
ف����ازت اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية 
بجائزة “أفضل صفقة تأجير في العام” 
م��ن “إيرالين إيكونوميكس” ف��ي حفل 
توزيع اجل��وائ��ز املقام في دبلن في 21 
يناير، وإض��اف��ة إل��ى ه��ذه اجل��ائ��زة، فاز 
الناقل الوطني التركي بجائزة “أفضل 
تأجير ط��ائ��رة ضريبي ف��ي العام” من 
“جلوبال ترانسبورت فاينانس” في 
حفل توزيع اجلوائز الذي أقيم في لندن 
في 31 يناير، وذلك عن متويلها لطائرة 
“B777-Freighter” اجلديدة الذي 
أجرته في نوفمبر 2018، مببلغ 110 
مليون يورو، حيث تعتبر هيكلية الصفقة 
تأجيراً ضريبياً فرنسياً مبتكراً ومركباً 

وفريداً من نوعه.
وف���ي ت��ع��ل��ي��ٍق ع��ل��ى ال���ف���وز بهاتني 
اجلائزتني، قال املدير املالي في اخلطوط 
اجلوية التركية، م��راد شكر: “قبل كل 
شيء، أود أن أشكر ‘إيرالين إيكونوميكس‘ 
و‘جلوبال ترانسبورت فاينانس‘ بالنيابة 

عن أسرة اخلطوط اجلوية التركية على 
تكرمينا بهاتني اجلائزتني املرموقتني، 
نحن سعيدون باحلصول على اجلائزتني 
اللتني تعكسان التقدم ال��ذي نحققه في 
مجال متويل ال��ط��ائ��رات، خصوصاً في 
السنوات األخيرة. سنستمر بالعمل على 
حتقيق امل��زي��د م��ن التحسن ف��ي أدائ��ن��ا، 
الذي مت تكرميه باجلوائز مرات كثيرة، 
ونحن فخورون كذلك بالسمعة العاملية 
اجليدة وقيمة العالمة التجارية للخطوط 

اجلوية التركية في الوقت احلالي”.
وق����ام ب��ن��ك “كريدي أجريكول” 
االستثماري التجاري، أحد أكبر البنوك 
الفرنسية، بتصميم هيكلية الصفقة 
بحيث حت��ق��ق التسهيالت الضريبية 
 ”ICBC“ وتؤمن القرض املقدم من شركة
احملدودة للتأجير املالي، الشركة الفرعية 
ألح��د أكبر البنوك الصينية، وأدى ذلك 
لتمويل منخفض التكلفة للحصول 
على الطائرة موضوع الصفقة. وكانت 

اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ت��رك��ي��ة ق��د دخلت 
السوق الصينية في 2016، محققة منواً 
ثابتاً فيها مع متويل بلغ 1.3 مليار دوالر 
أمريكي حتى اليوم، كما فّوضت بنوكاً 
صينية ومقرضني آخرين باحلصول على 
14 طائرة أخرى في 2019 بقيمة تصل 

إلى 750 مليون دوالر أمريكي.
ومت تكرمي اخلطوط اجلوية التركية 
على مناذجها املالية املبتكرة واألول��ى 
م��ن ن��وع��ه��ا ب��ع��دة ج��وائ��ز م��ن “جينز 
ت��ران��س��ب��ورت فاينانس”، و”جلوبال 
ت��ران��س��ب��ورت فاينانس”، و”إيرالين 
و”إيرفاينانس  إيكونوميكس”، 
جورنال”، و”بوندز، لونز أن��د صكوك 
تركيا”، وذل��ك بفضل مناذجها املالية 
املقدمة منذ ع��ام 2008، حيث توجت 
اخلطوط التركية جناحها في هذا املجال 
ب�23 جائزة خاصة بتمويل الطائرات في 
السنوات العشر املاضية حلصولها على 

15 مليار دوالر.

