
حققت دب��ي لالستثمار، الشركة الرائدة 
متعددة األنشطة االستثمارية واملدرجة في 
س��وق دب��ي املالي، من��ًوا مضطرًدا في قطاع 
الصناعات، حيث ارت��ف��ع إجمالي أصولها 
الصناعية إلى 3.05 مليار درهم، أي ما ميثل 
٪19 م��ن إجمالي أص��ول الشركة البالغة 
قيمتها 16.11 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 

.2016
وال ت��زال أنشطة التصنيع ف��ي الشركة 
تلعب دوًرا رئيسًيا في منو قطاع الصناعة 
والصناعات التحويلية ف��ي جميع أنحاء 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، مع تسجيل 
شركاتها في هذا القطاع مساهمة قوية في 
الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي. وارتفع 
إجمالي اإلي���رادات من األنشطة الصناعية 
لدبي لالستثمار إلى 1.57 مليار دره��م في 
العام 2016، بزيادة قدرها ٪15 مقارنة مع 

1.36 مليار درهم في العام 2015.
وحت��ت��ل ال��ش��رك��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة ل��دب��ي 
ل��الس��ت��ث��م��ار م��رك��ز ال���ص���دارة ف��ي معرض 
الصناعة 2017 الذي يقام بالتزامن مع القمة 
العاملية للصناعة والتصنيع ف��ي جامعة 
باريس السوربون بأبوظبي، وتشارك في 
استضافتها حكومة اإلمارات العربية املتحدة 
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

“يونيدو”.
وقال خالد بن كلبان، العضو املنتدب وكبير 
املسؤولني التنفيذيني في دب��ي لالستثمار: 
“تعد األنشطة الصناعية أحد مجاالت التركيز 

األساسية في دبي لالستثمار، وشهدت في 
اآلونة األخيرة منًوا قوًيا في زخمها، خاصة 
في قطاعات مواد البناء والصلب واألملنيوم. 
وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قطاع 
الصناعات في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
منذ أواخ���ر التسعينيات، فقد متكنت دبي 
لالستثمار من تسجيل مساهمة كبيرة في 
الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي للبالد. 
وع��الوة على ذل��ك، أعطت الشركة األولوية 

لبعض الصناعات التي تدعم 
“رؤية اإلمارات 2021” و “استراتيجية 
دب��ي الصناعية”، اللتني تشكالن ركيزتني 
أساسيتني خلططنا الرامية لتحقيق النمو 

املستدام”.
وأض����اف: “ ن��رغ��ب ف��ي دب��ي لالستثمار 
بتعزيز التزامنا جتاه قطاع الصناعات من 
خالل مجموعة قوية من املشاريع املستقبلية 
التي سنركز عليها خالل مشاركتنا في القمة 
العاملية للصناعة في أبوظبي. وتشكل هذه 
القمة دليالً على الدور املتزايد لدولة اإلمارات 
لبناء اق��ت��ص��اد ع��امل��ي ق��ائ��م على املعرفة، 
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي س��الس��ل القيمة العاملية، 

وضمان مستقبل مستدام لألجيال القادمة”.
وتتناغم هذه القمة مع التركيز القوي على 
قطاع الصناعات، حيث أعلنت وزارة االقتصاد 
في اإلمارات أن الدولة تتطلع إلى زيادة حصة 
الناجت احمللي اإلجمالي لقطاع الصناعات من 
11 باملئة حالًيا إلى 20 باملئة في العام 2021 

و 25 باملئة في العام 2025.
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مؤشر املناخ االقتصادي 
بأملانيا يسجل أعلى 

6 سنوات ارتفاع له منذ 
اظهر تقرير اقتصادي امل��ان��ي أمس 
االثنني ان مؤشر املناخ االقتصادي في 
املانيا ان سجل اعلى ارتفاع له منذ يوليو 
من عام 2011 بعد سجل 3ر112 نقطة 

