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ن الأوىل والثانية عىل خلفية  ن الرئاست�ي دخل لبنان السنة الجديدة 2018 مع أزمة ب�ي
ات سلبية عىل مسار العمل الحكومي، وعىل  مرسوم دورة ضباط 1994، ما ترك تأث�ي
ي البلد. وبينما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال 

مش��اريع النهوض القتصادي �ن
عون أّن “لبنان ماٍض من اجمل اىل اجمل ومستقبله سيكون حتما افضل من ماضيه 
ي الدولة مهما كانت الصعاب ولبنان سيقلع من جديد 

القريب والبعيد”، وأننا “سنب�ن
اقتصاديا وانمائيا ويعود الزدهار”، فإن الأمور عىل صعيد الس��لطة التنفيذية 
ة، علماً أن الأوضاع بعد عودة  ي ضيعت عىل لبنان فرصاً كث�ي

ة الجمود ال�ت تذكرنا بف�ت
ي ظل الدعم الدولي للبنان كانت تش�ي اىل 

الرئيس سعد الحريري عن الستقالة �ن
أن البلد س��ينتقل اىل مرحلة جديدة من النتعاش، مع اطالق ورشة حكومية تعيد 
العتبار للشأن القتصادي وتعزز الستثمارات، فجاءت الأزمة المباغتة لتجمد كل 

اً لمستقبلهم. ي توسم بها اللبنانيون خ�ي
النطالقة ال�ت

ي أن لبنان، ورغم كل الأزمات، يتمتع بإمكانات تؤهله للنهوض مجدداً 
ل شك �ن

واس��تعادة عافيته، إل أن ذلك يتطلب من الجميع الحفاظ عىل الستقرار وضمان 
التسوية السياسية لالنطالق نحو مرحلة جديدة تبدأ باستعادة العمل الحكومي 
وع موازنة 2018.  ي مقدمها م�رش

وإقرار مشاريع ومراسيم تحّفز عمل المؤسسات، و�ن
ي مرحلة قريبة جدا سيقّلع القتصاد من جديد 

ونشدد مع رئيس الجمهورية أنه “�ن
ن القتصادي والماىلي ويعود الزدهار الينا”. وسنتمكن من ان نستنهض الوضع�ي

المهم أن يستفيد لبنان من التجارب السابقة ومن الدعم الدوىلي الذي تعهد تقديم 
ي السنة الجديدة ليتمكن 

ي مؤتمر باريس 4، وأن يحّصن مؤسساته �ن
كل المساعدة �ن

من مواجهة التحديات والستحقاقات.

ي 2018
ن لبنان ومواجهة التحديات �ن تحص�ي
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حوال��ى 75 % من اقتص��ادات العالم س��تنتعش بقوة بس��بب تدفق 
االس��تثمارات. ولفت��ت الغارد إل��ى أن هن��اك ارتفاع��اً بمعدالت 
النمو ف��ي كل من منطق��ة الي��ورو وبريطانيا في أوروب��ا، إضافة 
الى انتعاش في روس��يا والعديد م��ن الدول اآلس��يوية. لكنها رأت 
ان هن��اك حوالى 40 % م��ن االقتصادات س��تكون خ��ارج دورة 

االنتعاش، وهي اقتصادات جنوب الصحراء.
أما مصرف غولدمان س��اكس االس��تثماري األميركي، فيرى في 
تقرير أن العام 2018 س��يكون عام انتعاش اقتصادي رغم التوتر 
الجيوسياس��ي الذي يهدد بعض مناطق العالم .وقال االقتصادي في 
المصرف تش��ارلز هيلمبيرغ، في تعليقات لقناة “سي إن بي سي” 

إنه يتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بمعدل 4 % في العام 2018.
أما مجل��ة “إيكونومس��ت” البريطانية، فتقول إن التوتر السياس��ي 
سيواصل تأثيره المقلق للمستثمرين، لكن االقتصاد العالمي سينمو 

بمعدالت معقولة رغم المخاوف من بؤر التوتر الساخنة.
وي��رى داني��ال فرانكلين، الذي أش��رف عل��ى تقري��ر “العالم في 
2018”، أن عام 2018 س��يكون عام��اً حرجاً بالنس��بة لالقتصاد 

2018 عام التحوالت الكبرى في االقتصاد العالمي

تقلبات اقتصادية
ش��هد عام 2017 تقلبات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وإن 

كان بعضها نتيجة ألحداث سياسية.
ففي أيار/مايو الماضي، أدى فوز إيمانويل ماكرون في االنتخابات 
الرئاسية الفرنس��ية إلى تحوالت في االقتصاد الفرنسي، خصوصاً 
وأن��ه تنافس ف��ي الجول��ة الثانية م��ع مرش��حة اليمي��ن المتطرف 
الفرنس��ي ماري لوبن. لذا ش��هدنا انعكاس��اً إيجابياً عل��ى أوروبا، 
بالرغم من أن سياس��ات ماك��رون االقتصادية تخض��ع إلمالءات 
البن��وك والرأس��ماليين. وق��د أدى ذلك إلى تحس��ن س��عر اليورو 

وارتياح أسواق المال والبورصات العالمية.
ويجمع الخب��راء على أن االنتع��اش االقتصادي ف��ي معظم أنحاء 
العالم سيتواصل في العام 2018، رغم وجود مخاطر مقلقة. فوفق 
المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريس��تين الغارد س��ينمو 
االقتصاد العالمي بمعدالت أس��رع وأقوى ف��ي 2018، ولكن هذا 

النمو لن يشمل جميع االقتصادات العالمية.
وقال��ت الغ��ارد لصحيف��ة “س��تريت تايم��ز” الس��نغافورية، إن 

انتهى العام 2017 بأزماته التي لفت العالم وأحداثه االقتصادية، ليفتح األبواب على سنة 2018 التي ستكون 
وفق التوقعات سنة التحوالت الكبرى في العالم وعلى جميع المستويات االقتصادية والمالية. فقد حدثت في 
العام المنصرم أحداث كبرى تركزت في أوروبا التي حسمت انفصال بريطانيا عنها رسميًا، ووصول إيمانويل 
ماكرون الى سدة الرئاسة الفرنسية مع سياساته المالية واالقتصادية الجديدة، إلى التحوالت التي يحدثها 
االقتصادية  القوة  وما يحمله ميزان  الضرائب،  المتحدة، خصوصًا خفض  الواليات  ترامب في  دونالد  الرئيس 

للصين والهند والتطورات في دول شرق آسيا التي باتت تؤثر كثيراً وربما تتحكم باألسواق العالمية.
الذي تمكنت قطر من  القطري مع السعودية والحصار  الخالف  الخليج تعاني بعد  فإن اقتصادات  أما عربياً 
مشاريعها  وفي  حروبها  في  األعباء  من  المزيد  تتكبد  السعودية  فيما  أخرى،  دول  على  باالنفتاح  كسره 

الداخلية، والتي أدت الى اعتقال مئات األمراء ورجال األعمال.
أما لبنان، فخطا خطوات مهمة على صعيد التشريع االقتصادي، وإن كان أقر مشاريع جديدة للضرائب لتمويل 

سلسلة الرواتب الجديدة للقطاع العام.
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الوش��يكة التي تحي��ط بتكاليف معاش��ات التقاعد العام��ة والرعاية 
الصحية، وهي التكاليف التي كانت في ارتف��اع لعقود من الزمن، 
ذلك أن تزايد تكالي��ف البرامج االجتماعية يجعله��ا تزاحم اإلنفاق 
الحكومي على الضروريات مثل الدفاع، في حين تعمل على توليد 
ضغوط متزايدة لفرض ضرائب أعلى ربما تفضي إلى قمع النمو، 
وال ينبغ��ي ألوروبا بش��كل خاص أن تس��مح النتعاش��ها الدوري 
بدفعها إلى حال��ة من الش��عور بالرضا عن الذات. ف��ال تزال دول 
أعضاء عديدة في االتحاد األوروبي في حاج��ة إلى خفض ديونها 
الحكومية، كما تحتاج منطقة اليورو إلى ح��ل أزمة “البنوك الحية 

الميتة”.
ويأمل أيض��اً أن تتمك��ن منطقة اليورو م��ن تجنب أزم��ة العملة، 
وأن يتمكن االتح��اد األوروبي والمملكة المتح��دة من التوصل إلى 
اتفاق بش��أن صفقة معقولة للخروج من االتحاد، والذي من ش��أنه 
أن يحافظ على عالقات تجاري��ة قوية إلى حد م��ا. ويتمثل الخطر 
الرئيس��ي هنا في انتش��ار االنحدار المحلي في التجارة على النحو 
الذي قد يتسبب في إحداث ضرر أوسع. ويختم باألمل في أن تُسِفر 
المفاوضات الدائرة بين الواليات المتحدة وكندا والمكس��يك بش��أن 
اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الش��مالية عن التوص��ل إلى ترتيب 
يظل قادراً على تس��هيل التجارة القارية. أما ع��ن التجارة عموماً، 
فيتمثل الخطر األكبر في أن تبدأ إدارة ترامب نزاعاً تجارياً يخرج 
منه الجميع خاسرين، بس��بب حرصها المفهوم على مساعدة عمال 

التصنيع األميركيين.
ي��رى محلل��و اقتص��اد أن ع��ام 2017 كان أفض��ل مم��ا توق��ع 
المس��تثمرون، وخير دلي��ل على ذل��ك االرتفاعات القياس��ية التي 
سجلتها “وول س��تريت”، كما الصعود النس��بي الجيد الذي شهدته 
األس��واق األوروبية، مثل ارتفاع مؤش��ر “داكس” األلماني بنسبة 
14 %، و”كاك 40” الفرنس��ي الذي بلغت مكاس��به نحو 10 %، 
ويتوقع معظ��م المصرفيين الغربيي��ن أن يكون ع��ام 2018 جيداً 
أيض��اً، ويقدم��ون عدة أدل��ة أبرزه��ا أن نم��و االقتص��اد العالمي 
سيسجل نسبة تبلغ نحو 3.6 %، مع تماس��ك لألنشطة والقطاعات 
األساس��ية في مختلف الدول، ويتوقعون ألرباح الشركات أن تزيد 

العالمي، حيث يش��هد العديد م��ن األحداث المؤث��رة على صناعة 
القرار االقتصادي واالستثماري، مشيراً إلى تحدي األزمة النووية 
الكورية وتداعياتها على االس��تقرار السياسي في آسيا. إضافة إلى 

أزمة “بريكست” وانفصال كتالونيا في أوروبا.
وم��ن المتوقع أن يك��ون لترتيب��ات التج��ارة بي��ن بريطانيا ودول 
االتح��اد األوروب��ي تداعي��ات رئيس��ية عل��ى النم��و االقتصادي 
في بريطاني��ا، خصوص��اً الترتيب��ات الخاصة ب�“ج��واز المرور 
التج��اري” بالنس��بة للمصارف والش��ركات المالي��ة العالمية التي 
تتخذ من حي المال البريطاني مقراً له��ا للمتاجرة مع دول االتحاد 

األوروبي.
وحي المال البريطاني من الوس��ائل المهمة للدعم المالي في الدخل 
البريطان��ي، كم��ا أن الضرائب التي تدفعه��ا للخزان��ة البريطانية 

تشكل نسبة تقارب 18 % من تمويل اإلنفاق.
وذكرت مجلة “إيكونومس��ت”، في ما يتعلق بأمي��ركا الالتينية أن 
هناك عقبات تعترض مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا 
وكل من المكسيك وكندا وتعرف اختصاراً باسم “نافتا”، حيث أن 
إعادة التفاوض حول هذه االتفاقية وتش��دد الرئي��س دونالد ترامب 
ضد المكس��يك، يهدد النمو االقتص��ادي في أمي��ركا الالتينية التي 
تشهد دولها انتخابات في أهم اقتصادين، هما البرازيل والمكسيك. 
ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه االنتخابات على النمو االقتصادي 

في القارة الالتينية.
أما في الواليات المتحدة، فإن نتائج انتخابات الكونغرس األميركي 
في منتصف العام المقبل، سيكون لها تأثير كبير على مستقبل النمو 
االقتصادي، خاصة إذا فش��ل الح��زب الجمهوري ف��ي الحصول 
على غالبية ف��ي الكونغرس. وه��و الحزب الذي يعان��ي من تخبط 
سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية وفشله في معالجة العديد 
من القضايا الرئيس��ية التي تحدد مس��تقبل بقاء “أميركا العظمى”. 
وفي حال تحقيق الحزب الديموقراطي تقدماً أو أغلبية، فإن العديد 
من السياس��ات المالية س��تكون موضع نظر، وبالتال��ي، فإن نتائج 
هذه االنتخابات س��تحدد مس��تقبل النمو االقتصادي ف��ي الواليات 
المتحدة.، وذل��ك على الرغم من إق��رار قانون خف��ض الضرائب 
الجدي��د. وكان الرئيس دونال��د ترامب وقع على قان��ون الضرائب 
ال��ذي أق��ره الكونغرس، وم��ن ش��أنه أن يخف��ض الضرائب على 

الشركات الى 21 % بدالً من 35 %.
وقال خبراء اقتصادي��ون من “جي بي مورغ��ان”: إن القانون لن 
يح��دث نهضة كبرى ف��ي االقتص��اد األميركي، وس��يقتصر على 
دف��ع متواض��ع لالقتص��اد ف��ي 2018 و2019، ألن التخفيضات 

الضريبية من المتوقع أن تساعد انفاق المستهلكين والشركات.

توقعات إيجابية
وفي التوقعات واالحتم��االت للعام 2018، يقول أس��تاذ االقتصاد 
في جامعة س��تانفورد  مايكل جيه. بوس��كين في مقال��ة، لنأمل في 
2018 أن تب��دأ الحكومات في كل م��كان في التعام��ل مع األزمة 
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بنح��و 10 %، خصوصا في الوالي��ات المتح��دة األميركية ودول 
االتحاد األوروبي. كما يس��تند المتفائلون إلى أن البنوك المركزية 
حريصة على سياس��ات نقدية غي��ر محبطة لالس��تثمار، علماً بأن 
المس��تثمرين يضع��ون ثقته��م خصوص��اً باالحتياط��ي الفيدرالي 
األميركي والبنك المركزي األوروبي لجهة حسن إدارة االنعطافة 
المتوقعة، ال س��يما على صعيد رفع الفائدة أميركيا بشكل تدريجي 

ومدروس، والخروج المبرمج من التيسير الكمي أوروبياً.
وال تس��تبعد وزارات مال ع��دد من ال��دول المتقدمة في مش��اريع 
موازناتها لعام 2018 أن تكون الس��نة المقبلة امتداداً طبيعياً لواقع 
الحال اآلن، ألن النش��اط االقتصادي كان متسارعاً في عام 2017 
بفعل سياس��ات تحفيزية مس��تمرة، مثل إجراءات الدع��م الصينية 
واألوروبية واألميركية التي أظهرت فعاليتها. كما أن العامل الجيد 
الذي يبنى عليه أيضاً هو ذلك النمو المنس��ق والمنسجم في مناطق 
عدة حول العالم، والمدعوم باستطالعات رأي مديري المشتريات 
الذين يؤكدون عموما أن سياس��ات التوس��ع قائمة ومستمرة، حتى 
لو أن بعض ال��دورات االقتصادية تبدو متقدمة ج��داً في دول مثل 
أميركا وألمانيا، وبالتالي تصل حد التشبع، لكن الخفض الضريبي 
األميركي قد يطيل أمد الدورة االقتصادي��ة اإليجابية في الواليات 
المتح��دة، المدفوع��ة أساس��اً بمزي��د م��ن االس��تثمارات، كما أن 
االقتصاد األلماني يراهن دائماً وأبدا على تنافس��ية س��لعه وإنتاجه 

رغم اليورو القوي.
في المقابل، ف��إن الصين أمام مفت��رق طرق إلعادة الت��وازن إلى 
قدرته��ا اإلنتاجي��ة الفائقة، التي تبي��ن أنها مرتكزة عل��ى اقتراض 
زائد، لك��ن اإلدارة الصينية تضاعف مبادرات لألمدين المتوس��ط 

والطويل لجعل النمو مستداما وغير متأثر بعوامل موسمية.
أما العامل األهم في 2018، فيبق��ى التضخم، الذي يفترض نظرياً 
أنه س��يتجه للصع��ود، ألن طاقات اإلنت��اج وصلت إل��ى قمتها في 
عدد من االقتصادات الكبيرة. أما أميركا، فس��تزداد اإلنتاجية أكثر 
مع السياس��ة الضريبية المحف��زة الجديدة اآلتية في ظ��ل بطالة في 
حدودها الدنيا، وهنا تأتي مسألة السرعة التي سيأخذها االحتياطي 
الفيدرالي على صعيد رفع الفائدة، التي تبقي عيون العالم شاخصة 

إليها بكثير من الترقب والحذر.
يذكر أنه على صعيد النفط، ف��إن جهود خفض اإلنتاج أثمرت على 
نحو مقبول بالنسبة لكثير من الدول المنتجة، أما الدول المستوردة 
فلديها قدرة على تحمل بعض االرتفاع اإلضافي في األس��عار، ما 
دامت عالمات االس��تدامة بادية على محيا النم��و االقتصادي. وقد 

استقرت أسعار النفط في نهاية 2017 على 60 دوالراً للبرميل.

تقارير دولية بين 2017 و2018
كان صندوق النقد الدولي أعلن في تقرير له في النصف الثاني من 
2017، عن تباط��ؤ النمو االقتصادي األميرك��ي عام 2017 وفي 
العام 2018 انطالقاً م��ن فرضية تقلص نفقات الميزانية. وس��جل 
الصندوق تحسناً في النمو االقتصادي على المستوى العالمي غير 

أنه توقع تباطؤ االقتص��اد األميركي في 2018 ، وق��ال: إن النمو 
س��يكون أفضل من المتوقع في منطقة اليورو بفضل تحس��ن أداء 

اقتصاديات إسبانيا وإيطاليا وبصورة أقل في فرنسا وألمانيا.
وع��دل الصندوق توقعات��ه بالنس��بة للنمو األميرك��ي إلى 2,1 % 
للس��نة في 2017 وس��نة 2018 مقابل 2,3 % و2,5 % س��ابقاً، 
وبذلك يبقى النم��و المتوق��ع أقل بكثير م��ن هدف حكوم��ة دونالد 
ترام��ب بتحقيق 3 %. وف��ي بريطانيا، توقع تراج��ع النمو مقارنة 
بمع��دل 0,3 % إلى 1,7 % هذه الس��نة “بس��بب تراجع النش��اط 
االقتص��ادي. وفي المقابل، ع��دل الصندوق توقعاته لس��نة 2017 
صعوداً في عدد من بلدان منطقة اليورو ومن بينها ألمانيا واسبانيا 

وفرنسا وإيطاليا.
أم��ا الصين، فرفع��ت توقعاته��ا إل��ى 6,7 % بزي��ادة 0,1 % في 
2017 وإل��ى 6,4 % بزي��ادة 0,2 % ف��ي 2018 نظراً لتحس��ن 
النش��اط االقتصادي في الربع األول مع مرونة إضافية في سياسة 
االستثمار والعرض. وظلت التوقعات بالنسبة لروسيا عند 1,4 % 

للسنتين والهند عند 7,2 % و7,7 %.

اإلصالح  والتصنيف العالمي للتنافسية
التقرير الس��نوي لمنتدى االقتص��اد العالمي، ثّمن سياس��ات العمل 
التي ته��دف إلى دع��م مرونة أكبر في أس��واق العم��ل، واعتبرها 
ركي��زة القتص��اد تنافس��ي، مستش��هدا على ذل��ك بق��رار الرئيس 
الفرنس��ي إيمانويل ماك��رون إدخ��ال تعديالت على قان��ون العمل 

الفرنسي.
واعتب��ر المنتدى ف��ي تقريره الس��نوي حول التنافس��ية ف��ي العالم 
الص��ادر ف��ي جني��ف أن سياس��ات العم��ل الموجهة نح��و مرونة 
أكبر على غرار تلك الت��ي يدعو إليها الرئيس الفرنس��ي إيمانويل 

ماكرون هي ركيزة القتصاد تنافسي.
ورغم هذا التأييد إال أن فرنسا تراجعت مرتبة واحدة في التصنيف 
للعام 2017 بالمقارنة مع العام الس��ابق وباتت تحتل المرتبة ال�22 
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االقتصادي”.
وعلى صعيد إمارة دب��ي، توقعت تقارير أن تك��ون إمارة دبي من 
بين اإلمارات التي س��تتأثر بتداعيات توقيف األثرياء واألمراء في 
السعودية. وأشارت رويترز في هذا الصدد إلى أن البنوك في دبي 
وقطاع العقارات س��يكونان من أكبر الخاسرين من التوقيفات التي 
نفذها محمد بن س��لمان على كبار رجال المال في السعودية الذين، 
هم بدورهم من كبار المس��تثمرين في العقارات في دبي ومن كبار 

المودعين في مصارفها.
في المقاب��ل، وبالرغم من ق��وة االقتص��اد القط��ري وقدرته على 
تجنب أزمة اقتصادية بسبب الفائض التجاري لديه والذي بلغ 2.7 
مليار دوالر في أبريل/نيس��ان 2017، إال أن البعض يخش��ى من 
التأثير السلبي لألزمة الديبلوماس��ية في الخليج العربي على بعض 
الصفق��ات التجاري��ة. وكان “صن��دوق النقد الدول��ي” أصدر يوم 
31 تش��رين األول/أكتوبر 2017 التقرير المالي الدوري الخاص 
بالشرق األوسط وآسيا الوسطى، في وقت يش��هد فيه الخليج أزمة 
ديبلوماس��ية كبرى. ونص��ح صندوق النق��د دول الخليج بتس��ريع 
تنوي��ع اقتصاداتها خارج قط��اع النفط، محذرا إياه��ا من العواقب 

االقتصادية الستمرار األزمة بين قطر ودول الحصار.
وذكر الصندوق في التقري��ر أن القطاع غير النفطي يس��جل نمواً 
أسرع مما كان متوقعا في الس��عودية التي تتصدر الدول المصدرة 
للنفط في العالم. وس��يكون نمو االقتصاد األول في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ش��به معدوم هذه الس��نة، لكن صندوق النقد الدولي 
يرى مع ذلك مؤش��رات إيجابي��ة في ه��ذا البلد ال��ذي أطلق خطة 

“رؤية 2030” للتحول االقتصادي.
يذكر أن أس��هم ش��ركة المملكة القابضة، مجموعة االس��تثمارات 
الدولية التي يملكها األمير الوليد بن طالل تراجعت بنسبة 9,9 % 

إثر توقيفه.

واقع أسواق النفط
س��جلت النزاعات في المنطقة ارباكاً لكل أسواق المال العربية في 
2017، األمر الذي هدد اقتصاداتها ومس��بباً مزي��داً من العجز في 
الموازن��ات العامة لمعظم ال��دول ومثيراً لزيادة غير مس��بوقة في 

معدالت التضخم وتراجعاً في نمو الناتج االجمالي لدول أُخرى.
وقد ألق��ى اتفاق “أوب��ك” بتمديد تخفي��ض انتاج النف��ط حتى نهاية 
2018 عل��ى الدول العربي��ة األكثر حضوراً ف��ي المنظمة بظالله 
االيجابية، ففي حين تسعى “أوبك” جاهدة لالنتهاء من إزالة وفرة 
في المع��روض العالمي من الخ��ام وتفادي إنهيار آخر لألس��عار، 
تمكنت من التوصل لالتفاق من حيث المبدأ مرجئة االتفاق النهائي 

الى مارس/آذار المقبل.
وشهدت الس��عودية تغييرات ش��املة، منذ صعود محمد بن سلمان 
لمنصب ول��ي العهد في الع��ام 2017وتحركاته ف��ي القضاء على 
الفس��اد بالقبض على 200 من كبار األمراء ورج��ال األعمال في 
الدولة. قبل ذلك، كانت المملكة أقرت الميزانية العامة للدولة، لعام 

على صعيد التنافس��ية في العالم. وهي ال تزال بعي��دة عن المرتبة 
ال�15 التي ش��غلتها في 2010، بحس��ب الهيئة الت��ي تنظم منتدى 

دافوس سنوياً.
ويكش��ف التصنيف العالمي 2017 / 2018 أن سويس��را تش��غل 
المرتبة األولى للعام التاس��ع توالي��اً، تليها الوالي��ات المتحدة التي 

تقدمت مرتبة ثم سنغافورة التي تراجعت مرتبة في المقابل.
أما دول مجموعة العشرين األخرى الواردة ضمن المراتب العشر 
األولى من التصني��ف، فهي ألماني��ا )5( وبريطاني��ا )8( واليابان 

)9(. وتقدمت الصين مرتبة واحدة وباتت في المرتبة ال�27.

االقتصادات العربية
تس��تمر االقتصادات العربية تعان��ي من التمزق بس��بب الحروب 
والتوت��رات والتغيي��رات. ففي الس��عودية ش��هدنا زي��ارة للرئيس 
األميركي دونالد ترامب خرج منها بعقود واتفاقات قاربت ال�500 
ملي��ار دوالر، فيم��ا الفوضى السياس��ية التي تعيش��ها الس��عودية 
واحتماالت تولي محمد بن س��لمان وتداعيات سياساته سيكون لها 
تأثير كبير عل��ى النمو االقتص��ادي في الس��عودية والبحرين التي 
تعتمد بدرج��ة كبيرة على المعون��ات التي تقدمها الس��عودية. وفي 
العراق من المتوقع أن يس��تفيد االقتصاد العراقي من القضاء على 

تنظيم الدولة “داعش” وكبح محاولة استقالل كردستان.
وقالت ش��ركة “برايس ووتر ه��اوس كوبر” لتدقيق الحس��ابات، 
في تقريره��ا األخير ع��ن اقتص��ادات المنطقة العربي��ة، إن حالة 
التراجع في أسعار النفط، التي شهدتها المنطقة طوال الثالثة أعوام 
الس��ابقة، تثير الش��كوك حول مدة مالءمة ربط العمالت الخليجية 

بالدوالر.
يذك��ر، أن جمي��ع العم��الت الخليجي��ة مربوط��ة بال��دوالر من��ذ 
منتصف الثمانينيات ما ع��دا الدينار الكويت��ي المربوط بمجموعة 
من العمالت. وم��ن المتوقع أن يقود ارتف��اع الفائدة األميركية، مع 
احتم��االت تراجع أس��عار النفط من مس��توياتها الحالي��ة فوق 60 
دوالراً، إلى إحداث ضغوط على عمالت الخليج الضعيفة، خاصة 

الدينار البحريني الذي يفتقد حالياً للغطاء النقدي الكافي.
وقالت ش��ركة تدقي��ق الحس��ابات العالمي��ة: يُلزم رب��ُط العمالت 
بالدوالر األميركي البنوَك المركزي��ة، بما في ذلك البنك المركزي 
الكويتي، برفع مع��دالت الفائ��دة الخليجي��ة تبعاً لمع��دالت الفائدة 
األميركية إلى ح��د كبير، وإن اختلف��ت ال��دورات االقتصادية في 
دول الخليج عن تلك التي في الوالي��ات المتحدة. وهو مما يعني أن 
معدالت الفائدة ال ينبغي أن تتناس��ب بالضرورة م��ع االحتياجات 
االقتصادية لدول الخليج، مشيرة إلى أن ذلك يُمكن أن يضغط على 

الربط بين العمالت.
أضافت أنه “ف��ي ما يخص المرحل��ة الراهنة وفي ظل اس��تمرار 
س��يطرة النفط والس��لع األخ��رى المتداولة بالدوالر عل��ى اقتصاد 
منطقة الخلي��ج، تبق��ى مزايا رب��ط العم��الت الخليجي��ة بالدوالر 
األميرك��ي أكب��ر إح��دى الس��لبيات الت��ي س��تؤثر عل��ى النم��و 
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إال أن العزل��ة الت��ي فرض��ت عليه��ا أدت لتراج��ع ملح��وظ ف��ي 
اقتصادها.

االقتصاد اللبناني
على رغم األزمات التي عاناها لبنان، عاد االقتصاد الى االنتعاش 
بعد عودة الرئيس س��عد الحريري عن االس��تقالة، ف��ي وقت حقق 
لبنان انجازات في 2017، بدءاً بالهندس��ات المالي��ة التي اعتمدها 
مص��رف لبنان الى اق��رار مش��اريع اقتصادية ومالي��ة في مجلس 
النواب، م��ن بينها قانوني السلس��لة والضرائب وقان��ون الموازنة 
العامة 2017. وقد انتقل االقتصاد اللبناني من غرفة العناية الفائقة 
الى غرفة االنتعاش في انتظار ان بي��دأ بالتعافي عام 2018 بتأثير 
مباش��ر من تراكم مجموع��ة من االيجابي��ات التي تُّوج��ت بانعقاد 

اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس.
ويتوقع أن يش��هد االقتص��اد اللبنان��ي تح��ّوالت ايجابي��ة اعتباراً 
من العام 2018 بعد انعق��اد مؤتمر باريس 4 اذا س��ارت األمور، 
كما هو مرس��وم له لتوفير الدعم المالي للبنان، إضاف��ة الى توّجه 
مجلس الوزراء الى انه��اء كل ما هو مطلوب على مس��توى ملف 
النفط بالش��كل الذي يؤّمن إطالق إشارات إيجابية إلى الداخل وإلى 
النفطية.الخارج بأن لبن��ان بات على باب قوس��ين من دخول ن��ادي الدول 

2017 بإنفاق متوقع بلغ حجمه 236 مليار دوالر بزيادة 6 % عن 
العام 2016، وتتضمن إيرادات متوقعة نح��و 184 مليار دوالر، 
وعجز متوقع بنحو 53 مليار دوالر، ومن المتوقع ان يصل الدين 

العام للدولة إلى نحو 84 مليار دوالر.
أما اإلمارات فحققت قف��زة اقتصادية كبيرة خ��الل 2017، فضالً 
عن المشروعات االس��تثمارية الضخمة المزمع تنفيذها في البالد، 
والتركيز على االبتكار والتقنية ودعم المشاريع الناشئة. وحافظت 
دبي على زخمها التوسعي في ظل تس��ارع عملية البناء والتطوير 
في المش��اريع ذات الصلة بمعرض إكس��بو االقتص��ادي 2020. 
فضالً عن تح��ول التطوي��ر العق��اري خ��الل الفت��رة الواقعة بين 
-2017 2019 نحو استثمار بديل مثل التعليم، والرعاية الصحية، 

والمشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو.
وحقق االقتص��اد القط��ري أعلى مع��دالت النم��و االقتصادي في 
منطق��ة الخليج، بنمو نس��بته 2.5 %. بالرغم م��ن الحصار البري 
والج��وي والبحري المف��روض عليه. لك��ن الخس��ائر االقتصادية 
الفادح��ة الت��ي طال��ت اإلم��ارة الخليجي��ة ب��رزت بع��د المقاطعة 
الس��عودية واإلم��ارات والبحرين ومص��ر للدوحة بتهم��ة دعمها 

لإلرهاب.
وبالرغ��م م��ن أن قطر م��ن أغنى ال��دول بم��وارد النف��ط والغاز 
وتمضي في عالقتها االيجابية مع العالم بتصديرها الغاز الطبيعي، 

10



مقابلة

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

والسيادة الوطنية، عّززت مكانة سورية وموقعها ودورها وجعلتها 
دولة قوية.   وتأسيس��اً على ذلك، صمم الغرب والقوى الرجعية على 
ش��ن هذه الحرب الشرس��ة على س��ورية، والتي هيأت له��ا وأدّت 
دور األدوات فيه��ا دول إقليمية، س��واء لجهة ض��خ المليارات من 
الدوالرات أو إرس��ال آالف اإلرهابيين المرتزق��ة، لكن مخططهم 
الفاشل لم يجد له أرضية خصبة، فس��قط وسقطت معه كل أحالمهم 
وأوهامهم تحت أقدام بواسل جيشنا البطل المقدام وصمود أبناء بلدنا 
الش��رفاء وقيادتنا السياس��ية، ما حال دون تدمير اقتصادنا الوطني، 
وأؤكد في هذا الس��ياق أنه وبعد حوالى الس��بع س��نوات من الحرب 
ما زالت معنويات المواطن الس��وري عالية رغم التحديات الكبيرة 
والموارد المادية المحدودة، ومن هن��ا وضعت الحكومة على رأس 
أولوياتها تأمين مستلزمات الجيش العربي السوري البطل ودعمه، 
بالتوازي م��ع توفير مقومات صمود الدولة الس��ورية والتي ما زال 
بعض مس��تلزماتها موج��وداً والبعض اآلخر تم تأمين��ه عن طريق 

األصدقاء خالل السنتين األخيرتين.

خميس: سورية تتعافى وتطلق مشاريعها اإلنتاجية

سنوات ست من الحرب وما زالت الدولة صامدة ومستمرة، ما هي 
مقومات هذا الصمود؟

الجواب على هذا السؤال يأتي ضمن مجموعة من العناوين المهمة 
واألساس��ية، فس��ورية بلد مع��روف بعدد س��كانه وكذل��ك اقتصاده 
وجغرافيته ويمتلك من المؤش��رات والمعطيات م��ا ال تمتلكه دولة 
في العالم، واقتص��اده جيد بال مديونية ويتمتع باس��تقالل س��يادي، 
وقد أعاق ه��ذا البل��د على م��دى أكثر م��ن 4 عقود كل المش��اريع 
والمخططات التآمرية الغربية، وه��ذا لم يرق للغرب الذي لم يعجبه 
كذلك واقع ه��ذا البلد القوي المس��تقل. ومنذ ذلك التاري��خ لم يتركوا 
س��ورية يوماً واحدا من دون أن يحاولوا إثقاله��ا بملفات كي تتخلى 
عن سيادتها واس��تقاللها وثوابتها الوطنية، غير أن س��ورية القوية 
بش��عبها وجيش��ها وقيادتها، اس��تطاعت أن تحبط وتفش��ل كل تلك 
المخططات وبنت نفسها بقوة على أس��س صلبة متينة، برغم كل ما 
تتعرض له حالياً من دمار، كما أن رؤية الرئيس بش��ار األس��د في 
هذا المجال والقائم��ة على عدم المس��اومة أو التخلي ع��ن الثوابت 

وهناك  اليوم جيد  السوري  االقتصاد  واقع  أن  عماد خميس  المهندس  السوري  الوزراء  رئيس مجلس  أكد 
مؤشرات حقيقية تدل على ذلك من خالل الموازنة العامة للعام 2018 ومن خالل إنجازات عام 2017، الفتاً إلى 
حرص الحكومة على وضع رؤية إلعادة تأهيل كل منطقة يحررها الجيش العربي السوري إضافة لوضع مشاريع 

تنموية واستثمارية لهذه المناطق.
وقال خميس في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إن العمل جارٍ على تأهيل المعامل والمنشأت التي تم تخريبها 

جّراء االعتداءات اإلرهابية بالتوازي مع خطط لمشاريع كبيرة مثل تطوير قطاع الطيران والسكك الحديد.

وفيما يلي نّص الحديث:
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متوسطة المدى، فهي األوسع على صعيد لجنة إعادة اإلعمار ويتم 
المضي بها من خالل المشاريع المشتركة بين المناطق والبلدات في 
كل محافظة، حيث يت��م العمل على تأهيل المعامل والمنش��ات التي 
ت��م تخريبها جراء االعت��داءات اإلرهابي��ة، ولدين��ا األن نحو 400 
معمل عادت إلى العمل، وقد تم تخصيص 50 مليار ليرة سورية في 
عام 2017 إلعادة اإلعمار والبُنى األساس��ية الحكومية واإلنتاجية، 
ونحتاج فترة قصيرة أيضا إلتمام باق��ي األعمال، كما تم تخصيص 
23 مليار ليرة لمحافظة حلب تشمل في أولوياتها إعادة تأهيل البنى 
التحتية الخدمي��ة واإلنتاجية وإزالة األنقاض وإع��ادة تأهيل خطوط 
الكهرباء والمياه بما يسّهل عودة المواطنين إلى منازلهم. أما المرحلة 
الثالثة في خطة الحكومة، فتعتمد على مشروعين أساسيين في بناء 
س��ورية وإعادة اإلعم��ار، هما مش��روع اإلص��الح اإلداري الذي 
أطلقه الرئيس بش��ار األسد ومش��روع س��ورية ما بعد الحرب، وقد 
قطعت اللجان المتخصصة لدراس��ة كل القطاعات س��واء الخدمية 
أو االقتصادي��ة أو التنموية مرحلة جيدة منه��ا، وتضع رؤية إلعادة 

إعمار سورية.
وركزت الحكومة أيضاً على القطاع الزراعي وال سيما الزراعات 
األسرية وتربية الحيوانات، وتتضمن خطة الحكومة في هذا اإلطار 
استيراد 18 ألف رأس من البكاكير، إضافة إلى الصناعات الحرفية 
والنسيجية والصناعية وفي الوقت نفس��ه هناك مشاريع استراتيجية 
تنموية كبيرة س��تنفذ فور تأمين التمويل الالزم لها، كما يوجد خطط 
لمش��اريع كبيرة يجريٍ العمل على تنفيذها كتطوير قطاع الطيران 
والس��كك الحديد س��تنفذ الحقاً. وفي ما يتعلق بالمناطق الصناعية، 
فكل منطقة تقريب��اً لديها منطقة صناعية وبمس��احة مح��ددة تكون 
لكل الفعاليات الراغبة بإنش��اء صناعات حرفية صغيرة تس��تقطب 
الخب��رات وتس��هم بعملي��ة التنمي��ة المحلي��ة، إضاف��ة إل��ى وضع 
التشريعات لدعم التنمية وإعادة تشغيل كل المعامل، وقد تم صرف 
ما يق��ارب 500 مليون ليرة س��ورية إلع��ادة تأهيل البُن��ى التحتية 
المتضررة في منطقة فضلون الصناعية بدمش��ق لوحدها، تشجيعاً 
الس��تئناف الصناعيين لإلنتاج، ما أس��هم برفع ع��دد المعامل التي 
عادت لإلنتاج وتصل إل��ى 90 معمالً. كم��ا أن المناطق الصناعية 
كافة تلقى الدع��م واالهتمام بهدف تش��جيع القط��اع الخاص للعمل 
واإلنتاج، وال يسعنا إال اإلشادة بالنش��اط الكبير الذي تشهده المدينة 
الصناعية في الش��يخ نج��ار بحلب بعد اس��تقرار التي��ار الكهربائي 
إضافة لعودة نش��اط مدينة الليرم��ون الصناعي��ة. وال نخفي وجود 
رؤية اقتصادية مس��تقبلية لدى الحكومة لتنظيم التش��ريعات بحيث 
تتناسب مع واقع العمل في كل منطقة، مع التأكيد على ضرورة خلق 
فرص عمل جديدة من خالل عائدات المش��اريع االقتصادية والسير 
بمفهوم إعادة اإلنتاج، بالتوازي مع أهمية العمل المشترك مع القطاع 
الخاص كش��ريك اس��تراتيجي في بناء مكونات االقتصاد السوري، 
وقد تم في هذا السياق إصدار التشريعات والقرارات الالزمة لتسهيل 
عمل هذا القطاع وال س��يما سياس��ة المصارف في من��ح القروض 
للمشاريع التنموية والزراعية وتخفيض الرسوم الجمركية، ما عزز 

تبدو حكومتكم مصممة على النهوض باالقتصاد الس���وري، كيف 
تصفون الواقع االقتصادي  حالياً؟

إن واق��ع االقتصاد الس��وري اليوم جي��د وهناك مؤش��رات حقيقية 
تدل على ذلك من خ��الل الموازنة العامة للع��ام 2018، ومن خالل 
األعمال التي تمت في ع��ام 2017، وقد أطلقت الحكومة مش��اريع 
بقيمة تفوق 186 مليار ليرة سورية، منها 100 مليار ليرة للمشاريع 
الخدماتية واالقتصادية بإش��راف الش��ركات اإلنش��ائية العامة، مع 
تأكيدنا حرص الحكومة على وض��ع رؤية إلعادة تأهيل وتخديم كل 
منطقة يحررها الجيش العربي الس��وري، إضافة لوضع مش��اريع 
تنموية واستثمارية لهذه المناطق، وما الزيارات الحكومية الميدانية 
المس��تمرة للمحافظ��ات إال به��دف االط��الع على واقعه��ا ورصد 
الموازنة العامة بالشكل المناسب للمشاريع الخدمية واإلنتاجية التي 
تنعكس إيجاباً على تنمية تلك المناطق. وال شك في أن إنشاء مناطق 
صناعية ووجود مشاريع استثمارية في سورية رغم ما تتعرض له 
من حرب ارهابية تخريبية دليل على قوة الدولة السورية، ونستطيع 
القول أننا متفائلون بتنفيذ المش��اريع التنموية واإلنش��ائية في وقتها 
المحدد، وذلك بناء على ما تش��اهده الوفود الحكومية من سرعة في 
العمل خالل زياراتها لمحافظات حم��اة والالذقية وطرطوس مثالً، 
حيث تقوم اللجان الوزارية التي تم تش��كيلها في المحافظات بمتابعة 
المش��اريع التنموية والنتائج اإليجابية في تس��هيل عم��ل الوزارات 
والتش��بيك بينها، مع اإلش��ارة إلى أن المش��اريع الخدمية تسير في 
إطارها الصحيح وفي كل المحافظات خاصة الريف السوري، وهذه 
األعمال تندرج جميعها ضمن خطة الدولة إلعادة اإلنتاج واإلعمار، 
فخطة العم��ل االس��تراتيجية المتعلقة بإع��ادة إعمار س��ورية تأتي 
ضمن عدة مراحل مح��ددة بجدول زمني لكل منه��ا، حيث تتضمن 
المرحلة األولى )المرحلة الس��ريعة( وضع كل وزارة خطة سريعة 
ضمن اختصاصها لكل منطقة يتم تحريرها من اإلرهاب. أما الخطة 
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ثقة رجال األعمال بالعم��ل الحكومي، فهناك يومي��اً طائرة تصدير 
محملة باأللبس��ة واألغذية بع��د أن توقف التصدير منذ 7 س��نوات، 
إضافة إلى زيادة حاويات التصدير بنسبة 100 %، كما بلغت عوائد 
تعديل إيج��ارات اس��تثمارات أموال الدول��ة 18 مليار لي��رة، وهذه 
كلها عوامل اقتصادية حقيقية تس��اعد في اس��تقرار الليرة السورية. 
وبالنظر إلى وجود ما يزيد على 800 معمل بين ما تم إنجازه وبين 
ما هو قيد اإلعمار، فإن هذا الرقم مؤش��ر وداللة على نصر سورية 

وتعافيها.
ما هي خطتكم في المجال الخدمي عامةً والمناطق المحررة خاصةً؟

لن نترك متراً مربع��اً واحداً بيد اإلره��اب، هذا هو عن��وان الحياة 
والصمود للحكومة كما للش��عب.. ونأمل في أن يك��ون عام 2018 
عام انتصار س��ورية ودحر اإلره��اب من كل بقعة فيها. وبالنس��بة 
للمهجري��ن الذين اضط��روا لت��رك منازله��م هرباً م��ن اعتداءات 
التنظيمات اإلرهابي��ة، فإن الحكومة تولي ه��ذا الموضوع االهتمام 
الكامل وتباشر على الفور بإعادة تأهيل البنى التحتية للقرى والبلدات 
التي يستعيد الجيش العربي السوري السيطرة عليها، وحالما يسمح 
الوضع األمني فإن المجال يكون قد أُفِسح إلعادة األهالي وتوفير كل 
الخدمات التي تعزز عودة دائمة مستقرة لمواصلة حياتهم الطبيعية، 
حيث ت��م تخصي��ص 6 ملي��ارات لي��رة لصرفها على المؤسس��ات 
الخدمية لمزاولة أعمالها في المناطق المح��ررة، كما تم تخصيص 
13 ملياراً م��ن الليرات  لتأهي��ل أحياء حلب الش��رقية وقرى ريف 
الرقة الغربي إلع��ادة البنى التحتية فيها، والتي يبرز منها مش��اريع 
ومحطات ضخ المياه في بلدة الخفسة بريف حلب، وكذلك في مسكنة 
وإعادة مخافر الش��رطة والمدارس ومختلف المنش��أت الحكومية، 
كما تعمل الحكومة على تكثي��ف دور الوحدات اإلدارية ذات الطابع 
االس��تثماري أكثر من الطابع الخدماتي ال س��يما وأن قانون اإلدارة 
المحلية هو القانون األهم بالنسبة للحكومة وتعمل على تفعيله بشكل 
كام��ل، باعتبار أن الوح��دات اإلداري��ة معنية بكل جوان��ب التنمية 
المحلية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في المكان الذي تشغله، 
كما تتج��ه الحكومة إلنش��اء ضواحٍ س��كنية حضارية م��ع مرافقها 
الخدمية ف��ي مختلف مناط��ق الريف الس��وري للحد من االنتش��ار 
العش��وائي للمباني الس��كنية والحفاظ على األراضي، ويوجد حالياً 
أكثر من منطقة سيتم وضع حجر األس��اس فيها لبناء ضواح سكنية 
في مدة تنفيذ ال تتجاوز 4 سنوات، كما تعمل وزارة األشغال العامة 
واإلسكان بخطة إعادة ترتيب المخططات التنظيمية، وقد أنهت في 
هذا الس��ياق المخطط التنظيمي لمدينتي حلب وحم��ص ويتم العمل 
على إنجاز كل المخطط��ات التنظيمية األخ��رى. وبمعنى أخر فإن 
الدولة السورية قوية بشعبها وجيشها وقيادتها واقتصادها وال يوجد 
دولة في العالم تتحمل حرباً لمدة 7 س��نوات وما زالت لتاريخ اليوم 
تعيش باقتصاد متماسك، وهو اقتصاد جاء بفضل ما بنيناه على مدى 

40 عاماً وسنستمر في العمل إلعادة سورية كما كانت وأفضل.
تبدون اهتماماً خاصاً بذوي الش���هداء، ما هي حصتهم من خطط 

الحكومة؟

ال يمكن أن نفي من قدم دمه فداًء لس��ورية حقه مهم��ا قدمنا، وذوي 
الشهداء يحظون باهتمام ورعاية الرئيس بش��ار األسد، ولذلك فإننا 
كحكومة نعتبر أس��ر الش��هداء وذوي الش��هداء والجرح��ى أولوية 
في عملنا، ومن هذا المنطلق تم إس��تحداث مكاتب للش��هداء في كل 
المناطق والمحافظات بهدف تس��هيل اإلجراءات وتأمين متطلباتهم 
والمزايا التي منحها لهم القانون، وذلك بالتنسيق مع مكتب الشهداء 
الرئيسي التابع لوزارة الدفاع، ومنذ مباشرة الحكومة الحالية والعمل 
جاٍر لرسم خارطة واضحة وش��فافة يمكن من خاللها تأمين حقوق 
ذوي الشهداء دون انتقاص وبسالسة، وقد بدأنا بتثبيت ذوي الشهداء 
كافةً من المعينين بموجب عقود س��نوية، بالتوازي مع وضع خطة 
توظي��ف فورية )تم الب��دء بها( وتش��مل زوجات الش��هداء وأبنائهم 
وحاالت أخرى تم لحظها بما يؤمن العمل في الدولة بش��كل مباشر 
ودون انتظ��ار أو عراقيل، كما أُعطي أخوة الش��هداء فرص حقيقية 
للمشاركة في مس��ابقات التعيين التي تعلن عنها الدولة وذلك ضمن 
نسبة 50 % المخصصة لذوي الشهداء، بحيث يحصلون على كامل 
النسبة المخصصة لهم من المسابقات المعلنة من الدولة. أما بالنسبة 
للشهيد األعزب فإّن كامل راتبه سيعود إلى أبيه وأمه مناصفةً وهذا 
أقل ما يجب أن نفعله، كما أن والدي الش��هيد ضمن رعاية الحكومة 
المباشرة، وتالياً لمكرمة الرئيس بشار االسد في المرسوم التشريعي 
رقم 4 عام 2017 الخاص بتثبي��ت العاملين الموقتين بموجب عقود 
س��نوية من ذوي الش��هداء وبرامج تش��غيل الش��باب، فإننا أصدرنا 
قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرس��وم بحيث يستفيد من أحكام 
المرسوم العاملون الموقتون من ذوي الش��هداء الجاري استخدامهم 
أو التعاقد معهم بموجب عقود سنوية لدى الجهات العامة قبل صدور 
القانون 36 لعام 2014 القاضي بحجز نس��بة 50 % لذوي الشهداء 
ومن ف��ي حكمهم من الش��واغر الم��راد ملؤها بموجب المس��ابقات 
واالختب��ارات التي تجريه��ا الجه��ات العامة، مع منح آلي��ة التعيين 
مرونة من خالل إصدار قرارات التثبيت جوازياً بقرار من الوزير 
المختص خالل مدة س��نة من تاريخ صدور المرسوم التشريعي بعد 
توفر ش��روط أن يكون قد مضى على اس��تخدام العام��ل أو التعاقد 
معه بتاريخ 12 - 1 - 2017 مدة س��نة، ومدة س��نتين في ش��ركات 
ومؤسسات اإلنشاءات العامة وبشكل مستمر في الجهة العامة ذاتها 
وحاالت أخرى تضمن اس��تفادة كافة ذوي الشهداء من التعيين. كما 
أصدرن��ا التعليمات التنفيذي��ة للقرار رقم7 لع��ام 2017 بخصوص 
تعيين ذوي الشهداء، بحيث يس��تفيد من فرصة العمل الزوجة غير 
العاملة في الدول��ة، في حين يحصل على ه��ذه الفرصة أحد األوالد 
الذي تختاره الزوجة، بالتوازي مع خطوات مدروس��ة وُمتَابعة من 
أجل إيفاء ذوي الشهداء حقوقهم التي أكدها القانون وذلك وفاًء للدماء 

الطاهرة التي قدمها أبناءهم من أجل رفعة الوطن وكرامته.
تتابعون بدقة العمل النقدي، ما هو تقييمكم لمكوناته من مصارف 

عاملة وشركات الصرافة؟
لم تكن س��هلة تلك الظروف التي مرت بها المصارف نتيجة الحظر 
المفروض عليه��ا والحصار االقتص��ادي الجائ��ر المفروض على 
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الجهود لتعزيز اس��تقرار س��عر الصرف واتخاذ اإلج��راءات التي 
تسهل اس��تمرار ش��ركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها، لجهة 
تنفيذ الحواالت والقيام بأعمال الصرافة واستخدام حصيلة الحواالت 
بالش��كل األمثل في دعم االقتص��اد الوطني، وهي ن��واحٍ تتأتّى من 
خالل وضع رؤى بنيوية حقيقية للوصول إلى أرقى مس��توى ألداء 
شركات الصرافة، واستثمار الظروف اإليجابية التي حققها استقرار 
سعر الصرف لتكوين بنية اقتصادية قوية تنهض من تكاتف شركات 
الصرافة مع المؤسسات المالية الحكومية، والعمل وفق آلية مشتركة 

لدعم االقتصاد الوطني.
وضعتم موازن���ة باعتمادات اس���تثمارية بلغ���ت 825 مليار ليرة 

سورية، ما هي دالالت هذا الرقم؟
دالالت��ه أن الب��الد بدأت تعي��ش مرحل��ة التعافي وال ب��د من وضع 
اعتمادات استثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في موازنة عام 
2018 تواكب معطي��ات المرحلة الراهنة ومرحل��ة إعادة اإلعمار 
عبر التمهيد لها، ناهيك بالتطور الحاصل في مختلف القطاعات بعد 
سنوات ست من حرب إرهابية شرسة ُشنَّت على سورية، كما عمدنا 
-لمزيد من المرونة- إلى رفع س��قف صالحي��ات الوزراء بصرف 
العقود إلى 400 مليون ليرة س��ورية في جانب اإلنفاق االستثماري 
و150 مليون ليرة في اإلنف��اق الجاري، مع اعتم��اد معايير محددة 
للوصول إل��ى اإلداء األمثل ل��كل القطاعات في ه��ذه االعتمادات، 
حيث أوج��ب المجلس األعل��ى للتخطيط االقتص��ادي واالجتماعي 
الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ضرورة تقديم دراسات الجدوى 
االقتصادية حول المشاريع االس��تثمارية التي تقدمها الوزارات إلى 
هيئة التخطيط والتعاون الدول��ي، وموافاتها باإليرادات المحققة من 
كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشاريع االس��تثمارية بشكل ربعي، 
كما قرر المجلس تش��كيل فريق��ي عم��ل األول منهما فنّ��ي ومالي 
لدراسة واقع األراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول 
بشأنها، والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق 
المملوكة والمستثمرة لوزارة الس��ياحة في إقامة مشاريع استثمارية 
أخرى، مع طل��ب المجلس من كل ال��وزارات التنس��يق مع وزارة 
االتص��االت والتقانة ل��كل المش��اريع المتعلقة باألتمتة واألرش��فة 
اإللكتروني��ة وكل ما يتعل��ق بالمعلوماتية، والتنس��يق م��ع المركز 
الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بجميع مشاريع الطاقات 
المتج��ددة. هذا من جهة. وم��ن جهة أخرى فإن مختل��ف القطاعات 
وبعد سنوات من الحرب االرهابية على بالدنا وعلى مختلف الُصعُد 
باتت تحتاج إلى مزيد من التمكين لخلق أرضية صلبة لتطور أدائها 

ودفعها باتجاه مزيد من التطور.
تحقّق تق���دم نوعي ف���ي القطاع الزراع���ي، كيف ت���م ذلك، وهل 

ستعممونه في بقية القطاعات؟
لقد عمل��ت الحكومة من��ذ الي��وم األول لتوليه��ا مهامه��ا على دعم 
المش��اريع الصغي��رة ومتناهية الصغر ونش��رها، ووجهن��ا وزارة 
الزراع��ة واإلصالح الزراع��ي للعمل ضمن ه��ذا اإلطار ولوضع 
الخطط والبرامج الالزمة كي تنتش��ر ه��ذه النوعية من المش��اريع 

الشعب الس��وري، واهتمامنا بالمصارف انطلق من خطة الحكومة 
إلعادة عملية اإلنتاج التي تحتاج إلى مدخالت، ومن هذه المدخالت 
القروض وكيفية تأمينها، والحكومة تعتبر اإلقراض عنوان أساسي 
في عملية التنمية، مع األخذ باالعتبار ع��دم إمكانية اإلقراض وفق 
اآلليات الت��ي كانت متبعة س��ابقاً، بالنظر إلى أن ملي��ارات الليرات 
الس��ورية مجّم��دة في ق��روض متعث��رة من��ذ ع��ام 2011، ولذلك 
ولتمكين المصارف كان ال بد من دراس��ة واقعه��ا وتقييم التحديات 
التي تواجهها وس��بل تجاوزه��ا وحلها جذري��اً، األمر ال��ذي أفرز 
ضرورة وضع آلية عمل نوعية لتطوير القطاع المصرفي ومعالجة 
التخريب ال��ذي أصاب بعض مكوناته خالل الحرب، والتوس��ع في 
عمل وإجراء توصيف حقيق��ي لعمل القط��اع المصرفي لتصويب 
خطواته ليكون صم��ام أمان لالقتصاد الوطني ف��ي المرحلة المقبلة 
التي تشهد تعافياً اقتصادياً، بالتوازي مع تحديد اإلجراءات الواجب 
إتباعها لتكوي��ن نظام مصرفي متط��ور يقوم على التع��اون الكامل 
بين المصارف السورية العامة والخاصة لضبط العمل المصرفي، 
واالتجاه للصيرفة اإللكترونية والس��يطرة عل��ى المخاطر المتعلقة 
بالعمل المصرفي، إلى جانب خلق ثبات تش��ريعي بما يتعلق بعمل 
المصارف وتوحي��د الجهات الرقابية عل��ى العمل المصرفي ضمن 
جهة واحدة تؤدي عملها في تتبع العمل المصرفي دون التأثير سلباً 
عليه، والمباشرة بإنش��اء اتحاد للمصارف السورية كسلطة وتنظيم 
نقابي فني يس��اعد المصارف في حل مش��اكلها ويتولى التنسيق مع 
المصرف المركزي بالموضوعات الفنية لمواجهة تحديات العمل، 
مع تسهيل اإلجراءات المرتبطة بعمل المصارف بحيث تكون أكثر 
سهولة وإعطاء محفزات للمستثمرين للفترة القادمة، وتدعيم عالقة 
المصارف الس��ورية بالمصارف الخارجية، من دون أن يغيب عن 
الذهن ض��رورة وجود آلية الس��تقطاب الكتلة النقدي��ة لدى رؤوس 
األموال الوطنية وتعزيز الثقة بالمصارف السورية وتطوير عملها 
ليواكب مرحلة إع��ادة اإلعمار، مع األخذ بعي��ن االعتبار ضرورة 
التزام المصارف بالعمل وفق اس��تراتيجية واضحة للسياسة المالية 
والنقدية واتخ��اذ خطوات نوعية فيم��ا يتعلق بإدارة الس��يولة والنقد 
والعملة األجنبية وتطوير المصارف وأتمتة عملها وبنيتها التحتية، 
وال ننسى بطبيعة الحال الدور الكبير الذي تلعبه المصارف الخاصة 
العاملة في س��ورية في دعم االقتصاد الوطن��ي ومواجهة العقوبات 
االقتصادي��ة الجائرة، ال س��يما وأن قناعتن��ا قائمة ب��أن أي محاولة 
لالرتقاء بالعمل المصرفي بمعزل عن المصارف الخاصة لن تؤدي 
أهدافها المرجوة. أما بالنس��بة لشركات الصرافة، فالحاجة ملّحة في 
ظل الظروف الراهنة لتفعي��ل دورها في دع��م االقتصاد من خالل 
اس��تمرارها بعملها رغم اإلج��راءات االقتصادية القس��رية أحادية 
الجانب التي فُرضت على س��ورية، لما لها من دور مهم في التغلب 
على التحدي��ات التي يواجهه��ا االقتصاد الوطن��ي، وذلك من خالل 
تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها وبدقة لتحس��ين بيئة نشاطها بما 
يخدم ويلبّي احتياجات مختل��ف األطراف في ظ��ل مرحلة التعافي 
االقتصادي التي تش��هدها الب��الد، بالت��وازي مع ض��رورة تكاتف 
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صمود المواطن وتطوير العملية اإلنتاجية، هذه العناوين األساس��ية 
مجتمعة بحاجة لمدخالت حتى نس��تطيع القيام بها، وأهم مدخل هو 
التح��دي المالي تلي��ه القوانين واألنظم��ة ومن ثم العامل البش��ري، 
فمعاناة الكثيري��ن نتيجة اإلرهاب وم��ا أفرزه كانت س��بباً بضعف 
فعالي��ة األداء والعمل، في حي��ن كان يمكن لهذه الفاعلي��ة أن تتغير 
نحو األفضل في الظ��روف الطبيعي��ة، دون إغفال أهمي��ة المدخل 
المادي، فخطة عمل الحكومة اليوم ه��ي المدخالت المادية باإلطار 
العام، وعليه قمنا بدراس��ة الواقع ووضع البدائل لك��ن ما بُني على 
مدى أربعين عاماً في الدولة السورية ال يمكن أن تظهر بدائله خالل 
أش��هر، ولذلك تقدّر الحكومة صمود المواط��ن واحتضانه لها وما 
يعقده عليها من آمال لتحسين وضعه المعيشي، لكن التحديات وحجم 
الخ��راب والتدمير نتيج��ة اإلره��اب كبيرين وهذا يحتاج لس��نوات 
وموارد مادي��ة بمئات الملي��ارات من اللي��رات الس��ورية، وما من 
حكومة بين كل حكومات العالم قادرة خالل أش��هر أن تبني ما دُّمر 

وهو الذي تطلب تشييده أربعين عاماً.
وفي الس��ياق نفس��ه، عملت الحكومة على إعطاء القطاع الزراعي 
اهتماماً خاص��اً، واألمر كذل��ك ينطبق على قط��اع الصناعة حيث 
يوجد مئات المعامل المدمرة التي تحتاج لمئات الماليين من الليرات 
الس��ورية إلعادة بنائها إضاف��ة للوقت ال��ذي تتطلبه تل��ك العملية، 
فالمعمل الذي يحتاج إلعادة بنائه إلى س��نة ضم��ن ظروف طبيعية 
وتوافر الم��واد األولية يحتاج ضمن الظ��روف الحالية إلى أكثر من 
ذلك، ناهيك عن القيم��ة المادية التي تضاعفت بش��كل كبير، ولكن 
الحكومة لم تقف مكتوفة اليدين بل عمدت إلى معالجة كافة الملفات 
وخاصة ملفات االقتصاد والخدمات وتطوير البنى البشرية، كما يتم 
العمل على الخطوات اإلجرائية من خالل السياسة المالية، كإجازات 
االس��تيراد وآلية التصدير والتنمية وإص��الح التأمين والمصارف، 
إضافة إلى إجراءات منع االحتكار وتأمي��ن متطلبات أبناء الوطن، 
حددتها الحكومة.وهي ملفات كبيرة نعالجها بش��فافية وبرويّة لتحقي��ق األهداف التي 

على كامل الجغرافي��ا الوطنية لتش��مل ماليين األس��ر والعائالت، 
ومن يقرأ االقتصاد الصحيح ال س��يما في س��ورية يقتن��ع تماماً بأن 
المش��اريع الصغي��رة والمتناهية الصغ��ر هي األه��م واألجدى في 
دعم االقتصاد وتنميته وتحريكه، دون أن يفّس��ر ذلك بعدم االهتمام 
الحكوم��ي بالمش��اريع الكبيرة والصناعي��ة، فالمش��اريع الصغيرة 
س��واء كانت زراعية أم حرفية كانت موجودة تقريب��اً في كل بيت، 
ومنها ما يطلق عليه اسم المشاريع األسرية التي نؤمن بها وبدروها 
االقتصادي، وهذا ليس بجديد على االقتصاد والمجتمع الس��وريين، 
فهناك برنامج “مش��روعي”  الذي أعطى نتائج جي��دة، ونحن اليوم 
نقوم بتعميم هذا المش��روع على كافة المحافظ��ات، حيث قمنا بعدة 
زيارات في ه��ذا المجال ش��ملت محافظ��ات الالذقي��ة وطرطوس 
ووضعنا الخطط والبرامج، التي تتابعها حالياً وزارة اإلدارة المحلية 
والبيئة ليتم اس��تكمال كافة اإلجراءات بما فيها المالية ليش��مل كافة 
القرى الريفية، وهنا تبرز أهمية العامل البشري، حيث وضعنا خطة 
لتدريب كافة القائمين على وح��دات اإلدارة المحلي��ة ممن يؤمنون 
بثقافة التنمية االقتصادية للمشاريع الصغيرة، وفي نفس اإلطار فإن 
لوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية آلية عمل للمشاريع المتوسطة 
والصغيرة، وكذل��ك ل��وزارة الش��ؤون االجتماعية والعم��ل آليتها 
التي تُعنى بمش��اريع الدعم ضمن تنظيم المعونة االجتماعية، وهي 
بمجملها إجراءات بدأنا نلمس نتائجه��ا على كافة أبناء الوطن خالل 

العام 2017.
إذاً تقوم اس���تراتيجية الحكومة على عنصرين أساسيين: الموارد 

البشرية والمدخالت المادية؟
لقد تطرق البيان الحكومي الذي تم إعالنه إلى أهمية التنمية البشرية 
والذي اعتبرته الحكومة منهاج عمل أساسي في عملها عبر التركيز 
على اإلع��الم والتربي��ة واألوق��اف والثقافة من خ��الل مصفوفات 
عمل لكل مكونات التنمية البش��رية والفكرية، ولك��ن عملنا محكوم 
باألولويات،   وعندما بدأنا بالعمل قمنا كفريق ومنذ األيام األولى من 
عمر الحكومة بوضع رؤية مش��تركة تتعلق بدع��م الجيش وتعزيز 
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اتـخــــذ الــبنــــك 
الـمــركـــــــــزي 
الماليــزي خطـوة 
منصـــة  لتعزيــز 
الدفع اإللكتروني، 
ومــن ثــم تحريك 
البالد نحو مجتمع 
لتطوير  نقود،  بال 
االقتصاد الرقمـي 

وتطبيقاً له.
وقــال محافــظ البنك محمــد إبراهيــم: إنه ســيتم رفع 
رســوم الشــيك من 50 ســنتاً إلى 1 رنجيــت ماليزي 
)0.24 دوالر أميركي( تشــجيعاً على اســتخدام النقود 
االفتراضيــة. مضيفــاً أن االقتصــاد الرقمــي المتزايد 
يحتاج إلى طريقة الدفع اإللكتروني التي تعتبر عنصراً 

حاسماً يمكن أن يزيد اإلنتاجية.
تطبيق “بروسبيري” إلدارة الثروات الرقمّية

“المركزي الماليزي”
يعزز الدفع االلكتروني

أطلق مصرف “إيه بي إن أمرو” خدمة “بروســبيري”، 
إلدارة الثروات الرقمية فقط في ألمانيا، يعمل على منّصة 
“موكسترا” للتعاون. وتقوم “بروسبيري” بدمج القدرات 
التــي تتيحها “موكســترا”، األمر الذي يمّكــن العمالء أن 
يراسلوا ويتعاونوا بشأن الوثائق، أو االتصال عبر الفيديو 
مــع مدربين وعمــالء الدعم في بيئة آمنــة ضمن التطبيق 
الخــاص بالمصــرف. وأشــار الرئيس التنفيذي لشــؤون 

عمليات “بروســبيري” عمر الخمليشــي، إلى أن “بروسبيري” ترغب بتأمين أفضل 
خدمة إشــراك للعمالء، ومواصلة التطّور استناداً لرغباتهم، وأن “موكسترا” تتوافق 
معنا، إذ أنهم يُعتبرون محترفين بمجال التعاون، ويعتمدون نهجاً موّجهاً لخدمة العمالء.

