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ي حالة مستقرة بعد 
ي أحسن حال، لكنه اليوم �ف

ليس الوضع االقتصادي للبنان �ف
ي العالم. 

ي االأوس��اط المالية �ف
ي تركتها االنتخابات النيابية �ف

يجابية ال�ت االأصداء االإ
ي 

فما من شك أن هذه االنتخابات تفتح الطريق إىل استقرار العمل المؤسسا�ت
فه برصف النظر عن نتائجها السياس��ية. لكن االستناد إىل إنجاز االنتخابات ال  وتحف�ي
ف المؤسس��ات واطالق عملها، بل استكمال تشكيل الحكومة والقيام  يكفي لتحص�ي
بورشة اصالحية لمكافحة الفساد، وهذا كله يستوجب إرادة سياسية أوالً والثقة 
بالمؤسسات المالية وبمرصف لبنان لتأكيدالصدقية أمام المجتمع الدوىلي والدول 
المانحة، ثم العمل عىل معالجة ارتدادات ارتفاع أسعار الفوائد العالمية واسعار 

النفط.

وبينما شكل الخالف عىل الحصص الحكومية أزمة عىل طريق التأليف، فإن لذلك 
بعض االآثار السلبية عىل الثقة الدولية، خصوصاً وأن لبنان يستعد الإطالق العمل 
ي خطط “سيدر” واستجالب القروض لمشاريع البنية التحتية. هذا االأمر يستدعي 

�ف
ي تؤثر عىل 

قرارات من أعىل المستويات والمراجع لحسم الخالفات السياسية ال�ت
ي يتخبط بها 

االقتصاد ومشاريعه وتؤخر أيضاً النهوض لمعالجة المش��كالت ال�ت
البلد، بدءاً من الكهرباء والمياه والنفايات، إىل مشكلة العجز االقتصادي وفرص 

العمل وارتفاع الدين العام.

رئيس الجمهورية العماد ميش��ال عون أكد أك�رث من مرة ثقته بإمكان النهوض 
االقتصادي، وهو الذي أطلق شعار مكافحة الفساد واستعادة مؤسسات الدولة، 
لذا سيكون العنوان االأول للمرحلة المقبلة بعد التشكيل الحكومي محاربة الفساد 
ووقف الهدر واطالق مشاريع يستطيع معها لبنان مواجهة االستحقاقات المالية 
ف فرص العمل. ونأمل  ي الوقت نفسه االعتبار القتصاده ع�رب النمو وتأم�ي

ويعيد �ف
ي القريب العاجل.

ي أن تكون خطط النهوض �ف
ذلك �ف

الحكومة وأولوية اطالق المشاريع
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وقّــــــــــع 
صنـــدوق 
أوبــــــــك 
للتنميــــــة 
الدوليـــــة 
)أوفيــد(، 
اتفاقـيـــــة 

تســهيالت ائتمانيــة قصيــرة األجل مــع البنــك اللبناني 
الفرنســي، منحــه بموجبها قرضاً بقيمــة مليوني دوالر 
مخصصاً لتمويل مشــاريع تجارية. ورّحــب مدير عام 
الصندوق سليمان ج. الحربش بالتعاون، موضحاً أن هذه 
االتفاقية األولى مع البنك، تدّل على التزام “أوفيد” بمواكبة 
تنمية لبنان من خالل استثمارات في القطاع الخاص، وأن 

التجارة الدولية محّرك أساسي لالقتصاد والتنمية.
مــن جهته، اعتبر مســاعد المديــر العام فــي “اللبناني 
الفرنســي” موريس اســكندر، أن االتفاقية تشــّكل دليالً 
على قوة التزام البنك والصندوق تجاه االقتصاد اللبناني 

والقطاع الخاص.

سندات خضراء من فرنَسبنك “اللبناني الفرنسي” و“أوفيد”
يدعمان التجارة الدولية

في خطوة هــي األولى من نوعها 
فــي لبنــان والمشــرق العربــي، 
أصدر فرنَســبنك سندات خضراء 
بهدف تعزيز االقتصاد األخضر، 

وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة.
وقــام فرنســبنك لألعمــال بدور 
وكيل التوظيف فيما يتعلق بعرض 

وتسويق برنامج السندات. ومن المقرر أن يتبع هذا اإلصدار األول بقيمة 60 مليون دوالر 
سلســلة سندات خضراء تأتي ضمن برنامج شــامل بقيمة 150 مليون دوالر. وأوضح 
رئيس مجلس إدارة فرنسبنك عدنان القّصار، أن االصدار يندرج ضمن استراتيجية البنك 
التي تدعم استثمارات القطاع الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات 

الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، المباني الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة.

حملة اعتقاالت تطال أكبر بنوك فنزويال

اعتقلت السلطات الفنزويلية 11 شخصاً من أعضاء إدارة 
بنك بانيســكو، أكبــر المصارف الخاصة فــي فنزويال، 
وحملت البنك مسـؤولية “الهجمات” ضد العملة الوطنية 
المنهــارة. وقال المدعي العــام الفنزويلي طارق صعب، 
تعليقاً على اعتقال اإلداريين: حددنا مسؤوليتهم المحتملة 
عن العديد من المخالفات، والمساعدة على إخفاء الهجمات 

طارق صعبضد العملة الفنزويلية بهدف تدمير العملة الوطنية.

“البركة” من أبجدية التفاؤل إلى لغة المستقبل

أكد رئيــس مجلس إدارة 
بنــك البركة في ســورية 
عدنــان أحمــد يوســف، 
إقرار الهيئة العامة توزيع 
للمســاهمين  نقدية  أرباح 
تعــادل 10 % من القيمة 

اإلســمية لألسهم، بواقع 10 ليرات سورية لكل ســهم، موضحاً أن البنك حقق صافي 
أرباح تشغيلية 3.74 مليار ليرة في عام 2017، بعد أن قاربت موجوداته 329 مليار 
ليرة )1.5 مليار دوالر(، كما بلغ إجمالي حجم الودائع وحسابات االستثمار 134 مليار 
ليرة، وإجمالي التمويالت االئتمانية 32 مليار ليرة، لتبلغ االستثمارات عبر الوكاالت 
والمضاربــات والصكــوك 122 مليار ليرة، وترتفع الحصة الســوقية إلى 44 % من 

سوق الصيرفة اإلسالمية، و17 % من إجمالي السوق المصرفية السورية الخاصة.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد هللا حلبي، أن استراتيجية البركة بدءاً من 
عام 2018 تحمل عنوان “لغة المستقبل” كبوصلة لـ5 أعوام، والتحول إلى المنتجات 

المصرفية الذكية عبر “الرقمنة”، بعد أن أنهى البنك استراتيجية “أبجدية التفاؤل”.

قال رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي عبدالكريم 
الكباريتــي، أن المحــركات األساســية لنمــو االقتصاد 
األردني ضعيفة بســبب الظــروف اإلقليمية الضاغطة، 
تراجع الطلب بالســوق الداخلية، تــآكل الدخل وضعف 
القدرة الشــرائية، عــالوة على التوجــه الحكومي لرفع 
ضريبــة الدخل على البنوك إلى 40 %، مما ســيقلل من 
جذب االستثمار األجنبي، لكونه يعكس صورة سلبية عن 

المناخ االستثماري باألردن.
في سياق آخر، صادقت الهيئة العامة للبنك على البيانات 
المالية وخطة عمــل 2018، ووافقت على توزيع أرباح 
للمساهمين بنســبة 20 % من رأسمال البنك، تعادل 20 
مليــون دينار، علمــاً أن البنك حقــق 42.3 مليون دينار 
)595 مليون دوالر( أرباحاً قبل الضريبة والمخصصات 
عن أعماله في 2017، و27 مليون دينار أرباحاً صافية.

الصورة سلبية لالستثمارات في األردن
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عـمــــم الـمـصــــرف 
العقـاري الســــــوري 
على فروعه، تفاصيل 
وآلية العمليات المنفـذة 
على نظام التســويـات 
 ،SYGS اإلجماليــــة
التــي تشـــمل حوالــة 
الزبــون والســــحــب 
النقــدي من حســابات 
الفروع لدى المصرف 

المركزي، وكذلك اإليداع النقدي في حســابات الفروع 
لــدى المركزي، إضافة إلى حوالة شــيك، بأن تتراوح 
قيمــة الحــواالت الصادرة مبدئيــاً بيــن 50 ألف ليرة 
ســورية كحد أدنــى، و20 مليــون ليرة ســورية كحد 

أقصى )93 ألف دوالر أميركي(.

ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة سورية

“العقاري” يعمم
SYGS نظام التسويات

أعلــن مشــروع قانون عــن الســماح للمصرف 
المركزي ونظام النقد األساســي، بإصدار ورقة 
نقدية من فئة 5000 ليرة سورية. وفي هذا الصدد 
أكــد حاكم مصــرف ســورية المركــزي، دريد 
درغام، أن ســورية من أقل الــدول اعتماداً على 
الفئات النقدية الكبيرة، والســتكمال انتشار الدفع 
االلكتروني، فإن الفئات الكبيرة تعد مناســبة جداً 
لتســهيل التعامالت وعميات العد والفرز والنقل، 
مبيناً أن “المركزي” يحضر قبل سنوات طويلة 
ألي فئة جديدة يطرحها في األســواق، مما يعني 

أن طــرح فئة 5000 يتطلب زمناً طويالً للتصميم والتعاقد وتوقيت الســنوات القادمة 
المالئمة لطرحها على ضوء تطور النشــاط االقتصادي وبما يضمن مصلحة مختلف 

شرائح المتعاملين بالليرة السورية.

دريد درغام

عودة سورية إلى “مينافاتف”

مصـــرف  حـاكــم  بيّــن 
دريد  المركزي  ســورية 
درغــام، أنــه بعــد تقديم 
ســورية لمجموعة العمل 
المالي في منطقة الشرق 
أفريقيا  وشــمال  األوسط 
“مينافاتـــف”، مـرفـقــــاً 

بكافة القوانين والتشــريعات الصادرة خــالل عملية المتابعة وكافة التعليمات واللوائح 
الصادرة للمؤسســات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة، إضافة إلى جميع 
اإلحصائيات الخاصة بكافة جوانب مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب بشــكل 
كامــل ومفصــل، فإن “مينافاتف” أقــرت خالل اجتماعها العــام بدورتها األخيرة في 
بيروت، أول أيار/مايو 2018، عودة ســورية كمــا أي دولة أخرى، بنقلها من عملية 
المتابعة إلى مرحلة التحديث كل عامين، على أن تقدم تقرير التحديث األول لالجتماع 

العام الواحد والثالثين للمجموعة في نيسان/أبريل 2020.

نائــب حاكـــم  صــرح 
مصـــرف ســـــوريــة 
حــــــازم  المركـــزي، 
قرفــول، أن إمكانيــات 
ســورية الذاتيــة حالياً، 
ال تســــهـم بأكثر مــن 
10 % مــــن تكلـفـــــة 
إعادة اإلعمار، معتبـراً 
أن المفتــاح األسـاســي 
للتنمية هو تحديد شــكل 

االقتصاد السوري، إذ أن سورية اليوم بحاجة إلى قطاع 
خاص قوي، ال قطاعاً هزيالً، وال أشباه مؤسسات.

مــن جهته، بيّن رئيس مجلس مفوضي هيئة األســواق 
واألوراق الماليــة عابــد فضليــة، أن للحوكمــة أهمية 
كبيــرة، فكلمــا كان هنــاك جــزء كبير مــن االقتصاد 
محوكــم، كانت هناك ثقة كبيــرة فيه، ما يزيد من حجم 
االســتثمارات الداخلية، مشــيراً إلى ضرورة إصالح 
القطــاع العام، على أن يكــون جزءاً من هذا اإلصالح 
“التشــاركية الحقيقيــة”، بمــا فــي ذلــك تغيــر شــكل 
المؤسسات إلى شركات مساهمة عامة، يمنح بموجبها 
العمال العاملين جزءاً من األســهم ليعتادوا على الشكل 

المؤسساتي.

10 % إمكانيات سورية
من كلفة إعادة اإلعمار

حازم قرفول

SYGSالمصارف السورية تنضم لـ

أكــد حاكم مصرف ســورية المركزي دريد درغام، اكتمــال انضمام كافة المصارف 
السورية إلى نظام التسويات اإلجمالية SYGS، لتستغرق الحوالة وسطياً -ألول مرة- 
بين أي مصرف وآخر ســاعة واحدة، بينما كانت تتطلب عدة أيام، مما يساهم بتسريع 
وتيرة العمل، وتحريك النشاط االقتصادي. مبيناً أن الحواالت المتبادلة بين المصارف 
حالياً، تصل وسطياً إلى 5 مليارات ليرة سورية يومياً، ومع تجهيز واجهات تخاطبية 
بين نظام التسويات، وأنظمة المصارف الحاسوبية، لتسريع عمليات التسوية، وارتفاع 
القيم التبادلية اإلجمالية، فإنها ستتجاوز 10 مليار ليرة سورية يومياً خالل أشهر قليلة.
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أكد مدير عام مصرف 
التســـلـيـف الشـــعـبـي 
السـوري محمد حمره، 
أن قيمــة الودائــع لدى 
المصـــرف وصلــــت 
لنحــو 112 مليار ليرة 
ســـــوريـة، إذ تشـــكل 
حســـــابـات التوفيــــر 
 ،%  43.2 نســـــــبــة 

والـودائــــع ألجــل 19.9 %، والحســابــات الجاريــة 
36.7 %، كمــا ارتفعت شــــهادات االســـــتثمار بمـا 

يزيـد عـن 58 %.
وبيّــن حمــره، أن قــروض العســكريين بلغــت 2.2 
مليار ليرة ســورية، لتكون القيمــة اإلجمالية للقروض 
الممنوحــة منــذ بداية اســتئناف منح القــروض 41.2 
مليار ليرة ســورية )191.7 مليــون دوالر أميركي(، 
منوهاً إلى أن المصرف بصدد إطالق قروض إنتاجية 
للفعاليــات المهنيــة والحرفيــة بســقف ال يتجاوز 25 

مليون ليرة سورية.

قروض “التسليف الشعبي”
تجاوزت الـ40 مليار ليرة سورية

محمد حمره

قررت الهيئة العامة لبنك “بيمو” الســعودي الفرنســي 
في ســورية، زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم 
جزء مــن األرباح المحققــة القابلة للتوزيــع، بإصدار 
أسهم جديدة مجانية بنسبة 18,18 %، وتوزيعها على 

المساهمين.
كذلك، اســتعرضت الهيئة نتائج البنــك، التي اعتبرتها 
نوعية، كونها تمثلت في تطوير مجموعة من الخدمات 
الرائــدة، وإطالق سلســلة من القــروض، بالرغم من 

األوضاع االستثنائية التي تمر بها سورية.

“بيمو” يصدر أسهم مجانية
لمساهميه

ودائع “التجاري” تقارب 5.5 مليارات دوالر

بيــن مدير عام المصــرف التجاري الســوري فراس 
ســلمان، أن إجمالــي الودائع وصلت مــع نهاية الربع 
األول من عام 2018، إلى 1175.8 مليار ليرة سورية 
)5.5 مليــار دوالر أميركي(، بزيــادة 77 مليار ليرة 
مقارنــة بنهاية 2017، الذي شــهد تحقيق أرباح بنحو 
25.6 مليــار ليرة قبل اقتطاع االحتياطيات وتشــكيل 
المؤونات. مضيفاً أن إجمالي التســهيالت في 2018، 
بلغــت 655.2 مليــار ليــرة، ومعــدل الســيولة بكافة 
العمــالت وصل إلى 35.3 %، لتفوق ما حدده مجلس 
النقد والتســليف في قراراتــه بوجوب تمتع المصرف 

بسيولة تبلغ 20 %. أما بخصوص القروض المتعثرة، فقد حّصل المصرف في الربع 
األول من عام 2018، ما يقارب 7 مليارات ليرة سورية.

فراس سلمان

مجلس إدارة جديد للبنك العربي في سورية

أكد رئيس مجلس إدارة البنك 
العربي فــي ســورية، خالد 
الوزني، خالل اجتماع الهيئة 
العامة العادية الثانية عشــر 
الملموس  التحسن  للبنك، أن 

على الصعيد األمني، والحديث بشــكل واســع عن عملية إعــادة االعمار، يعزز حالة 
التفاؤل بقدرة االقتصاد السوري على استعادة عافيته، وتجاوز مرحلة األزمة، خاصة 
مع اســتمرار التحســن في ســعر صرف الليرة السورية واالســتقرار الملموس الذي 
شهدته خالل 2017 مقارنة بالعمالت األخرى. وتمت خالل االجتماع، المصادقة على 
تقريري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن 2017. إضافة إلى 

انتخاب أعضاء مجلس إلدارة جديدة عن طريق االقتراع السري.

“المركزي السوري” يقرض المالية ملياري دوالر

أقر مجلس الشــعب الســوري قانوناً، يسمح 
لمصــرف ســورية المركزي بمنــح وزارة 
المالية، صنــدوق الدين العــام، قرضاً بقيمة 
378.6 مليار ليرة سورية )1.8 مليار دوالر 
أميركي(، وبمعدل فائدة 1 %، مقابل اســناد 
خزينــة توضع فــي التغطية النقديــة، وذلك 
بهدف تسديد العجز لمادة الدقيق التمويني لدى 
الشركة العامة للمطاحن، والعجوز التجارية 
لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

بدوره أرجع وزير المالية مأمون حمدان أمام البرلمان السبب بالعجز التمويني للدقيق، 
بأنه “بيع مادة الدقيق التمويني بالسعر االداري المدعوم”.
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أعلنت مديــرة مكتب البنك االوروبــي إلعادة االعمار 
والتنمية هايكه هارمغارت، عن توقيع البنك وشــركائه 
اتفاقيــات مــع األردن بقيمة 6.2 مليار يورو للســنوات 
الـ)3 - 5( المقبلة، يســاهم البنك بمليار يورو منها. جاء 
ذلــك في مؤتمر صحفي مشــترك عقدتــه هارمغارت، 
ووزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي األردنــي عماد 
فاخــوري، خالل فعاليــات االجتماع الســنوي ومنتدى 
األعمال للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية -ألول 

مرة في األردن-.
مــن جانبه، قــال فاخــوري: إن المحفظة االســتثمارية 
للبنك في األردن بلغــت خالل )2012 - 2017( مليار 
يورو، تم من خاللها دعم 38 مشروع، واستحوذ القطاع 

الخاص على نحو 88 % منها.

“األوروبي” يزيد استثماراته
في األردن

هايكه هارمغارت وعماد فاخوري

“العراقي للتجارة” إلى السعودية وتركيا

 ”TBI صــّرح مدير “المصــرف العراقي للتجــارة
فيصل الهيمص، أن مؤسســة النقد الســعودية أبلغت 
البنك المركزي العراقــي، موافقتها على افتتاح فرع 
للمصــرف العراقي للتجــارة في الريــاض، لتكثيف 
التعــاون المالــي والنقدي واالقتصادي بيــن البلدين، 
مضيفا أن المصرف وافق أيضاً على افتتاح فرع في 
تركيا، الســيما أن حجم التبــادل التجاري بين البلدين 
يبلغ 10 مليارات دوالر سنوياً، منوهاً أن النية باتخاذ 

هاتيــن الخطوتين تمت بعــد نجاح المصرف في افتتاح مكتب له في ســوق أبوظبي 
المالي العالمي.

فيصل الهيمص

افتتح بنك “أبوظبي التجاري” مركز خدماته المصرفية 
الخاصة في ســوق أبوظبــي العالمــي “المركز المالي 
العالمي في أبوظبي” ليصبح أول بنك محلي يقدم خدمات 
إدارة الثروات من خالل شركة أبوظبي التجاري إلدارة 
االصول المحدودة. وأوضح رئيس الخدمات المصرفية 
الخاصــة لدى أبوظبي التجاري مارك بيترز، أن افتتاح 
المركز يأتي تأكيــداً لطموحنا في الحفاظ على عالقاتنا 

مع العمالء الحاليين وسعينا لجذب المزيد من العمالء.

“أبوظبي التجاري” يزاول أعماله
في “المركز العالمي”

غرامة جديدة على غولدمان ساكس

وافق بنك غولدمان ســاكس على دفع 
ما مجموعه 109.5 ماليين دوالر من 
الغرامات للهيئات الفدرالية وسلطات 
واليــة نيويــورك لتســوية اتهامــات 
وجهتها له هيئة الخدمــات المالية في 
نيويــورك DFS، بأن متداولي العملة 
في بنك االســتثمار قاموا بشــكل غير 
قانوني بمشــاركة معلومــات طلبات 

العمــالء مــع البنوك األخرى من أجل االســتفادة من الســوق. وبذلــك يصل مجموع 
الغرامات التي دفعها “غولدمان ساكس” منذ األزمة المالية، إلى 7.7 مليارات دوالر.

يذكر أن البنوك األميركية الكبرى دفعت أكثر من 250 مليار دوالر منذ األزمة المالية 
لدورها في التالعب في األسواق والخداع وغسل األموال.

المركزي العراقي يوقف التعامل مع البالد االسالمي

قرر البنك المركزي العراقي، إيقاف التعامل مع 
“مصرف البالد االسالمي” في العراق، ورئيس 
مجلس إداراته اراس حبيب، بعد اتهامه بتمويل 

االرهاب من قبل وزارة الخزانة األميركية.
وذكــرت وثيقة صادرة مــن المركزي وموجهة 
الى المصارف المجازة كافة، وشركات التحويل 
المالي، وشركات التوسط ببيع وشراء العمالت 
األجنبيــة، بإيقــاف التعامل مع البنــك المذكور. 
كما قــرر المركــزي العراقي اتخــاذ إجراءات 

احترازيــة حفاظاً على ســالمة النظام المالــي والمصرفي، كإيقــاف المصرف من 
الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة األجنبية، والتحفظ على جميع حساباته وحسابات 

رئيس مجلس إدارته.

اراس حبيب
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أول انضمام لالبتكارات المالية في األردن

أعلن محافظ البنــك المركزي األردني 
زياد فريز، قبــول أول طلب لالنضمام 
إلــى المختبــر التنظيمــي لالبتــكارات 
الماليــة، والمقــدم من مجموعة شــباب 
أردنييــن، إذ تتمحور فكرة مشــروعهم 
الرئيســية حــول اســتخدام تكنولوجيــا 
فـي   ،)Blockchain( البلوكتشــيـن 

رقمنة القوانين والتشــريعات وأتمتة عمليات االمتثال والتحقق من العميل، إضافة إلى 
عمليات التحويل المالية صغيرة الحجم بين الحسابات البنكية والمحافظ اإللكترونية. أعلــن بنك “اتش اس بي ســي”، عن إجراء أول صفقة 

تمويل تجارة في العالم، باســتخدام منصة فردية لسلسلة 
الكتل، وذلك في مســعى لتعزيــز فاعلية تمويل التجارة 
الدولية. وقال البنك البريطاني في بيان له، إنه وبنك “آي.

ان.جي” الهولندي، أتما الصفقة لصالح شركة كارجيل. 
وأضاف البيان، أنه ورغم وجود صفقات تمويل تجاري 
أخرى استُخدمت فيها سلســلة الكتل مع تقنيات أخرى، 
فــإن صفقة كارجيل هــي أول اســتخدام لتطبيق رقمي 
فردي مشترك بدالً من نظم متعددة. ومن المتوقع أن يقلل 
اســتخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في القطاع المصرفي 
مخاطر االحتيال في خطابات االعتماد وصفقات أخرى، 

باإلضافة إلى تقليل عدد الخطوات.

أول صفقة تمويل
باستخدام “بلوكتشين”

الصيــن  افتتحــت 
أول فرع مصرفي 
البشــر  من  خــال 
وتديــره مجموعة 
الروبوتــات،  مـن 
فعنــد الـدخـــــول 
إلى هــذا الفــــرع 
يسـتقبلك روبــوت 

يحمل اســم “شــياو لونغ”، وهو يقول “مرحباً بكم في 
بنك التعميــر الصيني” ويبدأ في المســاعدة، وتتحدث 
الروبوتــات داخل البنك إلى العمالء، وتتلقى البطاقات 
المصرفية وحســابات الشــيكات، كمــا يمكنها اإلجابة 
عن األســئلة األساســية. وبعد محادثة أولية سريعة مع 
“شياو لونغ”، يمر العمالء عبر البوابات اإللكترونية، 
حيث يتم مسح وجوههم وبطاقات الهوية الخاصة بهم، 
وهذا يفيدهم في الزيارات المســتقبلية، ألنه سيكون من 
الســهل التعرف على وجههم لفتح البوابات واستخراج 

المعلومات الخاصة بهم.

أول فرع مصرفي تديره روبوتات

“النقد الفلسطينية” توقع اتفاقية مساعدات

وقــع محافــظ ســـــلطـة 
النقــد الفلســـطينية عزام 
الشـــوا، ونائــب رئيــس 
البنـك األوروبي إلعــادة 
اإلعـمـــــار والتنمـيـــــة 
للسياســات والشـــراكات 
فيليب هيلبــورن، اتفاقيـة 

مســاعدات فنية، بحضور رئيس البنك ســوما تشــاكرابارتي، ومديرة منطقة جنوب 
وشــرق المتوســط في البنك جانيت هيكمان، ومديرة مكتب البنك في األردن والضفة 
الغربية وقطاع غزة هايكا هارمغارت. وتهدف االتفاقية إلى تعزيز مرونة النظام المالي 
الفلسطيني، ومساعدة سلطة النقد في مجال إدارة األصول وااللتزامات واالستفادة من 
خبرات وقدرات البنك خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها البنك األوروبي 

إلعادة االعمار والتنمية في هذا المجال.

البنك األوروبي يدعم القطاع الخاص األردني

صرح وزير التخطيط والتعاون 
الدولي األردني عماد فاخوري 
أن األردن وضـــع خارطــــة 
اســـتثمار للبــدء مـــع البنـــك 
األوروبــي بتنفيـــذ مشــــاريع 
البنية التحتية الرئيســــة، التي 
وردت فــي خطــة تحفيز النمو 

االقتصادي، على رأســها اتفاقية خارطة استثمار لتمويل المشاريع بحوالى 2.3 مليار 
دينار )2.8 مليار يورو(، منها مليار يورو لمشــاريع ســتنفذ من قبل القطاع الخاص، 
والبلديات. منوهاً إلى أن البنك األوروبي أكد على أنه يولي األهمية لدعم المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة، مضيفاً أن استثمارات البنك في األردن قبل االتفاقيات الجديدة 

بلغت مليار يورو، وأنه منح نوافذ تمويل للبنوك األردنية بحوالى 300 مليون دينار.
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وقع  بنك اإلمارات دبي الوطني، اتفاقية مع “سبيربنك” 
الروســي، يقوم بموجبها البنك االماراتي بشــراء كامل 
حصة البنك الروســي البالغة 99.85 % في “دينيزبنك 
إيــه. إس” التركي، مقابل 14.6 مليــار ليرة تركية )3 
مليارات دوالر( بموجب نظام تثبيت سعر السهم. وقال 
الرئيس التنفيذي لســبيربنك، هورمان غريف: إن قرار 
البيــع تابعاً من الحاجــة إلى التغيير في االســتراتيجية 
الدولية للبنك، متوقعاً أن يكون لهذه االتفاقية أثر إيجابي 

على نسب كفاية رأس المال.
مــن جهته، قــال  نائب رئيس مجلــس اإلدارة والعضو 
المنتــدب لـ“اإلمــارات دبــي الوطني”، هشــام عبد هللا 
القاسم، إن االتفاقية ستساعد مصرفه على تعزيز مكانته 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

“اإلمارات دبي الوطني”
يستحوذ على  دينيزبنك

سيتي بنك يدرس طلب رخصة في السعودية

تدرس مجموعة سيتي غروب، الحصول 
فــي  كاملــة  علــى رخصــة مصرفيــة 
الســعودية، فــي الوقت الذي تســعى فيه 
بنوك غربية لالســتفادة من اإلصالحات 
االقتصاديــة فــي المملكــة، حيــث أعلن 
منافســه “اتش.اس.بي.ســي” عن فوزه 
بتفويضات لعدد من عمليات الخصخصة.

وكان البنــك األميركي قــد أنهى 5 عقود 
من العمــل في المملكة في عــام 2004، 

ببيع حصته البالغة 20 % في مجموعة ســامبا المالية، لكنه حصل على تصريح في 
عام 2015 لالستثمار مباشرة في البورصة المحلية. وفي يناير/كانون الثاني 2018، 
حصل البنك على الموافقة لبدء مزاولة األنشطة المصرفية االستثمارية في السعودية.

يخطط مصرف “سبيربنك”، أكبر المصارف الروسية، 
الستخدام مروحيات مسيرة في إيصال السلع واألوراق 
النقديــة إلــى المناطــق النائيــة فــي روســيا. وعرض 
المصرف على هامش منتدى ســان بطرسبورغ مركبة 
من دون طيــار جديدة مصنوعة على شــكل مروحية، 
قادرة على نقل  70 كلغ من البضائع. وقال نائب رئيس 
البنك، ستانيسالف كوزنيتسوف: إن االختبارات جارية 
اآلن، ومــن المفتــرض أن ننتهي من العمــل على بناء 
هــذه المروحية خالل الفترة الممتدة بين أيلول/ســبتمبر 
وتشــرين األول/أكتوبر، وســيبدأ تشــغيلها في تشرين 
الثاني/نوفمبر- كانون األول/ديسمبر من العام الجاري.

“سبيربنك” يستخدم “الدرونات”
لنقل األموال

منع رئيس “السعودي الفرنسي” من السفر 

منعت الســلطات الســعودية الرئيس التنفيذي السابق 
للبنــك الســعودي الفرنســي باتريــس كوفينيــي مــن 
الســفر بعــد 6 أشــهر من انطــالق تحقيق في إســاءة 
اســتخدام برنامج حوافــز للموظفيــن. وكان البنك قد 
أنهى خدمات “كوفينيي” في تشــرين الثاني/نوفمبر، 
بالتنســيق مع مؤسســة النقد العربي السعودي )البنك 
المركــزي( وجهات تنظيمية أخــرى. وقال المركزي 
في ذلك الحين، إنه فرض غرامات على “الســعودي 
الفرنسي”، المملوك بنسبة 16.2 % للمملكة القابضة 

التابعة لرجل األعمال الســعودي األمير الوليد بن طالل، بســبب مخالفات في برنامج 
حوافز للموظفين، مضيفاً أن البنك ارتكب انتهاكات تتعلق بتطبيق الحوكمة الســليمة 

والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.

باتريس كوفينيي

دويتشه بنك يلغي 7 آالف وظيفة

يعتزم دويتشــه بنك الغاء أكثر مــن 7 آالف وظيفة لخفض 
التكاليــف واســتعادة الربحيــة بينما يحافظ علــى حضوره 
العالمي. وأوضح البنك أن عدد موظفيه على مستوى العالم 
ســينخفض إلى أقل من 90 ألفا من 97 ألفا مع خفض بنسبة 
25 % ألعداد العاملين بمبيعات وتداول األسهم في نيويورك 
ولندن بشــكل أساســي، حيث يخســر البنــك موقعه لصالح 
منافســين أميركيين. لكن  الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان 
ســوينغ، أكد أن البنــك ملتزم بحضــوره العالمي، موضحاً 
تفاصيــل خطته الهادفة إلــى تقليص وحدة بنك االســتثمار 

وإعادة التركيز على أوروبا والسوق األلمانية بعد تكبد خسائر لثالث سنوات متتالية.
كريستيان سوينغ

11
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الحقيقي��ة”. وكش��ف أن الحكومة “ال تن��وي إصدار س��ندات دولية 
جديدة، بل نفّ��ذت عملية مقايضة مع المص��رف المركزي”. وقال: 
“ننوي بيع أكثر من ملياري دوالر س��ندات يوروبوندز في األشهر 

ال� 12 المقبلة”.
وشدد سالمه على أن “ال داع هذه المرة إلصدار حوافز للمصارف 
المحلية في عملية اإلص��دار هذه، نظراً إلى تحّس��ن موقع الحكومة 
وتضاؤل الضغط من الحرب الس��ورية”. ولم يغف��ل أن الدْين العام 
“وصل إلى نحو 150 % من الناتج المحلي”، لكن أكد أن “السوق 
تحمل الثلثي��ن فقط، فيما الباق��ي أي 27 ملي��ار دوالر من أصل 80 
بليوناً، فيحمله مص��رف لبنان”. وذّكر بأن لبن��ان “يملك ثاني أكبر 
احتياط ذهب في الشرق األوس��ط، وال توجد خطة اآلن لشراء مزيد 
من الذهب أو بيع جزء منه”. وأش��ار إلى أهمي��ة أن يحمل األجانب 
نحو 30 % من س��ندات “يوروبوندز” اللبنانية، على رغم أخطار 
التعّرض لألس��واق العالمية، ألن هذا األمر حّول هذه السندات إلى 

أصول دولية.

التزام المعايير
وع��ن العقوبات األميركية وتوقع��ات تناميها بعد الف��وز الذي حققه 
“حزب هللا” ومخاوف واشنطن، أكد س��المه أن المصارف “تلتزم 
القوانين األميركية في عملياته��ا اليومية وتطبقها بدقة وجدية، بفعل 
تعاميم مصرف لبن��ان”. وأك��د أن المصارف المراس��لة “مرتاحة 
لطريقة عمل البن��وك اللبناني��ة”. ورأى أن “هذا أفض��ل دليل على 
جدية األمور في لبنانط. وعن آفاق النمو االقتصادي، ال يتفق سالمه 
مع توقعات صندوق النقد الدولي في ش��أن نم��و معدله 1.5 % هذه 
السنة، إذ قال “نحن لم نصدر أي توقعات في  شأن النمو حتى اآلن، 
في لبنان”. ولفت إلى “تقديرات بنسبة 2.5 %”.ألننا ننتظر عادة حتى فصل الصيف، نظراً إلى التقلبات السياس��ية 

سالمه: االنتخابات انعكست إيجابًا على األسواق

عرض رئيس الجمهورية العماد ميش��ال عون م��ع حاكم مصرف 
لبنان رياض س��المه في لقاء عق��د أخيراً في قصر بعب��دا، الوضع 
النقدي في الب��الد وعمل المص��رف المركزي ف��ي المحافظة على 
االستقرار النقدي. واوضح سالمه انه اطلع رئيس الجمهورية على 
ان “اجراء االنتخابات النيابية في موعدها كان له الوقع االيجابي في 
االوساط المالية العالمية وسجلت ردود فعل ايجابية حيالها”، مؤكداً 
“اس��تقرار الليرة اللبنانية”. وأش��ار الى انه بحث مع الرئيس عون 
أيضاً في “الس��بل االفضل الواجب اعتمادها لمعالجة مسألة ارتفاع 
اس��عار الفوائد العالمية واس��عار النفط”. وقال: “إن مصرف لبنان 
حافظ عل��ى احتياطه المرتفع م��ن العمالت االجنبية، مس��جال نموا 
للودائع في القطاع المصرفي”. واوض��ح أن “البحث تطرق ايضا 
الى التطورات التي اس��تجدت في موضوع العقوبات االميركية بعد 

انضمام دول الخليج اليها”.

تطبيق االصالحات
وفي مقابلة مع ش��بكة “بلومبرغ” التلفزيوني��ة، كان حاكم مصرف 
لبنان قد أك��د، أن االنتخابات النيابية التي ش��هدها لبن��ان “أمر مهم 
جداً له ولألس��واق المالية”، إذ تعقب مؤتمر س��يدر الذي استضافته 
باريس الش��هر الماضي. وق��ال: تأمل األس��واق المالية بأن تُش��ّكل 
الحكومة س��ريعاً، لتطبيق اإلصالحات التي نص عليها بيان مؤتمر 
سيدر، مضيفاً، أن األسواق العالمية “ستحكم على الحكومة الجديدة، 
من خالل التزامها التعهدات االقتصادي��ة المعلنة، ألن لبنان في هذه 
المرحلة تحديداً يحتاج في ش��كل ملح إلى خطوات مالية واقتصادية 
إيجابية”. وأش��ار إلى “نمو الودائع 1.5 % في الربع األول من هذه 
السنة”، متوقعاً أن تزيد بنسبة 6 %، معتبراً أن ذلك “يشكل بالنسبة 

إلينا عامالً إيجابياً وكافياً لتمويل القطاعين العام والخاص”.
وأش��ار إلى أن س��وق س��ندات “يوروبون��دز” ه��ي “دون قيمتها 

رياض  لبنان  أكد حاكم مصرف 
سـالمـه، أن انجـاز االنتخابـات 
إيجابـًا على  النيابيـة انعكـس 

األسواق المالية اللبنانية.
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وتفرض معامالت تحقق أكثر دقة للمعامالت األعلى قيمة.

التحقق و االمتثال
وضع المركزي االماراتي حداً أقصى 10 آالف درهم ش��هرياً للتحويالت 

عبر أجهزة الصرف، و3600 درهم للمعاملة الواحدة.
وجاءت الئحة المعايير في خمسة أقسام، حددت شروط ومعايير ترخيص 
ش��ركات الصرافة والتزاماته��ا الدائمة ف��ي القس��م األول وإدارة وحوكمة 
تلك الشركات في القس��م الثاني وإدارة المخاطر، وأمن العمليات في القسم 
الثالث واالمتثال لقوانين مكافحة غس��ل األموال في القس��م الرابع وحماية 

العمالء في القسم الخامس، كما ضمت المعايير مالحق توضيحية.
وجاء في مقدمة الالئحة التي حملت اسم “المعايير” أنها تحدد أسس متطلبات 
عمل ش��ركات الصرافة العاملة في الدول��ة، بما فيها الش��ركات التي تدخل 
القطاع من جديد والتي ينبغي أن تس��تمر في ممارس��ة أنشطتها مع االمتثال 

الكامل للقوانين النافذة.
وتفرض الالئحة على ش��ركات الصراف��ة العاملة في الدول��ة االمتثال لكل 
المتطلبات التي حددتها الالئحة في جمي��ع األوقات، وتفرض غرامات على 

المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات.
كما حدد القس��م الراب��ع المتعلق بمكافحة غس��ل األموال ومعايي��ر االمتثال 
مكافحة العمالت المزورة.لقوانينها شروط التوافق واالمتثال مع قوانين مكافحة غسل األموال ومعايير 

معايير ناظمة لعمل شركات الصرافة في اإلمارات

الش��ركات التي تحصل عل��ى الترخي��ص B، عليها توفير 
رأس��مال 5 ماليين درهم، وذات المسؤولية المحدودة توفر 

رأسمال مدفوعاً 50 مليون درهم ضمن الفئة نفسها.
وحددت المعايير رأس��ماالً مدفوعاً ال يق��ل عن 10 ماليين 
درهم لحملة الترخيص من الفئة C. أما شركات المسؤولية 
المحدودة ضمن الفئة نفس��ها، فعليها توفير رأسمال مدفوع 

50 مليون درهم.
ونصت المعايير على أن األشخاص الذين يحصلون على 
ترخي��ص صراف����ة عليهم توفي��ر ضم��ان مصرفي من 
بنك مرخص ف��ي الدولة، على أن تك��ون قيمته ال تقل عن 
100 % من الحد األدنى من رأس المال المدفوع حسب فئة 
الترخيص أو 5 % من قيمة متوس��ط التحويالت الش��هرية 

للسنة المالية الفائتة، في حد أقصى 75 مليون درهم.

تصنيف المخاطرة
وحدد المرك��زي القيم��ة اإلجمالية لألجور الش��هرية التي 
يمكن لش��ركات الصرافة دفعها ضمن نظام حماية األجور 
على أس��اس تصنيف المخاطرة لكل ش��ركة، فالش��ركات 
التي يضعها تحت تصنيف “المخاطرة غي��ر المقبولة” أو 
عالية المخاطرة جداً ال يحق لها دفع أج��ور ضمن النظام، 
أما الش��ركات “عالية المخاطرة” فيمكنها دفع ما يصل إلى 
10 أضعاف الضمان المصرفي ضمن النظام والش��ركات 
“متوسطة المخاطرة”، يمكنها دفع أجور عبر النظام تعادل 
20 ضعف الضم��ان المصرف��ي، و30 ضعفا للش��ركات 

“محدودة المخاطرة”.
وطل��ب “المركزي” م��ن ش��ركات الصرافة تطبي��ق آلية 
التعريف الش��خصي للعمالء األف��راد )بطاق��ات الهوية أو 
جوازات الس��فر مع إقامة س��ارية( الذين يقومون بعمليات 
تغيير عملة بقيمة تتراوح بي��ن 3600 درهم إلى 35.999 
ألف درهم، س��واء تم دفعها في معاملة واح��دة أو على عدد 

من المعامالت خالل فترة 90 يوماً.
كما طلب من الشركات التحقق من سالمة هوية األشخاص 
الذي يقومون بعمليات تغيير عملة، تتراوح قيمتها بين 36 

ألف درهم و99.999 ألف درهم.

نشر البنك المركزي اإلماراتي على موقعه االلكتروني، المعايير الناظمة لترخيص ونشاط شركات الصرافة 
بحسب  الصرافة  شركات  من  المطلوب  الرسملة  مستوى  المعايير  ضمن  المركز  وحدد  عليها،  واإلشراف 
الترخيص الممنوح لها، فحملة الترخيص من الفئة “A” يتعين عليهم توفير رأسمال مليوني درهم، أما في 
حال كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة فيتعين عليها توفير رأسمال مدفوع 50 مليون درهم للترخيص 

نفسه.
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وعلى الرغم من ذلك فقد كانت التوظيفات متوقفة خالل الس��نوات الس��ت 
الس��ابقة، ما ألقى على عاتق المصرف عبئ��اً كبيراً في تحمل خس��ائر لم 
تكن كبي��رة لكون المصرف ش��امل األعمال، ويس��تطيع أن يقدم منتجات 
أخرى عب��ر حصته الس��وقية وعمليات الدف��ع اإللكترون��ي والعموالت، 
ناهيك بنش��اطه م��ع كل الجمعي��ات الس��كنية والتعلي��م الجامعي بش��قيه 
المفت��وح والموازي وتوطي��ن الرواتب ألغل��ب موظفي الدول��ة، ولكونه 
يتعامل مع نحو 450 مؤسسة تش��مل غالبية الجامعات الحكومية وبعض 
الجامعات الخاصة وش��ركات تحويل األموال، ناهيك بالشركات التجارية 
والصناعية، أي ما يقارب 1,260 مليون زبون وهو رقم الزبائن الثابتين، 
أما الرقم المتغي��ر والذي ال ينظم له المصرف س��جالت دائم��ة، فيقارب 
5 ماليين زبون، وم��ع قطاعات التعلي��م والجمعيات الس��كنية يتضاعف 
هذا الرق��م أو يزيد، وكل هذه النوافذ االس��تثمارية مش��مولة ضمن الخطة 
التس��ليفية للمصرف العق��اري. وال يغيب ع��ن الذه��ن أن تمويل قروض 
اإلس��كان لم يتوقف يوماً بل تعطل لفترة أشهر ومن ثم تمت معاودة تمويل 

مساكن االدخار ولكن نسبة المقترضين آنذاك كانت جداً منخفضة.
كم بلغت شبكة فروعكم ومكاتبكم؟

هنا تكمن المشكلة البنيوية األساسية في المصرف العقاري، فمع زيادة عدد 
الزبائن والحصة الس��وقية الكبيرة ل��ه كان عدد الفروع قليل جداً ما س��بب 
االزدحام لدى الف��روع، يضاف إليها قلّ��ة عدد الموظفين نتيجة التس��رب 
الحاصل في كوادر المص��رف كما كل القطاعات في الب��الد، وال يتجاوز 
عدد الفروع والمكاتب حالياً 24 منفذ موجود، وه��و عدد قليل جداً مقارنة 
بفروع المصارف األخرى التي ال تتمتع بالحجم نفسه من الحصة السوقية، 
بالنظر إلى أن 800 أل��ف راتب موّطن لدى المص��رف العقاري يصرف 
لهم عب��ر صرافاته اآللية 14 مليار ليرة س��ورية ش��هرياً. أم��ا عن خطتنا 
في التوسع الجغرافي، فتش��مل خالل العامين الحالي والمقبل إنشاء فروع 
ومكاتب جديدة في المدن والمحافظات، حيث س��يكون لدينا فرع في مدينة 
سلحب، كما ندرس إقامة فرع في مدينة السلمية وكلهم في محافظة حماه.القرداحة في محافظة الالذقية، وأيضاً مكتب في مدينة السقيلبية وأخر في 

العلي: نقدم خدماتنا ألكثر من 6 ماليين زبون

ما هي استراتيجية العقاري في اإلعمار بعد تفعيل القروض السكنية؟
بعد توقف القروض السكنية لما يقارب 7 سنوات، أعيد منح القروض منذ 
نحو 3 أش��هر، وباعتباره المعني األول بالنهضة العمرانية وحجر زاوية 
فيها لم يجد المصرف العقاري بد من إعادة النظر بكل القروض والمنتجات 
المصرفية المعمول بها سابقاً بحيث تكون األولوية فيها للقروض السكنية، 
فهذه القروض البالغ سقفها 5 ماليين ليرة سورية ال تعادل 60 % من قيمة 
العقار الواجب تمويله وفقاً لنظام العمليات المصرفية، في ضوء االرتفاع 
الكبير وغير المبرر في أسعار العقارات في كثير من المناطق، وهي ناحية 
شديدة األهمية لكون استراتيجية المصرف العقاري تقوم على تمويل السكن 
وترميم المس��اكن. أما الرؤية األبعد، فهي الش��راكة مع المؤسس��ة العامة 
لإلسكان لتأمين السكن للمواطنين وإشادة المس��اكن والضواحي السكنية، 
بحيث يكون العقاري هو الممول و“اإلس��كان” الدارس والمنش��ئ ليصار 

بعدها إلى تأمين السكن بقروض ميسرة.
باألرقام كم تبلغ أموال المصرف العقاري، إيداعات وسيولة؟

هي أرقام ومع��دالت جيدة، حيث بلغت س��يولة المصرف ب��كل العمالت 
64 % مقابل 63 % بالليرات الس��ورية، أما بالقطع األجنبي، فتبلغ وفق 
أحدث األرق��ام 60 %، وفي الس��ياق ذاته بل��غ رصيد األم��وال الجاهزة 
لدى العق��اري 231 مليار ليرة س��ورية في حين بلغ القاب��ل للتوظيف من 
فائض السيولة 118 مليار ليرة سورية، ونظراً الرتفاع حجم الودائع وما 
يس��دده المصرف من فوائد عليها، فقد عمم مؤخراً على فروعه تخفيض 
مدة الوديعة من 6 أش��هر إلى 3. أما بالنس��بة للق��روض المتعثرة، فبلغت 
تحصيالت المصرف منها 55 مليار ليرة سورية، مع األخذ بعين االعتبار 
أن رأس مال المصرف العقاري والبالغ 10 مليارات ليرة مسدد بالكامل، 

األمر الذي دفع به للمطالبة برفع رأس المال إلى 15 مليار ليرة.
ما هي أولويات العقاري في التوظيفات لتأمين اإليرادات؟

ال شك في أن تأمين اإليرادات هدف رئيسي للمصرف وباألخص لترميم 
التكاليف العالي��ة للفوائد المس��ددة عل��ى اإليداعات، حيث تبل��غ إيداعات 
المصرف 293 مليار ليرة بفائ��دة تذهب إلى حد 15 % ألربع س��نوات، 

أكد المديـر العام للمصـرف العقاري في 
ســـوريـة، الدكتـور أحمـد العلي، فـي 
حديث لـ“البنك والمستثمر”، أن المصرف 
إعادة  مرحلة  في  رئيسيًا  العبًا  سيكون 
المسـاكن  إشــادة  خالل  مـن  اإلعمار 
والضواحـي السـكنية، بالشـراكة مـع 
البالد،  المعنية في  الجهات اإلسـكانية 
كاشـفًا عن ارتفاع بّين في قيم الودائع 
والتي وصلت إلى 293 مليار ليرة سـورية 

مؤخراً.

د. أحمد العلي
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سعر صرف الليرة عند 436 ليرة للدوالر الواحد 
في األشهر األخيرة وانجرار سعر السوق السوداء 
إلى حدوده، طمأن التجار لتنشيط أعمالهم ودفعهم 
إلى خفض أسعار مس��تورداتهم بنسب مقبولة في 
الوق��ت الذي احتفظوا فيه بقس��ط ال ب��أس به من 
س��يولتهم بالليرة الس��ورية لقناعتهم أنها ستش��هد 

ليون زكي: دوالر رأس السنة دون 400 ليرة سورية

مقابل  السورية  الليرة  صرف  سعر  يتحسن  أن  زكي،  ليون  األرميني  السوري  األعمال  مجلس  رئيس  توقع 
العمالت الصعبة في األشهر المقبلة، وأن يكسر حاجز الـ400 ليرة مقابل الدوالر األميركي بحلول رأس السنة 

الميالدية المقبل في السوقين الرسمي والموازي.

النظام الضريبي الجديد

يحقق العدالة  الضريبية

من خالل

مكافحة التهرب الضريبي

ورفد الخزينة

بوفر كبير

من السيولة

عوامل تحسن العملة
وأش��ار زك��ي إل��ى عوام��ل موضوعية 
سياسية واقتصادية ستسهم في تحسن سعر 
صرف اللي��رة على المدى المتوس��ط مع 
انتعاش اآلمال بقرب التوصل إلى تس��وية 
سياسية لألزمة، التي دخلت عامها الثامن 
منتصف آذار الفائت، خصوصاً ما أشاعه 
لقاء الرئيسين بشار األسد وفالديمير بوتين 
في “سوتشي” الروس��ية من أجواء تبشر 
باقتراب انطالق التسوية السياسية والتوجه 

نحو خيارات الحل السياسي.
وإذا ما صدقت األنباء عن قرب فتح معبر 
القائ��م إلى العراق وأوتوس��تراد حلب إلى 
دمش��ق ونظيره الذي يربط حلب باعزاز 
فالحدود التركية أمام حركة تدفق البضائع 
والس��لع خالل أشهر قليلة بما يساعد على 
تصديرها ويس��هل انس��يابها ويخفض من 
كل��ف نقلها، األم��ر الذي س��ينعكس على 
ق��وة اللي��رة ويرفع من أس��همها أمام باقي 

العمالت.
كم��ا أن عودة آبار نفط وغ��از جديدة إلى 
كن��ف الحكوم��ة الس��ورية واس��تحواذها 
على الغوطة الشرقية بمواردها الزراعية 
ومنش��آتها الصناعي��ة، س��يلعب دوراً في 
انتع��اش االقتصاد الوطن��ي ومنعة عملته 

الوطنية.
ودع��ا إل��ى تأمي��ن منطق��ة “الليرمون” 
الصناعي��ة إلط��الق عجل��ة دوران ألف 
منش��أة متوقف��ة فيه��ا كانت ت��در ماليين 
دوالرات التصدير شهرياً وتلبية احتياجات 
بقية المناطق الصناعية في حلب كي تعود 
رافعة اقتصادية رئيس��ية وأساسية لنهضة 

االقتصاد السوري الموعودة.

طمأنة التجار تنشط االعمال
وبين زكي أن تثبيت المصرف المركزي 

مزيداً من التحسن، ما أنعش الطلب عليها 
بدل التحوط بالعم��الت األجنبية كعادتهم 

في سنوات الحرب.

جهوزية الدفع االلكتروني
كما كش��ف أن البنية الرئيس��ية لمنظومة 
الدف��ع االلكترون��ي س��تكون جاه��زة في 
الرب��ع األخير م��ن العام الج��اري وقبل 
وزارة  وأن  حص��راً،  الس��نة  رأس 
المالية تش��تغل عل��ى آلي��ات تفعيلها بعد 
إنج��از المصرف المرك��زي لضوابطها 
الناظمة وتأس��يس محاف��ظ الكترونية من 
المصارف إلدارتها عبر ش��ركات الدفع 
المركزي،  االلكترون��ي وف��ق ضواب��ط 
وهو ما س��ينعكس إيجاباً على حسن أداء 
النظام الضريب��ي الجديد للوزارة ويحقق 
العدال��ة  الضريبية من خالل توفير خدمة 
الوصول إلى األرق��ام الحقيقية للعمل من 
قبل المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي 
ورفد الخزينة بوفر كبير من السيولة التي 
س��تدعم الليرة وتدفع س��عر الصرف إلى 

مزيد من االنخفاض.

