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قال تجار أمس إن شــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) باعت نحو 125 
ألف طن من النفتا إلى شركة فيتول. وأضاف التجار أن شحنة النفتا وهي 
الشــحنة األكبر حجماً التي تطرحها الشركة للبيع في السوق الفورية سيتم 
تحميلها في منتصف أبريل من مصفاة الرويس. وذكر التجار أن هذه أولى 
عمليات أدنوك لبيع النفتا في الســوق الفورية بعد توسيع مصفاة الرويس 
التي تم زيادة طاقتها ألكثر من المثلين لتزيد على 800 ألف برميل يومياً.  
وقــدر أربعة تجار أن أدنوك ربما باعت النفتا بعالوة ســعرية تتراوح بين 
12 و14 دوالراً فوق متوســط أسعار خامات الشرق األوسط، وهو ما يقل 
عن مستوى القياس البالغ 28 دوالراً.   سنغافورة - رويترز

حددت وزارة االقتصاد 7 أهداف و32 مؤشر أداء وطني ورئيسي في خطتها 
االســتراتيجية   لألعوام 2016-2014. وتنســجم األهداف والمؤشــرات مع 
استراتيجية ورؤية الحكومة االتحادية 2021 الهادفة إلى إرساء نظام اقتصاد 
مســتدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشــجع المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة واالســتثمار وبناء اقتصاد قــادر على االندماج فــي االقتصاد 
العالمــي، لتكون داعماً لمختلــف القطاعات وعامل اســتقطاب للكفاءات 
والمحافظة عليها وتشــجيع االبتكار والبحث والتطوير،  وزيادة مســاهمة 

قطــاع الصناعة فــي الناتج المحلي باعتبــاره محركاً 
دبي – البيان  رئيساً لتنميتها االقتصادية.     

أضــاف ارتفاع أســعار األســهم والمســاكن فــي الواليــات المتحدة 
األميركيــة 1.52 تريليــون دوالر إلى إجمالي ثروة األســر األميركية 
فــي الربع األخير من 2014 لتصل قيمتها الصافية إلى 82.91 تريليون 
دوالر. وهذه هي أكبر زيادة في الثروة الصافية لألسر األميركية منذ 
الربع األخير من 2013. وأشار تقرير صدر أمس إلى أن قيمة األسهم 
المملوكة لألســر األميركية زادت بمقدار 742 مليار دوالر في الفترة 
من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، بينما ارتفعت قيمة المساكن المملوكة 
واشنطن -  رويترز لألفراد بمقدار 356 مليار دوالر.   

إعداد: كفاية أولري - غرافيك: حسام الحوراين
شهدت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة ديب لدول مجلس التعاون الخليجي منواً متواصالً خالل 
السنوات املاضية، وقد برز النمو يف أعقاب تطبيق االتحاد الجمريك بني الدول األعضاء يف دول « التعاون ». وتعترب دول 
مجلس التعاون الخليجي أكرث وجهات صادرات األعضاء نشاطاً وذلك بسبب قرب املسافات وسهولة حركة السلع داخل 

املنطقة.
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ألفاً تعداد أعضاء غرفة 

17تجارة وصناعة ديب. 
مليار درهم إجاميل صادرات 

وإعادة صادرات أعضاء 
غرفة ديب إىل دول«التعاون» 

يف عام 1998.
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مليار درهم إجاميل صادرات 

وإعادة صادرات أعضاء 
غرفة ديب لدول مجلس 
التعاون يف عام 2014.

املصدر: غرفة تجارة وصناعة ديب.
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مرات تضاعفت صادرات وإعادة 
صادرات أعضاء غرفة تجارة ديب 
لدول مجلس التعاون يف 15 عاماً

 2007
يف هذا العام بلغت صادرات 

وإعادة صادرات أعضاء 
الغرفة لدول مجلس التعاون 
ذروتها لتنمو بنسبة 44 % .

أوضح مدير عام أراضي وأمالك دبي ســلطان بطي بن مجرن لـ«البيان 
االقتصادي»، أن مســودة مشروع قانون حماية المستثمر العقاري تضم 
30 بنداً تقريباً، ويغطي 4 مراحل تمثل في مجملها عملية التعاقد على 
شــراء العقار مروراً باستالمه واســتخدامه أو إعادة بيعه، وفقاً آلليات 
واضحة وشفافة من بينها توحيد عقود البيع. وقال بن مجرن إن القانون 

أمام الســلطات العليــا في اإلمارة للنظــر فيه وإقراره. ولم يســتبعد 
إقراره والعمل به في غضون النصف الثاني من 2015. وأكد بن مجرن 
حرص دبي على المراجعة الدائمة والتطوير المستمر للبنية التشريعية. 
وأوضح بن مجرن أن بنود مشروع القانون تخول الدائرة مساحة واسعة 
للعــب دور رقابي وفنــي وتنفيذي وتنظيمي، لجهة حماية المســتثمر 
وضمــان التطبيــق العادل في تلــك المراحل األربع. وتشــمل المرحلة 
األولى البحث وجمع البيانات المتعلقة بالعقار وتســجيله في الســجل 

العقاري، والتأكد من الوضع القانوني السليم للمطور، وشروط السماح 
له بالبيع وإيداع دفعات المشترين في حساب ثقة في حالة الشراء على 
الخارطة. وتركز المرحلة الثانية على التعاقد بين المطور والمســتثمر، 
المشــتري، وضمان حقوق الطرفين عبر عقد شــراء موحد منصف لكال 
الطرفين، أما المرحلة الثالثة فتحمي عملية اســتالم المســتثمر للعقار 
والتأكــد مــن مطابقــة مواصفاته للعقــد. والمرحلة األخيــرة البيع أو 

االستثمار، إذ يضمن القانون للمستثمر حماية واسعة.

صعد مؤشر نيكاي لألسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو األعلى في 
15 عاماً مســجًال خامس مكاسبه األسبوعية على التوالي مع ارتفاع 

سهم فانوك كورب لتصنيع الروبوتات الصناعية %13.
وســجلت األســواق العالمية ارتفاعات جماعية، بعد أن وجدت 
دعمــاً في تدفقــات مالية جديدة من برنامج التيســير الكمي الذي 

أطلقه البنك المركزي األوروبي.
 وتوقع بنك غولدمان ســاكس األميركي أن ينخفض اليورو دون 
مســتوى التعادل مع الدوالر في غضون عام ويبلغ مستوى منخفضاً 
قياسياً جديداً بنهاية 2017. وعاد اليورو للتراجع أمس بعدما تعافى 
في الجلسة الماضية عندما ارتفع سنتاً فوق أدنى مستوى له في 12 

عاماً والذي بلغه في األســبوع الحالي مقابل الدوالر. وخسر اليورو 
0.5% إلــى 1.0572 دوالر. وقــال متعاملــون ومحللون إن التعافي 
الذي شهده اليورو في الجلسة السابقة جاء مدعوماً بتراجع مبيعات 
التجزئة األميركية في فبراير يبدو مؤقتاً بعد ثمانية أيام خسر خاللها 
اليورو 5% من قيمتــه وارتفع خاللها الدوالر متجاوزاً أهداف كثير 
من البنوك للعام المقبل. وســجل االســترليني تحركاً كبيراً أيضاً في 
أوروبا إذ بلغ أدنى ســعر له في حوالي خمس ســنوات بعدما قال 
مارك كارني محافظ بنك انجلترا المركزي إنه ال يتعجل زيادة أسعار 
الفائــدة من مســتوياتها التاريخية المتدنية. ولم يطرأ على مؤشــر 
الــدوالر تغيــر يذكر، حيث بلغ 99.563 بعدمــا نزل 0.4% أول من 

أمس الخميس مسجًال أكبر انخفاض 
10>يومي له في شهر.
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«الوثيقــة  االقتصــاد  وزارة  اســتعرضت 
االستراتيجية لألعوام 2014 - 2016» ضمن 
الســنوي  االســتراتيجيين  الشــركاء  ملتقى 
الذي نظمته وزارة االقتصاد، تحت شــعار، 
اقتصــاد مبتكر لمســتقبل مزدهر، بحضور 
عبداللــه بــن أحمد آل صالــح وكيل وزارة 
الخارجيــة  التجــارة  لشــؤون  االقتصــاد 
والصناعــة والدكتور علي الحوســني وكيل 
الوزارة المســاعد لقطــاع الملكية الفكرية 
وجمعــة الكيــت الوكيل المســاعد لقطاع 
التجــارة الخارجية إلى جانب عدد من كبار 
المسؤولين في الجهات االتحادية والمحلية 
واالســتثمارية  التجارية  الشــركات  وكبرى 
وممثلي وســائل اإلعالم الوطنية، وتضمنت 
الوثيقــة رؤية وشــعار ورســالة الــوزارة، 
والمبــادرات  األهــداف  إلــى  باإلضافــة 

االستراتيجية والتشغيلية.

واســتعرضت كل من عليــة األميري مديرة 
إدارة التطوير المؤسسي ومروة المرزوقي 
محلل أداء مؤسسي بوزارة االقتصاد الوثيقة 
االستراتيجية لوزارة االقتصاد لألعوام 2014 
- 2016، والتــي تنســجم مع اســتراتيجية 
ورؤيــة الحكومة االتحاديــة 2021 الهادفة 
إلى إرســاء نظام اقتصاد مستدام مبني على 
المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات 
وبناء  والمتوســطة واالســتثمار  الصغيــرة 
اقتصــاد قــادر على االندماج فــي االقتصاد 
العالمي، لتكــون داعماً لمختلف القطاعات 
وعامــل اســتقطاب للكفــاءات والمحافظة 
عليها وتشــجيع االبتكار والبحث والتطوير، 
فضًال عن أن االســتراتيجية تركز على زيادة 
مســاهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي 

باعتباره محركاً رئيســاً لتنميتها االقتصادية. 
وتنص رؤية 2021 على «في ظل اتحاد قوي 
وآمن، ســيخطو اإلماراتيون بثقة وطموح، 
متســلحين بالمعرفة واإلبداع، لبناء اقتصاد 
تنافســي منيع، في مجتمع متالحم متمسك 
بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش، في 

بيئة معطاءة مستدامة». 

األميــري علــى حــرص معالــي  وأكــدت 
المنصوري  بــن ســعيد  المهندس ســلطان 
وزير االقتصاد علــى توجيهاته الدائمة نحو 
مشــاركة شــركاء الــوزارة االســتراتيجيين 
والرئيسيين من القطاعين العام والخاص في 
اإلعداد والتخطيط لمبادرات وبرامج وخطة 
عمل الــوزارة ابتداء مــن المراحل األولية 
للتخطيــط لها، وقالــت عليــة األميري إن 
اســتراتيجية ورؤية وزارة االقتصاد تنسجم 
مع المحور الثالث من رؤية اإلمارات 2021 
بعنــوان متحدون فــي المعرفة الرامية إلى 
اقتصاد تنافســي بقيادة إماراتيين يتميزون 

بالمعرفة واإلبداع. 

وأضافــت األميري ان اســتراتيجية الوزارة 
تتمحــور حــول تنميــة االقتصــاد الوطني 
وتهيئــة بيئة مشــجعة لممارســة األعمال 
االقتصادية بما يســاهم في تحقيق التنمية 
المتوازنــة والمســتدامة للدولة عبر ســن 
وتحديث التشريعات االقتصادية وسياسات 
الصناعــات  وتنميــة  الخارجيــة  التجــارة 
والصــادرات الوطنيــة وتطويــر وتشــجيع 
وقطــاع  المنافســة  وتنظيــم  االســتثمار 
وحماية  والمتوســطة  الصغيرة  المشــاريع 
حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع 
األنشــطة االقتصادية بقيادة كفاءات وطنية 
وفقــاً لمعاييــر اإلبــداع والتمّيــز العالمية 

واقتصاديات المعرفة.

وأكــدت األميري أن الــوزارة حرصت على 
اعتمــاد عــدد من المحــاور التي تســاهم 
فــي توثيق الشــراكة مع مختلــف الجهات 
الحكوميــة والخاصــة بهــدف تعزيز عملية 
باالقتصاد  التنويــع االقتصــادي واالرتقــاء 

الوطنــي إلى مســتوى التنافســية العالمية 
للقطاعــات  التنافســية  القــدرة  وتدعيــم 
االقتصاديــة كافة والعمل علــى إيجاد بيئة 
مشــجعة لالســتثمار األجنبــي، وفــي هذا 
اإلطار شــكلت مبادرات وتوجهات الوزارة 
مــع القطاعــات الحيوية فــي الدولة دعماً 
الســتمرار نمو اقتصاد اإلمارات والمحافظة 
علــى اســتقراره و توفيــر البيئــة المالئمة 

لألعمال.

وأوضحت األميري أن الوثيقة االستراتيجية 
تــم إعدادهــا بمشــاركة جميــع الفئــات 
المعنية سواء من داخل الوزارة أو شركائها 
االستراتيجيين من القطاعين العام والخاص 
وتم ذلك عبر تنظيم جلسات عصف ذهني 
واجتماعات داخليــة باإلضافة إلى االعتماد 
على مخرجات استطالعات الرأي اضافة إلى 

البحوث التي تقوم بها الوزارة. 

وأشــارت مديرة إدارة التطوير المؤسســي 

إلى أن رؤيــة الوزارة الرامية الســتحداث 
اقتصــاد تنافســي عالمي ومتنــوع وبقيادة 
كفــاءات وطنيــة تتميز بالمعرفــة يعكس 
حرص دولة اإلمارات على تعزيز تنافســية 
اقتصادها من خالل اعتماد المعرفة كأساس 
للتقــدم، مؤكدة أن اإلمــارات تعتمد على 
البحــث لتعــزز موقعهــا كمركــز حديــث 
لمختلــف المعارف على مســتوى المنطقة 
والعالم، وفــي ذات اإلطار تبنــت الوزارة 
آليات تسمح بتهيئة المناخ لمعاونة الفئات 
المعنيــة من داخــل وخارج الــوزارة على 

تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية.

وبدورهــا تطرقت مــروة المرزوقي محلل 
أداء مؤسســي بــوزارة االقتصــاد إلى قيم 
الوزارة االســتراتيجية والتي تعد  وأهداف 
جــزءاً رئيســياً فــي الوثيقة االســتراتيجية 
لألعــوام 2016-2014 والتــي ترتكــز على 
الشفافية، واحترام الحقوق، والتميز، وروح 
الفريق، والمشــاركة واالبتــكار. وأوضحت 
المرزوقي أن اســتراتيجية الــوزارة تحتوي 

على ســبعة أهــداف رئيســية وهي تطوير 
السياســات والتشــريعات االقتصادية وفق 
أفضل المعاييــر الدولية القتصاد تنافســي 
معرفي، وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية، 
وتنظيم وتطوير قطاع المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة وريــادة األعمــال الوطنيــة، 
زيادة جاذبية الدولة لالســتثمارات، تمكين 
الممارســات التجاريــة الســليمة وحمايــة 
المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، تعزيز 
تنافســية الدولــة فــي األســواق التجارية 
الخارجيــة وتطوير عالقاتها مــع الدول بما 
يخــدم مصالحهــا التجارية، وأخيــراً ضمان 
تقديــم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير 

الجودة والكفاءة والشفافية. 

األهــداف  المرزوقــي  واســتعرضت 
االســتراتيجية للوثيقــة االســتراتيجية التي 
تتضمن 32 مؤشر أداء وطني ورئيسي وفق 
خطتها االســتراتيجية ومن أبرز مؤشــرات 
األداء: نســبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
االقتصاديــة  التشــريعات  النفطــي،  غيــر 
االقتصاديــة  التشــريعات  المعتمــدة، 
والمرفوعــة  الــوزارة  مــن  المســتكملة 
لالعتمــاد، درجــة وعــي قطــاع األعمــال 
الدولية،  التجارية  والتشريعات  باالتفاقيات 
نصيــب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
نســبة الزيادة في عدد المنشآت الصناعية 
في الدولة، نسبة مساهمة القطاع الصناعي 
في الناتج المحلي اإلجمالي، نســبة الزيادة 
في االســتثمارات اإلماراتية بالخارج، نسبة 
رضا المستهلكين عن القوانين والممارسات 
المتبعة لحماية المســتهلك، مؤشر االبتكار 

العالمي. 
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يشهد قطاع الحلول التقنية للرعاية الصحية 
خــالل الســنوات المقبلــة فــي اإلمــارات 
النمــو  لمعــدالت  اســتمراراً  والســعودية 
الســريعة، وتقدر شــركة آي دي سي تزايد 
حجــم اإلنفــاق علــى خدمــات ومنتجات 
تكنولوجيا المعلومات على مزودي الرعاية 
الصحية في البلدين بنســبة 11.2% ســنوياً 
حتــى عــام 2018، وفقــاً ألحــدث تقارير 
شــركة آي دي سي المتخصصة في األبحاث 
وتحليــل الســوق. وتمثــل اإلمــارات ثاني 
أســرع ســوق لتكنولوجيــا المعلومات في 
الرعايــة الصحيــة نمواً في منطقة الشــرق 
األوسط وأفريقيا بعد السعودية. كما يمثل 

قطــاع الرعايــة الصحية ثاني أســرع قطاع 
بعــد القطــاع الحكومي نمواً فــي اإلنفاق 
علــى تكنولوجيــا المعلومــات. وأكد نينو 
األول  التحليلــي  الباحــث  جيجواشــفيلي، 
في شــركة آي دي ســي – القطاع الصحي، 
أنــه «قد حان الوقــت للتركيز على الحلول 
النقالة التــي تلبي االحتياجــات التنظيمية 
في مؤسســات الرعاية الصحيــة وتحديات 
الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا، في الوقت الذي تموج فيه أسواق 
مثل اإلمارات بفرص استثنائية لكل مزودي 
الرعاية  المعلومات لمؤسســات  تكنولوجيا 
دبي - البيان الصحية».    

