبقى المخاطر مرتفعة حتى استكماله 

في ع��ام 2019. وبموجب صفقة 
البوليم��رات، س��تورد “أرامكو” 
الس��عودية ما يصل إل��ى 70 % 
من الخام ال��ذي تحتاجه المصفاة 
ووحدة التكسير، وهو ما سيساهم 
في ضمان إمدادات مس��تدامة من 

اللقيم لوحدة إنتاج البوليمرات.

أطلق��ت مجموعة “علي بابا” الصيني��ة برنامج أبحاث 
باسم “أكاديمية االكتشاف والمغامرة وقوة الدفع والنظرة 
المستقبلية” )دي.أيه.إم.أو أكاديمي( الذي يستهدف زيادة 
التع��اون التكنولوجي في العالم وتطوير أحدث التقنيات 
وجع��ل العالم أكث��ر تواصالً من خ��الل تضييق الفجوة 
التكنولوجية بين دوله. وتتوقع الش��ركة اس��تثمار أكثر 
من 15 مليار دوالر في مجال األبحاث والتطوير خالل 
الس��نوات الثالث المقبل��ة. وس��يرأس األكاديمية جيف 
ش��انغ مدير قطاع التكنولوجيا في المجموعة. وستركز 

األكاديمية في البداية على فتح 7 معامل أبحاث.
وقال��ت المجموعة الصينية: إن هذه األكاديمية س��تتيح 
له��ا الوفاء بالتزامها بخدمة ملياري عميل وتوفير 100 

مليون وظيفة خالل العشرين عاماً المقبلة.

“علي بابا” تستثمر في األبحاث

صندوق الصناديق يدعم المشاريع في السعودية

يعتزم صندوق االس��تثمارات العامة السعودي إنش��اء “صندوق الصناديق” برأسمال 
أربعة مليارات لاير )1.07 مليار دوالر( لدعم نمو المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة 

الحجم. وقال صندوق االس��تثمارات 
ف��ي بي��ان: إن الصن��دوق الخ��اص 
س��يهدف إل��ى دعم ف��رص حصول 
والمتوس��طة  الصغي��رة  المش��اريع 
باالس��تثمار  أم��وال  رؤوس  عل��ى 
في صنادي��ق رأس الم��ال المخاطر 

وصناديق االستثمار المباشر.
قامت ABP السويس��رية ببن��اء مصنعها الجديد للطاقة 
المتج��ددة Olleco ف��ي إنكلترا، الذي يول��د طاقة تقدر 
بنحو 15 ميغاوات. وكشفت  الشركة أن المصنع الجديد 
هو اس��تثمار يقدر ب�22 مليون جنيه إس��ترليني )29.2 
مليون دوالر(، س��يولد ما يكفي م��ن الطاقة الكهربائية 

الالزمة الحتياجات منزلية الثني عشر ألف أسرة.
وصّرح المدير العام للمعمل، روبرت بيهان، أن المنشأة 
الجديدة ستحول ما يزيد عن 100 ألف طن من النفايات 
إلى حرارة وطاقة وميثان حيوي للتصدير إلى الش��بكة 

الوطنية واألسمدة الحيوية لمزارعي الشركة األم.

ABP تبني مصنع للطاقة المتجددة
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تعاون بين “غازبروم” و“أرامكو”

أعل��ن رئي��س ش��ركة غازب��روم نف��ط الروس��ية 
للطاقة، ألكس��ندر ديوكوف، عن ب��دء التعاون مع 
ش��ركة أرامكو الس��عودية العمالقة في 6 مجاالت 
تكنولوجية، مش��يراً إلى أن الش��ركتين س��تعمالن 
ف��ي مجال إنت��اج النفط عس��ير االس��تخراج وفي 
التكنولوجيا التي تعرف باسم التكسير الهيدروليكي. 
وق��ال ديوكوف: لدين��ا مجاالت تحظ��ى باهتمامنا 

المش��ترك عدده��ا 6، سنش��كل مجموعة عمل ومن ثم دراس��ة إمكاني��ة التعاون في 
هذه القضايا، وبعدها س��نتخذ قرارا حول ش��كل العمل. وتابع: يمكننا أن نوحد قوانا 
وخبراتن��ا في المراكز العلمي��ة والتقنية، للتعاون في مجاالت تش��مل تقنيات الحفر، 
والتكس��ير الهيدروليكي متع��دد المراحل، وتقنيات اس��تخراج النفط م��ن الخزانات 

المنخفضة النفاذية.

ألكسندر ديوكوف

انخفاض االستثمار في السندات األميركية

أظهرت بيانات صادرة عن  وزارة الخزانة 
األميركي��ة أن اس��تثمارات “دول مجل��س 
التعاون الخليجي” في أذون وسندات الخزانة 
األميركي��ة تراجع��ت بنس��بة 3 % في آب/

أغس��طس 2017 على أساس شهري لتصل 
إلى 245.8 مليار دوالر. وأوضحت البيانات 
أن الس��عودية كان��ت أكبر ال��دول الخليجية 

المس��تثمرة في األذون والسندات األميركية، بقيمة بلغت 137.9 مليار دوالر في آب/
أغسطس الماضي، مقابل 142.5 مليار دوالر في تموز/يوليو. وحلَّت دولة اإلمارات 
في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغ 55.9 مليار دوالر أمام الكويت  في المرتبة 
الثالثة بإجمالي اس��تثمارات بلغت 35.6 مليار دوالر، ثم س��لطنة ُعمان ب�15.8 مليار 

دوالر، والبحرين ب�488 مليون دوالر، وأخيراً قطر بنحو 203 ماليين دوالر.

تنوي سلسلة متاجر “س��ينزبايرز” البريطانية، تسريح 
أكثر من 2000 موظف من العاملين لديها ضمن عملية 
إعادة هيكلة واس��عة تقوم بها أكبر متاجر التجزئة وأهم 
االس��تثمارات القطري��ة في بريطانيا والعال��م. إذ تعاني 
الشركة من بعض المشاكل الداخلية التي تضطرها إلى 
إع��ادة الهيكل��ة إضافةً لخفض النفق��ات. وتعتبر متاجر 
“س��ينزبايرز” واحدة من أضخم 3 ش��ركات عاملة في 
قط��اع التجزئة ببريطانيا، حيث تمتلك قطر أكبر حصة 
بنحو 26 %، تليها عائلة “سينزبايرز” ذاتها التي تمتلك 
15 % فقط من الشركة، بينما تتوزع باقي األسهم على 

مالكين مختلفين.

إعادة هيكلة “سينزبايرز”

أعلنت ش��ركة TSC عن تقدمها بطلب إعالن إفالسها 
أم��ام المحاك��م اللبنانية بعد 10 س��نوات من الخس��ائر 
المتتالي��ة واس��تهالك أكثر من 200 ملي��ون دوالر منذ 
ع��ام 2007، رغم مح��اوالت عدة إلنقاذ الش��ركة من 
قب��ل ادارتها. وأوضحت أن المحكمة تقوم وفقاً للقوانين 
المرعي��ة اإلجراء بتعيّين وكيل تفليس��ة مختص إلدارة 
وتصفية أصول الش��ركة وتس��وية التزاماته��ا، كما يتم 
اس��تخدام المتحص��الت م��ن عملي��ة التصفية لتس��وية 
مديونيات والتزامات الشركة، وفقاً للقوانين المتبعة في 

الجمهورية اللبنانية.

شركة TSC تعلن إفالسها

األميركيون يستثمرون في السندات الروسية

قال وزي��ر التنمي��ة االقتصادية الروس��ي، مكس�ي�م 
أوريشكي�ن: إن المستثمري�ن من ال�واليات ال�م�ت�حدة 
األميركي��ة زادوا بش��كل ملحوظ اس��تثماراتهم في 

السندات واألسهم الحكومية الروس�ية.
وعقب اجتماع��ه مع ممثلي الش��ركات األميركية، 
كشف أوريش��كين، عن أن المستثمرين األميركيين 
لم يتطرقوا لرفع العقوبات عن روس��يا، معتبراً أن 

هذه المس��ألة في نظرهم هي ثانوية. وأضاف: أن الذين لم يخشوا العقوبات على مدى 
العامين أو الثالثة الماضية، كسبوا أمواالً جيدة من االستثمارات، لذلك ال يولون اهتماماً 

كبيراً بهذه القضية.

مكسيم أوريشكين
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مشاريعلتوليدالطاقة
وفي الس��ياق نفس��ه، وقع الطرفان اتفاقي��ةً إلتمام تنفيذ 4 مش��اريع لتوليد 
الطاقة الكهربائية، وفقاً لما أعلنه وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي. 
وسيشمل المشروع األول بحسب الوزير تنفيذ محطة توليد في دير الزور 
باستطاعة 500 ميغاواط، وسيشمل المشروع الثاني إعادة تأهيل وتشغيل 
3 مجموعات توليد في المنطقة الش��مالية باس��تطاعة 600 ميغاواط، أما 
المش��روع الثالث فهو تركيب مجموعتين بخاريتين باستطاعة 600 ميغا 
واط في محطة توليد محردة بالمنطقة الوسطى، والمشروع الرابع تركيب 
مجموعتين بخاريتين باس��تطاعة 600 ميغا واط في محطة توليد تشرين 
بالمنطقة الجنوبية. وأوضح خربوطلي أن استطاعة مجمل هذه المشاريع 

تبلغ نحو 2300 ميغاواط وبقيمة تريليون و80 مليون ليرة سورية.

ملتقىلرجالأعمالالبلدين
من جهته، كشف المدير التنفيذي لمجلس األعمال الروسي- السوري لؤي 
يوس��ف عن توقيع اتفاق لتنظيم منت��دى وملتقى لرج��ال األعمال الروس 
والس��وريين في موس��كو خالل يناير/ كانون الثاني المقب��ل، ودعوة نحو 
120 شركة من خيرة الشركات الس��ورية والروسية، إضافة إلى عدد من 
الوزراء المعنيين من البلدين. وقال يوسف لموقع RT: يهدف الملتقى إلى 
تعزيز التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين روسيا وسورية والعمل 
على ما تم االتفاق عليه في هذه الدورة والدورات الس��ابقة للجنة، وتشجيع 
تصدير المنتجات السورية التي يمكن لها المنافسة في األسواق الروسية، 
وزيادة حجم الصادرات الروس��ية إلى س��ورية، وأيضاً دعوة الش��ركات 
الروسية لالستثمار والمش��اركة في مختلف المجاالت االقتصادية وإعادة 
اإلعمار، خاصة مع وجود األفضلية واالمتيازات الممنوحة من الحكومة 

السورية للشركات الروسية.
وحول تفاصيل االس��تعداد لعقد المنتدى قال يوس��ف: بدأن��ا التواصل مع 
رجال األعم��ال من 85 مقاطعة وجمهورية روس��ية، كما أننا س��نقدم كل 
التسهيالت للجانب السوري، بدءاً من اس��تخراج التأشيرات مروراً بتقديم 
الفنادق التي ستقيم فيها الوفود السورية.القاعات الالزمة ألعمال المنتدى،  وأيضاً تقديم حسم يصل إلى 50 % في 

تعاون روسي وسوري وعقود لمشاريع استراتيجية

ووقعت اللجنة خالل الجلس��ة العامة على البروتوكول النهائي، ممثلةً عن 
الجانب الس��وري بوزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ونائب رئيس 
الحكومة ديميتري روغوزين عن الجانب الروسي. وأكد وزير الخارجية 
الس��وري أنه تم التوصل إل��ى بناء قاعدة اس��تراتيجية للبن��اء االقتصادي 
بين البلدين، ألن الهدف هو تحقيق األمن والرفاه للش��عب الس��وري، وأن 
يشعر المواطن في روسيا االتحادية بأن األعمال التي قامت بها روسيا في 

سورية هي مجزية أيضاً، حسب قوله.

إحياءاالقتصادبمساعدةروسية
 ونقلت وكالة األنباء السورية “س��انا” عن روغوزين قوله، إن الشركات 
الروسية ستباشر عملها في إعادة إعمار سورية بعد أن تم التوصل بصورة 
إيجابية إلى اتفاقات محددة حول المس��ائل المطروح��ة على جدول أعمال 
الدورة العاش��رة للجنة، خصوصاً في مجال التسهيالت الجمركية وتبادل 
البضائع والسلع بين البلدين. وأش��ار إلى أن الوقت حان إلحياء االقتصاد 
الس��وري، الفتاً إلى أن روس��يا تعمل أيضاً في مجال تقريب التش��ريعات 
الجمركية بين س��ورية واالتحاد األوروآس��يوي.  أض��اف روغوزين: إن 
اللجنة الحكومية المشتركة س��تعمل على تذليل العقبات التي تعيق مسائل 
الش��حن والنقل البحري والتعرفة الجمركية، مؤكدا ًأن بالده مصرة على 
إحياء االقتصاد الس��وري وإعادة إعمار ما خلفته الحرب وإعداد الكوادر 
الالزمة لذلك ف��ي مختلف المجاالت.  واس��تطرد روغوزي��ن قائالً: بحثنا 
قضايا التع��اون الصناع��ي واس��تخدام التكنولوجي��ات الروس��ية المدنية 
المتقدمة في عملية إعادة اإلعمار، علماً أن الشركات التي صنعت المعدات 
العسكرية عالية الجودة س��تقوم باس��تخدام هذه التكنولوجيات في المجال 

المدني وكذلك إعداد الكوادر السورية الالزمة لبناء االقتصاد المدني. 

تأهيلالخطالحديدي
بدوره، أش��ار وزير النقل الس��وري علي حمود إلى أنه ج��رت مباحثات 
مع الجانب الروس��ي حول القضاي��ا المتعلقة بالنقل. وأوض��ح الوزير أنه 
تم االتفاق على التعاون في مجال الس��كك الحديد، وخاص��ة لتأهيل الخط 
الحديدي من الس��احل حتى مناجم الفوس��فات بريف حمص، ما سيس��اعد 
على نقل نحو 10 ماليين طن سنوياً من الفوسفات باتجاه الساحل للتصدير.

أضاف حم��ود: كان هن��اك اتفاق م��ن أجل تأمي��ن العربات والش��احنات 
والصهاريج لخط��وط النقل الحديدية، إضافة إلى اتفاق��ات في مجال النقل 
البحري وتشغيل الخط المنتظم بين الساحل الس��وري والموانئ الروسية، 
فضالً عن مناقش��ة س��بل تطوير األس��طول البحري وإقامة حوض عائم 
إلصالح السفن. وفيما يخص قطاع الطيران، أشار حمود إلى أن الوزارة 
ناقش��ت مع المعنيين في روس��يا إمكانية التع��اون لتأهي��ل المطارات في 
المناطق المحررة، وإنش��اء مطارات جديدة وإعادة تأهيل أس��طول النقل 
الجوي وتأمين طائرات حديثة، وإمكانية تأمي��ن المعدات والقطع الالزمة 

ألسطول النقل الجوي السوري. 

اتفقت الحكومتان الروسية والسورية على جملة من التفاهمات واالتفاقيات للتعاون بين البلدين، بما فيها تنفيذ مشاريع 
استثمارية، وتأهيل البنى التحتية، وتعزيز التبادل التجاري، وذلك على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة الحكومية 

السورية الروسية المشتركة للتعاون االقتصادي التجاري والعلمي الفني التي احتضنتها مدينة سوتشي الروسية.
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السلع وبشكل أساس��ي األدوية ومواد البناء واآلليات وهياكلها واإلطارات 
وقطع التبديل والمواد النسيجية، إضافة للقيام بأعمال الوكالة داخل سورية 
وخارجه��ا والحصول على وكاالت وتس��جيلها باس��مها، وتق��وم بالمهام 
الموكلة إليها لحسابها أو بالعمولة لحساب جهة أخرى. وعليه، فهي ليست 

احتكارية بل ذات نشاط واسع وتستحوذ على حصة هامة من السوق.
ما كان دور المؤسس���ة في الخط االئتماني اإليران���ي واعتمادها كوكيل 

للقطاع العام؟
عمل المؤسس��ة هو نتيجة طبيعية لتراكم الخبرة فيه��ا وباعها الطويل في 
االس��تيراد واألمور العقدية والتعاقدية، وبالتال��ي كان اللجوء إليها لتأمين 
احتياجات سورية عبر الخط االئتماني اإليراني األول من قبل كل الجهات 
العامة دلي��ل على الثقة، حي��ث تولت المؤسس��ة عمل الوس��يط في تأمين 
الحاجات وفق مواصف��ات فنية يتم طلبها م��ن الجهة العام��ة، واعتمادها 
كوكيل لكل جه��ات القطاع العام الس��وري في اس��تقدام االحتياجات عبر 
الخط االئتماني شهادة بخبرتها وحجمها في السوق، ناهيك بكونها مؤسسة 
اقتصادية بامتياز تمتلك العديد من التش��ابكات والعالقات مع كل قطاعات 

الدولة، إضافة لتاريخها الطويل وخبرتها الواسعة في العمل التجاري.
ما الذي تحتاجه المؤسسة حتى تطور عملها بشكل أفضل؟

لقد باش��رت المؤسس��ة منذ نحو 8 أش��هر العمل على إع��ادة مجموعة من 
النش��اطات التي كانت بعيدة عنها، كما تعمل راهناً على اس��تثمار الكوادر 
الموجودة وعالقاتها السابقة في مجال االسيتراد واعتبارها وكيالً حصرياً 
لمجموعة من السلع والبضائع في إعادة تنمية نشاطاتها بما يخدم المصلحة 
العام��ة واالقتص��اد الوطن��ي ككل، وقد كانت المؤسس��ة تعم��ل في مجال 
اإلطارات لسنوات طويلة حتى غاية عام 2012 حيث تم إيقاف العمل في هذا 
المجال، ولكن وفي ظل االتجاه الحالي إلعادة إحياء النش��اطات التي كانت 
مناطة بها سابقاً والتي تمتلك الخبرة الكافية للقيام بها، فقد صدرت موافقة 
اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء على تفعيل بيع المؤسس��ة لإلطارات 
بصيغة رسم األمانة وهو نشاط كبير وقطاعه واسع جداً، وسيساهم في زيادة 
تفعيل عمل المؤسسة وتحقيقها عوائد ربحية عالية، ولكونها تتولى استيراد 
بعض المواد بشكل حصري كان االهتمام كبير من رئاسة مجلس الوزراء 
ممثلة باللجنة االقتصادية في استثنائها من السويّات السعرية المعتمدة، وبما 
إيجاباً على األسعار المحلية لهذه المواد وخاصة األدوية.يضمن حصولها على أفضل األس��عار والمواصفات بالشكل الذي ينعكس 

جوهرة: مستورداتنا أّمنت الحاجات وعززت المنافسة

ما هو الواقع الذي أفرزته س���نوات من الحص���ار االقتصادي على عمل 
المؤسسة؟

ال شك في أن أرباح المؤسسة تأثرت بظروف الحصار االقتصادي الجائر 
المفروض على الشعب السوري، ولكنها مستمرة في القيام بدورها كتاجر، 
فهي المؤسسة المعنية باس��تيراد المواد األساس��ية للقطاع العام، كاألدوية 
واللقاحات البش��رية واللقاحات البيطرية إضافة إلى األس��مدة الزارعية، 
وخالل الفت��رة األخيرة من عملها تص��دت لتوريد األدوي��ة الالزمة لحياة 
المواطنين بش��كل أكبر من ذي قب��ل، حيث قامت في ع��ام 2017 بتأمين 
ما يتراوح بين 80 إل��ى 90 % من احتياجات الجه��ات الصحية والطبية 
من األدوية البشرية ما س��اهم بتحقيق األمن الدوائي الس��وري، بالتوازي 
مع اإلعالن ع��ن مزادات لبي��ع الس��يارات والتي كان أخرها في الش��هر 
السادس من العام الجاري بش��كل حقق عوائد جيدة للمؤسسة، إضافة إلى 
المس��اهمة في تخفيض أسعار الس��يارات في الس��وق المحلية والذي يعد 
الهدف األساس��ي للمزادات. ولم تتوان المؤسسة عن القيام بواجباتها رغم 
الظروف غير الهينة التي أحاطت بعملها وال��ذي يقوم أصالً على التجارة 
مع الخارج، ولكن يمكن التأكيد بش��كل جازم أن المؤسس��ة رابحة وحجم 

أعمالها كبير.
ما هي حصة المؤسسة في السوق المفتوحة ال سيما وأن عملها يوصف 

باالحتكاري؟
هذا الس��ؤال يمس وجود المؤسسة ألنها ليس��ت احتكارية، بل إن وجودها 
يماثل وج��ود قرينات لها ف��ي كل دول العال��م، وأكثر من ذل��ك إن وجود 
المؤسس��ة في أغلب الدول يقابل��ه وجود مصارف تمول عمل المؤسس��ة 
لتكون مسؤولة ومعنية باالس��تيراد والتصدير في الدولة التي توجد فيها، 
أي أنه��ا مؤسس��ة ذات طبيعة تُعن��ى بتأمي��ن احتياجات الجه��ات العامة 
وليس��ت احتكارية. وعدا عن ذلك فإن وجود هكذا مؤسس��ة يؤمن أفضل 
األسعار نتيجة عملها ضمن خطة مبرمجة الحتياجات سورية من بضائع 
معينة، فعندما يتم الطلب بكمي��ات كبيرة يكون هناك وف��ورات في القيمة 
ووفورات ف��ي الحجم ضمن المفاهيم االقتصادية التي تس��مى اقتصاديات 
الحجم، فمؤسس��ة التجارة الخارجية عبارة عن س��ت مؤسس��ات، تشمل 
مؤسسة األدوية )صيدلية(، والمؤسسات العامة للتجارة الخارجية لآلليات 
والتجهيزات والنسيجية والمعادن ومواد البناء والتجارة والتوزيع )غوتا(، 
والمواد الكيميائية والغذائية، وتقوم بمهام االس��تيراد والتصدير للعديد من 

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية في 
سورية شادي جوهرة، أن المؤسسة ورغم ظروف الحرب 
سورية،  في  الرابحة  االقتصادية  المؤسسات  من  تعد 
مبيناً أن جزءاً كبير من أهم المواد الالزمة للبالد والمواطن 
تؤمنها المؤسسة عبر شبكة عالقاتها التجارية المتينة. 
الخبرة  أن  البنك والمستثمر  وأوضح في حديث لمجلة 
المتراكمة للمؤسسة جعلت منها وكياًل لكل جهات 
العام السوري في تأمين احتياجاتها عبر الخط  القطاع 
االئتماني اإليراني األول، الفتاً إلى إعادة تفعيل جملة من 
النشاطات التجارية التي كانت تقوم بها لزيادة ربحيتها 

شادي جوهرةوتوسعة نشاطها بما يتناسب مع احتياجات البالد.
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مبادرات اقليمية
وتخلل المؤتم��ر إطالق مب��ادرات اقليمية الس��تقطاب الش��ركات 
اللبنانية المتوس��طة والصغيرة واتاحة الفرصة لها للعمل في بعض 

الدول العربية خصوصا في الكويت واالمارات.
وفي هذا االطار، عرض مستش��ار االمين الع��ام لمجلس التخطيط 
الكويتي فارس العبيد لتجربة الكويت في دعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوس��طة، موضحاً ان “الكويت خلقت منص��ة لألعمال يتم من 
خاللها تبني االف��كار والمب��ادرات وتفتح المجال امام المؤسس��ات 
الصغيرة والمتوس��طة اللبنانية لتستفيد من االس��تثمارات واالفكار 
المتاحة”. كذلك عرضت المبادرة البارزة في مجال تمويل المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة التي كانت قد أطلقتها “مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنسانية”، ممثلة بس��فارة االمارات في بيروت، 

بالشراكة مع شركة “امكان” و“بنك البحر المتوسط”.
توصيات المؤتمر

وخرج المؤتمر بتوصيات عدة ابرزها:
- متابعة الجهود المبذولة لدعم هذه المؤسسات على صعيد القطاعين 
العام والخاص، خصوصا البرامج التي اعتمدها مصرف لبنان لدعم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تأكيد أهمية دع��م وتبني اس��تراتيجية وزارة االقتص��اد والتجارة 

وبرامجها لدعم هذه المؤسسات.
- تس��هيل معامالت تأس��يس الش��ركات الجديدة وخفض الرس��وم 

الحكومية والتكاليف األساسية.
- دعم التوجه نحو الش��راكة بين القطاعين العام والخاص لمساهمة 

هذه الشراكة في خلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- التخلص قدر المس��تطاع م��ن العوائق البيروقراطية التي تش��كل 

تحديا أمام المستثمرين.
- تشجيع المصارف اللبنانية والشركات المالية على اعتماد مقاربة 
بكلفة مخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ش��املة لتقديم مروحة متكاملة من الخدمات المالية وحتى التشغيلية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحرك عجلة اإلنتاج

وش��ارك في المؤتمر الذي انعقد ف��ي دورته االولى 
تحت ش��عار “االندفاع نح��و النمو”، ممثل��ة وزير 
االقتص��اد والتج��ارة رائد خ��وري المدي��رة العامة 

للوزارة عليا عب��اس، ممثل وزي��ر المالية علي حس��ن خليل مدير 
عام الدوائر العقارية جورج مع��راوي، نائب رئيس اتحاد الغرف 
 Synergies اللبناني��ة توفي��ق دبوس��ي، المدي��رة الع��ام لش��ركة
Events باس��مة الناهي، في حضور القائم بأعمال س��فارة المملكة 
العربي��ة الس��عودية الوزي��ر المفوض ولي��د بخاري وش��خصيات 

اقتصادية وسياسية ورسمية وديبلوماسية وأكثر من 300 مشارك.
وتضمن المؤتمر س��بع جلسات ناقش خاللها المش��اركون الفرص 

والتحديات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
تفعيل المؤسسات الصغيرة لدعم االقتصاد

أش��ار معراوي في كلمة القاها في اليوم األول م��ن المؤتمر الى أن 
“التعويل العالمي على المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة في رفع 
معدالت النمو االقتصادي وفي توفي��ر فرص العمل، يجعل من هذا 
التوجه أولوي��ة ملحة في لبن��ان، خصوصاً وأن االقتص��اد اللبناني 
يقوم على هذا النوع من المؤسس��ات التي تش��كل أكث��ر من 90 % 
من إجمالي مؤسس��ات القطاع الخاص، وتوظ��ف أكثر من 50 % 
من اليد العامل��ة”، وقال: إن الحكومة اللبناني��ة مصممة على توفير 
كل ما يلزم لتوس��يع حضورها في اقتصادنا الوطن��ي، ولإلفادة من 
قدراتها لتحفيز النمو، وأهم ما تقوم به الحكومة في هذا المجال تفعيل 
مشاركة هذه المؤسس��ات في العقود الحكومية، لما له من إيجابيات 
وحس��نات اقتصادية وتنموية، مش��يراً إلى أن دوالً ع��دة لجأت إلى 
تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في العجلة 
االقتصادية، وم��ن وحي الدروس المس��تقاة من التجرب��ة العالمية، 

تسير الحكومة اللبنانية في االتجاه نفسه.
بدورها، تحدثت عباس ع��ن دور وزارة االقتصاد في “دعم الريادة 
في االعمال والمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة الحجم”، الفتة الى 
ان “دعم ه��ذا النوع من المؤسس��ات له تأثير كبي��ر على االقتصاد 
الوطني باعتبارها النمط األكث��ر فعالية في تحري��ك القوى العاملة 

باتجاه عملية التصنيع”.

نظمت شركة Synergies Events  المؤتمر 
والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة 
رعاية  والمتوسطة LSMEC - 2017، في 
وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية وبدعم 
من مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية، 
وبالتعاون مع وزارتي االتصاالت والمالية، 
في فندق “هيلتون متروبوليتان باالس” 

- بيروت.
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وكان نجيب س��اويرس قد واص��ل قضية التحكيم، 
رغم االتفاق الذي أعلن عنه في 18 ابريل/نيس��ان 
2014 بي��ن ش��ركة فيمبلك��وم التي اش��ترت فرع 
الهات��ف النق��ال بالجزائ��ر “ج��ازي” والصندوق 
الوطني لالستثمار المتعلق بالتسوية الودية للنزاع.

صفحة ساويرس وجازي طويت

سيقوم  أنه  مؤخراً،  الدولي،  للبنك  التابع  باالستثمارات،  المتعلقة  الخالفات  لتسوية  الدولي  المركز  أعلن 
بإنشاء لجنة خاصة من أجل النظر في طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم لالستثمارات في إطار قضية 
التحكيم ضد الجزائر. ويتعلق األمر بطعن محدود ما بعد الحكم وليس استئناف قرار المركز الدولي لتسوية 
الخالفات المتعلقة باالستثمارات الذي صدر في شهر يونيو/حزيران 2017، وهو متضمن في االتفاقية من أجل 

تسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا البلدان األخرى.

مباشرة تدابير تحكيم جديدة
من جهته، أعلن مالك مجموعة “أوراسكوم 
تيليكوم” الجزائرية السابق، رجل االعمال 
المص��ري نجي��ب س��اويرس، ع��ن بدء 
تدابي��ر تحكي��م جديدة ض��د الجزائر. هذه 
االجراءات التي أعلن ساويرس مباشرتها، 
جاءت على اثر صدور من المركز الدولي 
لمعالجة النزاعات المتعلقة باالستثمارات 

حكم لصالح الجزائر.

تج��در اإلش��ارة إلى أن ق��رارات المركز 
المتعلق��ة  الخالف��ات  لتس��وية  الدول��ي 
باالس��تثمارات تعتب��ر نهائي��ة وله��ا قوة 
إلزامي��ة تج��اه أط��راف الن��زاع، إال أنها 
يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما 
بعد الحكم ف��ي حالة ارت��كاب خطأ مادي 
أو حس��اب أو إذا رأى أح��د األطراف أن 
المحكمة قد نس��يت ذكر مس��الة في الحكم 
وتطالب بالتالي بإصدار قرار إضافي من 
المحكمة نفس��ها. إال أن هذه الهيئة لم تحدد 
سبب الطعن الذي قدمته أوراسكوم تيليكوم 
لالس��تثمار، حيث أن س��اويرس ل��م يقدم 
على اجراءات االس��تئناف لقرار المركز 
الدول��ي، وانما اقتصر األم��ر على طعن 

محدود للحكم.

وكان مرك��ز التحكيم التاب��ع للبنك الدولي 
قد رف��ض بمقتضى حكم صدر في يونيو/ 
حزي��ران 2017، طل��ب س��اويرس الذي 
يطال��ب الدولة الجزائرية بدفع 5 مليارات 
دوالر كتعوي��ض. فقد اعتب��رت المحكمة 
“تل��ك المطال��ب مرفوض��ة” وأمرته بأن 
يدف��ع للدولة الجزائري��ة المصاريف التي 

دفعتها في إطار هذا التحكيم.

