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، فإن  ي
نقاذ االقتصاد اللبنا�ن ي تعقد عىل مؤتمر باريس 4 الإ

أياً تكن الرهانات ال�ت
مكان أن يتلقى لبنان جرعة دعم  الترصف بعيداً من التضخيم هو الذي يؤسس الإ
دولية حقيقية. وإذا كان من المبكر توقع النتائج والمشاركة العربية والدولية، 
ي نيسان/ابريل 

وت واحد” �ن ي لبنان تحت مسمى “ب�ي
وما إذا كان المؤتمر سيعقد �ن

المقبل، ال بد من وضع خريطة طريق تمكن البلد واقتصاده من االستفادة من أي 
دعم دولي مرتقب، وهو أمر يستدعي عدم إغراق البلد بوعود ال يمكن تحقيقها، 
أو بتضخيم حجم الدعم المالي المتوقع تلقيه، قبل أن يحس��م عدد من الدول 
طالق  ي سيساهم بها الإ

مشاركته، وبأي مستوى، وما قيمة المنح والقروض ال�ت
ي ومشاريعه مجدداً. 

االقتصاد اللبنا�ن

ة من حشد دعم دولي تقدمته فرنسا، وهو يعلم  ة االأخ�ي ي الف�ت
تمكن لبنان �ن

ن مشاركة  ي والدولي لتأم�ي ن العر�ب أن الظروف غ�ي مؤاتية كلها عىل المس��توي�ي
متكاملة عىل طريقة مؤتمر باريس 3 الذي أمن دعماً للبنان عبارة عن منح وقروض 
ي إعادة 

بنحو 7 مليارات دوالر، تسلم منها لبنان نحو 4 مليارات، يستفد منها �ن
ي الموازنة وخدمة 

هيكلة اقتصاده، وال الدفع بمشاريع منتجة تخفض العجز �ن
الدين العام، لذا تبدو المشاركة الدولية والعربية غ�ي واضحة ح�ت اللحظة، 
ي ظل 

ة �ن ي تحت أعباء مكلفة وأمامه استحقاقات كب�ي
نح االقتصاد اللبنا�ن فيما ي�ت

نقاذ  ي يعانيها. وعليه ال يمكن الرهان عىل مؤتمر باريس 4 الإ
اكمة ال�ت االأزمات الم�ت

ي تواجهنا بإعادة 
االقتصاد والبلد ايضاً ما لم تتصدى الحكومة للمش��كالت ال�ت

تفعيل المؤسسات وإطالق ورشة شاملة لالإصالح ومكافحة الفساد، كي نتمكن 
فعالً من االستفادة من الدعم الدعم الدولي المرتقب.

رهان الدعم بعيداً من التضخيم
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األعمال التقليدي��ة والكيفية التي يقدمون م��ن خاللها عروضهم لن 
يكون لها أي مستقبل.

ووفق نائب الرئي��س التنفيذي ف��ي غارتنر لبيت ريدش��و، “باتت 
عمليات التحّول الرقم��ي وما يتصل بها من تقني��ات مثل واجهات 
برمجة التطبيق��ات APIs تحظى بأهمية كبرى ف��ي قطاع البنوك 
مقارنة بالقطاعات األخرى”، الفتاً إلى أن المؤسس��ات العاملة في 
قطاع البن��وك والخدمات المالية باتت على دراي��ة تاّمة بأن اإلبقاء 
على الطرائق الحالية إلج��راء أعمالها لن تصمد أم��ام التوجهات 
المستقبلية، وأضحى من الواجب عليها إجراء التطويرات الالزمة 

قبل فوات األوان.

أما نتائج االس��تطالع، ف��ي ما يتعل��ق بأولويات األعمال، فتش��ير 
إل��ى أن األعم��ال الرقمي��ة أو التح��ّول الرقم��ي باتت على س��لم 
األولويات في قطاع البن��وك )جاء في قمة أولوي��ات 26 في المئة 
من المش��اركين في االس��تطالع( وذلك مقابل )17 في المئة( فقط 
في القطاع��ات األخرى. وجاءت أه��داف تنمية العائ��دات وزيادة 
الحصة الس��وقية في المرتبة التالية )25 في المئة من المشاركين، 
يليها القضايا التي ترتبط بزيادة األرب��اح )12 في المئة( والتركيز 
على العمالء )11 في المئة(.  كما أشار االستطالع إلى أن رؤساء 
تقني��ة المعلومات في البنوك ومؤسس��ات الخدم��ات المالية يولون 

التكنولوجيا تغزو المصارف وتحّولها رقمية

تطوير المنظومة المصرفية
باتت عملية تطوير المنظومة المصرفي��ة تكنولوجياً، حاجة ملحة 
لمواجهة التحديات والف��رص التي تفرضها مجموع��ة من معايير 
وقواعد التحول الرقمي، وتس��ليط الضوء على كيفية التعامل معها 
وتحقيق االس��تفادة القصوى منه��ا، بدءاً م��ن عملية تبن��ي الذكاء 
االصطناع��ي ومنهجي��ات تحليل البيان��ات الضخم��ة، والهجمات 
الس��يبرانية والتهديدات الرقمية المتزايدة، إلى تح��دي بناء األطر 
التنظيمي��ة اآلخ��ذة في التط��ور بوتي��رة متس��ارعة، فض��الً عن 
صعوبات تمويل المش��اريع الصغيرة والمتوسطة وبفضل قدرتها 
على أن تصبح جزءاً ال غنى عنه من النماذج المصرفية، علماً أن 
المصارف الي��وم تعمل على إدماج آليات ال��ذكاء االصطناعي في 

شكل متزايد في نماذج أعمالها.

فكيف يس���تفيد القط���اع المصرفي العربي م���ن مقومات التحول 
الرقمي العالمي؟

ش��هدت الس��احة المصرفية خالل الس��نوات األخيرة توس��عاً في 
التكنولوجيا البنكية من أبرز مظاهرها انتش��ار البنوك اإللكترونية 
التي تعد اتجاهاً حديث��اً ومختلفاً عن البن��وك التقليدية لما تحققه من 
مزايا عديدة، نظ��راً لم��ا تقدمه من خدم��ات متنوع��ة، وبتكاليف 
منخفضة مختصرة الوق��ت والمكان. وهذه البن��وك التي أصبحت 
جزءاً م��ن البنوك التجاري��ة أيضاً أو داخلها تس��مح بقي��ام العميل 
ب��إدارة حس��اباته أو إنج��از أعمال��ه المتصل��ة بالبنك عبر ش��بكة 
اإلنترنت س��واء كان في المنزل أو المكتب وف��ي أي مكان ووقت 

يرغبه ويعبر عنها “بالخدمة المالية من بعد”.

كل المؤش��رات ت��دل عل��ى أن المصارف أم��ام منعط��ف كبير، 
فاألعمال التقليدية لن تكون قادرة على الصمود في المستقبل، وهو 
أمر أشار إليه رؤساء تقنية المعلومات في قطاع البنوك والخدمات 
المالي��ة ف��ي اس��تطالع نظمت��ه “غارتنر” ألجن��دة رؤس��اء تقنية 
المعلوم��ات 2018، والتي ش��ملت 3160 من كبار رؤس��اء تقنية 
المعلومات من 98 بلداً حول العالم في قطاعات األعمال الرئيسية، 
بما في ذلك 354 من العاملين في البن��وك والخدمات المالية. وأكد 
االس��تطالع تزايد قناع��ات المعنيي��ن بالتقنية بأن طرائ��ق إجراء 

أخذ التحول الرقمي يقتحم المصارف في شكل سريع، ومع تقدم التكنولوجيا باتت العمليات المصرفية أقل 
كلفة وأسرع وأكثر شمواًل بالعالقة مع العمالء. وإذا كانت المصارف العالمية قد اقتحمت العالم الرقمي منذ 
سنوات طويلة، فإن المصارف العربية بدأت تتقدم خطوات كبيرة في هذا المجال من خالل تحسين الكفاءة 
التي تقدمها للعمالء والجمهور في شكل مبتكر وابداعي بعيداً  التشغيلية وتبسيط اإلجراءات والخدمات 
عن الطرق التقليدية، وذلك بتوظيف التكنولوجيا بالشكل األمثل لجمع البيانات والمعلومات التي تساعد في 

تحديد األهداف وبناء االستراتيجيات.

6
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مالية فحس��ب، ب��ل تتولى أعم��االً تجاري��ة وإدارية، واستش��ارية 
شاملة، وهي تقوم بالخدمات وتسوية المعامالت، وإتمام الصفقات 
على مواقع إلكترونية لمصلح��ة المصارف التقليدية أو في ش��كل 
مس��تقل. وتظهر المنافس��ة قوية بين البنوك التجارية والمؤسسات 
المالي��ة، وبين المؤسس��ات الكبي��رة والصغيرة، ووفق��اً لذلك يقوم 
العمالء بالمقارنة بين خدمة البنوك واختيار األنس��ب منها، وإدارة 
حس��اباتهم أو إنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عبر شبكة اإلنترنت، 
س��واء كان في المنزل أو المكتب وفي أي مكان ووقت يرغبون به 

عن طريق “الخدمة المالية عن بعد”.

بدأ قطاع المصارف، يقتنع بأن األعمال التقليدية المصرفية لم تعد 
تجدي في مواكبة كل جديد، حيث باتت األعمال الرقمية أو أعمال 
التحّول الرقمي على س��لم األولويات في قط��اع البنوك، فالمناحي 
التقنية ه��ي األهم لتحقي��ق التميّز لمؤسس��ة عن باقي المؤسس��ات 
وبالتال��ي تحقيق النج��اح، ويأتي ف��ي المقدمة وفقاً الس��تطالعات 
عدة، تقنيات ذكاء األعمال BI، وتحليل البيانات على رأس القائمة 
لرؤس��اء تقنية المعلومات في قط��اع البنوك، إضافة إل��ى تقنيات 
التحّول الرقمي والتس��ويق الرقمي. وال يقتص��ر األمر على بنوك 
الخدم��ات المصرفية لألف��راد التي تراه��ن على التقني��ات المالية 
المتط��ورة لالرتق��اء بخدماتها المقدم��ة للعمالء، بل أن ش��ركات 
التكنولوجي��ا الكب��رى مث��ل “أم��ازون” و“آب��ل”  و“تنس��ينت” 
وغيرها، ب��رزت باعتباره��ا التهدي��د األكبر والمباش��ر للخدمات 

المصرفية لألفراد كما نعرفها اليوم.

ووفق دراس��ة ل�“بين آن��د كومباني” ح��ول الخدم��ات المصرفية 
لألف��راد، بالتعاون مع ش��ركة “ريس��يرتش ناو”، ش��ملت إجراء 
اس��تطالع آلراء 133000 عميل في 22 دولة، بين��ت أن حوالى 
نصف من اس��تجوبت آراؤهم في ه��ذه الدول أب��دوا انفتاحهم على 
ش��راء منتجات الخدمات المالية من ش��ركات التكنولوجيا. ويبدو 
هذا األم��ر صحيحاً في ال��دول التي تكون فيها تجرب��ة التعامل مع 
البنوك عملية مرهقة وتس��تغرق وقتاً طويالً. فعلى س��بيل المثال، 
عبر 91 )ف��ي المئة( ممن اس��تطلعت آراؤهم ف��ي الهند و81 )في 
المئة( ممن استطلعت آراؤهم في المكسيك، عن رغبتهم في إدارة 

معامالتهم المالية من خالل شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويق��ول رئي����س قس���م الخدم��ات المالية ف��ي ش�����ركة “بين آند 
كومباني” الش���رق األوس���ط جولي��ان ف��اي: إن منطقة الش��رق 
األوسط تشهد طلباً كبيراً من جانب العمالء على التعامالت المالية 
الرقمية ف��ي الوقت الذي يق��ل فيه االعتم��اد على البن��وك في هذا 
المسعى. ويمكن للبنوك الكبرى إحداث تحول في مجال التعامالت 
المالي��ة الرقمية م��ن خالل تبن��ي اس��تراتيجيات رقمي��ة مبتكرة، 
وبالتالي جعل منطقة الش��رق األوس��ط واحدة من المناطق الرائدة 

في هذا المجال.

أهمية كبرى إلجراءات العولمة ألعمالهم )7 في المئة(. ويتبين أنه 
كان من السهل التوّسع باألعمال عبر مساحات جغرافية كبيرة من 
خالل االستعانة بوسائل نقل األموال رقمياً. إضافة إلى أن عمليات 
اإلنفاق اإلضافية المخطط لها تتقدم عبر التحول الرقمي والتسويق 

الرقمي ضمن قطاع البنوك.

التكنولوجيا تتجاوز التقليدية
انطالقاً م��ن التحوالت الرقمية، ل��م يعد عمل المص��ارف يقتصر 
على النش��اطات التقليدية، بل ص��ارت تقدم معظ��م خدماتها عبر 
اإلنترنت والهواتف الذكية. بات هناك فعالً، ليس في العالم الغربي 
وأوروب��ا والوالي��ات المتحدة فحس��ب، مص��ارف رقمي��ة تجعل 
موقعها في الس��وق أكثر قدرة على المنافسة، ليس بسبب انخفاض 
تكاليفها التشغيلية فحس��ب، بل ايضاً بالس��رعة في انجاز االعمال 

وخدمة العمالء.

وقد بدأت المصارف تض��ع نصب أعينها التكيّف مع الس��لوكيات 
الجديدة للمس��تهلكين، بدءاً بمتطلبات الس��يولة والحلول الس��ريعة 
للعملي��ات واإلج��راءات. فالش��بكات الرقميّ��ة الحديث��ة س��اهمت 
في تطوي��ر الخدم��ات المصرفيّة ومنح��ت الجمهور طرق��اً بديلة 
ف��ي التعامل وعززت م��ن خدماتها ف��ي المج��االت المختلفة. وقد 
توس��عت أعمال المص��ارف الرقمية في ش��كل كبير، فانتش��رت 
البن��وك اإللكترونية الت��ي تختلف عن البن��وك التقليدي��ة بعناصر 
ومزايا عديدة، خصوصاً وأن عمليات التج��ارة اإللكترونية تغزو 
األس��واق، وهي تحتاج لمواكبته��ا بنوعية جديدة م��ن البنوك غير 
التقليدية تتجاوز نمط األداء االعتيادي وتتميز بالسرعة والوصول 
الى مختلف النواحي في وقت قصير وبكلف��ة منخفضة، حتى بات 
البعض يعتقد أن ف��ي إمكان البنوك االلكتروني��ة أن تكون مركزية 
وال داع لفتح ف��روع لها ف��ي المناطق في الدول التي يترس��خ فيها 

العمل المصرفي.

البنوك االلكترونية الجديدة
تش��كل البنوك اإللكتروني��ة موقعاً مس��تقالً، فهي ال تق��دم خدمات 

7
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وتظهر دراس��ة “بين آند كومباني” أن التعامالت المالية الروتينية 
التي يت��م تنفيذها عب��ر اإلنترنت أو م��ن خالل الهات��ف المحمول 
تنخف��ض تكلفتها بعش��رين م��رة مقارن��ة بالخدم��ات المقدمة من 

موظفي البنوك.

ففي المكسيك، على سبيل المثال، يمكن ألفضل خمسة بنوك توفير 
ما يزيد ع��ن 500 مليون دوالر أميركي ف��ي التكاليف من الفروع 
ومراكز االتصال التقليدية عبر تطبيقها ألفض��ل المعايير المحلية 

والدولية.

التحول الرقمي المطلوب
أصبح��ت الض��رورة ملح��ة اكثر م��ن أي وق��ت مض��ى لتحول 
المؤسس��ات رقمي��ا، ويعود ذلك في ش��كل أساس��ي ال��ى التطور 
المتسارع في اس��تخدام وس��ائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في 
كل مناحي الحياة س��واء كانت متعلقة بمعامالت  القطاع الحكومي 
أو الخاص او كان��ت تخص األفراد. لذلك نش��هد أن هناك طلباً من 
فئات كثيرة في المجتمع على المؤسس��ات والشركات والمصارف 

لتحسين خدماتها واتاحتها على القنوات الرقمية كافة.

فالتح��ول الرقمي ل��ه فوائد عدي��دة ومتنوع��ة ليس فق��ط للعمالء 
والجمه��ور ولك��ن للمؤسس��ات والش��ركات ايضاً، فه��و يخفض 
التكلفة والجه��د ويحس��ن الكف��اءة التش��غيليلة وينظمه��ا، كما انه 
يعمل على تحس��ين جودتها وتبس��يط االج��راءات للحصول على 
الخدم��ات المقدمة للجمه��ور، ويخلق أيضاً فرص��اً لتقديم خدمات 
مبتكرة وابداعي��ة بعيدا م��ن الط��رق التقليدية، وتعتب��ر تطبيقات 
الهوات��ف الذكي��ة ومواق��ع التج��اره االلكتروني��ة إح��دى الطرق 
الرئيس��ية للتحول الرقمي، وبمجرد تطبيق هذه المفاهيم س��يتكون 
كم هائل من البيان��ات والمعلومات التي ستس��اعد بدورها متخذي 
القرار في ه��ذه المؤسس��ات على مراقب��ة األداء وتحس��ين جودة 
التقديم��ات والخدمات. كما يس��اعد التح��ول الرقمي المؤسس��ات 
والشركات والمصارف خاصة على التوس��ع واإلنتشار في نطاق 
أوس��ع والوصول الى فئات اكبر من العمالء والجمهور ليس فقط 
في نطاق محلي في مس��توى إقليمي ودولي من خ��الل التطبيقات 

الجديدة.

القنوات الرقمية
لعل البنوك التي تس��رع ف��ي تبني قن��وات رقمية من أج��ل إنجاز 
المزي��د من المعام��الت الروتيني��ة، أي ترحيل ه��ذه الخدمات من 
الفروع ومراك��ز االتصال المكلف��ة إلى التقني��ات الرقمية، يمكنها 
أن تكس��ب ثقة العمالء وتحقق وفورات ف��ي التكاليف، األمر الذي 
سيجعلها في وضع أفضل للمنافسة مع شركات التكنولوجيا. فكلما 
زادت التعام��الت المالي��ة عبر القن��وات الرقمية، كلم��ا زاد إقبال 
العمالء على اس��تخدامها ب��دالً من خدم��ات مراك��ز االتصال أو 

الفروع. ويعززها استثمار المزيد من الموارد في تحسين القنوات 
الرقمية.

ويقول البن��ك الدولي في تقري��ره عن التنمي��ة في العال��م: العوائد 
الرقمي��ة صدر ف��ي النص��ف األول م��ن ع��ام 2016، إن��ه رغم 
االنتشار الس��ريع لإلنترنت والهواتف المحمولة والتقنيات الرقمية 
األخرى ف��ي جميع أنح��اء العالم النام��ي، جاءت العوائ��د الرقمية 
المنتظرة المتمثلة في ارتفاع معدل النمو وزيادة الوظائف المتاحة 
وتحّسن الخدمات العامة دون التوقعات، وال يزال 60 في المئة من 
س��كان العالم محرومين من االقتصاد الرقمي دائم التوسع. فمنافع 
التوس��ع الرقمي الس��ريع تنحاز إلى أصحاب الثروات والمهارات 
وذوي النفوذ في جميع أنحاء العالم، مم��ن يتمتعون بوضع أفضل 

يتيح لهم االستفادة من التقنيات الجديدة.

ويمك��ن للتقنيات الرقمية أن تع��زز االحتواء والكف��اءة واالبتكار، 
حيث يدفع أكثر م��ن 40 في المئة م��ن البالغين في ش��رق أفريقيا 
فواتي��ر المراف��ق باس��تخدام الهات��ف المحم��ول. وهن��اك ثماني��ة 
ماليين ش��خص من رواد األعمال في الصين، ثلثهم من النس��اء، 
يس��تخدمون برنامًج��ا للتج��ارة اإللكتروني��ة لبي��ع الس��لع محلي��اً 

والتصدير إلى 120 بلداً.

وأتاحت الهند هوية رقمية فريدة لقرابة مليار شخص خالل خمس 
س��نوات. ولتحقيق وعد العص��ر الرقم��ي الجديد بتحقي��ق التنمية 
تحقيقاً كامالً، يقترح البنك الدولي اتخاذ إجراءين رئيسيين، وهما: 
س��د الفجوة الرقمية عن طريق تحويل اإلنترن��ت إلى خدمة عامة، 
وتعزيز اللوائ��ح التي تضم��ن التنافس بي��ن الش��ركات ومواءمة 

مهارات العمال بما يتناسب ومتطلبات االقتصاد الجديد.

قوة التكنولوجيا وأخطارها
يق��ول الرئيس التنفي��ذي ورئيس مجل��س إدارة مجموع��ة “آي إن 
جي”، رالف هام��رس، في ملتق��ى التكنولوجيا ال��ذي انعقد أخيراً 
في أبوظب��ي، وتناول ق��وة التكنولوجيا الرقمي��ة، أن الفرص تأتي 
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الجمهور، وبين إنجاز األعمال عبر الش��بكات المتنّوعة. وبالتالي 
خفض التكاليف باالنخراط في العالم الرقمي.

الرقمنة العربية
ال ش��ك في أن عدداً من المصارف في الدول العربية قد دخل عالم 
الرقمنة، فيما مصارف كثيرة تحتاج ال��ى المزيد من االنخراط في 
ش��بكاتها. ويبدو انه ال تزال هناك عقبات تتمثل ب��أن جمهوراً في 
الدول العربية ال ي��زال يصر على التعامل بالم��ال نقداً، خصوصاً 
في الدول التي ال يزال فيه��ا االنترنت ضعيفاً وثقافتها الس��ائدة ال 
تقبل التطور، وذل��ك على رغ��م أن األجيال الصاع��دة أقرب إلى 
التعامل اليومي المس��تمر مع التقنيات الرقميّة. وبينما نشهد تطوراً 
في تقني��ة المصارف الرقمية عربي��اً، إال أن هن��اك تفاوتاً، فبعض 
دول الخليج، خصوصاً بنوك دولة اإلمارات بدأ بتأمين الحس��ابات 

المصرفية والمدفوعات الرقمية عبر اإلنترنت.

وفي تقرير صادر ع��ن “إيه تي كيرني” بعن��وان “المصرفية في 
العالم الرقم��ي”، أورد أن البنوك في دول��ة اإلمارات أصبحت في 
وضع جيد تتب��وأ في��ه المرتبة الثانية في منطقة الش��رق األوس��ط 
وإفريقيا ف��ي الجاهزية الرقمي��ة. وكان افتتح في اإلم��ارات البنك 
الرقم��ي )CBD Now(، ال��ذي أطلقه بن��ك دبي التج��اري، كما 
أطلق بنك المش��رق، “المش��رق نيو”، وهو بنك رقمي جديد يقدم 
جمي��ع الخدمات المصرفي��ة الفورية عبر قن��وات رقمية فقط ومن 

دون فروع.

وتلحق المصارف العربية التطور الحاص��ل في الواليات المتحدة 
وأوروبا، ال س��يما وأن البنوك المراس��لة تتعامل بدقة مع المنطقة. 
فالبن��وك الرقمية انطلقت في ع��دد من دول العال��م، إضافة الى أن 

البنوك التقليدية تمارس هذه األعمال على نطاق واسع.

وكان��ت الس��لطات المالية المصرفي��ة في بريطانيا س��محت ألول 
مصرف رقم��ي بممارس��ة أعماله تحت اس��م “أوتم بن��ك”، الذي 
أسسه أنتوني توماس، المساهم الس��ابق في تأسيس آخر مصارف 
بريطاني��ا التقليدي��ة تحت اس��م ميترو، ك��ي يم��ارس أعماله عبر 

الهواتف الذكية.

ومع التطور السريع في هذا المجال والتقدم اإللكتروني المتسارع، 
جاء تأس��يس مصرف مون��دو البريطاني وحصول��ه على رخصة 
مزاولة العم��ل، ليقدم خدمات��ه الرقمية حصرياً عب��ر تطبيق على 
الهواتف الذكية. كما ظهر مصرف س��تارلينغ بعد “أوتم بنك” في 

محاولة القتطاع جزء من سوق المصارف الرقمية.

وتؤكد هيئة المصرفيين البريطانية أن مس��تخدمي المصارف عبر 
أجهزة الهاتف أكبر بكثير من مس��تخدمي المص��ارف عبر زيارة 

مصحوبة بالمخاط��ر، مث��ل التكالي��ف المرتفعة، واحتمال فش��ل 
التكنولوجي��ا غير المجربة ف��ي تحقيق النتائج، والخ��روق األمنية 
الرقمي��ة، ودعا البن��وك إلى التعام��ل بمرونة مع ش��ركات التقنية 
المالية وبناء عالقات شراكة مثمرة معها. فالتحول الرقمي ال يعني 
فقط تطبي��ق التكنولوجيا داخل المؤسس��ة بل هو برنامج ش��مولي 
كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأس��لوب عملها داخلياً وأيضا 
في كيفية تقديم الخدمات للجمهور المس��تهدف لجعل الخدمات تتم 

بشكل اسهل واسرع.

وفي المقابل، يوجد العديد من العوائق الت��ي تعرقل عملية التحول 
الرقمي داخل المؤسس��ات والش��ركات، فعلى س��بيل المثال هناك 
تحديد األولوي��ات حي��ث ان ترتيبها ق��د يتجاهل التح��ول الرقمي 
كأولوية تس��اهم في تحقيق العديد من األه��داف، إضافة الى نقص 
الميزاين��ات المرص��ودة له��ذه البرامج. وق��د يعتب��ر التخوف من 
مخاطر أم��ن المعلومات كنتيجة الس��تخدام الوس��ائل التكنولوجية 
احدى ه��ذه العوائق وهو تخوف مب��رر، ولكن كلما زاد اس��تخدام 
وس��ائل التكنولوجي��ا  واعتماده��ا كان البد من زي��ادة الحاجة إلى 
جعلها آمنة. كما يعتبر نق��ص الكفاءات والق��درات المتمكنة داخل 
المؤسس��ة والمصرف والقادرة على قيادة برام��ج التحول الرقمي 
والتغيير داخل المؤسس��ة من اه��م العوائق التي تح��ول دون تنفيذ 

ناجح لبرامج التحول وتحقيق أهدافه.

تغيرات عميقة
ال ش��ك في أن التقنيّ��ات اإللكترونيّ��ة أحدثت تغي��رات عميقة في 
القط��اع المصرف��ي. إذ أصب��ح العم��الء ف��ي الكثير م��ن البلدان 
يجرون معظم العملي��ات عن بُعد، لكن هذا التط��ور في تكنولوجيا 
المصارف يتف��اوت بين بل��د وآخر، وحتى بين عم��الء المصرف 
الواحد. وه��ذا يرتبط بحجم االعتماد عل��ى التكنولوجيات المتّصلة 
بش��بكات ال�“سوش��ال ميدي��ا”، والهوات��ف الذكيّة، بعدما س��اهم 
التح��ول الرقمي في وض��ع الخدم��ات المصرفيّة ضم��ن خدمات 
الهواتف الذكيّة، ومنح الجمهور طرقاً بديلة في التعامل مع البنوك 

وخدماتها كلّها.

وبينما تضاءلت حاجة المصارف لفتح فروع محليّة، مع انخراطها 
في عمليات الرقمنة  ومواكبة التكنولوجي��ات الحديثة، فإن البحث 
يتركز عل��ى أفكار مبتك��رة للحفاظ عل��ى العمالء وتلبي��ة طلباتهم 
وتس��هيل تعاملهم مع حس��اباتهم عن بُع��د، في األوق��ات واألمكنة 
 BCG  كلّها. وفي دراس��ة أجرتها مجموعة بوس��طن االستشاريّة
حول مس��تقبل القطاع المالي، فإن ال مس��تقبل للمصارف التقليديّة 
التي لن تتمّكن من المحافظة على مكانة لنفسها، ما لم تلحق بركب 
التكنولوجيا في تقدي��م خدماتها. ولذا، بات لزام��اً على المصارف 
تأسيس قنوات جديدة للتفاعل مع العمالء، والتكيّف مع المتغيّرات 
في ُطُرق العمل، والتنبّه إلى حفظ التوازن بين التعامل المباشر مع 
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الوقت أن البنوك التي تق��دم خدماتها لألفراد )بنوك التجزئة( تتمتع 
بإمكانية تحقي��ق قيمة رقمية فارقة قدره��ا 405.3 مليارات دوالر 
بي��ن عام��ي 2015 و 2017. إال أن قط��اع الخدم��ات المصرفية 
بأكمله حقق ع��ام 2015 م��ا ال يزيد عل��ى 29 في المئ��ة من تلك 

الفرصة.

ويع��د ضعف األم��ن اإللكترون��ي من دون ش��ك أب��رز التحديات 
التي تس��اهم في إبطاء النمو واالبت��كار، فق��د أدت مخاوف األمن 
اإللكتروني إلى من��ع البنوك من تبن��ي التقنيات ونم��اذج األعمال 
الرقمية، م��ا أدى بها إلى تفويت أكثر من 70 ف��ي المئة من فرص 

اإليرادات المحتملة.

وتكشف الدراس��ة عن عدد من حاالت االستخدام التي تدعم أسرع 
تحقق للقيمة والعائد على االس��تثمار في بنوك الخدمات المصرفية 
لألفراد، حيث ان االستعانة باالستثمارات التقنية المناسبة كتقنيات 
التحليل والتنقل والفيديو والنماذج االفتراضية لتقديم الخدمات، إلى 
جانب وجود خط��ة لتجاوز المخاطر األمني��ة، يمكن للبنوك وضع 
مخططات فعالة للحصول على حصتها م��ن مئات المليارات التي 

تنطوي عليها القيمة الرقمية الفارقة.

وتتضم��ن خريط��ة طري��ق “سيس��كو” إل��ى القيم��ة الرقمية في 
قطاع بنوك الخدم��ات المصرفية لألفراد تس��ريع التحول الرقمي 
أو مواجه��ة خط��ر االندثار، ضع��ف األم��ن اإللكترون��ي يبطئ 
االبتكار الرقمي في قطاع الخدم��ات المصرفية لألفراد. وتتضمن 
المبادرات الرقمي��ة المؤجلة إمكانات توفي��ر الخدمات عبر قنوات 
متعددة، إدارة الثروات ونقل األصول، الخدمات المصرفية والدفع 
عبر األجهزة المتحرك��ة، الخدمات الذاتية والنم��اذج االفتراضية 

لتوفير الخدمات.
وقدّرت دراس��ة “سيس��كو” أن ع��دم التوجه إلى التح��ول الرقمي 
144 ملي��ار دوالر بي��ن عام��ي 2011 و2015.بش��كل أكبر كبّد بنوك الخدم��ات المصرفية لألف��راد فرصاً بقيمة 

فروعها، فاإلنترنت أصبح أقصر الطرق إلى المصارف.

ويذكر خب��راء مصرفي��ون إن هذا الن��وع الجديد م��ن المصارف 
الرقمية س��تكون تكاليف تش��غيله منخفضة جداً، ويق��در أن تكون 

أرخص بحدود 30 في المئة من تكاليف المصارف التقليدية.

وينق��ص المص��ارف العربي��ة وج��ود إس����تراتيجية واضحة مع 
خريطة طري��ق تحدد األولوي��ات واالهداف التي تس��عى لتحقيقها 
من التح��ول الرقمي. لذا ال يمك��ن لبرنامج التح��ول الرقمي إال أن 
يكون متوازن��اً ومتدرجاً، يترافق مع وض��ع االليات واإلجراءات 
الالزمة للمراقبة والتقييم. فش��رط نجاح أي برنام��ج تحول رقمي 
هو المس��تخدم أو المس��تفيد أو الجمهور، لذلك يعتبر من الضروي 
والمهم وضع الجانب البش��ري في صميم عملي��ة التحول الرقمي، 
ويس��تدعي أيض��اً تطوي��ر الكف��اءات والق��درات البش��رية داخل 
المصارف وتنميتها، ويكون ذلك بتوظيف كفاءات وقدرات جديدة 
ذات خب��رة ببرامج التحول وباالس��تفادة من وس��ائل التكنولوجيا، 
علماً أن االتجاه��ات العالمية لبرامج التح��ول الرقمي، تكمن أيضاً 
في اس��تخدام القن��وات المتطورة وتقدي��م الخدمات مث��ل تطبيقات 
الهوات��ف الذكي��ة وش��بكات التواص��ل االجتماعي وأيض��اً توفير 
المعلوم��ات والبيانات والمصادر المفتوح��ة، إضافة إلى مجموعة 
أخرى من االتجاهات تركز على المس��تخدم والجمهور لبناء الثقة 
ومنها تحس��ين الكفاءة وجودة الخدمات وتوفير بوابات معلوماتية 
على ش��بكة اإلنترنت. وال بد كذلك من االخذ ف��ي االعتبار االمن 
الس��يبراني أو الرقم��ي وبن��اء الكف��اءات المطلوبة لضم��ان أمن 
االنظمة وأم��ن المعلومات والبيانات وهي عادة ما تس��ير بش��كل 

موازي مع برامج التحول الرقمي.

خريطة طريق
يذكر أن شركة “سيس��كو” قدمت دراس��ة في عام 2016 بعنوان 
“خريطة الطريق إلى القيمة الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية 
لألفراد”، تعتبر خريطة طري��ق للتحول الرقم��ي، وتبين في ذلك 
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موديز وفيتش تثّبتان تصنيف “الدولي اإلسالمي”

أعل��ن البن��ك الدولي اإلس��امي - قطر، ب��أن وكالتي 
التصني��ف االئتمانيتي��ن “مودي��ز” و“فيت��ش” ثبتت��ا 
 ،Aو A2 تصنيف “الدولي اإلس��امي” عند درجتي
وه��و ما يؤكد متانة المركز المالي للبنك وقدرته على 

مواجهة التحديات وعوامل السوق.
وف��ي تعقيبه على تثبيت تصنيف البن��ك، قال الرئيس 
التنفيذي للدولي اإلس��امي الدكتور عبد الباسط أحمد 
الشيبي: إن تصنيف الوكالتين تشير بوضوح إلى  تمتع 
الدولي اإلس��امي بمركز مالي راس��خ، تؤكده نتائجه 
المالية، حيث استطعنا في الربع الثالث من عام 2017 

تحقي��ق نمو بل��غ 5,1 %، كما أن مختلف أرقام ميزانية البنك تؤكد قدرتنا على تحقيق 
المزيد من النمو مستندين إلى جودة محفظتنا التمويلية من جهة، ومن جهة أخرى على 

الفرص الهامة التي تزخر بها السوق المحلية.

عبد الباسط الشيبي

أودعت المملكة العربية الس��عودية مبلغ ملياري دوالر 
أميركي كوديعة في حس��اب البن��ك المركزي اليمني، 
ليصب��ح مجموع م��ا تم تقديم��ه للبنك ث��اث مليارات 
دوالر أميرك��ي، وذل��ك ف��ي إط��ار تعزي��ز الوض��ع 
المالي واالقتصادي في اليمن، ال س��يما س��عر صرف 
الريال اليمني، والذي س��ينعكس إيجاباً على األوضاع 

المعيشية.
وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية: “هذا ليس 
قرضاً، بل هي وديعة ولن يتعين على الحكومة اليمنية 

سدادها”.

السعودية تودع
في البنك اليمني

MENAFATFعبد الحفيظ منصور رئيسًا لـ

تولى لبنان بشخص عبد الحفيظ منصور، األمين العام 
لهيئة التحقيق الخاصة )وحدة اإلخبار المالي اللبنانية(  
رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط 
وش��مال إفريقيا MENAFATF للعام 2018، وقد 
تس��لّم منصور مهام الرئاس��ة رس��مياً في األول من 

كانون الثاني/يناير 2018.
تأسس��ت مجموع��ة العم��ل المال��ي لمنطقة الش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا )المجموعة( في العام 2004 

بعضوي��ة 14 دولة عربية وتولى لبنان الرئاس��ة األولى للمجموع��ة في العام 2005. 
أصبح��ت المجموعة تضم الي��وم 19 دولة عربية، و16 دولة أخ��رى ومنظمة دولية 
 FATF بصفة مراقب. كما أن المجموعة هي عضو مشارك في مجموعة العمل المالي
منذ العام 2006. وبمناسبة رئاسة لبنان للمجموعة العام الحالي، تعتزم “هيئة التحقيق 

الخاصة” استضافة اإلجتماعين العامين المقبلين في بيروت.

عبد الحفيظ منصور

بيالروسيا تسمح بالعمالت الرقمية

أقرت بياروس��يا ت��داول العمات الرقمي��ة في إطار 
توجهه��ا نح��و دع��م نم��و القط��اع الخ��اص وجذب 
االس��تثمارات األجنبي��ة م��ن خ��ال تحري��ر أجزاء 
م��ن اقتصادها الس��وفيتي. ووق��ع الرئيس ألكس��ندر 
لوكاش��ينكو، مرس��وماً يقنن عروض العمل��ة األولية 
والمعام��ات بالعمات الرقمية بما ف��ي ذلك تغييرها 
مقابل العمات التقليدية، كما ستكون جميع التداوالت 

ألكسندر لوكاشينكومعفاة من الضرائب خال السنوات الخمس القادمة.

أك��د رئيس مجلس الوزراء اللبناني س��عد الحريري أن 
“القطاع المصرفي هو العمود الفقري للبنان، وعلينا أن 
نحاف��ظ عليه بكل ما لدينا من طاقات”، مش��دداً على أن 
“االقتص��اد اللبناني يجب ان يبق��ى حراً وعلينا تحريره 

أكثر فأكثر ورفع يد الدولة عنه”.
كام الحري��ري ج��اء خ��ال لق��اء حواري أج��راه مع 
االقتصاديين ف��ي غرفة التج��ارة والصناعة والزراعة 
في بيروت تكريما للرئيس السابق للمجلس االقتصادي 
االجتماعي روجيه نسناس. وكشف الحريري أن موازنة 
عام 2018 لن تتضمن ضرائب جديدة، مش��يراً إلى أنه 

سيتم وضع حوافز كثيرة تساعد القطاع الخاص.

الحريري: القطاع المصرفي
هو العمود الفقري للبنان
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أكد محافظ بنك إنكلترا، 
م���ارك كارني، أن ال 
ني��ة إلص���دار عمل��ة 
رقمي���ة ع�ل���ى غرار 
البيتكوي���ن حالياً، ألن 
ذلك ق���د يغي����ر دور 
البنك المركزي، ويهدد 
ف�ي  المال�ي  االستقرار 

أوق��ات األزم��ات.
بن��ك  أن  إل��ى  يش��ار 

إنكلت��را كان قد أب��دى اهتماماً بتكنولوجيا البلوكش��ين. 
وأج��رى البنك مؤخراً بعض االختبارات والدراس��ات 
عل��ى العمات الرقمية ألهمية التكنولوجيا، التي تعتمد 
عليه��ا والفرص التي تحملها، لكنه حذّر من أن أس��ئلة 
كثيرة تبقى عالقة قبل التفكير في تبني أي شيء مشابه.

العمالت الرقمية
تهدد االستقرار المالي

مارك كارني

حواالت SyGS السورية مجانية

وج��ه حاكم مص��رف س��ورية المرك��زي، دريد 
درغ��ام، دع��وة للمتعاملي��ن لاس��تفادة م��ن تنفيذ 
الح��واالت “مجان��اً حالي��اً” على نظ��ام الحواالت 

.SyGS اإلجمالية
ونش��ر درغ��ام عل��ى صفحت��ه الش��خصية عل��ى 
الفيس��بوك هذه الدع��وة بالقول: م��ع وصول عدد 
المص��ارف إل��ى خمس��ة على نظ��ام الح��واالت 
اإلجمالية الس��وري SyGS بدأ عدد الحواالت في 

التزايد وتأكد للجميع أنه نظام يعمل بمستوى األنظمة المشابهة في الدول الخارجية. 
وأضاف: يتوقع خال الشهرين القادمين اكتمال انتساب مختلف المصارف الخاصة 
والعام��ة المؤهل��ة إلى هذا النظام، وقد ب��دأ العمل للحواالت التي ال تتجاوز خمس��ة 
مايين ليرة حالياً )وألعداد محدودة منها تتزايد تدريجياً(، وفي األشهر القادمة ستتم 

زيادة القيم بالتدريج حتى تصبح ألي مبلغ كان.

دريد درغام

تصنيف ائتماني قوي لبنك البركة

اس����تح�ق بن����ك البرك����ة 
س����وري��ة للع���ام الثان����ي 
درج���ة تصني��ف ائتمان��ي 
الدرج�ة االس����تثمارية  من 
BBB، وال���ذي منح�ت�����ه 
الوكال��ة الدولية اإلس��امية 
للتصني�ف )IIRA( وف�ق����اً 
لمعي��ار DFRA. وفي هذه 
المناس��بة، ص��ّرح رئي��س 

مجلس إدارة بنك البركة س��ورية، عدنان أحمد يوس��ف: إن حصول البنك للعام الثاني 
على هذا التقييم يعزز صحة المعايير المتبعة لنهج التخطيط واإلدارة والتنفيذ في بنك 
البركة سورية. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك، محمد عبد هللا حلبي: إن هذه النتيجة 

تؤكد دقّة االستراتيجية المتبعة، واألداء عالي الجودة لفريق العمل.

عدنان يوسف محمد حلبي

بنك “بيمو” يطلق قرض الترميم

قام بنك بيمو الس��عودي الفرنس��ي بإطاق ق��رض الترميم الس��كني والمهني بمزايا 
وتس��هيات تفضيلي��ة، ويس��تهدف الق��رض جميع الش��ركات والمعام��ل والمنازل 
المتضررة بس��بب األحداث، والتي تحتاج إلى الترميم وتطمح إلى اس��تئناف عملها 

لتساهم بدورها بإعادة اإلعمار.
ويأت��ي هذا الق��رض ضمن سلس��لة الق��روض التي 
أطلقها وس��يطلقها البن��ك خال ع��ام 2018، والتي 
تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين الّظروف االقتصادية 

واالجتماعية.

ق��رر البنك المرك��زي العراقي تخصي��ص 500 مليار 
دينار )422 مليون دوالر أميركي( للمجمعات السكنية، 
مؤكداً استمراره في تمويل قروض المشاريع األخرى. 
وحس��ب ما ج��اء في بيان  البنك إنه “في إطار سياس��ة 
التحفيز االقتصادي ومس��اهمته ف��ي التخفيف من أزمة 
السكن والبطالة، يُعلن البنك المركزي العراقي عن إنجاز 
تمويل القروض االسكانية والعقارية بمبلغ قدره تريليون 
و400 مليار دينار خال سنتي 2016 و2017 في أكبر 
برنام��ج تمويل عق��اري في تاريخ الع��راق”. وأضاف 
البيان أنه “استمراراً في تنفيذ هذه السياسة، تمت إضافة 
مبل��غ 500 مليار دينار لس��نة 2018 يخصص معظمه 
لمشاريع المجمعات السكنية في ضوء الطلبات الواردة 

الى البنك المركزي”.

العراق: 422 مليون دوالر
لمشاريع المجمعات السكنية
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أعلن��ت مجموع��ة QNB، ع��ن انتهائه��ا بنج��اح من 
االصدار االفتتاحي لسندات Kangaroo األوسترالية 

ضمن برنامجها المخصص لهذه السندات.
وف��ي إطار هذا البرنامج، تم إجراء معاملة بقيمة 700 
مليون دوالر أوسترالي، مع مدة استحقاق تبلغ 5 و10 
س��نوات. ويع��د هذا اإلص��دار جزءاً من اس��تراتيجية 
QNB الجت��ذاب مصادر جديدة للتمويل المس��تقر من 

أسواق جديدة.
وق��د كلفت مجموع��ة QNB كاً من بنك ANZ وبنك 
 QNBو  Bank of America Merrill Lynch
كابيتال كمدراء إصدار مش��تركين لهذا اإلصدار متعدد 

.Kangaroo الشرائح في إطار برنامج سندات

“أرامكو” تستبعد بنك أوف أميركا ويو.بي.إس

نجاح اإلصدار االفتتاحي
Kangaroo لسندات

اس��تبعدت شركة أرامكو الس��عودية العماقة مصرفي يو.بي.إس وبنك أوف أميركا 
ميريل لينش من المنافسة على أدوار استشارية رئيسية في عملية إدراجها بالبورصة 
ألنهما لم يقرضا شركة النفط العماقة أي أموال في السنوات األخيرة، حسبما ذكرت 
وكالة رويترز نقاً عن مصادر مطلعة، مش��يرةً إلى أنه لن يتم توجيه دعوة للبنكين 
االس��تثماريين لحضور اجتماعات بالس��عودية س��يقدم فيها المتنافس��ون اقتراحاتهم 

لاضطاع بأدوار المنسقين العالميين 
في الطرح العام األولي.

وأضاف��ت المص��ادر، أن “أرامك��و” 
استبعدت البنكين على الرغم من أن لهما 
عمليات في الش��رق األوسط ويرغبان 
في المش��اركة في الطرح األولي الذي 

قد يكون األكبر في التاريخ.

السعودية تطلب مقترحات إلعادة تمويل

طلبت السعودية من البنوك 
تقدي��م مقترح��ات إلع��ادة 
تمويل ق��رض دولي مجمع 
ملي��ارات  عش��رة  بقيم��ة 
دوالر أميركي والمس��اعدة 
ف��ي جم��ع تموي��ات عبر 

سبل أخرى.
الحكوم��ة  طلب��ت  كم��ا 
اقتراح��ات أخ��رى تتعل��ق 

بمزيد من اإلصدارات الدوالرية في أس��واق الدي��ن وتمويل مدعوم بوكاالت ائتمان 
الصادرات في دول أخرى وفقاً لما ذكره المكتب.

وستش��مل إعادة تمويل القرض، الذي ُجمع في 2016، إعادة التس��عير وتمديد أجل 
االس��تحقاق إلى 2023 من 2021. وس��يتم إضافة ش��ريحة تمويل إس��امي بنظام 

المرابحة إلى القرض.

وقعت وزيرة االس��تثمار والتع��اون الدولي في مصر 
سحر نصر، اتفاق اس��تثماري مع مدير إدارة الموارد 
الطبيعي��ة بالبن��ك األوروبي إلعادة اإلعم��ار والتنمية 
“إريك راسموس��ن”، لدعم مش��روع كفاءة الطاقة في 
شركة “إيغاس”، بقيمة 200 مليون دوالر. وأوضحت 
نصر أن المش��روع يهدف الس��تثمار كفاءة الطاقة في 
خ��ط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز؛ 
حيث تنفذه الشركة “المصرية القابضة للغاز الطبيعي” 

والشركة “المصرية للغاز الطبيعي”.

سالمه نفى توقيف خدمة سحب الدوالرالبنك األوروبي يدعم “كفاءة الطاقة”

نفى المكتب االعامي لحاكم مصرف 
لبنان رياض س��امه خب��راً مفاده، أن 
حاكم مصرف لبنان بصدد اتخاذ قرار 
يطل��ب بموجبه من المصارف اللبنانية 
توقيف خدمة سحب الدوالر االميركي 
من ماكينات الصرف اآللي التابعة لها، 
مؤكداً “أن هذا الخبر عار من الصحة 

رياض سامهوال يمت للحقيقة بأي صلة”.
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توقعت مجموعة غولدمان ساكس المصرفية، أن تتكبد 
5 ملي��ارات دوالر في أول جردة حس��اب ضريبية بعد 
تطبي��ق قانون الضرائب األميركي الجديد على أرباحها 

خارج األراضي األميركية.
من جانبها، أعلنت مجموعة س��يتي غروب عن تكبد ما 
يصل إل��ى 20 مليار دوالر، بينما يصل المبلغ لدى بنك 
أوف أميركا إلى 3 مليارات دوالر، كما يواجه بنك كريديه 

سويس خطر تكبد خسائر للعام الثالث على التوالي.

اإلصالح الضريبي يكّبد
المصارف األميركية خسائر كبيرة

LF Total Return Bond Fundنمو متزايد لـ

 LF Total Return Bond Fund احتفل صن��دوق
من البنك اللبناني الفرنس��ي مؤخراً، بمرور 5 سنوات 
على تأسيس��ه. وقد حق��ق الصندوق، عل��ى مدى هذه 
الس��نوات، عائدات صافية مهّمة للمس��تثمرين تصل 
نس��بتها إلى 5.25 % في الس��نة، وعائ��دات تراكمية 
تتجاوز ال�30 % )اعتباراً من تشرين األول/اكتوبر(، 
ما يتوافق مع أهداف المس��تثمرين ويتخطاها، ويسمح 
لهم بتأمين عائدات ثابتة ونسبة تقلٍّب منخفضة وبجني 
المداخيل بأقل نس��بة م��ن المخاطر، في ظّل ش��فافيٍة 

وأم��ان في االس��تثمار. وفي هذه المناس��بة، ق��ال مدير الصندوق ومدي��ر وحدة إدارة 
األصول في البنك، جميل قودم: إن االس��تراتيجية التي نتّبعها في “اللبناني الفرنسي” 
إلدارة صندوق ال�LF Total Return Bond Fund، تتميّز باالنضباط والديناميكية 
في آٍن واحد. وفي حين نش��هد المزيد من التدفقات إلى داخل الصندوق، يبقى هدفنا أن 
نحافظ على أدائنا اإليجابي وأن نستمر في اتباع المقاربة الحالية ذاتها من أجل تحقيق 

المزيد من العائدات في السنوات المقبلة.

جميل قودم

“اليوان” ضمن االحتياطيات األلمانية

أعل��ن البنك المركزي األلماني أنه 
سيضم العملة الصينية )اليوان( إلى 
احتياطي الباد من النقد األجنبي، 
األم��ر الذي من ش��أنه منح العملة 
الصيني��ة مزيداً م��ن النفوذ الدولي 
بعدما ش��هدت تقدم��اً ملحوظاً في 
نظام المدفوعات العالمي خال عام 
2017. ويحتف��ظ البنك المركزي 

األوروب��ي بالفعل باليوان ضم��ن احتياطيه من النقد األجنبي، فيما وافق صندوق النقد 
الدولي على إدراج العملة الصينية ضمن سلة السحب الخاصة منذ عام 2016.

أوقف��ت عدد من بطاق��ات الدفع المس��بق عمليات الدفع 
بالعملة الرقمية “بيتكوين”، في مس��عى من شركة فيزا 
للدفع اإللكتروني، إلى تش��ديد اإلجراءات على الوسيلة 
المالي��ة المثي��رة للج��دل. وحس��ب صحيف��ة التلغراف 
البريطانية، فإن اآلالف م��ن متداولي عملة “بيتكوين” 
فوجئ��وا بتوقف البطاقة، ما ين��ذر بتبعات على صفقات 
أجروها خ��ال اآلونة األخيرة. كما أعلنت أنظمة الدفع 
توق��ف  ع��ن   ،Bitwalaو Cryptopayو BitPay
بطاقاته��ا، مؤكدة ً أنها س��تعيد المال إلى المس��تخدمين. 
وتتي��ح البطاق��ات المذك��ورة الدفع بالعم��ات العادية، 
لكنها سمحت منذ فترة بإدخال “بيتكوين” إلى عملياتها. 
لكن ش��ركة فيزا راسلت عدداً من مقدمي خدمات الدفع 
ب�“بتكوين”، وأخبرتهم أنها س��تقوم بإيق��اف بطاقاتهم، 

بسبب خرق القواعد المعمول بها.

“فيزا” توقف بطاقات الدفع
بالبيتكوين

تغريم سيتي بنك 70 مليون دوالر

 ف��رض مكتب مراقب العملة ف��ي الواليات المتحدة غرامة مالي��ة قدرها 70 مليون 
دوالر على س��يتي بنك إلخفاقه في معالجة أوجه قصور في سياس��اته لمكافحة غسل 

األموال. وقال المكتب: إن س��يتي بنك 
أخفق في معالجة مخاوف جرى إباغه 

بها أول مرة في عام 2012.
من جهت��ه، قال متحدث باس��م س��يتي 
بنك، وهو وحدة تابعة لس��يتي غروب: 
إن البنك يهدف للوف��اء بجميع القواعد 
االتحادية التي تستهدف غسل األموال.

15
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والخدم��ات. واعتب��رت أن االرتف��اع المس��تمر لألس��عار، يهدد مكس��ب 
األمن، واالس��تقرار، اللذين يعدان عنصران أساس��يان في التنمية، وجلب 
االستثمار، وخلق فرص الش��غل، واالس��تجابة لمطالب عموم المستهلكين 

المغاربة.

تطمينات حكومية
خالفاً للتحذيرات، فق��د أكد محافظ البنك المرك��زي المغربي، عبد اللطيف 

الجواهري، أن التداعيات السلبية لهذا القرار على االقتصاد محدودة.

وأضاف أن البالد اختارت اعتماد هذا النظام في الوقت المناسب، رغم أن 
صندوق النقد الدولي أك��د أنه باإلمكان اعتماده من��ذ بداية 2017، حيث تم 
اتخاذه في ظل وضعية اقتصادية عادية، عك��س بعض الدول التي اعتمدته 
في ظل وضعية اقتصادية صعبة، مش��يراً إلى أن تفعيل الق��رار أخذ بعين 

االعتبار مصلحة المواطنين. 

ولف��ت الجواه��ري إل��ى أن الدراس��ات األولى لتفعي��ل القرار ج��رت منذ 
2010، وأن ب��الده اعتم��دت التطبي��ق التدريج��ي بس��بب المؤش��رات 
االقتصادية الجيدة التي يتمتع بها االقتصاد. مؤكداً أن هذا القرار سيس��اهم 
نسبته 0.4 %، وزيادةً طفيفةً في أسعار الوقود.إيجابياً في نس��بة النمو، وس��يؤدي إلى ارتف��اعٍ طفيف في مع��دل التضخم 

تعويم الدرهم المغربي وإجراءات مرنة لسعر الصرف

لماذا هذه الخطوة؟
يه��دف التعويم التدريج��ي للدرهم إلى توفي��ر حماية أكبر 
لالقتصاد المغربي م��ن الصدمات الخارجي��ة والمحافظة 
عل��ى التنافس��ية، واعتم��دت الحكوم��ة في إقراره��ا لهذا 
اإلصالح على صالب��ة القطاع المال��ي، ووجود احتياطي 

مالئم من العملة الصعبة، وانخفاض نسبة التضخم.

وق��ال المص��رف المرك��زي المغرب��ي في وقت س��ابق 
من عام 2017، إن سياس��ته نحو تحرير تدريجي لس��عر 
الص��رف ته��دف لمواكب��ة انفتاح الب��الد عل��ى االقتصاد 
العالمي، وتحس��ين القدرة التنافس��ية لالقتص��اد المغربي 
والمساهمة في تعزيزها، وتخفيف االختالالت والصدمات 
الخارجية، ومواكبة تطوير القطاع المالي، وال سيما الدفع 
بمكانة المركز المالي للدار البيض��اء، فضالً عن الحد من 

الضغوط على احتياطات النقد وتجنب أزمات الصرف.

ودعماً لهذه الخطوة أش��اد صندوق النقد الدولي بالسياس��ة 
االقتصادية للمغرب، معتب��راً أن إدخال مزيد من المرونة 
مؤخ��راً على أس��عار الص��رف سيس��مح بتعزي��ز موقع 
المغرب في الخارج ويحسن قدرة االقتصاد على استيعاب 

الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية.