كشــف خبــراء فــي قطــاع تكنولوجيا 
العــام  القطــاع  أن  عــن  المعلومــات 
في الشــرق األوســط هــو أكبــر منتج 
لـ«البيانات الضخمة»، وأن على الشركات 
والمؤسســات أن تتغلــب على تحديات 
والتدريب  المنطقــي  التحليل  عمليــات 
للمواطنيــن  أفضــل  خدمــات  لتوفيــر 
والســكان. جاء ذلك أمس خالل سلســلة 
«أيام االبتكار» التي تقام في كلية محمد 
بن راشــد لإلدارة الحكومية، المؤسســة 
البحثيــة والتعليميــة المتخصصــة فــي 

السياسات العامة في الوطن العربي. 
وفي إطــار الحاجة إلى تدريب العاملين 

في القطاع الحكومي على صقل مهاراتهم 
التقنية، من المتوقــع أن يتنامى الطلب 
على خبــراء عمليــات التحليل المنطقي 
بنسبة 88% وخبراء السحابة اإللكترونية 
بنســبة 160% خــالل األعــوام الثالثــة 
المقبلــة فــي اإلمــارات، وذلك حســب 
دراسة أجرتها «أوكسفورد إكونوميكس» 
و«اس ايــه بي» جــاءت بعنــوان «قوى 
دبي - البيا العمل 2020».     

تنطلق اليوم في رأس الخيمة جلسات مؤتمر 
«أثر االقتصاد اإللكتروني على تنمية منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا: التنافسية 
العالمية والتشــريعات الدولية والشــراكات 
االســتراتيجية»، الذي يستمر 3 أيام، برعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقر 
القاســمي، عضو المجلس األعلى حاكم رأس 

الخيمة. 
وقــال أحمد عبيــد الطنيجــي، مدير عام 
دائــرة التنمية االقتصاديــة في رأس الخيمة 
بالوكالة، رئيس اللجنــة التنظيمية للمؤتمر: 
إن أهداف تنظيم المؤتمر واســعة وتشــمل 
قطاعــات عــدة، مــن أهمهــا إلقــاء الضوء 
على الواقــع الحالي للبنيــة اإللكترونية في 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
وجاهزيتها لالقتصــاد اإللكتروني، وأثر ذلك 
على تنافســيتها علــى الصعيديــن اإلقليمي 
والعالمي، وتحليل المزايا النســبية لالقتصاد 
للمســاهمة  اإللكتروني ورهاناته وإمكاناته 
فــي التنميــة المســتدامة لمنطقة الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا، وتأثيره على اآلفاق 
االقتصاديــة لهــذه المنطقة علــى المديين 
القصيــر والطويــل، وتــدارس التشــريعات 
واللوائــح حــول االقتصــاد اإللكتروني على 
المســتويين الوطني والدولي، وكفاءتها في 

دعــم الحوكمــة وحماية المصالــح الفردية 
والجماعية والعامة والخاصة، وتقييم فرصة 
االقتصــاد اإللكتروني فــي دفع اقتصاد رأس 
الخيمــة واإلمــارات إجمــاًال، والشــراكات 
االستراتيجية فيه المرجح أن تحفز انتقالهما 

السلس نحو اقتصاد المعرفة.

وأضــاف الطنيجي أن المؤتمــر يعمل على 
اســتعراض التقدمات الرئيسية واالختراقات 
العلميــة فــي تطبيقــات وأدوات أنشــطة 
االقتصــاد اإللكتروني (التجــارة اإللكترونية 
واألعمال المصرفيــة اإللكترونية) ومنتجاته 
وخدماته وتأثيرها علــى العالقات التجارية 

واإلنفاق االستهالكي.
ولفــت إلــى أن المؤتمــر الدولــي الذي 
تحتضنــه قاعة الحمــرا للمؤتمــرات بقرية 

الحمــرا الســياحية، تنظمــه دائــرة التنمية 
االقتصاديــة في رأس الخيمــة، بالتعاون مع 
وزارة االقتصــاد، هيئة الحكومة اإللكترونية 
فــي رأس الخيمــة، كلية تقنيــة المعلومات 
بجامعــة اإلمــارات فــي العيــن، والجامعة 

األميركية في رأس الخيمة.

وبين د. جمال بلوط، مدير إدارة الدراســات 
واإلحصــاء فــي دائــرة التنميــة االقتصادية 
برأس الخيمة، المنســق العــام للمؤتمر، أن 
محــاور المؤتمر تتضمــن التوجهات الحالية 
والتقدمــات الرئيســية في تطويــر مجاالت 
االقتصــاد اإللكتروني، وأثرها على العالقات 
التجارية وأنماط اإلنفاق االســتهالكي، وآخر 
التطورات في تطبيقات األعمال اإللكترونية 
لتكنولوجيــا  التحتيــة  وبنيتهــا  وأدواتهــا 

المعلومــات واالتصــال، والســهولة الناتجة 
فــي عالقات األعمــال، والحلــول االبتكارية 
على الهواتف المتحركة، وتطبيقات التجارة 

اإللكترونية، والخدمات الحكومية الذكية.

للدكتور  وتشــتمل محاور المؤتمــر، وفقــاً 
جمال بلوط، على بحث المكونات الرئيسية 
لحلقــات المعامالت في التجارة اإللكترونية 
ومتطلباتهــا الحالية والمســتقبلية من حيث 
البنيــة اإللكترونيــة، والتوجهات الحالية في 
المالية  والخدمــات  اإللكترونيــة  الصيرفــة 
وأنظمــة الدفع لألعمال اإللكترونية، والبنية 
اإللكترونية واالقتصاد اإللكتروني في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

ومن محاور المؤتمر المكانة العالمية لتجارب 
وأفضــل ممارســات األعمــال اإللكترونيــة 
بالعالــم العربي، وآفاق الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا لبلوغ األسواق العالمية، ودور البنية 
االقتصادية  الجــدوى  اإللكترونية في تعزيز 
اإللكترونية  لألعمــال  التنافســية  والقــدرة 
بمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
على الصعيدين اإلقليمــي والعالمي، ومزايا 
ورهانــات االقتصــاد اإللكترونــي كمحــرك 

للتنميــة االقتصادية المســتدامة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ويبحــث المؤتمــر فــي جلســاته، جوانــب 
االســتدامة لالقتصاد اإللكترونــي وتحدياته 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية في منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا، واألهمية 
اإللكتروني بمنطقة  االســتراتيجية لالقتصاد 
الشرق األوسط وشــمال إفريقيا وأثره على 
مســتقبل االقتصاد هنــاك آلفــاق المديين 
القصيــر والطويل، ومزايا وعيــوب التجارة 
اإللكترونية لشركات األعمال بمنطقة الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيا مقارنــة بالتجارة 

التقليدية وأدائها في رضا المستهلكين.

ويناقش المشاركون في المؤتمر أيضا كفاءة 
القوانين واللوائــح المحلية الدولية للحماية 
مــن االحتيــال واإلفصــاح عــن المعلومات 
االئتمانية والمنافسة غير العادلة في األعمال 
حمايــة  وكاالت  ومــؤازرة  اإللكترونيــة، 
المســتهلك بالمبــادرات الحكوميــة لضمان 
حمايــة حقــوق المســتهلكين والشــركات 
في مجــال األعمال اإللكترونيــة، والحكومة 
الذكية والخدمات القانونية الذكية ودعمهما 

للحوكمة في اقتصاد اإلنترنت.
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تشــهد الدورة القادمــة للمعرض العالمي 
لمســتلزمات وحلول التعليــم، الذي يقام 
فــي دبــي بالفتــرة مــن 24 – 26 فبراير 
الجاري، طرح شــركة كاسيو لجهاز العرض 
اســتبدال  دون  مــن  المبتكــر   XJ-V1
المصباح الذي ســيوفر للمستهلكين ألول 
مــرة فوائد تقنيــة وكفاءة عالية وبســعر 
مناسب، وسيتوفر في أسواق المنطقة في 
الربع الثاني 2015. وأوضح تسونيو ناجاي، 
المدير اإلداري في كاسيو الشرق األوسط 
قائــًال: «يوفر جهاز العــرض XJ-V1 على 
مســتوى األســواق اإلقليمية، أهم الحلول 

والفوائد التي تخدم المستخدم، فالجهاز ال 
يحتاج إلى استبدال المصباح كما أنه يتوفر 
بأســعار مناسبة لقطاع ســوقي متكامل». 
وبخالف مصباح زئبق الضغط العالي ليس 
هناك وقــت انتظار لمصــدر الضوء حتى 
يصبح ساطعاً، وليس هناك حاجة أيضا إلى 
فترة تبريد قبل تشغيل الجهاز مرة أخرى. 
يصل جهاز العرض إلى أقصى ســطوع في 
5 ثوان من وقت تشــغيل الطاقة. وتنقطع 
الطاقة تماما عن الجهاز بمجرد كبســة زر 
ويمكن استخدامه مباشــرة بمجرد إعادة 

تشغيله.         دبي- البيان

 أطلقت شــركة "فوكس سوفت نت" حزمة 
إدارة الضيافة، وهي باقة شاملة من الحلول 
المتخصصــة إلدارة مرافــق الضيافة، تعمل 
علــى أتمتة معظم العمليــات التي تنطوي 
عليها إدارة الفنادق. وتوفر الحزمة الجديدة 
الكفاءة  أعلــى مــن  للفنــادق مســتويات 
وتساهم في تقليل األخطاء وإضفاء اللمسة 

الشخصية إلى تجربة العمالء. 
وتعليقاً على الطرح الجديد قال علي حيدر، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس ســوفت 
نت: «فيما تزداد متطلبات الفنادق تعقيداً، 
يصبح من الصعب عليها إدارة الحجم الهائل 

من المعلومات التي تحصل عليها وتســريع 
تحويــل البيانات إلى جانــب معرفي مفيد. 
وباإلضافــة لذلك فإن الفنادق أصبحت أكبر 
حجماً وتمتد فــي الغالب عبر عدة مناطق 
جغرافية، مما يجعل من الضروري استخدام 
البرمجيــات التــي تهتم بعمليــات الفنادق 
بالكامــل. تم إطالق حزمــة إدارة الفنادق 
لتســهيل إدارة  تلــك العمليــات المعقدة 
والمتزايــدة فــي إدارة الفنــادق وتوفيــر 
منظور شــامل لمختلف الوظائف واألعمال 
القائمة في الفندق».          دبي - البيان

رغم التحديات في 2015 توقع تقرير نشره 
مركز الطيران «كابا ســنتر فور أفييشن» أن 
تبقى النظرة المســتقبلية لشــركة الطيران 
االقتصــادي «فــالي دبي» مشــرقة، بعدما 
حققت نتائــج جيدة فــي 2014، في ضوء 
التأثيــرات الناجمــة عــن أعمــال الصيانة 
فــي مطــار دبــي الدولي، وعــدد محطات 
الــركاب الجديــدة، وهو جهــد مكلف كما 
أشــار التقريــر. وأضاف التقريــر إن «فالي 
دبي» تمتلك إمكانات فتح خطوط جديدة، 
وتعزيــز وجهة دبي عبر عدد من الوجهات. 
ولقــد حافظت علــى أرباحها فــي 2014، 
بصافــي هامش %5.7. وذلــك رغم الكلفة 
العاليــة المتأتية من زيــادة عدد الوجهات، 
حيــث إن الشــركة كانــت تضيــف وجهة 
جديــدة بمعدل 16 يوماً خالل 2014. وهو 

أكبر نمو لها على اإلطالق.

ولقد دشــنت «فالي دبــي» وجهات توازي 
فــي عددها الوجهات التــي أطلقتها طيران 
اإلمــارات، واالتحــاد للطيــران والقطريــة 

مجتمعــة في 2014. فيمــا خدمت وجهات 
أكثر مــن االتحاد للطيــران. لكن رغم بقاء 
ســوقها المحلي قوياً، فإن أسواقاً أخرى بما 
فيها روسيا أظهرت تباطؤاً. وحققت «فالي 

دبــي» فــي 2014 نمواً في صافــي األرباح 
بواقع %12 إلى 250 مليون درهم ما يعادل 
68 مليون دوالر، وهو أبطأ من زيادة 19% 
فــي عائداتها، لكنه أســرع مــن 10 نمو %  
في طاقتها (الكيلومتــر المقعدي المتوفر). 
وهذه ثالث أرباح ســنوية علــى التوالي لـ 

«فالي دبي» منذ إطالقها في 2009.

وخدمــت «فالي دبي» في 2014، 91 وجهة 
وفقــاً لـ «أوفيشــال إيرالين جايد» شــركة 
توفير حلول المعلومــات والبيانات الخاصة 
بالطيــران ومقرها لنــدن، (بما فيه وجهات 
شــهدت خدمة محدودة)، بزيــادة على 71 
وجهــة فــي 2013. وهذه الوجهــات الـ 91 
أكثــر من 89 وجهة خدمتها االتحاد للطيران 
في 2014، وفقاً للشركة البريطانية. وأضاف 
التقرير إن كلفة تدشين وجهات جديدة أمر 
مكلف، غير أن «فالي دبي» ستشــهد منافع 

ذلك في 2015، و2016.

قــال التقرير إن عام 2015 سيشــهد تســلم 
«فــالي دبي» 7 طائــرات من نوع 737، و50 
طائرة في نهاية العام. وقد أضافت الشــركة 
منــذ 2011 ما بيــن 7 أو 8 طائرات من نوع 
737 ســنوياً. ومن المتوقع أن يشــهد 2016 
إضافــة 8 طائرات أخرى. ومــن المتوقع أن 
ينمو أســطول الشركة من طائرات 737-800 
إلــى 61 طائرة قبل أن تبــدأ عملية اإلحالل. 
وكانــت درســت إمكانية بناء أســطول من 

200 طائرة.

من ناحيــة أخرى رفعت مؤسســة مطارات 
دبــي ســقف توقعاتها لنمو المســافرين في 
مطار دبــي الدولي إلى 126 مليون مســافر 
بحلــول 2020. ونقلــت «زاويــة» عــن بول 

للمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  غريفيــث، 
التي تشــغل مطاري دبــي ومطار آل مكتوم 
الدولييــن، قولــه إن توقعاتــه المعدلة لعام 
2020 تتجاوز 126 مليون مسافر. فيما يتوقع 
أن يصــل العدد فــي 2030 إلــى قرابة 200 
مليون مســافر. وقالت زاوية إن الزيادة عن 
توقعاتها الســابقة وهي 98.5 مليون مسافر 
جاءت بعد أن سجل مطار دبي الدولي 70.4 
مليون مسافر في 2014، بزيادة %6 عن عام 
سابق. وتوقعت المؤسسة أن يستقبل المطار 
79 مليون مسافر في 2015. وأضاف غريفيث 
إن توقعات النمــو هذه من دون توفر مزيد 
مــن تطويــر البنية التحتية أو المســاحة في 
دبي الدولي. الفتاً إلى أن مؤسســة مطارات 
دبي ســتجد حلوًال إلشــباع شــهية نمو دبي 
المســتمرة. ويعتبر مطار دبــي حالياً المطار 
األول عالميــاً مــن حيــث عدد المســافرين 
الدوليين، وســادس أكثر المطــارات ازدحاماً 

في العالم من حيث عدد المسافرين.

 أعلنــت شــركة «الروابي لأللبــان» إحدى 
الشركات الرائدة في إنتاج األلبان والعصائر 
في اإلمارات العربّيــة المّتحدة، عن دعوة 
عاّمة للجمهور في الدولة وجميع الشــركاء 
ووســائل اإلعالم الرسمّية لحضور فعاليات 
الــدورة الرابعــة مــن «مهرجــان مزرعة 
الروابــي 2015»، وذلك بمناســبة الذكرى 
25 لتأسيسها، حيث ستكون أيام المهرجان 
الممتــّدة على مدار يوميــن من 20 مارس 
وحّتى 21 مــارس الجــاري مفعمة بأجواء 
عائلّية مليئة بالمرح واأللعاب والمسابقات 

واألنشــطة التعليمّيــة والترفيهّيــة لجميع 
أفراد العائلة.

وستقوم شــركة «الروابي لأللبان» بتنظيم 
هذا المهرجــان الكبير في مزرعتها الكائنة 
ســتعّرف  بدبــي، حيــث  الخوانيــج  فــي 
الحاضريــن من خالل جوالت تعريفّية على 
كيفيــة إنتــاج 275 ألف ليتر مــن الحليب 
الطازج يومياً من خالل تربية 12.500 بقرة، 
كما ســيتعّرف زّوار المهرجان على الجهود 
المبذولة والعملّيات التي تقوم بها الشركة، 
باإلضافة إلى التقنيات المســتخدمة، وذلك 

إلنتاج آالف الليتــرات من الحليب الطازج 
والعصائر ومنتجات األلبان في كّل يوم.

وباإلضافــة إلــى الجولة، تشــمل فعاليات 
الــدورة الرابعة من المهرجان جدوًال حافًال 
مــن األلعــاب والمســابقات والفعالّيــات 
االجتماعّيــة  والنشــاطات  التعليمّيــة 
والمســلّية. ومن المتوقع استقبال 80 ألف 
زائــر من جميع أنحــاء الدولة خالل هذين 
اليومين. وتهدف شــركة «الروابي لأللبان» 
مــن خالل هــذا المهرجــان إلــى التواصل 
الفّعال مع الجمهور الواســع الذي يستهلك 

منتجاتها بشــكل يومّي، ولم يحَظ من قبل 
بفرصة مشــاهدة عملية اإلنتاج الحقيقية، 
التي تمثل تجربة غنّية للكبار والصغار على 
حّد ســواء مــن المقيمين فــي دبي، الذين 
نادراً ما شهدوا عملية عناية سليمة وجيدة 

لألبقار في مزرعة حقيقّية.

