
12736 www.albayan.ae
Weekly

03 0209

Exclusive

05

06

04

05

08

<07

املصدر: رشكة بوز آلن هاملتون ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

إعداد : كفاية أولري - غرافيك : محمد أبوعبيدة
حثت رشكة بوز آلن هاملتون رشكات النفط والغاز يف الرشق األوسط عرب تقريرها الذي صدر أخرياً بعنوان 

«تأمني ومتكني بيانات تشغيل حقول النفط» إىل استغالل امليزة التنافسية التي تتمتع بها تقنيات البيانات الكبرية 
إلنشاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة إنتاج آبار النفط ملا يصل إىل 8 %. ودعا التقرير إىل وضع اسرتاتيجيات 

أكرث تطوراً للبيانات بهدف الحد من تبعات انخفاض أسعار النفط عىل املدى الطويل، وخلص التقرير إىل أن 
تحديات التوظيف تشكل أهم العوائق التي تواجهها رشكات النفط العاملية يف تطوير مرشوعاتها. 

3
مكونات رئيسية يجب 

وضعها يف االعتبار وهي 
األمن السيرباين، والتحليل، 

والتكامل، من أجل استيعاب 
التهديدات التي قد تواجه 

تشغيل حقول النفط.

متثل تحدياً أمنياً متصاعداً، كام يجب 
دمج الحلول يف النهج القائم عىل 

البيانات الشاملة إلدارة حقول النفط 
من أجل التغلب عىل هذا التحدي. 

 % 1
فقط من البيانات املتوفرة يف 

حقول النفط الحديثة يجري حالياً 
تحليلها مام يعني أن مستخليص 

البيانات واملنتجني يرتكون أنفسهم 
عرضة أكرث فأكرث ألسعار النفط 

املنخفضة ونقص املهارات.

 % 50
من املهنيني ذوي املهارة 

يف مجال النفط والغاز يف 
منطقة الرشق األوسط 

يتوقع تقاعدهم يف غضون 
األعوام السبعة املقبلة.

% 59
من الرشكات قالت إن 
فجوة املهارات كانت 
السبب وراء اإلقدام 

عىل مجازفات 
صناعية أكرب.

 %75
من رشكات النفط 

العاملية ترى أن أهم 
العوائق التي تواجهها يف 
تطوير مرشوعاتها ناجمة 

عن تحديات التوظيف.

احتلت دبي المركز الخامس في  قائمة، أفضل 20 مدينة تسوق في 
العالم،، أعدتها شــركة « ميريتون سيرفيسد ابارتمنتس»، التي تتخذ 
من ســيدني مقراً لها، متفوقة على أشهر وجهات التسوق العالمية، 
أمثال فلورنســا في إيطاليا، واســطنبول، وكواال المبور في ماليزيا، 
ولنــدن، ومدريــد، ومدينة  نيويورك، وروما، وســنغافورة. وقالت 
الشــركة في معرض تصنيفها لتلك المدن، إن دبي ال تعرف أنصاف 
الحلول، وهذا ينطبق على جودة، وتنوع عروض التسوق التي تزخر 
بها. وأضافت أن الخيارات أكثر من عارمة، في ظل وجود عشــرات 
الموالت، التي من يضم احدها حلبة تزلج داخلية مغطاة، والعروض 
التي ال حصر لها مما تعج به أســواقها من ســجاد، وعطور، وتوابل. 
دبي - البيان وهي تشتهر بسلعها الفاخرة، ومنتجاتها الساحرة.   

وقع أكثر من 250 عضواً في الكونغرس األميركي على خطاب، يحث 
وزارتي الخارجية والنقل في البالد على إجراء مشــاورات مع قطر 
واإلمارات، بخصوص ما تردد عن تقديمهما دعماً حكومياً لشــركات 

طيران خليجية.
ويكثــف الخطاب الذي أرســل أول من أمس، الضغوط السياســية 
الواقعــة على حكومة الرئيس األميركي بــاراك أوباما منذ أن قالت 
ثالث ناقالت أميركية في يناير، إن شركات طيران اإلمارات واالتحاد 
للطيــران والخطوط الجوية القطرية، تلقت دعماً حكومياً يزيد على 

40 مليار دوالر في السنوات العشر الماضية.
وتقول شركات الطيران األميركية، إن ذلك سمح للناقالت الخليجية 

بخفض أسعار التذاكر وإخراج منافسيها من أسواق رئيسية.
وجــاء في الخطاب: «عدم معالجة هذه الممارســات ســيؤدي إلى 
تخفيضات كبيرة في الوظائف بالواليات المتحدة، وسيشكل سابقة 
خطيــرة يمكــن أن تــؤدي إلى إلحــاق المزيد من الضــرر بصناعة 

الطيران األميركية واالقتصاد األميركي كله».
ورفــض تيــم كالرك، رئيس طيران اإلمارات، الهجمــة التي تقودها 
ناقالت أميركية ضد شــركات الطيران الخليجية، ومن ضمنها طيران 
اإلمارات، واتهامها بتلقي دعم حكومي. وقال، في تصريحات سابقة: 
نقوم بإعداد رد متكامل مدعوم بمستندات مالية وقانونية موثقة. 

وتنفــي الناقالت مزاعــم الدعم الحكومي، وتــرى أن الخدمة التي 
تقدمها شــركات الطيران األميركية متدنية، وتتســبب في خســارة 
دبي ــ البيان ورويترز حصتها بالسوق.   

حققت 36 شــركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين صافي 
أربــاح بلــغ 14.5 مليار درهم خالل الربــع األول من العام الجاري 
وبنمو نســبته 13.5% مقارنة مع األرباح المســجلة في ذات الفترة 

من العام 2014 التي وصلت الى 12.8 مليار درهم تقريباً.
وبلغت أرباح 17 شــركة مدرجة في سوق دبي 5.94 مليارات 
درهم مع نهاية شــهر مارس الماضي بنمو نســبته 9.6% مقارنة 

مع نفس الفترة من العام الســابق الــذي وصلت فيه األرباح الى 
نحــو 5.4 مليارات درهم . وفي ســوق أبوظبي لــألوراق المالية 
فقد بلغت أرباح 19 شــركة 8.6 مليارات درهم بنمو نســبته نحو 
16.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي ســبق ووصلت فيه 
األرباح الــى 7.4 مليارات درهم تقريبا. واســتحوذ قطاع البنوك 
على الجــزء األكبر من األرباح المتحققة في الســوقين وبنســبة 
وصلت الى نحو 65% حتى نهاية األســبوع الماضي وبلغت أرباح 
18 بنــكا وطنيا 9.45 مليــارات درهم خالل الربع األول من العام 

الجــاري وبنمو نســبته 19% مقارنة مــع 7.9 مليارات درهم في 
نفس الفترة من العام الســابق. وحقق 12 بنكا مدرجا في ســوق 
أبوظبــي لألوراق المالية أرباحا صافية بقيمة 5.8 مليارات درهم 
مع نهاية الربع األول من العام الجاري وبنمو نسبته 9.6% مقارنة 
مع ذات الفترة من العام 2014، ونما صافي أرباح 6 بنوك مدرجة 
في ســوق دبي المالي بنسبة 37.7% مرتفعة من نحو 2.62 مليار 

درهــم الى 3.65 مليارات درهم مع نهاية 
الربع األول من العام الجاري.

أكدت كريســتي، شــركة العقــارات العالمية الفاخــرة، أن دبي 
هي اكثر الوجهات شــعبية لشــراء منزل ثان بيــن كبار األثرياء 

العالميين، حيث سجلت 75% من المبيعات.
وقالت في أحدث تقرير لها بعنوان «الورقة البيضاء للعقارات 
العالميــة الفاخــرة 2015»: إن المدينة كانت األولى بين المدن، 

حيث كان ثالثة أرباع المشترين من األجانب، فيما سجلت لندن 
44% ، تلتها مدريد بنفس النسبة تقريبا.

وجاءت دبي في مقدمة المدن األفضل العشر األولى، متقدمة 
علــى هونغ كونغ، ولندن، ولــوس انجلوس، وميامي، ونيويورك، 

وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيدني، وتورنتو.
وحلت دبي في المركز التاسع في قائمة اكثر األسواق الفاخرة 

نمواً بين عامي 2014-2013، وذلك من حيث نسبة المبيعات.

وأضــاف التقرير ان نمو المبيعات تباطأ في 2014 رغم زيادة 
حجم المبيعات بنســبة 10%، وتوقع المدير العالمي للمبيعات 
في كريستي جواسيس رانغ- وايدن أن تبدأ السوق في االستقرار 

في 2015 مع وفرة المنتجات الجديدة وخاصة الفاخرة منها.
وحلــت دبي في المركز الثامن في مؤشــر كريســتي العالمي 
للعقارات، وحلت في المركز السادس في مؤشر ميزان العقارات 

الفاخرة فبل لندن وميامي وباريس وهونغ كونغ.
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قــال بيــان لهيئة الربــط الكهربائــي لدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية 
أمس إن الجهــود التى بذلت خالل األعوام 
الســابقة للمحافظة على اســتمرارية تدفق 
التيار الكهربائي في شــبكات دول المجلس 
ورفع مســتوى الموثوقية واألمان لألنظمة 
الكهربائيــة الخليجيــة نجحت فــي تجنب 
االنقطاعــات بمســتوى 100 % بالرغم من 

ارتفاع أحمال الذروة خالل صيف 2014.
وتــرأس الدكتور مطر حامــد النيادي وكيل 
وزارة الطاقــة رئيس جمعيــة هيئة الربط 
التعــاون لدول  الكهربائــي لــدول مجلس 
الرابع عشــر  الخليــج العربيــة االجتمــاع 

للجمعيــة العامة العادية للهيئة والذي عقد 
فــي دولة الكويــت أمس بحضــور ممثلي 
الجمعية عن دول المجلس وأعضاء مجلس 
إدارة الهيئــة والرئيــس التنفيــذي للهيئــة 

المهندس أحمد علي اإلبراهيم.
وناقــش االجتمــاع عددا مــن الموضوعات 
شــملت تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية 
الماضيــة 2014 وتقريــر مدقق حســابات 
الهيئــة عن العام الماضــي والقوائم المالية 
المدققة للهيئة وإبــراء ذمة أعضاء مجلس 
اإلدارة عــن العام المالــي المنتهي وتعيين 
مدقق حسابات لمراجعة الحساب الختامي 
للهيئة للعام المالي 2015. وأوضح الدكتور 

مطر النيــادي أنه تم علــى هامش اجتماع 
الجمعية تكريم معالي وزير األشغال العامة 
ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت عضو 
مجلس إدارة الهيئة السابق المهندس أحمد 
خالد الجســار بمناســبة انتهاء عضويته في 
مجلس إدارة الهيئة. وأضاف أنه تم التعامل 
في عام 2014 مع أكثر من 220 حالة فصل 
مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول 
المرتبطة تم خاللها تمرير الطاقة المساندة 
عبر شــبكة الربط وبلغ عــدد الحاالت التي 
ســجلت وتم مســاندتها منذ تشغيل شبكة 
الربط عام 2009 أكثر من 1,200 حالة فصل 
مفاجئ لوحدات التوليد.      الكويت – وام

تنظم جمعية المهندســين فــي الدولة مؤتمر 
اإلمــارات األول للتميز في إدارة المشــاريع 
والمخاطر في المشــاريع العمالقة في فندق 
األنتركونتيننتال فيســتيفال ســيتي بدبي في 
الفترة من 25 حتى 27 من مايو الجاري، حيث 
يســتقطب المؤتمر مشاركة دولية واسعة من 
العديد مــن الخبراء المتخصصيــن في إدارة 
المشــاريع العمالقــة. وقــد أفــاد المهندس 
عيســى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي 
رئيس جمعية المهندســين بالدولة، أســهمت 
المشــاريع العمالقــة التي تــم إطالقها على 
مســتوى دولة اإلمــارات في إبــراز منظومة 
جديدة من النهضة العمرانية تمثلت في النهج 

الــذي تبنته قيادتنا الرشــيدة والــذي يرتكز 
على رفع الكفاءة والفاعلية وااللتزام بالجودة 
والريــادة واالبتكار في المشــاريع. ومن هذا 
المنطلق تنظم جمعية المهندســين في اليوم 
الثالــث لمؤتمــر اإلمــارات األول للتميز في 
إدارة المشــاريع والمخاطــر في المشــاريع 
العمالقة زيــارات ميدانية لكبرى المشــاريع 
العمالقة في إمارة دبي وذلك نحو اســتعراض 
أفضل الممارســات الهندسية بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة فى القطاع الهندســي. كما 
أكد الميدور أن المشــاركة المتميزة والفاعلة 
التي يشــهدها مؤتمر اإلمــارات األول للتميز 
في إدارة المشــاريع والمخاطر في المشاريع 

العمالقة تؤكد حرص الشــركاء االستراتيجيين 
على تطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة 
المشــاريع، حيث تدعم هيئــة كهرباء ومياه 
دبي المؤتمر انطالقــاً من دورها الريادي في 
تخطيط وتنفيذ مشــاريع كبرى أســهمت في 
تحقيــق التنمية المســتدامة في الدولة. ومن 
جانبــه صرح ســعيد الطاير العضــو المنتدب 
والرئيــس التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه 
دبــي، «تحرص هيئة كهربــاء ومياه دبي على 
دعــم ورعاية المؤتمــرات والمحافل الوطنية 
المهمة التي تســهم في تعزيز مسيرة التنمية 
المســتدامة في دبي ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ».                   دبي - البيان

أكــد تقرير لشــركة «ســتاندرد للعقارات»، 
اإلماراتيــة، التي تتخذ من دبــي مقراً، حول 
أداء قطاع العقارات في األربعة شهور األولى 
من العام، أن قطاع اإليجارات شهد استقراراً 
في الربع األول، ولكنه بدأ تســجيل انخفاض 
طفيف خالل شــهر أبريــل بضغط من دخول 
آالف الوحــدات الســكنية عبر مشــروعات 

تطويرية تم اإلعالن عنها خالل شهر أبريل.
وأرجــع التقرير تراجع إيجارات العقارات 
إلى دخــول مزيد مــن الوحــدات العقارية 
الجديــدة فــي الســوق أتاحــت المزيد من 
الخيارات أمام المستأجرين وطمأنت السوق 
بشــكل جعل من الهدوء ســمة للســوق في 
الفتــرة الحاليــة ممــا ضغط على األســعار 
بشــكل نسبي، حيث لفت التقرير إلى أنه تم 
اإلعالن عن ما يقرب من خمســة مشروعات 
ســكنية كبيــرة في دبــي خالل شــهر أبريل 
فقط تســتهدف قطاع اإليجــار والبيع، حيث 
من المتوقع بحســب التقرير أن تدخل آالف 
الوحدات الســكنية إلى ســوق العقارات في 
دبي مما يمكن أن يضغط على أسعار التأجير 

أكثر في المستقبل.
وأفــاد التقرير بأن دخول وحدات جديدة 
في الســوق إلــى جانب عــدة عوامل أخرى 
ســاهم في الضغط النســبي على األســعار، 
وعلــى رأس هــذه العوامل قربنــا من فترة 
الصيــف ومــا يعتريهــا من هــدوء كبير في 
حركة العقــارات، باإلضافة إلى تريث القرار 
اإليجــاري نســبياً إلمكانيــة الحصــول على 
ســعر أقــل مع دخــول مشــروعات جديدة 
وأخيراً توجهات المســتأجرين باختيار البقاء 
في الوحــدات المســتأجرة الحالية بدًال من 
االنتقال إلى مواقع أخرى قد أسهم في تباطؤ 
نشاط اإليجارات خالل األربعة شهور األولى.

