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ي وضعت مع الفريق االستشاري العالمي 
ليست الخطة الوطنية االقتصادية ال�ت

”، بديالً عن الحكومة ودورها وإطالقها مشاريع تساهم  ي
ي اند كومبا�ن ن “ماك�ن

ي تحريك العجلة االقتصادية وتجذب االستثمارات وتخلق فرص العمل. فعىل 
�ن

أهمية الخطة المطروحة، إال أن تحقيق أهدافها يستدعي إطالق ورشة اقتصادية 
ي تشكل 

شاملة تجيب عن مختلف المسائل االقتصادية واالجتماعية والمعيشية ال�ت
. وعىل قول الرئيس ميشال عون “إن الخطة تساهم  ي

هاجساً دائماً للمجتمع اللبنا�ن
ي البالد، 

ن مختلف القطاعات االنتاجية الحيوية �ن ي وضع رؤية متكاملة ومتناسقة ب�ي
�ن

ي بشكل مستدام، ومواكبة تحديات 
ي تنمية وتطوير االقتصاد اللبنا�ن

ي قدماً �ن
للم�ن

ة اقليمياً وعالمياً”، لكن  ي��ن والمناخات االقتصادية المتغ�ي القرن الحادي والع�رش
ة، وعىل تفعيل  ذلك مرتبط بإيجاد بيئة اعمال جاذبة لالستثمارات الخارجية المبا�رش

ات االداء االقتصادي. قطاعات انتاجية تنافسية قادرة عىل تعزيز مؤ�رش

ي وضعه الراهن قادر عىل إيجاد هذه البيئة؟ إن ذلك يستدعي عودة 
هل لبنان �ن

المؤسسات إىل ممارس��ة دورها، ال سيما مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة، إذ 
أنه مطالب بمواجهة تحديات االداء االقتصادي والعمل عىل بلورة رؤية لتطوير 
االعمال وتنشيط االقتصاد والتصدي لما تعانيه الملفات الخدماتية، بدءاً من البنية 
التحتية والكهرباء والمياه والنفايات، إذ ال يمكن إحداث نقلة نوعية بمجرد التمنيات 
اً والدين العام صار بمستويات  ي عجزاً مالياً كب�ي

ي يعا�ن
طالما ان االقتصاد اللبنا�ن

. قياسية نسبة إىل الناتج المحىلي االإجماىلي

يتطلب العمل للوصول اىل بيئة اقتصادية مرنة وقادرة عىل استقطاب االستثمارات 
ة واطالق العنان للقطاعات االنتاجية الواعدة والمستدامة، رؤية  الخارجية المبا�رش
اقتصادية مغايرة تنطلق من من خطط الستعادة النمو وخفض العجز، وهو أمر ال 

يمكن أن يتحقق من دون إصالح اقتصادي شامل.

تحديات الخطة الوطنية االقتصادية
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قام بنك بيمو الس��عودي الفرنس��ي، مطلع شهر تموز/
يولي��و 2018، بإع��ادة افتتاح فرعيه ف��ي “المحافظة، 
والش��يخ نج��ار” في حلب، بع��د إغالق دام س��نوات، 
في خطوة يس��عى من خاللها إلى ع��ودة فروعه لكافة 

المحافظات.
يش��ار إلى أن “بيمو” يمل��ك 3 فروع أخرى بحلب في 
)العزيزية، والسليمانية، والفرقان(. والجدير ذكره، أن 
البن��ك أعاد في حزيران/يونيو افتتاح فرعه في “عدرا 
الصناعية” بريف دمش��ق، كما افتت��ح فرعاً جديداً في 

منطقة دمر.

عودة بيمو
إلى المحافظة والشيخ نجار

“البركة” تزيد أصولها في مصر

“البرك��ة”  لمجموع��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  كش��ف 
المصرفية عدنان يوس��ف، عن أن المجموعة زادت 
أصولها في مصر من 60 مليار جنيه )3.35 مليار 
دوالر( إلى 100 مليار جنيه ) 5.6 مليارات دوالر( 
خالل عامين، واصفاً الس��وق المصري��ة بالواعدة. 
وقال يوس��ف: أن المجموعة تعت��زم الوصول بعدد 
فروعها في مصر إلى 50 فرعاً بحلول عام 2020، 
وفق دراسة وافية حول التوسع في السوق المصرية.

على صعيد آخر، لفت يوسف إلى أنهم ينظرون إلى 
منطقة الخليج إليجاد فرص، إلى جانب التوس��ع في 

عدنان يوسفشرق آسيا، وتحديداً إندونيسيا والصين.

“بيتك” يقترب من االندماج مع “األهلي البحريني”

أكد رئيس مجلس اإلدارة في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك(، حمد عبدالمحس��ن الم��رزوق، أن التوجه 
االس��تراتيجي ل�”بيت��ك” لالندم��اج م��ع  األهل��ي 
البحريني س��تكون ل��ه مزايا إيجابية، س��واء على 
مس��توى تحسن الربحية أو جودة األصول أو على 

صعيد  تنوع المخاطر.
وقال: إن عملية دراس��ة الدمج س��تتم على مراحل 
متعددة، حيث س��يتم ف��ي المرحل��ة األولى إجراء 

التقيي��م من قبل مستش��ارين عالميين بهدف تحديد س��عر التبادل العادل بين س��همي 
“بيتك” و“المتحد”. أما المرحلة الثانية فهي دراس��ات التقصي النافي للجهالة. وفي 
ح��ال إتم��ام المرحلتين، ف��إن المرحلة الثالث��ة واألخيرة تقتضي إع��داد خطة العمل 

المستقبلية للكيان المصرفي الجديد.

حمد عبدالمحسن المرزوق

بنك عوده يحذر مروجي الشائعات

أص��در بنك ع��وده بيان��اً صحفياً 
تن��اول فيه حملة ترويج ش��ائعات 
ملفقة على بعض مواقع التواصل 
االجتماع��ي تعرض لها. وأس��ف 
البن��ك لهذه الش��ائعات المغّرضة 
التي تبقى عديمة الشأن واألهميّة، 
والت��ي تش��ّكل أعم��االً جرميّ��ة 

ومعاقب عليها قانوناً.
وقال البنك، إن جميع المالحق��ات واإلجراءات القانونيّة قائمة وجارية بوجه الفاعلين 
والمش��اركين والمرّوجين أمام السلطات الرس��ميّة في لبنان والخارج، وباألخّص في 

العراق، حيث مركز العنوان اإللكتروني لمرتكب العمل الجرمي.

اختير فرنَس��بنك عضواً مؤسس��اً ف��ي الرابطة الصينية 
العربي��ة للبنوك، التي أعلن عنها الرئيس الصيني ش��ي 

جين بينغ، والتي يترأسها بنك التنمية الصيني.
ووقع المدير العام لمجموعة فرنَسبنك نديم القصار وثيقة  
اإلعالن عن تأسيس الرابطة. وتعدّ هذه أول آلية تعاون 
مالي متعددة األطراف بين الصين والدول العربية. وقد 
انضم إلى جانب فرنس��بنك في تأسيس هذه الرابطة بنك 
التنمي��ة الصيني CDB، البنك األهلي المصري، البنك 
المغرب��ي للتجارة الخارجي��ة BMCE، وبنك أبوظبي 

.)FAB( األول

“فرنَسبنك” عضواً مؤِسسًا
في الرابطة الصينية العربية
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وجهت وزارة المالية الس��ورية كتاب��اً إلى المصارف 
الحكومي��ة، يطل��ب من مجل��س إدارة كل مصرف من 
المصارف الس��تة تقدي��م رؤيته إلع��ادة هيكليته، بغية 
تطوي��ر آلية العمل في كل مصرف، بما في ذلك وضع 
تص��ور للهيكلي��ة األكث��ر مالءم��ة بما يضم��ن تنظيم 
عمل المص��ارف، وذلك ضمن مش��روع إعادة هيكلة 
القطاع العام، والسيما مؤسساته االقتصادية التي تتمتع 

بخصوصية في العمل واإلدارة.

إعادة هيكلة المصارف العامة
في سورية

ذك��رت صحيفة “بيلد” نقالً عن مس��ؤولين حكوميين، 
أن الس��لطات األلماني��ة تدرس طلباً من إيران لس��حب 
300 مليون يورو من حسابات مصرفية لها في ألمانيا 

وتحويلها إلى طهران.
وأش��ارت الصحيف��ة األلماني��ة إل��ى أن إيران تس��عى 
لسحب أموالها من البنك األوروبي اإليراني، خشية أن 
تواجه نقصاً في السيولة، لدى فرض الواليات المتحدة 

العقوبات على قطاعها المالي.
وأبلغ��ت إيران هيئ��ة الرقاب��ة المالية األلماني��ة، بأنها 
تحتاج األم�وال “لتوفره��ا للمواطنين اإليرانيين الذين 
يحتاج�ون إلى الس�����يولة عند الس���فر إلى الخارج في 
ض��وء عجزهم عن الحص��ول على بطاق��ات ائتمانية 

معتمدة”.

إيران تسحب أموااًل من ألمانيا

“سوسيتيه جنرال” يعزز حضوره في ألمانيا

اتفق بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على شراء أنشطة 
المش��تقات وإدارة األصول لكومرت��س بنك األلماني، 
مدعم��اً تواجده في تلك المجاالت، ومعززاً مركزه في 
ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وستعزز الصفقة 
وح��دة ادارة األصول “ليكس��ور”، التابعة للمصرف 
الفرنس��ي، اذ س��تضيف أصوالً مدارة بقيمة 13 مليار 
ي��ورو إلى أصولها الحالية التي تبلغ قيمتها 140 مليار 
ي��ورو. ويش��ار إل��ى  أن حج��م اإلي��رادات اإلجمالية 
لألنشطة التي استحوذ عليها “سوسيتيه جنرال” في هذه 

الصفقة،  بلغ 381 مليون يورو في 2017.

أرباح البنوك اللبنانية في سورية

بين��ت البيانات المالية للبنوك اللبنانية 
الس��بعة العاملة في سورية، باستثناء 
“س��ورية والخليج”، كون��ه لم يعلن 
عن بياناته، تس��جيل أرب��اح مجمعة 
بلغ��ت نح��و 830.2 ملي��ون لي��رة 
س��ورية، حتى نهاية الربع األول من 
عام 2018، بنس��بة ارتفاع 9.6 %، 
مقارن��ة بما كانت عليه نهاية 2017. 

كما أشارت البيانات، إلى أن ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين لدى البنوك بنسبة 0.60 
%، ليصل إلى 129.6 مليار ليرة، فيما بلغ صافي الدخل 8.3 مليار ليرة، بنسبة ارتفاع 
9.6 %، وإل��ى أن بنك عوده تصدر البن��وك بارتفاع صافي الدخل، بينما تصدر بنك 
بيبلوس البنوك األكثر انخفاضاً. أما على صعيد األصول، فقد واصل “بيمو” تصدره، 
حيث بلغت أصوله 254 مليار ليرة، بنسبة ارتفاع 1.1 %، وسجل “سورية والمهجر” 
االنخفاض الوحيد، إذ انخفضت أصوله إلى 17.6 مليار ليرة، بنسبة تراجع 2.3 %.

يذكر أن إجمالي رأسمال البنوك اللبنانية العاملة في سورية - عدا “سورية والخليج” - 
نحو 29.1 مليار ليرة حتى نهاية الربع األول 2018.

سوسيته جنرال يستحوذ على “أبوظبي الوطني”

وق��ع بنك سوس��يته جنرال/األردن، اتفاقي��ة مع بنك أبوظبي األول، لالس��تحواذ على 
أعماله المصرفية باألردن، المندرجة تحت اسم بنك أبوظبي الوطني، وقد جاء ذلك بعد 
موافقة البنك المركزي األردني، إذ س��لم الطرفان موافقته في العاشر من تموز/يوليو 
2018، لتنقل بموجب االتفاقية جميع حس��ابات عمالء بن��ك أبوظبي الوطني/األردن 
وفرعيه وموظفيه، إلى سوس��يته جنرال/األردن. وبين “سوس��يته جنرال” عبر بيان 
له، أنه يسعى من خالل هذه العملية إلى تعزيز مكانته بالسوق، في إطار استراتيجيته 
الرامية لتعزيز النمو والحصص السوقية، وهو ما يعزز النمو المحقق بميزانيته خالل 

السنوات الخمس الماضية.
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ك��ّرم اتحاد المصارف العربية الوزير اللبناني الس��ابق 
ورئيس مجلس إدارة مجموعة فرنَسبنك عدنان القّصار 
وشقيقه نائب رئيس المجموعة عادل القّصار ومنحهما 
جائزة “وسام االتحاد الذهبي لإلنجاز” تقديراً لمسيرتهما 
المصرفي��ة والتجارية واالقتصادي��ة الطويلة التي تربو 

على 6 عقود.
ج��اء ذلك خالل افتتاح أعمال “القمة المصرفية العربية 

- الدولية” التي نّظمها االتحاد  في باريس.

تكريم وجائزة لكل من
عدنان وعادل القّصار

المشاركة بدفع الفوائد لدعم الصناعة

أك��د مدير ع��ام المصرف الصناعي الس��وري قاس��م 
زيت��ون، أن الحكوم��ة وافقت على دعم المش��روعات 
الصناعية ذات الطابع الحيوي، أو التي تعود لش��ريحة 
الصناعيين المتضررين بفعل الحرب، وذلك عبر تقديم 
دع��م لنس��ب الفوائد الخاصة به��ذه القروض ما بين 
2 %، و4 % من نسب الفوائد المقررة على القروض 
الصناعية، والتي عادة تصل إلى 10 %، مضيفاً أنه من 
الممكن في بعض الحاالت تمويل بعض المش��روعات 

الصناعية بفوائد تتراوح ما بين 6 %، و8 % حسب أهمية المشروع وطبيعته.
قاسم زيتون

توزيع أسهم من “الدولي اإلسالمي”

حص��ل بنك س��ورية الدولي اإلس��المي، على موافقة 
مجلس مفوض��ي هيئ��ة األوراق واألس��واق المالية، 
لتوزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بنسبة 43.29 
% من رأس��مال البنك الحالي، حيث يبلغ عدد األسهم 

التي ستوزع على المساهمين حوالى 41.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 ليرة سورية 
للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية نحو 4.1 مليار ليرة، الناتجة عن ضم االحتياطي الخاص 

وجزء من األرباح المدورة، ليصبح رأسمال البنك بعد الزيادة 13.7 مليار ليرة.