وقــال الدكتور أحمد التيجاني عبد الرحيم، 
المديــر العام لشــركة «الروابــي لأللبان»: 
«تعّد شــركة الروابــي لأللبــان أكبر منتج 
لأللبــان فــي اإلمــارات من حيــث اإلنتاج 
اليومي، ونحن نرغب بإطالع الجمهور على 

المصدر األساســي لمنتجــات األلبان عالية 
الجــودة التي يتمّتعون بها في كّل يوم، كما 
نريد المزيد مــن التفاعل مع عمالئنا الذي 
يسمح لهم بمشــاهدة األعداد الكبيرة من 
األبقــار التي تتمّتع بأفضــل صّحة في ظّل 
ظــروٍف مثاليــة، إلى جانب منــح األطفال 
مــع أهاليهم فرصــة لمراقبــة األبقار في 
مزرعة حقيقّية خالل عملّية إنتاج الحليب، 
فهو مشهد غير شــائع جداً في مدينة دبي 

العصرّية».

وأضــاف التيجاني: «يتّم اســتهالك منتجاتنا 

من قبــل أفراد المجتمع، فهــي جزء يومّي 
من حياة ســّكان دولــة اإلمــارات العربّية 
المتحــدة، لــذا نرغــب منهــم أّن يّطلعوا 
على عملّية اإلنتــاج، ويقوموا بالتواصل مع 
المزرعــة والعاملين فيها، ومع اآلالت التي 
فيهــا أيضاً، وذلك لضمــان جودة المنتجات 
الطازجــة الموجودة علــى مائدة إفطارهم 
في كّل يوم، وهكذا فنحن نفتح أبوابنا لكّل 
زّوار المهرجــان لقضاء يوٍم ممتٍع لالحتفال 

بذكرى تأسيس الشركة الـ25».

ويتــّم منح كّل بقــرة منتجــة للحليب في 
الروابــي اهتماماً منتظمــاً، حيث  مزرعــة 
ُتحَلب عّدة مّرات في اليوم إلنتاج 31 ليتراً 
وســطياً، وتحفظ جميــع حيوانات المزرعة 
في بيئات دقيقة مع مراقبة درجات الحرارة 
بشــكٍل مســتمّر، إلى جانــب تقديم أفضل 

األعالف لمنحها أفضل ظروف الرفاهّية.

وسيســتمتع زّوار المهرجــان بتجربة 18 
نشــاطاً ترفيهيــاً، بــدءاً مــن الركض عبر 
متاهــات مصنوعــة مــن القــّش، والقفز 
األســئلة  وفقــرات  الغنــاء  ومســابقات 
واألجوبــة وركوب المهر إلى المشــاركة 
في مسابقة حلب األبقار وشرب الحليب 
وغيرها، وهي فعالّيات مبنّية بشكٍل كامل 
على تجربة األنشطة الزراعية، على الرغم 
من أّن المزرعــة مزّودة بأفضل التقنيات 

الحديثة وخطوط اإلنتاج.
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تواصل شــركة داماك إحدى أبرز شــركات 
التطويــر العقــاري علــى مســتوى الشرق 
األوسط إنجاز حزمة من مشاريعها العقارية 
الفاخــرة التــي أطلقتهــا خــالل العاميــن 
الماضييــن، والحظ «البيان االقتصادي» في 
رصده لمواقع البناء في 300 مشروع تقدم 
األعمــال اإلنشائية في حزمــة من مشاريع 

الشركة.
فبينمــا يجري العمل علــى إنجاز 1000 
فيال ســكنية في مشــرع أكويا، بلغ مشروع 
باراماونت نســب إنجــاز متقدمة وينطبق 
الحــال علــى مشاريــع أخرى مثــل داماك 
هايتس وابر كريست وذا ديستنكشن. وهذا 
رصد ألبرز المشاريع قيد اإلنجاز حتى نهاية 

األسبوع الماضي معزز بالصور. 
منحت شــركة «داماك العقارية»، خمسة 
عقــود إنشــاء رئيســة حتــى اآلن في عام 
2015، بقيمــة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار 
درهــم، ومقاولين للعمل علــى مشروعيها 
التطويرييــن المترفين «أكويــا من داماك» 
و«أكويــا أوكســجين»، باإلضافــة إلى باقة 
أعمال رئيســة والتــي تشتمل علــى ثالثة 
من مشاريعها المخصصــة للشقق الفندقية 
متكاملــة الخدمــات «بريفي مــن داماك» 

و«سيليستيا» و«فانتاج».
وكانــت دامــاك فاجأت ســوق التطوير 
العقــاري بإطالق غابــة اســتوائية، وقالت 
الشركة ان دبي ستحتضن أول غابة استوائية 
في منطقة الشرق األوســط، في ظل سعي 
اإلمارة المتواصل لجذب السياحة من جميع 
أنحاء العالم. فقد أعلنت «داماك العقارية»، 
الشركــة الرائدة في مجال التطوير العقاري 
الفاخر، عن تطوير النظام البيئي االستوائي 
الجديد، ضمن مشروعهــا التطويري «أكويا 
أكســجين»، لتكون واحدة مــن أكثر نقاط 
الجذب االســتثنائية والتي تأتي في منطقة 
التجزئة والترفيه الموســعة، والتي ستكون 

بمثابة قبة للتثقيف والتعليم البيئي.

دامــاك تاورز مــن باراماونــت: مكون من 
أربعــة أبــراج، ويحتــوي أكثر مــن 1,800 
وحــدة. أحد هــذه األبراج ســيضم فندق 

باراماونت األول على مســتوى العالم الذي 
من المتوقع ان يكون المقصد األول لنجوم 

هوليوود.
 ترتبط األبراج األربعة التي تكّون داماك 
تاورز بتوقيــع باراماونت ببعضها من خالل 
منصــٍة رئيســيٍة متعددة المســتويات، مع 
باقٍة متميزٍة من أرقــى المطاعم، وصاالت 
الســينما، ومراكز الصحة البدنية، ومسابح، 
ونادي أطفال، ومتاجر يحمل كل منها عالمة 
باراماونــت المميــزة. ويشمخ كل برج من 

هذه األبراج بارتفاع يزيد على 250 متراً.
الموقع: الخليج التجاري  

النوع: شــقق فندقية فاخــرة متكاملة   
الخدمات وفندق (4 أبراج)

تقدم العمل: بلغت أعمال البناء الطابق   
23 فوق البوديوم في األبراج األربعة

دامــاك هايتس: واجهة بحرية وإطاللة على 
مرســى دبــي ونخلــة الجميرا، يقــدم برج 
دامــاك هايتــس المميز شــقق البنتهاوس، 
والدوبلكس وشــققا بغرفة نــوم واحدة أو 

اثنتين أو ثالث األكثر تميزا في المنطقة.
الموقع: دبي مارينا  
النوع: مبنى سكني  

تقــدم العمــل: بلغــت األعمــال فــي   
الطابق 63 واألعمال  الرئيسة  الحيطان 

على الواجهة تتقدم في الطابق 46

أبر كريســت: مشروع شقق فندقية تحتوي 
علــى غرفة نوم واحــدة أو اثنتين أو ثالث 
وشقق اســتديو تمتاز بالعصرية والفخامة، 

فضــًال عن التجهيــز الكامــل والخدمة على 
أعلى المستويات.

الموقع: منطقة البرج  
النوع: شــقق فندقية فاخــرة متكاملة   

الخدمات 
تقــدم العمــل: انتهــت أعمــال البناء   
للطابــق األخير واألعمال على الواجهة 

بلغت الطابق 30

أكويا من داماك: يمتد أكويا أكســجين على 
مســاحة تفــوق 55 مليون قــدم مربع من 
المســطحات الخضــراء والمورقة، ويحتوي 
علــى مضمــار فريــد مخّصــص لبطــوالت 
الغولف يتألف مــن 18 حفرة. كما يحتوي 
على منتجع صحي يحاكي البيئة الصحراوية 

ومجموعة واســعة من العقــارات الفاخرة 
تحتضنهــا المســاحات الخضراء الشاســعة. 
يضم فندقــا فاخرا بتصنيف خمســة نجوم 
يضمن الحصول على أعلى معايير الضيافة. 
توفر أكويا أكســجين أســلوب الحياة الذي 

يحيي الشغف إلى الطبيعة.
الموقع: دبي الند  

النوع: مشروع تطويري متكامل ممتد   
على مساحة 42 مليون قدم مربع

تقــدم العمل: األعمال جارية على أكثر   
مــن 1000 فيــال فــي مختلــف أرجاء 
المشــروع باإلضافــة إلــى العديد من 

شقق الغولف التي بلغت الطابق 3

ذا ديستنكشن: يبلغ ارتفاع البرج 53 طابقا 

ويقــع في منطقة البرج المرموقة في دبي، 
ويضم ذا ديســتنكشن مجموعة من الشقق 
األســتوديو، والشقق الفندقيــة ذات غرفة 
نوم واحدة وغرفتين وثالث غرف، والشقق 
العلوية أو البنتهاوس. ويتميز ذا ديستنكشن 
بمنتجع صحي فاخر ومطعم راٍق ومجموعة 
من وســائل الترفيه رفيعة المستوى والتي 

تتمتع بأرقى معايير الخدمة. 
المساحة: (غرفة نوم واحدة)  

الموقع: منطقة البرج  
النوع: شــقق فندقية فاخــرة متكاملة   

الخدمات 
تقــدم العمــل: بلغــت األعمــال فــي   
األخيــر  الطابــق  الرئيســة  الحيطــان 
واألعمــال علــى الواجهــة الخارجيــة 

الطابق 45.



ثمــة ســيارات يخلص لها عشاقهــا كما في 
قصص الحب الخالدة، وإحدى قصص عشق 
الســيارات ترويهــا كامــارو التــي تتضمن 
للهيكل  للعــام 2015 تصميمين  مجموعتها 
هما الكوبيه والمكشوفة، ويأتي ضمن هذه 

الطرازات:
 LT كامــارو كوبيه ومكشوفــة من طراز  •

بمحرك V-6 يوّلد 323 حصاناً.
 ،SS كامــارو كوبيه ومكشوفــة من طراز  •
مع محــرك V-8 ســعة 6.2 لترات قادر 

على توليد ما يصل إلى 426 حصانا.
 ،ZL1 كامارو كوبيه ومكشوفة من طراز  •
الكامــارو األكثر قوة علــى اإلطالق، من 
خــالل المحرك فائــق الشحن V-8 الذي 

يولد 580 حصانا.

يضفــي التصميم المتناســق لطرازي LT و
SS الذي تم تقديمه في العام 2014 مظهراً 
انســيابياً، مع ســلوك صارم وقوي. وتتميز 
طــرازات SS بفتحــات التهويــة على غطاء 

.ZL1 المحرك المستوحاة من طراز
التي  الفريدة  التبريد  وبسبب احتياجات 
تتطلبها ZL1 فائقة الشحن، فهي ال تشترك 
بالواجهة األمامية نفسها التي تبرز في بقية 

طرازات كامارو.
أما الواجهة الخلفية في كافة الطرازات- 
مــن ضمنهــا -ZL1 فهي تتضمــن تصميما 
منثورا ومنافذ عادم، إضافة إلى ضوء خلفي 
مؤلف مــن قطعــة واحدة. وتأتــي حزمة 
RS وكامــارو ZL بعناصر إضاءة LED في 

الخلف.
وتتوفــر حزمــة RS في طــرازات LT و

SS، وهــي تتضمن عجــالت ألمنيوم بدون 
حــواف من قيــاس 20 إنشا، وســقف بلون 
الهيكل في فئات الكوبيه، ومصابيح أمامية 

عالية الكثافة.
كما وتحتوي كامــارو ZL1 على تصميم 
ديناميكــي يوّلــد قــوة مقاومــة تضغــط 
اإلطــارات باتجــاه األرض. وتولــد كامارو 
ZL1 29 كيلــو غــرام (65 باونــد) من قوة 
المقاومــة عند ســرعة 241 كيلــو مترا في 
الساعة- بالمقارنة مع 90 كيلو غراما (200 
باونــد) من الرفع في كامــارو SS- وهو ما 

تم تعويضه من خالل زيادة قدرها 40 كيلو 
غراما من الجر الديناميكي.

تحمــل طــرازات LT المحرك V-6 ســعة 

3.6 لترات بشكل قياســي، ومن المقدر أنه 
يولد 323 حصاناً و375 نيوتن متر من عزم 
الدوران. وتساهم العديد من المزايا خفيفة 
الفوز في المحــرك بتحقيق تلك القوة، من 
ضمنها تصميم مطّور لرؤوس األســطوانات 

لمجمعــات العــادم، توّفر حوالــي 6 كيلو 
غرامــات (13 باوند) لكل محرك، بالمقارنة 

مع التصميم االعتيادي غير المطّور.
 V-8 محركين SS ويتوفــر فــي كامــارو
سعة 6.2 لترات، تتضمن L99 في الطرازات 

المجهــزة بناقــل الحركــة األوتوماتيكي، و
LS3 فــي طــرازات الناقل اليــدوي. وتبلغ 
القوة الحصانيــة للمحرك L99 400 حصان 
عنــد 5,900 دورة في الدقيقة و556 نيوتن 
متــر من عزم الــدوران عنــد 4,300 دورة 

فــي الدقيقــة. أما LS3 فيولــد 426 حصانا 
 L99 و569 نيوتن متر. وينخفض اإلنتاج في
بالمقارنــة مع LS3 بســبب نســبة الضغط 
المنخفضة نســبياً في L99 (10.4:1 مقابل 
10.7:1) والمزايا التصميمية للنظام النشط 

إلدارة الوقود.
 LSA ويدعــم محــرك الشحــن الفائــق
ســعة 6.2 لترات ســيارة كامــارو ZL1 في 
القيــادة الديناميكية في حلبات الســباقات 
وأداء الســيارة على الطرقــات، ليوّلد قوة 
تقــدر بـ 580 حصانــا و754 نيوتن متر من 
عزم الــدوران. ويســتخدم المحرك أغطية 
محّمالت سداســية القفل تعمل على شــبك 
وإقفال عمــود مرفقي من الفوالذ المصّوغ 
موجــود ضمن وحــدة األســطوانة عميقة 

الجذع.
ويمكن تجهيــز جميع طــرازات كامارو 
بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من ست 

سرعات مع أداة لنقل السرعة.
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عرضــت المبورغيني مؤخــراً أكثر من 60 
ســيارة من شــتى أنحاء العالــم في مجمع 
مارينا مول بمدينة الكويت، وهذا المعرض 
هــو النســخة الرابعة مــن هــذه الفعالية 
الســنوية المخصصــة للســيارات الثمينــة 
النــادرة واألنيقة التي تم تصنيعها فيما بين 
العــام 1900 والعــام 1975. حيث تشكلت 
لجنــة مــن محكميــن دولييــن يترأســهم 
ليوناردو فيورافانتي رئيس شرآة بينينفارينا 
اإليطاليــة لتصميــم الســيارات، واختارت 
اللجنة الســيارات الكالســيكية الفائزة في 

أربع فئات.

جاءت الســيارة المبورغينــي 350 جي تي 
إس، الوحيــدة مــن نوعهــا على مســتوى 
العالــم، وإحــدى ســيارتين مكشوفتين تم 
إنتاجهما وعرضهما فــي جناح المبورغيني 
عــام 1965 في معرض تورينو للســيارات، 
من سويســرا إلى الكويت لتفــوز بالمركز 
األول في فئتها وتحصل على لقب «السيارة 
األفضل في المعرض»، بعد أن تم تجديدها 
بشكل كامل في إيطاليا لالحتفال عام 2013 
بالذكرى الخمســين على تأســيس شــركة 
المبورغيني. كما حصلت ســيارة ميورا إس 
فــي من المملكة المتحــدة على جائزة في 

«التصميم». أما سيارة المبورغيني كاونتاش 
بي 400 المأخوذة من متحف  المبورغيني 
الخاص في ســانت أجاتا بولونيــز بإيطاليا، 
فقد كانــت مثار الكثير من االهتمام، حيث 
تركزت عليها عدســات كاميرات لعدد كبير 
دبي - البيان من عشاق هذا الطراز.    

تشهد دبــي في 19 الشهــر الجاري إطالق 
نســخة محــدودة ال تتعــدى 100 ســيارة 
من طــراز مازيراتــي كواتروبورتي زينغا، 
وذلــك بحضــور الرئيس التنفيــذي لشركة 
مازيراتي هارلد ويستر، والرئيس التنفيذي 
الرمينغليدو زينغا، وســتقام جلسة تصوير 
خاصة من قبل المصــور العالمي المشهور 
فابريزو فيري.   دبي ــ البيان

عندما أرادت أســتون مارتن ممارســة فّن 
التغّلــب علــى المســتحيل قــررت ابتكار 
ســيارة تتحدى كل ما هو تقليدي من خالل 
سيارة DBX التجريبية، التي تعمل بالطاقة 
الكهربائيــة بالكامل مع نظــام دفع رباعي، 
لترســي معنــى جديــداً لســيارات جي تي 
الفاخرة والمناســبة للرحــالت الطويلة في 
القــرن الواحد والعشرين. كمــا أّنها عملّية 
ومناســبة للحياة اليوميــة، فهي قادرة على 
اســتيعاب أربعــة أشــخاص بــكّل أريحّية، 
وتقّدم مســاحة واســعة كفاية الســتيعاب 
األمتعــة بفضل هيكلهــا الخلفّي الواســع، 
باإلضافة إلى المســاحات األمامية اإلضافية 

والمناسبة لكّل أغراض الركاب.
األصلّيــة  المــواد  فيهــا  وتســتخدم 
المكّونة من مزيــج األلمنيوم مع خطوط 
معدنيــة مصنوعة بحرفّية عاليــة لتزيّنها 
كاإلكسســوارات، أّمــا اللمســة األخيــرة 
مــع الطالء فجاءت بلون الكروم األســود 
اللؤلئــي الذي تّم اختيــاره خصيصاً لمنح 
الحقيقية،  السوداء  اللؤلؤة  السيارة مظهر 
إلــى جانب طليها بطبقــة رقيقة جداً من 

الكــروم للحصــول على ســطح منعكس 
والمع ال يمكــن الحصول عليه بواســطة 

الطالء العادي.
أمــا التصميم الداخلي للســّيارة فيشمل 
اســتخدام مواد متمّيــزة ذات معايير عالية 
لمنــح الراكــب جــواً فريــداً مــن الراحة 
والرفاهيــة، مــع تطبيــق واســع ألقمشة 
مخملية ناعمة الملمس على خالف مكونات 

السيارة األخرى الصلبة والعالية التقنية. 

