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35.3 مليار دوالر استثمارات االستحواذ الصينية باملنطقة
تقريــر  مؤخــرا  صــدر 
ديلويــت حول اســتثمارات 
الدمج واالستحواذ الصينية 
 ،2013 لعــام  اخلــارج  فــي 
وخلــص إلى أن اســتثمارات 
الدمج واالستحواذ الصينية 
في اخلــارج قــد تزايدت في 
النصف األول من العام 2013 
مع تزايــد ثقة املســتثمرين 
احملليــن بفرص االســتثمار 
فــي اخلارج في ظــل الوضع 
االقتصــادي الســائد. وأكــد 
اســتطالع »ديلويــت« أن ما 
يقارب ثالثة أرباع املستطلعن 
)وجميعهــم يتخذون الصن 
مقرا لهم( يقولون إن مستويات 
استثمارات الدمج واالستحواذ 
في اخلارج سترتفع في األشهر 

الـ 12 املقبلة.
ويشير التقرير إلى أنه مت 
اإلعالن عن 98 صفقة خارجية 

في األشــهر الستة األولى من 
العــام 2013، بقيمــة تراكمية 
تصــل إلى 35.3 مليار دوالر، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2012، حيث شهد السوق حينها 
97 عملية اســتثمارية بقيمة 

22.9 مليار دوالر.
ويخلص التقرير أيضا إلى 
أن تركيبة هذه الصفقات بقيت 
مشابهة بدرجة كبيرة للسنوات 
املنصرمة، مع بيانات تظهر أن 
تركيز الصفقات اخلارجية بقي 
ضمن قطــاع الطاقة واملوارد 
والبضائــع االســتهالكية في 

الشرق األوسط والعالم.
فخــالل النصف األول من 
العــام 2013، بلغت الصفقات 
اخلارجية في هذين القطاعن 
نســبة 53.1%مــن مجمــوع 
االستثمارات )والتي بلغت 29.1 
مليار دوالر(، مقارنة بنسبة 

50.5% )بقيمة 17 مليار دوالر( 
ضمن الفترة نفسها من العام 

.2012

خالصة التقرير

٭ يتوقع 63% من املستطلعن 
أن جتــذب منطقــة الشــرق 
األوســط عــددا ملحوظا من 
استثمارات الدمج واالستحواذ 
الصينية في اخلارج في قطاعي 
النقل والشركات االستهالكية، 
متغلبة بذلك على كل من أميركا 
الشــمالية )44%( وأميــركا 
اجلنوبيــة )45%( وافريقيــا 
)35%(. وقــد احتل الشــرق 
األوســط املرتبة الثالثة بعد 

كل من آسيا وأوروبا.
٭ يتوقع 60% من املستطلعن 
أن جتــذب منطقــة الشــرق 
األوســط عــددا ملحوظا من 
استثمارات الدمج واالستحواذ 

الصينية في اخلارج في قطاع 
الطاقة واملوارد، متغلبة بذلك 

على أوروبا )%49(.
٭ يتوقع 45% من املستطلعن 
أن جتــذب منطقــة الشــرق 
األوســط عــددا ملحوظا من 
استثمارات الدمج واالستحواذ 
الصينية في اخلارج في قطاع 
العقــارات والبنــاء، فيصبح 
ترتيبهــا بعــد كل من آســيا 
 ،)%55( وافريقيــا   ،)%76(
وأميركا اجلنوبية )51%(. ومن 
جهــة اخرى، مــن املتوقع أن 
حتظى االستثمارات العقارية 
في أميركا الشمالية وأوروبا 
بحصة محدودة من املجموع.

٭ يتوقع 63% من املستطلعن 
أن جتــذب منطقــة الشــرق 
األوســط عــددا ملحوظا من 
استثمارات الدمج واالستحواذ 
الصينية في اخلارج في قطاع 

اخلدمات املالية، متغلبة بذلك 
على كل من أوروبا وافريقيا 
)47% لــكل منهمــا( وأميركا 
اجلنوبيــة )44%( وأميــركا 
الشــمالية )18%(. وقــد حــل 
الشــرق األوســط في املرتبة 
الثانيــة بعــد آســيا بنظــر 

املستطلعن.
٭ يتوقــع أقــل مــن 10% من 
املستطلعن أن جتذب منطقة 
الشــرق األوســط عــددا من 
استثمارات الدمج واالستحواذ 
الصينية في اخلارج في كل من 
القطاعات اآلتية: التكنولوجيا، 
اإلعــالم واالتصــاالت، علوم 
احليــاة والرعايــة الصحية، 

والتصنيع.