في مارس اجلاري مقارنة بشهر فبراير.
وق���ال التقرير ال��ص��ادر ع��ن املعهد 
االملاني للدراسات االقتصادية )ايفو( ان 
مؤشر املناخ االقتصادي باملانيا ارتفع 
من 1ر111 نقطة في شهر فبراير املاضي 
ال��ى 3ر112 نقطة في م��ارس اجل��اري 

ليسجل افضل منو له منذ ست سنوات.
واض��اف��ت التقرير ان “ الشركات 
الكبيرة واملتوسطة التي شملها املسح 
اكدت ان التطور االيجابي الذي تشهده 
اع��م��ال��ه��ا ف��ي م���ارس اجل����اري ال ي��زال 
مستمرا االمر الذي يشمل كذلك توقعاتها 

لالشهر املقبلة”.
ويشهد االقتصاد االملاني منذ سنوات 
من��وا مستقرا تتراوح نسبته ما بني 1 
و2 في املئة رغم ازمة الديون في منطقة 

اليورو وتباطؤ منو االقتصاد العاملي.

الدوالر يهبط ألقل مستوى 
4 أشهر بعد إخفاق خطة  في 

ترامب للرعاية الصحية
نزل الدوالر األمريكي إلى أقل مستوى 
في أربعة أشهر مقابل سلة من العمالت 
أمس االثنني مع تنامي املخاوف بشأن 
زي���ادة اإلن��ف��اق ال��ع��امل��ي ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة في ظل إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بعد أن فشل في مترير 
مشروع قانون إلص��الح نظام الرعاية 

الصحية.
ون���زل ال����دوالر 0.5 ف��ي امل��ئ��ة خالل 
ي��وم االث��ن��ني مقابل سلة م��ن العمالت 
الرئيسية تستخدم لقياس قوته على 
نطاق أوس��ع. وسجل املؤشر 99.038 
وه��و أق��ل مستوى منذ ما بعد انتخاب 
ترامب بثالثة أي��ام في نوفمبر تشرين 

الثاني.
ومقابل العملة اليابانية نزل الدوالر 
أكثر م��ن واح��د ف��ي املئة إل��ى 110.15 
ي��ن وه��و أق��ل مستوى منذ 18 نوفمبر 
تشرين الثاني وسجل في أحدت تعامالت 
110.20 ين. وسجل الفرنك السويسري 
،وهو من عمالت املالذ اآلمن أيضا، أعلى 

مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر.
وبلغ اليورو 1.0874 دوالر وهو أعلى 
مستوى منذ الثامن من ديسمبر كانون 
األول. وسجل االسترليني أفضل أداء 
بني العشر عمالت الكبرى مقابل الدوالر 
العام احلالي وسجل أعلى مستوى في 

سبعة أسابيع عند 1.2580 دوالر.

»نوليدج بالس« تزّود الكوادر الوطنية باملهارات الالزمة لقيادة فرق االتصال في مؤسساتهم

»هيل آند نولتون ستراتيجيز« 
تطلق األكادميية التدريبية لالتصال املؤسسي

أطلقت هيل آن��د نولتون ستراتيجيز، األكادميية 
التدريبية لالتصال املؤسسي »نوليدج بالس« من أجل 
املساهمة في إيجاد احللول الالزمة لتنمية قدرات االتصال 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وتستهدف “نوليدج بالس” في املقام األول الكوادر 
الوطنية، وذل��ك استجابًة لتوجه احلكومات نحو دفع 
عجلة التوطني وتنمية املهارات احمللية وسّد هذه الفجوة 
عن طريق نقل ال��ق��درات. وتوفر األكادميية مجموعة 
واسعة من مناذج التدريب املعتمدة باللغتني العربية 
واإلنكليزية في العديد من املوضوعات، مثل التدريب 
اإلعالمي والتواصل الداخلي وإدارة األزمات واالتصال 

الرقمي واإلبداعي.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أّن ب��ن��اء ال��ق��درات يتحّقق عبر 
نظام “البناء والتشغيل ونقل القدرات”، حيث ينضّم 
املستشارون املتخّصصون إلى فريق االتصال املؤسسي 
لدى العميل ويعملون جنباً إلى جنب مع فريق العمل 
الداخلي لتسهيل النقل السريع للقدرات واملعرفة من 

خالل التدريب والتوجيه اليومي.