ضمن جوائز »رواد الطيران العامليون الـ100«

»اخلطوط التركية« تفوز بجائزة »أفضل صفقة تأجير في العام«

2018 خالل السنة املالية 

منو صافي أرباح »إعمار مولز« بنسبة
2.230 مليار درهم 7 باملئة إلى   

أعلنت “إعمار مولز”، شركة مراكز التسوق 
والتجزئة املدرجة في سوق دبي املالي حتت 
الرمز )EMAARMALLS( والتي متتلك 
“إعمار العقارية” )املدرجة في سوق دبي 
املالي حتت الرمز EMAAR( حصة األغلبية 
فيها، عن حتقيق صافي أرباح بقيمة 2.230 
مليار درهم )607 مليون دوالر( خالل السنة 
املالية 2018، بنمو نسبته 7 باملئة مقارنة 
بصافي أرب��اح 2017 البالغ 2.086 مليار 
درهم )568 مليون دوالر(. ووصلت إيرادات 
السنة املالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم 
)1.210 مليار دوالر(، بنمو نسبته 23 باملئة 
مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليار 

درهم )988 مليون دوالر(. 
وواص��ل��ت “إعمار مولز” حتقيق منو في 
صافي األرباح من ربع إلى آخر، مع تسجيلها 
لصافي أرباح بقيمة 591 مليون درهم )161 
مليون دوالر( خالل الربع الرابع )أكتوبر إلى 
ديسمبر( من عام 2018، بنمو نسبته 10 باملئة 
مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث )يوليو إلى 
سبتمبر( والبالغ 537 مليون دره��م )146 
مليون دوالر(. وحققت “إعمار مولز” خالل 
الربع الرابع من 2018 إيرادات بقيمة 1.214 
مليار درهم )331 مليون دوالر(، بنمو نسبته 
8 باملئة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 
2018 والتي بلغت 1.129 مليار درهم )307 

مليون دوالر(. 
وتعتبر “إعمار مولز” من أكبر مشغلي 
مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 مليون قدم 
مربعة م��ن املساحات املخصصة للتأجير، 
وحافظت الشركة على معدالت إشغال قوية 
بلغت 93 باملئة ضمن جميع أصولها: “دبي 
مول” و”دبي مارينا مول” و”سوق البحار” 
و”مجمع الذهب واألملاس” إضافة إلى مراكز 

التسوق الكائنة ضمن املجمعات السكنية. 
واستقبلت مراكز التسوق باملجمل 136 مليون 
زائر في 2018، بنمو نسبته 5 باملئة مقارنة 
بعدد الزوار في 2017 والذي بلغ 130 مليون 

زائر. 
بهذه املناسبة ق��ال محمد العبار، رئيس 
مجلس إدارة “إعمار العقارية”: “يشهد قطاع 
مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في 
املرحلة الراهنة، وال شك بأن األداء الناجح 
ل� ’إعمار مولز‘ خالل عام 2018 هو انعكاس 
للركائز االقتصادية القوية التي تنعم بها دبي، 
باإلضافة إلى االفتتاح الناجح لتوسعة منطقة 
األزياء ’فاشن أڤنيو‘. وسنواصل بذل كل جهد 
ممكن للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية 
االقتصادية الوطنية، من خالل االستثمار في 
أصولنا لتقدمي جتارب تسعد املقيمني والزوار 
القادمني إلى دبي من كافة أنحاء العالم على 

حد س��واء. وجنحت ’إعمار مولز‘ في تبوء 
مكانة رائدة بفضل استثماراتها املستمرة في 
املفاهيم املبتكرة واخل��ي��ارات اجلديدة التي 

تالقي تطلعات اجليل اجلديد من العمالء”. 
ومن جانبه قال باتريك بوسكيه-شافان، 
الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار مولز”: 
“تعكس النجاحات املتواصلة التي يحققها 
’دبي مول‘ – الذي احتفلنا العام املاضي مبرور 
10 سنوات على افتتاحه- القيمة املضافة التي 
تقدمها الشركة لقطاع جت��ارة التجزئة في 
املنطقة. ويواصل فريقنا التركيز على تقدمي 
جتارب استثنائية للعمالء، بالتزامن مع تنفيذ 
خطط التوسع الطموحة التي ال تقتصر على 
تطوير األصول اجلديدة عاملية املستوى، بل 
وتتضمن تعزيز  استراتيجيات التسويق 
املتكاملة والتحول الرقمي التي توفر قيمة أكبر 

ألصحاب املصلحة على املدى الطويل”. 

