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تبدأ دائرة الشــؤون البلدية فــي أبوظبي، خالل 
الفتــرة المقبلــة إصــدار تراخيــص العاملين في 
القطاع العقاري من مطورين ووســطاء وموظفي 
وســيط ومقّيمين ومّساحين والبائعين في المزاد 
ومديــري اتحاد المالك، وذلــك تزامناً مع دخول 
القانــون رقم (٣) لســنة ٢٠١٥ في شــأن تنظيم 
القطــاع العقــاري حيــز التنفيذ بــدءاً من أمس، 
األول مــن ينايــر ٢٠١٦، وذلك بعد مرور ســتة 
أشهر على نشــره في الجريدة الرسمية، ستتولى 

دائرة الشؤون البلدية الرقابة واإلشراف على كل 
األمــور ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتنســيق 
بين البلديات بهذا الشأن، وبموجب القانون أيضاً 
لن يســمح ألي شــخص غير حاصل على ترخيص 
المهــن العقاريــة من دائرة الشــؤون البلدية أن 

يعمل في هذه المهن.
وسيتاح للعاملين بالقطاع، وفقاً للقانون مهلة ٩٠ 
يوماً لتســوية وتوفيق أوضاعهم، وتسهيل عملية 
االنتقال من اإلجــراءات القديمة إلى اإلجراءات 

قانــون  ضمــن  الــواردة، 
التنظيم العقاري.

%4
عاد ســعر طن حديد التسليح لالرتفاع في أبوظبي 
بعــد أن وصل إلى أدنى ســعر له الشــهر الماضي، 
ووفقــا لتجــار ومقاولين فإن أســعار طــن حديد 
التســليح في أبوظبــي حاليا ارتفعت بنســبة نحو 
٤٪ مقارنة بالشــهر الماضي والذي وصل فيه ســعر 
الطن إلى أدنى مســتواه حيث ســجل ســعر ١٣٠٠ 
درهم للحديد اإلماراتي والتركي على حد سواء.كما 

تقلصت الفروق بين النوعيين 
الرئيسين للحديد بشكل كبير. 

على الرغم من التقلبات القوية التي شهدتها أسواق 
األســهم المحلية خالل الفتــرة المنقضية من العقد 
الحالــي ارتفاعــاً وهبوطــاً إال أن األســواق جذبت 
سيولة ضخمة، حيث تجاوز إجمالي أحجام السيولة 
المحليــة واألجنبيــة المتدفقــة ألســواق األســهم 
المحلية خالل السنوات الخمس الماضية من األفراد 
والمؤسســات ١٫١١ تريليون درهم بمعدل ســنوي 
بلغ ٢٢٢٫٦ مليار درهم. وتوقع محللون أن يشــهد 

الربع األول من العام الحالي ارتفاعاً 
جيداً بالنسبة لمعدالت التداول.

قالــت تقارير عالمية أمس إن دبي في ســباق دائم 
مع نفســها كي تبرز ما سبق أن صنعته وقال موقع 
«باشــن فور الكجري»، إن دبي قطعاً مدينة مفضلة 
لــدى كثير من الســياح الذين ســبق أن زاروا هذه 
الوجهــة العظيمة وقد اســتقطبت معالــم عظيمة 
صنعتهــا يد اإلنســان مثل برج خليفــة، أعلى مبنى 
فــي العالم، وجزيرة النخلة، ومياه الخليج الرقراقة. 
ودبي في ســباق دائم مع نفســها كي تبرز ما سبق 
أن صنعتــه. ومــن نافلة القــول إن دبــي بمبانيها 

الجديدة، ومنتجعاتها، ناهيك عن أعلى المعايير في 
الخدمات، جعلت منها مدينة مبهرة. وقالت صحيفة 
الفايننشــيال تايمز اللندنية، إن دبي، قلب الشــرق 
األوســط السياحي والتجاري النابض، تباهت بعرض 
األلعاب النارية الفخم، في مظهر من مظاهر شهرتها 
كوجهة آمنة وســط شرق أوسط مضطرب. ومضت 
قائلــة، إن المدينــة مضت قدما في عــرض ألعابها 
النارية كما هو مخطط، حيث انطلقت في منتصف 
الليل في برج خليفة وســط مدينة دبي، لتنتقل بعد 

ذلك إلى فنــدق برج العرب 
على بعد ١٥ كم.

إعداد: وائل اللبابيدي - غرافيك: أسيل الخلييل
يتصدر إنجاز مرشوع «املحفظة الذكية» أولويات «اتحاد مصارف اإلمارات» ولجانه املتخصصة لعام 2016. ويشارك يف متويل املرشوع، الذي يعد إحدى 

أهم دعائم مبادرة «الحكومة الذكية» واالقتصاد الرقمي يف املستقبل، مجموعة مكونة من 18 من أكرب املصارف العاملة يف الدولة. ومتكن املحفظة الذكية 
املستخدم من الدفع يف املتاجر املجهزة مبنصات الدفع وعرب مواقع التسوق اإللكرتوين، وتعمل مع أي بطاقة ائتامن وأي رشكة اتصاالت. وتعترب اإلمارات 

أوىل الدول العربية يف «مؤرش ماسرتكارد لجاهزية الدفع بالهواتف الذكية».

1
يقوم املستخدم بتنزيل تطبيق 

املحفظة الذكية من متجر «بالي 
ستور» أو «أبل ستور» عىل هاتفه 
الذيك املزّود بتقنية االتصال قريب 

(NFC) املدى

2
بعد ذلك يدخل بيانات ومعلومات 

جميع بطاقات االئتامن والخصم 
والوالء الخاصة به يف التطبيق.

3
يتأكد التطبيق من صالحية 
استخدام البطاقات املدخلة 

بالنسبة للمستخدم

4
يقوم املستخدم بتفعيل كلمة 

الرس التي يجب إدخالها كل مرة 
لتفعيل تطبيق املحفظة.

5
عند جهوزية املستخدم للدفع 

يقوم بفتح تطبيق املحفظة 
الذكية يف هاتفه الذيك.

6
تقوم «املحفظة الذكية» بإرسال 

معلومات الدفع السلكياً إىل منصة 
الدفع.

7
يتأكد املستخدم من إمتام عملية 

الدفع التي تستغرق ثواين 
معدودة من خالل رسالة تظهر 

عىل واجهة املحفظة.

سهولة االستخدام ورسعة إمتام عملية الدفع.
االستخدام اآلمن: ال يتم فتح تطبيق املحفظة الذكية 

إال برقم الكود الرسي للعميل.
دعم االندماج املايل: تسمح للذين ال ميلكون 
حسابات مرصفية بالدفع اإللكرتوين.

محدودية املبالغ التي ميكن تسديدها 
عرب املحفظة
زيادة عدد نقاط الدفع 
«بدون متاس» يف متاجر الدولة

توعية املستهلكني مبزايا استخدام 
حلول الدفع دون متاس
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«نحن ال نخىش زوال البطاقات 
البالستيكية، فحتى أجهزة الرصاف اآليل قد 

تؤول إىل الزوال يف السنوات املقبلة» –
كني تشينولت، الرئيس التنفيذي لرشكة 

أمريكان إكسربيس

يتفق الخرباء عىل أن عام 2016 سيشهد طفرة كبرية يف انتشار الدفع باملحافظ الذكية وارتفاع عوائدها.
الالعبون الكبار يف سوق املحافظ الذكية 
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معدل منو الدفع عرب الهواتف الذكية 

خالل السنوات الخمس األخرية.
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عاد ســعر طن حديد التســليح لالرتفاع في 
أبوظبــي بعــد أن وصل إلى أدنى ســعر له 
الشــهر الماضي، كما تقلصــت الفروق بين 
النوعيين الرئيســين للحديــد وهما الحديد 
اإلماراتي والتركي بشكل كبير، واستقر سعر 
بيع طن الحديد اإلماراتي في أبوظبي أمس 
للتجــار عنــد 1430 درهما وللمســتهلكين 
1500 درهــم بينما وصل ســعر طن الحديد 
التركــي إلــى 1400 درهم للتجــار و 1475 

درهما للمستهلكين. 
ووفقــا لتجار ومقاولين فإن أســعار طن 
حديد التســليح في أبوظبــي حاليا ارتفعت 
بنســبة نحــو %4 مقارنــة بالشــهر الماضي 
والــذي وصــل فيه ســعر الطن إلــى أدنى 
مســتواه حيــث ســجل ســعر 1300 درهم 

للحديد اإلماراتي والتركي على حد سواء.

وأكدوا على وجود عدة أسباب وراء ارتفاع 
ســعر طن الحديد مشــيرين إلى أنها تشمل 

تزايــد الطلب علــى حديد التســليح لتنفيذ 
المشــاريع العقاريــة الجديــدة خاصــة في 
أبوظبــي ودبي إضافــة إلى ارتفاع أســعار 
المواد الخام «البليت» في األسواق العالمية 
فضال عن استقرار العملة التركية إضافة إلى 
وجود فائض من الحديد في السوق المحلي. 
وشــدد التجار والمقاولون علــى اختفاء 
ظاهرة حرب األسعار بين الحديد اإلماراتي 
والتركــي مؤكدين علــى أن غالبيــة التجار 
ال يفضلــون اليــوم تخزيــن كميــات كبيرة 
مــن الحديد التركــي أو اإلماراتي خوفا من 

تقلبات األســواق العالمية واإلقليمية، فضال 
عن أن الكميات المطروحة في السوق تفي 
المشــاريع الجديدة الحالية، كما أن شــركة 
حديــد اإلمارات تتوســع حاليا في أســواق 

منطقة الخليج.

ووفقا لتقارير وإحصائيات تجار في أبوظبي 
فإن حديد اإلمارات يستحوذ على نحو 70% 
من سوق البناء في أبوظبي، وتفضله شركات 
المقــاوالت خاصة في المشــاريع الحكومية 

بسبب سهولة الحصول عليه، بينما يستحوذ 
الحديد التركي على أكثر من %50 من سوق 
البناء فــي دبي، ويتقاســم الحديد القطري 
واإلماراتــي وحديد مصانــع أخرى في دبي 

النسبة المتبقية.

وأكــد خالــد أدلبــي المدير العام للشــركة 
العربيــة لمواد البناء في أبوظبي أن ســوق 
البناء في اإلمارات وخاصة أبوظبي ودبي ال 
يشــهد أية ظاهرة لحرق أسعار الحديد بين 

التجار مشــيرا على أنه اليوجــد داع لذلك، 
حيث ال يفضل التجــار اليوم تخزين كميات 
كبيــرة مــن الحديد خاصــة التركي حيث ال 
يتعرضوا لمفاجآت تلحق بهم خسائر خاصة 
وأن أوضاع العملة التركية غير مستقرة، كما 
أن ظاهرة اليوم علــى الحديد في اإلمارات 
ليس كبيرا بل جيد ويفي المشاريع القائمة.

وأشــار خالد أدلبي إلى أن أســعار حديد 
التسليح غير معرضة للتراجع مرة أخري في 
أبوظبي خاصة خــالل الربع األول من العام 
المقبــل الفتا إلى أن أســعار المواد االولية 

في األسواق العالمية مرشحة للزيادة وليس 
التراجع.

وأكد تجار مــواد بناء في أبوظبي لـ «البيان 
االقتصادي» أن أســعار الحديد شهدت خالل 
األشــهر الماضية تراجعا كبيرا هو األكبر من 
نوعه خالل السنوات الخمس الماضية حيث 
تراجع ســعر الطــن مــن 2300 درهم إلى 
1300 درهــم في أبوظبي مشــيرين إلى أن 
الســوق إمتأل بشــكل كبير بحديد اإلمارات، 
حيث إشــتراه التجار بســعر مغر جدا وصل 
إلى 1280، وباعه التجار للمستهلكين بسعر 
1300  كمــا أن هــذا الســعر كان معرضــا 
لإلنخفــاض في حالة طلب كميات كبيرة، إال 
أن ســعر حديد اإلمارات عــاد لإلرتفاع بعد 
أن تأكد لغالبية التجار أن ســعره كان مبالغا 
فيــه، إضافة إلى أن الســوق كان يفتقر إلى 
وجــود كميــات كبيرة من الحديــد التركي، 
فضال عن أن وتيرة الطلب في أبوظبي على 
الحديد كانت طبيعية ولم يكن هناك ضغط 

كبير عليه.
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تشــارك العالمــة التجارية المميــزة «فيري 
تيــل» من روبــي وأوالده في معرض زفاف 
فنــدق القصر عجمان، الــذي يجري تنظيمه 
تحت رعاية الشيخ محمد بن فيصل القاسمي 
ودائرة التنمية السياحية بعجمان، المشروع 
المشــترك، الذي أطلق حديثاً بالشراكة بين 
كل مــن موبي اســتروك ورومان اســتروك 

ومروان جاسم السركال. 
وقال مروان جاســم الســركال، الشريك في 
روبــي وأوالده، مبتكــري «فيــري تيل»، أنا 
فخــور جداً بمســؤوليتنا عــن الحفاظ على 
اللحظات الخاصة لألسرة، وبالنسبة لنا نحن 

نحب إبداع أشياء ذات قيمة خالدة.

و«فيري تيل» ستشــارك ضمن فئة بريميوم 
بلس في معرض زفاف فندق القصر عجمان، 
مؤكــداً وجــود العالمــة التجاريــة في هذا 
الحــدث، وقال المؤســس المشــارك موبي 
استروك: نحن فخورون بالتعاون مع معرض 
زفاف فنــدق القصر عجمــان. وقد حضرت 
المعــرض، الحدث األول فــي فبراير 2015، 
ونحن متأكدون أن المشاركة في معرض من 
هذا العيار سينتج عنها نجاح ومنافع متبادلة 
علــى ثالثــة مســتويات: زوار المعرض من 
العرائس، مســتوى عالقات األعمال، وكذلك 
المنظمين والمشاركين.  عجمان - البيان 

نظــم صنــدوق خليفــة لتطوير المشــاريع 
بالتعاون مع مجموعة شــلهوب في أبوظبي 
أمــس دورة تدريبيــة حول ســبل تأســيس 
وتطوير العالمة التجارية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وحضر الدورة نحو 50 من 
أصحاب المشــاريع الممولة والمدعومة من 
صندوق خليفة حيث اســتمعوا لمحاضرات 
قدمهــا مختصــون مــن مجموعة شــلهوب 
اشــتملت علــى تعريــف العالمــة التجارية 

وتطويرها وكيفية بناء السمعة التجارية.
وأشــار محاضرون مــن مجموعة شــلهوب 
المتخصصة فــي مجال البيــع بالتجزئة إلى 
العوامل المؤثرة في نجاح وانتشــار العالمة 

التجاريــة محليــاً وعالميــاً وســبل ضمــان 
اســتمراريتها في الســوق وتحقيــق النجاح 
المطلوب، مشــددين على ضرورة االهتمام 

بالتفصيل لبناء العالمة التجارية.
وحســب خبراء من مجموعة شــلهوب فإن 
الشــركات على  التجارية واجهة  العالمــات 
مســتويات عدة، حيث تمكن زبائن الشركة 
مــن تمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات 
الشــركات المنافســة أو خدماتها، مما يتيح 
للشركة إمكانية تســويق سلعها أو خدماتها 
على نحو أفضل. كما تطرقت ورشــة العمل 
إلى ســبل حماية العالمــة التجارية وضمان 
أبوظبي – البيان عدم إساءة استخدامها. 
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تبدأ دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، 
خالل الفتــرة المقبلة إصــدار تراخيص 
العقــاري من  القطــاع  العامليــن فــي 
مطوريــن ووســطاء وموظفي وســيط 
ومقّيميــن ومّســاحين والبائعيــن فــي 
المــزاد ومديــري اتحاد المــالك، وذلك 
تزامناً مع دخول قانــون تنظيم القطاع 
العقــاري حيــز التنفيــذ، حيث ســيتاح 
للعامليــن بالقطاع، وفقــاً للقانون مهلة 
90 يومــاً لتســوية وتوفيــق أوضاعهم، 
وتســهيل عملية االنتقال من اإلجراءات 
القديمة إلــى اإلجراءات الواردة، ضمن 

قانون التنظيم العقاري.
ووفقاً للقانون رقم (3) لســنة 2015 
في شــأن تنظيم القطاع العقاري، الذي 
دخــل حيز التنفيذ فــي األول من يناير 
2016، وذلك بعد مرور ســتة أشهر على 
نشــره في الجريدة الرســمية، ستتولى 
دائرة الشؤون البلدية الرقابة واإلشراف 
علــى كل األمــور ذات الصلــة بالقطاع 
العقاري، والتنســيق بين البلديات بهذا 
الشأن، وبموجب القانون أيضاً لن يسمح 
ألي شــخص غيــر حاصل علــى ترخيص 
المهــن العقاريــة مــن دائرة الشــؤون 

البلدية أن يعمل في هذه المهن.

وقال ســعيد عيد الغفلــي رئيس دائرة 
الشؤون البلدية، إن قانون تنظيم القطاع 
العقاري ومــا تضمنه من لوائح تنفيذية 
يعزز مبــادئ الحوكمة والشــفافية في 
قطــاع األراضــي والعقــارات، ويحمي 
حقوق جميع األطراف المعنية، ويشجع 
علــى جــذب االســتثمارات إلــى هذا 
القطاع ويضمن استدامة النمو فيه، كما 
يعزز تصنيــف إمارة أبوظبي واالقتصاد 

المحلــي، ضمــن مؤشــرات التنافســية 
والتنميــة الصــادرة عــن المؤسســات 
والمنظمــات الدوليــة، ويدعــم كذلك 
لتحقيــق أهــداف  المبذولــة  الجهــود 
الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي 
المتمثلة في االرتقــاء بجودة الخدمات 
الحكومية، وتحقيق التنمية المســتدامة 
االقتصــادات  مــن  واحــدة  لتكــون 

والمجتمعات الرائدة عالمياً.
ووفقــاً للقانــون ســتكون صالحيات 
وسلطات الدائرة حسب المادة رقم (2)، 
هي الرقابة واإلشــراف على كل األمور 
ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنســيق 
بيــن البلديــات بهذا الشــأن، وتشــمل 
وموظفي  الوســطاء  تراخيــص  إصــدار 
الوسيط والبائعين في المزادات العلنية، 
ومديــري اتحادات المــالك والمقيمين 
إدارة  علــى  واإلشــراف  والمســاحين، 
حســاب ضمان المشــروع. كما ستقوم 

الدائرة بإصــدار ترخيص المطور وقيده 
في ســجل التطوير العقــاري، ومراجعة 
المخططــات والوثائــق المتعلقــة بــه، 
وقيدهــا في ســجل التطويــر العقاري، 
إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب، الذين 
توافــق الدائــرة على قيامهم بتشــغيل 
حسابات ائتمان المطور، ومراقبة امتثال 
المحددة في  المالك لاللتزامــات  اتحاد 
هــذا القانون والئحته التنفيذية، بما في 
ذلك تدقيق حســابات اتحادات المالك، 
العقاري والسجل  التطوير  وإدارة سجل 
العقــاري  العقــاري األولــي والســجل 
واإلشــراف عليهم، فضًال عن اإلشــراف 
علــى تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون 
واللوائح والقــرارات التنفيذية الصادرة 

بموجبه.