وأضاف ليون زكي، ب��أن منظومة الدفع 
االلكترون��ي ستس��اهم ف��ي تحس��ين أداء 
المؤسس��ات والش��ركات العامة لتحصيل 
مستحقاتها المالية كما حدث في المؤسسة 
العام��ة للكهرب��اء الت��ي أعلن��ت عن بدء 
العم��ل بالنظام مطل��ع أيار/مايو 2018، 
في ثالث محافظات على أن تعممها على 
بقي��ة المحافظ��ات بغية زي��ادة التحصيل 
الكهربائي،  لفواتي��ر االس��تجرار  المالي 
وذل��ك م��ن خ��الل المناف��ذ االلكتروني��ة 
المتواف��رة عب��ر موق��ع وزارة الكهرباء 
الهواتف المحمولة.على ش��بكة اإلنترنت عدا ع��ن تطبيقات 

ليون زكي
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أكثر الدول إرساالً واستقباالً للمهاجرين
وأحصى التقرير أكثر الدول التي تمتلك مهاجرين 
دوليي��ن )بقص��د العم��ل أو اللج��وء( متوزعي��ن 
ف��ي مختل��ف أنح��اء العالم. وج��اءت الهن��د على 
رأس القائم��ة بإجمال��ي 16 ملي��ون مهاجر، تلتها 
المكس��يك ب�11.9 مليون مهاجر، ثم روس��يا ب�11 
مليون مهاج��ر، ثم الصين )10 ملي��ون مهاجر(، 
وبنغالديش )7.8 مليون مهاجر(، وس��ورية )7.8 
مليون مهاجر(، باكس��تان وأوكراني��ا والفلبين )6 

مليون مهاجر( لكل منهم.

ارتفاع قياسي للتحويالت المالية العالمية

أكد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “موجز الهجرة والتنمية”، أن التحويالت المالية نمت على 
مستوى العالم، بنسبة 7 % لتصل إلى 613 مليار دوالر أميركي في عام 2017، مقابل 573 مليار دوالر أميركي 

في عام 2016.

حلت مصر

في صدارة

الدول العربية

من حيث

حجم التحويالت

الواردة إليها

ويُع��زى تعاف��ي التحوي��الت األقوى من 
المتوق��ع إلى النم��و في أوروب��ا واالتحاد 
الروس��ي والواليات المتح��دة األميركية. 
وهذا االنتعاش في التحويالت، عند تقييمها 
بالدوالر األميركي، س��اعده أيضاً ارتفاع 

أسعار النفط وصعود اليورو والروبل.
ومع اس��تمرار هذه األوض��اع اإليجابية، 
يرج��ح التقرير أن تنم��و التحويالت على 
مس����توى العال�م بنس����ب�ة 4.6 % لتصل 
إل��ى 642 ملي��ار دوالر أميركي في عام 

.2018

أكثر الدول تلقياً للتحويالت المالية
تظهر البيانات أن تدفقات األموال تحسنت 
ف��ي جمي��ع المناط��ق، وج��اءت الهند في 
صدارة البلدان المتلقية للتحويالت المالية 
بواق��ع )69 ملي��ار دوالر(، تلتها الصين 
)64 ملي��ار دوالر(، والفلبي��ن ثالث��اً )33 
 31( ملي��ار دوالر(، والمكس��يك رابع��اً 
 22( ملي��ار دوالر(، ونيجيري��ا خامس��اً 
مليار دوالر(، ومصر سادس��اً )20 مليار 
ملي��ار   20( س��ابعاً  وباكس��تان  دوالر(، 
دوالر(، وفي المرتب��ة الثامنة حلت فيتنام 
)14 ملي��ار دوالر(، ث��م بنغالدي��ش )13 
ملي��ار دوالر(، وإندونيس��يا )9 ملي��ارات 

دوالر أميركي(.

التكلفة العالمية لتحويل األموال
بلغ متوس��ط التكلفة العالمية إلرسال 200 
دوالر قراب��ة 7.1 % في الربع األول من 
عام 2018، وهو أعلى بأكثر من الضعف 
عن النس��بة المس��تهدفة في أهداف التنمية 
المستدامة المقدرة ب�3 %. وال تزال إفريقيا 
جنوب الصحراء هي المنطقة األعلى من 
حيث تكلفة إرسال األموال إليها، حيث يبلغ 

متوسط التكلفة 9.4 %.

أما أكثر الدول استقباالً للمهاجرين، فكانت 
الواليات المتحدة األميركية ب�47.5 مليون 
مهاجر، تلتها ألمانيا ب�12.6 مليون مهاجر، 
والمملكة العربية السعودية ب�12.2 مليون 
مهاجر، ثم روس��يا 11.7 مليون مهاجر، 
والمملك��ة المتحدة ب���9.2 مليون مهاجر، 
واالمارات العربي��ة المتحدة ب�8.3 مليون 
مهاج��ر، وكن��دا ب���8.1 ملي��ون مهاجر، 
وفرنس��ا ب�8 ملي��ون مهاجر، وأس��تراليا 

ب�6.9 مليون مهاجر.

المنطقة العربية بالتفصيل
حل��ت مصر في ص��دارة ال��دول العربية 
من حي��ث حجم التحويالت ال��واردة إليها 
بإجمالي 20 ملي��ار دوالر، تلتها لبنان )8 
ملي��ارات دوالر( ، والمغ��رب ثالثاً )7.5 
ملي��ار دوالر(، ث��م األردن ف��ي المرك��ز 
الراب��ع )4.4 ملي��ار دوالر(، تلتها اليمن 
)3.4 مليار دوالر(، والجزائر)2.1 مليار 
دوالر(، والضف��ة الغربي��ة وقط��اع غزة 
)2 ملي��ار دوالر(، ثم تون��س )1.9 مليار 
دوالر(. أما المفاجئة فكانت عند س��ورية، 
فرغم امتالكها عدداً كبيراً من المهاجرين 
س��واًء للعمالة أو للج��وء، ورغم احتاللها 
المركز الس��ادس على القائمة العالمية في 
عدد المهاجرين، إال أنها جاءت في المركز 
األخي��ر من حي��ث تحوي��الت المغتربين 

بإجمالي بلغ 1.6 مليار دوالر.
في س��ياق متص��ل، س��اهمت التحويالت 
المالية بنس��بة معقولة م��ن الناتج المحلي 
اإلجمالي له��ذه الدول، حي��ث كانت على 
النح��و التال��ي: مصر %6.4 م��ن الناتج 
المحل���ي، لبن����ان 15.1 %، المغ���رب 
6.7 %، األردن 1.9 %، اليمن 13.1 %، 
غزة 15.3 %، تونس 4.8 %.الجزائ��ر 1.2 %، الضفة الغربية وقطاع 
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تعديل رؤوس أموال شركات التأمين في سورية

أكد مدير عام هيئة اإلش��راف على التأمين س��امر 
العش، أن رؤوس األموال الحالية لشركات التأمين 
العاملة في س��ورية غير متناس��بة، إذ تتراوح بين 
850 ملي��ون إلى 2 مليار ليرة س��ورية للش��ركة، 
حي��ث أن الواق��ع الحال��ي يش��ير إلى ك��ون رأس 
الم��ال الثاب��ت لش��ركات التأمين أكب��ر من رأس 
مال الش��ركة، أي أن “ثم��ن العقار الذي توجد فيه 
الش��ركة أكبر من رأس مالها” وهذا غير منطقي، 

مبيناً أن الهيئة تعد لدراسة مبنية على أنه “كلما كان رأس مال الشركة كبيراً، كانت 
قادرة على قبول أخطار أكبر”.

وأش��ار العش، على صعيد آخر، إلى أن حجم س��وق التأمين الحالي ال يتطلب دخول 
ش��ركات تأمين خارجية، ولكن مع إعادة اإلعمار، سيفتح الباب للشركات الخارجية 
بالدخول إلى الس��وق الس��ورية، أما الفترة الحالية، فإن الحاجة هي دخول ش��ركات 

“وساطة تأمينية”، وهو ما تعمل الهيئة على دراسته وتوفيره.
م��ن جه��ة ثانية، قال س��امر العش، إن مجلس إدارة هيئة اإلش��راف عل��ى التأمين، 
وافق على إحداث صندوق للرعاية االجتماعية، برأسمال غير محدد، وبتمتع مطلق 
باالس��تقالل اإلداري والمالي، وأن االتحاد العام لش��ركات التأمين سيسهم بالتمويل، 

وسيعمل بالتوافق مع التوجهات الحكومية لتقديم الدعم والرعاية االجتماعية.
وأوضح: أن المجلس وافق على الترخيص لشركات وساطة تعمل في سوق التأمين 
المحلي، بحيث تكون شركات محدودة المسؤولية ومساهمة خاصة، يتراوح رأسمالها 
بين 50 مليون ليرة س��ورية للشركات المحدودة المسؤولية، ونحو 100 مليون ليرة 
س��ورية )466 ألف دوالر أميركي( للشركات المساهمة الخاصة، وأن الباب أصبح 

متاحاً أمام الراغبين في تأسيس مثل هذه الشركات.

سامر العش

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الش��ركة السورية الكويتية 
للتأمين، كوستي ش��حالوي، أن نس����ب�ة أرباح الشركة 
ارتفعت إلى 25 % في 2017، وأنه اتخذ القرار في عام 
2018 بتوزيعها على المساهمين، موضحاً أن الشركة 
تتميز بقطاعي التأمين الصحي “بلسم”، والبحري الذي 
يش��هد حجم نش��اط تأمين��ي أكبر من أي ش��ركة أخرى 

عاملة في السوق السورية.
من جهته، نوه عضو مجلس إدارة “السورية الكويتية” 
راني أنبوبة، أن الش��ركة مستعدة حالياً ومستقبالً، لكافة 
مجاالت مرحلة إعادة اإلعمار، لذا، فإن مجلس اإلدارة 
قب�ل مقترح أعض�اء الهيئة بزي�ادة رأس م�ال الش���ركة 
25 %، ف��ي س��بيل رفد متطلب��ات المرحلة الس��ورية 

الراهنة والمقبلة.

“السورية الكويتية” تزيد رأسمالها
إلعادة اإلعمار

ع���ام  مدي����ر  بيّ����ن 
العام���ة  المؤس��س���ة 
إياد  للتأمين،  السورية 
زه��راء، أن إجمال��ي 
إنت���اج الم�ؤس��س����ة 
بل���غ   ،2017 خ��الل 
17.6 ملي���ار لي����رة 
سورية )81.9 مليون 
دوالر(، وأن قي�م�����ة 
التعويض��ات قارب��ت 

12 مليار ليرة. وقال: إن هناك نقاشات جارية مع بعض 
الجهات العامة، لتشكيل إطار ومرجعية تشريعية للتأمين 
الصحي، أما على صعيد التأمين الزراعي فقد تم تشكيل 
لجان حكومية، واضعة بالحس��بان أن التجارب العالمية 
تفيد بعدم قب��ول التغطيات الجزئية لما تمثله من ارتفاع 
في نس��ب المخاطرة، لذا ال بد من تش��كيل مؤونة على 
م��دار دورة مناخية كاملة لمدة )7 أو 10( س��نوات، يتم 

من خاللها استثمار الواردات وتدويرها.

82 مليون دوالر إجمالي إنتاج
“السورية للتأمين”

إياد زهراء

“المتحدة” ترفع رأسمالها

إدارة  مجل��س  رئي��س  أك��د 
“المتح��دة للتأمي��ن” مروان 
اجتم��اع  خ��الل  عفاك��ي، 
الهيئ��ة العامة، أنه��ا تقدمت 
ف��ي ترتيبه��ا بين الش��ركات 
العاملة في سورية، باستثناء 
)المؤسس�ة العام�ة الس��ورية 

للتأمين( من المرتبة الخامسة في 2016، إلى الثالثة في 2017، بإجمالي أقساط تزيد 
ع��ن 1.1 مليار ليرة س��ورية )5.1 مليون دوالر(، محقق��ة إيرادات من الفوائد على 
الودائ��ع وإيرادات أخرى بما يقارب 207 مليون لي��رة، لتزيد األرباح الصافية عن 
238 مليون ليرة. وقال: إن الهيئة وافقت على توزيع األرباح، وجزء من االحتياطي 
االختياري، بشكل أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 25 % من رأس المال القائم، 
وأن قيمة المبالغ القابلة للتوزيع تزيد عن 212 مليون ليرة، بواقع سهم لكل 4 أسهم، 

ليزيد بالمقابل رأسمال الشركة بعد التوزيع عن المليار ليرة.
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وقع بنك مسقط وشركة متاليف المتخصصة في قطاع 
التأمي��ن والخدمات المالية على مس��توى العالم، اتفاقية 
ش��راكة لمدة 10 س��نوات لتقديم الحلول التأمينية عالية 
المستوى، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق العماني.

ووق��ع االتفاقية، الرئي��س التنفيذي للبن��ك، عبدالرزاق 
بن علي بن عيس��ى، بينما وقع بالنيابة عن “متاليف”، 
الرئيس اإلقليمي في الش��رق األوس��ط وإفريقيا، جوليو 

جارسيا فياللون.
وبهذه المناس��بة، أكد بن عيس��ى، أن “متاليف” تعتبر 
مثاالً جيداً للتعاون بين الش��ركات التي تهدف إلى تقديم 
وطرح منتجات وخدمات متخصصة وبمس��توى خبرة 

مصرفية وتأمينية تحقق قيمة مضافة للزبائن.

توقيع اتفاقية شراكة
بين بنك مسقط و“متاليف”

تأمين صحي للمؤسسات في لبنان من “سيغنا”

أطلقت “س��يغنا” برنامج التأمين الصحي للمؤسسات 
والمجموعات في لبنان، وذلك تماشياً مع جهود شركة 
الخدم��ات الصحية العالمية لتقديم خدماتها للش��ركات 
اللبنانية. ويتيح البرنامج للعمالء أن يوفروا لموظفيهم 
إمكانية االس��تفادة من البرامج المناس��بة الحتياجاتهم 
الفردي��ة، وحري��ة الوصول إل��ى 1.5 ملي��ون مزود 
للرعاية الصحية حول العالم. وسعياً إلى تعزيز امتداد 
شبكتها، عقدت “سيغنا” شراكة مع “غلوب ميد لبنان” 
تتيح لعمالئها إمكانية النفاذ إلى شبكة “غلوب ميد” في  
لبنان. وقال الرئيس التنفيذي ل�“سيغنا الشرق األوسط 

للتأمين” آرت كوزاد، إن منتج التأمين الجديد للمؤسس��ات سيكون له أثر إيجابي على 
الصحة العامة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين األجانب.

آرت كوزاد

فروع لشركات التأمين األجنبية في السعودية

نش��رت الس��عودية مسودة 
قواع��د تتعلق بالش��ركات 
للتأمي��ن وإعادة  األجنبي��ة 
التأمين الراغبة في تأسيس 
المملكة كأحدث  فروع في 
للحكومة الجتذاب  محاولة 
األجنب��ي.  االس��تثمار 
أن  المس��ودة  وأوضح��ت 

الرخص من البنك المركزي “مؤسسة النقد العربي السعودي” ستعتمد على أن يكون 
لدى مقدمي الطلبات األجانب موافقة من الهيئات التنظيمية في بلدانهم على ممارس��ة 
نفس األنش��طة للسنوات الخمس الماضية، كما سيتعين على شركات التأمين أن تضع 
لدى بنك محلي وديعة تتراوح من 60 مليون لاير )16 مليون دوالر( للشركات األعلى 

تصنيفاً إلى 200 مليون لاير )53 مليون دوالر( للشركات األدنى.

وجهت الحكومة الس��ورية، إلى هيئة اإلش��راف على 
التأمي��ن أن تتع��اون مع وزارة التعليم العالي، إلنش��اء 
معه��د تخصصي )معه��د مهني للتأمي��ن(، وضرورة 
اختي��ار المناس��ب م��ن ط��الب الجامع��ات والمعاهد، 
وتدريبه��م ث��م إدخالهم إلى ش��ركات التأمين، بما يوفر 
م��ا بين “100 - 200” فرصة عمل س��نوياً، س��تكون 
ش��ركات التأمي��ن بأم��س الحاج��ة إليها في المس��تقبل 
القريب، جراء الدور الذي س��يلعبه قط��اع التأمين في 

إعادة اإلعمار.

إنشاء معهد تخصصي للتأمين
في سورية

شركات تأمين أجنبية في إيران

أعلن مديرع��ام المؤسس��ة المركزي��ة االيرانية 
للتأمين، عبدالناصرهمتي، عن افتتاح 4 شركات 
تأمين أجنبية مكاتب تمثيلي��ة في البالد. وان ثمة 
طلباً آخر مقدم من شركة تأمين أجنبية على جدول 
االعم��ال، موضحاً أن تواجد المكاتب يس��تهدف 

بقدر اكبر العمل مع شركات التأمين االيرانية.
وبيّ��ن همت��ي، أن ش��ركات التأمي��ن االوروبية 

وللعمل في إيران، يتعين افتتاحها فروع أو ش��راء اس��هم في الش��ركات المحلية. الفتاً 
الى أن المؤسسة المركزية تدفع مستحقات إعادة التأمين للشركات االوروبية باليورو.

عبدالناصرهمتي
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أبرمت مجموعة “جي 
إف إتش” المالية، صفقة 
متميـزة لالســـــتـحـواذ 
علــى حصة 85 % في 
شركة “ذي إنترتينر”، 
في  الشــــركات  كبرى 
لتوفـيــــر  اإلمـــارات، 
برامـــج الخصومـــات 
علــى المطاعم وبرامج 
الســــــفـر والـبـرامــج 

الترفيهية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ“جي إف إتش” هشام 
الريــس، أنه من خــالل نموذج العمل القــوي والمربح 
والبرامج الرقمية المتقدمة والتوسع الناجح على مستوى 
العالم، فإننا نتوقع تحقيق قيمة أكبر في األسواق الحالية 
للشــركة، باإلضافة إلى مواقع جديدة في مناطق الشرق 
األوسط وآسيا وجنوب أفريقيا وأوروبا، وهي المناطق 

التي حققت فيها الشركة نمواً هائالً.

صفقة لالستحواذ على “ذي إنترتينر”

هشام الريس

وقعّت “موانئ أبوظبي” اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع 
شركة MSC للشحن البحري العالمي ومقرها سويسرا، 
ســتقوم بموجبها االخيرة بتأســيس مركز اســتراتيجي 
لمناولة الحاويات في اإلمارات في ميناء خليفة، مستفيدة 
مــن مزايــاه كواحد مــن أكثــر موانئ المنطقــة تطوراً 
وأســرعها نمــواً، وذلك فــي خطوة تلقــي الضوء على 
األهميــة المتزايدة ألبوظبي فــي مجال التجارة البحرية 
ومناولة الحاويات إقليمياً وعالمياً. ووقع االتفاقية الرئيس 
التنفيــذي “لموانــئ أبوظبي” محمد جمعة الشامســي، 
والرئيــس التنفيذي لـMSC، دييجــو أبونتي، بحضور 

رئيس مجلس إدارة الموانئ سلطان أحمد الجابر.

مركز إقليمي للحاويات
في أبوظبي

“اإلسالمي لألغذية” توقع اتفاقية استراتيجية

أعلنت “اإلسالمي لألغذية” إلنتاج 
األغذية المجمدة على مســتوى دولة 
مجلــس  دول  وأســواق  اإلمــارات 
التعــاون الخليجــي، عن اســتحواذ 
“ميتسوبيشــي كوربوريشــن” على 
حصة أقلية 49 % في الشركة التي 
تتخذ من اإلمــارات مقراً لها. ويتيح 
هذا االســتثمار االستراتيجي لشركة 

“اإلســالمي لألغذية” فرصة االســتفادة من شــبكات التوزيع الواســعة التي تمتلكها 
“ميتسوبيشي” في أبرز األسواق الدولية، ال سيّما في قارة آسيا. وتتوقع الشركة تحقيق 
نتائج متميزة نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع األغذية الحالل الذي من المتوقع لقيمته 
أن تزيد عن 1,7 تريليون دوالر بحلول عام 2020. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية 
دبي التعاونية، صالح ســعيد لوتاه: يأتي التعاون مع “ميتسوبيشــي” في إطار الجهود 

المتواصلة التي تبذلها “اإلسالمي لألغذية” لدفع عجلة نموها.

عمان تعتزم إقامة أكبر مزرعة سمكية بالمنطقة

وقعت ســلطنة عمــان اتفاقية مع 
الكوريــة   HAEJOO شــركة 
بنحــو 4 ماليين دوالر، إلنشــاء 
أكبر مزرعة ســمكية في الشرق 
األوسط، على الساحل البحري في 
والية السويق شمالي البالد. ويبلغ 
طول المشــروع، الذي تســتغرق 
فترة إنشائه سنتين ونصف السنة، 

20 كيلومتراً على خط الســاحل وعلى أعماق تتراوح بين 15 - 30 متراً، وسيســهم 
المشــروع بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للصيادين من خالل تقليل تكاليف 

الصيد والجهد. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة فرص العمل  للعمانيين.

QIA19 % من أسهم “روسنفت” لـ

أعلنت شركة غلينكور السويسرية، أن 
جهاز قطر لالستثمار )QIA( سيحصل 
على 18.93 % من أسهم شركة روس 
نفط الروسية، بعد التخلي عن صفقة مع 

شركة CEFC الصينية.
أن حصــة  وأوضحــت “غلينكــور”، 

األسهم التي كان من المقرر أن تشتريها الشركة الصينية، ستحصل عليها شركة تابعة 
لجهاز قطر لالستثمار. وستحصل “غلينكور” بنتيجة الصفقة على 3.7 مليار يورو، 

وستحافظ على حصتها في “روس نفط” )0.57 %(.
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كشف مدير إدارة التسويق 
واإلعــالم الســياحي فــي 
وزارة الســياحة السورية 
خــالل  بارســيك،  بســام 
الملتقى الوطني للمغتربين 
السوريين حول العالم، أن 
السوريين  المغتربين  عدد 
حتــى عــام 2018، وفق 
تقديرات منظمة الســياحة 
العالميــة، بلــغ 20 مليون 

مغتــرب. كمــا بينــت المنظمــة أن أغلــب الســوريين 
المهاجرين منذ عقود، هــم في أميركا الالتينية، خاصة 
)األرجنتين والبرازيل(، يليها الخليج العربي، فالواليات 

المتحدة األميركية وكندا، ثم ألمانيا واوستراليا.

عشرون مليون سوري مغترب

بسام بارسيك

فاز تحالف مكون من 3 شــركات كورية جنوبية، وهي 
شــركة هيونداي الهندسية، وشــركة هيونداي للهندسة 
واإلنشاءات، وشــركة كوريا للغاز، بمناقصة مشروع 
إنشــاء مرافــق اســتيراد الغــاز الطبيعي المســال التي 

.)KNPC( طرحتها شركة البترول الوطنية الكويتية
بعــد االعــالن عــن نتيجة المناقصــة، أكد بنــك كوريا 
للتصدير واالســتيراد، وشركة كوريا للتأمين التجاري، 
أنهما سيمنحان قرضاً لتمويل المشروع. ومن المتوقع أن 
يقدم البنك الكوري حوالى 1.15 مليار دوالر أميركي، 
فيما ستقدم “كوريا للتأمين التجاري” تأمين الصادرات 

بقيمة 1.15 مليار دوالر.
ويهدف هذا المشــروع البالغة قيمتــه 3.6 مليار دوالر 
أميركــي، إلى بناء أول مرفق الســتيراد الغاز الطبيعي 

المسال من منطقة الزور في الكويت.

شركات كورية تفوز بمشروع
كويتي ضخم

“غلف” تشتري حصة في جيديا

ذكــرت “غلف كابيتال” لالســتثمار ومقرها أبوظبي، 
أنهــا اشــترت حصة فــي جيديا، أكبر مــزود لخدمات 
المدفوعات اإللكترونية في السعودية، في صفقة تتجاوز 
المليار لاير )267 مليون دوالر(. وقالت الشــركة: إن 
الصفقــة تأتي بعد أيام من إطــالق البنك المركزي في 
السعودية مبادرة لدعم استخدام التكنولوجيا في القطاع 
المالي بالمملكة. وتتزامن الخطوة مع سعي مراكز مالية 

في منطقة الخليج إلطالق شركات مالية جديدة لتطرح نفسها كقوى إقليمية للتكنولوجيا 
المالية. وأكد الرئيس التنفيذي لغلف كابيتال، كريم الصلح، أن الشركة اكتسبت مكانة 

رائدة في سوق التكنولوجيا المالية في السعودية خالل فترة زمنية قصيرة.

كريم الصلح

اإلمارات تحذر من موقع إلكتروني

حذرت هيئة األوراق المالية والســلع في اإلمارات، المستثمرين من التعامل مع الموقع 
االلكتروني “فايننشال دوت أورغ”، وهي شركة غير خاضعة للقواعد التنظيمية اجتذبت 
مستثمرين من دول في آسيا والخليج. وتدير شركة فايننشال دوت أورغ مئات اآلالف من 
الدوالرات لمستثمرين آسيويين رغم أنها غير مرخص لها بالتعامل في الصفقات المالية.

إعادة هيكلة مجموعة “بن الدن “

كشفت مصادر مطلعة، أن مجموعة بن الدن السعودية، ستغير اسمها وتقلص حجمها، 
في خطوة ستكون األولى في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق مزمعة ألكبر شركة بناء 
في المملكة. وتدار الشركة التي تضطلع بدور محوري في خطط المملكة للقيام بمشاريع 
سياحة وبنية تحتية ضخمة، عن طريق لجنة من 5 أعضاء شكلتها الحكومة لإلشراف 
على التغييرات، بحسب رويترز. وقالت المصادر: إن إعادة الهيكلة المتوقع أن تشمل 
تســريح مئات العاملين فيها، تستهدف تبسيط العمليات، التي أفرزت منذ تأسيسها عام 

1931، أكثر من 500 وحدة في مجاالت شتى من اإلنشاءات إلى الطاقة.

“توتال” تستثمر في القطب الشمالي

 تعتزم شــركة الطاقة الفرنسية العمالقة “توتال” شراء 
حصة نسبتها 10 % في مشروع غاز في منطقة القطب 
الشمالي في روســيا، وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه 
خــالل زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون إلى 
روســيا، بما يظهــر قدرة الكرملين على إيجاد شــركاء 
أجانب رغم العقوبات الغربية. وقال رئيس شركة نوفاتك 
الروسية، ليونيد ميخيلسون: إن “توتال” ستشتري حصة 

األقلية في مشــروع الغاز الطبيعي المســال - 2 في القطب الشمالي الذي تقوده نوفاتك. 
وقدر ميخيلسون قيمة المشروع عند 25.5 مليار دوالر، قائالً: إن االتفاق مع “توتال” 

التي تملك 20 % من “نوفاتك” قد يتم استكماله في الربع األول من عام 2019.

ليونيد ميخيلسون
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طرحت وزارة الســياحة السورية بالتعاون مع االتحاد 
الرياضي العام، 15 فرصة استثمارية في مدينة األسد 
الرياضيــة فــي الالذقية، متضمنــة )فندقاً، ومســبحاً، 
ومطاعــم، وكافتريــات، وتراســات، ومدينــة ألعــاب 
كهربائية، وأماكن مفتوحة للفعاليات واألنشطة، وجدار 
تســلق، ومنتزهات شــعبية، وموالً تجارياً، ومساحات 
خضــراء، ونادي رياضــي، ومركزاً طبيــاً، ونوافير 

مائية راقصة، وحدائق، ومحال تجارية(.

15 فرصة استثمارية
في “األسد الرياضية”

كشــف مدير إنتاج شــركة “كليــر غــالس” اللبنانية، 
المتخصصــة بالزجــاج المقســى والمــزدوج والفني، 
مــازن عليا، أن شــركته افتتحت فرعــاً للمقاوالت في 

سورية للمساهمة في إعادة اإلعمار.
وقــال عليا: إن شــركة “كلير غــالس”، توجهت إلى 
الســوق الســورية بمنتجــات ذات جودة عالية وســعر 
منافــس، مبينــاً أن آلية وخطوات معالجــة الزجاج في 
الشــركة مبنية على تحمل 5 أضعــاف الصدمات التي 
يتحملها الزجــاج العادي، وبدرجة حــرارة تصل إلى 

300 درجة.

“كلير غالس” اللبنانية في سورية

“األوراق المالية” من اقتصاد الظل إلى المنظم

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق 
الماليــة عابــد فضليــة، عن قــرب صــدور القرارات 
المتعلقة بالشأن المالي والمؤسساتي الخاصة بالشركات 
المســاهمة العامة، مبيناً أن بعض األسهم حتى اآلن لم 

تصل إلى قيمتها الحقيقية.
بــدوره، بيّن المدير التنفيذي لســوق دمشــق لألوراق 
المالية عبد الرزاق قاسم، أن الغاية األساسية من تأسيس 
شــركات مساهمة عامة، هي االنتقال من اقتصاد الظل 
إلى اقتصاد منظم، عبر مجموعة إجراءات تم اعتمادها 

في خطة الســوق 2018. فيما كشــف رئيس مجلس اإلدارة، غســان القالع، أن حجم 
التداول في السوق في 2017، بلغ 28.800 مليون سهم، بقيمة تداول إجمالية 12.600 

مليار ليرة سورية )85.6 مليون دوالر أميركي(، بزيادة 308 % عن عام 2016.

عابد فضلية

الصين عينها على حصة “توتال” في حقل بارس

ذكــرت وكالــة رويتــرز، أن شــركة الطاقة 
الصينية العمالقة المملوكة للحكومة سي.إن.

بي.سي، مستعدة لالستحواذ على حصة توتال 
في مشروع حقل بارس الجنوبي العمالق في 
إيران إذا انسحبت الشركة الفرنسية مع إعالن 
عقوبــات أميركية جديدة على طهــران. وقد 
يكون من شأن مثل هذا األجراء مفاقمة التوتر 

في العالقات التجارية بين بكين وواشنطن.
يذكــر أن رويترز كانت قد ذكرت في ديســمبر/كانون األول الماضي، أن اتفاقاً بقيمة 
مليــار دوالر جــرى توقيعه فــي يوليو/تموز 2017، أتاح للشــركة الصينيــة خياراً 

باالستحواذ على حصة توتال إذا انسحبت الشركة الفرنسية من إيران.

صندوق رؤية جديد سيبصر النور قريبًا

كشف الرئيس التنفيذي لـ“ســوفت بنك”، ومؤسس 
أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، ماسايوشي 
سون، أن صندوق رؤية ثاني سيُؤسس في المستقبل 
القريب، مع تمويالت من مســتثمرين في الصندوق 
األول أو من مؤسســات اســتثمارية. ومع اســتثمار 
صنــدوق رؤية وصندوق أصغر حجماً تابع له نحو 
30 مليــار دوالر، إلــى جانب 13 مليار دوالر قيمة 

حصص سوفت بنك في شركات لتطبيقات طلب سيارات األجرة سيجري تحويلها إلى 
“رؤية”، فإن األنظار تتحول إلى خطط االستثمار في المستقبل. وقال سون: إن الصندوق 
الجديد قد يشهد عودة لمستثمري الصندوق األصلي الذي يضم صندوقي الثروة السياديين 

في السعودية وأبوظبي وشركة آبل وهون هاي للصناعات الدقيقة )فوكسكون(.

ماسايوشي سون
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بعد الالذقية وطرطوس التلفريك في السويداء

أكد مدير ســياحة السويداء، يعرب العربيد، أن وزارة 
الســياحة وافقــت علــى إنشــاء مشــروع تلفريك في 
السويداء، ليتم عرضه على المجلس األعلى لالستثمار 
بانتظــار الموافقة النهائية، معربا عــن تفاؤله بموافقة 
المجلس، خاصة أنه منح الموافقة لمشروعين مماثلين 
في الالذقية. مبيناً أن التلفريك سيكون في منطقة ظهر 
الجبل على مسافة 7 كلم، منطلقاً من قصور قرماطة، 
بارتفاع عن ســطح البحر نحو 1785م، ليستقر في أم 

حوران، بارتفاع 1800م، كما يشمل خط السير، مساحات تحوي أكبر مشروع تشجير 
مثمر بالشرق األوسط )آالف األشجار المعمرة من التفاح والكرز والدراق واإلجاص 
والعنب(، عالوة على استمرار الثلوج لفترات طويلة، إضافة لوجود مسطحات مائية 

كـ“سد الروم”.

يعرب العربيد

خلــص ملتقى رجال األعمال الرابع في الالذقية، الذي 
حمل عنوان “المحفزات االســتثمارية في ســورية ما 
بعد الحــرب”، إلى إطالق مشــاريع جديدة تســتهدف 
البنى التحتية في الساحل السوري بمشاريع استثمارية 
تشــاركية، فــي عــدد مــن القطاعــات، كالصناعــات 
االســتراتيجية والتحويلية، البناء والتشــييد، الســياحة 
والفنادق، المنتجعات الســياحية، عبــر اعتماد خارطة 
اســتثمارية، تضمنت 15 فرصة، بكلفــة إجمالية تزيد 
علــى 42.9 مليار ليــرة ســورية )200 مليون دوالر 

أميركي(.

“مطحنة سلحب” خالل 20 شهراً في سورية مشاريع استثمارية جديدة
في سورية

التجــارة  وزيــر  مــن  كال  وضــع 
الداخليــة وحمايــة المســتهلك عبد 
هللا الغربــي، وســفير الجمهوريــة 
اإلسالمية اإليرانية في سورية جواد 
تركابادي، حجر األساس لمشروع 
“مطحنة ســلحب” في حماه. وتقدر 
طاقة المطحنة اإلنتاجية “300 طن 
يومياً”، وسيتم التنفيذ من قبل شركة 

“ارد ماشين” االيرانية، على ان تكون جاهزة خالل 20 شهراً، وبكلفة تقريبية 3.2 
مليار ليرة سورية )14.9 مليون دوالر أميركي(.

صادقت وزارة التجارة الداخلية السورية، على تأسيس 
شــركة “ســنير المســاهمة المغفلة الخاصة”، في دير 
عطيــة في ريف دمشــق، برأســمال 927 مليون ليرة 

سورية.
وقالت الوزارة: إن “ســنير”، هي مؤسســات تعليمية 
خاصــة للمرحلــة ما قبــل الجامعية، ويحق لهــا القيام 
بكافة االســتثمارات التجاريــة واالقتصادية، بما يحقق 
إدارة أموال ونفقات المؤسســة التعليمية ويدعم العملية 
التربوية فيها. موضحةً، أن ملكيتها تعود لجمعية الوفاق 
الخيرية بنسبة 60 %، ومجلس مدينة دير عطية بنسبة 
10 %، بينما تملك “ذرى المســاهمة القابضة” لرجل 

األعمال سليم دعبول بنسبة 30 %.

المصادقة على تأسيس
شركة “سنير” في سورية

استثمارات سورية بمليارات الدوالرات

نقلت وســائل إعــالم تركية، أن 
حصــة الســوريين وصلت لنحو 
االســتثمار  مــن حجــم   % 20
األجنبــي في تركيــا. فيما نوهت 
تقاريــر عربيــة، إلــى أن حصة 
رأس المال السوري في األردن، 
قاربــت 50 % مــن كتلــة رأس 

المال العربي المستثمر فيها.
أما لبنانياً، فقد تم توجيه األموال الســورية اتجــاه االدخار المصرفي، لتصل إيداعات 
الســوريين إلى 20 مليار دوالر. إضافة إلى أن قيمة اســتثمارات السوريين في مصر 
بلغــت 25 مليار دوالر، بعدد مســتثمرين تجاوز الـ30 ألف مســتثمر، وهو رقم قابل 

للزيادة، جراء قرار إنشاء مدينة صناعية سورية في مصر.
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أكــد وزير الصناعــة والتجــارة والتمويــن األردني، 
يعــرب القضاة، خالل لقائه فــي غرفة تجارة األردن، 
رئيس غرفة تجارة قطر خليفة بن جاســم بن محمد آل 
ثاني، أنه على الرغم مــن تراجع الصادرات األردنية 
20 % فــي الســنوات الخمــس األخيــرة، إال أن حجم 
االســتثمارات القطريــة فــي األردن بلــغ 350 مليون 
دوالر، في قطاعات اقتصادية عديدة، إضافة إلى 1.5 

مليار دوالر في السوق المالي.
بدوره، رئيس غرفة تجارة قطر آل ثاني، بيّن أنه بالرغم 
مــن تراجع الصادرات القطرية إلى األردن بنســبة 30 
% في الفترات الماضية، إال أن عدد الشركات األردنية 
المملوكة 100 % لمســتثمرين أردنييــن في قطر، بلغ 
127 شــركة نهاية عام 2017، بــرؤوس أموال بلغت 
50 مليــون دوالر، فيما يصل عدد الشــركات القطرية 
األردنية المشــتركة العاملة إلى 1340 شركة، برؤوس 

أموال بلغت 490 مليون دوالر أميركي.

مليارا دوالر استثمارات قطر
في األردن

“المنتدى االقتصادي األردني في البحر الميت”

أشــرف رئيــس الوزراء 
األردنــي هانــي الملقي، 
فــي ختــــام “المنتـــدى 
االقتصــادي األردني في 
منطقــة البحــر الميت”، 
اتفاقيــات  توقيــع  علــى 
إلنشاء مشاريع استثمارية 
فــي قطاعــات الصناعة 

والزراعة واألدوية، بقيمة 174 مليون دوالر. كما تم توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة 
بيــن “مصفــاة البترول األردنية، وTR  االســبانية” بقيمة 32  مليــون دوالر، تتعلق 
بالتصاميم التفصيلية لمشــروع التوســعة الرابع المقدرة تكلفته اإلجمالية بـ 1.7 مليار 
دوالر، إضافة إلى اتفاقية بين “فيالدلفيا للطاقة” ومجموعة النويس، بقيمة 70 مليون 

دوالر، إلنشاء محطة 50 ميغاواط، لتكون أول محطة بصناعة أردنية كاملة.

أصول صندوق االستثمار الفلسطيني

ارتفعت أصول صندوق االستثمار 
االســتثمار  ذراع  الفلســــطيني، 
للسلطة الفلسطينية، بنسبة 16 % 
في عام 2017 لتصل إلى 990.5 
مليــون دوالر، حســبما كشــــف 
الصندوق فــي بيان عقب اجتماع 

لهيئته العامة في رام هللا ، مشــيراً إلــى أن أرباحه الصافية بعد الضرائب بلغت 39.4 
مليون دوالر. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد مصطفى، إن شركة مصادر 
التابعة للصندوق تقود برنامجاً اســتثمارياً بحجم 2.2 مليار دوالر يقوم على مجموعة 
من المشاريع في قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة. ولفت إلى أن شركة )شركات( 
تقود برنامجاً استثمارياً بقيمة 86 مليون دوالر، في حين تقود شركة )عمار( برنامجاً 

بقيمة 150 مليون دوالر يشمل محفظة استثمارية كبيرة في مدينة القدس.

تدشين أكبر محطة طاقة في األردن

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، 
عن تدشين الحكومة، أكبر محطة للطاقة الشمسية في 
المملكة، على مساحة )حوالى 3 آالف دونم( في “لواء 
القويــرة” بمحافظــة العقبة، بقــدرة “103 ميغاواط” 
لالســتخدامات المنزليــة باســتخدام أنظمــة الخاليــا 
الشمســية PV، وبتكلفة 120 مليون دوالر، ممنوحة 
من “صندوق أبو ظبي للتنمية”، مضيفاً أن المشروع 
نفــذ من قبل ائتالف شــركتين “إماراتية وإســبانية”، 

وبمشاركة 85 % من المتعهدين المحليين، و15 % من المتعهدين الدوليين.
صالح الخرابشة

كشــف رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة رجــال 
األردنييــن  األعمــال 
أن  الطبــاع،  حمــدي 
االســتثمارات  حجــم 
اإلمـاراتـيــــــة فــــي 
المملكـة األردنـيـــــة، 
يصـل إلى 16 مليــار 
دوالر أميركــي فـــي 
عــدد مــن القطاعـات 

االقتصادية. وقال: إن االســتثمارات األردنية تحوز في 
دولة اإلمارات على نسبة 17 % من إجمالي االستثمار 

األردني في الخارج.

16 مليار دوالر حجم االستثمارات
اإلماراتية في األردن

حمدي الطباع
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أظهــر تصنيف أعدته “فايننشــال تايمز”، أن موســكو 
تقدمــت في تصنيف المدن األكثر جاذبية لرواد األعمال 
في العالم خالل 2017، حيث تصدرت العاصمة الروسية 
الئحة مدن شــرق أوروبا، وحلت خامسة على مستوى 

أوروبا، متقدمة على برلين وستوكهولم وهلسنكي.
بدوره، كشــف رئيس قسم السياسة االقتصادية والتنمية 
في موسكو فالديمير ايفيموف، أن السلطات المحلية تنفذ 
في 2018 برنامجاً شــامالً لتأييد االســتثمارات، األمر 
الذي يعطي الفرصة لجذب نحو 50 % من االستثمارات 

األجنبية في روسيا.
يذكــر أن لنــدن تصدرت التصنيف، فيمــا جاءت دبلن 
ثانياً، تلتها باريس، فأمســتردام. عالوة على أن ترتيب 
المــدن األكثــر جذباً لالســتثمارات، يوضع مرتين في 

السنة.

موسكو ضمن المدن
ألكثر جذبًا لالسثمار

أعلنــت وحدة “شــل غــاز”، التابعة لـ“رويــال داتش 
شــل”، أنها ستبيع كامل حصتها في “كانيدين ناتورال 
ريسورسز” الكندية، مقابل 3.3 مليار دوالر أميركي، 
كاشفةً أنها وقعت اتفاق تعهد تمويل لبيع حصتها البالغة 
97.6 مليون سهم في الشــركة الكندية. وكانت “شل” 
قــد أعلنت في حزيران/يونيــو 2017، أن حصتها في 

الشركة تبلغ 8 %.
يذكر، ان الصفقة تأتي في إطار انســحاب” شــل” من 

قطاع رمال النفط الكندي.

“شل” تبيع حصة في شركة كندية
بقيمة 3.3 مليارات دوالر أميركي

شراكة أردنية سعودية بمشروع “العطارات”

أكــد وزير الطاقــة والثروة 
صالح  األردنــي  المعدنيــة 
الخرابشــة، أن العمــل يتــم 
فــي  لــه  المخطــط  وفــق 
مشروع “العطارات” إلنتاج 
الكهرباء من الصخر الزيتي 
باســتطاعة 470 ميغاواط، 

الموقع مع شركتي “الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة” و“السعودية 
العربيــة للصخر الزيتي”، في منطقتي “اللجون وعطــارات أم الغدران”، بكلفة 2.2 
مليــار دوالر، إضافة إلى العمل مع الشــركة األردنيــة المتكاملة للتنقيب عن النحاس 
فــي محمية ضانا، بكلفــة 600 مليون دوالر. منوهاً إلى أن الــوزارة تدرس عروضاً 
مالية من 3 شركات، لتنفيذ دراسات تقييم حجم احتياطي البوتاس خارج امتياز شركة 

البوتاس في منطقة )اللسان - البحر الميت(، من أجل طرح عطاء دولي الستغالله.

تحالف عمالق بين “نستله” و“ستارباكس”

أكدت شــركة نســتله عزمها دفع 7.1 مليار 
دوالر، لكي تبدأ ببيع منتجات “ستارباكس” 
حــول العالم، وذلك ضمــن تحالف ثنائي هو 
األكبــر من نوعه. وتهدف الشــراكة الجديدة 
إلى تعزيز مكانة “نســتله” بشــكل أكبر في 
األســواق، على الرغم من كونهــا أكبر بائع 

قهــوة فــي العالم. ولن تشــمل الصفقة أياً مــن مقاهي ســتارباكس، لكنها تقتصر على 
المنتجات فقط. ويقول الخبراء إن الصفقة ستفيد “نستله” أكثر من شريكتها، ألن حصتها 

في سوق القهوة األميركية ال تتجاوز 5 %، بينما تفوق حصة “ستارباكس” الـ14 %.

“جرش” أول شركة عربية تدخل نازداك

أعلنــت بورصة نيويورك، القبول ببدء تداول شــركة 
جرش القابضــة لصناعة المالبــس واألزياء، ضمن 
الشركات التي يتم تداولها في سوق نازداك، إلى جانب 

نحو 3200 شركة مدرجة في السوق.
بدوره، أكد وزير الدولة األردنية لشــؤون االستثمار، 
مهنــد شــحادة، أن “جــرش القابضــة المســتثمرة”، 
اســتثمار صيني أقيــم بــاألردن منــذ 2002، لترقى 
لتصديــر منتجاتها بعــد فترة من إنشــائها إلى أميركا 
ودول االتحاد األوروبي، وأن اعتبارها -أول شــركة 
عربية- تدخل نــازداك، أمر يمنح األردن اســتقطاب 

العديد من المســتثمرين من أنحاء العالم، مضيفاً: ليس الستثمار اتفاقية التجارة الحرة 
والتصدير فحسب، بل ولنقل أسهم األردن ألهم سوق للتداول باألسهم في العالم.

مهند شحادة
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اتفقت “تاكيدا فارما” على شــراء شركة شاير المدرجة 
فــي لندن مقابــل 46 مليــار اســترليني )62.42 مليار 
دوالر(، بعدما رفعت الشركة اليابانية المبلغ النقدي في 
عرضهــا إلى 30.33 مليــار دوالر، لضمان الحصول 
علــى توصيــة بقبولــه. وبموجــب الصفقة ســيحصل 
المستثمرون في “شاير” على 30.33 مليار دوالر نقداً، 
إلى جانب 0.839 ســهم جديد فــي “تاكيدا” أو 1.683 

سهم إيداع أميركي لـ“تاكيدا” مقابل كل سهم.
ويمتلك مساهمو “شاير” نحو نصف المجموعة الجديدة 
بعــد الصفقة التــي ســتكون األكبر في قطــاع صناعة 

األدوية منذ عام 2000، إذا وافق عليها المساهمون.

“تاكيدا” تشتري “شاير”
مقابل 62 مليار دوالر

السعودية تتوسع في مشاريع ترفيهية

أكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة الترفيــه للتطوير 
واالســتثمار الســعودية، عبد هللا الداوود، أن شــركته 
تخطط لتأســيس نحو 20 مركزاً تتراوح مســاحة كل 
منهــا بين 50 ألفــا و100 ألف متر مربــع في 14 أو 
15 مدينة في المملكة. وأشــار الداود، إلى أن شــركة 
الترفيه -التي أسســها صندوق االســتثمارات العامة- 
ستدعو الشركات الخاصة لالستثمار معها على أساس 
تجاري، وتســتهدف إنشــاء المراكز خالل الســنوات 
المقبلة. وستتضمن المراكز منشآت ترفيهية ومطاعم 

ومتاجر للبيع بالتجزئة. ورغم أن شركة الترفيه ستقود المشروعات الرئيسية في قطاع 
الترفيه بتمويل مبدئي قيمته 10مليارات لاير )2.7 مليار دوالر(، شدد الداود على أن 

الشركة تنوي أن تكون كل مشروعاتها ذات جدوى تجارية.

عبد هللا الداوود

وقعت بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اتفاقية تطوير 
مشروع مع “سيبسا” اإلسبانية، لتشييد مصنع مشترك 
عالمي المســتوى إلنتاج مادة الكيل البنزين الخطي في 
مجمــع الرويــس للتكرير والبتروكيماويــات. ويعد هذا 
المشروع من ضمن المبادرات التي أعلنت عنها أدنوك 
والتي تهدف إلى تطوير قدراتها وتوســيع عملياتها في 
مجال التكرير والبتروكيماويات بما يدعم استراتيجيتها 
الجديدة في هذا المجال، حيث أعلنت عن عزمها استثمار 
45 مليار دوالر على مدى الـسنوات الـ5 المقبلة لتعزز 

مكانتها كشركة عالمية.

اتفاقية لتشييد مصنع عالمي
للبتروكيماويات

“الياه سات” تستحوذ على الثريا

أعلنت “الياه سات” اإلماراتية المشغلة لألقمار 
الصناعية، اســتحواذها علــى حصة أغلبية في 
“الثريــا” التي تعمــل في القطــاع ذاته. وقالت 
الشــركة في بيان، إن الصفقة ستتم بعد استيفاء 
الشروط االعتيادية والحصول على الموافقات 
من الجهــات التنظيميــة. وأوضح البيــان، إن 

االستحواذ يوسع محفظة “الياه سات” الحالية في حلول األقمار الصناعية بشكل كبير 
للقطاعين التجاري والحكومي، فضالً عن وجودها على الساحة الدولية، حيث ستغطي 

األقمار الصناعية بأكملها أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط وأميركا الجنوبية وآسيا.

األردن ثانيًا باحتضان ودعم الشركات الناشئة

كشــف أمين عــام هيئــة االســتثمار 
أن  حرتوقــة،  فريــدون  األردنيــة 
المســار الخاص الذي أطلقتــه الهيئة 
لخدمــة الشــركات الناشــئة في قطاع 
االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
بتمكين المستثمرين من أخذ الموافقات 

الالزمــة عبر النافــذة الواحدة، اســتفادت من حوافــزه واعفاءاته المقدمــة من قانون 
االســتثمار 288 شــركة، موفرة 7490 فرصة عمل، بحجم اســتثمار زاد عن 225 

مليون دينار أردني )316.4 مليون دوالر(.
من جانبها، رئيس قسم االتصال المؤسسي والتسويقي لشركة أمنية وجيهة الحسيني، 
أشادت أن األردن وفقاً لتصنيف المؤتمر االقتصاد العالمي الذي عقد في 2017 بالبحر 
الميت، جاء ثانياً بعد اإلمارات باحتضان ودعم الشركات الناشئة، فضالً عن احتضانه 

مجموعة من أهم حاضنات األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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الجزائر تشتري مصفاة نفط في إيطاليا

وافقت “إكســون موبيل” على بيع مصفاة تكرير 
و3 محطــات وقود في إيطاليــا إلى الجزائر، في 
ظل ســعي الدولــة العضو في منظمــة “أوبك” 
لخفــض واردات الوقود عن طريق تكرير الخام 
الخــاص بها. ووقعت “إســو إيطاليانــا” التابعة 
لـ“إكسون موبيل”، اتفاقاً لبيع مصفاة “أوغستا” 
في صقلية إلى شركة الطاقة الحكومية الجزائرية 

“سوناطراك”، كما أنها ستبيع 3 محطات وقود في “أوغستا” و“باليرمو” و“نابولي” 
وخطــوط األنابيب المرتبطة بـ“ســوناطراك”. وقال المدير العام لقســم التســويق في 
الشركة، عمر معاليو: إن المحطات ستمّكن “سوناطراك” من شحن الخام الجزائري 

إلى مصفاة “أوغستا” وإرسال المنتجات النفطية إلى الجزائر بعد عملية التكرير.

يعتــزم تحالــف دولــي 
مكون من شركتي إيني 
اإليطاليــة ولــوك أويل 
إلى  باإلضافة  الروسية 
للبترول  العامــة  الهيئة 
المصرية، إنشاء محطة 
الغاز  استقبال ومعالجة 
الصحراء  في  الطبيعي 
المصريــة. وســــتـبنى 
المحطــة بطاقــة 100 

مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، باستثمارات 
تقدر بنحو 700 مليون دوالر أميركي.

وقال رئيس شركة عجيبة للبترول عصام القفاص إنه من 
المتوقع البدء في إنشاء المحطة الجديدة في منطقة مليحة 
بالصحراء قبــل نهاية 2018، مشــيراً إلى أن المحطة 
ستســتقبل الغاز من الشــركات العاملة فــي الصحراء، 
باإلضافة إلى كميات من الغاز المصاحب للزيت الخام، 
لتربطه بمجمع غازات الصحراء الغربية باإلســكندرية 

عن طريق خط أنابيب بطول 200 كيلو متر.

تعاون مصري روسي إيطالي
في مشروع للغاز

عصام القفاص

يعتــزم مجلس الــوزراء المصري طــرح حصص في 
أربع إلى 6 شــركات حكومية ببورصة مصر، اعتباراً 
من حزيران/ يونيو 2018، وحتى مطلع 2019، وذلك 
لجمع 15 - 18 مليار جنيه )840 مليون - 1.01 مليار 
دوالر(. وقــال مجلس الــوزراء في بيان: إن الحصص 
التــي ســتطرح من الشــركات في قطاعــات “البترول 
والصناعة والبتروكيماويات”. ومن بين الشركات التي 
تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة، بنك 
القاهرة بنك اإلسكندرية، شركة الشرق األوسط لتكرير 

البترول )ميدور(، ومصر للتأمين.