رفع سقف القرض اإلنمائي في سورية

كش��ف مدير عام المصرف العقاري الس��وري، أحمد 
العلي، عن رفع مقترح إللغاء شرط الوديعة المطلوب 
م��ن أجل الحصول على القرض الس��كني، إضافة إلى 
مقترح برفع سقف القرض اإلنمائي لدى المصرف إلى 
100 مليون ليرة سورية، بدالً من السقف الحالي المحدد 
ب�10 مليون ليرة سورية، وبنسب فائدة تبلغ )10.5 % 
- 11.5 %( باعتب��اره قرضاً طويل األجل -تصل مدة 
السداد إلى 10سنوات- بهدف دعم الفعاليات االقتصادية 

وشريحة واسعة من أصحاب المهن الراغبين بالحصول على تمويل منشآتهم.
أحمد العلي

كش��ف مدير عام مصرف التسليف الش��عبي السوري، 
محمد إبراهيم حمره، عن بعض التعديالت المتعلقة بمنح 
ق��رض الدخل المحدود للعاملين في الدولة لجهة الكفالء 
واحتس��اب مبلغ القرض، بما يكفل زيادة المالءة المالية 
ل��كل من المقترض والكفيل، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 

آب/أغسطس 2018.

تعديالت على قرض الدخل المحدود

محمد حمره

نّظم البنك اللبناني الفرنس��ي احتفاالً بمناس��بة مرور 5 
أعوام على ش��راكته المميزة م��ع الناقل الجوي األول 
ف��ي أوروب��ا Air France KLM وعل��ى إطالقهما 
البطاق��ة المصرفية المش��تركة Visa التي قدّمت حتى 
الي��وم مليار مي��ٍل للعمالء. وحضر المناس��بة أكثر من 
250 شخص، من بينهم رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
العام في البنك اللبناني الفرنس��ي وليد روفايل، ورئيس 
مجلس اإلدارة والمدير العام في مجموعة البنك اللبناني 
الفرنس��ي إيلي نحاس، و المدير العام في البنك اللبناني 
الفرنس��ي ريّا روفايل نحاس، باإلضافة إلى مدراء في 
المصرف وف��ي Air France KLM، وفي ش��ركة 
International Visa. وق��د اس��تُهّل الحف��ل بعرض 
فيدي��و قصير لّخص كافة المراح��ل واألحداث المهمة 

التي ُسّجلت على مدى 5 سنوات من الشراكة.

مليار ميل لعمالء “اللبناني الفرنسي”
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Bahrain Tradeالبحرين الوطني” ينضم لـ“

وق��ع بنك البحري��ن الوطني 
وش��ركة مباش��ر للخدم��ات 
لتمكي���ن  اتفاقي���ة  المالي���ة 
الت��داول  المس��تثمرين م��ن 
ف��ي بورص��ة البحرين عبر 
اإلنترن����ت ع�ب�ر م�ن�ص��ة 
Bahrain Trade، وذلك 

بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة وأعضاء 
اإلدارة التنفيذي��ة في البورصة. ووقع االتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني 
ج��ان كريس��توف دوران، والمدي��ر العام ل�“مباش��ر للخدمات المالية” زي��د العالول. 
وأعرب الرئيس التنفيذي للخزينة وأس��واق الم��ال وإدارة الثروات لدى بنك البحرين 
حسين الحسيني، عن سعادته بهذا التعاون، الفتاً إلى أنه يشكل مثاالً آخر على حرص 

البنك على تقديم خدمات رقمية جديدة للعمالء.

نظرة سلبية لبنوك البحرين

قال��ت وكالة مودي��ز للتصنيفات 
االئتمانية، إن النظرة المس��تقبلية 
لبنوك البحرين تظل سلبية بسبب 
تباطؤ النمو االقتصادي وضعف 

اإلنفاق الحكومي.
وأوضحت “مودي��ز” في تقرير 
أن��ه “عل��ى الرغ��م م��ن ارتفاع 

أسعار النفط، فإن العجز في ميزانية الحكومة يجبرها على تقييد اإلنفاق، مما سيخفف 
النمو في القطاعات االقتصادية غير النفطية”.

وأش��ارت الوكالة  إلى أن “ارتفاع تكاليف االقتراض بس��بب ارتفاع أس��عار الفائدة، 
وتخفي��ض الدع��م الحكومي س��يلقيان بتبعاتهما على دخل الش��ركات واألس��ر، مما 
س��يضغط قليالً على جودة القروض. وفضالً عن ذلك، فإن “ارتفاع الدين الحكومي 

يقلل قدرة الحكومة على دعم بنوك المملكة في حالة األزمة”.

اس��تكمل بن��ك البحرين الوطن��ي المرحل��ة األولى من 
تبني وتوظيف الحوس��بة السحابية مع عملية نقل موقعه 
االلكتروني )nbbonline.com( إلى ش��ركة أمازون 
ويب سيرفيسز AWSبنجاح. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام 
بنك البحرين الوطني بتسريع وتيرة تحوله الرقمي، مع 
تبني المزيد من الخطط والبرامج لنقل منصة االنترانت 
الداخلي لدى البنك والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
إلى شبكة الحوسبة السحابية. وتعد خطوة AWS إنجاز 
كبير ضمن رؤية البحرين االقتصادية لعام 2030 التي 
تهدف الى تحديث اقتصاد البحرين والتشجيع على تهيئة 

موجة جديدة من االبتكار التكنولوجي.

“البحرين الوطني” يكمل
مرحلة الحوسبة السحابية

رئيس تنفيذي جديد لبنك مسقط

أعل��ن بنك مس��قط، ع��ن تعيي��ن وليد ب��ن خميس 
الحش��ار، رئيساً تنفيذياً جديداً للبنك، وذلك اعتباراً 
م��ن األول من ش��هر كان��ون الثاني/يناير 2019، 
ضمن خط��ة انتقالي��ة اعتمدها مجل��س إدارة بنك 

مسقط منذ عام 2015.
كذل��ك، أعلن البنك عن موافقة مجلس اإلدارة على 
تعدي��الت بالهيكل التنظيمي إلدارة البنك، تماش��ياً 

وليد بن خميس الحشارمع التوجهات االستراتيجية للبنك.
أصدر “المركزي اإلماراتي” نظاماً جديداً للحس��ابات 
الخامدة بالبن��وك واألرصدة المصرفي��ة غير المطالب 
بها، وذلك بغرض تنظيم التعامل مع هذه الحسابات وفق 
معايير حددها مسبقاً. وأوجب ضرورة إخطار أصحاب 
هذه الحسابات كل 3 شهور بوجوب استخدامها، ويهدف 
النظ��ام إلى وضع إطار عام لضبط وحماية الحس��ابات 
الخام��دة لدى البنوك، والس��عي إلى تمكي��ن العمالء أو 
“المالك القانونيين” من اس��تعادة األرص��دة المتوافرة 
بهذه الحسابات. وأوضح أنه إذا بقي الحساب خامداً مدة 
7 س��نوات والمبلغ في الحس��اب يتجاوز 3000 درهم، 
فيجب على البنك تحويل المبلغ إلى “حس��اب األرصدة 

غير المطالب بها” لدى المصرف المركزي.

تنظيم التعامل مع الحسابات المنسية
في دولة االمارات
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احتفل بنك مس��قط بالتوقيع على اتفاقية التمويل المالي 
لتنفي��ذ المرحل��ة الثالث��ة من توس��عة مش��روع محطة 
نم��ر لمعالجة المي��اه المصاحبة للنف��ط وذلك مع البنك 

االلماني.
وقع االتفاقية نيابة عن بنك مس��قط، مدير عام األعمال 
المصرفية المتخصصة والشركات، عبد هللا بن زهران 
الهنائي، وممثل البن��ك األلماني، توران كاجليا، وذلك 
بحض��ور وكي��ل وزارة النفط والغاز س��الم بن ناصر 
العوف��ي، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك مس��قط وليد بن 

خميس الحشار.

البنك العربي في الصين اتفاقية تمويل لتوسعة محطة نمر

منحت هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية، 
موافقتها على تحويل المكتب التمثيلي للبنك العربي في 
مدينة ش��نغهاي إلى فرع متكامل، باعتبار “العربي” 
من أوائل المؤسس��ات المصرفية العربي��ة المتواجدة 
بالصين، حي��ث افتتح مكتبه التمثيلي األول بالعاصمة 
الصيني��ة بكين في ع��ام 1985، وتبع��ه افتتاح مكتبه 

التمثيلي الثاني بشنغهاي في 1996.
ب��دروه، أكد المدير الع��ام التنفيذي للبنك العربي نعمه 
صب��اغ، أن هذه الخطوة تعن��ي للبنك الكثير، إذ تعزز 
تواج��ده ف��ي بلد يمتل��ك ثان��ي أكبر اقتص��اد عالمي، 

وتردف شبكة فروع “العربي” العالمية والتي تضم أكثر من 600 فرع عبر 5 قارات.
نعمه صباغ

أعل����ن بن��ك رأس الخيم����ة الوطني ع��ن تعاون�ه مع 
“إن ب��اي” لخدمة تحويل األموال، به��دف تقديم أدنى 
رس����وم تحويل األم��وال في الس����وق للعم��الء عند 
تحويله��م الي��ورو إلى 25 دول��ة أوروبي��ة بتكلفة 25 
درهم لكل معاملة تحويل من خالل خدمة راك لتحويل 

األموال.
كذلك يس����مح للعمالء بإرس��ال األموال عب��ر منصة 
الخدم����ات المصرفي��ة الرقمي����ة الخاص��ة بالبن��ك، 
وم��ن أي فرع م��ن فروعه، حيث يتم وض��ع التحويلة 

المال�ي������ة 
المرس����ل�ة 
مباش�رة في 
لحس����اب  ا
المصرف��ي 
للمس���تفي�د 
ف��ي نف���س 
م  ل�ي�������و ا
م�����ن دون 
أي رس���وم 

خفية.

تحويل األموال من بنك رأس الخيمة

“سبيربنك” يكشف عن استخدام روبوتات

أعل��ن رئيس مختب��ر الروبوتات 
“س��بيربنك”  لمص��رف  التاب��ع 
الروس��ي، ألب��رت يفيم��وف، أن 
المص��رف ينوي زيادة اس��تخدام 
الروبوت��ات بهدف رف��ع إنتاجية 
العمل. وقال: “إنه أمر ضروري. 
ال نس��تخدم الروبوتات الستبدال 
الن��اس بها. ولن نعمل ذلك في أي 

حال من األحوال. بل نس��تخدم الروبوتات لزيادة إنتاجية عمل اإلنسان. وهذه مهمتان 
مختلفتان”. كما ذكر أن مصرف “سبيربنك” يحتاج إلى 5 أنواع من الروبوتات، وهي 
الروبوتات الصناعية واللوجستية ووس��ائل النقل المسيرة )الجوية والبرية( والهياكل 

الخارجية الصناعية والروبوتات للمساعدة الشخصية.

العراقي للتجارة في السعودية

وافقت الحكومة السعودية على الترخيص ل�“المصرف 
العراق��ي للتجارة” وفتح فرع ل��ه على أرضها، وأنها 
فوض��ت وزير ماليتها محم��د الجدعان، بالبت في أي 
طلب الحق بفتح فروع أخرى للمصرف في السعودية.

يذك��ر أن قط��اع البنوك في الس��عودية يبل��غ 12 بنكاً 
وطني��اً، فضالً عن ف��روع ل�15 بنكاً أجنبي��اً، إضافة 
إل��ى أن حصول البنوك األجنبية على ترخيص للعمل 
في الس��عودية، أمرا في غاية الصعوبة، وال يسمح لها 
بافتتاح س��وى فرع واحد عل��ى أرض المملكة، لكنها 

مؤخراً خففت من قيود افتتاح فروع لبنوك أجنبية في البالد، بسبب تراجع االستثمارات 
األجنبية، ورغبة بجذبها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

محمد الجدعان
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وق��ع محاف��ظ البنك المرك��زي العراقي علي محس��ن 
اسماعيل، على هامش القمة المصرفية العربية الدولية 
التي أقيمت في باريس، مذكرة تفاهم مع ش��ركة ماستر 
كارد العالمي��ة، لتكون مس��اهمة بتطوير خدمات الدفع 
االلكترون��ي في الع��راق، ونقل الخبرات واالس��تفادة 
من االبتكارات، التي تتمي��ز بها األنظمة العالمية بهذا 

المجال.
عل��ى صعيد آخ��ر، نش��ر المرك��زي العراق��ي بياناً، 
 ،FATF يتضمن إعالن مجموعة العمل المالي الدولية
خروج العراق من منطقة المتابعة بشكل رسمي، وذلك 
لم��ا حققه “المركزي” ومكتب مكافحة غس��ل األموال 
وتموي��ل اإلرهاب من تقدم كبير في تحس��ين ومعالجة 
أوج��ه القص��ور، والس��تيفائه جمي��ع التزامات��ه اتجاه 

توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.

مذكرة بين “المركزي العراقي”
و“ماستر كارد”

المركزي األردني يكافح غسل األموال

األردن��ي،  المرك��زي  البن��ك  أص��در 
تعليمات محدثة لمكافحة غسل األموال 
وتموي��ل اإلره��اب للبن��وك المرخصة 
والمعم��ول به��ا منذ 2010، اس��تجابة 
للتعديالت التي حصلت على توصيات 
 ،FATF مجموعة العمل المالي الدولية

ونتيجة التطورات الحاصلة باألس��واق المحلية والدولية. ومن أبرز التعديالت، تأطير 
وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، إذ تلزم البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل سنوي، مع تفصيل اإلجراءات المطلوبة للتحقق 
والتع��رف على العم��الء، وتحظر إصدار بطاقات مدفوعة مس��بقاً لغير عمالء البنك 

لضبط مخاطر التعامل بهذه البطاقات.

اتفاقية بين “النفقة والعربي اإلسالمي” و“العون”

وقع رئيس مجل��س إدارة صندوق 
تسليف النفقة عبد الكريم الخصاونة، 
ومدير عام البنك العربي اإلسالمي 
الدولي إياد العس��لي، اتفاقية بطاقة 
خدمة “العون”، إذ بين الخصاونة 
أن االتفاقي��ة تمن��ح المحك��وم ل��ه 
جزءاً من النفقة بدال من االنتظار، 

وتهدف إلى توفير الوقت والجهد للمس��تفيدين من الصندوق، عالوة على أن االتفاقية 
تمّكن مستحقي البطاقة من صرف مبلغهم من أي منطقة في األردن عن طريق فروع 

“البنك اإلسالمي” في المحافظات األردنية.

ك��رم اتحاد المص��ارف العربية، خ��الل افتتاح أعمال 
القم��ة المصرفي��ة العربية الدولي��ة 2018 التي أقيمت 
ف��ي باريس، رئيس مجل��س إدارة البنك العربي صبيح 
المصري، وذلك تقديراً لدوره في تعزيز العالقات بين 
المؤسس��ات المالية العربية والعالمي��ة، حيث أن البنك 
العرب��ي من أق��دم وأكثر البن��وك العربية انتش��اراً في 

أوروبا.