وأصدر ســعيد عيد الغفلي رئيس دائرة 

الشــؤون البلدية بإمارة أبوظبي نوفمبر 
الماضي ســبع لوائــح تنفيذيــة لقانون 
تنظيــم القطاع العقــاري، تغطي جميع 
الضوابط والشــروط، التي تنظم وتحكم 
آلية العمل في قطاع األراضي والعقارات 
باإلمارة، ومن شأنها أن ترتقي بمنظومة 

التشريعات العقارية.
وقــال الغفلــي، إن اللوائح ســيكون 
لها انعكاســات إيجابية كبيرة على عمل 
القطــاع العقــاري باإلمــارة، وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة فيه، حيــث توفر 
األسس التشريعية المناسبة، التي تحمي 
مصالــح المســتثمرين وجميع األطراف 
ذات العالقة، وتبين حقوقهم وواجباتهم 
بوضوح وشــفافية، في حين تمكن هذه 
اللوائــح دائــرة الشــؤون البلديــة من 
تعزيــز الرقابــة واإلشــراف على جميع 
األمــور ذات الصلــة بالعمــل في قطاع 
األراضــي والعقارات، بمــا يدعم النمو 

المستدام في هذا القطاع، ويشجع على 
جذب االستثمارات إليه، ويعزز التنمية 
االقتصادية المحلية والقدرة التنافســية 

القتصاد اإلمارة.
األحكام  التنفيذية  اللوائــح  وتتضمن 
والشــروط الخاصــة بعمليــات التطوير 
والبيــع والشــراء، وتســجيل الملكيــة 
والوســاطة والتقييم والرسوم والرهون 
التأمينيــة، وإدارة الملكيــة المشــتركة 

وغيرها.

وعملــت دائــرة الشــؤون البلدية على 
تأهيــل العاملين في القطــاع العقاري، 
عبر تنفيذ حزمة من الدورات والبرامج 
التدريبية المتنوعــة بالتعاون مع معهد 
أبوظبــي للتعليــم والتدريــب المهني، 
وتهدف إلى تطوير مهارات الراغبين في 
العمــل بالمجال العقــاري، حيث أكدت 

أن التدريب يعــد متطلباً إلزامياً لجميع 
الراغبيــن في مزاولة النشــاط العقاري 
والمهن، وذلك بهدف تقديم كل الدعم 
الــالزم للمهنييــن العاملين فــي قطاع 
على  واطالعهم  والعقــارات،  األراضــي 
المتطلبات،  وجميــع  المهنة،  أخالقيات 

والشروط الخاصة بممارسة نشاطهم.
ولفتت الدائرة إلى أن هذه الدورات 
تمثــل قيمــة مضافة للقطــاع العقاري، 
وجميع المهنييــن العاملين فيه، وتوفر 
لهــم المشــورة والمعرفة وفــق أحكام 
قانــون التنظيــم العقــاري الجديد، كما 
تمكن هذه الدورات والبرامج التدريبية 
مــن تعزيز معرفــة العامليــن في هذا 
القطاع بواجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم 
بوضــوح وشــفافية، بما يضمــن حماية 

مصالح جميع األطراف المعنية.
وتوقعــت دائــرة الشــؤون البلديــة 
إمكانية حدوث قفزة كبيرة في الســوق 
العقاري، وعدد المعامالت العقارية بعد 
تطبيــق القانون، الذي يســهم في ضبط 
وتنظيم آليــة العمل في هــذا القطاع، 
ويشــجع على إطالق مشــاريع جديدة، 
ويزيد الطلب على العقارات، كما يكفل 
حمايــة حقــوق جميع األطــراف ذات 
العالقة من مستثمرين أفراد ومؤسسات 
وشركات تطوير ومقاولين واستشاريين 
ووسطاء وغيرهم، ال سيما أن المقومات 
التشــريعية، التي يرتكــز عليها القانون 

تدعم النمو المستدام في هذا القطاع.

■ بدء العمل باللوائح التنظيمية لقانون التنظيم العقاري الفترة المقبلة  |   البيان

نظمت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي قبل دخول القانون حيز التنفيذ 
7 دورات تدريبيــة شــارك فيها 130 موظفاً متخصصــاً في قطاع األراضي 
والعقــارات علــى مســتوى بلديات إمــارة أبوظبي، بالتعــاون مع معهد 
أبوظبــي للتعليم والتدريب المهنــي، واألكاديمية اإلدارية والعقارية، بما 

يضمن كفاءة تطبيق القانون، ويمكّن الموظفين من القيام بواجباتهم. 

للقانــون ستشــمل  وفقــاً 
الشــؤون  دائرة  صالحيات 
البلديــة العمل على تعزيز 
التطويــر المهني للمرخص 
لهم، وتوفير المشورة لهم، 
وفق أحــكام هذا القانون، 
ومراقبــة امتثــال الجهات 
لاللتزامــات  المعنيــة 
أحــكام  فــي  المحــددة 
القانون والئحته التنفيذية، 
واإلعالن  الدعايــة  بشــأن 
العقــارات  قطــاع  فــي 
المشــاريع  وتســويق 
التقارير  وإصدار  العقارية، 
والمؤشــرات  اإلحصائيــة، 
والبحــوث عن القطاع في 
اإلمارة، بما في ذلك إعداد 

النشرات والبيانات.

أوضــح إبراهيــم خوري رئيس شــركة طنب الكبــرى للمقاوالت في 
أبوظبــي أن غالبيــة المواطنيــن يفضلون الحديــد اإلماراتي في بناء 
مســاكنهم، كما أن المشــاريع الحكومية تفضله بشــكل أكبر بســبب 

جودته فضال عن كثرة توفره في السوق وسهولة الحصول عليه. 
ونوه إلى أنه ال توجد أية ظواهر لحرب أسعار بين التجار في السوق.
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ساهم مهرجان الظفرة التراثي في تحقيق 
قفــزة نوعيــة للمشــروعات االقتصادية 
واالستثمارات بالمنطقة الغربية. انتعشت 
انطالق  الغربية مــع  المنطقــة  أســواق 
المهرجان وظهــر جلياً المردود اإليجابي 
ومــا تحقق من عائد اقتصــادي على كل 
األنشــطة االقتصادية فــي المنطقة. ولم 
االقتصاديــة اإلضافة  المشــروعات  تكن 
الوحيــدة للمهرجــان، حيــث وفر آالف 
فــرص العمل ألبناء الغربية من مواطنين 
ومقيمين، فاتحاً المجال أمام العديد من 
المشاركين في السوق الشعبي والمحال 
التجارية والشركات العاملة في الغربية، 
لمزيد من االســتثمار. وبــات المهرجان 
نافذة الســتعراض الصناعات والمنتجات 
المحليــة، ويعكس للعالم مــدى التطور 
بالقطاع الصناعي في الدولة الذي تنافس 
منتجاته مثيالتها في الدول األخرى، إلى 
جانب تعزيز الهوية الوطنية بجعل الهوية 
المعروضة،  بالمنتوجات  ملموســاً  واقعاً 
الطابــع اإلماراتي على منتجات  وإضافة 
متداولة بين فئة الشــباب، هي منتجات 
كثيرة تم إنتاجها ألول مرة في اإلمارات.

وتقول مهــرة خلــف المزروعي، رئيس 
اللجنة المنظمة للســوق الشــعبي لدينا 
أكثر من 189 محالً، وعشــرات العارضين 
و26 مطبخــاً، وكلهــا تفتح فــرص عمل 
أن  وتؤكــد  بالمالييــن،  واســتثمارات 
االستفادة التي تمتعت بها من المهرجان 
كبيــرة ســواء من خــالل فتــح مجاالت 
للعمل وزيادة الدخل أو من خالل زيادة 
المبيعات، مشيرة إلى أن األجواء التراثية 
تزيد فيها نســبة اإلقبال على المأكوالت 

الشــعبية، ويقدم مهرجان الظفرة فرصة 
لتعريــف أبنــاء المنطقة بوجــود أناس 
يجيــدون هذه الصناعــات، مما يجعلهم 

يطلبونها على مدار العام.
وقالت: لقد أســهم مهرجــان الظفرة 
في توفيــر فرص العمل للعديد من أبناء 
المنطقــة، وفي جذب أصحــاب رؤوس 
األمــوال إلــى المنطقة الغربية بشــكل 
علــى  اإلقبــال  زاد  إذ  وكبيــر،  واضــح 
القطاعات االقتصادية، لتنتعش األســواق 
وبالتالــي الحركــة المجتمعية، وعالقات 

التبادل التجارية وفق الحاجة.

ويقول عبدالله سيد محمد بن شمس من 
أهالي بدع زايد، إن المهرجان ساهم في 

تنشــيط المنطقة وتنشــيط سوق اإلبل، 
فقبــل المهرجان كانت هنــاك حالة من 
الكســاد في األســواق اآلن ما شــاء الله 
قفزت أســعار اإلبل بشكل كبير، كما أن 
المهرجــان جمع أبنــاء الخليج في بيت 
واحــد وفتح أبــواب رزق للمئات بداية 
مــن بائع اإلغــالق واألعمال المســاندة 
حتــى مــن يقدمــون الطعــام والعمال 
والمهرجان شــغل النــاس وجذب مئات 
الخليجيين من مختلف القبائل للمنطقة، 
وأظهر اهتمام الناس بالموروث الثقافي 

لآلباء.
التجــار  مــن  العديــد  أن  وأضــاف 
الصبر،  بفارغ  الظفرة  ينتظرون مهرجان 
تجارياً وموعداً  حيث يعتبرونه موســماً 
النطالق موسم الشتاء وما فيه من روعة 

التخييــم. وأشــار إلــى أن أن المهرجان 
يســهم في إنعــاش الحيــاة االقتصادية 
في المنطقة بشــكل واضح وكبير، حيث 
تتضاعــف نســبة المبيعات فــي جميع 
المطاعم ومحال بيع المواد االستهالكية.

عيســى  ناصــر  المواطــن  ويقــول 
المزروعــي نحضــر إلــى المهرجان كل 
عام، حيــث يعتبر فرصــة كبيرة لجميع 
فــي  والصناعيــة  التجاريــة  المنشــآت 
المنطقة الغربيــة، بعد أن اعتبر الجميع 
المهرجــان موســماً بالنســبة لهم يمثل 
المــردود المــادي المجــزي والذي قد 
يغطي تكاليف العام بأكمله. مشيراً إلى 
أن موعد المهرجان مناســب جداً، وكل 

شيء فيه مرتب ومنظم والجوائز قيمة. 
وأوضــح أن مهرجــان الظفرة اســتطاع 
أن يثبت للمشــاركين والزوار وللجميع، 
أنــه يأتــي فــي كل عام وقــد حمل من 
النجاح ما يفوق التوقعات، مشــيراً إلى 
أن نجاحاته تتجلى في اســتدامة عادات 
وتقاليــد المنطقة وحيــاة البداوة، وفي 
توفيــره فرصــاً اســتثمارية وتســويقية 
تلقــي بنتائجها اإليجابية علــى الجميع، 
ولقد ســاهم بشــكل كبير في التعريف 
بالمنطقة الغربية وجعلها عالمة واضحة 

على خارطة السياحة العالمية.

ويقــول المواطن ســلطان جمعة ســالم 
لــي  المزروعــي، هــذه أول مشــاركة 

بالمهرجان الــذي وفر فرص عمل جيدة 
ولمئــات المواطنين من أبنــاء المنطقة 
فرصــة  المهرجــان  معتبــراً  الغربيــة.. 
ال تعــّوض، تمكنهــم من التعــرف على 
احتياجــات المجتمع المحلــي لمحاولة 
توفيرها من خالل مشروعات استثمارية 
تفــي بالغــرض، ســواء فــي فتــرة أيام 

المهرجانات أم خارجها.
وأشــار إلى أن المهرجان أظهر جانباً 
مــن الصناعــات اإلماراتيــة المصنوعــة 
محليــاً وتحمــل الطابــع التراثــي فــي 
أغلبها، وتهــدف للمحافظة على الحرف 
والصناعــات التقليديــة والتراثية، زيادة 
الوعــي بأهميــة الصناعــات التقليديــة 
والــدور الذي تمثله، إلــى جانب تطوير 
التقليدية بما يتالءم  الحرف والصناعات 

مع األسواق المعاصرة.
ويقــول نياز راســيل خان ســائق من 
ســكان المنطقة الغربيــة، إن المهرجان 
يوفر فــرص عمل عدة ألبنــاء المنطقة 
من مواطنين ومقيمين، ويســاهم كذلك 
فــي فتح فــرص اســتثمارية للعديد من 
المشــاركين في الســوق الشــعبي وفي 
المحــال التجارية فــي المنطقة بجانب 

الشركات العاملة في الغربية.
وأشار إلى أن مدينة زايد تعيش هذه 
األيام، قمة تألقها االقتصادي واالجتماعي 
والثقافــي، حيث تشــهد لقــاءاٍت فاعلة 
بين المشــاركين والزوار الذين يتبادلون 
المعامــالت التجارية من أجل مســتقبٍل 

أكثر تطوراً وازدهاراً.

03
أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق األوسط 
عن إقامة النســخة الثانيــة لمعرض عالم 
الجلــود التجــاري في مركز دبــي الدولي 
للمؤتمــرات والمعارض في الفترة من 26 
– 28 أبريــل 2016 في مركز دبي الدولي 
للمؤتمــرات والمعارض، خاصــة مع نمو 
حجم الصناعة في المنطقة، فقد بلغ حجم 
صناعــة الجلود فــي دول مجلس التعاون 

الخليجي 6 مليارات دوالر.
التنفيذي  الرئيس  باولــس،  وأوضح أحمد 
في ميســي فرانكفورت الشــرق األوسط، 
الشــركة المنظمة للمعــرض، أوضح قائالً: 
«بعــد ثالثــة أيام مــن التواصــل وتبادل 

الدرايــة والــرؤى حول أحــدث توجهات 
الجلــود العالمية وضع عالــم الجلود في 
الشرق األوســط 2016 بصمته بقوة على 

سوق الجلود اإلقليمي والدولي». 
وصــادرات  واردات  حجــم  «إن  وتابــع: 
الجلــود فــي منطقة الخليــج خالل 2014 
والبالغ 4.09 مليــارات دوالر وإمكانيات 
التصنيــع التي يصل حجمها إلى 1.9 مليار 
دوالر تمثل خلفية مثالية لمعرض الشرق 
األوسط لعالم الجلود كي يصبح أحد أبرز 
المعــارض التجارية ومنصات التواصل في 
العالم».   دبي - البيان

 كرمت دائرة التنميــة االقتصادية في رأس 
الخيمة، موظفيها المبدعين، الذين أســهموا 
إســهاماً مباشــراً في رفــع أداء الدائرة في 
العــام المنصرم فــي حفلها الســنوي، الذي 
حضره الشــيخ محمــد بن كايد القاســمي- 
رئيــس الدائــرة، و د.عبد الرحمن الشــايب 
النقبي- مديــر عام الدائــرة - وأحمد عبيد 
الطنيجــي - نائــب المدير العــام - ومديرو 
اإلدارات والموظفون. واســتعرض د. النقبي 
 ،2015-2017 االســتراتيجية  الدائــرة  خطة 
مركــزاً علــى أهــداف الدائــرة ومبادراتها 
االســتراتيجية، التي ستحدث نقلة نوعية في 
مستوى خدمات الدائرة الداخلية والخارجية، 

وعلى صعيــد مجتمع رأس الخيمة والدولة. 
وبلــغ عــدد مبــادرات الدائــرة 39 مبادرة 
استراتيجية، و32 مبادة مجتمعية، طبق أكثر 
مــن 23 مبــادرات منهــا فــي 2015، وجاء 
علــى رأس المبادرات، التي أطلقتها الدائرة: 
«دليلــي.. عالمتي»، وهي مبــادرة للترويج 
عن العالمــة التجاريــة لإلمارة، وســيجري 
إطالق دليــل األعمال اإللكترونــي للترويج 
لقطاعــات األعمــال، ووضــع إمــارة رأس 
الخيمة على الشــبكة العالمية، خالل شــهر 

أبريل من عام 2016.
وفي ختام الحفل، كرم الشيخ محمد بن كايد 
رأس الخيمة - البيان  القاسمي 18 موظفاً. 

قــال موقــع «باشــن فــور الكجــري»، إن 
دبــي قطعــاً مدينة مفضلة لــدى كثير من 
الســياح الذين سبق أن زاروا هذه الوجهة 
العظيمة،وقــد اســتقطبت معالــم عظيمة 
صنعتها يد اإلنســان مثل برج خليفة، أعلى 
مبنى فــي العالم، وجزيــرة النخلة، ومياه 
الخليج الرقراقة،  ودبي في سباق دائم مع 
نفســها كي تبرز ما ســبق أن صنعته. ومن 
نافلــة القول إن دبــي بمبانيهــا الجديدة، 
ومنتجعاتهــا، ناهيك عن أعلى المعايير في 

الخدمات، جعلت منها مدينة مبهرة. 
وأضــاف الموقع العالمــي ، أن المدينة 
تجذب ماليين األشــخاص من بلدان العالم 
كافــة، باعتبارها واحة للمســافرين. وهي 
مدينة ال بد من تقييمها. ففي 2014 شهدت 
نموا منقطــع النظير في عدد الزوار، بعدد 
إجمالــي وصــل إلى 13.2 مليون شــخص، 
الذين نعموا بالفخامة إلى أقصى حدودها.

وأورد أســباباً لزيارة دبــي، أجملها في 
خمسة تمثلت في حدائقها الترفيهية، وقال 
إن دبــي تبذل المســتحيل لتكــون وجهة 
مفضلة، ففي الوقت الــذي يجذب الخليج 
التجــاري اهتمــام رجال األعمــال، إال أن 
هناك عــدة متنزهات ترفيهية تســتقطب 

الشباب.