تداعيات التعويم
ويخش��ى مراقبون من تأثير تعوي��م الدرهم عل��ى ارتفاع 
األس��عار خاصةً المحروقات ومختلف المواد االستهالكية 
المستوردة بس��بب التراجع المرتقب لقيمة الدرهم. ويتحدد 
سعر الصرف األساسي لدى بنك المغرب على أساس سلة 
العمالت المكونة من اليورو والدوالر األميركي بنس��بتي 

60 % و40 % على التوالي.

وفي ه��ذا االتج��اه، ح��ذرت الجامع��ة المغربي��ة لحقوق 
المس��تهلك من اآلثار الس��لبية لالنتقال م��ن نظام الصرف 
الثاب��ت إلى نظام الص��رف المرن للدره��م. وأعربت عن 
تخوفها من االرتفاع المس��تمر ألس��عار الم��واد الغذائية، 

العملة  صرف  لسعر  مرونًة  أكثر  إجراءات   2018 الثاني  يناير/كانون  منتصف  المغربية  الحكومة  اتخذت 
المحلية “الدرهم”، تشمل زيادة المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها سعر الدرهم بنسبة 2.5 % زيادًة أو 

تراجعًا، بداًل من نسبة 0.3 % التي كانت مطبقة على سعر الصرف األساسي المحدد من قبل بنك المغرب.

وكانت الحكومة المغربية قد بدأت منذ نحو سنة إجراءات تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي ليصل في 
النهاية إلى التحرير الكامل، بعدما كان لعقود من الزمن يخضع لنظام ثابت وظل مرتبطًا باليورو والدوالر.

 عبد اللطيف الجواهري
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الخاص للدخول في هذه األس��واق الصعبة التي تتسم بالتحدي يشكل ركيزة أساسية 
الستراتيجيتنا.

وقال مخلوف: في المستقبل، ستعمل مجموعة البنك الدولي مع واضعي السياسات 
الفلس��طينيين والقطاع الخ��اص ومجموعة متنوع��ة من أصحاب المصلحة بش��أن 
اإلجراءات الرامية، إلى اجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص واالستفادة 
منها. ودعماً لهذا الهدف، ستس��اعد مجموعة البنك في إنش��اء وتمويل “آلية تعزيز 
القطاع الخ��اص”، الذي س��يكون مركز تنس��يق لإلصالح��ات الالزم��ة لبناء ثقة 
المستثمر الخاص. ومن شأن ذلك أن يس��اعد على تهيئة البيئة المناسبة لكي يزدهر 

هذا القطاع، ما يحد من المخاطر السياسية، ويزيد الجدوى المالية للمشاريع.

منحة لدعم الميزانية
وتماشياً مع االس��تراتيجية الجديدة، أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة جديدة بقيمة 
30 مليون دوالر لمساندة الميزانية لدعم اإلصالحات المهمة لتحسين بيئة األعمال 
واجتذاب االستثمارات الخاصة. وستدعم “منحة سياسات التنمية من أجل استقرار 
المالية العامة وإص��الح بيئة األعمال” العدي��د من اإلصالحات، بما في ذلك س��ن 
قانون جديد للشركات ينص على إجراءات مبسطة لتسجيل منشآت األعمال وإنشاء 
سجل لألصول المنقولة. وتدعم منحة سياسات التنمية أيضاً اإلجراءات التي تحسن 
العامة وإرساء األساس لتعزيز نشاط القطاع الخاص.الجدوى المالية لقطاعات الطاقة والمياه والصحة. وسيؤدي ذلك إلى تحسين المالية 

خطة للبنك الدولي دعمًا للشعب الفلسطيني واقتصاده

وتعليقاً على ذلك، قالت المدي��رة والممثلة المقيمة 
للبن��ك الدولي ف��ي الضف��ة الغربية وقط��اع غزة 
مارينا ويس: لن تتحقق كامل اإلمكانات المحتملة 
لالقتصاد الفلسطيني من دون التوصل إلى تسوية 
سياس��ية. ومع ذلك، يمكن عمل المزيد اآلن لدعم 
رفاهية الش��عب الفلس��طيني الذي واجه أكثر من 
عقد من الرك��ود في النم��و وتفش��ي البطالة التي 
تركت ما يقرب من نصف الس��كان الش��باب دون 
وظائف. ونح��ن، كمجموعة البن��ك الدولي، نعتقد 
أن الوض��ع الحال��ي يتطل��ب نظ��رة جدي��دة على 

استراتيجية شراكتنا.

أهمية القطاع الخاص
تهدف االستراتيجية الجديدة إلى التصدي للعقبات 
التي تعترض االستثمار الخاص في بيئة األعمال 
وف��ي البنية األساس��ية وفي تّوفر المه��ارات ذات 
الصلة، م��ع التركي��ز بوجه خاص على تش��جيع 
منش��آت األعمال األصغ��ر حجماً ودعم النس��اء 
والش��باب. وسيش��كل التكام��ل اإلقليم��ي أيض��اً 
أولوية، بما في ذلك بن��اء الرواب��ط التجارية بين 
غ��زة والضف��ة الغربي��ة واالقتص��ادات اإلقليمية 

األخرى.
ولفت المدير اإلقليمي لمؤسس��ة التموي��ل الدولية 
لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، مؤيد 
مخل��وف، إل��ى أن��ه ت��م دع��م القط��اع الخ��اص 
الفلس��طيني على م��دى الس��نوات الماضي��ة، ما 
س��اعد على زيادة فرص الحص��ول على التمويل 
للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
وتش��جيع مش��اركة النس��اء ف��ي األعم��ال الحرة 

ومساندة البنية األساسية.
أضاف: على م��دى الس��نوات المقبلة، سنس��تمر 
في إظهار أن القط��اع الخاص ه��و المفتاح لخلق 
الوظائ��ف الت��ي تش��تد الحاج��ة إليها ف��ي الضفة 
القط��اع  اجت��ذاب  إن  غ��زة.  وقط��اع  الغربي��ة 

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن استراتيجية جديدة مدتها أربع سنوات لمساعدة الشعب الفلسطيني، تركز 
على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، ومساندة الجهود الرامية إلى زيادة الفاعلية والمساءلة في 

مجال تقديم الخدمات.
وستركز االستراتيجية أيضاً على تهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص وتحقيق االستثمارات، باعتبارها 

محركاً للنمو وخلق فرص العمل.

مارينا ويس
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286 مليار ليرة.

دور البيئة التشريعية
رغم كل م��ا س��بق إال ان اهتمام المص��ارف العام��ة انصب على 
متابعة تنفيذ مقترحاته��ا المرفوعة الى الجه��ات الوصائية، والتي 
تأخر تنفيذ الكثير منها إدراكاً من المصارف أن المس��ألة ال تتعلق 
فقط بأمور قضائية ب��ل ترتبط أيضاً بتش��ريعات وإجراءات يجب 
أن تتخذ م��ن قب��ل وزارة المالي��ة والحكومة بناًء عل��ى اقتراحات 
من المصارف، ويمكن إيجاز ه��ذه المقترحات ف��ي متابعة العمل 
على تعديل القانون رق��م 26 لعام 2015 الخ��اص بجدولة الديون 
المتعثرة، وكذلك متابعة العمل باس��تصدار قانون أو مرسوم  لمنح 
محامّي المصارف نس��بة معينة من التحصيل، علماً أن المصارف 
العامة رفعت مش��روع قانون بذل��ك منذ أكثر من ع��ام ودُِرَس مع 
المصرف المركزي والجه��ات الوصائية ولم يص��در حتى األن، 
بالتوازي مع متابع��ة العمل والتنس��يق م��ع وزارة العدل إلحداث 
دوائر تنفيذ خاص��ة بالمحاكم تختص بالملف��ات التنفيذية الموجودة 
حالياً في المحاكم المدنية، وليس فق��ط بتنفيذ األحكام الصادرة عن 

المحاكم المصرفية. 

تعزيز السيولة
أم��ا ثاني المش��كالت الت��ي ش��خصتها الرؤي��ة فهي العم��ل على 
تحسين س��يولة المصارف أكثر مما هي عليه اآلن، بالنظر إلى ما 
تعرضت له الس��يولة من انخفاض منذ بداية األزمة بسبب مبادرة 
ش��ريحة من المتعاملين مع المصارف إلى س��حب ج��زء كبير من 
أرصدته��م نتيجة األوض��اع التي كانت س��ائدة، والعامل النفس��ي 
ل��دى جمهور المتعاملي��ن وهواجس��هم تجاه مدخراته��م الموجودة 
لدى المص��ارف، وما راف��ق ذلك من 
ضخ إعالم��ي كبير مفب��رك مضمونه 
أن مؤسس��ات الدولة في خطر، ولكن 
المص��ارف العام��ة يومذاك ل��م تحجم 
نهائي��اً ع��ن تلبي��ة طلب��ات عمالئه��ا 
دون أي تأخي��ر رغ��م إدراكها أن ذلك 
يعرض سيولتها للخطر، فكانت تلبيتها 
لطلبات الس��حوبات عامل تعزيز لثقة 

أهداف ورؤية مستقبلية للمصارف العامة السورية

رؤية المصارف العامة وفق ما بيّن��ت في مقترحاتها تضمن تفعيل 
دورها في الفت��رات المقبلة، ال س��يما منها مرحلة إع��ادة اإلعمار 
التي س��تكون المص��ارف فيها -وال ش��ك- عصب حي��وي وحياة 
تس��ري في أوصال مختل��ف القطاعات، ب��دءاً من المش��روعات 
الصغي��رة والمتوس��طة ومتناهي��ة الصغ��ر وصوالً إلى اس��تيراد 
اآلليات الالزم��ة إلعمار م��ا خّربه اإلره��اب في الب��الد، ناهيك 

بدورها في الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين السوريين.

تحصيل القروض المتعثرة
أول��ى النق��اط الت��ي أثارته��ا رؤي��ة المص��ارف العامة ف��ي تقييم 
أوضاعها كان��ت متابع��ة تحصيل الدي��ون المتعث��رة، بالنظر إلى 
ان هذا الموض��وع ُمثار منذ عدة س��نوات )خالل األزمة( بس��بب 
تفاقم الديون المتعث��رة وصعوبة تحصيل بعضها ألس��باب كثيرة، 
وقد دُِرَس��ت كل العقبات التي تحول دون تحصي��ل هذه الديون من 
قب��ل وزارة المالي��ة ووزارة الع��دل ومصرف س��ورية المركزي 
بالمش��اركة مع المصارف العامة، وأثمر ذلك عن صدور القانون 
رقم 19 لع��ام 2014 الخاص بإجراءات التقاض��ي وكذلك القانون 
21 لعام 2014 الخاص بإحداث المحاك��م المصرفية، ولكن ومن 
خالل التطبيق ظهرت مش��اكل متعددة ما اس��تدعى تش��كيل لجنة 
يرأس��ها قاٍض م��ن وزارة الع��دل وعضوية كل مديري الش��ؤون 
القانونية ف��ي المصرف المرك��زي والمصارف العام��ة لتجد هذه 
اللجنة حلوالً للمشاكل المستجدة وتذليل العقبات، وقد أثمرت جهود 
المصارف عن تحصيل بعضها لجزء مهم من ديونها المتعثرة في 
ذمم المقترضين وبعش��رت المليارات من الليرات السورية، لتأتي 
اللجنة المشّكلة من رئاس��ة مجلس الوزراء بهدف متابعة القروض 
المتعثرة وتزيد القيمة المضافة على جهد المصارف النش��يطة في 

التحصي��ل م��ن خ��الل أدوات أخرى 
اإلج��راءات  كل  اتخ��اذ  م��ع  فعّال��ة، 
القانوني��ة الكفيلة بتحصي��ل القروض 
المتعث��رة وفق اآللي��ة المتبع��ة والتي 
أفرزت تحصيل 77 مليار ليرة سورية 
حتى اآلن، وتطوي��ر آليات العمل وفق 
خصوصي��ة كل حال��ة للوص��ول إلى 
تحصيل جميع المبالغ المتعثرة البالغة 

بواقعها،  والنهوض  أوضاعها  لتقييم  بينها  ما  رؤية عامة مشتركة في  السورية  العامة  المصارف  وضعت 
وتمكين نفسها من أدوات أكثر فعالية في مواجهة الظروف التي فرضتها المرحلة الحالية وما عانت منه 
المصارف خاللها من حظر مصرفي ُفرض عليها وحصار اقتصادي جائر ُفرض على بالدها خالل سنوات ست 
من األزمة، فكان ال بد لها من تشخيص مشكالتها واقتراح الحلول الالزمة لمعالجتها، والعمل بطاقة قصوى 

خالل المرحلة القادمة انطالقًا من إمكانياتها وظروفها الحالية.

العمل على تحسين

سيولة المصارف

أكثر مما هي عليه اآلن
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هذه األرباح لتع��ود المصارف العام��ة إلى لعب دوره��ا المعتاد، 
بالتوازي مع دراسة األس��باب التي أعاقت تنفيذ قرار مجلس النقد 
والتس��ليف )رقم 1241( المتعلق باس��تئناف القروض التش��غيلية 
للمش��اريع المتوس��طة والصغيرة وُرفِعَ��ت المقترح��ات الالزمة 
للجهات الوصائي��ة، وبالفع��ل فقد أثمر ه��ذا الجهد عن اس��تئناف 
قروض رأس الم��ال العام��ل والق��روض التنموي��ة الصغيرة في 
عدة مصارف عامة، م��ع متابعتها العمل مع الجه��ات ذات الصلة 
للوصول إلى تنفيذ مقترحاتها التي تراها ضرورية لتحقيق أهداف 
الحكومة في تمويل المش��روعات المتوس��طة والصغي��رة، كما تم 
اقت��راح اس��تئناف النش��اط التمويلي عموم��اً ضمن أس��س محددة 
وواضحة من حيث القطاعات المس��تهدفة وآلية التمويل وس��قوف 
القروض الممنوحة وضماناته ، وذلك بعد أن وافقت وزارة المالية 
على اقتراح المصارف العامة إعداد دراسة بهذا الخصوص، وقد 
أكدت المصارف في رؤيته��ا متابعتها العمل بالتنس��يق مع وزارة 
المالية للوصول إلى تطبيق مقترحاتها لقناعاتها بضرورة استئناف 
النش��اط التمويلي، وكذلك متابعة العمل على تفعيل مؤسسة ضمان 
مخاطر الق��روض )المحدث��ة بموجب 
القان��ون رقم 12 لع��ام 2016( لما لها 

من دور مهم مساعد لعملية التمويل.

تنمية الموارد البشرية
الم��وارد البش��رية أولته��ا المصارف 
خاص��اً  اهتمام��اً  الس��ورية  العام��ة 
بالنظ��ر  لمش��كالتها  مناقش��تها  ف��ي 
إل��ى م��ا تعرض��ت ل��ه م��ن تس��رب 
كبي��ر ف��ي الك��وادر نتيج��ة األوضاع 
الراهن��ة، وللخ��روج من ه��ذا الواقع 
فقد عمل��ت المص��ارف العامة عل��ى ش��قين اثنين أولهم��ا تدريب 
وتأهيل الك��وادر المتبقية وضم��ن اإلمكانيات المتاح��ة من خالل 
وضع خط��ط للتدري��ب الداخل��ي وتكلي��ف المديري��ن المركزيين 
وبعض أصحاب الخب��رات من الفئ��ات األخرى لتأهي��ل العاملين 
عل��ى البرام��ج المعلوماتي��ة أو العملي��ات األساس��ية للمصارف، 
وكذلك باالعتماد على مرك��ز التدريب والتأهي��ل التابع لمصرف 
سورية المركزي بالتنس��يق مع المركز منذ بداية كل عام باقتراح 
الدورات الضرورية ليدرجها كل مص��رف في خطة عمله القادم، 
بالتوازي مع العمل على ملء الش��واغر س��واء من خ��الل نقل ما 
يمكن من العاملي��ن في المؤسس��ات األخرى م��ن االختصاصات 
المطلوبة وإجراء مس��ابقة لكافة الفئات، وق��د حصلت المصارف 
العامة عل��ى موافقة إلجراء مس��ابقة مش��تركة ونفذته��ا، أما ثاني 
الش��قين فهو متابع��ة العمل م��ع الجه��ات الوصائي��ة لتأمين فرز 
مهندسين باختصاص المعلوماتية لصالح اإلدارات العامة وفروع 
المصارف ف��ي محافظة دمش��ق لما له��ذا االختص��اص من دور 

حيوي في العمل المصرفي.

المتعاملين وترسيخ لقوة الدولة في القطاع المصرفي، ولكن يقينها 
أن هذا الخط��ر لن يطول وس��يزول كان س��يد الموق��ف وكان هم 
المصارف أن تعيد ثقة الجمهور بمص��ارف الدولة وهذا ما حصل 
فعالً، حيث بدأت الس��يولة تعود لالس��تقرار والتحسن ش��يئاً فشيئاً 
وهي اليوم بوضع جيد وضمن النسب والحدود المقررة من مجلس 
النقد والتس��ليف، وال تزال المص��ارف العامة تطمح الى تحس��ين 
سيولتها في المرحلة المقبلة وبنسب أفضل، من خالل رفع رأسمال 
المصارف العامة تطبيقا للقانون رقم 25 لعام 2009 والعمل على 
تشجيع الودائع وجذبها وتحصيل الديون، لتكون المصارف جاهزة 

الستئناف نشاطها التمويلي والعودة ألخذ دورها المعتاد. 

دعم المصرف الصناعي
المص��رف الصناع��ي )بحس��ب رؤي��ة المص��ارف العام��ة ف��ي 
س��ورية( م��ا زال يعان��ي م��ن مش��كلة الس��يولة بس��بب ضخامة 
حجم ديونه المتعثرة ألس��باب تعود إل��ى األزمة وم��ا قبلها، رغم 
تسجيل مؤش��رات في التحصيل في الس��نوات األخيرة لم تُعَهد في 

المصرف الصناعي س��ابقاً، وحرصاً 
م��ن المص��ارف العامة على تحس��ين 
سيولة المصرف الصناعي وجاهزيته 
الس��تئناف النش��اط التمويل��ي خاصة 
وأن��ه مختص بش��كل أساس��ي بتمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي 
ه��ي م��ن أولوي��ات الحكوم��ة، فقد تم 
االقت��راح لوزارة المالية آلية لتحس��ين 
س��يولة المص��رف الصناع��ي، ولعدم 
ممانع��ة ال��وزارة بذل��ك، ت��م االتفاق 
عل��ى تجهي��ز مبال��غ تت��راوح بين 5 

إلى 10 مليارات ليرة س��ورية حس��ب الحاجة وبفائ��دة ال تتجاوز 
3 %، بحيث تكون ه��ذه المبالغ جاهزة لتلبية نش��اطات المصرف 
الصناعي، مع إمكانية زيادة المبل��غ إلى ما يفوق 10 مليارات ليرة 
سورية في حال احتاج المصرف الصناعي لذلك، وهو أمر انعكس 
إيجاباً على المصرف ونش��اطه تبعاً إلع��الن الصناعي جاهزيته 
لإلق��راض مج��دداً ضم��ن القنوات الت��ي أتاحته��ا الحكوم��ة وفقا 

لتوجهاتها في القطاعات المستهدفة. 

الخطط االستثمارية التمويلية
استئناف النش��اط التمويلي كان ثالث المشكالت التي ناقشتها رؤية 
المص��ارف العامة الس��ورية، فبع��د أن عملت المص��ارف العامة 
بش��كل جدي على تحس��ين الس��يولة أصبح��ت جاهزة الس��تئناف 
النش��اط التمويلي كض��رورة ملحة لدع��م اإلنتاج وخاصة بش��قيه 
الزراع��ي والصناع��ي لما ل��ه م��ن تأثي��ر إيجابي ف��ي االقتصاد 
الوطن��ي، ولتحقي��ق أرب��اح ت��ؤدي -بالتال��ي- إل��ى زي��ادة خطط 
المص��ارف االس��تثمارية ورف��د خزينة الدول��ة بج��زء كبير من 

العمل على

ملء الشواغر

من خالل نقل ما يمكن

من العاملين

في المؤسسات األخرى

من االختصاصات المطلوبة
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الصرافات األلية
الصراف��ات اآللي��ة عل��ى اعتباره��ا نقط��ة التم��اس اليومي��ة بين 
المصارف وجمه��ور المتعاملين ناقش��تها المص��ارف في رؤيتها 
مشخصة بداية المش��كلة لجهة خروج الكثير من الصرافات األلية 
عن الخدمة بس��بب التدمي��ر اإلرهابي لها، وقد أف��رز ذلك ضغطاً 
كبيراً جداً عل��ى الصرافات األلي��ة الموجودة ف��ي المناطق اآلمنة 
بالتوازي مع زيادة الضغط عليها نتيجة اإلنزياحات الس��كانية إلى 
مناطق الدولة بس��بب األزمة، فكانت النتيج��ة أن الصرافات األلية 
المتاحة ل��م تعد قادرة على تلبي��ة الحاجة المطلوبة ليبرز التنس��يق 
بين المص��ارف العام��ة لتوحي��د الخدمة وع��دم إبقائه��ا حصرياً 
ف��ي المصرفي��ن التجاري الس��وري والعق��اري، بل اش��تراك كل 
المصارف في تحمل الع��بء ضمن إمكانياته��ا المتاحة، وفي هذا 
الس��ياق فقد أعلنت الحكومة مؤخ��راً موافقتها على ش��راء  100 
صراف ألي جديد األم��ر الذي يقرب المص��ارف خطوة من الحل 

الشامل.

الحلول المستقبلية
المصارف العامة الس��ورية وضعت ضمن رؤيتها حلوالً مستقبلية 
لها لك��ي تكون بالمس��توى المطل��وب وف��ق المعايي��ر المصرفية 
العالمية بعد ما عانته من اإلره��اب والحظر والحصار، وتتضمن 
هذه الحلول محاور أربعة يتضمن أوله��ا التركيز على التخصص 

المصرفي لكل مص��رف ليكون األس��اس لالنطالق إلى ش��مولية 
العمل مس��تقبالً بحيث تش��مل كافة األعم��ال المصرفي��ة بما فيها 
التعامل بالقط��ع األجنبي، وإلى حين تحقق ذلك ال ب��د )وفقاً لرؤية 
المصارف العامة( من تغيير البيئة التشريعية التي تحكم عملها من 
خالل العمل بأحد مقترحين اثنين بحيث يتم استصدار قانون خاص 
إلدارة المؤسس��ات المصرفية اس��تثناًء من كل القوانين واألنظمة 
النافذة وال سيما منها قانون المؤسسات )رقم 2 لعام 2005( بحيث 
يراعي صالحي��ات مجلس إدارة المص��ارف وإداراته��ا التنفيذية 
بما يمّكنها من العمل بنج��اح وبالزمن المطل��وب، معتبرة أن ذلك 
يتطلب تحرير المصارف بموجب ه��ذا القانون من قانون العاملين 
الموحد وقانون العقود، أو يمكن اللجوء إلى المقترح الثاني بتحويل 
المصارف العامة إلى شركات مساهمة مغفلة تمتلك الدولة أسهمها 
بالكامل وبالتالي يتم إدارة هذه الشركات حسب األصول والقوانين 

النافذة إلدارة الشركات المساهمة.

محولة مصرفية شاملة
أما المح��اور الباقية، فتتضم��ن متابعة العمل عل��ى إحداث محولة 
وطنية للمص��ارف العامة والتوس��ع الجغرافي من خ��الل إحداث 
فروع ومكاتب في مراكز المحافظات والمناطق حسب األولويات 
فروع بعض المصارف على مستوى سورية.والواقع الجغرافي واالقتصادي في كل المحافظات بسبب قلة عدد 
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مؤسسة  ســمحت 
النقــــد العـربــــي 
الســـــــعـــــودي 
“ســاما”، للشركة 
الســعودية الهندية 
للتأميــن التعاونـي 
)وفـــا للتأميـــن(، 
بقبــول مكتتبيــــن 
جــدد فــي نشــاط 
تأميــن المركبــات 

اإللزامــي، وبالتالــي إصــدار وتجديــد وثائــق تأميــن 
المركبــات اإللزامــي. وتتوقع الشــركة أن يكون األثر 
المالي لهــذا القرار إيجابياً حيث ســينعكس ارتفاعاً في 

مبيعاتها خالل عام 2018.
يذكر، أن “ســاما” كانت قد أوقفت نشــاط شــركة “وفا 
للتأميــن” في إصدار وثائــق التأمين اإللزامي، لضعف 
إدارة المراجعــة الداخلية وااللتــزام وإجراءات الرقابة 
بالشركة، وعدم التزامها بإصدار وثائق التأمين اإللزامي 

على المركبات بالمعايير األساسية وبالشكل النظامي.

“وفا” تستأنف نشاطها
في السعودية

“قطر للتأمين” تستحوذ على 4 شركات

وقعت مجموعة قطر للتأمين عقد شراء أربع شركات 
تأمين تابعة لمجموعة ماركرستدي األوروبية. وقالت 
المجموعة في بيان: إن شــركتها التابعة “قطر إلعادة 
التأمين” المحدودة ســتنفذ االســتحواذ على الشركات 
األربع. وبحســب البيان، ســيتم تنفيذ االستحواذ على 
شركة التأمين ماركرستدي المحدودة، وزينث للتأمين، 
وســان جوليانــز للتأمين المحــدودة، وألتميت للتأمين 
ومقرهــا في جبل طــارق، في حين لــم يوضح البيان 

القيمة اإلجمالية لصفقة االستحواذ.
وقــال الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، خليفة 

الســبيعي: إن هذه الصفقة ستســمح للمجموعة بزيادة نمو األعمال األقل تقلباً مع رفع 
مستوى النجاح الحالي في شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة.

خليفة السبيعي

صناعة التأمين األلمانية تتكبد خسائر كبيرة

كشــفت رابطة صناعــة التأمين 
األلمانيــة - )جي.دي.فــي(، أن 
العاصفــة التــي ضربــت البالد 
مؤخــراً، والمعروفــــة باســــم 
“فريدريكا”، تسببت في أضرار 

قيمتها 500 مليون يورو.
وقالــت الرابطــة: إن التكاليــف 
التــي تكبدتهــا أعلــى بكثير من 

التكاليــف التي تكبدتها بســبب العاصفة القوية األخيرة التــي ضربت ألمانيا في عام 
2007، والتي حملت اسم )كيريل(، وتسببت في خسائر قيمتها مليارا يورو.

هيئـــة  أطلقــت 
اإلشــــــــراف 
علــى التأميـــن 
ممثلـة بمديرهـا 
العــام ســــامـر 
العـــش، تطبيق 
عبـر الهاتــــف 
النقــال بعنــوان 
 ” مـيـنــــي تـأ “
الهيئـة”  “عيـن 
يســـمـح  الــذي 
لهـــم  للمؤمــن 

بتقييــم خدمــات التأميــن الصحــي التــي يتلقونها من 
مزودي الخدمات بحيث يمكنهم من تسجيل مالحظاتهم 
على البرنامج وإرســالها عبر هــذا التطبيق، حيث يتم 
استقبال تلك المالحظات والتعامل معها الكترونياً عبر 
البرنامج وبإشــراف قســم خاص به في هيئة اإلشراف 

على التأمين.

تطبيق خاص بـ“التأمين السورية”

سامر العش

توقع نمو سوق التأمين االماراتية

أكدت هيئــة التأميــن االماراتية، 
أن نتائج أعمال شركات التأمين، 
خــالل العــام الماضــي، تظهــر 
تحقيق نمو في األقســاط المكتتبة 
في معظم فــروع التأمين، مقارنة 
بالفترة نفســها من العام الســابق، 
متوقعة استمرار نمو قطاع التأمين 

على المدى الطويل، نتيجة تطوير التشريعات والتطبيق الكامل للتعليمات المالية بداية 
عام 2018، والتي تهدف إلى زيادة المالءة المالية للشــركات، األمر الذي ســينعكس 
إيجاباً على أداء شــركات التأمين والقطاع بشكل عام. وتوقعت الهيئة أن يَستمر قطاع 
التأمين في اإلمارات في تحقيق دوره الفعال في دعم التنمية االقتصادية، مع المحافظة 

على معدالت نمو مرتفعة بأكثر من 10 % في السنوات المقبلة.
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“الرعاية الصحية” هدف رئيسي

لمجرمي اإلنترنت

براندون بيكر
المدير التنفيذي لدي مايم كاست، أفريقيا والشرق األوسط

حولت تقنيات إنترنت األشياء قطاع الرعاية الصحية، بشكل يسمح للممارسين في تبادل المعلومات بسهولة وتقديم العالجات الشخصية. ومع 
ذلك يعتقد العديد من خبراء صناعة األمن أنه من بين جميع الصناعات التي تواجه تهديدات إلكترونية خطيرة، يبقي قطاع الرعاية الصحية هو 

األكثر عرضة للخطر. وذلك ألن منظمات الرعاية الصحية ال تزال متأخرة نسبيا عندما يتعلق األمر بالدفاعات األمنية.
كما يظهر جلياً وبشكل موثق توجة أنظار المهاجمين الخارجيين إلي المعلومات الصحية المحمية )PHI(، حيث تكون قيمة السجالت الطبية 
في السوق السوداء هي على األقل ما يفوق عشرة أضعاف بيانات بطاقات االئتمان، وذلك إلحتواء )PHI( مزيد من البيانات الشخصية. كما 
أنة ال يمكن إعادة إصدارها في وقت حدوث مشكلة. أما تفاصيل الحساب المصرفي وكلمات السر، فيمكن تغييرها بعد وقوع خرق للبيانات. 
ولكن المعلومات حول الحساسية، واإلعاقات، والصحة العقلية أو الظروف الوراثية، ال يمكن. تغييرها، لذا يجب أن يكون تأمين هذه البيانات 

ومؤسسة الرعاية الصحية من هذه التهديدات المحسوبة أولوية قصوى.

الحفاظ على البيانات
وتتطل��ب طبيع��ة قطاع الرعاية الصحية، حفاظ المنظمات العاملة بالقطاع على البيانات الحرجة للمرضي في ملفات خاصة. ويحتاج األطباء 
إلى الحصول على هذه المعلومات التخاذ قرارات مس��تنيرة حول المرضى، والقدرة على مش��اركة هذه المعلومات بش��كل سلس ضمن شبكة 
الرعاية الصحية، والتي أدت إلى تقدم كبير في الطريقة التي يتم بها التعامل مع المرضى. فيتم استخدام التفاصيل الشخصية والطبية أيضاً من 
قبل الموظفين الذين يتعاملون مع أنش��طة رعاية ما بعد المتابعة الي متابعة الفواتير. وهذا يقلل من تدخل المس��ؤولين المعنيين ويجعلها تجربة 

أكثر كفاءة بكثير للمرضى.
ومع ذلك يش��كل حفظ مثل هذا النوع من المعلومات الش��خصية خطرا ش��ديداً، ومن دون توفير األمن المناس��ب، تبقى هذه البيانات معرضة 
لتهديدات خارجية، حيث تستخدم الجهات الفاعلة الخبيثة تهديدات مستهدفة لتسلل الشبكات. ولكن عند التعامل مع شيء هام وحساس مثل حياة 
البش��ر، فإن وجود الدفاعات والسياس��ات األمنية وحدة ال يكفي، فاستمرارية الخدمات أمر حيوي للغاية. وعلى سبيل المثال، تفشي برمجيات 

الفدية “واناكراي” في وقت سابق من هذا العام، حيث تم إغالق المستشفيات بأكملها في المملكة المتحدة.

استراتيجية للصمود
ولذلك، تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى وضع استراتيجية للصمود و المرونة اإللكترونية. وهذا سوف يساعدهم في الدفاع ضد التهديدات 
مثل برمجيات الفدية، والسماح بالوصول المستمر إلى التطبيقات الهامة والمعلومات أثناء الهجوم وتوفير القدرة على استعادة البيانات إلى آخر 

حالة معروفة قابلة للتشغيل، بعد تحييد التهديدات.
وعل��ى صعي��د تخط��ي حتى التهديدات الخارجية. يأت��ي التأكد من عزل المنظمة عن األخطاء من قبل كل من الموظفين حس��ني النية أو حتى 
المتواطئين. إن خطأ من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلى األذى الش��خصي أو التش��هير، وسيكون له آثار خطيرة على المتخصصين في الرعاية 

الصحية في البلدان التي لديها قوانين حماية البيانات.
إن ضمان عدم خروج المعلومات الصحية الحرجة للمنظمة من دون التشفير والضمانات المناسبة أمر ضروري مثل التأمين ضد المهاجمين 

الخارجيين. وتبقى الرعاية الصحية هي الصناعة الوحيدة التي يشكل عامليها التهديد السائد وسبب الخروقات.
الصمود واالستعداد للتهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء.أن قطاع الرعاية الصحية في خطر كبير. وقد حان الوقت اآلن إلعادة التفكير في األمن اإللكتروني وتنفيذ اس��تراتيجيات تجعلها قادرة على 
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“الخليج للمالحة القابضة” تقرر زيادة رأسمالها

أعلن��ت ش��ركة الخلي��ج للمالح��ة القابض��ة، عن 
عزمه��ا زيادة رأس��مالها بواق��ع 448,333,334 
درهم )122,040,000 دوالر( ليصبح الرأسمال 
المص��در والمدف��وع بع��د الزي��ادة، ملي��ار درهم 
إمارات��ي موزع��ة على 1,000,000,000 س��هم 
وبقيمة إس��مية درهم واحد للسهم ومن دون عالوة 
إصدار، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية، 
الذي تم اتخاذه باإلجماع في حزيران/يونيو 2016.

ومن المتوق��ع أن يتم طرح هذا االكتتاب في الربع 
األول م��ن الع��ام 2018، حيث تأت��ي هذه الخطوة 

استجابة لرغبة كبار الشركاء االستراتيجيين والمستثمرين والمساهمين بزيادة مقدار 
حصصهم في الش��ركة، والتي تحقق نجاحات مالية متوالية، وستس��اعد زيادة رأس 
المال الشركة على تحقيق خططها التوسعية، وهو ما سيعود على المساهمين بالمزيد 

من األرباح.
وقال عض��و مجلس اإلدارة، العضو المنتدب، والرئي��س التنفيذي لمجموعة الخليج 
للمالح��ة القابضة، خميس جمعة بوعميم: منذ أن أطلقنا االس��تراتيجية الجديدة تحت 
ش��ع�ار “رؤية واسعة نحو آفاق جديدة” ونحن نواصل التوس��ع والنجاح الذي وعدنا 
به مس����تثمرينا وحملة أس��همنا يوماً بعد يوم، وخالل فترة مح��دودة تمكنّا من إبرام 
ش����راكات وتأس��يس تحالفات اس��تراتيجية حققت لنا نمواً في قيمة أس��همنا وصلت 

إلى 500 %.

خميس جمعة بوعميم

وافقت ش��ركة تاكيدا اليابانية للصناع��ات الدوائية على 
ش��راء ش��ركة TiGenix NV البلجيكي��ة للتكنولوجيا 

الحيوية مقابل حوالي 520 مليون يورو.
وأعلنت أكبر ش��ركة للصناع��ات الدوائية ف��ي اليابان 
اعتزامها االستحواذ على جميع أسهم الشركة البلجيكية، 
الت��ي تط��ور عالجات تعتم��د على تكنولوجي��ا الخاليا 
الجذعي��ة ألمراض خطيرة، مقابل 1.78 يورو للس��هم 

الواحد.

TiGenix تاكيدا” تستحوذ على“

“بترولب” اللبنانية توقع عقداً مع ُعمان

وقعت شركة “بترولب” 
اللبنانية عق��داً مع عمان 
م��ن أج��ل التنقي��ب عن 
النفط في السلطنة. ووقع 
االتفاقي��ة  وزي��ر النف��ط 
والغاز العماني محمد بن 
حمد الرمح��ي والرئيس 
التنفيذي للشركة اللبنانية 

صالح خياط.
وستقوم الشركة المذكورة بموجب هذه االتفاقية بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة 
االمتياز رقم 57، التي تقع في محافظة ظفار جنوبي البالد، وتبلغ مس��احتها 2262 

كيلومترا مربعاً.
وتلت��زم الش��ركة وفق��اً لبنود االتفاقي��ة بتنفيذ عمليات المس��ح الزلزال��ي خالل فترة 
االستكش��اف وإجراء العديد من الدراس��ات الجيولوجي��ة والجيوفيزيائية والتي على 
ض��وء نتائجها تبدأ عمليات حفر اآلبار االستكش��افية. وتنفذ االتفاقية على مرحلتين: 
األول��ى عل��ى مدى 3 س��نوات بقيمة اس��تثمارية 20 ملي��ون دوالر، والثانية لمدة 3 

سنوات بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليون دوالرأميركي.

ش��هد رئيس س��لطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” 
الش��يخ أحمد بن س��عيد آل مكتوم، افتتاح مركز عمليات 
“ريتشمونت” مجموعة السلع الفاخرة السويسرية، الذي 
يكتسب أهمية استراتيجية كونه األحدث واألكثر تطوراً 
في المنطق��ة الحرة. وحض��ر حفل االفتت��اح مدير عام 
“دافزا” محمد الزرعوني، ومدير عمليات “ريتشمونت” 
كريستوف أف. توميت. ويُتوقع أن يسهم المركز بتعزيز 
نطاق العمليات التشغيلية واإلدارية في األسواق الرئيسة 
في المنطقة، كونه يشرف على إدارة العمليات اللوجستية 
اإلقليمي��ة. ويتضم��ن المركز مرفق��اً إقليمي��اً للعمليات 
اللوجس��تية ومكاتب ومركز للبيان��ات ومركز للتوزيع 

خاص بالتجارة اإللكترونية ومراكز لخدمة العمالء.

افتتاح مركز عمليات “ريتشمونت”
في “دافزا”
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صندوق “أالينس فينشرز” يستثمر مليار دوالر

أعلن تحالف “رينو - نيس��ان - ميتسوبيشي”، الرائد في 
صناعة السيارات عالمياً، عن تدشين “أالينس فنشرز”، 
وهو صندوق جديد لرأس المال االس��تثماري للشركات 
يخطط الستثمار ما يصل إلى مليار دوالر لدعم مبادرات 
االبتكار المفتوح خالل السنوات الخمس المقبلة. ويتوقع 
أن يس��تثمر الصن��دوق خالل الع��ام األول م��ن إطالقه 
200 ملي��ون دوالر في الش��ركات الناش��ئة وش��راكات 
االبتكار المفتوح مع أصحاب المشروعات التكنولوجية، 
الذين ترّكز ابتكاراتهم على وس��ائل التنقل الجديدة، مثل 

السيارات الكهربائية والنظم ذاتية التشغيل واالتصال والذكاء االصطناعي. وقال رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لتحالف “رينو - نيس��ان - ميتسوبيش��ي”، كارلوس 
غصن: “سوف يتيح لنا نهجنا في االبتكار المفتوح االستثمار والشراكات مع الشركات 
الناشئة وأصحاب المشروعات التكنولوجية مستفيدين من الشبكة العالمية للتحالف، لما 

سيوفره الصندوق الجديد من روح التعاون وطبيعة التفكير الريادية”.

كارلوس غصن

“KGL”  توقع عقداً مع الجيش األميركي

وقعت شركة كي جي إل “KGL “ للخدمات الغذائية، 
التابعة ل�“رابطة الكويت والخليج للنقل”، عقد المورد 
الرئيس��ي مع وكالة الدفاع اللوجستية األميركية بقيمة 
الكوي��ت  1.38 ملي��ار دوالر. وأوضح��ت رابط��ة 
والخلي��ج للنقل KGL، والتي ي��رأس مجلس اداراتها 
س��عيد دش��تي، في بيان: أن مبلغ العق��د قابل للنقصان 
الرتباط��ه باحتياج��ات ومتطلبات الجي��ش األميركي 

والظروف التش��غيلية للعقد. وبيّنت الش��ركة، أن العقد يختص بتوفي��ر المواد الغذائية 
والخدمات الُمس��اندة للجي��ش األميركي داخل )الكويت - الع��راق - األردن( لمدة 24 

شهرا قابلة للزيادة حتى 60 شهراً.

سعيد دشتي

أع�ل�ن���ت ش�����رك��ة 
األنصاري للصرافة، 
دمج  عملية  استكمال 
كل م��ن “األنصاري 
للصرافة” و“خدمات 
ي  ر نص��ا أل ا
للصراف��ة”، بعد أخذ 
الموافق��ات الالزم��ة 
م��ن كاف��ة الجه��ات 

الرسمية، لتشكل بذلك أكبر شركة متخّصصة في مجال 
الصرافة والتحويالت المالية في دولة اإلمارات، برأس 
م��ال 1,2 ملي��ار دره��م )326 ملي��ون دوالر(، حيث 
تستحوذ على حصة تفوق ال�35 % من السوق المحلي.

وذك��ر الرئيس التنفيذي ل�“األنصاري للصرافة” محمد 
علي األنصاري: أن الشركة ستركز على تطوير البنية 
التحتية ورفع كفاءة العمليات في الفترة المقبلة تماشياً مع 
خّطتها بافتت��اح أكثر من 25 فرعاً جديداً خالل العامين 

القادمين.

دمج “األنصاري”
و“خدمات األنصاري” للصرافة

محمد علي األنصاري

اس���تكملت “دري��ك 
الشركة  س��كل”  آند 
ف������ي  ال�رائ�������دة 
مج���ال الهن�دس�����ة 
واالن�ش��������اءات، 
إع��ادة هيكلة ديونها 
المصرفي��ة في دولة 
اإلمارات والحصول 
على خطوط ائتمانية 

جديدة وتس��هيالت بنكية تش��مل رأس المال العام لدعم 
مشاريعها الحالية والجديدة.

وق��ال مدير عالقات المس��تثمرين ل�“دريك آند س��كل” 
ربيع أبو ديوان: تس��اهم الصيغة الجديدة لهيكلة ديوننا، 
إلى جانب حزمة التسهيالت االئتمانية ومصدر التمويل 
الجديد، في تحسين كفاءة الشركة اإلنتاجية والفوز بعقود 
جدي��دة. نتوق��ع أن نتوصل التفاق ثنائ��ي مع مقرضينا 
إلعادة تمويل ديون مش��اريعنا. وبمجرد إتمام االتفاق، 
سنبحث في مسألة اإلقراض المشترك عبر هيكلة الديون 

في السنة المالية 2018.

“دريك آند سكل”
تعيد هيكلة ديونها

ربيع أبو ديوان

“سيمنس غاميسا” تفوز بعقد في مصر

فازت “س��يمنس غاميس��ا” بعق��د لتوريد توربين��ات بقدرة إجمالية تص��ل إلى 262 
ميغ��اوات لمصر وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاماً. وس��تقوم الش��ركة بتركيب 
125 توربين��اً م��ن طراز ج��ي- 97، قدرة الواح��د 2.1 ميغاوات ف��ي محطة رياح 

خليج السويس في راس غارب بخليج 
السويس في مصر.

تركي��ب  اكتم��ال  المنتظ��ر  وم��ن 
التوربينات البالغ عددها 125 توربيناً 
ف��ي موعد أقص��اه ش��هر تموز/يوليو 
2019، ومن المتوقع تش��غيل المنشأة 

في نهاية العام المقبل.
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أك��د  الرئ�ي������س 
لقط���ر  التنفي��ذي 
للبترول أن اندماج 
إلنت��اج  وحدتيه��ا 
الغ��از الطبيع����ي 
المس��ال قطر غاز 
وراس غاز سيوفر 
للش��ركة ملي��اري 
مليون   550( لاير 

دوالر( من تكاليف التش��غيل س��نوياً، موضحاً أن “هذا 
االندم��اج جزء ال يتج��زأ من رؤية قط��ر للبترول كي 
تصبح إحدى أفضل ش��ركات النفط والغاز الوطنية في 

العالم، جذورها في قطر وتتمتع بوجود عالمي قوي”.
يذك��ر أن الكي��ان الجدي��د ال��ذي يطلق علي��ه قطر غاز 
ب��دأ العمل ف��ي األول من كانون الثان��ي/ يناير 2018، 
وس��يتولى إدارة المشاريع والمنش��آت المشغلة من قبل 
الش��ركتين.  وقبل االندماج كانت قطر غاز وراس غاز 

بالفعل أكبر منتجين للغاز الطبيعي المسال في العالم.

والدة أكبر شركة إلنتاج الغاز المسال

سعد الكعبي

صفقة مربحة لـ“أوبر” مع سوفت بنك

أبرمت “أوبر” صفقة استثمارية مع “سوفت بنك” 
اليابانية التي قادت تحالفاً اش��ترى أسهماً في شركة 
خدمات الركوب بقيم��ة 1.25 مليار دوالر، حيث 
اشترت “سوفت بنك” 15 % في الشركة من عدد 
من مساهمي “أوبر”، ومن بينهم المؤسس الشريك 
والمدير التنفيذي الس��ابق “ترافيز كاالنيك”. وقبل 
هذه الصفقة، لم يبع “كاالنيك” أي سهم من حيازته 
في “أوبر”، لكنه باع ثلث حصته ل�“س��وفت بنك” 
وتلقى 1.4 مليار دوالر نقداً، وال يزال يحتفظ بنسبة 

ترافيس كاالنيك70 % من حصته.

قانون لجذب االستثمارات في قطر

أق��رت الحكوم��ة القطري��ة قانون��اً جدي��داً يتيح 
للمس��تثمر األجنب��ي التملك بنس��بة 100 % في 
غالبي��ة قطاع��ات االقتص��اد، بهدف اس��تقطاب 

رؤوس أموال أجنبية.
وق��ال وزير االقتصاد والتجارة القطري الش��يخ 
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: إن القانون الذي 
أقرته الحكومة يدفع بعجل��ة التنمية االقتصادية، 
ويرفع مس��توى قطر في المؤشرات االقتصادية 
العالمية كمؤش��ر س��هولة األعمال. وأضاف: أن 

قانون تنظيم االستثمار األجنبي الجديد “يهدف إلى استقطاب رؤوس األموال األجنبية 
بنس��بة 100 % في جميع األنشطة والقطاعات االقتصادية والتجارية، ما يساعد على 
تدفق رؤوس األموال األجنبية”. ويتيح القانون االستثمار بحرية في قطاعات االقتصاد، 
باستثناء الوكاالت التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج االستثمار في المصارف 

وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني

ع��ل��ن���ت  أ
ش������رك��ة 
 N e st l é
أنها وافق��ت 
عل�ى ب�ي���ع 
ل�ه����ا  عما أ
قط��اع  ف�ي 
لس����كاكر  ا

Fer-  في س��وق الواليات المتح��دة للش��ركة االيطالية
rero مقاب��ل 2.8 ملي��ارات فرن��ك سويس��ري )2.9 
مليارات دوالر( في حين تس��عى المجموعة السويسرية 
العمالق��ة الى تجديد قائمة منتجاتها. ومن ش��أن الصفقة 
أن تجعل من Ferrero ثالث أكبر ش��ركة س��كاكر في 
السوق األميركية. وقال المدير التنفيذي ل�Nestlé، باول 
بالك: إن الصفقة س��تتيح القيام باس��تثمارات وابتكارات 
تط��ال مجموعة م��ن الفئات، حيث نرى نمواً مس��تقبلياً 
واعداً والحفاظ على الريادة ال سيما في منتجات العناية 
بالحيوانات االليف��ة والمياه المعبأة والقه��وة والوجبات 

المجلدة وغذاء االطفال.

Ferreroتبيع سكاكرها لـ Nestlé

باول بالك

آركابيتا” تستحوذ على شركة لوحات إعالنية

استحوذت شركة االستثمارات البديلة “آركابيتا” على 
حصة في ش��ركة “أم سي ساين كومباني” األميركية 
المتخصصة في خدم��ات اللوحات اإلعالنية واإلنارة 
ف��ي الواليات المتحدة، بصفقة بلغ��ت قيمتها أكثر من 
100 ملي��ون دوالر. وقال الرئيس التنفيذي آلركابيتا، 
عاطف أحمد عبدالملك: نتطلع لمساعدة الشركة على 
تحقيق المزيد من النمو والتوسعة في تشكيلة خدماتها 
وقاع��دة عمالئها، ونرى أنها قادرة على الفوز بحصة 
من الس��وق في ه��ذا القطاع، خصوصاً أن “أم س��ي 

ساين” تنفرد بأن أكثر من 75 % من عمالئها شركات وطنية كبرى.
عاطف أحمد عبد الملك
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اتفقت شركة Royal Dutch Shell على بيع حصتها 
البالغ��ة 20 % في حقل “غ��رب القرنة 1” النفطي إلى 

Itochu اليابانية.
وقال المتحدث باسم “شل”: إن الشركتين تعمالن حالياً 
على أخ��ذ الموافقات الالزم��ة من الحكوم��ة العراقية. 
وينتج الحقل الذي تدي��ره Exxon Mobil، نحو 400 

و5 آالف برميل يومياً. 
يش��ار إلى أن “ش��ل” اتفق��ت أيضاً عل��ى التخارج من 
مش��روع “مجنون” النفطي، وتسليم عملياته إلى شركة 

نفط البصرة بحلول حزيران/يونيو 2018.

“شل” تبيع حصتها
في “غرب القرنة1”

قرر األردن تش��كيل وحدة خاصة لحماية االس��تثمار، 
كوحدة مس��تقلة تعنى بتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أش��كال 
الحماي��ة والتغطية األمنية لالس��تثمار والمس��تثمرين. 
وبحس��ب بي��ان من مديري��ة األمن العام، فإن تأس��يس 
الوح��دة يأت��ي “لحماية االس��تثمار وتش��جيعه وتوفير 
كافة أش��كال الحماية األمنية له “. حيث سيرتكز عمل 
تل��ك الوح��دة على الجان��ب العملياتي من خالل نش��ر 
دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في التجمعات الصناعية 
وحولها بحسب المقتضيات األمنية، إضافة إلى الجانب 
االس��تخباراتي ال��ذي س��يوكل إلى ش��عبتين من األمن 

الوقائي والبحث الجنائي داخل الوحدة.

األردن: وحدة أمنية
لحماية االستثمار

EIP تطلق صندوقًا لالستثمار

 Emerging ش����رك�ة  أع�ل�ن��ت 
Investment Partners - EIP

المتخصصة في االستثمار المباشر 
في منطقة الش��رق األوسط وشمال 
 EIP  -  أفريقي�����ا، أن صن��دوق
تت�ول����ى  ال��ذي   Levant Fund
تأسيس��ه وإدارته، تلق��ى التزامات 
باإلكتتاب في رأسماله من مؤسسة 

 DGGF عض��و مجموعة البنك الدولي، وم��ن صندوق ،)IFC( التموي��ل الدولي��ة
الهولندي للتنمية. وأوضحت الشركة أن حجم الصندوق سيصل إلى ما بين 50 و60 
ملي��ون دوالر، وس��يوّظف صندوق EIP Levant Fund في الس��نوات الثالث أو 
األربع المقبلة رأس��ماله في 8 إلى 10 ش��ركات صغيرة ومتوس��طة الحجم في لبنان 
ومصر واألردن والعراق، على أن يتراوح حجم المبالع المس��تثمرة في كل مشروع 

ما بين 5 و8 ماليين دوالر.

المؤتمر السعودي لالستثمار الفندقي 2018

تحت ش��عار “التركيز على المس��تقبل”، تس��تعرض الدورة 
األولى من “المؤتمر الس��عودي لالس��تثمار الفندقي 2018” 
الرؤى والتوجهات الخاصة بقطاع السياحة والضيافة، وكيفية 
االستفادة من الفرص االستثمارية الكبيرة التي تشهدها المملكة 
ضمن هذا القطاع. وستنطلق الفعاليات، في 26 شباط/فبراير 
2018 ف��ي فندق ماريوت الرياض. وقال رئيس مجلس إدارة 
ش��ركة بنش للفعاليات جوناثان ورسلي، والمؤسس المشارك 
للمؤتمر السعودي لالستثمار الفندقي: “نرى بأن الوقت قد بات 
مناس��باً لجمع المستثمرين وش��ركات التشغيل خالل فعاليات 

المؤتمر الس��عودي لالس��تثمار الفندقي، المخصص بالكامل لمناقش��ة وبحث القضايا 
األكثر تأثيراً على مسيرة نمو القطاع الفندقي في المملكة”.

جوناثان ورسلي

اإلمارات خارج الالئحة السوداء

ثّمن��ت وزارة المالي��ة االماراتية الق��رار الصادر عن 
االتحاد األوروبي بش��أن رفع اسم دولة اإلمارات من 

قائمة الدول غير المتعاونة في المجاالت الضريبية.
وق��ال وكي��ل وزارة المالية يونس حاج��ي الخوري: 
“يأت��ي قرار االتح��اد األوروب��ي ليؤكد الت��زام دولة 
اإلم��ارات التام والدائ��م بأعلى درجات الش��فافية في 
المج��االت الضريبي��ة، وكنتيجة مباش��رة لإلنجازات 
النوعي��ة والجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في 

يونس حاجي الخوريالدولة على الصعيدين المحلي والدولي.
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أعلنت شركة إيمرسون 
ع��ن اس��تحواذها على 
شركة بارادايم، الرائدة 
في مجال توفير الحلول 
البرمجي��ة لقطاع النفط 
دمج  ويس��هم  والغ��از. 
“باراداي��م” م��ع قس��م 
البرمجيات “روكسار” 
ل�“إيمرس��ون”،  التابع 
محفظ��ة  خل��ق  ف��ي 

برمجي��ات ش��املة لعملي��ات استكش��اف وإنت��اج النفط 
والغ��از. وقال رئيس مجل��س اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في “إيمرس��ون” ديفيد أن. ف��ار: من خالل دمج قدرات 
“بارادايم” و“روكسار”، يمكننا مساعدة العمالء بشكل 
أفضل على تحقيق األداء األمثل في عملياتهم من خالل 
تعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف وتحس��ين العائد على 
االس��تثمار س��واء في مش��اريع النفط والغاز الحالية أو 

الجديدة.

“ليبرتي هاوس” تشتري “جورج تاون”

“إيمرسون” تستكمل االستحواذ
على “بارادايم”

أعلن��ت ش��ركة ليبرت��ي ه��اوس، الت��ي تعد ج��زءاً من 
المجموع��ة الدولية الصناعية للطاقة والمعادن “جي إف 
جي آالينس”، عن شرائها منشأة “جورج تاون” للفوالذ 
في والي��ة كاروالينا الجنوبية من مجموعة “آرس��يلور 
ميتال”، وذلك بعد مفاوضات أجرتها الشركة مع الجهات 
المعنية البارزة. وتأتي هذه الخطوة كنقطة انطالق سلسلة 
استراتيجية من صفقات االس��تحواذ والمشاريع الجديدة 
التي تعتزم المجموعة تنفيذها في أميركا الش��مالية تحت 
إدارة مؤس��س المجموعة الصناعي البريطاني سانجيف 

جوبتا. ويُتوقع أن تس��تأنف المنشأة تخديم قطاعي البناء والمركبات من خالل عمليات 
الصهر والدرفلة في ربيع عام 2018.