تكريم صبيح المصري في باريس
“مركزي مصر” يسقط ديون المتعثرين

المرك��زي  البن��ك  أعل��ن 
مب��ادرة  ع��ن  المص��ري، 
إلسقاط ديون المتعثرين من 
الشركات واألفراد بإجمالي 
يق��ارب 950 مليون دوالر 

أميركي.
وتشمل المبادرة المديونيات 
المتعثرة للشركات بأرصدة 

تقل عن 10 ماليين جنيه، فضالً عن مديونيات األفراد التي ال تشمل أرصدة البطاقات 
االئتماني��ة. وأوضح بيان، أن البنوك المش��اركة في المبادرة س��تقوم بإعفاء العمالء 
المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 
100 % من رصيد الدين في 31 كانون األول/ديسمبر 2017 نقداً في موعد أقصاه 

نهاية عام 2018.
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كش��ف محافظ البنك 
المرك��زي العراق��ي 
الع��الق، عن  عل��ي 
المالية  الدي��ون  قيمة 
للبن��ك المترتبة بذمة 
العراقية،  الحكوم��ة 
وأف��اد أن هذه الديون 
تريلي��ون   20 تبل��غ 
 16.7( دين��ار 

ملي��ار دوالر أميركي(، مطالباً بأن يقضي االس��تخدام 
األمثل للمبال��غ الفائضة بموازنة 2018 من الصادرات 
النفطية، بتس��ديد الديون الداخلية التي تخص المركزي 
والمص��ارف األخرى. منوهاً إلى أن إيفاءها من ش��أنه 
تحصي��ن “المرك��زي” م��ن أي أزم��ة مس��تقبلية، كما 
يس��اهم ذلك بضمان تقوية االحتياط��ي النقدي، أما فيما 
يخص الديون الخارجية، فقد أشار إلى أن أقساطها قليلة 
واس��تحقاقاتها بعيدة، وأغلبها ديون لم تحس��م، وما من 

مشكلة راهنة في تأجيلها.

“المركزي العراقي”
يطالب بـ16.7 مليار دوالر

علي العالق

قرر بنك “ميتسوبيشي يو أف جي” - أكبر بنوك اليابان 
- وق��ف كل المعام��الت ذات الصلة بإي��ران، التزاما 
بالعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران. 
وأظه��رت وثيقة، أن البنك أخطر عم��الءه في اليابان 
بأنه س��يوقف تل��ك المعامالت، حت��ى ال ينتهك الحظر 
األميركي للتعامل مع المؤسس��ات المالية اإليرانية بعد 
فت��رة “تصفية أعمال” مدته��ا 180 يوماً، تنتهي في 4 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويُعتق��د أن “ميتسوبيش��ي ي��و أف جي” يقوم بتس��وية 
الج��زء األكب��ر م��ن مدفوع��ات النفط اإليران��ي الذي 

تشتريه اليابان.

أكبر بنك ياباني
يخضع لضغوط ترامب

قرض كويتي إلنشاء مدارس عراقية

أعلن مدير عام الصندوق الكويتي 
للتنمي��ة االقتصادي��ة العربية عبد 
الوهاب البدر، أنه ضمن تعهدات 
الكويت المعلنة بالمشاركة بإعادة 
إعم��ار العراق، تم من��ح العراق 
ملي��ون   23.5 بقيم��ة  قرض��ا 
دينار كويت��ي )80 مليون دوالر 
أميركي(، بغرض تمويل مشاريع 

إنشاء وتجهيز 73 مدرسة في 15 محافظة عراقية، للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، 
ورفع المستوى التعليمي والمهني للطالب في مراحل التعليم األساسي.

من جهته، أشاد مدير دائرة الدين العام في وزارة المالية العراقية صالح الدين الحديثي، 
بقروض “الصندوق الكويتي” كونها ميس��رة جداً، إذ ال يزيد س��عر الفائدة عن 2 %، 

بمدة سداد تصل إلى 20 سنة.

الرقمنة تلغي وظائف في بنك “لويدز”

أعل��ن المص��رف البريطاني “لوي��دز” عن عزمه 
اس��تجابة لضغ��وط  450 وظيف��ة  نح��و  خف��ض 
المس��تثمرين المتزاي��دة م��ن أجل رقمن��ة أعمالهم 
وخف��ض التكالي��ف. ولف��ت إل��ى أن ه��ذا الخفض 
جزء من التحركات لزيادة اإلنتاجية والتماش��ي مع 
التغيرات في س��لوك العمالء، وحق��ق البنك بالفعل 
واح��دة من أقل نس��ب التكاليف إل��ى الدخل في هذه 

الصناعة من خالل االستغناء عن أكثر من 30 ألف وظيفة منذ تولي الرئيس التنفيذي 
أنطونيو هورتا المسؤولية عام 2011.

أنطونيو هورتا

بنوك تحذر من “سيم سواب”

حذرت بنوك عاملة في دولة اإلمارات، من 
عملية احتيال جديدة تسمى “سيم سواب”، 
حيث أرس��لت لعمالئها رس��ائل تحذيرية 
عبر البري��د اإللكترون��ي تدعوهم التخاذ 
عدد م��ن الخطوات لع��دم الوقوع ضحية 
لهذا النوع من االحتيال وحماية أنفسهم من 

عمليات تبديل ش��ريحة الهاتف االحتيالية من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
وتطبيق الهاتف المتحرك. وأكدت البنوك أن عملية االحتيال هذه هي أحد التهديدات التي 
تحتاج ألن يكون العميل على بينة منها وأن يتوخى الحذر حيالها أثناء استخدام الخدمات 
المصرفية الرقمية، منبهةً أن المحتالين يحاولون السيطرة على أرقام الهواتف المتحركة 
بهدف الحصول على رموز التوثيق المرس��لة من قبل البنوك، والتي من خاللها يتمكن 

العمالء من الوصول إلى القنوات الرقمية ومن ثم توثيق المعامالت المالية.
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ومس��توف كل الش��روط التي وضع��ت ف��ي مؤتمر ب��ازل3، وق��د طبقنا 
معايير المحاس��بة الدولي��ة كليا، ولدينا س��يولة مالية مرتفعة، م��ا يعني انه 
عندنا مؤسس��ات مالية س��ليمة، والنظام المال��ي عندنا ال يعاني قلة س��يولة 
او مخاطر مالي��ة معينة، وإذا أخذنا التس��ليفات نج��د ان القطاع المصرفي 
قد س��لف القطاع الخاص 60 ملي��ار دوالر، أي أكثر من النات��ج المحلي، 
غير ان الديون المشكوك في تحصيلها ما زالت بالنسبة نفسها التي رأيناها 
في الس��نوات الماضية، وهي 3.5 % من المحفظة االئتمانية، وهي نس��بة 

يستطيع القطاع ان يسيطر عليها”.

وش��دد على أن مصرف لبنان موجود في القط��اع المصرفي ويحافظ على 
اس��تقراره. وقال “نحن سياس��تنا واضحة ولن نقدم على إفالس مصارف، 
وألج��ل ذل��ك ه��ذه السياس��ة مدعوم��ة بقرار رس��مي عب��ر قان��ون دمج 
المصارف، وهذا القانون قد أقر ألن هناك قراراً رس��مياً ف��ي لبنان بأننا ال 
نريد ان نرى افالس��ات”، مش��يراً  الى أنه “منذ ظهور سياسة عدم افالس 
المصارف، نمت الودائع بش��كل الفت وصارت تس��اوي أكث��ر من ثالث 

مرات ونصف مرة الناتج المحلي”.

 وعلى صعي��د الدولة، عل��ى مصرف لبن��ان ان يقيس دائم��ا مداخالته مع 
الدولة تبعا ألهدافه واداراته للس��يولة التي يضعها في الس��وق، وهنا نؤكد 
أن الس��يولة التي نطرحها في الس��وق ال يمكنها ان تكون مفتوحة على كل 
الجهات، فعندما يضطر مصرف لبنان الى أن يضخ س��يولة يكون مساهما 
ويضخ سيولة في غير اماكنها”.في مالءة الدولة نظرا الى العجز في الميزاني��ة، فال يعتبر ذلك حدثا عابرا 

سالمه: الليرة ثابتة ووضعنا متين

جاء كالم الحاكم س��المه خالل اس��تقباله الشهر الماضي، 
وف��داً م��ن نقاب��ة الصحافة ض��م النقي��ب عون��ي الكعكي 
وجورج صوالج وجورج بش��ير وفيليب ابي عقل، حيث 

عرض معهم األوضاع المالية واالقتصادية في البالد.

وأوض��ح س��المه، أن “البنك المرك��زي عن��ده  44 مليار 
دوالر أميرك��ي موج��ودات بالعمالت االجنبية، والس��وق 
اللبنانية ليس فيها عم��الت لبنانية، إذا أردن��ا تحويلها كلها 
الى الدوالر، ف��كل المص��ارف اللبنانية قيم��ة الموجودات 
فيها بالليرة اللبنانية حتى عام 2020، ال تتعدى 15 الى 16 
مليار دوالر. لذلك ترون في هذه المعادلة ان مصرف لبنان 
متحكم بس��عر صرف الليرة، وكل الكالم عن خطر يصيب 

سعر صرف الليرة، هو كالم ال يستند الى أسس رقمية”.

ضرورة استقطاب الدوالرات
ولف��ت الحاكم، إل��ى أن “االقتص��اد اللبناني يم��ول بعملة 
غير عملة لبن��ان، والمقاربة التي يق��وم بها مصرف لبنان 
للمحافظة على االستقرار النقدي يجب أخذها في االعتبار. 
فكل من يتكلم عن تصحيح يجب أن يعرف أنني مهما قمت 
بتصحيحات في موضوع النقد، إذا لم نس��تطع اس��تقطاب 
دوالرات الى لبنان فلن نس��تطيع الوصول الى الغاية التي 
نرتجيه��ا، أي أننا س��نصل الى وض��ع لن نغير ش��يئاً في 
كلفة االنتاج ف��ي البلد ألنها مدولرة. وس��ترتفع الفوائد الن 
المخاطر زادت، ويكون الوضع االقتصادي ازداد س��وءاً 
ولم نكتسب ش��يئاً. فالكل يحسبون معاش��اتهم ومصروفهم 

وتكلفتهم بالدوالر، والتسعير للبيع بالدوالر”.

وأمام هذا المش��هد، هناك مطل��ب وطني ورس��مي يؤيده 
مصرف لبن��ان للمحافظة على اس��تقرار اللي��رة، ألن أي 
تغير في س��عرها أو اضعافها يفقر المواطنين، مؤكداً  أن 
المصرف يعم��ل دائما ليك��ون عنده احتياط��ات بالدوالر 

للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

الحفاظ على متانة النظام المصرفي
ولفت س��المه إل��ى أن لبنان لدي��ه “قط��اع مصرفي متين 

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه أن “كل الكالم عن خطر يصيب سعر صرف الليرة، هو كالم ال يستند 
الى اسس رقمية، مشدداً على أن “الليرة اللبنانية ثابتة باستمرار”، وموضحًا أن البنك المركزي “يعمل دائما 
ليكون عنده احتياطات بالدوالر األميركي، ولذا ال يكون استقرار صرف الليرة شعاراً، انما يكون مبنيًا على 

وقائع وأرقام”.

 رياض سالمه
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الناتج المحلي. وبذلك، فإن الفرصة قائمة أمام المصارف اإلسالمية 
لتطوير منتجاتها واس��تخدام قاع��دة الودائع لتوس��يع أعمالها. وأكد 
الحاكم، أن مصرف لبنان يس��عى جاهداً إلى تطوير القطاع الخاص 

بما يسمح للمؤسسات المالية اإلسالمية أن تؤدي دورا محفزاً.

عقاب
وتوّجه رئيس مجلس المحاسبة التابع ل�“أيوفي” حمد عقاب بالشكر 
والتقدير إلى الحاكم ونائب��ه األول على الدعم ال��ذي قدّمه مصرف 

لبنان، وأكد التزام المجلس بدعم الصيرفة اإلسالمية في لبنان.

شرف الدين
وف��ي المناس��بة، رّحب ش��رف الدين بوف��د “أيوفي” ف��ي بيروت، 
وهن��أ الهيئة على مس��اهمتها البارزة ف��ي تطوير الصناع��ة المالية 
والمصرفية اإلسالمية العالمية، كذلك أعرب عن تقدير “المركزي” 
لمعايير الهيئة باعتبارها مرجعاً دولياً للصيرفة اإلسالمية في العالم، 

وأكد دعمه لتعزيز هذا القطاع في لبنان.

أنصاري
وأشاد القائم بأعمال األمين العام ل�“أيوفي” عمر مصطفى أنصاري، 
بجهود مص��رف لبن��ان ودعمه ومس��اهمته في اس��تضافة فعاليات 
“أيوفي”، آمالً أن تتضافر جهود “أيوفي” والبنك المركزي لترويج 
الصناعة المالية والمصرفية اإلس��المية في لبنان. وعبّر عن تقديره 
للقطاع المالي والمصرفي اللبناني لمشاركته الفعالة في جلسة النقاش 
المفتوحة، وفي جلسات االستماع التي عقدت لمعايير الهيئة.  كما ثمن 
إلتزام مصرف لبنان بمعايير ال�“أيوف��ي” في التعاميم التي أصدرها 
لقطاع الصيرفة اإلس��المية في لبنان،. وأشاد أنصاري بالدور المهم 
الذي يضطلع به عضو مجلس المحاس��بة التابع ل�“أيوفي” ومنّس��ق 
ومساهمته القيمة في تشجيع التنسيق بين المؤسستين.لجن��ة المصارف اإلس��المية لدى مص��رف لبنان، ف��راس حمدان، 

الفرصة قائمة أمام البنوك اإلسالمية لتطوير منتجاتها

عقد مجلس المحاس��بة التابع ل� “أيوف��ي” اجتماعاً مغلق��اً مع حاكم 
مصرف لبنان رياض س��المه، ونائ��ب الحاكم األول رائد ش��رف 
الدين، كذل��ك عقد اجتماعه العاش��ر في فن��دق جفين��ور روتانا في 
بيروت. ومن خالل ه��ذه الفعاليات وفّرت “أيوف��ي” حيّزاً للتفاعل 
بين الخب��راء المحليي��ن اللبنانيي��ن العاملين في مج��االت الصيرفة 
والمالية والمحاسبة والتدقيق، وعلماء الشريعة واألساتذة الجامعيين 
وغيرهم، وذلك لس��بر آراء الصناعة المصرفية والمالية اإلسالمية 
اللبناني��ة وجم��ع التعليق��ات الفنيّة الالزم��ة من أج��ل تركيز جهود 

“أيوفي” في تطوير السوق المالية اإلسالمية في لبنان.
كذلك عقدت “أيوفي” جلس��ات استماع لمس��ودة معيارْين جديدْين: 
معيار الَحوكمة رقم 9 في ش��أن وظيفة االلتزام الش��رعي، ومعيار 
المحاسبة المالية رقم 25 المعدل “االستثمار في الصكوك واألسهم 
واألدوات المش��ابهة”. وق��د خرج التفاع��ل اإليجابي م��ع المهنيين 
المصرفيين والماليي��ن اللبنانيين بآراء مهم��ة بخصوص الصناعة 
المالية اإلس��المية، فضالً عن جمل��ة م��ن اآلراء والتعليقات حول 
معايير “أيوفي”. وعقد مجلس المحاسبة التابع ل�“أيوفي” اجتماعه 
العاش��ر ف��ي 21 و 22 حزيران/يوني��و 2018، برعاي��ة مصرف 
لبنان، وناقش مس��ودّة معيار اإلجارة واإلج��ارة المنتهية بالتمليك، 

ومشروع مراجعة المعايير وتعديلها.

