
20
18

و 
ماي

/
يار

- أ
 2

09
د 

عد
 ال

ر |
م

تث
س

م
وال

ك 
بن

ال
A

l-B
an

k 
W

al
-M

ust
at

hm
er

 | 
N

o  2
09

 - 
M

ay
 2

01
8

العدد 209 - أيار/مايو 2018

عشرات السدود يف سورية 2018عشرات السدود يف سورية 2018

“سيدر”: هل يتحمل لبنان عبء الديون؟“سيدر”: هل يتحمل لبنان عبء الديون؟





40 الموضوع الرئيسي:  

العدد رقم: 209 - أيار / مايو 2018

عالم االستثمار

عالم البنوك

مليون عراقي يفيدون من مشروع للبنك الدولي
عقود للنفط بالبترويوان بدياًل من البترودوالر

مستويات مرتفعة لصفقات االندماج في المنطقة

الثقة بالنقد في اليوم العربي للشمول المالي
الحوكمة طريق إدارة المخاطر في المصارف العربية

جديد

12
14

33
34
38

77
84
93

منصة تسويق بيت.كوم لتعزيز التوظيف بالمنطقة 
السمات الحيوية )البيومترية( لتجربة سفر آمن

Google خط طباعي لـ“بطرس” و“تجّول” عبر

عالم العقار
65
66
67

انخفاض أسعار العقار مستمر في دبي
طوفان العقارية تفتتح مكاتبها في بيروت

أبنية المستقبل تشَيد من الخشب المعاد تدويره

قروض “سيدر”: هل يتحمل لبنان عبء الديون؟

25 لاير | 4 دينار | السعودية  250 ل.س. | األردن  7500 ل.ل. | سورية  | لبنان 
| دينار   2 الكويت   | 10 لاير  | قطر  دينار   2.5 البحرين   | 25 درهم  اإلمارات   |
| 500 لاير  اليمن   | دنانير   5 العراق   | جنيهات   10 مصر   | 2.5 لاير  عمان   |
| درهم   70 المغرب   | دينار   200 الجزائر   | دنانير   7 تونس   | دنانير   10 ليبيا   |

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |

عالم االقتصاد
اتفاقات سعودية بالمليارات مع فرنسا وإسبانيا

مشكالت التنويع أضعفت أداء االقتصاد الخليجي
تحسن االقتصاد التونسي في 2017

58
59
61

18 تضخيم العمالت االفتراضية هدف لقراصنة االنترنت

تقارير
68
69
70

مشاركة المرأة اقتصاديا ال تزال محدودة في المنطقة
االقتصاد العالمي يستمر بالنمو ويواجه توترات

“تعزيز تقنيات االتصال” تحديات تواجه الفنادق





5البنك والمستثمر | أيار/مايو 2018

ي آذار/
ما عادت العودة إىل الوراء ممكنة، بعد إقرار قانون الموازنة العامة 2018 �ف

ي باريس الذي يراهن لبنان 
، خصوصاً بعد انعقاد مؤتمر “سيدر” �ف ي

مارس الما�ف
ف  عىل تدفق القروض لإطالق مش��اريع تأهيل البنية التحتية، وخفض العجز وتأم�ي
فرص العمل. أما وقد يستعد لبنان إىل دخول مرحلة جديدة بعد النتخابات 
يع إجراءات إصالحية ع�رب إقرار  النيابية، فعىل المجلس الجديد أن يرّسخ بالت�رش
ي ما تعهدت 

ي إعادة العتبار للشفافية المالية وإطالق مشاريع تال�ق
ف تساهم �ف قوان�ي

ي مكافحة الهدر والفساد، والعمل عىل 
به الدول وتكرس نهجاً جديداً ومختلفاً �ف

نفاق. ترشيد الإ

ة يمكن التشكيك بها  قد يجوز الطعن بالموازنة، خصوصاً وأن هناك عناوين كث�ي
قانونياً، ل سيما إجراء قطع الحساب عن السنة المالية السابقة والمهل الدستورية 
اً لمؤتمر دعم لبنان،  ه��ا، لكننا نعلم أن قانون الموازنة أقر عىل عجل تحض�ي وغ�ي
ي مصلحة أحد، وإن كانت 

به لن يكون �ف ي أن إثارة الشكوك بالقانون و�ف
ما يع�ف

الطعون والنتقادات ترتكز عىل مخالفات، علماً أن الطعن الأساسي الذي قدم 
ي تنص عىل القامة الدائمة للعرب 

إىل المجلس الدستوري يتعلق بالمادة 49 ال�ق
ي لبنان.

والأجانب الذين يمتلكون شققاً سكنية �ف

نعرف أن لبنان بقي لسنوات طويلة بال موازنات عامة، وكان الرصف يتم عىل 
ي قبلها ايضاً 

ية، أما وقد أقرت الموازنة هذه السنة وال�ق ي ع�رش
ث�ف أساس القاعدة الإ

نفاق، والهم أنه ل يمكن الحصول  ي الإ
2017، فال يجوز العودة اىل العش��وائية �ف

ي يجب 
عىل القروض الدولية من دون موازنة، لذا فليتم اللتفات اىل الملفات ال�ق

معالجتها من المياه إىل الكهرباء والبنية التحتية، ثم العمل عىل خفض العجز 
والمديونية ونهوض القتصاد.

الملفات الحيوية أولوية لبنانية
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كش��ف محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية، عزام الشوا، 
خالل اس��تقباله وفداً رفيع المس��توى من البنك الدولي، 
عن تعزيز ش��بكة األمان المالي من خالل رفع س��قف 
الودائ��ع المش��مولة ببرنام��ج ضمان الودائ��ع من 10 
آالف دوالر أميرك��ي إل��ى 20 أل��ف دوالر أميركي، 
والعم��ل على بناء االس��تراتيجية الوطنية لطرق الدفع 
اإللكتروني��ة والتي تش��مل طرق الدفع عب��ر الموبايل 

والمقاصة اإللكترونية.
وأش��اد الش��وا، بمجهودات البنك الدولي ومشروعاته 
وتمويالته سواء في فلسطين أو في مختلف دول العالم، 
ما أس��هم في التخفي��ف من حدة البطال��ة والفقر، وفتح 

الباب لمزيد من الفرص للقطاع الخاص.

“النقد الفلسطينية”
تعزز األمان المالي

لبنان يستهدف جمع 5 مليارات دوالر

تعت��زم الحكوم��ة اللبنانية إصدار س��ندات خزانة 
بقيمة 5 مليارات دوالر أميركي، في عملية مبادلة 
مع البن��ك المركزي مقابل س��ندات خزانة لتمويل 
اإلنف��اق الع��ام باللي��رة اللبنانية وبفائ��دة واحد في 
المئة، حس��بما كش��ف وزي��ر الم��ال اللبناني علي 
حس��ن خليل، مشيراً إلى أن العملية ستعزز أصول 
النق��د األجنبي ل��دى البنك المرك��زي وتوفر على 

الخزانة اللبنانية إجماالً 2.2 تريليون ليرة لبنانية )1.5 مليار دوالر أميركي(.
وأوضح خليل خالل جلس��ة لمناقش��ة مس��ودة ميزانية عام 2018، أن الدولة بحاجة 
إل��ى تأمين 7.3 ملي��ار دوالر أميركي لتغطية المس��تحق بالعمل��ة الصعبة في العام 

2018 الحالي.

علي حسن خليل

س����ج�ل بن��ك بل��وم 
مصر نم�واً بنس����بة 
30 % ف��ي أرب���اح 
2017، م�ع ارتف��اع 
ص�اف����ي أرب������اح 
العائ��د واألت�ع����اب 

والعموالت.
العض���و  وأوض���ح 
المنت�دب ورئ�ي�����س 
م�ج��ل������س اإلدارة 

التنفي��ذي للبن��ك، محمد أوزال��ب، أن البنك حقق ربحاً 
دوالر  ملي��ون   39.91( جني��ه  ملي��ون   702 ق��دره 
أميرك��ي( في العام الماضي، مقارن��ة مع 540 مليوناً 

في عام 2016.
يش��ار إلى أن بنك بل��وم مصر، وحدة تابع��ة ل�“بلوم” 

اللبناني، أكبر بنك في لبنان.

نمو أرباح بنك بلوم مصر
بنسبة 30 %

محمد أوزالب

سالمه: لن نخفض قيمة الليرة اللبنانية

أكد حاكم مصرف لبنان رياض س��المه، أن�ه ال يفك��ر 
ف����ي خفض قيمة الليرة اللبناني��ة المرب���وط س����ع�ر 
صرفه������ا بالدوالر األميرك���ي. مش�����ي�راً إلى أننا 
“ال ن��درس أي خف�ض لقيمة العمل���ة، ألنن��ا نرى أنه 
سي��قوض الثقة واالقتصاد وس�يرفع س�عر الفائدة أكثر 

بكثير”. 
يذك��ر أن الليرة اللبنانية مربوط��ة بالدوالر األميركي 

رياض سالمهعند مستواها الحالي منذ 20 عاماً تقريباً.

السعودية: ضوابط جديدة لقروض األفراد

أصدرت مؤسس��ة النقد العربي الس��عودية “ساما”، 
ضوابط وإجراءات تحصي��ل القروض المتعثرة من 
األف��راد ف��ي المملكة، مش��ددة على ض��رورة التزام 

المؤسسات المالية بتطبيق أحكامها.
وقال وكيل محافظ مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي 
للرقابة، أحمد بن عبد هللا آل الشيخ: إن هذه الضوابط 
س��تتيح لجه��ات التمويل اتب��اع إج��راءات واضحة 

ومحددة.
وحظ��رت اإلجراءات الجديدة اس��تقطاع المصارف 

أي مبالغ من حسابات العميل أو حجز على حساباته من دون حكم قضائي والحصول 
على موافقة مسبقة من العميل.

كذل��ك تم وضع المعايي��ر الالزمة لضمان التزام موظفي المص��ارف بتقديم العمالء 
المعلوم��ات الصحيح��ة ع��ن وضعهم. كم��ا أوجبت المؤسس��ة على كافة المنش��آت 
المزاولة ألنش��طة التمويل، العناية الالزمة بالتواصل مع العمالء قبل التقدم للجهات 

القضائية المختصة.

أحمد بن عبد هللا آل الشيخ
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تركيا تسحب ذهبها من الواليات المتحدة

س��حب البنك المركزي التركي في 2017 
كامل احتياطي��ات الذهب التي كان يخزنها 
في الواليات المتحدة، بعد تأزم العالقة بين 
أنقرة وواشنطن، حسبما نقلته وكالة “تاس” 
عن وس��ائل إع��الم تركية. وكان��ت تركيا  
تحتفظ بنحو 28.7 طن من المعدن األصفر 
ف��ي أمي��ركا، وجرت إعادة ج��زء منه إلى 

تركيا، فيما تم تخزين الباقي في بنك إنكلترا، وبنك التسويات الدولية في سويسرا. ولم 
يصدر بيان رس��مي من المركزي التركي بهذا الشأن، لكن بيانات البنك للعام 2016، 
أشارت إلى أن احتياطيات الذهب المخزنة في أميركا بلغت 28.689 طن، لكن العمود 

الخاص بهذه االحتياطيات لم يتضمن في تقرير نهاية عام 2017 أي رقم.

الحكم لـ“العربي” ضد 6 آالف ُمَدٍّع إسرائيلي

أك��د رئي��س مجل��س إدارة البنك 
العرب��ي صبي��ح المص��ري، أن 
محكم��ة الع��دل العلي��ا األميركية 
حكم��ت لصال��ح البن��ك العربي، 
 6“ لحوال��ى  دع��اوى  بمفص��ل 
آالف مدع إس��رائيلي”، موضحاً 
أن البنك ل��م يرضخ خالل -عمر 

القضية- 14 عاماً، رغم كل الضغوطات التي مورس��ت عليه، مش��يداً بالدعم الكامل 
ال��ذي قدمه البنك المركزي األردني طوال فترة القضية، معتبراً أن كس��ب “العربي” 

للقضية يوفر حماية للبنوك في مختلف أنحاء العالم.
يش��ار إلى أن محكمة الع��دل العليا األميركية، أصدرت في 24 نيس��ان/أبريل 2018 
ق��راراً، يمنع مقاضاة البنك العربي من المدعين األجانب )غير األميركيين والحاملين 
 ،ATS للجنس��ية اإلس��رائيلية(، بناء على قانون التعويض عن الفعل الضار لألجانب
حيث أيد الحكم لصالح البنك 4 قضاة من أصل 5، ناصاً على أن األجانب ال يستطيعون 
رفع قضايا أمام القضاء األميركي على أعمال تمت خارج الواليات المتحدة، وبموجب 

القرار تسقط جميع الدعاوى المقامة ضد البنك العربي المرفوعة من اإلسرائيليين.

منح البنك المرك��زي األفغاني ترخيصاً ل�“اإلس��المي 
األفغاني”، وهو أول مصرف في البالد يتبنى المعامالت 

اإلسالمية في جميع عملياته.
وقال المدير المالي وعضو مجلس إدارة البنك، فايزان 
أحم��د، إن المرك��زي منحه الترخيص بعدما اس��تكمل 
تحويل قوائمه المالية، وبدأ تحويل أصوله وودائعه في 
كانون الثاني/يناير 2018، لاللتزام بالقواعد الشرعية.  
ويبل��غ رأس الم��ال المدف��وع للبن��ك 25 مليون دوالر 
أميرك��ي، وبلغ حجم الودائ��ع 187 مليون دوالر حتى 
نهاية عام 2017، ويقدم خدماته عبر ش��بكة تضم 59 

فرعاً.

ترخيص ألول بنك إسالمي أفغاني

مارش���يلو  تعيي��ن  ع��ن   ،Visa ش����رك�ة  أعلن����ت 
ب�اري�ك���وردي، مديراً عاماً لمنطقة الش���رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا، وهو يأتي خلفاً إليه��اب أيوب، الذي 

يغادر الشركة ألسباب شخصية.
وس��يعمل باريكوردي تحت إشراف، الرئيس اإلقليمي 
لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
)سيميا(، أندرو توري، والتي تدير Visa عملياتها فيها 

انطالقاً من مقر عملياتها الرئيسي في دبي.

Visa تعّين مديراً عامًا جديداً

مارش�يلو باريكوردي

“سويفت” تعّين رئيسًا جديداً

أعلنت “س����ويف�ت”، المؤس��س�ة التعاونية المملوكة 
ألعضائه��ا م��ن المص��ارف والمؤسس��ات المالي��ة 
والموف��ر العالمي لخدم��ات التراس��ل المالي اآلمن، 
عن تعيين، أونور أوزان، رئيس��اً للشركة في منطقة 
الشرق األوسط وش��مال إفريقيا وتركيا، ليعمل بذلك 
تحت إشراف المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 

أونور أوزانوتركيا وإفريقيا.
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أوعزت الحكومة السورية لفريق عمل مختص، إعداد 
مش��روع قانون يتعلّق بتنظيم وس��ائل الدفع والتس��ديد 
المتعلق��ة بالتعام��الت التجارية، وت��داول الكتل النقدية 
الكبي��رة في الس��وق المحلية، بتحويل األم��وال النقدية 
إل��ى قيود بنكيّة، تعف��ي المتعاملين من تداول النقد عبر 
تحويالت بين حس��ابات المتعاملين داخل البنك الواحد، 

أو بين البنوك.
ونوهت الحكومة، إلى أنه في حال االنتهاء من مشروع 
القان��ون ليصار قانونا، فإنه س��يمنع التعامالت النقدية 
“الكاش أو البنكنوت”، وذلك بس��بب انتشار ظاهرتي 
“الت��داول خارج القن��وات المصرفي��ة”، و“الخزنات 

المنزليّة العمالقة”.

مشروع قانون
لمنع “الكاش أو البنكنوت”

سورية: 115 ملياراً من القروض المتعّثرة

طل��ب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من 
غرف��ة الّصناعة والتّج��ارة في حمص، وضع 
قائمة تتضّم��ن أصحاب الق��روض المتعثّرة، 
لمن��ح المس��تحقّين منه��م التّس��ويات الكاملة، 
موضح��اً أّن قيمة الق��روض المتعثّ��رة بلغت 
��ل منها 115  286 ملي��ار ليرة س��ورية، ُحّصِ
ملي��ار، وأن كل المعامل التي توقف أصحابها 
عن العمل، سعوا إلى االستفادة من التّسهيالت 
الت��ي قدّمها الفري��ق الحكومي إلع��ادة إقالع 

منشآتهم والمحافظة على الصناعة، وإعادتها إلى ما كانت تشغله قبل الحرب.
عماد خميس

إجراءات إيرانية لدعم العملة

طلب البنك المركزي اإليراني من جميع األشخاص الذين يملكون أكثر من 10 آالف 
ي��ورو، أو م��ا يعادلها م��ن العملة الصعبة، أن يب��ادروا إلى إيداعها ل��دى المصارف 
اإليراني��ة أو بيعها. وح��دد المركزي اإليراني حجم العملة الصعبة، التي يس��مح فيها 
للمواطني��ن اإليرانيين حيازته��ا، ب�10 آالف يورو، أو م��ا يعادلها من العملة الصعبة 
كح��د أقصى. وطلب البنك م��ن جميع المصدرين أن يبادروا إل��ى بيع العملة الصعبة 

التي حصلوا عليها م��ن عمليات التصدير، 
باس��تثناء العملة المخصصة لالس��تيراد أو 
تس��ديد الديون بالعملة الصعبة، أو اإليداع. 
ج��اء ذلك في إطار اإلجراءات التي اتخذتها 
الحكومة اإليرانية، التي قضت بتوحيد سعر 
صرف الدوالر عن��د 4200 تومان، بهدف 
تحقيق االستقرار في أسواق العملة الصعبة.

كش��ف مدي��ر ع��ام 
الصناعي  المصرف 
الس����وري، قاس����م 
زيت��ون، ع��ن عودة 
المص��رف لنش��اطه 
ب�ع����د  اإلقراض��ي 
م�ن  ألكث��ر  توق��ف 
5 س��نوات، مؤك��داً 
التركي��ز خ��الل  أن 

الفت��رة الحالية والمقبلة س��يكون على قروض اإلنتاج، 
واالبتع��اد ع��ن الق��روض االس��تهالكية، م��ع إعطاء 
قطاع��ي الصناعة والحرف المرتبة األولى على س��لم 

أولويات التمويل.
أم��ا بخصوص “الخط��ة التس��ليفية” المعتمدة في عام 
2018، فالمص��رف رص��د مبدئياً، 3 ملي��ارات ليرة 
س��ورية لإلقراض، وهو رقم قابل للمراجعة والتعديل 

بناء على النشاط اإلقراضي.

“الصناعي” يرصد 3 مليارات ليرة
لإلقراض في عام 2018

قاسم زيتون

 HSBC يزيد إنفاقه على التطور الرقمي

أعل��ن رئيس قس��م التنمية واالبتكار ألعم��ال الخدمة 
المصرف��ة التجارية العالمية لدى بن��ك “إتش إس بي 
س��ي”، فيفيك راماش��اندران، أن مصرف��ه أنفق 2.3 
مليار دوالر لتعزي��ز قدراته الرقمية خالل الفترة بين 
عام��ي 2015 و2017. ولفت أن البنك طور منصات 
إلكتروني��ة جدي��دة ودخ��ل في ش��راكات م��ع كيانات 
تكنولوجي��ة كبي��رة مثل “تنس��نت” المش��غلة لتطبيق 
الرسائل “ويشات”، لتقديم خدمات مختلفة إلى عمالئه. 
وتاب��ع “لقد وجدنا أن عدداً متزايداً من العمالء يحبون 

اس��تخدام التكنولوجيا الجديدة إلجراء المعامالت المصرفية بطريقة آمنة وش��فافة، لذا 
استثمر البنك في العديد من التطبيقات الرقمية، والذكاء االصطناعي، وتقنيات أخرى، 

باإلضافة لتعاونه مع شركات أخرى في تقديم خدمات مصرفية”.

فيفيك راماشاندران
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م منتدى “التصري�ح الضريب���ي CRS”، المنّظ�م  ك��رَّ
من قبل مؤس��س����ة OPES الدولي�ة، برعاي�ة وزارة 
المال ف��ي لبنان، رئي��س مجل��س اإلدارة المدير العام 
لفينيس��يا بن��ك ش.م.ل، عبد الرزاق عاش��ور، ومنحه 
جائ��زة تقدير نظ��راً لجهود االمتث��ال داخل المصرف 
بغي��ة االلت��زام بالمعايي��ر الدولي��ة لمكافح��ة تبيي��ض 
األموال وتمويل اإلرهاب عموماً، والتهرب الضريبي 

خصوصاً.

تكريم رئيس فينيسيا بنك

م�دي�����ر  أوض����ح 
المص��رف التجاري 
الس����وري، ف��راس 
سلمان، أن المصرف 
عم��م عل��ى فروعه 
اس�������تئناف  ق��رار 
من���ح ال�ق����روض، 
منح  إلع��ادة  داعي��اً 
التسهيالت االئتمانية 
كحس�م  المباش����رة، 

السندات، وتسهيالت الجاري المدين بالليرات السورية 
وبضمان��ة عقاري��ة، واالس��تمرار بمن��ح التس��هيالت 
االئتمانية غير المباش��رة، مثل االعتمادات المس��تندية 
الخارجية بمؤونة “30 - 50 %”، وكفاالت التأمينات 
األولي��ة والنهائي��ة بمؤون��ة “15 - 25 %” وبضمانة 

عقارية.
وأش��ار س��لمان، إل��ى إع��ادة تفعي��ل من��ح القروض 
االستثمارية بغرض تمويل المشاريع االنتاجية، إضافة 
إلى اس��تئناف منح قرض الس��لع المعمرة للعاملين في 

الدولة، الموطنين رواتبهم لدى التجاري.

قروض وتسهيالت ائتمانية
من “التجاري السوري”

فراس سلمان

موجودات المصارف في سورية

أكدت البيانات المالية الس��نوية النهائية لعام 2017، المتعلقة ب�11 مصرفاً خاصاً من 
أصل 14 عاملة في س��ورية، نشروا بياناتهم حتى نهاية الربع األول 2018، باستثناء 
البنك العربي، بيمو، وسورية والخليج، أن إيداع هذه المصارف في مصارف خارجية 
658.3 مليار ليرة )1.51 مليار دوالر(، على ش��كل حس��ابات جارية، وهو ما يشكل 
43 %، م��ن موج��ودات )أصول( تلك المصارف ال�11، والتي تجاوزت مبلغ 1530 
مليار لي��رة )3.5 مليارات دوالر(. وأودع الزبائن )من دون إيداعات المصارف فيما 
بينها( 579.7 مليار ليرة )1.33 مليار دوالر(، علماً أن إجمالي التسهيالت االئتمانية 
الممنوحة )قروض وحسم سندات بالنسبة للمصارف التقليدية، وبيوع مؤجلة وتمويالت 
بالنس��بة للمصارف اإلس��المية( بلغت 298 مليار ليرة )638 مليون دوالر(، وهو ما 
يقارب 19 % من إجمالي الموجودات، وأكثر من 51.4 % من إجمالي ودائع الزبائن.

أسهم مجانية لمساهمي سورية الدولي اإلسالمي

واف�ق����ت الهيئ���ة العام���ة 
لمساهمي بنك سورية الدولي 
اإلس��المي في 25 نيس��ان/

أبري��ل 2018، على توزيع 
المس��اهمين  األرب��اح على 
بش��كل أس��هم مجاني��ة، من 
األرب��اح  توزي��ع  خ��الل 

المدورة المتراكمة حتى نهاية عام 2017، والبالغة 3.5 مليارات ليرة سورية، وأي مبالغ 
يوافق عليها المصرف المركزي من رصيد االحتياطيات المتراكمة، والبالغة 1.3 مليار 
ليرة، لتبلغ بمجملها 4.8 مليار ليرة )223.4 مليون دوالر(، ولتشكل بمجموعها 50 % 
من رأسمال البنك القائم 2017. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عزيز صقر، أن مجموع 
الموجودات، حوال��ى 289 مليار ليرة نهاية 2017، وأن إجمالي اإليداعات والتأمينات 
النقدي��ة 254.7 مليار ليرة. فيما أكد الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك، أن البنك 
اس��تمر بمنح التمويالت واستحواذ الحصة الس��وقية الكبيرة، إذ بلغ إجمالي التمويالت 
66.1 مليار ليرة، وصافي التمويالت 49.2 مليار ليرة، وصافي األرباح بعد الضريبة 

وبعد استبعاد نتائج إعادة تقييم مركز القطع البنيوي 1.5 مليار ليرة في نهاية 2017.

النقد العربي ينشئ مؤسسة للمدفوعات

أعلن مجلس محافظي “صندوق النقد العربي”، إنشاء 
مؤسسة إقليمية لمقاصة وتس��وية المدفوعات العربية 
البيني��ة بغي��ة تعزيزها إل��ى جانب العم��الت الدولية 
الرئيسة، كمؤسسة مستقلة يملكها الصندوق برأس مال 
أول��ي )100 مليون دوالر(، وأنه جاء اس��تناداً لقرار 

مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي دعا على ضوء 
دراسة الجدوى والتصميم إلى إنشاء هذه المؤسسة. كما أوضحت المؤسسة أنها تسعى 

إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.
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أع�ل���ن م�ص������رف 
اإلم��ارات المركزي، 
عن تعيين “تومس��ون 
رويت��رز”، الم���زود 
العالم��ي للمعلوم��ات 
الذكي��ة للش�����رك�ات 
والمحترفين، كم�وزع 
وم�دي��ر الح�ت�س���اب 
س������ع���ر ال�ف�ائ����دة 
ض  و ل�م�ع�����ر ا

ب�ي������ن البن��وك اإلماراتي���ة )اإليبور(. وس�����ت�عزز 
ه��ذه المبادرة عملية الحوكم��ة لتحديد اإليبور، وتمكن 
البن��وك العاملة في اإلمارات من تحديد معيار مرجعي 

مستقل.
وأش��ار مدير عام “تومسون رويترز” لمنطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال إفريقيا، نديم نجار، إل��ى أن اختيار 
مؤسس��ته يدعم التزامها  بالعمل مع المؤسسات المالية 
اإلماراتي��ة لتطوي��ر البني��ة التحتي��ة للس��وق وتعزيز 
الش��فافية، وبناء ثق��ة أكبر بين المس��تثمرين والهيئات 

التنظيمية، وضمان عمليات حوكمة قوية.

“اإلسالمي للتنمية” ُيطلق صندوقًا لالبتكار “تومسون رويترز” الحتساب الفائدة
في دولة االمارات

أطلق البنك اإلس��المي للتنمية في العاصمة التونسية، 
صندوق��ا ً لإلبتكار  بقيم��ة 500 مليون دوالر، يهدف 
إل��ى دفع عجل��ة النمو االقتص��ادي في العال��م النامي 
ودعم مبادرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لمواجهة 
التحديات اإلنمائية في جميع أنحاء العالم. وأشار رئيس 
مجموع��ة البنك اإلس��المي للتنمية، بن��در حجار، أن 
الصندوق سيعمل وفقاً ألهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة على تس��ريع وتيرة تحقيق مس��توى أكبر من 
األمن الغذائي وحياة أكثر صحة وتعليم شامل وعادل.

م��ن جانبها، أكدت مستش��ارة العلوم في “االس��المي 
للتنمي��ة”، حياة س��ندي، أن البنك يريد أن يعط��ي كل عالم وكل خبير تكنولوجي وكل 

مبتكر الفرصة لتغيير العالم، وهذا يتطلب دعماً مادياً.

بندر حجار
نديم نجار

أطل��ق “مصرف اإلمارات للتنمية” ش��ركة اإلمارات 
لتس��جيل األصول المنقول��ة والمرهون��ة، لتكون أول 
س��جل لضمان حقوق األصول المنقولة والمرهونة في 

دولة اإلمارات.
وي�أت�ي تأس���ي����س الش����ركة الجدي��دة بالتزام�ن مع 
الجه��ود لمعالجة التحدي��ات المتعلق��ة بالحصول على 
ائتم��ان من البنوك لتمويل المش����روعات، والح�د من 
ارتفاع نس��بة رفض البن��وك لطلب��ات الحصول على 
االئتمان، وعدم مقدرة بعض الش��ركات على استخدام 
أصوله��ا المنقول��ة ضماناً ل��دى البن��وك، إضافةً  إلى 
تعزيز االستثمار في دولة اإلمارات من خالل استكمال 
المنظومة التشريعية، بما يتالءم مع أفضل الممارسات 

العالمية.

“اإلمارات للتنمية”
يطلق شركة أصول

اعتقال لص أجهزة الصراف اآللي

اعتقلت الس��لطات االس��بانية المدعو دينيس ك، 
المشتبه به بتطوير برنامج حول أجهزة الصراف 
األل��ي لجعله��ا تلف��ظ كل ما فيها م��ن النقود عند 
الطل��ب، في عملية أطلق عليها هجمات كاربانك 
وكوبال��ت، حي��ث اتهم بس��رقة أكثر م��ن مليار 
دوالر، عل��ى مدار عام كامل من مجموعة بنوك 

منتش��رة حول العالم. وكان دينيس يرس��ل رس��ائل بريد إلكتروني فيها مرفقات خبيثة 
لموظفي البنك، وفي حال فتح هذه المرفقات يتم اختراق كل أنظمة البنك. وتشمل قائمة 
االتهامات الموجهة لس��ارق البنوك، اختراق أنظمة اإلنترن��ت الخاصة بالمصارف، 

ونشر برمجيات خبيثة، وسحب األرصدة من الحسابات.

“أبوظبي األول” يحتفل بنجاح االندماج

احتف��ل بن��ك 
أب��وظ�ب�����ي 
األول بمرور 
ع���ام ع�ل���ى 
االن�دم�����اج 
الذي نشأ عنه 

أكبر بنك في دولة اإلمارات. وقد بدأ عملياته التش��غيلية في 2 أبريل/نيس��ان 2017، 
بالتزام��ن مع قيام الرئيس التنفيذي ل�“أبوظبي األول” عبدالحميد س��عيد، بقرع جرس 
افتتاح التداول بسوق أبوظبي لألوراق المالية، معلناً إتمام االندماج القانوني لمصرفي 
الخلي��ج األول وأبوظبي الوطني. وتؤكد النتائج المالية التي حققها في عامه األول، أن 
قرار الدمج اس��تند على معطيات اس��تراتيجية مدروس��ة، فهو يتمتع بمستوى جيد من 

السيولة وكفاءة رأس المال بما يساعده على مواصلة مسيرة النمو.
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وقع��ت “مينت الش��رق األوس��ط” مزود حل��ول الدفع 
اإللكترون��ي المتكامل، والرائ��دة في مجال توفير خدمة 
البطاق��ات المصرفية في اإلمارات، اتفاقية ش��راكة مع 
“إنتراك”، كبرى ش��ركات الدف��ع اإللكتروني في كندا، 
تحص��ل بموجبه “مينت” على حق��وق حصرية لتفعيل 
الخدم��ة باإلمارات. وس��تقدم “مينت” حل��والً متنوعة 
للتحويالت المالية داخ��ل دولة اإلمارات، خاصة بنقاط 
البي��ع م��ن دون اتص��ال، وذلك بش��كل آم��ن وبطريقة 
فعال��ة من حيث التكلفة، باإلضاف��ة إلى خدمات التوثيق 
والبرمجيات، ما سيعزز محفظتها لتقديم خدمات واسعة 

في مجال تحويل األموال عبر الجوال.
ورحب كل من رئيس مجلس إدارة “مينت” عبد الرزاق 
العب��د هللا، ومدير تطوير األعمال الدولية في “إنتراك” 

جيمس غود، بهذا االتفاق.

تعاون بين “مينت” و“إنتراك”

تغريم “ويلز فارغو” بسبب سوء المعاملة

يعتزم “ويلز فارغو” دفع غرامة قيمتها مليار دوالر لتسوية التحقيقات في سوء معاملة 
المستهلكين في الواليات المتحدة، وهي أكبر عقوبة على بنك أميركي في عهد الرئيس 
دونال��د ترامب، حيث يح��اول المصرف ح��ل فضائح في أعماله اس��تمرت لمدة عام 
ونصف. وس��يدفع البنك 500 مليون دوالر كغرامات لكل من مكتب حماية المستهلك 

المالي ومكتب المراقب لس��وق العمالت. 
وتغط��ي التس��وية قضاي��ا ف��ي وح��دات 
إقراض السيارات والرهن العقاري التابعة 
للمص��رف الذي كش��ف ف��ي 2017 أنه 
أجبر العم��الء الحصول على تأمين غير 
ضروري، مما تسبب في التحقيق معه من 

قبل المنظمين في الواليات المتحدة.

“دويتشه بنك” يحّول أموااًل بالخطأ

أقدم”دويتش��ه بن��ك” االلمان��ي على 
تحويل أم��وال بقيمة 28 مليار يورو 
)35 مليار دوالر( عن طريق الخطأ. 
ولفت متحدث باس��م الش��ركة، التي 
جرت عملية التحويل من حسابها في 
فرانكفورت إل��ى أن األموال تحولت 
إلى حس��اب ل��� “دويتش��ه بنك” لدى 
بورص��ة “يوريكس” للعقود اآلجلة، 

ولي��س إلى حس��اب أحد العم��الء، موضحا ً أنه كان من المفت��رض تحويل أموال أقل 
من ذلك بكثير إلى الحس��اب البنكي، ولم تتكبد الشركة المذكورة أيه خسائر جراء هذا 

الخطأ، ألنه تم التراجع عن عملية التحويل عقب دقائق قليلة من إجرائها.
ثبت��ت “وكالة فيتش” التصني��ف االئتماني لبنك الدوحة 
عند الدرجة “A”، حيث تعك��س التصنيفات االئتمانية 
الممنوح��ة للبنك والتي تش��مل قدرة البن��ك على الوفاء 
بالتزامات��ه المالية على المدى الطويل وتصنيف الدعم، 
وتصنيف الحد األدنى للدعم، توقعات الوكالة بأرجحية 

الحكومي��ة  الجه��ات  قي��ام 
القطري��ة بالتح��رك لدع��م 
البن��وك المحلي��ة إن دعت 
الحاجة، وهو ما يؤكد القدرة 
القوية للحكوم��ة على دعم 
بنوكه��ا بحس��ب التصنيف 
/-AA( الممنوح إليها عند

مستقر(، حيث ترى الوكالة 
ب��أن قط��ر مس��تعدة تماماً 

لتقديم هذا الدعم.

“فيتش” تصنف بنك الدوحة
”A“ عند

“سانتاندر” يتيح التحويل عبر “بلوك شين”

أصبح “بنك سانتاندر” البريطاني، أول بنك 
دولي يطل��ق نظام مدفوعات عب��ر الحدود 
معتم��داً عل��ى تكنولوجي��ا “بلوك ش��ين”. 
وس��تصبح خدم��ة One Pay FX متاح��ة 
لعم��الء البنك في إس��بانيا والمملكة المتحدة 
والبرازي��ل وبولندا، لكن الرئيس��ة التنفيذية 
للبنك، آنا بوتين، أكدت أن المجموعة تسعى 
ف��ي النهاية لتوفيرها كتطبيق مس��تقل يمكن 

استخدامه من قبل عمالء البنوك األخرى. وستغطي الدول األربعة -التي ستنطلق فيها 
الخدمة- حوالى نصف عمليات تحويل العمالت األجنبية السنوية التي يقوم بها العمالء 
األفراد في “س��انتاندر”، كما يعتزم توس��يع نطاق الخدمات لتشمل المزيد من البلدان 

والعمالء مثل الشركات الصغيرة.

آنا بوتين
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عزالدين
وتحدثت الوزيرة عزالدين، وقالت: يسرني أن أكون معكم اليوم في 
مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي 2018، الذي يسلط الضوء على 
اس��تعمال التكنولوجيا والخدمات الرقمية في س��بيل تعزيز الشمول 
المالي. وفي هذا االطار، ال يسعني اال أن أشكر مصرف لبنان على 
تنظيمه لهذا اللقاء الهام وعلى جهوده الحثيثة من أجل تعزيز الشمول 
المالي في لبنان ونش��ر الوعي حوله. ومما ال شك فيه أن جمع كافة 
األطراف المعنية به��ذا الموضوع للتواصل في ما بينها ومش��اركة 
تجاربها في استعمال التكنولوجيا الحديثة سيكون له األثر األنجع في 

إيجاد الحلول البناءة لتحقيق الشمول المالي في لبنان.
أضافت: “نتف��ق جميعاً على ما للتكنولوجي��ا الحديثة من أهمية في 
تحفيز االقتص��اد الوطن��ي. فبعدما أك��د البيان ال��وزاري لحكومة 
استعادة الثقة أنها تولي أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية 
واالتصاالت لما يمتلكه من ق��درة تحفيز لالقتصاد الوطني ولكونه 
مدخال أساس��يا لالقتصاد الجديد المس��مى اقتص��اد المعرفة، حيث 
لبلدنا إمكانات غير محدودة بما يملكه من رأس��مال بش��ري وقدرة 
اللبنانيي��ن المعترف بها دولي��اً على اإلبداع والمب��ادرة واالبتكار، 
وهو ما يدفعن��ا لتحس��ين الخدمات نوع��ا وكلفة وس��رعة في هذا 
المجال، قام��ت وزارة الدول��ة لش��ؤون التنمية اإلداري��ة بإطالق 
مش��روع اإلس��تراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ف��ي آذار/مارس 
الفائ��ت برعاية فخام��ة رئي��س الجمهوري��ة العماد ميش��ال عون 
وقوامه تحويل الدولة بإداراتها ومؤسس��اتها المختلفة إلى مؤسسة 
رقمية تك��ون فيها البرام��ج الرقمي��ة ف��ي اإلدارات المختلفة قابلة 
للتواصل في ما بينها بدل أن تعمل كجزر متفرقة ومنعزلة كما هو 
الوضع عليه اليوم. فضالً ع��ن ذلك، فقد تم إدراج هذا المش��روع 

الثقة بالنقد في اليوم العربي للشمول المالي

سالمه
ألقى س��المه كلمة قال فيها، “إن الش��مول المالي ينطلق في الدرجة 
األولى من خالل الثقة بالنق��د الوطني والقطاع المال��ي وتعزيز ثقة 
المواطن بالقط��اع المصرفي”. وتوق��ع ارتفاع التس��ليفات للقطاع 
الخاص بحوالى 2,5 % لشهر آذار/مارس 2018، و5 % في نهاية 
عام 2018 )نس��بة لنهاية 2017(. أما بالنس��بة للقروض المشكوك 
بتحصيلها والرديئة، فقد لفت أنها بقيت على حالها )أي ما دون 4 % 
من مجموع التسليفات(، مما يدل على متانة الوضع االئتماني. وشدد 
على اهتمام مصرف لبنان بتطوير انظمة الدفع واس��تخدام الوسائل 
االلكترونية وتوطين المعاش��ات ال س��يما في القطاع العام، ما أدى 
لتقريب المسافة بين المواطن ومصرفه، وأتاح لفئة كبيرة من الناس 
بأن يصبح لديها حس��ابات مصرفية تتمتع بالدقة والسرعة في تنفيذ 
العمليات. وأفاد أن عدد الحسابات المصرفية قد بلغ حوالى 5 ماليين 
حساباً )حتى نهاية 2017(، وبلغ عدد المودعين، 3 ماليين مودعاً. 
وترافق ذلك مع إنش��اء وحدة لحماية المس��تهلك لدى لجنة الرقابة، 

وعملها ضروري لترسيخ الثقة.
وأش��ار الى ان مصرف لبنان قد وضع مؤخ��راً “إجراءات خاصة 
تأخ��ذ بعي��ن االعتب��ار ح��ق ذوي االحتياج��ات الخاص��ة عموم��ا 
والمكفوفي��ن خصوصا ف��ي االس��تفادة م��ن الخدم��ات المصرفية 

والمالية”.
ولفت الحاكم أيضاً الى ان مصرف لبنان يقوم “من خالل منشوراته 
وعبر أدوات التواصل االجتماعي بتثقي��ف وتوعية الجمهور حول 
دور مصرف لبن��ان والمنتج��ات الت��ي يقدمها القط��اع المصرفي 
بطريقة مبس��طة وس��هلة للجميع، ويش��ّجع فتح فروع في المناطق 

خارج المدن”.

استضاف مصرف لبنان الشهر الماضي، في رعايـة 
حاكمه رياض سالمه، مؤتمر “اليـوم العربي للشمول 
المالي 2018” في المعهد العالي لألعمال في بيـروت، 
بمشـاركة وزيـرة الدولـة لشـؤون التنمية اإلداريـة 
الدكتورة عنايـة عز الديـن، والمديـر العام لصندوق 
النقد العربي الدكتور عبد الرحمـن الحميدي ونائب 
المالي في  الشـمـول  لجنة  ورئيـس  األول  الحاكم 
جمعية  ورئيـس  الدين،  شـرف  رائد  لبنان  مصرف 
مصارف لبنان جوزف طربيه، في حضور نواب الحاكم 
وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وممّثليـن عـن 
المصـارف ومؤسـسات اإلقراض الصغير وشـركات 
التكنولوجيا الماليـة وممثليـن عـن المؤسـسات 

الدولية والمجتمع المدني.

رياض سالمه
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مضى، الى خطة وطنية ش��املة للنهوض باالقتص��اد من ركائزها 
االساسية استراتيجية وطنية للشمول المالي تشكل الرافعة األساسية 
للتنمية وخلق فرص العمل واس��تثمار الطاقات الشابة تفادياً للهجرة 

التي تنهش كيان الوطن.
الجلسات

وعقدت جلس��ة العم��ل االولى بعن��وان “االنظم��ة والبني��ة التحتية 
المالية” ترأس��ها ش��رف الدين وتحدثت فيها كبيرة خب��راء القطاع 
المالي في مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة البنك الدولي كارول 
خزامي، الممثلة االقليمية للمجموعة االستش��ارية لمساعدة الفقراء 
في البنك الدول��ي نادين ش��حادة، رئيس جمعية مؤسس��ات التمويل 
االصغر في لبنان الدكتور يوس��ف خليل، الخبير الضريبي ورئيس 

الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر.
والتأمت الجلس��ة الثانية بعنوان “المنتجات المالية المبتكرة وحماية 
المستهلك المالي” وترأس��ها المدير التنفيذي في مديرية المصارف 
في مصرف لبنان نجيب ش��قير، وتحدث فيها مدير صندوق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية هيثم عمر، مديرة الخدمات المصرفية في 
مصرف “جمال تراس��ت بن��ك” كارال واكيم حبي��ش، المدير العام 
المس��اعد في “البن��ك اللبناني الفرنس��ي” موريس اس��كندر، مدير 
مش��روع لدى مكتب رئيس العمليات في “بنك عوده” عمر الزين، 

الخبير في البنك الدولي بيتر ماكونغي.
وترأس الجلس��ة الثالثة بعنوان “القدرات المالية والعلوم السلوكية” 
رئيس الجمعي��ة اللبناني��ة للتوجيه الس��لوكي الدكتور ف��ادي مكي، 
وشاركت فيها مديرة المعهد المالي لميا مبيض بساط، المديرة العامة 
المس��اعدة في “البنك اللبنان��ي للتجارة” تانيا مس��لم، مديرة مديرية 
“بنك بيروت والبالد العربية” وفا عابد.االعالم في بنك “بيبلوس” ندى طويل، ومديرة مديرية التوثيق في 

ضم��ن اإلصالحات الت��ي التزم 
مؤتم��ر  ف��ي  بتنفيذه��ا  لبن��ان 

“سيدر”.
وختمت قائلة: إن المطلوب اليوم 
ان تتح��ول العالق��ة ال��ى عالقة 
تخدم التغيير في وجهة االقتصاد 
اللبناني باتج��اه االقتصاد المنتج 
والمسؤول الذي ال يعتمد حصرا 
على التحوي��الت م��ن الخارج، 
اقتصاد يؤمن التنمية المس��تدامة 
العادلة والمتوازنة وذلك من اجلنا 
جميع��اً ف��ي مختل��ف القطاعات 
والمناطق والمستويات والطبقات 

االجتماعية.
الحميدي

من جهت��ه، ش��دد الحميدي على 
المالية  الخدمات  “أهمية تطوير 

الرقمية لم��ا تتيحه م��ن فرص كبي��رة، تس��اعد ف��ي التغلب على 
تحديات االنتشار المادي للمؤسس��ات المالية والمصرفية، وطرق 
تقديمه��ا لخدماتها، حي��ث تظهر الدراس��ات أن تطوي��ر الخدمات 
الرقمية سيس��اعد خالل الس��نوات المقبلة في تحقيق زيادة في عدد 
المش��اركين بالنظام المالي الرس��مي بنحو 1.6 مليار نس��مة نهاية 
عام 2025، وزي��ادة بنح��و 4.2 تريليون دوالر م��ن الودائع لدى 
المؤسس��ات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دوالر 
أميركي على ش��كل تس��هيالت ائتمانية ومالية جديدة، وذلك خالل 

الفترة نفسها.
كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي بنح��و 6 %، وخلق وظائف جديدة تقدر 

بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025”.
طربيه

وقال طربيه: إن تحديد يوم عربي للش��مول المالي له دالالت كبيرة 
لما يحمله ه��ذا الموضوع من أهمي��ة في وصول اكب��ر عدد ممكن 
من الناس الى الخدمات المالية المنظمة واستخدامها، بما فيهم ذوي 
الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة عل��ى أنواعها. وقد فتحت 
الثورة التكنولوجية ابوابا واس��عة للمصارف والمؤسس��ات المالية 
اليص��ال خدماتها بصورة س��ريعة ال��ى العمالء اينما وج��دوا، مع 
االخذ بعي��ن االعتبار ضم��ان متطلبات االمتثال م��ن جهة، وتأمين 

ضرورات النمو المستدام من جهة أخرى.
وبهدف تعزيز الش��مول المالي، المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية، 
االس��راع في إعطاء أولوية لتحس��ين مناخ وبيئة األعمال في لبنان 
واالستثمار سريعاً في مشاريع تطوير البنى التحتية، من تكنولوجيا 
االتصاالت وش��بكات االتص��االت والكهرب��اء التي تش��كل دعائم 
التطور والتقدم. وفي المحصلة، يحتاج لبنان اليوم أكثر من أي وقت 

جوزف طربيه، عبد الرحمن الحميدي، رياض سالمه، عناية عز الدين ورائد شرف الدين



14

عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2018

هذا ال يعفي من المطالبة بأهميّة قيام المصارف العربية بالتمويالت 
الالزمة للتنمية االقتصادية في وطننا العربي.

حمود
أما حمود، فقال إن اللجنة تنظر إل��ى إدارة المخاطر أنها غير جامدة 
ب��ل متحركة، ومرن��ة، تتغي��ر وفقاً لتط��ورات الس��وق المصرفية 
الداخلية وتواجه ارتدادات األس��واق الخارجية ومتطلبات المعايير 

الدولية.
وقد كان لمصرف لبنان الدور األول في تنظيم هذه السوق من خالل 
إدارة الكتل��ة النقدية، وحجم الس��يولة الفائض��ة، وكان الهدف مثلث 
االضالع من الحفاظ على س��عر ص��رف الليرة إل��ى تعزيز مالءة 
المصارف واالحتفاظ بربحية تبرر استمرار المؤسسات المصرفية.

ورأى أن المصارف تحتاج الى توسعة قاعدة رساميلها. فالشركات 
المساهمة وجدت اساساً لقاعدة مس��اهمين واسعة، وأن التمركز في 
الملكية لن يعطي نفع��اً إذا ما نظرنا الى المس��تقبل واحتمال ارتفاع 
حجم االعمال مع وجوب االلتزام بنس��بتي المالءة والرافعة المالية، 
وبصورة موازية، فان الش��راكة يجب ان ال تقتص��ر على الملكية، 
بل ان تتبع المصارف مبدا الش��راكة اإلدارية، فتكون بداية اإلدارة 
الصحيح��ة في الحوكم��ة عل��ى صعي��د مجل��س اإلدارة، واإلدارة 

التنفيذية على السواء.
إن رسم هيكلية إدارية صحيحة، تجعل من الدوائر شركاء حقيقيين 
ف��ي اإلدارة وتنفي��ذ خطة العم��ل الموضوع��ة هو الس��بيل لتمكين 
وإدارة المخاطر.المصارف من التوسع والتوازن بين نتيجة االعمال، صحة الرقابة، 

الحوكمة طريق إدارة المخاطر في المصارف العربية

تحدث في حفل االفتتاح رئي��س اللجنة التنفيذي��ة إلتحاد المصارف 
العربي��ة الدكت��ور ج��وزف طربي��ه، رئي��س مجل��س إدارة اتحاد 
المص��ارف العربية الش��يخ محمد الج��راح الصب��اح ورئيس لجنة 

الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود.

طربيه
وألقى طربي��ه كلمة قال فيها، إن ه��ذا الملتقى أضحى تقليداً س��نوياً 
راس��خاً، وبات يُش��ّكل منّصة للقاء بين كبار المس��ؤولين عن إدارة 
المخاطر ف��ي مصارفنا العربي��ة للبحث والنقاش وتب��ادل الخبرات 
والمعرفة في كل ما يتعل��ق بالمخاطر المصرفية. أض��اف: لقد بدأ 
العالم الي��وم يتحدّث عن تجنّ��ب المخاطر، ولي��س إدارة المخاطر، 
فبدالً من الممارس��ات الس��ليمة لتقييم المخاطر أصبحنا نتحدّث عن 
إس��تقصاء المخاطر، كردّ فع��ل على التش��دّد في تطبي��ق المعايير 
التنظيمية والتشريعات والقوانين العابرة للحدود خوفاً من العقوبات 

االقتصادية والمالية.
وختم أّن إتحاد المص��ارف العربية كان س��يطلق “المركز العربي 
إلدارة المخاطر” وس��يكون في مقّر االمانة العام��ة لإلتحاد، وذلك 
بهدف اإلرتقاء بصناعة إدارة المخاطر في العالم العربي، بما يتناغم 
والمعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين 
العملي والنظري، وزي��ادة الوعي لدى القط��اع المصرفي والمالي 
وقطاع الشركات في العالم العربي حول أهمية تبني وتطبيق أحدث 

تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دولياً.

الصباح
وقال الصباح، إن هذا الملتقى أثبت على مّر دوراته الس��ابقة قدرته 
على حشد نخبة من الخبراء والمتابعين لمس��ألة إدارة المخاطر في 
المصارف على الصعيدين العربي والعالمي، األمر الذي يجعل منه 
منّصة رئيس��ية لتالقي المعنيين كافة في هذا المجال للتباحث حول 
األولوي��ات الحالي��ة إلدارة مصارفن��ا العربية والتعدي��الت الهادفة 
إلى تقوي��ة المعايير المصرفي��ة الدولية التي من ش��أنها أن تقلّل من 
إحتماالت تعثّر المص��ارف، وتخفّف من تأثير حاالت الفش��ل على 

النظام المالي بشكل خاص وعلى اإلقتصاد بشكل عام.
أض��اف، إّن منبرنا ه��و للبحث في هذه المس��ائل البالغ��ة األهميّة، 
وغيرها م��ن المس��ائل التي ته��م مصارفن��ا ومصرفيين��ا العرب، 
وعلينا أن نس��اهم بجعل قطاعاتنا المصرفية والمالية، بكل مواردها 
البشرية، قادرة على إكتساب الصالبة في مواجهة الصدمات، إالّ أن 

“الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية” نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة 
الرقابة على المصارف في لبنان في دورته الثامنة في بيروت. وشارك في أعمال الملتقى نخبة مميزة من الخبراء 
والمسؤولين من لبنان والدول العربية والعالم، من بينهم أعضاء السلطات الرقابية ورؤساء ومدراء المخاطر في 

المصارف ومدراء التدقيق الداخلي ورؤساء إدارة الرقابة المالية.
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االس��تثمارية بغ��رض تموي��ل المش��اريع االنتاجي��ة، مثل 
انش��اء المعامل والمصان��ع او إضافة خطوط انت��اج جديدة 
لما هو قائم منها او توس��يع المنش��أت القائمة، أما بالنس��بة 
إلى القروض االس��تهالكية، فقد س��مح المصرف التجاري 
الس��وري لفروع��ه من��ح ق��روض الس��لع المعم��رة )م��ن 
مفروضات منزلية وأدوات كهربائية عالية القيمة( للعاملين 
في الدولة مم��ن وطنوا رواتبه��م لدى لمص��رف التجاري 
الس��وري، مؤكداً أن العملي��ة اإلقراضية هذه برمتها س��تتم 
عبر الدقة في االحتس��اب بالنس��بة للمدد والمح��ددات لجهة 
ضرورة احتساب وسطي رصيد المكوث للحسابات الدائنة 
للمتعامل على مس��توى القط��اع المصرفي، وع��دم اعطاء 
مهلة ألي متعام��ل حديث ال تنطب��ق عليه بن��ود المحددات 
المعتمدة مع مطالبة المتعاملين الذين تتوافر لديهم حس��ابات 
دائنة ل��دى المص��ارف األخرى بإحضار وس��طي المكوث 
في شكل رس��مي أصوالً، بالتوازي مع التقييد بالتدريج في 
منح التس��هيالت االئتمانية للمتعاملي��ن الحديثين وعدم منح 

تسهيالت تتجاوز الحدود القصوى للمنح.
وتطرق المدير العام للمصرف التجاري السوري في حديثه 
الى توجيه فروع المصرف لالس��تمرار بالعمل وفق المعتمد 
بالنس��بة للمتعاملين القدامى ريثما يتم انته��اء المهلة المحددة 
لتوفيق أوضاعهم ف��ي ما يخص رصيد المك��وث، مع حظر 
تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير االمنة أو 
غير المستقرة مهما كان نوع الضمانات، بالتوازي مع التأكيد 
والدخل والضمانة لدى الفروع.على اس��تكمال كل ثبوتيات الملف التسليفي بالنسبة للتعريف 

خطة لـ“التجاري السوري” لتمويل القروض اإلنتاجية

خطة للتسليف
كشف سلمان لمجلة البنك والمس��تثمر عن خطة التسليف الخاصة بالمصرف 
التجاري السوري للعام الجاري 2018 للقطاع الخاص، والتي تشمل القروض 
االنتاجية لقطاعي الزراع��ة والصناعة والمتضمنة منح قروض وتس��هيالت 
مباشرة بحدود 55 مليار ليرة سورية موزعة بمقدار 10 مليارات ليرة سورية 
للجاري المدين إضافة إلى 5 مليارات ليرة سورية لحسم السندات، وكذلك 30 
مليار ليرة سورية للقروض االس��تثمارية و5 مليارات ليرة للمدين المستندي، 
ناهيك ب�5 مليارات ليرة للقروض االستهالكية، وذلك بالتوازي مع اقرار منح 
تسهيالت غير مباشرة كاالعتمادات المستندية والكفاالت بمبلغ إجمالي يصل 
الى نحو 100 مليار ليرة س��ورية تتوزع بمقدار 30 مليار لي��رة لالعتمادات 
المستندية و70 مليار ليرة سورية للكفاالت االولية والنهائية، مؤكداً أن اإلدارة 
العامة للمصرف اوجبت احتساب الحدود القصوى لمنح التسهيالت والقروض 

بشكل شهري وتزويد اإلدارة بها.
حدود القروض

تحدث المدير العام للمصرف التجاري الس��وري عن الح��دود القصوى لمنح 
القروض والتس��هيالت االئتمانية التي س��يمنحها المصرف بالليرات السورية 
باالعتماد على الفائ��ض عن الح��د االدنى للس��يولة والبال��غ 227 مليار ليرة 
س��ورية، وصافي االموال الخاص��ة والبالغ��ة 292,66 مليار ليرة س��ورية، 
وكذلك اجمالي التسهيالت المنتجة والبالغة 22,46 مليار ليرة سورية، معتبراً 
ان هذه المعطيات تؤكد وفي ش��كل جل��ي توافق اوضاع المص��رف التجاري 
السوري مع متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف في هذا الشأن، وعليه يمكن 
للمصرف التجاري الس��وري منح التس��هيالت وفق مجموعة من المحددات، 
التي تشمل منح تسهيالت غير مباشرة جدية كاالعتمادات المستندية والكفاالت 
االولية والنهائية بحدود قصوى تصل الى 727 مليار ليرة سورية، إلى جانب 
منح قروض وتس��هيالت مباش��رة جديدة كقروض التجزئة والج��اري المدين 
وحسم السندات والمدين المستندي بحدود قصوى تبلغ 24 مليار ليرة سورية، 
كاشفاً عن قيام المصرف بإعادة احتساب الفائض عن الحد االدنى للسيولة بعد 
استبعاد الودائع الخارجية المجمدة وااللتزامات المجمدة ليبلغ هذا الفائض 267 

مليار ليرة سورية.
وق��د وض��ع المص��رف التج��اري الس��وري المح��ددات الخاص��ة بعمليته 
اإلقراضية والتي ش��ملت منح تسهيالت حس��م الس��ندات بالليرات السورية 
وبضمانة عقارية وفق م��ا حددته ق��رارات المص��رف ذات الصلة، وكذلك 
اعادة منح التس��هيالت اإلئتمانية المباش��رة بحيث يتم منح تسهيالت الجاري 
المدين بالليرات الس��وية وبضمانة عقارية باالعتماد على وس��طي المكوث 
للحسابات الدائنة للمتعامل على مستوى القطاع المصرفي كأساس الحتساب 
الحد االقصى لمنح الجاري المدين، بالتوازي مع االستمرار بمنح التسهيالت 
االئتمانية غير المباش��رة وفقاً لناحيتين: األولى، اعتمادات مستندية خارجية 
بمؤونة تتراوح بي��ن 30 % و50 %، والثاني��ة، كفاالت التأمين��ات االولية 

والنهائية بمؤونة تتراوح نسبتها بين 15 و25 % وبضمانة عقارية.
تمويل المشاريع اإلنتاجية

وأش��ار س��لمان في حديثه إلى ما تضمنت��ه المحددات لتفعي��ل منح القروض 

أكد المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس ابراهيم سلمان، أهمية اطالق القروض مجدداً عبر المصرف 
بالنظر إلى ضخامة حجم المبالغ التي خصصها المصرف لهذه القروض الى جانب شمولها لمختلف قطاعات 

اإلنتاج التي تعّول عليها الحكومة السورية في مرحلة إعادة اإلعمار.