استالم اجلائزة

»فورس بوينت« توسع 
تواجدها في الشرق األوسط

أعلنت »ف��ورس بوينت«، عن 
افتتاح مركز جديد للبيانات في 
دب��ي وال���ذي سيوفر أم��ن متقدم 
على شبكة اإلن��ت��رن��ت، وسرعة 
ف��ي نقل البيانات للعمالء في 
منطقة الشرق األوس��ط. وميثل 
م��رك��ز البيانات اجل��دي��د أح��دث 
اس��ت��ث��م��ارات »ف���ورس بوينت« 
في املنطقة، حيث سيوفر خدمة 
ف���ورس بوينت ألم��ن البيانات 
السحابية للمؤسسات التي 
تسعى لالستفادة من اخلدمات 

السحابية اآلمنة داخل الدولة.
وي��ت��ي��ح م��رك��ز ب��ي��ان��ات دب��ي 

للعمالء داخل دولة اإلم��ارات العربية املتحدة واملناطق احمليطة بها 
إمكانية تلقي نتائج شبكة اإلنترنت بسرعة أكبر. كما يلبي املوقع 
اجلديد الطلب من املؤسسات في القطاعني العام واخلاص التي تتعامل 
مع املعلومات احلساسة وتفضل تواجد احملتوى على مقربة من مواقع 
عملها. كذلك، سيساعد اجلمع بني احلد األدنى من زمن االستجابة، مع 
الوصول احمللي للبيانات ودعم جميع آليات االتصال، مثل االتصال 
عبر الوكيل واالتصال املباشر، في تعزيز العروض األمنية التي 

توفرها »فورس بوينت« في املنطقة. 
ق��ال محمود سامي إبراهيم، نائب رئيس اإلقليمي في املناطق 
الناشئة »فورس بوينت«: “ميثل افتتاح مركز البيانات إجناز آخر 
كبير في مسيرة استثمارات »فورس بوينت« املتواصلة في املنطقة، 
وذلك في الوقت الذي تشهد فيه أعمالها انتشاراً على مستوى العالم. 
إن مشهد األمن اإللكتروني في الشرق األوسط يشهد حالياً تغييرات 
جذرية إلى جانب التحوالت الكبيرة التي تشهدها متطلبات العمالء، 
ومن املؤكد أن »فورس بوينت« لديها القدرة على توفير حلول أمنية 
متقدمة تلبي هذه املتطلبات وتتجاوزها، وتساهم في حتصني العمالء 

من مختلف الصناعات ضد الهجمات املتطورة”.

محمود سامي

خسائر »إيفــا« تتراجع
64 باملئة في الربع الرابع

أظهرت البيانات املالية لشركة االستشارات املالية 
الدولية “إيف��ا”، املدرجة ببورصتي الكويت ودبي، 
تراجع خسائر الربع الرابع من العام املاضي بنسبة 

%63.8 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، أمس  
اخلميس، بلغت خسارة الفترة 3.52 مليون دينار 
)11.62 مليون دوالر(؛ مقابل خسارة الفترة املماثلة 
من ع��ام 2017 بقيمة 9.72 مليون دينار )32.07 

مليون دوالر(.
وبلغت خسائر الشركة في العام املاضي 14.84 
مليون دينار؛ مقابل خسائر بقيمة 11.03 مليون 
دينار في عام 2017، بارتفاع في اخلسائر بنسبة 

