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ة. وتمكن  ري أن لبنان تجاوز القطوع المالري الذي نتج عن الأزمة السياسية الأخ�ري
ل شك �ف

ري اتبعها مرصف لبنان بقيادة حاكمه رياض 
لبنان من خالل السياسة الحكيمة ال�ت

مساك بالوضع النقدي ومنع التالعب بالعملة الوطنية، خصوصاً وأن  سالمه من الإ
المــرصف لديه موجودات بالعملة الأجنبية واحتياطات تجاوزت الـ43 مليار دولر 
اته خالل  . وبينما عمل المركزي عىل قاعدة مالية ونقدية مستفيداً من خ�رب كري أم�ري
ري 

ى مرت عىل لبنان، فإنه استفاد أيضاً من صالبة الموقف السياسري اللبنا�ف أزمات ك�رب
رّ عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمكن من خالله أن يستعيد  الذي ع�رب
ري الســيادي من قضية استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، قبل 

الموقف اللبنا�ف
ري انتظار التوصل 

يث عن الستقالة �ف أن تعود الأمور ال نصابها ويعلن الحريري ال�ت
ال تفاهمات بعنوان “النأي بالنفس”.

ولعل المرحلة المقبلة تتطلب مبادرات وسياسات تعيد العتبار لمكانة القتصاد 
، لكن يجب التذك�ري أن قدرة مرصف لبنان عىل امتصاص الأزمة تعود أيضاً  ري

اللبنــا�ف
ة  ري أصدرها المرصف، إضافة إل قرار رفع معدلت الفائدة عىل الل�ري

إل التعاميم ال�ت
ري 

ة اللبنانية �ف كري إل الل�ري قبال عىل التحويل من الدولر الأم�ري اللبنانية، ما دفع إل الإ
مرحلة لحقة، وهذا ما سعت إليه السلطات النقدية لزيادة الحتياطي من العمالت 

ة متوسطة. ة وإبقاء هذا الوضع لف�ت الأجنبية ودعم سعر رصف الل�ري

تمكن لبنان بمتابعة من حاكم مرصف لبنان وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية، 
ة لم ترق ال مصاف  من اعادة الأمور إل الستقرار، وهكذا كان لفتاً أن الأزمة الأخ�ري
أزمات مر بها لبنان منذ عام 2005، لتعود توقعات النمو ال الرتفاع، وتفتح الأمور 
عــىل مرحلة أخرى، لكن تتطلب المزيد من الصالبة وعودة اطالق العمل الحكومي 

وتنفيذ المشاريع دعماً لالستقرار.

مسؤولية الحفاظ عىل الستقرار النقدي
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كما فتح اع��ان التريث عن االس��تقالة وافس��اح المج��ال للحوار 
والمش��اورات تح��ت عن��وان “الن��أي بالنف��س”، الطري��ق لعودة 
االس��تقرار والهدوء الى األس��واق وس��وق الص��رف والعمات، 
وهو ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض س��امه من قصر بعبدا، 
بأن “حركة األس��واق المالية إيجابي��ة، وال��دوالر األميركي بات 
معروضاً وليس مطلوباً، كما ارتفع س��عر س��ندات لبنان بالدوالر 
المتداولة ف��ي الخارج، ما يعتب��ر عامة إيجابية ومؤش��راً إضافياً 

على الثقة بالوضع المالي في لبنان”.
وأش��ار إلى أن التطورات السياسية األخيرة “س��اهمت في تعزيز 

الواقع المالي اإليجابي في الباد”.

مواجهة األزمة المالية
بدا واضحاً أن الوض��ع النقدي م��ر بقطوع تج��اوزه لبنان بفضل 
سياس��ة حاكم مصرف لبنان رياض س��امه الحكيم��ة، إلى جانب 

لبنان يتجاوز األزمة باستقرار نقدي ومالي

تجاوز عدم اليقين والقلق
أدت اس��تقالة الرئيس س��عد الحريري من الرياض إلى أجواًء من 
عدم اليقي��ن والقلق والخوف م��ن أن تؤدي الى تراج��ع القطاعات 
اإلقتصادي��ة كالس��ياحة واإلس��تهاك، فيم��ا الوضع النق��دي كان 
محّصناً بق��درة مصرف لبن��ان عل��ى التدخل، وتركت االس��تقالة 
تساؤالت حول المشاريع الحكومية واالس��تحقاقات المالية للبنان، 
ومخ��اوف عل��ى اللبنانيي��ن العاملين في بع��ض ال��دول الخليجية 
وفي مقدمها الس��عودية، إضاف��ة الى مخاوف من اج��راءات مالية 
وعقوب��ات، ليتبي��ن أن حج��م الضغ��وط ليس له��ا تأثير مباش��ر، 
خصوصاً وأن االستثمارات السعودية قليلة في لبنان، فيما الوديعة 
المالية الكب��رى أي المليار دوالر قد تم س��حبها ع��ام 2011. لكن 
المخاوف بقيت مستمرة بعناوين سياسية مع التحذيرات ضد لبنان، 
إلى أن بدأ االنفراج مع صم��ود الموقف اللبنان��ي المطالب بإعادة 

رئيس الحكومة الى بلده، وليقدم استقالته فيه اذا شاء ذلك.

ليس مشهد االحتفال بعيد االستقالل اللبناني، وحده الذي أعاد الثقة بالوضع المالي واألسواق، وخفف الضغط 
على الليرة اللبنانية، بل جملة عوامل أعادت تثبيت االستقرار النقدي، من بينها عودة رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري، وإعالنه التريث في تقديم استقالته بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون والتوافق 
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فضاًل عن الخطة التي وضعها مصرف لبنان بقيادة حاكمه رياض سالمه، 
وواجهت الطلب على الدوالر خالل أزمة استقالة الحريري الملتبسة من الرياض. وقد كان واضحاً أن الموقف 
اللبناني الرسمي الذي أعلنه الرئيس ميشال عون برفضه االستقالة قد أعاد الحصانة للحريري، إضافة الى الدعم 

الدولي الذي ساهم في إخراج رئيس الحكومة اللبنانية من الرياض والتسوية التي أعادته الى لبنان.
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وأفريقي��ا بين البل��دان المبتدئ��ة، والمرتب��ة الثامنة في العال��م تبعاً 
للمؤسس��ة البريطانية GEM. وق��د نتج عن ذل��ك، أن حافظ لبنان 
على نمو إيجابي في ظروف صعبة تم��ّر بها المنطقة ووفّرت هذه 
الق��روض الممنوحة م��ن المص��ارف، وعلى مس��ؤوليتها، آالف 

الوظائف ودعمت الطلب الداخلي.

محدودية تأثيرات األزمة السياسية
وإذ لفت سامه إلى أن “النمو المتوقّع لهذا العام هو في حدود 2,5 
% ونس��بة التضخم هي بي��ن 3 % و3,5 %”، تطرق الى األزمة 
التي مرت على لبنان، وقال: إن الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها 
مصرف لبنان أس��بوعياً، تدّل بوضوح على محدودي��ة التأثيرات 
التي تعّرض��ت له��ا األس��واق النقدي��ة في لبن��ان بس��بب األزمة 
السياس��ية. ونحن نؤكد على استمرار االس��تقرار، وخصوصاً بعد 

عودة األسواق إلى نمط هادئ.
أضاف: أم��ا ف��ي م��ا يتعلّ��ق بالتط��ورات المصرفي��ة والمعايير 
المطلوب تطبيقها دولياً، نودّ أن نش��ير إلى أن تطبيق هذه المعايير 
أمر ض��روري كي يبقى القط��اع المصرفي اللبنان��ي منخرطاً في 
القط��اع المصرفي العرب��ي وفي العولم��ة المصرفي��ة. وقد طبّق 
لبنان كل م��ا هو مطلوب كي تك��ون المعايير المطبّق��ة في القطاع 
المصرفي متوافقة مع مقررات “بازل3” وتجاوزت ماءة القطاع 
المصرفي ال���15 %. كذل��ك فرؤوس األم��وال متواف��رة لتطبيق 
معيار ال���IFS9. وأصبح ل��دى القط��اع المصرفي م��ا يكفي من 
االحتياط لمواجه��ة أي تباطؤ اقتصادي إن حص��ل خال األعوام 

المقبلة.
أما بالنس��بة الى موضوع االمتثال للتش��ريع الدول��ي، فهو معمول 
به ومنفّذ، وتس��مح القوانين اللبنانية وتعامي��م مصرف لبنان بذلك. 
فاآللي��ات الموضوع��ة وفعالي��ة دوائ��ر االمتثال ف��ي المصارف 
اللبنانية كفيلة بتأمي��ن اإلطار الصحيح لتنفيذ الت��زام لبنان باحترام 
القوانين الص��ادرة عن الدول الت��ي نتداول بعملته��ا أو نتعامل مع 

مصارفها.
وق��ال: إّن تطوي��ر أنظم��ة الدف��ع أساس��ي للتنمي��ة االقتصادي��ة، 
فمصرف لبنان يس��عى إل��ى تطوير أنظم��ة الدفع ه��ذه عبر خطة 
يهدف من خاله��ا إلى ترس��يخ األمان ف��ي التب��ادل اإللكتروني، 
إضافة إلى وض��ع القوانين الازمة وتطوي��ر التقنيات الضرورية 

من أجل التوّصل إلى العملة الرقمية كوسيلة دفع إضافية.
ولعل العبور نحو االستقرار، أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون بالقول: “إننا تمكنّا من تجاوز االزمة واستطعنا إعادة االمور 
الى طبيعتها في فترة قصيرة نتيجة الوح��دة الوطنية”، وبينما دعا 
“الى عدم الخوف، فما من ازمات اال وستحل وفق مصلحة لبنان، 
ولن يؤثر علينا احد في كل ما يتعلق بسيادتنا واستقالنا طالما نحن 
نغلّب مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح”، وكان أكثر تفاؤالً 
من باب المساواة والندية وليس من باب الخضوع”.بالقول: “اطمئنوا، لقد بات لدينا وطن يتعامل مع غيره من الدول، 

االحتياط��ي الكبي��ر م��ن العم��ات األجنبي��ة والموج��ودات التي 
تجاوزت ال�43 ملي��ار دوالر أميرك��ي، والتعامي��م التي أصدرها 
المص��رف، إضافة إل��ى قرار رف��ع مع��دالت الفائدة عل��ى الليرة 
اللبنانية، ما دفع إل��ى اإلقبال على التحويل م��ن الدوالر األميركي 
إل��ى الليرة اللبنانية، وهذا ما س��عت إلي��ه الس��لطات النقدية لزيادة 
االحتياطي من العمات األجنبية ودعم س��عر صرف الليرة وإبقاء 

هذا الوضع لفترة متوسطة.
عاد س��وق القطع إلى هدوئه في ضوء قرار رئيس الحكومة س��عد 
الحريري التريّث في اس��تقالته، والذي أراح الوض��ع النقدي الذي 
كان موض��ع متابع��ة من قب��ل المس��ؤولين الماليين وف��ي مقدّمهم 
الحاك��م رياض س��امه، علم��اً أن ما ش��هدته س��وق القطع خال 
األزمة، ل��م يكن ف��ي خطورة أزم��ات أخ��رى مّرت عل��ى لبنان 
في ع��ام 2005، وخ��ال ع��دوان تموز/يولي��و 2006، واألزمة 
المالي��ة العالمية عام 2008، واألزم��ة الحكومية 2010، في حين 
أوضحت المعلومات أن األزمة السياسية األخيرة أدّت إلى تحويل 
800 مليون دوالر، وهذا المبلغ ليس كبيراً قياس��اً الى االحتياطي 

الذي يملكه البنك المركزي.

الحريري واإلشادة بسالمه
بعد عيد االس��تقال، حضر رئيس الحكومة س��عد الحريري افتتاح 
المؤتمر المصرفي العربي الس��نوي لعام 2017 الش��هرالماضي، 
حيث إش��ادة بحاكم مصرف لبنان رياض س��امه لكونه “استطاع 
في المراحل التي اختلفنا فيها نحن السياس��يين م��ع بعضنا البعض، 
أن يحّصن اللي��رة اللبنانية”، وش��كره عل��ى “الحكمة الت��ي يتمتع 
بها”، مؤكداً االس��تمرار في مس��يرة النهوض االقتص��ادي وتثبيت 
االستقرار. وقال الحريري في كلمته: صحيح أن لبنان بلد صغير، 
ولكننا نحن اللبنانيي��ن “عنيدون”، وأينما يك��ون اللبناني في العالم 
تجده يقف على رجلي��ه، ونحن يجب أن نقف عل��ى قدمينا في بلدنا 
لبنان ونتكات��ف جميعاً لمصلحته. أض��اف، أن المرحلة التي مّرت 
تشّكل صحوة لنا جميعاً لننظر إلى مصلحة لبنان أوالً قبل أن ننظر 
إلى المشاكل حولنا، فالمشاكل التي تحيط بنا مهمة ولكن لبنان أهم. 
وعاقاتنا مع أش��قائنا العرب يجب أن تكون األس��اس، وعلينا أن 
نبحث في كل الوس��ائل لنتمكن م��ن الوصول إل��ى أن يكون للبنان 

نأي بالنفس حقيقي وصريح وليس بالقول فقط ولكن بالفعل أيضاً.
أما س��امه، فقال: إن للقط��اع المصرفي أهمية كبيرة ف��ي التنمية 
االقتصادية. ومص��رف لبنان يبذل جهوداً كبيرة لتطوير الش��مول 
المال��ي. فبانفت��اح المصارف عل��ى المجتمع ب��كل فئاته، يس��اهم 
القطاع المصرفي في تطوي��ر وتنمية االقتصاد من خال الخدمات 
المصرفية المتنّوع��ة التي يقدّمه��ا. وكان مصرف لبن��ان قد بادر 
وأطل��ق تحفي��زات للقطاع الخ��اص عبر دع��م الفوائ��د للقروض 
الس��كنية والق��روض اإلنتاجية. كم��ا أنه أص��در تعميماً لتش��جيع 
اقتص��اد المعرفة الرقمي وهو قط��اع واعد في لبن��ان ليحتل لبنان 
وبعد أربع س��نوات المرتب��ة األولى في منطقة الش��رق األوس��ط 
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HSBC مذكرة تفاهم مصرية مع

وقعت وزيرة االستثمار والتعاون 
الدول��ي س��حر نصر، م��ع نائب 
رئي��س مجل��س اإلدارة والرئيس 
التنفي��ذي لبن��ك HSBC مص��ر 
ج��اك إيمانويل بالنش��يه، مذكرة 
الجانبي��ن  بي��ن  للتع��اون  تفاه��م 
به��دف دع��م اس��تراتيجية جذب 
االستثمارات الخارجية المباشرة. 

وأك��دت نصر، أن الوزارة حريص��ة على التعاون مع البنك في جذب المس��تثمرين، 
لم��ا يملك��ه من فروع في كافة أنحاء العالم، مش��يرةً إلى أنه س��يتولى التعريف وربط 

المستثمرين الدوليين، من خالل التعاون الوثيق مع الوزارة.
من جانبه، قال بالنشيه: إن الجهود القوية التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة اإلصالحات 
وتحس��ين مناخ األعمال أمر جدير بالثناء، ويس��رنا أن نتعاون مع وزارة االس��تثمار 

والتعاون الدولي.

سحر نصر وجاك إيمانويل بالنشيه

فش��لت مس��اعي بنك بيروت )BoB( لالستحواذ على 
كامل أسهم بنك االعتماد الوطني BCN، حسبما ذكرت 
صحيف��ة االخبار نقالً عن المس��ؤول اإلعالمي في بنك 
بيروت حبيب أنطون. يأتي ذلك بعد سلس��لة مفاوضات 
أجراها رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، س��ليم صفير، 
مع المساهمين في بنك االعتماد الوطني، أبرزهم لطفي 
الزي��ن ال��ذي يملك نح��و 64 % من أس��هم المصرف 
اس��تحوذ عليها عام 2010. وتندرج ه��ذه المفاوضات 
ف��ي إطار خّطة أعدّها بنك بيروت القتناء مجموعة من 
المص��ارف الصغيرة بغية توس��يع أصوله البالغة حتى 

نهاية حزيران/يونيو الماضي نحو 17.6 مليار دوالر.

بنك بيروت يفشل
BCN في االستحواذ على

مصر تسدد مليارين وتقترض ثالثة

أعلن البنك المركزي المصري، سداد إجمالي مبلغ 2 مليار دوالر قيمة عملية بيع مع 
االلتزام بإعادة الشراء، لسندات دوالرية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكداً التزام 

مصر عل��ى الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية 
في مواعيد اس��تحقاقها. وقام المصرف بإبرام 
اتفاقية مشابهة مع نفس مجموعة البنوك بقيمة 
3.1 ملي��ار دوالر لم��دة ع��ام، ليبل��غ إجمالي 
الطلب��ات المقدمة 4.3 ملي��ار دوالر مما يعتبر 
ش��هادة ثقة من قبل األسواق العالمية في نجاح 

برنامج االصالح االقتصادي المصري.

النقد يتوقع عجزاً في الكويت

كشف صندوق النقد الدولي أن الموازنة العامة في الكويت ستُسجل عجزاً مالياً سنوياً 
بنحو 15 % من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات المالية الخمس القادمة.

وأوض��ح الصن��دوق أنه س��ينتج عن تل��ك العج��وزات احتياجات تمويلي��ة تراكمية 
إجمالي��ة بنح��و 100 مليار 
دوالر أميرك��ي، عل��ى أن 
يت��م تغطيته��ا م��ن خ��الل 
م��ن  مح��دودة  إص��دارات 
االق�ت����راض المح�ل������ي، 
الخارج����ي،  واالقت��راض 
والس���ح�ب م���ن أص���ول 

صندوق االحتياطي العام.

وقّ��ع نائب رئيس ال��وزراء التركي )محمد شيمش��ك( 
اتفاقيتي تمويل لمدة 20 عاماً بقيمة إجمالية بلغت 567 

مليون دوالر أميركي مع “البنك اإلسالمي للتنمية”.
وحس��ب بيان صادر ع��ن وزارة الخزانة التركية، أنه 
ت��م توقيع اتفاق بقيم��ة 312 مليون يورو )367 مليون 
دوالر( إلنت��اج 10 قط��ارات فائق��ة الس��رعة ضم��ن 
مش��روع لبن��اء 106 قط��ارات تنفذه ش��ركة الس��كك 
الحديدي��ة التركية الحكومية “تي.س��ي.دي.دي”. بينما 
ت��م توقيع اتفاق ث��ان بقيمة 200 ملي��ون دوالر يتعلق 

بمشروعات طاقة.

اتفاقيتان بين “اإلسالمي للتنمية”
وتركيا
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أش��ارت محافظ��ة البنك المرك��زي الروس��ي، إلفيرا 
نابيولينا، إلى أن اقتصاد بالدها سينمو 1.8 % في عام 
2017. وقال��ت: إنه من المتوقع نمو نش��اط اإلقراض 
بما يتراوح بين 7 % و10 % س��نوياً، األمر الذي من 
المفت��رض أن يدعم النمو االقتصادي. مش��يرةً، خالل 
حديث أم��ام البرلمان، إلى أن التضخم الس��نوي تباطأ 
إلى 2.6 %، ومن المرجح أن يظل عند ما يتراوح بين 

2.5 % و2.7 % في نهاية عام 2017 الحالي.

المركزي الروسي يتوقع نمو االقتصاد

إلفيرا نابيولينا

“كاريدج” يبرم اتفاقيات إعادة رسملة

أعلن بنك “كاريدج” االيطالي المتعثر أنه أبرم اتفاقيات رئيسية مع مساهمين وشركات 
تأمين لدعم إعادة رس��ملة، بقيمة 560 مليون ي��ورو )660 مليون دوالر(، الالزمة 
لتفادي اإلفالس. ومن المحتمل أن تخفف تلك االنباء المخاوف بش��أن مخاطر أزمة 

مصرفية أوس��ع نطاقا في إيطاليا، 
حيث يكافح العدي��د من المقرضين 
بقروض معدوم��ة متراكمة ورأس 
م��ال غي��ر كاف. وجاء ف��ي بيان، 
أن المس��اهمين الحاليين الرئيسيين 
للبنك اتفقوا على شراء أسهم جديدة 
وزي��ادة حصته��م في البن��ك، إلى 

حوالى 30 %.

تخطط ش��ركة “فينتك” لطرح بطاقات س��حب “فيزا” 
مسبقة الدفع، توفر للمس��تخدمين خيار إنفاق مجموعة 

من العمالت االفتراضية في أنحاء بريطانيا.
وم���ن ضم��ن الخط��ط المس����تقبلية لش����ركة “لن�دن 
بلوك إكستش��نج - إل بي إكس”، طرح بطاقات “فيزا” 
مس��بقة الدفع باس��م Dragoncard ستس��مح لألفراد 
بتحويل عدد من العمالت االفتراضية إلى االس��ترليني 
وإنفاقها عبر بريطانيا. إذ تش��مل العمالت االفتراضية 
“إثري��وم”  “بيتكوي��ن”،  بتحويله��ا  ستس��مح  الت��ي 
و“ريب��ل”، إضافة إلى “ليتس��وان” و“مونيرو”، كما 
تخط��ط “إل بي إكس” إلى إضافة المزيد من العمالت 

مستقبالً.

بطاقات ائتمانية للعمالت االفتراضية

لبنان: إجراءات لتحسين الدين العام

أك��د مصرف لبنان أن مبادل��ة مزمعة لدين بقيمة 1.7 
ملي��ار دوالر بين��ه وبين وزارة المالي��ة ال تمثل جولة 
جدي��دة من “الهندس��ة المالية“ الت��ي نفذها في 2016 
لتعزي��ز احتياطي��ات النق��د األجنب��ي. ونقل��ت وكالة 
رويترز عن مس��ؤولين ف��ي وزارة المالية قولهما، إن 
الوزارة بصدد إصدار س��ندات دولي��ة إلى المصرف 
المركزي بقيمة 1.7 ملي��ار دوالر مقابل أذون خزانة 
بنفس المبلغ. وأكد مسؤول في المركزي اللبناني مبادلة 
الدين، مش��يراً إلى إنها “لن تكون هندسة مماثلة لتلك 

التي نفذت في 2016”.
وفي هذا الس��ياق، ق��ال كبير الخبراء االقتصاديين في بنك بيبلوس، نس��يب غبريل، 
لرويت��رز: إن اإلص��دار المزمع هو جزء من إجراءات ل��وزارة المالية والمصرف 
المرك��زي لتحس��ين الدين العام وخفض تكلف��ة خدمة الدين والحفاظ على اس��تقرار 

الدين.

نسيب غبريل

التحويالت المصرفية السعودية تخضع للضريبة

تعتزم الس��عودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنس��بة 5 % على رسوم التحويالت 
المصرفية ورسوم الخدمات اإلدارية في البنوك في مطلع عام 2018.

وأوضح حس��اب ضريب��ة القيمة المضافة في الس��عودية على موق��ع تويتر، أن من 
أنش��طة القطاع المال��ي المعفاة الفائدة على القروض أو رس��وم اإلق��راض المحملة 
بهام��ش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاق��ات االئتمان، والرهن، والتمويل 
التأجي��ري، وتعام��الت األوراق النقدية أو الس��ندات المالية، إضافة إلى الحس��ابات 

الجارية وحسابات اإليداع والتوفير.
وسيتم تطبيق الضريبة  كجزء من االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
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نتائج ايجابية للـ“البركة - سورية”

أعل��ن بنك البركة س��ورية تحقيقه صاف��ي إيرادات 
تشغيلية بتاريخ 30/9/2017 بقيمة 6.6 مليار ليرة 
س��ورية، بنمو قدره 49,26 % عن نفس الفترة من 
عام 2016، إضافة إلى تحقيقه نسبة نمو في صافي 
الدخل التشغيلي بمقدار 89.05 % عن نفس الفترة 
من عام 2016، كما حقق زيادة في إجمالي أصوله 
مقارن��ةً بنفس الفترة من ع��ام 2016، حيث ارتفع 
إجمالي األصول إلى 328 مليار ليرة. وقال الرئيس 
التنفي��ذي  للبن��ك محم��د عبد هللا حلب��ي: إن النتائج 

اإليجابية للربع الثالث تعكس اس��تراتيجية البنك لعام 2017 التي تضمنت العمل على 
زيادة الربحية من خالل االس��تمرار في توس��يع نطاق عمليات الخزينة واالس��تثمار 

المباشر، والمحافظة على جودة المحفظة االئتمانية، والتركيز على دعم النمو.

محمد حلبي

فرع جديد لسورية الدولي االسالمي

س��ورية  مص��رف  حاك��م  افتت��ح 
المرك��زي دري��د درغام ف��رع بنك 
س��ورية الدول��ي اإلس��المي بمدينة 
عدرا الصناعية، بحضور حشد من 
والرس��مية.  االقتصادية  الفعالي��ات 
وأوضح الرئيس التنفيذي ل�“سورية 
الدول��ي االس��المي”، عب��د الق��ادر 

الدويك، على أن إعادة افتتاح الفرع يأتي انطالقاً من حرص وإدراك إدارة البنك ألهمية 
إيصال خدمات الصيرفة اإلس��المية إلى مختلف أبناء س��ورية من األفراد والشركات 
أينما كانوا من خالل 25 فرعاً مصرفياً للبنك في مختلف مناطق سورية، الفتاً إلى ان 
صافي األرباح المحققة الفعلية بعد الضريبة ومن دون األرباح الناتجة عن إعادة تقييم 
القطع األجنبي بلغ 1.4 مليار ليرة، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2017، وبنس��بة 

نمو بلغت 127 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

HSBC مصرف “ساب” يشتري حصة

أعلن المصرف الس��عودي البريطاني “س��اب” عن إتمام صفقة ش��راء كامل حصص 
HSBC في شركة “ساب للتكافل”، بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة العادية 

للمص��رف والموافق���ات اإلش����رافي�ة 
الالزمة. وبإتمام الصفقة، أصبح “ساب” 
يملك ما مجموعه 65 % من رأس مال 
“ساب للتكافل”، مما س��ينعكس إيجاباً 
على القوائم المالية الس��نوية للمصرف 
لعام 2017، إضافةً إلى تعزيز التعاون 

االستراتيجي بين الشركتين.

وافق مجلس إدارة مصرف “بريكس” الجديد للتنمية، 
على منح روسيا قرضا بقيمة 68.8 مليون دوالر لبناء 
ممر نق��ل يربط مركز مدينة أوف��ا بالطريق الفيدرالي 
الس��ريع أم - 5. وس��يبلغ طول الطريق المزود بأربعة 
خانات نح��و 14 كلم، بما في ذلك نفق طوله 1.2 كلم، 
كما س��يزود بلوحات طرقية على طول 10.2 كيلومتر 
من الطريق، فضال عن جس��ر م��ع ممر علوي بطول 

2.6 كلم.

مصرف “بريكس” يمّول مشروعًا
في روسيا

أعلنت مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي “س��اما”، أنها 
فرضت على البنك الس��عودي الفرنس��ي غرامات مالية 
بعدما ثب��ت وقوع البنك في عدد من المخالفات المتعلقة 
بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، 
وتحديداً فيما يخص “برنامج العمليات الخاصة بحوافز 
الموظفين لألعوام الماضية”، اس��تناداً إلى أحكام نظام 
مراقب��ة البن��وك وقواع��ده والتعليم��ات الص��ادرة من 

المؤسسة.
وأوضح��ت “س��اما” ف��ي بيان له��ا، أن ه��ذا اإلجراء 
أعقب “اس��تالم ومراجعة التقاري��ر الخاصة بمتابعتها 

لإلج�������راءات 
والق��رارات التي 
ت��م اتخاذها م��ن 
قبل مجلس إدارة 
البنك الس��عودي 
ن�س�����ي  لف����ر ا
لمعالجة ع�دد من 
القص��ور  أوج�ه 
ف�ي الح�وكم�����ة 

والرقابة”.

غرامات على “السعودي الفرنسي”
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أف����ادت وك�ال����ة 
 ” غ م�ب�����ر بل�و “
أن  ال�دول�ي��������ة، 
بن��ك االس����تثمار 
“ري�ن�يس��ان������س 
كاب�ي�ت����������ال”، 
ال�����ذي يم�لك�����ه 
لملي�اردي���������ر  ا

الروس��ي، ميخائيل ب���روخ�����وروف، يراه��ن على 
مصر، على الرغم من تزايد التوترات الجيوس��ياس��ية 

في المنطقة.
وكان البن��ك ق��د حص��ل عل��ى ترخيص الدخ��ول إلى 
الس��وق المصري��ة ف��ي وقت س��ابق م��ن ه��ذا العام. 
وبحس��ب الوكالة، تأتي تلك الخطوة بعد عام واحد من 
تخفيض قيمة الجنيه المصري، والذي تبعه تزايد النمو 
االقتص��ادي ف��ي الب��الد، وارتفاع االحتياط��ي النقدي 

لمستويات قياسية.

“رينيسانس كابيتال” يراهن
على مصر

ميخائيل بروخوروف

المصرف العراقي للتجارة في أبوظبي

افتتح المصرف العراقي 
تمثيلياً  مكتب��اً  للتج��ارة، 
في العاصم��ة اإلماراتية 
بذلك  ليك��ون  أبوظب��ي، 
أول بنك عراقي للتمويل 
تدش��ينه  يت��م  التج��اري 
ف��ي اإلم��ارات، والفرع 
للبن��ك  األول  الدول��ي 
خ��ارج  الع��راق. ويق��ع 

المكت��ب في مبنى “س��وق أبوظبي العالمي”. وسيس��اهم هذا الموقع بترس��يخ مكانة 
المصرف كمؤسس��ة رائ��دة وذات موثوقية عالية بين مؤسس��ات القطاع المصرفي 
الدولي، وسيتمكن عبر مكتبه التمثيلي  في أبوظبي - من تعزيز الفرص االستثمارية 

داخل العراق.
َحَض��َر حفل افتتاح المكتب التمثيلي الجديد كل م��ن محافظ البنك المركزي العراقي 
الدكت��ور عل��ي العالق، ورئيس “س��وق أبو ظب��ي العالمي” أحم��د الصايغ، ومدير 
ع��ام ورئيس مجلس إدارة “المصرف العراقي للتجارة” فيصل الهيمص، والس��فير 

العراقي في دولة اإلمارات الدكتور رعد اآللوسي.
وص��رح الدكت��ور العالق، في هذه المناس��بة قائ��الً: “إن افتت��اح أول مكتب تمثيلي 
ل�)المص��رف العراقي للتجارة(، هو بالتأكيد حدث اس��تثنائي ومهم في تاريخ البنك، 
ومه��م للقطاع المالي ف�ي الع�راق، فق��د س���ج�ل�ت هذه الخطوة المهم��ة دخ�ول أول 
بن��ك عراق��ي للتمويل التجاري إلى دولة اإلم��ارات التي تعتبر مرك��زاً مالياً عالمياً 

رائداً”.
م��ن جانبه، قال الهيمص: “إن القطاع المالي في دولتي العراق واإلمارات -والمنطقة 
بش��كل عام- يشهد ازدهاراً ملحوظاً، وأنا شخصياً متحمس لتحقيق المصلحة المتبادلة 

وتعزيز ازدهار األعمال لنا ولشركائنا عبر المكتب التمثيلي الجديد في أبوظبي”.

أعلن بنك التنمية األس��يوي ودويتش��ه بن��ك عن إبرام 
اتفاقي��ة لتمويل سلس��لة التوريد ضم��ن برنامج تمويل 
سلس��لة التوريد المقدم من بنك التنمية األس��يوي. ومن 
المتوق��ع أن يوفر هذا البرنامج أكث��ر من 200 مليون 
دوالر أميركي من التمويل السنوي للشركات الصغيرة 

والمتوسطة عبر بلدان آسيا النامية.
كذل��ك، س��يقدم البرنام��ج الدع��م للش��ركات الصغيرة 
والمتوس��طة التي تقوم بالتوري��د لمجموعة الندمارك 
الكائ��ن مقره��ا في دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة، 
وهي إحدى شركات التجزئة الكبرى في منطقة الشرق 

األوسط.

اتفاقية بين بنك التنمية األسيوي
ودويتشه بنك

تعاون مصرفي بين فلسطين وتونس

وقع محافظ س��لطة النقد الفلسطينية 
البن��ك  ومحاف��ظ  الش��وا،  ع��زام 
الش��اذلي  التونس��ي  المرك��زي 
العياري، في مق��ر البنك المركزي 
التونس��ي، مذك��رة تع��اون تهدف 
إل��ى تب��ادل الخب��رات والتج��ارب 
المصرفية في مواضيع االس��تقرار 

المال��ي والتط��ورات الرقابي��ة، وأنظمة التس��ويات والدفع، والش��مول المالي وضبط 
السوق، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإدارة العمليات المصرفية للحكومة 
والمؤسسات العامة وغيرها. واتفق المحافظان على عقد ملتقى مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب خالل الفترة القادمة، وذلك في الجمهورية التونسية، بحضور مدراء 

دوائر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من كال البلدين.
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انكلت��را  بن��ك  رف��ع 
معدل فائدته األساسية 
للم��رة األول��ى من��ذ 
األزم����ة المال�ي�����ة 
العالمي�������ة ال������ى 
لمحاول��ة   %  0,50
التضخ��م  م��ن  الحد 
المتس�����ارع م�ن����ذ 

التصويت على “البريكس��ت”. وق��ال حاكم المصرف، 
م��ارك كارني في مؤتمر صحاف��ي: إنه رغم األثرالذي 
يش��كله رفع معدل الفائدة للمرة االولى منذ 10 سنوات، 
والش��كوك الت��ي يثيرها هذا األمر، إال أن هناك أس��باباً 

لالعتقاد بأنه لن يكون أكبر من العادة.
ف��ي الوق��ت نفس��ه، خفض بن��ك انكلترا بش��كل طفيف 
تقديرات��ه للنمو ف��ي 2017، إلى 1,6 % مقابل 1,7 % 
س��ابقاً، لكنه أبقى على أرقامه للس��نتين 2018 و2019 

عند 1,6 % و1,7 % على التوالي.

“بنك انكلترا” يرفع معدالت الفائدة

مارك كارني

يدرس “طوكيو ميتسوبيش��ي يو. إف. جي”، أكبر بنك 
في الياب��ان تقليص عدد فروعه المحلي��ة بواقع 20 % 
لدع��م الربحية، حس��بما ذك��رت صحيفة “ماينيتش��ي” 

اليابانية نقالً عن مصدر مطلع.
وبينم��ا يكافح المزيد م��ن المقرضين اليابانيين بس��بب 
مع��دالت الفائدة المنخفضة بش��كل كبير، يس��عى البنك 
وهو وحدة رئيسية بمجموعة “ميتسوبيشي يو. إف. جي 
فاينانش��يال غروب” لخفض شبكاته الحالية، التي تضم 

نحو 480 فرعاً وتنظيم عملياته.
ويعتزم البنك أن يشغل أوتوماتيكياً المهام التي يقوم بها 
حالياً نح��و 9500 موظف، في إطار إجراءات خفض 

التكاليف.

أكبر بنوك اليابان يقّلص فروعه

إدارة الثروات تدعم “كريدي سويس”
أعلن بنك “كريدي سويس” السويسري أنه حقق أرباحاً 
قوية في الربع الثالث، مستفيداً من أعماله إلدارة الثروات 
وبرنامج خفض النفقات. إذ سجل العمالق المالي أرباحاً 
صافية بلغت 244 مليون فرنك سويسري )244 مليون 
دوالر( في الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر، 
مقارن��ة ب�41 مليوناً في الفترة نفس��ها من 2016. وقال 
المدير التنفيذي للبنك، تيدجان ثيام: إن العمالء أحجموا 
عن القيام بمعامالت مالية خالل الربع الثالث نتيجة حالة 

الغموض السياسي والسياسات المالية واإلصالحات األميركية. ومع ذلك، فقد سجلت 
أعمال المصرف بعمالئه الدوليين زيادة في اإليرادات، ما ساهم في دفع أرباح فرعه 

إلدارة الثروات، قبل احتساب الضرائب، ب�45 % إلى 355 مليون فرنك.

تيدجان ثيام

273 مليون دوالر لتركمنستان من اإلسالمي للتنمية

وق��ع البن��ك اإلس��المي للتنمي��ة 
اتفاقية  تركمنس��تان  وجمهوري��ة 
تمويل بمبل��غ 273 مليون دوالر 
للمس��اهمة ف��ي مش��روع تعزيز 
شبكة االتصاالت في تركمنستان 
به��دف تعزيز النم��و االقتصادي 
للبالد. وقام بتوقيع االتفاقية نائب 
رئي��س البنك اإلس��المي للتنمية، 

ومحافظ البنك اإلس��المي للتنمية بجمهورية تركمنستان، سيد أقا، خالل استقباله لوفد 
برئاس��ة نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركمنس��تان، مقس��ت باباييف. وكان 
مجل��س المديرين التنفيذيين للبنك ق��د وافق في تموز/يوليو الماضي على تمويل بمبلغ 
700 مليون دوالر يقدم على مدى عامي 2016 و2017 لصالح حكومة تركمانستان 
لدعم مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، 

وتم أخيراً تمديد الموعد النهائي للمشروع حتى 8 نيسان/أبريل 2018.

المركزي الياباني يتوقع تضخمًا 2 %

توق��ع محافظ بنك الياب��ان المركزي، هاروهيكو 
ك��ورودا، أن يحق��ق البنك هدف��ه الطويل األجل 
للتضخ��م والبال��غ 2 % بحل��ول الس��نة المالي��ة 
2019. كما أبلغ كورودا مؤتمراً بجامعة زوريخ 
السويس��رية، أن المرك��زي اليابان��ي كان يحقق 
تقدماً جيداً في التغلب على ضعف التضخم إلى أن 
هبطت أس��عار النفط من 110 دوالرات للبرميل 
إلى أقل من 30 دوالراً للبرميل في 2014، وهو 

ما دفع األسعار للهبوط في اليابان التي تستورد كل حاجاتها النفطية.
هاروهيكو كورودا
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رسملة المركزي جيدة
وأردف س��المه قائالً: “يتمت��ع القطاع المصرفي اللبناني برس��ملة 
جيدة، فالهندس��ة المالية التي نفذت س��نة 2016 سمحت للمصارف 
بتكوين األموال الالزمة للتقيد بالمعي��ار الدولي للتقارير المالية رقم 
IFRS 9( 9(، وتحقيق نسبة مالءة تبلغ 15 % وفقاً لبازل3، وعلى 
األخص تكوين احتياطيات عامة. والواق��ع أن مصرف لبنان طلب 
من المصارف ال�33 المشاركة في الهندس��ة المالية لسنة 2016 أن 
تحتفظ في رأس��مالها بعائدات هذه العملية. مصارفنا لديها وس��يبقى 
لديها المؤون��ات الالزمة لمواجهة مخاطر االئتم��ان في حال تباطؤ 

االقتصاد”.
وأوضح أن “من شأن العمليات المالية للسنة 2017 والتي ما زالت 
قائمة، أن تس��مح للمصارف بدفع معدالت فائدة أعل��ى للمودعين، 
س��واء لمواجهة مخاطر البلد أو لمواكبة معدالت الفائ��دة المتزايدة 
عالميا، وذلك م��ع الحفاظ في الوقت نفس��ه على ربحيته��ا”. وقال: 
“قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كانت المؤشرات 
التي نتبعها إيجابية: زيادة الودائع بنس��بة 6 %، ت��وازن في ميزان 
المدفوعات، مس��توى قياس��ي لموجودات مصرف لبنان بالعمالت 
األجنبي��ة، نمو نس��بته 2.5 %، وتضخ��م بنس��بة 3 % “. أضاف: 
“يطبق لبنان نظاماً فعاالً لالمتثال، وان اإلط��ار القانوني والرقابي 
القائم يسمح للمركزي باإلمتثال للقوانين الدولية والقوانين الصادرة 

عن بلدان نتعامل بعملتها أو مع مصارفها”.
وختم: “في تاريخه الحدي��ث، تخطى لبنان أزمات سياس��ية وأمنية 
خطي��رة يعرفها جميعك��م. هذه األزم��ات عرضت قطاعن��ا المالي 
متانته وقدرته على الصمود وسيثبت ذلك مجدداً”.لحاالت ضاغطة حقيقية ال افتراضية. غي��ر أن نظامنا المالي أثبت 

سالمه: نظامنا المالي أثبت قدرته بتخطي األزمات

األزمة ليست نقدية
 Financial Times Lebanese وش��دد س��المه خ��الل مؤتم��ر
Banking Forum ال��ذي انعقد ف��ي العاصم��ة البريطانية لندن، 
بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان، على أن “األزمة التي يش��هدها 
لبنان هي أزمة سياس��ية ال نقدية، وم��ن الطبيعي أن تتأثر الس��وق 
اللبنانية بهذه األزمة السياس��ية”. ولفت ال��ى أن “رئيس الجمهورية 
يجري محادثات مثم��رة محلياً ودولياً، ما س��مح بتهدئة ردود الفعل 
السياسية المحلية والحصول على دعم دولي لصون استقرار لبنان. 
وقد ص��درت بيان��ات من الوالي��ات المتح��دة واالتح��اد األوروبي 
وفرنس��ا وبريطانيا، تدعم االس��تقرار اللبناني. وكان لمواقف الدعم 

هذه أثر إيجابي إذ انها حصرت األزمة ضمن إطارها الحقيقي”.
وقال، “إن مصرف لبنان يؤكد اس��تعداده وقدرته على الحفاظ على 
استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوالر، وهذا االستقرار 
يخ��دم االقتص��اد واالس��تقرار االجتماع��ي. وإن موج��ودات لبنان 
الخارجية، س��واء لدى مصرف لبنان أو القط��اع المصرفي، باتت 

مرتفعة، والسياسة التي نعتمدها لحفظ االستقرار ثابتة وقوية”.
وذكر أنه “في عامي 2016 و2017، أطلق مصرف لبنان هندسات 
مالية وعمليات مالية اس��تباقية، تحس��باً لألوقات الصعبة”، مشدداً 
على أن “سياس��ة مصرف لبنان النقدية ترتكز على مؤشرات مالية 
واقتصادية، كما وتس��تند إلى واق��ع لبنان حيث المخاطر السياس��ية 
واألمنية هي بنفس أهمية هذه المؤش��رات”. وق��ال: “هذه العمليات 
االس��تباقية س��اهمت في زيادة موجوداتنا بالعم��الت األجنبية. وقد 
تجاوزت موجودات مصرف لبن��ان بالعمالت األجنبي��ة 43 مليار 
دوالر، ما يحاف��ظ على س��يطرة المرك��زي المطلقة على أس��واق 

الصرف”.

ناقــش حاكم مصرف لبنان رياض 
ســالمه في لندن، مـع عـدد كبيـر 
من مدراء إدارة األصــول والمحافــظ 
اإلستثمارية، ومدراء مصارف أجنبية، 
الوضع االقتصادي والمالي. وشـددت 
المناقشـــات علـى “متانـة وضـع 
الليـرة اللبنانيـة، واالحتياطي الكبير 
لدى مصـرف لبنـان، وخاصـة تقديـر 
اليوروبوندز اللبنانية بأقل من قيمتها 

بسبب نشاط ضعيف في السوق”.
إضافة إلى ذلك، تمت اإلشارة الى أن 
“التوتـرات السـياسـية قد تراجعت 
بعد اإلعالن عن عودة الرئيس سـعد 
الحريري إلى لبنان، وأن مصرف لبنان 
لديـه كل القـدرات الالزمـة لمتابعـة 

حالة السوق عن كثب”.
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وقي��دت الخدمات المصرفي��ة األجنبية. فف��رض ما يقرب م��ن 30 % من 
البلدان النامية قيوداً على فروع المصارف األجنبية.

وتؤدي هذه القيود إلى حرمان العديد م��ن البلدان من فرص الحصول على 
االئتمان العالمي الذي يمكن أن يفيد الشركات والقطاع العائلي.

الصمود أمام الصدمات
وتعقيباً على التقرير، قال مدير البحوث في البنك الدولي أسلي ديميرجوك-

كونت: إن االنفتاح عل��ى الخدمات المصرفية العالمي��ة ليس ضمانا للتنمية 
المالية أو االس��تقرار ... ولكن عدداً ضخماً من األبح��اث يبين كيف يمكن 
للسياسات والمؤسسات الصحيحة أن تضمن في أن يؤدي االنفتاح إلى قدر 
أكبر من القدرة التنافسية، وتخفيف الصدمات االقتصادية المحلية، وزيادة 

الوصول إلى رأس المال النادر الالزم لتحفيز النمو.
وإذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة، فإن الس��ماح بدخول المصارف األجنبية 
وتحسين االنفتاح المالي - إلى جانب أس��واق رأس المال التي تعمل بشكل 
المنافسة، وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات االقتصادية.جيد - يوف��ر منافع للنظام، بما في ذلك تحس��ين االس��تقرار المالي، وزيادة 

جيم يونغ كيم

قيود الخدمات المصرفية تعّطل اإلئتمان العالمي

وفي هذا الصدد، ق��ال رئيس مجموعة البن��ك الدولي جيم 
يونغ كيم: “مع استمرار تزايد الطموحات في جميع أنحاء 
العالم، وتط��ور القطاع المصرفي، هناك س��ؤال حاس��م: 
هل س��يكون التمويل صديق��ا أم عدوا في الكف��اح من أجل 
إنهاء الفقر؟ ... تخلق البنوك العالمية مخاطر تصدير عدم 
االس��تقرار، ال س��يما للبلدان ذات األنظمة والمؤسس��ات 
الضعيف��ة، ويتعين التخفي��ف من حدة ه��ذه المخاطر. لكن 
م��ن دون قطاع مصرفي تنافس��ي، لن يتمك��ن الفقراء من 
الحصول عل��ى الخدم��ات المالية األساس��ية، وس��يخرج 
العديد من الش��ركات م��ن الس��وق، وس��يتوقف النمو في 

البلدان النامية”.

صعود بنوك البلدان النامية
مع تراجع بنوك البل��دان المتقدمة بعد األزمة، مألت بنوك 
البلدان النامية الفراغ وتوس��عت عب��ر الحدود، وهي تمثل 
60 % م��ن القي��ود المصرفي��ة الجدي��دة من��ذ االنكماش. 
وكانت النتيجة زيادة في العالق��ات المصرفية بين البلدان 
النامية وإضفاء الطاب��ع اإلقليمي على العمليات المصرفية 

الدولية.
فعلى س��بيل المثال، بدأ إيكو بن��ك Ecobank في أفريقيا 
ف��ي توغ��و، ولدي��ه اآلن عمليات ف��ي 33 بلداً ف��ي جميع 
أنحاء القارة. كما أن لديه مكاتب ف��ي باريس وبكين ودبي 
وجوهانسبرغ ولندن، ما يس��مح له بجذب رؤوس األموال 

من البلدان الغنية لالستثمار في جميع أنحاء أفريقيا.
وفي الوقت نفس��ه، ارتف��ع إجمال��ي أصول أكب��ر البنوك 
في العالم بنس��بة 40 %، ما أثار المخاوف من أن تفش��ل 
الجه��ود التنظيمية منذ األزمة في معالج��ة مخاطر البنوك 
التي هي أكبر من أن تفش��ل. وفي مواجه��ة مزيد من عدم 
اليقين بشأن فوائد االنفتاح المصرفي، نظرت بلدان كثيرة 
إلى توسع أكبر البنوك العالمية مؤخرا بقدر من االنزعاج 

يمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافياً، كما تحمل مخاطر عدة. 
الخدمات  من  المنافع  من  قدر  أقصى  تحقيق  النامية بحث كيفية  البلدان  في  السياسات  ويحسن صانعو 
المصرفية عبر الحدود مع خفض تكاليفها إلى الحد األدنى، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي التنمية المالية 

العالمية:2017-2018  مصرفيون بال حدود.
النطاق  واسعة  تقييم  إعادة  إلى  االقتصادي  النشاط  في  تراجع  من  أعقبها  وما   2009-2007 أزمة  ودفعت 
لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية، وأدت إلى فرض قيود عّطلت ما تحقق في عشر سنوات من 
النظر في قيمة  إعادة  إلى  النامية قد تحتاج  البلدان  أن  بيد  الحدود.  واإلقراض عبر  المالية  الخدمات  عولمة 
البنوك العالمية باعتبارها بوابات هامة لالئتمان العالمي وتسريع وتيرة النمو االقتصادي حتى مع استمرارها 

في إدارة المخاطر.
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معدالت الفائدة األميركية واالصالحات الضريبية في الواليات المتحدة.