مصر تخطط لطرح
6 شركات بالبورصة

مصنع جزائري فرنسي بقيمة 1.5 مليار دوالر

وقعــت شــركتا ســوناطراك الجزائريــة للمحروقات 
وتوتال الفرنسية، عقداً إلقامة مصنع للبتروكيميائيات 
فــي محافظة وهران بقيمة 1.5 مليار دوالر أميركي. 
ووقــع العقد عن الجانب الجزائــري الرئيس التنفيذي 
لســوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، وعن الشــركة 
الفرنســية رئيســها التنفيذي باتريك بوياني. وقال ولد 
قدور: إن المصنع سينتج البيلوبروبيالن وسيتم إنجازه 

في “غضون عام واحد”.
وبخصوص توزيع أســهم رأس المال، فإن المشروع 
ســيكون في إطار شراكة بين الطرفين بحصة 51 % 

لـ“سوناطراك” و49 % لـ“توتال”.
عبد المؤمن ولد قدور

“سلمان” في العراق يمثل سابقة دولية

صرحت مجموعة نفط “روسنفت 
الروســية”، أن شــركة “باشنفط 
لهــا،  التابعــة  انترناشــيونال” 
اكتشــفت فــي محافظــة المثنــى 
جنــوب غــرب العــراق بـ“جزء 
غير مدروس” حقالً نفطياً جديداً، 
ممــا يعني حســب روســنفت أن 
-الكشــف- عالمة فارقة وســابقة 

دولية في تطور مشــاريع التنقيب واإلنتاج الدولية. كما أطلقت روســنفت على الحقل 
الجديد اســم “سلمان”، مبينةً أنه جاء بناء على نتائج حفر البئر االستكشافي األول في 
الرقعة 12، وأنه تم اكتشاف النفط الخام بعد حفر بئر بعمق 4277 متراً، ما يعد مؤشراً 

على اكتشاف احتياطيات كبيرة جداً في المنطقة من الخام.
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ف��ي IOT، قاعدة بيانات لضبط تداول الموس��يقى 
على الشبكة وضمان حماية الملكية الفكرية، قاعدة 
بيانات للس��جل العقاري متضمن��ة أدق التفاصيل، 
وقاع��دة بيانات حفظ ملف��ات المواطنين في دوائر 

النفوس.
وأعط��ى اليافي مث��االً على كيفية اس��تخدام التقنية 
على الشكل التالي: “منتج زارعي في بلد ما كمثال 
البطاطا حيث يتوجب ارسالها الى مختلف االسواق 
والمشتري  المستورد  ان  إال  البلد  وخارج  داخل 
والوسيط يرغبون متابعة كل المراحل والظ��روف 

اليافي: تقنية BLOCK CHAIN سجل لضبط الحسابات

تعتبر تقنية BLOCK CHAIN سجل رقمي عالمي، يتضمن العمليات المتعلقة باألعمال كافة في شكل شفاف 
ومستمر من خالل عدد محدد من المستخدمين، وال يمكن التالعب بالمعلومات بأي شكل من األشكال.

تسهل هذه التقنية

تدقيق العمليات

التي تحتاج

الى تعقب

والمصادقة عليها

والتأكد

من صحة

العقود الذكية

تقنية تحسن األنظمة
ويش��رح الش��ريك المف��وض لمجموع��ة 
الياف��ي الدكت��ور موفق الياف��ي أن التقنية 
بحد ذاتها تظهر كملف يتضمن تسجيالت 
متعاظمة م��ن القيود المقفلة التي تس��مى 
“بلوك��ات”. ويحت��وي ك��ل بل��وك على 
تسجيل غير قابل للتالعب، حيث يتم ختم 
الوقت والتاري��خ والصلة Link بالبل�وك 
الس���ابق م��ن خ��الل اس��تعم��ال بصمة 

.)Fingerprint(
وتتط��ور تقني��ة بلوك تش��ين وتؤثر على 
أسل��وب عم��ل المحاسبين، وذلك لكونها 
ترتبط باالستاذ المس��اعد الم��وزع ل��دى 
.Ledger Distributed أطراف متعددة

اعتماد التقنية بأنظمة المشتريات
يمكن ألنظمة ERP اعتماد بلوك تش��ين 
في أنظمة المش��تريات وإدارة الموردين، 
وفق ما يش��رح اليافي، وه��ي تؤدي إلى 
تبس��يط عملي��ات الش��راء وضبطها. وال 
يمكن تعديل البلوك��ات إال في حال وافق 
أكثر م��ن 50 % من المؤتمنين )األقران 
Peers(، علم��اً أن التغيي��ر في استعمال 
هذه التقنية يشير الى أن االقران منفصلين 
ع��ن بعضه��م البع��ض، وي��ؤدون ادوار 

متتالية وهم: المنفذ، المظهر، والمؤكد.
وف��ي تقني��ة بل��وك تش��ين نظ��ام لضبط 
العمل��ة  حماي��ة  يش��مل:  الحس��ابات، 
األلكترونية، تأمين عمليات الدفع والقبض 
في المحافظ االلكترونية، قاعدة معلومات 
لضبط النظام الصح��ي وربط المعلومات 
ع��ن المرض��ى، قاع��دة بيان��ات لحف��ظ 
المعلوم��ات المتعلق��ة باألم��ور الجنائي��ة 
وربطها بمرتكبيه��ا، قاعدة بيانات لضبط 
النظ��ام اإلنتخابي وحماي��ة حقوق الناخب 
وضمان الش��فافية، قاعدة عمليات لضمان 
نق��ل المعلومات بين األجه��زة التي تدخل 

االرض،  ووضعية  البذور  زرع  لحظة 
النقل  شركات  التاجر،  حصادها،  مواكبة 
النقل  شركات  التخزين،  شركات  البري، 
المتاج��ر  المصارف،  والجوي،  البحري 
االمر  والخارجية،  الداخلية  االسواق  في 
الذي يفس��ح في المجال أمام المس��تهلك أو 
المستورد أو مشتري البضاعة التحقق من 
ك��ل المراحل التي واكبت المنتج وما يجب 
متابعته أيض��اً في أدق التفاصي��ل”. وهذا 
األمر ممكن فقط من خالل تقنية بلوك تشين.

المصادقة على العمليات
ويق��ول الدكت��ور موف��ق الياف��ي، إن هذه 
التقني��ة يجب التفكي��ر ف��ي استعمالها بما 
العمل��ة االلكتروني��ة ومجاالت  يتخط��ى 
الذكي��ة  والعق��ود  االصطناع��ي  الذك��اء 
والعملي��ات اآللية، وطرح أسئلة من قبيل، 
هل يمكن أن نتخيل عالماً يحفظ السجالت 
المحاسبية على سجالت مساعدة رقمية 
موزعة في مختل���ف دول العالم ويحافظ 

على الخصوصية في الوقت نفسه؟
وه���ل يمك���ن أن نتخيل عالم���اً من دون 
مصارف؟ هل يمكن أن نتخيل تقنية تشكل 

حالً لحفظ الحقوق وضمان الشفافية؟
وهل يمكن أن نتخي���ل عالماً يتعامل فقط 

بعملة الكترونية؟
ويطرح اليافي في هذا المجال االستعماالت 
المحتمل��ة لتقني��ة بلوك تش��ين ف��ي مهنة 
المحاسبة وتدقيق الحس��ابات، ويشير الى 
أن استعم��ال هذه التقني��ة يؤدي الى تحديد 
قيم��ة األصول وتبي��ان االلتزام��ات، كما 
يؤدي إلى تأكيد األرصدة دون الحاجة إلى 
تأكيدات ألنه يحفظ حق��وق كل األطراف 
ف��ي العملية. لذا فهذه التقنية تس��هل تدقيق 
العمليات التي تحتاج الى تعقب والمصادقة 
وعدم ضرورة إجراء مطابقة حسابات.عليها والتأك��د من صحة العق��ود الذكية، 

د. موفق اليافي
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الذي بلغ 3.8 مليارات دوالر لعام 2017، بسبب تفوق قيمة النفقات العامة 
)15.4 مليار دوالر( على قيم��ة اإليرادات العام��ة )11.6 مليار دوالر(. 
علماً بأن 92 % من هذه النفقات هي غي��ر منتجة. وهذه العجوزات المالية 
تغذي نمو الدين العام الذي قارب 80 ملي��ار دوالر ) حوالى 150 %  من 

حجم الناتج المحلي اإلجمالي(.
ولفتت الدراسة إلى أهمية زي��ادة االستثمارات العامة والخاصة في قطاعات 
البنية التحتية مثل الكهرب��اء واالتصاالت والطرقات والمي��اه وغيرها، من 
أجل تحديثها وتطويرها لكي تلعب دوراً مس��اعداً في تحريك معدالت النمو 
االقتصادي صعوداً. علماً ب��أن قطاع الكهرباء يحتاج إل��ى إصالح حقيقي، 
حيث صرف عليه أكثر من 13 مليار دوالر منذ 1991 وما زال يس��تنزف 
مالية الدولة. كذلك فإن قطاع االتصاالت ال يؤّمن أكثر من 1.3 مليار دوالر 

أي نحو 11.2 % من اإليرادات العامة.
وأكدت الدراس��ة على ضرورة ضبط وتقليل الفس��اد، والته��ّرب الضريبي 
)المقدّر ب�4 ملي��ارات دوالر(، والته��ّرب الجمركي، وأيض��اً معدل الجباية 

المتدني لألموال العامة.
كما ش��ددت عل��ى أهمية تنبّ��ه الس��لطات لمفاعي��ل إمكانية زي��ادة معدالت 
التضخم، عند ضّخ أموال سيدر، وفي حال تم رفع معدالت بعض الضرائب. 
أضافة إلى تكاليف سلس��لة الرتب الروات��ب، المقدّرة ب��� 1.8 مليار دوالر. 
وكذل��ك لمفاعي��ل إمكانية زي��ادة مع��دالت الدين الع��ام إلى النات��ج المحلي 
اإلجمالي، حيث أن نحو %93 من مساعدات سيدر هي قروض و%7 فقط 

في شكل هبات. 
قطاع النفط والغاز في أسرع وقت ممكن.وأكدت الدراسة على أهمي��ة إطالق المش��روعات االستثمارية الخاصة في 

تعزيز االستثمارات شرط ضروري لزيادة النمو

وتتضمن الدراسة التي تحمل عنوان “لبنان بين إصالحات 
سيدر واختالالت االقتصاد”، قراءة في نتائج المؤتمر الذي 
استضافته العاصمة الفرنسية باريس، واإلصالحات المالية 
واالقتصادية المطلوبة، واالخت��الالت القائمة في االقتصاد 

اللبناني، وتوصيات للسياسة العامة.

ضرورة تطبيق االصالحات وترشيد اإلنفاق
أوضحت الدراس��ة، أن الدولة اللبنانية هي الي��وم أمام تحد 
حقيق��ي إلثبات قدرته��ا على الوف��اء بالتزام��ات المؤتمر، 
وتحديداً تطبي��ق اإلصالحات المالي��ة والهيكلية والقطاعية 
المطلوبة م��ن قبل الدول��ة والمنظمات اإلقليمي��ة والعالمية 
المانحة. وأكدت الدراس��ة أن الس��لطات اللبنانية، يجب أن 
ترّكز على تكبير قاعدة االقتصاد الوطني، وذلك من خالل 
تنش��يط حركة القطاع��ات االقتصادية األساسي��ة وتحديداً 
الس��ياحة، والعق��ارات، والبن��اء، والصناع��ة، والقط��اع 
المصرف��ي. فاالقتصاد الوطن��ي بحاجة إل��ى معدالت نمو 
تالم��س 7 % - 8 % سنوياً ف��ي الس��نوات القادمة، وهي 
معدالت ضرورية لخفض معدل البطالة الذي يقدر ب�20 %  
حس��ب تقديرات البنك الدولي ،و30 % بين الشباب حسب 

تقديرات اليونيسف.
وشددت الدراسة، على أن لبن��ان بحاجة إلى ترشيد اإلنفاق 
االستهالكي، وتحس��ين اإلمكانات التصديرية وضبط نمو 
االستيراد، وف��ي الوقت ذات��ه تقليص حجم القط��اع العام، 
وزيادة االستثم��ارات. إذ إن االقتص��اد اللبناني هو اقتصاد 
استهالكي، يعتمد بش��كل كبي��ر على اإلنف��اق االستهالكي 
للقط��اع الخ��اص الذي يش��ّكل حوال��ى 70 % م��ن الناتج 
المحلي اإلجمالي، فيما حجم القطاع العام يكبر وبات يشكل 

26 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

السيطرة على العجز وزيادة االستثمارات
ش��ددت الدراس��ة على ض��رورة تركي��ز الس��لطات على 
الس��يطرة على عجزين أساسيين يواجهان لبنان، األول هو 
العجز الخارج��ي المتمثل ف��ي كبر حجم العج��ز التجاري 
نظراً لتفوق قيمة االستي��راد )23 مليار دوالر لعام 2017( 
على قيمة التصدير )3 ملي��ارات دوالر(. أما العجز الثاني 
فهو العجز الداخلي المتمثل في عج��ز المالية العامة للدولة 

انعقاد مؤتمر “سيدر” ونتائجه،  أن  لفرنَسبنك،  التابع  االقتصادية  الدراسات  أكدت دراسة صادرة عن مركز 
ال سّيما لناحية إقرار مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دوالر أميركي، شّكل صدمة معنوية كبيرة 

للبنان، إذ عكست ثقة المجتمع الدولي بالبلد وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحّديات التي يواجهها.
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مرموقة ستنضم إلى مجموعة الش��ركات الكبرى التي تمتلك مق��رات وفروعاً في 
الدولة، الفت��اً إلى أن ه��ذه الخطوة من شأنه��ا أن ترفع تدفق��ات االستثمار األجنبي 
المباشر الواردة إلى مس��تويات أعل��ى، وال سيما االستثم��ارات النوعية، وستعمل 
بالتالي على تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد المشاريع والشركات، وهذا له دوره 

الكبير في ازدهار بيئة األعمال ونمو االقتصاد الوطني.
وأضاف، أن هذه الق��رارات تمثل قفزةً مهمةً قطعت عدة مراح��ل دفعةً واحدة نحو 
تطوير منظومة التش��ريعات والس��ياسات االستثمارية والتنموية ف��ي الدولة، فهي 
رسالةٌ واضحة وحاف��ٌز كبير يؤكد أن اإلم��ارات ستكون أحد أفض��ل المقاصد في 
العالم لنخبة المس��تثمرين واالستثمارات العالمية، وكذل��ك لنخبة العقول والمبدعين 

في مختلف التخصصات التي تمثل ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد المستقبل.

تطوير رأس المال البشري
ورأى المنصوري أن أحد أهم اآلثار اإليجابية المرتقبة لهذه المنظومة على المديين 
المتوس��ط والبعيد، هو مس��اهمتها بصورة كبي��رة في تطوير رأس المال البش��ري 
المواطن وبن��اء الطاقات والكف��اءات المتمكنة من أبناء اإلم��ارات، ودعم مخزون 
األفكار اإلبداعية والقدرة على االخت��راع واالبتكار لدى جيل الش��باب، من خالل 
اتصاله��م المباشر وتفاعله��م مع المواه��ب والخب��رات العالمية التي ستس��هم هذه 

القرارات في استقطابها.
ولفت إلى أن ريادة األعمال التي تمثل أحد أهم رهان��ات استدامة وتنوع االقتصاد، 
ستكون أيض��اً ضمن القطاعات المنتعش��ة بنتائج هذه القرارات، نظ��راً لما ستجلبه 
والعلوم من فرص لبناء الشراكات المثمرة.االستثمارات العالمية وزيادة الكفاءات المتخصصة ف��ي قطاعات الطب والهندسة 

اإلمارات: قرارات تجذب المستثمرين والكفاءات العلمية

وفي هذا اإلط��ار، أكد نائب رئي��س الدولة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاكم دب��ي محمد ب��ن راشد آل 
مكتوم أن دولة اإلمارات ستبق��ى حاضنةً عالمية 
للمواهب االستثنائية، ووجهة دائمة للمس��تثمرين 
الدوليي��ن، مضيف��اً أن اإلم��ارات قام��ت عل��ى 
االنفتاح، ويحكمها التس��امح، ويساهم في نهضتها 
جميع من يقيم على أرضها. كما أكد أن اإلمارات 
ه��ي أرض الف��رص، وه��ي أفضل بيئ��ة لتحقيق 

أحالم البشر، وإطالق إمكانياتهم ومواهبهم.

فرصة للمستثمرين والكفاءات
وتتضم��ن األنظم��ة الجدي��دة رف��ع نس��بة تمل��ك 
المس��تثمرين العالميين في الش��ركات إلى نس��بة 
100 % مع نهاية عام 2018، ومنح المستثمرين 
تأشي��رات إقام��ة تص��ل إلى عش��ر سن��وات لهم 

ولجميع أفراد أسرهم.
من جهة أخ��رى، أقر مجلس ال��وزراء اإلماراتي 
من��ح تأشي��رات إقام��ة تصل إل��ى عش��رة أعوام 
للكف��اءات التخصصي��ة ف��ي المج��االت الطبي��ة 
والعلمي��ة والبحثي��ة والتقني��ة، إضاف��ة إل��ى منح 
تأشي��رات للط��الب الدارسي��ن ف��ي الدول��ة لمدة 
خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطالب 

أصحاب التفوق االستثنائي.
كما تتضم��ن توجيهات مجلس ال��وزراء مراجعة 
نظ��ام اإلقام��ة لتمدي��د مه��ل اإلقام��ة للمكفولين 
على ذويهم م��ن األبناء والبنات بع��د االنتهاء من 
دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، 
ويمنحه��م الفرص��ة لدراس��ة خياراته��م العملي��ة 

المستقبلية لإلقامة في دولة اإلمارات.

قفزة هامة لإلمارات
وتعليقاً على ذلك، أشار وزير االقتصاد اإلماراتي 
سلط��ان بن سعي��د المنصوري، إل��ى أن منظومة 
للمس��تثمرين   % 100 بنس��بة  الجدي��دة  التمل��ك 
العالميين ستبرز اسم اإلمارات بصورةٍ أكبر على 
خريطة االستثم��ار العالمي، وأن أسم��اء عالمية 

أعلنت اإلمارات العربية المتحدة مجموعًة من القرارات تهدف إلى زيادة استقطاب االستثمارات ورؤوس األموال 
األجنبية، من خالل تغيرات في نظام تملك األجانب للشركات، كما أطلقت منظومًة جديدًة  لتأشيرات الدخول 

خاصًة بالعقول والمبدعين.
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في محوره األول، تحدثت ممثلة هيئة االس��تثمار الس��ورية فتون استنبولي، 
عن رؤية الهيئة لتنفيذ المش��اريع االس��تثمارية في حلب بتوفير 18 فرصة 
حقيقي��ة لالس��تثمار، وتخصيص قيم��ة أولي��ة 710 ملي��ون دوالر أميركي 

)152.3 مليار ليرة سورية(.

إعمار
تحدث مدي��ر المدينة الصناعية في الش��يخ نجار، حازم عج��ان، عن محور 
“اإلعم��ار”، مس��تعرضا واقعه ف��ي المدين��ة، وع��زم إدارته��ا وكوادرها 
وصناعييها، التوجه نحو االس��تثمار ف��ي البنى التحتية، وخاصة مش��اريع 
إقامة مدينة دائمة للمعارض في حلب، وإنش��اء مدين��ة إعالمية، إضافة إلى 
االس��تثمار في المحطات الخدمية، الفتاً إلى أن عدد المنش��آت “قيد العمل” 
في الشيخ نجار قارب األلف منشأة، وأن إجمالي عدد المنشآت قيد العمل في 

حلب وصل إلى 10600 منشأة حتى نهاية الربع األول من عام 2018.

سياحة
من جانبه، استعرض ممثل مديرية السياحة في حلب حسان الخالد، المحور 
الثالث المرتب��ط بالجانب الس��ياحي، بذكر األض��رار التي لحق��ت بالقطاع 
الس��ياحي في المحافظة، جّراء الحرب وس��رقة العديد من ث��روات المدينة 
الس��ياحية إلى دول الجوار الس��وري، منوها إلى النية بمتابعة أمر السرقات 
في المحافل الدولية ذات الصلة، ومشيداً بوجود 40 مشروعاً سياحياً دخلت 
العتماد األنسب منها في القريب العاجل.س��وق االس��تثمار، وأن ما يقرب من العدد ذاته في طور دراس��ة عروضه، 

معرض حلب الدولي ... العاصمة االقتصادية السورية تتعافى 

على أرض مدينة حلب الرياضية )الحمدانية(، بين الخامس 
والحادي عش��ر من أيار/مايو 2018، ت��م افتتاح “معرض 
حلب الدول��ي” كأول معرض من نوعه ف��ي المدينة، على 
مس��احة 25 ألف مت��ر مرب��ع، وبمش��اركة 400 ش��ركة 
محلية ودولية، بمش��اركة من 14 دولة، وحضور عدد من 

السفراء، ورجال األعمال والمستثمرين.

B2B ... B2G
قال المدير الع��ام لمعرض حل��ب الدولي باس��ل الرفاعي، 
أن المعرض ردي��ف لعجلة إع��ادة اإلعمار الت��ي انطلقت 
في حل��ب، إذ تضمن الصناع��ات الهندس��ية، والكيميائية، 
والغذائية، والنس��يجية، والتقنية، واالتصاالت، والخدمات 

المالية )بنوك، وشركات تأمين، وشحن(.
وأش��ار المدير العام لشركة مايس اكس��بو، الجهة المنظمة 
للمعرض، علي نظام، إلى أن المعرض كان مرفقاً ببرنامج 
استضافة الزوار من الخارج بعقد لقاءات B2B الشركات 
فيما بينها، ولقاءات B2G الشركات مع الجهات الحكومية، 
إضافة إلى مهرجان فني، قُدمت فيه لوحة فنية استعراضية 
بعنوان “س��ورية”، وأن عدد زوار المع��رض قارب 1.5 

مليون زائر.

بنك الشام
ب��دوره، أوض��ح الرئي��س التنفي��ذي لبن��ك الش��ام -الجهة 
الراعي��ة للمع��رض- أحمد اللح��ام، أن مش��اركة البنك في 
“حلب الدول��ي”، تأتي نظراً لحرصه عل��ى دعم الفعاليات 
االقتصادي��ة والصناعية ف��ي عاصمة س��ورية االقتصادية 
وف��ي كل المحافظات الس��ورية، الت��ي ت��ؤدي دوراً مهماً 
في تنمي��ة اإلنت��اج واالقتص��اد المحل��ي، وهذا ج��زء من 
اس��تراتيجية وأهداف البنك، عالوة عل��ى أن هذا المعرض 
يعتبر منصة مهمة أمام جميع المش��اركين كونه يساهم في 
تطوير أعمالهم، ويعزز التواصل بين الشركات والفعاليات 

االقتصادية، مما يرفد حركة إعادة اإلعمار في سورية.

استثمار
وشهد المعرض مؤتمر “االس��تثمار واإلعمار والسياحة”. 

في الماضي القريب، عاصمة االقتصاد السوري مدمرة، باألمس ... تحاول أن تنفض عنها غبار الدمار ولون الدم 
وطعم األلم، ها هي حلب اليوم ... تتعافى، حقاً تعافت” ... لسان حال أهاليها، كما مسؤوليها، وأعضاء من 
الحكومة السورية، ممثلين بالوزراء، وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، والسياحة بشر يازجي، 
أولى  افتتحوا  الذين  مخلوف،  حسين  والبيئة  المحلية  واإلدارة  عرنوس،  حسين  واإلسكان  العامة  واألشغال 

معارض الشهباء، بعد عجاف الحرب التي طالتها.
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ومص��در إيراني اس��تناداً التفاقية التج��ارة الحرة 
بي��ن الجمهورية العربي��ة الس��ورية والجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، مؤكداً في هذا السياق، ان كل 
ما يتص��ل بمعروضات ال��دورة المقبلة للمعرض 
س��يكون مراعياً ألحكام التج��ارة الخارجية النافذة 
وأحكام المقاطعة العربية إلس��رائيل، ومشيراً إلى 
أن قيم المعروضات والرس��وم الجمركية عن تلك 
المعروضات سيتم احتسابها واستيفاءها على أساس 
النش��رة الصادرة عن مصرف س��ورية المركزي 

والخاصة بالجمارك.

آلية طلبات االشتراك
أما ع��ن اآللية التي س��يتم بموجبه��ا تنظيم إدخال 
البضائع للمش��اركة ف��ي معرض دمش��ق الدولي 
ووضعها بالبيع المباش��ر، فقال الخليل أنه يتوجب 
على ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها التقدم بطلب 
لالشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية 
غير مقيمة، مع تس��ديد االش��تراك بالقطع األجنبي 
حسب تعرفة رسوم وأجور االشتراك في معرض 
دمش��ق الدول��ي المعتمدة ل��دى المؤسس��ة العامة 
للمعارض واألس��واق الدولية، ويتم شحن البضائع 

الخليل: تسهيالت للشركات والدول في معرض دمشق
قال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، إن الوزارة أصدرت قراراً سمحت فيه  للدول 
والشركات األجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً خالل دورته الـ60 (المزمع إقامتها في الشهر التاسع 
من العام الجاري 2018)، وأجازت لها وضع معروضاتها في االستهالك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك، للبضائع والمواد 

المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح إجازات وموافقات االستيراد المسموح باستيرادها.

المشاركة وبيع منتجات
وأش��ار الخليل في تصري��ح ل�مجلة البنك 
والمس��تثمر إل��ى س��ماح وزارة االقتصاد 
لل��دول والش��ركات األجنبي��ة المش��اركة 
ف��ي المع��رض ببيع ج��زء م��ن منتجاتها 
المعروض��ة ضم��ن مخصصاته��ا خالل 
المعرض إذا رغبت بذلك )من غير البضائع 
والمواد الواردة ف��ي الدليل التطبيقي( بما 
فيها الم��واد الممنوع��ة أو المحصورة أو 
المقيد اس��تيرادها بالمؤسس��ات الحصرية 
باس��تثناء التبغ والس��يارات والمجوهرات 
والحلي بكل أشكالها واأللبسة المستعملة، 
مع تحديد قيم البضائع بحس��ب مس��احات 
األجنح��ة، بحيث تكون القيم��ة 200 ألف 
دوالر أميرك��ي لجناح كل دولة تش��ترك 
ف��ي المعرض وتش��غل مس��احة تزيد عن 
600 م2، ف��ي حي��ن يصب��ح المبلغ 100 
أل��ف دوالر أميركي ل��كل جناح يزيد عن 
400 م2. أما األجنحة التي تش��غل مساحة 
200 م2، فتكون قيمة البضائع المس��موح 
لها إدخالها بغرض البيع المباشر 80 ألف 
دوالر أميرك��ي، و60 ألف دوالر للجناح 
بمس��احة زائدة عن 50 م2، في مقابل 30 
أل��ف دوالر أميركي ل��كل جناح يزيد عن 
30 م2، و20 أل��ف دوالر أميرك��ي لجناح 
كل ش��ركة تش��ترك في المعرض وتشغل 

مساحة تزيد عن 20 م2.
والتج��ارة  االقتص��اد  وزي��ر  وبحس��ب 
الخارجي��ة الس��وري، ف��إن معروض��ات 
مع��رض دمش��ق الدول��ي الت��ي يرغ��ب 
أصحابها بوضعها في االستهالك المحلي 
تعتبر مش��مولة باإلعفاءات من الرس��وم 
والضرائ��ب المماثلة إذا كان��ت البضاعة 
واردة م��ن منش��أ ومصدر إح��دى الدول 
العربي��ة المنضم��ة إل��ى منطق��ة التجارة 
الح��رة العربي��ة الكب��رى أو م��ن منش��أ 

إلى أمانة جمارك معرض دمش��ق الدولي 
بموج��ب بيان��ات ترانزيت م��ن األمانات 
والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة 
المشتركة في المعرض، ليصار إلى تنظيم 
بي��ان إدخال موقت للبضائ��ع لكل دولة أو 
ش��ركة بأمان��ة جم��ارك معرض دمش��ق 
الدول��ي خالل فترة المعرض، على أن يتم 
عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخاالً 
موقت��اً ضمن جناح أو “س��تاند” الدولة أو 
الشركة المشتركة في المعرض، مبيناً أن 
عقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري 
لهذه البضائع المدخلة إدخ��االً موقتاً تُنّظم 
لكل دولة أو ش��ركة بع��د أن يرفق صورة 
عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج 
العق��د المعتم��د ل��دى المؤسس��ة العام��ة 
للمعارض واألس��واق الدولية خالل فترة 
المعرض، حي��ث تنظم المؤسس��ة العامة 
للمع��ارض واألس��واق الدولي��ة بعد ذلك 
جداول بهذه العقود الموثقة بكل التفاصيل 

وتحال إلى مديرية االقتصاد في دمشق.

إجازة استيراد حكمية
واوض��ح وزي��ر االقتصاد الس��وري، أن 
إجازة اس��تيراد حكمية مستثناة من أنظمة 
القطع يتم منحها للمواد التي تم بيعها خالل 
فترة معرض دمش��ق الدولي ف��ي الدورة 
ال�60 للعام 2018 من خالل تنظيم مؤسسة 
المع��ارض ف��ي اليوم األخي��ر للمعرض، 
جداول وكش��وف بالم��واد التي ت��م بيعها 
خالل فترة المعرض وترسلها إلى وزارة 
االقتصاد والتج��ارة الخارجية ليصار إلى 
منح إجازات االس��تيراد الالزمة، على أن 
تكون المواد المباعة قد دخلت إلى سورية 
إدخاالً موقتاً بقصد االشتراك في المعرض 
المعرض خالل الفترة المحددة له.وأن يكون قد تم ش��راءها من معروضات 

د. محمد سامر الخليل
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وغيرها من الدول، ال سيما وان التجارة العالمية هي بمثابة محرك 
للنمو العالمي واالزدهار واداة لتحس��ين مستوى المعيشة. علماً ان 
تخفيف القيود عل��ى الصادرات وال��واردات معاً ي��ؤدي حتماً الى 
زيادة االختيار وانخفاض االس��عار في جميع انح��اء العالم. كذلك 

يساهم في رفع مستوى الدخل الحقيقي.
لذا  قد تكون سياس��ة الحماية مضّرة وتهدد االنتعاش العالمي وفق 
صندوق النقد الدول��ي والبنك الدول��ي ومنظمة التج��ارة العالمية، 
وتش��كل خطراً على الدول الكبرى والصغ��رى معاً، ويضرب أي 

إمكان لالنتعاش العالمي.

هدنة صينية أميركية ترجئ الحرب التجارية

سيناريوهات الحرب قبل التراجع
قبل ع��ودة المفاوضات، وضع��ت س��يناريوهات كثي��رة محتملة 
للحرب التجارية بي��ن الصين وأمي��ركا، وأبرزها م��ا قالته وكالة 
بلومبرغ في تقرير أنه في حال نف��ذت الواليات المتحدة األميركية 
مشروع فرض ضريبة 10 % على الواردات، قد يؤدي االمر الى 

تراجع في االقتصاد العالمي بنسبة 0.5 % في العام.
وكاد هذا الس��يناريو أال يكون مس��تحيالً، مع تفاق��م األوضاع قبل 
منتصف الش��هر الماضي بين أكبر أقتصادين في العالم، الواليات 
المتح��دة األميركية والصي��ن، وهو ما قد ينس��حب عل��ى اوروبا 

لو اشتعلت الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة األميركية، لكانت أمور العالم اليوم في وضع كارثي. 
الخطر األول كان على االقتصاد العالمي قبل أن تتأثر به الدولتان الكبيرتان بعدما كاد الرئيس األميركي أن يأخذ 
بقراراته فرض رسوم، االستقرار الدولي إلى المجهول. لكن هذه الحرب التجارية لم تشتعل وتراجعت حدتها 
بعدما شعر األميركيون أن ردود الفعل سترتد عليهم، فيما أعلنت الصين أنها تتمسك بموقفها مؤكدة قدرة 

البلدين الكبيرة على التعاون التجاري المفيد للطرفين.
شعر الطرفان أن التهدئة ضرورية للتخفيف من الخسائر المحتملة، خصوصاً األميركيين، وهو ما أعلنه وزير 
التهديدات  التخلي عن  “اتفقا على  العالم  اقتصادين في  أكبر  أن  األميركي ستيفن منوتشين، من  الخزانة 
المتبادلة بفرض رسوم”، في وقت يعكفان على اتفاق تجاري أوسع. بعد ذلك أعلنت بكين وواشنطن، مواصلة 
المتحدة،  الواليات  األولية من  الزراعية  الطاقة والسلع  الصين من  واردات  لزيادة  إجراءات  المحادثات في شأن 

لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين البالغ 335 مليار دوالر سنويًا.
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مؤخراً لفرض رسوم جمركية، على صادرات الصين من الصلب 
واأللمينيوم بنسبة 25 % و10 %، قبل تهدئة الوضع.

ووفق كبي��ر المستش��ارين االقتصاديي��ن لترام��ب، الري كودلو، 
عرضت الصي��ن تخفيض الفائض التجاري م��ع الواليات المتحدة 
بمقدار 200 ملي��ار دوالر أميركي، لكنه قال بع��د يومين إن العدد 
مجرد “تقدي��ر تقريبي”، وأن البلدان ال يتوقع��ان أبداً التوصل إلى 
اتفاق، ويخططان فقط إلصدار بيان يوضح الخطوات التالية. لكن 
يب��دو أن هذا التراجع ليس س��وى قمة جبل م��ن الصراعات داخل 
الفريق األميرك��ي المعني بالتج��ارة، وذكرت صحيف��ة نيويورك 
تايمز األميركية، أن االنقسامات العميقة فى الفريق التجاري للبيت 
األبيض، أضاعت على الرئيس األميركي دونالد ترامب انتصاراً 

على غريمه التجاري العمالق.
وأوضحت الصحيفة في تقرير عل��ى موقعها اإللكتروني منتصف 
أيار/ماي��و الماضي، أن��ه في الوقت ال��ذي اختتم في��ه المفاوضون 
األميركي��ون محادث��ات رفيع��ة المس��توى م��ع وفد صين��ي زار 
واش��نطن، كانت طموحات الرئي��س ترامب للتوصل إل��ى اتفاقية 
تجارية بمليارات الدوالرات قد أحبطت بفعل الخالف داخل فريقه 
التج��اري، إذ لم يكن م��ن الواض��ح أن المحادثات ح��ددت طريقاً 

للنجاح.

تجميد الرسوم األميركية
نجح��ت المفاوضات في تجمي��د الرس��وم، حيث أعل��ن فيه وزير  
الخزانة األميركي ستيفن منوش��ين أن الواليات المتحدة األميركية 
س��تعلق فرض رس��وم جمركية على البضائع الصيني��ة، ما يجعل 
الحرب التجارية “معلقة”، لكن الممثل التجاري للواليات المتحدة 
األميركية روبرت لفتاي��زر، حذر الصينيين م��ن أن إدارة ترامب 

ربما تفرض الرسوم الجمركية.
ووصف��ت “نيويورك تايم��ز” تلك التط��وارات بأنه��ا كانت نهاية 
مشوش��ة لعملية فوضوية كش��فت عن فريق أميركي ممزق بسبب 
الصراعات ب��دالً م��ن أن يك��ون مس��لحاً بالتكتيكات والسياس��ة،  
مشيرة إلى أن مس��تقبل المفاوضات يقع على عاتق وزير التجارة 
ويلب��ر روس، البال��غ م��ن العم��ر ثماني��ن عام��اً، حيث تس��تأنف 
المفاوضات مجدداً في بكين، من دون ترجي��ح التوصل الى اتفاق 

النهائي حول االلتزامات.
وتب��دو المش��كلة متعلق��ة بالت��وازن التج��اري، حيث قال الس��فير 
الصيني لدى الواليات المتحدة األميركية، تس��وي تيان كاي خالل 
حلقة النق��اش “أربعين عاماً م��ن العالقات األميركي��ة الصينية”، 
الت��ي اس��تضافها مرك��ز الدراس��ات االس��تراتيجية والدولية في 
واشنطن، إن عدم التوازن التجاري بين الصين والواليات المتحدة 

األميركية، ال يمكن أن يستمر ولن يستمر طويالً.
أضاف، أنها ستكون رؤية أحادية الجانب وساذجة للغاية أن نعتبر 
العجز خس��ارة والفائض مكس��باً، ومن األفضل للصين والواليات 
المتح��دة األميركية أن تأخذا في االعتبار ش��ؤوناً، بينها السالس��ل 

ووفق بلومبرغ االقتصادي��ة، كانت الحرب التجاري��ة التي أعلنها 
ترام��ب س��تكلّف االقتص��اد العالمي حوال��ى 470 ملي��ار دوالر 
أميركي مع ما يترتب على ذلك من ردود فعل عالمية وانذار بمزيد 
من الضرائ��ب والضرائب المضادة، وضرب��ة قاضية على المدى 
الطويل للناتج المحل��ي العالمي مع تقليل المنافس��ة التجارية والتي 
تحول دون تبادل التكنولوجي��ا واالفكار، وتؤدي أيض��اً الى تقليل 

االنتاجية والنمو المستدام لالقتصاد العالمي.
لكن تراجع الحرب التجارية أعاد بعض الطمأنينة إلى العالم، حيث 
اعتبرت صحيفة “تش��اينا ديلي” الصينية الرسمية، أن “في إمكان 
الجميع تنفس الصعداء بعد تراجع الحرب الكالمية”. ونس��بت إلى 
كبير المفاوضين الصينيين ونائب رئيس الوزراء ليو خه قوله، إن 

المحادثات أثبتت كونها “إيجابية وعملية وبناءة ومثمرة”.
وأش��ارت الصحيفة الناطقة باإلنكليزية في مق��ال افتتاحي، إلى أن 
الصين “لم تنحن على رغم كل الضغط”، بحسب ما الحظ الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب، ب��ل “تمس��كت بموقفها وأب��دت دائماً 

رغبتها في التفاوض”.
ورأت أن ذل��ك “يعن��ي مش��اطرة الوالي��ات المتح��دة األميركية 
)الصين( هذه الرغبة. وفي نهاية المطاف، تفادى الجانبان وبنجاح 

المواجهة المباشرة والتي بدت في مرحلة ما حتمية”.
بعد ذلك انطلق��ت جولة أولي��ة من المحادث��ات ف��ي أيار/مايو في 
بكين، حيث طلبت الواليات المتح��دة األميركية من الصين تقليص 
فائضها التجاري بواق��ع 200 مليار دوالر، علماً أنه لم يُش��ر إلى 
أي رقم في البيان المش��ترك الصادر عن البلدي��ن. لكن محللين في 
بكين، ح��ذروا من “اس��تمرار التوت��ر التجاري”، وش��ددوا على 
ضرورة أن “تس��تعد الصين لمزيد من التحركات في شأن التجارة 
من جانب إدارة ترامب”. وق��د أعلن هذا األخير أن الصين تعهدت 
ش��راء “كميات ضخمة” من المنتجات الزراعي��ة األميركية، لكن 
لم يذكر تفاصيل أخرى حول التعهدات المزمع��ة من بكين، وذلك 

عقب المحادثات التجارية األخيرة.
وقد كتب ترامب في سلس��لة م��ن التغريدات عل��ى تويتر: “تجارة 

عادلة، أكثر، ستتم مع الصين!”.
وجاءت التغريدات بعد ي��وم من إعالن منوتش��ين، تجميد الحرب 

التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

مفاوضات واشنطن
بعد التهدئة والتواصل في بكين، اس��تئنفت المفاوض��ات التجارية 
بي��ن الوالي��ات المتح��دة األميركية والصي��ن، في واش��نطن التي 
اس��تضافت وفداً صينياً، فى محاولة للتوصل إلى تس��وية للمسائل 
الخالفية ف��ى العالقات التجارية بين البلدي��ن، والتى طالما وصفها 
الرئيس األميركي دونال��د ترامب بغير المنصف��ة، حيث بلغ عجز 
الميزان التج��اري بين القوتي��ن االقتصاديتي��ن 375 مليار دوالر 
أميرك��ي ع��ام 2017، فضالً ع��ن اتهام��ه لبكين بس��رقة الملكية 
الفكرية من الش��ركات األميركية، وهو ما دفع اإلدارة األميركية، 
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الصناعية وسالس��ل القيم��ة. فالمفاوض��ات المرتكزة عل��ى الثقة 
المتبادلة والمنهج المتوازن تس��تطيع تحقيق األهداف المحددة لها، 
مضيفاً أن هناك حاجة لاللتزامات الحازمة م��ن الجانبين من أجل 

التوصل إلى توافقات من دون الحاجة إلى وضع مهلة نهائية. 

الرابح والخاسر
قبل هدنة ف��ي الح��رب التجارية بي��ن الواليات المتح��دة والصين، 
وتجميد الخ��الف، كان يفت��رض ان تدخل رس��وم جمركية مرتفعة 
بقيمة خمس��ين مليار دوالر على ص��ادرات صينية ال��ى الواليات 
المتح��دة األميركية، حيز التنفيذ ف��ي 22 أيار/ماي��و 2018. وبينما 
تستأنف المفاوضات يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، من هو الرابح 

والخاسر في حرب تجارية بين الصين والواليات المتحدة؟
وما هي فرضية ان تصبح العديد من الدول متورطة في هذا النزاع؟

وف��ق محللين، قد تك��ون االقتصادات االس��يوية هي األكث��ر تأثراً 
في هذا النزاع،ال س��يما كوريا الجنوبية وتايوان وفييتنام وماليزيا 
والت��ي تبيع قط��ع غيار ومع��دات االتص��االت للصي��ن وبدورها 
ترس��لها إلى اميركا. كذلك اليابان التي صدّرت بمقدار 700 مليار 
دوالر أميركي السنة الماضية وأهم شركائها التجاريين، الواليات 

المتحدة األميركية والصين.
وتكمن الخطورة ف��ي أن النزع��ة الحمائية التي يتبعه��ا ترامب قد 
تؤدي الى جولة ثانية م��ن العقوبات والتي قد تس��تهدف على وجه 
التحديد أوروبا مع ما يتأتى عنها من أم��ور قد تكون بالغة األهمية 
القتصاد المجموعة االوروبية بما جعل المستثمرين يتساءلون عما 
إذا كان تفاقم التباطؤ االقتصادي بسبب التوترات التجارية العالمية 
قد يؤخر في سياس��ة المرك��زي األوروبي وتوقي��ت خروجه من 
سياس��ته التحفيزية التي تهدف الى تعزيز النمو وتس��ريع التضخم 

في منطقة اليورو.

أوروبا والصين
ف��ي المقابل، تس��عى الصي��ن ال��ى الحصول عل��ى تأيي��د االتحاد 
االوروبي الذي يتقاس��م مع الصي��ن المخاوف الحمائية ويش��ارك 

اميركا اعتراضاتها على الممارسات التجارية مع الصين.
ووفق مس��ؤول في بعث��ة الصين ل��دى االتح��اد األوروبي، يجب 
عل��ى الصي��ن وأوروب��ا ان يتخ��ذا موقفاً واضح��اً ض��د الحمائية 
والحفاظ على قواعد مشتركة على أس��اس النظام التجاري المتعدد 
االط��راف، األمر ال��ذي يجع��ل االقتص��اد العالم��ي والنم��و فيه 
مس��تدام. لكن االتحاد األوروبي لم يعلن موقفاً حاسماً، مصراً على 
ان النزاع��ات التجارية يج��ب ان تُحل في منظمة التج��ارة الدولية 

وضمن هيئة فض النزاعات التجارية ومقرها جنيف.
واألمر الذي يزيد االمور تعقيداً هو ان القادة االوروبيين يتوافقون 
بالرأي مع ترامب في ش��أن الصين ودورها في التجارة العالمية، 
ال سيما في ما يتعلق بالوصول الى االس��واق للشركات األوروبية 

واحترام حقوق الملكية الفكرية.

وبينما تس��عى أوروبا ال��ى ع��دم المواجهة مع الصي��ن واالحتكام 
لمنظمة التجارة العالمية، فإن المواجهة التي حدثت بين واش��نطن  
وبكين ه��ّزت االس��واق المالية التي ب��دت مضطرب��ة االمر الذي 
يزيد قلق المستثمرين ويشل حركة االس��واق ويزيد من التأزم بين 
دول العالم، ويزيد القلق حول االقتص��ادات ونموها، ويؤثر تأثيراً 

مباشراً على عدم المساواة، ويؤدي الى تراجع المداخيل الحقيقية.

مشكلة العجز
يعتقد العديد م��ن خبراء التجارة أن العجز لي��س قيمة خاصة لتقييم 
ما إذا كان��ت العالق��ات التجارية عادل��ة. ففي الس��نوات االخيرة، 
اتخذ االتحاد االوروب��ي تدابير حمائية لصناع��ة الصلب، وتاريخ 
العالق��ات التجاري��ة بي��ن الواليات المتح��دة واالتح��اد االوروبي 
شهدت هكذا مش��احنات. لذلك، فان االمور ليست خطيرة كما تبدو 

الصورة.
وقد يكون لمنظمة التجارة العالمية دور في هذه المواجهة ألنه وفي 
النهاية االمور قد تتعقد في ش��كل يجعل كل ط��رف من االطراف 
المعنية عرضة لتدابي��ر حمائية تضر باالقتص��اد العالمي وتجعل 
من العولم��ة ومنافعها ف��ي دائرة الش��كوك. أما ترام��ب، فيعلم ان 
سياس��ته قد تخطئ الهدف وال مجال للمن��اورات كثيًرا، خصوصا 

ان الحروب التجارية ليست بالجيدة وال هي سهلة الفوز.
لذا كان واضحاً مدى تأثر االقتصاد العالمي واألس��واق األميركية 
والعالمية بتهدئة الوضع، حيث ارتفعت، على سبيل المثال، األسُهم 
األميركي��ة بعدما أعلن وزير الخزانة األميركي س��تيفن منوش��ين 
أن الح��رب التجارية بي��ن الوالي��ات المتحدة األميركي��ة والصين 
“ُمعلقة” بعد موافقتهما على تعليق التهديدات الجمركية التي هزت 
األس��واق العالمية مؤخراً. وقد تمكن المفاوضون من وضع إطار 

لمعالجة االختالالت التجارية خالل الفترة المقبلة.

أخطار الحروب التجارية
كل التحليالت الغربية تش��ير ال��ى أخطار الح��رب التجارية، لكن 
صحيفة “الفايننش��ال تايمز” البريطانية، نشرت مقالة عن الحرب 
بين الواليات المتحدة األميركية والصين وصفتها بأنها “خطيرة”. 
ورأت إن المسؤولين األميركيين كانوا متأكدين من ضرورة اتخاذ 
إجراءات ضد الصين بش��أن تعامالتها التجاري��ة “غير النزيهة”. 
لكن ليس لديهم تصور لما سيقومون به إذا لم تنجح هذه اإلجراءات 

في التأثير على الصين، وإرغامها على تغيير سلوكها التجاري.
ويعتقد ترامب ب��رأي الصحيف��ة، أن عجز المي��زان التجاري مع 
الصين في حد ذاته يفقر الوالي��ات المتحدة األميركية. وربما يعتقد 
أيضاً أن فرض ضرائب أكثر على الس��لع الصيني��ة وجعلها أغلى 
في الس��وق يغني األميركيين ويدفعهم لش��راء الس��لع األميركية، 
معتبرة أن هذه الفكرة خاطئة ألن أغلب السلع التي تمسها ضرائب 
ترامب هي سلع متوس��طة تدخل في صناعة س��لع نهائية أميركية 

فتجعلها أغلى وأقل تنافسية في السوق.
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حتى النهاي��ة للدف�اع ع��ن مصالحها المش���روع�ة بكل الوس���ائل 
الضرورية”.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية خططاً لفرض رس��وم “انتقامية” 
بقيمة 3 مليارات دوالر أميركي على ال��واردات األميركية، ومن 
بينها لح��م الخنزي��ر وأنابيب الصلب، وستش��مل التدابير رس��وماً 
بنس��بة 25 % على واردات لحوم الخنزير و15 % من الرس��وم 

الجمركية على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.
في 2 نيس��ان/ابريل 2018، فرضت الس��لطات الصينية رس��وماً 
جمركي��ة على 128 منتج��اً أميركي��اً، وذلك ف��ي رد انتقامي على 
رس��وم فرضته��ا الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة عل��ى واردات 

األلمنيوم والصلب الصينية.
وذكرت وزارة المالية الصينية أن لجنة الرس��وم الجمركية التابعة 
لمجلس الدولة فرضت رس��وماً جمركية بنس��بة 15 % على 128 
نوعاً من المنتجات المستوردة من الواليات المتحدة األميركية، بما 

في ذلك الفواكه والمكسرات ولحوم الخنزير.
أما في 4 نيس��ان/ابريل 2018، فقالت وزارة المالي��ة الصينية إن 
الصين ستفرض رسوماً إضافية نسبتها 25 % على 106 منتجات 
أميركية، من بينها فول الصويا والس��يارات والكيماويات وبعض 

أنواع الطائرات والذرة، باإلضافة إلى منتجات زراعية أخرى.
وبحس��ب بيان منفصل من وزارة التج��ارة، فإن حج��م المنتجات 
المس��تهدفة بالرس��وم الجمركية بلغ 50 ملي��ار دوالر أميركي في 

.2017
يذك��ر أن المي��زان التج��اري بي��ن الصي��ن والوالي��ات المتح��دة 
األميركية يميل لصالح بكين، التي تج��اوز فائضها التجاري 375 
مليار دوالر في تبادالتها مع واش��نطن عام 2017، علماً بأن حجم 
2016.التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليار دوالر أميركي عام 

أضافت أن المطلوب من الصين أن تقدم شيئاً من التنازل للواليات 
المتحدة لوقف هذه الحرب. وهي مطالبة بهذه الخطوة ألن ترامب، 
على الرغم من جهله بأبس��ط قواع��د االقتصاد والتج��ارة الدولية، 

فإنه محق بشأن سلوك الصين التجاري.

حروب ترامب خالل واليته
فرضت الس��لطات األميركية في عه��د الرئي��س األميركي دونالد 

ترامب مزيداً من الرسوم على المنتجات الصينية.
ففي خالل حملته االنتخابية تعه��د ترمب باتخ��اذ التدابير الالزمة 
الس��تعادة الوظائ��ف األميركية المفقودة بس��بب ما س��ماه التغلغل 
الصيني، ووعد بفرض ضرائب جمركية على المنتجات الصينية، 
وممارس��ة المزيد من التدقيق في اس��تثمارات الش��ركات الصينية 

العاملة في الواليات المتحدة األميركية.
أما بكين، فتعهدت باتخاذ خط��وات مماثلة تقضي بفرض ضرائب 
مرتفعة عل��ى البضائع والمنتج��ات األميركية في الصين، تش��مل 

السيارات وأجهزة التقنيات العالية واألجهزة الذكية.
في كانون الثاني/يناي��ر 2017، دعت بكين واش��نطن إلى احترام 
القواعد التجارية الدولية، وتحسين التعاون والحوار، وقالت إنها ال 
تريد حرباً تجارية مع الوالي��ات المتحدة األميركية، وحضت على 

إجراء محادثات بين الجانبين للوصول إلى أرضية مشتركة.
أما ف��ي نيس��ان/ابريل 2017، فبع��د القم��ة األولى الت��ي جمعت 
الرئيس��ين األميرك��ي والصيني في والي��ة فلوريدا ع��ام 2017، 
تراج��ع ترام��ب ع��ن تصريحات��ه المعادي��ة للصي��ن، وأصبحت 

تغريداته أكثر توازناً تجاهها.
في 22 آذار/مارس 2018، وقع الرئي��س األميركي دونالد ترمب 
مذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب ما وصفه 
بممارساتها التجارية غير العادلة، وبموجب هذه المذكرة فرضت 

الس��لطات األميركية رس����وما جمركية بنس��بة 
25 % على قائمة بنحو 1300 منتج صيني.