وأظهر التقرير أن من المتوقع أن يتم تسليم 
ما بين 12 و 15 ألف وحدة سكنية ودخولها 
في السوق خالل 2015، منها وحدات سكنية 
فــي مناطق مرســى دبي ووادي الســليكون 

وديرة وبر دبــي وغيرها من األماكن، حيث 
يمثل ذلك أخباراً جيدة بالنسبة للمستأجرين 
وذلــك لتنوع الخيــارات اإليجاريــة أمامهم 

وعدم اقتصارهم على منطقة واحدة.
وإلى ذلك أظهرت دراســة أجرتها شــركة 
فــي وقــت قريب  للعقــارات»  «ســتاندرد 
مواصلة الســوق العقاري في دبي استقراره 
العام 2015 على غرار مناطق الدولة األخرى 
عند معدالت العام 2014. وذكرت الدراسة، 
أن استقرار ســوق اإليجارات في دبي خالل 
2015 سيعزز من استقرار العائالت فيها دون 
البحث عن مالذ أقل سعراً في مناطق بعيدة 

داخل دبي أو خارجها.

وأوضحت دراســة «ستاندرد للعقارات»، أنه 

وبناًء على المعطيات التي يمكن الخروج بها 
من التعامالت في محفظة الشــركة الواسعة 
في قطاعــي التأجير والتملــك الحر، يالحظ 
بوادر االســتقرار في عقارات دبي منذ الربع 
الثانــي مــن 2014، ويمكن أن يســتمر هذا 
التوجه خالل 2015 في الوقت الذي تســبعد 

فيه الدراسة حصول هبوط في األسعار.
وأشــارت الدراســة إلى أن األشهر االثني 
عشــر المقبلة ستشــهد مزيداً من االستقرار 
للقطاع العقاري في دبي، مع اســتمرار تأثير 
عامــي 2013 و2014 علــى حركة الســوق، 
مدفوعة بآثار التشــريعات العقارية السابقة، 
ما سوف يبعث الراحة في نفوس المستثمرين 
والمستأجرين، وسوف يكون المشترون أكثر 
تحفظاً في أخذ القرار خالل هذه الفترة، فيما 
يسود االعتقاد بأن اســتقرار األسعار سيفتح 

شــهية ذوي الدخل المتوسط من سكان دبي 
لالستثمار في القطاع.

وأكدت الدراســة أن ســوق العقارات في 
دبي بات أكثر جاذبية لالستثمارات العقارية 
فــي المنطقة، فــي ظل بيئــة تنظيمية قوية 
واســتطاعت البيئة التشــريعية التي دعمت 
حقوق المستثمرين وحفظت أطراف القطاع 
العقاري، والحفاظ عليها في جميع الظروف 
االقتصاديــة، جعلــت مــن دبي مــالذاً آمناً 
لالســتثمارات مــن جميع أنحــاء األرض، ما 
ســيترك آثاره الواضحة على القطاع العقاري 

خالل السنوات المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن إيجارات الوحدات 
الســكنية (الشقق والفلل) في معظم مناطق 
دبــي يغلب عليــه طابع الثبات واالســتقرار 
منذ بدايــة 2015 وذلك امتــداداً للمعدالت 
الســعرية التي وصلت إليها اإليجارات نهاية 
2014 مع تراجع طفيف في بعض المجمعات 

البعيدة عن مركز المدينة.

حســن  عبدالكريــم  يقــول  جانبــه  ومــن 
المال، الرئيس التنفيذي لشــركة «ســتاندرد 
للعقارات»: إنه على الرغم من هذا االرتفاع 
النســبي في أســعار إيجارات العقارات في 
المناطق في مناطق دبــي القديمة، مازالت 
أسعار اإليجارات فيها معقولة، كما أنها توفر 
خيارات متعــددة، ولكن بالنســبة المناطق 
البعيــدة نســبياً عــن وســط المدينــة مثل 
موتور ســيتي ووادي السيليكون فاستطاعت 
أن تحصــد المزيد من الطلــب عليها وذلك 

بالتزامــن مــع انخفاض أســعار التأجير فيها 
مقارنة بباقي المناطق القريبة منها. 

ولفــت المــال إلــى أن ســوق إيجــارات 
الوحــدات الســكنية (الشــقق والفلــل) في 
معظــم مناطق اإلمــارة يغلب عليــه طابع 
الثبات واالســتقرار منذ بداية 2015، وحتى 
األربعة شــهور األولى عنــد نفس المعدالت 
الســعرية التي اختتم عندها العام 2014 مع 
تراجع طفيف في بعض المجمعات البعيدة 
عن مركــز المدينة، حيث من المتوقع تميل 
أسعار اإليجارات تدريجاً إلى التراجع بحلول 
نهايــة العــام الجــاري 2015 بنســبة تراوح 
وذلك مع دخــول المزيد من المعروض من 
الوحدات السكنية والتي تقدر بما يترواح ما 
بين 12 و 15 ألف وحدة سكنية و2000 فيال، 
وهو األمر الذي ســيؤثر نوعــا ما في توازن 
طرفــي معادلــة العرض والطلــب لمصلحة 

العرض .
وتوقــع المال أن تواصل أســعار إيجارات 
الشــقق الفلــل اســتقرارها فــي المناطــق 
الرئيســية المرغوبة وأن يشــهد عام 2016 
تراجعــاً الفتــاً في أســعار اإليجــارات نظراً 
الكتمــال عدد كبير من المشــاريع العقارية 
التي تــم إطالقها بين عامــي 2011 و2014 

ودخولها في السوق في تلك الفترة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد 
للعقارات»: إن العائد القوي على االســتثمار 
العقــاري فــي دبــي، كان العنصــر المحفز 
الستقطاب المزيد من االستثمارات المحلية 
واألجنبيــة بالقطاع منذ مطلــع 2015، الفتاً 
إلــى أن االنتعاشــة العقارية ســاهمت في 

مضاعفــة حجم اســتثمارات مواطني الدولة 
في العقار.

وأضاف المال، ساهمت الحوافز الخاصة التي 
قدمتها شــركات عقاريــة للمواطنين، والتي 
شــملت تخفيضات في األســعار وتسهيالت 
في الســداد، في اســتقطاب شريحة جديدة 
من المســتثمرين المحليين، السيما من فئة 
الشــباب، الذين يخوضون تجربة االســتثمار 

العقاري للمرة األولى.
في الســياق أوضح مدير عام «ســتاندرد 
للعقــارات»: إن قطــاع إدارة العقارات في 
دبــي انتعــش في الفتــرة األخيــرة لدخول 
الكثير من االستثمارات في السوق العقاري، 
حيث ضخ العديد من المستثمرين نسبة من 
محافظهم المالية في االســتثمار في العقار، 
مشيراً إلى أن شركة «ســتاندرد للعقارات» 
تدير عشــرات العقارات في دبي، فضًال على 
الفلل، باإلضافة إلى العديد من المستودعات.  
وأفــاد المــال بــأن النمو فــي قطــاع البناء 
والتشــييد في اإلمارات من شــأنه أن يدعم 
النمو في قطــاع إدارة المرافق والعقارات، 
حيــث يزخر هــذان القطاعــان بالعديد من 
فرص النمو والتوســع الواعدة،كما أن مالمح 
الطفرة الكبيرة في قطاع اإلنشاءات المحلي 
تنعكس بشــكل إيجابــي وواضح على قطاع 
إدارة العقــارات وإدارة المرافق الذي بات 
يكتسب أهمية كبيرة في ظل زيادة اهتمام 
العمالء وحرصهم على اختيار خدمات إدارة 

المرافق األكثر تطوراً وتكامًال. 
وأكــد المال أن الســوق العقاري في دبي 
تمــر بمرحلــة مــن االســتقرار فــي الوقت 
الراهن، بعد أن شــهد أداًء متسارعاً وقفزات 
ســعرية كبيــرة، وخصوصاً بعــد إعالن فوز 
اإلمارات باســتضافة معرض «إكسبو الدولي 
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وذكــر المال أنــه حتى في ظل ســيناريو 
اســتقرار وثبات السوق خالل 2015، سيظل 
االســتثمار العقــاري جاذبــاً وقــادراً علــى 
استقطاب المستثمرين الباحثين عن العوائد 
الجيــدة على المــدى الطويــل، وعلى ضوء 
الحيويــة والنشــاط التي يتمتع بهــا اقتصاد 
دبــي، فإن القطاعات األخرى مثل الســياحة 
والتجزئــة والصناعة والتجاري، ستســتحوذ 

هي األخرى على اهتمامات المستثمرين.
وأشــار المال إلــى أن التحدي األبرز الذي 
يواجــه القطــاع العقــاري هــو التمكن من 
المحافظة على جاذبية االســتثمار العقاري، 
وأن يبقــى القطــاع في حلبة المنافســة مع 
أن  األســواق اإلقليميــة والعالميــة، مؤكداً 
الخطــوات الحكيمة التــي اتخذتها الحكومة 

كفيلة بذلك.

أكد تانــغ ويبين القنصل العــام للصين في 
دبــي، أن العالــم يجمــع على أن الســالم 
والتنميــة والتعــاون والكســب المشــترك 
موضوع رئيســي لهذا العصر الجديد، وفي 
واالقتصادية  السياســية  األوضــاع  خلفيــة 
المعقــدة التــي يعيشــها العالــم المتمثلة 
في تباطــؤ انتعاش االقتصــاد العالمي ومد 
حمائية التجارة واالســتثمار وصعوبة تحول 
اقتصــاد دول األســواق الناشــئة، يكتســي 
تنوير وتوارث روح طريق الحرير المجســد 
باالنفتــاح والتســامح والمنفعــة المتبادلة 

والكسب المشترك أهمية كبيرة. 
فــي عــام 2013، طرح الرئيــس الصيني 
الســيد شــي جينبينغ، مبادرة اســتراتيجية 
في البناء المشــترك لـ«الحــزام االقتصادي 
لطريــق الحرير» و«طريــق الحرير البحري 
إليهما  الحادي والعشــرين» (يشــار  للقرن 
فيما بعــد بـ«الحزام والطريــق» اختصاراً)، 
ونالت المبادرة اهتماماً عالياً من المجتمع 

الدولي. 

وقــال تانغ ويبيــن كلما تطرقنــا للتواصل 
والتبــادل بيــن الصين والعالــم العربي فال 

بــد مــن التطرق لطريــق الحريــر القديم، 
وانطالقاً من سفر المبعوث المشهور تشانغ 
تشــيان إلى المناطــق الغربية مــن الصين 
قبــل أكثر من 2000 ســنة في عهد أســرة 
هان الغربية، فتحــت األمة الصينية العديد 
من طرق التبادل التجاري واإلنســاني التي 
ربطت بين الحضارات اآلسيوية واألوروبية 
واألفريقية الكبرى، حيث أخذ طريق الحرير 
البــري منطلقاً من مدينة شــي آن الصينية، 
ويمر بمنطقة بشــينجيانغ الصينية وآســيا 
الوســطى ودول الخليج، ويصل إلى أوروبا 
وأفريقيا أخيراً، أمــا طريق الحرير البحري، 
فبــدأ مــن الموانئ التجارية الســاحلية في 
الصين مثل تشيوانتشو وكانتون، ويصل إلى 
الخليــج العربــي وحتى شــرق أفريقيا عبر 
البحر العربي. شــهد تاريــخ طريق الحرير 
التواصــل والصداقــة الممتد إلــى أكثر من 
2000 ســنة بيــن الصين والعالــم العربي، 
حيــث كانت الحضارتــان الصينية والعربية 
تؤثــران وتتأثران وتســتفيدان من بعضهما 
البعض من شــأنه كتبت ســجالت تاريخية 
باهــرة في التبادالت والتعاون بين مختلف 

الحضارات. 

وأشــار إلــى أن البناء المشــترك لـ«الحزام 

والطريــق» يتواكب مــع توجــه التعددية 
االقتصاديــة  والعولمــة  للعالــم  القطبيــة 
والتنــوع الثقافــي ومعلوماتيــة المجتمع، 
ويتمســك بروح التعاون اإلقليمي المنفتح، 
ويهــدف إلى تعزيز التداول المنتظم والحر 
للعوامل االقتصادية والتوزيع عالي الفعالية 
للمــوارد واندماج األســواق المعمق، وإلى 
السياسات االقتصادية  تناســق  دفع تحقيق 
لمختلف الدول على طول الحزام والطريق، 

وإلى ممارسة التعاون اإلقليمي على نطاق 
أوســع وعلى مســتوى أعلى وأعمق، وإلى 

تشكيل نقاط جديدة للنمو. 
وقــال تانغ ويبيــن إن البناء المشــترك 
لـ«الحــزام والطريق» سيســلط الضوء على 
تنمية البنيات التحتية كاألولوية، ســعياً إلى 
تعزيز عالقات الشــراكة في عملية الترابط 
والتواصــل بين الــدول التي تقع على طول 
الحزام والطريق، وإلى إنشاء شبكة الترابط 

والتواصل متعــددة الوظائف في المجاالت 
والمســتويات المختلفة في ســبيل تشكيل 
شــبكة المصالح المشــتركة األكثــر تالحماً 
وتمازجاً وبناء مجتمع المصالح المشــتركة 

والمصير الواحد والمسؤولية المشتركة. 

وأكــد أنــه فــي عمليــة البناء المشــترك 
لـ«الحــزام والطريــق» تتمســك الحكومة 

المشــترك  «التشــاور  بمبــادئ  الصينيــة 
والبناء المشــترك والتمتع المشــترك» مع 
وضع التشــاور المتســاوي واحتــرام خيار 
الدولة في اعتبارها الجدي. ســتولي الصين 
اهتمامــاً بالدفــع النشــيط للتجــاوب بين 
االســتراتيجيات التنموية للدول على طول 
الحــزام والطريق، وللدمــج والتكامل بين 
آليات التعــاون المتعددة األطراف الفاعلة 
حالياً. «الحزام والطريق» هو ليس موسيقى 
تعزفــه الصيــن وحدهــا بينما ســمفونية 
يعزفهــا جميع األطــراف، كما هو كعكة ال 
تستحوذ عليها الصين بمفردها بينما يتمتع 
بهــا الجميع ويســتفيدون منها فــي نهاية 

المطاف.
«الحزام والطريق» هــو طريق االنفتاح 
والتعاون وطريق التناغم والتسامح وطريق 
المتبادلة والكســب المشــترك.  المنفعــة 
انبعــث «الحــزام والطريــق» مــن طريق 
الحرير القديم ولكنه ال يقتصر عليه، ليفتح 
أبوابــه أمــام مختلف الــدول والمنظمات 
الدولية واإلقليمية، وتدعو مبادرة «الحزام 
والطريــق» إلــى التســامح وتهتــم بمدى 
مالءمتها لجميع األطراف ومصالحها وتتبع 
الدولية وتسعى  الســوق واألعراف  قواعد 
إلى إيجاد القواســم المشتركة األوسع من 

المصالح والمجال األكبر للتعاون للجميع.
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نستعرض في هذه الزاوية التي ينفرد بها «البيان االقتصادي»، أبرز األنشطة والفعاليات التي 

شارك فيها مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي خالل شهر أبريل الماضي، إللقاء الضوء على ما 
يقدمه القّيمون على المركز من أفكار وطروحات تساهم في دفع عجلة النمو لمختلف قطاعات 

االقتصاد اإلسالمي، تنفيذاً الستراتيجية دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي، التي أطلقها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

وتمثل هذه الزاوية إضاءة هامة على االهتمام المحلي واإلقليمي والعالمي الذي يحظى به 
االقتصاد اإلسالمي بشكل عام، والجهود المبذولة من الجهات كافة لتنمية قطاعاته وتحقيق النمو 
المتوقع له، والذي يسهم في تسريع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم. كما تبرز 
هذه الزاوية استقطاب دبي للفعاليات المتعلقة باالقتصاد اإلسالمي إلى جانب االهتمام المتزايد 

عالمياً في هذا القطاع. 