ماذا عن أوروبا في ظل المطالبة باالنفصال، خصوصاً في اسبانيا؟
استبعد غاتيكر أن تتأثر األس��واق األوروبية س��لباً بتزايد الحركات االنفصالية في 
دول االتحاد األوروب��ي ومنطقة اليورو، موضحاً أن االتح��اد االوروبي ال يرحب 
بالنزعات االنفصالية في الدول األعضاء خش��يةً من انتقال تجرب��ة اقليم  كاتالونيا 
في اس��بانيا ال��ى كل المناطق التي تش��هد مطالب��ات انفصالية: اقلي��م لومبارديا في 
ايطاليا او استكتلندا أو بلجيكا وغيرها، مشيراً إلى أن انسحاب العديد من الشركات 
والمصارف األوروبية من اقليم كاتالونيا اثر مطالبته باالنفصال كان بمثابة اش��ارة 

غير مشجعة لبقية االقاليم والمناطق المطالبة باالستقالل.

ماذا عن سوق العقارات العالمية؟
يرى الخبير االقتصادي أن س��وق العق��ارات العالمية ال تزال متينة وال تش��هد أي 
تدفقات غير اعتيادية، مستبعداً وجود فقاعة قد تفجر أزمة في السوق كما حدث منذ 

عشرة اعوام قبيل األزمة المالية العالمية.
وأكد أن مس��تويات األس��عار في الواليات المتحدة ال تزال بعيدة عن مستويات عام 
المناطق التي تشهد نمواً في األسعار كالسويد والعاصمة البريطانية لندن.2007، مش��يراً إلى أن األمر نفس��ه ينطبق على معظم االس��واق باس��تثناء بعض 

كريستيان غاتيكر

اقتصادات المنطقة تتعافى وسياسة ترامب مخيبة

استقرار نسبي ألسواق النفط
توقع غاتيك��ر أن تراوح أس��عار النف��ط  بين 40 
و60 دوالراً للبرميل خالل االش��هر المقبلة )40 
دوالراً في حال ش��هد االقتصاد العالم��ي ركوداً، 
و60 دوالراً ف��ي ح��ال تزاي��دت وتي��رة النم��و 
العالمي(، مشيراً إلى أن نمو االقتصاد العالمي في 
العام المقبل 2018 س��يتراوح بين 3.3 % و3.5 

%، ما سيعزز الطلب على النفط.
وتوق��ع المحل��ل والخبي��ر االقتص��ادي الدول��ي 
ارتفاع الطل��ب العالمي على النفط خالل الش��تاء 
المقبل األمر والذي س��يؤدي إلى ارتفاع األسعار 
العالمي��ة، مش��يراً إل��ى أن ارتفاع األس��عار إلى 
مس��توى 55 - 60 دوالراً للبرميل سيدفع منتجي 
النفط إلى زيادة انتاجهم، وقد يدفع بعض المنتجين 
للع��ودة إلى األس��واق مج��دداً، وبالتالي س��ترتفع  
كمية النفط المعروضة في األسواق ما سيؤدي في 

نهاية المطاف إلى انخفاض األسعار من جديد.

هل ستتأثر األسواق بأس���عار الفائدة األميركية 
وسياسات ترامب؟

توق��ع غاتيك��ر أن يرف��ع  مجل��س االحتياط��ي 
الفدرالي أس��عار الفائ��دة األميركية ف��ي اجتماعه 
المقبل في شهر كانون األول/ديسمبر 2017 وأن 
يرفع األس��عار مجدداً وعل��ى مرحلتي��ن في عام 
2018، مستبعداً أن يكون لذلك أي أثر سلبي على 
األس��واق العالمية التي تعاملت بحذر مع بدء رفع 
أس��عار الفائدة األميركي��ة منذ س��نتين عندما قرر 

المركزي األميركي تعديل سياسته النقدية.
واعتبر غاتيكر أن السنة األولى من والية الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب كانت مخيب��ة لآلمال 
نتيجة اخفاقه في تطبيق سياسته االقتصادية األمر 
الذي انعكس س��لباً على الدوالر في بداية الس��نة، 
لكنه ش��دد على أن الدوالر س��يلقى دعماً من رفع 

أكد رئيس قسم األبحاث في بنك “جوليوس باير” السويسري كريستيان غاتيكر في حديث لمجلة البنك 
والمستثمر، أن اقتصادات دول الشرق األوسط، خصوصًا الدول المصدرة للمواد األولية، تشهد تحسنًا طفيفًا 
في الوقت الحالي مدعومة باالنتعاش التدريجي في أسعار النفط العالمية. لكنه شدد في المقابل على أن تلك 
الدول التي عانت من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة في السنوات الثالث الماضية جراء انهيار أسعار النفط في 
2015 - 2016، لن تتمكن من تحقيق قفزة كبيرة في معدالت النمو قبل عامي 2019 و2020 نظراً لتباطؤ نمو 

أسعار الخام العالمية واستمرار االصالحات الجذرية التي تجريها تلك الدول لضبط موازاتها وخفض العجز.
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مجلس إدارة البن��ك المركزي الترك��ي، الدكتور نجدت سنس��وي، 
بمشاركة كل من المدير العام لمصرف السالم الجزائر ناصر حيدر، 
الخبير االقتصادي األول في بنك اس��بانيا المركزي خوسيه رامون 
مارتينيز ريس��ان، والعضو المنتدب لصندوق األندلس اإلس��المي 
لألسهم الخاصة إميليو إس��كارتين. وناقشت الجلسة الفرص الكامنة 
والتحديات الراهنة التي يواجهها التمويل اإلسالمي في منطقة البحر 
األبيض المتوس��ط وأفريقيا، إلى جانب اإلط��ار التنظيمي باعتباره 
حافزاً ف��ي التنمية المس��تدامة للتمويل اإلس��المي وتعزي��ز القدرة 
التنافسية والممارسات الرائدة، باإلضافة إلى التركيز الخاص على 

االتجاهات الناشئة في هذا القطاع.
إمكانيات الصكوك

وخالل الجلسة الثانية، تم تس��ليط الضوء على استكشاف إمكانيات 
الصكوك ف��ي منطقة البح��ر األبيض المتوس��ط وأفريقي��ا ووضع 
العالم��ات التجاري��ة المناس��بة للتمويل اإلس��المي برئاس��ة مديرة 
التخطيط االستراتيجي في المجلس العام عزيزة ياراليفا، بمشاركة 
كل من مديرة المركز للدراس��ات والبحوث في االقتصاد اإلسالمي 
والتمويل نجية لطفي، الش��ريك اإلداري في مؤسس��ة الكافي محمد 
نوري، رئيس مكتب مدريد ومعهد حالل توم��اس غريرو بالنكو، 
والمنس��ق العام في المركز السعودي االس��باني لالقتصاد والتمويل 

اإلسالمي وكلية آي إي لألعمال غونزالو رودريغيز.
ويندرج المنتدى تحت الهدف االستراتيجي الثالث المتمثل في تعزيز 
الوعي وتبادل المعلومات بين األعضاء وأصحاب المصلحة في هذه 
الصناعة، باإلضافة إلى أهمية التعاون مع اتح��اد الغرف التجارية 
 )ASCAME( والصناعي��ة لحوض البح��ر األبي��ض المتوس��ط
البحر األبيض المتوسط والمنطقة األفريقية.والتعريف بش��أن القضايا الحرجة التي تواج��ه الصناعة في منطقة 

التمويل اإلسالمي في استراتيجيات المتوسط وإفريقيا

ش��هد هذا الحدث حضور ع��دد من ق��ادة القطاع المصرف��ي وقادة 
األعمال وصناع القرار من منطقة البحر األبيض المتوسط وأوروبا 

والشرق األوسط.
مسقبل الخدمات االسالمية

وخالل جلس��ات المنتدى، تم التطرق إلى مس��تقبل الخدمات المالية 
اإلسالمية من خالل االبتكار والمواقف االستراتيجية والدولية، وتم 
عرض االستراتيجيات المناسبة لتمكين دور المرأة في تنمية قطاع 

التمويل اإلسالمي.
وفي نفس الس��ياق، نظم المجلس العام ورش��ة عم��ل فنية حضرها 
عدد من أعضاء البن��وك والهيئات الرقابية واإلش��رافية وأصحاب 
المصلحة في المنطقة. والهدف من هذه الورشة هو عرض ومناقشة 
كيفية اس��تعمال المبادئ اإلس��المية ف��ي صياغة المنتج��ات المالية 
اإلس��المية المعاصرة ودراس��ة القضايا المعق��دة المتعلقة بعمليات 

تطوير المنتجات والهندسة المالية اإلسالمية. 
وتعليقاً على المنت��دى، قال األمي��ن العام للمجلس الع��ام، عبد اإلله 
بلعتيق: ش��هدت صناعة الخدمات المالية اإلس��المية نم��واً متزايداً 
خالل العقود األخيرة. وقد تضاعف حجم الصناعة المالية اإلسالمية 
كل 5 سنوات خالل السنوات العشر الماضية. ويتوقع المجلس العام 
بأن يصل حجم صناعة الخدمات المالية اإلس��المية إلى 4 تريليون 
دوالر في نهاية 2020. وهذا التوجه سيس��تمر ف��ي النمو مع زيادة 
االهتمام بأس��واق التمويل اإلس��المية غير التقليدية، وذلك من أجل 
تعري��ف وتطوير أس��واق الخدم��ات المالي��ة اإلس��المية من خالل 

التطورات األخيرة.
افتتح المنتدى بكلمة رئيس��ية لنائ��ب رئيس مجل��س إدارة المجلس 
الع��ام ومحافظ بنك فيص��ل اإلس��المي المصري، عب��د الحميد أبو 
موسى، وعبداإلله بلعتيق. وترأس الجلس��ة األولى للمنتدى، عضو 

أطلـق المجلــس العـام للبنـوك 
اإلسالمية،  المالية  والمؤسسات 
للمؤسـسـات  العالميـة  المظلة 
الماليـة اإلسـالمية بالتعـاون مع 
اتحاد الغرف التجاريـة والصناعيـة 
لحوض البحر األبيـض المتوسـط 
ASCAME والغـرفــة التجـاريــة 
الرابـع  المنتـدى  لبرشـــلـونـة 
في  المتوسـط  األبيـض  للبحـر 
عنوان:  تحت  اإلسـالمية  المالية 
التمويـل اإلسالمي، التركيـز على 
البحـر األبيـض  اســتراتيجيـات 
المتوسـط وأفريقيـا”، في كاسـا 

لوتيا دي مار في برشلونة، اسبانيا.
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جديدة تس��ّهل عمليات الدفع غير النقدي في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا.

هدفن��ا في “أريبا” تس��خير ث��ورة التكنولوجيا الحالي��ة التي تتقدم 
بإيقاع س��ريع لنقدّم لعمالئنا المحليي��ن واإلقليميين مجموعة فريدة 

من خدمات الدفع المبتكرة وبرامج الوالء، وهي:

- إص���دار ومعالج��ة البطاقات، حل��ول الدفع من دون مالمس��ة، 
تقنيات الدفع باألجهزة النقّالة، الحلول الحكومية، برامج العالمات 

المشتركة واستشارات تسويق البطاقات

- قبول الدفع في مجاالت التجارة اإللكترونية، نقاط الدفع، العملة 
الرمزية )tokenization(، الدفع من دون مالمس��ة، ونقاط البيع 

اآللي

- إدارة برام���ج الوالء: جمع نقاط المكافآت واألميال، اس��ترجاع 
دقائق التحدّث )Airtime( واستعادة األموال النقدية.

أين تترّكز أسواقكم الرئيسية؟
حالي��اً، ينصب تركيزنا على منطقة الش��رق األوس��ط، ابتداًء من 

العراق وسنتوّسع في منطقة الخليج في مرحلة الحقة.

ما هي طموحاتكم ألريبا وما هي أهدافكم للمستقبل؟
نح��ن مؤمن��ون بأن االنتق��ال إلى الدف��ع اإللكترون��ي والدفع غير 
النقدي هو الس��بيل إلى المس��تقبل، ويعود بفوائد عدة على عمالئنا 
والمس��تهلكين النهائيي��ن، من حيث المالءمة واألم��ان، وهذه هي 
طموحاتن��ا ف��ي “أريب��ا” التي تتمتع بق��درات تؤهله��ا لتأدية دور 

رئيسي في تعزيز قطاع الدفع.

نح��ن ملتزمون أيضا باالس��تثمار ف��ي األش��خاص والتكنولوجيا 

“أريبا” توفر جديد الدفع المالي اإللكتروني بأمان

أطلقت (Holding)ـ  M1 Financial Technologies التابعة لمجموعة M1 Group، في بداية عام 2017 الحالي، شركة 
areeba المالية المستقلة، واعتبرت خطوة مهمة على الصعيدين االقتصادي والمالي في لبنان. وهي شركة 
وترتكز  واألفراد،  والحكومات  والتجار  للمصارف  الدفع  حلول  تقّدم  المالية،  التكنولوجيا  بمجال  متخصصة 
المنتجات  في  االبتكار  أعلى،  مستويات  الى  بالتكنولوجيا  االرتقاء  هي،  أساسية  مبادئ   3 على  فلسفتها 

والخدمات، وإقامة عالقات موثوقة وطويلة األمد مع عمالئها.

تملك “أريبا” حاليًا 50 ٪ من سوق التجار في لبنان، وتتضمن قائمة عمالئها بعض األسماء البارزة في الساحة 
المحلية، ويرتكز نشاطها في الوقت الحالي في السوق اللبنانية، لكنها تخطط للتوّسع إقليميا في المرحلة 

المقبلة.

رمزي  التجاري  والرئيس  ميقاتي،  ماهر  للشركة  التنفيذي  الرئيس  مع  لقاًء  أجرت  والمستثمر  البنك  مجلة 
الصبوري، تحّدثا خالله عن الشركة وأهدافها وخططها التوّسعية.

ميقاتي:
أطلقتم ش���ركة أريبا في لبنان، بماذا تتميز هذه الخطوة وما هي 

الخدمات التي تقّدمها شركتكم؟
أريب��ا ه��ي ش��ركة متخصصة ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا المالية، 
ويترّكز نش��اطها في تقديم حلول دفع أذكى وأس��رع وأكثر سالسة 
للمصارف والتجار والحكومات واألفراد، كما تستفيد من خبراتها 
المتطّورة ووضعها المالي الصلب ومرونتها العملية لطرح تقنيات 
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مواكبتها بمواردها المحدودة.

الكيانات المس��تقلة تتمتع بموارد وقدرات أكبر للنمو والتوس��ع في 
هذه األعمال.

وإنطالقاً م��ن هذا الواقع، يأتي دور “أريبا”، ككيان مس��تقل، في 
االس��تثمار أكث��ر ف��ي التكنولوجيا واالبتكار خصوص��اً في مجال 
تطوير الدفع الرقمي والدفع عبر األجهزة النقّالة، فضالً عن تقديم 
مجموعة واس��عة من الخدمات والمنتجات بأس��عار تنافسية لجميع 

البنوك في لبنان والمنطقة وللتجار.

هل تتوقّعون إقامة شراكات مع حكومات محلية أو إقليمية؟
هناك إمكانات كبيرة للشراكة مع الحكومة اللبنانية، حيث أن معظم 

المعامالت ال تزال تتم نقداً.

ومن ش��أن التحول إلى المدفوعات غير النقدية والدفع اإللكتروني 
أن يفي��د المواطنين والحكومة على حد س��واء، من حيث المالءمة 
والش��فافية. وهنا يبرز دور أريبا في تقديم الحلول المناسبة لتعزيز 

حياة مسددي الضرائب والموظفين الحكوميين.

م���اذا تخبرنا عن تطور الدفع اإللكتروني ف���ي لبنان. هل تتطور 
الثقة بوتيرة التكنولوجيا نفسها؟

يبرز ف��ي لبنان طلب كبير من قبل المس��تهلكين على االبتكار في 
س��وق الدفع المحلي، األمر الذي أدى الى بقاء المصارف اللبنانية 
س��بّاقة في مجال التكنولوجيات الجدي��دة، ومؤهلة لتزويد عمالئها 
بحل��ول تس��ّهل عليهم حياتهم. هناك حالي��اً أكثر من 5 اآلف جهاز 
للدفع غير التالمسي في كل المناطق اللبنانية لمعامالت الدفع عبر 
حقل قري��ب في محالت الس��وبرماركت ومتاجر البي��ع بالتجزئة 

ومحطات الوقود والمطاعم وغيرها.

هل يس���تخدم المزيد من األشخاص الدفع عبر اإلنترنت؟ وما هي 
وسائل الحماية المتاحة لهم؟

تش��هد عمليات الدفع عبر االنترنت مزيدا من االقبال، ويزداد عدد 
األشخاص الذين يعتمدونه يوما بعد يوم.

التح��دّي الكبير ال��ذي يواجهه هذا الواقع هو أم��ان البيانات، التي 
تعم��ل أريبا على حمايتها من خالل ضم��ان اعتماد وتطبيق أعلى 
مس��تويات معايي��ر األمان للحفاظ عل��ى بيئة آمن��ة وحماية جميع 

بيانات عمالئها.

منصتنا للدفع عبر اإلنترنت توفّر حلوالً كاملة، متكاملة وآمنة وهي 
مخصصة لألعمال ما بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين، 
 )tokenization( من خالل تضمي��ن أدوات مثل العملة الرمزية
التي تسمح للمستخدمين بعدم تخزين معلومات بطاقاتهم االئتمانية 
المتكررة، ما يلغي مخاطر االحتيال.عل��ى موق��ع التاجر، لكن ب��دالً من ذل��ك تولّد رم��زاً للمدفوعات 

الصبوري:
أنت���م تقّدمون خدمات “إدارة دفع إلكترونية” بش���كل مس���تقل، 
لماذا قد تقدم البنوك بشكل عام على التعاقد معكم إلدارة عمليات 

البطاقات، وما فائدة هذه الخطوة ل�“أريبا”؟
لق��د أصبح الدفع اإللكتروني توّجه��ا متزايداً على الصعيد العالمي 
نظرا للوتيرة السريعة لالبتكار، والثورة الكبيرة الحاصلة في قطاع 
الدفع بالبطاقات، وبن��اًء لذلك يقوم بعض المصارف باإلتجاه نحو 
التعاقد مع ش��ركات خارجية مستقلة لمواكبة هذا التطور السريع، 
حي��ث أن المص��ارف تقوم بالتركيز على البيع والتس��ويق وخدمة 
الزبائن، فيما الش��ركة تهتم بالعمليات التي ال تس��تطيع المصارف 

لالرتقاء بأريبا كطرف ثالث لعمليات الدفع إلى مستوى عالمي.

ش���ركتكم جديدة ولي���س لديها س���جل بإنجازات س���ابقة. كيف 
ستضمنون الثقة والصدقية مع العمالء الجدد؟

صحي��ح، هذه ه��ي خطواتنا األولى م��ع “أريبا”، ولك��ن خبرتنا 
الطويل��ة في مجموعة M1، فضال عن خب��رة فريقنا االداري في 
القط��اع المالي والدفع اإللكتروني، هي قاعدة صلبة بالنس��بة الينا 

لضمان الثقة والمصداقية لعمالئنا.

وتمتلك “أريبا” 50 ٪ من س��وق التجار في لبنان وتتضمن قائمة 
عمالئها بعض األسماء البارزة جدا في الساحة المحلية.

منصتنا للدفع عبر اإلنترنت
توّفر حلواًل كاملة وآمنة
وهي مخصصة لألعمال

ما بين الشركات
وبين الشركات والمستهلكين
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أدكوب تصدر سندات بقيمة 3 مليار دوالر

أعلنت ش��ركة بترول أبوظبي الوطني��ة )أدنوك( عن 
إغالق اإلص��دار الناجح الذي قامت به ش��ركة “خط 
أنابيب أبوظبي للنفط الخام” )أدكوب( لسندات بقيمة 3 
مليارات دوالر، الذي يُعتبر أكبر إصدارات الس��ندات 
لجهة غير س��يادية في الشرق األوس��ط. وفاق اإلقبال 
على الس��ندات القيم��ة المطلوبة بأكثر م��ن 3 مرات 
ونص��ف، وبلغت قيمة طلب��ات االكتتاب أكثر من 11 
مليار دوالر، مدفوعة بطلب قوي من جهات استثمارية 

من مختلف أنحاء العالم والشرق األوسط.
وف��ي هذا الصدد، ق��ال وزير دولة الرئي��س التنفيذي 

ألدنوك ومجموعة ش��ركاتها سلطان أحمد الجابر: “حظي هذا الطرح بإقبال كبير من 
المستثمرين في مختلف أنحاء العالم كما تم تسعيره بشكل مناسب”.

سلطان أحمد الجابر

استحوذت ش��ركة توتال الفرنسية العمالقة على أنشطة 
المنبع للغاز الطبيعي المس��ال لش��ركة إنجي الفرنس��ية 
لمراف��ق الكهرب��اء والغاز مقابل 1.5 ملي��ار دوالر في 
صفق��ة من المنتظر أن تجعل “توتال” ثاني أكبر العب 

في سوق الغاز الطبيعي المسال بحصة قدرها 10 %.
وق��ال الرئيس التنفيذي ل�“توت��ال” باتريك  بويانيه: إن 
االس��تحواذ س��يعطي ش��ركته حصة في األس��واق في 
أوروب��ا وآس��يا، حيث أبرم��ت “إنجي” عق��وداً طويلة 
األج��ل للغاز الطبيعي المس��ال، موضحاً أن األنش��طة 
التي تش��ملها الصفقة ستسمح ل�“توتال” بأن تدير حجماً 
إجمالياً يبلغ 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المس��ال 

سنوياً بحلول عام 2020.

“توتال” تشتري أنشطة الغاز
في “إنجي”

باتريك  بويانيه

نقل��ت وكال��ة رويترز 
عن 4 مصادر مصرفية 
خ�ط����ة  أن  مطلع���ة، 
“المملك���ة القابض���ة” 
لتموي����ل  لالقت���راض 
اس����تثمارات ج�دي��دة، 
تعطلت بسبب احتج�از 

مالك الش��ركة األمي��ر الوليد بن طالل ف��ي إطار حملة 
س��عودية لمكافحة الفس��اد. وقال مص��در لرويترز: إن 
التمويل قد تصل قيمت��ه إلى نحو 5 مليارات لاير )1.3 
ملي��ار دوالر(. وكانت “المملكة القابضة” تواصلت مع 
البنوك للحصول على القرض، لكن خطة التمويل جرى 
تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة 

لتمويل شركة األمير المحتجز.
وق��ال المدير المالي للمملكة القابض��ة محمد فهمي: إن 
الشركة لم تطلب من أي بنك التزاماً رسمياً بقرض، وإن 

شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط.

احتجاز الوليد بن طالل
يعطل قرضًا ضخمًا

األمير الوليد بن طالل

حفاوة الضيافة الُعمانية

يضطلع منتجع “س��يكس سينس��يز زيغي باي” بدور فعّال في دعم سلطنة ُعمان من 
أجل توفير وجهة عالمية للس��ياحة بحلول العام 2040، عبر المساهمة في رفع عدد 

الزوار إلى 5 ماليين شخص في إطار استراتيجيتها الممتدة على 20 عاماً.
وتس����عى وزارة الس���ي�اح�ة 
توفي��ر 500  إل��ى  العُماني��ة 
قط��اع  ف��ي  وظيف��ة  أل��ف 
الضياف��ة بحلول عام 2040، 
فيم��ا يضاع��ف المنتجع من 
الس��تحداث  جه��وده  جهت��ه 
فرص العم��ل، وتقديم الدعم 

للوظائف، للعمالة الوطنية.

إجراءات قطرية لجذب االستثمارات

كش��ف رئيس ال��وزراء القط��ري، الش��يخ عبدهللا بن 
ناصر آل ثاني، عن حزمة إجراءات وتش��ريعات تقوم 
بها بالده الس��تقطاب االستثمارات األجنبية، ومواجهة 
الحص��ار المفروض عليه��ا منذ 6 أش��هر. ومن أبرز 
االج��راءات: ع��زم الحكومة إص��دار قان��ون اإلقامة 
الدائمة )لغير القطريين( الذي يس��مح لحاملها بمزاولة 
األنش��طة التجارية وتملك العقار السكني واالستثماري 
- االستمرار بتنويع مصادر االقتصاد والدخل بعيدا عن 

النفط، وسعي الحكومة لخلق بيئة أكثر تنافسية وجذباً لالستثمار، على أن يكون فيها دور 
مهم للقطاع الخاص - اإلعالن عن مشاريع استراتيجية - إنشاء وكالة لتشجيع االستثمار 

- إفساح المجال أمام صناعات جديدة - تنفيذ مشاريع األمن الغذائي والمائي والدوائي.

الشيخ عبد هللا بن ناصر آل ثاني
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أك��د مدير اإلنتاج في ش��ركة أوبر ،جي��ف هولدن، أن 
الشركة س��تعمل مع إدارة الطيران والفضاء األميركية 
)ناس��ا( لبدء خدمة س��يارات األجرة الطائرة )التاكسي 
الطائر(. وقال خالل قمة “ويب س��اميت” في لش��بونة: 
وقعن��ا اتفاقاً لقان��ون الفضاء مع ناس��ا، إلضفاء الطابع 
الرسمي على شراكة للعمل على إدارة الفضاء الجوي. 
وتسعى الخطة الطموحة الستخدام الطائرات الكهربائية 
بحل��ول عام 2020 في لوس أنجلس، داالس، تكس��اس 
وإم��ارة دب��ي. وتوقع هولدن، أن يتم اس��تخدام مثل تلك 
المركبات الطائرة بشكل مكثف بحلول عام 2028 الذي 

تستضيف فيه لوس أنجلس دورة األلعاب األولمبية.

شراكة سعودية مع Virgin Galacticشراكة بين أوبر وناسا

عق��د صندوق االس��تثمارات العامة 
الس����ع�ودي ش�راكة رس����مية مع 
ف��ي  العامل��ة   Virgin Galactic
مجال الفضاء والمملوكة للملياردير 
البريطاني ريتشارد برانسون، حيث 
سيس��تثمر الصن��دوق في الش��ركة 
األم والش��ركات التابع��ة لها حوالى 

1 ملي��ار دوالر أميركي. االتفاق ش��مل أيض��اً إمكانية تقديم الصن��دوق لحوالى 480 
مليون دوالر إضافية مس��تقبالً لالس��تثمار في هذا المجال الذي تعول عليه الس��عودية 
كثيراً ضمن رؤيتها لعام 2030، إذ من المنتظر أن تستفيد من عائد مالي كبير إضافةً 
لخبرات في مجال الفضاء. كما التقى برانسون، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
وقَبَِل عرضاً لشغل منصب في مجلس إدارة المدينة االستثمارية الجديدة “نيوم”، وقال: 
“طلب مني أن أكون عضوا في مجلس اإلدارة، وأن أدير مشروعا أو اثنين في المدينة 

الجديدة المقامة على البحر األحمر، وأنا مسرور بهذا، وسأقبل بتلك المهمة”.

محمد بن سلمان وريتشارد برانسون

“سوفت بنك” يستثمر في السعودية

تخط��ط مجموع��ة “س��وفت بن��ك” 
اليابانية اس��تثمار ما يص��ل إلى 25 
مليار دوالر في السعودية خالل 3 أو 
4 سنوات قادمة. إذ تعتزم تخصيص 
15 مليار دوالر لالستثمار في مدينة 
“نيوم” الجديدة، المزمع بناؤها على 
س��احل البح��ر األحم��ر. كم��ا ينوي 

صندوق رؤية س��وفت بنك الذي يضم اس��تثمارات من الصندوق السعودي تخصيص 
10 مليارات دوالر لالستثمار في شركة الكهرباء السعودية المملوكة للحكومة.

تسعى شركة ابن سينا فارما، إحدى كبرى شركات توزيع 
األدوية في مص��ر، لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه 
)90.14 ملي��ون دوالر( كح��د أقصى من طرح 40 % 
من أسهمها في البورصة. وتضطلع شركة بلتون المالية 
القابضة بدور مدير الطرح الوحيد ألسهم ابن سينا فارما، 
بينما تتولى فاروس دور المستشار المالي المستقل. ونقلت 
“رويترز” عن المدير بقطاع بنوك االستثمار في بلتون، 
محم��د األخضر، أن 85 % من أس��هم طرح ابن س��ينا 
سيكون للمؤسسات المالية واألفراد ذوي المالءة المالية 

بينما ستطرح النسبة الباقية على الجمهور.

ابن سينا فارما تطرح 40 %
من أسهمها

مصر تفتتح أكبر مزرعة سمكية في المنطقة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
عدداً من المشروعات التنموية في محافظة 
كفر الش��يخ، المطلة على البحر المتوسط، 
بقيم��ة 4 ملي��ارات جني��ه )227 ملي��ون 
دوالر(. ومن أبرز المشروعات، المرحلة 
األولى من مشروع مزرعة لتربية األسماك 
عل��ى س��احل البح��ر األبيض المتوس��ط، 

بمنطق��ة بركة غليون في المحافظة، تمتد على مس��احة 4 آالف فدان، وتعد المزرعة 
األكبر في الشرق األوسط. ويتكون المشروع من مرحلتين، األولى نفذت وسيتم تربية 
أسماك من أصناف “اللوث، الدنيس، القاروص، والوقار”، أما المرحلة الثانية فستقام 

على مساحة 9 آالف فدان، وقد بدأ العمل في حفر األحواض السمكية لهذه المرحلة.

21



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2017

ق���ال وزي���ر المالي���ة 
المغ�رب����ي مح�م������د 
بوس����عي�د: إن القط�اع 
إعفاء  سيشهد  السياحي 
المستثمرين من واجبات 
تس����ج�ي��ل األراض��ي 
المقتناة بغرض تش���ييد 

مؤسس��ات فندقية، وذلك وفق شروط محددة، باإلضافة 
إلى منح مؤسس��ات التنشيط الس��ياحي نفس االمتيازات 
الضريبية للمنشآت الفندقية، مضيفاً أن مشروع القانون 
يعطي األولوية لتش��غيل الش��باب بما يناه��ز 100 ألف 
منص��ب عمل. ما قد يؤدي بحس��ب التوقع��ات إلى نمو 

اقتصادي في حدود 3.2 %.

المغرب 2018 ...
أولوية لالستثمار والتشغيل

محمد بوسعيد

العام لشركة  قال المدير 
س���وناطراك الجزائرية 
عبد المؤم��ن ولد قدور، 
إن��ه يخط��ط الس��تثمار 
دوالر  م�ل�ي�������ار   50
أميركي خالل الس�نوات 
بمع��دل  المقبل��ة،  ال���5 
10 م�ل�ي�����ارات دوالر 
س��نوياً، يتم إنفاقها على 

نشاطات االستكش��اف واالستغالل والتكوين. وأضاف: 
أن المرحل��ة الحالية هي تحضير لمخطط تطوير مجمع 
“توات غاز” الذي س��يتم إنجازه خالل 5 سنوات، بينما 
األرقام الدقيقة الس��تثمارات المش��روع ستكون جاهزة 
خالل س��نة 2018. مشيراً إلى أن المخطط الذي يهدف 
إلى حسن استغالل الموارد واختيار موظفين أكفاء، لن 
يكون محصوراً فقط في “سوناطراك” األم بل سيشمل 

أيضاً جميع فروعها.
على صعيد آخر، وقعت “س��وناطراك” عقداً مع شركة 
بيكر هيوز األميركية التابعة لمجموعة جي.إي  يقضي 
بإنشاء مشروع مشترك  بين الشركتين ومصنع لمعدات 
النفط في الجزائر بتكلفة 45 مليون دوالر، حيث ستملك 
“س��وناطراك” حص��ة 51 % في حين س��تملك “بيكر 
هي��وز” الحصة الباقية، وس��يكون مقر المش��روع في 

أرزيو، غرب الجزائر.

استثمارات ضخمة لـ“سوناطراك”

عبد المؤمن ولد قدور

روسيا تنقب عن ذهب السودان

وقعت الحكومة الس��ودانية مع ش��ركة روسية 
اتفاقية الستكش��اف الذهب والمع��ادن األخرى 
بش��رق الس��ودان. ووقع االتفاق عن الحكومة 
الس��ودانية، وزير المعادن هاش��م علي س��الم، 
ومن ش��ركة ميراغولد مديرها العام، ميخائيل 
بوتوبكين. وأعرب سالم، عن “أمله في تواصل 
التعاون مع الجانب الروس��ي من خالل عالقة 
الش��راكة االقتصادية ، كما حث الش��ركة على 
ضرورة تحقيق اإلنت��اج في أقرب فترة. وتبلغ 

احتياطيات السودان المؤكدة من الذهب تبلغ 533 طناً، بينما وصل اإلنتاج خالل الفترة 
من العام 2008 وحتى كانون الثاني/يناير 2017 أكثر من 500 طن.

هاشم علي سالم

فرنسا تستثمر توليد الكهرباء في مصر

كش��ف بيان لش��ركة كهرباء فرنس��ا أنها ستقوم ببناء وتش��غيل محطتين لتوليد الطاقة 
الشمسية في مصر بقدرة 100 ميغاواط بالشراكة مع المجموعة المصرية “السويدي 
إلكتريك” بدءاً من 2018. وأضاف البيان: أن المش��روعين في جنوب مصر يشكالن 
جزءاً من مجمع بنبان لتوليد الطاقة من الش��مس. كما أعلنت شركة فولتاليا الفرنسية، 
أنه��ا فازت بمش��روع للطاقة الشمس��ية لتوليد الكهرباء بطاقة 25 ميغ��اواط، على أن 

يب��دأ التنفي��ذ مطل��ع 2018، ويب��دأ 
التش��غيل التجريبي في الربع الثاني 
م��ن 2019. ه��ذا وتس��عى مص��ر 
لتنويع مص��ادر الطاق��ة واالعتماد 
بش��كل أكثر عل��ى الطاق��ة النظيفة 
لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء، 
إضافةً إلى دعم التوسعات العمرانية 
الجديدة كما المشروعات الصناعية.

استكشافات جديدة لـ“نفط الكويت”

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة “نفط الكويت” 
، عبدهللا الس��ميطي، أن ش��ركته تعكف على تنفيذ 
خطة لدع��م عمليات استكش��اف النف��ط واإلنتاج، 
باستثمارات قيمتها 5 مليارات دينار )16.5 مليار 

دوالر( خالل 5 سنوات.
وقال الس��ميطي: “إن الخطة ستبدأ في 2018، من 
خالل البدء باستكشاف 6 آبار جديدة للنفط في المياه 
اإلقليمي��ة”. موضحاً أن خطط الش��ركة التطويرية 
واالس��تثمارية، س��ترفع الطاقة اإلنتاجية من 3.15 

مليون برميل يومياً، إلى 3.65 مليون برميل يومياً بحلول عام 2022.
عبدهللا السميطي
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عرضت نوفارتس السويس��رية لصناعة األدوية شراء 
أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز الفرنسية في اتفاق قيمته 
3.9 مليار دوالر نقداً لتعزيز محفظة عالج األورام في 
أكبر شركات العالم المتخصصة في صناعة األدوية التي 
ال تصرف إال بأمر الطبيب. وقالت نوفارتس التي تتخذ 

من بازل مقراً: إنها ستمول االتفاق من خالل ديون.
وتس��عى نوفارتس إلى ض��م قطاع العالج اإلش��عاعي 
التابع ألدفانس��د أكس��يليريتور أبليكش��نز الذي يستخدم 
كميات ضئيلة من المركبات المش��عة ليس فقط لتكوين 
ص��ور وظيفية لألعضاء والمناطق المصابة لكن أيضاً 

لعالج أمراض مثل السرطان.

ملكة بريطانيا تستثمر في مالذات ضريبية

“نوفارتس” تعرض شراء
“أدفانسد أكسيليريتور”

أف��ادت وس��ائل إعالم بريطانية ش��اركت ف��ي تحقيق 
استقصائي قاده التكتل العالمي للصحافيين االستقصائيين 
)آي س��ي آي جي( استناداً إلى وثائق مالية مسّربة، أن 
حوالى 10 ماليين جنيه اس��ترليني )13 مليون دوالر( 
من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان 
وبرمودا. واس��تثمرت أموال الملك��ة في هذه المالذات 
الضريبية من قبل “دوقية النكاس��تر”، وهي صندوق 
اس��تثماري خاص مس��ؤول ع��ن إدارة أم��وال الملكة 

وعائداتها. وأكدت متحدثة باسم “دوقية النكاستر” أن “كل استثماراتنا تخضع لتدقيق 
ش��امل وهي ش��رعية بالكامل”، وأضافت: نحن نقوم بعدد من االس��تثمارات بما فيها 
اس��تثمارات في صناديق في الخارج. وشددت المتحدثة على أن هذه االستثمارات في 

الخارج ضئيلة وتساوي 0.3 % فقط من القيمة االجمالية للدوقية.

“إيني” تشّغل رقعة نفطية في ُعمان

قالت شركة النفط اإليطالية العمالقة “إيني” إنها وقعت اتفاقاً للتنقيب وتقاسم اإلنتاج 
تدي��ر بموجب��ه الرقعة 52 الواقعة قبالة س��واحل س��لطنة عمان. وس��تملك الش��ركة 

85 % م��ن االمتي��از بينما 
تحوز ش��ركة النفط العمانية 
النسبة  لالستكشاف واإلنتاج 
“إين��ي”  ووقع��ت  الباقي��ة. 
اتفاقاً لتخصيص 30 % من 
االمتياز لشركة قطر للبترول 
مما س��يبقي على 55 % في 

حوزة شركات تابعة لها.

استثمارات روسية ايرانية بـ30 مليار دوالر

وقعت شركة روسنفت الروسية مع شركة النفط الوطنية 
اإليراني��ة اتفاق إطار للعمل معا في عدد من المش��اريع 
“االستراتيجية” في إيران باستثمارات تصل قيمتها إلى 
30 مليار دوالر، حس��بما أكد الرئيس التنفيذي للشركة 
الروس��ية العمالقة إيغور سيتش��ن. وت��م توقيع االتفاق 
أثناء زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين للجمهورية 
اإلس��المية، ويأتي ه��ذا االتفاق  في إطار اس��تراتيجية 

للرئيس الروس��ي الستعادة النفوذ السياس��ي واالقتصادي لموسكو في المنطقة الذي 
ضعف جّراء انهيار االتحاد الس��وفيتي. وقال سيتش��ن: إن االتفاق يمهد الطريق أمام 
وثائ��ق ملزم��ة قانوناً س��توقع في غضون عام، كاش��فاً أن االنتاج من المش��روعات 
المش��تركة م��ن المتوقع أن يصل في ذروته إلى 55 مليون طن س��نوياً )1.1 مليون 

برميل يومياً(.

إيغور سيتشن

تعتزم شركة الطاقة اإلسبانية “سيبسا” رفع استثماراتها 
خ��الل 2018 ، وقال الرئيس التنفيذي بيدرو ميرو: إن 
الشركة خصصت ما يزيد عن مليار يورو الستثمارات 
جديدة، كما تتطلع لفرص متعددة للنمو في آسيا وأميركا 
الالتينية ومناطق أخرى. مضيفاً أن مجلس اإلدارة وافق 
على ميزانية الشركة ووافق أيضاً على تخصيص مليار 
إلى ملياري يورو الستثمارات جديدة للعام القادم. وتملك 
مبادلة، ذراع االستثمار لحكومة أبوظبي، حصة قدرها 
100 % في “سيبسا” منذ 2011، حينما تقدمت بعرض 
استحواذ ضد مساهمي أقلية من بينهم “توتال” الفرنسية.

“سيبسا” اإلسبانية تستثمر
بمليار يورو

بيدرو ميرو
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نحن مقتنع��ون أن البيان��ات االقتصادي��ة العالية الج��ودة هي حجر 
األساس الضروري التخاذ القرارات االستراتيجية في أي شركة”.

البيانات االقتصادية
في السياق نفسه، سلّط تميم عقيقي الضوء على القيمة المضافة التي 
تقدمها هذه المنصة للخبراء االقتصاديين، قائالً: “س��ترتقي منصة 
برايت بلبنان إلى مصافي األسواق المتقدمة في ما يتعلّق بالوصول 
إلى البيانات االقتصادية. وستس��اعد هذه المنصة أصحاب األعمال 
والباحثين على اكتش��اف الفرص عل��ى امتداد قطاع��ات االقتصاد 
اللبناني كافة، م��ن خالل االس��تناد إلى أنظمة الرس��وم وبرمجيات 
إدارة البيان��ات األكث��ر تقدًما ف��ي العال��م. ويش��رفنا أن نتعاون مع 
موديز أناليتيكس في دعم هذه المبادرة الجيدة التي اتخذها بنك لبنان 
والمهجر لألعمال لدعم وتس��هيل وصول أصحاب العالقة، محليين 

ودوليين، إلى البيانات”.
وقد ق��ام عقيقي بعرض مباش��ر عن أب��رز مميزات موق��ع برايت. 
أما الدكتور عنداري، فن��ّوه بأهمية منص��ة BRITE قائالً: “نحن 
كمصرف لبن��ان، نود أن نس��تغل ه��ذه الفرصة لنعل��ن عن إطالق 
مبادرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وإدارة اإلحصاء المركزي 
لتطوير أنظمة البيان��ات لدينا واالنتقال إلى نظ��ام SDMX )تبادل 
البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية Metadata( في خالل مدة 
تراوح ما بين س��نة وسنتين. ويهدف هذا المش��روع إلى وضع نظم 
وتحديث أنظمة وآليات تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية  
البيانات في منصة واحدة وتجعلها متوافرة للجميع”.)Metadata(. ومن هن��ا ندعم مب��ادرة  BRITE التي تجمع هذه 

“برايت” منصة للبيانات حول االقتصاد اللبناني

موقع الكتروني
أتت “برايت” مؤش��رات بنك لبنان والمهجر لألبحاث واالتجاهات 
 BRITE, BLOM Research Indicators and( االقتصادية
Trends in the Economy(، كنتيجة لتع��اون ما بين بنك لبنان 
والمهجر وإيكونومينا  أناليتيكس، ومودي��ز أناليتيكس، وهي موقع 
إلكتروني يق��دّم أبحاث��اً وأدوات تحليلية مجانية عالي��ة الجودة، إلى 
جانب عدد من خدمات الدعم المهمة المصممة خصيًصا للش��ركات 
ولتغطية االقتصاد اللبنان��ي. وفي حين نادراً م��ا تتوافر المعلومات 
الموثوق��ة مجاناً عل��ى اإلنترن��ت، تعتب��ر برايت الموقع المنش��ود 
لألكاديميين والباحثي��ن والمتخصصين الذين يبحثون عن معلومات 

اقتصادية ملفتة مجاناً.
بداية، رحب سعد أزهري، بالحاضرين وألقى كلمة أكد فيها حرص 
المصرف على المضي بالعمل واإلنجازات، ليس فقط في المجاالت 
المصرفي��ة والمالية ب��ل في مج��االت األبحاث والدراس��ات أيضاً. 
فقد كان البنك من الرّواد في إطالق مؤش��رات مهّمة عن االقتصاد 

اللبناني وأسواقه المالية.
م��ن جهت����ه، ق��ال الدكت��ور عس������ي�ران: أدى التع��اون بي���ن 
BLOMINVEST وECONOMENA إلى بناء هذه المنصة 
التي أصبحت في متناول الجميع ومجاناً. وهي بوابة عالمية المستوى 
مع رس��م ديناميكي Dynamic Charting، وسهلة االستخدام، في 

حين تشمل أكثر من 5000 مؤشر عن االقتصاد اللبناني.
بدوره، قال لوكا ماني��ه: “تؤمن موديز أناليتيكس بالدور األساس��ي 
الذي تؤديه البيان��ات واألبحاث االقتصادية وق��د وضعت فريقًا من 
المتخصصين في البيانات واالقتصاديين لدراسة االقتصاد العالمي. 

أطلق بنك لبنان والمهجر لألعمال، المصرف االستثماري التابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر، منصة برايت 
BRITE، وهي منصة مبتكرة ومجانية للبيانات واألبحاث االقتصادية، وذلك في مؤتمر عقد برعاية وحضور النائب 
الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، في فندق فور سيزنز بيروت. وحضر المؤتمر رئيس مجلس 
إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري، مدير عام بنك لبنان والمهجر لألعمال الدكتور فادي عسيران، 

مؤسس إيكونومينا أناليتيكس تميم عقيقي، والمدير التنفيذي لموديز أناليتيكس ولوكا ماغني.
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واألسعار والضرائب والرس��وم والفوائد أثناء التنفيذ بحوالى 25.4 
مليون دينار كويتي )84 مليون دوالر( منها حوالى 8 ماليين دينار 
)26.5 مليون دوالر( بالعملة األجنبية. وستتولى الحكومة المصرية 
تغطية باق��ي تكاليف المش��روع، وكذلك أي��ة زيادة ق��د تطرأ على 
التكاليف المقدرة لتنفيذه. ومن المتوقع أن يس��تغرق تنفيذ المشروع 

3 سنوات.

استصالح أراضي
أما المش��روع الثاني بحس��ب نصر، فه��و اتفاقية لتمويل مش��روع  
اس��تصالح 400 الف فدان في شمال س��يناء  بقيمة 5 ماليين دينار 
كويت��ي )16.5ملي��ون دوالر(، حيث يس��تهدف المش��روع إحداث 
أثر تنم��وي واجتماع��ي مس��تدام في مص��ر بصفة عامة وش��مال 
س��يناء بصفة خاصة، وس��يترتب عليه توفير فرص العمل للشباب 
الخريجين، وإتاحة الفرصة إلنش��اء مجتمع س��كني بالمنطقة لرفع 
المستوى الحضاري وتنمية البيئة السيناوية والمجتمعية عن طريق 
زيادة الرقعة الزراعي��ة، فضالً عن مس��اعدة المزارعين على نقل 
محاصيلهم الى األسواق وتس��هيل مرور األسمدة والمبيدات وزيادة 
الث��روة الحيوانية، عالوة عل��ى توفير فرص عمل لم��ا يزيد عن 5 

آالف شخص وتشجيع االستثمار في المنطقة.
جدير بالذكر، أن الصن��دوق الكويتي للتنمي��ة االقتصادية العربية، 
مؤسس��ة كويتية تقوم بجهود إنمائية للدول العربي��ة والدول النامية. 
ويقوم الصندوق بتقديم المس��اعدات لتمويل تكاليف إعداد دراسات 
الجدوى الفنية واالقتصادية للمش��روعات اإلنمائي��ة في هذه الدول، 
المؤسسات التنموية الدولية واإلقليمية.وتدري��ب الك��وادر الوطنية، إضاف��ة الى المس��اهمة في رأس��مال 

 عبد الوهاب البدروسحر نصر

الصندوق الكويتي يدعم مشاريع تنموية في سيناء

وفي هذال السياق، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، عبد 
الوهاب البدر، حرص الصندوق على دعم المشروعات في سيناء، 
موضح��اً أن الصندوق دعم مص��ر حتى اآلن بنح��و 2.763 مليار 
دوالر، وجهت لتمويل 44 مشروع تنموي في مجاالت عدة، إضافة 

الى 15 منحة فنية بقيمة حوالى 52 مليون دوالر.

مشروع مياه
وفي تفاصيل المش��اريع، أوضحت س��حر نصر أن االتفاق االول، 
هو لتمويل مش��روع توصيل ش��بكات وروافع مياه الش��رب بمدينة 
العريش بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي )قرابة 42 مليون دوالر(، 
في إط��ار برنامج الحكوم��ة المصرية لتنمية ش��به جزيرة س��يناء. 
وذكرت الوزيرة المصرية، أن المش��روع يهدف إلى تطوير البنية 
األساس��ية لمنظومة مياه الش��رب لتتواكب مع التزايد الس��كاني في 
مدينة العريش حتى عام 2037، ما يس��اهم في رفع مستوى التنمية 
المس��تدامة بالقطاعات المختلفة للمدينة سواء الس��كنية أو السياحية 
وغيرها، ويأتي هذا التمويل في إطار البرنامج التمويلي الذى يساهم 
به الصندوق الكويتي، والذى تبلغ قيمته اإلجمالية نحو 900 مليون 
دوالر على مدار 3 س��نوات لتمويل مش��روعات برنامج تنمية شبه 

جزيرة سيناء.
من جهته، ذك��ر صن��دوق التنمية الكويت��ي في بيان أن المش��روع 
يتكون بش��كل رئيس��ي م��ن األعم��ال المدني��ة والكهروميكانيكية 
الالزمة لتطوير وتوسعة منظومة المياه القائمة في العريش، إضافة 
إلى الخدم��ات الهندس��ية االستش��ارية لمراجعة التصامي��م النهائية 
واإلش��راف على التنفيذ للجزء “ب” من المش��روع . ووفقاً للبيان، 
تقدر التكاليف الرأسمالية للمشروع، بما في ذلك احتياطيات الكميات 

وقعــت وزارة االسـتثمار 
والتعاون الدولـي المصرية، 
الصندوق  مع  اتفاقيتيـن 
للتنميـــة  الكويـتـــي 
االقتصادية العربية، بقيمة 
إجمالية بلغت 17.5 مليون 
دينــار (58 مليـون دوالر)، 
لدعم مشـروعات تنموية 

في شـبه جزيرة سـيناء.
جاء ذلك على هامش زيارة 
وزيرة االسـتثمار والتعاون 
الدولي المصرية سحر نصر 

إلى دولة الكويت.
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وفي الس��فانية، حصلت ش��ركة اإلنش��اءات البترولية الوطنية التي 
مقرها أبوظبي ومجموعة مكديرموت انترناشيونال األمريكية على 

عقود ألشغال إضافية في الحقل النفطي.
وقال الناصر: إن��ه على الرغم من هذه المش��اريع، ف��إن أرامكو ال 
تهدف إلى زيادة إجمالي طاقتها االنتاجية القصوى المس��تدامة التي 

تبلغ حالياً 12 مليون برميل في اليوم.

