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مجتمع وإقتصاد

املالية .في املقابل ،صارت حاجة كل
مصرف مراسل إلى توسيع أرشيف
معلوماته أمرًا ّمهمًا ،إذ إن املصارف
ت ــري ــد أن ت ـت ـجــنــب أي ع ـق ــوب ــات مــن
عليها ،وبالتالي
اإلدارة األمـيــركـيــة
ّ
عليها أن تكون أكثر ّدقة .املعلومات
ال ـص ـح ـي ـحــة ت ــؤم ــن دق ـ ــة أعـ ـل ــى .ل ــذا،
ق ـ ـ ـ ـ ّـررت «سـ ــوي ـ ـفـ ــت» أن ت ـخ ـط ــو فــي
اتجاه إنشاء هــذه القاعدة وإدارتها
وت ـحــدي ـث ـهــا ع ـلــى أس ـ ــاس أنـ ــه كـلـمــا
ازداد عــدد الـعـمــاء الحاصلني على
حقوق الولوج واستخدام املستودع
امل ــرك ــزي لـلـمـعـلــومــات ،زاد منسوب
ّ
املـعـلــومــات وت ـع ــززت ق ــدرة مـصــارف
املراسلة على التدقيق بكلفة أدنى.
وي ـش ـي ــر رئـ ـي ــس خـ ــدمـ ــات االم ـت ـث ــال
ّ
لسجل "اعرف عميلك" لدى "سويفت"
ِ

ب ــارت كـلـيــز :لـقــد وصـلـنــا إل ــى نقطة
ّ
تحول من حيث مشاركة القطاع في
ّ
ُ
سجل "اعــرف عميلك" .جمع الوثائق
ّ
ل ـهــذا الـ ِـس ـجــل "ه ــو عـمـلـيــة تستهلك
ً
الكثير من الــوقــت ،فضال عن كونها
م ـك ـل ـفــة ،وهـ ــي تـسـتـنـفــد ال ـك ـث ـيــر من
مــوارد املوظفني .قاعدة املعلوماتية
ّ
تتضمن أكثر من %80
لدى سويفت
مــن بيانات ووثــائــق "اع ــرف عميلك"
املطلوبة لدعم إج ــراءات التمحيص
وال ـتــدق ـيــق امل ـس ـت ـمـ ّـرة ل ــدى الـشــركــاء
من املصارف املراسلة أو التعامل مع
العالقات الجديدة».
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع أج ـ ـ ــرت ـ ـ ــه
ّ
«س ــوي ـف ــت» ،ت ـبـ ّـن أن ِس ـج ــل (اع ــرف
عميلك) «ال ي ــزال فــي مرحلة النمو،
رغـ ـ ــم أنـ ـ ــه ي ـف ــي ح ــال ـي ــا ب ــال ـت ــزام ــات ــه
ت ـجــاه ال ـق ـطــاع .ال ـعــديــد م ــن الـعـمــاء
أشاروا إلى تحقيق فوائد كبيرة من
استخدامه تتمثل في توفير الكثير
مــن الـكـلـفــة وال ــوق ــت .امل ـشــاركــون في
االسـتـطــاع قــالــوا إنـهــم يستهلكون
وقـ ـت ــا أق ـ ــل ب ـن ـس ـبــة  ،%45وس ـط ـي ــا،
فــي إجـ ــراءات التمحيص والتدقيق
ّ
عــن املـعـنـيــن» .كــذلــك تـبــلـغــت شركة
«ســويـفــت» مــن عــدة مـصــارف عاملية
ّ
ّ
للسجل «مكنها من
أن استخدامها ِ
تـسـجـيــل ان ـخ ـفــاض يـصــل إل ــى %60
م ــن ال ــوق ــت الـ ــذي تـسـتـهـلـكــه إلج ــراء
ع ـم ـل ـي ــات ب ـح ــث وت ــدقـ ـي ــق إض ــاف ـي ــة
مثل جمع املعلومات عن األشخاص
الذين يقفون خلف تمويل مؤسسة
أو أعضاء مجلس اإلدارة».
ّ
وتـ ـق ــول س ــوي ـف ــت ،إن ِسـ ـج ــل (اعـ ــرف
عميلك) «يـســاعــد امل ـصــارف األصغر
حجمًا وتلك التي في أسواق مرتفعة
املخاطر ،في إثبات التعامل بشفافية،
ّ
ك ـمــا يـمــكـنـهــم م ــن تــوف ـيــر مـعـلــومــات
تفي بمتطلبات "اعــرف عميلك" التي
تريدها املصارف الكبرى وتلك التي
ت ـع ـمــل ف ــي أس ـ ـ ــواق ت ـخ ـضــع لــرقــابــة
عــال ـيــة .وهـ ــذا األمـ ــر ق ــد أص ـبــح هــامــا
ّ
جدًا في ظل اتجاهات خفض املخاطر
املتبعة في القطاع والتي تدفع بعض
املـ ـص ــارف إل ــى الـ ـخ ــروج م ــن مـنــاطــق
مـعـيـنــة وم ــن ال ـت ـعــامــل م ــع منتجات
ُ
وعمالت وكذلك قطع بعض عالقاتها
مع مصارف مراسلة أجنبية».
في النهاية ،تقول سويفت« :مع ّ
تطور
ّ
ِسـجــل "اع ــرف عميلك" ليتماشى مع
األنظمة والـقــوانــن الـجــديــدة وليفي
ب ــاحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،س ـي ـن ـ ّـم ــي
ّ
الـ ـسـ ـج ــل الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا
مــن خ ــال تـقــديــم خــدمــات ذات قيمة
م ـضــافــة وت ــأس ـي ــس ش ــراك ــات تتيح
ّ
إجراءات تمحيص معززة».