وقال ترام��ب ل��دى توقي��ع المذكرة، إن��ه طلب 
م��ن الرئيس الصين��ي تخفيض العج��ز التجاري 
للواليات المتح��دة األميركية م��ع الصين بمقدار 
100 ملي��ار دوالر أميرك��ي فوراً، مش��يراً إلى 
أن العجز التج��اري اإلجمالي للوالي��ات المتحدة 

األميركية يبلغ 800 مليار دوالر أميركي.
ف��ي 23 آذار/م��ارس 2018، حض��ت س��فارة 
الصين في واش��نطن الواليات المتحدة األميركية 
عل��ى التراج��ع ع��ن قراره��ا، ودعته��ا التخاذ 
ق��رارات ح��ذرة وتجن��ب تعري��ض العالق��ات 
المتح��دة  والوالي��ات  الصي��ن  بي��ن  التجاري��ة 
األميركي��ة للخط��ر، وحذرت الس��فارة م��ن أنه 
“إذا كان��ت هن��اك ح��رب تجاري��ة م��ن جان��ب 
الواليات المتحدة األميركية، فإن الصين س��تقاتل 
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إلغاء تجميد أموال رجال أعمال

أصدرت لجنة تجميد أموال الش��خصيات والكيانات، 
التابعة لهيئة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 
في سورية، قراراً بحذف أسماء بعض الش��خصيات 
والكيانات، بينهم رجال أعمال بارزين سوريين وعرب 
من القائمة المحلية لإلرهاب، وبالتالي رفع الحجز عن 
أموالهم، كما تم أيضاً إخراج “البنك العربي/األردن” 
م��ن القائمة. وتضم قائمة األسماء التي تم رفع الحجز 
عن أموالها، رجال األعمال الس��وريين )موفق أحمد 
القداح -الذي يعتبر أبرزهم-، ورجب موسى مشمش، 

ومحمد تيسير عبد الرزاق الخطيب، وجهاد عبد الرزاق الخطيب(.
يذك��ر أن القائم��ة المحدثة لإلرهاب ف��ي سورية، تضم أسم��اء 255 شخصية عربية 
وأجنبي��ة، و362 مواطن��اً، إضافة إلى 106 كيانات، تش��مل )منظم��ات، وجمعيات، 

ومؤسسات، ووكاالت في عدد من الدول(.

موفق أحمد القداح

رفض المش��رعون ف��ي الواليات المتح��دة أي خطة من 
قبل الرئيس األميركي دونالد ترامب لتخفيف القيود على 
ZTE الصيني��ة، حيث وصفوا الش��ركة بالتهديد األمني 
وتعه��دوا بعدم التخلي ع��ن أي قانون يضغط عليها. وقد 
أعرب بع��ض أعضاء الكونغرس ع��ن تحفظاتهم على 
الخطط بشكل خاص ألنهم مستمرون في الضغط من أجل 
ف��رض المزيد من القيود على الش��ركة الصينية. وكانت 
ZTE ق��د منعت ف��ي نيس��ان/ابريل 2018 من استيراد 
التكنولوجي��ا األميركية بعد أن اعترفت بش��حن معدات 

بشكل غير قانوني إلى كل من كوريا الشمالية وإيران.

المشرعون األميركيون يرفضون
”ZTE“ خطة

وقع لبنان  ممثالً بمجل��س اإلنماء واإلعمار مع الوكالة 
الفرنس��ية للتنمي��ة، اتفاقيت��ي ق��رض وهب��ة بقيمة 34 
ملي��ون يورو )للقرض( 15 مليون ي��ورو )للهبة(. وقع 
االتفاقيتين، عن الجانب الفرنس��ي السفير برونو فوشيه 
ومديرة إدارة منطقة المتوسط في الوكالة الفرنسية للتنمية 
AFD م��اري هيلين ل��وازون، وعن الجان��ب اللبناني 
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار المهندس نبيل الجس��ر. 
ويهدف القرض الى تمويل مش��روع الصرف الصحي 
في وادي قاديشا، وتمتد فترة سداده على 13 سنة إضافة 
ال��ى 8 سنوات فترة سماح. أما الهبة  فتهدف الى تمويل 
مشروع تحسين الظروف المعيشية لسكان األكثر ضعفاً 

في المناطق المتأثرة بتبعات األزمة السورية.

الوكالة الفرنسية للتنمية
تمّول مشروعين في لبنان

“نوغا” تتعاقد مع “سميت المنالكو”

تعاق��دت الهيئ��ة الوطني��ة للنف��ط 
والغ��از في البحري��ن )نوغا( مع 
شرك��ة سمي��ت المنالك��و لتوفير 
الخدم��ات البحري��ة لمرف��أ الغاز 
الطبيع��ي المس��ال ف��ي البحرين. 
وستوفر الشركة 4 قوارب سحب 

بقوة 70 طن بوالرد بول لترافق حامالت الغاز المسال خالل عمليات الرسو واإلبحار 
من المرفأ. وأشار وزير النفط البحريني محمد بن خليفة, إلى أن هذا التعاقد يمثل خطوة 

محورية أخرى لمشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال.

أصناف زراعية وحيوانية من سورية إلى لبنان

اتفق المدي��ر العام للمركز 
المناطق  لدراسات  العربي 
الجاف��ة واألراضي القاحلة 
“أكساد” رفيق علي صالح، 
ووزي��ر الزراع��ة اللبناني 
غازي زعيتر، على تزويد 
لبن��ان بالحيوان��ات الحية، 
أو بقش��ات سائ��ل التلقي��ح 

االصطناعي لزيادة اإلنتاجية من اللحم والحليب، إضافة إلى استنباط أصناف من القمح 
والشعير العالية اإلنتاجية والمقاومة للجفاف وأمراض األصداء والتفحمات، وأصناف 
الزيتون المالئمة لمناطق لبنان والتي ينتجها المركز في محطات أبحاثه ومش��اتله في 

سورية، وعلى إقامة بعض السدات المائية ببعض المناطق اللبنانية.

غازي زعيتر ورفيق علي صالح
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الكشف عن مخزن عمالت بيتكوين

أش��ار تقري��ر صادر ع��ن وكالة 
“بلومب��رغ”، إل��ى مك��ان وجود 
“البيتكوي��ن  عم��الت  مخ��زن 
الحقيقي��ة”، وه��و يقع ف��ي قاعدة 
عس��كرية سابق��ة بقل��ب الجب��ال 
السويسرية، موضحاً أن المخزون 
االحتياطي للعملة الحقيقية موجود 

لدى شركة “هارو”، ويُقدر بأكثر من 10 مليار دوالر. وتسمح الشركة للعمالء بشراء 
البيتكوي��ن عبر االنترنت، لكن سحب القيمة المش��تراة يحتاج إل��ى يومين كاملين من 
المخزن الجبلي في سويس��را، وهو ما يعدّ وقتاً طويالً بالنس��بة لألسواق المالية. لكن 
الشركة تستغل مدة اليومين في التحقق من بيانات المشتري، وكذلك مدى قانونية عملية 

الشراء. وبذلك تعدّ هذه اآللية األكثر أماناً في تخزين عمالت “الكريبتو”.

روسيا تستضيف القمة العالمية للصناعة

تس��ت�ض�ي�ف 
م��دي��ن�������ة 
يكاترينبورغ 
الروسي��ة في 
تموز/ يولي��و 
2019، للمرة 
األولى “القمة 
العال�م�ي������ة 

للصناع��ة والتصني��ع”، والتي تعد أول منت��دى يلتزم بوضع خارط��ة طريق للقطاع 
الصناعي العالمي. جاء ذلك، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة والصناعة اإلماراتي، سهيل 
المزروعي، على هامش منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي، الذي انعقد في روسيا.

والقمة هل عبارة عن تجمع عالمي للقطاع الصناعي، يجمع أكثر من 1200 من صنّاع 
القرار من قادة الحكومات والش��ركات ومنظمات المجتم��ع المدني. وقد نظمت الدورة 
األولى للقمة في جامعة باريس الس��وربون في أبوظبي، في آذار/مارس 2017، حيث 
جمعت أكثر من 3 آالف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وقع��ت موسك��و وباري��س عل��ى هامش منت��دى سان 
بطرسبورغ، اتفاقيات في مجاالت متعددة أبرزها وثيقة 
استراتيجي��ة للتعاون في مجال الطاقة الذرية الس��لمية. 
وأبرم��ت االتفاقية بين شرك��ة “روس آتوم” الحكومية 
للطاقة الذرية ومفوضية الطاقة الذرية الفرنسية، وتمت 
مراسم التوقيع بحضور الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كذل��ك وقع��ت اتفاقي��ة بي��ن شركت��ا الطاق��ة الروسية 
“نوفاتيك” والفرنسية “توتال”، بشأن مشاركة الشركة 
الفرنسية في مشروع عمالق الغاز الطبيعي المسال في 

أقصى الشمال ويدعى “أركتيك - 2”.

تعاون روسي فرنسي
في الطاقة الذرية

فالديمير بوتين وإيمانويل ماكرون

وقع��ت شرك��ة النف��ط الروسي��ة الحكومي��ة العمالقة 
روسنفت اتفاقا لمس��اعدة إقلي��م كردستان العراق على 
تطوير احتياطاته من الغاز الطبيعي وبناء خط ألنابيب 
الغاز لتوسع هيمنة الش��ركة في قط��اع الطاقة باإلقليم 

شبه المستقل.
قالت روسنفت: إنها ستجري دراسة الهندسة والتصميم 
المبكرة لخط أنابيب غ��از في كردستان ضمن خطتها 
لبن��اء سلس��لة قيمة تجاري��ة متكاملة في أنش��طة الغاز 

باإلقليم.

“روسنفت” تعزز نفوذها
في كردستان

20 مليار درهم قيمة تجارة دبي بالعطور

كشفت جمارك دبي أن قيمة التجارة الخارجية 
بالعطور ومواد التجميل في عام 2017 بلغت 
20 ملي��ار درهم )5.5 ملي��ار دوالر(، منها 
11,5 ملي��ار دره��م واردات و8,34 ملي��ار 
دره��م صادرات وإع��ادة التصدير. وجاءت 
فرنسا في صدارة شركاء دبي التجاريين في 

واردات العطور ومواد التجميل.
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وزي������ر  أك������د 
محم��د  الكهرب��اء 
خربوطلي،  زهير 
أن خس��ائر قطاع 
الكهرب��اء وصلت 
إل��ى حوالى 200 
مليار ليرة سورية 
)930.9 ملي����ون 
دوالر أميرك��ي(، 
تكلف��ة  أن  حي��ث 
إص��الح محط���ة 
التحوي�ل الواح��دة 
يص����ل إل��ى 10 

مليارات ليرة سورية. وأشار، إلى أنه بعد انتهاء ورشات 
الوزارة من عملي��ات إعادة التأهيل، وإجراء الصيانات 
لمحطات التوليد في المحافظات، وفرت الوزارة حوالى 
442.5 ملي��ار ليرة سورية )2 ملي��ار دوالر أميركي( 
على الحكوم��ة. وقال خربوطل��ي: إن اعتماد الكهرباء 
عل��ى الغ��از في التوليد، س��وف يوفر ما يق��ارب 675 

مليون ليرة سورية يومياً.

“الكهرباء” وفرت ملياري دوالر

محمد زهير خربوطلي

أك��د وزي��ر الزراع��ة 
السوري أحمد القادري، 
التعوي��ض  أن��ه سيت��م 
المزارعي��ن  عل��ى 
م������ن  المتضرري��ن 
المطري��ة،  العواص�ف 
وعلى وجود مش���روع 
الزراع��ي  للتأمي��ن 
تق��وم شرك��ات التأمين 

حال إق���راره، بالتع�وي����ض الكام��ل على المحاصيل 
والمنتج����ات. ونوه الق��ادري بإدراج اآلب��ار الزراعية 
المعطل��ة ضمن خطة عام 2019 للعمل على صيانتها، 
م��ع االهتم��ام بمش��روع “الح��زام األخض��ر”، إذ ت��م 
تخصي��ص مبل��غ 52 مليار ليرة سوري��ة )242 مليون 
دوالر أميركي(، بغية تحويل مساحة 1.2 مليون هكتار 
م��ن األراضي الزراعية، من طرق الري التقليدية، إلى 

الطرق الحديثة المرشدة.

“الحزام األخضر”
أكثر من مليون هكتار

أحمد القادري

40 مليون خدمة طبية في سورية

كشف وزير الصحة السوري، نزار يازجي، خالل 
كلمته في جمعي��ة الصحة العالمي��ة بدورتها ال�71 
في مقر األمم المتحدة في جنيف، بمش��اركة وزراء 
الصحة ورؤساء وف��ود 194 دولة حول العالم، أن 
سوري��ة نجحت بمنع انتش��ار األم��راض واألوبئة 
ط��وال سنوات الح��رب، وأن اإلصابات المس��جلة 
باألمراض الس��ارية ضمن الحدود الطبيعية. مبيناً 
مواصلة ال��وزارة توفير الخدمات الطبية المجانية، 
والت��ي تج��اوز مجموعه��ا 40 ملي��ون خدم��ة في 
ع��ام 2017، بتكلفة 81 مليار لي��رة سورية )377 

ملي��ون دوالر أميركي(، مع الحرص على تعزيز المخزون االستراتيجي من األدوية 
واللقاحات، وتأهيل المؤسسات المتضررة بافتتاح مراكز صحية جديدة، داعياً إلى رفع 

اإلجراءات االقتصادية أحادية الجانب عن سورية، إذ تطال المواطنين في صحتهم.

نزار يازجي

7 مليارات دوالر لتأهيل منشآت صناعية

أعلن مدير المدن الصناعية السورية، أكرم الحسن، 
تخصي��ص 1.473 مليار ليرة سورية )6.9 مليار 
دوالر أميرك��ي(، إلعادة تأهي��ل المناطق الحرفية 

والصناعية في حلب وحمص وريف دمشق.
ونوه الحس��ن، إلى أن إجمالي عدد المنش��آت التي 
تم تأهيلها قارب ال�11 ألف منش��أة. مشيراً إلى أن 
لحلب الحص��ة األكبر منها، إذ ت��م تأهيل وصيانة 
قراب��ة 10 آالف منش��أة فيها، من أص��ل أكثر من 
39 ألف منش��أة في المحافظة. وقال: إن المنش��آت 
الت��ي تم وض��ع حجر األساس لها ضم��ن الالذقية 

وطرطوس وحمص في عام 2017، تؤمن أكثر من 30 ألف فرصة عمل، وتتراوح 
نس��ب إنجازها بي��ن )20 % - 70 %(. وتقتضي خطة العمل أن تكون مكتملة لبدء 

االستثمار في نهاية عام 2018.

أكرم الحسن

إعادة إعمار السكك الحديدية السورية

قال رئيس مؤسس��ة الس��كك الحديدية الروسية، أوليغ 
بيلوزيروف، عشية منتدى سان بطرسبورغ االقتصادي 
الدولي، أن المؤسسة أجرت محادثات أولية مع الجهات 
المعنية في سورية، بغية المشاركة في إعادة إعمار بناء 

السكك الحديدية السورية.
وف��ي سياق آخر، أض��اف أوليغ، أن الس��كك الحديدية 
الروسية تعتبر مش��روعها لكهربة السكك الحديدية في 

أوليغ بيلوزيروفإيران مدنياً وال يخضع للعقوبات األميركية.
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“سياحة األعمال” وتسهيل الفيزا إلى مصر

أكد كال من وزير السياحة 
بشر يازجي، واالقتصاد 
محم��د س��ام��ر خلي��ل، 
العمل على إعداد برنامج 
“س�ياح���ة األعم����ال”، 
دع����وة  إل��ى  اله���ادف 
واس�ت�قط��اب أصح���اب 
االقتصادي����ة  الفعالي�ات 
والمس��تثمرين من الدول 
على  لالطالع  الصديقة، 

قطاعات األعمال والفرص االستثمارية في سورية، حيث بيّن يازجي أنه سيتم وضع 
خطة تتضمن دعوة رجال األعمال وتنظيم ورشات وجوالت ألهم المواقع السياحية 

والصناعية والتجارية وفق اهتمامات كل دولة وكل قطاع.
م��ن جانبه، قال خليل: إن الوقت مناسب إلطالق برنامج سياحة األعمال، وانه ال بد 

من تعزيز التبادل التجاري، وتأمين فرص لتسويق منتجاتنا في الخارج.
م��ن جانب آخ��ر، أكد يازجي، أن��ه تم االتفاق مع وزي��رة الس��ياحة المصرية رانيا 
المشاط، على التعاون بين المؤسسات السياحية في سورية ومصر، والجهات الممثلة 
له��ا، لوضع آلية للتع��اون والرحالت بين البلدين، كما تم االتفاق على العمل لتخفيف 
القيود الموضوعة على الفيزا الس��ياحية للسوريين، وعلى وضع ضوابط للزيارات، 

وإجراءات تضمن ان تكون لغاية سياحية.

افتتاح بئر قارة الغازي باحتياطي شمال دمشق

افتت��ح رئيس مجلس 
الس��وري  ال�وزراء 
عم����اد خم�ي�����س، 
مش��روع “بئر ق�ارة 
ش����مال  الغ���ازي” 
دمشق )قارة والبريج 
ودي����ر عط�ي�����ة(، 
المنج��ز ب���48 يوماً 

م��ن أصل 150 يوماً -مدة تنفيذ العقد، بك��وادر سورية كاملة، وطاقة إنتاجية تقارب 
مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وتكلفة أولية بلغت 9 مليارات ليرة سورية )41.9 

مليون دوالر أميركي(.
بدوره، وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، أكد أن القيمة االحتياطية لالحتياط 
الجيولوجي للحقل تقدر ب�20 مليار متر مكعب من الغاز، وأن الخطة المقررة للحقل 
نهاية 2018، الوصول إلنتاج 1.7 مليون متر مكعب غاز يومياً، لتش��هد نهاية عام 
2019 الوص��ول ل���3 مليون متر مكعب غاز يومياً، بقيم��ة إجمالية إلنتاج الغاز من 
كافة الحقول السورية 19 مليون متر مكعب يومياً في نهاية عام 2018، و24 مليون 

متر مكعب في نهاية عام 2019.

وقع رئيس تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في 
العالم )RDCL World( ف��ؤاد زمكحل مذكرة تفاهم 
م��ع غرفة التج��ارة والصناعة اللبناني��ة الكندية تهدف 
الى التع��اون الثنائي وبناء الش��راكات والتآزر واقامة 
العالق��ات بي��ن الش��ركات اللبنانية والكندي��ة، وتبادل 
الخب��رات والمعرفة واألفكار المهني��ة، وذلك في مقر 
الغرف��ة في مونتريال، وبحضور أعضاء مجلس إدارة 
الغرفة التي يترأسها شارل ابو خالد، والقنصل اللبناني 
طون��ي عي��د، ونخبة من رج��ال األعم��ال اللبنانيين - 
الكنديي��ن. وقدم اب��و خالد جائزة تقديري��ة الى زمكحل 
عرب��ون تقدير لجه��وده الديناميكي��ة للجالي��ة اللبنانية 
االقتصادي��ة في سبيل تطوير العالقات االقتصادية بين 

رجال وسيدات االعمال اللبنانيين في العالم.

RDCL اتفاقية بين
والغرفة اللبنانية الكندية

أعلن��ت مؤسس��ة رواد 
التنمي��ة اإلقليمي�ة ع��ن 
برنامج�ه�����ا  إط���الق 
“التمكي��ن االقتص��ادي 
للش��باب”، ف��ي إط��ار 
شراكته��ا مع مؤسس��ة 
س����ي�ت�ي االجتماعي��ة، 
بهدف تعزيز ثقافة ريادة 

األعمال، وتمكين الش��باب بالمهارات المطلوبة لضمان 
حصوله��م عل��ى فرص عمل والمس��اهمة ف��ي تطوير 
االقتص��اد في كل م��ن لبن��ان واألردن. وأشار الرئيس 
التنفيذي لسيتي في لبنان ميشال صوايا الى أن البرنامج 
يس��تهدف ذوي الدخل المحدود، حيث تبرز حاجة ماسة 

لمهارات العمل والتدريب على ريادة األعمال.
أما مديرة رواد التنمية في لبنان سارة الش��ريف فقالت: 
إن الش��راكة مع  سيتي هي مدخ��ل أساسي لخلق تأثير 

بصورة دائمة ومستدامة في مجتمعنا المحلي.

إطالق برنامج
التمكين االقتصادي للشباب
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ضم الجناح السوري في معرض الربيع التجاري الحادي 
والعش��رين بالعاصمة الكورية الديمقراطية بيونغ يانغ، 
معروضات متعددة من األقمشة واأللبسة والمصنوعات 
اليدوية والمواد الغذائية والحلويات والملصقات القماشية 
التزييني��ة م��ن التراث الس��وري. كما وزعت الس��فارة 
الس��ورية منشورات عن سورية، إضافة لعرضها على 

شاشة عمالقة.
بدورهم��ا، نائ��ب رئي��س ال��وزراء الك��وري، ووزير 
االقتصاد الخارجي في كوريا، زارا الجناح الس��وري، 
واطلعا على النماذج المعروضة والمنتجات الس��ورية، 
وأك��دا عل��ى  ضرورة زي��ادة التع��اون بي��ن الجانبين. 
وصرح السفير السوري تمام سليمان لصوت كوريا، بأن 

العالقات تزداد متانة رغم البعد الجغرافي بين البلدين.

سورية في “الربيع الكوري”

بيّ��ن مدير عام شركة حم��ص لتصنيع العنب “زيدل”، 
جرج��س حموي، أن مبيعات الش��ركة في عام 2017، 
وصل��ت إل��ى 1.1 مليار لي��رة سوري��ة )51.2 مليون 
دوالر(، وأن��ه تم تصدير 3600 ليتر عرق إلى بلجيكا. 
وقال: إن واقع الش��ركة في عام 2018 سيش��هد تطوراً 
كبيراً، إذ تتم دراسة عقود لتصدير 15 طناً إلى الس��وق 
األوروبي��ة واألميركي��ة، حيث طلب  تج��ار من ألمانيا 
وبلجيكا واليونان وأميركا من إدارة الشركة إجراء عقود 

استجرار، وبدورها الشركة أبدت لهم الموافقة.

تصدير العرق السوري

حزمة من االتفاقيات بين سورية وكورية

وقع����ت اللجن����ة االقتصادي����ة 
المش��تركة “الس��ورية الكوري��ة 
الديمقراطي��ة”، خ��الل دورته��ا 
العاشرة ف��ي العاصم��ة الكورية 
بيونغ يان��غ، برئاسة وزير المالية 
مأمون حمدان، ووزير االقتصاد 
الخارج��ي كي��م يونغ جي��ه، على 

حزمة من االتفاقيات في )مجال التعليم والصناعة 2018 - 2020، والقطاع الجمركي 
2018 - 2019، إضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالي الترويج لالستثمار، واألشغال 
العامة واإلسكان(. كما تم االتفاق على عقد الدورة الحادية عش��رة 2019 في دمش��ق، 
وفي الختام أهدت الدولة الكورية الوفد السوري جهازا لوزارة النفط والثروة المعدنية، 

لقياس مقاومة االستقطاب التحريضي الستكشاف المعادن تحت األرض.

كيم يونغ جيه ومأمون حمدان

“َعّمان” تدعو بلجيكا لإلعمار في سورية والعراق

بح��ث أعضاء م��ن مجل��س إدارة 
غرف��ة تج��ارة عمان، مع الس��فير 
البلجيك��ي ل��دى األردن هندري��ك 
ف��ان دو فيلد، سبل تعزيز العالقات 
التجارية واالستثمارية على مستوى 
القطاع الخاص. ونوه عضو مجلس 
إدارة الغرفة مروان غيث، إلى أن 
المملكة تمتاز بسرعة إعادة تصدير 

المنتجات المارة عبر أراضيها بالترانزيت للدول المجاورة، داعياً الشركات البلجيكية 
للمشاركة بمشروعات إعادة اإلعمار في سورية والعراق. فيما بين دو فيلد، أن سفارة 
بالده مستعدة للتعاون من أجل زيادة حجم التبادل التجاري واالستثماري، مشيراً إلى أن 

صادرات بلجيكيا إلى األردن في عام 2017، بلغت 142.6 مليون يورو.

منطقة تجارية حرة بين إيران واالتحاد األوراسي

الكازاخية  العاصم��ة  وقعت في 
استانا، اتفاقي��ة مؤقّتة في مجال 
إنش��اء منطقة تجاري��ة حرة بين 
وإي��ران،  األوراس��ي  االتح��اد 

وذلك خالل اجتماع اقتصادي.
وتعتبر هذه االتفاقية مرحلة أولى 
في مجال إنش��اء منطقة تجارية 

ح��ّرة بين الجانبين، حي��ث ستُخفض الضرائ��ب الجمركية على مروح��ة واسعة من 
البضائع المس��توردة. وستوفّر إمكانية رفع حجم مس��توى التبادل التجاري بين إيران 

ودول االتحاد الذي كان قد بلغ خالل عام 2017 حوالى 2.7 مليار دوالر أميركي.
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ملتقى اقتصادي “سوري إيراني” للقطاع الخاص

أك��د رئيس مجلس ال��وزراء عم��اد خميس، 
خ��الل استقباله وزير الطرق وإنش��اء المدن 
اإليراني عباس اخوندي، أن العمل وفق مبدأ 
التجارة الحرة  يشكل أولوية المرحلة المقبلة، 
كما تباحث الطرفان بتوقيع اتفاقات جديدة في 
مجاالت النق��ل والجمارك وإع��ادة اإلعمار، 
إضافة إلى جانب التأمين والتعاون المصرفي.

م��ن جهته، رحب اخوندي بكون التحضير لعقد ملتق��ى اقتصادي للقطاع الخاص في 
البلدين يتم كما يجب، بعد حل كافة المش��اكل التي كانت تعترض تنفيذ العقود القديمة، 

بغية البدء بمرحلة عمل جديدة.

ق��ررت لجن��ة الس����ياس��ات والبرام��ج االقتصادي��ة 
ف��ي سوري��ة، برئاسة رئي��س مجلس ال��وزراء عماد 
خميس، التوجه نحو إنش��اء “شركات مساهمة عامة”، 
معتب��رة أنها ضرورة لمرحلة إعادة اإلعمار، مقس��مة 
المح��اور الرئيس��ة في هذا التوجه نح��و التحول بواقع 
الشركات الحالي إلى شركات مساهمة عامة، وتأسيس 
ش��ركات مس����اهم�ة عام�ة جدي�دة، وتطوي�ر األدوات 
المالي��ة. وأوضحت اللجنة أن الخط��وة الثانية في هذا 
التوجه، ستش��مل الجامعات الخاصة، وقطاع التمويل، 

والتطوير العقاري، والتأمين، والصناعات الدوائية .

سورية: نحو شركات المساهمة العامة

خطوة إسعافية لتأهيل 3 مناطق صناعية

مجلس  رئي��س  خصص 
الوزراء الس��وري عماد 
خمي���س، رقم���اً أولي���اً 
يق��ارب 3 مليارات ليرة 
سورية كخطوة إسعافية، 
للعم���ل ع�ل���ى إع����ادة 
خدمات الكهرباء والمي�اه 
الصح���ي  والص����رف 

واالتصاالت إلى المناطق الصناعية في الزبلطاني والقدم والقابون.
وفي ذات الس��ياق، كش��ف رئيس غرفة صناعة دمش��ق وريفها سام��ر الدبس، عن 
مباحث��ات بي��ن الغرف��ة وع��دد من المص��ارف الخاص��ة لمنح ق��روض للصناعين 
المتضررين بأقس��اط ميس��رة، منوها إلى أن الغرفة تتعهد بتقديم دعم بنس��بة 30 % 
من التعويض، مش��يرا إلى جهوزية المناط��ق الصناعية التي أعيد تأهيلها وهي )تل 

كردي، وعدرا العمالية، وفضلون1، وفضلون2(.

دعا رئيس مجل��س الوزراء العراقي حي��در العبادي، 
في المؤتمر الدولي العلمي الس��ادس “النانوتكنولوجي 
تالم��س  أن  إل��ى  وتطبيقاته��ا”،  المتقدم��ة  والم��واد 
البح��وث العلمية حاجة العراقيي��ن في جميع المجاالت 
)الزراعية، الصناعية، النفط والطاقة، واألمن(، وإلى 
أهمية اندم��اج الجانب التكنولوج��ي والعلمي، وإنزال 
البح��وث العلمية للتطبيق عل��ى األرض. مؤكداً أنه تم 
تش��كيل “اللجن��ة العليا للبحث عن االقتص��اد البديل”، 
واالنتقال م��ن االعتماد على النفط إل��ى بدائل اخرى، 
خاص��ة مع مرحل��ة الع��راق الراهن والمقب��ل، وهي 

“إعادة اإلعمار”.

اللجنة العليا للبحث
عن االقتصاد البديل في العراق

حيدر العبادي

العراق والصين األكثر استيراداً للبتروكيماويات

أك��دت وزارة الصناع��ة والتعدين 
والتج��ارة اإليراني��ة، أن الصي��ن 
والعراق تصدران قائمة مش��تري 
والس��ليلوزية  الكيماوية  المنتجات 
المنتجات  اإليرانية، وعلى رأسها 
البتروكيماوي��ة. موضح��ةً أن��ه تم 
تصدي��ر م��ا قيمت��ه 18.5 ملي��ار 

دوالر أميركي خ��الل العام االيراني المنتهي في )20 آذار/مارس 2018(، بتحقيق 
78 % من البرنامج المنش��ود، وأن حوال��ى 85 % منها ُصدّر إلى الصين والعراق، 

ومن ثم اإلمارات والهند وأفغانستان وتركيا وباكستان وإندونيسيا.
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إثيوبيا تستحوذ على حصة في ميناء بورسودان

إثيوبي��ا  إن  مس��ؤولون،  ق��ال 
والسودان توصال إلتفاق يسمح 
للبلد الواق��ع في القرن األفريقي 
باالستحواذ على حصة في ميناء 
بورس��ودان أكبر منف��ذ بحري 
للس��ودان. وته��دف إثيوبيا التي 
خسرت منفذها إلى البحر عقب 

انفصال إقليمها الس��ابق إريتريا في عام 1993، إلى إبرام اتفاقات في مس��عى لتنويع 
منافذها وخفض رسوم الموانئ. وتم  التوصل  الى االتفاق بين أديس أبابا والسودان في 
الخرطوم أثناء اجتماع بين رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد والرئيس السوداني عمر 
حسن البشير. ويأتي االتفاق بعد يومين من توصل إثيوبيا إلى ترتيب مماثل بشأن ميناء 

جيبوتي، المنفذ الرئيسي لتجارة جيبوتي.

800 مليون دوالر كلفة خط الغاز القبرصي المصري

كشف وزير النفط المصري، طارق المال، 
أن تكلف��ة م��د خ��ط أنابيب نق��ل الغاز من 
قبرص إلى مصر تتراوح بين 800 مليون 
وملي��ار دوالر. وق��ال الوزي��ر المصري 
خالل مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، 
يورغ��وس الكوتريبي��س، إن ج��زءاً من 

إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية، والباقي إلسالته وتصديره 
إلى أوروبا. ويس��تهدف المش��روع، ال��ذي يتفاوض عليه البلدان، نق��ل الغاز من حقل 
أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطاته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة.

وقع��ت اإلمارات ممثل��ة بوزارة المالي��ة، على اتفاقية 
لتجن��ب االزدواج الضريبي في الضرائب على الدخل 
ورأس المال، ولمنع التهرب الضريبي مع الس��عودية. 
ومثل الجانب االماراتي وزير الدولة للش��ؤون المالية 
عبي��د حمي��د الطاير، وع��ن الجانب الس��عودي وزير 

المالية محمد بن عبد هللا الجدعان.
وتم التوقيع على هامش االجتماع الثنائي بين الوزيرين 
الذي ناقش مواضيع التعاون المشترك لتطبيق االتفاقية 
الموح��دة م��ع دول مجل��س التعاون الخاص��ة بتطبيق 

ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية.

تجنب االزدواج الضريبي
بين اإلمارات والسعودية

أوض��ح بيان ص��ادر ع��ن وزارة النقل ف��ي العراق، 
إل��ى ع��ودة العالق��ات التجاري��ة بين الع��راق وقطر، 
وذل��ك بالعودة إلى افتت��اح خط المالح��ة البحرية بين 
البلدي��ن مجدداً، جّراء تدشينه بعب��ور الباخرة القطرية 
“عش��يرج”، ك��أول باخ��رة قطري��ة تدخ��ل الموان��ئ 
العراقي��ة، بعد انقطاع استم��ر سنوات. منوهة إلى أنها 
ع��ودة لن تتوقف عند النقل البح��ري فقط، بل سيعقبها 
عدد من اإلجراءات، ترفد التبادل التجاري بين البلدين 
بكل وسائل النقل المتاحة، بما يحقق المصالح المتبادلة 

للجانبين.

“عشيرج” تعيد المالحة
العراقية القطرية

مشروع سعودي عمالق في مصر

تس��تعد الس��عودية، لتدشي��ن 
مش��روع صناع��ي ضخ��م 
ف��ي مصر، يش��مل منطقتين 
صناعيتي�ن س�����ع�ودي�ت�ي�ن 
بنظ��ام المط��ور الصناع��ي 
ف��ي منطق��ة وادي سريري��ة 
بالمنيا، واألخرى في المنطقة 
االقتصادية بالسويس. وأكدت 

الري��اض، أنه يمكن بحث المش��روع مباشرة مع شرك��ة أرامكو، كما أنه يمكن للجانب 
المصري تقديم عطاءات على هذه المشاريع وغيرها في حال طرحها مستقبالً.

من جانبها، أبدت الش��ركة المصرية القابضة للغاز الطبيع��ي، استعدادها للتعاون مع 
الجان��ب الس��عودي في مجال توصي��ل الغاز للمنازل من خالل تنفي��ذ دراسات تحليل 
الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها.
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تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات األردنية

أك��د رئي��س غرف��ة صناع��ة عم��ان، زي��اد 
الحمص��ي، أن قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة 
والمع��ادن، بتخفيض التعرفة الكهربائية على 
الصناعات المتوسطة، من خالل وضع سقف 
لبند فرق أسع��ار الوقود على هذه الصناعات 
بمق��دار 10 فلس��ات ل��كل كيل��و واط/ساعة، 
اعتب��اراً م��ن شه��ر حزيران/يوني��و 2018 

الجاري، ق��راراً يدعم الصناعة الوطنية في ظل الظروف الصناعية الراهنة القاسية، 
نتيج��ة إغالق الحدود والخس��ائر الفادحة التي لحقت بالقط��اع الصناعي، الفتاً إلى أن 

تطبيق قرار تنظيم الطاقة سيؤدي إلى انخفاض التعرفة الكهربائية بنسبة 10 %.

زياد الحمصي

بي�ن مس�ت�ش���ار 
رئي��س الوزراء 
العراقي للشؤون 
االقتصادي�����ة، 
مظه��ر مح�م���د 
ص��ال�������ح، أن 
العراق س��يس�دد 
10 م�ل�ي����ارات 

دوالر أميركي من ديون مترتبة عليه في عام 2022.
وأشار إلى أخذ االحتياطات لتسديدها، من خالل إنشاء 
صن��دوق تعويض الديون ووض��ع األموال فيه سنوياً، 
مضيف��اً أن العراق قادر على التزامه بالس��داد، خاصة 
بع��د حصوله على تصنيف ائتمان��ي جيد، عالوة على 
ك��ون العراق لم يتأخر بتس��ديد الدي��ون المترتبة عليه 

سابقاً.

العراق: سداد الديون في 2022

مظهر محمد صالح

إعفاء صادرات الخدمات من الضرائب في االردن

أك��د وزي��ر الصناعة والتج��ارة والتموي��ن األردني، 
يع��رب القض��اة، خ��الل اجتماعه ب�“أعض��اء منتدى 
االستراتيجي��ات األردن��ي”، أن ص��ادرات الخدمات 
ستك��ون معفية م��ن الضرائب حتى 2025، مش��يراً 
إلى أن العمل يتم بش��كل مكثف إليجاد حلول ومخارج 
تدعم قط��اع الصناع��ة، خاصة ما يتعل��ق بالضريبة 
عل��ى الص��ادرات، منوهاً إلى أنه سيض��اف مادة في 
قانون ضريب��ة الدخل، إلعفاء الش��ركات العاملة في 
مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من ضريبة 
دخ��ل األرباح الرأسمالية، كما أن هنالك نظاماً خاصاً 

سيصدر بموجب قانون ضريبة الدخل، بغية تنظيم االعفاءات المتعلقة بصناديق رأس 
المال المشترك، وفقاً للممارسات العالمية.

يعرب القضاة

أك��دت رئ�يس�����ة 
مجل��س “أصحاب 
األعمال الليبيين”، 
فوزي�ة الفرجان�ي، 
أن معرض “صنع 
ف����ي س����وري�ة” 
ال��ذي انطل��ق في 
ف��ي  ب�ن�غ�����ازي 
ش�هر أي�ار/ ماي��و 

2018، المص��ادف ثال��ث أي��ام رمضان، والمس��تمر 
حتى آخر أيامه، بمش��اركة 150 شركة سورية وليبية، 
مختص��ة بالمواد الغذائية والنس��يجية والكيميائية، يلقى 

نجاحاً كبيراً للغاية.
بدورها بيّنت رئيس الوفد الس��وري، ربا عبود راجحة، 
أن سورية تش��ارك ب���52 شركة، بواق��ع 140 جناحاً، 
منوهة أن اتحاد المصدرين السوري قرر إنشاء مركزاً 

دائماً “للصادرات السورية في ليبيا”.
م��ن جهته، أوض��ح رئيس اتحاد المصدرين الس��وري 
محمد الس��واح، أن الخط��وة المقبلة ه��ي إقامة “صنع 
في سوري��ة” بالخرطوم، ومن ث��م الجزائر، وأنه سيتم 
قريبا افتتاح مركزين للصادرات الس��ورية في العراق، 

والسودان.

مراكز للصادرات السورية
في ليبيا والعراق والسودان

فوزية الفرجاني

تعاون جوي وسككي وطرقي بين سورية واألردن

أكد وزير النقل السوري علي حمود، 
لوفد م��ن رؤس��اء وممثل��ي الغرف 
الصناعي��ة والتجاري��ة األردنية، أن 
قطاع النقل الس��وري تعاف��ى، داعياً 
إل��ى التع��اون والتنس��يق بم��ا يحقق 
عوائد تنموية واقتصادية، خاصة في 
نقل البضائع، وفتح المعبر الحدودي، 
وتنش��يط حركة الترانزي��ت، والنقل 

الجوي، والربط السككي والطرقي، بين سورية واألردن.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة األردن -رئيس الوفد األردني- عدنان أبو الراغب: 
نتطل��ع لفتح أفق التعاون والتنس��يق وتبادل حركة النقل، وإع��ادة العالقات التجارية، 

وتنمية القطاعات بكافة المجاالت بين البلدين.
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عودة النش��اط االقتصادي إلى س��ورية في معرض دمش��ق الدولي 
بدورته التاس��عة والخمس��ين ف��ي ع��ام  2017، وأن س��ورية عبر 
المعرض، وجهت رس��الة اقتصادية قوية لكل العالم، أنها مس��تمرة 

بالحياة.
برا ... جوا

ولدى اس��تقبال وزير النقل علي حمود الوفد األردني، أكد أن قطاع 
النقل الس��وري تعافى، داعياً إلى التعاون والتنسيق بما يحقق عوائد 
تنموية واقتصادية، خاصة في نقل البضائع، والعمل على فتح معبر 
نصيب الح��دودي، وتنش��يط حرك��ة الترانزيت، والنق��ل الطرقي، 
والجوي، والربط الس��ككي، بين البلدي��ن. كما عبر أعض��اء الوفد 
األردن��ي، ع��ن تطلعهم إلى إع��ادة فت��ح “نصيب” الي��وم قبل غد، 
مشيرين إلى تضرر االقتصاد األردني جراء األزمة السورية بشكل 
كبير، ومؤكدين رغبة مجتمع األعمال األردني بالتعاون مع سورية 

على كل المستويات، بدءاً بالتجاري، واستمراراً إلعادة اإلعمار.
عالقات تكاملية

من جانبه، بحث وزير الصناعة محمد مازن يوسف، مع الصناعيين 
األردنيين إقامة اس��تثمارات صناعية على صعي��د القطاعين العام 
والخاص، الفتاً إلى العمل الحكومي إلعداد خارطة استثمارية شاملة 
لواقع السوق الس��ورية في مرحلة إعادة اإلعمار، والمتركزة على 
تشجيع الصناعات التي يتم إحالل منتجاتها كبديل عن المستوردات، 
خاصة التي تتوافر موادها األولية محلياً، إلى جانب الصناعات التي 
تحقق أعلى قيم مضافة ممكنة، داعياً األردنيين إلى التفكير في اقامة 

مشاريع صناعية مشتركة ك�“الشركة السورية االردنية”.
من جهته��م، أش��اد أعضاء الوف��د األردني بم��ا قدم��ه الصناعيون 
السوريون في األردن من إضافات نوعية وكمية للصناعة االردنية، 
وفتح األس��واق لها بالكثي��ر من البل��دان، مقترحي��ن إقامة “منصة 
وصوالً إلى عالقات تكاملية بكل المجاالت.الكترونية اقتصادي��ة” لعرض الفرص االس��تثمارية ف��ي البلدين، 

العالقات االقتصادية السورية األردنية تعود إلى الحياة

أمل بالغد
أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح، خالل استقباله 
الوفد ف��ي مبنى االتح��اد، أن س��ورية تتعاف��ى، وأن هن��اك خططا 
اس��تثمارية في جميع المناطق، ويس��عى االتحاد لتفعيل عالقاته مع 
األردن، عبر مذك��رات التفاهم القديم��ة، وتوقيع اتفاقي��ات جديدة، 
لتنش��يط حركة التبادل التجاري وإزالة المعوق��ات االقتصادية، بما 

يعود بالمصلحة المشتركة على الجانبين.
من جهته، أك��د رئيس غرفة صناع��ة األردن عدنان أب��و الراغب، 
ضرورة العمل لتحقيق ذلك، بعد س��نوات من الحرب على سورية، 
والتي أثرت س��لبا على االقتصاد األردني، ألنها بوابته إلى أوروبا 
والعالم، عالوة على كون الصادرات السورية كانت تلبي احتياجات 

السوق األردنية، واألمل بمستقبل يعيد لنا تحقيق هذه العالقة.
بدوره، نوه رئيس غرفة صناعة دمش��ق وريفها سامر الدبس، إلى 
ضرورة دفع العالقات الصناعية والتجارية بين البلدين إلى األمام، 
للوصول إلى نتائج ملموسة، فيما أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق 
محمد حمش��و، خالل اجتماع مماثل في غرفة التج��ارة، إلى أهمية 

تعزيز العالقات التجارية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات.
استمرارية الحياة

أما وزير االقتص��اد والتج��ارة الخارجية محمد س��امر الخليل، فقد 
عرض عل��ى الوفد األردني واقع االقتصاد الس��وري مس��تهالً ذلك 
بالقول: “اقتصادنا في أحل��ك ظروفه من الحص��ار، لم يتوقف عن 
تأمين االحتياجات األساسية للسوريين”، مضيفاً أن وضع االقتصاد 
الوطني ف��ي 2018 أفضل بكثير مقارنة بالس��نوات الس��ابقة، وأن 
هذا التعافي ناتج عن حل��ول األمن واألمان في أغل��ب المناطق إثر 
تحريرها، وبس��بب االجراءات الرديفة التي اتخذتها الحكومة -وال 
تزال- لدعم العملية اإلنتاجية التنموية، والعمل على إعادة المنشآت 

والمعامل للعمل.
من جهته، ن��وه أبو الراغب إل��ى أن الصناعيي��ن األردنيين، تابعوا 

استمرت التحضيرات ألشهر، وموعد الزيارة 
تأجل أكثر من مرة، لكن اإلرادة بقيت، إلى أن 
أنجزت الزيارة أخيراً. فقد حط عدد من رجال 
والتجار  والصناعيين  والمستثمرين  األعمال 
األردنيين حطوا رحالهم في دمشق، في زيارة 
العالقات  “إعادة  الرئيس  عنوانها  رسمية 
اتحاد  بين  بالتنسيق  سورية”،  مع  األردنية 
السواح،  محمد  برئاسة  السوري  المصدرين 
وغرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة سامر 
الدبس من جهة، وغرفة صناعة األردن برئاسة 
الزائر من  للوفد  الراغب وكرئيس  أبو  عدنان 

جهة أخرى.
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ناش��دت المنظمة المجتمع الدولي لتقدي��م 120 مليون دوالر لدعم خطة االس��تجابة 
اإلنسانية في سورية 2018، لكنها لم تتلق سوى ربع هذا المبلغ.

وقال نائب المدير العام للبرامج في “فاو” دانيال غوستافس��ون، إنه على الرغم من 
النكس��ات الكبيرة في س��ورية، تواصل الزراعة تقديم ما يقارب نصف اإلمدادات 
الغذائية في البلد، وتش��كل سبيل النجاة للماليين من الس��وريين المستضعفين. وهذه 
شهادة قوية على قدرة شعب س��ورية وقطاع الزراعة على صموده، محذراً أنه من 
دون مس��اعدة إضافية لقطاع الزراع��ة وبرامج القدرة على الصم��ود في المناطق 
الريفية، ستس��تمر الزيادة في انعدام األمن الغذائي والهجرة، وس��يبقى االس��تقرار 

بعيد المنال.
وتابع غوستافس��ون: علينا أن نعالج جذور أس��باب الضعف التي س��اهمت في تفاقم 
األزمة وآثارها، وهذا يش��مل على وجه الخصوص الفجوة بي��ن المناطق الحضرية 
والريفية في ما يتعلق بالفقر والخدمات االجتماعية، وتفاقم مش��كلة ندرة المياه وتغير 
المناخ، والتي تشكل جميعها العوامل األساسية للهجرة والبطالة المرتفعة في المناطق 

الريفية.

خسائر بالمليارات
وتقول الفاو، إن الزراعة كانت المحرك الستقرار سورية قبل أن يبدأ النزاع واألزمة 
في س��ورية، إذ كانت تمثل ربع الناتج المحلي اإلجمالي للبالد وكانت مصدر الرزق 
الرئيسي لنصف السكان تقريباً. واليوم، يعاني ثلث السكان داخل سورية، أو ما يعادل 
6.5 ماليين نسمة، من الجوع الحاد. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حجم األضرار 
والخس��ائر في قطاع الزراعة منذ بداية األزمة قد بلغ أكثر من 16 مليار دوالر. وقد 
أدى نزوح األعداد الهائلة والخسائر الكبيرة في الماشية واألضرار واسعة النطاق في 
شكل قياسي.البنية التحتية إلى انخفاضات هائلة في إنتاج الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية في 

تعهدات دعم سورية متواضعة في مؤتمر بروكسل

وسعى المؤتمر الذي ش��ارك فيه أكثر من 80 وفداً 
م��ن دول ومؤسس��ات إلى المس��اهمة ف��ي تعزيز 
االستجابة الدولية للوضع اإلنساني لألزمة السورية 
وتحس��ين دعم الالجئين والدول المضيفة، وناقش 

الوضع السياسي أيضاً.

أقل من المتوقع
المبلغ المعل��ن عن��ه )4.4 ملي��ارات دوالر( أدنى 
بكثير مم��ا تحتاج إلي��ه األمم المتحدة للمس��اعدات 
اإلنسانية في سورية ودول الجوار، حيث لم يصل 
إلى نصف ما طلبته المنظمة الدولية. وكانت األمم 
المتحدة قد طلبت حوالى 9 ملي��ارات دوالر، منها 
3.5 ملي��ارات دوالر للمس��اعدات اإلنس��انية في 
س��ورية، و5.6 مليارات دوالر لمساعدة الالجئين 

في دول الجوار.

المانحون والغائب األبرز
أعلن��ت ألمانيا ف��ي المؤتم��ر أنها س��تقدم أكثر من 
مليار يورو، وبريطانيا تعهدت بتقديم 450 مليون 
جنيه اس��ترليني )630 مليون دوالر( للعام 2018 
و300 مليون جنيه للعام المقبل 2019، فيما سيقدم 
االتحاد األوروبي 560 مليون يورو. ومن فرنس��ا 
كان التعهد األكبر ب�1.1 مليار يورو لما بين 2018 
و2020. وأعل��ن وزير الخارجي��ة القطري محمد 
بن عبدالرحم��ن آل ثان��ي، أن بالده س��تقدم 100 
مليون دوالر للعام 2018، استمراراً اللتزام قطر 
تخفيف وط��أة الكارثة اإلنس��انية الس��ورية، ومن  
بلجيكا تم تخصيص 26 مليون يورو. والالفت أن 
الواليات المتحدة، وهي المانح األكبر، لم تعلن عن 

مساهمتها.

رسالة تحذير من الفاو
وخالل المؤتمر، حضت منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة )الفاو( الدول المش��اركة في 
مؤتمر بروكس��ل عل��ى االس��تثمار ف��ي الزراعة 
بصفتها مح��ركاً لالس��تقرار والتعاف��ي، في وقت 

دوالر  مليارات   4.4 بمبلغ  المشاركة  الدول  تعهدت  والمنطقة،  سورية  لدعم   2 بروكسل  مؤتمر  اختتام  مع 
أميركي، وهو أقل من االحتياجات التي حددها المنظمون لدعم الالجئين في الداخل والخارج، ال سيما مع تعدد 

االحتياجات وتفاقم األزمات التي حذر منها المشاركون.
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الحكومة ملتزم��ة بمواصلة إصالح دع��م الطاقة للوصول إلى مس��تويات 
أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خالل عام 2019.

االصالحات الهيكلية
تمضي الحكومة المصري��ة قُدُماً ف��ي تنفيذ اإلصالح��ات الهيكلية لتحديث 
االقتصاد واالس��تفادة م��ن إمكان��ات الس��كان المتزايدة أعدادهم. ويش��مل 
ذلك اتخاذ خطوات نح��و تنمية الصادرات وتعزيز حرك��ة التجارة الدولية 
وتسهيلها، وتحسين منظومة تخصيص األراضي التي تُستخدم لألغراض 
الصناعية، وتقوية نظام المش��تريات العامة، وتحسين الش��فافية والمساءلة 
في المؤسس��ات المملوكة للدولة، والتصدي للفس��اد. وس��وف تس��اعد هذه 
اإلصالح��ات في ج��ذب مزيد م��ن اس��تثمارات القط��اع الخ��اص، وهي 

ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواًء لجميع شرائح السكان.

شبكة األمان االجتماعي
وال تزال تقوية ش��بكة األم��ان االجتماعي ف��ي طليعة أولويات الس��لطات 
المصري��ة، ويرحب صن��دوق النقد بالخط��ة الرامية إلى مواصلة توس��يع 
نطاق برنامجي “تكافل” و“كرامة” للمساعدة على حماية محدودي الدخل 

والطبقات األكثر احتياجاً في مصر.
كذلك يهدف برنام��ج الوجبات المدرس��ية لألطفال والتوس��ع ف��ي مراكز 
رعاية الطف��ل إلى زيادة مش��اركة المرأة ف��ي القوى العامل��ة، األمر الذي 
على المدى المتوسط.سيكون ضرورياً للحفاظ على النمو القوي واالحتوائي لجميع فئات السكان 

صندوق النقد يثني على األداء االقتصادي لمصر

ثمار اإلصالح االقتصادي
بدأت مصر تجن��ي ثمار برنامجها لإلص��الح االقتصادي 
الطموح والش��امل، وال��ذي يتطلب وجود دع��م قوي من 
القي��ادة السياس��ية، حي��ث كانت ه��ذه االصالح��ات بالغة 
األهمي��ة لتحقي��ق االس��تقرار االقتصادي ووضع أس��س 
النمو القوي والمستدام الذي س��يرفع مستوى معيشة جميع 

المصريين.
واس��تمر النمو في مصر بوتيرة س��ريعة خ��الل 2017 / 
2018، وارتفع إل��ى 5.2 % في النص��ف األول من عام 

2018، مقابل 4.2 % في 2016 / 2017.
كذلك تراجع عجز الحس��اب الجاري بصورةٍ حادة بفضل 
تعافي الس��ياحة وقوة نمو تحويالت العاملين في الخارج. 
وارتفع إجمالي االحتياطي��ات الدولية إلى 44 مليار دوالر 
أميركي في نهاية أبريل/نيس��ان، أي ما يعادل سبعة أشهر 

من الواردات.

التضخم في تراجع
تراجع المع��دل الس��نوي للتضخ��م الكلي م��ن %33 في 
منتص��ف ع��ام 2017 إل��ى حوال��ى %13 ف��ي أبري��ل/ 
نيسان 2018، مرتكزاً على السياس��ة النقدية التي يضعها 
البنك المركزي المص��ري وفقاً لمعايير دقيق��ة. وال يزال 
المرك��زي المصري ملتزماً بتخفي��ض التضخم إلى معدل 
من رقم واحد في األجل المتوس��ط، بينما ترتكز السياس��ة 
النقدية على نظام س��عر ص��رف مرن الذي يش��كل أهميةً 
بالغةً في الحفاظ على القدرة التنافس��ية والتكيف لمواجهة 
الصدمات الخارجي��ة. وال يزال القط��اع المصرفي يتمتع 

بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.