إنتاج المياه والكهرباء
وفي السياق نفسه، قال الناصر، إن جزءاً من التوسع في إنتاج الغاز 
س��يذهب إلى محطات إنتاج المياه والكهرباء في السعودية، والجزء 

اآلخر اللقيم سيذهب للصناعات البتروكيماوية.
وأض��اف أن الخطة التي تس��ير عليه��ا “أرامكو الس��عودية” هي 
رفع اس��تخدامات الغاز في محطات التحلية والكهرباء من 50 إلى 
70 في المئة، وهي من أعلى النس��ب في العال��م. وأكد أن مصانع 
البتروكيماويات التي ستنشأ في الفترة المقبلة سيتم توفير اللقيم لها، 
الفتاً إلى أن خطة الش��ركة هي إنتاج 12 ملي��ون برميل من النفط 
الخام يومياً، في إش��ارة إلى اتفاقي��ة حقل الضلوف الت��ي أبرمتها 
الش��ركة إلنتاج 600 ألف برميل، والتي قال إن الش��ركة لم تحدد 
حتى اآلن توقي��ت إنتاجه��ا ألن االتفاقية ه��ي لألعمال الهندس��ية 

المبدئية.
ولفت إلى أن “أرامكو السعودية” س��ترفع إنتاجها من الغاز من 16 
مليار قدم مكعب إلى نحو 20 مليار قدم مكعب بحلول عام 2021 ، 
وذلك ضمن خطة أعلنتها الش��ركة ع��ام 2016 للوصول إلى إنتاج 

23 مليار قدم مكعب بحلول عام 2025.
وش��دد عل��ى أن “أرامك��و” لم تس��حب أي مش��اريع م��ن مقاولين 
من الشركات واالختيار يكون على العمل واألسعار.متعثرين، الفتاً إلى أن مشاريع تطرحها الشركة يتقدم لها عدد كبير 

اتفاقيات عالمية لـ“أرامكو” بـ4.5 مليارات دوالر

تفاصيل االتفاقات
وقعت “أرامكو” اتفاقاً مع ش��ركة تكنيكاس ريونيداس اإلس��بانية، 
س��تقوم بموجبه هذه األخي��رة ببناء محط��ات لضغط الغ��از لحقلي 
الحوية وحرض، بحيث ستمدد مس��توى الذروة لإلنتاج في الحقلين 
لألعوام العش��رين القادمة. وس��يرفع المش��روع طاقة انت��اج الغاز 

بمقدار 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.
بدورها فازت س��ابيم اإليطالي��ة بعقد تقدر قيمته بنح��و 700 مليون 
دوالر لزيادة الطاقة االنتاجية في محطة الحوية لمعالجة الغاز التي 
من المنتظر أن تبلغ طاقتها اإلجمالية 3.86 مليار قدم مكعبة قياسية 

يومياً بحلول 2021.
من جهة أخرى، فإن العقد مع ش��ركة “تش��اينا بتروليوم بايبالين” 
يقضي بأن تبنى الشركة الصينية خطوط أنابيب للغاز بطول إجمالي 
450 كيلومت��راً بحلول أوائ��ل 2019 لنقل 290 ملي��ون قدم مكعبة 
قياس��ية يومياً من الغاز من حق��ل حرض إلى محط��ة المعالجة في 

الحوية.

الغاز النظيف
وفي هذا الصدد، ق��ال الرئيس التنفيذي ألرامكو أمي��ن الناصر: إن 
االتفاقات التي وقعت تعكس التزامنا بتوفير إمدادات جديدة من الغاز 
النظيف، األمر الذي يساعد على تقليل االعتماد المحلي على حرق 
الوقود الس��ائل لتوليد الطاقة، ويمًكن من زيادة صادرات السوائل، 
ويوفر المواد األولي��ة للصناعات البتروكيميائية وفي الوقت نفس��ه 

يقلل االنبعاثات الكربونية.
وفي مشروع منفصل حصلت شركة جاكوبس انجنيرنغ األميركية 
على عقد لألعمال الهندسية األولية وإدارة خدمات المشروع لمحطة 
جديدة س��تعالج 600 أل��ف برميل من إنت��اج الخام الثقي��ل من حقل 

الظلوف العمالق في شمال شرق الخليج.

لتطوير  إطار سـعيها  في 
أعمالها، وقعت شــركـة 
أرامكـو الســــعـوديـة 
مع شــركات من أوروبـا 
والـواليـــات المتحـــدة 
األميركـيــة والصيــــن 
اتفاقــات  ودولة اإلمارات، 
بقيمــة 4.5 مليارات دوالر 
أميركي ألعمـال التطويـر 
للنفط  في مشـاريع عدة 

والغاز.
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ومضاعفة خ��ال فترات اس��تحقاق قصي��رة ال تتج��اوز العامي��ن، وذلك 
بواس��طة س��ندات تصدرها هيئات س��يادية ذات مصالح خاصة. وبطبيعة 
الحال، ينطوي ه��ذا النوع من االس��تثمار على مخاطر أس��عار الصرف. 
فعلى الرغم أنه من غير المؤك��د ارتفاع قيمة اللي��رة التركية، لكن يبدو أن 

عصر االنخفاضات السريعة في أسعار الصرف قد انتهى”.

من جهٍة أخ��رى، وفي ظ��ل تحس��ن أداء االقتص��اد األوروب��ي وانتعاش 
األس����واق المالي���ة عل��ى م���دى العامي���ن الماضيي���ن، يق����دم القط�اع 
المصرفي ف��ي أوروبا بدوره العدي��د من الفرص االنتقائية، وهو ما أش��ار 
إلي��ه غابرييل زانينت��ي بقوله: “عان��ت المصارف األوروبية من مش��اكل 
االس��تقرار خال فترة الركود األخير التي تعرضت له��ا في عام 2012، 
وذلك بس��بب عبء الديون المتعثرة، لكن هناك العدي��د من الفرص الحالية 
لجني عائدات جذابة من االستثمار في األسهم واألوراق المالية ذات العائد 
الثابت على حد س��واء. كما أن تقلبات أس��عار األس��هم، وعائ��دات التدفق 
النقدي، والقدرة على تعزيز الحصة الس��وقية، جميعها من المواضيع التي 
هذا القطاع”.من المتوقع اس��تمرارها في تعزيز حركة تش��تت عائدات األصول ضمن 

غابرييل زانينتي

االنتعاش األوروبي يوفر فرصًا استثمارية واعدة

مصدر العائدات
أما بالنسبة للمستثمرين الذين ال يرغبون بتحمل المخاطر 
اإلضافية لسوق األس��هم، فإن شركات الس��ندات الهجينة 
ستش��كل مصدر عائدات محتمل بالنس��بة له��م، حيث في 
إمكان المحفظة االس��تثمارية المتنوعة لشركات السندات 
الهجين��ة تقديم مس��توى عاٍل م��ن المخاطر اس��تناداً على 

موجة االنتعاش النمو المتواصلة في قلب أوروبا.

وهو ما تطرق إليه غابرييل زانينتي قائاً: “عند مقارنتها 
بالس��ندات ذات العائد المرتفع، نجد بأن عائدات الس��ندات 
الهجينة الحالي��ة أكثر اس��تقطاباً وجاذبيةً مما س��بق. فهي 
توفر مخاط��ر عالية لمصدري الس��ندات على المس��توى 
االس��تثماري في قلب أوروبا، لكنها تجن��ي عوائد معتدلة 
المخاطر وأكثر جاذبية من األصول األخرى بسبب البنية 

الثانوية”.

وعلى الرغ��م من تركي��ز االهتمام بالدرج��ة األولى على 
قلب أوروبا، إال أن التحس��ينات في حال��ة االقتصاد الكلي 
لم تقتصر على هذه المنطقة فحسب، حيث تستفيد األسواق 
الصاعدة في أوروب��ا من حالة االس��تقرار التي تش��هدها 
أسعار المنتجات األولية على الصعيد العالمي، إلى جانب 
ارتفاع حجم تداوالت التجارة الدولية، وتحس��ن معنويات 
المس��تثمرين، حيث تش��هد دول بولندا، وروس��يا، وتركيا 
موجة من االنتعاش االقتصادي، فاستقرت أسعار صرف 
عماتها بعد سنوات من انخفاض قيمتها أمام قيمة صرف 

عمات الدول المتقدمة.

االستثمار في السندات
وأفاد غابريي��ل زانينتي قائ��اً: “من الفرص التي أش��رنا 
إليها االس��تثمار في الس��ندات المالي��ة ذات العائ��د الثابت 
المقوم��ة باللي��رة التركي��ة، والت��ي تجن��ي عوائ��د كبيرة 

بالتزامن مع تحسن الظروف االقتصادية، وانتعاش األسواق المالية التي شهدتها أوروبا مؤخراً، ظهرت اختالفات 
كبيرة على مستوى هذا القطاع شملت كل األصول في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال رئيس قسم االستثمارات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جي بي مورغان 
أنحاء  زانينتي: “أعتقد بأن األصول الخطرة توفر فرصاً حقيقية لجني عوائد جذابة في كل  الخاص غابرييل 
الصعيد  على  األسواق  وتحسن  العالمي،  لالقتصاد  المبشرة  التوقعات  إلى  استناداً  وذلك  األوروبية،  المنطقة 
المحلي. وبعد تحقيقها ألداٍء متميز على مدى السنوات األخيرة، يبدو أن المنطقة ستدخل فترة ستتنامى فيها 

أهمية االنتقائية التفصيلية”.
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بأهداف االس��تحواذ والش��ركات المدرجة حديثاً”. أضاف: “ومع ذلك، ال يمكن اعتبار 
هذا النوع من الصفقات على أنها محس��ومة، خصوصاً وأن خ��روج بريطانيا الصعب 
من مظلة االتحاد األوروبي وانهيار اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية “نافتا” على 
حد سواء ال تزال تش��كل تهديداً حقيقياً وماثالً. وبالتالي، س��يتطلب األمر من الشركات 

االستمرار في التفكير جدياً بوضع إطار عمل للتجارة واالستثمار الحر”.

التطورات اإليجابية
وأش��ار الرئيس العالمي لصفق��ات الدمج واالس��تحواذ في “بيكر مكن��زي” مايكل دي 
فرانكو، بالقول: “لقد س��ارت األمور في عام 2017 كما توقعن��ا، وكان هناك عدد من 
التط��ورات اإليجابية في االقتص��اد العالمي الت��ي أدت الى ارتفاع قي��م صفقات الدمج 
واالس��تحواذ العالمية في العام 2018، من مبلغ 3 تريليون��ات دوالر أميركي إلى 3,2 
تريليونات دوالر، وهو ما يمثل ثالث أعلى قيمة صفقة س��نوية من��ذ عام 2001 وثاني 

أعلى قيمة صفقة سنوية منذ األزمة المالية في العام 2008”.

وإلى جانب التطورات االقتصادية اإليجابية، هناك عدد من القوى الدافعة االستراتيجية 
الرئيس��ية التي ستس��اعد في زيادة أنش��طة الدمج واالس��تحواذ في العام 2018، ومن 
ضمنها: البح��ث عن فرص النم��و والعائ��د واللجوء إل��ى االتحاد لتأس��يس االئتالفات 
عجلة تغيير نمط إنجاز األعمال.المشتركة، وتوظيف رأس المال غير المس��تثمر وتبني عمليات الدمج واالستحواذ لدفع 

3 تريليونات دوالر عمليات الدمج واالستحواذ في 2018

محركات االقتصاد
كان ع��ام 2017 فت��رة تخ��وف بالنس��بة لصانعي 
الصفق��ات العالميين، وف��ي حين كان م��ن المؤكد 
بأن هن��اك تباط��ؤاً اقتصادياً، إال أنه ل��م يصل إلى 
حافة الهاوية خالفاً لما توقعه البعض. وفي أعقاب 
الزخم المكتس��ب الذي اس��تجد في النصف الثاني 
من عام 2017، يتوقع تقرير “توقعات المعامالت 
العالمية”، الذي تم إعداده بالتعاون مع “أوكسفورد 
إيكونوميكس”، بأن يشهد العام 2018 نشوء ذروة 
دورية للعديد من محركات صفقات االقتصاد الكلي 
والصفق��ات المالية، وسيش��هد الع��ام 2018 أعلى 
نقطة ف��ي قمة دورة تل��ك الصفق��ات ألكبر مراكز 

للصفقات في العالم.

ويقوم التقرير بتس��ليط الضوء كذلك على س��بب 
تنامي الش��عور بالثقة لدى المس��تثمرين في العالم 
مع اقتراب العام 2018 وتحسن معنوياتهم وتزايد 
إقباله��م، متأثرين بعدد من االتجاه��ات اإليجابية، 
مثل التج��ارة العالمية والنمو االقتص��ادي األكثر 
ازده��اراً، فض��الً ع��ن تحس��ن تقيي��م األس��هم 
والتوقعات المتواترة بانخف��اض تكلفة التمويل في 

األسواق الناشئة.

توقعات أكثر تفاؤالً
وقال رئيس مجلس اإلدارة العالمي لشركة “بيكر 
مكنزي” ب��ول رولينس��ون: “بعد أن س��اد هناك 
بعض العقب��ات والتحديات البس��يطة التي عّكرت 
صفو األداء االقتصادي ف��ي عام 2017، تتراءى 
لدين��ا اليوم توقعات أكث��ر تفاؤالً ب��إزاء االقتصاد 
العالمي وأنشطة الصفقات في عام 2018، طالما 
لن يكون هناك مزيد من القيود على التجارة الحرة 
العالمية. نتوقع ح��دوث انتعاش في صفقات الدمج 
واالس��تحواذ وأنش��طة االكتتاب العام، نظراً ألنه 
سيتنامى لدى صانعي الصفقات والمستثمرين قدر 
أكبر من الثقة في تص��ورات األعمال ذات الصلة 

“بيكر  العالمية  المحاماة  الصادر عن شركة  العالمية”  المعامالت  “توقعات  تقرير  الثالثة من  النسخة  جاءت 
وتيرة  تسريع  في  حاسم  أثر  لها  سيكون  المستجدة  العوامل  من  العديد  هناك  أن  في  لتحسم  مكنزي”، 
الصفقات على النطاق العالمي في عام 2018، ومنها تراجع حدة المخاطر االقتصادية والسياسية الرئيسية 

وظهور القوى المحركة اإليجابية لصفقات االقتصاد الكلي.
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كش��ف مص��در ف��ي وزارة النف��ط والث��روة المعدنية 
السورية عن احتياطي الغاز المقدر في 3 مواقع شمال 
دمش��ق بنحو 20 مليار متر مكعب، حيث بدأت أعمال 
الحفر باس��تخدام حفارتين األولى ف��ي بئر قارة 3، أما 

الحفارة الثانية فبدأت في بئر البريج 4.
ومن المخطط بدء اإلنتاج خالل نيس��ان/أبريل 2018، 
إذ س��يتم تنفيذ مشروع شبكة خطوط غاز تمتد من قارة 
باتج��اه البريج وص��والً إلى جندر، كم��ا أوكلت مهمة 
تنفيذ هذه الش��بكة إلى الشركة السورية للغاز، في حين 
عملي��ات حف��ر اآلبار وتجهيزها س��وف تك��ون مهمة 

الشركة السورية للنفط.

احتياطي غاز ضخم شمال دمشق

ايران وروسيا ... نحو إنشاء ممر بحري

تعتزم إيران وروسيا إنشاء ممر بحري جديد للنقل يسمح لهما بالقيام  بعمليات الترانزيت 
م��ن دون الم��رور بقناة الس��ويس أو بحر البلطيق. وكش��ف تقرير ص��ادر عن موقع 
“اينفورم” الروس��ي، أن ايران ترغب في بناء الممر البحري الجديد للنقل )الش��مال-

الجنوب( الذي يربط الهند باالتحاد األوروبي عبر روس��يا وانها جاهزة  لتقديم الدعم 
للمشروع. وذكر التقرير أن ايران طلبت من الهند  توفير المعدات فيما يخص الموانئ 
بقيمة تبلغ 85 مليون دوالر، مما يدل على أنها ترغب في بناء ممر النقل عبر األراضي 

الروس��ية ، مشيراً إلى ان الهند 
أعلنت أيضاً استعدادها إلرسال 
الش��حنات  التصديري��ة  ال��ى 
االتح��اد األوروبي عن طريق 
ممر النق��ل البح��ري من دون 
اللجوء الى قناة السويس ودول 

بحر البلطيق.

سورية: 500 طن فوسفات من مناجم الشرقية

بدأت الشركة العامة لألسمدة في حمص، بتسلّم كميات من الفوسفات الخام من مناجم 
 فوس��فات الش��رقية في ريف تدم��ر، وذلك بهدف إع��ادة العمل ضمن معمل الس��ماد 
الفوسفاتي.  وقال المدير العام للشركة طراف مرعي، إنه “جرى تسلُّم نحو 500 طن، 

وستتابع الشركة عمليات التسلُّم ليصبح في رصيدها مخزون كاٍف  لتشغيل المعمل”.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية 
قد أعلن��ت منتصف س��بتمبر/أيلول 
التش��غيل  التجريب��ي  ب��دء   2017
لمعمل الفوسفات في مناجم الشرقية 
بع��د االنتهاء من تنفي��ذ خطة عاجلة 
إلصالح  األضرار التي تعرض لها. 

اتفاق بين الريجي وفيليب موريس

وقع����ت إدارة حص����ر 
اللبنانية  التب��غ والتنب��اك 
م��ع  اتفاق��اً  )الريج��ي(، 
موريس  فيلي��ب  ش��ركة 
تتول���ى  إنترناش���يونال، 
بموج�ب���ه “الري�ج����ي” 
تصني��ع بع��ض أصناف 

الش��ركة. ووقع االتف��اق عن “الريجي” عضو لجن��ة اإلدارة المهندس جورج حبيقة، 
وعن “فيليب موريس” المدير التنفيذي في الش��رق األوس��ط رومان خروتش. وأبدى 
رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقالوي، ارتياحه للتعاون مع “فيليب 

موريس”، آمالً أن يكون “بداية لتأسيس شراكة حقيقية”.

انتخ��ب األمين الع��ام للمجل��س األعل��ى للخصخصة 
والش��راكة اللبنان��ي نائب��اً لرئيس هيئة األم��م المتحدة 

للشراكة زياد حايك بين القطاعين العام والخاص.
وكان مثّ��ل لبنان في االجتماعات التي عقدتها المنظمة 
األممية  في جنيف، شاركت فيها أكثر من سبعين دولة 
ومنظم��ة دولية وانتُِدَب من قبل 42 دولة مش��اركة في 
االجتماعات لإلشراف على تأسيس جمعية دولية تضم 
الجهات الرسمية المسؤولة عن الشراكة بين القطاعين 

في العالم.

“زياد حايك” في هيئة دولية
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س��ددت مصر 450 مليون دوالر من الديون المستحقة 
عليه��ا لكل من تركيا وليبيا، كانت قد حصلت عليها في 
عه��د الرئي��س المعزول محمد مرس��ي. وأوضح وكيل 
محافظ البنك المرك��زي المصري، رامي أبو النجا، أن 
بالده سددت 200 مليون دوالر لتركيا وهي آخر أقساط 

الديون المستحقة عليها لصالح تركيا.
وعلى صعيد متصل، كش��ف أبو النجا عن تسديد بالده 
250 ملي��ون دوالر، ديوناً مس��تحقة لصال��ح ليبيا، من 
إجمال��ي وديعة بقيمة ملي��اري دوالر حصلت عليها في 
م��ارس/آذار 2013، موضح��اً أنه به��ذه الدفعة يصل 
إجمالي ما تم سداده لصالح ليبيا 1.5 مليار دوالر ليتبقى 

قسطان فقط سيتم سدادهما العام المقبل.

تونس تشدد القيود على الواردات

مصر تسدد ديونًا
بقيمة 450 مليون دوالر

أص��در البنك المركزي التونس��ي أمراً للبنوك المحلية يقضي بوق��ف إقراض التجار 
لتمويل واردات حوالى 220 منتجاً اس��تهالكياً، في خطوة جديدة لتش��ديد القيود على 
واردات االس��تهالك، س��عياً لخفض العجز التجاري القياس��ي، بعد قرار س��ابق برفع 
الرس��وم الجمركية على عدة مواد اس��تهالكية. وفي وثيقة أرسلها البنك المركزي إلى 
البن��وك المحلية، دع��ا البنك إلى وقف إقراض التجار الس��تيراد المواد االس��تهالكية 
غي��ر الضرورية إال إذا وفر التجار أنفس��هم االعتم��ادات. وتذكر الوثيقة حوالى 220 

منتجاً تعتبره��ا وزارة التجارة والبنك 
المرك��زي غير ضروري��ة، من بينها 
عدد من المواد الغذائية. وتفاقم العجز 
التجاري التونس��ي في األشهر التسعة 
األولى م��ن ع��ام 2017، ليصل إلى 
مستوى غير مسبوق بلغ 11.5 مليار 

دينار )4.6 مليارات دوالر(.

الجزائر تستثمر ملياري دوالر في قطاع الغاز

دشنت شركة س��وناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة 
اس��تثمارات جديدة تبلغ قيمتها ملياري دوالر في حقل 
غاز حاس��ي الرمل من أجل إبقاء اإلنتاج مس��تقراً في 
أكبر حقل للغاز بالبالد. وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
عبد المؤمن ولد قدور: إن الهدف هو الحفاظ على إنتاج 
قدره 190 مليون متر مكعب للس��نوات العشر القادمة، 
موضح��اً أن هذا مش��روع اس��تراتيجي وأن الش��ركة 

بحاجة للتأكد من أنه سيبدأ اإلنتاج في 2020.
ويمثل حقل حاسي الرمل للغاز 60 % من إجمالي إنتاج الغاز الجزائري. وينتج الحقل 
ما يتراوح بين 190 مليوناً و210 ماليين متر مكعب يومياً، لكن س��وناطراك بحاجة 

لالستثمار في منشآت الضغط بالحقل للحفاظ على اإلنتاج بحسب ولد قدور.

عبد المؤمن ولد قدور

اتفاقية بين المغرب واثيوبيا

وقع المغرب واثيوبيا اتفاقية بقيمة 2.7 مليار دوالر إلنش��اء مصنع لألسمدة في إثيوبيا 
بهدف تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلثيوبي 
أكليل��و هيلي ميكائيل: إن االتفاق سيس��هم بتعزيز االس��تثمارات، خصوصاً في مجال 
الصناعات التحويلية. وأضاف: أن االتفاق مؤش��ر على اهتمام المس��تثمرين المغاربة 
المتزايد باالس��تثمار في بالده. أما المديرة العامة للش��ركة المغربية للصادرات زهرة 

معافيري، فقالت: إن إثيوبيا تش��هد 
طفرة كبيرة في نمو قطاع االستثمار 
والتحول الزراعي، مش��يرةً إلى أن 
الرب��اط لديها رغبة ف��ي العمل في 

مجال الصناعات الزراعية.

وزي���ر  كش�����ف 
التونس��ي  الفالحة 
سمير بالطيب، أن 
بالده تتوقع تحقيق 
قياس��ي  مس��توى 
زيت  إنت��اج  م��ن 
الزيتون خالل هذا 
الموس��م عند نحو 
280 أل��ف ط��ن، 

بم�ا يقترب م�ن 3 أمثال إنت�اج الموس���م الماضي.
وأش��ار بالطي��ب إلى أن بالده س��تصدر نحو 220 ألف 
ط��ن م��ن اإلنتاج بينما س��تخصص نح��و 60 ألف طن 

لالستهالك المحلي.
ومنذ س��نوات تحتل تونس مكانة بين أكبر منتجي زيت 
الزيتون في العالم، لكنها تأمل أن تكون في مرتبة ال تقل 
عن الثانية عالمياً هذا الموسم بفضل اإلنتاج الكبير الذي 

تتوقعه، والذي سيعزز صادراتها.

تونس تتوقع إنتاجًا قياسيًا
من زيت الزيتون

سمير بالطيب
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ق����ال وزي����ر الم����ال 
الس�وداني محمد عثمان 
الركاب��ي: إن العج�����ز 
ف��ي ميزان التج��ارة في 
النصف األول م�ن العام 
2017 الحالي، هب�����ط 
إل��ى 677.9   % 67.7
ملي�����ون دوالر مقارنة 
م��ع الفت��رة عينه��ا من 
العام الماضي، وإن هذا 

الهب���وط يرج�ع إل��ى ارتف�اع قيمة الصادرات بنس���بة 
وأش��ار   .% 21.4 ال��واردات  وانخف��اض   % 43.5
الركابي إلى أن صادرات الذهب قفزت بنسبة 94.2 %، 

في حين زادت الصادرات األخرى 25.1 %.

هبوط قياسي لعجز السودان

محمد عثمان الركابي

تعزيز التعاون بين االمارات ومونتينيغرو

ب�ح����ث وزي������ر 
د  ق�ت�ص��������ا ال ا
االماراتي س���لطان 
ب���ن س���������ع�ي��د 
ال�م�ن�ص������وري، 
خالل استقباله نائب 
رئي����س ال��وزراء 
ووزي�ر الزراع����ة 

والتنمي���ة الريفي�ة في جمهوري�ة مونتينيغرو، ميلوتين س��يمونوفيتش، في مقر وزارة 
االقتصاد في أبوظبي، سبل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية، وتنمية أطر التعاون 
بين البلدين. وركز الجانبان على المجاالت الحيوية ضمن األجندة االقتصادية للبلدين، 
ومن أبرزها األمن الغذائي والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة وتنمية االستثمار 

والتبادل التجاري، فضالً عن بحث عقد االجتماع القادم للجنة االقتصادية المشتركة.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها س��توفر لشركة أرامكو 
النفطي��ة الس��عودية ضمانات ق��روض بقيم��ة ملياري 
دوالر لمس��اعدتها عل��ى ش��راء ص��ادرات بريطانية. 
وهذه الضمانات س��توفرها مؤسس��ة تمويل الصادرات 
البريطاني��ة الحكومي��ة التي تس��عى لتحس��ين الميزان 
التجاري في البالد عبر تأمين التمويل لمشتري البضائع 
البريطاني��ة األجان��ب. وقالت الحكوم��ة البريطانية في 
بي��ان: إن دعم مؤسس��ة تمويل الص��ادرات البريطانية 
س��يأخذ ش��كل ملي��اري دوالر كضم��ان ائتمان��ي على 
ق��روض مصرفية. وأك��د متحدث باس��م وزارة المالية 
البريطاني��ة أن هذا الضمان ال عالقة ل��ه بالطرح العام 
األولي ألرامك��و في البورصة، بل لزي��ادة الصادرات 
البريطانية. وكانت السعودية قد اعلنت في عام 2016، 
خط��ة لطرح أقل من 5 % م��ن أرامكو لالكتتاب العام 

الذي يتوقع أن يكون أكبر عرض عام أولي في العالم.

بريطانيا تقدم
ضمانات قروض ألرامكو

مذكرة تفاهم لحماية الملكية الفكرية

االقتص��اد  وزارة  وقع��ت 
م��ع مجل��س دب��ي للتصميم 
واألزياء مذكرة تفاهم تشمل 
التعاون والشراكة بينهما من 
أج��ل حماية حق��وق الملكية 
انتهاكاتها  ومكافحة  الفكرية 
واألنظم��ة  للقواني��ن  طبق��ا 
المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات 

بذل��ك والناف��ذة في دولة اإلمارات. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كالً من محمد أحمد بن 
عبد العزيز الش��حي وكيل وزارة االقتصاد للش��ؤون االقتصادي��ة، والدكتورة أمينة 

الرستماني، رئيسة مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم واألزياء.

مليار دوالر من اليابان إلى ميانمار

وع��د رئيس الوزراء الياباني، ش��ينزو 
آب��ي، بتقديم مس��اعدات تنموي��ة بقيمة 
117 مليار ي��ن )1.03 مليار دوالر(، 
لحكوم��ة ميانم��ار ف��ي اجتم��اع م��ع 
زعيمتها أونغ س��ان س��و كي. وأعلنت 
وزارة الش��ؤون الخارجي��ة اليابانية أن 
مجموعة الق��روض منخفض��ة الفائدة 
ستستخدم في تمويل مشاريع منها البنية 
التي  األساس��ية والمش��اريع الصغيرة 

تهدف إلى تحسين الدخل في الريف.
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عاصمة جديدة في األردن

تخطط المملكة األردنية إلنشاء عاصمة جديدة تحت اسم “المدينة الحكومية الجديدة” 
بهدف تخفيف الضغط عن العاصمة عمان، وإتاحة الفرصة أمام البدء بعاصمة جديدة 
ذات تخطيط عمراني مميز. و“العاصمة الجديدة” هي مشروع يهدف لتأسيس مجمع 
سكني جديد خارج عمان، ومن المفترض أن يتم االنتهاء من المدينة، التي ستبعد 90 
كيلومت��را جن��وب العاصمة الحالية، خالل فترة من 15 - 20 س��نة. وذكرت صحيفة 
الدس��تور األردني��ة، أن هن��اك أكثر من عرض قدم بالفعل إل��ى رئيس الحكومة هاني 
المقل��ي، يخص المواصف��ات التي تتضمن التخطيط الش��مولي. وس��تقوم “العاصمة 

الجديدة” عل��ى عدة مصادر مائية، 
إذ يس��اعد الموقع الجغرافي لها من 
حيث طبيعتها المنبسطة وارتفاعها 
المنخف��ض ع��ن مس��توى س��طح 
البحر، وتواجده��ا بالقرب من آبار 
المياه الجوفية االستراتيجية وإدارة 

مياه األمطار بعمل سدود.

انضم��ت 15 دول��ة لتحال��ف دول��ي يس��عى للتخلص 
التدريجي من استخدام الفحم في توليد الكهرباء قبل عام 
2030. ويس��عى التحالف لضم 50 عضواً بحلول قمة 
األمم المتحدة المناخية المقبلة في 2018، التي س��تعقد 
في مدينة كاتوفيتس��ه في بولندا. لكن لم ينضم للتحالف 
بعض من أكبر مستخدمي الفحم مثل الصين والواليات 
المتحدة وألمانيا وروس��يا. وتم تشكيل التحالف بمبادرة 
م��ن بريطانيا وكن��دا وجزر مارش��ال، إذ دعوا الدول 

األخرى لالنضمام إليهم.

تحالف دولي “ضد الفحم”

قطر تبني أكبر ميناء في البحر األحمر

كش��ف وزير النقل الس��وداني مكاوي ع��وض أن بالده 
اتفقت مع قطر على إنش��اء أكبر ميناء على ساحل البحر 
األحمر، وس��ط تنامي التعاون بين البلدين في العديد من 
المج��االت االقتصادية. وأضاف: أن  قطر تنوي تطوير 
ميناء “بورتسودان” ليكون أكبر ميناء للحاويات بما يخدم 
السودان وجيرانه. ويقدر حجم االستثمارات القطرية في 
الس��ودان بأكثر من 3.8 مليارات دوالر، حس��ب وزارة 
االستثمار الس��ودانية، إلى جانب مشروعات استثمارية 

مكاوي عوضأخرى لشركات تعمل في البنى التحتية.

280 تريليون دوالر حجم الثروة العالمية

أظه��ر تقري��ر ص��ادر ع��ن مصرف 
كري��دي س��ويس أن الث��روة العالمي��ة 
ارتفعت بنسبة 6.4 %  في عام 2017، 
أي بأسرع وتيرة منذ عام 2012، لتبلغ 
280 تريلي��ون دوالر، بفض��ل ارتفاع 

أسواق األسهم وأسعار المنازل.
وأشار التقرير الى تنامي عدم المساواة 

في توزيع المداخيل والثروات، حيث كش��ف أن ال���1 % األكثر ثراًء عالمياً يمتلكون 
نصف ثروة العالم، حيث ارتفع نصيب األشخاص األغنى من إجمالي الثروة العالمية 
م��ن 42.5 % ف��ي ذروة األزم��ة المالية عام 2008 إل��ى 50.1 % في 2017. وأدى 
تزايد الثروة إلى ارتفاع العدد اإلجمالي للمليونيرات في العالم إلى 36 مليون شخصاً.

أظه��رت بيانات صادرة عن  البنك المركزي األردني 
أن الدخل الس��ياحي للمملكة ارتفع بنسبة 12.7 % في 
نهاية تش��رين األول/ أكتوبر الماض��ي إلى 3.9 مليار 
دوالر أميركي مقارنة ب��� 3.46 مليار في الفترة ذاتها 

من عام 2016.
وأرج��ع البن��ك زيادة الدخل الس��ياحي خالل األش��هر 
العش����رة األولى م���ن ع�ام 2017 إل��ى ارتفاع ع�دد 
السياح بنس��بة 8.9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 

.2016

9 مليارات دوالر الدخل السياحي
في األردن
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دش��ن زعماء أذربيجان وتركيا وجورجيا خطا للس��كك 
الحديدي��ة بط��ول 826 كيلومت��را يربط ال��دول الثالث 
مؤسس��ين بذلك طريقاً لنقل البضائع والمس��افرين بين 
أوروبا وآسيا يتجاوز روسيا. وسيكون الخط الذي يشمل 
مس��اراً جديداً بطول 105 كيلومترات ق��ادراً على نقل 
مليون مس��افر و5 ماليين طن م��ن البضائع. وارتفعت 
التكلفة اإلجمالية للمش��روع إلى أكث��ر من مليار دوالر 
مقارن��ة م��ع تقدي��رات أولية بلغ��ت نح��و 400 مليون 
دوالر. وج��اء الجزء األكبر م��ن التمويل من صندوق 
النف��ط الحكومي في أذربيجان. وس��يقلص الخط الجديد 
زم��ن الرحلة بين الصين وأوروبا إل��ى 15 يوماً، وهو 
ما يتجاوز ضعفي س��رعة النق��ل بحراً وبتكلفة تقل عن 

نصف تكلفة النقل جواً.

خط للسكك الحديد
بين أذربيجان وجورجيا وتركيا

اتفق��ت قطر وإيران على تش��كيل لجنة مش��تركة للنقل 
والمواصالت، تهدف إلى تيسير التبادل التجاري والنقل 
الج��وي والبحري. وتم توقيع االتفاق خالل اجتماع بين 
وزير المواص��الت اإليراني عب��اس آخوندي، ووزير 
المواص��الت واالتص��االت القطري جاس��م بن س��يف 
الس��ليطي في العاصمة اإليرانية طهران. وثّمن الوزير 
القطري الدور اإليراني، الذي وصفه ب�“اإليجابي” تجاه 
قطر من��ذ بداية األزمة الخليجية. كذل��ك ناقش الجانبان 

أوجه التعاون في مجاالت النقل والموانئ والطيران.

اتفاق بين قطر وايران
لتسهيل التجارة

السلطات الهندية تحقق مع 35 ألف شركة

تحق��ق الس��لطات الهندية مع 35 ألف ش��ركة 
لقيامها بعمليات إيداع وسحب بعد قرار شطب 
عمالت ورقية بالبالد. وقال مس��ؤولون هنود: 
إن 35 ألف ش��ركة قامت بإيداع وسحب 170 
ملي��ار روبية )2.6 ملي��ار دوالر(، في أعقاب 
إلغاء الهند لعمالت ورقية، مما أثار الش��بهات 

بوقوع مخالفات ودفع السلطات إلجراء تحقيق. وكانت الهند قد ألغت في تشرين الثاني/
نوفمب��ر 2016 عمالت ورقية بقيم��ة 500 وألف روبي��ة )7 و15 دوالراً( في إطار 
جهودها للقضاء على “ المال األس��ود”. وقال المتحدث دي اس ماليك: إن االستفسار 
من بنوك لها صلة ب�58 ألف حس��اب يخص 35 ألف ش��ركة كش��ف عن أنه تم إيداع 

وسحب أكثر من 170 مليار روبية عقب إلغاء العمالت الورقية.

اتفاقية بين “بوابة المقطع” و“لوجنيك”

وقعت بوابة المقطع، 
والمط��ور  المش��غل 
لنظام مجتمع الموانئ 
والمملوك��ة لموان��ئ 
أب�وظ�ب���ي، اتفاق�ي�ة 
تعاون م��ع لوجنيك، 

منصة الخدمات اللوجستية التي تعمل بإشراف وزارة النقل الصينية. وبموجب االتفاقية، 
س��يتم ربط نظام مجتمع الموانئ بنظام لوجينيك الذي س��يتيح تبادل المعلومات مع 9 
موانئ في الصين وبين موانئ أبوظبي التجارية، مما يس��هم بتوسيع قاعدة المستفيدين 
من الخدمات الرقمية التي تتيح للعمالء االطالع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم، 

وبالتالي معرفة حركة البضائع وسفن الشحن القادمة قبل وصولها فعلياً.

خط غاز من العراق إلى الكويت

قام��ت الحكومة العراقية بتعيين 
الهندس��ية  لألعم��ال  “توي��و” 
اليابانية لمساعدتها في بناء خط 
أنابيب للغ��از يمتد إلى الكويت، 
بتروكيماويات  لمصن��ع  إضافةً 
مرتب��ط ب��ه، م��ع س��عي بغداد 
لخفض حرق الغاز واس��تكمال 

دفع التعويضات المس��تحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990. وسيتيح المشروع 
للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، 
المورد الرئيس��ي للغاز. كما سيش��كل ضربة ل�“رويال داتش ش��ل” التي كانت تسعى 
للهيمنة على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر عالقاتها مع بغداد في أعقاب انسحابها 

من مشروعات نفطية كبيرة.
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المالية  تعتزم وزارة 
الس���ع��ودي�ة ط�رح 
للمواطنين  صك��وك 
خالل ع���ام 2018، 
وهي عملية اقتراض 
لجمع  مباش��رة  غير 
م��ن  ق����در  أكب����ر 
السيولة. وقال وزير 
المالي�ة الس����ع�ودي 
الجدع���ان،  محم��د 

عل��ى هامش مؤتمر للتموي�ل اإلس��المي في الرياض: 
إن بالده تس��عى لتطوير س��وق الصكوك المحلية عبر 
إص��دار منتجات ف��ي متن��اول المس��تثمرين الصغار 
والمواطنين بش��كل عام خالل 2018، لتشجيعهم على 
االدخار. ودفعت تراجعات أسعار النفط -مصدر الدخل 
الرئيس للس��عودية- إلى تس��ارع وتيرة لجوء الحكومة 
إلى أسواق الدين بشكل كبير خالل العامين الماضيين، 

وامتدت خالل العام الجاري.

السعودية: اصدار صكوك للمواطنين

محمد الجدعان

تعاون نفطي بين روسيا واليونان

وقعت ش��ركة روسنفت الروسية للطاقة مع Motor Oil اليونانية، اتفاق نوايا لزيادة 
التب��ادل النفطي بينهما. وسيس��مح االتفاق بزيادة حجم التوري��دات المتبادلة من النفط 
والمنتجات النفطية، من مليوني طن س��نوياً إلى 7.5 ماليين طن س��نوياً، لألعوام ال�5 
المقبلة. وبموجب االتفاق س��تحصل الش��ركة الروس��ية على إمكانية االتجار المستقل 
بالمنتجات النفطية التي تقوم Motor Oil Hellas Corinth Refineries اليونانية 

بإنتاجه��ا، وذل��ك باس��تخدام الطاقات 
التابعة لشركة بيتروغاز إينرغي.

يذكر أن الشركة اليونانية تملك مصنعاً 
ف��ي اليون��ان لتكرير النف��ط يبلغ حجم 
معالجته 13.5 ملي��ون طن، ما يعادل 
42 % م��ن إجمال��ي حج��م المعالجة 
السنوي للنفط الخام على مستوى البالد.

إتمام صفقة “كربون دبي” و“فارنك”

أعلن مركز “كربون دبي” لضبط 
الكرب��ون، عن إتم��ام أول صفقة 
ائتمان لوح��دات الكربون، تمثلت 
ببيع وح��دات خف��ض االنبعاثات 
المعتم��دة )CERs( والناتجة عن 
مش��روع تبري��د المحط��ة “أل” 
التابع��ة لهيئة كهرب��اء ومياه دبي 

باعتماد آلية التنمية النظيفة )CDM(، إلى ش��ركة فارنك إلدارة المرافق. وتعزز هذه 
الصفق��ة، التي تعتمد على وحدات خفض االنبعاثات المعتم��دة والصادرة محلياً، نمو 
المش��اريع الخضراء بدبي، كما تدعم عملية البيع جهود المركز في الحد من انبعاثات 
الغازات الدفيئة وتعزز مس��يرة اإلمارة نحو االقتصاد األخضر، حيث تعكس الصفقة 

حجم الطلب المتزايد على هذه الوحدات في إطار السعي نحو التنمية المستدامة.

فرنسا تعتقل مليارديراً روسيًا

تعه��د الكرملين بالدفاع عن حق��وق رجل األعمال 
والنائ��ب الروس��ي س��ليمان كريموف ال��ذي أُلقي 
القبض عليه في منتجع نيس بالريفيرا الفرنسية فيما 
يتعلق بقضية تهرب ضريبي فرنسية. وهبطت أسهم 
ش��ركة بوليوس أكبر منتج للذهب في روسيا والتي 

تسيطر عليها أسرة كريموف بسبب أنباء اعتقاله.
وينح��در كريم��وف )51 عاماً( أص��الً من منطقة 

داغس��تان، وهو عضو في مجلس االتحاد )المجلس األعلى للبرلمان الروس��ي( وأقام 
مشاريعه التجارية المعتمدة على الموارد الطبيعية التي يبلغ حجمها مليارات الدوالرات 

من خالل توليفة من االستدانة واإلقبال على المخاطرة واالتصاالت السياسية.

سليمان كريموف

توقع�ت الس����لطات 
 ، ي��ة د لس�������ع��و ا
اس��تردادها م��ا بين 
50 و100 ملي�����ار 
دوالر م��ن اتفاق��ات 
التس�وية مع المشتبه 
المحتجزي���ن  به��م 
ف��ي حمل��ة مكافحة 
أم�راء  م�ن  الفس��اد 
بارزين ومسؤولين، 

وملياردي��رات. ونقلت وكالة “بلومب��رغ” االقتصادية 
الدولية عن مس��ؤول كبير قوله: إن المشتبه بهم أقدموا 
على تس��ويات لتجنب المحاكمة، مطالبين بعدم الكشف 
ع��ن هويتهم كون المباحثات مازالت جارية. وفي حال 
تم التوصل إلى تس��وية، س��تجري محادث��ات مع لجنة 
خاصة لتحدي��د التفاصيل، وس��تعتمد قيمة المدفوعات 
عل��ى المبال��غ الت��ي تعتقد الس��لطات أن المش��تبه بهم 
جمعوه��ا بش��كل غير قانون��ي فقط من دون المس��اس 

بثرواتهم اإلجمالية.

السعودية تجني المليارات
من األمراء المحتجزين
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أعلنت حكومة رأس الخيم��ة عن إبرامها اتفاقية امتياز 
مدتها 25 عاماً مع موانئ هاتشيس��ون، والتي س��تعمل 
بموجبه��ا على تطوير وتش��غيل مرافق محطة حاويات 
ميناء صقر. وأش��ار عضو المجلس األعلى حاكم إمارة 
رأس الخيمة س��عود بن صقر القاس��مي، إلى أن افتتاح 
موان��ئ هاتشيس��ون رأس الخيمة يأت��ي ضمن مخطط 
تطوير مرافق ميناء صقر، التي تعتبر جزءاً من خطط 
التطوي��ر المس��تقبلية. وق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة 
هاتشيسون، إربك آي بي: نحن متحمسين لحصولنا على 
الفرصة الستثمار وتشغيل مرفق محطة الحاويات، الذي 

يعد بوابة لالستيراد والتصدير بسبب موقعه المتميز.

اإلمارات واليونان يعززان التعاون االقتصادي

اتفاقية امتياز
مع موانئ هاتشيسون

بحث وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد 
المنصوري، ووزير الخارجية اليوناني باإلنابة 
يورغوس كاتروغالوس، س��بل توطيد العالقات 
االقتصادية بين البلدي��ن. وناقش الجانبان خالل 
لق��اء جمعهما ف��ي أثينا مؤخراً، ف��رص تعزيز 
أطر التعاون االقتصادي والتجاري في مجاالت 
االهتمام المشترك، وأبرزها القطاعات المرتبطة 
باالبتكار، والخدمات اللوجستية والنقل البحري 
والجوي والبنية التحتية والس��ياحة واالس��تثمار 
الزراعي والصناعات الغذائية، فضالً عن أبرز 
سلطان المنصوري ويورغوس كاتروغالوسالفرص االستثمارية التي تتيحها أسواق البلدين.

جهود دبي لخفض استهالك الطاقة

استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلمارات ألنظمة 
التبريد المركزي “إمباور” والمستشار الدولي لتبريد 
المناط��ق ل�“برنام��ج األمم المتحدة للبيئ��ة” أحمد بن 
ش��عفار، ال��دور المح��وري لنظم تبري��د المناطق في 
دعم الجهود العالمية لتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك على 
هامش مشاركته في سلس��لة االجتماعات والنشاطات 
التفاعلي��ة في إطار مبادرة “تطوير تبريد المناطق في 
المدن الحديثة”، التي أقيمت في نيودلهي بالهند. وسلط 

بن شعفار، الضوء على التجربة الريادية لدبي باعتبارها في طليعة المدن العالمية بتبني 
نظم تبريد المناطق، ومزايا وفوائد هذه النظم في تعزيز االستدامة. 

أحمد بن شعفار

استعراض الجهود لالرتقاء بالموانئ

اس��تعرض رئي��س مؤّسس��ة الموان��ئ والجمارك 
والمنطقة الحّرة بدبي سلطان أحمد بن سليّم، الجهود 
السبّاقة التي تبذلها اإلمارة لالرتقاء بالموانئ والبنية 
اللوجس��تية والتش��ريعية الالزم��ة لتعزيز مكونات 
التجمع البحري المحلي، ال س��يّما الش��حن البحري 
الذي ش��كل محور المناقش��ات الثنائي��ة مع يوهان 
 ،)Maersk( ”أوغال، الرئيس التنفيذي ل�“ميرسك
احدى أهم شركات النقل البحري واللوجستيات في 
العالم. وجاء ذلك خالل زيارة أوغال على رأس وفٍد 
رفيع المس��توى إلى دبي، لتب��ادل المعرفة الحديثة 
والتجارب الناجحة في مجاالت القطاع البحري مع 

مس��ؤولي الس��لطة البحرية، الذين قدموا شرحاً مفصالً حول أبرز المقّومات التنافسية 
التي تعزز دور اإلمارة كوجهة جاذبة لنخبة الشركات الدولية.

يوهان أوغال وأحمد بن سليّم

شهد رئيس دائرة النقل وعضو المجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وضع 
حجر األس��اس لمحط��ة الحاويات كوس��كو أبوظبي في 
ميناء خليفة، وذلك في حفل أقامته موانئ أبوظبي وشركة 
كوسكو المالحية للموانئ المحدودة، أكبر مشغل لمحطات 
الحاوي��ات ف��ي العالم. ووق��ع الرئيس التنفي��ذي لموانئ 
أبوظبي، محمد جمعة الشامس��ي، ومدير عام “كوسكو” 
ش��انغ وي، اتفاقية تقوم بموجبها كوس��كو بتطوير أكبر 
محطة فرز للحاويات في المنطقة، التي من شأنها أن توفر 
مركز لخدمات التجميع والتفريق، وحشو وتخفيض وزن 

البضائع، وسهولة التواصل مع محطات الحاويات.

اتفاقية بين
“موانئ أبوظبي” و“كوسكو”
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أعلن رئيس المكس��يك انريكي بينيا نييتو، عن اكتشاف 
حقل ضخم م��ن النفط والغاز في والي��ة فيراكروز في 
شرق البالد. وقال بينيا نييتو: إن الحقل يتضمن احتياطياً 
يق��در ب���1.5 مليارات برمي��ل من النفط الخ��ام، ليكون 
االكتش��اف األهم في الس��نوات ال���15 االخيرة في البر 
لمؤسسة بيميكس النفطية العامة. وأضاف: أن استخراج 
النفط س��يتم خالل وقت قصير وبكلفة متدنية نسبياً، ألن 

الحقل موجود على مقربة من منشآت تابعة للمؤسسة.