إلى جانب شواطئها. حيث إن مناخ دبي 
الجاف والحار، بشمسه الساطعة يجعل من 
شــاطئها المطل علــى الخليج تحقيقا لحلم 

أولئك الذين يعشقون األجواء االستوائية.

الضيافــة  قطــاع  إن  قائــًال،  وأردف 
التجــاري في دبــي هو ما يجــذب معظم 
الــزوار. فباإلضافة إلى أنشــطتها الترفيهية 
والمتعــددة، تعد المدينــة دائما باألفضل. 

وبــرج العرب يزيــن الجــزء الجنوبي من 
المدينــة. وتعج المدينة بعــدد من فنادق 

الخمس نجوم.
ودبــي حلم تحقــق للســيدات اللواتي 

يعشــقن التســوق. من التوابــل التقليدية 
والسجاد من محالت فاخرة تليق بالملوك، 
وكل مــا يخطــر ببــال. ويعتبر مــول دبي 
أكبر مول فــي العالم، جــزءا من المجمع 

المركــزي للمدينة. حيــث تتمثل أكثر من 
653 عالمة تجارية تحت سقف واحد، كما 
تزخــر المدينــة بالمغامرات مثل ســفاري 

الصحراء، ديزيرت سفاري، ودبي. 

■ دبي تبذل المستحيل لتكون وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم  |  البيان

■ زحام كبير داخل السوق الشعبي  |  البيان

قالــت مهرة خلــف المزروعي، رئيــس اللجنة المنظمة للســوق 
الشــعبي إن المشــروعات الصغيرة تفتح فرص عمــل، فكل محل 
داخل السوق الشعبي يضطر إلى استئجار بعض العامالت، موضحة 

أن الدخل العائد جيد جداً، ويسّد النفقات. 
 وأشــارت إلى أنه خالل فترة وجيزة ســاهم المهرجان وما به من 
فعاليات تراثية متميزة وأنشــطة مختلفة بجانب البرامج المتنوعة 
فــي جــذب أصحاب رؤوس األمــوال من مختلف الجنســيات إلى 
المنطقة الغربية، حتى أصبحت قبلة أساسية للمستثمرين ساعدها 

بذلك ما تملكه من مقومات سياحية أخرى.
وأكدت أن االســتفادة من المهرجان، كبيرة ســواء من خالل فتح 

مجاالت العمل وزيادة الدخل أو من خالل زيادة المبيعات.

■ عبدالله بن شمس ■ سلطان المزروعي■ نياز راسيل ■ ناصر المزروعي

الفايننشــيال  صحيفــة  قالت 
اللندنية، إن دبي، قلب  تايمز 
الشــرق األوســط الســياحي 
والتجــاري النابــض، تباهــت 
بعرض األلعاب النارية الفخم، 
في مظهر من مظاهر شهرتها 
كوجهــة آمنة وســط شــرق 
أوســط مضطــرب. ومضــت 
قائلة، إن المدينة مضت قدما 
في عــرض ألعابها النارية كما 
هــو مخطط، حيــث انطلقت 
فــي منتصف الليــل في برج 
خليفــة وســط مدينــة دبي، 
لتنتقــل بعد ذلــك إلى فندق 
برج العرب على بعد 15 كم.



رصــده  االقتصــادي»  «البيــان  يواصــل 
األسبوعي المصور ألبرز المشاريع العقارية 
متعددة االســتخدامات التي تشــهد تزايد 
وتيــرة عمليــات اإلنجــاز لتلبيــة الطلب 
المتزايــد مــن جانــب قطاعــات الضيافة 
والترفيه والســكن والمكاتــب. ويبرز في 
هذا األسبوع مشروع فندقي تطوره شركة 
داماك العقارية، وبات قاب قوسين أو أدنى 

من بدء استقباله للسياح. 
إذ بلــغ مشــروع «دامــاك ميــزون أبر 
كرســت»، مراحله اإلنشــائية النهائية قبل 
تسليم المشروع خالل العام 2016، والذي 
يضــم أكثر مــن 350 غرفة وشــقة فندقية 
فاخــرة، ضمــن 43 طابقاً ترتفــع إلى نحو 
178 متــراً فــي واحــدة من أهــم مناطق 

السياحة واألعمال في دبي.

يمّثل مشروع «داماك ميزون أبر كرست»، 
بفضــل موقعه الحيــوي فــي منطقة برج 
خليفــة في دبــي، نموذج العيــش الفاخر 
وذروة الفرص االستثمارية المربحة. يجمع 
هــذا المشــروع ببراعة بين راحــة المنزل 
وفخامة جناح فندقــي، إضافة إلى رفاهية 
الشــقق. ويضــاف إلــى كّل تلــك المزايــا 
المــردود المالي إليجار الشــقة إذا قررت 
تأجيرها من خالل نظام التأجير على أساس 
المشــاركة. الجديــر بالذكــر أّن الهندســة 
المعماريــة الفريدة للبرج، بطوابقه الثالثة 
واألربعيــن، تجعل منه بناية فخمة والفتة، 
يندمج بسالسة في الحي المشهور المحيط 

به.

أكد زياد الشــعار المدير التنفيذي والعضو 
المنتدب لشركة داماك العقارية، أن قطاع 
الضيافة يمثل عامالً رئيســياً في دفع عجلة 
تنمية االقتصاد اإلماراتي، وذلك مع تحقيق 
نمو إجمالي بلغ %10 في النصف األول من 
عام 2015، مشيراً إلى أن مشروعات داماك 
الفندقية  الفنادق والشــقق  العقارية مــن 
توفر حلوالً عملية ومريحة للمسافرين من 
األفراد أو العائــالت الذين يزورون مدينة 

دبي للترفيه أو األعمال. 
وأضاف الشــعار: «توفر شــققنا الراقية 
خدمات مصممة خصيصاً لعمالئنا ونزالئنا، 
لترســي بذلــك معايير جديــدة في قطاع 
الضيافة، مدفوعة بســعينا الحثيث للتميز، 
ليــس فقط من خــالل الخدمــات اليومية، 

ولكــن أيضاً على عدة مســتويات تشــمل 
التصميم واألداء الوظيفي والدراية بكيفية 

إنجاز األمور على الوجه األمثل». 
وقال: تحتل مشاريعنا الخمسة المنجزة، 
وهــي «دامــاك ميــزون كــور جــاردان»، 

و«داماك ميزون ذا فوغ»، و«داماك ميزون 
دبي مول ستريت»، و«داماك ميزون كانال 
فيوز»، إضافة إلى «نايا بريز»، مواقع مميزًة 
في أكثــر مناطق دبــي اســتقطاباً للزوار، 
وفــي قلب منطقة البــرج ومنطقة الخليج 

التجاري اللتين تشــهدان أعداداً قياسية من 
المسافرين والزوار بغرض األعمال كل يوم. 

وفقاً ألحدث التقارير الصادرة عن شــركة 

األبحاث «يورومونيتور إنترناشيونال»، فإن 
قطاع الضيافة في دولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة يَِعد بمســتقبٍل إيجابٍي مع توقع 
بلــوغ عائدات الفنــادق هذا العــام 26.8 
مليار درهم، والمتوقع نموه إلى 40 مليار 

درهم في العام 2019. كما أنه من المتوقع 
أن ترتفع أرقام الســياحة الوافدة إلى أكثر 
من الضعف وصوالً إلى العام 2020، وبلوغ 
عــدد زوار اإلمارة أكثر من 25 مليون زائر 
سنوياً بحلول موعد افتتاح معرض «إكسبو 

 .«2020
وكانــت شــركة دامــاك العقاريــة قــد 
الراقية  الفندقيــة  افتتحــت أولى شــققها 
متكاملــة الخدمــات في ديســمبر 2013، 
عقب اســتكمال مشــروع «داماك ميزون 
دبي مول ستريت»، المكون من 50 طابقاً، 
والذي يضم 355 وحدة سكنية ويطل على 
برج خليفــة ودبي مول. ومــن المقرر أن 
تفتتح الشــركة فندقين آخرين في منطقة 
البــرج فــي العــام 2016، وهمــا «داماك 
ميزون ذا ديستنكشــن»، و«داماك ميزون 

أبر كرست».

■ تصور هندسي لمشروع داماك ميزون

04

■ ديكورات وألوان متناسقة  |  البيان■ بهو استقبال مزين بمناظر آسرة

ســلمت داماك خالل 16 شــهراً فقط 5 أبراج فندقية، تضم 1500 
وحدة ســكنية، و13000 وحدة قيــد التطوير، من المتوقع أن يتم 
تســليمها بالكامــل بحلول العــام 2020؛ األمر الــذي يعزز مكانة 
الشركة كأحد أكبر مشغلي ومطوري الشقق الفندقية في المنطقة.

■ صالة معيشة وجلوس بتجهيزات متكاملة  |  البيان■ غرف نوم عصرية■ صالة مريحة للترحيب بالضيوف
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أسهم ناقل الحركة بتقنية التغيير المستمر 
ألتيمــا  نيســان  فــي   (®Xtronic CVT)
بتعزيز فعالية اســتهالك الوقــود. وتعتبر 
نيســان رائدة في آلية ناقل الحركة بتقنية 
التغيير المستمر، حيث تتمتع بخبرة تمتد 
20 عاماً في تصميم وهندسة ناقل الحركة 
بتقنيــة التغيير المســتمر. ولهذا التصميم 
للجيــل القادم، تمت إعــادة تصميم 70% 
من األجزاء وتخفيــض االحتكاك الداخلي 
بنســبة %40 (مقارنة بالتصميم السابق). 
كما يشمل التصميم منطقاً حديثاً للسيطرة 
وتغطية موســعة لنسبة الترس، ما يساعد 
على تقليل الضجيج واستهالك الوقود وفي 

الوقت نفسه تحســين االستجابة والقدرة 
على القيادة.

وتأتــي النتيجة من خالل مــا يقدمه ناقل 
الحركة بتقنية التغيير المستمر في نيسان 
ألتيمــا– االقتصادية في اســتهالك الوقود 
والتســارع األفضــل والمتانــة المعــززة 
الحركــة األوتوماتيكية  ناقل  بآلية  مقارنة 

التقليدية.
كما تســهم اإلطارات في تعزيــز الكفاءة 
في اســتهالك الوقود مــع مقاومة مخففة 
للتدحرج، ومولد يشتغل فقط أثناء السير 
من دون استخدام الطاقة.     دبي- البيان

حال دخولك إلى مركبة لكزس «ان اكس»، 
ستشــعر بأنك في مقصورة مركبة رياضية 
بــكل معنــى الكلمــة، إذ يجمــع تصميم 
المقصــورة بين عناصر أساســية من مواد 
فاخــرة وعملية في نفــس الوقت. وتأتي 
لوحــة العدادات والكونســول الوســطي 
لتشــكل امتداداً لمفهوم لكــزس لتصميم 
الشاشة ومنطقة التشغيل. كما أن المقاعد 
المستوحاة من تصميم المركبات الرياضية 
تضفي شــعوراً بالتميز للســائق والراكب 
األمامــي كمــا هــو متوقــع مــن أي من 

مركبات لكزس.
كما تجتمع الراحة وسالســة القيادة والتي 

تتمثــل في النظــام األول مــن نوعه في 
العالــم لطــي المقاعد الخلفيــة المجزأة 
بنســبة 60:40 كهربائيــاً. ويمكــن طــي 
المقعــد الخلفــي أو إعادته إلــى وضعه 
الطبيعي باســتخدام المفاتيــح الموجودة 
على جانبي المقعد الخلفي وبجانب مقعد 
الســائق وداخــل حجرة األمتعــة. ويولي 
تصميم المقصورة الداخلية أولوية لتوفير 
مســاحات داخلية رحبــة ومقاعد مريحة. 
وتمتاز بأدنى مستوى لنقطة ارتكاز الورك 
علــى المقعد في فئتهــا، األمر الذي يزيد 
مــن اتصال الســائق بالمركبــة ويزيد من 
دبي- البيان مساحة منطقة الرأس.  

تضفــي «بنتلي كونتينينتــال جي تي» 
معنى جديــدا من األناقة والتكنولوجيا 
علــى قيادة الســيارات الفخمة. فليس 
هنالك مركبة تضاهي بنتلي كونتينينتال 
جي تــي التي تتميــز بأناقــة العفوية 
ممثلة بحريــة انطالِقَك علــى الطريق 

الرحب. 
يتميز هــذا الموديل الجديد بتقديم 
محــرك دوران مزدوج W12 أكثر قوة 

يتعــدى 575 حصانا وصوًال إلى حوالي 
590 حصانــا، إضافة إلــى نظام انزياح 
متغايــر يولد مزيداً مــن الطاقة ولكن 

بمستوى انبعاثات أقل من السابق. 
وبالتوازي مــع هذا األداء المتنامي، 
ركــزت شــركة بنتلي للســيارات على 
الطلــب علــى ســيارات عائلــة بنتلي 
كونتينينتال جي تي فأدخلت مجموعة 
من التحديثــات العصرية في التصميم 
وســمات جديدة رائعة علــى موديلها 
األكثــر نجاحاً مــن أجل خلــق تجربة 

السفر األكثر فخامة. 

المزايــا  مــن  مجموعــة  إدخــال  تــم 
المظهــر  الجديــدة علــى  التصميميــة 
الخارجــي للبنتلــي كونتينينتــال جــي 
تــي بغية تعزيز الحضــور الفعلي لهذه 
الســيارة الفخمة والمثالية. يتجلى ذلك 
بأداة أمامية جديدة المتصاص الصدمات 
يضاف إليها مبرد أصغر ورفرف حماية 
للعجالت أكثر قــوة إلعطاء مظهر أكثر 

ثباتاً وثقة لمقدمة السيارة. 
يقدم رفرف الحمايــة ميزة جديدة 
تكتمل من خالل نقش حرف B معدني 
رشــيق بهدف تأكيد وتعزيز خط القوة 
الذي تشتهر به بنتلي والذي يندفع إلى 
الخلف مــن األقواس األمامية. وهنالك 
رفــرف كــروم جديد وأنيــق لكل من 
موديــل V8 S وW12 يضاهــي ذلــك 

 GT Speed المعتمد في موديل
وفي الجزء الخلفي من السيارة نجد 
أن غطاء الصندوق قد أصبح أكثر بروزاً 

مع واجهــة ديناميكيــة هوائية أوضح 
على الحواف. هذا وتمت إعادة تصميم 
الرفرف الخلفي وتوسيعه إلضفاء مزيد 
من اإلحساس بالقوة بحيث يشكل حالياً 
 V8 S ســطحاً عريضاً. ويحظى موديل
وموديــل GT Speed بتصميم كرونه 
جديــد من أجل مزيد مــن التمايز في 
أداء مختلف سيارات عائلة كونتينيتال. 

وأسفل الســطح المعدل للكونتينينتال 

GT W12 تكمــن ثالثة تغييرات على 
محــرك التوربو 6.0 ليتــرات المزدوج 
والجبــار لتوليد الطاقة. فــأوالً، يتلقى 
المحرك زيادة في القوة وعزم الدوران 
من 575 حصانا (567 حصان كبح، 423 
كيلوواط) و700 نيوتن متر (516 عزم 
دوران) وصوالً إلــى 590 حصانا (582 
حصــان كبــح، 434 كيلــوواط) و720 
نيوتــن متــر (531 عــزم دوران) لكي 
تحافظ بذلك على ســمعة الموديل من 

حيث األداء غير المجهد للسيارة.

تتوفر بعدة خيارات لونية   /    تصوير: سالم خميس أناقة المقصورة الداخلية كشفت «بنتلي اإلمارات» عن السيارة في صاالت عرضها   

 590 حصاناً بفضل محرك 21W  |  البيان

تمامــاً كما تفاجئنــا التقنيــات بتطوراتها 
اليومية، تأتي ســيارة بيجــو 208 لتجمع 
ما بين التصميم الرشيق والكفاءة العالية، 
ســابقة بذلك عصرها، لتتخطى جيالً تقنياً 

كامالً. 
تتميــز بيجــو 208 بســهولة قيادتها، 
وتصميمها سهل االستخدام، الذي يدخلك 
إلى عالــم من الحداثــة، فكيفما نظرت 

إليها، ســترى تجســيداً لطموح بيجو في 
التجدد.

تضع بيجو 208 أسساً جديدة كلياً في 
التصميم، إذ تأتي بشــبكة تهوية أمامية 
مميزة الشــكل، ومصابيح خلفية فريدة 
تأخذ شكًال معقوفاً، كل تفاصيلها مصممة 
لتنســجم مــع شــكلها الكلــي الرياضي 
الراقي، وتصميمها الجميل يعطي عالمة 
بيجو دفعة إلى األمام نحو حقبة جديدة 

من الحداثة الحسية والملموسة.

داخلــي  بتصميــم   208 بيجــو  وتأتــي 
جديــد وجريء و وضعيــة جلوس معدلة 
للســائق لتعطي مفهوماً جديــداً للقيادة، 
كمــا أصبحت قيادتها أكثر ســهولة بفضل 
مقودهــا األصغر حجمــاً، ولوحة عداداتها 
الموضوعة على مســتوى النظر، لتشعرك 

بالطمأنينة واالسترخاء. 
االنســيابي  مقصورتهــا  تصميــم  إن 
بالهــدوء  شــعوراً  يمنحــك  والعصــري، 

والراحــة، بفضــل انســجام المــواد التي 
صنعــت منها، وأســلوب اإلنــارة الخاص 
بهــا. يعكــس التصميــم الداخلــي لبيجو 
208 الجديدة والمســتوحى من تصميمها 

الخارجي شكًال إبداعياً واعداً.
الــركاب  مقصــورة  تصميــم  بفضــل 
المتجانــس والمعاصــر، الــذي يجمــع ما 
بيــن الراحــة والرقي والتقنيــات العالية، 
الســهلة والبســيطة  وبوضعيــة قيادتهــا 
ومساحتها الرحبة ستشــعر أن منزلك قد 

أصبح داخل بيجو 208.