وتكشــف الطبقة الملفوفــة بعناية على 
المقاعــد عن الفرش الجلــدي الفاخر، الذي 
يجعل تصميم السيارة الداخلي ينسجم مع 
تصميمها الخارجي من خالل إضافة خطوط 

رفيعة باللون الذهبي على الحواّف.

ويقــول الدكتــور آنــدي بالمــر الرئيــس 
التنفيذي لـ«أســتون مارتــن»: «إّن إطالق 

ســيارة DBX التجريبّية يعتبر تحدٍّ للوضع 
الراهــن لســيارات جي تي الفاخــرة، فهي 
تعكس تصّوراً غير بعيد المنال لعالم تكون 
فيه ســيارات جــي تي الفاخــرة والمالئمة 
للرحالت الطويلة ال تهتّم بالمظهر الخارجي 
والرفاهيــة فقــط، بل لتكون أكثــر عملّيًة، 
ولتكــون مناســبة للعائلة وصديقــًة للبيئة 

أيضاً».
وأضــاف بالمــر قائــًال: لقــد طلبت من 

فريقــي في «أســتون مارتن» أن يوّســعوا 
نطاقهــم الفكرّي وراء كّل مــا هو تقليدّي، 
أي أن يتخّيلوا مســتقبل ســيارات جي تي 
الفاخــرة بعد عــّدة أعوام، وكانت ســيارة 
DBX التجريبّية التــي ترونها هي النتيجة. 
وأضاف: «من الواضح أّنها ليســت ســيارة 
جي تي رياضّية جاهزة لإلنتاج، لكّنها جاءت 
نتيجــة تفكيــٍر جديد وعميق، لذا ســنقوم 

بطرحها في الوقت المناسب».
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أكــد معتصــم  رســالن، مديــر المبيعات 
اإلقليمــي للشــرق األوســط وإفريقيا في 
(روكــوس وايرليــس) أن اســتخدام «واي 
فــاي» في اإلمارات يعد أكثر انتشارا حيث 
تجد شــبكات واي فاي العمومية الســيما 
وســط مدينة دبي، وغيرها مــن المناطق 
العامة، وذلك تماشيا مع مبادرات المدينة 
الذكيــة فــي دبــي.  فيمــا نمت شــبكات 
المستهلك  الالسلكية في العالم وارتفعت 
بيــع  وازداد   155.6% بنســبة  إيراداتهــا 
وحداتهــا بنســبة %206.6، مقارنة بالعام 
الماضــي، بينما نمــا ريع معداتها بنســبة 
تبلــغ %100 أو أكثر فــي معظم المناطق، 
وحققــت أداًء جيــداً في منطقــة الشرق 
األوسط وإفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية، 
بنســبتي نمــو بلغتــا %479.2 و344.2%، 
على التوالي مقارنــة بالعام الماضي. الفتا 
إلــى أن روكوس وايرلس تقــدم مجموعة 
مــن الحلول األمنية التــي تتضمن وحدات 
تحكم لحماية ومنع جميع أنواع الهجمات 

الخبيثة على شبكة واي فاي. 

قال رســالن إن االتصاالت الالسلكية نمت 
فــي جميع أنحــاء العالم بشــكل كبير في  
الســنوات األخيــرة، لكن نموهــا تفاوت 
بين بلــد وآخر، ففي أســتراليا، مثًال، تفيد 
التقارير بأن اســتخدام واي فاي تضاعف 6 

مرات منذ العام 2009.
ولفــت إلى أن االنتشار يتضاعف بفضل 
تبني مفهوم المدن الذكية ونقاط واي فاي 

الســاخنة في كل مكان. وينطبق األمر ذاته 
على اإلمارات، حيث تجد شبكات واي فاي 

العمومية في كل مكان.
وأضاف: يعد وســط مدينــة دبي مثاًال 
ممتــازاً عن الســرعة الكبيــرة التي تنتشر 
فيــه شــبكات واي فــاي عبــر اإلمــارات. 
ويضــاف إلى ذلــك، أن الفنادق والمطاعم 
والجامعات وغيرهــا من األماكن ما فتئت 
تعمل على زيادة ميزانية وتطوير شــبكاتها 
الالســلكية مــن نــوع واي فاي مــن أجل 
مواجهة الطلب العــام عليها من الجمهور. 
وقالــت مؤسســة األبحــاث آي دي ســي: 
«نمــت شــبكات المســتهلك  الالســلكية 
بتقنيــة 802.11ac في جميع أنحاء العالم، 

وارتفعت إيراداتها بنسبة %155.6 وازداد 
بيع وحداتها بنسبة %206.6، مقارنة بالعام 
الماضي، بينما نما ريع معدات المســتهلك 
لتقنيــة 802.11ac بنســبة تبلغ %100 أو 
أكثــر في معظــم المناطــق، وحققت أداًء 
جيداً في منطقة الشرق األوســط وإفريقيا 
ومنطقة أمريكا الالتينية، بنسبتي نمو بلغتا 
%479.2 و%344.2، علــى التوالي مقارنة 

بالعام الماضي.». 
وقــال: «في ضــوء زيــادة الطلب على 
االتصاالت الالســلكية عبر الهواتف النقالة 
البيانات عبر  لنقل  الالســلكية  واالتصاالت 
تقنيــة واي فــاي، تبرز الحاجــة إلى حلول 
مختلفة في السوق؛ ولكل منها نقاط قوته 

ونقــاط ضعفــه، بينمــا يوفر حــل ركوس 
وســيلة ذكية للتعامل مع هوائيات متكيفة 
الموزعة  الفردية  العميــل  موجهة ألجهزة 
على طيــف الموجــات الالســلكية. وهي 
توائم عدداً كبيراً جــداً من أجهزة العمالء 
المتنوعة، لتقديم تجربة عالية الجودة من 
ناحية الخلية الالسلكية باإلضافة إلى معدل 
اإلنتاجيــة، فحــل ركوس مصمــم خصيصاً 
لتوفير اتصال أكثر اســتقراراً مع اعتمادية 

وأمن على أعلى مستوى».

أوضح رســالن أن روكوس تقدم حًال خاصاً 
لــكل قطاع بشــكل مســتقل: «ففي قطاع 

الضيافة، مثًال، يرفض أصحاب الفنادق غالباً 
تركيب بنية تحتية ســلكية جديدة لشبكة 
واي فاي أو حتى األنظمة األخرى، ويرغبون 
في االستفادة من األسالك الموجودة أصًال 
فــي الغرفة. لذلك، قدمت شــركة روكوس 
األولــى نقطة الوصول 802.11ac  متعددة 
الخدمــات ذات المبدل األولــى من نوعها 
في الغرفة التي تندمج بسهولة مع أي بيئة 
ضيافة مــن دون الدخول فــي التعقيدات 
والتكلفــة إضافيــة التــي تحتاجهــا إضافة 

األسالك الجديدة».

وأشــار إلــى ان الشركــة تقــدم مجموعة 
مــن الحلول األمنية التــي تتضمن وحدات 
تحكم لحماية ومنع جميع أنواع الهجمات 
الخبيثــة علــى شــبكة واي فــاي: «تدمج 
روكــوس فــي حلولها تقنية زيــرو آي تي، 
لربــط آمــن حقيقــي للعمــالء بالشبكات 
المحلية الالســلكية عبر مفتــاح ديناميكي 
آمــن للغاية، متفق عليه مســبقاً، ومندمج 
في أجهزة العميل. ويوجد هذا حزمة آمنة 
تسمح له باتصال آمن مع السلكية معينة».

الممتــازة  الالســلكية  التقنيــة  وقــال: 
لروكوس أثبتت جدارتها، حيث توفر درجة 
عالية من االستقرار باإلضافة إلى أنها عالية 
االعتماديــة واقتصاديــة لشبكات واي فاي 
فــي الهــواء الطلق أو داخــل القاعات من 
جميــع األحجام. وتقنيتنــا مصممة لتعمل 
في أصعــب البيئات، ولدينا محفظة كبيرة 

من المنتجات سهلة النشر واإلعداد.

طرحت شركة «إن إي سي» مع شريك 
األعمــال مجموعــة «اليوســف» خادم 
االتصاالت «يونيفيــرج اس في 9100»  
في اإلمارات واألسواق المجاورة، وذلك 
خالل حفل خاص أقيم في فندق ريحان 
روتانا بمدينة العين األســبوع الماضي. 
كما أصدرت شركة «إن إي سي» كذلك 
سلسلة األجهزة الطرفية «دي تي 400» 
و«دي تــي 800»، فضــًال عن تطبيقات 
حديثة عدة، منها اإلصدار الســابع من 

 .Business ConneCT حزمة
وقال دومنيكو دي ستيفانيسن، مدير 
أول المبيعــات لــدى شــركة «إن إي 
ســي» لحلول المشاريع فــي المنطقة: 
«إن آراء الموزعين كانت إيجابية. لقد 
حضر حفــل إطالق المنتج عــدد كبير 
من شــركاء األعمال، حيث كان واضحاً 
أن نظامنــا الجديــد تمكن مــن تجاوز 

توقعاتهم».

وتــم تصميم «إس فــي 9100» كمنصة 
اتصــاالت موحدة ومتكاملــة للشركات 
بحيث  الحجــم،  ومتوســطة  الصغيــرة 
يسهل تركيبها وإدارتها. كما أن التركيبة 
المتدرجة العالية للمنصة تزّود الشركات 

التي تضم ما بين 10 إلى 900 مستخدم 
بحلول اتصاالت قوية وبتكلفة جيدة. 

وعلق حيدر ســلمان مــن مجموعة 
اليوسف قائًال: «إن من مزايا هذا النظام 
أنه يســمح بزيادة الطاقة االســتيعابية 
مــع  مســتخدم،   900 لنحــو  للمنفــذ 
تطبيقــات للتحكم بالمشّغــل الجديد، 
وتوافر أجهزة طرفيــة جديدة وحلول 
تنقــل حديثــة. كمــا أن مزايا ســهولة 
التركيب والرســائل الفورية واألســعار 
المميزة، تجعل منه حًال رائعاً ومتكامًال 
فــي  والتوســع  المبيعــات  لزيــادة 

األسواق».

يعج الهاتف الذكي «آيدول 3 » من شــركة 
«الكاتيــل وان تتــش»  بأفضــل المكونات 
والبرامج وُمصمم بمعاونة شــركاء قادة في 
 JBL مجاالتهم. الصــوت بالهاتف من صنع
الحاصلــة على جائزة التميز، مع ســماعتين 
بواجهــة الهاتــف وتقنيــة Clari-Fi لنقاء 

الصوت، مع تقنية تعزيز األلوان.
والهاتف مــزود أيضاً بكاميــرا خلفية 1  
ميغا بيكســل مع ُمســتشعر ينتمى لهواتف 
الجيل التالي. باإلضافة لخاصية عكس وضع 
الهاتف بنســبة %100، أي أن المســتخدم 
يمكنــه أن يحمل هاتفــه بالمقلوب، حيث 

يقــوم برنامج «آيــدول 3 » بتعديل وضعه 
أوتوماتيكياً.

أفضل لقطة
تنقــل بيــن األندية في وســط المدينة. 
لقطــة ليلية بالشــارع. لقاء مــع األصدقاء 
داخــل مكان مغلق. ال تقلق، فســوف يقوم 
«آيدول 3 » بالتقاط صور مثالية. فالكاميرا 
األمامية بها زاوية رؤية واسعة (84 درجة) 
للصــور الذاتية ُتظهر جميــع األصدقاء في 
لقطة واحدة. يقوم برنامج «التركيز السريع 
علــى الوجه» بتحديد الوجــوه خالل 0.26  
ثانيــة. كمــا يقــوم الهاتف بتصويــر فيديو 
بالمدى الديناميكي العالي شــديد الوضوح 

(HDR) بسرعة  0 كادر في الثانية.  

ُيعــد الكمبيوتــر المحمــول يوغــا 3 بــرو 
مــن لينوفــو، أفضــل الحواســيب الهجينة 
أو المتحولــة التــي تالئم مختلــف الفئات 
العمرية وفقاً لتقييم الخبراء. ويمتاز الجهاز 
بنحافــٍة وخفــة ال تصدقان بســماكة 12.8 
 ( QHD) ملــم، وشاشــة رباعية الوضــوح
إلى جانب Harmony وهو برنامج لينوفو 
الحدســي الذي يوائم تفضيالت المستهلك 
عند اســتخدامه للجهاز في أيٍّ من أوضاعه 
األربعة المختلفة سواء الحاسوب المحمول 

والقائم أو الخيمة أو اللوحي.
أما لينوفو يوغا تابليت فيالئم نمط الحياة 

التكيف  النقالــة، وبفضل تقنيــة  الرقميــة 
في هــذا الجهاز فإن اكتشــاف المعلومات 
ومشاركتهايصبحان تجربة حدسية وممتعة. 
ويعمــل فــي ثالثة أوضــاع أصليــة: وضع 
اإلمســاك ووضــع اإلمالة والوضــع القائم، 
ووضع التعليق لمشاهدة المحتوى بسهولة.

 Intel د هــذا الجهــاز بالمعالج وقــد زوِّ
Atom مــا يعطــي صوتــاً وصــورة كاميرا 
أفضــل، باإلضافــة إلى مكبر صــوت أمامي 

مزدوج، وبطارية مديدة العمر.
ويأتي لينوفو يوغا تابليت 2 برو خصيصاً 
لعشــاق األفــالم، إذ يتضمن جهــاز عرض 
ل جدران المنزل إلى  ســينمائي مدمج يحوِّ

تلفزيون أو شاشة سينما.

أكــدت شــركة الفطيم لإللكترونيــات دعمها 
لألطفال المصابيــن بأعراض اضطراب التوحد 
حيــث  المــرض،  بهــذا  التوعيــة  وضــرورة 
اغتنمت الشركة إقامتها فعالية اليوم السنوي 
لإللكترونيــات، لرفــع درجة الوعــي بمرض 
التوحد بين موظفي الشركة وأفراد عائالتهم. 
وقــد نظمــت الشركــة التابعــة لمجموعــة 
الســنوية لخدمة  المبــادرة  الفطيــم، هــذه 
المجتمــع، بالتعاون مع مركز دبــي للتوحد، 
وخصصت كجزء مــن هذه المبادرة، صناديق 
تبرعــات تم وضعها في مختلف أنحاء الفطيم 
لإللكترونيــات، كذلك أقيمت فعالية ســحب 
عشوائــي، إلى جانب بيع أســاور وشــارات، 

وتيشيرتات، قام بتصنيعها يدوياً أطفال مركز 
دبي للتوحد. 

وقــال ساشــين وادوا، مديــر اإللكترونيــات، 
الفطيم: «تعتبر المبادرة فرصة لتعزيز مستوى 
وعــي الموظفين وفهمهــم ألعراض اضطراب 
التوحد، والتأكيد على ضرورة مســاعدة هذه 
الفئة من األطفال على التواصل واالندماج في 
البيئــة االجتماعية المحيطــة. ونفخر بتقديم 
الدعــم لفعاليات مركــز دبــي للتوحد الذي 
يهدف إلى الوصــول لشريحة كبيرة ومتنوعة 
مــن المجتمــع. ونخطط للمضــي قدماً بهذه 
الشراكــة، كما نتطلع إلــى دعم جهود المركز 
دبي ـ البيان من خالل مبادرات أخرى».  

أطلقــت المنــارة العالميــة للمجوهرات 
 Tirisi الفاخرة في أبوظبي حصرياً عالمة
Jewelry فــي الدولــة. وقام المؤسســان 
جوليــان روتســتن وناتاشــا زوشوســكي 
بإطــالق مجموعــات المجوهــرات التــي 
تنــدرج تحت عالمتهمــا التجارية وتشمل 
تشكيلــة واســعة مــن القالئــد الفاخرة، 
الرائعــة المرصعــة باأللماس،  والخواتــم 
 Times a Lady 3 باإلضافة إلى مجموعة
الشهيــرة وهي عبارة عن تشكيلة متنوعة 
من الخواتم المســتوحاة من أغنية ليونيل 
ريتشي، والتي تأتي مع ثالثة أحجار شــبه 

كريمة مصاغة يدوياً وقابلة للتبديل. 