أفضل 20 مدينة جذبا للسياح الدوليني لعام 2012
النمو )%(عدد السياح )مليون(الدولةاملدينةالترتيب

 +6.5%23.77هونغ كونغهونغ كونغ01
 +7.7%21.35سنغافورةسنغافورة02
+14.6%15.82تايلندبانكوك03
+2.3%15.46بريطانيالندن04
+3.4%13.36ماكاوماكاو05
+6.7%13.34ماليزياكواالملبور06
+9.6%12.10الصنشنزن07
+8.9%11.62الواليات املتحدةنيويورك08
)1.6%(10.30تركياأنطاليا09
+3.3%9.78فرنساباريس10
+16.5%8.82تركيااسطنبول11
+13.9%8.67ايطالياروما12
+0.5%8.02اإلماراتدبي13
+1.2%7.88الصنقوانغتشو14
+14.7%7.22تايلندفوكيت15
+6.9%6.85السعوديةمكة املكرمة16
+8.4%6.56تايلندباتايا17
+24.8%6.56تايوانتايبيه18
+5.1%6.55التشيكبراغ19
)2.2%(6.54الصنشانغهاي20

»بلومبرغ«: االنتهاء
 من الدراسات اخلاصة 

باندماج سوقي دبي وأبوظبي
نقلــت وكالة »بلومبرغ« عن مصــادر وصفتها باملطلعة أن 
الدراسات اخلاصة باندماج سوقي دبي املالي وأبوظبي لألوراق 

املالية انتهت.
وأوضحت املصــادر أنه يتبقى فقط احلصول على املوافقة 

النهائية من حكومة االمارات.
جدير بالذكر أن سلطان بن سعيد املنصوري وزير االقتصاد 
ورئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والســلع باإلمارات، 
أكد في وقت ســابق على أن الهيئة لم تتســلم أي تقرير بشأن 
إمكانية الدمج بن سوقي ابوظبي لألوراق املالية ودبي املالي، 
لكنه بن أن املوضوع يخص الســوقن وأن الهيئة مجرد داعم 

لهما في حال اتخاذ أي قرار بخصوص اإلندماج.
وكانت تقارير كشــفت عن أن ســوقي أبوظبــي ودبي قررا 
االستعانة ببنوك لتقدمي املشورة بشأن دمج محتمل لبورصتيهما 

الرئيسيتن في سوق واحد.

مطــــــلـــــــوب
مؤســـســـــات أو شرگــــات
مــــقـــــــــاوالت گـــويـــتــيـــة
ملـــشـــــاريــــع مخــــتـــلــــفـــــــة 

في الگـــويــت
لالستفسار االتصال على األرقام التالية :

Tel.: 25359996 - 25359997
إلرسال السيرة الذاتية 

وسابقة األعمال على اإلمييل اآلتي:
Email:secretary@abc-arabia.com

»مايكروسوفت الكويت« تعرض أحدث احللول 
 »Open Door 2014«املبتكرة خالل معرض

شارل نحاس متوسطا قياديي »مايكروسوفت الكويت«

التقنية احلديثة تتوسع في أربعة توجهات

حملفظة منتجات احلوســبة 
 »Office السحابية مبا في ذلك
Windows«و، »Azure«و، »365 

 .Intune«
وباإلضافة إلى ذلك، شــهد 
مجموعــة  تقــدمي  املعــرض 
من أحــدث تطبيقــات األعمال 
واملستهلكن اجلديدة واملصممة 
خصوصــا لتلبيــة متطلبــات 
املستخدمن في الكويت الراغبن 
في االستفادة من مميزات اإلبداع 
واملرونة والتنقل التي تقدمها 