وقد طّبقت هيل آند نولتون هذا النموذج بنجاح وعلى 
نطاق واس��ع ل��دى الهيئات احلكومية واملؤسسات في 
جميع أنحاء املنطقة، حيث أّن��ه ميّد اإلدارات باملهارات 
واألدوات التقنية الالزمة لقيادة فريق االتصال التسويقي 

بصورة متكاملة.
وتعليقاً على إط��الق “نوليدج بالس”، ق��ال بشار 
القاضي الرئيس التنفيذي لهيل آند نولتون ستراتيجيز 
في الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا وتركيا: “منطقة 
ال��ش��رق األوس���ط ت��ض��ّم نسبة عالية م��ن الشباب في 
تركيبتها السكانية، كما أّن املنطقة متر مبرحلة حتول 
كبير ف��ي جغرافيتها السياسية، األم��ر ال��ذي يضعها 
أم��ام ض��رورة ملحة لتطوير طريقة تواصل احلكومات 

والشركات مع جمهورها.”
وأضاف القاضي: “نوليدج بالس متنح اجليل اجلديد 
من القادة املهارات األساسية التي يحتاجونها للتواصل 
في بيئة األعمال احلديثة، وتوفر لهم جتربة حقيقية 
وأدوات عملية للتأقلم واالزده��ار في املشهد االتصالي 

احلديث.”

وفي دراسة حديثة بعنوان “تقرير القادة – مستقبل 
االتصال احلكومي” ضمت قادة حكوميني من 40 دولة، 
بينها دول من املنطقة، وأجرتها مجموعة “دبليو بي بي” 
التي تنتمي إليها هيل آند نولتون ستراتيجيز، أظهرت 
النتائج أّن %57 من املشاركني في االستطالع يحملون 
شهادة املاجستير أو أعلى، إال أّن غالبّيتهم غير مدربني 

على نحو مالئم ملواجهة حتديات االتصال.
وت��اب��ع ال��ق��اض��ي: »نعيش ف��ي ف��ت��رة م��ن التحوالت 
والعوملة واالضطرابات، ما يعني أّن احلاجة اليوم إلى 
االتصال احلكومي الفّعال إلشراك أصحاب املصلحة أكبر 
من أي وقت مضى، وخاصًة في ظل التكنولوجيا التي تثير 
قوة الناس. فإلى جانب التشريع والتنظيم والضرائب، 
يعتبر االتصال أحد العناصر املهمة للحكومة، لكنه كثيراً 
ما يعتبر خدمة تكتيكية مشتركة، عوضاً عن كونه وظيفة 
استراتيجية في تنفيذ السياسات، ومن هنا تستهدف 

»نوليدج بالس« سّد هذه الثغرة.«
وتعتمد “نوليدج بالس” على سمعة هيل آند نولتون 
ستراتيجيز املمتدة ألكثر من 30 عاماً في استشارات 

االتصال وتنمية املهارات ونقل املعرفة في منطقة الشرق 
األوس���ط للعالمات التجارية وال��ش��رك��ات واجل��ه��ات 
احلكومية، وذلك لتزويد قادة الغد باملهارات الالزمة في 
حتليل البيانات الرقمية وتصنيف أصحاب املصلحة 

ومدى تفاعل املواطنني.