فراس سلمان
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لذلك.
ما السياسة التي يعتمدها المصرف لتمكين المزارعين ومساعدتهم 
خاصة بعد تحرير الجيش العربي الس���وري للعدي���د من المناطق 

الزراعية؟
يسعى المصرف كغيره من المؤسسات الحكومية لتقديم كل الخدمات 
لألخ��وة الفالحين في المناط��ق المح��ررة لتمكنهم من الع��ودة إلى 
أراضيهم والبقاء فيها، وذلك بناء على توجهات الحكومة من تأمين 
مستلزمات العمل )مقرات، موارد بشرية، تجهيزات ... الخ( وذلك 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هل مازلتم مس���تمرون باعتماد إجراءات إعف���اء المزارعين من 

غرامات التأخير؟
بالنسبة إلعفاء األخوة الفالحين من غرامات التأخير، فإن المصرف 
مستمر بتس��وية ديون المتعاملين معه وفق أحكام القانون رقم /26/ 
لعام 2015 بما فيه��ا اإلعفاء من الغرامات والفوائ��د التي تزيد عن 

الفائدة العقدية.
ماالخطة المطروحة للمصرف خالل الع���ام 2018، وكم تتوقعون 

نسبة التنفيذ؟
وضعت الخط��ة لعام 2018 خ��الل ع��ام 2017، ووضعت على 
أمل عودة األم��ور إلى نصابه��ا الطبيعي وعلى اإليم��ان بقدرات 
الجيش العربي الس��وري من تحرير كل المناطق م��ن اإلرهابيين 
فكان��ت حوال��ى 20 مليار لي��رة س��ورية، ونتوقع أن تكون نس��بة 
التنفي��ذ حوال��ى 50 % أو أكثر، وتزي��د هذه النس��بة وتنقص وفق 
للعمل.سرعة عودة الفالحين إلى أراضيهم وتأمين البنية التحتية الالزمة 

زيدان: تمويل المشاريع الزراعية وال أعباء إضافية

كم تبلغ قيمة القروض التي منحها المصرف خالل الربع األول من 
العام الجاري؟

بلغ حجم القروض التي منحها المصرف خالل الربع األول من العام 
2018 حوالى 792 مليون ليرة سورية.

أين تتوزع هذه القروض وماهي المحاصيل المشاريع المستهدفة 
والتي تحظى باألولوية؟

تتوزع ه��ذه القروض ف��ي المناطق اآلمن��ة في محافظ��ات: حماة، 
حمص، الالذقية، طرط��وس، الس��ويداء، ازرع، وريف دمش��ق، 
وقد منحت هذه القروض لقاء مس��تلزمات اإلنتاج لمحاصيل القمح 
والشعير والشمندر السكري والبطاطا، وكذلك خدمات تربية الفروج 
وخدمات األش��جار المثمرة وخدمات البيوت البالستيكية وخدمات 
تربية األبقار وشراء البكاكير المستوردة عن طريق المؤسسة العامة 

للمباقر.
التوجه الحكومي نحو استمرار تمويل المش���اريع الزراعية، هل 

يشكل عبئاً على المصرف؟
إن التوج��ه الحكومي نحو اس��تمرار تمويل المش��اريع الزراعية ال 
يش��كل أية أعباء على أداء المصرف لكونه يندرج ضمن سياس��ات 

وتوجهات المصرف االئتمانية.
ما هو حجم الدعم الحكومي للمصرف وهل يتناس���ب مع األعباء 
الملقاة على عات���ق المصرف مع التركيز عل���ى القطاع الزراعي 

بشقيه الحيواني والنباتي؟
ال يوجد أي دعم حكومي للمصرف لقاء األعباء الملقاة على عاتقه.

طرحت في اآلونة األخيرة مش���اريع تشجع على الزراعة المنزلية 
وعلى اس���تيراد أبقار خالية من األمراض. ماه���و دور المصرف 

إلنجاح مثل هذه المشاريع؟
بالنسبة لشراء البكاكير المستوردة، فإن المصرف قام باالعالن عن 
بيعها عن طريق المؤسسة العامة لألبقار للراغبين بالحصول عليها 
س��واء قرضاً أو نقداً، وتم تس��ليم عدد من هذه البكاكير نقداً وقرضاً 
لألخوة مربي األبقار حيث بلغ عدد المس��لمة منها لتاريخه/1271/ 
رأس، أما المش��اريع الزراعية المنزلية، ف��ال دور للمصرف بذلك 
 FAO كون ه��ذه الزراعة يتم دعمه��ا من منظمة األغذي��ة العالمية

وبإشراف وزارة الزراعة.
هل لدى المصرف السيولة الالزمة لتأمين هذه المروحة الواسعة 

من الخدمات؟
بالنس��بة للس��يولة الالزمة لتمويل الخدمات التي يقدمها المصرف، 
فإننا نعتمد بشكل كبير على إعادة حسم سندات القروض التي يمنحها 
المصرف لدى مصرف س��ورية المركزي لتأمين السيولة الالزمة 

التوجه  إن  البنك والمستثمر،  لقاء مع مجلة  زيدان في  إبراهيم  التعاوني  الزراعي  للمصرف  العام  المدير  قال 
الحكومي نحو استمرار تمويل المشاريع الزراعية ال يشكل أية أعباء على أداء المصرف لكونه يندرج ضمن 

سياسات وتوجهات المصرف االئتمانية.

 إبراهيم زيدان
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واقع المصارف السورية الخاّصة بين النمو والخسائر

وقد اش��ارت آخر دراسات “مركز دمش��ق لألبحاث والدّراسات - 
ة  ليّة للمصارف السُّ��ورية الخاصَّ مداد”، إلى أنَّ النَّتائج الماليّة األوَّ
��ح تحقيق القّط��اع المصرفّي  “14 مصرف��اً” ع��ام 2017، توّضِ
زي��ادة في إجمال��ي الموجودات )أص��ول( من نح��و 1790 مليار 
لي��رة س��ورية عّم��ا كان ع��ام 2016، أّي م��ا يُعادل نح��و 3,46 
مليارات دوالر أميركي تقريباً، بس��عر صرف 517 ليرة للدّوالر 
الواحد، إل��ى 1898 مليار ليرة نهاي��ة 2017، بزيادة بلغت 4,35 
مليار دوالر، وذلك على أس��اس س��عر صرف 436 ليرة للدّوالر 

األميركي الواحد.
معّدالت النّمو

وصل معدل نمو الموج��ودات المصرفيّة بالّليرة السُّ��ورية في عام  
مة بالقطع األجنبّي  ها مقوَّ 2017 إلى 6 %، في حين بلغ مع��دل نمّوِ
25,7 %، ويع��ود ه��ذا الفرق بي��ن المعدّلي��ن إلى انخفاض س��عر 
الصَّرف من 517,43 ليرة في 2016، إلى 436 ليرة أمام الدّوالر 
��ر إلى وجود عالقة إيجابيّة  في 2017، أّي )15,7 %(، وهذا يُؤّشِ
بين تحسُّن سعر صرف الّليرة، ومعدّل نمّو الموجودات المصرفيّة، 
إالَّ أنَّ هذا التَّحسُّن بقيمة الّليرة أثََّر س��لباً بالنَّتائج الماليَّة للمصارف 
لت األرباح التَّش��غيلية للمصارف لخس��ارة، بعد  العاملة، حيث تحوَّ

إضافة الخسائر النَّاتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوّي.
DuPont ... الخسائر

وبنظرة تش��ريحيّة، نخلص إلى أنَّ 12 مصرفاً، تعرضوا لخس��ائر 
ماليّة س��نويّة زادت عل��ى 28,7 ملي��ار لي��رة )65,8 مليون دوالر 
نةً خس��ائر إعادة تقيي��م مراكز القط��ع البنيويّة،  أميرك��ّي(، متضّمِ

لم يكن متاحاً في السنوات األولى من األزمة الّسورية االّطالع على واقع المصارف الخاّصة العاملة، نتيجة ظروف عديدة 
مود، والبحث عن الّتعافي وفق اإلمكانات المتاحة، للمضّي قدماً بما ُيعيدها لسابق  عنوانها الّرئيس محاولة الصُّ
نجاحاتها، واستمرارّية دعمها ونهوضها باالقتصاد الوطنّي، إاّل أّنه ومع بدء شروق شمس الّتعافي يصبح لزاماً معرفة 

واقع الحال بكّل ما به من سلبّيات وإيجابّيات، بغية العمل للعدول عن األولى، والّسعي للمحافظة على األخيرة.

البالغة نحو 51,15 مليار ليرة، وفيما إذا أردنا استثناء خسائر القطع 
البنيوّي من األرباح اإلجماليّة لتلك المص��ارف، فإنّا نخلص إلى أّن 
ل ألرباح صافية بنح��و 14,16 مليار ليرة  الخس��ائر السَّ��ابقة تتحوَّ

)32,47 مليون دوالر أميركي(.
وباالعتماد على نم��وذج تحليل )DuPont( الثاّلث��ي لقياس ربحيّة 
ئ العائد على حقوق المس��اهمين إلى  المصارف العاملة الّ��ذي يُجّزِ
ثالثة مكّونات رئيسة: )نسبة هامش الّربح، معدل دوران األصول، 
نس��بة الّرفع المالّي(، نالحظ أنَّ المصارف ال�12 حقَّقت طوال عام 
2017 عائداً على حقوق المساهمين بلغ 4,7 % بعد استبعاد خسائر 
إعادة تقييم مراكز القط��ع البنيويّة م��ن نتائجها الماليّة، كما تُش��ير 
النّس��بة المذكورة لقدرة المصرف على توليد أرباح صافيّة كنس��بة 
مئويّة من حق��وق الملكيّة، أّي كّل 100 ليرة من أموال المس��اهمين 
حقَّقت ربحاً 4,7 ليرات، وإذا أردنا مقارنة أداء كّل مصرف بنس��بة 
ربحيّة القّطاع كامالً، نصبو إلى أنَّ ستَّة مصارف حقّقت عائداً على 
حقوق الملكيّة أعلى من متوس��ط عائد القط��اع )4,7 %(، في حين 
حقَّقت 5 مصارف عائداً موجباً، لكنّه أقل من عائد القّطاع اإلجمالّي، 

وأتت النّسبة سالبة لمصرف واحد.
ً ختاما

معطياٌت ... يج��ب التّعاطي معه��ا بجديّة فائقة في ال���2018، بغية 
تالفي ما يج��ب تالفيه، وتثبي��ت ما ُحقّ��ق من نجاح��ات في بعض 
الجوانب، والّسعي وفق الدّراسات والخّطط العلميّة، التي تؤول إلى 
خانقة”، ناتجة عن “العدوان والحرب”.التّعافي من مخلّفات أعوام تجاوزت الّسبعة، عنوانها الّرئيس “أزمة 
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للناس فرصة شرائها، وبعد إجراء عمليات بيع يقوم هؤالء ببيع ما لديهم من العملة 
بعد رفع سعرها بطرق التالعب تلك قبل أن يهوي سعرها الحقاً.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة الشؤون العامة في هيئة األوراق المالية والسلع إيريكا 
إليوت ريتشاردسون: كما هو الحال مع العديد من عمليات االحتيال عبر اإلنترنت، 
وهذا النوع من االحتيال ليس باألمر الجديد - إنه ببس��اطة يسوق لتكنولوجيا ناشئة 

لالستفادة من االهتمام العام باألصول الرقمية.

التدقيق بالعمالت االفتراضية
ويأت��ي تحذير هيئ��ة تداول الس��لع اآلجل��ة )CFTC( ف��ي الوقت ال��ذي يكثف فيه 
المنظمون المالي��ون في جميع أنحاء العال��م تدقيقهم بالعم��الت االفتراضية التي ال 

تدعمها الحكومات.
ومع ازدهار تداول هذه العمالت خالل العام الماضي، وصلت أسعار عمالت مثل 
Bitcoin وEthereum إلى مستويات قياسية في األسواق المتقلبة، كما تواصلت 
خس��ائر المتعاملين في العمالت الرقمية، خالل التعامالت مع استمرار التقلبات في 

أسعارها، وتعرض أموال المضاربين “للتبخر” بصورة تدريجية.
وبلغت القيمة الس��وقية اإلجمالية للعمالت الرقمية 269.5 ملي��ار دوالر أميركي، 
بعدما المس��ت 256 مليار دوالر في وقت سابق، وهو أدنى مس��توياتها لهذا العام 

.2018
العمالت االفتراضية.يذكر أن الجهات التنظيمية األميركية تركز على مكافحة عمليات التالعب بأسواق 

تضخيم العمالت االفتراضية هدف لقراصنة االنترنت

ون�ق�ل���ت “رويترز” تحذي��ر هيئة الرقاب��ة على 
المش���تقات المالي�ة األميركي�ة للمس��تثمري�ن من 
احتي��االت لتضخيم قيم���ة العمالت المش�����فرة، 
والذي يع��رف باحتي��ال “النفخ والبي��ع بالجملة” 
pump-and-dump، وه��ذه الحم��الت تجري 
عبر نش��ر الفيديوه��ات واإلعالن��ات التي تهدف 
الى الترويج المحموم للعمالت المش��فرة للتالعب 
بسعرها ورفعه أمام المس��تثمرين من خالل نشر 
معلوم��ات وهمية عب��ر الش��بكات االجتماعية ثم 
بيعه��ا فجأة بكمي��ات كبي��رة قبل تهاوي س��عرها 

لإليقاع بالمستثمرين.
وقالت لجن��ة تجارة الس��لع اآلجلة في بي��ان، إنها 
تلقت شكاوى من المس��تثمرين الذين فقدوا أمواالً 
في مث��ل ه��ذه المخطط��ات، وحذروا من ش��راء 
العم��الت المجهولة بن��اًء على نصائ��ح موجودة 

على وسائل التواصل االجتماعي.

طرق االحتيال
تروج على س��بيل المث��ال، ش��ركة كريبتو كولز 
www.t.me/cryptocalls على قناة تيليغرام، 
بالق��ول، إنه��ا ق��ادرة عل��ى رف��ع س��عر عمالت 
افتراضي��ة بمع��دل 2000 % خالل 6 س��اعات 
فقط، لتجعل��ك إن كنت في مجموعة المس��تثمرين 
لديها تجن��ي آالف الدوالرات خالل ه��ذا الوقت، 
وهي تقوم بالتالعب بنفوس المس��تثمرين، بالرغم 
م��ن أن ش��راء س��يارة لمبرغيني هو أمر س��هل 

باالستثمار لديها.
ويتم اإليق��اع بالن��اس أو المس��تثمرين بأس��لوب 
 ،FOMO التالعب النفس�ي أو م��ا يس�م�ى فوم�و
أي الخ���وف م��ن أن تفوت���ك فرص���ة “ اللح�اق 

بالبقية”.
وتجري عملي��ات االحتي��ال “النف��خ والبيع” من 
قبل أطراف ال تكش��ف أس��ماءها عل��ى تطبيقات 
الجوال أو الش��بكات االجتماعية وبرامج الدردشة 
الفورية، وفي مرحلة النفخ يجري نشر معلومات 
مضللة تضخ��م أرباح عمل��ة افتراضية وتعرض 

األشخاص  من  الكثير  دفعت  والتي  مؤخراً،  المشفرة  العمالت  عليها  التي حصلت  الكبيرة  للشعبية  نظراً 
للتعامل بها بغية الحصول على أرباح طائلة، بدأت مجموعات احتيالية على الشبكة باتباع أساليب جديدة 

باستخدام هذه العمالت لإليقاع بالمستثمرين.
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تع�ت����زم الصي�����ن 
ض��خ 9.7 ملي����ار 
دوالر أم�ي��رك������ي 
إل��ى ش��ركة التأمين 
“آبنبانج إنشوران��س 
غ����روب”، ب�ع�����د 
شهرين من استحواذ 

الدولة الصينية مؤقتاً على الشركة، في ظل اتهام رئيسها 
باالحتيال وارتكاب جرائم اقتصادية أخرى.

وذكرت ش��ركة التأمي��ن الكبرى، أن األم��وال المقرر 
ضخها تس��تهدف دعم عمليات الشركة وتعزيز قدرتها 
عل��ى إدارة المخاط��ر، مش��يرة إلى أنها تعت��زم البحث 
عن مس��تثمرين في المس��تقبل القريب لكي تحافظ على 

وجودها كشركة خاصة.
ج����اء اإلع��ان ع���ن خط���ة إنق���اذ الش����ركة، بع�د 
أس����بوع م��ن ب��دء محاكمة رئي����س مجل����س إدارة 
الش��ركة الس��ابق، وو ش��ياهوي، في ش��نغهاي بتهمة 
االحتي��ال والس��عي لمصادر تموي��ل وتحويل األموال 

بطرق غير مشروعة.

10 مليارات دوالر إلنقاذ
“آبنبانج إنشورانس غروب”

وو شياهوي

نقلت صحيفة “وول س��تريت جورنال”، عن مصادر 
مطلع��ة قوله��ا، إن “وول م��ارت” تج��ري محادثات 
مبدئي��ة ل��ش��راء إح�دى ش�����ركات التأمي��ن الصحي 
“هيومان��ا”، في صفقة تعد بمثاب��ة تحّول في توجهات 
ش����ركة التجزئ�ة، وس���وف تكون األحدث في كبرى 
الصفق��ات في قط��اع الرعاية الصحي��ة. متفوقةً بذلك 
على صفقة استحواذها على البريطانية “أسدا غروب” 
مقاب��ل 10.8 ملي��ارات دوالر أميرك��ي، خ��ال ع�ام 
1999، حيث تقدر قيمة “هيومانا” الس���وقية بح�والى 

37 مليار دوالر.

“وول مارت” تستحوذ
على “هيومانا” للتأمين

ديون القطاع العام للتأمينات السورية

صرح مدير المؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية 
يحي��ى أحمد، أن قيمة الدّيون المس��تحقة والمتراكمة 
لصالح المؤسس��ة على جهات القطاع العام أكثر من 
220 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن المؤسسة حّصلت 
نح��و 86 ملي��ار ليرة كاش��تراكات من ال��وزارات 
والجه��ات التّابعة لها خال 2017، مضيفاً أن ديون 
المؤسس��ة على القطاع الخ��اّص أكثر من 15 مليار 
لي��رة، وأنّه تّم تحصي��ل 13 مليار لي��رة قيمة ديون 

يحيى أحمدواشتراكات عن ال�2017.

اإلشراف على التأمين بمعايير عالمية إلعادة اإلعمار

أوض��ح مدي��ر عام هيئة اإلش��راف عل��ى التأمين في 
س��ورية سامر العش، أن س��وق التأمين شهدت خال 
س��نوات األزمة تغي��رات واضحة ف��ي وجهتها، وأن 
إجمالي األقساط لشركات التأمين الخاصة في 2017، 
س��جل 9,9 مليارات ليرة س��ورية، موضحاً أن هناك 
فرصة أمامها للتكيف والتركيز في 2018 على تطوير 
خططها للتعام��ل مع إعادة اإلعمار، مبين��اً أن الهيئة 
تعمل على تطبيق معايير عمل عالمية على الشركات، 

وأن حالة المنافسة المضبوطة، ستكون المحرك األهم لتطوير عمل هذه الشركات.
سامر العش

تصنيف A لـ“التأمين األردنية” من الوكالة الدولية

أق���ر رئ�ي������س 
م�ج�ل����س إدارة 
الهيئ��ة العام����ة 
لش�ركة التأمي��ن 
إلس������امي��ة  ا
األردني��ة موسى 

ش��حادة، بموافقة توزيع األرباح النقدية على المس��اهمين بنسبة 8 % من رأس المال، 
مبيناً أن الش��ركة حققت أرباحاً 3 مايين دين��ار )4.3 مليون دوالر( في عام 2017، 
فيما بلغ إجمالي األقس��اط المكتتبة 23.5 مليون دينار، ومجموع موجودات الش��ركة 
حوالى 40 مليون دينار )56.3 مليون دوالر(، بنسبة نمو 6 %، إضافة إلى أنه تم رفع 
رأسمال الشركة إلى 15 مليون دينار/سهم، من 12 مليون دينار، وتوزيع أسهم مجانية 
بنس��بة 25 % من رأسمال الشركة. بدوره، أشار مدير عام الشركة أحمد صباغ، إلى 
حصول الش��ركة للمرة الرابعة على التوالي، على تصنيف ائتماني عالمي من الوكالة 
اإلسامية الدولية للتصنيف IIRA بدرجة A للقدرة المالية التكافلية، كما أكدت الوكالة 
الدرج��ة االئتمانية للش��ركة بمعدل 71 - 75، فيما تم تجديد رخصة األيزو للش��ركة، 

وحصلت على جائزة االبتكار والتميز في تطوير خدمات التكافل في 2017.
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قـررت “فيلـيـبــــــس” 
الهولندية، اتخاذ مصر 
كمركــز إقليمــي لهــا، 
لتصديـر منتجاتهــا في 

افريقيا.
وقـال نائــب الرئيـــس 
التنفيـــذي لـلشـــــركـة 
تامــر  أفريقيا،  لمنطقة 
أبو الغار: ســـــنصـنـع 
لمبات الليد وكشــافـات 

الليد من خالل بعض الشــركاء لنا في مصر، وســنبدأ 
التصدير خالل الربع الثاني من هذا العام.

أضــاف: أن الشــركة، التي تعمل في مصــر منذ أكثر 
مــن 85 عاماً، تســتهدف حصة بيــن 8 % و9 % في 
السوق المصرية للمبات وكشافات الليد خالل أول عام 
من التصنيع عبر شــركاء، وتوقع مبيعات بقيمة 200 
مليون يورو خالل الســنوات الخمــس المقبلة “نصفها 

من خالل التصدير”.

اإلشراف على الّشركات المساهمة الخاصة فيليبس تتخذ من مصر
مركزاً افريقيًا

بيّــن رئيــس هيئــة األوراق واألســواق الماليّــة عابد 
فضليّــة، ســعي الهيئــة لنقل مهّمــة اإلشــراف على 
الّشــركات المساهمة الخاّصة، بدالً من وزارة التّجارة 
الدّاخلية وحماية المســتهلك، في ســبيل تنظيم وضبط 
ومراقبة وحوكمة العمل المؤسســّي، لتحســين أدائها 
وزيــادة فــرص تمّكنهــا من التّحــول إلى المســاهمة 
العاّمة، أو طرح أسهمها في الّسوق المناسبة، موّضحاً 

أّن الّشــركات المساهمة الخاّصة التي يصل عددها إلى 304، سيكون اإلشراف عليها 
بغــرض مســاعدتها على تطبيق نماذج وأشــكال معينة من الحوكمــة واإلفصاح، بما 

يُساعدها على تحسين عملها المؤسسّي.

عابد فضليّة

تامر أبوالغار

وافقــت لجنة برلمانيــة مصرية على مشــروع قانون 
حكومــي، يقنــن عمل شــركات نقل الركاب بواســطة 
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، وعلى رأســها، شــركتا 

“أوبر” و“كريم”.
وينص مشــروع القانون الجديد على تحديد 10 ماليين 
جنيــه )568 ألــف دوالر أميركي( حــداً أقصى مقابل 
تراخيص التشــغيل للشــركات، طبقاً لعــدد المركبات 
العاملــة معها، لمدة تصل إلى 5 أعــوام قابلة للتجديد. 
كما ينص على منح الشــركات مهلة لتوفيق أوضاعها 
خالل فترة زمنية ال تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل 
بالقانــون، وإلزامهــا بوضع عالمة أو شــعار يميزها، 
وســداد رســوم وضرائب محددة في قانــون المرور، 

وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.

الموافقة على تقنين “أوبر” و“كريم”

سوق لألوراق المالية في حلب

أكدَّ رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ أن 
الغرفة تدرس حالياً إحداث فرع لسوق األوراق المالية 
في حلب من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين في حلب 
لالكتتاب والمساهمة بصورة أوسع وأشمل في تحقيق 

النهوض االقتصادي.
وأشار في ذات الّسياق، المدير التّنفيذي لسوق األوراق 
المالية عبــد الرزاق قاســم، إلى المكانــة االقتصاديّة   
المهّمة لحلب، داعياً المستثمرين إلى المساهمة الفاعلة 
في ســوق دمشق لألوراق المالية والعمل على تأسيس 
وإنشاء شركات مساهمة وإيجاد آليات لجمع المدّخرات 

وتوظيفها واستثمارها في مشاريع ذات جدوى في تدعيم ركائز االقتصاد الوطن.  
عبد الرزاق قاسم

مدينة صناعية سورية في مصر

صرح وزير التجارة والصناعة المصرية طارق 
قابيل، أن قيمة استثمار رجال األعمال السوريين 
في مصر بلغ 800 مليــون دوالر أميركي، وأن 
الوزارة قررت إنشــاء وحدة مختصة للتعامل مع 
رجال األعمال السوريين، كما وقع اتحاد الغرف 
التجاريــة المصريــة، ممثلة في غرفــة القاهرة 
التجاريــة، مذكرة تفاهم مع تجمع رجال األعمال 
الســوري، لتطوير العالقات االقتصادية بالتبادل 

أو من خالل الشــراكة، وزيادة التفاعل التجاري بين مصر وســورية، مؤكداً حرص 
مصر على استعادة سورية الستقرارها السياسي واالقتصادي. وكشف قابيل عن العمل 
على إنشــاء مدينة صناعية ســورية متكاملة، لصناعة النســيج والمالبس الجاهزة في 
مصــر، بمســاحة 500 ألف متر مربــع، إضافة إلى حرص مصر علــى تقديم الدعم 

للمستثمرين السوريين، وتذليل العقبات التي تواجههم في وطنهم الثاني مصر.

طارق قابيل
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أكد مدير عام مصرف 
التســليف الشــعبي في 
سورية، محمد إبراهيم 
أن حـجــــم  حـمـــرة، 
القــروض الممنوحـــة 
خـــالل الـربــع األول 
2018، ســــــجـل مـا 
يقارب 4 مليارات ليرة 
سورية، ليصل إجمالي 
الســماح  منــذ  المنــح 

باســتئناف قرض الدخل إلى 44 مليار ليرة، مضيفاً أن 
طلب قرض الدخل المحدود للعســكريين شــكل 55 % 
من إجمالي نســبة القروض الممنوحة، مؤكداً أن ودائع 
شهادات االستثمار )أ - ب - ج( سجلت 111 مليار ليرة، 
وأنه وفق الخطة التســليفية التي رصدها المصرف في 

2018، فقد تم اعتماد 60 مليار ليرة لإلقراض.

مشاريع سياحية في الساحل السوري 111 مليار دوالر
ودائع شهادات االستثمار

أصدر وزير الســياحة بشــر يازجي، القرار 1600 
المتضمــن إحداث غرفة ســياحة لمحافظــة الالذقية 
وأخــرى لطرطــوس، وأن تنقل عضويــة أصحاب 
المواقع الســياحية المنتســبة لغرفة ســياحة المنطقة 
الســاحلية، إلــى هاتيــن الغرفتيــن، وفــق التموضع 
المنشــآت  عــدد  أن  الــوزارة  وبيّنــت  الجغرافــي. 
الســياحية داخــل الخدمة في الســاحل الســوري بلغ 
461 منشأة، منها 267 في محافظة الالذقية، و194 
في طرطوس، كما بلغ عدد المنشــآت الســياحية قيد 
التشــغيل 598 منشــأة، منها 397 منشــأة بالالذقية، 

و201 بطرطوس، وعدد المشــاريع السياحية المرخص بإشادتها في الساحل 178، 
بقيمــة 842 مليار ليرة، تتوزع في الالذقية 100 مشــروع، بكلفة 437 مليار ليرة، 

و78 في طرطوس، بكلفة 405 مليار ليرة.

بشر يازجي
محمد إبراهيم حمرة

كشــف تقرير صادر عن سوق دمشــق لألوراق المالية 
أن مجموع رســاميل الشــركات المدرجة فيها، الرئيس 
والموازي، يصل إلى ما يقارب 76 مليار ليرة سورية، 
في حيــن أن مجموع االحتياطــات المدرجة ضمن بند 
حقوق المساهمين لدى هذه الشركات يصل إلى ما يقارب 
320 مليار ليرة، وكشــف التقرير أن حقوق المساهمين 
فــي بنك قطر الوطنــي وحده بلغ ما يقــارب 72 مليار 
ليرة، فيما وصل في بعض المصارف األخرى، كـ )بنك 
ســورية والمهجر، وبنك سورية الدولي اإلسالمي( إلى 
مــا يناهز 20 مليار ليرة لكل منهما، وأن إدارة الســوق 
ومجلس مفوضيها ركزوا في التعميم رقم 14/2018 ، 
على أولوية زيادة رساميل الشركات المساهمة من خالل 

استخدام حقوق المساهمين في منح األسهم المجانية.

زيادة رساميل الشركات المساهمة
هي أولوية في سورية

خطان جوي وبحري “سوري إندونيسي”

بيــن وزير النقــل علي حمود في 
لقائــه مــع الســفير اإلندونيســي 
فــي ســورية جوكــو هاريانتو، 
استعداد ســورية التام، لتقديم كل 
التسهيالت للشركات اإلندونيسية 
المهتمــة بالعمل واالســتثمار في 
ســورية، التــي أبقــت ســفارتها 

مفتوحــة طوال ســنوات العدوان، كما عــرض تقديم كافة التســهيالت لفتح خط نقل 
جوي وبحري بين البلدين، وتعاون في مجال الســكك الحديدية، وصناعات الطيران 

والسفن والقطارات.
بــدوره، رحــب هاريانتو بعــرض حمود، وعبر عن رغبة الشــركات اإلندونيســية 
المشاركة في عملية إعادة اإلعمار، موضحاً أن شركات اإلنشاء اإلندونيسية ترغب 

باالستثمار في كل المجاالت، خاصة في قطاعات النقل.

مشاريع استثمارية في طرطوس

أكــد كل من وزير النقل علــي حمود، ووزير النفط علي غانــم، ومحافظ طرطوس 
صفوان أبو ســعدى، خــالل اجتماع في مبنــى المحافظة، اتخاذ القــرارات النهائية 

بإقامة 69 مشــروعاً اســتثمارياً 
اللجنة  في طرطوس. وطالبــت 
المكلفة بالملف االســتثماري في 
المحافظة، بإحداث مطار مدني، 
للتبــغ، وخطــوط جر  ومعمــل 
إضافية إليصال المياه إلى ريف 

القدموس.
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بناء أول “هايبرلوب” في أبوظبي

أعلنــت شــركة هايبرلوب لتقنيــات النقل، 
عن توقيع اتفاقية مع شركة الدار العقارية، 
إلنشــاء أول خط تجاري لهــا في المنطقة، 
ســيكون في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، 
فــي منطقــة تطوير حيويــة بيــن أبوظبي 

ودبي.
وســيمتد الخــط التجــاري الحقــاً لتغطيــة 
دولــة اإلمــارات وربطها بشــبكة النظام، 
فيما ســيرتبط الحقــاً بالعاصمة الســعودية 

الرياض، بحسب رئيس مجلس ادارة  HyperloopTT، بيشوب غريستا.

الدولة   وزيــر  أكد 
لشــؤون اإلعــالم 
األردن،  فــــــــي 
محمــد المومنــي، 
موافقــة مجلــــس 
الــوزراء علـــــى 
إنشــــاء “صندوق 
لـيـــة  لمســــــؤو ا
لمجتمـعـــيـــــــة  ا

لشــركات الطاقــة المتجــددة”، التي تقدر اســتثماراتها 
بمئــات الماليين، وعلــى أن وزارة الطاقة مكلفة بتقديم 

الدعم الفني واللوجستي إلدارة الصندوق.
وأشار المومني، إلى أن األردن نجح في استقطاب عدد 
من كبريات الشــركات العالمية واالقليمية لالســتثمار 
في مشــاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ليتجاوز 
حجم االســتثمار فيها 2 مليــار دوالر أميركي، إضافة 
إلى تطوير مشاريع باســتطاعة إجمالية تقدر بـ1300 

ميغاواط، في العامين اآلخيرين.

مليارا دوالر استثمار
مشاريع الطاقة في األردن

محمد المومني

وقّعت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، مجموعة 
من االتفاقيات لتأسيس مشروع محطة صاللة المستقلة 
لتحليــة المياه مع المجموعة االســتثمارية المكونة من 
شــركة “أكوابــاور” الســعودية، و“فيوليــا” الشــرق 
األوســط الفرنســية، وشــركة “ظفار الدوليــة للتنمية 
واالســتثمار القابضة”. وتبلغ القدرة اإلنتاجية للمحطة 
حوالــى 25 مليون غالون في اليــوم من المياه المحالة 

باستخدام تقنية التناضح العكسي.
وســيلعب المشروع دوراً هاماً في تلبية حاجة محافظة 
ظفار للمياه المحالة، والمقدرة بنسبة % 6 سنوياً خالل 

السبع سنوات القادمة.

اتفاقيات إلنشاء محطة
“صاللة للتحلية”

“البوتاس” ترفد األردن بـ845 مليون دوالر

أقر رئيــس مجلس إدارة 
لشــركة  العامــة  الهيئــة 
سامي  العربية،  البوتاس 
الهيئــة  موافقــة  داوود، 
نقدية  أرباح  على توزيع 
علــى المســاهمين بواقع 
100 % من رأس المال، 
أي نحو 83 مليون دينار 

أردني )116.71 مليون دوالر أميركي(.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة، برنت هايمن، أن التحويالت المباشرة لخزينة 
“البوتــاس العربيــة” في آخر 5 ســنوات، بلغت 296 مليون دينــار، أي 65 % من 
صافي أرباح الشركة، كما رفدت “البوتاس” وشركاتها التابعة والحليفة، احتياطيات 

األردن من العملة الصعبة بنحو 845 مليون دوالر في عام 2017.

مصفاة نفط المغرب الوحيدة إلى العراق

العراقية  السلطات  أكدت 
قربها التوصل إلى اتفاق 
مــع نظيرتهــا المغربية، 
لالســتحواذ على مصفاة 
فــي  الوحيــــدة  النفــــط 
المغــرب “ســـــاميــر” 
وإعــادة اإلنتــاج فيهــا، 

حيث توقفــت عــن العمــل معلنـــة إفالســــها فــي عــام 2015.
وذكــرت مصادر مغربية مطلعة، أن مجموعــة “العتيبة” اإلماراتية تقدمت بعرض 
منافــس، ولكــن العــرض العراقي تضمن ســداد ديــون المصفاة، وإحياء نشــاطها 

الصناعي، ما القى ترحيباً في أوساط األعمال المغربية.
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أعلنت “موانئ أبوظبي” وشــركة االستثمار والتعاون 
وراء البحار لمقاطعة جيانغســو المحدودة )جوســيك(، 
عــن توقيع 15 شــركة صينية اتفاقيات اســتثمار بقيمة 
اجماليــة تصــل إلى مليــار دوالر أميركي فــي منطقة 
التجــارة الحرة لمينــاء خليفة، في خطوة تأتــي تتويجاً 
لالتفاقية المبرمــة في عام 2017، والتي بموجبها تدير 
شركة التعاون الصينية اإلماراتية المحدودة )جيانغسو(، 
عمليات تأجير مساحة تبلغ نحو 2,2 كيلو متر مربع من 
المنطقة الحرة للميناء لصالح شركات مقاطعة جيانغسو، 
ويمكن توســيعها مستقبالً لصالح “جوسيك” لتصل إلى 
12.2 كيلومتــر مربــع. كما وقعت 3 شــركات صينية 

اتفاقيات لتأجير مساحات في المنطقة الحرة للميناء.

استثمارات صينية
في المنطقة الحرة لميناء خليفة

أعلنت مديرية الشــركات فــي وزارة التجارة الداخلية 
وحمايــة المســتهلك، أنهــا أصــدرت “3662 ســجالً 
تجاريــاً”، وصدقــت على تأســيس “216 شــركة”، 
خــالل الربع األول من عــام 2018، موضحة أن عدد 
الشــركات المســجلة التي تمارس أعمالها بشكل فعلي 
أصبح “471737 شــركة أفراد”، و“92272 شركة 
قطاع خاص”، و“23 شركة قطاع مشترك”، و“202 

شركة قطاع عام”.

تأسيس 216 شركة في سورية
خالل الربع األول من عام 2018

السياحة تطلق فرصًا استثمارية كبرى

أطلقت وزارة الســياحة السورية 
عــدة فرص اســتثمارية ورخص 
إشادة ســياحية، من بينها رخصة 
إشادة سياحية، لفندق من سوية 3 
نجوم في بلدة حصين البحر شمال 
طرطوس، بكلفة 350 مليون ليرة 
ســورية، وفندق طلــة الكورنيش 

في الالذقية، من مستوى 4 نجوم، بطاقة استيعابية 150 سرير فندقي، إضافة إلى موقع 
استراحة المراح على أوتوستراد حمص - دمشق بمدة استثمار 25 عام. كما طرحت 
الوزارة فرصة استثمار موقع المشفى العسكري بحلب كمجمع سياحي 4 نجوم وبمدة 

استثمار 35 عاماً.

الصين وإعادة اإلعمار “بال قيود سياسية”

أكد سفير سورية في الصين، عماد مصطفى، أن العديد 
من الشركات الصينية أعربت عن اهتمامها باالستثمار 
في ســورية، وأن ســورية بدأت فعلياً إعادة اإلعمار، 
ولكــن الشــركات الصينيــة “تفضل بدء االســتثمار، 
بمجرد استقرار معظم المناطق”، مؤكداً أن دمشق ال 

تطلب مساعدة بل شراكة تقوم على المنافع المتبادلة.
وقال: إن سورية تحتاج مشاريع في 3 قطاعات )توليد 
الطاقة، البنية التحتية الرئيسة، بناء الوحدات السكنية(، 
الفتــاً إلــى أن الصينيين يتمتعون بمهــارات فائقة في 

آخر مجالين، منوها بدعم ســورية لمشروع “الحزام والطريق”، وأن المحادثات بين 
الجانبيــن جاريــة اآلن في هذا الخصوص، مبيناً أن الصينيين أكدوا أن دعمهم ال يأتي 

مرفقاً بـ“قيود سياسية”.

عماد مصطفى

إيرانيان يؤسسان شركة مقاوالت في سورية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على النظام األساسي لشركة “عبيدي 
وشــريكه للتجــارة والمقاوالت”، حيث يقــع مركزها الحالي في فنــدق “الداماروز” 
بدمشــق، وتعود ملكيتها لمســتثمرين إيرانيين )مهدي رمضان عبيدي 75 %، وعلي 

رضا محمود آبادي 25 %(.
وبحسب النظام الداخلي للشركة، فإنها 
ستقوم بأعمال التعهدات والمقاوالت، 
والتجارة بكافة مواد البناء واألخشاب، 
والعدد الصناعية، واألدوات الكهربائية 
واإللكترونية، والمســتلزمات الطبية، 
والسيارات والمعدات الثقيلة والخفيفة 

وقطعها التبديلية.
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قررت شركة روســنفت الروسية، افتتاح مركز دولي 
علمــي للدراســات والتطوير فــي العاصمــة القطرية 
الدوحــة، ليصبــح ممثليــة واســعة النطاق لنشــاطات 
الشــركة في دولة قطر. وسيبدأ المركز عمله في واحة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لمؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع.
ويهدف التعاون بين “روســنفت” وواحة قطر للعلوم، 
إلــى تمويل مشــاريع تطويــر األبحــاث ذات األولوية 

بالنسبة إلى روسيا وقطر.

“روسنفت” تفتتح ممثلية لها
في قطر

“لوك أويل” تعزز حضورها في المكسيك

فازت شــركتا “لوك أويل” الروســية و“ديــا” األلمانية، المملوكتــان من قبل رجل 
األعمال الروســي ميخائيل فريدمان، بعقود الستثمار 4 قطاعات تحتوي على الغاز 
والنفط في مياه خليج المكســيك. ونجحت “لوك أويل” بمشــاركة “إيني” اإليطالية، 
بالفــوز بمناقصــة الســتثمار القطاع رقــم 28 في واليــة كونكاس ديل سوريســتي 
المكســيكية، بعدما تقدمتا بعرض يتضمن مشــاركة الدولة المكســيكية في المشروع 

بـ65 %، إضافة لدفع الشركتين مبلغ 59.8 مليون دوالر أميركي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “لوك 
أويل انترناشــيول في المكسيك”، 
الشــركة  أن  ســوبرنوف،  بافــل 
اإليطالية ســتكون المشــغل الفعلي 
للمشــروع، فــي حيــن ســتقتصر 
مشاركة “لوك أويل” على التمويل.

بدورها، اســتطاعت “ديــا” الفوز 
بمناقصات لـ3 قطاعات بالمشاركة 

مع شركات عالمية مختلفة.

تفاهم بين “تانيو” و“مبادلة”

وقــع صندوق التنمية االقتصادية الجديد في 
اليونان “تانيو”، المتخصص في االستثمار 
بصناديــق رأس المــال الجــريء، مذكــرة 
تفاهم مع شركة مبادلة لالستثمار، المملوكة 
لحكومة أبوظبي، إلنشــاء منصة اســتثمار 
مشترك برأس مال 400 مليون يورو. ووقع 
المذكرة الرئيس التنفيذي لصندوق “تانيو” 

أنطونيس جورجاكاكيس، والرئيس التنفيذي لقطاع االستثمارات البديلة والبنية التحتية 
في “مبادلة” وليد المقرب المهيري. وبموجب المذكرة، سيساهم “تانيو” و“مبادلة” بـــ 
200مليون يورو من كل طرف في المنصة الجديدة التي ستستثمر في الشركات التي 
تتمتــع بإمكانات نمو عالية في القطاعات االقتصادية الرئيســية في اليونان، باإلضافة 

لتبادل المعرفة بين الطرفين مما سيعزز العالقات الدبلوماسية والتجارية.

“زين” تكسب حكمًا بنصف مليار دوالر

أصــدرت هيئة التحكيم الدولية  حكماً نهائياً يقضي بإلزام 
“مصنع البالســتيك السعودي”، وهو أحد مؤسسي شركة 
زين السعودية بمبالغ مترصدة في ذمته تجاه الشركة تزيد 
عــن 526 مليون دوالر. وهذه المبالغ نتيجة تعامالت مع 

الشركة وهي في ذمة المدعى عليه منذ عام 2011.
يذكر أن هيئة التحكيم الدولية كانت قد أصدرت قراراً جزئياً بتاريخ 23 كانون األول/ 

ديسمبر من عام 2015 لصالح “زين”.

أعلنــت مجموعة النفط والغاز النمســاوية “أو.إم.في” 
إنها ستســتحوذ علــى حصة قدرهــا 20 % في حقلين 
للنفط قبالة ســاحل اإلمارات بموجب صفقة بقيمة 1.5 
مليار دوالر أميركي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية 

“أدنوك”.
وتمنح “أدنوك” امتيازات جديدة للمستثمرين األجانب 
فــي محاولــة للحصــول علــى التكنولوجيــا والتمويل 

وضمان مشترين لخامها.
وكانت اتفقت “أو.إم.فــي” و“أدنوك” في عام 2017  
على تقييم فرص مشتركة، من بينها تبادل المعرفة في 
عمليات التكريــر والتعاون في أعمال الصيانة والدعم 

الفني ألنشطة المصب.

“أو.إم.في” تستثمر في اإلمارات
مع “أدنوك”
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أظهرت بيانات حكومية يابانية، أن مســتثمرين يابانيين 
باعــوا كمــاً قياســياً مــن الســندات المقومــة بالدوالر 
األميركي خالل شباط/فبراير 2018، مع ارتفاع تكلفة 
التحوط من مخاطر العمالت على نحو قلص العائد بينما 
عززوا مشــترياتهم من السندات المقومة باليورو. وباع 
المســتثمرون ما قيمتــه 3.924 تريليون يــن )36.68 
مليار دوالر( من الســندات الدوالرية في شباط/فبراير 
لكنهم اشــتروا الســندات المقومة باليورو، والتي تحقق 
عائدا أعلى بعد التحوط، بما يصل إلى 1.059 تريليون 

ين )8.06 مليار يورو( في الشهر ذاته.

المستثمرون اليابانيون يتخلصون
من السندات األميركية

أعلنــت مجموعــة “جي بي غلوبال” عن اســتحواذها 
على كامل حصة مجموعة ماغ في شركة “ماغ لوب” 
المحدودة في دبي، والبالغة أكثر من 50 %، فيما تبلغ 

قيمتها السوقية نحو 75 مليون دوالر أميركي.
وتعد “ماغ لوب”، الشركة الرائدة على مستوى منطقة 
الشــرق األوسط في تصنيع كافة أنواع زيوت التشحيم 

الصناعية والعادية.
التنفيــذي  الرئيــس  االتفاقيــة، ســيواصل  وبموجــب 
والشــريك الحالي لـ“ماغ لــوب”، محمود الذرعاوي، 
قيادة عمليات الشــركة في دولة اإلمارات بالتعاون مع 

فريق “جي بي غلوبال”.

“غلوبال” تستحوذ على حصة
في “ماغ لوب”

سورية: تسعون مشروعًا طرقيًا في 2018

أكــد مديــر المؤسســة العامــة للمواصــالت الطرقية 
الســورية، ياســر حيدر، أن الخطة التنفيذية للمؤسسة 
في 2018، تتضمن 90 مشروعاً، بكلفة تقديرية نحو 
16 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الخطة التقديرية 
للمؤسســة بلغــت 20,5 مليار ليرة ســورية، مبيناً أن 
المؤسســة تمكنت فــي 2017 من تحقيق نســبة إنجاز 
بلغــت 210 %، إذ تمت صيانــة 82 موقعاً، بكلفة 12 
مليار ليرة، إضافة إلى مشاريع أنجزت في مجال إعادة 
ياسر حيدراإلعمار، وصلت إلى 24 موقعاً، بكلفة 3.67 مليار ليرة.

تمويل بقيمة 20 مليون دوالر لـ“مصادر”

مصــادر  شــركة  وقعــت 
التابعــة لصندوق االســتثمار 
الفلســطيني اتفاقيــة مع البنك 
العربي تحصل بموجبها على 
قرض بقيمة 20 مليون دوالر 
لتمويل مشــاريع فــي مجال 

الطاقة الشمسية.
يتعلق القرض بتمويل بناء 3 محطات للطاقة الشمسية: في أريحا بقدرة 7.5 ميغاوات، 
وفــي طوباس بقــدرة 9 ميغاوات، وفي جنين بقدرة 5 ميغاوات. وقال الصندوق التابع 
للســلطة الفلســطينية: إن هــذا القرض األكبر في فلســطين حتــى اآلن لتمويل الطاقة 
الشمسية، وجزء من التعاون المستمر بين البنك وشركة مصادر لتمويل مشاريع الطاقة 
الشمســية والنظيفة. وأوضح، أن االتفاق يأتي في إطار برنامج “نور فلســطين” الذي 

تنفذه مصادر إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والهادف لتوليد 200 ميغاوات.

“توتال” تنافس الكهرباء الحكومية

شــراء  الفرنســية  “توتــال”  تعتــزم 
حصة أغلبية في شــركة بيع الكهرباء 
بالتجزئة الفرنسية ديراكت إنرجي من 
خــالل صفقة بقيمــة 1.4 مليار يورو 
)1.73 مليار دوالر( ستجعلها منافساً 
قويــاً لشــركة إي.دي.إف المملوكــة 

للدولة والتي تحتل صدارة السوق.
وقالت “توتــال” في بيان، إنها دخلت 

في اتفاق مع المساهمين الذين لديهم حصة مسيطرة في ديراكت إنرجي لشراء 74 % 
من رأســمال الشركة. وحالما يكتمل االتفاق، ستطلق “توتال” عرضاً لشراء ما تبقى 
من أســهم ديراكت إنرجي بســعر مماثل عند 42 يورو للسهم. ويقيم العرض ديراكت 

إنرجي بنحو 12.5 مثل قيمة أرباحها األساسية المتوقعة في 2018.
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رفع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي توصية 
إلــى األمانة العامة للمجلس، دعا فيها لمراجعة ضريبة 
القيمة المضافة المفروضة علــى الذهب والمجوهرات 
واألحجار النفيسة واللؤلؤ، وذلك بعدما تأثر القطاع بشدة 

نتيجة فرض هذه الضريبة منذ مطلع 2018.
وطالب تجار األلماس في دبي بضرورة معاملة األلماس 
كسبائك الذهب، إذ تُفرض الضريبة على القيمة المضافة 
على المشغوالت الذهبية فقط، في حين أن االستثمارات 
في الذهب بدرجة نقاء 99 %، المخصص لالســتثمار 

معفية من الضريبة.

اعتراضات على القيمة المضافة للذهب

أبرمت “غلفتينــر أميــركا” إلدارة الموانئ والخدمات 
اللوجســتية، والتي تتخذ من اإلمارات مقراً لها، اتفاقية 
امتياز مبدئية مع والية ديالوير األميركية تمنحها حقوقاً 
حصرية إلدارة وتشغيل وتطوير ميناء ويلمنغتون لمدة 
50 عاماً، تعمل خاللها الشــركة علــى تعزيز القدرات 
االســتيعابية لمحطــات الحاويات، والبالغــة 350 ألف 
حاوية نمطية ســنوياً، ورفع الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية 
للميناء. وتخطط “غلفتينر” لضخ استثمارات بقيمة 580 
مليون دوالر لتطوير الميناء خالل األعوام الـ9 المقبلة، 
مــن ضمنهــا 410 مليون دوالر لبنــاء محطة حاويات 

جديدة بطاقة استيعابية قدرها 1,2مليون حاوية نمطية.

امتياز لتطوير
ميناء ويلمنغتون األميركي

“جي إف إتش” تتخارج من مدرسة فيالدلفيا

أعلنت مجموعة “جي إف إتش” المالية أن 
شركتها التابعة، “جي إف إتش كابيتال” 
قد وافقت على بيع حصتها البالغة 70 % 
في مدرسة فيالدلفيا الخاصة الواقعة في 
دبي إلى رجل األعمال نشــأت سهاونة، 
المســاهم الحالي بالمدرســة الــذي يملك 

حصة بنسبة 30 %.
وتعليقاً على التخارج، صرح الرئيس التنفيذي لـ“جي إف إتش” هشــام الريس، قائالً: 
نحن سعداء بما حققناه من قيمة للمدرسة ولمستثمرينا خالل فترة االستثمار، وسنواصل 
العمل على تعزيز األداء في أصولنا األخرى بقطاع التعليم، والتركيز على إيجاد فرص 
مجزية مماثلة في القطاعات المأمونة المخاطر بما يحقق أفضل المصالح لمستثمرينا 

ومساهمينا مستقبالً.

تمويل حكومي لمجمع بحري سعودي

وقــع صنــدوق التنميــة الصناعية 
السعودي اتفاقية تمويل بقيمة 3.75 
دوالر(،  )مليــار  لاير  مليــارات 
مع الشــركة العالميــة للصناعات 
البحرية، لتمويل إنشــاء مشــروع 
الشركة وهو مجمع بحري لتصنيع 
وصيانــة الســفن. وبحســب بيــان 

للصندوق، ســتبدأ عمليات اإلنتاج الرئيسية في الربع األول من 2019 على أن تكتمل 
القــدرة اإلنتاجية للمجمع في بحلول 2022. وسيســهم المجمع فــي الحد من واردات 
المعــدات والخدمات البحرية، البالغة قيمتها 45 مليار لاير )12 مليار دوالر(، وتوليد 

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 80 ألف وظيفة بحلول 2030.

موانئ أبوظبي ترّوج لالستثمار في مدينة خليفة

وقعــت موانــئ أبوظبي مذكــرة تفاهم مع 
المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية، 
بهدف تعزيز العالقات التجارية وتشــجيع 
الشــركات الصينية لالســتثمار في مدينة 
خليفــة الصناعية ومنطقــة التجارة الحرة 
لميناء خليفة. ووقع االتفاقية، نائب الرئيس 
التنفيذي للدعم المؤسسي لموانئ أبوظبي، 
عبــدهللا حميــد الهاملي، وممثــل المجلس 

الصيني لدول مجلس التعاون الخليجي زوو جوانجياو. وقال الهاملي: نحن على ثقة بأن 
هذه المذكرة ســتعزز الشراكات االستراتيجية بين موانئ أبوظبي والشركات الصينية 

الراغبة باالستثمار في المناطق الحرة والوصول إلى األسواق اإلقليمية والعالمية.

زوو جوانجياو وعبدهللا حميد الهاملي
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شــركة  تخطــط 
المرافق الفرنسية 
المملوكة للدولــة 
“إي.دي.إف” 
الســـــــتـثـمـار 
8 مليارات يورو 
في الفترة الممتدة 
بين عامي 2018 
و2035، لتصبح 

رائدة بالسوق األوروبية في تخزين الطاقة الكهربائية.
وتعتزم الشركة الفرنســية تطوير طاقة تخزين إضافية 
بنحو 10 جيغاوات على مســتوى العالم بحلول 2035، 
إضافة إلى 5 جيغــاوات تديرها بالفعل. كما تهدف ألن 
تصبح رائــدة بالســوق الفرنســية واألوروبية بعرض 
بطاريات تخزين للعمالء في قطاع التجزئة الكهربائي. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جان برنار ليفي: إنه مع 
التخزين، نســتطيع حل تقطع إمــدادات الطاقة المتجددة 

وضمان كفاءة أداء وتوازن الشبكات.

“اكزو نوبل” تبيع أنشطة الكيماويات

فرنسا تستثمر 8 مليارات يورو
في تخزين الكهرباء

باعت “اكزو نوبل” أنشــطة الكيماويات المتخصصة 
التابعــة لها إلى مســتثمرين بقيادة شــركة االســتثمار 
المباشر األميركية “كاراليل” مقابل 10.1 مليار يورو 
شاملة الديون، في خطوة مهمة للشركة الهولندية التي 
تواجه صعوبات للتعافــي من عام صعب في 2017. 
وســتتيح صفقة البيع الكزو، التركيز على األنشــطة 

الرئيسية في مجال الدهانات.
وتأتي الصفقــة، وفاًء بأحد أهم تعهدات “اكزو نوبل” 

في إطار دفاعها في مواجهة عرض اســتحواذ من منافســتها “بي.بي جي اندستريز” 
بقيمــة 26 مليار يورو. وقال الرئيس التنفيذي الكزو، تيري فانالنكر: إنه يتوقع عائداً 
صافيــاً من الصفقة 7.5 مليــار يورو وتعهد أن تعود “األغلبيــة العظمى” من المبلغ 

للمساهمين.