الموازنة العامة
تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق فائض أولي في 
الموازنة العامة بعد اس��تبعاد مدفوعات الفائدة في 2017 / 
2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنس��بة 

من إجمالي الناتج المحلي للمرة األولى منذ عشر سنوات.
وته��دف موازن��ة 2018 / 2019 إل��ى تحقي��ق فائ��ض 
أولي يبل��غ 2 % من إجمال��ي الناتج المحل��ي، األمر الذي 
يضع دين الحكوم��ة العامة على مس��ار تنازلي. وال تزال 

زار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير الل، جمهورية مصر  في الفترة الممتدة من 2 إلى 17 مايو/أيار 
2018، بهدف مراجعة برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تطبقه الحكومة.

وفي ختام الزيارة، أصدر الل بيانًا حدد فيه التطورات االقتصادية في مصر على النحو اآلتي:

 سوبير الل
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2019، بدعم من زيادة إنتاج الغاز. وفي الس��ودان يتوقع  ارتفاع النمو إلى 3.7 % 
في 2018، لكنه قد يتباطأ بسبب استمرار التحديات الخارجية والتحديات المحيطة 
بالمالية العامة ليبل��غ 3.5 % في عام 2019. أما تونس، في��رى التقرير أن التعافي 
في قطاعات الزراعة وصادرات السلع المصنعة والسياحة سيؤدي إلى زيادة النمو 
ليصل إلى2.4 % ف��ي 2018، من 1.9 % في 2017. وفي األردن س��يصل النمو 
إلى 2.5 % في عام 2018، ثم 2.9 % في 2019. وبالنسبة لموريتانيا والمغرب، 
من المتوقع أن تتس��بب آثار الجفاف على الزراعة في تراج��ع النمو في 2018 إلى 
2.7 % و3.1 % عل��ى التوال��ي، م��ن 3.2 % و4.2 % ف��ي 2017. غير أنه من 
المنتظر أن يسجل النمو ارتداداً إيجابياً في 2019 ليصل إلى 4.5 % في موريتانيا 

و4 % في المغرب.
قطاع مالي صلب

وأظهر التقرير أن الضغوط التضخمية انحس��رت في البلدان المس��توردة للنفط في 
المنطقة، مع بقاء التضخم مس��تقراً في وجه عام عند مس��توى 12 %، ويُعزى هذا 
الراجع  في األساس إلى انحسار تأثير العوامل غير المتكررة في مصر والسودان، 
وفي بعض الحاالت، التش��ديد النق��دي )األردن وتونس(، أو ح��دوث انخفاض في 
أسعار المواد الغذائية )المغرب وباكس��تان(. وظلت القطاعات المصرفية في وجه 
عام مستقرة وتتمتع بمستويات جيدة من الس��يولة والرسملة، وال يزال نمو االئتمان 

الخاص قوياً نسبياً.
المخاطر

وحدد التقرير عدداً من النقاط ق��د تجعل ميزان المخاطر في ه��ذه الدول مائالً نحو 
الجانب الس��لبي: 1. من ش��ان تصاع��د الصراع��ات، أو حدوث إره��اق ناتج عن 
اإلصالح، أن ي��ؤدي إلى االنحراف عن مس��ار تنفي��ذ السياس��ات واإلصالحات، 
وإضعاف النش��اط االقتصادي - 2. من المنتظر تحسن أس��عار النفط لتتجاوز 60 
دوالراً للبرميل في2019، بزيادة قدرها 20 % عن األسعار في 2017. وقد تؤدي 
أي زيادة أخرى في األسعار إلى إضعاف االستهالك، وزيادة الضغوط على المالية 
العامة، وتفاقم االختالالت الخارجية في معظم البلدان - 3. قد تؤدي زيادة التش��ديد 
والتقلبات في األوض��اع المالية العالمية إلى زيادة تكالي��ف االقتراض، ما يزيد من 
الميزانيات العمومية للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص.المخاوف القائمة بش��أن اس��تمرارية أوضاع المالية العامة، ويلق��ي باألعباء على 

اقتصادات المنطقة تواجه تحديات واآلفاق إيجابية

الدول المصدرة للنفط
بإلقاء نظرة عل��ى عام 2017، يظهر أن مع��دل النمو في البلدان 
المصدرة للنفط في الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا وأفغانستان 
وباكس��تان بلغ 1.7 % بتراجع كبير عن ع��ام 2016 حينما بلغ 
5.4 %، ويعك��س هذا التباط��ؤ الحال ف��ي  دول مجلس التعاون 
الخليجي، حيث انخف��ض إجمالي الناتج المحلي الكلي بنس����بة 
0.2 % ع��ام 2017. وخالف��اً له��ذه الحال��ة، يتوق��ع التقرير أن 
تتسارع وتيرة النشاط في 2018 - 2019 مع انتهاء المدة المحددة 
التفاق أوبك+ وتعافي اإلنتاج النفطي. وعل��ى وجه التحديد، من 
المتوقع أن يبلغ النمو  الكلي 2.8 % ف��ي العام الجاري و3.3 % 
في عام 2019. كما يتوق��ع أن ينمو إجمال��ي الناتج المحلي غير 

النفطي 3.2 % هذا العام و3.4 % في 2019.
الضبط المالي

العدي��د من اإلج��راءات اتخذتها ال��دول المص��درة للنفط لضبط 
ماليتها العامة بما فيه��ا ضريبة القيمة المضاف��ة كما في المملكة 
العربية الس��عودية واإلمارات، مع توقع تطبيقها في دول مجلس 
التع��اون الخليجي األخ��رى خالل هذا الع��ام. وم��ن المتوقع أن 
يستحدث العراق ضرائب مبيعات وضرائب انتقائية على بعض 
الس��لع والخدمات ف��ي 2018. وفي ه��ذا الصدد، يؤك��د التقرير 
ضرورة تحس��ين كفاءة اإلنفاق الع��ام من خالل احت��واء فواتير 
أجور القطاع العام الكبيرة. كما يجب اتخاذ خطوات إضافية نحو 
اإللغاء الت��ام لدعم الطاق��ة، وإجراء تغييرات في نظم معاش��ات 

التقاعد والضمان االجتماعي.
احتمال نشوء مخاطر مالية

ويق��ول التقرير إن الدين الع��ام على رغم كونه ف��ي حدود يمكن 
التعامل مع��ه في معظم البل��دان المصدرة للنف��ط، إال أن التراكم 
الس��ريع للدين في كثي��ر منها يعد م��ن بواعث القل��ق. فقد ارتفع 
مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي 
كل عام من��ذ 2013، حيث قام��ت البلدان بتمويل عج��ز المالية 
العامة الكبير عن طريق الجمع بين عمليات السحب من الهوامش 
الوقائية، وزي��ادة االقتراض المحلي والخارج��ي. وفي المرحلة 
المقبل��ة، هناك عوام��ل عدة م��ن المرج��ح أن تدف��ع الدين نحو 
االرتفاع في هذه البلدان، منها تباطؤ وتيرة الضبط المالي، وآفاق 
النمو الضعيفة، وإمكانية ارتفاع تكاليف التمويل في ظل التشديد 

المتوقع للسياسة النقدية في االقتصادات المتقدمة.
البلدان المستوردة للنفط

بلغ معدل النمو اإلقليم��ي 4.2 % في ع��ام 2017 ومن المتوقع 
أن يرتفع أكثر في العام الج��اري إلى 4.7 % ليص��ل إلى 5 % 
في المتوسط خالل الفترة 2019 - 2023. وفي التفاصيل يُتوقع 
أن يرتفع مع��دل النمو في مصر إل��ى 5.2 % في الس��نة المالية 
2018 من 4.2 % في الس��نة الماضية، ليص��ل إلى 5.5 % في 

العام 2017،  أكبر من  العامين 2018 - 2019 بشكل  ملموساً خالل  المنطقة تحسناً  اقتصادات  أن تشهد  يتوقع 
مدفوعًة بالزخم الذي تحققه القطاعات غير النفطية واإلصالحات المالية وتحسن المناخ االقتصادي العالمي، وفق ما 
جاء في تقرير “آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان”. غير أن هذه 

الدول تحتاج إلى مزيد من اإلصالحات خوفاً من انتكاسات على المستوى العالمي قد تعكس التوقعات اإليجابية.



54

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2018

عق��د طرقية، األمر الذي دفعنا إلى العمل بش��كل 
ج��دي لتصدي��ر الفائ��ض من موس��م الحمضيات 
والخض��ار والفاكه��ة، بالتوازي مع اس��تجرارنا 
عبر المؤسس��ة السورية للتجارة الفائض من مادة 
البطاط��ا، إلى جان��ب العمل على وض��ع الحلول 
لتصريف الفائض من الخض��ار والفواكه، والتي 
يبرز الحل األمثل لها بإيجاد االس��واق الخارجية 
حت��ى يحص��ل الفالح��ون عل��ى تعوي��ض مجٍز 
ويتابع��ون عمله��م وال يضي��ع عملهم س��دًى بين 

بازارات الجملة والتجار.

بع���ض األخبار تحدثت ع���ن معان���اة كل الدول 
العربية في تخزين القمح إال سورية؟

بالنس�ب�ة إلى س����وري�ة فقد كانت تملك في ش�هر 
تموز/يولي��و من ع��ام 2016، مخزوناً من القمح 
يكفي لس��بعة عش��ر يوما فقط ال غير، ولكن األن 
وفي الش��هر الخامس من الع��ام الجاري 2018، 
لديها مخزون يكفي ألكثر من سبعة أشهر ونصف، 
ما يعني أننا في حالة استقرار بالنسبة للتخزين وال 
خوف في ذلك أبداً، مع توقعات بموسم ممتاز من 
القم��ح، وهو أمر تواكبه الحكومة، فكما اش��ترت 
س��ابقاً ستش��تري هذا الموس��م كل طن قمح بمبلغ 
175 ألف ليرة س��ورية، يضاف إليه دعم الوقود 
المق��در بحوال��ى 25 ألف ليرة س��ورية لكل طن 

الغربي: السلع مؤمنة في سورية بأسعار متهاودة

في  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزير  أوضح 
سـورية الدكتور عبد اهلل الغربي، أن هواجـس تخزين 
القمح باتت من الماضي بالنسبة للحكومة السـورية، 
يكفي  القمح  مـن  مخزونـًا  تمتلـك  البالد  أن  مؤكداً 
لسـبعة أشـهر ونصف الشهر من القمح المخصص 

للطحن.
المسـتهلك  الداخلية وحماية  التجارة  وزير  وكشـف 
في حديث لمجلة البنك والمستثمر، عن عمل الوزارة 
الحكومي  والفريق  االقتصاد  وزارة  مع  بالتنسيق 
االقتصادي لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية إلى 
األسواق الخارجية، في خطوة من شأنها تأمين عائد 

مجٍز للفالح السوري.

كيف انعكس توسع رقعة المناطق اآلمنة 
على األسعار وتدفق المواد للسوق؟

بداي��ة ال بد من التأكيد أن تحس��ن الوضع 
العام واتس��اع رقعة األمن واألمان يعود 
بالدرجة األولى واألخيرة لبواسل الجيش 
العربي السوري، وإلتمام المشهد ومواكبة 
للجيش ف��ي عمله وتحريره للمناطق التي 
تعاني رجس اإلره��اب، وضعت وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفسها 
في حالة جهوزية قصوى للدخول إلى أية 
منطقة تعود إل��ى حضن الوطن، وهو ما 
تم في الفترة األخيرة في الغوطة الشرقية 
حيث دخلنا المناطق المحررة مباشرة في 
حرستا وعربين وزملكا، كما دخلنا دوما 
ف��ي الي��وم الثاني على التحري��ر، وكذلك 
األم��ر في الحجر األس��ود وكل المناطق 
المحيط��ة ب��ه، وكذل��ك كان الح��ال ف��ي 

الرحيبة وجيرود والضمير.

أما ع��ن األس��عار فق��د أصبح��ت بحالة 
اس��تقرار معقولة ج��داً، في حي��ن يزداد 
تحس��ن الط��رق العام��ة، وبالتال��ي تدفق 
المواد م��ن كل المناطق في س��ورية بعد 
تحري��ر بع�ض النقاط التي كانت تش���كل 

لكون الزراعة تش��تري المازوت بالسعر 
المدع��وم )185 ليرة س��ورية لكل ليتر( 
فيكون الفارق ممتاز جداً، أي أننا نشتري 
ط��ن القمح بنحو 200 ألف ليرة س��ورية 
مع الدعم وهو س��عر يعادل ضعفي سعر 
القمح المس��تورد. وبذل��ك تكون الحكومة 
داعمة لفالحي القمح بمعدل 200 % من 

سعر المحصول.

وم��ن موقعي أؤكد أن لي��س من دولة في 
العالم بعد 8 س��نوات من الحرب والدمار 
اإلرهاب��ي والخطط الجهنمية التي حيكت 
له��ا من قب��ل قوى الغ��در، تس��تطيع ان 
تدعم الفالحين كما تفعل س��ورية في دعم 
الموس��م األهم في روزنامته��ا الزراعية 

وبنسبة تصل إلى 200 %.

تحدثت���م عن تصدي���ر الفائض، أال يجب 
االهتمام أوالً بتامين احتياجات السوق؟

عندما نق��ول بتصدير الفائض فذلك يعني 
حكم��ا اننا في س��ورية ال نعاني أي فجوة 
ف��ي المع��روض ب��ل إن المع��روض في 
األس��واق يفوق الحاجة والمطلوب، ومع 
عودة مس��احات شاس��عة م��ن األراضي 

د. عبد هللا الغربي

وفيما يلي نص الحديث:
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اس��تمرت بذلك في ظروف أصعب من الظروف 
الحالية بكثير.

هناك أسعار تغيرت نزوالً ... هل من انخفاضات 
مقبلة عليها؟

ال ش��ك في ذلك وكما عملنا على تخفيضها س��ابقاً 
س��نعمل األن، فقبل س��نة كان س��عر الكيلو غرام 
الواحد من السكر ما بين 375 ليرة سورية و400 
ليرة س��ورية، أما حالياً فسعره بالجملة 214 ليرة 
س��ورية وبالمفرق لعب��وة 1 كيلو غرام 230 ليرة 
سورية، وكذلك حال الرز الذي وصل سعر الكيلو 
غ��رام الواح��د منه س��قفاً إلى 700 ليرة س��ورية 
والس��عر األدنى كان 500 ليرة سورية، أما األن 
فنحن نطرح الرز بس��عر 200 ليرة سورية، وإن 
قّس��منا مبلغ 200 ليرة س��ورية ال��ذي يعادل نحو 
نص��ف دوالر أميرك��ي تقريباً، لوجدن��ا أننا نبيع 
الكيلو غرام الواحد منه بما يعادل 20 ليرة سورية 

بأسعار ما قبل األزمة.

وعلى الرغم من قول البعض أن ليس للدولة من يد 
أو منة في تخفيض األسعار، وإنما جاء التخفيض 
نتيجة انخفاض األس��عار العالمي��ة، فإن ذلك غير 
صحيح فاألس��عار العالمية بقي��ت كما هي، ولكن 
س��ابقاً كان يوجد مس��تورد او اثنين لمادة الس��كر 
واثنين مثلهما لمادة ال��رز ولكن حالياً تم تخفيض 
األسعار االسترشادية التي تحسب عليها الضريبة 
وغيرها، وهناك 20 إلى 30 ش��خص يستوردون 
الس��كر وأكثر من 40 ش��خص يس��توردون الرز 
والتنافسية قائمة بينهم، مع األخذ بعين االعتبار أن 
التسهيالت التي قدمتها وزارة االقتصاد والتجارة 

الزراعي��ة إل��ى حضن الوطن، توس��عت 
مس��احات وكميات الزراعات اإلنتاجية، 
وف��ي العام الماضي 2017 وصل س��عر 
كيلو البطاطا س��قفاً إلى 600 ليرة سورية 
وفي أدنى الحاالت إلى 400 ليرة سورية، 
أما األن فس��عر الكيلو غ��رام الواحد من 
البطاطا ال يتجاوز 60 ليرة سورية ويباع 
بنحو 100 ليرة س��ورية، ولكن إن تركنا 
الوضع على حاله فالفالح خاسر ال محالة 
وغير ق��ادر على االس��تمرار، ألن كلفة 
إنت��اج الكلغ الواحد من البطاطا يصل إلى 
94 ليرة س��ورية، وبالتالي ستقع خسائر 
كبيرة، ولذل��ك تدخلت الدولة عبر وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشراء 

المخزون.

وال يغيب عن الذهن أن المشكلة الحقيقية 
تكمن ف��ي تك��رار المعضلة، فبع��د فترة 
وجيزة من موس��م البطاطا س��يحل موسم 
المش��مش وكذلك موس��م الكرز وس��وى 
ذلك، وبالتالي س��نقوم بتصدي��ر الفائض 
وليس أس��اس اإلنتاج أو الموسم، انطالقاً 
من معرفتنا بالكميات والدراسات الكاملة 
في ه��ذا المنحى، وواجبنا تجاه الفالح أن 
يش��عر بامتنان المواطن تجاهه من خالل 

تأمين الوارد المتناسب مع جهده.

هل ت���م تحديد موع���د دقي���ق لتطبيقكم 
القياس والوزن الجديد للرغيف؟

لم يحصل من ذلك ش��يء وم��ا زلنا حتى 
اآلن في طور الدراس��ات ولن نخطو هذه 
الخطوة بشكل متعّجل أو اعتباطي، وحتى 
ل��و قامت بع��ض األفران التابع��ة للدولة 
بتغيير قطر رغيف الخبز من 35 سم إلى 
25 س��م، سيبقى الخبز بس��عره نفسه كما 
هو ول��ن يطرأ عليه أي تغيير، بمعنى أن 
مجموع أرغفة الربطة الواحدة من الخبز 
بقياس 25 س��م للرغيف الواحد، سيكون 
مس��اوياً من حيث الوزن لمجموع أرغفة 
الربطة الواحدة من الخبز بقياس 35 س��م 
ومس��اوياً من حيث السعر، أي أن الدولة 
لن تتخل��ى عن دعم رغي��ف الخبز مهما 
كانت الظروف، بل هي مس��تمرة به كما 

الخارجية أعط��ت مردودها، وهي خطة 
جاءت بإش��راف وتوجيهات السيد رئيس 
مجل��س الوزراء وبالتنس��يق بين أعضاء 
الفري��ق الحكوم��ي ككل، وعلي��ه فالتعدد 
والتوسع في منح إجازات االستيراد أفقياً 
كان له مردود كبير في هذه التنافس��ية ما 

أفرز انخفاض األسعار.

ورغم رهان البع��ض ممن تضرروا من 
هذه الخط��ة على انهيار الليرة الس��ورية 
ورهان البعض األخر على نواحٍ أخرى، 
إال أن النتيجة جاءت في النهاية لمصلحة 
المواط��ن، وفي مث��اٍل أخ��ر أعطيه عن 
هذه المسألة، تس��تورد سورية 100 ألف 
طن من السكر س��نوياً والفارق بين 400 
ليرة و220 ليرة س��ورية ه��و 180 ليرة 
مضروبة بنحو 100 ألف طن نستوردها، 
فيك��ون النات��ج رق��م كبي��ر م��ن الليرات 
الس��ورية الت��ي ع��ادت إل��ى المواط��ن، 
والمعادلة نفس��ها تنس��حب على غذائيات 
أخرى كالزيت والسكر والرز وعشرات 
المواد األخرى التي يتم استيرادها لتأمين 

االحتياجات الغذائية األساسية للمواطن.

كيف تعملون على مكافحة التهريب الذي 
يغزو األسواق ال سيما منه التركي؟

تق��وم دورياتن��ا ولجاننا بش��كل يومي في 
متابع��ة ه��ذا الموض��وع وعلى مس��احة 
المناط��ق اآلمن��ة كاملة لمن��ع المهربات 
م��ن النف��اذ إل��ى أس��واقنا، فبالنظ��ر إلى 
وضع الح��دود وتواج��د اإلرهابيين على 
مساحات منها تدخل بضائع كثيرة تهريباً 
وال تخضع ألي رقابة صحية أو قياس��ية، 
ولذلك فقد تم اعتماد آلية مكافحة التهريب 
في مناف��ذ البيع، إلى حين تحس��ن وضع 
بع��ض الش��رائط الحدودية أمني��اً، وهي 
آلي��ة نجحت بش��كل كبير، ف��كل محل أم 
م��ول أو س��وق نضبط فيه س��لعة مهربة 
غي��ر ذات بي��ان جمركي أو ش��هادة من 
مخاب��ر التموي��ن، يُنظم مخالف��ة تموينية 
بح��ق حائزه��ا أو بائعها، وتطب��ق عليه 
المخالفة مجدداً.عقوبة جسيمة تردعه عن تكرار مثل هذه 

تم اعتماد

آلية مكافحة

التهريب

في منافذ البيع

إلى حين

تحسن وضع

الشرائط الحدودية

أمنيًا
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كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة السورية للتطوير 
واالس��تثمار العقاري، التوصل إلى إحداث 157 منطقة 
تطوير عقاري، وأن المباشرة ستتم في 25 منطقة، 18 
تملكه��ا الدولة، والبقية يملكها القط��اع الخاص، إضافة 
إل��ى الب��دء بمنطقتي تطوي��ر عق��اري بالالذقية، حيث 
منحت التراخيص مؤخراً ألربع شركات تطوير جديدة، 
لتطوير مناطق عقارية  تؤمن 175 ألف مسكن، بطاقة 
استيعابية تقارب المليون مواطن، مبينةً أن عدد المناطق 
العش��وائية في س��ورية يقارب 170 منطق��ة، يقيم فيها 
40 % م��ن س��كان القطر، وأن لمحافظة ريف دمش��ق 
الحصة األكبر من تجمعات الس��كن العشوائي، إذ تضم 
74 منطقة عشوائيات، وأنه تم اقتراح 30 منها كمنطقة 

تطوير عقاري.

157 منطقة تطوير عقاري
في سورية

الدراسات واالستشارات الفنية تحضر إلعادة اإلعمار

ص��رح مدي��ر الش��ركة العامة 
للدراس��ات واالستشارات الفنية 
ف��ي س��ورية أش��رف حبوس، 
أن الش��ركة تنتق��ل م��ن مرحلة 
الخس��ارة إل��ى مرحل��ة التعافي 
والربح، إذ ارتف��ع عدد جبهات 
العم��ل الجديدة إل��ى مليار ليرة 

سورية )4.6 مليون دوالر( في 2017، بنسبة تنفيذ 69 %. منوها إلى أن الشركة مكلفة 
بالتحضير لمشاريع مرحلة إعادة اإلعمار، في المستويات الفنية والهندسية واإلنتاجية، 
وبتوحيد منهجية العمل وتأهيل المباني والبنى التحتية. مبيناً أن الشركة بدأت اإلشراف 
على مشاريع تحديث دراسات محطات المعالجة والصرف الصحي، وعلى المشاريع 
السكنية العائدة للمؤسسة العامة لإلسكان في الديماس وضاحية قدسيا في دمشق، إضافة 

إلى تحديث المدن الرياضية واستثمارها في الالذقية وطرطوس وحمص.

سورية ولبنان ومصر في “تكنوبيلد”

العام��ة  األش��غال  وزي��ر  أك��د 
حس��ين  الس��وري  واالس��كان 
عرن��وس، أن ال��دورة الخامس��ة 
من المع��رض الدولي لتكنولوجيا 
البناء “تكنوبيل��د” منتصف أيار/

ماي��و 2018، عل��ى أرض مدينة 
المعارض في دمشق، تمت بنجاح 
وإقبال كبير، حيث ش��اركت أكثر 

من 70 ش��ركة س��ورية، و50 ش��ركة لبنانية ومصرية. وبيّن مدير مؤسس��ة طيارة 
للمعارض والمؤتمرات الدولية موفق طيارة، أن المعرض يتضمن منتجات لشركات 
متخصص��ة في مج��ال البناء والتش��ييد والتطوير العقاري، وأحدث م��ا تم إنتاجه من 
معدات وتقنيات خدمية محلية وعالمية، لعرضها أمام المهندس��ين والمقاولين ورجال 

األعمال، ليكون بمثابة إعالن جاهزية الشركات، للبدء بمرحلة إعادة اإلعمار.

“ماروتا سيتي” تباشر العمل

أك��د مدير المناط��ق التنظيمية في دمش��ق 
جمال يوس��ف، المباش��رة بأعم��ال الحفر 
إلنشاء المقاسم الس��كنية في مدينة )ماروتا 
س��يتي/المنطقة التنظيمية األولى/المشروع 
66( خلف الرازي وس��ط دمش��ق، مشيراً 
إل��ى أن المديرية نفذت كامل األعمال تحت 

األرض من أنفاق للخدمات، إضافة إلى العمل على مد الش��بكات وتعبيد الشوارع في 
المنطقة، الفتاً إلى أن البدء بتشييد األبنية السكنية البديلة سيتم بداية عام 2019. 

كش��ف باحثون عن أول منزل بتقني��ة الطباعة الثالثية 
ف��ي العال��م، ومن المتوق��ع أن ينتقل المس��تأجرون إليه 
في حزيران/يوني��و 2018. وقال أكاديميون في جامعة 
نانت الفرنسية، إنها أول مرة تستخدم فيها تقنية الطباعة 
الثالثية لبناء منزل يصلح للس��كن. واستخدم إنسان آلي 
م��ادة من مركب البوليمر س��تحافظ عل��ى عزل المبنى 
بش��كل فعال لمدة قرن. واحتاج اإلنسان اآللي 18 يوماً 

الستكمال دوره في العمل بالمنزل.

أول منزل بتقنية الطباعة
ثالثية البعد
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أكد وزير السياحة السوري بشر يازجي، أنه تم االتفاق 
م��ع الش��ركة الروس��ية STG LOGISITC، إلعادة 
تأهيل قرية المنارة الس��ياحية في طرطوس، مشيراً إلى 
أن مدة العقد 25 س��نة، بكلفة تقديرية تتجاوز 90 مليون 
دوالر، كما أن المنش��آت ستعود بعد فترة االستثمار إلى 
مالكها الرئيس، وهي القيادة القطرية، مبيناً أن المشروع 
يتضم��ن فندقي��ن، أحدهما من س��وية 5 نج��وم، ومبنى 
تجاري، وقاعات للمؤتمرات، وأنشطة بحرية رياضية 

وسياحية، إضافة إلى المطاعم.

شركة روسية لتأهيل
“المنارة” في طرطوس

الحمراوي إلى “دمشق الشام القابضة”

أقر مجلس محافظة دمشق، التقرير الصادر 
ع��ن لجن��ة التخطي��ط والبرامج والش��ؤون 
المالية، بنق��ل بعض أم��الك المحافظة إلى 
ش��ركة “دمش��ق الش��ام القابض��ة”، ومنها 
العقارات المس��تملكة في “حي الحمراوي” 
حول المس��جد األموي. وبحس��ب التقرير، 
فإن نقل الملكية سيش��مل المقس��م 278 من 
تنظيم ش��رقي باب شرقي، وهو المخصص 

لمشروع القرية التراثية، التي من المقرر أن تضم أصحاب المهن التراثية في دمشق.
يش��ار إلى أن اس��تمالك حي الحمراوي يعود إلى عام 1960، ويضم 74 منزالً، و56 
محالً تجارياً. وفي كانون األول/ديسمبر 2016، أطلقت محافظة دمشق شركة دمشق 
الش��ام القابضة، برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية )279.3 مليون دوالر(، بهدف 
إدارة واس��تثمار أمالكه��ا، وتنفيذ مش��روع تنظي��م 66 في منطقتي بس��اتين الرازي، 

وجنوب المتحلق الجنوبي.

كش��ف مدير الش��ركة 
العامة الس��ورية للبناء 
والتعمير، عامر هالل، 
أن أولوي��ات الش��ركة 
القادم���ة،  للمرحل����ة 
االنتق��ال إلى “صناعة 
البن��اء”، بغي��ة إيج��اد 
حلول لمش��اكل اإليواء 
وفق محوري��ن: يتمثل 
األول، بتقدي���م أفك���ار 

لإلي��واء العاج��ل والمؤق��ت للمواطني��ن الذي��ن خربت 
منازله��م، بفكرة مس��اكن الهنكارات، م��ن طابق واحد 
أو طابقين، والمس��اكن الرباعية المعدنية بطابق واحد، 
والمحور الثاني، بتطوير آلية تنفيذ المس��اكن الجماعية 
من حيث الجودة والجدوى االقتصادية والزمن، إذ يتوفر 
للشركة معمل مسبق الصنع في عدرا، بطاقة إنتاجية 48 
ألف متر مربع س��نوياً، بحدود 500 ش��قة سنوياً. وقال: 
إن الش��ركة تنف��ذ مجموعة مش��اريع )حف��ر، تجريف، 
نقل الفوس��فات في المنطقة الوسطى، محطات معالجة 
الصرف الصحي والسكن الشبابي والمدارس والمشافي 
في الس��ويداء وطرطوس، الس��كن الش��بابي في دمشق 

وريفها والالذقية، وأبنية التعليم في جامعة تشرين(.

“البناء والتعمير” تتوجه
إلى “مسبق الصنع”

عامر هالل

إيرادات رفع بدالت اإليجار واالستثمار

تمكنت الجهات العامة في س��ورية من 
خالل رفع بدالت العقارات الحكومية، 
واألبنية المؤجرة، واالستثمارات التابعة 
بملكيته��ا لجه��ات عامة، م��ن إيصال 
اإليرادات السنوية إلى 24.6 مليار ليرة 

س��ورية )114.5 مليون دوالر(، كما بينت أحدث البيانات، تبعاً لمعطيات لجنة القرار 
261 المعنية بمتابعة الملف، أن رفع البدالت للعديد من العقارات التابعة للوحدات اإلدارية 
في المحافظات السورية، قد أوصلت اإليرادات في تلك الوحدات إلى قرابة ملياري ليرة.

ضواحي سكنية في حلب، حماه والسويداء

أكدت المؤسسة العامة السورية 
لإلس��كان، العمل على دراس��ة 
البن��ى التحتي��ة إلنش��اء ضواح 
وحم��اه  حل��ب  ف��ي  س��كنية 
والسويداء، وفي منطقة الزبداني 
بري��ف دمش��ق، إذ ت��م تحدي��د 

المناطق لالنتهاء من الدراس��ات والبدء بالعمل منتصف تموز/يوليو 2018، مش��يرة 
إلى أنها نفذت خطتها في 2017 بنس��بة 120 %، وسلمت 6055 شقة سكنية. منوهة 
إلى أن خطتها المقبلة هي إشادة مشاريع سكنية لمختلف الشرائح، ال سيما )ذوي الدخل 
المحدود، وذوي الش��هداء(، وتحفيز كادر المؤسس��ة للتباحث م��ع المعنيين لفتح باب 
القروض السكنية من المصرف العقاري، والتنسيق مع المصارف الخاصة للتعاون مع 

هيئة اإلشراف على التمويل العقاري، وجذبها لتقديم القروض السكنية.
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أطلقت شركة Buildeey Tech أول منصة لخدمات 
قطاع البناء في اإلمارات تحت مسمىBuildeey، تقدم 
للمس��تخدمين مجموعة متكاملة م��ن الخدمات المتعلقة 
بهذا القطاع عبر الموقع اإللكتروني للمنصة والتطبيق 

الذكي الخاص بها على متجري آبل وأندرويد.
وتوف��ر المنصة الجديدة ش��بكة تفاعلية تش��مل مختلف 
وأبرزه��ا  البن��اء،  بأعم��ال  المتعلق��ة  التخصص��ات 
خدمات الهندسة واإلنشاء والتصميم وأعمال الكهرباء 

واإلكساء والصيانة والتأثيث والحدائق وغيرها.

مشروع للطاقة المتجددة في “مول اإلمارات” منصة Buildeey لخدمات البناء

الفطي��م”  “ماج��د  كش��فت 
مراك��ز  وإدارة  لتطوي��ر 
المرحل��ة  ع��ن  التس��وق، 
األولى م��ن نظ��ام األلواح 
األل��واح  أو  الشمس��ية 
لتولي��د  ضوئي��ة  الفول��ت 
الطاق��ة الشمس��ية PV في 
“م��ول اإلمارات”. ويهدف 

المشروع إلى توليد 3 جيغاوات من الطاقة “النظيفة”، وتوفير نحو 1,4 مليون درهم 
)382 ألف دوالر( من تكاليف الطاقة سنوياً. وبإدارة “إينوفا” للخدمات التقنية المتعددة 
وإدارة الطاق��ة، تم تركيب 7,291 لوح لتوليد الطاقة الشمس��ية تغطي 1,068 موقف 
سيارة بالمركز. وأوضح الرئيس التنفيذي لدى “ماجد الفطيم” إبراهيم الزعبي، أنه من 
المقرر أن يساهم نظام األلواح الشمسية في خفض 2,500 طن من انبعاثات غاز ثاني 

أوكسيد الكربون سنوياً، ما يعادل إزالة 480 سيارة عن الطرقات.

أعلن��ت “إكويتاتيف��ا”، أكبر مدير لصناديق االس��تثمار 
العق��اري ف��ي منطقة دول مجل��س التع��اون الخليجي، 
ومدي��رة “اإلمارات ريت” لالس��تثمار العق��اري، أنها 
وقعت اتفاقية ش��راء وإعادة تأجير مع مدرسة “الليسيه 

فرانسيه جان مرموز”.
وقد اتفقت “إكويتاتيفا” مع مدرس��ة الليسيه، على شراء 
مدرستها الحالية في منطقة القوز بدبي، مقابل 75 مليون 
درهم )20,5 مليون دوالر( لصالح “اإلمارات ريت”، 

ومن ثم تأجير المدرسة إلى الليسيه لمدة 27 عاماً.
وبإتمام صفقة التملّك هذه، س��ترتفع قيمة حّصة القطاع 
التعليمي في صندوق “اإلمارات ريت” لتصل إلى 875 

مليون درهم )238 مليون دوالر أميركي(.

“إكويتاتيفا” تشتري
مدرسة “الليسيه”

صندوق استثمار لسكن الطالب في بريطانيا

أرلينغت��ون  ش��ركة  أطلق��ت 
لإلستش��ارات إلدارة االس��تثمار 
في القطاع العقاري في بريطانيا، 
االكتتاب في صندوق بقيمة 400 
يخص��ص  اس��ترليني،  ملي��ون 
لالستثمار في قطاع سكن الطالب 
في بريطانيا.  وأوضحت الشركة 
أن باب االكتتاب فتح أمام صناديق 

تقاعد وضمان واس��تثمار س��يادية من مختلف أنحاء العالم، بينه��ا عدد من الصناديق 
العربية الرئيس��ية، مشيرة إلى أنها أس��ندت إدارة االكتتاب لشركة روثتشيلد، وعينتها 
استشارياً رئيسياً لعملية تأسيس الصندوق الذي سيعمل على رصد سوق سكن الطالّب 

في بريطانيا، بحيث يوفّر للمؤسسات المكتتبة في الصندوق فرصاً استثمارية جذّابة.

“نوماد” لدعم ابتكار رواد األعمال

أطلقت مجموعة “األهلي 
القابض��ة” أول مش��روع 
متكامل ف��ي العالم لتمكين 
رواد األعمال من االبتكار 
تح��ت مس��مى “نوماد”، 
فكرة  المجموعة  وتتبن��ى 

المشروع الذي يقع على مساحة مليون قدم مربع بالقرب من “إكو بليكس” على طريق 
العين، على أن يكون نقطة تحول في مجال ريادة األعمال بالمنطقة والعالم.
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افتتحت عالمة “أتالنتس”، أول منتجع لها في الصين، 
في مدينة س��انيا الواقع��ة على جزيرة هاين��ان، بتكلفة 
بلغ��ت حوالى ملياري دوالر أميرك��ي. وقد تم تطوير 
المشروع الذي تم انجازه على مدى 4 سنوات، من قبل 
الش��ركة المالكة “فوس��ون العالمية”، وبإدارة متميزة 
لعمليات��ه من قبل ش��ركة “كيرزنر” لتطوي��ر وإدارة 

الوجهات السياحية الفاخرة.
ويمت��د المنتج��ع على مس��احة 540 ألف مت��ر مربع، 
ويض��م 1,324 غرفة وجن��اح، منه��ا 5 أجنحة تحت 
الم��اء، وس��يكون من خ��الل تصميمه الفري��د، أيقونة 

جديدة في منطقة بحر الصين الجنوبي.

افتتاح “أتالنتس” الوجهة الترفيهية
في الصين

زيادة مبيعات “بانيان تري ريزيدنسز” في دبي

أعلن��ت “س���ويد أند 
للتطوي��ر  س���وي�د” 
العقاري، أن مشروع 
“ب�ان�ي����ان ت������ري 
ريزيدنسز” في دبي، 
س��ج�ل مبيعات تزيد 
عل��ى 100 ملي���ون 
دره��م )27 ملي���ون 

دوالر( بعد شهر من إطالقه. ومن المقرر أن تنتهي أعمال البرج المكون من 32 طابقاً 
في الربع الثالث من العام 2019. وتبلغ مس��احة المش��روع 110 آالف قدم مربع، تم 
تخصيص 90 % منها إلنشاء مرافق على طراز المنتجعات مع الحدائق الطبيعية، فيما 

يحتل البرج السكني 10 % فقط من المساحة اإلجمالية.

توجه لبناء فرع لـ“بالزا” في اإلمارات

استحوذ مستثمر في دبي بالتعاون 
م��ع ش��ركة أميركي��ة للتطوي��ر 
العق��اري على فن��دق “نيويورك 
ب��الزا”، حي��ث يس��عى لتحوي��ل 
المعلم الشهير إلى عالمة تجارية 
عالمية، مرجحا افتتاح فرع له في 
دولة اإلمارات بحلول عام 2020.

وأعلنت شركة “وايت سيتي فنتشرز”، التي يرأسها شاهال خان، عن الصفقة التي تبلغ 
قيمتها 600 مليون دوالر، باالشتراك مع شركة “كمران حكيم” في الواليات المتحدة. 
وظهر الفندق العريق في عدة أفالم بينها فيلم “هوم ألون 2” الشهير، الذي ظهر مالكه 

آنذاك، وهو الرئيس األميركي الحالي دونالد ترامب، في إحدى اللقطات في البهو.

المملكة القابضة تبيع موفنبيك لـ“أكور هوتيلز”

وقعت شركة “المملكة القابضة” 
مع ش��ركائها اتفاقية لبي��ع فنادق 
ومنتجعات موفنبيك لشركة “أكور 
وذك��رت  الفرنس��ية.  هوتيل��ز” 
الشركة أنه تم إبرام الصفقة على 
أس��اس القيم��ة التجاري��ة لفنادق 
ومنتجعات موڤنبيك ب�560 مليون 

فرنك سويسري )566 دوالر(، الفتةً إلى أن الصفقة تخضع لألنظمة الخاصة بمكافحة 
االحتكار، وأنه من المتوقع أن تتم في النصف الثاني من 2018.

يذكر أن ش��ركة المملكة للفنادق “أوروبا”، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة 
“المملكة القابضة”، تمتلك حصة قدرها 33.3 % من أسهم “موفنبيك”.

أطلق��ت “دار األركان” الس��عودية، المرحلة الثانية من 
مش��روع ش��مس الرياض بقيم��ة 10 ملي��ارات لاير ) 
2,7 مليار دوالر(، الذي يمتد على مس��احة تزيد عن 5 
ماليين متر مربع ويضم مجمعاً سكنياً لموظفي )سابك( 
الس��عودية. وأوضح رئيس مجلس إدارة “دار األركان” 
يوسف الش��الش، أن االس��تثمارات في المرحلة الثانية 
س��تبلغ 600 مليون لاير، وستمولها الشركة والمبيعات 

على الخارطة.
م��ن جانبه، أش��ار الرئي��س التنفيذي ل���“دار األركان” 
زياد الشعار، إلى إن المرحلة الثانية ستُستكمل خالل 5 

سنوات، وستُطلق المرحلة الثالثة هذا العام.

إطالق المرحلة الثانية
لـ“شمس الرياض”
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وقعت مجموعة “كريستال” إلدارة الفنادق والمنتجعات 
في دول��ة اإلمارات، اتفاقي��ة إدارة “منتج��ع المهرة” 
المملوك من قبل ش��ركة فام القابضة، والمقرر افتتاحه 
ف��ي عام 2020. ويقع المنتجع في جزيرة المرجان في 
رأس الخيمة، ويقدم 548 غرفة مخدمة بأحدث وسائل 

الراحة والتكنولوجيا.
وأعرب الرئي��س التنفي��ذي ل�“مجموعة كريس��تال”، 
كم��ال فاخ���وري، ع�ن س���عادته بالش���راكة مع “فام 

القابضة”.

اتفاقيه إلدارة “منتجع المهرة”
في اإلمارات

مذكرة إلنشاء صناديق عقارية في السعودية

كابيت��ال”  “ش��عاع  ش��ركة  أعلن��ت 
للخدم��ات المالية ومقره��ا اإلمارات، 
وشركة “جبل عمر” للتطوير العقاري، 
عن توقيع مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء 
وإدارة أدوات اس��تثمارية عقاري��ة في 
الس��عودية، حي��ث يهدف ه��ذا التعاون 
إل��ى تطوير عدد م��ن المواقع العقارية 
الحيوي��ة في مكة. وتأتي هذه الش��راكة 

بعد توقيع مذكرة بين شركة “جبل عمر” ومجموعة “أبوظبي المالية” أكبر المساهمين 
في شعاع كابيتال، والتي تم إبرامها لبحث الفرص الجديدة والواعدة في قطاع التطوير 

العقاري في مدينة مكة المكرمة وغيرها من مناطق ومدن السعودية.

“كوني” تزود “دبي هيلز مول” بالمصاعد

وقع��ت ش��ركة “كوني” 
المص�اع����د  لصناع����ة 
والس�����الل�م المتحرك�ة، 
عق��داً لتوري��د وتركي��ب 
156 مصعداً وس��لماً في 
مركز “دبي هيلز مول” 
في دولة اإلمارات، حيث 

ستقدم الشركة 88 سلماً متحركاً، وممشيان كهربائيان متحركان مائالن، و66 مصعداً 
لضمان حركة تدفق الزوار والموظفين. ويتمتّع المركز التجاري بموقع مثالي يس��هل 
الوص��ول إليه من مختلف أنحاء دبي، وس��يضّم أكثر م��ن 650 متجراً للبيع بالتجزئة 
وسوبرماركت بمساحة 6 آالف متر مربع، و16 شاشة سينما، وعيادةً طبية، ومراكز 

استجمام، ومساحات خارجية مخصصة للحفالت.

“ماريوت” تطلق فندقًا في مالي

أطلق��ت ماري��وت الدولي��ة فندق 
“ش��يراتون باماك��و”، ف��ي دولة 
مالي غرب إفريقيا، حيث سيعزز 
الفن��دق الجديد محفظة المجموعة 
ف��ي المنطقة. ويتميز “ش��يراتون 
باماكو” بموقعه االستراتيجي في 
ح��ي ACI2000 أب��رز األحياء 
الفاخرة في المدينة، باإلضافة إلى 

إط��الالت بانوراميه خالبة على نهر النيجر، كما يوفر برامج مميزة وتجارب فاخرة 
للضيوف تتسم بأجواء الدفء والترحاب، مما يجعله وجهة مثالية لالجتماعات ولقاءات 

رجال األعمال والباحثين عن الترفيه والمجتمع المحلي.

كش��ف نائ��ب رئيس العملي��ات والتطوير في الش��رق 
األوس��ط وإفريقي��ا والهن��د، ف��ي ش��ركة “س��ويس-

بلهوتيل” لوران ايه. فوافنيل، النقاب عن خطط توس��ع 
المجموع��ة في المنطق��ة، حيث أكد أن اله��دف القادم 
يتمث��ل في الوصول إل��ى 20 فندقاً قيد التش��غيل و10 
فنادق قيد اإلنش��اء بحلول عام 2021، وستكون 5 من 
هذه المش��اريع في إفريقيا، بينما س��تتركز بقية الفنادق 
في مدن تش��ّكل معابر للس��فر في جميع أنحاء الش��رق 
األوس��ط، باإلضاف��ة لحض��ور مهم ف��ي دول مجلس 

التعاون الخليجي.

تطوير 30 فندق
من “سويس-بلهوتيل”

لوران ايه. فوافنيل
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الواحدة، وقالت ش��ركة الزاريني ديزاين: يمك��ن أن يوفر هرم وايا 
أجواء معيش��ية وترفيهية مختلفة، مثل الفنادق والمحالت التجارية 

ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية وبارات ودفيئة أو سينما.
ومن أجل اس��تكمال هرم وايا الرئيس��ي، يتم رص وحدات مختلفة 
على قاعدة عائمة، ويبلغ حجم أكب��ر قاعدة هي 31,387 قدم مربع، 
والتي يمكن للمالك المحتملين رص الوحدات المختلفة التي يرغبون 
في تكوي��ن منزل اله��رم الجديد العائ��م بها، وتحت��وي القاعدة على 

مدخل كبير للقوارب ومكتب االستقبال للوصول إلى الغرف.
بيئة نظيفة

تساهم الطاقة، المقدمة بشكل مستقل من األلواح الشمسية وتوربينات 
المياه، في توفير الطاق��ة النظيفة لجميع خدم��ات وأنظمة األهرام، 
بما في ذلك محطات التحلية الموجودة في المخزن تحت المس��توى 
الرئيس��ي، وفي الج��زء المدمج من كل هي��كل عائم، يتم اس��تخدام 
الطاقة اإلضافية.مساحة تخزين كبيرة للمحركات أو المعدات أو المولدات أو مصادر 

“وايا الند” ... مدينة األهرام العائمة

وأفادت الش��ركة أن المدينة -الت��ي أطلقت عليها اس��م “واياالند”- 
س��تُبنى في موقع قريب من إيطاليا لم يتم تحديده بعد، ولكنها تتوقع 
أن تكون جاه��زة لإلقامة بحلول عام 2022. واس��تلهمت الش��ركة 
تصميم “واياالند” من التراث المعماري لحضارة “المايا” والمعابد 
الياباني��ة، ومن المتوق��ع أن يبدأ س��عر اإلقامة في إح��دى الوحدات 

العائمة من 1400 دوالر في الليلة الواحدة.
وأكد مس��ؤولو “التزارين��ي”، عل��ى أن أهرامات “واي��ا” العائمة 
س��توفر فرصة مختلفة للعيش والترفيه، كما س��تضم فنادق ومحال 
تجارية ونواد صحي��ة وصاالت لأللع��اب البدنية وقاعات س��ينما. 
وس��وف تزود كل وحدة هرمي��ة عائمة بأل��واح شمس��ية لتزويدها 
بالكهرباء النظيفة الالزمة لجميع الخدمات واالحتياجات مثل تحلية 

مياه البحر وتحويلها إلى خزان تحت الطابق الرئيسي للوحدة.
تصميم إيطالي بكلفة عالية

تعتمد دراس��ة تصميم إيطالي على بناء مدين��ة هرمية عائمة، حيث 
س��تكلف من��ازل المبدعي��ن الس��كان المحتملي��ن 350,000 جنيه 
إس��ترليني. وس��تضم واياالند -المدينة الجديدة التي سيتم بناؤها في 
موقع لم يتم تحديده بعد- ما يس��مى بوحدات “وايا” السكنية، بهدف 
أن تكون جاه��زة لس��كانها القادمين في عام 2022، فتقوم ش��ركة 
Lazzarini Design Studio، الت��ي تتخ��ذ من روم��ا مقراً لها، 
بتمويل جماعي في الوقت الحالي بمبلغ 350,000 جنيه إس��ترليني 
لبناء أول وح��دة “ويا”، مع من��ح المس��تثمرين المحتملين الفرصة 

.”Wayaland“ للتصويت على المكان الذي سيتم فيه بناء
وللحصول على األم��وال المطلوب��ة، يقوم اس��توديو التصميم ببيع 
اإلقامات ف��ي أول وحدة من ط��راز “وايا” -مس��توحاة من العمارة 
والمعابد اليابانية في مايان- مقابل 1000 جنيه إس��ترليني في الليلة 

كشفت شركة “التزاريني ديزاين ستوديو” عن تصميمها المبهر لبناء مدينة على شكل أهرامات عائمة قبالة 
سواحل إيطاليا، حيث سيبدأ سعر المنزل من حوالى نصف مليون دوالر أميركي.
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وتابع قائالً: إن العمل على مثل هذه المشاريع سيستمر في مختلف 
أنحاء البالد، حيث سنبني جسوراً ومطارات وموانئ، كما سنجعل 

حياة مواطنينا أفضل وهو ما سننجح به بكل تأكيد.

لم يمّر مرور الكرام
في ردود أفعاٍل تبع��ت هذا الح��دث، اس��تنكرت وزارة الخارجية 
األوكراني��ة تدش��ين الجس��ر، وأك��دت أنها س��تعمل على توس��يع 
العقوبات ض��د األش��خاص المتورطي��ن ف��ي بنائه. كذل��ك دانت 
الواليات المتحدة ه��ذه الخط��وة، واعتبرتها محاولة من موس��كو 
ل�ترس��يخ الضّم غير القانون��ي له��ذه المنطقة التي تع��د جزءاً من 
أوكراني��ا. وقال��ت المتحدث��ة باس��م وزارة الخارجي��ة األميركية، 
هيذر ناورت، في بيان: إن “تش��ييد الجس��ر يذكرنا برغبة روسيا 
المستمرة في انتهاك القوانين الدولية”، مش��يرةً إلى أّن هذا الجسر 
يعوق المالحة عن طريق الحدّ من حجم الس��فن التي يُمكن أن تمّر 
عبر مضيق كيرتش ال��ذي يش��ّكل الطريق الوحي��د للوصول إلى 

المياه األوكرانية في بحر أزوف.
وأش��ار البيان إل��ى أن الواليات المتح��دة فرض��ت عقوبات على 
العديد من األفراد والمنظمات المشاركة في هذا المشروع، وسيتم  

اإلبقاء عليها ما دامت روسيا تحتل شبه جزيرة القرم.
بدورها قال��ت المتحدثة باس��م وزارة الخارجية الفرنس��ية، أنييس 
فون دير مول، إن باريس تدين قيام روسيا بتشييد جسر “كيرتش” 
الذي يس��هم في حرم��ان أوكرانيا من االس��تخدام الكام��ل لمياهها 
بسيادة ووحدة األراضي األوكرانية.اإلقليمية المعترف به��ا دولياً، وأكدت أن بالدها ال تزال متمس��كة 

بوتين يدشن أول جسر بين روسيا والقرم

وأثارت خطوة بوتين هذه استياء عديد من الدول ذات الشأن، سيما 
منها التي ال تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

األطول على اإلطالق
يبلغ طول الجسر 19 كيلو متراً، وهو االطول في القارة االوروبية 
متفوقاً على جس��ر فاسكو دي غاما في مدينة لش��بونة )17.2 كيلو 
متر(، كما أنه يرتفع عن س��طح البح��ر 35 متراً، وبلغ��ت تكلفته 

اإلجمالية 228 مليار روبل )حوالى 3.7 مليار دوالر(.
وكانت أعمال الجس��ر ق��د بدأت في ش��هر ش��باط/فبراير 2016، 
وكان من المقرر ب��دء حركة الس��يارات عبره ف��ي نهاية 2018، 
لكن القائمين على تشييده أكدوا تقدمهم في البناء واجتازوا الجدول 

الزمني المحدد.
ويشتمل الجس��ر على أربع مسارات للس��يارات ومسربين للسكك 
الحديدي��ة، حيث سيس��اعد على م��رور قرابة 40 ألف س��يارة في 
اليوم. ومن المقرر فتح الجسر للشاحنات في تشرين األول/أكتوبر 
من عام 2018، بينما س��يتم إطالق حركة القطارات على الس��كك 

الحديدية في عام 2019.

كلمة بوتين
في كلمة له أمام حشد جماهيري وإعالمي، ش��كر فالديمير بوتين 
العاملين في المش��روع عل��ى إنجازهم ال��ذي يعد فخراً لروس��يا، 
مش��يراً إلى أن قرابة 10 آالف مهندس وعامل وفني ش��اركوا في 
المش��روع الذى س��يخدم تنمية جمهورية القرم، وس��يجعلها أقوى 

وسيسمح بنمو اقتصادها ويرفع مستوى معيشة المواطنين.