تم تجديــد تصميمهــا الداخلــي بالكامل 
ليصبــح أكثــر سالســة وبســاطة، فلوحة 
القيــادة فيهــا تحتــوي على شاشــة ذكية 
تعمــل باللمس، موضوعة في موقع مثالي 
يسهل على الســائق إمكانية الوصول إلى 
وظائــف الســيارة وتطبيقاتهــا (الراديو، 
نظــام البلوتــوث، الوظائف التــي تعمل 

دون الحاجــة لليديــن، وتشــغيل ملفات 
 ،USBالموسيقى سواء كانت عبر مأخذ الـ

أو عبر ملفات الـAUDIO، إلخ ) 
استطاعت بيجو 208 بسالستها وسهولة 
التعامــل معها أن تبني عالقة قوية ما بين 
السيارة وسائقها. يمكن لركاب بيجو 208 
االتصــال باإلنترنــت من داخل الســيارة، 
وذلك عبر بوابة واسعة متعددة الخدمات 
مع التطبيقات العملية، التي تجعل الحياة 

اليومية أكثر بساطة وأقل تعقيداً.

تبني عالقة قوية مع ركابها |   البيانمقود أصغر حجما يسهل القيادةتجسد طموح بيجو في التجدد



06
أعلنت «سامسونغ لإللكترونيات» عن إطالق 
اإلصــدار الجديــد من خط هواتفهــا الذكية 
Galaxy A، التــي تجمــع مــا بيــن المظهر 
الرائع والكاميرا ذات المزايا المحسنة؛ حيث 
تعكــس سلســلة هواتــف Galaxy A لعام 
2016 آخــر مــا توصلت إليه «سامســونغ» 
التكنولوجيــا والتصميم، متيحة  على صعيد 
للمســتخدمين إمكانات واسعة، للتعبير عن 
شــخصياتهم وأذواقهــم إلى جانــب أدائها 
القــوي، وهــي تتوفــر بثالثة خيــارات تبعاً 
لقياس الشاشــة:ـ5.5 بوصــات (A7)، و5.2 

 .(A3) و4.7 بوصات ،(A5) بوصات
وقــال طــارق الصّباغ، رئيس قســم تقنيات 

لــدى  المحمولــة  واألجهــزة  التصويــر 
«سامسونغ» الخليج لإللكترونيات: نحن في 
«سامســونغ» حريصون على االبتكار الدائم، 
بهدف مواكبة احتياجات المســتخدمين في 
الســوق الخليجية. وقد جــاء إطالقنا للجيل 
األخير من Galaxy A بناء على ردود وآراء 
واقتراحات مســتخدمي الموديالت األصلية 
مــن خــط Galaxy A، إذ أجرينا تعديالت 
ذكيــة ومؤثــرة للغاية على خطنــا هذا كي 
نعيد تقديمه للعمالء بأسلوب، ينطوي على 
درجة عالية من االنســجام بين األداء الفائق 
والمظهــر األنيق، وبما يلبــي كل متطلباتهم 
اليومية.      دبي- البيان

األوســط  الشــرق  «باناســونيك  أطلقــت 
وأفريقيا للتســويق» الموديــل األحدث من 
ماكينة الحالقة الرجالية المستقيمة خماسية 
الشــفرات LV9N في دولة اإلمارات، التي 
تمتــاز بأحدث تقنيــات «باناســونيك» في 
مجال الحالقة، بما يشــمل الشفرات الحادة 
بزاويــة 30 درجة، والمحــرك األفقي فائق 

السرعة، والمستشعر عالي الدقة. 
وقال كيه تانيغوتشــي، مدير قسم التسويق 
االستهالكي لدى «باناسونيك الشرق األوسط 
وأفريقيا للتســويق»: اعتمدنــا على أحدث 
التقنيات المتاحة لتطوير المزايا المدهشــة، 
التي تمتــاز بها ماكينة الحالقة LV9N، مثل 

المحرك المســتقيم الفريد، ما يجعل اقتناء 
هذه الماكينة أمراً ال بد منه بالنسبة للرجال 
المولعيــن بالتكنولوجيــا الحديثــة. وتعتبر 
«باناســونيك»- المعروفــة بإرثهــا العريــق 
من الجــودة العالية والريــادة في االبتكار- 
الســّباقة عالمياً إلــى تطوير هــذا المحرك 
ذي األداء المذهــل، مــع تصميــم الماكينة 
بــكل مهارة وتزويدها بمستشــعر، يســمح 
بالحصــول علــى أفضل وأســلس حالقة في 

أقصر وقت ممكن.
وتتمتع ماكينة LV9N الرائدة بمرونة عالية 
 Multi-Flex الثالثية األبعــاد الرأس  بفضل 
3D التي تم تطويرها مؤخراً.    دبي- البيان

  

من آفاق مشرقة للتجارة 
اإللكترونية إلى انتشار متزايد 

إلنترنت األشياء إلى تبني شركات 
تقنيات المعلومات مبادئ الطاقة 

المتجددة، من المتوقع أن 
يكتسب مشهد االقتصاد الرقمي 

العالمي هذا العام زخماً غير 
مسبوق وتحوالت ملموسة. ويعبر 

االقتصاد الرقمي الذي أصبح 
اليوم مسؤوًال عن توليد ما ال 

يقل عن %10 من الناتج المحلي 
اإلجمالي في الواليات المتحدة 

عن االقتصاد القائم على تقنيات 
الحوسبة الرقمية، ويشار إليه كذلك 
بـ«اقتصاد اإلنترنت»، أو «االقتصاد 

الجديد»، أو «االقتصاد الشبكي». 
وفيما يلي سبعة توجهات ترسم 

خارطة االقتصاد الرقمي في 
2016 بحسب شركة «إكوينيكس» 

لتكنولوجيا المعلومات.

سيؤّدي نمو عروض منصات الدفع اإللكتروني الجديدة، والبيانات الكبيرة، واعتماد 
المزيد من تجار اإلمارات لمنصات الدفع دون تماس وبطاقات الدفع المزودة برقائق 

EMV إلى نمو قطاع المدفوعات الرقمية. ويتوقع خبراء أن تسجل قيمة تعامالت 
التجارة اإللكترونية في اإلمارات أكثر من 19 مليار درهم نهاية العام الجاري. 

تسارع االعتماد والتوّسع القياسّي في أجهزة إنترنت األشياء «IoT»، مّما سيفضي إلى تدفق 
للبيانات بشكل أكبر وتعرض قدرة الشبكات وأمنها إلى أعباء إضافية، ما سيُكسب الشركات 

تحّكماً أكبر بمعلوماتها، ويعّزز قدرتها على استخدام إنترنت األشياء للتكيف بسرعة مع 
الظروف المتغيّرة، وذلك عبر اعتماد بنية تحتيّة تؤمن اتصاالت مباشرة وآمنة ومناغمة. 

نمو استثمارات الشركات في حلول الحوسبة السحابية التي تساعد بشكل كبير في 
التكيف بمرونة مع المتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع البيانات الرقمية، وتسريع أداء 
التطبيقات، وخفض كلفة التشغيل. ويعتبر التعاون على مستوى محلي بين مزودي السحب 

وشركات االتصاالت واألمن الرقمي شرطاً محورياً لنمو خدمات السحابة وتأمين خدماتها.

سيشّكل التوّجه الهائل نحو تقنيات دفق المحتوى الرقمي المرئي باألبعاد الثالثية عالية 
الوضوح من الجيل الرابع 4K، والمدى الدينامي العالي HDR تحّديات كبيرًة للشبكات 

ولمزّودي المحتوى الرقمي وستكون مواقع مثل «يوتيوب»، وغيرها المسؤول األول 
عن نمو بيانات االنترنت العام القادم، وهذا سيقود إلى نقل أعباء العمل إلى السحابة.

شّكل األمن الرقمي أحد أكبر المخاوف، وذلك في تقرير حديث إلكوينيكس بعنوان 
«شركات المستقبل». حيث عبّر %64 من صانعي القرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

في العالم أن المخاوف المتعلّقة باألمن الرقمي قد تدفعهم للتفكير في إجراء عملية إعادة 
هندسة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في شركاتهم على مدى الـ 12 شهرا المقبلة.

ستصبح اإلنترنت صديقة أكثر للبيئة في 2016. حيث يتطلّب التوسع المتواصل في حياة 
البشر الرقمية كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. إذ أقر %84 من مشّغلي مراكز البيانات 

في أميركا الشمالية مؤخراً أنه الحاجة إلى استخدام الطاقة المتجددة. من هذا المنطلق، 
سيشهد عام 2016، تبّني عدد أكبر من الشركات تشغيل البنية التحتية الضرورية لإلنترنت.

سيكون عام 2016 العام الذي ستصّمم فيه الشركات بشكل متزايد بنى تحتية موجهة 
نحو الترابط، الرقمي لتأمين التواصل اآلني الداعم لتوليد القيمة وتحقيق النجاح، 

وهذا بحد ذاته يزيل عوائق هاّمة أمام نمو شركات تكنولوجيا المعلومات التي يقطن 
%75 من موظفيها في مدن خارج مقر شركاتهم.

طرحــت شــركة «اتــش بــي» جهــاز 
 ،HP Elite x2 «إتــش بــي إيليــت»
اللوحــي الــذي يتمتع بمرونــة فائقة 
ليحقق مستويات فريدة من اإلنتاجية، 
الدفتريــة، إلى  تضاهــي الحواســيب 
جانب الراحة في استخدام جهاز لوحي 
مصمم بشــكل مثالي يناســب العمل 

أثناء التنقل. 
وقال فرانك براســارت، مدير حلول 
التنقــل التجارية، األنظمة الشــخصية 
في أوروبا والشــرق األوسط وإفريقيا 
لــدى اتش بــي: صممنا جهــاز «إتش 

بــي إيليــت» x2 ليكون قويــاً ورفيعاً 
وخفيفاً، بطريقة تمنح المســتخدمين 
البســاطة واألناقة التي يبحثون عنها، 
دون التخلــي عــن الجــودة الرفيعــة 
احتياجات  وإدارة  واألمــن  والمتانــة 

تقنية المعلومات لدعم اإلنتاجية. 
تميزويمتاز جهاز «إتش بي إيليت» 
x2 بتصميم فاخر، من مادة األلمنيوم 
CNC مــع التركيــز علــى الجوانــب 
الجماليــة. تبلغ ســماكة الجهــاز 8.1 
ملــم فقــط، بينما ال يزيــد وزنه على 
قابًال  كيلوغــرام واحد، ويضم حامــًال 
للتعديل حتى 150 درجة، ما يســمح 
للمســتخدم بوضع الجهاز بشكل قائم 

للطباعــة ومتابعة الشاشــة، أو وضعه 
أفقيــاً للطباعــة على الشاشــة. تتميز 
شاشــة الجهاز، وقطرها 12 بوصة (30 
ســم) بتقنية عالية الوضــوح ومعدل 
تناســب 3:2، حيث تتكيف تلقائياً مع 

ظروف اإلضاءة المختلفة.
عمــر البطاريةكمــا يتميــز الجهــاز 
ببطاريــة تــدوم طويًال ويعمــل بنظام 
التشــغيل «ويندوز 10» ومعالج الجيل 
 ™Intel® Core™ M vPro الســادس 
الــذي يدعــم األداء المميــز وكفــاءة 
استهالك الطاقة وتقنية SSD، وبالتالي 
تجربة مدهشــة من األداء الهادئ دون 
مــراوح أو قطع متحركة. كما يســمح 

جهــاز Elite x2 للمســتخدم بالتعاون 
مــع الزمــالء والعمــالء بســهولة من 
خــالل اإلمكانات الصوتية التي تدعمها 
تقنيــات بانغ أند أولفســن وبرمجيات 
اتش بي لتخفيض الضجيج، مما يضمن 
للمشــاركين في المكالمــات الجماعية 

تجربة صوت نقي ووضوح تام.
كما يســمح الجهاز بابتكار المحتوى 
بســهولة ومرونة أثنــاء التنقل، حيث 
 WACOM تقنيــات  علــى  يقــوم 
المتطورة  ويستخدم انظمة االستشعار 
المدمجة للمساعدة في التحكم بعرض 
الخطــوط أثناء الرســم أو الكتابة على 

الشاشة.  



أشارت دراســة لهيئة التأمين إلى ارتفاع 
الحصة السوقية لشركات التأمين األجنبية 
مــن ٣٠ ٪ عــام ٢٠١٠ إلــى ٤٠ ٪ عــام 
٢٠١٤ من إجمالي األقســاط المكتتبة في 
الوقت الذي تراجعت فيه حصة الشركات 

الوطنية من ٧٠ ٪ إلى ٦٠ ٪.
وتعليقاً على األمر قال بسام جلميران: من 
أهــم أهداف جهــات الترخيص المختصة 
في منح تراخيص للشــركات األجنبية هو 
فتــح األبواب الســتقطاب أنــواع جديدة 
من التأمين إلى الســوق المحلي وتقديم 

خدمات تليق بمستوى مثل هذه الشركات 
إال أن عــدداً من هذه الشــركات قد دخل 
السوق وبدًال من أن تشكيل قيمة إضافية 
فإنهم لألســف قاموا بالمنافسة في أعمال 
فرعي الســيارات والتأمين الصحي وجروا 
الســوق إلى مســتويات من المنافســة ال 
تقبلها هذه الشــركات في أســواقها األم، 
وبعد تجرع مرارة الخسائر وعت إداراتها 

الرئيسة، وانسحب عدد منها من السوق.

ســألنا مدير عام شــركة الوثبــة الوطنية 
للتأميــن بســام جلميــران عــن تقييمــه 
للنتائــج المحققة فــي قطاعــي الـتأمين 
الصحــي والتأميــن على الســيارات، وما 
مدى مســاهمة الممارسات المتعلقة بهما 
فــي تقليص األرباح بل وتحقيق الخســائر 
للعديــد من الشــركات، فقال: إن نشــاط 
التأمين على الســيارات والتأمين الصحي 
يمثــالن ما يتــراوح بيــن ٣٥ ٪ إلى ٤٠ ٪ 
من حجم سوق التأمين عموماً في الدولة. 
وهــذان النوعــان من التأمينــات تحتفظ 

بأغلب أقســاطهما، وال  التأمين  شــركات 
تعيــد تأميــن إال القليــل منهــا، وبالتالي 
فــإن التســعير غير الفني تكــون له آثاره 
المباشــرة على الشركات. وهذا ما يحصل 
داخل سوق التأمين بالفعل، حيث تتنافس 
الشــركات على األعمال بأسعار غير فنية، 
مــا أدى - ليس إلى تحقيق خســائر فقط 
- لكــن إلى تــآكل جزء كبيــر من حقوق 

المساهمين. 

توقع مدير عام شــركة الوثبــة الوطنية 
للتأمين بســام جلميران أال يشهد قطاع 
التأمين فــي دولة اإلمارات أي تغييرات 
تذكــر، خــالل النصــف األول مــن عام 
٢٠١٦ نتيجة اســتمرار بعض الممارسات 
الضارة، التي شــهدها القطاع خالل عام 
٢٠١٥، والســنوات الســابقة، الفتــاً إلى 
أن اســتمرار الشــركات بعــدم االلتزام 
بالنواحــي الفنيــة في التســعير وتقييم 
المخاطر ســوف يعرض العديد منها إلى 
مزيــد من الخســائر والضغــوط، ما قد 
يجبرها على إعادة هيكلة رؤوس أموالها 
لضمان مالءتها وقدرتها على االستمرار. 
وأكــد جلميــران فــي حــوار للبيان 
االقتصادي أن ســوق التأمين في الدولة 
حالياً مشــبع بعدد كبير من الشــركات، 
إضافــة إلى أعــداد كبيرة من الوســطاء 
الذين يتنافســون على األعمال مهما كبر 
حجمها دونما األخذ في االعتبار النواحي 
والجوانــب الفنيــة في تقييــم المخاطر 
وتســعيرها منوهاً بأنــه لن تكون هناك 
بقيــام  المســار إال  إمكانيــة لتصحيــح 
الجهات الرقابية واإلشــرافية بمحاســبة 
الشــركات على نتائجها، ووضع الضوابط 
التي تحمي حقوق المساهمين والمالءة 

المالية. 
وفي ما يلي نص الحوار:

ما هي أبرز التحديات التي واجهت 
قطاع التأمين خالل 2015؟

لــو نظرنا إلى الوضع العــام خالل عام 
٢٠١٥ فان أول ما يتبادر إلى الذهن هو 
المستويات االستثنائية التي وصلت إليه 
أســعار النفط وتأثيراته على اقتصادات 
المنطقــة، فمن المؤكد أن هذا التراجع 
الكبيــر في أســعار النفط ســوف يؤثر 
بصورة أو بأخرى على مستويات اإلنفاق 
العام ومن ثم على مســتويات النمو إال 
أننا في دولة اإلمارات محظوظون بأننا 
نعمل ضمــن نطاق اقتصــاد ديناميكي 
تتضاءل في نســبة مساهمة النفط في 
الناتج المحلي اإلجمالي ســنة بعد سنة 
فــي الوقت الــذي تحقق في سياســة 
التنويع االقتصادي نجاحاً الفتاً بشــهادة 
المؤسســات الدوليــة، ولــو نظرنا إلى 
القطــاع المالي على ســبيل المثال فإن 
النتائــج الماليــة لهذا القطــاع ال تزال 
العاملة  المصــارف  وتحقق  اســتثنائية 
فــي الدولــة ارتفاعــات متواصلة جهة 
األداء وتحقيــق األرباح، كما أن قطاعي 
الســياحة والفنــادق يمثــالن في دولة 
اإلمــارات اليوم ظاهرة غير مســبوقة 
علــى مســتوى المنطقــة وإضافة إلى 
الدور المتزايد األهمية لقطاع الصناعة 
الحيــوي وغيــره مــن القطاعــات غير 
النفطية فإن كل المؤشرات تدفع باتجاه 
الحكومية  المســتمر للسياســة  النجاح 
بتنويع مصادر الدخــل وتعكس صورة 

اإلمارات بلداً استثنائياً في كل شيء.
أما فــي ما يخــص التحديــات التي 
واجهــت قطــاع التأميــن خــالل العام 
فيمكــن القــول إن نتائــج عــدد مــن 
الشــركات الوطنية ال تزال تعكس أداء 
اســتثنائياً مــن خــالل تحقيق أقســاط 
عاليــة، إال أن الغالبيــة مــن شــركات 
التأميــن لم تكن بهذا المســتوى خالل 
نتائجهــا  المذكــور، وعكســت  العــام 
الماليــة خســائر وإن كانــت فنيــة أو 
اســتثمارية وهذا األمر ال يبرره ســوى 
االفتقــار إلى الفنية والمهنية في تقييم 
المخاطــر وتســعيرها وقد انعكســت 
حدة المنافســة غير الفنية في السوق 
على هبوط األســعار إلى مستويات لم 

يشهدها السوق من قبل. 