تيري فانالنكر

جان برنار ليفي

اســتحوذت مجموعــة ســي.إم.إي األميركية المشــغلة 
للبورصات على مجموعة نيكس البريطانية التي أسسها 
مايكل سبنســر، مقابل 3.9 مليار جنيه استرليني )5.5 
مليــار دوالر(، فــي صفقة من شــأنها أن تتمخض عن 
مؤسســة تداول قوية عابرة للحدود. وقال المســاهمون 
في “نيكس”، وهي شــركة تكنولوجيا مالية تنســق بين 
مشتري وبائعي السندات وعقود المبادلة والعمالت، إنها 
ســتحصل على 500 بنس نقداً لكل ســهم في “نيكس”، 
و0.0444 ســهم جديد في “ســي.إم.إي”، وهي واحدة 
من أكبر مجموعات إدارة البورصات في العالم وتمتلك 

مكتب شيكاغو للتجارة وبورصة شيكاغو التجارية.

“سي.إم.إي” تشتري “نيكس”
مقابل 5.5 مليارات دوالر

افالس أقدم شركة لصناعة االسلحة في أميركا

قدمت “ريمينغتون”، أقدم شركة 
صناعة أســلحة أميركيــة، طلباً 
إلشهار إفالســها، مبينة أن تقديم 
الطلــب يعود إلى تراكــم ديونها 
وانخفــاض حجــم مبيعاتها بنحو 
30 % في عــام 2017، مقارنة 
مــع 2016. وال تعتزم الشــركة 

األميركية، التي تأسســت في عام 1812، إيقاف إنتاج األسلحة، وإنما تهدف من تقديم 
طلب اإلفالس إلى تخفيض حجم ديونها بنحو 700 مليون دوالر.

وتنوي مجموعة Cerberus Cabital Managment، المالكة الحالية لـ“ريمينغتون” 
التخلي عن ملكية الشركة بعد إتمام إجراءات اإلفالس.

السعودية تنضم لمؤشر فوتسي لألسواق الناشئة

أكدت شــركة فوتســي راســل لمؤشــرات األســواق، أن 
البورصة السعودية ستنضم إلى مؤشرها لألسواق الناشئة 
اعتبــاراً من شــهر آذار/مــارس 2019، فــي خطوة من 
المتوقــع أن تجتذب اســتثمارات أجنبية جديــدة بمليارات 
الدوالرات للمملكة. وقال الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل، 
مــارك ميكبيس في مؤتمر صحفي في نيويورك: إن ضم 
السعودية إلى مؤشــر فوتسي هو أكبر حدث في األسواق 
الناشئة منذ عام 2001، وتطور مهم للمستثمرين العالميين.

مــن جهته، قال رئيس هيئة الســوق المالية الســعودية، محمد القويــز: إن هذا التطور 
سيزيد من تنويع قاعدة المستثمرين في السوق السعودية، وغالباً ما تتمخض زيادة تنوع 

قاعدة المستثمرين عن سوق مال أكثر نضجاً وأقل تقلباً.

محمد القويز
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كشف  الرئيس التنفيذي 
لشركة موانئ أبوظبي،  
محمد جمعة الشامسي، 
االســـــــتـثـمـارات  أن 
المباشــرة من  األجنبية 
شــركات صينيــة فــي 
منطقة خليفة الصناعية 
فــي أبوظبــي )كيزاد(  
ملـيــار  إلــى  وصلــت 
دوالر خــالل أقــل مـن 

عام. وأضاف: نظراً الهتمام الشــركات الصينية نتوقع 
تدفق المزيد من االستثمارات.

وتقتنص الشركات الصينية الفرص في الخليج في إطار 
سعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتوسيع نفوذه الخارجي 

وتحقيق طموح إعادة بناء طريق الحرير التجاري.
وتشارك موانئ أبوظبي في إدارة منطقة خليفة الصناعية 

وكذلك موانئ اإلمارة.

النزاع بين أميركا والصين يهدد االستثمارات أبوظبي تجذب استثمارات صينية
بقيمة مليار دوالر أميركي

اعتبــرت المديــرة التنفيذيــة لصنــدوق النقــد الدولي، 
كريســتين الغارد، أن الخطر األكبر الناجم عن النزاع 
التجــاري بين الواليــات المتحدة والصيــن هو التهديد 
الذي يشــكله على الثقة العالمية واالستثمار، موضحةً 
أن الرسوم الجمركية التي يهدد بها أكبر اقتصادين في 
العالم سيكون لها تأثير مباشر متواضع على االقتصاد 
العالمي لكنها قد تثير شكوكا تعطل االستثمار، وهو أحد 

المحركات الرئيسية لزيادة النمو العالمي.
وأضافت الغــارد: عندما ال يعرف المســتثمرون في 

ظل أي شــروط سيتعاملون، وعندما ال يعرفون كيف ينظمون سلسلة إمداداتهم، فإنهم 
يحجمون عن االستثمار.

كريستين الغارد

محمد جمعة الشامسي

سجلت االســتثمارات األجنبية المباشرة في تونس نمواً 
بنسبة  27 % في الربع األول من العام الحالي، مدفوعة 
بجهود حكومية لتذليل العقبات أمام المستثمرين من بينها 
تقليص التراخيص والحد من اإلجراءات البيروقراطية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة النهوض باالستثمار 
الخارجي أن تدفق االســتثمارات األجنبية المباشرة في 
تونس بلــغ 560 مليون دينار )230.54 مليون دوالر( 

في الربع األول من عام 2018.
ويُعــزى ارتفــاع االســتثمارات إلــى زيــادة قويــة في 
االســتثمارات الصناعية التي زادت 45 % لتبلغ 185 

مليون دينار )76 مليون دوالر(.

نمو االستثمارات األجنبية المباشرة
في تونس

نصف أثرياء العالم يتوقعون بلوغ سن الـ100

“يو.بــي.إس”  مســح  أظهــر 
للمســتثمرين أن أكثر من نصف 
المســتثمرين األثرياء فــي العالم 
يتوقعون أن يعيشــوا حتى يبلغوا 
سن المئة، وأن قرابة 2 من كل 3 
منهم يخططون للعمل لفترة أطول 
في حياتهم حتى يؤمنوا ألنفســهم 

تقاعداً مريحاً.
وأشــار المســح الذي يرصد معنويات أكثر من 5 آالف شــخص ال تقل أصولهم عن 
مليون دوالر إلى أن 9 من أصل 10 بدأوا تغيير عادات إنفاقهم ويقيمون اســتثمارات 

طويلة األجل لتمويل حياتهم الطويلة.

قرض حكومي لـ“بن الدن” السعودية

قالــت مصــادر مطلعــة، إن 
الســعودية  الماليــة  وزارة 
قدمــت لمجموعــة بــن الدن 
قروضــاً بلغت قيمتها حوالى 
11 مليــار لاير )2.9 مليــار 
وذلــك  أميركــي(،  دوالر 

للمساعدة في تحســين حظوظ عمالق التشييد السعودي. وستستخدم األموال لترتيب 
أولويات العمل في مشــاريع تعتبر أساســية للحكومة، وأيضاً لدفع رواتب العاملين، 

وتسديد ديون البنوك الدائنة.
وقالت المصادر، إن قطعاً واســعة من األراضي المملوكة لعائلة بن الدن ستســتخدم 
كضمانة للقروض. ومن المتوقع أن تســتحوذ الحكومة الســعودية على حصة كبيرة 

في الشركة في إطار تسوية مالية.
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تعتزم مجموعة علي بابا، االستحواذ على كامل األسهم 
المميزة غير المملوكة لها في شركة توصيل المشتريات 
عبــر اإلنترنت “إيلــي دوت مي”، وهــي الصفقة التي 
تقــدر قيمة “إيلي دوت مي” بنحو 5.9 مليارات دوالر. 
وتمتلــك  المجموعــة الصينية وشــركتها التابعة “آنت 
صمول أند ميكرو فاينانشــال سيرفسيز غروب” حالياً 

43 % من األسهم المميزة في “إيلي دوت مي”.
وســتعمق صفقة االســتحواذ تكامل “إيلــي دوت مي” 
مع منظومة “علي بابا” واســتراتيجيتها، بهدف تعزيز 
ســهولة حصول العمــالء على احتياجاتهم ســواء عبر 

اإلنترنت أو عبر األنظمة التقليدية.

“توشيبا” تفشل في بيع وحدة الرقائق

“علي بابا” تستحوذ
على أسهم “إيلي دوت مي”

أكدت شركة توشيبا اليابانية، أنها 
لن تتمكن من استكمال اتفاق بقيمة 
18 مليــار دوالر لبيــع وحدتهــا 
للرقائــق  ألنهــا لــم تحصل على 
موافقــة جهــات معنيــة بمكافحة 
االحتــكار فــي الصيــن. وبذلــك 
بات بإمكان “توشيبا” االنسحاب 

مــن بيع ثاني أكبر شــركة منتجة للرقائق مــن نوع “ناند” في العالــم من دون تحمل 
غرامة. لكن الشركة قالت، إنها ال تزال تخطط لبيع الوحدة وتستهدف استكمال االتفاق 
فــي أقرب وقت ممكن. واتفقت “توشــيبا” العام الماضي علــى بيع وحدة الرقائق إلى 
كونسورتيوم تقوده شركة باين كابيتال لالستثمار المباشر األميركية، لتغطية التزامات 

مرتبطة بإفالس وحدة وستنغهاوس للطاقة النووية األميركية التابعة لها.

أكدت شركة بوينغ  أنها والشركة السعودية للصناعات 
العســكرية تؤسســان شــراكة بينهمــا في مشــروعات 
مشتركة تســتهدف زيادة المكون المحلي السعودي إلى 
55 %، موضحــةً أن اإليرادات التي ســتتحقق من تلك 
الشــراكة ستتجاوز 22 مليار دوالر وستخلق ستة آالف 
وظيفة بحلول عام 2030. وأشــارت الشركة األميركية 
إلى أن تلك الشــراكة ستوفر خدمات استدامة للطائرات 
العســكرية التابعة لألسطول الجوي في المملكة، كاشفةً 
أن قيمة االســتثمارات ســتصل إلى 450 مليون دوالر 

وستشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.

شراكة عسكرية
بين “بوينغ” والسعودية

قطر للبترول ترفع نسبة تملك االجانب

رفعــت شــركة  قطــر للبتــرول 
تملــك   نســبة  للدولــة  المملوكــة 
المســتثمرين األجانب فــي أربع 
لهــا ومدرجــة  تابعــة  شــركات 
بالبورصة القطريــة وذلك بعدما 
تقــرر رفــع حــد التملــك لغيــر 
القطريين. وأوضحت الشركة في 
بيان، أن شــركة الكهرباء والماء 

القطرية، وشــركة قطــر للوقود )وقود(، وشــركة الخليج الدولية للخدمات، وشــركة 
مســيعيد للبتروكيماويات القابضة ســتقوم  باتخــاذ ما يلزم وفقا للوائــح واإلجراءات 

المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين إلى 49 %.

“رينيش” تطلق منشأة لتخزين النفط

رينيــش”،  “مجموعــة  أطلقــت 
الستيراد وتصدير وتخزين النفط، 
منشــأة “أالســكا انترناشــيونال” 
لتخزين النفط فــي ميناء الحمرية 
باإلمارات، بطاقة تخزينية عالية 
تبلــغ 22 خــزان، وذلــك بهدف 
تعزيز قدراتهــا في مجال تخزين 

النفط وتوســيع نطاق عملياتها في الشــرق األوســط. وقد تم تجهيز الـــ22 خزاناً في 
المنشأة الستيعاب المنتجات البترولية المكررة وغير المكررة، مع توفير اتصال مباشر 
بالرصيف الخارجي بعمق غاطس سفن يبلغ 12 متراً، ورصيف داخلي بعمق غاطس 

سفن 7 متر.
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أعلنت شــركة جنــرال إلكتريك للطاقــة المتجددة عن 
مشاركتها في تطوير مشروع لطاقة الرياح في األردن. 
وأضافت الشــركة في بيان، أنها ســتزود أحدث طراز 
مــن توربينــات الريــاح 137m - 3.6، إلى مجموعة 
مــاس القابضــة للطاقــة التابعــة لـ“مــاس العالمية”، 
بهدف تطوير مشــروع للرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 100 
ميغاواط في األردن. وسيســاهم المشروع المرتقب في 
تغطيــة احتياجات أكثر من 150 ألف منزل، بالتزامن 
مع خفــض االنبعاثــات الكربونية بمقــدار 233.800 
طن ســنوياً. ومن المقرر بحســب البيان، بدء تشــغيل 

المشروع في نهاية عام 2019.

GE تطور طاقة الرياح في األردن

ارتفاع قيمة االستثمارات الخليجية السياحية

توقعت دراســة جديدة أصدرتها “كوليرز إنترناشيونال”، أن تصل قيمة االستثمارات 
الخليجيــة في البنية التحتية الســياحية إلى 56 مليار دوالر بحلــول عام 2022، وذلك 
بالتوازي مع إطالق وتطوير عدد من مشاريع النقل الثورية والمبتكرة. وتشمل القائمة 
التــي تم إطالقها لتطوير البنية التحتية الســياحية في المنطقة، مشــروع “هايبرلوب” 
للقطارات السريعة، مشروع قطار الحرمين السريع، تطوير عدة مطارات دولية رئيسية 
في الســعودية، ومشاريع توسعة المطارات في اإلمارات والبحرين وعمان والكويت. 

ومــن المتوقع أن ينمو عدد 
إلــى دول  القادميــن جــواً 
مجلــس التعــاون الخليجي 
بمعدل سنوي يبلغ 6.3 % 
من 41 مليــون في 2017 

إلى 55 مليون في 2022.

االتحاد األوروبي يستثمر مشروعات المخاطر

أعلنــت المفوضيــة األوروبية أن االتحــاد األوروبي 
ســيضخ اســتثمارات تبلغ 410 ماليين يــورو )507 
مالييــن دوالر(، بهــدف تحفيــز اســتثمارات لتنفيــذ 
المشــروعات التــي تنطــوى علــى مخاطــرة بقيمة 
إجماليــة تبلــغ 6.5 مليــار يورو. وفي إطــار برنامج 
االتحــاد األوروبــي لــرأس المــال المغامر، ســتقوم 
المفوضية باالســتثمار من خــالل 6 صناديق خاصة 
ستســتخدم األموال لجمع ما إجماليه 2.1 مليار يورو 
مــن مســتثمرين بالقطاع الخاص. وقــال نائب رئيس 

المفوضية األوروبية، جيركي كاتاينين: “مع رأس مال المغامر يمكن لكثير من رجال 
األعمال المبتكرين في أوروبا الحصول بشكل سريع على االستثمارات التي يريدونها 

من أجل االبتكار والنمو، ولتحقيق قصص نجاحات عالمية”.

جيركي كاتاينين

كشـــفــت “مـاريـــوت 
الـدولـيــة” لـتـجـــارب 
الســـفــر، عـن خططها 
للتوســــع فــي منطقــة 
الشرق األوسط وشمال 
إفريقيــا عقــب إبرامها 
عـقـــوداً علــى مـــدار 
األشـهر الـ12 الماضية 
تشـمل 30 منشأة جديدة 

وأكثر من 5 آالف غرفة فندقية، لتصل إلى قرابة 370 
فندقاً خالل الســنوات الخمس المقبلة، بزيادة تُقدر بأكثر 

من 50 %.
وأكــد الرئيس اإلداري لـ“ماريوت الـدولـيــة”، أليكس 
كيرياكيديــس: مواصلــة تعزيــز الصدارة فــي قطاع 
الســياحة والســفر عبر الحضور الراســخ في المنطقة 
والبصمــة العالميــة والمحفظــة الغنية مــن العالمات 

التجارية المتنوعة.

“ماريوت” تثري محفظتها
في المنطقة

أليكس كيرياكيديس

مشاريع بأكثر من مليار دوالر في ُعمان

أطلقت شركة النفط العُمانية مشروعي 
صاللة لألمونيا وصاللة للغاز البترولي 
المســال فــي محافظــة ظفــار، بتكلفة 
وأوضحــت  دوالر.  مليــار   1.289
الشركة في بيان، أن المشروعين يمثالن 
أهمية استراتيجية للمساهمة في تطوير 
القطاع الصناعي، ودعم خطط التنويع 
االقتصادية في السلطنة. وقامت الشركة 

بوضع حجر األســاس للمشــروعين الــذي يتوقع أن يبدأ اإلنتاج منهمــا بحلول 2020. 
وستساهم المشروعات الجديدة، بتزويد ظفار باالحتياجات الضرورية من الغاز المسال.
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الجانب االجتماعي
س��يعتمد المش��روع، بحس��ب البنك الدولي، 
على الباحثين االجتماعيّي��ن الحاليّين وطرق 
التس��ديد القائم��ة، كم��ا س��يؤدي إل��ى تعميم 
مفهوم المس��اءلة االجتماعية القوية، وإشراك 
المواط��ن، وآليات معالج��ة التظلمات بهدف 
بن��اء التماس��ك االجتماعي، والثق��ة، وتعزيز 
العالقة بين الحكوم��ة المركزية والحكومات 
المحلية. كما س��تأخذ هذه اآلليات في االعتبار 
الجوان��ب المتعلق��ة بالمس��اواة بي��ن الم��رأة 
والرج��ل ودع��م الفئات الضعيفة والهش��ة ما 
يس��اعد على معالجة بعض األسباب الجذرية 

للعنف.

مكافحة الفقر
م��ن جهت��ه، علّ��ق وزي��ر العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة العراق��ي المهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني قائ��الً: سيس��اند المش��روع جهود 
مكافحة الفقر وتحقيق االستقرار في المناطق 
المح��ّررة. وف��ي الوقت نفس��ه، س��وف تتيح 

مليون عراقي يستفيدون من مشروع للبنك الدولي

وافق البنك الدولي على المشروع الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي والصمود في العراق بقيمة 200 مليون دوالر، 
بهدف تحسين سبل العيش ألكثر من مليون عراقي في المناطق المحررة من تنظيم داعش اإلرهابي، حيث 
سيمّد المشروع المواطنين ال سّيما الفئات األكثر عرضًة للفقر، بالدعم النقدي وفرص العمل قصيرة األجل، وغير 

ذلك من وسائل الدعم االجتماعي.

مجال المشروع
يقول البنك الدولي، إن المشروع سيساند 
الحكومة لتوفير الدعم االجتماعي للسكان 
والعائدي��ن ف��ي إط��ار خارط��ة الطريق 
االس��تراتيجية للحماي��ة االجتماعي��ة في 
الع��راق. وم��ن خالله س��يتم توفير الدعم 
النق��دي وف��رص العمل لنح��و 150 ألف 
أسرة، وحوالى 840 ألف شخص، ويولّد 

نحو 15 مليون يوم عمل.
وس��يزيد المش��روع أيض��اً م��ن إمكانية 
النفس��ية  الخدم��ات  عل��ى  الحص��ول 
االجتماعية ألكثر من 150 ألف مواطن، 
وذلك من خالل خدم��ات الصحة الذهنية 
ومعالجة اآلث��ار الناجمة عن العنف ضد 
الم��رأة، باإلضافة إل��ى التخفيف من آثار 
النفس��ية واالجتماعي��ة عل��ى  الص��راع 

السكان.
وفي الوقت ذاته، س��يدعم المشروع تنمية 
ش��بكات األمان االجتماع��ي على المدى 
المتوس��ط، وتوفي��ر الدعم لس��بل كس��ب 
ال��رزق ع��ن طري��ق تمويل المش��اريع 
الصغيرة والصغرى التي س��تفيد حوالي 

12 ألف أسرة.
وفي ه��ذا الصدد، ق��ال المدي��ر اإلقليمي 
لدائرة المش��رق في البنك الدولي ساروج 
كوم��ار ج��اه، إن ه��ذا المش��روع حيوي 
لضم��ان أال تقتصر إع��ادة إعمار العراق 
عل��ى البنية التحتية التقليدي��ة، وإنما أيضاً 
عل��ى تحس��ين حي��اة العراقيي��ن وتحقيق 

االستقرار االجتماعي.
ونوه كومار جاه، بأن المش��روع س��يدعم 
األف��راد واألس��ر به��دف معالج��ة آث��ار 
الص��راع األخير، ومس��اعدة المجتمعات 
المحلية على بدء النشاط االقتصادي وخلق 

المزيد من فرص العمل.

برامج التمويل األصغر المدّرة للدخل الفرص 
لألسر كي تستأنف األنشطة التجارية، وتوفّر 

فرص عمل في هذه المناطق.

األمان االجتماعي
وم��ن المق��رر أن يعّزز المشروع قدرة برامج 
شبکات األمان االجتماعي علی الصمود بغي��ة 
الفئات  مساعدة  من  العراقية  الحکومة  تمکين 
الفقيرة والهشة وبناء القدرة علی الصمود أمام 
الصدمات بفاعلية وكف��اءة، وهو ما أكده كبير 
مسؤولي الحماية االجتماعية في البنك الدولي 
في العراق ورئيس فريق المش��روع، غس��ان 
الخوج��ة قائالً، إن أح��د المكونات الرئيس��يّة 
لهذا المش��روع ه��و ضمان ق��درة المواطنين 
على مواجهة الصدمات الحالية والمس��تقبلية. 
وسيحّسن هذا المشروع برامج شبكات األمان 
االجتماعي لنحو 1.2 ملي��ون أسرة في جميع 
أنحاء العراق. كما سيس��مح لألسر باالستثمار 
بين األجيال.في الصحة والتعليم ووضع نهاية لتوارث الفقر 

محمد شياع السوداني ساروج كومار جاه
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تجارة سنوي يقدر بنح��و 14 تريلي��ون دوالر أميركي، أي ما يع��ادل تقريباً الناتج 
المحلي اإلجمالي للصين في العام الماضي.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع، أن��ه في إطار الخطة قد تبدأ بكين بش��راء النفط 
من دول ترغب في كسر الس��يطرة العالمية للدوالر مثل روسيا وأنغوال. وستكون 
هذه خطوة مهمة في استخ��دام عملة ثاني أكب��ر اقتصاد في العالم ف��ي المدفوعات 
الخارجي��ة بعد أع��وام عدة م��ن المح��اوالت المتقطع��ة. وإذا نجح ذل��ك فقد يؤدي 
إلى سداد مدفوع��ات منتجات أخرى بالي��وان مثل المعادن والمواد الخام، بحس��ب 

رويترز.

التغلب على الحظر
من جه��ة أخرى، قد تحم��ل هذه الخطوة  بش��رى سارةً لل��دول الت��ي تعاني حظراً 
أميركياً عل��ى تصدير النفط بحس��ب خب��راء، ألن ذلك يس��مح لها ببي��ع نفطها في 
هذه البورصة باليوان. وبالتال��ي، فلن تكون محتاجة للدوالر. وه��ذا ما يتطابق مع 
تصريحات سابقة للرئيس الفنزويل��ي نيكوالس مادورو، حين أك��د أن بالده ستبيع 
النف��ط بعمالت غي��ر الدوالر م��ن بينها الي��وان الصيني والي��ن اليابان��ي والروبل 

الروسي. 

جدير بالذكر أن الصين كان لها تجربة فاشلة في عام 1993، حيث أطلقت بورصة 
للنفط مقومة باليوان لكنها فشلت وقتها بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار النفط الذي 
مبيع النفط بالدوالر فقط تبعاً  التفاقيات دولية.استخدمته الدول الغربية كس��الح بهدف إيقاف الخطوة الصينية واستمرار احتكار 

عقود للنفط بالبترويوان بدياًل من البترودوالر

وعلى ما يبدو، فإن الصين اتخذت اإلجراء الجديد 
مدفوع��ةً بقوتها كأكبر مس��تورد للنفط ف��ي العالم 
متفوقةً عل��ى الواليات المتح��دة األميركية، حيث 
أظهرت بيانات الجم��ارك الصينية أنها استوردت 
36.11 ملي��ون ط��ن من النف��ط الخام بم��ا يعادل 
8.79 مليون برميل يومي��اً في يونيو/حزيران من 
العام الماض��ي 2017، وبلغ��ت وارداتها النفطية 
في مجمل 2017 نح��و 420 مليون ط��ن بزيادة 

بنحو 10.7 % عن مستواها في 2016.

تقوية اليوان وإضعاف الدوالر
ي��رى خب��راء أن الصين تس��عى من خ��الل ذلك 
إل��ى التقليل م��ن هيمن��ة ال��دوالر األميركي على 
التعامالت التجارية النفطي��ة، ال سيما أن الدوالر 
يعد العمل��ة الوحيدة التي يتم بها تس��عير النفط في 
البورصات، وبالتالي فإن جمي��ع عمليات التبادل 
التج��اري بي��ن المصدري��ن والمس��توردين تت��م 

بالعملة األميركية.

وتش��ير القراءات األولية إلى أنها امتداد للصراع 
االقتص��ادي بي��ن أق��وى اقتصادي��ن ف��ي العال��م 
)الصي��ن والوالي��ات المتحدة األميركي��ة( بحيث 
يكون النف��ط هنا ساح��ةً جديدةً لف��رض مزيٍد من 
الهيمنة الصينية وكس��ر الهيمن��ة األميركية على 

أسواق المال.

ويرى مراقبون أنها ستكون بداية لس��حب الغطاء 
النفط��ي ع��ن ال��دوالر وإضعاف��ه، وفيه��ا ستجد 
بكين مص��دراً هاماً لفرض عملته��ا وزيادة قوتها 
الحتالل مراكز قيادية بي��ن العمالت العالمية مثل 

الدوالر واليورو.

إن تحوي��ل جزء م��ن تج��ارة النف��ط العالمية إلى 
الي��وان سيمثل حدثاً ضخم��اً، ال سيم��ا وأن النفط 
هو الس��لعة األولية األكثر تداوالً ف��ي العالم بحجم 

يوم 26 مارس/آذار 2018 قد يكون يومًا فارقًا في تاريخ أسواق النفط العالمية، وهو اليوم الذي أطلقت فيه 
الصين عقوداً آجلة للنفط الخام مقومًة باليوان الصيني، أي البترويوان كبديل عن البترودوالر المسعر للنفط 
حاليًا، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام كثيرٍ من التساؤالت عن مدى فاعلية هذه الخطوة، والغرض 

األساس منها، والتغيرات الدولية المحتملة.
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هو هذه المش��روعات، وباعتبارها في قسمها األكبر 
مملوكة للقط��اع الخاص فإن رعاية الدولة لها تعتبر 
ش��كل من أشك��ال الش��راكة بين الحكوم��ة والقطاع 

الخاص بأشكال مختلفة.
ما ه����ي اس����تراتيجية الهيئة بعد دخ����ول االقتصاد 

السوري مرحلة التعافي؟
ال شك أن أبرز محاور استراتيجية الهيئة هو تشجيع 
أكب��ر عدد ممكن من الس��وريين على إنش��اء عملهم 
الخ��اص الذي يتناسب م��ع قدرة كل منه��م ورغبته 
وموهبته، وهذا ينعكس في إطاره العام على المصلحة 
االقتصادية الكلية، ومن خالل الدراسات األولية التي 
ت��م إجراؤها على قطاع المش��روعات ف��ي سورية، 
تبي��ن أن أكثر من 70 % من مش��كالت هذا القطاع 
تترك��ز في الجانب التمويلي بالنظر لحذر البنوك في 
التعامل مع هذا النوع من المش��روعات، بسبب عدم 
تواف��ر الضمانات الكافية لها م��ن ناحية، ولقلة إجادة 
أصحاب هذه المش��اريع آلليات التعامل الناجحة مع 
البن��وك من ناحية أخرى ما فاقم المش��كلة التمويلية، 
وعلي��ه ستعمل الهيئة على حلها س��واء بالتعاون مع 
البنوك إليجاد آلية تمويلية في هذا اإلطار، أم بالتعاون 
مع مؤسسات التمويل الصغير، أو ربما من خالل آلية 
جديدة كلياً كإحداث صندوق تمويلي في الهيئة لتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع احتمال وجود 

اسمندر: خارطة لتحسين إنتاج المشروعات في سورية
قال المدير العام لهيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في سورية إيهاب اسمندر، إن حل مشكلة 
تمويل المشروعات يعتبر نقلة نوعية في عمل هذا القطاع، بالنظر إلى حذر البنوك في التعامل معها، الفتاً في 
حديث لمجلة البنك والمستثمر إلى اتجاه الهيئة لزيادة حجم القطاع مع تحسين إنتاجيته وجودة مخرجاته، 

بما ينعكس إيجاباً على االقتصاد الكلي.

م����ا هو ال����دور الذي تؤديه المش����روعات 
المتوس����طة والصغي����رة ف����ي االقتص����اد 

السوري؟
سيكون التركيز بأعلى درجاته خالل السنوات 
القليل��ة المقبلة على المش��روعات الصغيرة 
والمتوسطة، لما لهذه المشروعات من دور 
رئيس��ي في استقطاب الي��د العاملة وبالتالي 
مكافحة البطالة، إلى جانب دورها في تأمين 
عرض سلعي وخدماتي في الس��وق المحلية 
ما يس��اهم عبر حلق��ات متتالية في تخفيض 
التضخم وضبطه، ناهيك بالدور الذي تؤديه 
منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
في العملي��ة التصديرية واستقط��اب القطع 
األجنب��ي وبالتالي استق��رار سعر الصرف. 
كما تؤدي المش��روعات ه��ذه دور مهم في 
استثم��ار الم��وارد البش��رية والطبيعية في 
الب��الد وإعطائها قيمة مضاف��ة أكبر، وكل 
ذلك ينعكس على معدالت النمو االقتصادي 
المخططة والممكنة، وهذا بدوره في إطاره 
األشمل سيكون له تأثير على مستوى معيشة 
الس��وريين، وبالتالي ال يمك��ن في إطار أي 
خطة اقتصادية أو تنموية مستقبلية لسورية، 
إغفال الجانب المهم للمش��روعات الصغيرة 
والمتوسط��ة، ففي فترة ما قبل األزمة كانت 
المش��روعات المتوسطة والصغيرة تش��كل 
ما نس��بته 98 % من إجمالي المش��روعات 
ف��ي سورية، وعليه يمكن االعتق��اد بازدياد 
ه��ذه النس��بة ف��ي االقتص��اد المحل��ي ألن 
معظ��م المش��روعات في سوري��ة اآلن هي 
مشروعات متوسطة وصغيرة، لكون بعض 
المشروعات انخفض حجمها بسبب ظروف 
ونتائ��ج األزمة، م��ا يعن��ي أن الحديث عن 
المش��روعات المتوسط��ة والصغيرة يعني 
الحدي��ث عن االقتصاد الس��وري ككل، كما 
تس��هم المش��روعات الصغيرة والمتوسطة 
خ��الل الفت��رة المقبلة في العم��ل الحكومي 
لتنظيم اقتصاد الظل، كون الجزء األكبر من 
البني��ة األساسية القتص��اد الظل في سورية 

إجراءات حكومية في مرحلة ما لتخصيص 
نس��بة من قروض المص��ارف ما بين 5 % 
إل��ى 7 % )مثالً( للمش��روعات، بل يمكن 
حت��ى منح هذه النس��بة لمؤسس��ات التمويل 
الصغي��ر لتق��وم ه��ي بدوره��ا ف��ي توزيع 

القروض على المستفيدين.
كيف س����تعالجون تشرذم هذه المشروعات 

بين منطقة وأخرى دون رابط يجمعها؟
ه��و واق��ع ال بد م��ن إيجاد الح��ل له، حيث 
تن��وي الهيئة خالل الفت��رة القصيرة المقبلة 
وبالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء، 
إجراء مس��ح شامل للمشروعات المتوسطة 
والصغي��رة ف��ي سوري��ة لفهم ت��وزع هذه 
المش��روعات حس��ب تخصصاته��ا، وأين 
تتموض��ع بش��كل دقي��ق عل��ى المس��توى 
المكان��ي، وتحديد من هم العاملون في إطار 
هذه المش��اريع، ومن خالل هذا المسح سيتم 
بن��اء قاعدة بيان��ات شاملة عن ه��ذا القطاع 
وستكون هذه القاعدة من أهم قواعد البيانات 
التي توضع للمشروعات حتى األن، وسيتم 
االستف��ادة م��ن قاعدة البيانات ه��ذه إلجراء 
مختل��ف الدراسات والبح��وث والمقترحات 
الصغي��رة  المش��اريع  بقط��اع  المتعلق��ة 
والمتوسط��ة، مع التركيز بع��د جمع كل ما 
يتعلق بالمش��روعات على جودة المنتجات، 
أي أن تك��ون منتجاته��ا ذات ج��ودة عالية، 
ألن ضمان تنافس��ية أي مشروع في السوق 
يعتمد بش��كل رئيس��ي على ج��ودة منتجاته 
خصوصاً في الفترات المقبلة، بالتوازي مع 
العمل على زيادة اإلنتاجية الكمية مع ضمان 
جودة المش��روعات نفسها لتعويض النقص 
الحاص��ل في حجمها الذي كان متاحاً نتيجة 
األزمة التي تمر بها البالد، ما يعني أن زيادة 
اإلنت��اج قد تعني بش��كل أو بأخر التعويض 
عن النقص العددي للمشروعات التي كانت 
موج��ودة في سورية، من دون أن يمس ذلك 
األحوال.ج��ودة المش��اريع وإنتاجيتها ب��أي حال من 

إيهاب اسمندر
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لع��ام 2017 مق��دار 12.65 مليار لي��رة سورية، 
وبحجم تداول وصل إلى 28.83 مليون سهم.

األرباح التي حققتها الشركات هل برأيكم سيدفع 
شركات من قطاعات أخرى التزال مترددة لإلدراج 

في السوق؟
تشكل سوق دمشق لألوراق المالية ركيزة أساسية 
ف��ي هذه المرحلة، وبالتالي ال بد من االعتماد على 
الس��وق كإحدى أهم األدوات في تجميع المدخرات 
وتوظيفها في األنش��طة االقتصادية المختلفة، كما 
ستشهد هذه المرحلة إنشاء شركات كبيرة وبأشكال 
متعددة ومن كافة القطاعات، مثل شركات التمويل 
والتطوي��ر العق��اري حيث سيكون له��ا دور كبير 
وه��ام، وبما أن هذه الش��ركات بحاجة إلى رؤوس 
أموال ضخمة لتمويل مشاريعها فإن عملية اإلدراج 
في السوق تحمل لها العديد من المزايا أهمها توفير 

قاسم: إدراج الشركات وأداء جيد للسوق المالية

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم، أن السوق تعمل على تطوير 
االستثماري  الوعي  وزيادة  االستثمار  ثقافة  بنشر  المتعلقة  نشاطاتها  وتوسيع  تكثيف  خالل  من  أدائها 

وتوضيح مفهوم السوق المالية وكيفية االستثمار باألوراق المالية.
كذلك، أكد قاسم لمجلة البنك والمستثمر، إطالق الموقع اإللكتروني الجديد للسوق مع العديد من المزايا 
والتقارير التي تهم المستثمرين والشركات المساهمة المدرجة ضمن السوق، إضافة إلى العمل لزيادة عدد 

الشركات المدرجة في السوق.

س���جل أداء سوق دمشق تحسناً ملحوظاً 
خالل الع���ام الماضي، م���ا العوامل التي 

ساعدت في ذلك؟
تميّ��ز عام 2017 بتحقي��ق نتائج جيدة جداً 
مقارن��ة بع��ام 2016 وباألعوام الس��ابقة 
عموماً، ويُعزى ذلك إلى أسباب عدة أهمها:

- النتائج االيجابية التي حققتها الش��ركات 
المدرج��ة في الس��وق من خ��ال قوائمها 
المالية خ��ال الع��ام 2017 والتي حققت 
فيها معظم الش��ركات أرباحاً تشغيلية، من 
دون االعتماد عل��ى مركز القطع البنيوي 
لهذه الشركات، وعليه فقد قامت العديد من 
الشركات بتوزيع جزء من أرباحها المحققة 
على مس��اهميها سواء أرباح نقدية أو على 
شكل أسهم مجانية، ما أدى إلى توسع قاعدة 
المس��اهمين المتداولين في السوق ودخول 
مستثمرين جدد ثقةً منهم بأن االستثمار في 
سوق دمش��ق لألوراق المالية يعد األفضل 

بين االستثمارات المتاحة.
- استق��رار سعر الص��رف أدى إلى توجه 
المس��تثمرين إل��ى االستثمار ف��ي األسهم 

كونها تُعد االستثمار األكثر أماناً لهم.
- ساهم قرار إدارة الس��وق في زيادة عدد 
الجلس��ات من أرب��ع جلس��ات إلى خمس 
جلسات أسبوعياً في تأمين البيئة المناسبة 
لخلق مرونة سعرية ساهمت في الوصول 

إلى هذه النتائج الجيدة.
باألرقام كيف كان���ت أحجام وقيم التداول 

والقيمة السوقية لألسهم؟
ارتفعت القيمة الس��وقية للس��وق مس��جلةً 
646.15 مليار ليرة سورية في نهاية العام 
2017 أي بنس��بة زيادة قدرها 268+ % 
عن عام 2016، كما بلغت قيمة التداوالت 

السيولة الازمة للشركات التي ترغب في 
زي��ادة رأسمالها وبأقل تكلف��ة ممكنة، من 
خ��ال توسيع قاعدة المس��اهمين لديها في 

السوق.
وتق��وم الس��وق بش��كل مس��تمر بدراس��ة 
أوضاع الشركات القابلة لإلدراج، والعمل 
عل��ى استقط��اب ه��ذه الش��ركات، وعلى 
رأسه��ا سيريتل تيليك��وم وMTN، حيث 
تم توقيع مذك��رة تفاهم مع شركة سيريتل 
تيليك��وم وهي بص��دد اإلدراج في القريب 
العاجل، وبذلك يكون قطاع االتصاالت قد 
انضم إلى القطاعات التي تشملها السوق، 
وهي )المص��ارف - التأمين - الزراعة - 

الصناعة - الخدمات(.
هل من إجراءات جديدة س���تتخذها إدارة 

السوق تزيد من النشاط الحاصل؟
في إطار تطوير عمل السوق في المرحلة 

المقبلة، تعمل السوق على ما يلي:
◌ تكثيف وتوسيع نشاطاتها المتعلقة بنشر 
ثقافة االستثمار وزيادة الوعي االستثماري 
وتوضي��ح مفهوم الس��وق المال��ي وكيفية 
االستثم��ار ب��األوراق المالي��ة، من خال 
الدورات التدريبية التي تقدمها إلى الطاب 
م��ن مختل��ف االختصاص��ات س��واء من 
الجامعات العامة والخاصة، باإلضافة إلى 
التوجه للنقابات وغرف التجارة وغيرها،  
وذل��ك م��ن خ��ال تنظي��م المحاضرات 
والن��دوات وورش العم��ل ضم��ن مدين��ة 

دمشق وخارجها.
◌ إط��اق الموق��ع اإللكترون��ي الجدي��د 
للس��وق مع العدي��د من المزاي��ا والتقارير 
التي تهم المستثمرين والشركات المساهمة 
المدرج��ة ضمن الس��وق، بحيث يتضمن 

د. عبد الرزاق قاسم
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◌ محدودي��ة اإلمكانيات المادي��ة في الوقت 
الحالي لتطوير نظم المعلومات واالتصاالت 

الموجودة في السوق.
◌ عدم وجود شركات مرخص لها ممارسة 

دور صانع السوق في سورية.
◌ اقتص��ار الت��داول في الس��وق على ورقة 

مالية وحيدة هي األسهم فقط.
س���ورية مقبلة على مرحل���ة إعمار، وهذا 
يعني دخول شركات جديدة في هذا المجال، 
هل م���ن خطوات ت���م اتخاذها إلل���زام هذه 

الشركات باإلدراج في السوق؟
ال تمل��ك الس��وق حق إل��زام هذه الش��ركات 
إلدراجه��ا، وإنما تعمل الس��وق بالتعاون مع 
الجهات المختصة لتش��جيع تأسيس شركات 
مس��اهمة قابلة لإلدراج في السوق، وتسهيل 
إج��راءات تحوي��ل الش��ركات العائلي��ة إلى 
شركات مساهمة، وذلك عبر تقديم اقتراحات 
ح��ول منحه��ا مزاي��ا تفضيلية، ورف��ع هذه 
المقترحات إلى الجهات اإلشرافية والمختصة 

التخاذ اإلجراءات المناسبة.
نجحتم خالل س���نوات الحرب باإلبقاء على 
السوق واستمرارها، هل أصبحتم تمتلكون 
تجرب���ة خاص���ة ومتف���ردة ف���ي مواجهة 

التحديات مهما كانت أسبابها؟
أث��رت األزمة التي يمر به��ا وطننا في شكل 
سلبي على الوضع االقتصادي بش��كل عام، 

لعبة الت��داول االفتراضي التي تحاكي عملية 
التداول الفعلية، ليصبح المس��تثمر قادر على 
البدء بالتداول بشكل افتراضي لتحقيق خبرة 
استثمارية جيدة قبل الدخول بالتداول الحقيقي.

◌ زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، 
من خ��ال دراسة أوضاع الش��ركات القابلة 
لإلدراج، والعمل على تذليل الصعوبات التي 

تواجهها إلتمام عملية اإلدراج في السوق.
◌ إضافة نش��اط صانع السوق، نظراً للدور 
اله��ام الذي يقوم به من خال تحقيق التوازن 
بين قوى العرض والطلب وزيادة السيولة في 

السوق.
ه���ل من معوقات ال ت���زال تؤثر على تطور 

أداء السوق؟
تعاني الس��وق م��ن بعض الصعوب��ات التي 

تعيق تطور أداء السوق، نذكر ما يلي:
◌ قلة عدد الش��ركات المس��اهمة العامة في 
سورية، وبالتالي قلة عدد الشركات المدرجة 

في السوق.
◌ قلة نسبة عدد األسهم الحّرة القابلة للتداول، 
حي��ث تعود ملكي��ة نس��بة كبيرة م��ن أسهم 
الشركات المدرجة إلى الشريك االستراتيجي، 

وبالتالي فإن ذلك يُقيد حركة التداول عليها.
◌ ضع��ف ثقافة االستثم��ار وضعف الوعي 
االستثماري بالتداول ب��األوراق المالية لدى 

العديد من شرائح المجتمع.

وال��ذي انعكس ب��دوره على مس��يرة تطور 
الس��وق المالي في سورية، ولكن بالرغم من 
كل ما سبق فقد استمرت السوق بعملها خال 
األزمة، ول��م تغلق أبوابها وال حتى لجلس��ة 
تداول واحدة، وقد حرصت الس��وق بش��كل 
دائم على تأهي��ل وتطوير كوادرها الوطنية، 
واستطاع��ت االعتم��اد عليه��ا ف��ي صيانة 

وتطوير األنظمة االلكترونية.
إضافة إلى ذلك، فقد عملت على إنشاء مركز 
احتياطي للمعلومات لتشغيل عمليات السوق 
األساسية عند الطوارئ معتمدة على ما توافر 
لديها من أجهزة وخبرات وإمكانيات في ظل 

العقوبات المفروضة على سورية.
هل تتوقع نشاطاً متزايداً للسوق خالل العام 

2018؟
نظراً للتطورات الهامة على الس��احة األمنية 
واالقتصادي��ة الت��ي يش��هدها وطنن��ا الغالي 
سورية، وعودة النش��اط االقتصادي بش��كل 
تدريجي، وعلى اعتبار أن الس��وق هي مرآة 
تعكس حال��ة االقتصاد الوطن��ي، ففي نهاية 
العام الماضي ومع بداي��ة العام الحالي، ساد 
نوع من التف��اؤل لدى المس��تثمرين، والذي 
تُرج��م من خ��ال ارتفاعات كبي��رة في أداء 
المؤش��ر، حيث المس مؤشر سوق دمش��ق 
مسبوقة.ل��ألوراق المالية أرقام قياسي��ة جديدة وغير 



38

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2018

على 10.7 % من إجمالي نشاط االندماج واالستحواذ في المنطقة.

عمليات االستحواذ
وقاد بنك غولدمان ساكس قائمة المشاركات في عمليات االستحواذ 
واالندماج المعلنة في الش��رق األوسط خالل الربع األول، فيما حل 
كل من مؤسس��ة روتش��يلد وبنك مورغان ستانلي المركزين الثاني 
والثال��ث على التوال��ي. وبلغ إجمال��ي إصدارات األسه��م واألسهم 
المرتبطة بحقوق المس��اهمين في الش��رق األوسط خ��الل األشهر 
الثالثة األولى من العام الحالي 1.4 مليار دوالر، أي بارتفاع نسبته 

158 % من القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بإص��دارات أسواق األسهم، فم��ن أصل 6 صفقات تم 
اإلعالن عنها حت��ى اآلن هذا الع��ام، 5 منها كان��ت صفقات لطرح 
أسهم زيادة رأس الم��ال، وقد جمعت 1.3 ملي��ار دوالر، أي 92 % 
من نشاط صفقات أسواق األسهم في المنطقة. وجمعت شركة أورانج 
مصر لالتصاالت 866 مليون دوالر م��ن خالل اكتتاب زيادة رأس 
مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اصدارات األسهم في الربع األول 
من 2018. واستح��وذت “إي أف جي هيرميس” على معظم رسوم 
إص��دارات األسهم في الش��رق األوسط خالل الرب��ع األول من عام 
2018، لتبلغ حصتها السوقية 63.4 %. وبالرغم من انخفاض قيمة 
إصدارات الديون في الش��رق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25 %، 
إال أنها حافظت على ثاني أعلى مستوياتها منذ بدء احتساب البيانات 
في عام 2000، لتسجل 23.9 مليارات دوالر. وتصدرت اإلمارات 
بحصة تبلغ 33.3 %، تليها سلطنة ُعمان بحصة 29 %.قائمة الدول األكثر نش��اطاً ف��ي أسواق الديون في الش��رق األوسط، 

مستويات مرتفعة لصفقات االندماج في المنطقة 

الخدمات المصرفية والقطاعات
واستحوذ بن��ك ستان��درد تش��ارترد على معظ��م رس��وم الخدمات 
المصرفي��ة االستثمارية في الش��رق األوسط وشم��ال أفريقيا خالل 
الربع األول م��ن ع��ام 2018، بقيم��ة 25.8 ملي��ون دوالر، أي ما 
يشكل 10.6 % من إجمالي الرسوم، ليقود بذلك قائمة رسوم ترتيب 
الديون الرأسمالية. أما شركة موليس آند ك��و األميركية، فتصدرت 
قائمة المش��اركات في عمليات الدمج واالستح��واذ المنجزة بحصة 
تبلغ 23.2 % من رسوم االستشارات، بينما احتلت ش�ركة الراجحي 
المصرفي�ة لالس�تثم���ار المركز األول من ناحي��ة رسوم االكتتابات 
باألسه��م، مس��جلة 3.1 ماليي��ن دوالر، أي 19.1 % م��ن إجمالي 
رسوم االكتتابات باألسهم. أما بنك “أتش أس بي سي” فاستحوذ على 
أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المش��تركة في الشرق األوسط. 
وسجلت صفقات االندم��اج واالستحواذ الواردة في منطقة الش��رق 
األوسط وشم��ال أفريقيا خالل الرب��ع األول من ع��ام 2018 أعلى 
مستوى في تاريخها، مدعومة باستحواذ شركة توتال الفرنسية على 
حصة 20 % في امتياز حقلي “أم الشيف” و“نصر” اللذين تمتلكهما 
شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدن��وك”، ضمن صفقة قيمتها 1.1 
ملي��ار دوالر. وفي الوقت نفس��ه، تراجعت قيمة صفق��ات االندماج 
واالستحواذ الصادرة من 3.3 مليارات دوالر ف��ي الربع األول من 
العام الماضي إلى 779 مليون دوالر بالربع األول من العام الجاري. 
واستحوذ قط��اع الطاقة والكهرب��اء على 54 % م��ن قيمة صفقات 
االندماج واالستح��واذ في الش��رق األوسط وشم��ال إفريقيا، وعلى 
الرغم م��ن أن عدد الصفقات الت��ي سجلها قطاع الطاق��ة والكهرباء 
توازي تلك التي شهده��ا القطاع المالي، إال أن ه��ذا األخير استحوذ 

أصدرت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها الفصلي حول االستثمار 
المصرفي في المنطقة في الربع األول من 2018. وقال المدير العام لـ“تومسون رويترز” في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا نديم نجار، إن عموالت إصدارات الديون بلغت 62.9 مليون دوالر. وبالرغم من انخفاضها بنسبة 18 % على أساس 

سنوي، إال أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في بداية عام في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000.
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ميّسرة وهبات للبنان مشروطة بالمضي في تحقيق اإلصالحات. وهي 
توزعت على الش��كل اآلتي: البنك الدولي )4 ملي��ارات دوالر على 5 
س��نوات(، البنك األوروبي إلع��ادة التعمير )1.1 ملي��ار يورو على 6 
س��نوات(، صندوق التنمية الس��عودي )مليار دوالر(، البنك األوروبي 
لالس��تثمار )800 ملي��ون ي��ورو(، البن��ك اإلس��المي للتنمي��ة )750 
مليون دوالر على مدى 5 س��نوات(، فرنس��ا )550 مليون يورو على 
4 س��نوات(، الصندوق الكويتي )500 مليون دوالر على 5 سنوات(، 
قطر )500 مليون دوالر على 5 س��نوات(، هولن��دا )بين 200 و300 
مليون يورو(، تركيا )200 مليون دوالر(، االتح��اد األوروبي )150 
مليون يورو(، ألماني��ا )120 مليون يورو( والوالي��ات المتحدة )115 

مليون دوالر(.
وجدد ماكرون دعمه للبنان قائالً: “في هذا الوقت الذي يمر به لبنان في 
مرحلة صعبة مع وجود الالجئين وانعدام الرؤية الواضحة لما يحصل 
في المنطقة المحيط��ة، يبقى علينا أن نحافظ على هذا البلد وس��لميته”. 
واعتبر أن “التعبئة الواسعة تُظهر التزام المجتمع الدولي بقوةٍ دعم هذا 
البلد”. وأش��ار إلى التزام الحكومة اللبنانية إصالحات عديدة. وتطرق 
إلى الحاجات األساس��ية للبنان، مث��ل الوصول إلى المي��اه والكهرباء، 
وإدارة النفاي��ات والعيش في بيئة نظيفة وس��ليمة، وكذلك تطوير رأس 
المال البشري، إضافة إلى صعوبات أخرى ناتجة من تداعيات الحرب 

في سورية.
انعكاس األزمات

وقال رئيس الحكومة اللبنانية س��عد الحريري في افتت��اح المؤتمر، إن 
الخس��ارة في الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان بسبب األزمة السورية 

قروض “سيدر”: هل يتحمل لبنان عبء الديون؟

برنامج استثماري
انعقد مؤتم��ر “س��يدر 1”، وهو ف��ي األس��اس باري��س 4، على وقع 
تحذي��رات البنك الدول��ي من ض��رورة أن يعم��ل لبن��ان على خفض 
العجز في الموازنة واتخاذ إجراءات تخف��ض االنفاق، فيما كان معظم 
المس��ؤولين اللبنانيين يحذرون من أن بقاء الوضع عل��ى حاله قد يأخذ 
البل��د نحو اإلف��الس واإلنهيار وحدوث أزم��ة ماليّة خط��رة في لبنان. 
وقد راهن رئيس مجلس ال��وزراء اللبناني س��عد الحريري على نجاح 
المؤتم��ر منطلقاً م��ع حكومته وبدعم م��ن الحكم لوق��ف االنهيار عبر 
اللجوء إلى االس��تدانة وتوظيف األم��وال لدعم القط��اع الخاص، وان 
كانت هذه المرة مختلفة بحكم الش��روط التي تضعها الدول المقرضة، 
وإش��راف البنك الدولي على عدد كبير من المش��اريع كون��ه من أكبر 

المقرضين في المؤتمر بمبلغ تخطى ال�4 مليارات دوالر.
كان حجم الدعم الدولي الفتاً في المؤتمر وف��اق التوقعات التي تحدثت 
بداية عن 6 أو 7 مليارات دوالر، وهي وإن جاءت على شكل قروض 
ميس��رة بنحو 11 ملي��ار دوالر، إال انها أت��ت دون ما طلب��ه البرنامج 
االس��تثماري الذي قدم��ه لبنان الى المؤتم��ر وقيمت��ه 17 مليار دوالر 
أميركي. وي��رى خبراء أن حجم الدع��م كان جيداً لناحي��ة النتيجة التي 
خلص اليها المؤتمر من حيث الدعم المالي، او من حيث رس��الة الدعم 
السياسية التي وجهتها االس��رة الدولية للبنان من خالل التنويه بالجهود 
التي بذلت لتس��ريع اقرار مجموع��ة من القوانين وف��ي مقدمها قانوني 

موازنتي 2017 و2018 وقانون المياه.
وأعلن الرئيس الفرنس��ي إيمانوي��ل ماكرون في المؤتم��ر الذي رعته 
فرنسا، أن المشاركين تعهدوا توفير أكثر من 11 مليار دوالر قروضاً 

أموال  تدفق  عن  الحديث  المبكر  من 
تنفيذ  أن  إذ  لبنان،  إلى  مؤتمر “سيدر” 
الوقت  بعض  سيأخذ  المؤتمر  مقررات 
إلى  اشهر  ستة  من  الفترة  تمتد  وقد 
مرتبطة  وهي  السنة،  ونصف  سنة 
بتعهد لبنان تنفيذ االصالحات وتقديم 
التي  الجهات  إلى  ودرسها  المشاريع 
أعلنت تقديم قروض للبنان. فالمؤتمر 
الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس 
وشاركت  الماضي،  نيسان/ابريل  في 
فيه 50 دولة عربية وأجنبية ومؤسسة 
مالية دولية وصناديق، خرج بحجم دعم 
دولي الفت للبنان جاء في غالبيته على 
شكل قروض ميسرة (93 %) من أصل 
المقابل  في  لكنه  دوالر،  مليار  نحو 11 
رتب على لبنان أعباء قد ترفع الديون إلى 
مستويات قياسية لن يكون البلد قادراً 
على تحمل تداعياتها ما لم يخض غمار 

اإلصالح السياسي واالقتصادي.
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2006، عقد مؤتمر في س��توكهولم في آب/اغسطس 2006، ومنحت 
الدول المش��اركة الحكومة مس��اعدة بقيمة 980 مليون دوالر أميركي 

إلعادة إعمار ما دّمرته حرب تموز/يوليو العدوانية.
وفي كل هذه المؤتم��رات، خصوصاً “باريس 3” ال��ذي حصل لبنان 
من تعهداته مبالغ ق��روض بنحو 4 ملي��ارات دوالر، لم يس��تطع البلد 
النهوض وتنفي��ذ مش��اريع تنموية مس��تدامة، ال بل ارتف��ع الدين العام 
إلى مستويات قياس��ية تخطت اليوم 80 مليار دوالر، وفشل في تأهيل 
الكهرب��اء التي رتبت عجزاً مس��تمراً وقطاعات أخرى بس��بب طبيعة 
الحكم والمحاصص��ة في إدارة البل��د واالقتصاد. التقاط��ع بين مؤتمر 
“س��يدر” الذي ش��اركت فيه 50 دولة ومؤسس��ة مالي��ة عالمية، وبين 
مؤتمرات الدعم الدولي الس��ابقة للبنان، أن برنام��ج التأهيل المطروح 
هو نفس��ه تقريباً مع تعديالت جوهرية اقتضتها الظروف الحالية للبلد، 
إضافة إلى أن األزم��ة المالية ته��دد باإلفالس بعد العج��ز والمديونية 
وتس��ير به إلى اإلنهيار. هذا يعني أنه ليس��ت المرة األول��ى التي يدعم 
فيها المجتمع الدول��ي لبنان، وإن كانت الظروف الس��ابقة مختلفة. إنما 
اليوم تبدو القروض هي األخطر في تاريخ البلد وسترفع الدين العام الى 
مستويات قياس��ية، فيما أمام لبنان مس��تحقات مالية للسنة 2018 تفوق 
السبع مليارات دوالر، وهو إن كان مجبراً على إعادة هيكلة الدين، إنما 
س��يواجه المزيد من االعباء التي لن تقف تأثيراتها عند حدود معينة بل 

ستطال بنية البلد ومستقبله.
شروط اإلقراض والتنفيذ الصعب

يتبين أن لبن��ان التزم ف��ي برنامجه االس��تثماري الذي قدم��ه للمؤتمر 
بتوصيات صن��دوق النقد الدولي، فحي��ن زار المدير المس��اعد إلدارة 
الشرق األوسط وآس��يا الوسطى للصندوق كريس��توفر جارفيس لبنان 
في ش��باط/فبراير الماضي، قال بعد لقائه الحري��ري، إننا توافقنا على 
أن البرنام��ج االس��تثماري الذي تعت��زم الحكومة طرحه أم��ام مؤتمر 
باريس المقب��ل وخطة اإلصالحات هما أمران أساس��يان بالنس��بة إلى 
مستقبل لبنان. أضاف: “نعتقد أن من المهم أن تسعى الحكومة أوالً إلى 
تثبيت الدين العام، وثانياً العمل على خفضه، وقد طرحنا على الرئيس 
الحريري عدداً من األفكار في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، نحن نرى 
أن من الضروري جداً أن يتم إصالح قطاع الكهرباء ومعالجة الفساد”.