نظام تشغيل مايكروسوفت.
وتعليقــا علــى ذلــك، قال 
املدير العام لـ »مايكروسوفت 
الكويــت« شــارل نحــاس في 
مؤمتر صحافي خالل معرض 
»Open Door 2014«: »ميثــل 
 )Open Door 2014( معــرض
منصــة فريدة لعــرض جميع 
االبتــكارات التقنيــة احلديثة 
من مختلف أنحاء العالم، حيث 
يشــهد عالم تقنية املعلومات 
تطورات متســارعة وتوسعا 
ألربعــة توجهــات رئيســية 
تتمثل في التنقل، واحلوسبة 
السحابية، والبيانات الضخمة، 
والشبكات االجتماعية. وعرضنا 
خالل هذا احلدث مجموعة من 
احللول الرائدة التي تتماشــى 
مع هذه االجتاهات بهدف متكن 
الشركات واحلكومات من تنفيذ 
كل األنشطة التي تدعم أهدافها. 
»مايكروســوفت«  وتلتــزم 
بالعمل على متكن الشــركات 
واحلكومات في املجاالت التقنية 
عبــر توفير االبتــكارات التي 
تســاهم في تعزيز اإلنتاجية 

والقدرة التنافســية بالصورة 
املثلى«.

وباإلضافة إلى عرض أحدث 
»مايكروســوفت«،  تقنيــات 
أتيحت للمشاركن في معرض 
الفرصــة   »Open Door 2014«
للتفاعــل مــع شــركاء حلول 
»مايكروسوفت« بهدف التعرف 
على خدماتهم في طرح احللول 
املبتكرة القابلة لالستخدام في 
مختلف القطاعات واألسواق.

4 توجهات للتنقية الحديثة

التقنية احلديثة  وتتوسع 
فــي أربعة توجهــات »التنقل، 
البيانات الضخمة، احلوســبة 
الشــبكات  الســحابية، 
وبالنســبة  االجتماعيــة«، 
للتنقل فإن 35% من املشاريع 
في الكويت استفادة عن طريق 
تلك اخلاصية والتي ساعدت في 
عمل بنية حتتية تكنولوجية 
جيدة، أما بالنســبة للبيانات 
الضخمة فســتنمو 8ZB خالل 
عــام 2015 وتعد برامج قواعد 
البيانــات ثاني أكبــر فئة في 
سوق البرمجيات في الكويت، 
وبالنسبة للحوسبة السحابية 
فإن أكثر من 14% من املشاريع 
فــي الكويت جاهــزة لعمل أو 
نشر احللول السحابية بشكل 
عــام، ونأتي أخيرا للشــبكات 
االجتماعيــة حيــث ان %50 
مــن املنظمــات واملؤسســات 
فــي نهايــة 2013 اســتثمرت 
مشــاريعها عن طريق خدمات 
التواصل االجتماعي مثل تويتر 
وانستغرام وفيسبوك وغيرها.

عبدالرحمن خالد

ســلطت »مايكروســوفت 
الكويت« الضوء على مجموعة 
من أحدث حلولها املبتكرة، وذلك 
 »Open Door 2014« خالل معرض
أمس في فندق الريجنسي ضمن 
استراتيجية حتول الشركة إلى 
مؤسسة تركز بصورة رئيسية 

على األجهزة واخلدمات. 
وتضمن هذا احلدث السنوي 
الرائد جلسات تفاعلية وعروضا 
تقدميية قدم خاللها املسؤولون 
في مايكروســوفت أهم السبل 
التي تســاهم بها الشــركة في 
متكن ودعم الشركات واجلهات 
التعليمية واحلكومات واألفراد 
لتحقيق االستفادة القصوى من 

أنشطتهم الرئيسية. 
رعــاة  قائمــة  وتشــمل 
شــركاء  مــن  احلــدث  هــذا 
»مايكروسوفت« كال من »ديل«، 
»زاجل«، »شركة الديار املتحدة« 

و»إنفوسنتر«. 
وتضمن احلدث من بن أهم 
الفعاليات التي شــهدها عرض 
ميزات حتديث نظام »ويندوز 
8.1« من خالل التعريف باملميزات 
اجلديــدة ضمــن مجموعة من 
أحــدث أجهــزة وينــدوز التي 
تسمح للمســتخدمن بتجربة 
 One« التواصل السحابي عبر
Drive« و»Windows Store« الذي 
مت حتديثه مؤخرا. ويركز نظام 
»ويندوز 8.1« على إثراء جتربة 
االستخدام الشخصي للجهاز، 
وتطوير امليزات التي قدمها نظام 
»ويندوز 8«، وتلبية املتطلبات 
التي يرغب فيها املستخدمون 
في أجهزة الكمبيوتر واألجهزة 
اللوحيــة وغيرهــا لتشــغيل 
تطبيقاتهــم املفضلة، وجتربة 
خدمــات حصريــة مرتبطــة 