اكتشاف حقل نفط ضخم
في المكسيك

انريكي بينيا نييتو

البرازيل ترفض االنضمام إلى اتفاق “أوبك”

رفضت البرازيل عرضاً تقدمت به السعودية لالنضمام إلى 
اتفاق “أوبك”، القاضي بخفض الدول المش��اركة إلنتاجها 
النفطي بهدف دعم أس��عار النفط في السوق. وذكرت وكالة 
رويترز، أن  مارسيو فيلكس، وهو مسؤول كبير في وزارة 
النف��ط والغاز البرازيلية، تلقى اتصاالً هاتفياً من مستش��ار 
لوزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الستطالع رأيه بشأن 
تخفيضات إنتاجية محتملة. ونقلت الوكالة عن فيلكس قوله: 

“هم قلقون من نمو اإلنتاج في البرازيل، ونحن شرحنا لهم بالفعل أن البرازيل ال يمكنها 
أن تفع��ل هذا”. وبموجب القانون، ال يمكن للبرازي��ل، التي تنتج 2.65 مليون برميل 
يومياً، أن تكبح اإلنتاج، ومن المخطط أن يضاعف هذا البلد إنتاجه النفطي ليصل إلى 

أكثر من 5 ماليين برميل في اليوم بحلول العام 2027.

مارسيو فيلكس

ارتفعت قيم��ة العملة اإللكتروني��ة ال�“بيتكوين” بأكثر 
من 11 مثالً منذ بداية عام 2017، حيث كسرت حاجز 
العش��رة آالف دوالر، وج��رى تداوله��ا عند 10753 
دوالراً أميركياً. ويحذر المستش��ارون الماليون من أن 
ال�“بيتكوين” ليس��ت إال فقاعة أخرى مش��ابهة لألزمة 

في بداية التسعينات.
وفي هذا الس��ياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة “بالك 
دوغ فينتش��ر بارتنرز” سكوت كيلي: إن هذا االرتفاع 
المتواص��ل في األس��عار، ق��د يكون جذاب��اً في الوقت 
الراهن، لكن في س��وق ال تتصف بالش��فافية وال توجد 
فيها مركزي��ة، فال أحد يمكنه الجزم بش��كل قاطع بأن 
تلك الزيادات الضخمة لم تنجم عن عملية احتيال منظم 

ومخطط له من مجموعة من المستفيدين.

“بيتكوين” تكسر حاجز
الـ10 آالف دوالر

بيزوس يبيع أسهمًا بقيمة 1.1 مليار دوالر

باع مؤسس ش��ركة “أمازون” ومديرها 
التنفي��ذي جيف بي��زوس، أس��هماً يملكها 
ف��ي الش��ركة بقيم��ة 1.1 ملي��ار دوالر، 
تمثل 1.3 % من األس��هم التي يملكها في 
الشركة، لتنخفض بذلك حصة الملياردير 
األميرك��ي فيه��ا إلى 16.4 %، حس��بما 
ذكرت وكال��ة بلومبرغ. وكان بيزوس قد 
أعلن، في نيسان/ابريل 2017، أنه سيبيع 
سنوياً أسهماً بما يعادل مليار دوالر، بهدف 

تمويل شركة “بلو أوريجن”، التي يعّول عليها لنقل البشر إلى الفضاء. ويعتبر الرئيس 
التنفيذي لشركة أمازون، أحد أغنى الرجال في العالم، إذ يحتل المركز الثالث بعد بيل 
غيتس مؤسس “مايكروسوفت” ووارن بافيت المستثمر األميركي، وتبلغ ثروة بيزوس 

بحسب مجلة “فوربس”، نحو 93.7 مليار دوالر.

جيف بيزوس

“فايسبوك” توّسع المدفوعات اإللكترونية

وس��عت شركة فايس��بوك من إمكانية المدفوعات اإللكترونية ضمن منصتها للتراسل 
الفوري ماس��نجر لتش��مل مدفوعات الند للند بعمالت اليورو والجنيه االس��ترليني في 
فرنسا وبريطانيا، وتعد هذه المرة األولى التي يجري فيها إتاحة المدفوعات اإللكترونية 

الند للند P2P لمستخدمي منصة ماسنجر خارج 
الوالي��ات المتحدة األميركية من��ذ توفيرها قبل 
أكثر من عامين. وحس��ب بيان للشركة، تعتبر 
ميزة المدفوعات اإللكترونية P2P إحدى أكثر 
المي��زات المطلوبة في تطبيق ماس��نجر، وهي 
بمثابة وس��يلة مريحة وآمنة إلرس��ال واستقبال 

األموال من خالل ماسنجر.
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أصناف المنتجات السورية التصديرية إلى األس��واق العالمية بسرعة 
تعافي كبيرة، كما تصل الصادرات الس��ورية إلى 90 دولة حول العالم 
رغم كل الظروف الت��ي أحاطت بالعملي��ة اإلنتاجية ج��ّراء اإلرهاب 
وظروف الحرب، وهي قدرة تشكَّل جس��مها الرئيسي من الزخم الذي 
قدمته وزارة االقتصاد والتجارة الخارجي��ة بدعم حكومي واثق للمنتج 
الس��وري وتمكينه م��ن المنافس��ة، وتضمين��ه مقومات هذه المنافس��ة 
من حيث المواصفة والس��عر، بالت��وازي مع العمل عل��ى دعم وتنويع 
الصادرات الس��ورية وزيادة كمياته��ا، األمر ال��ذي انعكس من خالل 

الكميات وأصناف المنتجات المصدّرة.
وفي ه��ذا الس��ياق، قامت الحكوم��ة عب��ر وزارة االقتص��اد والتجارة 
الخارجية بتقديم نوع جديد من الدعم غير المسبوق والذي كان له الدور 
الكبير في التحفيز على التصدير، وهو تس��ديد قيم وأجور الشحن لكل 
الصادرات التي ت��م إبرام عقودها خ��الل معرض دمش��ق الدولي في 
دورته التاسعة والخمسين، والتي تشير نتائجها االولية إلى أنها ممتازة 

وفق ما كان مأموالً، كما هو حال دورة المعرض في كل مؤشراتها.
وفي السياق نفسه، فقد تطور القطاع اإلنتاجي بشكل كبير خالل الفترة 
الماضية وهو تطور ساهمت فيه المعايير الرئيسية لالستيراد ومحددات 
منح إجازاته، حيث باتت نس��بة 70 % من المواد المسموح استيرادها 
مواداً أولية ومس��تلزمات إنتاج، م��ع األخذ بعين االعتب��ار ان ما يزيد 

 د. محمد سامر الخليل

الخليل: الصادرات السورية تغزو العالم واإلنتاج يتعافى

بعد سنوات من الحرب وإعالن تباش����ير مرحلة التعافي، ما هي أبرز 
مالمح االقتصاد السوري اليوم؟

االقتص��اد الس��وري ورغم ما م��ر به خالل س��نوات س��ت ونيف من 
حرب إرهابية شرسة قذرة اس��تهدفت بالدنا وبناها التحتية كما هويتها 
ووجودها على خلفية حص��ار اقتصادي جائر مفروض على الش��عب 
السوري، إال أنه اقتصاد متين، ألنه متنوع ذو بنية اقتصادية سليمة بُني 
بتأٍن على مدى عقود ما أفرز لديه القدرة على االستمرار والتعامل مع 

كل الظروف المحيطة به.
وعلى الرغم من كل ما مّر به االقتصاد الس��وري إال أن المتابع يالحظ 
أن مؤشراته بدءاً من العام 2016 بدات باالرتفاع، ووتيرته التصاعدية 
انعكاس لحالة االنتعاش التي بدأت تظهر، كما ه��ي حالة التعافي التي 
بدأ االقتصاد السوري يعيش��ها، فالقطاع التصديري تطورت مؤشراته 
ما يدل على انتعاش حركة اإلنتاج كما يدل على أن المنتج السوري ما 
زال منتجاً مرغوباً في الدول األخرى ألنه يتمتع بقدرة على المنافس��ة 
من حيث المواصف��ة، وهي ق��درة متأتّية من تحلي��ه بالمرونة الالزمة 
للتعامل مع معطيات الحرب وظروفها التي تعرضت لها سورية ومع 
األضرار الت��ي أصابت االقتصاد الس��وري، حيث تمي��ز بقدرته على  
التحول في بعض األحيان من معامل كبيرة إلى معامل أصغر، وأحياناً 
إلى ورش، لكن االستمرار في اإلنتاج واالستمرار في العمل والتصدير 
كان له دور فعّال في صموده، وهذه مس��ائل تعتبر من أس��رار النجاح 
في المجال االقتصادي طيلة فت��رة األزمة رغم الح��رب وكل المعاناة 
التي عاش��ها االقتصاد السوري، فعلى مدار س��نوات الحرب لم تسجل 
حالة إفالس واحدة ألي مصرف، بينما نرى في كثير من الدول المعافاة 
اقتصادياً والت��ي تمتلك اقتص��ادات ضخمة جداً انهي��ارات لمصارف 

بالجملة نتيجة ألزمات بسيطة.
تعمل وزارتكم على قطاع التصدير بشكل خاص، على ماذا تعّولون في 

هذا المجال؟
ال ش��ك في أن التصدير يش��كل عصب العم��ل االقتصادي ف��ي الفترة 
الحالية، فإلى جان��ب عائداته من القطع األجنبي يلع��ب التصدير دوراً 
هاماً في النفاذ إلى األس��واق الخارجي��ة وإعادة اس��تحواذ الصادرات 
الس��ورية على أس��واقها الس��ابقة، ناهيك ب��دور التصدير ف��ي تحفيز 
اإلنتاج، وقد تطورت مؤش��رات القطاع التصديري بشكل الفت خالل 
األش��هر الماضية وأثبت المنتج الس��وري أنه قادر على تكريس نفسه 
مجدداً في أسواق الخارج كما كان حاله سابقاً، حيث عادت 80 % من 

قال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في سورية الدكتور محمد سامر الخليل، أن التصدير يعتبر عصب العمل 
االقتصادي في سورية خالل الفترة الحالية، الفتاً إلى أن مؤشراته قد تطورت ما يدل على انتعاش حركة اإلنتاج.

وأكد الخليل في حديث لمجلة البنك والمستثمر أن القطاع اإلنتاجي تطور بشكل جيد خالل الفترة الماضية 
معتبراً أن المعايير الرئيسية لالستيراد ومحددات منح إجازاته ساهمت كثيراً في هذا التطور، منوهاً باإلجراءات 
وإعادة  المحلي  اإلنتاج  بدعم  جميعها  تسهم  والتي  مؤخراً،  الحكومة  اتخذتها  التي  والقرارات  االقتصادية 

المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توافر فرص العمل وزيادة نسب التصدير.

وفيما يلي نص الحديث:
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للمرح�ل��ة االقتصادي��ة ف�ي 2018؟
صنع في سورية ليس عنواناً صناعياً بقدر ما هو عنوان اقتصادي يقوم 
على أسس مهدت لها وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية وبتوجيهات 
ومتابعة م��ن الحكومة خالل األش��هر القليلة الماضي��ة، وبالتعاون مع 
ش��ركائها في الوزارات األخرى وف��ي قطاع األعم��ال ضمن الخطة 
االقتصادية التنموية الش��املة، األمر ال��ذي يدعو للتف��اؤل فاليوم ليس 
مثل األمس وغداً ليس مثل اليوم ومن يقرأ مؤش��رات اقتصاد س��ورية 
اليوم يعرف مقدار الجهد المبذول في تحقيق هذه النتائج التي لم تكتمل 
صورتها النهائية بعد، كما أن اإلج��راءات االقتصادية والقرارات التي 
اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتنس��يق مع وزارة االقتصاد تسهم جميعها 
بدعم اإلنتاج المحلي وإعادة المنش��آت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما 
يس��اعد في توافر فرص العمل وزيادة نس��ب التصدير، وهي بمجملها 
أمور توضح عودة الحي��اة االقتصادية وعلى المس��توى الخارجي من 
خالل عقود التصدي��ر التي أبرمها التج��ار والصناعيون الس��وريون 

لتصدير وإيصال المنتجات السورية لألسواق الخارجية.
ما هو نتاج وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية خالل 2017؟

نش��اطات متنوعة ومتش��عبة تش��كل عمل وزارة االقتصاد والتجارة 
الخارجي��ة والتي تتصل ب��كل مكون��ات القطاع��ات االقتصادية وفي 
بعض األحيان الخدمية، ففي مجال المناطق الح��رة ومتابعتنا اليومية 
لعملها ونشاطها س��جلت المناطق الحرة خالل العام المنصرم 2016 
إيرادات وصلت بالقط��ع األجنبي إلى 7,6 ماليي��ن دوالر ناهيك عما 
ش��هدته األش��هر األخيرة من تطور إضافي ما يعكس مرحلة التعافي 
التي بدأت تعيش��ها المناطق الحرة كأحد مكون��ات االقتصاد الوطني، 
وفيما يتعلق بالمعارض واألسواق الدولية فقد نجحت وزارة االقتصاد 
في إطالق النسخة التاسعة والخمس��ون من معرض دمشق الدولي بعد 
توقف استمر 5 سنوات على الرغم من قصر المدة التي تم العمل على 
التحضير خاللها والتي لم تتجاوز 4 أشهر، وهو جهد قدّرته الحكومة 
وثمنت��ه عالي��اً وانعكس في تكري��م رئيس مجل��س ال��وزراء للقائمين 
والعاملين على إنجاح الدورة التاسعة والخمس��ين من المعرض نظراً 
للجهود االس��تثنائية الت��ي بذلوها لتكون ه��ذه الدورة متمي��زة ونقطة 
انطالق لتعافي االقتص��اد الوطني، مع تطلع��ات حكومية عبر وزارة 
االقتصاد لتكون مدينة المعارض منطلقاً لنشاطات وفعاليات استثنائية 
تعك��س النمو االقتص��ادي والنش��اط الزراعي والصناع��ي والحرفي 
والتج��اري والس��ياحي على م��دار العام، أما بالنس��بة للمش��روعات 
الصغيرة والمتوس��طة فلم تك��ن بعيدة ع��ن اهتم��ام وزارة االقتصاد 
والتجارة الخارجية خالل األشهر القليلة الماضية حيث تعمل الوزارة 
عبر هيئ��ة دع��م المش��روعات المتوس��طة والصغيرة عل��ى إطالق 
النش��اطات الخاصة بخدمة أصحاب المش��اريع الصغيرة والمتوسطة 
وتس��هيل اإلجراءات الالزمة لعملهم، وهي خط��وة تأتي ضمن رؤية 
تنموية ش��املة تقترح تأس��يس صندوق لدعمها وتخفي��ف الضمانات 
المطلوبة من المصارف إلقراض المش��اريع، وذلك يكون عبر تفعيل 
مؤسس��ة ضمان مخاط��ر القروض التي س��تعمل بإش��راف مصرف 
تنافسية المشاريع المتوسطة والصغيرة.سورية المركزي، بالتوازي مع تعزيز ريادة األعمال الوطنية وتعزيز 

عن 70 % من المس��توردات الفعلية الواصلة إلى س��ورية عبارة عن 
مواد أولية ومستلزمات إنتاج أيضاً، بما يعكس توّسع العملية اإلنتاجية 
المتأتّية من دخ��ول معامل جديدة ف��ي الخدمة وتطوي��ر الموجود منها 
وتوس��يعه وترميم ما ه��و قابل لذلك أيض��اً، األمر الذي يعني سياس��ة 
اقتصادية متوازن��ة وصحيحة نجحت في رفع وتي��رة اإلنتاج وبالتالي 
التصدير ما يس��هم ف��ي تأمين المزي��د من ف��رص العمل للي��د العاملة 
الس��ورية وتوفير المنتجات محلياً بدالً عن االس��تيراد، وال نذيع س��راً 
إن قلنا أن ثّمة مؤش��رات تدعم التوّجه الحكوم��ي لتكريس الصادرات 
كركن أساس��ي داعم لالقتص��اد الوطني، كون الحكوم��ة تصبو جّراء 
هذه الخطوة إلى تحفيز الصناعة المحلية ألنواع المس��توردات، سواء 
من قبل ش��ركات القطاع العام أم الخ��اص، وبالتال��ي تخفيف الضغط 
عن القطع األجنبي، وزي��ادة معدالت النمو االقتصادي، وتش��غيل اليد 

العاملة، للوصول إلى مرحلة متقدمة من اإلنتاج لغاية التصدير.
ماذا عن ميزان الصادرات والمستوردات بناًء لما تقدم؟

نتائج مهم��ة حققتها وزارة االقتص��اد والتجارة الخارجي��ة خالل العام 
الحالي وعلى مختلف الصعد ال س��يما منها التجارة الخارجية وتحديداً 
الصادرات على حساب المس��توردات، وهي نتائح تكتسب أهميتها من 
الظرف االقتصادي العام الذي كان هاجس المستوردات مسيطراً عليه 
في حين باتت األمور معكوس��ة اليوم، فال حديث ف��ي مجتمع األعمال 
إال التصدير وال هاجس لدى المنتجين إال التصدي��ر، وهو أمر ما كان 
ليتم لوال إحقاق العدالة في منح إجازات االس��تيراد في ضوء المصلحة 
العام��ة ألنها مصلح��ة الوطن والمواط��ن قبل كل ش��يء، وقد اتخذت 
الحكومة بالتنس��يق مع وزارة االقتصاد جملة من القرارات التي تدعم 
وتحفّز اإلنتاج لتمكين اإلنتاج التصديري، والتي كان أبرزها الس��ماح 
باستيراد اآلالت وخطوط اإلنتاج الصناعية لدعم الصناعيين وتمكينهم 
من إعادة تش��غيل منشأتهم بس��رعة وزّجها في العملية اإلنتاجية وبأقل 
التكاليف وبما يخفف عليهم أيضاً من عبء االس��تيراد، ال س��يما وأن 
الكثير من خطوط اإلنتاج تحت��اج إلى قطع تبديلي��ة ال يمكن الحصول 
عليها جديدة وخاصة في ظل ظروف الحصار االقتصادي والعقوبات 
أحادية الجانب المفروضة على س��ورية، ما أوجب استيراد هذه القطع 
مستعملة إلعادة تشغيل خطوط اإلنتاج لتحقيق الهدف األبرز واألمثل 
وه��و تش��غيل المنش��أت الصناعية لتوس��عة اإلنت��اج وبالتال��ي زيادة 
الكميات ورف��ع حجم الصادرات كم��اً ونوعاً، بالت��وازي مع أن تحديد 
المواد المس��موح باس��تيرادها والم��واد الممنوعة وش��روط الحصول 
على إجازات االستيراد أدى إلى حالة من االس��تقرار حيث تعدّى عدد 
طلبات االس��تيراد خالل س���نة 33 ألف طلب، مع اإلش����ارة إلى أن 
65 % من المواد المستوردة أصبحت مواد مسموحة وهي مقسمة إلى 
قسمين: األول ما هو مطلوب للحياة الطبيعية من منتجات غير متوافرة 
محلياً والثاني، وهو األكب��ر، والذي تتجاوز نس��بته 70 % هو المواد 
األولية ومس��تلزمات اإلنتاج، ما يش��ير إلى أن هيكل االستيراد أصبح 
باتجاه إيجابي وأن العملية اإلنتاجية تتوس��ع نتيجة دخول معامل جديدة 
وتطوير معامل قائمة ألنها توفر منتجات على المس��توى المحلي بديلة 

للمستوردات، ومنتجات قابلة للتصدير إلى الدول األخرى.
لماذا اعتمدت�م كحكوم�ة ش�������عار “صن�ع في س������وري�ة” عنوان�اً 
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زيادة التقدم في تخفيض عج��ز المالية العامة إلى 3 % م��ن إجمالي الناتج 
المحلي باتخاذ إج��راءات داعمة لإلي��رادات واحت��واء المصروفات على 

النحو المشار إليه في قانون الميزانية المرفوع إلى البرلمان.

مرونة لسعر الصرف
يؤي��د خب��راء الصندوق ع��زم الس��لطات عل��ى االنتق��ال إلى نظ��ام أكثر 
مرونة لس��عر الصرف، ما يُتوقع أن يدعم ق��درة االقتصاد على امتصاص 
الصدمات الخارجية ويرفع القدرة التنافس��ية. وفي ظ��ل الظروف الراهنة 
التي ال تزال تتيح فرصة لتنفيذ هذا التح��ول بصورة تدريجية منظمة، فمن 

المالئم بدء هذه العملية في أسرع وقت ممكن.
ويتمت��ع القطاع المال��ي المغربي بمس��توى جيد م��ن الرس��ملة، وال تزال 
المخاط��ر على االس��تقرار المالي مح��دودة. فرغم أن الق��روض المتعثرة 
ال تزال مرتفع��ة نس��بياً، إال أنه يج��ري مراقبتها عن كثب، كم��ا أن هناك 

مخصصات كافية لمواجهة خسائرها المحتملة.
ويرحب خبراء الصندوق باس��تمرار تقوية الحدود التنظيمية التي تحد من 
تركُّز االئتمان وتوثيق التعاون الجاري مع األجه��زة الرقابية عبر الحدود 

من أجل احتواء المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا.
وتشيد البعثة بتقدم السلطات في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي 
لعام 2015، وتدع��م جهوده��ا الرامية إل��ى زيادة ف��رص الحصول على 

التمويل، وال سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وباإلضافة إلى ذل��ك، توصي البعثة باعتماد قان��ون البنك المركزي الجديد 
دوره في إرساء االستقرار المالي واالحتواء المالي.في أقرب وقت ممكن، نظرا لما سيحققه من تعزيز استقاللية البنك وتدعيم 

نيكوال بالنشيه

المغرب: خطط لمعالجة مواطن الضعف المالية

سوق العمل
أن االقتص��اد المغرب��ي اس��تفاد ف��ي الس��نوات األخي��رة 
م��ن اس��تمرار السياس��ات االقتصادي��ة الكلي��ة الرش��يدة 
واإلصالحات الهيكلية. فقد تعززت صالبته نتيجة لتحسن 
إدارة المالية العام��ة وتنويع النش��اط االقتصادي. غير أن 
الكثير ال يزال مطلوب��اً لتحقيق نمو أعلى وأكثر اس��تدامة 
واحتواًء لمختلف ش��رائح الس��كان. فالبطالة، ال سيما بين 

الشباب، تبلغ قرابة 10 %.
وقد ش��رع المغرب في إجراء إصالح��ات هيكلية كبيرة، 
ويتعي��ن التعجيل بتنفيذه��ا لزيادة اإلنتاجي��ة وخلق فرص 
العمل ورفع مس��توى النمو الممكن، بما يتوافق مع أهداف 
الحكومة للمدى المتوس��ط. ومن األولويات في هذا الصدد 
تحس��ين جودة النظام التعليمي وأداء س��وق العمل وزيادة 
مشاركة النساء في س��وق العمل وتكثيف الجهود لتحسين 

مناخ األعمال.

تخفيض عجز المالية
وعقب فت��رة الجفاف ف��ي الع��ام الماضي، تحس��ن النمو 
في 2017 ومن المتوق��ع أن يصل إل��ى 4.4 %، وهو ما 
يرجع في األس��اس إل��ى انتعاش النش��اط الزراع��ي بينما 
يظل النش��اط غير الزراع��ي ضعيفا. وقد ش��هد التضخم 
مزيدا من االنخفاض وب��دأ النمو االئتمان��ي يتعافى. وبعد 
التدهور الملحوظ في عام  2016، من المتوقع أن يتقلص 
عجز الحساب الجاري في 2017 مسجالً 3.9 من إجمالي 
الناتج المحلي، مدفوعا بقوة نمو الصادرات الذي سيواِزن 

ارتفاع أسعار النفط واستمرار استيراد السلع الرأسمالية. 
وعلى جانب المالية العامة، ال ت��زال عملية الضبط المالي 

مستمرة.
وقد كانت التطورات إيجابية بوجه عام منذ نهاية سبتمبر/

ايلول، كما تتوافق مع هدف السلطات المتمثل في تخفيض 
عجز المالية العامة إلى 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي 
في 2017. وبالنس��بة لعام  2018، ترح��ب البعثة بهدف 

يقوده  الدولي  النقد  صندوق  من  فريق  قام 
نيكوال بالنشيه بزيارة إلى المغرب، في الفترة 
 7 إلى  األول/اكتوبر  تشرين   25 من  الممتدة 

تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وفي ختام الزيارة، أصدر بالنشيه بيانًا أهم ما 
جاء فيه:
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تبلغ نحو 15 مليار دوالر سنوياً.

توسيع قائمة المشترين
تعتزم روس��يا حص��د حوال��ى 130 مليون طن م��ن الحبوب في الموس��م 
الحالي، لذلك ي��رى جنبالط خات��وف أن بالده تحتاج إلى توس��يع إمدادات 

الحبوب إلى آسيا وأميركا الالتينية.

من جهتها، أشارت رئيسة إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة الروسية، 
أولغا غراشينا، إلى أن روس��يا تجري أيضاً محادثات بشأن خفض محتمل 
لرس��وم اس��تيراد القمح في المغرب بدءاً م��ن أول ديس��مبر/كانون األول 
وستبدأ مناقشة إمدادات محتملة من الحبوب إلى الفلبين قريباً، وأضافت أن 
كوبا اش��ترت أول كمية كبيرة من القمح الروس��ي وتجري محادثات بشأن 

المزيد من المشتريات.

وتعتبر ومصر وتركيا حالياً أكبر المش��ترين للقمح الروسي، ففي نوفمبر/
تشرين الثاني2017 استوردت مصر120 ألف طن من القمح الروسي في 
مناقصة دولية. أما العالقات التجارية مع أنقرة فقد شهدت بعض التوترات 
تركيا.بسبب عدم استئناف روس��يا اس��تيراد البندورة )الطماطم( بشكل كامل من 

ألكسندر تكاتشوف

روسيا: 20 مليار دوالر سنويًا من تصدير الحبوب

وقال المس��ؤول في حديث مع الصحفيين في موسكو: نحن 
غير راضين عن الحجم الحالي لش��حنات الحبوب، مضيفاً 
أن عدداً من المشاريع االستثمارية في ميناء تامان الروسي 
على البحر األس��ود، وفي أقصى شرق روس��يا والمناطق 
الش��مالية ستس��مح بزيادة طاقة التصدير إل��ى 7.5 ماليين 
طن شهرياً من المس��توى الحالي البالغ خمسة ماليين طن، 

بحسب رويترز.

نمو الصادرات
وقال��ت وزارة الزراع��ة الروس��ية إن ص��ادرات القم��ح 
الروس��ي نمت خالل األش��هر ال���10 األولى م��ن 2017 
بنسبة 23 %، فيما صعد إجمالي صادرات الحبوب بنسبة 

.% 28.4

وتش��ير بيانات الوزارة  إلى أن روسيا صدرت نحو 27.1 
مليون طن من القم��ح، متج��اوزة بذلك الوالي��ات المتحدة 
وكندا، أبرز مصدرين للقمح في العالم. فيما توقعت أن تبلغ 
صادرات القمح الروسي هذا العام مستوى 32 مليون طن، 

ما سيضمن لروسيا صدارة مصدري القمح في العالم.

وذكرت ال��وزارة أن ص��ادرات الش��عير تضاعفت على 
أساس سنوي لتصل إلى 2.52 مليون طن، في حين، نمت 
صادرات الذرة بنس��بة 19.5 % لتصل إلى 1.23 مليون 

طن.

وأكد وزير الزراعة الروسي ألكس��ندر تكاتشوف في وقت 
سابق أهمية نمو القطاع الزراعي، إذ بات يشكل نحو 4 % 

من حجم الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.

وكانت الحكومة الروس��ية ق��د أعلنت أن قيم��ة صادرات 
البالد من الحب��وب والمنتجات الزراعي��ة باتت تصل إلى 
20 مليار دوالر سنوياً، متجاوزة صادرات األسلحة التي 

الزراعة  وزارة  ذكرته  لما  وفقًا   2017 الجاري  العام  تقريبًا خالل  الربع  بمقدار  الروسي  القمح  صعدت صادرات 
الروسية، في الوقت الذي زادت فيه عائدات تصدير روسيا من تصدير الحبوب الى نحو 20 مليار دوالر أميركي 

سنويًا لتتجاوز بذلك عائدات تصدير األسلحة التي تقدر بنحو  15 مليارات دوالر سنويًا.

وتوقع النائب األول لوزير الزراعة الروسي جنبالط خاتوف أن تسجل صادرات الحبوب الروسية مستوى قياسيًا 
عند 45 مليون طن في السنة التسويقية 2017 - 2018 التي بدأت في أول يوليو/تموز الماضي، مشيراً إلى أن 

حكومة بالده تسعى لزيادة طاقة صادراتها من الحبوب بنسبة 50 % في غضون ثالث سنوات.
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ستشهد معدل نمو س��نوي قدره 6.8 في المئة، هو األسرع في القطاع، مع 
أن حصتها اإلجمالي��ة المتوقعة من مزيج الطاقة س��وف تبلغ 5.4 في المئة 
فقط في العام 2040 بس��بب انخفاض قاع��دة انطالقها مقارن��ة بالمكونات 

األخرى في مزيج الطاقة.

وأش��ار األمين العام لمنظمة أوبك إلى أن معدالت النمو تلك تعني توقعات 
بازدياد الطلب على الطاق��ة بما يقرب من 100 مليون وح��دة طاقة مكافئة 
لبرميل النفط يومياً بين العامين 2015 و2040، وذلك بالتوازي مع تزايد 
عدد س��كان العالم وأهمية الحد من فقر الطاقة، وأضاف: “تقدم أوبك دعماً 
كبيراً للتنمية المتواصلة في المجاالت المتعلق��ة بمصادر الطاقة المتجددة، 
ولدى كثير من دولنا األعضاء موارد شاس��عة من الطاقة الشمسية والرياح 

وغيرها، تحرص على ضّخ استثمارات كبيرة فيها”.

ويُعتبر تقرير مشهد قطاع النفط العالمي، الذي نش��رته منظمة أوبك ألول 
مرة في العام 2007، أحد المنش��ورات الرئيس��ية للمنظمة، ويقدّم عرضاً 
وافياً وتحليالً متعمقاً لقطاع النفط العالمي، فضالً عن تقييم ش��امل لمختلف 
والبعيد في القطاع.التوجهات والتحديات المتعلقة بالتطورات الحاصلة على األمدين المتوسط 

محمد باركيندو

النفط والغاز أهم مصدرين للطاقة حتى 2040

تحقيق االستقرار
سيشهد السيناريو المتوقع نمو الطلب على النفط من 95.4 
مليون برميل يومياً ف��ي العام 2016 ليص��ل إلى 111.1 
مليون برميل يومياً بحلول العام 2040، بالتزامن مع نمو 
االقتصاد العالمي بمع��دل 3.5 في المئة س��نوياً في الفترة 
نفسها. وسوف تس��تلزم تلبية هذا الطلب ضخ استثمارات 
إجمالية تبلغ نح��و 10.5 تريليون��ات دوالر أميركي على 
امتداد العملي��ات كافة في مجاالت التنقيب واالس��تخراج، 
والنقل والتخزي��ن، والتكرير والصناع��ات البتروكيماوية 

والتسويق والتوزيع.

وأوضح األمين الع��ام لمنظمة أوبك محم��د باركيندو، في 
معرض تقديم��ه للتقرير، أن التوقعات الواردة في نس��خة 
عام 2017 من التقرير “أكثر إيجابية من تلك التي وردت 
في تقرير الع��ام 2016 الماضي”، عازي��اً ذلك في جانب 
منه إلى الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للنفط في إطار 
مس��اعيها الرامي��ة لتحقيق االس��تقرار في الس��وق، وقال 
باركيندو: “كان العام الماضي عاماً تاريخياً لمنظمة أوبك 
وقطاع النفط العالمي، وقد ش��هدت س��وق النف��ط تغيرات 
ملحوظة منذ نشرنا تقريرنا لمشهد قطاع النفط العالمي في 
مطلع ش��هر تش��رين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، إذ 
ش��هدنا فترة كس��بت فيها عمليات إعادة التوازن في سوق 
النف��ط العالمي��ة زخماً حيوي��اً بدعم من مجموع��ة عوامل 

مهمة”.

الطاقة المتجددة
يتنبأ التقرير، في نسخته الس��نوية الحادية عشرة، بحدوث 
بطء في وتيرة نمو الطلب على النف��ط ليكون أبطأ من نمو 
الطلب الكلي على الطاقة، وذلك بالرغم من قّوة التوقعات 
الواردة فيه، بينما يش��ير إلى أن مص��ادر الطاقة المتجددة 

توقع أحـدث تقريـر نشــرتـه منظمـة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن يظّل النفط والغاز أهم مصدرين 
الطاقة  لمصادر  المتزايدة  األهمية  من  الرغم  على  وذلك  مقبلين،  عقدين  من  أكثر  طوال  العالم  في  للطاقة 
المتجددة، وبدافع من النمو االقتصادي في عدد من األسـواق النامية، فضاًل عن الطلب العالمي القوي على 

الغاز الطبيعي.

وجاء في تقرير 2017 لمشهد قطاع النفط العالمي، الذي أطلقته (أوبك) خالل جلسة إحاطة خاصة جمعت 
تنفيذيين كباراً على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أن النفط سوف يلّبي ما يفوق 
التي  الطاقة  احتياجات  حصة  ستكون  فيما   ،2040 العام  في  العالمية  الطاقة  احتياجات  من   %  27 بقليل 

سيلبيها الغاز الطبيعي أكثر قلياًل من 25 في المئة.



البركة بموبايلك
حمل تطبيق بنك البركة سورية

واستفد من خدمات التحويل بين
حسابات بنك البركة

شركاء في اإلنجاز
مركز االتصاالت 011-9525
www.albarakasyria.com
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كم تبلغ الحصيلة وسطياً والتي تصفونها بالجيدة؟
هي جيدة قياس��اً إلى الظ��روف، وهي جي��دة مقارنة بس��نوات ذروة أزمة 
اإلي��رادات ف��ي 2013 بالنظر إل��ى أن إي��رادات كل عام تك��ون حصيلة 
نش��اط العام الذي قبله، وإن اعتمدن��ا بعض أنواع الضرائ��ب العديدة نقول 
أن حصيلتها عش��رات الملي��ارات من الليرات الس��ورية، أم��ا إن اعتمدنا 
إجماليها فتص��ل إلى مئ��ات المليارات م��ن الليرات الس��ورية، وبالمجمل 
فالحصيلة اإلجمالية لها قياس��اً إلى ظروف األزمة جي��دة، ولكنها ال تصل 
إلى مس��توى طموحنا بإعادتها إلى ما كانت عليه ولكنه أمر سيتحقق بشكل 
أكيد من خالل اتساع رقعة المناطق المحررة التي تعود إلى العمل واإلنتاج 
وبالتالي تس��ديد الضرائب بعد أن عاد األمان إليها بفض��ل الجيش العربي 
الس��وري، مع األخذ بعين االعتبار أن بعض المكلفين ف��ي بعض المناطق 
امتنعوا عن الس��داد كما طوى المرس��وم التش��ريعي رق��م 17 لعام 2013 
تكاليف الدخ��ل المقطوع لمكلفي المناطق المتض��ررة وبالتالي خرجت قيم 

ضرائبها من الحسبان.

عبد الكريم الحسين

الحسين: اإليرادات تتحّسن رغم ظروف األزمة

ما هو واقع حال اإليرادات الضريبية بعد سنوات سبع من 
اإلرهاب؟

كان للحرب تأثير كبير على اإلي��رادات الضريبية بالنظر 
إلى تدمير اإلرهاب الكثير من المنش��أت، وخروج مناطق 
كثيرة من الخدمة وكذلك خروج الكثير من المكلفين خارج 
الب��الد، وبالتال��ي تراجعت اإلي��رادات الضريبي��ة كونها 
تنتج عم��ا يحققه هؤالء م��ن أرباح خالل عمله��م، فتدمير 
اإلره��اب للمنش��أت يعني نقص ع��دد المكلفي��ن وخروج 
المكلفي��ن من الب��الد يعني نق��ص عددهم، وخ��روج عدد 
من المناطق ع��ن الخدمة تعن��ي النقص كذل��ك، وبالتالي 
تراجع��ت اإليرادات بش��كل ملح��وظ، ولك��ن وبكثير من 
الجه��د وبإنجاز الملف��ات الضريبي��ة المتراكمة لس��نوات 
بدعم ومتابعة م��ن وزارة المالية اس��تطعنا تعويض جزء 
مهم من النق��ص الحاصل، وق��د كانت الفت��رة بين عامي 
2012 و2013 أس��وأ سنوات األزمة بالنس��بة لإليرادات 
والتي تش��كل ذروة األزمة في س��ورية وذروة االنخفاض 
في الحصيل��ة الضريبية، ولكنن��ا اس��تطعنا تحقيق بعض 
اإليرادات اإلضافية والمحافظة على اس��تمرار جزء كبير 

منها.
وبمتابع��ة المنحنى البياني للتحصي��الت الضريبية يالحظ 
أن بداية االنخف��اض كانت في 2012 وم��ن ثم في 2013 
انخفضت أكثر والتي تشكل المس��توى األكثر تدنياً لتعاود 
ارتفاعها نسبياً في 2014 وتستمر في االرتفاع، وفي عام 
2016 كانت الحصيلة جيدة بالمقارنة مع الظرف الراهن 
وهو ارتفاع متأّتٍ من إنجاز الملفات الضريبية المتراكمة 
بتوجيهات م��ن وزارة المالية وتفعيل بع��ض اإلجراءات 
لتحصيل األموال م��ن المكلفين غير المس��ددين، وتعزيزاً 
لذلك طلبنا تفعيل إجراءات قانون جباي��ة األموال العامة، 
وف��ي عام��ي 2016 و2017 بدأن��ا إج��راءات بيع بعض 
أمالك المكلفين الذين لم يس��ددوا الذمم الضربية المستحقة 
عليهم لصالح الخزينة العامة للدولة ووضعنا إشارات منع 

السفر للعديد منهم.

قال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم في سورية عبد الكريم الحسين أن حصيلة اإليرادات ارتفعت 
بشكل ملحوظ خالل السنتين األخيرتين، مؤكداً أن اإلنفاق العام يتم وفق أولويات يأتي في مقدمتها متطلبات 

الدفاع عن البالد وقطاعي الصحة والتعليم ومخصصات الدعم االجتماعي.

للمكلفين  ُقدِّمت  كثيرة  ومحّفزات  ميزات  ان  إلى  والمستثمر،  البنك  لمجلة  حديث  في  الحسين  ولفت 
المترتبة  والغرامات  الفوائد  إعفائهم من  األزمة، ال سيما  السداد خالل سنوات  الستقطابهم وحّضهم على 

عليهم نتيجة عدم السداد، وطي تكاليف الدخل المقطوع للمناطق المتضررة من اإلرهاب.
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ذلك المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 والذي قضى 
بطي تكالي��ف الدخل المقط��وع في المناط��ق المتضررة، 
وتنفي��ذاً له��ذه المكرمة ش��كلنا لجان��اً بالتعاون م��ع اتحاد 
غرف الصناعة وغرف التجارة على مستوى المحافظات 
والوحدات اإلدارية في كل محافظة والتي حددت المناطق 
المتضررة ليصار إلى إعفائها وقد تم الطي واإلعفاء حتى 

من دون تقديم طلب من المكلف.
وتيس��يراً ألعمال المكلفي��ن ووقته��م عمل��ت الهيئة على 
أتمت��ة ب��راءة الذمة الص��ادرة ع��ن مديرية مالية دمش��ق 
عبر كوة واحدة خ��الل فت��رة ال تتجاوز الدقائ��ق الخمس 
إن كان المكلف ب��ريء الذمة، كما وضعن��ا خطة إلنجاز 
ملفات التراكم الضريبي الس��ابقة وباشرنا فيها وحصيلتها 
إلى األن جيدة، وفي الس��ياق نفس��ه، أطلقن��ا دورة جديدة 
لتصني��ف المكلفين تنفي��ذاً للمرس��وم التش��ريعي رقم 10 
لعام 2015، حيث تم تقس��يم مكلفي الدخ��ل المقطوع إلى 
أربع فئ��ات أولها كب��ار مكلفي الدخ��ل المقط��وع وثانيها 
وثالثها  التكلي��ف  متوس��طي 
ورابعه��ا  المكلفي��ن  باق��ي 
المه��ن العلمي��ة والت��ي يت��م 
تصنيفه��ا إل��ى جان��ب فئ��ة 
اثنتي��ن  س��نتين  كل  الكب��ار 
لرصد التط��ور الحاصل في 
تم  أرباحه��ا ودخله��ا، كم��ا 
إصدار المرس��وم التشريعي 
رقم 11 لع��ام 2015 والذي 
قض��ى بتعديل رس��م اإلنفاق 
االس��تهالكي م��ع رب��ط هذا 
الرس��م عل��ى المس��توردات 

بالتعرفة الجمركية على المستوردات نفسها.

ما ه���ي الرواف���د االضافية لخزين���ة الدول���ة الى جانب 
الضرائب والرسوم؟

ال شك في أن الحصيلة الضريبية والرسوم الجمركية هي 
أبرز إيرادات الخزينة، ولكن عودة المنش��أت االقتصادية 
للقطاع العام إلى العمل س��اهم في دعم وتمكين اإليرادات 
من خ��الل تحقيقه��ا فوائ��د اقتصادي��ة، إضافة إل��ى دور 
المنش��أت النفطية والغازية التي عادت إلى الخدمة بفضل 
أبطال الجيش العربي السوري في تحقيق إيرادات إضافية 
إن كان بش��كل مباش��ر أو من خالل التخفيف م��ن فاتورة 
المس��توردات، يضاف إلى ذلك عودة الحي��اة االقتصادية 
إل��ى القط��اع الخ��اص اإلنتاجي وم��ا ينجم ع��ن ذلك من 
التصدير.إيرادات بالليرة الس��ورية أم بالقطع االجنب��ي عبر عوائد 

في ظل محدودية اإليرادات ما هي أولويات االنفاق وكيف بنيتم أسسها؟
اإلنفاق وكم��ا ورد في بي��ان الموازن��ة العامة للدول��ة بُني عل��ى أولويات 
عدة وعلى رأس��ها احتياجات ومتطلبات الجيش العربي الس��وري والدفاع 
وأم��ن المواطنين والوطن والت��ي يتم تأمينه��ا من اإلي��رادات العامة مهما 
كان الحال، يض��اف إليها اإلنفاق على قطاع الصحة وم��ن ثم قطاع التعليم 
وكذلك مخصصات الدعم االجتماعي، ومن ثم تأتي المشاريع االستثمارية 
التي تم��ت المباش��رة بها وفق��اً لتعليم��ات الحكومة، والتي يت��م تخصيص 
االعتمادات لها ضمن جدول أولويات خاص بها بحس��ب نسب التنفيذ التي 

وصل إليها كل مشروع.

ما هي مديريات المال الت���ي خرجت من الخدمة وما ه���ي الباقية وترفد 
الخزينة باإليرادات؟

يمك��ن الق��ول أن مديرية المالي��ة الوحيدة الت��ي لم تخرج ع��ن الخدمة هي 
وأي من مديريات ماله��ا ودوائرها الفرعية هي مديري��ة مالية طرطوس، 
وبقية مديريات المالية كاف��ة في المحافظات األخرى خرج قس��م منها عن 
الخدمة وأولها دمش��ق التي خرج��ت فيها عن الخدمة مناط��ق مثل مخيمي 

اليرم��وك والقاب��ون وجوب��ر، وكذل��ك حال 
ريف دمش��ق في مديري��ات مال دوم��ا والتل 
وداري��ا والزبدان��ي والغوط��ة والت��ي بات��ت 
بأكملها خارج الخدمة، وأيض��اً مديرية مالية 
حمص والتي بقيت لس��نتين اثنتي��ن تعمل في 
غرفتين ال غير ضمن مديرية الس��ياحة نظراً 
لشراس��ة الهجم��ة اإلرهابية -يوم��ذاك- على 
حمص، وإلى األن فإن مديري��ات مالية الرقة 
وإدلب خارج الخدم��ة وكذلك قس��م كبير من 
دير الزور خارج الخدمة، أم��ا فعلياً فمديرية 

ماليتها كاملة خارج الخدمة.
وفي الحس��كة تعمل المديرية ولكن قسم كبير 

جداً من مكلفيها ممتنعين عن الس��داد، وفي الوقت ال��ذي كانت تحصيالتنا 
الضريبي��ة المهم��ة تعتم��د على دمش��ق وريف دمش��ق وحل��ب، خرجت 
منها -ولألس��ف- أقس��ام مهمة من الخدمة، أما حس��ب الترتيب، ووفقاً لقيم 
اإليرادات الضريبي��ة التي تصب في الخزينة العام��ة للدولة عبر مديريات 
المالية فيمكن القول أن دمش��ق تأتي في المرتبة األولى ومن ثم حلب وثالثاً 
الالذقي��ة وبعدها طرطوس وخامس��اً حم��اه تليها حمص، م��ع األخذ بعين 
االعتبار أن دمش��ق تش��كل العصب الحي��وي لإلي��رادات الضريبية نظراً 
لوجود قس��م كبار المكلفين فيها والذي يتابع مكلفي في دمش��ق وريفها معاً 

والذين يشكلون الجزء األهم من اإليرادات الضريبية.

َم للمكلفين خالل س���نوات األزمة الس���تقطابهم وحّضهم على  ما الذي قُّدِ
السداد؟

كثير هو م��ا قدمته الدولة عبر هيئ��ة الضرائب والرس��وم ووزارة المالية، 
ولكن يبرز مما تقدم إعفاء المكلفين من الغرام��ات والفوائد المترتبة عليهم 
خالل سنوات األزمة والسنوات السابقة عبر أكثر من مرسوم، يضاف إلى 

عودة المنشأت االقتصادية
للقطاع العام

إلى العمل
ساهم

في دعم وتمكين اإليرادات
من خالل تحقيقها

فوائد اقتصادية
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البيئة، من خالل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتلبية االحتياجات الغذائية.
في محور الطاقة، تؤكد “أجندة التنمية المس��تدامة” على أن المستقبل القريب سيشهد اهتماماً 
متنامياً من دول العالم لتطوير واستخدام نظام طاقة منزوع الكربون، وتتناول الدور المحوري 
لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تلبي��ة احتياجات البنية التحتية المصاحبة وتس��ريع هذا 

التحول.
أما في محور االس��تثمارات والبني��ة التحتية فتستش��رف األجندة معالم مس��تقبل يعتمد على 
نطاق واسع النقل الكهربائي واألتمتة والتصنيع المضاف الذي سيؤدي إلى تحول جذري في 
احتياجات البنية التحتية ال سيما في البيئات الحضرية. فيما تتناول في محور سالسل التجارة 
والقيمة مس��تقبل سالس��ل القيمة التدويرية عديمة النفاي��ات، وما تنطوي عليه م��ن تأثيرات 

وتغييرات.
في محور التنقل تؤكد “أجندة التنمية المس��تدامة” أن العالم س��يكون قادراً عل��ى إدارة التنقل 
البشري على نطاق واسع، باالستفادة من أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في ابتكار 
وتطوير نماذج تنقل جديدة. وفي محور البيانات تشير الرؤية إلى أن العالم سيشهد توسع نطاق 
البيان��ات المفتوحة في كل مكان م��ن العالم، مؤك��دة أهمية الوصول إلى تدفق مس��تدام وآمن 

للمعلومات.
وتركز األجندة على القيم العالمية التي يجب ترس��يخها التخاذ قرارات مس��ؤولة في تطوير 
التكنولوجيا واستخدامها كقوة للخير والبناء، وتستعرض نماذج جديدة للحكومة هي الحكومة 
قدر من المنافع مع التقليل من المخاطر المحتملة للثورة الصناعية الرابعة.المبتكرة والرشيقة والشاملة، وسبل العمل على تحويل نماذج الحكومة الحالية لتحقيق أقصى 

التنمية المستدامة: قيم عالمية لتطوير التكنولوجيا

وتهدف “أجندة التنمية المس��تدامة” التي تقوم 
عل��ى 8 مح��اور اس��تراتيجية إل��ى التوظيف 
األمث��ل لتقني��ات الث��ورة الصناعي��ة الرابعة، 
إلحداث تغيي��رات واستش��راف آلي��ات عمل 
للقطاع��ات الحيوي��ة واألكث��ر ارتباط��اً بحياة 
اإلنس��ان. وتعكس “أجندة التنمية المستدامة” 
محصل��ة أعم��ال ش��بكة مجال��س المس��تقبل 
العالمي��ة، وترك��ز عل��ى مج��االت التع��اون 
المس��تقبلية في قطاعات التكنولوجيا المختلفة 

ومدى تأثيرها في النظم العالمية.