تقرير

اإلعالنات على السوشال ميديا:
 50مليار دوالر في عام 2019
 50مليار دوالر هو حجم األمــوال التي
سـتـنـفــق ع ـلــى اإلع ــان ــات ع ـبــر وســائــل
الـتــواصــل االجتماعي عــام  ،2019وفق
ت ــوقـ ـع ــات وكـ ــالـ ــة اإلع ـ ــان ـ ــات "زي ـن ـي ــث
أوبتيميديا" ،بعدما بلغ اإلنـفــاق هذه
السنة  29مليار دوالر .وعـلـيــه ،سوف
ينمو اإلن ـفــاق الـعــاملــي عـلــى اإلعــانــات
ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
بنسبة  %72بــن عــامــي  2016و.2019
ّ
وسيشكل حجم ســوق اإلعــانــات على
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي %20
مــن حجم ســوق اإلعــانــات على شبكة
ّ
اإلن ـتــرنــت فــي ع ــام  2019بـعــدمــا شــكــل
 %16عام .2016
وكشفت الوكالة أنــه بحلول عــام 2019
سـ ـ ــوف ي ـص ـب ــح الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن األمـ ـ ـ ــوال
امل ـن ـف ـقــة ع ـل ــى اإلعـ ــانـ ــات ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي واألم ــوال املنفقة
على اإلعــانــات في الصحف  %1فقط،
إذ سيبلغ اإلن ـفــاق على اإلعــانــات في
الصحف  50.7مليار دوالر ،مقارنة بـ
 50.2مليار دوالر على وسائل التواصل
االجتماعي ،على أن يتجاوزها بحلول
عام .2020
وفي ما يتعلق بإعالنات الفيديو عبر
اإلن ـت ــرن ــت ف ـهــي ت ـن ـمــو ،وفـ ــق ال ــوك ــال ــة،
بسرعة وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
نفسها ،أي بنسبة  %18سنويًا ،وبحلول
عام  2019ستصل إلى  35.4مليار دوالر
عامليًا ،متجاوزة بشكل طفيف األمــوال
املنفقة في سوق اإلعالنات على الراديو
البالغة  35مليار دوالر .وقد استفادت
إعالنات الفيديو على اإلنترنت أيضًا
ً
من انتشار الهواتف ،فضال عن تطوير
شـبـكــات إنـتــرنــت ســريـعــة ،وبــاتــت هــذه
اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ش ــائـ ـع ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـع ــام ــات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـخ ــدم إع ــان ــات
الفيديو على اإلنترنت كعنصر مكمل
للتلفزيون ،ولكن بالنسبة إلى العديد
ً
من املعلنني ال يمكن استخدامها بديال
من التلفزيون ،فحتى بحلول عام 2019
ستكون إعالنات الفيديو عبر اإلنترنت
أقـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ  %18مـ ـ ــن ح ـ ـجـ ــم اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات
التلفزيونية.
واسـتـفــادت منصات وســائــل التواصل

االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن سـ ـ ــرعـ ـ ــة اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
الـتـكـنــولــوجـيــا عـلــى ال ـه ــوات ــف ،بحيث
تمكن املعلنون مــن الــدخــول الــى حياة
املـسـتـهـلـكــن ال ـيــوم ـيــة .وبــالـنـسـبــة إلــى
العديد من املستخدمني ،تشكل وسائل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي نـقـطــة مـحــوريــة
فـ ـ ــي حـ ـي ــاتـ ـه ــم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وك ــذل ــك
املصدر الرئيسي لألخبار .وعليه ،فإن
اإلعالنات املنشورة على هذه الوسائل
تـمــر بـســاســة عـلــى حـســابــاتـهــم ،وهــي
أك ـثــر فــاعـلـيــة م ــن اإلع ــان ــات األخـ ــرى ،

ّ
تعد الصين ثاني أكبر
سوق لإلعالنات في
العالم خلف الواليات
المتحدة األميركية

وخاصة على األجهزة النقالة.
على صعيد ســوق اإلعــانــات العاملي،
تتوقع الوكالة أن ينمو اإلنفاق العاملي
عـلــى اإلع ــان ــات بنسبة  %4.4فــي عــام
 ،2017وهـ ــو ن ـفــس م ـع ــدل عـ ــام .2016
ويــواجــه عــام  2017مـقــارنــة صعبة مع
عـ ــام  2016ال ـ ــذي ي ـم ــر ك ــل  4س ـن ــوات،
ونتحدث هنا عن اإلنـفــاق الهائل على
اإلعالنات جراء االنتخابات األميركية،
ودورة األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة الـصـيـفـيــة،
وبطولة كرة القدم األوروبـيــة ،كما هي
الحال كل أربع سنوات .بعد عام ،2017
تتوقع الــوكــالــة اسـتـمــرار النمو املطرد
ف ــي اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـع ــامل ــي ع ـل ــى اإلع ــان ــات
بـنـسـبــة  %4.4ع ــام  2018و %4.1عــام
.2019
على الرغم من أن نمو اإلنفاق العاملي
على اإلعالنات كان مستقرًا ،إال أنه لم
يكن متساويًا في جميع أنحاء العالم.
فــاإلنـفــاق عـلــى اإلع ــان تقلص بنسبة
 %4.9سنويًا في منطقة الشرق األوسط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،ف ــي ظ ــل ال ـصــراعــات
الدائرة وانخفاض أسعار النفط ،فيما
نما هــذا الـســوق فــي أميركا الالتينية
بـنـسـبــة  %1.7س ـنــويــا جـ ــراء مـعــانــاة
األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن والـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل واإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور
وفـنــزويــا مــن الــركــودّ .أمــا فــي الصني،
ف ـقــد ت ـبــاطــأ ال ـن ـمــو ت ـب ــاط ـؤًا مـلـحــوظــا
خــال السنوات القليلة املاضية ،لكنه
ّ
وتعد الصني ثاني
ال يزال  %7سنويًا.
أكبر سوق لإلعالنات في العالم خلف
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .وتــوقــع
تقرير الوكالة أن تساهم الصني بـ %25
من نمو اإلنفاق العاملي على اإلعالنات
م ــا ب ــن ع ــام ــي  2016و .2019وه ـنــاك
أي ـض ــا ث ــاث ــة أس ـ ـ ــواق ف ــي آسـ ـي ــا ،ه ــي:
الـهـنــد ،أندونيسيا والفيليبني ،حيث
يتوقع التقرير نموًا كبيرًا في اإلنفاق
اإلعـ ـ ــانـ ـ ــي .هـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـض ـخ ـمــة
ي ـ ـتـ ــراوح ح ـج ـم ـهــا ب ــن  3.5م ـل ـي ــارات
دوالر ف ــي الـفـيـلـيـبــن و 7.5م ـل ـيــارات
دوالر فــي كــل مــن الهند وأندونيسيا،
وس ـت ـس ــاه ــم م ـج ـت ـم ـعــة ب ـن ـس ـبــة %12
م ــن ال ـن ـمــو ال ـع ــامل ــي ف ــي اإلنـ ـف ــاق عـلــى
اإلعالنات عام .2019