عمر الخمليشي

محمد إبراهيم

أعلنــت المفوضيــة األوروبيــة عــن خطــط إلصالح 
اقتصــاد “منطقــة اليورو”، ومــن بين هــذه الخطط، 
إنشاء صندوق نقد أوروبي، عبر استخدام آليات اإلنقاذ 
التي اســتخدمت إلنعاش اقتصاد الدول المتضررة في 

االتحاد.
ووضعــت المفوضيــــة األوروبيــــة أفكـار للنقــاش، 
مـن ضمنها تعييــن وزيــر ماليـــة أوروبـي، إضافــة 
إلى وضع ميزانية لدعم الدول التي تتعرض ألزمــات 

مالية.
ومن المتوقــع أن تتخــذ قرارات بهــذا الشأن، وذلــك 
خــالل االجتمــاع الذي ســــينعقد فــي شــــهـر يونيو/

حزيران 2018.

خطة إلنشاء “صندوق نقد أوروبي”

“المركزي الفرنسي” يرفع توقعاته للنمو

أعلن البنك المركزي الفرنســي أن اقتصاد فرنســا نما بوتيرة أســرع من المتوقع في 
عام 2017  بفضل اســتثمارات الشركات وإنفاق األسر وقد يكتسب المزيد من الزخم 
إذا آتت اإلصالحات ثمارها. ومن المنتظر أن يبلغ 1.8 % ليســجل أســرع وتيرة منذ 
2011، وقــد يتحــول إلى خطى أســرع فــي 2019 و2020 إذا عززت اإلصالحات 

االنتاجية الكامنة لالقتصاد. ورجح المركزي 
الفرنسي أن يبلغ متوسط البطالة 9.6 % في 
عــام 2018، قبل أن ينخفــض تدريجياً إلى 
8.8 % بحلــول عــام 2020. كما توقع أن 
يرتفع متوســط التضخم 1.4 % في 2018 
فيما يرجع بشكل أساسي إلى زيادات مزمعة 

في الضرائب على التبغ ووقود الديزل.

لبنان والمهجر “أفضل مصرف في لبنان”

إدارة  مجلــس  رئيــس  تســلم 
ومدير عام بنك لبنان والمهجر، 
ســعد أزهري، جائزة “أفضل 
للعــام  لبنــان  فــي  مصــرف 
2017” من المؤسسة العالمية 
The Banker فــي حفل كبير 
أقيــم فــي فنــدق هيلتــون بانك 
ســايد، لندن. وأثنت المؤسســة 
“على أداء البنك الذي لم يتســم 

فقط بوضعية مالية قوية بل عززها أيضاً بالعديد من المبادرات المصرفية الفريدة”.
بــدوره، قال أزهري: إن الجائزة تمثل تقدير المجتمع المصرفي للجهود التي تقوم بها 
إدارة البنك وموظفيه في تقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية والمالية لعمالئه في 

لبنان والخارج، خصوصاً في هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها دول المنطقة.
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كشــــف بنـك تنميـــة الصادرات المصـــري أنـه وقـع 
اتفاقــاً مع البنك االفريقي للتصدير واالســتيراد لتوفير 
تمويــل بقيمــة 500 مليــون دوالر أميركــي، لدعــم 
صادرات واســتثمارات الشركات المصرية إلى الدول 

االفريقية.
وبموجــب االتفــاق، يجــب أن يكون المســتفيدون من 
البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر، وأن تكون 
المنتجات من أصل مصري، وأن يكون المســتوردون 
أفارقة ويعيشــون في أحد البلــدان األعضاء في البنك 

االفريقي للتصدير واالستيراد.

قرض “االفريقي للتصدير”
لدعم مصر

مصر تزيد حصتها في “الدولية” و“اإلفريقي”

أعلنت وزيرة االســتثمار والتعاون الدولي، ســحر 
نصــر، أن الحكومــة وافقــت على مشــروع قرار 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن مجلس 
محافظي هيئة التنمية الدولية بشأن زيادة رأس مال 
مصــر لدى مجلــس محافظي هيئة التنميــة الدولية  
بـــ5 ماليين و250 ألف دوالر أميركي. كما وافقت 
الحكومة على مشروع قرار بشأن مجلس محافظي 
سحر نصرالبنك األفريقي بزيادة حصة مصر 2 مليون دوالر.

“التنمية األفريقي” يدعم مشروعات الطاقة

وافق بنك التنمية األفريقي على 324 مليون دوالر أميركي لدعم القروض لمشروعين 
للطاقــة المتجــددة في المغرب وســاحل العاج، يتوقع أن يزيدان بشــكل كبير من دعم 
الطاقة ويحافظان على مسار النمو االقتصادي. وتأتي الموافقة في إطار توسيع نطاق 

االســتثمارات في مجال الطاقة التي تعد من أهم 
أولويــات مجموعــة بنــك التنميــة األفريقي في 
القارة كي يستطيع أكثر من 600 مليون شخص 
الحصول على الكهرباء. أما بالنسبة للمغرب، فإن 
التزام البنك بمبلغ 265 مليون دوالر سيساعد في 
تطوير محطتين للطاقة الشمسية “نورم” و“نورم 

إي” بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاوات.

بيع حصص في بنك تونس واإلمارات

قال بنك تونس واإلمارات: إن تونس وجهاز أبوظبي لالســتثمار يخططان لبيع حصة 
األغلبية التي لهما في البنك عن طريق طرحها 
في عطــاء ينتهي في 15 كانــون الثاني/يناير 
2018. ويتعلــق البيــع المزمــع بحصــة تبلغ 
77.8 % من رأســمال البنك، إذ تملك كل من 
تونس وأبوظبي 38.9 %. ويقدم المشورة في 

العملية بنك روتشيلد وكيه.بي.ام.جي تونس.

أسهم “دبي الوطني” في بورصة بيروت

وافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على طلب بنك بيروت الخاص بشــراء أسهم 
بنــك االمارات دبي الوطنــي، والذي يمتلك 2.091.133 ســهماً مدرجة في بورصة 
بيــروت، تشــكل نحو 7.56 % من مجمل اســهم بنــك بيروت، وهو يعــد رابع اكبر 
المســاهمين فيه. وكانت ادارة البنك قد تســلمت كتاباً من بنــك االمارات دبي الوطني 
يبلغها فيه نيته االنسحاب من المصرف وبيع حّصته. وقررت ادارة بنك بيروت شراء 

هذه الحصة. وتقدر قيمة الحصة المذكورة بنحو 40 مليون دوالر.

أكــد الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة بنك الكويت 
الوطـنـــي، عـصـــــام 
البنــك  توجــه  الصقر، 
للتوســع في الســعودية 
واإلمــارات ومصـــر، 
انعكاســـــات  متوقعــاً 
تعويم  لقــرار  إيجابيــة 
الجنيــه علــى القطــاع 

المصرفي المصري. 
وأشــار الصقر إلى توســع البنك الوطني في 15 دولة 
خــارج الكويت، موضحاً أن لدى البنك خطة للتوســع 
و”حصلنا علــى الموافقات الرقابية للتوســع بالمنطقة 
الشــرقية والرياض”. كمــا تحدث الصقــر عن توجه 
للتوســع في دولــة اإلمارات موضحــا أن “البنك يتجه 
لفتح المزيد من الفــروع في مصر، بخاصة في أغلب 

المناطق التي نحتاج للتواجد بها”.

“الوطني الكويتي” يتوسع
في السعودية واالمارات

عصام الصقر
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وافــق مجلــس المديريــن التنفيذيين لمجموعــة البنك 
الدولي، على برنامج مساندة إصالح التعليم في األردن 
بقيمة 200 مليون دوالر، حيث سيساعد البرنامج على 
توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة 
المبكرة، وتحسين تقييم التالميذ، كما ظروف التدريس 

والتعليم لألطفال األردنيين والالجئين السوريين.
ويبلغ عدد المســتفيدين من المشروع حوالى 700 ألف 
تلميــذ أردني والجئ ســوري، إذ سيســاهم في توفير 
التدريــب لحوالى 30 ألــف معلم ومعلمــة عبر جميع 

أنحاء البالد.

“البنك الدولي” يدعم تعليم االردن

“المركزي القطري” قادر على دعم الريال

أكــد محافظ مصرف قطر المركزي، الشــيخ عبد هللا 
بن ســعود آل ثاني، أن احتياطيات البنك وفيرة بما فيه 
الكفاية لدعم الريال القطري، وتحقيق أهدافه للسياســة 
النقديــة. وقال المســؤول القطري: إن مشــاريع البنية 
التحتية ســتنتهي في موعدهــا، وإن اقتصاد بالده ظل 
قوياً رغــم المقاطعة التي تفرضهــا أربع دول عربية 
علــى قطر، وأن التضخم مســتقر. وأظهــرت بيانات 
رسمية زيادة االحتياطيات والسيولة، التي تعد مؤشراً 
على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، إلى 36.1 

الشيخ عبد هللا بن سعود آل ثانيمليار دوالر في تشرين األول/أكتوبر 2017.

رصدت الســــعودية 
5 ملـيـــارات ريــال 
ســــعـودي )1.332 
مـلـيـــــــــــار دوالر 
أميركي( كدفعة أولى 
إلنشاء بنك صادرات 
برأســـمـال  جـديـــد 
30 مليــــار ريــــال 
)8 مليارات دوالر(، 

حســــبـما أعلــن وزيــــر الطاقة والصناعــة والثروة 
المعدنيــة الســعودي خالد الفالح، وذلك بهدف تشــجيع 

نشاط التصدير.
وتوصف بنوك التصدير واالســتيراد بأنها مؤسســات 
حكومية أو شــبه حكومية تضمن سالمة ونمو التجارة 
الخارجيــة للبالد. وتوفر هــذه المصارف أدوات مالية 
مخصصــة لحمايــة مصالــح المصدريــن مــن تعثــر 
المســتوردين فــي الســداد، بحيــث يتم فــي كل خطوة 
من مراحــل التجارة تحديد عمليات نقل المســؤوليات 
بوضوح لتجنب أي غموض قد يؤدي إلى التخلف عن 

السداد.

بنك للصادرات السعودية

خالد الفالح

عمالت رقمية بين اإلمارات والسعودية

تعمل االمارات مع البنك المركزي الســعودي على 
إصدار عملة رقمية تكون مقبولة في المعامالت عبر 
الحدود بين البلدين، حســبما أعلن محافظ مصرف 
اإلمــارات المركزي مبــارك راشــد المنصوري، 
الذي قال: إن العملة الرقمية ستعتمد على تكنولوجيا 
سلســلة الكتل وهي سجل مشترك للتعامالت يُحفظ 
على شبكة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة باإلنترنت 
بدالً من ســلطة مركزية. وعبّر البنكان المركزيان 
في السابق عن تشككهما إزاء العمالت الرقمية مثل 

“بتكوين”، إذ قال مصرف اإلمارات المركزي: إنه ال يعترف بها كعملة رسمية. لكن 
المنصوري قال: إن البنكين يرغبان في فهم أفضل لتكنولوجيا سلسلة الكتل.

مبارك راشد المنصوري

اتفاق بين الصيرفة اإلسالمية والهند الصغيرة

تعزيزاً لدوره الريادي في تقديم الخدمات 
االســالمية،  الشــريعة  مــع  المتوافقــة 
وقع نائــب الرئيــس التنفيــذي لألعمال 
المصرفية اإلســالمية في بنك مســقط، 
سليمان بن حمد الحارثي، ورئيس مجلس 
إدارة شركة الهند الصغيرة براديب ناير، 
مؤخــراً، علــى اتفاقية يكــون بموجبها 
ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية )من بنك 
مسقط(، المستشــار المالي لشركة الهند 

الصغيرة، في المشــروع الســياحي الذي تعتزم الشركة تنفيذه في المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم. ويتضمن المشــروع، فندق مــن فئة 5 نجوم ،ومنتجعات ومرســى 
لليخوت، ومجمعات تجارية متنوعة، باإلضافة إلى مجمع سكني متكامل يضم وحدات 

سكنية مطلة على الشاطئ.
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أكد وزيــر المالية 
الســوداني محمــد 
عثمان الركابي أن 
السودان سيخفض 
 18 إلــى  عملتــه 
في  للدوالر  جنيها 
كانون الثاني/ يناير 

2018 من سعر الصرف السابق 6.7 جنيه، موضحاً أن 
الخفض سيشمل ســعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن 
ميزانية عام 2018. وهبط الجنيه الســوداني بشدة أمام 
الــدوالر بعــد أن رفعت واشــنطن عقوبــات اقتصادية 
فرضت قبل 20 عاماً في تشرين األول/ أكتوبر 2017 
ما شــجع التجار على زيادة الواردات وســبب ضغوطاً 

على الموارد الشحيحة من العملة الصعبة.

السودان يخفض عملته

محمد عثمان الركابي

البنك الدولي يقرض المغرب

وافــق البنك الدولي على منح المغــرب قرضاً بقيمة 202 
مليون دوالر ســيخصص لدعــم خطة تنمية مدينــة الدار 
البيضاء، والتي رصد لهــا مبلغ 3.4 مليارات دوالر حتى 
سنة 2023. وبحسب بيان للبنك: إن هذا القرض المتفاوض 
عليه مع المغرب منذ العام 2014، يهدف إلى تعزيز قدرات 
مدينة الدار البيضاء في مجال االســتثمار والتنمية الشاملة. 
كما نقــل البيان عن مديرة مكتب البنــك الدولي في منطقة 

المغرب العربي، ماري فرانســواز ماري نيلي، أن المؤسسة المالية الدولية تطمح إلى 
مواكبة العاصمة االقتصادية للمغرب في تعزيز دورها الريادي في االقتصاد المحلي.

ماري فرانسواز ماري نيلي

سويسرا تحقق في حسابات عمالء سعوديين

ذكرت صحيفة فايننشــال تايمز نقالً عن مصادر أن  بنوك سويســرية قدمت بالغات 
عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عمالئها السعوديين، إلى المكتب السويسري 
لمكافحة غســل األموال وهو جزء من دائرة الشــرطة االتحادية. وتعكس هذه العملية 
تعرض البنوك في سويسرا لضغوط وارتباكات عقب اكتشاف انتهاكات للقوانين التي 

تحكم غسيل األموال والفساد. وقالت المصادر: 
إن المحادثات الســرية بين السعودية والقطاع 
المصرفي السويسري لها عالقة بحملة الفساد. 
وأشارت المجلة إلى أن هناك بالفعل اتصاالت 
 Credit بين السعودية وبنوك سويسرية منها
Suisse وUBS لهــا عالقة باكتتاب عمالق 

النفط السعودي “أرامكو”.

التوقف عن تمويل مشاريع للنفط والغاز

كشــف البنك الدولــي عن نيته التوقــف عن تمويل 
مشــاريع المنبــع للنفــط والغــاز بعد العــام 2019 
باستثناء بعض مشاريع الغاز في الدول األكثر فقراً 
في ظروف استثنائية، وهو إعالن اجتذب إشادة من 
الجماعات المدافعة عن البيئة. وجاء اإلعالن بعدما 
أبلغ الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون عشــرات 
من زعماء العالم ورؤساء الشركات في قمة للمناخ 
أنهم يخســرون المعركة ضد تغيــر المناخ، ويجب 
عليهــم أن يتخذوا إجــراءات. وقالت جماعة “أويل 

تشنج انترناشونال”، المدافعة عن البيئة، إنه حان الوقت ألن تتوقف جميع المؤسسات 
والدول والمســتثمرين واألفراد الذين ما زالــوا أعضاء في اتفاقية باريس، عن تمويل 
أنــواع الوقود األحفوري. ورحبت جماعة غرينبيس )الســالم األخضر( المدافعة عن 
البيئة بهذه الخطوة قائلة: إن البنك الدولي أرســل تصويتاً قوياً بعدم الثقة في مســتقبل 

صناعة الوقود األحفوري. وحثت البنوك على أن تتخذ نفس الخطوة.

إيمانويل ماكرون

أكــد محافــظ مؤسســة النقد 
أحمــد  الســعودي  العربــي 
الخليفــي أنــه ال توجــد أي 
نوايا لتغيير سياســة ســعر 
الصرف التــي تربط الريال 
السعودي بالدوالر، موضحاً 

أن المملكة لديها أدوات وفيرة للتعامل مع زيادة في أسعار 
الفائدة األميركية. ومن بين األدوات التي ذكرها نافذة البنك 
المركــزي لإلقراض وما لديــه من احتياطيات وعملياته 
المفتوحة في السوق. وقد جاء كالم الخليفي خالل مؤتمر 
صحفي في الرياض عقب اإلعالن عن ميزانية السعودية.

السعودية ال تعتزم تغيير سعر الريال

أحمد الخليفي

حــذّر مصــرف مورغــان ســتانلي عمالءه مــن مغبة 
االســتثمار فــي البيتكويــن، )عملة رقميــة تعتمد على 
التشــفير، وتتميز بـ“ال مركزيتهــا”(، والتي انخفضت 
بشــكل دراماتيكــي مؤخــراً. وأرســل فريــق محللــي 
مورغان ســتانلي بقيادة الخبير جيمس فوســيت مذكرة 
لعمالء المصرف، مشــيراً إلى أن الكلفة الحقيقية للعملة 
اإللكترونية هو الصفر، وإنه من المستحيل تقدير القيمة 
الحقيقة لها، وهي ليست عملة بالمعنى الكامل كونها غير 
مرتبطة بأسعار فائدة، كما أنها ليست بديالً عن الذهب.

مورغان ستانلي:
البيتكوين يساوي صفراً

19



20

عالم البنوك

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

تمر بها المنطقة ووفّرت هذه الق��روض الممنوحة من المصارف، 
وعلى مس��ؤوليتها، آالف الوظائف ودعمت الطلب الداخلي، الفتاً 
إلى أّن النمو المتوقّع لهذا العام هو بحدود 2,5 % ونس��بة التضخم 

هي بين 3 % و3,5 %.
وأوضح أن الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها مصرف لبنان أسبوعياً 
تدل بوضوح على محدودية التأثيرات التي تعّرضت لها األس��واق 
النقدية في لبن��ان بس��بب األزمة السياس��ية، مؤكداً على اس��تمرار 

االستقرار، خصوصاً بعد عودة األسواق إلى نمط هادئ.
وفيما يتعلّ��ق بالتط��ورات المصرفية والمعايي��ر المطلوب تطبيقها 
دوليا، أشار س��امه إلى أن تطبيق هذه المعايير أمر ضروري لكي 
يبقى القطاع المصرف��ي اللبنان��ي منخرطا في القط��اع المصرفي 
العربي وفي العولمة المصرفية، وقد طبّق لبنان كل ما هو مطلوب  
لكي تك��ون المعايير المطبق��ة في القط��اع المصرف��ي متوافقة مع 
مقررات بازل3 وتج��اوزت م��اءة القطاع المصرف��ي ال�15 %. 
كذلك، فرؤوس األموال متوفرة لتطبيق معيار ال���IFS9، الفتاً إلى 
أن القطاع المصرفي لديه ما يكفي من االحتياط لمواجهة أي تباطؤ 

اقتصادي إن حصل خال األعوام القادمة.
أما بالنسبة لموضوع االمتثال للتشريع الدولي، أشار سامه إلى أن 
اآلليات الموضوعة وفعالية دوائر االمتث��ال في المصارف اللبنانية 
كفيلة بتأمين اإلطار الصحي��ح لتنفيذ التزام لبنان باحت��رام القوانين 

الصادرة عن الدول التي نتداول بعملتها أو نتعامل مع مصارفها.

دور القطاع المصرفي في التنمية االقتصادية واإلعمار

جاء كام الحاكم س��امه خال المؤتمر المصرفي العربي السنوي 
لعام 2017 الذي نظمه اتحاد المصرف العربية بالتعاون مع اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االس��كوا( في فندق فينيسيا - 
بيروت، تح��ت عن��وان: “توأمة اإلعم��ار والتنمية: مع��اً لمواجهة 
التحدي��ات االقتصادي��ة”، وذل��ك برعاية وحض��ور رئيس مجلس 
ال��وزراء اللبناني  س��عد الحريري، وبحض��ور أمين ع��ام جامعة 
الدول العربية احمد أبو الغيط، وبمش��اركة وزراء وحكام مصارف 
مركزي��ة عربية، ونح��و 500 ش��خصية قيادية مصرفي��ة عربية، 
وممثلون ع��ن أهم المؤسس��ات اإلقليمي��ة العربية وس��فراء عرب 

وأجانب وهيئات اقتصادية.
وق��د ناق��ش المؤتمر 5 مح��اور تتعل��ق بإع��ادة اإلعم��ار والتنمية 

والتحديات التي تواجه االقتصادات العربية.

تحفيز القطاع الخاص وتشجيع اقتصاد المعرفة
وأشار س��امه إلى أّن مصرف لبنان كان قد بادر وأطلق تحفيزات  
للقطاع الخاص عب��ر دعم الفوائ��د للقروض الس��كنية والقروض 
اإلنتاجية، كما وأنّه أصدر تعميما لتشجيع اقتصاد المعرفة الرقمي 
وهو قطاع واعد في لبنان ليحتل لبنان وبعد أربع س��نوات المرتبة 
األولى في منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا بين البلدان المبتدئة، 
والمرتبة الثامنة في العالم تبعاً للمؤسس��ة البريطانية GEM، وقد 
نتج عن ذلك، أن حافظ لبنان على نم��و إيجابي في ظروف صعبة 

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه أّن للقطاع المصرفي أهمية كبيرة في التنمية االقتصادية. فبانفتاح 
المصارف على المجتمع بكل شرائحه، يساهم القطاع المصرفي في تطوير  وتنمية االقتصاد من خالل الخدمات 

المصرفية المتنوعة التي يقّدمها.
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مس��ألة “التحديّات االقتصادية واإلعمار والتنمية” تأتي في صلب 
اهتمامات اتحاد المصارف العربية.

وقد ش��هد المؤتمر تكريم محافظ البنك المركزي المصري، طارق 
عام��ر، بجائ��زة “محافظ الع��ام 2017”، كم��ا تم تكري��م الرئيس 
التنفي��ذي للبنك المرك��زي العمان��ي الس��ابق، حمود بن س��نجور 
الزدجالي، والمستش��ار الس��ابق في المجلس االحتياط��ي الفدرالي 

األميركي، سركيس يوغورادجيان، بجائزة “اإلنجاز”.

توصيات المؤتمر
خرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها:

• إجراء مس��ح وتقيي��م دقيق لحج��م الخس��ائر الفعلية الت��ي خلفتها 
الحروب بحس��ب القطاع��ات االقتصادية كمقدم��ة لوضع تخطيط 

واقعي لعملية االعمار والتنمية.
• الطلب الى اتحاد المصارف العربية تشكيل لجنة متابعة للتواصل 
مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية 

لبحث مسألة اإلعمار والتنمية في منطقتنا العربية. 
• إنش��اء مصرف إقليمي على غرار المصرف اآلس��يوي إلعمار 
المنطقة، واالس��تفادة من طريق الحرير الصيني الخاص بالمنطقة 

العربية، بإنشاء طريق حرير عربي لإلعمار والتنمية.
• تكليف اتحاد المصارف العربية ببذل الجهود لتوحيد المواقف بين 

القطاعين العام والخاص.
• أكد المؤتمرون أن االس��تثمار في اإلنس��ان العرب��ي يعتبر حجر 

األساس للقيام بنهضة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
• انخراط قطاع األعمال والمس��تثمرين والشركات في جهود جدية 

إلعادة اإلعمار، شرط أن تكون هذه الجهود تكاملية وتكافلية.
• حث المص��ارف العربية من خ��ال اإلمكانات المالية والبش��رية 
الكبيرة التي تمتلكها على المس��اهمة بش��كل فعال في تعزيز التنمية 

االقتصادية، ومشاريع إعادة اإلعمار في الدول العربية.
• مواءم��ة التحدي��ات االقتصادية المقبل��ة، مع متطلب��ات اإلعمار 
والتنمية، مع دعوة منظم��ات اإلغاثة المحلي��ة واإلقليمية والدولية، 
الى عدم حصر جهودها في توفير الضروريات الحياتية والحاجات 
األساس��ية للمتضرري��ن، بل ال��ى توجيه خط��ط اإلغاث��ة لتمرير 

مساعدات للتنمية.
• التأكيد على دور المجتمع الدولي والمؤسس��ات الدولية في تمويل 

خطط إعادة اإلعمار والتنمية.
• توس��يع نطاق التع��اون االقتص��ادي العربي ليرتفع م��ن مرحلة 

التجارة العربية البينية الى مستويات االستثمار المشترك. 
• عقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وخلق تجمعات 

عماقة لتشجيع االستثمار العابر للحدود.
• وض��ع خارطة طري��ق للنهوض بالمرحل��ة المقبل��ة ترتكز على 
5 مح��اور هي: االس��تقرار، وضم��ان صاب��ة االقتص��اد والنمو 
التكنولوجي��ا، والتعلي��م وتحس��ين  الحوكمة.االحتوائ��ي، واالس��تفادة م��ن 

واعتب��ر أن تطوير أنظمة الدفع أساس��ي للتنمي��ة االقتصادية، الفتاً 
إلى أّن مصرف لبنان يسعى إلى تطوير أنظمة الدفع هذه عبر خطة 
يهدف من خالها إلى ترسيخ األمان  في التبادل اإللكتروني إضافة 
إلى وضع  القوانين الازمة وتطوير التقني��ات الضرورية من أجل 

التوّصل إلى العملة الرقمية كوسيلة دفع إضافية.

دور محوري في تعزيز االقتصادات وإعادة اإلعمار
بدوره، أكد رئيس اتح��اد المصارف العربية معالي الش��يخ محمد 
الجراح الصب��اح أن “قطاعاتن��ا المصرفية العربي��ة، تتمتّع بدور 
طليعي ومميّز في مرحل��ة تأمين التوازن المطل��وب لاقتصادات 
العربية وخصوصاً بالنسبة إلى التنمية المس��تدامة، وذلك باعتبار 
أّن المص��ارف العربي��ة ال تنقصه��ا اإلمكان��ات وال الكف��اءات 
وال الم��وارد البش��رية، ب��ل ينقصها األم��ن واالس��تقرار ووضع 
االس��تراتيجيات والخطط الداخلية للتعامل مع مجريات األحداث، 
حيث يقدّر حج��م االئتمان ال��ذي منحه القط��اع المصرفي العربي 
حتى نهاية عام 2016 بحوالى 1.9 تريليون دوالر، وهو ما يشّكل 
نحو 77 % من حجم الناتج المحل��ي اإلجمالي العربي، إضافة إلى 
الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع ف��ي تعميم المنتجات والخدمات 
المالي��ة والمصرفية على الع��دد األكبر من األفراد والمؤسس��ات، 
وخصوص��اً التوّجه إلى فئات المجتمع المهّمش��ة م��ن ذوي الدخل 
المحدود، وه��ذا ما يمثّل عاماً أساس��ياً لتحقيق التنمية المس��تدامة 
وتحسين مستوى المعيش��ة، وتمكين المرأة، وتمويل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمّو االقتصادي.
من جهت��ه ، اعتبر رئي��س مجلس الهيئ��ات االقتصادية ف��ي لبنان 
عدنان القص��ار أن الوض��ع العربي ب��ات يتطلب صح��وة عربية 
حقيقية، وتعاون��اً عربياً فعّاالً، م��ن أجل إعادة العال��م العربي إلى 
س��ّكة النمو والتق��دم والتطور من جدي��د، وتحقيق الرفاه المنش��ود 
لمواطنيه، مؤكداً أنه “ال بد م��ن وضع التكامل االقتصادي العربي 
على س��ّكته الصحيحة، باتجاه إنش��اء الس��وق العربية المش��تركة 
بالس��رعة الممكنة، مما يرفع من الناتج المحل��ي، وفرص العمل، 
وتعزي��ز التب��ادل التج��اري واالس��تثماري، على مس��توى العالم 

العربي ككل”.
وأكد القصار أن “هناك دور محوري وأساس��ي للقطاع المصرفي 
العربي في عمليات إعادة اإلعمار واإلنماء في دولنا العربية، وذلك 
بالتعاون مع الصناديق الس��يادية، وصناديق اإلنماء وبنوك التنمية 

العربية”.
م��ن ناحيت��ه، أش��ار األمين الع��ام لجامع��ة ال��دول العربي��ة أحمد 
أبو الغي��ط، ال��ى أن “هن��اك رغبة واضح��ة لدى قط��اع األعمال 
والمس��تثمرين والش��ركات لانخ��راط ف��ي جه��ود ج��ادة إلعادة 
اإلعمار، وان العالم العربي يمتلك من اإلمكانيات المالية والطاقات 

البشرية ما يسمح ببناء المدن التي هدمت بأفضل مما كانت”.
أم��ا رئيس جمعية مص��ارف لبنان ورئي��س مجل��س إدارة االتحاد 
الدولي للمصرفيين العرب، جوزف طربيه، فأش��ار بدوره إلى أن 



22

عالم البنوك

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

بمبلغ يزيد عن 35,5 مليار ليرة سورية.
أما في ما يتعلق بالقروض االنتاجية، فالمص��رف ما زال متوقفاً عن 
منح هذه الق��روض، وهو حالياً بصدد إع��داد التعليمات لمنح قروض 
إنتاجية للفعالي��ات المهنية والحرفية والمش��افي والمختب��رات ودور 

االشعة.
الفوائد التي يدفعها المصرف على الودائع:

فائدة الحس��اب الجاري للقطاع الخاص 1 % تحس��ب وتضاف كل 6 
أشهر. فائدة  حس��اب التوفير حتى المليون 9 %، وفوق المليون 1% 

تحسب وتضاف كل 6 أشهر.
الودائع ألجل: لمدة ش��هر إلى 3 أش��هر فائدتها 7 %. لمدة 6 أش��هر 
8 %. لم��دة 9 أش��هر 9 %. لم��دة س��نة 10 %. لم��دة 18 ش��هراً                

10,50 %، ولمدة سنتين 11 %.
وعن تطور نش��اط المصرف، قال حم��رة: إن الودائ��ع ارتفعت من 
85639 ملي��ون ليرة س��ورية ف��ي 30/11/2016، إل��ى 100904 
ملي��ون ف��ي 30/11/2017. أما التوظيف��ات فارتفعت م��ن 18683 
مليون لي��رة ال��ى 33294، وحصيلة ش��هادات االس��تثمار ارتفعت 
من 69599 مليون ليرة س��ورية إلى 99780 مليوناً. ويعزى س��بب 
ارتفاع الودائع بش��كل رئيس��ي إلى ارتفاع رصيد الحسابات الجارية 
والتوفير نظراً لثقة المتعاملين بالمصرف والس��معة الجيدة التي يتمع 
بها. ويعود س��بب ارتفاع التوظيفات إلى استئناف منح قروض الدخل 
المحدود اعتباراً من 1/12/2015. أما سبب ارتفاع حصيلة شهادات 
المطبق عليها حالياً مقارنة مع األوعية االدخارية.االس��تثمار، فيعود إلى المرونة التي تتمتع بها، ومعدل الفائدة المرتفع 

حمره: زيادة الودائع والتوظيفات لـ“التسليف الشعبي”

مهمة المصرف
تأس��س مصرف التس��ليف الش��عبي عام 1966، ويبلغ ع��دد فروعه 
65 فرعاً منتشرة في المحافظات الس��ورية. وهو يقوم بفتح حسابات 
)جارية وتوفير(، كما يتم قبول الودائ��ع بمختلف أنواعها، إضافة إلى 
منح تسهيالت ائتمانية على شكل )قروض، س��لف، كفاالت...(. كما 
يقوم المصرف بإصدار ش��يكات مصدقة، وتقدي��م خدمات مصرفية 
الكتروني��ة مثل إصدار بطاق��ات الصراف اآلل��ي. ويتميز المصرف 
عن باقي المصارف، وفق الدكتور حمره بإصدار شهادات االستثمار 

بمجموعاتها الثالث أ - ب - ج.
آ- المجموعة )أ( ذات القيمة المتزايدة )المضافة(:

هي ش����هادات تب��اع بس���عر اإلص�دار بفئات متع�ددة 1000، ومدة 
الشهادة 10 س��نوات من بدء س��ريان الفائدة عليها، وتس��تحق الفائدة 
وتضاف كل 3 أش��هر، وتدفع الفوائد عند اس��ترداد الش��هادة. ويمكن 
االقتراض بضمانتها من مصرف التسليف فقط ضمن شروط يقررها 

المصرف.
وتشكل المجموعة )أ( الحصة األكبر من إجمالي الشهادات.

ب- المجموعة )ب( ذات العائد الجاري الممنوح:
هي شهادات تباع بسعر اإلصدار، وتصدر بفئات متعددة 5000. مدة 
الشهادة 10 سنوات من بدء سريان الفائدة عليها، والتي تستحق وتدفع 

كل ستة أشهر بموجب قسائم.
ج-  المجموعة )ج( ذات الجوائز:

هي ش��هادات تباع بس��عر اإلصدار وتص��در بفئات متع��ددة )100، 
500، 1000، 5000(. لي��س له��ا مدة اس��تحقاق، وتدخل الش��هادة 
في السحب الش��هري ما دامت الش��ه�ادة في حوزة المتعامل، ويجوز 
اس��ترداد قيمتها في أي وقت بقيمة اإلصدار. ويمكن أن تربح الشهادة 
أكثر من جائزة في السحب الواحد بس��بب عدد أرقام الفرص المعطاة 
لها، حيث تعطي أرق��ام فرص بعدد المئات في قيمته��ا. وتتغير أرقام 

فرص كل سحب نتيجة إلعادة ترتيب الفرص والفروع والترقيم.
ويس��قط حق الرابح بالجائزة بعد م��رور عامين عل��ى تاريخ إجراء 
الس��حب، حيث يتعامل المص��رف مع كل أن��واع الزبائ��ن من تجار 
وصناعيين وحرفيين ومهنيين واش��خاص عاديين، كم��ا يتعامل مع 
ذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة، المدنيين والعسكريين من 

خالل فتح حسابات ومنح قروض وتقديم كل الخدمات المصرفية لهم.
القروض التي يمنحها المصرف:

يمنح مصرف التسليف الشعبي قروض دخل محدود للعاملين الدائمين 
في الدولة، من مدنيين وعسكريين بس��قف ال يتجاوز 500 ألف ليرة 
سورية، وفائدة قدرها 7 % لمدة 60 شهراً )5 سنوات(. وقد بلغ عدد 
القروض المنفذة منذ 1/12/2015 ولغاية 30/11/2017 )93477( 

بمنح  المصرف مستمر  أن  الدكتور محمد حمره  الشعبي في سورية  التسليف  لمصرف  العام  المدير  أكد 
قروض دخل محدودة للعاملين الدائمين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

أما في ما يتعلق بالقروض االنتاجية، فالمصرف ما زال متوقفًا عن منحها، وهو حاليًا بصدد إعداد التعليمات 
لمنح قروض إنتاجية للفعاليات المهنية والحرفية والمشافي والمختبرات ومراكز االشعة.

محمد حمره
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البكيرة بعد الدعم من قبل الدولة أصبح 990500 ليرة س��ورية، ومن ثم يس��تكمل 
الملف االئتمان��ي للمربي عبر كت��اب الى المؤسس��ة العامة للمباقر لتس��ليمه العدد 

المتفق عليه في القرض.

أما االوراق المطلوبة من قبل المصرف فهي:
اثبات ملكية عقارية أو عقد إيجار أو مزارعة أو شراكة، وفي حال لم يتجاوز العدد 
المطلوب 2 بكيرتين فال يحتاج ترخيصاً فنياً للحظيرة، واذا تجاوز 2 بكيرتي أبقار 

يحتاج الى ترخيص فني للحظيرة.

تقدم الضمانات الالزمة، اما عقارية او شخصية كفالة موظفين مع بيانات رواتب، 
وصور هويات شخصية للمدين والكفالء.

أما آلية الحصول على بكيرة نقداً:
فيتم تس��ديد قيمتها في صندوق الفرع ومن ثم يقوم الفرع بتزويد بكتاب المؤسس��ة 
العامة للمباقر لتسليمه العدد المطلوب بما ال يتجاوز البكيرتين إذا كانت التربية من 

دون ترخيص، وبما اليتجاوز 5 بكاكير بقر للحظائر المرخصة.

919750 ليرة سورية.ولفت المص��رف الزراع��ي التعاوني الس��وري إل��ى أن قيم��ة البكيرة نق��داً  تبلغ 

“الزراعي التعاوني” يحدد آلية وضمانات شراء األبقار

حدود التمويل
ق��ال إبراهي��م زي��دان: إن التمويل يتوف��ر لجميع 
المربين بح��دود 2 بكيرتين للتربي��ة المنزلية، أي 
لمن ليس لدي��ه ترخيص فني لمزرع��ة أبقار، أما 
من لديه ترخيص��اً، فيتم تمويله بم��ا ال يتجاوز 5 

بكاكير أبقار.

وانطالق��ا من ح��رص المص��رف على تبس��يط 
ح��دد  الفالحي��ن،  أم��ام  وتس��هيلها  االج��راءات 
المصرف، وف��ق مدي��ره، الضمان��ات المطلوبة 
بالنسبة إلى التربية المنزلية بما ال يتجاوز بكيرتي 
أبقار كفالة موظفين في القطاع الع��ام حصراً بما 
يغطي 150 في المئة من قيمة القس��ط الس��نوي، 
مثال )اذا كان القس��ط الس��نوي للبكي��رة مئة الف 
ليرة سورية يفترض وجود رواتب سنوية للكفالء 

بقيمة 384 ألف ليرة سنوية على االقل(.
 

أما الكفالة العقارية، فتتوزع عل��ى أي عقار غير 
مثقل بأي إشارة تقيد حق الملكية وقيمته التقديرية 
تغطي 120 ف��ي المئة م��ن قيمة كام��ل القرض، 
ويقبل أي نوع من العقارات )من��زل أو مدجنة أو 
حظيرة أو مس��تودع أو أرض زراعية أو أراض 
عقارية(، وفي حال وجود أي إش��ارة رهن للغير 
على العقار تس��تبعد قيمته��ا من القيم��ة التخمينية 
للضمان��ة، والباق��ي يؤخذ ضمان��ة للقرض، وفق 
آلية الحصول على بكيرة كق��رض من المصرف 

الزراعي. 

الطلبات
يتقدم طالب البكيرة كما يقول زي��دان، بطلب الى 
أي فرع من فروع المص��رف الزراعي التعاوني 
بحس��ب عائدية العقار مكان تربية األبقار ويدفعه 
سلفة بواقع 25 في المئة من قيمة البكيرة أي مبلغ 
بح��دود 247625 لي��رة س��ورية، علم��اً أن قيمة 

وضع المصرف الزراعي التعاوني السوري ضمانات مطلوبة لتربية األبقار، وأعلن المدير العام للمصرف ابراهيم 
زيدان أنه انطالقًا من توجهات رئاسة مجلس الوزراء في دعم الثروة الحيوانية وتجديد قطع االبقار وترميمها 
االبقار  بيع  تعليمات  عن  يعلن  التعاوني  الزراعي  المصرف  فإن  الحيوانات،  مربي  ودعم  العمل  فرص  وتأمين 
المستوردة من المانيا للمربين والبيع حصراً لبكاكير األبقار المستوردة عن طريق المؤسسة العامة للمباقر 

في فروع المصرف الزراعي المنتشرة بالمحافظات (مناطق آمنة).

ابراهيم زيدان
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صــــرف الجنيــــه، ومعالجــة كل الوســـــائــل 
والســــلع  الصــادرات  ســــلع  تهريــب  لوقــف 
المدعومة لدول الجوار، إضافة إلى ترشيد السفر 
الحكومــي إال للضرورة القصوى، وربط ســــفر 
ممثلــي الهيئــات والشــركات الحكوميــة بموافقة 

مجلس الوزراء.
وأشــــار الركابي، إلى أنه مـن بيــن القــرارات، 
تنظيــم عمليــات االســتيراد واإلجــراءات غيــر 
اإلداريــة، ووقف تمويل التجــارة المحلية موقتاً، 
وتحديــد ســــقف خدمــة تحويل الرصيد حســـب 
ما يتفــق عليه بنك الســودان المركــزي ووزارة 

الحكومة السودانية تقرر إجراءات لوقف تراجع الجنيه

شهدت العملة السودانية حالًة من عدم االستقرار، فمنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بدأ الجنيه 
يفقد قيمته تواليًا، حيث راوح سعره بين 23 - 28 جنيهًا مقابل الدوالر األميركي، األمر الذي دفع الحكومة 

التخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على مستوى محدد لقيمة العملة ومنعها من التدهور أكثر.

التقلبــات التي صاحبت الجنيــه أدت إلى 
تراجع حركة األســواق بشــكل ملحوظ، 
وقام كثير من الشــركات بإيقاف أنشطته 

وتعامالته.
ويأتي الضغط علــى العملة بعدما رفعت 
الواليات المتحدة العقوبات عن السودان؛ 
وهو مــا أدى لزيادة الطلــب على العملة 
األجنبية من تجار يريدون االســتفادة من 

األسواق الخارجية.

سياسات ستسهم في االستقرار
األمــور المتفاقمة دفعــت الجتماع رفيع 
المســتوى جمع الرئيس الســوداني عمر 
البشــير ووزيــر الماليــة ومحافــظ البنك 
المركزي، وعدد من المسؤولين، لمناقشة 

الوضع الراهن.
وفــي هــذا الصدد، أعلــن وزيــر المالية 
الســوداني محمــد عثمــان الركابي، عن 
اتخاذ قرارات اقتصادية وقانونية جديدة، 
إلصالح األوضاع الماليــة وإنقاذ الجنيه 
من التدهــور أمــام الــدوالر األميركي، 
منوهاً بــأن االجتمــاع مع البشــير أجاز 
سياســيات عدة وقرارات للمدى القصير 
فــي  ستســهم  والطويــل،  والمتوســط 
االســتقرار االقتصادي والمالــي للقطاع 

الداخلي والخارجي للبالد.
أضــاف الركابــي، أن السياســيات التي 
اتخــذت للمدى القصيــر، تتمثل في وقف 
شراء الشــركات الحكومية للنقد األجنبي 
حاليــاً، وتنظيــم أعمالهــا للشــراء فــي 
المســتقبل عبر البنك المركزي، وتوجيه 
التمويــل المصرفــي نحــو مشــروعات 
إنتاجيــة حقيقة، إلى جانب مراقبة وتنظيم 
مشتريات الشــركات ذات السيولة العالية 

من النقد األجنبي.
وشــملت اإلجراءات أيضاً، تعزيز سعر 

االتصاالت.
وإضافــة إلــى ذلك، فــإن بنك الســودان 
ســيتخذ سياســات تجــاه شــراء الذهــب 
لضمان انســياب عائداته داخل االقتصاد 

الرسمي، ومنع تهريبه للخارج.
مــن جهتــه، تعهــد محافــظ بنك السودان 
المركــزي حــازم عبــد القــادر، باتخــاذ 
إجراءات مشــددة مع المصدريــن الذين 
ال يعيـــدون حصيلــــة الصــادرات إلــى 
داخــل البالد، مشــيراً إلــى أن العقوبات 
تتضمــن حظــر تعاملهــم مــع الجهــاز 
التصديــر،  المصرفــي، وإيقافهــم عــن 

وعقوبات إضافية.

حملة أمنية على المضاربين
وفي خطوة أخرى، شــنت قــوات األمن 
الســودانية حملةً على الســوق الســوداء 
لكبــح التعامــالت التــي قوضــت النظام 
المصرفــي، وهــو مــا أدى إلــى تراجع 
حركة بيــع العملة، في حين توقف بعض 
المســتوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة 
تقلص المعروض من الدوالر. وشــهدت 
العاصمــة الســودانية، الخرطوم، وجوداً 
أمنيــاً مكثفــاً حــول المناطــق التجاريــة 
التي غالباً ما تشــهد تعامالت في الســوق 

السوداء.
ووفقــاً لتصريحــات النائــب العــام عمر 
محمــد أحمــد، فــإن توجيهــات مشــددة 
صــدرت للنيابات العامــة والمتخصصة 
بتوجيــه اتهامات للمتاجريــن بالعمالت، 
والعاملين في تهريب الذهب، والسماسرة 
والمتعامليــن فــي النقــد األجنبــي خارج 
الدوائــر الرســمية، تحت بنــود تخريب 
االقتصــاد الوطنــي، واإلرهاب وغســل 
لإلعدام والسجن المؤبد.األموال، وقــد تصل عقوبات هــذه التهم 

حازم عبد القادر

توجيهات مشددة

صدرت

للنيابات العامة

قد تصل عقوباتها

لإلعدام

والسجن المؤبد
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ويت��م إدخ����ال ه����ذه التعليم��ات البرمجي����ة م��ن قب��ل قراصنة 
اإلنترنت المتس����للين، الذين يس�����ت�غلون نق��اط ضعف الحماي��ة 
األمينة لبعض المواقع أو البرام��ج المتاحة على صفحات المواقع. 
وبإم��كان قراصنة تعدي��ن العم��ات الرقمية تش����غيل برمجي�ات 
التعدي�ن انطاقاً م�ن كمبيوتراتهم الخاصة من أج�ل جني المكاسب 

الكبيرة.

األكثر شهرةً وشعبيةً
غي�ر أن إنجاز ه���ذه العملي��ة يتطل����ب درج��ة عالية م��ن ق�درة 
المعالجة الحاسوبية، وهو ما يفسر انتش��ار صفحات ومتصفحات 
تعدين العم��ات الرقمية بكثرة مؤخراً. وعل��ى الرغم من أن قدرة 
المعالج��ة الحاس��وبية للجه��از الواحد هي أق��ل بكثير مم��ا تقدمه 
األجه��زة المتخصص��ة، إال أن القدرة عل��ى اس��تغال الكثير من 
المس��تخدمين، وعبر مواقع مختلفة، بإمكانه االس��تعاضة عن هذا 

األمر.

ويعتب��ر موق��ع Coinhive من أكث��ر متصفحات التعدين ش��هرةً 
وش�����عبيةً، فهو يق����دم ألصح��اب الموقع أج����زاًء من نصوص 
“الجاف��ا س���كريب�ت” الخاص����ة بأجه�����زة مس���تخدم�ي الموقع 
م�ن أج�ل س�����ه�ول�ة العمليات وتكامله���ا. وبالرغ��م من أن ه��ذه 

أليكس هنكليف

قراصنة اإلنترنت يستخدمون العمالت الرقمية

اس��تناداً لنتائج “غوغل تريندز”، نجد بأن عمليات البحث العالمية 
س��عياً وراء “ش��راء البيتكوين” تخطت بكثير عمليات البحث عن 
“شراء الذهب”، بعدما تجاوز عمليات البحث السابقة عن “شراء 

الفضة”.

عملية تعدين العملة
بطبيعة الحال، لم يتم تجاه��ل مجرمي اإلنترنت هذه الطفرة الهائلة 
في أس��عار صرف البيتكوين وغيرها من العم��ات الرقمية. فمنذ 
بعض الوقت إلى اآلن، اس��تخدم قراصنة اإلنترنت، وفقاً لش��ركة 
بالو ألت��و نتوركس، هذه العمات لتس��هيل عملياتهم، فعلى س��بيل 
المثال أصبح��وا يطلبون دفع المبال��غ من أجل تحري��ر ضحاياهم 
من برمجيات الفدية الخبيثة عن طريق حس��ابات خاصة بالعمات 
الرقمية، وقد عزز من انتش��ار هذه الطريقة ارتفاع قيمة العمات 
الرقمية، فضاً ع��ن ميزة عدم الكش��ف عن هوي��ة المتعامل التي 
توفرها العديد م��ن محافظ العم��ات الرقمية، مقارن��ة بالعمليات 

المصرفية التقليدية.

في المقاب��ل، أدى القل��ق الكبير من تعاظ��م قيم العم��ات الرقمية 
إلى ابتعاد الكثير م��ن الناس عنها. ومع ذلك، كش��فت نتائج أحدث 
التحقيقات التي أجراها باحثون لدى ش��ركة بال��و ألتو نتووركس، 
أن البعض منا يساهم في جني ثروات من العمات الرقمية لصالح 
آخري��ن، م��ن دون علمنا أو حت��ى حصولن��ا على ج��زء من هذه 

المكاسب.

ويتم هذا األمر ع��ن طريق عملي��ات االحتيال الت��ي تتعلق بكيفية 
تجميع العمات الرقمي��ة، فعملية تعدين العمل��ة الرقمية تعتبر من 
العمليات المعقدة والمجهدة برمجياً، والتي تتطلب مش��اركة العديد 
من أجه��زة الكمبيوت��ر ضمن ش��بكة العمل��ة الرقمي��ة، وبأقصى 
طاقتها، من أجل التحقق من سجل المعاملة الواحدة، وهو ما يدعى 
بتقنية البلوك تش��ين، األمر ال��ذي ينتج عنه الحص��ول على العملة 

الرقمية بالمقابل.

فالعديد من المواقع االلكترونية تحتوي على تعليمات برمجية تقوم 
باس��تخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بزوار الموقع س��راً من أجل 

تعدين العمات الرقمية ذات القيمة العالية.

اجتاحت موجة العمالت الرقمية العالم بأسره، والذي شهد تقلب أسعار صرف البيتكوين ارتفاعًا وانخفاضًا، 
حيث تابعت وسائل الصحافة واإلعالم معدالت النمو المتسارعة وغير المسبوقة لهذه العملة الرقمية، بدءاً 
من ارتفاع سعر صرفها من 0 دوالر أميركي ليسجل 1000 دوالر خالل 1789 يومًا، ومن ثم من 1000 دوالر إلى 

2000 دوالر خالل 1271 يومًا، ومن 6000 دوالر إلى 7000 دوالر خالل 13 يومًا فقط.
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مواقعها، من ضمن قائمة المواقع ال���2000 األكثر زيارةً من قبل 
المستخدمين )وفقاً لتصنيف مؤشر أليكسا Alexa لحركة البيانات 

على الشبكة(.

وبالرغم من أن معظم المس��تخدمين الذين يش��اركون في عمليات 
تعدين العمات الرقمية من دون علمهم في الوقت الراهن، هم من 
األميركيين، إال أن عدد الضحايا من األوروبيين واآلس��يويين آخذ 

في االرتفاع”.

طريقة حل هذه المشكلة
هناك بعض الطرق المتبعة من أجل تأمين الحماية ضد هذا التهديد 
المتس��ارع النمو، حيث من األهمية بمكان حظ��ر عناوين الروابط 
التي تس��تضيف ملفات الجافا س��كريبت الخاصة بموقع كوينهيف 
Coinhive، فه��ي تقوم باس��تهاك م��وارد النظ��ام دون معرفة 

المستخدمين أو موافقتهم.

 Adblock وبإمكان إضاف���ات المتصفح��ات الش����هيرة، مث���ل
Plus أو Adguard، مس�����اع�دتك�م عل��ى حج���ب البرمجي��ات 
النصية الخاص��ة بعمليات التعدين. كما أن جم��ع هذين اإلجراءين 
مع جدار حماية متفوق س��يضمن لك��م عدم اس��تغال زمن وحدة 
المعالجة المركزية الخاصة بجهازكم، أو الكهرباء، من أجل تنفيذ 

مخططاتهم.

وفي حال كن��ت تعاني من تباط��ؤ ملحوظ ف��ي أداء النظام، وتظن 
بأن النظام الخاص بك مصاب، فإن الخروج من الموقع أو إغاق 
المتصفح س��يعمل على إنهاء عملي��ة التعدين في معظ��م الحاالت. 
باإلضافة إلى ذلك، يجب عليك اتباع الممارسات السليمة والمعتادة 
التي تنص عليها إج��راءات األم��ن االلكتروني من أج��ل منع أي 
قرصان م��ن قراصنة التعدي��ن من اس��تغالك، أي علي��ك تجنب 
زيارة المواق��ع االلكترونية غير المألوف��ة، أو النقر على الروابط، 
أو تحمي��ل المرفقات من رس��ائل غير معروفة ع��ن طريق البريد 
اإللكتروني، والحفاظ عل��ى تحديث المنتجات بآخ��ر اإلصدارات 
المصححة لألخطاء والثغرات، وتمكين عملي��ة المصادقة متعددة 

العوامل.

وللتأكيد م��رةً أخرى، ه��ذه الموجة الجدي��دة ال تعتبر بح��د ذاته��ا 
جريم����ة الكتروني����ة، وال حت��ى برمجي����ات تعدي����ن العمات 
الرقمي��ة الخبيث��ة. لك��ن كيفي���ة االس����ت�خ�دام المتعم��د له����ذه 
البرمجي����ات م��ن قب�ل أصح��اب بع��ض المواق��ع االلكتروني��ة، 
وم��ن دون موافق���ة العمي��ل، يعتب�ر نش���اط�اً خبيث���اً. وفي ظ��ل 
ارتف���اع قي��م ص��رف العم��ات الرقمي��ة، فم��ن األرج��ح رصد 
اإلنترنت.انتش��ار المزيد من برمجيات التعدي��ن المخفية على امتداد ش��بكة 

الطريقة مشروعة، والجميع على علم بها، إال أنه صدرت مؤخراً 
تفاصيل معينة حول كيفي��ة قيام بع��ض المواقع بإخف��اء نصوص 
الجافا سكريبت المتعلقة بعملية تعدين العملة الرقمية التي يقوم بها 
موقع Coinhive ضمن مواقعهم، ومن دون عل��م زوار الموقع. 
وما يحدث حينها أن مصادر الحوس��بة الخاصة بالزائر س��تنخرط 
في تش��غيل عمليات التعدين الكثيف��ة المعالجة طوال م��دة زيارته 

للموقع.

ه��ذه العملي����ة بح��د ذاته��ا ال تتس����بب بأض��رار طويل��ة األمد 
بالنس���بة لألنظمة، فهي تنتهي بمجرد مغ��ادرة المستخدم للموقع. 
ورغم أن الموقع س��يوفر لمس��تخدميه المهام والوظائ��ف المعتادة 
والمنشودة، إال أن المستخدمين سيلحظون تباطؤاً ملحوظاً في أداء 

أنظمتهم.

األعمال مربحة للغاية 
س����يحصل أصح���اب الموقع عل��ى الج��زء األكبر م��ن العمل��ة 
الرقمية المعدّنة بش��كل غير مش��روع. فعلى س��بيل المثال، يعمل 
مس�تخدمو موقع كوينهيف Coinhive على تعدين العملة الرقمية 
مونيروس Moneros )ورمزه��ا XMRs( لصالح الموقع ذاته، 
وعليه يدف���ع له�م موق��ع كوينهيف Coinhive 70 ف��ي المئة من 

القيمة المعدنة.