استراتيجية المحاور الثمانية
تق��وم “أجن��دة التنمي��ة المس��تدامة” عل��ى 8 
مح��اور اس��تراتيجية تعم��ل عل��ى التوظيف 
األمثل لتقني��ات الثورة الصناعي��ة الرابعة في 
إحداث تغييرات واستش��راف آليات عمل عدد 
من القطاعات الحيوية واألكث��ر ارتباطاً بحياة 

اإلنسان.
وتؤك��د األجندة في مح��ور أس��واق العمل أنه 
س��يكون هناك دمج أكب��ر ل��آالت الذكية في 
أس��واق العمل ما يتطلب إعادة تصميمها لدعم 
المجتمعات، وتمكين القوى العاملة البشرية من 

االستفادة بشكل كامل من قدراتها وطاقاتها.
في مح��ور الرعاي��ة الصحية، ترس��م األجندة 
مالمح مس��تقبل هذا القطاع الذي ستس��هم فيه 
الرعاية الصحية الش��خصية وتقنيات التعزيز 
البش��ري ستس��هم في زي��ادة متوس��ط الحياة 
ليتجاوز عتبة ال���90 عاماً، وانعكاس��ات ذلك 
اإليجابي��ة المتمثلة في تعزيز الحي��اة الصحية 
والوقاية من األمراض الجديدة التي تهدد حياة 

البشر.
في محور األم��ن الغذائي ترك��ز األجندة على 
التح��دي العالم��ي الم��زدوج المتمث��ل بتوفير 
الطعام ل� 8.5 مليارات إنسان، مع الحفاظ على 

أطلقت حكومة دولة اإلمارات بالشراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي، مبادرة “أجندة التنمية المستدامة”، 
القيم  على  المستدامة”  التنمية  “أجندة  وتركز  المستقبل.  الثانية الجتماعات مجالس  الدورة  أعمال  ضمن 
العالمية التي يجب ترسيخها التخاذ قرارات مسؤولة في تطوير التكنولوجيا واستخدامها كقوة للخير والبناء، 
وتستعرض نماذج جديدة للحكومات، وتتناول سبل تطوير نماذج الحكومات الحالية لتحقيق أقصى قدر من 

المنافع مع التخفيف من اآلثار المحتملة للثورة الصناعية الرابعة.
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زادت أس��عار األراضي في “تورونتو” في كندا لدرجة 
جعلت المطورين العقاريي��ن يواجهون صعوبات لبناء 
منازل جديدة أس��عارها مناس��بة للمشترين الذين تراجع 
طلبه��م عل��ى الش��راء رغ��م الخصوم��ات والحوافز. 
وارتفع��ت تكلفة األراض��ي لثالثة أضع��اف تقريباً في 
بعض المناطق خالل السنوات الخمس الماضية، األمر 
ال��ذي قد يدفع الس��وق نحو فقاعة عقاري��ة في مقاطعة 
“تورونتو” مع ارتفاع أس��عار المنازل الجديدة منذ عام 
2009. ومن المرجح أن ترتفع أسعار المنازل عند 1.2 
مليون دوالر كندي )939 ألف دوالر أميركي(، وهو ما 
يمثل انخفاضاً بنس��بة 6.6 % من أغسطس/ آب ولكنها 

ال تزال أعلى بنسبة 21 % مقارنة ب�2016.

مخاوف من فقاعة عقارية من كندا

“أمنيات العقارية” توقع اتفاقية تسهيالت

وقع��ت مجموعة “أمني��ات العقارية” 
ومقرها دبي، اتفاقية تسهيالت ائتمانية 
بقيم��ة 445 مليون درهم )قرابة 121 
ملي��ون دوالر( مع مص��رف الهالل، 
أس��رع المصارف اإلسالمية نمواً في 
المنطق��ة. وس��توظف المجموعة هذه 
التس��هيالت لتمويل عمليات التطوير 
مش��روع  بال��م،  ون  يش��هدها  الت��ي 

التطوير الس��كني في نخلة جميرا، دبي. وأش��ار الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة 
أمني��ات مهدي أمجد، إل��ى أن الحصول على هذه التس��هيالت االئتمانية يؤكد المكانة 

البارزة التي تحتلها المجموعة.
ب��دوره، قال الرئيس التنفيذي لمصرف اله��الل أليكس كويلو: تتميز مجموعة أمنيات 
بمش��اريعها العمرانية، التي تمتل��ك طموحات هائلة في مجاالت اإلس��كان واألعمال 

والتجزئة.

فالترانس تعلن افتتاح “منزلنا”

ف��ي إط��ار التزامها بتوفير الس��عادة واإليجابية في العمل، قامت ش��ركة “فالترانس” 
ببن��اء “منزلن��ا” )آور ه��وم(، 
وه��و أول منش��أة خم��س نجوم 
لس��كن الموظفين في اإلمارات. 
وتضّم المنش��أة المملوكة من قبل 
الشركة والتي تقع في مجمع دبي 
لالس��تثمار، أربعة طوابق تشمل 
168 غرفة يسكنها 627 موظفاً.

أعلن��ت كل من ش��ركة أجيليتي، وش��ركة المش��اريع 
المتح��دة للخدمات الجوية )يوباك( والش��ركة الوطنية 
العقاري��ة مجم��ع ريم م��ول وجه��ة المتع��ة والترفيه 
والتس��وق في أبوظبي، عن استكمال تمويل المشروع 
البالغ قيمته 1.2 مليار دوالر أميركي، من خالل توقيع 
أكبر تسهيل ائتماني ألصل عقاري في دولة اإلمارات 
ع��ام 2017، يت��م تطويره م��ن قبل ش��ركة الفروانية 

للتطوير العقاري.

1.2 مليار دوالر في ريم مول

افتتاح فندق فاخر في لندن

كشفت فنادق ومنتجعات “والدورف أستوريا” عن قيام شركة “برايم إنفسترز كابيتال” 
باختيارها لتشغيل فندق “أدميرالتي آرتش والدورف أستوريا” الفاخر ضمن أحد أشهر 
المعالم األثرية المرموقة في العاصمة البريطانية لندن، والذي سيتم افتتاحه عام 2020. 
ويض��ّم فندق “أدميرالتي آرتش والدورف أس��توريا” 96 غرفة ن��وم وأجنحة فاخرة 
وفارهة، و3 مطاعم من الطراز العالمي. وتش��مل الخطط إنش��اء حانة على الس��طح 

تشرف على إطاللة شاملة 
على آف��اق مدين��ة لندن، 
مخصص��ة  ومس��احات 
الخاص��ة  لالجتماع��ات 
واألح��داث والفعالي��ات، 
فضالً عن منتجع صحي 

حديث.
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مذكرة تفاهم في مجال السكن

وقع وزير الطرق وبناء المدن االيراني 
عباس اخوندي في موس��كو مع وزير 
االس��كان والخدمات العامة الروس��ي 
ميخائيل من، مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجال الس��كن تتضمن تبادل الخبرات 
والمشاركة في إنشاء الوحدات السكنية 
ضمن المدن الكبرى، إضافة لتش��كيل 
فري��ق عمل للتع��اون بي��ن الجانبين. 

وأوض��ح اخوندي، أن التفاهم يتضمن القضايا المتعلق��ة بتبادل الخبرات بين وزارتي 
البلدين والتنظيمات والمبادئ الفنية والعمارة.

من جانبه، رحب الوزير الروس��ي بتطوير التعاون مع إيران، وقال: إن روسيا تمتلك 
خبرات جيدة في مجال الهندس��ة المعمارية والس��كن وبناء المدن وهي على اس��تعداد 

لتبادل الخبرات والتعاون مع الشركاء االيرانيين.

21 مليار درهم :المشروع “رويال بيرلس”

يقدم مش��روع “رويال بيرلس” الراقي من ش��ركة أورينتال بيرلز للتطوير العقاري، 
في دبي، مساحات معيشة ذكية وعصرية للغاية في موقع مركزي راٍق ومتميز قريب 
م��ن أهم المواق��ع الحضرية، وقد تم االنتهاء من 10 % م��ن المرحلة األولى من بناء 
هذا المشروع الضخم الذي تقدر قيمته التجارية ب�21 مليار درهم )5.7 مليار دوالر(.

ويض��م المش��روع م��ا يق��رب من 
8000 ش��قة يمكن اقتناءه��ا بنظام 
التمل��ك الح��ر.  يقع المجم��ع في ند 
الشبا في منطقة ميدان، وتم تصميمه 
بدق��ة، محاطة بمس��احات خضراء 
تتخلله��ا مراف��ق التس��لية والترفيه. 
ومن المقرر أن يكتمل بناء المشروع 

بحلول العام 2022.

إقبال كبير على مشروع “فالكن سيتي”

كشفت شركة فالكن سيتي أوف وندرز، 
المط��ّور العق��اري للمش��روع الضخم 
فالكن س��يتي أوف وندرز، الذي يجري 
بنائه في دب��ي، عن اإلقبال الالفت الذي 
تحظى ب��ه منصتها من زوار “معرض 
دب��ي العق��اري2017”، ال��ذي اقيم في 
مجمع باندرا ك��ورال في مدينة مومباي 

الهندية. وأبدى المس��تثمرون الهن��ود اهتماماً كبيراً بالفرص التجارية واالس��تثمارية 
الواعدة، سيّما وأنهم يشكلون الشريحة األكبر من المستثمرين في هذا المشروع.

أعلنت مجموعة أمنيات العقارية عن أحدث مش��اريعها 
المرتقبة “ذا النغام، داون تاون دبي”، الذي سيفتتح عام 
2020. ويتميز كل من الفندق والش��قق الس��كنية بموقع 
مذهل في قلب مش��روع مراس��ي على ضفاف قناة دبي 
المائية. ويتكون المشروع من فندق يتضمن 167 غرفة 
و239 شقة سكنية فاخرة مزودة بكافة الخدمات، وتتنوع 
م��ا بين ش��قق بغرفة ن��وم واحدة وغرفتي ن��وم وثالث 

غرف نوم وبنتهاوس بطابقين.

مشروع “ذا النغام داون تاون دبي”

تواصل ش��ركة “إيه إس جي س��ي”، المتخصصة في 
قطاع البناء والتش��ييد في اإلمارات، توس��يع محفظتها 
االستثمارية خارج أس��واقها المحلية، مع اإلعالن عن 
فوزه��ا بعقدي��ن لتنفيذ اثنين من المش��اريع الجديدة في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وقد أرس��ت ش��ركة “إعم��ار مصر” مناقصت��ي تنفيذ 
األعمال الرئيس��ية على ش��ركة “إيه إس جي س��ي”، 
الثني��ن من المش��اريع الرائدة المزمع إنش��اؤها، وهي 
المرحلتي��ن األولى والثانية من حي “ليفانا” بمش��روع 
“أب ت��اون كاي��رو” الجديد، ومش��روع “كريس��نت” 

ضمن مجمع “ميفيدا” السكني في القاهرة.

ترسية مناقصتي مشروعي
“إعمار مصر”
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احتل��ت ألمانيا المرتب��ة األولى بين ال��دول األوروبية 
كمركز جذب لالستثمار العقاري، لتتفوق على بريطانيا 

بعد قرار األخيرة الخروج من االتحاد األوروبي.
وأظه��رت دراس��ة لش��ركة “براي��س وت��ر ه��اووس 
كوب��رز” للتدقيق المالي بالتع��اون مع معهد األراضي 
الحضرية “أوربان الند” أن حجم االس��تثمار العقاري 
في ألمانيا بلغ خالل األش��هر االثني عشر الماضية 68 

مليار يورو، مقابل 54 مليار يورو قبل عام.
وبحس��ب بيانات الدراس��ة  فإن االستثمار العقاري في 
بريطاني��ا انخفض من 66 مليار ي��ورو إلى 64 مليار 

يورو.

ألمانيا تجذب االستثمارات العقارية

أظهر تقرير نش��ره موقع “لوكال” أن متوس��ط س��عر 
المتر المربع في العاصمة الفرنس��ية باريس ارتفع إلى 
نحو 8942 ي��ورو، أي بارتفاع قدره 7.7 % منذ العام 
الماضي، بينما ارتفع متوسط سعر المتر المربع في باقي 
أنحاء فرنس��ا بنس��بة ال تزيد على 1.5 %. كما ارتفعت 
أسعار الش��قق الباريسية بنسبة 45 % منذ عام 2009، 
مقارنة بنس��بة 9.5 % ف��ي باقي أنحاء فرنس��ا. وبذلك 
تكون قيمة الش��قق في باريس قد تضاعفت ثالث مرات 

منذ عام 2000، حسبما ذكر موقع “لوكال”.

مستوى قياسي ألسعار العقارات
في باريس

مشروع “ذا برودواي” المرتقب في لندن

كشف الرئيس التنفيذي لشركة التطوير 
البريطانية “ن��ورث ايكر”،  العق��اري 
نيكول��و دي س��ان بييت��رو، عن خطط 
“ذا  مش��روع  بخص��وص  الش��ركة 
ب��رودواي” ال��ذي يتمتع بموق��ع فريد 
يغطي مس��احة هكتارين في وستمنستر 
بالعاصمة لندن، والذي يعتبر مشروعاً 

س��كنياً وتجارياً فريداً من نوعه. وقال سان بييترو، إن “ذا برودواي” سيضفي طابعاً 
جديداً على هذا الجزء التاريخي والهام من وسط لندن، موضحاً بأن سوق العقارات في 
المدينة ال تزال تجذب استثمارات من الشرق األوسط، وأن المشروع سيكون الوجهة 

األمثل لمن يبحثون عن المنزل المثالي بصفته الموقع األكثر تميّزاً في لندن.

منتجع “آيا نابا مارينا”

واصل منتجع “آيا نابا مارينا”، مشروع التطوير العقاري األول متعدد االستخدامات 
ف��ي جزيرة قب��رص، الوفاء بأهداف المبيعات، خالل مش��اركته في المعرض الدولي 
للعقارات واالس��تثمار التاس��ع وفي مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويجرى العمل 
حالياً على المش��روع حيث تم إنجاز 95 % من أعمال التجريف و85 % من أعمال 
االس��تصالح، عل��ى أن تب��دأ أعمال إنجاز األساس��ات الوتدية في اثني��ن من المناطق 

الكبرى الخاصة بالبرج الشرقي 
وموق��ف  التجاري��ة  والمنطق��ة 
للس��يارات. ويضّم المجمع 190 
شقّة تتّوزع على برجين ملتفّين، 
ومرس��ى، فضالً ع��ن مجموعة 
من متاج��ر التجزئ��ة والمطاعم 

الُمطلّة على الواجهة البحرية.

أول منتجع لتايم للفنادق في السعودية

كش��فت مجموعة تايم للفنادق عن منتجع تايم بيتش فيالز في مدينة جدة، وذلك خالل 
مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن، ويعتبر هذا المنتجع من الفئة المتوسطة 
المش��روع األول للمجموعة في الس��عودية. ويضم منتجع تاي��م بيتش فيالز 61 وحدة 

تصميمها  بأس��لوب  تتميز 
المع�م����اري ال�ع�رب������ي 
المس��توحى م��ن الطاب���ع 
المحلي في المنطقة، ويق��ع 
المنتجع الجديد بالقرب من 
الشاطئ على بعد 20 دقيقة 
بالس��يارة من مط�ار ج���دة 

الدولي ومركز المدينة.
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وذلك في حديثه خالل اجتماع الوفد األرمين��ي بوزيري االقتصاد محمد 
س��امر الخليل والس��ياحة بش��ر يازجي ثم بمدير ع��ام هيئة االس��تثمار 
السورية إيناس األموي وبأعضاء غرفة التجارة والصناعة السورية في 

مقر غرفة تجارة دمشق.
روابط العالقات

وكان الخليل أش��اد خالل اللقاء بدور المجلس ورئيس��ه زكي في تحسين 
روابط العالق��ات االقتصادي��ة بين س��ورية وأرمينيا قبل وخ��الل وبعد 
األزمة، وهو ما شدد عليه الوزير اليازجي ورئيس اتحاد غرف التجارة 
السورية. وأشار زكي خالل اجتماع  الوفد األرميني مع الجالية األرمنية 
في صالة كنيس��ة األرمن األرثوذكس بدمش��ق إلى بعض النقاط السلبية 
التي تعترض االستثمار في أرمينيا، وطلب من الوزير كاريان دراستها 
جدياً والعمل على تفاديها لتطوير العالقات بي��ن البلدين، كما تحدث عن 
طرق االس��تثمار المفيدة في س��ورية مثل التش��اركية بين القط��اع العام 
والخاص )PPP(، والبناء واالس��تثمار وإعادة التس��ليم )BOT(، وذلك 
في اجتماع هيئة االستثمار السورية الذي عرضت فيه األموي المراحل 
المطلوبة للحصول على التراخيص وتحويل األموال والنواحي القانونية 
لالستثمار في سورية التي تجيز للمستثمر استيراد احتياجاته المعفية من 

الرسوم الجمركية دون التقيد بأحكام منع وحصر االستيراد.
وطرح الوزير يازج��ي خالل لقائه بالوفد األرمين��ي مواضيع لها عالقة 
بالنقل الس��ياحي بين البلدين وتفعيل العالقات بين ش��ركاتهما الس��ياحية 
والتدري��ب الس��ياحي والفندق��ي، ووض��ع برنام��ج خاص باالس��تثمار 
السياحي وتنظيم األسابيع الس��ياحية بين البلدين، وتبادل المنح الدراسية، 
بينما تف��اءل الوزي��ر كاريان بالمس��تقبل القريب الذي سيؤس��س لبرامج 
تنمية في مج��ال التبادل الس��ياحي بين البلدين، س��يما بعد الزي��ارة التي 

أثمرت عن توقيع اتفاقيات عديدة سيجري تنفيذها قريباً في هذا المجال.
وختم ليون زكي بأنه اصطحب الوف��د األرميني، الذي رافقه أيضاً خالل 
اجتماعاته بدمش��ق س��فير جمهورية أرمينيا فيها أرش��اك بوالديان، في 
طريق عودته إلى بي��روت حيث التقى أعضاءه مج��دداً وتعاهدوا “على 
شحذ الهمم الستمرار تطوير العالقات بين س��ورية وأرمينيا والتواصل 
السوري واألرميني خالل الزيارة”.والتعاون المشترك المستمر للوصول إلى األهداف التي رسمها الطرفان 

ليون زكي: أرمينيا شريك في إعادة إعمار سورية

استقطاب الشركات األرمينية
وبيّن زك��ي أن رئيس مجل��س الوزراء الس��وري عم��اد خميس وخالل 
اجتماع��ه بالوف��د االقتص��ادي األرمين��ي، دع��ا الش��ركات األرميني��ة 
للمش��اركة بفعالية في مرحلة إعادة اإلعمار التي ستعيش��ها س��ورية مع 
قرب خروج البالد من نف��ق الحرب الظالمة التي عان��ت منها ألكثر من 
6 سنوات، وش��دد على أهمية اس��تمرار عمل اللجنة المشتركة السورية 
األرمينية، وعرض مش��اريع الخريطة االس��تثمارية التي حددتها دمشق 
على الوفد األرمني، مع التأكيد على وضع رؤية مش��تركة للتش��ريعات 
الالزمة لتطوير العالق��ات بين البلدين ودراس��ة التس��هيالت الجمركية 
التي تخدم ه��ذا التوجه. وأش��ار زكي إل��ى أن الجان��ب األرميني وعلى 
لس��ان الوزير كاريان اس��تجاب للطروحات الس��ورية وأك��د أن أرمينيا 
تفكر جدياً في االس��تثمار داخل س��ورية، واقترح كخطوة أولى تمهيدية 
تش��كيل هيئة خاصة بتنمية التبادل التجاري لتنمي��ة التعاون االقتصادي 
والعمل على اإلف��ادة من موقع أرمينيا كعضو في “االتحاد األوراس��ي” 
إلدخ��ال البضائع الس��ورية عبرها إل��ى دول االتحاد واس��تيراد ما يلزم 
منها “وهو الطرح الذي طالما رددته على مسامع المسؤولين السوريين 
واألرمينيين وس��عيت لتحقيقه”، بحس��ب ق��ول رئيس مجل��س األعمال 
السوري واألرميني. أضاف ليون، أن الوزير كاريان طالب في اجتماع 
الوفد برئيس الحكومة بإعطاء أهمية إلقامة المناطق الحرة بين س��ورية 
وأرميني��ا وأن يتم التعام��ل بالليرة الس��ورية في المش��اريع المش��تركة 
والتعامل التجاري واالقتصادي بي��ن البلدين، الفتاً إل��ى أن لدى أرمينيا 
اهتم��ام ومقدرة على الدخ��ول في مش��اريع إعادة اإلعمار بس��ورية في 
مجال شق الطرقات وإنش��اء األبنية وإنتاج مواد البناء وتأسيس الشبكات 

الكهربائية وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
وعن دور مجلس األعمال الس��وري األرميني الذي حضر نائبه ش��اهيه 
يعقوبيان والخازن بدريك أيدنيان اجتماعات دمش��ق، بين زكي أنه أدى 
صلة الوصل بي��ن البلدين لتحقي��ق نتائج مثمرة لهذه الزي��ارة، ودعا إلى 
وضع االتفاقيات الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ واإلفادة من الزخم الذي 
تقدمه القيادة السياس��ية في كليهما لتحس��ين مناخ العالق��ات االقتصادية، 

قال رئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي، 
التنمية  وزير  برئاسة  األرمني  االقتصادي  الوفد  زيارة  أن 
دمشق  إلى  كارايان  سورين  واالستثمارات  االقتصادية 
أثمرت عن إدراج أرمينيا كدولة شريكة في إعادة إعمار 
رافق  الذي  زكي،  وأوضح  السورية.  الحرب  دمرته  ما 
اجتماعاته  السورية وحضر  األرميني خالل جولته  الوفد 
المشتركة مع المسؤولين ورجال األعمال في لبنان قبل 
قدومه إلى دمشق براً، أن رؤية شاملة تبلورت خالل الزيارة 
الناجحة التي استمرت ليومين وانتهت في 30 تشرين 
األول/أكتوبر الماضي عن أفق تطوير العالقات االقتصادية 
بين البلدين وتبادل االستثمارات، كما تمخضت عن وضع 
خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف وبدعم منقطع 
النظير من حكومتي البلدين، األمر الذي أعاد إلى األذهان 
الذي بلغته  إلى المستوى  االرتقاء بالعالقات االقتصادية 
على  المرموقة  العالقات  لتجاري  السورية  األزمة  قبل 

المستويين الرسمي والشعبي.
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في المناط��ق الحضرية، واس��تعادة 60 ألف ميغاوات س��اعة توليد 
للطاقة، وإيجاد 1.5 مليون يوم عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة.

وس��يتم على مس��توى المجتمعات المحلي��ة اتخاذ القرارات بش��أن 
االحتياج��ات األش��دّ إلحاحاً التي س��يتناولها المش��روع. وس��يكون 
للمواطنين، وخاصة النس��اء، ص��وت ورأي في تحديد المش��اريع 
الفرعية ذات األولوية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المشروع من شأنه 
أن يعزز الشفافية من خالل تبادل جميع المعلومات المهمة عن التقدم 

المحرز في المشروع.
ولفت األخصائ��ي ف��ي إدارة مخاطر الك��وارث في البن��ك الدولي 
ورئيس فريق العمل في المشروع طاهر أكبر، إلى أن المشروع لن 
يساعد فحسب على استعادة الخدمات الحضرية المهمة، بل سيدعم 
أيضا شركات األعمال المحلية وسيتيح فرصاً اقتصادية، ألن معظم 
أنش��طة المش��روع س��يتم تنفيذها من خالل المقاولي��ن والموردين 

المحليين.
وبهذا التموي��ل الجديد، يبل��غ إجمالي المن��ح الطارئة الت��ي قدمتها 
المؤسس��ة الدولية للتنمية إل��ى اليمن من��ذ يوليو/ تم��وز 2016 ما 
مجموع��ه 1.133 ملي��ار دوالر. ويج��ري إع��داد هذه المش��اريع 
بالش��راكة مع مؤسس��ات يمنية ومنظمات تابعة لألمم المتحدة مثل 
برنامج األم��م المتحدة اإلنمائ��ي، وصندوق األمم المتح��دة لرعاية 
والزراعة، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع.الطفولة، ومنظمة الصحة العالمي��ة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية 

150مليون دوالر لتأهيل مدن يمنية

19 مدينة
وس��ينفذ المش��روع الطارئ للخدمات الحضري��ة المتكاملة في 19 
مدينة يمني��ة وهي: ع��دن والضال��ع والحدي��دة والم��كال وعمران 
وباجل وبيح��ان وبيت الفقي��ه وذم��ار وإب ولحج وري��دة وصعدة 
وصنعاء وسيئون وش��هارة وتعز ويريم وزنجبار، حيث يهدف إلى 
مس��اندة 1.4 مليون يمني، نصفهم تقريباً من النساء. وسيقوم مكتب 
األمم المتحدة لخدمات المش��اريع بتنفيذ المش��روع بالعمل مع ثالثة 
مؤسس��ات يمنية موجودة منذ وقت بعيد واس��تمرت في العمل رغم 
الصراع: وهي مشروع األشغال العامة، وصندوق صيانة الطرق، 
ووحدة إدارة مش��اريع المياه في المناطق الحضرية. وستساعد هذه 

الشراكة في الحفاظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية وتعزيزها.
وفي هذا الص��دد، قال المدير اإلقليمي المس��ؤول عن اليمن ومصر 
وجيبوتي في البنك الدولي أس��عد عالم: نظراً لتأثر مجموعة واسعة 
من الخدمات والبنية األساسية، فإن هذا المشروع يهدف إلى استعادة 
الخدمات في وقت واحد عبر عدة قطاعات لتوفير المس��اندة للسكان 
المتضررين. وهدفنا هو مساعدة اليمنيين ومؤسساتهم المحلية على 

مواجهة الصراع والحفاظ على األمل في غد أفضل.
تأمين حاجات أساسية

المش��روع الذي يعمل عبر عدد م��ن القطاعات، يه��دف إلى تزويد 
600 ألف يمني بإمكاني��ة الحصول على خدم��ات المياه والصرف 
الصحي التي أعيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 400 كيلومتر من الطرق 

وافق البنك الدولي على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات األساسية في بعض المدن اليمنية األكثر 
تضرراً من الصراع الدائر في البالد، وذلك عن طريق منحة قدرها 150 مليون دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية - 
وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً. ويهدف المشروع للتصدي لمشكالت مثل انتشار 

المخلفات والقمامة ومعالجة مياه المجاري، فضاًل عن إصالح الكهرباء والطرق.
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وعلى أس��اس اإلصالحات التي تم تنفيذها كانت أفضل 
عش��رة اقتص��ادات م��ن حيث تحس��ين بيئ��ة األعمال 
هذا العام هي بروناي دار الس��الم )للس��نة الثانية على 
التوالي( وتايلند ومالوي وكوسوفو والهند وأوزبكستان 
وزامبيا ونيجيريا وجيبوتي والسلفادور. وللمرة األولى 
تش��تمل قائمة أفضل 10 اقتصادات في “مجال إصالح 
من��اخ األعمال” على بلدان من كل مس��تويات الدخول 
واألحج��ام، نصفها ينض��م للمرة األولى - الس��لفادور 

والهند ومالوي ونيجيريا وتايلند.

العقبات التي تعترض النساء
ورص��د التقرير أيض��اً العقبات الت��ي تعترض طريق 
النس��اء ف��ي مجاالت بدء النش��اط التجاري، وتس��جيل 
ل التقرير إصالحاً وحيداً  الملكية، وإنفاذ العقود. ويُس��ّجِ
أجرته جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ألغت شرط 
حصول النس��اء على إذن الزوج لتسجيل منشأة أعمال. 
بي��د أنَّ 36 اقتص��ادا ال تزال تضع عقب��ات في طريق 
رائدات األعمال، إذ يف��رض 22 بلداً خطوات إضافية 
عل��ى النس��اء المتزوجات اتباعها لبدء نش��اط تجاري، 
و14 إجراًء تحد من قدرة النساء على حيازة الممتلكات 

واستخدامها ونقل ملكيتها.

إصالحات كل منطقة
اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: نفَّذت 
45 إصالحاً. وفي الخمس��ة عشر عاماً الماضية، نفَّذت 
المنطقة 371 إصالحاً. ونتيج��ةً لذلك، انخفض الوقت 

البنك الدولي: اقتصادات إصالحية تجتذب االستثمارات
قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن الحكومات في 119 اقتصاداً طبقت 264 إصالحاً لتحسين بيئة األعمال في 

العام الماضي، بهدف جذب االستثمارات، وخلق الوظائف، وزيادة قدرتها على المنافسة.

وبحس��ب التقرير الذي حمل عنوان “ممارسة 
أنش��طة األعمال 2018: اإلص��الح من أجل 
إيجاد الوظائف”، فقد نفَّذت البلدان النامية هذا 
العام 206 إصالحات أو ما يعادل 78 % من 
مجم��وع اإلصالحات. وتركَّ��ز عدد كبير من 
اإلصالح��ات على تحس��ين إمكانية الحصول 
عل��ى االئتمان وتس��جيل الش��ركات الجديدة، 
إذ ن��ال كل منهما 38 إصالح��اً، وكذلك على 
تس��هيل التجارة عبر الحدود الذي س��جل 33 

إصالحاً.

الشركات والتجارة واإلنترنت
أضاف البنك الدولي، أنه منذ إطالق مش��روع 
“سلس��لة تقاري��ر ممارس��ة أنش��طة األعمال 
في ع��ام 2003”، تغيَّ��رت البيئ��ة التنظيمية 
ألنش��طة األعمال ف��ي العالم تغيي��راً جذرياً، 
وتبنَّت الحكومات في أنحاء العالم أوجه التقدُّم 
في تكنولوجيا المعلوم��ات وعززتها بغرض 
تقليص العقبات البيروقراطية وزيادة الشفافية.

ولفت إلى استطاعة رواد األعمال اليوم في 65 
اقتص��ادا من بين 190 اقتصاداً يغطيها تقرير 
ممارس��ة أنش��طة األعمال إتمام إجراء واحد 
عل��ى األقل من إجراءات تأس��يس الش��ركات 
عبر شبكة اإلنترنت، مقارنة بتسعة اقتصادات 
من بي��ن 145 اقتص��اداً ش��ملها التقرير لعام 

.2004
وأض��اف، أنه ف��ي 32 بلداً ح��ول العالم، من 
الممك��ن اآلن الش��روع في إجراءات تس��وية 

نزاع تجاري عبر اإلنترنت.
الخامس��ة عش��رة  الس��نوية  الذك��رى  وف��ي 
النطالقه، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 3188 
إصالح��اً في بيئة األعمال من��ذ أن بدأ مراقبة 
س��هولة ممارس��ة أنش��طة األعمال لمنش��آت 
األعم��ال المحلي��ة الصغيرة والمتوس��طة في 

أنحاء العالم.

الترتيب السنوي
وفي ترتيبه السنوي للبلدان على أساس سهولة 
ممارسة أنش��طة األعمال، احتفظت نيوزيلندا 
األول  بمراكزه��ا  والدنم��ارك  وس��نغافورة 
والثاني والثالث على الترتيب، تلتها جمهوريا 
كوري��ا، ومنطق��ة هون��غ كون��غ الصيني��ة، 
والواليات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج 

وجورجيا والسويد.

الذي يس��تغرقه بدء النش��اط التجاري/تأسيس 
الش��ركات بأكثر من النص��ف ليصل إلى 24 

يوماً، من 50 يوماً عام 2003.
منطقة أوروبا وآس���يا الوس���طى: نفَّذت 44 
إصالح��اً خالل الس��نة الماضي��ة. ويوجد في 
ه��ذه المنطق��ة واحد م��ن أفض��ل اقتصادات 
العال��م وه��و جورجيا التي حلت ف��ي المركز 
التاس��ع، واثنان من أفضل البلدان على مؤشر 
تحسين بيئة األعمال هذا العام، وهما كوسوفو 
وأوزبكستان. وعلى مدى الخمسة عشر عاماً 
الماضي��ة، كان��ت المنطقة نش��طة ف��ي مجال 
تحسين بيئة األعمال، إذ نفَّذت 673 إصالحاً. 
وال يس��تغرق تسجيل شركة جديدة اآلن سوى 
10.5 أيام بالمقارنة مع 43 يوماً عام 2003.

أمي���ركا الالتينية والبح���ر الكاريبي: تم تنفيذ 
م��ا مجموعه 26 إصالحاً، وحلت الس��لفادور 
ضم��ن أفض��ل البلدان على مؤش��ر تحس��ين 
بيئة األعم��ال هذا العام وذلك للم��رة األولى. 
ويس��تغرق بدء النش��اط التجاري في المنطقة 
38 يوماً في المتوس��ط بالمقارنة مع 78 يوماً 

قبل 15 عاماً.
الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا: نفَّذت 
اقتصادات هذه المنطقة 29 إصالحاً في السنة 
الماضية. ويس��تغرق بدء النشاط التجاري 17 
يوماً في المتوس��ط في المنطقة، بالمقارنة مع 
43 يوماً عام 2003. لكن المنطقة تتخلَّف في 
القضايا المتصلة بالمس��اواة بين الجنسين، إذ 
أن 14 اقتص��اداً تفرض حواجز إضافية على 

رائدات األعمال.
منطق���ة جنوب آس���يا: قام��ت 6 اقتصادات 
بتنفيذ20 إصالحاً، منه��ا 8 إصالحات للهند. 
وعلى مدى الخمس��ة عش��ر عام��اً الماضية، 
نفَّذت المنطقة 127 إصالحاً، حيث أصبح بدء 
النشاط التجاري يستغرق17 يوماً بعد أن كان 

50يوماً عام 2003.
أفريقي���ا جنوب الصحراء: اس��تمر تس��ارع 
خط��ى اإلص��الح ف��ي المنطق��ة إذ نفَّ��ذ 36 
اقتص��اداً 83 إصالحاً لتحس��ين بيئة األعمال 
في الس��نة الماضية. ويوجد في المنطقة ثالثة 
من أفضل البلدان على مؤش��ر تحس��ين بيئة 
األعمال ه��ذا العام، وهي م��الوي ونيجيريا 
وزامبي��ا. وفي عام 2003، كان بدء النش��اط 
بالمقارنة مع 22.5 يوماً اآلن.التجاري يس��تغرق ف��ي المتوس��ط 61 يوماً 
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حاالً، تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند األول من كانون الثاني/يناير 2018 ولتجنب 
التعرض للغرامات.

7. كيف يتم التسجيل لضريبة القيمة المضافة؟
بإمكان األعمال التسللجيل في نظام ضريبللة القيمة المضافة من خللال موقع الهيئة 
االتحادية للضرائب اإللكتروني التفاعلي، حيث سيكون التسجيل متاحاً على مدار 24 

ساعة وطيلة أيام األسبوع.
8. هل يمكن التسجيل كمجموعات ضريبية؟

يمكن لألعمال التي تستوفي شللروطاً محددة في التشريعات الضريبية منها أن تكون 
مقيمة في دولة اإلمارات ولديها ارتباط فيما بينها التسجيل كمجموعة ضريبية، والتي 

تعد أداة مفيدة من شأنها تبسيط احتساب ضريبة القيمة المضافة.
9. هل تستطيع األعمال فرض ضريبة قبل األول من  كانون الثاني/يناير 2018؟

ال يجوز لألعمال فرض ضريبة القيمة المضافة على أي من السلللع أو الخدمات قبل 
األول من كانون الثاني/يناير 2018.

10. ما هي السجالت الواجب االحتفاظ بها؟
على جميللع األعمال المسللجلة وغير المسللجلة االحتفاظ بسللجات مثللل الميزانية 
العمومية وحسللابات األرباح والخسللائر، وسللجات األصللول الثابتة، وسللجات 
المحاسبية.الرواتب واألجور، وسللجات  حسللاب المخللزون. كما عليهللا االحتفللاظ بالدفاتر 

االمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018

1. ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، 
وتفرض علللى معظم السلللع والخدمللات التي يتم 
توريدها. وهي واحدة من أكثر ضرائب االستهاك 
شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق في أكثر من 150 
دولة. وتُفللرض ضريبللة القيمة المضافللة في كل 

مرحلة من مراحل “سلسلة التوريد”.
2. لماذا تُفرض ضريبة القيمة المضافة؟

تتولى حكومة دولة اإلمللارات تقديم خدمات عامة 
عاليللة الجودة إلللى مواطنيها والمقيميللن فيها، في 
جميع القطاعات، بما في ذلك المستشفيات والطرق 
والمللدارس الحكوميللة والمنتزهللات والخدمللات 
المدنية، وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من 
الميزانيات الحكوميللة، وبالتالي فإن ضريبة القيمة 
المضافة ستشللكل مصدر دخل جديد للدولة يساهم 
في ضمللان اسللتمرارية تطوير وتوفيللر خدمات 

حكومية عالية الجودة في المستقبل.
3. ما هي النس���بة وما ه���ي القطاعات الخاضعة 

لضريبة القيمة المضافة؟
تفرض نسللبة 5 % كضريبة القيمة المضافة على 
توريد جميع السلع والخدمات )بما في ذلك األغذية 
والمباني التجارية والخدمللات الفندقية( إذا لم يذكر 

نص صريح لفرض نسبة الصفر أو اإلعفاء.
4. ما هو الفرق بين التوريدات الخاضعة لنس���بة 

الصفر والتوريدات المعفاة؟
األعمال التي تقوم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة 
لنسبة الصفر عليها التسجيل للضريبة لكن يمكنها 

استرداد الضريبة التي تتكبدها على مشترياتها.
5. ح���د التس���جيل اإللزام���ي وح���د التس���جيل 

االختياري؟
على األعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا 
كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من 
الخارج تجاوز حد التسللجيل اإللزامي 375,000 

درهم.
6. هل هناك مواعيد محددة لتسجيل األعمال؟

يتعين علللى جميع األعمللال تقديم طلب للتسللجيل 

مع اإلعالن عن بدء تسجيل األعمال لضريبة القيمة المضافة، وقرب موعد تطبيقها في مطلع عام 2018، حددت 
الهيئة االتحادية للضرائب االماراتية، الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب االتحادية، 10 معلومات 
المضافة، وفق أفضل  القيمة  التسجيل في نظام ضريبة  أساسية يتعين على قطاع األعمال معرفتها قبل 

المعايير العالمية.
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الحفاظ على برنامج التيسير الكمي حتى يجتاز  التضخم معدل 2 % المستهدف.

توسع الميزانيات
النتيجة الرئيس��ية هي أن الميزاني��ات العامة للبن��وك المركزية العالمية ستس��تمر  
في التوس��ع  في 2018. وبناء على التعه��دات التي أخذتها البن��وك المركزية على 
عاتقها حيال السياسة النقدية، نتوقع أن تتوسع الميزانيات العامة المجمعة لمجموعة 
األربعة بمتوس��ط 11 % ف��ي 2018. ويعدّ هذا تباطؤاً بس��يطاً مقارن��ة بنمو يقدر  
بحوال��ى 16 % ف��ي 2017، بس��بب تقل��ص الميزاني��ة العام��ة لبن��ك االحتياطي 

الفيدرالي األميركي.
إن فهم المس��ار الذي سيس��لكه التضخم وتأثيره عل��ى قرارات رفع أس��عار الفائدة 
يش��كل تحدياً أكبر. فانخفاض معدالت البطالة ل��م يؤد إلى زي��ادة التضخم في عام 
2017، ما دفع الكثيرين للتش��كك في فعالية سياسات التيس��ير التي تنتهجها البنوك 

المركزية.
ويبدو أن هذا القلق قد انتقل إلى توقعات التضخم لعام 2018، حيث تشير التوقعات 
الص��ادرة عن صن��دوق النق��د الدولي والبن��وك المركزي��ة والقط��اع الخاص إلى 
أن التضخم سيش��هد تحس��ناً طفيفاً يتراوح بين 10 و20 نقطة أس��اس في الواليات 
المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، وأنه س��يتراجع في المملك��ة المتحدة. ولذلك، فإن 
منخفضة. ولكن ستظل وتيرة تطبيع السياسات متفاوتة بين منطقة وأخرى.مخاطر حدوث تش��ديد متزامن للسياس��ة النقدية ح��ول العالم في ع��ام 2018 تبدو 

مؤشرات السياسة النقدية العالمية في 2018

التغيرات والديناميكيات
للسياس��ة  المس��تقبلي  لالتج��اه  تقييمن��ا  يس��تند 
النقدي��ة إلى تحلي��ل عاملين اثنين هم��ا: التغيرات 
المتوقعة ف��ي حجم ميزاني��ات البن��وك المركزية 
والديناميكي��ات المحركة للتضخم في المس��تقبل. 
يعكس حج��م ميزاني��ات البنوك المركزية بش��كل 
أساس��ي حجم برامج التيس��ير الكم��ي - ارتفعت 
ميزاني��ات البن��وك المركزية ف��ي دول مجموعة 
األربع��ة ارتفاع��اً حاداً بعد الش��روع ف��ي برامج 
شراء الس��ندات في أعقاب األزمة المالية، وتمثل 
أثر ذلك في انخفاض أس��عار الفائ��دة على المدى 
الطويل، وتحفيز الطلب. إن زيادة حجم الميزانية 
العمومية من خ��الل مزيد من التيس��ير الكمي هو 

شكل آخر  من أشكال التيسير النقدي.
إن التنب��ؤ بتط��ور الميزاني��ات العام��ة للبن��وك 
المركزي��ة أمر س��هل نس��بياً ألن معظ��م البنوك 
المركزية قد حددت س��لفاً ما تود القيام به. سيقوم 
بن��ك االحتياط��ي الفيدرالي األميرك��ي بتخفيض 
ميزانيت��ه العمومية حيث بدأ في الش��هر العاش��ر 
2017 التخل��ص م��ن األوراق المالي��ة الت��ي تم 
ش��راؤها من خ��الل برامج التيس��ير الكم��ّي عند 

استحقاقها من دون إعادة استثمارها.
ويس��ير  كل من البنك المركزي األوروبي وبنك 
إنكلت��را المرك��زي وبن��ك الياب��ان المركزي في 
االتجاه المعاكس، بزيادة ميزانياتهم العمومية من 
خالل شراء المزيد من الس��ندات في 2018. وقد 
قام البن��ك المركزي األوروب��ي بتقليص برنامجه 
للتيس��ير الكمي لكنه م��دده حتى أيلول/ س��بتمبر 
2018، وحاف��ظ على موقف معت��دل رغم تراجع 

البطالة وزيادة النمو.
ويمك��ن الق��ول أيض��اً أن موق��ف بن��ك إنكلت��را 
المركزي وبنك اليابان المركزي أكثر اعتداالً في 
ما يتعلق بمستقبل برامج التيس��ير الكمي الخاصة 
بهم. وقد أكد بنك اليابان المركزي تكراراً التزامه 

كان الفتًا خالل األسابيع األخيرة حدوث فورة في نشاط البنوك المركزية. فقد أشار  بنك االحتياطي الفيدرالي 
األميركي إلى “نيته القيام برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة خالل العام في اجتماع كانون األول/ديسمبر 2017.

إلى  به  العمل  أنه سيمدد  رغم  األصول  برنامج شراء  أنه “سيخفض حجم”  األوروبي  المركزي  البنك  وأعلن 
2018. كما قام بنك إنكلترا برفع سعر الفائدة ألول مرة خالل عقد من الزمان. وقد دفعتنا هذه التطورات إلى 

تقييم ما إذا كان هناك أي مخاطر على النمو العالمي من تشديد السياسة النقدية العالمية”.
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أن التوّس��ع الجغرافي لألعمال يحظى بأهمية فيما 
إذا، أوالً، كان من الس��هل التوّس��ع باألعمال عبر 
مس��احات جغرافي��ة كبي��رة من خالل االس��تعانة 
بوس��ائل نقل األم��وال رقمياً، وثاني��اً، في حاالت 

السعي للتوّسع نحو األسواق الناشئة.
التقنيات األهم لتحقيق النجاح

عن��د اإلجاب��ة عل��ى الس��ؤال: “ما ه��ي المناحي 

التطوير أولوية لرؤساء تقنية المعلومات في البنوك

أشار رؤساء تقنية المعلومات في قطاع البنوك والخدمات المالية إلى تزايد قناعاتهم بأن طرائق إجراء األعمال 
التقليدية والكيفية التي يقدمون من خاللها عروضهم لن تكون قادرة على الصمود في المستقبل، وذلك 
تقنية  رؤساء  كبار  من   3160 شملت  والتي   2018 المعلومات  تقنية  رؤساء  ألجندة  غارتنر  الستطالع  وفقًا 
المعلومات من 98 بلداً حول العالم في قطاعات األعمال الرئيسية، بما في ذلك 354 من العاملين في البنوك 

والخدمات المالية.

األعمال الرقمية

أو أعمال

التحّول الرقمي

باتت

على سلم األولويات

في قطاع البنوك

“باتت عمليات التحّول الرقمي وما يتصل 
بها م��ن تقني��ات مث��ل واجه��ات برمجة 
التطبيق��ات APIs تحظ��ى بأهمية كبرى 
ف��ي قط��اع البن��وك مقارن��ة بالقطاعات 
األخ��رى”، وفقاً لنائب الرئي��س التنفيذي 
في غارتن��ر، بيت ريدش��و، الذي أضاف 
أن “م��ن الواضح أن المؤسس��ات العاملة 
في قطاع البن��وك والخدمات المالية باتت 
على دراية تاّمة بأن اإلبقاء على الطرائق 
الحالي��ة إلج��راء أعمالها ل��ن تصمد أمام 
م��ن  المس��تقبلية، وأضح��ى  التوجه��ات 
الواجب عليها إجراء التطويرات الالزمة 

قبل فوات األوان”.
األهداف األولى لألعمال

أش��ارت نتائج االس��تطالع، في ما يتعلق 
بأولويات األعمال، إلى أن األعمال الرقمية 
أو أعمال التحّول الرقمي باتت على س��لم 
األولوي��ات في قطاع البنوك )جاء في قمة 
أولويات 26 في المئة من المش��اركين في 
االس��تطالع( وذلك مقابل )17 في المئة( 

فقط في القطاعات األخرى.
وج��اءت أه��داف تنمية العائ��دات وزيادة 
الحصة الس��وقية في المرتب��ة التالية )25 
في المئة من المش��اركين، يليه��ا القضايا 
التي ترتبط بزيادة األرباح )12 في المئة( 

والتركيز على العمالء )11 في المئة(. 
وأش��ار االس��تطالع أيضاً إلى أن رؤساء 
تقني��ة المعلومات في البنوك ومؤسس��ات 
الخدم��ات المالي��ة يول��ون أهمي��ة كبرى 
إلج��راءات العولم��ة ألعماله��م )7 ف��ي 
المئة(، إال أن ذلك ال يحظى باألولوية في 
القطاعات األخرى حيث لم يظهر ذلك في 

قائمة األولويات العشرة لباقي القطاعات.
ووفقاً لالس��تطالع، عبّر المشاركون عن 

التقنية الت��ي تعتق��د بأنه��ا األه��م لتحقيق 
التميّز لمؤسس��ة ع��ن باقي المؤسس��ات 
تحقي��ق  )أو  النج��اح  تحقي��ق  وبالتال��ي 
األه��داف المرج��وة(؟”، ج��اءت تقنيات 
ذكاء األعم���ال BI وتحلي����ل البيان���ات 
عل��ى رأس القائمت�����ة لرؤس����اء تقني��ة 
المعلوم����ات ف��ي قطاع البن�وك بنس���بة 
26 ف��ي المئة، وتال ذل��ك تقنيات التحّول 
الرقمي والتس��ويق الرقمي بنسبة 25 في 

المئة.
وجاء ترتيب التقنيات األخرى كالتالي:

- ال��ذكاء االصطناع��ي AI حيث أش��ار 
المس��تطلعة آراؤهم إليها كوس��يلة للتميّز 
ع��ن اآلخري��ن )8 ف��ي المئ��ة( للبنوك، 
وهذه النس��بة جاءت أعلى من القطاعات 

األخرى )5 في المئة(.
 APIs واجه��ات برمج��ة التطبيق��ات -
حصل��ت على نس��بة 4 ف��ي المئ��ة، كما 
حظيت جهود التح��ول إلى منصة واحدة 
أو  منصات ع��دة على 3 في المئة، على 
الرغم من أنها نس��بة متواضع��ة إال أنها 
تحظى بأهمية ال س��يما أنها لم تظهر لدى 
باقي القطاعات في قائمة التقنيات العشرة 

األهم.
- تحدي��ث اإلج��راءات التقليدي��ة جاءت 
في قائمة العش��رة األوائل ولم تظهر لدى 

القطاعات األخرى.
- تقني��ات إنترن��ت األش��ياء IoT جاءت 
في قائمة العش��رة األوائل لدى القطاعات 
األخرى )6 ف��ي المئة(، إال أنها لم تظهر 

في قطاع البنوك.
- تقني��ات البلوكش��ين ال تظهر في قطاع 
البنوك والخدمات المالية(.البن��وك )جاءت في المرتبة 20 في قطاع 

بيت ريدشو 
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نفحة من لندن إلى دبي
فن��دق  أطل��ق 
ال�ري�ت�������ز-
كارلت��ون دبي 
أحدث جلسات 
ال�ب��ران����ش، 
احتفاًء بالتميّز 
ق������ي  ا ل�م�ذ ا
المتن��وع الذي 

تتسم به لندن، حيث يدعو الفندق الضيوف إلى القيام برحلة على متن 
قطار لندن النفقي في قاعة زيّنت جدرانها بصور معروفة واستُكمل 

ديكورها بإضافة كشك هاتف أحمر الشهير في لندن.