أكــد ســامي القمــزي، مدير عــام دائرة 
التنميــة االقتصادية بدبي، إن توفير البيئة 
االقتصادية المناســبة التي تسمح بتطوير 
المالئمــة وخاصة  الحديثــة  التشــريعات 
البنيــة التحتية والتســهيالت على اختالف 
أنواعها هــو أمر حيوي بالنســبة لمبادرة 
دبــي عاصمــة لالقتصاد اإلســالمي، وهو 
مــا قطعت فيه دبي شــوطاً كبيــراً خالل 
الســنوات الماضية، مضيفاً أن دبي تعتزم 
العمــل على تطويــر االقتصاد اإلســالمي 
وجعله ركيزة من ركائز اقتصادها والعمل 
على تذليل العقبات أمام التبادل التجاري 
بيــن الــدول اإلســالمية عبــر العديد من 
المبــادرات التي نتعاون فيهــا مع جميع 
الشــركاء واألطــراف فــي دبــي والعالم 

لمواجهة التحديات وتذليل العقبات.  

جاء ذلك خالل الجلســة العلمية التعريفية 
مــن فعاليــات النــدوة الدولية الســابعة 
للحديــث الشــريف تحت عنــوان «إدارة 
المال واألعمال في الســنة النبوية»، التي 
دعــت إليهــا كلية الدراســات اإلســالمية 

والعربية في دبي، في أبريل الماضي.
وأضاف القمزي: «نتطلع اليوم إلى لعب 
دور مميــز في تطوير االقتصاد اإلســالمي 
لتلبيــة متطلبــات الســوق الكبيــر الذي 
يخدمه هذا االقتصاد، فالبلدان اإلســالمية 
تتمتع بــوزن ديمغرافي هائــل بوجود ما 
يقرب من 1.6 مليار نســمة من المسلمين 
يشــكلون ما يقرب من ربع تعداد ســكان 
العالــم. ويقــدر الناتج اإلجمالــي للدول 
الســبع والخمســين المنضوية في منظمة 
التعاون اإلســالمي بـ6.5 تريليونات دوالر 

يشــكل %9 مــن إجمالي الناتــج العالمي 
بينما تبلغ التجــارة الخارجية لهذه الدول 
4 تريليونــات دوالر، وهو ما يوفر قاعدة 

ضخمة لتطوير االقتصاد اإلسالمي». 
ولفــت القمزي إلــى أنــه وعلى مدى 
الســنوات الماضية وصل معدل نمو إمارة 

دبي إلــى  %9 بين عامــي 2000 و2014 
مما ســاهم في تضاعــف الناتج اإلجمالي 
المحلــي لإلمارة ثالث مــرات خالل هذه 
الفترة، وتحقــق هذا اإلنجاز بفضل خطط 
دبي االســتراتيجية واألهــداف الطموحة 
التي تضعهــا لها القيــادة الحكيمة. وكان 
التركيــز في هــذه الخطط على الســعي 
لتنويع األنشــطة االقتصاديــة ذات القيمة 
المضافــة والعمل على إرســاء بنية تحتية 

متميزة تسهم في النمو المستدام. 

من جهتــه قــال الدكتور حمد الشــيباني 
الشــؤون اإلســالمية والعمل  مدير دائرة 

الخيــري وعضو مجلــس إدارة مركز دبي 
لتطويــر االقتصاد اإلســالمي في مداخلته 
التي حملت عنوان: «مقومات اإلعالن عن 
مبادرة دبي عاصمة االقتصاد اإلســالمي»: 
إن مــا يتوفــر لــدى دبي واإلمــارات من 
مقومات على رأسها الدعم الالمحدود من 
القيادة يؤصل لعمل متكامل عبر البحوث 
التي ســوف تفســح المجال لتعالج الكثير 
مــن القضايا واإلشــكاليات فــي االقتصاد 
العالمــي والدولي بما يعــود بالنفع على 
الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية واألقليات 
يختــص  فيمــا  اإلســالمية  والجاليــات 
بالتعامــالت الماليــة واالقتصادية وقضايا 

الحالل.

رأى المديــر التنفيذي لمركز دبي لتطوير 
االقتصاد اإلسالمي بأنه يمكن القول بثقة 
بأن قطــاع التكافــل يحتل اليــوم مكانة 
تؤهله للتوســع خارج أســواقه التقليدية 
بدول مجلس التعــاون الخليجي وماليزيا 
ليفتــح فرصــاً جديــداً لنمــو االقتصــاد 
اإلســالمي ككل. جــاء ذلك خــالل كلمة 
العــور في افتتــاح الدورة العاشــرة من 
مؤتمــر التكافل العالمي الــذي عقد في 
دبــي من 13 إلــى 20 أبريــل وضم أبرز 

صنــاع القرار مــن 150 مؤسســة دولية 
وإقليمية. 

وتحت عنــوان النهوض بقطاع التكافل 
في ظــل اقتصــاد إســالمي متكامل جاء 
في كلمة العور أنه وبحســب تقرير واقع 
االقتصاد اإلســالمي العالمــي، فقد بلغت 
قيمــة ســوق التكافل العالميــة 28 مليار 
التعــاون  دوالر وســجلت دول مجلــس 
الخليجــي وحدهــا %62 مــن إجمالــي 
المســاهمات فــي هــذا القطــاع.  وأفاد 

بأن هناك ثمة مؤشــرات بأن وتيرة النمو 
القــوي التي شــهدها قطــاع التكافل في 
السنوات الماضية  بدأت تتباطأ. وأضاف: 
بعــد أن وصلت نســبة النمو فــي العام 
2012 إلــى %16، تراجعت تلك النســبة 
إلــى %7.6 فــي العــام 2013.  إن حجم 
هذا القطــاع يبقى صغيراً نســبياً مقارنة 
بأصول التمويل اإلســالمي العالمية حيث 
ال يســاهم بأكثر مــن %1.1. كما ال يزال 
التكافــل في غالبية األســواق في مراحله 

األولى، ووفقا لشــركة إرنست آند يونغ، 
تتفــاوت آفاق الربحيــة والفرص إلى حد 

كبير باختالف األسواق والقطاعات. 

وأضاف العور إن األسواق شبه المتطورة 
إلــى  تفتقــر  باضطــراد  الناميــة  وتلــك 
التأميــن التكافلي وبالتالــي تمثل فرصة 
كبــرى لنمو هــذا القطاع. أتحــدث هنا 
عن إندونيسيا وباكستان وتركيا ونيجيريا 

وكينيــا وتونس حيث ال يزال التكافل في 
مراحلــه األولية. وعلى الرغم من تقلبات 
األســواق المالية، يواصل قطــاع التكافل 
نموه في ثالثة أســواق رئيسية هي دولة 
الســعودية  العربية  والمملكة  اإلمــارات 
وماليزيا حيث ســاهم تحديــث القوانين 
واألطــر التنظيمية في دفــع عجلة النمو 
في هذا القطاع.  وتشــير التقديرات إلى 
أن مســاهمات قطاع التكافل ستتضاعف 

في السنوات الخمس المقبلة. 

اعتبر عبدالله محمد العور أن طريق الحرير الجديد أصبح واقعاً ملموساً خصوصاً مع بروز الصين 
كدولة رائدة في التجارة العالمية. وســوف تحتل الصين في العام 2016 موقعاً رائداً في العالم 
في قطاع التجارة وســيبلغ حجم تجارتها %12.5 من حجم التجارة العالمية بحلول العام 2026. 
جاء ذلك خالل كلمة العور في مؤتمر هافارد الســنوي الثالث «ملتقى الطرق 2015» الذي عقد 
في دبي في 16 أبريل، بدعم من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب 

وتنمية المجتمع. 
وأضاف العور خالل مشاركته في الندوة الحوارية الثانية التي حملت عنوان «السياحة والتجارة 
والخدمات المالية ال تزال الدعائم الرئيسية لطريق الحرير الجديد»، إن لدبي دور بارز في تعزيز 

الروابــط االقتصادية والثقافيــة بين كل الدول الواقعة علــى طريق الحرير 
الجديد، مشــيراً إلــى أن حجم التجارة المتنامي حاليــاً بين منطقتنا ودول 

آسيا ما هو إال استكمال لطريق الحرير الذي بدأ منذ أكثر من 2000 
عــام. وأضاف: تعد اإلمارات حالياً مركزاً لوجســتياً بالنســبة إلى 

الصيــن، إذ تتم إعادة تصدير %70 مــن الصادرات الصينية من 
خــالل اإلمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. إن 
بروز طريق الحرير الجديد يعكس طبيعة العالقات االقتصادية 
والمالية التي تشــهد تطوراً كبيراً، ومن المتوقع أن يعزز قطاع 

التمويل اإلســالمي هذه الروابط وأن يوفر منافع متبادلة لمن يشارك فيه. 
إن التمويل اإلســالمي في موقع مناسب تماماً ليكون داعماً لطريق الحرير 

الجديد، خصوصاً وأن البنية التحتية الداعمة موجودة مســبقاً، فالجميع لديه دور لتحويل طريق 
الحرير الجديد إلى مصدر حيوي للثروات وازدهار االقتصاد العالمي.

ولفــت العور إلــى أن تعزيز الروابط االقتصادية والمالية بين المناطق يســهم في جلب المزيد 
من المنافع التي من شــأنها أن ترفع مســتويات االزدهار المشترك بين دول العالم. وعّدد العور 
الفرص والمبادرات التي تعمل عليها دبي من أجل المساهمة في ازدهار طريق الحرير الجديد، 
كما نّوه العور باستراتيجية مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي في تطوير التشريعات والمعايير 
وعمليــات التدقيــق الوطنيــة لتكريس مكانة دبي كاســم موثوق لقطاع الحــالل من أجل دعم 
األنشطة الصناعية والتجارية في هذا القطاع وتسهيل األنشطة الصناعية والتجارية. كما أشار إلى 
حــرص المركز على التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل توحيد معايير الشــهادات 
لقطــاع الحالل العالمي، إضافة إلى  دعم مبادرات تطوير مجمعات الحالل لتشــجيع الشــركات 
على ممارسة نشاطها من دبي والحصول على اعتراف عالمي بمنتجات الحالل وصوًال إلى إرساء 

منظومة معرفية متكاملة عن قطاع الحالل تشكل مرجعية للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

قال عبد الله محمد العــور المدير التنفيذي 
لمركــز دبي لتطوير االقتصاد اإلســالمي في 
مؤتمر الحالل العالمي الذي ُعقد في العاصمة 
الماليزية كوااللمبــور في 1 و2 أبريل 2015 
إن قطاعات االقتصاد اإلســالمي مستمرة في 
االزدهــار مدفوعــة بالطلــب المتنامي على 
خدمــات ومنتجات الحــالل. ومقارنة بالعام 
الماضي، عندما كانت معظم األسواق تتساءل 
عــن فعاليــة قطاعي األغذيــة الحالل ونمط 
الحياة الحالل، يتركز الســؤال هذا العام على 

كيفية االستفادة منها.
واســتعرض العور خالل جلســة نقاشــية 
بعنــوان: «االســتفادة من قطــاع الحالل من 
خالل التمويل اإلســالمي»، الفرص الرئيسية 

التــي يتيحهــا قطــاع الحــالل علــى خارطة 
األعمال العالمية، منوهــاً بأبرز الفرص التي 
يمكــن االســتفادة منهــا في القطــاع، وهي 
االستثمار  في جميع مجاالت األغذية الحالل 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى 
للحصول على رأسمال عبر التمويل اإلسالمي، 
واحتياجات تمويل وتوســيع التجارة، وفرص 
اإلســالمي،  والتمويل  الدمــج واالســتحواذ، 
وباقــات  الحــج،  وصناديــق  والســياحة، 
«حالل» متخصصــة، وهدايا تراثية، والتجارة 
اإللكترونيــة، واألجهــزة المتنقلــة، منصات 
التســويق عبر وســائل اإلعــالم االجتماعي، 
والمالبــس المحافظــة، واإلعــالم والترفيه: 
تتضمــن الفرص الرئيســية مجاالت األلعاب، 

وشــراكات التســويق مــع قطاعــات الحالل 
األخرى، وأســواق المســلمين فــي الغرب، 
والمحتــوى اإلعالمي الرقمــي، والتكنولوجيا 
المدمجة، واإلعالم الجديد، ووسائل التواصل 

االجتماعي، واألدوية وأدوات التجميل.

أمــا التحديات الرئيســية فاختصرهــا العور 
قائًال إلــى جانب الجدل القائــم حول نزاهة 
الجيوسياســية  والتحديات  الحالل  الصناعات 
التــي يواجههــا كل ما يصنف بأنه إســالمي، 
توجــد أيضــاً تحديــات هيكلية وتشــغيلية 
تواجههــا بعــض القطاعــات، وهــي توحيد 

المعايير التنظيمية.

قــال العور في لقاء مع البيــان االقتصادي:  
إن الثقافــة اإلســالمية هي جوهر رســالة 
دبــي الى العالــم، مؤكداً أن ميــزة مبادرة 
دبي عاصمة االقتصاد اإلســالمي تتجلى في 
شــموليتها حيث لم تشــمل اســتراتيجيتها 
األنشــطة االقتصادية من تمويــل وصيرفة 
وتكافل فحسب، بل شملت كذلك قطاعات 
تكــرس الثقافــة اإلســالمية على مســتوى 
الفنون والتصاميم مما يعزز تنافســية دبي 
على مســتوى العالم ليجعلها مركزاً للفنون 

والتصاميــم والمعرفة والثقافة اإلســالمية 
إلى جانــب كونها وجهة رائدة لالســتثمار 
والتمويل اإلسالمي. جاءت تصريحات العور 
للبيــان االقتصادي على هامش معرض دبي 
الدولــي للخط العربي الــذي تنظمه للمرة 
األولــى هيئة دبي للثقافة والفنون  من 14 
أبريــل إلى 15 مايــو 2015. وأضاف العور: 
«هذا المعرض يأتي في سياق الجهود التي 
تبذلهــا هيئة دبي للثقافة والفنون في دعم 
مبادرة دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي من 

خالل تسليط الضوء على الثراء الذي تكتنزه 
لغتنــا العربية من حيث الشــكل والمرونة 
والجمال، وعلى الحرفية العالية التي يمتاز 
العــرب والمســلمون في  بهــا الخطاطون 
تطويع الخط العربي وتطويره ليبقى صالحاً 
لكل زمان ويســتقطب المهتميــن بالفنون 

اإلسالمية إلى يومنا هذا». 
يذكــر أن معــرض دبي الدولــي للخط 
العربي جمع حوالي 140 لوحة تنوعت بين 

الخط الكالسيكي والخط الحديث .



يواصــل البيــان االقتصادي رصــد أهم 300 
مشــروع قيد اإلنشــاء ومنها مشــروع (دار 
للعقــارات  تطــوره وصــل  الــذي  وصــل) 
واختــارت لــه الشــركة أن يكــون أيقونــة 
معماريــة أندلســية الطراز تطــل على قناة 
دبــي المائيــة الجاري، ليصبــح «دار وصل» 
و«ووصل ســكوير» عالمتيــن فارقتين على 
ضفــاف امتداد خــور دبي ورصيــدا يضاف 
إلــى محفظة الشــركة التي تمتلــك حوالي 
ثلث إجمالي العقارات في اإلمارة ما رســخ 
مكانتها في رســم مالمــح الهوية المعمارية 
لإلمارة ولعــب دور فريد في نمو اقتصادها 
وترسيخ دورها في صناعة التطوير العقاري 

من جهة وإدارة األصول من جهة أخرى. 