كما يضع ه��ذا االتفاق حدا لعملية التحكيم 
 2012 ع��ام  ف��ي  بدأته��ا  الت��ي  الثاني��ة 
الفروع الروس��ية لفيمبلكوم تحت إشراف 
المركز الدولي لتس��وية الخالفات المتعلقة 
باالس��تثمارات، حيث تم اته��ام المتعامل 
الجزائ��ري  النق��ال  الهات��ف  ف��ي  األول 
بالته��رب الضريب��ي، كما حكم��ت عليه 
العدال��ة الجزائري��ة بتهم��ة التهريب غير 

القانوني لألموال.

نص الحكم والحقوق
ون��ص الحك��م الص��ادر عل��ى أن يدف��ع 
س��اويرس، حقوق التقاض��ي البالغة 625 
أل��ف دوالر، إضاف��ة إلى دفع��ه تعويض 
بقيم��ة 3.5 ماليي��ن دوالر لصالح الدولة 
الجزائرية كأتعاب قضائية. وتعد قرارات 
المركز الدولي لتس��وية الخالفات المتعلقة 
باالستثمارات نهائية وتتمتع بقوة إلزامية، 

تجاه أطراف النزاع.

التنفي��ذي  الرئي��س  ق��ال  ناحيت��ه،  م��ن 
ل�“جازي” فينتشينتس��و نيشي: إن صفحة 
س��اويرس وج��ازي طوي��ت نهائي��اً منذ 

ابريل/نيسان 2012.

وش��رح نيشي أن األمر ربما يتعلق بطعن 
في فراغات تضمنها الشكل، لكن ما تعلق 
بالموضوع فقد فصل فيه التحكيم الدولي، 
معتبراً أن هذه المناورات وهذه القرارات 
لمواصلة مهاجم��ة الحكومة الجزائرية ال 
تعني “جازي” على اإلطالق، وهي تعني 
الحكوم��ة، حيث أن كل أس��هم س��اويرس 
بيعها لفيمبلكوم نفسها منذ سنوات.ف��ي مجمع فيمبلكوم )فيون حاليا( تم إعادة 

فينتشينتسو نيشي 

تعد قرارات

المركز الدولي

لتسوية الخالفات

المتعلقة باالستثمارات

نهائية

وتتمتع بقوة إلزامية

تجاه أطراف النزاع
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عقد بملياري يورو في قطاع الطاقة

وق��ع المدي��ر الع��ام لش��ركة س��اجا 
النرويجي��ة، جان اريك ويكاس��ا، مع 
مدير ش��ركة أمي��ن اإليراني��ة، مجيد 
شهرس��تاني، عق��داً بقيم��ة ملي��اري 
ي��ورو لتوليد 2 جيغاواط من الطاقات 
المتج��ددة. وين��ص العق��د عل��ى قيام 
“ساجا” بانتاج وتدشين محطات توليد 

كهرباء من الطاقة الشمسية على 3 مراحل، يتم توليد 180 ميغاواط في األولى، ضمن 
6 مواقع بمحافظات تش��رق فيها الشمس لساعات طويلة، ويتوقع إنجاز المشروع في 
أقل من عام. ويقوم الطرف النرويجي استناداً لالتفاق، بنقل التكنولوجيا وانشاء المصنع 
المنتج للمعدات المستخدمة في المشروع في ايران مما يوفر المزيد من فرص العمل.

أظه��رت بيان��ات حديث��ة أن حجم التج��ارة بين الصين 
وأفريقيا بل��غ 85.3 مليار دوالر، بزيادة س��نوية بلغت 
19 %، في وقت يس��عى فيه الطرف��ان لتعزيز التعاون 
ف��ي مجموعة واس��عة م��ن المجاالت. وق��ال المتحدث 
باس��م وزارة التج��ارة الصيني��ة، قاو فن��غ: إن البيانات 
الرس��مية عكست اتجاه النمو الس��لبي منذ عام 2015، 
فخالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 
الماضي، بلغت الواردات الصينية من أفريقيا، من بينها 
المعادن والمنتج��ات الزراعية والفاكه��ة، 38.4 مليار 
دوالر بزيادة 46 % عن الفترة نفسها في 2016، بينما 

ارتفعت الصادرات 3 % إلى 47 مليار دوالر.

نمو التجارة بين الصين وأفريقيا

قاو فنغ

االقتصاد اللبناني يراوح مكانه

أك��د تقرير أعدته الجمعي��ة اللبنانية 
)الفرانش��ايز(  االمتياز  لتراخي��ص 
بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة 
والزراعة ف��ي بيروت وجبل لبنان، 
أن “االقتصاد اللبناني يراوح مكانه، 
وال يملك الق��وة الالزمة لدفع عجلة 
النمو”. وأوضح التقرير، أن اجمالي 

مبيعات التجزئة مَن السلعِ والخدمات االستهالكية في النصف األول من عام 2017، 
بقي في هامش 13.93 % ما دون مستواه في سنة األساس 2012. كما تراجع مؤشر 
مبيعات الكماليات بنس��بة 10.08 % عن مس��تواه في الفترة ذاتها من 2016، وبنسبة 
52.15 % عن مس��تواه في سنة األساس 2012. في المقابل، ارتفعت مبيعات المواد 
الغذائية والمش��روبات 8.47 % مقارنة بالفترة ذاتها م��ن 2016، ومبيعات األدوات 
المنزلية 6.63 %، والخدمات الفندقية 5.7 %، ومبيعات مستلزمات الرياضة 3.5 %.

كش�فت وزارة النف�ط 
والث��روة المعدن�ي���ة 
السوري�ة عن االنتهاء 
م��ن إنش��اء خط غاز 
ب�ط����ول 3.5 كل����م 
وقط��ر 12 إنش، بعد 
35 يوماً م��ن العمل 
وطني��ة،  وبخب��رات 
ليق��وم بتحوي�ل الغاز 
المنت��ج م��ن حق��ول 

ش����ركة حيان إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى 
في “الفرقلس”. وق��ال وزير النفط، علي غانم: إن هذا 
اإلنج��از النوعي من ش��أنه زيادة االنت��اج اليومي من 
معمل غاز “إيبال” إل��ى حدود 1.7 مليون متر مكعب 
األمر الذي يس��هم في زي��ادة الكمي��ات المنتجة الكلية 
بحدود نصف مليون مت��ر مكعب يومياً وزيادة كميات 
الغاز المنزلي المنتجة بحدود 30 طناً إضافة إلى 300 

برميل من النفط يومياً.

خط غاز جديد بخبرات وطنية إقرار صيغة الدفع اإللكتروني في سورية

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، قراراً 
يقضي باعتماد الصيغة النهائية لبنية الدفع االلكتروني في 
س��ورية، وكلف القرار حاكم مصرف سورية المركزي 
بالتنس��يق م��ع من يلزم لوض��ع الضوابط والتش��ريعات 
الالزمة إلطالق المش��روع ووضعه موضع التنفيذ. كما 
يج��ري، فور االنتهاء من وضع الضوابط والتش��ريعات 
التي يعمل عليها المصرف المركزي، النظر في الطلبات 
المقدم��ة من المص��ارف وش��ركات الدف��ع االلكتروني 
المرخص لها في س��ورية، الراغبة بتقديم ذلك النوع من 

عماد خميسالخدمات ضمن  إطار الرؤية المعروضة في الوثيقة.
علي غانم
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قرر االتحاد األوروبي، تقديم حزمة مس��اعدات للعراق 
بقيم��ة 60.4 مليون يورو إلقامة مش��اريع في المناطق 
الت��ي اس��تعادتها الحكومة العراقية من س��يطرة داعش 
اإلرهاب��ي. وقالت المفوضية األوروبي��ة، في بيان لها، 
إن المساعدات تضم 50.4 مليون يورو إلعادة الخدمات 
األساس��ية وإصالح البنى التحتية العام��ة وكذلك إعادة 
الحياة للنشاط االقتصادي من خالل تقديم منح للمشاريع 
الصغيرة. تضم كذلك، 10 ماليين يورو لالستمرار في 
تسهيل عملية تنظيف األراضي المحررة التي تعرضت 
للتلوث من المتفجرات. وس��يتم تقديم الجزء األخير من 
المس��اعدات، بحس��ب بيان المفوضية األوروبية، عن 

طريق جهاز مكافحة األلغام في األمم المتحدة.

مجلس تنسيق بين السعودية والعراق منحة أوروبية للمناطق المحررة
في العراق

وقعت السعودية والعراق اتفاقية إنشاء مجلس 
مشترك للتنسيق بهدف التشاور والتنسيق في 
الموضوعات ذات االهتمام المش��ترك، كما 
تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجاالت. 
وعقد المجلس أولى جلساته بحضور العاهل 
السعودي، س��لمان بن عبد العزيز، ورئيس 
ال��وزراء العراقي، حيدر العب��ادي، ليخرج 
بتفاهم��ات جديدة منها فتح المنافذ الحدودية، 
والمناط��ق  والط��رق  الموان��ئ  تطوي��ر 

الحدودية، ومراجعة اتفاقية التعاون الجمركي. كذلك اتفق الجانبان على تنمية الشراكة 
في القطاع الخاص، وإتاحة المجال للتعرف على الفرص التجارية واالستثمارية، إضافةً 
إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي. كما تم تقديم رخصة استثمار 
لشركة سالك السعودية المختصة في المجال الزراعي، إضافةً إلى استفادة الرياض من 

المدن االقتصادية المتاحة في العراق لتحقيق األمن الغذائي للبلدين.

خفضت وكالة س��تاندرد آند ب��ورز التصنيف االئتماني 
لألردن إلى B+ مع نظرة مس��تقرة بسبب ضعف هيكل 
الدي��ن الحكوم��ي وزي��ادة الحاج��ة للتموي��ل الخارجي. 
وكش��فت الوكالة أن اإلصالحات المالية من المرجح أن 
تكون أبطأ من المتوقع بسبب ضعف بيئة االقتصاد الكلي 
والضغوط االجتماعية. في حين توقعت استمرار تطبيق 
اإلصالح��ات لكن بوتيرة أقل من الت��ي يتوقعها برنامج 
صن��دوق النقد الدولي. مضيف��ةً أنها تتوقع تراجع العجز 
في ميزان المعامالت الجارية األردني تدريجياً مع زيادة 
الصادرات، لكن الحاجة للتمويل الخارجي ستظل كبيرة.

خفض تصنيف األردن

السعودية تطلق مشروع المستقبل

أطلقت السعودية مش��روع نيوم، وهو 
منطق��ة خاص��ة ممتدة بين الس��عودية 
ومصر واألردن تش��مل وجهة حيوية 
تس��عى لتصبح مح��وراً يجمع أفضل 
العقول والشركات، بدعم يتجاوز 500 
ملي��ار دوالر، تمتد على مس��احة 26 
ألف كيلومتر، على أن يتم االنتهاء من 

المرحل��ة األولى ف��ي 2025. وأعلن رئيس مجلس إدارة صندوق االس��تثمارات العامة 
وولي العهد محمد بن سلمان، أن المشروع سيركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة 
تستهدف مستقبل الحضارة اإلنسانية. كما سيكون محوراً يربط القارات الثالث. وتشمل 
التقنيات المس��تقبلية لتطوير “نيوم” حلول التنقل الذكية، واألس��اليب الحديثة للزراعة 

وإنتاج الغذاء. وقد تم تعيين األلماني كالوس كالينفيلد رئيساً تنفيذياً للمشروع.  

قمة لتقنيات إعادة التهيئة

أعلنت ش��ركة المؤتم��رات واللقاءات المتط��ورة )ACM( عن انعق��اد “قمة تقنيات 
إعادة التهيئة” في أبوظبي يومي 11 و12 كانون األول/ ديس��مبر 2017، بهدف دعم 
المبادرات ضمن قطاع البناء، إذ ستكون فرصة لمشاركة أحدث ابتكارات التكنولوجيا 
في نظم البريد وإدارة اإلنارة والمياه الكفؤة، كما الجمع بين اإلدارات الحكومية والبلديات 
مع أصحاب المشاريع وشركات خدمات الطاقة، ضمن مساعٍ لخفض استهالك المياه 
والكهرباء بنسبة 20 %. ويأتي هذا الحدث بعد نجاح برنامج “ترشيد” الذي تم إطالقه 
في آذار/ مارس 2017، تحت مظلة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للتوزيع، والذي تبعه 

موافقة على تسجيل بعض شركات خدمات الطاقة، مما يبين نمو السوق بإطراد.
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تعتزم روسيا اإلعالن عن أكبر مطحنة دقيق في سورية، 
ضمن محافظة حمص بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 طن 
من الحبوب يومياً. وقال مدير المشروع الروسي محمد 
مازوكبازوف: إن المطحنة ستكون مجهزة بالكامل تقنياً 
نهاية العام الحال��ي 2017، بعد أن أصبح الوضع أكثر 
هدوًء في المحافظة. وكان الخبراء والمهندسين الروس 
قد ش��رعوا بالبناء عام 2015 ضمن اتفاقية وقعت بين 
الجانبي��ن، إال أن األوض��اع األمنية حينها تس��ببت في 
تأخي��ر االنجاز. وأضاف مازوكبازوف: أن المش��روع 
بات جاهزاً بنسبة 85 %، حيث يتم تشييد المعدات لتقوم 
الشركة العامة للمطاحن السورية باإلشراف على عملها.

أكبر مطحنة دقيق
في سورية

السودان يتلقى أول تحويالت بالدوالر

أعل��ن البن��ك المركزي في الس��ودان أنه تم للم��رة األولى منذ 20 عام��اً تلقي تدفقات 
بالنق��د األجنبي بعد أيام من رفع الحكومة األميركية لعقوبات تجارية اس��تمرت لعقود 
على الخرطوم. وأكد بيان صادر عن المصرف تلقي بنكين سودانيين تحويالت دولية 

أول  ف��ي  األميرك��ي،  بال��دوالر 
مؤش��ر على بدء تعافي االقتصاد 
الس��وداني. وتأم��ل الخرطوم في 
أن يس��اعدها قرار رفع العقوبات 
على العودة إلى األس��واق المالية 
العالمية، مما قد يس��اعد في جذب 
اس��تثمارات تش��تد الحاج��ة إليها 

وتعزيز فرص التعافي.

منحة أوروبية لكهرباء األردن

واف��ق مجل��س ال��وزراء األردني برئاس��ة رئيس 
الوزراء الدكتور هاني الملقي، على اتفاقيتي تعاون 
بي��ن الحكوم��ة االردنية ممثل��ة ًبش��ركة الكهرباء 
الوطني��ة وبنك االس��تثمار االوروبي بقيمة اجمالية 
تبل��غ حوالى 17 مليون ي��ورو، حيث تأتي االتفاقية 
االولى لتوفير منحة على ش��كل مساعدة فنية بقيمة 
2 ملي��ون و850 الف ي��ورو لتنفيذ الممر االخضر 
لش��ركة الكهرب��اء الوطني��ة ودعم تصمي��م وتنفيذ 

خطة اتصال الى جانب اعداد تقييم ش��امل لألث��ر البيئي واالجتماعي لبعض مكونات 
المش��روع. فيما تأت��ي االتفاقية الثانية كمنحة بقيمة 14ملي��ون و350 الف يورو لبناء 
خطين جديدين للنقل الكهربائي وانشاء محطة نقل كهرباء فرعية بما يسهم في تعزيز 

شبكة النقل الستيعاب الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة.

د. هاني الملقي

غزة تلجأ للطاقة الشمسية

كشفت ش��ركة سماحة غروب عن 
خط��ة إلنش��اء 3 محط��ات جديدة 
لتولي��د الكهرباء بالطاقة الشمس��ية 
في قطاع غزة بحلول نيسان/ابريل 
2018، وهو ما يوفر بعض الراحة 
للقطاع م��ن االنقطاع��ات اليومية 
الفن��ي  المدي��ر  للكهرب��اء. وق��ال 

للشركة التي يقع مقرها في أميركا، فولكر جتهجر: إن محطات الطاقة الشمسية ستبنى 
في 3 مناطق في قطاع غزة وستولد إجمالي 40 ميغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول 
نيس��ان/ابريل المقبل. وتعتزم سماحة غروب تنفيذ المشروع، الذي أطلق عليه “إنارة 

غزة”، بالشراكة مع شركة الشرق العربي لخدمات التكنولوجيا الفلسطينية.

انخفض احتياطي العمالت األجنبية لألردن بنس��بة 14 
% في نهاية أيلول/س��بتمبر الماض��ي مقارنة مع نهاية 
عام 2016، حس��بما أظهرت بيانات صادرة عن البنك 
المركزي األردن��ي. وبلغت قيم��ة االحتياطي األجنبي 
للمملك��ة ف��ي نهاية أيلول/س��بتمبر نح��و 11.07 مليار 
دوالر مقارن��ة مع نحو 12.88 ملي��ار دوالر في نهاية 
2016. وبدأ االحتياطي األجنبي في األردن باالنخفاض 
منذ بداية 2016 بفعل التراجع في االستثمارات األجنبية 
وتحويالت المغتربين والدخل الس��ياحي وهي العوامل 

المغذية الحتياطي العملة األجنبية في المملكة.

هبوط احتياطي العمالت األجنبية
لألردن 14 %
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أعلنت ش��ركة النف��ط العُمانية للتس��ويق ع��ن خططها 
إلنش��اء أول محطة لخدمة الوقود بالمنطقة الشرقية في 
السعودية، في إطار استراتيجية الشركة التوسعيّة الهادفة 
لتقديم خدماتها ألكبر عدد ممكن من العمالء في المملكة.

وقال مدير عام التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال 
لش��ركة النفط العُمانية، علي بن أحمد مقيبل: إن الهدف 
من هذه الخطوة تعزيز حضور الشركة في المنطقة وال 
سيّما السعودية التي تشهد نمواً اقتصادياً مّطرداً وتمتاز 
بمستقبل استثماري واعد في إطار رؤيتها لعام 2030، 
وافتتاح أولى محطاتنا يؤكد على الميزة التنافس��يّة التي 
تتمتع بها المملكة، حيث يعدّ سوقها أكبر وأبرز األسواق 

الخارجية في الشرق األوسط.

خطط “النفط الُعمانية”
في السعودية

وقع كل من رئيس هيئة الس��ياحة السعودية، سلطان بن 
سلمان، ووزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، اتفاقاً 
لتنفي��ذ برنامج تع��اون في مجال الس��ياحة والصناعات 
اليدوية، ينص على ض��رورة التعاون وتبادل الخبرات 
بين الطرفين، كما التنس��يق بين وكالء الس��ياحة لتنظيم 
األفواج، إضافة للعمل على االستفادة من تراث البلدين. 
كم��ا أعلنت الوزيرة اللومي، عن منح المقيمين في دول 
الخلي��ج من غير الخليجيين تأش��يرة دخول لتونس لدى 
وصولهم إل��ى المطار بمج��رد إبراز بطاق��ات اإلقامة 

الخاصة بهم.

الجزائر تكشف عن خطة 2018اتفاقية لدعم سياحة تونس

كشفت الحكومة الجزائرية عن عدة إجراءات اقتصادية 
ضمن خطتها لعام 2018. وقال رئيس الوزراء، أحمد 
أويحي��ى: إن 2000 ملي��ار دين��ار جزائ��ري )17.5 
ملي��ار دوالر( من إجمالي 4000 مضّمنة في ميزانية 
التجهيز للعام 2018 ستوجه لبناء المساكن والمدارس 
والمستش��فيات، مضيفاً أن المؤسسات األجنبية ستمنع 
من المش��اركة في المناقصات الوطنية، إال في حاالت 
اس��تثنائية، ليك��ون منح جمي��ع الصفقات للش��ركات 
الجزائرية العمومية والخاصة. وتعتزم الجزائر ضح 
س��يولة في البنوك لتخفي��ف األعباء المالي��ة، إضافة 

إلعادة تفعيل الصندوق الوطني لالس��تثمار، كما تخفيض نسب فوائد القروض البنكية 
وإنجاز 50 منطقة صناعية في ظرف عام واحد.

أحمد أويحيى

تعاون بين اإلمارات وإسبانيا

انعقدت في دبي فعاليات الدورة 
اللجن��ة االقتصادية  الرابعة من 
المشتركة بين اإلمارات العربية 
وت��رأس  وإس��بانيا.  المتح��دة 
االجتماع الوزاري للجنة كل من 

وزير االقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير االقتصاد والصناعة والتنافسية 
اإلس��باني لويس دي غويندوس خورادو. وركزت محاور التعاون التي تناولتها اللجنة 
على تعزيز التجارة البينية في الس��لع والخدمات، تشجيع االستثمارات المتبادلة، إقامة 
مشاريع مشتركة تخدم مصالح الطرفين، تعميق التعاون في مجاالت االبتكار والمشاريع 
الصغيرة والمتوس��طة وري��ادة األعمال وقطاع البحث العلم��ي والتطوير، فضالً عن 
المشاركة في االستثمارات واألنشطة التجارية المتعلقة باستضافة إكسبو دبي 2020.

العراق يستقطب الشركات الروسية

كيري��ل  الروس��ي،  الطاق��ة  وزي��ر  نائ��ب  أك��د  
مولودتس��وف، أن ال��وزارة س��تلبي طل��ب العراق 
بزيادة مشتريات معدات الطاقة. وقال مولودتسوف: 
إن “الجان��ب العراق��ي يعرب عن رغبت��ه الكبيرة 
بزيادة مشاركة شركات تصدير معدات الطاقة، ألن 
عدداً كبيراً من محطات الطاقة الكهربائية في العراق 
تعمل باستخدام المعدات الروسية والسوفيتية، ولذلك 
س��نبذل قصارى جهودنا في ذلك أي المساعدة على 

إمداد العراق بالمعدات وقطع الغيار”. وكشف مولودتسوف عن توقيع بروتوكول بين 
روس��يا والع��راق في مجاالت النفط والغاز والطاقة الكهربائي��ة، الفتاً إلى أن الحديث 

يدور ليس فقط عن توريد معدات، بل وأيضا عن بناء مشاريع الطاقة.

كيريل مولودتسوف
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أبرمت الجزائر وروس��يا 6 اتفاقيات مش��تركة، بهدف 
تعزيز التعاون االقتص��ادي والتعليمي، إضافةً للصحة 
والتب��ادل القانون��ي، وذلك ضمن زيارة ق��ام بها رئيس 
ال��وزراء الروس��ي، ديمت��ري مدفيدي��ف، ت��م خاللها 
توقيع  مذكرة تعاون بين ش��ركة  ترانس نفط الروس��ية 
للطاق��ة، والش��ركة الحكومية الجزائري��ة للنفط والغاز 
“س��وناطراك”، للتع��اون في اس��تخراج ونق��ل النفط. 
إضاف��ةً إلى تفاهم بين ش��ركة روس آتوم الروس��ية مع 
مفوضية الطاقة الذرية إلنت��اج وبيع الهيدروكربونات. 
كما ناقش الطرفان إمكانية بناء محطات للطاقة النووية 

بتصميم روسي.

اتفاقيات روسية مع الجزائر

قرض فرنسي للسكك الحديد المغربية

وقعت فرنس��ا اتفاقية مع المغرب 
بقيم��ة  تمن��ح بموجبه��ا قرض��اً 
ي��ورو لش��ركة  ثماني��ن ملي��ون 
الس��كك الحديدي��ة المغربي��ة من 
أج��ل اس��تكمال مش��روع القطار 
فائق الس��رعة بين طنج��ة والدار 
البيض��اء. وقد تم توقي��ع االتفاقية 

أثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للمملكة، حيث أجرى سلسلة 
مباحثات مع المسؤولين المغاربة.

ووقع اتفاقية القرض كل من الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة السكك الحديدية المغربية. 
ومن المقرر أن يتم تش��غيل القطار الذي يعد األول أفريقيا في صيف 2018، وس��تتم 
التجارب بسرعة 320 كلم/س��اعة. وستمول فرنسا مشروع القطار السريع بالمغرب 
بنسبة 50 % عن طريق قروض تناهز قيمتها 22.9 مليار درهم )2.3 مليار دوالر(.

7 مليارات دوالر ايرادات السياحة في المغرب

تتوقع الحكومة المغربية ارتفاع عدد الس��ياح الوافدين 
إلى البالد  إلى 11 مليون س��ائح خالل العام الجاري، 
مقارن��ة مع 10.2 ماليين في عام 2016، كاش��فةً أن 
إي��رادات القطاع بلغت س��بعة ملي��ارات دوالر. وقال 
الناطق الرس��مي باس��م الحكوم��ة المغربية مصطفى 
الخلفي: إن القطاع الس��ياحي يساهم ب� 7 % من الناتج 
الداخل��ي الخام، كما أنه يش��غل 2.5 مليون ش��خص، 
مؤك��داً أن المغرب لديه مؤه��الت وإمكانات لتحقيق 
نسبة نمو أكثر، في وقت لم تتجاوز نسبة إشغال الفنادق 

40 % خالل عام 2017. وترى الحكومة أن نمو القطاع الس��ياحي خالل الس��نوات 
الماضية يبقى محتشماً، مقارنة مع وجهات سياحية مجاورة كالبرتغال واليونان.

مصطفى الخلفي

ع��زز المغرب وروس��يا تعاونهما الثنائ��ي بتوقيع عدة 
اتفاقي��ات بع��د محادث��ات جرت بي��ن رئيس ال��وزراء 
الروس��ي، دميتري مدفيديف، ونظيره المغربي، س��عد 
الدي��ن العثمان��ي، بالرب��اط. ووقع��ت وزارة الزراعة 
الروس��ية، ونظيرتها المغربية مذكرة تفاهم للتعاون في 
المجال الزراعي. كما وقعت دائرة الجمارك الروس��ية 
وإدارة الجم��ارك والضرائب غير المباش��رة المغربية 
بروتوكوال بش��أن تنظيم تبادل المعلومات األولية حول 
البضائع والمركب��ات التي يتم تناقلها بين البلدين. كذلك 
تم توقي��ع اتفاقية للتعاون والمس��اعدة اإلدارية المتبادلة 
في المس��ائل الجمركية، ومذكرة بش��أن تبادل البيانات 

اإلحصائية حول التجارة المتبادلة.

المغرب وروسيا
يعززان تعاونهما االقتصادي

المغرب يخفض رسوم القمح

أعلنت الحكومة المغربية أنها س��تخفض الرسوم 
الجمركية عل��ى واردات القمح اللين إلى 30 % 
من 135 % اعتباراً من أول شهر ديسمبر/كانون 

األول 2017.
وكش��ف رئي��س ال��وزراء المغربي س��عد الدين 
العثماني في بيان، أن خفض الرس��وم الجمركية 

سيضمن إمدادات كافية إلى السوق، كما أن القرار الجديد سيحدد الثمن المرجعي للقمح 
اللين عند الخروج من الميناء بحوالى 250 - 260 درهماً )27 - 28 دوالر أميركي(. 
مما يسمح للمستوردين باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتثبيت مواقعهم  في السوق العالمي 

بشكل مبكر.

سعد الدين العثماني
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تخطط س��لطنة عمان إلقامة أكب��ر مركز لتخزين النفط 
في الش��رق األوسط عام 2019، وقد خصصت مساحة 
تقدر ب�16 كيلومتر مربع لهذا الغرض. كما  تعمل شركة 
النف��ط العُمانية على إنش��اء أكبر مصف��اة لتكرير النفط 
بالب��الد في المنطقة االقتصادية الخاص��ة بالدُّقم، بطاقة 
إنتاجي��ة تفوق ال�200 ألف برمي��ل يومياً. وقال الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة النفط هالل الخروصي: إن الش��ركة 
تبنت استراتيجية لتطوير مشاريع صناعية، منها مصفاة 
لتكرير النفط بس��عة 230 ألف برمي��ل يومياً، وتطوير 
خزانات للخام، كاشفاً أن إجمالي استثمارات الشركة في 

المشاريع الرئيسية تبلغ 9 مليارات دوالر.

عمان تبني مركزاً ضخمًا
لتخزين النفط

موانئ أبوظبي تشتري 3 سفن

أعلن��ت موانئ أبوظبي عن 
شراء 3 س��فن قطر بحرية 
فعالي��ات  خ��الل  جدي��دة 
معرض “س��يتريد” لس��فن 
العمليات واألعمال البحرية 
في الشرق األوسط 2017. 
وستعمل سفن القطر الجديدة 

والمجهزة بأحدث التقنيات في ميناء زايد وميناء مصفح، لتعزز أسطول موانئ أبوظبي 
المتطور. وتم اإلعالن عن الش��ركتين الفائزتين بالمناقصة العامة خالل حفل التوقيع 
الذي عقد على هامش معرض “س��يتريد”، حيث فازت ش��ركة “دامن” لبناء الس��فن 
بأحد العقود، فيما حصلت ش��ركة “س��انمار” على العقدين األخرين. وأوضح الرئيس 
التنفيذي ل�“موانئ أبوظبي”، محمد الشامس��ي، أن الس��نوات الماضية ش��كلت تحدياً 

للقطاع البحري، فيما يعكس إعالن التوقيع استراتيجية نحو التطور.

ش��هدت دب��ي إط��الق “المجل��س العالم��ي للتجمعات 
البحرية”، ف��ي خطوة هي األولى من نوعها في العالم 
لتوطي��د أط��ر العمل التعاون��ي بين أقط��اب الصناعة 
البحرية. وأوضح مسؤولو “سلطة مدينة دبي المالحية” 
أن تأسيس المجلس جاء استجابةً للحاجة الملحة لتوحيد 
الجه��ود المش��تركة بين التجمع��ات البحري��ة العالمية 
لمواجهة التحديات واستش��راف الفرص المتاحة على 
مس��توى المدن البحري��ة، مؤكدي��ن دوره كمنبر رائد 
لتحفيز نمو واس��تدامة النش��اطات البحرية ذات الصلة 
بالسفن والش��حن والموانئ والهندس��ة البحرية إضافةً 

لخدمات الدعم كما اإلسناد البحري.

دبي تطلق
“مجلس التجمعات البحرية”

خط أنابيب جديد بين البحرين والسعودية

أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، 
أنه سيتم استكمال خط أنابيب نفط جديد بطاقة 350 ألف 
برميل يومياً يصل إلى الس��عودية في عام 2018 لخدمة 
التوس��عة المزمع��ة لطاقة مصفاة بحريني��ة في حين يتم 
دراس��ة مد خط ألنابيب الغاز. وكشف، أن بالده تجري 
مفاوضات في مراحلها النهائية مع شركة متقدمة بعرض 
تحظى بأفضلية لتوس��عة مصفاتها النفطية الوحيدة ومن 

المتوقع أن تتم ترسية العقد قبل نهاية 2017.
يذكر أن البحرين تبني أولى محطاتها للغاز الطبيعي المسال، التي ستسمح لها باستيراد 
الغاز الطبيعي المسال من أجل االستخدام المحلي. ومن المحتمل أن تستخدم “أرامكو” 

المحطة في إطار مخطط أوسع لربط دول الخليج بخط ألنابيب الغاز.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

مليار يورو إلى فقراء اليونان

تخطط الحكومة اليونانية لتوزيع مليار يورو على الفقراء 
الذين عانوا على مدى 7 سنوات جراء أزمة الديون، بعد 
أن تجاوزت أهدافها للميزانية هذا العام. إذ تتوقع اليونان 
العودة إلى تحقيق نمو بنس��بة 2 % في السنة الحالية مع 
فائض أولي ق��دره 2.2 % من الناتج المحلي اإلجمالي، 
بينما كان المس��توى المس��تهدف ضمن برنام��ج اإلنقاذ 
1.75 %. وق��ال المتحدث باس��م الحكوم��ة، ديميتريس 

تزاناكوبولوس: إن الزيادة المحققة في الفائض سيجري توزيعها على الفئات االجتماعية 
التي عانت من الضغوط أثناء األزمة المالية، مضيفاً: أن الحكومة ستتخذ القرار النهائي 

أواخر نوفمبر/تشرين الثاني فور حصولها على بيانات الميزانية للعام بأكمله.