باحلوسبة السحابية.
كما عرضت مايكروسوفت 
أهم ميزات الشبكة االجتماعية 
التي   »Yammer« للمؤسســات
اســتحوذت عليهــا مؤخــرا، 
وتركز على جمع املستخدمن 
والنقاشات واحملتوى وبيانات 

األعمال في مكان واحد. 
وحاليا، تستخدم أكثر من 20 
ألف مؤسســة في جميع أنحاء 
العالم هذه الشــبكة للتواصل 
مــع زمالء العمل والتعاون مع 
أعضاء الفريــق وتعزيز األداء 

على كل املستويات. 
كما قدمت »مايكروسوفت« 
أيضــا حتديثاتهــا اجلديــدة 

»دبي« الـ 13 بقائمة أكثر املدن جذباً للسياح
بنحو 23.8 مليون زائر تليها 
ســنغافورة بـ 21.4 مليون 
زائر، ثــم بانكوك العاصمة 
التايلندية ثالثا، فيما جاءت 
البريطانية لندن  العاصمة 
رابعا بنحو 15.5 مليون زائر، 
والعاصمة الفرنسية باريس 
عاشرا بنحو 9.8 مالين زائر.
فيمــا حلــت مدينة دبي 
في املركز الـــ 13 بحوالي 8 
مالين زائــر، ومكة املكرمة 
في املركز الـ 16 بحوالي 6.9 

مالين زائر.

تصــدرت مدينتا هونغ 
كونــغ وســنغافورة قائمة 
أفضل املدن جذبا للســياح 
الدوليــن، بحســب تقرير 
حديث نشرته شركة أبحاث 
التسويق »يورو مونيتور«.
ــورو  ــ وأصــــــــدرت »يـ
مونيتور« تقريرها لعام 2012 
مؤخرا، بعدما استمرت في 
حتليل البيانات من مصادر 
رسمية ألكثر من عام، مشيرة 
زوار  استثناء  مت  أنه  إلى 
نفس اليوم والعبور والزوار 

احمللين من الدراسة.
وســيطرت مــدن آســيا 
واحمليط الهادئ على قائمة الـ 
10 مدن األفضل جذبا للسياح 
الدولين في العالم، تتقدمها 
هونغ كونــغ باملركز األول 

تشغيل فرع »بوبيان« في حطني
اجلغرافي حسبما هو مخطط له 
وما مت رصده في استراتيجية 
البنك اخلمسية )2010ـ  2014( 
مؤكــدا ان الرقــم احملــدد في 
االســتراتيجية وهو 30 فرعا 
ســيتم جتاوزه بنهاية العام 
احلالي في ظل العمل اجلاري 
حاليا الفتتاح حوالي 5 فروع 
خالل العام احلالي. وميثل فرع 
حطن إضافة مهمة للبنك كونه 
يقع في واحدة من اهم املناطق 
السكنية في الكويت الى جانب 
خدمته ملجموعة من املناطق 
الرئيسية حولها ليكون بنك 
بوبيان دائما األقرب لعمالئه 
وتقدمي اعلى وأفضل مستويات 
اخلدمة من خالل فريق العمل 
املــدرب والذي ميتلك اخلبرة 
الالزمــة للتعامــل وتقــدمي 
املشورة ملختلف الشرائح في 

املجتمع انطالقا من شعار البنك 
»نعمل باتقان«.  وحول الفرع 
اجلديد قال التويجري انه مبنزلة 
فرعن، حيث يضم فرع خلدمة 
الرجال وآخر خلدمة الســيدات 
يتميــز بالراحة واخلصوصية 
التامة التي يحتاجون إليها، حيث 
يتم عرض املنتجات املصرفية 
اخلاصة بهن وفي مقدمتها حساب 
)انت( الذي مينحهن بطاقة فيزا 
بوبيــان االئتمانيــة معفاة من 
رســوم اإلصدار للسنة األولى 
وخدمة املســاعدة الشــخصية 
احمللية املجانية وخدمة إيقاف 
الســيارات املجانية في العديد 
من املجمعات واملطاعم واملواقع 
احليوية األخــرى وخصومات 
مميــزة فــي كبــرى احملــالت 

والشركات.