في المقابل، يطرح خبراء اقتصاديون تس��اؤالت ع��ن مدى قدرة لبنان 
على تحمل مزيد من الق��روض وأعباء كب��رى، كان عانى منها خالل 
فترة التس��عينات من القرن الماض��ي. فكانت مش��اريع النهوض بكلفة 

مرتفعة مترافقة مع إنفاق فوق إمكانات البلد.
أما في مؤتمر سيدر، فكان واضحاً أن البرنامج االستثماري الذي قدمته 
الحكومة اللبنانية بقيمة 17 مليار دوالر يتقاطع مع برامج عدة وضعت 
منذ عام 2006، وتضم��ن بعضها مؤتمر باري��س 3. وتنطلق نظرية 
الحكومة في تبريرها للقروض الجدي��دة لرفع معدّل النمو، حيث يتوقع 
مستشار الرئيس س��عد الحريري نديم المنال أن يرتفع الى 6 %، وذلك 
من خالل رفع معدّل اإلنفاق االستثماري، أما ارتفاع حجم الدين فليس 
خطيراً طالما بقيت نس��بته إلى الناتج المحلي مقبولة، وقد تتراجع من 
150 % إلى 130 %. لك��ن هذا الرهان وفق الخب��راء، ال ينطبق مع 
الواقع ألن المش��اريع قد ال تكبّر حجم االقتصاد في ظل إدارة سياس��ية 

كانت 18 مليار دوالر حتى عام 2015. واعتبر أن التدابير التي قامت 
بها حكومته خالل األش��هر الماضية كانت ضرورية لكنها غير كافية، 
موضحاً أن كلفة الكهرباء وصلت إلى ملي��ار دوالر حتى عام 2016. 
وأشار الحريري إلى أن لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة “سياسية 
واقتصادي��ة وأمني��ة” وتتفاقم هذه التحديات بس��بب الحرب الس��ورية 
وأزمة النازحين، وفي السنوات الثالث التي س��بقت األزمة السورية، 
ش��هد اقتصادنا نمواً سنوياً بمعدل 8 % كحد متوس��ط ومع الحرب في 
سورية والنزوح الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ 1 %. 
وأكد الحريري، أن لبنان لن يتمكن من النجاح بمفرده وهو بحاجة لدعم 
المجتمع الدول��ي عبر الهبات والقروض، ما يعط��ي األمل لكي نتمكن 
من تحقيق الرؤية الموضوعة من قبل الحكومة، وس��يعزز ذلك الثقة، 
ويس��اعد لبنان للوصول الى هذا الجهد في خلق النم��و، لالعتماد على 

التطورات اإليجابية لتعزيز استقرار لبنان.
وكان أكد وزي��ر الخارجية الفرنس��ي ج��ان ايف لودريان ف��ي أعمال 
مؤتمر “س��يدر” أن العمل الذي قام به كل من البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي س��مح بوضع تش��خيص واضح للوض��ع االقتصادي في 
لبنان واألطر المس��تقبلية، وقال: إن لبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة 
إلعادة بناء بناه التحتية، والت��ي لم تعد بامكانها التوفير لجميع س��كانه 
االعم��ال والخدم��ات العامة الضروري��ة بظروف جي��دة. أضاف: أن 
لبنان بحاجة ماس��ة إلجراء إصالحات بنيوية وقطاعية على اقتصاده، 
كم��ا أن اس��تقرار لبنان م��ن الناحي��ة االقتصادية، يعتم��د على حركة 
مش��تركة، تتطلب من لبنان القيام باصالحات والدع��م الدولي من قبل 
المجتمع الدولي، وعلى هذا األس��اس يتم تقديم تعهدات حس��ية ومهمة 
تكون التزامات متبادلة من الجهتين، ألن الدعم الدولي يجب ان يواكب 

اإلصالحات في لبنان.
وحيّا المش��اركون التزام الحكوم��ة اللبنانية النهوض بق��درات التنفيذ 
بدعم م��ن المجتمع الدول��ي مع ضمان احت��رام المعايي��ر الدولية على 
صعيد الشفافية والمساءلة ومكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب. 
وس��يجري تطوير الية للتنس��ق بين الجه��ات المانحة والس��لطات في 
بيروت ودعمها من خالل حوار مستمر بين القطاع الخاص والمجتمع 
المدني، إضافة إلى تنظيم اجتماعات متابعة في ش��كل دوري مع كبار 
الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية، وسيتم تطوير موقع الكتروني 

يخصص لضمان شفافية التمويل وتنفيذ المشاريع.
تعهدات لبنانية ومخاوف

في الواقع، يذكرنا مؤتمر “س��يدر 1” الذي انعقد ف��ي باريس واعتبره 
لبنان إنجازاً يعكس حجم الدعم الدولي له، بمؤتم��ر “باريس 3” الذي 
عقد في كانون الثاني/يناير 2007، بمش��اركة 36 دولة و8 مؤسسات 
مالية عالمية وحصل لبن��ان على تعهدات ب�7 ملي��ارات دوالر. قبلهما 
انعق��د مؤتمر “باري��س 1” ف��ي ش��باط/فبراير 2001، وحصل لبنان 
على 500 ملي��ون يورو لمس��اعدته في خف��ض العج��ز وإدارة الدين 
والخصخصة، فيم��ا كان البلد يعان��ي حينها ويقترب م��ن اإلفالس. ثم 
مؤتمر “باريس 2” في تش��رين الثاني/نوفمب��ر 2002، وحصل لبنان 
على 4.4 مليارات دوالر اس��تخدمت في معظمها إلعادة تمويل الدين 
العام وجدولته ف��ي محاولة لخف��ض خدمته. وبعد ح��رب تموز/يوليو 
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وطائفية للبلد تقوم على المحاصصة من دون أن يكون اإلصالح عنواناً 
حقيقياً لها. والتجربة خير دليل على ذلك، خصوصاً في قطاع الكهرباء 

الذي رتب على البلد ديوناً متراكمة وأعباء كبيرة. 
أعباء كبيرة

حين تأتي الق��روض باالموال إلى لبن��ان وإن كانت مش��روطة، وهذا 
أمر قد يس��تغرق بعض الوقت ألن ال��دول التي تمنحها ستش��ارك في 
تنفيذ المشاريع ويش��ارك بها القطاع الخاص بشقيه المحلي واألجنبي، 
س��تكون تحت وصاية الطبقة السياسية التي لم تس��تطع حل المشكالت 
التي عاناها اللبنانيون في مختلف المجاالت، ال بل أن السلطة الحاكمة 
أنتجت المزيد من األزمات وكّرست اس��تعصاءات بات يستحيل معها 
بلورة خطط النهوض. وها هو لبنان منذ س��نوات يخسر المزيد بحيث 
رتبت السياسات االقتصادية أعباء كبيرة ولم تستطع السلطة اطالق اي 
مشروع حيوي في البنية التحتية والمياه والكهرباء وال أي حل لمشكلة 
النفايات، وهي ملف��ات رفعها لبنان الى مؤتمر س��يدر، كما كان رفعها 
في مؤتمرات سابقة، فمن يدير القروض الجديدة في مشاريع النهوض 
باالقتصاد اللبناني؟ ذلك السؤال سيطرح بعد االنتخابات النيابية، طالما 
أن القروض الميس��رة التي أغدقها المجتمع الدول��ي على لبنان ضمن 
برنامج االستثمار ستتدفق مع تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس النواب 
المنتخب، فيما القوى الحاكمة حالياً س��تعود بأسماء مختلفة الى الحكم، 
وهي المس��ؤولة عن وصول البلد ال��ى ما هو عليه، إذ ال يس��تطيع اي 
طرف سياسي إعفاء نفسه من المس��ؤولية عن اإلنهيار وعن االقتراب 

من خطر اإلفالس السياسي والمالي.
حصل لبنان على تعهدات بقروض تتج��اوز 10 مليارات دوالر، فيما 
المش��اريع المطروحة وطريق��ة إدارته��ا، حتى لو كان��ت تحت رقابة 
دولية، تتناقض مع مس��ار ضبط تضّخ��م الدين وخفض نس��بة العجز 
الذي تسعى إليه الدولة، فاإلنفاق االستثماري المطروح شبيه بتعهدات 
مؤتمرات س��ابقة، بم��ا فيها مرحل��ة إع��ادة اإلعمار في لبن��ان خالل 
التس��عينات من القرن الماضي، ما يفتح على اس��تدانة كبرى قد ترتب 
تداعيات سلبية على البلد، ما لم تتقدم مشاريع البرنامج بشفافية انتاجية 
كي ال يتم ابتالع االم��وال في غير مكانها، وهو أم��ر عانى منه لبنان، 

فكانت األزمة تعود في كل مرة مع هواجس ومخاوف من اإلفالس.
رفع معدل النمو

تبني الحكومة خطتها على هدف رفع معدّل النمو من خالل رفع معدّل 
اإلنفاق االس��تثماري، وبالتالي الحقاً خفض العجز إل��ى 5 % بدالً من 
10 %، ووفق فذلكتها أن ارتفاع حجم الدين ليس شديد الخطورة بقدر 
ارتفاع نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي. لذا، فإن اإلنفاق االستثماري 
سيرفع معدّل النمو ويكبّر حجم االقتصاد، وبالتالي فإن نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي س��تنخفض. وهذا أم��ر ال يثير المخ��اوف من اإلقراض 
وارتفاع الدين. لكن هذه الرؤية لم تثبت صحتها خالل المرحلة السابقة 
في لبنان، إذ كان الدين الع��ام يرتفع ويبقى النمو عل��ى حاله، ال بل أنه 
كان صفراً خالل العام الماضي، كما أن نس��بة الدين ال��ى الناتج بقيت 
مرتفعة. فالمطروح قد ال يؤدي إلى ضبط تضّخم الدين وخفض نس��بة 
العجز الذي تس��عى إليه الدولة اللبنانيّة منذ س��نوات، فيم��ا هذا اإلنفاق 
االستثماري الكبير قد يرتب أعباء ليس للبنان قدرة على تحملها، وهو 

في األساس لم يستطع تحمل االستدانة الس��ابقة ما رفع الدين العام إلى 
مستويات قياسية. وهذا األمر س��يؤدي إلى تداعيات سلبيّة على الماليّة 
العاّمة، خصوص��اً إذا كان��ت، كما س��ابقاتها، مجّرد حركة س��يجري 
ابتالعها بس��رعة، ويعود بعدها البلد إلى أزمت��ه األولى. ويرى خبراء 
أن أي استدانة غير مدروسة ليست لمصلحة لبنان ما لم يكن االصالح 
السياس��ي أولوية ويمتد اصالحاً اقتصادياً وتصحيح��اً مالياً، وال يمكن 
التقدم في هذا المجال اذا لم يجر الفصل بين تواطؤ النظامين السياس��ي 
واالقتصادي في البلد وإبعاد البرنامج عن الحسابات السياسيّة، ودرسه 
لمعرف��ة التأثيرات االقتصاديّ��ة والماليّة المترتبة علي��ه، خصوصاً أن 

حاجات االقتصاد اللبناني كثيرة وترتبط باالستثمار والنمو.
كيف ينتشل االقتصاد اللبناني من أزمته بمشاريع بنى تحتيّة قادرة على 

ايجاد فرص وتحقيق معدالت نمو بين 6 % و 8 %؟
وفق الحكومة هن��اك 250 مش��روعاً مقترحاً تأت��ي أولوياتها لبيروت 
وجبل لبنان والش��مال ثم المناطق األخرى. لكن نقط��ة ضعف الخطة 
االس��تثمارية، أنها قدمت قبل االنتخابات النيابية ويمكن استغاللها في 

مشاريع الترويج السياسي بالحديث عن االنجازات.
أما الثغرة األساسية، فتكمن في أن المش��اريع اإلنمائية واالستثمار في 
البنى التحتية عبر القطاع الخاص تفتقد الى مشاريع منتجة تراكم رأس 
المال وتكبر االقتصاد وتجد فرص عمل بعيداً من االحتكارات، إضافة 
الى غياب الشفافية في صرف األموال، وهو ما يؤدي الى ارتفاع كبير 
في الدين العام، وق��د يرفع العجز أيضاً ما لم تك��ن الموازنات واضحة 

وشفافة.
رهانات واحتماالت

ترّهل��ت البن��ى التحتيّة وتراج��ع النمو إلى أق��ل م��ن 1 %. يعني ذلك 
بالنسبة للحكومة، أن االعتماد على السياس��ة القديمة القائمة على خلق 
جّو مالئم للقطاع الخاّص ليولّد فرص عمل لم يعد نافعاً، لذلك وضعت 
سياسة إعماريّة تراهن على انتش��ال االقتصاد اللبناني من أزمته، عبر 
مش��اريع بنى تحتيّة قادرة على خلق فرص عمل تقدر بنحو 120 إلى 
160 أل��ف فرصة عمل س��نويّة، م��ن المتوقّع أن تحقّق مع��داّلت نمو 
مباشر وغير مباش��ر بنس��بة 6 % الى 8 %، وفق مستشار الحريري 
نديم المنال. وهناك مشاريع بقيمة 7.5 مليارات دوالر يستطيع القطاع 
الخاّص تنفيذها متعلّقة بالمواص��الت والطاقة والنفايات واالتصاالت، 
وهناك دول أبدت رغبتها في مش��اركة ش��ركاتها لتنفيذها استناداً إلى 
قانون الش��راكة بين القطاعين العام والخاص. لكن ه��ذا األمر يكرس 
النه��ج القاضي بإحالل القط��اع الخاّص م��كان الدولة لتنفيذ مش��اريع 
إنمائيّة واالستثمار في البنى التحتيّة لقاء مبالغ ضخمة ولسنوات طويلة، 
بدالً من القيام بمشاريع اس��تثماريّة ذات قيمة مضافة تراكم رأس المال 
وتخلق فرص عمل، فضالً عن إخفاء قيم��ة الدين العاّم الفعليّة والفوائد 

المترتبة.
وبينما أكد الحريري بعد انعقاد المؤتمر أننا حصلنا على منح وقروض 
ميس��رة بحوالى 11.5 مليار دوالر، بفائدة ال تتع��دى الواحد والنصف 
في المئة، مع فترات س��ماح تتراوح بين 7 و10 س��نين، وآجال تتعدى 
وقدرة هذا البلد على تحمل أعبائه.ال�25 سنة، سيبقى هذا األمر يطرح موضوع الدين اإلضافي على لبنان 
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رئيــــس  أوضــح 
التجــــارة  غرفــة 
عـــــــة  لصـنــا وا
الروسـية سيرغي 
أن  كاتيـريـــــــن، 
تكلفـــــة إعـــــادة 
ســـوريـة،  إعمار 
ربمــا تصــل إلى 
500 مـلـيــــــــار 

دوالر أميركــي، مشــيراً إلى أن الســلطات الســورية 
أكدت للجانب الروسي، أنها تمنح األولوية للشــركات 

الروسية في هذا المجال.
وقال كاتيرين، إنــه في حال وجود الدعم من الخارج، 
فمــن الممكــن البــدء باستعــادة القــدرات االقتصادية 

المفقودة لسورية على وجه السرعة.

500 مليار دوالر كلفة
إعادة إعمار سورية

سيرغي كاتيرين

أعلــن ممثل برنامــج األغذية العالمي لألمــم المتحدة، 
يعقوب كيــرن، خــال المؤتمر الدولــي للمانحين في 
بروكسل، بشــأن “األزمة الســورية”، والذي يشارك 
فيــه أكثر من 85 دولة ومنظمة، أن إعادة إعمار البنية 
التحتيــة المدمرة فــي سورية ستتطلب مــن 200 إلى 
300 مليــار دوالر أميركــي على األقل، مشــيراً إلى 
أنها موزعــة بين بنــاء المباني الســكنية، والمصانع، 

والخطوط الكهربائية، والبنية التحتية
وأكد كيرن، أن العالم أمام “أزمة إنســانية، وكل من له 
ضمير يجب أن يساعد الســوريين، هذه األزمة ليست 
أزمــة الســوريين فقط، إذ أن قــوات الــدول اإلقليمية 

والعالمية موجودة في سورية”.

كيرن: 300 مليار دوالر
كلفة إعمار سورية

يعقوب كيرن

10 أعوام إلعادة إنعاش االقتصاد السوري

بشــار  الرئيس  أكــد 
لقائه  خــال  األســد 
مــع مجموعــة مــن 
الروس،  البرلمانيين 
تحتــاج  أن سوريــة 
 15 إلـــى   10 مـــن 
عــام إلعــادة إنعاش 

االقتصاد.
ونقــل البرلماني الروسي ديميتري سابلين، عــن الرئيس األسد قوله: إن إعادة البنية 
التحتيــة ستكلف 400 مليــار دوالر أميركي على األقل. وقال عضو لجنة الشــؤون 
الخارجيــة بمجلس الدوما، سيرغي جيليزينياك: إن اجتمــاع البرلمانيين الروس مع 

الرئيس األسد، كان بنّاًء وذو أهمية لكا الجانبين.
ومــن المتوقــع أن تصبح روسيا الشــريك االقتصــادي األول لســورية، إذ تم توقيع 
عشــرات االتفاقيات بيــن البلدين في مجــاالت االستثمار كافة، علــى رأسها )الغاز 

والنفط والفوسفات والكهرباء(.

خط تجاري 1700 كلم

ذكــرت تقاريــر إيرانية عن التخطيط إلنشــاء خط تجاري سريــع ودائم للصادرات 
اإليرانيــة، يبدأ من طهران مــروراً بالعراق ومن ثم سورية إلــى لبنان ولينتهي في 
موانــئ البحــر المتوســط، وللبدء في شق هــذا الطريق، وقعت حتــى اآلن اتفاقيات 
ثنائيــة بيــن “إيــران - سورية”، و“إيــران - العراق”، موضحــة أن طريق العبور 

سيكون بطول 1700 كلم، كما تم 
تحديد سنتين كحد أقصى لانتهاء 
مــن إنشــائه، وكشــفت التقارير 
عن كون عائدات الخط التجاري 
الجديد خال 5 سنوات، ستغطي 

تكاليف إنشائه.

مدينة للصناعات البحرية في الالذقية

أكــدّ وزير النقل الســوري علي حمــود، على إعداد 
الوزارة دفتــر إلقامة مدينة للصناعــات البحرية في 
الّاذقيــة، موضحــاً أن الهدف من إنشــاء المدينة هو 
اسـتقبال الســــفن وإصاحها وصيانتها، إضافة إلى 
بناء سفن جديدة وتعمير الســفن القديمة، كون الّسفن 
بحاجة كل 5 ســـنوات إلى تعمير كامل، وكل ســنتين 
إلى تعمير جزئي. مبيناً أنها ستكون أول مدينة منشأة 
للصناعــات البحريــة في شــرق المتوســط، كما يعد 

األسطول الذي تمتلكه ســورية أكبر أســطول في البحر المتوســط.
علي حمود
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كشــف مديــر إدارة الشــرق األوسط وآسيــا الوسطى 
تقــدم  الدولــي جهــاد أزعــور، أن  النقــد  بصنــدوق 
اإلجراءات التــي وضعتها الحكومة األردنية بدعم من 
صنــدوق النقد الدولي، مهمة لعودة بعثة الصندوق إلى 
المملكة األردنيــة، إلجراء المراجعة الثانية لمؤشرات 

األداء االقتصادي.
وأكــد أزعــور، أن إجــراءات األردن الماليــة األخيــرة 
أسهمت بتخفيض مستوى العجز رغم الظروف الصعبة 
المفروضة، كتدني نسبة النمو )2 % - 2.5 %( والمعاناة 
مــن إقفال المنافذ التجارية مع سورية والعراق، وأعداد 
الاجئيــن الكبيــرة، وارتفــاع نســبة الدين لمســتويات 
تجــاوزت 90 %. وأوضــح أن ذلك يســتدعي “سياسة 
ماليــة حكيمــة” بغيـــة االســتـقــرار والوصــول إلــى 

)التصحيـح المالي، والتصحيح االقتصادي(.

تجاوز نسبة الدين في األردن 90 %

جمعيـــــة  عـقـــدت 
الصناعيين اللبنانيين، 
جمعيــة عمومية في 
فنــدق “لورويــال”- 
خالها  تــم  ضبيــه، 
انتخاب مجلس إدارة 
برئاســة  بالتزكيــة 

فــادي الجميــل. وعــرض الجميل خال جلســة عامة، 
تقريــر مجلــس اإلدارة وأهــم اإلنجــازات التي تحققت 
خال الســنوات األربعة الماضية، ثــم عرض التقرير 
المالــي والميزانية، وبعد موافقة الجمعية العمومية على 
ابــراء ذمة مجلس اإلدارة، عقدت جلســة انتخابية اعلن 
خالها الجميل فوز الئحة “كلنا للصناعة” التي يرأسها 

بالتزكية.

فادي الجميل رئيسًا
لجمعية الصناعيين

فادي الجميل

منحة اوروبية لدعم الزراعة في فلسطين

قــدم االتحاد األوروبي منحة ماليــة بقيمة 17.5 مليون 
دوالر، لصالح مشروع للتنمية الزراعية في األراضي 
الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء، رامي الحمد هللا، خال 
حفل إطاق المشــروع في بيت لحــم بالضفة الغربية، 
ضمــن برنامــج “المســاعدات الزراعيــة لمتضرري 
االحتال اإلسرائيلي”، والممول من االتحاد األوروبي، 
إن البرنامــج “أداة هامة لدعم صمــود وثبات المزارع 
الفلسطيني”. وأشار الحمد هللا إلى أن البرنامج سيساهم 
في تحفيز إنتاجية وتنافسية الزراعة الفلسطينية، وتطور 

القطاعات واألنشطة اإلقتصادية األخرى وتحقيق األمن الغذائي الفلسطيني.
رامي الحمد هللا

“الممر األخضر” في األردن

بيــن مدير عام شركة الكهربــاء الوطنية األردنية، عبد 
الفتــاح الدرادكة، أن مشــاريع الطاقة المتجددة تفرض 
على الشــركة الوطنية تكاليف تصــل إلى 180 مليون 
دينار )253 مليون دوالر(، لتحسين الطاقة االستيعابية 
للشبكة الكهربائية، وقال: إن كلفة االستطاعة الكهربائية 
capacity للشركة تصل إلى 350 مليون دينار سنوياً، 
فــي حين وصلــت الكلف التشــغيلية إلــى 200 مليون 
دينار، وكلف الرواتب مليون دينار سنوياً. موضحاً أن 
هنــاك اهتمام حكومي لاستثمار في الطاقة الخضراء، 

وأن المخطــط وصول مســاهمة الطاقة المتجددة )شمس 
وريــاح( في خليط الطاقة الكلي في 2021 إلــى 25 % من إجمالي الطاقة الكهربائية 
المولدة، إذ أن مشاريع الطاقة الشمسية التي تمر بـ3 مراحل، و10 مشاريع منذ 2016 
وحتــى 2021، ستصل إلى 2700 ميغاواط، منها 715 من طاقة الرياح، والباقي من 
الشمس، ومنها مشروع “الممر األخضر”، بطول 150 كيلومتر، الذي سيكون جاهزا 
للتشغيل نهاية 2018، موفراً سعة الستيعاب 1200 ميغاواط ناتجة من الطاقة المتجددة.

عبد الفتاح الدرادكة

تنشيط السياحة بين سورية وجنوب أفريقيا

استقبــل وزير الســياحة الســوري 
بشــر يازجــي، سفيــر جمهوريــة 
جنــوب أفريقيــا في دمشــق، شون 
بينفيلــدت، وتمت مناقشــة تنشــيط 
العاقــات الســياحية عبــر دعــوة 
رجال األعمال ووسائل االعام من 
الجانب االفريقي لنقل صورة إعادة 

االعمار، ومشاركة مكاتب السياحة والسفر في المعرض الذي ستقيمه الوزارة. إضافةً 
إلى إمكانية تقديم منح دراسة مجانية في مجال التدريب والتأهيل السياحي والفندقي.
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بداية محبطة للقطاع الخاص اللبناني في 2018

التجــاري  النشــاط  تراجــع  
فــي لبنان  بأســرع وتيرة في 
3 أشهــر خــال آذار/مارس 
2018 حســبما أظهر مؤشر 
مديري المشــتريات الرئيسي 
بلوم فــي لبنــان. وأوضحت  
الخبيرة االقتصادية في “بنك 

بلوم إنفســت”، ميرنا شامي، أنه على الرغم من تقدم مســتويات مؤشر الـPMI خال 
أول شهريــن مــن 2018، فإن االنخفاض الــذي شهده شهر آذار/مــارس أظهر بقاء 
متوسط الربع األول من العام دون المستوى التاريخي السائد، ويشير إلى بداية محبطة 
للقطاع الخاص هذا العام. وتابعت شامي: دفع ضعف الطلب والضغوط التنافسية معاً 
الشركات الى خفض أسعار منتجاتها على الرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج 

والتأثير التضخمي الطفيف الناتج عن الزيادات الضريبية في كانون الثاني/يناير.

توصــل صنــدوق االستثمــار الفلســطيني إلــى اتفــاق 
مــع شركة النفــط األوروبيــة “شل”، بشــأن خروجها 
مــن رخصة تطوير حقــل “غزة ماريــن”، الذي تقدر 
احتياطياتــه بترليــون قــدم مكعب من الغــاز الطبيعي. 
وأوضح الصندوق أن هذا االتفاق يأتي ضمن الترتيبات 
الجديــدة لتطوير الحقل، حيث صــادق مجلس الوزراء 
الفلسطيني على خروج الشركة األوروبية من الرخصة، 
واستبدالهــا بتحالف جديد يتكون من صندوق االستثمار 
الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين CCC. وأضاف أن 
حصة التحالف الجديد في رخصة الحقل ستبلغ 55 %، 
أي بنســبة 27.5 % لكل منهما، على أن يتم تخصيص 
45 % لشركة عالمية مطورة سيتم اختيارها والمصادقة 

عليها من قبل مجلس الوزراء.

فلسطين تطور “غزة مارين”

أكد  النائب في البرلمان المصري حمادة غاب أن سفينة 
أبحاث صينية اكتشفت كميات هائلة من البترول والغاز 
الطبيعي فــي البحر األحمر، مشــيراً إلــى أن التقارير 
النهائيــة سوف تصدر خال 3 أشهر. وذكر غاب، أن 
نهايةعام 2018 ستشهد طرح مناقصات عالمية للبحث 
والتنقيــب عن البترول في البحــر األحمر، بعد عرض 
المعلومــات الكاملة التي توصلت إليهــا األبحاث، الفتاً 
إلــى  أن سفينــة األبحاث الصينية، انتهــت من أعمالها 
بنســبة 100 %. واعتبر غاب، وهو أيضاً وكيل لجنة 
الطاقة في البرلمان، أنه لم يكن باستطاعة مصر التنقيب 
والبحــث عن البتــرول والغاز الطبيعي فــي مياه البحر 

األحمر، قبل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

اكتشاف نفطي هائل
في البحر األحمر

27 مليار دوالر سنويًا متوقعة من الغاز

النفــط  أشــارت توقعــات وزارة 
ـه بناء على  والثــروة المعدنيــة أنَـّ
العقــد الموقَّع بين سورية وروسيا 
لمــدة 25 عامــاً، ضمن مســاحة 
تنقيب فــي الميــاه اإلقليميّة تصل 
إلى 2190 كيلو متــر مربع، إلى 

أنَّ االقتصــاد الســوري سيبدأ أواخر 2019، بالحصول علــى 27 مليار دوالر سنوياً، 
كعائدات صافية من االكتشافات النفطيّة والغازيّة في البحر المتوسط، أي ما يعادل 2,25 
مليار دوالر شهرياً، وأنه وفق ذات التوقَّعات، فإنَّ عوائد النَّفط والغاز القادمة من البحر 
ح عنها في سورية  سميّة المصرَّ فــي عام واحد، ستعادل قيمة االحتياطيّات األجنبيّة الرَّ

قبل األزمة، وتحديداً في 2010، والتي كانت مقدَّرة ما بين 18 و20 مليار دوالر.

توقع ارتفاع الطلب على الذهب في 2018

توقــع تقريــر صــادر عــن شركــة  ميتــال فوكــاس 
الستشــارات المعــادن أن يبلغ الطلــب العالمي على 
الذهب 3969 طناً في عام 2018، بزيادة نسبتها 1 % 
عن العام الماضي، لكن دون متوسط األعوام الخمسة 
األخيرة بنحو 10 %. وقالت الشركة، إنه “من المتوقع 

نمو االستثمارات الملموسة بنسبة 4 % في العام الحالي، وستشكل الصين أكبر حصة 
في الزيادة بفضل تحسن توقعات السعر واإلقبال على األصول التي توفر ماذا آمنا”. 
وأضافــت، أن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 1450 دوالرا لألوقية )األونصة( في العام 
الحالــي، وتوقعت في الوقت ذاته أن تحقق أعلى مســتوى في خمســة أعوام مع تعثر 

األسهم وانخفاض الدوالر وتسجيل نمو عالمي دون التوقعات.
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صّرح وزير الّطاقة الّروسي ألكسندر نوفاك، أّن بعض 
الّشــركات الّروسية بدأت تنفيذ عدد من مشاريع الّطاقة 
في سورية، موضحاً أّن ذلك بناء على االتّفاقية الموقّعة 
بين دمشــق وموسكو فــي كانــون الثاني/يناير 2018، 
مضيفــاً أّن عــدداً من شركــات النّفط والغــاز الّروسية 
تبحــث فرص التّنقيب عــن موارد الّطاقــة الجديدة من 
جهة، وإعادة إعمار بعض الحقول السورية من أخرى.

بدوره، كشــف نائــب وزيــر الّطاقة الّروسي أليكســي 
تيكســلر عن مفاوضات مع شركة تكنوبروم أكسبورت 
الّروسيــة إلعادة بناء 4 محّطات حرارية سورية لتوليد 

الّطاقة الكهربائيّة.

4 محطات حرارية سورية
بشراكة روسية

خط بحري “سوري سوداني”

أشــارت غرفــة الماحــة 
فــي  الســورية  البحريــة 
إلــى  المرسلــة  مذّكرتهــا 
وزارة االقتصــاد والتجارة 
الخارجيــة، إلــى رغبتهــا 
في دعم توجــه افتتاح خط 
بحري “سوري سوداني”، 

يربــط مرفئــي الاذقيّــة وطرطوس مع مرافئ الســودان، كما قدمــت غرفة الماحة 
للــوزارة المعلومات والمعطيات الازمة، وبيّنت أهمية تحديد أنواع وكميّات البضائع 
المتبادلــة بين الّطرفين، السيما لجهة االلتزام بشــحن البضائع خال فترات منتظمة، 

لضمان الجدوى االقتصادية من تشغيل الخط البحري المنشود.

3 مليارات استثمارات الشيخ نجار

بيّــن مدير مدينة الّشــيخ 
نجار الّصناعية في حلب 
حازم عّجــان، أّن حجم 
االستثمار في المدينة بلغ 
3 مليارات ليرة سورية 
في الّربع األول من عام 
2018، وتــّم تخصيص 

50 مقسماً صناعياً جديداً، ومنح الموافقة على 25 رخصة بناء، إضافة إلى أّن النّافذة 
الواحــدة في المدينة الّصناعية ُوِضعت ضمن الخدمة، الفتاً إلى موافقة مجلس المدينة 
علــى تخصيــص وزارة الكهرباء بمســاحة أرض ضمن المدينة تبلــغ 350 ألف متر 
مربع، إلقامة مزرعة إلنتاج الكهرباء بالّطاقة الّشمســية باستطاعة 30 ميغاواط، وأّن 

تغذية المدينة بالتّيار الكهربائي ستغدو قريباً 100 % على مدار 24 ساعة.
بدورهــا، منحت وزارة اإلدارة المحليّة والبيئة مع بداية الربع الثاني من 2018 مبلغاً 

قدره 400 مليون ليرة الستمرار اإلنتاج في المدينة وتحفيزها للبقاء بوتيرة متقدمة.

ألكسندر نوفاك

أكد أعضاء 
فـــــــة  غـر
رة  تـجــــــا
مشـــــــق  د
وريفهــــــا 
في اجتمـاع 
مـع رئيــس 
الحكومــــة 
د  عــمـــــــا
خميـــــس، 

على أهميّــة التّوجه إلى األســواق اإلفريقيّة، واعتماد 
نســخة مخفّضــة للبيانات الجمركيّة مــع دول المغرب 
العربــي. كما طالــب التجار االستمرار بدعم الســوق 
الســورية اتجــاه العراق، وفتح الخــّط من خال غرفة 
تجارة مشــتركة بيــن البلدين. وجــاء رد خميس: قمنا 
بمناقشــة الموضوع مع الّســفير العراقــي، سيتم قريباً 

تنشيط الماحق الدبلوماسيّة بهذا الّشأن بين البلدين.

الّتوجه إلى إفريقيا ...
وغرفة تجارة “سورّية عراقّية”

عماد خميس

دير الزور ترى الضوء قبل شهر رمضان

بيــن وزيــر الكهربــاء الســوري، محمــد زهيــر 
خربوطلــي، أن الوزارة تعمــل على إيصال التيار 
الكهربائــي إلى دير الزور قبــل رمضان 2018، 
ويجــري العمل علــى ذلك عبر إعــادة تأهيل خط 
الـــ400 كيلو فولت الممتد مــن محطة توليد جندر 
فــي حمص، مرورا بتدمر، فمحطــة التيم في دير 
الــزور، وذلك بطول 328 كلم، وعبر إعادة تأهيل 
مجموعات التوليد في محطــة التيم باستطاعة 30 

ميغا واط، مبيناً أن التكلفة اإلجمالية للمشروع قد تصل إلى 30 مليار ليرة.
محمد زهير خربوطلي
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وزارة  أطلـقــــــت 
التجارة العراقيــــة 
مشــــروع مركــز 
للطاقـــــة  بغــــداد 
ة  د لـمـتـجــــــــــد ا
والمســتدامـة، على 
هامــش استضافتها 
لمعـرض الكهربـاء 

النوعي الخامس.
وقــال مديــر الشــركة العامــة للمعــارض والخدمــات 
التجارية، هاشم حاتم: إن المشــروع يعــد النواة األولى 
لتقديــم خدمــات التدريب فــي مجال الطاقــة المتجددة، 
وتجهيــز المنظومــات الكهربــاء والمكيفــات العاملــة 
بالطاقة الشمسية، وفقاً لمعايير عالمية. وذكر حاتم، أن 
معرض الكهرباء الخامس الذي ترعاه وزارة الكهرباء 
العراقيــة، فرصة لإلطاع على آخــر ما توصلت إليه 

الشركات العالمية بخصوص تكنولوجيا الطاقة.

“موالت” للصادرات السورية في بغداد وبنغازي مشروع للطاقة المتجددة
في العراق

أعلنــت غرفــة صناعة دمشــق 
وريفهــا واتحــاد المصدريـــن، 
افتتــــاح مركزيـــن  عزمهمــــا 
للصادرات الســورية “موالت” 
بالعاصمة العراقية بغداد ومدينة 
بنغــازي الليبيــة، بهــدف تمكين 
المســتهلكين فــي البلديــن مــن 
االطاع على المنتجات السورية 

الصناعيــة. وأكــد رئيس الغرفــة سامر الدبس خــال اجتماع للصناعييــن الراغبين 
بالمشــاركة أهمية إقامة المركزين لجهة تمكين التجار والمستهلكين في العراق وليبيا 

من االطاع على المنتجات السورية وعقد االتفاقيات على توريد الكميات المطلوبة.
من جهته، بيّن رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح: أن إحداث المركزين يأتي بدعم 

حكومي وضمن توجه إلقامة مراكز مماثلة في بلدان أخرى.

محمد السواح وسامر الدبس

هاشم حاتم

عـلـنـــــــت  أ
الســــعـوديـة 
تشـــغيل خط 
حــــــي  مــا
بحري مباشر 
مــع العــراق 
هــــــو األول 
من نوعه منذ 

عام 1990، سيكون مخصصاً للشحن البحري وتشجيع 
التبادل التجاري بين ميناءي الملك عبد العزيز في الدمام 

وأم قصر بالعراق.
وقــال مدير عام ميناء الملك عبد العزيــز بالدمام، نعيم 
النعيــم: إن الخط الماحي يســيّر خال الفتــرة الراهنة 
رحلة أسبوعياً لســفن الشحن التجاري، فيما تعمل إدارة 
الميناء على رفع المعدل إلى رحلتين أسبوعياً. وأكد أن 
الميناء سيكون محطة رئيســية لميناء أم قصر لســهولة 
اإلجراءات وقرب الموقع، مشــيراً إلى أن تشغيل سفن 
شحــن الحاويات سيتــم عبر الخط الماحــي من الجيل 
الثالــث والرابع بين الميناءيــن، وذلك لصعوبة استقبال 

سفن شحن الحاويات الضخمة في ميناء أم قصر.

خط بحري سعودية
مع العراق

نعيم النعيم

العراق يعتزم تصدير النفط إلى إيران

نقلت وكالة “رويترز” عن شركة تســويق النفط 
العراقيــة  “سومــو” قولهــا، إن العــراق سيبدأ 
بتصديــر النفــط من حقــول شمال كركــوك إلى 
إيــران. وكان محافظ كركوك، راكان الجبوري، 
قــد أعلن في شهــر شباط/ فبرايــر الماضي، أن 
العــراق سيصدر نفطــاً من كركوك إلــى إيران 
بمعــدل 60 ألــف برميل يوميــاً. ويأتي ذلك، في 
إطــار اتفاق وقع بين بغداد وطهــران في كانون 
األول/ديســمبر 2017 يقضــي بمبادلة 60 ألف 

برميل يومياً من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتســليم في جنوب العراق، مع 
نقل النفط بالشاحنات إلى كرمانشاه في إيران.

راكان الجبوري

عودة مصفاة حمص للتعافي

أوضح مدير عام مصفاة حمص، علي طراف، أن 
المصفاة تقوم بإنتاج المشــتقات االستراتيجية التي 
يصعب استيرادهــا )كيروسين الطيــران، ووقود 
الــزوارق البحريــة، ووقود خــاص بمنطقة جبل 
الشــيخ والقلمــون(، مبيناً أن كميــات تكرير النفط 
خــال عام 2017 بلغت نحو 2.3 مليون طن، أما 
الكميات في الســنوات ما قبــل األزمة، فكانت تبلغ 

حوالى 5.7 مليون طن سنوياً.
وأشــار طراف إلى أن المصفاة تعرضت منذ بداية 

األزمة إلى 28 استهدافاً، مما تسبب بأضرار مادية بلغت 57 مليار ليرة سورية.
علي طراف
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حذرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية من احتمال 
هيمنــة روسيا على سوق األسمدة فــي أوروبا، في ظل 
القيــود التي يعتــزم االتحــاد األوروبــي فرضها على 

استيرادها من دول العالم.
وقالــت  الصحيفة  إن القيود التي يتجه االتحاد لفرضها 
وصيغت باألساس لحماية صحة المواطنين في أوروبا، 
يمكــن أن تمنح روسيــا الفرصة لبســط سيطرتها على 

موارد األغذية في أوروبا، وتحتكر سوق األسمدة.
وذكــرت الصحيفــة أن المفوضيــة األوروبيــة بــدأت 
المناقشات النهائية بشأن الحد األدنى المسموح الحتواء 
األسمدة المســتوردة على مادة الكادميوم السامة ،والتي 

تسبب العقم وتوقف أعضاء الجسم عن العمل.

أوروبا تخشى هيمنة روسيا
على سوق االسمدة

الجزائر تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة

كشــف الرئيــس التنفيذي لشــركة إينــي، كاوديو 
ديسكالتســي، أن الجزائر تملك احتياطيات ضخمة 
مــن النفط والغــاز والطاقة الشمســية تكفي لتغطية 
احتياجات دول البحر المتوسط. وأوضح ديسكالتسي 
خــال كلمــة القاها في النســخة الـ11 مــن مؤتمر 
“األيام التقنية والعلمية”، الذي نظمته “سوناطراك” 
الجزائريــة، أن الجزائر تملك احتياطات مؤكدة من 
الغاز تقدر بنحــو 4500 مليار متر مكعب، إضافة 

لنحــو 21 ألــف مليار متر مكعــب من المــوارد التقليدية وغير التقليديــة )نفط وغاز 
صخريين(، مشــيراً إلــى أن لدى الجزائر أيضاً أحد أكبر حقول الطاقة الشمســية في 
العالم، ما يجعلها قادرة على تغطية احتياجات الضفتين الشــمالية والجنوبية للمتوسط 

من الطاقة.

كاوديو ديسكالتسي

أزمة نقد أجنبي في أثيوبيا

أكد رئيس الوزراء اإلثيوبي، أبي أحمد، أن النقص 
فــي النقد األجنبي الذي تعاني منه باده سيســتمر 
لسنوات، مشــيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد 

من التعاون مع القطاع الخاص إليجاد حل.
ونقـــل التلفزيــون الرســمي عــن أُبـي قـولـــــه: 
إن “أزمــة العملة الصعبة لن تحــل في يوم، ولن 
تحــل فــي األعوام الخمســة عشــر أو العشــرين 
القادمة. هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التعاون 
مع القطــاع الخاص إليجــاد حــل”، مضيفــاً أن 

تحويات المغتربيــن اإلثيوبييــن هبطت أيضاً ألســباب ســياســية.
أبي أحمد

فنلندا توافق على “السيل الشمالي 2”

وافقت الحكومة الفنلندية على مد 
خط األنابيب “الســيل الشمالي2” 
عبــر مياههــا االقتصادية لكن 
بشــروط أبرزهــا: مراعاة مبدأ 
“الحذر ومنــع وتقليل الحوادث 
واألضرار” أثناء البناء، واألخذ 

بعيــن االعتبــار خصوصية بحــر البلطيق والمشــاريع األخرى الموجــودة في المياه 
اإلقليمية الفنلندية. وكان “نورد ستريم2”، الذي تمتلك روسيا فيه من خال غازبروم 
حصة نسبتها 50 %، قد حصل مؤخرا على التراخيص الكاملة من الحكومة األلمانية، 

ومن المنتظر أن يحصل على التراخيص الازمة من السويد والدانمارك.
و“الســيل الشمالي2” هو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر 

قاع بحر البلطيق. ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط األنابيب “السيل الشمالي1”.

قال المدير العام لمؤسسة 
الطاقــة الذريــة الروسية 
“روس آتــوم”، أليكســي 
قيمـة  إن  ليخاتشـــيـوف، 
أبرمتهــا  التــي  العقــود 
مؤسســته مــع مصــر قد 
بلغت حتى اآلن 60 مليار 

دوالر أميركي.
وذّكــر ليخاتشـــيوف، أن 
“روس آتــوم” أبرمــــت 

مــع مصر مجموعة من العقــود التجارية، أهمها عقـد 
بناء محطــة الضبعة الكهروذرية وكذلك عقد تشــغيل 
هذه المحطة لعشــرات السنين، إضافة إلى عقد إمدادها 
بالوقــود النووي الازم. ويرى ليخاتشــوف، أن توقيع 
هــذه العقــود يســهم فــي تطويــر العاقــات الروسية 

المصرية من الناحيتين اإلنسانية والتقنية.

60 مليار دوالر قيمة صفقات
الطاقة بين روسيا ومصر

أليكسي ليخاتشيوف
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بيّن مدير عام المؤسسة 
العامــــة للصناعــــات 
النســيجية نضــال عبد 
الفتــاح، أن 11 شركــة 
نســيجية حكومية تعمل 
حاليــاً مــن أصــل 25 
حجــم  وأن  شركــة، 
األضرار بلغ في القطاع 

النسيجي الحكومي لهذه الشركات 40 مليار ليرة سورية 
في سنوات الحرب، مقترحاً حل الشركات المدمرة مثل 
شركة المغازل في دمشــق، حيث ال جــدوى اقتصادية 
منهــا، أو نقلهــا إلــى الشــركة الخماسية. مؤكــداً على 
ضرورة تحويل المؤسســة النسيجية إلى شركة قابضة، 
وتحديــد الشــركات التي يمكن طرحها للتشــاركية، مع 
ضرورة فتح خطوط إنتاج جديدة في بعض الصناعات 
األخرى المــدرة لألرباح، وإلى وجوب تحديد الحكومة 

للرواتب فيها، مثل باقي دول العالم.

أضرار النسيج الحكومي السوري
بلغ 40 مليار ليرة

نضال عبد الفتاح

بيّــن رئيــس غرفــة 
تجــارة حلــب، مجد 
الـديـــن دبــــاغ، أن 
تجــار  مــن   % 50
حلب خارج سورية، 
وأن الغرفة تتواصل 
التجاري  الوسط  مع 
في الداخل والخارج 
لتشجيعهم إلى العودة 
ومنشآتهم،  ألعمالهم 

وقــال: إن محور عمــل الغرفة المســتقبلي هو المحال 
التجارية في حلــب القديمة، التي يصل عددها إلى 30 
ألــف محاً تجاريــاً، وإعادة الحياة لهــا بالكامل، إذ تم 
تصنيفها كأكبر سوق مغطى في العالم. وباإلضافة إلى 
وجود نحو 20 ألف محل خارج المدينة القديمة، تعمل 

الغرفة أيضاً لتعيدها كاملة للعمل.
وأشــــار دبــاغ، إلى تنظيــم العديــــد مـــن الفعاليات 
التجارية في خــان الجمرك وسوق الجمرك في حلب، 
ومشــاركة العديد من المحــات التجارية في مهرجان 

“خان خير بك”.

إعادة إحياء 30 ألف محل تجاري
في حلب

مجد الدين دباغ

14 ألف منشأة صناعية سورية تعود للعمل

بيّــن رئيس مجلــس 
الــوزراء عــمــــــاد 
خميس خال الجلسة 
للمؤتمر  االقتصادية 
للجبهــــة  العاشــــر 
الوطنيــة التقدميــة، 
أن 14 ألف منشــأة 
صناعية عامة عادت 

للعمــل، وأطلقت 17 منطقة للصناعات الحرفية والمحلية، وأن نســبة المواد األولية 
الازمــة لإلنتــاج بلغت 80 % من حجم المســتوردات، الفتاً في مجال الزراعة إلى 
إطاق القروض الزراعية، إضافة لدعم محصول التبغ لتبلغ عائداته 17 مليار ليرة 
سوريــة، و15 مليار قدمت الستيراد البكاكير، عــاوة على تحصيل 25 مليار ليرة 

نتيجة إعادة تقييم بدالت استثمار أماك الدولة.
وحول القطاع الصحي أوضح خميـس، أن قيمة الدعم قاربت 150 مليار ليرة سورية 
سنويــاً، وفيمــا يخص الكهرباء كشــف أن االستطاعة المتاحة للشــبكة حالياً 4000 
ميغا واط، بنســبة تغذية 16 - 20 ساعة يومياً، أما تجارياً فقد زادت رقعة انتشــار 
الصــادرات من 80 دولة بآخر عامين، إلى 105 مطلع 2018، ودعمت المعارض 
الداخلية والخارجية، إذ بلغ عدد العقود التي تمت مصادقتها لشحن صادرات معرض 

دمشق الدولي 194 عقد شحن جوي وبحري.

خطة لوزارة النفط السورية

كشــفت وزارة النفــط 
والـثـــروة المعدنـيــــة 
الســورية أن الــوزارة 
وضـعــــت خـطــــــة 
للمشـــروعــات التــي 
نهاية  حتــى  ستنفذهــا 
ومنهــا   ،2018 عــام 
إعــادة تأهيــل الحقول 

فــي دير الزور، وإصاح منظومتي نقل النقــط الثقيل والخفيف للوصول إلى إنتاج 6 
آالف برميل يومياً، والعمل على إعادة تأهيل حقول الجبسة في الحسكة للوصول إلنتاج 
9 آالف برميــل نفــط، و500 ألف متر مكعب غاز يوميــاً، وإعادة تأهيل حقول النفط 
فــي ريف حمص، والبدء فــي االستثمار بمياه البحر المتوسط المليئة بالغاز، مبينة أن 
الوفورات المباشرة وغير المباشرة، التي حققتها المؤسسة العامة للنفط، تجاوزت 250 
مليون دوالر، من خال اإلقاع المبكر لوحدة تجفيف الغاز في محطة الشاعر، والذي 
رفع استطاعة معمل إيبا من 1.7 إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً، والنية إنشاء خط 
غــاز بطــول 3.5 كلم، وقطر 12 إنش، إلدخال كامــل إنتاج حقول شركة حيان للنفط 
إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، إضافة إلى إعادة النظر بأسعار الـ)مازوت - 

بنزين - غاز( والعمل على تخفيضها.
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أكــد رئيــس غرفة 
وتجــارة  صناعــة 
فيصــل  الســويداء 
سـيف أن المكتتبيـن 
على مقاسم المنطقة 
الصنـاعــيـــــــة أم 
الّزيتــون، طالبـــوا 
الوزاريـة  اللجنـــة 

المكلفة، اإلســراع بتنفيذ البنى التحتيّــة، وبناء محّطات 
الكهربــاء، وأّن اللجنــة بدورها وعدت بإنهــاء األعمال 
وافتتاح المدينــة الّصناعيّة نهاية تشــرين األّول/أكتوبر 
2018، كاشفاً عن تخصيص 20 مليار ليرة للمحافظة من 
الموازنة الحكوميّة المســتقلّة االستثماريّة خال 2018، 
وأّن جــزءاً كبيراً من هذه الحّصة ألجــل “أم الّزيتون”، 
كما تّم تشــكيل لجــان مختّصة لتطوير المنطقــة الحّرة، 
والستثمار البازلت وتصنيعه، وأّن الســويداء “عاصمة 
الّصناعات البازلتيّة” تنتظر فتح معبر نصيب والمنطقة 

الحّرة، وتعمل الجهات المعنيّة فيها جاهدة ألجل ذلك.

“أم الزّيتون” الّصناعية
في تشرين األّول/أكتوبر 2018

فيصل سيف

كشــف مديـر عـام 
مجموعة مشهداني 
للمعارض  الدولية 
والمؤتـمـــــرات، 
خلـف مشـهـداني، 
عن تحديد موعــد 
معرض “ســورية 
للبتــرول  الدولــي 
والثـروة المعدنيــة 
- ســيـــر بيترو”، 

بيــن 1 - 3 تمـوز/يوليـــو 2018 علــى أرض مدينــة 
المعارض في دمشق.

وأوضــح مشــهداني، أنها فرصة سوريــة إلبرام عقود 
صناعــة النفط والغــاز، إذ وجهت الدعوات للشــركات 
والحفــر  بالتنقيــب  المختصــة  والعالميــة،  الســورية 
واالستخراج والتكرير والتسويق والخدمات وقطع تبديل 
استخاص خامات الســجيل الزيتــي واستثمار الرمال 
والصخور الكلســية واالسفلت الطبيعي، وإلى شركات 

إنتاج وغسيل الفوسفات.

“سير بيترو” تموز/يوليو 2018

خلف مشهداني

30 دولة بمعرض غذائيات

أكد رئيس اتحاد المصدرين الســوريين محمد السواح، 
أن أكبر معــرض للصناعات الغذائيــة التصديرية بين 
)10 - 15( أيار/مايــو 2018، يقوم على مســاحة 12 
ألف متر مربع من أرض مدينة المعارض في دمشــق، 
ويســتضيف أكثر من 800 مستورد ورجل أعمال، من 
30 دولــة أوربية وعربية، مبيناً أن الصناعات الغذائية 
السورية باتت تصدر إلى 90 دولة، وأن بعض أصنافها 

محمد السواحتتصدر واجهات الموالت العالمية.

اكساد: على العرب دراسة التجربة السورية

أكد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
واألراضي القاحلة “اكســاد”، رفيق علي صالح، أن 
علــى كل الدول العربية دراسة التجربة الســورية في 
االكتفاء الذاتي من القمح وتصديره، كاشفاً أن جميعها 
-عــدا سورية- تعاني عجزاً في احتياجاتها من القمح، 
حيــث أن الــدول العربية تــزرع بحــدود 10 مايين 
هكتار، بإنتاج نحو 27 مليون طن، في حين تســتورد 

38 مليون طن، تتجاوز قيمتها 13 مليار دوالر.
يذكــر أن سورية حتى أولى سنــوات الحرب كانت تنتج من القمح ما يزيد على أربعة 
مايين طن، بما يزيد عن حاجتها، وتصدره إلى العديد من البلدان األخرى، أما خال 
الحــرب، فقــد تراجع اإلنتاج إلــى أقل من النصف، ولكن عودة مســاحات واسعة من 
األراضي إلى سيطرة الدولة، جعل اإلنتاج يرتفع مجددا بما يقارب الحدود التي وصلها 

قبل األزمة.

رفيق علي صالح

نقل المعارض من دمشق إلى مدينة المعارض

طالــب المديــر العام للمؤسســة العامــة للمعارض 
واألســواق الدّوليــة فــارس الكرتلــي، نقــل جميع 
المعارض المقامة في دمشــق إلى مدينة المعارض، 
موّضحــاً أنّها األكبر في المنطقة، إذ وصلت تكلفتها 
إلى 60 مليــار ليرة سورية، بمســاحة إجمالية 1,2 
مليون متر مربع، متضمنة 20 جناحاً، مضيفاً أنّه يتّم 
االتّفاق مع المؤسسة العاّمة للخطوط الحديديّة إلقامة 
محّطــة قطارات تصل إلى المدينــة، تنقل البضائع، 

والّزوار بمعدّل 20 ألف زائر يومياً. ويتّم العمل مع الّشــركة العاّمة لاتّصاالت ليكون 
اإلنترنت مجانيّاً في المدينة، كما يتّم العمل على إنشاء صالة متعدّدة االستعماالت، مدينة 
ماه، موالت، ومراكز لبيع الّســيارات المســتعملة. وأكد الكرتلي، أّن معرض دمشــق 
الدولي 2017 استقبل مليونين ونصف المليون زائر، وهو أكبر من عدد زائري معرضّي 
القاهرة وبغداد الدّوليين، وأنَّ المؤسسة تبذل جهدها الستقبال ما يزيد عن ذلك في 2018.

فارس الكرتلي
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تونس ... نحو “طريق الحرير” الصيني

أعلــن كاتب الدولــة لدى وزيــر الشــؤون الخارجية 
التونســي، صبــري بشــطبجي، عــن توجــه بــاده 
لانخراط في مشروع طريق الحرير الصيني، خال 
الشــهور المقبلة. وقال بشــطبجي، علــى هامش ندوة 
حول مشــروع طريق الحرير: إن المشــروع سيكون 
فيــه أكثر مــن استثمار وشراكة وخلــق فرص العمل 
للباد. وأضاف: “بحكم موقع تونس االستراتيجي في 
قلب البحــر المتوسط، فإننا سنحاول االستفادة من هذا 

المشروع بمنطق رابح - رابح”.
وتتطلع الصين من خال مشــروع طريق الحرير، إلى إشراك 65 دولة يعيش فيها 
5.4 مليارات نســمة )70 % من سكان العالم(، وتســتأثر بـ55 % من الناتج الخام 

في العالم.