وقــال وجدي عبــد الهــادي، مديــر عام 
المنــارة العالمية للمجوهــرات: «في ظل 
مجموعــة رائعــة من المجوهــرات، فهي 
تعــد العالمة التجاريــة المثاليــة لمحبي 
الموضة من الســيدات في منطقة الشرق 
األوسط، والالتي يعشقن التفاصيل والتميز 
والجمال. ويســرنا أن نكون تّجار التجزئة 
الحصرييــن Tirisi Jewelry في اإلمارات 
وأن نضيفهــا الى محفظة المنارة العالمية 
تتكــون مــن أفضل  التــي  للمجوهــرات 
30 عالمــة تجارّيــة في مجال الســاعات 
أبوظبي - البيان والمجوهرات». 
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افتتحــت أخيــراً فنــادق ومنتجعــات حيــاة 
العالميــة «فنــدق بــارك حياة فيينــا»، وهي 
المنشأة الفندقية الســابعة لعالمة بارك حياة 
التجارية في القارة األوروبية واألولى لسلسلة 

فنادق حياة العالمية في النمسا.
ويشغــل الفنــدق مبنــى تاريخيــاً كان قد 
استثمر فيما مضى كمصرف مالي، حيث أعيد 
افتتاحه تحت اســم العالمة الفندقية الشهيرة 
بــارك حياة بعــد أن خضع لعمليــات ترميم 
وتحديث شــاملة تواصلت على مدى عامين، 
تــم المحافظــة فيها علــى الطابــع التاريخي 
المعماري األصلــي للمبنى، وذلك في الوقت 
المناســب الســتقبال المســافرين من منطقة 
الخليج، الباحثيــن عن آفاق ووجهات جديدة 

من الرفاهية والعصرية. 
ويذكر أن مدينــة فيينا أضحت وعلى نحو 
متنام الوجهة السياحية المفضلة عالمياً، حيث 
أشــارت هيئة السياحة في فيينا إلى أن 12.7 
مليــون زائر من مختلف أنحــاء العالم أقاموا 
لليلة في المدينة التاريخية خالل العام 2013، 
وأظهــرت هــذه األرقام زيــادة قدرها %15 
فــي عــدد الــزوار المقيمين لليلــة من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، و6% للمســافرين 
القادمين من المملكة العربية السعودية. كما 
شــهدت الفترة بين شــهري يناير سبتمبر من 
العــام 2014 قدوم حوالــي 31,500 زائر من 
دولة اإلمارات، وأكثر من 26,000 مسافر من 
المملكة العربية السعودية، و44,200 زائر من 

دول عربية أخرى.

ويقــع فندق بارك حياة فيينا الفاخر في الحي 
الذهبــي الجديد في العاصمة فيينا، يطل على 
ســاحة آم هوف، ويزيد عمر المبنى التاريخي 
الذي يشغله على الـــ100 عام، ويشكل جزءاً 
من حــي فيينا األول، فضًال عــن كونه مدرجاً 
على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

كما يتميــز موقع الفندق بوقوعه في قلب 
حي التسوق األكثر تميزاً وعصرية في العاصمة 
فيينــا، وعلى بعــد خطوات فقط من أشــهر 
دور ومتاجر األزياء العالمية، ومنها تتشالوبن 
وكولمارت، كما أنه يبعد مســافة قصيرة عن 
أشــهر وأهم المعالم الســياحية في المدينة، 
بمــا فيهــا كاتدرائية ســانت ســتيفان، وقصر 
هوفبــرغ، وكافة النصب التاريخية والمتاحف 

التي تشتهر بها العاصمة النمساوية.
وفي هذا السياق قال مونيك ديكر، المدير 

العــام لفنــدق بارك حيــاة فيينــا: «إنه لمن 
دواعي ســرورنا أن نتمكن من افتتاح العالمة 
الفندقيــة العالمية بارك حياة في مدينة فيينا 
الثقافــي والفنــي والتاريخي،  بإرثها  الغنيــة 
إضافة إلــى تألقها وتميزها فــي عالم األناقة 
واألزيــاء. وتصب العالمــة الفندقية العالمية 
بــارك حياة اهتمامها على خلق تجارب نادرة 
وحميمــة ال تنســى، وإننا نحــرص على فتح 
أبوابنــا والترحيــب بضيوفنــا الكتشاف هذه 
الوجهة التجارية والترفيهية الجديدة، القابعة 

في قلب مدينة فيينا التاريخية».

بدوره قال بيتر نورمان، النائب األول لرئيس 
قسم االستحواذ والتطوير في أوروبا وأفريقيا 
والشرق األوســط: «احتلت مدينة فيينا قائمة 
أولوياتنا المرتبطــة بمواقع التنمية والتطوير 
إلى جانــب العديد من المدن الرئيســية في 
أوروبا الغربية التــي يقصدها ضيوفنا بوتيرة 
متنامية. وقدمت مدينة فيينا لنا فرصة ثمينة 
من خالل هذا الموقع المثالي، األمر الذي من 
شــأنه أن يتيــح لنا القدرة علــى تقديم قيمة 
طويلة األمد، وترســيخ مكانتنــا المفضلة بين 
المسافرين. ومع استمرار استراتيجية العالمة 
الفندقيــة العالمية بــارك حياة في التوســع 
ضمن العديد من المناطق الجديدة والمثيرة، 
بمــا فيهــا افتتــاح كل من فندق بــارك حياة 
نيويورك أخيــراً، وفندق بارك حيــاة زنجبار 
المقرر افتتاحه في وقت الحق من هذا العام، 
فإننا متحمســون لطرح معاييــر هذه العالمة 
الفندقية الفاخرة والملهمة في الوجهات التي 

تشكل أهمية بالغة لسياسة نمو الشركة».

يحافــظ فنــدق بارك حيــاة فيينا علــى الفن 
المعمــاري الهندســي األصيل لبنائــه، حيث 
أشــرفت علــى عمليــات تجديــده وإعــادة 
تصميمه شــركة التصميــم الداخلي «إف خي 
ســتيل الهولندية». ويضم الفندق 143 غرفة، 
منها 35 جناحاً، تتراوح مساحاتها ما بين 375 
إلــى 1,830 قدما مربعا، وتعــد من بين أكبر 
الغرف الفندقية في المدينة. هذا وقد شــكل 
كل من المبنى التاريخــي وثقافة مدينة فيينا 
مصــدر الهام لشركــة إف خي ســتيل، حيث 
اســتطاعت تصميم فندق متميــز ال مثيل له، 
وذلــك من خــالل االهتمام بــأدق التفاصيل، 
وإبــداء األهمية البالغة للــون والبنية العامة 
التي تعكــس الطبيعة المزدوجــة لبيئة هذه 

المدينة التاريخية.

للتمتــع براحة البــال والجســد، ولمعالجة 
تداعيــات التجــول ليــوم كامل فــي مركز 
مدينة فيينا، بإمــكان الضيوف الهروب إلى 
أحضان «ســبا أراني» الفاخــر، الممتد على 
مســاحة 10,000 قــدم مربع، الــذي يقدم 
جلســات عــالج وتجميــل رائــدة. وبفضل 
استخدام مســتحضرات سوداشي االسترالية 
للعنايــة بالجمال، فإن «ســبا أراني» تحلق 
بضيوفها إلى عوالم حسية وسرمدية رائعة. 
أمــا مصطلــح أراني فهو مشتــق من اللغة 
الهنغاريــة، ومعناه الذهــب، كما أنه يشير 
فــي نفس الوقــت إلى موقع الســبا، وهي 

قاعــة خزينة المصرف ســابقاً فــي المبنى. 
وتتــوزع غرف العالج والتدليك في الســبا 
على طابقين، حيث يضم ستة غرف معالجة 
واســعة، إحداها مخصصة لألزواج وملحق 
بها مرافق خاصة لتغيير الثياب واالستحمام.

 كمــا يحتضــن «ســبا أرانــي» العديد من 
المرافق األخرى التي تشمل حوض ســباحة 
بمســاحة 160 قدمــا مربعا، يقــع في قبو 
المصرف ســابقاً، وأدوات وتجهيزات خاصة 
للياقــة البدنية، التي تضم أحدث المنتجات 
عاليــة التقنية آرتيس من شــركة تكنوجيم 
العالمية، إضافة إلى منطقة منفصلة تحتوي 

على غــرف ســاونا، وحمام بخــار، وغرفة 
ســاناريوم بحرارة منخفضــة، وحمام دش 
منشط، ومنطقة راحة واســترخاء، وبإمكان 
الضيــوف مــن غير نــزالء الفنــدق التمتع 

بجميع هذه المرافق.

انطالقــاً من موقعــه المركــزي والحيوي، 
يوفــر فندق بــارك حياة فيينــا العديد من 
المؤتمرات واالجتماعات الحصرية،  مرافق 
التي تمتد على مســاحة تتجــاوز الـ8,000 
قدم مربع، والمصممة خصيصاً الســتضافة 
االجتماعــات الصغيرة، وحفالت الكوكتيل، 
وحفالت الزفاف، وحفالت العشاء، وغيرها 
الكثير من المناسبات. وقد تم تجهيز جميع 
غرف المؤتمرات بتقنيات اإلنارة الطبيعية، 
وبأحــدث المعــدات الســمعية والبصرية، 
ومكيفات الهواء المنفصلة القابلة للتعديل.  
كما تضم خمس غرف اجتماعات مجهزة . 

وبحيراتهــا  واألبيــض  األزرق  بثوبهــا 
اكتســبت والية  الصافيــة،  الكريســتالية 
بافاريا شــهرتها العالمية، واحدة من أهم 

المقاصد السياحية في أوروبا والعالم. 
 وعاصمتهــا مدينــة ميونيــخ هي حقاً 
مدينة العصور الوســطى النابضة بالحياة. 
وتتجلى بهــا عراقــة التقاليــد البافارية، 
وتتميــز بحســن ضيافتها للســياح. تزخر 
الجبليــة  والقمــم  الغامضــة،  بالغابــات 
المكسية بالجليد. إنها عملة اجتمع عليها 
وجــه اإلثارة والحيويــة، مع وجه الهدوء 
واالستجمام. فصارت ضمن قائمة التراث 
العالمي لمنظمة اليونسكو، مقدمًة عرضاً 

ثقافياً متعدد األوجه. 

تتــألأل والية بافاريــا الحرة فــي جنوب 
ألمانيا بعاصمتها ميونيخ في ثوب الجمال 
المرصــع بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة، 
وكأنهــا كتاب مصور عن الســحر الخالد. 
الرئيســية  وتأتــي علــى رأس معالمهــا 
الطبيعــة البكر، والهــواء الصحي، والثراء 
الثقافــي، ونمــط الحياة البافــاري الذي 
يســتحق وصفه بالراحة المطلقة. ســواء 
كانت مهرجانات شــعبية أو عروض أوبرا 
- فــإن قــالع العصور الوســطى، والمدن 
الصغيــرة، والقصور الفخمــة، والكنائس 
الباروكيــة تخلــق إلــى جانــب المراكز 
البافارية الكبرى، الجــو المثالي الخالب. 
إنها العراقة والحداثــة في بوتقة التناغم 

األبدي.

والرياضة  االســتجمام  عشاق  يستطيع 
التنعــم بالجنــة البافاريــة المتمثلــة في 
الكثيرة،  الكريســتالية  األنهار والبحيرات 
والحدائــق الوطنيــة، وزخــم المناطــق 
والمحميات الطبيعية، والغابات الغامضة، 
ومنحدرات زراعة عنب النبيذ، والسلسلة 
بالرومانسية،  المفعمة  الوســطى  الجبلية 
وقمــم جبــال األلب فــي ثوبهــا الملكي 
الناصــع - وصوًال إلى أعلى القمم الجبلية 
فــي ألمانيــا، إنهــا قمة تسوجشبيتســه. 

فلتســتمتع بالمناظر الطبيعيــة المتنوعة 
المنتشــرة علــى كثيــر مــن المســارات 
السياحية الفتانة، مثل طريق الرومانسية، 
وطريق القلعة، أو طريق األلب األلماني.

عدٌد ال يحصى من القرى الساحرة، ومدن 
اإلقامــة الملكيــة من العصور الوســطى، 
وبالطبــع ميونيــخ - العاصمــة البافارية 
وعاصمة نظم أحجام ورق الطباعة - يعبر 

عن شــخصية واليــة بافاريا، هــذا إضافة 
إلــى القصور الشامخــة البهية، والكنائس 
الباروكية المزركشة، واألديرة التي ترجع 
إلى القرون الوسطى، والقالع الضخمة، أما 
من حيث الشهــرة العالمية فيدور محور 
الحديث حول قصر نويشفانشتاين (الملك 
لودفيج الثاني)، وكنيسة فيز (ضمن قائمة 
التراث العالمي لمنظمة اليونســكو، مثل 
خط الليمز الدفاعي، وقلعة فورتسبورج، 

ومدينة بامبرج، وريجنسبورج). 

وفــي المجمل تحــوي بافاريا أكثر من 
100 ألــف بنــاء معماري عريــق، وعدداً 
يتجــاوز 1200 متحف، و40 مســرحاً من 
الطــراز األول، إضافة إلى عــدٍد من دور 
األوبــرا. وعــالوة على ذلك فــإن الوالية 
تشهــد العديد مــن العــروض التقليدية 
العريقــة التي تســتأثر بإعجــاب الزوار، 
 ،Oktoberfest مثــل مهرجــان ميونيــخ
الندســهوت،  فــي  الزفــاف  ومهرجــان 
الدرامية  لألنشطة  أوبرميرجاو  ومهرجان 

الممثلة آلالم المســيح، أو ســوق الطفل 
يسوع في نورنبرج. 

لكــن األمر يتطلب أكثــر من «مجرد» 
طبيعــة جميلة، وتنوع ثقافي حتى يمكن 
إثــارة هذا العدد المتزايــد عاماً بعد عام 
من المسافرين: العروض الخاصة والعامة 
في مجاالت الرفاهية، واألســر، والطبيعة 
(صيفاً وشــتاًء)، والثقافة والمدن، وفنون 
الطهي تقدم لضيوف بافاريا عرضاً متكامًال 

يعتمد عليه.



قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق 
أبوظبي لــألوراق المالية: إن إجمالي أرقام 
المســتثمرين للمؤسســات التــي أصدرها 
السوق منذ التأسيس وحتى نهاية شهر فبراير 
الماضي 5960 مؤسســة منها1863مؤسسة 
إماراتيــة ونحــو  4141 لمؤسســة أجنبية، 
وقد تم إصدار 1106 أرقام لمستثمرين من 
مؤسسات خالل عام 2014، أما منذ الترقية 
على مؤشــرات مورجان ســتنالي في مايو 
الماضي فقد تم إصدار 830 رقم مســتثمر 

لمؤسسة جديدة في السوق.

لـ«البيــان  البلوشــي فــي تصريــح  وأكــد 
االقتصادي» أن   السوق قام بإصدار 19251 
رقــم مســتثمر، خالل العــام 2014 مقارنة 
مــع 15856 رقماً في العام 2013، مشــيراً 
إلــى أن دخول المســتثمرين إلى الســوق 
تواصل منذ بداية العام الجاري، حيث جرى 
إصدار 1892 رقم مســتثمر  منها 745 رقماً 
لمســتثمرين إماراتيين و74 رقماً لمستثمر 
خليجــي، ونحــو 585 لمســتثمرين عــرب 
و488 رقماً لمستثمرين أجانب و126 رقماً 

لمستثمرين مؤسساتيين.

وقال البلوشي، إن انضمام أسواق اإلمارات 
إلى مؤشــر مورجان ســتانلي خــالل العام 
2013 يعد من أبرز اإلنجازات التي تحققت 
خالل العــام، وكان واحداً من أبرز العوامل 
التي شــجعت االســتثمارات األجنبية لرفع 

حجم اســتثماراتها في ســوق أبوظبي، إلى 
جانب آلية التداول الجديدة، التي اعتمدها 
الســوق بداية العــام الماضــي، والمتمثلة 

في احتســاب المزايدة الســعرية إلغالقات 
األســهم، واألســهم الحرة القابلــة للتداول 

الحتساب إغالق مؤشر السوق.
وفي رد على ســؤال بشــأن عمــل صانع 
الســوق قــال البلوشــي، إنه وبنــاء على 

األنظمة المتبعة والمقرة من هيئة األوراق 
المالية والسلع ســنقوم باإلعالن فوراً عن 
أية عملية بيع بالمكشــوف ينفذها صانع 
الســوق خالل الجلســة، وذلــك من خالل 
الموقــع اإللكتروني للســوق. وأضاف أن 
صانع الســوق لعب دوراً  مهماً في تعزيز 
التعامــالت وذلك رغم قصر فترة التجربة، 
مشيراً إلى أن إيجابيات هذه التجربة كانت 
واضحة للعيــان من خالل ضبــط التوازن 
فــي حركة بعض األســهم التــي اعتمدت 
ضمن قائمة عمل صانع الســوق.  وعالوة 
على ســد الفجــوة بين العــرض والطلب 
التي كانت تعد المســبب األول للتقلبات 
الحادة في الســوق، خالل الفترة الماضية 

فقد أســهم توفير خدمة صانع السوق في 
تحســن حجم الســيولة، وهو  األمر الذي 
ترتب عليه بالضرورة اســتقطاب ســيولة 
جديــدة بغــض النظر عن قيمتهــا، وذلك 
فضــًال عــن أن وجود الخدمــة  حفز بقية 
الشــركات على خوض غمار التجربة، التي 
تعد  األولى من نوعها في المنطقة.  وقال، 
نحــن نعتقــد أن صانعاً واحداً للســوق ال 
يكفي، لــذا فإننا نعمل حاليــاً على إجراء 
مفاوضات مع أربع شــركات أبدت رغبتها 
فــي ممارســة دور صانع الســوق، خالل 
الفترة المقبلــة ومازلنا في إطار الحديث 
علــى أمل أن نــرى دور هذه الشــركات 

صانعاً للسوق في القريب العاجل.