سالمه
من جهته، أعرب الحاكم رياض سالمه خالل االجتماع مع أعضاء 
مجلس المحاس��بة عن تقديره لجه��ود “أيوفي”، وأّك��د أّن مصرف 
لبنان حريص على تطوير الصيرفة اإلس��المية في لبنان، مش��يراً 
إلى أّن البنك المركزي قام بتس��هيل عمل المصارف اإلسالمية في 
لبنان وأصدر دليالً خاصاً بها. وقال: إن القطاع المصرفي يبقى أحد 
ركائز االقتصاد اللبناني، خاصة وأنه يعتمد بشكل كبير على التجارة 
والخدمات، وأنه يتلقى تحوي��الت خارجية تفوق 15 % من إجمالي 
النات��ج المحلي، ولدي��ه ودائع تصل إل��ى 3 أضعاف حج��م إجمالي 

لبنان  مصرف  اسـتـضـاف 
مجمـوعــة مـن فاعليــات 
هيئة المحاسـبة والمراجعة 
للمـؤســســـات الماليــة 
التـي  “أيوفـي”،  اإلسـالمية 
البحريـن مقـراً  تتخـذ مـن 
لها، وذلك مـن خالل جلسـة 
اسـتماع الثنين مـن معاييـر 
“أيوفي” الجديـدة، وجلسـة 

نقاش مفتوحة.
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إضافة إلى تطوير البيئة الالزمة إلدراج شهادات اإليداع المصرفية 
التي ينوي المصرف المركزي إصدارها، وتطوير صفحة الس��وق 

على شبكة اإلنترنت، تزامنا مع اإلعداد األمثل للكوادر البشرية.
صناديق االستثمار

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لبنك س��ورية الدولي اإلسالمي عبد 
القادر الدويك، أن تعظيم دور سوق دمش��ق لألوراق المالية يتطلب 
زيادة عدد الشركات المس��اهمة المدرجة في الس��وق، وزيادة عدد 
األدوات المالي��ة المتداولة من خالله، وزيادة عدد المس��تثمرين من 
خالل تأس��يس وترخيص ش��ركات صناع��ة الس��وق، إضافة إلى 
الترخيص لصناديق االس��تثمار ف��ي األدوات المالي��ة المتداولة في 
السوقين )المفتوحة، والمغلقة(، والعمل الحثيث على إمكانية طرح 
صكوك إس��المية، لما لها من دور رئيس في آليات عمل األس��واق 
المالية اإلقليمية والعربية، وللمكون الذي من الممكن أن تش��مله في 

السوق المحلية.
سندات تنمية

وقدم الرئيس التنفيذي لبنك الش��ام أحمد اللحام مقترحا، يفيد بطرح 
س��ندات تنمية حكومي��ة، لفائدته��ا المزدوج��ة لالقتص��اد الوطني 
وللمس��تثمرين، وباعتبارها أداة لالس��تثمار، وباعتبار أن س��ندات 
التنمية الحكومية تصدرها الحكومات وتضمنها ضماناً مباشراً وفي 
شكل غير مش��روط، كما يمكن تداول هذه السندات في سوق دمشق 
ل��ألوراق المالية واالقت��راض بضمانها، عالوة عل��ى كونها إحدى 
ومؤسسات، وأفراداً.أدوات االستثمار المضمون للمستثمرين بكل فئاتهم، بنوكاً تجارية، 

سوق دمشق واإلعمار ... 1500 مليار لإلقراض

وتضمنت الورش��ة نقاش��ات ومقترحات حول تأس��يس الش��ركات 
المساهمة، وتحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، 
إضاف��ة إلى إمكاني��ة ط��رح أدوات مالية جدي��دة )ش��هادات إيداع، 

وصكوك إسالمية، وسندات تنمية(.
الشركات العائلية

افتتح الورش��ة وزير المال الس��وري مأمون حمدان، بالتأكيد أنه ال 
بد من زيادة عدد الش��ركات المدرجة في البورص��ة، وأنه من غير 
المقبول وجود ش��ركة صناعية واحدة وأخرى زراعية في السوق، 
على رغ��م وج��ود آالف الش��ركات العاملة في س��ورية ف��ي هذين 
القطاعين، مبديا اس��تعداد الحكومة الكامل لتقدي��م كل أنواع الدعم، 
بما فيه العمل على تحويل الشركات العائلية التي تطغى على الواقع 
االقتص��ادي، إلى ش��ركات مس��اهمة، ما من ش��أنه تحقي��ق الفائدة 
للجميع، خاصة وأن فائض السيولة لدى المصارف السورية وصل 
إلى نح��و 1500 مليار ليرة س��ورية، وهو ما تع��ده الحكومة مبلغا 

جاهزا لإلقراض.
السوق واإلعمار

بدوره، أك��د المدير التنفيذي لس��وق دمش��ق ل��ألوراق المالية عبد 
الرزاق قاسم، أن الس��وق واحدة من القنوات الهامة في عملية إعادة 
اإلعمار، لك��ن وباعتباره��ا “مبتدئة” فإنه��ا تحتاج إل��ى التطوير، 
لتتمكن من لعب دور مركزي في المرحلة المقبل��ة، لذا قامت إدارة 
السوق باتخاذ مجموعة من القرارات بهدف تحس��ين أدائها، أهمها 
زيادة عدد أيام التداول من أربعة إلى خمسة في األسبوع، والتواصل 
مع الشركات القابلة لإلدراج، بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة، 

نظمت سوق دمشق لألوراق المالية في رعاية كل من وزارة المال السورية وبنك الشام، ورشة عمل حملت عنوان 
“تفعيل دور سوق دمشق لألوراق المالية في مرحلة إعادة اإلعمار” في فندق الشيراتون - دمشق، في حضور 
ممثلي مصارف سورية عامة وخاصة، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة، وعن الشركات المدرجة في السوق، 

وعدد من خبراء االقتصاد.
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إلى داخل الدولة قريب��اً. وبالتالي يجب على البنوك التأك��د من إبالغ البنوك 
المراسلة الخاصة بها مقدماً.

وفي الس��ياق ذاته، أصدر المصرف المركزي تعميماً للبن��وك حول بيانات 
المعامالت بواس��طة البطاقات البالس��تيكية، قال في��ه إن المركزي يضطلع 
بمهام إع��داد اإلحصاءات المتعلقة بمي��زان المدفوعات ومركز االس��تثمار 

لدولة اإلمارات ونشرها على نحو يتوافق مع المعايير الدولية. 
ولمس��اعدة “المركزي اإلماراتي” على إعداد ميزان المدفوعات وتحس��ين 
جودة العمل، خصوص��اً ما يتعلق بخدمات الس��فر، يجب إب��الغ المركزي 
بجمي��ع المعامالت الت��ي تتم ع��ن طريق البطاق��ات البالس��تيكية “بطاقات 

االئتمان والدفع” وذلك لكل معاملة على حدة. 
ويجب عل��ى وجه التحدي��د أن تق��وم جميع الجه��ات المصدرة والمش��ترية 
بإب��الغ “المركزي” ببيانات جمي��ع المعامالت التي تتم بواس��طة البطاقات 
البالس��تيكية في كل م��ن: أجهزة الص��راف اآلل��ي وأجهزة اإلي��داع اآللي 
واألكشاك: عندما تكون المعامالت لصالح عميل من عمالء البنك الذي يملك 
محطة الدفع وعندما ال يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر مقس��م 
اإلمارات اإللكترونية إل��ى الجهة المصدرة للحصول عل��ى إذن. إلى جانب 
إبالغ المركزي بجميع المعامالت التي تتم بواسطة البطاقات البالستيكية في 
محطات نقاط البيع: عندما تكون المعام��الت لصالح عميل من عمالء البنك 
الذي يملك محطة الدفع وعندما يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر 

األنظمة إلى الجهة المصدرة للحصول على إذن.
وقال المركزي: إنه يجب القيام بتحويل ملف المعامالت التي تتم عبر مقسم 
اإلمارات اإللكتروني، ومعامالت محطات نقاط البيع على أساس يومي حتى 
االمتثال.في حال لم تكن هناك معامالت يتم اإلبالغ عنها، وإال يتم فرض غرامة لعدم 

اإلمارات تلزم البنوك اإلبالغ عن معامالت البطاقات

قواعد جديدة
وحدد “المركزي اإلماراتي” قواعد جديدة لتجميع البيانات 
الخاص��ة بالتدفق��ات المالية عبر الح��دود، بم��ا يتوافق مع 
القواعد والمعايير الدولية، وذلك بإضافة رمز الغرض من 
عملية الدفع الذي سيكون أمراً أساسياً ومهماً لتحسين جودة 
البيانات الخاصة بالمعامالت العابرة للحدود وضمان تحقيق 
رقابة أفضل للتدفقات النقدية ذات الصلة بميزان المدفوعات 
المكلف بإع��داده المركزي. وقال: إنه وض��ع خانة إلزامية 
لذكر الغرض من عملي��ة الدفع لجميع المعام��الت العابرة 
للحدود وذل��ك بطريقة موثوق��ة ودقيقة تس��هل عملية جمع 
المعلوم��ات مباش��رة م��ن عم��الء الصراف��ات ال��واردة 

والصادرة عبر الحدود التي يقوم بها المقيمون في الدولة.  
وقال المص��رف المرك��زي في تعمي��م للبنوك وش��ركات 
التموي��ل واالس��تثمار، إن عليه��ا تقدي��م تقاريره��ا له لكل 
معاملة على حدة تتضمن رس��ائل “س��ويفت” والتي تشمل 
جميع رس��ائل تحويالت العمالء بين المؤسسات المالية في 
الدولة إلى المؤسسات الخارجية بجميع العمالت “التدفقات 

الخارجية” أو العكس “التدفقات الداخلية”.
أم��ا رس��ائل “غي��ر س��ويفت” فتتضم��ن جمي��ع رس��ائل 
التحويالت المالي��ة في الدولة م��ن حس��ابات المقيمين إلى 
حس��ابات غير المقيمي��ن ضمن النظ��ام المصرف��ي لدولة 
اإلمارات وبجمي��ع العمالت وبالعك��س وجميع المعامالت 
العابرة للح��دود بين الف��روع التابع��ة له��ا، والمقيمين في 
اإلمارات وخارج اإلمارات. وبحس��ب التعميم، س��يتم بدء 
العمل باالس��تخدام اإللزامي للخانة اإلضافية لجميع رسائل 
“سويفت” إلى الخارج والتي تتضمن الغرض من التحويل 
اعتباراً من 1 أيلول/ س��بتمبر 2018. وتك��ون هناك مهلة 
حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2018 لتعديل حاالت عدم 
االمتثال لمتطلبات هذا الش��رط. بينما يبدأ العمل في إدخال 
الخانة اإلضافية المتعلقة برمز الغرض من عملية الدفع في 

جميع الرسائل اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019.
وق��ال المرك��زي: إن التواري��خ المحددة تنطب��ق على كل 
من المعامالت التي يتم تس��ويتها عبر “س��ويفت” أو نظام 

اإلمارات لتحويل األموال من دون “سويفت”.

رسائل “سويفت”
وس��يتم ط��رح الحق��ل اإللزامي نفس��ة لرس��ائل س��ويفت 

ألزم مصرف اإلمارات المركزي البنوك العاملة في اإلمارات، ذكر الغرض من عملية الدفع لجميع المعامالت العابرة 
للحدود، وذلك بطريقة موثقة ودقيقة تسهل عملية جمع المعلومات المطلوبة مباشرة من عمالء الصرافات، 

كما الزمها اإلبالغ عن جميع المعامالت التي تتم عن طريق بطاقات االئتمان والدفع.
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أوقفت هيئة التأمين في دولة اإلمارات شركة “هولبورن 
أسيتس إنشورانس بروكرز”، عن مزاولة مهنة وساطة 

التأمين لمدة 3 أشهر أو لحين تصويب األوضاع.
وأشارت الهيئة، إلى أن الشركة المذكورة خالفت أحكام 
قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنظام وساطة التأمين 

وتعديالته.
وقررت هيئة التأمين السماح للخبير أحمد علي الصديق 
حسب الكريم االستمرار في مزاولة مهنة خبراء الكشف 

وتقدير األضرار.

االمارات توقف “هولبورن” عن العمل

كش��ف العضو المنتدب في الشركة “المصرية للتأمين 
التكافلي”، رماح أس��عد، عن اس��تهداف شركته زيادة 
محفظته��ا االس��تثمارية إل��ى 500 ملي��ون جنيه )28 
ملي��ون دوالر أميركي( في نهاية الع��ام المالي المقبل 

.2019 / 2018
وأوضح أس��عد قائالً: إن المحفظة االستثمارية للشركة 
بلغت حوالى 367 مليون جنيه مصري في نهاية الربع 

الثالث من العام المالي الجاري 2017 / 2018.
وأش��ار إلى تنوع هذه المحفظ��ة بين أدوات الدين العام 
من أذون الخزانة والس��ندات الحكومية، بجانب بعض 
ش��هادات االس��تثمار والودائع البنكي��ة، باإلضافة إلى 

االستثمارات العقارية.

“المصرية للتأمين التكافلي”
تزيد محفظتها االستثمارية

شركات تأمين عالمية الختيار المناسب لسورية

أكد مدير عام هيئة اإلش��راف على التأمين 
الس����وري، س����امر الع����ش، أن الهيئ��ة 
تواصل��ت م��ع ش��ركات عالمية، لدراس��ة 
واختيار ما يتناس��ب والس��وق الس��وري، 
معتم��دة س��بعة معايي��ر ه��ي )االكتتاب - 
إع��ادة التأمي��ن - الربحي��ة - المصاري��ف 
 - الم��الءة   - الس��يولة   - االس��تثمارات   -
المديونية(، مضافاً إليها 17 مؤشراً لألداء، 
منوه��اً إل��ى أن اعتماد ه��ذه المعايير، هو 

خطوة صحيحة باتجاه توفير العدالة في مجال تصنيف الش��ركات وتقييمها، كما أنها 
توضح المالءة المالية لش��ركات التأمين، وقدرتها على االستمرار في سوق التأمين، 
خاصة في مرحلة إعادة اإلعمار، التي ستس��اهم فيها شركات التأمين مساهمة فعالة 

ونشطة.