ديميتريس تزاناكوبولوس
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ق��ال وزي��ر المالي��ة 
فولفغان��غ  األلمان��ي 
شويبله: إن القروض 
غ�ي����ر المس���ت�ق�رة 
ت  ي�ا ل�مس�����ت��و ا و
للدي�ون  المتصاع��دة 
العالمي����ة يمك��ن أن 

تغرق العالم ف��ي أزمة مالية أخرى، وأن هناك خطورة 
من تش��كل فقاعات جديدة نتيج��ة تريليونات الدوالرات 

التي ضختها البنوك المركزية في األسواق.
كما حذّر أيضاً من مخاطر عدم االس��تقرار في منطقة 
اليورو، خاصة تلك التي تش��كلها الميزانيات العمومية 
الت��ي تعاني م��ن إرث الدي��ون المتعثرة بع��د األزمة. 
مضيف��اً أن االقتصاديي��ن حول العالم قلقي��ن من تزايد 
مخاطر تراكم المزيد من الس��يولة ونمو الدين الخاص 

والعام.

ازدهار شاحنات الغاز في الصين

“شويبله” يحذر من أزمة عالمية

من المتوقع أن تس��جل مبيعات الش��احنات الكبيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، 
مس��تويات قياس��ية مرتفعة في الصين في عام 2017، بفعل جهود الحكومة لمكافحة 
التلوث، التي تتضمن فرض قيود على الش��احنات الثقيلة التي تعمل بالديزل. وتش��كل 

الش��احنات التي تعمل بالغاز المسال 4 % 
من 6 ماليين ش��احنة ثقيل��ة حمولة 40 - 
49 طناً في الصين حالياً. وتم نقل الغالبية 
العظمى من ش��حنات بلغت 43 مليار طن 
ف��ي أنح��اء الصين الع��ام الماض��ي عبر 
الطرق السريعة. وقفزت مبيعات شاحنات 
الغاز 540 %، إلى 39 ألف شاحنة في 7 

أشهر من العام الجاري.

فولفغانغ شويبله

أعلنت ش��ركة النف��ط النرويجية “ش��تات أوي��ل” أنها 
اكتش��فت م��ا يع��ادل 130 مليون برميل م��ن النفط في 
“موراي فيرث” في بحر الش��مال، ما يمكن أن يس��اعد 
على حماية أعمال المنتجين في هذه المنطقة من التباطؤ، 
إذ اس��تطاعت ف��رق العم��ل التابع��ة للش��ركة أن تثبت 
وج��ود النفط في رم��ال ذات نوعية وخصائص تخزين 
جيدة. ويش��هد التنقيب في بحر الش��مال أدنى مستوياته 
منذ س��بعينيات القرن الماض��ي، في ظل الضغوط التي 
يش��كلها النفط األقل تكلفة. لكن أكبر ش��ركتين للنفط في 
المملك��ة المتحدة “رويال داتش ش��ل” و“بي بي” قالتا 
إنهم��ا متفائلتان بنمو أعمال المنطقة مرة أخرى في ظل 
التحسن الذي يشهده سوق النفط حاليًا بعد انهيار األسعار 

عام 2014.

اكتشافات نفطية في بحر الشمال

الشركات البريطانية تتقشف استعداداً  لبريكست

ق��ال وزي��ر الخزان��ة البريطان��ي فيلي��ب هاموند: إن 
الش��ركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم، 
مش��يراً إلى أن أجواء عدم اليقين المحيطة بمفاوضات 
خ��روج بريطانيا م��ن االتحاد االوروبي )بريكس��ت( 
هي بمثابة “عامل مثبط مؤقت وعلينا ازالته بأس��رع 
وقت ممكن إلح��راز بعض التقدم”. ولفت هاموند في 
كلمة القاها أمام لجنة الخزانة إلى أن “هناك العديد من 

األدلة المتناقلة عن ان الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار 
االستثمارات وقرارات االستهالك”.

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي: إن حكومتها تخصص االموال استعداداً 
لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل التفاق، وأن الخزانة خصصت 250 مليون 

جنيه )330 مليون دوالر( للقطاعات التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة.

تيريزا ماي

37 مليار دوالر للمناطق المتضررة من األعاصير

واف��ق مجل��س الن��واب األميركي على 
حزم��ة مس��اعدات بقيم��ة 36.5 مليار 
دوالر، للمساهمة في اإلغاثة وأعمال رفع 
األض��رار الناجمة ع��ن األعاصير التي 
ضربت واليات وجزيرة بورتوريكو. إذ 
تشمل المساعدات 18.7 مليار دوالر من 
أج��ل وكالة إدارة الط��وارئ الفيدرالية، 
مع تعويضات للمتضررين من العاصفة 

“هارفي” في واليات عدة، باإلضافة إلى تخصيص 577 مليون دوالر لمساعدة جهود 
مكافح��ة الحرائ��ق غربي البالد. ومن المتوقع تخصيص 5 مليارات دوالر لمس��اعدة 

حكومة بورتوريكو على تخفيف حجم األضرار الناجمة عن العاصفة “ماريا”.
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فرض��ت المفوضي��ة األوروبي��ة رس��وم إغ��راق على 
واردات منتج��ات الصلب من 4 دول )البرازيل وإيران 
وروس��يا وأوكراني��ا(، ف��ي خط��وة تس��تهدف حماي��ة 
الصناعات المحلية ليصل إجمالي عدد إجراءات مكافحة 
اإلغ��راق ومكافحة الدعم ف��ي منتجات الصلب إلى 48 
إجراء. وس��تدفع تلك الدول رس��وماً تتراوح بين 17.6 

يورو و96.5 يورو للطن.
يذك��ر أن لجنة المفوضية األوروبي��ة أجرت تحقيقاً من 
أجل حماي��ة الوظائف والصناع��ات األوروبية من أي 
ممارسات تجارية غير عادلة، واتخذت إجراءاتها بناءً  

على نتائج التحقيق.

اوستراليا ترفع صادرات الغاز

أوروبا تكافح إغراق الفوالذ

قررت اوستراليا زيادة صادراتها من 
الغاز الطبيعي المس��ال بنحو 16 % 
من منتصف 2018 مع بدء تش��غيل 
مش��روعات جديدة بقيمة 180 مليار 
دوالر، لتلح��ق تقريباً بقطر أكبر بلد 
مصدر للغ��از في العالم، إذ تس��عى 
لرفع الصادرات إلى 74 مليون طن 

خالل الس��نة المالية التي تنتهي في حزيران/يوني��و 2019، من خالل مضاعفة إنتاج 
مش��روع “جورجون” التابع لشركة ش��يفرون، باإلضافة إلى استكمال 3 مشروعات 

بطاقة 21 مليون طن.
وكش��فت وزارة الصناعة االوس��ترالية في تقريرها الش��هري عن الس��لع األولية، أن 

اليابان وكوريا الجنوبية والصين ستستوعب تلك الكميات اإلضافية من الغاز.

هجوم الس فيغاس يرفع الطلب على األسلحة

 Americanو Sturm Ruger ارتفعت أس��هم ش��ركات األس��لحة األميركية مث��ل
Outdoor Brands بنس��بة 4 % و5 % بع��د حادث��ة إطالق الن��ار في مدينة الس 
فيغاس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا، وإصابة أكثر من 400 آخرين.
وعزا خبراء هذا النمو إلى توقعات بزيادة الطلب على األس��لحة الفردية للدفاع عن 
النفس، حس��بما ذكرت  ش��بكة CNBC األميركية. واس��تبعد الخبراء تش��ديد قانون 

المتحدة  الوالي��ات  األس��لحة في 
األميركية.

يذك��ر أن عدد األس��لحة الفردية  
ف��ي الوالي��ات المتح��دة تج��اوز 
وفق��اً   قطع��ة،  ملي��ون  ال���300 

لصحيفة “الواشنطن بوست”.

نمو متسارع لالقتصاد الفرنسي

رفعت وكالة االحصاءات الفرنسية اينسي، توقعاتها 
للنمو االقتصادي هذا العام إلى 1.8 %، ما يعد النمو 
األس��رع في 6 س��نوات. وتوقعت الوكالة أن ينمو 
االقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5 % على أساس ربعي 
في كل من الفصلين الثالث والرابع بعد نمو ضعيف  
لالقتصاد الفرنس��ي بنس��بة 1.0 % في الس��نوات 

االخيرة. كما ذكرت أن تسارع النمو بهذا الشكل  يسهل على الحكومة االيفاء بتعهداتها 
لبروكس��ل بخفض العجز العام الى ما دون الس��قف المحدد من قبل االتحاد االوروبي 
البال��غ 3.0 % هذا العام. وأظهرت اس��تطالعات للش��ركات تف��اؤالً جديداً باالقتصاد 

الفرنسي إذ يتوقع ارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 3.9  % مع نهاية 2017.

تراجع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 42 ألفاً 
إلى 14.751 مليون في آب/أغس��طس 2017، مقارنة 
مع تموز/يوليو الماضي. لكن معدل البطالة ظل مستقراً 
عند 9.1 %، حس��بما كشفت بيانات صادرة عن مكتب 
اإلحصاءات التاب��ع لالتحاد األوروبي )يوروس��تات(.

وهبط معدل البطال��ة في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة 
الي��ورو إلى 3.6 % في آب/أغس��طس من 3.7 % في 
تموز/يوليو 2017. كما  تراجع معدل البطالة 0.1 نقطة 
ف��ي إيرلندا وإيطاليا وهولندا، بينما ارتفع 0.1 نقطة في 

فرنسا و0.2 نقطة في النمسا.

14.75 مليون عاطل عن العمل
في منطقة اليورو
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المترس��خ منذ عقود في لبنان لم يعد قابالً لالستمرار، وقد ترسخت 
منذ التس��عينات مجموعة من الظواهر التي انطوت، في مصلحتها 
العامة، على تعاظم استقطاب الثروة والدخل في البالد، األمر الذي 
انعكس بوضوح في تعمق الخلل بين مكون��ات الناتج المحلي القائم 
- االرباح الرأس��مالية واالجور والفوائد - وفي ازدياد تركز الودائع 

)الثروة( والتسليفات”.
وتاب��ع الخبير االقتص��ادي: “وكنتيجة له��ذا االس��تقطاب المتزايد، 
اتس��عت دائرة الفق��ر والتف��اوت االجتماع��ي وتعمق��ت اوجه عدم 
المس��اواة، وانفصمت العالقة بين االجور، من جهة، وخطي الفقر 
االدنى واألعلى، م��ن جهة ثاني��ة، مع تميز ه��ذه الظواه��ر بأبعاد 
قطاعية ومناطقية، في بلد يعاني اصال انقسامات على غير صعيد”.

وأضاف: “ينبغي االقرار، في هذا المجال، بوجوب اعادة النظر في 
مفهوم االتفاق االجتماعي بصيغته الراهنة، وصوالً الى اعادة تحديد 
معاييره وآليات الرقابة عليه وكذلك آليات التثبت من اثاره المباشرة 
على الفئات المحددة التي يستهدفها. كذلك ينبغي االنتقال من صيغة 
لإلنف��اق االجتماع��ي تقوم على تش��تت ه��ذا االنفاق بين مش��اريع 
معزولة ومنفصلة وال ارتباط بينها، الى صيغة يصبح معها االنفاق 
االجتماعي ج��زءا من خطة اجتماعي��ة متكاملة ومح��ددة االهداف 

والبرامج والمشاريع”.
بدوره، تحدث ايدا ع��ن “دور وزارة العمل ف��ي توفير فرص عمل 
للبنانيي��ن واالس��تخدام الع��ادل للعم��ال اللبنانيين واحي��اء المركز 
االنسان”.الوطني للتدريب المهني”، معتبرا ان “التعليم هو االساسي في بناء 

الفجوة بين الرواتب واألجور تستدعي عقداً اجتماعيًا

كالم نس��ناس جاء خالل جلس��ة حوار عن “دولة الرعاية والحماية 
االجتماعية” اس��تضافها المجلس في اطار مش��روع تعزيز الحوار 
االجتماعي ف��ي لبنان، بالتنس��يق مع االتح��اد االوروب��ي ووزارة 
العمل، وفي حضور وزير الش��ؤون االجتماعية بي��ار بو عاصي، 
المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، رئيس االتحاد العمالي بشارة 
االس��مر، والخبير االقتصادي كمال حمدان، وش��خصيات سياسية 

واقتصادية اجتماعية وثقافية.
دور القطاعين العام والخاص

لفت الوزي��ر بو عاصي ف��ي كلمته إل��ى أهمية  قيام عق��د مجتمعي 
ايجابي بين الن��اس، متطرق��اً ال��ى دور القطاعين الع��ام والخاص 
والمجتمع “اذ ال يمكن الفصل بينهم”، مش��دداً عل��ى ان “المواجهة 

اسوأ ما يمكن أن يجري بينهم”.
وعن القط��اع الخاص، ش��دد بو عاص��ي على “ال��دور المحوري 
واألساس��ي الت��ي تؤدي��ه الجمعي��ات ف��ي مس��اعدة آالف الحلقات 
الضعيفة، فهي تجسد دوراً ايجابيا بينها وبين المجتمع”. وركز على 
“ضرورة التطوع”، مشيراً الى أن “البلدان االكثر تمتعا بالتعاضد 
االجتماعي هي التي يكون التطوع اساساً فيها”. وأكد أن “الشركات 
يمكن ان تس��اعد في جوانب عدة ألنها جزء ال يتجزأ من الوطن”، 
الفتاً ال��ى ان “الش��ركات التي تتمت��ع بالمس��ؤولية االجتماعية يعد 
وضعها افضل من غيرها”. وعن دور الدولة، أكد أن “من االفضل 

أن تتبع سياسة اجتماعية متكاملة مرتبطة بالضرائب.
تعمق الخلل االقتصادي

من جهته، أش��ار حمدان إلى أن “النموذج االقتصادي واالجتماعي 

حديث،  اجتماعي  عقد  “المطلوب  أن  نسناس  روجيه  لبنان  في  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  رئيس  أكد 
خصوصاً أن ثمة خلاًل راح ينشأ بين تطور أسعار االستهالك وتطوير مستوى األجر الفعلي، وبرز ذلك على صعيد 
التقديمات االجتماعية كخدمات التقاعد والصحة ونوعّية التعليم، وتأمين الكهرباء والماء والنقل العام والرعاية 
االجتماعية”، مشيراً إلى أن “هذا األمر يستدعي بإلحاح أن يشمل العقد االجتماعي الحديث إعادة النظر في نظام 
التقاعد والحماية االجتماعية وضمان الشيخوخة”. واعتبر أن “الحاجة باتت ملّحة إلى إرساء برنامج اقتصادي 
اجتماعي هادف، يأخذ في االعتبار األعباء المتراكمة، والحاجات الحالية الضاغطة، والمتطلبات المنشودة والكفيلة 

بأن تقود مجتمعنا إلى الترّقي االجتماعي والمدني، كما يأخذ في االعتبار تقّلبات الجوار وما تتركه من انعكاسات.
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وعقد الش��روط العامة مع ش��ركة روسوبورن إكس��بورت ... التي 
من المتوقع أن تقوم بدور محوري في نم��و وتطوير قطاع صناعة 

األنظمة العسكرية واألسلحة في المملكة العربية السعودية”.
وتضمنت االتفاقيات “برامج لتعليم وتدريب الكوادر الس��عودية في 

مجال الصناعات العسكرية”.

تعاون في مجال الطاقة
ووقع وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح 
على خارطة طريق ترس��م مالمح التع��اون بين البلدي��ن في مجال 

الطاقة.
ففي مجال الغاز، وقعت ش��ركة “غازبروم” الروس��ية و“أرامكو” 
الس��عودية مذك��رة تفاهم للتع��اون في مش��اريع الغ��از. ووقع على 
المذكرة من جانب الش��ركة الروس��ية مديرها ألكس��ي ميللر، ومن 

جانب الشركة السعودية أمين الناصر.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن “غازبروم” فإن “الوثيقة تعكس نية 
الجانبين دراسة آفاق التعاون في مختلف المجاالت بدءاً من التنقيب 
واالستخراج والنقل والتخزين وصوالً إلى مشاريع في مجال الغاز 

الطبيعي المسال”.
وذكرت وكالة األنباء الس��عودية أن من بين االتفاق��ات، التي وقعها 

تفاهمات سعودية روسية تفتح صفحة جديدة للبلدين

ورحب الرئيس بوتين بالملك س��لمان، ووصف زيارته إلى روسيا 
بالحدث البارز، معرب��اً عن ثقته بأنه��ا تعطي زخماً قوي��اً لتطوير 

العالقات بين البلدين.
بدوره، أعرب العاهل السعودي عن تطلع بالده لتعزيز عالقاتها مع 

روسيا بما يخدم السالم واألمن واالقتصاد العالمي.
إلى ذلك، وقع��ت موس��كو والري��اض 14 وثيقة لتطوي��ر التعاون 
بينهما، بما يع��زز العالقات بين البلدين في مختل��ف القطاعات بدءاً 
من النفط والغاز، والصناعة، والتعاون العس��كري التقني، وصوالً 

إلى الزراعة.

تعاون عسكري
وعلى هامش اللقاءات، أعلنت السعودية عن توقيع اتفاق مع روسيا 
لش��راء أقس��ام من منظوم��ات “إس - 400” الصاروخي��ة للدفاع 
الجوي. إضاف��ة إل��ى أنظم��ة Kornet-EM المض��ادة للدبابات، 
 ،AGS-30 وراجم��ة القناب��ل ،TOS-1A وراجم��ة الصواري��خ

وسالح كالشنكوف AK-103 وذخائره.
وقالت وكالة األنباء السعودية، إنه “بناء على التزام الجانب الروسي 
بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، 
تعلن الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم 

توجت زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، وهي األولى من نوعها التي يقوم بها 
ملك سعودي، بعدد كبير من الصفقات ومذكرات التفاهم التي تقدر بمليارات الدوالرات.

وعقد الرئيس الروسي فالديمير بوتين قمة مع العاهل السعودي بحثا فيها مختلف سبل التعاون السياسي 
والعسكري واالقتصادي.
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ذلك قبل انتهاء العمل باالتفاق بنصف العام، ألن الكثير قد يتغير في 
السوق.

اتفاقيات مختلفة
ومن أبرز االتفاقيات المبرمة مذكرة تفاهم لتأس��يس صندوق بقيمة 
مليار دوالر لالس��تثمار ف��ي مج��ال التكنولوجيا، وصن��دوق بمثل 
هذه القيمة لالس��تثمار في مش��اريع الطاقة، كما وقع الجانبان على 
خارطة طري��ق لتعزيز التعاون االقتصادي والتج��اري، إلى جانب 
اتفاقية الس��تثمار نحو 100 مليون دوالر في مشاريع البنى التحتية 

للمواصالت في موسكو وسان بطرسبورغ.
ووقع��ت حكومت��ا البلدي��ن اتفاق��اً للتعاون ف��ي استكش��اف الفضاء 
الخارجي واس��تخدامه في األغراض الس��لمية، وقعها على الجانب 
الروس��ي، وزي��ر الخارجي��ة، س��يرغي الف��روف وع��ن الجانب 

السعودي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح.
أضف إل��ى ذلك، توقي��ع اتفاق روس��ي س��عودي إمارات��ي، ينص 
على اس��تثمار حوالى 228 مليون دوالر أميركي في البنى التحتية 

الروسية.

الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين الناصر، مذكرة تفاهم ثالثية 
األطراف مع صندوق االس��تثمارات العامة الس��عودي والصندوق 
الروسي لالس��تثمار المباشر، بشأن االس��تثمار في قطاعي خدمات 

الطاقة والتصنيع.
أضافت :أن ش��ركة النفط الس��عودية المملوكة للدولة، وقعت أيضاً 
مذكرة تفاهم مع صندوق االس��تثمار المباش��ر الروس��ي وش��ركة 
“سيبور” الروسية لتسويق البتروكيماويات، لتقييم الفرص المحتملة 
للتعاون في قط��اع البتروكيماويات، بما في ذلك تس��ويق المنتجات 

البتروكيميائية في كل من روسيا والمملكة العربية السعودية.
وفيما يخص النف��ط، أكد العاهل الس��عودي أن الرياض س��تواصل 
العمل مع موس��كو من أجل اس��تقرار أسواق النفط، مش��يراً إلى ان 
بالده حريصة على استمرار التعاون اإليجابي لتحقيق االستقرار في 

األسواق العالمية.
من جانبه، قال وزير الطاقة الروس��ي، ألكس��ندر نوف��اك: إن هناك 
تشابهاً بين موقفي موس��كو والرياض بش��أن اتفاق “أوبك”، منوهاً 
أن االتفاق ح��ول الحد من إنتاج النفط س��يمدد في ح��ال عدم تحقيق 
اس��تقرار في الس��وق. لكنه أكد أنه  من الس��ابق ألوانه الحديث عن 

فالديمير بوتين والملك سلمان بن عبد العزيز دميتري ميدفيديف والملك سلمان بن عبد العزيز
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تزايد الثقة بين البلدين
وخالل لقائ��ه مع العاهل الس��عودي، وصف رئيس وزراء روس��يا 
دميتري ميدفيديف، العالقات بين موس��كو والري��اض ب�“المهمة”، 
مش��يراً إلى حرص روس��يا على تعزيز وتطوير التعاون المشترك 

بين البلدين والدفع به آلفاق أوسع.
وأكد رئيس الوزراء الروس��ي أن روسيا س��تنفذ بالسرعة القصوى 
الممكنة تعهداتها ضم��ن االتفاقيات الموقعة بي��ن البلدين، منوهاً أن 

التعاون بين موسكو والرياض يمكن رفعه إلى “مستوى عال جدا”.
وأش��اد ميدفيديف بالمباحثات البناءة التي جرت بين خادم الحرمين 
الش��ريفين والرئيس الروس��ي فالديمير بوتين، ودورها الكبير في 

تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في المجاالت كافة.
من جهته، قال العاهل الس��عودي: “نحن عازمون عل��ى الدفع بهذه 
العالقات إلى آفاق أرحب”، وأك��د أن بالده “تعيش مرحلة تاريخية 
ومفصلية من التطور الشامل، وقد ترجمت هذه المرحلة في رؤيتها 
2030. ونتطلع إلى مش��اركة دولتك��م الصديقة في التع��اون لتنفيذ 

برامج هذه الرؤية بما يخدم مصالحنا المشتركة”.
بدوره، أكد رئيس صندوق االس��تثمارات المباشرة الروسي كيريل 

دميتريف أن المس��تثمرين من الس��عودية يعتزمون االس��تثمار في 
مشاريع داخل روسيا.

التعاون السابق بين البلدين
شهدت العالقات الروسية الس��عودية في الس��نوات األخيرة تطوراً 
ملحوظاً، ويس��عى البلدان لتكثيف حجم التب��ادل التجاري، الذي من 
المتوقع أن يتجاوز حاج��ز ال�10 مليارات دوالر ف��ي العقد المقبل، 

.RT بحسب موقع
ورفعت المملكة وروس��يا حجم التبادل التجاري بينهما في السنوات 
األخيرة، إال أنه ما زال في وضع ال يتماش��ى م��ع إمكانات البلدين، 
فقد بلغ العام الماضي، نحو نصف ملي��ار دوالر، منها 350 مليون 
دوالر صادرات روس��يا إلى الس��عودية، مقابل واردات بقيمة 150 

مليون دوالر.
واحتلت الس����عودية، في العام الماضي المرتب�ة ال���60 في ترتيب 
الدول التي صدّرت لها روسيا بضائع وس��لعاً من حيث القيمة، فيما 
المملكة.جاءت روس����يا في المرتبة ال�82 في قائمة ال��دول التي تصدر لها 

الملك سلمان بن عبد العزيز وسيرغي الفروف سيرغي الفروف وخالد الفالح
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نظراً لالستقرار الذي أحدثته في أسواق النفط. وفي هذا الصدد قال 
بوتي��ن: إن االتفاق بين “أوب��ك” والمنتجين من خ��ارج المنظمة قد 
يجري تمديده إلى نهاية عام 2018 في إطار المس��عى الرامي لكبح 

وفرة اإلمدادات.
وفي رد على أسئلة الصحافيين عما إذا كان اتفاق خفض إنتاج النفط 
سيتم تمديده بعد مارس/ آذار المقبل، قال وزير النفط اإليراني بيجن 
زنغنه: “يبدو أن جمي��ع أعضاء أوبك مس��تعدون، لبذل كل الجهود 
الضرورية م��ن أجل تحقيق االس��تقرار في الس��وق”. أضاف، أنه 
ال يرى معارض��ة داخل “أوبك” لتمديد أو حت��ى تعميق تخفيضات 

اإلنتاج التي تقودها المنظمة للتخلص من تخمة المعروض.

التمديد في صالح األسواق
وأبدى باركيندو ثقته بإمكانية إعادة االس��تقرار ألسواق النفط بشكل 
مستدام، موضحاً أن روس��يا تنفذ التزاماتها في اتفاق خفض اإلنتاج 
بنسبة امتثال تصل إلى 100 %، وجميع الدول المشاركة في اتفاق 

خفض إنتاج النفط تدعم المبادرة.
من جهته، ش��رح الرئيس الفنزويل��ي نيكوالس م��ادورو، أن هناك 
حاجة للحفاظ على مس��توى عال م��ن االلتزام باتف��اق خفض إنتاج 
النفط العالمي، في وقت تش��هد فيه س��وق النفط تقلبات نتيجة زيادة 
أنش��طة الحفر األميركية. وأش��ار إلى أن المناقش��ات جارية بشأن 

تعميق خفض إنتاج النفط أو تمديد االتفاق الحالي.
أما وزير النف��ط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، فأك��د أن بلده دعا ما 
بين 10 و12 دول��ة إضافية لالنضم��ام إلى 24 دولة مش��اركة في 
المدعوة تقع في أميركا الجنوبية وأفريقيا.تخفيض��ات إنتاج النف��ط التي تقوده��ا “أوبك”. موضح��اً أن الدول 

منتجو النفط: للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة

وكان هدف “أسبوع الطاقة” تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في 
مجال الطاقة وتبادل اآلراء والخبرات، وإيجاد سبل مالئمة للتصدي 
لتحديات أس��واق الطاقة العالمية. وش��ارك في المنتدى الذي امتدت 
فعالياته من 3 وحت��ى 7 أكتوبر/تش��رين األول 2017، ممثلين عن 
500 شركة، منهم مدراء ش��ركات: غازبروم، لوك أويل، نوفاتيك 
وغيرها، إلى جانب مش��اركة األمين العام لمنظمة الدول المصدرة 

للبترول )أوبك( محمد باركيندو.

استقرار الطاقة
وفي كلمته خالل المنتدى، أعلن الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين، 
أن عدم المس��اواة التكنولوجية، يعد خطراً محدقاً على قطاع الطاقة 
العالمي، مشيراً إلى أن روسيا مس��تعدة للتعاون مع جميع الشركاء 
على أس��اس المس��اواة. ودعا بوتين الدول العظمى لتوحيد الجهود 
لتحس��ين اس��تقرار الطاق��ة وتنفيذ مش��اريع مش��تركة، مؤك��داً أن 
روس��يا س��تواصل تحفيز زيادة االس��تثمار في الطاقة، بما في ذلك 
االس��تثمارات األجنبية. وتطرق بوتين إلى مص��ادر الطاقة، ورأى 
أن الهيدروكربونات س��تبقى المصدر الرئيسي للطاقة في العالم في 
السنوات ال�20 - 25 المقبلة، كما توقع احتدام المنافسة بين مصادر 
الطاق��ة التقليدية والجديدة. وق��ال بوتين: إن جميع البل��دان المتقدمة 
ش��رعت في تنمية مص��ادر الطاقة النظيف��ة، بما في ذل��ك مصادر 
الطاقة المتجددة، متوقعاً زيادة حصتها في ميزان الطاقة العالمي من 

15 % إلى 23 % بحلول عام 2035.