من األرز، أرز الّرب
برعاي�ة رئيس����ة 
الوطنيّ��ة  الهيئ���ة 
لش����ؤون الم��رأة 
اللّبنانيّ��ة كلودي��ن 
ش����ام�ل روك��ز، 
وقّع���ت الفنّان�����ة 
جومان�ا حس�وان�ي 

 De Rêve, deTerre et de Feu At the :كتابه��ا األول بعنوان
Cedars, Enchanted من األرز، أرز الّرب، وذلك في معرض 
الكتاب الفرنكوفونّي في البيال، بدعٍم من مكتبة أنطوان التي نشرت 

هذا الكتاب المميّز والنّابض باألحاسيس.

“توم فورد بيوتي” في لندن
يُعد متج��ر “ت���وم ف���ورد 
بيوت��ي” المس��تقل بإطالقه 
مؤخ���راً، األفض����ل ف���ي 
مج��ال الجم��ال المت��رف، 
ويمثّ��ل المتجر ال��ذي يق��ع 
في منطق��ة كوفنت غاردن 
التاريخية لحظةً حاسمةً في 

تطور العالم��ة التجارية. تخلق التصاميم الجديدة للضوء والتماثيل 
الزجاجية رمادية اللون ذات الطبقات المتعددة تالعباً بصرياً آس��راً 
باألجسام والمساحات وتبرز مجموعته من مستحضرات التجميل، 

والعناية بالبشرة والعطور المخصصة للرجال والنساء.

جائزة لـ“سانت ريجيس”
ح�از منتج�ع 
ن��ت  س�������ا
ي�ج�ي����س  ر
المال�دي����ف 
ف�وم�ول����ي 
عل��ى جائزة 
“ه��������وت 

غراندي��ور الفندقية العالمية” ع�ن فئ���ة “أفضل منتجع في المحيط 
الهندي يوفر فلل فاخرة بأحواض س��باحة خاصة”. ويُعتبر المنتجع 
أحد الوجه��ات العالمية التي يقصدها الس��ياح وخاص��ة العائالت، 

بغرض االستجمام والترفيه.

فنادق ومنتجعات هيلتون سيشل
أطلق��ت ف�ن�����ادق 
ومنتجعات هيلتون 
س�ي�ش����ل ب�اق����ة 
حصرية بمناس��بة 
موس���م الش���ت�اء، 
ليس��تمتع الن��زالء 
باإلقام���ة الفاخ�رة 
ف����ي منتجع����ات 

الفندق الرائعة التي تحتل موقعاً فريداً على الجزيرة في عرض مياه 
المحي��ط الهندي، وتوفر مالذاً حقيقياً للعطالت والترفيه. وس��يكون 

العرض متاحاً طوال فترة موسم األعياد.

مالذ النشاط يعيد افتتاح أبوابه
يس�تعد منتجع 
جي�اردي�ن����و 
ماونتن القائ��م 
ف�������ي وادي 
إنجادي���ن في 
جب�ال األل��ب 
السويس�ري�ة، 
الفتتاح أبوابه 

مجدداً مع بداية موس��م الش��تاء في 14 كانون األول/ديسمبر، حيث 
يتأهب الس��تعادة الطاقة والنش��اط الس��تقبال ضيوفه ببرنامج غني 

باالحتفاالت الشتوية والرياضات الثلجية وتجارب الطعام الشهية.
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إصدار “غيلدا” الفاخر
ر  دا ت��ق�������دم 
ع��ات  لس�������ا ا
لس�ويس����ري�ة  ا
إبره��ارد آند كو 
إصدار “غيل�دا” 
الفخ��م  الجدي���د 
المبه��ر، ال���ذي 
ث��وب  يتألق في 

من األلماس والذهب. وتتوفر هذه اإلضافة المتألقة إلى خط “غيلدا” 
الش��هير، في إصدار مح��دود خاص لعدد مختار م��ن العمالء عن 

طريق الطلب فقط.

“تمبوغراف” من الذهب األسود والوردي
تع��د “تمبوغ��راف” واحدة 
من الس�اعات األكثر رمزية 
من دار الساعات السويسرية 
لويس موانيه، وهي الساعة 
الوحي��دة التي تتميز بحركة 
20 ثاني��ة ارتجاعية مرئية 
تمام��اً، ما يمنح هذه القطعة 

التاريخية جماالً فنياً رائعاً.
يتوفر إصدار “تمبوغراف” 
في نسخة تجمع بين الذهب 

األسود والوردي.

ثالثة نماذج من “كارل أف بوشرر”

أطلق��ت “كارل أف بوش��رر” 3 نماذج جديدة من س��اعات مانيرو 
فاليباك الرائدة. وتعتبر الساعات تحفة فنية راقية تنفرد بتصاميمها 
المتميزة التي تقدم وظيفة فاليباك في علبة كالس��يكية مصنوعة من 

الذهب األحمر عيار 18 قيراط أو الستينلس ستيل.

ساعة الطيار بميناء أزرق

كش��فت “أوري��س” النقاب ع��ن إصداراتها الرائع��ة الجديدة “بيج 
كراون بروبايلوت كاليبر 111”، التي تتميز بلون أزرق متأللئ.

وتضفي على س��اعة الطيار المبتكرة طابعاً أكثر عمقاً، وهي ساعة 
لكل من قمرة القيادة والمناسبات شبه الرسمية.

تشكيلة “كالفين كالين” الجديدة

تقدم تشكيلة كالفين كالين سيملس الجديدة لمسات جمالية ال تضاهى 
تتمثل في الخطوط الواضحة في التصميم. وتأتي الس��اعات مع مينا 
باللون األسود تعززه سوارة مصنوعة من الستينلس ستيل أو مطلية 
بتقنية PVD باللون الذهبي األصفر أو الوردي لمظهر عصري أكثر. 

“مانيرو باور ريزيرف” ... األوجه البراقة
أضافت مجموعة مانيرو 
باور ريزيرف من “كارل 
أف بوش��رر” إضاف��ات 
مفعمة باأللوان عبر تقديم 
إصدارتين محدودتين مع 
مينا ساعة باللون األزرق 
الغامق البراق واالخضر 

الصنوبري المشرق.
وت�أت����ي اإلص�دارت�ي��ن 
الجديدتي��ن م��ع س���وار 

مصنوع من جلد العجل ينسجم مع األلوان على حواف المينا.
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خط جديد من أوديمار بيغه
الس�ويس�ري�ة  الش���رك�ة 
أوديم�ار بيغ�ه، الُمصنّع�ة 
للس�اعات تقدم  خطاً جديداً 
من س���اع�ات ميليناري، 
وأطِلقَ���ت المجم�وع����ة 
النسائية األخيرة منها في 
الع��ام 2015. مس��توحاة 

من التصميم المعاصر والتشكيل المعماري والفن، فقد تم تصّورها 
من الداخل والخارج والكش��ف عن طبقاته��ا المختلفة مروراً بقلب 
الساعة النابض، بفضل الحركة المشغولة ضمن المصنع والتي أِخذَ 

بعين االعتبار تصميمها من الخلف إلى اإلمام.

أمبروسيو ضيفة الشرف في ميامي
احتفل��ت “أوميغ��ا” بحضور 
الش��هيرة  عارض��ة األزي��اء 
أليس��اندرا أمبروسيو كضيفة 
ش��رف بمجموع��ة أكواتي��را 
الجديدة في حفل كوكتيل أنيق 

أقيم في جزيرة هيبيسكوس.
وتتألف الساعات النسائية من 
علبة متماثلة بتصميم ينس��جم 
المفعمة  ويتكامل مع السوارة 
باألنوث��ة، وتتوف��ر ف��ي عدة 

تصاميم.

ساعة بـ80 ألف فرنك سويسري
باعت بوفيه ساعة فريدة من 
نوعها بمبلغ 80 ألف فرنك 
سويس��ري في مزاد أونلي 
ووت��ش 2017، وس��تذهب 
عائدات الم��زاد إلى جمعية 
موناكو ضد مرض ضمور 

العضالت.
وتع��رض الس��اعة صورة 
لفتاة جيش���ا رس���مت على 
مينا مكّون من صدف يمكن 

رؤيتها نهاراً وليالً.

“سيتيزن” تهدي المرأة ساعة جديدة
أطلقت “سيتيزن” 
الياباني��ة س���اعة 
بتأث�ي����ر  جدي��دة 
كلي����اً  ُمذّه�����ب 
الف���والذ  لعلب����ة 
المق��اوم للص��دأ، 
الميناء، العق��ارب 

والمؤشرات.
وتأتي هذه الساعة 

الرائعة بحزام متوافق بمشبك طي انضغاطي. وتقاوم الساعة تسرب 
المياه حتى عمق 50 متر، وتعمل بآلية حركة E031 إيكو درايف.

“ريموند ويل فريالنسر”
أطلق��ت دار الس��اعات 
ريموند ويل إص�دارات 
فريالنس�����ر األنيق���ة، 
والت��ي تتناس����ب م��ع 
الحي��اة الحديثة للنس��اء 
ما بين العائل��ة والعمل 

واألنشطة االجتماعية.
ت��م تصمي��م الس��اعات 
الجدي��دة بس����وار أنيق 
المق��اوم  الف��والذ  م��ن 

للصدأ وبحجم 26 مللم أو 29 مللم، لتالئم مختلف أحجام المعاصم.

ساعة حصرية مع فيليب نيجرو
الس����اعات  ش����ركة  أطلق��ت 
س��اع�ة   Rado السويس���ري�ة 
True Cyclo بالتع��اون م��ع 
المصمم الفرنسي فيليب نيجرو، 
حيث أنه��ا تجمع بين أس��لوب 
البس��اطة  المتمثل في  نيج��رو 
والتركيبات  الجمالية  والسمات 
 True فائق��ة التقني��ة لس����اعة
الكالسيكية. وتعد الساعة مزيج 
متناغم من األس��طح الس��وداء 

والفضية غير الالمعة.
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“كوكو بريفي” جزيرة لاليجار
ك��وك�����و 
ب�ري�ف���ي، 
هي إح�دى 
الج������زر 
لخاص���ة  ا
لالستئجار 
الحص�ري 
ف����������ي 

المالدي��ف، لق��اء 45,000 دوالر أميركي لليل��ة الواحدة، وتمتاز 
كوك��و بريفي، المنعزلة، بجم��ال طبيعي ال يضاهى وبيئة ال مثيل 

لها لتمضية عطلة مثالية مترفة.
وس��تتاح لضيوف الجزيرة فرصةُ للهروب من الواقع واالنغماس 
في ما يمثّل جنة خاصة تماماً. مع مس��كن رئيس��ي وخمس فيالت 
للضي��وف، غرف��ة طع��ام فخم��ة، مناط��ق مخّصص��ة لأللع��اب 

الرياضية، حوض سباحة بطول 40 متراً.
وتش��ّكل هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1.4 هكتاراً مزيجاً مثالياً 
للراحة. ويق��ف فريق متخصص من الموظفين الش��خصيين على 

أهبة االستعداد، ليالً ونهاراً، ليوفرو كافة رغبات الضيوف.

خمسة من أهم مطاعم لبنان

ف��ي حفل أُقيم برعاية وزير الس��ياحة افيدي��س كيدانيان وبحضور 
 Restos St. ش��خصيات إقتصادي��ة وأهل االعالم، افتُت��ح مجّمع
Nicolas  ف��ي ش��ارع مار نقوال في األش��رفية، وهو مش��روع  
يوفر بهندس��ة الجم��ع بين الهوية التراثية وبي��ن الطابع المعماري 
العص��ري. يضم المش��روع 5 من أهم المطاع��م والمقاهي وهي: 
 Caféو Ahwak - Roadster Diner - Bar Tartine - Don
Gourmand. وأقيمت المباني التي تشغلها المطاعم الخمس على 
حدود العقار، بحيث تتوسطها س��احة داخلية تشكل المباني عازالً 
بينها وبين الش��وارع الخارجية المزدحمة. وبلغت تكلفة المشروع 
7 ماليين دوالر، وهو يمتد على قطعة أرض مساحتها 1700 متر 

مربع ويؤمن أكثر من 300 فرصة عمل.

كريستال كروزس تدّشن رحالتها األولى
اختارت ش�ركة 
ط  ل�خ�ط�����و ا
ل�ب�ح�ري�������ة  ا
ح�ي��ة  لس����ي�ا ا
“كريس�����ت�ال 
ك�����روزس”، 

دبي لتكون محّطة إلعادة االنطالق اإلقليمية ألفخم س��فنها السياحية 
“كريس��تال س��يمفوني”، التي خضعت حديثاً لعملية شاملة إلعادة 
التأهيل والتحديث. ويأتي اختيار دبي تأكيداً على المكانة التي تتمتّع 
بها اإلمارة كوجهة سياحية عالمية مفّضلة لزّوار الرحالت البحرية 

في فصل الشتاء.

“السنغافورية” تتحول إلى فندق
كش����ف�ت الخط��وط 
الجوية الس��نغافورية 
أكب��ر عملي�ة  ع���ن 
تعدي��ل عل��ى مت���ن 
الطائ�رة “إيرب��اص 
إي����ه 380” خ��الل 
10 س��ن�وات، والتي 

جعلتها أش��به بفندق طائر، ضمن مساعٍ حثيثة الجتذاب المسافرين 
األثرياء. وش��كلت الشركة الدرجة األولى على متن الطائرة، من 6 
أجنحة بداًل من 12 في السابق، وزودتها بأسّرة تتجه بشكل عمودي 

نحو النوافذ، مع العديد من خيارات االسترخاء.

دبي تستضيف جوائز الفن العالمية
أقي��م حف��ل توزيع 
“جوائ����ز ال�ف����ن 
العالم�ي����ة” األول 
م�ن نوع��ه عالمي�اً 
في مجاالت الفنون 
حي�ث  والتصمي��م، 
أقيم في قاعة فن�دق 

أرمان��ي، التي اس��تضافت كوكبة من الفنانين المتميّزين من ش��تى 
أنحاء المعمورة إلى جانب العديد من المشاهير.

وحص��د الفنان نجا المهداوي من بين جمي��ع الفائزين لقب “أفضل 
فنان عالمي لعام 2017”، إضافة إلى جائزة نقدية أيضاً.
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علماء يطورون جهازاً ينمو مع الجسم
تمك��ن علم��اء من مستش��فى 
بوس��طن لألطفال ومستش��فى 
بريغهام من تطوير جهاز طبي 
ي��زرع في القلب لعالج بعض 
األمراض لدى األطفال، قادر 

على التوس��ع والتناغم مع النمو الطبيعي للطفل. بهدف اس��تخدامه 
في العمليات الجراحية على القلب، مثل إصالح الصمامات التاجية 
والصمام ثالثي الش��رفات والتي تس��مى “صمام أنولوبالس��تي”،  
وته��دف زراعة الجهاز الجدي��د إلى تعزيز متانة إصالح صمامات 
القل��ب لألطفال مع اس��تيعاب نمو الطفل أيضا، مم��ا يقلل من عدد 

عمليات القلب التي يجب أن يتحملها الطفل.

لقاح جديد لفيروس “زيكا”
ط��ور باحث��ون لقاح��ا مضادا 
لفي��روس زي��كا يعتم��د عل��ى 
الحمض النووي، يمكنه تحفيز 
االس��تجابات المناعية المضادة 
للفي��روس. وأوض��ح باحث��ون 

أميركيون، أن اللقاح الذي أنتجته ش��ركة “إنوفيو” األميركية ُصنع 
من استنساخ أجزاء من الحمض النووي لفيروس زيكا، يتم إضافتها 
إلى مادة جينية تس��مى “البالزميد”.ويُحقن اللقاح أس��فل الجلد، كما 
يت��م متابعة العملية بواس��طة جهاز يولد نبض��ات كهربائية، تُحدث 
مسامات صغيرة في الخاليا، تسمح للحمض النووي بالدخول إليها. 

وبعد حقن 3 جرعات من اللقاح تتشكل أجسام مضادة للفيروس.

خيوط العنكبوت لصناعة الميكروفون

أظهرت دراس��ة أجرتها جامعة بينغهامتون في والية نيويورك، أنه 
من الممكن استخدام األلياف الدقيقة مثل خيوط العنكبوت في تحسين 
ج��ودة الميكروفونات المس��تخدمة في الهوات��ف المحمولة وأجهزة 
مس��اعدة الصم وضعاف السمع. ونشر الباحثان رون مايلز وجيان 
تش��و، دراس��ة تحت عنوان “استش��عار التذبذبات في تي��ار الهواء 
بوس��اطة خيوط العنكبوت”، تهدف إلى تصني��ع نوعية أفضل من 

الميكروفونات المستخدمة في أجهزة مساعدة ضعاف السمع.

حل مصّغر لمخّلفات المستشفيات
كش������ف���ت 
ش�������رك��ة 
“ب�ي��رت����ن 
تكنولوجيز” 
ب  ل�ن�ق�����ا ا
ح���ل  ع���ن 
“ستيريلويف 
 ”1 0 0
ي����د  ل�ج��د ا

المبتكر لمعالجة المخلّفات الطبية الحيوية في الموقع . وتوفّر الوحدة 
الت��ي ال يتجاوز حجمها حجم غس��الة منزلي��ة، التكنولوجيا واألداء 
العالي وقابلية التعقب والفعالية والجودة ذاتها التي تتمتع بها معدات 
مجموع��ة حلول “س��تيريلويف”، وذلك لتلبية احتياج��ات عيادات 
الرعاية الصحية والمستش��فيات والمختبرات وغيرها من المنشآت 

المنتجة للمخلّفات الطبية.
وخالل 30 دقيقة، يجري تحويل المخلّفات الطبية التي يتم التخلص 
منها إلى مادة جافة وخاملة صغيرة الحجم، مع تخفيض الوزن بنسبة 

25 % والحجم بنسبة 80 %.

“شاير” تختار دبي مقراً إقليميًا

افتتحت ش��ركة “ش��اير” الرائدة في مجال األدوية النادرة، فرعها 
اإلقليمي في دبي، بحضور الوكيل المس��اعد لسياسة الصحة العامة 
والتراخي��ص في وزارة الصحة باإلمارات أمير حس��ين األميري، 
ومؤسس��ة ورئيس��ة جمعية اإلمارات لألم��راض الجينية وجمعية 

األمراض النادرة في اإلمارات مريم مطر.
وتدير “شاير” من مكتبها الجديد في دبي عملياتها في آسيا والشرق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، كما تش��رف على ش��بكة من 10 مكاتب 
محلي��ة وعمليات في 30 دولة. وتعكس ه��ذه الخطوة الهامة التزام 
الشركة بتسهيل وصول العالجات للمصابين باألمراض النادرة، ما 

يسهم بتغيير حياتهم لألفضل.
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عيني المستخدم.

بساطة البحث
ويحدث اس��تبدال الوجهة ف��ي الحافظة عل��ى الفور، وذلك بفضل بس��اطة 
البحث ع��ن عناوي��ن المحفظ��ة، فالغالبية العظم��ى من محاف��ظ العمالت 
المش��فرة يكون له موضع ثابت في س��طر المعاملة ودائماً ما يستخدم عدداً 
معيناً من الخانات، ما يتيح للدخالء بس��هولة إنش��اء رم��وز منتظمة لتحل 
محله��ا. واس��تناداً إل��ى البح��ث، تعم��ل برمجي��ة CryptoShuffler مع 
مجموعة واسعة من أكثر العمالت المش��فرة رواجاً، مثل بيتكوين إثيريوم 

وزيكاش وداش ومونيرو وغيرها.

وقال محلل برمجيات خبيثة لدى كاسبرس��كي الب س��يرغي ياناكوڤسكي، 
إن العمالت المشفرة “لم تعد تقنية بعيدة المنال”، مشيراً إلى أنها تدخل في 
حياتنا اليومية وتنتش��ر بنش��اط في جميع أنحاء العالم، لتصبح أكثر رواجاً 
بين المس��تخدمين، وأكث��ر جاذبية للمجرمي��ن في الوقت نفس��ه، وأضاف: 
“الحظنا ف��ي اآلونة األخيرة زي��ادة في الهجم��ات الخبيثة التي تس��تهدف 
أنواعاً مختلفة من العمالت المش��فرة، ونحن نتوقع أن يس��تمر هذا التوّجه، 
المشفرة التفكير في ضمان تحقيق الحماية المناسبة لها”.لذل��ك، فإن عل��ى المس��تخدمين الذي��ن يفكرون ف��ي االس��تثمار بالعمالت 

برمجيات خبيثة تسطو على العمالت المشفرة

برمجية خبيثة
اكتش�����ف الباحث�����ون برمجي����ة خبيث���ة م����ن ن����وع 
CryptoShuffler، مصّمم��ة لتغيي��ر عناوي��ن محاف��ظ 
عم��الت المس��تخدمين المش��فرة ف��ي حافظ��ة الجه��از 
المصاب، الت��ي تُس��تخدم للتخزين المؤق��ت للبيانات. وقد 
ُعرفت هجم��ات اختط��اف الحافظ��ات لس��نوات، والتي 
توّج��ه المس��تخدمين إلى مواق��ع خبيثة وتس��تهدف أنظمة 

المدفوعات عبر اإلنترنت.

وإذا رغب المس��تخدم في نقل عملة مش��فرة إلى مستخدم 
آخر، فم��ن الض��روري، في معظ��م العمالت المش��فرة، 
معرفة رق��م الهوية الخاص��ة بمحفظة المتلق��ي، وهو رقم 
فريد يتألف م��ن خانات ع��دة. ويتضح فيما يل��ي الطريقة 
التي تعمل بها برمجية CryptoShuffler على استغالل 

حاجة النظام إلى هذه األرقام كي يشتغل.

تبدأ برمجي��ة، CryptoShuffler بعد تهيئته��ا، بمراقبة 
حافظة الجه��از، التي يلج��أ إليها المس��تخدم عن��د إجراء 
عملية دفع عبر اإلنترنت، وذلك بنسخ رقم هوية المحفظة 
ولصقها في سطر “عنوان الوجهة” في التطبيق المستخدم 
لتنفيذ معاملة الدفع. ويب��دّل التروجان محفظة المس��تخدم 
بأخ��رى مملوك��ة من الجه��ة الت��ي تق��ف وراء البرمجية 
الخبيثة، وبالتالي فإن المستخدم بلصقه رقم هوية المحفظة 
في سطر “عنوان الوجهة”، س��يضع عنواناً غير العنوان 
المقصود إرس��ال المال إليه في األص��ل. ونتيجة لذل��ك، 
فإن الضحي��ة ينقل المال مباش��رة إلى المجرمي��ن، إال إذا 
اكتش��ف المس��تخدم بيقظته عملية التبديل المفاجئة، إال أن 
ذلك ال يح��دث عادة، فاألرق��ام متعددة الخان��ات وعناوين 
المحافظ ف��ي المنص��ات العامل��ة بتقنية “بلوك تش����ين” 
Blockchain يصعب تذكرها. ولذلك من الصعب تمييز 
حدوث أي تغيير في س��طر المعاملة، حت��ى وإن وقع أمام 

اكتشف باحثون لدى كاسبرسكي الب، برمجية خبيثة تسرق العمالت المشفرة من محفظة المستخدم 
عن طريق وضع عنوانها بدل عنوان المستخدم في حافظة الجهاز. ويستهدف المجرمون العمالت المشفرة 
التي تحظى بالرواج، مثل بيتكوين وإثيريوم وزيكاش وداش ومونيرو. ونجح المجرمون مع محافظ بيتكوين، 
واستطاعوا سرقة ما يقرب من 140000 دوالر أميركي، وفقًا لبياناتنا. وعالوة على ذلك، وجد الخبراء برمجية 
الواقع  في  وثّمة  (التعدين)،   Mining باسم  ُتعرف  عملية  خالل  من  مونيرو  لسرقة  مصممة  جديدة،  خبيثة 

عينات متاحة منها.
أّثر في آالف الحواسيب وخلق  التعدين، ما  ارتفاعاً في عدد برمجيات  وشهد باحثون في كاسبرسكي الب 

عائدات إجرامية بمئات اآلالف من الدوالرات. 
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تعزيز األمن السيبراني في المنطقة حاجة ملحة

وفي معرض حديثه عن حالة األمن الس��يبراني في الش��رق األوس��ط، قال المدير اإلداري لمنطقة أوروبا والشرق األوس��ط وأفريقيا ورئيس 
المؤتمر، أدريان ديفيس: شهد هذا العام بعضاً من أكبر اختراقات األمن السيبراني، بدءاً من االنتخابات الرئاسية في فرنسا، إلى هجوم واناكراي 
اإللكتروني التي أصاب أكثر من 10 آالف مؤسس��ة في 150 بلداً. لذلك يعتبر األمن السيبراني من المجاالت التي تكتسب أهمية متزايدة والتي 

.)ISC)² يجب أن تواصل تطورها باستمرار لمواكبة التهديدات الناشئة، وهذا يعكس الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات متخصصة مثل
وخالل جلس��تها الخاصة بمناقش��ة التوجهات والتهديدات األمنية في المنطقة، قالت الش��ريك في قس��م خدمات األمن لدى ش��ركة “آي بي إم” 
لورنا ترايان: تشهد توجهات وتهديدات األمن السيبراني في المنطقة نمواً متس��ارعاً. وقد برز هذا العام موضوع ذكاء التهديدات االستراتيجية 
والتكتيكية، مثل الذكاء الصناعي في مجال األمن، تعلم اآلالت، التحليالت األمنية، وهي جميعها مفاهيم كانت س��تبدو وكأنها من وحي الخيال 
العلمي قبل أعوام قليلة فقط. ولكي نبقى مستبقين لهذه التهديدات، علينا االس��تفادة من حلول ذكية ومهيكلة مثل حلول الذكاء الصناعي من أجل 

الوصول إلى عالم أكثر أمناً.
 ،)ISC)² من جانبه، عقد الرئيس المشارك للمجلس االستشاري لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ومدير ورشة عمل الخصوصية لدى
إيف لو رو، ورشة عمل حول المخاوف واآلثار وأفضل الممارسات المتعلقة بقوانين االتحاد األوروبي لحماية البيانات العامة التي سيتم تطبيقها 
في أيار/مايو 2018. وتهدف هذه القوانين إلى تعزيز وتوحيد جهود حماية بيانات جميع المقيمين في االتحاد األوروبي، وهي تؤثر على شركات 
الش��رق األوس��ط التي تزاول أعمالها في أوروبا أو التي تتعامل مع بيانات أوروبية. وقال لو رو: يعتبر تطبيق تلك القوانين خطوة إيجابية ألن 
القوانين، كما ينبغي عليها تثقيف الطاقم المسؤول عن األمن السيبراني حول تلك المتطلبات.أثرها الشامل سيسهم في تعزيز ممارسات أمن البيانات في منطقة الشرق األوسط. وبإمكان الش��ركات في المنطقة االستفادة من االمتثال لتلك 

أكثر من 60 % من موظفي أمن المعلومات في الشرق األوسط ليسوا واثقين من جاهزية شركاتهم للتعامل مع حوادث 
األمن السيبراني، بحسب دراسة حديثة بعنوان “القوى العاملة العالمية ألمن المعلومات”، والتي كشف عنها خالل 
قمة ISC(²) لألمن في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وشملت النسخة الثامنة من الدراسة التي تجرى كل عامين، 
19600 من الموظفين على الصعيد العالمي، منهم 518 موظفاً من منطقة الشرق األوسط. وشملت العوامل الرئيسية 
التعامل مع  القدرة على  بعدم  لتفسير سبب شعورهم  األوسط  الشرق  الدراسة من  المشاركون في  التي ذكرها 
التهديدات اإللكترونية، االفتقار إلى المهنيين المؤهلين، وقلة الوعي األمني، وعدم كفاية التمويل للمبادرات األمنية. 
وكشف 43 % من المشاركين عن أن مؤسساتهم ال توفر التدريب المهني الكافي لموظفي أمن المعلومات، كما 

حددت الدراسة أيضاً انكشاف البيانات، والقرصنة، واإلرهاب السيبراني، والفدية باعتبارها من أشد المخاوف األمنية.
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Outlook مايكروسوفت” تغير بنية“

“فيروس الفدية” ينتشر في أوروبا

أجـرت “مايكروســــوفـت” 
تغيّرات علــى البنية التحتية 
 ،Outlook لتشــغيل خدمة 
بهدف تحســين أداء الخدمة، 
 OutLook حيــث ســيكون

قادراً على الكشف عن الموقع الفعلي الخاص بالمستخدم عن طريق 
اإلستعانة بعنوان IP الخاص به وهذا سيعمل على تخزين الحساب 
علــى أقرب مركز بيانات، ولن يــؤدي إلى زيادة جذرية في أوقات 
التحميل في البريد الوارد، وأشارت “مايكروسوفت” أن التحسينات 
هذه ستكون مزودة بذكاء قادر على تحديد متى تنتقل البيانات بشكل 

دائم إلى بلد آخر.

تشـــهـد أوروبـــا 
نوعــاً جديــداً من 
برامـج االختـراق 
االلكتروني باســم 
“فيروس الفدية”، 

يؤدي إلى تشفير البيانات الموجودة على األجهزة الشخصية أو أنظمة 
تشــغيل الهيئات العامة والشـركات. يحمل اســم Bad Rabbit أو 
“األرنب الســيء”، وأدى إلى تعطل األجهــزة، مطالباً بفدية بعملة 
البيتكوين، وهو يعمل من خالل رابط مزيف يضغط عليه المستخدم، 
سواء كان ذلك في رسالة بريد إلكتروني أو موقع وهمي. وفي بعض 

الحاالت، تظهر معه إعالنات مواقع إباحية على الشاشة.

Google Duo تحسينات جديدة من

“غوغل” تعّدل خاصية البحث

تســعى “غوغل” الى جعل 
تطبيقها Google Duo من 
الرئيســية  التطبيقات  ضمن 
لكل مســتخدم، وهو سيدعم 
قريباً إرســـــال واســــتقبال 

الرســائل الصوتية والمرئية من وإلى جهات اإلتصال. وهذا الدعم 
 Google تم الكشــف عنه وفقاً لبعض الرموز التي أتت مع نســخة
Duo 21 التجريبيــة، حيــث احتوت رمز الضغط للبدء بتســجيل 
لرســالة فيديو، مع كشف عدة أكواد برمجية بأن المستخدم سيصله 
إشعار يكشف ماهية الرســالة ما إذا كانت صوتية أو مرئية. فضالً 

عن ساعة أو زر اإلستماع إعتماداً على شكل الرسالة.

أوضحــت غوغل أن تطبيق البحث 
 iOS الخاص بهــا يخضع في نظام
ومواقع الويب للهاتف وحتى إصدار 
ســطح المكتــب أو حتــى خرائــط 
غوغــل، يخضــع الــى تغييــرات 

صغيرة ولكنها مهمة للغاية، حيث في السابق كانت النتائج يتم تلقيها 
من البحث الدولى واستناداً إلى رمز البلد المحدد. أما االن فسترتكز 
نتائــج البحث على الموقع الخاص بالمســتخدم وعلــى الدولة التي 
يتواجد بها، وســيتم ربط النتائج بموقعك الحالي. وإذا كان هناك بلد 
معين تريد أن ترى نتائج منه ال عالقة له بموقعك، يكفي فقط تحديده 

من واجهة اإلعدادات وتحديد البلد الذي تريد نتائج البحث منه.

منصة إلكترونية لكريستيز إديوكيشن
أعلنت مؤسســة كريستيز إديوكيشن 
توفــر  إلكترونيــة  منصــة  إطــالق 
مساقات تعليمية جديدة باللغة العربية 
تتيــح للطالب بمختلف أنحــاء العالم 
دراســة تاريخ وســوق الفن بأسلوب 

ممتع.
وستشــكل هــذه المنصــة الركيــزة 
التعليمية الثالثة التي تطلقها “كريستيز 

إديوكيشــن”، إلــى جانــب برامــج التعليــم المتواصلــة، ودرجات 
الماجســتير، األسلوب األمثل الكتســاب فهم أكبر لعالم الفن، سواء 

لتعزيز المسيرة المهنية أو الكتساب المعارف الفنية المتنوعة.

“تويتر” تجذب مستخدمين جدداً
أعلنت تويتر أنها تمكنت من 
إضافــة 4 ماليين مســتخدم 

خالل الربع الثالث 2017.
يذكــر ان الشــركة التي منذ 
انضمامهــا إلــى البورصــة 

خسرت نصف قيمتها السوقية وأصبحت خارج منافسة قطاع الشبكات 
اإلجتماعية، لديها حالياً 330 مليون مســتخدم نشــط شهرياً، لترتفع 
من 326 مليون مستخدم كانت عليه سابقاً، أما بالنسبة للمستخدمين 
اليوميين فقد ارتفعت نســبتهم بحوالى 14 %، كما أظهرت الشركة 
أنها حققت 590 مليــون دوالر خالل الربع الثالث 2017 متراجعة 

عن نفس الفترة من 2016، حيث حققت 616 مليون دوالر.
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“فاير آي” ترصد مجموعة قرصنة
ت  ر صــد أ
“فاير  شــركة 
الرائــدة  آي” 
مجــال  فــي 

األمــن اإللكترونــي، معلومات جديــدة حول موقعيــن إلكترونيين 
للحكوميــة البلجيكيــة تــم تعطيلهمــا من قبــل مجموعــة قرصنة 

إلكترونية موالية لتركيا.
وتمكنت شــركة فاير آي من تحديــد وبدقة، الجهة التي تقف وراء 
سلســلة الهجمات األخيرة التي أصابت كالً من هولندا والدنمارك، 

حيث تقع مسؤوليتها على عاتق مجموعة أصالن نفرلر تيم.

ثورة في خدمات توزيع البريد التقليدية
ســــتـكون 
“شـــركـة 
بريد ُعمان 
الوطنيــة” 
أول هيئــة 
بـــريــــــد 
في  عامــة 
لمنطقــــة  ا
ث  تُـحـــــد

ثــورةً في عالــم خدمات توصيل البريد الى المســتهلك النهائي من 
خــالل إتاحة التوصيــل عبر الوصول إلى أجهــزة الجوال، وذلك 
بالتعاون مع شــركة “فتشر”، في مشروع مشترك “هو األول من 

نوعه” إلطالق “إرسال”.
وتتصــدى “فتشــر”، للتحديات التــي تواجه عمليــة التوصيل في 
األســواق الناشئة إذ غالباً ما تفتقر الشــوارع إلى عناوين رسمية. 
ويمكــن للعمالء تحميــل التطبيــق وتحديد موقعهــم على خريطة 
“غوغــل” ما يتيح لســائقي “فتشــر” االعتماد على نظــام تحديد 

المواقع “جي بيه إس” لتسليم الطرود.

تويتر يضاعف عدد أحرف التغريدة
أعلــن موقــع 
“تويتر” عـن 
مضاعـفـــــة 
عدد األحرف 
المسـموح بها 
فــي التغريدة 
 ، ة حــــد ا لو ا
 280 ليصبح 
حرفـاً، وذلـك 

بعد تجارب محدودة على مجموعة مختارة من المغردين استمرت 
لعدة اسابيع.

وُطبقــت الخطــوة الجديــدة علــى كل اللغــات، باســتثناء اليابانية 
والكورية والصينية، وأرجعت إدارة الموقع ذلك إلى أن المغردين 
بهــذه اللغات الثــالث “يمكنهم التعبير عن الكثيــر من المعلومات 

بعدد قليل من األحرف”.
وعلى الرغم من كثرة المطالبات ســابقاً باإلقدام على هذه الخطوة، 
فوجئ القائمون على تويتر بأّن 5 % فقط من المســتخدمين تخطت 

تغريداتهم الـ140 حرفاً خالل الفترة التجريبية.

انطالق المعرض العالمي التجاري

تم انطالق المعرض العالمي التجاري الشامل أللعاب الفيديو “جي-
ســتار 2017”، الذي يعــدّ معرضاً عالمياً يستكشــف قطاع ألعاب 
الفيديو العالمي وإمكاناته المســتقبلية، في مركز بوسان للمعارض 
والمؤتمرات، كوريــا الجنوبية. وحقّق معرض “جي-ســتار” هذا 
العــام نجاحاً قياســياً، إذ جمع 676 شــركة مــن 35 دولة وعرض 

2,857 مقصورة.

أول روبوت يحصل على جنسية
منحت الســلطات الســعودية الروبوت 
“صوفيــا” جنســية المملكــة وجــواز 
سفرها، والتي تم تصميمه من قبل شركة 
هانسون روبوتيكس، وشاركت كمتحدث 
رئيســي في جلســة حواريــة لفعاليات 

“مبادرة مستقبل االستثمار” في السعودية بحضور قادة أكبر صناديق 
االستثمار، وأكثر من 100 متحدث من رؤساء وصانعي السياسات 
والقرارات المالية في العالم، حول العديد من القضايا الحيوية وتحديد 
الصناعات التي ستشهد تحوالت جذرية عن طريق الذكاء الصناعي. 
وعلق الروبوت خالل منحه الجنسية السعودية قائالً: إنه حدث عظيم 
بالنسبة لي أن أكون أول روبوت يحصل على أول جنسية في العالم.
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التدفئة. وبهذه الطريقة، تعيد “إنفيون” تدوير الطاقة المس��تهلكة في 
وح��دات التعدين النقالة ألغ��راض التدفئة الخارجية ف��ي المباني أو 

الدفيئات الزراعية، وتحقق انخفاضاً ثورياً في أسعار الكهرباء.
فرص االستثمار

تطمح “إنفيون” هادف��ةً إلى تحقي��ق هيكلية بأدنى تكلف��ة في قطاع 
التعدين بتقنية “بلوكتش��اين”. ومن خالل الجمع بي��ن التعدين القائم 
على وحدة معالجة الرسومات )“جي بي يو”( والتعدين القائم على 
الدوائر المتكاملة مح��ددة التطبيقات )“إيه إس آي س��ي”(، يحصل 
المس��تثمرون في رموز “إي في إن” على 161 في المئة من عائد 
االس��تثمار بعد الخصومات اإلدارية، وفقاً للورقة البيضاء الخاصة 
بشركة “إنفيون”. ويس��اهم مركزها الفريد كعملية التعدين المتنقلة 
الوحيدة حق��اً، إلى جان��ب التكنولوجيا التي تم اختبارها وتحس��ينها 
وتبسيطها، في وضعها ضمن أفضل الجهات الفاعلة، حتى في هذه 
السوق ذات القدرة التنافس��ية العالية، ولكن مع مخاطر متدنية جداً. 
أما الجانب الرئيسي هنا، فهو أنه بعد اتباع نهج مجتمعي، فإن 100 
في المئة من أرباح التعدين سوف تذهب مباشرة إلى مجتمع حاملي 
الرموز المميزة في “إي في إن”. يبدو كل ذلك وكأنه أفضل طريقة 
لالس��تثمار في مجال تقنية “بلوكتش��اين” التي تعود بأرباح كبيرة، 
جهة فاعلة واحدة في السوق فحسب.وهو في الوقت نفسه يحدّ من المخاطر، كون “أنفيون” ال تعتمد على 

“بلوكتشاين والطاقة المتجددة” الستخراج العمالت

التحديات الحالية
يعاني قطاع تقنية سلسلة الكتل “بلوكتشاين” من الطلب المتزايد على 
الطاقة. وقد يعود ذلك بش��كل أساس��ي إلى اس��تهالك المعامالت في 
الغالب كميات عالية من الطاقة األحفورية. وفي الوقت نفسه، تشهد 
“إنفيون” إنتاجاً متزايداً باستمرار من الطاقة النظيفة المتجددة، والتي 
غالباً ما تضيع بسبب بلوغ شبكات الطاقة الحد األقصى. ويؤدي ذلك 
إلى زيادة الطاقة المتاحة محلياً، حيث تنتج محطات الطاقة الشمسية 
طاقات فائضة. يمكن اآلن استخدام هذه الطاقات الفائضة بكفاءة من 

قبل وحدات التعدين النقالة المبتكرة من “إنفيون”.
حلول “إنفيون”

طّورت “إنفي��ون” وحدات تعدي��ن نقالة )إم إم ي��و( مؤتمتة بالكامل 
)صناعة 4.0(، داخل حاويات الش��حن متعدد الوسائط القياسية التي 
يمكن شحنها تقريباً إلى أي مكان في العالم في غضون أيام أو أسابيع، 
الغية بذلك مركزي��ة البنية التحتية لتقني��ة “بلوكتش��اين”. هذا وتم 
تصميم وإنشاء وحدات التعدين النقالة من “إنفيون” للعمل في مواقع 
نائية بالقرب من مصادر الطاقة مثل محطات الطاقة الشمس��ية، أو 
توربينات الرياح أو محطات الطاقة الكهرومائية. ويسمح هذا لشركة 
إنفيون، باالستفادة من الطاقة الفائضة ضمن إعدادات مربحة. ويتيح 
تنقل وحدات التعدين النقالة أيضاً عملية نشر مستهدفة للوحدات في 
المواقع التي تتطلب طاقة حرارية، كما يمكن استخدامها في مجاالت 

أنشأت شركة “إنفيون إيه جي” تقنية ألول مركز بيانات متنقل حقيقي، يستخدم طاقة محلية منخفضة 
السعر لتعدين طيف واسع من العمالت المعماة (“بيتكوين”، “إثريوم”، وما إلى ذلك). ومن خالل جمع الطاقة 
النظيفة المتاحة محلياً في المصدر تماماً، يمكن أن تعمل “إنفيون” بتكاليف أقل من المنافسين، وأن تقلل 
في الوقت نفسه من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في صناعات تقنية “بلوكتشاين”. وتسعى “إنفيون” 
إلى تحقيق الالمركزية في سوق التعدين عالي التركيز (تملك الصين 80 في المئة في مجال استخراج العملة 
الرقمية “بيتكوين” أو ما يعرف بعملية تعدين البيتكوين)، وإلى إعادة السيطرة على السوق مرة أخرى إلى 

المستخدمين. لذلك ترجع “إنفيون” 100 في المئة من أرباح التعدين إلى عمالئها.
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الرقمي��ة من خ��ال تبن��ي اس��تراتيجيات رقمية 
مبتك��رة، وبالتالي جعل منطقة الش��رق األوس��ط 
واحدة من المناطق الرائدة في هذا المجال. وعلى 
الرغم من المنافس��ة الش��ديدة، إال أنه يبقى هنالك 
فرص��ة حقيقي��ة لكس��ب والء العم��اء من خال 
جع��ل تعاماته��م المالية مع البنوك أكثر ساس��ة 

وسهولة”.

أفضل المعايير
وفي الوقت الذي تكافح في��ه البنوك التقليدية لنقل 
تعاماتها من الفروع ومركز االتصال إلى قنوات 

شركات التكنولوجيا تنافس البنوك في المعامالت الرقمية

لالرتقاء  المتطورة  المالية  التقنيات  على  تراهن  لألفراد  المصرفية  الخدمات  بنوك  كانت  قريب،  وقت  حتى 
بخدماتها المقدمة للعمالء، إال أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أمازون” و“آبل” و“تنسينت” وغيرها، 

برزت باعتبارها التهديد األكبر والمباشر للخدمات المصرفية لألفراد كما نعرفها اليوم.

كلما زادت

التعامالت المالية

عبر القنوات الرقمية

كلما زاد

إقبال العمالء

على استخدامها

وفي ه��ذا الخص��وص، أص��درت “بين 
آن��د كومباني” دراس��تها الس��نوية حول 
لألف����راد،  المصرفي����ة  الخدم���ات 
بالتع���اون مع ش����ركة “ريس���يرت���ش 
ن����او”، والتي ش��ملت إجراء اس��تطاع 
آلراء 133.000 عمي���ل في 22 دول��ة، 
إلى أن حوال�ى نصف م�ن اس���ت�ج�وب�ت 
آراؤه����م في ه��ذه الدول أب��دوا انفتاحهم 
على ش��راء منتجات الخدمات المالية من 

شركات التكنولوجيا.
ويبدو ه��ذا األمر صحيحاً في الدول التي 
تك��ون فيه��ا تجرب��ة التعامل م��ع البنوك 

عملية مرهقة وتستغرق وقتاً طوياً.
فعلى س��بيل المث��ال، عب��ر 91 % ممن 
اس��تطلعت آراؤه��م ف��ي الهن��د و81 % 
ممن استطلعت آراؤهم في المكسيك، عن 
رغبته��م في إدارة معاماته��م المالية من 

خال شركات التكنولوجيا الكبرى.

التعامالت المالية الرقمية
إل��ى أن  الدراس������ة أيض��اً،  وتش����ي�ر 
ش��ركات التكنولوجيا حظيت بمس��تويات 
ثق��ة مرتفعة م��ن جانب العم��اء، حيث 
تصل معدالت الثق��ة بموقعي “باي بال” 
و“أم��ازون” بي��ن العماء ف��ي الواليات 
المتحدة األميركية والمملكة المتحدة، إلى 
مستويات تماثل ثقتهم بالبنوك فيما يتعلق 

بتعاماتهم المالية.
وق��ال ش��ريك ورئي��س قس��م الخدم��ات 
المالي��ة في ش��ركة “بين آن��د كومباني” 
الش��رق األوس��ط، جوليان فاي: “تش��هد 
المنطق��ة طلب��اً كبيراً من جان��ب العماء 
على التعامات المالية الرقمية في الوقت 
الذي يق��ل فيه االعتماد عل��ى البنوك في 
ه��ذا المس��عى. ويمك��ن للبن��وك الكبرى 
إحداث تحول في مجال التعامات المالية 

رقمية في محاولة منها لخفض التكاليف، 
وتلبية توقعات العماء ومواكبة المنافسين 
غي��ر التقليديين، تظهر دراس��ة “بين آند 
كومباني” أن التعامات المالية الروتينية 
الت��ي يتم تنفيذه��ا عبر اإلنترن��ت أو من 
خال الهاتف المحم��ول تنخفض تكلفتها 
بعش��رين مرة مقارن��ة بالخدمات المقدمة 
م��ن قبل موظفي البنوك. ففي المكس��يك، 
على س��بيل المثال، يمكن ألفضل خمسة 
بن��وك توفير م��ا يزيد عل��ى 500 مليون 
دوالر في التكالي��ف من الفروع ومراكز 
االتص��ال التقليدية عب��ر تطبيقها ألفضل 
المعايي��ر المحلي��ة والدولي��ة، إال أن هذه 
البنوك ما يزال لديها الكثير لتفعله في هذا 

االتجاه.

ثقة العمالء
ومن ش��أن البن��وك التي تس��رع في تبني 
قن�وات رقمي��ة م�ن أج�ل إنج��از المزي��د 
من المعام��ات الروتيني��ة، أي ترحي��ل 
ه��ذه الخدم��ات م��ن الف��روع ومراك��ز 
االتص��ال المكلفة إلى التقني��ات الرقمية، 
أن تكس��ب ثقة العم��اء وتحقق وفورات 
ف��ي التكالي��ف، األم��ر الذي س����يجعلها 
في وضع أفضل للمنافس��ة مع ش��ركات 

التكنولوجيا.
وقال فاي: “كلما زادت التعامات المالية 
عب��ر القن��وات الرقمية، كلم��ا زاد إقبال 
العم��اء على اس�����ت�خدامه�ا ب���دالً من 
خدمات مراكز االتصال أو الفروع، وإن 
تخفي��ض حجم الخدم��ات “الس��يئة” في 
الف��روع ومراكز االتصال يتي��ح للبنوك 
إعادة اس����تثمار المزيد م��ن الموارد في 
تحس��ين القنوات الرقمية، م��ع االحتفاظ 
الشائكة”.بالموظفين من أجل التعامل مع المش��اكل 

جوليان فاي 



جديد تقنية

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2017

كومسكوب تساهم بتجهيز األلياف

4G ميانمار” أعلى سرعة لشبكة“

تعمل شركة كومسكوب على توسعة وتعزيز مجموعتها الكاملة من 
حلول األلياف الضرورية لتأمين كافة السرعات لشبكة اإلنترنت. 