سانجيف جوبتا

ديفيد أن. فار

وافق��ت ش��ركة  بتروب��راس البرازيلية النفطي��ة، التي 
تس��يطر عليه��ا الدول��ة على دف��ع 2.95 ملي��ار دوالر 
لتس��وية دعوى جماعية ف��ي الواليات المتح��دة رفعها 
مستثمرون يزعمون أنهم خسروا أمواال نتيجة لفضيحة 
فس��اد. وكشفت الشركة أن مبلغ التسوية سيتم دفعه على 
3 أقس��اط متساوية تقريباً، وسيؤثر على نتائجها المالية 
للرب��ع األخي��ر. وقالت، إنها تأمل في أن تحل التس��وية 
جميع دعاوى المس��تثمرين في الواليات المتحدة بش��أن 
الفضيحة. وال تتضمن التسوية المستثمرين الذين اشتروا 
أوراق��ا مالي��ة لبتروب��راس أصدرتها خ��ارج الواليات 

المتحدة، بحسب الشركة.

بتروبراس تدفع 2.95 مليار دوالر
لتسوية دعوى قضائية

استثمارات أوروبية في كوبا

أعلنت وزيرة خارجية االتحاد 
فيديريكا موغيريني  االوروبي 
عن اس��تثمارات وعقود جديدة 
مع هافانا، مؤكدة رغبة االتحاد 
ف��ي مواكبة االنتقال السياس��ي 
“التاريخ��ي” في كوب��ا خالل 
نيسان/ابريل. وقالت موغيريني 
خالل مؤتمر صحافي في ختام 

زي��ارة لها الى هافانا: “لقد فتحنا فصالً جديداً في عالقاتنا، ومن اآلن فصاعداً نرغب 
بمزيد من االستثمارات والعالقات االقتصادية مع كوبا”. ووقعت موغيريني 3 اتفاقات 
تعاون مع كوبا بقيمة 49 مليون يورو في قطاعات الطاقة المتجددة )18 مليون يورو(، 

الزراعة )21 مليون يورو( والثقافة )10 ماليين يورو(.
يذكر أن االتحاد االوروبي أصبح في عام 2017 الشريك التجاري االول لكوبا، وبلغ 

حجم التجارة بين الطرفين 2,4 مليار دوالر عام 2016.

“إن.إم.سي” تستثمر 800 مليون دوالر

أك��د الرئيس التنفي��ذي لش��ركة “إن إم س��ي” للرعاية 
الصحية، براس��انث مانغات، التي تتخ��ذ من اإلمارات 
مق��راً له��ا، أن الش��ركة تعت��زم اس��تثمار 800 مليون 
دوالر خ��الل عام 2018 في منطق��ة الخليج وعدد من 
األس��واق األخرى في مشاريع الرعاية الصحية، وذلك 
ضمن خططها واس��تراتيجياتها بتوفير خدمات صحية 
تلب��ي جميع متطلب��ات األفراد والمرض��ى وفق أفضل 
الممارسات العالمية. وقال: هناك خطط لالستحواذ على 

مستشفيات واالستثمار في منشآت خاصة باإلخصاب خارج الرحم في القارة األوروبية.
براسانث مانغات
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“روسنفت” بمشاركة جهاز قطر لالستثمار.
وتش��اركت شركتا “الصين انترناشونال كابيتال” 
و”ف��ي تي ب��ي” كابيت��ال االس��تثمارية، المركز 
األول في قائمة تصنيف المؤسسات المشاركة في 
عمليات االندماج واالس��تحواذ في منطقة الشرق 
األوس��ط المعلن��ة، ف��ي حي��ن احتل بنك “س��يتي 

غروب” المركز الثالث.

إصدارات األسهم
في س��ياق متصل، بلغ إجمالي إصدارات األسهم 

43 مليار دوالر صفقات الدمج واالستحواذ في المنطقة

بلغت قيمة صفقات االندماج واالستحواذ المعلنة في منطقة الشرق األوسط 43.8 مليار دوالر أميركي خالل 
لتقرير صادر عن “تومسون  الفترة نفسها من عام 2016، وذلك وفقًا  أقل بنسبة 14 % عن  أي  عام 2017، 

رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين.

تصدرت السعودية

قائمة الدول

األكثر نشاطًا

في أسواق الديون

في الشرق األوسط

بحصة تبلغ 30 %

الطاق��ة  قط��اع  صفق��ات  واس��تحوذت 
والكهرب��اء عل��ى 41.9 % من صفقات 
االندماج واالس��تحواذ من حي��ث القيمة، 
قائم��ة  المال��ي  القط��اع  تص��در  بينم��ا 

القطاعات من حيث عدد الصفقات.

ارتفاع وانخفاض
ويق��ول التقرير الذي تناول “االس��تثمار 
المصرف��ي في منطقة الش��رق األوس��ط 
خ��الل 2017”، إن صفق��ات االندم��اج 
واالستحواذ الواردة سجلت أعلى مستوى 
لها في 10 س��نوات لتبل��غ 9.8 مليارات 
دوالر، بنم��و ق��دره 117 % ع��ن الفترة 
نفس��ها من عام 2016، وذل��ك بدعم من 
“ترونك��س”  ش��ركة  اس��تحواذ  صفق��ة 
األميركية ألصول قطاع “ثاني أوكس��يد 
التيتانيوم” لشركة “كريستال” السعودية 
مقاب��ل 2.2 ملي��ار دوالر، وم��ن توقي��ع 
الش��ركة الوطنية الصينية للبترول اتفاقية 
امتي��از للحصول على حص��ة في حقول 

أبوظبي النفطية البرية.
 من جهة أخرى، انخفضت قيمة صفقات 
االندم��اج واالس��تحواذ المحلي��ة وضمن 
نطاق الشرق األوسط  بنسبة 63 % على 
أس����اس س������ن�وي لتبل��غ 8.7 مليارات 
دوالر. وبالنس���ب�ة لعملي��ات االن�دم��اج 
واالستحواذ الصادرة، فقد سجلت هبوطاً 
بنس��بة 35 % لتصل إلى 10.8 مليارات 

دوالر.

أبرز الصفقات
وتمثل��ت أكب��ر صفقة اندماج  بمش��اركة 
جهات من منطقة الش��رق األوسط خالل 
2017، بش��راء ش��ركة “س��ي.إي.إف.
س��ي” الصينية حصة نس��بتها 14.2 % 
في شركة النفط والغاز الروسية العمالقة 

واألس��هم المرتبط��ة بحقوق المس��اهمين 
في الش��رق األوس��ط خالل 2017 قرابة 
3.5 ملي��ارات دوالر، وه��ي ثان��ي أق��ل 
قيمة س��نوية مس��جلة منذ 2009. وجمع 
12 طرح��اً أولي����اً  2.8 ملي��ار دوالر، 
أي 80 % م��ن إجمال��ي النش��اط. وجمع 
الطرح األولي لشركة “إعمار للتطوير” 
1.3 مليار دوالر، وهو أكبر اكتتاب عام 
تشهده المنطقة خالل 2017. وتقاسم بنك 
أوف أميركا ميريل لينش، وبنك أبوظبي 
األول، وغولدمان ساكس، المركز األول 
من ناحية رس����وم االكتتابات باألس����هم 
في المنطقة بحصة س��وقية بلغت حوالى 

.% 20.5

أسواق الديون
وأشار المدير العام ل�“تومسون رويترز” 
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا، ندي��م نجار، إل��ى أن إصدارات 
الديون في منطقة الش��رق األوسط بلغت 
حوال��ى 103.7 ملي��ار دوالر أميرك��ي 
خ��الل ع��ام 2017، مدعوم��ة بإصدار 
الس��عودية لصك��وك بقيم��ة 12.4 مليار 
دوالر في س��بتمبر/أيلول، لتس��جل نمواً 
بنس��بة 33 % ع��ن القيمة المس��جلة في 
الفت��رة نفس��ها من ع��ام 2016، كما أنها 
القيمة الس��نوية األعلى المس��جلة منذ بدء 

رصد اإلصدارات في عام 1980.
أض��اف نج��ار، أن الس��عودية تصدرت 
قائم��ة ال��دول األكثر نش��اطاً في أسواق 
الديون في الش��رق األوسط، بحصة تبلغ 
30 %، تليها اإلمارات بحصة 27.8 %. 
وارتفع حجم إصدارات الديون اإلسالمية 
على مس��توى العالم 36 % على أس��اس 
أميركي.س��نوي لتصل إل��ى 51.5 ملي��ار دوالر 

نديم نجار
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بقيمة تصل إلى 149 مليار دوالراً )ما يس��اوي 190 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي( وسيتم ترس��ية معظمها )125 مليار دوالر( في 
أول عامين. وستركز المشاريع على تطوير قطاع البتروكيماويات 
والس��ياحة والقطاعات اللوجس��تية التي تعد من أهم محاور التنويع 

االقتصادي، مع التركيز أيضاً على منطقة دقم االقتصادية.
ولكن ال يزال ضي��ق األوضاع االقتصادية يش��كل مص��دراً للقلق 
ح��ول إمكانية تنفي��ذ الرؤي��ة االقتصادي��ة، وذلك م��ع االعتماد في 
الوقت نفسه على تحس��ن أس��عار النفط وبيئة االس��تثمار األجنبي. 
وقد عمل��ت الحكومة عل��ى إطالق بع��ض المب��ادرات االقتصادية 
والتي من ضمنها قانون االس��تثمار األجنبي، إضافة إلى الشراكات 
الضخمة في مجال االس��تثمار األجنبي والتمويل. إذ من المفترض 
أن يساهم تحالف من الش��ركات الصينية في تطوير جزء كبير من 
مش��روع مدينة دقم بميزانية تصل إلى 11 مليار دوالر لالس��تثمار 
على مدى 15 عاماً. و قد دخلت عمان في أب/أغس��طس 2017 في 
ش��راكة مع الكوي��ت لتطوير مصفاة دق��م التي س��تكون من أضخم 
المش��اريع التابعة لمجمع دقم للبتروكيماويات، وال��ذي من المتوقع 
أن يتم ترس��يته في عام 2020، ويفترض أن تصل طاقته اإلنتاجية 
إلى 230 ألف برميل يومياً. كما حصل بعض الش��ركات الحكومية 
على تمويل خارجي لتطوير المشاريع، من ضمنها شركة نفط عمان 
الديبلوماسية بشكل قليل، ما أدى الى ارتفاع عوائد السندات العمانية.التي اقترضت بقيمة مليار دوالر. كما استفادت عمان من أزمة قطر 

مشاريع بـ149 مليار دوالر في سلطنة عمان

خفض التوقعات
لقد تم خفض توقعات النم��و للعام 2018 إل��ى 2.4 % من 2.9 % 
لتعكس تمديد فترة خفض اإلنتاج من قب��ل “أوبك” والدول األخرى 
)والتي م��ن بينها عم��ان( المنتجة للنف��ط حتى ما بع��د آذار/مارس 
2018، بينم��ا ال ي��زال االس��تهالك الحكوم��ي والخ��اص معتدالً. 
وسيساهم انطالق مشروع حقل خزان في إنعاش االقتصاد، إضافة 
إلى العمل على تنفي��ذ رؤية 2020، إال أن اس��تقرار أس��عار النفط 

وسياسة التشديد المالي سيؤديان إلى اعتدال االستهالك واالستثمار.
وبينما من المفترض أن تنتهي فترة خف��ض اإلنتاج في عام 2019، 
من المتوق��ع أن يعود اإلنت��اج إلى مس��تويات ما قب��ل الخفض، ما 
سيس��اهم في إنعاش نمو القطاع النفطي. وسيس��اهم النمو الس��ريع 
والثابت في إنتاج الغاز )إلى 5 مليارات قدم مكعب( في دعم القطاع 
أيضاً. وسيتس��ارع االستهالك الش��خصي بوتيرة معتدلة تماشياً مع 
تالشي األثر المباش��ر لضريبة القيمة المضافة. وبالرغم من القيود 
المالية ستستمر السلطات في الس��عي لتنفيذ رؤية عمان 2020، ما 
سيساهم في تنشيط وتيرة المش��اريع التي من شأنها تنويع االقتصاد 

بعيداً عن النفط.

مشاريع جديدة
وتش��ير مجلة “ميد” للمش��اريع أنه من المتوقع أن تقوم الس��لطات 
بترسية عدد من المشاريع في الفترة ما بين العامين 2018 و2022 

من المتوقع أن يسجل االقتصاد العماني نمواً معتداًل في العامين 2018 و2019 ولكن مع وجود بعض الضعف، إذ ال يزال 
النشاط االقتصادي رهن أداء القطاع النفطي نظراً لعدم تطور خطط الحكومة بشأن التنويع االقتصادي، كما أن تراجع 
أسعار النفط قد ترك أثره على النمو وأصبح من أهم التحديات المالية الماثلة أمام االقتصاد. ومن المتوقع أن تسجل 
الحكومة عجزاً ضخماً في موازناتها خالل السنوات المقبلة مع عدم وجود إيرادات كافية للتعويض عن المصروفات 
الجارية، كما سيؤدي ارتفاع مخزون الدين العام إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة. وقد تؤدي النزاعات في المنطقة وتشدد 

السياسة النقدية العالمية إلى ضعف البيئة التمويلية الخارجية، ما قد يؤدي بدوره إلى ضعف احتياطات ُعمان الخارجية.
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يتوقع التقرير أن يؤدي معرض “إكس��بو” إلى استحداث 270 الف 
وظيفة الستيعاب الزوار. وستستفيد قطاعات التشييد والمواصالت 
والتخزين م��ن البنية التحتي��ة اإلضافية الالزمة وم��ن تنقل الزوار 
من وإلى دبي. كذلك يتوق��ع أن يعود المعرض بالفائ��دة على قطاع 

السياحة حيث سيحقق إيرادات إضافية لقطاعات الفنادق والمطاعم.
ثانياً: استراتيجية دبي الصناعية 2030

وضع��ت “اس��تراتيجية دب��ي الصناعي��ة 2030” رؤي��ة صناعية 
لإلمارة لتصبح منص��ة عالمية للصناع��ات المبتكرة والمس��تدامة 
والقائمة عل��ى المعرفة بناًء عل��ى 5 أهداف اس��تراتيجية وهي: أن 
تكون محركاً للنمو، وقائمة على االبتكار، ومقراً للشركات العالمية، 
ومس��تدامة بيئياً، وتدعم االقتص��اد األخضر، وأن تتبن��ى المعايير 
اإلس��المية لتصنيع منتجات الحالل لتصبح دبي عاصمة االقتصاد 
اإلس��المي. وح��ددت “االس��تراتيجية” 6 قطاعات لقي��ادة تحولها 
االقتصادي وهي: قط��اع الطيران، والس��فن البحرية، والصناعات 
الدوائية والمعدات الطبية، واأللمنيوم والمعادن الُمصنّعة، واآلالت 

والمعدات، والسلع االستهالكية.
ً ثالثاً: تنافسية دبي عالميا

تم تصنيف دول��ة اإلمارات -الممثلة في المس��ح ببيان��ات من إمارة 
دبي- في المرتبة 21 بعد ألمانيا التي ج��اءت في المرتبة 20، ولكن 
هذا الترتيب منخفض مقارنةً مع مدن مماثلة مثل سنغافورة وهونغ 
كونغ اللتين حازتا على المرتبتين الثانية والخامسة على التوالي. وال 
تزال تنافس��ية اإلمارات أعلى من الدول الخليجية، فقد جاءت عمان 

في المرتبة 71، قطر في المرتبة 83، والسعودية في المرتبة 91.
بالنسبة لحشد رؤوس األموال محلياً ولجذب االستثمار األجنبي.ويعد التصنيف الع��ام العالي دليالً على المرون��ة االقتصادية للدولة 

انفتاح دبي يعزز نموها االقتصادي وحضورها العالمي

االقتصاد الثالث
وتعد دبي االقتصاد الثالث على مستوى العالم بعد كل من لوكسمبرج 
وهونغ كونغ بالنس��بة لدرجة االنفتاح، حيث تعتمد بشكل كبير على 
التجارة الخارجية لتحقيق دخلها. وبلغت نسبة انفتاح دبي 321 %، 
أي أن تدفق��ات التج��ارة كان��ت أكبر م��ن صافي القيم��ة المضافة 

المتحققة في االقتصاد بأكثر من 3 أضعاف.
االستثمار األجنبي

 تتأثر دبي بكونها اقتصاداً مفتوحاً باالتجاهات العالمية في االستثمار 
األجنبي المباش��ر، حيث اس��تقطبت نحو 25.5 ملي��ار درهم )6.9 
مليار دوالر( من االس��تثمارات األجنبية المباشرة عام 2016، مما 
وضعها في المرتبة الس��ابعة من بين المدن الرائدة عالمياً في جذب 

االستثمار األجنبي المباشر.
االقتصاد الكلي

بحس��ب البيانات، نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيق��ي إلى 376.8 
مليار درهم )102.6 مليار دوالر( في عام 2016. وانتهجت حكومة 
دبي في السنوات القليلة الماضية سياسة مالية لترشيد االنفاق العام من 
خالل خفضها لعجز موازنتها كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من 
2 % في عام 2010 إلى 0.4 % بحلول عام 2013. وحافظت دبي 

منذ ذلك الوقت على حسابات متوازنة في عامي 2015 و2016.
من جهة أخ��رى، انخفضت معدالت التضخم من معدل س��نوي بلغ 
3.7 % في ع��ام 2015 إلى 2.9 % ف��ي 2016، ويعزى ذلك إلى 
تباطؤ تضخم األس��عار ف��ي قطاعات اإلس��كان والمي��اه والكهرباء 

والوقود والصحة.
عوامل تدفع النمو

أوالً: إكبسو 2020

االقتصادي،  والتنوع  االنفتاح  إمارة دبي تتمتع بدرجة عالية من  أن  االقتصادية في دبي،  التنمية  دائرة  أكدت 
متوقعًة ارتفاع نموها إلى 3.5 % عام 2018، نتيجة للتأثير اإليجابي لالتجاهات االقتصادية العالمية، ومن بينها 
نسب النمو األعلى في معظم االقتصادات المتقدمة. وجاء ذلك في تقرير “اآلفاق االقتصادية إلمارة دبي” الذي 

أطلقته الدائرة على هامش ملتقى اإلمارات لآلفاق االقتصادية في دورته الخامسة.



32

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2018

40 % من حيث الحج��م، مرتفعة من أربع 
صفق��ات ف��ي ع��ام 2016 إل��ى 12 صفقة 

اكتتاب في عام 2017.
وعموم��اً، ش��هد نش��اط االكتت��اب العام في 
الشرق األوس��ط )س��واء الصفقات المحلية 
والعابرة للحدود( زيادة بنس��بة 225 % من 

حيث الحجم و315 % من حيث القيمة.
وجاءت اإلمارات والس��عودية في الصدارة 
م��ن حي��ث إنجاز صفق��ات االكتت��اب العام 
المحلي��ة والت��ي أثمرت عن أرب��ع عمليات 
إدراج جدي��دة ل��كل منهم��ا، تلتهما س��لطنة 
عم��ان بثالث عملي��ات إدراج جديدة، ومن 
ث��م قطر بعملي��ة إدراج واحدة. واس��تأثرت 
بالحص��ة األكب��ر )64,4 %( م��ن عمليات 
جمع رأس الم��ال في المنطقة، وتمكنت من 
جمع 1,3 مليار دوالر أميركي من عمليات 

اإلدراج األربع التي أنجزتها.
وه��ذه القيم��ة ال تش��مل مبل��غ 851 مليون 

أنشطة االكتتاب العام األولي تنمو في المنطقة

األعلى منذ عشر  تعد  الحجم  نمو من حيث  2017 قفزة  عام  األولية في  العامة  االكتتابات  أنشطة  حققت 
سنوات، وذلك بحسب مؤشر االكتتابات العامة األولية العابرة للحدود الصادر عن شركة المحاماة العالمية 

“بيكر ماكنزي”.
كما شهدت منطقة الشرق األوسط انتعاشاً ملفتاً انعكس من خالل تحقيق نمو بنسبة 300 % في قيمة 

الصفقات المحلية وأول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود في المنطقة منذ العام 2015.

أنشطة االكتتاب العابرة للحدود
قفزت صفقات االكتتاب العام العابرة للحدود 
بنسبة 60 % من حيث الحجم، وحققت نمواً 
ف��ي جمي��ع المناطق، بم��ا في ذل��ك أميركا 
الالتيني��ة، التي ش��هدت أول عملي��ة إدراج 

جديدة عابرة للحدود منذ 10 سنوات.
كما نمت عملي��ات جمع رأس المال العابرة 
للح��دود من حيث القيمة بنس��بة 25 % في 
ع��ام 2017، وكان معظمه��ا ناتج عن أداء 
األسواق القوي في أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا وأميركا الشمالية.
وهذا بدوره س��اعد في تعويض االنخفاض 
في عمليات جمع رأس المال العابرة للحدود 

في آسيا والمحيط الهادئ.
وقد س��جلت دول��ة اإلم��ارات عملية إدراج 
جدي��دة واح��دة عاب��رة للحدود ف��ي منطقة 
الشرق األوسط من قبل شركة أديس الدولية 
القابضة، التي جمعت رأس مال بلغ 243,5 

مليون دوالر أميركي في بورصة لندن.
وقال رئيس الخدم��ات المصرفية والتمويل 
ف��ي “بيك��ر مكن��زي. حبي��ب الم��ال” ف��ي 
اإلم��ارات، مازن البس��تاني: “يعد النش��اط 
الع��ام  باالكتت��اب  المرتب��ط  االقتص��ادي 
عنص��راً حيوياً لدفع عجلة  التنمية الش��املة 
في أسواق رأس المال اإلقليمية، األمر الذي 
سيساهم بدوره في تحقيق مزيد من النمو في 

االقتصادات العربية”.

أنشطة االكتتاب العام المحلية
محلياً، ارتفعت قيمة صفقات االكتتاب العام 
بنس��بة 55 % على أساس س��نوي، أي من 
676 ملي��ون دوالر أميركي إلى 2,1 مليار 
دوالر أميرك��ي ف��ي ع��ام 2017، في حين 
ش��هدت صفقات االكتتاب العام زيادة بنسبة 

دوالر أميرك��ي العائ��د إل��ى عملي��ة إدراج 
ش��ركة بت��رول أبوظب��ي الوطني��ة للتوزيع 
)وهي أكبر عملية إدراج في س��وق أبوظبي 

لألوراق المالية منذ عشر سنوات(.

تطوير قدرات التغلغل
وقال الش��ريك المتخصص في أسواق رأس 
المال وعمليات الدمج واالستحواذ في شركة 
“بيكر مكنزي” الزميلة في السعودية، زاهي 
يونس، إن “اس��تقرار أسعار النفط والوضع 
السياسي سيساهم في تطوير قدرات التغلغل 

في السوق وتقوية مركز السيولة”.
أض��اف: “وفق��اً لتوقعاتن��ا األخي��رة حول 
المعام��الت العالمية، س��يكون لإلصالحات 
االقتصادية القوي��ة وخطط الخصخصة في 
المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في فتح 
نمو أنشطة االكتتاب في عام 2018”.شهية المس��تثمرين، ومن المرجح أن تحفّز 

مازن البستانيزاهي يونس
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والواق��ع االفتراض��ي، وإنترن��ت االش��ياء. لذا، 
تعتب��ر عملية تطوير وتحديث البنية التحتية لتقنية 
المعلوم��ات عنص��راً أساس��ياً في عمليات نش��ر 
الحل��ول المبتكرة، وذلك على مس��توى المتاجر، 
وإدارة سلسلة التوريد، وخدمات ما بعد البيع على 
حد س��واء، فمواكب��ة التغيرات الس��ريعة يتطلب 
اس��تخدام برامج غير ُمثقلة بآلي��ات التعديل، التي 

من شأنها تعقيد عمليات الترقية والتوسيع.

“إنفور” تستعرض خمس استراتيجيات فعالة

استعرضت “إنفور”، الشركة الرائدة في مجال توريد تطبيقات األعمال المتخصصة والقائمة على السحابة، 
خمس استراتيجيات فعالة تستطيع من خاللها التقنيات الحديثة دعم مسيرة نمو شركات التصنيع.

تعتبر خدمة

ما بعد البيع

إحدى وسائل

تعزيز معدل

اإليرادات

الحديث��ة والمتقدمة  البرمجي��ة  فالحل��ول 
ستساعد الشركات المصنعة على اجتياز 
هذه األوقات الصعب��ة والمعقدة، كما أنها 
س��تقوم بتحوي��ل مرحلة عدم االس��تقرار 
ه��ذه إلى مرحل��ة من النم��و واالزدهار. 
وإليك��م في ما يلي خمس طرٍق تس��تطيع 
من خاللها التقنيات الحديثة دعم مس��يرة 

نمو الشركات المصنعة:

1. ذكاء األعمال
تتيح لكم تقني��ات ذكاء األعمال وعمليات 
التحليل التنبؤية المتقدمة القدرة على التنبؤ 
بتوجهات الس��وق، واستثمار علم البيانات 
من أجل التنبؤ باحتياجات الموارد، وتحديد 
فرص المبيعات المحتملة في وقت مبكر، 
سواًء كان ذلك يتعلق بالعمالء الحاليين أو 

باألسواق الجديدة.

2. سهولة التنفيذ واالستجابة
تع��زز عملي��ات النش��ر الس��حابية م��ن 
مرون��ة األعم��ال، م��ا يتي��ح للش��ركات 
المصنعة الق��درة على توس��يع مواقعها، 
وإتم��ام  الجدي��دة،  الش��راكات  وإرس��اء 
إج��راءات الدمج مع الش��ركات األخرى 
او االس��تحواذ عليها، إلى جانب توس��يع 
نط��اق محفظتها الخاص��ة من المنتجات، 
دون الحاجة لتكبد مصاعب شراء وإعداد 
األجهزة، والسيرفرات، والحلول األمنية. 
فه��ي توفر لكم أعلى درجات المرونة في 
التنفيذ خالل األسابيع فقط، وليس سنوات.

3. المرونة
تدعم عمليات النش��ر الس��حابية المجهزة 
بس��عات تخزين مرن��ة، وبحلول تخطيط 
م��وارد المؤسس��ات التي تتمت��ع بهيكلية 
مرنة، جمي��ع أنواع التقنيات الحديثة، بما 
فيها عمليات التحول الرقمي المزعزعة، 

4. الرؤية الواضحة والشفافية
Engineer-to-�ال ممارس��ات  أصبحت 

Order وال�Engineer-to-Order إلى 
جان��ب المنتجات عالي��ة التهيئة والتكوين 
م��ن المعايير األساس��ية للعمل، وذلك في 
ظ��ل الطلب الكبي��ر الذي يبدي��ه العمالء 
تج��اه المنتج��ات عالية التخص��ص. لذا، 
ينبغي تبس��يط هذا الكم الهائل من التعقيد 
من أجل الحد من الهدر، وتحسين مستوى 
إنتاجية الق��وى العاملة. كما يجب معالجة 
مسائل مراقبة الجودة، واالمتثال للوائح، 
وعملي��ات تخطيط الط��رف الثالث، التي 
يكم��ن الح��ل األمثل له��ا بتوفي��ر الرؤية 
الواضح��ة والش��فافية ف��ي جميع أقس��ام 

المؤسسة.

5. التركيز على العمالء
تعتب��ر خدمة م��ا بعد البيع إحدى وس��ائل 
تعزيز مع��دل اإليرادات، كم��ا أنها تعمل 
على توطيد العالقات مع العمالء. وبإمكان 
الشركات المصنعة التركيز على الخدمات 
ذات القيم��ة المضافة الت��ي تتجاوز حدود 
عملية اإلنتاج والتركيب األولي، وتستمر 

على طول دورة حياة آالت التصنيع.
وق��ال المدير العام لمنطقة الهند والش��رق 
األوسط وأفريقيا لدى شركة إنفور، طارق 
تام��ان: “تس��تطيع الش��ركات المصنع��ة 
التوجه نحو استثمار حلول البرامج الفعالة 
من أجل مس��اعدتهم على توطيد عالقاتهم 
بالعمالء للصمود في وجه موجة التقلبات 
المس��تمرة. وبإمكان الش��ركات المصنعة 
تحقي��ق الكف��اءة، وجودة المنت��ج، وتوفير 
الخدم��ات الرائ��دة باس��تخدامها العمليات 
عالي��ة التكام��ل، المترافق��ة بقدرتهم على 
إجراء عمليات التقييم والتحسين المتواصلة 
في طياتها قيمة عالية”.في تصاميم المنتجات، فهذه العوامل تحمل 

طارق تامان
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افتتح العاهل اإلسباني، فيليبي السادس، ووزير السياحة 
اإلس��باني، رافائيل نادال، معرض “فيتور 2018” في 
اس��بانيا والذي أقيم على مس��احة 65.5 ألف متر مربع 
بمش��اركة أكثر من 10 آالف شركة من 165 دولة من 
ضمنها سورية التي عادت بعد غياب دام 6 سنوات إلى 
المعرض المختص بالس��ياحة الدولية في مدريد، لتكون 
هذه المشاركة خطوة مهمة لعودة الصناعة السورية إلى 
المع��ارض األوروبية. وجاء ذلك ضم��ن خطة وزارة 
السياحة السورية للعام 2018 التي تتركز على “إظهار 
جم��ال ونبض الحياة في س��ورية” والع��ودة التدريجية 

لألسواق العالمية.

سورية تشارك
في معرض السياحة

قال وزي��ر االقتصاد 
الخارجية  والتج��ارة 
الس���وري، محم����د 
س�امر الخليل، خالل 
لقائه بالسفير اللبناني 
ف��ي س��ورية، س��عد 
التب��ادل  أن  زخي��ا، 
التجاري بين سورية 
حت��ى  بل��غ  ولبن��ان 

مطلع أكتوبر/ تشرين األول 2017 حوالى 345 مليون 
دوالر أميركي، حيث شمل هذا النشاط السماح باستيراد 
الم��وز اللبناني في مقابل صادرات س��ورية تتألف من 
خضار وفواكه وألبس��ة إضافة إلى الرخام المقصوص 
والمصنوع��ات البالس��تيكية. ه��ذا واعتب��ر الخليل أن 
النش��اط التجاري سيستعيد زخمه في المرحلة المقبلة ال 
سيما بالنسبة للترانزيت بعد تجاوز الصعوبات والعقبات 

التي كانت تعترضه.

انتعاش النشاط التجاري
بين سورية ولبنان

محمد سامر

الشركات اللبنانية تتطلع لالستثمار في سورية

أك��د الس��فير اللبنان��ي لدى 
دمش��ق، س��عيد زخي��ا، أن 
تتطلع  اللبناني��ة  الش��ركات 
لالستثمار في قطاع السياحة 
لقائ��ه  وخ��الل  الس��وري. 
وزير السياحة السوري بشر 
اليازجي، نقل زخيا للجانب 

الس��وري رغبة اللبنانيين باالس��تثمار والس��ياحة في س��ورية، ووضع برامج تنفيذية 
مشتركة، وإطالق ملتقيات لرجال األعمال السوريين واللبنانيين، خاصة أن لدى الكثير 

من الشركات اللبنانية الرغبة باالستثمار في البالد خالل مرحلة إعادة  االعمار.
بدوره، كش��ف اليازجي، أن تركيز الوزارة ينصب حالياً على المش��اريع االستثمارية 
والس��ياحة الدينية والداخلية وسياحة المغتربين، مؤكداً ضرورة التعاون المشترك في 

المجال السياحي بين البلدين الشقيقين بما يحقق الفائدة للجانبين.

النقل السورية تشرع في مد السكة الحديدية

شرعت مؤسسة الخطوط الحديدية لدى وزارة 
النقل الس��ورية في م��د س��كة حديدية بطول 
17 كيلومت��راً تربط محطة القدم في دمش��ق 
ومدينة المعارض الجديدة على طريق مطار 
دمش��ق الدولي. وقال وزير النقل الس��وري، 
المهندس عل��ي حمود: إن “الس��كة الحديدية 
س��تدخل الخدمة قبل موعد ال��دورة ال�60 من 
معرض دمش��ق الدول��ي المزمع ف��ي أيلول/

سبتمبر 2018”، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت 
دراس��تها إليصال القطار من “محطة القدم” في دمش��ق إل��ى مدينة المعارض، وإلى 

المحطات التبادلية والخدمية لتخفيف األعباء على المواطن أثناء التنقل في هذا االتجاه.
من جهته، أوضح مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية رضوان تكريتي، أن الورشات 
ستعمل على إنشاء محطة بالقرب من مدينة المعارض وساحة لتفريغ وتحميل البضائع، 

وسيتم تجهيز المحطة بالمعدات ومستلزمات تخديم الركاب ورجال األعمال.

علي حمود

ترامب “يقّيد” الغساالت واأللواح الشمسية

وق��ع الرئي��س األميركي، دونال��د ترامب، أم��راً تنفيذياً 
يفرض تعرفات جمركية مرتفعة على واردات غساالت 
المالبس واأللواح الشمسية، قائالً: إن هذا التحرك يظهر 
أن الواليات المتحدة لن يس��تغلها أح��د بعد اآلن. وأدانت 
الصين وكوريا الجنوبية رس��وم االستيراد الجديدة، لكن 
ترامب قال إنها لن تثير حرباً تجارية. مضيفاً: سنعمل من 

أجل أن يحصل الناس على وظائف مجدداً وسنقوم بتصنيع منتجاتنا مجدداً.
دونالد ترامب

34



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2018

ارتفع الدخل الس��ياحي األردني بنسبة 12.8 % في عام 
2017 ليص��ل إل��ى 2.989 مليار دين��ار )4.22 مليار 
دوالر(، حس��بما  كشفت وزيرة الس��ياحة األردنية، لينا 
عناب، مش��يرةً إلى أن القطاع السياحي حقق العديد من 
المؤش��رات اإليجابية والمش��جعة نتيجة لمجموعة من 
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الس��ياحة واآلثار وهيئة 
تنشيط السياحة. وقالت: إن عدد سياح النُزل ارتفع خالل 
2017 بنس��بة 9.3 %، فقد ارتفع عدد س��ياح النزل من 
غالبية الدول، وارتفع عدد سياح النزل من الدول اآلسيوية 
والباسيفيك بنسبة 30.6 %، ومن الدول األوروبية بنسبة 
14.2 % وسياح الدول العربية بنسبة 5.9 % والدول 
األفريقي��ة بنس��بة 27.9 % والدول األميركية بنس��بة 

13.2 %، ودول الخليج العربي بنسبة 3.7 %.

انتعاش القطاع السياحي األردني

لينا عناب

إجراءات سعودية تطيح بـ94 ألف أجنبي

الحكومية  اإلج��راءات  أطاح��ت 
الس��عودية بأكث��ر م��ن 94 أل��ف 
خ��الل  وظائفه��م  م��ن  أجنب��ي 
الربع الثالث م��ن العام الماضي. 
وبحسب مسح لوكالة األناضول، 
لبيانات صادرة عن الهيئة العامة 
لإلحص��اء في المملك��ة، بلغ عدد 

العمالة األجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ماليين فرد في الربع 
الثالث من 2017. وكان عدد العمالة األجنبية 10.79 ماليين في الربع الثاني من نفس 
العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خالل الفترة بين 
يوليو/تموز إلى س��بتمبر/أيلول 2017. وكثفت الس��عودية من توطين العمالة المحلية 
في القطاعات االقتصادية، واش��ترطت عمالة محلية فقط ف��ي قطاعات عدة كالتأمين 

واالتصاالت والمواصالت، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 %.

بدل غالء المعيشة يكلف السعودية المليارات

كش��ف وزير الثقافة واإلعالم السعودي عواد العواد أن بدل 
غالء المعيشة الذي أمر العاهل السعودي بصرفه للمواطنين 
س��يكلف الحكومة نحو 50 مليار لاير )13.3 مليار دوالر(  
ف��ي 2018. ووفقاً لوكالة االناضول، قال العواد: إن إجمالي 
دع��م الدولة المقدم بع��د األوامر الملكية يقرب من 80 مليار 
لاير )21.3 ملي��ار دوالر(، موضح��اً أن 30 مليار لاير )8 
ملي��ارات دوالر( من المبلغ االجمالي س��تخصص لبرنامج 
حساب المواطن. وأضاف: أن تخصيص 50 مليار لاير لهذا 

األمر يدل على حرص القيادة على رفاهية الش��عب وسالس��ة حياته المعيشية من دون 
منغصات. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر بصرف بدل غالء معيشة شهري 

قدره ألف لاير ) 267 دوالر( للمواطنين لمدة سنة تعويضاً عن زيادة تكاليف المعيشة.

عواد العواد

وقّعت اللجن��ة األردنية المصرية للنق��ل البري، اتفاقية 
تع��اون تقضي بتخفيض رس��وم دخول الش��احنات بين 
البلدي��ن. وأوض��ح أمي��ن ع��ام وزارة النق��ل األردنية، 
أنم��ار الخصاون��ة، أن االتفاقي��ة نص��ت على تخفيض 
رس��وم الدخول السنوية للش��احنات لعدد من الرحالت 
م��ن 1000 دينار إل��ى 600 )أي من 1400 دوالر إلى 
843 دوالر(، فيم��ا تم تخفيض رس��م الرحل��ة الواحدة 
م��ن 300 إلى 100 دين��ار. وقال: إن الجانب المصري 
وافق على عدد من المطالب المتعلقة بالنقل بين األردن 
ومصر وتس��هيل اإلجراءات، بما في ذلك إعادة النظر 

في الرسوم المفروضة على الجانب األردني.

تخفيض رسوم الشاحنات
بين مصر واألردن

العراق يستعين بشركات تطوير االسلحة

أعلن وزير الصناعة العراقي بالوكالة محمد شياع 
السوداني، عن دعوة 36 شركة عالمية متخصصة 
لتطوي��ر الصناعات الحربية. وقال الس��وداني: إن 
الدعوة ش��ملت ش��ركات م��ن دول صناعية كبرى 
منها أميركا وروسيا، ومن أسيا، وأن تلك الشركات 
رش��حت من قب��ل س��فارات دولها. وأض��اف: أن 
وزارة الصناع��ة اتخذت اإلج��راءات التدقيقية مع 
المؤسس��ات العراقية المعنية، وهي خطوة من أجل 

تطوير الصناع��ات الحربية العراقية. مؤكداً أن التعاون مع القطاع الخاص في مجال 
انتاج المستلزمات الحربية الخفيفة يوفر 900 مليون دوالر لخزينة الدولة.

محمد شياع السوداني
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اتفاقيات ضخمة بين كازاخستان وأميركا

في إطار زيارة الرئيس الكازاخستاني 
نور سلطان نزارباييف إلى واشنطن، 
وقعت الواليات المتحدة وكزاخستان 
نحو 20 اتفاقية في مجال االس��تثمار 
االقتص��ادي  والتع��اون  والتج��ارة 
بين البلدين، حس��بما ذك��رت الدائرة 
الصحفية لوزارة الخارجية األميركية 

موضحةً أن كازاخستان اشترت منتجات أميركية بقيمة 2.5 مليار دوالر، ووقعت الكثير 
من العقود والوثائق، منها عقد مع شركة بوينغ، لشراء 3 طائرات من طراز بوينغ 787 

دريمالينر بقيمة 1.3 مليار دوالر من قبل الخطوط الجوية الكازاخية.
م��ن جهتها، كش��فت الدائرة الصحفية للرئيس نزارباييف، ع��ن توقيع اتفاقيات بقيمة 7 
مليارات دوالر، لتنفيذ مش��اريع في مجال الطيران وأبحاث الفضاء، والبتروكيماويات 

والزراعة، وكذلك في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن اختيار بيروت مقراً 
لممثلية المجلس الصيني لتش��جيع التجارة الخارجية أو 
 CCPIT )China Council for the���ما يع��رف ب
الت��ي   )Promotion of International Trade

ستغطي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
يأتي اختيار لبنان بسبب موقعه االستراتيجي في الشرق 
األوس��ط واقتصاده الحر ومناخه االستثماري المنفتح، 
باإلضافة الى التسهيالت اللوجستية التي قدمت للمجلس 

من قبل مجموعة فرنسبنك لتسهيل مهمته في لبنان.

CCPITبيروت مقراً لـ

بلغ عدد  المشاريع الخاصة التي مولها “صندوق التنمية 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة” خ��الل الفص��ل الرابع من 
ع��ام 2017، عبر مكون “توفي��ر فرص العمل”، 128 
مش��روعاً خاصاً بقيم��ة إجمالية بلغ��ت 3.4 مليار ليرة 
لبنانية )2.27 مليون دوالر(، موفراً 133 فرصة عمل 
جديدة. وبذلك يصبح عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الت��ي يمولها الصندوق، منذ بدء العم��ل في عام 2003 
ولغاية كانون األول/ديس��مبر الماضي، 9,925 قرضاً 
بقيمة إجمالية مقدارها 183.3 مليار ليرة لبنانية )12.2 

مليون دوالر(، موفراً 8,259 فرصة عمل جديدة.
يذكر أن صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي 
أنش��ئ ضمن إطار الش��راكة األوروبية - المتوسطية، 
يهدف إلى المس��اعدة على محاربة الفقر والتخفيف من 
وطأت��ه على المجتمع��ات المحتاجة م��ن خالل مكوني 

“توفير فرص العمل” و“التنمية المحلية”.

صندوق التنمية االقتصادية
يمّول 128 مشروعًا في لبنان

استدعاء سفير الفليبين في الكويت

استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير جمهورية 
الفلبين لدى الكويت على خلفية تصريحات الرئيس 
الفلبيني، رودريغ��و دوتيرتي، بخصوص العمالة. 
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الكويتية عن نائ��ب وزير 
الخارجية الكويتي، خالد الجارهللا،  قوله: إن مساعد 
وزي��ر الخارجية للش��ؤون القنصلية أبلغ الس��فير 
باألسف واالستغراب لما ورد في تصريح الرئيس 
الفلبين��ي من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار 

بتعليق الس��ماح للعمال��ة الفلبينية من القدوم إلى الكويت، األم��ر الذي ال يتفق وطبيعة 
العالقات المتميزة بين البلدين وال يخدم المصالح المشتركة. وأفاد، أن وزارة الخارجية 

طلبت من سفير الفلبين بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على العمالة الفلبينية.

خالد الجارهللا

ارتفاع صادرات الدواجن البرازيلية للمنطقة

كش��فت مؤسس��ة البرازي��ل للبروتي��ن الحيوان��ي عن 
ارتفاع الصادرات البرازيلية من الدواجن إلى الش��رق 
األوس��ط بمعدل 2,1 % خ��الل عام 2017. وقد بلغت 
نسبة المجموع اإلجمالي للصادرات البرازيلية للمنطقة 
33,51 % بقيم��ة 2,4 ملي��ار دوالر، وبس��عة  4,32 
مليون ط��ن. وأوضح األمين الع��ام والرئيس التنفيذي 
للغرف��ة التجارية العربي��ة البرازيلية، ميش��يل حلبي: 
أن اإلحصائيات األخيرة لمؤسس��ة البرازيل للبروتين 
الحيواني تعكس التعاون والجهود المتواصلة بين كافة 
ميشيل حلبياألطراف لتعزيز العالقات بين البرازيل ودول المنطقة.
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دش��ن الرئيس السوداني، عمر البش��ير، قطار الجزيرة 
بمحطة السكة الحديدية في الخرطوم، لتسهيل نقل السلع 
والبضائع وتشجيع الس��ياحة مما يبشر بدعم االقتصاد. 
ويتكون قطار الجزيرة من وحدتين كل وحدة تنقل 432 
راكباً، ويق��وم بأربع رحالت يومي��اً بواقع رحلتين من 

الخرطوم ومثلها من مدني لنقل 1728 راكباً يومياً.
وأكد وزي��ر النقل والطرق الس��وداني، مكاوي عوض 
مكاوي، أن اس��تراتيجية السكة الحديدية تكمن في ربط 
مناطق السودان عبر الخطوط التي تمتد إلى دول الجوار 

لالستفادة من ميناء بورتسودان لنقل البضائع لها.

السودان: تدشين قطار الجزيرة

مصر تبرم اتفاقيات بـ1.9 مليار دوالر

وافقت الحكومة المصرية على 3 اتفاقيات بقيمة 
1.839 ملي��ار دوالر م��ع الصن��دوق الكويتي، 
واالتحاد األوروب��ي، والبنك الدولي. وأوضحت 
وزيرة االس��تثمار والتعاون الدولي سحر نصر، 
أن االتفاقي��ة األولى تتضمن  إنش��اء محطة مياه 
ف��ي العري��ش باالتفاق م��ع الصن��دوق الكويتي 
للتنمي��ة االقتصادية العربية، بقيم��ة إجمالية 12 
ملي��ون دينار كويتي )40 مليون دوالر(. وقالت: 

إن االتفاقي��ة الثاني��ة بين مصر واالتحاد األوروبي بقيمة 540 مليون يورو، لصالح 3 
قطاعات هي الطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية المجتمعية والس��كان، واإلصالحات 
التش��ريعية الحكومية. أما االتفاقية الثالثة، فهي مع البن��ك الدولي بقيمة 1.150 مليار 

دوالر لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي.

سحر نصر

أظهرت بيانات صادرة عن  وزارة الس��ياحة التونسية 
أن ع��دد الوافدين عام 2017 وصل إلى 7.51 ماليين 
س��ائح، بزيادة نس��بتها 23.2 % مقارن��ة بعام 2016. 
وأوضحت البيانات أن 515 ألف س��ائح روسي زاروا 
تونس خالل 2017، وهو ثاني أعلى عدد بين الوافدين 
األجانب بعد الفرنس��يين الذين بلغوا 570 ألف س��ائح 
بزيادة قدره��ا 46 %. ووصل ع��دد الوافدين األلمان 
إلى 182 ألف سائح  وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي، 
فيم��ا س��ّجلت الس��ياحة الصينية نمواً بقراب��ة 19 ألف 
س��ائح. أما عربياً، فقد حققت الس��ياحة الجزائرية إلى 
تونس رقماً قياسياً في عام 2017، بعد أن تجاوز العدد 

2.5 مليون سائح.

انتعاش السياحة التونسية

“تكويت” الوظائف الحكومية 2022

س��تبدأ وزارة المالية الكويتية في 
تنفي��ذ خطة )توطي��ن الوظائف( 
أو ما يسمى ب�“تكويت الوظائف 
الحكومي��ة” م��ن خ��الل إنه��اء 
تدريج��ي لعم��ل الوافدي��ن ف��ي 
بعض الوظائف الحكومية حسب 
التخصص بحيث يكون العاملون 

بنس��بة 100 % من الكويتيين بحلول سنة 2022. وتتضمن الخطة الحكومية مخاطبة 
الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل 
جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين، الذين س��يتم االس��تغناء عنهم خالل 

العام المالي المقبل، بدءاً من أبريل/نيسان 2018 حتى نهاية مارس/آذار 2019.

تراجع ميزانية األمم المتحدة

أق��رت الجمعي��ة العام��ة لألم��م 
المتح��دة ميزانيته��ا التش����غيلية 
للس���نتين 2018 و2019، حيث 
ب�ل�غ����ت 5,397 ملي���ار دوالر 
أميركي، بتراجع 5 % مقارن��ة 

مع ميزانية 2016 - 2017.
قيم��ة  أن  المنظم��ة  وذك��رت 
الميزانية المخصصة لعملها التي 

ت��م التوصل إليها بعد مفاوضات مطولة بين الدول كانت أقل ب�193 مليون دوالر مما 
طالبت به األمانة العامة. إذ سيتحقق التخفيض في الميزانية من خالل تقليص الوظائف 

في جميع الدوائر والمكاتب التابعة لألمم المتحدة.
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ربط كهربائي بين مصر وسورية

كش��ف وزير الكهرب��اء المصري محمد ش��اكر 
المرقبي، ع��ن “إجراء مفاوضات مع س��ورية، 
إلنش��اء خ��ط ربط كهربائ��ي لتب��ادل الطاقة بين 
البلدين”، مشيراً إلى أن “سورية ستتحمل تمويل 
1.2 ملي��ار دوالر م��ن المش��روع، بينما مصر 
س��تتحمل 600 مليون دوالر، ويجرى التنس��يق 
م��ع الجه��ات المعنية التخ��اذ القرار المناس��ب 
لب��دء التنفي��ذ”. ولفت إل��ى انه “يأتي المش��روع 
تلبي��ة لطموح��ات مصر في أن تصب��ح مصدراً 

للطاقة خالل الس��نوات المقبلة، مدعومة بمحطات إنتاج الكهرباء الكبرى التي تنفذها 
ومشروعات الطاقة المتجددة بجانب محطة الضبعة النووية، ما دفع الحكومة للتفكير 

في دراسة وتفعيل الربط الكهربائي مع الدول العربية واألجنبية”.

محمد شاكر المرقبي

ارتفاع حجم التجارة المصرية-الروسية

كشف الممثل التجاري الروسي باإلنابة في القاهرة، نيكوالي أصالنوف أن حجم التبادل 
التجاري من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين األول 2017 تجاوز 4.6 مليار دوالر 
بزي��ادة تقدر ب�59 % عن الفترة نفس��ها من 2016، طبق��اً إلحصاءات جهاز الجمارك 
الفيدرالي الروس��ي. وأوضح أصالنوف، أن الصادرات المصرية لروس��يا ارتفعت 

33 %، لتبلغ 446 مليون دوالر، بينما 
بلغت الصادرات الروسية لمصر 4.2 
مليار دوالر، منها صادرات قمح بقيمة 
1.167 مليار دوالر بنسبة 28 % من 
إجمالي الصادرات الروسية، وسيارات 
نقل بقيمة 1.171 مليار دوالر، ومعادن 
بقيمة 537 مليون دوالر بنسبة 13 %.

ارتفعت نس��بة البطالة في الجزائر خ��الل عام 2017، 
إل��ى 11.7 % أي 1.44 مليون جزائري، بعد أن كانت 
في عام 2016 بحدود 10 %. وبحسب المركز الوطني 
لإلحصائي��ات، فإن س��وق العمل تأثر باألزم��ة المالية 
الت��ي اجتاح��ت الجزائر من��ذ نهاية 2014، إذ كش��فت 
اإلحصائيات المتعلقة بتوزيع العاطلين حس��ب الشهادة 
المتحص��ل عليها وج��ود 692 ألف عاط��ل ال يملكون 
ش��هادة، أي نحو نصف العدد اإلجمالي للعاطلين بنسبة 
48 % وبلغت نسبة الحاصلين على شهادة من التكوين 
المهني قرابة 27 %، فيما بلغت نس��بة الحاصلين على 

شهادة في التعليم العالي نسبة 25.8 %.

ارتفاع البطالة في الجزائر

أراض مجانية لدعم المشاريع الصغيرة في مصر

كش��ف وزير التجارة والصناع��ة المصري طارق 
قابي��ل، ع��ن ط��رح 28.5 ملي��ون مت��ر مربع من 
األراض��ي الصناعية، م��ن ضمنه��ا 2 مليون متر 
مربع تم طرحهم بالمجان في الصعيد للمش��روعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر، استوعبت 567 مشروعاً 
بتكلفة استثمارية بلغت 6.8 مليار جنيه )383 مليون 
دوالر(. الفت��اً إل��ى أنه تم تخصي��ص 8 مليون متر 
مربع ل�4 ش��ركات من أجل تطويرها، كما تم إنشاء 
مجمعات صناعية متخصصة مثل الروبيكي ودمياط 

ومدين��ة بدر، وجاري أيضاً إنش��اء 13 مجمع صناعي جدي��د في 12 محافظة لتوفير 
فرص عمل للشباب بإجمالي 4436 مصنع بتكلفة 5.4 مليار جنيه )304 دوالر(.

طارق قابيل

أعل��ن الرئي�����س 
المص�ري ع�ب����د 
الفت��اح السيس��ي، 
عن إنش��اء محطة 
كب��رى لمعالج���ة 
مي��اه ال�ص����رف 
ل�“مش���كلة  تجنباً 
ق����د  محتم�ل����ة” 

يتس��بب بها س��د النهضة في إثيوبيا على حصة مصر 
من مياه نهر النيل.

وق��ال الرئيس السيس��ي: “نحن نقوم بم��ا يتعين علينا 
عمل��ه حتى نتمكن من حل مش��كلة محتملة”، قد تطرأ 
مع احتمال انخفاض حص��ة مصر من مياه النيل أثناء 
فترة ملء خزان س��د النهضة. ويُخش��ى أن يؤدي بناء 
الس��د اإلثيوبي الضخ��م إلى انخفاض تدف��ق مياه النيل 

الذي يوفر نحو 90 % من احتياجات مصر.

مشروع ضخم لمواجهة
“سد النهضة”

عبد الفتاح السيسي
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س��جل محص��ول 
الحبوب في روسيا 
رقماً قياسياً في عام 
2017 وارتفع الى 
134 ملي��ون طن 
يسمح  الذي  األمر 
بتصدي��ر م��ا بين 
45 - 47 ملي��ون 
الحبوب،  من  طن 

حسبما أكد وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف.
وارتفعت صادرات روس��يا من الحبوب بنس��بة 35 %  
لتصل الى 28 مليون طن. وكش��ف الوزير الروسي أن 
“تصدير القمح نما بنسبة الثلث أي حتى 22 مليون طن، 
لذلك سنعمل بقوة على تعزيز وضع أكبر مصدر للقمح 
في العالم”. ولفت إلى أن صادرات المنتجات الزراعية 

سجلت نمواً بنسبة 15 % لتصل إلى 20 مليار دوالر.

محصول الحبوب الروسي
يحقق رقمًا قياسيًا

ألكسندر تكاتشيوف

 أطلقت ش��ركة بالكلي��ن األلماني��ة، الم��زود لخدمات 
القيادة المحترفة خدمة Series D، مشروعاً استثمارياً 
سيس��اهم بتمويل مدن جديدة، وتوفي��ر منتجات مبتكرة 
وإضافة خدمات اس��تقبال وإرش��اد “كونسيرج” جديدة 
لمجموع��ة من المط��ارات الدولي��ة. وأعلنت مجموعة 
الفهيم الرائدة في مجال الضيافة في اإلمارات، انضمامها 
إلى مجموعة المس��تثمرين من الش��ركاء وهما “دايملر 
أي جي” من خالل الشركة التابعة لها “دايملر لخدمات 
التنقل”، وش��ركة بتوف بارتنرز العالمية لالس��تثمار. 
وكون��ت “بالكلي��ن” قاعدة م��ن الش��ركاء تغطي أكثر 
م��ن 250 مدينة و500 مط��ار في 50 دولة. وقد رحب 
رئيس مجل��س إدارة “الفهيم” حم��د عبدالجليل الفهيم، 
والرئيس التنفيذي والمؤس��س المشارك لدى “بالكلين” 

ينز وولتورف بهذا االتفاق.

الفهيم تنضم
إلى قائمة شركاء بالكلين

ضوابط لتحضير وتداول “الشاورما” في االمارات

والمقايي��س  للمواصف��ات  اإلم��ارات  هيئ��ة  أعلن��ت 
“مواصف��ات” عن المتطلبات الجديدة الواجب توافرها 
ف��ي أماك��ن تجهيز وت��داول ساندويش��ات الش��اورما 
المحضرة م��ن اللحوم المبردة والمجمدة منعاً لتعرض 

هذه المنتجات الغذائية للتلوث كونها سريعة التلف.
وأك��د مدي��ر ع��ام الهيئة عب��د هللا المعين��ي، أن الهيئة 
ط��ورت المواصف��ة القياس��ية اإللزامية رق��م 1060 

UAE.S GSO االش��تراطات العامة لتجهيز وتداول الش��اورما في مس��عى لضمان 
مطابقة المنتجات لبرامج الهيئة اإللزامية في مجال السالمة والحماية الصحية وتعزيز 
االقتصاد الوطني في قطاع��ي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في 
الدولة. وأوضح، أن التحديثات تضمنت 7 ضوابط واضحة تتعلق بالمكونات والمرافق 
وأماكن التجهيز و األدوات والمعدات والشروط الصحية للعاملين و تحضير وتجهيز 

سيخ الشاورما والتغليف والتخزين والعرض والبيع.