مصير اتفاقية خفض اإلنتاج
تطرق المجتمعون إلى أهمية تمديد اتفاقية خف��ض اإلنتاج النفطي، 

“أسـبوع  يقتصـر  لـم 
الطـاقـــة” عـلــــى 
المناقشـات الرسـمية 
بحث  فقد  فحسـب. 
ــل  ــن داخ ــاء م ــض أع
وخـارجـهــا  “أوبـك” 
مشــاركتهـم  خـالل 
في منتدى الطاقـة في 
موسـكـو، مسـتقبل 
أسـواق النفـط وحجم 
الصادرات ومدى التـزام 
خفـض  اتفاقية  الدول 
اإلنتـاج الموقعـة بيـن 

أوبك ومستقلين.
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اإللكتروني��ات، إضاف��ة إلى معم��ل المح��اكاة ألنظمة اإلش��ارات 
واالتصاالت بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، 
والذي يتم خالل��ه تنفيذ برام��ج الديبلومات المتخصصة لمنس��وبي 
“س��ار” في عدد من التخصصات ضمن صناعة الخطوط الحديدية 

ومنها أنظمة اإلشارات واالتصاالت.
يذكر أن المعهد قد أنش��ئ في مدينة بريدة بش��ركة اس��تراتيجية بين 
الش��ركة الس��عودية للخطوط الحديدية “س��ار” والمؤسس��ة العامة 
للتدري��ب التقن��ي والمهني بغ��رض تأهيل الك��وادر الس��عودية في 
مجاالت أنظمة اإلش��ارات واالتصاالت، وصيان��ة القاطرات، إلى 

جانب قيادة القطارات.
وفي هذه المناس��بة، قال رئي��س مجموعة تاليس بالمملك��ة العربية 
الس��عودية، ج��ان إيف تول��و: من خ��الل حضوره��ا التاريخي في 
السعودية، استطاعت “تاليس” تأس��يس عالقات تعاون قوية للغاية 
مع القطاعات الصناعي��ة والجامع��ات المحلية بهدف تس��ريع نقل 
الق��درات والمعارف والخب��رات العملي��ة إلى المملك��ة. وإن فوزنا 
بالعقد سيس��هم في تعزيز حضورنا بالمملكة. وقد استطعنا التعاون 
مع شركائنا لتأسيس شبكة صناعية متينة تقدّم أفضل حلول الصيانة 

والخدمات لعمالئنا في المملكة.
وإلى جانب الشراكة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية لصيانة 
ش��بكة خطوطها الحديدية، س��توفر “تاليس” خدمات الصيانة، بما 
يش��مل كل الحلول واألنظمة التي يس��تعين بها مزودو حلول البنية 
التحتي��ة للنقل. وعل��ى مس��توى المملكة العربي��ة الس��عودية، تقدم 
مكة المكرمة، وكذلك لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية.“تاليس” خدمات الصيانة لمش��روع “مترو المشاعر المقدسة” في 

شراكة فرنسية سعودية لصيانة “قطار الشمال”

أطول مشروع للسكك
ويعد “قطار الشمال” أطول مشروع للسكك الحديدية في العالم، وقد 
تم تجهيزه بأحدث تقنيات اإلش��ارات ونظم االتصاالت، إضافة إلى 
اعتماده على المستوى الثاني من نظام اإلشارات األوروبي لمراقبة 
القطارات )ETCS  Level 2( الذي يعد األحدث من نوعه إلدارة 
القطارات وتشغيلها. ويتألف المشروع، الذي دخل مرحلة التشغيل 
حالياً، م��ن خّطين بط��ول 2400 كيلومتر، كما يش��مل مس��ارات 
السكك والتحويالت والساحات والمستودعات والمحطات والمرافق 
اإلدارية الالزمة. وتتولى الشركة الس��عودية للخطوط الحديدية نقل 
الركاب من العاصمة السعوديّة الرياض إلى القريات شمال المملكة، 
إضافة إلى النقل الثقيل للمعادن بين كل من مناطق استخراج المواد 
الخام لمعادن الفوس��فات والبوكس��ايت، ش��مال المملكة ووس��طها 
ومناطق المعالجة والتصدير على س��احل الخليج العربي إلى جانب 

وعد الشمال.
وس��تتولى ش��ركة “تاليس” تنفيذ عمليّات الصيان��ة باالعتماد على 
فريق م��ن الفنيي��ن والمهندس��ين المتخصصي��ن المتواجدين في 8 
مراكز صيانة تقع على امتداد مس��ار الخط الحدي��دي. كما يتضّمن 
العقد نقل الخبرات والمع��ارف عبر اعتماد منه��ج تدريبي متكامل 
يش��مل الجانبين، النظري والعمل��ي، بما يمكن ف��رق عمل الصيانة 
التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية من تولي تنفيذ كل أنشطة 

الصيانة بكفاءة تامة عند نهاية فترة العقد المقررة بسنتين.

تجهيزات وتنفيذ برامج
ولضمان تحقيق هذا الهدف فقد س��اهمت “تالي��س” بتجهيز معامل 

وقعت شركة “تاليس” الفرنسية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عقداً لمدة سنتين، وذلك 
لإلشراف على صيانة أنظمة اإلشارات واالتصاالت واألنظمة الميكانيكية والكهربائّية التابعة لشركة سار في 
مشروع “قطار الشمال” الذي يبلغ طوله 2400 كيلومتر. كما يتضمن هذا العقد، الذي ينسجم مع أهداف 
السعودية  للشركة  التابع  الوطني  البشري  المال  رأس  إلى  والخبرات  المعارف  نقل   ،”2030 المملكة  “رؤية 

للخطوط الحديدية.
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أعلنت ش��ركة أس��كوت العالمي��ة للش��قق الفندقية، عن 
توسعها في منطقة الخليج وتركيا من خالل افتتاح فندقها 
الجديد “سومرس��ت مسلك - اس��طنبول”، والذي يعتبر 
باكورة مشاريعها في تركيا و جزءاً رئيسياً من مشروع 
“مسلك 1453”. وتمتد مساحة الفندق الجديد على أكثر 
من مليوني متر مربع، كما تفتتح أسكوت في دبي فندقي 
“أس��كوت” و“سيتادين” في منطقة قرية الثقافة الجديدة 
إضافةً إلى 7 فنادق جديدة في الس��عودية س��يتم تدشينها 
خ��الل عام 2018، ليبلغ مجموعها 12، تتوزع في كل 
من جدة والرياض والخبر ومكة، 5 منها في الخدمة و7 

في المراحل النهائية لبدء التشغيل.

“أسكوت العالمية”
تدشن فندقها الجديد

تس��عى مجموعة دافيد كامباري ميالنو االيطالية، التي 
تملك قصر Villa Les Cèdres، لبيع القصر العريق 
الذي يقع على ساحل سان جان - كاب في جنوب فرنسا، 
مقابل 350 مليون يورو، ما يجعل الصفقة أغلى عملية 
بيع س��كنية في التاريخ. ويبلغ عمر القصر 187 عاماً، 
وتقدر مس��احته ب�18 ألف قدم مربعة، ويضم 14 غرفة 

نوم على مساحة 35 فداناً.
يذكر أن “كامباري” استحوذت على القصر عام 2016  
وعرضته للبيع في الس��وق من خ��الل وكيل العقارات 

“سافيلز”.

البيت األكثر كلفة على األرض

مشروع لندن الفريد “ذا برودواي”

كش��ف الرئي��س التنفي��ذي 
لشركة نورث إيكر العقارية 
بييترو  نيكولو  البريطانية، 
خطط الش��ركة بخصوص 
مش����روع  “ذا برودواي” 
متعدد االستخدامات، الذي 
تعمل عل��ى إنجازه كل من 

“نورث ايكر” مع مجموعة أبوظبي المالية. ويتمتع المش��روع بموقع يغطي مس��احة 
هكتارين في منطقة “وستمنس��تر” بالعاصمة لندن، كما يش��غل مقر شرطة العاصمة 
السابق في قلب الجزء التاريخي األعرق من لندن. وأشار بييترو إلى أن “ذا برودواي” 
س��يضفي طابعاً جديداً بالكامل على هذا الجزء التاريخي والهام من وس��ط لندن، وأن 

سوق العقارات الفخمة ال تزال تجذب استثمارات معتبرة من الشرق األوسط.

“دبي الجنوب” ترسي عقد “النبض”

أعلنت “دبي الجنوب” عن إرس��اء 
دره��م  ملي��ون   600 بقيم��ة  عق��د 
)163مليون دوالر(، لتطوير المباني 
الس��كنية ف��ي مش��روع “النبض”، 
الواقع في المنطقة السكنية في “دبي 
الجنوب”. وفازت بعقد بناء المشروع 

في “النبض” ش��ركة القبضة العالمية لمقاوالت البناء. إذ أعربت “دبي الجنوب” عن 
ثقتها في أن تتضمن الش��راكة دمج أحدث التقنيات المس��تخدمة في مجال المدن الذكية 
واالستدامة البيئية بسالسة في جميع جوانب المشروع. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، أن النموذج الكامن وراء هذا المجتمع 

هو إعادة اختراع أسلوب الحياة الحضرية وفقاً لقيم السعادة والرفاه المجتمعي.

مصر تبني أطول ناطحة سحاب

وقعت مصر مع شركة “سي إس سي إي سي” الصينية اتفاقية لبناء أكبر ناطحة سحاب 
في إفريقيا بارتفاع 345 متر، ضمن العاصمة اإلدارية الجديدة على مشارف القاهرة. 
ويض��م إل��ى جانب البرج العم��الق 12 مجمعاً تجارياً، مع 5 مباني س��كنية وفندقين. 
وكش��فت الش��ركة المنفذة عن ان موعد االنتهاء من البن��اء، يتوقع أن يتم في غضون 

43 ش��هراً. وقال السفير الصيني في 
القاه��رة، س��ونغ أي خ��الل التوقيع، 
األول  أبع��اد،   3 له��ا  الصفق��ة  أن 
يتمثل بإنج��از الصفقة، الثاني هو أن 
المش��روع جزء من التعاون الصيني 
المص��ري، والثالث في أنه س��يكون 

عالمة طويلة األمد على الصداقة.
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منزل على شكل فقاعة بـ3500 دوالر

صم��م المهندس نيك��وال بيني من 
شركة )بينش��يل( األميركية منزالً 
على شكل فقاعة اس��منتية يناسب 
العائالت الصغيرة بتكلفة ال تتجاوز 
3500 دوالر أميركي. ولبناء هذا 
المنزل يقوم العمال بحفر أساسات 
على قطر دائرة )بطول 120 قدماً( 
ومن ثم يج��ري تغطية هذه الدائرة 
بقم��اش يثب��ت على قط��ر الدائرة 

ث��م تبدأ عملية نفخ��ه بالهواء، ويرتفع الغطاء مس��تنداً إلى دعائم م��ن الحديد، ومن ثم 
يجري تغليفه بالخرسانة من األعلى ليتخذ شكل الفقاعة وبعد فترة يقوم العمال بإزاحة 
ذلك الغطاء لتتبقى قبة الكونكريت مع الفضاء الداخلي، وتستطيع تلك المنازل مقاومة 

وتحمل الظروف الجوية القاسية، ويبلغ العمر االفتراضي لكل منزل 50 عاماً.

تتجه الحكومة التونسية نحو إنشاء مدن إدارية واقتصادية 
جديدة في العاصمة كجزء من حلول لمش��اكل االزدحام 
وبط��ئ الخدم��ات اإلداري��ة التي تعتبر م��ن أبرز نقاط 
الضع��ف في االقتصاد المحلي. إذ أعلنت عن مش��روع 
بن��اء مدين��ة جديدة متكاملة بإس��م “حدائ��ق تونس” في 
جهة “العقبة” بي��ن واليتي تونس ومنوبة، بعد أن تمت 
المصادقة على نموذج المشروع الذي سينجز بالتعاون 
بين بلدية تون��س والوكالة العقارية للس��كن، توازياً مع 
الترويج لقانون االستثمارات الذي صادق عليه البرلمان 

في سبتمبر/أيلول 2016.

تونس تبني مدنًا إدارية واقتصادية

ق��ام أغنى رجل ف��ي هونغ كونغ، لي كاش ش��نغ، ببيع 
ناطحة الس��حاب The Centre بس��عر قياسي يتجاوز 
 CK ASSET ال���5 مليارات دوالر. إذ باعت ش��ركة
للتطوير العقاري التابع��ة له حصتها البالغة 75 % في 
المبنى إلى مجموعة شركات تقودها شركة طاقة صينية.

وس��تتجاوز قيمة الصفقة تلك التي جرت في وقت سابق 
من العام الحالي، حي��ث باعت الحكومة الصينية قطعة 
أرض تجارية ب�3 مليارات دوالر احتلها موقف سيارات 
 Henderson Land مكون من عدة طوابق إلى شركة
Development المملوكة من قبل ثاني أغنى رجل في 

المدينة، لي شاو-كي.

بيع The Centre بسعر خيالي

األغنى في الصين رغم ديونه

تمّكن قطب س��وق العقارات تشو جيا ين، من الحصول 
عل��ى لقب أغنى رجل في الصين بثروة بلغت 43 مليار 
دوالر جمعها مع ازدهار سوق العقارات على الرغم من 
تراكم الديون. وتصل القيمة السوقية لمجموعة إيفرغراند 
الصينية التي يملكها، 47 مليار دوالر بالرغم من تجاوز 
إجمالي حجم ديونها 100 مليار دوالر. وبفضل االزدهار 
في قيمة األصول العقارية في الصين، قفزت ثروة تش��و 
30 ملي��ار دوالر العام الماضي ليتصدر قائمة مؤسس��ة 

تشو جيا ينهورون لألشخاص األكثر ثراء في تقريرها السنوي.

“ازدهار” يستحوذ على عقار استثماري

نج��ح صندوق “ازدهار العقاري” التابع لبنك مس��قط 
في االستحواذ على عقار جديد بوالية البريمي بمساحة 
تق��در بأكثر من 30 ألف متر مرب��ع، حيث يضم 50 
مح��الً تجاري��اً وأكبر هايبرماركت ف��ي الوالية مع 3 
شاش��ات كبيرة للس��ينما، باإلضافة إل��ى 760 موقف 
للسيارات. تمثل هذه الصفقة ل�“ازدهار” خطوة هامة 
ضم��ن اس��تراتيجية الصن��دوق في تعزي��ز مجاالت 
االستثمار بمختلف المجاالت والقطاعات التي تحقق له 
النجاح. وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق سليمان 

ب��ن محمد اليحيائي، أن هذه الصفقة تهدف إلى تحقيق عائدات مس��تدامة وجذابة على 
المدى الطويل وتساهم في الحصول على عوائد مجزية للمستثمرين.

سليمان بن محمد اليحيائي
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• تطبيق محفز، يوف��ر الوقت للمجرمين م��ن خالل تحديد حال��ة العبوات الخاصة 
بحفظ النقد داخل الصراف اآللي. ويتلقى المهاج��م، عن طريق تثبيت هذا التطبيق، 
معلومات دقيقة عن العملة والقيمة وعدد األوراق النقدية ف��ي كل عبوة، ما يتيح له 
اختيار واحدة تحتوي على أكبر مبلغ، بدالً من سحب العبوات بطريقة عمياء واحدة 

تلو األخرى.

الشفرة البرمجية
ويلزم القراصنة لبدء الس��رقة الوصول المباش��ر إلى داخل أجهزة الصراف اآللي 
من أجل الوصول إلى منفذ USB، الذي يُس��تخدم لتحميل البرمجيات الخبيثة عبر 
ربط قطعة ذاك��رة عليها مجموع��ة األدوات البرمجية الخبيثة. ويق��وم المجرمون، 
 c0decalc ويستخدمون برمجية ،Cutlet Maker كخطوة أولى، بتثبيت برمجية
المثبتة على جهاز آخر مثل حاس��وب محمول أو جهاز لوحي في توليد كلمة مرور 
لحماية Cutlet Maker نظراً ألنها محمي��ة بكلمة مرور، وذلك كنوع من الحماية 
ل�“حقوق التأليف” يت��م تثبيتها من قب��ل مؤلف��ي Cutlet Maker لمنع المجرمين 
اآلخرين من استخدامه مجاناً. وبعد إنشاء الش��فرة البرمجية، يدخل المجرمون إلى 

واجهة استخدام Cutlet Maker للشروع في إفراغ الصراف اآللي من النقد.
وال يُعرف من يقف وراء هذا النش��اط اإلجرامي، لكن تحليالً للغة المس��تخدمة من 
الباعة المحتملين واألخطاء اإلمالئية والنحوية واألس��لوبية التي ارتكبوها، يش��ير 

إلى كون اإلنكليزية ليست لغتهم األم.
 Cutlet تجدر اإلش��ارة إلى أن منتجات كاسبرس��كي الب تكتش��ف بنجاح برمجية

Maker الخبيثة وتوقف عملها.

برمجية خبيثة تسرق أجهزة الصراف اآللي

وفي التفاصيل، قدّم أحد ش��ركاء كاسبرسكي الب 
ألحد الباحثين في الشركة، في وقت سابق من هذا 
الع��ام، عيّنة لبرمجي��ة خبيثة غير معروفة س��ابقاً 
من المفترض أنها تصيب أجهزة الحاس��وب التي 

تعمل داخل أجهزة الصراف اآللي.
واعترى الباحثي��ن الفضول لمعرفة م��ا إذا كانت 
هذه البرمجي��ات الض��ارة، أو أي متعلق��ات بها، 
متاحة للش��راء عب��ر منصات س����ريّة. وأس���فر 
البح��ث عن القط��ع الفري��دة الخاص��ة بالبرمجية 
الخبيثة عن العثور على إعالن يعرض بالوصف 
س��اللة من البرمجيات الضارة بأجهزة الصراف 
اآلل��ي عل��ى موق��ع ذي ش����عبية عل��ى الش��بكة 
المظلم��ة، اس��مه AlphaBay، وه��و ما أفضى 
إلى كش��ف أن العينة األولية تنتم��ي إلى مجموعة 
البرامج الخبيثة التجارية التي تم إنشاؤها بالكامل 

لمهاجمة أجهزة الصراف اآللي وسرقتها.

شّن الهجمات
كذل��ك وج��د الباحث��ون إعالناً عام��اً نش��ره بائع 
برمجيات خبيثة، ال يقتص��ر محتواه على وصف 
البرامج الخبيثة والتعليمات بشأن كيفية الحصول 
عليه��ا، وإنما يش��مل تقدي��م دليل مفص��ل خطوة 
بخطوة حول كيفية اس��تخدامها في شّن الهجمات، 

مع تعليمات ودروس بالفيديو.

األدوات  تتك���ون مجموع���ة  للبح���ث،  ووفق���اً 
البرمجية الخبيثة من ثالثة عناصر:

• برمجي��ة Cutlet Maker، الت��ي تُع��د الوحدة 
الرئيسية المسؤولة عن التواصل مع جهاز إخراج 

النقود داخل أجهزة الصراف اآللي.
• برمجي��ة c0decalc، المصم��م لتولي��د كلم��ة 
 Cutlet Maker مرور من أجل تش��غيل تطبيق

وحمايته من االستخدام غير المصرح به.

اكتشف باحثون خبراء لدى كاسبرسكي الب برمجية خبيثة تستهدف أجهزة الصراف اآللي. وقالت الشركة: 
ثالثة  من  تتألف   DarkNet المظلمة  الشبكة  أسواق  في  علناً  تباع  والتي   Cutlet Maker المسّماة  البرمجية  إن 
مكونات وتمّكن القراصنة من إفراغ أجهزة الصراف اآللي من النقد من خالل القدرة على التحّكم بآلية إخراج 
النقد من الجهاز، أو ما ُيعرف بـjackpotting، إذا استطاعوا الوصول شخصياً إلى تلك األجهزة. وتباع المجموعة 
البرمجية هذه التي يمكن للقراصنة استخدامها لسرقة ما يصل إلى الماليين، مقابل 5,000 دوالر فقط، بل إنها 

تأتي مزّودة بدليل إرشادي ُيبّين طريقة االستخدام خطوة بخطوة.
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في وحدات سكنية مشتركة، رغم توفير عدد كبير من الشقق.
وأبدى السيسي دهش��ته من وجود 10 ماليين وحدة س��كنية يغلقها أصحابها 
من دون اس��تخدام، في وقت يحتاج في��ه الكثير من المصريين إلى مس��اكن 
بأسعار أو إيجارات في متناول أيديهم. أضاف: يوجد ما بين 70 إلى 80 ألف 
وحدة متهالكة وغير قابلة للترميم ال بد من إزالتها، وهناك ماليين األشخاص 
يس��تخدمون حماماً ومطبخاً مش��تركاً، الفتاً إلى أن الحكومة ستنفذ مشاريع 
إس��كانية إلنهاء هذه الظاه��رة التي تمثل خل��الً اجتماعياً. ووجه السيس��ي، 
الحكومة واألجهزة المعنية بضرورة تشكيل لجان من الحكومة والجامعات 
للوقوف على دالالت األرق��ام واإلحصائيات والبيانات الت��ي تم إعالنها في 

التعداد السكاني للتعبئة واإلحصاء.
من جهته��ا، قالت وزي��رة التخطيط والمتابع��ة المصرية، هالة الس��عيد: إن 
اختالل العالقة بين الس��كان والموارد أمر ش��ديد الخطورة، ألن��ه يبتلع كل 
عوائد التنمي��ة. أضافت: “س��كان مصر هم ثروته��ا الحقيقي��ة، ورصيدها 
الغالي، ولكن زي��ادة هذا الرصيد من دون حس��ابات دقيقة لموارد ومعدالت 
النمو يتحول إلى عائق، ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون معدالت تنمية 
حقيقية”. وأش��ارت إلى أن تعداد ع��ام 2017 هو األول الذي ت��م إلكترونياً. 
اإلحصاء، بدالً من سنتين في التعدادات السابقة.مضيفةً أن نتيجة التعداد الجديد أُعدّت في غضون شهرين من انتهاء عمليات 

سكان مصر 104 ماليين ومشكالت في السكن والزواج

وقال رئيس الجهاز المركزي لإلحص��اء أبو بكر الجندي، 
خالل اجتماع عقد أخيراً وحض��ره الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيس��ي، إن ع��دد المصريي��ن في الداخ��ل بلغ في 
أبريل/ نيس��ان 2017، 94 مليوناً و798 الف نسمة، وبلغ 
ع��دد المصريي��ن المقيمين في الخ��ارج 9 ماليي��ن و470 
ألف نسمة، موضحاً أن عدد الس��كان زاد 22 مليوناً خالل 

السنوات العشر الماضية، وهي معدالت زيادة عالية جداً.
وبلغ ع��دد المصريين ف��ي ال��دول العربي��ة 6.2 ماليين، 
وهو ما يع��ادل 65.8 % من إجمالي ع��دد المصريين في 
الخارج، كما أظهرت النتائج أن 1.2 مليون مقيم في الدول 
األوروبي��ة أي 13.2 % من إجمالي ع��دد المصريين في 
الخ��ارج، و1.6 مليون مقي��م ف��ي دول األميركيتين، يليها 
الدول اآلس��يوية وأوس��تراليا بنس��بة 3.7 %، ث��م إفريقيا 
بنس��بة 0.5 %. وأش��ار الجندي إلى أن مصر تشغل اآلن 

المرتبة ال�13 بين دول العالم في عدد السكان.

زواج القاصرات 
ونقلت رويت��رز عن الجن��دي قوله، إن التعداد كش��ف عن 
تفشي ظاهرة زواج الفتيات في س��ّن مبكرة، مشيراً إلى أن 
نحو 40 % م��ن المتزوج��ات تزوجن قبل بلوغهن الس��ّن 
القانوني��ة، وهي 18 عام��اً. وتعليقاً على ه��ذه النتائج، دعا 
السيس��ي خالل كلمة موجزة ف��ي االجتماع إلى االس��تفادة 
من البيانات التي أتاحها التع��داد، ومنها عدد الفتيات الالتي 
تزوجن في س��ّن صغيرة. كما عبر الرئي��س المصري عن 
عدم رضاه بشأن تزويج الفتيات في مراحل مبكرة، متسائالً 

كيف لفتاة تبلغ 12 عاماً أن تدير شؤون المنزل.

وحدات سكنية مشتركة
وكش��ف التعداد أيضاً عن وجود أكثر من مليوني أسرة من 
بين األس��ر المصرية البالغ عددها 23.5 مليون أسرة، تقيم 

أظهرت بيانات صـادرة عـن 
الجهـاز المركـزي للتعبئـة 
واإلحصـاء في مصر،  العامة 
عميقـة  مشـكالت  وجـود 
تعانـي منهـا البالد متأثـرة 
بزيادة عدد السـكان، والذي 
بلـغ 104 مالييـن نســمـة 
للتعـداد  إحصـاء  آخـر  فـي 

السكاني.



جديد مرايا

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2017

إصدار “مارين كرونوميتر موناكو”
تطل��ق “أوليس ناردي��ن” اإلصدار 

كرونوميتر  “ماري��ن  المح��دود 
موناك��و”،  كالن��در  أن��وال 
احتفاالً ب���9 أعوام من الدعم 

لمعرض موناكو لليخوت.
وتأت��ي الس��اعة بعلب��ة م��ن 
الف��والذ المق��اوم للصدأ، في 
إص��دار مح��دود م��ن 100 
قطعة. كم��ا يمكنه��ا مقاومة 
المي��اه حت��ى عمق  تس��رب 

100 متر.

تبرع من “كارل أف بوشرر”
حصلت عالمة الس��اعات 
المرموق��ة  السويس��رية 
“كارل أف بوشرر” على 
دعوة حصرية للمش��اركة 
في مزاد “ذا أونلي واتش 

الخيري”.
وفي هذه المناسبة، صنعت 
العالم��ة اص��دارة وحيدة 
من الساعات خصيصاً من 

أجل المزاد. وسيتم التبرع بكافة عائدات هذا المزاد الخيري لصالح 
بحوث ضمور العضالت.

“روجيه دووي” ترعى األطفال المعوزين
س����اعدت دار الس��اعات 
الس�ويس���ري��ة الفاخ����رة 
روجيه دوبوي، مؤس��س�ة 
طيران اإلمارات الخيري��ة 
م��ن خالل مب��ادرة “وقت 
التغيي��ر” لتحس��ين حي��اة 

األطفال المعوزين.
تضمن��ت المب��ادرة مزاداً 
لساعة أكسكاليبور  صامتاً 
دابل توربيون تيتانيوم دي. 

إل. سي. التي أنتجتها الدار كقطعة فريدة مخصصة لهذه الشراكة.

“جيلدا غراند بيفي” للمرأة األنيقة
دار  ت��ق�������دم 
ت  ع��ا لس�����ا ا
الس�ويس����ري�ة 
آن���د  “إبرهارد 
ك�و” س�����اع�ة 
“جي�لدا غ��راند 
بيفي”، وتتمي�ز 
الس���اعة بشكل 

اهليج��ي من الصل��ب والخطوط الناعمة التي تحي��ط بميناء عرق 
اللؤل��ؤ األبيض. وتحتوي العلبة على 212 ألماس��ة في 3 صفوف 

تعزز الميناء، فيما يحيط بالتاج 14 ماسة أخرى.  

سيتيزن تتألق بإصدار جديد
أطلقت سيتيزن اليابانية 
للس����اع�ات س���اع�ة، 
 N H 8 3 7 2 - 8 1 L
الرجالي���ة الف�اخ���رة، 
حي���ث تأت���ي بعلب���ة 
مطلية بالذهب األصفر 
وميناء أزرق. وتعم��ل 
الس��اع�ة بآلي��ة حركة 
 8200 س�������ي�ت�ي�زن 

أوتوماتيك ويمكنها مقاومة تسرب المياه حتى عمق 50 متر. وتتميز 
بحزام مطابق مطلي بالذهب األصفر من الفوالذ المقاوم للصدأ.

ستيفن سيغال يتألق بـ“جول فيرن”
تأل��ق س��تيفن س��يغال نج��م 
الحرك��ة  ألف��الم  هولي��وود 
لويس  بإصدار  والمغامرات 
موانيه الفاخر س��اعة “جول 

.”II فيرن إنسترمنت
ه��ذه الس��اعة عب��ارة ع��ن 
أوتوماتي��ك  كرونوغ��راف 
مستقبلي فائق بثوان منفصلة. 
يتوف��ر في ثالث��ة إصدارات 
محدودة: ميناء فضي، ميناء 

أسود وميناء أزرق داكن.
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أول بوتيك لـ“لويس موانيه”
يمثل افتتاح أول 
متج�ر بوتيك�ات 
“لويس موانيه” 
خطوة حاس���مة 
يق��ع  للش��ركة. 
ف���ي  البوتي���ك 
م��وس�������ك�و، 
وسيقوم بتشغيله 

ريتش تايم، ش��ريك “لويس موانيه” التاريخي في المدينة. ويجس��د 
افتت��اح بوتي��ك يحمل اس��م العالمة ثقة تج��ار التجزئ��ة وجامعي 

الساعات في رؤية العالمة االستراتيجية طويلة األجل.

إصدار “فريالنسر” المطّور
 أضافت دار الس��اعات 
السويس��رية “ريمون��د 
وي��ل” أح��دث إصدار 
مط����ّور لس������اع�ات 
فريالنس����ر. فتمت����از 
الس��اعة الجدي��دة بعلبة 
قطرها  يبل��غ  فوالذي��ة 
مقاوم��ة  ملل��م،   42.5
تسرب الماء حتى عمق 

100 متر، وتتوفر بس��وار بلون الفضة أو ميناء أسود مقترن بعلبة 
وسوار من الفوالذ، أو مع حزام جلدي.

إصدار سابليزيما الفاخر
أطلق����ت دار الس����اع�ات 
 ”Corum“ الف�اخ������رة 
اإلص��دار النس��ائي الفاخر 
الجدي��د والمرص��ع ب���25 

قطعة من األلماس.
ويأتي إصدار سابليزيما في 
نسخ من الذهب األبيض أو 
الذهب الوردي، كما تتميز 
بعلبة قطرها 38 مللم. وهي 
مصنع��ة الم��رأة صاحب��ة 

رؤية أنيقة ورقيقة.

ألوان جديدة لساعة ميليناري
اس��تكماالً لألس��لوب الخ��اص 
بمجموع��ة ميلين��اري بتجلياته 
المختلفة، سيكون أمام السيدات، 
إمكاني��ة االختيار من مجموعة 
مختلف��ة جدي��دة م��ن األل��وان 
والمواد ستُضفي على أزيائهن 
تصامي��م  إن  جدي��دة،  لمس��ةً 

أوديمار بيغه للساعات النسائية ال تحاكي التغيّرات في أنماط الحياة 
فقط، بل تتناغم أيضاً مع طابع وشخصية المرأة التي ترتديها، دون 
أن ننس��ى ب��أن التصميم ال يس��اوم على الراحة م��ن أجل المظهر، 

فسوار ساعة أوديمار بيغه هو بمثابة بشرة ثانية لمن ترتديها.

Gear Fit2 Pro من “سامسونغ”
طرحت “س���امس�ونغ” 
 Gear س��اعتها الذكي��ة
Fit2 Pro الت��ي تتميز 
عل��ى رص��د  بالق��درة 
معدل ضرب��ات القلب، 
وبالعديد من المواصفات 
تحديد  كنظام  المتطورة 

المواقع المدمج، الذي يقوم بتتبع نشاطاتك المختلفة بشكل دقيق.
تأتي الساعة باللونين األحمر واألسود، وهي مزودة بشاشة 1.5 انش 
مع معالج ثنائي GHZ 1 وس��عة تخزين 4GB، وهي تدعم تقنيات 

.GPS الواي فاي والبلوتوث، فضالً عن نظام تحديد المواقع

جائزة “الفنان الناشئ 2017”
فاز المصم��م األردن��ي المقيم في 
دب��ي، حم��زة العم��ري، بجائ��زة 
الش��رق  ف��ي  الناش��ئ  “الفن��ان 
األوس��ط 2017”، الت��ي تنظمه��ا 
دار المجوه��رات “ف��ان كليف أند 

آربل��ز”، بالتع��اون مع كل من “تش��كيل”، و“أي��ام التصميم دبي”. 
وستقوم “فان كليف أند آربلز” بعرض التصميم الفائز، والذي يحمل 
عنوان “مهد”، في “حي دبي للتصميم”. ويجسد التصميم سرير طفل 
عصري مصنوع من الخشب والجلد واللباد، مستوحى من أداة بدوية 
تدعى “الصميل” التي كانت تس��تخدم بش��كل تقليدي لتحويل حليب 

الماعز إلى جبنة خالل النهار، وكمهد لألطفال الرضع في الليل.
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بول دان يفوز بلقبه األول
س��فير  دان،  ب��ول  ف��از 
دار الس��اعات “أوديمار 
األول  بلق�ب����ه  بيغ���ه”، 
للجول���ة األوربي���ة ف�ي 
البريطاني���ة  البطول�����ة 
ألس���اتذة الغولف، حيث 
ف��ي  متمي��زاً  أداًء  ق��دم 
الجولة النهائية حيث بلغ 
عدد ضرباته 61 ضربة 
ضرب��ة   20 بواق��ع  أي 

تحت المعدل، وقد كان في مواجهة روري ماكلروي. 