.34.5%
وأوضحت “إيف��ا” أنها قامت خالل العام املاضي 
ببيع جزئي لشركات تابعة نتج عنه خسارة مببلغ 
6.82 مليون دينار، وقامت املجموعة ببيع استثمارها 
في CVP بخسارة بلغت 591.2 ألف دينار. كما 
قامت ببيع استثمارها ف��ي Miax بخسارة تبلغ 

787.25 ألف دينار.
وحققت “إيف��ا”خسائر بقيمة 11.32 مليون 
دينار في التسعة أشهر األولى بالعام املاضي؛ مقابل 
خسائر بنحو 1.46 مليون دينار للفترة نفسها من 

عام 2017، بارتفاع في اخلسائر بنسبة 675.3%.
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»املركزي املاليزي«: منو 
االقتصاد يسجل تباطؤِا بنسبة 

4.7 باملئة العام املاضي

قال البنك املركزي املاليزي أمس اخلميس ان النمو االقتصادي في 
ماليزيا شهد العام املاضي تباطؤا بنسبة 7ر4 في املئة مقارنة بنسبة 
9ر5 في املئة عام 2017 وذلك بعد ان حقق الناجت احمللي االجمالي 

منوا بنسبة 7ر4 في املئة خالل الربع الرابع من العام املاضي.
واوضحت محافظة البنك املركزي املاليزي نور شمسية يونس في 
تصريح صحفي ان منو االقتصاد املاليزي بنسبة 7ر4 في املئة العام 
املاضي كان مدعوما باالنشطة املرنة للقطاع اخلاص وسط تعطل 

مؤقت في االمدادات.
واش��ارت الى انه في الربع الرابع من العام املاضي ظل القطاع 
اخل��اص ه��و احمل��رك الرئيسي للنمو االق��ت��ص��ادي ف��ي ح��ني ساهم 
انتعاش الصادرات من السلع واخلدمات في النمو االيجابي لصافي 

الصادرات.
وذكرت يونس ان منو قطاع اخلدمات كان مدفوعا باستمرار قوة 
االنفاق االستهالكي ال سيما في قطاع التجزئة في حني ظل النمو في 
قطاع التصنيع مدفوعا بااللكترونيات والكهرباء واملجاالت ذات 
الصلة باملستهلكني. ولفتت الى انخفاض التضخم الرئيسي الى نسبة 
3ر0 في املئة خالل الربع الرابع من العام املاضي مقارنة بنسبة 5ر0 
في املئة خالل الربع الثالث من نفس العام موضحة ان تنفيذ ضريبة 
املبيعات واخلدمات اثر بشكل عام على انخفاض التضخم الرئيسي 

خالل هذا الربع.

أقامت ورش عمل تثقيفية حول التقنيات 
الكفيلة بتحويل األفكار اإلبداعية إلى واقع

»دل إي إم سي« تختتم 
مشاركتها في أسبوع 

2019 الشارقة لالبتكار 
اختتمت شركة 
“دل إي إم سي” 
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي 
أس��ب��وع الشارقة 
ل��الب��ت��ك��ار، ال���ذي 
ي��ن��درج ف��ي إط��ار 
االح�����ت�����ف�����االت 
ال��وط��ن��ي��ة بشهر 
اإلمارات لالبتكار، 
امل��ب��ادرة الوطنية 
إل����ى ت���ه���دف إل��ى 
تشجيع استدامة 
ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار 
وحتسني القدرات 
اإلب���داع���ي���ة على 

املستوى الوطني. وانصّب تركيز أسبوع الشارقة 
لالبتكار، الذي انطلقت فعالياته في 8 فبراير 2019 
واستمرت حتى 14 فبراير في قاعة املدينة اجلامعية 
بالشارقة، على مجاالت التقنية احلديثة والرعاية 
الصحية وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة والتعليم واخل��دم��ات 
اللوجستية واالستدامة والنقل، كما سلّط الضوء على 
املشاركة التعاونية والتآزرية بني اجلهات احلكومية 