صبري بشطبجي

أول قانون لحماية المستهلك في الجزائر

الجزائري  البرلمــان  صــادق 
باألغلبيــة الســــاحقـة علــــى 
أول قانــون يحمي المســتهلك 
ويقمع الغــش، بهدف الحد من 
الفوضى التي عرفتها األسـوق 
الجزائريــة. وحســب خبــراء 
اقتصاد وبرلمانيين، سيســاهم 

القانون الجديد في كبح انتهاك حقوق المســتهلكين التي أصبحت مستباحة من طرف 
الشــركات التجارية والباعة والتجار في ظل انتشــار العامات المقلدة وعدم احترام 
شــروط الحفظ والبيــع، ولكنهم أبدوا مخاوفهــم من ضعف تطبيــق القانون من قبل 

الجهات المختصة.

اتفق وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، ورئيس 
سلطــة منطقــة العقبــة األردني ناصر الشــريدة، عقب 
المشــاركة في ملتقى “موانئ العقبــة بوابتك للعراق”، 
على التوأمة بين الموانــئ العراقية والموانئ االردنية، 
وفتح خط الشــحن الجوي بين مطار الحسين في العقبة 
مع المطــارات العراقية، وتدريــب الطواقم والماكات 
العراقيــة بمجال الحوسبــة المينائيــة، وإدارة محطات 
الحاويــات. -وألول مرة- تم بحث وضع خارطة طريق 
للربط الســككي مــن العقبة إلى العــراق، وإلى آسيا بما 
يســمى “الحــزام اآلسيــوي الحديدي”، وبحــث توفير 
مســتلزمات الدعم للسفن العراقية واألردنية والمصرية 
العاملة في المنطقة، تحت إطار شركة “الجسر العربي 

للماحة”، التي تضم )العراق-مصر-ااْلردن(.

توأمة عراقية أردنية
و”جسر للمالحة” مع مصر

مصر تبيع سندات دولية للمرة األولى

أفــادت وزارة المال المصرية فــي بيان، بأن مصر 
باعــت سندات دولية بمليــاري يورو على شريحتين 
ألجــل 8 سـنـــوات و12 سـنـــة، بعائــد 4.75 % 
و5.625 % علــى الترتيب. ونقــل البيان عن وزير 
الماليــة المصــري، عمــرو الجارحــي، قولــه: إن 
اإلصــدار األول لمصر بالعملــة األوروبية الموحدة 
فــي األسواق الدولية، جذب طلبات بلغ إجماليها 7.5 
مليارات يورو. وأضاف البيان: “تمت تغطية الطرح 

بأسعار جيدة جداً، وهي تعد أفضل من أي طرح سابق لجمهورية مصر العربية”.
يذكر أن مصر اعتادت خال السنوات الماضية، طرح سندات دولية مقّومة بالدوالر 

األميركي.

عمرو الجارحي

استعاد السودان ملكية حقل 
نفطــي بعد تنازل شركات 
نيجيرية عــن حصتها في 
إحــدى  لصالــح  الحقــل، 
الشركات الحكومية. وأفاد 
بيان صــادر عــن وزارة 
بــأن  الســودانية،  النفــط 
الحكومة استرجعت ملكية 
حقل “الراوات” الواقع في 
والية النيل األبيض جنوبي 

الباد بنســبة 100 % بعد تنازل شركتي “إكســبريس” 
و“ميســانا” النيجيريتين عن حصتيهمــا البالغة 30 % 
لصالح شركة “سودا بت” المملوكة للوزارة. وقال وزير 
النفط الســوداني، عبد الرحمن عثمان، إن الحقل يحتاج 
إلــى تمويل يبلغ 200 مليــون دوالر مبدئياً، إلنتاج 10 

آالف برميل يومياً بعد 6 أشهر من توفير التمويل.

السودان يستعيد حقاًل نفطيًا ضخمًا

عبد الرحمن عثمان
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وقعت دائرة التنمية االقتصادية بدبي، وهيئة دبي للطيران 
المدنــي، اتفاقيــة تعاون لتعزيز الرقابــة والتفتيش على 
المنشآت التجارية. ووقع االتفاقية، مديـر عام اقتصادية 
دبــي سامي القمزي، ومدير عام “دبي للطيران” محمد 
عبدهللا أهلي. وبناًء عليه ستقوم اقتصادية دبي بالتفتيش 
على المنشــآت التجارية التي تزاول األنشــطة المتعلقة 
بالطيــران المدني بدبي والمصرح لهــا بالعمل من قبل 
الهيئة، والمنشآت التجارية التي تزاول أعمالها بالمخالفة 

ألحكام القانون، وضبط المخالفات المرتكبة.
بدورها، ستوفر الهيئة البيانات المطلوبة وتدريب مفتشي 

االقتصادية لتولي مهام الرقابة والتفتيش.

تعاون بين “اقتصادية دبي”
و“دبي للطيران”

أطلــق حاكم دبي محمد بــن راشد آل مكتوم استراتيجية 
دولة اإلمارات للتعامــات الرقمية 2021، التي تهدف 
إلــى تبنــي تقنية “بلوك تشــين” على أوســع نطاق في 

التعامات الحكومية.
وأشــار آل مكتــوم إلــى أنه سيتــم تحويــل 50 % من 
التعامات الحكومية على المستوى االتحادي إلى منصة 

“بلوك تشين” بحلول عام 2021.
وتركــز استراتيجية اإلمــارات للتعامات الرقمية على 
4 محــاور أساسية، وهي: سعادة المواطن والمقيم، رفع 
مســتوى الكفاءة الحكومية، والتشــريع المتقدم إلحداث 
نقلــة نوعية في العمــل الحكومي االتحــادي ونقله إلى 

مرحلة جديدة من الكفاءة والفاعلية.

االمارات تتبنى بلوك تشين
في التعامالت

تكامل بين مينائي مبارك الكويتي والفاو العراقي

صــرح أميــن ســر جمعيــة الصحافييــن 
الكويتيين عدنان الراشــد، أنه ترأس وفداً 
إلــى العــراق، بإيعــاز من أميــر الكويت 
صبــاح األحمــد، وأنهــم طرحــوا علــى 
المســؤولين في محافظتــي البصرة وذي 
قــار، حل اإلشكــاالت العالقة فــي مينائي 
مبارك والفــاو، وأنه تم طرح فكرة العمل 

التكاملــي بين ميناء مبارك الكويتي، والفــاو العراقي، الميناءان اللذان يمكن أن يعما 
بالتكامل ال بالتنافس، بدالً من حالة الشك والريبة السائدة اآلن، بحسب الراشد، مضيفاً 
أنــه نوقش مع العراقيين إنشــاء خط حديــدي، يربط الكويت بالعــراق، كما تم الطلب 
باالهتمــام بمنفذ سفوان الحدودي، لجعله حلقة وصل اقتصادية مهمة بين دول الخليج 

من جهة، والبصرة وعموم العراق من جهة أخرى.

مشروع للطاقة الشمسية في الكويت

تعتزم الكويت اطاق مشروع ضخم إلنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 1.5 مليار 
دوالر، وذلــك بعد أن انتهت مــن تأهيل المقاولين المعتمدين لديها. ويهدف مشــروع 
الدبدبة إلنتاج 1.5 ميغاوات من الطاقة الشمسية، ويقع في منطقة الشقايا شمال غرب 
الكويــت، على مســاحة 32 كيلومتراً مربعاً، وهو يأتي ضمــن خطة الكويت إلنتاج 

15 % من إجمالي طاقتها الكلية من المصادر المتجددة والبديلة بحلول عام 2030.
ومن المقرر تنفيذ المشــروع خال 18 شهراً بدءاً من مــارس/آذار 2019. وسيكون 

تمويــل المشــروع بنســبة 30 % 
تمويــاً ذاتياً من مؤسســة البترول 
الكويتية بقيمــة 450 مليون دوالر 
والـــ70 % الباقية تمويــاً خارجياً 
مــن قنوات التمويــل والبنوك بقيمة 

1.050 مليار دوالر.

خط مالحي جديد بين قطر والعراق

أعلنت وزارة المواصات القطرية، 
إطاق خط ماحــي جديد بين قطر 
والعــراق اعتبــاراً مــن أيار/مايــو 
االتفــاق  أن  وأوضحــت،   .2018
على إطاق المشــروع جرى خال 
لقــاء عقــد فــي الدوحة بيــن وزير 
القطري،  واالتصاالت  المواصات 

جاسم بن سيف الســليطي، ووزير النقل في العــراق كاظم فنجان الحمامي. وتم خال 
اللقاء “بحث أوجه التعاون في مجاالت النقل البحري والموانئ والطيران والسبل الكفيلة 
بتعزيزها، فضاً عن بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك بين البلدين”.
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اكتشاف كميات هائلة من المعادن النادرة

قــام علماء يابانيون بتحليل حقول ضخمة من المعادن النادرة في قعر المحيط الهادئ، 
مشــيرين إلى أنهــا قد تكفي لتأمين االستهاك العالمي لبعض هــذه المعادن على مدى 
قرون. وأفادت دراسة نشرت في مجلة ساينتيفيك ريبورتس بأن الحقول التي تم اكتشافها 
قــد تحــوي أكثر من 16 مليون طن من هــذه المعادن الثمينة المســتخدمة في صناعة 
التكنولوجيا المتطورة مثل الطواحين الهوائية والهواتف الذكية. وتقع الحقول في منطقة 

واسعــة تمتد على مســاحة 2500 كلم مربع قرب 
جزيرة ميناميتوريشيما الواقعة على بعد 2000 كلم 
جنــوب شرقي طوكيو. ويعتبر هذا الكشــف خبراً 
ساراً لليابان التي تستورد 90 % من حاجاتها من 

هذه المعادن األساسية لصناعاتها من الصين.

اتفاق ضخم بين “توتال” و“أرامكو”

وقعــت شركــة توتــال الفرنســية، 
وأرامكو السـعودية،  اتفاقيـة بقيمــة 
5 مليــارات دوالر أميركــي لبنــاء 
مجمع عمــاق للبتروكيماويات في 
مصفـــاة “ساتورب” فــي الجبيل - 
السعودية. وتمتلك “أرامكو” حصة 
نسبتها 62.5 % في المصفاة، بينما 

تمتلك “توتال” 37.5 % منها. وقالت “توتال”: إن أعمال الهندسة والتصميمات ستبدأ 
خال الربع الثالث من عام 2018، كاشفةً أّن االتفاق سيخلق 8 آالف فرصة عمل.

مــن جهتــه، أشار الرئيــس التنفيذي  للشــركة الفرنســية، باتريك بويــان، إن “هذا 
المشــروع يعكس استراتيجيتنا المتمثلة في تعظيــم تكامل منصاتنا الضخمة للتكرير 
والبتروكيماويــات وتوسعة عملياتنا فــي البتروكيماويات من اللقيم المنخفض التكلفة 

لاستفادة من سوق البوليمرات اآلسيوية السريعة النمو”.

سجلت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا  ألف رحلة 
خال األشهــر الثاثة األولى من عام 2018، بارتفاع 
بنســبة 75 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 

حسبما ذكرت شركة السكك الحديدية الصينية.
ويعــود  تســجيل هــذا الرقم الجديــد إلى ارتفــاع عدد 
خطوط الســكك الحديد وزيادة سرعــة القطارات على 
الجانــب الصيني. وتربط شبكة خطوط الســكك الحديد 
العابرة للحدود 43 مدينة صينية مع 41 مدينة أوروبية 

في 13 دولة.

نمو كبير لخدمات القطارات
بين الصين وأوروبا

وقــع ولي العهد الســعودي محمد بــن سلمان مع رئيس 
مجلــس اإلدارة لصندوق رؤيــة سوفت بنك ماسايوشي 
ســون، مذكــرة تفاهم إلنشــاء “خطة الطاقة الشمســية 
2030” التــي تعد األكبــر في العالم في مجــال الطاقة 
الشمســية، بقيمة إجمالية تصل إلــى 200 مليار دوالر 
أميركي. وتشكل هذه االتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع 
الطاقة الشمســية في الســعودية وسيتم بموجبها تأسيس 
شركــة جديدة لتوليــد الطاقة الشمســية، وبــدء إطاق 
العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيغاواط و4.2 
جيغاوات بحلول عام 2019، والعمل أيضاً على تصنيع 
وتطوير االلواح الشمســية في الســعودية لتوليد الطاقة 
الشمســية بقدرة ما بين 150 جيغاوات و200 جيغاوات 

بحلول عام 2030.

السعودية تنشئ أكبر مشروع
للطاقة الشمسية في العالم

أعلى مستوى للعجز  التجاري األميركي منذ  2008

أظهــرت بيانات رسميــة أن العجز 
التجاري األميركي ارتفع في شباط/ 
فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له 
في نحو تسعة أعوام ونصف العام، 
مع ارتفاع الصــادرات والواردات 
إلى مســتويات قياسية، لكن العجز 
مــع الصين تقلــص كثيــراً. وقالت 
وزارة التجارة األميركية: إن العجز 

التجاري زاد بنسبة 1.6 % إلى 57.6 مليار دوالر، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين 
األول/أكتوبر 2008. وكان العجز في تجارة السلع هو األعلى منذ تموز/يوليو 2008، 

بينما سجل فائض الخدمات أقل مستوى منذ كانون األول/ديسمبر 2012.
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أطلــع وزيــر الطاقة الروسي ألكســندر نوفــاك الرئيس 
فاديمير بوتين على أن ارتفاع أسعار النفط بفضل اتفاق 
“أوبك +” عاد على الميزانية الروسية بـ21 مليار دوالر 
حتى نهاية 2017. وقال نوفاك: إن هذه األرباح اإلضافية 
دخلت الميزانية بعد ارتفاع أسعار النفط في 2017، بنحو 
11 دوالراً للبرميــل مقارنة بـــ2016، إذ وصل متوسط 
سعــر البرميل إلى 54.7 دوالر. كمــا أثر ارتفاع أسعار 
النفط، بشــكل إيجابي على البرامــج االستثمارية، وعلى 
استقرار النفط، فضاً عن تأثيره في عائدات الميزانية.

روسيا تكسب 21 مليار دوالر
من “أوبك +”

الصين تفرض رسومًا على المنتجات األميركية

أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض 
رسوماً جمركية إضافية بنحو 25 % على 
106 من السلع األميركية المستوردة، رداً 
على نشــر واشنطن قائمة بـــ1300 سلعة 
صينية، تنوي فرض رســوم جديدة عليها. 
وتبلغ قيمة السلع األميركية التي ستستهدفها 

الرســوم الصينيــة الجديدة  حوالى 50 مليون دوالر سنوياً. وحددت الوزارة الســلع 
التي ستشملها الرسوم اإلضافية، وأهمها: فول الصويا، السيارات، المواد الكيماوية، 
بعض أنواع الطائرات، الويســكي، السيجار، التبغ، بعض أنواع اللحم البقري، مواد 

التشحيم والمنتجات الباستيكية.
يذكر أن الســلطات األميركية كانت قد نشــرت في وقت سابق قائمة بمنتجات صينية 
تستورد منها الواليات المتحدة سنوياً “ما قيمته 50 مليار دوالر تقريباً”، تعتزم فرض 

رسوم جمركية عليها. منحــت تركيا شركــة روس آتوم الحكوميــة الروسية، 
رخصــة  لبناء أول محطة كهرذريــة  تركية والتي من 
المخطــط االنتهاء مــن بنائها في عــام 2023. وشارك 
الرئيــس الروسي فاديميــر بوتين مع نظيــره التركي 
رجب طيب أردوغان، في مراسم وضع حجر األساس 
لمشروع بناء محطة “أكويو” في والية مرسين جنوبي 
البــاد. واعتبــر أردوغــان أن المحطــة النووية تعتبر 
استثماراً ضخمــاً بقيمة 20 مليار دوالر، وخطوة هامة 
من أجل تركيا ومستقبل عاقاتها مع روسيا. ويعتبر هذا 
المشــروع األول من نوعــه في تركيا، ويتضمن بناء 4 
مفاعــات تبلغ الطاقة اإلنتاجيــة لكل واحد منها 1200 
ميغاواط. وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 20 مليار دوالر.

روسيا تبني أول محطة كهروذرية
في تركيا

مذكرة تعاون بين حمص وخانتي مانسيسك

وقعت محافظــة حمص وإقليم 
خانتي مانسيســك فــي روسيا 
االتحاديــة، مذكــرة تعاون في 
المجاالت االقتصادية والثقافية. 
وأكــد محافــظ حمــص طال 
تأتــي  المذكــرة  أن  البــرازي 
ضمــن التعاون المشــترك بين 

سوريــة وروسيا في مختلف المجاالت، بينما أشارت محافظ إقليم خانتي مانسيســك، 
ناتاليــا كوماروفا فاديميروفنا، أن االتفاقية جاءت بهدف المســاهمة في بناء الســام 
بمختلف المســتويات، مؤكدة دعمها في المجال التجاري واالقتصادي عموماً، والنفط 
والغــاز خصوصاً، إضافة إلى العلــوم والتعليم والتربية، كما أكــد الوفد الروسي من 
رجال أعمال وصناعيين بعد زيارة المدينة الصناعية “حسياء” لنظرائهم من الجانب 
الســوري، وللقائميــن علــى المدينة، على ضــرورة تفعيل أطر التعــاون بين المدينة 

والفعاليات الصناعية واالقتصادية في خانتي مانسيسك.

طال البرازي وناتاليا كوماروفا فاديميروفنا

“ميناء خليفة” يحقق إنجازاً جديداً

سجــل ميناء خليفــة رقماً قياسيــاً جديداً في 
عملياتــه، إذ تخطــى 8.6 مليــون ساعــة 
عمل متواصلة مــن دون هدر للوقت جّراء 
إصابــات العمل منذ آب/أغســطس 2015. 
وبهذا االنجاز يكون الميناء أحد أبرز المرافق 
الحيويــة فــي المنطقة في اتبــاع ممارسات 

عالية المعايير في مجال الصحة والسامة.
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الخطة اإلسعافية إلعادة تأهيل شبكة المي��اه والصرف الصحي في 
مناطق وبلدات الغوطة الش��رقية المحررة تتطل��ب 5 مليارات ليرة 
سورية كمبلغ أولي، وستتم عملية الصيان��ة وفق األولويات وأماكن 
تواجد السكان. ويمكن القول أن التأهيل وأولويته يكون بحسب نسبة 
الضرر، ولكن األهم هو تتبع ورش الموارد المائية خطوات الجيش 

بشكل كامل حتى تصل المياه بالتوازي مع األمن واألمان.

أال يتطلب ذلك تكاليف هائلة في ظل محدودية االيرادات؟
ال شك ف��ي أن التكلف��ة عالية وباهظ��ة، ولكن المي��اه أولوية وخط 
أحم��ر بالنس��بة للحكومة، وحت��ى ضمن مراف��ق الوزارة نفس��ها 
من ري ومياه وصرف صح��ي نضع األولوية بش��كل كامل لمياه 
الش��رب، فاليوم وعبر مؤسس��ات المي��اه نباشر بتأهي��ل المناطق 
األكثر اكتظاظاً بالسكان ومن ثم األقل كثافة سكانية فاألقل، بحيث 
نوصل المياه أوالً ولو بشكل بس��يط للجميع ومن ثم ندرس الشبكة 
وكيفية تأهيلها بتأّن ودقة وبكل تفاصيلها حتى نباشر إعادة الشبكة 
إلى ما كان��ت عليه في المناطق كثيفة الس��كان، وبش��كل عام ليس 
لدينا حتى األن منطقة محررة لم تصلها المياه ولو بنسب متفاوتة، 
ومثال ذلك ريف حلب الش��رقي، حيث أوصلنا المي��اه ألغلب هذا 
الريف رغم المش��كلة الكبيرة التي يعاني منها ف��ي مرافقه المائية، 
بالنظر إل��ى الدمار الكامل الذي أص��اب البنية التحتي��ة للمياه فيه، 

ولكن عادت المياه اليوم إلى مناطق واسعة كما كانت في السابق.

على مستوى قطاع الوزارة ما الذي تحقق من غير اإلسعافي؟
من الطبيعي أن يكون المحق��ق من غير اإلسعاف��ي تالياً الستقرار 

الحسن: المياه ستؤمن وعشرات السدود في 2018

كيف تعاملت وزارتكم مع احتياجات المناطق المحررة، خصوصاً 
الغوطة الشرقية؟

لقد واكبت وزارة الموارد المائية بشكل عام الجيش العربي السوري 
البطل ف��ي تحريره للمناط��ق، وقامت ورشها ومؤسس��اتها في تلك 
المناطق بتأهيل المرافق المائية وتغذيتها بالمياه مباشرة بعد تطهير 
المناط��ق المح��ررة من مخلف��ات اإلره��اب، مع األخ��ذ باالعتبار 
أن التأهي��ل يكون بأسرع ما يمك��ن، حيث اتخذ ف��ي بعض األماكن 
الصفة المستعجلة الطارئة، وفي أماكن أخرى اتخذ صفة المشروع 
المتكام��ل تبع��اً لألضرار الت��ي نقف عليه��ا في كل مك��ان يحرره 
الجيش، بمعنى أن هناك أماكن يكون الدمار فيها شامالً فنحتاج شبكة 
جديدة ننفذها من الصف��ر، ويكون الحل اإلسعاف��ي من خالل منهل 
مياه نضعه لالستعمال المباشر ونغذي عبره المنطقة وأهاليها، وهذا 
ينطبق على األماكن الصغيرة كالقرى مثل بي��ت جن ومغر المير، 
وفي بعض األماكن يتم تأهي��ل المصدر المائي م��ن البداية وتأهيل 
شبكة جديدة كنبع الفيجة والخفسة في حلب. وال يغيب عن الذهن أن 
هذا التأهيل لم يعق وصول المياه إلى المواطنين ولو بكميات مقبولة، 
وال نذيع سراً إن قلنا أن وزارة الموارد المائية ومنذ اللحظات األولى 
لتحرير الغوطة الش��رقية بدأت التجهيز إلدخ��ال ورشها، فبمجرد 
إعالن المناطق آمنة كان��ت الورش في الداخل ضمن اآللية نفس��ها 
لش��ريحتي اإلسعافي واالستراتيجي، ومن المؤسف م��ا وقفنا عليه 
من أضرار في البني��ة التحتية المائي��ة في الغوطة الش��رقية، حيث 
رت  وجدنا في بعض األماكن آباراً ُسحبت منها مضخات المياه ودُّمِ
مجموعات التوليد فيه��ا بالكامل، إضافة إلى قي��ام اإلرهابيين بردم 
بعض اآلب��ار باألحجار، وبع��د التقيي��م األولي لألض��رار تبين أن 

قال وزير الموارد المائية السوري المهندس 
نبيـل الحســن: أن تأهيل البنى التحتية 
المياه والصرف الصحي يسـير  لشـبكات 
من  المناطـق  تحريـر  مع  حثيث  بشكل 
السـورية،  الجغرافيا  كامل  على  اإلرهاب 
مؤكـداً تنفيـذ عمليـات التأهيـل ضمــن 
أولويات على رأسها إيصال المياه للتجمعات 

السكانية.
وأشار في حديث لمجلة البنك والمستثمر، 
إلى اعتماد خطة تقضي بإنشـاء مجموعة 
كبيرة من السدود المائية بسعات مختلفة 
مليون   140 الى  السدود  في  أكبرها  يصل 
متر مكعب، الفتاً إلى تحديات كبيرة تواجه 
منها  يبرز  والتي  المائية  الموارد  إدارة  خطة 

شح األمطار والهدر الحاصل في المياه.

المهندس نبيل الحسنوفيما يلي نص الحديث:
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أل��ف و30 أل��ف مت��ر مكعب، وبعضه��ا 200 أل��ف متر مكعب 
وأعاله��ا وأكثره��ا حجم�اً يت��راوح ب�ي����ن 600 أل��ف إلى 700 
أل��ف متر مكعب، أم��ا م��ا ف��وق المليون متر فه��و ضم��ن نطاق 
الس����دود الكبي��رة، وس��تكون الس����دود الصغي��رة موج��ودة في 
أعالي األحواض بحيث تؤمن مياهاً مس��تمرة وألغراض متعددة، 
يمكن استخدامها لمياه الش��رب -بعد تنقيته��ا وتعقيمها- أو لغرض 
الري أو إلرواء المواش��ي أو لمكافحة الحرائق ف��ي المناطق التي 
توجد فيه��ا، وتتضمن خطة وزارة الموارد المائي��ة حالياً دراس���ة 
63 موقع ف��ي مختل��ف أنح��اء سورية إلنش��اء الس���دات المائي��ة 
فيها، وقد أصبحت 59 منها بحكم الواق��ع، وستكون في الالذقية 8 
سدود صغيرة منفذة خ��الل العام الج��اري 2018، وهي المرحلة 
األولى م��ن الس��دات التس��ع والخمس����ون التي وضعت الوزارة 
لها برنامج س��ينفذ من 2018 وحت��ى 2020 تدريجياً بدءاً من هذا 

العام.

ماذا عن السدود في ظل الحاجة لكل قطرة مياه؟
لقد منحتن��ا الحكومة الحالي��ة الموافقة لتنفيذ مجموعة من الس��دود 
التي تش��مل سد فاقي حس��ن بس��عة 1,8 مليون مت��ر مكعب، وسد 
البلوطة بس��عة 2,5 مليون مت��ر مكعب وكالهما ف��ي طرطوس، 
وحالياً نس��تكمل سد برادون ف��ي الالذقية بس��عة 140 مليون متر 
مكعب وكلها سعات عالية، كما نخط��ط إلقامة سدين اثنين جديدين 
في الس��احل، ويمكن الحديث عن سد إضافي في طرطوس هو سد 
مرقية بس��عة تصل إلى 98 مليون متر مكعب، وبعبارة أخرى فإن 
الخطة المنظ��ورة للوزارة وبدعم من الحكومة تقضي بإنش��اء 63 
سدة مائية و3 سدود، وكلها على نفقة الدولة السورية بالكامل حتى 

أخر ليرة من التكاليف.

كيف تصل نقطة المياه للمواطن نظراً لش���ائعات تلويث اإلرهاب 
لمصادرها؟

وزارة الموارد المائية ومؤسساتها مسؤولة عن إيصال نقطة المياه 
من المنب��ع وحتى عدادات المي��اه، وبدءاً من الع��داد وحتى الكأس 
فه��ي مس��ؤولية المواطن نفس��ه، وما زال��ت المياه حت��ى تاريخه 
وستبق��ى صالح��ة للش��رب ونقي��ة 100 %، فالمياه ف��ي سورية 
تخضع لتحليل دائم ويوجد نقاط تحليل على طول الش��بكة وفي كل 
مس��افة من تمديداتها، أما في حال حصول تسرب لبعض الشوائب 
فتك��ون المعالجة الفورية وتُنقّى المياه بش��كل لحظ��وي تالفياً ألية 
اختالط��ات أو تس��ربات أو تلوث ق��د تحصل، مع تطبي��ق مراقبة 
دقيقة جداً في الكلور والمواد المس��تخدمة في التعقيم، أي أن المياه 
وبمجرد خروجها من المصب إلى التمديدات يكون احتمال الخطأ 
في نقاوتها نادر جداً ومس��تبعد بش��كل كامل، وللعلم فلم يعد يوجد 
دولة واحدة في العالم تقدم لمواطنيها المياه الصالحة للش��رب عبر 
التي حصلت.الصنبور إال سورية، وعل��ى كامل جغرافيتها ورغ��م كل الحرب 

المناطق وهو حقيقة شيء غير سهل، فبالنسبة لحجم جبهات العمل 
التي أُعطيت للوزارة، أبرمت وزارة الم��وارد المائية عقوداً بنحو 
34,185 مليار ليرة سورية مع القطاع العام، كما باشرنا استكمال 
تنفيذ مش��روع إرواء مدينة درعا من آبار خرب��ة غزالة من خالل 
الربط بي��ن خط الدفع لمش��روع اإلرواء والخ��ط المغذي لضاحية 
مدينة درعا لتغذية الضاحية من مياه المش��روع، وسيتم الربط بين 
خط الجر للمش��روع والخط المغ��ذي ألحياء المطار والس��حاري 
وشمال الخط وطريق طفس، وبذلك تكون جميع أحياء مدينة درعا 

قد ربطت بمشروع اإلرواء.
وفي السياق نفسه، يتم العمل حالياً على حفر 10 آبار بكلفة تقارب 
600 ملي��ون لي��رة سورية ف��ي الس��ويداء، ستؤمن مياه الش��رب 
لنحو 40 ألف نس��مة في مدين��ة صلخد وعدد من الق��رى والبلدات 
ف��ي المنطقة الجنوبي��ة من المحافظ��ة، وذلك ضم��ن خطة وزارة 
الموارد المائية لمواجهة النقص الحاصل بمياه الشرب في محافظة 
الس��ويداء جراء قلة األمطار ولدعم الوارد المائي وزيادة مصادر 
مياه الش��رب ورفدها بمصادر جديدة، ناهيك بإطالق المياه من سد 
الرستن في مجرى نهر العاصي بغزارة 12 مت��راً مكعباً بالثانية، 
وسيتم رفعها بعد ذلك إلى 15 متراً مكعباً بالثانية على مدى 5 أيام، 
لري البس��اتين والمزروعات على ضفاف النهر بين سدي الرستن 
ومحردة مروراً بمدينة حماة، إضافة لوصول كمية من المياه تقدر 
بنح��و 10ماليين متر مكعب إل��ى سد محردة واالستف��ادة منها في 

ري محصول القمح كريّة أولى.

أال يعتبر ش���ح األمطار التحدي األبرز أمام خط���ة إدارة الموارد 
المائية؟

ال شك في ذلك، وقد كانت األمطار هذا الع��ام محدودة والمؤشرات 
االولى تقول أن هط��والت كل مناط��ق سورية لم تتج��اوز المعدل 
العام، ولكن في الالذقي��ة وطرطوس تم تجاوز مع��دل هطول العام 
الماض��ي وهذا مؤش��ر إيجاب��ي، وفي حم��ص والقنيط��رة قاربت 
معدل العام الماضي، أما الهطول األقل فكان في دمش��ق والسويداء 
وحتى حوض الفيجة قاربت نس��بة الهطول فيه 50 % بمعدل 225 
ملم من أصل 500 مل��م، أي أن الصيف لن يكون مريح��اً أو سهالً 
في إدارته، وعلي��ه فالموضوع يعتمد عل��ى إدارة الم��وارد المائية 
الموج��ودة بطريقة تقوم عل��ى تغذي��ة المناطق مائياً بع��دد ساعات 
محددة، وال يخف��ى أن وعي المواطن هو حج��ر الزاوية في اإلدارة 
العقالنية للموارد المائية المتاحة، من خالل ترشيد استخدامه للمياه 
وعدم هدرها، فمكافحة المواطن نفسه لهدر المياه  يوفر علينا 40 % 
من الفاقد المائي، ويرفدنا بهذه النس��بة ضمن االستخدامات لغرض 

الشرب.

أين وصلتم في مشروع السّدود المائية الصغيرة؟
الس��دّود المائية الصغيرة نهج أقرته الحكومة الحالية لفوائده الجمة 
ولمختلف األغراض من خالل عمليات تجميع المياه بس��عات 50 
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 A320 باإلضاف��ة إل��ى اتفاقي��ة صيانة وخدم��ات طويلة 
األجل لهذا األسطول، وتبلغ قيم��ة االتفاقية 6.3 مليارات 

دوالر.
وفي األنش��طة التي رافقت زيارة ولي العه��د، وقع وزير 
الثقاف��ة واإلعالم الس��عودي عواد ب��ن صالح الع��واد مع 
نظيرته الفرنس��ية فرانس��واز نيس��ين، اتفاقي��ة تعاون في 
الس��ينما  والفن��ون وصناع��ة  الثقاف��ة واألدب  مج��االت 
والمس��رح والموسيقى، إضافةً إلى توقيع عدٍد من البرامج 
التنفيذية في مج��ال صناعة األفالم مع كل م��ن معهد “ال 
فيميس لألفالم”، و“المعهد الوطني للمحافظة على التراث 
الس��معي والبصري وإدارة األرشفة الرقمية”، وكذلك مع 
“أوبرا باريس الوطنية”، بما يس��اعد على بن��اء القدرات 
في القطاعات اإلبداعية في المملكة، وإتاحة الفرصة للفن 
السعودي للمش��اركة في مهرجان كان الدولي السينمائي، 

وذلك بحسب ما ذكرته وكالة األنباء السعودية “واس”.
كذل��ك شمل��ت االتفاق��ات بروتوكوالً يه��دف إل��ى تبادل 
الخب��رات في مج��ال إدارة الوجه��ات الس��ياحية وتطوير 
الموارد البش��رية العاملة ف��ي القطاع الس��ياحي وتطوير 

المنتجات السياحية.
وفي مجال الت��راث الثقافي، ت��م التوقيع عل��ى اتفاقية بين 
حكومتي البلدي��ن حول مش��روع تطوير محافظ��ة العال، 
وقّعها من الجانب السعودي محافظ الهيئة الملكية لمحافظة 
العال بدر بن عب��د هللا بن محم��د بن فرح��ان آل سعود، ، 
ومن الجانب الفرنس��ي وزير أوروبا والشؤون الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان. ويس��لط هذا التعاون الضوء 

اتفاقات سعودية بمليارات الدوالرات مع فرنسا وإسبانيا

الزيارة الفرنسية
في فرنسا التقى ولي العهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر 
اإلليزيه، وبحثا مختلف سبل التعاون الس��ياسي والعس��كري واالقتصادي.  
وتوج��ت الزيارة بتوقي��ع 19 بروتوكوالً بي��ن شركات فرنس��ية وسعودية 
بقيمٍة إجمالية تزيد ع��ن 18 مليار دوالر أميركي، ك��ان أبرزها اتفاق بين 
شركتي توتال الفرنس��ية وأرامكو الس��عودية بقيمة 5 مليارات دوالر، من 
أجل التطوير المش��ترك لموق��ع بتروكيميائي في الجبيل شرق الس��عودية، 
حيث تملك المجموعة الفرنس��ية أضخم مصفاة لها ف��ي العالم. وقد منحت 
الهيئ��ة العام��ة لالستثم��ار الس��عودية، أرب��ع شرك��ات فرنس��ية، رخصاً 

استثمارية، لبدء مزاولة نشاطها في المملكة.
جاء ذلك، على هام��ش أعمال منت��دى “الرؤس��اء التنفيذيين” الس��عودي 
الفرنسي، الذي تزامن مع الزيارة. والشركات الفرنسية األربع هي: )إنجي 
سيرفس ميدل الفرنس��ية، خدمات الدفاع البيئية، بحري بولوريه لوجتكس، 

ومترو العاصمة(.
وأوضح محافظ الهيئة العام��ة لالستثمار إبراهيم بن عب��د الرحمن العمر، 
أن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية تنوعت بين الخدمية، البيئة، 
التكنولوجيا، والنقل. ونوه إلى سعي الس��عودية لتحفيز الش��ركات العالمية 
الرائدة لضخ المزيد من االستثمارات بما يتوافق مع رؤية 2030، وتعزيز 
تنافس��ية البيئة االستثمارية في المملك��ة، وجعلها أكث��ر جاذبية الستقطاب 

استثمارات أجنبية أخرى.

اتفاقية طيران وتعاون ثقافي
وفي قطاع الطيران، تم توقيع اتفاقية بين “فالي ناس” السعودية و“جنرال 
إلكتريك-ساف��ران” المورد الرائ��د لمحركات الطائرات التجارية، لش��راء 
 neo ألسطول الطائ��رات الجديد المكون طائرات LEAP-1A محركات

بعـد زيارتــه الواليــات المتحــدة 
األميركية، حّطت رحال ولي العهـد 
السـعودي محمد بن سـلمان في 
فرنسـا ثم اسـبانيا، لتتعزز معهـا 
عالقات المملكة العربية السعودية 
مـع كال الدولتيـن ال ســـيما فـي 
المجال االقتصادي، وذلك مـن خالل 
تفاهمـات وبروتوكوالت بعشـرات 

المليارات من الدوالرات األميركية.

 فيليبي وبن سلمان يرعيان توقيع االتفاقية
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إضافية في البلدين. كما تم التوقيع على اتفاقي��ات ومذكرات وبرامج ثنائية 
في مجال النقل الجوي والجانب التعليمي والثقافي والتقني والتنموي.

صفقات عسكرية
أكبر الصفقات كانت اتفاقيةً عس��كريةً تنص على إنش��اء مشروع مشترك 
في مج��ال تطوير وصيانة البرمجيات بين الش��ركة الس��عودية للصناعات 
العس��كرية وشركة “نافانتيا” الحكومي��ة اإلسبانية لبناء الس��فن. وسيعمل 
المش��روع بش��كٍل رئيس��يٍ على كل ما يتعلق بأنظم��ة القت��ال البحرية من 
إدارة المش��روعات وتركيب وربط أنظمة القت��ال وفحصها وهندسة النظم 

وتطوير العتاد والبرمجيات وتطوير أنظمة المحاكاة.
ويتوقع للمشروع بحسب “واس” أن تفوق إيراداته 8 مليارات دوالر، وأن 
يساهم تعزيز جاهزية القوات المسلحة، إلى جانب خلق نحو 1000 فرصة 

عمل وتدريب.
وفي الس��ياق، ق��ال رئي��س مجل��س إدارة الش��ركة الس��عودية للصناعات 
العس��كرية أحمد الخطيب، إن االتفاق  يأتي تحقيقاً لرؤي��ة المملكة 2030 
الطموحة، وتفعيالً إلعالن ولي العهد توطين 50 % من اإلنفاق العسكري 
بحل��ول الع��ام 2030، مضيف��اً أن شرك��ة نافانتي��ا ملتزمة بالش��راكة مع 
المملكة العربية الس��عودية، وهي عازمةٌ على توسيع حضورها في السوق 
الس��عودية وسوق المنطقة. وفي سي��اق متصل، قالت بع��ض المصادر إن 
ولي العهد اتفق مع وزيرة الدف��اع اإلسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال 
على شراء خمس سفن حربية بقيمة تناه��ز 1.8 مليار يورو، وقال مصدر 
في وزارة الدف��اع اإلسبانية إن االتفاق يقضي بأن تبي��ع نافانتيا خمس سفن 
حربية صغي��رة وأن يدرب الجي��ش اإلسباني أفراداً من الجيش الس��عودي 

وأن تبني شركات مقاوالت مركز تشييد بحريا في المملكة.
يذك��ر أن إسبانيا سابع دولة تص��در أكثر األسلحة التقليدي��ة وشهدت زيادة 
في مبيعاتها إلى الخارج ب�55 % بي��ن 2006 - 2010 و2011 - 2015، 
بحسب مجموعة األبحاث واإلعالم حول السالم واألمن ومقرها بروكسل.

تجدر اإلشارة أيضاً، إلى أن الملك االسباني الس��ابق خوان كارلوس، الذي 
قام بزيارة خاصة إلى الس��عودية، كان له دور أساسي في إبرام أكبر اتفاق 
الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة.اقتصادي بين البلدين قيمته 8 مليارات دوالر، تبن��ي إسبانيا بموجبه قطار 

على رؤية مش��تركة بين البلدين لحماي��ة وتعزيز التراث 
الثقاف��ي، وتعزي��ز المعرفة العلمي��ة، وفتح ط��رق جديدة 
للس��ياحة المس��تدامة حول ه��ذا الموق��ع األث��ري الفريد. 
فضالً عن بروتوكول في مجال الت��راث يهدف إلى تبادل 
الخبرات ف��ي المجال التراث��ي وإدارة المواق��ع التاريخية 
ونقل المع��ارف والخبرات ف��ي مجال تنظي��م المعارض 
وإدارة المتاحف. كما خصص البل��دان 200 مليون يورو 
مناصفةً لتمويل مشروعات تصب في صالح االحتياجات 
التنموية ف��ي البل��دان اإلفريقي��ة الكائنة في إقليم الس��احل 

الغربي.

منتدى لتعزيز الروابط
وتم خالل الزيارة عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي 
- الفرنس��ي في باري��س الذي حض��ره رؤس��اء تنفيذيون 
وشركات من البلدي��ن. وأتاح هذا المنت��دى تقديم عروض 
والقي��ام بمناقش��ات متعمقة ح��ول المش��روعات المتعلقة 
ب�“رؤية 2030”، وتأسي��س تواصل مهم بي��ن الجانبين، 
والتوقي��ع على الكثير م��ن العقود ومذك��رات التفاهم التي 
تبرز الديناميكية الجديدة للروابط االقتصادية والتقنية بين 

البلدين.
ولدى مغادرت��ه العاصم��ة الفرنس��ية، أبرق إب��ن سلمان 
للرئيس الفرنسي ماكرون، قدم خاللها بالغ الشكر والتقدير 
على ما وج��ده والوفد المرافق من حس��ن االستقبال وكرم 
الضياف��ة، وق��ال مخاطب��اً الرئيس ماك��رون: لق��د أثبتت 
المباحث��ات الت��ي عقدناه��ا متان��ة العالق��ات بي��ن بلدينا، 
والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجاالت 

كافة.

الزيارة اإلسبانية
بع��د مغادرته فرنس��ا وصل محم��د بن سلمان إل��ى قاعدة 
“توّريخ��ون” الجوي��ة الواقعة عل��ى مش��ارف العاصمة 
اإلسباني��ة مدريد، والتق��ى الملك فيليبي الس��ادس ورئيس 
الوزراء ماريانو راخوي وعدداً من المس��ؤولين وأعضاء 
البرلم��ان، وقال��ت وكال��ة “فران��س ب��رس”، إن المل��ك 
اإلسباني استقب��ل بن سلم��ان، في قص��ر زارزويال على 

مشارف العاصمة قبل مأدبة غداء أقيمت على شرفه.
وأصدر الطرفان بياناً أكدا فيه الشراكة القوية بين البلدين، 
التي ستمثل اآللية الرئيس��ة إلح��راز مزيٍد م��ن التقدم في 
كل جوانب العالقة الثنائية، بتركيز خاص على مس��اهمة 
إسبانيا في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خالل خبراتها 
الغنية والمتقدمة وتحدي��داً في مجاالت الطاق��ة المتجددة، 
البنى التحتية، النقل، الس��ياحة، الثقاف��ة، الترفيه، العلوم، 
التقنية، والدفاع. وقد تم بحث سبل إيجاد فرص استثمارية 
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بمضاعفــة اإلصالحات الالزمة لبث الروح مــن 
جديــــد في االقتصــادات المحليــة البطيئة وخلق 
فرص عمل للشــباب وتنويع القاعدة االقتصادية، 
حيــث أن أي تأخير مــن شأنه أن يؤثــر سلباً في 
مصداقية إطار الســياسة وأن يُشــعر المستثمرين 

مشكالت التنويع أضعفت أداء االقتصاد الخليجي

لم يكن عام 2017 بالنسبة إلى دول الخليج إال استمراراً ألعواٍم سابقٍة من األداء االقتصادي الضعيف، ففيه 
بلغت نسبة النمو 5 % فقط، وهو األضعف منذ عام 2009 وبانخفاٍض بلغ 2.5 % عن العام 2016.

تقرير  االقتصادي سيشهد تحسنًا خالل عامي 2018 و2019، بحسب  النمو  أن  إلى  التوقعات تشير  أن  بيد 
“المرصد االقتصادي لمنطقة الخليج” الذي يصدره البنك الدولي كل 6 أشهر.

على الرغم

من أن أرصدة

الحسابات

آخذة في التحسن

إال أن المنطقة

ال تزال تواجه

احتياجات تمويل كبيرة

وبالنظــــر إلى األوضــــاع، فقد شــهدت 
دول مجلــس التعاون الخليجي اســتقراراً 
أو تراجعــاً فــي معــدل النمــو، متأثــرةً 
بانخفاض إنتاج النفط والســياسات المالية 
المتقشــفة التي انعكســت على النشاط في 
القطاع غير النفطــي، في حين أن وتيرة 
إصدار سندات الديــن الخارجي واصلت 
ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي 

الكبير.

النمو المنتظر
يتوقع التقرير أن يتحسن النمو االقتصادي 
تدريجياً، مدفوعاً بالتعافي الجزئي األخير 
الذي شهدته أسعار الطاقة، وانتهاء اتفاق 
خفــض إنتــاج النفط بعــد عــام 2018، 
وتراجع حــدة سياسات التقشــف المالي. 
وبذلــك يتوقع أن يصل النمو إلى 2.1 % 
فــي عام 2018 وأن يرتفــع إلى 2.7 % 

في عام 2019.

وفي السعودية -أكبر اقتصادات المنطقة- 
مــن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما 
يقــارب 2 % خــالل الفتــرة الممتدة بين 
يتحســن  وأن   ،2019  -  2018 عامــي 
معدل النمو بشــكل مماثل في دول أخرى 

في المنطقة.

أثر اإلصالح االقتصادي
في هذا الصدد، قال المدير اإلقليمي لدول 
مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي 
نــادر محمــد، إنه علــى الرغــــم من أن 
الزيـــادة األخيـرة في أســعار النفط توفر 
بعــض المســـــاحـة اللتقـــاط األنفـاس، 
إال أنــه يتعيــن على واضعي الســياسات 
عـــدم التهاون، والقيــام بــدالً مــن ذلـك، 

بالفتور. ويؤكــد التقرير أن اإلصالحات 
الهيكليــة يجــب أن تركــز علــى التنويع 
الخــاص  القطــاع  وتنميــة  االقتصــادي 
وإصالحــات في ســوق العمــل والمالية. 
كمــا أن تنفيذ برامج التحــول الهيكلي في 
االقتصاد يتطلب التزاماً سياسياً مســتمراً 
التعــاون  مجلــس  دول  حكومــات  مــن 

الخليجي.

المخاطر المتوقعة
بالنظــر إلــى األمــام، هنــاك العديــد من 
المخاطر السلبية التي قد تؤثر في النشاط 
االقتصادي، فانخفــاض أسعار النفط إلى 
مســتوى دون المتوقــع يمكــن أن يخلــق 
ضغوطاً على منتجــي “أوبك” لتمديد أو 
تعميــق اتفاقية خفض اإلنتاج، ما سيؤدي 
إلى خفض النمو على المدى المتوسط في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

فعلــى الرغم مــن أن أرصدة الحســابات 
الجاريـــة آخــذة  الماليـــة والحســــابات 
فــي التحســن، إال أن المنطقــة ال تــزال 
تواجه احتياجــات تمويٍل كبيــرة، وتظل 
عرضة للتغيــرات التي تطرأ على ميول 
العالميــة  المخاطــر  المســـتثمريـن تجاه 
التطــورات  أن  التمويــل، كمــا  وتكلفــة 
الجيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى بطٍء في 

آفاق النمو.

ومــن هنا فــإن القصور في تنفيــذ الدول 
لخطط اإلصــالح نتيجة لضعف القدرات 
المؤسســية، سيحرم دول مجلس التعاون 
مــن فوائــد اإلصالحات الماليــة وإجراء 
اقتصاداتها.إصالحات هيكلية أكثر عمقاً بهدف تنويع 

نادر محمد
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التحصي��ل  بتعزي��ز   2018 أولوي��ات  وتتمث��ل 
الضريب��ي، وتنفي��ذ عملي��ات المغ��ادرة الطوعية 
للعاملي��ن في الخدم��ة المدنية، وعدم من��ح زيادات 
جديدة ف��ي األجور إال إذا حق��ق النمو ارتفاعاً غير 
متوقع، وَسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. 
وسيكون من المهم أيضاً مراعاة اإلنصاف بتوزيع 
ع��بء اإلصالح على كل فئ��ات المجتمع، وتوفير 
الحماي��ة للفئات الضعيفة، وع��دم المضي في تنفيذ 

صندوق النقد: تحسن االقتصاد التونسي في 2017

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 23 مارس/آذار 2018، المراجعة الثانية لبرنامج اإلصالح 
.(EFF) ”االقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد

ويتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية سحب مبلغ 257.3 مليون دوالر أميركي، ليصل مجموع المبالغ 
المصروفة بموجب االتفاق إلى ما يعادل 919 مليون دوالر.

من المهم

مراعاة اإلنصاف

بتوزيع عبء اإلصالح

على كل فئات المجتمع

وتوفير الحماية

للفئات الضعيفة

وكان اتفاق “تس��هيل الصن��دوق الممدد” 
يهدف إلى تقليص االختالالت االقتصادية 
الكلي��ة الكبيرة والمتنامية، وتأمين الحماية 
االجتماعي��ة المالئم��ة، وتش��جيع خل��ق 

الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
وأدلى نائب المدير العام للصندوق ورئيس 
المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا، 
في ختام زيارة بعثة الصندوق ببيان تناول 

فيه نقاطاً رئيسية عدة:

تحسٌن محدود:
شه��دت تون��س تعافياً مح��دوداً ف��ي عام 
2017، لكنه��ا ال تزال تواج��ه الكثير من 
مواط��ن الضع��ف االقتص��ادي، ال سيما 
ارتف��اع الدين وتس��اَرع مع��دل التضخم، 
وأصبح��ت االحتياط��ات الدولي��ة تغطي 
الواردات ألقل من ثالثة أشهر فقط. ويعتبر 
التنفيذ الحاسم للسياسات في ظل البرنامج 
ال��ذي يدعمه الصن��دوق أم��راً ضرورياً 
للحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي.

أضاف فوروساوا: بدأت الس��لطات تعالج 
ه��ذه التحدي��ات من خ��الل موازن��ة عام 
2018 المخفضة للعجز، وتشديد السياسة 
النقدي��ة، وتجدي��د االلت��زام بتطبيق سعر 
صرف مرن. وبدأت اإلصالحات الهيكلية 
تؤت��ي ثمارها من حيث تحس��ين الحوكمة 
وتعزي��ز بيئ��ة األعمال وتحدي��ث الخدمة 

المدنية ومعاشات التقاعد.

المالية العامة:
من جهة أخرى، سيتطلب النجاح في ضبط 
المالية العامة تنفيذاً قوياً للسياسات، خاصةً 
زيادة اإليرادات الضريبية بصورة منصفة، 
وكب��ح اإلنفاق الج��اري لتخفي��ض الدين، 
وزيادة اإلنف��اق االستثماري واالجتماعي. 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص إال 
بوجود أطر قانونيٍة وتنظيميٍة مالئمة.

السياسة النقدية:
جاء في البيان، أن البنك المركزي التونسي 
قد برهن على التزامه بالتضخم المنخفض 
من خ��الل توسي��ع النط��اق المس��تهدف 
ألسع��ار الفائدة، ثم إجراء زيادةٍ كبيرةٍ في 
سعر الفائدة األساسي. ويلزم القيام بزيادات 
أخرى إلدخال أسع��ار الفائدة الحقيقية في 
النط��اق الموجب، ما لم ينحس��ر التضخم 
بوتيرة سريعة. وبناًء على انخفاض سعر 
الص��رف في ع��ام 2017، ستظل مرونة 
سعر الص��رف أمراً ضروري��اً لتصحيح 
ما تبقى من تقييم ُمبالَغ فيه لسعر الصرف 
الحقيقي، وتحسين عجز الحساب الجاري، 

وإعادة بناء االحتياطيات.

اإلصالحات:
وأكد ميتس��وهيرو فوروساوا أن السلطات 
حققت تقدماً كبيراً في اإلصالحات الهيكلية، 
حيث أنش��أت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، 
وتعكف على بناء المؤسسات دعماً لقانون 

االستثمار، بما في ذلك الشباك الموحد.
وستس��اعد التش��ريعات الت��ي تس��تهدف 
تخفي��ض محاف��ظ الق��روض المتعثرة في 
إع��ادة هيكل��ة البن��وك العام��ة. وستؤدي 
التعزيزات المتواصلة لنظام مكافحة غسل 
األم��وال وتمويل اإلره��اب على معالجة 
أوجه القصور في ه��ذا المجال. وسيكون 
م��ن الضروري في الفت��رة المقبلة تحقيق 
تحس��ن كبي��ر في تنفي��ذ البرنام��ج، بدعم 
من المراجعات ربع الس��نوية، واستمرار 
تونس في سبيل اإلصالح.مجتم��ع المانحين في تقدي��م الدعم لجهود 

ميتسوهيرو فوروساوا
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المدينة المستدامة من “دايموند ديفلوبرز”

كش��ف الرئي��س التنفي��ذي ل�“دايمون��د ديفلوب��رز” 
االماراتية، فارس س��عيد، أنه س��يتم إنج��از المرحلة 
الثاني��ة من المدينة المس��تدامة في دب��ي خالل الربع 
الثال��ث من 2019. وأش��ار س��عيد إل��ى أن المرحلة 
الثانية تعادل 25 % من إجمالي المش��روع، وتشتمل 
على فندق بيئي ومدرسة، إضافة إلى مركز لالبتكار 
واإلبداع بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون درهم 
)69 ملي��ون دوالر(. وتق��ع المدينة المس��تدامة على 

مس��احة إجمالية تصل إل��ى 5 ماليين قدم مربعة، وتتركز على العناصر الرئيس��ية 
الثالثة لالس��تدامة وه��ي االقتصادية، والبيئة، واالجتماعي��ة، كما تهدف إلى ضمان 
الحف��اظ عل��ى الموارد وتوفي��ر المال في تصمي��م المنازل لضمان كفاءة اس��تهالك 

الطاقة، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.

فارس سعيد

منحت الهيئة العامة لالس��تثمار الس��عودية، الرخصة 
االس��تثمارية لمجموع��ة “غلوب��ال بزنس فينتش��رز” 
األميركي��ة، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد محمد 

بن سلمان، لواشنطن.
وتعد ه��ذه الخطوة األولى لمش��روع تنموي بمليارات 
ال��دوالرات، والذي ق��د يجلب ما يصل إل��ى 25 ألف 
وحدة س��كنية، بمس��احة تق��در بمليون ق��دم مربع من 

المساحات التجارية في ثالثة مواقع شمال الرياض.
ورح��ب رئيس مجلس إدارة “غلوبال” راندال النجر، 
بالفرص��ة التي أتاحتها الهيئة للمجموعة بإنش��اء اتحاد 
يض��م نخبة من أفضل الش��ركات عالمياً، بهدف توفير 

مشاريع إسكان جديدة ومبتكرة في السعودية.

السعودية تمنح “غلوبال”
رخصة لالستثمار

“شروق” و“نخيل” تطوران مشروع تجزئة

عق��دت هيئ��ة الش��ارقة لالس��تثمار 
والتطوي��ر “ش��روق” اتفاقي��ة م��ع 
“نخي��ل” العقاري��ة، لتطوير مركز 
للتجزئ��ة بكلف��ة 75 ملي��ون دره��م 
)20.5 ملي��ون دوالر( ف��ي منطقة 

الرحمانية بالشارقة.
ووقع االتفاقية المدير التنفيذي لهيئة 
)شروق( مروان بن جاسم السركال، 
والرئيس التنفيذي ل�“نخيل” سانجاي 

مانتش��اندا، حيث تتولى األخيرة إنشاء وتطوير المجمع المزمع إقامته. وستدير شركة 
“نخيل مول”، التابعة ل�“نخيل”، هذا المركز لينضم بذلك إلى محفظتها من مش��اريع 

التجزئة التي تعرف ب�“أجنحة نخيل”.

سانجاي مانتشاندا ومروان بن جاسم السركال

تجديد فندق “المجيدي” بالمدينة المنورة

في إطار خطتها التوس��عية للوصول ألكبر ش��ريحة ممكنة من العمالء وتقديم أفضل 
الخدمات للحجاج والمعتمرين، أعلنت “مجموعة إيالف” لخدمات الس��ياحة والسفر 

والضيافة، عن تجديدها لفندق 
المجيدي بالكامل وتحويله من 
ش��قق إل��ى أحد أفض��ل فنادق 

المدينة المنورة.
وأطلق��ت المجموع��ة عالمتها 
غران��د”  “إي��الف  التجاري��ة 
على الفندق، الذي يعد أول من 

يحمل هذه العالمة.