تصاميم تقليدية بلمساٍت عصرية
يعود “نكست” إلى تراثه العريق 
هذا الموس��م مع تشكيلته الجديدة 
لخري��ف وش��تاء 2017، الت��ي 
يكش��ف فيها ع��ن مجموعة من 
القطع التقليدية المصممة بلمس��ٍة 

عصرية.
يش��ار إلى ان تش��كيلة “نكست” 
الجديدة مس��توحاة من تسعينيات 
الماض���ي بخطوطه���ا  الق���رن 
المح�ددة،  وأش���كالها  االنسيابية 

وجميعها تناس����ب الحياة العملية للس���يدات. 

أزرار أكمام فاخرة

قامت “أوديمار بيغه” بتجديد مجموعتها لإلكسس��وارات، بإضافة 
6 أزواج م��ن أزرار األكمام “رويال أوك”. ثالثة منها مصنوعة 
م��ن الفوالذ المقاوم للصدأ. واثنان بالذهب الوردي باللون األزرق 
أو األس��ود ف��ي المرك��ز. وهن��اك زوج واح��د بالذه��ب األصفر 

بالتقطيعات الزخرفية باللون األزرق في المركز.

أكبر سفينة سياحية في العالم
ت�ع�ت�����زم 
“روي����ال 
كاريبيان” 
ق  ط����ال إ
أكبر سفينة 
حي�ة  س���يا
حتى اآلن، 

)Symphony of the Seas( “س��يمفونية البحار”، في نيس��ان/
ابري��ل 2018، بحس��ب تقري��ر لصحيفة التلغراف. وس��يبلغ طول 
السفينة 1188 قدم وعرضها 215 قدم بامتداد مجمع سكني تقريباً، 

وستتسع ل�5500 مسافر.

بوتيك جديد لـ“روجيه دوبوي”
افتتحت “روجيه 
دوب���������وي” 
بوتيكه�ا الجدي��د 
ل��وس أنجلوس. 
وس����يكون ه�ذا 
البوتي���ك ثان��ي 
بوتيكات العالمة 
عل��ى األراضي 

األميركية إلى جانب البوتيك الرئيس��ي الالفت في مدينة نيويورك. 
ويع��رض البوتيك الجديد موهبة الدار وقدرته��ا على الخروج عن 

القواعد كما يقدّم تفسيراً بصرياً جديداً والفتاً للمصنع.

روجيه دوبوي والمبورغيني
قامت دار الساعات 
ل�س���ويس����ري�ة  ا
دوبوي”  “روجيه 
بإب��رام ش�����راكة 
م������ع  ج�دي�����دة 
“المبورغين��ي”، 

لدعم قوة األداء.
الش����راكة  وتع��د 

القوية الجديدة خطوة هامة تتّخذ تعابيرها األولى ش��كل عيار جديد 
مس��توحى من محّرك “أفنتادور اس” ومن طراز “هوراكان سوبر 

تروفيو إيفو”.
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“حياة جديدة للمكفوفين”

ب��ات المصابون بضعف النظر الح��ادّ، المصنفون قانوناً ضمن فئة 
المكفوفي��ن في لبن��ان, قادرين على الرؤية والتمت��ع بحياة طبيعية، 
بفضل نظارات إلكترونية حديثة باتت متوافرة في الس��وق المحلية 
وفق��اً لما أعلنه أخصائيون. وتش��به هذه النظارات التي تحمل اس��م 
eSight3 ف��ي ش��كلها النظارات المخصصة للواق��ع االفتراضي، 
لكنها تس��تعمل تقنية الواق��ع المعزز والتكنولوجي��ا الرقمية لتمكين 

ضعاف البصر أو شبه المكفوفين من التمتع بالعالم الحقيقي.
ووصف المس��ؤول ع��ن eSight3 ف��ي لبنان بي��ار أنطاكي، هذا 
التط��ور بأنه “بداي��ة حياة جديدة” وأن أهمية ه��ذه النظارات تكمن 

بأنها “تشّكل نقلة جذرية في نوعية حياة الشخص ضعيف البصر”.

Rack-steel@hotmail.comwww.Rack-steel.com 0937694800   / 011  4457743
0944436312  /  011 4728031

 تجهيز رفوف

 المستودعات

 والمحالت التجارية

RACK STEEL

سوريا / دمشق

خطاب وقصاص

توصل أخصائيون من جامعة كاليفورنيا إلى أن نبتة “أرتيميس��يا” 
يمك��ن أن تك��ون عالجاً ناجحاً في مكافحة س��رطان الرئة. ويؤكد 
العلماء األميركيون، أن استخدام النبتة المسماة شعبيا بنبتة “الشيح 
الس��نوي” لوحدها في العالج، يحد من انتش��ار الخاليا السرطانية 
بنس��بة 28 %، لكن��ه إذا تم إضاف��ة عنصر الحديد إل��ى النبتة في 

العالج، فإن المزيج سيدمر الخاليا السرطانية كليا.
ع��الوة على ذلك أثبتت التجارب، إن العش��بة  لي��س لها أي تأثير 
س��لبي عل��ى الخاليا الس��ليمة، وأنها أيض��اً تحد م��ن تكاثر خاليا 

األورام الخبيثة.

“أرتيميسيا” عالج للسرطان
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شبكة توفر أسسًا متينًة لتطوير “المدينة الذكية”

خدمة البنية التحتية والمرافق
وتؤدي الحلول الذكية دوراً محورياً في نجاح عملية نش��ر البنية التحتية للمدن 
الذكية وعملي��ات الطاق��ة النظيفة وط��رح مفه��وم إدارة الطلب عل��ى الطاقة. 
وبخالف غيرها من مزودي الخدمات، ُصممت تكنولوجيا شركة “سينسوس” 
بصورةٍ مخصصة لخدمة ومتابع��ة البنية التحتية والمراف��ق الوطنية الحرجة، 
حيث تعمل الش��بكة على طيف الس��لكي مرخص ومخصص بالكامل ولن يتم 
اس��تخدامه على اإلطالق لتش��غيل أجهزة المدينة الذكية غي��ر الحرجة. ويعني 
هذا األمر ضمان توصيل البيانات في الوقت الفعل��ي تقريباً. وتعمل تكنولوجيا 
™FlexNet الحائ��زة عل��ى جوائز ع��دّة على منص��ة واحدة وتق��وم بتوفير 
اتصاالت ثنائية االتجاهات تمتاز بسرعتها العالية وقابلية توسيعها وموثوقيتها 
العالية من دون الحاجة لنش��ر تجهيزات الش��وارع باهظة التكلفة، األمر الذي 
يس��مح لها بتوفير أدنى تكلفة إجمالية للملكية لألش��خاص الذين يتوجهون نحو 

اعتماد حلول القياس الذكية في الشرق األوسط.

زيادة الكفاءة التشغيلية
وتش��تمل فوائد تبني واعتماد الحلول الذكية في المنطقة على الحفاظ على المياه 
وتحسين كفاءة استخدامها - من أجل زيادة الكفاءات التشغيلية وتحقيق وفورات 
ضخم��ة للمراف��ق، والحصول عل��ى نظرة أوضح ح��ول الطلب عل��ى الطاقة 
الكهربائية - من أجل الحد من حاالت انقطاع التيار الكهربائي وتحس��ين رضا 
العمالء، والتوصيل اآلم��ن للغاز الطبيع��ي وتطبيق الحلول الذكي��ة في المدن 

الذكية لتحسين جودة الحياة في المجتمعات.

البنية التحتية لالتصاالت
وفي اآلونة األخيرة، اختارت حكومة المملكة المتحدة ش��بكة FlexNet لتكون 
بمثابة البنية التحتية التصاالت “برنامج المملكة المتحدة لنشر العدادات الذكية” 
في شمال إنكلترا واسكتلندا. وستشمل هذه الشبكة 11 مليون منزل لتصبح بذلك 
أكبر ش��بكة عدادات ذكية ف��ي العالم حتى اآلن. وتوظف ش��ركة “سينس��وس” 
خبرة 170 عاماً في مجال توفير التكنولوجيا الخاصة بمرافق الخدمات لتقدمها 
وإرسال واستقبال أكثر من 400 مليون رسالة بصورة آمنة يومياً.لمنطقة الشرق األوس��ط، مع قيامها بنش��ر 37 مليون نقطة ذكية عبر 6 قارات 

أعلنت شركة سينسوس Sensus، الرائدة على مستوى القطاع 
في مجال تقنيات االتصاالت الخاصة بأنظمة القياس والعدادات 
الذكية لمختلف مرافق الخدمات والقياسات المتقدمة وأجهزة 
االستشعار وتحليل البيانات، عن إطالق شبكة اتصاالت إنترنت 
األشياء المخصصة لمرافق الخدمات ™FlexNet في الشرق األوسط. 
تشغيلها  ويتم  الخدمات  لمرافق  خصيصاً  مصممًة  وباعتبارها 
بصورة فريدة ضمن طيف السلكي مخصص ومرخص، ستوفر 
شبكة ™FlexNet مستوى األمن الضروري لبيانات مرافق الخدمات 
القادمة من البنية التحتية الوطنية الحرجة، كما أنها ستعمل على 

إرساء األسس لبرامج المدينة الذكية الرائدة في الشرق األوسط.
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خدمة خرائط للفضاء
توس���ع�ت خدم���ة 
خرائ���ط غ�وغ���ل 
لتغط��ي أكث���ر من 
ك�وك����ب  م�ج�رد 
مدن�ه  بكل  األرض 
حي��ث  وش��وارعه 

بات يدع��م العديد من الكواكب واألقمار التي تدور حوله�ا أيضاً.
اس��تخدمت غوغ��ل أكثر من 500 أل��ف ص��ورة التقطتها مركبة 
Cassini لعدة كواكب واقمارها مثل القمر السادس للمشتري، كما 
ويمك��ن التوجه لكواك��ب الزهرة أو بلوتو والعدي��د من أقمارها. ما 

يمكننا من استكشاف 12 عالم مختلف والتعرف على معلوماتها.

“غوغل” تدفع لتبقى في “الهواتف”
بحسب “بلومبيرغ”، فإن 
العام  “غوغ��ل” دفع��ت 
الماضي وحده 7.2 مليار 
دوالر لوض��ع تطبيقاتها 
مثل ك��روم ويوتيوب في 
هوات��ف أندروي��د الت��ي 

تصنعها الش��ركات األخرى، أو حت��ى محرك بحثها كمحرك بحث 
افتراضي  على هواتف أيفون وحواسب الماك. وازداد المبلغ بشكل 
ملحوظ خالل السنوات الماضية، تقريباً ثالثة أضعاف ما كان عليه 
قبل 5 أعوام. كما تش��ير تقارير سابقة إلى أن “غوغل” وقعت عقد 

مع “آبل” بقيمة 3 - 4 مليار دوالر للشراكة بهذا المجال.

“لينكس” على هواتف سامسونغ
كشفت سامسونغ عن ُمبادرة 
لينكس على أجهزة غاالكسي 
Linux on Galaxy التي 
ته��دف لتوفير نظ��ام لينكس 
عل��ى األجهزة بع��د وصلهم 
بجهاز “ديكس” DeX الذي 

كشفت عنه مع هواتف “غاالكسي إس 8”، ما يعني أن الُمطّورين 
س��يكون بإمكانهم نقل بيئ��ة العمل الخاص بهم من مكان آلخر عن 
طري��ق الهات��ف فقط. وس��يكونون قادري��ن على تثبي��ت تطبيقات 
أندرويد  ومس��تنداته المتوافقة مع لينكس دون مشاكل الستخدامها 

في أي مكان آخر.

“تويتر” ترد على حملة المقاطعة
رد ج��اك دورس��ي، مؤس��س 
تويت��ر عل��ى حمل��ة مقاطع��ة 
النس��اء لش��بكته نتيجة لبعض 
الُممارسات الخاطئة بحقّهم التي 
تجري م��ن دون تدّخ��ل تويتر 
للح��د منه��ا. وق��ال: إن تويتر 
كثّفت منذ 2016 جهودها للحد 

من المحتوى الغير الئق ومن الحسابات التي تدعو للكراهية أو تلك 
التي تقوم بمهاجمة الُمس��تخدمين، إال أنها لم تأتي بالنجاح المطلوب 
حتى اآلن. ُمضيفاً أن الشبكة في 2017 قامت بتغيير بعض شروط 

االستخدام في محاولة جديدة للحد من تلك األمور.

شراكة بين “ألفا” و“اكسبيديا”
وقعت “ألفا” إلدارة الوجهات الس��ياحية في 
الخليج، عقداً مع “اكس��بيديا”، أكبر ش��ركة 
عل��ى اإلنترنت للس��فر في العال��م، من أجل 
تشغيل برنامج “خبير اكسبيديا المحلي” في 
دبي وأبوظبي. وقال مدير عام “ألفا” س��مير 
حمادة: “اكسبيديا” اس��م موثوق وبرنامجها 
“الخبير المحل��ي”، يتيح لنا الفرصة لوضع 

جدول النش��اط المثالي للمس��افرين عن طريق توفي��ر وجهة النظر 
والمعرفة المحلية عقب مناقشة وجهاً لوجه مع دليل سياحي مختص 
عند وصولهم إلى الوجهة. ويشتمل البرنامج على تنظيم مجموعة من 
األنشطة كاالستقبال بالمطار، خدمة المواصالت، الرحالت وغيرها.

TBH فايسبوك” تشتري تطبيق“
استحوذت شركة فايسبوك على 
تطبيق  TBH “تي.بي.إتش” 
المخصص إلب��داء الرأي  من 
دون الكشف عن هوية صاحب 
ال��رأي، والذي حقق انتش��اراً 

واس��عاً بين مس��تخدمي الهواتف الذكية خصوصاً الشباب. وذكرت 
 TO BE HONEST وهو اختصار لعبارة ،TBH فايسبوك” أن“
)كن صادقاً(، سيظل تطبيقاً مستقالً تحت مظلتها، في حين سيصبح 

مطورو هذا التطبيق موظفين في الشركة.
وقال مالكو “تي.بي.إتش”: إن أكثر من 5 ماليين شخص قاموا بتنزيل 

التطبيق وأرسلوا أكثر من مليار رسالة عبره خالل الفترة الماضية.
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فالتر تفاعلية من “سناب شات”
أطلق تطبيق “س��ناب شات” تحديثاً على 
نظام��ي “أندروي��د” وIOS يحتوي على 
فالت��ر مميزة تعرف ب�Sky Filters التي 
يمكنها اكتش��اف الس��ماء داخ��ل الصور 
الملتقط��ة بش��كل تلقائ��ي وتتي��ح إمكانية 

تغييرها من الليل إلى النهار أو العكس.
كم����ا أض�����اف م��ؤخ�����راً مي�������زة 

“3D Bitmoji” وهي رموز تعبيرية ثالثية األبعاد تحاكي شكل 
المس��تخدم وتتفاعل مع المحيط. ودعت “س��ناب شات” الشركات 
المصنع��ة للهواتف إلى إنت��اج كاميرات 3D  لتتوافق مع الميزات 

الجديدة التي بدأت تصل للمستخدمين.

توقف “يوتيوب” على أجهزة “أمازون”
أوق�ف����ت “غ�وغ���ل” 
إمكاني��ة الدخ��ول إلى 
موق��ع “يوتيوب” من 
أجه��زة “إيك��و ش��و” 
الت��ي توزعها ش��ركة 
“أمازون” بعد أن تفاقم 
الخالف بين الش�ركتين 

وظه��ر إلى العلن من خالل انتق��ادات متبادلة. وكان عمالق البحث 
األميركي اتهم “أمازون” بتقديم خدمة رديئة متقطعة لمستخدميها إذ 
ال توفر أجهزتها كل الوظائف المتوفرة مثل إمكانية االش��تراك في 

قنوات أو تقديم خدمة اقتراح مشاهدة فيديوهات أخرى.

“سناب” تغّير أسلوبها
كشفت شركة “سناب” عن إدخالها 
ميزة جديدة هي “البطاقات السياقية” 
من ش��أنها تغيير تجربة اس��تعمال 
التطبيق بشكل أساسي، وهي طريقة 
جديدة لمعرفة المزيد من المعلومات 
حول أي لقطات يجري مش��اركتها 

من قبل المستخدمين، مع توفير الوصول إلى أشياء أخرى كالمطاعم 
وحج��وزات الفنادق والرح��الت، كما الوصول إل��ى خدمات النقل 
مثل “أوب��ر” أو “لفت” وغيرها. وأعلنت عن أن الخدمة س��تكون 
متاحة بدايةً لمستخدمي “سناب شات” في أميركا والمملكة المتحدة 

وأستراليا ونيوزيلندا عبر نظامي التشغيل iOS وأندرويد.

نسخة من Dropbox للفريالنسر
أطلق��ت Dropbox نس��خة 
جديدة م��ن خدمتها للتخزين 
الس��حابي وتب��ادل الملفات، 
مخصصة ألصحاب األعمال 
الحرة الذين يعملون لحسابهم 
إذ  والمتقاعدي���ن،  الخ��اص 

تواصل هذه الفئة نموها مع تحول الش��ركات الصغيرة نحو العمال 
المس��تقلين. وس��تمكن خدمة Dropbox Professional الجديدة 
مش��اركة األعمال بطريقة جذابة إذ سيتوفر إمكانية تتبع ما إذا كان 
المس��تلم قد قام بعرض الصور والملفات، إضافة ً لمعرفة ما إذا تم 

نقل الملف إلى سلة المهمالت.

“سكايب” تضيف مساعدها الذكي
بدأت ش��ركة مايكروسوفت 
الرقم��ي  مس��اعدها  ط��رح 
“كورتان��ا” داخ��ل تطبي��ق 
المحادثة “س��كايب”، متيحة 
له الدخ��ول في الدردش��ات 
الخاص��ة والجماعي��ة لتقديم 

المس��اعدة ف��ي صنع الخط��ط والبحث ع��ن المعلومات. وس��يقوم 
“كورتان��ا” بتقديم االقتراحات بناءاً على محتوى المحادثات في أي 
مجال كان، كما يوفر إمكانية التحدث معه بشكل شخصي والحصول 
عل��ى األجوبة إضافةً إلى اقتراح ردود معينة على المحادثات تماماً 

كالمساعد الشخصي ل�“فايسبوك” و“غوغل ألو”.

نمو صافي أرباح “إيباي”
سجلت إيرادات شركة “إيباي” 
التج��ارة  مج��ال  ف��ي  العامل��ة 
خ��الل  ارتفاع��اً  اإللكتروني��ة، 
الرب��ع الثالث من العام الجاري، 
بأكث��ر م��ن توقع��ات المحللين. 
وأظهرت نتائج األعمال صعود 

صافي األرباح لمس��توى 514 مليون دوالر خالل الثالثة األشهر 
المنتهية في س��بتمبر/أيلول، مقارنةً بمس��توى 509 ماليين دوالر 
بالفت��رة المماثلة من ع��ام 2016. كما بيّنت زيادة نصيب الس��هم 
من األرباح لمستوى 0.48 دوالر خالل الربع الثالث من 2017، 
مقابل مستوى 0.36 دوالر للسهم بذات الفترة من العام الماضي.
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رقميٍة جديدة مثل خدمات المدن الذكية، التي تس��اعد على 
مواجهة التحديات المتعلقة بالتوس��ع الحض��ري والتلوث 

وإدارة الموارد.

مواجهة الجوال للتحديات االجتماعية
ويتناول التقرير الدور الرئيس��ي الذي يضّطلع به الجوال 
في مواجهة عدٍد م��ن التحديات االجتماعي��ة واالقتصادية 
الواردة في أهداف األم��م المتحدة للتنمية المس��تدامة، بما 
في ذلك القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والعمل الالئق 

ونمو االقتصاد، وغيرها.
ويُس��لط  التقرير الضوء أيض��اً على أن خدم��ات الجوال 
تس��اعد على توفير الخدمات المالية لألش��خاص الذين ال 
يمتلكون حس��اباٍت مصرفية، م��ع خدمة حي��ة على مدار 
24.2016 س��اعة في 9 دول اعتباراً من كانون األول/ ديس��مبر 

مشغلو الخليوي في المنطقة يعتمدون الجيل الخامس

االعتماد السريع لشبكات الجيل الخامس
ستكون دول مجلس التعاون الخليجي من أوائل الدول في العالم على صعيد 

اإلطالق التجاري لشبكات الجيل الخامس.

نمو في اعتماد الهواتف الذكية
بحلول نهاية عام 2016، كان هناك 365 مليون مش��ترك في المنطقة، ما 
يُش��كل 63 في المئة من الس��كان، ومن المتوقع أن يرتفع الع��دد إلى 399 

مليون مشترك أو 65 في المئة بحلول عام 2020. 

مشهد إقليمي متنوع
يُبرز التقرير ثالثة اختالفاٍت في مدى نضوج أس��واق الجوال بين مختلف 
دول المنطقة. ويُش��كل مش��تركو الجوال 86 في المئة من السكان في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وعلى النقيض من ذلك، يبلغ متوس��ط االنتش��ار في ش��مال أفريقيا 67 في 
المئ��ة، بينما يبلغ في دوٍل عربي��ة أخرى 46 في المئة، منها ثالث أس��واق 
يشترك فيها أقل من ربع السكان في خدمات الجوال )جزر القمر وجيبوتي 

والصومال(.

خلق فرص العمل والنمو
في عام 2016، س��اهم قطاع الجوال بأكثر من 165 مليار دوالر أميركي 
في االقتص��اد اإلقليم��ي، أي ما يع��ادل 4.2 في المئ��ة من النات��ج المحلي 
اإلجمالي. ويُتوق��ع أن تزيد هذه المس��اهمة لتصل إلى حوال��ي 200 مليار 

دوالر )4.3 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي(.
وس��اهمت منظومة الجوال أيضاً ف��ي توفير أكثر من ملي��ون فرصة عمل 
في عام 2016. ويس��اهم قطاع الجوال في منطقة الش��رق األوسط وشمال 
أفريقيا بش��كل كبير في تمويل القطاع العام، حيث تّم جمع 20 مليار دوالر 

أميركي عام 2016 من الضرائب.

التفاعل واالبتكار في المنطقة
وتظهر الدراس��ة، أنه يجري نتيجةً لالرتف��اع الكبير في اعتم��اد الهواتف 
الذكية ف��ي المنطقة، اس��تهالك مجموعٍة كبي��رة من خدم��ات الجوال مثل 
الفيديو ووس��ائل التواص��ل االجتماعي والتج��ارة اإللكتروني��ة والخدمات 

المالية.
وأصبح الجوال في ع��دٍد من أس��واق المنطقة منصةً مفّضل��ةً لخلق حلوٍل 

أصدرت رابطة “جي إس إم إيه” تقريراً جديداً بعنوان “اقتصاد الجوال: الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2017”، 
يشير إلى أن مشغلي الجوال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سيكونون األوائل في العالم في إطالق 

شبكات الجيل الخامس على الصعيد التجاري.
وتتوقع الدراسة أن يكون هناك أكثر من 50 مليون اتصال في شبكات الجيل الخامس في المنطقة بحلول عام 

2025، حيث ستغطي هذه الشبكات حوالى 30 في المئة من سكان المنطقة بحلول ذلك الوقت.
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“جنيتيك” توسع محفظة منتجاتها
كش��فت ش��ركة جنيتيك الرائدة في 
مجال توفير الحلول األمنية مفتوحة 
البني��ة، عن المزيد م��ن اإلضافات 
عل��ى محفظتها م��ن حل��ول البنية 
التحتي��ة األمنية المتكاملة “س��تريم 
فول���ت TM” الت��ي س����تتضم�ن 
مجموع��ة من األجه��زة ومحطات 
العم��ل م��ن الحواس��يب وخ��وادم 
الحواس��يب ومحطات الحواس�يب، 

وحل��ول التخزين عالي��ة األداء المثبتة على رف��وف. وتوفر أجهزة 
“ستريم فولت TM” تجربة متكاملة  لمشاريع من مختلف األحجام.

نظارة فايسبوك للواقع االفتراضي
كش��ف مارك زوكربيرغ ع��ن نظارة 

جدي��دة مس����تقل�ة للواق��ع 
ت�دع���ى  االفتراض��ي 
Oculus Go صممت 
لتك��ون خفيف��ة الوزن 

ومريحة مع غالف ش��بكي 
جديد عل��ى الواجهة، وهي توفر 

نفس مجال الرؤية لسابقتها لكن أقل إزعاجاً للعين البشرية وهي مزودة 
بشاشة LCD قابلة للتبديل السريع، واوضحت فيسبوك أيضا أنه سيتم 
 ،Oculus Go بناء برامج تشغيل الصوت بشكل مباشر ضمن نظارة

مما يمكن من استعمالها من دون الحاجة إلى سماعات رأس.

عداد للسعرات الحرارية
عرضت بانسونيك النموذج 
األولي من عداد السعرات 
 CaloRiecoK الحرارية
الذي يعتمد عمله فقط على 
ادخال الصح��ن في جهاز 
الميكروي��ف لتحص��ل بعد 
10 ث��وان فقط عل��ى عدد 

الس��عرات الحرارية الش��املة من الوجبة. المثير للدهشة أن الجهاز 
يقوم بتفتيت الوجبة إلى كربوهيدرات ودهون وبروتين، وأوضحت 
باناس��ونيك أنه يستخدم الماس��ح الضوئي باألش��عة تحت الحمراء 

لقياس الغذاء. كما يحتوي مقياس وزن  في داخله.

“آبل” ستتخلى عن حساس البصمة
توق��ع تقرير جدي��د أن آبل 
ستتخلى تدريجياً عن وضع 
لحماية  البصم��ة  حس��اس 
الجديدة  هوات��ف اآليف��ون 
التي ستطلقها العام المقبل.

وتنتظر “آبل” لتعرف ردة 
فع��ل المس��تخدمين  وف��ي 

حال تقبلهم لهذه التقنية الجديدة في الس��رعة والكفاءة فإنها ستتحول 
كلياً إليها والتخلي عن حساس البصمة، أو ستمضي بمرحلة وسيطة 
وهي توفر حساس��ي البصم��ة والوجه معاً في هوات��ف العام القادم 

2018 قبل أن تتحول تماماً إلى حساس بصمة الوجه فقط.

Surface Book2 من “مايكروسوفت”
أعلن��ت مايكروس��وفت ع��ن 
جيله��ا الثان��ي م��ن حاس��بها 
 Surface المتحول  المحمول 
Book 2، بشاش��ة 15 ان��ش 
جنب����اً ال��ى جنب م��ع النوع 
القدي����م ب���13 ان��ش، ويتميز  
بذاكرة وصول عش��وائي 16 

GB، وس��عة تخزين قدره��ا 256، أو 512، أو 1024GB، كم��ا 
يض��م الجيل الثام��ن من معالج��ات Intel Core i7 رباعي النوى 
 NVIDIA 4.2، فضالً عن  بطاقة رسوميات من نوعGHZ بتردد

.6GB مع ذاكرة مدمجة قدرها GeForce GTX 1060

“كامبيون” تكشف عن تقنية ثورية
كش��فت “كامبيون” اإلماراتية 
اإلض��اءة  ف��ي  المتخصص��ة 
المستدامة للمشاريع الحضرية، 

عن تطوير أول تقنية ثورية للتنظيف 
الذاتي لخاليا وحدات اإلنارة بالطاقة الشمسية 

في العالم. وتأتي هذه التقنية ضمن تصاميم الجيل الجديد 
م��ن وحدات اإلنارة المدمجة، كم��ا توفر الحلول الفعّالة للتعامل مع 
تحدي��ات األجواء المغبرة والرطبة، حيث تتيح التقنية أللواح خاليا 
اإلضاءة الشمس��ية التنظيف الذاتي ألس��طح الخاليا الكهروضوئية 
وف��ق آلية يتم التحك��م فيها عن بعد عبر تطبي��ق “كامبيون” الذكي 

واآلمن عبر شبكة اإلنترنت.
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القط��اع، وأثم��رت االتفاقي��ة عن قي��ام الطرفين بتأس��يس 
“مرك��ز عملي��ات األم��ن اإللكترون��ي لقط��اع الطيران” 
)SOC(، والذي يعمل كبرج مراقبة رقمي يتمتع بمجموعة 
من اإلج��راءات والتقني��ات المدمج��ة، ويحتض��ن طواقم 
متخصصة لكش��ف وتحليل الحوادث األمني��ة اإللكترونية 

واإلبالغ عنها والتعامل معها.
ويندرج المركز الجديد في إطار محفظة منتجات “س��يتا” 
وخدماتها التي تس��اعد المطارات والناق��الت الجوية على 
كشف التهديدات والوقاية منها واالس��تجابة لها، بما يشمل 

الهجمات اإللكترونية. 
وتقوم “سيتا” أيضاً، بتشغيل “مركز التهديدات اإللكترونية 
المجتمعية”، وهو عبارة عن خدمة لتبادل المعلومات تديره 
الش��ركة بالنيابة عن 400 عضو في قط��اع النقل الجوي، 
التهديدات الرقمية بشكل فوري.وهو يسمح للجهات المعنية بتشارك المعلومات المفيدة حول 

بربارا داليبارد

المطارات وخطوط الطيران تكافحان التهديدات اإللكترونية

وأوضحت الرئيس��ة التنفيذية ل�“س��يتا” بربارا داليبارد، في س��ياق حديثها 
خالل اجتماع ضم عدداً من قادة قط��اع النقل الج��وي األوروبي، أن األمن 
اإللكتروني يتطلب مزيداً من االهتمام والتركيز في أجندات القطاع، السيما 

وأنه يعتبر األولوية األبرز بالنسبة إلى معظم الناقالت الجوية والمطارات.
وقالت داليبارد: “أصبحنا ندرك مدى الحاجة إلى اعتماد منهجيات استباقية 
في ظل تزايد الهجمات اإللكترونية حول العالم، وعلى وجه الخصوص في 
قطاعنا الذي يعتمد في شكل كبير على مبدأ المشاركة والتعاون، حيث يجب 
أن نعمل في ش��كل جماعي ومنّس��ق لمكافحة هذا الخطر العالمي. وما زال 
هناك الكثير مم��ا يجب القيام به، رغ��م أننا ال نخفي س��رورنا برؤيتنا زيادة 
بنس��بة 46 % في عدد ش��ركات الطيران التي أعلنت العام الماضي عزمها 

على مواجهة أبرز التهديدات اإللكترونية”.