08
تنضــم الســعودية وطاجيكســتان إلى 24 
دولــة أخــرى مؤسســة للبنــك اآلســيوي 
لالســتثمار في البنيــة التحتية الذي تدعمه 
بكين. وذكر بيان علــى الموقع اإللكتروني 
لــوزارة الماليــة الصينيــة أن عــدد الدول 
المؤسســة للبنك البالغ رأســماله 50 مليار 
دوالر يرتفــع إلــى 26 دولة بعــد انضمام 
الســعودية وطاجيكستان. وقالت الصين إن 
بقية الدول المؤسســة للبنــك وافقت على 

انضمام الدولتين باإلجماع.
وجرى اإلعالن عن تدشــين البنك في بكين 
فــي أكتوبــر لكنه ال يــزال تحت اإلنشــاء. 
وقال محللون إن الواليات المتحدة تعتبره 

منافســاً للبنــك الدولــي والبنك اآلســيوي 
للتنمية اللذيــن يهمين عليهما الغرب وهو 
ما قد يقلص النفوذ االســتراتيجي األميركي 

في المنطقة.
وامتنع بعض الدول الكبرى في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي ومن بينها أستراليا وكوريا 
الجنوبية عن االنضمــام للبنك الذي يهدف 
لتقديــم قروض إلى الــدول النامية لتمويل 
مشروعات. وســتكون الصين أكبر مساهم 

في البنك بحصة تصل إلى 50%.    
 وأعلنــت الحكومــة البريطانية  أنها تعتزم 
االنضمام إلى الدول المؤسسة للبنك لتصبح 
بذلك أول دولة غربية كبرى تدعم المبادرة 

التي قامت بها بكين وتنظر إليها واشــنطن 
بسخط.

البريطاني جورج  الماليــة  وأوضح وزير 
اوزبــورن الــذي أدلى بهــذا أإلعالن أن 
بريطانيا ســتنضم اعتباراً من هذا الشهر 
إلــى المحادثــات مع الدول المؤسســة 
األخــرى بهــدف االطــالع علــى أنظمة 
شنغهاي - رويترز البنك.   

قال الدكتــور عايض العتيبــي مدير تطوير 
األنظمــة واإلجــراءات فــي الهيئــة العامة 
لالســتثمار في المملكة العربية الســعودية 
إن نظام االســتثمار األجنبي مبني على فتح 
االستثمارات بشكل عام وبنسبة تملك 100 
في المئة لألجنبي ما عدا قطاعات محدودة 
يشــترط فيهــا وجــود شــريك ســعودي. 
المهنية،  الخدمات  والقطاعات األربعة هي 
وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية 
المصارف والتأمين، واالتصاالت، إلى جانب 
األنشطة التي ال يسمح لألجنبي باالستثمار 
فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات 
الدينيــة مثــل خدمــات الحــج والعمــرة. 

وأضــاف العتيبي أن العمل قائم ومســتمر 
مــع الجهات الحكومية كافة من أجل إيجاد 
بنيــة متكاملة مــن األنظمة والتشــريعات 
لتهيئة المناخ المالئم لنمو وازدهار منشآت 
القطــاع الخــاص وكذلــك إقــرار مزيد من 
التسهيالت لتأســيس المشاريع االستثمارية 

في السعودية.
وقــال إن األنظمــة ذات العالقــة بمزاولة 
األعمال في المملكة تتماشــى مع سياسات 
االنفتاح  القائمة علــى  الدولــة االقتصادية 
والمرونة، منوهــا بالمزايا والضمانات التي 
يمنحها نظام االســتثمار األجنبي للشركات 
االستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق 

السعودية واالستثمار فيها.
ونوه مدير عام تطوير األنظمة واإلجراءات 
في الهيئة العامة لالستثمار إلى أن المملكة 
تعد مــن الدول القالئل فــي المنطقة التي 
تسمح لألجنبي بتملك مشروعه االستثماري 
بالكامــل ، مشــيرا إلى أن نظام االســتثمار 
األجنبي قائم وما زال على مبدأ فتح جميع 
األنشــطة لالستثمار وتخضع قائمة األنشطة 
المستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من 

القطاعات أمام االستثمارات األجنبية.

دفــع ارتفــاع أســعار النفط وآمــال بأن 
الحكومة ستســرع وتيرة تنفيذ برنامجها 
لإلسكان البورصة السعودية للصعود إلى 
أعلى مســتوياتها في أربعة أشــهر بينما 

تعافت سوق األسهم في مصر.

وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.3 بالمئــة إلــى 9691 نقطــة متجاوزاً 
مســتوى مقاومة فني رئيسي عند 9662 
نقطة وهو متوسط تحركاته في 200 يوم. 
وكان سهم الشــركة السعودية للصناعات 
األساسية (سابك) الداعم الرئيسي للمؤشر 
بصعوده 1.3%. وجاء ســهم دار األركان 
للتطويــر العقــاري بيــن األســهم األكثر 
تــداوًال وارتفــع 0.4% بعد إعفــاء وزير 
اإلســكان في المملكة من منصبه وهو ما 
اعتبره المستثمرون تحركاً لتسريع وتيرة 
تنفيذ برنامج اإلســكان في البالد. ورغم 
ذلك هبط ســهم جبــل للتطويــر %0.9 
وتركز الشــركة أنشطتها على مدينة مكة 
المكرمة ومن المرجح أن تكون أقل تأثراً 
بالتغييرات في سياســة الدولة في مجال 
اإلسكان. وقفز سهم البنك العربي الوطني 
3.9% بينما تراجع ســهم بنك ساب ثالثة 
بالمئة بعــد انقضاء الحق فــي توزيعات 

األرباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.7% إلــى 9641 نقطة مدعوماً باألســهم 
القيادية. وزاد ســهم البنك التجاري الدولي 
0.7%. وقال البنك إنه يتطلع لشراء أنشطة 
التجزئة المصرفية لسيتي جروب في مصر. 
وقال رئيس قسم البحوث الفنية بشركة 
أصــول لتــداول األوراق الماليــة والمحلل 
الفني إيهاب السعيد، إن البورصة المصرية، 
تستفيد من زخم االستثمارات األجنبية في 
مصــر. ويعتبر المراقبون أن االســتحواذات 
األخيــرة التــي تمت على بعض الشــركات 
المحمومة  والمنافســة  بالبورصة  المدرجة 
التي حدثت بين الشــركات العالمية للفوز 
ببعــض هذه الصفقات، من أكبر األدلة على 

إشراق البورصة المصرية الفترة القادمة.

وارتفــع مؤشــر بورصة عمــان 0.14% في 
جلسة الخميس مقارنة مع الجلسة السابقة 
ليبلغ المؤشــر القياســي المرجح باألســهم 
الحرة المتاحة للتداول مستوى 2184. وبلغ 
حجم التداول اليومي 10.5 ماليين في حين 
بلغ عدد األسهم المتداولة 10 ماليين سهم 

تم تنفيذها من خالل 3633 عقداً. 
ولدى مقارنة أســعار اإلغالق للشركات 
المتداولــة اســهمها والبالــغ عددهــا 132 
شــركة مع إغالقاتها الســابقة، تبين ان 47 
شــركة أظهرت ارتفاعاً في أســعار أسهمها، 

بينما انخفضت اســعار اســهم 36 شــركة، 
فيمــا اســتقرت اســعار اســهم 49 شــركة 
اخرى. وكانت مجموعة العصر لالســتثمار، 
المــوارد للتنميــة واالســتثمار، المحفظــة 
الوطنية لألوراق المالية، الرؤية لالستثمار، 
والمقايضة للنقل واالستثمار ابرز الشركات 
الرابحــة فيمــا كانــت األردنيــة للتعميــر 
القابضــة، المتخصصة  العامــة  المســاهمة 
للتجارة واالســتثمارات، القصور للمشاريع 
العقاريــة، المتكاملة للمشــاريع المتعددة، 
والشــراع للتطوير العقاري واالســتثمارات 

ابرز الشركات الخاسرة. 

أغلقــت مؤشــرات بورصــة الكويــت على 
هبــوط حيــث انخفــض مؤشــر كويت 15 
لألسهم القيادية 0.22% إلى 1082.3 نقطة 
كمــا هبط المؤشــر الســعري 0.09% إلى 
6514.34 نقطة. وبلغت قيمة التداوالت 14 
مليــون دينار وهي قيمــة متواضعة مقارنة 
بالمستويات التي كانت سائدة قبل اسابيع. 
وقــال نــواف الشــايع المحلــل االقتصادي 
إن بورصــة الكويــت تعاني باألســاس من 
غياب قائد للســوق يقود التداوالت ويوفر 
الســيولة. وارتفعت أســهم أغذيــة %1.4 
وبنك وربة 1.8% وبوبيان للبتروكيماويات 
1.7%. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 
1.1% ومشــاريع الكويت 1.4% والتجارية 

العقارية واحداً في المئة وايفا %2.7.



حــدد جهاز أبوظبي للمحاســبة في تقريره 
الســنوي الصادر عنه والمعنون تحت اسم 
«تقرير المحاسبة 2015»، المحاور الرئيسية 
ألجنــده عمله خالل العــام الجاري، وتضم 
نحــو 15 محــور عمل، يأتي فــي مقدمتها، 
تدقيــق البيانات الماليــة لحكومة أبوظبي 
وفق معايير دوليــة وإصدار تقرير التدقيق 
ضمــن المهلة الزمنية المحــددة في قانون 
النظــام المالي. وفحــص البيانــات المالية 
للجهات الخاضعة ألكثر من 70 جهة خاضعة 
وتقديم التوصيــات لتحصين وتوحيد طرق 
إعــداد التقارير المالية للجهــات الخاضعة 
بمــا يتفق مع طبيعة عملهــا ومع المعايير 
التزامهــا  مــدى  مــن  والتحقــق  الدوليــة 
بموازناتهــا والتأكــد مــن االلتــزام بقواعد 
أداء  الحســابات، وتقييــم  تعييــن مدققي 
إدارات التدقيق الداخلي ألكثر من 50 جهة 
خاضعة واالســتمرار في مساعدة ومساندة 
الجهات الخاضعة فــي تطوير أداء وحدات 

التدقيق الداخلي.
وقدم الجهاز كشــف حســاب بإنجازاته 
الُمتحققــة في العام الماضــي، ويجيء في 
صدارتهــا، إصدار 162 تقريــرا ضمن نواتج 
التدقيــق والفحص المالــي ومراجعة األداء 
والمخاطــر، وانضمــام الجهــاز إلى عضوية 
لجنــة الرقابــة والتفتيش التابعــة للمنتدى 
المســتقلين  التدقيــق  لمنظمــي  الدولــي 
بجانب أعضاء المنتدى من فرنســا وألمانيا 
والواليات  المتحــدة  والمملكــة  واليابــان 
الثانية  النسخة  المتحدة األميركية، وإصدار 
من قواعد تعيين مدققي الحســابات والتي 
تهــدف إلى تنظيــم عملية تعييــن مدققي 
الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة 
ألعمال الجهــاز، وعرض تجربة أبوظبي في 
العالمي  «الكونغــرس  جلســات  فعاليــات 
للمحاســبين» بدورته التاســعة عشــرة في 
العاصمة اإليطاليــة روما والذي عقد تحت 
رعاية االتحاد الدولي للمحاســبين وبحضور 
مــا يقارب 4000 مندوب من أكثر من 100 
دولــة، واعتماد مركــز أداء للتدريب التابع 
للجهاز كمركز تدريب رســمي معتمد لدى 
الســجل الوطني للتعليم المهني المســتمر 

بالواليات المتحدة األميركية.

ويأتي إصدار تقرير المحاســبة 2015، وهو 

التقريــر الســنوي الســابع لجهــاز أبوظبي 
للمحاســبة، بمثابة تأكيد على التزام الجهاز 
باتباع أعلى معايير الشــفافية والمحاســبة، 
اهتداًء بالنهج الذي اتبعه منذ تأسيســه في 
ظل قيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله. 
وتنفيذاً لرؤيته االســتراتيجية التي تتمحور 
حول دعم وتحسين التواصل والتعاون بين 
الجهات الخاضعة وتشجيع تبادل الخبرات، 
واالرتقــاء المتواصــل بأدائــه بمــا يعــزز 
مكانته كمثال يقتــدى به في تطبيق أفضل 

الممارسات الرائدة. 
وعّلــق ريــاض عبــد الرحمــن المبارك 
رئيس جهاز أبوظبي للمحاســبة على إصدار 
هذا التقرير الســنوي بتأكيده على أن هذا 
اإلصــدار يأتي بعد أيام معدودة من اختتام 
القمــة الحكومية الثالثة التي تم عقدها في 
الدولة تحت عنوان «استشــراف حكومات 
المســتقبل» والتي جرى التعرف من خاللها 
على الرؤية المستقبلية الطموحة للحكومة 
ومــا تم ويتــم إنجازه في كافــة المجاالت 

والقطاعات الحكومية.
وأضــاف قائــًال: «البد مــن الوقوف عند 
كلمة صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولــي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة الكلمة التي أرخت 
الماضي وشــهدت على الحاضر واستشرفت 
المســتقبل، حيث أكد ســموه على أن كل 
مواطــن ثروة وطنية وبناء الدولة ال يعتمد 

على الحكومة فحســب بل هو واجب على 
كل مواطــن ومقيم في الدولة، مســتذكراً 
مقولــة الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
«طيب الله ثراه»: «إن الجيل الجديد يجب 
أن يعرف كم قاســى الجيل الذي سبقه ألن 
ذلك يزيده صالبــة وصبراً وجهاداً لمواصلة 
المســيرة التي بدأها اآلبــاء واألجداد، وإن 
تماســك مجتمعنــا هــو ثروتنــا الحقيقية 

ووسيلتنا الستمرار مسيرة االزدهار».
 وشــدد المبــارك علــى التــزام جهــاز 
أبوظبي للمحاســبة برعاية الكوادر الوطنية 
الشــابة من خالل برنامج «تطوير المدققين 
اإلماراتييــن» الذي يهدف إلى المســاهمة 
في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين 
اإلماراتييــن ومســاعدتهم علــى اكتســاب 
المعرفة والمهارات الالزمة لنجاحهم ودفع 
مســيرتهم المهنية، حيث التحــق في هذا 
البرنامج منذ إنشــائه ما يزيد على خمسين 
خريجــاً إماراتيــاً، مؤكــداً أن هــذا االلتزام 
يأتي فــي إطــار تنفيذ توجيهــات صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة وبدعم من سمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب 

رئيس المجلس التنفيذي.

عرض التقرير أهم مالمح خطة عمل الجهاز 
لعام 2015، وتضم التالي: 

لحكومــة  الماليــة  البيانــات  تدقيــق   -1
أبوظبي وفــق معايير دوليــة وإصدار 
تقريــر التدقيق ضمن المهلــة الزمنية 

المحددة في قانون النظام المالي.
للجهــات  الماليــة  البيانــات  فحــص   -2
الخاضعــة ألكثر مــن 70 جهة خاضعة 
وتقديــم التوصيــات لتحصين وتوحيد 
طــرق إعداد التقاريــر المالية للجهات 
الخاضعــة بما يتفق مــع طبيعة عملها 
ومع المعاييــر الدوليــة والتحقق من 
والتأكــد  بموازناتهــا  التزامهــا  مــدى 
مــن االلتــزام بقواعد تعييــن مدققي 

الحسابات.
تقييــم أداء إدارات التدقيــق الداخلي   -3
ألكثر من 50 جهة خاضعة واالســتمرار 
الجهــات  ومســاندة  مســاعدة  فــي 
الخاضعــة فــي تطويــر أداء وحــدات 

التدقيق الداخلي.
التشــغيلية  المشــتريات  مراجعــة   -4
والرأسمالية ألكثر من 50 جهة خاضعة. 
مراجعــة عدد من الخدمــات والنواتج   -5

ذات األولوية.
وتقديــم  المحاســبة  تقاريــر  إعــداد   -6
أنظمة  مســودات  إلعــداد  المشــورة 

ولوائح الحوكمة.
فحــص البالغات المحالــة إلى الجهات   -7
والتحقيق في المخالفات التي تتكشف 
له خالل القيام بأعماله وإصدار تقارير 

الفحص الخاص.

8-معالجــة األمــور المحاســبية المعقــدة 
وتوحيد تفسير معايير التقارير المالية 
مــن خــالل «منتــدى أبوظبــي الفني 

لمعايير المحاسبة والتدقيق».
تعزيز دور اإلدارات المالية في الجهات   -9
الخاصة وإصــدار تقارير تقييم اإلدارة 

المالية.
االستمرار في تقديم المشورة للجهات   -10

الخاضعة عند الطلب.
تدعيــم وحــدة األبحــاث والمعرفــة   -11
فــي الجهاز واالســتمرار فــي التواصل 
مــع جهات محليــة وعالمية في مجال 
المحاسبة والتدقيق من خالل االلتحاق 

بعضوية الجهات المناسبة والمفيدة.
استضافة اجتماع «مجلس اإلشراف على   -12
بأبوظبــي   «PIOB المصلحة العامة - 

خالل شهر مارس 2015.
المنتدى  اجتماعــات  فــي  المشــاركة   -13
المســتقلين  التدقيق  لمنظمي  الدولي 
الجتماعــات  باإلضافــة   2015 لعــام 

المجلس االستشاري للمنتدى.
متابعــة مخرجــات «برنامــج تطويــر   -14
المدققيــن» واالســتمرار فــي إعــارة 
الموظفيــن الملتحقيــن بالبرنامج إلى 

شركات التدقيق الكبرى في العالم.
متابعة مشروع مبنى الجهاز.  -15

وعــرض التقرير عدداً مــن اإلنجازات التي 
دققهــا الجهاز خالل العــام المنصرم، وذكر 

منها التالي: 
الحكوميــة  الماليــة  البيانــات  1-تدقيــق 
لحكومــة أبوظبي وفــق معايير دولية 
وإصدار تقرير التدقيق المســتقل برأي 

«غير متحفظ».
فحــص البيانــات الماليــة لــــ73 جهة   -2
خاضعــة والتحقــق مــن مــدى التزام 
وبمتطلبــات  بموازناتهــا  الجهــات 
المعاييــر الدوليــة ومتابعــة تطبيــق 
الجهــات الخاضعــة لــ«قواعــد تعيين 

مدققي الحســابات» الصادرة بموجب 
القانون رقم 14 لسنة 2008.