عبدهللا المعيني

إعفاء 20 منطقة حرة من الضرائب في االمارات

أص��در نائ��ب رئيس دول��ة اإلم��ارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
ق��رارا بإعف��اء 20 منطقة ح��رة من ضريب��ة القيمة 
المضاف��ة في اإلمارات. وش��ملت المناطق التي نص 
عليه��ا الق��رار كالً من منطق��ة التجارة الح��رة لميناء 
خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة 
الصناعية بإمارة أبوظبي، والمنطقة الحرة لجبل علي 

)ش��مال - جنوب(، ومنطقة العوير الحرة للسيارات )دوكامز(، ومدينة دبي لألقمشة، 
والمنطق��ة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطق��ة القصيص الصناعية - دوفزا، 
ومدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي. وحدد القرار منطقتين في 
إمارة الشارقة ومنطقة واحدة في عجمان ومنطقتين في أم القيوين و3 مناطق في رأس 

الخيمة ومنطقتين في الفجيرة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

1.7 مليار دوالر لغلق ملف كارثة خليج المكسيك

وافق��ت ش��ركة النفط البريطانية BP عل��ى دفع 1.7 ملي��ار دوالر إلغالق المطالبات 
القانونية في ش��أن كارثة التس��رب في خليج المكس��يك عام 2010. وقالت الشركة في 

بي��ان: إنها ستس��جل المدفوعات كرس��وم 
غير تش��غيلية في الربع األخير من 2017. 
وس��تغطي الخس��ائر االقتصادية التجارية 
المتبقي��ة والمطالب��ات األخ��رى المرتبطة 
ببرنامج التسوية التي تشرف عليها المحكمة.

 BP يذكر أن  كارثة التس��رب كلفت شركة
سابقا نحو 60 مليار دوالر.
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كش����ف��ت المفوضي����ة 
األوروبي��ة ع��ن عزمها 
إلنفاق ملي�ار يورو على 
الخارق��ة  الحواس����ي�ب 
الت��ي تجلب مناف��ع عدة 
للمجتمع، وأوضحت أنها 
تن��وي تمويل حواس��ب 
ذات أداء فائق في القارة 
العج���وز ع��ن طري���ق 

مب��ادرة EuroHPC، وبالتالي، لن تضطر الش��ركات 
والعلماء من دول أوروبية لمعالجة بياناتهم خارجها.

من جانبه، أفاد نائب رئيس المفوضية، أندروس أنسيب، 
ب��أن الحواس��يب الخارقة تُع��د بمثابة مح��رك إلنعاش 
االقتصاد الرقمي في أوروبا. ويأتي ذلك وس��ط س��باق 
عالم��ي تقوده الوالي��ات المتحدة والصي��ن في صناعة 
الحواس��ب الخارقة، بينما ال يوج��د أي منها في االتحاد 

األوروبي.

أوروبا تعتمد “الحواسيب الخارقة”

أندروس أنسيب

الكونغو تنضم إلى “أوبك”

ق��ررت جمهورية الكونغو االنضمام إلى منظمة البل��دان المصدرة للبترول “أوبك”. 
وبحس��ب بي��ان للحكومة أفاد بأن البالد تس��عى ألن تصبح ثال��ث أكبر منتج للنفط بين 
الدول االفريقية الواقعة جنوبي الصحراء. وتضرر قطاع النفط في الكونغو بشدة بسبب 
تراجع أس��عار النفط العالمية وتباطؤ إنتاج النفط منذ عام 2014، لكنه اس��تعاد عافيته 

بفضل مش��اريع جديدة من المقرر أن 
تزي��د اإلنتاج بمق��دار الربع إلى 350 

ألف برميل يومياً خالل عام 2018.
يذكر أن ش��ركات نف��ط عالمية تعمل 
في الكونغو، مث��ل  “إيني” اإليطالية 

و“توتال” الفرنسية.

تعاون مع مجموعة “روسيا - العالم اإلسالمي”

االقتص��اد  لتطوي��ر  دب��ي  مرك��ز  وقّ��ع 
اإلسالمي مذكرة تفاهم مع مجموعة الرؤية 
االس��تراتيجية “روسيا - العالم اإلسالمي”. 
وقد وقع المذك��رة، المدير التنفيذي للمركز 
عب��د هللا محمد الع��ور، ومنس��ق مجموعة 
العال��م اإلس��المي” فينيامي��ن  “روس��يا - 
بوب��وف، وذل��ك بحضور وزي��ر االقتصاد 

س��لطان بن س��عيد المنص��وري، رئيس مجل��س إدارة مركز دبي لتطوي��ر االقتصاد 
اإلسالمي، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، ورئيس مجموعة “روسيا - 
العالم اإلسالمي”. وتهدف المذكرة بحث سبل التعاون بين الطرفين في تعزيز قطاعات 
الصيرفة والتمويل اإلس��المي وصناعات الحالل. وستس��تفيد المجموعة من التجربة 
الناجحة للمركز في تطوير اس��تراتيجية إس��المي متكاملة. كما سيعمل الطرفان على 
تبادل المعرفة والمعلومات المرتبطة بالصيرفة والتمويل اإلسالمي، وقطاع صناعات 

الحالل من األغذية والمشروبات، ومجاالت الرعاية الصحية والترفيه.

أوروبا: الغاء الرسوم على البطاقات المصرفية

قرر االتحاد األوروبي إلغاء أي رسوم إضافية 
على استخدام الكروت البنكية، في حاالت دفع 
حساب المش��تريات أو الفواتير في المحالت 
التجارية أو على اإلنترنت. وتتوقع المفوضية 
األوروبية في بروكسل أن يوفر هذا اإلجراء 
أكثر من نصف مليار يورو على المستهلكين 
األوروبيين سنوياً، ولكن لن يسري هذا الحظر 

في كل الدول األعضاء باالتحاد، حيث تستثنى الدول التي لم تجِر التعديالت التشريعية 
المطلوبة لذلك، ومن بينها بلجيكا وهولندا. ويأتي الحظر ضمن تشريعات جديدة تفرض 
تدابير لحماية المستهلكين من الغش، وخصوصاً ما يتعلق بالمدفوعات عبر اإلنترنت.

انه��ارت ش��ركة كاريلي��ون لإلنش��اءات والخدم��ات 
البريطاني��ة، حيث رفضت البن��وك إقراضها أي أموال 
إضافي��ة، مم��ا يلقي بظالل��ه على مئات المش��روعات 
الكب��رى بينم��ا تخس��ر الحكوم��ة أح��د أه��م مورديها. 
واضطرت الش��ركة إلى الخضوع لتصفية إجبارية بعد 
تأخيرات باهظة التكلفة في العقود وتراجع في األنشطة 
الجديدة مما أش��عل تحذيرات بش��أن النتائج وأسفر عن 
تكبد خسارة تزيد على المليار جنيه استرليني )1.4 مليار 
دوالر(. وتوظف الش��ركة التي تأسست قبل 200 عام، 
43 أل��ف ش��خص في أنحاء العالم بما ف��ي ذلك 20 ألفا 
في بريطانيا، كما تدير خدمات عامة مثل المستش��فيات 

وخطوط القطارات ومواقع تابعة لوزارة الدفاع.

بريطانيا تخسر أهم موّرد خدمات
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تركيا تستخدم الروبل لتغطية سنداتها

تعتزم الحكومة التركية اس��تخدام العم��الت المختلفة 
بم��ا فيها الروبل الروس��ي، واألوراق المالية، لتغطية 
س��نداتها الحكومية، حس��بما أكد نائب رئيس الوزراء 
التركي محمد شيمش��يك خالل مقابلة تلفزيونية. وأكد 
المس��ؤول التركي، أن بالده بصدد الدخول في تنويع 
جاد في الدين الحكومي، بتحويل قدر كبير من األموال 
إل��ى بلدان جديدة. وقال: للمرة األولى أجرينا عروضاً 
ترويجي��ة مالية في روس��يا، وحللنا س��وق الس��ندات 

المقّومة بالروبل، وكانت أول ردود الفعل إيجابية. وأضاف: سنحاول في عام 2018، 
بيع س��نداتنا مقابل الروبل، وفي الوقت نفس��ه، قررنا الدخول في س��وق سندات الباندا 
)المقوم��ة باليوان الصيني(، وس��وف نق��وم بتطوير عالقاتنا المالي��ة من خالل البنك 

الصيني ICBC، الذي بدأ عملياته في تركيا.

محمد شيمشيك

خط تجاري يربط أوروبا بالصين عبر روسيا

نقل��ت صحيف��ة وول س��تريت جورنال، ع��ن وزير 
االقتصاد والمالية الفرنس��ي، برونو لو مير، قوله: إن 
فرنس��ا تخطط لمد “خط تجاري” عبر روسيا، يربط 
أوروب��ا بالصين، مش��يراً إل��ى أن تطوي��ر العالقات 
التجارية مع روس��يا والصين قد يخفف من وطأة عدم 
اليقين المتزايد في العالقات مع الواليات المتحدة. وقال 
الوزير الفرنس��ي: “نحن نري��د التحرر من ذلك العالم 
الذي تسوده العالقات التجارية عبر األطلسي، حصرا، 

إلى عالم أكثر توازنا”. ووجه لو مير انتقاداً الذعاً لواش��نطن بس��بب فرضها عقوبات 
ضد روسيا واصفا إياها ب�“عقوبات تتجاوز الحدود اإلقليمية” وتمنع الشركات األجنبية 

العاملة في الواليات المتحدة، من التعاون مع روسيا.

برونو لو مير

كش��ف تقرير أعدته ش��ركة ريج زون، المعنية بأنشطة 
الحف��ر والمخزونات النفطية، أن الحف��اظ على انتعاش 
أس��عار النفط يتطلب 3 ش��روط، هي: ضب��ط إمدادات 
المنتجين األميركيين، استمرار انضباط أوبك والمستقلين 
في خفض اإلنتاج بنس��ب الت��زام مرتفعة، وتحقيق نمو 
قوي في الطلب العالمي على النفط الخام. ورجح التقرير 
تس��ارع نمو إنتاج النفط في الواليات المتحدة في الربع 
الثان��ي من ع��ام 2018 مع زيادة المع��روض من كندا 
والبرازيل، ويتزامن ذلك مع اس��تمرار النمو القوي في 
الطلب العالمي على النفط. كما توقع أن تستمر تأثيرات 
المخاطر الجيوسياسية على السوق في األشهر المقبلة، 
ما يوفر الدعم ألسعار النفط، متوقعاً أن يبلغ متوسط خام 
غرب تكساس الوسيط 57 دوالراً للبرميل، في حين يبلغ 

متوسط سعر خام برنت 62 دوالر.

ما هي شروط استقرار أسعار النفط؟

واف�����ق الب�رلم�����ان 
اليوناني عل��ى ميزانية 
2018 الت��ي وصفتها 
الحكومة بأنها األخيرة 
ضم��ن خط��ة اإلنق�اذ 
المالي األوروبية التي 
تنتهي مبدئي��اً في آب /

أغسطس. وقال رئيس 
الوزراء ألكسيس تسيبراس: “بعد 8 أعوام هذه هي آخر 
ميزانية لخط��ة اإلنقاذ يدعى البرلم��ان للموافقة عليها. 
نت��رك خلفنا حقبة ال أحد يري��د أن يتذكرها”. كما أبقت 
وزارة المالية على سلسلة من الضرائب المرتفعة بهدف 
تحقي��ق فائض ف��ي الميزانية يع��ادل 3.8 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي، مع اس��تثناء دفعات الديون المستحقة 
عام 2018. ويتوق��ع أن ينمو االقتصاد اليوناني بمعدل 

2.5 % مقارنة ب�1.6 % في عام 2017.

آخر ميزانية يونانية
في ظل خطة اإلنقاذ

ألكسيس تسيبراس

الصين تنفق المليارات لتوسيع رقعة الغابات

تعتزم الس��لطات الصينية زرع غابات جديدة في ع��ام 2018 تغطي منطقة تقع على 
مساحة تعادل مساحة إيرلندا تقريباً، في إطار مساعيها لزيادة رقعة الغابات إلى 23 % 
من أراضي البالد في نهاية العقد الحالي، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي. وأصبحت 
زراعة األشجار جزءاً رئيسياً من جهود الصين لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ. 

ونقلت الصحيفة عن أكبر مسؤول عن الغابات 
قوله، إن الحكومة تعهدت بزيادة رقعة الغابات 
من 21.7 % إلى 23 % خالل الفترة من 2016 
إل��ى 2020. وكش��ف، أن الحكوم��ة زرع��ت 
33.8 مليون هكتار من الغابات خالل السنوات 
الخمس  الماضية باس��تثمارات تجاوزت 538 

مليار يوان )82.88 مليار دوالر(.
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فتح السواحل األميركية للتنقيب

قال��ت إدارة الرئي��س األميركي دونال��د ترامب، إنها 
ستفتح مياه السواحل األميركية كلها للتنقيب عن النفط 
والغاز في البحر بما في ذلك قبالة س��واحل كاليفورنيا 
وفلوريدا والقطب الش��مالي، حيث يعتبر القرار نقضاً 
ألحكام قانونية، سبق أن اتخذها الرئيس السابق باراك 
أوباما لحماية الس��احل. وبحسب فرانس برس، يتعلق 
المش��روع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 ويمتد 5 سنوات 
ب���90 % م��ن المياه الس��احلية األميركية. إذ تس��عى 
الس��لطات األميركية إلى من��ح 47 رخصة تنقيب في 
هذه الفترة الخمس��ية، بحسب ما أوضح وزير الموارد 

الطبيعية رايان زينك، في مؤتمر عبر الهاتف. وسارعت المنظمات البيئية إلى التنديد 
بهذا اإلجراء الذي لم يلق تأييد عدد من نواب المناطق المعنية.

رايان زينك

طالب��ت لجنة مراجعة الش��ؤون البيئي��ة بمجلس العموم 
البريطاني بفرض ضرائب على أكواب القهوة الورقية 
في جميع المقاهي والمتاجر الكبيرة في المملكة المتحدة 
للمس��اعدة في تحس��ين معايير إعادة تدوير النفايات من 
أج��ل الحفاظ على البيئ��ة. وتقول اللجن��ة: إن الضريبة 
الجديدة، التي أطلقوا عليها اسم “ضريبة الالتيه” وتبلغ 
قيمتها 25 بنساً، قد تحث المستهلكين على احتساء القهوة 

في أكوابهم الخاصة الصديقة للبيئة.

“ضريبة الالتيه” في بريطانيا

أزمة كتالونيا تكلف إسبانيا مليار دوالر

كشف وزير االقتصاد اإلسباني، لويس دي غويندوس، 
أن “النزعة االنفصالية” في اقليم كتالونيا، كلفت البالد 
اقتصادياً مبلغاً تقدر قيمته بمليار دوالر نتيجة تباطؤ 
النم��و في المنطقة. وقال الوزير االس��باني: إن النمو 
في كتالوني��ا كان يفوق النمو في إس��بانيا، إذ هو من 
المحركات الجوهرية النتعاش االقتصاد اإلس��باني، 
غير أنه تح��ول إلى عبء في الفصل الرابع من عام 

2017. ونس��ب الوزي��ر تباطؤ النمو في اإلقليم الذي يؤم��ن 19 % من إجمالي الناتج 
الداخلي اإلس��باني إلى “الغموض الكبير والقلق وفق��دان الثقة نتيجة قرارات الحكومة 
السابقة االنفصالية”. وأكد غويندوس أن 2018 ستكون “سنة جيدة” للبالد، حيث يتوقع 

البنك المركزي زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,4 %.

لويس دي غويندوس

كش��ف رئيس الوزراء 
فيليب،  إدوار  الفرنسي 
حكومت��ه  أن  ع��ن 
لمش��روع  تخط��ط 
قان��ون للخصخصة في 
لبيع  برنامجه��ا  إط��ار 
أن  مؤك��داً  األص��ول، 
الدول��ة ق��د تتخلى عن 
بعض  على  س��يطرتها 

الش��ركات. ونقلت صحيف��ة جورن��ال دو ديمانش عن 
فيليب قوله: “جرت بالفعل بعض عمليات بيع لألصول 
وس��يكون هناك المزيد”، مش��يراً إل��ى أن الخصخصة 

“ليست من المحظورات”.
يذك��ر أن  الحكومة الفرنس��ية كانت ق��د أعلنت في عام 
2017 الخط��وط العريضة لخطط لبيع أس��هم من أجل 
تموي��ل صن��دوق لالبتكار قيمت��ه 10 ملي��ارات يورو. 
وقلصت الحكومة بعد ذلك أس��همها التي تمثل أقلية في 
مجموعة إنجي للطاقة وشركة رينو لصناعة السيارات، 
وهناك تكهنات بأن ثمة خطط لبيع الش��ركة التي تتولى 
إدارة مط��ار باري��س وش��ركة ال فرانس��يز دي ج��و 

لليانصيب والمراهنات.

فرنسا تخطط لعمليات خصخصة

إدوار فيليب

زيادة في صادرات العسل العالمية

أف��ادت إحصائي��ة صادرة ع��ن مركز 
التج��ارة العالمي، التاب��ع لألمم المتحدة 
ومؤسسات أخرى، بأن صادرات العسل 
الطبيع��ي في العالم تبلغ نحو 2.2 مليار 
دوالر س��نوياً. ما يش��ير إل��ى ارتفاعها 

بنح��و 27.1 % في المتوس��ط لجميع البلدان المصدرة منذ ع��ام 2012، عندما بلغت 
قيمة الش��حنات آنذاك 1.8 مليار دوالر. وأشارت االحصائية إلى أن البلدان األوروبية 
تتصدر صادرات العسل بشحنات بلغت 825.3 مليون دوالر أو 36.8 % من المبيعات 
مقارنة مع 23.5 % للمصدرين اآلسيويين و14.5 % لبلدان أميركا الالتينية باستثناء 
المكسيك و6.8 % للبلدان األفريقية. وتصدرت الصين دول العالم من حيث صادرات 

العسل بقيمة 276.6 مليون دوالر يليها نيوزيلندا بقيمة 206.7 مليون دوالر.
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النف��ط والحكوم��ة مجتمع��ة وبس��الة وتضحيات 
الجيش وصمود الش��عب أدى كل ذلك الى ارتفاع 
التوليد الكهربائي إلى 100 % من العام الماضي 

إلى الحالي.
لالس��تطاعة  وبالنس��بة  األخ��ر  المقل��ب  وعل��ى 
الكهربائي��ة فقد كانت خالل العام الماضي 1500 
ميغ��ا واط في حين أنها الي��وم 3500 ميغا واط، 
م��ع األخذ باالعتبار أنه وخالل العام الحالي وبعد 
زيادة التوليد واستقرار المنظومة الكهربائية دخل 
لدين��ا العديد م��ن المناطق الت��ي حررها الجيش، 
وبلغت االس��تطاعة التي غذينا به��ا هذه المناطق 
420 ميغاواط والتي تشمل مدينة حلب في الشهر 
التاس��ع 2017 وحالي��اً تس��تهلك 170 ميغاواط، 
وف��ي ريف دمش��ق مناطق التل وقدس��يا والهامة 
والزبداني ومضايا وبقين وبلودان وس��وق وادي 
بردى وبهليّا وإفرع والحس��ينية ومعضمية الشام 
وفي حمص الوعر وكذلك السويداء وريف حماه، 
وكلها وصلت إليها التغذية الكهربائية باس��تطاعة 
420 ميغ��ا واط، وعل��ى الرغ��م م��ن دخول هذه 
المناط��ق نطاق االس��تهالك وتأمي��ن التغذية لها 
يالحظ اس��تقرار المنظومة الكهربائية في األشهر 

الستة التي مضت.
كما نعمل حالياً على تأمين التغذية الكهربائية لمدينة 
دير الزور، ولألس��ف فمحطة التيّم مدمرة بالكامل 
من قبل داعش ووصلت األضرار إلى المليارات، 

سورية: مشاريع كهربائية بألفي مليار ليرة 

زهير  المهندس  السوري  الكهرباء  وزي��ر  قال 
االستراتيجية  المشاريع  من  جملة  أن  خربوطلي 
وقعت  سورية  ليرة  مليار  ألفي  تتجاوز  وبتكلفة 
الوزارة عقودها خالل الفترة الماضية، لتطوير الواقع 
ومناطق  مدن  لمختلف  الطاقة  وتأمين  الكهربائي 

سورية وال سيما منها المحررة من اإلرهاب.

البنك  لمجلة  حديث  في  خربوطلي  الوزير  وأكد 
يشكل  المشروع  غير  االستجرار  أن  والمستثمر، 
لتكلفته  الكهرباء  وزارة  أمام  التحديات  أكبر 
الشكبة  على  يسببه  الذي  والضغط  الكبيرة 
بالطاقة  ال��وزارة  اهتمام  إلى  الفتًا  الكهربائية، 
المشاريع  بعض  ومباشرتها  والشمسية  الريحية 

المبدئية في هذا المجال.

ما هو المش���هد العام للش���بكة والطاقة 
الكهربائية في سورية؟

الحال��ي  الش��تاءين  بي��ن  م��ا  بالمقارن��ة 
والماض��ي نج��د أن اإلنت��اج الكهربائ��ي 
من التوليد وص��ل العام الماضي إلى 46 
ملي��ون كيلو واط س��اعة، أم��ا حالياً، فقد 
وص��ل إل��ى 80 مليون كيلو واط س��اعة 
أي تضاع��ف اإلنت��اج من الطاق��ة. وفي 
كل دول العال��م يزي��د اإلنتاج من كهرباء 
التوليد في العام بمعدل ال يتجاوز 10 % 
إل��ى 15 % أو 20 %، أما في س��ورية، 
فازداد إنت��اج التوليد 100 %، كما كانت 
واردات الغ��از في ش��تاء الع��ام الماضي 
وس��طياً 6 ماليين متر مكعب من الغاز، 
بينما يص��ل اإلنتاج من الغ��از حالياً إلى 
12 ملي��ون مت��ر مكعب، وكذل��ك الفيول 
الذي ل��م تتجاوز واردات��ه العام الماضي 
3 أالف طن، أم��ا اليوم، فيصلنا 7 أالف 
طن من الفيول، والفضل لبواس��ل الجيش 
العربي الس��وري في رفع واردات الغاز 
إل��ى أكثر من الضعف نتيجة عودة العديد 
م��ن حقول��ه. وبفض��ل الدع��م الحكومي 
محط��ات  إل��ى  الفي��ول  واردات  زادت 
التولي��د. وبعبارة أخرى فإن جهود طواقم 
الكهرباء والتنس��يق المس��تمر مع وزارة 

ولكن الوزارة باش��رت العمل على تأمين 
محول��ة 400 كيل��و فولت للوص��ول إلى 
منطقة التيّم، وعلى التوازي تقوم كوادرنا 
بإع��ادة تأهيل خط 400 كيلو فولت والذي 
يبل��غ طول��ه 328 كيل��و مت��ر ويمتد من 
حمص- جن��در إلى تدم��ر إل��ى التيّم إلى 
دي��ر ال��زور، وأنجزنا اكثر م��ن 60 % 
من تأهيل هذا الخ��ط وفي القريب العاجل 
س��تكون محطة التحوي��ل والخط جاهزين 
لتأمي��ن الكهرباء إل��ى الميادين والبوكمال 
ودير الزور وكل المناطق التي تقع شمال 

شرق سورية.

كم يبلغ حجم االستجرار غير المشروع؟
ال ش��ك أن االس��تجرار غير المش��روع 
يشكل أكبر التحديات التي تواجهها وزارة 
الكهرباء، إذ ال يمكن تحديد حجم معين أو 
رقم محدد ألن حجم��ه يتغير تبعاً للفصل 
والموس��م، ولكن دخول فصل الشتاء أدى 
إل��ى زيادة في االس��تهالك بمقدار 40% 
نتيج��ة لج��وء العديد م��ن المواطنين إلى 
التدفئة والتسخين المائي بالكهرباء، حيث 
ي��ؤدي اإلس��راف في اس��تخدام الكهرباء 
بش��كل غير عقالني إلى ارتفاع األحمال 
بش��كل كبير نتيجة تشغيل بعض األجهزة 

المهندس زهير خربوطلي وفيما يلي نص الحديث:
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وقعنا معه مش��اريع اس��تراتيجية باستطاعة 
2300 ميغاواط وس��يتم من خالل المشروع 
األول تنفيذ محطة توليد في مدينة دير الزور 
باس��تطاعة 750 ميغ��اواط وتأهيل وصيانة 
المجموع��ات الثاني��ة والثالث��ة والرابعة في 
محط��ة توليد حل��ب، وتركي��ب مجموعيتن 
بخاريتين في محطة توليد جندر باس��تطاعة 
600 ميغاواط وتركيب مجموعتين بخاريتين 
ف��ي محطة توليد تش��رين باس��تطاعة 600 
ميغاواط، ومجموع استطاعة هذه المشاريع 
4300 ميغاواط وتنفيذها سيس��تغرق من 3 
إلى 5 سنوات. أما المش��روع االستراتيجي 
األخي��ر ال��ذي قمنا ب��ه في إي��ران والعراق 
فهو إع��ادة تفعيل الرب��ط الكهربائي الثالثي 
بي��ن إي��ران والعراق وس��ورية م��ن خالل 
خطين��ن 400 و230 كيل��و فول��ت، حي��ث 
يمت��د الخط األول 400 كيلو فولت من القائم 
)في العراق( إلى محطة التيّم )في س��ورية( 
بط��ول 155 كل��م، والخط الثان��ي يمتد من 
ت��ل أبو ظاهر في العراق إل��ى محطة توليد 
الس��ويدية في س��ورية بطول 42 كلم، ومن 
المقرر أن ينقل هذان الخطان طاقة كهربائية 
حجمها 600 ميغاواط، أي أن سورية ستوفر 
على نفس��ها إنش��اء محطة توليد في المنطقة 
الش��رقية بقيمة 600 مليون يورو، وقد جاء 
الوفدان العراقي واإليراني إلى سورية مطلع 
العام الحالي 2018 ووقعا العقد النهائي على 
بروتوكول الربط الثالثي بين الدول الثالث.

ما طبيعة هذا الرب���ط الكهربائي وما الذي 
ستجنيه الشبكة السورية منه؟

تنه��ض الذروة الكهربائية في العراق خالل 
الصيف في حين أنها ش��تاًء في سورية وقد 
لم��س المواطن الس��وري ان التقنين لم يكن 
موجوداً صيفاً حيث ألغيناه من شهر نيسان/

ابريل وحتى ش��هر تش��رين الثاني/نوفمبر، 
وبالتالي من الممكن أن يس��تعين بنا أشقاؤنا 
ف��ي العراق صيفاً بحيث نمدهم بالطاقة وهم 
يمدوننا بها ش��تاًء ك��ون الذروتين متباينتين 
وما من مش��كلة ف��ي العراق خالل الش��تاء 
ألن الحرارة دائم��اً فوق 30 درجة، أما في 
الصي��ف فتصل الح��رارة إلى م��ا يفوق ال� 
55 درج��ة بينما في الش��تاء لديهم وفرة في 

الكهربائية الكبيرة خ��الل فترة الذروة التي 
تق��ع بي��ن ال�5 إلى ال���10 مس��اًء، وفي هذا 
الس��ياق يمكن الق��ول أن كل مواطن يختلس 
الكهرباء يس��اهم في إضعاف اقتصاد بالده، 
فكيل��و الكهرب��اء يكل��ف الخزين��ة 60 ليرة 
سورية واصالً الى المنزل، ومن المعروف 
أن من يقوم باالستجرار غير المشروع يكون 
اس��تهالكه أضعاف االس��تجرار المشروع 
من العداد النظام��ي، ولكن وزارة الكهرباء 
تكافح هذه الظاهرة من خالل حمالت كبيرة 
ج��داً لمكافحة ه��ذا النوع من االس��تجرار، 
وعلي��ه ال بد أن يكون هن��اك تضافر جهود 
ووعي واس��تخدام عقالني وتعاون وتنسيق 
مشترك ما بين عاملي الكهرباء والمواطنين 
للوص��ول إل��ى اس��تجرار منطق��ي يضمن 

االستقرار في المنظومة الكهربائية.

ماذا عن اس���تراتيجية وزارة الكهرباء في 
ظ���ل التحديات القائمة م���ن حصار وحظر 

تقني؟
تق��وم اس��تراتيجية وزارة الكهرباء بش��كل 
رئيس��ي عل��ى تطوي��ر الواق��ع الكهربائ��ي 
وتعزيز موثوقية الشبكة وهو أمر متأّتٍ من 
تطوير البنية التحتية للشبكة من خالل توقيع 
العديد من االتفاقيات مع الجانبين الروس��ي 
واإليراني، وقد وقع��ت الوزارة مع الجانب 
اإليراني اتفاقيات مشاريع استراتيجية تصل 
اس��تطاعتها إل��ى 2000 ميغ��ا واط بقيم��ة 
تريليون لي��رة س��ورية، وأول مذكرة تفاهم 
به��ذا الصدد تتضمن تنفي��ذ محطة توليد في 
محافظة الالذقية باس��تطاعة 540 ميغاواط 
بدارة مرّكب��ة لمجموعتين غازيتين ومعهما 
مجموع��ة بخاري��ة بقيمة تبل��غ 600 مليون 
يورو تقريباً، وثاني المشاريع يتضمن إعادة 
تأهي��ل المجموعتين األولى والخامس��ة في 
محطة توليد حل��ب الحرارية، والمش��روع 
الثال��ث إلع��ادة تاهيل وصيان��ة مجموعات 
اس��تطاعتها،  لرف��ع  حم��ص  ف��ي  جن��در 
والمش��روع الراب��ع ال��ذي وقعته ال��وزارة 
يضمن إعادة تأهي��ل مجموعة توليد بانياس 
التي تعمل على المازوت وتحويلها الى الغاز 
ورفع اس��تطاعتها من 30 ميغاواط إلى 38 
ميغاواط. أما بالنس��بة للجانب الروس��ي فقد 

الكهرباء، كما يمكن لنا أن نس��تخدم خطوط 
األراضي العراقية لعبور الكهرباء إلينا من 
إيران بحيث نستفيد من الطاقة الفائضة لدى 

إيران.

ما هي رؤية وزارة الكهرباء خالل المرحلة 
المقبلة؟

ل��دى وزارة الكهرب��اء رؤي��ة لنوعي��ن من 
الطاق��ة، اوله��ا التقليدية التي تش��مل الفيول 
والغ��از والطاق��ات المتج��ددة الت��ي تش��مل 
الشمس والرياح. وبالنسبة للطاقات التقليدية 
تق��وم رؤية الوزارة فيه��ا على تأمين 4300 
ميغ��اواط خ��الل الس��نوات الخم��س المقبلة 
وهو رقم كبير كون اس��تطاعتنا األن 6000 
وسيدخل لدينا 4000 ميغا واط جديدة فيكون 
المجم��وع 10 أالف ميغ��اواط، في حين أننا 
قب��ل األزمة كنا نولّ��د 7000 ميغا واط، أي 
ان اس��تطاعتنا ستفوق االس��تطاعة التوليدية 
فترة ما قبل األزمة، والعقود جاهزة وموقعة 
حي��ث ج��اء الخب��راء ال��روس واإليرانيون 
وعاينوا المواقع ويضعون حالياً الدراس��ات 
التحضيري��ة للب��دء بتنفي��ذ ه��ذه المش��اريع 
وتكلفتها 2 تريليون ليرة سورية، أما بالنسبة 
للطاق��ات المتجددة فهي ف��ي الحقيقة طاقات 
نظيف��ة وصديقة للبيئة وتس��عى الوزارة بكل 
إمكانياتها لتنفيذ مشاريعها وأول المواقع في 
الكس��وة بريف دمشق حيث باش��رنا محطة 
تولي��د باس��تطاعة 1,25 ميغ��اواط وتكلفتها 
1 ملي��ار ليرة س��ورية، وإن ت��م وضعها في 
الخدمة س��نوفر س��نوياً 500 طن من الفيول 
بقيمة 90 مليون ليرة س��ورية وسنعمل على 
رفع اس��تطاعة هذه المحطة لتصل إلى 7,5 
ميغ��اواط، كم��ا صادقن��ا مؤخ��راً على عقد 
إلنش��اء محطة توليد كهروشمسية في مدينة 
دي��ر عطي��ة بريف دمش��ق باس��تطاعة 10 
ميغ��اواط وبقيمة 14 مليارات ليرة س��ورية 
ولدينا دراس��ات حالياً لنح��و 97,5 ميغاواط 
بقيمة 97,5 مليار ليرة سورية لتنفيذ مشاريع 
عدة للطاقة الشمسية بحيث تغطي كل أرجاء 
س��ورية. وفي م��ا يتعلق بالطاق��ات الريحية 
فقد وقعن��ا مذكرة تفاهم مع ش��ركة “مبنى” 
بحمص باستطاعة 5 ميغاواط.اإليراني��ة لتنفيذ محطتين ريحيتين في قطينة 



46

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2018

أولوية في عملنا الستبدال ما تم تخريبه، فلدينا خطة 
استثمارية س��نوية تصل قيمتها إلى 17 مليار ليرة 
س��ورية ضمن خطة وزارة الكهرب��اء عامة والتي 
تبلغ 45 مليار ليرة س��ورية، حي��ث تتضمن خطة 
المؤسس��ة فيما تتضمن محطات جديدة وتوس��عات 
في المحطات القديمة وإنشاء خطوط جديدة، إضافة 
إلى الخطط االستراتيجية مع دول الجوار والتي من 
ش��أنها تقوية الشبكة السورية وتعزيز وثوقيتها وال 
س��يما الربط الكهربائي الثالثي مع العراق وإيران، 
وه��ي إجراءات تتع��زز بالخطوات الت��ي تقوم بها 
المؤسسات الش��قيقة ضمن وزارة الكهرباء، حيث 
تعمل المؤسس��ة العامة لتوليد الكهرباء على التعاقد 
إلنش��اء محطات توليد كهربائي��ة جديدة في مناطق 
مطلوب فيه��ا ذلك مثل محافظ��ات الالذقية وحلب 
ودير ال��زور، وإلى جانب عمل المؤسس��ة لتأمين 
المواد وإنش��اء محطات التحوي��ل الجديدة وصيانة 
المحط��ات القديمة، ووفق التط��ور المطلوب على 
المنظومة الكهربائية، فإن محطات التحويل الجديدة 
ذات ع��دة مس��تويات م��ن ضمنها محط��ات على 
مس��توى توت��ر 400 كيلو فول��ت، ومحطات على 
مستوى 230 و66 كيلو فولت، وهذه هي مستويات 
التوتر التي تدخل ضمن صلب عمل مؤسس��ة نقل 
الطاق��ة، كما لدين��ا اليوم 4 محط��ات تحويل في 4 
محافظات ال تزال قيد الدراس��ة واحدة في الالذقية 
وأخ��رى في طرط��وس وثالثة في دمش��ق )المزة 
86( و4 ف��ي جرمان��ا بري��ف دمش��ق، إضافة إلى 
محطات 3 أخرى، كما قمنا باإلعالن عن محطات 

سمسمية: تطوير الشبكة والتعاون مع شركات صديقة
قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سورية نصوح سمسمية، أن العمل جارٍ على تأمين الكهرباء 
لمحافظة ديرر الزور بعد تحريرها من اإلرهاب، الفتاً في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إلى أن التعاون مع الجانب 

الصيني مستمر وكان أخر ثماره توقيع عقود مع شركات صينية عدة مؤخراً بقيمة تبلغ مليار ليرة سورية.

ما هو واق���ع الحال في مؤسس���ة تعتبر 
العص���ب الحيوي ل���وزارة الكهرباء بكل 

قطاعاتها؟
الواق��ع الكهربائ��ي الحالي يبش��ر بالخير 
وأفضل من الس��ابق بدرجة كبيرة، ورغم 
أننا لم نتعاَف بش��كل كام��ل بعد، إال أننا قد 
دخلنا مرحلة التعافي، كما أصبحت الشبكة 
الكهربائي��ة بحالة جاهزي��ة كاملة لتغطية 
كافة المناطق فزادت وثوقيتها نتيجة إعادة 
تأهي��ل بعض المحط��ات والخطوط، وبعد 
سنوات من إرهاب ممنهج منظم ضد بنانا 
التحتي��ة وفي مقدمتها القط��اع الكهربائي، 
إال أن المنظوم��ة الكهربائي��ة ال تعاني أية 
مش��كلة بالنس��بة لخطوط النقل ومحطات 
التحوي��ل، على الرغم من أن جبهات عمل 
جديدة فتحت وتحتاج الطاقة الكهربائية بعد 
تحرير الكثير من المناطق الس��ورية التي 
كانت مختطفة من قبل اإلرهاب وذلك بهمة 

أبطال الجيش العربي السوري.
أم��ا اليوم، فينص��ب التركيز عل��ى تأمين 
التغذي��ة الكهربائي��ة لمحافظة دي��ر الزور 
عبر خ��ط بط��ول 325 كيلو مت��ر بتكلفة 
إجمالية لعمليات وص��ل الكهرباء تتجاوز 
4 مليارات ليرة س��ورية لمحطتي التحويل 
ف��ي منطقتي التيّم وتدم��ر والخط الواصل 
بينهم��ا، مع األخذ بعين االعتبار أن أدوات 
وتجهي��زات ه��ذه العملي��ة موج��ودة لدى 
المؤسس��ة العامة لنقل الكهرب��اء من دون 
الحاجة لتأمينها ب��أي طريقة أخرى، وهي 
عملية تغذية كهربائية تش��ابه ما قمنا به في 
حل��ب لدى تحريرها حيث كانت ورش��اتنا 
أول الجهات الواصل��ة إلى حلب وبتوجيه 
من رئيس مجلس ال��وزراء لتغذية المدينة 
بالكهرب��اء، م��ن دون أن يغيب عن الذهن 
أن مؤشر الكهرباء هو مؤشر عودة الحياة 
إلى أي منطقة بالنظر إلى كونه عماد عمل 
ونشاط أي فعاليات أو مرافق خدمية كانت 

أم اقتصادية.

هل من خارط���ة جديدة لمحطات التحويل 
بعدما تعرضت له من ارهاب وخسائر؟

ال ش��ك في أن محطات التحوي��ل الجديدة 

تحويل 230 كيلو فولت )ضمن خطة العام 
الماض��ي 2017(، أم��ا في الع��ام الحالي 
2018 فلدين��ا محط��ات تحوي��ل إضافي��ة 
وخطوط ربط ومن ضمنها خط ربط على 
توتر 400 كيلو فولط بين محطة توليد دير 
علي ومحطة عدرا 2، وقد انتهينا من إعداد 
الدراسات الالزمة للجزء األول منه والواقع 
بين محطة دير علي ومحطة تش��رين، كما 
نحّضر حالياً الدراسات الجديدة بين تشرين 
ومحطة عدرا 2، هذا بالنسبة لخطوط توتر 
400 ك.ف، أما بالنسبة للخطوط على توتر 
230 ك.ف فلدين��ا خطوط في المحافظات 
تربط بين محطات التحويل التي يتم إعادة 
تأهيلها وتش��غيلها على خطوط توتر 230 

و66 كيلو فولت.

يقوم التعاون مع الجانب الصيني على أكثر 
من مستوى أين وصلتم في هذا الجانب؟

لقد وقعنا أكثر من عقد واتفاقية مع الجانب 
الصييني لتأمين احتياجات محطات تحويل 
الكهرباء، وقد وص��ل إجمالي قيمة العقود 
الموقع��ة م��ع الصينيي��ن خ��الل زيارتن��ا 
األخيرة في الربع األخير من العام الماضي 
2017 إل��ى ملي��ار ليرة س��ورية لضمان 
اس��تمرارية الكهرباء للمواطن الس��وري، 
وقد ش��ملت العق��ود عدة ش��ركات صينية 
لتوريد م��واد وتجهيزات لمحطات تحويل 
التوترات العالية )400 ك.ف و230 ك.ف 
و66 ك.ف( م��ن دون أن يغيب عن الذهن 
أهمية هذه الم��واد والتجهيزات باعتبارها 
من المكونات األساس��ية والهامة لمحطات 
التحويل من بطاريات وشواحن ضرورية 
ألنظمة التحكم في هذه المحطات وقواطع 
توت��ر عال��ي، س��يما وأن تل��ك المحطات 
كان��ت ق��د تعرض��ت ألض��رار وتخريب 
ممنه��ج من قب��ل المجموع��ات اإلرهابية 
المس��لحة، ما أوج��ب ضرورة اس��تبدالها 
وإعادة هذه المحطات إل��ى الخدمة لتأمين 
الطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق 
المح��ررة، ناهيك ع��ن ضرورتها لتأمين 
لجميع المحافظات السورية.عمل المنظومة الكهربائية وتأمين الكهرباء 

نصوح سمسمية
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الحصول على التعليم، وإدماجهم في قطاع التعليم الحكومي الرسمي 
ضغوطاً ش��ديدة عل��ى الموازنة العام��ة للبالد وقدرته��ا على تقديم 
الخدمات العامة، موضح��اً أن البنك الدولي يلتزم مس��اعدة المملكة 
على تحس��ين فرص الحصول على التعليم وجودته من أجل تحقيق 

االستخدام األمثل لالستثمارات التعليمية.

المحاور التي يدعمها البرنامج
الخبيرة األولى ف��ي مج��ال العمليات ف��ي البنك الدولي والرئيس��ة 
المشاركة لفريق عمل المشروع، كارين بيتزاني، أكدت أن  برنامج 
مس��اندة إصالح التعليم يتسق بش��كل جيد مع اس��تراتيجية األردن 
الوطنية لتنمية الموارد البش��رية )2016 - 2025(، مشيرةً إلى أن 
البرنامج يساند أربعة من محاورها الخمسة الرئيسية، وهي: توسيع 
س��بل الحصول على التعليم ف��ي مرحلة الطفولة المبكرة وتحس��ين 
جودته، وتحس��ين ظروف التدري��س والتعلُّم، وإص��الح نظام تقييم 

التالمذة وإصدار الشهادات، وتعزيز إدارة النظام التعليمي.
ل البرنامج 25 % م��ن البرنامج العالمي لتس��هيالت التمويل  ويُموَّ
الُميسَّر. وبذلك، يرفع إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى 
األردن إلى 1.06 ملي��ار دوالر، منها 890 مليون دوالر بش��روط 
ميس��رة بتمويالت مقدمة من البرنامج العالمي والمؤسس��ة الدولية 

للتنمية.
م البرنامج العالمي الذي تم إطالقه عام 2016 التمويل الميس��ر  ويُقدِّ
إل��ى البل��دان متوس��طة الدخل الت��ي تس��تضيف أع��داداً كبيرة من 
بلدان العالم فقراً.الالجئين، وذلك بشروط ميّس��رة يقتصر تقديمها في العادة على أشد 

200 مليون دوالر دعمًا إلصالح التعليم في األردن

صعوبات التعليم الراهنة
ولف��ت البن��ك الدولي ف��ي بي��ان، إل��ى أن األردن قطع عل��ى مدى 
العقدي��ن الماضيين، أش��واطاً واس��عة من حيث مع��دالت االلتحاق 
بالمدارس والتحصيل العلم��ي، ولكن ال تزال هن��اك تحديات على 
بعض الجبهات، والتي تفاقمت مع تدفُّق أع��داد كبيرة من الالجئين 
الس��وريين إلى البالد، إذ ش��كل التوسُّ��ع في توفير فرص الحصول 
على التعليم ألطفال الالجئين السوريين ضغوطاً شديدة على الموارد 

المتاحة، وقيَّد القدرة على الحفاظ على جودة التعليم وتحسينها.
كذلك فإن النظام التعليمي في األردن يواجه تحدياً رئيسياً يتمثَّل في 
تدني فرص الحصول على تعليم جيد في مرحل��ة الطفولة المبكرة. 
ويؤدي هذا إلى ضعف في الجهوزية لاللتحاق بالمدرس��ة، ال سيما 
بين األطف��ال الذين ينحدرون م��ن بيئات فقي��رة ومحرومة، ومنهم 
ل تدنِّي نواتج عملية تعلُّم التالمذة  أطفال الالجئين السوريين. ويُش��ّكِ
أيضاً تحدي��اً آخر، ويع��ود ذلك في الغال��ب إلى بيئ��ة التعلُّم وطرق 
التدريس القائمة. فواحد من كل خمس��ة تالمذة في الصف الدراسي 
الثاني ال يس��تطيع قراءة كلمة واحدة، وفي حي��ن أن نصف التالمذة 
تقريباً ال يقدرون على إج��راء عملية طرح واحدة بش��كل صحيح، 
نهم من تطوير  وبالتالي فهم يفتقرون للمهارات األساس��ية الت��ي تُمّكِ

نموهم الفكري.
وق��ال المدير اإلقليم��ي لدائرة المش��رق العربي في البن��ك الدولي، 
ساروج  كومار جها: أدركت الحكومة األردنية باكراً أن عدم إدراج 
أطف��ال الالجئين في الم��دارس س��يرتب تبعات هائل��ة على صعيد 
السالم واالستقرار والتنمية االقتصادية في المدى البعيد. ولقد وضع 
التزام الحكومة األردنية حماية حق أطفال الالجئين الس��وريين في 

وافــق البنــك الدولــي 
على برنامـج مســانـدة 
إصالح التعليـم في األردن 
بقيمـة 200 مليـون دوالر 
أميركي، حيث يقــدر أن 
يبلغ عدد المسـتفيديـن 
من المشـروع حوالى 700 
ألف تلميذ أردنـي والجـئ 
ســوري، كما سيساهم 
في توفير التدريـب ألكثر 
من 30 ألف معلم ومعلمة 

في البالد.
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ومعفية من ضريب��ة المبيعات، وأث��ر كلفة الخبز مح��دود جداً ولن 
يكون هناك تأثير على أس��عار السندويش��ات في المطاعم الشعبية، 
مش��يراً إلى أن اجتماعاً س��يعقد بين الجهات المعني��ة إلعادة النظر 

باألسعار بعد دراستها.

تونس
أعلنت وزارة التجارة التونس��ية عن تثبيت أس��عار 8 س��لع غذائية 
مدعومة؛ من بينها الخبز والحليب والس��كر وزيوت الطعام، خالل 
عام 2018، نافي��ة أي مخططات لتطبيق زي��ادات جديدة بعد الرفع 
األخير في بنود الطاقة، بعد أن كان مستشار رئيس الوزراء، رضا 
الس��عيدي، قال في تصريحات إن زيادات أس��عار السلع المدعومة 

ستمتد أيضاً إلى بعض المواد األساسية، من بينها الخبز.
وقالت وكالة األنب��اء األلماني��ة، إن إعالن الحكومة يأتي اس��تجابة 
لتحذيرات سابقة أطلقها اتحاد الشغل بشأن توترات اجتماعية محتملة 
في حال زيادة األس��عار. لكن مع ذلك انتفض الشارع التونسي على 
الغالء وتفش��ي البطالة ما س��بب صدامات بين الشرطة والمحتجين 

أودت بحياة البعض واعتقال المئات.
وكان االتحاد وقع اتفاقاً مع الحكومة يقضي بعدم المس��اس بأسعار 
المواد األساس��ية هذا العام. بينم��ا رفعت الحكومة أس��عار عدد من 
الس��لع في بداية 2018، في محاولة لكبح عج��ز الموازنة الذي بلغ 
6 % في 2017. وطال��ت الزيادات المحروقات، وبطاقات ش��حن 

األسعار ورفع الدعم يلهبان شوارع دول عربية

األردن
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين األردني، يعرب القضاة، 
عن األس��عار الجديدة التي طرحته��ا الحكومة للخب��ز، ليبدأ العمل 
بها من مطلع فبراير/ش��باط 2018. وقال الوزي��ر األردني: “خبز 
)الكم��اج( الكبير س��يباع بس��عر 32 قرش��اً للكيل��و )0.45 دوالر 
أميركي(  والصغير 40 قرشاً )0.56 دوالر أميركي(، بينما سيباع 
خبز الطابون المشروح والوردة والمنقوش بسعر 35 قرشاً للكيلو”.

واشار إلى أنه تم تثبيت األسعار الجديدة للخبز لمدة سنة كاملة، نظراً 
لوجود مخزون اس��تراتيجي من القمح يغطي استهالك األردن، في 

حين تم تثبيت أسعار المنتجات األخرى للمخابز وعدم تغييرها.
كما نوه الوزير األردني في حديثه إلى أن “أسعار الخبز في األردن 
تعتبر األقل بين الدول المجاورة، إذ يباع حالياً بسعر 16 قرشاً للكيلو 
فيما يباع بنحو 60 قرش��اً في فلس��طين، و35 قرش��اً في السعودية، 
والعراق 58 قرشاً، واإلمارات 55 قرشاً، ولبنان 48 قرشاً، ومصر 
35 قرشاً، على رغم انخفاض كلفة اإلنتاج فيها مقارنة مع األردن”.

وأكد القضاة أن��ه في حال ط��رأت تغيي��رات على معادل��ة تصنيع 
الخبز، سواء كان ذلك بارتفاع أس��عار القمح عالمياً أو مادة الديزل، 
فإن الحكومة س��تقوم بتعويض المخابز عن هذا االرتفاع من خالل 

تخفيض سعر الطحين عليهم.
أما في ما يتعلق بتأثير رفع الدعم عن الخبز على منتجات المطاعم، 
فأكد الوزير األردني أن المطاعم الشعبية ملتزمة قوائم أسعار محددة 

بدأت الدول العربية السنة الميالدية الجديدة مع موازنات تتضمن في طياتها إجراءات تقشف طالت مرافق 
عدة، وكان أبرزها في ثالث دول هي األردن وتونس والسودان، حيث رفع الدعم عن الخبز، المادة األساسية لحياة 
المواطنين، األمر الذي أدى إلى اشتعال المواجهات في الشارع رفضاً لتلك اإلجراءات ما نتج عنه ضحايا في إحدى 

تلك البالد، وقرارات تراجع عن اإلجراءات في بلدان أخرى.
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جنيه ل�50 كيلوغرام، على أن تبدأ في بيع قطعة خبز واحدة بجنيه 
بدالً عن اثنين.

وبحس��ب عوض الس��يد، فإن مش��اورات جرت بين اتحاد المخابز 
والس��لطات الحكومية حول التعرفة الجديدة للدقيق والخبز، مشيراً  
إلى ارتفاع أس��عار مدخ��الت صناع��ة الخبز، حيث وصل س��عر 
“كرتونة” الخميرة إلى 1160 جنيه، وعبوة الزيت عبوة 36 رطال 
إلى 600 وجوال الملح 90 جنيه، فض��الً عن زيادة تعرفة الكهرباء 

وما هو متوقع من رفع ألسعار الغاز ومستحقات العمالة.
ووضعت المخابز في مدن الخرط��وم وودمدني وعطبرة ملصقات 
على واجهاتها تن��وه إلى أن ثمن الخبز ارتفع بس��بب زيادة أس��عار 
الدقيق، األمر الذي فج��ر موجة احتجاجات عارمة ف��ي البالد، في 
الوقت الذي ألقت فيه الس��لطات القبض على أحد قيادات المعارضة 

وصادرت صحفاً في محاولة إلخماد اضطرابات متنامية.

حلول غير ناجعة
يعزو البعض اضطرار بع��ض الدول العربية لف��رض المزيد من 
الضرائب ورفع الدعم عن الس��لع األساس��ية، إلى الش��روط التي 
يفرضها صندوق النقد الدولي في مقابل منحه قروض ومساعدات 
لتل��ك البل��دان، الت��ي بدورها تق��ع في مط��ب البحث ع��ن موارد 
لتس��ديد الديون وابتداع مسوغات الس��تدانة جديدة من دون وجود 
خطة عم��ل حقيقية لتحس��ين االقتصاد س��واء عن طري��ق التنمية 
المستدامة أو االعتماد على موارد جديدة غير تقليديةن األمر الذي 
يفاقم المش��اكل االقتصادية واالجتماعية معززة بانتش��ار الفس��اد 
والمحس��وبية، ما يؤدي ف��ي نهاية المطاف إل��ى انفالت األوضاع 
في تعلم دروس الماضي.الداخلية وازدياد معدالت البطالة والهجرة نحو بلدان كانت س��باقة 

الهواتف، واإلنترنت، والعطور، ومواد التجميل.
لكن حتى مع تثبيت أس��عار السلع المدعومة، فس��يعيش التونسيون 
“تحت ضغط األس��عار” في 2018، وفقا لرأي خب��راء اقتصاد، إذ 
أن ضعف العملة المحلية له دور أساسي في رفع تكاليف المعيشة في 
ظل استحواذ الواردات االس��تهالكية على نحو 70 % من واردات 
البالد، مع توقعات بأن ترتفع أس��عار معظم المنتجات االستهالكية 
في غضون هذه السنة بنسبة 13.2 % ، وإذا ما استمر تراجع قيمة 

الدينار التونسي، فإن ارتفاع األسعار سيبلغ معدل 15 %.
وأخذ التضخ��م اتجاهاً صاعداً في تونس خ��الل عام 2017، ليصل 
إلى أعلى مستوياته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عند مستوى 6.3 
%. وتضع الس��لطات في حس��بانها “انتفاضة الخبز” التي شهدتها 
تونس في بداي��ة عقد الثمانينات م��ن القرن الماض��ي إثر مضاعفة 

أسعار الخبز.

السودان
أعلنت المخابز في مدن س��ودانية عدة، مضاعفة أس��عار الخبز بعد 
أن ارتفع س��عر الدقيق من 167 جنيه��اً )23 دوالر أميركي( ل�50 
كيلوغرام إلى نح��و 450 جنيه )64 دوالر أميرك��ي(، مع توقعات 
بتحرير الس��لعة بالكامل. حيث تأت��ي الخطوة بعد إج��ازة الموازنة 
المالية للعام 2018 التي أقرت رفع الدوالر الجمركي إلى 18 جنيهاً 
بدالً من س��تة جنيهات، فضالً عن رفع تعرفة الكهرب��اء لقطاعات 

الصناعة والزراعة والتجارة.
وأصدرت مطاحن الدقيق الرئيس��ية في البالد “ويتا وسيقا وسين” 
منش��ورات باألس��عار الجدي��دة لمنتجاته��ا م��ن الدقي��ق بمختلف 
العبوات. كما أبلغ عض��و اتحاد المخابز بوالي��ة الخرطوم، محمد 
عوض الس��يد، أن المخابز تس��لمت الدقيق بالس��عر الجديد، 440 
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التحدي��ات من خالل اس��تخدام الحقائق واالمتناع 
عن األحكام المسبقة.

األثر اإليجابي على االقتصاد
وش��دد غوتيريس على ض��رورة أن تعزز الدول 
سيادة القانون في ما يتعلق بإدارة الهجرة وحماية 
المهاجرين من أج��ل مصلحة اقتصاد تلك البلدان 
ومجتمعاته��ا والمهاجري��ن أنفس��هم، الفتاً إلى أن 
السلطات التي تضع عقبات كبرى أمام الهجرة أو 

غوتيريس: المهاجرون يدعمون التنمية وحمايتهم أولوية

أكد األمين العـام لألمـم المتحـدة أنطونيو غوتيريــس، أن الهجرة ظاهرة دوليـة إيجابيـة، تحفـز النمــو 
االقتصادي وتقلص انعدام المســاواة وتربط بين المجتمعات المتنوعة وتسـاعد في التعامل مع المتغيرات 

الديموغرافية.