مستويات األمن
وأجرت “سيتا” أبحاثاً معمقة حول مس��تويات نضج األمن اإللكتروني لدى 
ش��ركات الطيران والمطارات من حيث قدرتها على مواجهة هذا النوع من 
التهديدات. وتش��ير النتائ��ج إلى مس��تويات عالية من الوع��ي األمني، حيث 
سجلت شركات الطيران 82 % والمطارات 85 %، علماً بأن تركيز القطاع 
ال يقتصر هذا العام على االس��تجابة، وإنما يتمحور حول الرصد االستباقي 
للتهديدات وتحديد الس��بل األمثل للحيلولة دون وقوعها. وبدأ مسؤولو قطاع 
التكنولوجيا )CIO( في 69 % من المطارات و47 % من شركات الطيران 
بتطبيق س��يناريوهات أمني��ة ومنهجيات رصد تكش��ف ع��ن العالقات بين 
مختلف المكون��ات، وذلك مع ارتف��اع معدالت قدرات االس��تجابة للحوادث 

األمنية إلى نحو 77 % لدى شركات الطيران و60 % لدى المطارات.
وقالت داليبارد: “تبذل المطارات وشركات الطيران قصارى جهدها لتعزيز 
دفاعاتها الرئيسية ورفع جاهزيتها للتعامل مع التهديدات الشائعة، ولكن ال بد 
أيضاً من إدماج األمن اإللكتروني ضمن مستويات اإلدارة التنفيذية ومجالس 
اإلدارات، إذ يجب أن يعمل الجميع معاً على كشف مختلف التهديدات األمنية 
والحيلول��ة دون وقوعها به��دف حماية أص��ول القطاع من أي��ة أضرار قد 

تتعرض لها”.

اتفاقية مع ايرباص
وفي إط��ار إدراكها لهذا التحدي، أبرمت “س��يتا” في وقت س��ابق من العام 
الجاري اتفاقية ش��راكة مع “إيرباص” تهدف إلى التعامل مع أبرز مخاوف 

القمة  خالل  نشرته  بحث  في  “سيتا”  شركة  أوضحت 
الجوي  النقل  المعلومات في قطاع  األوروبية لتكنولوجيا 
“األمن  تطوير  برامج  في  االستثمار  أن  عنها،  الصادر 
قطاع  أولويات  سلم  يعلو   ”Cybersecurity  - السيبراني 
 % و96  الطيران  لخطوط   %  95 بنسبة  الجوي  النقل 

للمطارات، وذلك خالل السنوات الثالث المقبلة.
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وجهة جديدة وتعاون لـ“القطرية”
وقع��ت الخطوط الجوي��ة القطرية  
اتفاقية تع��اون تجاري “إنترالين” 
م��ع ش��ركة طي��ران في��ت جيت 
الفيتنامية. وس��تتيح ه��ذه االتفاقية 
الفرصة أمام عمالء الناقلة القطرية 
للسفر من وإلى وجهات عديدة في 
فيتنام ال تخدمها القطرية مباشرة، 

وذلك عن طريق اس��تخدام حجز واحد على شبكة وجهات الناقلتين. 
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر: يسّرنا الترحيب 
ب�“فيت جيت” ضمن مجموعة ش��ركات الطيران التي تجمعنا معها 
اتفاقيات تعاون تجاري، حيث تساعدنا هذه االتفاقيات على تعزيز نمو 

عدد الركاب في المنطقة وتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة لهم.
م��ن جهة ثاني��ة، أعلنت “القطرية” أنها تعتزم بدء تس��يير رحالت 
إلى مدينة س��انت بطرس��برغ )العاصمة الثقافية الروس��ية( في 19 
كانون األول/ديس��مبر 2017. وكش��فت عن أن ع��دد وجهاتها إلى 
روس��يا س��يتضاعف، بعد بدء تس��يير هذه الرحالت، م��ن دون أن 
توض��ح عددها، مكتفيةً ب�3 رحالت يومياً حالياً بين الدوحة ومطار 

دوموديدوفو الدولي.

رحالت ووجهات جديدة لـ“ناس”
ش�����ن�ت  د
ش������رك�ة 
ط�ي�����ران 
س  ن���������ا
السعودية، 
رحالت����ه 
ب�ي����������ن 
الري����اض 

وبي��روت، ف��ي حفل أقيم في فندق كمبنس��كي س��مرالند - بيروت، 
بحضور القائم بأعمال الس��فارة الس��عودية الوزي��ر المفوض وليد 
بخاري، الرئيس التنفيذي ل�“ناس” بندر المهنا، وكيل الش��ركة في 
لبن��ان مجموعة “قرب��ان إي ترافل” بول بي��رن، وعدد من وكالء 
الس��فر والس��ياحة. وقال المهنا: إن عودة الش��ركة إلى بيروت ب�4 

رحالت أسبوعية ستعزز حركة النقل الجوي بين البلدين.
على صعيد آخر، دشنت “ناس” رحالت إلى العراق لتكون الشركة 
الس��عودية التي تقوم بذلك منذ 25 عاماً. وقال المهنا: إن هذه الخطوة 
تاريخي��ة. إذ يأتي هذا اإلعالن بعد فتح معب��ر عرعر الحدودي أمام 

التجارة للمرة األولى، وتشكيل لجنة تجارية مشتركة.

مركبات طائرة ذاتيًا من “بوينغ”أولى رحالت تاكسي “إيرباص”

أعلنت ش��ركة “إيرباص” أنها ال تزال على مس��ارها لتنفيذ رحلة 
متوس��طة المدى للتاكس��ي الطائر نهاية 2018 من خالل “س��يتي 
إيرب��اص” التي تعم��ل بالبطارية والقادرة عل��ى اإلقالع والهبوط 

عمودياً.
وُصمم��ت المركبة لنقل أربعة ركاب عبر المناطق المزدحمة إلى 
وجه��ات مثل المط��ارات ومحطات القط��ارات، إذ من المقرر أن 
تض��م المركبة طياراً في البداية لكنها س��تتحول إلى القيادة الذاتية 

كاملة عند تطوير تلك التكنولوجيا.
وأكدت الش��ركة، أن التاكسي الطائر س��وف يعمل على مسارات 

ثابتة مع سرعات تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة.

أعلنت ش��ركة “بوينغ” أنها وقعت اتفاقاً لالس��تحواذ على ش��ركة 
عامل��ة ف��ي قطاع أبح��اث لعلوم الطي��ران، وذلك بهدف التوس��ع 
في قط��اع “المركبات الطائرة ذاتياً”، أو ما يع��رف ب�“التاكس��ي 

الطائ�ر”.
وذك��رت الش��ركة األميركي��ة، أنه��ا وقّع��ت االتف��اق مع ش��ركة 
“أورورا” المتخصص��ة ف��ي تقني��ات النظ��م المس��تقلة وأبح��اث 
الطيران، لالس��تحواذ عليها ضمن خطة لتطوير آلية التحكم الذاتي 
بالمركب��ات والطائ��رات، على أن تحتفظ ش��ركة أبحاث الطيران 

بنموذج تشغيل مستقل.
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أبوظبي تمّول تطوير مطار “المالديف”
ك�ش�����ف صن����دوق 
للتنمي����ة،  أبوظب����ي 
ع��ن تموي��ل لحكومة 
بقيم�����ة  المال�دي����ف 
183.5 مليون دره��م 
لتطوير وتوسعة مطار 

“فيالن��ا” الدولي في جزيرة هولهول��ي بالقرب من العاصمة ماليه. 
وتأتي هذه الخطوة وفقاً التفاقية القرض التي وقعها وزير الخارجية 
اإلمارات��ي عبد هللا بن زايد آل نهيان مع وزير التطوير االقتصادي 
المالديفي محمد سعيد، بهدف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

وتحسين المطار ليتالءم مع النمو المضطرد في قطاع السياحة.

اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي
بع��د جولة م��ن المفاوضات 
الت��ي اس��تضافتها البحرين، 
وقع كل من س��يف بن محمد 
السويدي، المدير العام للهيئة 
المدن��ي  للطي��ران  العام��ة 
بدول��ة اإلم��ارات و محم��د 

ثامر الكعبي وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني البحريني، على 
مش��روع اتفاقية لتنظيم خدمات النق��ل الجوي . وتمثل االتفاقية نقلة 
نوعي��ه في تنظيم وتطوير خدم��ات النقل الجوي لما يوفره من أطر 
قانوني��ة  ومعايي��ر أمن وس��المة للطيران فضالً ع��ن خلق فرص 

للتعاون بين شركات الطيران التابعة للبلدين .

اتفاقية بين “التركية” و“الخليج”
الرئي��س  نائ��ب  م��ن  كل  وق��ع 
التنفيذي لش��ركة طيران الخليج، 
ولي��د العل��وي، ونائ��ب رئي��س 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة الخطوط الجوية التركية، 
بالل إكشي، اتفاقية رمز مشترك 
به��دف توس��يع ف��رص الس��فر 

ل��ركاب الناقلتي��ن عبر تس��يير رحلتين يومياً بش��كل مش��ترك بين 
البحرين واس��طنبول. وبدأ العمل باالتفاقي��ة اعتباراً من 1 نوفمبر/
تش��رين الثاني 2017. وبموجب بنود االتفاقية تقوم الناقلتان بوضع 

رمزيهما على هذه الرحالت.

تصنيع أجنحة F16 في السعودية

أكد رئيس ش��ركة “بوينغ” مارك أل��ن، أن عمليات تصنيع أجنحة 
طائ��رات F16 وقط��ع أخ��رى لطائرات عس��كرية، س��تتم داخل 
الس��عودية. الفت��اً أن المملكة تس��تهدف 30 مليون زائ��ر في الحج 
والعم��رة. وبالطب��ع هذا س��يزيد الطل��ب على قط��اع الطيران في 
الس��عودية”. وكانت “بوينغ” وقعت في مايو/أيار الماضي، اتفاقية 
للدخول في شراكة مع السعودية لتوفير خدمات مستدامة لمجموعة 
واسعة من المنصات العسكرية. وتضمنت االتفاقية شراء السعودية 
مروحيات “شينوك” إضافة إلى تقديم خدمات دعم وتزويدها بأنظمة 

أسلحة الموجهة، وشراء 16 طائرة عريضة البدن.

“فالي داماس” تسّير رحلة شحن

قامت ش��ركة فالي داماس السورية للطيران بتسيير الرحلة األولى 
لطائرة الش��حن اليوم به��دف دعم الصادرات الس��ورية والنهوض 
باالقتص��اد الوطني. وأش��ار رئيس مجلس إدارة “ف��الي داماس” 
للطيران، عمار القادري، إلى أن ش��ركته اس��تقطبت طائرة الشحن 
الجديدة 400-737 تزامناً مع إطالق فعاليات معرض دمشق الدولي 
مزين��ةً بش��عار المعرض بدورت��ه ال� 52 لتكون أول طائرة ش��حن 
س��ورية خاصة تعمل على تس��هيل عملية الش��حن أمام المصدرين 

السوريين ودعم حركة التبادل التجاري.
وذك��ر القادري أن الرحل��ة األولى التي توجهت إلى بغداد لن تكون 
الوحيدة على أن يتم الحقاً توس��يع تلك الوجهات لتشمل كل األقطار 

العربية والصديقة لدعم الصادرات السورية.
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دراسة حديثة لـ“نيسان”
ت  ظ�ه�����ر أ
دراسة حديثة 
أج��رت�ه������ا 
ك����ة  ش�����ر
“ن�يس�����ان” 
أّن م�ع�ظ����م 
الس�����ائق�ي�ن 
ي�خ�ت����ارون 
س�����ي��ارات 
ال تتن�اس����ب 

ألوانه��ا م��ع ش��خصياتهم، حي��ث ق��ام 86 % م��ن الذين ش��ملهم 
االستطالع باختيار لون ال يتناسب مع شخصيتهم عند شراء سيارة 

في صالة العرض.
وقد أجريت هذه الدراسة من قبل “نيسان” كبادرة لالحتفاء بخيارات 
تعديل مواصفات السيارة حسب الطلب المتاحة على سيارة “ميكرا 
هاتشباك” الجديدة. كما خلصت الدراسة إلى أن نحو1/3 المشاركين 
كان من المفترض اختيارهم ظالل أكثر جرأة مثل البرتقالي بدالً من 

الرمادي واألسود وفقاً لخصائص شخصيتهم.

“تويوتا” تغادر أوستراليا

أغلقت ش��ركة “تويوتا” لصناعة الس��يارات مصنعها في ملبورن، 
وذلك بعد مرور أكثر من 50 عاماً على تصنيعها للسيارات هناك. 

وسوف يؤدي هذا القرار لشطب نحو 2600 وظيفة.
وقال وزير الصناعة في والية فيكتوريا وادي نونان: إنه يوم حزين، 
ويمث��ل نهاية عصر التصنيع في الوالية، مش��يراً إل��ى أن حكومة 
الوالية كانت تعد نفس��ها للتعامل مع إغ��الق المصنع، حيث أنفقت 
أكثر من 100 مليون دوالر أوسترالي )78 مليون دوالر أميركي( 

على برامج مساعدات العاملين في قطاع السيارات.

حل لمشكلة نسيان األطفال

أعلن��ت “هيونداي” عن خطط إلدخال نظ��ام تنبيه يعمل في المقعد 
الخلفي في الطرز المس��تقبلية من سياراتها، للحدّ من مشكلة نسيان 

األطفال في السيارات، ال سيما في الظروف الجوية الحارة.
ويعمل النظام المرتقب باستخدام أجهزة الستشعار الحركة وتقنيات 
اتص��ال متقدم��ة، حيث يراق��ب المقاع��د الخلفية باس��تخدام جهاز 
استش��عار للحركة يعمل بالموجات فوق الصوتية للكش��ف عن أي 

حركة لألطفال في حال نسيانهم داخل السيارة.
ويتضّم��ن النظام الجديد عرض رس��الة تنبيه عل��ى لوحة العدادات 

تذّكر السائق بالتحقق من المقاعد الخلفية قبل الخروج.

مركبتان جديدتان من “نيسان”
تعت��زم ش���ركة نيس��ان 
ع����رض س�����ي�ارت�ي�ن 
اختباريتي���ن جديدتي����ن 
وهما سيارة “اإلسعاف” 
“التوصي���ل  وس����ي�ارة 
خ����الل  الكهربائ�ي����ة” 
ط�وك�ي�����و  م�ع����رض 

للسيارات.
وستكون سيارة اإلسعاف 
االختباري��ة والتي تتميز 
بمجم�وع����ة تق�ن�ي����ات 

وميزات مبتكرة اإلصدار الخامس لس��يارات اإلسعاف التي تقدمها 
“نيسان”، وهي تستند لتصميم سيارة “كارافانNV350” الذي يوفر 
مس��تويات أعلى من الراحة للمريض وبيئة عمل أفضل للمس��عفين 
والسائقين. فيما تتميز مركبة التوصيل الكهربائية والمجهزة بثالجة 
E-NV200 بصغر حجم الثالجة الملحقة بها، وهو ما يسهل عملية 
إيقافها في المناطق الحضرية، كما أنها مجهزة ببطارية إضافية في 

المساحة المخصصة للشحن لتشغيل وحدة التبريد.
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“رانج روفر 2018” بتحديثات جديدة

كش��فت ش��ركة “جاكوار الند روفر” النقاب عن سيارتها “رانج 
روف��ر س��بورت 2018”، التي س��تعرض ألول مرة في معرض 
دبي الدولي للسيارات 2017، والتي تتمتع بقوة محركة تبلغ 575 
حصاناً، مما يجعلها األس��رع بين سيارات “رانج روفر”، فيما تم 
تحديث التصميم الخارجي للس��يارة لتبدو أكثر ديناميكية، ويتجلى 
ذلك من خالل المصابيح األمامية العاملة بتقنية “الليزر بيكس��ل”، 
أضافة إلى مفتاح النش��اط الذي يوفر مس��تويات جديدة من الراحة 

للسائقين.

“XC40” الرياضية بمميزات جديدة

أعلنت “فولفو للس��يارات” عن نهاية مشكلة يواجهها السائقون في 
كل أنحاء العالم، والمتمثلة بعدم وجود مساحة تخزين مناسبة وعملية 

داخل سياراتهم.
  ”XC40“ وبفضل النهج المبتكر الذي اتبعته الش��ركة في س��يارة
الرياضي��ة الصغيرة المخصص��ة للمدن، فإن “فولفو للس��يارات” 
تكون قد أخذت زمام المبادرة في قطاع السيارات الرياضية المتعددة 
االس��تخدامات المتميزة فيما يتعلق بمسألتي المساحة والتخزين من 

مختلف جوانبها.
ومع “XC40” المرتقبة،  تس��تكمل الش��ركة الس��ويدية تش��كيلتها 
الخاص��ة بالس��يارات الرياضية المتعددة االس��تخدامات التي تتميز 

أيضاً ب�“XC90” الكبيرة و“XC60” المتوسطة الحجم.

“نبتون” ... مفهوم جديد للغواصات

كشفت “أستون مارتن” البريطانية، عن مشروع غواصة “نبتون” 
الش��خصية، التي قد تغير كل مفاهيم تصنيع الغواصات الصغيرة. 
ووصف الخبراء في الش��ركة المشروع بأنه ثمرة التعاون المثمر 

.Triton Submarines مع شركة
 ،Triton 1650/3-LP وتعتبر هذه الغواصة نس��خة مطورة عن
إذ ت��م تصميمه��ا خصيصاً لتك��ون أخف وأصغ��ر غواصة ثالثية 
المقاعد في العالم مزودة بمحركات كهربائية وبطارية باس��تطاعة 
30 كيل��وواط، ق��ادرة على ضم��ان حركتها ل�12 س��اعة متتالية، 
بس��رعة 6.5 كلم/س��اعة، مع هيكل متين وأجهزة متطورة تمكنها 

من الغوص لعمق 500 متر.

سيارة المستقبل الثورية من “أودي”

Aicon عرضت ش��ركة أودي نموذجاً لس��يارة المس��تقبل الجديدة
ذاتية القيادة من دون مقود، التي تبرز بتصميمها الخارجي والداخلي 

مروراً بالمحرك ووصوالً إلى أحدث التقنيات اإللكترونية.
ويكفي أن تتلقى بعض األوامر البسيطة لتشغل السيارة نفسها وتتحرك 
في االتجاه المطلوب، فهي من دون مقود ودواسات. وتحتوي على 
مقعدين أماميي��ن منفصلين وأريكة خلفية، وم��زودة بمجموعة من 
الشاش��ات المتصلة الممتدة من جوانب الس��يارة إلى خلفها. وتمتلك 
4 محركات كهربائية تنتج مجتمعة قدرة 354 حصاناً، مع عجالت 
كبيرة تركب على أقراص 26 بوصة. ويمكنها قطع مسافة 800 كلم  

من دون إعادة شحن بطارياتها.
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QX 80 األحدث من “إنفينيتي”
كش�������ف��ت 
“إنفيني�ت���ي” 
عن س��يارتها 
األح�������دث  
 ،Q X  8 0
الت��ي تجس��د 

أرقى مس��تويات التناس��ق المدهش مع التصمي��م الخارجي األنيق، 
والمقص��ورة الداخلية الفاخرة. وتمتاز الس��يارة بحضور مميز بين 
مثيالتها بفضل هيكلها القوي وحركتها األفقية المحس��نة. كما عمل 
المصممون على زيادة ارتفاع الشبك األمامي المزدوج والمصابيح 
األمامية المميزة للسيارة لتكتسب بذلك حضوراً قوياً على الطرقات.

5 نجوم لـ“روفر فيالر”
حصل��ت “رين��ج روفر 
في��الر” عل��ى تصني��ف 
5 نج��وم م��ن “البرنامج 
األوروبي لتقييم السيارات 
الجديدة”، حيث س��جلت 

تقيي��م بنس��بة 93 % ضمن فئ��ة حماية ال��ركاب البالغين، و85 % 
ضمن فئة حماية الركاب األطفال، و74 % ضمن فئة حماية المشاة.

وتضم الس��يارة مجموع��ة من أنظمة الس��المة، منها نظ��ام الكبح 
االضطراري التلقائي، مع ميزة رصد المشاة، إذ تساعد هذه التقنية 
في الكش��ف مس��بقاً عن مخاطر االصطدام بالس��يارات األخرى أو 

المشاة على الطريق وتشغيل المكابح تلقائياً.

“إكس - تريل 2018” من “نيسان”
ط��راز  “نيس��ان”  أطلق��ت 
2018 من “إكس - تريل”، 
الس��يارة الرياضي��ة متعددة 
وبتحديثات  االس��تخدامات، 
تع��زز جودته��ا وفخامته��ا، 
حيث ش��هدت السيارة تعديل 
لتصبح  الخارجي  للتصمي��م 
أكثر تميزاً وصالبة، وتعزيز 

جودة مكونات المقص��ورة، فضالً عن تجهيزها وألول مرة بثالث 
ميزات لتسهيل القيادة، وهي نظام مرآة الرؤية الخلفية الذكي، نظام 

المكابح الذكية في حاالت الطوارئ، ونظام مثبت السرعة الذكي.

تقنية الركن الذاتي من “كونتيننتال”
أع�ل�ن����ت ش�����رك�ة كونتيننت����ال 
المتخّصص��ة باإلط��ارات وتقني�ات 
السيارات، عن تطويرها حلول تقنية 
تتيح للمركبات أن تنفّذ عملية الركن 
الذاتي. واعتماداً على هذه التقنية تبدأ 
السيارة بالمالحة بشكل مستقل، بعد 

خروج الس��ائق منها، إذ تس��ير عبر حاجز منطق��ة المواقف بحيث 
تح��اول التعّرف على مس��احات الركن الخالية لتق��وم بعدها بتنفيذ 
عملية الركن بشكل ذاتي تماماً في الطابق األول. كما أنها خالل هذه 
العملية تقوم بالتعّرف على المشاة وباقي المركبات التي تمر ضمن 

مسارها ليتم تكييف عملية القيادة بشكل ديناميكي وفقاً لهذا األمر.

“رينو” تكشف خطتها الدولية
أعلن��ت مجموعة رين��و عن خّطتها 
الدولية الجديدة لفترة 6 سنوات تحت 
عنوان Drive The Fu ture التي 
تهدف لتحقيق إيرادات س��نوية تزيد 
عن 70 مليار يورو، والوصول إلى 

هامش تشغيلي للمجموعة بأكثر من 7 % بنهاية الخّطة، مع أساس 
يبلغ 5 %، إضافة للتمتّع بتدفّق نقدي حر إيجابي كل س��نة. وتتناغم 
الخّط��ة الجديدة م��ع رؤية المجموعة المتمحورة حول توفير س��بل 
 Drive The Future التنقّلية المس��تدامة للجميع. وبناء على خطة
تتوقّع “رينو” نمو حجم المبيعات الدولية بنس��بة تصل ألكثر من 5 
ماليين مركبة، مقارنة مع 3.47 مليون مركبة تم بيعها في 2016.

“بالدهاوند” أسرع من الصوت
بدأت سيارة )بالدهاوند( 
األس��رع من الصوت، 
والتي تعتبر فعلياً طائرة 
مقاتل��ة عل��ى عجالت، 
كتب  لدخول  محاوالت 

األرقام القياس��ية ببلوغ س��رعة 1610 كلم/الساعة، ما يمّكنها قطع 
مس��افة ت��وازي 4 مالعب لكرة القدم ف��ي الثانية. ونفذت الس��يارة 
جولت��ي اختب��ار على مضمار طوله 2.7 كيلومتر، وبلغت س��رعة 
320 كيلومتر/الس��اعة في 9 ثوان. وتش��به السيارة مركبة فضائية 
ولها ذيل مرتفع وطويل ويبلغ طولها 13 متراً. مزودة بمحرك )إيه 

. جيه 200( النفاث الخاص بطائرة يوروفايتر تايفون المقاتلة.
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... وتطلق يوم األخبار

أقامت ش��ركة “فايسبوك” في دبي، لقاء “يوم األخبار” الذي جمع 
العدي��د من المؤسس��ات اإلخبارية من حول العال��م العربي ضمن 
مشروعها للصحافة. وعقد هذا اللقاء خصيصاً من أجل الصحفيين 
وم��دراء غرف األخب��ار، إضافةً لإلداريين ومح��رري صفحات 
التواصل االجتماعي على مس��توى المنطقة. بهدف توطيد أواصر 

الشراكات بين تلك المؤسسات مع “فايسبوك”.
ويقوم المش��روع على تأس��يس ش��راكات تعاونية مع المؤسسات 
اإلخبارية لتطوير نظام بيئي متكامل لألخبار لصالح المؤسس��ات 

اإلعالمية والصحافيين.

فايسبوك تشدد الرقابة على االعالنات

تعتزم “ فايس��بوك” تعيين ألف شخص لمراجعة اإلعالنات وضمان 
اس��تيفائها للش��روط في إطار جهود لردع الدول عن إساءة استخدام 
شبكة التواصل االجتماعي. كما تعتزم ضخ المزيد من االستثمارات 
في برامجه��ا لرصد اإلعالنات وحذفها تلقائي��اً. وقالت: إن مراجعة 
اإلعالنات ال تعني تقييم المحتوى فحسب وإنما السياق الذي تم شراؤها 
فيه وجمهورها المستهدف. وتعتقد “فايسبوك” أن عناصر في روسيا 
اشترت 3 آالف إعالن مثير لالنقسام على شبكتها في الواليات المتحدة 

في الشهور السابقة النتخابات الرئاسة األميركية وبعدها.
يش��ار إل��ى أن فايس��بوك أدخ��ل تحديثات ع��دة على عملية ش��راء 
اإلعالنات، وتش��مل تش��ديد القيود على المحتوى وتحسين القواعد 

إلجبار المعلنين على إظهار حقيقتهم قبل إمكانية شراء اإلعالنات.

تعاون إعالمي سوري - إيراني

وقع وزير االعالم السوري محمد رامز ترجمان، مع رئيس منظمة 
االذاعة والتلفزيون في إيران عبد العلي علي عسكري، بروتوكول 
تعاون لتعزيز العالقات اإلعالمية في مجال تبادل الخبرات والتدريب 

والتغطيات اإلخبارية، إضافةً لألرشيف واألقمار الصناعية.
وبموجب البروتوكول اتفق الطرفان على تبادل الخبرات التي تسمح 
بتأس��يس تجربة رائدة للكفاءات البش��رية تضمن تفوق مؤسس��ات 
اإلع��الم وقنوات البث ل��دى الطرفين هذا باإلضافة الى التعاون في 
مج��االت التغطيات اإلخبارية الكبرى لألحداث وتقديم التس��هيالت 

الالزمة للمراسلين وفرق العمل.

“قوس النصر” يفوز بجائزة أوكسفورد

ح��از نموذج “قوس النصر” البوابة التاريخية لمدينة تدمر األثرية، 
الذي قامت مؤسس��ة دبي للمس��تقبل بإعادة إحيائه باس��تخدام تقنية 
الطباعة ثالثية البعد، على جائزة “نائب رئيس جامعة أوكسفورد”، 
الجائ��زة العالمية التي تُكرم المش��اريع المبتكرة لخدمة المجتمعات 
االنسانية، وذلك في إطار مشروع عالمي يهدف إلى توثيق تفاصيل 
المواق��ع األثرية في المنطقة بتقنية التصوي��ر ثالثي البعد، ثم إعادة 
بنائها بالكامل عبر تقنية الطباعة ثالثية البعد لحمايتها والحفاظ عليها 
من االندثار. وتم تش��ييد النسخة التي تحاكي قوس النصر التْدُمري 
في مدينة لندن، وفي عدد من المدن العالمية بما فيها نيويورك ودبي 

وفلورنسا وأرونا بإيطاليا.
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ميماك أوجلفي فعالون في سورية
أعلن مدير مكتب “ميماك أوجلفي” 
ف��ي دمش��ق، ف��راس عناي��ة، عن 
استراتيجية الش��ركة القادمة للعمل 
ف��ي الس��وق الس��ورية، حي��ث تم 
اإلع��الن عن اس��تراتيجية التطور 
والتكامل “المرحلة القادمة”، بداية 
ع��ام 2017، التي وضعها الرئيس 

التنفيذي العالمي ل�“أوجلفي” جون سيفيرت، والتي تسعى لتحويلها  
من وكالة إعالنية تقليدية إلى وكالة عصرية رقمية متكاملة، وتعتمد 
على التس��ويق الرقمي بش��كل أساس��ي جنباً إلى جنب مع أس��اليب 

التسويق واإلعالن التقليدية في تقديم خدماتها للزبائن.

“إيشيغورو” يفوز بجائزة نوبل لآلداب

“بوكر 2017” للمؤلف سوندرز

ن��ال الكات��ب اليابان��ي البريطان��ي كازو 
إيشيغورو جائزة نوبل لآلداب 2017. وقد 
 The اكتس��ب ش��هرته من خالل روايته
Remains of the Day التي صدرت 
 Man عام 1989، والتي فاز عنها بجائزة
Booker. وأش��ادت األكاديمي��ة الملكية 

الس��ويدية للعلوم، بمؤلفاته التي تمي��زت بضبط النفس بغض النظر 
عن األحداث التي تج��ري. وكان أكثر ارتباطاً بموضوعات الذاكرة 
والوقت والوهم الذاتي. وبهذا اإلعالن يكون إيشيغورو الفائز ال�114 
بجائزة نوبل لآلداب التي منحت لعدة أسماء هامة في هذا المجال من 

بينها سيموس هيني، توني موريسون، مو يان وبابلو نيرودا.

ج��ورج  األميرك��ي  المؤل��ف  ف��از 
س��وندرز بجائ��زة “بوك��ر 2017” 
األدبي��ة عن روايت��ه “لينكولن إن ذا 
ب��اردو”، التي تناول��ت حياة للرئيس 
األميرك��ي أبراه��ام لينكول��ن بعدما 

توفي ابنه بيلي عن عمر 11 عاماً، في بداية الحرب األهلية. وأصبح، 
الكاتب األميركي سوندرز، البالغ من العمر 58 عاماً، هو الثاني الذي 
يحصل على هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إس��ترليني، 
سبقه المؤلف األميركي بول بيتي عام 2016. واعترف سوندرز بأن 
فكرة الرواية توضحت لديه خالل ال�20 سنة الماضية، ويعتبرها ملحة 

على الرغم من أنها تحّمل القارئ إلى ماض يبعد 155 سنة.

OSNاتفاقية بين “دو” و
وقعت “دو” مزود خدمات 
وتكنولوجي��ا  االتص��ال 
اإلمارات،  في  المعلومات 
اتفاقية ش��راكة مع ش��بكة 
لتزوي��د   ،OSN قن��وات 
عمالئها باشتراك حصري 

ف��ي WAVO المنصة الترفيهية الجدي��دة عبر اإلنترنت وتطبيقات 
الهات��ف المتحرك. وفي إطار االتفاقية س��يتم تزوي��د عمالء “دو” 
باش��تراك مجاني في WAVO حتى 31/12/2017. وقال الرئيس 
التنفيذي ل�“دو” عثمان س��لطان: إننا نسعى دوماً إلى توفير تجارب 

استثنائية لعمالئنا الذين يبحثون دائماً عن أفضل محتوى ترفيهي.