سامر العش

“ساما” تحّدث الوثيقة الموحدة للتأمين

أص��درت مؤسس��ة النقد 
العربي الس��عودي قراراً 
الموحدة  الوثيقة  بتحديث 
للتأمي��ن اإللزام��ي على 
والموجه��ة  المركب��ات 
بقطاع  العاملة  للشركات 

التأمين.
وم��ن أهم ما ص��در في 

ه��ذه الوثيق��ة هو انه على الش��ركة عند تلق��ي المطالبات بأن تزود مقدمه��ا بما يفيد 
اس��تالمها للمطالب��ة وإعالمه ب��أي نواقص خالل 3 أيام عمل لألف��راد و9 أيام عمل 
للش��ركات من تلقيها المطالبة، وللش��ركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان 
ضرورياً خالل مدة زمنية ال تتجاوز 3 أيام عمل لألفراد و9 أيام عمل للشركات من 

تاريخ استالم الطلب.

“أكسا” تعزز انتشارها العالمي

أعلنت شركة “أكس��ا ليابيليتيز 
مانيجرز” لعمليات االس��تحواذ 
واإلدارة، إتمام�ه����ا صف�ق����ة 
االس��تحواذ على الحصة األكبر 

في شركة “اإلمارات إلعادة التأمين التكافلي”، كبرى الشركات العالمية المستقلة في 
مجال إعادة التأمين التكافلي والتي تزاول نشاطها من مركز دبي المالي العالمي.

وس��تخضع هذه الصفقة لموافقة س��لطة دبي للخدمات المالية. وستتم من خالل األداة 
االستثمارية لشركة “أكسا ليابيليتيز مانيجرز”.
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بل��غ اإلنف��اق الع��ام للمواطني��ن األجانب في روس��يا، 
خالل اس��تضافتها فعالي��ات موندي��ال 2018، حوالى 
5.1 مليارات دوالر أميركي، حس��بما كشف مصرف 
“س��بيربنك” الروس��ي الحكومي، مش��يراً إلى أن هذا 
المعدل أكبر بمرتين مقارنة بإنفاق المواطنين األجانب 
الذين زاروا الج�زء األوروب�ي لروسيا خالل استضافته 

بطولة كأس القارات في الفترة ذاتها من عام 2017.
ويش��مل ه��ذا المبل��غ  إنف��اق ال��زوار عب��ر البطاقات 
المصرفي��ة والنقد وكذلك قيم��ة صرف العمالت داخل 

البالد.
وكان اإلنفاق األكبر م��ن نصيب الزوار من الواليات 
المتحدة) 90 مليون دوالر(، ليأتي بعدهم القادمون من 

الصين )65.5 مليون دوالر(.

5.1 مليارات دوالر انفاق األجانب
في المونديال

قطار معلق بين النجف والكوفة

أعل��ن رئيس هيئ��ة اس��تثمار النج��ف العراقي 
ضرغ��ام كيكو، ع��ن وجود فرصة اس��تثمارية 
إلنش��اء مش��روع قطار معل��ق يرب��ط العتبات 
المقدسة بين مدينتي النجف والكوفة، فضالً عن 
مطار النجف الدولي، وقال: إن على الش��ركات 
ه��ذا  ف��ي  باالس��تثمار  الراغب��ة  االس��تثمارية 
المشروع التقدم بطلب رس��مي إلى مقر الهيئة، 
متضمنا الش��روط التي وضعته��ا إدارة الهيئة، 

ضرغام كيكوومرفقاً بالتصاميم المقترحة.

تعاون عراقي أردني في االستثمار واإلعمار

أبدت الحكوم��ة األردنية 
خ��الل اجتم��اع وزي��رة 
التخطي����ط وال�ت�ع���اون 
الدول��ي م��اري قع��وار، 
مع رئي��س األمانة العامة 
لمجلس الوزراء العراقي 
مهدي العالق، والس�فيرة 

صفية الس��هيل، االس��تعداد لتقديم الخبرات الفنية وبناء الق��درات بمجال اإلحصاءات 
عبر تنفيذ التعداد الكترونيا، بإطار توجه العراق لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 
ف��ي 2020، إضاف��ة إلى إمكانية نقل خب��رات الوزارة للعراق ف��ي مجال التعاون مع 

المؤسسات الدولية.
من جانبه، قدم العالق ملخصاً للفرص االس��تثمارية في العراق، الس��تفادة األردن من 
مساهمته كاستثمارات بإعادة إعمار العراق، كما استعرضت السهيل اإلجراءات التي 
اتخذها العراق في مجال تطوير المعابر الحدودية وتس��هيل التجارة وحركة البضائع 
واالشخاص بين البلدين، إضافة إلى التعاون بقطاع التعليم، مؤكدة أن 180 ألف طالب 

عراقي يتواجدون على مقاعد دراسة الجامعات األردنية.

ق��ال الرئي��س التنفيذي 
قط��اع  تنظي��م  لهيئ��ة 
والمع�����ادن  الطاق����ة 
ف������اروق  األردن���ي، 
الهيئ���ة  إن  الحي��اري، 
رخ��ص   7 أص��درت 
لتوليد الطاقة المتجددة، 
م��ن بينه���ا رخص����ة 
لش��ركة اله��زاع لتوليد 

الطاق��ة المتجددة باس��تطاعة 16.5 ميغ��ا واط، لغايات 
االس��تهالك الخ��اص المربوط��ة عل��ى نظ��ام التوزيع 
والعبور، كما تخول الشركة العمل باستخدام تكنولوجيا 
الخاليا الشمس��ية، وأنها ستعمل على تغطية الصناعات 
المتوس��طة، ومقره��ا الزميل��ة جن��وب عم��ان، ومدة 
رخصتها 20 عاماً. وأصاف: أن الهيئة منحت 6 رخص 

أخرى لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة مدتها عامان.

رخص جديدة لمشاريع توليد الطاقة

فاروق الحياري

CMA CGM تغادر إيران

انس��حبت مجموعة “سي إم آ سي جي إم” الفرنسية، 
الثالثة في العالم للش��حن البحري، من إيران بس��بب 
إعادة إدارة ترامب فرض العقوبات االقتصادية على 
طه��ران، حس��بما أكد رئي��س مجلس إدارة الش��ركة 

رودولف سعادة.
يذكر، أن الش��ركة الفرنسية وقعت عام 2016، اتفاقاً 
مع ش��ركة “خطوط الشحن البحري اإليرانية” لتبادل 
أو استئجار مس��احات على السفن واستخدام الخطوط 

رودولف سعادةالبحرية المشتركة والتعاون في استخدام المرافئ.
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م��دي����������ر  ل��ف�����ت 
س����ي�اح�ة الس����وي�داء 
يع��رب العربي��د، إل��ى 
ت��درس  المديري��ة  أن 
إلق�ام��ة  طل�ب���ات   10
مش����اري�ع س�����ياحي�ة 
المنطق��ة  ف��ي  ج�دي��دة 
الص�ن�اع��ي����������ة “أم 
الزيت��ون”، إضافة إلى 

مشاريع في األماكن السياحية البيئية، مشيراً إلى أن 4 
مش��اريع حصلت على رخصة تأهيل وإشادة منذ بداية 
ع��ام 2018 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2018، بكلفة 

تزيد عن 1.5 مليار ليرة سورية.
وأشار العربيد، إلى إتمام تنفيذ المشاريع السياحية التي 
حصلت على رخصة اإلشادة في عام 2017، بكلفة 8 

مليار ليرة سورية.

مشاريع السويداء الجديدة
بـ 1.5 مليار ليرة 

يعرب العربيد

ثالثة مشاريع استثمارية في سورية

كش��فت مديرة الخارطة االستثمارية في 
هيئة االستثمار السورية فتون استنبولي، 
ع��ن تش��ميل ثالثة مش��اريع اس��تثمارية 
جدي��دة، بقيمة إجمالية تقارب 250 مليار 
ليرة س��ورية، موضحة أنه��ا عبارة عن 

مش��روع لتقديم الخدمات النفطية في محافظ��ة حمص بقيمة تبلغ نحو 30 مليار ليرة، 
ومشروعاً لتصنيع “اإلسمنت األبيض” قيمته نحو 66 مليار ليرة، إضافة إلى مشروع 

إلنتاج “اإلسمنت البورتالندي” األسود بنحو 154 مليار ليرة.

ال تنزع الملكية إال بمرسوم

بي��ن رئيس هيئة االس��تثمار الس��وري مدين دياب، 
أن قانون االس��تثمار الجديد، يقدم للمس��تثمر حوافز 
موجه��ة ومدروس��ة ومزايا ونس��با م��ن اإلعفاءات 
والحواف��ز، وأن م��ن أهم ضمانات تنفيذ المش��روع 
االس��تثماري واس��تمراريته، خل��ق أدوات لتس��وية 
المنازعات وتوفي��ر بيئة أعمال متطورة وعصرية، 
مع ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع 
المس��تثمرين، وع��دم المصادرة الخاص��ة إال بحكم 
قضائي ولضرورات الحرب والكوارث، وعدم نزع 

ملكية المشروع إال بمرسوم، مقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية. مضيفاً 
أنه يس��مح للمستثمر فتح الحس��ابات المصرفية واالقتراض بالليرة السورية وبالقطع 
األجنب��ي لدى المصارف المرخصة والعاملة في س��ورية، وتحويل األرباح وحصيلة 

التصرف بحصته من رأس المال األجنبي من استثمار المشروع إلى الخارج.

مدين دياب

أص����در وزي����ر 
التج��ارة الداخلي�ة 
ي�����������ة  ح�م��ا و
ل�م�س������ت�ه�ل��ك  ا
الس����وري، عب��د 
هللا الغ��رب�������ي، 
بتص�دي��ق  ق�راراً 
األس���اسي  النظام 
لش�ركة “مؤسس�ة 
ضمان مخ�اط����ر 
ض  و ل��ق��������ر ا

المساهمة المغفلة”، برأسمال 5 مليارات ليرة سورية، 
موزع على 50 مليون س��هم اسمي، بقيمة للسهم 100 

ليرة سورية.
كم��ا نص الق��رار، عل��ى أن غاي��ة المؤسس��ة تمكين 
المش��روعات الصغي��رة والمتوس��طة الحصول على 
التمويل المطلوب من المؤسس��ات المالية، والمساهمة 
في تعزيز التنافس��ية في القطاع المالي، باإلضافة إلى 
تحس��ين مس��توى الخدمات المالية الت��ي يقدمها ودعم 
استقراره، عدا بناء المساكن وبيعها واالتجار بها مهما 

كان نوعها.

النظام األساسي
لـ“ضمان مخاطر القروض”

عبد هللا الغربي

سورية تطّور الطرق الدولية

أعلن وزير النقل الس��وري علي حمود، عن طرح 
مش��اريع تطوير الطرق الرئيس��ية على الشركات 
التي ترغب بإعادة اإلعمار، وتنفذ بعدة خطط وفق 
نظام البناء والتشغيل واإلعدادية “BOT”. مبيناً أن 
من ضمن المشاريع، الطريق السريع األول “شمال 
- جن��وب” الممتد من الحدود التركية حتى األردنية 
وفق المسار )باب الهوى - حلب - حماة - حمص - 
دمش��ق - درعا - الحدود األردنية( بطول 432 كلم 

أوتوستراد، والطريق السريع الثاني “شرق - غرب” الممتد من طرطوس إلى الحدود 
العراقي��ة وفق المس��ار )طرطوس - حمص - البصيري - التن��ف - الحدود العراقية( 
بطول 351 كلم أوتوستراد، مضيفاً أن المشاريع تشمل تحويلة “دمشق الكبرى” وهي 
محلق دائري بأربع حارات بطول 170 كلم، لتكون ربطاً لألوتوسترادات الدولية مع 

الطرق المحلية.

علي حمود
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صع��د مارك زوكربيرغ مؤس��س موقع فايس��بوك إلى 
المركز الثالث ف��ي قائمة أغنى أغنياء العالم، الذي كان 
يحتله المس��تثمر األميرك��ي وارن بافي��ت، وفقاً لوكالة 
بلومب��رغ. وبلغت ث��روة زوكربي��رغ )34 عاماً( نحو 
81.6 ملي��ار دوالر، ويزي��د ه��ذا المبلغ بمق��دار 373 
ملي��ون دوالر عن ثروة وارن بافي��ت )87 عاماً( الذي 
يقود ش��ركة “بركش��ير هاثاواي” لالستثمار. وأشارت 
بلومبرغ إلى أن صع��ود زوكربيرغ يؤكد هيمنة قطاع 
التكنولوجيا كمصدر للثروات، إذ يوجد على رأس قائمة 
أغنياء العالم  مؤس��س موقع أم��ازون، جيف بيزوس، 

ويليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.

زوكيربيرغ ثالث أغنى رجل في العالم

زادت مجموعة سوفت بنك حصتها في ياهو اليابان من 
خالل صفقة بملياري دوالر مع ش��ركة ألتابا األميركية 
لتعزي��ز العالقات مع ش��ركة االنترن��ت ذات الثقل قبل 
الط��رح الع��ام األول��ي لوحدته��ا لالتص��االت. وقالت 
المجموعة، إنها ستشتري أسهم ياهو اليابان بقيمة 221 
مليار ين )ملياري دوالر( من ألتابا ثم تعاود ياهو اليابان 
ش��راء أس��هم بقيمة 220 ملي��ار ين  من س��وفت بنك. 
ونتيجة للصفقة ترتفع حصة سوفت بنك في ياهو اليابان 

إلى 48.17 % من 42.95 %.

“سوفت بنك” تزيد حصتها
في “ياهو” اليابان

“ميللي ساختمان” لتنفيذ قطار الضواحي

كش��ف مدير عام مؤسس��ة الخط الحديدي الحجازي، 
حس��نين محمد علي، عن تلق��ي أول عرض مقدم من 
الجان��ب اإليران��ي لتنفيذ مش��روع نق��ل الضواحي، 
موضح��اً أن المؤسس��ة تلقت��ه عب��ر هيئة االس��تثمار 

السورية من شركة “ميللي ساختمان” اإليرانية.
يذكر أن قطار الضواحي متوقف في سورية منذ زمن 

حسنين محمد عليطويل، باستثناء الخط الواصل إلى الربوة والهامة.

شركة هندية لمعمل سيرومات الالذقية

أكد المدي��ر العام للش��ركة الطبية 
العربي��ة “تاميك��و” ف��داء عل��ي، 
أنه بالتعاون مع المؤسس��ة العامة 
ووزارة  الكيميائي��ة  للصناع��ات 
تمكن��ت  الس��ورية،  الصناع��ة 
إل��ى  الوص��ول  م��ن  “تاميك��و” 
الخط��وات النهائي��ة إلنجاز معمل 
الس��يرومات ف��ي الالذقي��ة، بع��د 

التعاقد مع شركة هندية لتنفيذه، بقيمة إجمالية 11.7 مليون يورو، وطاقة إنتاجية سنوية 
15 مليون كيس، وبمدة إنجاز 18 ش��هراً، كما أن التكلفة التقديرية اإلنتاجية تبلغ نحو 
6 مليارات ليرة س��ورية، وذات المبلغ للمبيعات، منوهاً إلى أن خطة الش��ركة المقبلة 
هي توطين جميع الصناعات الدوائية، التي تعتمد في إنتاجها على المياه المعالجة، مثل 

القطرات، وسائل غسيل الكلية، واألنبوالت.