اعتماد اتفاق

عالمي للهجرة

في المؤتمر الدولي

المقرر في المغرب

في وقت الحق

من العام الجاري

ج��اء ذلك ف��ي تقري��ر قدم��ه غوتيريش 
خالل جلس��ٍة لمجلس األمن الدولي والتي 
تناق��ش فرص وضع مس��ودة ألول اتفاق 
عالمي بشأن الهجرة والمهاجرين، يتوقع 
اعتمادها خالل اجتماعات الجمعية العامة 

في سبتمبر/أيلول 2018.

دعم التنمية
المهاج��رون  يق��دم  غوتيري��س:  ق��ال 
مس��اهمات كب��رى للتنمي��ة الدولية، من 
خالل عملهم وإرس��ال التحويالت المالية 
ألوطانه��م، حيث بلغت تل��ك التحويالت 
المالي��ة نح��و 600 ملي��ار دوالر الع��ام 
الماض��ي 2017، وه��و ما يزي��د بمقدار 
ثالث مرات عن كل المس��اعدات المقدمة 
للتنمية، منوهاً إلى أن التحدي األساس��ي 
ه��و تعزيز فوائد هذا الش��كل من الهجرة 
المنظم��ة والمنتج��ة م��ع القض��اء عل��ى 
المضايقات واألحكام المسبقة التي تجعل 

الحياة جحيماً ألقلية من المهاجرين.

سوء إدارة الهجرة
وي��رى األمين العام للمنظم��ة الدولية أن 
إدارة عملي��ات الهج��رة على المس��توى 
الدول��ي تتم بش��كل س��يء، وأن أثر ذلك 
يظه��ر ف��ي أزمات إنس��انية يعان��ي منها 
المهاجرون، وانتهاكات حقوق اإلنس��ان 
التي تطال من يس��تعبدون أو يعملون في 

ظروف مهينة.
تاب��ع قائالً: يظه��ر ذلك أيض��اً في األثر 
السياس��ي للتصور الخاطئ ب��أن الهجرة 
خرجت عن نطاق السيطرة. ذلك يتضمن 
عواقب زي��ادة انعدام الثق��ة، ومزيداً من 
السياس��ات الهادفة إلى وقف تنقل البش��ر 
بدالً من تيسيره. لذلك أدعوا للتركيز على 
اإليجابي��ات الهائلة للهجرة، والتعامل مع 

قيوداً مش��ددة على فرص المهاجرين في 
العم��ل، تضر نفس��ها اقتصادياً من خالل 
ف��رض عوائق تمن��ع الوف��اء باحتياجات 
س��وق العمل في ش��كل قانون��ي ومنظم. 
واألسوأ من ذلك، فإن تلك السلطات تشجع 

من دون قصد الهجرة غير القانونية.

تسهيل الهجرة القانونية
ووفق التقرير، فإن المهاجرين الطموحين 
الذين يحرمون من السبل القانونية للسفر، 
عادة ما يلجأون إلى السبل غير النظامية، 
األم��ر الذي ال يعرضه��م فقط للخطر بل 

ويقوض أيضاً سلطة الحكومات.
لذلك فإن أفضل س��بيل إلنهاء ذلك يتمثل 
في أن تضع الحكومات مزيداً من الس��بل 
القانوني��ة للهجرة، ألنه سيش��جع األفراد 
على ع��دم مخالفة القواعد، ويفي بش��كل 
للعمال��ة  األس��واق  باحتياج��ات  أفض��ل 
التص��دي  جه��ود  ويس��اعد  األجنبي��ة، 
للمهربي��ن والمتاجري��ن بالبش��ر ويدع��م 

الضحايا.
وفي مع��رض حديثه، دع��ا األمين العام 
لألم��م المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي 
لحماي��ة المهاجرين الضعف��اء بما يتوافق 
م��ع القانون الدولي. وش��دد عل��ى أهمية 
لقضي��ة  االس��تجابة متع��ددة األط��راف 
الهج��رة، معتبراً أنه��ا ظاهرة ترتبط بكل 
األولويات المش��تركة، من أهداف التنمية 
المس��تدامة إل��ى حماي��ة وتعزيز الس��الم 

وحقوق اإلنسان.
األعض��اء  ال��دول  غوتيري��س  وح��ض 
على االنخراط بش��كل منفتح ونش��ط في 
المفاوض��ات المقبل��ة، والعم��ل من أجل 
اعتماد اتف��اق عالمي للهجرة في المؤتمر 
الحق من العام الجاري.الدول��ي المق��رر ف��ي المغ��رب في وقت 

أنطونيو غوتيريس
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السكر
بس��بب عوامل موس��مية وتوقعات بفائض كبير في عام 2018، ش��هد مؤشر الفاو 

ألسعار السكر انخفاضاً خالل بنسبة 4.1 % خالل الفترة التي يغطيها المؤشر.
وانخفضت أسعار السكر بمعدل 11.2 % في سنة 2017 ألسباب من أهمها، وفرة 
المحصول في البرازيل )أكبر مصدر للس��كر في العالم(، بموازاة انتعاش كبير في 

اإلنتاج في كل من الهند وتايلند.

الحبوب
أما مؤش��ر الفاو ألس��عار الحبوب، فقد بقي مستقراً بشكل كبير للش��هر الثالث على 
التوالي. وساهمت الزيادة في اإلمدادات وتباطؤ المبيعات في ضعف أسعار القمح. 
غير أّن األس��عار الدولية للذرة راوحت مكانه��ا تقريباً، ويعكس ه��ذا إلى حد كبير 
المخاوف المتعلقة بالمناخ في األرجنتين. في حين أّن أس��عار األرّز ارتفعت أيضاً 
بشكل إضافي في ظّل استمرار الطلب وتحّسن أس��عار صرف العمالت في بعض 
البلدان المصدّرة. وبمجل 2017 س��جل مؤش��ر الحب��وب ارتفاعاً بنس��بة 3.2 % 
مقارنةً مع ع��ام 2016، إال أنه ال يزال منخفضاً بنس��بة 37 % عن ذروته في عام 

.2011

اللحوم
وانخفض مؤشر أس��عار اللحوم بشكل طفيف، بس��بب ضغوط المعروض من لحم 
البقر. كذلك ش��هدت أس��عار لحوم الخنزير والدواجن واألغنام تغيرات طفيفة، في 
سجل هذا المؤشر زيادة بنسبة 9 % مقارنةً مع مستواه في 2016.داللة على وجود توازن إجمالي بين العرض والطلب. أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد 

أسعار الغذاء في العالم تتراجع آخر 2017

وبلغ المؤش��ر ال��ذي يقي��س التغيّر الش��هري في 
أسعار السلع الغذائية األساس��ية 169.8 نقطة في 
ديس��مبر/كانون األول 2017 بانخف��اض بنس��بة 
%3.3 عن شهر نوفمبر/تش��رين الثاني. وطوال 
عام 2017، بلغ متوس��ط مؤش��ر أس��عار الغذاء 
174.6 نقطة أي بارتف��اع 8.2 % عما كان عليه 
ع��ام 2016 وهو أعلى متوس��ط س��نوي منذ عام 

.2014

األلبان
انخف�ض مؤش���ر الفاو ألس���عار األلبان بنس���ب�ة 
المخصص��ة  اإلم��دادات  زي��ادة  م��ع   %  9.7
للتصدي��ر، وانخف��اض الطل��ب ال��ذي أث��ر على 
األسعار العالمية لمس��حوق الحليب كامل وخالي 
الدس��م، إضافة إل��ى الجبن��ة والزب��دة. إال أن هذا 
المؤش��ر بقي مرتفعاً بنس��بة 31.5 % خالل عام 

2017 بأكمله مقارنةً مع العام الذي سبقه.

الزيوت
وبل��غ متوس��ط مؤش��ر أس��عار الزي��وت النباتية 
162.6 نقط��ة، بانخف��اض ق��دره 5.6 % ع��ن 
مس��تواه في نوفمبر/تش��رين الثاني، وهو ما يمثل 

انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي.
وتراجعت األس��عار الدولية لزيوت النخيل بعدما 
ارتفعت مخزونات ماليزيا وإندونيس��يا إلى أعلى 
مس��توى لها خالل عامين ف��ي ظّل وج��ود إنتاجٍ 
كبير نس��بيّاً وضعف الطلب على الصادرات. أما 
زيت اللفت، فقد ألقت إعادة النظر في المحاصيل 
في كندا وأوستراليا بثقلها على األسعار. في حين 
أّن أس��عار زيت الصوي��ا عانت م��ن ضغوطات 

نتيجة منافسة زيت النخيل.
وعلى مدار الس��نة بأكملها، بلغ متوس��ط أس��عار 
الزيوت النباتي��ة ما يق��ارب 169 نقط��ة، بزيادة 
قدرها 3 % عما كان عليه في عام 2016، ولكنه 
ال يزال أقّل بكثي��ر من ذروته ف��ي عامي 2008 

و2011.

بالتراجع  متأثرة   ،2017 األول  ديسمبر/كانون  شهر  خالل  العالمي  المستوى  على  األغذية  أسعار  انخفضت 
لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤشر  أظهر  ما  وفق  األلبان،  ومنتجات  النباتية  الزيوت  أسعار  في  الكبير 

المتحدة (الفاو).



عالم العقار

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2018

“فيالت عائمة” قبالة ساحل دبي

واترس��توديو  ش��ركة  ب��دأت 
الهولندية  المتخصصة بتصميم 
المباني العائمة، بإنشاء 33 فيال 
خاصة عل��ى جزر اصطناعية 
دب��ي وس��يقوم  قبال��ة س��احل 
المط��ور الهولن��دي دوكالندز 
ببناء أوالها، حس��بما كش��فت 

صحيفة بزنس انسايدر.
وقال مؤس��س “واترس��توديو” كوين أولثوي��س: إن الجزر العائمة س��تتمايل صعوداً 
وهبوطاً مع مس��تويات الماء حتى ال تغرق. وس��تتضمن الجزر فناء في الهواء الطلق 
يتضمن اش��جار وبركة سباحة. وستبلغ كلفة كل جزيرة بين 23 مليوناً و27.5 مليون 
دوالر، أم��ا مس��احتها فس��تتراوح بي��ن 150000 و450000 ق��دم مرب��ع. وأوضح 

أولثويس، أن القاعدة العائمة الخرسانية للجزر صممت بحيث تعمر 100 عام.

تسهيالت تمويلية لمشروع “الشمس”

أعل��ن بن��ك مس��قط متمث��الً في 
برنامج “بيتنا” للتمويل الس��كني  
وش��ركة ممتل��كات العربية، عن 
شراكتهما لتقديم تسهيالت تمويلية 
على القروض العقارية لمشتري 
العق��ارات في المش��روع الجديد 
“الش��مس”  بالش��ركة  الخ��اص 
والذي يقع بوالية بوشر بمحافظة 

مسقط، وتم مؤخراً بالمقر الرئيسي لبنك مسقط التوقيع على مذكرة التفاهم بين، نائب 
مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط عبدهللا بن تمان المعشني، والمدير 

التنفيذي لشركة ممتلكات العربية أحمد بن حيدر بن أحمد.
ويتضمن المش��روع على 81 وحدة س��كنية عبارة عن ش��قق راقي��ة، ومن المتوقع 

انجازه في حزيران/يونيو 2018.

ش��كلت مجموعة بن الدن الس��عودية لجنة مكونة من 5 
أعضاء إلعادة الهيكلة وتمكين اإلدارة التنفيذية الجديدة 
م��ن قيادة مش��اريع الش��ركة وتج��اوز التحدي��ات التي 
تواجهها في خطوة قد تك��ون البداية إلعادة “بن الدن” 
إلى مس��ارها الصحيح الذي بدأته منذ 87 عاماً كشركة 

مقاوالت.
وذكرت صحيفة عكاظ نقالً عن مصادر، أن من أولويات 
اللجن��ة حل كافة المش��كالت العالقة، وتذلي��ل العوائق، 
وصرف مس��تحقات العاملين المتأخرة، مع استمرارها 
شركة خاصة يملكها شركاؤها في أعمالها مع الحكومة، 

بما في ذلك األعمال في مشاريع الحرمين الشريفين.

مجموعة بن الدن تعيد هيكلتها

“ميرال” تؤكد افتتاح “َع البحر”

أعلنت ش��ركة “ميرال” أن مشروعها الحيوي الجديد على الشاطئ البحري لكورنيش 
أبوظبي “َع البحر” سيتم افتتاحه 
وف��ق الموع��د المح��دد بحلول 
نهاي��ة الرب��ع األول م��ن العام 
الج��اري، ونوه��ت إلى اكتمال 
تأجي��ر 80 % من المس��احات 
المخصصة للترفي��ه والمقاهي 

والمطاعم في المشروع.

أكد قط��ب العقارات 
حس��ين  دب��ي  ف��ي 
س��جواني أنه مستعد 
م��ن   %  15 لبي��ع 
حصت��ه في ش��ركة 
العقاري��ة،  دام��اك 
ف��ي مقابلة  موضحاً 
بلومبرغ،  وكالة  مع 
أنه “مس��رور” لبيع 

ج��زء من حصت��ه، وان “الني��ة موج��ودة” للبيع ولكن 
بالسعر المناس��ب فقط. واضاف، أنه يتطلع إلى التوسع 
في األسواق خارج دولة اإلمارات، مشيراً إلى ان سوق 
دبي ال يزال أمامه طريق طويل للمضي قدماً، الفتاً إلى 
انه ال يتوقع ان تنمو المبيعات في السوق كما في السابق، 

100 % أو 200 %.
يذك��ر أن س��جواني يملك 72 % م��ن “داماك”، وتقدر 

قيمة الحصة التي ينوي بيعها ب�850 مليون دوالر.

سجواني يعتزم بيع 15 %
من حصته في “داماك”

حسين سجواني

52



عالم العقار

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2018

 Arlington أعلنت ش��ركة أرلينغتون لالس��تثمارات
Investors المتخّصصة في إدارة االستثمار في القطاع 
العقاري، والتي تضّم مس��تثمرين سعوديين وكويتيين، 
 Study أنها اس��تحوذت على المباني التابعة لمجموعة
Inn الموفّرة لمس��اكن الطالب في بريطانيا، في صفقة 
بقيمة 135 مليون جنيه استرليني، مما رفع حجم محفظة 
“أرلينغتون” في قطاع مس��اكن الط��الب إلى أكثر من 
10 آالف غرفة، فباتت سابع أكبر جهة مالكة لهذا النوع 
من المس��اكن في المملكة المتح��دة. وترفع الصفقة قيمة 
استثمارات “أرلينغتون” في قطاع مساكن الطالب إلى 

أكثر من 750 مليون جنيه.

“أرلينغتون” ... سابع أكبر شركة
لِمساكن الطالب

مشروع عمراني متكامل في مدينة نصر

أبرمت مجموعة شركات مرسيليا 
مذك��رة تفاه��م مع ش��ركة أمالك 
للتموي��ل، للعم��ل عل��ى تطوي��ر 
مش��روع عمران��ي متكامل على 
مس��احة أرض تمتلكه��ا ش��ركة 
أم��الك للتمويل ف��ي مدينة نصر 
بالقاه��رة. وت��م التوقي��ع بالمق��ر 
الرئي��س للبنك األهل��ي المصري 

بالقاه��رة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة ش��ركات مرس��يليا، ياس��ر رجب، 
والعضو المنتدب لشركة أمالك للتمويل، عارف الهرمي، ورئيس مجلس إدارة البنك 
األهلي المصري، هش��ام عكاشة. ويعد هذا المشروع من أهم االستثمارات المستقبلية 

لمجموعة شركات مرسيليا بالقاهرة.

تطور سوق العقارات في سلطنة عمان

تهدف ش��ركة كريس��تال الغونز العالمية الرائدة في مجال 
تطوير البحيرات الكريس��تالية للتوس��ع في سلطنة ُعمان، 
والتي تش��هد تطوراً ملحوظاً في قطاع الضيافة والس��ياحة 
مع توقعات بارتفاع قيمة االستثمارات السياحية إلى 1.37 
ملي��ار دوالر بحل��ول ع��ام 2026، وفقاً لبيان��ات المجلس 
العالمي للسفر والسياحة. وقال المدير اإلقليمي ل�“كريستال 
الغون��ز” في الش��رق األوس��ط، كارلوس س��االس: يمثل 
تطوير قطاع السياحة في السلطنة أولوية قصوى للحكومة، 
ومن المرجح أن تشهد السلطنة دخول العديد من العالمات 

التجارية العالمية في قطاع الضيافة. وتسهم التقنيات المتطورة التي تتمتع بها كريستال 
الغونز بتطوير بحيرات كريستالية كبيرة ومستدامة تمثل خياراً مذهالً لممارسة الكثير 
من الرياضات المائية في بيئة آمنة وهي مثالية للمنتجعات الكبيرة والمشاريع السكنية.

كارلوس ساالس

مذكرة تفاهم في مجال البناء

وقّع وزير األش��غال العامة واإلسكان، حسين عرنوس، 
مذكرة تفاهم مع ش��ركة ستري اكس��بيرت الروسية في 
مجال األش��غال العامة واإلسكان وصناعة البناء، بهدف 
تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجاالت تقنيات 
التشييد السريع -أنظمة البناء الموحد- وإستراتيجيات تنفيذ 
وصيانة اإلنشاءات العامة إضافة إًلستراتيجيات تخطيط 
وتموي��ل وتنفيذ مش��اريع الس��كن اإلجتماعي والس��كن 
الش��بابي ومختلف أصناف الس��كن الهادفة إلى تحس��ين 
ظروف عيش المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، 

كما تهدف إلى تحسين جودة وسرعة المنتج اإلسكاني والتطوير واإلستثمار العقاري.
حسين عرنوس

حازت ش��ركة “غل��ف تكنيكال كونستركش��ن”، على 
عقد تنفيذ مش��روع نس��ايم في “واحة الزاوية” بمدينة 
العين اإلماراتية، بقيم��ة 250 مليون درهم. وبموجب 
العقد، بدأت “غلف تكنيكال” بتنفيذ األعمال اإلنش��ائية 
للمش��روع، المكون من 336 فيال. وتمت ترس��ية عقد 
تنفي��ذ المش��روع، في حي��ن أن المفاوض��ات ال تزال 
جارية حول عق��ود إضافية جديدة بقيم��ة 750 مليون 
دره��م. وتفيد التقديرات باس��تكمال المفاوضات خالل  

النصف األول من العام 2018 الجاري.

“غلف تكنيكال” تفاوض
لتنفيذ مشروع نسايم
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أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” زيادة نسبة 
الحد األقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة )الثانية 
عشرة( من الالئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 
85 % إلى 90 % من قيمة المس��كن األول للمواطنين. 
وأوضح��ت المؤسس��ة أن زي��ادة الحد األقصى لنس��بة 
التمويل من قيمة المس��كن األول للمواطنين ستسهم في 
دعم انتعاش قطاع التمويل العقاري وتحقق التكامل مع 
األهداف الوطنية لإلسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 
2030، وبما ال يخل بمتطلبات سالمة القطاع المصرفي 
أو االستقرار المالي، ويمّكن القطاع المصرفي وشركات 
التموي��ل العقاري من زي��ادة التمويل بما يخدم المواطن 

ويلبي احتياجات السوق.

“عجمان القابضة” تطور مشروع “ِمركاز” السعودية ترفع الحد األقصى
للتمويل العقاري

وقّع��ت مجموعة عجم��ان القابضة 
المجموعةالش��يخ  رئي��س  بحضور 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي، اتفاقية 
مع الشركة الصينية العامة للهندسة 
اإلنش��ائية ف��ي الش��رق األوس��ط، 
أكبر شركة لإلنش��اءات والتكتالت 
العقاري��ة، لتول��ي أعم��ال تطوي��ر 
وإنش��اء مش��روع م��ركاز، وجهة 

التس��وق التي أُطلقت في عجمان، والتي من المتوقع أن تس��تقبل أكثر من 10 ماليين 
زائر س��نوياً. ووقع االتفاقية كل من العضو المنتدب لش��ركة عجمان يحيى الجسمي، 
والمدير التنفيذي للش��ركة الصينية العامة يو تاو. ومن المتوقع الش��روع بأعمال بناء 
المركز التجاري في يناير/كانون الثاني 2018 على مساحة أكثر من مليون قدم مربع، 

واالنتهاء منه في الربع األخير من عام 2019.

أطلق عضو المجلس األعلى حاكم الش��ارقة س��لطان بن 
محمد القاسمي، بحضور رئيس هيئة الشارقة لالستثمار 
والتطوير )ش��روق( رئي��س مجل��س إدارة “إيغل هيلز 
الشارقة للتطوير”، بدور بنت سلطان القاسمي، 3 مشاريع 
تطويرية في الشارقة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم 
إمارات��ي، عبر ش��راكة اس��تراتيجية بين هيئة الش��ارقة 
لالستثمار والتطوير، وشركة إيغل هيلز، وذلك في حفل 
خاص أقيم في مركز أكس��بو الشارقة. وكشفت )شروق( 
وشركة إيغل هيلز، عن تأسيس شركة جديدة باسم “إيغل 
هيلز الش��ارقة للتطوير” تتولى تطوير المشاريع الثالثة 
المعلن عنه��ا بدايةً من الربع األول من عام 2018، فيما 

سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.

3 مشاريع
لـ“إيغل هيلز الشارقة للتطوير”

“الفوزان” تبني أطول ناطحة في العالم

وقع مطورون عقاريون يس��عون لبناء أطول 
ناطح��ة س��حاب ف��ي العال��م في مدين��ة جدة 
السعودية عقداً قيمته 620 مليون لاير )165 
ملي��ون دوالر( لتنفيذ أعمال البنية التحتية في 
الموق��ع مما يعني أن المش��روع س��ينفذ رغم 
األوض��اع االقتصادي��ة الضعيف��ة. كما قالت 

ش��ركة “جدة االقتصادية”، التي تقود التحالف المس��ؤول عن المش��روع، في بيان إن 
شركة “الفوزان للمقاوالت العامة” فازت بالعقد على أن ينتهي العمل خالل 12 شهراً. 
وبدأ تشييد برج جدة، الذي كان متوقعاً أن تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دوالر في البداية، 

منذ عدة أعوام وقال مسؤولون في وقت سابق إن البناء سينتهي بحلول 2020.

“كوني” تفوز بعقد في دبي

وقعت ش��ركة كون��ي، لصناعة المصاعد والس��اللم 
المتحّركة عقدا لتوريد 23 مصعداً كهربائياً لمشروع 
“واو” للفنادق والش��قق الفندقية في دبي. ويقع البرج 
ال��ذي يتألف من 76 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 323 متراً، 
ف��ي منطق��ة الخلي��ج التجاري بدب��ي، والت��ي تعتبر 
مركزاً س��ريع التطور للمش��اريع العقارية الس��كنية 
والتجارية. وستزّود شركة كوني المشروع العقاري 
ب�16 مصع��داً من طراز “كوني ميني س��بيس” و7 
مصاعد من طراز “كوني مونو س��بيس”. كما ستقدم 
“كوني” مصعدين لمنطقة التحميل و3 مصاعد لذوي 

االحتياجات الخاصة.
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أميركا الالتينية والبحر الكاريبي
م��ن المتوق��ع أن يرتف��ع معدل النم��و إلى 2 %، 
حيث س��يتزايد الزخم الذي يدف��ع النمو مع زيادة 
ق��وة االس��تهالك واالس��تثمار الخاص، ال س��يما 
ف��ي البلدان المصدرة للس��لع األولية. في المقابل، 
ف��إن المزيد من عدم اليقين بش��أن السياس��ات، أو 
الكوارث الطبيعية، أو تش��ديد السياس��ة الحمائية 
التجاري��ة في الواليات المتحدة، أو زيادة التدهور 
ف��ي أوضاع المالية العامة المحلي��ة قد تدفع النمو 

خارج مساره.
جنوب آسيا

ترج��ح التقدي��رات أن يرتفع مع��دل النمو في هذه 
المنطقة إل��ى 6.9 % عام 2018 من 6.5 % عام 
2017. كما أنه من المنتظر أن يظل االستهالك قوياً 
وأن تتعاف��ى الصادرات، أما االس��تثمار، فيمضي 
على طري��ق االنتعاش بفضل إصالح السياس��ات 
وتحديث البنية التحتية. ومن شأن التباطؤ في جهود 
اإلصالح، أو الكوارث الطبيعية، أو زيادة التقلبات 
المالية العالمية أن تبطئ وتيرة النمو. ومن المتوقع 
أن تس��جل الهند زيادة في معدل النمو إلى 7.3 % 

في السنة المالية 2018/2019.

البنك الدولي يتوقع نمواً قويًا لالقتصادات العالمية

توقع البنك الدولي نمو االقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % عام 2018، بعد أن حقق نمواً قويًا العام الماضي بنسبة 
3 %، وذلك مع استمرار االنتعاش في االستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع 
األولية من ثبات األسعار. ويلقي تقرير “اآلفاق االقتصادية العالمية” للبنك الدولي نظرة على آفاق النمو المحتمل 

في كل منطقة من مناطق العالم.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
يتوق��ع لهذه المنطقة أن يقف��ز معدل النمو 
فيه��ا م��ن 1.8 % ع��ام 2017 إلى 3 % 
ع��ام 2018. وتش��ير التقدي��رات إلى أن 
اإلصالحات ستمنح مزيداً من القوة الدافعة 
للنمو، وأن ثبات أسعار النفط سيخفف من 
ح��دة القيود المالي��ة. أما ف��ي البلدان غير 
النفطي��ة فيتوقع أن تس��اعد الس��ياحة في 
دع��م النمو. ومع ذلك، يبق��ى للصراعات 
الجيوسياسية أثرها، إذ قد يؤدي استمرارها 
وضع��ف أس��عار النفط إل��ى تراجع النمو 

االقتصادي.
شرق آسيا والمحيط الهادئ

يُرج��ح له��ذه المنطق��ة أن ينخفض معدل 
النم��و إلى 6.2 % عام 2018 بعد أن كان 
6.4 % عام 2017. ففي الصين يتوقع أن 
ينخفض المعدل إل��ى 6.4 % عام 2018 
م��ن  6.8 % ع��ام 2017. على أن يصل 
في إندونيس��يا إلى 5.3 % عام 2018 من 
5.1 % العام الماضي. ولكن التقرير حذّر 
من أن التوترات الجيوسياس��ية المتنامية، 
وزي��ادة السياس��ة الحمائية على مس��توى 
العالم، وحدوث تشديد مفاجئ وغير متوقع 
ف��ي األوضاع المالي��ة العالمية، والتراجع 
ف��ي البلدان الرئيس��ية، بما فيه��ا الصين، 
تمثل كلها مخاطر س��لبية على آفاق النمو 

اإلقليمية.
أوروبا وآسيا الوسطى

يتوق��ع التقرير أن يتراجع معدل النمو في 
ه��ذه المنطقة إلى 2.9 % عام 2018 من 
3.7 % عام 2017. وبحس��ب التقديرات 
ف��إن اقتصاد روس���يا س��يتوس���ع بنس�بة 

1.7 % من دون تغير عن عام 2017.
أما في تركيا، فس��وف يتراج��ع النمو إلى 
3.5 % هذا العام من 6.7 % العام الماضي.

إفريقيا جنوب الصحراء
في دول��ة جنوب إفريقيا، يتوق��ع يرتفع أن 
مع��دل النمو إل��ى  1.1 % عام 2018 من 
0.8 % عام 2017. أما في نيجيريا فسوف 
يص��ل إلى 2.5 % الع��ام الحالي من 1 % 
العام الماض��ي. وفي المنطقة ككل، يرجح 
أن يصل معدل النمو إلى 3.2 %. وسيعتمد 
تحقيق معدل نمو أقوى على ثبات أس��عار 

السلع األولية وتنفيذ اإلصالحات الالزمة.
وفي معرض التعقيب عل��ى التقرير، قال 
رئي��س مجموعة البنك الدول��ي جيم يونغ 
كي��م: “إن انتعاش النمو العالمي الواس��ع 
النط��اق أمر مثير للتف��اؤل، لكن الوقت لم 
يح��ن بعد للش��عور بالرضا. ه��ذه فرصة 
عظيمة لالستثمار في رأس المال البشري 
والمادي. فإذا ركز صانعو السياسات حول 
العالم على هذه االس��تثمارات الرئيس��ية، 
يمكنهم زيادة القدرة اإلنتاجية في بلدانهم، 
وتعزيز مشاركة القوة العاملة، واالقتراب 
الرخاء المشترك”.م��ن هدفي إنه��اء الفق��ر المدق��ع وتعزيز 

جيم يونغ كيم
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النمو الشخصي في عام 2018
إلى جانب األهداف المهنية، يمتلك المهنيون في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقيا أيضاً أهدافاً ش��خصية يخططون لتحقيقها في عام 2018، حيث صرح أكثر 
من نصف )56,1 %( المجيبين بأنهم يس��عون لتحس��ين صداقاتهم وعالقاتهم، في 
حين صرح الربع )25,3 %( بأنهم يودون تحس��ين وضعهم المالي والتخفيف من 
نفقاتهم. كما ب��رز تطوير الهواي��ات واالهتمام��ات الش��خصية )6,6 %( وتعزيز 
الحياة الروحية والديني��ة )6,5 %( والصحة والعافي��ة )5,5 %( من بين أولويات 

المجيبين في العام 2018.
وفي ما يتعلق بالصحة والعافية على وجه التحديد، ق��ال ٪80,6 من المجيبين أنهم 
سيبدأون بتناول طعام صحي و/أو التس��جيل في ناد رياضي في العام 2018. وقال 

بقية المجيبين )19,4 %( بإنهم راضون عن وضعهم الصحي الحالي.
وفي ما يتعلق بم��دى الت��زام المهنيين بتحقي��ق أهدافهم، قال أربعة من كل خمس��ة 
)80,4 %( مهنيين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأنهم عادة ما يحققون 
أهدافهم للس��نة الجديدة مع “التخطيط الدقيق والعمل الجاد”، في حين أن 15,9 % 
يحققونها من خالل “الس��ير مع التي��ار وتجربة خيارات عدة”. وقد أش��ارت نتائج 
االس��تبيان إلى أن المهنيين كانوا ملتزمين جداً تجاه تحقيق أهدافهم خالل الس��نوات 
الماضية، حيث قال أكث��ر من ثالثة أرباعه��م )78,3 %( بأنهم حقق��وا على األقل 
معظمها.بعضاً من أهدافهم في عام 2017، بينم��ا قال 35,9 % أنهم حققوا جميع أهدافهم أو 

التفاؤل يطغى على سكان المنطقة لـ2018

وظائف جديدة 
ق��ال تس��عة م��ن كل عش��رة )89,2 %( مهنيين 
في منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا بأنهم 
يح��ددون أهدافاً جديدة للس��نة الجدي��دة في بعض 
األحي��ان على األق��ل، م��ع إش��ارة 72,2 % إلى 

قيامهم بذلك “باستمرار”.
وفي م��ا يتعلق بأه��داف عام 2018، ق��ال غالبية 
المهنيي��ن )82,5 %( بأنه��م “يخطط��ون لتغيير 
وظيفته��م”. وف��ي الواق��ع، ص��ّرح ثالث��ة أرباع 
)74,6 %( المجيبي��ن بأن “العث��ور على وظيفة 

جديدة” هو هدفهم الرئيسي لهذا العام.
“تعل��م  األخ��رى:  المهني��ة  األه��داف  وش��ملت 
مهارات جديدة/متابعة التعليم العالي” )9,6 %(، 
“الحصول عل��ى رات��ب أو ترقي��ة” )5,3 %(، 
“زيادة اإلنتاجية” )4,1 %(، “تأس��يس شركتهم 
الخاص�ة” )3,1 %(، “بن����اء عالق��ات أفض��ل 
ف��ي العم��ل” )1,7 %(، وأهداف مهني��ة أخرى 

.)% 1,6(
إضاف���ة إلى ذل��ك، يش���ع��ر معظ����م المهنيي��ن 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالتفاؤل 
تج��اه البح��ث ع����ن عم��ل خالل الع��ام 2018، 
حيث قال أكثر من تس��عة من كل 10 باحثين عن 
عم��ل بأنهم “س��يجدون وظيفته��م المثالي��ة” هذا 

العام.
وتعليق��اً عل��ى ذلك، ق��ال نائ��ب الرئي��س لحلول 
التوظيف في “بيت.كوم”، سهيل المصري: “من 
المله��م بأن يش��عر المهني��ون في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا بالتف��اؤل تج��اه تحقيق 
أهدافه��م خالل هذا الع��ام، وخاصة ف��ي ما يتعلق 

بالبحث عن عمل والنمو الوظيفي”.
أضاف: نحن ف��ي “بيت.ك��وم” نتطلع لمس��اعدة 
المزيد من المهنيين على تحقيق أهدافهم، وخاصة 
مع إش��ارة ثالثة أرباعهم إلى أنهم س��يبحثون عن 

وظائف جديدة في العام 2018.

مع بداية كل عام جديد، يحدد األشخاص عادة مجموعة من األهداف الجديدة، ويشير االستطالع الذي أجراه 
بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق األوسط، بعنوان “أهداف العام الجديد في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا”، إلى ارتفاع معنويات المهنيين في المنطقة وانتشار جو من التفاؤل بينهم تجاه العام 2018، حيث 
صرح أكثر من أربعة من كل خمسة مهنيين (83,9 %) بأنهم “يشعرون بالتفاؤل” تجاه 2018، بينما كان 

(8,7 %) “محايدين”، في حين عّبر (7,4 %) فقط عن “شعورهم بالتشاؤم”.

سهيل المصري
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نقاط يجب العمل عليها
وبهدف جعل االس��تدامة بديالً مفيداً، حدّدت بوز 
ألن هاملتون عدداً من االعتبارات الرئيسية لوضع 
اس��تراتيجيات ابتكار ناجحة من ش��أنها أن تمكن 
مشغّلي الطاقة في بلدان الخليج العربي من تعزيز 

نمو المنطقة، بعد أن يجف الوقود في العالم:

أوالً: تشجيع الموظفين على التفكير بشكل مبتكر: 
أي جع��ل االبتكار جزءاً من واجبات المؤسس��ة، 

االبتكار أساس االستدامة لدعم رؤية 2030 السعودية

أكدت “بوز ألن هاملتون” في تقريرها “المستقبل هو االبتكار”، أن قطاع الطاقة والمرافق العامة في المملكة 
أكبر  من  بعض  على  التغلب  تستطيع  حتى  مبتكرة،  استراتيجيات  تطوير  الى  يحتاج  السعودية  العربية 

تحديات االستدامة.

المساعدة

على تفادي

الركود المحلي

غير النفطي

وتعزيز

الثقة الدولية

وأش��ار نائ��ب الرئي��س ل��دى ب��وز ألن 
هاملتون الش��رق األوسط وشمال أفريقيا 
أدهم سليمان، إلى أن سّر النجاح المستدام 
يكمن في االبتكار الذي غالباً ما يشار الى 

أهميته ونادراً ما يتحقق فعلياً. 

التطلع نحو اقتصاد مستدام
 MEED لتقري��ر ص��ادر ع��ن ووفق��اً 
بعن��وان “الطاق��ة المتج��ددة ف��ي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2017”، 
فإن المملكة العربية الس��عودية تتطلع إلى 
تخفي��ض اعتماده��ا على النف��ط وتطوير 
اقتصاد مستدام ومتنوع. وتسعى المملكة 
إل��ى تولي��د 70 % من طاقته��ا من الغاز 
الطبيع��ي وتخصي��ص 30 % المتبقي��ة 

للطاقة المتجددة وغيرها من المصادر.

وت��م اإلع��الن مؤخ��راً ع��ن العدي��د من 
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية في 

سبيل تنويع اقتصادها النفطي.

وتكم��ن ف��ي صل��ب ه��ذه اإلصالح��ات 
مب��ادرات الخصخصة الت��ي أطلقها ولي 
العه��د األمي��ر محمد بن س��لمان، بما في 
ذلك الط��رح العام األول��ي والمحتمل أن 
يك��ون 5 % ف��ي ش��ركة النف��ط العربية 

السعودية “أرامكو”.

ولك��ي يزدهر االقتص��اد “غير النفطي” 
بطريق��ة مس��تدامة ف��ي مواجه��ة التزايد 
الكبير في عدد السكان، ولتبسيط تعقيدات 
عملية االكتتاب العام، من الضروري أن 
يك��ون االبتكار في مقدمة اس��تراتيجيات 
االستدامة لدعم رؤية 2030، والمساعدة 
على تفادي الركود المحلي غير النفطي، 

وتعزيز الثقة الدولية.

لذلك من الضروري أن تس��تخدم الحوافز 
اإلبداعي��ة له��ذا الغ��رض. أم��ا العنصر 
الرئيس��ي ف��ي تحفي��ز الموظفي��ن عل��ى 
االبت��كار فهو قب��ول الفش��ل على طريق 
النج��اح، بحي��ث يصبح م��ن الضروري 
تطوير ثقافة “الفش��ل إلى األمام” ألنه ما 
لم يش��عر الموظفون باألمان في التجربة، 
فإنه��م ل��ن يكون��وا على اس��تعداد لطرح 

أفكار مبتكرة أو تبادلها.

ثاني���اً: تحدي���د م��ا يمك�ن المش�����ارك�ة 
ب����ه وم��ا ينبغ��ي حمايت��ه: إن المخاوف 
التي تواجهها القطاعات بش��أن المشاركة 
ف��ي الملكية الفكري��ة كثي��راً أعاقت نمو 
قط��اع الطاق��ة والمرافق العام��ة. وتبيّن 
األدلة أن الطريقة األكثر فعالية للوصول 
إلى األف��كار المبتكرة م��ع حماية الملكية 
الفكرية الحيوية ه��ي الجمع بين التقنيات 
ه����ذه  وت����دور  والمغلق����ة.  المفتوح��ة 
األخيرة إل��ى ح��د كبير ح����ول التعاون 
بي��ن الش����ركات من جهة والمؤسس��ات 
األكاديمية ومراكز األبحاث والش��ركات 
الناش��ئة والمجتمع��ات المحلية أو األفراد 

من جهة أخرى.

ثالثاً: إش��راك المعنيين من خالل البحث 
والتطوي��ر االبت��كاري: يج��ب أن تختار 
المؤسس��ات أوالً ما إذا كان ينبغي متابعة 
األبح��اث العملي��ة أو متابع��ة األبح��اث 
التطبيقي��ة، به��دف الح��د م��ن مخ��اوف 
المعنيين في مجال الطاقة والمرافق العامة 
وزيادة االس��تثمار في البحث والتطوير. 
وبعد أن تحدّد المؤسس��ة خيارها، تحتاج 
عنده��ا إل��ى تطوي��ر اس��تراتيجية لجعل 
وشفافية.عملي��ة البح��ث والتطوي��ر أكث��ر فعالية 

أدهم سليمان
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2018، إذ تحس��نت نقاطها لحرية الس��فر من دون تأش��يرة من 172 دولة في عام 
2017 إلى 173 ف��ي ع��ام 2018. بينما تقدمت روس��يا االتحادية خمس��ة مراكز 

لتحتل المركز 48.

أما الصين، فقد س��جلت النمو األكبر في منطقة شمالي آس��يا خالل العام الماضي، 
لتتقدم 10 مراكز بالمقارنة مع 2017، وهي تحتل حالياً المركز 75 عالمياً.

وللع��ام الثان��ي عل��ى التوال��ي، احتل��ت كل م��ن باكس��تان، وس��وريا، والعراق، 
وأفغانستان، المراكز األخيرة على مؤش��ر هينلي لجوازات السفر، مع قدرة حاملي 

جوازات سفر هذه البلدان على السفر من دون تأشيرة إلى 30 دولة أو أقل.

وعانت القارة اإلفريقية من التراجع األكبر في ما يتعلق بحرية الس��فر، حيث مثلت 
الدول اإلفريقية، 19 من أصل 27 من الدول، التراجع األسوأ خالل العقد الماضي. 
وسجل بلدان إفريقيان فقط تقدًما على المؤشر )سيشل وموريشيو( منذ عام 2008، 
حيث تقدمت سيشل 17 مركزاً وموريش��يوس 16 مركزاً. وكان جواز سفر سيشل 
على المؤشر.هو األفضل أداًء في القارة اإلفريقية خالل العام 2018، حيث جاء في المركز 27 

مؤشر هينلي يدعم جوازات السفر في الخليج

مراكز متقدمة
وف��ق المؤش��ر، احت��ل ج��واز الس��فر اإلماراتي 
المرك��ز 33 للع��ام 2018، مع حرية الس��فر من 

دون تأشيرة إلى 133 دولة.

وتحس��نت مراك��ز جمي��ع دول مجل��س التعاون 
الخليجي، حيث تقدمت الكوي��ت إلى المركز 58، 
مع حرية الس��فر من دون تأش��يرة إلى 83 دولة، 
وجاءت البحرين في المركز 63 مع حرية السفر 
م��ن دون تأش��يرة إل��ى 75 دولة، وتلته��ا كل من 
س��لطنة ُعمان )المركز 65( و السعودية )المركز 
67( مع حري��ة الس��فر إل��ى 71 و69 دولة على 

التوالي.

وللس��نة الخامس��ة على التوالي، حافظ��ت ألمانيا 
على المركز األول ضمن المؤشر، حيث يستطيع 
مواطنوها السفر من دون تأشيرة إلى 177 دولة، 
مح��رزة تقدماً م��ن 176 دول��ة في ع��ام 2017. 
واحتلت س��نغافورة المركز الثان��ي عالمياً ضمن 
نس��خة عام 2018 من المؤش��ر، مع حرية السفر 
م��ن دون تأش��يرة إل��ى 176 دولة، بينم��ا احتلت 
ثمانية بل��دان هي: الدنم��ارك، وفنلندا، وفرنس��ا، 
وإيطاليا، واليابان، والنرويج، والسويد، والمملكة 
المتحدة - المركز الثالث مع حرية السفر من دون 

تأشيرة إلى 175 دولة.

وجاءت كل من النمس��ا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، 
وهولندا، وسويسرا، وإس��بانيا، في المركز الرابع 

مع حرية السفر من دون تأشيرة إلى 174 دولة.

الواليات المتحدة خامسة
وكان��ت الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة م��ن بين 
الدول التي احتلت المركز الخامس ضمن مؤش��ر 

أحرزت دولة اإلمارات خالل السنوات العشر الماضية، تقدماً الفتاً بلغ 28 مركزاً، بحسب مؤشر هينيلي الذي 
صدر مؤخراً. ويحظى مؤشر هينلي لجوازات السفر باعتراف واسع باعتباره المؤشر األول واألكثر موثوقية على 

اإلطالق، إذ يستند إلى بيانات تاريخية تم جمعها على مدى ثالثة عشر عاماً.

ويعتبر المؤشر، الذي جرى تعزيزه بمجموعة مكثفة من األبحاث الداخلية، التصنيف العالمي األول من نوعه 
الذي يستند إلى بيانات حصرية من االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي يمتلك أكبر وأهم قاعدة بيانات 

لمعلومات السفر في العالم.
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بيروت تخطف األضواء وتتألق في رأس السنة

احتفاالت متنوعة
مبك��راً إس��تقبلت بي��روت المحتفلين 
ب��رأس الس��نة، إذ أنه��ت كل الف��رق 
عمله��ا وتحضيراته��ا قبل س��اعاٍت 
من موع��د الحف��ل ال��ذي افتُتِ��ح في 
س����وق األكل عل��ى وقع موس����يقى 
DJ Maximus وبرفقة ش��خصيات 
كرتونية تجولت بين الحاضرين حتى 
الثامن��ة مس��اًء، ليعتلي الفن��ان ناجي 
األسطا المس��رح ويتبعه على التوالي 
الفنانون ايمن زبيب، غي مانوكيان، 
سعيد مراد، س��امي كالرك، ميليسا، 
جو أش��قر وفادي المصري مش��علين 
األجواء وسط عروض فنية وبصرية 

أذهلت الجميع.

حضور رسمي وشعبي
وف�اج��أ رئي�����س الحكوم�ة س������عد 
الحريري الحاضري��ن عندما حضر 
بينهم قب��ل منتص��ف الليل مش��اركاً 
وإياهم ترديد النش��يد الوطني وكذلك 
لحظ��ات الف��رح لينطلق بعده��ا العد 
العكس��ي لنهاي��ة عام وإس��تقبال آخر 
في إحتفال لم تش��هده بيروت من قبل 
بعدما أن��ارت االلعاب النارية س��ماء 
بيروت معلن��ةً عن ع��ودة الحياة الى 

عروسة العواصم.

وق��ع االحتف��ال كان كبي��راً بتخطيه 
حدود لبنان بعد ان وضعت المحطات 
والمواق��ع العالمي��ة إحتف��ال س��احة 
النجم��ة بين أكب��ر وأه��م اإلحتفاالت 
التي ش��هدها العال��م، لتؤك��د بيروت 
مجدداً انه��ا قبل��ة الجمي��ع وصاحبة 
بنجاحٍ منقطع النظير.الريادة في تنظيم المناس��بات الكبرى 

الخامسة مساًء  بين  النجمة  الى ساحة  توافدوا  األعمار  من كل  واألجانب  العرب  اللبنانيين،  آالف  عشرات 
والفرح  الرقص  إحتفالها، وسط مظاهر  بيروت  لمشاركة  الميالدية  السنة  رأس  في  االولى  الفجرِ  وساعات 

بعودة الحياة الى وسط العاصمة .
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إعادة تدوير هذه المواد الثمينة وإنتاج سلع جميلة وقيمة ومستدامة. 
وال يقتص��ر األثر اإليجابي إلعادة اس��تخدام الذه��ب وتدويره من 
التقنيات المستعملة على تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة، 
وإنما يمتدّ ليش��مل تخفيف األض��رار التي تلحق بصحة اإلنس��ان 
وس��امة البيئة جّراء الملوث��ات المرتبطة عادة بعملية اس��تخراج 

الذهب من المناجم.
وأظهرت دراس��ة بعنوان “تروكوس��ت” أن األثر البيئ��ي لعملية 
اس��تعادة الذهب التي ابتكرتها شركة “ويس��ترون غرينتك”، أحد 
المناجم بالطرق التقليدية.شركاء “دل”، أقل بنسبة 99 % من األثر البيئي لتعدين الذهب من 

“كنوز ذهب” في تدوير النفايات اإللكترونية

وُعرض��ت هذه المجموع��ة، التي تض��م خواتم وأقراط��اً وأزرار 
أكمام ذهبية من عيار 14 و18 قيراطاً، في معرض اإللكترونيات 
االس��تهاكية 2018 الذي أقيم ف��ي مدينة الس فيغ��اس، وذلك في 
خطوة س��لّطت الضوء على األث��ر البيئي الضار والمش��هود على 
نطاق واس��ع للنفايات اإللكتروني��ة واألجه��زة اإللكترونية منتهية 
الصاحية التي يجري التخلص منها، والدور الذي يمكن أن يساهم 

الجميع في تأديته للنهوض بما بات يُعرف باالقتصاد الدائري.

الوعي واالبتكار
وفي ه��ذه المناس��بة، قالت الش��ريك المؤس��س لعام��ة “بايو ويذ 
الڤ”، نكي ريدن إن تأس��يس هذه العامة جاء انطاقاً من الحاجة 
إل��ى تحقيق مزيد م��ن الوع��ي حيال تأثير اإلنس��ان عل��ى كوكب 
األرض وإظه��ار القدرة عل��ى ابتكار أش��ياء جميلة م��ن مصادر 
مس��تدامة ومواد معاد تدويرها. وأضافت: “ب��دأت في التعاون مع 
شركة “دل” إلعادة تدوير ذهب كان يُرمى ضمن النفايات، وذلك 
من أج��ل خلق بيئة نح��رص فيها باس��تمرار على إعادة اس��تخدام 
الموارد وبذل المس��اعي للتخلّص بطريقة بيئية س��ليمة من وجود 

النفايات”.
وعاوة على ذلك، أعلنت ش��ركة “دل” عن أول مشروع تجريبي 
من نوع��ه الس��تعادة الذهب م��ن القط��ع اإللكترونية المس��تعملة 
وإدخاله في اللوحات الرئيس��ية الجديدة الخاصة بجهاز الحاسوب 
Latitude 5285 2-in-1 الحائز عل��ى جوائز عدة، وذلك ابتداء 
م��ن الربيع المقب��ل. ويأتي ه��ذا المش��روع عقب إجراء الش��ركة 
دراس��ة جدوى ناجحة على اللوحات الرئيس��ية ألجه��زة الخوادم. 
ويمكن لعملية التدوير الكامل للذهب دعم بناء الشركة لمايين من 
اللوحات الرئيسية العام المقبل، وهي تمثل توسعة لبرنامج الشركة 

الخاص بالتدوير الكامل للباستيك والمعادن القيّمة.

تدوير النفايات االلكترونية
وال يتم ف��ي الوقت الراه��ن تدوير س��وى 12.5 % م��ن النفايات 
اإللكترونية واس��تخدامها في منتجات أخرى في العالم، وفقاً لموقع 
Earth911. ونتيجة لذلك، يُقدر بأن األميركيين يخس��رون سنوياً 
ما قيمته 60 ملي��ون دوالر من الذهب والفض��ة عبر التخلص فقط 
م��ن الهواتف غير المرغ��وب فيها. وتُظه��ر مجموعة مجوهرات 
“سيركولر كوليكشن” الذهبية ومش��روع “دل” التجريبي إمكانية 

أعلنت كل من “دل” والممثلة والناشطة البيئية نكي ريد عن إطالق تعاون يرمي إلى دعم الِحراك الحاصل 
في مجال التصميم المستدام. وتمّثلت أولى ثمار هذا التعاون في طرح مجموعة من الُحلّي الذهبية حملت 
االسم “سيركولر كوليكشن” Circular Collection من عالمة “بايو ويذ الڤ” Bayou with Love، وهي مجوهرات 

مصنوعة من الذهب المستعاد ضمن برنامج “دل” إلعادة التدوير.
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فندق روسي فاخر في الفضاء
وضع��ت وكال��ة الفض��اء 
الروسية خططاً لبناء فندق 
فخ��م ف��ي محط��ة الفضاء 
اس(،  اس  )آي  الدولي��ة 
وفق��ا لم��ا ذكرت��ه مجل��ة 
ومن  ميكانيكس.  بوبيوالر 

المقرر ان يبلغ طول الفندق 15.5 متراً )حوالى 50 قدماً( وسيضم 
مقصورات نوم خاصة مزودة بمرافق نظافة شخصية، وواي فاي، 
ومعدات تمارين رياضية. وسيحتوي الجناح على نوافذ شبيهة بنوافذ 
الطائرات، مع فتحات قطرها 9 بوصات في الغرف الخاصة، وأكبر 

منها بحجم 16 بوصة في منطقة الصالة المشتركة.

أمسيات فنية في ال كانتين دو فوبور
دع��ا مطع��م “ال كانتي��ن دو 
فوبور” مرتاديه لالس��تمتاع 
بأجم��ل التج��ارب الفنية من 
خالل استذكار أرقى األغاني 
ألساطير الفن الذين اشتهروا 
عل��ى م��دار العق��د الماضي 

أمثال جورج مايكل، برنس، مادونا، ومايكل جاكسون الذين ال يزال 
الكثيرين منهم يشكلون مصدر إلهام لذواقة الفن والموسيقى إلى يومنا 
هذا. كما س��ينظم طاقم العمل في المطعم للزوار مس��ابقات وأس��ئلة 
خاصة من وحي هذه المناسبة، في حين سيقوم منسق األغاني “الدي 

جيه” بتشغيل أشهر أغاني هؤالء الفنانين خالل هذه األمسيات.

مناظر بحيرة كومو الساحرة

ينفرد فندق غراند تريميزو، الشهير الذي يربض في قلب بحيرة كومو 
بعمارته الش��بيهة بعمارة القصور وتصميمه على الطراز اإليطالي 
األصيل. وتتجلى هذه السمات الجمالية االستثنائية في األجنحة الكائنة 
على سطح الفندق، مما يجعل منها خياراً مثالياً ال يعلى عليه للضيوف 

الراغبين في التنعّم بروعة بحيرة كومو بأسلوب منقطع النظير.

جلسات غداء ممتعة وحفالت مميزة
مع حلول العام الجديد وانطالق 
موس��م ارتياد البحر ف��ي دبي، 
نهاي��ة  قض��اء عط��ل  أصب��ح 
األسبوع في الخارج ممتعاً، وال 
س��يما عند االس��ترخاء بجانب 
حوض س��باحة أو التمتع بغداء 
خفيف تحت أشعة شمس الشتاء 
الدافئ��ة. ويمكن االس��تمتاع بعد 
جلس��ة الغداء الطويلة في مطعم 
DRIFT العريق بسهرة رائعة 

تبدأ عند مغيب الشمس.

قصة حب في “كوكو كوليكشن”
عيد الحب في 
“كوكو ب�ال���م 
دون��ي كولو” 
هو االسترخاء 
ب��أج��������واء 
الرومانس����ية 

التي تحتاجها على شاطئ رملي ناعم تحت أشجار النخيل، ولتستمتع 
بت��ذوق مأكوالت كالس��يكية في هذا اليوم المميّ��ز. بعد ذلك، تّوجه 
لزيارة “كوكو س��با”، حيث س��يقترح المعالج��ون بعض العروض 
الخاص��ة بيوم الفالنتاين. وقد حّض��ر كال المنتجعين مفاجأة خاصة 

أخرى للضيوف طيلة أسبوع الفالنتاين رسالة في زجاجة.

“ويندام غراند” المنامة في برج المتحدة
فن��ادق  “مجموع��ة  افتتح��ت 
ويندام”، فن��دق “ويندام غراند 
المنام��ة” في “ب��رج المتحدة” 
ف��ي البحري��ن. وتض��م عالمة 
“ويندام غراند” مجموعة فنادق 
متمي��زة تق��دّم لل��زوار تجربة 
ضيافة فري��دة بفضل ما تتيحه 
من وس��ائل الراحة والخدمات 
المتميزة التي توفرها واألجواء 
المحيطة المريحة التي تس��اعد 

على اإلسترخاء.
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خامس أكبر ألماسة في العالم
عثرت شركة 
ديامون�د  جيم 
على ألماس��ة 
مملك��ة  ف��ي 
ل�ي�س����وت�وا 
ب  ج�ن��������و
أفريقيا ت��زن 
  910 قراب��ة 
ق�ي�������راط، 
مم�ا يجعله��ا 

إح��دى أكبر حجار األلم��اس في العالم، بع��د أن عثر على األكبر 
ع��ام 2017، وكانت ب��وزن 1109 قيراط، حس��بما ذكرت وكالة 

بلومبيرغ.
وقالت الشركة: إن مواصفات األلماسة تثبت أنها من النوع األغلى 
وهي خامس أكبر ألماس��ة في العالم، مشيرةً إلى أن حجم األلماسة 
يعادل كرتي غولف واستخرجت من منجم ليتسنغ في البالد، وهي 
م��ن فئة D colour Type IIa، مما يعني أنه��ا فائقة النقاوة وال 

تحتوي سوى القليل جدا من النتروجين أو تكاد تخلو منه.