مــا المطلــوب من وجهــة نظركم 
لوضع حلول لظاهرة المنافسة غير 
الفنية وسياسة تكسير األسعار التي 
تعصف بســوق التأميــن وإلى أي 
المالية  التعليمــات  مدى ستســهم 
التــي أصدرتهــا الهيئــة مؤخرا في 

تصحيح المسار؟
مشــبع  الســوق  أن  طالمــا  بصراحــة 
بعدد كبير من شــركات التأمين إضافة 
إلى أعــداد كبيرة من الوســطاء الذين 
يتنافســون علــى األعمــال مهمــا كبر 
حجمهــا وعدم األخــذ بعيــن االعتبار 

النواحــي والجوانب الفنيــة في تقييم 
المخاطر وتســعيرها وبالتالي لن تكون 
هناك إمكانية لتصحيح المســار وإعادة 
توجيه هــذه الشــركات إلــى الوجهة 
الصحيحــة إال بقيــام الجهــات الرقابية 
على  الشــركات  بمحاسبة  واإلشــرافية 
نتائجهــا ووضــع الضوابــط المطلوبــة 
أوًال وقبــل كل شــيء لحمايــة حقوق 

المســاهمين، ومن ثم ضمــان المالءة 
المالية للشــركات العاملة في الســوق 
أما بالنســبة للتعليمــات المالية، التي 
أصدرتهــا هيئــة التأمين فــإن تطبيقها 
بشكل ســليم والقيام بمراقبة التطبيق 
بصورة مستمرة ســوف يسهم بالتأكيد 
فــي إحداث حركة تصحيحية لألســعار 
لتنعكس بدورها على نتائج الشركات. 

الحركــة  حــدوث  تتوقعــون  هــل 
التصحيحية في العام الجديد؟ 

باعتقادي أن عام ٢٠١٦ ســيكون امتداداً 
لعــام ٢٠١٥ فــي ما يتعلق بانعكاســات 
األحداث الجارية في المنطقة والظروف 
االقتصاديــة وال أتوقــع أن يكون هناك 
أي تغييــر أو تصحيح علــى األقل خالل 
النصف األول من ٢٠١٦ لكني أؤكد هنا 
أن اســتمرار عدم التزام شركات التأمين 
بالنواحي الفنية سوف يعرض عدداً منها 
إلــى مزيد مــن الخســائر والضغوط، ما 
قد يجبــر هذه الشــركات علــى إعادة 
المزيد  هيكلــة رؤوس أموالهــا وضــخ 
مــن رؤوس األمــوال الجديــدة لضمان 
مالءتهــا وقدرتها على االســتمرار وفي 
ظــل الظروف التي تتعرض لها شــركات 
التأميــن يقابلهــا ارتفاع فــي التكاليف 
اإلدارية واإلنتاج واستمرار التضخم إلى 
مســتويات ال تعكسها مســتويات أسعار 
التأميــن فإن هامش الربحية للشــركات 
قد يواجــه مزيداً من التضــاؤل. وتجدر 
اإلشارة إلى أن عدداً من شركات التأمين 
التكافلي قد حققت خسائر مدورة خالل 
الشــهور التســعة األولى من عام 2015 
تقدر بنحــو 350 مليون درهم في حين 
حقق عدد من شركات التأمين التقليدي 

خــالل الفترة المذكورة خســائر مدورة 
تتجاوز النســبة المســموح بها من قبل 
هيئــة التأمين، وفي المحصلة فإن أرباح 
قطاع التأمين بشــكل عام ســوف تكون 
أقل من السنوات السابقة، كما أن قدرة 
هذه الشركات على توزيع األرباح سوف 
تتضاءل، ويســتثنى منها الشركات، التي 
نــأت بنفســها الدخول فــي المضاربات 

والمنافسة وحرق األسعار.

إلى أي مدى انعكســت الممارسات 
الضــارة فــي ســوق التأميــن على 
الشــركات الوطنيــة الكبــرى وعلى 

وجه الخصوص شركتكم؟
بالنســبة لنا في شــركة الوثبــة الوطنية 
للتأميــن فــإن اســتراتيجيتنا تركز على 
تقديــم  علــى  أعمالنــا  فــي  الحفــاظ 
الخدمــات، التي تتناســب مع األســعار 
الفنية ولم ننجر في أي وقت إلى حرب 
تكسير األســعار بأي شكل من األشكال، 
ونحــن على يقيــن بأننا ســنكون خالل 
الفتــرة المقبلة بمنأى عمــا تتعرض له 
شركات أخرى منغمســة بهذا المستوى 
من األسعار، وال بد أن يأتي الوقت الذي 
تتعــدل فيه األمور، وتوضــع في نصابها 

الصحيح. 

إلــى أي مدى تأثرت عقود شــركات التأمين 
خــالل عــام ٢٠١٥ ؟أثــر الوضــع اإلقليمــي 
والتراجع الحاد في أسعار النفط في األسواق 
العالمية بشــكل مباشر على المشاريع وعلى 
الهندســية وبالتالي فقد  المشــاريع  األخص 
أسهم هذا الوضع في انخفاض أقساط التأمين 
على هذا النوع الحيوي من التأمينات، إضافة 
االنخفاض في أقساط تأمينات النقل البحري، 
إال أننــا في المقابل ال نزال نشــهد نمواً في 
إجمالي األقســاط الســنوية بنســبة ال تقل 
عن ١٠ ٪ مدعوماً بصورة رئيســة بالنمو في 

أعمال التأمين الصحي.

ترى بعض الشــركات أنه مــن الصعوبة 
بمــكان تطبيق التعليمــات المالية التي 
أصدرتها هيئة التأمين لشــركات التأمين 
كيــف  التكافلــي  والتأميــن  التقليــدي 

تنظرون إلى هذا الطرح؟
التعليمــات المالية مفروضــة من قبل الهيئة 
والشــركات ليســت فــي وضــع اختيــاري، 
وبالتالي ستكون هناك صعوبات في التطبيق 
وســوف تتعامل إدارات شركات التأمين مع 
هــذه الصعوبات، وتجبــر على تعبيد الطرق 
لتطبيقها ومن ثم ســوف تصبح التعليمات 

جزءاً ال يتجزأ من أعمال الشركات.

■ بسام جلميران

■ ممارسات بعض الشركات في تأمين السيارات تسبب الخسائر

■ أقساط تأمينات النقل البحري تأثرت سلباً بتراجع أسعار النفط  |  البيان
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ألزمت هيئة التأمين مؤخراً الشــركات العاملــة في اإلمارات بتعيين 
خبير اكتواري متخصص في كل شــركة، بهدف ضبط موضوع التسعير 
تمهيداً للوصول إلى السعر العادل. وأشاد جلميران بهذا اإلجراء قائالً: 
ال بد أن نتوجه لهيئة التأمين بالشكر على هذه المبادرة بالغة األهمية 
ألن الخبرة االكتوارية سوف تقوم بمراجعة وتقييم المخصصات وإلى 
حد ما مستويات التســعير والمالءة المالية لشركات التأمين، وسوف 
تجبر الشــركات التي تقع تحت خط المتطلبات على تحسين أوضاعها 
للوصــول إلى حدود المــالءة المفروضة على الشــركات، األمر الذي 
سيسهم في حماية حقوق المساهمين من خالل إجبار الشركات على 
االلتزام بالمعايير الفنية في تقييم المخاطر والتســعير. وفي المحصلة 
فإن قرار الهيئة بشــأن الخبرة االكتوارية يعتبر من أهم القرارات في 

مجال التأمين لو تطبيقه ومتابعته.



مــن مجرد قرية مغمورة على نهر الدوســل 
فــي العصور الوســطى، إلى أكبــر الواليات 
األلمانية، وثاني أهم مدينة ســياحية ومركز 
اقتصادي عالمي في ألمانيا بعد فرانكفورت، 
إنها مدينة دوسلدورف عاصمة والية شمال 
الرايــن، التــي تقع غربي ألمانيــا، لكنها في 

قلب أوروبا.
رائدة في كل المجاالت، تحاكي وتناشــد 
جميــع الحــواس واألذواق، بنيــت على يد 
العالميين،  المعماريين  المهندســين  أشــهر 
فجعلــوا منهــا درة تخلــب األنظــار، حيث 
يمتزج فيها القديــم والحديث بطريقة فنية 
مبدعة، فيها القصور ومنازل االرستقراطيين 

الفخمة، وفيها األبراج واألبنية الحديثة. 
تتمتع دوسلدورف بأهمية ثقافية عريقة، 

فهــي مدينة زاخرة بالفنون الجميلة المرئية 
والتعبيريــة، حيث يوجد فيها أهم أكاديمية 
لتعليم اإلبــداع الفني، والتــي تحرص على 
تخريج المواهب النفيسة والشخصيات ذات 

الشهرة العالمية.
ومــن هذا االهتمــام بالفنون على جميع 
أشــكاله، ســيجد زوار هذه المدينة ومحبو 

الثقافة مالذاً رائعاً لزيارة المسارح المتنوعة 
والمتاحــف،  والكبيــرة،  منهــا  الصغيــرة 
وعروض الرقص والباليه واألوبرا والحفالت 
الموســيقية االســتثنائية (موســيقى البوب 
بالفن  التمتــع  إلى  والكالســيكية)، إضافــة 
المعمــاري الجميــل الذي يعــود إلى قرون 

عدة.

تشــتهر مدينة دوســلدورف أنها عاصمة 
للموضة العالمية ومركز ألحدث تصاميم 
األزياء، لذلك ســيتمتع زوارها باألسواق 
والمحــالت التجارية التي تهتم بالموضة 
العصرية الحديثة، ففي شارع كونيغساله، 
وهو أحد الشوارع المشهورة التي يطلق 

عليها اســم بوليفارد، ويعد أشــهر شارع 
للتسوق، توجد المتاجر المميزة الفاخرة 

ومحالت المجوهرات.
لزائــري  خاصــة  ميــزة  وهنــاك 
دوسلدورف من خارج االتحاد األوروبي 
وهي «التســوق المعفى من الضرائب»، 
حيث يمكنهم استرجاع ضريبة المبيعات 

على الســلع عند السفر. وسيتمتع الزوار 
الموجودة على طرفي  بالمقاهي األنيقة 
الشــارع المبلط بحجــر األرصفة. إضافة 
إلى االســتمتاع بالتنزه علــى طرف نهر 
الراين الذي أكســبها جمــاًال ال يضاهى، 
الرياضة لممارسة  وأعطى فرصة لمحبي 

هواياتهم.

أوروبا،  بوابة  دوســلدورف 
القيام  مــن  تمكنــك  فهــي 
لمدن  وزيــارات  برحــالت 
أوروبية أخرى بأسهل الطرق 
وأقصرهــا، فأنت قريب من 
وفرنســا،  وبلجيكا  بريطانيا 
عبر شبكة مواصالت ضخمة 
وآمنة، وهي انطالقة مثالية 
ورائعة للقيام برحلة سياحية 
حقيقية ممتعة تشتمل على 
األنشــطة كافة، وترضي كل 
األذواق، وتستطيع أن تقوم 
بها على مدار الســنة، حيث 

لكل فصل جماله وميزاته.

تبذل دوســلدورف جهوداً متميزة الستقبال 
وأعلــى  ألجــود  طبقــاً  زائريهــا  وخدمــة 
المســتويات العالميــة من خــالل المظاهر 
المعماريــة أو المشــتملة علــى األنشــطة 
المتنوعة، فأنشــأت أكثر من 230 فندقاً من 
الفنادق الممتازة، والتي تظهر الســمة التي 
تشــتهر بها هذه المدينة، وهي كرم الضيافة 
والترحــاب، ومن أجمل هذه الفنادق فندق 
برايدن باشر هوف – كابيال الذي يقع وسط 
المدينة في شــارع كوينغســاله، وهو فندق 
ذو 5 نجــوم مبني على الطراز الكالســيكي، 
ويتميــز بديكور فاخر، حيــث يمكن للزائر 
أن يتســوق ســيراً على األقدام دون الحاجة 

للمواصالت.
ويظهر الفندق قمــة الضيافة عندما يجد 
النزالء ســجاد الصــالة في غرفهــم واتجاه 
القبلــة، وهذا دليل علــى االهتمام برغبات 
النــزالء، إضافــة إلى تلبيــة حاجاتهم في ما 

يتعلق بالوجبات واألطعمة الحالل.

يبُعــد فندق (برايدن باشــر هوف) مســافة 
700 متر فقط عن ميدان بورغبالتز الشهير. 
تتوافر مواقف خاصة للسيارات، ويوفر غرفاً 
وأجنحة واســعة عازلة للصــوت لها ديكور 

مميز وساحر.
وتســتطيع أن تختار الغرفة التي تناسب 
ذوقك، حيث تختلف أشكالها وسعتها لترضي 

الزائرين كافة، فهناك الجناح الكبير والغرف 
القياســية المزدوجــة وغــرف الســوبريور 
المزدوجة وغــرف الديلوكس وجناح كابيال 
والجنــاح التنفيذي، وجميعهــا تحتوي على 
تلفزيون بشاشة مسطحة وقاعدة لآلي بود، 
كمــا تتوافــر خدمة الواي فــاي مجاناً، فضًال 
عن األجنحة التي تناســب عدد أفراد األسرة 
ويمكــن أن تكــون متصلة لتعيــش في جو 

يشــبه منزلك، أو مغلقة لتضيف الخصوصية 
التي ترغب بها. 

يتميــز هــذا الفنــدق بالكــرم والترحــاب 
كصفــة أهــل مدينــة دوســلدورف كافــة، 
حيث يســتقبلك الجميع بابتسامات جميلة، 
يتحدثــون بلغــات مختلفــة، حيــث يوجد 

فريق عمل يتحدث نحو عشــر لغات، وهذا 
مــا يميزه عن باقــي الفنادق، حســب آراء 
الزائريــن الذين أجمعوا على ذلك، باإلضافة 
إلــى وجود مستشــارين ومترجمين لتقديم 
الخدمات المتخصصة. ويشتمل الفندق أيضاً 
على مســبح وســبا، حيث يُمكــن للضيوف 
االســتمتاع بالدخول إلى الســاونا العصرية 

ومنطقة (Technogym) للياقة البدنية. 

■ عراقة وأناقة■ خريف ساحر

■  إطاللة وسط أعرق أحياء دوسلدورف  

■ طراز فخم من العمارة الداخلية
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ســيكون قطاع الطيران المدني هذا العام 
على موعد مع تحقيق أرباح قياسية تتجاوز 
٣٦ مليــار دوالر مقارنــة مــع ٣٣ مليــاراً 
فــي العــام ٢٠١٥، وهي أربــاح مدعومة 
باســتمرار تراجع أســعار النفط الذي يعد 

أكبر بند للنفقات في شركات الطيران.
ومع وصول هامش الربحية في القطاع 
إلــى ٥٫١٪ وتراجع فاتورة الوقود إلى نحو 
١٨٠ مليــار دوالر من ٢٢٦ مليار دوالر في 
العــام ٢٠١٤، تكون صناعــة الطيران أمام 
تحقيــق أضخم أرباح فــي تاريخها، حيث 
تتراجع مســاهمة الوقود لتصــل إلى أقل 
من ٢٠٪ من إجمالي التكاليف مقارنة مع 
حصــة كانت تصل إلــى أكثر من ٤٠٪ قبل 

عامين فقط. 
ومــع تراجع أســعار الوقــود يتوقع أن 
تســتمر اتجاهات الســفر التــي كانت في 
العــام ٢٠١٥، حيث يتوقــع ارتفاع الطلب 
علــى الســفر وزيــادة معــدالت التجارة 
العالميــة، األمــر الذي ســيعزز من ربحية 
شــركات الطيران في مختلف دول العالم، 
وخاصة الشــركات األوروبيــة التي بدأت 
تتنفــس الصعداء بعد أعوام من الخســائر 

والمصاعب االقتصادية والتشغيلية.
 لكــن االتحــاد الدولــي للنقــل الجوي 
«أياتا»، أشــار إلى تفاؤل حــذر في العام 
٢٠١٦ بالنظــر إلــى جملة مــن التحديات 
الماثلــة، لعل أبرزها التحديات السياســية 
التي تواجه دول الشرق األوسط، واستمرار 
بــطء النمو االقتصادي فــي أوروبا، إضافة 
إلــى تراجع قيم بعض العمالت الرئيســية 
وخاصــة اليوان الصيني والروبل الروســي 
الــذي قــد يحــدث تأثيرات فــي الصناعة 
بالرغــم من الــدوالر القوي الــذي ارتفع 
خالل العام الماضي بنســبة ٢٠٪ أمام سلة 

عمالت رئيسية. 

الحــذرة، فإن  لتقديــرات «أياتا»  ووفقــاً 

عائدات صناعة الطيران هذا العام ســتصل 
إلــى ٧١٧ مليــار دوالر مقارنــة مع ٧١٠ 
مليــارات فــي العــام ٢٠١٥، مــع ارتفاع 
الطلب علــى حركة النقل الجــوي، والتي 
ستصل إلى نحو ٧٪ خالل العام المقبل مع 
وصول أعداد المسافرين إلى ٣٫٨ مليارات 
راكــب مقارنة مــع ٣٫٥ مليارات مســافر 
في العام ٢٠١٥، خصوصاً أن أســعار تذاكر 
الطيران ســتحافظ على تنافسيتها، ما يعزز 

الطلب على السفر. 
أما حركة الشحن الجوي فيتوقع تسارع 
نموها مع نمو معــدالت التجارة العالمية 
وبنسب تبلغ ٣٪ مقارنة مع ١٫٩٪ في العام 
٢٠١٥، ويتوقــع أن تصل كميات الشــحن 
التي تنقلها شركات الطيران في العالم إلى 
٥٢٫٧ مليــون طن فــي ٢٠١٦، مقارنة مع 

٥١٫٣ مليون طن في ٢٠١٥. 
ومع تحسن األرباح تحسنت أيضاً ربحية 
كل مسافر في شركات الطيران لتقترب من 
١٠ دوالرات، بعد أن كانت أقل من ســعر 
فنجــان قهوة، كمــا وصفها مديــر «أياتا» 

توني تايلور قبل عامين. 
 وتشــير «أياتــا» إلى تباين في نســب 

النمــو بيــن منطقــة وأخرى، ففــي حين 
تستحوذ شــركات الطيران األميركية على 
حصة األســد من أرباح الصناعة في العام 
٢٠١٦، التزال شــركات الطيران في أميركا 
الالتينية وإفريقيا تعاني من خسائر فعلية، 
مع تحســن في أداء ناقالت أوروبا وآســيا 
الهادئ، واســتمرار الصعود القوي لناقالت 
الشرق األوسط وخاصة للشركات الخليجية 
الكبــرى «طيــران اإلمــارات» و«االتحاد» 

و«الخطوط القطرية». 
ويتوقع أن يصل أعداد األسطول العالمي 
إلــى ٢٧٨٨٩ طائرة بنمــو ٤٪ مقارنة مع 
العام ٢٠١٥، حيث ستدخل الخدمة ١٧٠٠ 
طائــرة جديدة، وترتفع الرحالت إلى أكثر 

من ٣٤ مليون رحلة طيران. 