داخل شـاحنة من نوع “كاماز” 
يقودها بنفسه وخلفه أسطوٌل 
من الشـاحنات، دشـن الرئيس 
الروسـي فالديمير بوتين جسـر 
“كيرتــش” الـذي يربـط بيـن 
شــبـه جزيـرة القرم ومقاطعة 
كراسنودار جنوب غربي روسيا، 
لتكون هـذه أول زيـارة لبوتيـن 
إلى القرم عبر طريق بري بعدمـا 
كانت زياراته السـابقة تتم على 

متن الطائرات.
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“عوز” أو أنّه على حافة الحاجة الدائمة. وتش��ير البيانات إلى أن نصف مستجيبي 
األردن وتونس أفادوا بأن أسرهم في حالة عوز.

وقالت األسر التي تعاني من العوز، إنها تتبع أساليب عدة لسد العجز بين مداخيلهم 
ونفقاتهم، حيث أن 20 % من هذه األسر تلجأ إل��ى االستدانة من معارَف وأصدقاء 
وأقارب، أو االعتماد على القروض من البنوك والمؤسس��ات المالية بنسبة 18%، 
أو الحصول على معونات من األقارب والجيران بنسبة %17، في حين أن 15 % 

من األسر تعتمد على معونات مؤسسية.

الوضع االقتصادي للبلدان
نظرة المستطلعين إلى أوضاع بالدهم االقتصادية لم تكن أفضل حاالً، إذ أن 59 % 
من مس��تجيبي البلدان العربية التي شملها المؤشر قيّموا وض��ع بلدانهم االقتصادي 
بش��كل سلبي )سيئ أو سيئ جداً(، في مقابل 39 % وصفوه بأنه )جيد أو جيد جداً( 
أغلبهم في الس��عودية والكويت. في حي��ن أن األكثرية في كل م��ن لبنان، وتونس، 
والعراق، واألردن، وفلس��طين والس��ودان، قيموا األوضاع االقتصادية في بلدانها 

بشكل سلبي )سيئة، أو سيئة جداً( بنسب راوحت بين 62 % و89 %.

أولويات المواطن العربي
في خصوص أهم مش��كلة تواجه البلدان العربية، أظهرت النتائج أن مشكلة البطالة 
أولوية بالنس��بة إل��ى مواطني المنطق��ة العربية بنس��بة 15 %، تلتها مش��كلة سوء 
األوضاع االقتصادية بنسبة 14 %، بعدهما حلت في المركز الثالث مشكلة ضعف 
الخدم��ات العامة بنس��بة 13 %، في حين أف��اد 10 % أن ارتف��اع األسعار وغالء 
الفساد المالي واإلداري بنسبة 6 %، ثم االحتالل اإلسرائيلي بنسبة 5 %.المعيشة يمثالن المش��كلة األساسية،  ثم غياب األمن واألمان بنسبة 6 %، ومشكلة 

الوضع االقتصادي المتردي يشغل المواطن العربي

أجري��ت الدراس��ة ف��ي 11 دول��ة عربي��ة، هي: 
موريتاني��ا، المغ��رب، تونس، مصر، الس��ودان، 
فلسطين، لبنان، األردن، العراق، المملكة العربية 
الس��عودية، والكويت. وتمثل هذه ال��دول مجتمعةً 
قرابة 85 % من عدد الس��كان اإلجمالي للمنطقة 

العربية.

الوضع االقتصادي لألسر
وف��ق م��ا ج��اء ف��ي النتائ��ج، ف��إن 10 % م��ن 
المس��تجيبين قالوا، إن مستوى أسرهم االقتصادي 
“جي��د جداً” ف��ي حين أف��اد 55 % بأن��ه “جيد”. 
وعل��ى النقيض من ذل��ك، ق��ال 25 % إن وضع 
أسرهم المعيشي “سيئ”، و9 % أكدوا أنه “سيئ 

جداً”.

وتباين��ت ه��ذه النتائج بي��ن دولة وأخرى حس��ب 
الوضع االقتص��ادي للدول��ة بالعم��وم، ففي حين 
كان��ت نس��بة الذي��ن أف��ادوا ب��أن وض��ع أسرهم 
االقتص��ادي “سي��ئ أو سي��ئ ج��داً”، 13 % في 
الكويت و6 % في الس��عودية و27 % في مصر، 
فإن هذه النسبة ترتفع إلى ثلث المستجيبين أو أكثر 
في كٍل من لبنان وموريتانيا والسودان وفلسطين. 
وق��د قيَم نح��و 39 % إل��ى57 % من مس��تجيبي 
تون��س والع��راق واألردن والمغ��رب األوضاع 

االقتصادية ألسرهم ب�“سيئة أو سيئة جداً”.

وعن مدى تأمين دخل األُس��رة لنفقاتها وحاجاتها 
األساسية، بيّنت النتائج أن 22 % من مس��تجيبي 
البل��دان العربي��ة المس��تطلعة ي��رون أن دخ��ول 
أسرهم تؤمن احتياجاته��م األساسية على نحو جيد 
ويس��تطيعون االدخار منها. في حي��ن أن 46 % 
أفادوا بأن مداخي��ل أسرهم تف��ي باحتياجاتهم وال 
يس��تطيعون االدخار منها، في مقابل 30 % قالوا 
إن مداخيل أسرهم ال تلبي احتياجاتهم ويواجهون 
صعوبات في تأمينها، وهذا يعني أن قطاعاً واسعاً 
من األسر ف��ي المنطق��ة العربية يعي��ش في حالة 

أظهر “المؤشر العربي 2017 - 2018”، الذي أعده “المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات”، أن تحسين 
الواقع المعيشي هو أكثر ما يهم المواطن العربي، مشـيراً إلى أن أكثر من ثلث األسـر تعيـش في حالـة 

حاجـة وعـوز.
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العراقيون بدورهم، وجدوا لهم مكاناً ف��ي القائمة بعدما حصل 15 
ألف عراقي على إحدى جنس��يات االتحاد األوروب��ي. تلتها تونس 
في المرتبة التاس��عة عش��رة مع 14 ألف��اً و700 تونس��ي غالبيتهم 
حصلوا على الجنسية الفرنسية واإليطالية واأللمانية على التوالي.

وأخيراً ف��ي المرتبة الثالثين، نجد الس��وريين بتع��داد بلغ 9 آالف 
و300 ش��خص توزع��وا عل��ى الجنس��يات الس��ويدية واأللمانية 

والفرنسية.
ومن المتوقع أن تتضاعف األرقام حتى العام 2020 خصوصاً مع 

بدء النظر في أوضاع الالجئين ومنحهم جنسيةً من دول االتحاد.

الدول المانحة
بحس��ب ما أظهرته األرق��ام، ف��إن إيطاليا ه��ي أكثر دول��ة منحاً 
لجنس��يتها على مس��توى االتحاد األوروب��ي بإجمال��ي 201 ألف 
مس��تفيد، تلتها إس��بانيا بواقع 150 ألفاً و944 مجن��س ثم بريطانيا 
ب���149 ألف مجن��س، وفرنس��ا 119 أل��ف،  وألماني��ا 112 ألف، 

والسويد بواقع 61 ألف مجنس.

طلبات متزايدة
ويق��ول التقرير: إن الع��ام 2016 ش��هد تزايداً في تقدي��م الطلبات 
للحصول على الجنسية. فعلى سبيل المثال زادت الطلبات المقدمة 
من المملكة المتحدة للحص��ول على أحدى جنس��يات دول االتحاد 
من 2478 طلباً في عام 2015 إل��ى 6555 في 2016، أي بزيادة 
تقدر ب�165 %، تزامناً مع إج��راء بالدهم مفاوضات الخروج من 
االتحاد األوروبي، كم��ا تضاعفت الطلب��ات المقدمة من أصحاب 
2016.الجنس��ية الس��عودية من 133 طلباً في 2015 إل��ى 277 طلباً في 

العرب لهم نصيب األسد من جنسيات االتحاد األوروبي

أكثر المجنسين
تش��هد دول االتحاد األوروبي تزايداً ملحوظاً في عدد الجنس��يات 
الممنوح��ة بالتزامن مع ماليي��ن الالجئين الذين تدفق��وا إليه خالل 

األعوام القليلة الماضية.
وتش��ير البيانات إلى أن أكثر من حصل على جنس��ية م��ن االتحاد 
األوروبي هم المغاربة بواقع 101 ألف و300 مغربي، منهم 89 % 

حصلوا على الجنسية اإلسبانية واإليطالية والفرنسية على التوالي.
وفي المرتبة الثانية جاء األلبان، بتعداد بلغ 67 ألفاً و500 شخص، 
أغلبه��م حصل عل��ى الجنس��ية اإليطالي��ة واليوناني��ة والبلجيكية. 
وفي المرتبة الثالث��ة جاء الهن��ود بواقع 41 ألف��اً و700 هندي، ثم 
الباكس��تانيون في المرتبة الرابعة ب�31 ألفاً و900 ش��خص أغلبهم 

حصل على الجنسية البريطانية.
أما في المرتبة الخامس��ة، فقد ج��اء األتراك بواق��ع 32 ألفاً و800 

شخص.
وتش��ير البيانات إلى أن 49 % منهم حصل على الجنسية األلمانية 
و17.5 % عل��ى الجنس��ية الفرنس��ية و%8.5 عل��ى الجنس��ية 

الهولندية.

مواطنين عرب في القائمة
كما شهدت القائمة تواجد خمس جنس��يات عربية خالفاً للمغاربة، 
وهم الجزائري��ون في المرتب��ة الثامنة، حيث من��ح 23 ألفاً و300 
جزائري جنس��يات م��ن االتحاد األوروب��ي أغلبها من فرنس��ا، ثم 

إسبانيا ثم إيطاليا.
واحتل��ت الصومال المرتبة الرابعة عش��رة بواق��ع 18ألف و300 
ش��خص، أغلبهم حصل على الجنس��ية الس��ويدية ث��م الهولندية ثم 

البريطانية.

أعلـن مكتـب اإلحصــاء األوروبــي 
البلـدان  أن   ،(Eurostat-يوروسـتات)
األعــضــاء في االتــحــاد األوروبـــي، 
منحـت الجنسـيـة لقرابـة مليـون 
شــخـص خالل عـام 2016، مقارنًة 
مع عـام 2015، الـذي منح فيـه 841 
ألف شـخص الجنسـية، و889 ألـف 

شخص في العام 2014.
وكان 12 % من المجنسين في عام 
2016، من مواطني إحدى دول االتحاد 
األوروبي، في حين أن اآلخرين كانـوا 
مـن خـارج دول االتحـاد، أو عديمـي 

الجنسية.
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المعترف بها من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتحدد الدراس��ة عدداً من العوائ��ق التي يجب على المنتجي��ن مراعاتها قبل 
التقدم بطلب للحصول على عالمة بلد المنش��أ. فعلى س��بيل المث��ال، قد يتم 
اس��تبعاد بعض صغار المنتجين أو المنتجين التقليديين إذا كان هناك مبالغة 
في مواصفات المنتج أو في مجاالت أخرى مثل التغليف. وتش��دد الدراس��ة 
على ضرورة مراعاة اآلثار البيئية، وعل��ى وجوب أن تتضمن المواصفات 

متطلبات للحماية من االستغالل المفرط للمصادر الطبيعية.
أداة للتنمية المستدامة

وأكدت مس��ؤول التغذية والنظ��م الغذائية في الف��او، فلوران��س ترتانك، أن 
الروابط الفريدة بين هذه المنتجات ومواردها الطبيعية والثقافية في المناطق 
المحلية تجعلها أداة مفيدة ف��ي التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة، 
وال س��يما عن طريق الحفاظ على تراث غذائي والمس��اهمة في توفير نظام 
غذائي صح��ي. وتتعاون الف��او مع البن��ك األوروبي إلعادة البن��اء والتنمية 
لدعم المنتجين والجهات المحلية في تطوير منتجات ذات عالمات جغرافية 
مستدامة في بلدان تشمل مونتينيغرو وصربيا وتركيا. وتعمل الفاو أيضاً مع 
وتايلند وغيرها.شركاء آخرين للترويج للمنتجات المستندة إلى بلد المنشأ في أفغانستان وبنين 

الفاو: ربط األغذية بالمنشأ يدعم االقتصادات المحلية

تحلل دراس��ة “تعزيز نظ��م الغ��ذاء المس��تدامة من خالل 
للتوس��يم  االقتص��ادي  األث��ر  الجغرافي��ة”،  العالم��ات 
الجغرافي في تس��ع حاالت وهي القهوة الكولومبية، وشاي 
دارجيلنغ )الهند(، وكرنب الفوت��وج )صربيا(، وقهوة كونا 
)الواليات المتحدة(، وجبن مانشيجو )إسبانيا(، وفلفل بانجا 
)الكاميرون(، وزعفران تالوين )المغرب(، وجبنة تيت دي 

موين )سويسرا(، ونبيذ فال دوس فينيدوس )البرازيل(.
زيادة السعر

في كل الح��االت، أدى التس��جيل المرتبط ببلد المنش��أ إلى 
زيادة س��عر المنت��ج النهائي بنس��بة تت��راوح بي��ن 20 % 
و%50. ذل��ك أن المس��تهلكين يح��ددون خصائص مميزة 
للمنتج -مثل الطعم واللون والملمس والجودة- في المنتجات 
ذات المنطق��ة الجغرافية المح��ددة وبالتال��ي يكونون على 

استعداد لدفع أسعار أعلى.
وفي حالة فلفل بانجا، وهو فلفل أبيض يزرع في الكاميرون 
وأول منت��ج إفريقي يحصل على توس��يم جغرافي، س��اعد 
تسجيله على زيادة دخل المزارعين المحليين ستة أضعاف.

وبفضل توس��يم البيان��ات الجغرافية لكرنب فوت��وج، الذي 
يزرع على جانب نهر الدانوب شمال صربيا، تمكن مجتمع 
صغير م��ن المزارعين من الحصول على زيادة مس��تدامة 
في الدخل خالل الس��نوات القليلة الماضي��ة، وحقق بعض 

المزارعين زيادة بنسبة 70 % في أسعار المبيعات.
ال يقتصر األمر على االقتصاد

إن تسجيل المنتجات وفقاً لبلد المنشأ األصلي له آثار عميقة 
ج��داً ال تقتص��ر عل��ى المكاس��ب االقتصادية، بل يس��اعد 
المنتجين المحليين المعنيين أساس��اً بعملية التس��جيل على 
جعل النظم الغذائي��ة أكثر ش��موالً وأكثر كف��اءة. وبالعمل 
معاً، يضع المنتجون مواصفات المنت��ج ويروجون لعالمة 
بلد المنشأ ويعملون على حمايتها. وإن ابتكار هذا النوع من 
الوسوم يش��جع الحوار بين القطاعين العام والخاص، حيث 
أن الس��لطات العامة غالباً م��ا ترتبط ارتباط��اً وثيقاً بعملية 

التسجيل وإصدار الشهادات.
العوائق

يتم تسجيل التوسيم الجغرافي وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة. 
وعلى الصعيد الدولي، يتم تنظيم التوسيم التجاري وحمايته 
بموجب اتفاقية الجوانب التجاري��ة لحقوق الملكية الفكرية، 
وهي اتفاقية متعددة األطراف بش��أن حقوق الملكية الفكرية 

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع البنك األوروبي 
إلعادة البناء والتنمية، أن ربط المنتجات الغذائية ببلد المنشأ يفيد المناطق الريفية من الناحية االقتصادية 

واالجتماعية ويعزز التنمية المستدامة.

كرنب الفوتوج

صربيا

جبنة تيت دي موين

سويسرا

جبن مانشيجو

اسبانيا

قهوة كونا

هواي
الواليات المتحدة

قهوة كولومبيا

كولومبيا

نبيذ فال دوس فينيدوس

البرازيل
زعفران تالوين

المغرب

فلفل بانجا

الكاميرون

شاي دارجيلنغ

الهند
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توزع جغرافي
تقع أعلى مس��تويات تلوث الهواء المحيط في إقليم شرق المتوسط 
وفي جنوب شرق آس��يا، حيث تتجاوز مستويات المتوسط السنوي 
المقبول في كثير من األحيان الحدود التي وضعتها المنظمة بأكثر 
من 5 مرات، تليها المدن المنخفضة والمتوسطة الدخل في أفريقيا 

وغرب المحيط الهادئ.
وتعاني أفريقي��ا وبعض أجزاء غ��رب المحيط اله��ادئ من نقص 
خطير في البيانات المتعلق��ة بتلوث الهواء. أما بالنس��بة إلى قاعدة 
البيانات ف��ي أفريقيا، فهي تحتوي اآلن على قياس��ات للجس��يمات 
PM تتعلق بأكثر من ضعف عدد المدن في اإلصدارات الس��ابقة، 
دت بيان��ات فيما يخص 8 بلدان فقط م��ن أصل 47 بلداً في  لكن ُحدِّ

المنطقة.
مؤتمر عالمي جديد حول التلوث

إن تل��وث اله��واء ال يعت��رف بالح��دود. ويتطلب تحس��ين نوعية 
الهواء إجراءات حكومية مستمرة ومنسقة على جميع المستويات. 
وتحتاج البلدان إلى العمل معاً من أجل وضع حلول للنقل المستدام، 
وإنتاج واس��تخدام الطاقة األكثر كفاءة والمتجددة وإدارة النفايات. 
وتعمل المنظم��ة م��ع العديد م��ن القطاع��ات، بما في ذل��ك النقل 
والطاق��ة والتخطيط الحض��ري والتنمي��ة الريفية، م��ن أجل دعم 

البلدان لمعالجة هذه المشكلة.
وس��تدعو المنظمة هذا العام إلى عقد المؤتمر العالمي األول حول 
تلوث اله��واء والصح��ة )30 تش��رين األول/أكتوبر - 1 تش��رين 
جهد عالمي لتحسين نوعية الهواء ومكافحة تغير المناخ.الثاني/نوفمب��ر 2018( لجمع الحكومات والش��ركاء معاً في إطار 

9 من أصل 10 أشخاص في العالم يتنفسون هواًء ملوثًا

المدن األكثر تلوثاً 
ذكرت منظمة غرين بيس تحوالً كبيراً في قائمة المدن األكثر تلوثاً، 
تضم عدداً كبيراً من المدن في دول مثل الهند، فيما خرجت بكين من 
القائمة مع ضعف كبير في دول عديدة لمراقبة التلوث بحسب قاعدة 
بيانات تضم أكثر من 4300 مدينة حول العالم.  وضمت قائمة أكثر 
50 مدينة تلوثاً في العالم الكثير من المدن العربية مثل الجبيل وينبع 

في السعودية والدلتا والقاهرة في مصر والكويت والدوحة.
وفيات سنوية

تش��ير تقديرات منظمة الصحة العالمي��ة إلى أن حوال��ى 7 ماليين 
شخص يموتون كل عام بسبب التعرض لجسيمات دقيقة في الهواء 
ث. وقد تس��بّب تل��وث اله��واء المحيط وحده في ح��دوث 4.2  الملوَّ
مليون حالة وفاة في عام 2016، بينما تس��بّب تلوث الهواء المنزلي 
ثة في  الناجم عن الطهي باستخدام أنواع الوقود والتكنولوجيات الملّوِ

وفاة ما يقدّر ب� 3.8 مليون وفاة في نفس الفترة.
اهتمام سياسي

تقول مديرة إدارة الصحة العمومية والمحدّدات االجتماعية والبيئية 
للصحة ف��ي المنظمة، الدكتورة ماري��ا نيرا: “إن العدي��د من المدن 
الكبرى في العالم يتجاوز المستويات اإلرشادية للمنظمة فيما يتعلق 
بنوعية اله��واء بأكثر من 5 م��رات، مما يمثل خطراً رئيس��ياً على 
صحة الناس. ونحن نشهد تسارعاً في االهتمام السياسي بهذا التحدي 

الصحي العام على الصعيد العالمي.
أسباب متنوعة للتلوث

وتشمل المصادر الرئيسية لتلوث الهواء الناجم عن الجسيمات عدم 
كفاءة استخدام الطاقة من جانب األسر المعيشية، وأوساط الصناعة، 

وقطاع��ي الزراع��ة والنقل، 
ومحطات تولي��د الطاقة التي 

تعمل بالفحم.
وف��ي بع��ض المناط��ق، يعد 
الصحراوي  والغب��ار  الرمل 
وإزال��ة  النفاي��ات  وح��رق 
إضافي��ة  مص��ادر  الغاب��ات 
لتل��وث اله��واء. ويمك��ن أن 
تتأث��ر نوعي��ة اله��واء أيضاً 
مث��ل  طبيعي��ة  بعناص��ر 
والمتعلقة  الجغرافية  العوامل 
باألرصاد الجوية وبالفصول 

الموسمية.

تفاقمت مشكلة تلوث الهواء في السنوات االخيرة خاصة بعد خروج الواليات المتحدة االميركية من اتفاق 
المناخ الذي ينص على تقليل انبعاثات الكربون من المصانع، والتبعات التي أتت نتيجة العجز الدولي في الوصول 

إلى حلول ناجعة في هذا المجال.
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االقتصادي��ة أن الموظفي��ن س��يضيفون قيمة 
تق��در بنحو 1.215 تريلي��ون دوالر أميركي 
إل��ى االقتص��اد العالمي، وهو م��ا يعادل نحو 
2.33 م��رة م��ن القيمة التي س��يضيفها رأس 
الم��ال الم��ادي بما في ذل��ك التكنولوجيا. كما 
أظهرت الدراس��ة أيضاً أن��ه مقابل كل دوالر 
أميركي يُس��تثمر ف��ي رأس المال البش��ري، 
يضاف نحو 11.39 دوالراً إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي.

وق��ال  العض��و المنتدب لمجموع��ة “كورن 
فيري هاي”، جورج كرم: تقوم بعض الدول 
باتخ��اذ إج��راءات اس��تباقية للتعامل بش��كل 
استراتيجي مع فجوات المواهب التي تلوح في 
األفق كجزء من خططها التنموية االقتصادية 
واالجتماعية بعيدة األمد. ووضعت اإلمارات 
اس��تراتيجية التعلي��م العالي الوطني��ة الجديدة 
وأنش��أت مجلس التعلي��م والموارد البش��رية 

فجوة في المواهب قد تهدد نمو األعمال

كشفت دراسة أعدتها شركة “كورن فيري” تحت عنوان “مستقبل العمل: أزمة المواهب المستقبلية”، أن 
فجوة الكفاءات المؤهلة والتي تشّكل تحدياً حالياً ستستمر في كبح النمو، وفي حال لم يتم التصدي لها، 
فقد تترك تأثيراً هائاًل على االقتصادات العالمية الرئيسية بحلول عام 2030، بما في ذلك خسارة إيرادات سنوية 
محتملة بقيمة 50.6 مليار دوالر في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأكثر من 206 مليارات دوالر في المملكة 

العربية السعودية.

قال  المدير العام لمنطقة الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا ل��دى “ك��ورن فيري”، 
جوناثان هولمز: “ستؤثر أزمة المواهب 
بش��كل كبير على نمو الش��ركات الفردية 
التنمي��ة  اس��تراتيجيات  إل��ى  باإلضاف��ة 
االقتصادية الوطنية الطموحة التي تهدف 
إل��ى تنويع وتنمية االقتص��ادات المحلية. 
وعلى القادة وصانع��ي القرارات في كل 
م��ن القطاعين العام والخاص االس��تعداد 
والتخطيط بشكل استباقي لمواءمة القوى 
العاملة المستقبلية لتتناسب مع احتياجات 

النمو في اقتصاد المستقبل”.

رأس مال بشري
وتقدم الدراسة توقعات حول حجم الفجوة 
بين العرض والطل��ب على المواهب في 
المستقبل في 20 من االقتصادات الكبرى 
عل��ى ثالث مراحل زمني��ة، هي: 2020 
و2025 و2030، وعب��ر ثالثة قطاعات 
تشمل الخدمات المالية وخدمات األعمال، 
والتكنولوجي��ا واإلع��الم واالتص��االت، 

والتصنيع.

وبالرغم من أن القادة العالميين يراهنون 
بش��كل كبير عل��ى التكنولوجيا باعتبارها 
محركاً أساس��ياً لتحقيق النمو المستقبلي، 
إال أنه��م يقلل��ون من أهمي��ة وقيمة رأس 

المال البشري.

وكش��فت الدراس��ة، أن اعتقاد القادة بأن 
رأس الم��ال الم��ادي س��وف يتفوق على 
رأس المال البش��ري في مس��تقبل العمل 
س��يؤدي إل��ى خس��ارة جانب مه��م بقيمة 
تريلي��ون دوالر، فق��د أثبت��ت األبح��اث 

الذي أطلق مؤخراً ش��راكة جديدة مع القطاع 
الخاص في الدولة بهدف تعزيز جهود تطوير 
المهارات المتقدمة للمس��تقبل، باإلضافة إلى 
إطالق مبادرات مث��ل  مبادرة مليون مبرمج 
عربي، مم��ا يعكس رؤية واضحة تهدف إلى 
التخطي��ط وتعزي��ز جاهزية الدولة لمس��تقبل 

العمل.

وأضاف: “تشكل دولة اإلمارات مثاالً للدول 
الت��ي وضعت اس��تراتيجية اس��تباقية متقدمة 
لبن��اء الق��وى العامل��ة المس��تقبلية بم��ا يلبي 
احتياجات وأه��داف التنويع االقتصادي على 
الم��دى البعيد واس��تراتيجية تنمية القطاعات. 
وبالتال��ي ف��إّن الدول��ة تتمت��ع بموق��ع متميز 
بالمقارن��ة مع االقتص��ادات العالمية األخرى 
الت��ي تواجه فجوات كبيرة ج��داً في المواهب 
وعدداً أكبر من الفرص االقتصادية الضائعة 

وغير المستغلة”.

جورج كرم جوناثان هولمز
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قضية عجز المواهب التي تهدد االقتصادات 
والقطاعات في أوروبا والش���رق األوسط 

وأفريقيا:

● قد تش��هد ألماني��ا أكبر عجز ف��ي منطقة 
أوروب��ا والش��رق األوس��ط وأفريقيا ويقدر 
حجم��ه بنحو 4.9 مليون عامل مع خس��ارة 
نح��و 629.89 ملي��ار دوالر م��ن العائدات 
السنوية بحلول عام 2030 إذا لم يتم التعامل 
م��ع نقص العمالة - أي ما يعادل 14 % من 

اقتصادها.

● تق��ع الس��وق المالي��ة في لن��دن ومكانتها 
المتمي��زة تح��ت تهديد خطير حي��ث تواجه 
المملك��ة المتح��دة نقص��اً بأكث��ر من نصف 
ملي��ون عامل في مج��ال الخدم��ات المالية 
وخدمات األعمال مما س��يؤدي إلى خسارة 
نح��و 89.98 ملي��ار دوالر م��ن العائ��دات 
السنوية بحلول عام 2030 - أي ما يعادل 7 

% من هذا القطاع.

● يع��د قط��اع الخدم��ات المالي��ة وخدمات 
األعمال األكثر تض��رًرا في منطقة أوروبا 
والش��رق األوسط وأفريقيا - حيث  سيخسر 
أكثر من 358.70 ملي��ار دوالر من الدخل 

السنوي بحلول عام 2030.

● قد يش��هد التق��دم التكنولوج��ي في جميع 
القطاع��ات تباطؤاً بس��بب النقص الحاد في 
األي��دي العاملة - يواجه قط��اع التكنولوجيا 
واإلع��الم واالتص��االت نقصاً يق��در بأكثر 

تهديدات كبيرة وفرص ضائعة
وم��ن المثير لالهتمام أن��ه لن يكون لدى أي 
دولة مش��اركة في الدراسة -باستثناء الهند- 
فائ��ض م��ن المواهب المدربة بش��كل كاٍف 

لتحقيق إمكاناتها االقتصادية الكاملة.

وعلى الصعيد العالمي، تكش���ف الدراس���ة 
ع���ن أزمة خطيرة محتملة مع وجود فجوة 
ضخم���ة وعدم تطابق واس���ع النطاق بين 
أع���داد القوى العامل���ة المتاحة ومتطلبات 

قطاع األعمال:

● تواجه الواليات المتحدة واليابان وفرنسا 
تهدي��د عل��ى  أكب��ر  وألماني��ا وأوس��تراليا 
الم��دى القري��ب حيث تص��ل تكلفة الفرص 
االقتصادية الضائعة إل��ى 1.876 تريليون 

دوالر أميركي بحلول عام 2020.

● يع��د النقص في الق��وى العاملة في قطاع 
الخدم��ات المالية وخدم��ات األعمال األكثر 
حدة مع توقعات بوص��ول حجم الفجوة إلى 
10.7 ملي��ون عامل عل��ى الصعيد العالمي 

بحلول 2030.

● ق��د يواج��ه التقدم التكنولوج��ي في جميع 
قطاع��ات االقتصاد العالم��ي تحديات كبيرة 
بس��بب النقص الحاد ف��ي العمال��ة العالمية 
والذي س��يبلغ 4.3 مليون عام��ل في قطاع 
التكنولوجيا واإلع��الم واالتصاالت بحلول 

عام 2030.

● يواج��ه قط��اع التصنيع أزم��ة عجز في 
المواه��ب عل��ى الصعيد العالم��ي قد تصل 
إلى 7.9 مليون عام��ل بحلول عام 2030، 
عل��ى الرغم من كونه القط��اع الوحيد الذي 
يتمتع بفائ��ض في الق��وى العاملة من ذوي 

المهارات العالية في عام 2020.

● الهن��د هي االقتصاد الوحيد في الدراس��ة 
الذي س��يحافظ عل��ى فائ��ض المواهب في 

عامي 2025 و2030.

وتنعكس ه���ذه األرقام العالمي���ة أيضاً في 

من 700 ألف عامل ويتوقع أن يخس��ر هذا 
القطاع عوائد س��نوية تبل��غ 103.25 مليار 

دوالر بحلول عام 2030.

● تواجه ألمانيا والمملكة المتحدة أعلى تكلفة 
للفرص��ة الضائعة ف��ي قط��اع التكنولوجيا 
واإلعالم واالتصاالت حيث ستخسر الدولتان 
30.70 ملي��ار دوالر  و27.70 مليار دوالر 
أميركي على التوالي من اإليرادات الس��نوية 

بحلول عام 2030.

● يواج��ه التصنيع أزمة نقص في المواهب 
في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
تق��در بأكثر م��ن 1.1 ملي��ون عامل بحلول 
ع��ام 2030 على الرغم م��ن وجود فائض 
في العم��ال من ذوي المه��ارات العالية في 

عام 2020.

● يواج��ه موقع ألمانيا الق��وي والمتميز في 
ف��ي مج��ال التصنيع خط��راً كبي��راً، حيث 
احتل��ت المرتبة األعلى ف��ي منطقة أوروبا 
والش��رق األوس��ط وأفريقيا والثانية ضمن 
األس��واق العشرين التي شملتها الدراسة من 
حي��ث حج��م الدخل غير المحق��ق في قطاع 
التصني��ع )77.93 مليار دوالر بحلول عام 

.)2030

يتاب��ع هولم��ز: تعتب��ر الموهب��ة المناس��بة 
الميزة التنافس��ية األهم بالنسبة ألي شركة، 
وتصبح ه��ذه الموهبة أكثر ن��درة يوماً بعد 
ي��وم. وتتنافس الش��ركات والدول في جميع 
أنحاء العالم بشدة للعثور على تلك المواهب 
في قاع��دة مواهب محدودة بش��كل متزايد. 
وتكش��ف دراس��تنا ع��دم وج��ود مه��ارات 
كافي��ة بالفع��ل حيث ق��د تواجه الش��ركات 
واالقتص��ادات بحل��ول ع��ام 2030 أزم��ة 

شديدة في توفر المواهب.

ويضي��ف: لمواجهة مثل ه��ذا النقص الحاد 
ف��ي الكف��اءات والمواهب المناس��بة، يجب 
تخطي��ط وبناء الق��وى العاملة وفه��م أعداد 
في المستقبل بشكل شامل.ونوعيات المواهب والكفاءات التي ستتوفر 

تتنافس

الشركات والدول

للعثور

على المواهب

في قاعدة

مواهب محدودة

بشكل متزايد
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محمد صالح
الحالة االس��تثنائية التي قدمها النجم المص��ري محمد صالح خالل 
موسمه مع ليفربول، جعلت قيمته ترتفع عالياً لتصل إلى 80 مليون 
يورو، ولكنها في الحقيقة قد تبلغ ضعف ه��ذا الرقم حال بيعه ألحد 
كبار أوروبا على غرار لاير مدريد. ويمثل ص��الح حالةً فريدة إذا 
ما قورن بالعبي المنتخب المصري ككل، حيث يش��كل وحده نسبة 
65 % من قيمة المنتخب، كما يتفوق على منتخبات بأكملها مشاركة 
في المونديال على غرار إيران )42 مليون يورو( وأوستراليا )46 

مليون يورو( وآيسلندا )68 مليون يورو(.

الجوائز
في هذه النس��خة م��ن الموندي��ال قرر االتح��اد الدولي لك��رة القدم 
“فيفا” رفع قيمة الجوائ��ز إلى  400 ملي��ون دوالر، بعد أن كانت 
ميزاني��ة البطولة الس��ابقة في البرازي��ل 358 ملي��ون دوالر، أي 
بزي��ادة 12 %. وس��يحصل كل منتخ��ب م��ن المنتخب��ات ال���32 
المش��اركة ف��ي دور المجموعات عل��ى مبل��غ 9.5 ماليين دوالر 
أميركي، منه��ا  1.5 ملي��ون دوالر نظي��ر اإلع��داد للبطولة، و8 
ماليين دوالر نظير المش��اركة في الدور األول. وفي الدور ال�16 
س��يحصل كل منتخب على 12 مليون دوالر، على أن يحصل كل 
منتخب يصل إلى الدور ربع النهائ��ي على 16 مليون دوالر. بينما 
سيخصص 24 مليون دوالر لصاحب المركز الثالث، و22 مليون 
دوالر لصاح��ب المركز الرابع، أما الوصيف س��يحصل على 28 

مليون دوالر، في حين سينال البطل 38 مليون دوالر.
تجدر اإلش��ارة إلى أن موقع “ترانس��فير ماركت” يعطي تقديراته 
الالعبين مؤخراً.لقيم��ة الالعبين بعي��داً عن طفرة األس��عار التي ش��هدتها أس��واق 

مونديال روسيا: 10 مليارات يورو قيمة المنتخبات

المنتخبات
وفقاً لموقع “ترانس��فير ماركت” تبل��غ قيمة المنتخبات المش��اركة 
ف��ي المونديال قرابة 10 ملي��ارات يورو، يعود نصيب األس��د منها 
لصالح المنتخب الفرنس��ي الذي تقدر قيمته ب�حوال��ى مليار يورو. 
وفي المركز الثاني حَل المنتخب االسباني بقيمة تقدر ب�990 مليون 
يورو، ث��م البرازيل ب�904 ماليي��ن يورو، ثم ألماني��ا بحوالى 900 
مليون يورو، وإنكلترا ب���720 مليون يورو، وبلجي��كا 700 مليون 

يورو، ثم األرجنتين ب�694 مليوناً.

الرباعي العربي
على الصعيد العربي المش��ارك في المونديال، بلغت قيمة المنتخب 
المص��ري 124 ملي��ون ي��ورو، بينما ق��در الموقع قيم��ة المنتخب 
المغربي بحوالى 119 مليون يورو، أما المنتخب التونس��ي فقدرت 
قيمته ب�50 مليون يورو، في حين احتل المنتخب السعودي المركز 

قبل األخير على القائمة بقرابة 19 مليون يورو.

الالعبون
على عرش الالعبين، تربع النجم االرجنتيني ليونيل ميسي مناصفةً 
مع البرازيلي نيم��ار، حيث قدرت قيم��ة كٍل منهما ب���180 مليون 
يورو. وفي المركز الثاني جاء النجم البرتغالي كريس��تيانو رونالدو 
ومعه اإلنكليزي هاري كين والفرنس��ي كيليان مبابي ب�120 مليون 
يورو. بعدهم كان البلجيك��ي كيفين دي بروين بقيم��ة 110 ماليين 
يورو، ثم البرازيلي فيليب كوتينيو 100 مليون يورو باالشتراك مع 
الفرنس��ي أنطوان غرينزمان واألرجنتيني باول��و ديباال والبلجيكي 
إيدين هازارد. ثم حل الفرنس��ي بول بوغبا في المركز الرابع ومعه 

ليفاندوفيسكي ب�90 مليون يورو.

ال عجــب فــي أن يكــون 
مونديـال روســـيـا حدثــًا 
استثنائيا بامتياز، ليس على 
الصعيـد الفنـي وحســب، 
المالي  الصعيدين  على  وإنما 

واالقتصادي أيضاً.
كيف ال، وفيــه نجـوم مـن 
أمثال ميسي ونيمار ورونالدو، 
فـي  قيمـًة  الالعبين  أعلـى 
العالم. وتشير التقديرات في 
هـذا  الصــدد إلـى أن هـذه 
النسخة من الحدث الكروي 
ستضم أغلى المنتخبات في 

تاريخ كؤوس العالم.



71

مرايا

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2018

المغرب ... سورية
في المقابل، ش��ارك فيلمان آخران في ثان��ي تظاهرات “كان” م��ن حيث األهمية، 
والتي تس��مى “نظرة ما”. أولها، حمل توقيع المغربية مريم بن مبارك، عن فيلمها 
“صوفيا”، والذي حصد جائزة أفضل سيناريو في “نظرة ما”، إذ تطرح فيه قصة 
طفل غير ش��رعي لفتاة عش��رينية، معالجة قضي��ة األمهات الصغي��رات، اللواتي 
يحملن جراء عالقات خارج الزواج. حاملة نفس��اً نس��ائياً قوياً عن الرياء السياسي 
واالجتماعي، في مجتمع يجرم في��ه القانون إقامة عالقات جنس��ية خارج الزواج، 

فيما تزدهر فيه السياحة الجنسية.
وجاء ثاني األف��الم العربية المش��اركة في “نظرة م��ا”، موقعا من الس��ورية غايا 
جيجي، عن فيلمها “قماش��تي المفضلة”، والذي تدور حوادثه ح��ول بداية الحرب 
الس��ورية، لتكون جيجي ثالث س��ورية تصل إلى “كان” بعد محمد ملص، وأسامة 

محمد.
السعفة ... والجائزة الكبرى

السعفة الذهبية في “كان”، جاءت من نصيب المخرج الياباني هريكازو كوري إيدا، 
عن فيلم��ه الياباني Shoplifters، فيم��ا ذهبت الجائزة الكب��رى للمخرج األميركي 
س��بايك لي، عن فيلمه BlackKlansman، بينما ُحصدت جائزة أفضل س��يناريو 
ب�“المناصفة” بين اإليطالية أليس روراش��ر عن فيلمها Happy as Lazzaro، مع 
اإليراني جعفر بناهي عن فيلمه Three Face. إضافة إلى أن “كان” في نس��خته 
ال�71، ش��هد اس��تحداث جائزة اس��تثنائية -لتكون األولى في تاري��خ المهرجان- إذ 
حملت أيضاً اسم السعفة، ومنحت للمخرج الفرنس��ي جان لوك غودار “لما واجهه 
التحكيم، النجمة األوسترالية كايت بالنشيت.من تحديات طوال مسيرته الس��ينمائية العالمية الحافلة” حس��بما قالت رئيسة لجنة 

كان: جائزة التحكيم للبنان والسعفة الذهبية لليابان

لبنان ... كفرناحوم
صاحب��ة الزغ��رودة ... المخرجة اللبناني��ة نادين 
لبك��ي، بعدم��ا حص��دت ثال��ث أه��م جائ��زة في 
المهرجان “جائ��زة لجنة التحكي��م”، عالوة على 
كونها أول عربية ف��ي تاريخ “كان” ترش��ح لنيل 
السعفة الذهبية منذ انطالقة المهرجان في 1946، 
إضافة إلى أنه أول فيلم يحصد الجائزة بممثلين من 

الناس العاديين، الذين ال خبرة مسبقة لهم بالفن. 
“كفرناحوم” ... هو اسم الفيلم الذي حصد الجائزة 
العالمي��ة، بعد ترش��حه لني��ل الس��عفة الذهبية من 
ضمن 21 فيلم��اً عالمياً رش��حوا للجائزة، ودموع 
فرح لبك��ي وزغرودتها نتاج جه��د باكورة أعمال 
س��يدة “س��كر بنات”، التي اختارت له اسم مدينة 
فلسطينية ضاربة جذورها في عمق التاريخ، حيث 
تناولت فيه قضي��ة طفل يرفع دع��وى ضد ذويه، 
متس��ائالً من قال لهما أن��ه يريد المج��يء إلى هذه 

الدنيا.
اس��تهلت لبكي تتويجها بالجائزة عب��ر كلمتها من 
على منصة “كان” بعد إطالق صرختها الش��رقية 
بالقول: الس��ينما، ليس��ت فقط للترفي��ه وللحلم، بل 
للمس��اعدة والتفكي��ر بالطفول��ة المهمش��ة، فإبقاء 
الطفولة المهمشة ... سبب الشر الذي يسود العالم. 
أنا س��عيدة وفخورة باختيار فيلمي ال��ذي كتبته مع 
جهاد حجيلي، وميشال كس��رواني، ومشاركة من 

جورج خباز، ومن منتج الشريط خالد مزنر.
مصر ... يوم الدين

كما نافس عربي آخر على جائزة السعفة الذهبية، 
وعل��ى جائ��زة الكامي��را، إال أن��ه حص��د جائزة 
“فرانس��وا ش��اليه”، وه��ي الجائ��زة الت��ي تكافئ 
األعمال السينمائية األكثر اهتماما بالقيم اإلنسانية 
في مختل��ف تظاه��رات “كان”. حمل الفيلم اس��م 
“يوم الدي��ن” وتوقيع المخرج المص��ري أبو بكر 
ش��وقي، الذي رس��م فيه بورتريها إنس��انياً مؤثراً 
لش��خصيتين مهمشتين من س��كان العشوائيات في 
مصر )كه��ل تربى في دي��ر للمصابي��ن بالجذام، 

وطفل نشأ في ملجأ لأليتام(.

علت األصوات بالزغاريد للمرة األولى عبر تاريخ السجادة الحمراء، في ثاني أهم تظاهرة سينمائية عالمية بعد األوسكار.
المكان ... الجزيرة الالزوردية “كان” جنوب فرنسا. الزمان ... آخر أيام مهرجان كان السينمائي العالمي بدورته الـ71 
بين (8 - 19 أيار/مايو 2018)، برئاسة بيار لسكور، وإدارة فنية من تييري فريمو، ومئات من نجوم الشاشة العمالقة 

حول العالم، وحضور إعالمي من نحو 3000 صحافي وناقد، وما يزيد عن 2500 مصور فوتوغرافي.
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أوميغا توسع قائمة سفرائها
انضم��ام  “أوميغ��ا”  أعلن��ت 
“بيت��ر  اإلبح��ار  أس��طورتي 
بيرلن��غ” و“بلي��ر ت��وك” إلى 

قائمة سفرائها من المشاهير.
يُعتب��ر بيت��ر وبلير م��ن أكثر 
البّح��ارة الش��باب نجاح��اً في 
العال��م، حي��ث ف��ازا ببطول��ة 
كأس أمي��ركا الش��هير. وف��ي 
عام 2013 حص��د كل منهما 
عل��ى كأس ري��د بُل للش��باب 

األميركي.

تشابلن الوجه الجديد لـ“سانت أونوريه”
تعززت مؤخ���راً، العالق��ات 
بي���ن “س�����ان�ت أونوري���ه” 
الت��ي  تش����اب�ل�ن”،  و“كي��را 
أصبحت اآلن س��فيرة العالمة 
الجديدة لساعات الدار النسائية 

األنيقة.
وتق��ول كيرا عن هذا التعاون: 
أنا س��عيدة جداً كوني س��فيرة 
لمث��ل ه��ذه العالم��ة المميزة 
والجميل��ة. وتتميز بأنها تمتلك 

ساعات جميلة عالية الجودة.

كرونوغراف “ميموري”
والمط��رب  الممث��ل  ارت��دى 
األميرك��ي “روب��رت دافي” 
س�����اع��ة “كرون�وغ����راف 
ميم��وري” األنيق��ة م��ن دار 
“لوي��س  الفاخ��رة  الس��اعات 
مواني��ه”. اش����تهر “داف��ي” 
الصل����ب  الرج���ل  ب��أدوار 
ومواهب��ه المتعددة، كما يمتلك 
معاييره الخاصة باألناقة، وهو 
السبب الرئيسي الختيار ساعة 

“ميموري” التي فازت بجائزة “جود ديزاين” الدولية.

Oris بيغ كراون بوينتر ديت” من“
كش��فت دار الساعات السويسرية 
أوري��س - Oris، ع��ن اص��دار 
دي��ت”  بوينت��ر  ك��راون  “بي��غ 
األيقون��ي، وه��و تصمي��م مميز 
يرمز إلى التاريخ الطويل لشركة 

الساعات السويسرية المستقلة.
وترس��خ الس��اعة تراث صناعة 
الس��اعات الغني لشركة أوريس، 
تع���د أيض��اً س�����اع�ة معاص�رة 
مصممة لتجذب الرج�ال والنس�اء 

األنيقين.

 TAG Heuer حملة ساعة
أطلقت ش����ركة 
 TAGHeuer
ح�م�ل�ت�ه���������ا 
ئ�ي�������ة  ع�ا ل�د ا
ة  ي�������د ل��ج��د ا
تق�وده����ا  الت�ي 
ل�ن�ج���م��������ة  ا

Cara Delevingne، حيث تظهر Cara ُمفعمه بالثقة، ُمتس�لح�ة 
بنظرات حادة، وهي تعطي ظهرها لألسد.

وهذا المش��هد الفريد والذي تم إبداعه من دون أي مؤثرات خاصة، 
يخطف األنظار، تماماً مثل صانع الساعات السويسرية.

ساعة كونستليشن الثواني الدقيقة
تأتي هذه الساعة المتميزة 
والت��ي تتطلقه��ا س��يندي 
كروف��ورد وابتنه��ا كاي��ا 
م��ن  مصنوع��ة  بعلب��ة 
الستينلس ستيل أو الذهب 
األصفر عي��ار 18 قيراط 
م��ع علب��ة قط��ر 27 ملم 
مرصع��ة باأللماس حول 
القرص. وتعتمد الساعات 

تصميم “المخالب” المميز لساعات كونستليشن، كما تقدم مينا أبيض 
لؤلؤي أو مينا مصنوع من عرق اللؤلؤ.
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إصدار “تازيو نوفوالري”
قامت دار الس��اعات السويسرية 
“إبره��ارد أن��د كو” وبمناس��بة 
يوم األب، بإهداء إصدار تازيو 

نوفوالري.
ويحم��ل اإلص��دار الفريد نفس 
س��باق  بط��ل  ويك��رم  االس��م 
السيارات “نوفوالري”. ويُجسد 
الش��خصية  األني��ق،  اإلص��دار 
الرياضي��ة الناجح��ة م��ن خالل 
ساعة تجمع بين روعة التصميم 

والكفاءة العالية.

“أوليس ناردين” في مهرجان كان
تعاون���ت “أولي����س ناردي��ن” 
الس���ينمائ�ي،  كان  ومهرج���ان 
إلش���عال ش��رارة جديدة قوامها 
الف��ن والجم��ال والتمي���ز م���ن 
خ��الل التحالف الفن��ي المميز، 
خاصة وأن صناعة الس���اع�ات 
وصناعة األفالم يجمعهما الكثير 
من القواس��م المشتركة، وتجتمع 
العديد م��ن المكون��ات والتفكير 
اإلبداعي معاً إلنش���اء عمل فني 

مثالي.

“روجيه دوبوي” باللون األخضر
تألقت دار الساعات السويسرية 
“روجيه دوبوي” بإصدار ساعة 
أكسكاليبور أفنتادور أس باللون 
لتُجسد مع الشريَكين  األخضر، 
بيريلل��ي والمبورغنين��ي ق��وة 
التصمي��م والكف��اءة العالية. لقد 
أدّت األمور الالفتة، التي تحدث 
عندما يلتقي مهندس��ون سبّاقون 
مميّزي��ن،  س��اعات  بصانع��ي 
إل��ى تكوي��ن عالق��ات ُمفعم��ة 

باألدرينالين.

أوديمار بيغيه رويال أوك أوفشور دايَفر
تُق��دّم “أوديمار بيغه” تش��كيلةً 
لونية في منطقة الشرق األوسط 
“رويال أوك أوفش��ور دايفَر”، 

ستتوفر خالل األشهر القادمة.
األل��وان م�ن  وس����تتنوع ه�ذه 
الم�داري،  الفي���روزي  الل���ون 
والبيج، إلى الخاكي بش��خصيته 

المتفردة.
وتتمت��ع ه��ذه األل��وان الجديدة 
بطاب��عٍ مبهج، وتصمي��م متميّز 

ليتم ارتداؤها طوال السنة.

... وتطلق ساعاتها الرجالية
ط��ل��ق������ت  أ
“س���يتيزن”، 
ت  ع��ا س������ا
رجالية تتمت�ع 
ق������ة  ن�ا أل ب�ا
ة  ء لكف������ا ا و
العالية، تق�اوم 

الس�����اع��ات الجديدة تس��رب المياه حتى عم��ق 100 متر، وهي 
ساعات مصنعة للرجال عشاق اإلثارة والحركة، ومجهزة ألنشطة 
الهواء الطلق بأس��لوبها الخاص. وتأتي الساعات بأحزمة النايلون 

بنبرات أرضية لألخضر والكاكي.

“سيتيزن” اليابانية تحتفل بيوم األب
ت  ه������������د أ
دار الس����اعات 
العريقة  اليابانية 
 ” ن س�����يتيز “
محبي الس�اعات 
واإلص���دارات 
األنيقة، ساعات 

خاصة بمناس��بة يوم األب، حيث تأتي ساعة AR1130-81H في 
علبة وحزام من الفوالذ المقاوم للصدأ وميناء أسود.

وتأتي ساعة AR1133-15A بعلبة بطالء الذهب وحزام من جلد 
الجاموس.
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مزاد للممثلة أودري هيبورن
افتتحت دار مزادات “كريستيز” 
م��زاداً عبر اإلنترنت لبيع جزء 
م��ن مجموع��ة م��ن المقتنيات 
للمثلة  الت��ي تع��ود  الش��خصية 
البريطاني��ة الش���ه�ي�رة أودري 

هيبورن.
الم��زاد 212 قطع����ة  ويض��م 
للبي��ع، حيث يش��ّكل اس��تمراراً 
في االحتفاء به��ذه الممثلة ذات 
الشهرة الواسعة في عالم السينما 

والمسرح.

فنادق أوتوغراف كوليكشن
فن��ادق  ضم��ت 
أوت�وغ�����راف 
ك�وليكش�������ن، 
5 عق��ارات من 
عالمة “أفريكان 
ب�راي����د” إل���ى 
م�ح�ف�ظ�ت�ه�����ا 
ل�م�ي�������ة  ل�ع�ا ا

المتنوعة من أكثر من 135 فندق متميز بالرؤية والتصميم. وتتنوع 
خي��ارات العقارات هذه بين المن��ازل الحضرية العصرية والبيوت 

الريفية، ويوفر كل منها للمسافرين باقة رائعة من المغامرات.

تجربة تنقل جديدة

كش��ف منتجع س��انت ريجي��س المالدي��ف فومولي ع��ن دراجات 
“بريوريتي” الهوائية الساحلية الجديدة والفاخرة، والتي تمثل تجربة 
جدي��دة للنزالء خ��الل إقامتهم في المنتجع، فق��د صممت على نمط 
الدراجات الكالسيكية مع مواصفات خاصة تتكيف مع التربة ورمال 

الشاطئ وتضمن أعلى مستويات الراحة والسهولة أثناء التجول.

كبسوالت إسبرسو من ستاربكس
أع�ل���ن������ت 
س��تاربك��س 
ع��ن إط��الق 
كبس�����والت 
اإلس�برس����و 
الت��ي يمك��ن 

تحضيرها باس��تخدام أجهزة نسبرس��و لتحضير القه��وة، بالتزامن 
مع خططها لتوس��يع حضورها في قطاع القهوة المنزلية في منطقة 
الش��رق األوسط وشمال أفريقيا. ويتم تحضير كبسوالت االسبرسو 
من س��تاربكس باس��تخدام أجود أنواع القه��وة المحمصة خصيصاً 

ليستمتع الزبائن بطعم القهوة المميز في منازلهم.