وتعتبر حزمة الحلول عالية السرعة من كومسكوب الخيار المثالي 
للتطبيق��ات المزدوجة والمتوازية، إضافة أنها تتيح للعمالء إمكانية 
اتخاذ قرار بش��أن اختيار منهجية الهيكلية التقنية، ودعم الس��رعات 
العالية، والتطبيقات الصاعدة، من دون الحاجة للتفكيك واالستبدال. 
وتمكن هذه الحلول الشركة من العمل كشريك موثوق بفضل فريق 
العمل ذوي الكفاءة والمهنية العالية، الذين يوفرون رؤية مس��تقبلية 

حول منظومة مراكز البيانات، والتوجهات التقنية.

أعلنت مجموعة Ooredoo في ميانمار أنها س��تقوم بعمل توسعة 
كبيرة لش��بكتها ولبنيتها التحتية لتوفير أوسع تغطية وأعلى سرعة 
 4G المحدثة Ooredoo 4 في البالد. وصممت ش��بكةG لش��بكة
Pro لتوفر أعلى س��رعات لتصفح اإلنترن��ت في ميانمار، بحيث 
تص��ل س��رعتها إل��ى 500 ميغابت ف��ي الثانية، وه��ي أعلى ب�3 

.4G أضعاف من سرعات اإلنترنت الحالية في شبكات
وقد تعاونت Ooredoo مع شركتي نوكيا وZTE، اللتان تتمتعان 
بخب��رات واس��عة لضم��ان إط��الق التحديثات في الوق��ت المحدد 

وتحقيق األداء األمثل.

“بايدو” نحو منتجات المنزل الذكي
تعتزم شركة 
“ب�اي�����دو” 
الصي�ن�ي����ة 
ح  ط���������ر
منتج������ات 
جديدة بسوق 
لمن����زل  ا “
الذكي” مث�ل 
لمتح����دث  ا

الذك��ي والروبوت الش��خصي، في إط��ار جهودها للدف��ع بتقنيات 
الذكاء االصطناعي.

وأعلن المتحدث باسم الشركة، جيس رافين، خالل المؤتمر السنوي 
العالمي، أن “بايدو” س��تبدأ ببيع مس��اعدين منزليين يمكنهما تنفيذ 
أوامر مثل تشغيل األغاني أو مقاطع الفيديو من خالل التعرف على 
الصوت. كما تتطلع أيضا ًإلى اس��تخدام قدرات الذكاء االصطناعي 
في الش��ركات الجدي��دة، حيث ينظر لسلس��لة “رافي��ن” للمنتجات 
المنزلي��ة الذكية التابعة لها، باعتبارها وس��يلة لتحقيق مكاس��ب في 

اإليرادات على المدى القصير.

شراكة تطوير بين LG وكوالكوم

أعلن��ت LG  إلكترونيك��س ع��ن تعاونه��ا مع ش��ركة كوالكوم في 
سبيل تطوير الجيل الجديد من حلول االتصال في المركبات، حيث 
ستقوم الشركتان بإنش��اء مركز أبحاث مشترك في كوريا الجنوبية 
بهدف تطوير تقنيات اتصال المركبات باألشياء عبر شبكات الجيل 
الخام��س C-V2X، والتي تعتبر ضرورية لنجاح الجيل القادم من 

المركبات ذاتية القيادة.
وتعكس هذه الش��راكة س��نوات م��ن الخبرة في البح��ث والتطوير 
باعتب��ار الش��ركتين رائدتي��ن في االبت��كار في مج��ال االتصاالت 
المتنقلة، وذلك بما يتضمنه من معرفة كبيرة في تقنيات اتصال شبكة 

الجيل الخامس.
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Razer هاتف لمحبي األلعاب من
 ،Razer اقتحمت ش��ركة
بمنتجاته����ا  المعروف����ة 
الموجهة لعش�اق االلعاب، 
س���وق الهوات�ف الذكي��ة 
حيث كش��فت ع��ن هاتفها 
 Razer Phone الجدي��د

الذي يأتي بعتاد قوي ومهيأ ليكون الجهاز المناسب لمحبي االلعاب. 
إذ تتميز الشاش��ة بتقنية IGZO-TFT مع Refersh Rate عالي 
يصل إلى 120 هيرتز باإلضافة إلى س��ماعتي س��تريو أمامية بدقة 
24 بت مع تقنية Dolby Atmos، كما يتمتع ببطارية سعة 4000 

مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع.

الشحن الالسلكي لـV30 من “إل جي”
أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” 
عن تعاونها مع شركة IDT لتطبيق 
تقنية معيار الشحن الالسلكي طويل 
 Qi wireless charging الم��دى
EPP ألول مرة عالمياً على هاتف 
V30 من “إل جي”. وتمكن التقنية 
الجديدة المس��تخدم من شحن هاتفه 

الس��لكياً بشكل آمن وس��ريع، مع بقائها متوافقة مع أجهزة اإلرسال 
الت��ي تس��تخدم معي��ار “Qi 5W” المقدم بواس��طة تحالف الطاقة 
الالسلكية، وذلك باستخدام مستقبل الطاقة الالسلكية من IDT، الذي 

يوفر أفضل تكامل وكفاءة على مستوى الصناعة.

“هواوي مايت 10” بابتكارات جديدة

أعلنت عالمة “هواوي” عن سلسلة هواوي مايت 10. وينفرد كل 
من “هواوي ماي��ت 10” و“هواوي مايت 10 برو” بالقدرة على 
التعّرف عل��ى المأكوالت والثلج والمس��اء كالعين المجردة، ومن 
ث��م يعمد بذكاء إلى ضبط واختيار اإلعدادات المناس��بة لمس��اعدة 
المس��تخدم عل��ى التقاط أفض��ل الص��ور الفوتوغرافي��ة بمختلف 
البيئات، إضافة لتميزها بكاميرا ثنائية مصممة بالتعاون مع شركة 
“الي��كا” لصناع��ة الكاميرات، فيما تس��اهم التقني��ة الذكية لتوفير 
الطاقة في تعزيز كفاءة استهالك الطاقة وإطالة العمر االفتراضي 

للبطارية.

My BLF تنافسي بنسخة جديدة
جدّد البنك اللبناني 
الفرنس��ي تطبيقه 
 ”My BLF “
الهواتف  ع�ل���ى 
واألجهزة النقالة، 
ليق���دّم لزبائن����ه 
تجرب���ة فضل��ى 
تنافس�ية  وميزات 

جديدة.
وم�ن خ�الل ه��ذا 
التطبيق، يستطيع 
م  ل�مس�����ت�خ�د ا

الدخ��ول إلى حس��اباته ببصمة إصبعه وكلمة س��ّر يس��تعملها مرة 
واح��دة، وتحويل األموال بس��رعة أينما كان بين حس��اباته أو إلى 
حسابات أخرى، وتسديد دفعات بطاقاته المصرفية ودفع المال في 
الئحة الزواج، باإلضافة إلى تس��ديد أقساط المدرسة و/أو الجامعة 
واالط��الع على تفاصيل تحاويله وعلى كش��وف جهاز نقطة البيع 

الخاص به، وغيرها الكثير.

Xperia R مجموعة جديدة من
طرحت ش����ركة س��ون�ي 
اليابانية  سلس��لة جديدة من 
هواتفها Xperia R، تضم 
 ،Xperia R1 هاتفي��ن: 
 ،Xperia R1 Plusو
مزودان بشاشة 5.2 انش، 

مع ش��ريحة معالجات م��ن كوالك��وم Snapdragon 430 ثمانية 
االنوية، وكاميرا خلفية MB 13 وأمامية MB 8، وبطارية 2620 
ميلي امبير/ساعة. ويعمل كال الهاتفين باصدار اندرويد نوغا 7.0. 
أما االختالف بينهما فيكمن في حجم الذاكرة العشوائية من 2 الى 3 

.GB 32 وسعة تخزين 16 الى GB

71



جديد تقنية

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2017

مساعد منزلي من “مايكروسوفت”
قدم��ت مايكروس��وفت أول مس��اعد 
 Harman منزلي يعتمد على كورتانا
Kardon Invoke تنافس به ايكو من 
أمازون وكل من أجهزة غوغل و آبل، 
ويقدم صوتا ذات جودة عالية يستطيع 
تمييز األص��وات وتلقي األوامر، كما 
يبحث عن األجوبة من Bing ويعطي 

أحوال الطقس في المنطقة أو أي منطقة بالعالم ويش��غل الموسيقى، 
 .Pandora حيث يدعم العديد من خدمات س��ماع الموس��يقى ومنها
كم��ا ويمكنه اإلتصال مع العديد من األجه��زة منها الهواتف الذكية 

والحواسيب واألجهزة األخرى التي تتصل باإلنترنت.

جهاز لوحي من أمازون
أعلن��ت أمازون رس��ميًا عن جهازه��ا اللوحي 
الجدي��د FireHD10، والذي يتميز بكونه أول 

جهاز لوحي يحتوي على نظام الذكاء 
اإلصطناع��ي المطور م��ن أمازون 
Alexa، مدع��وم بمعال��ج رباع��ي 
النواة GHZ 1.8، وذاكرة عشوائية 
2GB وس��عة تخزي��ن بي��ن 32 و

GB64 جيغابايت، ومزوداً ببطارية 
قادرة على العمل لمدة 10 س��اعات في الشحنة الواحدة، وسماعات 
دولب��ي بتقني��ة Atom، واتص��ال wifi ثنائي الت��ردد، فضالً عن 

اشتراك مجاني غير محدود في خدمة التخزين السحابي ألمازون.

MSI تكشف عن أحدث حواسييبها
أطلقت شركة MSI أحدث 
المصغ��رة  الحواس��يب 
 .MSI Cubi 3 Silent
وهو يتميز بتصميم مميز، 
ومصن��وع بإتق��ان كبير. 
ومن أفض��ل مزاياه أنه ال 
يصدر أي ص��وت عندما 

يعم��ل، ومزود بأربع مناف��ذ USB3 في الجهة األمامية، ويمكن له 
أن يستخدم شاشتين بدقة 4K، وهو يأتي بالعديد من نسخ معالجات 
Intel Kaby Lake U. كم��ا ان��ه قاب��ل للتطوير، أذ يمكن إضافة 

الذاكرة العشوائية وتحسين األداء بشكل عام.

Azulle حاسوب مصّغر من
 Azulle أزاحت ش��ركة
الس��تار ع��ن حاس��وبها 
 Azulle المص��غ������ر
Inspire وال��ذي تتوافر 
من��ه العدي��د من النس��خ 
التي تختلف على مستوى 

المعالج األولى بمعالج Core i3 وCore i5 وCore i7 مع ذاكرة 
 Intel HD ومعالج الرس��وميات من نوع GB 8 عش��وائية بحجم
505. كم��ا أنه يدعم ش��بكات الواي فاي والبلوت��وث، وهو مزود 
بثالث منافذ USB 3.0 ومنفذ USB Type-C، فضالً عن دعمه 

.HDMI منفذ

تجربة المشاهدة الغامرة

كاميرا السيارة المناسبة إلحتياجاتك

أولي���د  تقني���ة  ابت��كار  أدى 
وتطويرها إلى تجديد صناعة 
أجهزة التلفاز وكيف يش��اهد 
الناس المحتوى الفيديوي كما 
نعرفه، سواء كان ذلك يتعلق 
بمزايا تقنية أوليد من األلوان 
الغنية، اللون األسود العميق 
أو شاش��ات العرض الرقيقة 

جدًا من الزجاج مثل تلفزيون “إل جي سيجنتشر تي في دبليو” نحن 
على يقين أن المس��تقبل لشاشات أوليد ستس��تخدم في معظم أجهزة 

التلفاز والهواتف النقالة والالفتات الرقمية.

ال�سيارات  كاميرا  أصبحت 
)dashcam( من الملحقات 
األساس��ية للمركب��ات بع��د 
أن أثبت��ت كفاءتها كعنصر 

أساسي للحماية الشخصية.
وق�ام����ت ت��رانس������ي�ن��د 
)Transcend(، الش����ركة 

الرائ��دة في تطوي��ر منتجات التخزي��ن الفائقة والوس��ائط المتعددة 
والمنتجات الصناعية بإنتاج العديد من الكاميرات الملحقة بالسيارات 
من طراز درايف برو DrivePro التي تلبي تطلعات المستخدمين 

المختلفة سواء من حيث الكفاءة أو المتانة أو السعر المناسب.
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صفقات مليارية على هامش معرض دبي للطيران

يعد مع��رض دبي للطي��ران 2017 األكبر م��ن نوعه في 
الشرق األوسط، حيث ش��هد حضور نحو 1200 عارض 
م��ن 63 دولة. واتس��مت أيامه الخمس��ة بمنافس��ة ش��ديدة 
بين عمالق��ي صناع��ة الطائ��رات “بوين��غ” األميركية، 
و“إبرباص” األوروبية، في ظل الس��باق المستمر بينهما 

وهيمنتهما على سوق صناعة الطيران.

مليارات الدوالرات لعمالقة الطيران
بوينغ األميركي���ة: بلغت الطلب��ات على طائ��رات بوينغ 
قراب��ة 296 طائرة بقيم��ة 51 ملي��ار دوالر. ومن ضمن 
هذه الطلب��ات، اتفاقية مع “ف��الي دبي” للطيران لش��راء 
225 طائ��رة من ط��راز “737 ماكس” بقيم��ة 27 مليار 
دوالر. وتعد هذه الصفقة التي تتضمن ش��راء 175 طائرة 
وخيارات لش��راء 50 طائ��رة إضافية من نف��س الطراز، 
األضخم من نوعها للطائرات ذات الممر الواحد من حيث 
القيم��ة اإلجمالي��ة وعدد الطائرات التي تش��تريها ش��ركة 

طيران في المنطقة.
وأعلن��ت الخط��وط الجوي��ة اإلثيوبي��ة، عن ش��راء أربع 
طائرات ش��حن من بقيم��ة 1.3 ملي��ار دوالر، من طراز 
بوينغ )777 فرايتر( التي تعتبر أكبر وأطول طائرة شحن 
ذات محركين في العال��م، ومن المنتظر تس��ليم الطائرات 

الجديدة في عامي 2018 و2019.
كذلك اتفق��ت بوينغ م��ع “طي��ران اإلم��ارات” المملوكة 
لحكومة دبي، لش��راء 40 طائرة )787 - 10 دريمالينر( 
ب�15.1 مليار دوالر. كما وقعت ش��ركة “أالفكو” لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات الكويتية صفقة لشراء 25 طائرة 

من طراز )بي 737 - 8 ماكس( ب�2.2 مليار دوالر.
وفي نف��س الوق��ت اتفق��ت ش��ركة “س��كات” الكازاخية 
للطي��ران، و“بوينغ” على ش��راء 6 طائ��رات من طراز 

)737 ماكس 8 إس( ب�قيمة 674 مليون دوالر.
وبش��كل الفت ش��هد جناح بوينغ للدف��اع والفضاء واألمن 
اهتماماً كبي��راً، حيث عرضت الش��ركة األميركية طائرة 
 AH-64 Apache ومروحي��ات ،MV-22 Osprey
وCH-47 Chinook، فضالً ع��ن المقاتلة متعددة المهام 

.F-15
إيرباص: بل��غ إجمالي صفق��ات ايرب��اص حوالى 52.7 

حقق معرض دبي للطيران 2017 إيرادات قياسية في نسخته الثانية عشر، إذ بلغت قيمة العقود التي ربحتها 
الشركات العارضة قرابة 114 مليار دوالر، بزيادة تقدر بأكثر من 200 % عن دورته السابقة في 2015، التي بلغت 

حينها 37 مليار دوالر أميركي.
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)المكسيك(، وطيران ويز )هنغاريا(.
بدورها، توصلت الخطوط الس��نغالية إلى شراء طائرتين 
من طراز )إي��ه 330 نيو( بقيمة 545 ملي��ون دوالر. كما 
قررت الخط��وط الوطني��ة الكويتية ش��راء 20 طائرة من 

نفس الطراز بقيمة 2.71 مليار دوالر.
بومباردييه: ش��هد طراز “س��ي إس - 300” إقباالً الفتاً، 
حيث توصلت الع��راق التفاق للحص��ول على 5 طائرات 
من هذا الن��وع. وعلى نفس الخطى، وقعت ش��ركة مصر 
للطيران اتفاقية لشراء 12 طائرة بقيمة إجمالية 1.1 مليار 
دوالر، مع خيار ش��راء12 طائ��رة أخ��رى مماثلة بنفس 

القيمة.
وتعتبر بومباردييه ثالث أكبر ش��ركة لتصني��ع الطائرات 
في العالم بعد إيرباص وبوينغ، ويقع مقرها الرئيس��ي في 

مونتريال بكندا.

صفقات تسلح لإلمارات
على صعيد التس��لح العس��كري، كان لإلم��ارات حضور 
كبير في هذا الشأن، بعقود بلغت قيمتها 4 مليارات دوالر، 
بحس��ب ما أعلنه المتحدث باس��م القوات المس��لحة اللواء 

ركن طيار عبد هللا الهاشمي.
وكانت أب��رز الصفق��ات م��ع ش��ركة “لوكهي��د مارتن” 
األميركي��ة للصناع��ات العس��كرية بقيم��ة 1.63 ملي��ار 
دوالر، لتحديث مقاتالت “إف - 16”. وزاد الهاش��مي أنه 
تم التعاقد مع ش��ركة ريثيون األميركية لشراء قطع غيار 
ومعدات لنظام الباتريوت ب���119 مليون دوالر، و“إم بي 
دي إي��ه” الفرنس��ية المتخصصة في صناع��ة الصواريخ 

الدفاعية لتقديم الدعم الفني ب�13.8 مليون دوالر.
وقال المس��ؤول اإلماراتي: إن وزارة الدفاع وقعت أيضاً 
اتفاقية م��ع ش��ركة “دينيل داينامك��س” الجن��وب إفريقية 
لش��راء طائرات م��ن ن��وع “س��يكر” للقوات المس��لحة، 
وأخرى مع ش��ركة “تكوم إل بي” األميركية لتقديم الدعم 
والمعان��ة الفني��ة ألنظم��ة ال��رادرات بقيم��ة 3.5 ماليين 

دوالر.
وتعاقدت اإلمارات مع ش��ركة “اإلمارات أفيش��ن للدعم” 
بقيم��ة 10.9 ماليي��ن دوالر لتقديم اإلس��ناد الفني وتوريد 
قط��ع الغي��ار لل��رادارات والطائ��رات وتقدي��م المعاونة 
الفنية. كذل��ك تعاقدت مع ش��ركة “إيربورني سيس��تمز” 
اإلماراتي��ة بقيمة7.1 ماليي��ن دوالر لتقديم اإلس��ناد الفني 
والدعم اللوجستي وقطع الغيار والمعاونة الفنية للطائرات 

العمودية.
وتابع الهاش��مي، أنه تم التعاقد مع شركة “دي إتش أيه بي 
والدفاع الجوي ب�2.3 مليون دوالر.أى دريلنغ” المحلية لتقديم خدمات الصيانة للقوات الجوية 

ملي��ار دوالر. وحظيت الش��ركة بأكبر صفق��ة في تاريخ عم��الق صناعة 
الطائرات األوروبي، إذ وقعت مذكرة تفاه��م لبيع 430 طائرة بقيمة 49.5 

مليار دوالر لشركة “إنديجو بارتنرز” األميركية.
وس��يتم تخصيص ه��ذه الطائ��رات من ط��رازي )إي��ه 320 ني��و( و)إيه 
321 ني��و( ألربع ش��ركات طي��ران تابع��ة ل�“إنديج��و بارتن��رز”، وهي 
فرونتيه إيرالينز )الواليات المتحدة( وجيتس��مارت )تش��يلي(، وفوالريس 
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AVANT IFE اتفاقية نظام الترفيه

وق��ع الطي��ران العُماني، خ��ال معرض دب��ي الج��وي اتفاقية مع 
“تاليس” لتزويد أس��طولها بطائرات B737 MAX بنظام الترفيه 
المتط��ور AVANT IFE، وذل��ك لارتقاء بمزايا أس��طوله. ومن 
المنتظر أن تدخل هذه الطائرة الخدمة في كانون الثاني/يناير 2018.

برنامج “النساء في عالم الطيران”
اس���تقبلت 
ل�ه�ي�ئ���ة  ا
ال�ع�ام����ة 
للطي���ران 
المدني في 
اإلمارات 
المجموعة 
الثالثة م�ن 

الطيارين النساء القادمات من أميركا الاتينية للمشاركة في البرنامج 
التدريبي “النس��اء في عالم الطيران”. وتعتم��د هذه الدورة المكثفة 

على درجة عالية من التقدم في صناعة الطيران.

أضخم صفقة في تاريخ “إيرباص”
كش��فت ش��ركة إيرباص عن إبرام أكبر صفقة تجارية في تاريخها 
وواحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطيران التجاري بش��كل عام، 
بعدم��ا تلق��ت طلبية لتوريد 430 طائرة من ط��راز “إيه 320 نيو” 
بقيمة 50 مليار دوالر. وبفضل هذا االتفاق المبرم مع شركة إنديغو 
بارتن��رز األميركي��ة، تكون “إيرب��اص” قد تفوق��ت على غريمها 

التقليدي “بوينغ”.

“فيستا جيت” تحقق نمواً بنسبة 50 %
حققت ش��ركة الطيران “فيس��تا جي��ت” نتائج ايجابي��ة في منطقة 
الش��رق األوس��ط، حي��ث ش��هد برنامج الش��ركة الرئيس��ي زيادة 
مضاعف��ة في عدد س��اعات الطيران هذا العام نتيج��ة لزيادة عدد 
المشتركين بنس��بة 50 % في البرنامج. وبذلك تفوقت الشركة في 

مجال الطيران في الشرق األوسط.

“787 دريم جت” في معرض دبي
ش��ركة  أعلن��ت 
الطيران العالمية 
“دي����ر ج��ت”، 
ش��������رك��ة  أن 
UAS ال�ت������ي 
ش��ريكها  تعتب�ر 
االس���ت�راتيج�ي 

في مدينة دبي، أصبحت ش��ريكاً حصري��اً إلدارة خدمات الطيران 
الخاص العالمي لعامة “دير جت”، وس��وف تدير أس��طوالً كبيراً 
يض��م 90 طائ��رة بما في ذل��ك طائرة “787 دريم ج��ت” التي يتم 

عرضها حالياً في معرض دبي للطيران.

ترقية أسطول طائرات ميراج االماراتية
أعل�ن����ت ال�ق����وات 
المس����لح�ة لدول����ة 
اإلم��ارات عن نيتها 
إب��رام عق��د لترقي��ة 
طائ�رات  أس���ط�ول 
“مي��راج 2000-9” 
الخ��اص به�ا، وذل�ك 

خ��ال فعاليات معرض دبي للطيران. وتقوم “تاليس” بتوريد كافة 
الحل��ول القتالية اإللكترونية لطائرات “ميراج 9-2000”، من أجل 
تلبية حاجة الطيار للمعلوم��ات التكتيكية وتعزيز القدرة على البقاء 

والفعالية التشغيلية.
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صندوق لرحالت الطيران المتعثرة
تس��عى الحكوم��ة 
لتأسيس  الروسية 
صن�دوق خ��اص 
برحات الطيران 
المتعثرة  لتضم�ن 
من خالها ع��ودة 
م�واطني�ه����ا إلى 

الباد في حال تعثر شركات الطيران أو إفاس الشركات السياحية.
ومن التدابير التي قد تتخذها الحكومة، تأس��يس صندوق عبر جمع 
أقساط من شركات الطيران يستخدم لتأمين عودة المواطنين الروس 

عند إفاس إحدى شركات الطيران أو شركات السياحة.

“طيران الخليج” تستأجر 5 طائرات

أعلنت ش��ركة “دبي لصناع��ات الطيران”، أن وح��دة التأجير في 
الش��ركة “دبي لصناعات الطيران كابيتال”، وقعت مؤخراً اتفاقية 
مع شركة “طيران الخليج”، لتأجيرها 5 طائرات من طراز “بوينغ 
787 - 9 دريماينر”، والتي من المقرر أن تنضم في عام 2018.

“فالي دبي” تشتري 175 طائرة
أكدت ش�ركة فاي 
دب����ي للطي�����ران 
ومقره��ا دب��ي أنها 
طلبت ش��راء 175 
طائ��رة بوين��غ من 
ط�راز 737 ماكس 
باإلضافة إلى خيار 

للحصول على 50 طائرة أخرى من الطراز ذاته.
وقال رئيس الش��ركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم للصحفيين في 
معرض دب��ي للطيران إن القيمة اإلجمالي��ة للطلبية تقدر بنحو 27 

مليار دوالر.

السعودية مهتمة بالطائرات الروسية
كش��ف رئيس جمعية الش��ركاء التجاريين للتعاون مع الس��عودية، 
أندريه تاراسوف، أن المملكة مهتمة بشراء طائرات روسية، مؤكداً 

وجود فرصة إلبرام العقد األول بحلول منتصف عام 2018.
وأوض��ح تاراس��وف أن الس��عودية أعربت عن اهتمامها بش��راء 

ط�ائ������رات 
ة  ص�غ�ي������ر
ومتوسط�����ة 
 ، ل�ح�ج������م ا
ف�������ة  ض��ا إ
لطائ������رات 

تدريب.

اإلمارات للشحن الجوي توقع اتفاقية
ت��م في مطار 
دب�ي “دافزا” 
توقي�ع مذكرة 
بي���ن  تفاه��م 
“اإلم���ارات 
للش������ح���ن 
الج�����وي”، 

و“دبي كوميرسيتي” أول منطقة حرة مخصصة للتجارة اإللكترونية 
في الش��رق األوسط وشمال أفريقيا. ووقع المذكرة مدير عام دافزا، 
محم��د الزرعوني، ونائ��ب رئي��س أول طيران اإلم��ارات لدائرة 

الشحن، نبيل سلطان.

“أميركان إيرالينز” متهمة بالعنصرية
الجمعي����ة  أص����درت 
الوطنية لتقدم األشخاص 
ذوي البشرة الملونة بياناً 
أفادت فيه أن المسافرين 
عبر خط��وط “أميركان 
إيرالي�ن���ز” يمكنه�����م 
التع����رض لظ����روف 

عنصري��ة وغير آمنة، وذلك بعد سلس��لة من الح��وادث العنصرية 
المزعجة التي سجلت مؤخراً، على متن بعض الرحات.

من جهتها، أكدت الشركة على أنها ال تتسامح مطلقاً مع أي حوادث 
تمييز أو عنصرية من أي نوع.
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فرنسا تبيع حصة في “رينو”
أعلن وزير المالية الفرنسي 
برون��و لومير أن الحكومة 
الفرنس��ية باع��ت حص��ة 
قدرها 4.73 % في شركة 
“رينو” لصناعة السيارات 

بقيمة 1.2 مليار يورو.
يأت��ي بيع الحص��ة ضمن 

إط��ار برنامج حكومي لجم��ع 10 مليارات يورو عبر بيع حصص 
في عدة شركات. وبحسب “لومير” فإن الحكومة قد حققت من خالل 
البيع مكس��باً رأس��مالياً قدره 55 مليون ي��ورو )64 مليون دوالر( 

مقارنة مع السعر الذي اشترت به األسهم قبل عامين.

إصدار خاص من دراجة أستون مارتن
أعلنت “أستون مارتن” عن تعاونها 
مع “ستورك” األلمانية الشهيرة في 
مج��ال تصنيع الدراج��ات الهوائية 
م��ن  مح��دودة  مجموع��ة  إلنت��اج 
دراجاته��ا الهوائي��ة تحم��ل توقيع 
العالمة البريطانية الشهيرة. وسيتم 
صنع 107 نس��خ فقط م��ن إصدار 

“أس��تون مارتن” المحدود من دراجة “فاسيناريو.3”. ويأتي هيكل 
الدراجة والش��وكة ثمرة أحدث تقنيات ألي��اف الكربون والديناميكا 
الهوائي��ة، وتتميز جميع المكونات بجودتها العالية، ما يعني أن هذا 

اإلصدار الخاص يمثل ذروة التطور في عالم الدراجات الهوائية.

كاديالك: 115 سنة من االبتكار والريادة

بينم��ا تعود جذور قطاع الس��يارات إلى تطوير مح��ّرك االحتراق 
الداخلي في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، وبشكل أساسي 
ف��ي فرنس��ا وألمانيا، انضّم��ت الواليات المتحدة األميركية بش��كل 
ج��دّي إلى هذه الصناعة الحديثة في بدايات القرن العش��رين. ومنذ 
انطالقة كاديالك في عام 1902، كس��بت عالمة السيارات الفاخرة 
سمعة بارزة جداً في تحقيق إنجازات هندسية كبيرة تُعدّ األولى من 
نوعها في قطاع السيارات. وكجزء من تاريخها الحافل بالنجاحات 
البارزة، طرحت كادي��الك )Model A( خالل معرض نيويورك 
للس��يارات للعام 1903. ولقد عبّر ه��ذا الطراز المميّز عن روحية 
االبتكار والسعي الجريء التي حافظت على مكانة كاديالك الريادية 

لفترة زادت عن قرن من الزمن.

“ايه سى دلكو” تحذر من القطع المزّورة
ت  ّك������د أ
“اي��ه س�ى 
دلك�����و”، 
الش����رك�ة 
العالم�ي����ة 
ال�رائ�����دة 
ف��ي مج�ال 
قطع الغيار 

األصلية للس��يارات، على المخاطر الحقيقية الناتجة عن شراء قطع 
رة، ونبّهت العمالء في الش��رق األوس��ط من أن يكونوا  غي��ار مزوَّ

عرضة لشراء هكذا منتجات غير أصلية. 
وبالرغم من أن القطع المزّورة قد تكون أقل تكلفة عند ش��رائها، إال 
أن الكلف��ة اإلجمالية قد تكون عالي��ة جداً على المدى الطويل. فقطع 
رة ال تدوم طويالً كما هو ح��ال القطع األصلية، مما  الغي��ار الم��زوَّ

يجعل تبديلها أمراً ضرورياً ولمّرات متعدّدة.
وبالطبع ال يتم تصنيع هذه القطع وفقاً للمواصفات الخاّصة بسيارة 
مح��دّدة، األمر الذي يؤدّي إلى مواجهة مش��اكل تقنية وأعطال في 

السيارة.

استثمار جديد لـ“فورد” في اسبانيا
أعل�ن����ت “ف���ورد” 
األميركي��ة عزمه���ا 
م�ن  أكث�ر  اس��تثمار 
750 ملي��ون ي��ورو 
)884 مليون دوالر( 
في مصنعها االسباني 
إلن�ت��اج  بفالنس����ي�ا 

الموديل الجديد من سيارة “كوجا” الرياضية متعددة األغراض.
يأتي هذا االستثمار بعد أن أنفقت  الشركة حوالى 3 مليارات يورو 
على المنش��آت خالل الس��نوات الس��ت الماضية، مما جعل فالنسيا 

إحدى اكبر مصانع فورد إلى جانب مصنعها في الصين.
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“كروس أوفر” من “فولكس فاغن”

“مختبر االبتكار” من “جاكوار”

أعلنت “فولكس فاغن” نيتها طرح أصغر س��يارة “كروس أوفر” 
له��ا، خالل تطويرها ل���“T-Cross” الجديدة، م��ع اعطائها طابعاً 
مميزاً عن باقي س��يارات هذه الفئة وإدخ��ال عناصر من التصاميم 
الخارجية لسيارات Polo وT-Roc التي تحظى بشعبية كبيرة عند 
عشاق “فولكس فاغن”. وتجمع السيارة بين شكل السيارات رباعية 
الدف��ع الصغي��رة، وبين س��يارات الكوبية وزودت بأح��دث أنظمة 
القي��ادة والثبات عل��ى الطرقات، فضالً عن أجه��زة تحديد المواقع 
واإللكترونيات المتطورة، باإلضافة لمحركات ب�4 أسطوانات بعزم 

110 و150 حصاناً ونظام دفع رباعي.

ي�ت�ي������ح 
مختب��ر  “
االبتك�ار” 
ض�م����ن 
ح  ج�ن�����ا
“جاكوار 
ن�������د  ال
روف����ر” 

ف��ي “مع��رض دب��ي الدولي للس��يارات” لل��زوار فرص��ة اختبار 
التكنولوجي��ا المس��تخدمة في منتج��ات العالمة الحالي��ة، باإلضافة 

.E لخوض تحديات افتراضية مشوقة ضمن سيارة فورموال
ويس��تعرض المختبر أحدث التطورات في مجال األضواء األمامية 
للسيارات، وجودة هواء المقصورة، وتكنولوجيا محركات البترول، 
كما يوفر فرصة لعش��اق رياضة الس��يارات الختبار إحساس قيادة 

سيارة “فورموال E” بمقعد واحد.
وس��يتم اختبار التجربتين ضمن بيئ��ة مصممة خصيصاً ألن تعزل 
المستخدم عن الضوضاء وأنشطة المعرض، حيث ستنقله تكنولوجيا 

الواقع االفتراضي المتطورة لبعد آخر.

“مرسيدس إي 2018” الكهربائية

تعتزم “مرس��يدس بنز” على توس��يع نطاق س��يارتها الفئة “إي” 
مودي��ل 2018 من خ��الل تزويدها بمحرك رباعي األس��طوانات 
ومنظومة “48 - في” الكهربائية التي أدخلتها على موديل 2017 

من الفئة “إس”.
وأك��دت الش��ركة األلمانية على أن هذه المنظوم��ة تزيد من كفاءة 
اس��تهالك الوقود للنس��خة “كوبي��ه” واألخ��رى “كابريوليه” في 
الفئة “إي” موديل العام المقبل. كما أعلنت “مرس��يدس” أن سعر 
الس��يارة “إي 350 كوبيه” س��يبدأ من 70 ألف دوالر، بينما سيبدأ 

سعر “إي 350 كابورليه” من 75 ألف دوالر.

شاحنة كهربائية من “تسال”

كش��فت شركة “تسال” للسيارات عن شاحنتها الكهربائية قائلة إنها 
لن تدخل حيّز اإلنتاج قبل عام 2019، لكن ذلك لم يمنع الشركات 
ع��ن تحرير طلبيات للحصول على المركبة الجديدة. وقال الرئيس 
التنفيذي للش��ركة، إيلون ماس��ك: إن الش��احنة الجديدة قادرة على 
الس��فر لمس��افة 804 كيلومتراً بش��حنة كهربائية واحدة -بحمولة 
تص��ل إلى 36287 كلغ- وس��وف توفر قدراً أقل من وقود الديزل 
وصيانة أقل وعوامل أخرى. واوضح ماسك، أنه بمقدور العمالء 
إي��داع 5000 دوالر أميركي للش��احنة كدفعة أول��ى، وأن اإلنتاج 

سوف يبدأ في عام 2019.
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سيارة مزودة بجهاز تحكم من نيسانخطط استراتيجية من “هيونداي”

أكدت “هيونداي” عزمه��ا تنفيذ خطط لتقديم 16 محركاً و6 نواقل 
حرك��ة مبتكرة بحل��ول الع��ام 2022، وذلك ضمن اس��تراتيجيتها 
الخاصة بالجيل القادم من قوى الحركة التي كشفت عنها، إلى جانب 

خططها لتطوير أنظمة دفع عاملة بمصادر الطاقة البديلة.
وجرى اإلعالن عن سلس��لة قوى الحركة، التي سميت ب�“سمارت 
ستريم”، بالتزامن مع عرض أحد المحركات الجديدة في معرض 
فرانكفورت الدولي للس��يارات. وقد عرضت الشركة 4 محركات 
م��ن أصل المح��ركات ال�16 الجديدة، و2 م��ن نواقل الحركة ال�6 

المزمع إنتاجها.

طورت “نيسان” سيارة تقدم التجربة األمثل لهواة ألعاب الفيديو من 
خالل سيارة جي تي آر/سي الجديدة التي يمكن التحكم بها عن بعد.

واحتفاالً باإلصدار الجديد من لعبة “غران تورزيمو س��بورت” في 
أوروبا، وبمناس��بة مرور 20 عاماً على بدء مشاركة “نيسان” في 
سلس��لة ألعاب سباق السيارات “غران توريزمو”، تم تعديل نموذج 
وحيد من سيارة جي تي آر/سي، ليتم التحكم فيها بالكامل عن طريق 
ذراع التحك��م ع��ن بع��د DualShock®4، حيث يمكن للس��يارة 
الجديدة االنطالق بس��رعة أقصاها 196 ميالً في الس��اعة من دون 

الحاجة لوجود أي شخص خلف عجلة القيادة.

“أستون مارتن” تطلق إصداراً خاصًا

لطالم��ا مثّلت فئ��ة “فانكويش” إح��دى أبرز الس��يارات الرياضية 
الفاره��ة في العالم من نوع “ج��ران توريزمو” )جي تي(، والتحفة 
الفنية المتميزة لش��ركة “أس��تون مارت��ن”. ومع دخ��ول هذه الفئة 
مراح��ل اإلنتاج األخي��رة، قررت العالمة البريطاني��ة االحتفاء بها 
بإصدار نموذج حصري أطلقت عليه اسم “فانكويش إس ألتميتيت”.
يتمي��ز النم��وذج الجديد بمحّرك “أس��تون مارتن” س��عة 6,0 ليتر 
مؤلف من 12 أسطوانة على شكل حرف )V( ومزّود بنظام سحب 
 ”III طبيعي وقوة 595 حصان، ويمنح ناقل الحركة “تاتش ترونيك
األوتوماتيكي من 8 س��رعات مزيجاً رائعاً من االس��تجابة واألداء 

المتفّوق.

XE SV Project 8 الجديدة

 XE SV قام��ت “جاكوار الن��د روفر” بعرض س��يارة جاك��وار
Project8 خالل “معرض دبي الدولي للس��يارات” الذي أقيم بين 

14-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في مركز دبي التجاري.
وتمثل XE SV Project8 أرقى س��يارات جاك��وار عالية األداء 
بمحرك وقود من 8 أس��طوانات س��عة 5 ليتر وق��وة 600 حصان، 
وتسارع يصل إلى 100 كلم في الساعة خالل  3,7 ثانية، ما يجعلها 

أسرع سيارات “جاكوار”.
وتعتمد الس��يارة ألول مرة على نظام المكابح الجديد، عبر استخدام 
محامل عجالت على غرار “فورموال1” والمصنوعة من السيراميك 

والسيليكون المعالج، باإلضافة آللية التبريد بالزيت وألول مرة.
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الشريان رئيسًا لـ“اإلذاعة والتلفزيون”
يتول��ى اإلعالمي 
لس������ع����ودي  ا
المخض���رم داود 
الش��ريان رئاس��ة 
هيئ��ة اإلذاع�����ة 
ي������ون  لتلف�ز ا و
الرس�����مي�ة ف��ي  
الس����ع�ودية خلفاً 

لعبد اإلله بسيوني بدءاً من شهر ديسمبر/كانون االول 2017.
وودع الش��ريان مش��اهدي قناة إم بي سي السعودية، منهياً أكثر من 

خمس سنوات قضاها مقدماً لبرنامج القناة الشهير “الثامنة”.

ذي إنديان ديتكتيف على “نتفليكس”
سلس��لة  س��تعرض 
إن��دي����������ان  “ذي 
ديتكتيف” ألول مرة 
في 19 ديس�����مب�ر/

ك�ان����������ون األول 
2017 على ش���بكة 

“نتفليك��س” ف��ي جميع أنح��اء العالم  بعد عرض أول��ي على قناة 
“س��ي تي في كندا”. وتُعتبرسلسلة دراما كوميدية من 4 أجزاء من 
بطولة النجم الكوميدي العالمي روسيل بيترز، وتتمتع بقصة جديدة 
وجرعة متوازنة من الكوميديا والدراما، حيث تتابع توّرط دوج دو 

ميلو )بيترز(، شرطي من تورونتو، في قضية قتل.

جائزة “تصوير جيل الغد”
ضم��ن فعالية “أفريقيا 
اآلن” الت���ي أقيم����ت 
المنتدى  هام��ش  على 
العالم����ي األفري�ق����ي 
لألعم�ال 2017، ف��از 
الكويتي عل��ي الزيدي  
بجائ�زة “تصوير جيل 
الغ�د” ع�ن صورة فنية 

شارك خاللها في المسابقة، والتي عكست معاني التالقي الحضاري 
والثقافي وجماليات البيئة التي تتشارك في كثير من خصائصها دولة 

اإلمارات ودول القارة السمراء.

سالفاتور مندي تحقق 450 مليون دوالر
بيع��ت لوح��ة س��الفاتور 
مندي )1506 - 1516( 
الفن��ان  رس��مها  الت��ي 
دا  ليون��اردو  االيطال��ي 
فينشي )1452 - 1519( 
وتص��ور المس��يح رافعاً 
ي��ده اليمن��ى وف��ي ي��ده 

اليس��رى كرة زجاجية يعلوها صليب، بمبلغ قياس��ي قدره 450.3 
مليون دوالر، في مزاد مخّصص للفن المعاصر وفن ما بعد الحرب 

أقامته دار “كريستيز” في نيويورك.
اللوحة الوحيدة لدا فينش��ي الموجودة ضمن مجموعة خاصة والتي 
أعي��د اكتش��افها في 2005، حققت مبلغاً يزي��د أكثر من 4 أمثال ما 
قدّرته الدار، ومثلي السعر القياسي السابق ألي عمل فني في مزاد. 
علماً بأّن الرقم القياسي األخير سّجلته لوحة “نساء الجزائر” لبابلو 
بيكاسو حين بيعت في أيّار /مايو 2015 مقابل 179.4 مليون دوالر. 
أما شاري “سالفاتور مندي” التي استغرق ترميمها وقتاً طويالً، فلم 
تعلن “كريستيز” عن هويته، مكتفية بالقول إنّه أوروبي، كما شارك 

عبر الهاتف في المزاد الذي استغرق حوالى 20 دقيقة.

“فيفالديانو” في جبل جيس

على ارتفاع 1600 متر فوق مس��توى س��طح البحر على قمة جبل 
“جيس”، القم��ة األعلى في دولة اإلمارات اس��تضافت هيئة رأس 
الخيمة لتنمية السياحة الحفل الموسيقي )فيفالديانو - مدينة المرايا(. 
وقاد هذا العمل الفني المؤلف والعازف الموس��يقي التشيكي، ميشال 
دفوجاك، الحاص��ل على أرقى الجوائز العالمية والذي بات اس��مه 
مقترن��اً بالموس��يقى الكالس��يكية في العصر الحدي��ث، حيث يجمع 
األعمال الفنية الرائعة والمستوحاة من عصر الباروك ومقطوعات 
الموسيقي اإليطالي الشهير “أنطونيو فيفالدي”، ليمزجها مع تأثيرات 
بصرية ثالثية األبعاد وعروض ضوئية، مقدماً بذلك للجمهور تحفة 

فنية تليق برقي الموسيقى التي يقدمها.
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“ميثاق” األفضل بالسلطنة
احتفل مؤخ��راً في دبي 
للصيرفة  ميثاق  بتتويج 
بن��ك  م��ن  االس��امية 
مس��قط  بجائزة “أفضل 
إس��امي�ة  م�ؤس��س����ة 
ف��ي تقدي���م الخدم���ات 
المصرفي���ة لاف�����راد 
بالس��لطنة لعام 2017” 

وذل��ك م��ن قب��ل مؤسس��ة Cambridge IF Analytica، وق��ام 
سليمان بن حمد الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي لألعمال المصرفية 

اإلسامية باستام الجائزة نيابة عن ميثاق.

تغييرات تنظيمية لـ“فولفو”
فولف��و  عيّن��ت مجموع��ة 
للس��يارات، مدي��راً عام��اً 
المس��توردين،  لمجموع��ة 
دي  فيرناندي��ز  جيس��وس 
ميس��ا، التي تم اس��تحداثها 
مؤخراً ف��ي منطقة أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا.

ف��ي  فيرناندي��ز  ويحم��ل 
جعبته خب��رة عريقة في مجال تطوير المبيعات واألعمال التجارية 
والتوزيع، وقد اكتسبها من خال توليه العديد من المناصب القيادية 

في مجموعة فولفو للسيارات، على المستوى العالمي.

الشارقة تستقطب صناع السياحة
إم��ارة  جن��اح  ش��هد 
في  المش��ارك  الشارقة 
معرض س��وق الس��فر 
العالمي ف��ي لندن إقباالً 
ملحوظاً من قبل صناع 
قطاع الس��ياحة والسفر 

والنقل الجوي، لما تتمتع به من مقومات س��ياحية جذابة. وشاركت 
هيئة اإلنماء التجاري والس��ياحي بالشارقة للعام ال�15 على التوالي 
في المعرض، وترأس��ت وفد اإلم��ارة 13 جهة، من ضمنها مركز 
اكسبو الشارقة، هيئة الشارقة لاستثمار والتطوير “شروق”، هيئة 

البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة مطار الشارقة الدولي.

ورشة عمل لـMTN سورية
مجموع��ة  تبن��ي  بمناس��بة 
العالمية استراتيجية   MTN
جدي��دة لعامته��ا التجاري��ة 
“حياة أكثر إشراقاً”، نَّظمت 
MTN سورية ورشة عمل 
مكثّف��ة ف��ي مدينة دمش��ق،  

وذلك بهدف عرض تفاصيل االستراتيجية الجديدة وآلية تطبيقها.
وأوضح المدير العام التنفيذي لشركة MTN سورية زياد سبح، أن 
 MTN االس��تراتيجية الجديدة تَحرص على مش��اركة كافة إدارات
بفروعها المتنوعة في أي قرار تتخذه الشركة لتحقيق رؤية شاملة، 

تعود بالمنفعة على موظفيها ومشتركيها على حد سواء.

شهادة لـ“سورية الدولي االسالمي”
حصل بنك سورية الدولي اإلسامي 
على ترقية ش��هادة مواصفة الجودة 
)اآلي��زو( الت��ي نالها البنك س��ابقاً، 
وتم��ت الترقية إلى أح��دث إصدار

ISO 9001:2015، م��ا يعكس حرصه عل��ى الحفاظ على جودة 
خدم��ة الزبائن ويؤك��د نجاح الخطط والبرامج الت��ي اعتمدها لرفع 
أدائ��ه. وأكد  الرئيس التنفيذي عبد القادر الدويك، أن تطبيق الجودة 
ه��و أمر ضروري ألن أنظمة وأس��اليب الجودة تس��اعد في تحقيق 
أفض��ل خدم��ة للعماء، وتلب��ي التغير الدائ��م لمتطلباتهم مع ضبط 
العمليات الداخلية لتجنب المش��اكل واألخطاء، كما ان تطبيق نظام 

إدارة الجودة يعد متطلباً أساسياً لتحقيق النجاح وصوالً إلى التميز.

جائزة لجامعة بيروت العربية
حصدت كلية الهندسة 
ف��ي جامع��ة بيروت 
برنام���ج  العربي�����ة 
هندس�����ة البت��رول، 
المرك��ز االول ف����ي 
لبنان في المؤتمر الذي 
عقد ف��ي االم���ارات 
“مع���رض  بعن��وان 

ومؤتم��ر أبوظبي الدول��ي للبترول أديب��ك 2017”. وقد نال الجائزة 
الطاب محمد خضر، حسين شويكاني، سليمان عبد هللا واحمد معنا، 

عن مشروع حول إدخال الرقمية الى صناعة النفط والغاز.
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أرجان روتانا يفوز بجائزة
فاز فن��دق أرجان 
دبي  مدينة  روتانا 
لإلع��ام بجائ��زة 
“الش��قق الفندقي��ة 
الفاخ��رة”، ضمن 
توزي����ع  ح�ف����ل 
جوائ�ز “الس���ف�ر 

العالم��ي 2017” التي أقيمت ف��ي دبي. وخال الحفل، قال المدير 
الع��ام للفندق أيمن عاش��ور: تعد الجائزة نجاح��اً لفرق العمل التي 
قادت مس��اهماتهم إل��ى جعل الفن��دق مرادفاً لمس��تويات الضيافة 

والرعاية االستثنائية.

جائزة لرئيس “فالكن سيتي”
ف��ي إط���ار فعالي���ات 
تايك�������ون  “ج�ائ���زة 
تسلم رئيس  العقارية”، 
مجل�س اإلدارة والمدير 
“فالكن  لش��ركة  الع��ام 
س���يتي أوف ون�درز” 
س���الم أحم��د موس��ى، 

جائزة “ذو الرؤية” من قبل مساعد المدير العالم في دائرة األراضي 
واألماك بدبي، ماجدة علي راشد، تقديراً لرؤيته الثاقبة في تطوير 
مش��اريع عقاري��ة مبتك��رة، ودوره الفاع��ل في اس��تقطاب فرص 

استثمارية ، واالرتقاء بالمشهد الجمالي العمراني في دبي.