قطاع خاص
 16عامًا على التعاون بين
مجوهرات معوض و{فيكتوريا
سيكريت»
ّ
ّ

تــوجــت دار م ـعــوض م ــرور ســت عـشــرة سـنــة عـلــى تـعــاونـهــا مــع عالمة
"فيكتوريا سيكريت" بعرض تشكيلتها الحصرية من "روائــع ّ
معوض"
فــي أح ــدث ع ــرض أزي ــاء أقــامـتــه عــامــة األزيـ ــاء الـشـهـيــرة ،ألول م ــرة في
الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة ب ــاري ــس .وتــزي ـنــت ال ـع ــارض ــات بـتـصــامـيــم فــريــدة
وحصرية مزخرفة بــاألملــاس واألحـجــار الكريمة ،تناسقت مــع مالبس
داخلية من "فيكتوريا سيكريت" .في هذا اإلطار ،أشار الشريك املؤتمن
عـلــى عــامــة م ـعـ ّـوض بــاسـكــال م ـع ـ ّـوض ،ال ــى أن ــه "ه ــذا ال ـعــام خصصنا
فيكتوريا سيكريت بمجموعة من أحلى الروائع التي تقدر قيمتها بما
يفوق  12مليون دوالر أميركي"ُ .يذكر ّأن دار ّ
معوض تتعاون مع عالمة
ُ
"فيكتوريا سيكريت" منذ عام  ،2001الذي توج بارتداء عارضة األزياء
هايدي كلوم أول حمالة صدر تصممها الدار وتدعى "هفنلي ستار".

ّ
متخرجي جامعة
حفل عشاء
ّ
القديس يوسف في دبي

رعى بنك لبنان والخليج حفل عشاء متخرجي جامعة القديس يوسف
في دبــي ،الــذي أقيم الجمعة في  18تشرين الثاني ،في فندق أرماني في
دبي ،بمشاركة متخرجي الجامعةّ .
وعبر نائب رئيس مجلس إدارة بنك
لبنان والخليج ـ املدير العام ،سامر عيتاني ،عن االفتخار بدعم "األجيال
املتخرجة التي تعمل بجهد وتعكس صورة املجتمع الذي يطمح إلى بناء
مستقبل أفضل".
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نشاط خيري في فيال ليندا سرسق

تنظم شركة  Gata Events & Promotionsفي فيال ليندا سرسق في
األشرفية للعام الثالث على التوالي فعالية  Christmas at the Villaمن 9
عدد من الجمعيات
إلى  11كانون األول  .2016يهدف هذا النشاط إلى دعم ٍ
الخيرية اللبنانية بمناسبة حـلــول عيد املـيــاد املجيد .تنطلق فعاليات
 Christmas at the Villaمع الكوكتيل الخيري لجمعية "طفولتي ّ
حرة"
( )Freedom Right Projectالتي تعنى بحقوق األطفال ،لتتوالى بعدها،
على مدى ثالثة ّأيام ،كوكتيالت أخرى لجمعيةThe Lebanese Autism
ّ
ّ
بالتوحد ،وجمعيةSaint Vincent de Paul
املعنية باملصابني
Center
التي ّ
تهتم بمساعدة العائالت الفقيرة واملحتاجة ،وجمعية Faire Face

ملساعدة مرضى السرطان ،وجمعية  Chanceاملعنية بشؤون األطفال
املصابني بالسرطان ،وجمعية "سعادة السماء" ّ Bonheur du Ciel
املعنية
بعدد من القضايا االجتماعية ،وجمعية  Green Garden Groupاملعنية
ٍ
باألمور البيئية ،وجمعية ّ Tamanna
املعنية باألطفال املصابني باألمراض
الخطيرة.

إطالق دراجة موتو جزي 21-MGX

كشفت شــركــة أ .ن .بــوخــاطــر ،الــوكـيــل الـحـصــري لــدراجــات مــوتــو جزي
وغيرها في لبنان ،عن دراجة موتو جزي  21-MGXالجديدة ،فيABC
ضبية قسم ألبسة الــرجــال ،فــي  26تشرين الـثــانــي .2016 ،للمناسبة،
قال مدير املبيعات في قسم الدراجات النارية لدى شركة أ .ن .بوخاطر
جــو سلوتي« ،إن هــذا الـطــراز يعتمد على الــراحــة واملتعة فــي القيادة من
دون التخلي عن أناقة الدراجة وأصالتها .نحن على يقني من أن سائقي
الدراجات سيستمتعون بكل مواصفاتها ّ
املتميزة بالراحة والعملية».