شراكة بين “بي بي سي” و“رؤية”
رؤي���ة  ش����رك�ة  وقع��ت 
 ”E-Vision“ اإلم���ارات
المملوكة بالكامل لمجموعة 
اتصاالت، اتفاقي�ة محت�وى 
لخدمة االش��تراك بالفيدي�و 
 )SVOD( حس��ب الطلب

مع ش��ركة “بي بي سي العالمية”. وهي أول اتفاقية من نوعها تقوم 
“بي بي سي” بتوقيعها على اإلطالق. وجرى توقيع االتفاقية خالل 

فعاليات معرض )MIPCOM( في مدينة كان الفرنسية.
وتتيح االتفاقية توفير مجموعة واسعة ومميزة من المحتوى لعمالء 

خدمة االشتراك بالفيديو حسب الطلب في “اتصاالت”.

“األهلي” تتعاون مع “مارفيل”
أعلنت “األهلي القابضة” 
اإلمارات�ي����ة م�ت�ع����ددة 
النش�اط�ات، ع�ن مب�ادرة 
جديدة ضمن شراكتها مع 
اس��توديوهات “مارفيل” 
وإصدارته��ا الفني��ة ف��ي 

الفت��رة م����ا بي��ن 2019 - 2016. وترتكز المب��ادرة على إطالق 
فيل��م  )Thor: Ragnarok(، أح��د أعم��ال هولي��وود الذي تدور 
أحداثه حول قصة ش����خصية “ثور” الموجودة في سلسلة “مارفيل 
كومكس”. إذ يعد الفيلم الجديد امتداداً لسلسة أفالم ثور: العالم المظلم 

التي صدرت في عامي 2013 و2011.
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برنامج “تكوين” من بنك البركة

بدأت مرحلة التدريبات الخاصة ببرنامج “تكوين” لريادة األعمال، 
بالتع��اون م��ع ش��ركة Venture International لالستش��ارات 
والتدريب. تهدف هذه المرحلة إلى إعداد الفرق وتجهيزها للمرحلة 
الختامية من البرنامج، من قبل نخبة من أهم مدّربي سورية في مجال 

األعمال بمشاركة )49( متدرباً ومتدربة من مختلف المحافظات.

“الشام” يشّجع ويدعمهم الشباب
وقع بنك الش��ام مذكرة تفاهم مع 
ش��ركة المش��ورة لالستشارات 
الرئيس  والتدري��ب، بحض��ور 
التنفي��ذي للبن��ك أحم��د اللحام، 
ومدير عام “المش��ورة” يوسف 
الشنار، وتضمنت المذكرة إلتزام 

“المش��ورة” بتنفيذ دورات تدريبية في مجال الصيرفة اإلس��المية، 
وتأمين بنك الش��ام فرصة التدريب العملي للمنتس��بين والعمل على 
تأمين فرصة العمل للمتميزين منهم، بهدف تحقيق مزايا متعددة على 
المس��توى الوطني عبر تنش��ئة جيل مؤهل يرفد القطاع المصرفي 

باحتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة وفق أفضل المعايير.

LG في أسبوع “جيتكس”
ش�������ارك�ت “إل ج���ي 
إلكترونيك��س” بأس��بوع 
للتكنولوجي��ا،   GITEX
ف��ي إم��ارة دب��ي، حيث 
اس��تعرضت سلس��لة من 
أحدث اللوح��ات الرقمية 

وحلول الشاش��ات وأكثرها تطوراً، والموجهة لمختلف القطاعات، 
مواصلة بذلك اإلس��هام في تنمية وتطوير صناعة اللوحات الرقمية 
اآلخذة بالنمو من حيث الطلب ومجاالت التطبيق، ومعتمدة على ما 
تمتلكه من إرث عريق من التكنولوجيات واالبتكارات التقنية، التي 

تفتح المزيد من اآلفاق في هذا المجال.

  خدمة SHIFT للحواالت المالية
أطل��ق بن��ك البرك��ة س��ورية خدم��ة 
الح��واالت المالية الفوري��ة حول العالم 
SHIFT، التي تمّكن الراغبين  بتحويل 
األموال واستقبالها ألكثر من 60 دولة 
منتشرة حول العالم من خالل أكثر من 
70,000 مركز وذلك بأس��هل الطرق 

وأكثرها أماناً وأسرعها في آن واحد.
يذكر أن SHIFT هي شركة بريطانية 
ومكتبها اإلقليمي في األردن تأسس��ت 

ع��ام 2009 وتعمل وفق��اً ألعلى مقاييس الج��ودة، كما تخضع إلى 
قوانين االمتثال واللوائح الدولية لمكافحة غسيل األموال.

جائزة لـ“دي إتش أل إكسبرس”
فازت “دي إتش أل 
الشركة  إكسبرس” 
الرائ��دة ف��ي قطاع 
خدم�ات الش����ح�ن 
الدول�ي الس���ري�ع، 
ب�ج�ائ������زة  “أون 

هيوي��ت” ألفضل موقع للعمل في قطر للع��ام الثالث على التوالي، 
وذلك في حفل جوائز أفضل مواقع للعمل في الشرق األوسط 2017 
ومؤتمر التعليم الذي أقيم في 2 أكتوبر/تشرين األول. وتمنح الجائزة 
للشركات تقديراً اللتزامها المستمّر بالدعم المعنوي المقدم لموظفيها 

من حيث التقدير والتمكين وضمان رضاهم بوظيفتهم.

“نون” تبدأ عملياتها التجارية
  Noon.com نُ��ون بدأت 
للتج����ارة اإللكترون�ي�����ة 
ش�����بكة  عل��ى  عملياته��ا 
االنترن��ت لتصب��ح األكبر 
من نوعه��ا ف��ي المنطقة، 
حي��ث تع��رض 20 مليون 

منتج من العالمات التجارية العالمية. وستقدم المنصة مبدئياً، خدماتها 
للمستهلكين في اإلمارات والسعودية، مع خطط توسع في المستقبل. 
وتأسست “نون” بتمويل من رجل األعمال اإلماراتي محمد العبّار 
و صندوق االستثمارات العامة السعودي وشركة الشايع وغيرها من 

المستثمرين بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دوالر.
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اتفاقية بين أطباء الشمال وفرنسبنك
وقع نقيب أطباء لبنان 
- طرابل��س الدكتور 
ونائب  عي��اش  عمر 
المدير العام لمصرف 
فيلي�ب  “فرنسب�ن�ك” 
الح���اج، اتفاق�ي������ة 
لتس����ه�ي�ل أع�م���ال 
األطب�اء المنتس��بي�ن 

للنقابة وتيس��يرها. وأشار الحاج إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي 
كرافد أساسي في جهود المصرف الرامية إلى مواكبة زبائنه.

يذك��ر أن االتفاقي��ة تمت��د لم��دة 3 س����ن�وات.

مكتب تمثيلي لغرفة بيروت في قبرص
وق��ع رئي����س اتح��اد 
ال�غ���رف اللبنان�ي�����ة 
رئي��س غرفة التجارة 
والصناع��ة والزراعة 
ف��ي بي���روت وجب��ل 
لبن��ان محم��د ش���قير 
ادارة  مجل�س  ورئيس 

ش��ركة Comed-Cyprus ج��ورج مف��رج، اتفاق��اً بي��ن الغرفة 
والش��ركة يقضي بفتح مكتب تمثيلي لغرفة بيروت وجبل لبنان في 
مركز االعمال اللبناني في قبرص )Cedars Pavilion(. ويشكل 

المركز منصة للبنانيين الراغبين في االستثمار في قبرص.

تاتش وOTV تدعمان جمعيات لبنانية
أعل�ن��ت ش����رك�ة 
تاتش، عن ش�راكة 
جدي��دة م��ع قن��اة 
OTV، به�����دف 
المراك���ز  تجدي��د 
التاب�ع���ة لع������دد 
م��ن الجمع�ي����ات 
اللبنان�ي����ة، حي�ث 

س��ترعى الش��ركة حلقات خاصة من برنامج “داليا والتغيير” الذي 
يعرض على OTV، والذي يهدف إلى مساعدة العائالت المحتاجة 

في لبنان، عبر ترميم منازلهم وتجديدها.

العالقات االقتصادية اللبنانية الفرنسية
التج��ارة  غرف����ة  أطلق���ت 
الفرنس���ية - اللبنانية برئاسة 
غابي تامر ورعاية الس��فير 
الفرنس��ي في لبن��ان برونو 
فوش��يه، كتابها ع��ن تطور 
العالق��ات االقتصادي��ة بي��ن 

 Au Coeur de la Cooperation بعن��وان  ولبن��ان  فرنس��ا 
France Liban 1950 - 2017، ف��ي احتف��ال اقي��م ف��ي قص��ر 
الصنوبر بمش��اركة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، وفي 
حضور ممثل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير التربية والتعليم 

العالي مروان حماده، وعدد من الفاعليات الرسمية واالقتصادية.

“وايز” يدعم التعليم في لبنان
أعلن مؤتمر القمة العالمي 
التعلي��م  ف��ي  لالبت��كار 
انضمام  ع��ن  “واي��ز”، 
مب��ادرة “طبش��ورة ف��ي 
صن��دوق” م��ن الجمعية 
اللبنانية للتعلم البديل إلى 

ع��دد من البرامج التعليمية المس��تفيدة من برنامج “وايز” لتس��ريع 
التطوي��ر، وتوفير منص��ة رقمية مجانية مصممة بما يتماش��ى مع 
المنه��ج التعليمي في لبن��ان، والحدّ من أعداد الطالب المتس��ربين 
من التعليم ف��ي المناطق اللبنانية المحروم��ة وكذلك بين مجتمعات 

الالجئين.

صّراف آلي للنادي العسكري
وقّع بنك لبن��ان والخليج مع الجيش 
اللبنان��ي اتفاقيّ��ة تع��اون لتركي��ب 
ص��ّراف آل��ي عن��د مدخ��ل النادي 
العس��كري المركزي ف��ي بيروت، 
بهدف تس��هيل عمليّات الس��حب أياً 

كان مصدر البطاقة.
وق��ال نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة 
البن��ك، مديره العام س��امر عيتاني: 
إن هذه الخطوة تأتي في إطار عمليّة 

توّسع المصرف من حيث الفروع وأجهزة الصرف اآللي، وتنطلق 
من حرصه على توفير أفضل الخدمات لزبائنه.
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مكتب للسياحة اللبنانية في باريس
أعل���ن وزي���ر الس�����ياح�ة 
اللبناني،  أوادي��س كيداني�ان، 
ع��ن االس��تراتيجية الجدي�دة 
لوزارة الس���ي�اح�ة، وافتتاح 
مكتب تمثيلي لها في باريس 
لتس��ويق لبنان في الخارج، 
وذل��ك في مؤتم��ر صحافي 
عق��ده ف��ي فن��دق فينيس��يا. 

ووقع��ت الوزارة اتفاقية مع ش��ركة LEBANON VISIT التي 
س��تدير المكتب التمثيلي. وأكد كيدانيان أن الدولة اللبنانية لم تتحمل 

أي أعباء جديدة  بسبب افتتاح المكتب.

CFC MasterCard جوائز بطاقة
ف���ي إط����ار ح�م�ل���ة 
 Summer Promotion
السنوية الخاصة ببطاقة 
 CFC االئ��ت��م��������ان
MasterCard الت��ي 
يوليو/تموز  من  امتدّت 
س�����بتمبر/أيلول  إل��ى 

2017، أج��رت ش��ركة كابيت��ل فينان��س CFC، التابعة لمصرف 
 Suzuki Baleno GL فرس��ت ناشونال بنك, سحب على س��يارة
2017 في 5 أكتوبر/تشرين األول 2017، كما نّظمت الشركة حفل 
تسليم السيارة إلى الرابح سامي عسيران في مكاتبها في كليمنصو. 

 درع تكريمية لسالمه من” فيزا”
قدّم كل من المدير 
العام لش��ركة فيزا 
VISA في شمال 
أفريقيا والمش��رق 
ط��ارق  العرب��ي 
الحسيني، والمدير 
العام في المش��رق 

العربي نبيل طبارة، ومدير تطوير األعمال في لبنان والعراق ماريو 
مكاري، درعاً تكريمية إلى حاكم مصرف لبنان رياض سالمه باسم 
“فيزا”، تعبيراً عن الشكر والتقدير لرعايته ورشة العمل التي نظمها 

مصرف لبنان و“فيزا” مؤخراً.

ملتقى األعمال األوكراني اللبناني
نظم��ت غرف��ة 
بي�روت وجب��ل 
لبن��ان برئاس��ة 
ش��قير،  محم�د 
“ملتقى االعمال 
االوك�ران������ي 

- اللبنان��ي” بالش��راكة مع مجلس االعم��ال اللبنان��ي - األوكراني 
برئاس��ة سمير طويلة، وبمش��اركة وفد اقتصادي أوكراني ضم 30 
رج��ل اعمال، وفي حضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية 
- االوكرانية النائب ميشال موسى، وحشد من الفاعليات االقتصادية 

ورجال أعمال لبنانيون.

األهلي أقوى بنك أفريقي
 Asian Banker منحت مؤسس��ة
العالمي��ة، البنك األهل��ي المصري 
جائزة أقوى بنك  في مصر وإفريقيا 
 AB500 لعام 2017، وفقاً لمؤشر
ال��ذي تص��دره س��نوياً لقي��اس قوة 
الميزاني��ات العمومية ومؤش��رات 
التجاري��ة  للبن��وك  المال��ي  األداء 
في األس��واق الناضجة واألس��واق 

الناشئة الواعدة. وأعرب رئيس البنك األهلي المصري هشام عكاشة 
عن اعتزاز البنك والعاملين به بالحصول على الجائزة، مؤكداً أنها 
نتيجة مباشرة لإلصالح المصرفي التي تبناها المركزي المصري.

QNB أفضل بنك في قطر
ن��ال بن��ك قط��ر الوطن��ي 
)QNB(، لقب أفضل بنك 
ف��ي قطر لع��ام 2017 من 
مجلة غلوبال فاينانس خالل 
حفل توزي��ع الجوائز الذي 
أقيم في العاصمة واشنطن 
االجتماعات  هام��ش  على 
الس��نوية لصن��دوق النق��د 

والبنك الدوليين. وقد تم اختيار QNB، بناًء على تحليل المعلومات 
المقدم��ة من لجن��ة الخبراء وآراء المحللين والمس��ؤولين والخبراء 

التقنيين في المجال المصرفي بمختلف أنحاء العالم.
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كاميرون مستشاراً لـ“فرست داتا”
أعلنت  “فرس���ت داتا 
األميركي��ة  ك��ورب” 
أنه��ا عيّن��ت رئي���س 
البريطان�ي  ال���وزراء 
الس�����اب��ق دي�ف�ي�����د 
كامي��رون في منصب 
ليت�ول��ى  مس�ت�ش����ار 
مهمة تعزي�ز قاعدته�ا 

في األس��واق الرئيس�ية وإيج�اد موطئ قدم في أخ�رى جديدة.
وتتخصص الش��ركة في مجال حلول الدف��ع والبطاقات االئتمانية 

وتقدم خدمات لنحو 6 ماليين متجر حول العالم.

رئيس تنفيذي لـ“فودافون” مصر
عين��ت “فودافون” مصر رئيس��اً 
تنفيذياً جديداً هو ألكس��ندر فرومان 
ال��ذي تقل��د مناصب قيادي��ة حول 
للش��ركة  انضمام��ه  من��ذ  العال��م 
ع��ام 2004 كان آخره��ا الرئيس 
التنفيذي لفودافون المجر، ليس��تلم 
مهام منصبه الجديد بدءاً من يناير/

كانون الثاني 2018، ويخلف بذلك 
المدي��ر الحالي س��تيفانو جاس��تاوت الذي قاد الش��ركة في مرحلة 
مهمة، أدار خاللها مفاوضات الحصول على رخصة الجيل الرابع 

وحقق نجاحات كبيرة تحسب له.

تعيينات جديدة في “آفاق” االسالمية
عين��ت ش����ركة آف����اق 
اإلسالمية للتمويل، سيف 
الش��ّحي، عض��و مجلس 
ف����ي  المنت���دب  اإلدارة 
الشركة، وتتضمن مهامه 
مسؤولية تطوير الخدمات 

والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، كما تعزيز 
العالقات مع الشركاء االستراتيجيين باإلضافة إلى استكشاف فرص 
التوس��ع واالس��تثمار ودعم خدمات العمالء. ويتمتع الشّحي بخبرة 
عمل مصرفية تجاوزت الثالثة عقود، كما يعمل مستشاراً وعضواً 

في مجالس إدارة عدة مؤسسات مالية في الدولة.

HSBCجون فلينت رئيسًا تنفيذيا لـ
“إتش.إس.بي. بنك  اختار 

ج��ون   )HSBC( ”س��ي
خلفاً  تنفيذياً  فلينت رئيس��اً 
لستيوارت غاليفر، ملتزماً 
بذلك بمنهج ترقية العاملين 

بالبنك إلداراته.
وقال أكبر بن��ك أوروبي: 
يدي��ر  ال��ذي  فلين��ت،  إن 
حالي��اً أنش���ط�ة التجزئ��ة 
وإدارة الثروات في البنك، 

سيتولى مهام منصبه الجديد يوم 21 شباط/ فبراير عام 2018.

استقالة رئيس “سامسونغ” التنفيذي
أعلن��ت “سامس��ونغ 
إلك�ت�رون�ي�ك�����س” 
الكورية الجنوبية، أن 
نائ��ب رئيس مجل�س 
ورئ�يس�����ها  اإلدارة 
التنفي��ذي، اوه هيون 
كوون، قرر االستقالة 

من إدارة الشركة، ولن يسعى إلى إعادة انتخابه مرة أخرى بمجرد 
انتهاء فترته الحالية في آذار/مارس 2018، كما أنه سيس��تقيل من 
منصب الرئيس التنفيذي ل�“سامس��ونغ ديسبالي” الذي يشغله منذ 

عام 2016.

أبو ساره نائب رئيس لـ”أرامكس”
“أرامك��س”  ش��ركة  ق��ررت 
النّق��ل  خدم��ات  ف��ي  الرائ��دة 
الش��املة،  اللوجس��تية  والحلول 
تعيين ناديا أبو ساره، التي تشغل 
حالي��اً منصب المراق��ب المالي 
التنفيذي، بمنصب نائب الرئيس 
المالية المؤقت للشركة  للشؤون 
خلفاً لبشار عبيد الذي سيواصل 
العمل بمنصبه الحالي حتى 28 
لضم��ان   2018 ش��باط/فبراير 

سالسة عملية انتقال مهامه ومسؤولياته.
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اإلنشائية لمثل هذه المشاريع إال انها تتصف بالديمومة االقتصادية.

الشركات المتخصصة
ولفت المدير العام للمؤسس��ة المنظمة للمعرض موفق طيارة، إلى أن إعادة 
اإلعمار تحتاج إلى عدد كبير من الش��ركات التخصصي��ة في مجاالت عدة 
بينها الطاقة، مشيراً إلى حرص المؤسسة خالل هذه الدورة على جذب عدد 
من الش��ركات العربية واألوروبية ذات الباع الطويل في هذا المجال ليكون 

لها دور في المرحلة المقبلة.
وتخلل المعرض ن��دوات ومحاضرات علمية موجهة للمواطن والمس��تهلك 
والجديد في مجال الطاقة.اس��تعرضت واقع قطاع الكهرب��اء خالل الح��رب اإلرهابية على س��ورية 

شركات أجنبية في معرض الطاقة بدمشق

انتاج الشركات
وأش��ار وزير الكهرب��اء الس��وري المهن��دس محمد زهير 
خربوطل��ي عقب االفتت��اح، إل��ى أن المعرض يق��دم انتاج 
الشركات في مجال الطاقات المتجددة والبديلة ألنها صديقة 
للبيئة وداعم أساس��ي للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن وزارة 
الكهرب��اء لديها خط��ط اس��تراتيجية لتنفيذ مش��اريع لتوليد 
الطاقة الكهربائية باالعتماد على الطاق��ات المتجددة تصل 
إلى 97.5 ميغ��ا واط/س��اعة، بينها مش��روع تنفيذ محطة 
تولي��د كهروضوئية ف��ي منطق��ة الكس��وة بمحافظة ريف 
دمشق باس��تطاعة 1.25 ميغا واط بكلفة إجمالية تبلغ مليار 
ليرة سورية، ما يوفر نحو 500 طن من مادة الفيول سنوياً 

بمقدار 90 مليون ليرة.
ولف��ت خربوطل��ي إل��ى أن ال��وزارة أص��درت العديد من 
التشريعات والقوانين التي تس��هم في تشجيع االستثمار في 

مجال الطاقة المتجددة سواء للقطاعين العام أم الخاص.

تشجيع االستثمار
من جهته، أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري 
الدكتور س��امر خليل، أنه يتم العمل على توس��يع وتشجيع 
االستثمار في مجال الطاقات البديلة ألهميتها على المستوى 
البعيد وتخفيف االعتماد على الوقود في توليد الطاقة، داعياً 
الشركات في هذا القطاع إلى اإلس��هام في العملية التنموية 

والمجال االنتاجي في المرحلة المقبلة.
وأش��ار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء في 
هذا المج��ال، والتي ب��دأت تلحظ عل��ى األرض، مؤكداً أن 
الحكومة تس��عى إلى تأمين البن��ى األساس��ية وتقديم الدعم 
الالزم لهذا القطاع لزيادة ع��دد المعامل اإلنتاجية في مجال 

الطاقة خالل الفترة المقبلة.

مشاريع
وأكد وزير الصناعة الس��وري أحمد الحمو أهمية مشاريع 
الطاقة خ��الل مرحلة إع��ادة اإلعم��ار خصوص��اً الطاقة 
المتجددة الصديقة للبيئ��ة، مبيناً أنه رغم ارتف��اع التكاليف 

شارك نحو 45 شركة محلية وعربية وأجنبية في أعمال المعرض الدولي التخصصي السادس للطاقة والتدفئة 
والتكييف ALL - ENERGEY الذي انطلق في فندق الداما روز في دمشق.

وضم المعرض الذي نظمته مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، ودعم اتحاد 
غرف التجارة والمركز الوطني لبحوث الطاقة ونقابة المهندسين، اختصاصات التدفئة - التهوئة - التبريد 
- التكييف - الطاقة الكهربائية وتكنولوجيا المياه واألنظمة البيئية، وجميع مستلزمات إعادة اإلعمار خالل 

المرحلة المقبلة.
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في 122 دولة حول العالم وله��ا أكثر من 5000 غرفة عالمية تعنى 
بتمكين وتطوير الش��باب في المجتمعات التي ينتمون إليها، وتكمن 
إيجابي في مجتمعهم.رس��التها في توفير فرص التنمية التي تمكن الشباب من خلق تغيير 

“الشباب قادر” يطلق الطاقات في حلب

تنشيط القطاع
بدأت النش��اطات بحفل فني على مدرج قلعة حلب استهل بالوقوف 
دقيقة صمت على أرواح الش��هداء من مدنيين وعسكريين ثم عزف 
النشيد العربي السوري. بعد ذلك قدمت فرقة الميلوية فقرة فنية على 
مدرج القلعة واختتم الحفل بأداء مميز ألوبريت القلعة والموشحات 

والقدود التراثية الحلبية من قبل عدة مطربين من مدينة حلب.
وأك��د مدير س��ياحة حل��ب المهندس باس��م خطيب ح��رص وزارة 
الس��ياحة على رعاي��ة الفعاليات األهلي��ة والتعاون م��ع المنظمات 
العالمية وردم الهوة ما بي��ن القطاع الحكوم��ي والجمعيات األهلية 
والمنظم��ات الدولية والمحلية وتوحي��د كل الجهود م��ن أجل إعادة 

إعمار سورية وإعادة األلق لبلدنا الحبيب.
وصرح الرئيس الوطني لغرفة س��ورية في JCI محمد شبارق، أن 
فعاليات المؤتمر تأتي لتتوج مجهود األعضاء ونشاطاتهم خالل عام 
أبدعوا فيه وأثبتوا للعالم أن الش��باب الس��وري قادر ومبادر. وأشار 
الى أن حلب ه��ي قيامة للمجد ولس��ورية، تنفض عنها غبار س��بع 
س��نوات عجاف وتعبها، وقد تعلمنا منها الكثي��ر وتحدينا الظروف 
والصعوبات وعملنا ضمن النطاق��ات األربع بمبادئ الغرفة وقيمها 

لنصنع لسورية شبابها الفعال المبدع والملتزم.

تجاوز الصعوبات
وأشار الرئيس المحلي لغرفة حلب نائل ريحاوي في كلمته الترحيبية 
الى أن حلب باستضافتها للمؤتمر تثبت للعالم من جديد قدرة الشعب 
الس��وري على تج��اوز الصعوب��ات والمح��ن، مضيفاً أن الش��باب 
الس��وري قادر رغم كل الظروف التي مر بها على إيصال رس��ائل 

السالم والحياة والعمل للعالم أجمع.
بدوره، أكد ممثل مجموعة “أمان” القابضة سامر اسماعيل، أن هذه 
المشاركة تأتي من فلس��فة “أمان” القابضة حول التزامها بواجباتها 
تجاه المجتم��ع، مرتكزة على سلس��لة من القيم واألركان الراس��خة 
التي تحكم في ما بينها جهود المجموعة في هذا اإلطار، حيث تحتل 
برامج المس��ؤولية االجتماعية الخاصة بمجموعتهم مركزاً مرموقاً 
ضمن سلم اهتمام مجلس اإلدارة ومن خالل التعاون مع المبادرات 
والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الس��وري التي تشترك معهم 
في األه��داف والرؤية، وذل��ك انطالقا م��ن ايمانهم الراس��خ بمبدأ 

التشاركية.
يذكر أن الغرفة الفتية الدولية هي منظمة عالمية غير ربحية منتشرة 

أطلقت الغرفة الفتية الدولية JCI في حلب، في رعاية وزير السياحة السوري المهندس بشر يازجي فعاليات 
اإلستراتيجي شركة  بالتعاون مع شريكها  وذلك  قادر”،  “الشباب  للعام 2017 تحت شعار  الوطني  مؤتمرها 
“أمان” القابضة، في حضور أعضاء الغرفة الفتية الدولية والمجالس المحلية من مختلف المحافظات السورية 
وأعضاء الغرفة الدوليين من بلدان عدة حول العالم والمجلس الوطني للغرفة ومندوبين عن غرف عالمية وضيوف 

المنظمة من داخل سورية وخارجها وشخصيات رسمية واعتبارية وفعاليات مجتمعية وأهلية من مدينة حلب.
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دفعة ماجستير التأهيل والتخصصبنك الشام في Job Fair للعام الثاني

بحضور وزيري التنمية اإلدارية واالعالم في سورية سالم سفاف، 
ورامز ترجمان ، ش��ارك بنك الش��ام للعام الثاني على التوالي، في 
مع��رض “ابن البلد مس��ؤوليتنا”، وال��ذي يعتبر قناة مباش��رة بين 
الطالب والخريجين والمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات 
للتواصل والتفاعل، و فرصة للتعّرف على فرص العمل أو التدريب 
ومتطلبات س��وق العمل، وكذلك تس��ريع خط��ط وبرامج التدريب 
والتوظي��ف وحظي جناح بنك الش��ام بإقباٍل واس��ع، حيث اس��تقبل 
ممثل��و البنك  الزّوار، وأجابوا على استفس��اراتهم حول الش��واغر 
المتاحة وآلية التقديم، ولم يتوانى فريق العمل بتقديم النصح والتوجيه 

المناسب كٌل وفق اختصاصه ومؤهالته وتطلعاته.

برعاي��ة وزير التعليم العالي في س��ورية عاطف نداف، وبحضور 
عمي��د المعهد العال��ي إلدارة األعمال حيان ديب، رع�ى بنك البركة 
سورية حفل تخرج الدفعة الرابعة من طالب برنامج ماجستير التأهيل 
والتخص��ص بإدارة األعمال اختص��اص )إدارة تنفيذية - مصارف 
إس��المية( في المعهد العالي إلدارة األعمال HIBA والبالغ عددهم 
80 خريج وخريجة، حيث هنأ الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد هللا 
حلبي الخريجين، مؤكداً أهمية كل فرد من المجتمع في مرحلة إعادة 
إعمار سورية، الفتاً إلى أن بنك��ه يولي اهتماماً كبيراً للتعليم وتنمية 
الك��وادر المؤهلة في جميع القطاعات االقتصادية كما يعطي أولوية 

للطالب المتميزين لالنضمام إلى عائلة البنك بعد التخرج.

سورية: حملة “راجعلك مدرستي”أول متجر لـJYSK في دبي

وقعت مجموعة “س��يتي الند” الش��ركة المطورة لسيتي الند مول 
“أول مرك��ز تس��وق باإلمارات مس��توحى من الطبيع��ة يفتتح في 
2018”، مذك��رة تفاه��م م��ع يِس��ك )JYSK(، واح��دة من أعرق 

شركات األثاث والمفروشات المنزلية الدنماركية.
وقال وكيل عالمة يِس��ك في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، ينس 
نوردال رافنبول: إننا نس��عى لتوفير تش��كيلة واس��عة من المنتجات 
والتصاميم التي تنس��جم م��ع مختلف أذواق العم��الء في اإلمارات 
وميزانيته��م، لنك��ون الوجهة المفضلة لمحبي الجمال س��واء داخل 

المنزل أو خارجه.

بع�د النج��اح 
ال��ذي حققته 
ل�ح�م�ل�����ة  ا
لماضي�����ة  ا
“المدرس���ة 
اش���تاقتلك” 
والذي أظهر 
ت�ج������اوب 
وفهم لطبيعة 

الرس��ائل الموجودة من قبل الجمهور المستهدف، وللتأكيد على أن 
العالقة بين األطفال والمدرس��ة هي عالقة ذات اتجاهين، فإن ال بد 
أن األطفال قد اش��تاقوا للمدرسة أيضاً، وبقرب ابتداء التحضيرات 
للعودة للمدرس��ة في س��ورية، تقوم وزارة التربية السورية وبدعم 
من منظمة االمم المتحدة لألطفال اليونيسف بإطالق حملتها السنوية 
للع��ودة للمدرس��ة “راجعلك مدرس��تي”. ومن أهم أه��داف الحملة 
تعزيز الس��لوك االيجابي لألهل تج��اه التعليم وضد عمالة األطفال، 
تش��جيع األهالي الوافدين إلرسال بناتهم إلى المدرسة ورفض فكرة 

زواج الفتيات المبكر الذي يحد من متابعة تعليمهم.
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جائزة الريادة في التطور والنمو“المصارف الُعمانية” تكرم الزدجالي

نظمت جمعية المصارف العُمانية حفالً خاصاً تكريماً للرئيس التنفيذي 
الس��ابق للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي، وذلك 
تقديراً لدوره البارز خالل الس��نوات الماضي��ة في تطوير وتعزيز 
القطاع المصرفي العُماني. فقد  شهد القطاع المصرفي خالل توليه 

رئاسة البنك المركزي العديد من النجاحات واإلنجازات.
حضر حفل التكريم الرئيس التنفيذي ل�“المركزي العُماني” طاهر بن 
سالم العمري، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبد الرزاق بن علي بن 
عيسى، ورئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العُمانية. كما حضر 
الحفل ع�دد من الرؤس��اء التنفيذيين للبنوك التجارية ومسؤولين من 
البنك المركزي العُماني والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالبالد.