والُسلُطات التعليمية وشركات القطاع اخلاص.
وعقد مسؤولون من شركة “دل إي إم سي” ورش 
عمل متعّمقة حول الذكاء االصطناعي وتعّلم اآلالت 
وتقنيات إنترنت األشياء، استضافت طلبة جامعيني 
وأعضاء من هيئات التدريس، وأبرزوا خاللها الطرق 
املتنوعة التي ميكن عبرها للتقنية أن تساعد اجلهات 
املعنية في دول��ة اإلم��ارات على إنشاء مجتمع رقمي 
ع��ال��ي اإلنتاجية وق��ائ��م على املعرفة يتسم بشّدة 
التنافس واحل��رص على اإلب��داع. كما تضمنت ورش 
العمل هذه مناقشات حول حاالت االستخدام الواقعية 
التي تعمل على إحداث التحّول املنشود في القطاعات 
في أرجاء العالم ومشاركة اآلخرين أفضل املمارسات 

التخصصية.
وبهذه املناسبة، قال ف��ادي رشماني، تنفيذي أول 
ومدير عام شركة “دل إي إم سي” في دولة اإلمارات، 
إن��ه ينبغي جلميع املعنيني م��ن اجل��ه��ات صاحبة 
املصلحة، فضاًل ع��ن السكان م��ن م��واط��ن ومقيمني، 
املساهمة في دعم القدرات الوطنية ومتكينها، في ضوء 
التقدم الذي حترزه دولة اإلمارات في مسيرتها الرامية 
إلى أن تصبح في طليعة التحّول. وأض��اف: “نفخر 
في “دل إي إم سي” بدعم هذا احل��راك احلاصل على 
املستوى الوطني من خالل مشاركة اجلميع خبراتنا 
في مجاالت التقنية سريعة النمو، ومساعدة البالد على 
حتقيق االرتقاء املنشود في مكانتها كي تصبح اقتصاداً 

قائماً على االبتكار”.
وُتظهر مشاركة “دل إي إم سي” في هذه املبادرة 
التزامها الراسخ بالعمل على سّد الفجوة املتزايدة في 
املهارات التقنية، التي تعّد حجر زاوية مهماً في تعزيز 

االبتكار وبناء املستقبل الرقمي.

فادي رشماني

4 أشهر مدة االتفاقية مع »سيكو« »جي إف إتش«: 
ق��ال��ت مجموعة ج��ي إف إت��ش امل��ال��ي��ة إن 
اتفاقية توفير السيولة مع “سيكو” ستبدأ 
من تاريخ 18 فبراير 2019، وستكون سارية 
حتى 28 مايو 2019، منوهًة بأن أي متديد 
إض��اف��ي سيكون خ��اض��ع��اً مل��واف��ق��ة اجلهات 

الرقابية.
وأض��اف��ت املجموعة ف��ي بيان س��وق دبي 
املالي أن��ه وفقاً لشروط االتفاقية، سيكون 
التفويض خاضعاً حلد ال يزيد على %3 من 
إجمالي األسهم املصدرة، كما سيكون خاضعاً 
للحد اإلجمالي القتناء أسهم اخلزينة عند 

..7%
وأش����ارت إل���ى أن احل��س��اب ال���ذي سيتم 
االحتفاظ به لدى “سيكو” سيشمل مخزوناً 
م��ن األس��ه��م بعدد 55.87 مليون سهم، كما 
سيتم إيداع مبلغ 20 مليون درهم القتناء مزيد 

من األسهم.
وأض��اف��ت أن م��خ��زون األس��ه��م وال��ودائ��ع 
النقدية سيتم اقتناؤها م��ن خ��الل برنامج 