مجلس إدارة لـ“هال بالصين”

بالصي����ن”  “ه��ال  أعلن��ت 
المب��ادرة المش����ت�ركة بي��ن 
“ِم��راس” و“دبي القابضة” 
اتفاقيات�ه����ا  أول���ى  توقي���ع 
االس��تراتيجية خالل مؤتم�ر 
صحف��ي أقي��م ف��ي منتج���ع 
“بولغري ري�زورت دب��ي”، 
كم��ا ش��هدت ه��ذه الفعالي��ة 

تأس��يس مجلس إدارة لإلش��راف على المبادرة. وستكون شركة “طيران اإلمارات” 
الناقلة الرس��مية للمبادرة، وس��تقدم مجموعة من الباقات والمزاي��ا للمتحدثين باللغة 

الصينية عبر مساراتها السبعة القادمة من الصين.
وس��تكون ش��ركة خدمات الدف��ع “يونيون ب��اي” ش��ريك الدفع المفض��ل للمبادرة، 
باإلضافة ل�“بنك الصين” الذي س��يتولى إرس��اء عالقات اقتصادية طويلة األمد من 

خالل باقة من الخدمات المالية.
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وقعت الهيئة العامة للبترول في مصر اتفاقية جديدة مع 
شركة أباتش��ي األميركية، للبحث عن البترول والغاز، 
حسبما أعلنت وزارة البترول المصرية. وتنص االتفاقية 
على البح��ث عن البترول والغاز وإنتاجهما، في منطقة 
ش��رق البحرية بالصحراء الغربية وحفر 7 آبار. وتبلغ 
قيمة االستثمارات 9 ماليين دوالر أميركي، إضافة إلى 

منحة توقيع 30 مليون دوالر أميركي.

اتفاقية جديدة بين مصر واباتشي

أعلنت اليونان أنها ستوس��ع برنامج “التأشيرة الذهبية” 
ليشمل األشخاص الذين يستثمرون مبلغاً ال يقل عن 400 
أل��ف يورو ف��ي البالد. في المقابل، يمنح المس��تثمرون 
إقامة في اليونان لخمس س��نوات، تسمح لمواطنين من 
خارج االتحاد األوروبي بالتنقل بحرية في دول االتحاد. 
وس��يتم التصوي��ت عل��ى القانون خالل بضعة أش��هر، 
بحسب ما قاله مصدر في وزارة الهجرة، مؤكداً تقريراً 
ف��ي صحيفة “كاثيميريني”. وذك��ر المصدر أن الهدف 
هو “جذب المستثمرين لمساعدة االنتعاش االقتصادي، 
وتلبية طلبات الس��وق”. وتم إطالق الخطة عام 2013 
لبث الحياة في سوق العقارات وجذبت 5000 مستثمر، 
معظمهم من الصينيين والروس واألتراك والمصريين.

اليونان توسع برنامج
“التأشيرة الذهبية”

استثمارات سعودية اماراتية في جنوب أفريقيا

باستثمار  اإلمارات  تعهدت 
ف��ي  دوالر  ملي��ارات   10
اقتص��اد جنوب أفريقيا، بما 
في ذل��ك قطاعي الس��ياحة 
والتعدي��ن، حس��بما أعلنت 
الرئاس��ة الجن��وب افريقية. 
كما تعهدت السعودية بمبلغ 

مماثل مع التركيز على قطاع الطاقة خالل زيارة إلى الش��رق األوسط، قام بها رئيس 
جنوب أفريقيا، س��يريل رامافوس��ا، الذي وضع هدفاً طموحاً لجذب استثمارات بقيمة 

100 مليار دوالر لتحقيق االنطالقة القتصاد بالده.

“فواز الحكير” تغلق 75 متجراً في 2018

تعتزم ش��ركة فواز عبد العزيز 
الحكير الس��عودية، إغالق نحو 
75 متج��راً إضافياً خ��الل عام 
2018، وتخط��ط لبيع منتجاتها 
عبر منص��ة إلكترونية. وكانت 
أرب��اح الش��ركة  الت��ي تعم��ل 
ف��ي تج��ارة التجزئ��ة والجملة، 

تراجع��ت إلى 103.5 مليون لاير )27.6 مليون دوالر( في نهاية الس��نة المنتهية في 
م��ارس/آذار 2018، بنس��بة قدرها 76 %مقارنة بالفترة نفس��ها من 2017، وحققت 

الشركة في الربع الرابع خسائر ب�184.7 مليون لاير )49.3 مليون دوالر(.
وتعمل الش��ركة لتحسين أوضاعها للعمل على الدخول في التجارة اإللكترونية، حيث 
حصلت على امتياز حصري مع ما يزيد على 50 عالمة تجارية لتسويق منتجاتها عبر 

اإلنترنت في السعودية.

“برودكوم” تشتري “سي.إيه” بـ19 مليار دوالر

اتفقت ش��ركة برودكوم لصناعة الرقائق على ش��راء 
ش��ركة س��ي.إيه األميركية للبرمجي��ات مقابل 18.9 
ملي��ار دوالر لتبتعد بذلك عن مجال عملها في أش��باه 
الموصالت وتختبر ثقة المستثمرين في قدرات رئيسها 
التنفي��ذي، هوك تان، في إبرام الصفق��ات. ويأتي هذا 
االتف��اق بعد 4 أش��هر عل��ى منع الرئي��س األميركي 
لعرض شراء من برودكوم لنظيرتها كوالكوم بدعوى 
أن ه��ذا ينطوي على تهديد لألم��ن القومي. ومنذ ذلك 

الحين، انتقلت برودكوم من سنغافورة إلى أميركا، مما يجعلها رسمياً خارج المراجعة 
التي تجريها لجنة االس��تثمار الخارجي األميركية المعنية بمراجعة الصفقات تحس��باً 

للمخاطر المحتملة على األمن القومي.

هوك تان
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كش��فت السعودية، عن توقيع عقد توريد 5 سفن حربية 
م��ن ط��راز “أفانت��ي 2200” م��ع ش��ركة “نافانتيا” 
اإلس��بانية، على أن يبدأ مشروع بناء السفن في خريف 
عام 2018 الجاري، وتس��لم آخر سفينة حربية بحلول 

عام 2022.
واتفق��ت الش��ركة الس��عودية للصناع��ات العس��كرية 
“SAMI” واإلس��بانية “نافانتيا” على إنشاء مشروع 
مش��ترك في المملك��ة، والذي يحقق مس��تهدفات رؤية 
المملك��ة 2030، عب��ر توطي��ن 50 % م��ن إجمال��ي 

اإلنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030.
يذكر أن هذا العقد يوفر حوالى 6000 وظيفة مباش��رة 

وغير مباشرة لمدة خمس سنوات.

السعودية توقع اتفاقية
مع “نافانتيا” االسبانية

افتتحت مجموعة اللولو اإلماراتية الفرع 150 لمتاجر 
“ لول��و هايبرماركت”، وذلك في العاصمة الس��عودية 
الرياض، بحضور رئيس ونائ��ب رئيس الهيئة العامة 
لالس��تثمار ف��ي الس��عودية المهن��دس إبراهي��م العمر 
وإبراهيم الس��ويل، سفير اإلمارات لدى المملكة الشيخ 
شخبوط بن نهيان آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة لولو 
العالمية يوس��ف علي والمدير التنفيذي أش��رف علي، 
الرئيس التنفيذي س��يفي رباواال. ويع��د المتجر الجديد 
أكب��ر “لول��و هايبرماركت”، وهو المتج��ر ال�13 في 

السعودية.

“اللولو” تفتتح أكبر فروعها
في السعودية

الكويت تشتري “نورث سي”

ذك��رت وكالة رويترز نقالً عن مصدرين 
أن ذراع االس��تثمار ف��ي بريطاني��ا التابع 
لصندوق الث��روة الس��يادي الكويتي أبرم 
اتفاقاً لش��راء ش��ركة خطوط أنابيب النفط 
والغ��از نورث س��ي ميدس��تريم بارتنرز 
مقاب��ل نح��و 1.3 ملي��ار جنيه اس��ترليني 
)1.7 مليار دوالر( من اركاليت كابيتال. 

وق��ال  أحد المصدري��ن: إن “رن هاوس” ذراع االس��تثمار في البني��ة التحتية للهيئة 
العامة لالستثمار في الكويت تغلبت على عروض من “جيه.بي مورغان وبالكستون” 

وشركة االستثمار المباشر “كيه.كيه.ار”.

اسقاط دعوى بحق مؤسس “أبراج”

أس��قطت محكمة ف��ي اإلم��ارات دع��وى جنائية بحق 
مؤسس مجموعة أبراج، عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي 
آخر في قضية إصدار ش��يك مرتجع بقيمة 300 مليون 
دوالر بعد أن سحب المدعي شكواه. وذكرت “أريبيان 
بزن��س” نقالً ع��ن مص��ادر، أن المدعي ف��ي القضية 
الجنائية وهو مؤس��س مجموعة الهالل حميد جعفر قد 
توصل لتس��وية خارج المحكم��ة قبيل إصدار المحكمة 
لحكمها. واهتزت ثقة المس��تثمرين في “أبراج”، أكبر 
ش��ركة اس��تثمار مباش��ر في الشرق األوس��ط، نتيجة 

خالف مع مستثمرين بشأن استخدام أموال صندوق رعاية صحية بقيمة مليار دوالر 
أميركي، ما أدى إلى وقف أنشطة لجمع األموال.

عارف نقفي

محطة كهروضوئية في دبي من “أرامكس”

انها  “أرامك��س”  أعلن��ت 
افتتحت بالتعاون مع شركة 
“آي إم جي سوالر”، واحدة 
من أكبر محط��ات الطاقة 
الكهروضوئي��ة  الشمس��ية 
ش��بكة  عل��ى  المربوط��ة 
التابعة  الكهربائية  التوزيع 
لهيئة “كهرباء ومياه دبي” 

ضمن مبادرة “ش��مس دبي”، والت��ي أطلقتها الهيئة لربط الطاقة الشمس��ية بالمباني، 
والتي تشّكل جزءاً من برنامج إنتاج الطاقة المتجدّدة المتّصلة بشبكة التوزيع في دبي. 
وتقع هذه المحطة على س��طح المركز اللوجس��تي لشركة “أرامكس” في “مدينة دبي 
اللوجستية”، وتولد طاقة مقدارها 3.2 ميجاواط باستخدام 9 آالف لوح شمسي موزعة 

على مساحة تزيد على 38 ألف متر مربع.

24



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2018

أصدرت الس��عودية تراخيص تجارية لثالث ش��ركات 
عالمي��ة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، مبينة 
أن تلك الش��ركات هي كل من شركة “آبل”، و“زد تي 

إي” و“إتش بي إي”.
وس��يبلغ حجم اس��تثمارات تلك الشركات في السعودية 
650 ملي��ون لاير )173 مليون دوالر أميركي( خالل 

خمس سنوات.
كم��ا توصلت الهيئة العامة لالس��تثمار ال��ى اتفاق مع 
ش��ركة “زد تي إي” لزيادة اس��تثماراتها في السعودية 

لتصل إلى 200 مليون لاير خالل خمس سنوات.

السعودية ترّخص
لـ“آبل” و“اتش بي”

اس��تحوذ صندوق االستثمارات العامة السعودي، على 
حصة مباش��رة قدرها 15.2 % في ش��ركة أكوا باور 
العامل��ة في تطوي��ر وتش��غيل محطات تولي��د الطاقة 

الكهربائية وتحلية المياه.
وق��ال بي��ان: إن صن��دوق االس��تثمارات العامة يملك 
بالفعل حصة قدرها 9.8 % من خالل الشركة العربية 
السعودية لالستثمار )سنابل لالس��تثمار(، التي يملكها 
بالكام��ل، لتصب��ح الحص��ة اإلجمالية للصن��دوق في 

الشركة 25 %.
وأضاف البيان: أن االس��تثمار سيكون بكامله في شكل 
زيادة لرأس المال في الش��ركة، وس��يجري اس��تخدام 
الحصيل��ة ”لدعم إس��تراتيجية نمو الش��ركة وخططها 

االستثمارية المستقبلية”.

حصة مباشرة
في “اكوا باور” للسعودية

“استدامة” تستحوذ على 36 % من “بن الدن”

ذك��رت صحيف��ة “س��بق” الس��عودية أنه 
بحسب الهيكلية الجديدة لمجموعة بن الدن 
الس��عودية سيس��تمر 15 فرداً م��ن عائلة 
ب��ن الدن كش��ركاء في ملكي��ة المجموعة 

بما نس��بته 63.8 % وهو ما يوفر لهم األغلبية في ملكيتها، بينما ستس��تحوذ “ش��ركة 
استدامة” المملوكة لوزارة المالية، على النسبة الباقية وهي 36.2 %.

م��ن ناحيته��ا، بيّنت صحيف��ة “المدينة” أن 3 م��ن عائلة بن الدن تنازل��وا عن كامل 
حصصهم في المجموعة )36.2 % من المجموعة( تمثل ما قيمته قرابة 3.19 مليار 

لاير )851 مليون دوالر( من رأس مال الشركة.
يذكر، أن رأس����مال ش����ركة “ب��ن الدن” يبلغ حوالى 8.8 ملي��ار لاير )2.4 مليار 

دوالر أميركي(.

مذكرة لحماية البيئة البحرية في أبوظبي

أبوظبي  وقع��ت ش��ركة 
للخدمات البحرية “سفين” 
مذك����رة تفاه�����م م���ع 
ش��ركة بت��رول أبوظبي 
الوطنية “أدنوك لإلم�داد 
لتع�زي����ز  والخدم��ات” 
التعاون المش���ت�رك بم�ا 
يتعلق باحتواء التسربات 

النفطية من المس��توى الثاني وصيانة وتنظيف الش��واطئ المحيطة بموانئ أبوظبي، 
في خطوة تهدف إلى حماية البيئة البحرية في أبوظبي.

وتغطي حوادث التس��ربات النفطية -المس��توى الثاني- مس��احات أوس��ع من المياه 
وتش��مل كميات أكبر من التس��ربات النفطية بالمقارنة مع المس��توى األول من هذه 

الحوادث التي تملك “سفين” كافة االمكانيات للتعامل معها.