يوفر مشــروع «دار وصل» تشــكيلة فريدة 
ومتنوعة من الوحدات الســكنية ومساحات 
التجزئــة، فــي بيئة معمارية مســتوحاة من 
الفنــون اإلســالمية األصيلــة وتحديدا على 
الطراز األندلسي في تجسيد لتوجهات وصل 
للعقارات في المســاهمة الفاعلة بترســيخ 
أصالــة دبــي وروحيتهــا التــي تجمــع بين 

الموروث الراقي والحداثة غير المسبوقة. 
يتكون المشروع الذي تولت تنفيذه شركة 
العروبة للمقاوالت من شــقين األول مجمع 
ســكني من ثالثا طبقات (طبقة تحت األرض 
وطابق أرضي وطابــق أول) ما يحافظ على 
الهويــة الحضرية لمنطقــة الوصل المعروفة 
بمبانيها المنخفضة. ويضم المجمع الســكني 
112 وحدة ســكنية ويمتــد على طول 150 
متــرا تحتضن مســاحات تجاريــة على تصل 
مســاحتها إلــى 6 آالف متــر مربــع تقريباً 

موزعة على 78 محًال تجارياً. 
أما الشق الثاني من المشروع فيضم 166 
فيال في الجانب الخلفي للمبنى السكني في 
إطاللة فريدة على قناة دبي المائية وحديقة 
الصفا وتتميز بتصاميم معمارية وهندســية 
توظف الفضــاءات على نحو يوفر للســاكن 
فخامــة المعيشــة والخصوصية فــي منطقة 
يتوقع لها أن تكون نقطة جذب سياحية على 

مستوى العالم. 

تبلغ مساحة أرض المشروع 682 آالف قدم 
مربع فــي حين تبلغ مســاحة البنــاء 1.17 
مليــون قدم مربع وتجتهــد وصل للعقارات 
في تهيئته للسكان والسياح في الربع األخير 

2015 وبداية 2016. 

اختارت وصــل للعقارات للمشــروع أن 
يجســد رؤية الشركة للمشــروع بأن يكون 
شــعاره (بيتك هو عالمك) وســيكون هدف 
الشــركة في متناول التحقيق الســيما وأنها 
وفرت كل أسباب نجاحه طبقا لما قاله علي 
بن حيدر رئيس مجلس إدارة شركة العروبة 

للمقاوالت.
وصــل  إدارة  أن  حيــدر  بــن  وأضــاف 
للعقارات وضعت كل طاقاتها لدعم وإســناد 
المشــروع وحرصت بقوة  عمليات تشــييد 
على أن تفوق جودتــه ما هو متعارف عليه 
فــي المجمعات الســكنية التــي تجمع بين 

السكن والترفيه والتسوق.
وأكــد بن حيــدر أن طاقم الشــركة وجد 
تفاعال فريدا من إدارة وصل للعقارات وملس 
حرص الشــركة علــى ان يمضي المشــروع 

بسالسة من دون صعوبات أو تحديات.
وأشــار بــن حيدر إلــى أن أعمــال البناء 
حققــت بفضــل دعم وصل للعقارات نســباً 

متقدمة فقد بلغت نسب إنجاز الفلل 100% 
بشــهادات إنجاز من البلدية تصدر بالتوالي، 
فيما بلغت أعمال إنجاز المبنى الســكني ما 
بيــن %65 و%70 وتوقع أن تتمكن العروبة 
للمقاوالت من اســتكمال اعمــال البناء في 

أكتوبر المقبل من العام الجاري 2015. 
وقال بن حيدر إن وصل للعقارات حرصت 
في المشروع على تشييد مجموعة استنثائية 
من الشــقق والفلل والمحــالت التي تتجلى 
فيها براعة العمارة اإلسالمية بلمسة عصرية 

تعكس صورتها عراقة الفن األندلسي.

تعد شركة العروبة للمقاوالت من الشركات 
المعروفة في ســوق االنشــاءات  الوطنيــة 
المحلي والمشــهود لها بالتفوق على صعيد 
تنفيذ المشــاريع العقارية بجودة عالية وفقا 
ألعلــى المعاييــر العالمية، وتتبع الشــركة 
انظمة ســالمة مهنية صارمــة وتطبق خطط 

متطورة في انجاز المشــاريع وتسليمها في 
مواعيدها المقــررة رغم التحديات التي قد 
تعترض العديد من الشــركات بســبب نقص 
مقاولي الباطن أو تقلبات أسعار مواد البناء 

والتنفيذ.
وقــال رجل االعمال علي بن حيدر رئيس 
إن  للمقــاوالت»  «العروبــة  إدارة  مجلــس 
الســمعة المهنية الطيبــة والكفاءة والخبرة 
فــي تنفتيذ االعمال االنشــائية التي حققتها 
الشــركة علــى مــدى 20 عامــا فــي قطاع 
المقــاوالت واإلنشــاءات االماراتــي باتــت 
العامــل الرئيــس في ترســية عقــود تنفيذ 

المشاريع على الشركة.
وأضــاف بن حيــدر: لم تحقــق العروبة 
للمقاوالت كل تلــك النجاحات اال من خالل 
تجربــة مهنيــة زاخــرة كانت ابــرز نتائجها 
حصــول الشــركة علــى خبــرات مميزة في 
تنفيذ الشــقق والفلل الســكنية ومشــاريع 
والمبانــي  والتجاريــة  الســكنية  االبــراج 
متوســطة االرتفاعات. وشدد بن حيدر على 
ان الدعم الذي تلقاه شركتنا وباقي الشركات 
العاملة في سوق االنشاءات من حكومة دبي 
وإسنادها المستمر كان له أبلغ االثر في رفع 
مســتوى أداء الســوق وشــركاته بما يضمن 
تنفيذ مشــاريع عقارية محليــة بمواصفات 
عالميــة. وأضاف بــن حيدر: نفذنــا بنجاح 
عشــرات المشــاريع العقارية المختلفة من 
مجمعات فلل ســكنية ومبــان تعود لجهات 
حكومية وأبراج سكنية ولدينا اآلن مشاريع 

v.عديدة ننفذها
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تــم تصنيف «الطايــر للســيارات»، إحدى 
وكاالت الســيارات بدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة والوكيل المعتمد لمنتجات روش 
عاليــة األداء، كأفضــل وكيل على مســتوى 
العالم لســيارات روش. وقدم ممثلون عن 
روش عالية األداء، درعاً تذكارية إلى شركة 
«الطاير للسيارات»  وذلك في صالة العرض 

بشارع الشيخ زايد.

وقــال تيــم ويلر، نائــب رئيــس المبيعات 
العالمية لدى شــركة « روش عالية األداء»، 
نحن نقدر بعمق شــراكتنا القوية مع شركة 
«الطاير للسيارات»، ونحن على مسار النمو 
القــوي أكثر من أي وقت مضــى منذ ذلك 
الحين. إن الطاير للسيارات تقوم بعمل رائع 
مــن خالل تقديم الدعــم لعالمتنا التجارية 
روش العاليــة األداء. يســرنا تصنيف فريق 
«الطاير للسيارات» كأكبر وكيل شريك على 
مســتوى العالم لمنتجات روش عالية األداء 

لعام 2014. 

وقــال مارتــن بيني، مدير عــام مبيعات 
فورد لــدى الطاير للســيارات «فــي العام 
 ROUSH RTS 570 F150 الماضي أطلقنا
SVT رابتور، باإلضافة إلى موســتانج. وقد 
ســاهم ذلك في زيــادة المبيعــات وإبراز 
منتجات روش في اإلمارات. ونحن فخورون 
بتصنيفنا كأفضل وكيل على مســتوى العالم 

للعالمة التجارية فورد».

تستمر أكاديا الكروس أوفر متوسطة الحجم 
فــي 2015 بمجموعة من إضافة المزيد من 
التحسينات التي تتضمن ثالثة ألوان خارجية 
جديــدة هي أحمــر كريمســون بطبقتين، 
وأزرق معدنــي داكــن، ومعدني أرجواني، 

وعجالت من األلمنيوم قياس 20 إنش.
 ،SLE-2 وتتضمــن مجموعة أكاديا فئات
وSLT (بفئتي SLT-1 وSLT-2)، ودينالي، 
مع قدرة على اســتيعاب ســبعة أو ثمانية 
أكاديــا  طــرازات  جميــع  وزّودت  ركاب. 
بمحــرك V6 ســعة 3.6 لتــرات يســتخدم 
تكنولوجيــا الحقــن المباشــر للوقود، وهو 
المحرك القــادر على تأميــن األداء األمثل 
وأفضل مســتويات توفير اســتهالك الوقود 

ضمن هذه الفئة من السيارات.
ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 
من ست سرعات يساعد في تزويد طرازات 
الدفــع الرباعــي بالقوة التــي تمكنهما من 
تحقيق مســتويات توفيــر 9.8 لترات لكل 
100 كيلومتر على الطرقات السريعة. ويوفر 
ناقل الحركة تنقالت سريعة ومتناسقة تمنح 
شعوراً بالثقة والتحكم خلف مقود القيادة. 
كمــا ويتوفر أيضاً الدفع الرباعي المتواصل. 
وتبلــغ قدرات الجر في أكاديا 5,200 باوند 
(2,364 كيلوغــرام)، عندمــا تكون مجهزة 

بشكل مناسب.
وتســمح أكاديــا- المعروفــة بمزاياهــا 
العمليــة في الداخل والتي تحظى بشــعبية 
كبيــرة لــدى العائالت، ومــن ضمنها نظام 
االنزالق الذكي للمقاعد- بســهولة الوصول 
إلــى الصــف الثالث مــن المقاعــد في كال 

الفئتين بالسبعة أو الثمانية ركاب. وإضافة 
إلــى ذلك، يمكن طــي مقاعد الصف الثاني 
والثالــث، للحصــول على أقصــى القدرات 
الرائــدة ضمــن فئتها في مجال اســتيعاب 

األمتعة.

تستمر أكاديا دينالي 2015، المتوفرة بدفع 
أمامــي ودفع رباعــي متواصل مع ســبعة 
أو ثمانيــة مقاعــد، بجــذب االهتمام على 
الطرقــات. مــع مزايا فريدة فــي التصميم 
تتضمــن إبــداع خارجي أحــادي اللون مع 
لمســات من الكروم، وتبــرز مزايا الفخامة 
فــي أكاديا من خالل العديــد من التفاصيل 

الراقية.

التصميــم  لمســات  بعــض  وتتضمــن 
الخارجــي المعبــرة فــي دينالي الشــرائح 
الجانبيــة للهيكل مع لمســات مــن الكروم 
التدفق  ثنائية  وإشــارات دينالي، والعوادم 
المصنوعــة مــن الكــروم والمدمجة ضمن 
الواجهة الخلفية، والمصابيح األمامية عالية 
الكثافة. كما وتستمر مزايا الراحة والسالمة 
القياســية في أكاديــا بإلهام الســائقين في 
داخل السيارة أيضاً، مع ميزات داخلية مثل 
المقاعــد الجلدية المثقبة وعجلــة القيادة 
الماهوغني.  وتطعيمــات  بالجلــد  المغلفة 
وتضفي لمســات األلمنيوم الخاصة بدينالي 
ولمسات اإلضاءة في مكان القدمين وألواح 
العتبــات المزيد مــن التميز إلــى اإلضاءة 

الداخلية. 

منــذ الكشــف عنها ألول مــرة في معرض 
لنــدن الدولــي للســيارات أواخــر 1993، 
ارتبــط شــعار أوتوبيوغرافــي بجمعه بين 
تصميــم الند روڤر المتميــز وأعلى معايير 
الفخامة، وبمواكبة أذواق العمالء المتغيرة 
والمحافظــة علــى مكانتهــا بوصفها عالمة 
فارقــة في ســوق مركبات الدفــع الرباعي 

الفاخرة. 
وتــم تصميــم باكــورة مركبــات رينج 
روڤــر أوتوبيوغرافي لتتوافــق بالكامل مع 
احتياجــات العمالء، بما يتيــح لهم الفرصة 
إلبراز ذوقهم الخــاص في طرازات متنوعة 
ال حصــر لها مــن المركبات، مثــل إمكانية 
طالء المركبة باللون الذي يرغبونه وإضفاء 
لمساتهم الشخصية على تصاميمها الداخلية. 
والقت المركبات منذ إطالقها رواجاً كبيراً، 
مما شــجع الند روڤر علــى اعتماد مركبات 
أوتوبيوغرافــي بوصفها اإلصــدار المحدود 
من النــد روڤر، الــذي يمتاز بوجــود أكبر 
محرك من الموديالت ذات قاعدة العجالت 
الطويلــة LSE واألطيــاف اللونيــة الملفتة 
للتصاميــم الداخليــة والخارجيــة للمركبة. 
وتــم صنــع 25 مركبة حصريــة فقط منها 
لترتقي إلى متطلبات نخبة الذواقة وعشاق 
المركبــات، وتحظــى بمكانــة متميزة في 

قلوبهم.

وللحفــاظ على مزايا التفــّرد واالرتقاء إلى 
أذواق العمــالء، حرصــت النــد روڤر على 
تزويــد موديــالت أوتوبيوغرافــي بأحدث 
التقنيات والمزايا بما يضمن بقائها في مركز 
الصدارة. وفي هــذا اإلطار، حظيت قدرتها 
على اســتيعاب جهاز فاكس في الكونسول 
الخلفــي بالكثير من اإلعجــاب. ومنذ ذلك 
الحين، حافظت رينــج روڤر أوتوبيوغرافي 
على مكانتها الرائدة من خالل اعتماد أنظمة 
المالحــة عبــر األقمــار الصناعيــة وأنظمة 
التلفزيون والفيديو منذ مطلع عام 1997. 

وباالنتقــال إلى الجيــل الثالث من رينج 

روڤــر فــي عــام 2002، ارتقــت النــد 
المتزايــدة  لتلبــي االحتياجــات  روڤــر 
مــن  باالســتفادة  الراغبيــن  لعمالئهــا 
وعملت  والترفيــه،  المعلومات  أنظمــة 
على تقديم باقــة النظام الصوتي بجودة 
مشــغل  ونظــام  الموســيقية  القاعــات 
األقراص «DVD» متعدد الوظائف. كما 
يمكن للمستخدمين اختيار وضع لمسات 
ال حصــر لهــا على مركبتهــم، ابتداًء من 
لون السجاد الفاخر مروراً بنوع الخشب 
المســتخدم في حواف المقصورة. وفي 
حــال رغب أحــد العمــالء بالمزيد من 
اللمســات الشــخصية، فعليــه فقط أن 
يفصــح عن رغبته، لتتحــول إلى حقيقة، 
وقد قام الكثير من العمالء بالفعل بذلك.

05
فاز الثنائي الفني من اإلمارات والمكون من 
إيمانويال كورتي، وإيفــان باراتي، بالجائزة 
الكبــرى لمســابقة لكــزس للتصميــم لعام 
2015، التي تم فيهــا تقديم1.171 تصميماً 
من 72 دولة، وقد أقيم بهذه المناسبة حفل 
تســليم الجوائز خالل معرض أسبوع ميالنو 
للتصميــم 2015. وقام المصممــان بابتكار 
تشــكيلة من المالبس واألكسسوارات تركز 
علــى اســتعمال الحواس أطلقا عليها اســم 

«سينس وير». 
وقال ســعود عباســي، مديــر إداري لكزس 
فــي الفطيــم للســيارات «تشــتهر لكزس 
بتصميــم وتصنيــع ســيارات مذهلــة، من 

خــالل عملية الربط بين أحــدث التصاميم 
الرائــدة والتكنولوجيــا المبتكرة، على نحو 
مشــابه لما قام به الفائــزان بجائزة لكزس 
إيمانويال  الحالــي». وقالت  للعام  للتصميم 
كورتي «نأمل من خالل التشــكيلة مساعدة 
األفــراد الذين يعانون مــن اضطرابات في 
اإلحســاس، ويرغبون في التفاعل على نحو 
جيــد باســتخدام حواســهم، أو الخوض في 
تجربــة للتفاعل مع البيئة المحيطة بهم من 
منظور جديد، مثال ذلك األطفال المصابون 
دبي- البيان بمرض التوحد».   