نظام غذائي صحي خالل العطل
ت�ع����اون 
مطع������م 
“مان��دو” 
في منتجع 
كون����راد 
المالدي�ف 
جزي����رة 
رانغال��ي 
مع خبيرة 

التغذية “جيس��يكا س��يبيل” من أج��ل تقديم خيارات صحية أوس��ع 
لضي��وف المالديف وتش��جيعهم على مواصلة اعتم��اد نظام غذائي 
مت��وازن ف��ي عطالته��م. ويرتكز المطع��م على البحر كاش��فًا عن 

إطالالت رائعة.
وقد تم إعداد قائمة الطعام استناداً على 5 عناصر وهي الهواء والماء 
والنار واألرض والنبات، كما ُحضرت المأكوالت خصيصاً لتنشيط 
وتغذية وحماية الجسم عبر استخدام منتجات عضوية بشكل رئيسي 
معظمه��ا من مكونات تم زراعتها في حديق��ة المنتجع الخاصة في 

حين يتم استيراد بعض منها من مختلف أنحاء العالم.

عالمة جديدة في عالم الماكياج
 ،ZERO Makeup تطرح عالم��ة
الجديدة والمبتكرة ف��ي عالم المكياج، 
باليت ش��املة للوجه، وه��ي منظومة 
أولى من نوعها هدفها تعزيز اإلطاللة 
الخالي��ة من الش��وائب، لتنع��َم المرأة 
بمكياج نضر وُمشرق، يسهل تطبيقه 

يومياً في غضون دقيقة واحدة.
وكانت ZERO Makeup قد أعلنت 
أّن السفيرة الجديدة للعالمة حول العالم 

هي تامين سورس��وك، األوس��ترالية ، واشتهرت في مجال التمثيل 
واإلنتاج والغناء وتأليف األغاني.

“وايت بيسبوك” للرجال
على الرغ��م من تواف��ر العديد من 
الخي��ارات في مراكز التس��وق، ال 
تزال “وايت بيسبوك” تنفرد بمزيج 
من االحترافي��ة واالبتكار في إبداع 
صناع��ات يدوي��ة فاخرة بلمس��ات 
موض��ة راقية تلبي كاف��ة األذواق. 
وتم تأسيس عالمة “وايت بيسبوك” 
من قبل محمد خان، ويقع مقرها في 
دبي. وتعنى “وايت بيسبوك” بتقديم 

خدمات تصميم وحياكة الب��دالت الرجالية الفاخرة وتمنح عمالءها 
نماذج من الموضة الراقية.

أجواء سريالية من “كريستيان ديور”
أبحرت دار أزي�اء 
كريس��تيان دي��ور 
بزبائنه�ا في عال��م 
الس��يريالي�ة  م��ن 
ف��ي بداية أس��بوع 
الموض����ة ف�����ي 

باريس.
وقدم��ت دار أزي��اء لوي فيتون أحدث مجموعاته��ا في اليوم األول 
من أس��بوع عروض األزياء المخصص ألرقى بيوت األزياء، أما 
“كريس��تيان ديور” فقدمت أزياء كلها تقريب��اً أحادية اللون وأطلت 

العارضات على المتفرجين من خلف أقنعة كلها سوداء اللون.
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سيارات تعود للحياة كساعات فاخرة
تنبعث الحي�اة 
مج���دداً ف��ي 
م�ن  أج��زاء 
س������ي�ارات 
ف�����������ورد 
نغ  موس�����ت�ا
الكالس���يكية 

المس��تعملة، لتعود إلى عش��اق الس��يارات على هيئة حيث يتضمن 
كّل تصميم رقم تعريف الس��يارة، وس��نة اإلنتاج وسالسل تصاميم 
موس��تانج الكالسيكية. ويأتي قرص الساعة على شكل عداد الوقود 

ليظهر العمر المتبقي للبطارية.

تشكيلة سيماستر لأللعاب األولمبية
“أوميغ��ا” ه��ي ضاب��ط 
الوقت الرس��مي لأللعاب 
األولمبية في 27 مناس��بة 
منذ العام 1932، وتفخر 
ف��ي الع��ام 2018 بتقديم 
“تش����كيلة س��يماس����تر 

لأللع��اب األولمبية”، احتفاالً بإرث العالم��ة في ضبط الوقت عبر 
5 س��اعات فريدة. وتمثل المجموعة ألوان حلقات األلعاب األولمبية 
الخم��س، وبالتالي فإنها تتوفر باللون األس��ود واألصفر واألخضر 
واألزرق واألحم��ر، فضالً عن ذلك فإّن الس��اعات تعتمد تصميماً 

نابضاً بالحياة وروحاً مفعمة بالحيوية.

“كاليبر 111” من “أوريس”
أص������درت دار الس�����اع��ات 
الس�ويس���ري�ة أوري��س س��اعة 
 Artelier Calibre 111
يتمي��ز  أخ��اذ.  أزرق  بق��رص 
الميكانيك��ي  الس��اعة  مح��رك 
بالتعبئة بحرك��ة اليد، كما يمكن 
باحتياط��ي  االحتف��اظ  للس��اعة 
الطاق��ة لمدة 10 أي��ام، وتحتوي 
على مؤش��ر الحتياط��ي الطاقة 
غي��ر خط��ي ابتكرت��ه أوريس، 

إضافة إلى وظيفة التاريخ.

هدية مثالية لمناسبة يوم الحب
أطلق���ت “ت��اغ 
هوير” لصناعة 
الس�������اع��ات 
الفاخرة، س�اعتا 
ن�ك�ت�ي����د  ك�و “
موديول���ر 41” 
القابلة للتوصيل 
باإلنترنت والتي 

تتوافر مع مجموعة مختارة من األحزمة الجلديّة الملونة، و“كونكتيد 
موديولر 45” التي تمتاز بإطاٍر أس��ود المع يوحي بالوقار، وسطح 

زجاجي مقاوم للخدش يدخل في تركيبه الياقوت األزرق.

أكبر علبة كافيار في العالم
ليلة رأس  شهدت 
دبي  ف��ي  الس��نة 
تحطيم رقم عالمي 
ف�ي موس�����وع�ة 
 ” غ�ي�ن�ي������س “
القياسية،  لألرقام 
ألكبر علبة كافيار 
بالعال����م وال�ت��ي 
وصل وزنه�ا إلى 

50 كلغ. وقُدمت العلبة للضيوف خالل حفل عشاء رأس السنة الذي 
ينظمه منتجع أتالنتس النخلة الشهير.

عرض لألزياء “المحتشمة” في باريس
ارت��دت عارض��ات حل��الً ملون��ة 
وسراويل وأثواباً تكسو أرجلهن في 
عرض أزياء قال عنه منظمون إنه 
األول من نوعه في المدينة للموضة 
”المحتش��مة” المفضلة لدى النساء 
المس��لمات. وعرضت تلك األزياء 
ف��ي إطار ع��رض للموض��ة ذات 
الطابع الش��رقي أقي��م على هامش 
أس��بوع الموض��ة لألزي��اء الراقية 
في المدينة. ويتيح العرض الجانبي 

مساحة إللقاء الضوء على أزياء من الشرق األوسط وآسيا.
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إصدار “غيلدا” األنيق
تتألق ساعة “غيلدا” المجوهرات 

النس��ائية التي تتميز بمنحنيات 
ناعم��ة وأنيق��ة م�����ن دار 

إبره��ارد آند ك��و، بحزام 
جدي���د فض��ي الل����ون 
بنسج  خاص  بتش��طيب 
ج���ذاب يع�����د مثالي���اً 
للح�ف����الت وج�م�ي����ع 
المناسبات الخاصة التي 
الم��رأة أن تحظى  تريد 

فيها باإلعجاب.

ساعتان بمناسبة عيد الحب
تق��دم الش��ركة السويس��رية لصناعة 
الس��اعات، س��اعتان جميلت��ان م��ن 
 DiaMaster مجموع��ة س��اعات 

احتفاالً بعيد الحب.
يش��ار إلى ان هاتين الساعتين ُصنعتا 
من الس��يراميك فائق التقني��ة المقاوم 
 DiaMasters للخدش. وتتميز ساعتا
بنفس المظهر األساس��ي، ميناء ساعة 
عري��ض، وعلبة حاضن�ة مصنوع��ة 
من الس��يراميك فائق التقنية، وس��وار 

جلدي فاخر.

“تاغ هوير لينك” باإلطار الماسي
تقدم العالمة السويسرية الفاخرة 

“ت��اغ هوير لينك” س��اعة من 
ينب��ض  العري��ق  التصمي��م 
بالت��رف واألناقة، مع إطار 
مزي��ن بالكامل ب���54 قطعة 

من األلماس.
المبتك��ر  التصمي��م  ويتي��ح 
سهولة أكبر في قراءة الوقت 
بفض��ل القطر الذي يبلغ 41 
ملم والميناء المفتوح باللون 

األزرق.

“ببل كالون” بعيون “مات بارنز”
قامت دار الساعات “كوروم” 
وبالتعاون مع الفنان األمريكي 
بتصمي��م  بارن��ز”  “م��ات 
إصدار الُمهرج “ببل كالون” 
يتناس��ب  بش��كل فني جريء 
مع الش��خصية المحبة للتغيير 
وكس��ر القوالب التقليدية لعالم 

الساعات.
مهرج واض��ح المالمح يحدق 
النظر من وسط الساعة سعى 

“مات بارنز” لجعله مزعجاً.

كتاب فن وتاريخ الوقت
س����ت�طل�ق 
“إبره���ارد 
ك���و”،  آن�د 
ك��ت�������اب 
يروي قصة 
الدار كاملة، 
الناس الذين 

بنوه��ا، والذين جعلوها م��ن أكثر العالمات ش��عبية. ويعد الكتاب 
تكريماً واحتفاًء بملحمة أعمال وصناعة استثنائية، ويروي مغامرة 
تترابط بش��كل وثي��ق مع تاريخ عظيم. وس��يتم طرح ه��ذا العمل 

باللغتين اإلنكليزية واإليطالية.

خط ساعات مستعملة من “اوديمار”
ش��ركة  قال��ت 
بيجيه  اوديمار 
لمتخصص��ة  ا
صناع��ة  ف��ي 
ت  عا لس��ا ا
إنه��ا  الفاخ��رة 

س��تطلق خطا للمنتجات المس��تعملة في 2018، لتصبح أول عالمة 
تجاري��ة كبي��رة تعلن ع��ن خطط دخول س��وق الس��اعات المترفة 
المس��تعملة س��ريعة النمو. وقالت الش��ركة لرويت��رز: إنها أجرت 
اختباراً في أحد متاجرها في جنيف وستطلق الخط الجديد على نطاق 

أوسع في متاجرها في سويسرا في العام الحالي.
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المأكوالت الفارسية التقليديةمطعم “واجاماما” يتوسع في الخليج

في إطار استراتيجيّتها التوسعيّة على مستوى العالم، افتتحت سلسلة 
مطاعم “واجاماما” المشهورة فرعها الثاني عشر في منطقة الخليج 
العربّي ومؤخراً في س��لطنة ُعمان. هذا، وسيستمتع محبّو الوجبات 
المس��توحاة من المطبخ اليابانّي بأش��هى األطباق في فروع المطعم 
المنتشرة في كّل من قطر، البحرين، اإلمارات ، السعودية، وُعمان.

وتعليق��اً على ذلك، قال المدير العام الدولّي لمطاعم واجاماما بريان 
جونس��تون: “حظي مطعمنا بقبوٍل كبيٍر في الشرق األوسط، وذلك 
بفضل األج��واء المبهجة واألكالت اآلس��يوية الطازجة والمتنّوعة 

التي نقدّمها لضيوفنا”.

أطلق مطعم “إنيغما” الشهير في فندق بالزو فيرساتشي دبي فصالً 
جدي��داً يحمل اس��م Taste of Persia من إعداد الش��يف التنفيذي 
في الفندق منصور ميماريان. ويُقدّم “إنيغما” المأكوالت الفارس��ية 
التقليدية مع اإلضافات المدروسة للشيف منصور ميماريان الحائز 
على نجمة ميشالن. فقد استعان الشيف منصور بجذوره اإليرانية كي 
يُحّضر تجربة طعام ُمبدعة تنطوي على األطباق الفارسية األصيلة 
مع لمسته الخاصة التي ال تضاهى.يلتقي فّن الطهي باالبتكار، وسط 
أجواء فاخرة على التّراس الخارجي المطّل على خور دبي، مّما ينّم 

عن مراعاة فندق بالزو فيرساتشي دبي ألدّق التفاصيل.

 “ال ريزيرف” باريس األول في العالم

حصل فندق وس��با “ال ريزيرف” باريس عل��ى لقب الفندق األول 
ف��ي العالم والتي تُجريها مجلة “كوندي ناس��ت ترافيلر” المختصة 
ف��ي عالم الس��فر. يق��ع “ال ريزيرف”  الذي يحم��ل توقيع المصّمم 
جاك غارسيا، خلف سور من األشجار في جادة غابرييل في الدائرة 
الثامن��ة من باريس، حيث يُش��رف على برج إيف��ل والقصر الكبير 
بس��قفه الزجاجي. ويحوي على غرف أشبه باألجنحة يطغى عليها 
األس��لوب الكالسيكي، إلى جانب مكتبة تُحيي حفالت الجاز الحية، 
 Le Gabriel وح��وض س��باحة داخلي طول��ه 16 متراً، ومطع��م

الحائز نجمتَي ميشالن بقيادة حيروم بانكتيل.

أشعر وكأنك نجم

يقع فندق وسبا ال ريزيرف جنيف الفاخر ذو ال�5 نجوم، على ضفاف 
بحيرة جنيف ويحيط به منتزه ذو مناظر طبيعية جميلة بمساحة 10 
أفدنة، ويقدم للضيوف مس��ابح داخلي��ة وخارجية و4 مطاعم وبار. 
وتبلغ مساحة السبا 2,000 متر مربع، وتشمل المرافق حمام تقليدي 
وغرف بخار وساونا ومركز للياقة البدنية و17 غرفة للعالج، ويتم 
تقديم المأكوالت الفرنس��ية والصينية، فض��الً عن األطباق الخفيفة 
في مطاعم المأكوالت الراقية، والتي تتميز بتراسات جذابة، ويعمل 
مطع��م Le Lodge الواقع بجانب المس��بح خالل أش��هر الصيف، 

ويقدم المأكوالت المتوسطية.
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تعاون بحثي بين “نيسان” و“الناسا”
أعـلـنـــت 
“نيســـان 
نـــــورث 
أميركا”، 
التابـعــــة 
لشــــركـة 
“نيســـان 

موتــور”، توقيع اتفاقية مع “مركز أميــس لألبحاث” التابع لوكالة 
“ناســا” في وادي الســيليكون بكاليفورنيا, بهدف التعاون في مجال 
البحث وتطوير تكنولوجيا خدمات التنقل الذاتي. وبموجب الشراكة، 
عمل باحثون من مركز “نيســان” في وادي الســيليكون إلى جانب 

باحثين من مركز أميس، لتعزيز أنظمة المركبات ذاتية القيادة.
وكانت نيســان قد أعلنت خالل معرض اإللكترونيات 2017 بالس 
فيغاس عن تكنولوجيا التنقل الذاتي السلس، والتي تمثل منصة جديدة 
إلدارة أســاطيل المركبــات ذاتية القيادة، وهــي تكنولوجيا طورتها 
وكالة ناســا. وتســتند المرحلة الجديدة من التعــاون إلى هذا النجاح 
من أجل مواصلة تطوير التكنولوجيا واختبار استخدام التنقل الذاتي 

السلس إلدارة خدمات التنقل الذاتي.

أول عملية فحص وراثي قبل الغرس
 IVI أكــد مركـــز
Fertility الشـرق 
الرائد  األوســــط، 
في مجال عالجات 
العقــم، أن الفحص 
قـبـــــل  الـوراثــي 
الغــرس أداة فعالة 
لمســاعدة األزواج 
منع خطر إصابــة 
الطفل باضطرابات 

وراثية، حيث يتم نقل أجنة خالية من هذه االضطرابات. وقد أعلن 
المركــز نجــاح أول حالتي حمل بعد إجــراء الفحص الوراثي قبل 

الغرس في مسقط بعُمان.
 IVI Fertility وقال اختصاصي الجراحة التناسلية ومدير مركز
هومان موســافي فاطمي: يعد الفحص الوراثي قبل الغرس أحدث 
تقنيات اإلنجاب في العلوم الطبية، وهو أمر يعطي إمكانية حصول 
األزواج على أطفال أصحاء ويقلل من العبء على األسرة ونظام 

الرعاية الصحية والمجتمع.

استبدال الركبة بمساعدة الروبوت
عـلـنـت  أ
“ميـــدي 
كلينــــك 
مستشفى 
ينة”  لمد ا
عـــــــن 

حـــه  نجا
بإجــراء 

عمليتي  أول 
جـراحــــة لـلـعـظـــام 

بمســاعدة الروبوت في الشــرق األوسط باســتخدام نظام الجراحة 
.NAVIO المبتكر

ويقــدم نظام الجراحــة الجديد الــذي يعتمد علــى تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي حلول متطورة تساعد الجراحين على إجراء عمليات 
استبدال جزئية أو كلية دقيقة جداً للركبة. وشملت عمليات الجراحة 
األخيرة التي أجراها المستشفى عمليات تبديل جزئي وكامل لركبتي 
مريضين، ومن المتوقع أن يســتعيد المريضان عافيتهما ونشــاطها 

بشكل كامل بعد فترة من العملية.

عدسات الصقة تراقب مستوى الغلوكوز

طّور باحثون عدسات الصقة ذكية مرنة تراقب مستوى الغلوكوز 
في الدمــوع، وهي قابلة للتعديل لمراقبة مؤشــرات حيوية أخرى 

ز. وإيصال األدوية، أو تحسين تجربة الواقع االفتراضي المعزَّ
وفي دراســة نُِشــرت في مجلَّة ســاينس أدفانسس، شــرح باحثون 
مــن المعهد الوطني للعلوم والتقنية في أولســان “أونيســت” ومن 
جامعة ســانجكوينكو، ان تفاصيل بحثهم عن العدسات التي تراقب 

مستويات السكَّر في الدموع.
ـع العدســات الذكيَّة الجديدة بليونة أكبر وســهولة اســتخدام  وتتمتَـّ
ل عدسات تستخدم شاشة العرض  مقارنة بالتقنية الســابقة، وهي أوَّ

النقطي لمراقبة الغلوكوز.
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المستخدم برمجية تعدين تُثبَّت تلقائياً على حاس��وبه، لتبدأ بالعمل ِخفية على الجهاز، 
مستعملةً طاقته في التعدين والبحث عن العمالت الرقمية. ويشمل ملف التنزيل أيضاً 
على ملفات نصية تحتوي على معلومات تفعيل تتكون م��ن عنوان محفظة المجرم، 
واس��م مجمع التعدين )المنَجم(، وهو عب��ارة عن خادٍم خاص يجمع عدة مش��تركين 
ع بين حواس��يبهم أعمال التعدين. ويحصل المتش��اركون ف��ي المقابل كّل على  ويوّزِ
نصيبه من العمالت الرقمية المش��فرة. وتتي��ح مناجم التعدين كفاءة أكبر وس��رعات 
تعدين أس��رع من العمل بطريقة منف��ردة، نظراً لك��ون تعدين البتكوي��ن وغيره من 

العمالت الرقمية عملية تحتاج إلى موارد كثيرة وتستهلك كثيراً من الطاقة والوقت.

شيء بال مقابل!
لذلك تقتضي الحكم��ة توخي الحذر عند عرض أش��ياء بال مقاب��ل، فالهدف الحقيقي 
من هذه المواقع يكمن في نش��ر برمجيات تعدين معينة، يضع المس��تخدمون أنفسهم 

جّراءها في خطر أكبر مما قد يظنون خالل بحثهم على تطبيقات مجانية.
وقال محل��ل البرمجيات الخبيثة في كاسبرس��كي الب، أليكس��اندر كوليس��نيكوڤ، 
إن برمجيات التعدين تتس��بب بخفض أداء جهاز الضحية وترفع تكاليف اس��تهالك 
الطاقة الكهربائية. وأضاف: يس��اهم الضحي��ة، دون علم منه، في جل��ب المال إلى 
محفظة رقمية تابعة لش��خص آخر نتيجة الس��تعمال برمجيات مقرَصنة تبدو غير 
فقط لتجنب هذا االحتمال.ضاّرة. لذا فإننا ننصح المستخدمين بتوخي الحذر واس��تعمال البرمجيات القانونية 

برمجيات تجعل المستخدمين ضحية لـ“التعدين”

العمالت الرقمية هي السبب
جرى توظي��ف برمجي��ات التعدي��ن الخبيثة على 
نحو متزايد خالل عام 2017، تزامناً مع االرتفاع 
الشديد بأس��عار العمالت الرقمية، بهدف الحصول 
على المال السهل بطرق غير مش��روعة. وقد تنبأ 
بذلك في عام 2016 باحثو كاسبرسكي الب، الذين 
الحظوا عودة برمجيات التعدين وس��ط ارتفاع في 

.Zcash شعبية العملة الرقمية
أم��ا اآلن، وبعد ع��اٍم فق��ط، باتت برام��ج التعدين 
منتشرة في كل مكان، وبحسب بيانات كاسبرسكي، 
ف��إن ع��دد المس��تخدمين المتضررين س��يتجاوز 

المليونين مع نهاية عام 2018.

طريقة االحتيال
يوظف المجرم��ون أدواٍت متنوعة، مثل الحمالت 
القائمة على مبادئ الهندسة االجتماعية والمحتوية 
على برمجيات إعالني��ة أو برمجي��ات مقرَصنة، 

الستهداف أكبر عدد ممكن من الحواسيب.
وح��دد خب��راء كاسبرس��كي الب حديثاً ع��دداً من 

المواق��ع المصمم��ة على نمط 
للمس��تخدمين  تق��دّم  موّح��د 
مجانية،  مقرصن��ة  برمجيات 
تض��ّم تطبيق��ات وبرمجي��ات 

حاسوبية رائجة.
ويعتب���ر خل�����ق “صفح�ات 
وص����ول” ذات أغ������راض 
خاصة لي��س باألمر الصعب، 
بالنظر إلى االنتش�ار الواس��ع 
للبرمجي��ات المقرَصنة، ال بل 
إن المجرمي��ن يلج��ؤون إلى 
استخدام أس��ماء تش��به كثيراً 
أسماء مواقع حقيقية لتشويش 

المستخدمين قدر المستطاع.
ومع كل ملٍف يتم تنزيله، يستلم 

يتجه مستخدمو الكمبيوتر في حاالت كثيرة إلى شبكة اإلنترنت للبحث عن برمجيات تساعدهم في إنجاز 
أعمالهم، وعندما يجدون ضالتهم يقومون بتحميلها حتى وإن كانت من مصادر غير موثوقة. وإذا لم يلحظ 
المستخدم أي شيء مشبوه في أداء البرمجية بعد تثبيتها بنجاح، فإنه قد يجد بطئًا ملحوظًا في حاسوبه، 
بل إنه قد يستلم في نهاية الشهر فاتورة كهرباء أعلى من المعتاد، ومن المرّجح عندئذ أن يكون أصبح لديه 

على حاسوبه برمجية تعدين أو تنجيم.
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ثم حظ��ر البيانات وابت��زاز مالكها، فيما س��يكون 
البع��ض اآلخر أكثر تعقي��داً. كم��ا أن التطور في 
برمجي��ات طلب الفدية، يخت��ار ضحايا برمجيات 
طل��ب الفدية دفع المبلغ المطلوب نظراً لعدم وجود 
طريقة أخرى الستعادة النظام والبيانات. ال تدفعوا 
الفدية، بل قوموا بوضع الخطط المحكمة الستعادة 
البيانات والنظام بأسرع ما يمكن، بما في ذلك عمل 

النسخ االحتياطية لكل النظم يومياً.

اتجاهات تحكم األمن اإللكتروني للشركات في 2018

قال مدير األمن اإللكتروني في الشرق األوسط وإفريقيا لدى “سيسكو”، سكوت مانسون: إننا نعيش في 
عالم مترابط بما يشبه الشبكة، تعتمد فيه الشركات على األنظمة المترابطة فيما تخزّن بياناتها في البنية 
السحابية. وسيحمل العام 2018 معه مزيداً من الترابط واالتصال إلى جانب مبادرات التحول الرقمي والبيانات 
للشراكات، ترافقها مجموعة جديدة من تهديدات األمن اإللكتروني وتغيرات المشهد التي تجعل من األمن 

اإللكتروني واحداً من أكثر القضايا أهمية لمعالجتها واالهتمام بها في الوقت الحالي.

علينا أن ننظر

إلى األمن

كجزء ال يتجزأ

من غاية

المؤسسة

واستراتيجيتها

1. انتقال التركيز من الحماية إلى الوقاية:
يقول المثل “دره��م وقاية خير من قنطار 
ع��اج”. لق��د رّك��زت مؤسس��ات تقني��ة 
المعلوم��ات تاريخي��اً على أمن الش��بكات 
الطرفي م��ن أجل حمايتها م��ن الهجمات 
اإللكترونية، وهذه الحماية الطرفية مناسبة 
عند انتقال البيانات إلى األصول المحمية. 
إال أن حوادث الخرق األخيرة أظهرت أن 
هذا األمن الطرفي وحده ال يكفي لمكافحة 
الهجم��ات المتقدم��ة والعتي��دة، حي��ث أن 
التركيز على مقاربة أكثر استباقية وجرأة، 

بدالً من التزام الجانب الدفاعي.

2. المزيد من الهجمات التي تس���تهدف 
إنترنت األشياء ستكون مدفوعة بغرض 
الكس���ب المالي بدالً من الرغبة بإحداث 

الفوضى:
إنها مس��ألة وقت فقط قب��ل أن يصبح كل 
منزل وكل ش��ركة متصاً بش��بكة عالمية 
ضخمة عب��ر إنترنت األش��ياء. نتوقع أن 
يضاف مليون اتصال جديد باإلنترنت كل 
ساعة حتى عام 2020، ما يزيد المساحات 
المعّرضة للهجم��ات ويجعل ثغر إنترنت 
األش��ياء أكث��ر حرجاً وخطورة. س��ينتقل 
إنترنت األشياء من كونه يعتبر خطراً أمنياً 
ضخماً في المؤسسة إلى جزء بالغ األهمية 

من مكانتها األمنية.

3. النمو المستمر الس���تخدام برمجيات 
طلب الفدية وأدوات االبتزاز اإللكتروني: 
م��ن المؤس��ف أن هجم��ات طل��ب الفدية 
س��تصبح بالتأكي��د أكثر شراس��ة وتنوعاً 
خال ع��ام 2018. تلتزم بعض الهجمات 
بالنموذج المعتاد لإلصابة بالفيروس ومن 

4. العدي���د م���ن المؤسس���ات س���تعطي 
األولوية ألمن البنية السحابية:

تنتق��ل معظ��م التطبيق��ات والخ��وادم إلى 
البنية الس��حابية لاستفادة من مزايا توفير 
التكلفة وقابلية التوس��ع وسهولة الوصول. 
ونتيجة لذلك، س��تكون البيئات الس��حابية 
هدفاً محتم��اً لهجمات الخ��رق األمني - 
وهن��ا يجب التفكير بالبنية الس��حابية على 
أنها رحل��ة يتولى األمن الس��حابي القيادة 
فيها، ويتوقّع في هذا الس��ياق ظهور مزيد 
م��ن المش��اكل المتعلقة باألمن الس��حابي 
ع��ام 2018. س��يكون على المؤسس��ات 
تطوير التوجيهات األمنية الستخدام البنية 

السحابية الخاصة والعامة.

5. ارتفاع مستوى األتمتة في االستجابة 
لألمن اإللكتروني:

ال يس��تطيع البش��ر مواكبة الحجم الضخم 
للتهديدات ال��واردة، ولك��ن قدراتهم على 
اتخاذ القرارات السريعة والمؤثرة للتعامل 
م��ع الهجم��ة يدوياً أمر يفتقر إل��ى الكفاءة 
كذل��ك. وفيم��ا يواج��ه القط��اع أزمة في 
الم��وارد البش��رية التي تمتل��ك المهارات 
والموهب��ة الازمة، تصبح األتمتة والتعلم 
اآللي والذكاء االصطناعي متطلبات هامة 

لضمان الحماية.

خاصة القول هي أنه ال يوجد حل بس��يط 
له��ذه القضي��ة المعقدة. فنح��ن نتعامل مع 
جبه��ة جدي��دة م��ن االبت��كارات، ويمكننا 
اغتنام الفرصة فقط في حال كانت قدراتنا 
األمنية مهيأة لدعم توجهات جديدة. وعلينا 
غاية المؤسسة واستراتيجيتها.أن ننظ��ر إلى األمن كج��زء ال يتجزأ من 

سكوت مانسون
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HDR نتفليكس على ويندوز10 بتقنية

أصبح بإمكان ُمستخدمي نظام “ويندوز 10” تشغيل مقاطع الفيديو 
بتقنية HDR في خدمة “نتفليكس”، لمس��تخدمي التطبيق الرسمي 

أو لُمتصفّحي موقع الخدمة باستخدام ُمتصفّح إيدج.
ويحت��اج المس��تخدم لتثبيت التحدي��ث األخير من نظ��ام “ويندوز 
10” لضمان عمل تقنية HDR بالش��كل األمثل، من دون نس��يان 
ضرورة اس��تخدام شاشة تدعمها أيضاً، وأن يعمل الحاسب بالجيل 
الس��ابع من معالجات ش��ركة إنتل وما بعدها، مع اس��تخدام بطاقة 
معالجة رسوميات من شركة “Nvidia” مثل GTX 1050 وما 

بعدها على سبيل المثال ال الحصر.

خلل يهدد أجهزة الكمبيوتر والهواتف“تويتر” يحابي حسابات الزعماء

أعل��ن موقع تويتر أنه لن يحجب حس��ابات زعم��اء العالم حتى لو 
كانت تغريداتهم “مثي��رة للجدل”، على الرغم من تفعيل “تويتر” 
آلية جديدة تح��ذف التغريدات التي تحث عل��ى الكراهية والعنف. 
ويأت��ي اإلعالن بعد أقل من ش��هر على بدء تطبيق��ه قواعد جديدة 
ترمي إلى استبعاد المحتوى الذي يتضمن “كراهية” و“إساءة” من 
منصت��ه. وبرر الموقع إبقاء تغريدات كراهية لزعماء، كتغريدات 
ترام��ب التي يروج فيه��ا للكراهية ضد المس��لمين، “بأن الحجب 
لن يس��كت ه��ذا الزعيم أو ذاك، بل ق��د يعرقل بالتأكيد النقاش��ات 

الضرورية حول كلماتهم وتصرفاتهم”.

أك��دت “إنتل” 
الت�ق��اري�������ر 
الت��ي كش���فت 
ع��ن خل��ل في 
تصميم الرقائق 
اإللكتروني�����ة 
تنتجه��ا  الت��ي 
الشركة، يسمح 
باختراق جميع 

أجه��زة الكمبيوت��ر والهواتف التي تس��تخدم هذه الرقائ��ق. وقالت 
 Advanced الش��ركة، إنها تعمل مع صانعي الرقائ��ق ومن بينهم
Micro Devices وARM، إليجاد حل على مس��توى الصناعة 
له��ذه المش��كلة،  مش��يرةً إلى أن��ه ال يوجد دليل عل��ى وجود تهديد 
للمنصات الرئيس��ية. ويمكن أن يس��مح الخلل لبرمجيات القرصنة 
بقراءة محتويات ما يس��مى بذاكرة Kernel من أجهزة الحاس��ب، 
التي يمكن أن تشمل كلمات المرور واسم المستخدم. كما من المرجح 
أيضاً أن تؤثر على منصات الحوس��بة الس��حابية الرئيسية لخدمات 

.Googleو Amazon

“إريكسون” تطلق موجات راديو دوت

كش��فت ش��ركة إريكس��ون الرائدة في مجال توفير أنظمة توصيل 
البيان��ات واالتصال عن بعد، أنه مع ارتفاع حركة البيانات المتنقلة 
بمقدار 8 م��رات، والتوقع بأن يبلغ عدد االش��تراكات بتقنية الجيل 
الخامس 1 مليار في نهاية 2032، يجب على مشغلي شبكات الهاتف 
النقال بذل الجهود لتلبية طلبات المس��تهلكين والش��ركات للحصول 
عل��ى التطبيقات الجديدة مث��ل تدفق الفيديو بدق��ة 4K/8K، الواقع 
االفتراضي والواقع المعزز، والوسائط الغامرة، األمر الذي يتطلب 
العمل بجدية لتعزيز التغطية الداخلية. وتواجه الش��ركة هذا التحدي 
بإط��الق موجات رادي��و دوت لتقنية الجيل الخام��س، وهي خاليا 
راديوية صغيرة مصممة لتلبية متطلب��ات أداء االتصاالت المتنقلة 

ذات النطاق العريض المتقدم التي تحتاجه تقنية الجيل الخامس.
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سالالت جديدة من العمالت الرقمية
كش��ف�ت وكالة 
اإلنترب������ول، 
أن المجرمي���ن 
يط�ّورون حالياً 
عمالت رقمي�ة 
بأسلوب  جديدة 
ي�����ن  ت�ع���د “
ت  لعم������ال ا
المشفّرة”، وأن 

عمالت رقمي��ة جديدة، مثل “مونيرو” و“إثيريوم” و“زي كاش”، 
تكتس��ب في هذه اآلونة ش��عبية ضمن أوس��اط الجريمة الرقمية، إذ 
ب��دأ المهاجم��ون بفيروس��ات الفدية طل��ب تلك العم��الت بدالً من 
“بيتكوين”، مقابل إطالق ملفات أجهزة الكمبيوتر. ويقوم “التعدين” 
على مبدأ اختراق أجهزة كمبيوتر، واستغالل طاقتها الحسابية على 
مدار الس��اعة بش��كل مجّمع، لّحل مس��ائل رياضية تطرحها إحدى 
العمالت الرقمية المتداولة مث��ل “بيتكوين”، بهدف إنتاج “أموال” 
رقمي��ة جديدة. ويقدّر عدد األجهزة المخترقة في العالم بهدف إنتاج 

عمالت رقمية جديدة اليوم بنحو 2.2 مليون حاسوب.

هاني رعد مديراً في “سيسكو”
عيّنت “سيس��كو” هاني رعد 
مدي��راً عاماً للمنطق��ة الغربية 
ف��ي الش��رق األوس��ط. ومن 
خ��الل منصبه الجدي��د، يرّكز 
رع��د عل��ى قي��ادة مب��ادرات 
“سيسكو” للتحول الرقمي في 
الكويت والبحرين وقطر وبالد 
الش��ام والع��راق، فيم��ا يعمل 
بالتعاون مع منظومة الشركاء 
لدعم العمالء م��ن الحكومات 
والقط��اع الخاص في مس��يرة 

الرقمنة لمساعدتهم على تحقيق نتائج األعمال المرجوة.
وبصفت��ه مديراً عاماً للمنطقة الغربية في الش��رق األوس��ط، يتولى 
هاني مس��ؤولية اإلشراف على عمليات األعمال وقيادة تنفيذ خطط 
النمو في أس��واق تلك المنطقة. كما يس��تفيد في عمله من المجموعة 
المتنامي��ة من حلول “سيس��كو” ليعم��ل على ترس��يخ التعاون مع 
الحكومات وش��بكة ش��ركاء سيس��كو لضمان بقائها الشريك األمثل 

للتحول الرقمي في المنطقة.

“بالك واير” تصل إلى اليابان
وس��ع�ت ش��ركة 
بالك واير نط�اق 
خدماتها الخاصة 
بتغطية المركبات 
بشبكة الواي فاي 
لتتخ�طى ح���دود 
اإلمارات، وذل�ك 
من خالل شراكة 
مع ش��ركة سابو 

اليابانية، التي س��يتم بموجبها طرح حلول تغطية الس��يارات بشبكة 
الواي فاي، وتغطية وس��ائط اإلعالم بش��بكة الواي فاي، ومس��جل 
الفيديو الرقمي DVR، ألول مرة في األسواق اليابانية. وقال نائب 
رئيس تطوير األعمال في “بالك واير”، ثيودور بوليكاندريوتيس: 
تعتبر اليابان نقطة انطالقنا لألسواق العالمية، حيث سيتبعها كالً من 

الهند، وماليزيا، وسنغافورة.
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لدى “س��ابو”، هيروماسا إيتو، أن 
هذه الش��راكة ستحقق نجاحاً كبيراً عبر طرح المزيد من الخدمات 

في اليابان.
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مايكروسوفت تتصدر في التكنولوجيا

تصدرت شركة مايكروسوفت قائمة “أفضل مئة شركة عالمية في 
مجال التكنولوجيا” الصادرة عن مؤسسة تومسون رويترز، وتلتها 
ش��ركة انتل لصناعة الشرائح وسيسكو سيس��تمز لصناعة معدات 

شبكات الكمبيوتر.
وتش��مل القائم��ة، التي تهدف إلى تحديد أكثر الش��ركات نجاحا من 
الناحية المالية والمؤسسية، شركات تكنولوجيا أميركية عمالقة مثل 
أبل وألفابت وانترناش��يونال بيزنس ماشينز وتكساس انسترومنتس 
التي جاءت جميعها في المراكز العش��رة األولى. كما كانت تايوان 
لصناعة أش��باه الموصالت وس��اب األلماني��ة العمالقة للبرمجيات 

وأسينتشر التي تتخذ من دبلن مقراً لها ضمن أهم 10 شركات.
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سادس���اً: س��تؤدي خدمة العمالء دوراً أكثر أهمي��ة وحيوية. لذا، 
يتوجب عل��ى خدمة العمالء االرتق��اء إلى المس��توى األعلى عبر 
توس��يع نطاق اس��تخدام الذكاء االصطناعي وش��بكات الدردش��ة 

المؤتمتة.

سابعاً: ستكتسب ممارسات األعمال المس��تدامة وممارسات الحد 
من االس��تخدام الورقي زخماً قوياً، فحوالى 87 % على األقل من 
جيل األلفية سيقومون بشراء منتج ذو فوائد اجتماعية أو بيئية، كما 
أن 9 من أصل 10 منهم س��يلجأون إلى تغيي��ر العالمات التجارية 
من أجل دعم ه��ذه القضي��ة. من جهة أخ��رى، ستس��اعد خدمات 
الطباعة المدارة الكثير من الش��ركات على إعادة تقييم ممارساتها 

الخاصة بالطباعة، بهدف تقليل نفاياتها.

ثامناً: ستحظى بيئات العمل التشاركية بأهمية متنامية، وال نتحدث 
هنا عن طرح خطة مفتوحة لبيئات عمل المكاتب، بل عن التقنيات 
التي من ش��أنها مس��اعدة جيل األلفية على التعاون والعمل بدرجة 
أعلى كفاءة. لكن المفارقة أن جيل األلفية ال يفضلون التفاعل وجهاً 
لوجه، وبوتيرة يومية. لذا فإن األجهزة المتصلة بالش��بكة، س��تتيح 
الواقع.لهم إمكانية المش��اركة م��ن دون الحاجة إلى التفاع��ل على أرض 

8 مالمح ترسم توجهات األعمال في 2018

وتق��ول رئيس قس��م التس��ويق لمنطقة الش��رق األوس��ط وإفريقيا 
لدى زيروكس، بوي تش��ي لي: يش��كل جيل األلفية فئة واسعة من 
مس��تهلكي المنتجات والخدمات في وقتنا الراهن، فأصبح بإمكانهم 
اتخاذ القرارات التنفيذي��ة.. ويتمتعون بقدرة أكبر على المنافس��ة، 

ومن المتوقع ارتفاع معدل كفاءة بيئات العمل تحت إدارتهم.

توجهات يجب مراعاتها
أضافت تشي لي: هذه العوامل، ستعمل على رسم مالمح توجهات 
األعمال خ��الل الع��ام 2018، ما س��يعزز اعتماد الق��وى العاملة 
الحديثة على التكنولوجيا. وأعتقد أنه يتوجب على المؤسس��ات أن 
تأخذ بعين االعتبار توجهات رئيسية عدة خالل عام 2018، وهي:

أوالً: ستنمو ممارسات اس��تخدام الجهاز الش��خصي ضمن بيئات 
العمل )PYOD( بوتيرة متسارعة بدعم كبير من قبل جيل األلفية 

وجيل ما بعد األلفية خالل العام 2018.

ثانياً: ستكتس��ب تطبيقات األجه��زة المحمولة الخاص��ة باألعمال 
مزيداً م��ن االهتمام، خصوص��اً التطبيق��ات القادرة عل��ى تعزيز 
التكامل للحصول على نتائج أكبر وأعمال أسرع. ومن المتوقع أن 
يحظى العمالء بالمزيد من الخدمات المتاحة حسب الطلب، لدرجة 

أن جيل األلفية لن يكون بمقدوره تخيل حياته دون هذه التطبيقات.

ثالثاً: الخدمات الذكي��ة، والتقنيات الذكية، والحكوم��ة الذكية، كل 
شيء من حولنا سيعمل بأس��لوب ذكي! فنحن نعيش في مدن ذكية، 

ونقوم بمعالجة المعلومات بأكثر الطرق ذكاًء.

رابعاً: س��ترفع إنترنت األش��ياء من حدة المخ��اوف إزاء التقنيات 
االلكتروني��ة، حيث يتوقع أن ع��دد األجهزة المتصلة بالش��بكة في 
العالم س��يتجاوز ال�50 مليار جهاز بحلول العام 2020. وللحماية 
من التهديدات االلكتروني��ة، ينبغي على المؤسس��ات إبداء أقصى 
درج��ات الح��ذر عن��د اختي��ار المع��دات والتجهي��زات المكتبية، 

واالهتمام كثيراً بنوع وطبيعة الحلول األمنية.

خامساً: سترتفع وتيرة الجهود الرامية إلى إحداث عمليات التحول 
الرقمي على صعيد القطاعي��ن الخاص والعام في منطقة الش��رق 

األوسط، على غرار قطاع التعليم، والمصارف، والنقل.

تتغير بيئات العمل الحديثة بشكل مستمر، وتتنامى أهمية التكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط التي 
يشكل سكانها ممن لم يتجاوزوا سن الـ24 بين 50 % و65 % من إجمالي السكان. لذا، نجد بأن جيل األلفية 
بات يهيمن على األسواق الصاعدة، كما باتت أساليب عمل هذا الجيل ترسم مالمح توجهات األعمال خالل 

العام 2018 وما بعده.

بوي تشي لي
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مليون جهاز أندرويد بحلول نهاية العام المقبل.
4. إدارة األجهزة:

سوف تحّس��ن ميزة التعلم اآللي من أداء األجهزة 
وفعاليته��ا ضم��ن وضع االس��تعداد. فم��ع العديد 
من أجهزة االستش��عار، س��تتمكن الهواتف الذكية 
من فهم س��لوك المستخدم بش��كل أفضل وتعلّم ما 
يناس��به، مثل القدرة على تحديد الوقت المناس��ب 

الستخدام تطبيق ما.
وخصائص���ه  المس���تخدم  س���لوك  تحدي���د   .5

الشخصية:
يمك��ن للهوات��ف الذكية جمع الكثير م��ن البيانات 
ع��ن س��لوك المس��تخدم وخصائصه الش��خصية. 
ومن خالل ذلك يمكن للمستخدمين الحصول على 
حماية ومساعدة أكبر بش��كل ديناميكي باالعتماد 
عل��ى ماهي��ة النش��اط الذي يج��ري تنفي��ذه وبيئة 

االستخدام التي هم فيها.

هواتف ذكية بتقنيات الذكاء اإلصطناعي

الهواتف  إلى شركات تصنيع  بالنسبة  إلى قضية محورية  االصطناعي  الذكاء  مزايا  تتحول  أن  توقع خبراء 
اكتساب  في  مستقباًل  الشركات  المزايا  هذه  ستساعد  حيث  األسواق،  في  تنافسيتها  لتعزيز  الذكية 
عمالء جدد، إضافة إلى الحفاظ على قاعدة مستخدميها الحاليين، وذلك وفقًا لمؤسسة الدراسات واألبحاث 

العالمية غارتنر.

وف��ي هذا الس��ياق، ق��ال مدي��ر األبحاث 
لدى “غارتنر”، س��يكي لو: سوف تسمح 
المس��تقبلية  ال��ذكاء االصطناعي  قدرات 
للهواتف الذكية أن تتعلم وتخطط، بل وأن 
تقوم بحل مش��كالت المس��تخدمين أيضاً. 
فاألم��ر ال يتعل��ق بجعل الهوات��ف الذكية 
أكثر ذكاًء فقط، ب��ل يتعدى ذلك إلى دعم 
المس��تخدمين بش��كل أكبر من خالل الحد 
م��ن أعباء القضايا المعرفي��ة واإلدراكية 

التي تواجههم.
وق��د ح��ددت غارتن��ر 10 اس��تخدامات 
لتمكين شركات التصنيع من توفير ذلك:

1. التعرف على مشاعر المستخدم:
العواط��ف  استش��عار  أنظم��ة  تس��مح 
والحوس��بة العاطفية للهوات��ف الذكية أن 
تكتش��ف وتحلّ��ل ح��االت المس��تخدمين 

المزاجية أو العاطفية واالستجابة لها.
2. فهم اللغة الطبيعية:

م��ن خ��الل التدري��ب المس��تمر والتعلم 
العمي��ق المطب��ق على الهوات��ف الذكية، 
سوف يتم تحسين قدرات الهواتف الذكية 
للتع��رف عل��ى الكالم، وف��ي الوقت ذاته 
فهم نوايا المستخدمين بالتحديد وفي شكل 

أفضل.
ال���ذكاء  الُمع���زز ورؤي���ة  الواق���ع   .3

االصطناعي المستقبلية:
 ARKit قامت ش��ركة آبل بتوفي��ر ميزة
ضمن نظام التشغيل أي أو إس 11، والتي 
تقدم م��ن خاللها أدوات جديدة للمطورين 
تساعدهم في إضافة مزايا الواقع الُمعزز 
على التطبيقات بسهولة أكبر. كما أعلنت 
 ARCore AR ش��ركة غوغل عن أداة
للمطوري��ن أيض��اً، وهي خاص��ة بنظام 
التش��غيل أندرويد، وتخطط الش��ركة إلى 
تضمين تقنيات الواق��ع الُمعزز في 100 

6. الكش���ف ع���ن المحت���وى الممنوع 
ومراقبته:

يمكن اكتش��اف المحتوى الممنوع بشكل 
تلقائ��ي، كم��ا يمك��ن وض��ع عالمة على 
الص��ور أو مقاطع الفيدي��و أو النصوص 
المرفوض��ة، ويمكن تفعي��ل حاالت تنبيه 

متنوعة إلبالغ المستخدم أيضاً.
7. التصوير الشخصي:

الش��خصي  التصوي��ر  ت�ش����م�ل مزاي��ا 
هن��ا عل��ى الهوات��ف الذكية الت��ي يمكنها 
إنت��اج ص��ور جميل��ة بش�����كل تلقائ��ي 
باالعتم����اد عل��ى تفضيالت المس��تخ�دم 

الجمالية الخاصة به.
8. تحليل األصوات:

الذك��ي  الهات��ف  لميكروف��ون  يمك��ن 
التق��اط أص��وات العال��م الحقيقية بش��كل 
مس��تمر، ومن ثم تس��تطيع قدرات الذكاء 
الجه��از  ف��ي  المتواف��رة  االصطناع��ي 
التع��رف على ه��ذه األصوات وإرش��اد 

المستخدمين، أو تفعيل أحداث معينة.
9. “حياتنا الرقمية” تعتمد على الهاتف 

الذكي:
س��وف تصب��ح الهوات��ف الذكي��ة امتداداً 
للمس��تخدمين، حيث س��تكون قادرة على 
التعرف عليه��م والتنبؤ بخطواتهم التالية. 
وس��وف تفهم الهواتف الذكي��ة من أنت، 
وماذا تريد، ومتى تريد ذلك، وكيف تريد 
القي��ام باألم��ر؟ إضافة إلى تنفي��ذ المهام 

تحت إشرافك.
10. مصادقة المستخدم:

من خ��الل تقنيات الحماي��ة والتعلم اآللي 
والقياس��ات الحيوية، إضافة إلى س��لوك 
المس��تخدم، س��وف يت��م تحس��ين تجربة 
الخدم��ة  ق��درات  وتعزي��ز  الذاتية.االس��تخدام 

سيكي لو
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LG تعزز صناعاتها الذكية

اإللكتروني��ات  بواب��ة “مع��رض  ق��رب   ،LG اطلق��ت ش��ركة 
االس��تهالكية 2018” المقام في الس فيغاس، منش��أة فريدة تعتمد 
على تقنية شاش��ات الع��رض التجارية المرن��ة، وأطلق على هذه 
المنش��أة الملتوي��ة “إل جي أوليد كانيون”، وه��ي طول 28 متراً، 
وتتألف من مس��ار يحيطه من الجانبين جداران يتكونان من 246 
شاشة من طراز “إل جي أوليد أوبن فريم”، تتلوى لتشكل تكوينات 
مقع��رة ومحدب��ة تتيح ل��زوار المعرض خوض تجرب��ة فريدة مع 
عجائب الطبيعة. وتعتمد هذه التقنية على البكس��الت ذات اإلضاءة 

الذاتية تتيح التحكم الدقيق بسطوع الصورة وجودتها.
من جهة أخرى، كش��فت 
LG ع���ن 3 روبوت����ات 
لالس����ت�خدام التج���اري، 
تنتم��ي للعالم��ة التجارية 
الجدي�دة “كلوهي”، خالل 
المع��رض. وهي روبوت 

الخدم��ة لتقديم وجبات الطعام والمش��روبات ف��ي الفنادق وصاالت 
االس��تراحة في المطار بس��رعة وكفاءة عالية، والروبوت الحّمال 
إليص��ال األمتع��ة لغرف الضيوف ف��ي الفن��ادق، وروبوت عربة 
التسوق الذي يمكن العمالء قراءة الباركود لمعرفة أسعار المنتجات.

على صعي��د آخر، التزمت 
LG بتطوي���ر هواتفه�����ا 
الت��ي تجمع  بي��ن المظه�ر 
الجمي���ل واألداء الف�ائ����ق 
لتمنح المس��تخدم تجربة ال 
تضاه���ى، فق��د ع����ززت 
حض�وره���ا م���ن خ��الل 

رؤيته��ا لألجه��زة النقالة بصفتها أجه��زة للترفيه وخل��ق المحتوى 
وليس لالتصاالت فحس��ب. وتمكنت عام 2017، تقديم مجموعة من 
 )K الخيارات في السوق، من الهواتف االقتصادية الرائجة )السلسلة
إلى الفئة المتوسطة )السلسلة Q، والسلسلة X( وحتى أعلى مستويات 

.)F والسلسلة ،J الهواتف النقالة )السلسلة

“هواوي” الفائز االكبر
أعلن��ت مجموع��ة هواوي 
ألعم��ال المس��تهلكين عن 
كونه��ا الفائ��ز األكب��ر في 
مع����رض اإللكتروني���ات 
اإلس���ت�ه�الكي��ة العالم���ي 
CES 2018 ف��ي مدين��ة 
الس فيغاس، حيث حصلت 
عل��ى جوائ��ز تكريميّة من 
وس��ائل اعالم عالميّة بعد 
تقديمه��ا لجه��از ه��واوي 
Mate 10 Pro الثورّي 
ال��ى الس��وق األميركي��ة، 
مس��لّطة الض��وء على أهّم 

خصائ��ص ه��واوي Mate 10 Pro كالمعال��ج المدع��وم بالذكاء 
اإلصطناعي، كاميرا اليكا المزدوجة والمتطّورة، البطارية الطويلة 
األمد، والتي أدّت الى تقديره من قبل 4 من أبرز الوسائل اإلعالميّة 
العالميّة التي تهتم بالتكنولوجيا وأهّمها جائزة أفضل هاتف ذكي لعام 

.Android Authority 2017 من مؤسسة

البنفسجي لون العام من “بانتون”
بانت��ون،  ش��ركة  أعلن��ت 
العالميّة في مجال  الخبيرة 
تكنولوجي��ا ونظم مضاهاة 
اللون  األلوان، عن اختيار 
ليكون  الزاهي  البنفس��جي 
العام 2018. وتزامناً  لون 
مع ه��ذا اإلع��الن، قامت 
ش��ركة نيف��وس، الُمبتكرة 
للهوات��ف الذكيّ��ة، والت��ي 
أّسس��تها “ت��ي بيه-لينك”، 
الريادي  أس��لوبها  بترسيخ 
ومقاربته��ا االستش��رافيّة، 
من خالل مشاركتها الذوق 

نفس��ه للموضة التي حدّدها العالم للعام الجديد. وتقوم شركة بانتون 
من��ذ ع��ام 2000 باختيار لون خاص يكون نجماً للع��ام المقبل، يتّم 
تبنّي��ه من خالل األزي��اء والديكور. ومن خ��الل اختيار اللون فوق 
البنفس��جي، تمّه��د الطريق لصيحة عالميّة، ع��ّززت تألّق منّصات 

عرض “موسكينو”، و“مارك جيكوبز”، وغيرهما.
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حاسوبان جديدان من “لينوفو”
قام��ت ش��ركة “لينوفو” 

حاس����ب�ان  بإضاف����ة 
إلى سلس��لة  جديدان 

ح��واس�������ي�ب�ه�ا 
المحم��ول�������ة 

لموج�ه������ة  ا
للمستخدمين 
م��ن رج��ال 
األع�م���ال، 
وه��م��������ا 

 Lenovo ThinkPad L380و Lenovo ThinkPad L380
Yoga. ويأتي االول مع شاشة FullHD بحجم 13.3 إنش، ومع 
 32GB إضافةً  إلى ،Intel Core i7 الجي��ل الثامن من المعال��ج
من الذاكرة العش��وائية، وع��ن 512GB من الذاك��رة التخزينية، 
وبطارية بقوة 45Wh تدعم تقنية الش��حن الس��ريع توفر ما يصل 

إلى 12 ساعة من اإلستخدام.
أما الثاني، فيأتي بنفس المواصفات إضافةً  إلى إمكانية تحويله من 

حاسوب محمول إلى جهاز لوحي أو العكس.

“تي سي إل” تعلن عن منتجاتها

أعلن��ت “تي س��ي إل”، إحدى الش��ركات الثالثة األول��ى في العالم 
المصنّعة ألجهزة التلف��از والعالمة التجارية لألجهزة اإللكترونية، 
ع��ن مجموعة منتجاتها لع��ام 2018، والتي تتضم��ن أجهزة تلفاز 
“إكس6” بتقنية “كيو إل إي دي”، وتلفاز “سي6” وجهاز “بيه5” 
في معرض اإللكترونيات االس��تهالكية 2018. كما أعلنت الشركة 
عن أحدث عروضها للس���وق األميركية، التي تش���مل س��لس����لة 
“6 - سيريز”، و”5 - سيريز” ومكبر الصوت “تي سي إل روكو 
سمارت” وهو أول جهاز يتم إطالقه ضمن برنامج ترخيص الترفيه 

المنزلي الجديد الخاص بشركة روكو.