وســيدفع األداء القــوي للقطاع شــركات 
الطيران إلى اســتمرار التوظيف بمعدالت 
جيــدة، حيث توظيف ٢٫٥ مليون شــخص 
خالل العام المقبل، مقارنة مع ٢٫٤ مليون 
فــي العــام ٢٠١٥ بمعدل نمــو يصل إلى 

.٪٢٫٢

وتلقي هذه األرباح الضخمة مزيداً من 
المســؤوليات على عاتق شركات الطيران، 
إذ أنــه ورغــم تراجــع أســعار الوقود إال 
أن بعض شــركات الطيــران التزال تضيف 
ضريبــة الوقود إلى ســعر التذكرة، كما أن 
األرقام تشير إلى زيادة شكاوى المسافرين 
على شــركات الطيران وخاصة الشــركات 

األميركية.
ويتوجــب مــع تحقيــق هــذه األرباح 
التركيز أكثر على المستهلك، وهو المسافر، 
وتطوير وتحســين الخدمــات المقدمة له 

سواء على األرض أو في األجواء.

وخــالل العام الجاري ٢٠١٦ ســيكون على 
القطاع أولويات عدة، حيث الســالمة هي 
األولوية القصوى لتعزيز األمن للمسافرين 
وليــس المقصــود هناك األمن التشــغيلي 
والفنــي، بــل ضمــان حماية المســافرين 
مــن التهديــدات وهذا يعنــي المزيد من 
االســتثمارات فــي هــذا المجــال حتى ال 
تفقد الشركات مسافريها، وحادثة الطائرة 
الروسية األخيرة جاءت كجرس إنذار لكل 
القطــاع بالعمل بال هــوادة لتحقيق أعلى 
معاييــر األمــن فعالً ال قــوالً، خصوصاً في 
تلك المناطق التي ما زالت تشــهد أحداث 

سياسية مضطربة. 
وفي جانب آخر مــن الصناعة فإن نمو 
الناقــالت الخليجيــة أثار غيــرة الناقالت 
األوروبية واألميركية على حد ســواء وهو 
األمــر الــذي ســنرى تبعاته خــالل العام 
الجــاري، مع اســتعداد الهيئــات الرقابية 
فــي أميــركا وأوروبا للبحث فــي معايير 
المنافســة بنــاء علــى طلــب وشــكاوى 
الشــركات األميركيــة واألوروبية واتهامها 
للناقالت الخليجية بتلقي معونات حكومية 

تضر قواعد المنافسة العادلة. 
وخــالل العام الجاري يتوقع أن تســلم 

شــركة بوينغ شهرياً ٦٥ طائرة من مختلف 
األنواع إلى عمالئها من شركات من ضمنها 
٤٢ طائرة شــهرياً مــن طراز ٧٣٧ و١٢ من 
٧٨٧، كما أن منافستها إيرباص هي األخرى 
ستســلم تقريباً نفس العدد من الطائرات. 
هذه األرقام مــن عمالقي الصناعة تفرض 
مزيــداً مــن الحــذر وخاصة فيمــا يتعلق 
بسلســلة التوريــد بالنظر إلــى أن كًال من 
بوينغ وإيرباص ترتبط بعقود خدمات مع 
العديد من الشركات المصنعة في مختلف 
دول العالم وهذا الحجم من اإلنتاج يفرض 
ضغوطاً متزايدة على سالسل التوريد لكال 

الشركتين. 

وخــالل معــرض دبــي للطيــران بــرزت 
اتجاهات جديدة للصناعة، أبرزها التصنيع 
بتقنية الطباعــة ثالثية األبعاد في القطاع، 
حيــث تقتصــر التقنية حاليــاً على صناعة 
أجزاء مــن محــركات الطائــرات وأجزاء 
مختلفــة من الطائرة، لكن المســتقبل قد 
يتمثل في طباعة أجزاء كبيرة كاألجنحة أو 
المحــركات أو أجزاء من المقصورة وهذه 
التقنية الجديدة ســتعني تغييراً ثورياً في 

التصنيع. 
 ومــن أهم ميزات هــذه التقنية توفير 
الوقــت، حيث إن صناعة جــزء صغير من 
محرك الطائــرة مثًال يتطلب أيامــاً، بينما 
مع اســتخدام تقنية «الثري دي» ال يتعدى 
ذلك ســاعات فقط. إضافة إلى توفير اليد 
العاملة، خصوصاً في مجال النقل، حيث إن 
شــركات التصنيع كانت تعتمد على طلب 
األجزاء من شــركات أخرى ليتم نقلها إلى 
مقر الشركة لتركيبها، وهو ما يتطلب عدداً 
من األشــخاص في جميــع المراحل، بينما 
توفر التقنيــة الجديدة كل ذلك، من خالل 
شــراء طابعة ووضعها في مقــر التركيب 
لتكون األجــزاء جاهزة للتركيب في نفس 

المــكان. كما توفر الطباعــة ثالثية األبعاد 
المــال أيضــاً، خصوصاً وأنهــا ال تترك أي 
مخلفات، حيــث إن المواد الخام المتبقية 
من صناعــة جزء معين يتم إذابتها وإعادة 

استخدامها في صناعة جزء آخر.
 وتتوقع شــركة «رولز رويس» لتصنيع 
المحركات بيع طائرات تجارية وعســكرية 
بحلــول عام ٢٠٥٠، تكون أجزاؤها مصنعة 
بالكامــل اعتماداً على تقنية الطباعة ثالثية 
األبعاد. وخالل العام الجاري ستكون بعض 
مكونــات الفرامل في الطائــرة المصنوعة 
بوساطة تقنية ثالثية األبعاد، قطعاً معيارية 
أساسية، بحيث ستكون القطع الحالية شيئاً 
مــن الماضي. وكانت الشــركة قد أطلقت 
أطلقت في وقت ســابق مــن العام ٢٠١٥ 
محــرك ترينــت إكس دبليو بــي ٩٧ الذي 
يحتوي على أكبر قطعة مصنعة عن طريق 
الطباعــة ثالثيــة األبعاد يبلــغ طولها ١٫٥ 
متر. وهذا المحرك يحتوي على الكثير من 
المميــزات أبرزها الجزء المســؤول على 
إحــراق الوقود، حيث تم صنعــه بالتقنية 

ثالثية األبعاد.
وقد استخدمت الشــركة التقنية ثالثية 
األبعاد لتصنيع أجزاء بالســتيكية ســابقاً، 
ولكنهــا المرة األولى التــي تنجح فيها في 
صناعــة مكونــات تعتمد على مــواد أكثر 
صالبة وبالتقنية ثالثية األبعاد، ومن ضمن 
النيــكل واأللمنيوم  المــواد األوليــة  تلك 
والحديــد الصلب. وال تنتهــي اإلثارة عند 
هذا الحد بل إّن المواد التي يتم اعتمادها 
فــي صنــع تلــك الشــفرات وغيرهــا من 
مكونات أخرى ســتجعل من الطائرة أخّف 
بنحــو ٥٠٠ كلغ، بما يجعلها أقل اســتهالكاً 
للوقــود. ووصل عدد كبير مــن الطلبيات 
على المحرك الجديد، وقالت الشــركة إّن 
تلك المحركات ســتدخل حيز االســتخدام 
عــام ٢٠١٦، مــا يعني أّنه يتوجــب عليها 

صناعة ١٥٠٠ محرك كل عام.
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ومــع كل هذه الطموحات اآلن، القطــاع اليزال يواجه تحديات عدة، 
أبرزها اســتمرار البحــث عن آليات فاعلة وأنظمــة أكثر تطوراً لتتبع 
الطائــرات في األجواء وخاصة بعد اختفــاء الطائرة الماليزية، وهناك 
فريق عمل مشــترك بين أياتا وإيكاو للوصول إلى مشــروع أو مبادرة 

خاصة في هذا االتجاه.
كما ان التحديات البيئية مســتمرة هي األخرى مع سعي الصناعة إلى 
تقليــل انبعاثــات الكربون إلــى النصف بحلول العام 2050. ويســهم 
الطيــران اليوم بنحو %2 من إجمالي حجم انبعاثات الكربون أي نحو 

771 مليون طن.

■ قطاع الطيران يدخل 2016 بتفاؤل

خالل العام الجاري ٢٠١٦ تســتمر شركات 
الطيــران بالبحــث عــن أفضــل الحلــول 
والتقنيــات التي توفر لمســافريها تجربة 
ســفر مريحة وفاعلة، سواء في المطارات 

في داخل مقصورة الطائرة.
الصناعــة  قلــب  التكنولوجيــا  وتعــد 
وســالحها القــوي لتحقيــق هــذه الغاية 
والمحافظــة علــى والء المســافرين لها، 
خصوصاً في ظل تنافســية السوق العالية 
في بعض المناطق مع تسارع نمو شركات 

الطيران االقتصادي.
غيــرت  الماضيــة  األعــوام  وخــالل 
التكنولوجيــا كثيــراً من صناعــة الطيران، 
وســاهمت في تعزيز أداء الشــركات بل 
ومشــترياتها أيضاً، حيــث يتوقع أن توفر 
٨٩٪ مــن شــركات الطيران خــالل العام 
الجاري خدمات الشراء عبر اإلنترنت و٧٠٪ 

سيكون جاهزاً لتنفيذ إجراءات السفر من 
خالل الهاتف المتحرك أو األجهزة الذكية 
األخرى. كما أن هذه التكنولوجيا ستكون 
األداة الفاعلــة في تعزيــز اإليرادات غير 
الفنية، والتي تشــمل رســوم الوزن الزائد 
وتأجير السيارات وخدمات السوق الحرة 

على الطائرات. 

ومن بين الخدمات التي ينتظرها المسافر 
خــالل العام الجــاري المزيد من ســهولة 
الحركة والقليل من االنتظار في المطارات، 
وهذا يعنــي توفير نقــاط متحركة خارج 
المطار لتنفيذ إجراءات الســفر ومن بينها 
الحقائــب، لكن األمر مازال يتطلب مزيداً 
من التعاون بين أجهزة المطارات وشركات 
الطيران والمزيد من االستثمارات للتحول 
إلــى «مطارات المســتقبل» أو المطارات 

الذكية. 

أمــا خدمات االتصال فحــدث عنها وال 
حــرج، فــإن مســافري اليوم لــم يعودوا 
يحملون جهازاً واحداً بل أكثر، وهناك ٨٠ 
من الركاب لديهم أجهزة ذكية وهذا يعني 
رغبتهم فــي البقاء على اتصال وهو األمر 
الــذي بدأت تدركه شــركات الطيران مع 
توفيرها لخدمــات اإلنترنت في األجواء، 
رغم بقــاء التبايــن بين مجانيــة الخدمة 
والخدمــة المدفوعــة في بعض شــركات 

الطيران. 

وستكون التكنولوجيا هي المحرك ألنظمة 
أكثــر تطــوراً تجاه تتبع الطائــرات وتتبع 
المســافر  المســافرين، وتوجيه  حقائــب 
داخــل المطــار، وتقليــل وقــت إنجــاز 
إجراءات السفر إلعطاء فرصة له للتسوق 
وتناول الطعام والشــراب وبالتالي زيادة 

إيرادات المطارات. ■ خدمات أفضل للمسافرين في العام الجديد
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مني الســوق الســعودي بتراجعات خالل 
العــام 2015 هــي األعلى لــه منذ 2008، 
وذلــك علــى أثــر الظــروف االقتصاديــة 
العالميــة، متمثلــة في تراجعات أســعار 
النفط، التي انعكســت بشكل واضح على 
االقتصــاد المحلــي، إضافة إلــى الظروف 
الجيوسياسية والسياسية، وهو ما أدى إلى 
تراجع عدد من األســهم ألدنى من القيمة 
االســمية، حيث وصلت أســعار 14 سهماً 
بالســوق، إلى أقل من القيمة االسمية لها، 
وكان على رأســها عذيب لالتصاالت، التي 
وصل سعر ســهما إلى 5.45 رياالت، وهو 

أقل سعر بالسوق.

وفقدت الشركات من قيمتها السوقية 234 
مليــار ريال، وبنســبة 14.8  %، هي أعلى 
نســبة تراجع لها، منذ 2008، حيث بلغت 

نسبة تراجعها 14.81  %.
وتراجــع المؤشــر الســعودي فــي العام 
الماضــي 17.06  %، وكان قد تراجع العام 
قبل الماضي 2.37  %، في حين أنه كان قد 
ســجل ارتفاعات متتالية في عامي (2013 
و 2014)، وتراجع في 2011 بنســبة 3.07  
%، بينمــا ارتفع عامــي  (2009 و 2010) 
في حين كان قد تراجع في 2008 بنســبة 
الرياض – البيان  .%  56.49

للتمويــل  الكويتيــة  الشــركة  حققــت 
واالستثمار «كفيك» ربحاً، بقيمة 216 ألف 
دينار، جراء قيام شركة الصلبوخ التجارية، 
بعكس مخصص لنزاع يخص فرع الشــركة 

في إمارة الفجيرة.
وقالــت «كيفــك»، إن شــركة الصلبــوخ 
التجاريــة شــركة زميلة، حيــث تملك بها 
حصة تبلغ 29.51  %، حيث سيتم تسجيل 
أربــاح الناتجــة عــن عكــس المخصص، 
وفقاً لطريقة حقــوق الملكية التي تتبعها 
«كفيك»، مضيفة أن هذه األرباح ستنعكس 

في نتائج الشركة بالربع الرابع 2015.
التجارية المدرجة  وكانت شركة الصلبوخ 

بالبورصــة الكويتية أعلنــت رد جزء من 
مخصــص بقيمة 11 مليــون درهم كونته 
الشــركة في الســنوات الماضيــة، ويخص 
نزاعاً مع أحد المدينين لفرع الشــركة في 

إمارة الفجيرة.
وقالت الشركة، في بيان إلى سوق الكويت 
لــألوراق المالية، إنها ســتعكس جزءاً من 
المخصص، الذي تــم تكوينه وبقيمة تبلغ 

8.9 ماليين درهم.
وأضافت أن دين الشــركة يحمل تصنيف 
الديون الممتازة، التي يمنحها أولوية على 

أصحاب الحقوق المقيدة.
الكويت - البيان

أعلنت 77 شــركة بالسوق السعودي حتى 
اآلن أنها ســتتأثر ســلبياً جراء رفع أســعار 
الطاقــة والوقود فــي المملكــة، وأن تلك 
اآلثار ستظهر في القوائم المالية لها، وذلك 
على خلفية قرار مجلس الوزراء الســعودي 
برفع أســعار الطاقــة. ولم تحــدد معظم 
الشــركات في إعالنها األثر المالي المتوقع 
للخسارة، فيما أعلنت شــركة كيمانول أن 
األثر المالي المتوقع لتلك الزيادة ســيكون 
فــي حدود 30 مليــون ريال ســنوياً، وهو 
ما ســيظهر أثره خالل النتائج المالية لعام 
2016، وهــو مــا يمثل زيــادة في إجمالي 
تكاليف اإلنتاج بنحــو 5  % مقارنة بالعام 

المالي 2015. وأما شركة ساسكو ذكرت أنه 
ســيكون هناك بعض التأثيــرات على بعض 
بنــود قائمة الدخل للشــركة، منهــا ارتفاع 
بمبيعات  الخاصــة  التشــغيلية  اإليــرادات 
الوقــود، نظــراً لزيادة ســعر بيــع المنتج، 
وزيــادة المصروفات البنكيــة، نظراً لزيادة 
قيمــة خطابــات الضمان المقدمة لشــركة 

الزيت العربية السعودية «أرامكو».
الطاقــة  أســعار  ارتفــاع  أن  ورغــم 
والوقود ســيؤثر على مختلف القطاعات 
االقتصاديــة بدرجــات متفاوتــة، إال أن 
القطاعــات عاليــة االســتهالك للطاقــة 
الرياض – البيان ستكون األكثر تأثراً.  

علــى الرغم مــن التقلبــات القوية التي 
شــهدتها أســواق األســهم المحلية خالل 
الفترة المنقضية من العقد الحالي ارتفاعاً 
وهبوطاً إال أن األســواق جذبت ســيولة 
ضخمــة حيــث تجــاوز إجمالــي أحجام 
الســيولة المحليــة واألجنبيــة المتدفقة 
ألسواق األســهم المحلية خالل السنوات 
الخمس الماضية من األفراد والمؤسسات 
تجــاوزت 1.11 تريليــون درهم بمعدل 

سنوي بلغ 222.6 مليار درهم.
وتوقع محللون ماليون أن يشهد الربع 
األول مــن العــام الحالي ارتفاعــاً جيداً 
واألســعار  التداول  لمعــدالت  بالنســبة 
باألســواق خصوصاً في الربــع األول من 
العــام الذي سيشــهد اإلعالن عــن نتائج 
الشركات والبنوك المدرجة باألسواق عن 
العــام الماضــي والتي مــن المتوقع أن 
تكون نتائج جيــدة وأن يتبعها توزيعات 
جيــدة على المســاهمين ليشــكل ذلك 
التداوالت  لزيــادة  عنصر جــذب إضافياً 
وارتفــاع معــدالت الشــراء مــن فئات 

المستثمرين كافة. 

وأرجع المحللــون تراجع معدالت تدفق 
االستثمارات على أسواق األسهم المحلية 
خــالل عام 2015 إلى عوامل عدة أبرزها 
وانعكاساته  النفط عالمياً  انخفاض أسعار 
علــى دول باإلضافة إلــى معاودة ارتفاع 
الفائدة على الودائــع المصرفية  أســعار 
مجــدداً بعــد رفع أســعار الفائــدة على 
شــهادات اإليــداع للمرة األولــى منذ 9 
ســنوات واالنخفــاض الكبير في أســعار 
الذهــب عالميــاً خــالل األعــوام الثالثة 
الماضية ممــا جعله جذباً لالســتثمارات 

المحلية والخليجية والعربية والعالمية.
ووفقاً لتحليل «البيان االقتصادي» فقد 
اليومية باألســواق  التداوالت  بلغ معدل 
المحلية 908.54 ماليين درهم، فيما بلغ 
معدل التداول الشــهري خالل الســنوات 
الخمس الماضية نحو 18.55 مليار درهم.