“ميروتورغ” الروسية تتوسع في السعودية

افتتح��ت ش��ركة “ميروتورغ” الروس��ية 
المتخصصة في إنت��اج اللحوم، ممثلية لها 
في الس��عودية، في خطوة تهدف للتوس��ع 
في األس��واق الخليجية وأس��واق الش��رق 

األوسط.
ومنح��ت الهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار ف��ي 
الس��عودية )SAGIA( الرخصة للشركة 

الروسية لفتح مكتب تمثيلي في السعودية، وقالت الشركة في بيان، إن “افتتاح مكتب 
تمثيلي خارجي لها سيس��هم في زيادة منتجات الحالل إلى المملكة، كما سيعمل على 

زيادة التصدير إلى جميع أنحاء العالم اإلسالمي”.
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ألقت الس��لطات البرازيلية القبض على المدير التنفيذي 
ل�“جن��رال إلكتري��ك” في أمي��ركا الالتيني��ة، دواريو 
س��بيرانزيني جونيور، وذلك بس��بب اتهامات بالفس��اد 
واالحتيال في وح��دة تتعلق بوح��دة الرعاية الصحية. 
وتم القبض على س��بيرانزيني، في ري��و دي جانيرو،  
باإلضاف��ة إلى 7 مس��ؤولين آخري��ن بموجب قرارات 
اعتقال. وأصدرت الش��ركة األم بيان��اً بخصوص هذه 
اإلج��راءات، أش��ارت خالله إلى أنها س��تحصل على 
تفاصيل من وزارة العدل واالدعاء العام، مش��ددةً على 

التعاون مع السلطات المعنية.

القبض على مدير GE في البرازيل

أجرت “أوبر تكنولوجيز” محادثات أولية مع منافستها 
“كري��م” لدم��ج خدماتهم��ا لنق��ل الركاب ف��ي منطقة 
الش��رق األوسط، حس��بما ذكرت وكالة بلومبرغ، نقالً 
عن مص��ادر مطلعة. وبحثت الش��ركتان ع��دة هياكل 
محتملة لالتفاق، يدير بمقتضى أحدها رؤساء “كريم” 
الحاليون النش��اط المدمج الجديد، مع االحتفاظ بإحدى 
أو كلتا العالمتين التجاريتين المحليتين للشركتين. وثمة 
مقترح آخر بأن تس��تحوذ “أوبر” على تطبيق خدمات 

نقل الركاب في الشرق األوسط.
وأف��ادت الوكالة، أن “أوبر” قالت خالل محادثاتها مع 
“كري��م”، إنها تري��د امتالك أكثر من نصف الش��ركة 

المدمجة، إن لم تستحوذ على “كريم” بشكل كامل.

دمج عمليات “أوبر” و“كريم”

“إنرجين” اليونانية مهتمة بـ“غزة مارين”

أكد الرئي��س التنفيذي لش��ركة إنرجي��ن اليونانية للنفط 
والغاز، ماثيوس ريغاس، أن الش��ركة مس��تعدة لشراء 
حصة نسبتها 45 % في حقل غاز غزة مارين البحري 
وتش��غيلها حالم��ا تحصل عل��ى الض��وء األخضر من 

السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية.
ويح��وي “غ��زة ماري��ن”، الواق��ع على بع��د نحو 30 
كيلومتراً من س��احل غ��زة بين حقلي الغ��از العمالقين 
لوثيان وُظهر، ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز 

الطبيع��ي، وفقاً للتقديرات. لكن خططاً لتطوير الحق��ل تأجلت عدة مرات على مدى 
السنوات العشر الماضية.

ماثيوس ريغاس

“نيرباي غروب” توقع صفقة استحواذ

وق��ع كل من س��ايمون إيلس��ون، 
المدير اإلداري لش��ركة نيكسوس 
ونيكوالس  البريطاني��ة،  إنغاي��ج 
المؤس��س والرئي��س  س��تاندرت 
التنفيذي لش��ركة نيرباي غروب 
لتقنيات وحلول التجزئة واإلعالن 
ومقرها دبي، على صفقة استحواذ 

باتت بموجبها نيرباي غروب صاحبة حصة ُمس��يطرة في ش��ركة نيكس��وس إنغايج، 
المتخصصة بتحويل مس��احات التجزئ��ة الفارغة إلى تجارب تثري رحالت تس��وق 
العمالء، وتعزز مستوى اإلقبال على وجهات ومراكز التجزئة المستهدفة، بما يضمن 
تولي��د مزيد من إيرادات المبيعات. وستس��هم صفقة االس��تحواذ هذه في توفير فرص 

شراكة عالمية مثمرة لجميع أصحاب المصلحة في كلتا الشركتين.

مذكرة لتسهيل عمل المستثمرين في دبي

وقعت مؤسس��ة دب��ي لتنمية االس��تثمار، 
مذكرة تفاهم مع “ف��ي إف إس غلوبال”، 
في س��بيل تمكين المس��تثمرين م��ن إتمام 
اإلج��راءات اإلدارية بس��رعة وس��هولة 
وكف��اءة تام��ة، بم��ا ف��ي ذلك إج��راءات 
التأشيرات وغيرها من الخدمات. وتندرج 
االتفاقي��ة في إط��ار الجه��ود الحثيثة التي 
تبذلها مؤسس��ة دبي لتنمية االس��تثمار من 

أجل تس��هيل رحلة المستثمرين واستقطاب كبرى الشركات العالمية إلى دبي، وتوفير 
السبل الالزمة لها لبناء حضور قوي ضمن األسواق المحلية واإلقليمية. ووقع االتفاقية 
كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية االستثمار فهد القرقاوي، والرئيس التنفيذي 

لمجموعة “في إف إس غلوبال” زوبين كاركاريا.
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تعليقه على األمر: “يهدف العراق من خالل خطة 
التنمي��ة الوطني��ة إلى تنش��يط االقتصاد من خالل 
الخصخصة وتطوير قطاع النفط والغاز، وقطاع 
المع��ادن عل��ى امتداد سلس��لة القيم��ة. وال تتمثل 
الخطة في خصخصة الشركات الحكومية القائمة 
بالفعل فحس��ب، بل في دعم الشركات المتوسطة 
والصغيرة أيضاً م��ن خالل اإلعفاءات الضريبية 
والحوافز المالية. وعل��ى العموم، من الُمتوقع أن 
يُس��هم تدفق االس��تثمارات األجنبية المباشرة في 
مس��اعدة الحكوم��ة العراقي��ة على تحقي��ق هدفها 

خالل األعوام الخمسة الُمقبلة”.
أضاف مير محم��د: “أعدّ العراق، مدعوماً بآفاق 
أكب��ر لالس��تقرار واألمن، قائم��ةً بأكثر من 212 
مش��روعاً جاهزاً لالس��تثمار عبر أكث��ر من 10 
قطاعات. ويُعد قط��اع النفط ومعامل التكرير من 
أكثر القطاع��ات الواعدة أمام المس��تثمرين، يليه 
قطاع��ات الصناع��ة والتصنيع، والبني��ة التحتية، 

والصحة والتعليم، والطاقة والزراعة”.

النمو االقتصادي في العراق يجذب اإلستثمارات

ُنمٍو كبيرٍة في قطاع  بامكانات  ُكلّي ُمستقر مدفوعًا  اقتصادي  إطار عمل  تنفيذ  العراقية  الحكومة  تلتزم 
ُيقّدم  الناشئة،  األسواق  بين  رائداً محتماًل  وبصفته  النفطية على حٍد سواء.  غير  والصناعات  والغاز،  النفط 
األجنبية  االستثمارات  من  أميركي  دوالر  مليار   30 من  أكثر  ويتطلب  محدودة  غير  استثماريًة  ُفرصًا  العراق 

المباشرة كّل عام.

جذب االستثمار
س��اهم انته��اء الحرب وتوق��ف العمليات 
القتالي��ة التي اس��تمرت لثالث��ة أعوام في 
تش��جيع الب��الد عل��ى الش��روع بعمليات 
إع��ادة اإلعمار واإلص��الح االقتصادي. 
وكنتيج��ٍة لالحتياط��ات األجنبي��ة الدولية 
القوي��ة، والقيود المح��دودة على عمليات 
تحوي��ل األم��وال بين ال��دول، فضالً عن 
اإلط��ار القانون��ي الج��ذاب ال��ذي يوفر 
الحماية والحوافز للمس��تثمرين األجانب، 
م��ن الُمتوقع أن تُس��هم االس��تثمارات في 
البالد في توليد أعلى نس��بة من العائدات. 
وفي ع��ام 2018، تعهدت الحكومات في 
76 بلداً، وصناديق التمويل، والمنظمات 
والمس��تثمرين العالميين بتأمين 30 مليار 
ق��روٍض  ش��كل  عل��ى  أميرك��ي  دوالر 

واستثماراٍت إلعادة بناء العراق.
األجنبي��ة  االس��تثمارات  جان��ب  وإل��ى 
الف��رص  مج��االت  تش��مل  المباش��رة، 
الرئيس��ية الُمتاحة أمام الشركات العالمية 
التكنولوجية وتحسين  التحديثات  مس��ائل 
عملي��ة التصنيع عب��ر القطاع��ات كافة. 
وتستخدم ُمعظم القطاعات تقنياٍت ُمتقادمةً 
وبالي��ة، بعدما أدّت الح��روب والعقوبات 
المفروضة س��ابقاً إل��ى منع الوصول إلى 

أحدث التقنيات.
وبالتالي، تس��عى الش��ركات العراقية إلى 
إقامة ش��راكاٍت مع ش��ركات عالمية بغية 
االستفادة من أفضل الممارسات لديها في 

عمليات التصنيع.

خطة تنمية
ويق��ول أحد كب��ار االستش��اريين ومدير 
تطوي��ر األعم��ال ل��دى “فروس��ت آن��د 
س��وليفان” علي مير محم��د في محضر 

ضمانات حكومية
م��ن جهته��ا، قدّم��ت الحكوم��ة العراقية 
مجموع��ةً م��ن الضمان��ات واالمتيازات 
بهدف جذب المستثمرين، مثل اإلعفاءات 
الضريبي��ة ل�10 أع��وام )قابلة للتمديد الى 
15 عاماً في بعض الحاالت(، وحق التملّك 
والحماي��ة ض��د عمليات االس��تيالء على 
المش��روع االس��تثماري أو تأميمه، وحق 
التداول في س��وق العراق لألوراق المالية 
)“آي إس إكس”(، واس��تئجار األراضي 
الالزمة للمش��روع طيلة فترة المش��روع 
االس��تثماري، وحق إع��ادة توطين رأس 
الم��ال الذي أُدخ��ل إلى الع��راق وغيرها 
الكثير. ويبرز الع��راق، الذي يقارب عدد 
سّكانه ال�40 مليون نسمة، كواحٍد من أكبر 
األس��واق االستهالكية في الشرق األوسط 
والذي يعتمد بشكٍل رئيس على الواردات. 
وتُسلّط الدراسة األخيرة من “فروست آند 
س��ولفيان”، تحت عنوان: “فُرص العراق 
غي��ر الُمس��تغلة؛ الطريق إل��ى االزدهار 
االس��تثماري”، الض��وء عل��ى إمكانيات 
النمو في األس��واق التالية بدءاً من 2018 

وصوالً إلى 2022.

رفع معدل النمو
يخط��ط العراق إلى التركيز على سلس��لة 
القيم��ة الخاص��ة بالنفط والغاز، وسلس��لة 
القيم��ة الفرعية، وسلس��لة القي��م الخاصة 
بالمع��ادن، والس��ياحة والخدم��ات المالية 
وذل��ك لدف��ع مع��دل نم��و النات��ج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 6 % سنوياً خالل األعوام 
الثماني��ة الُمقبل��ة. وبالتالي يبق��ى العراق، 
بتعداده الس��كاني الذي بلغ ما يقارب ال�39 
جذّابة بطاقٍة تزيد عن 40 مليار دوالر.مليون نس��مة في 2018، سوقاً استهالكيةً 
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تمت إعادة تأهيل 23 مركز تحويل كهربائي  وأعم��ال اإلنارة الخارجية، 
كما تم تنفيذ شبكة التيار الكهربائي  المنخفض ولوحات التغذية الكهربائية 
 لمنشآت ومس��تودعات المنطقة الحرة، إضافة إلى تنفيذ كبل ضوئي جديد 
إليها لتخديم 1000 خط هاتفي و200 بوابة انترنت. كما قامت المؤسس��ة 
بتنفيذ المرحلة األولى لمشروع تأهيل تجهيزات مبنى إدارة الفرع وأعمال 
الموقع العام، ويجري العمل حالياً على استكمال اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
ما تبقى من أعمال بغية تأمين كافة الخدمات الالزمة لتمكين المس��تثمرين 

من مزاولة أعمالهم االستثمارية بالشكل األمثل.

كيف ستعالجون ملف السيارات واألليات في المنطقة الحرة بعدرا؟
باش��رنا وبدعم مباش��ر من وزير االقتصاد والتج��ارة الخارجية بمعالجة 
وض��ع اآلليات المتض��ررة الموجودة ف��ي المنطقة الحرة م��ن خالل أحد 
طريقين، فإما وضعها في االس��تهالك المحلي أو تقطيعها واالستفادة منها 
كقطع تبديل وإدخالها إلى الس��وق المحلية، أو تس��ليمها إلى معمل صهر 
حديد حماة وتس��وية القي��ود الخاصة به��ذه اآلليات لدى كل م��ن المنطقة 
الحرة والجمارك، بالتوازي مع العمل على متابعة ومعالجة ملف البضائع 
واآلليات المفقودة في المنطقة الحرة من خالل اللجنة المش��كلة من وزير 
االقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة به��ذا الموضوع، والتي تضم قاٍض 
من وزارة العدل وممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية والمؤسسة العامة 
للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك والمستثمرين لتسوية أوضاعهم 
وإغالق هذا الملف بش��كل كامل. وق��د جاءت كل هذه اإلج��راءات بهدف 
اس��تعادة المنطقة الحرة بع��درا ألقها باعتباره��ا من أه��م المناطق الحرة 
السورية )تبلغ مساحتها 1028 دونم(، وما تضمه من استثمارات متنوعة 
يغلب عليها النش��اط التجاري كسوق لتجارة الس��يارات واآلليات الجديدة 
والمستعملة والذي يعتبر من أهم األسواق على مس��توى الوطن العربي، 
سورية أو للدول المجاورة.حيث كانت المنطقة الحرة تعد الشريان األساسي لهذه التجارة سواء لحاجة 

كوسا: خطة حكومية لتنشيط المنطقة الحرة بعدرا

اهتمام حكومي واضح ينصب على المناطق الحرة ال سيما عدرا، لماذا؟
يأت��ي ه��ذا االهتم��ام ادراكاً م��ن الحكوم��ة ألهمي��ة المناطق الح��رة في 
النش��اط االقتصادي الوطن��ي وقدرتها عل��ى اس��تقطاب رؤوس األموال 
والمس��تثمرين، بالنظر إلى الميزات التي تتمتع بها اس��تثمارياً وضريبياً، 
وبالتوازي مع كون المناطق الحرة من أهم حاضنات االستثمار التي تسهم 
في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة وتعزيز الموارد من القطع األجنبي 
وتش��جيع تجارة الترانزيت في المرحلة المقبلة بعد إعادة فتح المعابر مع 
دول الجوار، بحيث تتكامل مع باقي القطاعات االقتصادية خالل المرحلة 
المقبلة إلع��ادة إعمار س��ورية الحديثة والمتط��ورة. وتأسيس��اً على ذلك 
وتزامناً مع االنتصارات التي حققها الجيش العربي الس��وري، قام رئيس 
مجلس الوزراء بزي��ارة المنطقة الحرة بعدرا، ووج��ه باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لمعالج��ة وضعها وأوضاع المس��تثمرين فيها بم��ا يضمن عودة 
المستثمرين إليها واس��تقطاب اس��تثمارات جديدة بحيث تكون بيئة واعدة 

لالستثمارات.