بذالت “باور أسيست” من “أتون”
ف��ي  “أت��ون”  س��تبدأ ش��ركة 
نيس��ان/أبريل من عام 2018، 
ببي��ع بذل��ة “ب��اور أسيس��ت” 
الكهربائية  بالطاق��ة  المع��ززة 
الخاص��ة بال��ورك تحت اس��م 
“أتون: النموذج واي”. وتتميز 
ه��ذه البذل��ة بأنها أخف بنس��بة 
40% م��ن حي��ث ال��وزن من 
الحالي. ويتم استخدام  النموذج 
النم��وذج الحال��ي ف��ي مواق��ع 
البن��اء والمراك��ز اللوجس��تية 
والمصان��ع والم��زارع. وقال، 
الرئيس التنفيذي لشركة جامون 
المحدودة للبناء في هونغ كونغ، 
توم��اس ه��و: إن��ه م��ن خالل 
استخدامنا لتقنية البذالت اآللية 

المع��ززة بالطاقة، نه��دف الى تعزيز الصحة والس��المة في قطاع 
البناء، باالضافة الى ظروف العمل والكفاءة.

تلفزيون 146 بوصة من “سامسونغ”

 ،The Wall كش��فت ش��ركة سامس��ونغ النقاب عن تلفازها الجديد
بشاشة 146 بوصة تستخدم تكنولوجيا MicroLED، وتعتمد نظام 
الوحدات المجزأة على مس��توى العالم. وج��اء اإلعالن عن التلفاز 
الجديد في حدثها الس��نوي First Look 2018، حيث استعرضت 
الش��ركة إلى جانب الشاش��ة، التي تس��تخدم تقنية اإلضاءة الذاتية، 
مجموعة من أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا شاشات العرض، كما 
استعرضت كيفية تطور أجهزة التلفاز لتوفير تجربة مشاهدة معززة 

إلى جانب تحولها لمركز ذكي متصل لتعزيز نمط الحياة.
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“أوميغا” و“بيونغ تشانغ” 2018

تولت “أوميغا” مهام ضبط الوقت بصورة رسمية أول مرة خالل 
دورة األلعاب األولمبية الش��توية ف��ي العام 1936 حين أقيمت في 
غارميش بارتنكيرش��ن في ألمانيا. واآلن فإّن أوميغا تستعد لإليفاء 
بمهامه��ا كضابط وقت رس��مي عل��ى أكمل وجه خ��الل األلعاب 

األولمبية في بيونغ تشانغ للمرة 28.
وس��يتمثل تواجد العالمة في بيونغ تش��انغ في تواجد 300 ضابط 
وق��ت يدعمه��م 350 متط��وع م��درب و230 طن م��ن المعدات 
تش��مل 30 لوح��ة عالمات عام��ة و90 لوحة عالم��ات رياضية، 

وكيلومترات من الكابالت واأللياف الضوئية.

رؤية سامسونغ لتقنيات إنترنت األشياءالقيادة الذاتية من “هيونداي”

س��لطت “هيونداي”، خ��الل مش��اركتها بمع��رض اإللكترونيات 
االستهالكية 2018 المقام في الس فيغاس، الضوء على نماذج تقنية 
جديدة تربط التقنيات المس��تقبلية بحلول التنق��ل المتطورة. ورفعت 
الش��ركة ش��عار “االرتباط بالتنقل المس��تقبلي”، بكشفها عن أحدث 
ط��رز المركب��ات الرياضي��ة الكهربائية، والذي أطلقته تحت اس��م 
“نيكسو”. ويدمج هذا الطراز الجيل التالي من تقنيات القيادة الذاتية 
مع رؤية الش��ركة لحياة تستمد طاقتها من الهيدروجين. كما أعلنت 
“هيونداي” عن ش��راكة مع الشركة الرائدة في مجال القيادة الذاتية 
“أورورا إنوفيش��ن”، للوصول بسيارات هيونداي ذاتية القيادة إلى 

المستوى الرابع وإطالقها لألسواق بحلول عام 2021.

أعلن��ت “سامس��ونغ” خالل مع��رض اإللكترونيات االس��تهالكية 
2018، عن رؤيتها واستراتيجياتها لتجارب تقنيات إنترنت األشياء 
الذكي، حيث استعرضت الشركة قدراتها االستثنائية لجعل العمالء 
على اتصال دائم باس��تخدام أجهزة سامسونغ في المنزل، والمكتب 
أو عن��د التنق��ل، وذل��ك بع��د أن بذلت جه��وداً عدي��دة لجعل جميع 
أجهزتها الداعمة إلنترنت األش��ياء جاهزة بحلول العام 2020. وقد 
استطاعت بفضل تقنية Bixby، تزويد العديد من األجهزة بخدماتها 
الذكية، وسيتم في عام 2018، تزويد عدد من تلفزيونات سامسونغ 
وثالج��ات Family Hub بقدرات التحكم الصوتي عبر هذه تقنية 

لجعل المهام اليومية أسهل.

روبوتات تقدم استشارات مالية
تقري��ر  كشف 
“إرنس��������ت 
ن��������غ”  ي�و و
الثالث  السنوي 
ح������ول إدارة 
لث��������روات  ا
واألص������ول 

ف��ي دول مجل��س التع��اون الخليج��ي لع��ام 2017، أن 49 % من 
المستش��ارين الماليين ف��ي دول المجلس أبدوا تفاؤالً إزاء مس��تقبل 
حلول االستشارات الروبوتية، رغم أن 35 % منهم فقط وجدوا فيها 
فرصة مهمة ألعمالهم في العام الماضي. وفي الوقت نفس��ه، عبّر 
22 % منهم بأن االستشارات الروبوتية تشكل تهديداً ألعمالهم، في 

ظّل التطور الكبير في مجال االستشارات اآللية في المنطقة.
يش��ار إلى أن ش��ركات مرموقة شرعت بتقديم عروض استشارات 
آلية ورقمية تنافس��ية تتي��ح التفوق على اآلخري��ن. وأطلقت بعض 
الشركات مستش��ارين روبوتيين، بينما تعاونت أخرى مع مزودين 
خارجيين، أو اش��ترت العبين مس��تقلين أو اكتفت باالستحواذ على 

حصة صغيرة فيها.
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”LG“ 4 منK جهاز بدقة
 LG تستمر شركة
مس��توى  رفع  في 
المنافس��ة  تح��دي 
في مج��ال أجهزة 
الع��رض المنزلية 
 4K( ب�دق����������ة 

UHD( بطرحها لسلس��لة )HU80K(، وهي أول سلس��لة أجهزة 
عرض تطرحها الشركة من هذه الفئة.

وتثق LG أن ريادتها لقطاع أجهزة العرض من فئة الثنائي الضوئي 
)LED( س��تتكرر كذل��ك في قط��اع أجهزة العرض 4K، وس��ط 

توقعات بنمو حجم سوق هذا القطاع سريعاً.

“نيفوس سي 7” بإمكانيات تصوير رائدة
أطلقت ش��ركة “تي بي-لينك”، 
الرائ��دة ف��ي أجه��زة التوجي��ه 
الالس��لكية “راوت��ر”، هات��ف 
“س��ي7” الذكي تحت عالمتها 
التجارية الناشئة لسلسلة هواتف 
“نيفوس”. ويتمتع الهاتف بهيكل 

معدني وكاميرا بدقة 8 ميغابكسل اللتقاط صور سيلفي نقيّة وإجراء 
مكالمات الفيديو بشاشة كبيرة عالية الدقّة، كما يمكن تحسين وتعزيز 
صور السيلفي باستخدام برمجيات شركة “أرك سوفت” الرائدة في 
مج��ال التصوير، فضالً عن تمتع الكاميرا الخلفي��ة المتطّورة بدقة 
13 ميغابكسل المزودة بميزة التركيز التلقائي السريع لتحديد الحالة.

“تايترا” تقدم حلول األمن الذكية
بهدف تقديم 
ت  منتج����ا
متط����ورة 
ق�اد مجل�س 
ت�ن�م�ي������ة 
تاي������وان 
للتج�����ارة 
الخارجي��ة 

)تايت��را( وفداً من 6 موردين تايوانيي��ن معتمدين إلى اإلمارات في 
معرض إنترسيك 2018 في دبي، حيث كشف الموردون عن أحدث 
منتجاتهم وابتكاراتهم في مجال األمن والسالمة. وقد تحدثت شركة 
فيفوتي��ك عن حلول المراقبة التي تعتم��د على بروتوكول اإلنترنت 
)IP( م��ع خاصي��ة تحليل المحت��وى المتقدمة وحل��ول الطاقة عبر 
اإلنترنت )POE(. وأدخلت ش��ركة التكنولوجيا )WFE( منتجات 
مثل اسطوانات القفل اإللكترونية، األقفال اإللكترونية، جهاز التحكم 

في الوصول ونظام البرمجيات.
يذك��ر أن )تايترا( لعب دوراً أساس��ياً في تطوير العالقات التجارية 

بين اإلمارات وتايوان.

موصل عالمي جديد

Levi( عن إطالقه��ا ألول مرة  ton أعلن��ت ش��ركة ليفيت��ون )
 Cat 6A( الكاب��ل الخالي من األدوات والموصل الطرف النهائي

.)Universal Tool-Free Plug
الموصل الجديد سهل وسريع التثبيت، وتم تصنيعه من جسم معدني 
قوي موفراً تبادل إنتقال عالى التفوق من دون تشويش ومانع للتداخل 
 )EMI/RFI( الكهرومغناطيس��ي والتداخ��ل للترددات الالس��لكية
 .)100W PoE( وتطبيقات )10GBASE-T( والداعم لش��بكات
كما إن الكابل يستوعب مجموعة متنوعة من تطبيقات الشبكات. بما 
في ذلك القدرة على اإلتصال المباش��ر بأجهزة اإليثرنت في مواقع 
ثابت��ة مع حلول طرف نهائ��ي. وهذا الكابل  يوفر وصالت الطرف 

النهائي مع طرف نهائي مغلف دون الحاجه ألي أدوات.

“ألترافاين 5 كي” لمستخدمي ماك
ج��ي  إل  ش��ركة  طرح��ت 
إلكترونيك��س شاش��ة “ألترافاين 
 )UltraFine 5K( ك��ي”   5
ف��ي أس��واق دول الخلي��ج ب��دءاً 
من كان��ون الثاني/يناير 2018. 
وهي مصممة لتلبي��ة احتياجات 
مس��تخدمي أجهزة آب��ل في حل 

مسألة التوافق بين أجهزة ماك والشاشات الخارجية. وتمتاز الشاشة 
بأرق��ى المواصفات الفائقة التي تقدم لمس��تخدمي أجهزة ماكنتوش 
صورة بجودة عالية الوضوح مع إمكانات بصرية وصوتية متفوقة 

تواكب جودة أجهزة ماك بوك أو ماك بوك برو.
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كاميرات مراقب محمولة من ترانسيند
كش��فت ش��ركة ترانسيند، 
الرائدة في تطوير منتجات 
التخزين الفائقة والوس��ائط 
النق��اب ع��ن  المتع����ددة، 
سلس��لة كاميرات المراقبة 
المحمول���ة “دراي�ف ب�رو 

ب��ودي” المصممة خصيصاً لمطبقي القانون وش��ركات الحراس��ة 
الخاصة والحماية الذين يحتاجون لجمع وتسجيل األدلة أثناء قيامهم 
بعملهم، وتتيح كاميرات المراقبة الجديدة من ترانسيند تسجيل الفيديو 
بدقة عالية، ما يجعلها أداة أساسية وفعالة في كفاءة وسالمة العاملين 

في تطبيق القانون.

clik+ للترجمة الفورية
كشفت ش��ركة Mymanu، عن 
c+، التي  l ik سّماعاتها الجديدة
تدع��م الترجم��ة الفورية بين 37 
لغة بس��رعة كبيرة، على غرار 
الميّزة التي وفّرتها “غوغل” في 

.Pixel Buds سّماعات
واس��تغلّت الشركة ُمشاركتها في 

CES 2018 للكش��ف عن الس��ّماعات الجديدة التي تختلف في آلية 
العم��ل عن تلك التي تتبعها “غوغل”، والتي تطلب من المس��تخدم 
تشغيل تطبيق لبدء الترجمة الفورية، في وقت ال تحتاج فيه سّماعات 

clik+ لتشغيل أي شيء.

تجربة مشاهدة ال مثيل لها
أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس 
عن نيتها تقديم نماذج مطورة من 
شاش��ات العرض الممي��زة لديها 
 ،Nano IPS والم��زودة بتقني��ة
الت��ي تق��دم تجرب��ة جدي��دة كلياً 
للمس��تخدمين.  األلوان  باختب��ار 
وأضاف��ت إل جي الدع��م لميزة 

HDR600 مع مجموعة ديناميكية لتقديم س��طوع أعلى وخيارات 
اتصال جديدة تتوافق مع منفذ Thunderbolt3. وتتميز هذه الشاشة 
بتدرج لوني يصل إلى 98 % من DCI-P3، وهو ما يس��تخدم في 

شاشات إنتاج األفالم في هوليوود.

™WALLET CARD طرح بطاقة

أعلنت ش��ركة ديناميك��س إنك، وبنك اإلم��ارات دبي الوطني، عن 
خططهما لطرح بطاقة Wallet Card™ في دولة اإلمارات خالل 
عام 2018. وتعتبر هذه البطاقة أول بطاقة دفع تفاعلية يتم ش��حنها 
بالبطاري��ة. وقد نالت بطاقة الدفع الجديدة المزودة بش��ريحة هاتف 
محم��ول، التي تؤمن مس��تويات غير مس��بوقة من األم��ان، جائزة 

أفضل ابتكار خالل معرض االلكترونيات االستهالكية 2018.

“سوني” تستثمر في الروبوتات
أعلنت ش��ركة س��وني عزمه��ا تعزيز 
عب��ر  والس��معية  البصري��ة  تقنياته��ا 
اعتماد تكنولوجيا ال��ذكاء االصطناعي 
والروبوتات ودمجها بالتكنولوجيا التي 
تطوره��ا باس��تمرار. وأوض��ح المدير 
العام في الشرق األوسط وأفريقيا، تارو 
كيم��ورا، أن “س��وني” تح��رص على 
االس��تثمار ف��ي تكنولوجي��ا الروبوتات 
والذكاء االصطناعي، ويعود ذلك لوقت 

إطالق الروبوت “أيبو”، وسيبقى االلتزام بدعم االستثمار في تصنيع 
الروبوتات، والمنتجات التي تسهم بتحسين حياة األفراد والمجتمع.

أول بطاقة بيومترية “جيمالتو”
“جيمالت��و”،  ش��ركة  أطلق��ت 
الرائدة عالمي��اً في مجال األمن 
دف��ع  بطاق��ة  أول  الرقم��ي، 
بيومتري��ة مزدوج��ة الواجه��ة 
الستخدامها عبر منصات الدفع 
التقليدية والالتالمسية. وتستخدم 

البطاقة آلية التعرف على بصمات األصابع بدال من الرمز الس��ري 
حي��ث يكفي أن يضع العمي��ل إصبعه على المستش��عر المدمج في 
البطاقة، والذي يقوم سريعا بمقارنة المدخالت مع البيانات البيومترية 
المرجعية المخزنة بشكل آمن فيها. وتستمد بطاقة االستشعار طاقتها 

من محطات الدفع وبالتالي ال تتطلب بطارية مدمجة.
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جديدة ضمن قمرات الركاب.

تحقيق التواصل بين الناس
وتقدم الرئيس التنفيذي لش��ركة اإليرباص، جون ليهي، بالش��كر إلى الش��يخ أحمد 
بن س��عيد آل مكتوم، وإلى رئيس “طيران اإلم��ارات”، تي��م كالرك، وإلى النائب 
التنفيذي لرئيس “طي��ران اإلمارات” الرئي��س التنفيذي للعملي��ات، عادل الرضا، 

.A380 على استمرار دعمهم برنامج
وقال ليهي: لقد س��اهمت ه��ذه الطائرة، بص��ورة كبيرة، في نمو ونج��اح “طيران 
اإلمارات” منذ ع��ام 2008. وتؤكد الطلبي��ة الجديدة التزام “إيرب��اص” بمواصلة 
إنت��اج A380 للس��نوات العش��ر المقبلة عل��ى األقل. وأن��ا على ثقة م��ن أن طلبية 
“طيران اإلمارات” ستليها طلبيات أخرى، وأن إنتاج هذه الطائرة سيستمر في عقد 

الثالثينيات.
يذكر ان “طيران اإلمارات” تشغل أس��طوالً حديثاً مكوناً من 269 طائرة عريضة 
البدن، وتحقق التواصل بين الناس والفرص عبر شبكة خطوطها التي تغطي اليوم 

157 وجهة في 84 دولة ضمن قارات العالم الست.
وتعد “طيران اإلمارات” واحدة من أكبر الناق��الت في العالم من حيث حركة النقل 
مستوى العالم.الجوي الدولية، وواحدة من أش��هر العالم��ات التجارية في صناع��ة الطيران على 

36 طائرة ايرباص A380 تشتريها اإلمارات

مذكرة تفاهم
ق��ام الرئيس األعل��ى الرئي��س التنفي��ذي لطيران 
اإلمارات والمجموعة الش��يخ أحمد بن س��عيد آل 
مكتوم، بتوقيع مذكرة التفاهم مع الرئيس التنفيذي 
لش��ركة إيرباص جون ليه��ي في المق��ر الرئيس 

لمجموعة اإلمارات في دبي.
وس��وف تبدأ “طي��ران اإلم��ارات” في اس��تالم 
  A380 الطلبي��ة الجديدة من طائ��رات اإليرباص
اعتباراً من عام 2020. وتشغل الناقلة حالياً 101 
طائرة A380 ولديها طلبي��ة قائمة مكونة من 41 
طائرة، ومع إضاف��ة الطلبية الجدي��دة، فإن التزام 
طيران اإلمارات نحو برنامج A380 يرتفع اآلن 
إل��ى 178 طائرة بقيمة 60 ملي��ار دوالر أميركي 

)220 مليار درهم إماراتي(.
وقال الش��يخ أحم��د: “ال نفش��ي س��راً إذا قلنا إن 
طائ��رة A380 كان��ت نجاح��اً خالص��اً لطي��ران 
اإلم��ارات، فعمالؤنا يحبون الس��فر عل��ى متنها، 
وقد استطعنا تش��غيلها لخدمة العديد من الوجهات 
ضمن ش��بكة خطوطن��ا العالمية ألنه��ا وفرت لنا 
مرونة تام��ة من حي��ث م��دى الطيران والس��عة 

المقعدية”.

تجديد األسطول
أضاف الش��يخ أحمد قائالً: س��وف نستخدم بعض 
األس��طول  لتجدي��د  الجدي��دة   A380 طائ��رات 
وإحالل الطائرات التي س��تخرج من الخدمة، كما 
ستوفر هذه الطلبية االستقرار واالستمرارية لخط 
إنتاج هذا الطراز من الطائرات العمالقة. وسوف 
نواص��ل العمل مع “إيرباص” إلدخ��ال مزيد من 
التحس��ينات على الطائ��رة، وخصوص��اً مرافقها 

الداخلية التي توفر تجربة سفر فاخرة للعمالء.
وتابع قائالً: إن م��ا يميز هذه الطائ��رة هو اقتران 
التكنولوجيا المتقدمة م��ع الرحابة، ما يوفر أمامنا 
فرصاً ومساحات واسعة لإلبداع وابتكار منتجات 

أبرمت “طيران اإلمارات”، أكبر ناقلة دولية في العالم، صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دوالر أميركي لشراء 36 
طائرة إيرباص A380، منها 20 طائرة طلبية مؤكدة و16 طائرة حقوق خيار.

وتجري  رويس،  ورولز  إلكتريك  جنرال  بمحركات  حاليًا   A380 طائرات  من  اإلمارات”  “طيران  أسطول  ويعمل 
الناقلة في الوقت الراهن تقييمًا الختيار نوع المحركات التي ستشغل طائرات الطلبية الجديدة.
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“إيرباص” تتوسع في الصين
كشف رئيس قطاع الطيران التجاري 
األوروبي��ة،  إيرب��اص  ش��ركة  ف��ي 
فابري��س بريجير، أن الش��ركة تعتزم 
 A320 انت��اج 6 طائ��رات إيرب��اص
ش��هرياً في مصنعها بمدين��ة تيانجين 
الصينية بدالً من 4 طائرات. وتصنع 

الش��ركة طائ��رات A320 في مصانعه��ا بمدينة تولوز الفرنس��ية 
وهامبورغ األلمانية وتيانجين الصينية وموبيل األميركية.

عل��ى صعيد آخر، كش��فت الش��ركة أنها تعتزم زي��ادة إنتاجها من 
هذه الطائرات عالمياً بحلول منتصف عام 2019، إلى 60 طائرة 

شهرياً، بسبب كثرة الطلب عليها.

أكبر صفقة في تاريخ “إيرباص”
عقدت “إيرباص” إلنتاج الطائرات، أكبر صفقة في تاريخها، تبيع 
بموجبها 430 طائرة نفاثة للخطوط المتوس��طة المدى وتبلغ قيمتها 
49.5 ملي��ار دوالر. وذكرت الش��ركة من مقره��ا في مدينة تولوز 
الفرنسية، أن العقود أبرمت مع شركة إنديغو األميركية و4 شركات 

طيران ذات تذاكر مخفضة، تملك “إنديغو” فيها أسهما متعددة.

تطبيق iflyA380 على نظام أبل

 iflyA380 أطلقت ش��ركة إيرب��اص تطبي��ق الهواتف المحمول��ة
على نظام التش��غيل iOS الخاص بشركة أبل الذي يتيح للمسافرين 
اإلس��تفادة من أح��دث االبت��كارات الرقمية وحج��ز رحالتهم على 
الطائ��رة األيقونة A380 م��ن وإلى جميع أنحاء العالم. وس��يعزز 
التطبيق الجديد الموقع االلكتروني iflyA380.com الذي يس��اعد 
 A380�المسافرين على حجز رحالتهم على متن إحدى طائرات ال
بكل س��هولة ويس��ر، مع إمكانيات جديدة للتفاعل م��ع الطائرة، بما 
في ذلك استخدام خاصية الواقع االفتراضي الستكشاف قمرة القيادة 

.A380 وكافة أجزاء الطائرة وأهم المعالم التي تمر من خاللها

خط جديد لـ“الملكية األردنية”
أعلنت ش��ركة الخطوط الجوية الملكية األردنية، أنها ستُدشن خطاً 
جوياً منتظماً ومباش��راً إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إعتباراً 
م��ن تاري��خ 3 / 6 / 2018، بواقع ثالث رحالت اس��بوعياً، وذلك 
بهدف تعزيز حضور الشركة في الدول اإلسكندنافية وشمال أوروبا.

وبيّنت دراس��ات الجدوى التي أجرتها “الملكية األردنية” أن مطار 
كوبنهاغن الدولي يتمتع بميزات تنافس��ية ف��ي مجال الربط الجوي 
وهو المطار الرئيس��ي الذي يخدم كوبنهاغن ومناطق أخرى عديدة 

في الدول المحيطة بها، سيما جنوب السويد.

مطار ميونخ الدولي من فئة 10 نجوم
أصب��ح بإمكان 
“مط�ار ميونخ 
ال�دول����ي” أن 
يطل����ق عل��ى 
ل�ق���ب  نفس���ه 

المطار من فئة العش��ر نج��وم، وذلك بعد إح��راز الخطوط الجوية 
األلماني��ة “لوفتهان��زا” لتصني��ف فئ��ة الخمس نجوم من “س��كاي 
تراكس” ، لتصبح بذلك الخطوط الجوية األوروبية األولى والوحيدة 
التي تحرز هذا التصنيف. وبهذا، تضم الش��ركة نجومها إلى نجوم 
مط��ار ميونخ الدولي ال��ذي كان في عام 2015 أول مطار أوروبي 

يحصد لقب “مطار الخمس نجوم”.
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باقة جديدة للخدمات من “لوفتهانزا”

س��عياً إلى توفير تجربة غنية بالس��رور والترفي��ه لزوار صاالت 
المط��ارات، تق��دم الخط��وط الجوية األلماني��ة “لوفتهان��زا” باقة 
الخدمات الجديدة التي تثري أوقات المس��افرين، التي تضم منصة 
)LoungeNet( المجانية، والتي تعرض المحتوى المناسب حسب 
موق��ع الصال��ة، إضافة إلى تقدي��م معلومات عامة ح��ول الرحالت 
القادم��ة، وكذلك أحدث المس��تجدات حول الع��روض الخاصة التي 
تقدمها “لوفتهانزا” وشركائها. وكانت LoungeNet قد تعاونت مع 
موقع tintyoga.com متعدد اللغات والمتخصص برياضة اليوغا، 
كما تعاونت مع شركة كونيكا مينولتا، التي تقدم خدمة مجانية للنسخ 

والطباعة بجميع صاالت مطارات فرانكفورت وميونخ.

باكستان: لخصخصة “الطيران الوطنية”
أكد وزي��ر الخصخصة 
داني��ال  الباكس����ت�ان�ي 
عزيز أن بالده ستحاول 
خصخص��ة ش������ركة 
الطي��ران الوطنية قبيل 
مع  العامة،  االنتخابات 
س��عي الح��زب الحاكم 
الستئناف بيع الشركات 

التي تديرها الدولة.
وقد تضررت ش��ركة الخط��وط الجوية الدولية الباكس��تانية، التي 
خس��رت أم��واالً طائل��ة وفق��دت حصة س��وقية لصالح منافس��ين 
خليجيي��ن، جّراء اضطرابات في اإلدارة خالل الس��نوات األخيرة 
وتحطم إحدى طائراتها عام 2016 في حادث أس��فر عن مقتل 47 

شخصاً.
وكان��ت الخطوط الجوية الباكس��تانية من بين 68 ش��ركة مملوكة 
للدولة اختيرت للخصخص��ة مقابل حزمة بقيمة 6.7 مليار دوالر 
من صندوق النقد الدولي س��اعدت الب��الد على تفادي التخلف عن 

سداد ديون في 2013.

“ايرباص” تتفوق على “بوينغ”
تخطت “ايرباص” منافستها األميركية “بوينغ”، وتصدرت السباق 
السنوي على طلبات الشراء للعام الخامس على التوالي، وذلك بفضل 
صفقات محمومة في األسابيع األخيرة لعام 2017. وأظهرت بيانات 
صادرة عن “ايرباص”، أن صافي طلبيات الشراء بعد اإللغاءات، 
ارتفع 52 % إلى 1109 طائرات في عام 2017، مما يضعها قبل 
“بوينغ” )912 طلبية شراء(. وأكدت “ايرباص” أنها حققت هدفها 
األساس��ي لعام 2017 لتسليمات تزيد على 700 طائرة، عبر تسليم 
718 طائ��رة إلى زبائن في 2017. وقال رئيس الش��ركة، فابريس 
بريجييه: إن ش��ركة توريد المحركات برات آند ويتني حققت تقدماً 
ف��ي معالجة التأخيرات التي عطلت إنت��اج الطائرات وحيدة الممر، 

وتوقع ما يقرب من 800 عملية تسليم في 2018.

“فالكون” تقل موظفي “نفط الكويت”
من المقرر أن تستقبل شركة نفط الكويت 3 طائرات هيليكوبتر من 
ش��ركة “فالكون” لخدمات الطيران ضمن عق��د تم توقيعه مؤخراً 
لتأجي��ر 3 طائ��رات بقيمة 15.9 مليون دين��ار )53 مليون دوالر( 
لمدة 5 س��نوات. وسيتم تزويد “نفط الكويت” بطائرتين هيليكوبتر 
اعتباراً من مطلع آذار/مارس 2018، على أن تصل الطائرة الثالثة 
في نيس��ان/أبريل 2018. كما  سيوفر العقد طائرات موديل 2017 
لنقل موظفي “نفط الكويت” وش��ركات النفط الزميلة المسموح لهم 
الى مواقع متعددة داخل الكويت، على أن تكون الشركة مسؤولة عن 

توفير التشغيل 
ال�ك�ام��������ل 
وال�ق��������وى 
ال�ع�ام�ل�������ة 
والصيان������ة 
وخ�دم�����ات 
التزود بالوقود 
على مدار 24 
س��اعة طوال 
أيام األسبوع.
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حلقة شبابية عن قطاع الطيران

اس��تضافت الهيئة العامة للطيران المدني في اإلمارات بالتعاون مع 
مجلس اإلمارات للشباب، الحلقة الشبابية االولى في قطاع الطيران. 
وحضر اللقاء 80 ش��اباً يمثلون مجموعة متنوعة من التخصصات 
الفنية واإلدارية. واس��تهدف اللقاء مناقش��ة القضايا والتحديات التي 
يواجهها الشباب في بناء مهن مستدامة في قطاع الطيران مع اقتراح 
الحلول الممكنة، باإلضافة إلى موضوعات متعلقة بمس��تقبل قطاع 

الطيران في اإلمارات.

“إسكو” تنفذ مشروعًا بمطار دبي
أعلنت ش��ركة االتحاد لخدمات الطاقة 
“اتحاد إسكو”، المملوكة من قبل هيئة 
كهرباء ومياه دبي، عن ش��راكتها مع 
“سيمنز تك” و“سمارت 4باور”، لتنفيذ 
مش��روع أعمال الهندسة والمشتريات 
والبناء في مطار دبي الدولي. وس��ينفذ 

المشروع تدابير كفاءة الطاقة في مباني الركاب 1 و2 و3، باإلضافة 
لملتقى الممرات B. وأشار الرئيس التنفيذي ل�“االتحاد لخدمة الطاقة” 
علي الجاسم، إلى أن االتفاقية تساهم بتقليل الطلب على الطاقة بنسبة 
30 % بحلول العام 2030 بدبي، ويتم حالياً إعادة تأهيل أكثر من 30 

ألف مبنى لضمان كفاءة الطاقة وإدارة حجم الطلب المرتفع عليها.

طيران الشارقة يمدد عقداً لـ“سيركو”
قام��ت دائ��رة الطي��ران 
المدني في الشارقة بتمديد 
إضاف��ي مدته س��نة لعقد 
تزويد خدم��ات الطيران 
لش��ركة س��يركو الشرق 
األوس��ط، الذي سيسري 

ابت��داًء م��ن 1 آذار/م��ارس 2018. وحضر توقيع العق��د في دائرة 
الطيران المدن��ي رئيس دائرة الطيران المدني الش��يخ خالد عصام 
القاس��مي، والمدير التنفيذي لش��ركة س��يركو ديفيد غرير. وكجزء 
من التع��اون، فقد تم إعادة تأهيل نظام خدم��ات معلومات الطيران 

بالكامل، والبدء ببرامج تدريب مكثّفة للموّظفين.

“الملكية األردنية” تضيف 7 مدن عالمية
أع�ل�ن��ت ال�خ�ط����وط 
ال�ج�وي���ة الملك�ي������ة 
األردني��ة عن توس��يع 
اتفاقيتين مبرمتين على 
أساس الرمز المشترك 
م��ع   )Codeshare(

كل م��ن الخطوط الجوي��ة التركية والخطوط الجوي��ة الماليزية، ما 
يضع أمام مس��افري الملكية األردنية س��بع وجه��ات عالمية جديدة 
ثالث بعد اسطنبول، هي صوفيا وميالنو وسراييفو، وأربع وجهات 
بعد كوااللمبور، هي: بينانج ولنكاوي في ماليزيا، وسيدني وملبورن 

في اوستراليا.

الهند تسمح باستثمار خطوطها الجوية
أق��رت الحكوم��ة الهندية 
قانونا ً يس��مح لش��ركات 
أجنبية بشراء 49 % من 
طيران الهند، ضمن إطار 
اجراءات تهدف لتخفيف 
القيود عن االس��تثمارات 

االجنبية. وكانت شركة الطيران الحكومية تحتكر الرحالت الجوية 
لكنها خسرت تدريجياً حصصها في السوق لحساب شركات خاصة 
تنظ��م رحالت بأس��عار زهيدة. وس��جلت الخطوط الجوي��ة الهندية  
خس��ائر كبيرة في الس��نوات العش��ر األخيرة، كما يبلغ دينها 7,67 

مليارات دوالر، حسب األرقام الرسمية.

“القطرية” تدعم االقتصاد االميركي
وزي��ر  ق��ال 
د  قتص��ا ال ا
ة  ر لتج��ا ا و
أحمد  القطري 
ب��ن جاس��م بن 
محمد آل ثاني، 
الخط��وط  إن 
ي��ة  لقطر ا

خصص��ت قراب��ة 92 مليار دوالر لدعم االقتص��اد األميركي من 
خالل شراء 332 طائرة أميركية الصنع، بما أسهم في توفير أكثر 

من 527 ألف فرصة عمل في الواليات المتحدة.
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الكاميرات والرادار وأجهزة الليدار التي تقرأ بيانات البيئة المحيطة وترسلها 
إلى السحابة، إضافة إلى معلومات عن المركبات القريبة التي تم جمعها عبر 
V2X Vehicle-to-Everything. ويت��م تحلي��ل كل المعلومات التي تم 
جمعها على مر الوقت ونقلها إلى نظم المعلوماتية في الس��يارات للحصول 

على معلومات قيادة مخصصة.
وتدعم حلول تقنيات المعلومات واالتص��االت من “إل جي” مختلف تقنيات 
االتصال، بداية من نظام التوقيع العالمي “GPS” إلى تقنية البلوتوث والواي 
فاي واالتصاالت المتنقلة. ويعمل مهندس��و “إل جي” بجد لتطوير منتجات 
الجيل الخامس، والتي س��تكون أس��رع بحوالى أربع إلى خم��س مرات من 
المقبل من المركبات ذاتية القيادة.تقنيات الجيل الراب��ع LTE وبكمون أقل بنس��بة 90 %، وهي مثالية للجيل 

منصة للسيارات ذاتية القيادة وحلول تقنية

حلول الجيل المقبل
ويعرف قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت بأنه القطاع 
المكمل لالتصاالت والمعلوماتية في توفير خدمات سالمة 
المركبات والترفي��ه، مثل المالحة وتأكيد الموقع وإرس��ال 
 GPS الطوارئ عبر تقنيات االتصال المختلفة من شبكات
وDMB )اإلذاع��ة الرقمي��ة متعددة الوس��ائط( إل��ى تقنية 
البلوتوث وال��واي فاي واالتص��االت المتنقل��ة. وتلتزم إل 
جي، الشركة الرائدة في س��وق تقنيات المعلومات العالمية 
منذ الع��ام 2013، بإدخال حل��ول الجيل المقب��ل التي تقدم 
بيانات الخرائط عالية الدقة لتلبية احتياجات التوسع السريع 

لصناعة السيارات ذاتية القيادة.
وتعد HERE Technologies ش��ركة رائ��دة عالمياً في 
مجال تزوي��د بيانات الخرائ��ط وخدمات الموقع لش��ركات 
صناعة السيارات، حيث تزود أكثر من 100 مليون سيارة. 
وتعمل الشركة أيضاً مع ش��ركات صناعة السيارات على 
تطوير ميزة الخرائط المباش��رة عالية الدق��ة، الخدمة التي 
تعتمد على الحوسبة الس��حابية والتي تدعم أنظمة مساعدة 
الس��ائق المتقدمة المتصلة وحلول القيادة الذاتية. وس��توفر 
ميزة الخرائط المباش��رة عالي��ة الدقة، التي تعت��زم إل جي 
تقديمها في هذا الحل المشترك، لشركات صناعة السيارات 
إمكاني��ة تحدي��د جمي��ع الط��رق والخصائ��ص المحيط��ة 
بالس��يارة، مثل أهم العالمات وعالمات التوقف والممرات 

وإشارات السرعة والمرور.
وبرزت أهمية الملكية الفكرية للش��ركة وإمكاناتها في عام 
2015، عندما اس��تحوذت مجموعة من شركات السيارات 
العالمي��ة وه��ي أودي وBMW ودايمل��ر عل��ى ش��ركة 
HERE. كما رحبت الش��ركة منذ ذلك الحين بمس��تثمرين 

إضافيين من قطاع التكنولوجيا األوسع.

مركز اتصاالت
وس��تلعب منصة تقني��ات المعلوم��ات واالتص��االت عند 
االنته��اء م��ن تطويره��ا دوراً رئيس��ياً لتك��ون مرك��زاً 
لالتصاالت للمركبات ذاتية القيادة. أواًل، أجهزة االستشعار 
في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في السيارات وتتألف من 

قامت شركتا إل جي إلكترونيكس وHERE Technologies، المزود العالمي لخدمات الخرائط والموقع الرقمية، من 
خالل تعاون مشترك، بتقديم حلول الجيل المقبل من تقنيات المعلومات واالتصاالت للسيارات ذاتية القيادة. 
وستجمع المنصة بين تكنولوجيا المعلومات من “إل جي” وبيانات الخرائط وخدمات الموقع المقدمة من قبل 
منصة HERE Open Location. وستوفر للشركات المصنعة للسيارات على الصعيد العالمي مركز بيانات قوي 

وآمن لالتصاالت لكل من السيارات شبه ذاتية القيادة والسيارات ذاتية القيادة بالكامل.
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ديترويت تستضيف أحدث السيارات في العالم

حضر المعرض ال��ذي امتدت فعاليات��ه من 14 وحت��ى 28 كانون 
الثاني/يناي��ر 2018، قراب��ة 5 آالف صحاف��ي، فض��اً عن آالف 

الزوار من مختلف أنحاء العالم.

سيارات المستقبل
طرحت لكزس اليابانية مشروع سياراتها الكروس أوفر المستقبلية 
المتطورة تحت اس��م “LF-1”. وتحوي هذه الس��يارة على أنظمة 
توجي��ه ورك��ن اإللكتروني، فض��اً عن أنظم��ة التحكم بالس��رعة 
والثبات على مختلف أنواع الطرق، إضافة إلى الكاميرات وأنظمة 
الرؤية الليلية. إلى “نيسان” التي قدمت س��يارة كروس أوفر شبيهة 
بمركبات أف��ام المس��تقبل العلم��ي. والافت ف��ي Xmotion هو 
تصميمها الغريب وغير المسبوق في نماذج نيسان، خصوصاً شكل 
الشبك األمامي للمبرد وغطاء المحرك، وتداخله بأناقة وساسة مع 
المصابيح التي أتت بشكل حرف U. وتميزت السيارة أيضاً بأبوابها 
التي تفتح بش��كل متعاك��س يجعل ركوبه��ا والخروج منه��ا مريحاً 
للغاية. فضاً عن الشاش��ات الحديثة التي يمكن م��ن خالها التحكم 

بجميع ميزات السيارة.
بدورها، طرح��ت “تويوت��ا” مودي��ل 2019 الجديد من س��يارتها 
أفالون، حيث يعتبر الموديل أولى س��يارات الجي��ل الخامس الجديد 
كلياً من هذه الس��يارة. وبلغ طولها 4.97 متر وعرضها 1.84 متر 
وارتفاعها 1.43 متر. ومن الداخل تضم لوحة قيادة بها شاشة كبيرة 
لتش��غيل النظام الترفيه��ي والمعلوماتي، وهو اإلص��دار الثالث من 
 ،WiFi الخاص بتويوتا، ويضم هذا النظام خاصية Entune نظام
ونظ��ام صوتي ق��وي، وخاصية ش��حن الس��لكي للهوات��ف الذكية 
الحديث��ة. أم��ا س��يارة “Q Inspiration” من إنفينيت��ي، فقد لفتت 
أنظار الزوار بتصميمها األنيق واالنس��يابي الذي جمع بين عناصر 
الكرب��ون والمع��دن والزجاج بش��كل مذهل. وصممت أب��واب هذه 
السيارة بآلية فريدة تجعلها تفتح باتجاهين مختلفين، وزودت بمحرك 
توربيني قوي ومتطور بسعة 2 ليتر وعزم 268 حصاناً، قادر على 

زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان.
كذلك برزت س��يارة صينية جديدة ضمن مرحل��ة اختبارية قدمتها 
شركة GAC، حملت اس��م Enverge، لتقدم لمحة مستقبلية أولية 
لتصميم س��يارة ك��روس أوف��ر قادمة تعتم��د بالكامل عل��ى الطاقة 
الكهربائية. وحصلت هذه السيارة على بابين مميزين يفتحان لألعلى 
مثل األجنحة رغم طولها. وتعتم��د GCA Enverge على الطاقة 
الكهربائية التي تحصل عليها من بطارية حجمها 71 كيلوواط لتوفر 
قوة 240 حصاناً، مما يمكنها من الوصول إلى سرعة 100 كلم/س 
بعد انطاقها ب�4.5 ثانية، وتبلغ س��رعتها القص��وى 160 كلم/س، 

تسابق عمالقة صانعي السيارات على تقديم منتجاتهم خالل معرض ديترويت 2018 الذي أقيم في الواليات المتحدة 
األميركية. وشملت العروض نخبًة من أفضل السيارات الحديثة والمطورة، التي تلبي أذواق محبي السيارات.
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ويمكن لها قطع مسافة 595 كيلومتر بالشحنة الكهربائية الواحدة.
وعلى صعيد السيارات الهجينة، قدمت مرسيدس بنز ثاث سيارات 
 AMG ومرس��يدس ،AMG 53 جدي��دة م��ن الفئ��ة مرس��يدس
 AMG كوبيه، ومرسيدس AMG E53 ومرس��يدس ،CLS 53
E53 كابرولي��ه. وتعتمد هذه الس��يارات الثاث عل��ى نفس النظام 
الميكانيكي، وهو محرك 6 س��لندر خطي س��عة 3 ليترات يولد قوة 
435 حص��ان و520 نيوتن/متر من ع��زم ال��دوران، ويعمل معه 
محرك كهربائي EQ بقوة 48 فولت يساعد على توفير 22 حصان 
إضافية لقوة محرك البنزين، لتصبح ق��وة المحركين عندما يعمان 

معاً 457 حصان وعزم الدوران يصل إلى 750 نيوتن.متر.

القوة والمتانة
ولم يخُل المعرض من السيارات التي تجذب عشاق القوة والتحمل، 
مث��ل س��يارة “RDX” م��ن ش��ركة Acura الياباني��ة، إذ أن هذه 

المركبة بحسب الخبراء، ستكون مختلفة بش��كل كبير عن سابقاتها 
من الفئة نفسها، وستغير مفاهيم القيادة عند عشاق سيارات الكروس 
أوفر رباعي��ة الدفع. وتتمي��ز هذه الس��يارة بهيكله��ا المصنوع من 
مزيج من المعادن وألياف الكربون ما جعله أكث��ر متانة وأقل وزنا 
من هياكل “RDX” الس��ابقة، كما زينت الواجه��ة األمامية للقمرة 
باألزرار المتناسقة والشاشات المتطورة التي تعمل باللمس وتساعد 
على التحكم بأنظمة الملتيميديا والكثير من خصائص السيارة التقنية.

وكش��فت فورد عن الجيل الجديد من س��يارة “رانج��ر”، التي تأتي 
بمحرك بس��عة 2.3 ليت��ر يتص��ل بناقل حرك��ة من 10 س��رعات 
حصري في فئة رانجر. وستكون الس��يارة بنظام دفع خلفي أساسي 
مع توفر نظام دف��ع رباعي عند الطل��ب. من ناحية أخرى س��توفر 
“رانجر” العديد من ميزات الس��امة مثل مراقب��ة النقطة العمياء، 
والحفاظ على المس��ار، ومكاب��ح الطوارئ ومثبت الس��رعة ونظام 
اكتش��اف المش��اة. واختارت “رام” معرض ديترويت للكشف عن 
“بي��ك أب 1500” المطورة والم��زودة بمواد عالية الجودة تش��مل 
منفذ USB ونقطة اتصال Wi-Fi وأنظمة الس��امة مثل كاميرات 
360 درجة ومراقبة النقطة العمياء. وكان التطور األهم على صعيد 
المح��ركات التي أصبح��ت أكثر كفاءة وق��وة حيث يأت��ي المحرك 
األساس��ي س��عة 3.6 ليتر فئة V6 بقوة 305 حصان ومحرك 5.7 

ليتر فئة V8 بقوة 395 حصاناً.

Suv تزين المعرض
وفي فئة الس��يارات الرياضية متعددة المهامsuv، قدمت مرسيدس 
س��يارتها “ج��ي كاس 2019” الت��ي تعم��ل بنظ��ام دف��ع رباعي 
للعجات بسعة محرك 4 ليتر مع ش��احن توربيني مزدوج يولد قوة 
416 حص��ان و610 نيوتن/متر من عزم ال��دوران، كما تم تطوير 
وتحس��ين ماصات الصدم��ات في ط��راز ج��ي كاس 2019 عن 
نس��ختها في 2018، لتصبح قدرات هذه الس��يارة أفضل في اقتحام 
الط��رق الوع��رة، ولتتمكن م��ن الغوص بالمي��اه حت��ى عمق 70 
سنتيمتر. كذلك “فيات كرايسلر” قدمت سيارة الدفع الرباعي “جيب 
ش��يروكي 2019”، التي س��تطرح بثاث مح��ركات مختلفة منها 
محرك قياسي س��عة 2.4 لتر بقوة 180 حصان، ومحرك ثاني سعة 
2 ليتر رباعي االس��طوانات بش��احن توربيني بقوة 270 حصان، 
ومحرك ثالث سعة 3.2 ليتر بنتاس��تار فئة V6 بقوة 271 حصان. 
أما “فورد”، فقد أزاحت الس��تار عن نموذجها األخير من سيارات 
“إيدج” ك��روس أوفر التي تمنح قائد الس��يارة وال��ركاب مزيداً من 
الرفاهية. وجاءت الس��يارة بمح��رك توربيني بس��عة 2 ليتر وعزم 
250 حصاناً، وعلبة س��رعة أوتوماتيكية ب�8 مجاالت، كما زودت 
ب�6 وسادات هوائية، وأنظمة تحكم بالسرعة والثبات ومنع االنزالق 
على الطرق��ات، فضاً ع��ن أحدث أنظم��ة الص��وت والملتيميديا، 
إضافة إلى شاشات حديثة تساعد السائق على رؤية الخرائط وأنظمة 
السيارة.تحديد المواقع، وكاميرات تظهر ص��ور األماكن المخصصة لركن 
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سيارات “فورد” العادية إلى كهربائية
ق��ال رئي��س مجلس 
إدارة “فورد موتور” 
بيل فورد: إن الشركة 
االستثمارات  سترفع 
ال�م��ق������ررة ف����ي 
الكهربائية  السيارات 
كثي��راً، إل��ى حوالى 
11 م�ل�ي�����ار دوالر 
أميرك��ي بحلول عام 

2022، وان��ه س��يكون لديها 40 س��يارة هجي��ن وكهربائية ضمن 
طرزها.

أضاف: ان حجم االستثمارات الجديد أكبر كثيراً من الهدف المعلن 
من قبل، وهو 4.5 مليار دوالر أميركي بحلول عام 2020، بحسب 
مس��ؤولين تنفيذيين في “فورد”، ويش��مل تكلفة تطوير تصميمات 

خاصة بالسيارات الكهربائية.
وأوضح بيل فورد، أن الس��يارات العادية، التي تلقى رواجاً بالفعل، 
س��يتم تحولها إلى سيارات تعمل بالكهرباء، ليكون بالمقدور تحقيق 

نجاح متميز في هذا المجال.

أستون مارتن تحقق نمواً في المبيعات

أعلنت “أس��تون مارتن القابضة”، عن بيع 5,117 سيارة رياضية 
العام الماضي وسط طلب كبير على سياراتها من النموذج “دي.بي 
11” والسيارات الخاصة األخرى، بما في ذلك “فانكويش زاغاتو”، 

و“أستون مارتن فانتاج جي تي 8”.
وش��هدت المبيع��ات ارتفاعاً بنس��بة 58 % على أس��اس س��نوي، 
وتخطت حجم العرض الشامل )بارتفاع 38 %(. وتتوقع المجموعة 
أن تتجاوز عائداتها المعدلة قبل احتساب الفائدة والضريبة واالهالك 
واالس��تهالك طوال العام، ل�180 مليون جنيه إس��ترليني كحد أدنى 

على إيرادات تتخطى 840 مليون جنيه إسترليني.

نسخة عالية االداء من “ديفندر”

طرحت ش��ركة الند روڤر، نس��خة محدودة اإلصدار وعالية األداء 
من س��يارتها الش��هيرة “ديفندر”، حيث أعيد تصميم 150 نموذجاً 
منها مع تزويدها بمحرك من 8 أسطوانات احتفاًء بالذكرى السنوية 
السبعين لتأسيس الش��ركة. وتعتبر “ديفندر ووركس V8” النسخة 
األق��وى واألس��رع التي أنتجتها “الند روڤر” حت��ى اآلن، حيث تم 
تزويدها بمحرك سحب طبيعي للهواء مكون من 8 أسطوانات سعة 
5,0 ليت��ر، يول��د ق��وة 405 أحصنة مع ع��زم دوران 515 نيوتن/ 
متر وبناقل حركة أوتوماتيكي ZF من 8 سرعات. وتصل السرعة 
القصوى للس��يارة إلى 106 ميل في الساعة مع تسارع من 0 - 60 

ميالً بالساعة خالل 5,6 ثانية فقط.

الجيل الثاني من “فيلوستر”

أطلقت شركة هيونداي الكورية الجيل الثاني من سيارتها “فيلوستر” 
بطرازيها العادي و“فيلوستر توربو” خالل مشاركتها في معرض 

أميركا الشمالية الدولي للسيارات بمدينة ديترويت.
وتحافظ “فيلوس��تر” الجدي��دة على الطابع الفريد للس��يارة، ولكنها 
ش��هدت إعادة تصميم شاملة للداخل والخارج، وتحسينات في نظام 
ق��وة الحركة، فضالً ع��ن مجموعة من وس��ائل الترفيه واالتصال 
الجديدة والمحسنة. وخضعت السيارة في جزء كبير من عملية إعادة 
التصميم إلى تحسين األبعاد والنسب، فالشكل الجديد يعكس بوضوح 

صورة األداء الديناميكي المرّكز للسيارة.
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أحدث ابتكارات “نيسان”

كش��فت “نيس��ان” عن تقني��ة ثورية تمّكن الس��يارات م��ن تحليل 
وتفس��ير اإلشارات الصادرة عن دماغ السائق، مما سيعيد تعريف 

الكيفية التي يتفاعل بها الناس مع سياراتهم.
ويُتوقع لهذه التقنية التي يرمز لها ب�“B2V”، أن تسّرع من ردود 
أفعال الس��ائقين أثن��اء القيادة، وتجعل الس��يارات في عملية تكيّف 

متواصلة لجعل القيادة أكثر سالسة.
وتعد تكنولوجيا “التواصل بين دماغ السائق والمركبة”، أول نظام 
عل��ى مس��توى العالم، حيث يرتدي س��ائق المركبة جه��ازاً لقياس 
نش��اط موجات الدماغ، ومن خالل توقُّ��ع الحركة التي يعزم على 

اتخاذها، يمكن لهذه األنظمة تنفيذ اإلجراءات الالزمة.
عل��ى صعيد آخ��ر، أعلنت ش��ركتا نيس��ان و“DeNA” اليابانية 
للبرمجي��ات، عن خدمة التنقل الجديدة “Easy Ride” التي تعتمد 
عل��ى تكنولوجي��ا القيادة الذاتية، حيث س��يبدأ إج��راء االختبارات 
الميداني��ة ف��ي منطق��ة ميناتوميراي ف��ي يوكوهاما، ف��ي مقاطعة 

كاناغاوا باليابان في آذار/مارس 2018.
وته��دف الش��ركتان إلى دمج رؤية “نيس��ان” للتنقل الذكي، وذلك 
من خ��الل تطبيقات التكنولوجيا في مجال القي��ادة الذكية وتصنيع 
الس��يارات الكهربائية والس��يارات المتصلة بالش��بكات، مع خبرة 
“DeNA” في تطوير وإدارة خدمات التنقل الذاتي، عبر االستفادة 

من خبراتها في مجاالت اإلنترنت، والذكاء االصطناعي.

BMW X7 “ما قبل التصنيع”

 BMW X7 بدأ إنتاج أول طرازات “ما قبل التصنيع” من س��يارة
الرياضي��ة الجديدة في مصنعها في س��بارتنبرغ، الواليات المتحدة 
األميركية. وبدأ العد التنازلي لالثني عشر شهر األخيرة المؤدية إلى 
تقديم الس��يارة المنتجة للس��وق العالمي في نهاية عام 2018. وقبل 
ذلك، ستخضع السيارة الختبارات مختلفة في ظل ظروف التشغيل 
قد تكون أحياناً متطرفة. ويتم تس��ليم الطرازات التي يتم بناؤها في 
مصنعها سبارتنبرغ إلى أخصائيي قسم التطوير، الذين يطلبونها من 
أجل المطابقة والتس��جيل، وكذلك ألغراض االختبار المتنوعة مثل 
اختب��ارات التحمل واختبارات القيادة في ظل الظروف القاس��ية في 
المناطق الصحراوية في “وادي الموت” Death Valley أو على 

منحدرات اسكندينافيا المغطاة بالثلوج والجليد.

مركبة بقالة ذاتية القيادة !
أطلقت شركة Robomart، مركبة كهربائية ذاتية القيادة، يمكنها 
توفير بديل لمتاجر البقالة التقليدية وتوصيلها للمنازل، حيث تسمح 
ه��ذه المركبات المتنقلة للمس��تهلكين اختي��ار منتجات طازجة من 
أم��ام منازلهم م��ن دون الحاجة للذهاب إلى األس��واق أو لخدمات 

التوصيل.
وأوضحت الش��ركة بأن هذه الس��يارات ذاتية القي��ادة يمكن طلبها 
بتطبيق هاتف بش��كل يس��ير كي تبدو كس��وق متنقل يتحرك، وفقاً 
لبرنامج Nvudia. كما أنها وسائل نقل رخيصة التكلفة والتشغيل 

مقارنة بخدمات التوصيل العادية.
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سيارات كهربائية سعودية - يابانية
وقعت الشركة 
الس�����ع�ودية 
للكهرباء اتفاقاً 
مع ش����ركات 
ط��وك��ي������و 

للكهرباء )تيبكو( ونيس��ان موتور وتكاوكا توكو اليابانية لتنفيذ أول 
مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية. وبموجب االتفاق، سيتم إنشاء 
محطات للشحن السريع يمكن من خاللها شحن السيارات الكهربائية 
في 30 دقيقة، وستستعير “السعودية للكهرباء” 3 سيارات كهربائية 
من نيسان بينما س��تزود تيبكو وتكاوكا توكو الشركة السعودية ب�3 

شواحن سريعة. ولم تذكر السعودية للكهرباء إطاراً زمنياً للخطة.

رينز يتسلم قيادة “أودي سبورت”
يس��تعد لتس��لم منص��ب الرئي��س 
 Audi Sport التنفي��ذي لش��ركة
GmbH ماي��كل يولي��وس رينز 
)60 عاماً( خلفاً لستيفان وينكلمان 
)53 عام��اً( ال��ذي م��ن المق��رر 
أن يتقل��د منص��ب رئيس ش��ركة 
بوغات��ي. وتعد “أودي س��بورت 
ج��ي إم بي إت��ش”، التي تتخذ من 
مدين��ة نيكارس��ولم األلمانية مقراً 
لها، شركة تابعة ومملوكة بالكامل 

لشركة “أودي إيه جي”.