وقع��ت المؤسس��ة الوطني��ة للنف��ط الليبي��ة اتفاق��اً مع 
“أرتيلي��ا” اإليطالية-الفرنس��ية لإلنش��اءات واألعمال 
الهندسية إلدارة خطة تطوير طموحة لمباني المؤسسة 

في بنغازي.
وس��يضم المش��روع “مق��راً للمؤسس��ة ف��ي بنغازي 
وش��ركات نفطية أخ��رى ومصرف ليبي��ا المركزي، 

باإلضافة إلى مجمع فندقي ومركز للمؤتمرات”.
ووق��ع العقد رئي��س مجلس إدارة المؤسس��ة مصطفى 
صنع هللا م��ع المدير التنفيذي ألرتيلي��ا ألبيرتو روميو 

في ميالنو، وسيأتي التمويل من بنوك تجارية.

“أرتيليا” تطور مباني
مؤسسة النفط الليبية
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 إعادة إعمار داريا في ريف دمشق

العام��ة  األش��غال  وزارة  كش��فت 
واالسكان السورية، أنها أتمت دراسة 
إلعادة إعمار داريا في ريف دمش��ق، 
وتخل��ص لوض��ع 4 مناط��ق تطوير 
عق��اري ضم��ن المخط��ط التنظيمي 
للمدينة، وهي )الجنوبي��ة، والجنوبية 
الغربية، والشمالية “الخليج”، ومنطقة 

مركز المدينة(.
بدوره��ا، أوضحت مدي��رة التخطيط 

العمراني في الوزارة هالة ش��يبانة، أن المس��احة الكاملة للمناطق وفق المخطط 508 
هكت��ارات، بطاق��ة اس��تيعابية 275 ألف نس��مة، وأن المناطق تتضمن س��كنا بأنواع 
)متصل وتعايش��ي ومرتفع(، وأبراجا س��كنية، وأبراجا مختلطة االستعمال، وفيالت 
)متصل، مرتفع(، ومدارس ورياض أطفال، وخدمات صحية وثقافية وادارية ومراكز 

استثمارية وحدائق عامة، ومحورا تجاريا، وسياحيا.

مشروع “مدينة الشمس” من “عربية”

ب��دأت ش��ركة عربي��ة لالس��تثمار 
العقاري، تنفيذ بناء عاصمة سياحية 
في مدينة ستة اكتوبر بمصر تحت 
اسم “مدينة الش��مس” باستثمارات 
تص��ل قيمتها إل��ى 80 مليار جنيه 
)4.5 ملي��ار دوالر(، حي��ث س��يتم 
تنفيذ المدينة بالشراكة بين القطاعين 

الخ��اص والع��ام، وبتمويل كامل من القطاع الخاص. وم��ن المخطط أن تضم “مدينة 
الشمس” 11 نشاطاً من بينها 3 فنادق مصممة بطراز أثري، ومركزاً للتسوق وحديقة 

مركزية وقاعة مؤتمرات، إلى جانب شقق سكنية ومدرستين وجامعة ومستشفى.

أصدر الرئيس الس��وري بش��ار األس��د قراراً يس��مح 
بموجبه بإعادة تنظيم الوحدات اإلدارية ضمن المخطط 
التنظيم��ي الع��ام، وذلك في إطار عملي��ة إعادة إعمار 

البالد التي دمرتها الحرب.
وينص القانون رقم 10 لعام 2018 على جواز إحداث 
منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام 
للوح��دات اإلدارية وذلك بمرس��وم بناء عل��ى اقتراح 
وزي��ر اإلدارة المحلي��ة والبيئ��ة وتعدي��ل بعض مواد 

المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

قانون إلعادة تخطيط المدن السورية

شركات كويتية في سوق العقار السورية

صادق��ت وزارة التجارة الداخلية 
على تأس��يس “الش��ركة الكويتية 
السورية القابضة”، حيث بادرت 
بش��راء قطعة أرض ف��ي منطقة 
يعف��ور، بمس��احة 180 ألف متر 
مرب��ع بقيمة 12.2 مليون دوالر، 
إلقامة مشروع سكني، بالمشاركة 

مع مستثمرين سوريين، كما صادقت أيضاً على طلب تأسيس شركة “طحان غلوبال 
للتطوير واالستثمار العقاري المحدودة المسؤولية” الكويتية في سورية، إذ تعود ملكيّتها 
إلى أحمد حسين الّطحال 70 %، وشركة مزايا الكويتيّة 20 %، وإيمان زيدو 10 %.

أعلنت “أمنيات العقارية” لتطوير المش��اريع العقارية 
في دب��ي، ع��ن نجاحها بتأمي��ن التمويل ال��الزم لبناء 
مش��روع “س��تيرلينغ” المك��ون من برجي��ن توأمين، 
حي��ث أكد بنك “برقان الكويتي” عبر فرعه في مركز 
دبي المالي العالمي، عن الموافقة على منح تس��هيالت 
بقيمة 147 مليون دره��م )40 مليون دوالر أميركي( 
ل�“أمنيات”، وهذا ما س��يضمن بالتالي تسليم المشروع 

للسكان في الوقت المحدد.
ويتميز مش��روع “ستيرلينغ”، الذي يتكون من برجين 
توأمي��ن، بموقع��ه الحي��وي ف��ي محي��ط منطق��ة برج 
خليفة، حيث س��يوفر 385 وحدة سكنية، باإلضافة إلى 

مجموعة واسعة من الخيارات.

تمويل لـ“أمنيات”
من “برقان الكويتي”
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أك��د مدي��ر س����ياح�ة 
الس����وي�داء، يع���رب 
العرب�ي���د، أن ب�ل����دة 
البلدات  “عتيل”، أقدم 
جب��ل  ف��ي  المأهول��ة 
النبطي  -العهد  العرب 
ف��ي ال�ق������رن األول 
قب��ل الميالد- ش���مال 
م�دي�ن�ة الس�����وي�داء، 
تس��تقطب ع��دداً م��ن 

المشاريع السياحية، إذ تم بداية عام 2018، الترخيص 
لمش��روعين بي��ن “عتيل وقن��وات” األثريتي��ن )فندق 
ومطعم ومسبح، بمس��احة تقارب 2500 متراً مربعاً، 
ومس��بحاً وصالة متعددة االستعماالت(، بلغت كلفتهما 

500 مليون ليرة سورية.
وق��ال العربي��د: إن هذه المش��اريع تض��اف إلى ثالثة 
مشاريع سابقة حصلت على الترخيص خالل السنوات 
الث��الث األخيرة، تقدر كلفته��ا مجتمعة ب�3.5 مليارات 

ليرة سورية )162.9 مليون دوالر أميركي(.

مشاريع سياحية في السويداء

يعرب العربيد

وض��ع رئيس الوزراء العراقي حي��در العبادي، حجر 
األس��اس ألول مش��روع اس��تثماري س��كني “مجم��ع 
ديوان” ف��ي مدينة الموصل بع��د تحريرها، مؤكداً أن 
هذا المش��روع االس��تثماري هو األول من نوعه، وأنه 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
وق���ال العب��ادي: إن الحكوم�ة وضعت الخطط لتحق�ق 
م��ن خاللها ع��الوة على توفي��ر مس��اكن للمواطنين، 
وتأمين فرص عمل ألبناء الموصل، الذين حرموا من 

الكثير.

أول مشروع سكني بالموصل
بعد تحريرها

أول وجهات “إعمار” الفندقية

“إعم��ار  إدارة  مجل��س  رئي��س  أعل��ن 
العقارية” محمد العبار، عن إطالق فندق 
العنوان، كأول وجهات الشركة الفندقية في 
رأس الخيمة، وتحديداً في جزيرة النسيم، 
ضمن مش��روع جزيرة المرجان المؤلف 

من 4 جزر صناعية، وذلك خالل فعاليات المؤتمر العربي لالستثمار الفندقي 2018.

“ماريوت” تفتتح فندقًا في المالديف

كش��فت عالمة “جي دبليو ماريوت” 
ع��ن خطته��ا الفتتاح فن��دق جديد في 
المالدي��ف تحت اس��م منتجع “وس��با 
ج��ي دبلي��و ماري��وت المالديف” في 
جزي��رة فاجارو خ��الل الربع األخير 
من 2018. وس��تضم هذه الواحة 61 

فيال شاطئية وفيال فوق الماء، كما سيضم المنتجع العديد من الفلل الواسعة التي تكملها 
مساحات خضراء غنية باألشجار المورقة وأماكن معزولة للباحثين عن الخصوصية.

“طموح” تنجز مشروع “هورايزون تاورز”

اس��تكملت “طموح” لالستثمار العقاري أعمال بناء 
أحدث مش��روع له��ا، برجي “هوراي��زون تاورز” 
ضمن مش��روع مدينة األضواء في جزيرة الريم في 

أبوظبي.
ويضيف المش��روع 924 وحدة سكنية على السوق 
العقاري في أبوظبي، ويحظى “هورايزون تاورز” 
ال��ذي ت��م تمويله م��ع دعم م��ن مص��رف أبوظبي 
اإلس��المي وبنك أبوظب��ي التج��اري، بموقع مميز 

مطل على الواجهة البحرية.

هيلتون توسع محفظتها في الشرق األوسط

أعلن��ت “هيلتون” عن خطة توس��ع جديدة 
خاص��ة في الش��رق األوس��ط، لتص��ل إلى 
أكث��ر من 120 فندق. وف��ي إطار تركيزها 
على تعزيز محفظتها، وقعت 81 اتفاقية مع 
كوكبة من الشركاء والمستثمرين المحليين، 
بما يسهم في مضاعفة حضورها في المنطقة 
بحل��ول ع��ام 2021، مع توق��ع ارتفاع هذا 

المعدل إلى 3 أضعاف بحلول عام 2023.
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حيث ع��دد التعامالت العقارية للوحدات المكتملة، 
هي مرسى دبي )449 وحدة مباعة(، ومدينة دبي 
الرياضي��ة )396 وحدة(، وإنترناش��يونال س��يتي 
)274 وح��دة(، ف��ي حي��ن أن غالبي��ة التعامالت 
العقاري��ة للوحدات المتاحة على المخطط موجودة 
في الخليج التج��اري )748 وحدة(، ومدينة ميدان 
)581 وحدة( وجميرا فيلدج سيركل )519 وحدة(.

انخفاض أسعار العقار مستمر في دبي

من المتوقع أن يساهم المعروض العقاري الجديد ومتوسط زيادة عدد السكان في دبي، بمزيد من الضغط 
على أسعار مبيعات وإيجارات العقارات في المدينة، وفقاً لتقرير أصدرته شركة تشيسترتنس الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا الرائدة حول واقع القطاع العقاري في دبي خالل الربع األول من العام 2018.

وقد انخفضت أس��عار المبيعات االجمالية 
للش��قق والفي��الت ف��ي دبي بنس��بة 5 % 
على أس��اس ربع سنوي، وهي أكبر نسبة 
انخفاض ربع س��نوي في أس��عار مبيعات 
الش��قق في المدينة منذ ع��ام 2014. فيما 
انخفض متوسط إيجارات الشقق والفيالت 

بنسبة 2 %.

التعامالت
في هذا الس��ياق، قالت رئيس قسم خدمات 
االستشارات والتقييم والعمليات االستشارية 
في ش��ركة تشيسترتنس الش��رق األوسط 
وشمال أفريقيا، إيفانا جايفيفودا فوسينيك: 
كنتيجة النخفاض أسعار المبيعات، استفاد 
العديد من المستخدمين النهائيين من ازدياد 
عدد الوحدات المكتملة في دبي، كما يتضح 
من زيادة قدرها 10 % في عدد التعامالت 
العقارية بالمقارنة مع الربع السابق. وهذا 
ما يض��ر بالتعامالت العقاري��ة للوحدات 
المتاح��ة على المخطط، والتي على الرغم 
من أنها ال تزال تهيمن على الس��وق إال أن 

عددها انخفض بنسبة 19 %.
وذكر التقرير أن المناطق األكثر شعبية من 

انخفاض األسعار
وش��هدت مناطق الخليج التجاري وواحة 
الس��ليكون أكب��ر انخفاضات في أس��عار 
مبيع��ات الش��قق بنس��بة 9 % لتصل إلى 
1118 دره��م و729 درهما للمتر المربع 
على التوالي. في حين شهدت مناطق مدينة 
دب��ي الرياضي��ة وجميرا فيلدج س��يركل 
والروض��ة انخفاضاً بنس��بة 8 % لتصل 
األس��عار إلى 957 درهم��ا و824 درهما 
و1095 درهم للمتر المربع على التوالي. 
وحقق��ت منطقة دبي الن��د األداء األفضل 

بانخفاض قدره 1 % فقط.
وانخفض��ت أس��عار مبيع��ات الفيالت في 
جمي��ع المناط��ق تقريب��اً في دب��ي، حيث 
انخفض��ت األس��عار ف��ي مناط��ق نخل��ة 
الجميرا والمروج والينابيع بنس��بة 8 %، 
وف��ي البحي��رات بنس��بة 6 %. ووصلت 
األس��عار في منطقة المراب��ع العربية إلى 

942 درهم للمربع األول.
م��ن ناحية أخرى، تراجع متوس��ط إيجار 
الش��قق في مختلف مناطق دبي. وشهدت 
منطق��ة الروض��ة أكبر انخفاض بنس���بة 
4 %، ليصل متوس��ط إيجار الشقة بغرفة 
ن��وم واح��دة إل��ى 79000 درهم س��نوياً. 
كم��ا ش��هدت مناط��ق الخلي��ج التج��اري 
وإنترناش��يونال س��يتي وجمي��را فيل��دج 
س��يركل وموتور سيتي انخفاضاً بنس���بة 
3 % ليصل متوس��ط إيجار الش��قة بغرفة 
نوم واحدة إل��ى 82500 درهم و40500 
دره��م و60000 دره��م و74000 درهم 
سنوياً على التوالي. وشهدت نخلة الجميرا 
أعل��ى انخف��اض ف��ي متوس��ط إيجارات 
الفيالت بنسبة 4 %، تالها المرابع العربية 
وفكتوري هايتس بنس��بة 3 %. فيما كانت 
التي لم تشهد أي انخفاض.جميرا غولف إس��تيتس المنطق��ة الوحيدة 

إيفانا جايفيفودا فوسينيك
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عديدة بينها الس��عودية وقطر والكويت ولبنان واالردن وس��ورية والعراق وروسيا 
وأذربيجان وغيرها.

سرعة التسليم
من جهته، شدّد مدير تطوير األعمال في “طوفان العقارية” وليد كنعان، على أن ما 
يميزها هو المصداقية والشفافية وسرعة التسليم، وهنّأ زبائن الشركة من لبنان الذين 
تملّكوا وحدات س��كنية في عقارات وفلل في مشاريع ش��ركة طوفان لمناسبة استالم 

سندات التمليك.
وقال المدير الش��ريك لمكتب لبنان زين أبو هّمين، أن الش��ركة تأسست سنة 1982 
وحوت محفظتها حتى اليوم أكثر من 600 مش��روع، تتوزع بين فلل ومنازل وشقق 
ومجمعات س��كنية ومنتجعات، معلناً عن بدء اس��تقبال الزبائن لالستفادة من خدمات 

السياحة والسفر في مكاتب الشركة في بيروت في منطقة تلة الخياط.
يأتي افتتاح مكتب بيروت، ضمن الخطة التسويقية التي تتبعها الشركة، والتي تتوجه 
إلى أسواق الش��رق االوس��ط وش��مال أفريقيا التي تتش��ابه في عاداتها وتقاليدها مع 
عادات وتقاليد الشعب التركي بشكل كبير. ويعود تاريخ تأسيس شركة طوفان العريق 
إلى العام 1952، حين بدأت كش��ركة عائلية متخصصة في تجارة المالبس وتجارة 
الذه��ب والمجوهرات في منطق��ة فتحية التركية، لتوّس��ع بعد ذلك نش��اطها بإطالق 
قس��م العقارات واإلعمار عام 1982، بهدف تصميم وإعمار أفضل المنازل السكنية 
مشروع مختلف في مواقع رئيسية في جنوب غرب تركيا.والفلل. وقد أصبحت الشركة رائدة في مجال اإلعمار خاصة بعد إتمام أكثر من 600 

“طوفان العقارية” تفتتح مكاتبها في بيروت

تعدّ شركة طوفان العقارية إحدى الشركات الرائدة 
في مجال تطوير العق��ارات بمدينة فتحية التركية، 
التي تمتاز بموقعه��ا الجغرافي المطل على البحر، 
وتمتلك أحد أجمل شواطئ البحر المتوسط ، فضال 
عن طبيعتها الجغرافية التي تضم الجبال والغابات 
الخضراء والتي ُصنّفت لخمس سنوات مضت في 

المركز االول بين شواطىء أوروبا.

إطالالت مميزة
وتتمي��ز مش��روعات ش��ركة طوف��ان بمواقعه��ا 
الساحرة ذات اإلطاللة الرائعة على البحر، وأيضاً 
اإلطالالت المميزة على غاب��ات الصنوبر وتتنوع 
الوحدات العقارية من ش��قق س��كنية وفيالت داخل 
مجمعات متميزة بالخصوصية والفخامة. كما تقدّم 
الش��ركة خدماتها في مجال االستشارات العقارية، 

وإدارة األمالك والتطوير العقاري.
وتمتاز شركة طوفان ب�3 أنواع من العقارات وهي 
العق��ارات الجاهزة للتس��ليم الفوري، والمش��اريع 
االس��تثمارية، والفل��ل الخاص��ة التي يت��م تنفيذها 
وتش��ييدها بناء عل��ى طل��ب العم��الء ورغباتهم. 
وتمتاز المش��اريع بس��رعة التنفيذ حيث يتم تسليم 
“الفل��ل الخاصة” للعم��الء خالل س��نة واحدة من 

تاريخ التعاقد.
وخ��الل االحتف��ال، دع��ا نائ��ب رئي��س “طوفان 
العقارية” كمال طوفان، الحض��ور لزيارة منطقة 
فتحي��ة للتعرف عليها ع��ن كثب، وللتع��ّرف على 
عقارات ومشاريع الشركة وخدماتها المميزة. كما 
ش��دّد على أهمية خدمة الزبائن المستمرة وميزات 
المنطقة حيث تتوزع ش��ريحة زبائن الشركة على 
دول عدي��دة أتوا وتملك��وا وحدات س��كنية كما قام 

بتسليم بعض المشترين من لبنان سنداتهم.
ولف��ت إل��ى أن فتحية نجح��ت بج��ذب رأس المال 
األجنبي بفضل موقعها الجغرافي والتسهيالت التي 
تمنحها للمستثمرين، كاش��فاً أن هناك رجال أعمال 
قِدموا واس��تثمروا لدى طوفان العقاري��ة من دول 

احتفلت شركة طوفان العقارية التركية بافتتاح مكاتبها العقارية والسياحية والخدماتية في بيروت. أقيم 
االحتفال في فندق الكورال بيتش - الجناح، بحضور نائب رئيس طوفان العقارية، كمال طوفان ومدير تطوير 
األعمال وليد كنعان، والمدير الشريك لمكتب لبنان زين أبو هّمين، ومدراء وموظفي الشركة، إلى جانب حشد 

من شركات العقارات والشخصيات ورجال األعمال ووسائل اإلعالم والصحفيين.
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وبم��ا أن GUSOLID-PCS هي مادة خش��بية باألس��اس فإن ذلك يس��مح بإنجاز 
تصاميم مبتكرة غير مس��بوقة لسهولة تش��كيل الخش��ب مقارنة بصعوبة التعامل مع 

تشكيل الخرسانة من حيث الكثافة والوزن.
وإلبراز إمكانيات م��ادة GUSOLID-PCS بنى فريق مصنع س��تيل وود نموذجاً 
لمنزل متنقل مصنوع بالكامل من المادة المذكورة سابقاً والذي تم عرضه أيضاً خالل 
معرض مدن المس��تقبل. وقد تم إطالق اس��م NousaVan على هذا النموذج والتي 
تعني بالفنلندية البروز أو النه��وض. والفئة التي عرض بها كان NV-X نس��بة إلى 
الحروف األولى لالسم والرقم الروماني X يرمز إلى مساحة العشرة م2 التي تحتلها 

هذه الفئة.
نموذج NV-X هو عب��ارة عن منزل المس��تقبل المتنقل مصن��وع بالكامل من مواد 
خش��بية معاد تدويرها مما أثار دهش��ة المش��اهدين كونه صنع في بلد صحراوي ال 
يمتلك األشجار التي تستخدم في صناعة األخشاب. إضافة إلى ذلك، إن هذا النموذج 
يعتمد على الطاقة الشمس��ية لتزويده بالكهرباء مع إمكانية إيصاله بقابس للشحن في 
حال غياب أش��عة الش��مس فترات أطول من المعت��اد ومزود بجه��از تكييف للهواء 
واتصال باإلنترنت ومكان لالس��تحمام مع س��خان للمياه وميكروويف وثالجة تصل 

إلى حرارة 18- تحت الصفر وشاشة LED بقياس 43 بوصة.
يشكل هذا النموذج ثورة حقيقية في عالم المنازل المتنقلة بكونه األول في العالم ليكون 
صديقاً للبيئة بالكامل وبتكنولوجيا مستقبلية نظراً لكون جميع األدوات االلكترونية فيه 
ستيل وود بزمن قياسي ال يتجاوز مدة الثالثة أسابيع إلنهاء المشروع.يتم التحكم بها بواسطة تطبيق على الهاتف المحمول. كل ذلك تم تجهيزه من قبل فريق 

أبنية المستقبل تشَيد من الخشب المعاد تدويره

حلول فريدة
أطلقت شركة س��تيل وود للصناعات الخشبية حالً 
فريداً من نوعه الس��تبدال الخرسانة كمادة رئيسية 
لتش��ييد مبان��ي المس��تقبل المس��تدامة والصديق��ة 
للبيئة. ولك��ن خالفاً لما هو متوقع، ف��إن هذه المادة 
مصنوع��ة 100 % م��ن الخش��ب المع��اد تدويره 
والذي يمك��ن أيضاً اس��تخدامه لتصامي��م الديكور 
الداخل��ي للمبنى. وق��د أطلق على هذا المنتج اس��م 
GUSOLID-PCS تحت ش��عار 100 % صنع 

في اإلمارات.
أما التج��ارب الت��ي أجري��ت لفح��ص خصائص 
وقدرات هذه المادة، فقد تمت في مختبرات مستقلة 
أثبت��ت أن جميع الفح��وص تخط��ت كل التوقعات 
بمراحل. علم��اً بأن وزن هذه الم��ادة يوازي الثلث 
مقارنة مع الخرسانة العادية ولكنها أقوى بأشواط. 
مما يجعله��ا المرش��ح األفضل لتك��ون البديل عن 
الخرسانة في المستقبل القريب. ولكن ما أثار دهشة 
الحاضرين في مع��رض مدن المس��تقبل وكل من 
ش��اهدوا هذه المادة عند االختبار، ه��ي خاصيتها 
الفائقة المرونة، ما يصنفها كمادة مضادة للزالزل 
والرياح العاتية بكونه��ا تنكبس إلى حد ما بالضغط 
الهائل عليها ثم تس��تعيد حجمها األصلي بعد زوال 
عامل الضغ��ط. وللتعريف عنه��ا باختصار، فإن 
مادة GUSOLID-PCS هي مادة صلبة تحمل 
بعض خصائ��ص الغاز م��ن حي��ث القابلية على 
االنكماش والتمدد إلى شكلها األصلي حسب قوى 

الضغط المسقطة عليها.

اكتساب الوقت
وبما ان ه��ذه المادة مصمم��ة لتكون معدة مس��بقاً 
كمثيلتها من الخرس��انة الجاهزة، فهي تساعد على 
تخفيض الزمن اإلجمالي لعملية البناء ألن س��رعة 
اإلنجاز ترتبط بس��رعة تحضير انتاج المادة ذاتها 
من المصانع عوض��اً عن عملية صب الخرس��انة 
ومعالجتها بالمي��اه ومن ثم انتظاره��ا حتى تجف. 

كان الحديث المتزايد عن تشييد مباٍن من مواد صديقة للبيئة ومستدامة بشكل كامل ضربًا من قصص 
عالميًا كبديل  التي قد تصبح معتمدة   GUSOLID-PCS مادة اإلعالن عن  بعد  تغير  ذلك  العلمي. كل  الخيال 
استخدام  واالستعاضة عن  أو طمرها  بداًل من حرقها  األخشاب  تدوير  إعادة  عبر  وذلك  للخرسانة،  حقيقي 

الخرسانة بالكامل.
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عم��ل، حي��ث زاد مدة إج��ازة الوض��ع المدفوعة 
األجر من 72 يوماً إلى 98 يوماً.

وقان��ون العمل الجديد يحظر التمييز على أس��اس 
الن��وع االجتماع��ي )ن��وع الجنس(، لكنه يس��مح 

مشاركة المرأة اقتصاديًا ال تزال محدودة في المنطقة

تواجه النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حواجز منتشرة تحرمهن من الوظائف وتمنعهن 
من امتالك مشروع تجاري، على الرغم من أن حكومات المنطقة تتخذ خطواٍت إلصالح القوانين التي تحول 
الذي  أفاد به تقرير “المرأة وأنشطة األعمال والقانون 2018”  النساء على عمل، وذلك وفقًا لما  دون حصول 

أصدرته مجموعة البنك الدولي.

تقديم حوافز

للعمل

وحماية النساء

من العنف

ويعط��ي التقري��ر كل اقتص��اد يخض��ع 
للرص��د مجم��وع نق��اط )من صف��ر إلى 
100( ف��ي كل من المؤش��رات الس��بعة 
للتقرير، وهي: الوصول إلى المؤسسات، 
عل��ى  الحص��ول  العق��ارات،  اس��تخدام 
عم��ل، تقدي��م حواف��ز للعم��ل، الوصول 
إل��ى المحاكم، إثبات الج��دارة االئتمانية، 

وحماية النساء من العنف.
لت منطق��ة الش��رق  وبوج��ه ع��ام، س��جَّ
األوسط وشمال إفريقيا، أدنى متوسطات 
مجم��وع النق��اط ف��ي العال��م ف��ي أربعة 

مؤشرات.

دور المرأة االقتصادي
وقالت مدي��رة برنامج “مش��روع المرأة 
وأنشطة األعمال والقانون”، سارة إقبال: 
تبين االبحاث أن زيادة مشاركة النساء في 
ز النمو االقتصادي، وهو  سوق العمل تُعّزِ
ما يس��اعد عل��ى تعزيز الرخ��اء للجميع. 
وهكذا، حينما تفوز النس��اء نفوز جميعاً، 
والخطوة األولى في هذا االتجاه هي إزالة 
الحواج��ز القانونية التي تمنع النس��اء من 

تحديد خياراتهن االقتصادية بأنفسهن.

أبرز اإلصالحات في المنطقة
رصد التقرير عش��رة إصالحات قانونية 
ف��ي العامي��ن المنصرمي��ن تس��اعد على 
للنس��اء،  باالحتواء االقتصادي  النهوض 
ونفَّ��ذ الع��راق أربع��ة م��ن اإلصالحات 
واح��داً  المنطق��ة، وكان  ش��هدتها  الت��ي 
من خمس��ة اقتص��ادات في العال��م نفَّذت 
ثالث��ة إصالح��ات أو أكث��ر ف��ي العامين 

المنصرمين.
وج��اء ف��ي التقري��ر أن الع��راق أجرى 
إصالح��ات ف��ي مج��ال الحص��ول على 

ألرب��اب العمل بإلغاء عقود العمال حينما 
يصلون إلى سن التقاعد الذي يقل بخمس 
سنوات بالنسبة للنس��اء مقارنةً بالرجال. 
كما أجرى العراق إصالحات في مجاالت 
الوصول إلى المؤسس��ات، وتقديم حوافز 

للعمل، وحماية النساء من العنف. 
الجزائ��ر  وف��ي االتج��اه نفس��ه، س��نّت 
والبحرين قوانين لمكافحة العنف المنزلي 
ي  تحم��ي األزواج وأفراد األس��رة وتُغّطِ
جوانب العنف البدني والجنس��ي والنفسي 

واالقتصادي.
وطبَّقت الضفة الغربية وقطاع غزة نظاماً 
للضمان االجتماعي يمنح مزايا لألمومة، 
ويزيد مدة إجازة الوضع المدفوعة األجر 
م��ن 70 إل��ى 84 يوماً، واتخ��ذت إيران 
وتونس خطواٍت لتحسين إمكانية حصول 

المرأة على التمويل.

حواجز أمام إبداع النساء
مهم��ا يك��ن فثم��ة حواج��ز قائم��ة تضر 
بالنس��اء مازالت منتش��رةً ف��ي المنطقة. 
على س��بيل المثال تفرض منطقة الشرق 
األوسط وش��مال إفريقيا أكثر القيود على 

عمل النساء.
وتحظ��ر 65 % من البلدان على النس��اء 
العمل في وظائف تعتبر خطرة أو ش��اقة 
أو غير مالئمة أخالقي��اً، ويمنع أكثر من 
نصف البلدان النساء من العمل في جميع 
الصناع��ات، أو من العمل لي��الً. وتوجد 
ف��ي المنطقة أيضاً أقل س��بٍل للحماية من 
العنف ضد النس��اء، وسجل أكثر من ثلث 
اقتص��ادات المنطق��ة مجم��وع “صفر” 
عل��ى هذا المؤش��ر. وال يوجد في 70 % 
الجنسي في مكان العمل.من االقتصادات تش��ريع بش��أن التحرش 

سارة إقبال
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اقتصادات عديدة معدالت نمو أدنى على المدى المتوسط. وال تزال 
األوضاع المالية العالمية محتفظة عموماً بطابعها التيس��يري، رغم 
انتهاج السياسة النقدية منهج رفع أسعار الفائدة األساسية، مما يسمح 
بتراكم المزيد من مواطن الضعف في أس��واق األصول. وال ينبغي 
كذلك التقليل من أهمي��ة المخاطر الجغرافية السياس��ية، والتوترات 

التجارية في اآلونة األخيرة.

الفرصة المثالية
في صندوق النق��د الدولي، نق��ول منذ فت��رة أن االنتع��اش الدوري 
الجاري يتيح لصناع السياسات فرصة مثالية كي يجعلوا النمو أكثر 
قوةً واحتواًء لكل فئ��ات المجتمع عل��ى المدى األط��ول. ولن تدوم 
طويالً فترة اليسر الحالية، لكن السياسات السليمة يمكن أن تمد فترة 

االنتعاش مع الحد من مخاطر انتهائها بشكل مربك.

التوترات التجارية
إن احتماالت القيود التجارية والقيود المضادة لها تهدد بتقويض الثقة 
وإخراج النمو العالمي مبكراً عن مس��اره الصحي��ح. وفي حين أن 
بعض الحكومات عاكفة على إجراء إصالح��ات اقتصادية، نجد أن 
ل مس��ار البعض اآلخر بعيداً  مخاطر النزاعات التجارية بدأت تَحّوِ
عن الخطوات البناءة التي ينبغي اتخاذها لتحس��ين آفاق النمو، وإن 
مغازلة االقتصادات الكبرى لفكرة الحرب التجارية قد تبدو من قبيل 
المفارقة في فترة تتميز باتساع نطاق النمو االقتصادي، وخاصةً ألن 
هذا النمو يعتمد كثيراً على االس��تثمار والتج��ارة. وينبغي أن ترتفع 
الحكومات إلى مس��توى التحديات التي تفرضها الحاجة إلى تعزيز 
النمو، ونشر منافعه على نطاق أوس��ع، والتوسع في إتاحة الفرصة 
باألمان في مواجهة التغيرات التكنولوجية.االقتصادية عن طريق االستثمار في البش��ر، وزيادة شعور العمالة 

االقتصاد العالمي يستمر بالنمو ويواجه توترات تجارية

يقول مدي��ر إدارة البح��وث في صن��دوق النق��د الدول��ي، موريس 
أوبس��تفلد: عدلنا مؤخ��راً تنبؤاتنا للنم��و العالمي ف��ي عامي 2018 
و2019، لتصبح 3.9 % في العامين. وما يدعم هذا التنبؤ استمرار 
األداء القوي في منطقة اليورو واليابان والصين والواليات المتحدة، 

وكلها حققت نمواً فاق التوقعات في 2017.

النمو والتخوف
تبلغ توقعاتنا للنمو في 2018، مقارنةً بتوقعاتنا في أكتوبر/تش��رين 
األول 2017، 2.4 % لمنطق��ة الي��ورو )بارتفاع ق��دره 0.5 نقطة 
مئوي��ة(، و1.2 % ف��ي اليابان )بارتف��اع قدره 0.5 نقط��ة مئوية(، 
و6.6 % في الصين )بارتف��اع قدره 0.1 نقطة مئوي��ة(، و2.9 % 
في الوالي��ات المتحدة )بارتفاع قدره 0.6 نقط��ة مئوية(. ورغم هذه 
األخبار السارة على المدى القصير، إال أن آفاق المدى األطول أكثر 
مدعاةً للتخوف، إذ من غير المرجح لالقتصادات المتقدمة أن تتمكن 
من اس��تعادة معدالت النمو للفرد التي حظيت بها قبل وقوع األزمة 
المالية العالمية. أم��ا االقتصادات الصاعدة والنامي��ة، فتقدم صورة 
متباين��ة، إذ أن بع��ض البلدان غير المص��درة للس��لع األولية يمكن 
أن تحقق، عل��ى المدى األط��ول، معدالت نمو تضاه��ي المعدالت 
المسجلة قبل األزمة. غير أن الحظ لن يكون حليف الكثير من البلدان 
المصدرة للس��لع األولية، رغم بعض التحس��ن في اآلفاق المتوقعة 
ألس��عار هذه الس��لع. وس��تحتاج تلك البلدان إلى تنوي��ع اقتصاداتها 

لتعزيز النمو في المستقبل.

تصاُعد المخاطر
توجد مخاطر بارزة تهدد آفاق االقتصاد. فنجد أن مس��تويات الدين 
العالم��ي -الع��ام والخ��اص- بالغة االرتف��اع، مما يهدد بمش��كالت 
في الس��داد مع العودة للسياس��ات النقدية العادية في بيئة تواجه فيها 

ال يـزال االقتصاد العالمي ُيبـدي زخمًا 
واسع النطاق.

تأتي  اإليجابيـة،  الخلفيـة  هذه  وعلى 
النطـاق  واسـع  التجاري  الصراع  ُنُذر 
مليئًا  عالميًا  مشـهداً  لترسـم  أيضًا 

بالتناقضات.

موريس أوبستفلد
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تقنيات تواصل جديدة 
من المتوقع إدخال المزيد من وس��ائل الدردش��ة م��ع الفنادق في المس��تقبل القريب 
للتعامل مع استفسارات الضيوف الش��ائعة قبل وأثناء وبعد الحجز، ويتوقع التقرير 
أن 79 % من جميع عمليات التفاعل مع العمالء في منطقة الش��رق األوس��ط ستتم 

عبر تقنيات الفنادق اإللكترونية في عام 2020.
 ”Apple Pay“ وم��ن المفت��رض أن تس��هم أنظم��ة الدف��ع االفتراضي��ة مث��ل
و“Samsung Pay” و“Google Pay” بإح��داث تغيي��رات كبي��رة في طريقة 

الدفعات.
وتتوقع كوليرز إنترناش��يونال أن يتم إكم��ال نصف المدفوعات للفنادق باس��تخدام 

منصات الدفع المتنقلة أو االفتراضية بحلول العام 2021.
وأض��اف س��يمون بري��س قائ��الً: “ش��هدنا مؤخ��راً الكثير م��ن االبت��كارات في 
قطاع الس��فر والس��ياحة لتس��هيل رحلة الركاب وتوفير أعلى مس��تويات المرونة 

والتخصيص واألصالة لتعزيز التجربة اإلجمالية”.

تحٍد للدول العربية
بناًء عل��ى ذلك، ف����إن التحدي��ات الت��ي تواج����ه قط���اع الضياف�ة أو الس���ي�اح�ة 
والس�����فر في العال��م وف�ي ال�دول العرب�ي����ة تحدي�داً تب��دو كثي����رة، خاصة وأن 
ب�ع��ض ال�دول ال ت�زال تس�����اب�ق الزم�ن للح��اق بركب التغييرات التكنولوجي��ة 
س������واء في مجال االتصال باالنترن��ت وتوفي��ر خدم��ة الئق��ة بأس��عار مقبول��ة 
القليلة المقبلة.ومش��جعة، أو في مجال الدفع االلكتروني الذي يبدو س��مة أس���اس��ية في السنوات 

“تعزيز تقنيات االتصال” تحديات تواجه الفنادق

نفقات إضافية
“كولي��رز  أصدرته��ا  جدي��دة  دراس��ة  تش��ير 
إنترناش��يونال” إلى أن  الفنادق في مختلف أنحاء 
المنطقة، س��تواجه العديد من التحدي��ات والنفقات 
الضرورية لتعزي��ز تقنيات االتص��ال باإلنترنت 
خالل الس��نوات المقبلة، حيث أن الفندق المتوسط 
الذي يضم 300 غرفة في مدينة دبي على س��بيل 
المثال، سيجد نفس��ه أمام تكلفة قدرها نحو 2.45 
مليار دره��م )667 ملي��ون دوالر أميركي( على 
مدى الس��نوات الخمس المقبلة لتحسين مستويات 
االتص��ال باإلنترنت لتلبي��ة الطل��ب المتزايد من 

الضيوف.
ويس�����ت�ن�د ه���ذا الرق���م إل��ى متوس����ط اتصال 
الضيف باإلنترنت والذي يبلغ معدله اآلن حوالى 
3 أجهزة منفصلة متصلة بش��بكة ال��واي فاي في 
الفندق خ��الل فترة إقامت��ه، ما يزيد م��ن الضغط 
الكلي على النطاق الترددي لشبكة اإلنترنت داخل 

كل فندق.

انترنت جيد لجذب الزبائن
يذكر التقرير أيضاً أن الفنادق التي ال تحافظ على 
المعايير الحالية س��تعرض والء ضيوفها للخطر، 
حيث ذك��ر 68 % من الضيوف أنه��م لن يعودوا 
إلى فندق لديه اتص��ال ضعيف بش��بكة اإلنترنت 

حسبما توصلت إليه األبحاث.
وفي هذا السياق، قال المدير األول لمعرض سوق 
السفر العربي في دبي، س��يمون برس: “يتوجب 
على الفنادق االستثمار بماليين الدراهم في قطاع 
التقني��ات المتط��ورة واألنظم��ة الجدي��دة للحفاظ 
على معايير س��رعة وجودة االتصال باإلنترنت. 
ويُعد االس��تثمار في تطوير ش��بكة اإلنترنت أحد 
االتجاهات الرئيس��ية التي يُتوقع أن تسهم بتحويل 
قطاع الضيافة ف��ي المنطقة على مدار الس��نوات 

الخمس المقبلة”.

الرقمية الحالية  الثورة  مع تزايد نمو سوق االتصاالت وانتقالها إلى مستوى جديد من الفعالية، بالتزامن مع 
التي تنتج عمالت ومساعدين افتراضيين وسواهما، تبدو الحاجة إلى تحسين تقنيات االتصاالت في مختلف 
القطاعات أساسية، ال بل يعتمد نجاح الشركات والمؤسسات في بعض األحيان على درجة االهتمام بالجانب 
التقني والعلمي، وبناء على ذلك فإن نجاح كل جوانب قطاع السياحة والسفر خالل المرحلة المقبلة سيكون 

مشروطاً بقابلية النفاذ إلى العالم الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي.
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“روڤ مرسى دبي”
شــهـد “مرسى 
دبــي”، إضافة 
وجهـة ضيافـة 
عصـريــــــــة 
جديــدة، وهــو 
فنـــدق “روف 
مرسـى دبـي”، 
وسـيبدأ الفنـدق 

باســتقبال ضيوفه في أجــواء حيوية. كما يمتــاز بموقعه المركزي 
ومرافقه المتنوعة والمنسجمة مع تطلعات الشباب المواكبين ألحدث 

التطورات والراغبين بالبقاء على تواصل مع العالم.

فندق شانغريال قرية البري أبوظبي

يقدم فندق شانغريال قرية البري، أبوظبي رحلة استثنائية لضيوفه إلى 
جنوب شرق آسيا مع المطعم الحائز على عدة جوائز “سفرة بلد”، 
حيث يقدم المطعم لضيوفه كل يوم ســبت، بوفيه كامل. وســيحظى 

الضيوف بفرصة التفاعل مع الطهاة عبر منصات الطهو الحية.

مطعم “دافنشي”
يحتفل مطعـم 
دافـنـشــــــي 
اإليطالـي فـي 
فندق ميلينيوم 
دبـي  المطار 
بــذكـــــــرى 
حـــــه  فـتـتـا ا
ســـــــع  لـتـا ا

والعشــرين. وسيقدم المطعم بهذه المناســبة عرضاً جذّاباً لضيوفه، 
حيث سيكون بإمكان ضيوف المطعم االستمتاع بتناول بيتزا خاصة 

أو وجبة باستا أو تناول أحد المشروبات من القائمة المختارة.

براري أالسكا الساحرة
تنطلق 3 سفن 
فخمــة تابعــة 
لســيليـبـريتي 
كروزس لغاية 
شـــهـر أيلول/

ســــبـتـمـبـر، 
فــي رحــالت 
مــن  بحريـــة 

أالســكا صعوداً باتجاه مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، حيث 
ســيحظى المســافرون علــى فرصة مميّــزة الستكشــاف البراري 

والغابات والثروات الطبيعية الساحرة في إطار بيئة وعرة رائعة.

“رويال كاريبيان إنترناشيونال”
صّممـــــــت 
شركة رويال 
كاريبيـــــان 
إنترناشيونال 
مميزةً  باقــةً 
من الرحالت 
البحــريـــــة 
الشـــيقة إلى 

مجموعــة كبيرة من المدن الســاحرة عبر أوروبــا والبحر األبيض 
المتوسط على متن سفن اســتثنائية، وذلك تزامناً مع ارتفاع درجات 

الحرارة وتوافد المسافرين إلى العديد من الوجهات األوروبية.

“إليزابيث2” تتحول إلى فندق عائم
افـتـتـحــــت 
سـســــة  مـؤ
الـمـوانـــــئ 
والجمـــارك 
والمنطقـــــة 
الحــرة فــي 

دبي الســفينة كوين إليزابيث2 في ميناء راشد كفندق عائم، لتضيف 
معلماً ســياحياً جديداً في إمارة دبي. وشــملت عملية تجديد السفينة 
التاريخية جميع أجزائهــا وتجهيزاتها الداخلية، كما تضمنت تغيير 
التمديدات وتحديث المرافق من دون المساس بالتفاصيل والتصميمات 

الداخلية التي تمثل القيمة األكبر لهذه السفينة األسطورية.
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“بيغ كراون بوينتر ديت”
دار  أطلـقــــت 
ت  عــا لســـــا ا
يســرية  لســو ا
“أوريـــــس” 
نسخة برونزية 
مـن إصدارهـا 
“بيغ كــــراون 

بوينتــر ديــت” للمرأة األنيقــة. واتجــه مصممو “أوريــس” إلى 
البرونز بســبب ســماته اليديناميكية. بمرور الوقت يطور البرونز 
غشــاء صدأ بســبب تفاعله مع الرطوبة في الهواء، وبسبب ذلك، 

بمرور الوقت، لن تكون هناك ساعتان متشابهتان.

شراكة بين لوبيز و“انغلوت”
تظهــر جينيفــر لوبيز الطالق 
مجموعـــــة مســـتـحـضـرات 
مـاركـــــة  مـــع  بالشــــراكة 
الجمــال العالميــة، “انغلــوت 
كوزمـتـيـكـــس”. وتـطـلـــــق 
مجموعـة األلــوان الشـــــاملة 
عالميــاً، وسـتســهم في اظهار 
الرؤية المشــتركة بين جينيفر 
وإنغلوت حول أهمية “األنوثة 
القويــة” فــي حياة الســيدات، 

وفي تقديم سبل متنوعة للتعبير عن أنفسهن من خالل الجمال.

بويل ينضم إلى سفراء “أوليس ناردين”
تفخر “أوليس 
نـارديــــــن” 
باإلعالن عـن 
شـــراكتها مع 
الغواص الحر 
والمـصــــور 
الفوتوغرافـي 

بويل.
أمضى المغامر والمستكشــف تحت الماء، فريد بويل، أغلب العقود 
الثالث الماضية تحت أسطح البحار اللتقاط صور في أعماق المياه 

باستخدام الكاميرا، الضوء المتوفر ونَفَس الهواء.

“كويا” يحافظ على البيئة
أعــلــنـــــــت 
مطاعــم كويـا 
عــن حظرهـا 
اســــــتـخـدام 
قصبات شرب 
العصائــر فـي 
كافـة الفــروع 
التابعـــة لهـــا 

حول العالم، بهدف الحدّ من اســتهالك هذه المــادة الضارة بالبيئة، 
باإلضافة إلى قرارها اعتماد عبوات العصائر القابلة إلعادة التعبئة 

عوضاً عن عبوات االستخدام لمرة واحدة.

جائزة لـABC Department Store فردان
 ABC لـــ فــاز ا
 Department
فــي   S t o r e
فــردان   A B C
بجائــزة أفضـــل 
تصميم  مشـروع 
في قطاع التجزئة 

في حفل توزيع جوائز التصميم والهندسة المعمارية المرموقة لعام 
 Index Architecture & Design Awards 2018 2018
الــذي أقيم في مركــز دبي التجاري العالمــي، كجزء من معرض 

Index السنوي.

Château Ksara من Chardonnayجائزة لـ
شــركة  ارتقت 
النبيــذ الرائــدة 
فـــي لـبـنــــان 
 C h a t e a u
 K s a r a
يــيـــــــر  بمعـا
بعد  الصناعــة 
بجائـزة  فوزها 

جديــدة فــي مســابقة Chardonnay Du Monde، التــي تقام في 
 Chardonnay Cuvée Du Pape إيكولي، في فرنسا. وقد فاز نبيذ

2016 بميدالية فضية بين أكثر من 600 نوع من كافة أنحاء العالم.

73



جديد مرايا

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2018

إصدار Jade من “أوليس ناردين”
“أوليــس  الســاعات  دار  قامــت 
نارديــن” بإهــداء المــرأة األنيقــة 
إصـدارات “كالســـــيكو جايـــد” 

Classico Jade المطورة.
تتميــز ســــاعات Jade بعقــارب 
والثوانــي  والدقائــق  كالســيكية 
المخصــص  بالعيــار  مدعومــة 
 UN-815 للتشــكيلة، وهو عيــار
ذاتــي التعبئة الموثــوق. كما تزين 
10 قطــع مــن األلمــاس الجــزء 

السفلي األيسر.

إصدار سكافوغراف 100
توســع “إبرهارد آنــد كو”، 
تشــكيلتها مــن خالل ســاعة 
“ســكافوغراف 100” بآلية 
حركــة أوتوماتيــك في علبة 

قطرها 38 مللم.
ويقــاوم اإلصــدار المذكور، 
تســــرب الميـاه حتى عمــق 
100 متــر، وهو يأتي بحزام 
مطاطـــي مـدمـــج باللــــون 
األبيــض أو البني الداكن أو 

بسوار من الصلب.

إصدارات Allure الرجالية
الفاخـــرة  الســــاعات  قامــت دار 
“سانت أونوريه” بتصميم ساعات 

Allure الرجالية لعشاق األناقة.
وتجمــع الســاعات الجديــدة، بين 
روعة التصميم واألناقــة والكفاءة 

العالية.
وتتميز ساعات Allure بميناءات 
فضيــة راقية، بألــوان األزرق أو 

البيج أو البني أو األسود.
شــارات  المينــاءات  تزيــن  كمــا 

وعقارب فضية.

إصدار األسطورة من إبرهارد آند كو
قامت دار الســاعات السويســرية 
“إبرهارد أند كو”، بكشف النقاب 
عن إصدار “تازيــو نوفوالري” 
الجديد، الذي يحمل نفس االســم، 
ويكــرم بطل ســباق الســيارات، 
الذي ســيطر على العقود بين عام 
1920 وأواخــــر األربعينيـــات، 

نوفوالري.
يشــار إلــى ان إصــدار “تازيــو 
نوفوالري” الجديد واألنيق، يُجسد 

الشخصية الرياضية الناجحة.

ساعة بلوتوث ذكية
أطلقت دار السالعات اليابانية 
“سيتيزن” ســاعة ذكية تعمل 
بالبلوتوث لعشــاق العالمة في 

الشرق األوسط.
تتميز الساعة الجديدة بالتصميم 
األنيــق، الخطــوط المنحنيــة 
الســلســــلة، اللــــون األزرق 
اآلسر، الذي يتباين بشكل رائع 

مع العقارب واألرقام.
وتعد هــذه الســاعة المرتبطة 

بالهاتف الذكي عميالً ذكياً.

ميموري ريد إكلبس
أطلـقـــــت دار الســـــاعــات 
السويســرية “لويــس موانيه” 
إصدار “ميموري ريد إكلبس” 
المطــور. ويتميز هذا التصميم 
الذهــب  مــن  بعلبــة  الجديــد 
يدويــاً  محفــــورة  الــــوردي 
بالكامــل، بموضوع خســوف 
القمــر، حيــث يـــوازن هـــذا 
التصميــم بشــكل رائــع لون 
األزرق السائد للرسم النجمي 

الصغير الذي يزين الميناء.
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عالج للصداع النصفي يثبت فعاليته
طـّور باحثــون 
عالجـاً جديــداً 
لـلـصــــــــداع 
النصفـي، هــو 
مـــــــن  األول 
نوعــه منذ 20 
ســـنـة، يمكــن 
أن يـخـفـــــض 
الت  لحــــــــا ا

الشديدة التي يعاني منها مرضى استنفذوا جميع العالجات األخرى 
المتاحة. ودرس البحث األخير حاالت المرضى، األكثر صعوبة في 
العالج، ممن قاموا بتجربــة 4 أنواع مختلفة من العالجات الوقائية 

للسيطرة على هجمات الصداع النصفي.
وعانى المشــاركون من 9 حاالت صداع النصفي في الشــهر، في 
المتوسط، ولكن بعد الخضوع للعالج شهد أكثر من الثلث، انخفاض 

عدد الحاالت إلى النصف.
ويعمل هذا الدواء عن طريق استهداف وحجب جزيء مسؤول عن 

.)GGRP( األلم في الدماغ، يسمى الببتيد المتصل بالكالسيتونين

تطوير إنزيم “يأكل” البالستيك

معجون “سحري” يعيد بناء األسنان

قــال علماء في بريطانيا والواليات المتحدة األميركية، إنهم طوروا 
إنزيما “يأكل البالستيك” قد يساهم في محاربة التلوث في المستقبل. 
وبمقدور اإلنزيم هضم مادة تريفثاالت االثيلين المتعدد، وهو شــكل 
من أشكال البالستيك مستخدم حاليا في ماليين األطنان من العبوات 
البالســتيكية. واكتشــف باحثون من جامعة بورتسموث البريطانية 
ومعمــل الطاقة المتجــددة الوطني التابع لــوزارة الطاقة األميركية 
اإلنزيــم خالل فحص بنية إنزيم طبيعــي يعتقد أنه تطور في مركز 

لتدوير المخلفات في اليابان.

يعمل علماء من جامعة واشــنطن تحت إشراف البروفيسور محمد 
ســاريكايا، على ابتكار معجون أســنان فريــد بخصائص مميزة. 
وإلنتاج المعجون، ينوي العلماء استخدام سالسل الحمض النووي 
القصيــرة “بيبتيــدات”، والتــي يتــم الحصول عليها مــن بروتين 
أميلوغينيــن Amelogenin الذي يلعب الدور الرئيس في تكوين 

مينا األسنان.
ومــن المفترض أن تصبح هذه التكنولوجيا بمثابة العملية الطبيعية 
لتكوين األســنان، حيث أنه كنتيجة الستخدام هذه الطريقة، يستعيد 

السن من جلسة واحدة بين 10 - 50 ميكرومترا من سمك المينا.

رصد أكبر انفجار كوني على اإلطالق!

رصد علماء الفلك بدايات صاعقة كونية ضخمة قد تكون ســاهمت 
بتشــكل مجرة ضخمة، وذلك باستخدام أقوى التلسكوبات في العالم 
بدقة 90 % من األجســام المرصودة. ووجد العلماء انفجاراً مجرداً 
يُعرف باســم protocluster، على بعد 12.4 مليار ســنة ضوئية، 
حيث بدأ الضــوء الناتج بالتحرك باتجــاه األرض عندما كان عمر 
الكون 1.4 مليار ســنة فقط. وتشير الحسابات إلى أنه بحلول يومنا 
هذا، كان من الممكن أن يبتلع العنقود المجري مئات المجرات، كما 
يمكن أن تعادل كتلته ألف تريليون شمس، ما يجعل المجرة الناتجة 

أكبر كائن معروف في الكون.
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أضاف المصري: “تتيح منصة التس��ويق الجديدة للش��ركات إمكانية الوصول إلى 
أكبر قاعدة بيانات للمهنيين في منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا، واستخدام 
أدوات فعّالة لتسويق ثقافة عملها بطريقة تلبي توقعات الباحثين عن عمل، وبالتالي 

جذب أفضل الكفاءات”.

ميّزات جديدة وتحديث البيانات
وإلى جانب إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 31 مليون سيرة 
ذاتية، منها 100000 جديدة أو يتم تحديثها كل أس��بوع عل��ى موقع بيت.كوم، يمكن 
للشركات أيضاً التمتع بميّزات أخرى ووسائل بصرية تساعدها على تعزيز صورتها 
أمام الباحثين ع��ن عمل. ومع وجود أكث��ر من 30 أداة تصفية الس��تهداف الجمهور 
المناسب، ومجموعات محددة مس��بقاً من الكفاءات، إضافة إلى مجموعة من أدوات 
التسويق الفعّالة، يمكن للشركات التي تستخدم منصة التسويق إيجاد أفضل الكفاءات 

في المنطقة وأكثرها تناسباً مع وظائفها الشاغرة. 
وفي الواقع، تتيح منصة التسويق للشركات إمكانية استهداف جمهور معين من خالل 
اإلعالنات المصمم��ة خصيًصا لهذا الغرض، إضافة إلى عرض اس��م الش��ركة في 
أماكن مميزة، كما تمّكنهم من إنش��اء رس��ائل بريدية مخصص��ة وتحديد عدد مرات 
ظهور اإلع��الن، إضافة إلى العديد م��ن الميزات األخرى. حيث س��يتمكن أصحاب 
العمل من تسويق اسم شركتهم وثقافة عملها، وتس��ليط الضوء على أبرز مشاريعها 
مجموعة معينة من األشخاص.وآخر أخبارها وموظفيها الحاليين عبر منصة متكاملة مصممة خصيصاً الستهداف 

منصة تسويق بيت.كوم لتعزيز التوظيف في المنطقة   

أخالقيات العمل وثقافة الشركة
ووفقاً الس��تطالع قام به الموقع ف��ي 2017 تحت 
عنوان “م��كان العم��ل المثالي في منطقة الش��رق 
األوسط وشمال أفريقيا”، برزت “أخالقيات العمل 
الجيدة” و“ثقافة الشركة الودية” كأهم العوامل التي 
تجذب الباحثين عن وظائف وتشّجعهم على العمل 
في شركة ما. ومن المثير لالنتباه، يعتقد اثنان فقط 
من كل خمس��ة باحثين ع��ن عمل أنه من الس��هل 
الوصول إلى معلومات تتعلق بثقافة الشركة وبيئة 

عملها عند التقدم لوظائفها الشاغرة.
وتعليق��اً عل��ى ذلك، ق��ال نائ��ب الرئي��س لحلول 
التوظيف، س��هيل المص��ري، “إن إطالق منصة 
التس��ويق الجديدة هو بمثابة نقطة تحول رئيس��ية 
في مجال التوظيف عبر اإلنترنت، حيث ستساعد 
الشركات في تسويق نفس��ها كأفضل مكان للعمل 
وجذب أفضل الكف��اءات، وبالتال��ي تعزيز عملية 
التوظيف. وقد أشار االستبيان األخير حول مكان 
العمل المثالي إل��ى أن الباحثين عن عمل أصبحوا 
يهتمون بالحص��ول عل��ى مزيد م��ن المعلومات 
حول الش��ركات التي ق��د يعمل��ون لديه��ا وثقافة 

عملها.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، أصبح��ت الش��ركات اليوم 
تحتاج لج��ذب مجموعة من المتابعين عبر ش��بكة 
اإلنترن��ت الختي��ار أفض��ل الكف��اءات لوظائفها 

الشاغرة وتلبية احتياجاتها”.