أكد نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك بوبيان عبداهلل النجران 
التويجري ان عام 2014 سيكون 
عام الفروع للبنك، حيث سيتم 
افتتاح العديد من الفروع في 
املناطق السكنية واحليوية، 
حيث يتوقع ان يصل عدد فروع 
البنك بنهاية العام الى 35 فرعا. 
وقال التويجري ان بداية عام 
2014 كانت مع فرع البنك في 
منطقة حطن )الفرع رقم 26( 
الذي مت افتتاحه بصورة أولية، 
حيث ســيخدم الفرع اجلديد 
جميع ســكان جنوب السرة 
وهو ما ســيجعله احــد اهم 
فروع البنك بســبب املساحة 
اجلغرافية التي يخدمها والعدد 

املتوقع من العمالء.
وأضاف »تسير خطة بنك 
بوبيان في التوسع واالنتشار 

»جلف سات« تقدم جائزة التميز
بفعاليات مونديال القاهرة لإلذاعة والتلفزيون

وزير االستثمار املصري أسامة صالح مستمعا إلى شرح حول نشاط الشركة 

شاركت جلف سات لالتصاالت، في فعاليات 
مونديال القاهرة لإلذاعة والتلفزيون في نسخته 
الثانيــة، والذي أقيم خالل الفترة املمتدة بن 
22 و25 ديسمبر 2013 مبشاركة أكثر من 130 
شركة من 17 دولة عربية، عرضت ما يصل إلى 
300 عمل. ويعتبر مونديال اإلذاعة والتلفزيون 
العربي 2013 مبنزلة تظاهرة إعالمية سياحية 
ثقافيــة، وهو مبادرة يطلقهــا كل عام احتاد 
املنتجن العرب بالتعاون مع جمعية منتجي 
اإلذاعة والتلفزيون والسينما واملسرح املصرية 
والشعبة العامة ملنتجي اإلذاعة والتلفزيون 
باالحتاد العام للغرف التجارية املصرية، وكذلك 
بالتعاون واملشــاركة مع بعض املؤسســات 
اإلعالمية وشركاء االحتاد. وبحضور كل من 
وزير االستثمار املصري أسامة صالح وسفير 
الكويت في القاهرة سالم الزمانان قدمت جلف 
سات خالل مشاركتها جائزة التميز لهذا العام 
الذي انطلقــت فعالياته بحفل أقيم في قلعة 
صالح الدين التاريخية حتت شــعار »وطن 
واحد وإعالم واحد ورسالة عربية... كلنا بنحب 
مصر«. وحول هذه الفعاليات قال رئيس مجلس 
إدارة شركة جلف سات لالتصاالت محمد احلاج 
: »تعكس مشاركة جلف سات رسالة املونديال 
فــي دعم اجلوانب اإلعالميــة اإليجابية التي 

تتفاعل مع املجتمع املدني واحتياجاته بدعم 
محور »احنا العرب كلنا بنحب مصر« ومحور 
دعم االستثمار مبجال االعالم املصري من خالل 
توفير جلف ســات للبنية التحتية وخدمات 
البث وإعادة البث التلفزيوني«. وشــدد على 
أن شركة جلف سات لالتصاالت حترص على 
املشاركة الفعالة في مثل هذه احملافل الثقافية 
والفنيــة التي تتيح للشــركة فرصة االلتقاء 
بالشركات والقنوات اإلعالمية، وتبادل اخلبرات 
واملعارف واإلطالع على التجارب الفريدة في 
ظل التطــور امللحوظ في صناعــة اإلعالم«. 
وأضاف احلاج »إننا في صدد افتتاح شــركة 
تابعة جللف ســات ومتخصصة في اإلعالم 
التلفزيوني في مصر مما يعكس أهمية السوق 
املصــري ومدى توافر الفرص االســتثمارية 
والتسويقية التوسعية جللف سات«. ورأى 
أن املهرجان يهدف إلى املســاهمة في تطوير 
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني، وتسهيل التواصل 
والتعاون وتبادل اخلبرات والبرامج بن الهيئات 
املشاركة، إلى جانب رصد االجتاهات املبتكرة 
واجلادة في اإلنتاج اإلذاعي  والتلفزيون العربي 
وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات اإلبداعية، 
وتشجيع التنافس الشريف بن البرامج اإلذاعية 

والتلفزيونية العربية.