بشار القاضي

مشاركة فاعلة لشركات التصنيع التابعة لدبي لالستثمار في القمة العاملية للصناعة والتصنيع

3.05 مليار درهم أصول »دبي لالستثمار« في قطاع الصناعات تنمو إلى 

أحد أنشطة شركة دبي لالستثمار

2030 3 تريليونات دوالر بحلول  اإلنفاق العاملي على التعليم يحتاج إلى  في ختام اجتماعات املجلس باملدينة املنورة

م��ل��ي��ون   715 ي��ع��ت��م��د  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة«  »اإلس����الم����ي 
ضمن فعاليات »امل��ن��ت��دى العاملي دوالر لتمويل مشروعات جديدة

اخل��ام��س للتعليم وامل���ه���ارات« ال��ذي 
أقيم في دبي يومي 18 و19 من شهر 
مارس احلالي، حتدثت جوليا جيالرد، 
رئيسة مجلس إدارة هيئة »الشراكة 
العاملية من أجل التعليم«، عن حّق كّل 
طفل في العالم باحلصول على التعليم، 
واعتبرت ذل��ك أول��وي��ة رئيسية على 
أجندة أعمالها، مؤّكدة على أهمية إيجاد 
حلول للتحديات التي تواجه التعليم، 
سواًء من حيث توفيره، أو الوصول إلى 

التمويل الالزم له.
وأدار بوبي ج��وش، رئيس حترير 
جريدة هندوستان تاميز، ندوة جوليا 
ج��ي��الرد التي دار احل���وار فيها حول 
حتّديات النقص في الكوادر التعليمية 
حول العالم؛ ومشاكل احلصول على 
التعليم األنسب، أو التمويل الالزمة 
لتغطية االحتياجات التعليمية لألجيال 

القادمة.
ويعزى جزء من املشكلة إلى نقص 
التركيز العاملي على التعليم حتى 

السنوات األخيرة؛ حيث مت االلتفات 
إل��ى أهمية توفير التعليم والتربية 
املدرسية املناسبة لكل طفل، ووضعها 
في جدول أعمال املساعدات اإلنسانية، 
وخاصة ضمن املناطق الفقيرة ومناطق 
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، قالت  النزاع. 
ج��ي��الرد: “املشكلة كبيرة ح��ق��اً؛ ففي 
ال��وق��ت ال��راه��ن ه��ن��اك ح��وال��ي  260 
مليون طفل ال يحصلون على تعليمهم 
االب��ت��دائ��ي وال��ث��ان��وي. ونحن نرغب 
برؤية جميع أطفال العالم في املدارس 
يتلقون تعليمهم. وينفق العالم ما 
يقارب 1.3 تريليون دوالر على التعليم 
املدرسي سنوياً؛، إال أننا بحاجة إلى 
رف��ع ه��ذا ال��رق��م ليصل إل��ى ح��وال��ي 3 

تريليون دوالر بحلول عام 2030.
وم���ن أه���م ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ت��واج��ه 
التعليم؛ نقص ال��ك��وادر التعليمية 
اجل��ي��دة على مستوى ال��ع��ال��م، وهو 
األم��ر ال��ذي أش��ارت إليه ج��ي��الرد، مع 
تأكيدها على ض���رورة وج��ود مئات 
اآلالف من املعلمني لسد ه��ذا النقص. 

أعلن البنك اإلسالمي للتنمية أمس االثنني 
موافقة مجلس مديريه التنفيذيني على 
اعتماد مت��وي��الت ج��دي��دة مببلغ إجمالي 
7ر714 م��ل��ي��ون دوالر وذل���ك ف��ي ختام 
اجتماعات املجلس في دورته ال318 التي 

انعقدت في املدينة املنورة. 
واوض����ح ال��ب��ن��ك ف��ي ب��ي��ان صحفي ان 
املجلس الذي انعقد برئاسة رئيس مجموعة 
البنك الدكتور بندر حجار اعتمد متويالت 
شملت تقدمي 5ر328 مليون دوالر لقطاع 
الطرق في كازاخستان و300 مليون دوالر 
لقطاع اإلسكان في أوزبكستان و86 مليون 