 س��يحصل مصممو هذه البرمجيات النصية عل��ى عمات رقمية 
جديدة عندما يقوم زائر الموقع بإكمال عملي��ات المعالجة المعقدة، 
بغض النظر عن نظ��ام الكمبيوتر الذي قام بإتم��ام عملية المعالجة 
الفعلي��ة. ونظراً الرتف��اع قيمة العم��ات الرقمية، س��نجد بأن هذه 
األعمال مربحة للغاية حتى بالنس��بة لاعبين الجدد على الس��احة، 
ومنها موقع كريبتو- ل��وت Crypto-Loot، ال��ذي يقدم خدمات 

مماثلة ولكن بدفع ما قيمته 88 في المئة من العائدات.

إن اس��تخدام موق��ع كوينهي��ف Coinhive أو خدم��ات التعدي��ن 
المماثل��ة ال يعتبر نش��اطاً ض��اراً أو خبيثاً بح��د ذاته، لك��ن كيفية 
اس��تخدامها تجعل منها مواقع خبيثة. وبالنس��بة للمواقع التي راقبنا 
أنش��طتها في مج��ال تعدي��ن العم��ات الرقمية، ل��م يق��م أي منها 
بتحذير المستخدم بأي شكل من االش��كال حول طبيعة هذه العملية 
ومتطلباته��ا، ناهي��ك بإعام��ه ببرمجي��ات التحكم عن بع��د التي 

يستخدمونها في عملية التعدين.

وللمناس����ب�ة، ق��ال المحل���ل وخب�ي���ر اس���ت�قص�اء التهدي���دات 
اإللكترونية ل��دى الوحدة 42 التابعة لش��ركة بالو ألت��و نتوركس، 
أليك��س هنكليف: “أن ه��ذه الموجة م��ن عمليات تعدي��ن العمات 
الرقمية غي��ر المصرح بها آخ��ذة باالنتش��ار، فقد تمك��ن باحثونا 
من تحديد خمس��ة مواق��ع تمتل��ك تقني��ة التعدي��ن المدمجة ضمن 
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واف��ق مجل��س إدارة إيتن��ا )Aetna( على بيع ش��ركة 
التأمي��ن الصحي األميركية إلى ش��ركة “س��ي.في.إس 
هيلث كورب” التي تدير سلسلة صيدليات في الواليات 
المتح��دة مقابل 207 دوالرات للس��هم في صورة مبالغ 
نقدية وأس��هم، حس��بما ذكرت وكالة فرانس برس، نقالً 
ع��ن مصادر مطلعة. وتعد الصفقة التي تبلغ قيمتها 68 
مليار دوالر، أكبر عملية استحواذ بين شركات منذ بداية 
2017، وتجم��ع بي��ن واحدة من كبرى ش��ركات إدارة 
الصيدليات في الواليات المتحدة وإحدى أقدم ش��ركات 

التأمين الصحي في البالد.

CVS تستحوذ
على “عمالق التأمين”

“القطرية للتأمين” تخرج من اإلمارات

قررت الش��ركة القطري��ة العامة للتأمي��ن، المدرجة 
في بورص��ة الدوحة لألوراق المالي��ة، الخروج من 
الس��وق التأميني في إمارة دبي ف��ي دولة اإلمارات. 
وأعلنت الش��ركة في بيان مقتض��ب للبورصة، أنها 
س��تقوم بإعداد وتنفيذ خطة الخروج من س��وق دبي، 
بعد التنسيق والحصول على موافقة الجهات الرقابية 
المختصة. ولم يتطرق البيان، إلى األسباب التي أدت 

لخروج الش��ركة القطرية من الس��وق التأمينية اإلماراتية. وتأسست الشركة القطرية 
العامة للتأمين عام 1979، وتعمل في مختلف أنحاء منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 

إفريقيا من خالل 7 أفرع بمختلف أنحاء قطر إلى جانب فرع وحيد في إمارة دبي.

كاليفورنيا كبدت شركات التأمين 3 مليارات دوالر

كش��ف مف��وض التأمينات ف��ي والية 
كاليفورني��ا األميركي��ة دي��ف جون��ز 
أن حرائ��ق الغابات الت��ي اندلعت في 
الوالي��ة خالل ش��هر تش��رين األول/

أكتوبر الماض��ي كبدت قطاع التأمين 
خس��ائر تخط��ت 3 ملي��ارات دوالر. 
وقال جونز في بيان: في ظل خس��ائر 

بقيمة 3 مليارات دوالر تتعلق بأش��خاص مؤمن عليهم، فمن المؤكد أن الرقم سيزداد، 
حي��ث إن هن��اك مزيدا من الطلب��ات تتوالى. وأفاد البيان بأن 15 ش��ركة تأمين كبرى 
ذكرت أن هناك مطالبات جديدة، حيث تقول إن أكثر من 14700 منزل و728 شركة 
باإلضاف��ة إل��ى أكثر من 3600 مركبة ومعدات زراعي��ة، دمرت أو تضررت جراء 

الحرائق.

السعودية: شركات تأمين تعتزم االندماج

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية: أن عدداً من شركات التأمين في المملكة تفكر في االندماج 
مع ش��ركات أخرى ليتقلص عددها من 35 ش��ركة إلى 20 فقط، وذلك تجنباً لإلفالس 
بعد تعرضها لخس��ائر كبيرة، مضيفة أن الش��ركات بدأت في استقطاب كوادر نسائية 
للعمل لديها مع قرب موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة. وأوضحت أنه من المتوقع أن 
تخفض الشركات أسعارها ألصحاب السجالت النظيفة وتقديم خصومات مغرية لهم، 
إال أنها سترفع األسعار على أصحاب السجالت غير النظيفة، مبينة أن صناعة التأمين 

توزيع  مبني��ة عل��ى 
وبالتالي  المخاط��ر، 
أصح��اب  ف��إن 
غي��ر  الس��جالت 
س��يتحملون  النظيفة 

جزءاً من الخسائر.

النواب  واف��ق مجل��س 
المصري على مشروع 
قان��ون جدي��د للتأمي��ن 
الصحي الشامل، وذلك 
للمرة األولى في تاريخ 
مصر، بكلفة تصل إلى 

8 مليارات دوالر.
وق��ال وزي��ر الصح��ة 
المص��ري أحم��د عماد 
إن  راض���ي:  الدي����ن 

البرنام��ج الجديد س��يكلف نح��و 140 ملي��ار جنيه )8 
مليارات دوالر(، يتم تنفيذه تدريجياً خالل عامين، بدءاً 
م��ن منتص��ف 2018، ومن المقرر أن يت��م تطبيقه في 
المحافظ��ات المدرجة كمرحلة أولى ف��ي التنفيذ، وهي 
محافظات الس��ويس وبورسعيد واإلس��ماعيلية وشمال 
وجنوب سيناء. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم جميع 
أعمال التأمين الصحي في إطار تكافلي وإلزامي ويسعى 
ألن تكون وحدة التغطية التأمينية هي األسرة ليس الفرد.

مصر: قانون الزامي للتأمين الصحي

أحمد عماد الدين راضي

28



29

عالم التأمين

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

مما ي��ؤدي إلى زيادة حجم االس��تثمارات نتيج��ة عدم الحاجة إل��ى التأمين 
الذات��ي الذي يق��وم به بع��ض المس��تثمرين لمواجه��ة الظ��روف الطارئة 
واألخطار المختلفة م��ن دون خبرة كافية مثل ش��ركات التأمين، باإلضافة 
إلى دوره ف��ي زيادة حج��م التج��ارة الدولية، وتس��هيل عملي��ات االئتمان 
والذي ينعكس على تش��جيع البنوك على منح المزيد م��ن االئتمان لألفراد 

والمشروعات.
كما يمكنه الوقاية والحد من الخسائر للمشروعات االقتصادية، والمساهمة 
في تحس��ين مي��زان المدفوع��ات وتخفيض الع��بء عن كاه��ل الدولة من 
خالل مش��اركة ش��ركات التامين العالمية في تمويل الخس��ائر الناتجة عن 
تحقق األخط��ار المغطاة تأميني��اً، وخاصة المش��اريع الضخم��ة العمالقة 
مثل )التطوي��ر العقاري - آبار النفط( من خالل نش��اط إعادة التأمين، وأكد 
العش على دور التأمين في مكافحة الفق��ر وإيجاد مصادر للدخل من خالل 

تأمينات الحياة والحوادث والصحي.
وفي الختام، أش��ار العش إلى المنتجات التأمينية التي طالها التراجع بسبب 
ظروف األزمة كالتأمين على الس��يارات بش��قيه اإللزامي والشامل بسبب 
توق��ف االس��تيراد، والتأمين عل��ى النقل بس��بب تراجع عملية االس��تيراد 
والتصدير، والتأمي��ن على الحريق بس��بب توقف عدد كبير من المنش��آت 
والمصانع والمراف��ق الخدمية، باإلضافة إلى التأمين على الس��فر والتأمين 
الصحي والتأمين على الحياة.الهندس��ي، في حين حققت التأمينات الش��خصية نم��واً ملحوظ��اً كالتأمين 

التأمين ودوره في التنمية االقتصادية

حماية حقوق المؤمن
اس��تهل العش الندوة بلمح��ة عن الهيئ��ة وأهدافه��ا، كدعم 
التنمي��ة االقتصادية بم��ا يضمن حماية حق��وق المؤمن لهم 
والمس��تفيدين والمس��تثمرين، إضافة إلى اإلش��راف على 
تجميع المدخرات الوطني��ة التي يتيحها النش��اط التأميني، 
وتعزي��ز دور صناع��ة التأمي��ن ف��ي ضمان األش��خاص 
والممتلكات وتغطية المس��ؤوليات، وتنظيم قط��اع التأمين 

وإعادة التأمين واإلشراف عليه.
وقدم العش توضيحاً من الناحية القانونية لعقد التأمين، بأنه 
عقد تلتزم بموجبه ش��ركة التأمين والتي تس��مى )المؤمن( 
بتعويض المؤمن له عن الخسارة الناتجة عن حادث مشمول 
في عقد التأمين مقابل قس��ط يدفعه المؤمن ل��ه، كما أن عقد 
التأمين من “مبدأ تعاوني” يقوم بتوزيع الخسارة الناتجة عن 
الحادث على عدد كبير من الوحدات االقتصادية )معرضة 
للخطر نفسه(، وبالتالي كلما زاد عدد الوحدات االقتصادية 
المؤمن عليها، فإن الخسارة الناتجة عن الحادث تقل أهميتها 

النسبية للمجتمع ولشركة التأمين.
أهم وسائل االدخار

وبي��ن الع��ش أن التأمي��ن يلع��ب دوراً هام��اً ف��ي التنمي��ة 
االقتصادية كونه أهم وسائل االدخار واالستثمار، وذلك من 
خالل األقساط المتجمعة لدى شركات التأمين والتي تستطيع 
اس��تخدامها في تمويل خطط التنمي��ة االقتصادية من خالل 
أوجه االستثمار المختلفة )مشروعات: صناعية - زراعية 
- س��ياحة - بنوك - تأمين - نقل - عق��ارات( بهدف تحقيق 
عائد اس��تثماري جيد، كما أن تلك االستثمارات التي تنفذها 
ش��ركات التأمين تؤدي لزيادة فرص العمل الحقيقية ألفراد 
المجتمع وتزداد دخولهم ومستوى معيشتهم وينخفض معدل 

البطالة.
وأشار إلى دور التأمين في استقرار العمليات اإلنتاجية من 
خالل إح��الل مش��روعات منتجة محل المش��روعات التي 
تعرضت للتلف الكلي أو الجزئي،  وما يؤمنه من اس��تقرار 
نفس��ي واجتماعي للعاملين نتيج��ة توفير تامي��ن إصابات 

العمل وأمراض المهنة والتأمين الصحي.
زيادة حجم االستثمارات

وأوضح العش أن التأمي��ن يوفر الضمانات للمس��تثمرين 

اختتمت هيئة اإلشراف على التأمين السورية فعاليات الندوات الثقافية بهدف نشر وزيادة الوعي التأميني 
لعام 2017 بندوة أقيمت في مقر هيئة اإلشراف على التأمين بعنوان “دور التأمين في التنمية االقتصادية” 
التي ألقاها المدير العام للهيئة سامر العش، واعداً بمتابعة ومواصلة هذه الندوات للعام 2018 لما كان لها أثر 

ايجابي ودور فعاّل في تنشيط وتنمية السوق التأميني في الجمهورية العربية السورية.

 سامر العش
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أعلنت ش��ركة جنرال إلكتريك، أنه��ا وقعت مع وزارة 
الكهرب��اء العراقي��ة عق��داً بقيم��ة 400 ملي��ون دوالر 
أميركي، لبناء 14 محطة تقوية على أساس نظام تسليم 

مفتاح وتوريد معدات مهمة.
وذكرت الش����ركة أنه��ا س��ت�س���اعد وزارة الكهرباء 
العراقي��ة في تدبي��ر تموي��ل المش��روع، الذي يس���هم 
في عالج مشكلة نقص إمدادات الكهرباء في محافظات 
نين��وى وص��الح الدي��ن واألنب��ار وكرب��الء وبغ��داد 

والقادسية والبصرة.

توريد معدات
بين “جي إي” والعراق

“ألستوم” تبني مترو بغداد والبصرة

وقعت شركة ألستوم الفرنسية مذكرة تفاهم 
م��ع الع��راق تتولى من خاللها إنش��اء خط 
مت��رو معل��ق في بغ��داد والبص��رة، اللتان 
تش��هدان اختناق��ات مرورية يومي��ة. وأكد 
مدير الشركة في العراق، مارك غروست، 
أنه س��يقام خالل الس��نوات الخمس القادمة 
مت��رو معلق عل��ى ط��ول 20 كيلومتر في 
بغ��داد، عل��ى أن يتم تأمين المع��دات لتنفيذ 
السكك واألعمال الهندسية التي ستنطلق من 

المستنصرية حتى مطار المثنى القديم غرب بغداد. ويتوقع أن تبلغ كلفة هذا العمل ما بين 
2.1 الى 2.5 مليار دوالر، لتؤمن ربط جانبي بغداد عبر جسر الصرافية عام 2023.

أعلنت ش��ركة العوجان كوكا كوال للمرطبات، الشركة 
السعودية الرائدة في مجال إنتاج وتصنيع المشروبات، 
ع��ن عزمه��ا افتتاح مصن��ع تعبئة متطور ف��ي العراق 
ف��ي 2018. س��يتم بناء وتجهيز المصن��ع الجديد خالل 
الع��ام القادم بتكلفة إجمالية تصل إلى 66 مليون دوالر. 
س��يوفر المصنع، الذي يتضمن خطوط إنتاج للعصائر 
والمشروبات الغازية والمركزة، أكثر من 150 فرصة 

عمل لليد العاملة في العراق.
جاء اإلعالن عن االس��تثمار الجديد في أعقاب مشاركة 
“العوج��ان ك��وكا كوال” ف��ي “معرض بغ��داد الدولي 

.”2017

“العوجان” كوكا كوال
في العراق

شراكة استراتيجية بين “نون” و“اكسترا”

وقعت “نون”، الس��وق الرقمية التي تم تطويرها 
ف��ي اإلم��ارات، اتفاقي��ة م��ع الش��ركة المتحدة 
لإللكترونيات )اكس��ترا( تكون األخيرة بموجبها 
الشريك الحصري لمجموعة واسعة من منتجات 
األجهزة اإللكتروني��ة والمنزلية، كما تعزز دور 
“اكس��ترا” و“نون” كشريكين في قطاع التجارة 
اإللكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة. 
وأش��ار مؤسس “نون” محمد العبار، إلى أن هذه 
الش��راكة تمثل امتداداً لرؤيتنا نحو جعل “نون” 

منصة للتعاون بين تجار التجزئة في المنطقة ضمن قطاع التجارة الرقمية.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة “اكس��ترا” عبدهللا الفوزان: إن إبرامنا لعقد الش��راكة 

يأتي ضمن سعينا الدائم لبناء عالقات مميزة ومتينة تدعم النمو في السوق.

تفضيل األسهم األوروبية القارية

ف��ي ضوء مس��ح مؤش��ر مديري المش��تريات ف��ي منطقة 
اليورو، علق رئيس قس��م االستثمارات في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا لدى بنك جي بي مورغان الخاص غابرييل 
زانينت��ي، قائالً: ال يزال الزخم االقتص��ادي داعماً جداً في 
منطق��ة اليورو. مع ارتف��اع معدل التراك��م بالرغم من أن 
الش��ركات توظف بأس��رع وتيرة لس��نوات، فإننا نتوقع أن 
نرى المزي��د من االس��تثمارات لتعزيز الق��درة اإلنتاجية. 
وهذا بدوره، يجب أن يدعم النمو في المنطقة ويوسع نطاق 

العم��ل. ويتناقض هذا االتجاه في إطار االتحاد األوروبي بش��كل صارخ مع الصورة 
التي رسمها المستشار البريطاني ومكتب مسؤولية الميزانية الذي خفض توقعات نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة في كل عام حتى عام 2021.

غابرييل زانينتي
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منح��ت فنزويال ش��ركة روس��نفت الروس��ية العمالقة 
تراخي��ص تطوي��ر حقلين بحريي��ن للغ��از. وبموجب 
االتفاق البالغة مدته 30 عاماً، ستصبح غروبو روسنفت 
المملوكة بالكامل لروس��نفت هي المش��غل لحقلي باتاو 
وميجلونيس البحريين للغاز. وذكرت الشركة الروسية  
أن الرئي��س الفنزويلي نيكوالس م��ادورو، وقع االتفاق 
خالل زيارة الرئيس التنفيذي للش��ركة الروس��ية إيغور 
سيتش��ن لفنزويال. وأش��ارت الش��ركة إلى أن سيتشن، 
ناقش أيضاً خالل الزيارة تعاون روس��نفت مع ش��ركة 
الطاقة الحكومية الفنزويلي��ة بي.دي.في.إس.إيه. ويقدر 
إجمال��ي احتياط��ات الحقلين ب�180 ملي��ار متر مكعب 
م��ن الغاز، ومن المتوق��ع أن يبلغ الحد األقصى لإلنتاج 

السنوي 6.5 مليار متر مكعب.

“روسنفت” تطور حقلي غاز
في فنزويال

الكويت القابضة تبيع حصتها في مطار األردن

وقعّت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اتفاقاً لبيع كامل حصتها في 
شركة المطار الدولي باألردن، بقيمة 44.43 مليون دينار كويتي)147 مليون دوالر(. 
وتدير مجموعة المطار الدولي حالياً، مطار الملكة علياء الدولي في عمان، أكبر مطار 
في األردن، الذي استقبل العام الماضي 7 ماليين مسافر، وتملك الحكومة 54 % منه. 
وأوضحت الشركة الكويتية أن عملية البيع على حصتها البالغة 24 %، تمت إلى تحالف 
شركات بقيادة مجموعة مشغلي مطار شارل ديغول في باريس )ADP(، مشيرةً إلى 
أنه��ا تتوق��ع أرباحاً بقيمة 15.9 ملي��ون دينار كويتي )52.7 ملي��ون دوالر( من تنفيذ 

صفق��ة البيع. ويض��م التحالف 
 ،ADP إل��ى جانب مجموع��ة
كال من مستثمري البنى التحتية 
الفرنس��ية )ميريديام( وش��ركة 
البحرين إلدارة األصول )اسما 

كابيتال بارتنرز(.

تس��عى شركة األهلي كابيتال القابضة المصرية للتوسع 
في مج��ال الخدم��ات المالية غير المصرفي��ة، وتعتزم 
تأس��يس ش��ركة لتقديم خدمات التخصي��م في مصر في 
النص��ف األول م��ن عام 2018، حس��بما أك��د الرئيس 
التنفيذي لألهل��ي كابيتال خالد بدوي، موضحاً أن رأس 
المال المبدئي  لشركة خدمات التخصيم لن يقل عن 300 
مليون جنيه )17 مليون دوالر أميركي(، وقد يصل إلى 

500 مليون جنيه )28 مليون دوالر أميركي(.

“األهلي كابيتال”
تدخل نشاط “التخصيم”

“أرامكو” تخطط النفاق 414 مليار دوالر

تخطط  شركة أرامكو السعودية لزيادة إنفاقها إلى 414 
مليار دوالر على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في 
ذل��ك اإلنفاق على البنية التحتية وأنش��طة الحفر. وقال 
الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: إن خطة اإلنفاق 
تف��وق تقديرات “أرامكو” في عام 2016 إلنفاق 334 
ملي��ار دوالر بحلول عام 2025، مع توس��ع الش��ركة 
في أنش��طتها. وكش��ف مدير عام دائرة المشتريات في 

الش��ركة ناصر اليامي، أن الخطة تتضمن إنفاق 134 مليار دوالر على أنشطة الحفر 
وخدمات اآلبار و78 مليار دوالر للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.

عل��ى صعيد آخ��ر، وقع��ت أرامك��و اتفاقات مع ش��ركات أجنبي��ة ومحلي��ة ب�10.4 
مليارات دوالر في إطار مبادرة لتش��جيع التصنيع المحلي. كما جرى توقيع اتفاق مع 

“شلومبرغر” ب�1.6 مليار دوالر.

أمين الناصر

عقد لـ“جنرال داينامكس” من “أرامكو”

أرس��ت “أرامكو” الس��عودية عقداً على الوحدة 
المحلية ل�“جنرال داينامكس” األميركية في إطار 
سعي شركة النفط الحكومية العمالقة لتعزيز أمن 
منش��آتها البحرية. ويتضمن العقد تركيب أنظمة 
أمني��ة متكاملة بعيدة المدى ف��ي 9 مواقع بحرية 
ف��ي الخليج. وفضالً عن جنرال داينامكس، تلقت 

“أرامك��و” عروضاً من ش��ركات أخرى عامل��ة في مجال الدفاع م��ن بينها رايثيون 
األميركية وراينميتال األلمانية وس��يليكس التابعة لمجموعة ليوناردو. وذكرت وكالة 

رويترز، أن “جنرال داينامكس” ستتعاون مع مجموعة بن الدن السعودية.
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وافقت شركة نستلة السويسرية على شراء شركة أتريوم 
إنفويشنز، الكندية المملوكة لمجموعة مستثمرين بقيادة 
صندوق االس��تثمار “بريميرا فاندز” مقابل 2.3 مليار 
دوالر نقداً. وستصبح “أتريوم” المتخصصة في تطوير 
منتجات غذائية صحية جديدة، جزءاً من “نس��تلة هيلث 
ساينس” التابعة لمجموعة نستلة في حال إتمام الصفقة.

على صعيد آخر، تعتزم “نس��تلة” اس��تثمار 54 مليون 
فرنك سويسري )55 مليون دوالر(، لبناء مصنع جديد 
في كوبا، حيث ستوظف 260 شخصاً فيه. ويجري بناؤه 
لتلبية الطلب المتزايد على السلع االستهالكية، فضالً عن 

تعزيز وجود الشركة في الجزيرة.
وم��ن المتوقع أن تص��ل الطاقة اإلنتاجية الس��نوية في 

المصن��ع إل��ى 
طن،   18500
عل��ى أن تب��دأ 
ف��ي  عمليات��ه 
ن��ون  كا ير/ ينا

الثاني 2020.

“نستلة” توافق على شراء “أتريوم”

267 مليار دوالر استثمارات بالسندات األميركية

أظه��رت بيان��ات وزارة الخزانة األميركية أن إجمالي اس��تثمارات الدول العربية في 
س��ندات وأذون الخزانة األميركية بلغ نحو 267.6 مليار دوالر بنهاية أيلول/س��بتمبر 
2017، موضح��ةً أن 11 دول��ة عربي��ة تس��تثمر أم��واالً في س��ندات وأذون الخزانة 
األميركية، تمثل 4.2 % من إجمالي االس��تثمارات العالمية في هذه الس��ندات، البالغة 
6.32 تريليون دوالر. واستحوذت السعودية على حصة األسد من استثمارات العرب 
في س��ندات وأذون الخزانة األميركية، إذ بلغت 51.1 %، بقيمة اس��تثمارات 136.7 
ملي��ار دوالر لتحتل بذلك المركز األول عربياً وال���12 عالمياً. وجاءت اإلمارات في 

المركز الثاني ب�54.3 مليار دوالر، 
والكوي��ت في المرك��ز الثالث ب�38 
ملي��ار دوالر، فيم��ا احت��ل العراق 
المركز الرابع ب�17.3 مليار دوالر، 
أم��ام س��لطنة عم��ان ف��ي المرك��ز 

الخامس ب�14.7 مليار دوالر.

15 مليار دوالر استثمارات في السعودية

كشفت الهيئة العامة لالستثمار السعودية أن عدد المنشآت األميركية في المملكة ارتفع 
بحلول كانون األول/ديسمبر 2017 إلى 462 شركة برأس مال إجمالي يتجاوز 15.1 
ملي��ار دوالر. وأوضح��ت الهيئة أن أغلب االس��تثمارات األميركية تتركز في القطاع 
الصناع��ي حيث بلغ حجم االس��تثمار في هذا القطاع 44.2 ملي��ار لاير )11.8 مليار 

دوالر(، بم��ا يع��ادل 78 % م��ن 
أجمالي االستثمارات األميركية، كما 
تعد أكبر الشركات التي يشارك فيها 
مس��تثمرون أميركيون هي ش��ركة 
للبتروكيمياويات  الس��عودية  ينب��ع 
وبلغ إجمالي تمويله��ا 19.3 مليار 

لاير )5.14 مليارات دوالر(.

اتفاقية بين السعودية و“أي إم سي إنترتينمنت”

وقع صندوق االس��تثمارات العامة الس��عودي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “أي 
إم س��ي إنترتينمنت القابضة”، أكبر مزود ومش��غل لدور الس��ينما في العالم. وسيعمل 
الصن��دوق مع الش��ركة المذكورة على استكش��اف طرق ع��رض وتوزيع المحتوى 
الس��ينمائي، وفرص االستثمار والش��راكة المتعلقة به في المملكة. وتأتي هذه االتفاقية 

بعد إع��الن الهيئة العامة لإلعالم المرئي 
والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص 
للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي 
في المملكة، وهي تدعم أحد أهداف رؤية 
2030 في زيادة إنفاق األس��ر السعودية 

على األنشطة الثقافية والترفيهية.

ق���ع���������ت  و
ع�����ة  م�ج�م�و
ج��ي إف إت��ش 
اتفاقي��ة  المالي�ة 
 150 بق�ي�م����ة 
دوالر  ملي���ون 
مجموع���ة  م�ع 
يرد”  نس����با “إ
الرائدة في مجال 

إدارة المدارس، حيث ستستحوذ بموجبها “إنسبايرد” على 
جزء من المحفظة التعليمية التابعة  ل�“جي إف إتش” في 
مجلس التعاون الخليجي. وأكد الرئيس التنفيذي ل�“جي إف 
إتش” هشام الريس، أن شبكة العالقات الواسعة والخبرة 
الكبيرة ل�“إنسبايرد”، ستتيح الفرصة للطلبة والمدرسين 
على حد س��واء المش��اركة في تبادل البرامج الدراس��ية 
واالس��تفادة من أحدث البرامج التعليمية. وقال مؤس��س 
ورئيس “إنس��بايرد”، ديم نس��ولي: إن إنسبايرد ستركز 
على جعل المدارس التابعة لها والمدرسة البريطانية في 

البحرين من كبرى المدارس في المنطقة.

اتفاقية بين “إنسبايرد”
و“جي إف إتش”
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انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أعمال الدورة 
الرابعة م��ن منتدى المالديف لالس��تثمار 2017، الذي 
افتتحه وزير االقتصاد، س��لطان بن سعيد المنصوري، 
وزي��ر التنمية االقتصادية في جمهورية المالديف محمد 
س��عيد، بمش��اركة نائب رئيس المالديف عبد هللا جهاد. 
وعرض المنتدى إمكانيات االستثمار في المالديف سواء 
على صعيد الش��راكات الحكومي��ة أو القطاع الخاص، 
كما  تناول أبرز الفرص والحوافز والتسهيالت المتاحة 
أمام االستثمارات األجنبية لتعزيز تواجدها في عدد من 
القطاعات الحيوية، ش��ملت الس��ياحة، الخدمات المالية 
والمص��ارف، الطاق��ة المتجددة، العق��ارات، الخدمات 
اللوجس��تية والمواص��الت، الرعاية الصحي��ة والتعليم 

والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

نجاح الطرح العام األولي لـ“أدنوك للتوزيع”

فرص االستثمار في المالديف

أدرجت شركة بترول أبوظبي 
“أدن��وك  للتوزي��ع  الوطني��ة 
للتوزيع”، أس��همها في س��وق 
المالي��ة،  ل��ألوراق  أبوظب��ي 
وذلك عقب مراسم قرع جرس 
الت��داول الت��ي ش��هدها، وزير 
دولة الرئي��س التنفيذي ألدنوك 
ومجموع��ة ش��ركاتها الدكتور 

س��لطان أحمد الجابر ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية حمد عبدهللا 
الشامسي. ويتم تداول أسهم “أدنوك للتوزيع” حالياً في سوق أبوظبي لألوراق المالية 
تح��ت الرم��ز ADNOCDIST. وكان��ت “أدنوك” ق��د أعلنت رس��مياً عن إطالق 
الطرح العام األولي ل�“أدنوك للتوزيع”، الرائدة في مجال توزيع وبيع الوقود في دولة 
اإلمارات وأكبر ُمشغّل لمتاجر البيع بالتجزئة بحسب عدد المتاجر على مستوى الدولة.

One Click تستثمر في MEVP

قامت ش��ركة )Middle East Venture Partners )MEVP باستثمار غير معلن 
 One Click Delivery Services )1click2deliver.com( في الشركة الناشئة
لخدم��ات التوصيل، والتي تتخذ م��ن دبي مقراً لها، وتركز على المراحل األخيرة من 
الخدمات اللوجستية عبر تطوير منصة تقنية للربط بين السائقين ونقاط البيع ومراكز 

اتص��ال الش��ركات الت��ي تحت��اج إل��ى خدمات 
التوصي��ل عن��د الطل��ب. وتدعم ه��ذه المنصة 
الش��ركات في مجاالت متعددة تش��مل توصيل 
الطع��ام والمالبس والتجارة اإللكترونية والبقالة 
ومختل��ف الطلبي��ات. وتمتاز عملي��ة التوصيل 
باعتمادها كلياً عل��ى التقنيات الحديثة، مع نظام 
إداري يتضم��ن حلول تحدي��د الموقع الجغرافي 
GPS واختي��ار الطري��ق األس��رع وإرس��ال 

التنبيهات األوتوماتيكية للعمالء.

اس��تضافت الشركة القابضة 
ل�ل�ن�ف����ط وال�غ��از، ال��ذراع 
االستثمارية وتطوير األعمال 
للهيئ��ة الوطنية للنفط والغاز 
ف��ي البحري��ن، حفل عش��اء 
بمناس����ب�ة نج��اح البرنامج 
االستثماري العالمي متوس�ط 
األجل بقيمة 3 مليار دوالر، 
واإلغ��الق الناج��ح إلصدار 
س��نداتها األول بقيم��ة مليار 

دوالر. وقال وزير النفط ورئيس مجلس إدارة الش��ركة 
القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: إنه 
من دواعي سرورنا أن نحتفل بنجاح أول إصدار عالمي 
للس��ندات، الذي س��اهم بدعم دورنا المركزي في تنفيذ 
سياسة المملكة في قطاع النفط والغاز، واإلشراف على 
االستثمارات في أصول النفط والغاز والبتروكيماويات.

البحرين: إصدار بقيمة مليار دوالر

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

“ديدي” تتوسع عالميًا

أعلن��ت “ديدي” الصيني��ة المتخصصة في خدمات نقل ال��ركاب، أنها جمعت تمويالً 
بقيم��ة 4 مليارات دوالر، س��يكون مخصصاً للتوس��ع في الخ��ارج وفي مجاالت مثل 

الذكاء الصناعي مع س��عيها لمنافسة شركة أوبر. 
وقالت ديدي: إنها تخطط  لزيادة االستثمارات في 
مه��ارات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، مش��يرةً 
إلى أن األموال ستس��اعدها عل��ى “تقديم المزيد 
من خدمات النقل المبتك��رة والمتنوعة لمزيد من 

المجتمعات في أنحاء العالم”.
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مكاسب لدوروف بسبب بيتكوين

كش��ف مؤس��س موقعي “تيلغ��رام” و“فكونتاكتي”، 
الروس��ي باف��ل دوروف، أنه قبل مغادرته روس��يا، 
اش��ترى ألفي قطعة م��ن العملة الرقمي��ة “بيتكوين” 
عندما لم تكن مشهورة وثمينة. ونقلت وكالة بلومبرغ 
عن دوروف قوله: “اشتريت قبل خروجي من روسيا 
أي قبل 4 سنوات، قطع )بيتكوين( بما مجموعه 1.5 
مليون دوالر، واآلن ارتفعت قيمتها لتصبح 35 مليون 

دوالر”. ولم يفصح رجل األعمال ما إن كان قد باع ما حمله معه من روسيا أم ال.
يذكر أن الروسي بافل دوروف أسس شبكة التواصل االجتماعي الروسية “فكونتاكتي” 

)VK.com(، عام 2006، وأطلق فيما بعد تطبيق التراسل الفوري “تلغرام”.

بافل دوروف

“ديزني” تشتري أنشطة أفالم من “فوكس”

اتفقت “والت ديزني” على ش��راء أنشطة 
أف��الم وتلفزي��ون وأص��ول أجنبي��ة م��ن 
“فوك��س”، المملوكة لروب��رت مردوخ، 
مقاب��ل 52.4 ملي��ار دوالر م��ع س��عي 
“ديزني” لتوسيع نطاق عملها في مواجهة 
منافسة متزايدة من “نتفلكس” و“أمازون.

ك��وم”. وبموجب ش��روط الصفق��ة التي 
س��تجري بأكملها من خالل تبادل لألسهم، 

تس��تحوذ “ديزني” على أصول كبي��رة من “فوكس”، من بينها ش��ركات إنتاج أفالم 
األبط��ال الخارقين ذات اإليرادات الضخمة وسلس��لة “أفات��ار” وعروض تلفزيونية 
مثل “آل سمبس��ون”. وقبل االس��تحواذ مباشرة، س��تفصل “فوكس” شبكة ومحطات 
فوكس برودكاستنغ وقناة فوكس نيوز وشبكة فوكس بيزنس، وإف.اس1، واف.إس2، 
وشبكة بيغ تن، وتضعها تحت مظلة شركة جديدة مدرجة تؤول ملكيتها إلى مساهميها. 
وستتحمل “ديزني” نحو 13.7 مليار دوالر من صافي ديون “فوكس” بموجب الصفقة.

150 مليون دوالر من “الهالل للمشاريع”

أطلقت شركة الهالل للمشاريع ذراع 
رأس المال االس��تثماري للش��ركات 
به��دف اس��تثمار 150 مليون دوالر 
على مدى الس��نوات الثالث المقبلة، 
لتصب��ح ه��ذه ال��ذراع إح��دى أكبر 
منظومات رأس المال االس��تثماري 
للشركات في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وصرح الرئيس التنفيذي للش��ركة بدر جعفر عن هذا اإلعالن ضمن مشاركته 
في حلقة نقاش تحدَّث خاللها الرئيس التنفيذي ل�“أبراج” عارف نقفي، ورئيس المجلس 

التنفيذي لومضة كابيتال فادي غندور، وذلك ضمن مهرجان الشارقة لريادة األعمال.

وقعت شركة “بي.واي.دي” الصينية لصناعة السيارات 
اتفاقا مع المغرب إلنش��اء مصنع للس��يارات الكهربائية 
ق��رب مدينة طنجة في ش��مال المملكة ف��ي إطار التزام 
المغرب بالحفاظ على البيئة والحد من انبعاث الكربون.

وتم توقي��ع االتفاق بالدار البيضاء ف��ي حضور العاهل 
المغربي محمد الس��ادس ورئيس مجلس إدارة الش��ركة 
الصيني��ة  وان��غ ش��وانفو. وس��يوجه المصن��ع  إنتاجه 
للتصدير والسوق المحلية على حد سواء، ومن المتوقع 

أن يخلق 2500 فرصة عمل.

“بي.واي.دي” تستثمر
في المغرب

وق��ع المغرب 29 اتفاقية في مجال صناعة الس��يارات 
م��ع عدد من المصنعين الفرنس��يين بقيمة 1.23 مليار 

يورو )1.45 مليار دوالر(.
وأعلن وزير الصناعة المغربي موالي حافظ العلمي، 
أن العقود الموقعة التي تش��مل إنشاء مصانع سيارات، 
من بينها “رينو” و“بيجو س��تروين”، ستمكن المغرب 

من صناعة أجزاء السيارات وتصديرها.
وأش��ار بيان حكومي، أن هناك 6 اتفاقيات مع ش��ركة 
“رينو” الفرنس��ية لدعم النظ��ام االيكولوجي لصناعة 
أجزاء الس��يارات، مما يتيح للش��ركة زي��ادة المصادر 

المحلية لمكونات السيارات إلى 55 %.

استثمارات فرنسية جديدة
في المغرب

موالي حافظ العلمي
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اس��تكماالً لمسيرة النمو العالمية التي تشدها “غروهي” 
الرائ��دة ف��ي قطاع التجهي��زات الصّحي��ة، وهي إحدى 
ش��ركات مجموعة ليكسيل )LIXIL(، نجحت الشركة 
في االستثمار في مصنع لها في كلينغ-رايونغ في تايلند. 
ويعتبر هذا التوّسع األحدث في سلسلة استثماراتها، حيث 
يندرج ضمن خطتها االستراتيجية لالستثمار في أحدث 
التقني��ات، وحرصها على مراعاة ش��روط االس��تدامة، 
واس��تحداث فرص العم��ل في معاملها. ففي الس��نوات 
الخمس األخيرة، استثمرت ما يفوق المئة مليون دوالر 
في مصانعها الخمسة، واحتفلت مؤخراً بتوسيع معملها 

في الهر )ألمانيا(.

استثمار في تكنولوجيا المستقبل

أمرت جهات التحكيم ش��ركة الخدمات اإليطالية سايبم 
بدفع 135 مليون دوالر أميركي لش��ركة س��وناطراك 

الحكومية في الجزائر لتسوية نزاع قانوني.
وقالت سايبم: إن المبلغ يمثل تعويضاً عن خسارة إنتاج 
مش��روع خط أنابيب لغاز البترول المسال في الجزائر 

أرسته عليها سوناطراك نهاية عام 2008.
وصدر قرار التعويض على أس��اس اتهامات باإلهمال 
الجس��يم قالت س��ايبم إنه��ا أنكرتها. وهن��اك إجراءات 
تحكيم في ثالث قضايا أخرى بين سوناطراك والشركة 
اإليطالية التي تس��يطر عليها شركة النفط العالقة إيني 

ومجموعة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي.

حكم قضائي لصالح “سوناطراك”
بقيمة 135 مليون دوالر

“لوكهيد مارتن” تفوز بعقد دفاعي ضخم

قال البنتاغون: إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد دفاعي أميركي قيمته 945 
مليون دوالر أميركي، يتعلق بصواريخ باتريوت للواليات المتحدة وقطر والسعودية. 

وفي تشرين األول/أكتوبر 
2017 الماض��ي، وقع��ت 
الس��عودية م��ع البنتاغون 
صفق��ة تش��مل توريد 44 
منص��ة إط��الق لمنظومة 
وج��رارات خاصة  “ثاد” 
صاروخ��ا،  و360  به��ا، 
و7  قي��ادة،  مرك��ز  و16 

رادارات.

اتفاق بين “روسنفت” و“بي.بي”

اتفقت روس��نفت الروس��ية مع “بي.بي” البريطانية على التطوير المشترك لمكامن 
النفط والغاز في منطقة يامال-نينيتس بالمنطقة القطبية الش��مالية. ويش��مل المشروع 
تطوي��ر احتياطي��ات الغاز التقليدية في المكمن الس��يناموني واإلنت��اج التجريبي وما 

يتبعه من تطوير ش��امل للمكمن 
التوروني باإلضافة إلى تحسين 
كف��اءة إنت��اج النفط. وس��تحتفظ 
روس��نفت بحصة أغلبية نسبتها 
51 %، بينم��ا س��تحوز بي.بي 
روس��نفت  وستس��وق   .%  49

اإلنتاج من النفط والغاز.

ضربة موجعة لـ“أوبر”

قال��ت أعل��ى محكم��ة ف��ي 
االتح��اد األوروبي في حكم 
تاريخ��ي، إنه يجب تصنيف 
ش��ركة أوبر على أنها خدمة 
للقواني��ن  وتخض��ع  نق��ل 
المنظم��ة لعم��ل الش��ركات 
لسيارات  المش��غلة  األخرى 
األجرة. وقد يؤثر الحكم على 

الش��ركات األخ��رى التي تقدم خدمات عبر اإلنترنت في أوروب��ا. وتؤكد “أوبر” أنها 
ببس��اطة تطبيق رقمي يعمل كوس��يط بين السائقين والزبائن لتوفير وسيلة انتقال، لكن 
محكمة العدل األوروبية قالت: إن الخدمة التي تقدمها “أوبر” بتوفير وسيلة للتواصل 
بين األش��خاص والس��ائقين غير المحترفين تغطيها الخدمات ف��ي مجال النقل، من ثم 

يمكن للدول األعضاء تنظيم شروط تقديم تلك الخدمة.
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س���تجني ش����ركات 
النف��ط الكبرى ومنها 
“رويال داتش ش��ل” 
و“إكس��ون موبي�ل”، 
أرب�اح����اً مرت�ف�ع��ة 
ف��ي ع�����ام 2018، 
س����يطرته�ا  بفض�ل 
على المش���روع�ات 

الضخمة في المياه العميق��ة حول العالم وكذلك االنتهاء 
من المفاوضات الضريبية مع الحكومات المعتمدة على 
النف��ط لصالحها، بحس��ب بنك غولدمان س��اكس. وقال 
رئيس قط��اع بحوث الطاقة والصناع��ة في “غولدمان 
ساكس” ميشيل ديال فيجنا: إن نجاح الصناعة في خفض 
التكالي��ف مقترن بانخفاض أس��عار النفط التي س��تبقي 
صغار المنافس��ين بعيداً عن المش��روعات الهامة، مما 
يخلق بيئة مقتصرة على الالعبين الرئيسيين، وسيعزز 
ذل��ك بدوره ق��وة األرباح وعودة عمالق��ة الصناعة إلى 

مكانة هي األقوى منذ 20 عاماً.

شركات النفط تستعد ألفضل عام

ميشيل ديال فيجنا

توصلت شركتا توشيبا كورب اليابانية وويسترن ديجيتال 
كورب األميركية إلى اتفاق لتس��وية النزاع بينهما بشأن 
اعتزام “توشيبا” بيع قطاع رقائق الذاكرة لديها “توشيبا 
ميموري كوربورشن”، مما يزيل عقبة أمام إنجاز هذه 
الصفقة التي تقدر قيمتها بحوالى 18 مليار دوالر. ويمثل 
هذا اإلعالن خطوة كبيرة بالنس��بة لتوش��يبا التي تتطلع 
إلى بيع وحدة رقائق الذاكرة لتغطية خسائرها في شركة 
الطاقة النووية األميركية “ويستنغهاوس إلكتريك”، التي 
أشهرت إفالسها. وتضمن االتفاق الذي تم التوصل إليه 
س��حب “توش��يبا” و“ويس��ترن ديجيتال” كل الدعاوى 

وطلبات التحكيم المتبادلة.

تسوية بين “توشيبا”
و“ويسترن ديجيتال”

33 % حصة “غازبروم” في أوروبا

كشف رئيس دائرة العقود واألسعار في 
وحدة التصدير التابعة لشركة غازبروم، 
س��يرغي كوملي��ف، أن حصة ش��ركة 
الغاز الروس��ية العمالقة بس��وق الغاز 
األوروبي��ة تج��اوزت 33 % ف��ي عام 
2017. وأبل��غ كومليف الصحفيين، أن 
االنفجار الذي وق��ع بمركز باومغارتن 
النمساوي للغاز يظهر الحاجة إلى تنويع 

مسارات تصدير الغاز في الوقت الذي يتجه فيه استهالك أوروبا من الغاز لالرتفاع في 
األعوام القادمة. وقال خالل مؤتمر للنفط والغاز نظتمه “تومسون رويترز”: “توقعاتنا 
تظهر أنه س��تكون هناك حاجة إلى 47 مليار متر مكعب إضافية من الغاز المس��تورد 

لالستهالك في 2025 و74 مليار متر مكعب بحلول عام 2035”.

16 مليار دوالر لشراء وستفيلد

اتفقت “يونيبي��ل رودامكو”، أكبر مجموعة للعقارات 
في أوروبا على شراء “وستفيلد كورب”، مالكة مراكز 
التسوق مقابل 16 مليار دوالر، بما يمثل أكبر استحواذ 
على شركة أوسترالية وتحوال لمجموعة بيع العقارات 
بالتجزئة لمواجهة التسوق عبر االنترنت. وقال رئيس 
مجل��س إدارة وس��تفيلد، فران��ك لوي: س��جل أعمال 
“يونيبيل رودامكو” يجعلها الم��أوى الطبيعي لتاريخ 
العالم��ة التجارية وأعمال وس��تفيلد. ويمن��ح االتفاق 
المجموعة األوروبية انكش��افاً عل��ى الواليات المتحدة 

وبريطانيا، حيث تمتلك وستفيلد وتدير 35 مركزاً للتسوق بما في ذلك مراكز في لندن.
فرانك لوي

9 ماليين زائر هندي للخليج

االحصائي��ات  ألح��دث  وفق��اً 
الصادرة عن كوليرز إنترنشيونال 
فإنه م��ن المتوقع أن يس��افر نحو 
9 ماليين س��ائح هن��دي إلى دول 
مجلس التع��اون الخليجي بحلول 
عام 2021. وفي إطار سعي دول 
الشرق األوسط الستغالل الفرص 
واإلمكان��ات المتاح��ة في س��وق 

السفر الهندي، تستعد الوجهات في جميع أنحاء الشرق األوسط للمشاركة في معرض 
سوق السفر العربي الذي يعتبر الحدث األهم واألبرز للمتخصصين في قطاع السياحة 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي ستقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي 

خالل الفترة الممتدة من 22 - 25 نيسان/أبريل 2018.
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أعلنت “ايكوالب”، الش��ركة الرائدة في مجال خدمات 
المي��اه والنظافة وتكنولوجيا الطاقة، اس��تحواذها على 
مجموعة “أربال” التي تتخذ بلدة سيلكيرك االسكتلندية 

مقراً لها.
يذك��ر ان المجموع��ة تتخص��ص في توفي��ر منتجات 
وخدمات التنظيف والتعقيم في المملكة المتحدة ومنطقة 
الش��رق األوسط، وتبلغ قيمة مبيعاتها قرابة 20 مليون 

دوالر أميركي.

ايكوالب تستحوذ
على مجموعة أربال

اليابان تستثمر في “ترانسنفت” الروسية

أك���د مدي���ر الصن���دوق الروس����ي 
المباش�����رة، كيري�ل  لالس���تثمارات 
دميتريي��ف، أن صن��دوق االس��تثمار 
الروسي - الياباني اس�تثمر في شركة 
ترانس��نفت المحلي��ة للطاق��ة. وق��ال 
دميتريي��ف، في اجتماع م��ع الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين: إن الصندوق 

الروسي-الياباني بدأ يعمل بنشاط ونفذ بسرعة كبيرة االستثمارات الثالثة األولى، بما 
في ذلك االستثمار في شركة ترانس��نفت. وخالل استعراض دميترييف، الستثمارات 
الصندوق الروسي وشركائه، أكد لبوتين: سنعلن في الوقت القريب عن االستثمار في 
ش��ركة )ياندكس  تاكسي( الروس��ية وأيضاً في عدد من البوابات اإللكترونية وشركة 

)علي بابا( الصينية، وفي البنية التحتية اللوجستية لشبكة اإلنترنت في روسيا.

منتدى الصين لالستثمار العالمي

افتُتِ��َح منتدى الصين 
لالس��تثمار العالم��ي 
في هانجتشو في 20 
نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي.
وقامت حكومة بلدية 

هانجتشو ووزارة التجارة في مقاطعة تشيجيانغ باستضافة هذا المنتدى، وجرى تنظيمه 
من قبل مكتب ترويج االستثمار في هانجتشو، تحت عنوان “مشاركة الفرص المتاحة 
والمساهمة في بناء مدينة ذائعة الصيت عالمياً”. وقد جمعت الفعالية ما يقارب 1,000 

خبير وباحث ورائد أعمال من داخل البالد وخارجها.

“غازبروم” تستثمر الغاز في بوليفيا

وقعت بوليفيا وشركة غازبروم 
م��ن  ع��دداً  للغ��از  الروس��ية 
االتفاقيات بغية تطوير استغالل 
حقلي��ن م��ن الغ��از الطبيع��ي. 
وقال وزير المحروقات لويس 
ألبرتو سانشيز: وقعنا على بدء 

المفاوضات بشأن حقلي “فيتاسيا” و“السيبا”. ونريد أن تتولى “غازبروم” العمليات 
في هذين الحقلين نظراً لنشاطها الهام في بوليفيا.

يذكر أن الشركة الروسية تقوم حالياً باستغالل حقل “أكيو إينكاهواسي” للغاز الطبيعي 
ف��ي بل��د يقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي فيه م��ا بين 60 و61 مليون متر مكعب في 
اليوم. كما وقعت “بوليفيا” و“غازبروم” اتفاقاً لتعديل سلة الطاقة لحافالت النقل العام 

البوليفية وتحويلها من الديزل إلى الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي للسيارات.

ق��ادت بيزنس فرانس - الوكالة الوطنية الداعمة لتنمية 
االقتصاد الفرنس��ي، منتدى دولياً في باريس، للترويج 
لفرص االستتثمار في منطقة الشرق األدنى واألوسط.

وأكد المدير العام لبيزنس فرانس الشرق األوسط مارك 
كاني��ار، وجود مجموعة متنوعة م��ن الفرص المتاحة 
للش��ركات الفرنس��ية بقطاع األعمال في المنطقة، مثل 
المدينة الذكية بالمملكة العربية السعودية، وكأس العالم 

.2022
وأضاف: نح��ن -بيزنس فرانس- عاكف��ون على تقديم 
الدع��م للش��ركات الفرنس��ية المتطلعة إل��ى العمل في 
المنطق��ة من خالل تقديم الخب��رة الفنية والتوجيه حول 

كيفية إنشاء النشاط بصورة سريعة وفعالة.

“بزنس فرانس” تروج لالستثمار
في المنطقة

37
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اجتماعهم في بروكسل إن الدول المعنية ال تتوخى 
الش��فافية في المعامالت المالية وتتبنى تش��ريعات 
وصفوه��ا بالفضفاضة وغي��ر المتعاونة وال تبذل 

جهوداً كافية لمكافحة التهرب الضريبي.

ثالث دول عربية في القائمة السوداء للمالذات الضريبية

بعد مفاوضات اللحظة األخيرة، وضع االتحاد األوروبي 17 دولة من بينها 3 دول عربية هي اإلمارات والبحرين 
وتونس، في قائمة سوداء مشتركة للمالذات الضريبية اآلمنة. معتبرين أن تلك الدول ال تبذل جهوداً كافية 

لمكافحة التهرب الضريبي. وجاء إقرار القائمة من قبل 28 وزير مالية أوروبي بعد مفاوضات صعبة. 

وكان��ت المس��ودة األولية قد ش��ملت 29 
دول��ة قبل أن يتم تقلي��ص عددها الى 17، 
فأقر وزراء االتحاد األوروبي القائمة بعد 
مفاوضات صعبة استمرت سنة، وتم ذلك 
وس��ط قلق دول أوروبي��ة صغيرة تفرض 
ضرائ��ب منخفضة، مثل إيرلن��دا ومالطا 
ولوكس��مبورغ م��ن أن ي��ؤدي ذل��ك إلى 
مغ��ادرة الش��ركات المتعددة الجنس��يات، 
لهذه البلدان، كما س��عت بريطانيا بش��كل 
خ��اص إلى منع صدور القائمة خش��ية أن 
تشمل جزيرتي، جيرزي والجزر العذراء 

التابعتان للتاج البريطاني.
وأعطت تس��ريبات “وثائق بارادايز” في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2017، دفعا للخطة، 
بعد كش��فها عن بعض األس��اليب المعقدة 
لتهرب أثري��اء العالم من دف��ع الضرائب 

عبر شركات أوفشور.

مطالبة بااللتزام
وق��ال مف��وض الش��ؤون االقتصادية في 
االتحاد األوروبي بيار موسكوفيسي، قبيل 
اإلعالن الرس��مي، إن الالئحة تضم عدداً 
أقل من الدول العشرين التي كان يأمل بها، 
لك��ن، هذا انتصار أول��ي ينبغي أن يرافقه 

انتصار آخر.
وأضاف: أحث ال��دول األعضاء على أال 
تتحلى بالس��ذاجة، بشأن االلتزامات للتأكد 
من أنها قوية لتضع عقوبات رادعة، ألننا 
يج��ب أن نواص��ل الضغط عل��ى البلدان 

األخرى.
وتع��د الالئحة أح��دث المس��اعي الدولية 
لمكافح��ة التهرب الضريب��ي، الذي يزداد 
اعتباره مس��ألة أخالقية، في أعقاب نش��ر 
منظمة األمن والتعاون ف��ي أوروبا قائمة 

“بالمالذات الضريبية غير المتعاونة”.
وأوض��ح ال��وزراء األوروبي��ون خ��الل 

وفي الس��ياق نفس��ه، وجه��ت المفوضية 
األوروبية في الوقت الحاضر رسائل إلى 
نحو ستين دولة لمطالبتها بااللتزام بإجراء 
إصالح��ات، مه��ددة بإدراجه��ا على هذه 

القائمة.

القائمة الرمادية
وتناقلت وسائل اإلعالم الفرنسية تصريحاً 
لوزير اإلقتصاد والمالية الفرنس��ي برينو 
لومير قال فيه: “لقد صادقنا، على مستوى 
اإلتح��اد األوروبي على قائمة الدول، التي 
ال تب��ذل جه��ودا كافية لمكافح��ة التهرب 

الضريبي”.
ووفق��اً للوزي��ر لومير، فإن “ال��دول التي 
س��يتم وضعها في القوائم الس��وداء قد تفقد 
إمكاني��ة الحص��ول عل��ى تموي��الت من 
االتحاد األوروبي، إضافة إلى تدابير عدة 

أخرى ستقرر في األسابيع المقبلة”.
وق��د ت��م إع��داد ه��ذه القائمة “الس��وداء” 
بإعتماد 3 معايير تتعلق بالشفافية الضريبية 
والعدالة الجبائية وتطبيق إجراءات منظمة 
التعاون والتنمية اإلقتصادية مقابل إرساء 

نظام ضريبي “عدائي”.
كم��ا أص��در االتح��اد األوروب��ي الئحة 
رمادي��ة للم��الذات الضريبي��ة تضم 47 
دولة من بينها سويسرا وتركيا وكاليدونيا 
“القائم��ة  وتض��م  والمغ��رب،  الجدي��دة 
الرمادي��ة” ايض��اً العديد م��ن الدول ذات 
الصل��ة ببريطاني��ا من بينه��ا هونغ كونغ 

وجيرسي وبرمودا.
كما أعطي��ت مهلة لتطبيق ه��ذه المعايير 
بالنسبة للدول الصناعية، وهي لديها موعداً 
محددا في عام 2018، ،أما البلدان النامية، 
فلديه��ا عامان حت��ى 2019، حت��ى تقوم 
بشأن الشفافية الضريبية.بتكييف تشريعاتها مع المعايير االوروبية، 

بيار موسكوفيسي
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العراقي، كان العامل األبرز في هذا اإلقبال.

استمرار التعاون بين البلدين
وأك��د الدندح أن إقامة ه��ذا المعرض في الع��راق تأتي في س��ياق التعاون األخوي 
بين البلدين الش��قيقين على جميع األصعدة، وس��تتبع هذا المع��رض خطوة أخرى 
إلقامة س��وق دائمة في العاصمة العراقية بغداد للمنتجات السورية استجابة لرغبة 
الجمهور العراقي، الفتاً إلى أن العديد من الش��ركات السورية تطمح إلى فتح فروع 
تس��ويقية لها في بغداد والمحافظات العراقية األخرى، وهذا مؤش��ر على أن معدل 
التعاون في ه��ذا المضمار يتصاعد، ونطمح بعد إعادة الش��حن الب��ري في القريب 
العاجل إلى أن يقفز س��قف التبادل التجاري إلى مس��تويات أعلى من الس��قف الذي 
شهدته مرحلة ما قبل الهجمة اإلرهابية على العراق حيث بلغ آنذاك أكثر من أربعة 

مليارات دوالر.

تبادل الطاقة
وأعرب الس��فير الس��وري ع��ن أمله في أن تش��هد الفت��رة المقبل��ة نم��واً أكبر في 
التعاون بين البلدي��ن، خاصة بع��د أن تم مؤخ��راً التوقيع األولي عل��ى بروتوكول 
تبادل الطاقة الكهربائية بين س��ورية والع��راق وإيران وربط الش��بكات الكهربائية 
اإلرهابية.الثالث، وإصالح ما تعرضت له الش��بكتان الس��ورية والعراقية جراء االعتداءات 

“صنع في سورية” يفتح أبوابه في بغداد

وحضر االفتتاح سفير س��ورية في العراق سطام 
جدعان الدن��دح، وممثلون عن وزارت��ي التجارة 
والكهرب��اء العراقيتي��ن ورئي��س لجن��ة االقتصاد 
واالس��تثمار في مجلس النواب العراقي، وسفراء 
كل م��ن إي��ران وروس��يا وموريتاني��ا والجزائر 
وأرمينيا في بغ��داد، إضافة إلى ع��دد من النواب 

والمسؤولين العراقيين.

تنوع المنتجات
وفي هذا الصدد، أك��د مدير االقتص��اد الزراعي 
في وزارة الزراع��ة واإلص��الح الزراعي مهند 
األصفر أن المعرض يق��دم جميع أنواع المنتجات 
الزراعي��ة الطازجة من حمضي��ات وتفاح وزيت 
الزيت��ون والزبي��ب والتي��ن المجف��ف والرم��ان 
والس��لع الغذائي��ة المصنعة، إضافةً إل��ى منتجات 
البحوث العلمية الزراعية ومؤسس��ة إكثار البذار 
والمؤسس��ة العام��ة لألع��الف ومكت��ب القط��ن 
وغيره��ا، مبين��اً أن المع��رض كان له أث��ر جيد 
بتعميق العالقات الزراعية مع األش��قاء العراقيين 
من خ��الل التواصل مع الزوار وش��رح ضرورة 
تفعيل عملية التبادل للمنتجات الزراعية واإلسهام 
بتصديرها مع بداية مرحلة التعافي التي تش��هدها 

سورية.

إقبال كبير
من جهته، أكد س��فير س��ورية في العراق س��طام 
جدع��ان الدن��دح أن رج��ال األعم��ال والتج��ار 
العراقيين أقبلوا على أجنحة الش��ركات الس��ورية 
الهندس��ية والصحي��ة  تع��رض منتجاته��ا  الت��ي 
والنس��يجية والتقليدي��ة والغذائي��ة إلج��راء عقود 
الس��تيراد تلك المنتجات، مش��يراً إل��ى أن جودة 
لمثيل��ه  الس��وري ومتانت��ه ومضاهات��ه  المنت��ج 
األجنب��ي، وتوافق أس��عاره م��ع دخ��ل المواطن 

الغذائية والنسيجية في  شاركت قرابة 200 شركة سورية متخصصة في الصناعات الهندسية والصحية 
معرض “صنع في سورية” الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد.

وأقيم المعرض على مساحة 7 آالف متر مربع، بهدف الترويج  للبضاعة السورية في العراق والعودة بها إلى 
السوري، وفق ما نقلت  االقتصاد  التي يشهدها  التعافي  األزمة، ال سيما مع حالة  عهدها كما كانت قبل 

وكالة “سانا”.
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وع��ززت عملي��ات الش��راء المحلية م��ن جانب 
العمالء الصينيين المولعين باألزياء من المبيعات 
في الصين بنس��بة كبيرة بلغت 15 % وفق أسعار 
الص��رف الحالية خالل العام 2017، ليصل حجم 

السوق اإلجمالي إلى 20 مليار يورو.