جائزة من J.P. Morgan لسالمه
ف��از مصرف لبن��ان بجائزة 
ج����ودة  لتقدي���ر  “النخب���ة 
العمليات” ع�ن ع�ام 2017، 
 J.P. من المصرف األميركي
Morgan لنجاح��ه في تنفيذ 
المصرفية  العملي��ات  كاف��ة 
الدولي����ة م����ع المص��رف 
المذكور خال العام 2017، 

بنوعي��ة فائقة الدقة والكفاءة. وتس��لم الجائزة حاك��م مصرف لبنان 
رياض س��امه، في حضور المدير التنفيذي نعمان ندور، و المدير 

العام للمصرف في المشرق العربي جوسان معلوف.

بنك الموارد يفوز بجائزة
الموارد  بن��ك  حصد 
في  “الري�ادة  جائ�زة 
الحوكم��ة والنزاهة” 
من اتحاد المصارف 
العربي����ة، تقدي����راً 
اللتزام���ه بمب����ادئ 
الش��ركات  حوكم��ة 

وأفضل الممارسات العالمية في مجال األخاقيات المهنية. وتسلمت 
رئيس��ة العمليّ��ات التنفيذية في بن��ك الموارد نها خ��دّاج بو دياب، 
الجائزة خال حفل تكريمي في فندق فيرمونت في العاصمة األردنيّة 

عّمان، بالتعاون مع مؤّسسة األميرة تغريد للتنمية والتدريب.

جائزة التميز في القطاع البحري
ضمن حفل جوائ�ز 
ت��اي���م  “م����اري 
ستاندرد” السنوي، 
أحد أبرز الفعاليات 
ذات ال�ح�ض�����ور 
الدول��ي والمكان���ة 
المرموقة في مجال 

تكريم المؤسسات والشخصيات المتميزة في القطاع البحري، تم منح 
رئيس إدارة العمليات البحرية في ش��ركة الخليج القابضة للماحة، 
عمر أبو عمر، جائزة “ماري تايم س��تاندرد ل��ألداء المتميز” لعام 

2017، تقديراً إلنجازاته المتميزة في مجال القطاع البحري.

“نجوم األعمال 2017” تكرم الشركات
استضافت مجلة “إس.إم.إي 
أدفايزر” الش��رق األوس��ط، 
فعالي��ات جوائ����ز نج����وم 
األعم��ال 2017  لاحتف��ال 
المتمي��ز  األداء  بأصح���اب 
م�ن المؤس��س�ات الصغي�رة 
والمتوسطة، في حفل بفندق 

“جيه. دبليو ماريوت ماركيز” دبي، وأكدت جينا أوهارا الرس��ن، 
المؤس��س المش��ارك في “س��ي بيه آي بيزنس” أن الحفل ال يرّكز 
فقط عل��ى اإلنجازات المتميزة بل أيضاً يه��دف إلى إبراز األبطال 

الحقيقيين في االمارات الذين لعبوا دوراً أساسياً في تحقيق النجاح.
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دعم التوازن االقتصادي بين الجنسين
دع��ت مؤسس��ة “نم��اء 
لارتق��اء بالمرأة” وهيئة 
األم��م المتح��دة للم��رأة، 
جمي��ع قطاعات األعمال 
التعه�د  إل��ى  والمجتم��ع 
مبادئ  بدع��م  وااللت��زام 
االقتص���ادي  التمكي����ن 

للم��رأة، وذل��ك في ضوء التحضي��رات الجارية النطاق النس��خة 
األولى من “القمة العالمية للتمكين االقتصادي للمرأة”، التي تنظمها 
المؤسسة بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، يومي 4 و5 كانون 

األول /ديسمبر 2017 في مركز إكسبو الشارقة.

“فورسايت غروب” تختار دبي
غ��روب  “فورس��ايت  اخت��ارت 
األعم��ال  تكت��ل  انترناش��يونال”، 
العالمي، إم��ارة دبي لتك��ون مقراً 
تش��غيلياً عالمي��اً جدي��داً لعملياته��ا 
المتنوعة. وأشار المؤسس والرئيس 
التنفي��ذي ل�لش��ركة راف��ي كومار 
إل��ى أن  ميهروت��را س��ي.بي.أي، 
إنشاء “فورسايت أوفشور دريلينغ” 

الجدي��دة، يعد جزء م��ن جهودنا للدخول في أس��واق صناعة النفط 
والغاز في الهند والش��رق األوس��ط. وأصبح األم��ر أكثر إثارة مع 

إعاننا عن شراء 3 منصات للحفر البحري ووضعها في دبي.

ديكورات مقر “بيئة” من شركة إيطالية
وقعت “بيئة”، 
الش�������رك��ة 
ئ��������دة  ل�را ا
ئ�����زة  لح�ا وا
عل�ى العدي����د 

م��ن الجوائز في مج��ال إدارة البيئة، اتفاقية مع أنطونيو س��يتيريو 
وباتريش��يا فيي��ل، الش��ركة العالمية ف��ي مجال التصمي��م ومتعددة 
التخصص��ات، لتزويد “بيئة” بأثاث مفّصل حس��ب الطلب لمقرها 
الجديد واأليقوني في إمارة الش��ارقة. ووقع االتفاقية سالم العويس، 
رئيس مجلس إدارة ش��ركة “بيئة”، مع الس��يد أنطونيو س��يتيريو، 

المؤّسس الرئيسي في شركة أنطونيو سيتيريو وباتريشيا فييل.

جائزة أفضل وسيط ألكتيف تريدس
تري��دس”،  “أكتي��ف  ف��ازت 
وهي إحدى ش��ركات الوساطة 
المالية الرائدة عالمياً في سوق 
“فوركس”،  األجنبية  العمات 
بجائ��زة “لي فونت��ي” كأفضل 
وس��يط ف��ي س��وق العم��ات 
األجنبية لهذا العام للمرة الثانية 

على التوالي.
 وق��ال مدي��ر المكتب الدولي في الش��ركة، ريكاردو إيفانجيليس��تا: 
تتركز قيم شركتنا على احتياجات عمائنا، ويعدّ االعتراف بجهودنا 

أمراً يبعث على الرضا بشكل كبير.

“جسكو” تعّين ريتشارد جيمس
مق��اوالت  أعلن��ت ش��ركة 
الخلي��ج للش��حن والتفري��غ 
)جس��كو( التابعة لمجموعة 
ش��ركات “غلفتين��ر”، عن 
تعيين ريتشارد جيمس مدير 
عام جديد. وتعتبر )جسكو( 
أكبر ش��ركة خاصة مستقلة 
ف��ي العال��م إلدارة الموانئ 
وتتخذ من اإلم��ارات مقراً 

لها. وعمل جيمس 15 عاماً في مشاريع عالمية في المملكة المتحدة 
واإلمارات ولبنان والعراق وروسيا والهند وشرق أفريقيا.

مصنع للبطاريات من BMW بريليانس
مجموع����ة  افتتح�����ت 
BMW بالتع��اون م��ع 
شركة بريليانس، مركزاً 
الجهد  ذات  للبطاري��ات 
ش��نيانغ  بمدينة  العال��ي 
الصيني��ة. وتش��ّكل هذه 

البطاريات عنصراً مركزياً للسيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل، 
حيث يتم تركيبها جنباً لجنب مع الوصات، ووحدات التحكم ووحدات 
التبريد في غطاء من األلمنيوم. ويعتمد حجم وش��كل الغطاء، وعدد 
وحدات البطارية المس��تخدمة على نوع الس��يارة، وبذلك يتم إنشاء 

مجموعة بطاريات أو بطارية ذات جهد عالي مكيفة.
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رئيس للسعودية للصناعات الدفاعية
عيّنت الش����ركة الس���ع�ودية 
للصناعات الدفاعي�ة أندرياس 
ش��وير، الذي يش��غل منصب 
التنفي���ذي لقس����م  الرئي����س 
األنظمة القتالية في راينميتال 

األلمانية، رئيساً تنفيذياً.
وس��بق أن عمل شوير، وهو 
عض���و مجل����س إدارة ف���ي 

راينميتال، في شركة ايرباص لصناعة الطائرات. وتنتج راينميتال 
العربات المدرعة ومدافع الدبابات والذخيرة وغيرها من المعدات 

العسكرية.

باركليز يعّين رئيسًا للبنك الخاص
أعل��ن بن��ك “باركليز” عن 
تعيين س��تيف كليمي، رئيساً 
والخدمات  الخ��اص  للبن��ك 
المصرفي��ة الخارجي��ة ف��ي 
الش��رق األوسط، في خطوة 
تعك��س طموح��ات النم����و 
ل�“باركلي��ز”، وتؤك��د على 

مكان��ة المنطق��ة باعتبارها س��وقاً ذات أولوية للمجموعة لتوس��يع 
حضورها في الش��رق األوس��ط. وكان ستيف يشغل منصب رئيس 
مجموعة UBS Group AG في السعودية، ورئيس قسم أصحاب 

الثروات الضخمة في المنطقة الشرقية والرياض.

فايز ينتقل الى “السعودي الفرنسي”
أعلن البنك السعودي الفرنسي عن 
إنه��اء خدم��ات باتري��س كوفينيي   
Patrice Couvegnes ال����ذي 
كان يشغل منصب العضو المنتدب 
الرئي��س التنفي��ذي للبن��ك، وتعيين 
ري��ان فاي��ز خلفاً له، وذل��ك ابتداء 
من ال�18 من ش��هر ش��باط/فبراير 

.2018
م��ع العل��م أن فاي���ز، اس�����ت�قال 
م���ن منص��ب العض���و المنت��دب 

لش���ركة صافوال.

 (أم بي جي) تعّين مديراً جديداً
عيّن�ت ش��ركة ماركتين��ج برو - 
جانكش�ن )أم بي جي( اسماعيل 
ماض��ي، ف��ي منص��ب المدير 

المسؤول.
يذك��ر ان لدى ماض��ي أكثر من 
20 عاماً من الخبرة في صناعة 
التسويق واإلعان. وسوف يمنح 
القي��ادة واإلدارة االس��تراتيجية 
لقائمة العماء المتنوعة للشركة، 
ويقود استراتيجية الشركة لتنمية 

وتطوير األعمال.

 جيسون جيب مديراً لـ“إيبكو”
أعلَنَت مجموع��ة الفهيم عن تعيين 
الس��يد جيس��ون جيب مدي��راً عاماً 
لاس��تثمار  اإلم��ارات  لش��ركة 
العق��اري )إيبك��و(. ويتمت��ع جيب 
بخب��رة تتج��اوز ال�13 عام��اً، في 
س��وق القط��اع العقاري ف��ي كندا 
ودول��ة اإلمارات. وتضم الش��ركة 
إدارة  ه��ي:  رئيس��ية  أقس��ام   4
المرافق، التأجير، تطوير األعمال 

وإدارة عاق��ات المتعاملين، كما تعمل بانس��جام تام مع التوجهات 
واالستراتيجية الجديدة لمجموعة الفهيم.

IFLIXجون سعد رئيسًا لـ
 IFLIX أعلن��ت ش��ركة
الرائدة في خدمات الترفيه 
في األسواق الناشئة، عن 
تعيي��ن الخبير ف��ي إدارة 
االتصاالت، جون س��عد 
رئيساً تنفيذياً للش��ركة في 
الش��رق األوسط  منطق�ة 

وش��مال أفريقيا. ومنذ تأسيس��ها في حزيران/يونيو 2017، حققت 
IFLIX نمواً كبيراً، حيث توسعت في 8 أسواق وأسست مشروعاً 
مش��تركاً هو األول من نوعه مع ش��ركة زين الرائدة في اتصاالت 

المحمول واالنترنت.
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وعن مش��اركة وزارة النف��ط بقس��م الجيولوجيا ق��ال: “إن وزارة النفط مش��اركة 
بالمؤسس��ة العامة للجيولوجيا من خالل العديد من المواد األولي��ة الالزمة لمرحلة 
إع��ادة اإلعمار وبع��ض الصناع��ات ومش��اركتنا من خ��الل األحج��ار الرخامية 
واألحجار التزيينية الخاصة بأعمال اإلكس��اء الداخل��ي والخارجي، وأيضاً الرمال 

الكوارتيزية واإلسفلت الطبيعي وكل هذه المواد تدخل في الصناعات كمواد أولية.

خلف مشهداني
وفيما يخص إدارة وتنظي��م هذا المعرض أوضح المدير العام لمجموعة مش��هداني 
الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مش��هداني، أن قرار تنظيم المعرض جاء بعد 
دراسة معمقة للس��وق وواقع الصناعة الس��ورية التي أظهرت حاجة كبيرة لتأمين 
المواد األولية الالزم��ة إلعادة ألقها وزي��ادة إنتاجها، الفتاً ال��ى أن المعرض “يعد 
األول على مستوى المنطقة لكونه يشمل المواد األولية ومس��تلزمات البنى التحتية 
واإلنتاج ولي��س مختصاً بمواد محددة وس��يقام بش��كل س��نوي، وخاص��ة في ظل 

المراسيم التي قدمت تسهيالت كبيرة للصناعيين والتجار في سورية”.

وبالحديث عن المشاركات الروس��ية والعربية في المعرض إلى جانب المشاركات 
الس��ورية وعدد من وكالء الش��ركات األجنبية في مجال المواد األولية للصناعات 
الدوائية والتجميلية والبالس��تيكية والكيميائية، قال مشهداني: إن هذه مشاركة فعالة 

ومهمة فهي تساهم في بناء االقتصاد السوري ومتابعة عملية إعادة اإلعمار.

ولفت مشهداني إلى أن “روميكس” باختصاصه “نادر” ليس في سورية فقط وإنما 
بالمنطقة العربية بش��كل عام، ونّوه عل��ى أن اليوم بافتتاح “روميك��س” يعلن عن 

دوريته التي ستكون بشكل سنوي من كل عام بمساحات أوسع.

تكرير لخطوات العمل، بل هناك تطوير دائم له.وختم حديثه، أنه وفقاً لسياس��ة الجودة الخاصة بمجموعة مش��هداني الدولية لن يتم 

معرض “روميكس2017” للمواد األولية

ش��اركت في المعرض، كبرى الشركات السورية 
واألجنبية المتخصص��ة بالمواد األولية ومدخالت 
اإلنت��اج لمختل��ف الصناع��ات، باإلضاف��ة إل��ى 
مس��تلزمات البن��ى التحتي��ة وش��ركات الخدمات 

اللوجستية لهذه االختصاصات.

ويمث��ل مع��رض “روميك��س” منّص��ة مثالي��ة 
لتوفير فرصة للتج��ار والصناعيين للتعرف على 
التكنولوجيا واألدوات الحديث��ة وأحدث المنتجات 
الت��ي تس��اهم ف��ي تطوي��ر وتحدي��ث صناعاتهم 

المختلفة.

علي غانم
افتتح المعرض وزير النف��ط والثروة المعدنية في 
س��ورية، المهندس علي غانم، حيث أش��ار خالل 
االفتت��اح إل��ى أهمية المع��رض، وال��ذي يتزامن 
مع االنتص��ار الكبير عل��ى الصعيد العس��كري، 
وخاصة ما حققه الجيش العربي السوري في دير 

الزور.

ولفت غان��م أن للمعرض أهمية كب��رى من حيث 
التوقيت والمضمون، وأف��اد غانم أن وزارة النفط 
حريص��ة عل��ى المش��اركة ف��ي ه��ذه المعارض 
بمنتجات مؤسس��اتها من المواد األولي��ة الالزمة 
للبناء واإلعمار ومنها الرخام واالسفلت الطبيعي 

وغيرهما.

انطلقت فعاليات معرض “روميكس” 
البنى  ومسـتلزمـات  األوليـة  للمـواد 
التحتيــة، والذي نظمتــه مجموعـة 
للمعــارض  الدوليــة  مشــهـدانـي 
الدامـاروز  فنــدق  في  والمؤتمــرات 

في دمشق.
ويعد هذا المعرض، هو األول من نوعه 
على مستوى سورية في مجال المواد 
األوليـة ومسـتلزمـات البنى التحتية، 
كما جـاء لُيكمل االنعطـاف والنجـاح 
الذي شـهده معـرض دمشـق الدولي 

في الدورة الـ59.



89

جديد نشاطات

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2017

كما دع��ا المش��اركون ف��ي المنت��دى لتعزي��ز العالق��ات التجارية 
واالس��تثمارية بين دولة اإلم��ارات ودول المنطقة، واالس��تفادة من 
الف��رص االس��تثمارية الواع��دة التي تش��هدها األس��واق األفريقية 
خالل الس��نوات المقبلة، ال س��يما في ظل ما يش��هده كثير من دول 
القارة األفريقية، من تحس��ينات وتطور في اإلجراءات التى تشجع 
على إيجاد بيئات اس��تثمارية محف��زة وبمعايير عالمية، كما س��لط 
المش��اركون الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه المنتدى العالمي 
األفريقي لألعم��ال في إب��راز الفرص االس��تثمارية في األس��واق 
األفريقية، وتعميق وعي رجال األعمال بالواقع االقتصادي في دول 
القارة األفريقية، وإيجاد نوع م��ن التواصل بين مجتمع األعمال في 

العالم واألسواق األفريقية.

دور لرواد األعمال
أكد المنت��دى ال��دور الكبير ل��رواد األعم��ال في صناعة مس��تقبل 
االقتصاد اإلفريقي، وطالب بتوفير جميع اإلمكانات واألدوات التي 
تساعد الشباب على تأسيس مش��اريعهم وضمان النجاح ألعمالهم، 
كما أكد دور القوانين التش��ريعية في تش��جيع النمو االقتصادي، مع 
ضرورة اإلسراع في العمل لتحديث وتطوير التشريعات والقوانين 

بشكل مستمر.
ودعا المنتدى إلى ضرورة اإلسراع في توفير بنية تحتية متطورة، 
وبما يتناس��ب مع حجم النش��اط االقتصادي الحالي والمستقبلي في 
القارة، كم��ا دعا إلى تش��جيع توظيف االبتكار واإلب��داع للخروج 
بأفكار ومش��اريع خالقة في المجاالت االقتصادية واالس��تثمارية 
التي تسهم في تسريع وتيرة النمو االقتصادي الحالي، مع الحرص 
األجنبي.على توفير الدعم في مجال السياس��ات، والبنى التحتية واالستثمار 

المنتدى العالمي اإلفريقي: التكامل وتعزيز االستثمار 

تسريع التكامل االقتصادي
وأوضح اس��تطالع للرأي أجرته الغرفة خالل المنتدى، أن 48 % 
من المشاركين يرون قطاع التجارة كأبرز قطاع واعد لالستثمارات 
المش��تركة، يليه قط��اع الخدمات المالي��ة بنس��بة 24 %، ثم قطاع 
الخدمات اللوجس��تية ب�14 % والس��ياحة بنس��بة 14 %، ما يعكس 
أهمية الركائز األساس��ية القتصاد دبي في توفير الخبرات الالزمة 

للنهوض باقتصاد القارة السمراء ومساعدته على النمو.
وأجمع المش��اركون، على ضرورة مواجهة التحدي��ات التي تعوق 
االس��تثمار في الق��ارة األفريقي��ة، محددي��ن البنية التحتي��ة كإحدى 
التحديات الرئيسية التي تعوق جذب المستثمرين الخارجيين، إضافة 
إلى ض��رورة مراجعة السياس��ات المحفزة لالس��تثمار، وضرورة 
اعتماد االبتكار في المنتجات والخدمات، واتفقوا على أهمية تسريع 
الخطى لتحقيق التكامل االقتصادى بين دول القارة الس��مراء، وذلك 
بما يسهم في تحويلها لقوة اقتصادية عالمية قادرة على النمو وتحقيق 
االزدهار االقتصادي، مشددين على مكانة دبي كبوابة عالمية وحلقة 
وصل تمك��ن مجتمعات األعم��ال ف��ي كل دول العالم م��ن الدخول 

ألسواق الدول األفريقية.

مشاركة استثنائية
وش��هدت دورة المنت��دى ه��ذا الع��ام، مش��اركة اس��تثنائية رفيع��ة 
المستوى من 4 رؤس��اء دول أفريقية، و12 وزيراً، وعدد من كبار 
المس��ؤولين، وحوال��ى 1500 من كب��ار الش��خصيات االقتصادية 
وصنّ��اع القرار والخب��راء من 70 دول��ة حول العال��م، لبحث آفاق 
االرتقاء بالواق��ع االقتصادي، إذ ُعقد 375 اجتم��اع عمل ثنائي بين 
مستثمرين إماراتيين وأفارقة خالل المنتدى، وهو الرقم األعلى في 

دورة واحدة من سلسلة منتديات األعمال العالمية.

أوصى المنتدى العالمي األفريقي لألعمال 2017، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي في ختام أعماله، بالتركيز 
على االستثمارات في قطاعات التجارة والخدمات المالية واللوجستية والسياحة، إذ حدد رواد األعمال األفارقة 
المشاركون في المنتدى هذه القطاعات باعتبارها ذات إمكانات كبيرة للتعاون المشترك، وهو األمر الذي يتيح 

لـ“دبي” مشاركة خبراتها الواسعة في هذه المجاالت باعتبار هذه القطاعات من ركائزها االقتصادية.
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األسواق المالية تستعد لنداء التغييرSTC تنضم إلى (برايت الين)

انضمت ش��ركة االتصاالت الس��عودية STC إلى “مبادرة برايت 
الين” العالمي��ة المتخصصة في رفع كفاءة تنفيذ االس��تراتيجيات، 
لتكون بذلك ضمن تحالف تجاري يضم مجموعة بوسطن االستشارية 
“BCG”، ومعهد بروجكت مانجمنت إنستيتيوت “PMI”، إضافة 

إلى أجايل أالينس.
وتع��د  هذه المبادرة التي انطلق��ت مطلع 2017، تحالفاً غير ربحي 
متخصص في دعم انضباط إدارة المبادرات االس��تراتيجية، وس��د 
الفجوة بين تصميم استراتيجية المؤسسة وتنفيذها، فضالً عن توفير 

ُرؤى وحلول للمديرين التنفيذيين لرفع كفاءة أداء المنشآت.

افتت��ح رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة اإلم��ارات لألس��واق المالية 
محمد الهاش��مي، الجهة المنظمة لل��دورة ال�42 من المؤتمر الدولي 
للمتداولين في األس��واق المالية، والتي ش��ارك  فيها نخبة المحللين 

والخبراء الماليين من أنحاء العالم.
وف��ي الكلمة التي ألقته��ا في المؤتمر، قالت أمين��ة صندوق جمعية 
اإلمارات لألس��واق المالية، عهود العلي: إن هدفنا تسهيل التواصل 
بين الهيئات المالية المحلية والدولية، باإلضافة إلى مشاركة اآلراء 
والمعارف. قمنا باستقطاب نخبة العقول والمحللين الماليين إلى دبي 

هذا األسبوع لنأخذكم في رحلة للتغيير.

تحديات األمن السيبرانيعرض تجربة الفواز في “جوسب”

اس��تعرض المؤسس والمدير التنفيذي للعالمة التجارية “جوسب ذا 
براند”، الرائدة بتقديم مفاهيم مبتكرة في مجال األغذية والمشروبات، 
ش��يماء نواف الف��واز، تجربتها وخبرتها التي ش��كلت مصدر إلهام 
للشباب المشاركين، وذلك على هامش النسخة االفتتاحية من مهرجان 
الش��ارقة لريادة األعم��ال. وألقت الفواز الضوء ح��ول رؤيتها في 
ريادة األعمال وسبل النجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيةً 
الش��باب للعب دور رئيسي في الس��عي وراء أفكارهم المبتكرة في 
األعمال التجارية. وأشارت إلى أن المحادثات والعروض التقديمية 
ف��ي المهرجان ل��م تكن مجرد أدوات لإللهام والتحفيز فحس��ب، بل 
وفرت فرصاً تعليمية للشباب حول كيفية بدء مشاريعهم وإنجاحها.

اس����تعرض مؤتمر�� أمن المعلوم��ات “فيرتش��وبورت” السنوي 
menaisc 2017، والذي اختتم��ت فعالياته مؤخراً في العاصمة 
الس��عودية الرياض، وذل��ك بحضور 400 متخص��ص في مجال 
األمن الس��يبراني، مجموع��ة التحديات التي ته��دد عالم “إنترنت 

األشياء” الواسع.
وشددت الشركات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة التهديدات 
اإللكتروني��ة وأمن المعلومات، التي ش��اركت ف��ي المؤتمر، على 
أهمي��ة االرتق��اء بالتدابي��ر االس��تباقية الفعّالة، والتي من ش��أنها 

استدراك خطر األمن بصورة منهجية ومؤسسية.
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اسبوع دبي للتصميم

مؤتمر لرسم سياسات قطاع األعمال

افتتحت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
هيئة دبي للثقافة والفنون، فعاليات النس��خة الثالثة من اس��بوع دبي 
للتصميم. وتوزع فعاليات األس��بوع عل��ى مختلف مناطق المدينة 
حي��ث ع��رض أعمال أكث��ر م��ن 550 مصمماً مش��اركاً في هذه 

االحتفالية االبداعية.
وتميزت هذه النس��خة بع��ودة معرض الخريجي��ن الجدد وبرنامج 
داون ت��اون ديزاي��ن ومع��رض أب��واب المحبب ل��دى الجماهير، 
باإلضاف��ة الى مجموعة غنية من األحاديث والجلس��ات النقاش��ية 

واألعمال والنصب والتراكيب الفنية.

استضافت شركة “سي بيه آي بيزنس” )CPI Business( نسخة 
هذا العام من “مؤتمر المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة - ما وراء 
الحدود” السنوي، الذي أقيم في دبي، بهدف مناقشة التوجهات التي 
تؤث��ر على طريقة عملنا وحياتنا وتفاعلنا م��ع بعضنا، مع التركيز 
على أهمية وضع السياسات السليمة التي ستساعد في رسم مستقبل 

قطاع األعمال وإحداث تغيير إيجابي فيه.
وقد شهد المؤتمر مش��اركة فعالة من اثنين من المتحدثين البارزين 
عالمياً، وهما تانمي باكش��ي، أصغر المبرمجين عالمياً، إلى جانب 
ثيو بريستلي، الباحث والمؤلف الرائد في مجال التكنولوجيا والتحول 

الرقمي والمختص في الدراسات المستقبلية.

دبي تعزز نشاطها في السوق الهندية

ش��اركت مؤسس��ة دبي لتنمية الص��ادرات، في الجلس��ة االفتتاحية 
لمع��رض الغذاء العالم��ي في الهند، وذلك ضم��ن خططها الرامية 
لتعزي��ز العالق��ات التجارية بين دبي والهند ووس��ط آس��يا، وكذلك 
الترويج للش��ركات اإلماراتي��ة الرائدة في مج��ال صناعة األغذية 
والمش��روبات، وبالتال��ي تعزيز الفرصة للمصنعي��ن المحليين في 
األس��واق الخارجية. وأش��ار نائب المدير التنفيذي لمؤسس��ة دبي، 
محمد الكمالي، إلى أن هذا المعرض يعد المكان المثالي للش��ركات           
اإلماراتي��ة لع��رض نق��اط القوة في قط��اع األغذية، ال��ذي يعد من 

المنصات المهمة لشركاتنا للتصدير إلى السوق الهندي.

تطبيق حوكمة الشركات

نظم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، بالتعاون مع 
معهد التطوير اإلداري السويس��ري IMD، حلقة العمل الس��نوية 
ألعضاء مجلس إدارة البنك بمش��اركة رئيس مجلس إدارة البنك، 

خالد بن مستهيل المعشني.
ورك��زت حلقة العم��ل على أفض��ل الممارس��ات والتطبيقات في 
مجال حوكمة الش��ركات الدولية والمحلية، كما شملت الحلقة على 
مواضي��ع أخرى حول دور المجلس في اإلش��راف على مجموعة 
واس��عة من المجاالت كاإلس��تراتيجية، واإلس��تدامة، والتطورات 

الرقمية وتأثيراتها على المصارف.
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قطر جاهزة لتنظيم المونديال

أشاد المش��اركون -من الخبراء والمختصين- بالبرامج التي تناولها 
المؤتم��ر األول ألمن وس��المة الفعاليات الكبرى. وأش��اروا إلى أن 
المؤتمر ش��هد العديد من االتفاقيات وتدشين منظومة إدارة المعرفة 
توسيع مشروع “استاديا”، بما يضمن تبادل المعلومات األمنية بين 
دول العال��م حول تنظيم الفعاليات الكب��رى. وأكد خبراء دوليون أن 
المؤتمر كش��ف عن اس��تعداد قطر من اآلن لتنظيم نسخة استثنائية 
وقوي��ة وتاريخية م��ن مونديال كأس العالم، معربي��ن عن انبهارهم 
بالخطط الت��ي وضعتها دولة قطر في مختل��ف المجاالت، لضمان 
إقام��ة بيئة آمنة وممتعة لجمهور كرة القدم ف��ي 2022. ومن نتائج 
المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الشرطة القطرية واإلنتربول.

تحّدي االبتكار بقيمة مليون يورواتفاقية لرعاية “علي بابا كالود”

أبرم��ت مجموعة “عل��ي بابا” و“فيف��ا” مؤخ��راً، اتفاقية لرعاية 
“علي بابا كالود” - ذراع الحوس��بة السحابية لمجموعة علي بابا، 

لكأس العالم لألندية حتى نهاية 2022.
وقد تم توقيع االتفاقية، عقب مؤتمر الحوسبة الذي عقدته مجموعة 

“علي بابا” في مدينة غوانزو في الصين.
وتحدث مدير التسويق واالستراتيجية لدى فيفا، إيان داوني، فقال: 
إننا ندرك القيمة الكبيرة التي تقدمها “علي بابا كالود” للشركات، 

وذلك من خالل الدعم الفني والخدمات العالمية.

أطلقت ش��ركة “إف إيه إم إيه إي”، باليوم العالمي إلعادة التدوير، 
تح��دّي االبتكار األول الخاص بها، س��عياً إلى إيج��اد حلول عملية 
وفعّالة وتس��اهم بتوفير المال لتقلي��ل أو إعادة تدوير المخلفات التي 

تنتجها األسر في المدينة سنوياً.
ويس��تهدف تحدّي االبتكار هذا بشكل أساسي الجامعات والشركات 
الصغي��رة والمتوّس��طة والناش��ئة والحاضنات. ويعدّ ه��ذا التحدّي 
الذي تبلغ قيمته مليون يورو أحد أكبر المسابقات في العالم. ويمكن 
للراغبين بالمش��اركة تقدي��م طلباتهم على منّص��ة إلكترونية آمنة، 
وذلك بين 2018-2-2017/15-11-15.وس��يتم اختيار المرّشحين 

للجائزة، في شهر أيار/مايو 2018.

أضخم حدث للتصميم الداخلي

 للم��رة األول��ى في تاريخه الذي يبلغ 28 عام��اً، انطلقت في قطر 
فعالي��ات مع��رض إندكس الذي يعتبر أضخ��م حدث تخصص في 

مجال التصميم الداخلي في منطقة الشرق األوسط.
وافتت��ح رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناعة قط��ر، الش��يخ خليفة بن 
جاس��م بن محمد آل ثاني، المعرض في مركز الدوحة للمؤتمرات 
والمعارض. واس��تقطب المعرض اآلالف م��ن مصّممي الديكور 
الداخلي والمعماريين ومديري المشاريع والمستوردين والموّزعين 
م��ن كافة قطاعات تصميم التجزئة والضيافة واإلس��كان والتجارة 

على مدار أيامه الثالثة.
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استراتيجيات التنمية المستدامة

معرض الشارقة الدولي للكتاب

اختتمت مؤسس��ة “دب��ي لتنمية االس��تثمار” بعثته��ا التجارية إلى 
الواليات المتحدة، والتي بحثت استراتيجيات التنمية والتركيز على 
االستثمارات المبتكرة التي من شأنها تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد 
معرف��ي ومركز لالبتكار. وهدف��ت الزيارة الرابع��ة إلى الواليات 
المتحدة إلى تسليط الضوء على النجاح الذي حققته اإلمارة كمركز 
لالبتكارات الناشئة وبوابة ألسرع األسواق اإلقليمية نمواً في العالم.

وعرض الوفد خالل الزيارات الميدانية واالجتماعات، استراتيجيات 
دب��ي في مج��ال التنمية المس��تدامة، ومبادراته��ا المتعلقة في ربط 
الشركات باألسواق الناشئة في الشرق األوسط وأفريقيا وشبه القارة 

الهندية، ورابطة الدول المستقلة.

وسط 1.5 مليون عنوان، استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب 
في دورته ال�36، االجتماع االس��تثنائي لمجل��س وزراء اإلمارات 
العربية المتحدة، برئاس��ة نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم.
وتعتب��ر هذه المبادرة من حكوم��ة اإلمارات األولى من نوعها على 
مس��توى العالم، في أن يجتمع كافة الوزراء ضمن معرض للكتاب 
ووس��ط الناش��رين والُكتاب والمثقفين الذين يس��تضيفهم المعرض 
م��ن 64 دولة. وخالل االجتم��اع أقّر المجل��س الميزانية االتحادية 
للوزارات والجهات االتحادية المس��تقلة لألع��وام 2018 - 2021 

بإجمالي 201,1 مليار درهم )54,7 مليار دوالر(.

المصنع األكبر لـ“اإلسالمي لألغذية”

افتتحت شركة اإلسالمي لألغذية، الرائدة في إنتاج األطعمة الحالل 
في دولة اإلمارات، أكبر مصانعها في المنطقة الحرة بالحمرية في 
الش��ارقة. ويشغل المصنع مساحة 10 آالف قدم مربع، ليكون أكبر 

مصانع األغذية للعالمة التجارية وأكثرها تطوراً.
وس��يوفر المصن��ع أكثر م��ن 100 فرصة عمل. وم��ن المتوقع أن 
يزيد الطاقة اإلنتاجية للش��ركة بنسبة 150 % لتصل ل�18 ألف طن 
متري س��نوياً من منتجات اللح��وم الحالل. ويمّكن المصنع الحديث 
تقديم حلول جديدة مثل “مطبخ عالهواء” لخدمات الطعام على متن 

الطائرات، و“سوس فايد” لقطاع الضيافة.

مؤتمر “عربال” لأللمنيوم في مسقط

اجتمع أكثر من 60 خبيراً وما يزيد عن 550 مشاركاً من 35 دولة 
لحضور النس��خة ال�21 م��ن المؤتمر والمع��رض العربي الدولي 

لأللمنيوم “عربال” في العاصمة العُمانية مسقط.
وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان “قيادة النمّو االستراتيجي في 

صناعة األلمنيوم العالميّة”.
وقد حضر المؤتمر أكبر منتجي األلمنيوم الخام في منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال افريقي��ا، وهم: ش��ركة صحار ألمنيوم، ش��ركة 
ألمني��وم البحرين، ش��ركة مصر لأللمنيوم، ش��ركة ألمنيوم قطر، 
ش��ركة معادن لأللمنيوم، باإلضافة إلى ش��ركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم.
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 Zimmerli في وسط بيروت

لبنان يعزز مفهوم دولة القانون

افتتحت ش��ركة جدعون وشركائه فرع زيميرلي السويسري الجديد 
في شارع فوش في وسط بيروت، بحضور السفيرة السويسرية في 

لبنان مونيكا شموتس كيرغوز وأكثر من 300 ضيف وإعالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة جدعون وشركائه، طوني جدعون، 
خالل حف��ل االفتت��اح ال��ذي نظمت��ه Events Production: إن 
الشراكة بين جدعون وشركائه وزيميرلي تعمر أكثر من 50 عاما.

أضاف: نحن نسعى إلى تحقيق السمعة الراقية المستحقة لزيميرلي 
كونها العالمة التجارية للمالبس الداخلية األكثر فخامة في العالم.

يذك��ر أن زيميرلي التي تأسس��ت عام 1871، تصنع الس��لع يدوياً 
مستخدمةً أجود أنواع الحرير الخام والصوف والقطن.

نّظم معهد باسل 
فليح��ان المالي 
واالقتص���ادي 
ل�ق����اء م������ع 
مدي�رة المعه��د 
ال�ف��رن�س�����ي 
ف�ي�رون�ي������ك 
أوالن��ي�����ون 

ع��ن “قضايا الوظيفة العامة وتحديث الدولة”، ش��ارك فيه عدد من 
المديرين العامين والمسؤولين الكبار في القطاع العام اللبناني.

وذّكرت أوالنيون، التي مثّلت سفير فرنسا برونو فوشيه، بأن معهد 
باسل فليحان المالي واالقتصادي “ثمرة التعاون الفرنسي اللبناني”، 
والحظ��ت أنه “ب��ات مرجعاً في لبنان والمنطق��ة في مجال تدريب 
الموظفين”. وأكدت  أوالنيون  أن لدى لبنان رأسمال بشرياً يتيح له 

المساهمة في تقوية مفهوم دولة القانون في العالم العربي.
من جهتها، اعتبرت رئيس��ة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 
لمياء المبيّض بساط  أن بناء السالم يستلزم مؤسسات فاعلة، والتنمية 

تتطلب االهتمام بالقدرات البشرية التي تشكل أساساً ألي تطّور.

المنظمة العالمية للمناطق الحرة

عقد مجل��س إدارة “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” اجتماعه في 
برشلونة، برئاسة رئيس المنظمة محمد الزرعوني، وتضمن جدول 
أعمال االجتماع مناقش��ة النمو المطرد الذي تشهده أعمال المنظمة 

وواقع العديد من الخدمات، باإلضافة إلى ميزانية عام 2018.
واختت��م االجتم��اع بعقد اتفاق ح��ول اجتماع مجل��س اإلدارة القادم 
المق��رر انعقاده خالل فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الس��نوي 
الرابع للمنظمة. ووقع الزرعوني، ورئيس اتحاد المناطق الحرة في 
برش��لونة جوردي كورنيت، اتفاقية رس��مية بين المنظمة واالتحاد 
بشأن اس��تضافة وتنظيم المؤتمر السنوي الدولي واجتماع الجمعية 

العمومية للمنظمة في برشلونة عام 2019.

البركة-سورية يساهم بتمكين المرأة

أقام��ت جمعي��ة المقعدين وأصدقائه��م حفل تخري��ج أول دفعة من 
مش��روع التدريب على مهن��ة الخياطة، الذي تم إنش��اؤه وتجهيزه 
بمش��اركة بنك البركة س��ورية. وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية 
فريال عقيل��ي: إن الجمعية حددت ضمن أه��م أولوياتها تعليم مهن 
وتمكي��ن النس��اء ليعن أنفس��هن وعوائله��ن على الحي��اة الصعبة، 
م��ع األخذ بعين االعتب��ار أن الحلم األكبر للجمعي��ة هو افتتاح خط 
إنتاجي لمس��تلزمات السوق البس��يطة. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك 
محمد حلبي، أن النجاح هو طموح وش��غف كل س��يدة سورية، وأن 
دور البنك هو المس��اهمة في تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق 
طموحها من خالل دعم مش��اريع التنمية المستدامة، وتأمين مراكز 

تدريبية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.
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إطالق جائزة هولت برايز لبنان

أعل��ن رئيس مجل��س إدارة ومدير ع��ام بنك لبنان والمهجر س��عد 
أزه��ري ومدير عام بن��ك لبنان والمهجر لألعمال فادي عس��يران 
عن إطالق جائزة هولت برايز لبنان في المؤتمر الس��نوي الس��ابع 
للمسؤولية االجتماعية للشركات CSR Lebanon Forum الذي 

عقد تحت رعاية حاكم مصرف لبنان رياض سالمه.
وف��ي إط��ار مب��ادرة تاريخية، اجتم��ع مصرف لبن��ان وبنك لبنان 
والمجه��ر لدعم جائزة هي األولى من نوعها للش��باب اللبناني تقوم 
على إطالق ش��ركات تبغى الخير الع��ام والربح في آن وتهدف إلى 
تغيير حياة الماليين. وس��يمثل الرابحون المحليون لبنان في جائزة 
هولت برايز العالمية. وسيحصل الفائزون على جائزة تمويل أولية 

بقيمة 250 ألف دوالر.

Portside مؤتمر االستثمار واألسواق الماليةوضع حجر األساس لمشروع

احتفلت شركة “إم جي إم كابيتل”، بوضع حجر األساس لمشروع 
“Portside”، وه��و مش��روعها األخي��ر في العاصم��ة اللبنانية 
بي�روت في منطق���ة م��ار مخاي��ل، بالتع��اون م��ع بن��ك ب�ي�م����و 
وUNIFERT HOLDING، فذك��ر مرس��ال الغزال معوض، 
من ش��ركة “إم ج��ي إم كابيتل”، نج��اح المش��روع وتأثيره على 
المنطقة، وأشار رياض عبجي، من بنك بيمو، عن أهمية الثقة في 
 ،UNIFERT كل عالقة، وش��رح بيتر هراش��ديكيان عن تاريخ
وأهمي��ة موقع مش��روع الش��ركة، فيما ختم ي��وردان عبجي، من 

مجموعة عبجي عن العالقة التاريخيّة بين الشركاء.

عق��د في فن��دق “الميتروبوليتان” في العاصم��ة اللبنانية بيروت، 
مؤتمر االس��تثمار واألس��واق المالية، وذلك برعاية وزير المالية 
اللبناني علي حس��ن خليل، ممثالً بالمدير العام لوزارة المالية أالن 
بيفاني، بحضور رس��مي ودولي، وبمش��اركة كثيف��ة من العنصر 

الشبابي واألكاديمي.
يذكر ان جلس����ات المؤتم��ر، وال��ذي يه��دف الى نش�����ر ثقاف��ة 
تحفز االس����تثمار على أس����س ومفاهي�م علمي��ة، تخللتها كلمات 
ش��ددت على ض��رورة تأقل��م النظ��ام المصرف��ي م��ع التحديات 

والتحوالت الرقمية.

المؤتمر السنوي لنقابة الصيادلة

برعاي��ة رئي��س الجمهورية اللبنانية العماد ميش��ال ع��ون، ممثاًل 
بوزير الدولة لش��ؤون مكافحة الفس��اد نقوال تويني، افتتحت نقابة 
صيادل��ة لبنان أعم��ال الدورة 25 من مؤتمرها الس��نوي، بعنوان 
“األدوار السبعة للصيدلي: بناء مستقبل لمهنة الصيدلة في لبنان”، 

في فندق هلتون، بحضور نقيب الصيادلة جورج صيلي.
وقد رع��ى بنك لبن��ان والخلي��ج، المؤتمرالذي تن��اول المواضيع 
المتعلق��ة بأدوار الصيدلي السبعة، وذلك عبر جلسات عدة، والتي 
حملت عناوي��ن مختلفة تتعلق بدور الصيدلي في المجتمع، إضافةً 

الى تطوير مهارات التعليم والجودة.
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افتتاح المقر الرئيسي ألمنية بنك

افتت��ح بمدينة الدار البيضاء المقر الرئيس��ي لبنك “أمني��ة” المغربي الذي هو عبارة 
عن ثمرة ش��راكة بين بنك قطر الدولي اإلس��المي وبنك القرض العقاري والسياحي 
المغرب��ي وصن��دوق اإليداع والتدبير المغربي. وتم تدش��ين المق��ر الجديد بحضور 
ممثلي المس��اهمين، الشيخ  الدكتور خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني، رئيس مجلس 
اإلدارة العض��و المنتدب للدولي اإلس��المي، ورئيس مجل��س الرقابة “ألمنية بنك”، 
وعبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق اإليداع والتدبير، و أحمد رحو، الرئيس 
المدير العام للقرض العقاري والس��ياحي، ونائب رئيس مجلس الرقابة “ألمنية بنك. 
كما حضر الحفل الش��يخ تركي بن خالد بن ثاني أل ثاني عضو مجلس إدارة الدولي 
اإلس��المي والدكتور عبد الباس��ط أحمد الش��يبي الرئيس التنفيذي للدولي اإلسالمي 

والعديد من المسؤولين ورجال األعمال.
وصرح الش��يخ  خالد، أن االفتتاح الرس��مي اليوم يأتي بعد فترة قصيرة على إطالق 
األعمال التش��غيلية لبنك “أمنية” الذي بات لدي��ه اآلن 12 فرعاً، كما أنه من المقرر 
انتش��ار فروع��ه وخدماته بمختلف المدن المغربية بما يوس��ع الخيارات البنكية أمام 
قطاع األعمال المغربي ويتيح خدمات الصيرفة التشاركية أمام المواطنين في المملكة 

المغربية.
من جانبه، أكد الدكتور الشيبي، أن القرار بدخول السوق المغربي واالستثمار فيه جاء 
انطالق��اً من اإليمان بأهمية هذا البل��د الغني بمقدراته وطاقاته، وإن خططنا طموحةٌ 
لجعل بنك “أمنية، عالمة فارقة للبنوك التشاركية، ليس في المملكة المغربية فقط، بل 

وأيضاً انطالقة إلى أفريقيا بأسرها.
واختتم كلمته بتوجيه الش��كر والتقدير لمن س��اهموا “حتى وصلن��ا إلى هذه اللحظة 
الهامة وفي المقدمة عبد اللطيف الجواهري والى بنك المغرب والمسؤولين في بنك 

المغرب الذين قدموا لنا جميع التسهيالت الممكنة”.
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من يتابع فريد زكريا مقدم برنامج جي بي اس األسبوعي على قناة CNN والصحافي 
المشاكس، ال يتفاجأ بآرائه من ملفات عدة. ففي مداخلة وحوار في جلسة خاصة في 
مؤتم�ر القمة العالمي لالبتكار في التعليم (WISE) الذي انعقد في الدوحة لم يتراجع 
فري�د زكريا عن موقفه من الرئيس األميرك�ي دونالد ترامب. هو يؤكد أن عالم اليوم 
هو عالم ما بعد الحقيقة، وهو الجنون الذي أتى بترامب رئيساً. يرى عالم اليوم كذبة 
كبيرة، والحقيقة ال نعرفها فهي ضحية التضليل الذي يمارس في ظل الظواهر التي 
نش�هدها ف�ي غير مكان. هو ال يي�أس ايضاً من التذكير بأن م�ا حققه ترامب كان 

نتيجة التضليل االعالمي وغيره، فغابت الواقعية وسقطت الحقيقة.

ويلفت زكريا إلى انتش�ار األخبار المزيفة حول العالم، ما يرتب اثاراً س�لبية لعالم “ما 
بعد الحقيقة”، فالتقنيات التي نحبها ال تس�اعدنا بالضرورة في التمييز بين األخبار 
الحقيقية أو الزائفة”، وهذه األخيرة تنتشر بسهولة مقارنة بالحقيقية، وتعتمد في 

شكل أكبر على األخبار التي تثير اهتمام الجمهور، كونها اكثر إثارة من غيرها.

يج�زم زكريا أن التكنولوجيا أدت دوراً س�يئاً في تداول المعلومات الخاطئة والكاذبة 
والمزيف�ة، واس�تطاعت مزجها بالحقيقة من خالل وس�ائل التواص�ل الحديثة التي 
استطاعت أن تجّمل الخطأ وتضفي على الكذب بريقاً وتغلفه باإلثارة ووسائل الجذب. 
ويربط األمر بموضوع التعليم الذي يواجه تحديات كبيرة، منها: كيف نعلم الناس في 
ظل التحول الرقمي والتطور الفكري، وما الواجب على البشر السيطرة عليه في ظل 
هيمنة اآللة على كل المجاالت؟ كيف نعزز اإلنس�انية في ظل التطور التكنولوجي؟ 
كيف تنتصر الحقيقة على التضليل؟ فمرحلة ما بعد عالم الحقيقة جاءت بترامب الى 
السلطة، وها نحن نشهد البريكست وما يجري في المانيا واسبانيا وأسوج، أي اننا 
نشهد تحواًل عالمياً ال بد في نهاية المطاف أن يسقط وتنتصر الحقيقة. وهذا التحول 

الذي تطور منذ سنوات ضرب كل القيم السابقة ووجد عالم ما بعد الحقيقة.

في القرن العشرين كانت الدولة هي األساس وكان االقتصاد محرك التغيير والصراع 
بين اليمين واليسار، الرأسمالية واالشتراكية. لكن التحول ضرب كل ذلك التصنيف، 
فبدأ العالم يحدد نفس�ه بطرق مختلفة تخطت العوامل االقتصادية. فكيف نخرج 
من التضليل ومن العالم الذي يتجاوز الحقيقة؟ يش�ير زكريا الى ما يس�مى التسوية 
والحوار، فكيف يقوم الحوار على مس�ائل ثقافية خاصة بالهوية. هنا ال تسوية في 
الموض�وع، طالما ان الوقائع الحقيقية صارت الضحية الكبرى وتم تجاوز السياس�ة 

التي تقوم على األدلة.

اإلنترنت والحقيقة والعالم المزيف
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