تقييــم أداء إدارات التدقيــق الداخلي   -3
لــ 52 جهة خاضعة والتحقق من مدى 

كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي بها.
الخاضعة  للجهات  المشتريات  مراجعة   -4

وإصدار 22 تقريرا.
المتعلقة  والنواتج  الخدمــات  مراجعة   -5
بمدينة الشــيخ خليفة الطبية وبرنامج 
بنــاء  وبرنامــج  النوويــة  المحطــات 
واإلســكان  اإلســكانية  المشــاريع 
الحكومي وبرنامج بناء الطرق بمدينة 

العين ونظام األداء الحكومي.
إصــدار 5 تقارير لتقييم اإلدارة المالية   -6
فــي  الماليــة  اإلدارات  دور  لتعزيــز 

الجهات الخاضعة.
المشــاركة فــي اجتماعــات «المنتدى   -7
المســتقلين  التدقيق  لمنظمي  الدولي 
المجلــس  واجتماعــات   «IFAR  –

االستشاري للمنتدى.
انضمــام الجهــاز إلى عضويــة «لجنة   -8
ورشة عمل الرقابة والتفتيش» الخاصة 
التدقيق  لمنظمــي  الدولي  بالمنتــدى 
المســتقلين بجانــب أعضــاء المنتدي 
اليابــان، المملكة  من فرنســا، المانيا، 
المتحدة والواليات المتحدة األميركية. 
اللجنة مســؤولية تنظيم ورشة  تتولى 
عمل ســنوية لكافة أعضــاء الصندوق 
وذلك بهدف تبادل المعرفة ومشــاركة 
أفضل الممارسات المتعلقة بالنشاطات 
اإلشــرافية على التدقيــق وآخر نتائج 
عمليات الرقابة والتفتيش والمالحظات 

حول جودة التدقيق.
إصدار النسخة الثانية من قواعد تعيين   -9
مدققي الحســابات والتــي تهدف إلى 
تنظيم عملية تعيين مدققي الحسابات 
الخارجييــن فــي الجهــات الخاضعــة 
ألعمال الجهاز والتأكد من قيام مدققي 
الحســابات بواجباتهــم المهنيــة وفق 

أعلى معايير الجودة واألداء.

صمــم الجهــاز برامج تدريبيــة متخصصة 
بهدف المساعدة في تدريب وتأهيل عدد 
أكبر من المدققين اإلماراتيين ومساعدتهم 
على اكتســاب المعرفة والمهارات الالزمة 
لنجاحهم ودفع مســيرتهم المهنية، ويقوم 
المدققين  بــإدارة برنامج تطويــر  الجهاز 
الذي يقدم للخريجيــن اإلماراتيين الجدد 
الفرصة األسرع واألشــمل للتطور المهني 
واالنتقــال من منصب مســاعد مدقق إلى 

منصب مديــر مدققين خالل 7 ســنوات. 
وقد التحق بالبرنامج منذ نشأته 59 خريجا 
وخريجة مــن مواطني الدولــة، منهم 13 
بالبرنامج خالل  التحقــوا  خريجا وخريجة 
العام 2014.  ويوفر هذا البرنامج دورات 
تدريبيــة عمليــة وإعــارات إلــى مكاتب 
التدقيــق العالميــة األربعة الكبــرى، كما 
يقــدم البرنامــج الدعم الــالزم للحصول 
على الشــهادات المهنيــة المتخصصة في 

مجالــي المحاســبة والتدقيــق عن طريق 
البرامج التأهيلية لتأدية اختبار المحاسبين 
القانونييــن المعتمدين واختبار المدققين 

الداخليين المعتمدين.

وتطــرق التقريــر أيضــاً إلــى مبــادرات 
الجهــاز األخرى الداعمــة للتوطين، حيث 
ألــزم الجهــاز مــن خــالل قواعــد تعيين 

مدققي الحســابات الصــادرة عنه مدققي 
الحســابات الخارجييــن للجهات الخاضعة 
بــأن يتضمن فريق عمــل التدقيق موظفا 
واحــدا على األقــل من مواطنــي الدولة. 
كما أشــار التقرير في هذا الصدد عن قيام 
الجهاز خالل العام بإصدار النســخة الثانية 
مــن القواعــد والتي تنص علــى أن تقوم 
الجهات الخاضعة بتعيين مدقق الحسابات 
ســنويا من خــالل طلب عــروض خدمات 

التدقيق من أربعة مدققي حســابات على 
األقــل. ووفقاً للقواعد يحظر تعيين مدقق 
الحســابات لمدة تزيد على أربع ســنوات 
متتالية، كما يحظر تعيين مدقق الحسابات 
أو الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق إال 
بعد مضي أربع ســنوات عن آخر خدمات 
تدقيــق قدمها أي منهمــا للجهة الخاضعة 
وذلك لتعزيز استقاللية مدققي الحسابات 

في الجهات الخاضعة.

824
أفــاد تقرير جهــاز أبوظبي للمحاســبة أن 
الجهــاز أصــدر 824 تقريراً خــالل األعوام 
الخمسة الســابقة ضمن مجموعتي التدقيق 
والفحص المالي ومراجعة األداء والمخاطر 
منهــا 162 تقريــرا تم إصدارهــا خالل عام 
2014 و82 تقريــرا عن مجموعــة التدقيق 
والفحص المالــي و80 تقريرا عن مجموعة 

مراجعة األداء والمخاطر.

أفــاد تقرير جهــاز أبوظبي للمحاســبة أن 
الجهــاز - ضمــن مجموعة مراجعــة األداء 
والمخاطــر- أصدر 52 تقريــراً حول تقييم 
التدقيــق الداخلي تــم من خاللهــا تقديم 
1407 توصيات بهدف تحسين جودة أعمال 
التدقيــق الداخلــي في الجهــات الخاضعة 
لمــا لهذه األعمــال من تأثير علــى تطوير 
الرقابيــة  البيئــة  األداء وتحســين صــورة 
وتعزيز هيــكل الحوكمة للجهات الخاضعة. 
كما أصــدر الجهاز 22 تقريــرا عن مراجعة 
المشــتريات التشــغيلية والرأســمالية نتج 
عنهــا 1072 مالحظــة، باإلضافــة إلى عدد 

من تقاريــر مراجعــة الخدمــات والنواتج 
الحكوميــة المتعلقة بمدينة الشــيخ خليفة 
الطبية وبرنامج بناء محطات الطاقة النووية 
وبرنامج بناء المشــاريع اإلسكانية وبرنامج 
اإلســكان الحكومــي وبرنامج بنــاء الطرق 
بمدينــة العين ونظام األداء الحكومي. وقد 
أفصــح الجهاز عن أهــم التوصيات الواردة 
في هذه التقاريــر. وبّين التقرير أن الجهاز 
واصل من خالل مجموعة دعم المحاســبة، 
حــث الجهات الخاضعة على ضرورة تطوير 
إجراءات موثقــة ومعتمدة لتلقي البالغات 
المتعلقــة بالمخالفات الماليــة إلى جانب 

تســمية «ضابط التزام» مــن موظفي إدارة 
التدقيق الداخلي في كل جهة يكون مختصاً 
بتلقي البالغات وتسجيلها وفحصها وتقديم 
التوصيات عنها إلدارة الجهة وإخطار الجهاز 
فور اكتشــاف أية مخالفة وإرســال نســخة 
عن محاضر ونتائــج الفحص والتحقيق إلى 
الجهاز وفقا للقانون رقم (14) لسنة 2008.
وتحــدث التقريــر عــن اعتماد مركــز أداء 
للتدريــب التابــع للجهاز خــالل عام 2014 
كمركز تدريب رســمي معتمد لدى السجل 
الوطني للتعليم المهني المستمر بالواليات 

المتحدة األميركية.
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علــى  أمــس  الهنــدي  البرلمــان  صــادق 
مشــروع قانون يفتــح قطــاع التأمين في 
البــالد أمــام االســتثمارات األجنبية،  وهو 
أول قانــون يتعلق بقطــاع األعمال تطرحه 
الحكومة الجديدة التي تولت الســلطة في 
مايــو الماضي وتعهدت بإجــراء إصالحات 

اقتصادية.

وقال وزير المالية الهندي دي.إس ماليك إنه 
بموجب مشــروع القانون الذي صادق عليه 

مجلس الشــيوخ في ســاعة متأخرة مســاء 
أول من أمس، سيكون بمقدور المستثمرين 
األجانب زيادة حصتهم في شركات التأمين 
الهندية إلى 49 % مقارنة بالحد المسمـوح 

بـه سابقـاً والبالــغ 26%.

ورغم أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يمثل 
األقليــة في مجلس الشــيوخ، إال أنه حصل 
علــى تأييد حزب المؤتمر المعارض لتمرير 
القانون الذي ظــل معطًال في البرلمان منذ 
طرحه أول مرة عام 2008. وصادق مجلس 
النواب، الذي يســيطر عليه حــزب بهاراتيا 

جاناتــا علــى مشــروع  القانون األســبوع 
الماضي.

 وقال تشــاندراجيت بانرجــي رئيس اتحاد 
شــركات التأميــن الهنديــة إن رفــع الحد 
األجنبــي ســوف يســاعد في جــذب رأس 
المال الذي يحتاجه هذا القطاع بشدة على  

المدى الطويل. 
وأضاف أن تعزيز قطاع التأمين ســوف 
الضخمة  بالمتطلبــات  الوفاء  يســاعد في 
البنيــة التحتية في  لتمويــل مشــروعات 

الهند.

نما اقتصــاد إيرلندا 4.8% العــام الماضي، 
فيما تعد أســرع وتيرة نمو تســجلها دولة 
في االتحــاد األوروبي الذي يضم 28 دولة. 
وقال مكتب اإلحصــاءات المركزي إن نمو 
االقتصاد يرجع إلى النمو القوي في قطاعي 
الزراعــة واالتصــاالت، باإلضافــة إلى نمو 

الطلب المحلي بنسبة %3.5. 

جــاء معدل نمو2 االقتصاد العام الماضي 
كأعلــى معدل تســجله ايرلنــدا منذ 2007  

وهو مــا يعكــس  تعافي االقتصــاد نتيجة 
التي  والتضحيــات  الحكوميــة  السياســات 
قدمهــا الشعــب األيرلندي بحســب وزير 

المالية ميشيل  نونان. 
وقــال نونــان إن هــذا النمــو يؤكد أن  
ايرلنــدا حققت أســرع نمــو اقتصادي في 
االتحــاد  األوروبــي عــام 2014. وأضــاف 
توازنــاً  أكثــر  اآلن  االقتصــادي  النمــو  أن 
والصادرات تساهم فيه بعد  تحسن قدرتها 
التنافسية في حين يساهم االقتصاد المحلي 
حاليــاً بطريقة إيجابيــة أيضاً، مشيــراً إلى 
أن الحكومــة تعتــزم اتخــاذ مجموعة من 
اإلجــراءات  الرامية إلى تحفيز النمو وخلق 

الوظائف الجديدة.

ويعد معدل النمو أقــل من توقعات البنك 
المركزي بنمو االقتصاد بنسبة %5.1. 

وكان البنك قد رفع من توقعاته بالنسبة 
لنمــو االقتصاد هذا العام إلى 3.7 % مطلع 
هــذا الشهر، وأرجع  ذلــك إلى تنامي زخم 

االنتعاش االقتصادي. 
وفي الوقت نفسه حذر البنك من أن نمو 
الصــادرات حالياً يبدو عامــًال مؤقتاً، مشيراً 
إلى أن القوة الحقيقية لتعافي االقتصاد أقل 

مما تشير إليه نتائج العام الماضي.

 –

 ســجلت األســواق العالميــة ارتفاعــات 
جماعيــة أمــس، بعــد أن وجــدت دعماً 
فــي تدفقات ماليــة جديدة مــن برنامج 
التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي 

األوروبي.

فــي طوكيو صعد مؤشــر نيكاي لألســهم 
اليابانية  إلى مســتوى جديــد هو األعلى 
فــي 15 عامــاً مســجًال خامــس مكاســبه 
األســبوعية على التوالي مع ارتفاع ســهم 
فانوك كورب لتصنيع الروبوتات الصناعية 
13 % بدعــم مــن تقرير عــن أن الشركة 
ســتدرس زيــادة توزيعاتها وإعادة شــراء 
أســهم. وزاد مؤشــر نيكاي القياســي 1.4 
% ليغلــق عند 19254.25 نقطة مســجًال 
أعلى مســتوى إغالق له منذ أبريل 2000. 
وعلى مدى األســبوع ارتفع المؤشــر 1.5 

% متقدما لألسبوع الخامس على التوالي. 
وشــكل ســهم فانــوك ذو الثقــل نحو 50 
% من مكاســب نيــكاي بالنقاط إذ أضاف 
إليه 124.57 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس 
األوســع نطاقا 0.9 % إلى 1560.33 نقطة 
ليســجل ثامن مكاســبه األســبوعية على 
التوالــي ويالمــس أعلى مســتوى له في 
ســبع ســنوات. وتقدم مؤشــر جيه . بي . 
اكــس - نيكي 400 بنســبة 1% ليصل إلى 

14201.70 نقطة.   

 وعلــى ذات المنــوال ارتفعــت األســهم 
األوروبية ليســجل مؤشــر داكس األلماني 
أطول موجة مكاســب أسبوعية منذ 1998 
مع تزايد مراهنات المتعاملين على تعافي 

االقتصاد في أوروبا. 
وقــادت االتجــاه الصعــودي للســوق 
القطاعــات المتأثــرة باالقتصــاد المحلي 
واليورو الذي بلغ أدنى مســتوياته في 12 

عامــاً أمام الــدوالر. وارتفعت مؤشــرات 
قطاع الســيارات وقطاع الســفر والترفيه 
وقطاع العقارات بنسب تراوحت بين 0.6 
% و0.7%. وزاد مؤشــر يوروفرست 300 
ألسهم الشركات األوروبية الكبرى 0.1 % 

إلى 1575.89 نقطة. 

 وارتفعــت األســهم األميركية مرتدة عن 
جلســتين من الخســائر بدعــم من تراجع 
الدوالر ومكاسب ألسهم القطاع المصرفي. 
وزاد مؤشــر داو جونز الصناعي في جلسة 
التداول في بورصة وول ستريت   259.83 
نقطة أو ما يعادل 1.47% عند 17895.22 
نقطــة بينمــا صعد مؤشــر ســتاندرد اند 
بورز500 األوســع نطاقــاً 25.71 نقطة أو 
1.26 % ليغلــق علــى 2065.95 نقطــة. 
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب 
عليــه اســهم التكنولوجيا مرتفعــاً 43.35 

نقطة أو 0.89 % عند 4893.29 نقطة.

وزاد سعر الذهب فوق 1150 دوالراً لألوقية 
مع تراجع الدوالر بعد موجة صعود كبيرة 
لكن المعدن ســجل نحو ســادس خسائره 
األسبوعية في سبعة أسابيع بفعل مخاوف 
مــن رفع أســعار الفائدة األميركيــة قريباً. 
وزاد ســعر الذهب في المعامالت الفورية 
0.5 % إلى 1159.30 دوالراً لألوقية بعدما 
نزل على مدى تســع جلســات متتالية في 
أطول موجة خسائر له منذ أغسطس 1973 

حين تراجع عشرة أيام متتالية.
وانخفــض المعدن األصفــر نحو 0.6 % 
في األســبوع الماضي بعد أن ســجل أدنى 
مستوياته في أكثر من ثالثة أشهر 1147.10 
دوالراً يــوم األربعاء. وتضــرر الذهب منذ 
صــدور تقريــر أفضــل مــن المتوقــع عن 
الوظائــف األميركية في األســبوع الماضي 
عــزز التكهنــات بــأن مجلــس االحتياطي 
االتحادي األميركي ســيرفع أسعار الفائدة 
قريباً. وعادة ما يقوض رفع أســعار الفائدة 

جاذبيــة األصــول التي ال تــدر فائدة مثل 
المعدن النفيس. 

ومما زاد من المخــاوف صعود الدوالر 
الذي قفز إلى أعلى مســتوياته في نحو 12 
عاماً هذا األســبوع قبل أن تتوقف مكاسبه 
بســبب عمليــات جنــي أربــاح. ويضعف 
صعود الدوالر من جاذبية الذهب باعتباره 
مالذاً آمناً ويجعله أعلى تكلفة على حائزي 

العمالت األخرى.
وتضــررت معــادن نفيســة أخــرى إذ 
ســجلت الفضة  ثاني خســائرها األسبوعية 
على التوالي بينما ســجل البالديوم  أضعف 
أداء أســبوعي منــذ منتصــف ينايــر. أما 
البالتين الذي نزل إلى أدنى مستوياته منذ 
2009 فتكبد ســابع خسائره األسبوعية في 
ثمانية أســابيع. وزاد ســعر الفضة 0.1 % 
إلى 15.6 دوالراً لألوقيــة وارتفع البالتين 
0.6 % إلــى 1117.7 دوالراً لألوقيــة بينما 
صعــد البالديوم 0.7 % إلى 793.45 دوالراً 

لألوقية.
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تراجع فائض البنــك المركزي األلماني في 
2014 إلــى 2.95 مليار يورو وهو أقل مما 
حققــه عــام 2013 وذلك بســبب انخفاض 

الفوائد 
البنكية. وأوضــح البنك في فرانكفورت أن 
الفائض الــذي حققه خالل العــام الماضي 
تراجع نتيجة قرار البنك المركزي األوروبي 
خفض ســعر الفائــدة إلى مســتويات غير 
مســبوقة.  وقال ينس فايدمان رئيس البنك 
المركزي األلمانــي إن األرباح جاءت خالل 
العام الماضي أقل من العام الســابق بسبب 
انخفــاض عائــدات الفائدة علــى اإلقراض، 

مضيفاً أن انخفاض أســعار الفائدة ســيؤثر 
أيضاً على أرباح العام الحالي.