أسواق السلع الفاخرة تزدهر عالميًا

عاد سوق المنتجات الفاخرة العالمي، بشقيه، السلع والتجارب الفاخرة، إلى مستوياته المعهودة ليحقق نمواً 
بنسبة 5 %، حيث وصلت قيمته إلى 1.2 تريليون يورو على مستوى العالم خالل العام 2017.

وأشارت نتائج النسخة السادسة عشرة من دراسة “بين آند كومباني” لسوق السلع الفاخرة العالمي، والتي 
التاغاما”، إلى مواصلة مبيعات  صدرت بالتعاون مع الجمعية اإليطالية لمصنعي السلع الفاخرة “فوندازيوني 

السيارات الفاخرة قيادة هذا السوق، حيث حققت نمواً بنسبة 6 % ليصل إجمالي مبيعها إلى 489 مليار يورو.
أما التجارب الفاخرة، فحافظت على جاذبيتها القوية بالنسبة للعمالء، حيث يتضح ذلك من خالل مبيعات 
األغذية الراقية والنبيذ، والتي ارتفعت بنسبة 6 % عن العام الماضي، وكذلك مبيعات الرحالت البحرية التي 

تشهد نمواً كبيراً وبنسبة 14 % سنويًا.

ينبغي

على العالمات التجارية

تطوير

أدواتها التسويقية

عبر اإلنترنت

وفي المتاجر

وسجلت السوق األساسية للسلع الشخصية 
الفاخرة رقماً قياسياً جديداً بلغ 262 مليار 
يورو، مدعوماً بعودة عملية الش��راء من 
قب��ل أثري��اء الصين، س��واء داخل البالد 
أو خارجه��ا، إضافة إلى ظهور اتجاهات 
ش��راء أكثر قوة في المناطق األخرى من 

العالم.
وقال الش��ريك ف��ي “بين آن��د كومباني” 
والمنتج��ات  التجزئ��ة  قس��مي  ورئي��س 
االستهالكية في الش��رق األوسط سيريل 
فاب��ر: “الحظنا بع��ض النم��و اإليجابي 
في النص��ف األول من العام 2017 على 
المس��توى العالم��ي، حي��ث اس��تمر هذا 
النمو في الفترة األخيرة، ما س��مح لسوق 
السلع الشخصية الفاخرة باستعادة بريقه. 
وبدأ س��وق الشرق األوس��ط باالستقرار، 
حيث من المتوق��ع أن يحافظ على هدوئه 
خالل الع��ام الجاري بالمقارن��ة مع العام 

الماضي”.

انتعاش عالمي
يواصل س����وق الس��لع الفاخ��رة تعافي��ه 
في أوروبا مرة أخرى، ليحقق نمواً بنسبة 
6 % وفق أس�عار الصرف الحالية، حيث 
وصل��ت قيمت��ه إلى 87 ملي��ار يورو من 
مبيع��ات التجزئ��ة لتس��تعيد أوروبا بذلك 
مكانتها على قمة مبيعات الس��لع الفاخرة 

من حيث القيمة.
كما واصل تدفق الس��ياح دعم هذا السوق 
ف��ي المملكة المتحدة وإس��بانيا وفرنس��ا، 
إضافة إلى انتعاش االستهالك المحلي، ال 

سيما في ألمانيا.

عدم يقين اقتصادي
أم��ا عمليات الش��راء خ��ارج الصين فقد 
ش��هدت زيادة أيض��اً، حيث بلغت نس��بة 
مشتريات المواطنين الصينيين من السلع 
الش��خصية الفاخرة العالمية 32 % خالل 

.2017
)أمي��ركا  األميركي��ة  الس��وق  وش��هدت 
الشمالية والجنوبية( بعض المعاناة، لكنه 
تمكن م��ن إنهاء العام عل��ى نحو إيجابي 
محققاً نمواً بنس��بة 2 %. ومع قيمة تصل 
إل��ى 84 ملي��ار يورو، تبقى هذه الس��وق 
مهم��ة للعالمات التجارية الفاخرة التي ال 
تزال تواجه ظروفاً صعبة بالنسبة لمتاجر 
األقس��ام. وتعتبر كندا والمكسيك من بين 

األسواق المزدهرة في هذه المنطقة.

المزاجية األلفية
أم�ا ف���ي المناط�ق األخ�رى، فكان النم�و 
ثابت�اً عن��د 1 %، مع تقييد منطقة الشرق 

األوسط بحالة عدم اليقين االقتصادي.
وق��ال فاب��ر: “ال يرتب��ط األمر بمس��ألة 
المستهلكين من جيل األلفية فقط، بقدر ما 
يتعلق بمفه��وم “المزاجية األلفية”. وهذا 
يعن��ي أنه وفي حين ستس��تمر أهمية جيل 
األلفية، فإن الطريقة التي يتسوقون بها قد 

أثرت باألجيال األخرى أيضاً.
وينبغي على العالم��ات التجارية تطوير 
أدواته��ا التس��ويقية عب��ر اإلنترنت وفي 
المتاج��ر، حي��ث ن��رى ب��أن العالم��ات 
التجارية التي س��تتمكن م��ن القيام بذلك، 
الفاخرة”.ستش��هد نمواً في سوق الس��لع الشخصية 

سيريل فابر
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وقع��ت س��ورية اتفاقية جمركية مع الحكومة الروس��ية 
للتع��اون والمس��اعدة اإلداري��ة المتبادل��ة ف��ي األمور 
الجمركية. ونقلت صحيفة الوطن الس��ورية عن المدير 
الع��ام للجمارك، فواز أس��عد، قوله: إن االتفاقية تفس��ح 
المج��ال أمام التع��اون التقن��ي واإلداري بي��ن البلدين، 
وتبادل المعلومات، والتسليم المراقب والتحقيقات وسرية 
المعلومات، على أن يسري تنفيذ االتفاقية على األراضي 
الس��ورية والروس��ية. وبموجب االتفاق س��يجري تقييم 
دقيق للرسوم الجمركية، والضرائب األخرى المحصلة 
على االس��تيراد والتصدي��ر، وتطبيق مناس��ب ألحكام 
المنع والتقييد والحصر في اس��تيراد وتصدير البضائع. 
وتتضمن االتفاقية أيضا، منع االنتهاكات الجمركية من 

خالل التعاون بين إدارتي الجمارك لدى الطرفين.

سورية توقع عقوداً “كهربائية” ضخمة

اتفاقية جمركية
بين سورية وروسيا

كش��فت وزارة الكهرباء الس��ورية عن توقيع مشاريع خالل 2017 مع روسيا وإيران 
بقيمة تريليوني ليرة س��ورية. ووقعت الوزارة بروتوكوال مع الجانب الروس��ي لتنفيذ 
مشاريع استراتيجية باستطاعة إجمالية 2300 ميغاواط، بقيمة إجمالية تقدر بتريليون 
ليرة س��ورية. أما العقود الموقعة مع إيران، فقد بلغت القيمة المالية لالتفاق مع ش��ركة 
مبنا غروب اإليرانية نحو تريليون ليرة سورية أيضاً، لتوريد 5 مجموعات توليد عاملة 
عل��ى الغاز والمازوت لمحطة توليد حلب باس��تطاعة إجمالي��ة 125 ميغاواط، وعقد 
لتأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط في محطة توليد بانياس وتحويلها للعمل على الغاز 

والم��ازوت ورفع  الطبيع��ي 
استطاعتها إلى 38 ميغاواط. 
وفيما يخص الربط الكهربائي 
الثالثي بين س��ورية والعراق 
وإي��ران، س��يتم توقيع��ه في 
دمشق، وتزويد سورية بنحو 

600 ميغاواط.

كش��ف نائ��ب رئي��س ال��وزراء الروس��ي، دميت��ري 
روغوزين، أن بالده ستنش��ئ مع سورية مشغالً واحداً 
لتطوي��ر حق��ل الفوس��فات الس��وري الكبي��ر، وتوريد 
المنتج��ات من��ه. وق��ال للصحافيين، بعد لقائ��ه الرئيس 
السوري بشار األسد: “نحن اتفقنا مع زمالئنا السوريين 
حول تش��كيل مش��غل واحد، نعمل على الحق��ل والنقل 
وتس��ليم الفوس��فات المعالج إلى دول أخرى التي تنتظر 
هذه المنتجات”. ووفقاً له، يوجد في س��ورية أكبر حقل 
فوسفات، ومن الممكن اس��تخراج منتجات مطلوبة في 

العديد من البلدان مثل األسمدة من هذا الحقل.

تعاون سوري روسي
في مجال الفوسفات

 سورية تقر ميزانيتها للعام 2018

أص��در الرئي�س الس��وري، بش��ار األس���د، قانوناً 
يقض��ي بتحديد اعتم��ادات الموازن��ة العامة للدولة 
للس��نة المالي��ة 2018 بمبلغ إجمالي ق��دره 3187 
مليار ليرة س����ورية )14.8 مليار دوالر أميركي(. 
وفي هذا الس��ياق، قال وزير المالية مأمون حمدان، 
إن المبل��غ اإلجمال��ي للموازنة العام��ة لعام 2018 
يزيد على موازنة عام 2017 بمبلغ 527 مليار ليرة 
س��ورية )2.4 مليار دوالر(، وبنس��بة زيادة قدرها 
19.81 %، مضيفاً إلى أنه تم رصد مبلغ 50 مليار 
ليرة س��ورية )232.7 ملي��ون دوالر( للجنة إعادة 

اإلعمار والتعويض عن األضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة.
مأمون حمدان

ميخائيل فريدمان أفضل رجل أعمال في 2017

فاز رجل األعمال الروسي ميخائيل فريدمان بلقب 
أفضل رجل أعمال لعام 2017 للمرة الثانية حسب 
مجل��ة “فورب��س” لإلحصائي��ات. وبذل��ك أصبح 
 LetterOne مؤسس “ألفا غروب” والمساهم في
القابض��ة، أول رج��ل أعم��ال يفوز باللق��ب للمرة 

الثانية حسب النسخة الروسية من “فوربس”.
وبلغت ث��روة الملياردير الروس��ي نحو 15 مليار 

دوالر أميركي قبل خمس سنوات، واستثمر خالل عام 2017، أكثر من 5 مليارات 
دوالر في الشركات األجنبية.

ميخائيل فريدمان
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العراق يصدر نفط كركوك إلى ايران

اتف��ق العراق واي��ران على تبادل ما يص��ل إلى 60 ألف 
برمي��ل من النفط الخام يومياً م��ن حقول نفط كركوك في 
ش��مال العراق مقاب��ل نفط إيراني. وأوض��ح وزير النفط 
العراقي جبار علي اللعيبي، أن االتفاق الموقع بين الجانبين 
يقض��ي بأن يقوم الجانب اإليراني بتس��ليم “نفس الكميات 
وبنف��س المواصفات عب��ر موانئ جنوب الع��راق” على 
الخليج، مشيراً إلى أن االتفاق يتيح لبالده استئناف مبيعات 

النفط من حقول كركوك والتي توقفت منذ أن استعادت القوات العراقية السيطرة على 
الحقول من األكراد في أكتوبر/تش��رين األول الماضي. وكش��ف الوزير العراقي، أن 

البلدين يعتزمان إقامة خط أنابيب لنقل النفط من كركوك لتجنب نقله بالشاحنات.

جبار علي اللعيبي

ُعمان تقاطع الدواجن السعودية

انضم��ت س��لطنة عمان إلى اإلم��ارات والعراق، ف��ي حظر اس��تيراد الدواجن الحية 
ومنتجاتها من السعودية، بعد رصدها حاالت نفوق طيور هناك جّراء إصابتها بفيروس 
إنفلونزا الطيور H5N8. وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية أن اإلجراء 
جاء ضمن بعض اإلجراءات االحترازية األخرى، بعد التنسيق المباشر مع المختصين 
ب��وزارة البيئ��ة والمي��اه والزراعة ف��ي الس��عودية، والتواصل م��ع المختصين حول 
مستجدات الوضع الوبائي للمرض. وقالت الوزارة “إنه تم توجيه جميع المختصين من 

األطباء البيطريين في المنافذ الحدودية 
للس��لطنة، بتش��ديد الرقاب��ة وتكثيف 
إج��راءات الحج��ر الصح��ي. كما تم 
إب��الغ الش��ركات المس��توردة بوقف 
إص��دار تراخي��ص اس��تيراد الطيور 

الحية والبيض من السعودية”.

أعل��ن المدير العام لدائرة ش��ؤون العتبات المقدس��ة في 
منظمة الح��ج والزيارة اإليرانية محس��ن نظافتي، عن 
قرب اس��تئناف رحالت الزوار اإليرانيين إلى سورية، 
الفت��اً إل��ى أن الجانب الس��وري أك��د أن فن��ادق مدينة 
دمش��ق ق��د أعي��د تأهيلها، وعلى اس��تعداد الس��تضافة 
ال��زوار اإليرانيين. وأوضح نظافتي أن رحالت الزوار 
اإليرانيين ستكون جوا فقط، ولم تتوفر ظروف استئناف 

الرحالت البرية لغاية اآلن.
يش��ار إل��ى أن مئ��ات آالف ال��زوار اإليرانيي��ن كانوا 
يتوجه��ون إلى س��ورية س��نوياً قب��ل األزم��ة، لزيارة 
ضريحي الس��يدتين “زينب بنت اإلم��ام علي” و“رقية 

بنت اإلمام الحسين”.

سورية تستعد
الستقبال الزوار اإليرانيين

“درب األردن” ضمن أفضل الوجهات السياحية

أدرجت مجلة ناش��يونال جيوغرافيك ترافيلر “درب األردن” في قائمة أفضل وجهات 
العالم الس��ياحية لعام 2018 تحت مظلة الثقافة والطبيعة. وكش��فت المجلة النقاب عن 
القائمة السنوية ألفضل 21 وجهة سياحية في العالم جديرة بالزيارة في 2018، وقامت 
بتقس��يم االختي��ارات إلى 3 فئات رئيس��ية هي: المدن والثقاف��ة والطبيعة. وقال رئيس 
تحرير المجلة، جورج ستون: إن مهمتنا هي إلهام الفضول لدى قرائنا وتشجيعهم على 

استكش��اف العالم بش��غف، موضحاً أن 
األماكن ال�21 التي اخترناها بعناية كفيلة 

بصنع سنة من االكتشافات المبهجة.
يذكر أن درب األردن هو مس��ار طويل 
يعبر األردن كامالً، من أم قيس ش��ماالً 
إلى العقبة جنوباً، بطول 650 كلم، وهو 

مفتوح ومتاح لكل من يرغب بارتياده.
أكد مدي��ر مصنع المولدات الكهربائي��ة في مدينة عدرا 
الس��ورية، أن المصنع يص��دّر 30 % من منتجاته إلى 
روس��يا، مش��دداً على أن للمش��روع صفة استراتيجية  
حيث كانت منتجاته س��ابقا ترس��ل إلى الجيش السوري 
لك��ن “الحرب انته��ت ولذلك تم تحوي��ل المنتجات إلى 
المستهلكين المدنيين وكذلك للتصدير”. وينتج المصنع في 
الوقت الراهن مولدات مخصصة لالستخدام المدني تعمل 
بالديزل والغاز بقدرة تتراوح بين 3 و5 آالف كيلو واط. 
وتستخدم منتجات المصنع كذلك في توفير الكهرباء من 
دون انقطاع لمدرج اإلقالع والهبوط في القاعدة الجوية 

الروس������ي�ة 
ح�م�ي�م�ي�����م 
وكذل��ك ف��ي 
مباني السفارة 
الروس��ية في 

دمشق.

سورية تصّدر مولدات كهربائية
إلى روسيا
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قام��ت الحكوم��ة العراقي��ة بتعيي��ن “توي��و” لألعمال 
الهندسية اليابانية، لمساعدتها في بناء خط أنابيب للغاز 
يمتد إل��ى الكويت، إضافةً إلى مصن��ع بتروكيماويات 
مرتب��ط ب��ه، مع س��عي بغ��داد لخف��ض ح��رق الغاز 
واس��تكمال دفع التعويضات المس��تحقة عليها بس��بب 

غزو الكويت عام 1990.
وس��يتيح هذا المش��روع لدولة الكوي��ت تنويع مصادر 
اس��تيراد الغ��از ف��ي أعقاب أزم��ة سياس��ية بين دول 
خليجي��ة وقطر، المورد الرئيس��ي للغاز. كما سيش��كل 
أيضاً ضربة ل�“رويال داتش ش��ل”، التي كانت تسعى 
للهيمنة على الغاز ف��ي العراق، وذلك قبل أن تتضرر 
عالقاتها مع بغداد، في أعقاب انسحابها من مشروعات 

نفطية كبيرة.

خط غاز من العراق إلى الكويت

كش�����ف وزي����ر 
الصناعة والمعادن 
العراق��ي محم����د 
ش��ياع الس�وداني، 
ع�����ن إع��������ادة 
تش���غ�ي�ل معم���ل 
الحدي��د والصل��ب 
إضاف��ة إلى الب��دء 
بالتوقيتات الزمنية 
لتأه�ي���ل معم����ل 

البتروكيمياوي��ات ف��ي البص��رة. وقال الس��وداني: إن 
معم��ل الحدي��د والصل��ب ش��ارف على االنته��اء من 
عملي��ات تأهيل��ه وسيس��تأنف العم��ل بط��رح كميات 
م��ن الحديد والصلب الى االس��واق. مضيف��اً أنه قد تم 
الحص��ول على ق��رض يقارب ال�7 ملي��ارات ونصف 
المليار دينار)6.2 مليون دوالر أميركي( إلعادة تأهيل 

الوحدات المتوقفة.

العراق يستأنف صناعة الحديد

محمد شياع السوداني

العراق يزّود الكويت بالغاز الطبيعي

وقع��ت الكويت اتفاقاً مع العراق  تس��تورد بموجبه 
50 ملي��ون ق��دم مكعب��ة يومياً من الغ��از الطبيعي 
العراقي كمرحلة أولى، حس��بما كشف وزير النفط 
الكويتي الس��ابق عصام المرزوق، مش��يراً إلى أن 
الجان��ب العراقي وعد بزيادة تل��ك الكميات الحقاً، 
لتص��ل إل��ى 200 مليون ق��دم مكعبة يومي��اً، وأن 

االتفاق بين الجانبين يسري لمدة 10 سنوات.
جاء تصريح المرزوق على هامش االجتماع ال�99 
لمجلس وزراء منظم��ة األقطار العربية المصدرة 

عصام المرزوقللبترول “أوابك”، الذي استضافته الكويت.

البطالة في فلسطين هي األعلى

أشار مدير العالقات العامة واإلعالم في غرفة تجارة 
وصناع��ة غزة، ماه��ر الطباع، أن مع��دالت البطالة 
المرتفعة في فلسطين، تعتبر األعلى بين دول المنطقة. 
وذكر الطباع، أن الربع الثالث من 2017 شهد ارتفاعاً 
حاداً في معدالت البطالة وصلت إلى 29.2 %، وهي 
أعلى نسبة مسجلة خالل 14 عاماً، مشيراً إلى أن عدد 
العاطلين عن العمل في فلس��طين 412 ألف شخص، 
منه��م حوالى 169 ألف ش��خص في الضف��ة الغربية 
وحوال��ى 243 ألف في قطاع غزة، وما يزال التفاوت 

كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 46.6 % في 
قطاع غزة مقابل 19 % في الضفة الغربية.

ماهر الطباع

قبرص تحّول العجز إلى فائض

أعلن��ت قبرص أنها تمكنت من تحويل عجز بقيمة 
مليار يورو إلى فائ��ض يقارب 500 مليون يورو 
خالل 5 س��نوات، محقق��ةً تعافي م��ن أزمة مالية 
ترك��ت ع��دداً من أب��رز مصارفها بحال��ة إفالس 
مجب��رة ً إياه��ا للتف��اوض على خطة إنقاذ قاس��ية 
م��ع الدائنين الدوليين ع��ام 2013. وكانت قبرص 
تمكنت في م��ارس/آذار2013 من الحصول على 
ق��رض بقيمة 10 مليارات يورو )13 مليار دوالر 
أميركي( في حينه، من االتحاد األوروبي وصندوق 
النق��د الدولي إلنق��اذ اقتصادها المتعث��ر ونظامها 

المصرفي المتضخم. كما رحب وزي��ر المال القبرصي، خاريس جورجياديس، بهذه 
المعطيات قائالً: إن هذا األمر يس��مح  بخفض الضرائب والترويج لمش��روعات دعم 

النمو والتوظيف، ما ينعكس ربحاً اجتماعياً ملموساً على المواطنين.

خاريس جورجياديس
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مليار دوالر لتوسعة ميناء تشابهار اإليرانية

اطلق��ت إيران مش��روع 
تش��ابهار   ميناء  توس��عة 
المط��ل على خليج عمان 
واألقرب للمحيط الهندي، 
في خطوة ته��دف لزيادة 
ق��درات المين��اء ليك��ون 
البضائع  لش��حنات  منفذا 
الوس��طى،  آس��يا  إل��ى 
لمين��اء  قوي��اً  ومنافس��اً 

جوادر الباكستاني. وافتتح الرئيس اإليراني حسن روحاني التوسعة التي نفذت باستثمار 
مليار دوالر، منها 235 مليون دوالر من الهند، األمر الذي يزيد قدرة الميناء إلى 8.5 
مليون طن سنوياً. وكانت الهند قد التزمت باستثمار 500 مليون دوالر في الميناء الذي 
يس��مح لها بااللتفاف على منافستها باكس��تان، لكن نيودلهي فضلت التريث بعد اتخاذ 

اإلدارة األميركية مواقف عدائية جديدة تجاه طهران.

وافق البنك الدولي على منح مصر 1.15 مليار دوالر، 
هي الش��ريحة الثالثة واألخيرة من التمويل المخصص 
لدعم برام��ج التنمية االقتصادية، البالغ مجموعه 3.15 
ملي��ار. وأوضح بيان للبنك، أن “القرض هو األخير في 
سلسلة من ثالثة قروض سنوية، قيمتها اإلجمالية 3.15 
مليار دوالر، تلقتها القاهرة خالل الفترة من 2015 إلى 
2017”. ويشمل مساهمات تمويلية ب�500 مليون دوالر 
من مجموعة البنك الدولي و500 مليون دوالر من البنك 

االفريقي للتنمية و150 مليون دوالر من بريطانيا.

الدفعة األخيرة
من قرض مصر

أظهر تقرير ص��ادر عن مركز دبي لتطوير االقتصاد 
اإلس��المي أن اإلنفاق اإلس��المي على المستحضرات 
الدوائية بلغ  83 مليار دوالر في العام 2016، فيما من 
المتوقّ��ع أن يصل إلى 132 ملي��ار دوالر بحلول العام 
2022، بينما بلغ اإلنفاق على مس��تحضرات التجميل 
57 مليار دوالر، ومن المتوقّع أن يصل إلى 82 مليار 

دوالر بحلول العام 2022.
وأوض��ح تقري��ر “واقع وآف��اق االقتصاد اإلس��المي 
أن قط��اع مس��تحضرات    ”2017-2018 العالم��ي 
األدوي��ة والتجمي��ل الح��الل أكثر توس��عاً، إذ يس��تمر 
تأسيس الش��ركات في هذا القطاع، كما تنتشر منتجاته 

عبر اإلنترنت.

57 مليار دوالر اإلنفاق اإلسالمي
على  مستحضرات التجميل

21 مليار دوالر تكلفة مشروع “الضبعة”

روس  ش��ركة  رئي��س  كش��ف 
آت��وم الروس��ية للطاقة، أليكس��ي 
ليخاتشيوف، أن بناء 4 مفاعالت 
نووي��ة ف��ي منطق��ة الضبعة في 
مصر، س��ينجز بين عام 2028 - 
2029، بتمويل س��يبلغ 21 مليار 
دوالر. وأوضح ليخاتشيوف عقب 

توقيع الرئيسين الروسي، فالديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي في القاهرة، 
عل��ى وثائق البدء بتنفي��ذ عقود بناء محطة “الضبعة” للطاق��ة النووية،  أنه في قاعدة 
اتفاقات بناء المحطة وبش��أن القرض بي��ن الحكومتين، يتم تمويل 85 % من مجموع 

حجم البناء من القرض الروسي، والباقي 15 % على حساب الجانب المصري.

أعلى تضخم في تونس

سجلت نسبة التضخم في تونس، أعلى مستوى لها في عام 2017، إذ قدرت بما ال يقل 
عن 6.3 %، وهي النس��بة األعلى المسجلة منذ عام 2014. وبحسب المعهد التونسي 

لإلحصاء، فإن مؤش��ر أس��عار األغذية 
والمش��روبات زاد 8.7 % في تش��رين 
الثاني/نوفمبر 2017 عما تم تس��جيله، 
خالل الفترة نفسها من عام 2016، كما 
زادت أس��عار الخضراوات 15.9 %. 
وهذا االرتفاع من بين العوامل المؤثرة 

على نسبة التضخم.
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”Utico“ بروج” تستعرض مشروعها مع“

استعرضت شركة بروج البتروكيماوية الرائدة في توفير الحلول البالستيكية المبتكرة، 
مشروعها المشترك مع Utico أكبر شركة خاصة للمرافق الخدمية، في تنفيذ مشروع 
أطول خط أنابيب نقل مياه من البولي إثيلين في منطقة الخليج، وذلك خالل مش��اركتها 
في معرض الخمس��ة الكب��ار بدبي. وزودت “بروج” ال���Utico، بمجموعة حلول من 

البولي إثيلي��ن لتصنيع خط األنابيب 
الخاص بمشروع الشركة لنقل المياه 
وربطها بين رأس الخيمة وأم القيوين 
وعجمان والش��ارقة. وق��د اختارت 
Utico اثني��ن من أصن��اف البولي 
إثيلين الذي تنتج��ه “بروج” ليعتبر 
بذل��ك أطول خ��ط أنابيب نق��ل مياه 
وأكبر خط أنابيب من حيث األقطار.

االقتصاد القطري ينمو رغم العقوبات

س��ج�ل االقتصاد القطري نمواً بنسبة 2.5 % في 
عام 2017، رغم المقاطعة المف�روضة على قطر 
منذ 4 يونيو/حزيران الماضي من قبل الس��عودية 
ومصر واإلمارات والبحرين، حس��بما أكد وزير 
الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة.

يذك��ر أن صن��دوق النقد الدول��ي، كان قد خفض 
في أكتوب��ر/تش����ري��ن األول الماضي توقعات��ه 
لنم����و االقتص��اد القط��ري خالل ع��ام 2017، 

بنسبة 0.9 % إلى 2.5 %، مقاب��ل توقعات��ه الس��ابق�ة عن��د 3.4 %.
محمد بن صالح السادة

شراكة بين “تيك ليب” و“إيكيا”

أبرم���ت ش�����ركة تي���ك لي�ب، 
المتخصصة بتوفير تقنيات الذكاء 
المعزز  والواق��ع  االصطناع��ي 
والواقع االفتراضي، والتي تتخذ 
م��ن دبي مق��راً لها، ش��راكة مع 
“إيكي��ا” به��دف تطوي��ر تجربة 
تس��وق افتراضي��ة عب��ر كش��ك 
“إيكيا بوب أب” في أنحاء الشرق 

األوسط، والذي يمّكن زواره من تصميم غرف المعيشة االفتراضية الخاصة بهم عبر 
تحديد منتجات “إيكيا” المعروضة ضمن المش��هد باس��تخدام تقنية الواقع االفتراضي 
لتس��هيل تجربة تأثيث المن��زل، من دون الحاج��ة لزيارة متجر إيكي��ا التقليدي لرؤية 
المنتجات وشرائها. وأشار المدير اإلداري ل�“تيك ليب” سلمان يوسف، إلى أن التطور 
المتواصل والسريع للتقنيات العصرية سيساهم بإعادة تعريف وتحديد مستقبل األعمال.

ت���وص�ل��������ت 
قط��ر الت�ف����اق 
الحك�وم����ة  مع 
البريط��ان�ي�����ة 
ا  ل�ن�������د ي�ر أ و
ل�ي���ة  لش������م�ا ا
بش���أن تم�وي���ل 
ي����ع  ر مش�������ا
ري�ة  س����ت�ث�م�ا ا

داخ���ل قطر بقيمة 4.5 مليار جني��ه اس��ترليني )6.03 
ملي��ار دوالر(. وأكد وزير االقتصاد والتجارة القطري 
أحمد بن جاس��م بن محمد آل ثان��ي على أهمية االتفاق 
ال��ذي يعكس ثقة الجانب البريطاني في متانة االقتصاد 
القطري وقوته. وجاء ذلك خالل االجتماع األول للجنة 
الوزاري��ة المش��تركة للتعاون االقتص��ادي والتجاري 
والفن��ي ال��ذي ت��م تنظيمه ف��ي لندن، وحض��ره وزير 

السياسة التجارية غريغ هاندز في المملكة المتحدة.

بريطانيا تمّول مشاريع
في قطر

اتفقت منظمة “أوبك” ومجموعة من المنتجين المستقلين 
بقيادة روس��يا، على تمدي��د اتفاق خفض اإلنتاج النفطي 
المشترك البالغ نحو 1.8 مليون برميل يومياً، حتى نهاية 
2018. وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الطاقة 
الس��عودي، خالد الفالح: إن العمل س��يتواصل في الفترة 
القادمة لضم��ان التزام جميع أعضاء “أوبك” باالتفاق، 
مش��يراً إل��ى أن نيجيريا وليبيا، العض��وان في “أوبك” 
س��تبقيان خارج إطار االتفاق، لكن س��يتم وضع س��قف 

إلنتاجهما.
م��ن جهت��ه، اعتب��ر وزير الطاقة الروس��ي، ألكس��ندر 
نوفاك، قرار التمديد خطوة صائبة نحو تحقيق مزيد من 

االستقرار في سوق النفط.

“أوبك” تمدد اتفاق النفط

46



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

ل�“البطح��اء  التابع��ة   )Tecon( “تيك��ون”  أعلن��ت 
القابض��ة”، إح��دى أكبر تكت��الت األعمال ف��ي دولة 
اإلم��ارات، والتي تضم أكثر من 25 ش��ركة و7.000 
موظف، وتعمل ضمن 7 قطاعات رئيسية، عن خطوة 
استراتيجية إلعادة بناء عالمتها التجارية، وذلك خالل 
ن��دوات أقيم��ت في أبوظب��ي ودبي مؤخ��راً، والتي تم 
تنظيمها لمناقش��ة اإلصالحات الداخلية التي من شأنها 
أن تزود العمالء بمجموعة واسعة من الحلول الهندسية 

المتخصصة.

منصة “تيكون” للحلول الهندسية

ش��هدت مدينة سيدني األوسترالية انعقاد الدورة األولى 
للجنة االقتصادية المشتركة بين دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وأوستراليا.
وقد ترأس اللجنة، ممثالً لحكومة دولة اإلمارات، وزير 
االقتصاد المهندس س��لطان بن سعيد المنصوري، فيما 
ترأسها من جانب الحكومة األوسترالية، وزير التجارة 

والسياحة واالستثمار، ستيفن سيوبو.
ورك��زت بن��ود اجتماع اللجن��ة على تعزي��ز التعاون 
والش��راكة عبر 9 مس��ارات حيوية، ش��ملت: التعاون 
االقتص��ادي والتجاري، تش��جيع االس��تثمار، وقطاع 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة واالبتكار.

9 مسارات
بين اإلمارات وأوستراليا

اإلمارات تطور القطاع البحري العالمي

أوضح رئيس مجلس إدارة “الهيئة 
االتحادي����ة للمواص��الت البري���ة 
والبحرية” عبد هللا بلحيف النعيمي، 
بأن اإلم��ارات توف�ر بيئ��ة داعم�ة 
لمس��يرة نم��و الش���ركات البحرية 
متع��ددة الجنس���يات، مس��تعرض�اً 
المزايا التنافسية التي تؤهلها لمنافسة 

الدول المتطورة في الصناعة البحرية. وأكد خالل كلمته في اجتماع الجمعية العمومية 
العادي��ة الثالثين للمنظم��ة البحرية الدولية، المقامة في لن��دن، أهمية الدور المحوري 
لإلم��ارات في االرتق��اء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجل��ة نمو التجارة البحرية 

العالمية، مدعومةً بإنجازات جعلت منها دولة حاضنة ل�20 من أهم الموانئ العالمية.

“اإلمارات لأللمنيوم” تستخدم ميناء خليفة

وق��ع العض��و المنت��دب والرئي��س 
التنفيذي لش��ركة اإلمارات العالمية 
لأللمني��وم عبد هللا جاس��م بن كلبان 
والرئيس التنفي��ذي لموانئ أبوظبي 
الكابتن محمد جمعة الشامسي، على 
اتفاقية طويلة األمد، الستخدام مرافق 
ميناء خليفة. وستعمل موانئ أبوظبي 

من جانبها على تطوير ميناء خليفة الستقبال أكبر السفن في العالم، وذلك بتمويل وإكمال 
أعمال الحفر والتوسع في قناة ميناء خليفة وحوضه بما في ذلك مرسى شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم، حيث س��يتم تعميق القناة إلى 18.5 متر والحوض إلى 18.0 متراً، 
وتعمل الش��ركة على بناء أول مصفى لأللمني��وم بجوار مصهر األلمنيوم التابع لها في 
مدينة خليفة الصناعية وبالقرب من ميناء خليفة، األمر الذي يتيح خدمات لوجستية أفضل.

اإلمارات تندد بقرار االتحاد األوروبي

أعربت حكوم��ة اإلمارات عن دهش��تها وخيبة أملها 
من قرار االتحاد األوروب��ي إدراجها في قائمة الدول 
غي��ر المتعاونة ف��ي المجاالت الضريبي��ة. وأكد بيان 
صادر ع��ن وزارة المالية التزام اإلمارات في الحفاظ 
على أعل��ى المعايير الدولية للرقاب��ة المالية والتنظيم 
الضريب��ي، ومواصلة العمل م��ع نظرائها في االتحاد 
لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول األعضاء 
في االتحاد األوروب��ي. وأوضح وكيل وزارة المالية، 

يونس حاجي الخوري، أن اإلمارات عملت على االستيفاء بمتطلبات االتحاد االوروبي 
بخص��وص تبادل المعلومات الضريبية، وأنها ف��ي طريقها لالنتهاء من اإلصالحات 
والتعديالت البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح.

يونس حاجي الخوري
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الخصخصة تزيد الفجوة بين المداخيل

أكدت دراسة أعدها باحثون تحت إشراف االقتصادي 
الفرنس��ي الش��هير توماس بيكت��ي، أن الخصخصة 
الواس��عة في معظم أنح��اء العالم زادت من الهوة بين 
الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض، كاشفةً أن ثروات 
أغنى أغنياء العالم )1 % من اجمالي السكان( زادت 
أكثر من الضعف منذ عام 1980. واش��ارت الدراسة 
إلى أن الطبقة المتوس��طة لم تس��تفد م��ن هذا التطور 
تقريب��اً حتى وإن ص��ب ارتفاع الدخ��ل إحصائياً في 

مصلحة جميع البش��ر. غير أن الباحثين أش��اروا في الوقت ذاته إلى وجود تفاوت بين 
مناطق العالم. وبحس��ب العلماء، فإن هذه الهوة كانت األقل في أوروبا، حيث امتلكت 
نسبة 10 % من السكان األغنى 37 % من الدخل القومي مقارنة ب�47 % في أميركا 
الشمالية و61 % في الشرق األوسط. وجاء في الدراسة أن تفاوت الدخل ارتفع بشكل 

هائل منذ عام 1980 في الصين والهند وروسيا في حين كان معتدالً في أوروبا.

توماس بيكتي

ألمانيا األكثر تضرراً من العقوبات على روسيا

نقل��ت صحيف��ة Frankfurter Allgemeine Zeitung ع��ن اقتصاديي��ن في معهد 
االقتصاد العالمي في مدينة كيل األلمانية، قولهم: إن ألمانيا تكبدت خسائر تجارية بنسبة 
40 % من إجمالي خسائر االتحاد األوروبي بسبب العقوبات التي فرضتها على روسيا. 
ووفقاً للمعهد، انخفضت صادرات المملكة المتحدة إلى روسيا بنسبة 7.9 %، وصادرات 
فرنسا بنس��بة 4.1 %، بينما الواليات المتحدة خسرت 0.6 % من إيرادات الصادرات 

إلى روس��يا. أما الصادرات الشهرية 
األلمانية فتراجعت بالمتوس��ط 727 
مليون يورو. وقال المعهد، إنه في عام 
2015، بلغت خسارة البلدان الغربية 
م��ن القيود التجارية المفروضة على 
روسيا 44 مليار دوالر، منها 90 % 

خسائر دول االتحاد األوروبي.

“تاتنفت” الروسية تعود الى ليبيا

أكد رئيس مجموعة االتصال حول ليبيا، ليف دينغوف 
أن شركة تاتنفت الروسية للطاقة، تعتزم استئناف عقود 
النفط في ليبيا. وبخصوص المحادثات حول إعادة بناء 
مس��تودعات النفط الليبية من قبل الش��ركات الروسية، 
قال دينغوف: إن المحادثات ستبدأ في 2018. وأضاف: 
“نس��تقبل طلبات بهذا الشأن، ليبيا تقدر كثيراً مؤهالت 
المتخصصين لدينا، ولكن س��تتم بالفعل مناقشة هذا مع 

الش��ركات التي يمكن أن توفر هذه المس��اعدة”. وتمر ليبيا بأزمة حادة واضطرابات 
مسلحة منذ عام 2011، وهو ما دفع الشركات إلى الخروج من البالد بما فيها الروسية.

ليف دينغوف

ش����رك�ة  تخ��ط���ط 
التع�دي��ن العرب�ي����ة 
الس���عودي�ة )معادن( 
لب��دء العملي���ات في 
منشأة ثالثة للفوسفات 
في وعد الش��مال في 
عام 2018، حس��بما 

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي 
خالد الفالح، موضحاً أن هذا المجمع س��يجعل السعودية 
إحدى أكبر دول األسمدة الفوسفاتية في العالم. وأوضح 
أن المجمع س��يضاعف انتاج المملكة إلى 6 ماليين طن 

سنويا عندما يعمل بطاقته الكاملة.
يذك��ر أن مع��ادن كانت قد أعلنت في ع��ام 2016، عن 
تطوير مش��روعها الثالث إلنتاج األسمدة الفوسفاتية في 
منشأتها في رعد الشمال بشمال المملكة بتكلفة قدرها 24 

مليار لاير )6.4 مليار دوالر أميركي(.

“معادن” تعتزم
تشغيل مشروعها الثالث

خالد الفالح

وق��ع الس��ودان وروس��يا اتفاقية حول تطوير مش��روع 
إلنش��اء محطة كهروذرية على األراضي الس��ودانية، 
حس��بما أعلن المكتب الصحفي لش��ركة “روس آتوم” 
الروسية للطاقة. ووقعت االتفاقية عن الجانب الروسي، 
ش��ركة “روس آت��وم أوفرس��يز” التابعة للش��ركة األم 
“روس آتوم”، وعن الجانب السوداني، وزارة الموارد 
المائية والري والكهرباء. كما وقع السودان مع روسيا، 
ف��ي الخرطوم، خمس اتفاقات، ف��ي مجال الطاقة، وفي 
مج��ال البح��وث والتدريب الجيولوجي، وفي اس��تخدام 
التقني��ات الحديثة ب��دال من الزئبق، وف��ي مجال التعليم 
إلتاحة فرصة للكوادر الس��ودانية بالدراسة في روسيا، 

وفي مجال نقل التقنية للقطاع الخاص السوداني.

اتفاق نووي بين روسيا والسودان
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كش��ف رئيس الهيئة العامة للس��ياحة والتراث الوطني 
في الس��عودية األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، 
أن  المملكة س��تبدأ إصدار تأش��يرات سياحية إلكترونية 
في الربع األول من عام 2018، موضحاً أن التأشيرات 
تشمل جميع الدول المتاح لمواطنيها زيارة المملكة. وأكد 
األمير سلطان، أن قيمة التأشيرة السياحية ستكون “بأقل 
قدر ممكن، العتقادنا أن األثر االقتصادي المتراكم أكثر 
م��ن قيمة التأش��يرة النقدية، فأثرها س��يكون في الباقات 

والجوالت السياحية والفنادق واالستهالك وغيرها”.

السعودية  تعتزم إصدار
تأشيرات سياحية إلكترونية

األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

السودان يوقع 22 اتفاقية مع تركيا

كش��ف الرئي��س التركي 
رج��ب طي��ب أردوغان  
 22 وقع��ت  ب��الده  أن 
اتفاقية مع السودان، وأن 
البلدي��ن يعتزم��ان زيادة 
حجم التج��ارة بينهما إلى 

10 مليارات دوالر.
ج��اء ذلك ف��ي خطاب له 

بمنتدى “العمل التركي- السوداني”، الذي نظمه مجلس العالقات االقتصادية الخارجية
الترك��ي في العاصمة الس��ودانية الخرطوم. وش��ملت االتفاقيات: اتفاقية إنش��اء مطار 
الخرطوم الجديد، اتفاقية تعاون بين مجلس األعمال السوداني والتركي، إنشاء صوامع 
للغالل بين شركة زادنا وشركة “سي تي اس”، اتفاقية إنشاء مسلخ الكدرو، إلى جانب 
اتفاقية في مجال صناعة الحديد والصلب والصناعات الحديدية، مذكرة تعاون مشتركة 
في مجال الخدمات الصحية، مذكرة تعاون تجارية بين شركتين سودانية وتركية، مذكرة 

تفاهم في مجال التوليد الحراري للكهرباء، ومذكرة تعاون في مجال تصدير القطن.

حققت “إنتربايب”، الرائ��دة في مجال تصنيع األنابيب 
الفوالذي��ة وعجالت القط��ارات، إنجازاً رئيس��ياً بارزاً  
ضمن عملياتها في منطقة الشرق األوسط، مع تسليمها 
ألكث��ر من مليون ط��ن من منتج��ات األنابيب لمختلف 
عمالئه��ا ف��ي المنطقة على مدار العق��د الماضي. وقال 
المدير التج��اري إلنتربايب، أندري بورتس��يف: “قمنا 
قبل 10 س��نوات بافتتاح مركز الشركة بدبي، بهدف أن 
نكون أقرب من عمالئنا وتوفير خدمة عالية المستوى”.

وتمتلك “إنتربايب” حضوراً قوياً في قطاع النفط والغاز 
مع استخدام 58.5 % من إمدادات األنابيب التي توفرها 

الشركة في مشاريع الغاز اإلقليمية.

“إنتربايب” تتخطى
حاجز المليون طن

إلزام الشركات الصينية بتعويض التلوث

ب��دأت الحكوم��ة الصينية تطبيق نظام على مس��توى البالد بحلول ع��ام 2020، يلزم 
الجهات التي تسبب التلوث بإصالح األضرار التي لحقت بالبيئة أو دفع تعويضات.

وبحس��ب وثيقة أصدرتها المكاتب العامة للجنة المركزية للحزب الش��يوعي ومجلس 
الدولة، أن بكين تس��عى إلى تطبيق نظام ش��امل للتعويض عن األضرار لحماية البيئة 
خالل السنوات الثالث المقبلة. إذ سيتعين على األفراد أو الشركات التي تلحق أضراراً 
بالبيئة المساعدة في عالج هذه األضرار أو دفع تعويضات إذا كان ال يمكن إصالحها. 
وتهدف العقوبات إلى تشديد الرقابة على تلوث التربة والمياه والهواء وتحميل الشركات 

تكاليف تطهير هذا التلوث واستعادة التوازن البيئي بعد عدة حوادث كبيرة سابقة.

اليابان تعتزم انفاق 860 مليار دوالر في 2018

أقر مجل��س الوزراء الياباني برئاس��ة ش��ينزو آبي 
والت��ي   2019 -  2018 المالي��ة  الس��نة  ميزاني��ة 
ش��ملت إنفاقاً قياس��ياً يبلغ 860 ملي��ار دوالر، وهو 
ما يؤكد زيادة التركيز على النمو أكثر من التقش��ف 
ف��ي الوقت الذي تبق��ي فيه الحواف��ز النقدية الكبيرة 
تكالي��ف االقتراض منخفضة. وقالت وزارة المالية: 
إن إجمال��ي حجم اإلنفاق العام للس��نة المالية القادمة 
التي تبدأ في نيس��ان/أبريل المقبل سيصل إلى 97.7 

تريليون ين )860 مليار دوالر(، وهو األكبر على اإلطالق. وتلقت الميزانية دعماً من 
الزيادة المطردة في اإلنفاق على الرفاه االجتماعي في ظل االرتفاع الس��ريع في تعداد 
كبار السن وزيادة اإلنفاق العسكري وسط التوترات اإلقليمية المرتبطة بكوريا الشمالية.

شينزو آبي
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الشركات الصغيرة في لبنان تدفع عجلة االقتصاد

أظهرت دراس��ة ص��ادرة عن مجموعة فرنس��بنك 
أن “أكثر من 90 % من الش��ركات والمشروعات 
العامل��ة في االقتصاد اللبناني هي ش��ركات ناش��ئة 
ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، 
مما يجعل هذا االقتصاد يرتكز عليها في عملية نموه 
وتنميته االقتصادية واالجتماعية”، مش��يرة الى أن 
“هذه الش��ركات والمشروعات تواجه عدة تحديات 
على صعيد بيئة األعم��ال في البلد، والوصول إلى 
األسواق، والوصول إلى مصادر التمويل لنشاطاتها 

وأعماله��ا، وحاجتها للتكنولوجي��ات المتطورة، وبدرجة أكب��ر حاجتها إلى حاضنات 
ومس��رعات أعمال توفر لها خدمات الدعم والمساندة”. وأكدت الدراسة أن حاضنات 
تكتس��ب   Business Incubators and Accelerators األعم��ال  ومس��رعات 
أهمية بالغة في حياة واس��تمرارية ونجاح الش��ركات الناشئة والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة في لبنان.

زياد حايك في هيئة دولية

الع�ام  انتخب األمي���ن 
للمجل������س األع�ل���ى 
للخصخصة والش�راكة 
اللبنان��ي زياد حاي��ك، 
هيئ���ة  لرئ�ي���س  نائباً 
األمم المتحدة للش��راكة 
بي�ن القطاعي�ن الع���ام 

والخ��اص. وكان حايك قد مثّل لبنان في االجتماعات التي عقدتها المنظمة األممية في 
جنيف، والتي شاركت فيها أكثر من 70 دولة ومنظمة 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.

أسانج: بيتكوين لمواجهة أثرياء البورصة

قال مؤس��س موقع التس��ريبات “ويكيليك��س”، جوليان 
أسانج: إن العملة الرقمية “بيتكوين” تمثل أفضل طريقة 

لمكافحة سطوة “وول ستريت”.
وأفاد أس��انج في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ان 
“بيتكوين” تمثل القيمة الحقيقية لش��عار حركة “احتلوا 
وول س��تريت” التي بدأت عام 2011 لمكافحة توحش 
األثرياء في البورصة األميركية. وأكد أس��انج على أن 
موق��ع “ويكيليكس” قبِل عمل��ة “ليتكوين” الرقمية منذ 

بداية إطالقها، مشيراً إلى دعم أسواق العمالت الرقمية بوجه عام.
جوليان أسانج

دش��ن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، منشأة 
الس��تخراج الغ��از الطبيعي في منطقة-رق��ان- جنوبي 
البالد، بطاقة إنتاجية تقدر بملياري متر مكعب س��نوياً، 
أي أكث��ر م��ن 8 ماليين متر مكعب م��ن الغاز، و148 
برمي��ل من المكثف��ات النفطية يومياً. ويكلف التش��غيل 
األول��ي للمجمع الغازي نحو 3 ملي��ارات دوالر، حيث 
يعتمد على استغالل 10 آبار غازية من أصل 104 آبار 

متواجدة بالحقل الغازي لمنطقة رقان.
يذكر، أن تنفيذ المش��روع تم بشراكة بين “سوناطراك” 
الحكومية وكل من “ريبس��ول” االسبانية، “أر.دي.أو” 

األلمانية، و“إديسون” االيطالية.

منشأة جزائرية جديدة للغاز الطبيعي

أحمد أويحيى

أعلنت ش��ركة إيني 
اإليطالي����ة للنف����ط 
والغاز أنه�ا أنتج��ت 
أول كمي����ات م���ن 
الغاز من حقل ُظهر 
في مص���ر، أكب���ر 
كش���ف للغ��از على 
اإلطالق ف��ي البحر 

المتوسط.
وأكدت وزارة البت��رول المصرية، أن الحقل العمالق 
ب��دأ إنتاجاً أولياً حجمه 350 مليون ق��دم مكعبة يومياً، 
مضيفة أن اإلنتاج س��يرتفع إلى نح��و مليار قدم مكعبة 

يومياً بحلول منتصف عام 2018.
وق��ال الرئي���س التنفيذي لش����ركة إين��ي االيطالي��ة، 
كالودي���و ديس��كالزي: إن الحق��ل س���ي�حدث تح���والً 
كامالً في قطاع الطاقة في مصر يس��مح لها بأن تحقق 

االكتفاء.

“إيني” تبدأ اإلنتاج
في حقل ُظهر

كالوديو ديسكالزي
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أق��ر مجل��س ال��وزراء الس��عودي البدء ف��ي التصحيح 
التدريجي ألس��عار بع��ض منتجات الطاق��ة كالكهرباء 
والبنزي��ن. وأعلن��ت وزارة الطاق��ة أن التعديالت على 
أس��عار البنزي��ن ووق��ود الطائ��رات والدي��زل لبعض 
القطاعات س��يحدد س��ريان تنفيذها في الربع األول من 
2018. أما هيئة تنظي��م الكهرباء، فقد أعلنت أن تعديل 

التعرفة الكهربائية يبدأ من 1 يناير/كانون الثاني.
وتعاني الس��عودية -أكبر دولة ُمصدرة للنفط في العالم- 
من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع 
أس��عار النفط الخ��ام عما كان عليه ف��ي 2014. ما دفع 
إلى تنفي��ذ رفع تدريجي في أس��عار الطاقة، لتصل إلى 

معدالتها العالمية، خالل الفترة حتى عام 2020.

رفع أسعار الطاقة في السعودية

“بتروفاك” تفوز بعقد ضخم في عمان

فازت ش��ركة بتروفاك البريطاني��ة لخدمات الحقول النفطية بعق��د قيمته حوالى 800 
ملي��ون دوالر للمرحل��ة الثانية المخط��ط لها في حقل خزان للغاز في س��لطنة عمان. 
ويتضم��ن العقد أعماالً تس��اهم في زي��ادة طاقة اإلنتاج اإلجمالية من منش��أة المعالجة 

المركزية إلى 1500 مليون قدم مكعبة معيارية يومياً.

قال وزي�ر الزراع��ة 
في إقليم كردس��تان، 
عب��د الس��تار مجيد، 
إن واردات اإلقلي����م 
تراجع��ت  الش��هرية 
ملي�����ار   400 إل��ى 
دين�ار )335 ملي�ون 
دوالر(، منذ تش��رين 
االول/أك�ت��وب�����ر 

2017، مبيناً أنه س��يكون من الصعب االس��تمرار في 
دف��ع نصف الرواتب. كما كش��فت مصادر أن “حكومة 
كردستان تعاني من معضلة في استيفاء الرسوم وأجور 

الخدمات من ماء وكهرباء”.
وفي الس��ياق نفسه، أش��ار مجيد الى أن “مجلس أربيل 
رفض اقتراحاً لس��داد الدي��ون المترتبة على المواطنين 
عبر حس��م من رواتبهم وفق قرار االدخار اإلجباري”. 
فيما هددت وزارة الثقافة بفرض عقوبات على الصحف 

التي لم تسدد ديونها أو لم تجدّد رخصة عملها”.

واردات كردستان الشهرية تتراجع

عبد الستار مجيد

“بريكست” يكبد أوروبا 14 مليار دوالر

قال مفوض االتحاد األوروبي لشؤون الميزانية، 
غيونتير إيتينغير، إن خروج بريطانيا من االتحاد 
االوروبي س��يكبد بروكسل نحو 14 مليار يورو 
س��نوياً، موضحاً أن هذا القرار عقبة أمام تنظيم 
الميزانية خالل الس��نوات العش��ر القادمة، حيث 
أن خروج بريطانيا س��يؤدي إلى حرمان موازنة 
االتحاد من 14 مليار يورو من اإليرادات سنوياً. 

وأشار المسؤول األوروبي إلى أن “المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية 
االتح��اد، وال يمكنن��ا تجاهل انفصالها واالدعاء بأن ش��يئاً لم يكن ول��ن نتأثر، ال ليس 
صحيحاً، )بريكس��ت( س��يؤدي إلى فجوة في الميزانية بنسبة 50 % ينبغي أن نغطيها 
من رسوم إضافية و27 % من باقي دول االتحاد األوروبي، كما يجب أن نغطي فقدان 

7 مليارات يورو سنوياً من خالل خفض نفقات الميزانية”.

غيونتير إيتينغير

اتفاق أوروبي بريطاني بشأن “بريكست”

توصلت المفوضية األوروبية التفاق 
مع بريطانيا بشأن خروج األخيرة من 
االتحاد األوروبي، مما يؤهل الطرفان 
لبدء المرحلة التالية من “بريكس��ت” 
واجراء محادثات بش��أن فترة انتقالية 
وعالق��ات تجاري��ة ف��ي المس��تقبل. 
وبحس��ب الجن��اح التنفي��ذي لالتحاد 
األوروبي، ف��إن قرار المفوضية هذا 

تم رفعه إلى المجلس األوروبي، )الهيئة التي تضم رؤساء الدول األعضاء في االتحاد( 
للمصادق��ة علي��ه. وأثمر اجتماع لرئيس��ة الوزراء البريطانية تيري��زا ماي مع رئيس 

المفوضية األوروبية جان كلود يونكر عن هذا االتفاق.
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فنزويال تطلق عملة رقمية

تعت��زم فنزويال إطالق عملة رقمية لمواجهة 
أزمته��ا المالية الناتجة ع��ن الحصار المالي 
الذي تفرضه عليها الواليات المتحدة، حسبما 
أكد الرئي��س الفنزويلي نيك��والس مادورو، 
مشيراً إلى أن العملة الجديدة )بترو( ستتمتع 
بدعم من احتياطيات فنزويال من النفط والغاز 
وموارده��ا الطبيعية من الذه��ب واأللماس. 
وأضاف مادورو: هذا سيسمح لنا بالتقدم نحو 

أشكال جديدة من التمويل الدولي من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد.
يذكر، أن عملة فنزويال المحلية هبطت في عام 2016 بنسبة 95.5 % أمام الدوالر 

في السوق السوداء.

نيكوالس مادورو

“سيؤول” تتكبد خسائر في السياحة

أظه�رت بيان�ات حكوم�ي��ة، أن 
انخف�اض أع���داد الس������ائحي�ن 
الصينيين لكوري��ا الجنوبية، كبّد 
قطاع السياحة في سيؤول خسائر 
بقيم��ة 7.5 تريلي��ون وون )6.8 
مليار دوالر(، وس��جل انخفاض 
كبير ف��ي اإليرادات خالل الفترة 
الممتدة م��ن يناير/كانون الثاني، 

حتى س��بتمبر/أيلول 2017، بس��بب قلة الزوار الصينيين. كما اعتمدت اإلحصاءات 
على عدد الزوار الصينيين لكوريا الجنوبية، باإلضافة إلى متوسط نفقاتهم. إذ انخفض 
عدد الزوار بواقع 3.29 مليون سائح على أساس سنوي خالل أول 9 أشهر من 2017.

اتفاقية بين “ماتيتو” والحكومة الرواندية

أعلن��ت كل من ش��ركة ماتيت��و، التي يرأس مجل��س إدارتها 
ورئيس��ها التنفيذي، معتز غندور، والحكومة الرواندية، عن 
إتمام اإلقفال المالي ألول اتفاقية بين القطاعين العام والخاص 
 )BOT( تحت نظام االمتياز لإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية

في الدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
يُشار، إلى أن المشروع سيوفر نحو 40 مليون ليتر من الماء 
العذب والنظيف يومياً إلى س��كان العاصم��ة الرواندية. وتم 
 )EAIF( ”تكليف “صندوق البنية التحتية ألفريقيا الناش��ئة
بإدارة تمويل المش��روع الذي تبلغ قيمته 60.8 مليون دوالر 

أميركي، إذ يغطي الصندوق مع البنك األفريقي للتنمية )AFDB( مبلغ 40.6 مليون 
دوالر من التكلفة الرأس��مالية، في حين س��يتم توفير 38 مليون دوالر عبر ديون من 

الدرجة األولى، و2.6 مليون دوالر عبر ديون من الدرجة الثانية.

معتز غندور

ق��ال رئيس ش��ركة 
أبح���اث الط�اق�����ة 
جوزي��ه  البرازيلي�ة 
إن  م��اورو كويل�و: 
انت��اج البرازيل من 
م�ن  الخ���ام  النف��ط 
المنتظ��ر أن يرتف��ع 
3.8 % ف�ي 2017، 
وأن ي�ت�ض��اع����ف 

بحلول 2026.
وأوضح كويلو، أن انتاج النفط البرازيلي، من المنتظر 
أن يرتفع إلى قرابة ال�2.7 مليون برميل يومياً في عام 
2017، م��ن 2.6 مليون برميل يومياً في عام 2016، 
وأن يقف��ز إل��ى 5.2 ملي��ون برميل يومي��اً بحلول عام 
2026، مشيراً إلى أن بالده تتوقع تصدير حوالى ثالثة 
ماليي��ن برميل يومياً بحلول عام 2026، ما لم تس��فر 
المفاوضات مع شركات أجنبية عن بناء مصفاة نفطية 

في والية مارانهاو.

البرازيل تخطط إلنتاج
5 ماليين برميل نفط يوميًا

جوزيه ماورو كويلو

تواصل وزارة المالية الروسية توجيه الفائض من أسعار 
النفط لشراء العمالت الصعبة من السوق المحلية. وقالت 
وكالة إنتر فاكس: إن المالية الروس��ية تنوي تخصيص 
203.9 ملي��ارات روبل روس��ي )3.5 مليارات دوالر( 
لشراء العمالت الصعبة من السوق المحلية، ما يعني أنها 
ستضخ يومياً 13 مليار روبل )222 مليون دوالر(، أي 
ضع��ف المبالغ التي خصصتها لهذا الغرض مطلع عام 
2017، حين قررت تخصيص الفرق بين س��عر برميل 
النفط في الس��وق العالمية، وسعره المعتمد في الميزانية 
العامة، لش��راء العمالت الصعبة وضخها في الميزانية 
وادخارها، تحسباً ألي تقلبات في سوق النفط أو العمالت. 
وذك��ر أن الحكوم��ة الروس��ية كانت قد أق��رت ميزانية 

2017، معتمدة فيها سعر النفط 40 دوالر للبرميل.

روسيا تواصل شراء العمالت الصعبة
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التقليدي للحكومات في إتاحة الخدمات وفرص العمل.

ولضم��ان الحفاظ عل��ى حيوية النش��اط االقتص��ادي، ينبغي أن ترك��ز تخفيضات 
اإلنفاق على الدعم وفاتورة أجور القطاع العام. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تحسن 
الحكومات توجي��ه اإلعانات للفئات األش��د احتياجاً وحماية االس��تثمارات الداعمة 
للنمو. كذلك ينبغ��ي للحكومات تحس��ين جودة اإلنف��اق، بما في ذل��ك اإلنفاق على 
الصح��ة والتعليم. ويالَح��ظ أن اإلنفاق الحكوم��ي مرتفع في القطاع��ات األخرى، 

ولكن النتائج ال تتوافق دائماً مع مستوى اإلنفاق.

إدارة السيولة
أدى هبوط أس��عار النف��ط إلى فت��رات من ُش��ح الس��يولة المصرفية، م��ا أدى في 
بعض الحاالت إلى ارتفاعات حادة في أس��عار الفائدة قصي��رة األجل وزيادة تقلب 
األس��واق، وهو ما يمكن أن يضر بتدفق االئتمان. ولذلك ينبغ��ي أن تتعاون البنوك 
المركزية ووزارات المالية في تبادل المعلومات بش��أن التدفق��ات النقدية المتوقعة، 
حتى تتمكن البن��وك المركزي��ة من التنب��ؤ بمقدار الس��يولة التي يحتاجه��ا الجهاز 
المصرفي. كذلك ينبغ��ي للبنوك المركزية أن تُجري مراجعة ألدواتها المس��تخدمة 
في ضخ الس��يولة أو س��حبها من الجهاز المصرفي، وأن تتوس��ع في هذه األدوات 

حسب مقتضى الحال.