 عرضت أســتون مارتن النسخة االختبارية 
مــن ســيارتها الخارقــة الجديدة «أســتون 
مارتــن فولــكان» في دبي، وحددت ســعر 
البيــع بثمانية ونصف مليون درهم، وتوقع 
مســؤولو الشركة بيع 8-7 سيارات منها في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، علماً 
أنها ســتكون متوفرة للعمــالء بداية العام 
المقبل. وتتمّتع فولكان المصنوعة بالكامل 
مــن أليــاف الكربون بــأداء فائق من خالل 
محّرك V12 بسعة 7.0 لترات بقوة تتجاوز 
دبي - البيان 800 حصان.   
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يعتبر منتجع مدينة جميرا من أبرز المعالم 
الســياحية والترفيهية في دبي، وهو منتجع 
متفرد يســّطر أجمــل األوقات في ســجل 
الذكريــات بأركانــه الثالثة؛ ميناء الســالم 
والقصــر ودار المصيــف، تتصــل ببعضهــا 
البعض عبر ممرات مائية ومساحات خضراء 
وحدائق غّناء عاكسًة جمال الطبيعة بلمسة 

من الحداثة والتطور.  
وتعتبــر مدينة جميــرا القريبة من قلب 
المدينــة النابــض بالحيــاة الخيــار األمثل 
للمقيمين فــي دولة اإلمارات لقضاء إجازة 
داخليــة ممتعة، وتشــكل المدينــة المالذ 
األمثــل لالســتجمام واالســترخاء وقضــاء 
أمتع األوقات مــع من تحب في جو عائلي 
مفعم بالراحة وكرم الضيافة العربية. يمتد 
منتجــع مدينــة جميرا على شــاطئ خاص 
لمســافة 3 كيلومترات، ويجســد بتصميمه 
ُيعتبــر  التقليــدي، كمــا  العربــي  الطــراز 
وجهة لالســتمتاع بجمــال الطبيعة والنمط 

المعماري في المنطقة.

تقــدم مدينــة جميــرا لضيوفهــا مجموعة 
متنوعة من النشــاطات التي تناسب الكبار 
والصغار على حد ســواء، بدءاً من الجوالت 
الساحرة في قوارب «العبرة» التقليدية بين 
19 محطة تتوزع علــى طول المنتجع، إلى 
الرياضات المائيــة والرحالت البحرية (إلى 
جزيرة النخلة وممشــى الجميرا جي بي آر 
وغيرهما من الوجهــات) والرماية بالقوس 
والسهم وكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم 
الشــاطئية ودخول مجاني إلى نادي سندباد 
لألطفــال. كما تتوافر خمســة مالعب تنس 
ونــادي تاليس فتنــس الرياضــي مع جناح 
تمارين المرتفعات وجدار تســلق وملعبي 
ســكواتش ومنتجع تاليس سبا الصحي الذي 
يضم أكثــر من 26 غرفــة للمعالجة مقدماً 

لضيوفه خدمات المعالجات المتنوعة.
أما الذواقــة، فيفتح أمامهم المنتجع باباً 
واســعاً مــن الخيارات التي تتنــوع بين 44 
مطعماً ومقهًى عالمية المستوى تلبي جميع 
األذواق. منهــا مطاعم ذائعة الصيت حائزة 

على جوائز مرموقة.
ويقــدم المنتجــع لضيوفــه أيضــاً خالل 
هــذا الوقت مــن العــام عــرض العطالت 
الداخليــة قبل الصيف الحصــري للمقيمين 
في اإلمــارات العربية المتحدة لقضاء أروع 
العطالت الداخلية والتمتع بأشــعة الشمس 
الدافئة أمام مياه الخليج الصافية، مع خصم 
بنســبة ٪20 علــى أفضل األســعار المتاحة 
عنــد حجز ليلتين بحد أدنى، متضمنة وجبة 
الفطور لشــخصين إضافــة إلى وجبة الغداء 

أو العشاء والعديد من المزايا اإلضافية، بما 
فيهــا اإلقامة مع الوجبات المجانية لألطفال 
دون ســن 12 ســنة والدخول إلــى حديقة 
األلعــاب المائيــة وايلــد وادي وممارســة 
السباحة واالسترخاء في أحد أجمل شواطئ 

دبي الخاصة.
ويمكن للضيوف اختيــار اإلقامة في أي 

من فنادق المنتجع الثالثة الفاخرة، بما فيها 
فندق ميناء الســالم الذي يحاكي بتصميمه 
حيــاة البحــر القديمة في دبــي من خالل 
اســتيحاء تصميمه من مينــاء دبي وإضافة 
اللمســات الخشــبية والنحاســية. ويتوسط 
البهو قبة ُرســم عليهــا خريطة تظهر طرق 
المالحة والتجارة التي كانت تمر عبر دبي. 

أما الواجهة المائية للفندق فتضم حظيرتين 
للســالحف، األولــى بالقرب مــن المطعم 
المكســيكي تورتوغا، أما الثانية فهي األكبر 
وتقــع بيــن المطعــم الصيني زينــغ هيز 
ومطعم المنى، كالهما يخدم مشــروع دبي 
إلعادة تأهيل الســالحف المصابة وإعادتها 
إلى بيئتها الطبيعية. ويفتح المشروع أبوابه 

أمــام محبــي الطبيعة من الصغــار والكبار 
علــى حد ســواء لتجربة إطعام الســالحف 
يومي األربعاء الساعة 11 للعامة، والجمعة 

الساعة 1 ظهراً لنزالء الفندق.

يســتطيع الضيــوف عيــش تجربة تســوق 

مميزة في ســوق مدينة جميرا العريق مع 
أكثــر من 95 متجراً متميزاً، مقدماً للضيوف 
تجربة تســوق ال ُتنسى. وفي نهاية السوق، 
يجــد الضيف نفســه قد وصل إلــى فندق 
القصــر الذي يعتبر فعًال جوهرة تاج مدينة 
جميــرا؛ ويحاكــي بتصميمــه فــن العمارة 
الملكــي العريق مع لمســات مــن الحداثة 
والفخامة. ويســتقبل فنــدق القصر زواره 
بـــ18 منحوتــه ذهبية رائعــة للخيول أمام 
مدخل الفنــدق، كما يقدم ألصحاب الذوق 
الرفيــع غرفــاً وأجنحة فخمة مــع احتوائها 
على كافة وســائل الراحة التي تضع الضيف 

في عالم بين الحقيقة والخيال.
الهــدوء  عــن  الباحثــون  الضيــوف  أمــا 
والسكينة، فُيعتبر دار المصيف المالذ الهادئ 
بتصميم مســتوحى من المصايــف التقليدية 
الفسيحة المكونة من طابقين، إذ يضم 29 من 
الخارجية،  الفنــاءات  العربية ذات  المصايف 
وتنســاب العبــرة علــى صفحــات الممرات 
المائية التي تشــق طريقها بين هذه المباني. 
ويتوســط هذا الفندق العديــد من الممرات 
المائية ودروب المشي التي تؤدي إلى الكثير 
من المرافق الخدميــة والترفيهية، كما يتميز 
الفندق بسهولة الوصول إلى الشاطئ ومرافق 

المنتجع األخرى.

 3,000 

تســتضيف لنــدن خــالل الفتــرة من 30 
أبريــل وحتــى 3 مايــو 2015 مهرجــان 
القهــوة الذي يضّم أكثر من ٢٥٠ كشــكاً 
يعــرض أنواع القهوة ذات الجودة العالية 
والمأكوالت الذواقة، إلــى جانب عّينات 
للتذوق وعــروض تحضير القهــوة الحية 
من ألمع خبراء صناعة القهوة العالميين. 
كما يشــمل الحــدث ورش عمل تفاعلية، 
وأنواع المأكوالت التي ُتباع في الشــارع، 
القهــوة،  علــى  القائمــة  والكوكتيــالت 
وعــروض الموســيقى الحيــة وُمشــغلي 
والمعــارض  (الدي-جــاي)،  الموســيقى 

الفنية، وغيرها.
 ويستضيف المهرجان بدورته لهذا العام 
افتتاحيــة «كوفيه ماســترز»، وهي عبارة 
عن مســابقة لجميع خبراء صناعة القهوة 
في العالم، والتي تّتسم بوتيرتها السريعة 
وتعــدد التخصصات فيها. ستشــهد هذه 
المســابقة تنافــس ٢٠ من ألمــع خبراء 
صناعــة القهوة فــي العالم وجهــاً لوجه 
لنيل لقب «كوفيه ماستر» وجائزة نقدية 

بقيمة ٥٠٠٠ جنيه إسترليني.
وتجدر اإلشــارة إلى أّن الزوار سيحظون 
بفرصة للمشــاركة في فعالية «ميلك أند 

شــوغار» الجديدة، حيث يتم عرض بعض 
أكثر الماركات التجارية الُملهمة في لندن 
فــي كّل من صناعــة األزيــاء والتصميم 
والفنــون والنصائــح في أســلوب الحياة 

والرفاهية.   
كما يشــهد مهرجان لندن للقهوة إطالق 
فعاليــة أســبوع القهــوة فــي المملكــة 
المتحــدة ™ لعــام ٢٠١٥، والذي ُيقام في 
جميع أنحاء البلد، ويتخّلله جمع تبرعات 
يعــود ريعهــا إلــى منظمــة «بروجيكت 
ووترفول» الخيرية، والتي ُتوفر مشــاريع 
الميــاه الصالحــة للشــرب فــي البلدان 

المنتجة للقهوة. 
التحق مقهى «ذا أتندينت» مؤخراً بالتيار 
الســائد في لنــدن، وأصبح ُيقــّدم أقداح 
القهــوة المشــبعة بالبخار. تم تأسيســه 
فــي نهاية القرن التاســع عشــر وشــّكل 
حمامــاً عامــاً للرجال. اجلــس على أثاث 
من البورســلين األصيل الحتساء قدح من 
القهوة من نوع «كارافان» (الُمحضرة من 
حبــوب القهــوة الخضــراء المزروعة في 
العقارات والمزارع عينها)، بينما ُيستقدم 
الحليب من مزرعة ألبــان صغيرة واقعة 

في سومرست، غرب إنجلترا.
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أفادت شركة بيت الطاقة القابضة الكويتية، 
بــأن إحدى شــركاتها التابعــة وقعت عقد 
مشروع مع شركة «نفط الكويت»، لتقديم 
خدمــات الدعــم الفنــي لخطــوط أنابيب 
مشروع جنوب شــرق الكويت، بقيمة تبلغ 
4.77 ماليين دينار (نحو 15.8 مليون دوالر 

أميركي).
وذكرت في بيان إلى سوق الكويت لألوراق 
الماليــة، أن شــركة خليفة دعيــج الدبوس 
وإخوانــه المحــدودة «كــي دي دي بــي» 
والتابعة لها بنســبة 90%، وقعت العقد مع 
شركة «نفط الكويت»، وستكون مدة تنفيذ 
المشروع 5 سنوات.  الكويت ــ البيان

قال موهانيش أجنى، رئيس فيزا في قســم 
المبيعــات والحلــول فــي منطقة الشــرق 
األوســط، إن ســبعة بنــوك فــي اإلمارات 
ستسمح لعمالئها بالتسجيل في خدمة «فيزا 
تشــيك آوت» التي أطلقت في الدولة قبل 
أيام، وذلك من خــالل المواقع اإللكترونية 

لتلك البنوك. 
وأضــاف أجنــى فــي تصريحــات للبيــان 
المؤتمــر  هامــش  علــى  االقتصــادي، 
االســتراتيجي الذي تنظمــه فيزا حول تجار 
التجزئة والجهــات المحّصلة والمعنيين في 
هذا القطاع في المنطقة، أنه باشــتراك تلك 
البنوك ســتتوافر خدمة تشــيك آوت في ما 

يقارب 60 % من مواقع التجارة اإللكترونية 
في الدولة. 

وأشــار إلى أن الخدمة تتوافر اليوم في 16 
دولة منذ إطالقها في الواليات المتحدة في 
يوليو من العام الماضي. وأنها ســتدعم نمو 

حجم التجارة اإللكترونية في الدولة. 
التحول  وأضــاف: «اإلمــارات األولى فــي 
الرقمــي في المنطقة لذا مــن الطبيعي أن 
نبــدأ في إطالق هذه الخدمة من اإلمارات، 
والتي تجعل الدفع عبر التجارة اإللكترونية 
عبــر اإلنترنت والهواتف النقالة عملية أكثر 
ســرعة وأبســط وأكثر أماناً للعمالء. حيث 
يحتاج العميل إلدخــال بياناته مرة واحدة 

فقــط، ليتمكن من الشــراء فــي أي موقع 
إلكتروني فــي الدولة يحمــل عالمة «فيزا 
تشــيك آوت» بعد إدخال اســم المستخدم 
وكلمة السر الخاصة به، الفتاً إلى أن بيانات 
بطاقة اعتماد العمالء سيتم تشفيرها خالل 
الشــراء عبر المواقع وهو ما يوفر مســتوى 

آخر من األمان.

تراجعــت مؤشــرات بورصــة مصــر بنحو 
جماعي، خــالل تعامالت شــهر أبريل، فيما 
خســر رأسمالها الســوقي نحو 6.4 مليارات 
جنيــه (844.5 مليــون دوالر)، مــع إعالن 
التنفيذية لقانــون ضريبة توزيعات  الالئحة 

األرباح.
فــي  المصريــة»،  «الحكومــة  وأقــرت 
أوائل شــهر أبريل 2015، الالئحة التنفيذية 
لقانون ضريبة األرباح الرأســمالية وضريبة 
التوزيعــات بالبورصــة، بعد نحو 9 أشــهر 
من صدور القانون، ما تســبب في حالة من 

االرتباك والقلق داخل سوق المال.
وتراجــع المؤشــر الرئيــس «إيجي أكس 
30» خالل شهر أبريل بمقدار 462.49 نقطة 
بنسبه 5.06% عن مستوياته السابقة بنهاية 
مارس الماضي، ليغلق عند 8672.29 نقطة، 

مقابل 9134.78 نقطة.
وقال ســامح غريب، رئيس قسم البحوث 
الفنية، لدى الجذور لتداول األوراق المالية، 
أنهى المؤشــر الثالثيني تعامالت شهر أبريل 
علــى نحــو ســلبي، إذ فقد المؤشــر خالل 
تعامــالت هذا الشــهر نحو 5% مــن قيمته 
وتمثــل 462 نقطة، لينهى تعامالت الشــهر 
عند مســتوى 8672 نقطــة، وكان قد وصل 
المؤشر لمستوى 8317 نقطة خالل تعامالت 
هــذا الشــهر، إال أن القوى الشــرائية التي 
ظهرت في األسبوع األخير أدت إلى تقليص 

المؤشر لبعض خسائره.

وأضــاف غريــب، فــي اتصــال هاتفي مع 

«مباشر»، على مدى اإلغالق الشهرى «مازال 
المؤشر الثالثيني داخل اإلطار العرضي بين 
مستوى 8124 نقطة ومستوى 10066 نقطة، 
ويتوقع اســتمرار التحرك داخل هذا اإلطار 
خالل تعامالت الشهر المقبل، على أن يكون 
هنــاك تحــركات إيجابية لتعويض المؤشــر 

للخسائر التي تلحق به منذ فترة.
الصغيــرة  األســهم  مؤشــر  وتراجــع 
والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنحو %8.15 
إلــى 475.44 نقطة، مقابــل 517.61 نقطة 
بنهايــة مــارس». وامتــدت الخســائر إلــى 
المؤشــر األوســع نطاقاً «إيجي أكس 100» 
ليتراجع بنســبة 7.07% ليصل إلى 971.75 

نقطة، انخفاضاً من 1045.63 نقطة.