فاز بنك سورية الدولي اإلسالمي بجائزة “الريادة في التطور والنمو 
في س��ورية” للعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، حيث 
ت��م اختيار البنك للحصول على الجائزة اس��تناداً إلى دراس��ة األداء 
الع��ام ومطابقته مع المعايير المتبعة عربياً ودولياً، والتي قامت بها 
إدارة البح��وث في اتح��اد المصارف العربية. كم��ا حصل الرئيس 
التنفي��ذي للبنك عبد الق��ادر الدويك، على جائ��زة “الريادة واإلبداع 
في سورية” إلسهاماته البارزة في تطوير القطاع المصرفي بشكل 
عام، واإلسالمي في سورية على وجه الخصوص، ودوره المميز، 
وتكريماً لشخصية رئيسة كان لها صفات ريادية قوية وكان لها أثر 

استراتيجي في عمليات الصيرفة اإلسالمية.

“فايسبوك” تعزّز حضورها بالمنطقةيوم الوحدة األلمانية في “زيتونة باي”

تحتف��ل ألماني��ا من��ذ 1990-10-3 بإع��ادة توحيده��ا، ورغ��م كل 
الصعوب��ات، فإنه يبقى يوم ف��رح، يوم ينظر فيه العالم باس��تمرار 
بإعجاب إلى هذا البلد الذي تمكن من اإلطاحة س��لمياً بالجدار الذي 
قسمه طويالً ليصبح موحداً وديمقراطية موثوق بها وقوة اقتصادية 
مزده��رة كأحد أس��س العال��م الغربي. وف��ي هذه المناس��بة، أحيت 
ش��ركة بس��ول - حنينه، وكيل س��يارات بي ام دبليو في لبنان، يوم 
الوحدة األلمانية في بيروت وذلك خالل العش��اء الس��نوي الذي أقيم 
في “زيتونة باي”. وقد حظي الضيوف بفرصة االس��تمتاع بالنمط 
الرائع والمتُقن لس��يارات بي ام دبليو الفئة الخامس��ة الجديدة. وبرز 

هذا الحضور خالل الحدث السنوي للسفارة األلمانية في بيروت.

 بعد مرور خمس س��نوات على تواجد الش��ركة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، افتتحت “فايسبوك” المقر اإلقليمي الجديد في دبي، 
الذي تبلغ مس��احته 20 ألف قدم مربع، وال��ذي اعتُمد فيه التصميم 
المفت��وح. ويعكس المكتب الجديد الطموحات الثقافية واإلقليمية من 
خالل مجموعة تصاميم وأعمال فنية. فمنذ أن افتتحت الشركة فرعاً 
محلياً لها في المنطقة عام 2012، ازداد عدد مستخدميها النشيطين 

بمعدل 164 مليوناً في الشهر.
ويش��ّكل مكتب دبي، الذي يض��ّم أكثر من 60 موظفاً، معظمهم من 
العال��م العربي، مركزاً رئيس��ياً، يبني المجتمع��ات المحلية ويقّرب 

المقيمين في أنحاء العالم أحدهم من اآلخر.
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رؤى داعمة للبيئة من بنك مسقط

 ،”IFC“ نظم “بنك مس��قط” بالتعاون مع مؤسس��ة التمويل الدولية
ورشة عمل حول الحلول المصرفية للمنازل الصديقة للبيئة، ضمن 
محور “دعم التوجهات الصديقة للبيئة وترش��يد استهالك الطاقة”، 
به��دف التعري��ف والتوعي��ة بمختل��ف الحل��ول واألدوات الممكن 
اس��تخدامها أثناء بن��اء المن��ازل الصديقة للبيئة، حي��ث قدم خبراء 
ال�“IFC” عدد من العروض التعريفية والتوضيحية حول مميزات 
وفوائ��د اس��تخدام أدوات ومس��تلزمات وم��واد البن��اء ذات الكفاءة 
والجودة العالية وكيفية الحصول عليها، إضافة للتعريف بالتسهيالت 
المالية واالئتمانية التي يمكن تقديمها لتنفيذ هذه التوجهات، وتشجيع 
الزبائن على بناء أو ش��راء المنازل الصديقة للبيئة واالس��تفادة من 

الطاقة الشمسية.

“ذا هانجر جيمز” في دبي
افتتح��ت “دب��ي 
بارك�����س آن����د 
ريزورت����س”، 
أكب���ر وج�ه����ة 
ترفيهية متكامل�ة 
ف��ي المنطق����ة، 
عالم “ذا هانج��ر 
ف�����ي  جيم���ز” 
خط���وة من�ه����ا 

الستكمال جميع الجوالت وألعاب الركوب ومعالم الجذب الترفيهية 
ف��ي منطق��ة “ليونزجيت”، إح��دى المناطق الترفيهي��ة الخمس في 
منتزه “موشنجيت دبي”، واإلضافة األخيرة في أكبر منتزه ترفيهي 

مستوحى من عالم هوليوود.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة “دي إكس بي إنترتينمنتس” المالكة 
ل�“دب��ي باركس آند ريزورتس” محمد المال: لطالما عودتنا دبي أن 
تكون س��بّاقة في استضافة أهم وأضخم الفعاليات والعروض، نحن 
فخ��ورون بإطالق أحدث الوجه��ات الترفيهية في “دبي باركس آند 

ريزورتس” واألولى من نوعها في العالم.

حامد بن زايد يدشن “بوابة المقطع”

دش��ن رئيس دي��وان ولي عهد أبوظبي الش��يخ حامد ب��ن زايد آل 
نهيان، بوابة “المقطع اإللكترونية” التي تعد أول جس��ر افتراضي 
بي��ن العمالء والش��ركة المش��غلة للموانئ التجارية ف��ي أبوظبي، 
وذلك انطالقاً من حرص ولي عهد أبوظبي الش��يخ محمد بن زايد 
آل نهيان على مواصلة تحس��ين كفاءة الخدم��ات التجارية الدولية 
وتبني أفضل الممارس��ات باس��تخدام أحدث التقني��ات وبما يحقق 
رؤية أبوظب��ي 2030، وبمتابعة حثيثة م��ن نائب رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، الش��يخ هزاع آل نهيان، لتعزيز تنافس��ية 
بيئة األعمال في أبوظبي وزيادة جاذبيتها الستقطاب االستثمارات 

الخارجية.

وفود من سوق السياحة الصيني
نظ�م���ت وزارة 
ف�ي  االقتص����اد 
دول�ة االم�ارات، 
بالبرنام�ج  ممثلةً 
للسياحة  الوطني 
تعريفية  رحالت 
وت�روي�ج�ي������ة 
لوفود من س��وق 

السياحة الصيني، شملت مجموعة من وسائل اإلعالم ضمت 8 من 
ممثلي كبرى الصحف والمجالت الجماهيرية والمهنية المتخصصة 
ف��ي الصي��ن،  إلى جانب 15 من ممثلي كبرى ش��ركات الس��ياحة 
والسفر والعطالت ومنظمي الرحالت في جمهورية الصين الشعبية. 
وتضمنت جوالت الوفود الزائرة أهم المقاصد واألماكن الس��ياحية 
المتمي��زة في مختل��ف إمارات الدولة. وجاءت الرحالت بالتنس��يق 
والتعاون مع كل من “طيران اإلمارات” والهيئات السياحية المحلية 
بكافة إمارات الدولة، وتم تنظيمها في إطار خطة البرنامج الوطني 
للس��ياحة للترويج للدول��ة وتعزيز تنافس��يتها باعتبارها أحد أفضل 

المقاصد السياحية المستدامة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
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دور كندي بتنويع االقتصاد القطري
استضاف بنك 
الدوحة جلس�ة 
لتبادل المعرفة 
حول “ف�رص 
ل  ألع�م������ا ا
الثنائي��ة بي���ن 
قط�ر وكن��دا” 

في تورنتو، بحضور ش��خصيات بارزة من كبار الش��ركات الذين 
كانوا حريصين على معرفة المزيد عن العالقات الثنائية واستكشاف 
المزيد من فرص األعمال مع بنك الدوحة. وتحدث الرئيس التنفيذي 
لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان عن العالقات الثنائية بين البلدين، 
وق��ال: إن قيم��ة االس��تثمارات القطرية في كندا تبل��غ 500 مليون 
دوالر، بالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها 
“إليس��دون”، “بومباردييه”، “إس إن س��ي الفالين”، “ستانتيك”، 
“جامع��ة كالجاري”، و“تيم هورتن��ز”. وتتمثل الصادرات الكندية 
إلى قطر بمجاالت الهندس��ة المعمارية واإلنشاء والتعليم والهندسة 
والصحة والخدمات القانونية وخدمات إدارة المشاريع. ويمكن القول 

أنه بإمكان كندا تولي دور هام في تنويع االقتصاد القطري.

نمو “البحري” في السوق األميركية
ش�������اركت 
“البح��ري”، 
ك�ة  لش������ر ا
ئ�������دة  ل�را ا
عالمي���اً ف��ي 
مج��ال النق�ل 
والخدم����ات 
اللوجس��تي�ة، 

في معرض “بريك بلك أمريكا” 2017  الذي يقام في مدينة هيوستن 
بوالية تكس��اس األميركية. وتأتي هذه المشاركة لتعزز من مكانتها 
الت��ي أثبتت وجوده��ا في الواليات المتحدة عل��ى مدى 3 عقود من 
الزمن، كما قامت بتوس��يع نشاطها في السوق األميركية من خالل 

افتتاح مكتبها الثاني بمدينة هيوستن في مطلع هذا العام.
وبهذه المناسبة، قال وائل بن محمد السرحان نائب الرئيس التنفيذي 
األول للتسويق واالتصال في مجموعة البحري: تضم مدينة هيوستن 
أحد أكثر الموانئ إشغاالً في العالم، وتُعَد  البحري إحدى أهم عمالء 
س��لطة ميناء هيوس��تن على المدى الطويل، وذلك بفضل العالقات 

المتينة التي تربط  بين الشركة .

أسبوع االستدامة من “موانئ أبوظبي”أبوظبي توقع “األولمبياد الخاص”

وقع��ت اللجنة العلي��ا المنظمة ل��دورة األلعاب العالمي��ة لألولمبياد 
الخاص أبوظب��ي 2019 مذكرة تفاهم مع اللجن��ة المحلية المنظمة 
لدورة األلعاب العالمية الشتوية لألولمبياد الخاص 2017 في النمسا، 
وقد أقيم الحدث في المقر الرئيس��ي لشركة بترول أبوظبي الوطنية 
“أدنوك”. ونصت المذكرة على التعاون الوثيق بين الدولتين من أجل 
تعزيز األثر العاطف��ي واالجتماعي لألولمبياد الخاص، إضافة إلى 
مواصلة العمل من أجل توفير بيئة مناس��بة وشاملة بالنسبة للجميع. 
ويأتي هذا الحدث بهدف تعزيز األهداف الرئيسية التي يكمن ورائها 
تنظي��م الحدث العالمي لألولمبياد الخ��اص، إضافة لتبادل الخبرات 

وأفضل الممارسات المعتمدة مع النمسا.

أط�ل�ق����ت 
م�وان�����ئ 
أب�وظب���ي 
وم�راف���ئ 
لفجي����رة  ا
وم�دي�ن����ة 
خلي�ف�������ة 
الصناعية، 
أس�����ب�وع 

االستدامة بالتعاون مع ش��ركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم وشركة 
الجراف��ات البحرية الوطنية، خالل الفعالي��ة التي أقيمت في محطة 
أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد. تهدف الفعالية إلى زيادة الوعي 
المجتمعي المحلي وتشجيع العمالء والشركاء للتبادل المعرفي كما 

تعزيز ثقافة االستدامة بين الشركات في أبوظبي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي بالموانئ عبد الكريم المصعبي: تس��عى 
موانئ أبوظبي إلى دفع مجتمع األعمال لتبنى مفهوم االستدامة كقيمة 
أساسية لعملياته. إطالقنا أسبوع االستدامة يؤكد حرصنا على زيادة 

مستوى الوعي بمبادئ االستدامة والحفاظ على البيئة واالبتكار.
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“محاربات بروح وردية” تتوسعمساندة مرضى سرطان الثدي

نظم��ت الجمعي��ة اللبنانية لمكافحة س��رطان الث��دي ومركز عالج 
س��رطان الثدي ف��ي الجامعة األميركية في بي��روت المركز الطبي 
ورشة عمل لتبادل األمل والشجاعة بين الناجين من سرطان الثدي 
مع خب��راء ومحاضرين في فن��دق جيفينور بي��روت. وقال رئيس 
الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي ومدير مركز عالج سرطان 
الث��دي في الجامعة األميركية في بي��روت المركز الطبي، الدكتور 
ناجي الصغير، إن هذه المبادرة الرائدة في الش��رق األوسط، للسنة 
الثانية على التوالي، تؤكد على أهمية الفحص والتش��خيص المبكر، 
موضح��اً أن ورش��ة العمل تهدف إل��ى تمكين الم��رأة بالمعلومات 
والش��جاعة من أجل ضمان حياة أفض��ل مع الحصول على العالج 

األكثر تقدما واالفضل.

تواص��ل حملة ف��ورد للتوعية بس��رطان الث��دي “محاربات بروح 
وردية” انتش��ارها وتوسعها في المنطقة بعد مرور 7 سنوات على 
انطالقها قدمت خاللها الدعم لما يزيد على 125 امرأة من “قدوات 
الش��جاعة”. وانضم إلى الحملة هذا العام عدد من المش��اهير قدموا 
عبر مش��اركاتهم دعماً كبيراً للنس��اء من “قدوات الشجاعة”، أثناء 
انطالقه��ن بمغامرة في رب��وع لبنان. ومن بين المش��اركين خبيرة 
األزياء النا الساحلي، وكلير بيدرسون من اإلمارات، ومنال صديقي 
م��ن المغرب، وماري جوزيت فرنج��ي من لبنان، ومقدمة البرامج 

من راديو “إن آر جي” ساره غرز الدين، والمدّونة زينب رشيد.
وحضر البرنام��ج الذي أقيم على مدى يومين في إهدن، مختّصون 

في المجال الطبي.

 “سفير الطاقة للعام 2017”
اس��تلم البنك 
الل�ب�ن�ان����ي 
الف�رنس�����ي 
ة  ئ������ز ج��ا
“س������ف�ي�ر 
ق�������ة  لط�ا ا
للع�ام 2017 
- ع��ن فئ��ة 

المؤسس��ات المالية اللبنانية”، خالل منتدى بي��روت الدولي للطاقة. 
قدّم��ت الجائزة مدي��رة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية، جميلة 
مطر، في حضور وزير الطاقة والمياه في لبنان، س��يزار أبي خليل، 
وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة. واستلم الجائزة باسم المصرف 
موريس اسكندر، المدير العام المساعد ، شاكراً المنظمين ومؤكداً على 
أن “البنك اللبناني الفرنسي، الناشط في مجال المسؤولية االجتماعية، 
أطلق الكثير من المش��اريع المبتكرة كجزء من إستراتيجيته الطويلة 
األمد لتمويل الطاقة المستدامة. وقد جاءت هذه الجائزة لتلّخص جهوداً 
امتدت على مدى 7 س��نوات، وهي ليست إال حقبة واحدة في مسيرة 

مصرفنا الطويلة نحو التنمية المستدامة والقيم المشتركة”.

منتدى التمويل في الشرق األوسط
انطلق����ت فعالي���ات 
منت��دى التموي��ل في 
الش����رق األوس����ط 
تحت  أفريقيا  وشمال 
رعاية األميرة س�مية 
بن��ت الحس����ن ف��ي 
عّم��ان، وق��د تباحث 

المشاركون في هذا المنتدى الذي نظمته مجموعة المرشدين العرب 
في أه��م المواضيع التي تتعل��ق بالقطاع المالي وش��كله الجديد في 
عصر التكنولوجيا المالية، وبحضور كبار ممثلي القطاعين المالي 
والتكنولوجي، وبدعم استراتيجي من البنك المركزي األردني. وقال 
مستشاراألميرة للشؤون التقنية الدكتور نبيل الفيومي في كلمة ألقاها 
نيابة عنها: يأتي هذا المنتدى في فترة ذات أهمية للقطاع المالي في 
العال��م العربي، حيث أنه رغم انتش��ار الحس��ابات البنكية في العالم 

العربي يعتبر ضئيالً  إذا ما قورن بعددها في العالم ككل.
من جانبه، قال مدير عام ش��ركة المرشدين العرب محمد الشوا: إن 
النمو الغير مسبوق في استخدام الحلول التقنية اليوم، يغير شكل كافة 

القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي.
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اختتام حملة دعم السالم اللبنانية

اختُتَِمت حملة Pedal For Peace التي ش��اركت فيها 120 امرأة 
من 15 دولة ُجلَن بدراجاتهّن الهوائية على مدى أسبوع في المناطق 

اللبنانية، دعماً للسالم في الشرق األوسط.
وكانت بي��روت المحطة األخي��رة للجول�ة التي نظمتها ش�����ركة 
Beirut By Bike ومنظمة Follow The women بالش��راكة 
مع مؤسس��ة مخزوم��ي وجمعية بيروتي��ات، مع غرف��ة الصناعة 
والتجارة والزراعة في طرابلس ولبنان الش��مالي. كما شملت جولة 
الس��يدات عدداً من ش��وارع العاصم��ة، وتوقّفن خالله��ا عند مقر 
مؤّسس��ة مخزومي في محلّ��ة بربور، حيث اّطلعن على أنش��طتها 

وأهدافها والخدمات التي توفّرها المؤسسة.

“فرنسبنك” شريك “الجدار األبيض”

أطل����ق “فرنس���بنك” مب��ادرات متتالي��ة ف��ي إط��ار التزام���ه 
بالمس����ؤولية االجتماعية للش���ركات لتش��جيع الفناني��ن اللبنانيين 

الشباب وإبداعاتهم.
وانطالق��اً من أن الفن هو لغة التواصل، يس��اهم “فرنس��بنك” في 
مب��ادرة الج��دار األبي��ض )White Wall( الت��ي ينظمها المعهد 
الفرنس��ي في لبنان، والتي تشجع على لقاء استثنائي بين فن الخط 
وتقني��ة الغرافيت��ي، حيث س��تحفز الفنانين هذا الع��ام على تحدي 
أنفس��هم وس��كب إبداعاتهم عبر دم��ج الحروف الهجائي��ة العربية 
والالتينية، ما يتالءم تماماً مع اس��تراتيجية “فرنس��بنك” واقتناعه 

الراسخ بأن الفن هو لغة الحوار بين الثقافات.

شهادة الّصّحة والّسالمة من بويكر

أطلقت ش��ركة بويك��ر )®Boecker( ش��هادة الّصّحة والّس��المة 
المهنيّ��ة )OHS LiteTM(، وذلك خ��الل مؤتمر عقدته في فندق 
إنتركونتينانتال فينيس��يا - بيروت، برعاية وزير الصناعة اللبناني 
حس��ين الحاج حس��ن وحضوره إلى جانب الرئيس التنفيذي لبويكر 
ميشال بيّوض ومديرها العام  بانا قبرصلي، فضالً عن رئيس اتحاد 
غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد ش��قير ورئيس 
جمعيّ��ة الصناعيين اللّبنانيّين فادي الجميّل. وعملت الش��ركة على 
تصميم برنامج شهادة )OHS LiteTM( الذي يهدف إلى مساعدة 
المؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة الحجم على تطبيق أعلى المعايير 
في مجال الصحة والس��المة المهنيّتين وضمان حماية المؤّسس��ات 

والموّظفين والعّمال من أي أذى أو خطر في مكان العمل.
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التمويل األول لـ“إنترنز مي”

أعل��ن “صندوق محمد بن راش��د لالبتكار”، وه��و إحدى مبادرات 
وزارة المالي��ة ف��ي دولة اإلمارات، عن من��ح التمويل األول له إلى 
ش��ركة إنترنز مي InternsME.com، الشبكة اإلماراتية وبوابة 
العم��ل اإللكتروني��ة، وذلك خالل فعالية عقدت  في مركز الش��باب 
بدب��ي. وكان الصن��دوق  قد أطلق وبالتعاون مع ش��ركة إنترنز مي 
مس��ابقة عبر وس��ائل التواصل اإلجتماعي، يقوم خاللها المتقدمون 
بإرس��ال مقاطع فيديو قصيرة عن أنفسهم، وتحميلها على منصات 
تويتر وإنستغرام @InternsME and @MBRIfund وموقع 
بقدراته��م  للتعري��ف   ،”UAEinternsinnovate#“ إن  لينك��د 

والحصول على فرص وظيفية ضمن مجتمع األعمال.
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الملتقى السابع لرؤساء وحدات االمتثال

نّظم اتحاد المص��ارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة 
لمكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب، الملتقى السنوي السابع 
لرؤساء وحدات االمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب 
ف��ي المصارف والمؤسس��ات المالية العربية، ف��ي فندق الموفنبيك 

بيروت، وبمشاركة شخصيات سياسية لبنانية وعربية.
وتحدث في حفل االفتتاح رئيس االتحاد الدولي للمصرفيين العرب 
ج��وزف طربيه، األمي��ن العام لهيئة التحقي��ق الخاصة عبد الحفيظ 
منص��ور واألمي��ن الع��ام التحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن 
فتوح، وش��ارك في الملتقى كضيف ش��رف رئي��س مجلس األمناء 
وحدة مكافحة غس��ل االموال وتمويل االرهاب في مصر المستشار 

القاضي احمد سعيد خليل السيسي.

“لبنان والخليج” يرعى غداء “أجيالنا”

رع��ى بنك لبن��ان والخليج حفل الغداء الخي��ري لجمعية “أجيالنا” 
الذي أقيم في Pleine nature - المنصورية تحت عنوان “وداعاً 
للصي��ف”، والذي يهدف إلى جم��ع التبرعات لدعم برنامج تمكين 

المرأة.
وق��ال نائب رئيس مجل��س إدارة بنك لبنان والخلي��ج، مديره العام 
س��امر عيتاني: إن المصرف يحرص باس��تمرار على دعم العمل 
الخيري واإلنساني، وتش��جيع الجمعيات التي تُعنى به، واألنشطة 

التي تندرج في إطاره.

المؤتمر المصرفي العربي االميركي
نظم البنك الفيدرالي 
األميرك�ي واتح��اد 
المصارف العربي�ة 
وصن��دوق الن�ق����د 
الدول���ي المؤتم���ر 
المصرف�ي العرب�ي 
األميرك�ي األكب���ر 

في نيويورك بعنوان “المصارف المراسلة والعقوبات”، في حضور 
نائ��ب وزير الخزان��ة األميركي مارش��يل بينيغوي��ل، رئيس هيئة 
التحقي��ق الخاصة في الواليات المتحدة رئيس وحدة االخبار المالية 
جمال الهنيدي، وأكثر م��ن 150 رئيس مصرف أميركي وعربي. 
وأكد وزير االقتص��اد والتجارة اللبناني رائد خوري أن المصارف 
اللبنانية تلتزم معايير مش��ددة تحت اشراف مصرف لبنان وهيئات 
رقابية أخرى تماش��ياً م��ع أفضل اإلجراءات الت��ي تتبعها األنظمة 

المالية العالمية من أجل محاربة االرهاب ومنع تبييض األموال.
من جهته لفت األمين العام التحاد المصارف العربية وس��ام فتوح 
إلى أن هناك تحديات مقبلة أمام المصارف العربية، مؤكداً التزامها 

بالمتطلبات الدولية.

مبادرة توعوية من “ألفا”

أطلقت ش��ركة “ألفا” بالتعاون مع الجمعية الفرنكوفونيّة للمرضى 
النفس��يّين )AFMM(، مبادرة توعوية حول ماهية الصحة النفسية 
وضرورة االهتمام بها، ضمن برنامج “ألفا من أجل الحياة” وتزامنا 
مع اليوم العالمي للتوعية حول الصحة النفس��ية في مؤتمر صحفي 
تخلله عرض 6 أفالم توعوية تناولت أمراضا نفس��ية ش��ائعة، كما 

تطرقت إلى سبل الوقاية والعالج.
ولف��ت رئيس مجلس إدارة “ألفا” مروان الحايك، إلى أّن األمراض 
النفسية منتشرة بشكل واسع إذ بينت الدراسات بأن شخص من أصل 

خمسة معرض ألن يعاني من حالة نفسية معينة.
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احتفال لمركز سرطان األطفال في لبنان

استضافت حملة ABC #ShinewithHope بالتعاون مع مركز سرطان األطفال 
في لبنان، في سنتها الثالثة، الصغار الذين قدّموا عرض أزياء مؤثّر، فجّسدوا المعنى 
الحقيقي للحب والشجاعة. وفي ظّل أجواء الفرح والسعادة ارتسمت ابتسامات األمل 

على وجوه جميع الحاضرين من بينهم نجوم من لبنان وشخصيات بارزة.
وف��ي هذا الس��ياق، قدّمت كارال ح��داد عرض األزياء بمش��اركة ع��دد من النجوم 
اللبنانيي��ن الذي��ن أرادوا إظهار دعمهم وتش��جيعهم، وهم: أنطوني توما، وأس��ادور 
يوردجي��ان، وكلويه حوراني، وجيمي قنطار، ومارك حاتم، ومارس��يلينو جبرايل، 
وس��اندرا عباس، وفاليري أبو ش��قرا. وتحول عرض األزياء إلى منبر مميز للمرح 
والفن باإلضافة الى جمع التبرعات حيث كان األطفال يهتفون بحماس واالبتسامات  

تعلو وجوههم وهم يعرضون أجمل األزياء لموسم الخريف والشتاء.
وشكرت مديرة جمع التبرعات في مركز سرطان األطفال في لبنان، نسرين طنوس، 
ABC كونها باتت قُدوة في مجال المس��ؤولية االجتماعية للش��ركات. وقالت: “نودّ 
أن نش��كر ABC لدعمه��ا لمهّمة المركز طوال الس��نوات الماضية وفي مناس��بات 
مختلفة. ويسّرنا أن نجتمع هذا العام أيًضا لنسلّط الضوء على مواهب أطفالنا وعشقهم 

للموضة وحبّهم للحياة”.
وم��ن ثّم عبّرت ع��ن تقديرها وامتنانها لكّل من دعم وما زال يدعم مركز س��رطان 
األطفال في لبنان، قائلةً: “بفضل دعم الخيّرين على مّر السنين، استطاع المركز أن 
يعال��ج أكث��ر من 1419 طفالً حتى اليوم من دون أن يتكبّد األهل أي تكلفة ومن دون 
أي تمييز. فباسم جميع أطفالنا، وأهاليهم، والعاملين في المركز، نودّ أن نشكر الجميع 

على مساهمتهم في مهمتنا اإلنسانية”
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لماذا يتصدر بعض المدارس، خصوصاً الكاثوليكية جبهة الرفض األساسية لتطبيق 
قانون السلس�لة 46 الخاص برواتب المعلمين؟ فيما يصمت العديد من المؤسسات 
التربوي�ة الخاصة األخ�رى، طالما أن هناك من يخ�وض معركتها في وجه المعلمين 
الذين يطالبون بحقوقهم بالرواتب الجديدة انطالقاً من وحدة التشريع بين القطاعين 
الع�ام والخ�اص. وكي ال نظلم كل المدارس، ينبغي تقدي�ر موقف بعضها الذي قرر 
التزام القانون وتوجهه نحو تس�ديد رواتب المعلمين وفقاً للسلسلة، وإن كان واقع 
المدارس يش�ير الى أزمة قد تفتح على كل االحتم�االت. وهذا يعني أن مدارس عدة 
ستسدد رواتب معلميها مع حقوقهم في المفعول الرجعي عن الشهرين الماضيين.

والواق�ع أنه ال يمكن التقليل من حجم األزمة التي يعيش�ها قطاع التعليم الخاص، 
إال أن ذل�ك ال يعف�ي المدارس م�ن تحمل مس�ؤولياتها تجاه معلميه�ا، فكيف إذا 
مانع�ت تطبيق القانون بحجة أن�ه غير متوازن؟ ذلك يطرح عالمات اس�تفهام حول 
اإلدارة التربوية لمؤسس�ات عريقة لم تتخل يوماً عن واجباتها، على رغم أن مدارس 
كبرى تتحمل أعباء المدارس شبه المجانية التابعة لها في األطراف، علماً أن غالبية 
المؤسس�ات التعليمي�ة الخاصة قد زادت أقس�اطها على مدى الس�نوات الخمس 
الماضي�ة وتملك رصيداً يمنحها القدرة على مواجهة التغي�رات وتحدي األعباء التي 
فرضتها السلس�لة. وفي كل حال بات أكيداً أن المدارس س�تزيد اقس�اطها هذه 
السنة بنسب متفاوتة لتغطية ما تسميه العجز في موازنتها جراء الزيادات المرتقبة، 
على رغم معارضة األهل الذين يخوضون معركة لمنع تفلت األقس�اط وضبط الزيادة 

عند حدود دنيا.

ليس الحل في ممانعة المدارس ورفضها تطبيق القانون، فهذه الطريقة س�تفاقم 
األزمة، ألنها تعتبر مخالفة صريحة ألحكام قانون ال تس�تطيع المؤسس�ات التربوية 
اله�روب منها. ومهم�ا يطول أمر التريث في دفع الزيادات للمعلمين، لن تس�تطيع 
الم�دارس الرافضة حتى اآلن االعتراف بحقوق المعلمين، فإنها س�تضطر في نهاية 
المطاف الى تسديد المتوجب عليها مع مفعول رجعي، أما الخسارة األفدح، فسيكون 
عنوانه�ا، فق�دان الثقة مع المعلمين، وربما األهل أيضاً، فعندما تش�كك المدرس�ة 
بقانون وتتريث في تطبيقه، وتدعو الى اس�تمرار الحوار بهدف تعديله، لن تس�تطع 
نيل الثقة أمام الرأي العام، وهي تعلم أن إلغاء القانون، خصوصاً البند المتعلق بوحدة 
التشريع، يلزمه قانون، وهو أمر شروطه غير متوافرة، ومن الصعب تعديل أي بند من 
قانون السلس�لة، حيث لم يتعرض أصاًل للطع�ن كما حل بقانون الضرائب لتمويله، 

قبل أن يقر مجلس النواب قانوناً جديداً يتضمن الضرائب ذاتها تقريباً.

رواتب السلسلة في المدارس الخاصة
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