اقتصاداتها والحد من اعتمادها على النفط.وتخلص النتيجة أن��ه ينبغي على دول الخلي��ج المنتجة للنف��ط، أن تعمل على تنويع 

دول الخليج محكومة بتنويع اقتصاداتها

ولمواجهة ه��ذه التطورات، تس��عى دول المجلس 
وقط��ر  والكوي��ت وعم��ان  البحري��ن   - الس��ت 
والمملكة العربية الس��عودية واإلم��ارات العربية 
المتحدة - إل��ى تقليل اعتمادها عل��ى النفط وتقوية 
موازناتها العامة والعمل على إيجاد قطاع خاص 
أكثر حيوية يمكن��ه خلق فرص العم��ل لعدد أكبر 

من السكان.

وفي دراس���ات ع��دة، بحث صندوق النقد الدولي 
في كيفي��ة تخفي����ض العجز ف��ي هذه ال��دول مع 
تشجيع النمو االقتصادي، وكيف يمكن أن تضمن 
بنوكها المركزية اس��تمرار تدف��ق االئتمان لدعم 

االقتصاد.

إصالحات أسرع
بدأ النمو يتعاف��ى إلى حد ما ف��ي الصناعات غير 
النفطي��ة، لك��ن األم��ر يتطلب إصالحات أس��رع 
إلعطاء دفع��ة أكبر للنمو ودعم الجه��ود المبذولة 
لتنوي��ع االقتص��اد وتنمية القط��اع الخاص وخلق 

فرص العمل.

وتشمل اإلصالحات بحس��ب الصندوق: الحد من 
دور القطاع العام، وذلك بطرق منها الخصخصة 
والش��راكات مع القطاع الخاص، وتحس��ين مناخ 
األعمال من خالل تحس��ين التنظي��م، ورفع كفاءة 
الخدمات الحكومية لتشجيع االستثمارات األجنبية 
والمحلي��ة، وتش��جيع المواطنين عل��ى العمل في 
القطاع الخاص عن طريق تقديم مس��توى أفضل 

من التعليم والتدريب.

تخفيض اإلنفاق
يعتب��ر اإلنف��اق الحكوم��ي ف��ي مجل��س التعاون 
الخليجي بالغ االرتفاع )وقد سجل ارتفاعاً إضافياً 
أثناء طفرة أس��عار النف��ط(. ولذلك ف��إن تخفيض 
مس��توى اإلنفاق س��يتطلب إعادة النظر في الدور 

منذ أن تراجعت أسعار النفط عام 2014، بدأت الموازنات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتناقص، 
إلى مزيد من  الشباب  المواطنون  الذي يحتاج فيه  الوقت  النمو بشكل كبير، في  وتباطأت معها معدالت 
لها،  أن تضع حلواًل  الدول  لزامًا على هذه  اقتصاديًا كان  األمور تحديًا   وبالتالي شكلت هذه  العمل.  فرص 

بحسب وصف صندوق النقد الدولي.
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ووقعت الدولتان ايضاً اتفاقات اس��تراتيجية عديدة منها “اعالن نوايا حول التنس��يق الثنائي 
في مكافحة االرهاب وتمويله والتطرف”.

مكافحة تمويل االرهاب
ويعتزم ماكرون ان ينظم في مطلع 2018 مؤتمراً دولياً ف��ي باريس حول تمويل االرهاب 

سيدعو اليه كل الدول المعنية في المنطقة.
وقال الرئيس الفرنس��ي، خ��الل مؤتمر صحافي مش��ترك مع أمي��ر قطر ف��ي الدوحة، إنه 
بعدما مول مقاتلو التنظيم أنش��طتهم بفضل موارد النفط والغاز في هذين البلدين “سيس��عى 
اإلرهابيون للحصول على تمويل بوس��ائل أخرى”، ذاكراً منها “تهريب األسلحة واالتجار 

بالمخدرات وباألرواح البشرية في منطقة الساحل والصحراء”.
وتابع قائالً: إن “مكافحة تمويل اإلرهاب يجب أن تكون األولوية في تحركنا في هذه البلدان 
... يجب تفكيك كل المجموعات المرتبطة بهذه األنشطة، لكن علينا أيضا أن نتبع خيوط كل 

هذه التجمعات والهياكل في مختلف البلدان التي ذكرتها”.
وقال ماكرون: ال أتهم أح��داً، لكنني أدعو إلى نهج محترف وبس��يط. لنعد في كل دولة على 

حدة قوائم للشبكات التي نعتقد أنها على ارتباط باإلرهاب، وسنتقاسمها مع شركائنا”.
وتابع: “نطلب التزاماً واضحاً جداً بش��أن تمويلها، وس��نمنح أنفسنا كل الوس��ائل المطلوبة 
للتثبت من األمر معا. وأطبق األمر ذاته بالنس��بة لكل الهياكل التي أتبلغ بها في فرنسا والتي 

قد تكون على ارتباط بهذه األنشطة”.
في كل مكان ميدانياً”.ودعا الرئيس الفرنس��ي إلى تحرك “حازم ودقيق وحثيث”، من أجل “تفكيك هذه الشبكات 

صفقات أسلحة ومشاريع بين قطر وفرنسا

في س��ياق بحثها عن الدع��م، زادت قطر 
في االش��هر األخيرة عقود التسلح الكبيرة 
مع بل��دان غربي��ة، ووقعت عق��داً دفاعياً 
مع روس��يا، من دون ان تنس��ى ش��راكة 
مس��تمرة منذ 25 عاماً مع ش��ركة توتال 

لتطوير حقل الشاهين النفطي االوفشور.

حزمة من العقود
العقود تش��مل ش��راء 12 طائ��رة رافال 
بقيمة 1.1 مليار يورو، مع امكانية شراء 
36 مقاتل��ة اخرى م��ن مجموعة داس��و 
الفرنس��ية، وتص��ل قيم��ة عق��د طائرات 
االيرباص ال���50 “اي 321”، الى 5.5 
مليارات يورو، باإلضافة الى شراء 490 
آلية مدرعة م��ن نوع “في بي س��ي ايه” 
م��ن مجموعة نكس��تر الفرنس��ية وقيمتها  
نحو 1.5 مليار دوالر أميركي، بحس��ب 

قصراالليزيه.
يذكر أن الدوحة حصلت في عام 2016، 
 6.3 بقيم��ة  راف��ال،  24 طائ��رة  عل��ى 

مليارات يورو.
كما تضّم ه��ذه العقود، من��ح امتياز مترو 
لش��ركتي  لوس��يل  وترام��واي  الدوح��ة 

.)SNCF(و )RATP(
وأش��ار رئي��س مجل��س ادارة الش��ركة 
الفرنس��ية  الحدي��د  للس��كك  الوطني��ة 
)SNCF( ال��ى أن قيم��ة عق��د تش��غيل 
وصيانة مترو الدوحة وترامواي لوس��يل 
تصل إل��ى ثالث��ة ملي��ارات ي��ورو. كما 
وقع��ت مجموعة س��ويز الفرنس��ية اتفاقاً 
بقيم��ة 123 ملي��ون دوالر بخص��وص 

عملية تكرير ومعالجة مائية.

تسعى قطر عبر توقيعها على اتفاقات مع دول كبرى، إلى إظهار أنها ليست معزولة على الساحة الدولية فيما 
تواجه أزمة خطيرة مع بعض جيرانها العرب.

وفي هذا االتجاه أشرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الدوحة، على 
توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة 14 مليار دوالر مع شركات فرنسية، على هامش زيارة 

الرئيس الفرنسي الخاطفة للعاصمة القطرية.
وتسعى قطر، من خالل هذه الصفقات، إلى إظهار عدم تأثرها باإلجراءات الدبلوماسية والتجارية الذي اتخذتها 

السعودية واإلمارات ومصر والبحرين ضد الدوحة.
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عام 2018 بنحو 0.3 نقطة مئوية.

إنعاش أرباح الشركات
والخالصة هي أن تالش��ي العوامل الدافعة للنمو في الوالي��ات المتحدة قد 
يُبقي مع��دالت النمو لعام 2018 متوافقة بش��كل عام م��ع معدالت 2017، 
وذلك على الرغم من إجراء أكبر إصالحات ضريبية في الواليات المتحدة 
منذ أكثر م��ن 30 عام��اً. ومع ذلك، ف��إن تحقيق نم��و بنس��بة 2.5 % في 
الواليات المتحدة يعد تحس��ناً كبي��راً بالمقارنة مع االتج��اه الحالي، وينبغي 

لذلك أن يؤثر بشكل إيجابي على االقتصاد العالمي في عام 2018.
وقد اس��تفاد االقتص��اد األميركي من موق��ف البيت األبي��ض والكونغرس 
اإليجابي تج��اه قطاع األعم��ال، مع تمري��ر قانون خف��ض الضرائب. فقد 
جاء إقرار مجلس الش��يوخ قانون اإلصالح الضريبي الذي طال انتظاره، 

ليتماشى مع ما تم إقراره من قبل مجلس النواب.
وبينما يتوقع معظم الجمهوريين أن الخفض ف��ي الضرائب )والمقدّر بنحو 
1.4 تريليون دوالر على مدى عش��ر س��نوات( سيس��اهم في إنعاش النمو 
إلى ح��د التعويض عن تل��ك الضرائب، إال أن��ه في المقابل يس��تبعد معظم 
االقتصاديين ه��ذا االنتعاش المتوق��ع. ولكن من المتوقع أن يس��اهم خفض 
المتوسط. الضرائب في إنعاش أرباح الشركات ومعدل النمو االقتصادي على المدى 

إصالح ضريبي في أميركا يقلق أوروبا

وينص مش��روع القانون على خفض الضرائب للشركات 
من 35 % إلى 21 %.

ويأتي ذلك في وقت أعرب��ت فيه المفوضية األوروبية عن 
“مخاوف” بش��أن بعض بنود خطة اإلص��الح الضريبي 
الت��ي أقرها الكونغ��رس. وتتن��اول المخ��اوف األوروبية 
تخفيضات على أرباح “متأتية من الخ��ارج” وبندا يهدف 
إلى تفادي “تآكل القاعدة” الضريبية للش��ركات األميركية 

وهو بند “يبدو تمييزيا”.

دفعة كبيرة للنمو
ووقع الرئيس األميركي دونالد ترام��ب هذه اإلصالحات 
التي تتألف أساس��اً من خفض ضريبي للشركات الكبيرة، 
والتي م��ن ش��أنها أن توف��ر  دفعة كبي��رة للنم��و في عام 
2018. غير أن تأثي��ر هذا العامل المحفز س��يتضاءل مع 

بداية تالشي الدوافع األخيرة للنمو القوي.
وف��ي ع��ام 2017، ارتف��ع النم��و إل��ى حوال��ى 2.5 % 
نتيجة للسياس��ة النقدية الميس��رة نس��بياً، وضعف الدوالر 
األميركي، والنمو القوي في االستهالك الخاص، وانتعاش  
االس��تثمار في مجال التعدي��ن. أما في ع��ام 2018، فمن 
المرجح أن توفر جميع هذه العوام��ل دعماً أقل لالقتصاد. 
ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يظ��ل النمو في عام 2018 
عند 2.5 %، حيث ستقابل الزيادة من اإلصالح الضريبي 

عوامل مثبطة أخرى.
وس��تدخل االصالحات الضريبية االميركية حي��ز التنفيذ 
بشكل أساس��ي في األول من يناير/ كانون الثاني  2018، 

أي قبل عام من الموعد الذي كان متوقعاً في السابق.
ويتمثل البند الرئيسي لهذه اإلصالحات في خفض ضريبة 
الش��ركات من 35 % إلى 21 %. وتش��مل البنود البارزة 
األخرى عدداً من االقتطاعات من دخل الشركات الخاضع 
للضريب��ة وخفضاً ألعلى معدل لضريبة الدخل الهامش��ية 

لألفراد من 39.6 % إلى 37 %.
ونتيج��ة لذل��ك، م��ن المتوق��ع اآلن أن يوف��ر اإلص��الح 
الضريبي دفعة لنمو الناتج المحل��ي اإلجمالي الحقيقي في 

وافق مجلس النواب األميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على أكبر إصالح في 30 عامًا لقانون الضرائب 
في الواليات المتحدة، وسط مخاوف من جانب الدول األوروبية.

قوتهم  الجمهوريون  استجمع  ترامب،  دونالد  األميركي  للرئيس  مهم  تشريعي  انتصار  ألول  تتويج  وفي 
للتغلب على المعارضة من الديموقراطيين إلقرار مشروع قانون يخفض الضرائب للشركات واألثرياء، بينما 

يعطي تخفيفًا ضريبيًا متباينًا وموقتا لألميركيين من الطبقة المتوسطة.
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المسال بأسعار النفط، في عملية تعرف باسم مقايسة أسعار النفط. 

عوامل تدعم العقود القصيرة
ظلت العق��ود طويل��ة الم��دى ومقايس��ة أس��عار النف��ط مفيدة ل��كل م��ن المنتجين 
والمستهلكين على حد سواء. لكن برز عامالن يشكالن تحدياً لبيئة التشغيل الراهنة. 
أوالً: ش��كل الظهور القوي للغاز الصخري ف��ي الواليات المتحدة مص��دراً جديداً 
لإلمداد إلى أس��واق الغاز العالمية وأدى إلى خفض األس��عار، ما حفز المش��ترين 

للتحول إلى عقود قصيرة.
ثانياً: تعتبر التوقعات طويلة األجل بشأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال متفائلة 
على نح��و متزايد بالمقارنة مع توقع��ات النفط. وقد يكون ذلك مفي��داً لمنتجي الغاز 
الطبيعي المس��ال الذين سيس��تفيدون من بيع المزيد من الغاز في األسواق الفورية. 
وتش��ير تقديرات الطلب على الغاز الطبيعي المس��ال إلى حدوث نمو بما يزيد على 
3 - 5 % س��نوياً حتى ع��ام 2030. ويعود االرتف��اع العالمي في اس��تهالك الغاز 
الطبيعي لتزايد االهتمام بالبيئة، ال سيما في أوروبا والصين، نظراً ألنه يتميز بأحد 
أقل معدالت انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بالمقارنة مع األنواع األخرى من الوقود 

األحفوري مثل النفط والفحم.
وبالتالي، ه��ذان العام��الن س��يؤديان دوراً متزايد األهمي��ة في الس��نوات المقبلة، 
حيث يوش��ك عدد من العقود الكبيرة طويلة األجل في آس��يا على االنتهاء في أوائل 
التفاوض على شروط جديدة لتجارة الغاز الطبيعي المسال.عش��رينات القرن الحالي، ما س��يُتيح الفرصة لكل من المش��ترين والبائعين إلعادة 

أسواق الغاز في آسيا تشهد اتجاهات جديدة

ويقول التحليل إن أس��عار الغاز الطبيعي المس��ال 
ارتفعت في آسيا بشكل حاد خالل األشهر األخيرة 

بسبب ارتفاع الطلب الصيني.
وعلى الرغم من زي��ادة المعروض في الس��وق، 
إال أن المش��ترين الصينيين واجه��وا صعوبة في 
العثور عل��ى الغ��از الطبيعي المس��ال ألن معظم 
اإلمدادات كان��ت محجوزة بعق��ود طويلة األجل، 
ما ترك أقل م��ن ثلث إجمال��ي اإلم��دادات متاحاً 
في الس��وق الفوري��ة العالمي��ة. ومع ذل��ك، يمكن 
للتغييرات ف��ي الع��رض والطلب وق��رب انتهاء 
العقود طويلة األجل أن تدفع��ا المزيد من مبيعات 
الغاز الطبيعي المس��ال إلى األسواق الفورية، وقد 
يترتب على ذلك اعتماد عق��ود مبيعات ذات آجال 

أقصر.

سوق الغاز يختلف بين آسيا وأميركا
إن س��وق الغاز الطبيعي��ة المس��الة العالمية تعمل 
بشكل مختلف جداً عن س��وق الوقود األحفوري. 
ليس هناك س��عر قياس��ي مف��رد للغ��از الطبيعي 
المس��ال، إذ أن السوق مقسمة بش��كل كبير حسب 
المناط��ق. ففي أمي��ركا الش��مالية وأوروب��ا، يتم 
مزاولة تجارة الغاز الطبيعي المس��ال بعقود ذات 
فت��رات أقص��ر، ويعكس التس��عير بصف��ة عامة 

أساسيات السوق المرتبطة بالعرض والطلب.
غير أن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تداوله 
منخفض نس��بياً، ذلك أن أوروبا وأميركا الشمالية 
لديهما بنية تحتية أكثر نضجاً من خطوط األنابيب 
التي يتم من خاللها توفير كمي��ات أكبر من الغاز. 
ولكن في آسيا التي تذهب إليها 70 % من إمدادات 
الغ��از العالمية، لج��أ المش��ترون تاريخي��اً لتأمين 
السلعة بعقود مدتها عش��رين عاماً أو أكثر لضمان 

إمدادات مستقرة.
ونتيجة لذل��ك، ال توجد هناك س��وق فورية للغاز 
الطبيعي المسال في آس��يا، وهو السبب الذي دعا 
المش��ترين والبائعين لربط أس��عار الغاز الطبيعي 

توقع تقرير تحليلي لبنك QNB أن تتحول سوق الغاز اآلسيوية إلى مسار جديد من العقود قصيرة األجل عوضًا 
عن العقود طويلة األجل التي سيطرت على السوق لوقت طويل. لكن هذا التحول سيكون بشكل تدريجي 
العمل بعقود طويلة  الرئيسيين، في  المنتجين  المقبلة مع استمرار معظم السوق، خاصة  السنوات  خالل 

األجل وتأمين حاجة المشترين من الطاقة لمدى طويل.
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مس��تقراً، فمن المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي بمق��دار 1.6 مليون برميل في 
اليوم، حيث من المرتق��ب زيادة اإلنتاج في الواليات المتح��دة األميركية بحوالى 1 
مليون برميل في اليوم. ويعكس التس��ارع المتوقع في إنت��اج النفط األميركي رغبة 

المنتجين في االستفادة من ارتفاع األسعار حالياً.

معدالت التزام عالية
وتش��ير العديد م��ن التقارير إل��ى أن منتج��ي النف��ط األميركي يتحوطون بش��كل 
قوي لبيع انتاجهم المس��تقبلي باألس��عار الحالية والتي تفوق الس��عر التعادلي للنفط 
الصخ��ري. وتعمل الديناميكية نفس��ها ف��ي بلدان أخ��رى أيض��اً، كالبرازيل وكندا 

واللذان يمثالن غالبية الزيادة في المعروض.
لذل��ك، يبدو أن األوضاع في س��وق النفط س��تعتمد عل��ى قدرة )أوبك( وش��ركائها 
الرئيس��يين في الحفاظ على معدالت التزام عالية مجدداً في عام 2018 للتمكن من 

تخفيض المعروض.
وبافت��راض أن االلت��زام باالتف��اق س����يكون بمعدالت ع��ام 2017 نفس����ها، من 
المفترض أن تظل س����وق النفط العالمية متوازنة في عام 2018، كما يُفترض أن 
ع��ام 2018.تتراجع مخزون�ات النف��ط إلى متوس����ط خم���س س����نوات في الرب��ع الثالث من 

60 دوالراً سعر  برميل النفط في 2018

إعادة توازن
ش��هدت س��وق النفط العالمي��ة، بص��ورة عامة، 
عملي��ة إعادة ت��وازن كبيرة ف��ي هذا الع��ام، فبعد 
أن كان هن��اك فائ��ض بمقدار 0.9 ملي��ون برميل 
يومياً في عام 2016، حدث نقص في المعروض 
بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً. ويرجع ذلك إلى 
التخفي��ض األولي لإلنت��اج من قب��ل منظمة أوبك 
وارتفاع الطلب العالمي ألعلى م��ن المتوقع على 
خلفي��ة النمو االقتص��ادي العالمي الق��وي ونتيجة 

النخفاض األسعار.
وقد عّوض خفض اإلنتاج ونمو الطلب معاً بأكثر 
من الزيادات في المع��روض األميركي. كما أدى 
التحس��ن في الظروف العالمي��ة للعرض والطلب 
إل��ى جان��ب التوت��رات الجيوسياس��ية المتزاي��دة 
إل��ى ارتف��اع األس��عار بنس��بة 20 % تقريباً عن 
مس��تويات 2016 وتجاوزها لمستوى 60 دوالراً 
أميركياً للبرميل حالياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 

عامين.

استقرار االنتاج
ف��ي ع��ام 2018، يتوق��ع أن يتحول الس��وق من 
وضع تف��وق الطلب عل��ى المعروض إل��ى حالة 
الت��وازن في ظ��ل تجاوز نم��و المع��روض لنمو 

الطلب.
وتتوقع وكالة الطاق��ة الدولية انخفاض نمو الطلب 
إلى 1.3 ملي��ون برميل في الي��وم، وذلك من 1.5 
مليون برميل في اليوم ف��ي عام 2017، بالموازاة 
مع تباطؤ طفي��ف لنمو النات��ج اإلجمالي العالمي، 
وأيضا م��ع تراج��ع ف��ي الطل��ب بس��بب ارتفاع 

األسعار.
ورغ��م أنه م��ن المرجح أن يظ��ل إنت��اج )أوبك( 

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها الرئيسيون غير األعضاء في المنظمة - ومن بينهم 
روسيا - في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تمديداً التفاق تجميد سقف اإلنتاج الذي تم التوصل إليه في العام 
2016. ويهدف التمديد إلى تخفيض المعروض بمقدار  1.8 مليون برميل يومياً حتى كانون األول/ديسمبر 2018. 
وكان التزام المجموعة باالتفاق خالل عام 2017 استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة االلتزام 80 % في المتوسط، وهو 
ما ساعد في بلوغ متوسط أسعار النفط 54 دوالراً أميركيا للبرميل خالل أحد عشر  شهراً من العام. وكان مرجحًا 
منذ فترة طويلة تمديد المجموعة لتخفيضات االنتاج في 2018، ومع تطور الطلب العالمي واإلنتاج األميركي 
بشكل متوافق مع تقديراتنا، فإننا نتوقع لمتوسط سعر النفط في عام 2018 أن يكون بحدود 60 دوالر أميركي 

للبرميل.
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تحدث خالل العقد المقبل ربما س��تزيد عما شهدته 
هذه الصناعة في الماضي”.

ت��م إجراء االس��تطالع في الفترة م��ن تموز/يوليو 
إلى أب/أغسطس 2017، وشمل تقريباً 40 مديراً 
تنفيذياً وخبيراً ومختصاً من شركات النفط الوطنية 
والمؤسس��ات المالية ومصنعي المعدات الرئيسية 
المهتمي��ن بهذه الصناعة ف��ي دول مجلس التعاون 

شركات تكرير النفط في الخليج تراجع استراتيجياتها

كشف استطالع “صناعة تكرير النفط في دول الخليج” وهو األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط، 
الذي أجراه االتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع مجموعة بوسطن كونسلتينج غروب، احتمالية بقاء سوق 
تكرير النفط متقلبة على المدى المتوسط مع استمرار حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالطلب، ويرجع ذلك 

بشكل كبير إلى طموحات النمو االقتصادي في الواليات المتحدة وأوروبا والصين.

جمع الشركات

الرئيسية كافًة

في صناعة التكرير

عبر دول الخليج

تحت سقف واحد

م��ن المتوقع على الم��دى البعيد أن يكون 
لعدة اتجاهات آثار عكس��ية محتملة في ما 
يتعل��ق بالطلب على المنتج��ات المكررة؛ 
ومن ذلك تحسين الكفاءة، وزيادة االعتماد 
على الس��يارات الكهربائي��ة وغيرها من 
أنواع الوق��ود البديلة لوس��ائل النقل )مثل 
الغاز الطبيع��ي والغاز الطبيعي المس��ال 
الديموغرافية  والهيدروجين(، والعوام��ل 
)مثل تقدم الس��ن بالسكان في االقتصادات 
المتقدمة(، ونمو نماذج التنقل الجديدة مثل 
مشاركة السيارات بين األفراد، والتغيرات 
في مزيج توليد الطاقة مع نمو حصة الغاز 
الطبيع��ي، وض��رورة االلت��زام باللوائح 
الجديدة لالتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر 
م��ن الس��فن مع تطوي��ر مزي��ج جديد من 

الوقود البحري.

تقلبات دورية تقليدية
وتوج��د كل هذه المتغيرات مع اس��تمرار 
بل��دان الش��رق األوس��ط وآس��يا بتعزي��ز 
طاقاتها وتلبية احتياجاتها الناتجة في كثير 
من األحيان عن أهمية االكتفاء ذاتياً إضافة 
إل��ى عوامل أخ��رى تتعلق بأم��ن الطاقة 
بدالً من اعتب��ارات اقتصادية تتعلق بحالة 
الع��رض والطلب العالمي. وستس��هم كل 
هذه المتغيرات، س��واء من حيث العرض 
أو الطلب، في اس��تمرار حالة عدم اليقين 

على المدى البعيد.
وق��ال الش��ريك والعض��و المنت��دب ف��ي 
مجموع��ة بوس��طن كونس��لتينغ غ��روب 
ميرك��و روبيس: “ترتب��ط صناعة تكرير 
النفط منذ زمن بعيد بتقلبات دورية تقليدية، 
حي��ث اعتادت الش��ركات التي تنش��ط في 
ه��ذه الصناعة عل��ى الصع��ود والهبوط. 
ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المتوقع أن 

الخليجي حيث قدموا وجهات نظر مختلفة 
فيم��ا يتعلق بصناعة تكرير النفط في دول 
المجلس. وتم في االس��تطالع كذلك قياس 
حالة سوق التكرير في ما يتعلق بالعوامل 
الخارجي��ة، مث��ل بيئ��ة االقتص��اد الكلي 
وإمدادات المنتجات المكررة والطلب عليها 
وهوامش التكرير والمنافسة والتنظيم، كما 
اس��تعرض القدرات الداخلي��ة مثل التقنية 
واالبتكار والعمليات والمشاريع والتنظيم 
واإلج��راءات، إضاف��ةً إل��ى العاملين في 

القطاع ومواهبهم.

حالة عدم اليقين
وق��ال األمي��ن الع��ام لالتح��اد الخليج��ي 
للتكري��ر ع��ودة األحمدي: “ت��م تضمين 
أح��دث توجه��ات صناع��ة التكري��ر في 
دول مجل��س التع��اون الخليج��ي في هذا 
االس��تبيان. وتحظى عملية تبادل وجهات 
النظر ومشاركة الدروس المستفادة في ما 
بيننا بأهمية بالغة عن��د مواجهة القرارات 
في بيئ��ة متغي��رة، ولذلك كنا متحمس��ين 
جداً لفكرة الش��راكة مع مجموعة بوسطن 
كونس��لتينغ غ��روب في ه��ذه المب��ادرة. 
ونهدف ف��ي االتحاد الخليجي للتكرير إلى 
جمع كافة الش��ركات الرئيسية في صناعة 
التكرير عبر دول الخليج تحت سقف واحد 
وتس��هيل تب��ادل المعرف��ة وتطبيق أفضل 

الممارسات”.
وفي الوقت الذي تسود األسواق الخارجية 
حالة م��ن التقلب��ات وعدم اليقي��ن، تمتلك 
الش��ركات الرئيس��ية في صناع��ة تكرير 
النف��ط على مس��توى دول مجلس التعاون 
الخليج��ي أف��كارا واضحة في م��ا يتعلق 
للتنافس بفعالية في السوق.بالق��درات الداخلي��ة التي يج��ب تطويرها 

ميركو روبيس
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اتفاقية شراكة مع “بريفيرد” للفنادق

وقّعت الش��ركة العُماني��ة للتنمية 
اتفاق�ي���ة  الس��ياحي��ة )عم��ران( 
ش��راكة م��ع “بريفي��رد” للفنادق 
والمنتجع��ات، أكبر مزود عالمي 
الفنادق  لخدمات تسويق عالمات 
الفاخ��رة، بهدف تس��ليط الضوء 
على “ُمس��ندم”، وهي واحدة من 

أكثر المناطق تفرداً في ُعمان، لدعم األهداف الس��ياحية الطويلة األجل. وتملك شركة 
عمران فندقي “أتانا ُمس��ندم” و“أتانا خصب” من فئة األربع نجوم، الواقعين في شبه 
جزيرة ُمسندم مع إطالالت خالبة على مضيق هرمز، ويجتذب الموقع المميز الزوار 

اإلقليميين والدوليين الحريصين على استكشاف ُعمان من منظور مختلف.

فندق إماراتي في العاصمة الشيشانية

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف  
إن العاصمة الشيش��انية غروزني ستشهد في الربع األول 
من 2018 افتتاح فندق فخم، والذي يتم تشييده باستثمارات 
إماراتية. وكش��ف قاديروف، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان أبلغه خالل اجتماع عقد مؤخراً بأن 
فندق “كانفاس” ذا الخمس نجوم س��يكون جاهزاً في آذار/

مارس 2018 الستقبال السياح.
وتس��اهم اإلمارات في بناء الفندق الفخم الذي سيوفر أكثر 
م��ن 150 وظيفة، ويتضم��ن 120 غرفة، مطاعم، مرآب 

يتسع ل�500 سيارة، مركز للياقة البدنية، ملعب تنس، قاعات مؤتمرات ومركز للتسوق.
رمضان قاديروف

“كالدتك الدولية” تركب واجهات “برج الشراع”

أعلن��ت مجموع��ة الراجحي لحلول البناء فوز ش��ركة كالدت��ك الدولية المتخصصة 
بالبناء والهندس��ة المدنية بعقد تصنيع وتركيب واجهات برج الش��راع في مدينة جدة 
الس��عودية. وأّكد رئيس مجموع��ة الراجحي، خالد الراجحي، أهمي��ة تنفيذ مثل هذه 
المش��اريع لما يعود بالنفع على البيئة االس��تثمارية في المنطقة ككل وعلى مجموعة 

الراجحي وشركة السعد للمقاوالت باألخص.
من جهته، أكد رئيس ش��ركة السعد للمقاوالت العامة عصام قرنفل، حرص الشركة 

على بناء ش��راكات استراتيجية 
وتعزيز تعاونه��ا مع مجموعة 
الراجح��ي من خالل توقيع عقد 
تصنيع وتركيب واجهات برج 
الشراع لشركة كالدتك الدولية، 
التي تمتلك القدرة االس��تيعابية 

والخبرة الهندسية الالزمة.

سلمت “فينسيتور للتطوير العقاري” في دبي، مشروعها 
الس��كني “فينس��يتور باالس��يو” إلى المالّك خالل حفل 
حضره عدد من الشخصيات البارزة. وشكل هذا الحدث 
خطوة مهمة في جهود الشركة المستمرة لتقديم مشاريع 
عقارية تجسد مفهوم “الجودة العقارية بأسعار معقولة”. 
ويتألف هذا المش��روع، المت��اح للتملك الحر، من 175 
وحدة س��كنية، تتراوح ما بين ش��قق االستوديو الفسيحة 

والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم.

تسليم مشروع “فينسيتور باالسيو”

أعل��ن محاف��ظ المصرف 
المرك��زي العراق��ي علي 
ال�عالق، أن بالده توصلت 
التف�اق مع ش���ركة إعمار 
مدين��ة  لتنفي��ذ  العقاري��ة 
الرشيد السكنية الجديدة في 
بغداد بتكلفة تصل الى 10 
مليارات دوالر، موضحاً 

أن الشركة ستبدأ األعمال اإلنشائية للمشروع في 2018. 
وقال: إن “إعمار” ستعمل على بناء وتطوير العديد من 

األسواق القديمة، في إطار إعادة إعمار العراق.

“إعمار العقارية” تنّفذ مدينة الرشيد

علي العالق

أعلن��ت مجموع��ة إم إم إس العالمية ع��ن موعد افتتاح 
مرك��ز تس��وق “آرت أوف ليفين��غ” في دبي في ش��هر 
س��بتمبر 2018، والذي سيوفر تجربة فريدة من نوعها 
ف��ي دولة اإلم��ارات والمنطق��ة كأول وأكبر مركز من 
نوعه متخصص في عالم األثاث والمفروشات والديكور 
والتصمي��م الداخل��ي، بم��ا في ذل��ك االجه��زة المنزلية 
والمطاب��خ والمس��تلزمات المكتبية وأجه��زة اإلضاءة 

واالكسسوارات وغيرها من المنتجات ذات العالقة.

أكبر مركز تسوق للديكور المنزلي
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أطل��ق الرئي��س الفنزويل��ي نيك��والس م��ادورو فندق 
“هومبول��ت” ال��ذي أعي��د بناؤه ف��ي الحديق��ة الوطنية 
بك��راكاس “وارايرا ريبانو”، وهو أول فندق من فئة 7 

نجوم في البالد.
وجاء ف��ي بيان لمادورو، أن الفن��دق الذي بني في عام 
1956 س��يحافظ على تصميمه المعماري الجميل سواء 

من خارج المبنى أو داخله.

أول فندق من فئة 7 نجوم
في فنزويال

Me Dubai بتوقيع زها حديد

أعلن��ت عالمة Me By Melia الفندقية الفاخرة، عن إطالق أول مش��روع لها في 
الشرق األوسط مع تدشين فندق Me Dubai في أواخر عام 2018. ومن المرتقب 
أن ينض��ّم فن��دق Me Dubai إلى نخبة الفنادق العريقة في دبي، ال س��يّما أنّه يحمل 
توقيع المهندس��ة المعمارية الراحلة زها حديد بالتعاون مع ش��ركة تطوير العقارات 
الفاخ��رة، أمنيات. والملفت أنّ��ه الفندق الوحيد الذي تولّت ش��خصياً تصميم ديكوره 

وهندس��ته الخارجية، مّما يُس��لّط 
الض��وء عل��ى رؤيته��ا المميّزة 
القائم��ة عل��ى مفه��وم التراب��ط. 
س��يتألّف الفن��دق م��ن 93 غرفة 
وجناح��اً موّزعة على 19 طابقاً، 
 Suite ME إلى جان��ب جن��اح

فائق الفخامة و98 شقة فندقية.

أعلنت عجمان القابضة، المؤسس��ة اإلستراتيجية التي 
تدي��ر مجموع��ة واس��عة من الش��ركات، ع��ن إطالق 
“مركاز”، وجهة التس��وق الجديدة التي من المتوقع أن 
تس��تقطب أكثر م��ن مليون زائر للتس��وق والترفيه في 
رح��اب الوجهة التي من المق��رر أن تضم ما يزيد عن 
100 متجر تجزئ��ة، ومجموعة من المطاعم العالمية، 
وصالة س��ينما، ومنطقة للترفيه العائل��ي، ويُعتبر أول 
مرك��ز تس��وق في اإلم��ارات يأت��ي بس��طح زجاجي 
مترام��ي األط��راف، ويت��م تش��ييده عل��ى أرض تبلغ 

مساحتها مليون قدم مربعة.
كم��ا يتميز بموقعه عن��د نقطة التقاء إماراتي الش��ارقة 
وعجمان، على مسافة 20 دقيقة من مطار دبي الدولي. 
ومن المتوقع أن تكتمل األعمال اإلنشائية في المشروع 

في أوائل العام 2019.

“عجمان القابضة” ُتطلق “مركاز”

Vanquish تطرح مشاريعها في السوق اللبنانية

 Vanquish Real Estate نّظمت
العقاري����ة  ش��ركة االس��تثمارات 
واالس��ت�ش��ارات اإلدارية الخاصة 
في لن��دن، حدثاً ه��و األول لها في 
لبن��ان، مقدّمةً إلى المس����تثم�ري�ن 
اللبنانيين فرصة التوسع واكتشاف 
آف��اق جديدة ف��ي لندن، ف��ي فندق 

فينيسيا، بيروت.شارك في الحدث مئات المستثمرين الذين استمعوا إلى الخبراء القادمين 
خصيصاً من لندن لتعريف اللبنانيين على أعمال شركتهم، وإعطائهم معلومات خاصة 

عن فرص االستثمار، وعن تطّور مشاريع بركلي.
وتعليق��اً عل��ى الحدث، قال رئيس مجلس إدارة الش��ركة، كريم طلعت جرجي: “نحن 

سعيدون جداً لرؤية اهتمام المستثمرين اللبنانيين في فرص االستثمار في لندن”.

إطالق “أنانتارا” في “سيفن تايدز”

أعلنت ش��ركة س��يفن تايدز الرائدة في قطاع تطوير مش��اريع الضيافة والعقارات في 
دولة اإلمارات عن إطالق مشروع أنانتارا ريزيدنس سكاي كوليكشن الذي يضم شقق 
اس��توديو فاخرة ومفروش��ة بالكامل، ضمن منتجع أنانتارا النخلة دبي من فئة الخمس 

نجوم على الهالل الشرقي في جزيرة النخلة.
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“ووترفرونت سيتي” تسلم 100 منزل

س��يتي”،  “ووترفرونت  احتفلت 
مش��روع عص��ري  أول  وه��ي 
متكام��ل في لبنان، بتس��ليم 100 
منزل من وحداتها السكنية. ومن 
المتوق��ع أن تصبح ه��ذه المدينة، 
التي تتميز بموقعها االستراتيجي 
اللبنان��ي، قل��ب  عل��ى الس��احل 
بفض��ل  الناب��ض  المش��رق 

عروضه��ا المتكاملة والعالمية المس��توى التي تقدّمها “ماج��د الفطيم” على الصعيد 
السكني والتجاري والتجزئة والترفيه.

وق��د رّحب��ت “ووترفرونت س��يتي” بالعائلة المئة في رحاب المدين��ة وبيتهم الجديد 
م��ن خ��الل احتفال أقيم في مركز المبيعات، حيث ق��دم للعائلة تذكار خاص مصصم 

لالحتفال بهذه اللحظة السعيدة والمميزة.
ويتوق��ع أن تنتق��ل أكثر من 600 أس��رة للعيش في المدينة مع حل��ول منتصف عام 
2018، وأن يصبح أكثر من 50 % من الجزء المخصص لألعمال ناش��ًطا بش��كل 

كامل من قبل الشركات ورجال األعمال.

افتتحت ش��ركة س��جى للفنادق والمنتجعات السعودية، 
ع��ن افتتاح فندق س��جى المدينة، في المدين��ة المنورة، 
ويمتاز الفندق ذو النجوم األربعة بموقع استراتيجي في 
الجانب الش��مالي للمنطقة المركزية، على بعد خطوات 
من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. ويجمع 
التصميم الفريد للفندق بين الحداثة واألصالة، مس��تلهماً 
عناص��ره من العمارة اإلس��المية، ويتأل��ف الفندق من 

544 غرفة.

فندق سجى
في المدينة المنورة

تبرئة مجموعة بن الدن في قضية رافعة الحرم

انتهت الدائرة الجزائية التاس��عة بمحكمة مكة المكرمة  إلى تأييد الحكم الذي أصدرته 
محكمة مكة الجزائية مطلع أكتوبر/تش��رين األول 2017. والقاضي ببراءة 13 متهماً 
بينهم مجموعة بن الدن السعودية -المقاول الرئيسي ألعمال توسعة الحرم المكي- من 

حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائياً.
واس��تندت المحكم��ة في حيثيات حكم الب��راءة إلى أن اليوم الذي س��قطت فيه الرافعة 
كان عطلة رس��مية وكانت الرافعة في وضعية س��ليمة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من 

المتهمين بل تأكد أنهم اتخذوا االحتياطات الالزمة.
وأضافت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على “أن المباشر 
والمتسبب ال يضمنان إال بالتعدي”، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع 
ما ورد في تقارير األرصاد وشركة أرامكو السعودية للنفط واللجنة الحكومية والنيابة 
العامة، إلى جانب تقارير ش��ركات ومراك��ز الخبرة العالمية المتخصصة. وقالت: إن 
المحكمة استندت في قرارها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة 
من الصندوق األس��ود للرافعة، فضالً عن محاكاة الظاه��رة الجوية غير العادية. كما 
أف��ردت المحكمة 25 صفحة لس��رد أس��باب الحكم بالبراءة، في حي��ن تضمنت ردود 

المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.
وأضافت: أن المحكمة بنت حيثيات الحكم على فتاوى بينت أن الوفاة إذا لم تكن بفعل 
آدم��ي معلوم أو مجهول العين، فال دية مطلقاً. وخلصت إلى أن الحادثة كانت بس��بب 
إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة  تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة 

الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436ه� ونجم عنها وفاة وإصابة المئات.
وتع��ود القضية إلى العام 2015 عندما س��قطت رافعة في الحرم المكي خالل موس��م 

الحج، مما أسفر عن وفاة نحو 110 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين.

أطلقت ش��ركة “ذا ه��وم”، العالمة التجاري��ة الجديدة 
المتخصصة في مجال الديكور والمفروشات المنزليّة، 
أّول متجر لها في اإلمارات خالل حفل في دبي، وذلك 
باس��تثمارات 65 ملي��ون درهم )17,7ملي��ون دوالر 

أميركي(.
وستس��هم العالمة في الحدّ من االستيراد وتعزيز سوق 
التصميم��ات الداخلية والمفروش��ات المنزلية في دول 
مجل��س التع��اون الخليجي والت��ي تبل��غ قيمتها 17,7 
مليار دوالر. وتم إطالق العالمة من قبل الش��يخ ماجد 
سعيد راش��د النعيمي، ورئيس مجلس اإلدارة والمدير 
اإلداري ل�“رويال فرنيتش��ور” سوجاثان جاناردانان، 

ومدير “رويال غروب” سولين سوجاثان.

“ذا هوم” ُتطلق متجراً بدبي
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فندق “سيتي ماكس” أسوان في مصر

خطت فنادق سيتي ماكس أولى خطواتها في مدينة أسوان التاريخية في مصر باإلفتتاح 
الهاديء لفندق س��يتي ماكس أس��وان. ويحمل الفندق 4 نجوم، وتملكه ش��ركة مصر 
هولندا لالستثمارات السياحية. وهو يتمتع بموقع متميز على كورنيش النيل على مقربة 

من أهم المعالم الس��ياحية 
في أسوان. ويضم الفندق 
79 غرفة م��زودة بكافة 
وسائل الراحة والخدمات 
العصرية، ومرافق ترفيه 
بديعة الديكور العصري، 
كما ان بعض الغرف تطل 
على مناظر جميلة للنهر، 
في حين تطل أخرى على 

مشاهد للمدينة.

بيع من��زل، يتكون من 
4 غرف نوم في منطقة 
إس��كس، بالق��رب من 
العاصم��ة البريطاني��ة 
لن��دن، بواس��طة عملة 
ويعتبر  “البيتكوي��ن”. 

ه��ذا المن��زل، الذي يع��د واحداً من 32 من��زاًل يجري 
بناؤها في كولشستر حول القرية الخضراء التي أنشئت 
حديثًا، المنزل األول الذي يباع بواس��طة “البيتكوين”، 
حيث تم تحديد سعر المنزل ب�350 ألف جنيه إسترليني 
ف��ي العملة التقليدية، لكن س��يتم إجراء الدفع من خالل 

عملة “البيتكوين”.

“ماغ للتطوير” تبيع بعمالت رقمية

أول مبيع
في بريطانيا بالبيتكوين

أعلنت ش��ركة “ماغ للتطوير” إحدى الش��ركات التابعة لمجموع��ة “ماغ” عن إتاحة 
الفرصة لعمالئها لشراء العقارات باستخدام “عملة “وان غرام” الرقمية المتوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية. وأشارت الشركة إلى أنه 
يمكن للمس��تثمرين شراء العملة الرقمية بما يعادل 
قيمة العقار، والحصول على خصم 5 % على سعر 
الوحدة. كما بيّنت أن “وان غرام” س��تقوم بتحويل 
العملة إلى شركة ماج، وفق خطة سداد تبلغ 35 % 
على مدى فترة من 6 إلى 9 أش��هر، و65 % عند 

إكمال المشروع في نهاية عام 2019.

دش����نت كالً م��ن 
الش��ركة الموح�دة 
للتطوي��ر العق�اري 
إيف���ا  ومجموع��ة 
للخدمات العقارية، 
مشتركاً  مشروع�اً 
اس��م شركة  تحت 
س������ه�ال�ة إلدارة 
ف��ي  ال�م�راف�����ق 
الس��عودية، بهدف 
الح�ل��ول  توري���د 

الش��املة والمتكاملة إلدارة المرافق ألصحاب األصول 
العقارية على امتداد الس��وق الس��عودية. وتغطي شركة 
س��هالة إدارة المراف��ق ضمن 6 مجاالت أساس��ية على 
مس��توى إدارة العق��ارات، تت��راوح م��ا بي��ن خدم��ات 
الكونس��يرج واألم��ن، وص��والً إلى خدم��ات التنظيف 
العام��ة، وادارة األص��ول والمبان��ي الت��ي تغطي جمع 

النفايات وإدارة المرافق العامة والحفاظ على البيئة.
وبالجم��ع ما بين ه��ذه الوظائف والخدمات األساس��ية، 
س��يحقق أصحاب األصول والمدراء القيمة المكتس��بة، 
كما أنهم سيوطدون ش��راكة حقيقية مع الشركة المعنية 

بتوريد خدمات إدارة أصولهم.
ووقع على الش��راكة، رئيس الش��ركة الموحدة للتطوير 
العقاري األمير بندر بن خالد آل سعود والرئيس التنفيذي 

لدى مجموعة إيفا للخدمات العقارية جو سيتا.

مشروع سعودي إلدارة المرافق

“بلغراد المائية” تطلق “سانت ريجيس”

أطلقت “واجهة بلغراد المائية” مبيعات المش��روع السكني “رزيدنسز سانت ريجيس 
بلغراد”، والذي يضم مجموعة من الش��قق السكنية الفاخرة في صربيا هي األولى من 
نوعه��ا في أوروبا، والتي تحمل العالمة التجارية العالمية. وتتوزع الش��قق الس��كنية 

 14 الطاب��ق  بي��ن  الُمتَرفَ��ة 
والطاب��ق 39 في ب��رج “كوال 
بلغ��راد”، ال��ذي سيش��كل عند 
افتتاحه في العام 2020، أعلى 
برج في بلغ��راد بارتفاع 168 
متراً. وس��يضم البرج س��طحاً 
عاماً للمراقبة يعتبر األعلى في 
العاصمة بلغ��راد مع إطالالٍت 

أّخاذة على المدينة.
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- إعطاء األشخاص األجانب الراغبين بشراء شقق فخمة يفوق سعرها المليون دوالر 
إقامة دائمة في لبنان

- حصر إجراء التخمين العقاري بجهة واحدة مع اعتماد معايير موحدة وواضحة
- ضرورة البحث في اإلجراءات الضريبية التي تطال القطاع

- التشديد على أهمية الوضوح واالستقرار فيما يتعلق باستقرار التشريع الضرائبي
- العمل على توضيح اإلجراءات الضريبية الجديدة التي أقّرت وطالت القطاع

- العمل عل��ى تطبي��ق الحكوم��ة اإللكترونية م��ن خ��ال تصني��ف المعلومات في 
المؤسسات العامة والخاصة

- التأكيد على دور القطاع العقاري في تعزيز البناء األخض��ر لما له من أهمية على 
الصعيد العالمي ويؤدي إلى تخفيض التكاليف على المدى الطويل

- اس��تمرار التواصل مع الجهات الدولية المانحة والجهات األممي��ة لتأمين التمويل 
الازم للمشاريع التنموية التي يمكن للقطاع العقاري المساهمة بها

- التشديد على ضرورة تحصيل القطاع وخاصة قطاع المقاولين على مستحقاتهم من 
الدولة اللبنانية كاملةً

- التأكيد على أهمية الش��راكة بين القطاعين العام والخاص والدور األساسي للقطاع 
العقاري في هذه الشراكة

- ضرورة اإلسراع في إيجاد حلول للمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المطورون
- يوصي المؤتمر بضرورة تأمين نقل مشترك منظم وتحسين البنى التحتية

- العمل على خطة لبناء مساكن بأسعار مدعومة تناسب الطبقات اللبنانية الفقيرة
- تعزيز الشفافية في التعاطي من قبل الدولة اللبنانية والجهات المعنية وخاصة وزارة 

- دعم مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء واالستشاريين العقاريين.المال واإلدارات المعنية في كل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة في هذا القطاع

القطاع العقاري دعامة أساسية للنمو االقتصادي

تحفيز االقتصاد وتشجيع الحوار
اعتب��ر رئي��س نقاب��ة الوس��طاء واالستش��اريين 
العقاريين ف��ي لبنان وليد موس��ى في كلم��ة ألقاها 
خال الجلس��ة االفتتاحية، أن هذا المؤتمر “يجسد 
حال��ة المقاوم��ة الحقيقي��ة، المقاوم��ة االقتصادية 
المعيشية التي يعيش��ها كل فرد في لبنان”، مشيراً 
إلى أن “هدف المؤتمر اإلضاءة على أهمية القطاع 
العق��اري بالنس��بة لاقتص��اد اللبناني، وتش��جيع 

وتحصين الحوار بين القطاعين العام والخاص”.
وتابع قائاً: “في لبنان الح��وار االقتصادي واقعي 
وممكن وفعال ومنتج أكثر من الحوارات السياسية 
ونتيجته ممك��ن أن تحمي القطاع��ات االقتصادية 
من أخطاء وتهّور السياسة وأهلها. شعارنا الوحيد 
حماية االقتصاد اللبناني، والتطور االيجابي والنمو 

والصمود وحب الوطن”.
بدوره، أك��د الرئيس المنتخ��ب لاتح��اد العقاري 
الدولي اسين ماكيدوف، على أهمية تعزيز القطاع 
العقاري في لبنان، لما يقدمه لجه��ة النمو وفرص 
العمل واالقتص��اد، ونجاحه يؤدي ال��ى وضع حد 
للمش��اكل والصعوب��ات والتحدي��ات الت��ي تواجه 
القطاع، مشيداً بالدور االيجابي الذي يلعبه مصرف 

لبنان بقيادة الحاكم رياض سامه في دعم القطاع.
من جهته، دعا أمين عام االتحاد ال�دولي للعقاريين 
 FIABCI ARABIC COUNTRIES العرب
فهمي شعبان المطورين والمس��تثمرين العقاريين  
ورجال األعم��ال في جمي��ع االختصاص��ات إلى 

االستثمار في لبنان.

توصيات المؤتمر
وبعد الجلسة الختامية خرج المؤتمر بعدة توصيات 

أبرزها:
- تحقيق االس��تقرار والنمّو االقتصادي هو أفضل 

وسيلة لعودة القطاع العقاري إلى عافيته
- وض��ع سياس��ة تحفيزية أب��رز ركائزه��ا إعفاء 

اللبنانيين المغتربين من رسوم التسجيل

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انعقاد المؤتمر العقاري السنوي األول الذي نّظمته نقابة الوسطاء واالستشاريين 
العقاريين في لبنان بعنوان “القطاع العقاري أساس للنمّو االقتصادي”، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري، وحضور عدد من النواب، النقابات، الهيئات االقتصادية والمالية، الشركات العقارية والمالية والمصارف، 
أهل اإلعالم وحشد من المهتمين. وناقش المؤتمر الذي انعقد يومي 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في فندق 

فينيسيا، المصاعب التي يواجهها القطاع العقاري والحلول لها، االستثمار، البنى التحتية، الضرائب والبناء األخضر.
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األش��خاص الذين يصنفون في مرحلة الطوارئ م��ن انعدام األمن 
الغذائي تضاعف مقارنة بعددهم العام الماضي.

وفي الصومال، أظهر التقرير أنه تم وقف خطر المجاعة في العديد 
من المناط��ق حتى اآلن بفضل توزيع المس��اعدات اإلنس��انية على 
نطاق واسع، كما أن مستوى الجوع ازداد ثالثة أضعاف خالل العام 
الماضي، وأصبح نحو 3.1 ماليين شخص حالياً يعانون من انعدام 
األمن الغذائي الح��اد. وفي اليمن يعتقد أن 60 % من الس��كان )17 
مليون نسمة( يحتاجون إلى مس��اعدات إنس��انية طارئة. وفي حال 

تكرر اغالق موانئ البالد، فإنه سيزيد من خطر المجاعة.
ويس��تمر الجوع المزمن ف��ي دول يمزقها النزاع مثل أفغانس��تان 
التي شهدت زيادة في عدد األش��خاص الذين فروا من منازلهم في 
2017، ويواج��ه 7.6 مليون ش��خص اآلن انعدام األم��ن الغذائي 
المتوسط أو الحاد في ذلك البلد. أما العراق فيحتاج فيها 3.2 مليون 
شخص إلى المس��اعدات الغذائية، بينما يعاني 6.5 مليون شخص 

في سورية من الجوع.

ثانياً: الجفاف
ووفق المعطيات، فإن الجفاف هو المش��كلة الرئيس��ية في ش��رق 
أفريقيا، حيث يعاني م��ا يقرب من 8.5 مليون ش��خص من انعدام 
األمن الغذائي في اثيوبيا خاصة في المنطقة الصومالية. وفي كينيا 
أدت مواس��م األمطار غير المواتية إلى الحد م��ن إنتاج المحاصيل 
والماش��ية، ويعان��ي نح��و 2.6 مليون ش��خص من انع��دام األمن 

الغذائي الحاد.
انخفاض محصول القمح في منغوليا بمعدل النصف.وفي السياق نفس��ه، أدى الجفاف الش��ديد خالل فصل الصيف إلى 

انعدام األمن الغذائي و37 دولة تعاني الجوع

وه���ذه ال���دول ه���ي: أفغانس��تان، بوركين��ا فاس��و، بوروندي، 
الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية 
كوريا الش��عبية الديموقراطية، جمهورية الكونغ��و الديموقراطية، 
جيبوتي، اريتريا، إثيوبيا، غينيا، هايتي، العراق، كينيا، ليس��وثو، 
ليبيريا، ليبيا، مدغش��قر، م��االوي، مالي، موريتاني��ا، موزمبيق، 
ميانم��ار، النيج��ر، نيجيري��ا، باكس��تان، س��يراليون، الصومال، 
جنوب الس��ودان، السودان، س��وازيالند، س��ورية، أوغندا، اليمن 

وزيمبابوي.

أسباب األزمة
أوالً: النزاعات

قال التقرير إن النزاعات تفاقم انعدام األم��ن الغذائي، حيث تعوق 
النش��اطات اإلنتاجية وتعرقل الوصول إلى الغذاء وتوافره، وبذلك 
تتزايد الضغوط بس��بب األعداد الكبيرة للمش��ردين داخلياً، والذين 
ارتفع عددهم بنحو 50 % هذا العام في جمهورية أفريقيا الوسطى 
التي يقدر بأن نحو ثلث س��كانها يحتاجون إلى المساعدات الغذائية 

العاجلة.
ويق��در التقرير أن نح��و 7.7 ماليين ش��خص يعانون م��ن انعدام 
األم��ن الغذائي الحاد ف��ي جمهوري��ة الكونغ��و الديموقراطية التي 
تأوي أكثر م��ن 200 ألف الجئ من الدول المج��اورة، إضافة إلى 
أكثر من 4 ماليين ش��خص مش��ردين داخلياً. كذلك فإن النزاعات 
المماثلة ف��ي نيجيريا أدت إل��ى وجود أكثر من 3 ماليين ش��خص 
يحتاجون إلى اس��تجابة عاجل��ة منقذة للحياة وحماية س��بل العيش. 
ورغم المحاصيل األخي��رة، إال أن نحو 45 % من س��كانها )4.8 
مليون نس��مة( يعانون م��ن انع��دام األم��ن الغذائي، كم��ا أن عدد 

أظـهــر تقـريــر “التوقعــات 
وحالـة  المحاصيـل  بخصـوص 
منظمـة  عـن  الصـادر  الغـذاء” 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 
بلداً، منها   37 نحـو  أن  (الفاو)، 
إلى  تحتــاج  أفريقيـا،  فـي   29
خارجيـة،  غذائيـة  مسـاعـدات 
بسبب الظروف المناخية وحالة 
عدم االسـتقرار التي كثفت أمد 

انعدام األمن الغذائي وأطالته.
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جيل األلفية يعاني من شروط المؤسسات للعمل

تتزايد الحاجة إلى العمل عن بعد بشكل مطرد، في الوقت الذي يتساءل فيه عدد أكبر من الشباب عن جدوى 
ومنطقية الطرق التقليدية في العمل، بعدما أصبح 70 % من جيل األلفية يعمل من أي مكان خارج نطاق 
البيئة المكتبية بشكل دائم أو في بعض األوقات، ويقابله 15 % منهم لم يتبعوا هذا األسلوب قط، بينما 
قال 67 % من الموظفين إنهم يفضلون العمل بعيداً عن مكاتبهم لرفع إنتاجيتهم، وهو ما يشير إلى عدم 

أهمية العمل المكتبي التقليدي كما كان في الماضي.

إن دعم الشركات

للعمل

من أي مكان

صفقة يربح فيها

كل االطراف

فالشركات ستصبح

أكثر إنتاجًا

وسيعمل موظفوها

بسعادة

أسلوب مختلف في العمل
 polycom كشفت دراسة عالمية أجرتها
على أكثر من 25 ألف شخص، أن العديد 
م��ن الش��ركات ال تقب��ل بأس��لوب العمل 
الم��رن، في الوقت الذي يرى فيه 66 % 
م��ن جيل األلفي��ة أن زمالءه��م يعتقدون 
بأنه��م ال يبذلون جه��داً كافياً في وظيفتهم 
في حال ممارسة عملهم عن بعد، وهو ما 
يعك��س التفاوت بين أبناء هذا الجيل الذي 
يمتلك معرف��ة كبيرة بأم��ور التكنولوجيا 

والجيل التقليدي.

 %  83 نس��بة  أن  الدراس��ة  ووج��دت 
يس��تخدمون حلول الفيدي��و التعاونية كل 
أس��بوع، وه��و س��لوك منطقي م��ن جيل 
يستخدم تطبيقات مثل “سكايب” و“فيس 
تايم” و“سناب ش��ات” للتواصل اليومي 
الش��خصي، وم��ن الطبيع��ي أن يفض��ل 
األش��خاص حل��ول الفيدي��و االحترافي��ة 
للتواص��ل م��ع الزمالء والش��ركات التي 

يعملون فيها.

كما ترس��خت داخل جيل األلفية ضرورة 
اتخاذ مسار وأس��لوب مختلفين في العمل 
بعدم��ا رأوا الضغ��وط الت��ي تعرض لها 

آباؤهم في ظل طريقة العمل التقليدية.

ممارسة الهوايات الهامة
72 % منه��م  الدراس��ة، أن  وأظه��رت 
يفضل��ون العم��ل م��ن أي م��كان لتحقيق 
التوازن بين حياتهم الش��خصية والعملية، 
وه��و التوازن ال��ذي ت��زداد الحاجة إليه 
بعدما بدأ هذا الجي��ل في اإلنجاب، فمنهم 
من أصبحوا آباًء بالفعل ونس��بتهم تقارب 

45 % ، وهو ما يجعل الحاجة إلى قضاء 
وقت مع عائالتهم أمراً ضرورياً.

وتش��ير نتائج الدراسة إلى أن جيل األلفية 
يتجه إل��ى العمل من أي م��كان أكثر من 
األجي��ال األق��دم به��دف اإلبداع بش��كل 
أفضل أو حتى ممارس��ة بعض الهوايات 

الهامة في حياتهم مثل الرياضة.

صفقة رابحة للجميع
وقالت رئيس��ة قس��م الموارد البشرية في 
polycom بيل��ي هارتلس، عند س��ؤالها 
ع��ن الخط��وات الت��ي يج��ب أن تتبعه��ا 
الش��ركات لدعم موظفيها األصغر س��ناً، 
“إن الش��فافية بش��أن القواعد والتوقعات 
أم��ر هام جداً، فهناك م��ا يقرب من ثالثة 
أخم��اس جيل األلفي��ة )57 %( يطالبون 
إدارة الموارد البش��رية بإص��دار مبادئ 
توجيهي��ة واضحة ح��ول سياس��ة العمل 
الم��رن ف��ي الش��ركة م��ن أج��ل معرفة 
الخي��ارات المتاح��ة أمامهم، ف��ي الوقت 
ال��ذي يري��د )59 %( منه��م، أن تصدر 
الشركة سياسة موحدة للجميع وليس فقط 
لآلباء أو كبار الموظفين. فبهذه الطريقة، 
يمكن للجميع االستفادة من ميزات العمل 

المرن”.