وتابــع رئيس قســم البحــوث الفنية، كانت 

تعامــالت مؤشــر «إيجي أكــس 70» خالل 
شــهر أبريل على نحو سلبي أكبر من مؤشر 
«إيجي أكس 30»، إذ فقد المؤشر السبعيني 
خــالل تعامالت هذا الشــهر نحــو %8.12 
من قيمته وتمثل 42 نقطة، لينهى المؤشــر 
تعامالت الشــهر عند مســتوى 475 نقطة، 
وكان قد وصل المؤشر لمستوى 460 نقطة، 
خالل تعامالت هذا الشهر، وهو مستوى لم 
يصل المؤشــر إليه من أكثر من عام ونصف 
العام، إال أن ظهور بعض القوى الشرائية في 
األســبوع األخير أدت إلى تقليص المؤشــر 

لبعض خسائره.
اإلغــالق  وأردف غريــب، علــى مــدى 
الشــهرى مازال المؤشر الســبعيني يتحرك 
في اتجــاه هابط، ويتوقع البــدء في تغيير 
سلوك المؤشر خالل هذا الشهر نحو الجانب 

اإليجابي.

بلــغ صافي أربــاح 36 شــركة مدرجة في 
ســوقي دبي وابوظبي الماليين 14.5 مليار 
درهم خالل الربــع االول من العام الجاري 
وبنمــو نســبته 13.5 % مقارنة مع االرباح 
المســجلة في ذات الفترة من العام 2014 
التي وصلت الى 12.8 مليار درهم تقريبا .

ووفقــا لتحليــل للبيان االقتصــادي فقد 
بلغت ارباح 17 شــركة مدرجة في ســوق 
دبــي 5.94 مليارات درهم مع نهاية شــهر 
مارس الماضي بنمو نســبته 9.6 % مقارنة 
مــع نفس الفترة مــن العام الســابق الذي 
وصلــت فيه االرباح الــى نحو 5.4 مليارات 

درهم .  وفي سوق ابوظبي لالوراق المالية 
فقد بلغــت ارباح 19 شــركة 8.6 مليارات 
درهم بنمو نسبته نحو 16.5 % مقارنة مع 
ذات الفترة من العام الذي ســبق ووصلت 
فيه االرباح الى 7.4 مليارات درهم تقريبا.

واســتحوذ قطاع البنوك علــى الجزء االكبر 

من االرباح المتحققة في الســوقين وبنسبة 
وصلت الى نحو 65 % حتى نهاية االســبوع 
الماضي و بلغت ارباح 18 بنكا وطنيا 9.45 
مليارات درهم خالل الربع االول من العام 
الجاري وبنمو نسبته 19 % مقارنة مع 7.9 
مليارات درهم في نفــس الفترة من العام 

السابق.
 وحقق 12 بنكا مدرجا في سوق ابوظبي 

لــألوراق المالية ارباحا صافيــة بقيمة 5.8 
مليــارات درهم مع نهايــة الربع االول من 
العام الجاري وبنمو نسبته 9.6% مقارنة مع 
ذات الفتــرة من العام 2014 , و نما صافي 
ارباح 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 
بنسبة 37.7 % مرتفعة من نحو 2.62 مليار 
درهم الى 3.65 مليــارات درهم مع نهاية 

الربع االول من العام الجاري .

وعلى مستوى قطاع العقار فقد اقتصرت 
االفصاحــات على بعض شــركات ســوق 
دبــي المالــي وبلغــت ارباح 3 شــركات 
1.28 مليــار درهم خالل الربع االول من 
العــام الجــاري مقارنـة مــع 1.66 مليار 
درهــم في نفــس الفتــــرة مــن العــام 

الماضــي.

وفي قطاع االتصــاالت بلغت االرباح 2.66 
مليار درهم خالل الربع االول بنمو نســبته 
6.1 % مقارنــة مع الفتــرة ذاتها من العام 
الماضي ,وبلغ صافي ارباح اتصاالت 2.177 
مليــار درهم فــي حين وصلــت ربحية دو 
الــى 487 مليــون درهم فــي نهاية مارس 

الماضـي.

 –

قــال عبــد المنعم مطــر، رئيــس مصلحة 
الضرائــب المصريــة، فــي اتصــال هاتفي 
مع «مباشــر»، إنــه ال توجد تعديالت على 

ضريبة توزيعات األرباح بالبورصة.
قــدري  «هانــي  الماليــة  وزيــر  وكان 
دميــان»، وافق في يوليو 2014 على فرض 
ضريبــة 10% علــى األربــاح الرأســمالية 
فــي البورصة ضمن خطوات عــدة  تبنتها 

الحكومة المصرية لإلصالح االقتصادي.
وأضــاف مطر، فــي تصريحــات خاصة 
لــ«مباشــر»، «لــن نناقــش تعديالت على 
قانــون ضريبــة التوزيعــات، هــذا غيــر 

مطروح».
وقــال وزير المالية فــي تصريحات «إن 
التعديالت التي يجري مناقشــتها بخصوص 
ضريبــة األرباح الرأســمالية فــي البورصة 

تتعلق بآلية دفع الضريبة».

الضرائــب  مصلحــة  رئيــس  وأوضــح 
المصرية، رداً على تساؤل لــ«مباشر»، حول 
مــا إذا كان هناك اجتماعات أو مناقشــات 
مع أطراف سوق المال «هذا يجري بالفعل 
ولكن للرد على استفساراتهم واستبيان أي 

من األمور غير الواضحة».
الضرائــب  مصلحــة  رئيــس  وأجــاب 
المصريــة، بالنفــي علــى تســاؤل حــول 
مطالــب أطراف الســوق بتخفيض ضريبة 
التوزيعــات مــن 10% إلــى 5% أو إلغاء 
التي  الدمغة  الضريبة واســتبدالها بضريبة 
كانت مقررة مضيفاً «هذا غير وارد ويسأل 

عنه من قاله».
وأضاف مطر: «نسعى إلصدار منشور أو 
توضيحات إضافية حــول القانون والالئحة 

التنفيذية لمزيد من الفهم.
الدكتــور محمــد عمــران رئيس  وكان 
البورصة المصرية، قال في وقت سابق «إن 
هناك بعد اإلجراءات في الالئحة التنفيذية 

ال أفهمها، وأنا رئيس البورصة».
فــي  المصريــة»،  وأقــرت «الحكومــة 
أوائل شــهر أبريل 2015، الالئحة التنفيذية 
الرأسمالية وضريبة  األرباح  لقانون ضريبة 
التوزيعات بالبورصة، ما تســبب في حالة 

من االرتباك والقلق داخل سوق المال.
مــن جانبه قــال إيهاب رشــاد، الرئيس 
التنفيذي لشــركة مباشر مصر، إن ضرائب 
توزيعــات األرباح تفقد الســوق المصري 
جاذبيتــه بالمقارنــة باألســواق األخــرى، 
مشــيراً إلى أنها تمثــل عنصراً ضاغطاً على 
وتترجم  للمتعامليــن  االســتثماري  القرار 

تكبد السوق خسائر في الفترة األخيرة.
ونظم عدد من مساهمي سوق األوراق 
الماليــة المصــري وقفــات احتجاجية في 
وقت ســابق من أبريل الجــاري أمام مقر 
البورصة المصري بوسط القاهرة للمطالبة 
بإلغــاء الضرائب المفروضة على توزيعات 

األرباح أو المسماة «بضريبة البورصة».
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وقعت أموال الدولية لالســتثمار الكويتية 
عقد استشارات مالية  مؤكدة أن اإليرادات 
الناتجة عــن هذا العقد تبلــغ قرابة 380 
ألــف دينــار كويتي في الربــع الثاني من 
عام 2015، بحســب بيان ُنشر على موقع 
البورصة. وحققت أرباحاً في فترة التسعة 
أشهر من العام الماضي بلغت 520.7 ألف 
دينار تقريباً، مقابل خســائر بنحو 152.3 
ألــف دينار لنفس الفتــرة من عام 2013، 
بارتفــاع في النتائج ُيقدر نســبته بحوالي 
الكويت – البيان   .%442

قال بيان نشــره الموقع اإللكتروني لشركة 
أرامكو السعودية إن المملكة شكلت مجلساً 
أعلى جديداً لشركة النفط الحكومية برئاسة 

ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
وقــال البيــان إن المجلس الجديــد يتألف 
بحسب نظامه التأسيسي من عشرة أعضاء، 
من بينهم خمسة من أعضاء مجلس اإلدارة 
ويترأســه األميــر محمــد بــن ســلمان بن 
عبــد العزيــز آل ســعود ولي ولــي العهد 
النائب الثاني لرئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع ورئيس مجلس الشــؤون االقتصادية 

والتنمية.
وكشــف بيان أرامكو عن تفاصيل بخصوص 

االجتماع السنوي للشركة في سيئول بكوريا 
الجنوبية، والذي عقد األسبوع الماضي.

وذكــر البيــان أن جدول أعمــال االجتماع 
تضمن إفــادة موجــزة من وزيــر البترول 
السعودي علي النعيمي، بشأن حل المجلس 
البترول والمعادن وإنشاء  األعلى لشــؤون 
المجلــس األعلى لشــركة الزيــت العربية 

السعودية (أرامكو السعودية).
كانــت قنــاة العربيــة التلفزيونيــة ذكرت 
فــي وقت ســابق مــن أمــس أن المجلس 
االقتصادي األعلى في السعودية وافق على 
إعادة هيكلة ألرامكو تتضمن فصل الشركة 

عن وزارة البترول.   

وأضافــت العربية في حســابها على تويتر: 
المجلس االقتصادي يوافق على رؤية (ولي 
ولي العهد األمير) محمد بن سلمان إلعادة 

هيكلة أرامكو.
وعيــن العاهــل الســعودي الملك ســلمان 
يوم األربعاء الماضي خالــد الفالح الرئيس 
التنفيذي ألرامكو السعودية رئيسا لمجلس 
إدارة الشــركة ووزيــرا للصحــة فــي إطار 
تغييرات واســعة في المناصب القيادية في 
أكبر مصدر للنفط في العالم. دبي – رويترز

أعلن مصرف البحرين المركزي عن إخضاع 
بنك المســتقبل وشــركة التأميــن اإليرانية 

تحت إدارته اعتباراً من يوم أمس األول.
وقــال المصــرف في قــرار إنــه «بموجب 
البحرين  بمصــرف  المنوطــة  الصالحيــات 
المركــزي وفقــاً لقانون مصــرف البحرين 
المركزي والمؤسســات الماليــة رقم (64) 
لســنة 2006 تقــرر إخضــاع كل مــن بنك 
المستقبل وشــركة التأمين اإليرانية إلدارة 
مصــرف البحرين المركــزي اعتباراً من 30 

أبريل 2015 م».
وأوضح القرار أن مصرف البحرين المركزي 
البنــك  وأعمــال  شــؤون  إدارة  ســيتولى 

والشــركة بمــا يحافظ على ســالمة حقوق 
المودعين وحملة بوالص التأمين.

وأكــد المصرف المركــزي للمجتمع المالي 
المحلي والدولي أن هذا القرار خاص ببنك 
التأمين اإليرانية كحالة  المستقبل وشــركة 
المصرفي والتأميني  القطاع  استثنائية، وأن 
فــي المملكة يتمتــع بمتانة ماليــة وكفاية 
رأســمالية عالية، ومســتمر بثقة في النمو 
المنامة - الوكاالت والتطور.  

بلغت قيمة الســيولة المتوفرة لدى شركة 
أبوظبــي للطاقة «طاقة» 14.4 مليار درهم 
منهــا 3.6 مليــارات درهــم من الســيولة 
النقدية، وتسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 

بقيمة 10.8 مليارات درهم.
وارتفع إنتاج شركة أبوظبي للطاقة «طاقة» 
مــن النفط المكافــئ إلى نحــو 159 ألف 
برميل يومياً، خالل العام 2014، وبحســب 
إحصــاءات رســمية، فقد بلغــت إيرادات 
إنتــاج النفط والغــاز 13.9 مليــار درهم، 

بزيادة 14.2% عن إيرادات سنة 2013. 

وحّققــت الشــركة تقّدماً كبيــراً في تنفيذ 
المغرب،  الثالثة، ففي  الرئيســة  مشاريعها 
أضافــت «طاقة» 700 ميجاواط من القدرة 

اإلنتاجيــة إلى محطتها لتوليــد الطاقة في 
الجــرف األصفــر. وفــي هولنــدا، أنجزت 
«طاقة» بناء منشأة برجرمير لتخزين الغاز، 
ونجحــت فــي إتمام حقــن الغــاز وتوفير 
الســعات التخزينية للعمالء. وفي مشروع 
تطوير حقل أتروش في كردســتان العراق، 
أكملــت «طاقة» حفر اآلبــار الخمس التي 
تشــتمل عليها المرحلة األولــى إلنتاج 30 

ألف برميل نفط مكافئ في اليوم. 
ومن المقــّرر أن يتم إنجاز مشــاريع عدة 
لشــركة «طاقة» في ســنة 2015، فسيعمل 
مشــروع توســعة محطة تاكــورادي 2 في 
غانا علــى زيادة القدرة اإلنتاجية للمحطة، 
بنســبة 50% لتصل إلى 330 ميجاواط من 
دون اســتخدام مزيد من الوقود أو إطالق 
انبعاثات إضافية، وســتبدأ محطة ســورانغ 
لتوليد الطاقة الكهرومائية في شمال الهند 

بإنتاج 100 ميجاواط من الكهرباء.

وفي ســنة 2014، أدخلت «طاقــة» تغييراً 
علــى هيكلهــا التنظيمي من نمــوذج قائم 
على قطاعات األعمال إلى نموذج جغرافي. 
وقد أزال النموذج الجديد طبقة من اإلدارة 
التنفيذيــة ونقل المســؤولية إلــى القادة 

اإلقليميين مباشــرة بتفويض أكثر وضوحاً. 
وأدى تحديد المســؤوليات المباشــرة بين 
المناطــق الجغرافيــة والقيــادة العليا إلى 
تبســيط التواصل وزيادة المســاءلة. وأتاح 
ذلك للشــركة المحافظة على تركيزها على 
الســالمة والموثوقيــة، وأدخل تحســينات 
تشــغيلية مهمــة، ال ســميا فــي ترشــيد 

التكاليف.
واســتهدف عملية إعادة الهيكلة في جميع 
أنحاء الشــركة خفض النفقات التشــغيلية 
والتكاليــف العامــة واإلداريــة بنحو 1.5 
مليــار درهم، خــالل الســنتين المقبلتين. 
وقــد خّفضت «طاقة» الميزانية المرصودة 
لنفقاتهــا الرأســمالية بمقــدار 2.5 مليــار 
درهم لســنة 2015، ويمثل ذلك انخفاض 
بنســبة 39% عن اإلنفــاق الفعلي في عام 

.2014
مــن جهة أخــرى عيَّنــت شــركة أبوظبي 
الوطنية للطاقة، جرانت جلون رئيســاً مالياً 
تنفيذيــاً باإلنابة، وذلك خلفــاً لرايان وونغ 

الذي قرر التقاعد من هذا المنصب.  
وسيتولى جلون، الذي يشغل حالياً منصب 
نائــب الرئيس التنفيذي لمجموعة األصول، 
مهامــه الجديدة. اعتباراً من األول من مايو 

.2015
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صعــدت مؤشــرات بورصــة الكويــت خالل 
تداوالت، شــهر أبريل، بالتزامــن مع اإلعالن 
عــن أرباح جيــدة للبنوك الكويتيــة واألخبار 
اإليجابيــة التــي تفيد بإتمام بعض تســويات 
مديونيات شــركات مدرجة مع ارتفاع أسعار 
النفــط إلــى أعلــى مســتوياتها فــي 2015، 
وعمليــات الشــراء والتجميع لبعض األســهم 
المنتقاة. وربح رأس المال الســوقي للبورصة 
خالل شــهر، أبريل، 980 مليــون دينار تقريباً 
(نحو 3.24 مليارات دوالر أمريكي) ليصل إلى 
29.42 مليار دينا، مقارنة بـ 28.44 مليار دينار 
القيمة السوقية للبورصة نهاية مارس الماضي.