دوالر لقطاع املوانئ في لبنان.
واطلع املجلس على مساعدة فنية في 
صورة منحة اعتمدها رئيس املجلس وفقا 
للصالحيات املخولة له مببلغ 270 ألف 
دوالر لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
ل��زي��ادة قيمة ص���ادرات اللبان والتمر في 
سلطنة عمان. وناقش املجلس خالل دورة 

انعقاده تقريرا مقدما من جلنة املراجعة 
إضافة لتقريرين مقدمني من اللجنة املالية 
وجلنة العمليات باالضافة إلى استعراض 
الوثائق التي مت إعدادها لالجتماع السنوي 
ال 42 ملجلس محافظي البنك واملقرر في 14 
مايو املقبل مبدينة جدة على مستوى وزراء 

املالية واالقتصاد بالدول األعضاء.
كما استعرض وثائق االجتماع السنوي 
ال��ع��اش��ر ل��ص��ن��دوق ال��ت��ض��ام��ن اإلس��الم��ي 
للتنمية وم��س��ودة التقرير السنوي لعام 
2016 إلى جانب مسودات القوائم املالية 
املراجعة للعام املالي 2016 لكل من صندوق 
الوقف التابع للبنك وصندوق التضامن 
اإلسالمي للتنمية وصندوق تثمير ممتلكات 

األوقاف ومؤسسة الوقف العاملية.
واس��ت��م��ع امل��ج��ل��س إل���ى ت��ق��ري��ر ح��ول 
استراتيجيات الشراكة مع الدول األعضاء 
وتقرير آخ��ر ح��ول أداء ص��ن��دوق البنية 

التحتية الثاني.

لتوسيع وتنويع االستثمارات في اململكة املتحدة

»جلوبل« تستحوذ على عقارين جديدين في منطقة مانشستر الكبرى
قام بيت اإلستثمار العاملي )جلوبل(، شركة إدارة 
أص���ول واس��ت��ث��م��ارات مصرفية إقليمية تتخذ من 
الكويت مقراً لها وتتواجد في أس��واق املال الرئيسية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، نيابة عن 
عمالئه بالتعاقد في 21 مارس 2017 لإلستحواذ على 
عقارين جتاريني في منطقة مانشستر الكبرى مؤجرين 
حلكومة اململكة املتحدة وشركة »سكاي سبسكرايبرز 
سيرفسز احمل��دودة« بعقود شاملة التأمني والصيانة 
وخاضعة ملراجعة قيمة اإليجار في حال اإلرتفاع فقط.

وقد مت هيكلة هذين اإلستحواذين من خالل صفقة 
واح��دة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية متنح 
العمالء إي���رادات نقدية مستقرة بحدود 9 في املائة 

سنوياً مع إمكانية كبيرة لنمو تلك اإليرادات.  
يقع العقار األول في »6 نوسلي باليس« في مدينة 
بوري، وهو عبارة عن مبنى مكاتب عصري شيد عام 

2011 ويتألف من دور سفلي ودور أرضي باإلضافة 
إلى أربعة أدوار علوية مبساحة إجمالية تبلغ 14.4 
أل��ف ق��دم مربع. ويعد ه��ذا العقار ج��زء من مشروع 
جت��اري وسكني تبلغ مساحته اإلجمالية 500 ألف 
قدم مربع يقع في القسم الرئيسي من املرحلة األولى 
من مشروع تطوير ضواحي مدينة »ب��وري«، والذي 
سيصبح احلي الرئيسي للمدينة. العقار مؤجر إلى 

محافظة »بورو« بعقد مدته املتبقية 14 عاماً.
وق��د استفادت مدينة »ب���وري«، إح��دى ضواحي 
مانشستر، مؤخرا من عدة مشاريع تطوير كبرى، مبا 
في ذلك »نوسلي باليس« وكذلك مركز التسوق اجلديد 
»ذي روك« واملشروع الصناعي والسكني إلى اجلنوب 
م��ن وس��ط امل��دي��ن��ة مبساحة 27 ه��ك��ت��اراً »دوم���رس 
ل��ني«. تستفيد املدينة من شبكة نقل عام ممتازة مع 
خدمة مباشرة بني »ب��وري« ووسط مدينة مانشستر 