أضاف��ت هارتل��س: “إن دعم الش��ركات 
للعمل من أي مكان، صفقة يربح فيها كل 
االطراف بال ش��ك، فالش��ركات ستصبح 
أكثر إنتاجاً، وس��يعمل موظفوها بسعادة، 
خصوصاً من ينتمون لجيل األلفية. ولكن 
هذا األسلوب”.الس��ؤال هو إذا ما كانت الشركات ستدعم 

بيلي هارتلس
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اله��ادئ 62 % م��ن ح��االت “العبودي��ة الحديث��ة”، س��واء كان 
لالس��تغالل الجنس��ي )73 %( أم للزيج��ات القس��رية )55 %(. 
وتعتبر إفريقيا األكثر انتشاراً  للزيجات القسرية، أي 4.8 لكل ألف 

شخص، ما يفوق مرتين النسبة العالمية )2.1 باأللف(.

المهاجرون
أكدت الدراس���ة وج�ود صالت بين الهجرات واالتج�ار بالبش���ر، 
واعت�رف ثالث����ة أرب��اع المهاجري��ن الذين ش��م��لهم اس��تطالع 
لمنظم��ة الهج��رة العالمية ف��ي ع��ام 2017، ح��ول الطري��ق من 
ليبيا إلى أوروب��ا، بأنهم كان��وا ضحايا تج��اوزات مماثلة لإلتجار 

بالبشر.
ويعتبر الكش��ف األخير عن عمليات بيع أفارقة في ليبيا خير دليل 
على ذلك، حيث أظهر تحقيق عرضته ش��بكة “سي إن إن” وجود 
أس��واق لبيع وش��راء المهاجرين غير الش��رعيين الذين فشلوا في 
العبور إل��ى أوروبا كعمال أو مزارعين من خ��الل مزاد علني في 

العاصمة طرابلس.
وتقدر مؤسس��ة واك ف��ري أن أمي��ركا تضم نحو 85 ألف إنس��ان 
مس��تعبد، معظمهم هاجروا بش��كل غير قانوني وس��قطوا ضحايا 
في براثن تجار البش��ر، وانتهى بهم المطاف إل��ى أحضان أرباب 
أعمال إستعبدوهم، وثمة آخرون وقعوا ضحية االستغالل الجنسي 

ألغراض تجارية.
وخلصت الدراس��ة إلى القول إن المهاجرين غير الشرعيين الذين 
كانوا على األرجح ضحايا اعتداءات وعمليات ابتزاز وتجاوزات 
بملء إرادتهم بين أيدي المهربين.جنسية، يستطيعون في مس��تهل رحلتهم، أن يقرروا وضع أنفسهم 

ماليين من البشر يرزحون تحت نير العبودية

وتقول دراس��ة أعدتها منظم��ة العم��ل الدولية، ومنظم��ة الهجرة 
العالمية، ومجموع��ة “واك فري فاونديش��ن” للدف��اع عن حقوق 
اإلنس��ان، إن مفه��وم االس��تعباد الحديث يش��مل العمل القس��ري، 

والزواج القسري.

العمل القسري
أكدت الدراس��ة أن نح��و 25 مليون ش��خص هم عمال قس��ريون، 
يعمل معظمهم لدى أفراد، وفي مصانع، وفي ورش وفي الحقول، 
وأكثر من نصف هؤالء غارقون في الديون. لكن يمكن أن يكونوا 
على صلة بجالديهم ألنه��م مدمنون على المخ��درات، ويحصلون 

على أجور متدنية، ويتعرضون لسوء المعاملة الجسدية.
وبين العمال القس��ريين، يضطر قرابة 5 ماليين شخص لممارسة 
البغاء، ويعد أكثر من 4 ماليين ضحايا العمل الذي تفرضه بلدانهم 
)العم��ل االلزامي في الس��جن، واالفراط ف��ي الخدمة العس��كرية 

االلزامية(.

معاملة وحشية للنساء
وأظهرت الدراس��ة أن النساء والفتيات يش��كلن 71 % من ضحايا 
العبودية، أي نحو 29 مليون ش��خص. وواحد من كل أربع ضحايا 

في العبودية الحديثة هو طفل )حوالى 10 ماليين فرد(.
وشكل الزواج القس��ري الحالة األبرز، حيث تزوج حوالى 15.4 
مليون ش��خص رغماً عنهم، وتقل أعمار أكثر م��ن ثلثهم عن 18 
عاماً، وهم في هذه الحاالت من النس��اء جميعاً. كذلك تشكل النساء 

99 % من ضحايا العمل القسري على صعيد البغاء.
وعلى صعي��د التوزع الجغرافي، ش��كلت آس��يا ومنطق��ة المحيط 

ال يزال العالم يعاني من مشاهد 
أشـكاله،  بشـتى  االسـتعباد 
الضحايـا  مـن  الكثيـر  فهناك 
أبسط  انتهاك  يقبعون في ظل 
الحريات، بعد أن اسُتغلوا لسبب 

ما كالهجرة أو الفقر.
وتسمى حالة الفوضى الالإنسانية 
هذه “باالستعباد الحديث”، حيث 
تشـير اإلحصائيـات إلى أن اكثـر 
من 40 مليون شخص في العالم، 
باتوا ضحايا  االطفال،  ربعهم من 

العبودية في الوقت الراهن.
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وقد تباطــأ إجمالي نمــو االئتمان من أكثر من 20 % إلى نسبة تتراوح بين 10 % 
و15 %. ومن المتوقع أن يستمر هذا النسق في عام 2018.

وستؤدي جميع هذه العوامل إلى كبح النمو الذي نتوقع تراجعه من 6.8 % في عام 
2017 إلى 6.4 % في عام 2018.

وقــد أســــهمت الصين بأكثــر من ثلث نمــو االقتصــاد العالمي في عــام 2017، 
وبالتالي فإن هذا التباطؤ ســـــيؤثر بشــكل مباشـــر على الناتج المحلــي اإلجمالي 

الحقيقي العالمي.

ثالثاً، بدأ ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئاً على المســتهلكين. ورغم أن ظهور نتائج 
هبوط أســعار النفط في عام 2014 اســتغرق بعض الوقت، إال إنــه أدى إلى زيادة 
القدرة الشرائية لألســر، وبالتالي رفع النمو في االنفاق االســتهالكي ما بين عامي  

2016 و2017.
لكن، أسعار النفط شــهدت ارتفاعاً حاداً منذ منتصف عام 2017، وبلغت نسبة هذا 
االرتفاع 33 % على أساس سنوي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ونتوقع أن تظل 

أسعار النفط مرتفعة في عام 2018 بحدود 60 دوالر للبرميل.
إضافــة إلى ذلـك، ظــل النمو الحقيقي لألجــور ضعـيـفــاً نســــبياً، ومـن المتوقـع 
أن يظــل كذلـك فــي عــام 2018 مع ارتفــاع تدريجي في التضخــم. وســيـشــكل 
النمو.ذلـك عبئــاً على المســتهلكين خالل عام 2018، مـا ســــيـؤدي إلــى كبح معـدالت 

النمو العالمي يشهد تباطؤاً في 2018

مراجعة السياسات
أوالً، يُرجح أن يتم التراجع عن السياسات النقدية 
الميســرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2018، 
حتى إذا لــم يرتفــع معــدل التضخم علــى النحو 

المتوقع.
كما يُتوقــع أيضاً في عــام 2018 تراجع معدالت 
البطالــة فــي االقتصــادات المتقدمــة إلــى أدنى 
مســتوى لها منذ عام 1980. وقد دفع ذلك بالفعل 
البنــوك المركزية الكبــرى حول العالــم لإلعالن 
عــن خطــط لخفــض مســتوى التيســير النقدي، 
حيث يخطط بنك االحتياطــي الفدرالي األميركي 
إلجراء ثــالث جــوالت من رفــع أســعار الفائدة 
فــي عــام 2018، إلى جانــب تخفيــض ميزانيته 
العموميــة بواقــع 400 مليــار دوالر أمريكــي. 
كما أعلن البنــك المركزي األوروبــي عن خطط 

لخفض حجم مشترياته الشهرية من األصول.
وحــدد بنــك اليابــان المركزي نســبة مســتهدفة 
للعائدات طويلة األجل. وفي االجمال، من المتوقع 
أن تزيــد الميزانيــة العموميــة لبنــك االحتياطي 
الفيدرالــي والبنــك المركــزي األوروبــي وبنك 
اليابان المركــزي وبنك إنكلتــرا المركزي بواقع 
235 مليار دوالر أميركي فقط فــي عام 2018، 
2.1 تريليونــات دوالر  مقارنــة بزيــادة بلغــت 

أميركي في عام 2017. 

ثاني���اً، مــن المرجــح أن يتباطــأ نمــو االقتصاد 
الصيني من المســتويات المرتفعة التي ُسجلت في 

عام 2017.
وقد شــددت الســلطات الصينية اللوائــح المتعلقة 
بشــراء العقارات وقطــاع بنوك الظــل، وتخطط 
أيضــاً لخفض فائــض االنتاجيــة فــي االقتصاد، 
وخفض ديــون قطــاع الشــركات واالنتقــال إلى 

نموذج نمو صديق للبيئة.

من المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة 3.5 % في عام 2018، وهذه النسبة تشكل تراجعًا طفيفًا من 
نسبة 3.6 % المسجلة في عام 2017.

وُيتوقع أن تتالشى العوامل الرئيسية الثالثة التي أدت إلى تسارع النمو في عام 2017. فقد ساهمت السياسة 
النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم، واستمرار معدالت النمو المرتفعة في الصين، وانخفاض أسعار 
النفط، في دفع االقتصاد العالمي في عام 2017. ولكن ُيرجح أن يتراجع التأثير اإليجابي لجميع هذه العوامل 

الدافعة في  عام 2018.
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قابلة للتفكيك، تشــــمـل الجـدران والســــقـف والمقاعـــد التي تجتمـع معـاً لتشــــكل مكعبـاً 
منحني الزوايا بإطاللة مميزة تســهم بتقديم تجربة ال تنســى لالعبين والمشــجعين على حٍد 

سواء.

بدوره، قال األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث حسن الذوادي: سيعزز تصميم استاد 
رأس أبو عبود جهودنا الراميــة إلى ضمان أن تتــرك البطولة إرثاً رياضيــاً وثقافياً طويل 
األمد لقطر والعالم، وذلك من خالل األبنية التي ستنشــأ من مكوناته بعد التفكيك، إلى جانب 
اإلرث العالمي لالستاد الذي سيســهم في تغيير الطريقة التي تصمم بها المنشآت الرياضية 
لتكون أكثر ابتــكاراً وأقل كلفــة اقتصادية وبيئية، مشــيراً إلى أن التصميم المميز ســيكون 
األول من نوعه في تاريخ بطوالت كأس العالم، وســيقدم مثاالً جديداً على الدور المهم الذي 

تؤديه هذه البطولة في تشكيل مستقبل األحداث الرياضية.

ماذا سيحل باالستاد بعد المونديال
وأكدت اللجنة العليا للمشــاريع واإلرث أنه سيتم تفكيك االســتاد بالكامل بعد انتهاء البطولة 
لالســتفادة منه في إقامة منشــآت رياضيــة جديــدة وأخرى غيــر رياضية فــي دولة قطر 
وخارجها، مشــيرةً إلى أن توظيف المكونات القابلة للتفكيك في إنشاء االستاد، سيؤدي إلى 
اســتخدام مواد بناء ومياه أقل وهو ما سيخفض تكلفة إنشاء االســتاد واالنبعاثات الكربونية 
الناتجة عن ذلك، وعــالوة على ذلك ســيتم بناؤه في وقت قياســي قصير يصــل إلى ثالث 
نجوم.ســنوات فقط، كما ســيحصل االســتاد على شــهادة تقييم االســتدامة العالمية من فئة األربع 

قطر تبني ملعبًا فريداً يمكن تفكيكه

يقــــع االســـــتـاد الـــذي حمــــل اســـــم 
“رأس أبو عبود” جنوب شرق العاصمة 
القطريــة، بالقرب مـــن مينــاء الدوحــة 
التــي  األرض  مســاحة  وتبلــغ  القديــم، 
سيشــغلها االســتاد حوالى 450 الف متر 
مربع، كما يبعد مســافة كيلو متٍر ونصف 
الكيلومتــر عــن مطــار حمــد الدولــي، 
ويرتبط بمدينتي الدوحــة والوكــرة عبر 
شــــبكة مــن الطــرق الحديثــة باإلضافة 
التصاله بشــبكة المترو عبر محطة راس 
أبو عبود وذلك ضمن مسار الخط الذهبي 
للمتــرو، ومــن المحتمل أيضــاً أن يكون 
الوصول إلى االستاد ممكناً عبر التاكسي 

البحري.

م االستاد المكتب الهندسي اإلسبانّي  وَصمَّ
“فينويــك إريبــارن أركيتكتــس”، الذي 
يُعتبر أحــد المكاتــب المعماريــة الرائدة 
عالميــاً، إذ قــام بتصميــم بعــض أشــهر 
اســتادات كرة القدم في العالم، منها استاد 

كازابالنكا فــي المغرب، واالســتاد 
الجديــد لنــادي فالنســيا في إســبانيا 

وغيرها الكثير.

مواصفات جديدة
تصميــــم  فـــي  المفاجــــأة  تكمــن 
الملعــب من خــالل إمكانيــة تفكيكه 

بالكامل.

للمشــاريع  العليــا  اللجنــة  وقالــت 
واإلرث المســؤولة عــن تنظيم أول 
بطولــة لــكأس العالــم فــي منطقــة 
الشــرق األوســط عبر موقعها على 
اإلنترنــت: إن هــذا االســتاد يتميز 
بتصميمــه المبتكــر والجــريء، إذ 
ســــيتم بنــاؤه باســــتخـدام حاويات 
الشــحن البحري، إضافــة إلى مواد 

لن يكون كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر بمعزٍل عن األحداث المفاجئة على الصعيد التنظيمي، وهذه 
المرة من خالل ملعٍب قابٍل للتفكك سيكون متاحاً للمرة األولى في نهائيات المونديال.
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أحدث سفيرة ألوميغا
أحيت العالمة السويس��رية 
الراقية أوميغا حفالً استثنائياً 
أولن��ز  ف��ي مرك��ز  أقي��م 
للف��ن المعاصر ف��ي بكين 
للترحي��ب بأحدث س��فيرة 
للعالمة الممثلة الشهيرة ليو 
رسمياً  ولإلحتفال  شيش��ي 
بإطالق تشكيلة كونستليشن 

الحصرية الجديدة.
يذكر أن، لي��و ش���ي�ش���ي 

اش��تهرت بتقدي�م العدي�د م�ن األعم�ال الرائ�دة في وطنه�ا.

إصدار “كاريزما تويست” المذهل
يضفي إصدار “كاريزما 
تويست” لمسة أنيقة على 
الموس��م االحتفالي والتي 
تعد حرفة موصى عليها 
تتألق على معصم المرأة 

األنيقة.
الس��اعة  وتس��تلهم ه��ذه 
األصلية وحيها من عالم 
األزياء وتتميز بأس��لوب 
عصري وسوار ملفوف. 

وتتوفر السوارات الجديدة القابلة للتبديل بدرجات ألوان فاتحة.

ساعة “تانجو بوب مارلي”
دار  أط�ل�ق�����ت 
ت  ع��ا لس�������ا ا
الس�ويس�����ري�ة 
الفاخرة “ريموند 
إص��دار  وي��ل” 
“ب���وب مارل��ي 
تان�ج�����و 300” 

المصّم��م بالتعاون مع دار مارلي. ويع��د اإلصدار المحدود تكريما 
للمس��يرة الموس��يقية وحياة واحد من أكثر الفناني��ن تأثيراً على مر 
العصور. وقررت “ريموند ويل” حصر تصنيع هذه الس��اعة على 

600 قطعة فقط.

“أدميرالز كاب ليجند 38” من “كوروم”
قامت دار الس��اعات السويسرية 

Corum بإه��داء المرأة األنيقة 
الفاخ��ر أدميرالز  اإلص��دار 

كاب ليجن��د 38 المرص��ع 
بقط��ع األلم��اس الفاخر 

والمغل��ف بُحلة مذهلة 
الكريمة،  من األحجار 
وال��ذي يجس��د الوقت 
من خ��الل تحف��ة فنية 
لتناس��ب  تصميمها  تم 
شخصية المرأة الفريدة.

بريتلينغ سوبر أفنجر 01 بوتيك إديشن
طرح��ت بريتلينغ، 
الشركة السويسرية 
ال�م�ت�خ�ّصص�����ة 
بس���������اع�����ات 
الكرون�وغ����راف 
لقط��اع الطي��ران، 
طرازه��ا الجدي���د 
س��وب�ر أفنج�ر 01 

بوتيك إديشن في أسواق الشرق األوسط. ومن أصل سلسلة إصدار 
محدود تضم 100 ساعة فقط، تتوفر اآلن منها 20 ساعة لدى متاجر 

الشركة ال�12 في الشرق األوسط.

“كارل أف بوشرر” في شنغهاي
الساعات  افتتحت عالمة 
الفاخ�رة  الس����ويس��ري�ة 
“ك�ارل أف بوش�����رر” 
متجره��ا الحص��ري في 
نانجين����غ ويس����ت رود 
1045 بش���نغهاي. وم�ن 
أجل جعل هذه المناس��بة 

أكث��ر تميزاً، حضرت حفل االفتتاح الممثل��ة “لي بينغ بينغ” لقص 
الش��ريط األحمر إل��ى جانب الرئي��س التنفيذي لعالم��ة كارل أف 
بوش��رر “ساشا موراي” وتقول لي بينغ بينغ: إنه لشرف عظيم لي 

أن أتمكن من حضور هذه اللحظة التاريخية للعالمة في الصين.
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سفيرة “تيسو” العالمية ليو يي فاي
وقع االختيار على “ليو يي 
فاي” التي تتمتع باالستقالل 
والثقة والتواضع واألناقة، 
لتقوم ببطول��ة فيلم موالن، 
من إنتاج ديزني، بعد بحث 
ج��رى ف��ي جمي��ع أنحاء 
العالم، مع طرح ما يقرب 
1000 مرشح، حي�ث  من 
ح�ص�ل����ت ع�ل���ى الدور 
ال�رئ�ي�س���ي وجس������دت 

شخصية موالن.

Nacrée bijouxفرع جديد لـ
افتتح Nacrée bijoux، احد 
أكب��ر موّزع��ي المجوهرات 
ف��ي لبن��ان، متج��ر ل��ه ف��ي 
الرابي��ة، خالل ح��دث جمع 

األناقة، والفخامة والجمال.
وق��د جم��ع االفتت��اح محبّي 
المجوه���رات، ومصممي��ن 
وأه���ل الصحاف���ة، حي���ث 
ُعرض����ت المجم�وع�����ات 
األحدث، التي عكست فرادة 

قطع المجوهرات التي تتميّز بالبساطة والجمال في آٍن معاً.

أفضل منتجع في المحيط الهندي
ح��از فندق “جيه 
إي��ه ماناف��ارو”، 
الثاني على  للعام 
التوال��ي، لق����ب 
منتج���ع  أف�ض�ل 
لقض���اء  فاخ���ر 
ش�هر العس��ل في 

المحيط الهندي، وذلك ضمن حف��ل جوائز الفنادق العالمية الفاخرة 
لعام 2017، الذي أقيم هذا العام في سويسرا. ويمتاز المنتجع بموقعه 
ضمن مجموعة الجزر المرجانية االستوائية الهادئة “ها أليف” في 

جزر المالديف.

غالير شوكوالتييه في الزلقا
 أع���اد غالي����ر 
ش����وكوالتيي��ه 
افتت�اح أب�واب����ه 
في لبن��ان مقدماً 
مجموعة ممي�زة 
من الش��وكوالتة 
لبلجي�ك�ي��������ة  ا

بنكهاتها المتنوعة لعش��اق الش��وكوالته، وذلك خ��الل حفل أقيم في 
فرع��ه في الزلق��ا بحضور مجموعة من اإلعالميين، حيث كش��ف 
النقاب عن ما يقدمه من ألذ أنواع الش��وكوالتة التي يفضلها عش��اق 

الحلويات في بيروت.

شراكة بين روجيه دوبوي والمبورغيني
تجرب���ة مميّزة وفريدة من 
نوعه��ا. كان ه��ذا إنج��از 
إط��الق ش����راكة روجي�ه 
دوب��وي م��ع المبورغيني 
في بكين تحت ش�عار الدار 

.Raging Mechanics
وت��م تنظيم ه��ذا اللقاء بين 

عالم�ة الس��اعات السويس��رية التي تجرؤ على التميز والمبورغيني 
س��كوادرا كورسي األيقونية وس��ط جو فريد وخارج عن المألوف، 
وه��و مثاٌل رائ��ع لألمور غي��ر الُمتوقّعة التي تح��دث عندما يلتقي 

مهندسون سبّاقون مع صانعي ساعات استثنائيّين.

حفل “بريليانت إز بيوتيفول” الخيري
ك�ّرم�����ت دار 
بوفي�ه وفنان�ون 
من أجل السالم 
والعدالة “بيترا 
ف�ي  نيمكوف��ا” 
حفل بريليان��ت 
إز بيوتيف���ول، 
حي��ث اجت�م��ع 

ع��دد من األصدقاء المقربي��ن القادمين إلى كالريدج خالل عش��اء 
خي��ري دعماً لتعليم المرأة. وقد ُجمع في هذا الحفل أكثر من نصف 

مليون جنيه إسترليني.

74



جديد مرايا

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

كونستانس في جزيرة بمبا-زنجبار
مجم��وع���ة  ح�ّط����ت 
كونس���تان��س للفن��ادق 
والمنتجعات رحالها في 
جزي��رة بمب��ا، أرخبيل 
زنجب��ار. وه��ي تدي��ر 
فندقها الثامن تحت اسم 
“كونستانس أيانا” الذي 

يش��ّكل عنواناً للفخامة الس��كينة بين أحضان المس��احات الخضراء 
الغنّ��اء. وقد ُش��يّد هذا الفندق المصنف من فئ��ة الخمس نجوم حول 
حديقة خالبة، بجانب بحر فيروزي فاق جماله الوصف. ويحتضن 

هذا الفندق 30 فيال وسط أجواء مفعمة بالخصوصية والدفء.

غريغوار بيرجيه شيف لـ“أوسيانو”
ت��م اخ�ت�ي����ار 
لش��������ي���ف  ا
الرئيس��ي ف��ي 
أوسيانو  مطعم 
ف�ي م�ن�ت�ج���ع 
ت�الن��ت������س  أ
النخلة في دبي 
غ�ري�غ������وار 

بيرجي��ه، كواحد من أفضل عش��ر طهاة في العالم، نظ��راً لتقنيات 
الطب��خ المبتكرة التي ينفذها. وتم اختياره ضمن حفل توزيع جوائز 

أفضل شيف 2017، الذي أقيم في العاصمة البولندية وارسو.

تجارب طعام مبتكرة
يواص��ل مطع��م فول��ي من 
“ن��ك آند س��كوت”، المميز 
بتجارب الطعام الفريدة التي 
يقدمها، تعزيز بصمته ضمن 
مش��هد المطاعم الفاخرة في 
اإلمارات من خ��الل ابتكار 
تجارب خاص��ة لكل ضيف 
م��ن  كل  ش��خصياً  يقدمه��ا 
الش��يف نك ألفيس والش��يف 
س��كوت براي��س الحائزْي��ن 

على جوائز عدة.

“جوسب” في برنامج رواد القصر
قدمت العالمة التجارية جوسب 
مجموعة من الحلويات الراقية 
خالل مش��اركتها ف��ي نهائيات 
برنامج رّواد القصر، الذي أقيم 
في قصر سانت جيمس. وأكدت 
العالمة التجارية على التزامها 
بدعم ري��ادة األعم��ال، مثمنةً 
الهامة الس��تعراض  الفرص��ة 
مجموعته��ا  وتقدي��م  نجاحه��ا 
المبتك��رة م��ن الحلوي��ات أمام 

الحضور الملكي.

أول دليل لـ“بانكوك” من “ميشالن”
أطلق��ت ميش��الن أول دليل 
للمطاعم في بانكوك لتعريف 
العري�ق���ة  المدي�ن����ة  زوار 
بأه��م المواقع لتذوق أش��هى 
وأفضل األطباق من المطبخ 
التايلندي. ونال 17 مطعم في 
بانكوك 20 من دليل ميشالن 
العري��ق، وتتضم��ن قائم��ة 

الحاصلي��ن على هذا التقدير جاي فاي، التي تلقب بملكة المأكوالت 
الش��عبية التايلندية، وهي تبلغ من العمر 70 عاماً، وتشتهر بتقديمها 

أطباق النولدلز مع الروبيان والسلطعون من عربة طعام.

“سول ويلنس آند سبا”
أعلن فندق “ش��يراتون 
غراند دبي” عن إطالق 
صحي��ة  س��با  تجرب��ة 
جديدة كلي��اً تعمل على 
المثالي  التوازن  تحقيق 
لصحة الجس��م والذهن 
والروح،  ويوفر “سول 
ويلنس آند سبا” أفضل 

عالجات الس��با التي تس��تخدم أجود المكون��ات الطبيعية مع أفضل 
المنتجات، والتي تعود لنخبة من العالمات التجارية المرموقة، كما 

سيقدم جلسات يوغا عند حوض السباحة.
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والمحصول األكثر انتاجاً في ال��دول األقل نمواً. ويعتمد نحو 400 
مليون ش��خص على الموز كمادة غذائية أساس��ية ومصدر للدخل. 
ويمكن لمرض الذبول أن يتس��بب في خس��ارة المحص��ول بأكمله 
في الحقول المصابة، وهو ما يعرض األمن الغذائي وس��بل عيش 

المجتمعات الريفية للخطر كما يهدد سلسلة قيمة الموز.

آثار خطيرة
وقال مس��اعد المدير العام في قس��م الزراعة وحماية المس��تهلكين 
في الف��او، رن وان��غ: إن “اآلف��ات الغازية واألم��راض هي ثاني 
أكبر تهديد للطبيعة بسبب تأثيرها الش��ديد على سبل عيش السكان 
وصحة الناس والحيوانات والنباتات، كم��ا أن لها تأثير كبير على 
االقتصاد. وتؤث��ر كذلك على الفئ��ات الضعيفة وه��م المزارعون 
األكث��ر فق��راً، ويمك��ن أن تهدد ف��ي النهاي��ة األم��ن الغذائي على 

المستوى العالمي”.
أضاف: لقد ازداد انتش��ار آفات وأم��راض الحيوان��ات والنباتات 
العابرة للح��دود خالل الس��نوات الماضية. ويعود الس��بب في ذلك 
إلى مجموعة من العوام��ل المترابطة ومن بينه��ا التجارة العالمية 

والتغير المناخي.
كذلك أطلقت الفاو برنامجاً عالمياً مدته خمس س��نوات، للوقاية من 
مرض الذب��ول الفطري وإدارته، بالش��راكة مع المنظم��ة الدولية 
للتن��وع البيولوجي والمعه��د الدولي للزراعة االس��توائية ومنتدى 
أميركي.الموز العالم��ي. ويتطل��ب تنفيذ ه��ذا البرنامج 98 ملي��ون دوالر 

 رن وانغ

أمراض حيوانية تهدد النمو واألمن الغذائي

جاء ذلك خالل اجتم��اع عقدته منظم��ة األغذي��ة والزراعة لألمم 
المتحدة )الف��او( والمنظم��ة العالمية لصح��ة الحي��وان والمنظمة 

الدولية للتنوع البيولوجي ومنتدى الموز العالمي.

ما هي هذه اآلفات واألمراض؟
أوالً: دودة الحشد الخريفة: حشرة موطنها المناطق المدارية وشبه 
المدارية من األمريكيتي��ن. وصلت إلى إفريقي��ا مطلع عام 2016 
وانتشرت بعد ذلك في جميع مناطق إفريقيا جنوب الصحراء، كما 
أصبحت مناطق شمال أفريقيا مهددة بانتشار هذه الحشرة. ويمكن 
أن تتغذى هذه الحشرة على أكثر من 80 نوعاً من النباتات، ولكنها 
تؤثر بش��كل قوي على مزارعي الذرة الصغار الذي��ن ليس لديهم 
خبرة في التعامل مع هذه اآلف��ة وال يملكون الموارد للتعامل معها. 
وفي حال تركت هذه الحش��رة من دون مواجه��ة، فيمكن أن تؤثر 
بش��كل كبير على المصدر الرئيس��ي لغذاء أكثر م��ن 200 مليون 
ش��خص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتؤدي إلى خس��ائر 
اقتصادية س��نوية تصل إل��ى 4.8 مليار دوالر م��ن منتجات الذرة 

لوحدها.

ثانياً: آف��ة المجت��رات الصغي��رة: هي مرض فيروس��ي س��ريع 
االنتش��ار يقتل ما يصل إلى 90 % من المجت��رات الصغيرة التي 
تصاب به )األغنام والماعز(. ظهرت أول حالة إصابة في س��احل 
العاج في 1942. ومنذ ذلك الحين انتشر المرض بشكل مخيف في 

أكثر من 70 بلداً في إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا وآسيا.
والي��وم، فإن أكث��ر م��ن %80 م��ن األغن��ام والماعز ف��ي العالم 
معرضة للخطر. وتتس��بب هذه اآلفة في خس��ائر اقتصادية تصل 
إلى نحو 2.1 مليار دوالر س��نوياً، وتؤثر بش��كل كبير على 300 
مليون أس��رة فقيرة ومجتمعاتها ألنه��ا تعتمد عل��ى الحيوانات في 

معيشتها.
ثالثاً: الذب��ول الفطري: أح��د أكثر األم��راض تدمي��راً للموز في 
العالم. وتسببت س��اللة جديدة من هذا الفطر وهي ساللة TR4 في 
خس��ائر كبيرة جداً في جنوب شرق آس��يا، خلّفت آالف الهكتارات 
م��ن األراضي المهج��ورة. وق��د انتقل ه��ذا المرض مؤخ��راً إلى 
الشرق األوسط وموزمبيق وجنوب آس��يا، ومن المرجح أن ينتقل 

إلى مناطق أخرى.
ويعد الموز وم��وز الجنة م��ن أكثر الفاكه��ة تصديراً ف��ي العالم، 

أطلق ممثلو أكثر من 20 بلداً نداًء يحذر من ثالث آفات وأمراض حيوانية تنتشر بسرعة وعابرة للحدود تهدد 
االقتصادية  اآلفاق  تعرقل  أنها  كما  الصغيرة،  الحيازات  ذوي  المزارعين  ماليين  عيش  وسبل  الغذائي  األمن 
لدول ومناطق بأكملها ويمكن أن تنتشر في مناطق جديدة، وبالتالي ثمة حاجة ماسة إلى تكثيف الجهود 

الجماعية لمكافحتها والقضاء عليها.
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“بيوكاد” تطلق منشأة في المغرب
أعلن��ت كل من ش��ركة 
“بي��وكاد” الروس����ي�ة 
للصناع���ات الدوائي���ة 
والتقن�ي���ات الحي�وي���ة 

وش��ركة “سوطيما البس” )س��وثيما( المغربية لألدوية عن إطالق 
األدوية المس��تمدة باس��تخدام التقنيات المقدّمة من الشركة الروسية 

المصنّعة في سوق شمال أفريقيا.
وس��يتم تصني��ع البدائ��ل الحيوي��ة الروس��ية لألجس��ام المض��ادة 
“ريتوكسيماب” و”بيفاس��يزوماب” التي يتّم وصفها لعالج مرض 
السرطان وحصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء خالل النصف 

األول من تشرين األول/أكتوبر 2017، في المغرب.

أول عملية زرع قلب في اإلمارات
ن�ج����ح أط�ب������اء 
مستش�فى “كليفالند 
كلين���ك أبوظب�ي”، 
ف���ي إت�م�����ام أول 
عملية زراعة قل�ب 
لمواط��ن إمارات��ي 
يبلغ من العم�ر 38 

عاماً. وأجريت الجراحة على يد فريق ضم 4 جراحين، واستمرت 
لمدة 6 ساعات، وتم زراعة القلب من متبرع متوفي داخل اإلمارات، 
قام بالتبرع بجميع أعضاءه، وهي المرة األولى التي تتم بها زراعة 

أعضاء من متبرعين متوفين داخل الدولة.

األجسام المنيرة بالحركة البطيئة
احتفل��ت أوديمار بيغه، 
السويس��رية  الش��ركة 
للس��اعات  الُمصنّع��ة 
الستار  بإزاحة  الراقية، 
الفني��ة  مهمته��ا  ع��ن 

الثالث��ة ضمن فعاليات “آرت بازل-فّن بازل” ميامي بيتش 2017، 
حي��ث تم تقديم هذا العمل مؤخراً على ش��اطئ ميامي بيتش بجوار 
منتزه كولنز، وهو بحجم مجمع س��كني، وعنوانه “األجسام المنيرة 
بالحركة البطيئ��ة” من إبداع الفنان الرس جان. وأش��رفت األمينة 
المفّوضة كاتلين فورد على المشروع واألعمال ذات الصلة جنباً إلى 

جنب الفنان الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقراً له.

77

أول جراحة روبوتية في لبنان

أج��رى المركز الطب��ي في الجامعة األميركية ف��ي بيروت، عملية 
جراحي��ة روبوتية ه��ي األولى من نوعها في لبن��ان والمنطقة، من 
خالل تطبيق تقنية الواقع المعّزز، حيث ساعدت هذه التقنية الجّراح 
على اس��تخراج الورم من الكلية والمحافظة عليها في الوقت عينه. 
وقد ترأس هذا االجراء ألبير الحاج، األس��تاذ المس��اعد في جراحة 

المسالك البولية في المركز الطبي في الجامعة األميركية ببيروت.
يش��ار إلى أن الجراح��ة الروبوتية هي تقنية تتي��ح إجراء العمليات 
الكبيرة، عبر إحداث ثقب صغير في الجس��م من دون الحاجة لش��ق 

كبير مثل الجراحة المفتوحة.

“إيه إتش إف أوغندا” تحّقق إنجازاً

احتفل��ت مؤسس��ة الرعاية الصحي��ة لمرضى اإلي��دز )“إيه إتش 
إف”( بإنج��اٍز في مجال دعم حكومة ومواطن��ي أوغندا بخدمات 
وعالج��ات مجانيّة متعلقة باإلصابة بفيروس اإليدز على مدى 15 
عام. وقام االحتفال، ال��ذي توافق مع اليوم العالمي لمرض اإليدز 

لعام 2017، بإبراز إنجازات “إيه إتش إف” في دولة أوغندا.
وكان��ت “إيه إت��ش إف” افتتحت أّول عيادة م��ن “أوغندا كيرز” 
في ماس��اكا عام 2002، بالتعاون م��ع وزارة الصحة األوغنديّة، 
ومنح��ت الفرص��ة األولى للع��الج المضاد للفيروس��ات الرجعية 

خارج العاصمة كامباال.
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عن وزارة األمن الداخل��ي األميركية في حماي��ة حقوقها القانونية 
المكفولة بموجب الدس��تور والقانون االتحادي األميركي، متطلعة 
إلى تصحيح الضرر ال��ذي التحق بعملياتها وموظفيها وش��ركائها 

في الواليات المتحدة.

الرد على االدعاءات
وقال الرئيس التنفيذي لكاسبرس��كي الب، يوجين كاسبرسكي: “لم 
تُتح لكاسبرسكي الب فرصة عادلة للرد على االدعاءات الصادرة 
بحقنا ودحضها، ول��م تُقدَّم أية أدلة تقنية ضدَّن��ا لتبرير اإلجراءات 
التي اتُّخذت بحقنا، لذلك من األفض��ل الدفاع عن حقوقنا من خالل 
اإلس��تئناف، وبغض النظر عن قرار الوزارة، سنواصل القيام بما 

يلزم لجعل العالم أكثر أمناً من الجرائم اإللكترونية”.
وكان��ت كاسبرس��كي الب أطلق��ت مؤخ��راً “مب��ادرة الش��فافية 
العالمية”، لتكون دليالً على التزامها بالثقة والمس��اءلة والشفافية. 
وتتضم��ن ه��ذه المب��ادرة إج��راء مراجعات مس��تقلة للش��يفرات 
المصدرية والتحديث��ات البرمجي��ة والقواعد المتبعة في الكش��ف 
عن التهديدات ل��دى كاسبرس��كي الب، وإجراء مراجعة مس��تقلة 
للعملي��ات الداخلية في الش��ركة بُغية التحقق من س��المة العمليات 
والحلول، وإنش��اء ثالثة مراكز للش��فافية بحلول الع��ام 2020 في 
آس��يا وأوروبا والواليات المتح��دة، فضالً عن رفع قيم��ة المكافأة 
إلى 100 ألف دوالر.الممنوحة لكل من يكتشف نقطة ضعف في منتجات الشركة لتصل 

يوجين كاسبرسكي

“كاسبرسكي” تستأنف قرار منع استخدامها منتجاتها 

باش��رت كاسبرس��كي الب، التي تُعدّ إحدى أكبر ش��ركات األمن 
اإللكترون��ي ف��ي العال��م، إج��راءات اإلس��تئناف بموج��ب قانون 
اإلج��راءات اإلداري��ة ال��ذي يضم��ن للش��ركة ممارس��ة حقوقها 
الدستورية للطعن في التوجيه التنفيذي الملزم الذي يمنع الوكاالت 
الحكومي��ة األميركي��ة من اس��تخدام منتج��ات الش��ركة وحلولها. 
وأّكدت الش��ركة أن ق��رار وزارة األم��ن الداخلي غير دس��توري 
واعتمد على مصادر عامة غير موضوعية وال مختصة، من بينها 
تقارير غير مؤك��دة وغالبها من مصادر مجهولة أوردتها وس��ائل 
إعالم، فضالً عن ادعاءات وش��ائعات ال أس��اس لها من الصحة، 
قائلة إن الوزارة فشلت في إتاحة المجال أمامها التخاذ اإلجراءات 
القانونية التي تمّكنه��ا من دحض تلك االدع��اءات والتي أصدرت 
توجيهها التنفيذي المل��زم بناء عليها، م��ن دون أن تقدم دليالً على 

ارتكاب الشركة أي مخالفات.

استعدادات للتعاون
وكانت كاسبرس��كي الب أب��دت ووثّق��ت اس��تعدادها للتعاون مع 
وزارة األمن الداخلي األميركية في تحقيقاتها إلى أبعد مدى ممكن، 
وأكدت الش��ركة التزامها الراسخ والمتجدد بالش��فافية، وحرصها 
الدائم على تطوير تقنياتها وخدماتها تطوي��راً جديراً بالثقة، فضالً 
عن التعاون م��ع الحكومات واألط��راف المعنية ف��ي قطاع األمن 
التقني بجمي��ع أنحاء العالم لمكافح��ة التهدي��دات اإللكترونية. ففي 
منتص��ف تموز/يولي��و 2017، تواصل��ت الش��ركة م��ع الوزارة 
عارضة تقديم أية معلومات أو مس��اعدة تتعلق به��ا أو بعملياتها أو 
منتجاتها. وفي منتصف أب/أغسطس، أّكدت الوزارة لكاسبرسكي 
الب بتس��لّم عرضه��ا للتع��اون، وأعربت ع��ن اهتمامه��ا بإجراء 
مزيد من االتصاالت معها في المس��تقبل بش��أن هذه المس��ألة، بَيد 
أن الخطوة التالية من جان��ب الوزارة جاءت مفاجئ��ة وتمثلت في 
إصدار التوجيه التنفيذي الملزم الذي يحمل الرقم 17 - 01 في 13 

أيلول/سبتمبر 2017.
وأس��فر هذا اإلجراء الذي اتخذته وزارة األمن الداخلي األميركية 
عن إلحاق ضرر ال مبرر له بس��معة الش��ركة في مجال أمن تقنية 
المعلومات ومبيعاتها في الواليات المتح��دة. وقد أثار هذا اإلجراء 
تس��اؤالت ال مب��رر لها وغي��ر عادل��ة بش��أن المبادئ األساس��ية 
التي تقوم عليها كاسبرس��كي الب ف��ي حماية عمالئه��ا ومواجهة 

التهديدات اإللكترونية بغض النظر عن مكان نشأتها أو أهدافها.
وتأمل الشركة من خالل  هذا اإلستئناف للتوجيه التنفيذي الصادر 

بعد  األميركية،  الداخلي  األمن  وزارة  قرار  إلستئناف  إجراءاٍت  اتخاذ  في  الب  كاسبرسكي  شركة  باشرت 
اتخاذ األخيرة قراراً نهائيًا نشرت إثره توجيهًا تنفيذيًا ملزمًا يحمل الرقم 17 - 01، ويقضي بحظر استخدام 

المؤسسات الحكومية الفدرالية منتجات الشركة.
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التجمي��ع والنق��ل والوجه��ة، س��واًء كان ذلك في 
الس��حابة، أو ضم��ن مركز بيان��ات محلي. وفي 
حال ثم اختراق البيانات أو تغييرها، ينبغي توفير 

النسخ االحتياطية أو المكررة منها.

3. معالجة هوة المهارات
تش��ير تقديرات شركة سيس��كو إلى وجود مليون 
وظيفة شاغرة في مجال األمن االلكتروني متاحة 
في جميع أنحاء العالم، وتتوقع ش��ركة س��مانتيك 
ارتفاع ه��ذا الرقم إلى 1,5 مليون ش��اغر بحلول 

عام 2019. 

4. الجيل الخامس 5G من ش���بكات االتصاالت 
الالسلكية باتت تلوح في األفق

تؤثر تقنيات األجهزة المحمولة بش��كل قوي على 
نمط حياتنا، وأس��لوب عملنا، وطرق اللعب التي 
نمارسها حتى أدق التفاصيل فيها، وسيعمل الجيل 
الخامس 5G من ش��بكات االتصاالت الالس��لكية 

على تغيير قواعد هذه الصناعة مرة أخرى.

سبعة عناوين حماية ألمن المعلومات في 2018

أصبح كل شيء من حولنا متصل بالشبكة، وباتت األشياء كافة التي نراها، مهيأة اللتقاط البيانات الخاصة 
بتقنيات إنترنت االشياء، بل حتى أن معظم األمور الحياتية باتت تدار من خالل هواتفنا. لذا، أصبح الواقع بحد 

ذاته شائكًا، سواء كان الواقع المعزز، أو االفتراضي، أو الفعلي.

وم��ع بداي��ة ع��ام 2018، علين��ا توق��ع 
المزيد من اإلرباك، فتتمة النتيجة س��واًء 
كانت جيدة أو س��يئة، ستؤدي إلى ارتفاع 
تخصي��ص  وإل��ى  المخاط��ر،  مس��توى 
ميزانيات أعل��ى، واالس��تعانة باألدوات 

األكثر تطوراً.
وف��ي هذا اإلطار س��لطت ش��ركة إف 5 
نتوورك��س الضوء على أب��رز توجهات 
أمن المعلومات التي ينبغي التركيز عليها 

خالل العام 2018:

1. حماية التطبيقات
ال تزال معظ��م الميزاني��ات المخصصة 
للحل��ول األمني��ة، حتى يومنا ه��ذا، تُنفق 
عل��ى حماية كل ش��يء باس��تثناء بيانات 
هوية المس��تخدم، وتطبيقاته الحيوية. لقد 
حان الوق��ت اآلن التباع منهجية مختلفة، 
وتوجيه اس��تثمارات األم��ن االلكتروني 
فحماي��ة  واالس��تجابة.  الكش��ف  نح��و 
التطبيقات هو مفتاح حماية البيانات وأداء 

األعمال.
وباالبتع��اد ع��ن محاول��ة حماي��ة جميع 
أن  نج��د  المعلوم��ات،  تقني��ة  مج��االت 
التركيز على ما يهم، ومعالجة السلوكيات 
والح��وادث الخبيثة، هو أكثره��ا فعالية. 
ومن خبرتنا الواس��عة، ن��رى أنه بإمكان 
المؤسس��ات التركي��ز عل��ى التهدي��دات 

األكثر تعرضاً للعمليات.

2. األولوية للبيانات
لم تع��د بيئات الش��بكة التقليدي��ة آمنة بما 
في��ه الكفاية لحماية األص��ول الهامة، فقد 
أضح��ت التطبيقات حالياً هي مس��توعب 
البيان��ات المتاح��ة ف��ي متن��اول الجميع، 

واألكثر عرضةً للهجمات.
ويتضمن أمن البيانات كالً من مس��ارات 

ل��ذا، ينبغ��ي التخطي��ط لتوس��يع نط��اق 
األعم��ال من��ذ اآلن، س��واًء م��ن الناحية 

التقنية أو من المنظور العملي.

5. الذكاء االصطناع���ي وصعود موجة 
اآلالت

سيش��هد الع��ام 2018 مواصل��ة صعود 
موجة الذكاء االصطناعي وتعلّم اآلالت، 
وذلك م��ن أجل تحويل مس��ارات قنوات 

صنع القرار، واختيارات المستهلك.

6. البنى التحتية الهامة
بم��ا أن البنى التحتية األساس��ية لوقودنا، 
ومياهنا، وطاقتنا أصبحت رقمية بش��كل 
متزاي��د، فق��د أصبح��ت أهداف��اً جذاب��ة 
وال تُق��اوم بالنس��بة لقراصن��ة اإلنترنت 

الطموحين.
وتتراوح الدوافع التي تقف وراء عمليات 
القراصنة ما بين س��رقة البيانات وتعطيل 
األعم��ال، وصوالً إلى تهدي��د المواطنين 
والتسبب بأضرار جسيمة لسمعة األفراد 

والشركات ومكانتهما.

وف�ي ه��ذه المناس�����بة، ق����ال مهن��دس 
النظ��م لدى ش����ركة F5 نتوركس، ديفيد 
المؤسس��ات  عل��ى  “ينبغ��ي  ماكلي��ان: 
العم��ل على نش��ر منهجي��ات قائمة على 
المخاط��ر، حي��ث يتوجب عليه��م العمل 
مع ش��ركات التوري��د، ومراك��ز اختبار 
هجم��ات االخت��راق، من أجل اكتش��اف 
نق��اط الضعف والثغ��رات األمني��ة التي 
قد تك��ون مفتوح��ة ومتاحة لالس��تغالل، 
وتحديد أس��اليب الحد م��ن اآلثار الالحقة 
لالختراق��ات، كما أن القدرة على التفاعل 
والبد منه”.واالس��تجابة لها بس��رعة أمر ضروري 

ديفيد ماكليان
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المرتبط��ة بالهجمات الموّجه��ة ضد البنوك، س��يّما أن مجموعات 
الجريم��ة المنظمة باتت تس��تعين بعملي��ات االحتي��ال اإللكتروني 

لتحقيق العائدات على نحو متزايد.
كما س��تركز بعض ه��ذه المجموع��ات عل��ى البن��وك العاملة في 
مناطق خارج أوروبا والواليات المتحدة األميركية، والتي تعرف 
بأنه��ا تتبنى اس��تراتيجيات دفاعية ضعيفة نس��بياً اتج��اه الهجمات 
اإللكتروني��ة، كما أن عملياته��ا تعد أق��ل تعقيداً م��ن نظيراتها في 
الغ��رب. إاّل أن هجم��ات البرمجي��ات الخبيث��ة ل��ن تقتص��ر على 
البن��وك الرئيس��ية الكب��رى، حيث يتوق��ع أن تتعرض مؤسس��ات 
إدارة األص��ول، والعمالء من أصحاب حس��ابات التوفير الكبيرة، 
والش��ركات الت��ي تش��رف عل��ى س��جالت الروات��ب وصرفه��ا 

لالستهداف أيضاً.

الذكاء االصطناعي
5. سيس��تمر االعتم��اد عل��ى تقنيات ال��ذكاء االصطناع��ي وتعلم 
اآلالت ف��ي تأمين الحماية للبيان��ات في الع��ام 2018، ذلك أن من 
المنتظر أن تتزايد أعداد خبراء ومؤسس��ات أم��ن المعلومات ممن 
يدركون الفوائد التي يع��ود بها الذكاء االصطناع��ي وتعلم اآلالت 
والمتمثل��ة في تبس��يط وتحس��ين عمليات الكش��ف ع��ن الهجمات 
واالس��تجابة له��ا، وبخاصة عندم��ا يتم دع��م ذلك بتحلي��ل بيانات 

الهجمات من قبل محللين خبراء. 

6. يتوقع أن تش��كل الثغرات التي تعتري تطبيقات إنترنت األشياء 
أهدافاً لمجرمي الفض��اء اإللكترون��ي على نحو متزاي��د، ذلك أن 
شبكة إنترنت األش��ياء تش��هد نمواً مهوالً في أعداد مستخدميها مع 
انتشار أجهزة المساعدة الذكية والسيارات الذكية وكل ما هو ذكي 

من أشياء.
على س��بيل المثال، اكتش��ف احد 
الباحثين في سيكيوروركس ثماني 
ثغرات في سيارته الذكية الخاصة 
من شأنها أن تتيح للغرباء فك قفل 
األب��واب أو التعرف عل��ى موقع 

السيارة.
م�ن ناحي��ة أخ�رى، اختب�ر ع��دد 
م��ن أنظم��ة بطاق��ات الدخ����ول 
اإللكترونية، واكتش�ف ع��دد م��ن 

الشركات تواجه مخاطر الهجمات اإللكترونية في 2018

1. ستستمر المخاطر السيبرانية، مثل الهجمات اإللكترونية بهدف 
طلب الفدية، بتشكيل تهديد كبير للشركات واألفراد حول العالم، ال 
س��يّما وأن هذه الطريقة من الهجمات تثبت يوم��اً بعد يوم ربحيتها 

وصعوبة اكتشاف ومتابعة مرتكبيها من مجرمي الشبكة.
فالهجمات لطلب الفدية توفّر اتصاالً مباشراً للمعتدي مع ضحيته، 
ما ينفي الحاجة لالس��تعانة بخدع تبديل االس��تمارات على المواقع 
اإللكترونية بهدف س��رقة بيانات الدخول، أو االستعانة بأشخاص 
آخرين لنقل األم��وال المس��روقة إلكتروني��اً، أو الحاج��ة لتحويل 
المس��روقات الرقمية إلى نقد، ذلك أن ظاهرة العمالت اإللكترونية 
مثل البيتكوي��ن تتيح التعتيم عل��ى حركة األموال م��ن خالل اتباع 
أس��اليب تمويه مثل خل��ط وتبديل عناوي��ن العم��الت الرقمية وما 

يسمى بغسيل العمالت اإللكترونية.

هجمات البريد األلكتروني
2. من المتوقع أن تزداد هجمات الفدية الموّجهة ضد الش��ركات ال 
سيّما أن لدى األخيرة قدرة أكبر على دفع فديات أعلى قيمة مقارنة 
باألفراد. كما أن مرتكب��ي هذا النوع من الهجمات مس��تمرون في 
تطوي��ر مهاراتهم، وباتوا مس��لحين باألدوات الالزم��ة ويلتزمون 
التأني والصبر وس��يعملون على اس��تهداف الش��ركات بغية طلب 

فديات أعلى قيمة.

3. سيش��هد الع��ام 2018 اس��تمراراً لظه��ور هجمات االس��تيالء 
على البري��د اإللكترون��ي وهجمات تزيي��ف البري��د اإللكتروني. 
وتهدف هذه الهجمات إلى س��رقة األموال من خالل إرسال رسائل 
إلكتروني��ة للعاملي��ن الذين لديهم ق��درة على الوص��ول إلى أموال 
مؤسستهم، أو من خالل الولوج والس��يطرة على أجهزة الحاسوب 

أو حس��ابات البري��د اإللكترون��ي 
أو جهاز الخادم للمؤسس��ة، حيث 
يقوم��ون باعت��راض العمليات أو 
تغييره��ا أو حتى إنش��اء عمليات 
جدي��دة. نتوق��ع أن ه��ذا النوع من 
نظراً  تزاي��داً  الهجم��ات سيش��هد 
لضع��ف إمكاني��ات التص��دي لها 

وارتفاع ربحيتها للمهاجمين.

4. يتوق��ع أن تس��تمر التهدي��دات 

المتصل  الرقمي  العالم  للشركات في  الحماية  لتوفير  الجديدة، كشفت شركة سيكيوروركس  السنة  مع 
باإلنترنت على الدوام، عن توقعاتها األمنية للسنة 2018 والتوجهات التي سيشهدها على مستوى طبيعة 

الهجمات اإللكترونية وسبل التصدي لها، وتتمثل هذه التوجهات في 10 نقاط رئيسية:

يتوقع أن تشكل الثغرات

التي تعتري

تطبيقات إنترنت األشياء

أهدافًا لمجرمي

الفضاء اإللكتروني

على نحو متزايد
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إطار تنظيمي للحماية
9. م��ن ش��أن إق��رار اإلط��ار التنظيم��ي الع��ام لحماي��ة البيانات 
وتداعيات��ه أن يكون ل��ه تأثير كبير عل��ى قطاع تقني��ة المعلومات 
ككل، ال سيّما أن الش��ركات التي ال تمتثل لتعليمات حماية البيانات 
وفقاً لهذه اإلطار، ستكون عرضة لدفع غرامة مالية تصل إلى 10 

ماليين يورو، أو 2 في المئة من عائداتها السنوية.
وبينما نشهد أعداداً غير مس��بوقة من المخاطر على أمن البيانات، 
ينبغي على الش��ركات أن ترفع من جاهزيته��ا وأن تتبنى برنامجاً 
فعّاالً لرفع وعي األمن السيبرانية، يشمل وس��ائل المراقبة الفعّالة 
لالختراق��ات واكتش��افها واإلبالغ عنه��ا وأن يكون متاح��اً لجميع 

العاملين.
وما يثير القلق الي��وم أن 22 في المئة من الش��ركات الكبيرة تفتقر 
إلى خطة إجرائية لالس��تجابة لالختراقات والتعام��ل معها، وذلك 
وفقاً لمؤسسة فروست وس��يلفيان لألبحاث، ما يدفعنا ألن نتوقع أن 
تكون بعض من األسماء الكبيرة عرضة للمسائلة والفضيحة العام 

المقبل فيما لو لم تمتثل لبنود اإلطار التنظيمي.

10. بالنظر إلى ما سبق من نقاط تأثيرها المحتمل، يتوقع أن تعمل 
الش��ركات ومس��ؤولي أمن البيانات إلى إيالء األولوية لتخصيص 
التمويل لجهود تحس��ين أم��ن المعلومات والتأمين ض��د المخاطر 

السيبرانية  في عام 2018.
وفي هذا اإلط��ار، م��ن المتوق��ع أن يت��م ص��رف تريليونات من 
ال��دوالرات عل��ى تمويل حلول أم��ن المعلوم��ات الس��يبرانية في 
األعوام األربعة المقبل��ة، بدءاً بعمليات الحص��ول على برمجيات 
التحتية.حماية بس��يطة وانتهاًء بكبريات مش��اريع إعادة بن��اء كامل البنية 

الثغرات يمكن أن تس��مح للمخربين بفتح وإقفال األبواب أو إضافة 
وإزالة بطاقات م��ن النظ��ام. مثل ه��ذه الثغرات يمكن أن تس��مح 
لو اس��تغلت للمهاجم بالتس��لل إلى إح��دى مرافق الش��ركة وزرع 

برمجيات خبيثة في أنظمتها.

7. ستبقى مش��كلة النقص في العاملين الخبراء في أمن المعلومات 
قائمة ف��ي العام الجدي��د، وما يؤك��د ذل��ك أن نس��بة العاطلين عن 
العمل في هذا المج��ال هي صفر في المئة، وفقاً لمؤسس��ة غارتنر 
لألبحاث. إاّل أن على المؤسس��ات القي��ام بما هو أكث��ر من مجرد 
العمل على استقطاب الكفاءات المتوفرة حالياً، إذ ينبغي أن تضمن 
دعم الكف��اءات والحفاظ عليه��ا على المدى الطوي��ل. كما أن علينا 
تشجيع األجيال الناشئة على الدخول في مجال أمن المعلومات من 
خالل الترويج ألهميته لدى الطالب في الجامعات، واس��تضافتهم 

إلى ورشات تعريفية داخل المؤسسات.

8. من المتوق��ع أن تحظى مس��ألة أم��ن المعلومات في الحوس��بة 
السحابية على اهتمام مضطرد من قبل الشركات والتي باتت أعداد 

متزايدة منها تسعى لنقل بياناتها إلى السحابة.
ما من شك أن االستعانة بحلول الحوسبة السحابية تعود بالنفع على 
الش��ركات لناحية خفض النفقات، وتس��ريع الحصول على حلول 
ابتكاري��ة، ورفع س��وية أداء حلول تقني��ة المعلوم��ات، إاّل أن هذه 

المنافع تجلب معها أيضاً مخاوف مرتبطة بأمن المعلومات.
في ض��وء ذل��ك، فإنه م��ن المتوق��ع أن تتزاي��د الحاج��ة لخدمات 
االستش��ارات المرتبطة بأم��ن المعلومات، وبخاص��ة قبيل ظهور 
اإلطار التنظيمي العام لحماي��ة البيانات، والذي من المتوقع إقراره 

قريباً.
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قاعدة بيانات صوتية من “موزيال”
نشرت مؤسسة 
“مـوزيــــــال” 
ر  ا صــــــد إل ا
مــــــن  األول 
قاعــدة البيانات 
تـيــــــة  لصـو ا
مـــــون  كــو “
 ” يـــــــس فــو
مجانــاً لعمــوم 
المســتخـدميـن 

لتحميلها واستخدامها في تدريب تطبيقات التعرف على الكالم.
وكانت “موزيال” أطلقت في شــهر تموز/يوليو 2017 مشــروع 
“كومــون فويس” لمواجهة احتكار شــركات التقنية الكبرى، مثل 
“غوغل” و“فايســبوك”، للبيانات الكبيرة الضرورية لبناء تقنيات 
الذكاء االصطناعي، حيث طلبت من الناس التبرع بعينات صوتية 
لبنــاء نظام مفتوح المصدر للتعرف على الكالم مثل الذي يشــغّل 
المســاعدين الصوتيين الذكيين ســيري وأليكســا لشــركتي “آبل” 

و“أمازون”.

“إنستغرام” يطلق 5 تقنيات جديدة
أضــاف موقــع 
“إنـســـتـغـرام” 
خـالل تحديـثــه 
األخيــر عــــدداً 
مــن المميــزات 
التـي ينتظــرهـا 
مســـتخـدمـوه، 
حيــث أطـلــــق 
صــيـــــــة  خــا
جديــدة باســـــم 
“ريـغـــــرام”، 

الذي يســمح بإعادة نشــر أي صور أو مقاطع فيديو للمســتخدمين 
اآلخرين من دون الحاجة إلى طرف أو تطبيق آخر.

 GIF ويضــم التحديــث ميزة البحــث المخصص للصــور بصيغة
المتحركة والمخصصة للقصص، مع إمكانية إضافة صور متحركة 
بعينها إلى القصص الخاصة بالمســتخدم. كما يســمح “إنستغرام” 
للمســتخدمين بأرشفة قصصهم، ومشــاركتها عبر أي تطبيق آخر 

بسهولة مثل تطبيق “واتساب”.

شراكة بين علي بابا كالود و“خليفة”

أعلنت “علي بابا كالود”، ذراع الحوسبة السحابية لمجموعة علي بابا 
العالمية، عن توطيد شــراكتها مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، 
فــي أبوظبــي، بهدف تحديد الفرص المشــتركة في مجــال التقنيات 
الحديثة وتطويرها كالبيانات الكبيرة، وإنترنت األشياء، والروبوتات، 
والحوســبة السحابية. وقال، نائب الرئيس التنفيذي لألبحاث بالوكالة 
في جامعة خليفة الدكتور ســتيف غريفيث: إننا سنستفيد من القدرات 
العالية لتقنيات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة علي بابا كالود. 
وقال رئيس شركة علي بابا كالود سيمون: لتلبية الطلب المتزايد على 
عمليات التسوق عبر اإلنترنت، وألعاب األجهزة المحمولة، وبرامج 
الشبكات االجتماعية، أنشأنا مركز بيانات خاص في دبي ليكون أول 

بيئة سحابية عامة عالية األداء ومتكاملة على مستوى المنطقة.