وارتفع المؤشــر السعري خالل شهر أبريل 
بنســبة 1.5% رابحاً 94.5 نقطــة أضافها إلى 
رصيده بعــد وصوله لمســتوى 6377 نقطة، 
فيمــا كان إغالقــه فــي مــارس الماضي عند 

مستوى 6282.46 نقطة.
التداوالت  الوزني للسوق  وأنهى المؤشــر 
الشــهرية عند مســتوى 435.05 نقطة محققاً 
ارتفاعــاً نســبته 1.84% بربحيــة بلغت 7.88 
نقــاط، وذلــك مقارنــة بإقفاله نهاية الشــهر 

الماضي عند مستوى 427.17 نقطة.
أما مؤشر (كويت 15)، فارتفع بنحو %3.7، 
وذلــك بعد أن أنهــى تعامــالت، أبريل، عند 
1059.73 نقطــة، علماً بأن إقفاله نهاية مارس 
الماضي كان عند مســتوى 1021.78 نقطة، ما 

يعني تحقيقه ربحية بلغت 37.95 نقطة.

وقــال الُمحلل الفني بأســواق المــال محمد 
الشــطي لـ «مباشر»: «سيطرت أجواء التفاؤل 
المتداولين خالل جلســات،  علــى نفســيات 
أبريل، ما دفع المؤشــرات بالصعود من جديد 

بعد تراجعها الجماعي في مارس الماضي».
وأوضح «الشطي» أن«هناك عوامل رئيسية 
أثرت بشــكل كبير على مجريات التداول في 
تلــك الفتــرة ومن أبرزهــا، تحســن األجواء 
الجيوسياســية بالمنطقة كوقف عاصفة الحزم 
وتخفيــف وطــأة الحــرب باليمن، وتحســن 
أســعار النفط العالمية والــذي أصبح يتداول 
بيــن 55 دوالراً إلــى 60 دوالراً تقريبــاً فــي 
الفتــرة األخيــرة، إضافة إلــى النتائج الجيدة 
التــي أعلنت عنها البنوك والتي تمثل الواجهة 

الرئيسية للبورصة».

وارتفعت مؤشــرات 8 قطاعات فــي، أبريل، 
يتصدرهــا قطاعات الخدمات المالية بنســبة 
3.5%، وقطاع المواد األساسية بنسبة %3.26، 
واالتصاالت بنسبة 3.25%. وفي المقابل انضم 
أربعــة قطاعــات للقائمة الحمــراء يتصدرها 

قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت %3.25.
وتوقع «الشطي» أن تستمر أوضاع السوق 
الكويتي على حالتهــا اإليجابية ومن المنتظر 
أن يخترق مؤشــر  البورصة مستوى المقاومة 

6405 ومنها إلى 6530 ثم 6600 نقطة.

وصعدت قيمة التــداوالت في أبريل بحوالي 
13.3% لتصــل إلــى 414.31 مليــار دينــار، 

مقابل 365.74 مليار دينار في الشــهر السابق 
مباشــرة، وارتفعت الصفقات من 84.63 إلى 
األحجــام  وصعــدت  صفقــة،  آالف   106.88
بحوالي 28.2% لتســجل 5.36 مليارات سهم 

مقابل 4.18 مليارات سهم تقريباً.
وعلق «الشطي» قائال إن مستويات السيولة 
في طريقها للتحســن ولكن أنصح المتداولين 
إلــى الحــذر واختيــار أســهمهم لالســتثمار 
بعناية خالل الفتــرة القادمة، حيث أن أغلب 
األســهم التي ســيتم انتقائها مضاربية صغيرة 
إلــى حين عــودة المحافظ لألســهم القيادية 
وتغيــر اهتمامات المتداولين مع ظهور بعض 
المحفزات المرتقبة تخص الشــأن االقتصادي 

في الفترة القادمة«.
ُيذكــر أن المؤشــر الســعري تراجع خالل 

شــهر مــارس بنســبة 4.8%، وهبط المؤشــر 
الوزني بنســبة 6.7%، وســجل مؤشر (كويت 
15) انخفاضــاً بنســبة 8.5%، علمــاً بأن رأس 
المال السوقي للبورصة فقد خالل الشهر نحو 

2.55 مليار دينار.

وســجل المؤشــر الســعري ارتفاعاً أســبوعياً 
نســبته 0.72% رابحــاً 45.67 نقطــة، أضافها 
إلــى رصيــده بعد وصولــه لمســتوى 6377 
نقطة، فيما كان إغالقه، األسبوع السابق، عند 

6331.33 نقطة.
وأنهى المؤشــر الوزني للســوق تداوالت، 
األسبوع، عند مســتوى 435.05 نقطة محققاً 

تراجعاً نســبته 0.20%، بخســارة بلغت 0.88 
نقطــة، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية، األســبوع 

السابق، عند 435.93 نقطة.
وصعد مؤشــر (كويــت 15) بنحو %0.23، 
وذلــك بعد أن أنهى األســبوع عند 1059.73 
نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية األســبوع السابق 
كان عنــد 1057.27 نقطة، مــا يعني تحقيقه 
ربحيــة بلغــت 0.23 نقطــة. وقــال محمــد 
باألســواق  المالــي  المستشــار  الشــميمري، 
العالمية والعمالت، لـ »مباشر«: «واصل أغلب 
المتداولين بالســوق الكويتي خالل األســبوع 
الشــراء االنتقائي لبعض األســهم التشغيلية، 
مع استمرار المضاربات على األسهم الرخيصة 
ممــا دفع بعض المؤشــرات بالبقاء بالمنطقة 
الخضــراء وســط تحســن مؤشــرات أغلــب 

األسواق المجاورة واألسعار العالمية للنفط». 
وفقــد رأس المــال الســوقي للبورصة خالل 
األسبوع نحو 70 ألف دينار ليصل إلى 29.42 
مليار دينار، مقارنة بـ 29.49 مليار دينار نهاية 

األسبوع السابق.
السعري  »المؤشر  أن  وبين»الشــميمري«، 
أكــد اختــراق المقاومة عند مســتوى 6330 
نقطــة، ليغلق عنــد 6377 نقطــة ليصبح من 
الناحيــة الفنيــة باتجــاه صاعد علــى المدى 
القصيــر«. وأضاف»الشــميمري« أن »هبوط 
الوزنــي ســببه الرئيســي العمليــات البيعية 
ببعض األســهم القيادية، في مقابل اســتغالل 
الفرص وبناء المراكز ببعض األســهم الصغيرة 
والتشــغيلية، ممــا دفــع مؤشــر كويــت 15 

للتمسك باالتجاه الصاعد خالل تلك الفترة«.
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قال تقرير صادر مــن وحدة األبحاث ببت 
التمويل الكويتي أن النشــاط االئتماني شــهد 
تحســناً خــالل شــهر فبراير الماضــي مقارنة 
بنســبة نمــوه في ينايــر 2015 محققــاً نمواً 
ســنوياً نســبته 6.4% في فبراير بحوالى 1.9 
مليار دينار عن قيمته التي كانت قد ســجلت 

29 مليار دينار في فبراير 2014.
ووصل حجم النشاط االئتماني إلى 30.86 
مليار دينار خالل فبراير 2015، بزيادة طفيفة 
أقل من 1% للمرة الرابعة على التوالي سجلها 
على أساس شــهري وبحوالي 96 مليون دينار 
في فبراير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 

30.77 مليار دينار في يناير 2015.
وبحســب التقرير فإن النمــو في القروض 
الشــخصية شــهد بعض التراجع عن مســتواه 

المعتاد بينما استمر االئتمان الممنوح لقطاع 
األعمــال بتحقيــق نمو مســتقر. فــي الوقت 
نفســه، ارتفع عرض النقد تماشياً مع انتعاش 
ودائــع القطــاع الخاص. واســتقرت أســعار 
الفائدة على الودائع، بينما اســتعادت أســعار 

فائدة اإلنتربنك قوتها خالل الشهر.

وتراجع نشــاط القروض الشــخصية بشــكل 
طفيــف لكنها حافظت على نموها القوي عند 
٪12.3 على أســاس ســنوي. وبلغــت الزيادة 
الشهرية 29 مليون دينار، أي أقل من متوسطها 
لإلثني عشــر أشهر الماضية والبالغ 90 مليون 
دينار. وفي ما يخص القروض المقسطة، التي 
تعتبر المصدر األهم لنمو القروض الشخصية، 
فقد سجل نموا أقل قليال من مستواها المعتاد 

عند 14.9 ٪ على أساس سنوي.       

وشهد االئتمان الممنوح للمؤسسات المالية 
غير المصرفية اســتقرارا خــالل فبراير، األمر 
الــذي يعكس تباطــؤ وتيرة تراجــع االئتمان 
فــي هــذا القطــاع، إذ تراجع االئتمــان لهذا 
القطاع الى 8.1 ٪ على أساس سنوي. وشهدت 
المؤسســات الماليــة غير المصرفيــة تراجعاً 
مســتمراً في نمو االئتمان منذ األزمة المالية 
لتتقلص حصتها من إجمالي االئتمان المصرفي 
إلى ٪4.5 حالياً من 12.6 ٪ خالل العام 2008.  
وارتفــع االئتمان في بقية القطاعات بواقع 
68 مليون دينار، وتسارع معدل نموه إلى 4.9 
٪ على أساس ســنوي. وجاءت معظم الزيادة 
من االئتمان الممنوح لشــراء األوراق المالية 
الــذي ارتفع بواقــع 18 مليون دينــار والذي 
كان قد شهد تراجعاً كبيراً خالل يناير. وارتفع 
أيضاً االئتمــان الممنوح لقطاع التجارة بواقع 
15 مليون دينار، كما ارتفع االئتمان الممنوح 

لقطــاع الخدمــات األخرى بواقــع 21 مليون 
دينار. بينما شــهد  االئتمــان الممنوح لقطاع 
العقار تراجعاً ملحوظاً بواقع 15 مليون دينار. 
الممنــوح لقطــاع األعمال،  وشــهد االئتمان 
باستثناء الممنوح لشراء األوراق المالية، ثباتاً 
في النمو عند ٪5.8 على أســاس سنوي، إال أن 
وتيــرة نموه قد تراجعت عــن األرباع الثالثة 

األولى من العام 2014.  

وارتفــع عرض النقد بمفهومه الواســع (ن2) 
ليصــل إلى 3.4 ٪ على أســاس ســنوي نتيجة 
ارتفاع نمو ودائع القطاع الخاص بشــكل كبير 
خالل شــهر فبراير بواقــع 506 ماليين دينار. 
وســجلت الودائع تحت الطلب لوحدها نمواً 
بواقــع 206 ماليين دينــار، بينما جاءت بقية 
الزيادة فــي الودائع ألجل بالدينــار الكويتي 

التــي ارتفعــت بواقــع 102 مليــون دينــار 
والودائع بالعملة األجنبية التي ارتفعت بواقع 
164 مليــون دينار. وتســارع نمو عرض النقد 
بمفهومــه الضيق (ن1) ليصل إلى 4.1 ٪ على 

أساس سنوي.
واســتقرت أســعار الفائدة علــى الودائع 
ألجل بالدينار خالل فبراير، وارتفعت أســعار 
فائدة اإلنتربنك. فقد ارتفعت أســعار الفائدة 
على الودائع ألجل ثالثة أشــهر وســتة أشهر 
واثني عشــر شــهراً بواقع نقطة أساس لتصل 
إلى 0.77 ٪ و0.96 ٪  و1.19 ٪ على التوالي. 
امــا أســعار الفائدة على الودائع ألجل شــهر 
واحد فقد بقيت ثابتة عند 0.58 ٪. وارتفعت 
أســعار فائدة اإلنتربنك خــالل فبراير بواقع 
خمس نقاط أســاس عن الشهر السابق لتصل 
إلى 0.84 ٪ عقب خمســة اشــهر متتالية من 

التراجع.
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 تراجعــت أســعار النفــط الخــام أمس 
وحلقــت قرب أعلى مســتوياتها منذ بداية 
2015 بفعــل توقعــات الرتفــاع إمدادات 
المعروض العالمية بعدما  ســجلت األسعار 
في أبريل أكبر مكاســبها الشهرية في ست 

سنوات.
وزاد ســعر مزيج برنت والخام األميركي 
مــا بيــن 20 و25 % في أبريــل بدعم من 
تراجــع الــدوالر ومراهنات على انحســار 
تخمــة المعــروض عقــب موجــة هبــوط 
استمرت من يونيو إلى يناير هوت باألسعار 

إلى النصف من فوق 100 دوالر للبرميل.
وكانت التعامــالت هزيلة أمس في ظل 

إغالق بعض األســواق الرئيســية بمناســبة 
عطلة عيد العمال.

وتراجع ســعر برنت 32 سنتاً إلى 66.46 
دوالراً للبرميــل. وكان الخام قد ارتفع إلى 
أعلى مســتوى لــه في 2015 عنــد 66.93 
دوالراً للبرميل أول من أمس وصعد 21 % 
فــي أبريل. وانخفض ســعر الخام األميركي 
عشــرة ســنتات إلى 59.53 دوالراً للبرميل 
بعدما بلغ أعلى مســتوى له في 2015 عند 
59.85 دوالراً للبرميــل في تعامالت ما بعد 
التســوية أول من أمس. وصعد الخام 25 % 

في الشهر الماضي.

وقال مشرعون في مجلس النواب األميركي 

يحاولــون رفــع حظر عمــره عقــود على 
تصدير النفط الخام األميركي أول من أمس 
إنهم يلقون مزيداً مــن التأييد بعد انضمام 
ديمقراطــي إلى هــذا الجهد الــذي يقوده 

الجمهوريون.
أول  كيــوالر  هنــري  النائــب  وأصبــح 
ديمقراطي يوقع على مشروع قانون أطلقه 
في فبرايــر النائب الجمهــوري جو بارتون 

وهما عن والية تكساس.
وقــال كيــوالر «إذا اســتطعنا رفع حظر 
تصدير النفط الخام فســيفتح هذا أســواقاً 
جديــدة يمكن مــن خاللها للشــركات في 
تكســاس أن تخلق مزيــداً من الوظائف في 

الداخل».
وتشــتمل المقاطعــة التي ينتمــي إليها 

كيــوالر على حقول نفط إيجــل فورد التي 
شــهدت جانباً كبيراً من طفــرة إنتاج الخام 
الخفيــف األميركــي خالل الخمســة أعوام 

الماضية.
ومنذ أطلق بارتون مشــروع القانون زاد 
عدد رعاة المشروع من نحو 11 إلى 23 في 

المجلس المؤلف من 435 عضواً.
أقــر حظــر تصديــر  الكونجــرس  وكان 
النفــط الخــام في عــام 1975 بعــد حظر 
النفط العربــي الذي أثار مخاوف من نقص 
المعروض في أســواق النفط العالمية. غير 
أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من 
المتحدة  الواليات  الحفر أصبحــت  تقنيات 
اآلن تنافس روسيا والســعودية على مركز 

أكبر منتج للنفط في العالم.

09
أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس، نمو قطاع 
الصناعــات التحويليــة في بريطانيا الشــهر 
الماضــي بأبطأ وتيرة فــي أكثر من عامين، 
وهــو مــا يزيــد مــن المخــاوف المتعلقة 
بالتعافي االقتصادي قبل ستة أيام من إجراء 

االنتخابات العامة في البالد.
وقالت شــركة ماركت للبيانــات المالية إن 
مؤشرها الشــهري لمديري المشتريات في 
قطــاع الصناعات التحويليــة نزل إلى أدنى 
مســتوياته في سبعة أشــهر عند 51.9 في 
أبريــل مــن 54 بعــد التعديل فــي مارس 
مســجًال أكبر خسارة شــهرية له منذ فبراير 

شباط 2013.