ومحطات السكك احلديدية الرئيسية، ويبلغ متوسط 
وقت الرحلة أقل من 30 دقيقة. ويعتبر السوق العقاري 
في »بوري« أحد أفضل ضواحي مانشستر الكبرى أداء، 
حيث يبلغ معدل الشغور لألبنية ذات اجلودة العالية 

4 في املائة فقط في نهاية الربع األخير من عام 2016.
أما العقار الثاني، ميدان »سانت بيتر«، فيقع في 
وس��ط ستوكبورت وه��ي مدينة غنية تقع على بعد 
8 أميال جنوب ش��رق مانشستر مع واجهة ب��ارزة 
على واحدة من الطرق الشريانية الرئيسية التي متر 
بستوكبورت ال��ى مانشستر. ه��ذا العقار عبارة عن 
مبنى حديث وعالي املواصفات في منطقة ستوكبورت 
التجارية مكون من طابق سفلي وطابق أرض��ي و5 
طوابق علوية وذو تصنيف مميز. كما يتميز املبنى 
مبناظر بانورامية ومستويات ممتازة من اإلض��اءة 
الطبيعية ويعد األكثر حداثة وبأعلى املواصفات 

في ستوكبورت. العقار مؤجر إل��ى شركة »سكاي 
سبسكرايبرز سيرفسز احملدودة« بعقد مدته املتبقية 

أكثر من 8 أعوام.
ستوكبورت هي واح��دة من أكبر املراكز اإلقليمية 
في ضواحي مانشستر، مع اقتصاد متنوع نابض 
باحلياة وقوى عاملة ماهرة، وتوظف أكثر من 120 
ألف شخص في أكثر من 12 ألف مؤسسة )ثاني أعلى 
رقم في مانشستر الكبرى(. وعلى غرار بوري، تتمتع 
ستوكبورت أيضا بوسائل نقل ممتازة إلى مانشستر 
واملناطق احمليطة بها. وقد مت إختيار املدينة كهدف 
رئيسي للتطوير مع عدد من املشاريع ذات األولوية، 
مبا في ذلك بورصة ستوكبورت، ومشروع الترفيه 
الرئيسي في وسط املدينة »ريد روك«، ومركز التسوق 
»ميرسي واي« باإلضافة إلى اإلستثمار الكبير في النقل 

وشبكة التبادل لدعم مشاريع تطوير املدينة.

وت��ع��د ه��ذه الصفقة اخلامسة ف��ي إط���ار برنامج 
العقارات التجارية الوطنية في اململكة املتحدة الذي 
أطلقه فريق إدارة األص��ول العقارية بالشراكة مع 
ش��رك��ة غرينريدج إلدارة االس��ت��ث��م��ارات احمل���دودة 
)»غرينريدج«( في سبتمبر 2015. ويحدد البرنامج 
بشكل استراتيجي فرص عقارية مدرة للدخل الثابت 
وبعوائد مغرية في مواقع خارج العاصمة لندن تتميز 
بشكل خاص مبواصفات عالية ومؤجرة إلى مؤسسات 
حكومية وشركات ذات مالءة مالية بعقود إيجار طويلة 
األجل. وتشمل الئحة املستأجرين في العقارات التي مت 
اإلستحواذ عليها سابقاً كل من » شركة خدمات املالحة 
اجلوية الوطنية«، وشركة »ث��ري أم«، واخلدمات 
الصحية الوطنية في اسكتلندا، ومؤخرا بيت هارتشيد 
في مركز مدينة شيفيلد، واملؤجر بأغلبيته إلى حكومة 

اململكة املتحدة

جوليا جيالرد