شعار جديد لسيارة “ميني”
ي�خ�ت�����زن 
ه�����ر  ج��و
اله��وي������ة 
الجدي������دة 
لع��الم�����ة 
“م�ي�ن���ي” 

وعي��اً بالقيم التقليدي��ة جنباً إلى جنب مع روح التطور المس��تقبلي 
المنح��ى. ويتخ��ذ التعريف الحالي للش��عار المألوف عالمياً ش��كل 

تصميم مخفض يركز على األساسيات. 
ذا الش��عار الجديد سوف يكون موجوداً على جميع طرازات ميني 

الحالية بدءاً من شهر آذار/ مارس 2018 فصاعداً.

أفضل شاحنة في أميركا الشمالية
ح�ص�����دت “لينك�����ون 
نافيجيت��ر” الجديدة كلياً، 
لق��ب أفضل ش��احنة في 
أمي��ركا الش��مالية، وهي 
المرة األولى التي تحظى 
فيها مركبة من “لينكون” 

بش��رف الفور به��ذا اللقب المرموق بعد 24 س��نة على إطالق هذه 
الجائ��زة. وحظيت “لينكون نافيجيتر” 2018 بهذا الش��رف متفّوقةً 
على “ش��يفروليه كولورادو ZR2” و“فورد إكسبيديش��ن” الجديدة 
كلي��اً، لتحصد ه��ذه الجائزة التي تم تقديمها خ��الل معرض أميركا 

الشمالية الدولي للسيارات للعام 2018.

“أودي” تحقق رقمًا قياسيًا
مجموع��ة  نجح��ت 
أودي األلماني��ة ف��ي 
رفع س��قف مبيعاتها 
العالمية للسنة الثامنة 
عل��ى التوالي، وذلك 
رغ��م تقلب��ات األداء 
ف��ي النص��ف األول 

من العام الماضي، محققة رقما قياس��يا آخر مع تسليم 1,878,100 
مركبة بزيادة بلغت 0.6 في المئة عن عام 2016. وتمكنت العالمة 
التي تتخذ من الحلقات األربع شعاراً لها من تخطي أرقام البيع لعام 

2017 في كل من أسواقها الرئيسية الثالث بنمو بلغ 7.8 %.

باناسونيك للسيارات في الس فيغاس
قامت شركة باناسونيك، 
بع��رض س��يارة دف��ع 
رباع��ي جدي��دة تض��ّم 
شاش��ة  نظ��ام  أح��دث 
الع��رض الثنائي��ة م��ن 
إضافةً  “باناس��ونيك”، 

إلى شاش��ة العرض على الزجاج األمامي HUD، باالضافة الى 3 
نماذج من الجيل المقبل ألنظمة قمرة القيادة المقصورة بهدف مواكبة 
التطورات في مجال الس��يارات المتوقعة على م��دى العقد المقبل، 
وذلك خالل معرض اإللكترونيات اإلس��تهالكية CIS لعام 2018 

في الس فيغاس.
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بيكيه الرابع في سباق مراكش

حصد س��ائق فريق “باناس��ونيك جاكوار للسباقات”، نيلسون بيكيه 
االبن المركز الرابع في سباق مراكش ضمن سلسلة بطولة “إيه بي 
بي فورموال إي” التي ينظمها االتحاد الدولي للسيارات، وذلك على 
حلبة موالي الحسن العالمية لس��باق السيارات. وبدأ سباق مراكش 
بحل��ول بيكيه في المركز الس��ابع وزميله ميت��ش إيفانز في المركز 
التاسع، وتمكن السائقان من إحراز تقدم جيد منذ المراحل األولى من 
السباق. وأنهى فريق “باناسونيك جاغوار” السباق بالمركز الرابع 
في كل من ترتيب الس��ائقين وترتي��ب الفرق في بطولة “إيه بي بي 

فوموال إي”، فضالً عن فوز بيكيه بكأس جائزة فيزا ألسرع لفة.

Bentayga V8 من “بنتلي”

سيارات حسب الطلب من رولز-رويس

 ،Bentayga طرحت بنتلي نس��خة أكث��ر رياضية من س��يارتها
وزودتها بمحرك البنزين V8 س��عة 4 ليترات بالشاحن التوربيني 
التوأمي والذي يجمع بين القّوة الهائلة والكفاءة المذهلة باس��تهالك 
الوق��ود)11.4 ليتر/100 كلم، 24.8 ميل/الغالون مجّمعة(، ويولد 
542 حصان��اً مما يمنح المركبة س��رعة قصوى تبل��غ 290 كلم/
الس��اعة، والقدرة على التس��ارع من نقطة الثب��ات إلى 100 كلم/

الساعة خالل 4.5 ثواني.
ويحت��ل الطراز الجدي��د Bentayga V8، موقع��اً محورياً ضمن 
مجموع��ة Bentayga، وه��و يم��زج الفخام��ة الراقية م��ع القّوة 

وإمكانات االستخدام المتعدّدة والقدرات الرياضية الفائقة.

كش������ف��ت 
“رول�����ز-

روي��������س 
م��وت������ور 
كارز”، عن 
مجم�وع����ة 
س����ي�اراتها 
الف�اره������ة 
لمصمم���ة  ا

حس��ب الطلب من خالل قسم بيس��بوك للتصميم. وكان عام 2017 
عاماً هاماً جدّاً بالنس��بة للعالمة البريطانية العريقة والس��يّما قس��م 
“بيس��بوك” الذي شهد مستويات جديدة لم يسبق لها مثيٌل في تاريخ 

العالمة أي منذ 114 سنة.
وقالت الش��ركة: إن  كّل س��يارة تقريباً  تغادر دار رولز-رويس في 
جودوود - إنكلترا، هي سيارة مصّممة حسب الطلب ضمن برنامج 
بيس��بوك، والذي يضم نخبة من المصّممين والمهندسين والحرفيين 
في مركز التميّز الخ��اص بالعالمة، حيث يتّم تنفيذ تمنيات العمالء 

األكثر تميّزاً في العالم.

“Q انسبيريشين” من “إنفينيتي”
كشفت شركة إنفينيتي عن سيارتها التجريبية إنفينيتي Q انسبيريشين 
في معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات 2018. وتتميز السيارة 
الجدي��دة بمح��رك VC - تيرب��و االبداعي، وتقنيات القي��ادة الذاتية 
المتطورة، ومقصورة داخلية تركز على راحة المستخدمين. ويشمل 
المظهر الخارجي تصميماً مدمجاً بأبعاد ديناميكية. وتمثل الس��يارة 
التجس��يد األول “للغة” الهيكل الخارجي الجديد لمرحلة المحركات 
المتقدم��ة. وُزودت الس��يارة بمحرك VC - تيرب��و الذي يجمع قوة 
مح��رك البنزين بش��احن التيربو مع كفاءة عزم ال��دوران للمحرك 
الهجين أو محرك الديزل، ويقوم على نحو متواصل بتحويل وضبط 

نسبة الضغط لرفع مستوى الطاقة والكفاءة في استهالك الوقود.
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تكنولوجيا التعلم اآللي لتوفير المستوى المطلوب 
مللن الخصوصية فللي بيانات العمللاء وعمليات 

مراقبة العامة التجارية.

تالشي مخاوف العالمات التجارية
ووفقللاً للتقريللر، فللإّن IDC تعتقد بللأن مخاوف 
العامات التجارية ستتاشللى تدريجياً مع انتشار 
التعلللم اآللللي ورسللوخه فللي اإلعانللات علللى 

اإلنترنت.
ويتوقع بأّن يصبح التعلم اآللي أكثر انتشللاراً عبر 
جميع عناصر سلسلللة توريد صناعللة تكنولوجيا 
اإلعانات على مدى الخمس سللنوات المقبلة إلى 

العام 2022.
ويضيف ديريك: “سلليكون الللذكاء اإلصطناعي 

طفرة للتعّلم اآللي في إنتاج المحتوى اإلبداعي

كّلفت شركة كريتيو S.A، شركة IDC الرائدة إلجراء دراسة بحثية دولية لمعرفة التأثير الحالي والمستقبلي 
لتطبيق تقنية التعلم اآللي على اإلعالنات اإلبداعية.

وتم نشر نتائج التقرير تحت عنوان “هل بإمكان اآلالت أن تكون مبدعة”؟ كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم 
في تحويل عمليات تخصيص التسويق ومالءمته.

المبرمج،  اإلعالنات  أن تنجم عن استخدام محتوى  التي يمكن  والتحديات  الدوافع  على  أيضاً  الضوء  وسّلط 
وكشف عن الفوائد الكبيرة للتعلم اآللي وقدرته على تحويل مستقبل اإلعالنات والنهج اإلبداعية عبر تقديم 

التخصيص اإلبداعي الشامل.

وقد وجدت الدراسة بأن المسّوقين اليوم قد 
أصبحللوا يقبلون على المحتوى اإلبداعي 
الذي تنتجلله اآلالت أكثر عللن المحتوى 
اإلبداعي الذي ينتجه البشللر، ويخططون 
السللتخدام اآلالت ألتمتة تسليم المحتوى 
اإلبداعي الشللخصي في اإلعانات على 

اإلنترنت للمستهلكين من األفراد.
ويعتقد 64 % من المسوقين بأّن الرسائل 
الشخصية  المستهدفة وإظهار اإلعانات 
خللال اللحظة تعد من بيللن مناطق النمو 
الرئيسللية التي يمكن فيهللا لآلالت تحقيق 
فوائد جّمة للشركات بشكل فعّال ومستمر 

بحلول العام 2020.

التسويق واإلعالنات
مللن جانبه، علّللق المدير العام لألسللواق 
الناشللئة لدى كريتيو، ديرك هينكة، قائاً: 
“في الوقت الذي تسلللتمر فيه التكنولوجيا 
الذكيللة مثللل تحليللل البيانللات واألتمتللة 
والتعلم اآللي في اإلزدهار، فإّن التسللويق 
واإلعانات ستشللهد تحوالً ديناميكياً آخر 
من شأنه أن يغير طبيعة هذه الصناعات”.

أضللاف: “أّن التعلم اآللللي والتخصيص 
اآللي سيصل في نهاية المطاف إلى نقطة 
تكون فيهللا هذه الوظائف مّوحدة بصورة 
كافيللة ألتمتللة إنتللاج المحتللوى وتقديمه 

للمستهلكين خال اللحظة”.
وعلى الرغم من أن المسّوقين على دراية 
تامة بفوائللد وقيمة التعلللم اآللي، خاصة 
فللي مللا يتعلللق بالتخصيللص، إالّ أّن قلّة 
يسللتخدمونه حالياً من أجللل ذلك. ويعود 
ذلللك إلى افتقللار الخبرة وعللدم الثقة في 

منتشللراً بصورة متزايدة خال المستقبل 
وفاعاً فللي االقتصاد العالمللي أكثر من 
أي وقللت مضى. وبالتالللي فإّن من المهم 
جداً أن تبدأ الشللركات بالتفكير في الزخم 
الذي يعزز من تطور هذه التقنيات وكذلك 
اإلتجللاه الذي تسللير فيه مللن أجل وضع 
اسللتراتيجيات نمللو مللن شللأنها أن تدفع 
القدرة التنافسللية والربحيللة، واألهم من 

ذلك المشاركة في العصر الرقمي.

اإلنفاق على الذكاء اإلصطناعي
ويتوقللع التقرير بللأّن اإلنفاق على برامج 
الللذكاء اإلصطناعللي من أجل التسللويق 
والشللركات في هذا المجال سينمو بمعدل 
نمو تراكمي سريع )CAGR( جداً يصل 
إلللى 54 % عالميللاً، أي أنه سللينمو من 
360 مليللون دوالر في عللام 2016 إلى 
ما يتجاوز 2 مليار دوالر أميركي بحلول 

عام 2020.
إّن اعتمللاد تقنيات التعلم اآللي في األتمتة 
والمحتوى اإلبداعي الشخصي المستهدف 
فضاً عن توليده، تمثللل المرحلة المقبلة 
فللي التحللول. وهذه السللمات هللي التي 
ستضاعف من فرص العامات التجارية 
فللي االحتفاظ بالعماء وتللرك قيمة تدوم 
مللدى العمللر )LTCV( تضمللن تدفللق 

العائدات واألموال.
وإذا ما تّم اسللتغالها بالصورة المائمة، 
هللذه  بتبنللي  يقومللون  مللن  أول  فللإّن 
التكنولوجيا سيحظون بمحرك قوي للنمو 
مؤسساتهم في العالم الرقمي.المسللتدام من شللأنه أن يعزز من تنافسية 

ديرك هينكة



جديد إعالم

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2018

“ستارزبالي” ضمن تطبيقات “إل جي”
أع��ل��ن���������ت 
“ستارزبالي”، 
مش��اهدة  خدمة 
ى  لمح�ت�������و ا
التلف�زي�ون�����ي 
الترفيهي حسب 
الطل���ب ف�����ي 
منطقة الش���رق 
األوسط وشمال 
أفريقي��ا، ع���ن 
ش����راكتها م�ع 

“إل ج��ي” لتضم أح��دث تطبيقاتها إلى قائم��ة التطبيقات المتوفرة 
عل��ى شاش��ات تلفزي��ون “إل ج��ي” الذكي��ة، األمر الذي يس��مح 
للمش��تركين االس��تمتاع بمش��اهدة باقة مميزة من أف��الم هوليوود 

وبوليوود، ومسلسالت تلفزيونية عديدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح المشترك تجربة مشاهدة تجمع بين تقنية 
4KUHD ودقة HD مع س��هولة االستخدام والتصفّح والبحث، ما 

يضمن االرتقاء بالترفيه المنزلي ألعلى المستويات.

األفالم المرشحة لجوائز األوسكار
ز  ت��ع�����ز
 O S N
من مكانتها 
ة  لمتمي��ز ا
كش����ب�ك�ة 
ت�رف�ي������ه 
رائ���دة في 
منط�ق�����ة 
الش�����رق 

األوسط وشمال إفريقيا، من خالل عرض مجموعة من أبرز األفالم 
المرشحة لجوائز األوس��كار حصريا لزبائنها، حيث يمكن لعشاق 
 The Shapeو Get Outو Dunkirk السينما مشاهدة أفالم مثل
 Three Billboards Outside Ebbingو of Water

وMissouri قبل انطالق فعاليات حفل توزيع الجوائز.
وس��يتم ب��ث حفل توزيع جوائز األوس��كار مباش��رة وحصرياً في 
المنطق��ة عب��ر قن��اة OSN Movies HD ي��وم 5 آذار/م��ارس 
2018، إضافة إلى متابعة أهم فعاليات السجادة الحمراء وحضور 

النجوم والمرشحين قبل بدء الحفل.

“إن ذا فيد” أفضل فيلم ناطق باألجنبية

 )In the Fade( ”ف��از فيلم المخرج األلماني فاتح أكين “إن ذا فيد
بجائ��زة اختيار النقاد في الواليات المتحدة في فئة أفضل فيلم ناطق 
بلغة أجنبية. وتنافس الفيلم األلماني مع أخرى، منها السويدي الساخر 
“ذا سكوير” من إخراج روبن أوستلوند، والكمبودي “فيرست ذي 
كيلد ماي فازر” من إخراج أنجلينا جولي، والفيلم الفرنس��ي “120 
بيتس بير منيت” من إخراج روبن كامبيلو. وتسلمت ديان كروغر، 

التي جسدت دور البطولة في الفيلم، الجائزة في سانتا مونيكا.
على صعيد آخر فاز أكين بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع 

جوائز غولدن غلوب.

H&M تعتذر بسبب إعالن عنصري
أث��ارت ص��ورة إعالنية 
نشرتها ش��ركة “آش إي 
الس��ويدية   H&M إم” 
للمالب��س عاصف��ة م��ن 
الالذع�����ة  االنتق����ادات 
عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتم�اع����ي، ح�ي����ث 
اعتب�ره����ا كث�ي������رون 
“عنصري�ة” ألنها تظهر 

طفال صاحب بشرة سوداء وهو يرتدي سترة كتب عليها “أروع قرد 
في الغابة”. وأطلق ناشطون وجمعيات حقوقية وفنانون حملة عنيفة 
ضد ش��ركة المالبس الجاه��زة، مما أجبر األخي��رة على االعتذار 
وسحب اإلعالن المسيء والعنصري، لكّن المنتقدين لم يكتفوا بهذا 
االعتذار. فقد راحوا مجدداً يشنون حملة تشهيرية بحق الشركة بنشر 
صورة أخرى، لطفل أبيض البشرة ، ُكتب على قميصه “الخبير في 
البقاء على قيد الحياة” تتوسطه صورة لحيوان النمر. وأجرى هؤالء 
مقارن��ة بين الصورتي��ن )القرد والنمر(، وبي��ن العبارتين، معيدين 

التأكيد على عنصرية الشركة السويدية.
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حملٍة إعالنية “لكالفن كالين جينز”
أعلن��ت ش��ركة كالف��ن كالي��ن، 
عن حملته��ا اإلعالني��ة العالمية 
متع��ددة الوس��ائط “كالفن كالين 
جين��ز”. ويض��ّم أح��دث فصل 
من ه��ذه الحملة الجدي��دة، الذي 
ت��م تصوي��ره من قب��ل المصّور 
الفوتوغراف��ي ويل��ي فانديربير، 
األخوين عارض��ي األزياء كايا 
جيربر وبريسلي جيربر. وتميّز 

العارض��ون بارتداء موديالٍت أساس��ية من “كالف��ن كالين جينز” 
المتوافرة في المتاجر وعبر شبكة اإلنترنت حالياً.

كويا دبي يستضيف معرض فالينتيني
يستضيف كويا دبي، 
البيروف��ي  المطع��م 
المتف��رد ف��ي دب��ي، 
هي��رو  مع��رض 

اديكتد للفنان اإليطالي لوكا فالينتيني لغاية 26 مارس/آذار2018. 
وح��رص فالينتين��ي خالل المعرض على اس��تخدام أش��هر أغلفة 
الصح��ف والمج��الت وأع��اد إنتاجه��ا بلمس��ات فني��ة معاصرة، 
ولمح��ات من فنون الش��ارع، كما تأثرت هذه األعمال بالمدرس��ة 
التعبيري��ة األلماني��ة. ويخاطب الفنان اإليطال��ي في هذا المعرض 
األثر الكبير الذي أحدثته وس��ائل اإلع��الم الجماهيرية والتواصل 

االجتماعي على حياة األفراد والمجتمعات.

نينتندو تنتج فيلما لـ“سوبر ماريو”
ش�����رك�ة  قال����ت 
ألع���اب الفيدي�����و 
الياباني��ة نينتن����دو 
إنها س���تتعاون مع 
شركة )اليومينيشن 
 ) ت�ي�ن�م�ن��ت ن�ت�ر ا
إلنت��اج  األميركية 
للرس�������وم  فيل���م 

المتحركة باس��تخدام ش��خصيات لعبتها الشهيرة )س��وبر ماريو(. 
والفيلم جزء من جهود الش��ركة الياباني��ة لتنويع مصادر عائداتها 

حيث تعتمد أرباحها بشدة على أجهزة ألعاب الفيديو.

تعاون بين مطارات دبي و“آي تي بي”
ف��ي خط����وة ه���ي 
األولى م�ن نوعه��ا، 
تتع��اون م�ط���ارات 
م��ع مجموعة  دب��ي 
آي تي بي اإلعالمية 
إلط��الق مش����روع 
“تاي��م أوت دي إكس 
ب��ي”، وه��ي عالمة 
تجاري���ة إعالم�ي���ة 
س�����ت��وف��ر  جدي�دة 
بدورها فرصة هامة 

إلش���راك 89 مليون مس��افر عبر مطار دبي الدولي س��نوياً.
وبدءاً من ش��باط/فبراير 2018، فإّن المسافرين الذين يمرون عبر 
جميع مباني مطار دبي، سيستفيدون من فرصة التعرف على أحدث 
الع��روض التي تقدمها منافذ الطعام والمح��الت التجارية في وقتها 
الفعل��ي، باإلضافة إل��ى إمكانية التعرف على التجارب واألنش��طة 
الترفيهية المتاحة، عبر التطبيق الجديد Time Out DXB والمجلة 

الشهرية التي تحمل االسم ذاته.

السعودية تصدر تراخيص دور السينما

أعلنت وزارة الثقافة الس��عودية عن ب��دء إجراءات منح تراخيص 
إلنش��اء دور للس��ينما في المملكة، للمرة األولى منذ أكثر من 35 
عاماً عل��ى منعها. وأوضحت ال��وزارة، أن الهيئة العامة لإلعالم 
المرئي والمس��موع تنظر في من��ح تراخيص في هذا الصدد، وأن 
م��ن المرج��ح أن تفتح أولى دور الع��رض أبوابها في آذار/مارس 
2018. وأك��دت الوزارة، أن محتوى العروض س��يخضع للرقابة 
وفق معايير السياس��ة اإلعالمية للمملكة، وأن العروض ستتوافق 
م��ع القيم والثواب��ت المرعية، بم��ا يتضمن تقدي��م محتوى مثري 
وه��ادف ال يتعارض مع األحكام الش��رعية وال يخل باالعتبارات 

األخالقية في المملكة.
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رئيس تنفيذي لـ“فيليبس”
أعلن��ت ش��ركة روي��ال 
فيليبس، الش��ركة الرائدة 
م�ج����ال  ف���ي  عالمي���اً 
الصحي��ة،  التكنولوجي��ا 
عن تعيين أوزلم فيدانشي 
تنفيذي��اً لعمليات  رئيس��اً 
الش����رق  الش���ركة ف�ي 

األوسط وتركيا.
وم��ن المتوقع أن تواصل فيدانش��ي قيادة أهداف الش��ركة ونموها 
اإلجمال��ي في جميع أنح��اء المنطقة. وفي دورها الجديد، س��وف 

تكون مسؤولة عن 16 بلدا.

Visa تعين رئيسًا اقليميًا جديداً
عين��ت ش��ركة Visa، أن��درو توري 
في منصب الرئي��س اإلقليمي لمنطقة 
وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا، في مقر الشركة في دبي.
وسيش��رف توري، الذي تولى س��ابقاً 
مس��ؤولية أعم��ال Visa ف��ي منطقة 
عل��ى  الصح��راء،  جن��وب  أفريقي��ا 
عمليات الش��ركة بأكث��ر من 90 دولة 

في وس��ط أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا، وس��يكون مسؤوالً 
مباش��رة أمام الرئيس العالمي للشركة ريان ماكنيرني. كما سينضم 

.”Visa�إلى “لجنة العمليات العالمية ل

مقّدم يقود نشاط “بوز ألن هاملتون”
أعلنت ب��وز ألن هاملت��ون عن ترقية 
سهيل مقدّم الى منصب نائب الرئيس 
التنفيذي لقيادة النشاط الشامل للشركة 
في الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا، 
معززة رؤيتها في إحداث تأثير إيجابي 
على عمالئها والمجتمعات التي تعمل 
فيها اقليمياً. وسيعزز مقدّم الدعم الذي 
تقدّمه بوز أل��ن هاملتون لعمالئها من 
القطاعين العام والخاص. وستتيح هذه 

الخدمات حّل بعض من أصعب التحديات التي يواجهونها، وتتضمن 
استراتيتجية األعمال واالبتكار الرقمي والقدرة على التغيير.

لي موريس في “أتكينز”
عينت شركة أتكينز، التابعة لمجموعة 
“إس إن سي - الفالين” رئيساً لشؤون 
الهندسة المعمارية في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا لي موريس.
وكان��ت “إس إن س��ي - الفالين” قد 
اس��تحوذت على ش��ركة “دبليو إس 

أتكينز” في تموز/يوليو 2017.
وفي إطار مسؤولياته الجديدة، سيتولى 
موري��س إدارة فريق م��ن مخططي 

المدن والمصممين المتخصصين في مجاالت متعددة على رأس��ها 
الهندسة المعمارية لإلشراف على مشاريع الشركة في المنطقة.

 مديرة للموارد في “هيلتون” أبوظبي
عيّن��ت فنادق هيلتون أبوظبي ياس��مين 
فاروق بمنصب مديرة الموارد البشرية 
لفندقي العالم��ة التجاري��ة العالمية في 
إم��ارة أبوظب��ي ومدينة العي��ن، حيث 
س��تكون مس��ؤولة عن تخطيط الموارد 
البش��رية وس��تعمل عل��ى تطوير خطة 
لمنح التعويضات وتقديم مزايا تنافس��ية 

في قطاع الضيافة في السوق المحلية.
وتتمتع ياس��مين بخبرة م��ا يقارب 20 

عاماً في مجال إدارة ووضع اس��تراتيجيات الموارد، إضافة للخبرة 
الواسعة والمعرفة العميقة في شؤون الضيافة الفندقية.

رئيس جديد لـ“غروندفوس”
غروندفوس،  ش��ركة  عيّن��ت 
الرائدة في صناعة المضخات، 
أوكاي باروتك��و ف��ي منصب 
نائب الرئيس األول للمجموعة 
اإلقليم��ي  اإلداري  والمدي��ر 
للش��ركة ف��ي ش��رق أوروب��ا 
وغرب آسيا والشرق األوسط 

وأفريقيا. وس��يقود أوكاي، الذي كان نائب الرئيس األول للمجموعة 
والمدير اإلداري اإلقليمي ألس��واق آس��يا والمحيط الهادئ منذ عام 
2015، قبل توليه منصبه الجديد، أعمال الش��ركة في أكثر من 80 

بلداً، كما سيشرف على فرص نمو الشركة وتوسعها في المنطقة.
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المجلس اللبناني للسيدات القياديات
أطل��ق رئي�س 
اتحاد الغ��رف 
ن�ي�����ة  للب�ن�ا ا
رئي�س غرف��ة 
بيروت وجب�ل 
لبن��ان محم��د 

 Women Leaders( ش���قير المجلس اللبناني للسيدات القياديات
council of Lebanon( التاب��ع التح��اد الغرف وغرفة بيروت 
وجبل لبنان. وعقدت الهيئة التأسيسية للمجلس اجتماعاً برئاسة شقير 
تم خالله انتخاب الهيئة االدارية للمجلس الذي ستتولى رئاسته السيدة 

مديحة رسالن.

MTN تطلق “ليرتنا بتحكي”
 MTN أطلق���ت 
س��ورية عرضها 
الممي��ز للخطوط 
المس����بق�ة الدف�ع 
الجدي��دة، وال�ذي 
بموجب��ه تصب��ح 
تعرف��ة الميغ�ا أو 

الدقيق��ة ب�“ليرة” واحدة فق��ط، حيث يضم العرض باقات مكالمات 
وإنترن��ت في آن واحد للخطوط المس��بقة الدفع الجديدة، ويس��تفيد 
جميع المش��تركين من العرض لمدة ثالثة أش��هر من تاريخ شراء 

الخط وتفعيله.

الجمعية اللبنانية للرأسمال الجريء

ت��م اط��الق الجمعي��ة اللبنانية للرأس��مال الجريء ولالس��تثمارات 
الخاص��ة، التي ضمت عدداً من المتخصصين الناش��طين في إدارة 
االس��تثمارات في لبنان، به��دف ايجاد إطار لتب��ادل األفكار وطرح 
سياس��ات إدارية للقطاع وايجاد هيكلية تهدف الى تمثيل هذا القطاع 
تج��اه الغير. وتضم الجمعية 11 عضواً مؤسس��اً، هم أعضاء هيئتها 
االدارية وقد انتخب مارون شماس رئيساً وهنري عسيلي نائباً للرئيس.

“بنك الشام” إلى مبنى جديد
أعل��ن بن��ك الش��ام 
انتق��ال فرع��ه في 
مدين��ة حم��اة إل��ى 
في  الجديد  موقع��ه 
القوتل��ي  ش��ارع 
وس��ط مدينة حماة، 
م��ع مطل��ع الع��ام 

الجاري 2018.
الخطوة  وتأتي هذه 

تطبيقاً لخطة البنك القائمة على االنتشار الجغرافّي المدروس، وتوّزع 
الفروع في األماكن الحيوية، تلبيةً لمتطلبات وراحة العمالء.

“األولى” تطلق برامج تدريبية
أطلق�ت األولى 
ي�����ب  ر ل�ل�ت�د
واالس�تشارات 
ل  ح��ل��������و و
ل،  ألع�م�����ا ا
ال�خ�ط����������ة 
الت�دري�ب�ي������ة 

السنوية لعام 2018 التي تتضمن )148( برنامجاً تدريبياً منها )48( 
في المس��ار اإلداري و)100( في المسار التخصصي. وتهدف هذه 
البرامج، والتي يتوقع أن يشارك فيها نحو )4000( موظفاً وموظفة 

من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إلى رفع كفاءة الموظفين.

“بنك الشام” أفضل بنك إسالمي
حص��ل بن��ك الش��ام عل��ى 
جائزة “أفضل بنك إس��المي 
في س��ورية لع��ام 2017”، 
 International من  مقدّمة 
 ،Finance Magazine
كإحدى الجوائز التي تمنحها 

المجلة للبنوك والمؤسس��ات المالية المتميزة حول العالم، وذلك في 
فن��دق أب��راج اإلمارات بدب��ي، بحضور عدد من رؤس��اء ومدراء 
البنوك والمصرفيين على المس��تويين العربي والعالمي، حيث تسلّم 
الرئيس التنفيذي للبنك، أحمد يوس��ف اللح��ام، الجائزة معتبراً إياها 

تتويجاً لنتائج البنك لعام 2017.
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فندق ديوكس دبي يفوز بجائزة
ف��از فن��دق ديوك��س دبي 
ف��ي نخلة جمي��را بجائزة 
 )Snail of  Approval(
م��ن مؤسس��ة “س��لو فود 
دبي”، وهي الجائزة التي 
تس��لط الضوء على أبرز 
منتجي األغذية والمطاعم 
الت��ي تعتمد الممارس��ات 

الصديقة للبيئة. ويجب أن يكون الفائز بهذه الجائزة التي تم إطالقها في 
دبي عام 2015، مستوفياً لشرط أساسي، وهو أن يكون 50 %على 

األقل من موظفيه أعضاء في مؤسسة سلو فود إنترناشونال.

وسام اإلستحقاق الذهبي لـ“عاشور”
مجل��س  رئي��س  ن��ال 
ادارة فينيسيا بنك، عبد 
الرزاق عاشور، وس��ام 
الذهب��ي  اإلس����تحق�اق 
خ��الل حف��ل تكري����م 
الفائزين بجائزة “النسر 
العربي الس��تراتيجيات 
 ”2017 العامة  اإلدارة 

على مستوى المنطقة والتي نظمتها “أكاديمية تتويج” لجوائز التميّز 
في المنطقة العربية في دبي. وتقلد رئيس مجلس اإلدارة “الوش��اح 

الملكي” في مجال القيادة الحكيمة مع شهادة في التميّز.

“ميناكورب” تتصدر في ناسداك دبي
وفق��اً للبيانات الرس��مية 
الص��ادرة ع��ن بورصة 
“ناس��داك دب��ي”، ق��ال 
لشركة  التنفيذي  الرئيس 
“مينا كورب”، فتحي بن 
قريرة: “كن��ا على مدى 
السنوات الخمس األخيرة 
الش��ركة رق��م واحد في 

س��وق دبي المالي من بين 49 ش��ركة منافسة أخرى. واليوم، نفخر 
بتحقيقنا نجاح جديد واحتاللنا المرتبة األولى أيضاً في سوق مشتقات 

األسهم في بورصة ناسداك دبي وللسنة الثانية على التوالي”.

منصب الرئيس لديفيد كريسماس
أعلنت سلس��لة توريد “دي إتش إل” 
بر الصين الرئيسي وأوروبا والشرق 
األوس��ط وأفريقيا، ع��ن ترقية ديفيد 
كريسماس لمنصب الرئيس التنفيذي 

لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
ويجلب ديفيد لمنصب��ه الجديد خبرة 
جمعها بع��د انضمامه للش��ركة عام 

2004 كمدير لعالقات العمالء.
وسيترأس بدوره الجديد وضع االستراتيجيات الشاملة لسلسلة توريد 
األعمال والفريق اإلداري المباشر، في حين سيشرف على العمليات 

واألنشطة التجارية لضمان تقديم خدمات ذات جودة متسقة.

شميتز مديراً تنفيذيًا لـ“نيسان”
أجرت ش��ركة نيس��ان تغييرات في 
اإلدارة التنفيذية العليا في المنطقة، 
ش��ملت تعيي��ن يورغن ش��ميتز في 
منص��ب المدير التنفيذي ل�“نيس��ان 
الش��رق األوس��ط”، بينما تم تعيين 
مارك��وس ليث في منص��ب المدير 
التنفي��ذي لعالمة “إنفنيتي الش��رق 

األوسط”.
ويحظى ش��ميتز بخب��رة تمتد ألكثر 

من 25 عاماً في صناعة الس��يارات، وس��وف يكون مسؤوالً بشكل 
مباشر أمام رئيس “نيسان الشرق األوسط “ كاليانا سيفانانام.

إعادة إطالق عالمة غلف بتروكيم
أطلق��ت مجموعة غل��ف بتروكيم، 
الش��ركة المتخصصة ف��ي تصنيع 
منتج��ات وتوري��د خدم��ات الطاقة 
المتكاملة، هويتها المؤسسية الجديدة 
- جي بي غلوبال - لتعكس ما تتميز 
به المؤسس��ة م��ن حض��ور دولي 
متس��ارع النم��و. وتغطي “جي بي 
غلوب��ال”، التي تق��در قيمتها بعدة 

مليارات من الدوالرات، النمو الكبير الذي حققته الش��ركة مع عدة 
مسارات أعمال مكملة توفر حلوالً متكاملةً تلبي احتياجات العمالء 

عبر سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الطاقة.
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يتزامن ملتقى رجال وس��يدات األعمال منذ انطالقته األولى في عام 2007 
م��ع المع��رض الدولي لخدم��ات الش��ركات ورج��ال األعمال س��يرفكس، 
ويحقق في ش��كل دائم لقاء عمالقة االقتصاد والصناعة والمستثمرين العرب 
واألجانب لتبادل الخدمات واألفكار التي من شأنها تطوير أعمالهم لالرتقاء 
بها إلى المستوى العالمي األمثل الذي يحقق الجودة في النص والتطبيق. فمن 
المحاضرات التعريفية في عام 2007 إل��ى ورش العمل، إلى مؤتمر فرص 
االستثمار والتش��اركية، ثم برنامج درجة رجال أعمال، ومبادرة مشروعك 
يطور بلدك الموجهة لرواد األعمال الش��باب، إلى لقاء رجال األعمال اليوم 
مع التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتفعيل دور التس��ويق الرقمي لالنطالق 
نحو العالمية والش��مولية، حيث يجم��ع المعرض نخبة من رجال وس��يدات 

األعمال والشركات ويعمل على تطوير آفاقها االقتصادية.
تحت عنوان “الثبات في األرض” تحدثت���م عن الباقة الجديدة من أعمالكم 

للعام 2018، هل تضعنا في صورتها؟
نعم، العام 2018 س��يكون حافالً بعدد م��ن الملتقيات والمع��ارض الخاصة 
بمجموعة مشهداني الدولية، فإضافة لملتقى رجال وسيدات األعمال الخامس 
ومعرض س��يرفكس 2018 نحن قائمون على تنظيم الدورة الثانية لمعرض 
المواد األولية ومس��تلزمات اإلنتاج “روميكس”، ومعرض س��ورية الدولي 
للبترول “سير بيترو”، ومعرض سورية الدولي لإلعالم واإلعالن وتقنيات 
الطباعة الحديثة ومس��تلزماتها “ميديا اكس��بو”، وعزمنا الني��ة على تنظيم 
معرض “بالستيكس” الخاص بالبالستيك والصناعات البالستيكية، إضافة 
هيئة اإلشراف على التأمين.الى اس��تعدادنا لتنظيم الدورة الثانية من ملتقى التأمي��ن الوطني بالتعاون مع 

“سيرفكس” منصة اقتصادية سورية تخاطب العالم

“سيرفكس” في كل عام ... ما هو جديده للسنة 2018؟
ان ملتق��ى رجال وس��يدات األعم��ال في دورته الخامس��ة 
ومعرض س��يرفكس 2018 لهما طابع دولي، وهذا يتطلب 
توجيه الدعوات بش��كل فعّال واحتراف��ي لجميع الدول التي 
نأمل وجودها في المع��رض، زواراً أو مش��اركين. وقد تم 
التركيز هذا العام على وسائل التواصل االجتماعي المختلفة 
لخلق تفاع��ل وتواص��ل بينن��ا كمنظمين وبي��ن الجمهور، 
وانطلق��ت خطتنا م��ع بداي��ة 2018 لنعي��ش التحضيرات 
األولية مع المتابعين وأصحاب الشركات ورجال األعمال. 
وكانت البداية بتسليط الضوء على أرشيف “سيرفكس” في 
دوراته السابقة عن طريق الفيديو والصور والمقاالت التي 
نشرت عبر فايسبوك وتويتر وانس��تغرام ولنكدإن، ساعين 
لالرتقاء به أكثر وأكثر عبر كل وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ال بد إذاً من وجود بعض الشراكات لدعم تسويق وترويج 
“سيرفكس” 2018؟

أقمنا ش��راكات بالتأكيد، فإضافة إل��ى فريق عمل مجموعة 
مش��هداني الدولي��ة االحتراف��ي وال��ذي ل��ه كل االحت��رام 
والتقدي��ر، فقد ت��م عقد اتف��اق تعاون مش��ترك مع ش��ركة 
DMarketing lines للتس��ويق الرقم��ي، وذل��ك لدع��م 
تس��ويق وترويج المعرض إلكترونياً عبر جميع الوس��ائل 
اإللكترونية المتاحة بالتنس��يق التام بين جميع كوادر العمل 
للتميز بالجودة واالرتقاء في المس��توى انطالقاً من س��عينا 
ألن تكون صفح��ة المعرض، معرض بحد ذاته للش��ركات 
المش��اركة يتم من خالله��ا ع��رض معلومات الش��ركات 

والتعريف بها في شكل احترافي وعكسها للخارج.
هل س���نالحظ اس���تمراراً لما بدأتم به إلكترونياً أم أن هذا 

النشاط محدود بافتتاح المعرض؟
خطتن��ا مس��تمرة إل��ى أبعد م��ن ذل��ك، حيث س��يتم خالل 
المعرض نقل مباش��ر لكل األجنحة والمقابالت والشهادات 
الحية ومتابع��ة لجولة ال��زوار والوفود وتوقي��ع االتفاقيات 
والعقود، وبعد ذلك يتم نش��ر لقطات م��ن أروقة المعرض 
وعرض نتائجه المحققة على مستوى الزوار والمشاركين، 
فهدفنا الرئيسي هو جعل سيرفكس 2018 منصة اقتصادية 
نرفع من خالله��ا صوتنا لنخاط��ب العالم بأس��ره ونعكس 

صورة الشركات المشاركة إلى العالم.
“نلتق�ي لنرتق�ي” شعاراً لسيرفكس ... من أين أتى؟

أن  والمستثمر  البنك  الدولية خلف مشهداني في مقابلة مع مجلة  العام لمجموعة مشهداني  المدير  أكد 
الهدف الرئيسي لـ“سيرفكس 2018” هو جعله منصة اقتصادية نرفع من خاللها صوتنا لنخاطب العالم بأسره 

ونعكس صورة الشركات المشاركة إلى العالم.

 خلف مشهداني
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قمة بلوك تشين العالمية

اختتم��ت في دب��ي بنجاح أعمال “قمة بلوك تش��ين العالمية” والتي 
ش��ارك فيها نخبة من الخب��راء والمس��تثمرين المحليين والعالميين 
للتواص��ل وتبادل المعرفة واإلطالع على أحدث المس��تجدات التي 
وصلت إليها تقنية “بلوك تشين”، وذلك من خالل سلسلة من الندوات 
والعروض والجلس��ات المتخصصة التي ساعدت المشاركين على 
فه��م هذه التقنية الناش��ئة. وتميّزت القمة بحض��ور أكثر من 2000 
ش��خص من الخبراء والمستثمرين والمهتمين بتقنية “بلوك تشين” 
ومشاركة أكثر من 50 شركة. وانتهى اليوم بإعالن قمة دبي العالمية 

بلوكشين لعام 2019.

معرض دبي العالمي للقوارب 2018

يُقام معرض دبي العالمي للقوارب، هذا العام، على قناة دبي المائية 
في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2018.

وتق��ام فعاليات المعرض بص��ورة مؤقتة في الموق��ع الجديد ريثما 
تنتهي األعمال التطويرية واإلنشائية في مشروع دبي هاربور الذي 
يتسع ألكثر من 1400 يخت، ليكون أكبر مرسى في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وتوفّر دبي عن طريقه منصة واسعة تدعم 
مجتم��ع المالحة الترفيهية، وتفتح الباب أم��ام جيل جديد من مالك 

القوارب واليخوت الفاخرة في كافة أنحاء المنطقة.

“المسؤولية” يختار 5 مشروعات

اختار برنامج “المسؤولية االجتماعية للشركات”، التابع لمجموعة 
األهل��ي القابضة بدب��ي، 5 مش��روعات لدخول مرحل��ة التجريب 
األخي��رة. وامت��د البرنامج على مدار 4 أش��هر وعمل على تطوير 
وتعزيز ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات وإتباع أفضلها، 

ورفع وعي المشاركين من طلبة ومهنيين.
ومنذ إطالق برنامج “المسؤولية االجتماعية للشركات” في 2011، 
ترك أثراً كبيراً على ممارس��ات المس��ؤولية االجتماعية في منطقة 
الش��رق األوس��ط، من خالل الرؤية الواضحة الت��ي يتبناها بهدف 

االرتقاء بتلك الممارسات لتضاهي أفضل المستويات.

المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية

ش��هدت الدورة الرابعة والعش��رون للمؤتم��ر العالمي للمصارف 
اإلس��المية )WIBC(، ف��ي البحرين، حضور أكث��ر من 1200 

شخصية من قادة القطاع المصرفي في العالم.
وألق��ى كلمة االفتتاح، محافظ مصرف البحرين المركزي، رش��يد 
محم��د المعراج. وقد تطاب��ق محور دورة ع��ام 2017  “عوامل 
النمو االقتصادي والمخاطر: صناع السياس��ات ومنظمي القطاع” 
- م��ع رؤية المؤتمر الثابتة، لتك��ون بمثابة بوصلة لقطاع التمويل 
اإلس��المي والصناع��ة المصرفي��ة العالمي��ة بتولي��د رؤى ثابت��ة 

مستقبلية.
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زيادة السياح الروس  إلى الخليج

توقع معرض س��وق الس��فر العرب��ي )الملتق��ى 2018(، أن يرتفع 
عدد الس��ياح الروس المس��افرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
بنس��بة 38 % بحل��ول ع��ام 2020، الذي س��تنعقد فعالياته بمركز 
دب��ي التجاري العالمي خ��الل الفترة الممتدة بي��ن 22 و25 أبريل/

نيسان2018. وتعتبر روس��يا من أهم الدول المشاركة في معرض 
س��وق الس��فر على مدى الس��نوات ال�25 الماضية، وقد ارتفع عدد 
الزوار الروس للمعرض بنسبة 17 % على أساس سنوي بين عامي 
2016 و2017. وتعززت العالقات بين روس��يا ودول الخليج عام 
2017 مع إط��الق العديد من الرحالت الجوية اإلضافية واإلعالن 

عن تسهيل دخول الروس لإلمارات من دون تأشيرة.

“المزيونة” يعزز مفهوم االدخار

كأكبر مجموع جوائز مالية يقدمها بنك في الس��لطنة، تصل إلى 10 
ماليين لاير عماني )26 مليون دوالر أميركي(، وتتويجاً للنجاحات 
التي يحققها برنامج “ المزيونة” في تعزيز مفهوم االدخار والتوفير 
بين أفراد المجتمع، احتفل بنك مس��قط، بتدشين برنامج “المزيونة” 
لعام 2018، وكش��ف النقاب عن كاف��ة التفاصيل المتعلقة بالجوائز 

المالية وكيفية توزيعها وطريقة الفوز بها.
رعى اإلحتفالية التي أُقيمت في حديقة دار االوبرا السلطانية مسقط، 
وزيرة التربية والتعليم، مديحة بنت أحمد الشيبانية، بحضور الرئيس 
التنفيذي لبنك مس��قط، عبد الرزاق بن علي بن عيس��ى، وعدد من 

زبائن البنك ومجموعة من ممثلي وسائل اإلعالم.

افتتاح مكتب “فيتو أريبيا” بأبوظبي

ش��هدت العاصمة أبوظبي، افتتاح المكتب الرسمي للمعهد البلجيكي 
للبحوث التكنولوجية “فيتو إريبيا”، بحضور وزير االقتصاد سلطان 

بن سعيد المنصوري ، ووزير الطاقة البلجيكي بارت توميليين.
ويشكل افتتاح المكتب، خطوة أساسية الستكمال جهود التعاون بين 
الوزارة والمعهد، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الخطوات 
النوعية لتعمي��ق التعاون في مجاالت االبت��كار والتكنولوجيا، كان 
أبرزها توقيع مذكرة تفاه��م تتيح المجال للجهات المختصة بالدولة 
الدخول في شراكات مثمرة مع المعهد البلجيكي لتسهيل عملية تبادل 
الخب��رات ونقل التكنولوجيات الجدي��دة في القطاعات ذات األولوية 

وبما يخدم التوجهات االستراتيجية للدولة في هذا المجال.

ذكرى مبادرة “مياه من أجل العالم”
من����ذ إطالق����ه ألول 
مرة قبل 10 س��نوات، 
س��اهم برنام��ج “مياه 
من أج��ل العالم” الذي 
أسسته ش���ركتا بروج 
إيجاد  وبورياليس، في 
حلول متقدمة لمش��كلة 
المياه  الحصول عل��ى 
النظيفة والتصدي لهذا 
التحدي في المجتمعات 
المحلي��ة والعالمي����ة، 
وذل���ك م���ن خ����الل 
تكري����س الخ�ب���رات 

العملية والفنية. وتعزيزاً للفوائد والمزايا التي يوفرها، يعمل البرنامج 
بالتعاون مع شركائه من منظمات غير حكومية ومع القطاع الخاص 
بما فيها ش��ركاء وعمالء شركتي بروج وبورياليس في تنفيذ العديد 
من المش��اريع في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا، واستفاد منها أكثر من 

800 ألف شخص.
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حفل خيري أليتام “رعاية الطفولة”البناء الوطني تبحث خيارات السوريين

نظمت حركة البناء الوطني ندوة ناقش فيها الحضور تقرير المرحلة 
األولى م��ن برنامج “بحث الخيارات االس��تراتيجية للس��وريين”.  
واستعرض رئيس الحركة، أنس جودة، البرنامج وأهدافه ومراحل 
تنفي��ذه، كما أوضح ماهية تقرير المرحلة األولى لجلس��ات الحوار 

التي نظمت في “دمشق، حمص، السويداء، طرطوس”.
وع��ن البرنامج ق��ال الجودة: “يعمل البرنامج عل��ى تعزيز الحوار 
السوري السوري، التعرف على الخيارات االستراتيجية للسوريين 

والتي يجب أن يبنى عليها أي عملية سياسية.

قام بنك سورية الدولي اإلسالمي برعاية الحفل الخيري الذي أقامته 
جمعي��ة رعاية الطفولة وحماية اليتي��م ألطفال الجمعية في محافظة 
حماة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، س��امح ش��اكر، 
وأعضاء المجلس الذين ش��اركوا األطفال بقضاء أوقات ممتعه من 
خالل األنش��طة الترفيهية واأللعاب التي أقيمت إلدخال الفرحة إلى 

قلوب األطفال. ومع نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على األطفال.
وتأت��ي رعاية البنك لهذا الحفل امتداداً لنهجه الذي يؤمن بالتواصل 

المستمر مع مختلف أطياف المجتمع.

تعاون بين “إدارة” و“زهرة دنت”

وقعت شركة إدارة اتفاقية تعاون مع شركة زهرة دنت، تشمل تقديم 
“إدارة” الخدمات الطبية بالتقس��يط للمستفيدين من خدمات “زهرة 
دنت” مث��ل الدورات المهني��ة الخاصة بطب األس��نان، واألجهزة 
والمس��تلزمات الطبي��ة، وذلك تحقيق��اً للرؤية التي تحملها ش��ركة 
إدارة المتمثلة في بيع الخدمات التعليمية والطبية النوعية للمساهمة 

بصناعة الكفاءات والكوادر البشرية.
وّمثل “إدارة” في توقيع االتفاقية الرئيس التنفيذي للش��ركة يوسف 

شنار، كما مثل “زهرة دنت” المدير العام، نوري زهرة.

فرع جديد لـ“أديداس”

ال توفّ��ر “أديداس” مناس��بةً من أجل إبهار جمهوره��ا، وهي دائماً 
جاهزة لتصنع تجارب فريدةً من نوعها تُعّزز حضورها في الصناعة 
الرياضيّة في لبنان وتوّس��ع انتشارها االس��تراتيجي على أراضيه. 
واحتفل��ت “أديداس”، الرائ��دة في مجال الرياض��ة، بافتتاح فرعها 
الجديد في المركز التجاري ABC فردان. وقدّمت “أديداس” تجربةً 
باهرةً والفتةً باالشتراك مع نخبة من الشخصيّات البارزة، وأضافت 
إلى موس��م األعياد بهجةً من خالل سلس��لة النشاطات والعروضات 

التي أحيتها، باإلضافة إلى وسائل الترفيه الّتي أّمنتها للجمهور.
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بن راشد يستقبل اآلغا خان الرابع
اس��تقبل نائ��ب رئي��س 
الدول��ة رئي��س مجلس 
دبي،  حاك��م  ال��وزراء 
آل  ب��ن راش��د  محم��د 
مكت��وم، بحضور نائب 
حاك��م دب��ي، مكت����وم 
بن محمد بن راش���د آل 
الطائفة  زعي��م  مكتوم، 
اإلس����ماعيلية ح����ول 

العالم، شاه كريم اآلغا خان الرابع، الذي تبادل مع محمد بن راشد آل مكتوم الحديث 
حول عدد من المس��ائل والقضايا الخيرية واإلنس��انية، وس��بل مد جس��ور للتعاون 
والتنسيق بين مؤسسة اآلغا خان للتنمية والمؤسسات اإلنسانية والخيرية في الدولة، 
من أجل تفعيل األعمال االنسانية والتنموية التي تقوم بها في البلدان الفقيرة ومساعدة 

الشعوب المحتاجة.

مرفق لـ“إيمرسون” في السعودية
افتت��ح محاف��ظ الخبر، 
الرحمن  س��ليمان عبد 
الثن�ي�����ان، م��رك����ز 
إيمرسون، للتكنولوجيا 
واالبتك�ار ف���ي وادي 
الظهران للتقنية، وذلك 
بحض��ور الرئ�ي������س 
لش�����رك�ة  التنفي���ذي 
أرامكو، أمين الناصر، 

ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن س��هل عبد الجواد، ورئيس مجلس إدارة 
“إيمرسون” ورئيسها التنفيذي، ديفيد فار، والرئيس التنفيذي ل�“إيمرسون أوتوميشن 
سوليوشنز”، مايك ترين. ويمثل المركز استثماراً بقيمة 94 مليون لاير )25 مليون 
دوالر أميركي( ل�“إيمرسون”، ويهدف الستضافة الطلبة ورواد األعمال والباحثين 
الس��عوديون للتعاون مع الخبراء التقنيين في الش��ركة لتطوير تقنيات أتمتة العمليات 
وتصميم المنتجات والحلول التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة، باإلضافة للوصول 

إلى خبرات “إيمرسون” في مجال البحوث والتطوير.
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يحظى اتحاد المدارس الخاصة بتغطية من رأس الكنيس�ة المارونية، لتتسلح 
به�ا الم�دارس الكاثوليكية ومعها المؤسس�ات التربوي�ة الخاصة. فتنطلق 
الدعوة لتتحمل الدولة مسؤولية إقرارها قانون السلسلة وتدفع فروق الزيادات 
للمعلمي�ن. وقد اس�تند االتحاد إل�ى كالم صدر عن رئي�س الجمهورية العماد 
ميش�ال عون بأن تتولى الدولة دفع رواتب معلمي الخاص ش�رط ان تلتزم هذه 
المؤسس�ات القواعد واالنظمة التربوية التي تضعها الدولة وتكون أقس�اطها 

المدرسية محددة استناداً الى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية.

وألنن�ا نعل�م أن الدولة غير قادرة على تمويل المدارس الخاصة، باس�تثناء دعم 
المجانية منها، والتي لم تتلق منحها منذ أكثر من 3 سنوات، فإن هذا االقتراح 
يحتاج الى آليات تش�ريعية ومراس�يم وقواني�ن، وإلى أن يصب�ح واقعاً تكون 
األزمة قد فتكت ببنية التعليم الخاص وخلخلت أوضاع المعلمين المعيش�ية 
والحياتية، واألخطر أنها تكون قد أثرت س�لباً على المس�توى، طالما أصبحت 
الم�دارس، باس�تثناءات محدودة، تنظ�ر الى التعليم به�دف الربح، وال يهمها 
مثاًل أن يكون اس�اتذة الثانوي في الخاص مثبت�ون في المالك. لذا يتبين وفق 
إحص�اء أخير لنقابة المعلمين أن عدد اس�اتذة المالك ف�ي الثانوي الخاص في 
لبنان ال تتعدى نس�بتهم ال�5 % من أف�راد الهيئة التعليمية في القطاع، فيما 
الغالبية تخضع للتعاقد، ما يعني أن ال استش�راف مس�تقبلي لبعض القيمين 

على التعليم الخاص ومدارسه من أجل المستقبل.

وإذا كانت المش�كلة التربوية بين قطاع المعلمي�ن وإدارات المدارس الخاصة 
تطرح تس�اؤالت عن مس�تقبل العالقة بينهما، فإن اإلص�رار على عدم تطبيق 
القانون 46 ولو من طريق التس�ويات والحوار والتدرج والتمسك بمطالبة الدولة 
بتمويل ف�روق الزيادات أي رواتب بديلة للمعلمين، فإن ذلك ليس حاًل بل هروبًا 
من األزمة وتحمل المس�ؤولية، ما سيترك بالتأكيد تداعيات سلبية على موقع 
المدرسة الخاصة ومس�تقبلها في البلد. ويخّلف الصراع الحاصل حول قانون 
السلس�لة انعدام ثقة بين المكونات التربوية، وهو أمر لم نش�هد له مثياًل في 
تاريخ التعليم الخاص في لبنان. وبينما تعصف المشكالت بالمدرسة ال يتوصل 
المعنيون إلى حل أو تس�وية تخرج األمر من دائرة الس�جال، قبل أن تستفحل 
األزمة وتضر بالمعلمين والمدرسة معاً. لذا فلتبحث الدولة عن حلول أخرى طالما 

أن وزارة التربية هي أيضاً تعاني العجز المالي المزمن !

تمويل الدولة ليس الحل

106





20
18

ير 
برا

/ف
ط

با
ش

 -
 2

06
د 

عد
 ال

ر |
م

تث
س

م
وال

ك 
بن

ال
A

l-B
an

k 
W

al
-M

ust
at

hm
er

 | 
N

o  2
06

 - 
Fe

br
ua

ry
 2

01
8

العدد 206 - شباط/فبراير 2018

التكنولوجيا تغزو املصارف وحتّوهلا رقميةالتكنولوجيا تغزو املصارف وحتّوهلا رقمية

سورية: مشاريع كهربائية بألفي مليار لريةسورية: مشاريع كهربائية بألفي مليار لرية