وال يزال المؤشــر فوق مســتوى الخمسين 
الفاصــل بين النمو واالنكمــاش ولكنه جاء 
دون جميع التقديرات في اســتطالع أجرته 
رويتــرز آلراء 31 خبيــرا اقتصاديــا توقعوا 

ارتفاعا طفيفا في وتيرة النمو.
وجاءت هــذه البيانات بعــد إعالن بيانات 
رســمية فــي وقــت ســابق هذا األســبوع 
أظهــرت أن معــدل النمــو االقتصادي في 
الربــع األول من العام هو األبطأ منذ أواخر 
2012 وهــو ما دفع وزيــر المالية المنتمي 
لحــزب المحافظيــن جورج أوزبــورن إلى 
التشــديد على ضرورة عدم اعتبار التعافي 
لندن – رويترز أمراً مسلماً به.  

طالبت شــركة «جي.بي أوتو»، أكبر شــركة 
لتجميع وتوزيع السيارات مدرجة في مصر، 
بخفــض الرســوم الجمركية علــى واردات 
الســيارات مــن الواليات المتحدة وآســيا، 
خشــية أن تؤثر اتفاقيات التجارة الحرة مع 
أوروبا وتركيا والمغرب سلباً في المنافسة.

وبموجب اتفاقية موقعة مع االتحاد األوروبي 
فــي 2001 لتعزيــز التجــارة ســيتم إلغاء 
الرســوم الجمركية على واردات الســيارات 
تدريجيــاً فــي الســنوات القليلــة المقبلة. 
ووقعــت مصــر اتفاقيات مماثلــة مع تركيا 
والمغــرب وهما دولتــان قويتان في مجال 
إنتاج الســيارات. وقال رؤوف غبور الرئيس 

التنفيذي لشــركة «جي.بــي أوتو» لرويترز: 
إنه ومع إعطاء ميزة لهذه الدول المصدرة، 
فــإن تلــك االتفاقيات ســتضغط حتماً على 
مستوردي الســيارات من غيرها، وشركات 
تجميع الســيارات المحليــة وتخرجهم من 
الســوق. وقال غبور في مقابلة أجريت معه 
في مكتبه على مشــارف القاهرة: «الشركة 
حالياً عند مســتوى التعادل (بين اإليرادات 
والمصروفات) أو تخسر قليًال. وكلما مضينا 
في تنفيذ اتفاقيات الشــراكة تتجه الشــركة 
إلى التحول التام للخســارة». وأضاف: «لن 
يفكر أحــد أبداً في االســتثمار ما لم تتغير 
القاهرة ــ رويترز القواعد».  

 ذكــرت تقارير إخباريــة أن الهند واليابان 
وقعتــا خطة عمل من 5 نقاط بهدف زيادة 
التبادل التجاري واالستثماري بين البلدين. 

وتشمل الخطة الخماسية إقامة مدن محددة 
في الهند كمناطق صناعية يابانية وتشــجيع 
االســتثمار وتنمية البنية األساســية وزيادة 
التعــاون والتطويــر في قطــاع تكنولوجيا 
المعلومات وتحسين التعاون في القطاعات 
االســتراتيجية  والتكامــل االقتصــادي في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وأشارت وكالة الهند اآلسيوية لألنباء إلى أن 
وزيرة التجارة الهندية نيرماال  ســيتارامان  
ووزير التجــارة والصناعــة اليابانى  الزائر  

يوشي ميازاوا  وقعا خطة العمل. 
وبحســب بيان صــادر عــن وزارة التجارة 
الهندية قالت  الوزيرة سيتارامان إن «توقيع 
خطــة العمل  تأتي متوافقة مع خطة رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي المعروفة باسم صنع 

في الهند».  
يذكــر أن حجم التبــادل التجاري بين الهند 
واليابان بلغ خالل العام المالي 2013-2014  
حوالي 29ر16 مليــار دوالر. وخالل الفترة 
مــن أبريل 2000 إلــى فبراير 2015  وصل 
إجمالي االستثمارات اليابانية المباشرة في 
الهند إلى 18 مليار دوالر. نيودلهي - د ب ا
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ارتفع مؤشــر األســهم الرئيس في بريطانيا 
أمــس، مــع صعود ســهم مجموعــة لويدز 
المصرفية بعد إعالنها تحقيق أرباح وافقت 
الحــد األقصى لتوقعــات المحللين، وتقدم 
أســهم شــركات التعديــن بفعــل توقعات 
لمزيد من التحفيز في الصين أكبر مستهلك 

للمعادن في العالم.
غير أن المكاســب جــاءت محدودة في 
ظل مخــاوف، تتعلــق باالنتخابــات، وتأثر 
قطاعــات مثل المرافــق والعقارات ســلباً 

بارتفاع عوائد السندات.
وصعد ســهم لويــدز 6.7% بعدما أعلن 
أكبــر بنك لخدمات التجزئــة المصرفية في 
بريطانيا تحقيق أرباح أساسية قبل الضرائب 
بلغــت 2.2 مليــار جنيــه اســترليني (3.4 
مليارات دوالر) في ثالثة أشــهر حتى نهاية 

مارس بزيادة 21% عن مستواها قبل عام.
ووجدت الســوق دعماً أيضاً في ارتفاع 
أسهم شركات الموارد األساسية، حيث صعد 
مؤشــر قطاع التعدين البريطاني 3.2% مع 
صــدور بيانات تظهر أن المصانع في الصين 
واجهــت صعوبة في تحقيق نمو في أبريل، 
وهو ما عــزز التوقعات بأن بكين ســتتخذ 
المزيــد مــن اإلجــراءات لدعــم االقتصاد 

المتباطئ.
 100 تايمــز  فايننشــال  المؤشــر  وزاد 
البريطانــي لألســهم القياديــة 0.2% إلــى 
6973.64 نقطــة، بعدمــا قفــز إلــى أعلى 

مستوياته على اإلطالق 7122.74 نقطة في 
27 أبريل. ويظل المؤشــر مرتفعاً نحو ستة 

% منذ بداية 2015،
غيــر أن أســهم شــركات المرافــق مثل 
بناء  ســنتريكا ويونايتد يوتيليتيز وشركات 

المنــازل مثل بــارات ديفلوبمنــت وتيلور 
ويمبي تراجعت بنســب تراوحت بين 0.7 
الــذي يكتنف  الغمــوض،  و1.5% بســبب 

نتيجة االنتخابات المقررة في البالد.
وتشــير معظم اســتطالعات الــرأي إلى 

تعادل حــزب المحافظيــن الحاكم وحزب 
العمال المعــارض، بينما قــد يأتي الحزب 

الوطني اإلسكتلندي في المرتبة الثالثة. 

ختــام  فــي  اليابانيــة  األســهم  تراجعــت 
المتعاملين  تقليــص  أمــس، مع  التعامالت 
مراكزهم قبل عطالت «األســبوع الذهبي» 
في اليابان، وتضرر الثقة من حالة الغموض، 
التــي تكتنــف أربــاح الشــركات والنمــو 

االقتصادي العالمي.
وبلــغ مؤشــر نيكي القياســي لألســهم 
اليابانيــة أدنــى مســتوياته في شــهر أثناء 
الجلسة 19399.16 نقطة، وهو أقل مستوى 
له منذ الســادس مــن أبريــل، لكنه عوض 
خســائره لينهي تعامالت اليوم شبه مستقر 

عند 19531.63 نقطة.
وانخفض مؤشــر توبكس األوســع نطاقاً 
0.5% إلى 1585.61 نقطة، بعدما بلغ عدد 
األســهم الخاسرة 1431 ســهماً ليفوق عدد 

الرابحة البالغ 353 سهماً.
ونــزل مؤشــر جيه.بي.اكس-نيكي 400 

بنسبة 0.4% ليغلق عند 14371.22 نقطة.
ومــن المقرر إغــالق األســواق اليابانية 
حتى الســادس من مايو بمناســبة العطالت 

العامة.  

وأظهرت بيانات حكومية أمس أن المؤشــر 
الرئيس ألســعار المســتهلكين فــي اليابان 
ارتفع بنســبة 2.2% في مارس عن مستواه 

قبل عام.
والزيــادة فــي المؤشــر- الذي يشــمل 
المنتجــات النفطية لكنه يســتثني األغذية 
الطازجة- أعلى قليًال من متوســط توقعات 
خبــراء اقتصادييــن، الذي كان يشــير آلي 

زيادة سنوية قدرها %2.1.
لكن مع اســتبعاد تأثير زيادة في ضريبة 
المبيعات بدأ سريانها في العام الماضي فإن 
الموشــر سجل زيادة ســنوية قدرها %0.2 

فقط في مارس وفقاً للبيانات التي أصدرتها 
وزارة الشؤون الداخلية.

وكان المؤشــر الرئيــس لتضخم أســعار 
المســتهلكين قــد ســجل نمــواً صفرياً في 
فبراير، وهي المرة األولى، التي توقف فيها 

عن االرتفاع في نحو عامين.

كما أظهر مسح نشر أمس أن نشاط المصانع 
فــي اليابان انكمش في أبريل للمرة األولى 
في عــام تقريباً مع تراجع طلبات الشــراء 
المحليــة وطلبات التصدير، وهــو ما يزيد 
المخــاوف من أن االقتصاد يجد صعوبة في 

التعافي.
لمؤشــر  النهائيــة  القــراءة  وتراجعــت 
ماركت/جامــا لمديري المشــتريات بقطاع 
التصنيع الياباني إلى 49.9 في أبريل  مقارنة 
مــع قــراءة أوليــة بلغــت 49.7، والقراءة 
النهائية المسجلة في مارس والبالغة 50.3.

ونــزل المؤشــر عن مســتوى 50 نقطة- 
الــذي يفصــل بيــن النمــو واالنكماش في 
النشــاط- للمرة األولى منذ مايو من العام 

الماضي.
وواصل مؤشــر طلبات الشــراء الجديدة 
التراجــع للشــهر الثاني علــى التوالي، كما 

انخفض مؤشر طلبات التصدير الجديدة.
وتراجع مؤشــر اإلنتاج إلى 49.3 مسجًال 

أول انكماش في تسعة أشهر.

وتراجــع الجنيــه االســترليني إلــى أدنــى 
مســتوياته في ثالثة أســابيع أمــام اليورو 
أمس، بعــد صــدور بيانات، أظهــرت نمو 
قطاع الصناعات التحويلية البريطاني الشهر 

الماضي بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين.
وقالت شــركة ماركت للبيانــات المالية 
إن مؤشــرها الشــهري لمديري المشتريات 
فــي قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 
أدنى مســتوياته في ســبعة أشهر 51.9 في 
أبريــل مــن 54 بعد التعديــل بالخفض في 
مــارس ليأتــي دون جميــع التوقعات في 

استطالع لرويترز.
ونزل االســترليني 0.5% أمام اليورو إلى 
73.45 بنساً من نحو 73.15 بنساً قبل صدور 

البيانات.















قّدرت دراســة حديثة من «أرنست أند يونغ» حجم المكاسب التي 
يمكــن أن تعود على دول مجلس التعاون بفضل التنوع االقتصادي 
بنحــو 65 مليــار درهــم ( 17.7 مليار دوالر)، وأضــاف التقرير أن 
حصــة القطاعات غير النفطية في اقتصاد اإلمــارات تبلغ حالياً 70 
%، مشــيراً إلى أن االستراتيجية التي تنتهجها دولة اإلمارات والتي 
تتمثــل في تنويع مصادر الدخل في ناتجها المحلي اإلجمالي كانت 
من األســباب التــي حمت الدولة من انعكاســات االنخفاض الكبير 
الذي شــهدته أســعار النفط في نهاية العام الماضي وبداية 2015. 
وأضاف التقرير أن اإلمارات كانت واحدة من أقل الدول المصدرة 
للبترول تأثراً باالنخفاض.   دبي ـــ البيان

40
مليار درهم مساهمة قطاع الناتج املحيل 

اإلجاميل للدولة خالل العام املايض بنمو 15 % 
مقارنة مع 2010 حسب تقرير «ريتيل 

إنداسرتي وورلد وايد».

% 3.5
نسبة منو الناتج املحيل اإلجاميل للدولة خالل 

العام الجاري، ليصل إىل ما يفوق 426 مليار 
دوالر مقارنة مع 412 ملياراً سجلها 

العام املايض.

% 70
مساهمة القطاعات غري النفطية يف الناتج املحيل وتعمل الدولة عىل 

تطبيق اسرتاتيجية 2021 التي تنص عىل زيادة مساهمة القطاعات غري 
النفطية.

% 40
حصة التجارة يف اقتصاد 

دولة اإلمارات وبذلك 
تحتل املركز األول ضمن 

قامئة أهم القطاعات غري 
النفطية مساهمة يف 
الناتج املحيل للدولة.

195
مليار درهم أو ما يعادل 53 مليار دوالر حجم 

مساهمة قطاع الطريان يف اقتصاد اإلمارات يف 2020، 
كام سيدعم ما يصل إىل 750 ألف فرصة عمل.

60
مليار درهم مساهمة قطاع السياحة يف الناتج املحيل 

اإلجاميل لدولة اإلمارات أو ما يعادل حصة %10.4 
حسب تقرير «هوتل اندريست دوت كوم».

املصدر : صندوق النقد الدويل
2014

2013
  2012

  2011
 2010

 2009

412
396
381
362
350
343

 2
يعترب اقتصاد اإلمارات ثاين أكرب اقتصاد 
عريب خالل العام املايض بعد االقتصاد 

السعودي، يف حني تحتل قطر املركز 
الثالث تليها دولة الكويت.

إعداد: عبد الرحيم الطويل - غرافيك: أسيل الخلييل
أكدت وزارة االقتصاد أن تراجع أسعار النفط العاملية زادت إرصار اإلمارات عىل تنويع موارد اقتصادها، حيث تصل 
حصة القطاعات غري النفطية يف الناتج املحيل اإلجاميل لدولة اإلمارات حالياً إىل ما يقرب 70 % أو ما يعادل 288.4 

مليار درهم. وتهدف الدولة إىل تعزيز هذه النسبة خالل األعوام القليلة املقبلة خصوصاً يف ظل االنخفاض الكبري 
الذي شهدته أسعار النفط خالل العام املايض والجاري بنسبة فاقت %50.

16

القطاعــات  تواصــل 
االقتصاديــة فــي الدولــة 
متجاوزة  القــوي  أداءهــا 
واألزمــات  التحديــات 
االقتصاديــة  والتأثيــرات 
هشاشــة  عــن  الناجمــة 
االقتصاد العالمي. وتمضي 
الرئيســية  القطاعــات 
بثبــات نحــو مزيــد مــن 
بدعم  والنمــو  االنتعــاش 
القوية  األساســية  البنيــة 
الحكومية  واالســتثمارات 
سياســة  تحصــن  فيمــا 
التنــوع اقتصاد الدولة من 
أزمــات  أو  صدمــات  أي 
االنخفاضــات  وآخرهــا 
أســعار  فــي  المتتاليــة 
قطاعات  وأظهرت  النفط. 
والتجارة  العقار والسياحة 
والخدمــات  والتجزئــة 
والنقــل  واللوجســتيات 
والشــحن الجوي والبحري 
وغيرها قدرات اســتثنائية 
على النمــو رغم األزمات 
والتحديات العالمية حيث 
لقوة  ركيزة  التنوع  يشكل 
النمــو. كما أثبــت القطاع 
المصرفــي قــدرات كبيرة 
على التوســع نظراً لمالءة 
بنية  ووجــود  المصــارف 
تحقــق  قويــة  تشــريعية 
االنضباط وتضمن السالمة 
أعلــى  وفــق  المصرفيــة 

المعايير العالمية.
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