وأظهــر التحليــل أن أحجــام التداول 
بأســواق األســهم المحليــة ارتفعت من 
حوالــي 62.38 مليار درهــم عام 2011 

مكتمــًال إلى 70.7 مليــار درهم في عام 
2012، ثــم قفــزت بصــورة كبيــرة إلى 
244.5 مليــار درهــم فــي عــام 2013، 

الســنوات  وبلغت أعلى مســتوياتها في 
األخيــرة بمعدل ارتفاع قياســي وبلغت 
525.955 مليار درهم في عام 2014 قبل 
أن تتراجــع في عام 2015 إلى 209.421 

مليارات درهم.

وفيما يتعلق بالتطورات الشــهرية خالل 
عــام 2015 فقد بلــغ حجــم التداوالت 
19.52 مليار درهم خالل جلســات شهر 
ينايــر قيمــة 10.73 مليــارات ســهم تم 
تداولهــا من خــالل 198.63 ألف صفقة 
وخــالل شــهر فبرايــر بلغــت الســيولة 
المتداولة 17.7 مليار درهم قيمة 10.17 
مليــارات ســهم تــم تداولها مــن خالل 
165.74 ألف صفقة وخالل جلسات شهر 
المتداولة 14.6  الســيولة  بلغــت  مارس 
مليار درهم قيمة 8.646 مليارات ســهم 

تم تداولها من خالل 149.56 ألف صفقة.

وقفزت التداوالت إلى 32.61 مليار درهم 
خالل جلســات شــهر أبريــل قيمة 22.1 
مليار سهم تم تداولها من خالل 272.57 
ألف صفقة وخالل شهر مايو 2015 بلغت 
السيولة المتداولة 18.9 مليار درهم قيمة 
1174 مليار ســهم تــم تداولها من خالل 
175.8 ألــف صفقــة وخالل شــهر يونيو 
بلغت الســيولة المتداولــة 30.35 مليار 
درهم قيمة 16.42 مليار سهم تم تداولها 
من خالل 261.39 ألف صفقة بمتوســط 
تداول للجلســة بلــغ 2.3 مليــار درهم، 
وبلغ حجم التداوالت 43.25 مليار درهم 
خالل جلســات شــهر يوليو قيمة 13.14 
مليار سهم تم تداولها من خالل 150.99 
ألــف صفقة، وبلغ حجم الســيولة خالل 

جلسات شهر أكتوبر 9.39 مليارات درهم 
قيمــة 5.3 مليارات ســهم تم تداولها من 
خالل 95.74 ألف صفقة بمتوســط تداول 
للجلسة بلغ 469.57 مليون درهم مقابل 
11.22 مليار درهم خالل جلســات شــهر 
سبتمبر الماضي قيمة 6.32 مليارات سهم 
تم تداولها من خالل 116.93 ألف صفقة 
بمتوســط تداول للجلســة بلــغ 590.51 
مليون درهم، وبلغ التداول خالل نوفمبر 
12.61 مليار درهــم قيمة 10.1 مليارات 
ســهم تم تداولها من خالل 115.57 ألف 
صفقة وخالل شــهر ديسمبر 2015 بلغت 
الســيولة المتداولــة 13.9 مليــار درهم 
قيمــة 10.8 مليارات ســهم تــم تداولها 
من خــالل 115.8 ألف صفقــة.  وبلغت 
نسبة االنخفاض في مؤشر سوق اإلمارات 
المالي خــالل عام 2015 مكتمــًال 6.55-  
% حيث بلغ عدد الشــركات التي حققت 
ارتفاعاً ســعرياً 37 من أصــل 128 وعدد 

الشركات المتراجعة 79 شركة.

وســجل مؤشــر قطاع «الصناعة» نســبة 
انخفــاض عن نهايــة 2014 بلغــت 6.7-  
% ليستقر على مســتوى 972.200 نقطة 
مقارنة مــع 1043.05 نقطة تاله مؤشــر 
قطــاع «الخدمات» بنســبة انخفاض عن 
ليســتقر  بلغــت 10-.  %  نهايــة 2014 
علــى مســتوى 1389.20 نقطــة مقارنة 
مــع 1554.19 نقطــة تاله مؤشــر قطاع 
«التأمين» بنسبة انخفاض عن نهاية 2014 
بلغــت 15-.  % ليســتقر علــى مســتوى 
1272.92 نقطــة مقارنــة مــع 1498.28 
نقطة تاله مؤشــر قطاع «العقار» بنســبة 
انخفــاض عن نهايــة 2014 بلغت 16-.% 
ليســتقر علــى مســتوى 4840.81 نقطة 

مقارنة مع 5819.32 نقطة.

وجــاء بعد ذلك مؤشــر قطــاع «البنوك» 
مســجالً نســبة انخفاض عن نهاية 2014 
بلغــت 17-.  % ليســتقر علــى مســتوى 
2880.68 نقطــة مقارنــة مــع 3483.67 
نقطة، تاله مؤشــر قطاع «الطاقة» بنسبة 
انخفــاض عن نهايــة 2014 بلغــت 23-.  
% ليستقر على مســتوى 71.2214 نقطة 
مقارنة مــع 93.0418 نقطة تاله مؤشــر 
قطــاع «االســتثمار والخدمــات المالية» 
بنســبة انخفاض عن نهايــة 2014 بلغت 
27-.  % ليســتقر على مستوى 3567.79 

نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة.

■ جانب من تداوالت سوق دبي  |  البيان

10

تصدر مؤشر قطاع «االتصاالت» المرتبة األولى مقارنة بالمؤشرات 
األخرى ومحققاً نســبة ارتفاع عن نهاية 2014 بلغت 49.0089  % 
ليســتقر على مســتوى 3204.32 نقاط مقارنة مع 2150.42 نقطة 
تاله مؤشــر قطاع «السلع االســتهالكية» ومحققاً نسبة ارتفاع عن 
نهاية 2014 بلغت 30.1  % ليســتقر على مستوى 1918.63 نقطة 
مقارنة مع 1473.78 نقطة تاله مؤشر قطاع «النقل» مسجالً نسبة 
انخفــاض عــن نهاية 2014 بلغت 3.7-  % ليســتقر على مســتوى 

3332.67 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة.

تراجعــت مؤشــرات بورصــة مصــر بنحــو 
جماعي خالل عام 2015، وخســر رأســمالها 
الســوقي أكثر من 70.2 مليــار جنيه (8.97 

مليارات دوالر).
وخسر المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» 
نحــو 21.5  % مــن قيمتــه أي مــا ُيعــادل 
1920.57 نقطــة ليصل إلى 7006.01 نقاط، 
انخفاضاً من 8926.58 نقطة في نهاية 2014.

وقــال رئيس قســم التحليــل الفني لدى 
شــركة الجــذور لتــداول األوراق الماليــة، 
سامح غريب على الرغم من ارتفاع المؤشر 
الثالثينــي في آخر جلســات هــذا العام، إال 
أنــه أنهى عــام 2015 على تراجــع كبير، إذ 
بدأ المؤشــر العام عند مستوى 8926 نقطة 
وأنهــى تعامالت العام عند مســتوى 7006 

نقاط منخفضاً بنسبة 21.51  %.
وأضاف: هذا التراجــع ال يعبر أيضاً على 

كل مــا فقده المؤشــر الرئيســي، حيث إنه 
ارتفع خالل تعامالت العام لمستوى 10066 
نقطة في شــهر فبراير (وهو أعلى مســتوى 
يصل له المؤشــر منــذ منتصف عام 2008)، 
لينخفض بعدها حتى وصل لمســتوى 6300 

نقطــة فاقداً حوالي 5234 نقطة وبنســبة 
52 % من قيمته.

وهبط مؤشر األســهم الصغيرة والمتوسطة 

«إيجي أكس 70» خالل 2015، بنسبة 33  % 
بما يُعادل 186.74 نقطة إلى 378.69 نقطة 

مقابل 565.43 نقطة بنهاية العام السابق.
وتراجع مؤشــر «إيجي إكس 100» بنحو 
299.89 نقطة بنســبة 27.5  % عند مستوى 

790.57 نقطة، منخفضاً من 1090.46 نقطة 
في نهاية 2014. وتراجع مؤشر «إيجي إكس 
50 متساوي األوزان» بنسبة 33.27  % أو ما 
ُيعــادل 598.51 نقطة عند 1200.54 نقطة، 

متراجعاً من 1799.05 نقطة بنهاية 2014.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت 
خــالل تداوالت األســبوع، وربح رأس المال 
الســوقي نحو 3.78 مليــارات جنيه (483.3 

مليــون دوالر)، ليغلــق عنــد 429.79 مليار 
جنيه، مقابل 426 مليار جنيه إغالق األسبوع 
الســابق بدعم مــن مشــتريات المصريين. 
وارتفع المؤشــر الرئيسي «إيجي إكس 30» 
بنســبة 2.84  % رابحــاً نحو 193.36 نقطة، 
ليغلق عند مســتوى 7006.01 نقاط، مقابل 

مستوى 6812.65 نقطة.
وصعد مؤشــر «إيجي إكس 70» بنســبة 
1.89  % أو مــا يعــادل 7.06 نقــاط عنــد 
مستوى 378.69 نقطة، مقابل 371.63 نقطة 

األسبوع السابق.

■ األسهم المصرية تودع عاماً من الخسائر  |  البيان

وعن توقعات العام الجديد، قال ســامح غريب، إن المؤشــر الثالثيني 
ســيظل فــي اتجاه هابــط على المدى المتوســط، لكنــه على المدى 
البعيد ســيتمكن من تعويض الخسائر. ومن ناحية القطاعات المرشحة 
للصعود فــي العام الجديد، قال «قطاع البنوك (وباألخص ســهم بنك 
التجــاري الدولــي) مرجح الســتمرار الصعــود خالل العــام الجديد، 
باإلضافة لقطاع الخدمــات المالية وقطاع العقارات». وتابع: بمقارنة 
حركة المؤشــر المصري وباقي المؤشرات العربية نجد أنه األقل أداًء 
مقارنة بأداء باقي األســواق العربية، تراجع ســوق دبي بنسبة 16.51  
%، فيما هبط الســوق السعودي والكويتي بنسبة 17.04  % و14.08  

% على الترتيب.



يمتلــك العالــم 1.5 تريليــون برميــل 
احتياطيــات نفطية، ويحتــوي أكثر من 
أربعة آالف حقــل وخمس آالف منصة 

لالستخراج والتنقيب.
ويبلــغ اإلنتاج العالمي المعلن بشــكل 
شبه رسمي من النفط 90 مليون برميل 
نفط يوميــاً يدخل أقل مــن نصفها في 

التجارة الدولية.
وتراجعت أســعار النفط العالمية خالل 
الربــع الثالــث مــن عــام 2015 حيث 
انخفض سعر سلة خامات منظمة الدول 
المصدرة للنفط «أوبك» وســعر تصدير 
الخام الكويتي خالل الفترة نفسها بشكل 

كبيــر وذلك بالتزامن مــع ارتفاع إنتاج 
دول المنظمة.

وتراجع ســعر خام النفط الكويتي خالل 
الربــع الثالث من عــام 2015 بقيمة 11 
للبرميــل بنســبة 18.8 % مــن  دوالراً 
الربــع  خــالل  للبرميــل  دوالراً   58.72
الثاني من عام 2015 إلى 47.70 دوالراً 
للبرميــل خــالل الربع الثالــث من عام 
الوكاالت     .2015

قــال عبــد اللــه البــدري األميــن العام 
لمنظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 
(أوبك): إن أســعار النفط المتدنية التي 
شــهدها العام 2015 لن تستمر وستتغير 

في غضون أشهر قليلة.
وذكر البدري أثنــاء حديثه في نيودلهي 
مؤخراً أن أي قرار من الواليات المتحدة 
بتصدير النفط لن يكون له تأثير إضافي 

على األسعار.
وأضاف األمين العام ألوبك إن المنظمة 
تبحث عن أسعار معقولة وعادلة للنفط.

التوافق  لتحقيق  وتسعى منظمة«أوبك» 
ما بين الحفاظ على مســتويات ســعرية 

جيدة لألســعار لزيادة العائدات من بيع 
النفط للدول األعضاء في المنظمة وفي 
الوقت نفسة عدم خفض اإلنتاج لحماية 

حصص المنتجين التصديرية.
قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك 
إنه يمكن الوصول إلى توازن بين الطلب 
والعرض في سوق النفط العالمية بحلول 
نهايــة 2016 إذا لم تــزد الدول المنتجة 
نيودلهي - رويترز اإلنتاج.  

للتصنيفــات  وكالــة   موديــز  خفضــت 
االئتمانيــة توقعاتها ألســعار النفط كثيراً 
بســبب مخــاوف مــن اســتمرار تخمــة 

المعروض لفترة طويلة.             
وقالت إن الرفع المحتمل للعقوبات عن 
إيران قد يضيف إمدادات كبيرة للســوق 

في 2016.
كما خفضت موديــز توقعاتها كثيراً لخام 
برنــت وخــام غرب تكســاس الوســيط 
األميركي وتوقعت أن تصل أســعار الغاز 
الطبيعي المســال إلى 12 دوالراً للبرميل 
مــن المكافئ النفطي عام 2016 و13.50 
دوالراً للبرميــل فــي 2017 و15 دوالراً 

في 2018.
خــام  لســعر  توقعاتهــا  خفضــت  كمــا 
القيــاس العالمي مزيــج برنت في 2016 
إلــى 43 دوالراً مــن 53 دوالراً للبرميل 
كمــا خفضت توقعاتها لســعر خام غرب 
تكســاس الوســيط - وهو الخام القياسي 
في أميركا الشــمالية - في 2016 إلى 40 

دوالراً من 48 دوالراً.
وأضافت الوكالة أن الزيادات المســتمرة 
فــي إنتــاج أوبك من النفــط طغت على 
الطلب العالمي المتنامي وأدت إلى نمو 
سريع للمخزونات.       لندن – رويترز

شــهدت أســعار النفط والســلع سلسلة من 
التراجعــات الحــادة خالل العــام المنقضي 
وانخفــض النفط بصــورة دراماتيكية تحت 
ضغــط طفرة اإلنتاج وتنافس المنتجين على 
زيادة اإلنتاج والتصدير وساهم قرار منظمة 
«أوبــك» فــي اإلبقــاء على ســقف اإلنتاج 
المرتفــع قرب 30 مليون برميــل يومياً في 
زيــادة تخمــة المعروض وفيمــا كان النفط 
يعــوم على بحر من المصاعــب والتحّديات 
خــالل 2015 فقد هوى مؤشــر «بلومبيرغ» 

للسلع ألقل مستوى في 16 عاماً. 
وتراجــع خام برنت ألقــل من 38 دوالراً 
للبرميــل ألول مرة منذ ديســمبر 2008 في 
منتصف ديســمبر 2015 بعد أن قالت وكالة 
الطاقة الدولية إن نمو الطلب تباطأ في حين 

ظل إنتاج أوبك مرتفعاً.
وقفز إنتاج «أوبــك» في نوفمبر الماضي 
إلى 31.7 مليــون برميل مقابل 31.5 مليون 
في الشهر السابق له وهو أعلى مستوى منذ 

أبريل 2012.

ومع تباطؤ النمو في الصين وارتباك العديد 
مــن االقتصــادات العالميــة انخفض الطلب 
على النفط والسلع الصناعية لتالمس أسعار 
العديد منها مســتويات قياسية متدنية خالل 
ســنوات ومع انخفاض النفط تعددت قائمة 

الرابحيــن من نــزول الخام وكانــت الدول 
المصــدرة فــي مقدمــة الخاســرين، حيث 
تراجعت عائداتها من تراجع األســعار والتي 
هبطــت ألكثــر مــن %50 مــن قيمتها قبل 

عام، حيث سارعت الدول المنتجة والمصدرة 
للنفــط في اعتماد خطط تقشــفية وموازنات 
تعتمد الترشيد لمواجهة شح الموارد كما سعى 
العديد منها إلى سياســات التنويع االقتصادي 

لتوفير موارد بديلة عن عائدات النفط.

ومع تواصل انخفاضات أســعار الخام تزايدت 

معاناة شــركات النفط، حيث عمد الكثير منها 
إلى ترشــيد النفقات وتقليص المخصصات في 
عمليات البحث والتنقيب واالستكشاف، وأدى 
تراجع عائدات الشركات إلى انخفاض أرباحها 

فضالً عن خــروج العديد من المنتجين للنفط 
الصخري فــي الواليات المتحــدة كما تعثرت 
العديد من الشــركات ودخل العديد منها في 
دائرة اإلفالس نتيجة لظروف السوق الصعبة.

ال تــزال توقعات الهبــوط قوية 
خــالل 2016 بعد قــرار منظمة 
(أوبك) خالل ديسمبر 2015 عدم 
وضع ســقف إلنتاج النفط وفي 
ظل الزيــادة المحتملة لصادرات 
إيران النفطية بعد رفع العقوبات 
عنهــا. وســينطوي الربــع األول 
من عــام 2016 على فترة صعبة 
المخزونات  ارتفــاع  أخرى مــع 
األميركية  المتحدة  الواليات  في 
المتزامــن مــع ارتفــاع عروض 
اإليرانية، واحتمال دخول  النفط 
النفط الليبي إلى السوق. وسيتم 
ضبط العرض في النهاية لتخفيض 
األسعار وانخفاض الربحية؛ إال أن 
المنتجيــن، وخاصة في الواليات 
المتحدة األميركية، أظهروا قدراً 

كبيراً من المرونة حتى اآلن.
وتتحضــر إيران إلغراق الســوق 
النفط  ألــف برميل مــن  بـ500 
يومياً في غضون أسابيع بعد رفع 
العقوبــات عنها، فيمــا قد يعزز 
وقف إطالق النــار في ليبيا من 

عروض سوق النفط العالمية.