 يذكــر أن الفائض المالــي للبنك المركزي 
األلمانــي تــم تحويله بالكامــل إلى وزارة 
الماليــة. وفي الوقت نفســه أبدى فايدمان 
تفاؤله بآفاق االقتصاد األلماني، مشيراً إلى 
أن انخفاض أســعار النفــط وضعف اليورو 
ســيعزز النمــو.  ويتوقــع البنــك المركزي 
األلمانــي نمــو اقتصاد ألمانيا خــالل العام 
الحالــي بمعدل 1.5% مــن إجمالي الناتج 
المحلي مقابل توقعاته الســابقة التي كانت 
تبلغ 1% فقط.  فرانكفورت - د ب 

تعتزم شركة صناعة الســاعات السويسرية 
العمالقة "ســواتش" تزويد ساعاتها بخاصية 
الدفع اإللكتروني، حســبما أعلنت الشركة 
بعد ثالثة أيام من تقديم شركة أبل لساعتها 

«أبل ووتش».
 وقال الرئيس التنفيذي للشركة نيك هايك 
فــي بلــدة كورجيومنــت السويســرية إن 
«سواتش»، أكبر مجموعة لصناعة الساعات 
في العالم، ســتتعاون مع شــركة البطاقات 
المصرفيــة الصينيــة «يونيون بــاي» وأحد 
البنوك السويسرية وإحدى شركات بطاقات 

االئتمان.

 توظيف التكنولوجيا 
 وتريد ســواتش، مثلها مثــل أبل، توظيف 
تكنولوجيــا االتصــال قريــب المــدى التي 
يجري بالفعل اســتخدامها مــن أجل الدفع 
ببطاقــة االئتمان دون تماس. غير أن هايك 
أوضح أن شركته ليست لديها خطط لتطوير 
هاتف معصم مصغر. وستطرح ساعة «أبل 
ووتش»، التي ستكون مرتبطة بأجهزة اآلي 
فون للمســتخدمين وســتكون قادرة على 
الرد علــى المكالمات الهاتفيــة، للبيع في 
األسواق في 24 أبريل.       برلين - د ب أ
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الســعودية  "كيــان"  شــركة  مــددت 
الصيانــة  أعمــال  فتــرة  للبتروكيماويــات 
بمجمعهــا  األوليفينــات  مصنــع  فــي 
للبتروكيماويــات في الجبيــل بعد اكتشاف 

خلل فني.
وقالــت الشركة في بيان الــى البورصة إن 
من المتوقع إصالح الخلل في غضون عشرة 
أيام. وأضافت إن االثر المالي المتوقع لهذا 
الخلــل إضافة إلى خلل فني تم اكتشافه في 
وحــدة أخرى يبلــغ 310 ماليين ريال (83 

مليون دوالر) باألسعار الحالية.
وهذا أعلى بكثير من تكلفة أعمال الصيانة 

األصليــة التــي توقعتها الشركــة بنحو 62 
مليــون ريال حينما أعلنــت الشهر الماضي 
أن مصنع األوليفينات سيغلق من األول من 

فبراير لحوالي خمسة أسابيع.
وفي ذلــك الوقت قالت كيان -وهي إحدى 
وحــدات الشركــة الســعودية للصناعــات 
األساسية ســابك- إن التأثير سيتم تعويضه 
مــن مخزوناتهــا ومن وحــدات أخرى في 
ســابك. وقالــت الشركــة: تــم االنتهاء من 
أعمــال الصيانة وفق الجدول الزمني المعد 
وعند البدء في عمليات التشغيل الستعادة 
اإلنتاج للمســتوى المعتاد تبين وجود خلل 

فني في مصنــع األولفينات مما اســتدعى 
تمديد فترة الصيانة. وســيترتب على ذلك 
توقــف مؤقت لمصنع البولــي اثيلين عالي 
الكثافــة ومصنــع البولي اثيليــن منخفض 
الكثافــة وانخفاض اإلنتاج بمصنع جاليكول 
اإلثيليــن ومصنــع البولــي بروبيلين والتي 
يتــم تزويدهــا بالمواد الالزمــة من مصنع 
دبي -  رويترز األولفينات.  

ســيحصل الرئيس التنفيــذي لشركة رويال 
داتش شل النفطية العمالقة بن فان بيوردن 
على أجــر إجمالي 24.2 مليــون يورو، أي 
نحــو 26 مليــون دوالر عــن العــام 2014، 
ليصبــح واحداً من أعلى الرؤســاء أجراً في 
الشركات المدرجة على المؤشــر فايننشال 
تايمز 100 البريطاني، بالرغم من االنخفاض 

الحاد ألسعار النفط العام الماضي. 
وقالت الشركة، إن إجمالي دخل فان يوردن 
يشمــل 5.6 ماليين يورو كونه راتباً شــهرياً 
ومكافآت وأســهماً، إضافة إلى مســتحقات 

التقاعد، وبنود أخرى.

وعنــد حســاب دخل بيــوردن فــي 2014 
بالجنيه االسترليني يصبح ثاني أعلى رئيس 
تنفيــذي أجراً في الشــركات المدرجة على 
البريطاني،  المؤشــر فايننشال تايمــز 100 
بعد مارتن سوريل الرئيس التنفيذي لشركة 
دبليو.بي.بــي، الذي حقق دخًال إجمالياً في 
2013 بلغ 29.8 مليون جنيه استرليني وفقاً 

لبيانات مركز هاي باي لألبحاث.
وارتفع إجمالي أجر سايمون هنري المدير 
المالي لشل 46 في المئة في 2014 مقارنة 
مــع دخلــه في العام الســابق إلــى 6.485 

ماليين يورو.

وعين بيوردن رئيساً تنفيذياً لشل في األول 
من يناير  2014. وقد يجدد مســتوى األجر 
انخفضت  بعدما  المســتثمرين،  احتجاجات 
أرباح الســهم في 2014 نحو 8.5 في المئة 
إلى 2.38 دوالر للسهم.  لندن- رويترز

 ارتبكت أسواق النفط أمس ونزل سعر خام 
برنــت عن 57 دوالراً للبرميل بعد أن قالت 
وكالــة الطاقة الدوليــة إن تخمة المعروض 
العالمــي تتزايــد فــي ظل عــدم ظهور أي 
عالمات علــى تباطؤ إنتاج النفط األميركي. 
وتراجع سعر مزيج برنت في العقود اآلجلة 
تســليم أبريل 30 ســنتاً إلى 56.78 دوالراً 
للبرميل. وانخفض ســعر الخام الخفيف 20 

سنتاً إلى 46.85 دوالراً للبرميل.

وذكرت وكالة الطاقة أن الطاقة االحتياطية 
لتخزيــن الخــام في الواليــات المتحدة قد 
تنفد قريبا مما يفــرض مزيداً من الضغوط 
النزوليــة على األســعار. وأضافت أن هذه 
العملية ستســتمر حتى النصــف الثاني من 
2015 علــى األقل. وكانــت أنباء عن اتفاق 

مبدئــي إلنهاء إضراب ينظمــه بعض عمال 
المصافــي في الواليات المتحدة ســاهمت 
في دعم األســعار نظراً ألنه قد يساعد على 
زيادة الطلب على الخــام للتكرير في أكبر 
مســتهلك للنفط في العالم. وأثر اإلضراب 
العمالــي األكبر لعمــال المصافي األميركية 
فــي 35 عامــا علــى نحو 20 % مــن طاقة 
التكرير في الواليــات المتحدة بما حد من 

اإلنتاج.
وقــد يقلص االتفــاق مخزونــات الخام 
األميركية التي قفزت األسبوع الماضي إلى 
أعلى مســتوياتها في مثل هــذا الوقت من 
الســنة منــذ أكثر مــن 80 عامــاً. ويراقب 
المستثمرون أيضا التطورات في ليبيا حيث 
توقف 75 % من اإلنتاج بســبب القتال بين 

فصائل مسلحة متنافسة.   

مــن جهة أخــرى رفعــت وكالــة الطاقة 

الدوليــة توقعاتهــا لنمو الطلــب العالمي 
علــى النفــط فــي 2015 بواقــع 75 ألف 
برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا ليصل 
متوسط الطلب هذا العام إلى 93.5 مليون 
برميــل يوميــا. وقالت الوكالــة في تقرير 
شــهري إن عالمــات مؤقتة علــى تعافي 
الطلب ظهرت مع بدايــة العام. وأضافت 
أن الواليــات المتحدة ربمــا تنفد طاقتها 
االحتياطية لتخزين الخام بما يضع ضغوطاً 

نزولية إضافية على األسعار.  

قال مســؤول كبير بوزارة النفــط العراقية 
إن الشــركات النفطيــة اقترحت تخفيضات 
بمئــات الماليين من الدوالرات في اإلنفاق 
علــى أنشطة التطويــر في العــراق بعدما 
أبلغتهــم بغــداد أن هبوط أســعار النفط 
وحربهــا ضــد تنظيم داعــش يجعالن دفع 
المســتحقات أكثــر صعوبة. وفي سلســلة 

خطابات ارســلت إلى شــركات مثل رويال 
داتــش شــل وإكســون موبيــل   أوضحت 
وزارة النفط الحاجة إلى تغييرات لمواجهة 
«الهبوط الحاد الســريع في أســعار النفط 

الخام».
وأدى انخفــاض أســعار النفــط إلى أقل 
مــن 60 دوالراً للبرميــل مــن 115 دوالراً 
فــي يونيو إلــى تراجع إيــرادات الحكومة 
فــي العراق ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في 
منظمــة أوبك في الوقت الــذي يواجه فيه 
أزمة اقتصادية جراء ســيطرة تنظيم داعش 
على محافظات في الشمال والغرب وزيادة 
اإلنفــاق لتمويل العمليات العســكرية ضد 

التنظيم.
 وقال متحدث باســم بي.بي إن الشركة 
تجري محادثات منتظمة وســرية مع بغداد 
حــول تطوير حقــل الرميلة الذي يســتمر 

العمل فيه بشكل عادي.
وقال متحدث باسم لوك أويل إن الشركة 

تلقت خطاباً من العراق يطلب إرجاء جميع 
الجديــدة أو خفض  التطويــر  مشروعــات 
األعمــال فــي 2015 مضيفا «نحــن ندرس 
ذلك». ويجري تطوير مشروع غرب القرنة 
وفقــا للجــدول الزمني المقــرر وال يوجد 

تغيير في الخطط حتى اآلن.
وامتنعــت إكســون التي تقــود عمليات 

تطوير غرب القرنة عن التعقيب.
وقال رئيســها التنفيذي ركس تيلرســون 
األســبوع الماضــي إنــه يجــري محادثات 
مع بغــداد حول إعادة صياغــة االتفاقيات 
النفطيــة لمســاعدة الحكومة علــى الوفاء 

بالتزاماتها المالية.
وتحصــل الشركات العالميــة التي تعمل 
في حقول النفط في جنوب العراق بموجب 
عقــود الخدمة على رســوم ثابتــة بالدوالر 
مقابل الكميــات اإلضافية التي تنتجها وهو 
ما أدى إلى تضخم مســتحقاتها لدى بغداد 

مع هبوط إيراداتها من النفط.











ســيتنامى الوقت المســتنفد الذي يقضيه المســتهلكون على شــبكة 
اإلنترنت، ســواء عن طريق الهاتــف المحمول، أو الكمبيوتر اللوحي، 
أو الكمبيوتــر، بشــكل مطــرد. لــذا، يتوجــب على مقدمــي خدمة 
االتصــاالت التركيز على طرح أســعار جديدة، والوصول إلى البيانات 
الجديدة. كما يتوجب عليهم أيضاً العمل على تحسين واقع الخدمات 
الحاليــة التي يقدمونها، مع التركيــز على إيجاد تجارب ثرية وغامرة 
ومتخصصــة بدرجة أكبر، لزيــادة أعداد عمالئهم. ومع تطور ونضوج 
سوق تطبيقات الهواتف المحمولة، سيتوجب على مطوري تطبيقات 
الهواتف المحمولة التركيز على مستوى تسويق وشفافية تطبيقاتهم، 

كي يتمكنوا من الحفاظ على عمالئهم.

املصدر: مؤسسة «جارترن»

إعداد: بشار باغ    غرافيك: أسيل الخلييل

تواصل حركة البيانات املتنقلة منوها الكبري املكون من خانتني خالل العام 2015، ويأيت ذلك يف ظل تسارع تطور التقنيات ووسائط االتصال 
واتساع االرتباط مع شبكة االنرتنت، إضافة إىل منو أعداد مستخدمي الهواتف املتحركة بشكل عام والذكية بشكل خاص.

% 59
تتوقع شبكة جارترن أن تنمو حركة البيانات حول العامل 

بنسبة 59 % خالل العام الجاري

% 45.7
تشري توقعات مؤسسة «جارترن» إىل منو اتصاالت الجيل الثالث 

3G من الشبكات الالسلكية بنسبة 45.7 % عىل الصعيد العاملي 
خالل العام 2015، ونسبة النمو الكبرية هذه ما هي إال دليل 

 3G حي عىل مدى أهمية وطول العمر االفرتايض للجيل الثالث
من الشبكات الالسلكية.

سيشكل بث مقاطع الفيديو بالهواتف املحمولة أكرث من 
60 % من حركة البيانات يف العام 2018

% 60
يأيت ارتفاع معدل حركة البيانات بدفع من 
3 عوامل أساسية تتمثل يف طرح الشبكات 
األحدث واألرسع قيد االستخدام، وارتفاع 

عدد مستخدمي هذه الشبكات، وتوفري 
الهواتف املحمولة املرتبطة بالشبكات 

 4G 3 والرابعG الالسلكية من الجيل الثالث
بأسعار معقولة ويف متناول الجميع.

.5
53 %59 %71 %80 %نسب النمو 

19 32.5 51.8 79.5

2013             2014           2015            2016

يؤدي استخدام تطبيق 
FaceTime للمكاملات 

املرئية ملدة خمس دقائق 
عرب الجيل الثالث 3G من الشبكات الالسلكية 

إىل استهالك حوايل 15 ميغابايت من البيانات، 
وهي كمية صغرية نوعاً ما، لكن بوجود عدد 
كبري من املستخدمني، فإن حجم االستهالك 

اإلجاميل سيكون كبرياً جداً. 

تطبيقات الفيديو بالهواتف املحمولة ستشكل أكرب 
دافع لنمو حركة البيانات املتنقلة، فالبيانات التي 
جمعناها من مختلف مستويات مقدمي خدمات 
الهواتف املحمولة تشري إىل أن تطبيقات الفيديو 

بالهواتف املحمولة تولد 50 باملئة من إجاميل 
البيانات املتنقلة، كام أننا نتوقع أن يشكل بث 

مقاطع الفيديو أكرث من %60 من حركة البيانات 
املتنقلة بحلول العام 2018، وذلك مع تنامي 

عدد مقاطع الفيديو التي يشاهدها 
املستهلكون، ويقومون برفعها.

تشري التوقعات إىل أن نصف اتصاالت الهواتف 
املحمولة يف أمريكا الشاملية ستستخدم الجيل الرابع 4G من 
الشبكات الالسلكية، بينام لن تتعدى نسبة مستخدمي الجيل 
الرابع 4G من الشبكات الالسلكية يف منطقة الرشق األوسط 

وأفريقيا الـ3.5 باملئة فقط من إجاميل املستخدمني يف 
املنطقة، وذلك مع بحلول العام 2018. 

سيستهلك كل 
مستخدم ميلك هاتف 

ذيك مرتبط مع الجيل الرابع 4G من 
الشبكات الالسلكية حوايل 5.5 
غيغابايت من البيانات شهرياً 

بحلول العام 2018، وهو كمية 
تزيد بثالث مرات عام يستهلكه 
مستخدم الهاتف الذيك املرتبط 

مع الجيل الثالث 3G من 
الشبكات الالسلكية.

ة لك الال كات الش
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على الرغم من كون شريحة 
األثرياء والمعتمدين األوائل 
المســتخدمين  التقليديين، 
واألجهزة  للتقنيــات  الرواد 
شــريحة  أن  إال  الجديــدة، 
ثــراًء  األقــل  الشبــاب 
تســتثمر تطبيقات الهواتف 
المحمولــة بشكل أكبر. كما 
أن شــريحة الشبــاب األكثر 
ومحتوى  لتطبيقــات  قبوالً 
ستتطلب  المحملة  الهواتف 
مــن مطــوري التطبيقــات 
لمعالجة  تقنياتهــم  ضبــط 
فئــات  بيــن  االختالفــات 
فــإن  لــذا،  المســتخدمين. 
صعباً  ســيكون  المســتقبل 
خدمة  مقدمي  إلى  بالنسبة 
ومطوري   CSPs االتصاالت 
تطبيقات الهواتف المحمولة 
الذين قــرروا عدم تحديث 
المستخدم  تجارب  مستوى 
التــي يقدمونهــا من خالل 
خدماتهــم ومنتجاتهــم. أما 
مقدمــو  فهــم  الفائــزون، 
 CSPs االتصــاالت  خدمــة 
الهواتف  ومطورو تطبيقات 
المحمولة القادرون، وبشكل 
مطالب  تلبية  علــى  مثالي، 
المرتبطــة  المســتهلكين 
من  كبيرة  أحجام  باستهالك 
البيانات، مــع الحفاظ على 

هوامش أرباحهم.
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