نوم هنيء في منتجع فاخر
يصعب أحياناً 
إلى  الوصول 
ذروة ال�ن����وم 
مع  العمي����ق 
ث�ي����رات  لتأ ا
لن�اج�م�������ة  ا
ع��ن أجهزتن�ا 
ال�ج��وال������ة 

والتع��ب اليومي ومتطلّب��ات الحياة االجتماعية. وبن��اًء على تحليل 
أنماط النوم، ابتكر منتجع سيكس سينسيز مبادرة “النوم مع سيكس 

سينسيز”. فأصبح المنتجع الوجهة المثالية في مجال العافية.

دراجة من الذهب
دي��ور  دار  تع�اون����ت 
وBogarde الع�الم��ة 
الف�رنس�ية المتخصص�ة 
ف���ي صن��ع ال�دراجات 
إلص��دار دراج��ة ثانية 

حصرية.
وس��يتم وضع شعار عالمة 

Dior على الدراجات المح�دودة 
المصممة من الذهب الفاخر، وس��وف 

يظهر االس��م على الفرام�ل وعلى إط�ار الدراج�ة الخارج�ي.
يذكر أن اإلصدار مح�دود بمئ�ة قطع�ة.
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ن التكافلي بتاريخ 14 أيار/مايو  كة العقيلة للتأم�ي تم عقد اجتماع الهيئة العامة الغ�ي عادية ل�رش
ن  ي رئيس مجلس االدارة وبحضور ممثل�ي ي فندق الداما روز برئاسة الدكتور بديع الدرو�ب

2018 �ن
اف  �رش عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة االوراق و االأسواق المالية وهيئة االإ

ن وسوق دمشق للأوراق المالية. عل التأم�ي

دارة ومدقق الحسابات  كة وتقريري مجلس االإ وقد تم خلل االجتماع مناقشة  أوضاع ال�رش
ي 31 / 12 / 2017 والمصادق عليها وخطة العمل لعام 2018.

الختامية المالية المنتهية �ن

كة بمقدار 400.000.000 ل.س   اح برفع رأس مال ال�رش كما تم خلل االجتماع تقديم اق�رت
ليصبح رأس مالها 2.400.000.000 ل.س عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية.
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والكيماويات العضوية مثل ثنائي الفينيل المعامل بالكلور المتعددة، 
والهيدروكربون العطري متعدد الحلقات، أو األدوية مثل المضادات 
الحيوية ومس��ببات اضطراب الغدد الصماء، تش��كل مخاطر كبيرة 

على صحة اإلنسان.
سبب التلوث

يرجع التقرير الس��بب الرئيس��ي ف��ي تل��وث التربة إلى األنش��طة 
البش��رية، كالتعدي��ن والصه��ر والتصني��ع، والنفاي��ات المنزلي��ة 
والحيواني��ة والبلدي��ة، والمبيدات الحش��رية والعش��بية واألس��مدة 
المستخدمة في الزراعة، والمنتجات المش��تقة من البترول التي يتم 
إطالقها أو توزيعها في البيئ��ة، واألدخنة الناتجة ع��ن النقل. وتثير 
مشكلة ما يسمى ب�“الملوثات الناشئة” المزيد من القلق، وتشمل هذه 
الملوثات األدوية ومس��ببات اضط��راب الغدد الصم��اء والملوثات 
البيولوجي��ة والهرموني��ة و“النفاي��ات اإللكترونية” م��ن األجهزة 
اإللكترونية القديم��ة والمواد البالس��تيكية التي تس��تخدم في الوقت 
الحاضر في كل نشاط بشري تقريباً. وياُلحظ عدم وجود أي بيانات 
علمية تقريباً توضح مصير المواد البالس��تيكية في التربة، في حين 
بدالً من إعادة تدويرها.أن غالبية النفايات اإللكترونية يتم التخلص منها في مكبات النفايات 

تلوث التربة خطر عالمي ومكافحته أولوية

وجاء ف��ي تقرير “تل��وث الترب��ة: الواق��ع المخف��ي”، أن التصنيع 
والحروب والتعدين وتكثيف الزراعة تس��ببت في تلوث التربة، كما 
أن نمو المدن أدى الى اس��تخدام التربة كحوض للكميات المتعاظمة 
من مخلفات المدن. وفي هذا اإلط��ار، قالت نائب المدير العام للفاو، 
ماريا هيلين س��يميدو، إن تلوث التربة يؤثر على الطعام الذي نأكله 
والهواء الذي نتنفس��ه وعلى صحة أنظمتنا اإليكولوجية. وإن قدرة 
التربة على التعامل مع التلوث محدودة، ويجب أن يكون منع تلوث 

التربة أولوية عالمية قصوى.
مساحات شاسعة

يعاني في أوس��تراليا ما يقرب من 80 ألف موق��ع من تلوث التربة، 
وفي الصي��ن يق��در أن 16 % م��ن تربته��ا - و19 % م��ن تربتها 
الزراعية ملوثت��ان. وهناك تقريب��اً 3 ماليين موق��ع ملوث محتمل 
في المنطقة االقتصادي��ة األوروبية وغرب البلق��ان. وفي الواليات 
المتحدة يظهر 1300 موقع على قائمة صندوق األولويات الوطنية 
للمواقع الملوث��ة. وي��رى التقرير أن أرق��ام كهذه تس��اعدنا في فهم 
أنواع األخطار التي يمثله��ا التلوث على الترب��ة، إال أنها ال تعكس 
الحجم الكامل لتلوث التربة في العالم، وتبرز عدم كفاية المعلومات 
المتوافرة واالختالف��ات في تس��جيل المواقع الملوثة ف��ي المناطق 

الجغرافية المختلفة.
خطٌر على الغذاء والصحة

وفق��اً للتقري��ر، فإن��ه ف��ي أغل��ب األحي��ان ال يمك��ن رؤي��ة تلوث 
الترب��ة أو تقييم��ه في ش��كل مباش��ر، ما يجع��ل منه خط��راً مخفياً 
له عواق��ب خطيرة، حي��ث يؤث��ر على األم��ن الغذائي م��ن خالل 
إعاقة عملية التمثيل الغذائ��ي في النباتات وبالتال��ي تخفيض غالل 
المحاصي��ل، ويجعله��ا غير آمن��ة لالس��تهالك، كم��ا أن الملوثات 
تضر مباش��رة بالكائن��ات الحي��ة التي تعيش ف��ي الترب��ة وتجعلها 
أكثر خصوب��ة. وبالطبع ف��إن الترب��ة الملوثة التي تحم��ل عناصر 
خطيرة )مثل الزرنيخ والرصاص والكادميوم على س��بيل المثال(، 

يشـكل تلـوث التربـة تهديـداً 
مقلقاً لإلنتـاج الزراعي وسـالمة 
الغذاء وصحـة اإلنسـان، إال أننا 
حجم  عن  الكثير  نعــرف  ال 
هذا التهديد وخطورته، هذا ما 
لمنظمة  جديد  تقرير  منه  حذر 
المتحدة  األغذية والزراعة لألمم 
(الفاو) ُنشـر في افتتاح الندوة 

العالمية حول تلوث التربة.
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الشراب األكثر فائدة لإلنساناالمارات تنضم إلى ميثاق الفضاء

وقعت اإلم��ارات المتحدة ممثلة بوكالة اإلم��ارات للفضاء رسمياً 
عل��ى “الميثاق الدولي للفضاء والك��وارث”، لتصبح بذلك العضو 
ال���17 عالمي��اً وأول دولة عربي��ة وإسالمية تنال ه��ذه العضوية 
المرموقة بعد فوزها بالتصويت ضمن االجتماع الدوري ألعضاء 

الميثاق الذي عقد في مدينة درمستادت األلمانية.
يذك��ر أن الميثاق دخل حيّ��ز التنفيذ دولياً بش��كل رسمي في األول 
من نوفمبر/تش��رين الثاني 2000، ويه��دف إلى توفير نظام موحد 
للحص��ول على البيانات الفضائية وتقديمها إل��ى الدول التي تأثرت 
بالكوارث على اختالفها من خالل جهة معتمدة ومصرح لها بذلك.

توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن أفضل المشروبات فائدة لإلنسان 
هي أوراق أشجار القهوة المغلية.

وتفي��د ديلي ميل، ب��أن العلماء درسوا وحلل��وا أوراق 23 نوعاً من 
أوراق أشج��ار القه��وة، واكتش��فوا في سب��ع منها تركي��زاً مرتفعاً 
للمرك��ب الكيميائ��ي مانغيفيري��ن، الذي يجعل ش��اي أوراق القهوة 
مشروباً ذا فائدة كبيرة للجسم. وبعد التحقق من خصائصه، اتضح أن 
تأثيره اإليجابي يفوق تأثير المشروبات األخرى. فهو يزيل اإلرهاق 
ويعيد عمل الدماغ إلى طبيعته، كما يخفض تطور مرض السكري 

وأمراض القلب واألوعية الدموية.

الروبوتات الهجينة قادمةقمر المشتري يصدر ماًء سائاًل

اشتبه الباحثون ألكثر من عقدين في وجود مياه سائلة تحت القشرة 
الجليدية ألوروبا، وهو أحد أقمار المشتري.

وأكدت دراسة جديدة نش��رت في مجلة نيتش��ر آسترونومي صحة 
ذل��ك، ووجدت شيئاً جديداً ورائعاً أيض��اً، وهو أن الماء يندفع من 

قشرة القمر على صورة أعمدة كبيرة وجميلة.
ويعد الماء السائل من أهم ما تبحث عنه وكالة ناسا لتقرر استكشاف 
جرم كوني محدد، ألن الماء من ضروريات الحياة، والعثور على 
كائن��ات حية على كواكب أخرى هو الس��بب الرئي��س في اهتمام 

البشر بالفضاء.

نج��ح علماء يابانيون في دمج ألي��اف العضالت مع هيكل عظمي 
روبوتي، في مسعى إلعداد روبوت بشري هجين.

وعل��ى الرغ��م م��ن أن المحاوالت الس��ابقة كانت قصي��رة األجل 
وعرضة للفشل، إال أن الدراسة الحديثة اتخذت نهجاً مختلفاً، حيث 
نم��ت العض��الت من نقط��ة الصفر، بدالً من أخ��ذ عضالت نمت 

داخل حيوان.
ويمكن أن يمهد هذا االكتشاف الطريق أمام ظهور سايبورغ )كائن 
يتك��ون من مزيج م��ن مكونات عضوية ومواد بي��و - ميكاترونية 

فائقة(.
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“كاسبرسكي الب” ... إلى سويسراسوري يخترع تطبيق “بكاليس”
الس��وري  المخت��رع  أطل��ق 
بك��ور قط��ان، تطبيق��اً جديداً 
باسم “بكالي��س”، يتيح خدمة 
عب��ر  والمحادث��ة  الدردش��ة 
الص��وت والص��ورة، ويعمل 
بمي��زات عالي��ة الج��ودة من 

حيث الوضوح والسرعة.
وأوض��ح قط��ان، أن التطبيق 
المذك��ورة  الخدم��ات  يوف��ر 

مجان��اً، ويتمت��ع بمقدرته على نقل الملفات والتس��جيل في “الفيس 
ب��وك” وإضافة األصدق��اء تلقائياً، كما يمك��ن تحميله على أجهزة 
اآلندرويد عبر “غوغل بالي”، وقريباً على اآليفون، عالوة على 

كونه يعمل ب� 30 لغة.
يش��ار إلى أن بكور قطان الس��وري األص��ل، والمولود في مدينة 
حل��ب، يحم��ل الجنس��ية الفرنس��ية، وق��د شغ��ل منص��ب رئيس 
المخترعي��ن في مدينة نانس��ي لم��دة ست سنوات. كم��ا انه يمتلك 
العديد من االختراعات المس��جلة دولياً، وهو أيضاً حائز على عدد 

من الجوائز الدولية.

تعمل شبكة “كاسبرسكي الب” على تهيئة بنيتها التحتية لنقل عدد 
م��ن عملياتها األساسية من روسيا إلى سويس��را، ضمن مبادرتها 
للش��فافية العالمية، ويش��مل ذلك تخزين بيانات العمالء ومعالجتها 
لمعظم المناطق، إضافة إلى تجميع البرمجيات، بما فيها التحديثات 

المتعلقة بالتهديدات المكتشفة.
ومن المنتظر أن تُنشئ الشبكة في نهاية عام 2019، مركز بيانات في 
زيورخ تقوم فيه بتخزين المعلومات ومعالجتها لجميع المستخدمين 
في أوروبا وأميركا الشمالية وسنغافورة وأوستراليا واليابان وكوريا 

الجنوبية، وبلدان أخرى تُضاف الحقاً إلى القائمة.

MS Office خاصية الدفع اإللكتروني من إنستغرامازدياد الهجمات على
ت  ج�����د و
البرمجيات 
لخبيث�����ة  ا
المعروف��ة 
س�������م  ب��ا
برمجي��ات 
االستغالل 
 Exploits
له��ا  مكان�اً 

على قائمة المشكالت اإللكترونية في الربع األول من عام 2018، 
إذ ارتف��ع عدد المس��تخدمين الذي��ن تعرضوا لهجم��ات من خالل 
مس��تندات Office خبيث��ة بأكثر م��ن أربع مرات مقارن��ةً بالربع 

األول منعام  2017.
وف��ي غض�ون ثالث���ة أش���ه�ر فق����ط، نمت حصة ه��ذه الملفات 
إل��ى ما يق��رب من 50 %، ما يمثل ضع��ف متوسط عدد عمليات 
االس����ت�غ���الل الت��ي اس���تهدف���ت ف����ي الع���ام 2017 نظ���ام 
االوفي������س، وذلك وف��ق نتائج ضّمه���ا تقري�ر أعدت����ه ش��ركة 

كاسبرسكي الب.

ب��دأ موق���ع 
لتواص����ل  ا
االجتماع��ي 
إنس���ت�غ�رام 
تش������غ�ي�ل 
صي�����ة  خ�ا
جدي��دة تتيح 
للمستخدمين 
م  اس��ت�خ��دا

بطاق����ات االئتم����ان أو االقت����راض الخاص���ة به���م لس�����داد 
التزاماته��م المالية عبر اإلنترن����ت، من دون الحاجة إلى الخروج 
م��ن الموقع أو التطبيق والدخ��ول إلى مواقع الس���داد اإللكتروني 

المتخصصة.
وذك��ر موقع “س��ي نت دوت كوم” المتخص��ص في موضوعات 
التكنولوجيا، أن مستخدمي “إنستغرام” يمكنهم كجزء من الخاصية 
الجديدة، تس��جيل بطاقة االئتمان أو االقتراض الخاصة بهم ضمن 
بياناته��م الش��خصية م��ع استخدام رقم س��ري لتأمي��ن استخدامها 

وحمايتها من القرصنة.
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تطبيق دردشة جديد من “ياهو”“هاري بوتر” في متاجر التطبيقات

أعلن��ت “جام سيت��ي”، وهي شركة استوديوه��ات إلنتاج األلعاب 
على الهاتف الجوال مقرها لوس أنجلوس، عن توفّر لعبة “هاري 
بوت��ر: لغ��ز هوغوارتس” للتنزي��ل من متج��ري التطبيقات “آب 

ستور” و“غوغل بالي”.
وتُعتب��ر اللعب��ة الجدي���دة، والتي ت��م تطويره��ا من قب��ل ش��ركة 
“ج��ام س��يت��ي” بالش�����راكة م��ع “وورن��ر ب��رذرز للتس����لية 
التفاعلي��ة”، أول لعب��ة خاص��ة بالهوات����ف الجوال��ة، الت��ي تتيح 
لالعبي��ن ابتكار شخصيات خاصة بهم واختب��ار الحياة كطلبة في 

مدرسة “هوغوارتس”.

أطلق��ت “ياه����و” تطبيق�اً جدي��داً للدردش����ة الجماعي��ة يع��رف 
ب�Squirrel، وتحاول الش����ركة التي أصبحت حالي�اً ج��زءاً من 
Verizon، البقاء داخل السوق ومنافسة الشركات التقنية العمالقة 
مث��ل “غوغ��ل” و“مايكروسوف��ت” و“فيس��بوك”، وذل��ك بعدما 
تعرض��ت للكثير من الصدم��ات، إضافة إل��ى االختراقات وعدم 
قدرتها على تأمي��ن بيانات عمالئها. ويتيح التطبيق للمس��تخدمين 
تنظيم المجموعات والدردشات بالطريقة التي يريدها المس��تخدم، 
كما يمكن مش��اركة الملفات المختلفة، مع إمكانية إنشاء ردود فعل 

مخصصة وإشارات لألشخاص وغرف سرية.

Google Maps غوغل” تطلق نظام إنترنت األشياءالواقع المعزز يصل إلى“

عرض���ت Google ضم���ن فعالي�ات مؤتمره���ا I/O المي��زات 
الجدي��دة المنتظ��رة ف��ي Google Maps، بما ف��ي ذلك عرض 
الشارع بالواقع المعزز للمساعدة على اتباع التوجيهات في الوقت 
الحقيق��ي، إلى جان��ب توصيات مخصصة الكتش��اف األماكن في 
المنطق��ة، حيث تتجمع ميزات الواقع المع��زز الجديدة بين بيانات 
التج��وال االفتراض��ي والخرائط الحالي��ة مع ما تنقل��ه في الوقت 
الفعل��ي من خالل كامي��را الهات�ف لتواكب اتجاه�ات المش���ي في 
العال��م الحقيقي وتس��اعدك عل��ى معرفة الوجهة الت��ي تحتاج إلى 

الوصول إليها.

أطلق��ت “غوغل” اإلصدار النهائي األول لنظام تش��غيل األجهزة 
الذكي��ة المتصل��ة باإلنترن��ت والمعروف��ة باسم إنترن��ت األشياء 
 ”Android Things OS 1.0“ وال��ذي يحم��ل اس��م ”IOT“

ليتمكن جميع المطورين والشركات من استخدامه.
يش����ار إل��ى ان نظ���ام “Android Things” يع���د نس������خ�ة 
مصغرة من نظام التش��غيل “أندرويد”، ولكنها صممت خصيصاً 
لتش����غيل أجه��زة إنترن��ت األش��ي��اء، وبالتالي يُمك��ن لمط�وري 
“أندروي��د” الدخول إل��ى عال�م إنترنت األش�ي��اء أس���رع من أي 

وقت مضى.
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أما في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فقد تخطى معدل النمو السكاني في السنوات 
األخيرة عدد من حصلوا على تقنيات الطهي النظيف بنسبة أربعة إلى واحد.

كفاءة استخدام الطاقة
ثمة أدلة متزايدة على عدم انفصال النمو عن استخدام الطاقة )مدى استخدام الطاقة 
في الصناع��ات والنقل وغيره��ا وما تحققه من نم��و(، وقد بلغ مع��دل نمو إجمالي 
الناتج المحلي العالمي نحو ضعفي سرعة إمدادات الطاق��ة األساسية في الفترة بين 
2010 - 2015. وتجاوزت سرعة النمو االقتص��ادي النمو في استخدام الطاقة في 
جميع المناطق، باستثناء غرب آسي��ا، حيث يرتبط إجمالي النات��ج المحلي ارتباطاً 
وثيقاً بالصناع��ات كثيفة االستهالك للطاق��ة. وكانت 6 بلدان من البلدان العش��رين 
التي تمثل 80 % م��ن إجمالي إمدادات الطاقة األساسية في العال��م، بما فيها اليابان 
والواليات المتح��دة، قد خفضت إمداداتها الس��نوية من الطاق��ة األساسية في الفترة 

2010 - 2015، في حين تواصل تحقيق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي.

الطاقة المتجددة
ب��دءاً م��ن ع��ام 2015، تمكن العال��م من الحص��ول عل��ى 17.5 % م��ن إجمالي 
استهالكه للطاقة م��ن مصادر متجددة، مث��ل الطاقة الحراري��ة األرضية، والطاقة 
الكهرومائي��ة، والطاقة الشمس��ية. وأتاحت التكالي��ف المنخفضة للطاقة الشمس��ية 
وطاقة الرياح منافس��ة المصادر التقليدية لتوليد الكهرباء ف��ي مناطق عدة، ما رفع 
النمو في نس��بة الكهرباء في الطاقة المتجددة إلى 22.8 % في عام 2015. وشكل 
في استهالك الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي في عام 2015.ما حققته الصين م��ن تقدم في مجال الطاقة المتجددة نح��و 30 % من النمو المطلق 

تقدم بطيء ألهداف الطاقة العالمية 2030

وتس��تند النتائج إلى بيانات رسمية على المستوى 
الوطني، وهي تقي��س التقدم العالم��ي الذي تحقق 
حتى ع��ام 2015 ف��ي مج��ال الطاق��ة المتجددة، 
وكف��اءة الطاق��ة، وحتى ع��ام 2016 ف��ي مجال 
الحصول على الكهرب��اء والطاقة الالزمة للطهي 

النظيف.

الحصول على الكهرباء
ال ي��زال ملي��ار شخ��ص يعيش��ون ب��ال كهرباء. 
وتمثل بل��دان إفريقي��ا جنوب الصح��راء، ووسط 
آسيا وجنوبه��ا أكبر حاالت العج��ز في الحصول 
على الكهرب��اء. ومع أن عدد م��ن يحصلون على 
الكهرباء يتزايد منذ ع��ام 2010، إال أن هذا الرقم 
بحاجة إلى تعزيز لتحقيق حص��ول الجميع عليها 

بحلول عام 2030.
أق��وى المكاس��ب المحقق��ة كانت ف��ي بنغالديش، 
وإثيوبيا، وكيني��ا، وتنزانيا التي زادت جميعها من 
معدل حصول المواطني��ن على الكهرباء بنس��بة 
3 % أو أكثر سنوياً بين عام��ي 2010 و2016، 
وتمكنت الهند من توفير الكهرباء لنحو 30 مليون 

شخص سنوياً.

الطهي النظيف
وأظه��ر التقري��ر الصادر ع��ن منظم��ة الصحة 
العالمية ووكال��ة الطاق��ة الدولية والبن��ك الدولي 
وشعب��ة  المتج��ددة  للطاق��ة  الدولي��ة  والوكال��ة 
اإلحص��اءات التابعة لألم��م المتح��دة، أن الطهي 
النظيف هو األكثر تراجعاً عن مس��تويات أهداف 
الطاق��ة األربعة كلها، حي��ث أن 40 % من سكان 
العالم ال يس��تطيعون الحصول على وقود الطهي 

النظيف وتقنياته.
وشهدت أج��زاء من آسيا مس��تويات تجاوزت فيه 
إمكانية الحصول عل��ى الطهي النظيف معدل نمو 
الس��كان، وجاءت هذه النتائ��ج اإليجابية مدفوعة 
إلى ح��د كبير بانتش��ار استخ��دام الغ��از الطبيعي 

المسال أو الغاز الطبيعي عبر األنابيب.

أوضح تقرير صدر عن خمس وكاالت دولية، أن العالم ال يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مقاصد الطاقة 
العالمية لعام 2030 الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة، بيد أن هناك تقدمًا حقيقيًا يجري تحقيقه في 

بعض المجاالت، ال سيما التوسع في الحصول على الكهرباء في البلدان األقل نمواً.
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مشروع “إنارة إفريقيا” من “هانيرجي”“دل” تعزز قدرات الذكاء االصطناعي

أعلنت “دل تكنولوجيز” عن الجيل الـ14 للخوادم رباعية المقابس 
PowerEdge مـــــن “دل إي إم ســــــي” ومحســـّــن الدقـــة 
الذكــاء  قــدرات  لتعزيــز   ،Dell Precision Optimizer5.0
االصطناعــي والتعلــم اآللي، متحالفةً مع “إنتــل” في مجال الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي الخاص بحلول “دل إي إم سي” لتمكين 

العمالء من استثمار قوة البيانات وتسخيرها.
وأكد نائب رئيس مجلــس اإلدارة للمنتجات والعمليات لدى “دل”، 
جيف كــالرك، أن قوة تحويــل الذكاء االصطناعــي والتعلم اآللي 
إلى واقع تكمن عندما تتمكن الشــركات من تقديم منتجات وخدمات 

وحلول وتجارب أفضل استناداً إلى القرارات المدعومة بالبيانات.

أطلقت “هانيرجي” للطاقة النظيفة المتعددة الجنسيات، مشروعها 
“إضــاءة إفريقيــا”، الــذي تقــوم بموجبــه بالتبــرع بــأول جهاز 
“هامبريال” الذي يعمل بالطاقة الشمســية وتبلغ قيمته مليون يوان 
)160 ألــف دوالر أميركي( إلفريقيا، وذلك عبر شبكة المنظمات 

غير الحكومية الصينية للتبادل الدولي.
حضر حفل إطالق حملة هامبريال سي أس آر من هانيرجي 2018 
في بكين، سفراء من 22 دولة أفريقية، باإلضافة إلى ممثلين من 8 
منظمات غير حكومية و10 شركات متعددة الجنســيات وأصحاب 

مصلحة من قطاعات مختلفة.

مساعد “غوغل” على أجهزة LGتقنية لمكافحة الصيد غير المشروع
أعلنت شركتا “دايمنشن داتا” و“سيسكو” للتكنولوجيا العالمية، أنهما 
تقومان بتوسيع برنامج “التقنيــة المتصلة للحفاظ على الحيوانات” 
الخــاص بمكافحة الصيد غير المشــروع ليصل إلــى زامبيا وكينيا 
وموزمبيــق لالستمرار في حماية وحيد القــرن. وتأتي هذه الخطوة 
عقــب برنامج تجريبــي ناجح شهد قيــام الشــركتين بتركيب أكثر 
التقنيات تطوراً في العالم في محمية خاصة للصيد في جنوب إفريقيا.

يذكر أنه منذ نشــر التقنية فــي 2015، انخفض عدد حوادث الصيد 
غير المشروع لحيوانات وحيد القرن بنسبة 96 %. وفي عام 2017 
لم يُسّجل أي حادث صيد لهذه الحيوانات بطريقة غير مشروعة في 

المحمية.

 LG أعلنت شركة 
أن مســاعد غوغل 
أصبح متوفراً على 
تشكيلة أجهزة تلفاز 
 ،2018 “إل جي” 
بالذكــاء  المــزودة 

 )OLED( الصناعي. ويشمل ذلك توفر مساعد غوغل على أجهزة
وأجهزة )SUPER UHD( فائقة الوضوح والمزودة بتقنية الذكاء 
االصطناعي ThinQ، ويتيح ذلك للمســتخدم الحصول على مزايا 
الذكاء االصطناعي المتطورة التي تعمل مباشرةً عبر جهاز التحكم 

عن بعد بالتلفاز دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
من جهة ثانية، طرحت LG هاتفها 
الذكي جي 7 ثينك، الذي يعتمد على 
منصـة الهـواتــف النقالـة “كوالكــوم 
سنابدراجون548”، ويتضمن ذاكرة 
رام بســعة 4/6 جيغابايت، وذاكرة 
داخليــة بســعة 64/128 جيغابايت. 

وهو مزود بشاشة 6,1 بوصات.
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المطارات الجديدة مطار نويدا األكبر )غريتر نويدا( ال��ذي يقع على بعد حوالى 60 
كلم من دلهي، فيما سيتم االنته��اء من توسعة مطار انديرا غان��دي الدولي في دلهي، 
وال��ذي يعتبر أكثر مط��ارات الهن��د ازدحاماً لجهة حرك��ة المس��افرين، بحلول عام 

2021، حيث سترتفع طاقته االستيعابية اإلجمالية إلى 85 مليون مسافر سنوياً.
ومن المتوقع إنجاز مطار ناف��ي مومباي الدولي في كانون األول/ديس��مبر من العام 
2019، حي��ث سيكون قادراً ل��دى إنجاز مرحلت��ه األولى على استقب��ال 10 ماليين 
مسافر سنوياً، و25 مليون مسافراً عند االنتهاء من إنجاز مرحلته الثانية، وأخيراً 60 

مليون مسافر بحلول عام 2032.
مطارات العالم العربي

وفي العالم العربي، ستقوم تونس بتش��ييد مطار جديد يفي بالمعايي��ر الدولية بحلول 
الع��ام 2030 وبتكلفة تقديري��ة تبلغ 840 ملي��ون دوالر، حيث سيكون ه��ذا المطار 
المدني الجديد العاشر في هذا البلد الش��مال إفريقي. ومن جهته��ا، تنفق مصر 18.5 
مليار دوالر أمريكي على تش��ييد ثالث مطارات جديدة، بما في ذلك مطار العاصمة 
اإلدارية الجديد المتوقع إنجازه في العام 2019، فيما من المقرر افتتاح مطار سفنكس 
الدولي في صي��ف الع��ام 2018. ومن المتوقع ف��ي كانون األول/ديس��مبر من العام 
2020 أن يتم إفتتاح مطار الطائف الدولي الجديد في السعودية، فيما تخطط حكومتها 

لتطوير أربع مطارات جديدة.
وتعكف مملك��ة البحري��ن حالياً عل��ى تش��ييد مطارها الدول��ي الثاني عل��ى جزيرة 
اصطناعية بقيمة تبل��ع 1.1 مليار دوالر، حي��ث من المتوقع أن يت��م إنجاز المرحلة 
األولى من المش��روع بحلول الربع الثالث من العام 2019. وسيزيد مبنى المسافرين 
الطاقة االستيعابية بواقع 4 أضعاف من 4 ماليين إلى 14 مليون مس��افر سنوياً، فيما 
تقوم الكويت ببناء مبنى مس��افرين جديد بقيمة 4.3 مليار دوالر، بهدف استقبال 25 
مليون مس��افر في الس��نة. وسيكون بإمكان المبن��ى الجديدة الذي يمتد على مس��احة 

مطارات بتصاميم وتكنولوجيات مذهلة قيد التشييد

تمتلك منطق��ة آسيا والمحي��ط اله��ادئ أعلى قيمة 
للمش��اريع قيد التنفيذ وذل��ك بقيم��ة 291.2 مليار 
دوالر، تليها منطقة الشرق األوسط وإفريقيا بقيمة 
163.5 مليار دوالر. ويش��ير تقرير إلى أن القيمة 
اإلجمالية لما مجموعه 152 مش��روعاً نش��طاً في 
مجال الطيران في الشرق األوسط تبلغ 57.7 مليار 
دوالر، حيث استحوذت السعودية على أكبر حصة 
من قيم��ة المش��اريع، تليه��ا اإلم��ارات والكويت. 
وسيتم وفقاً لبيانات مركز المحيط الهادئ للطيران 
إنفاق ما يصل إل��ى 1.1 تريلي��ون دوالر أميركي 
على تش��ييد المط��ارات في كاف��ة أرج��اء العالم، 
حيث يت��وزع هذا المبل��غ على 255 ملي��ار دوالر 
أمريكي يتم استثمارها في مشاريع تشييد مطارات 
جديدة بالكامل حول العالم، و845 مليار دوالر يتم 
استثمارها في مشاريع تحديث مطارات قائمة، بما 
في ذلك تش��ييد م��دارج ومباني مس��افرين جديدة، 

وتوسعة المدارج ومباني المسافرين القائمة.
ويتصدر القائمة مط��ار بكين الجدي��د بقيمة 12.6 
ملي��ار دوالر، والذي سيكون في ع��داد المطارات 
األضخم في العالم عند افتتاحه في تش��رين األول/

أكتوبر 2019، حيث سيتمتع بطاقة استيعابية تصل 
إلى 100 مليون مسافر، وسيتوفر على 7 مدارج، 
فيما سيوفر مطار دولي أخر يتم تشييده في شينغدو 
على 6 م��دارج وطاق��ة استيعابية تص��ل إلى 90 
مليون مسافر سنوياً. وستحقق حركة السفر الجوي 
الداخلي في الصين زي��ادة بأربعة أضعاف بحلول 
عام 2036، وذلك مع 1.6 مليار مسافر. وفي حين 
يوجد بالفعل في هذه البالد األكثر ازدحاماً بالسكان 
207 مط��اراً مدنياً، فإنه من المأم��ول زيادتها إلى 

260 مطاراً بحلول العام 2020.
وتتطلع الهند إلى تعزيز إمكاني��ة ارتباطها بالعالم 
من خالل إنش��اء 100 مط��ار بتكلفة تبل��غ 62.2 
مليار دوالر أميركي، وذلك في مسعى للتعامل مع 
مليار مسافر بحلول عام 2035. وستحتل صناعة 
الطيران الهندية بحلول عام 2019 المركز الثالث 
عالمياً لجهة الرحالت المغادرة. وسيكون أحد أكبر 

ما تزال االستثمارات تتدفق لتشييد مطارات جديدة قوية في المناطق االقتصادية والسكانية سريعة النمو 
مثل آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وإفريقيا، إذ تبلغ القيمة اإلجمالية لمشاريع تشييد المطارات 
العالمية قيد التنفيذ 721.7 مليار دوالر أميركي، حيث تشارك الواليات المتحدة والصين بأكبر الحصص، مع 

مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 90.4 مليار دوالر و76.7 مليار دوالر على التوالي.



85

جديد طيران

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2018

تصل إلى 90 مليون مسافر في السنة.
ومن المتوقع أن يش��هد مبن��ى المس��افرين الجديد 
في مطار هيثرو 17 مليون مس��افر بحل��ول العام 
2019، في حين ينفق مطار مانشس��تر 1.4 مليار 
دوالر أميركي لزي��ادة حجم المبنى رقم 2 بنس��بة 
140 %، ما من شأنه أن يس��مح لما مجموعه 30 
مليون مس��افر اجتياز المطار سنوي��اً بحلول العام 

.2020
مطارات أمريكا الجنوبية

وسوف يتوضع مطار مكسيكو سيتي الدولي، الذي 
تم تصميم��ه الستيع��اب 68 مليون مس��افر سنوياً 
بحلول الع��ام 2020، في هيكل واح��د من الزجاج 
والفوالذ على ش��كل الحرف الالتين��ي X، والذي 

سيجمع ويعيد تدوير مياه األمطار.
مطارات افريقيا

وتش��هد معظم مط��ارات إفريقيا عملي��ات توسعة 
في محاولة لتلبية النمو المتزايد بس��رعة في حركة 
الركاب والبضائع. وكانت إفريقيا قد أطلقت قبل 4 
سنوات 40 مشروعاً جديداً للمطارات في محاولة 
لتوسيع البنية التحتية لمطاراتها، حيث أنفقت أنغوال 
2.1 ملي��ار دوالر عل��ى تش��ييد مط��ار، في حين 
تخطط نيجيريا بدورها إلنفاق 1.07 مليار دوالر. 
وقد خصصت طرابلس الغ��رب 2.1 مليار دوالر 
لمشاريع بناء المطارات، بينما خصصت الجزائر 
كيغالي 650 مليون دوالر أميركي.952 مليون دوالر أميرك��ي. ومن المقرر أن تنفق 

708,000 متر مربع استيع��اب جميع أن��واع الطائرات مع الق��درة على خدمة 21 
طائرة من طراز ايه 380. وتشير التوقعات إلى أن يتجاوز عدد المسافرين 23 مليوناً 
في العام 2027. ومن المتوقع االنتهاء من المبنى رقم 4 ومبنى الجزيرة للمس��افرين 
بحلول منتص��ف الع��ام 2018، بينما سيكون مط��ار الكويت الدول��ي الجديد جاهزاً 

بحلول العام 2020.
مطارات اإلمارات

ويسير تش��ييد مش��اريع الطيران في دولة اإلمارات العربية المتحدة بوتيرة سريعة، 
حيث يخضع مطار الفجيرة الدولي لبرنامج توسيع . ويقوم مطار أبوظبي ببناء مبنى 
مسافرين مركزي ضخم بتكلفة 10 مليارات درهم إماراتي الستقبال ما يصل إلى 84 
مليون مسافر سنوياً عند افتتاحه في أواخر العام 2019، فيما تمضي دبي قدماً إلكمال 
مطارها الثاني الذي سيكون أكب��ر بوابة عالمية في العالم بس��عة تصل إلى أكثر من 

160 مليون مسافر في السنة.
مطارات بانكوك وكوريا الجنوبية

من ناحية أخرى، فإنه من المنتظر لمطار سوفارنابومي في بانكوك أن يحظى بعملية 
ترقية بقيم��ة 3.5 مليار دوالر أميركي حت��ى عام 2021، بما في ذلك تش��ييد مدرج 
ثالث، فيما ينفق مطار انش��يون الدولي في كوري��ا الجنوبية 4.5 ملي��ار دوالر على 
تشييد مبنى مس��افرين ثاني. وتخطط هونغ كونغ بدورها لملء جزء من بحر الصين 
الجنوبي إلفساح المجال لتشييد مدرج ثالث بتكلفة 18 مليار دوالر. وكان مطار هونغ 

كونغ الدولي قد وصل إلى أقصى حد له، حيث كان يستقبل 71 مليون مسافر سنوياً.
ال مطارات جديدة في اوروبا

من جهتها، لن تش��هد أوروبا أي خطط لتش��ييد مطارات جديدة في المستقبل القريب 
باستثناء مش��روعين ضخمين هما مطار إسطنبول الجديد الذي يعتبر أكبر مشروع 
للبنية التحتية ف��ي تاريخ تركيا بقيمة 10 ملي��ارات دوالر، والذي سيصبح حقيقة هذا 
العام. وسيضم المطار الثالث في اسطنبول مدرجين في بداية األمر، ومن ثم سيتوسع 
ليتضمن 6 مدارج بحلول عام 2028. وسيكون هذا المطار الذي يش��غل مساحة تبلغ 
67.6 مليون متر مربع المطار األكبر من حيث الحجم في العالم، وهو يستهدف سعة 
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سيتا تدعم توسع الخطوط السعودية
اخ�ت����ارت 
“الخط���وط 
ال�ج�وي������ة 
ال�ع�رب�ي����ة 
الس��عودية” 
ش�����رك����ة 
“س���ي�ت���ا” 
المتخصصة 
ف��������������ي 

تكنولوجي��ا معلوم��ات قط��اع النقل الج��وي، لدعم خط��ط التوسع 
االستراتيجي��ة لديها، حيث سيس��هم ه��ذا التعاون ف��ي تعزيز البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات في “الخطوط السعودية”، والتي تعمل 
بدورها على ربط جميع المحطات الخارجية التابعة لها مع مقراتها 

الرئيسية والعديد من مراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم.
وبموج��ب االتفاق، ستقدم “سيت��ا” حلولها في الحوسبة الس��حابية 
ATI Cloud، الذي يتيح لش��ركة الطيران السعودية إدارة وتوزيع 
تطبيقات األعمال والمعلومات والخدمات التجارية حسب الطلب في 

أي مكان في العالم.

الصين تصنع أضخم طائرة برمائية

قال  كبير المصممين في  معهد أبحاث الطيران في الصين، هوانغ 
لينغكاي، إنه من المتوقع أن يتم تس��ليم الطائ��رة الصينية البرمائية 

الضخمة “AG600”، إلى العمالء بحلول عام 2022.
وستك��ون  “AG600” أكب��ر طائ��رة برمائي��ة في العال��م، وسيتم 
استخدامه��ا لمهم��ات اإلنقاذ البح��ري وحرائق الغاب��ات والرصد 
البحري، وستكون قادرة على اإلقالع والهبوط من وفي أمواج يبلغ 
ارتفاعها مترين. وقال هوانغ: “نسعى جاهدين للحصول على شهادة 
صالحية الطيران من سلطات الطيران المدني بحلول عام 2021، 

وتسليمها للعمالء عام 2022”.

رحلة جوية ناجحة لـMC-21 الروسية

هبط��ت طائرة الرك��اب الروسية MC-21  في مطار إركوتس��ك 
جن��وب شرقي روسيا، بعد ان أتم��ت رحلة جوية ناجحة استغرقت 
ساعة وسبع دقائق. وذكرت وزارة التجارة والصناعة الروسية، أن 
الخبراء تحققوا من مدى توازن الطائرة وقدرتها على الميالن السلس 
بزوايا مختلفة، ووقفوا على مدى سهولة التحكم بها واستجابتها، كما 
تحققوا من أداء المعدات واألجهزة المزودة بها.وستعرض الطائرة 
الجديدة  في سوق الطيران العالمية بموديالت مختلفة، لتكون قادرة 
حس��ب الطلب عل��ى استيعاب ما بي��ن 163 و211 راكباً، أو 132 
و165، على أن يتم تزويدها وحسب الطلب كذلك، بمحركات قادرة 

على التحليق لمسافة 3500 كلم أو 5000 كلم.

خسائر لـ“إير فرانس - كيه إل إم”
تكبّدت شركة 
ط��ي�������ران 
“إير فران�س 
إل  كي�����ه   -
إم” خس��ائ�ر 
ف�ي�������ة  ص�ا
بقيم���ة 269 
ي�ورو  مليون 
خ��الل الربع 

األول من عام 2018، في زيادة عن الخسائر التي تكبدتها الشركة 
خ��الل الفترة نفس��ها م��ن الع��ام 2017 الماض��ي، )143 مليون 
يورو(. ونجمت هذه الخسائر، عن إضرابات شركة “إير فرانس” 
التي كبدت المجموعة 75 مليون يورو، عالوة عن التأثير السلبي 

لزيادة أسعار الوقود.
يشار إلى ان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، كان قد حذّر، 
تعليق��اً عل��ى االضراب، من أن الش��ركة “ستختف��ي” إذا لم تبذل 
جهوداً لتعزيز تنافسيتها، كاشفاً أن الحكومة الفرنسية لن تقدم على 

إنقاذ الناقلة.
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“القطرية” تدعم “طيران ايطاليا”

تس��لمت شرك��ة الخط��وط الجوية القطري��ة وشريكته��ا “طيران 
إيطالي��ا” أول طائرة م��ن طراز “بوين��غ 737 ماكس” من أصل 
20 طائ��رة طلبته��ا القطرية منذ عامي��ن. وتعد الطائ��رة الجديدة 
ه��ي األولى م��ن نحو 50 طائرة ستضيفها الخط��وط القطرية إلى 

أسطولها من الطائرات بحلول عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، أثناء مراسم 
تس��لم الطائرة ف��ي مدينة سيات��ل األميركية، إن جمي��ع الطائرات 
العش��رين ستكون جزءاً من أسطول الشركة اإليطالية وسط مساع 

لتصبح أكبر شركة طيران في إيطاليا.

ACJ320neo إيرباص” تبدأ انتاج“

عل��ى هامش مؤتمر ومع��رض طيران رجال األعم��ال األوروبي 
بجنيف، أعلنت “إيرباص” لطائرات رجال األعمال عن البدء بإنتاج 
أول طائرة من ط��راز ACJ320neo، حيث يتم تطوير العناصر 
المختلف��ة ف��ي شتى أنح��اء أوروبا، ليتب��ع ذلك تس��ليم أول وأحدث 
الطائرات إلى شركة أكروبوليس للطيران في المملكة المتحدة خالل 
الربع األخير من 2018. وتقدر الطلبيات ب�9 طائرات تشمل 3 من 

.ACJ320neo و6 من طراز ACJ319neo طراز
عل��ى صعيد آخر، أعلن��ت “إيرباص” ع��ن اتمام أول��ى طائرات 
A330neo، الم��زودة بمقص��ورة إيرسبيس، رحلته��ا األولى مع 
المشغل األول، وهي الناقلة البرتغالية طيران تاب. وهي تعد األكثر 

مبيعاً بين الطائرات العريضة الهيكل، مع وجود 1700 طلبية.

“سوخوي” تؤكد تعاونها مع إيران

أكدت شركة “طائرات سوخوي المدنية”، أنها ستستمر بالتعاون مع 
شركات الطيران اإليرانية في إطار العقود الموقعة لتوريد طائرات 

“سوخوي سوبرجت 100” على الرغم من العقوبات األميركية.
يذكر أن شركة “سوخوي” الروسية، كانت قد وقعت في نيس��ان/

أبري��ل الماض��ي اتفاقيتي��ن م��ع “أير ت��ور اإليراني��ة” و“آسمان 
أيرالي��ن” اإليرانيتين، تق��وم بموجبهما الش��ركة الروسية بتوريد 
40 طائ��رة للش��ركتين. وعق��دت الصفقتان عل��ى هامش معرض 
“أوراسي��ا أير شو” للطيران العس��كري والمدني ال��ذي انعقد في 

أنطاليا جنوب تركيا.

تعاون لتطوير مطارات الشرق األوسط
أعلنت شركت��ا “إنوفا” 
إلدارة الطاقة والمرافق 
الش��رق األوسط،  ف��ي 
لحلول  و“إنماكوي��ب” 
الطي���ران،  هندس�����ة 
بتقدي����م  والمختص����ة 
مع����دات المط����ارات 
وتركيبها وصيانتها في 
العالم، عن إقامة تعاون 
مضاف��رة  شأن��ه  م��ن 
ف��ي خدمات  جهودهما 

التش��غيل والصيانة وإدارة الطاقة وتحس��ين المطارات في منطقة 
الش��رق األوسط. وتعتزم الش��ركتان تقديم حّل شام��ل للمطارات 
ه��و األول م��ن نوعه، ينصّب التركيز فيه على راحة المس��افرين 

ورفاهيتهم.
وأّكدت الرئيس التنفيذي ل�“إنوفا” آن لي غينيك، أن تجربة المسافرين 
هي م��ا يحدّد جودة العمليات في المط��ارات، ما يجعل منها أولوية 

رئيسية بجانب رفع مستوى الكفاءة وخفض تكاليف إدارة المرافق.
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مطار حلب ُيقلع خالل شهر

كش��ف رئيس غرفة صناعة حلب فارس الش��هابي، أن مطار حلب 
الدول��ي سيدخل الخدمة خ��الل تموز/يوليو 2018، بعد انقطاع منذ 
كان��ون الثاني/يناير 2013. ويق��ع المطار في منطقة النيرب، على 
بعد 10 كيلومترات من وسط محافظة حلب، بمساحة تتجاوز ال�“3 
كيلومترات مربعة”، باعتباره ثاني أكبر المطارات الس��ورية، بعد 

مطار دمشق الدولي.

طلبات لتأسيس شركات طيران خاصة
كش���ف�ت 
مص��ادر 
ف���������ي 
ة  ر ا ز و
ال�ن�ق����ل 
الس�ورية 
أن ع���دد 

الطلبات المقدمة لمؤسس��ة الطيران المدني لتأسيس شركات طيران 
خاص��ة تجاوزت ال�15 طلباً، وذلك في ضوء قرار الوزارة األخير 
الخاص بتحديد شروط وأسس الترخيص لشركات طيران خاصة، 

مشيرة أن الوزارة اآلن في صدد دراسة هذه الطلبات.

3 طائرات إلنشاء شركة طيران
أص��در وزير النقل الس��وري علي 
حمود، القرار 446 المحدد لشروط 
ترخيص وعم��ل شركات الطيران 
المدن��ي، المتضمن أال يقل رأسمال 
الشركة عن 500 مليون ليرة )2,3 
مليون دوالر( دون ثمن الطائرات، 

وأال يق��ل أسطول الطيران عن 3 طائرات لش��ركات نقل الركاب، 
وطائرتين لش��ركات الش��حن ونقل البضائع، و3 طائرات لشركات 
نقل الركاب ونقل البضائع والش��حن، وطائرتين لش��ركة التاكس��ي 
الجوي، ولزوم وجود غطاء تأمي��ن وفقاً لمعاهدة مونتريال 1999 

لطائرات نقل الركاب والبضائع والشحن.

مجموعة األحالم من “لوفتهانزا”
الخطوط  كش���فت 
الجوي��ة األلماني��ة 
“لوفتهان��زا” ع�ن 
مجموع�ة األحالم، 
الجدي��دة التي تتيح 
للمس��افرين عل��ى 
مت��ن درجة رجال 

األعمال فرص��ة التمتع بنوم هانئ ومريح خالل رحالتهم الطويلة. 
وإضافة إلى أغطية الوسائد والبطانيات، يأتي غطاء الفراش الوثير 
ليوفر للمس��افرين تجربة نوم متميزة، عالوة على قميص نوم جديد 

تقدمه عالمة “فان الك” لمسافري الرحالت الليلية.

خط جوي بين الالذقية والشارقة
اس���تقبل وزي���ر 
النق��ل الس���وري 
ح�م���ود،  عل���ي 
الالذقي�ة  ومحافظ 
ابراهي��م الس��الم، 
بمط�ار الباس�����ل 

مؤخراً، أول الرحالت القادمة من إمارة الش��ارقة، على متن طائرة 
ايرب��اص 340، تقل 170 راكبا، معلنين تش��غيل الخط الجوي بين 
الالذقية والش��ارقة اإلماراتي��ة باالتجاهين. وبين حم��ود، أن إعادة 
تش��غيل الرحالت الجوية بين البلدين تمت بمع��دل رحلة أسبوعياً، 

األمر الذي سيخفف من معاناة السفر على المواطنين.

wings of Lebanonبوينغ” جديدة لـ“
شركة  استلمت 
 w i n g s  o f
  L e b a n o n
في مطار رفيق 
الح�ري������ري 
الدولي-بيروت 
طائ��رة جدي�دة 

م��ن طراز بوين��غ NG 700 - 737 ذات التقنية العالية. وبانضمام 
هذه الطائرة إلى الشركة، يصبح اسطولها طائرتان، على أن تنضم 
طائرتان للش��ركة مطل��ع صيف 2018، وذلك به��دف تعزيز دور 

السياحة في لبنان وتشجيع إقبال السواح إلى لبنان.
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معرض بكين يستقطب كبرى شركات السيارات

تكمن أهمي��ة المعرض ف��ي كونه يش��كل فرصة ألبرز 
الصانعين لتعزيز حضورهم في أكبر سوق للس��يارات 
في العالم والتي تش��هد منافس��ة محتدمة بين الش��ركات 
الصينية والعالمي��ة  لتقدي��م أفضل ُمنت��ج بأفضل سعر 

ممكن.

نجمات المعرض
خطفت مرسي��دس مايب��اخ  “ذات الفخام��ة القصوى” 
األنظ��ار ف��ي مع��رض Auto China 2018، حيث  
تم��زج الس��يارة النموذجي��ة بين فئت��ي الليموزي��ن وال�

SUV، وتتمتع بقوة جبارة ) 750 حصاناً ( تمكنها من  
بلوغ سرعة 250 كلم/ساعة.

   FNR-X وشهد المع��رض الظهور األول لش��يفروليه
النموذجية، وهي سي��ارة متعددة االستعم��االت من فئة 

SUV  وسيتم تصنيعها في الصين.
كما كش��فت “أودي” للمرة األولى عن النس��خة األكبر 
حجماً من سي��ارة Audi Q5 L 2019 المزودة بقاعدة 
إطارات طويل��ة، على أن تُطرح هذه النس��خة بدايةً في 

السوق الصينية فقط.
 ES ”أم��ا “لكزس” فقد كش��فت ع��ن ط��راز “إي أس
المع��اد تصميم��ه لع��ام 2019،  للم��رة األول��ى ف��ي 
المعرض، في حي��ن أطلقت “فولك��س فاغن” الكروس 
أوفر الش��هيرة لديها “طوارق” بجيله��ا الرابع الجديد، 
وكشفت “إنفينيتي” عن سيارتها QX50 للمرة األولى.

حضور قوي للسيارات الكهربائية
ش��كل المع��رض فرص��ة كبي��رة للش��ركات إلط��اق 
نماذجها الكهربائية، حيث كش��فت “ب��ي أم دبليو” عن 
نسخة كهربائية من “إكس 3” تحت اسم “إي إكس 3”، 
وهي سي��ارة اختبارية مجهزة بمح��رك كهربائي واحد 

بقوة 270 حصاناً.
ف��ي  “إيفي��رس”  رسمي��اً  “هون��دا”  دشن��ت  كذل��ك، 
المعرض، لتك��ون أولى الس��يارات الكهربائي��ة المعدة 
لإلنت��اج الموّسع، في حي��ن عرضت شركة الس��يارات 
 E-Jing GT مفه��وم   Hongqi الفاخ��رة  الكهربائية.الصيني��ة 

استضاف مركز الصين الدولي للمعارض النسخة الـ15 من معرض بكين للسيارات، الذي شهد هذا العام 
مشاركة دولية واسعة، حيث عرضت شركات السيارات من 14 دولة 1022 سيارة، منها 105 سيارات ظهرت 

ألول مرة في العالم.
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“سيتروين” تطلق “سي3” في ايران
كش��فت رئيس��ة عالمة 
سيتروين ليندا جاكسون، 
أن مجموع��ة ب��ي.اس.