قصص نجاح الموظفين
ووفق��اً الس��تبيان م��كان العم��ل المثال��ي، تعتب��ر 
الصفحات اإللكترونية للش��ركات التي تس��تهدف 
الباحثين ع��ن عمل أفضل وس��يلة لتس��ويق ثقافة 
الش��ركة. وبالنس��بة للمعلومات التي تهم الباحثين 
عن عمل، ب��رزت “المزايا التي تقدمها الش��ركة” 
و“قصص نجاح الموظفين وآرائهم” كأهم العوامل 

التي تشّجع الموظفين على االنضمام إلى الشركة.

صممت  التي  الجديدة  منصته  إطالق  عن  األوسط،  الشرق  في  للوظائف  موقع  أكبر  بيت.كوم،  موقع  أعلن 
خصيصاً لمساعدة الشركات من كل األحجام والقطاعات والبلدان على تسويق نفسها كأفضل مكان للعمل 
أمام الباحثين عن وظائف في المنطقة. وستساعد المنصة في تلبية االحتياجات المتزايدة للشركات عبر جذب 
المرشحين األكثر تناسباً مع وظائفها الشاغرة، وتسليط الضوء على رسالتها ورؤيتها، إضافة إلى تسويق 

نفسها كأفضل مكان للعمل، والتواصل بسهولة مع المرشحين.
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أن “عملية البرلمان” تش��ّكل أحد األع��راض الناجمة ع��ن التوترات 
المتواصلة في الشرق األوسط وش��مال إفريقيا، مشيراً إلى تزايد لجوء 
المهاجمي��ن اإللكترونيين إلى تقنيات أكثر تط��وراً وذكاًء في هجماتهم 
“التي ال يبدو أنها س��تتوقف أو تتباطأ قريباً”، على ح��دّ قوله. أضاف: 
“يجب أن تقوم الفئات المس��تهدفة ف��ي حملة الهجوم هذه م��ن األفراد 
والمنظمات برفع مس��تويات االس��تعداد األمني اإللكترون��ي من أجل 

التخفيف من وطأة مثل هذه الهجمات في المستقبل”.
وينصح الخبراء في شركة كاسبرس��كي الب، المؤسسات والشركات 
بإبداء اهتمام خاص واتخ��اذ إجراءات إضافي��ة للحيلولة دون وقوعها 

ضحية لمثل هذه الهجمات، وذلك يشمل:
• تدريب الموظفين ليكونوا قادرين على تمييز كل من رس��ائل التصيد 
الموّجه اإللكترونية وروابط التصيد عبر البريد اإللكتروني من غيرها 

من الرسائل العادية.
• ع��دم االكتفاء باس��تخدام حل��ول أمن النق��اط الطرفي��ة ذات الكفاءة 
العالية، وإنما اعتماد تركيبة م��ن الحماية المتخصصة ضد التهديدات 
 ،Threat Management and Defence  المتقدمة، مث��ل الح��ل
القادر عل��ى اصطياد الهجم��ات عن طري��ق تحليل حاالت الش��ذوذ 

الشبكي.
توظيف أساليب لمنع التهديدات الداخلية.• اتباع قواعد صارمة تكفل الحيلولة دون تسّرب البيانات واللجوء إلى 

قواعد لمواجهة “عملية البرلمان” للتجسس اإللكتروني

تهديد جديد
ويعتقد خبراء “كاسبرس��كي الب” أن “عملية البرلم��ان” تمثل تهديداً 
جديداً ذا دوافع جيوسياسية تتمتع الجهة التي تقف وراءه بقدر كبير من 
النشاط والمهارة، فضالً عن القدرة للوصول إلى قاعدة بيانات مفصلة 
تش��مل جهات تضّم كيانات مرموقة في جميع أنحاء العالم وأفراداً في 
مواقع حساسة، ال س��يما من غير المدربين. وشملت قائمة ضحايا هذه 
الهجمات مؤسس��ات حكومية وشخصيات سياس��ية وهيئات عسكرية 
ووكاالت اس��تخبارات، ع��الوة على وس��ائل إعالم ومراك��ز أبحاث 
ومؤسسات أولمبية وشركات كبيرة. واس��تناداً إلى النتائج التي حصل 
عليها خبراء “كاسبرسكي الب”، فقد تسلل المهاجمون إلى ضحاياهم 
مس��تخدمين برمجية خبيثة تتي��ح لهم محط��ة للتحّكم عن بُع��د بموّجه 
األوامر التنفيذية CMD أو محّرك أتمت��ة األوامر PowerShell من 
أجل تمكينهم من تنفيذ أي نص��وص أو أوامر برمجية والحصول على 
 .http النتيجة من خالل طلبات تتم عبر بروتوكول نق��ل النص الفائق
وقد حِرص منفذو الهجمات بشدة على إبقاء نشاطهم بعيداً عن الرصد 

واستخدموا لذلك تقنيات للتحقق من أجهزة الضحايا قبل التسلل إليها.
تجدر اإلشارة إلى أن منتجات “كاسبرس��كي الب” تنجح في اكتشاف 

الهجمات التي تتم باستخدام هذه التقنيات وتمنعها.
ً تقنيات أكثر تطورا

واعتبر أمين حاسبيني، وهو باحث أمني أول لدى “كاسبرسكي الب”، 

كشف خبراء عاملون لدى “كاسبرسكي الب” عن حملة للتجسس اإللكتروني تستهدف مؤسسات وشركات 
مرموقة من كل أنحاء العالم. وتنشط الحملة المسّماة Operation Parliament (عملية البرلمان)، والتي تترّكز هجماتها 
على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، منذ عام 2017، واستهدفت جهات تشريعية وتنفيذية وقضائية عليا، 
ضّمت على سبيل المثال ال الحصر، جهات حكومية وخاصة بارزة في بلدان بينها دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

المملكة العربية السعودية، األردن، فلسطين، مصر، الكويت، قطر، العراق، لبنان، سلطنة ُعمان، جيبوتي والصومال.



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2018

ويندوز 10 يتيح الوضع الليلي للملفات

متصفح جديد لـ“أمازون”

 أضاف����ت ش������ركة “مايكروس����وف��ت”، مي��زة الوضع الليلي 
لتطبي��ق “File Explorer” عل��ى نظ��ام التش��غيل “وين��دوز 
10”، ويمك��ن تفعيل الم�ي����زة من خالل تنزي�ل آخ�ر نس������خ�ة 
م��ن “وين�دوز 10” ضمن تحدي��ث “Redstone 5”، والتي من 
المنتظ��ر أن تتوف��ر الحقاً ضم��ن التحديث الرئيس��ي الكبير لكافة 

مستخدمي “ويندوز”.
ويمكن للمس��تخدمين تفعي��ل الوضع الليلي من خ��الل اإلعدادات 
الخاصة بمدير الملفات، األمر الذي يجعل عملية استخدام التطبيق 

في ساعات الليل المتأخرة أمراً غير مرهق.

 ”Android“ كش��فت “أمازون” عن متصفح ويب جديد لنظ��ام
يدع��ى “Internet”، ليكون متصفحاً أساس��ياً للهواتف منخفضة 

المواصفات.
وس��يكون المتصفح الجديد قابالً للتثبي��ت على األجهزة التي تعمل 
بنس��خة “Android” لوليبوب 5.0 أو أعل��ى، وهو متوفر حالياً 
 ”Android“ في الس��وق الهندية فقط، التي تحظى فيه��ا هواتف
منخفضة التكلفة بش��عبية كبيرة، ومن المحتمل وصوله إلى أسواق 

أخرى في األشهر القادمة.

تفاهم سعودي مع “كاسبرسكي”

“تاكسي ريم” الذكي في بغداد

وقع االتحاد الس��عودي 
لألم��ن الس�����ي�ب�ران�ي 
والبرمجة، مذكرة تفاهم 
مع ش��ركة كاسبرسكي 
الب، س��عياً من االتحاد 
البني���ة  أم���ن  لزي���ادة 
التحتية. ووق�ع المذك�رة 

نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد عبد هللا بن ش��رف الغامدي، ومن 
جانب “كاسبرس��كي الب” أمير كنعان. وتهدف المذكرة إلى إنشاء 
وتعزي��ز الجهود المش��تركة المتعلقة باألمن الس��يبراني والبرمجة 

والخدمات واالستشارات والمنتجات والتدريبات التقنية.

أع�ل�ن����ت 
ك�ة  ش�����ر
“الغلوان” 
العراق�ي��ة 
عن إطالق 
ت�ط�ب�ي���ق 
م�����ة  خ��د
لتاكس���ي  ا

الذك��ي ف��ي العراق “تاكس��ي ري��م” )Taxi Reem(، في خطوة 
جديدة من ش��أنها تقديم خدمات تاكس��ي ذكية عب��ر تطبيقات ذكية 

تتوافق مع متطلبات السوق العراقي.

الروبوتات تلغي ماليين الوظائف
توقّ��ع تقري��ر ص��ادر ع��ن معه��د 
ماكين��زي أن يؤدي تس��ارع وتيرة 
األتمت��ة وانتش��ار الروبوت��ات إلى 
إلغاء 495 مليون وظيفة في 6 دول 
رئيس��ية في العالم، مش��يراً إلى أن 
زيادة اإلنتاجي��ة والنمو االقتصادي 
ستخفف من تأثير فقدان تلك الوظائف 

ف��ي حين قد يكون الحفاظ على وظيف��ة ثابتة من أكبر التحديات التي 
تواجه البشر في اقتصاد الخدمات المستقلة أو اقتصاد األعمال الحرة 
gig economy، أو الوظائف الحرة التي يجري إس��نادها وتسليمها 

عبر سوق رقمية من دون إبرام عقود عمل طويلة األجل.
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متجر “دبي ستور” اإللكترونيتحالف لخدمات “األمن السيبراني”
وق���ع�������ت 
ك���ل م������ن 
“اتصاالت”، 
“س���ينغتل”، 
“س������وف�ت 
ب�ان���������ك” 
و“تيلفونيك�ا” 
اتف�اق��ي�������ة 

إلنش��اء أول تحال��ف عالم��ي لألم��ن االلكتروني من أج��ل تزويد 
الش����ركات بمحفظة ش���املة من خدمات األمن الس�يبراني، حيث 
يجم��ع كبار مزودي خدمات األم��ن اإللكتروني في العالم، والذي 
س��يضم أكثر من 1,2 مليار مش��ترك من أكثر م��ن 60 دولة عبر 
آس��يا والمحيط اله��ادئ وأوروبا والش��رق األوس��ط، إضافة إلى 
األميركيتي��ن، وذلك به����دف تعزي��ز التع��اون واالس�����تفادة من 
الموارد والقدرات المش����تركة لحماية الش�����ركات من المخاطر 
األمني��ة المحتملة في ظ��ل التعقي��دات التي تش����ه�ده�ا بيئة أم�ن 
المعلومات العالمي، فضالً عن االس�����تفادة من خبرات األعضاء 

المتنوعة.

ع�ل�ن�������ت  أ
“ديجيت�����ال 
إكونوم�����ي 
سوليوشينز” 
الش������رك�ة 
المس����اهمة 
بين إماراتك 
ودائ�������رة 
لتنمي������ة  ا
االقتصادية 

ف��ي دب��ي، عن إطالقه��ا متجر دب��ي اإللكتروني “دبي س��تور”، 
وهو أول س��وق عب��ر اإلنترنت يركز على المؤسس��ات الصغيرة 

والمتوسطة والمشاريع المنزلية )التجار اإللكترونيين(.
ويتمت��ع المتجر الجديد بمفه��وم وتصميم فريدين، ويركز بش��كل 
رئيس��ي على تعزيز أعمال الش��ركات من خالل تزويدها بمنصة 
تج���ارة إلكتروني��ة لبي��ع منتجاتها مع انع��دام أي منافس����ة بينها 
وبي��ن البائعين، كون “دبي س��تور” ال يمتل��ك أو يبيع أي منتجات 

خاصة به.

FBI توجه اتهامات لـ“بالك بيري”إطالق تطبيق BYHOURS في المنطقة

 BYHOURS عن إطالق منصة BYHOURS  أعلنت ش��ركة
في الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا، لحجز الفنادق عبر اإلنترنت 
لفترات زمنية قصيرة تبلغ 3 و6 و12 ساعة. ويعتبر التطبيق األول 
والوحي��د من نوعه في العالم الذي يوف��ر إقامات قصيرة بأكثر من 
3000 فن��دق ف��ي جميع أنحاء أوروبا وأميركا والش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا. وقد طرحت الش��ركة نموذجاً مذهالً، حيث يمكن 
للعم��الء تحدي��د وقت الوصول والمغ��ادرة في الفن��دق والدفع فقط 

لساعات تواجدهم فيه.

أصدر مكت�ب 
التحقيق�����ات 
الفي�درال����ي 
FBI، الئح�ة 
اتهام لرئي��س 
تشفير  شركة 
ك  ب��������ال “
ب��ي�������ري” 

ومعاوني��ه األربعة وبينهم يونس نصري موزع الش��ركة في دبي، 
بع��د بيعه��م 20  ألف هات��ف لعصابات المخدرات كي يس��تخدموا 
تش��فيرا لهواتف BlackBerry. ووجه عمالء FBI خالل محكمة 
في كاليفورنيا، االتهام لرئيس ش��ركة “فانتوم سيكيور” التي قدمت 
حماي��ة لهوات��ف BlackBerry الس��تخدامها من قب��ل عصابات 
مكس��يكية. وكش��فت وثائق المحكم��ة أن “فانت��وم”، حققت عوائد 
تقدر ب�80 مليون دوالر س��نوياً وربحت ماليين الدوالرات من بيع 
هواتف BlackBerry، والتي تم إلغاء المكالمات والرسائل النصية 
وتشفير نظام المراسلة فيها وإزالة كاميراتها ونظام GPS وتم قفلها 

باستخدام قنوات الرسائل المشفرة.
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Google مبادرة “مهارات” من

أطلق��ت Google مبادرة “مه��ارات”، وهو برنام��ج يهدف لبناء 
المهارات الرقمية لدى األفراد في منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 
إفريقي��ا، ومس��اعدتهم على التقدّم في مس��يرتهم المهني��ة وتطوير 
أعماله��م. ويرتكز البرنام��ج على مجموعة من جلس��ات التدريب 
المباش��رة واإللكتروني��ة من أج��ل توفي��ر دروس وأدوات تدريب 

مجانية لتنمية المهارات الرقمية.
كما توفّر المنّصة المتاحة 100 درس حول 26 موضوعاً أساس��ياً 
في مجال التس��ويق الرقمي، وتقدّم Google للمتدّربين شهادة بعد 

إكمال البرنامج والذي يستغرق حوالى 9 ساعات.

رابطة وطنية ألمن المعلومات الدولي

أعلن��ت وزارة الخارجية الروس��ية عن “تأس��يس الرابطة الوطنية 
ألم��ن المعلوم��ات الدولي الت��ي تضم مجموعة من كب��ار الباحثين 

والمتخصصيين والخبراء المعروفين في مجال أمن المعلومات”.
واش��ارت الوزارة، في بي��ان لها، الى أن “الهدف م��ن إقامة هذه 
الرابطة هو المساعدة في تنفيذ سياسة الدولة لدعم أمن المعلومات 
الدولي والدفع بالمبادرات الروس��ية في هذا الشأن”، الفتةً الى أن 
“هذه الجمعية تعتزم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في روسيا 
وفي الخارج وش��رح لهم األحكام األساس��ية لسياسة الحكومة في 

هذا المجال”.

أول بطاقة دفع بيومترية لـ“فيزا”
أعلن�ت ش�����ركة 
الرائ�دة  جيمالت��و 
ف����ي األم�������ان 
 ، ق��م�������ي ل��ر ا
وش���ركة زوايب 
للتكن�ول�وج�ي�����ا 
البيومتري�ة، ع��ن 
ش����راكتهما م��ع 

“أريبا”، ش��ركة التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الدفع في الش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا، مع دعم من Unilux Card، بهدف إطالق 
أول بطاقة دفع فيزا بيومترية تجريبية مزدوجة الواجهة وال تحتاج 
إلى بطارية. والهدف من هذه البطاقة هو اس��تبدال الرمز السري أو 
التوقيع بطريقة أكثر أمان��اً وراحة، وهي بصمة اإلصبع للتأكد من 
هوي��ة صاحب البطاقة خالل إجراء عمليات الش��راء. وقال المدير 
التنفيذي لشركة أريبا، ماهر ميقاتي: إن “أريبا” تسعى لالستثمار في 
مشاريع جديدة تؤّمن حلول دفع أفضل وأكثر أماناً، فتؤّمن تكنولوجيا 
البصمة التي تؤكد هوية صاحب البطاقة عمليات دفع أسرع، أسهل، 

وأكثر أماناً، مقارنة مع الرموز السرية التقليدية.

كابل يربط بين آسيا وأوستراليا

 ،JGA تعت��زم “غوغل”  َمد كابل إنترنت بحري جديد يحمل اس��م
يصل بين أوس��تراليا وجنوب ش��رق آس��يا، حيث سيمتد من اليابان 
إل��ى جزيرة غوام الواقعة غ��رب المحيط الهادئ، ومنها ليصل إلى 
مدينة سيدني األوسترالية. وكشفت “غوغل” عن طول الكابل الذي 
س��يصل إلى 9500 كيلومتر، ومن المفترض االنتهاء منه في عام 
2019. وس��يتصل الكابل الجديد مع الكابل الحالي الواقع في هونغ 
كونغ وسنغافورة وأوستراليا لبناء حلقة تُغطي منطقة آسيا والمحيط 
اله��ادئ، وس��يوفر اتصال إنترن��ت أفضل في 5 مناط��ق تتاح بها 

خدمات “غوغل” السحابية في آسيا وأوستراليا.
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“فودافون” و“نوكيا” إلى القمر“نيسان ليف” تنير “نامي” اليابانية

أبرمت “نيس��ان” وش��ركة Energy Corporation 4R التابعة 
له��ا، اتفاقاً مع بلدية مدينة نامي اليابانية لتركيب أعمدة إنارة جديدة 
للشوارع تعمل عن طريق مصدر طاقة مختلط يضم األلواح الشمسية 

والبطاريات المستعملة من سيارات نيسان “ليف” الكهربائية.
ويعم��د المش��روع، الذي يحمل عن��وان “ذا ريب��ورن اليت”، إلى 
توفي��ر اإلن��ارة العامة لس��كان مدينة نامي ضمن الجه��ود المبذولة 
إلعادة إعمار المدينة بعد الزلزال وتس��ونامي التي تعرضت له عام 
2011. وتعمل أعمدة اإلنارة هذه خارج نطاق شبكة الطاقة الرئيسية 

بالكامل، وال تتطلب أي كابالت توصيل أو منافذ كهربائية.

تتعاون شركتا “فودافون” و“نوكيا” مع مجموعة من العلماء لوضع 
أول ش��بكة للهواتف الجوالة على القمر، في ما يقولون إنها ستكون 
أول بعثة ممولة بش��كل خاص، والت��ي كان من المخطط في البداية 

إطالقها هذا العام لكن تم إرجاؤها إلى 2019.
ومن بين كبار الشركاء اآلخرين في هذه المهمة، صانعة السيارات 
“أودي”، ووفق��اً للخطة الموضوعة، فإن صاروخ “فالكون 9” من 
“سبيس إكس” سيحمل مسبارين ومركبة للهبوط على سطح القمر 

من إنتاج الشركة األلمانية.

“ويب أو إس” ... منصة تشغيل عالمية“عين النسر” لمراقبة المركبات

طرحت “إف إم إس تك” كاميرا “عين النس��ر” الذكية، التي توفر 
أول تكامل من نوعه في سلطنة ُعمان لكاميرات المراقبة لمقصورة 
القي��ادة مع برمجي��ات أجهزة االتص��ال الالس��لكية “تيليماتكس”، 
بهدف تحقيق أعلى مس��تويات األمن والسالمة ألساطيل المركبات. 
وتتألف التقنية الجديدة من كاميرتين ذكيتين، إحداها ترصد الطريق 
واألخرى ترصد الس��ائق، وترتبط كالهم��ا بنظام المراقبة الداخلية 
للمركب��ات. وتوفر الكاميرا الداخلية قدرات غير مس��بوقة بما فيها 
تسجيل فيديو عالي الجودة والبث المباشر، والحصول على لقطات 
خاص��ة للتحق��ق من هوية الس��ائق وتس��جيل مخالفات��ه، باإلضافة 

إلمكانية عرض وحفظ كل ما سبق.

ف��ي إطار جه��ود “LG إلكترونيكس” لجعل نظ��ام “ويب أو إس” 
متاحاً بصورة أكبر للمستهلكين والقطاعات المختلفة، وقعت الشركة 
مذكرة تفاهم مع هيئة حكومية اتحادية كورية لتطبيق رؤيتها المتعلقة 
بالمنصة المفتوحة والشراكة المفتوحة واالتصال المفتوح. وبموجب 
االتفاقية، ستطلب LG مقترحات لنماذج أعمال جديدة يستخدم فيها 
نظام “ويب أو إس” من المئات من الش��ركات الناشئة التي أوصت 
به��ا الوكال��ة الوطنية الكوري��ة لتعزيز صناعة تقني��ة المعلومات، 
واختيار مجموعة منها بناء على أنسب تلك المقترحات للتطبيق لتقدم 
لها الدعم اللوجستي والتقني مع تحويل تلك األفكار لمنتجات تجارية 

وتسويقها في المرحلة النهائية.
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هاتفان جديدان من “هواوي”

 HUAWEI P20 أعلن����ت مجموع���ة ه���واوي ع����ن هاتف�ي
وHUAWEI P20 Pro، ف��ي حف��ل خاص بالعاصمة الفرنس��ية 
باريس، حيث يتمت��ع هاتف P20 Pro بكاميرا ثالثية نوع “اليكا” 
تمتاز بخاصية التقريب الهجين، باإلضافة إلى مزايا مبتكرة للتصوير 
الفوتوغراف��ي، وتصميم إبداعي من دون حواف تقريباً، وأداء فائق 
يرتكز على وحدة المعالجة العصبية NPU ومعالج “كيرين 970” 
فائق القوة. أما P20 فيرتكز على اإلمكانات المتميزة لسابقه، ومزود 
بكاميرا اليكا مزدوجة بدقة 12 ميغابكس��ل، وعدس��ة أحادية اللون 
بدقة 20 ميغابكسل، مما يعزز قدرة الهاتف على التقاط صور عالية 

الجودة في ظروف اإلضاءة المنخفضة.

دمج العالم المادي مع الرقمي

كش��فت “مايكروسوفت” عن مشروعها الجديد المسمى “مشروع 
زنجب��ار” )Project Zanzibar(، لدمج العالم المادي مع العالم 
الرقم��ي، والذي يحتمل أن يكون المحاولة األكثر إثارة حتى اآلن، 
وذلك باالس��تعانة بحصيرة مرنة ومحمولة مزودة بأحدث التقنيات 

.NFC المدمجة تأتي مع وظيفة االتصال ذو المدى القريب
وقال فريق البحث المتخصص بالمشروع: “لقد بدأنا بفكرة بسيطة، 
ماذا لو تمكنا من طمس الفجوة بين العالمين المادي والرقمي، ماذا 
ل��و كان بإمكانن��ا اللعب باأللعاب والبطاقات، بينما تش��اهد أفعالك 

تنبض بالحياة على الشاشة”.

تقنية جديدة تجعل الجدران ذكية
ط�ور باحث��ون 
ف��ي جام�ع����ة 
ك�ارن�ي��غ�����ي 
ميل��ون تقني���ة 
تجعل الج�دران 
ذكي�ة، اطلق���وا 

عليها اسم Wall++، والتي تسمح للمستخدمين التحكم في منازلهم 
ببضع ضغطات على الحائط، بتكلفة 20 دوالراً لكل متر. إذ توصل 
الباحثون إلى أن بإمكانهم استخدام دهان موصالت ولوحة استشعار 
مخصصة لتحويل الجدران إلى لوحة تعمل باللمس، يمكنها استشعار 

اإلشارات المختلفة.

أول طريق كهربائي لشحن السيارات
ف��ت��ت��ح����ت  ا
الس����وي��د أول 
امتداد للطري�ق 
الكه�رب�ائ�����ي 
ال�ذي يس����م�ح 
لس�يارات النقل 
بالش��ح�ن أثناء 

س��يرها على الطريق بحلول عام 2030، إذ يعد الطريق الذي يبلغ 
طوله 2 كيلومتر بين مطار س��توكهولم والموقع اللوجيستي، جزءاً 
من خطة أكبر لتحويل 12400 ميل من الطرق الس��ريعة في البالد 

إلى أخرى كهربائية يمكنها شحن السيارات تلقائياً.

بوابة “كانون” اإللكترونية الجديدة
ش������������ن���ت  د
“كانون  ش���ركة 
الشرق األوسط”، 
ه�����ا  م�ت�ج������ر
اإللكت��رون������ي 
ي���������د  ل��ج���د ا

www.uaestore.canon-me.com ال��ذي سيس��هل من عملية 
استعراض وشراء حلول ومنتجات كانون ويجعلها أقرب للمستهلكين 
والعمالء في اإلمارات. وسيضم المتجر أكثر من  450 منتجاً، بدءاً 
من الكاميرات والطابعات والمعدات المكتبية والعدس��ات، وصوالً 

للمنتجات الرسمية والمعدات المنزلية واكسسوارات السفر.
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المؤكدة بأن أعداد المس��افرين ستصل إلى حوالي 
الضع��ف بحلول ع��ام 2036، فإن��ه يتوّجب على 
المطارات وش��ركات الطيران العمل على تطوير 
إج��راءات التحق��ق م��ن المس��افرين وف��ق أعلى 
مستوى ممكن من األمان والسرعة. ويتمثل األمر 
اإليجابي بالنس��بة لش��ركات الطيران والمطارات 
والهيئات الحكومية المتنوعة المعنية بإدارة الهوية 

السمات الحيوية (البيومترية) لتجربة سفر آمن

أظهرت نتائج تقرير “السمات الحيوية (البيومترية) تقدم تجربة سفر أفضل: ثورة في التعرف والتحقق من 
هوية المسافرين”، الصادر عن شركة “سيتا” المتخصصة في تكنولوجيا معلومات قطاع النقل الجوي، أن 
المطارات وشركات الطيران باتا يعتمدان على تقنيات السمات الحيوية (البيومترية) في التعرف والتحقق 
من هوية المسافرين، وذلك إلنهاء إجراءات السفر بطريقة سريعة وآمنة، استجابًة إلى الزيادة المستمرة في 

أعداد المسافرين التي يشهدها قطاع النقل الجوي.

ويبين التقرير األثر الذي سيتيحه استخدام 
ه��ذه التقني��ات ف��ي التحق��ق م��ن هويات 
المس��افرين في تحس��ين عملي��ات الخدمة 
الذاتية في المطارات على مستوى السرعة 
واألمان، خاصة م��ع التوقعات بتضاعف 
عدد المسافرين ليبلغ 7.8 مليارات بحلول 

عام 2036.

االستثمار في حلول التعرف
ومع ب��دء المطارات وش��ركات الطيران 
م��ن  مختلف��ة  أش��كال  ف��ي  باالس��تثمار 
تقني��ات الس��مات الحيوي��ة )البيومترية(، 
يستعرض تقرير “سيتا” البرامج المبتكرة 
والمس��تخدمة ف��ي التع��رف والتحقق من 
الهوي��ة التي بدأت منذ اآلن بإحداث تحول 
ج��ذري على مس��توى تجربة الس��فر، إذ 
أن من المتوقع أنها س��تصبح أكثر شيوعاً 
على مس��توى العالم في المس��تقبل، حيث 
تخط��ط 63 % م��ن المط��ارات و43 % 
من شركات الطيران االستثمار في حلول 
التعرف والتحقق من الهوية عبر السمات 
الحيوي��ة )البيومتري��ة( خ��ال الس��نوات 

الثاث المقبلة.
وأك��د مدي��ر قس��م االبت��كار والتخطي��ط 
االستراتيجي لدى “س��يتا” شون فاريل، 
أن عل��ى القطاع��ات العامل��ة ف��ي النقل 
الجوي التأكد من صحة هوية المسافرين 
وأنه��م يحملون وثائق الس��فر الصحيحة، 
األم��ر ال��ذي يش��كل عنصراً أساس��ياً ال 
يمك��ن االس��تغناء عن��ه في س��بيل تأمين 

عملية السفر. 

تقبل واسع للـ “بيومتري”
وأش��ار فاريل إلى أنه في ظ��ل التوقعات 

والوثائق الش��خصية، باإلقب��ال الكبير من 
قبل المسافرين الستخدام هذه التقنية، حيث 
إن أكث��ر من 75 % م��ن الهواتف الذكية 
س��تكون مزودة بحساسات بصمة اإلصبع 
بحلول ع��ام 2020. ويمك��ن رؤية التقبل 
ذاته ل��دى المس��افرين أيض��اً، حيث يفيد 
التقرير بأن أغلبية المس��افرين مستعدون 
الس��تخدام الس��مات الحيوية )البيومترية( 

خال رحاتهم الجوية المقبلة.

سرعة في العبور
أضاف فاريل: يستخدم المسافرون السمات 
الحيوية )البيومترية( ويريدونها، وأفضل 
طريق��ة لش��ركات الطي��ران والمطارات 
لتحقيق ذلك، هي في استخدام التكنولوجيا 
الت��ي تتكام��ل وتندمج بش��كل س��هل مع 
البنية التحتية الحالي��ة، من أجهزة الخدمة 
الذاتية وأجهزة تس��ليم األمتعة إلى بوابات 
المغادرة اإللكترونية، وبالتحول إلى نظام 
الرمز الموّحد )Single Token( للتعرف 
والتحقق من الهوية يستخدم فيه المسافرين 
بكل بساطة السمات الحيوية )البيومترية( 
مثل التعرف على الوجه في كل مرحلة من 
مراحل إجراءات السفر، فإن ذلك سيسرع 
من عملية عبور المسافرين خال المطار.
ويؤك��د التقرير ضرورة توصل ش��ركات 
الطي��ران والمطارات إل��ى إجماع عالمي 
حول آلية حل المشاكل المتعلقة بإدارة الهوية 
ووثائق الس��فر للمس��افرين لتك��ون جزءاً 
أساسياً من الجيل الجديد من أنظمة الخدمة 
الذاتي��ة، فضاً عن تضافر الجهود بين كل 
الجهات المعنية في سبيل استغال التقنيات 
وتجعل منها أكثر سرعة وأماناً.الحديثة التي من شأنها أن تحسن العمليات 

ضرورة التوصل

إلى إجماع عالمي

حول آلية

حل المشاكل

المتعلقة

بإدارة الهوية

ووثائق السفر
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استئناف الطيران بين مصر وروسيا
استأنفت شركة 
مصر للطيران 
رحالتهــا إلــى 
روســــيـا مــن 
مطـار القاهـرة 
الدولــي بـعـــد 

توقــف دام ألكثر من عامين ونصف العام. وذكرت وزارة الطيران 
المصرية في بيان أنها ستسير 3 رحالت أسبوعياً إلى موسكو.

من جهتها، اســتأنفت الخوط الجوية الروســية آيروفلوت، رحالتها 
إلى مصر، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، في مؤشــر على قرب 

عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية.

طائرات “ماكس 8” لـ“فالي دبي”
الرئيس  نائــب  قــال 
للعمليــات التجاريــة 
فــي “فــالي دبي”، 
جيهــون أفنــدي، أن 
الشــركة ستتســلم 7 
طائرات مــن طراز 

“737 ماكــس 8” خالل عام 2018. وأشــار إلــى أنه لم يتم تعيين 
الوجهــات التي ستســتخدمها الطائــرات حتى اآلن، مبينــاً أن هذه 
الطائرات ســتكون أكثــر كفاءة للوقود، وأكثر فعاليــة، ولديها قدرة 
على التحليق لمســافات أطول. كما أوضح أن الشــركة لديها خطط 

جديدة إلضافة وجهات جديدة في السوق األوروبية.

مقاعد جديدة لـA320 من “لوفتهانزا”
أطلقت مجموعة لوفتهانزا، 
التــي تضــم “لوفتهانــزا” 
و“ســــويـــس ايرالينــز” 
والخطوط الجوية النمساوية 
مقاعــد جديــدة لرحالتهــا 
القصيــرة والطويلــة على 
متــن طائــرات “ايرباص 
بتنجيــد  تتميــز   ،”A320

مريح يســاعد على توزيع الضغط بشكل متوازن، لتمنح المسافرين 
شــعوراً غير مسبوق بالراحة. ليس فقط أثناء الرحلة، بل أثناء سير 

الطائرة على أرض المطار أو اإلقالع والهبوط.

تعزيز  النقل بين السعودية والعراق

وقــع وزيــر النقــل العراقي كاظــم فنجــان الحمامي، مــع نظيره 
السعودي نبيل العامودي، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية 
للنقل الجوي لتعزيز المالحة بين البلدين، لتفعيل تســيير الرحالت 
الجويــة للنواقل الوطنية وشــركات الطيران األخــرى بين البلدين 

بشكل أكبر.
وتأتــي االتفاقية، في إطار انفتاح العاصمة العراقية بغداد مع دول 
العالــم، بمــا يخدم المصالــح االقتصادية والتجاريــة للبلد، وكذلك 
تســهيل إجراءات سفر المواطنين من أجل الدراسة والعالج وبقية 

المجاالت األخرى.

تأّلق الخطوط السريالنكية في برلين

فــازت الخطوط الجويــة الســــريالنكية، عضــــو تحالــف “ون 
ورلـــد” One World، بثالث جوائز في “غولدن ســـيتي غيـت 
2018”، وذلــك ضمــن حــدث “آي تي بي” ITB فــي العاصمة 

األلمانية برلين، أكبر معرض تجـاري للسياحة في العالم.
وشــهدت الدورة الـ18 لهــذه الجائزة تقييم لجنــة تحكيم تضم 40 
عضواً لـ157 مشــاركة أرســلتها أكثر مــن 30 دولة من مختلف 

انحاء العالم.

85



جديد طيران

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2018

تطوير منصة لسالمة أنظمة الطيران
طورت منظمة األمان والســالمة العالمية “يــو إل” منصة خاصة 
تضمن ســالمة أنظمة الطيران مــن دون طيار، المزودة ببطاريات 
الليثيوم-أيون، تلبية لالنتشار المتوقع لهذه األجهزة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا خالل العقد القادم.
ويوفر معيار “يــو إل3030” خط حماية أولي لألنظمة الكهربائية 
يخفــف من مخاطر تســببها بصدمــات كهربائية أو اشــتعالها، كما 
يوفر توقعاً عاماً بإمكانية االستخدام اآلمن لهذه األجهزة. وتستجيب 
المنظمة عن طريق هذا المعيار إلى االحتياج الملح لتخفيف المخاطر 
المحتملة التي قد تواجهها الشركات الناشطة في مجال انتاج بطاريات 

الليثيوم-أيون أو بيعها، كما يساهم في حماية المستهلكين.

تخارج أبوظبي لالستثمار من مطار االردن

أعلنــت “أبوظبي لالســتثمار” المتخصصة فــي إدارة األصول، 
تخارجها من حصتها البالغة 38 % في ائتالف “مجموعة المطار 
الدولــي”، التي تدير “مطار الملكــة علياء” باألردن. وبلغت قيمة 

صفقة التخارج 230 مليون دوالر.
يمثل قيام “أبوظبي لالســتثمار” ببيــع حصتها في االمتياز، جزءاً 
مــن صفقة ستشــهد أيضاً تخارج “نور” و“جــي آند بي” بالكامل 
من حصتيهما وتخارج “إدغو” جزئياً، بينما ســتقوم “غروب ايه 
دي بي” الفرنســية، التي تشغل 26 مطاراً حول العالم، برفع نسبة 

ملكيتها في “مجموعة المطار الدولي” إلى 51 %.

“فالي أمان” ... شركة خاصة في سورية
صادقت وزارة التجارة الداخلية على تأســيس شركة طيران “فالي 
أمان” الخاصة، التي يعود 90 % من أسهمها إلى نائب رئيس مجلس 
إدارة “أمان القابضة” خلدون الّزعبي، فيما النســبة المتبقية لرئيس 
مجلس إدارة “أمان دمشــق المســاهمة” التابعــة لـ“أمان القابضة” 
بشــار عاصي، هذا وتعتبر “فالي أمان” شــركة الطيران الخاصة 
الرابعة في سورية، حيث جاءت المصادقة على تأسيسها بعد إعالن 
وزارة النقل البدء بإجراءات الموافقة على ترخيص شركات طيران 
خاصة، موضحة أن قانوناً لتنظيم الطيران المدني وتحرير الطيران 

قيد اإلصدار القريب.

الصين سيدة األجواء الدولية

تفتتــح الصين أكبر مطــارات العالم عام 2019، بقدرة اســتيعابية 
تتخطى 100 مليون مســافر ســنوياً، ويتوقع أن تســيطر الناقالت 
العمالقة الثالث على حركة الطيران في مطار “داكسنغ” المنتظر، 
بغض النظر عن اعتراض شركات عالمية عدة على الدعم الحكومي 
الهائل لقطــاع الطيران في الصين. ولوحظ مؤخراً ازدياد كبير في 
أعداد المســافرين علــى الخطوط الصينية، متخطيــةً بذلك ناقالت 
الخليــج كطيران اإلمارات والخطوط الجوية القطرية. كما تســاعد 
الصين عوامل أخرى باعتبارها ثاني أكبر ســوق للنقل الداخلي بعد 
الواليــات المتحدة، حيث تجاوز عدد الركاب نصف مليار ســنوياً. 
وتتوقع الوكالة الدولية للطيران المدني )IATA( أن تصبح الصين 

السوق األولى عالمياً للطيران الداخلي، بحلول عام 2022.
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“اإلمارات للفضاء” توقع “خطاب نوايا”
وقــعـــــــــت 
ت  را إلمــــا ا
ممثلــة بوكالة 
اإلمــــــارات 
لـلـفـضـــــــاء 
ب  “خـطــــــا
نـوايـــــا” مـع 
كل من روسيا 
وكازاخســتان 

للتعاون في مجاالت الفضاء المختلفة، وإطالق مشــاريع مشــتركة 
لبحــث عدد مــن المبادرات التــي يمكــن تطبيقها، وآليــات التنفيذ 
المقترحة، ودور األطراف المعنية في كل منها وااللتزامات المترتبة 
عليها. وجرى توقيع االتفاقية في بايكونور- كازخستان، وذلك على 
هامش إطالق دفعة جديدة من رواد الفضاء خالل زيارة وفد رسمي 
من الوكالة برئاســة رئيــس مجلس إدارة وكالــة اإلمارات للفضاء 
أحمد عبدهللا بالهول الفالســي، الذي وقــع االتفاقية مع وزير الدفاع 
وصناعات الطيران الكازاخستاني بايبوت آتامكولوف، ومدير عام 

وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” إيغور كاماروف.

إيرباص تطور تصميم طائراتها الداخلي
أعلنت شــركة إيرباص عــن العديد من البرامــج لتطوير التصميم 
الداخلي في طائراتها، كان على رأســها الخاصية الجديدة لطائرات 
A380، وهــي “A380 كابين-فليكــس”، التــي تتمثــل في بإيجاد 
مساحة إضافية للمزيد من المقاعد، من خالل إمكانية إلغاء األبواب 
الثالثة في المقصورة العلويــة من دون التأثير على راحة ورفاهية 
المسافرين. وتسمح الخاصية الجديدة بإضافة نحو 11 مقعداً من الفئة 

االقتصادية المتميزة أو 7 مقاعد من درجة رجال األعمال.
ويمكن لشــركات الطيران تحقيق العائدات على األرباح خالل عام 

واحد من تنفيذ هذه الخاصية على الطائرات التي دخلت الخدمة.

... وتكمل اختبارات األجواء الحارة
أكملــت أولى طائرات إيرباص من طراز A321LR، اختبارات 
األجواء الحارة في مطار الشــارقة الدولي، والتي انطلقت باختبار 
األنظمــة مع التركيــز على المقصورة بما في ذلــك أنظمة التبريد 
علــى أرضيــة المطار. وتعد تلــك االختبارات جــزءاً من الرحلة 
التجريبيــة التي تجريها الطائرة على مدى ما يقارب 100 ســاعة 

طيران.
وتقوم الطائرة برحلتها التجريبية للحصول على شهادات المطابقة 
واالعتماد وفقاً لوكالة ســالمة الطيران األوروبية وإدارة الطيران 

الفيدرالية.

شراكة بين “هواوي” و“إياتا”

أعلنت شركة هواوي، انضمامها إلى برنامج الشراكة االستراتيجية 
مــع االتحاد الدولــي للنقل الجوي )إياتا(. وســتوظف الشــركة من 
خــالل هذا البرنامج ابتكاراتها وخبراتها في مجال تقنية المعلومات 
واالتصاالت لتطوير المطارات وشركات الطيران لالرتقاء بتجربة 

المسافرين وتطوير عمليات الشحن الجوي.
وسيتيح برنامج الشراكة لـ“هواوي” توفير حلول جديدة تدعم عملية 
التحول الرقمي لقطاع المالحة على مســتوى العالم ومنطقة الشرق 
األوســط على وجه الخصوص، ما يعود بالفائدة على العمالء لبناء 

مطارات ذكية وتأسيس شركات طيران متطورة.
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نحو مس��تدام، والعمل على تمكين التوسع العالمي الس��ريع للخدمات. ومن 
خالل العمل كش��ركاء، تتصدى الش��ركتان للتحديات الناش��ئة ع��ن التنقل 
في الم��دن وتغيير رغب��ات العم��الء، كما تتعاون��ان مع الم��دن والبلديات 
والمجموع��ات األخ��رى ذات المصلحة لتحس��ين نوعية الحي��اة في المدن 
الكبرى. وس��يعمل الدمج على تعزيز التنقل الكهربائي، على سبيل المثال، 
من خالل تقديم سيارات تُشحن بالكهرباء لإلس��تخدام في النقل التشاركي، 
فضالً عن س��هولة الوص��ول إلى خي��ارات الش��حن الكهربائ��ي ومواقف 
الس��يارات. ونتيجة لذلك، س��يصبح من األسهل تجربة واس��تخدام خدمات 

التنقل المستدامة.
ومما ال شك فيه ان تكوين المشروع المشترك سوف يؤدي إلى احداث أثر 
كبير في التقييم واألرباح في شركة دايملر للخدمات المالية. وفي حال تسلم 
موافقة الس��لطات المعنية بالمنافسة هذا العام، س��يتم إجراء تعديالت على 
توقعات المجموعة لش��ركة دايملر إيه جي: تتوقع الش��ركة أن يكون العائد 
قبل الفوائد والضرائب على الخدمات المالية أعلى بكثير من العام السابق. 
وبالنس��بة للمجموعة ككل، فإن هذا يعني أن الربح قبل الفوائد والضرائب 

سيكون أعلى بقليل من العام السابق.
يخضع المش����روع المش���ت�رك للفحص والموافق��ة من قب�ل الس����لطات 
المعني��ة بالمنافس����ة. وتع��د التجربة األفض����ل الممكنة للعم��الء مح��ور 
خدم��ات الش��ريكين. لذلك، ل��ن يتغير ش��يء في البداي��ة بالنس��بة لماليين 
من الجودة.العمالء، مع اس��تمرار تقديم الخدمات الحالية بالقدر نفسه وبالمستوى ذاته 

مشروع لخدمات التنقل بين “دايملر” و“بي إم دبليو”

األرباح
ورفعت الش��ركتان توقعات إجمالي أرب��اح العام إذ تمكنتا 
من اس��تكمال تش��كيل مش��روعهما المش��ترك للتنقل هذا 
العام. وس��يتيح ه��ذا الدم��ج للمصنعين مش��اركة مخاطر 
العمل في صناعة ترك��ز على التكنولوجيا، والتي تش��مل 
أيًضا مجموعة متنامية من المنافس��ين ف��ي خدمات التنقل 
المرتبطة بتطبيقات الهاتف النق��ال. وتعمل مجموعة “بي 
ام دبليو” وشركة “دايملر أيه جي” على توحيد جهودهما 
لتزويد العمالء بمص��در واحد لخدمات التنقل المس��تدامة 

في المدن.
ولهذا قامت الشركتان بالتوقيع على اتفاقية لدمج الوحدات 
الخاص��ة بهما والت��ي تقوم بأعم��ال خدم��ات التنقل. وفي 
انتظار الفح��ص والموافقة من قبل الس��لطات المس��ؤولة 
المعنية بالمنافس��ة، فإن مجموعة “بي ام دبليو” وش��ركة 
“دايمل��ر أيه ج��ي” تخطط��ان للجمع والتوس��يع بش��كل 
إس��تراتيجي لخدم��ات التنق��ل وف��ق الطلب��ات القائمة في 
مجاالت النقل التش��اركي وتقاس��م “التاكس��ي” ومواقف 
الس��يارات والش��حن الكهربائي والنقل المتعدد الوسائط، 
 CarSharing ،Ride-Hailing ،Parking Charging
وMultimodality. وستحتفظ كل شركة بحصة تبلغ 50 
في المئة في نموذج مش��ترك يش��تمل على خدمات التنقل 
الخاصة بالشركتين. وسوف تبقى الش��ركتان على تنافس 

في أعمالهما األساسية.
والهدف من هذه الصفقة هو أن تصبح الش��ركتان، المزود 
الرائد لخدمات التنقل المبتكرة. وتهدف كل من الش��ركتين 
المصنعتين للسيارات إلى تطوير التنقل المستقبلي لتتمكنا 
من تقديم تجارب فريدة لعمالئهما ودعم ش��ركائهما، مثل 
المدن والبلدات، ف��ي تحقيق التنقل المس��تدام في المناطق 

الحضرية.

نظام إيكولوجي
تعتزم الشركتان الشريكتان تقديم نظام إيكولوجي متكامل 
من خدم��ات التنقل الذكي��ة والمتصلة بسالس��ة، والمتاحة 
بلمس��ة زر فقط. وتخطط مجموعة “بي ام دبليو” وشركة 
“دايملر ايه جي” مع��اً لتطوير هذا النم��وذج الجديد على 

تخطط “دايملر” و”بي إم دبليو” لدمج أعمال مشاركة “التاكسي” الخاصة بهما، ويأتي هذا في ظل تعاون 
“أوبر  مثل  “التاكسي”  مشاركة  خدمات  مزودي  مع  العالم  في  الفارهة  السيارات  لصناعة  شركتين  أكبر 
تكنولوجيز”. وسيتم دمج “كارتوجو” التابعة لـ“دايملر” و“درايف ناو” التابعة لـ“بي إم دبليو”، إضافة إلى 

خدمات مثل سيارات األجرة ومشاركة “التاكسي” ومواقع أماكن انتظار السيارات.
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Bentley تقنية التخزين اآلمن من
 Bentley ط�رح������ت
تقنية جديدة  البريطاني��ة 
الس��ت�ش��ع�ار بصم����ة 
اإلصب���ع م���ع وح����دة 
تخزين آمنة في سيارتها 
 ،Bentayga  الفاخ�رة
ما يمن��ح العمالء المزيد 

من راحة البال.
وت��م تطوير ه��ذه التقنية 
 Mulliner عبر قس�����م
التاب��ع للش��ركة وجرى 
اس��تخدامها ف��ي وح��دة 
تخزين موج��ودة ضمن 
ومصنوعة  المقص��ورة 

 USB من األلمنيوم المس��بوك بالضغط العالي. وعبر وجود منفذي
ومنفذ احتياطي AUX، يمكن اس��تخدام ه��ذه الوحدة أيضاً لوصل 
وش��حن األجهزة النقّالة داخل وخارج الوحدة، ما يمّكن الرّكاب من 

الوصول إلى التقنيات المعلوماتية الترفيهية.

فضيحة العوادم تالحق “بي.إم.دبليو”
تواجه ش��ركة بي.إم.دبليو األلمانية 
المحاكم��ة ف��ي الوالي��ات المتحدة 
بتهم��ة التالع��ب بنتائ��ج اختبارات 
مع��دل الع��وادم في س��ياراتها التي 
تعمل بمحرك الدي��زل. وأقام 3 من 

أصحاب س��يارات “إك��س 5” و“335 دي”، التي تعمل بمحركات 
ديزل، دعوى ضد الش��ركة في نيوجيرسي. وقال أصحاب الدعوى، 
إن هذه الس��يارات تحتوي على نفس “جهاز االحتيال” الموجود في 
سيارات فولكسفاغن الذي يؤدي إلى خفض معدالت العوادم المنبعثة 
من السيارات أثناء االختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء 

سير السيارات على الطرق في ظل ظروف التشغيل الطبيعية.

“تويوتا” تستدعي 1.17 مليون سيارة
تعتزم ش��ركة 
ت�����ا  ي�و ت�و “
م�وت�����ورز” 
الي�اب�ان�ي������ة  
اس�����ت�دع��اء 
إضافي�اً  ع�دداً 

من الس��يارات يبلغ 1.17 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب 
عيوب محتملة في نافخات وس��ائد هوائية تنتجها ش��ركة “تاكاتا” 
الياباني��ة ألجزاء الس��يارات. ويمكن أن تتمزق الوس��ائد الهوائية 
بش��كل انفجاري عندما تنتفخ بس��بب حادث تصادم، مطلقة شظايا 

معدنية على السائقين والركاب.

“نيسان - فورموال إي” الكهربائية

أعلنت ش��ركة نيس��ان، عن استكمال جولة س��يارة سباق السيارات 
الكهربائي��ة “فورموال إي” Formula E، وذلك خالل احتفال أقيم 
بهذه المناس��بة ف��ي لوس انجلوس في حضور الممثلة األوس��ترالية 
مارغو روبي، سفيرة “نيسان” للس��يارات الكهربائية واالستدامة، 
 ABB لتدشن بذلك مرحلة متميزة للشركة وهي تشارك في بطولة
FIA “فورم��وال إي”. وتتزام��ن مش��اركة “نيس��ان” في سلس��لة 
سباقات السيارات الكهربائية مع إطالق الجيل الجديد من “فورموال 
إي” المزّودة بمجموعة جديدة وفائقة من خصائص ديناميكا الهواء 

وقدرات الدفع والحركة وبطارية جديدة كلياً.

DBS Superleggera تعود من جديد
أعلنت أستون مارتن 
 Aston Martin
البريطانية عن إعادة 
إط��الق أح��د أش��هر 
 DBS ،طرازاته����ا
 Superleggera
ش��ّكل  لطالما  والذي 

اس��ماً مميزاً ضمن خطوط انتاجها، حيث يعود اليوم ضمن س��يارة 
Super GT. وتأتي DBS Superleggera لتكمل طموح العالمة 
التجارية باستبدال جميع سياراتها الرياضية الحالية ذات البابين، وذلك 

ضمن إطار “خطة القرن الثاني” الخاصة بالعالمة التجارية.
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إطارات مستقبلية من “كونتيننتال”
كشفت كونتيننتال األلمانية 
النق��اب ع��ن نموذجي���ن 
لإلطارات ت��م تزويدهم�ا 
 ContiSense  بتقنيت��ي
 C o n t i A d a p t و
الجديدتي��ن، حيث ترتكز 

التقنية األولى على تطوير مكّون��ات المّطاط الموِصل إلكترونياً ما 
يمّكن إرس��ال اإلش��ارات الكهربائية من جهاز استشعار في اإلطار 
إلى النظام المتلقّي في الس��يارة، في حين تحتوى التقنية الثانية على 
مجموعة من ضواغط هواء دقيقة مدَمجة في اإلطار لتعديل ضغط 

هواء اإلطار ليناسب التعديالت على عرض العجلة واإلطار.

“رينج روڤر ڤيالر” األجمل في العالم

سييرا AT4 شاحنة للطرقات الوعرة

فازت س��يارة “رينج روڤر ڤيالر” بجائزة “أفضل تصميم س��يارة 
في العالم” ضمن حفل توزيع “جوائز الس��يارات العالمية 2018”. 
وتقدم السيارة مزيجاً فريداً من التميز في التصميم والتكامل الهندسي. 
وهي م��زودة بمصابيح أمامية LED نحيلة تعمل بتقنية المصفوفة 

الليزرية Matrix-Laser، ومقابض أبواب مخفية داخل الهيكل.

طرحت “جي إم س��ي” ش��احنتها الجديدة كلّياً “سييرا AT4” للعام 
2019، التي تجمع بين القدرات الحقيقية على الدروب الوعرة. وقد 
تم تجهيز السيارة بنظام رفع التعليق بمقدار 2 بوصة، ونظام قياسي 
للدف��ع بالعج��الت األربع مع علبة نقل حركة من س��رعتين وترس 
تفاضلي خلفي قابل للقفل، وممتّصات صدمات أحادية األنبوب نوع 

Rancho معدَّلة للسير على الدروب الوعرة.

شحن السيارات الكهربائية عن بعد
ط�ّور باح��ث���ون 
ف��ي ج�ام�ع������ة 
كولورادو بول��در 
تقني���ة ج�دي���دة، 
تتي���ح إمكان�ي����ة 
ش��حن الس�يارات 
الكهربائي��ة ع��ن 

بعد أثناء س��يرها في المس��تقبل عن طريق ألواح مثبتة على جانب 
الطري��ق، وه��و ما يتيح له��ا أن تقطع آالف األمي��ال قبل أن تحتاج 
للتوقف إلعادة ش��حنها بالطاق��ة. ونجح الباحثون في تطوير نظرية 
لنقل الطاقة عن بعد عن طريق المجاالت المغناطيسية عالية التردد.

“أكاديا” تخضع لتحسينات متنوعة
أخضع��ت ش���ركة 
“ج��ي إم س������ي” 
األميركية طرازات 
أكادي��ا 2018 ف��ي 
الش��رق األوس����ط 
تح�دي���ث   لعملي���ة 

 ،SLTو SLE على طرازي All-Terrain م��ن خالل توفير فئ��ة
وإضاف��ة تجهيزات جديدة للمقاعد التي تتّس��ع اآلن لخمس��ة وس��تة 
وس��بعة ركاب، باإلضافة إل��ى تقنيات س��المة متطورة.وتم تزويد 
الس��يارة بمح��رك V6 س��عة 3.6 ليتر يحتوي عل��ى أنظمة الحقن 

المباشر للوقود وقادر على توليد قوة تبلغ 310 أحصنة.

“جينيسيسG70” في أسواق المنطقة
ط��ل��ق�����������ت  أ
“جين�ي�س���ي���س” 
رس��مياً س���يارتها 
الس��ي�دان الفاخ�رة 
المدمج�ة الجدي��دة 
G70 في أس���واق 

المنطق��ة، بعد ظهورها األول  في معرض دبي الدولي للس��يارات 
2017. وتتمي��ز الس��يارة الجدي��دة بتصمي��م خارج��ي ديناميكي، 
وتصميم داخلي أني��ق، وخياران من محركات البنزين، محرك من 
6 أسطوانات بس��عة 3.3 ليتر مع شاحن توربو يولّد 370 حصاناً، 

وآخر I4 بسعة 2.0 ليتر مع شاحن توربو يولّد 252 حصاناً.
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F-PACE أداء خارق وتصميم عملي من
أج��رت “جاغ��وار” 
تعدي����الت ع�ل�����ى 
 F-PACE سيارتها 
وزودته��ا  بمي���زات 
 SVR س������ي��ارات
لجعله�ا أس����������رع 
وأق��وى، وذلك عب�ر 

تحس��ين هيكلها وتعزيز معايير الديناميكي��ة الهوائية. و تم تزويدها 
بمحرك بنزين سوبرتشارجد 8 األسطوانات بسعة 5.0 ليترات وقوة 
550 حص��ان وعزم دوران 680 نيوتن متر، ما يس��مح بالوصول 

إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية.