“فايسبوك” يعترف بدوره في االكتئاب
صــــــرح 
يـــــر  مــد
ألبحــاث  ا
فــــــــــي 

يسبوك،  فا
يـفـيــــــد  د
غ  جينسبير
وعــالـــــم 
ألبحــاث  ا

مويــرا بــورك، أن قضاء الوقت في تصفح الموقع له تبعات ســيئة 
على المســتخدمين الحقاً. وقدم الباحثان تفصيالً لدراســات أجرتها 
جامعة ميتشيجان خلصت إلى أن الطالب الذين تم تعيينهم عشوائيا 
لتصفح الفيسبوك لمدة 10 دقائق كانوا في مزاج أسوأ في نهاية اليوم 
من أولئك الذين تواصلوا مع أصدقائهم بشكل فعلي. وكان فايسبوك 
قــد أصدر في وقت ســابق بيانــاً نفى فيه اتهامات مــن نائب رئيس 
الشــركة السابق تشاماث باليهابيتيا للشبكة بأنها ساهمت في تمزيق 
المجتمعات، كما الشــبكة االجتماعية بـ“برمجة مستخدميها”، قائالً 

إنه لم يعد يستخدم الموقع أو يسمح ألبنائه بالوصول إليه.
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عقد بين فوجيتسو وشبكة االماراتمذكرة تفاهم بين “رايب” و“أريسبا”

وقع مركز تنسيق شــبكات بروتوكول اإلنترنت األوروبية “رايب 
إن.سي.ســي” واالتحــاد العربــي لمــزودي خدمــات اإلنترنــت 
واالتصاالت “أريسبا”، مذكرة تفاهم لتعزيز أنشطة تنسيق استخدام 
اإلنترنت، والتي تهدف إلى تحقيق االستقرار في عمليات االتصال 

وخدمات اإلنترنت في الشرق األوسط.
وتتيح المذكــرة الموقعة بين الطرفين منصة الستكشــاف مجاالت 
التعاون وتعزيز االبتكار، وخاصة فيما يتعلق بتبني النسخة السادسة 
من بروتوكول اإلنترنت )IPv6(، والترويج لمبادرات ومشــاريع 
“رايب” مــع مجتمع اإلنترنت العربــي، والترويج لمنصة “رايب 
أطلــس” لتوفيــر المزيــد مــن أدوات تحليــل اإلنترنــت والبيانات 

للمجتمعات المختلفة.

فازت شــركة فوجيتســو بعقــد لتوفير حلول التعافي مــن الكوارث 
 )NREN( ”لصالح شــبكة اإلمارات للبحوث والتعليــم “عنكبوت
التي توفر للمؤسسات األكاديمية خدمات الربط واالتصال مع غيرها 
مــن الشــبكات التعليمية. وتوفــر خدمــة )DRaaS( الذي طرحته 
“فوجيتســو” والقائم على مبدأ الدفع بحسب االســتخدام، حالً قائماً 
على الســحابة للتعافي من الكوارث كخدمة تتســم باألمن والمرونة 
والفعاليــة من حيث التكلفة، ويمكن المؤسســات مــن حماية بيانات 

األعمال الحساسة وتقليص وقت التوقف عن العمل.
وتمّكن هذه االتفاقية “فوجيتسو” من توسيع التزامها العالمي بتقديم 
الخدمــات الســحابية عالية الجــودة. وقد وقع علــى االتفاق رئيس 

“عنكبوت” فاهم النعيمي، ورئيس “فوجيتسو” محمود شحادة.

هجمات انتحال الشخصية إلكترونيًا
قـال الرئـيس التنفيذي لدى شركة 
مايم كاســت المحــدودة، الرائدة 
في مجال أمن البريد اإللكتروني 
إن  جيننغـــــز:  إد  والبيانـــات، 
تُعد  الشــخصية  انتحال  هجمات 
طريقــة فعّالــة لخــداع الضحية 
مــن خــالل اكتســاب ثقتها عبر 
مزيــج من الهندســة االجتماعية 

والوسائل التقنية.
ويكشــف أحدث تقاريــر اختبار 
مخاطر أمن البريـد اإللكتروني، 
أن العديــد من مــزودي خدمات 

أمن البريد اإللكتروني يتركون المؤسسات معرضة لتلك الهجمات 
بشكل كبير، نظراً لصعوبة الكشف عن هجمات انتحال الشخصية. 
كما يدرك المجرمون اإللكترونيون أن العديد من الخدمات التقليدية 
ألمن البريد اإللكتروني تعّزز القدرة على إيقاف البرمجيات الضارة 
المرفقــة بالبريد اإللكترونــي، ولكنها ال تزال غيــر فعالة في وجه 

هجمات انتحال الشخصية.

أدوات لُصَناع المحتوى من “فايسبوك”
طرحـــت 
فايســبوك 
ث  حــــد أ
مبادراتهـا 
لتمكيــــن 
ع  ُصنَــــا
المحتـوى 
العــــرب 
مــــــــــن 

إطالق العنان إلبداعاتهم خالل حدث VIDXB 2017، والذي يعد 
أول تجمع ســنوي في المنطقة يحتفل بإبداعات محتوى الفيديو عبر 
اإلنترنت. وسيســهم كل من تطبيق “فايسبوك Creator” والبوابة 
اإللكترونية “فايســبوك لُصنَاع المحتوى” في تســهيل عملية إنشاء 

المحتوى.
وقالت رئيس الشراكات اإلعالمية االستراتيجية للترفيه في المنطقة 
لدى “فايســبوك” ســارة أبو زهــرة: إن المحتوى الرائــع الذي يتم 
إنشاؤه ومشاركته على موقع فايسبوك، يُسهم في إثراء التواصل بين 

الناس باختالف ثقافاتهم في المنطقة وحول العالم .
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موقع مختص بالسياحة الُعمانية
شـــنـت  د
ة  ر ا ز و
الســـياحة 
العُمانيــة، 
مـوقــــــع 
ترويجــي 
يــــــد  جـد

بعنــوان: experienceoman.om، مختــص بالســياحة وكل ما 
يتعلق بها من خدمات ومعلومات، ويتميز الموقع بكونه مترجم إلى 
6 لغات، ويحتوي على مقترحات للبرامج السياحية وقوائم الشركات 

السياحية والفنادق ومختلف الخدمات.

5G قطر األولى عالميًا في
أعلــن الرئيــس التنفيذي 
القطريــة،  لـ”أوريــدو” 
وليد الســيد، أن الشــركة 
فــي  األولــى  أصبحــت 
العالم التــي توفر تجربة 
ســرعات الجيل الخامس 
5G  باســتخدام الهواتف 

الذكية المتاحة حالياً في السوق عبر شبكاتها. يأتي هذا اإلعالن في 
وقت تواصل “أوريدو” اســتثماراتها في اختبار وتحديث شــبكتها 
“ســوبرنت” لضمــان تقديــم أفضل خدمــات االتصــاالت وأعلى 

سرعات اإلنترنت لعمالئها.

Digitalks 2018 مؤتمر
مــن  سلســلة  هــي   ،)Digitalks(
المؤتمــرات الرقمية يتــم عقدها ألول 
مرة في الشرق األوسط في 24 كانون 
الثاني/ينايــر 2018، بمركز التجارة 
العالمي دبي. وتضم سلسلة المؤتمرات 
هذه ألمع العقــول والخبراء الرقميين 
من مختلف أنحاء المنطقة. وســيركز 
المؤتمــر علــى “تحديــات التجــارة 
اإللكترونيــة في الشــرق األوســط”، 
ومعالجة المشــكالت المتعلقة بســوق 

التجارة عبر اإلنترنت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

Reel أحدث إضافات “يوتيوب”
كشـــــفـت مـنـصـــة 
يوتيوب، في مدونتها 
الخاصــة بأصحــاب 
القنــوات، عــن ميّزة 
جديــدة تحمــل اســم 

Reels، تُحاكــي فيها الحكايات الموجودة في تطبيقات مثل ســناب 
شات أو انستغرام وفايسبوك. ويُمكن من خالل الميّزة الجديدة اختيار 
مقاطــع من الهاتف وإضافة تأثيرات لونية وصوتية لها ودمجها في 
مقطــع واحد ورفعها على المنّصة. لكــن بعكس ميزة Stories في 
ســناب شــات، لن تبقى لفترة محدودة، بل يُمكن للمســتخدم التحّكم 

بظهورها بشكل كامل.

“ماسنجر” لألطفال دون الـ13
أطلـق “فايســبوك” 
تطبيـق “ماســنجـر 
المجانــي  كيـــدز” 
لألطفــال تحت 13 
عـامــاً، عـلــــى أن 
يقوم اآلبـاء بتحميل 

التطبيق، وينشــئوا الحســابات ألطفالهم ليكون لهــم حق التصرف 
في قائمة األصدقاء ومراقبة أنشــطتهم بشــكل عام. وبالرغم من أن 
“فايسبوك” يشترط بلوغ سن 13 عاماً كحد أدنى لالشتراك فيه، إال 
أنه ال يتحقق من العمر، فكل ما على األطفال تغيير تاريخ ميالدهم 

وسيتمكنون من الدخول إلى الموقع.

ميزات جديدة لـ“كروم” 2018
تســتعد “غوغــل” مــع بدايــة 2018 
إلطالق تحديــث جديد لُمتصفح كروم 
أضافت فيه مجموعة كبيرة من الميّزات 
من أبرزها كتم صوت الفيديو بشــكل 
آلي ومنع النوافذ الُمزعجة من الظهور. 

ويُمكن للمستخدم منع تشغيل صوت مقاطع الفيديو في المواقع التي 
يرغــب بها، وذلك مــن خالل الضغط على األيقونــة الموجودة إلى 
جانب عنوان الموقع في شــريط العنوان لتغيير صالحيات تشــغيل 
الوسائط لكل موقع. وعّززت الشركة األمان من خالل رصد النوافذ 
الُمزعجة التي تُفتح لعرض اإلعالنات ومنعها من القيام بهذا األمر، 
مع منع تحويل الُمستخدم لروابط أُخرى عند الضغط على األزرار.
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إلى منع وص��ول أكثر من 3 ماليين رطل من البالس��تيك إل��ى المحيطات 
خالل الس��نوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل من��ع 66 مليون قارورة مياه 

من الوصول إلى مياه البحر.

سالسل توريد خاصة
األهم م��ن ذلك، وافق��ت جميع الش��ركات األعض��اء أيضاً عل��ى الحد من 
اس��تخدام البالس��تيك على امتداد عملياتها وسالس��ل التوريد الخاصة بها. 
وفي الوقت الذي س��تعمل فيه هذه الش��ركات على منع تدفق البالستيك إلى 
المحيط��ات، من األهمية بم��كان التأكيد عل��ى قيام كل ش��ركة منها بعملية 
تقييم ألثر البصمة البالستيكية الخاصة بها، وإزالة أو الحد بشكل كبير من 
استخدامها للبالستيك المس��تعمل لمرة واحدة، وغير القابل للتدوير وإعادة 

االستخدام.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إريك س��ولهايم: “تواجه 
المحيطات وب��اًء من البالس��تيك، وم��ن األهمي��ة معالجة الش��ركات لهذه 
المعضلة عن طريق سالس��ل التوريد الخاصة بها، وأن يعي المس��تهلكون 
أن خياراتهم اليومية قد تسبب أثراً مستداماً. كما أننا نشيد بجهود شركة دل 
ومؤس��س مؤسس��ة ذا لونلي ويل في تنظيم مجموعة العمل هذه، وقيادتهما 
بالعمل المشترك”.لما نأمل بأن يصبح دافعاً ومحفزاً على االبتكار، وهو ما ال يمكن تحقيقه إال 

تحالف عالمي لمكافحة نفايات البالستيك البحرية

تراكم النفايات البالستيكية
وتش��ير نتائج األبحاث إل��ى أن حوال��ى 8 ماليين طن من 
النفايات البالس��تيكية وجدت طريقها إلى المحيطات خالل 
الع��ام 2010، وإذا لم يتم تغيير ه��ذه التوجهات، فإن أكثر 
م��ن 150 مليون طن م��ن النفايات البالس��تيكية س��تصل 
إلى المحيطات بحلول العام 2025. وهذا األمر ال يش��كل 
تهدي��داً للبيئات الحيوية ف��ي المحيطات فحس��ب، بما فيها 
الحياة البحرية والش��عاب المرجانية، بل سيؤثر سلباً أيضاً 

على صحة وطول عمر الكائنات البحرية والبشر.

وس��يضطلع أعضاء مبادرة “نكس��ت ويف” بمس��ؤولية 
وضع وتطوير نموذج مستدام للحد من التلوث البالستيكي 
في المحيطات على نطاق واس��ع، إلى جان��ب خلق فوائد 
اقتصادي��ة واجتماعية للعدي��د من األط��راف المعنية. كما 
ستعمل المجموعة على ضمان توفير الدعم والبنية التحتية 
المطلوبة لسلس��لة التوريد التي سيتم إنش��اؤها، إلى جانب 

مواكبة المعايير االجتماعية والبيئية المعتمدة عالمياً.

وأخيراً، س��تضمن هذه المبادرة س��المة سلس��لة التوريد، 
وس��تؤدي إل��ى تكام��ل المنتج��ات م��ن خ��الل االمتث��ال 
لإلج��راءات الردعي��ة المتمثل��ة باالحتج��از، والتحقي��ق 

الخارجي حول اآلثار البيئية من قبل طرف ثالث.

من جانبها، ستستضيف مؤسس��ة ذا لونلي ويل - المنظمة 
غير حكومية التي تكرس جهودها لتقريب الناس من عالم 
المحيطات عب��ر مناهج التعلي��م، بدءاً م��ن دور الحضانة 
حتى نهاية المرحل��ة الثانوية، والحم��الت الترويجية التي 
تس��تهدف المس��تهلكين، وحل��ول األس��واق - اجتماعات 
المجموعة. كما ستضمن مبادرة “نكست ويف” المشاركة 
الفعال��ة من قب��ل العلم��اء والناش��طين في مج��ال معالجة 

النفايات البحرية، والحفاظ على صحة المحيطات.

وتتوقع “نكس��ت ويف” أن يؤدي هذا المجهود المش��ترك 

هيومان  سانت،  دي  فان  إنترفيس،  بايسيكل،  تريك  مايكروسوفت،  موتورز،  جنرال  دل،  شركات،  أطلقت 
سكيل، بيريو، وهيرمان ميلر، مبادرة تعاونية قابلة للتوسع المستقبلي تحت عنوان “نكست ويف”.

وتجمع هذه المبادرة بين نخبة شركات التكنولوجيا وشركات السلع االستهالكية العالمية بهدف إنشاء 
أول سلسلة توريد لالستخدام التجاري للبالستك المستخرج من المحيطات.

للبيئة، ومعهد 5 جينرز،  المتحدة  التحالف يبرز كل من برنامج األمم  الداعمين لهذا  ومن األعضاء اآلخرين 
وجمعية علم الحيوان في لندن، ومعهد نيو متيريالز.
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الهاتف الذكي مفتاح السيارات قريبًا
أعلنت الشركة األميركية لتأجير السيارات “أفيس”، عن تعاونها مع 
الش��ركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات األلمانية “كونتينينتال” 
لتقديم خدمة مميزة لعمالئها. وذكرت “أفيس”، أنها س��تقدم للعمالء 
خدمة تأجير الس��يارات من دون مفتاح، كجزء من برنامج تجريبي 
يجري في مدينة كانس��اس س��يتي، إذ قامت الشركة بتجهيز بعض 
سياراتها بتقنية المفتاح الذكي التي تقدمها شركة كونتينينتال، والتي 
تتيح للمس��تخدمين قفل وفتح الس��يارة باالعتماد على الهاتف الذكي 

وتطبيق “أفيس” فقط.

توليد الكهرباء من طرق السيارات
أطلق��ت الصين مش��روعا 
ممي��زا يه��دف الس��تخدام 
ط��رق الس��يارات لتولي��د 
الطاق��ة الكهربائي��ة، ف��ي 
لتنوي��ع  تس��عى  خط��وة 

مصادر الطاقة البديلة.
وتخط��ط الصين لتزويد بع��ض الطرق في مدينة جين��ان الصينية 
بخالي��ا كهروضوئي��ة تقوم بتولي��د الكهرباء من الطاقة الشمس��ية، 
ويمكن اس��تخدام الطاقة الكهربائية هذه لشحن السيارات الكهربائية 
على طول الطريق. وتظهر التقديرات األولية أن كل متر مربع من 

الطريق سيدر أرباحا تصل إلى 15 دوالرا في السنة.

LG Styler 6 قدرات من غسالة
س��تعرض ش��ركة “إل ج��ي 
إلكترونيكس” النسخة األحدث 
واألكب������ر م����ن غس����ال��ة 
ف��ي  الثوري��ة   LG Styler
مع�����رض اإللكترون��ي����ات 
2018، حيث  االس���ت�هالكية 
عملت “إل جي” على توسيع 
للغس��الة  الداخل��ي  التصمي��م 
ما يس��مح بتخزين س��تة قطع 
من المالب��س. كما تضم ميزة 

االتصال بشبكة واي فاي.

“جيمالتو” تسّهل الدفع عبر الهاتف

أعلن��ت “جيمالت��و” الرائدة عالمي��اً في مجال األم��ن الرقمي، أن 
منصتها الس��حابية باتت توفر بوابة إلكترونية موحدة تتيح لجهات 
إص��دار البطاق��ات االئتمانية إمكانية االتصال م��ع خدمات العملة 
الرقمية التي توفرها كل من “ماس��تركارد” و“فيزا”، مما يفس��ح 
المجال أمام المؤسس��ات المالية إلطالق خدمات الدفع عبر الهاتف 

المحمول بكل سهولة ويسر.

مستشعر الغبار الذكي لهواء أنقى
أعلن��ت ش��ركة “إل 
إلكترونيكس”  ج��ي 
أنه��ا س��تقدم خ��الل 
فعالي�ات م�ع����رض 
ت  ن�ي������ا إللكت�رو ا
االس��تهالكية 2018 
الذكية  أحدث حلولها 

 PuriCare لتكييف وتنقية الهواء في المنازل. وتضم أجهزة إل جي
مستش��عراً لتصفية الهواء م��ن الغبار، كما س��تأتي مكيفات “دوال 
ك��ول” مع تقنيات العاكس والتعرف عل��ى الصوت، باإلضافة إلى 

.DeepThinQ تقنية
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صاروخ فضائي قابل إلعادة االستخدام
أطلق��ت ش��ركة بل��و 
أوريجي��ن، المملوك�ة 
لمؤس���س “أمازون” 
ج�ي���ف ب�ي�����زوس، 
صاروخاً فضائياً قابالً 
إلع��ادة االس����ت�خدام 
بنجاح. ونشر بيزوس 

على “تويتر” فيديو يظهر عملية إطالق الصاروخ، مش��يداً بعلماء 
ومهندس��ي “بل��و أوريجين” بع��د ه��ذه التجربة الناجح��ة. وأطِلق 
الصاروخ الذي يحمل اسم “نيو شيبارد” إلى كيلومترات بعيدة عن 

سطح األرض، ثم أعيد مرة أخرى إلى األرض إلعادة استخدامه.

أقوى كرت شاشة من “نيفيديا”
كشفت ش��ركة نيفيديا، عن 
أق��وى  Titan V، وه��ي 
رس��ومية ألجهزة  بطاق��ة 
الكمبيوتر على مر التاريخ 
وهي موجه��ة لفئة خاصة 
الت��ي  المس��تخدمين  م��ن 
تجمع ف��ي احتياجاتها بين 
التس��لية والترفيه والحاجة 

االحترافية لقدرات البطاقة الهائلة كاستخدامات الباحثين والعلماء.
تأت��ي هذه البطاقة بالعديد م��ن المميزات فهي على رقاقة بحجم 12 

نانومتر وتحتوي على 21.1 مليار ترانزستور.

هاتف يحلل الدم خالل 20 دقيقة
باتري��ك  األكاديمي��ان  اس��تطاع 
كيرس��ييه وجوزي��ف وان��غ، ف��ي 
جامع��ة كاليفورني��ا، م��ن تصميم 
هات��ف بطابعة ثالثي��ة البعد، أطلقا 
علي��ه اس��م Gphone. وهو يتميز 
بقدرت��ه عل��ى تحليل عين��ات الدم. 

إذ تم تزويده بمستش��عرات على إحدى زواي��اه ليتم توصيله بلوحة 
طباعة. ويمكن اس��تخدام قطعة في إح��دى زوايا الجوال ألخذ عينة 
ال��دم وتحليلها وإزالتها كل مرة، حيث يحتاج هذا التحليل لعش��رين 
ثانية فقط، ويمكن بعدها التخلص من القطعة المحفوظ فيها عينة الدم 

بسهولة ثم وقف تنشيط المستشعرات.

االمارات: أول قارب من دون سائق
أطلقت  ش��ركة “المراكب لصناعة القوارب” االماراتية أول قارب 
من دون س��ائق ثنائي االس��تخدام يتم إنتاجه ألغ��راض تجارية في 
العال��م وهو ط��راز )بي 7 إكس( ويمكن اس��تخدامه ف��ي العمليات 
البحرية المأهولة وغير المأهولة، وتم تزويده بنظام متطور للتحكم 
الذات��ي. ويبلغ طول القارب )بي 7 إكس( 8.2 أمتار وعرضه 2.2 
متر أما وزنه الصافي فيبلغ 3 آالف كيلو غرام ويحتوي على خزان 
وقود بس��عة 450 ليتر. وتصل س��رعته القصوى إلى 50 عقدة في 
نطاق 450 ميالً بحرياً لكل 15 عقدة. ويحتوي الطراز الجديد على 
تقني��ة )ماب برو( التي طورتها ش��ركة )م��اب مارين تكنولوجيز( 
إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال تكنولوجيا القيادة من دون 

سائق والتابعة لشركة )المراكب(.

“سوني” تستثمر في الروبوتات
أع��ل��ن�����ت 
ش�������رك��ة 
“س����ون�ي” 
ع��زم��ه����ا 
ي������ز  تع��ز
ت��ه�����ا  تقنيا
البص��ري���ة 
والس����معية 

عبر اعتم��اد تكنولوجيا الذكاء االصطناع��ي والروبوتات ودمجها 
بالتكنولوجيا التي تطورها باس��تمرار. وتمكنت الش��ركة من اثبات 
تفوقه��ا ووضع��ت معايي��ر جديدة في مج��ال ال��ذكاء االصطناعي 
والروبوت��ات عب��ر تقديم نس��خة مّطورة من الروب��وت “أيبو” في 

نوفمبر/تشرين الثاني2017.
ويمتلك “أيبو” حس��اً طبيعياً بالفضول ويأمل أن يدخل البهجة على 
حياة األف��راد، ويأتي معززاً بالمحركات المدمج��ة الفائقة النحافة، 
والمستش��عرات المتنوعة، وتقنيات التعلم اللتق��اط وتحليل الصور 
والص��وت، باإلضافة لتقنيات الذكاء االصطناع��ي المتطورة التي 

تصل ما بينه وبين السحابة اإللكترونية.
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تحسينات مرتقبة لـ“سنابدراغون”

أعلن��ت ش��ركة كوالك��وم تكنولوجيز،التابع��ة لش��ركة كوالك��وم 
إنكوربوريت��د، عن مجموعة من التطورات على مس��توى العمالء 
والمنظومة البيئية والتقنيات خالل قمة تقنية س��نابدراغون السنوية 
الثانية. وتهدف الش��ركة من إطالق هذه التحسينات إلى تحقيق قفزة 
كب��رى في قطاع الهواتف النقالة بمجموعة من االبتكارات المتقدمة 

وتقنيات الحواسيب المتصلة دائماً باإلنترنت.
وشهدت القمة شروحات مس��تفيضة لمجموعة واسعة من التقنيات 
والمنتجات التي تصممها الشركات المختلفة لدعم التجربة المتفوقة 

الستخدام األجهزة النقالة.

هواتف زهيدة األسعار من “غوغل”

طرحت شركة غوغل، التابعة لمجموعة ألفابت، نسخة مخففة من 
برمجياتها أندرويد في الهند كجزء من جهودها لكسب الماليين من 
مستخدمي الهواتف األساسية في سوق خدمات المحمول السريعة 

النمو.
ويعم��ل نظام التش��غيل “أندرويد أوريو غ��و”، على هواتف ذكية 
للمبتدئين ذات ذاكرة محدودة قد ال تتجاوز 512 ميغابايت. وتتوقع 
“غوغل” أن يبدأ طرح هذه األجهزة بالس��وق في األشهر المقبلة. 
ويبل��غ عدد مش��تركي الهوات��ف المحمولة في الهن��د، حوالى 1.2 

مليار نسمة.

حواسيب LG غرام الجديدة
ش�ركة  كش��فت 
ج������������ي  إل 
إلكترونيك����س 
ف��ي مع���رض 
“اإللكترونيات 
كية  س��تهال ال ا

 ”2 0 1 8
ف�����ي الس 
فيغ�����اس، 

عن أحدث حواسيبها المحمولة “إل جي غرام 2018”، التي تمتاز 
بس��هولة النقل الفائقة واألداء القوي المعزز وراحة االستخدام غير 
المسبوقة. وتتابع أجهزة “إل جي” االتجاه نحو إضافة مزايا اختيارية 
متقدمة في منتجات الحوسبة التي تقدمها، مثل شاشة تعمل باللمس، 
وقارئ بصمة اإلصبع ومنفذ ثندربولت3. وقد تمكنت هذه أالجهزة 
أيضاً من االعتماد على تقنية IPS In-cell Touch الجديدة، حيث 
يت��م نقل البيانات أس��رع بثماني مرات من مناف��ذ “يو إس بي” من 
النوع “سي” لنقل المحتوى الفيديوي بدقة 4 أو 5 كي، إلى شاشات 

العرض الخارجية بسالسة فائقة.

مفهوم جديد للبطاريات
ت�م��ّك���������ن 
علم����اء ف��ي 
“سامس��ونغ” 
م��ن تطوي���ر 
تقني��ة جدي��دة 
م�ن ش����أنه��ا 
قل�ب صناع��ة 
البطاري�����ات 
الت�ي يعرفه��ا 
اإلنسان رأس�اً 
على ع�ق���ب، 

من خالل مادة “الغرافين”. وأعلنت الش��ركة أن “كرة الغرافين” 
التي طورها معهد “سامسونغ أدفنسد إنستيتيوت أوف تكنولوجي” 
هي م��ادة فريدة للغاية ف��ي صناعة البطاريات، من ش��أنها زيادة 
السعة بنسبة 45 %، وزيادة معدل الشحن إلى خمس مرات أسرع 
م��ن بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، أي أنها س��تكون قادرة على 
الش��حن خالل 12 دقيقة فقط مع الحفاظ على حرارة مس��تقرة عند 

60 درجة.
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اتفاقية بين “ثاليس” و“طيران الخليج”

وقَّع��ت “طيران الخلي��ج” الناقلة الوطنية لمملك��ة البحرين، اتفاقية 
مع ش��ركة ثاليس، لتزويد أس��طول طيران الخليج الجديد بالبرامج 
اإللكتروني��ة الخاصة بإدارة الطيران التي تنتجها “ثاليس” بما فيها 
نظام��ي “إدارة الطي��ران” و“توب فاليت”. وأش��ار نائب الرئيس 
التنفي��ذي لطي��ران الخلي��ج، وليد عبد الحمي��د العلوي، إل��ى أنه تم 
اختيار أفضل النظم اإللكترونية في إدارة الطيران لتزويد األسطول 
المرتقَب. فيما قال نائب رئيس “ثاليس” إريك هوبر: لطالما حصلت 
منتجات أنظمة الطيران اإللكترونية الخاصة بنا على التقدير العالمي 

لكونها تمد الطيارين بالمعلومات الالزمة لتحسين إدارة الطيران.

األسواق الحرة على “طيران الخليج”
ت��م التوقي��ع ف��ي 
المق��ر الرئيس��ي 
لطي��ران الخلي��ج 
بمنطق��ة المحرق 
بي����ن ك��ل م����ن 
نائ���ب الرئي����س 

التنفي��ذي لطيران الخليج، الكابتن وليد عبد الحميد العلوي، والمدير 
العام لألس��واق الحرة، بسام الوردي، على ان يقوم مجمع البحرين 
لألس��واق الحرة، بأن تُحلّق بمبيعاتها على متن طيران الخليج، مما 
يتيح للركاب فرص الشراء لمجموعة المنتجات والبالغ عددها 143 

من مختلف األصناف.

 ذكرى تأسيس الملكية األردنية

أقامت الملكية األردنية بمناس��بة ذكرى تأسيسها ال�54، حفالً مميزاً 
بحض��ور االدارة التنفيذي��ة، لتكريم عدد م��ن موظفيها، حيث عبّر 
الرئيس التنفيذي، ستيفان بيشلر، عن تقدير الشركة الكبير لإلهتمام 
المتواصل من الدولة والحكومة األردنية بمسيرتها، والحرص على 
إستمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني لألردن يسهم في دعم 
االقتصاد األردني ومش��غل أساس��ي لأليدي العاملة ويدعم الجهود 

السياحية والثقافية والمجتمعية منذ 54 عاماً.

“فالي بغداد” تبدأ رحالتها الى لبنان
فتتح��ت “فالي بغداد” الجوي��ة رحالتها الى مط��ار بيروت رفيق 
الحريري الدولي، فوصلت عند التاسعة والنصف صباحاً طائرة تابعة 
لها تقل الرئيس التنفيذي للشركة علي الحمداني. وكان في استقبالها 
المدي��ر العام للطيران المدني محمد ش��هاب الدين ورئيس مصلحة 
النقل الجوي كارل رزق ورئيس��ة مصلحة االبحاث والدراسات في 
مطار بيروت انجل عواد. وعن الجانب العراقي حضر رئيس مجلس 
ادارة نيوب��الزا تورز وكيل الش��ركة في لبنان ف��واز فواز والمدير 
العام المساعد هادي عاشور ومدير المحطة في المطار محمود ابو 
النجا. وأشار الحمداني الى ان “فالي بغداد” هي ناقل اقتصادي وان 
الشركة ستنظم مبدئياً 3 رحالت مطلع عام 2018، ورحالت يومية 
مع بداية موسم الصيف، وقال، إن مدينة بيروت تمثل وجهة مطلوبة 

جدا للمسافر العراقي سواء لناحية العمل والسياحة واالقامة.

إصدار “بيغ كراون”
ت�ح�ت�ف���ي 
أوري����س 
بال������دور 
الف�ري������د 
ل��������ذي  ا
ل�ع�ب�ت�����ه 
ط�ائ�����رة 

Dewaltine D.26 في تاريخ الطيران، وذلك بإصدار ساعة “بيغ 
ك��راون D.26 286 HB-RAG” المحدود. ويحيي هذا اإلصدار 
ذكرى طائرة التدريب التي صممها المهندس الفرنسي “ديويتين”، 

وسيكون هذا اإلصدار مقصوراً على 1,931 قطعة.
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اإلمارات تحضر فعالية مؤتمر ايكان
وقع وفد الهيئة العامة 
للطي��ران المدني في 
دولة اإلمارات خالل 
مشاركته في المؤتمر 
للمنظم��ة  العاش��ر 
للطي��ران  الدولي��ة 
المدني ال��ذي انطلق 
تحت عنوان “إيكان” 
- مؤتم��ر مفاوضات 
الجوي��ة،  الخدم��ات 

وعقدته المنظمة في كولومبو، سريالنكا، عدد من مذكرات التفاهم، 
مع البرازيل، س��ريالنكا، جمهورية جامبيا، والمملكة المتحدة. كما 

وقع الوفد سجل مناقشات مع العراق وموريشيوس.
وباإلضاف��ة إلى ذل��ك، وقع الوف��د اتفاقيات بصورته��ا النهائية مع 
سويس��را، وغانا. ويهدف المؤتمر إلى تيس��ير المفاوضات الثنائية 
)أو المتعددة األطراف( بشأن الخدمات الجوية بين الدول األعضاء 
ف��ي اإليكاو، وذلك م��ن خالل توفير مقر مرك��زي الجتماع الدول 

األعضاء من أجل إجراء مفاوضات خاصة في مكان واحد.

تحسن أرباح النقل في 2018“السماوات المفتوحة” لدعم السياحة
ب��دأت تونس تطبيق ق��رار جزئي للس��ماوات المفتوحة بعد توقيع 
اتف��اق مع االتح��اد األوروبي في مجال النق��ل الجوي يقضي بفتح 
المط��ارات الداخلية التونس��ية أم��ام حركة المالح��ة الجوية، في 
مسعى لدعم السياحة وخفض كلفة تنقل الوافدين ضمن إطار نشاط 

شركات الطيران ذات الكلفة المنخفضة.
وحس��ب بيان��ات رس��مية ل��وزارة النقل، م��ن المنتظ��ر أن تمّكن 
االتفاقية الموقعة من زيادة عدد المس��افرين عبر مطارات تونس، 
في غضون الس��نوات العش��ر المقبلة، من 8.5 ماليين مسافر إلى 

20 مليون مسافر.

توق��ع االتح��اد الدول��ي للنقل الج��وي )أياتا( ارتف��اع صافي أرباح 
ش��ركات الطي��ران في العالم إل��ى 38.4 ملي��ار دوالر في 2018، 

مقارنة مع 34.5 ملياراً في 2017.
وذكر االتحاد، أن ناقالت الش��رق األوسط ستشهد تحسناً في صافي 
األرباح لتص��ل إلى 600 مليون دوالر ف��ي 2018، مقارنة ب�نحو 
300 مليون دوالر في 2017، وسط توقعات بنمو الطلب 7 % على 
الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوي في المنطقة، 
والت��ي تتمثل في الظروف اإلقليمية وازدحام األجواء وتأثير القيود 

المفروضة على السفر إلى الواليات المتحدة.

تعاون بين مرسيدس بنز وطيران اإلمارات

توّحد مرس��يدس-بنز وطيران اإلمارات جهودهما في سياق تعاون 
ممي��ز بين العالمتين التجاريتين. ويتمثل المش��روع األول للتعاون 
في عملية إعادة التصمي��م بالكامل لمقصورة الدرجة األولى ضمن 
أس��طول طائرات “بوينغ 777” لشركة طيران اإلمارات، وبإلهام 

من تصميم المقصورة الداخلية للفئة-S من مرسيدس-بنز.
وبهذا، تتصدّر طيران اإلمارات ومرسيدس-بنز الطليعة في مجال 
التنقل الفاخر والرفيع على الطرقات وفي األجواء. ويتجلّى ذلك عبر 
خدمة الس��ائق الحصرية للفئة-S، حيث يمكن للركاب المس��افرين 
 S-ف��ي مقصورات الدرجة األولى الجديدة اس��تخدام طرازات الفئة

الجديدة لخدمة التنقل من وإلى مطار دبي حسب رغباتهم.

90



جديد طيران

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

نمو سوق النقل الجوي في المنطقة

من المتوقع أن ينمو عدد المس��افرين بشركات الطيران في الشرق 
األوسط بنس��بة 7 % في عام 2018، وفقاً لبيانات االتحاد الدولي 
للنق��ل الجوي، وذلك على الرغم من الظروف االقتصادية العالمية 
وتقلب أسعار النفط وتأثيرات األوضاع السياسية في مختلف أنحاء 

العالم.

وس��يمثل قطاع الطيران أبرز الموضوعات الرئيس��ية في برنامج 
معرض س��وق السفر العربي )الملتقى 2018(، والذي سينعقد في 
ش��هر نيس��ان/أبريل 2018، في مركز دبي التجاري العالمي في 

دول اإلمارات العربية المتحدة.
 

وكش��فت بيانات االتحاد الدولي للنقل الجوي، أن أرباح ش��ركات 
الطيران في منطقة الش��رق األوس��ط ستتضاعف لتصل إلى 600 

مليون دوالر أميركي، في العام 2018.

وتش��ير التقدي��رات أيض��اً إلى ارتف��اع عدد الركاب في ش��ركات 
الطي��ران ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، بنس��بة 6.6 % في العام 
2017. ومن المتوقع تس��جيل زيادة إضافية بنس��بة 4.9 % خالل 

عام 2018.

وقال مدير أول معرض سوق السفر العربي، سيمون بريس: “إن 
ه��ذه النتائج المتنوعة تظهر وجود تحديات مس��تمرة تواجه قطاع 
الطيران في الش��رق األوسط، بما في ذلك القرار األميركي بحظر 

السفر إليها من بعض الدول”.

وبالتزامن مع نجاح قطاع الطيران في الش��رق األوس��ط، تش��هد 
المنطق��ة اس��تثمارات ضخم��ة في مج��ال البنية التحتي��ة. ويوجد 
152 مش��روعاً نش��طاً في مجال الطيران في المنطقة، تبلغ قيمتها 
اإلجمالية 57.7 مليار دوالر أميركي، في نهاية شهر نيسان/أبريل 

.)BNC Network( 2017، وفقاً لبيانات

“أماديوس” تتفق مع 15 شركة طيران
ق�ع�����ت  و
15 ش�ركة 
ط�ي����ران 
من الشرق 
األوس����ط 
ل  ش����ما و
أفري�ق�ي����ا 
اتفاق�ي�����ة 
استراتيجية 
مع ش��ركة 

“أمادي��وس” لتقديم خدمات توزيع المحتوى، وذلك تحت إش��راف 
الجمعية العربية للنقل الجوي )آكو(.

يذكر أن شركات الطيران المشاركة في االتفاقية، قد ساهمت في نقل 
110 ماليين مس��افر خالل عام 2016. ومن المتوقع أن تساهم في 
خدمة أكثر من مليار مس��افر خالل فترة االتفافية التي س��تمتد ل�10 
س��نوات، وذلك بحضور عبد الوه��اب تفاحة، األمين العام للجمعية 
العربي��ة للنقل الجوي وجوليا س��اتل، نائب الرئيس لحلول الطيران 

وماهر قوبعة، نائب الرئيس التنفيذي، في أماديوس.

صفقة بين “بوينغ” و“فالي دبي”
أكدت شركة “بوينغ”، شراء “فالي دبي” للطيران منخفض التكلفة 
175 طائرة ضيقة البدن في صفقة قيمتها 27 مليار دوالر باألسعار 
الحالية المعلنة. وقالت: إن أكبر طلبية شراء لطائراتها 737 ماكس 
ف��ي تاريخ المنطقة تأتي مع خيار لش��راء 50 طائرة إضافية. وقال 
الرئي��س التنفيذي ل�“فالي دبي” غيث الغي��ث: إنها أكبر طلبية في 

تاريخنا الذي يمتد 8 سنوات، وثالث طلبية من بوينغ.
على صعيد آخر، كشفت “فالي دبي” عن افتتاح وجهتين جديدتين 
ف��ي القارة االوروبية خالل 2018، هما كراكوف البولندية وكاتانيا 
االيطالي��ة لتكون بذل��ك أول ناقل��ة اماراتية تخدم هاتي��ن المدينتين 
برحالت مباشرة. وستبدأ الشركة خدمة المحطتين الجديدتين اعتباراً 

من 8 نيسان/ أبريل و13 حزيران/ يونيو 2018 على التوالي.
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اس��تثمارات كبيرة له��ذا النش��اط الذي يؤم��ن الكثي��ر من فرص 
العمل المباشرة وغير المباش��رة لثقة الش��ركة باالقتصاد الوطني 

والمستقبل المزدهر لالستثمارات في سورية.
وقال مدير عام ش��ركة صروح األعمار عالء حميش��و، أن شركة  
إعمار موتورز تش��غل حالياً 5000 موظف لديها بش��كل مباشر، 
إضافة إل��ى توفير آالف ف��رص العمل غير المباش��رة، معتبراً أن 
المرحلة األولى من صناعة الس��يارات تبدأ بالتجميع وتش��كل 25 
في المئة من عملية صناعة السيارات. لكن  شركة إعمار موتورز 
لديها خطة لتطوير هذه الصناعة محلياً للوصول إلى نس��بة إدخال 
المكون��ات المحلية فيها إل��ى 45 في المئ��ة من خ��الل التعاقد مع 

شركات وطنية لتصنيع  تجهيزات وقطع السيارات وتوطينها.
أضاف أن اإلجراءات المتخذة من قبل ش��ركة إعمار موتورز في 
ما يخص االختبارات، تجري على منتجاتها وفق المعايير العالمية 
إلى جانب س��عي الش��ركة للمس��اهمة في س��د احتياجات الس��وق 
الس��ورية  من الس��يارات مع وجود خط��ة لتس��ويق منتجاتها في 

األسواق المجاورة.

تطوير اإلنتاج
بدوره أك��د المدير التنفيذي لش��ركة “كيا س��ورية” المهندس وائل 

أحمد الحمو

“إعمار موتورز” السورية تطلق سيارات “كيا”

وأش��ار الوزير الحمو إل��ى تش��جيع وزارة الصناع��ة إلقامة هذه 
المش��اريع التي تس��اهم ف��ي تخفيض تكالي��ف اس��تيراد المنتجات 
الجاه��زة، مث��ل الس��يارات من خ��الل القي��ام بعملي��ات تصنيعية 
وتجميعية تعمل على تش��غيل اليد العاملة الس��ورية، ما يساهم في 
نقل وتوطين التقنيات المتطورة لهذه الصناعة، وذلك عبر التعاون 
مع الش��ركات العالمية الصانعة بالحصول على الرخص الرسمية 
التي تخ��ول الش��ركات المحلي��ة تجمي��ع وتصنيع هذه الس��يارات 

العالمية في سورية.
وختم وزي��ر الصناعة أن الحكوم��ة حريصة على دعم وتش��جيع 
الصناعيي��ن وتقدي��م كل التس��هيالت الالزم��ة لنجاحه��م، بهدف 
استمرارهم بالعملية اإلنتاجية، وتسهيل اعمالهم وعودتهم لإلنتاج، 

لدعم الصناعة الوطنية.

تصنيع وفرص عمل
وأوضح رئيس مجلس إدارة ش��ركة صروح األعمار سامر فوز، 
أن الش��ركة حصلت على الموافقات والتراخي��ص الالزمة أصوالً 
إلنجاز هذا المش��روع، وهي تس��عى لتحقيق هدفها االس��تراتيجي 
المتمثل بالوصول بالمكونات المحلية لصناعة السيارات إلى نسبة 
تتجاوز ال�40 في المئة، الفتاً إلى أن ص��روح األعمار خصصت 

أعلنت شركة “إعمار موتورز” إحدى شركات صروح اإلعمار عن إطالق سيارات “كيا” في السوق السورية بعد 
تجميعها في مصنعها بمدينة حسياء الصناعية في حمص.

وأكد وزير الصناعة السوري أحمد الحمو خالل احتفال أقيم في فندق داماروز في دمشق لهذه المناسبة، أهمية 
إلى أن من شأن هذه  المثيلة، مشيراً  الفترة والمشاريع الصناعية  إطالق هذا المشروع الذي بني خالل هذه 
المشروعات ان يكون لها أثر إيجابي في إعادة دوران عجلة اإلنتاج والنهوض بالصناعة الوطنية “لتعود المعامل 

الى العمل بعقول وأيدي المستثمرين والعمال الوطنيين”.

سامر فوز
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سيارة سنوياً.
وأوضح ش��قير أن األنواع التي تم البدء بتصنيعه��ا وهي بيكانتو - 
سيراتو - سورينتو، والشاحنات بطرازيها كي 4000 وكي 2700 
تلبي حاج��ات الس��وق المحلي��ة، وس��يتم بالقريب العاج��ل تجميع 
طرازات سيارات أوبتيما-سبورتاج مش��يراً إلى أسعار السيارات 
التي طرحت في الس��وق المحلية تتراوح بين 7 ماليين ليرة و20 

مليونا.
ووفق ش��قير فإن خط اإلنتاج المتوفر قادر عل��ى تجميع كل أنواع 
السيارات التي يتم طرحها من الشركة األم، مبيناً أن شركة إعمار 
ورشها المنتشرة في األراضي السورية.موتورز تعهدت بتقديم مستوى عال لخدمات ما بعد البيع من خالل 

ش��قير، أن عودة الشركة إلى الس��وق الس��ورية بعد غياب استمر 
س��نوات جاء لتلبية متطلب��ات الزبائن من ه��ذه المارك��ة العالمية 
“الت��ي أثبت��ت أقوى حض��ور في الس��وق الس��ورية خ��الل العقد 
الماضي”، مبيناً أنه بفضل تع��اون الجهات المعنية وإصرار إدارة 
الشركة و“تجاوب جيد” من الش��ركة المصنعة استطعنا إعادة هذه 

السيارات من جديد إلى السوق.
وأكد أن الس��يارات تم تجميعها محلياً وبأيد س��ورية من قبل معمل 
الش��ركة في المنطقة الصناعية في حسياء للس��يارات وهو األكبر 
في س��ورية وثالث معمل تجميع في الش��رق األوس��ط وهو مجهز 
بأحدث التقني��ات العالمية الت��ي تضاهي مثيالتها ف��ي أكبر معامل 
التجميع على مس��توى العال��م وبطاقة انتاجية تص��ل إلى 30000 
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محطة خدمة رقمية من “أودي”ميني في معرض لوس انجلوس

ش��هد معرض لوس انجلوس للسيارات لعام 2017 الظهور األول 
لسيارة ميني الكهربائية التجريبية في الواليات المتحدة األميركية.

وتتميز السيارة الجديدة بمبرد سداسي الشكل في مقدمتها ومصابيح 
الض��وء األمامية المحدثة، وهي توفر ش��عور اس��تثنائي نموذجي 
go-kart feeling ال��ذي يرتقي إلى مس��توى جدي��د كلياً بفضل 

نظام الدفع والحركة الكهربائي.
وقدم��ت ميني مجموعة كاملة من الطرازات لزوار معرض لوس 
أنجلوس للس��يارات. كما عرضت نسخة Ice Blue الجديدة التي 

تم انتاجها خصيصا للسوق األميركية.

أدخلت ش��ركة أودى األلمانية  وألول مرة في قطاع بيع المركبات، 
محطة خدمة رقمية متكاملة. ليتمكن عمالؤها من تس��ليم واس��تالم 
مركباته��م، ودف��ع تكاليف الخدم��ات في أي وقت. وعقب تش��غيل 
تجريب��ي ناجح ف��ي ميونخ أطلقت أودي 30 محط��ة خدمة إضافية 
عب��ر وكالئها ف��ي جميع أنح��اء ألمانيا. وقال رئي��س الخدمات في 
“أودي” رايموند ثوماندل: تس��اعدنا الخدمات الرقمية في الحد من 
تراكم المهام، ومنح مستشاري الخدمة المزيد من الوقت لقضائه مع 
العمالء، وتعمل المحطة الرقمي��ة الجديدة على توفير وقت الوكالة 

بينما توفر للعمالء مستويات أعلى من المرونة.

سيارة ذاتية التحكم من “رينو”XC40 الجديدة من “فولفو”
كشفت “فولفو 
للس���ي�ارات” 
ع��ن  النق��اب 
س�����ي��ارته��ا 
  X C 4 0
الص�غ�ي�����رة 
لري�اضي����ة  ا
ة  د لمت�ع�����د ا
االس�تخدامات 

الجدي��دة بالكامل. ويُعد الطراز الجديد النم��وذج األول في “الوحدة 
الهندس��ية المدمج��ة” )CMA( التابعة ل�“فولفو للس��يارات” الذي 
س��وف يش��كل جزءاً أساس��ياً لكل السيارات المس��تقبلية في سلسلة 
 XC40 40”، بم��ا في ذلك المركبات الكهربائي��ة بالكامل. وتقدم“
أيض��اً، مفهوم��اً جوهرياً للتخزين داخل الس��يارة. وس��وف تتوفر 
الس��يارة بخيار محركات بش��احن تربيني تعمل بالديزل أو البنزين 
بأربع أس��طوانات أو محرك T5 بأربع أس��طوانات يعمل بالبنزين 
من نوع Drive-E، فضالً عن محركات بثالث أسطوانات هجينة 

وكهربائية بالكامل في وقت الحق من عملية اإلنتاج.

عرضت ش��ركة رينو الفرنسية مؤخراً، س��يارتها التجريبية ذاتية 
التحكم، والمس��ماة س��يمبيوز Symbioz. وأشارت شركة رينو، 
إلى أن سيارة سيمبيوز هي كهربائية بالكامل، كما انها قادرة على 
التعامل مع القيادة الذاتية من المس��توى 4، مما يعني أن الس��يارة 
ق��ادرة على العمل م��ع القليل، أو حتى م��ن دون أي تدخالت من 

السائق.
ويتكف��ل محركان كهربائي��ان ينتجان طاقة قص��وى تقدر بحوالى 
500 كيلو واط بتحريك الس��يارة، التي يمكنها ضبط سرعتها وفقاً 

للسيارة التي أمامها.
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“جاكوار الند روڤر” ذاتية القيادةQX50 من “إنفينيتي”

كش��فت “إنفينيت��ي” عن س��يارتها الفاخرة الجدي��دة QX50 التي 
 )SUV( تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة االستخدامات

وتتميز بتقنيات هي األولى من نوعها عالمياً.
وُصنع��ت QX50 الجدي��دة عل��ى منص��ة جديدة كلي��اً، وزودت 
بمح��رك أمامي وتصميم معتمد على آلية الدفع األمامي، بهندس��ة 
تع��زز مرون��ة التطبيق، وتض��ع معايير جديدة للرق��ي والصالبة 

ورحابة المقصورة الداخلية.
ويعتب��ر محرك VC - تيربو أول محرك جاه��ز لإلنتاج في العالم 
بنس��بة الضغط المتفاوت، يؤدي التحّول عن��د الطلب ويمثل انجازاً 

كبيراً في تصميم محرك االحتراق.

تش��ارك “جاكوار الند روڤر” في أول سلسلة اختبارات للسيارات 
ذاتي��ة القي��ادة والمتصلة على الطرق العامة ف��ي المملكة المتحدة، 
والتي تهدف إلى استكشاف طرق تمّكن السيارات ذاتية القيادة من 

محاكاة سلوك وردود أفعال البشر أثناء القيادة.
وضمن إطار “مش��روع المملكة المتحدة للقي��ادة الذاتية”، البالغة 
قيمت��ه 20 ملي��ون جنيه إس��ترليني )27 ملي��ون دوالر أميركي(، 
تختب��ر “جاكوار الند روڤر” مجموعة م��ن التقنيات البحثية التي 
ستسمح للسيارات بالتواصل مع بعضها البعض ومع البنى التحتية 
على جانبي الطريق، مثل إش��ارات المرور المنتشرة على الطرق 

العامة لمدينة كوفنتري.

“بورجوارد” تشارك في رالي دكار

كش��فت ش��ركة “بورجوارد”، عن س��يارتها “بي.إك��س 7 دكار” 
المشاركة في رالي دكار 2018، السباق األصعب على أشد الطرق 
وع��ورة. وتعتبر “بورجوارد بي. إكس 7 دكار” نموذج لس��يارات 
الدف��ع الرباع��ي المصممة خصيصاً لهذا الرالي، ويس��تند ش��كلها 

الخارجي لطراز “بورجوارد بي.إكس7”.
وستش��ارك الس��يارة في فئة المس��توى “تي1.1” الذي يشارك فيه 
العديد من السيارات القوية. وتم تزويد “ بي. إكس 7 دكار” بجهاز 
تقييد تدفق الهواء يحدد قدرة المحرك ب�375 حصان، وتتميز بعزم 
دوران يصل إلى 550 نيوتن متر، ما يمّكنها من المس��ير حتى في 

الظروف السيئة والصعبة.

“رينج روڤر SV أوتوبيوغرافي”

كشفت شركة الند روڤر، عن سيارتها الجديدة والفاخرة “رينج روڤر 
SV أوتوبيوغراف��ي”، وذلك في معرض “ل��وس أنجلوس الدولي 
للس��يارات”. وتنتمي الس��يارة الجديدة الى فئة السيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات، وتمتاز بقاعدة عجالت طويلة، كما تجمع بين 
العدي��د من مزايا الراح��ة الحديثة، بما في ذلك األبواب الخلفية التي 
تغل��ق بكبس��ة زر واحدة. وتنطوي الس��يارة الجديدة على مجموعة 
ش��املة من خي��ارات منظومة نق��ل الحركة، بما ف��ي ذلك المحرك 
الهجين العامل بالكهرباء والبنزين القابل للش��حن، مع بطارية تكفي 
لقطع حوالى 31 ميل )51 كلم(، ومحرك سوبرتشارجد معدل ثماني 

األسطوانات بقوة 565 حصاناً.

95



جديد سيارات

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2018

XE SV Project8 األسرع عالميًا

سيارة رياضية مصنوعة في االمارات

والت��ي   ،XE SV Project 8 جاك����وار  س������ي�ارة  أثبت����ت 
ط���وره��ا قس��م العمليات الخاص��ة لدى “جاكوار الن��د روفر”، 
بأنها أس��رع س����يارة بأربعة أب��واب ف�ي العال��م، وذلك بعد نجاح 
نموذجها األول��ي المعد للتصنيع، في قطع حلب��ة “نوربورغرينغ 
نوردش��اليفه” األلمانية، والبالغ طوله��ا 12,9 ميل، خالل زم��ن 
قياس��ي قدره 7 دقائق و21,2 ثانية، ما يجعلها أس����رع ب�11 ثانية 
تقريباً من صاحبة الرقم القياس��ي السابق، ومتفوقةً بذلك على عدد 
من أس��رع الس��يارات الرياضية الخارقة وس��يارات الكوبيه ذات 

البابين في العالم.

ش��هد معرض غلف كونكورس في فندق برج العرب في دبي تسليم 
سيارة “جانارلي ديزاين - 1”، أول سيارة رياضية مكشوفة بمقعدين 
تم تصميمها وتصنيعها في مدينة دبي، لمالكها الجديد غوراف دهار.

وتس��توحي هذه السيارة تصميمها من الس��يارات الرياضية العريقة 
من خمسينيات وس��تينيات القرن الماضي، وحرص مصمم السيارة 
أنطون��ي جانارل��ي على تجريدها عم��داً من أنظمة مس��اعدة القيادة 
المتقدمة وملحقات الراحة لتوفير تجربة قيادة مميزة. وتم تزويد السيارة 
بمحرك V6 بسعة 3.5 ليتر من نيسان يوجد خلف السائق، يولد قوة 

310 حصان. ويبلغ سعرها 230 ألف درهم )63 ألف دوالر(.

انطالق قافلة السيارات الكهربائية

تعود غلوبال إف��رت )Global EVRT(، المنظم��ة العالمية التي 
تهدف الى نش��ر التوعية حول المركب��ات الكهربائية وفوائدها، إلى 
اإلم��ارات لتخ��وض رحلة س��يارات كهربائية جديدة على مس��افة 
1,217 كلم عبر دولة اإلمارات وسلطنة عمان، تستمر لمدة 9 أيام 

من دون استخدام البترول نهائياً.
وستنطلق قافلة السيارات الكهربائية بتاريخ 18 - 1 - 2018، لتعبر 
صحراء إمارة أبوظبي وإلى س��واحل اإلمارات الش��مالية وصوالً 
إلى سلس��لة جبال عمان، ومروراً بالعاصمة مسقط ومدينة صحار. 

وستتوقف في إمارة دبي التي ستكون محطتها النهائية.

“رولز-رويس فانتوم” في عمان

بع��د انطالقها عالمياً من لندن، وصلت رولز-رويس فانتوم الجديدة 
والتي تش��ّكل السيارة القّمة بالنس��بة لصانع السيارات الفارهة، إلى 
عمان، حيث تم الكشف عنها في شركة الجنيبي العالمية للسيارات، 
الموّزع المعتمد لس��يارات رولز-رويس في سلطنة عمان، في حفل 
حضره عددٌ من الش��خصيات النافذة والالمعة في المجتمع العماني. 
وهي تتميّ��ز بعنصر مصّمم ضم��ن برنامج “بيس��بوك” للتصميم 
حسب الطلب، وهو “الغاليري” الذي يشّكل مفهوماً غير مسبوق في 
مجال المنتجات الفاخرة، كما يقدّم لوحة العدادت بشكل جديد للمّرة 
األولى منذ 100 عام، ويس��مح ذلك ألصحاب السيارات بالتوصية 
عل��ى عمل فني فردي يمتدّ على عرض “الغاليري”، ويتم عرضه 

خلف الزجاج المؤلّف من لوحٍ واحد في سيارة فانتوم الجديدة.
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“فورد” تبحث عن زبائنها الكترونيًاكاسبرسكي الب تدخل عالم السيارات

جمع��ت ش��ركة “كاسبرس��كي الب” المتخصص��ة ف��ي األم��ن 
اإللكتروني، حشداً من مندوبي وسائل اإلعالم وسائقي “كاسبرسكي 
موتور سبورت” لسباقات السيارات، إلى جانب خبراء من الشركة 
في مؤتمر صحفي، لمناقش��ة الجوانب الحالية والمستقبلية لصناعة 
الس��يارات في الش��رق األوس��ط والعال��م. وجعل الخط��ر المتزايد 
والماث��ل في اختراق أنظم��ة المركبات وانتهاك عناصر الس��المة 
والخصوصية واستنزاف العنصر المالي، أمن تقنية المعلومات فيها 
ضرورة حاسمة، ال سيما مع ازدياد قدرات االتصال في السيارات 
والمركب��ات الحديثة ودمجها لتقني��ات أكثر ذكاء، لكي تصبح أذكى 

وأكثر كفاءة وراحة وأماناً.

وقعت ش��ركة 
“علي ب�اب���ا” 
 ، لصين�ي�����ة ا
ق  ع�م��������ال
رة  ل�ت�ج������ا ا
اإللكتروني��ة، 

اتفاقاً مع ش��ركة “فورد موتور” األميركية  للتعاون االستراتيجي، 
بهدف االستكش��اف المش��ترك لمجاالت مثل االتصال والحوس��بة 
السحابية والذكاء الصناعي. وتهدف االتفاقية الستكشاف سبل جديدة 
لشراء وامتالك المستهلكين للسيارات إضافة ً لمعرفة كيفية استغالل 

القنوات الرقمية بهدف تحديد الفرص الجديدة في قطاع التجزئة.

“بي ام دبليو اي 8 رودستر” الجديدة

تس��تعد س��يارة “بي ام دبليو اي 8 رودس��تر 2018” ذات السقف 
المفت��وح لالنضمام إلى عائلة “بي ام دبليو اي” التي تتميز بكونها 
عالمة تجارية لمجموعة “بي ام دبليو” األلمانية والتي تركز على 

خدمات االتصال أثناء التنقل.
وتتمتع س��يارة “بي ام دبليو اي 8 رودستر” الجديدة بالمواصفات 
التالية: معدل استهالك الوقود 2.1 ليتر/100 كلم، معدل استهالك 
الكهرباء 14.7 كيلووات س��اعة/100 كلم، مع��دل انبعاثات ثاني 
أكس��يد الكربون 48 غرام/كلم )محس��وبة في اختبار دورة القيادة 
األوروبي��ة لقي��اس االنبعاث��ات(. مع اإلش��ارة إل��ى ان جميع هذه 

األرقام هي أولية.

“نيسان” تختبر “روبوتاكسي”
أعلنت شركة نيسان 
موتور أنها س����تبدأ 
اختب�ار س����ي�ارات 
األجرة ذاتية القيادة 
“روبوتاك�سي” في 

آذار/م��ارس 2018. لتك��ون تلك أول خطة بعد تعاونها مع ش��ركة 
التكنولوجيا اليابانية  DeNA لطرح أسطول من تلك السيارات. وفي 
البداية ستضع “نيسان” س��يارتين كهربائيتين مجهزتين بمجموعة 
م��ن الكاميرات وأجهزة االستش��عار على الطريق ف��ي يوكوهاما، 
بالقرب من مقرها الرئيس��ي، على أن يكون هناك س��ائق أمان في 

المقعد األمامي، كما سيراقب مركز االتصال موقع السيارة.