اي��ه الفرنس��ية لصناعة 
أطل�ق���ت  الس����ي�ارات 
الطراز سيتروين سي3 

في إيران، رغم انس��حاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع 
طهران، مش��يرةً إلى أن المجموعة الفرنسية باعت ألفي سيارة من 
هذا الطراز  خالل ساعة واحدة من إطالقه. وأضافت أن استراتيجية 
المجموعة في إيران لم تتغير إثر القرار األميركي باالنس��حاب من 

االتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.

LAGONDA تستعد لطرح سيارة رياضية

تخط��ط عالمة Lagonda إلنتاج أول��ى نماذج سياراتها الرياضية 
متع��ددة االستخدامات ومنعدمة االنبعاثات ف��ي 2021. ويأتي ذلك 
في أعقاب نجاح العالم��ة بخطف األضواء خالل فعاليات معرض 
 LAGONDA جنيف الدولي للسيارات 2018، عبر إطالق مفهوم
 Lagonda SUV تجهي��ز  VISION CONCEPT. وسيت��م 
الجديدة بأحدث التقنيات المستقبلية مثل آلية الدفع المستندة إلى الطاقة 
 Lagonda الكهربائية التي توفرها البطارية فائقة التطور، ما يجعل
SUV الس��يارة األولى من نوعها على مس��تويات األناقة والفخامة 

التي تجسدها السيارات الكهربائية منعدمة االنبعاثات الكربونية.

“ماهيندرا” تعيد احياء “بينينفارينا”

تس��تعد شركة تصميم الس��يارات اإليطالية العريق��ة “بينينفارينا”، 
للع��ودة إلى الحياة مرة أخرى من خالل ط��رز سيارات كهربائية، 
بعد سنوات قليلة من استحواذ شركة السيارات الهندية “ماهيندرا آند 
ماهيندرا” عليها. وستقوم “أوتوموبيلي بينينفارينا” بتصميم وهندسة 

وتصنيع سيارات كهربائية فارهة.
وستس��تغل العالم��ة التجارية الجدي��دة الخبرة التصميمية لش��ركة 
بينينفارين��ا، والمعرفة الت��ي جمعتها “ماهيندرا” م��ن خبراتها في 

سباقات السيارات الكهربائية “فورميوال إي”.
ومن المنتظر طرح أول طراز من “بينينفارينا” في األسواق خالل 

عام 2020.

 اختبارات قاسية لـ“إكسبيديشن”
الج�ي�����ل  ن�ج���ح 
فورد   م��ن  الجديد 
إكسبيديش���ن ف��ي 
تجاوز االختبارات 
القاسية التي خضع 
له��ا عل��ى رم��ال 
وتتميز  اإلمارات. 

“إكسبيديش��ن” بقدرتها على خوض الطرق��ات الصحراوية، وذلك 
بفضل مح��ّرك EcoBoost بقوة 400 حصان وعزم دوران قدره 
650 نيوتن متر، وناقل حركة ب�10 سرعات، ونظام الدفع الرباعي 

المتطّور مع علبة لتبديل السرعات ثنائيّة السرعة.

الترخيص الختبار القيادة الذاتية
حصل����ت مجموع����ة 
BMW رسمي��اً عل��ى 
رخصة اختب��ار القيادة 
المتص�ل����ة  ال�ذات�ي����ة 
باإلنترن��ت والذكية من 

شانغه��اي والتي أصدرها فريق الترويج الختبار الس��يارات الذكية 
والمتصلة باإلنترنت عل��ى الطرقات. وأصبحت بالتالي المجموعة 
أول مصنّع سيارات دولي يحصل على رخصة اختبار القيادة الذاتية 
على الطرق��ات في الصين، ويعتبر األمر خطوة هامة في مس��يرة 
القيادة الذاتية إذ يش��دد ه��ذا اإلنجاز عل��ى دور BMW الرائد في 

تطوير هذا النوع من القيادة في قطاع السيارات الصيني.
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خطة إلعادة هيكلة “تيسال”

كشف رئيس شركة صناعة الس��يارات الكهربائية “تيسال”، ايلون 
ماسك، عن خطة إلعادة هيكلة الش��ركة التي تكافح من أجل تحقيق 

المعدالت المستهدفة إلنتاجها من السيارة “موديل3” الكهربائية.
وقال ماسك: إن الش��ركة  تعتزم إجراء تغيير جذري على هيكلها 
في الوقت الذي تعمل فيه على تحسين أنماط االتصاالت والتخلص 
من األنش��طة غير الحيوية لنجاحها، مؤكداً أن الش��ركة ستواصل 
التوظيف السريع الحتياجاتها من العمال الذين يعملون بالساعة أو 
براتب شهري لدعم إنتاج الس��يارة مودي��ل 3 وتطوير اإلنتاج في 

المستقبل.

V8 توربو لـAMG رباعية الدفع

زّودت س��ي��ارة مرسي��دس - AMG، وألول م��رة ف��ي العال��م، 
سياراته��ا رباعي��ة الدف��ع المتوسطة  بمحرك تورب��و مزدوج من 
ثماني اسطوانات سعة 4.0 من AMG، والذي يتميز بمس��تويين 
 ،GLC 63 م��ن ال�قوة، حيث يولّ��د  476 حصان ف��ي ط��رازي
 GLC 63 S كوبي��ه، أو 510 حصان في ط��رازي GLC 63و

وGLC 63 S كوبيه.
 +GLC 63 S 4MATIC وبفضل هذا المحرك، تتسارع السيارة
م��ن الثب��ات إل��ى 100 كيلوم��تر في الس��اع�ة، خالل 3.8 ثانية، 

ف�ق���ط.

خطة لتطوير صناعة السيارات الروسية
اعتمدت الحكومة 
الروسي��ة خط��ة 
قط��اع  لتطوي��ر 
لس�������ي��ارات  ا
الوطن����ي حت��ى 
 ،2025 ال�ع����ام 
تس��تهدف  والتي 
ع��ف������ة  م�ض��ا
وتصدير  اإلنتاج 

سي��ارات الش��حن والركاب. ومن أهم نقاط خط��ة الحكومة توطين 
صناعة الس��يارات في روسيا بنس��بة 70 % - 85 % عبر إنش��اء 

معامل جديدة لصناعة المكونات التي تدخل في صناعة السيارات.
وأنتج��ت روسيا ف��ي 2017 نح��و 1.34 مليون سي��ارة، وتتطلع 
الحكومة لزيادة هذا المؤشر ليصل إلى 1.6 مليون سيارة في العام 

2020، وإلى 2.21 مليون سيارة في العام 2025.
وت��رى الحكوم��ة أن ض��خ استثم��ارات جدي��دة إضاف��ة للرسوم 
الجمركي��ة المفروضة على الس��يارات المس��توردة سيس��اهم في 

الحفاظ على جاذبية السيارات المنتجة داخل روسيا.

شراكة بين MINI و“إيكار”

أعلن��ت MINI ع��ن توقي��ع شراكة م��ع خدمة “إيكار”، مش��غّل 
السيارات األول واألكبر في الشرق األوسط.

 MINI وسيق��دّم م��زّود الس��يارات الفاخ��رة مجموعة سي��ارات
Hatch بثالثة وخمسة أبواب لبرنامج هيئة الطرق والمواصالت 
المعروف باسم “Dubai Car” والذي يتيح لمس��تخدمي “إيكار” 
حجز سي��ارات فاخرة عبر تطبيق “إيكار” على الهاتف المتحرك 
مقابل 50 فلس��اً للدقيقة الواحدة أو 30 درهماً )8 دوالر أميركي( 
في الس��اعة. ويش��مل الس��عر الوقود وإمكانية ركن السيارة مجاناً 

وكافة تكاليف التأمين.
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150 ألف سيارة “سايبا” إلى العراق

ارتفعت صادرات سيارات “سايبا” اإليرانية الى العراق بنسبة 11 
%  خ��الل العام الماضي، ولغاية شه��ر آذار/مارس 2018، قياساً 
بنفس الفترة للعام الس��ابق، لترتفع بذلك الحصة التصديرية للشركة 
في الس��وق العراقية الى 150 ألف سيارة. وأكد مس��اعد الش��ؤون 
التصديري��ة والدولي��ة ف��ي المجموعة محس��ن جوان، أن الش��ركة 
تس��تحوذ على 80 % م��ن إجمالي صادرات الس��يارات اإليرانية، 
مش��يراً إلى أن العراق وسورية ولبنان وأذربيجان من أهم األسواق 
المستوردة لس��يارات “سايبا” في منطقة الشرق األوسط، الفتاً إلى 
“بدء تصدير هذه الس��يارات إلى مصر والجزائر وليبيا، واستمرار 

المفاوضات مع موريتانيا بهذا الخصوص”.

شراكة لتقديم سيارات “آيكونيك”
وق��ع�������ت 
بوظب���ي  أ “
موت��ورز”، 
وكي�ل  أكب�ر 
ي  ح�ص����ر
لع���دد م���ن 
الس���يارات 
الفاخ��رة في 
ق  لش������ر ا

األوس��ط، مذك��رة تفاه��م م��ع عالمة “دبلي��و موت��ورز”، إلنتاج 
الس��يارات الرياضي��ة الفاخرة في الش��رق األوس��ط، و“آيكونيك 

موتورز” ومقرها الصين.
ووق��ع االتفاقي��ة مدير عام “أبوظب��ي موتورز” أرن��و هاسلمان، 
ورئي��س مجل��س إدارة “دبليو موتورز” رالف دب��اس، والرئيس 

التنفيذي ل�“آيكونيك موتورز” برونو المبرت.
وتعليقاً على الش��راكة، قال هاسلمان: إن هذه الش��راكة تهدف إلى 
تقديم سي��ارات “آيكونيك” الذكية في المنطق��ة، ونتوقع أن تُحدث 

سيارات العالمتين التجاريتين نقلة نوعية في القطاع.

صفقة لتوفير 143 حافلة فولفو

تلقّ��ت شرك��ة “حاف��الت فولف��و”، المصنّ��ع الس��ويدي للباصات 
والحاف��الت، و“الفطي��م لآلليات والماكينات” )فامك��و(، طلبية من 
“هيئة الطرق والمواصالت” في دبي، لشراء 143 حافلة “فولفو” 
مخّصصة للتنقّل داخل المدينة، سيجري تسليمها على مدى العامين 
القادمين. وتُعتبَر هذه الطلبية الصفقة األكبر من نوعها التي توقّعها 

“فامكو” مع “هيئة الطرق والمواصالت”.
وقال المدير التنفيذي ل�“فامكو” في اإلمارات، نايجل جونسون: نحن 
فخ��ورون بأن نكون جزًء من ه��دف “هيئة الطرق والمواصالت” 
المتمحور حول زيادة ق��درة المجتمع على التنقّل عبر وسائل النقل 

العام بنسبة تصل ل�30 % مع حلول العام 2030.

8 معامل للسيارات في حسياء
بيّ��ن مدي��ر 
م��دي�ن������ة 
ء  حس�����ي��ا
الصناعي���ة 
في حمص، 
م  بس����������ا
منص���ور، 
أن ع�������دد 
م�����ل  مع��ا

تجميع الس��يارات في مدينة حسياء وصل إلى ثالثة، منها معمالن 
منتجان والمعمل الثالث قيد تركيب خطوط اإلنتاج.

وقال منصور: إن خطة المرحلة القادمة هي تصنيع بعض مكونات 
الس��يارات، وم��ن خطط عمله��ا الوصول إلى تصني��ع 40 % من 

مكونات أجزاء السيارات.
وأض��اف أنه تم أيض��اً، الترخيص لثمانية معام��ل تعمل في مجال 
“تجميع السيارات”، حيث تقتصر “مشاريع التجميع” على استيراد 
سي��ارات مفكك��ة من مارك��ات عالمية مختلفة، وبرس��وم جمركية 

تتراوح بين )5 % - 30 %(.
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QX30 تصل إلى الشرق األوسط

أطلق��ت “إنفينيت��ي” رسمياً، سيارتها الجدي��دة  QX30 في أسواق 
منطقة الش��رق األوسط، وذلك بع��د 6 أشهر على ظهورها العالمي 
األول في معرض دبي الدولي للس��يارات في تشرين الثاني/نوفمبر 
2017. وتس��د الس��يارة الجديدة الفجوة بين فئة المركبات المدمجة 
الفاخرة والطرازات األكبر حجماً من فئة الكروس أوفر، وهما فئتان 

متنافستان في أسواق السيارات.
وتتميز الس��يارة QX30، بتع��دد استخداماتها، وبتصميمها الفريد، 
ومجموعة واسعة من معايير الراحة والسالمة والمزايا الديناميكية، 
إل��ى جان��ب ارتفاعها ع��ن األرض وآلية نقل الحرك��ة ذات الثبات 

العالي.

“كولينان” الفخمة لكل التضاريس

  SUV�تتحضر شركة رولز-رويس العريقة، القتحام سوق سيارات ال
الفخمة من خالل سيارتها الجديدة “كولينان”، والتي تمت تسميتها 

على اسم أكبر ماسة في جواهر التاج البريطانية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تورستن-مولر أوتفوس: إن السيارة 
الجدي��دة ه��ي “الفخامة في أدّق تعابيره��ا، ممزوجة بالمواصفات 

العملية وسهولة القيادة على الطرقات الوعرة”.
يذك��ر ان “كولينان” خضعت الختبارات قاه��رة عبر العالم، وتم 
تزويده��ا بمحرك رولز-رويس سع��ة 6.75 ليتر المؤلّف من 12 
أسطوانة ذات التوربو الثنائي بقّوة 563 حصاناً و850 نيوتن متر 

من العزم.

“نيسان” تدعم “محطة المستقبل”

 تعت��زم “بينيك��س اليابان”، بالش��راكة مع “سوميتوم��و”، إطالق 
مش��روع “محطة المس��تقبل” التي ستضم ألواحاً للطاقة الشمس��ية 
ف��وق أسطح المنازل ومركبات كهربائية من “نيس��ان” وبطاريات 
مركبات كهربائية لتوفير الطاقة للمقر الرئيسي ل�“بينيكس اليابان”.

وتجم��ع منظوم��ة الطاق��ة الجدي��دة بين تقني��ات الطاق��ة المتجددة 
والبطاريات الُمعاد تدويرها والمركبات الكهربائية، بما يعزز كفاءة 
استهالك الطاقة واالستدامة البيئية. ومن المقرر أن تدعم “نيس��ان” 
هذا المش��روع من خالل تزويد المحطة ب�10 مركبات من السيارة 

التجارية الخفيفة “e-NV200” الكهربائية.

مجموعة “أدامس” المحدودة

قدمت رولز-رويس نسخة محدودة من طراَزي “بالك بادج رايث” 
و”بالك بادج داون” ضمن مجموعة   “أداماس” التي تتميز بطابع 
أكثر غموضاً ينعكس في لمساتها الداكنة والمشغولة بمهارة وحرفية. 
وتض��م المجموعة  40 سي��ارة بالك بادج راي��ث و30 بالك بادج 
داون، تتميز بمقصورة تلفت األنظار من خالل الس��اعة المرّصعة 
بالماس األسود وسق��ف ستاراليت المرّصع باألضواء التي تحاكي 
النجوم. وللمرة األولى على اإلطالق، لجأ مصممون المجموعة إلى 
إضافة لمسة لؤلؤية إلى الجلد الداخلي كتأثير يذّكر باللون الخارجي. 
وتحتوي المقصورة على عجلة قيادة بلونين، وجلد أسود محبوك في 

جيوب الباب وعلى غطاء ناقل الحركة.
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اتفاقية بين “فيستا و“إيون إنترتينمنت”
وقّـعـــــت مجمـوعــــة 
“فيستا الدولية” لحلـول 
البرمجيـــات لقـطــــاع 
األفالم العالمية، اتفاقيـةً 
مع “إيون إنترتينمنت” 

المحدودة.
وســتـقـدم الشــــركتان 
التابعتــان للمجموعــة، 
وهمــا “فيســتا سينما” 
و“موفيـــو”، حـلــــول 
برمجيات إدارة السـينما 
وتحليل بيانات التسويق 
الخاصــة بــكل منهما، 

إلــى شركة “إيون”، التي تدير 91 صالــة سينما تضم 774 شاشةً 
في جميع أنحاء اليابان.

وتمثل االتفاقية تحقيق هدف طويل األجل لـ“فيســتا سينما”، والتي 
قامت بتنمية حصتها الســوقية العالمية في سوق الدوائر السينمائية 

الكبيرة لتصل نسبتها إلى 38 % على مدى 20 عاماً.

هوية جديدة للمنظمة العالمية لإلعالن

كشــفت المنظمــة العالمية لإلعالن، عن هويــة جديدة ظهرت في 
شعارها العصري الذي طرحته مؤخراً.

وتتمحــور الهوية الجديدة للمنظمة وشعارها، حول بوصلة تواكب 
القرن الـ21 في توجيه المتخصصين في مجال التسويق والوكاالت 
وسائل اإلعــالم واإلعالم الرقمي وشركات التجــارة االلكترونية 

التفاعلية.

حملة جديدة لـ“ستاندرد تشارترد”
يعكــف بــنــــك 
“ســــتـانــــدرد 
تشـارترد” على 
إطــالق حملـــة 
عالميــة جديــدة 
تأخــذ بشـــعـار 
البنك “هنا دائماً 
لألفضــل” إلـى 
أفــق جديد أكثر 
تحدياً: “السـعـي 

نحــو األفضل لوحده لن يغير العالم”. وتحافظ الحملة الجديدة على 
التعهد األصلي للعالمة التجارية لكنها تصب اهتمامها بشكل أكثر 
تركيــزاً علــى الكيفية التــي يمكن بها للمصــارف أن تعالج بعض 

المشكالت التي تعترض طريق االزدهار والتجارة العالميين.
تســتعرض الحملة سلسلة من األفالم الملهمة حول أشخاص حققوا 
إنجازات فائقة. وتولــى إخراج فيلم إطالق الحملة المخرج آصف 
كاباديــا، ونجم الفيلم هو العداء الجمايكي والبطل األولمبي يوسين 

بولت.

Catsaway تطلق أول دعاية لفيلمها
 ،twofour54 استقبلت
لإلعالم  الحرة  المنطقة 
فــي أبوظبي، مجموعة 
من عّشاق أفالم الرسوم 
كانوا  الذين  المتحركــة 
لرؤيــة  موعــد  علــى 
فيلــم  إنتــاج  عمليــات 

Catsaway للمخــرج اإلماراتــي فاضــل سعيد المهيــري، وذلك 
تزامناً مع إطالق الفيديو الدعائي للفيلم عبر قناة يوتيوب الخاصة بـ

twofour54. وتــدور القصة  عن مجموعة من القطط التي تبحث 
عن مالذ للعيش في أبوظبي وسط التحوالت التي تشهدها المدينة.

Netflix تزيد من انتاجاتها الخاصة
قال كبير المسؤولين عن 
 Netflix المحتــوى في
تيد سارانــدوس، أن ما 
يقــرب مــن 85 % من 
اإلنفاق الجديد للشــركة 
مــن  استخدامــه  سيتــم 

أجل إنشــاء البرامج التلفزيونية واألفالم والمسلسالت وغيرها من 
 Netflix العــروض األخرى مثل األفالم الوثائقية. ويتوقع أن تنفق
نحو 8 مليارات دوالر على المحتوى هذا العام، حيث ستنتج حوالى 
1000 محتــوى أصلي خاص بها في مكتبتها بحلول نهاية 2018، 

مع العلم بأن 470 من هذه العناوين ستعرض ألول مرة.
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هوتن مديراً عاماً في انتركونتيننتال
كشف فندق انتركونتيننتال 
أبوظب��ي، ع��ن تعيين نيل 
هوتن في منص��ب المدير 
العام للفندق، حيث سيتولى 
إدارة جميع العمليات داخل 
الفندق الحائز على مجموعة 
من الجوائز، والذي يتميز 
بموقعه االستثنائي في قلب 

العاصمة اإلماراتية.
ويمتل��ك هوتن، ذو األصل البريطاني، خبرةً واسعة تمتد ألكثر من 

30 عاماً في مجال اإلدارة بقطاع الضيافة.

“سويس-بلهوتيل” تعّين مديراً جديداً
سويس-بلهوتي��ل  مجموع��ة  أعلن��ت 
انترناشيونال عن تعيين آلبن دوتيمبليه 
مدي��راً عاماً لفن��دق “سويس-بلهوتيل 

سيف البحرين”.
ويتمتع آلبن بخب��رة واسعة ومتمرسة 
في صناعة الفندق��ة تمتد لثالث عقود 
ونص��ف لدى مجموع��ة من عالمات 
الضياف��ة التجارية الرائدة عالمياً. وقد 
قضى أطول فت��رة من سنوات خبرته 

تل��ك لدى مجموعة آكور حيث عمل لمدة 19 عاماً تقريباً في خدمة 
فنادق متنوعة بمناصب مختلفة.

DHL محمد صالح سفيراً لـ
أل  إت��ش  دي  وقّع��ت 
لخدم��ات  إكس��برس، 
الشحن السريع الدولية، 
استراتيجي��ة  شراك��ة 
يصب��ح بموجبه��ا نجم 
ك��رة الق��دم المص��ري 
سفيراً  محم��د ص��الح 
لعالمتها لمنطقة الشرق 

األوس��ط وشمال أفريقيا للعامين المقبلي��ن. وسوف يعمل الطرفان 
معاً على سلس��لة من األنش��طة التس��ويقية ومبادرات المس��ؤولية 

االجتماعية للشركات.

البساط في لجنة خبراء اإلدارة العامة
شاركت رئيسة معهد باسل 
فليحان المالي واالقتصادي 
التابع لوزارة المال اللبنانية، 
لمي��اء المبيّض بس��اط، في 
االجتماع الس��نوي الس��ابع 
عش��ر للجنة خبراء اإلدارة 
للمجل��س  التابع��ة  العام��ة 
االقتصادي واالجتماعي في 

األمم المتحدة UN-CEPA. وهذا االجتماع هو األول الذي تشارك 
فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة بموجب قرار من األمين العام 

لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 2018 إلى 2021.

اتفاقية للحجز الديناميكي
وقع���ت “ماري���وت 
الدولي��ة”، اتفاق�ي����ة 
تع��اون مع مجموعة 
“الطي�ار للس����ف�ر”، 
والتي من شأنها إقامة 
اتص��ال مباش��ر بين 
يسمح  بما  الشركتين 

للمجموع��ة باالطالع في الوقت الحقيقي على الش��واغر واألسعار 
المتاحة في نظم الحجوزات الخاصة ب�الشركة.

وق��د رحب رئيس قس��م التس��ويق والمبيعات في الش��رق األوسط 
وإفريقيا لدى “ماريوت”، نيل جونز بهذا االتفاق.

شراكة إلنشاء منصة بث فضائي
ع����ق�������دت 
 twofour54
المنطقة الحرة 
لإلع��الم ف��ي 
أب�وظب������ي، 
ش����راك�ة م�ع 

“عرب سات” إلنشاء منّصة بّث فضائي داخل مجمع المنطقة تتيح 
لش��ركاتها من محط��ات اإلذاعة والتلفزيون ع��رض برامجها أمام 
الماليين من مشاهدي “عرب سات”، حيث ستتيح الشراكة إطالق 
باقة جدي��دة من القنوات التلفزيونية ليتم بثّه��ا عبر القمر الصناعي 

عرب سات بدر- 4.
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جائزة لـ“كونتيننتال” الشرق األوسط
فازت “كونتيننتال” 
األلماني��ة، الرائ��دة 
في قطاع اإلطارات 
ت  ع�����ا لصن��ا ا و
للسيارات،  المغذّية 
تكريمي��ة  بجائ��زة 
ع��ن فئ��ة سالم��ة 
الط����رق خ����الل 

“المؤتم��ر العالمي للبنية التحتية” الذي انعقد في دبي مؤخراً، وقام 
وكيل وزارة تطوير البنية التحتية في االمارات حسن المنصوري، 

بتسليم الجائزة إلى شركة “كونتيننتال الشرق األوسط”.

 أفضل فندق مطار في الشرق األوسط
حص���ل ف�ن����دق 
ميليني�وم المط��ار 
دبي عل��ى جائزة 
أف�ض��ل ف�ن����دق 
مطار في الش�رق 
األوس��ط، وذل��ك 
الس��ابع��ة  للم�رة 

عل��ى التوالي في حفل جوائز الس��فر العالمي��ة 2018، الذي انعقد 
مؤخ��راً في إم��ارة رأس الخيم��ة. وقال مدير ع��ام الفندق سايمون 
مور: نحن سعداء للغاية باختيارنا مرة أخرى للفوز بفضل تصويت 

المسافرين والمتخصصين في صناعة السياحة والسفر.

جائزة دبي للجودة لـ“ترانس غارد”
ل������ت  ن�ا
مجموع�ة 
تران����س 
غ�����ارد، 
ئ��دة  ل�را ا
في مج�ال 

توفير خدمات األعمال ف��ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، جائزة 
دب��ي للجودة تقديراً ألدائها المتميز، وذلك خالل حفل توزيع جوائز 
التميّز لقطاع األعمال التي تنظمها دائرة التنمية االقتصادية في دبي. 
واستحقت “ترانس غارد” الفوز بهذه الجائزة بعد إجراء عملية تقييم 

شاملة تضمنت العديد من المعايير الرئيسية.

هيلتون على قائمة أفضل أماكن للعمل
أع�ل�ن���ت 
“هيلتون” 
ع���������ن 
ارتقائه���ا 
مرتبتي���ن 
جديدتي��ن 
على س��لّم 

تصنيف “أفضل الش��ركات للعم��ل في اإلمارات” لتتب��وأ المرتبة 
الس��ابعة هذا الع��ام. وتتولى شرك��ة “جريت بالي��س تو وورك” 
إصدار ه��ذا التصنيف والذي يحدد أفض��ل المواقع للعمل في 50 

دولة حول العالم.

اتحاد المصارف العربّية يكّرم “الشوا”
كّرم اتحاد المصارف 
العربية محافظ سلطة 
النقد الفلسطينية عزام 
الش�وا بمنحه “وس�ام 
االتح���اد الذه�ب�����ي 
لإلنج����از”، خ��الل 
المؤتم�ر المصرف��ي 
العربي ل�ع�ام 2018 
انع�ق���د ف��ي  ال���ذي 

القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، 
وبحضور قيادات مصرفية عربية رفيعة المستوى.

QNB ... “أفضل بنك في قطر”
 ،QNB ح��ص����ل 
أكبر مؤس��س�ة مالي�ة 
ف��ي منطقة الش���رق 
األوس���ط وأفريقي��ا، 
عل��ى جائزة “أفضل 
بن��ك في قط��ر” من 
“يوروموني”  مجلة 
العالمية المتخصصة 

ف��ي األسواق المالي��ة والمصرفية. وتم است��الم الجائزة خالل حفل 
أقيم بحضور نخبة كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع 

المصرفي والمالي ورجال االقتصاد واألعمال.
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“ِإْكِويتاتيفا” تفوز بجائزتين
فازت مجموعة إِْكِويتاتيفا، 
وهي أول��ى وأكبر شركة 
إلدارة صناديق االستثمار 
العقاري “ريت” في دول 
الخليجي،  التعاون  مجلس 
بتكريم مزدوج خالل حفل 
توزيع جوائز مجلة بانكر 

ميدل إيس��ت، حي��ث فازت بجائزتي “أفضل مدي��ر لصناديق ريت 
لالستثمار العقاري في الشرق األوسط” عن عام 2018، و“أفضل 
إص��دار للصك��وك اإلسالمية” ع��ن إصدارها لصك��وك صندوق 

“اإلمارات ريت” ألجل 5 سنوات.

لبنان والمهجر األفضل في 2018
 تسلم رئيس مجلس إدارة 
ومدي��ر ع��ام بن��ك لبنان 
والمهجر سع��د أزهري، 
جائ��زة “أفضل مصرف 
ف��ي لبنان لع��ام 2018” 
 Euromoney من مجلة
في حف��ل اقيم ف��ي فندق 
 Grosvenor House
في دب��ي. وللع��ام الثالث 

عل��ى التوالي يفوز البنك بهذه الجائزة ليس��جل بذلك أعلى عدد من 
.Euromoney الجوائز المتتالية في تاريخ

الراعي الماسي لـ“فالكن سيتي”
حازت “فالك��ن سيتي أوف 
ون���دورز” ع�ل��ى “جائ��زة 
الراع��ي الماس��ي” من قبل 
القيادة العامة لش��رطة دبي، 
تقدي��راً اللتزامه��ا المطل��ق 
والمتواص��ل بدع��م الجهود 

الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمن وسالمة الطرق 
ونش��ر وتطبي��ق أفض��ل الممارس��ات العالمية للحد م��ن الحوادث 
المرورية. وتسلم  نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة أحمد الموسى،  
الجائ��زة م��ن رئيس مجلس الم��رور االتحادي مس��اعد القائد العام 

لشرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين.

جائزة أفضل ناقلة لـ“لوفتهانزا”
الخط��وط  شرك��ة  نال��ت 
األلمان�ي�����ة  الج��وي������ة 
ج�ائ�����زة  “لوفتهان�زا”، 
“أف�ض��ل ناقل��ة أوروبي�ة 
تخدّم الش���رق األوسط”، 
وذلك خالل حف��ل توزيع 
“جوائ��ز بزن��س ترافل��ر 
2018” ف��ي دب��ي. وأكد 
مدير المبيعات في المنطقة 

كارست��ن زان��ج، أن االلتزام الطوي��ل تجاه الس��وق واالستثمارات 
الكبيرة في الرقمنة والتطوير ساهم في الفوز بهذا التكريم.

جائزة المونديال لـ“اللبناني الفرنسي”
ف��از عميل البن��ك اللبناني 
الفرنس��ي، ش��ادي صليبا، 
بجائزة حملة “كأس العالم 
المقدم��ة   ”FIFA 2018
وسيتمك��ن   ،Visa م��ن 
صليب��ا، بع��د أن استخ��دم 
ف��ي  المصرفي��ة  بطاقت��ه 
الس��وق الحرة ف��ي مطار 

بيروت، من الحصول على جائزة تتضمن تذكرتين لحضور مباراة 
ربع النهائي من بطولة كأس العالم FIFA في روسيا، باإلضافة إلى 

تذكرتي سفر لمدة 5 أيام.

“أزيموت” تنال جائزة عالمية
حقق��ت “أزيموت” 
أهم  إحدى  لليخوت 
إنجازاتها بحصولها 
الجائ��زة  عل��ى 
لليخ��وت  العالمي��ة 
حي��ث   ،2018
كرمت لجنة التحكيم 
الش��ركة  مصممي 

على تقديمهم لمس��ة تقترب من الكمال في يخت أزيموت جراند 35 
ميتري، والذي يلبي شغف ماّلك اليخوت للحداثة وتوفير مس��احات 

واسعة في كل من األماكن الخارجية التي تعلو سطح اليخت.
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ما هو مستوى المعرض وفق توصيفكم محلي أم اقليمي؟
معرض سورية الدول��ي للبت��رول والثروة المعدني��ة هو معرض 
إقليمي بنفَس وخب��رات سوري��ة بامتياز ودراس��ات وتحضيرات 
أنج��زت بأعلى معايي��ر الج��ودة العالمية لم��ا تتفرد ب��ه مجموعة 
مش��هداني الدولية من كونها الش��ركة األولى والوحيدة في سورية 
 ISO الحاصل��ة عل��ى الش��هادة العالمي��ة لنظ��ام إدارة الج��ودة
9001:2015 باختص��اص إدارة وتنظي��م مع��ارض وملتزم��ة 

بمعايير الجودة وتعمل وفقاً لها.
هل تتوقعون أن يش���كل منصة حقيقي���ة لتبادل الخب���رات وابرام 

العقود؟ 
بكل تأكيد يُعتبر SyrPetro منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل 
الممارسات التي تمكن الخبراء والمختصين في  قطاع النفط العالمي 
من تب��ادل المعلومات واألفكار. ويش��كل ه��ذا الحدث ملتق��ًى لعقد 
الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتهما، 
كما يقدم في الوقت نفس��ه منصة نموذجية لعرض أح��دث التقنيات 

واالبتكارات التي تخص القطاع النفطي.
هل تتوقعون أن يحظى المعرض بالنجاح الذي تتطلعون اليه؟

بل نتوقع له أعل��ى درجات النج��اح لما تعتمد علي��ه مجموعتنا من 
رصيد وخبرات بتنظي��م المعارض ذات االختصاص��ات المتنوعة 
على الرغم من كل التحديات والصعوبات والمعوقات التي نواجهها 
وظروف استثنائية كما ذكرنا آنفاً.خ��ال المرحلة الحالي��ة لكونه مع��رض استثنائي بزم��ن استثنائي 

“سيربترو 2018” يستقطب الشركات االقليمية والعالمية

ما خصوصية هذا المعرض ضمن الحزم���ة التي أعلنتم عنها في  
خطة المجموعة؟

معرض سورية الدولي للبت��رول والثروة المعدني��ة حالة استثنائية 
في زم��ن استثنائي يأت��ي ليؤكد للعالم أجم��ع أن سوري��ة وثرواتها 
للسوريين، ومن حرصنا في مجموعة مشهداني الدولية على إنجاح 
هذا المع��رض باعتب��اره القلب الناب��ض لاقتص��اد والصناعة فقد 
أوليناه اهتماماً كبيراً وبتنسيق عالي المستوى مع الجهات الوصائية 

للوصول به للمستوى الذي أعد من أجله.
هل استعادة الجيش العربي السوري للعديد من حقول النفط أعطى 

قوة دفع لتنظيم المعرض؟
بكل تأكي��د حصل ذل��ك .. فانتص��ارات الجيش العربي الس��وري 
الفضل األكبر ليس بتنظيم معرض سورية الدولي للبترول فحس��ب 
بل بإعادة تفعيل صناعة المعارض بش��كل عام والتي تُعتَبر من أهم 
األدوات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة التي تُعب��ر عن حالة 

التعافي التي تشهدها سورية على مختلف الصعد.
باعتباره معرضاً متخصصاً ما الذي سيش���مله ليكون نقطة جذب 

للمختصين والمهتمين؟
يجمع المعرض نخب��ة من كبار المس��ؤولين والمختصين والخبراء 
في قطاع الصناعات النفطية على المس��تويات المحلي��ة واالقليمية 
والدولية، حيث وجهنا دعوات المشاركة في سورية والعالم لكل من 
االختصاصات المتعلقة بالصناعات النفطية كالش��ركات المختصة 
بعمليات التنقيب والحفر واالستخ��راج والتكرير النفطي. وسيرافق 
المعرض برنام��ج محاضرات علمي��ة وسنتيح الفرص��ة للراغبين 
بالحصول على فرصة عمل ضمن القطاع النفط��ي بتقديم سيرتهم 

الذاتية.
كم عدد الشركات التي ستشارك، وما جنسيتها؟

تم تقس�����يم القاع��ة المخصصة للع���رض م�ن قب���ل الفنيي�ن إلى 
112 جناح بمس��احات متعددة، أقلها تس��عة أمتار مربع��ة، نتوقع 
إشغالها بش��كل كامل، مع إمكانية التوسع إلى قاع��ات مجاورة إن 

لزم األمر.
وكانت الش��ركات الروسية هي صاحبة المبادرة األولى كش��ركات 
غي��ر سورية تعلن ع��ن مش��اركتها ودعمها للمع��رض، باإلضافة 
لاهتمام الكبير الذي أبداه كل من الجانب العراقي والجانب الصيني 
واإليراني والهندي والعُماني وعدد م��ن الدول األخرى بهذا الحدث 

الهام على مستوى العالم.

تحت شعار (سيربترو ... القلب النابض) تنظم مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات معرض 
سورية الدولي للبترول والثروة المعدنية في مدينة المعارض في دمشق في النصف الثاني من العام 2018.

مجلة البنك والمستثمر حاورت المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني 
الذي تحدث عن المعرض وتحضيراته.

خلف مشهداني
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حملة “تحويل الماء إلى غذاء”مذكرة تعاون بين “جويك” و“إيدمو”

وقعت “منظمة الخليج لالستشارات الصناعيّة” )جويك( والمنظمة 
العربي��ة للتنمية الصناعي��ة والتعدين )إيدمو( مذك��رة تفاهم تهدف 
إلى تعزي��ز التعاون وتبادل المعلومات ح��ول الصناعة واالقتصاد 
واألنشطة المرتبطة بهما، وتشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات 
واالستش��ارات الفني��ة، باإلضافة إلى تنس��يق المواقف في المحافل 

اإلقليمية والدولية في المواضيع والقضايا ذات االهتمام المشترك.
ووقّ��ع المذك��رة كل من المدي��ر العام ل�“إيدمو” ع��ادل صقر عبد 
الكري��م الصق��ر، واألمين الع��ام ل�“جويك” عب��د العزيز بن حمد 

العق�ي��ل.

أعلن��ت “غروه��ي”، الش��ركة األلماني��ة الرائدة عالمي��اً في قطاع 
التجهي��زات الصّحية، عن عزمها إط��الق حملة “تحويل الماء إلى 
غ��ذاء” في األردن بالتعاون مع بنك الطع��ام األردني وشبكة بنوك 

الطعام اإلقليمية.
وته��دف هذه المب��ادرة إلى تعزيز الوعي حول ش��ّح المياه وندرتها 
عبر ترشيد استهالكها في األماكن العامة التي تشهد استهالكاً عالياً. 
وستكون األردن الدولة الثالثة في الش��رق األوسط التي تس��تضيف 
ه��ذا البرنامج الحائز عل��ى جوائز عالمية بعد نجاح��ه في المملكة 

العربية السعودية في العام 2015 وفي مصر في العام 2016.

البعثة النسوية برعاية “كاسبرسكي”

نجحت إحدى عشرة مغاِمرة، أغلبهّن من المبتدئات، في الوصول 
إلى القطب الش��مالي بعد 7 أيام من انطالق بعثتهّن االستكش��افية، 
ليتغلّبن على تحديات البرد القارس واالنجرافات الجليدية والرياح 
العنيف�ة، فضالً ع����ن التهدي�د الدائ�م م�ن الكائنات البري��ة كالدببة 

القطبي��ة.
وأكم��ل بنجاح الفريق المؤلّف من أربع نس��اء من منطقة الش��رق 
األوسط وسبع من أوروبا، تزلجاً شاقاً إلى الدائرة القطبية الشمالية، 
وذلك بصحبة مستكش��فتين قطبيتي��ن خبيرتين، وصوالً إلى مركز 

القطب الشمالي من خط العرض رقم1 شماالً.

موظفات “البحرين” في القوى النسائية

أعلن بنك البحرين الوطني عن مش��اركة فريق من موظفات البنك 
ف��ي قمة القوى النس��ائية لعام 2018، والتي نظم��ت خالل الفترة 

6 - 7 أيار/مايو.
وق��د هدف��ت القمة التي جاءت بدع��م من “امتياز ف��ور هير” إلى 
إلهام النساء للمثابرة وإبراز الطاقات اإلبداعية من خالل االرتكاز 
عل��ى ثالثة محاور عم��ل أساسية وهي القي��ادة، وريادة األعمال، 
واالبتكار، وذلك بما ينس��جم مع مساعي بنك البحرين الوطني في 
سبي��ل تمكين القدرات النس��ائية والتفاعل معها ليكون بالمقربة من 

هذه الفئة والمجتمع ككل.
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 HUAWEI P20 PRO في لبنان

خ��الل حف��ل غي��ر مس��بوق، كش��فت مجموع��ة ه��واوي ألعمال 
المس��تهلكين عن جهازها األخي��ر HUAWEI P20 Pro المزود 
بكاميرا ثالثية العدسات من Leica وتطويرات الذكاء االصطناعي. 
ويجمع جهاز HUAWEI P20 Pro التكنولوجيا والتصميم لتقديم 

تجربة رائدة للهاتف الذكي.
حض��ر حف��ل اإلط��الق إعالميين م��ن منطق��ة المش��رق، وكبار 
الشخصيات والشركاء الذين كانت لهم فرصة حصرية ليتعّرفوا عن 
كثب على أحدث ابتكارات أجهزة هواوي. وحول الموضوع، علّق 
رئيس مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين لمنطقة المشرق جيري 

لياو، قائالً: نشهد اليوم بداية حقبة جديدة من التصوير الذكي.

 “فرنسبنك” يكرم الطالب

ضم��ن التزام��ه الثابت بمس��ؤوليته االجتماعية وف��ي سياق تجديد 
التوقي��ع عل��ى بروتوك��ول التع��اون م��ع األمانة العام��ة للمدارس 
الكاثوليكية، احتفل فرنس��بنك بتوزيع شهادات التقدير ل�180 طالباً، 
وتوزي��ع جوائز نقدية بقيمة 27000 دوالراً أميركياً على 22 طالباً 
في مس��ابقة تربوية كان المصرف أطلقها ف��ي مطلع العام 2017، 

وحملت عنوان”مواهب من أجل لبنان”.
أقي��م االحتف��ال  ف��ي 12 أيار/ماي��و 2018،  بحض��ور مدير عام 
“فرنس��بنك” نديم القصار، وأمين ع��ام المدارس الكاثوليكية، األب 

بطرس عازار.

ANB Motorcycles Club
بحضور مشترك 
داك�����ار 2018 
ميل����و  بنجم��ان 
وقائ��د الدراجات 
العال�م����ي روك 
ب�اغ�����وروس، 
احتف����ل ن����ادي 
أ.ن.ب للدراجات 

النارية بحدثه الس��نوي في AHM Club بي��روت، في إطار فني 
فريد من نوعه للمغني��ة إنغريد نقور، عروض ترفيهية من تصميم 

المحترف بيار خضرا، وأداء مثير للدراجين باغوروس وميلو.

الحريري يكرم سامر عيتاني
كّرم رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
سع��د الحري��ري، نائ��ب رئي��س 
مجلس إدارة بن��ك لبنان والخليج، 
سامر عيتاني لمساهمته في التنمية 
اإلقتصادية والمالية واإلستثمارية 
ف��ي لبن��ان ال��ى جانب ع��دداً من 
لجمعي��ة  الداعم��ة  الش��خصيات 
المقاصد الخيرية اإلسالمية. وجاء 
التكري��م على هام��ش حفل افطار 
جمعي��ة متخرج��ي المقاص��د في 

فندق الفور سيزون.

حاكم دبي يشهد سباق 2000 جينيز
شهد حاكم دبي 
الش��يخ محم��د 
ب��ن راش���د آل 
مكتوم، س���باق 
2000 جيني��ز 
ي  نكلي����ز إل ا
س��يك��ي  لكال ا
الذي أُقي�م على 

مضم��ار “نيوماركت رولي مايل”. كما حضر الس��باق حرم حاكم 
دب��ي األميرة هيا بنت الحس��ين. وقد حققت خي��ول اإلمارات بداية 

موفقة عبر شوط “سبرينغ لودج ستيكس” لمسافة 1800 متراً.
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“البركة” يرعى “الصناعات الغذائية”
ق��ال الرئ�ي����س 
التنفي��ذي لبن���ك 
الب�رك���ة ف�����ي 
س�وري��ة محم��د 
عب��د هللا حلب�ي، 
البن�ك  إن رعاية 
الذهبية لمعرض 

الصناعات الغذائية التصديرية منتصف أيار/مايو 2018، تؤكد على 
أهمي��ة دور المصارف في المس��اهمة بدفع عجلة النمو االقتصادي 
والصناعي، وتنفيذاً الستراتيجية البنك المتمثلة بدعم فرص الترويج 

والتعريف بالصناعات الوطنية.

MTNو IHRM شراكة استراتيجية بين
 MTN أعلنت
س��وريةع��ن 
عق���د  توقي��ع 
ش�����راك�����ة 
تيجية  اس���ترا
م�������ع إدارة 
ج�م�ع�ي��������ة 

الموارد البشرية IHRM، خالل العيد السنوي الحادي عشر لتأسيس 
الجمعية، على أن تقدم الشركة الدعم للجمعية، وأن تكون راعياً رئيساً 
لنشاطاتها وفعالياتها، بما يتناسب مع األساليب المتبعة عالمياً في إدارة 

الموارد البشرية، وما تطلبه مرحلة االقتصاد السوري المقبلة.

رعاية ذهبية من “الدولي اإلسالمي”

أك��د نائب الرئي��س التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي بش��ار 
الس����ت، خالل حف��ل توزيع ش��ه��ادات المتدربي�ن ف��ي برن��امج 
EconomicDays5، ال��ذي نظم��ه فري��ق “سن��د التنم��وي”، 
برعاي��ة ذهبي��ة من البنك، إيمان��اً من مجل��س اإلدارة بأهمية دعم 
قط��اع التعليم. كم��ا شارك البنك بمحاض��رات مختصة بالصيرفة 

اإلسالمية، لتضمن الفعاليات جولة مصرفية للمتدربين.
وم��ن جانب آخر، وفي إطار حملة “إفط��ار صائم”، التي يطلقها 
البنك للعام الرابع على التوالي، كوس�يل�ة للمش����اركة الفاعلة ف�ي 
إحياء شهر رمض��ان المبارك، أقام “سوري��ة الدولي اإلسالمي” 
مأدب��ة إفط��ار أليتام “جمعي��ة الرعاي��ة االجتماعية” ف��ي مقرها 

بدمشق.

تشجير شوارع دمشق من “الشام”
الرئي��س  ق��ال 
لبنك  التنفي��ذي 
الش���ام أحم���د 
يوسف اللح�ام: 
إن البنك أطل�ق 
مبادرة تش�جير 
وت�ج�م�ي�������ل 
بعض ش��وارع 

دمشق، في أول أيام أيار/مايو 2018 تزامناً مع عيد العمال العالمي، 
وذلك إيماناً بمس��ؤولية البنك المجتمعية، وللمس��اهمة بحماية البيئة 

وتطوير المشهد الجمالي والبيئي في دمشق.

جائزة ألفا وإريكسون إلنترنت األشياء2 

برعاية وزير االتصاالت اللبناني جمال الجراح، ممثالً بمستش��اره 
جمال فاخوري، أقامت شركة ألف��ا، بإدارة أوراسكوم لالتصاالت، 
وشرك��ة إريكس��ون، النس��خة الثانية م��ن “جائزة ألفا وإريكس��ون 
إلنترن��ت األشي��اء”، بالتعاون م��ع “مجموعة تق��ارب المهندسين 
الش��باب” في جمعيّة مهندسي الكهرب��اء واإللكترونيات في لبنان. 
توجهت المس��ابقة إلى طالب الجامعات اللبنانية في مجال الهندسة 
الكهربائي��ة وهندسة علوم الكمبيوتر، في الس��نة الثالثة والس��نوات 
الجامعية العليا. وشهدت المنافس��ة هذا العام ارتفاعاً في عدد الفرق 
والجامعات المش��اركة مقارنة بالعام الماض��ي، إذ شارك 17 فريقاً 

مؤلفاً من 47 طالباً من 12 جامعة.
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JP Morgan يكرم رياض سالمه

اقام البنك االميركي JP Morgan حفل عش��اء تكريمي على شرف حاكم مصرف 
لبن��ان ري��اض سالمه، وذل��ك بمناسبة م��رور 25 عاماً على تس��لمه مهامه كحاكم 
مصرف لبنان، بحضور السفيرة االميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد ورئيس بنك 

JP Morgan في اوروبا مارك غارفن وكبار المصرفيين اللبنانيين واالجانب.
افتتح العش��اء مدير عام JP Morgan المش��رق العربي جوسان معلوف بكلمة شدد 
من خاللها على الدور الرئيس��ي والفعَال الذي قام به الحاكم من خالل عدة قرارات 
وإجراءات ادَت الى حماية عالقات المصارف اللبنانية مع البنوك المراسلة العالمية 
وخاص��ة المصرف االميرك��ي JP Morgan، كما جنبت لبنان والقطاع المصرفي 
المفاعيل السلبية للعقوبات االميركية. ثم شدد مارك غارفن على ان ما قام به الحاكم 
طوال فترة واليته اعط��ى االقتصاد اللبناني وخصوصاً القطاع المصرفي ثقة اكبر 
المص��ارف العالمية ومنه��ا JP Morgan، وذلك من خالل االلت��زام التام بالقانون 

الدولي والمعايير الدولية. 
ثم القى الحاكم سالمه كلمة رحب فيها بالحضور شاكراً JP Morgan لمنحه جائزة 
له��ذه المناسبة. واكد على ثقة مصرف لبنان به��ذا المصرف العالمي العريق وعلى 
اهمية اهتمام هذا االخير بلبنان، البلد الذي يعتمد اقتصاده على التحاويل والدمج في 
االسواق المالية العالمية. وشدد سالمه على تقيد القطاع المصرفي اللبناني ومصرف 
لبن��ان بالقواعد واالنظمة المصرفية العالمية وعلى تواصل الجهود رغم الصعوبات 
المحيطة من اجل الحفاظ على الش��فافية واالدارة الرشيدة وحماية القطاع المصرفي 
وعالقاتن��ا م��ع المص��ارف المراسلة. وتابع قائ��الً: انه منذ تولي��ه حاكمية مصرف 
لبنان، مّر لبنان بمراحل صعبة، خاصة وأننا نعيش في عالم مليء بالتحديات، وأننا 
نتأثر باألوض��اع االقليمية. بالرغم من زيادة التوتر في المنطقة، نجح المركزي في 

المحافظة على االستقرار النقدي وعلى الثقة.
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تظهر ملفات تربوية شائكة إلى العلن، فتغطي على قضايا خالفية تعصف بالقطاع 
التعليمي وبالمدارس. من الذي حّرك مثاًل اقتراح إلغاء الش�هادة المتوسطة، علماً أن 
الجميع يعرف أن ال إمكان إللغائها حتى لو كانت القطاعات كلها موافقة ومسلمة 
بضرورة ذلك. وبينما تجرى امتحانات البريفيه يتحرك الملف في شكل مفاجئ ليترك 
التباسات ويؤدي الى بلبلة لدى التالمذة الذين يتحضرون للدخول إلى مراكز االمتحان، 
من دون أن يطرح الموضوع على بساط البحث والنقاش في عملية متكاملة تهدف 
الى تعديل المناهج التربوية، في وقت ندرك أن بتر جزء من الهيكل التعليمي المتبع 

يخلخل كل البنية التعليمية القائمة.

فالغاء أو تعديل أي ش�هادة يجب أن ي�درج في عملية تربوية متكاملة، تبدأ بتقييم 
المناه�ج وال تنتهي بتعديلها، وايضاً من خالل نقاش تربوي جاد بعيد من التضليل، 
يفت�ح نقاش�اً حول وظيفة االمتحانات في ش�كل عام ويربطه�ا بالنظام التعليمي 

ومخرجاته، إلى طرق التعليم وآلياته المعتمدة في العالم.

ب�دا أن إع�ادة ط�رح هذا الموض�وع وغيره، يهدف ال�ى التغطية على ملف�ات تربوية 
وتعليمية أخرى ش�ائكة وخالفية. ولعل القانون 46 لسلس�لة الروات�ب الذي ال يزال 
تطبيقه معلقاً في المدارس الخاصة قد صار في مرتبة خلفية، بعدما ظهرت البيانات 
واطلق�ت المواقف من اتحاد المؤسس�ات التربوية الخاصة ومن الرابطات التعليمية 
رفضاً إللغاء الشهادة المتوسطة، فيما ال أحد يكترث لدرجات المعلمين وحقوقهم 
ووق�ف العمل في صندوقي التعويض�ات والتقاعد لمعلمي الخاص، ال بل أن الصمت 
المطبق، حتى من نقابة المعلمين يجعلنا نتس�اءل عما إذا استس�لم الجميع لألمر 
الواقع، ولم يعد النقاش مجدياً أمام جبهة الرفض الكبرى إلدارات المدارس الخاصة، 
باستثناء عدد من المؤسسات رأت ضرورة في تطبيق قانون السلسلة بكل مندرجاته 

وبنوده.

لي�س مقبواًل اس�تمرار التالع�ب بالقطاع الترب�وي، فيما توضع المرجعي�ة األولى أي 
س�لطة الوصاية عل�ى الهامش وتس�تبعد من الق�رار وهي المعنية مباش�رة بكل 
الملفات الش�ائكة والخالفي�ة وتلك التي تحتاج إلى تطوير. ونش�هد على أن الوزارة 
قام�ت بمبادرات عدة في مجلس الوزراء وخارجه، وال من يكترث. لذا على الجميع أن 
يتركوا وزارة التربية تقرر في الشأن المتعلق بالمدارس والمعلمين والخطط التربوية، 

قبل أن تصبح التربية بازاراً ال يمكن وقف انعكاساته السلبية.

حماية النظام التعليمي وتطويره
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