املجموعة احلالي إلعادة شراء األسهم.
 وأعلنت مجموعة جي إف إتش املالية  منذ 
أي��ام عن تعيينها “سيكو” )البنك اإلقليمي 
العامل في مجال إدارة األص��ول والوساطة 
وص��ن��اع��ة ال��س��وق واخل���دم���ات املصرفية 
االستثمارية( كموفر سيولة أسهم املجموعة 

في سوق دبي املالي.
وأوضح بيان املجموعة لسوق دبي املالي 
أن هذا التعيني جاء بعد احلصول على موافقة 
إدارة ومراقبة أسواق املال مبصرف البحرين 

املركزي وسوق دبي املالي.
وق��ررت مجموعة جي إف إتش املالية في 

أكتوبر املاضي إنهاء اتفاقية توفير السيولة 
مع شركة “الرمز كابيتال”، مشيرة إلى أن ذلك 
يعود لبرنامجها املستمر إلعادة شراء األسهم 

في األسواق.
وأش����ارت إل��ى أن��ه��ا حصلت على جميع 
املوافقات الالزمة إلنهاء االتفاقية املذكورة، 
وسوف تعتبر منتهية بدءاً من يوم 26 نوفمبر 

.2018
 وقامت مجموعة جي إف إتش املالية في 
نهاية أب��ري��ل امل��اض��ي بتعيني شركة الرمز 
كابيتال موفراً للسيولة على أسهمها في سوق 

دبي املالي.
وأش��ارت حينها إل��ى أن��ه مت تعيني شركة 
“الرمز كابيتال”، بعد أن مت احلصول على 

موافقة مصرف البحرين امل��رك��زي وس��وق 
دبي املالي. وأعلن سوق دبي املالي في أبريل 
2017 عن تدشني خدمة توفير السيولة، التي 
تتيح ملصدري األوراق املالية تكليف الشركات 
املرخصة بتقدمي اخلدمة لتوفير السيولة 
على ورقة مالية بعينها؛ مما يسهم في زيادة 
مستويات السيولة وحتقيق ال��ت��وازن بني 

العرض والطلب.
وق��ام السوق في ذات املوعد بالترخيص 
لكٍل من شركتي ُشعاع كابيتال إنترناشيونال، 
والرمز كابيتال كصانعي سوق لتقدمي خدمة 
توفير السيولة؛ استناداً إلى قرار مجلس إدارة 
هيئة األوراق املالية والسلع رقم 49 لسنة 

2012 بشأن نظام توفير السيولة.

متعاملون يتابعون األسعار بقاعة سوق دبي املالي

400 ألف دينار أرباح »إعادة التأمني« الفصلية
أظهرت البيانات املالية لشركة إعادة التأمني الكويتية ارتفاع أرباح 

الربع الرابع من العام املاضي بنسبة %43.4 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، أمس  اخلميس، بلغت 
أرباح الفترة 400 ألف دينار )1.32 مليون دوالر(؛ مقابل أرباح الفترة 

املماثلة من عام 2017 بقيمة 279 ألف دينار )920.6 ألف دوالر(.
وبلغت أرباح الشركة في العام املاضي 3.37 مليون دينار؛ مقابل 

أرب��اح بقيمة 3.06 مليون دينار في عام 2017، بارتفاع في األرباح 
بنسبة 10.1%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع األرباح السنوية يعود 
إلى زيادة صافي األقساط املُكتسبة، وارتفاع إيرادات االستثمار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد ، بتوزيع أرباح 
نقدية للعام املاضي بنسبة %5 من القيمة االسمية للسهم بواقع 5 فلوس 

لكل سهم، بقيمة تبلغ 891 ألف دينار.
كما أوص��ى مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة عن العام املاضي 

بنسبة %6 من رأس املال بواقع 6 أسهم لكل 100 سهم.
كانت أرباح “اإلعادة” ارتفعت %6.8 في التسعة أشهر األولى من 
العام املاضي، لتصل إلى 2.97 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 2.78 

مليون دينار للفترة املماثلة من عام 2017.