إعداد: محمد جـالل - غرافيك: حازم عبيد
هبطت أسعار النفط إىل مستويات تاريخية خالل 2015 بعد ما فشلت 

منظمة الدول املصدرة للنفط «أوبك» يف االتفاق عىل تحديد حجم 
اإلنتاج النفطي املستهدف للدول األعضاء من أجل حل مشكلة 

الفائض يف املعروض.
كام ترضرت أسعار الذهب األسود من تراجع الطلب 

الصيني نتيجة لتباطؤ اقتصاد التنني وعدم 
تحقيق معدالت النمو املستهدفة فوق 

%7 باإلضافة إىل حالة الركود التي 
رضبت االقتصادات الناشئة 

والعديد من املتقدمة 
السيام يف أوروبا.

دوالرات سعر برميل خام برنت يف 
بداية 2014 مقابل 94 دوالراً 
لنظريه األمرييك، حيث تأثرت 

األسواق آنذاك باستيالء محتجني 
عىل موانئ تصدير النفط يف ليبيا 

وموجة برد شديد يف أنحاء 
الواليات املتحدة

دوالراً للربميل اختتمت بها أسعار 
«برنت» 2014 حيث سجل النفط 

مستويات منخفضة قياسية يف 
خمس سنوات ونصف فيام وصل 
الخام األمرييك إىل مستوى قريب 

من 53 دوالراً

دوالراً سعر الربميل يف العقود اآلجلة 
لخام برنت يف 12 ديسمرب 2015، 
حيث تراجع الخام عن 38 دوالراً 
للمرة األوىل منذ ديسمرب 2008.

وهبط برنت خالل الجلسة إىل 37.36 
دوالرا وهو أعىل بنحو دوالر من 

املستوى 36.20 دوالرا الذي سجله 
خالل األزمة املالية العاملية عام 

.2008

دوالراً سجلها برميل «برنت» يف 
7 ديسمرب املايض، حيث 

واصلت أسعار الخام انخفاضها 
لتنزل دون 40 دوالراً للمرة 
األوىل منذ شهر فرباير عام 

2009 بعد أن تجاهل 
املتعاملون تقريراً إيجابياً عن 

املخزون النفطي األمرييك

36,05
دوالراً أدىن سعر يسجله النفط يف 11 عاماً، حيث انخفض «برنت» لهذا املستوى وهو اقل سعر 

منذ يوليو 2004 قبل ان يتعاىف قليالً اىل 36,47 دوالرا خالل تعامالت 22 ديسمرب 2015.
وجاء انهيار أسعار الخام إىل الزيادة الكبرية يف كميات املعروض وفشل املنتجني من االتفاق عىل 

صيغة ملعالجة هذه الزيادة.
كام انخفض الخام األمرييك إىل 34,42 دوالرا وهو أقل سعر منذ 2009.

مليون برميل يومياً أو أكرث حجم اإلنتاج النفطي ملنظمة «أوبك» خالل 2015 
ومن املتوقع أن يزيد الرقم اإلجاميل خاصة بعد أن ترفع إيران من إنتاجها مجدداً 
إىل مستويات ما قبل فرض العقوبات بعد أن توصلت طهران إىل اتفاق نووي مع 

الدول الغربية يف شهر يوليو املايض ميهد الطريق أمام زيادة صادراتها من الخام 30

يرى محللون ومختصون يف القطاع النفطي أن ميل األسعار نحو االنخفاض 
سيستمر خصوصاً مع وصول كميات اكرب من النفوط الروسية واألمريكية إىل 

األسواق.
ومع استئناف الصادرات األمريكية بعد سنوات من حظر التصدير سيزيد 
تدفق املعروض من األسواق السيام مع اكتشاف كميات ضخمة يف النفط 
الصخري فيام تراهن روسيا عرب زيادة صادراتها عىل زيادة مواردها بعد 

ترضر موازنتها بشدة من انخفاضات النفط.
وسريتفع اإلنتاج اإليراين يف 2016 مع بدء رفع العقوبات عىل طهران.

سوف تبدأ آبار التنقيب غري مكتملة الحفر يف الدخول لإلنتاج 
الفعيل مع عدم وجود بديل لدى الرشكات سوى االنتهاء من 
هذه اآلبار غري املكتملة وهو ما قد يعني مزيداً من اإلنتاج 
الجديد الذي سيعمل عىل إبطاء الرتاجع يف النفط الصخري 
األمرييك

متثلت اسرتاتيجية «أوبك» للعام الجاري يف السامح بانخفاض أسعار النفط بالحفاظ 
عىل معدالت إنتاج النفط عىل أمل أن يضطر منتجو النفط الصخري يف الواليات 
املتحدة يف نهاية املطاف عىل وقف اإلنتاج.
ونجحت اسرتاتيجية املنظمة يف تحقيق أهدافها جزئياً

لن تتمكن مرشوعات النفط العاملية من الحصول عىل متويل بشكل سهل خالل الفرتة املقبلة مع تأثر 
املقرضني لقطاع الطاقة سلبا بهبوط األسعار وانهيار قيمة الديون عالية العائد يف قطاع الطاقة بفعل تكهنات 

إمكانية التعرث عن السداد،
كام أن اآلفاق املستقبلية غري الواعدة للقطاع ترجح تشدد البنوك وجهات التمويل يف عمليات اإلقراض 

ملشاريع التنقيب واالستكشاف

إنتاج الدول األعضاء يف منظمة «أوبك» حالياً من اإلجاميل يف العامل 
مقارنة مع 50 % يف السبعينات. وتضم سلة «أوبك» خامات مربان 
اإلمارايت ومزيج صحارى الجزائري واإليراين الثقيل والبرصة الخفيف 

العراقي بجانب خامات التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوين 
الخفيف النيجريي والبحري القطري والعريب الخفيف السعودي 

والفنزوييل مرياي وجرياسول األنغويل وأورينت األكوادوري.

نسبة الرتاجع يف أسعار النفط خالل عام تقريباً حيث تدهورت 
األسعار من 110 دوالرات للربميل صيف عام 2014 إىل أقل من 37 

دوالراً قبل نهاية 2015 نتيجة لزيادة العرض وتباطؤ الطلب. %66.36

%30

37.9339.69 10757

11

■ اإلنتاج الكبير يزيد من تخمة المعروض  | بلومبيرغ 
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ســجل التسويق الرقمي خالل 
الماضيــة  القليلــة  الســنوات 
تطورات متالحقــة وبات من 
حاليــاً  الســائدة  التوجهــات 
في عالم التســويق واإلعالن. 
المســوقون  يعــد  لم  حيــث 
يميزون بوضــوح كبير ما بين 
تخصصــات التســويق عبر أو 
وبما  االنترنت.  نطــاق  خارج 
وراء  يســعون  العمــالء  أن 
خــوض تجارب موجهة رقمياً، 
لــم تعــد عمليات التســويق 
الرقمي تُعتبر تخصصاً منفصالً، 
وعوضــاً عــن ذلــك أصبحت 
الســياق العام بالنسبة لجميع 
عمليــات القطــاع. وقد أظهر 
 10% أن  «جارتنــر»  تقريــر 
من المســوقين أفــادو بأنهم 
تجــاوزوا مرحلــة االســتعانة 
الرقمي،  التســويق  بتقنيــات 
دور  بتوســيع  قامــوا  حيــث 
ومجال التسويق بهدف إنشاء 
موجهة  جديدة  أعمال  نماذج 
الوضوح  عــدم  ويمثل  رقمياً. 
الحالي فــي عوالم التجهيزات 
والعمليــات الرقميــة فرصــاً 
أجل  من  للمســوقين  متميزة 
تنفيــذ رؤى العمــالء الرامية 
إنشــاء واختبــار تجارب  إلى 
ونماذج أعمال جديدة موجهة 

رقمياً. 

اعداد: بشار باغ - غرافيك: حسام الحوراين
تشهد وسائل التواصل مع العمالء تطورات متالحقة يف ظل املستجدات التقنية املتواصلة، وتشري الدراسة الصادرة عن غوغل بالتعاون مع ابسوس 
اسرتاتيجياتها  تطوير  التجارية عىل  العالمات  يساعد  مبا  للمستهلكني،  التسويقية  الرسائل  إليصال  السانحة  واللحظات  الوسائط  أفضل  تحديد  إىل 

التسويقية واإلعالنية وتحقيق فاعلية أكرب يف التواصل مع العمالء املستهدفني.

املصدر: 
تقرير لرشكة غوغل باالعتامد عىل بيانات يوتيوب واستبيان أجرته صادر عن ابسوس

% 88
النمو السنوي يف معدالت 

املشاهدة عىل موقع يوتيوب يف 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

% 38
من املستهلكني املشمولني بالدراسة يف 
اإلمارات اكتشفوا منتجات أو عالمات 
جديدة خالل مشاهدة الفيديو عرب 

اإلنرتنت مقابل 40 % من املشاهدين 
يف السعودية و39 % يف مرص 

 % 83
من املشاركني يف الدراسة باإلمارات من فئة الشباب 
(أقل من 35 عاماً) أكدوا قدرتهم عىل إيجاد فيديو 

مرتبط بأي يشء يريدون تعلمه أو فعله 

% 92
من املتسوقني عرب اإلنرتنت يف اإلمارات أكدوا أن 
املحتوى اإللكرتوين أو التقليدي أو اإلعالنات قد 

حفزهم عىل البحث الفورة عن املزيد من 
املعلومات عرب جهاز مرتبط باإلنرتنت. وتصل 

النسبة إىل 93 % يف مرص و89 % يف السعودية

% 87
من مستخدمي الهواتف 

الذكية يف اإلمارات قد 
استخدموا أجهزتهم خالل 

التسوق والبحث عن منتجات 
معينة، وتصل النسب إىل 82 

% يف السعودية و82 % يف 
مرص

% 68
من املتسوقني عرب اإلنرتنت يف 

اإلمارات أكدوا أن ارتباط الرسائل 
اإلعالنية للرشكات مبا يبحثون عنه 

يؤثر يف رأيهم بالعالمة التجارية 
وتصل النسبة إىل 71 % يف 

السعودية 68 % يف اإلمارات

% 75
من املستهلكني يف اإلمارات الذين بحثوا 

عن املنتجات عرب الهاتف الذيك قد فكروا 
برشاء منتجات لعالمات تجارية ال 

يشرتونها عادة بفضل وجود املعلومات 
املناسبة عنها عرب الهواتف الذكية خالل 

فرتة اتخاذ قرار الرشاء

% 68
عن  بحثوا  الذين  اإلمارات  يف  املستهلكني  من 
منتجات  برشاء  قاموا  الذيك  الهاتف  عرب  املنتجات 
وجود  بفضل  عادة  يشرتونها  ال  تجارية  لعالمات 
املعلومات املناسبة عنها عرب الهواتف الذكية خالل 

فرتة اتخاذ قرار الرشاء

عــادت خدمــة واتســاب للعمل بشــكل 
طبيعــي تدريجياً حول العالــم إثر ارتباك 
وتوقــف مؤقت، في آخر أيام 2015 بينما 
لم تقــدم الشــركة أية توضيحــات حول 

أسباب التوقف.
ويعتبــر هذا هو أســوأ موعــد يمكن أن 
تتوقف فيه خدمة دردشــة وتواصل فوري 

على اإلطالق..

وواجه مســتخدمو واتســاب حول العالم 
مشــكلة عدم إرســال الرســائل وتسليمها 
وحتى استقبالها وكذلك مشكالت في آخر 
 DownDetector ظهور. وبحســب موقع
لمراقبة حالــة الخدمات فإن التوقف كان 
يركز بشكل كبير بداية على أوروبا الغربية 
والمملكة المتحدة ومن بعده انتشر حول 
العالم.          دبي - البيان

ســجلت أســعار الســلع والخدمات في 
باكســتان ارتفاعاً على أســاس ســنوي، 
حيــث قال مكتب اإلحصاء الباكســتاني 
أمس، إن معدل التضخم في البالد ارتفع 
إلــى 3.19 % على أســاس ســنوي في 
ديسمبر مقارنة مع 2.73 % في نوفمبر. 
وانخفضت األسعار 0.57 % على أساس 

شهري في ديسمبر. 
وبلغ متوسط مــعدل التضــخم السنوي 
في الفــتــرة مــن يوليو إلى ديســمبر 
2.08 %.            إسالم أباد – رويترز

النقــل األلماني  أشــارت تقديــرات وزيــر 
الكســندر دوربينت إلى أنه من الممكن أن 
يبدأ تسيير سيارات بقيادة آلية على الطرق 
الســريعة األلمانية اعتبــارا من ٢٠٢٠. وفي 
تصريحات لمجلــة «فوكوس» األلمانية، قال 
الوزير المنتمي للحزب المسيحي االجتماعي 
البافاري:«خالل خمسة أعوام سننتج أنظمة 

فائقــة األتمتة يمكنها التحكم في ســياراتنا 
رقميــا علــى الطريــق الســريع». وأوضــح 
الوزير أنه تم إنشــاء أحدث شــبكة محمول 
بنوعيــة ســرعة تقترب من تقنيــة اتصاالت 
الهاتف المحمول المستقبلية (٥جي) وذلك 
فــي منطقة التجــارب الرقمية فــي مـدينة 
انجولشتات.                     برلين - د ب أ

تسارع نشــاط قطاع الخدمات في الصين 
النقطــة  ديســمبر.ليكون  فــي  تســارع 
الوحيــدة المضيئة في االقتصــاد الصيني 
خالل الســنوات القليلة الماضية وأســهم 
فــي موازنة أثــر تباطؤ قطــاع الصناعات 

التحويلية.
وقال المكتب الوطني لإلحصاء إن المؤشر 
الرسمي لمديري المشــتريات بغير قطاع 
الصناعات التحويليــة ارتفع إلى ٥٤٫٤ من 
٥٣٫٦ في نوفمبر.            بكين - رويترز

ســجلت كوريــا الجنوبيــة فــي ٢٠١٥ أكبر 
تراجع في صادراتها منذ ٢٠٠٩ بسبب ارتفاع 
ســعر عملتها الوون وتراجع اســعار النفط. 
وتثير أرقام وزارة التجارة والصناعة والطاقة 
خصوصــا قلقــاً، إذ إن االقتصــاد الكــوري 
الجنوبي يعتمد الى حد كبير على التصدير. 
وتراجعت الصــادرات الكورية الجنوبية في 
٢٠١٥ بنســبة ٧,٩ ٪ لتبلــغ قيمتهــا ٥٢٧,٢ 
مليار دوالر.                 سيؤول – ا ف ب 

اســتقبلت واجهة المجاز المائية، الوجهة الســياحية الترفيهية 
األبرز في إمارة الشــارقة، العام الجديد، وسط حشد كبير من 
الزوار، الذين توافدوا إليها، منذ ســاعات المساء في آخر يوم 
من عام ٢٠١٥، استعداداً لحضور انطالق العام الجديد ٢٠١٦.

واســتمتع زوار واجهة المجاز المائية بعروض ساحرة، ومبهرة 
لأللعــاب النارية، التي تــم إطالقها مع بدايــة العام الجديد، 
وســط أنغام ورقصات نافورة الشــارقة الســاحرة، التي اعتاد 

الــزوار على االســتمتاع بالعــروض الفنية والموســيقية، التي 
تقدمها. 

وتتميز واجهة المجاز المائية باحتوائها على العديد من المرافق 
الترفيهيــة والســياحية، مثــل المطاعــم، والمقاهــي، واألماكن 
الترفيهية لألطفال، ومساحات لممارسة الرياضة، وهو ما جعلها 
إحدى أهم الوجهات السياحية، التي تقصدها العائالت من إمارة 
الشارقة بشكل خاص، ومن الدولة بشكل عام.    الشارقة- البيان

عروض وألعاب نارية  |  البيان

تراجعــت ثروات أثريــاء العالم بشــكل ملحوظ 
خالل العام الماضي، بفعل تراجع أســعار السلع، 
وتباطــؤ االقتصاد العالمي خاصة في الصين، وهو 
ما أثر سلًبا على أســواق المال العالمية. وذكرت 
وكالة «بلومبرج» أن مؤشرها لثروات األثرياء قد 
أظهر تراجع ثروات أغنى 400 شخص حول العالم 

بنحو 19 مليار دوالر أمريكي في عام 2015.
واحتل الملياردير المكسيكي «كارلوس سليم» 
قائمة أكثر األغنياء خسارة في عام 2015، بعد أن 
فقدت شركته «أمريكان موفيل» حوالي %25 من 

قيمتها، لتنخفض ثروته بحوالي 20 مليار دوالر.
وفقــد المســتثمر األميركــي الشــهير «وارن 
بافيــت»، والذي يحتل المرتبــة الثالثة في قائمة 
األكثــر ثراًء في العالــم حوالي 11.3 مليار دوالر، 
مع تسجيل شركته «بيركشاير هاثاواي» أول عائد 

سالب على االستثمار منذ عام 2011.
كمــا انخفضت ثــروة «بيل جيتس» مؤســس 
شركة «مايكروسوفت» والرجل األغنى في العالم 

بحوالي 3 مليارات دوالر خالل عام 2015.
في حين تخطى اإلســباني «أمانســيو أورتيغا» 

كال من «سليم» و«بافيت» بعد أن ارتفعت ثروته 
بنحو 12.1 مليــار دوالر في عام 2015 إلى 73.2 

مليار دوالر.
كما ارتفعــت ثروة «جيف بيزوس» مؤســس 
«أمــازون» بنحو 31 مليــار دوالر في عام 2015 

لتصل إلى 59 مليار دوالر.
من جهة أخرى حقق 400 شخص ثري في أميركا 
نحــو 106 مليارات دوالر، أي ما نســبته %1.2 من 

الدخــل القومــي اإلجمالي، في حيــن كان يمكنهم 
تحقيــق مئة مليون دوالر فقــط بالعام للدخول إلى 

قائمة الثراء لـ400 شخص بأميركا.
وبلغ متوســط دخل ســنوي بلغ معدل 265 
مليــون دوالر أميركــي بتغييــر جــذري وقــع 
بمعدالت الدخل القومي اإلجمالي في المجتمع 
األميركــي بعام 2013، وفقــاً إلحصاءات خدمة 
المــوارد الداخليــة. أمــا بقيــة فئات الشــعب 

األميركــي فقد حصلوا علــى دخول بلغ معدلها 
61 ألفاً و700 دوالر.

وهنالــك فرق آخر بين مصــادر الدخل لهؤالء 
األثريــاء، وبقية األميركييــن، فمعظم األميركيين 
تأتــي دخولهم من وظائفهــم، إال أن الفئة الثرية 
تجنــي نحو 31 مليــون دوالر فقط من الوظائف، 
والمصادر األخرى لدخولهم تأتي من بيع األسهم 

والعقارات واستثمارات أخرى.

بيل غيتسكارلوس سليموارين بافيت
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