 XT4  أول مركبة مدمجة من “كاديالك”

سكودا كودياك في السوق االماراتية

كشفت “كاديالك” عن 
الرياضي��ة  س��يارتها 
المتعدّدة االس��تعماالت 
 XT4 والجدي��دة كلي��اً 
ف��ي  األول��ى  للم��ّرة 

نيويورك.
“كادي��الك”  وزودت 

س��يارتها الجديدة الت��ي تدخل عبرها للمرة األول��ى فئة المركبات 
المدمجة الفاخرة، بمحّرك سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني يتضّمن 
زة للكفاءة ش��املة اإلدارة الفعّالة للوقود، وهو  تقنيات جدي��دة معّزِ

يتصل بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

س��كودا  أطلقت 
الجديدة  سيارتها 
 ” ك ي��ا د كو “
K O D I - )
الت��ي   ،)AQ
لفئ��ة  تنتم��ي 

الس��يارات الرياضي��ة متعددة االس��تخدامات ذات الدف��ع الرباعي، 
التي تتميز بمقصورة داخلية رحبة تتس��ع لسبعة ركاب، ونظم تقنية 
واتص��االت حديثة. وتوفّر تجربة قي��ادة ديناميكية تتميز بقوة األداء 
وانخف��اض اس��تهالك الوقود، كم��ا تم تجهيزها بنظ��ام ناقل حركة 

مزدوج.

نسخة كهربائية من “ميني”
تعت����زم “م�ي�ن�ي” 
البريطانية المملوكة 
لمجموع����ة “ب���ي 
ام دبلي�و”، ط���رح 
نسخة كهربائية من 
سيارتها الكالسيكية  
 Mini تحت اس���م

Electric، والتي س��تجمع بين المظهر التاريخي للسيارة الصغيرة 
األش��هر في العالم وتقنية رائدة للقيادة من أجل التنقل المستقبلي في 
المدن. وتحافظ السيارة الكهربائية الكالسيكية على إخالصها للعالمة 

التجارية، سواء من حيث المظهر البصري أو خصائص القيادة.

دمج تطبيقات استئجار السيارات
“دايملر”  ش��ركتا  اتفقت 
و“ب��ي.ام.دب�ل�ي������و” 
األلمانيت��ان، عل��ى دمج 
أنشطة تطبيقات استئجار 
الس��يارات “كار تو غو” 
و“درايف ناو”، حس��بما 
ذك��رت وكال��ة رويترز 

نقالً عن مصدر مطلع. وتستعد أكبر شركتين للسيارات الفاخرة في 
ألماني��ا لحقبة جديدة من خدمات النقل، حيث قد تمكنهما الس��يارات 
ذاتية القيادة من التوسع في مجال تهيمن عليه حالياً أوبر في الواليات 

المتحدة وديدي في الصين.

الجيل الثالث من “طوارق”

أطلقت “فولكس��فاغن”، النس��خة الجدي��دة من س��يارتها الرياضية 
الفاخرة ومتعددة االس��تخدامات “ط��وارق” )Touareg(. وتعتمد 
 Innovision ًالس��يارة الجديدة لطرح مقصورة القيادة الرقمية كليا
Cockpit للمرة األولى. ويمتاز الجيل الثالث من “طوارق” بأبعاد 

أكبر قليالً من حيث العرض والطول.
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به��ا مجموعة بطرس كش��ركة رائدة عالمياً 
ف��ي مجال تطوي��ر خطوط طباعي��ة عربية 
ذات طابع جمالي وبج��ودة عالية دفعتنا إلى 
اتخاذ هذا القرار. إذا ألقيت نظرة على أسماء 
العالم��ات التجاري��ة الرائ��دة عالمي��اً والتي 
قامت المجموعة بتطوير هويتها، لوجدت أن 

اختيارنا كان في محلّه.
وعند س��ؤاله عن كيفية االس��تفادة من الخط 
الجديد لخدمة أهداف الش��ركة، قال ش��بيب: 
هو جزء مهم بال ش��ك، فهو يساهم في إبراز 
صورة عالمتنا التجارية عبر كافة الوس��ائل 
والقن��وات اإلعالمي��ة. إن أغل��ب العالمات 
التجارية الرائدة تولي اهتماماً كبيراً بهويتها 
وتس��ويقها، وتعتبر الخطوط الطباعية جزءاً 
ال يتج��زأ من التعبير ع��ن هويتها التجارية، 

ونحن نسير على هذا النهج.

Google مساهمة
وع��ن كيفي��ة مس��اهمة Google ف��ي هذا 
المش��روع قال دايف كروسالند: اقترح علي 
م��راد هذا الخ��ط الطباعي، وبع��د االطالع 
على التصميم وافقت عليه. أما Google فقد 

Google خط طباعي لـ“بطرس” و“تجّول” عبر
بادرت “تجّول”، منصة السفر اإللكترونية األسرع نمواً في الشرق األوسط، إلى تطوير هويتها التجارية واعتماد خط طباعي 
بالتعاون مع مجموعة بطرس الرائدة في مجال تصميم الخطوط الكتابية والطباعية العربية، التي تؤدي دوراً كبيراً ومهمًا 
في مجال ابتكار الخطوط الكتابية والطباعية والتصاميم العربية منذ أكثر من 40 عاماً، والتي قدمت خبراتها في هذا 
المجال، إلى كبرى الشركات مثل IBM ،Apple، العربية، مجموعة MBC ومجموعة BBC وغيرها. ويحظى مصمما الخطوط 

مراد وآرليت بطرس بسمعة عالمية في مجال تطوير الخطوط الكتابية والطباعية العربية والتصاميم الغرافيكية.

خط عصري
عن الخط الطباعي الجديد، قال المصمم مراد 
بطرس: ه��و خط عربي عصري وفريد من 
نوعه، ومتوفر بسبعة أنواع لُسمك الخط. وقد 
قامت شركة بطرس™ بابتكار هذه المجموعة 
من الخطوط، والتي تتميز بأس��لوب هندسي 
عصري يتماش��ى مع قواعد الخ��ط العربي 
الهندس��ية  تصاميم��ه  وتحاك��ي  األصي��ل. 
البس��اطة، وهو خيار مثالي الس��تخدامه في 
مجال المطبوعات العادية والرقمية، ويتميز 
كذلك بتوافقه مع الخطوط الطباعية الالتينية.

انطالقة “تجّول” الجديدة
وبانطالقته��ا الجدي��دة والجريئ��ة ف��ي عالم 
السفر، تقدم شركة “تجّول” شعاراً وتصاميم 
جديدة للموقع اإللكتروني والتطبيق ورسالة 
جدي��دة تدعو فيها عمالءها إلى تخطي حدود 
المألوف وعيش مغامرات أكثر متعة وتشويقاً 

في مجال السفر.
أما عن اختيار مجموعة بطرس للعمل على 
هذا المش��روع، تحدث محمد شبيب: لم يكن 
قراراً صعباً، فالس��معة الطيب��ة التي تحظى 

ساهمت في هذا المشروع من خالل عرض 
الموقع بطريقة جمالية وأكثر سرعة وسهولة 
في االستخدام. برأيي أفضل طريقة إلضفاء 
روح للموق��ع ه��و ابتكار تصامي��م وتقنيات 
ممي��زة ومتطورة. لقد س��نحت لن��ا الفرصة 
للعم��ل مع أفضل المصممي��ن العالميين وقد 

قدّمنا تصاميم مبتكرة عبر اإلنترنت.

استخدام الخط في دليل الشركة
عند سؤاله عن سبب قيام Google باستخدام 
خ��ط “تجّول” الطباعي ف��ي الدليل الخاص 
بها، أجاب كروس��الند: يتميز خط “تجّول” 
الطباع��ي بجودته العالية وهو يتماش��ى مع 
أنظمة الكتابة العربي��ة والالتينية. وتخضع 
جمي��ع الخطوط الجديدة الت��ي يتم تطويرها 
إل��ى مرحلة تدقيق من قبل فريق متخصص 
في مجال التصميم والهندس��ة. ويتم عرض 
أعم��ال المصممين بش��كل ف��ردي، وتوفير 
معلوم��ات عنه��م وع��ن أب��رز أعماله��م، 
باإلضاف��ة إل��ى ع��رض دراس��ات تحليلية 
المتعلقة بها.لمجاالت استخدامها والعوامل الديموغرافية 

دايف كروسالندمراد بطرس محمد شبيب
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Catsaway البدء بإنتاج فيلم
انـطـلـقــــــت فــــي 
twofour54، فـــي 
أبوظـبــي، أعـمـــال 
إنتــاج فيلم الرســوم 
كــــــــــة  لـمـتـحـر ا
Catsaway للمخرج 
اإلمـاراتـي فـاضـــل 

ســعيد المهيري، والذي تنتجه شــركة تنت بيكتشــرز بروداكشنز، 
بالتعاون مع “جوس ستوديوز” في بولندا. وبعد عام من التحضيرات 
في مرحلة ما قبل اإلنتاج، تم تحديد مالمح الفيلم المرسومة باليد وفق 

الرؤية اإلبداعية للمهيري الذي أخرج أيضاً فيلم “عبود كنديشن”.

البوم لهالل من يونيفرسال ميوزيك
يونيفرســال  شــركة  وقعــت 
ميوزيــك العالميــة، مع مغني 
البـــوب العالمـي الســـــوري 
األصـل، وســــام هالل، عقـد 
إطــالق ألبومه الجديــد باللغة 
االنكليزية في المقر الرســمي 

للشركة بدبي.
وســيتم إطالق األلبوم الجديد 

بالتعاون مع المنتج العالمي في هوليوود مامز تايلور، الذي ســبق 
وســاهم بإطالق النجمــة العالميــة Lady Gaga. ويتضمن العقد 

إطالق أغنية جديدة مصّورة على طريقة الفيديو كليب.

“هافنغتون” يغلق نسخته العربية
أعلنت النســخة العربية من الموقع 
العالمي “هافينغتون بوســت” على 
صفحتها الرئيسة أنه اعتباراً من 30 
مارس/آذار 2018، توقفت “هاف 
بوست عربي” عن نشر المحتوى. 
وكشــفت مصــادر فــي الموقع أن 
مؤسســة هافينغتون بوست، ألغت 

االتفاق مع شــركة إنتيغرال ميديا، التي يملك وضاح خنفر النســبة 
األكبر من أسهمها. ووصلت الكثير من الشكاوي إلى المؤسسة األم 
حول أداء النســخة العربية من الموقع، إذ كان تقييم “هاف بوست” 

العربي، األسوأ بين 14 إصداراً للشركة بلغات مختلفة.

“وجوه محرمة” من اخراج ميساء مغربي
تقــوم النجمة ميســاء مغربي بأول 
تجربة إخراجية لها بالفيلم السعودي 
الجديد “وجوه محّرمــة” كما تقوم 
بتمثيل بعض المشاهد فيه، الذي يتم 
 ،twofour54 تصويره بدعــم من
وهــو يُعد أحدث إضافــة إلى قائمة 
اإلنتاجــات الفنيــة العربيــة التــي 
تســتضيفها أبوظبي. ويضــم الفيلم 
نخبة من النجــوم بمن فيهم المغنية 
الشــعبية توحة إلــى جانب عدد من 

الممثلين السعوديين المعروفين.

استوديو OSN مجاني في رمضان
تواصل شبكة OSN الترفيهية 
دعمها لمبدعــي المحتوى في 
المنطقة، من خالل فتح استديو 
“أصلــي” على مدار الســاعة 
حتــى نهايــة شــهر رمضان 

المبارك. ويقدم محتوى أصلي )سواء المرّخص أو المنتَج( قصصاً 
مثيرة لالهتمام من المنطقة ومتاحة أمام جمهور عالمي واســع، مع 
الترجمــة باللغتين العربيــة واإلنكليزية. ويمكن مشــاهدة المحتوى 
 ،OSN خدمة التلفزيون عبر اإلنترنت من ،WAVO مجاناً عبــر
لتعرض جنباً إلى جنب مع أكبر اإلنتاجات العالمية من استديوهات 

.Discoveryو Paramountو Disneyو HBO مثل

فوز رواية “حرب الكلب الثانية”
أُعلن عن فــوز رواية “حرب 
الثانيـــة” إلبراهيـــم  الكلـــب 
نصــرهللا بالجائــزة العالميــة 
للروايــة العربية فــي دورتها 
الحاديــة عشــــرة. وكشــــف 
رئيس لجنــة التحكيم، إبراهيم 

الســعافين، عن اســم الرواية الفائزة بالجائزة والصــادرة عن الدار 
العربية للعلوم ناشرون في حفل أقيم في فندق فيرمونت باب البحر 
أبوظبــي. وحصل الفائز بالجائزة على مبلــغ نقدي قيمته 50,000 
دوالر، باإلضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة اإلنكليزية، مما سيسهم 

في تحقيق مبيعات أعلى للرواية والحصول على تقدير عالمي.
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مهرجان مسقط يكّرم غسان مسعود

كّرم مهرجان مســقط الســينمائي الدولي في دورته العاشــرة تحت 
شــعار “السينما تجمعنا”، الممثل الســوري العالمي غسان مسعود 
على مســيرته الفنيــة ومجمل أعماله. وّكــرم المهرجان إضافة إلى 
مسعود عدداً من المخرجين السينمائيين والممثلين العرب واألجانب 

ورواد صناعة السينما في سلطنة عمان.
يشــار إلــى أن المهرجان يضم أربع مســابقات دوليــة، هي األفالم 
الروائيــة الطويلة، األفــالم الوثائقية الطويلــة، الروائية القصيرة، 
الوثائقيــة القصيرة، إضافة إلى مســابقتين محليتين لألفالم الروائية 

واألفالم الوثائقية.

أول دار للسينما في السعودية

افتتح وزير الثقافة واإلعالم السعودي، عواد العواد، أول دار سينما 
في مركز الملك عبدهللا المالي في الرياض، بحضور المدير التنفيذي 
ورئيس الجهة المنظمة للقطاع السينمائي في السعودية، شركة ) أيه 
إم سي (، آدم آرون، إضافة إلى عدد من المسؤولين والدبلوماسيين 
ومختصين وخبراء في مجال صناعة الســينما. وتعتبر هذه الخطوة 
تاريخية لتشــغيل دور العرض السينمائي في المملكة بعد حظر دام 
ألكثر من 35 سنة. وشهد الحضور في القاعة التي تتسع ألكثر من 
600 مقعد، عرضاً خاصاً لفيلم Black Panther أو النمر األسود 

وهو أحد أفالم هوليوود الشهيرة، التي أنتجت في عام 2018.

استراتيجية جديدة لـ“دبي السينمائي”

أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان دبي الســينمائي الدولي عن تبني 
اســتراتيجية جديــدة وإدخــال بعــض التعديالت علــى آليات عمل 
المهرجان في إطار مساعيها لدعم عملية النمو المتواصلة وللحفاظ 
علــى ريادتها فــي االبتكار، دون إخالل باألهــداف التي انطلق من 
أجل تحقيقها. وأوضحت اللجنة أن هذه االســتراتيجية تأتي استجابة 
للمتغيــرات الجاريــة فــي مجال صناعــة األفــالم والمحتوى على 
الصعيديــن اإلقليمي والعالمــي، حيث ُروعي فــي التصور الجديد 
آلليــات عمل المهرجان أن تكون مواكبة لتلــك المتغيرات، وتقرر 
أن يتم تنظيمه بصفة دورية كل عامين، وإلغاء الدورة 15 منه للعام 

2018 وتأجيلها إلى العام 2019.

نتفليكس تسحب أفالمها من كان
أعلنت شـــبـكة 
“نتفليكـــــس” 
ألميـركيـــــة  ا
وبــّث  إلنتــاج 
ى  لمحـتــــــو ا
لترفيـهـــــي،  ا
أنّهـــا ستسحب 
كل أفالمها من 
مهرجان “كان 

الســينمائي” الذي يقام في أيار/مايو 2018، بعدما منع المنظمون 
إنتاجاتها من خوض المسابقات الرسمية لرفضها عرضها في دور 

السينما.
وأشــار مديــر المحتوى فــي “نتفليكس” تيد ســاراندوس، إلى أن 
عرض األفالم في المهرجان لن يكون له معنى بعدما غيّر قواعده، 

وأّن الشبكة لن تشارك خارج المنافسات.
جاء ذلك، بعدما أكد مدير المهرجان، تييري فريمو، أن “نتفليكس” 
رفضت توزيع أفالمها في دور العرض الفرنسية، وبالتالي ستمنع 

من المنافسة في الحدث الذي يستمر 12 يوماً.
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شراكة بين (BAU) وكامبريدج
بفضــل االتفاقـيـــة 
التي تــم توقيعهــا، 
ب  بات بإمكان طلاّ
جامعـــة بـيـــروت 
 )BAU( العربيـــة
الحصـــول عـلـــى 
شــهادة كامبـــردج 
للغـــة اإلنكليزيــــة 

المرموقة. وقد أعلنت الجامعة اعترافها رســمياّاً بشــهادة مؤهلت 
كامبريــدج للغــة اإلنكليزيــة، باإلضافة إلى التعــاون مع مؤهلت 

كامبريدج في عدد من برامج األبحاث والقيادة.

إبراهيموفيتش وجه Visa في المونديال
العالميــة  الشــركة   ،Visa أعلنــت 
الرائدة فــي تكنولوجيــا المدفوعات، 
أن نجم كرة القــدم العالمي المحترف 
زالتان إبراهيموفيتش سيصبح الوجه 
الجديد لحملتها التسويقية العالمية قبيل 
انطــلق “مونديال روســيا 2018” 

لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
الدفــع  خدمــات  شــريك  وبوصفهــا 
الرســمي للتحاد الدولــي لكرة القدم، 

ســتقوم Visa، وبالتعاون مع إبراهيموفيتش بمساعدة العملء على 
متابعة هذا العرس الكروي خلل فصل الصيف، لحظة بلحظة.

مدير جديد في ويستن ولو ميريديان
أعلنــت منتجعــات ويســتن ولو 
ميريديان دبي الميناء الســياحي 
تعيين روبيرت الخــوري مديراً 
للمبيعات والتســويق. وســيتولى 
اإلشراف على الجانب التسويقي 
والتجــاري فــي كل مــن منتجع 
ومارينــا ويســتن دبــي شــاطئ 

المينــاء الســياحي ومنتجــع ومارينا لــو ميريديان شــاطئ الميناء 
الســياحي. وعمل الخــوري ضمن مجموعة فنــادق انتركونتيننتال 
قبل افتتاح منتجع جميرا زعبيل ســراي الشــاطئ الفاخر على نخلة 

جميرا، حيث شغل منصبه هناك لستة أعوام.

“نكسانز”: أفضل مزود كابالت 2018
الشــركة  نكســانز  حــازت 
الرائــدة عالميــاً فــي مجال 
الكابلت وأنظمتها المبتكرة، 
علــى جائــزة “أفضل مزود 
 ،”2018 لعــام  للكابــلت 
وذلك ضمن فعاليات “جوائز 
نتــوورك ميدل إيســت لعام 
2018” والتــي تــم عقدهــا 
في دبــي. وجــاءت الجائزة 

تقديراً ألحدث جيل من محفظة حلول الكابلت، واعتمادات القنوات 
اإلقليمية، واالبتكار، وخدمة العملء المتجاوبة والدعم.

سويس-بلهوتيل تكّرم الشركاء
ســويس-بلهوتيل  كرمــت 
شــركائها  انترناشــيونال 
التجاريين االســتراتيجيين 
وشركاتها الحليفة الرئيسة 
بجوائز للتميز في معرض 
سوق الســفر العربي الذي 
يحتفل هذه الســنة بمرور 

25 عامــاً على اقامته. وقام بتوزيــع الجوائز رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيس ســويس-بلهوتيل انترناشيونال غافن فاول، إلى جانب نائب 
الرئيــس األول للعمليــات والتطوير في الشــرق األوســط وأفريقيا 

والهند في شركة سويس-بلهوتيل انترناشيونال لوران ايه فوافنيل.

جائزة لـ“أرجان روتانا” دبي
فــاز فنــدق أرجان 
روتانــا مدينـة دبي 
بجائـــزة  لإلعــلم 
الفندقيـة  “الشــقـق 
الفاخرة الرائـدة في 
الشــرق األوســط” 
للمرة العاشرة على 

التوالــي، وذلــك ضمن جوائز الســفر العالميــة 2018 في دورتها 
الخامسة والعشرون والتي أقيمت في إمارة رأس الخيمة.

وتؤكد هذه الجائــزة مرة أخرى على أن الفندق يعد الوجهة المثالية 
للنزالء الباحثين عن الرفاهية والخدمات عالية الجودة.
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االعالن عن أفضل “صندوق ريت”
أعلنت “إكويتاتيفـا”، 
أكبر مدير لصناديـق 
االســتثمار العقـاري 
فـــي منطـقــــة دول 
مجلــس الـتـعـــاون، 
عن فـوز “صنــدوق 
اإلمــارات ريــــت” 

Emirates REIT بجائزة أفضل صندوق ريت في منطقة مجلس 
التعاون الخليجي، وذلك خلل حفل تقديم جوائز “أريبيان بيزنس” 
م هذه الجوائز وتحتفــي بالريادة  لعــام 2018 فــي دبي، حيث تكــراّ

المؤسسية المتمياّزة في شتاّى القطاعات االقتصادية في المنطقة.

جائزتان لفندق ويستن
فــاز فنــدق ونادي 
صحي ويســـــتــن 
الدوحــة مؤخـــراً، 
تـيـــــــــن  ئـز بـجـا
مرموقتيــن خــلل 
الحفل الرابع لتوزيع 
جوائــز “فاكــــت” 

السنوياّة، الذي يمياّز كلاّ عام التمياّز في عالم الضيافة. وهذا العام، تم 
إعطاء مرافق المأكوالت والمشروبات في فندق ويستن جائزتين لكل 
فئة، واحدة على أساس التصويت عبر اإلنترنت وأخرى من اختيار 

لجنة مستقلة من النقاد، المدونين، وخبراء الصناعة.

“كارشر وسيدانا” في أبوظبي
مـركــــــز  افـتـتـــح 
كارشـر وسـيدانا في 
أبوظبــي، بحضــور 
الســـفير األلماني في 
اإلمــارات، جوتيـــز 
لينغينثال، ومدير عـام 
“كارشــر” الشــــرق 
األوســط، ريتشـــارد 

نويرة، ومدير مبيعات قنوات التجزئة عالمياً في “كارشر”، كريستيان 
ماي، ومدير العمليات في شركة سيدانا، كريم دانيال، إضافة الى نائب 
الرئيس التنفيذي لمبيعات التصدير في مجموعة كارشر، أكسل ستولز.

جائزة ابتكار المطبخ لـ“غروهي ريد”
فازت “غروهي”،  بجائزة 
“ابتكار المطبخ الســنوية” 
نظامهــا  عــن  المرموقــة 
 )GROHE Red( المائي
في فئــة “أحواض المطابخ 
وتجهيزاتها الصحية” خلل 
معرض السلع االستهلكية 
الدولـــي “أمبينـــت” فــي 

فرانكفورت. ومن بين المشــاركين في نسخة هذا العام، حصد النظام 
المائي إحــدى جوائزها المرموقة،و يعمل النظــام على توفير المياه 

المفلترة بحرارة 100 درجة مئوية بشكل فوري.

جائزة ريادة السوق لـ“أكسالتا”
أكســالتا  شــركة  أعلنــت 
كوتينج سيستمز، المدرجة 
في بورصة نيويورك، عن 
“فروســت  بجائزة  فوزها 
أند ســوليفان لريادة السوق 
2017” عــن فئــة قطــاع 

تجديد وطلء السيارات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 

ورئيس قسم منتجات إعادة الطلء والتجديد العالمية، جو ماكدوجال: 
تحظى منتجات التجديد من “أكســالتا” بحضور قوي لدى ورشات 

تصليح السيارات حول العالم.

جوائز لنخبة من خبراء القانون
القانونية  األقســام  حصلــت 
 ،OSN فــي كل من شــبكة
وجونسون كونترولز الشرق 
األوسط وأفريقيا، وأكاديمية 
مركــز دبي المالــي العالمي 
علــى جوائــز أفضــل إدارة 

قانونيــة )فريق العمل الكبير(، وأفضــل إدارة قانونية )فريق العمل 
الصغير(، وأفضل إدارة قانونية-اإلدارة الحكومية، الوكالة أو الهيئة 
العامة، وذلك خلل حفل توزيع جوائز الشرق األوسط القانونية لعام 
2018، الذي عقد مؤخراً في فندق الريتز كارلتون-دبي. كما حصل  

زيد مهياني من سدكو القابضة على جائزة مستشار العام.
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رئيس تنفيذي لـ“دنتسو إيجيس”
أعلنــت شــبكة “دنتســو إيجيس” 
داعــوق  طــارق  تعييــن  عــن 
التنفيذي لمنطقة  الرئيس  بمنصب 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، 
وهــي خطوة من شــأنها أن تعزز 
طموحات الشبكة في إطار سعيها 
لتصبــح مؤسســة اقتصــاد رقمي 
بنسبة 100 % بحلول عام 2020.
وانطلقــاً مــن منصبــه الجديــد، 
سيتولى مسؤولية تسريع نمو شبكة 

“دنتسو إيجيس” في المنطقة.

رئيس لـ“دريك أند سكل إنترناشيونال”
أعـلـــن مـجـلـــس إدارة 
آنـــد ســـــكل  “دريـــك 
ش.م.ع”  إنترناشــيونال 
)DSI(، الشــــــــركــة 
المتخصصــة في مجـال 
واالنشـاءات،  الهندســة 
عــن تعيين فــادي فغالي 
تنفيذيــاً جديــداً  رئيســـاً 
للمجموعة. وســيـشـرف 

فغالــي من خلل منصبــه الجديد علــى كافة جوانــب تنفيذ أعمال 
واستراتيجية مجموعة شركات “دريك أند سكل إنترناشيونال”.

مدير مبيعات لـ“شيراتون غراند دبي”
أعلــن فنــدق “شــيراتون غرانــد 
دبي”عن تعيين هاغوب تشابريان 
المبيعــات  مديــر  منصــب  فــي 
فنــدق  مــن  قادمــاً  والتســويق، 
ماريوت الجداف، وشقق ماريوت 
الفندقية الجداف، حيث شغل هناك 
منصب مدير المبيعات والتسويق 

لمدة 3 سنوات ونصف.
وعمــل تشــابريان لدى عــدد من 
الفنادق التابعة لمجموعة ماريوت 

الدولية، بما فيها فندق وأجنحة ماريوت هاربور في دبي.

مدير لـ“ايفوبز ماركتينج آند بي آر”
أعلنت شــركة “ايفوبز دي ام 
سي سي” للتسويق والعلقات 
العامة عــن تعيين هينا باكت، 
مديراً مفوضاً للشــركة. وهي 
تتمتــع بســجل حافــل وخبرة 
متميزة في صناعة التســويق 
والعلقات العامة يمتد لخمسة 

وعشرين عاماً.
وخــلل مســـيـرتهـا المهنيـة 

المتميزة، عملت باكت على تقديم مجموعة خبراتها وخدماتها لقائمة 
مرموقة ومتنوعة من العملء في قطاع السفر والضيافة.

جانكوسكي مديراً لـ“إنفينيتي”
عياّنت شركة إنفينيتي 
الشــرق األوسـط في 
منصب المديــر العام 
للتســويق والعلقات 
العامـة، كارســـــتـن 
جانكوسكي، لتسـتفيد 
من خبراته الواســعة 

فــي مجالي االتصاالت وصناعة الســيارات، ويمثــل تعيينه ترقية 
رئيســية ضمن فريق االتصاالت التابع إلنفينيتي، وسيقود عمليات 
التســويق والعلقات العامة لعلمة إنفينيتــي التجارية في المنطقة، 

ويركاّز على رقمنة األعمال التسويقية وتعزيز تجربة العملء.

رئيس تنفيذي لمجموعة الحكير
أعلنت مجموعة الحكير عن، تعيين 
عمر ســامي ســماره، في منصب 

الرئيس التنفيذي للسياحة والتنمية.
تأسســت مجموعة الحكير في عام 
1975 بقيادة عبد المحسن الحكير، 
وتفخــر بقائمــة أعمال تضــم أكثر 
مــن 40 فندقاً تتألف مــن أكثر من 
5500 غرفــة موزعــة فــي جميع 
أرجاء الشرق األوسط. ويأتي تعيين 

ســماره كخير شاهد على التزام المجموعة بضمان أعلى مستويات 
التميز المهني لصالح شركاتها الحليفة وشركائها.
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العالم تريد التواصل مع الش��باب الس��وري، وأن االتحاد يفتح أبوابه أمام الش��باب 
السوري في كل المجاالت.

السيليكون النقي والدم
ثاني أي��ام المنت��دى كان صناعي��اً بامتي��از، إذ قال رئي��س اتحاد غ��رف الصناعة 
السورية فارس الشهابي: لنخلق صناعة متينة واقتصاداً صحيحاً يعود على شعبينا 
بالفائدة والسالم، فعلينا معرفة ما يحتاجه االقتصاد السوري الذي عانى من التدمير 
وس��رقة المعامل، وبالتالي نحن بحاجة للكثير من االس��تثمارات وتطوير العالقات 
التجاري��ة واالقتصادية، لترتقي إلى مس��توى العالق��ات السياس��ية المتطورة جداً، 
فما نحتاجه اآلن، هو أن يكون لدينا معاً “س��ورية وروسيا”، المصارف وشركات 
التأمين، والنقل )تحديث البنية التحتية للس��كك الحديدية، والمطارات(، وش��ركات 
اس��تثمار صناعية في مجاالت الطاقة والخضار ومعامل األس��مدة، كما أن سورية 
تحتوي على ثروة مهمة من )السيلكون النقي(، المستخدم في صناعة الكمبيوترات، 
وبالتال��ي يمكننا االتفاق عل��ى تصنيع هذه الم��ادة النادرة، لما تتمت��ع به من جدوى 
اقتصادية عالية، إضافة إلى أن س��ورية بحاجة ماس��ة لصناعة اللقاحات ومشتقات 

القرم وسورية ... في “يالطا االقتصادي الدولي الرابع”

زيتون ... وتوأمة
ج��دول األعمال الروس��ي الس��وري ب��دأ بافتتاح 
“حديقة للصداقة” بي��ن البلدين ف��ي مدينة يالطا، 
بغرس 100 شجرة زيتون، بحضور نائب رئيس 
وزراء جمهوري��ة الق��رم غيورغ��ي م��رادوف، 
ومحافظ الالذقية ابراهيم الس��الم، 50 غرسة منها 
حملت م��ع الوفد الس��وري م��ن الالذقي��ة، من ثم 
تباحث السالم ومرادوف في العالقات االقتصادية 
والثقافية بي��ن البلدين، منوهين ب��أن الحرب على 
س��ورية، متنت عالقة البلدين إلى ح��د كبير، وأن 
ذلك واضحا جراء االتفاقيات ومشاريع االستثمار 
والتواصل الدائم بين رج��ال أعمال البلدين طوال 
سنوات األزمة، وأكد الس��الم أن القطاع السياحي 
من أولوي��ات القضايا لدى الجانبي��ن، خاصة بين 
الالذقية ويالطا لما يحمالنه من تش��ابه، ليتمخض 
عن أول أي��ام المنتدى، توقيع اتفاقي��ة “توأمة بين 

الالذقية ويالطا”.
وش��هد أول أي��ام المنت��دى -ولكن عل��ى الصعيد 
الش��بابي- التوقيع على وثيقة تعاون بين منظمات 
الش��بيبة، ف��ي كل من س��ورية وروس��يا ومصر 
وكازاخستان وإس��بانيا، لتطوير العمل التطوعي 
الش��بابي، وتب��ادل الخب��رات والزي��ارات، ف��ي 
مج��االت التعليم والثقاف��ة والرياض��ة والفعاليات 
االجتماعية، وفي مجال المش��اريع االس��تثمارية 
الش��بابية الرائدة، وفق ما أوضحت��ه عضو اتحاد 

شبيبة الثورة في سورية لما شيحا.
ب��دوره، رئيس االتح��اد الديمقراطي للش��بيبة في 
أوروب��ا خافيي��ر اورتادومي��را، عبّ��ر ع��ن أمل 
االتح��اد بع��ودة االس��تقرار الكامل إلى س��ورية، 
مؤكداً أنه رغم الحرب ضد سورية، إال أن شبيبة 

أكثر من سبعين بلداً حول العالم، ممثلين بـ500 مندوب، إضافة إلى 3 آالف مشارك، في منتدى حمل اسم 
“يالطا االقتصادي الدولي” بنسخته الرابعة، وشعار “مستقبل روسيا، مستقبل العالم”، على أرض جمهورية 
القرم، أكبر الوفود (السوري) بـ“80 شخص بين مسؤول ورجل أعمال”، حمل السوريون في حقائبهم غراس 

زيتون سورية، وثلة من المشاريع االستثمارية في مجاالت عديدة، عنوانها “إعادة اإلعمار”. 
“سورية ... شريكة لنا على كافة األصعدة، نحاول اليوم -معًا- تجسيد هذه الشراكة وتعزيزها في واحد 
من أهم جوانب الحياة -االقتصادي- نرحب بالوفد السوري”، بهذه الكلمات رحب رئيس جمهورية القرم 

سيرغي أكسينوف بالوفد السوري المشارك بالمنتدى.
“نثمن هذه الشراكة وهذا الترحيب، ونفخر بهما، ندعوكم ... كما ندعو المشاركين إلى مشاركتنا إعادة 
اإلعمار في سورية” وبهذه الكلمات رد رئيس الوفد السوري، وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر 

الخليل.

 محمد سامر الخليل
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االقتصادي��ة ف��ي س��ورية”، ودارت أعمال��ه في 
قصر ليفادا التاريخي بيالطا، -حيث اجتمع ستالين 
وتشرشل وروزفلت 1945 بعد انتصارهم ورسم 

نظام جديد للعالم-.
وفي ختام المنت��دى، أك��د رئيس الوفد الس��وري 
محمد س��امر الخلي��ل، أنه تم ع��رض 29 فرصة 
إلح��داث مش��اريع للبن��ى التحتي��ة، واالس��تثمار 
في )توطي��ن الصناع��ات الثقيل��ة، والتكنولوجيا، 
ومنش��آت المواد األولية، واألدوي��ة، واألعالف، 
واألخشاب، والكابالت، واللواقط الكهروضوئية، 
إل��ى  إضاف��ة  والع��زل(،  ال��ري  ومس��تلزمات 
27 مش��روع لبدائ��ل المس��توردات )كالحبيب��ات 
والزي��وت  والخي��وط،  واأللبس��ة  البالس��تيكية، 
النباتية الخامية، والورق، وقطع تبديل السيارات، 
وأجه��زة  والخمي��رة،  والبطاري��ات،  واآلالت، 
اإلن��ارة(، مش��يراً إل��ى أن مش��اريعاً ت��م االتفاق 

حولها، وأخرى تدرس لترى النور قريباً.
من جهته، رئيس القرم، س��يرغي أكسينوف قال: 
“أقوالن��ا ال تنفصل عن أعمالنا، نحن مع س��ورية 
على الدوام، ونتفهم أوضاع الشعب السوري وما 
عاناه”، كاش��فاً أنه تم توقي��ع اتفاقي��ات بين القرم 
وس��ورية خالل “يالط��ا” بقيمة 68 ملي��ار روبل 
روسي )1.1 مليار دوالر أميركي(، وأن اتفاقيات 
أخرى طرحت للتشاور والدراس��ة، مما يعني أن 
لس��ورية “حصة األس��د” من إجمالي م��ا وقعته 
القرم من اتفاقيات مع عدة دول ورجال أعمال من 
الوفود المش��اركة، والتي وصلت إلى 160 مليار 

روبل )2.6 مليار دوالر(.
وخرج البيان الختامي لمؤتمر “يالطا االقتصادي 
الدولي الرابع” ُمق��راً، اعتماد الناف����ذة الواح��دة 
من قبل مجل��س الخبراء في منت��دى يالطا لتنفي��ذ 
مش��اريع تجاري��ة، وإنش��اء مؤسس��ة “روس��ية 
س��ورية” به��دف إنجاز المش��اريع االس��تثمارية 
المتفق عليه��ا، وإنش��اء مركز حبوب مش��ترك، 
وإقامة خ��ط بحري م��ن ميناء س���يفاس����ت�وب�ول 
في القرم إل��ى مرفأ طرطوس وترتي��ب تجهيزها 
ك�)منطقة جرف بحري(، وإنش����اء أداة منفصلة 
على أس��اس المنطقة الح��رة في القرم، وتش��كيل 
فريق عم��ل لتنفيذ الق��رارات واالتفاق��ات التي تم 
التوصل إليها، إضاف��ة إلى أن��ه تم االتفاق ليكون 
منتدى “يالطا االقتصادي الدول��ي الخام�س” في 
دمشق.أيلول/س��بتمبر 2018 ف��ي العاصم��ة الس��ورية 

الدم، إن الوفد الس��وري فخور بمصادقته على المش��اريع االس��تراتيجية التي تمنح 
لروس��يا، ومنها آخر عقدي فوسفات، عالوة على أن الس��وريين ال يبيعون ثروات 
البلد، بل يتحالف��ون مع األصدق��اء لصناعة اقتص��اد يحقق المصال��ح القائمة على 
االحترام والتش��اركية بين البل��دان، وبكل تأكيد من دمروا س��ورية لن يس��مح لهم 
بالمرور إلى اقتصادها، وبكل تأكيد أيض��اً، األولوية في ذلك إلى أفضل األصدقاء، 

وهم الروس.

إعادة اإلعمار مفتاح النظام الدولي
المش��اركون الروس من مس��ؤولين ورجال أعمال، أكدوا بدورهم على استعدادهم 
للعمل في س��ورية، والتغلب على جميع العوائق والصعوب��ات، وعرضوا قدراتهم 
االقتصادية المؤهلة لتلبية حاجات كثيرة في سوق االس��تثمار السورية، خاصة في 
مجاالت البناء، وصناعة وتصليح الس��فن وصيد األسماك، والصناعات الكيميائية، 
مش��يرين إلى أن الطريق البحري بين القرم وس��ورية هو األقصر على اإلطالق، 
مما يس��هم في زيادة تبادل البضائع والس��لع بين الجانبين. فيم��ا عبّر رئيس مجلس 
األعمال السوري الروس��ي سمير حس��ن، عن اس��تعداد رجال األعمال السوريين 

على العمل في شبه جزيرة القرم في كل المجاالت االستثمارية.
من جانبه، طالب النائب في البرلمان األلماني أولدو مارتن، وسائل اإلعالم الغربية 
بالكف عن تغطية األحداث في س��ورية بصورة منحازة، وأن على العالم أن يكون 
موضوعياً، وأنه ومجموعة من البرلمانيين األلم��ان والغربيين يعملون على إلغاء 
االجراءات االقتصادي��ة القس��رية أحادية الجان��ب المفروضة عليه��ا، وأن يتطلع 

الجميع إلى مسألة إعادة إعمار سورية بعين المصلحة المتبادلة وسالم الشعوب.
بدوره، قال رجل األعمال األردني يعقوب س��ليمان: إننا ندعم اإلجراءات الروسية 
في مواجهة اإلجراءات القس��رية أحادية الجانب األمريكي��ة والغربية، المفروضة 
على موسكو ودمش��ق، ألن روس��يا القوية، تعني عالما متعدد األقطاب، يدافع عن 
مصالح البل��دان النامية. إعادة اإلعمار في س��ورية، هو المفت��اح إلقامة هذا النظام 

الدولي المتوازن متعدد األقطاب.

حصة األسد
ثالث وآخ��ر أيام المنت��دى خصص كام��الً ل�“س��ورية”، إذ حمل عن��وان “التنمية 
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ESFDتفاهم بين التعاونيات الزراعية و

وقّ��ع مدير صندوق التنمي��ة االقتصادية واالجتماعي��ة هيثم عمر، 
مذك��رات تفاهم م��ع 42 جمعية تعاونية زراعيّ��ة لبنانية، بحضور 
ممثّ��ل االتحاد األوروب��ي جياناندريا فيال، ومدير ع��ام التعاونيات 
ف��ي وزارة الزراعة غلوري��ا ابو زيد، ورئيس مجلس إدارة االتحاد 
الوطني للتعاونيات اللبنانية رضا الميس في غرفة الصناعة والتجارة 
والزراعة في بيروت وجبل لبنان. كما تّم توزيع شهادات المشاركة 
على المتدربين الذين ش��اركوا خالل ش��هر آذار/مارس 2018 في 
ورش العم��ل التدريبية الت��ي ينظمها صندوق التنمي��ة االقتصادية 
 KDC - بالتعاون مع شركة تنمية المعرفة ،ESFD - واالجتماعية

حول “كتابة المشاريع وإعداد دراسات الجدوى”.

تدريب المدربين من “العربي للتخطيط”

RIPE NCCورش عمل تفاعلية لـ

اختُتَِم في معهد باس��ل فليحان المالي واالقتصادي برنامج “تدريب 
المدربي��ن ف��ي مج��ال ري��ادة األعم��ال والمش��روعات الصغيرة 
والمتوس��طة” الذي نفّذه المعهد العرب��ي للتخطيط على مدى أربعة 
أسابيع بالتعاون مع معهد باسل فليحان، بدعم من الصندوق العربي 
لإلنم��اء االقتص��ادي واالجتماع��ي، وش��ارك في��ه 23 متدرباً من 
القطاعي��ن العام والخاص ومن هيئات المجتم��ع المدني التي تعنى 

بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وتكّون البرنامج من حزمتين تدريبيتين تخصصيتين مدة كل منهما 

أسبوعان.

في إطار المرحلة الس��ابعة م��ن مبادرة “التواص��ل األكاديمي”، 
نظمت منظمة “رايب إن. س��ي. س��ي” )RIPE NCC( مؤخراً 
سلس��لة من االجتماعات وورش العمل التفاعلية في كل من جامعة 
القدي��س يوس��ف” في لبن��ان وجامع��ات “البلق��اء” و“اليرموك” 
األردني��ة، به��دف تعزي��ز عالق��ات التع��اون األكاديم��ي وفه��م 
الموضوع��ات المتعلقة باألساس��يات التقنية وكيفية عمل اإلنترنت 
وتحدي��د الركائ��ز األساس��ية الداعم��ة لجهود تطبي��ق “اإلصدار 
الس��ادس لبروتوكول اإلنترنت”، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة 

تطوير قطاع اإلنترنت العالمي.

عشاء خيري للسريان األرثوذكس

بمناس��بة مرور ثمانين عاماً على تأس��يس ثانوية مار س��ويريوس 
ف��ي المصيطبة، أق��ام المجلس الملّي ألبرش��ية بيروت للس��ريان 
األرثوذكس حفل عش��اء خيري في فندق “انتركونتيننتال فينيسيا” 
عين المريس��ة - بيروت. تخلّل الحف��ل اإلعالن عن إطالق أعمال 
الترميم في ثانوية مار س��ويريوس، وهي أقدم مدرس��ة سريانية في 

المنطقة أدّت دوراً رائداً على المستوى التربوي والتعليمي.
وش��هد الحفل، الذي حضره عددٌ كبير من الش��خصيات السياس��ية 
والديني��ة والفنية واإلعالميّة واالجتماعي��ة، برنامج فنّي قدّمه نخبة 

من الفنانين اللبنانيين.
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األكثر شمولية لـ“اللبناني الفرنسي”حفل الغداء السنوي من “الموارد”

أقام بنك الموارد حفل غدائه الس��نوي في منتجع “la Siesta” في 
خل��دة، بحضور رئيس مجلس إدارته م��روان خير الدين، والمديرة 
التنفيذية نهال خداج بو دياب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف، الى 

جانب حشد من الموظفين.
ش��هد حفل هذا الع��ام، الكثير من المفاجآت الت��ي حّضرتها اإلدارة 
لموظفيه��ا تنفيذاً للتغييرات الجديدة التي يش��هدها بنك الموارد وفق 

الخطط الموضوعة.
الحفل الذي افتتح بالنشيد الوطني اللبناني، أنشده الحاضرون بشكٍل 
جماعي، ش��هد توزيع الجوائز على الموظفي��ن المتفوقين والفروع 

التي حققت أهدافها خالل العام.

ف�از البن�ك 
ن����ي  للبنا ا
الفرنس���ي 
ئ�����زة  بجا
“البرنام�ج 
كث����ر  أل ا
ش��مولية” 
م�����������ن 

“ماس��تركارد” للخدمة المالية التي قدّمها ضمن برنامج مس��اعدة 
الالجئين، وذلك في الدورة الثانية من منتدى “ماستركارد” للريادة 
في منطقة الش��رق األوسط وشمالي أفريقيا، الذي انعقد في باريس 

بين 4 و7 آذار/مارس 2018.
عقد المنتدى تحت ش��عار “الشراكة من أجل النجاح وتحقيق النمو 
المس��تقبلي الدائ��م”، وق��د ضّم ع��دداً من مدي��ري المصارف من 
مختلف المناطق لمناقش��ة التطورات األخيرة في مس��ألة صناعة 

وسائل الدفع.
يش��ار إلى ان مديرة الصيرفة اإللكترونية في “اللبناني الفرنسي”، 

ميرنا وهبه، هي من استلمت الجائزة عن المصرف.

AUT تفتح أبوابها للطالب واالهالي

اس��تضافت الجامع��ة االميركي��ة للتكنولوجي��ا AUT ف��ي مقرها 
الرئيس��ي في حاالت معرض الوظائف السنوي بمشاركة أكثر من 
25 ش��ركة من كل القطاع��ات في لبنان، وخاص��ة تلك التي يعمل 
فيه��ا طالب الجامعة عند تخرجهم. وخ��الل النهار الطويل، فتحت 
اب��واب الجامعة أمام الطالب وأهاليهم، حيث اطلع الجميع على كل 
االختصاصات التي تقدمها كليات الجامعة باإلضافة الى مختبراتها 

العلمية  وقاعاتها ومساحاتها الخضراء.
بدوره��ا، قدم��ت رئي��س الجامعة، غ��ادة حنين، عدد م��ن الدروع 
التكريمية للطالب واالساتذة الذين فازوا بعدد من المسابقات اللبنانية 

والعالمية خالل االشهر الماضية.

فعالية لـ“ستاندرد تشارترد” باإلمارات

عقد بنك س��تاندرد تش��ارترد لعمالئه في دبي، فعالية “قمة الشرق 
األوس��ط”، الت��ي طرح��ت آراء وتحلي��الت عميقة ح��ول اآلفاق، 
والتوقعات االقتصادية لما تبقى من عام 2018 والسنة الالحقة. وقدم 
الرئيس الس��ابق لمجلس إدارة االحتياط��ي الفيدرالي األميركي، بن 
بيرناركي، رؤيته وتحليالته للمشهد االقتصادي الحالي على الصعد 
المحلي��ة واإلقليمية والعالمي��ة. وأكد أن هذا الحدث يش��كل مبادرة 

ممتازة وفرصة للقاء والتفاعل مع صناع القرار في هذه المنطقة.
ب��دوره، قدم كبير االقتصاديين لدى “س��تاندرد” دايفيد مان، رؤيته 
حول الوضع االقتصادي الراهن على كافة األصعدة وناقش التقرير 

االقتصادي” التفاؤل الحذر” الذي أصدره البنك مؤخراً.
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“أسبوع البركة” مع اإلرشاد الوظيفي
لبن�����ود  تفعي����الً 
اتفاقي���ة التع���اون 
المبرم��ة بين بنك 
البرك�ة س�����ورية 
ووزارة الش���ؤون 
االجتم�اع�ي�������ة 

والعمل، قدّم البنك ورشة عمل في مجال الصيرفة اإلسالمية بعنوان 
)أسبوع البركة(. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، محمد عبد هللا حلبي: 
أس��بوع البركة هو أحد األنش��طة التي تم تنفيذه��ا، وذلك من خالل 
المساهمة في تطوير الموارد البشرية عبر  تأمين التدريب و التأهيل 

بما يسهم في زيادة فرص الحصول على عمل.

“الشام” يرعى تخريج كلية الشريعة

MTN تكرم موظفيها المتميزين

الثان��ي  للع��ام 
التوالي،  عل��ى 
بن��ك  رع��ى 
حف��ل  الش��ام 
تخريج وتكريم 
طالب��اً   /97/

وخريجاً في كلية الش��ريعة بجامعة دمش��ق للعام الدراسي )2016 
- 2017(. وتأت��ي هذه الخطوة في س��ياق األهمية التي يوليها البنك 
للشباب وطالب العلم وتشجيعهم أثناء استعدادهم لتأسيس لمستقبلهم 
العملي. وفي كلمة بنك الشام أكدت مدير التسويق والعالقات العامة، 

راما يوسف، على سعي البنك المستمر نحو دعم طالب العلم.

 MTN نظم��ت
الس��نوي  حفلها 
للتقدي���ر ف�����ي 
فندق الشيراتون 
ف��ي دمش�����ق، 
بحضور المدير 

العام التنفي��ذي وم��دراء اإلدارات والدوائر، وع��دد من الموظفين 
المتميزي��ن م��ن كاف��ة المحافظات الس��ورية. وتحدث مدي��ر إدارة 
الموارد البشرية، أحمد رمضان، فأعرب عن تقدير الشركة الكبير 
لجهود جميع الموظفين، والتأكيد على أهمية روح المبادرة واإلبداع 

التي من شأنها تطوير الشركة والموظفين على حٍد سواء.

ندوة صحية تثقيفية بأرجان روتانا

نظ��م فندق أرجان روتان��ا مدينة دبي لإلعالم بالتع��اون مع عيادات 
جي أم سي ندوة صحية تثقيفية، لرفع وعي موظفي الفندق، النزالء، 
والعاملين ببرج المكاتب بالمخاطر الناجمة عن العمل المكتبي وكيفية 
تجنبها، حيث جرى الكش��ف المجاني على الحضور مع التأكيد على 
أهمية ممارس��ة عدد من التمارين الخفيفة خالل فترة العمل للحد من 

تلك المخاطر.

منتدى النساء العربيات في السعودية
السعودية  استضافت 
للمرة األولى “منتدى 
النس��اء العربي��ات”، 
النس����خ�ة  إطار  في 
الرابع��ة م��ن مؤتمر 
وج�وائ��ز “أف�ض���ل 

رئيس تنفيذي”، في مدينة الملك عبدهللا االقتصادية، وقد التقت نخبة 
من كبار المديرين التنفيذيين وصناع القرار والمختصين والخبراء 
في مج��ال تمكين الم��رأة وقيادة األعمال في الجلس��ات الرئيس��ية 
للمنت��دى، بما ف��ي ذلك “الث��ورة االقتصادي��ة”، “رواد األعمال”، 

“االقتصاد الجديد القائم على المجتمع”، ومواضيع أخرى.

وفد من دبي العطاء يزور كولومبيا
اختت��م وفد م��ن دب��ي العطاء، 
التنفي��ذي  الرئي��س  برئاس��ة 
للمؤسسة طارق القرق، زيارة 
ميداني��ة ناجحة إل��ى كولومبيا 
لرصد وتقييم التقدم المحرز في 
تنفيذ برنام��ج “حماية األطفال 

والش��باب المتأثرين بالنّزاعات من خالل التعليم في ش��مال ش��رق 
كولومبيا” الذي تم إطالقه في 2017، والمشاركة في إطالقه رسمياً 
مع الشركاء المنفذين إلى جانب سفارة دولة اإلمارات في كولومبيا 
والسلطات المحلية. ويس��تهدف البرنامج الفتيات والفتيان والشباب 
المتضررين من النّزاعات في منطقة أراوكا ونورتي دي سانتاندر.
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ندوة مصرفية مع “صناعة دمشق”
ب�ن�����ك  ع�ق��د 
س�ورية الدولي 
إلس�����الم�ي  ا
وبالتع��اون مع 
غرفة صناع�ة 
دمشق وريفها، 
ندوة مصرفي�ة 
ت�ع��ري�ف�ي�����ة 
بطبيع�ة عم��ل 
المص������ارف 

اإلسالمية.
وتناولت الندوة 

تعريفاً بآلية عمل المصارف التي تستند في أصولها إلى اإلقتصاد اإلسالمي.
رئي��س غرفة صناعة دمش��ق وريفها س��امر الدب��س، أوضح عن اهمي��ة التفاعل 
االيجاب��ي للقائمين على البنك مع دور غرفة الصناع��ة في تنظيم العمل الصناعي 

الذي يساهم في التنمية االقتصادية المستدامة.
وعرض نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بش��ار الست، مجموعة من خدمات التمويل 

التي يقدمها بنك سورية الدولي اإلسالمي للصناعيين.
عل��ى صعيد آخر، احتفل البنك بم�وظفيه الحاصلين على ش��هادة المدير المصرفي 
االس��المي المعتمد، وتم خالل الحفل توزيع الشهادات على الموظفين الذين اتبعوا 

الدورة التي نظمتها مؤسسة التنمية للتعليم والتطوير.
وتعتب��ر هذه الش��هادة معتم��دة من قبل المجل��س العام للبنوك والمؤسس��ات المالية 
اإلس��المية. وتم التكريم بحضور رئيس مجل��س إدارة البنك عزيز صقر والرئيس 

التنفيذي عبد القادر الدويك ونائبه بشار الست.
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فعالي�ة النظ�ام التعليمي في لبنان أصيبت في الصميم. نع�رف أن األزمة عميقة لم 
تش�هد الم�دارس الخاصة مثي�ًا لها في تاريخه�ا، خصوصاً أن القيمي�ن عليها لم 
يتمكنوا إلى اآلن من صوغ تس�وية تنصف المعلمين بحقوقهم وبالدرجات الس�ت 
وتس�مح للمدرسة باالس�تمرار. على رغم ذلك، ال تزال المدرس�ة الخاصة تستقطب 
أكثري�ة تامذة لبنان. فهي تض�م نحو ثلثي التامذة وفق دراس�ة صدرت أخيراً عن 
المرك�ز الترب�وي للبحوث واالنم�اء، فيما تبلغ حص�ة التعليم الرس�مي 30،8 %، مع 
الزي�ادة في أعداد التامذة الس�وريين الذي�ن يتابعون المناهج اللبناني�ة، إضافة إلى 
قب�ول التامذة ابتداًء من عمر 3 س�نوات. يعني ذل�ك أن التعليم الخاص الذي يعاني 
أزمة بين مكوناته عنوانها قانون السلس�لة 46، ال يزال يشكل الخيار األول للتامذة 
على اختاف مرجعياته، وذلك بالرغم من الزيادات المتتالية على األقس�اط منذ العام 
الدراس�ي 2011 - 2012، وفي المقابل لم تس�تطع المدرسة الرسمية أن تتحول كما 
كانت في الس�تينات والس�بعينات من القرن الماضي، خصوصاً التعليم الثانوي إلى 
مؤسس�ة قادرة على االس�تقطاب تقوم على الثقة والصدقية وتقدم تعليماً ناجحًا 

ونموذجياً.

يب�دو الفت�اً أيضاً أن معدل التامذة للمعلم الفعلي الواحد ال يزال 9 تامذة في القطاع 
الرس�مي ف�ي مقابل ارتفاع�ه في القطاع الخ�اص غير المجاني ال�ى 21. لكن هناك 
ثغ�رات في الخاص كما في الرس�مي، منها عدد الم�دارس الفائضة، وهي صغيرة ال 
يتع�دى عدد تامذتها المئة. أما االعداد التربوي، فيبدو أفضل في القطاع الخاص، إذ 
كانت الدراس�ة تش�ير الى نقص اإلعداد التربوي األساس�ي في الرسمي ألكثر من 
90 % من المعلمين، ونقص أجهزة الكومبيوتر في المدارس وتراجع نوعّية التعليم. 
وياحظ أن عدم تطبيق قانون إلزامّية التعليم وتراجع أعداد التامذة مع تقّدم الصف 
ومرحل�ة التعليم، يظهر بنس�ب أكبر في التعليم الخ�اص، كونه يصطفي التامذة 
ذات مس�تويات األداء األفضل، وهذا يعني أن عدالة النظام التعليمي في لبنان ال تزال 

بحاجة إلى تطوير جدي تقوده القطاعات التعليمّية.

يستدعي األمر إعادة النظر بنظام التعليم، خصوصاً أن فعاليته تبدو محصورة بفئات 
معّينة من التامذة، ال تعكسها بالضرورة االمتحانات الرسمّية. ويرتبط ذلك بخطط 
تطوي�ر التعليم وبالسياس�ة التربوي�ة وبالتقويم، وبإعداد المعلمي�ن وتأهيلهم في 
المواد المختلفة كونهم يش�كلون عصب التعليم. وتظهر الوقائع ان المدرسة هي 
ركيزة كل سياسة تربوية، وال تستقيم إال بترشيدها من خال الدراسات والمقاييس، 

فكيف إذا كان االمر يتعلق باستقرار المعلمين وتأدية وظيفتهم التعليمية.

فعالية التعليم ليست باألموال فقط !
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