RX5 من “إم جي موتور”
أطلقت شركة “إم جي موتور” 
مركبته��ا   )MG Motor(
الرياضية متعدّدة االستخدامات 
)SUV( المدَمج����ة الجدي��دة 
الت��ي تحمل اس��م RX5، في 
المنطق��ة للم��ّرة األول��ى. ت��م 

تجهي��ز المركبة بخيارين من المحّركات ذي الش��واحن التوربينية. 
كما تتميّز المقصورة بكونها عملية وسهلة االستخدام بالنسبة لجميع 
الرّكاب. وهي عالمة تجارية بريطانية في قطاع السيارات ومعروفة 
بطرازاتها التاريخية وتم االستحواذ على عالمة “إم جي” التجارية، 

من قبل “سايك موتور” )SAIC MOTOR(، الصينية.
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أول قمر اتصاالت جزائري
وضع���ت الصي����ن 
أول قم�ر اصطناعي 
ي  ئ�����������ر ا ج���ز
لالتصاالت في مدار 
األرض، حيث أُطلق 
القم���ر الجزائ���ري 
“ألكومس����ات - 1” 

محم��والً بالصاروخ الصين��ي “مارش 3”، من مقاطعة سيش��وان 
جن��وب غرب الصين. وستس��تفيد الجزائر من ه��ذا القمر في البث 
التلفزيوني وخدمات اتصاالت الطوارئ، وأيضاً في التعليم عن بعد، 

كما التواصل بين المؤسسات وحركة المالحة.

Thor يرفع أرباح “ديزني”
تج���اوزت إي�����رادات 
دي��زن�������ي  “وال����ت 
م��ن  س�����ت�ودي���وز” 
الس�����ينمائي�ة  أفالمه�ا 
ح�����ول الع�ال��������م 5 
ملي��ارات دوالر خالل 

2017 بفضل فيلمها الجديد Thor: Ragnarok، في إنجاز تحققه 
للسنة الثالثة على التوالي. وقالت “ديزني”: إنها أصبحت االستوديو 
األول والوحيد الذي يحقق هذه اإليرادات لمدة 3 سنوات متتالية، ون 
مبيعات أفالمها بشباك التذاكر بلغت 1.76 مليار دوالر في الواليات 

المتحدة هذا العام، و3.24 مليار دوالر على الصعيد الدولي.

“سديم” مسابقة رقمية عربية
يفتتح برنامج “س��دي�م” عب��ر 
موقعه الرس��مي باب التسجيل 
أمام المتس��ابقين للف��وز بلقب 
الس��وبر س��تار الرقم��ي ف��ي 
العالم العربي. فقد بات بإمكان 

الطامحين للتأثير عبر وس��ائل التواص��ل االجتماعي اليوم خوض 
تجربة فريدة من نوعها تتيح لهم تحقيق احالمهم، بالمش��اركة، في 

أضخم مسابقة وبرنامج رقمي على مستوى العالم العربي.
وسيأخذ البرنامج المرشحين المتس��ابقين في رحلة مشّوقة معالمها 
االكتش��اف واإلب��داع، والتط��ور الرقمي، ويمنحهم به��ذا الفرصة 

لترجمة طموحاتهم عملياً والتأثير إيجابياً في العالم.

“المختارون” على منصة “ِنتفلكس”
سيتمكن عشاق األفالم 
فيل��م  مش��اهدة  م��ن 
التشويق “المختارون” 
من إنتاج ش��ركة إيمج 
نيش��ن أبوظب��ي، على 
منص��ة نتفلك��س ف��ي 

جميع أنحاء العال�م عبر خ�دمة ال�بث الحي عل�ى اإلنترن��ت.
تدور أحداث الفيلم للمخرج علي مصطفى في مس��تقبل بائس يشهد 
انتشار الفوضى والصراعات نتيجة لتلوث مصادر المياه. وتسعى 
مجموعة صغي��رة من الناجين للبحث عن مص��در المياه النظيف 

الوحيد المتبقي في المنطقة.

تكريم مريم عيد المهيري
ُكّرم��ت الرئيس التنفيذي 
لهيئ��ة المنطقة اإلعالمية 
- أبوظب��ي، مري��م عي��د 
 ،twofour54المهيري و
حيث نال��ت جائزة المرأة 
العربية ع��ن فئة اإلعالم 
وتس��لّمت الجائ��زة  ف��ي 
فن��دق قصر اإلم��ارات، 
ف��ي العاصمة اإلماراتي�ة 

أبوظبي، والتي جاءت اعترافاً بجهودها الكبيرة لدعم تطوير صناعة 
اإلعالم ودورها البارز كنموذج ناجح للمرأة العربية الشابة.

“بيرسون” أفضل شركة استشارية
بيرسون- “أصداء  حصدت 

مارس��تيلر” خ��الل جوائ��ز 
الدورة ال�9 لجوائ��ز “غول��د 
ستاندرد” على لق�ب “أفضل 
ش��ركة استش��ارية للعام في 
الش��رق األوس��ط”، إضاف�ة 

إلى جائ��زة أفضل حملة لالتصال على مواقع التواصل االجتماعي 
عن حملة “ط��رق جديدة للتواصل عبر #AvayaEngage”. وتم 
تكريم الش��ركة تقديراً لتوظيفها المبتك��ر للقنوات الرقمية في تفعيل 
التواص��ل مع المعنيين بش��ركة “أفاي��ا”، الرائدة ف��ي حلول ونظم 

وخدمات االتصاالت الرقمية لقطاع األعمال.
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بولينا بوتورينا في دبي
أطلق��ت الممثل��ة والمغنية ومؤلفة 
األغاني الروس��ية اليافع��ة بولينا 
بوتورينا، ألبومه��ا الغنائي األول 
بعنوان “أوش��ن أوف إموش��نز” 
)Ocean of Emotions( ف��ي 
دب��ي حيث تعي��ش. ويضم األلبوم 
10 أغاٍن باللغ��ة االنكليزية ألفتها 

وغنتها الطالبة في مدرسة رافلز إنترناشيونال في دبي، والتي تبلغ 
من العمر 15 عاماً. ويأتي إطالق األلبوم تزامناً مع العرض األول 
 ،)Maximum Impact( ”لفيل��م هوليوود “ماكس��يموم إمباك��ت

الذي تؤدي فيه بولينا دوراً رئيسياً.

“تايغر زيندا هاي”

نتائج أبحاث معلم التلفزيون 2017

مؤخ��راً،  النق��اب  ُكش��ف 
ع��ن مجموعة جدي��دة من 
والمش��اهد  الصور  أحدث 
من خل��ف الكواليس لطاقم 
عمل وممثلي فيلم بوليوود 
زين��دا  “تايغ��ر  الُمنتظ��ر 
هاي” الذي جرى تصويره 

في العاصم��ة اإلماراتية أبوظبي. وش��ملت الص��ور لقطات للنجم 
الهندي المعروف سلمان خان  وكذلك للنجمة كاترينا كايف. ولعبت 
twofour54 و“لجنة أبوظبي لألفالم” دوراً بارزاً في توفير كافة 

العوامل المناسبة لتسهيل عمليات إنتاج وتصويرهذا الفيلم.

اإلع��الم  مؤتم��ر  اس��تضافة  تم��ت 
التلفزيون��ي، معل��م التلفزي��ون 2017، 
من قب��ل إدارة الدولة للصحافة والنش��ر 
واإلذاع��ة واألف��الم والتلفزيون، ومجلة 

الصين لإلذاعة واألفالم والتلفزيون.
وفي حفل توزيع الجوائز، كرمت ش��بكة 
جي أتش أس بلقب “قناة التسوق األفضل 
للعام”، فيما حصل رئيس الشبكة جيسون 
كون��غ عل��ى لقب “رج��ل الع��ام”. وهو 
الرجل الوحيد الذي يفوز بهذه الجائزة في 

صناعة التسوق التلفزيوني في الصين.

FM النرويج تودع موجات

أصبحت النرويج أول دولة في العالم توقف البث نهائياً عبر موجات  
FM بش��كل رسمي. وسيكون على المس��تمعين االختيار بين نظام 
الب��ث الصوتي الرقمي DAB أو عدم وجود راديو على اإلطالق، 
 Oslo’s Metro باس��تثناء بعض محط��ات الراديو، بما في ذل��ك
Group، التي تحدت النظام واس��تمرت ف��ي البث على الرغم من 
القرار الحكومي الرس��مي. وقد أتم��ت النرويج التحول إلى اإلذاعة 
الرقمية األرضية بعد أن انتقلت العديد من المناطق النائية في البالد 
إلى تش��غيل إش��اراتها الرقمية، مما سمح للحكومة بأن تأمر بإيقاف 
موجات البث التقليدية نهائياً، حتى أن أرخبيل س��فالبارد في القطب 

الشمالي قد انتقل إلى التكنولوجيا الرقمية.

IAA مؤتمر عن الصحافة المطبوعة من

نّظمت المنظمة العالمية لإلعالن )IAA( مؤتمراً في بيروت، عن: 
وس��ائل اإلعالم المطبوعة والتحديات التي تواجهها. وقد ضم اللقاء 
متحدّثان رئيس��يّان هم: مؤسس Dooley Direct، روجيه دوليه، 
ونائب رئيس مجموعة فيغارو، ايلين لو مويه. وعرض دوليه على 
الحاضري��ن النتائ��ج التي توّص��ل إليها علم األعص��اب وتأثيراتها 
على “علم التس��ويق العصب��ي”. وقد تبيّن أن الوس��ائل المطبوعة 
لديه��ا تأثي��رات أقوى ولم��دة أطول بكثي��ر من الوس��ائل الرقمية. 
وأوضح��ت لو مويه تجربتها في مجموع��ة فيغارو، وأعطت أمثلة 
حيّة عّما استطاعوا أن يحققوه وكيف أعادوا ابتكار استخدام الوسائل 

المطبوعة خاصة عند التطّرق إلى المنتجات الفاخرة.
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“غراي ماتر” في لبنان
ب��دأت ش��ركة غ��راي مات��ر 
ف�ي   لالستش����ارات أعماله���ا 
بي��روت لتلبي����ة احتياج����ات 
المؤسسات الكبيرة والمؤسسات 
الّصغيرة والمتوس����طة الحجم 
في لبنان ودول المنطقة. وتركز 

الش��ركة على توفير خدماتها للّشركات الصغيرة الناشئة والشركات 
العائلية بصورةٍ خاصة. ويقول الش��ريك اإلداري للش��ركة جاد نجم: 
“نس��عى إلى تلبية حاجات رّواد األعمال الّطموحين الذين هم بأمّس 
الحاج��ة إل��ى االستش��ارة حول كيفيّ��ة تنمية ش��ركاتهم ونعمل على 

مساعدتهم بكافّة الّطرق المناسبة على توسيع قدراتهم”.

إطارات مخصصة للشرق األوسط
أصبح��ت كونتيننتال، العالمة 
الرائ��دة  األلماني��ة  التجاري��ة 
لإلط��ارات، أول مصنّع يقوم 
بتطوي��ر مجموع��ة كاملة من 
اإلطارات مخّصصة ألسواق 
الشرق األوسط. وقد تم إطالق 
 Generation عائلة منتجات
6 )الجي��ل 6( الجدي��دة م��ن 

“كونتيننتال” في المنطقة، وهي توفر ألصحاب الس��يارات تشكيلة 
م��ن اإلط��ارات المتينة الت��ي ج��رى تصميمها لتتالئم م��ع طبيعة 

الطرقات في مختلف أنحاء المنطقة.

Mate10 Pro من “هواوي”
ن�ّظ��م������ت 
“ه����واوي” 
لبن��ان حف��الً 
ك�ب�ي���������راً 
ق  ط������ال إل
ه����ا  ز جه��ا

ه��واوي Mate 10 PRO بحض��ور وس��ائل اإلع��الم، موّزعين 
ومش��اهير. وجرى الحف��ل بوجود أكثر م��ن 400 ضيف في فندق 
فور سيزنس - بيروت، الذين تعّرفوا على أهم المزايا والخصائص 
الذكي��ة لجهاز ه��واوي Mate 10 PRO، كما توفّرت لهم فرصة 

تجربته في عرض خاص قبل إطالقه رسمياً في السوق اللبنانية.

اتفاقية بين نيفيا للرجال وريال مدريد
أعلنت “نيفيا للرجال”، 
العالمة التجارية الرائدة 
على مستوى العالم في 
ببش��رة  العناية  مج��ال 
الرج��ل، ع��ن توس��يع 
شراكتها مع نادي “لاير 
مدريد” لكرة القدم، أحد 
النوادي وأكثرها  أشهر 
مس��توى  على  نجاح��اً 

العالم، بتوقيع اتفاقية ش��راكة جديدة تمتد على مدى خمس سنوات، 
وتشمل أكثر من 70 دولة على مستوى العالم.

“جائزة أفضل معّلم في العالم
ت��م اختي��ار المعلّمة هبة 
بلّ��وط، م��ن الجمهوري�ة 
اللبناني���ة، ضمن القائمة 
النهائ�ي���ة ألفض����ل 50 
م�رش�����ح�ي�ن  معلّم�����اً 
أفض��ل  لني���ل “جائ��زة 
معلّم في العالم 2018”، 
مؤس�س���ة  من  المقدم��ة 
فارك��ي. وتعتب���ر ه��ذه 

الجائزة، التي تدخل اآلن عامها الرابع، أكبر جائزة من نوعها في 
العالم بقيمتها البالغة مليون دوالر أميركي.

تفّوق “أديداس” من جديد
برهنت “أديداس” من جديد تفّوقها 
ف��ي مج��ال البيع بالتجزئ��ة بنيلها 
جائزة “أفضل بائع أحذية ومالبس 
رياضيّة” خالل أّول حفل لجوائز 
تّجار التجزئة الذي ُعقد في سيتي 
س��نتر بيروت، وقد قامت بتنظيم 
الح��دث ال��ذي يرمي إل��ى مكافأة 
اإلمتياز واإلحتفال باألداء المتفّوق 
مجموعة ماجد الفطيم بالتزامن مع 
رؤيتها الهادفة إلى “خلق لحظات 

رائعة للجميع، كّل يوم”.
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نائب رئيس لـ“المملكة القابضة”
وافق مجلس إدارة ش��ركة 
“المملك�����ة الق�اب�ض����ة” 
الس����ع�ودية، عل��ى تعيين 
عضو مجل�س اإلدارة خالد 
عب��د هللا الس��حيم )عض��و 
مس��ت�ق�ل( نائب��اً لرئي����س 
مجل��س اإلدارة اعتباراً من 
20 كانون األول/ديس��مبر 
2017 وحتى نهاية الدورة 
الحالي��ة للمجل��س ف��ي 5 

حزيران/يونيو 2018.

رئيس لقسم التمويل في دويتشه بنك
أعل��ن “دويتش��ه بن��ك” ع��ن تعيين 
أحمد ش��هاب، رئيس��اً إقليمياً لقس��م 
التمويل التجاري للمؤسس��ات المالية 
في الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا 
وتركيا، إضافة لمس��ؤولياته الحالية 
بموجب منصبه رئيساً لمكتب دويتشه 

بنك أيه جي التمثيلي في القاهرة.
ويم��ارس أحم��د ش��هاب مهاّمه من 
مقره ف��ي مصر، ويتولى مس��ؤولية 

دعم تطوير وتنفيذ اس��تراتيجية نمو أنشطة البنك في مجال التمويل 
التجاري الموجه للمؤسسات المالية.

الرشيدي وزيراً للنفط في الكويت
أص��در أمير الكويت مرس��وماً 
يقضي بتش��كيل حكوم��ة جديدة 
للب��الد. وبموجب المرس��وم تم 
تعيي��ن بخيت الرش��يدي وزيرا 
للنفط بدالً من عصام المرزوق. 
وشغل الرشيدي قبل هذا منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة البترول 
الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة 

البترول الكويتية.
وهذه واحدة من المرات القليلة التي يأتي فيها وزير النفط في الكويت 

من قيادات الشركات النفطية.

“موفنبيك” تعّين رئيساً لمنطقة آسيا
عيّنت ش��ركة فن��ادق ومنتجعات 
“موفنبي��ك”، م��ارك ويلي��س في 
منص��ب الرئي��س لمنطقة آس��يا، 
حيث سينضم إلى الفريق التنفيذي 
لشركة الضيافة العالمية في يناير/

كان��ون ثان��ي، وسيش��رف عل��ى 
عملي��ات الش��ركة بم��ا ف��ي ذلك 

اس��تراتيجيتها التوّس��عية بإدارة 30 منش��أة بحل��ول العام 2020. 
ويعتب��ر مارك خبيراً متمّرس��اً في قطاع الضياف��ة العالمي، حيث 
ش��غل س��ابقاً منصب نائب الرئيس األول لمنطقة الش��رق األوسط 

وتركيا وأفريقيا في مجموعة فنادق كارلسون ريزيدور.

LFA قصعة رئيسًا لمجلس
عق��د مجلس ادارة الجمعية 
لتراخ��ي����ص  اللبناني�����ة 
اجتماعاً   )LFA( االمتياز 
في ضوء اس��تقالة ش��ارل 
النتخاب��ه  نظ��راً  عربي��د 
رئيساً للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي في لبنان.
وق��رر م�ج�ل����س االدارة 

إج��راء انتخابات لهيئ��ة المكتب، فاز فيها بمنص��ب الرئيس يحيى 
قصعة بإجماع الحاضرين، وميش��ال فرنين��ه نائباً للرئيس ومديحه 

رسالن أميناً عاماً وألين كماكيان أميناً للمال.

رئيس عالمة تجارية لـ“أنغامي”
الرائدة  الش��ركة  أعلنت “أنغامي”، 
ف��ي االس��تماع إلى الموس��يقى عبر 
اإلنترنت في الشرق األوسط وشمال 
إفريقي��ا، عن تعيي��ن رئيس للعالمة 
التجارية لدى الش��ركة بول عقيقي. 
وسيس��هم بول في تنفيذ مس��ؤولياته 
عل��ى نحو مبدع ومالئ��م فضالً عن 
قدرته في كس��ر الحواج��ز اللغوية. 
وسيكون في موقعه الجديد قيّماً على 

العالم��ة التجاري��ة بحيث يضمن أن العالم��ة التجارية تتمتع بنفس 
الصورة والمكانة في كل أنحاء المنطقة.
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مؤتمر رجال وسيدات األعمال
االكاديميــة  نظمـــــت 
الدولية لبنــاء القدرات 
IABC المـؤتـمــــــر 
الدولي لرجال وسيدات 
األعمــال، بـرعـايــــة 
وزارة االقـتـصـــــــاد 
والتجارة اللبنانيــة، في 

فندق موفنبيك - الروشــة، بمشاركة خبراء في مجال إدارة األعمال 
واالقتصاد. وركزت الكلمات على الفرص االســتثمارية في لبنان،  
وكيفية ابتكار نموذج العمل التجاري لفهم األعمال التجارية الناجحة 

وكيفية تطبيقها، إضافة إلى كيفية صناعة الماركة الشخصية.

تعاون بين RDCL ووفد تجاري أرميني

تانيا صالح تطرح “تقاطع”

وقع تجمع رجال وسيدات 
األعمال اللبنانيين في العالم 
 RDCL WORLD
برئاســـة  فـؤاد زمكحــل، 
ووفـد تجاري أرميني، في 
حضور ســفير أرمينيا في 
مكرتشيان،  سامفيل  لبنان 

اتفاق تعاون حول تبادل الخبرات وتفعيل االستثمارات بين الجانبين.
وأقام زمكحل حفل عشاء على شرف الوفد االرميني، حضره رجال 
اعمال وفاعليات اقتصادية لبنانية، تخلله البحث في تبادل الخبرات 

والزيارات وتوقيع اتفاقات بين الجانبين اللبناني واألرميني.

أطلقــت المغنّيــة والملّحنــة اللّبنانية 
والفنّانة البصريّة تانيا صالح ألبومها 
الســمعي البصري الجديد “تقاطع” 
في Station - ســن الفيل بحضور 
منتج األلبوم إريك هيلســتاد ونجوم 
محلييّــن ومؤثّرين وممثلّي وســائل 
اإلعــام. ويشــّكل األلبــوم  تجربةً 
سمعيّةً بصريّةً جديدةً، يمزج ما بين 
الشعر العربي واأللحان الكاسيكيّة 
العربــي  والخــط  الشــارع  وفــن 

والموسيقى اإللكترونية المعاصرة.

الحازمية “الرائدة” االولى في لبنان

فــازت الحازمية بالمرتبــة األولى ضمن المدن العشــر الرائدة في 
لبنان في مؤتمر أقيم في جامعة بيروت العربية بالتنسيق مع مكتب 
اليونيســكو اإلقليمــي، تحت عنوان “المدن الشــاملة والمســتدامة: 

الممارسات البلدية الرائدة في لبنان”.
وجاءت نتيجة التقييم، على خلفيــة تنظيم بلدية الحازمية مؤتمرات 
شبابية وإشراك الشباب في الحكم المحلي، وتوسيع دائرة العمل من 
النطاق المحلي عبر الشــراكة مع اليونيســكو واتحاد بلديات ساحل 
المتــن الجنوبي، وصــوالً الى النطاق الوطني عبر إشــراك وزارة 
التربية ووزارة الشــباب والرياضة، والتشــبيك مــع المكتب التقني 

للبلديات في لبنان وعدد من السفارات.

انضمام الفيحاء الى طريق الحرير

دعــا رئيــس الهيئــات االقتصاديــة في لبنــان، ورئيــس مجموعة 
فرنسبنك، عدنان القصار، غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير إلى 
مدينة طرابلس اللبنانية، لتوقيع اتفاقية انضمام اتحاد بلديات الفيحاء 
إلى تحالف مدن غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير.ووقع رئيس 
اتحاد بلديات الفيحاء احمد قمر الدين ورئيس غرفة التجارة الدولية 
لطريق الحرير لو جيان شــونغ االتفاقية بحضور سفير الصين في 
لبنــان وانغ كيجيان، رئيس غرفة تجارة طرابلس توفيق دبوســي، 
وعدد مــن الفعاليات. ونوه القصار بانضمــام االتحاد لتحالف مدن 
الغرفة، مشيراً إلى “األهمية الخاصة لطرابلس التي نوليها اهتماماً 

خاصاً لما تتمتع به من مقومات وامكانات هائلة”.
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مراسيم للتنقيب عن النفط والغاز

نظمت الجامعة االميركية للتكنولوجيا ورشة عمل في بيت الحامي 
في بيروت حول اتفاقيات التراخيص لشــركات البترول ومشاركة 
االنتاج بين الدولة والشــركات العالمية، وذلك بالتعاون مع جامعة 
Aberdeen االســكتلندية، وبرعاية وزير الطاقة والمياه ســيزار 

ابي خليل.
اســتهلت ورشة العمل بكلمة للوزير ابي خليل، القاها ممثله رئيس 
هئيــة إدارة قطــاع البترول، وليــد نصر، فند فيهــا المراحل التي 
شــهدها لبنان خال الســنوات الماضية وصوالً إلصدار مراســيم 

التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية.

شركة نويس تكّرم الّصحافة

دعــت شــركة نويس للعاقات العاّمة حشــداً مــن الّصحافيين إلى 
لقائها الّســنوي في مطعم ســتيريو كيتشــن في شــارع باستور في 

منطقة الجّميزة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقــد حضر اللّقاء أكثر من 150 شــخصاً مــن مقدّمين صحافيّين 
وشــخصيّاٍت إعاميّة بــارزة، قاموا بتمثيل كافّة وســائل اإلعام 
اللّبنانيّة، بما في ذلك الّصحف والمحّطات التّلفزيونيّة واإللكترونيّة، 

فضاً عن شركات تمثيل إعاني.
ومــن خال هذا الجّو المرح، أعربت شــركة نويــس عن تمنيّاتها 

بعيد مياد سعيد وسنة جديدة مزدهرة للّصحافة في لبنان.

ليلة الموسيقى العربية

رعى بنك لبنان والخليج ليلة موســيقية بقيــادة نداء أبو مراد ضمن 
مهرجانات “ بيروت ترنّم”، التي احتضنتها كنيســة مار الياس في 
القنطاري. وانطلق المهرجان الذي وصل الى دورته العاشــرة هذا 
العام بداية شــهر كانون األول/ديسمبر 2017، وستمر حتى الثالث 
والعشــرين منه. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك 
لبنان والخليج، مديره العام سامر عيتاني: يعد هذا المهرجان فرصة 
لمختلف أطياف المجتمج اللبناني للتاقي واالستماع إلى الموسيقى 
الكاسيكية العربية لنشد المحبة والسام في ارجاء مدينتنا بيروت. 
مؤكداً ان بنك لبنان والخليج سيســتمر في دعم مختلف النشــاطات 

الثقافية، اإلجتماعية والرياضية.

لين حايك تحيي ريسيتااًل ميالديًا

احيــت نجمة فويس كيدز لين حايك باالشــتراك مــع االب القاضي 
اندره فرح ريســيتال ميادي فــي مطرانية بيروت للروم الكاثوليك 
بحضور حشد كبير من المشاركين ومشاركة المتروبوليت كيرلس 
بســترس ووجوه سياســية وقضائية وعســكرية وجمهور كبير من 

الشبان واالطفال.
والافت ان لين اشعلت الجماهير الذي صدحوا الكنيسة بالتصفيق.

مــن ناحيته، االب فرح رنم نخبة من التراتيل الميادية البيزنطية . 
وقد شارك في هذا الحفل الموسيقي بعض من اعضاء جوقة القديس 

استيفانوس البطريركية.
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FNBتعاون بين الجامعة اللبنانية و

وقعــت ادارة الجامعة اللبنانية بروتوكــول تعاون مصرفي ومالي، 
لمدة ثاث ســنوات قابلة للتجديد، مع فرست ناشونال بنك، بعدما تم 
اختياره من بين مجموعة مصارف محلية لتلبية حزمة من الخدمات 
الماليــة والتمويليــة لصالــح الجهــاز االداري والتعليمي والطاب 

المنتسبين الى الجامعة.
وتم التوقيع على االتفاقية من قبل رئيس الجامعة الروفيســور فؤاد 
أيــوب ورئيــس مجلــس االدارة ومدير عــام FNB رامي النمر، 
وذلــك خال حفل خاص في مبنــى االدارة المركزية للجامعة في 

منطقة المتحف.

“سلسلة الحب” الحوارية

ضمــن برنامج ألفا للمســؤولية المجتمعية “ألفا مــن أجل الحياة”، 
 Chain of Love - ُعقدت حلقة حوارية بعنوان سلســلة الحــب
ضمــت مســؤولي الجمعيات الســبعة التي تدعمهــا “ألفا” ضمن 

برنامجها للمسؤولية المجتمعية.
وهدفــت الحلقــة الحواريــة إلــى اإلضــاءة على أحد عشــر عاماً 
من التعــاون والصداقة وقصــص النجاح التي حققتهــا “ألفا” مع 
الجمعيــات. كمــا تطــّرق الحوار إلــى التحديات التــي تواجه هذه 
الجمعيات وكيفية تعزيز التعاون مع “ألفا” في سبيل دعم االندماج 

وتحقيق المساواة.

ROADSTER DINNERحفلة الوداع لـ

 ،ROADSTER DINNERأقيمت حفلة وداع في األشــرفية لـ
فقد شــارك عــدد مــن الذواقــة المؤثرين علــى وســائل التواصل 
االجتماعــي وأصحاب المدونــات المتخّصصين في نمــط الحياة، 
والزبائن األوفياء، والشــخصيات اإلعامية. وحقّقت هذه األمســية 
نجاحاً كبيراً، حيث عادت بالحضور إلى حقبة أبصرت النور للمرة 
األولى في هذا المطعم عندما فتح أبوابه في شــارع شارل مالك في 

بيروت قبل 19 عاماً.
ولوداعه، سادت في الفرع للمّرة األخيرة، أجواء مستوحاة من حقبة 

الستينات والسبعينات في أميركا، البتكار تجربة استثنائية بالفعل.

بنك عوده وجامعة القديس يوسف
فــــي إطــــار 
التعاون القائــم 
بين بنك عـوده 
مـعــــــة  وجـا
الـقـديــــــــس 
يــوســــــف، 
ُعقدت طاولــة 
مســـــتـديــرة 
حاور خالهــا 

طاّب من الجامعة المدير العام للبنان في البنك مارك عوده، وذلك 
فــي حضور نائب رئيس الجامعة للشــؤون األكاديمية توفيق رزق 
وعدد من العمداء والمدراء في الجامعة. وكان اللقاء مناسبة لإلعان 
عن منح جامعيّة مقدّمة من البنك لســبعة عشــر طالبــاً وطالبة من 
جامعة القدّيس يوســف. وأشار عوده في كلمته إلى أن “المؤّسستَين 
تتشاطران األهداف نفسها: االستثمار في طاّب بارزين وتزويدهم 
اإلمكانات الضروريّة للبدء بحياة مهنية مســتقّرة وواعدة”، مضيفاً 
أّن خيــر عبارة يمكن أن توصف بها هاتان المبادرتان هو الشــعار 

الذي أطلق عليهما: “الطموح إلى التكريم لمستقبل أفضل”.
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“بيمو” يرعى تخرج طالب “هبا”

احتفل بنك بيمو الســعودي الفرنســي، بالتعاون مــع المعهد العالي 
إلدارة األعمــال “هبــا”، بتخريج اثنان وتســعون طالباً، حيث كان 

الراعي الرسمي لتخريج الدفعة الحادية عشر من طابها.
ويؤمن بنك بيمو الســعودي الفرنسي إيماناً كبيراً في ان قدرة الجيل 
المثقــف على بنــاء بيئة مثقفة صحيــة، قادرة على رســم خطوات 
إعــادة إعمار ســورية كما كانت وأجمل، فــكان إصرار البنك على 
دعم مجتمعه بأشــكال مختلفة. وأوضحت إدارة بنك بيمو السعودي 
الفرنســي، أنه وانطاقاً من هذا اإليمان ومن المســؤولية االنسانية 
واإلجتماعية، ارتأت تقديم كل الدعم واإلمكانات لجيل الشباب الذي 

سوف يكون له دور مهم في إعمار سورية.

عيد الميالد مع جوقة الفرح

احتفلت MTN بمناسبة أعياد المياد المجيدة ورأس السنة الجديدة 
بطريقة مميــزة هذا العام، حيث قامت برعاية العرض المســرحي 
“بروفا المياد” الذي قدمته جوقة الفرح  على مســرح دار األســد 
للثقافة والفنون بدمشــق، لنشر الســعادة والبهجة في قلوب الجميع. 
وتميز العرض بروعته وتميزه الفني، حيث َغنت جوقة الفرح التي 
تَضم 120 مرتاً و15 عازفاً ألجمل أغاني العيد. وأضاف العرض 
المسرحي، بمشاركة نخبة من الفنانين السوريين، هم وفاء موصللي 
ومحمد خيــر الجراح وجمال العلي ومعن عبد الحق ومازن عباس 
وجيانا عنيد وســامر الجندي، قيمة فنية فريدة للجوقة، كما استطاع 
كاً من المؤلف ميشيل نصر هللا والمخرج عروة العربي من تسليط 

الضوء على أهمية مساعدة المحتاجين والمساكين في هذا العيد.

“منكبر فيكم ونتشارك النجاح”
عنوان  تحــت 
فيكم  “منكبــر 
ك  ر نتشـــــا و
لنجـــــاح”،  ا
قامــــت إدارة 
بيمــــو  بـنــك 
الســــعــودي 

الفرنســي بتكريــم 33 خريجاً من طــاب برنامج الريــادة - دبلوم 
التدريــب المصرفي، البرنامج الذي تم تقديمه بالتعاون مع “األمانة 
السورية للتنمية”، بهدف تطوير الشباب الجامعي، حيث تم تقديم 60 
ساعة تدريبية تناولت أساسيات العمل المصرفي وأقسامه، تم تقديمها 
من قبل مدراء اإلدارات والوحدات واألقسام. وحضر حفل التكريم 
إدارة البنك التي أكدت على ضرورة دعم جيل الشــباب معتبرةً إياه 
أمل ومستقبل سورية، موضحةً أنها ارتأت تقديم الدعم واإلمكانات 

لجيل الشباب الذي سيكون له دور مهم في إعمار سورية.
يذكر أن بنك بيمو السعودي الفرنسي حرص على دعم عدة برامج 
تعليمية، منها منحة المرحوم جورج عبجي للدراسات العليا ومنحة 

المرحوم الدكتور أسامة األنصاري.

استراتيجية عالمة MTN الجديدة
بمناســبة تبنــي 
مجمــــوعــــــة 
MTN العالمية 
اســــتـراتيجيــة 
لعامتها  جديدة 
التجاريـة “حياة 
أكثر إشــراقاً”، 
 MTN نَّظمــت

ســورية ورشــة عمل مكثّفــة في مدينة دمشــق، لعــرض تفاصيل 
االســتراتيجية الجديــدة وآلية تطبيقها. وافتتح الورشــة المدير العام 
التنفيذي، زياد سبح، متحدثاً عن االستراتيجية الجديدة التي تَحرص 
على مشــاركة كافة إدارات MTN بفروعها المتنوعة في أي قرار 
تتخذه الشــركة لتحقيق رؤية شــاملة، تعود بالمنفعة على موظفيها 

ومشتركيها على حد سواء.
بعد ذلك، تحدث مدير إدارة التسويق غياث بازرباشي، عن العامة 
التجارية الجديدة ورؤيتها في الوصول لقيادة العالم الرقمي. وتَطرق 
للحلّــة الجديدة للعامة وكيفية تبنيها من حيث الشــكل والمضمون، 

وآلية تطبيق االستراتيجية الجديدة على أرض الواقع.
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تدريب وتوظيف كوادر بشريةحضور مميز في ميديا تكس 2017

انطلقت في العاصمة دمشــق فعاليات معــرض ميديا تكس 2017 
لإلعــام واإلعان بمشــاركة وزارة الســياحة وتنظيم المؤسســة 
العربيــة لإلعــان وشــركة مســارات، وذلك بحضــور مميز من 
الوســائل االعامية واالعانية المختلفة. وشاركت وزارة السياحة 
في هذا المعرض من خال عرض الفواصل الترويجية التي تروي 

قصص جمال سورية وحضارتها.
وأكــد وزيــر اإلعام المهندس محمــد رامز الترجمــان أن تطوير 
اإلعام هو مســؤولية الجميع، مشــيراً إلى أن هذا المعرض يحمل 
رســالة حضارية بأن ســورية بالرغم من كل هذه السنوات القاسية 
التي مرت عليها، وبكل هذا العدوان وهذا االستهداف البغيض، هي 

قادرة على النهوض والبناء وتبقى دوماً هي قبضة الحياة.

الشؤون  وزير  ووقع 
والعمل  االجتماعيــة 
ريمه قادري والرئيس 
الشــام  لبنك  التنفيذي 
أحمد يوســف اللحام، 
الــوزارة  مقــر  فــي 
بدمشق، مذكرة تفاهم 
نصت على التنســيق 

والتعاون والعمل على تدريب وتوظيف الكوادر البشرية.
تهــدف المذكرة إلى إيجاد المناخ المائم لســوق عمل أكثر نشــاطاً 
وتوفير فرص عمل وتدريب مناســبة، حيث ستقوم الوزارة بتزويد 
بنك الشام بقوائم عن المتعطلين الباحثين عن عمل سواًء من يملكون 
التجربة العملية السابقة أو أصحاب القدرة على العمل، وذلك ضمن 
االختصاصــات المطلوبة. وســيقوم البنك بتزويــد الوزارة بفرص 
العمــل والتدريــب وبرامج بنــاء القدرات المتاحة بمــا ال يتعارض 
مع أحكام الســرية المصرفية وبنســبة محددة مــن إجمالي التدريب 
الســنوي المعتمد لدى البنك، وكذلك إعطاء األولوية بفرص العمل 

قدر اإلمكان لمن اتبع برامج التدريب.

“البركة سورية” يحصد جائزتين

فــي خطــوة جديــدة تؤكد موقعــه الريادي فــي القطــاع المصرفي 
الســوري، تسلم الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد عبد هللا 
حلبي جائزتي أفضل بنك إسامي وأفضل مؤسسة مالية ملتزمة في 
المسؤولية المجتمعية للمصارف اإلسامية لعام 2017 في سورية، 
وذلــك خال حفل توزيع جوائــز المال واألعمال اإلســامية الذي 
أقيــم في مدينة دبي بحضور عدد كبير مــن قيادي وخبراء صناعة 
الصيرفة والتمويل اإلساميين من مختلف أنحاء العالم. وقال الرئيس 
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: إن الفوز 

بهذه الجوائز المرموقة يحفزنا على مواصلة العمل الجاد.

اآليزو لـ“سورية الدولي اإلسالمي”

تسلم الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسامي عبد القادر الدويك 
بحضــور رئيس مجلس اإلدارة الدكتور عزيز صقر، شــهادة ترقية 
نظــام إدارة الجودة اآليزو )ISO 9001:2015( من مدير المنح في 
شــركة SGS ميس األشــهب، بحضور ممثلين عن الشركة المانحة 
وعدد من مديري البنك. وتقدمت األشــهب بالشكر إلدارة البنك على 
التعاون الكبيــر الذي لوحظ أثناء عملية التدقيق ليكون بنك ســورية 
الدولــي اإلســامي ضمن قائمــة البنوك القائل التــي حصلت على 
هذه الشــهادة العالمية. وقال الدويك: إن الحصول على شهادة الترقية 
لآليزو يعكس االهتمام والحرص على تطبيق السياسات واإلجراءات 

الواضحة والسليمة التي يعمل وفقها البنك منذ انطاقته عام 2007.
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مؤتمر لمنظمة التجارة العالمية

افتتح رئيــس جمهورية األرجنتين، ماريســيو ماكــري، المؤتمر 
الــوزاري الـــ11 لمنظمة التجــارة العالمية، الذي عقد بمشــاركة 
رؤســاء كل مــن البرازيل وأوروجــواي وباراجــواي إلى جانب 
وزراء ورؤســاء وفود مــن 164 دولة األعضاء في المنظمة، في 
العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس، حيث تم مناقشــة عدة قضايا، 
منها موضوع النفاذ إلى األســواق للسلع غير الزراعية وما يتعلق 
بهــذا األمر من خفض الرســوم الجمركية والتجــارة اإللكترونية، 
إضافة إلى الشــفافية في تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز 
الفنية أمام تسهيل حركة التجارة، إلى جانب تيسير تجارة الخدمات 

وتدابير الوقاية العاجلة.

المقر الرئيسي لبنك أبوظبي األول

تم افتتاح المقر الرئيســي لبنك أبوظبــي األول، أكبر بنك في دولة 
اإلمــارات، والكائــن في مجمــع األعمال في منطقــة منتزه خليفة 
في أبوظبــي، وذلك خال الفعالية الخاصة التي أقيمت بمشــاركة 

اإلدارة العليا.
وقــام رئيــس مجلــس إدارة البنــك، طحنــون بن زايــد آل نهيان، 
بالكشــف عن حجر األســاس خال افتتاح المقر الرئيســي الجديد 
جنبــاً إلى جنب مع الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالحميد ســعيد، 
بحضــور أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وعدد من موظفي 

البنك. واختتمت الفعالية بجولة عامة في الفرع.

الممارسات المثلى لسالمة الغذاء

نظمت “بويكر”، الشــركة الرائدة في خدمات الصحة العامة على 
مســتوى الشــرق األوســط، وبلدية الريان ممثلة بــادارة “الرقابة 
البلدية” ورشــة عمل بعنوان “تطبيق معايير السامة الغذائية في 
المطاعم والمؤسسات الغذائية - نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط 
التحكم الحرجة” )الهاســب - HACCP( للمختصين من مختلف 
الوجهــات المعنية بقطاع األغذية والمشــروبات فــي قطر، وذلك 
بحضور مديرة شــركة بويكر في قطر، كارال غالب، ورئيس قسم 

الرقابة الصحية في بلدية الريان ماجد برهان الزيدان.

بنك مسقط يحتفي بذكرى تأسيسه

احتفى بنك مســقط ، بذكرى تأسيسه “الخامسة و الثاثين”، حيث 
نظــم احتفاليــة في المقــر الرئيســي للبنك، تحت رعاية مستشــار 
السلطان، شــهاب بن طارق آل سعيد. ويأتي تنظيم هذه االحتفالية 

تتويجاً لمسيرة 35 عاماً من اإلنجازات.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عبدالرزاق بن علي بن عيسى: 
لقد شــهدت مســيرة بنك مســقط العديد من الخطــوات الهامة التي 
ساهمت ليصبح اليوم الصرح المصرفي الرائد في السلطنة، ومن 
فرع واحد في عام 1982 وصلنا اليوم إلى أكبر شبكة في السلطنة 

تشمل 156 فرعاً.
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الكريسماس في فندق قصر عجمانوكاالت ترويج االستثمار وأهميتها

فــازت دولة اإلمــارات العربية المتحدة بمنصــب نائب الرئيس في 
انتخابات اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لهيئات ترويج االستثمار 
WAIPA، والتــي عقدت علــى هامش الدورة 22 مــن “المؤتمر 
العالمي لاســتثمار 2017”، الذي اســتضافته مؤسسة دبي لتنمية 
االستثمار، على يومين. وتولى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية 
االســتثمار، فهــد القرقاوي منصب نائب رئيــس WAIPA، وذلك 

خال انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للفترة 2017 - 2019.
وتعمل “الجمعية” على تأسيس روابط في مجال تشجيع االستثمار، 

وذلك من خال العمل عن قرب مع منظمات دولية.

ســادت روح األعياد فــي كافة أرجاء فندق باهــي قصر عجمان، 
بعدما تمت إضاءة شــجرة الكريســماس في الفنــدق، وذلك خال  
احتفالية مبهرة، حضرها أكثر من 300 شخص من الضيوف ومن 

كافة الجنسيات وكل األعمار.
وقد احتشد الحاضرون ليشاهدوا إضاءة الشجرة التي وضعت في 
بهو الفندق، وليشــاركوا في الغناء مع الكورس أغنياتهم المفضلة 
للكريسماس. وتمثل شــجرة الكريسماس البديعة، القطعة الرئيسية 

في بهو فندق باهي قصر عجمان.

اجتماع حفل غداء عيد الميالد

اســتضاف منتدى األعمال البحريني البريطانــي فعالية غداء عيد 
المياد الســنوي بحضور ضيف الشــرف، السفير البريطاني لدى 

مملكة البحرين سايمن مارتن.
وللمناســبة، ألقــى مارتن كلمة قال فيها: “نحن ســعداء جداً لتبادل 
الخبــرات مع الزماء هنا في البحرين، وبالمبادرات التي تســاعد 

على مساعدة بعضنا البعض كأصدقاء”.
أضاف الســفير البريطاني قائاً: “إنني أؤمن بأن مشاركة القطاع 
الخاص في تطوير البنية التحتية لوسائل النقل، هي أساسية لنجاح 

االقتصاد على المدى الطويل”.

 “قمة المعرفة 2017”

اختتمــت في دبي فعاليات قمة المعرفــة التي عقدت في مركز دبي 
التجاري تحت شعار )المعرفة ... والثورة الصناعية الرابعة( والتي 
نظمتها مؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم للمعرفــة بالتعاون مع 
برنامــج األمم المتحدة اإلنمائي، وشــارك فيها أكثــر من 105 من 
المتحدثين والخبراء. وقد استضافت القمة أكثر من 23 دولة لمناقشة 

عوامل التأثير الحاصلة بفضل تطورات الثورة الصناعية الرابعة.
كما استعرضت مؤشر المعرفة العالمي، وناقشت من خال منصة 
معرفية عالمية شــاملة تاريخ الثورات الصناعية ودورها في تغيير 
حيــاة البشــر. وحضرتها نخبة من صناع القــرار والعقول المفكرة 

والرواد المعنيين بنشر المعرفة في شتى المجاالت.
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اتفاق تعاون في االعالم المالحي

وقــع رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
إســماعيل عبد الغفار إســماعيل، ومنصة مراســي نيوز اإلماراتية 
المتخصصة في اإلعــام الماحي بروتوكــوالً للتعاون اإلعامي 
والترويج، الذي يسعى إلى تسليط الضوء على القدرات واإلمكانات 
االقتصاديــة الكبيــرة التي يمتلكهــا قطاع الماحــة العربي والدور 
االســتراتيجي الــذي تقوم بــه األكاديمية العربيــة باعتبارها إحدى 
أهم المؤسســات التعليمية التي ترفد هذا القطاع بالكوادر البشــرية 
المؤهلــة والمدربة بأعلى المعايير العلميــة والعملية، وضمن إطار 
سعي األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المستمر 
لتوطيد أواصر التعاون التي تتطلع دائماً إلى آفاق مســتقبلية جديدة. 
تأتــي االتفاقية لتحقيق شــعار: نحو قطاع بحــري عربي متكامل، 
عنوانه االبتكار وثقافته التميز، ليســتفيد من القــدرات الكبيرة التي 
تمتلكها المنطقة العربية على صعيد الموقع الجغرافي االستراتيجي 
والبنيــة التحتية الماحيــة المتقدمة والقادرة على أن تشــكل رافعة 

شاملة القتصادات المنطقة العربية.
تم توقيع االتفاقية في مقر األكاديمية بأبي قير في اإلســكندرية، من 
قبــل رئيس األكاديمية العربية للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
إســماعيل عبد الغفــار، الذي قال: إنه لطالمــا احتاج قطاع الماحة 
العربــي، إلــى ذراع إعامية متخصصة ومهنية، تنقــل للعالم الكم 
الكبير من النجاحات واإلنجازات التي تمتلكها الدول العربية في هذا 
المجال، وهو ما دفعنا لتوقيع بروتوكول التعاون مع منصة مراسي 

نيوز، بعد النجاح الكبير الذي حققته.
وحضر التوقيع  مدير العاقات العامة واالتصال في شركة تاكتكس 
لإلدارة التسويقية مدير تحرير منصة مراسي نيوز اإلعامية عفت 
فوزي مصطفى،  وبحضور نائب رئيس األكاديمية للشؤون البحرية 
محمد عبد الســام داوود، وعميد كليــة النقل البحري والتكنولوجيا 
محمــد الســايح ومديــر إدارة اإلعــام معتز خمــس، ومدير تنمية 
األعمال البحرية باألكاديمية العربية ســارة آل سعود إلى جانب وفد 

من كبار المسؤولين لدى األكاديمية.

تابت رئيسًا لهيئة المعماريين العرب

عقدت الجمعية العامة لهيئة المعماريين العرب في اتحاد المهندسين 
العرب، اجتماعها الســنوي في مقر نقابة المهندسين االردنيين في 

العاصمة عمان.
وقــــد تــم انتخــاب رئيــس اتحاد المهندســين اللبنانييــن، النقيب 
المعمار جاد تابت، رئيســاً جديداً لهيئــة المعماريين العرب، خلفاً 
للدكتــور انطــوان شــــربـل، كذلك، تــم انتخاب اعضــاء اللجنة 

التنفيذية للهيئة.

معرض “تكنو 2017”

افتتــح رئيــس مجلــس اإلدارة والـرئـيــس التنفيـــذي لمجموعــة 
موانــئ دبي العالميــــة ورئيــس مؤســســـة الموانـئ والجمــارك 
والمنطقــــة الـحــــــرة ســلطان أحمد بن ســليّم، فعاليات معرض 

“تكنو 2017” في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
يذكــر ان المعــرض الذي يضــم قطاعات مختلفة فــي الصناعات 
التحويليــة والمعادن واآلالت، قد اســتقطب أكثر من 94 عارضاً 

دولياً، و7 عارضين محليين.
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انطالق قمة ريتروفيت تيك أبوظبي

انطلقــت أعمال قمة ريتروفيت تيك أبوظبي، تحت رعاية شــركة 
أبوظبــي للتوزيــع وهيئــة مياه وكهربــاء أبوظبي وشــركة العين 
للتوزيع بينما تولت شــركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة تنظيم 

هذه القمة.
وتــرأس القمة المدير التنفيذي لشــركة كيو انترناشــيونال، هولي 
تشــانت، بينمــا ألقى الكلمة االفتتاحية، ســفير برنامج ترشــيد في 
شــركة أبوظبي للتوزيــع، حميد علي الشامســي، حيث ركز على 
الخطــوط العريضة لبرنامج ترشــيد وإطار عمــل مبادرة كفاءتي 

الخاصة بسوق أبوظبي لشركات خدمات الطاقة.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لشــركة Wattaqa، ســتيفان 
لــي جنتي، الدروس المســتفادة من برامج كفاءة اســتخدام الطاقة. 
وتضمنــت القمة العديد من الحلقات النقاشــية، كانــت أولها، حلقة 
نقاشــية مالية تناولت موضوع تمويل اســتثمارات كفاءة استخدام 
الطاقة للمبانــي الحالية. أما الثانية، فكانــت حلقة صناعية تناولت 
كيفيــة تعزيز تصميــم المباني وأداء األصول من حيث اســتهاك 
الطاقة. وأما الحلقة الثالثة، فتناولت الفرص والتحديات التي تواجه 

التطبيق اإلستراتيجي لمشاريع التعديل التحديثي.
وقد قدمت قمة ريتروفيت تيك أبوظبي منصة مثالية للحاضرين تتيح 
لهــم بناء العاقات وتبادل األفــكار والوصول إلى فرص األعمال 
عبــر واجهة “ACMi+” التي تســمح بالعديد من االســتراحات 
الهادفــة إلقامة العاقــات مما يوفر بيئة تعليميــة ديناميكية وفعالة 

وذات صلة بالواقع.

شهادات تقدير لشركات ناشئة

شــهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي األول من نوعه في منطقة 
الشرق األوســط، حول نمط الحياة اإلسامي، منح شهادات تقدير 
لعشر شركات ناشئة شاركت في فعاليات البرنامج، وذلك في حفل 
خــاص أقيم في مركــز دبي التكنولوجي لريــادة األعمال )ديتك(، 
وهو أكبر حاضنة تقنية في منطقة الشرق األوسط، والمملوكة من  

سلطة واحة دبي للسيليكون.
ويهدف البرنامج، إلى تعزيز الوعي بقطاع نمط الحياة اإلسامي، 
والتعريــف بمنتجاتــه وآليات عمله، وذلك مــن خال ورش عمل 

وجلسات تدريب للشركات الناشئة.

تعزيز الشركات اإلماراتية في فيتنام

اختتمــت مؤسســة دبي لتنمية الصــادرات، زيارتهــا التجارية إلى 
فيتنام، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تمكين المصدرين 
والمصنعيــن في دولة اإلمــارات العربية المتحدة مــن التعامل مع 
األســواق ذات النمو المرتفــع، بحيث تتمكن مــن تصدير خدماتها 
ومنتجاتها إلى تلك األسواق، األمر الذي يعزز من أهميتها  كمركز 
عالمــي وبوابة للتصدير وإعادة التصدير إلى األســواق الخارجية. 
وتعد واحدة من 25 االقتصادات األســرع نمواً على مستوى العالم، 
حيــث نما الناتــج المحلي اإلجمالي في فيتنــام بواقع 7.5 % خال 
الربــع الثالث مــن عام 2017. وتعد أيضاً بوابة ممتازة للشــركات 
اإلماراتية التي تســعى إلى دخول االقتصادات األصغر حجماً، مثل 

دولة الوس، وكمبوديا.
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Sanad Tickets 2رعاية ذهبية لـ

قدم بنك الشــام الرعاية الذهبية لمشروع Sanad Tickets2، الذي 
يهــدف إلى تقديم دورات تدريبية تقنية ومهنية وعلمية للشــباب من 
عمــر 18 حتى 30 ســنة، كٌل وفــق اختصاصه الجامعــي. ويقدم 
المشــروع، 924 مقعداً مجانياً لدورات تخصصية عالية المستوى، 
بهدف الوصول إلى شباٍب متميز قادر على خدمة مجتمعه باحترافية 
عالية. وقد أعرب فريق ســند التنموي عن بالغ شــكرهم وتقديرهم 
لبنك الشام على رعايته ودعمه لمبادراتهم ومشاريعهم منذ انطاقة 
الفريق، مشــيدين بتعاون البنك المستمر وإسهامه في تحقيق أهداف 
الفريــق الرامية إلى مســاندة الشــباب وتنمية إمكانياتهــم وقدراتهم 

وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

معارض مجموعة مشهداني الدولية
صرح مدير عــام مجموعة 
مشــهداني الدوليــة، خلــف 
مشهداني، أنه مع بداية العام 
2018، ســتنظم المجموعة 
باقتها الجديدة من المعارض 

وهي كالتالي:
- ملتقــى رجــال وســيدات 

األعمال الخامس
- المعرض الدولي الخامس 
لخدمات الشــركات ورجال 
األعمال )سيرفكس 2018(

- المعــرض الدولي الثانــي للمواد األولية ومســتلزمات اإلنتاج - 
)روميكس 2018(

- معرض سورية الدولي للبترول )سير بترو(
- معــرض ســورية الدولي لإلعــام واإلعان وتقنيــات الطباعة 

)Media Expo Syria( الحديثة ومستلزماتها
وباالضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة مشــهداني الدولية عن نيتها 

تنظيم معرض دولي خاص بالباستيك والصناعات الباستيكية.

عربيد رئيسًا للمجلس االقتصادي

انتُخب شــارل عربيد رئيســاً للمجلـس االقـتـصـادي واالجتماعي 
في لبنان، وسعد الديـن حميدي صقر نائبــاً له.

وشــدد عربيد في كلمة القاها، أن من يتبوأ هذا المجلـــس عليه ان 
يقتصد من الجلوس وأن يكّون مشاريع ينفذّها المجلس ويستثمرها، 

كما أكد التزامه بأن يكون المجلس مؤثراً بمساره.
وقــال عربيد: “إننا نطمح ان نؤثّر باالقتصاد وال نتأثر بالسياســة 

وان نكون هيئة واعدة بوحدتها”.

“عزّام” تتسّلق أعلى قّمة في أالسكا

في ظّل برنامج حافل هذا العام لتسلّق أعلى 7 قمم في العالم، كأول 
امرأة لبنانية، سافرت جويس عّزام لوالية أالسكا األميركيّة لمواجهة 
تحٍد أخذته على عاتقها، وهو التغلّب على كل الّصعوبات والعوائق 
المناخيّة االســتثنائيّة لتسلّق جبل Denali، حيث يعد أعلى قّمة في 
قاّرة شــمال أميركا الذي يبلغ ارتفاعــه 6190 م. وبعد تحقيقها لهذا 
اإلنجــاز، تكون عــزام، قد حقّقت حلمها بأن تكــون أّول لبنانيّة في 
طريقهــا إلكمــال تحــدّي Explorer Grand Slam، وهو كناية 
عن تســلّق أعلى 7 قمم فــي العالم والوصول الى القطب الّشــمالي 
والجنوبّي بواسطة الّزالجات. واستمّرت رحلة جويس 20 يوماً، إذ 
 West تسلّقت مع فريق من المغامرين الدّوليين صعوداً عبر مسلك
Buttress، الذي يمتاز بمنحدراٍت قاســية مــن 40 إلى 45 درجة 

بخاّصٍة بعد علّو 4300 م.
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“تومسون رويترز” تحتفل في اإلسكندرية

احتفلــت “تومســون رويتــرز”، المــزود العالمــي للمعلومــات الذكية للشــركات 
والمحترفين، بذكرى تأســيس أول مكتب دولي لها في مدينة اإلســكندرية قبل 150 
ســنة، وذلك في حفــل خاص تم تنظيمه بجانــب الهرم األكبر فــي الجيزة. وحضر 
الحفل ممثلين حكوميين من وزارة االقتصاد والمصرف المركزي وعدد من أعضاء 
البرلمان المصري وممثلة الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية السيدة هبة الصيرفي 

وممثلي وسائل اإلعام المحلية والدولية.
قبل 150 ســنة، كان بول جوليوس رويترز يديــر وكالة من لندن قدمت المعلومات 
المالية واألخبار الدولية الهامة باســتخدام قنوات االرســال البرقي الحديثة. وفي ذلك 
الوقــت، كان اإلرســال البرقي عبارة عــن تكنولوجيا مذهلة وخارقــة. فالمعلومات 
التي كان من الممكن نقلها عن طريق الســكك الحديدية أو الســفن أو الحمام الزاجل، 
أصبحت متاحة بشكل فوري للجميع حول العالم. لقد أدخل اإلرسال البرقي تحوالت 
جذرية في األسواق المالية والتجارية واالقتصادية آنذاك، هذا فضاً عن تأثيرِه الكبير 
في المشهد السياسي. وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر، تحولت خطوط اإلرسال 
البرقــي تحــت الماء إلى حقيقــة وهو ما مكن “رويترز” من توســيع عملياتها حول 
العالم. وقد أسست “رويترز” أول مكتب ارسال برقي لها في اإلسكندرية قبل 150 

عاماً، وهو أيضاً أول مكتب للوكالة في الشرق األوسط.
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ال يكف�ي رفع ش�عار العلم والثقافة لمحارب�ة التطرف والعنف. فم�ا ال نفهمه هو 
اإلصرار على تجاوز المش�كلة الحقيقية التي تؤدي الى التطرف وممارساته العنفية 
في المجتمع. التطرف ال تكبحه اس�تراتيجية وطني�ة  للدولة وال هيئات المجتمع 
المدن�ي وجمعيات�ه، وال حتى الجامعات والمؤسس�ات البحثية، م�ا لم نحدد أصل 
المش�كلة في البنية اللبنانية وتركيبها المجتمعي الطائفي، وما يدخل على البلد 
من أفكارمتطرفة تنمو وتتطور في ظل اإلنكشاف للخارج ونقص المناعة الوطنية. 
ل�ذا أي�ًا تكن العناوين التي يس�تند إليها المعنيون لمحاربة العن�ف والتطرف، فإن 
نتائجها لن تكون إيجابية ما لم تعمل الدولة والتربية على تعديل المناهج الدراسية 
وإخ�راج بع�ض موادها م�ن دائرة اإللتب�اس، وما لم يعم�م النقاش ف�ي المدارس 

والجامعات حول مواجهة العناصر التي تأخذ شبابنا وطالبنا الى التطرف.

لي�س األمر مج�رد صورة ننقلها لنرفع ش�عار العل�م والثقافة لمواجه�ة التطرف. 
نق�رر مثاًل نبذ العنف من خ�الل ما يتضمنه التعليم فنكتش�ف أن بعض المناهج 
وممارس�ات التعليم تحرض على العنف، خصوصًا ما يتعل�ق بالتعليم الديني. وإذا 
كان هذا التعليم ال يعتبر أساس�يًا في مناهجنا، فإن ذلك ال يعني ان لبنان محصن 
من تأثيراته، حيث يدخل الينا ونتأثر به بطريقة غير مباشرة، وذلك من خالل التعليم 
غي�ر الرس�مي، اي األهلي المفتوح، عب�ر جمعيات دينية، واجتماعي�ة ايضًا. فحين 
نفس�ر أسباب تطرف مجتمعات أهلية معينة، علينا أن نفتش ونبحث في مناهج 
التعليم التي ال تزال تدفع الكثير من الش�باب الى أحضان التطرف والتزمت ورفض 

اآلخر، وحتى تعنيفه وتبرير قتله.

يتض�ح ان التعلي�م الديني بمضمون�ه المتداول الي�وم، وبأنواع�ه المختلفة، يأخذ 
الش�باب نحو العنف. وفي هذا التعليم يصبح المذه�ب والطائفة أقوى من الدولة 
والمؤسسات، ألن ما يتلى يذهب بالتالمذة إلى العنف وكره أبناء الطوائف األخرى، 
ويحّض المراهقين منهم على الجهاد، علمًا أن التعليم الديني في بعض المدارس، 
يتضم�ن كتبًا مؤلفة وفق مذه�ب معين من دون األخذ ب�آراء المذاهب األخرى، ما 
يزيد من عملية االختالف في الصف الواحد والمدرس�ة. وإذا كان التعليم في لبنان 
ال ي�زال أكث�ر حري�ة، اال أن كل طائف�ة لديها مؤسس�ات أقوى من الدول�ة، إذ نجد 
مئات المدارس الخاصة الدينية، جزء منها متطرف، تدرس عش�رات ألوف التالمذة 
بمنه�اج خاص، الى جانب الرس�مي، وما يمارس فيها أصبح م�ادة للتنبيه الدائم 

على االختالف بين أبناء المدرسة الواحدة والصِفّ الواحد.

مسؤولية منع التطرف والعنف ال تقع على طرف واحد، والمطلوب تفكيك البيئة الموازية 
في المدارس الدينية والجمعيات ولدى الطوائف، كي نمنع التطرف بأشكاله كافة.

مواجهة التطرف والتحريض على العنف
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