أين وصلتم في تأهيل المنطقة الحرة بعدرا؟
ال شك في أن االهتمام والمتابعة الحكومية المس��تمران في رئاسة مجلس 
ال��وزراء ووزارة االقتص��اد والتج��ارة الخارجية مّكن المؤسس��ة العامة 
للمناطق الح��رة -وفي وقت قياس��ي- م��ن معالجة وض��ع المنطقة الحرة 
بعدرا والمس��تثمرين فيها، وقد جاءت المكرمة الكبيرة من الرئيس بش��ار 
األسد تتويجاً للجهود الحكومية في هذا اإلطار، حيث قضى المرسوم رقم 
142 لعام 2018 بإعفاء المس��تثمرين في هذه المنطقة الحرة من البدالت 
والغرامات والفوائ��د المترتبة عليهم خ��الل الفترة الممتدة م��ن بداية عام 
2013 وحت��ى نهاي��ة 2017، إضافة إلى الب��دالت والغرام��ات المترتبة 
للعام 2018 في حال حقق المس��تثمر الش��روط الواردة فيه، وذلك لتمكين 
المستثمرين من إعادة تفعيل العمل االستثماري بعد أن تعرضت منشآتهم 
وبضائعه��م وآلياتهم ألض��رار كبيرة نتيج��ة األعم��ال اإلرهابية وتوقف 
العمل االس��تثماري في المنطقة الحرة. وقد كان للمرسوم صداه اإليجابي 
بين المس��تثمرين، فقد تقدم ضمن المهلة المحددة فيه 403 مستثمرين من 
أصل 490 مس��تثمر بطلبات يبدون فيها رغبته��م والتزامهم إعادة عملهم 
االس��تثماري في المنطق��ة الحرة واالس��تفادة م��ن المزاي��ا الممنوحة لهم 

بموجب هذا المرسوم.

ماذا عن بناها التحتية الضرورية لنهوض العمل االستثماري؟
لقد باش��رت المؤسس��ة وبالتنس��يق مع كل الجهات المعنية بتوزيع الطاقة 
الكهربائي��ة واالتص��االت لمي��اه الش��رب والص��رف الصح��ي باتخ��اذ 
اإلجراءات الالزمة من قبل كل منها، إلعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة 
الحرة من كهرب��اء وماء وصرف صح��ي واتصاالت وف��ق االعتمادات 
التي ت��م رصدها ف��ي الخط��ة اإلس��عافية لعام��ي 2017 - 2018، حيث 

قال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية، إياد كوسا، لمجلة البنك والمستثمر، إن المنطقة 
ألقها  إلى سابق  إلعادتها  السعي  وفروعها، مؤكداً  المؤسسة  في عمل  نوعياً  ثقاًل  عدرا تشكل  الحرة في 

ونشاطها، ومنوهاً بما كانت عليه من مركز توزيع إقليمي لآلليات والمعدات الثقيلة في كل الشرق االوسط.
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العرض الرئيسية للشركة في منطقة أوتستراد المزة 
في دمش��ق، وبعدها س��يكون هنال��ك صاالت عدة 
في المحافظات الرئيس��ية، ونسعى لتقديم عروض 
خاصة ومميزة للمستهلك السوري لم تقدمها شركة 
من قبل مع الحفاظ على الجودة والكفالة التي تقدمها 

الشركة لمنتجاتها والتي تبلغ 12 سنة.

أطلقت���م من���ذ فت���رة معمل س���ينترو ل���أدوات 
الكهربائية، ماهي منتجاته، وهل س���تكون قادرة 

على المنافسة؟
 ت��م تجهي��ز معمل س��ينترو ل��أدوات الكهربائية 
خ��ال األش��هر الماضية وهو  س��ينتج كل أنواع 
التجهي��زات المنزلية والكهربائية وفق خطة عمل 
تم وضعها لذلك، حيث تم البدء بإنتاج أفران الغاز 
والكهرباء، وقريباً س��يتم البدء بإنتاج الغس��االت 
االتوماتيكي��ة والمكان��س الكهربائية، وسيس��تمر 
العم��ل لتغطية كل أصناف الم��واد الكهربائية بما 
فيه��ا الب��رادات والمكيفات خصوصاً أن الس��وق 
المحلية في أشد الحاجة لهذه المنتجات خال فترة 

الساعور: مصانعنا عادت لإلنتاج وتغطية السوق السورية
نجحت مجموعة الساعور في تقديم نموذج مشّرف للصناعة السورية. فرغم حجم الدمار الكبير الذي تعرضت 
له منشآت المجموعة استمرت بالعمل في أماكن عدة وفي أصعب الظروف، وهي انتظرت عودة األمان إلى 
العمل بإثنين من  بإصالح األضرار وتأهيل منشآتها في زمن قياسي ولتطلق  منطقة تل كردي لتباشر فوراً 

معاملها، وتباشر تركيب اآلالت في المعمل الثالث.
المدير العام للمجموعة طارق الساعور، تحدث لمجلة البنك والمستثمر عّما تم إنجازه خالل الفترة الماضية 

والخطة الطموحة التي يتم تنفيذها حالياً لتستعيد المجموعة ألقها داخل سورية وخارجها.

أين وصلتم في عملية إعادة تأهيل معامل 
المجموعة في منطقة ت���ل كردي بريف 

دمشق وهل من صعوبات واجهتكم؟
لقد وصلت مراحل إعادة التأهيل إلى نهايتها 
وباشرت معامل عدة باإلنتاج التجريبي منذ 
فترة ومنها هرت وس��ينترو، كما ستعاود 
ش��ركة صحة لصناعة خزانات الستانلس 
س��تيل اإلنتاج قريباً. لقد واجهنا العديد من 
المصاعب التي سعينا لحلها بدءاً من عدم 
توف��ر الخدمات الرئيس��ية في المنطقة من 
الكهرباء وش��بكة الهات��ف وخطوط النقل 
والكلف المالي��ة الكبيرة إلع��ادة التأهيل، 
وكان إصرارن��ا على الع��ودة للعمل لدعم 
االقتصاد السوري ورفع شعار “صنع في 
س��ورية” هو الدافع الرئيسي لاستمرار، 
إضافة إلى الرعاي��ة والدعم من الحكومة 
وال��ذي أزال العديد من الصعوبات، حيث 
كان رئيس الحكومة متابعاً لكل المش��اكل 

ويعطي توجيهاته لحلها.

ما هي الخطة التي تم وضعها الس���تعادة 
شركة هرت لمكانتها العالمية المرموقة؟

لقد استطعنا بالرغم من حجم الدمار الكبير 
في منش��آت معمل ش��ركة هرت العالمية 
لصناعة الستانلس ستيل، من إعادة تأهيل 
المصنع وإصاح اآلالت واستيراد بعض 
التجهيزات المس��روقة والمدمرة، وباشر 
المعم��ل اإلنتاج التجريبي من��ذ فترة ويتم 
حالياً إنتاج العدي��د من موديات الطناجر 
واألواني المنزلية المصنعة من الستانلس 
ستيل وبدأنا بطرحها في األسواق المحلية 
وقريباً س��نعاود التصدير إل��ى العديد من 

دول العالم.
وخال فت��رة قصيرة س��يتم إفتتاح صالة 

إعادة اإلعمار.
وركزنا من خال المنتجات التي أطلقناها 
عل��ى الجودة والس��عر المنافس للمنتجات 
األخ��رى، مراعاة لأوض��اع االقتصادية 
للمواطني��ن، وسنس��عى لتقدي��م عروض 

تقسيط تساعدهم في الشراء.

استمرت منتجات فروستي خالل السنوات 
الماضية في األس���واق ما هو الجديد مع 

إطالق معمل الشركة؟
عملت شركة فروستي على مدار أكثر من 
10 س��نوات على تأمين حاجات الس��وق 
الس��ورية من المنتجات الغذائية من خال 
االس��تيراد والتصني��ع، وخ��ال س��نوات 
األزمة عملت الش��ركة على تصنيع أكبر 
نس��بة ممكنة م��ن هذه المنتج��ات وضمن 

التوجه الحكومي بدعم الصناعة الوطنية.
واليوم تبدأ الشركة مرحلة جديدة من العمل 
من خ��ال معم��ل فروس��تي للصناعات 
الغذائي��ة في منطقة تل ك��ردي الذي تمت 
عملية إعادة تأهيله، وحاليا يتم العمل على 
تركيب خطوط اإلنتاج الجديدة المستوردة 
والتي س��تجعل من إنتاج المعمل يضاهي 
أفضل المنتجات في العالم، وبالتالي سيكون 
هنالك توس��ع كبي��ر للمنتج��ات الموجودة 
لدى الش��ركة، كما أن هن��اك معماً جديداً 
للش��ركة س��يكون مختصاً بإنتاج السمون 

سيتم تدشينه قريباً.
وباشرت الش��ركة منذ نحو الشهر بطرح 
منتجاته��ا ف��ي أه��م الم��والت والمراكز 
التجاري��ة في دمش��ق وريفه��ا، وقد القت 
المنتج��ات إقب��االً ممي��زاً م��ن المواطنين 
التركيز على الجودة.على األسعار المنافسة التي تم تقديمها مع 

طارق الساعور
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التي تواجه قطاع الشركات األكثر رسوخاً”.
من جانبه، قال عمر موهوت: “تتكلم الشركات اليوم عن العالمات الفارقة 
في مج��ال االبتكار، والتغيي��ر التحويلي. وم��ع ذلك، يت��ردد الكثيرون في 
البحث عن التعاون، ال س��يما مع الش��ركات الناش��ئة، لدفع عجلة االبتكار 
والنم��و. ويعتبر الكتاب بمثابة إط��ار عمل مدروس جي��داً ومدعوم باألدلة 
حول الكيفي��ة األمثل لالس��تفادة م��ن االبت��كارات الخارجية والش��راكات 
االس��تراتيجية لتعزيز وتس��ريع وتيرة النمو على الم��دى الطويل. ويتجلى 
العامل الرئيس��ي ف��ي التحول إل��ى الط��رف المؤثر ب��دالً م��ن الخضوع 
للتأثيرات. وتم��ت تجربة واختبار المب��ادئ التي وضعناها ف��ي العديد من 
دول العالم - وس��تكون بمثابة نقطة مرجعية للش��ركات والشركات الناشئة 

وكافة الجهات المعنية في أوروبا”.
ويق��دم الكتاب تس��ريع وتيرة النم��و عبر التعاون مع الش��ركات الناش��ئة، 
التعريف التاريخي والحديث لرأس المال المغامر، والذي يتجلى عبر إقامة 
خطط تع��اون بنيوية مع المش��اريع/األطراف الخارجية لدف��ع عجلة النمو 

المشتركة.
ويس��تعرض الكتاب مس��يرة تطور مش��هد رأس الم��ال المغام��ر بمرور 
الس��نين مع تركيز على مرحلة التطور الراهنة ف��ي عصر التحول الرقمي 
الحالي. كما يقدم رؤية حول المسائل الخمسة التي ينبغي إجراءها في رأس 
المال المغامر مث��ل الحاجة لالندماج - اختيار الفريق المناس��ب، والتكوين 
والتحسين - تقييم مدى تعاون الطرفين والتعلم المستمر.- اختيار التكوين الصحيح للش��ركة، واالتصال، وقواعد الس��لوك المهني، 

تعاون بين الشركات والشركات الناشئة لتسريع النمو

ويعتبر الكت��اب م��ن أول الدراس��ات المتمي��زة التي تقدم 
أفكاراً ورؤى ح��ول مختلف االس��تراتيجيات والتكتيكات 
الضرورية لتس��ريع اإلبداع المؤسس��ي عب��ر التعاون مع 

الشركات الناشئة والشركات قيد التوسع.
ويتضمن الكتاب دراسات حالة معّمقة تم فيها تطبيق النهج 
التعاون��ي بنج��اح، ويتي��ح رؤى ووجهات نظ��ر وأفكاراً 
ملهمة ألي ش��خص مهتم بالش��ركات والش��ركات الناشئة 

كاستراتيجية لتسريع النمو.

الشركات الناشئة
ووفقاً لتقارير حديثة، تضم منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقي��ا اآلن أكث��ر م��ن 3000 ش��ركة ناش��ئة، حيث تم 
تأس��يس 60 % من أكبر 200 شركة ممولة في الفترة بين 
عامي 2012 و2015. ويمكن النظ��ر إلى دولة اإلمارات 
بوصفها القوة الدافعة للقطاع، حيث تحتضن الدولة 40 % 
من الش��ركات الجديدة المتخصصة في المجال التقني في 

المنطقة. 
وتمتل��ك اإلم��ارات ع��دداً من أب��رز قص��ص النجاح في 
المنطقة – من “س��وق دوت كوم” إلى “كريم” - ما يسلط 
الض��وء على قيم��ة رأس الم��ال المغام��ر باعتب��اره حالً 
عملياً ومتكامالً للش��ركات. ويس��اعد رأس المال المغامر 
في تطوير األدوات األساس��ية الكفيلة بإح��داث المزيد من 
قص��ص النجاح، كم��ا يوف��ر التوجيه وال��رؤى ووجهات 
النظر واإللهام ألي ش��خص يرى مصلحة في رأس المال 

المغامر باعتباره استراتيجية لتسريع وتيرة النمو.

ريادة األعمال المحلية
وفي هذه المناس��بة، قال فان بيتيغهيم: “انطالقاً من حقيقة 
أن أكثر من 60 % من سكان العالم العربي هم من الشباب 
الذين ل��م يبلغوا س��ن 30 عام��اً، وتركي��ز الحكومات في 
المنطقة عل��ى ثقافة ري��ادة األعمال المحلي��ة، فإنه الوقت 
األمثل إلقامة الشركات الناش��ئة، وتنميتها وتعزيز وتيرة 
ازدهاره��ا في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا. 
ويوفر تطور مشهد الش��ركات الناشئة الفرص والتحديات 

كشفت الشركة االستشارية البلجيكية “دوفال يونيون كونسلتنغ”عن أحدث كتبها المعنية “التعاون بين 
الشركات والشركات الناشئة” في منطقة الشرق األوسط. ويحمل الكتاب عنوان: “التعاون بين الشركات 
الرئيس  بيتيغهيم،  فان  دادو  تأليف  من  وهو  المتبادل”،  النمو  من خالل  النمو  تسريع  الناشئة:  والشركات 
التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “دوفال يونيون كونسلتنغ”، مع عمر موهوت، أستاذ ريادة األعمال في 

جامعة “انتويرب” لإلدارة.
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خسائر واستنفاذ الحلول
إن أحدا ل��ن يحقق مكس��باً م��ن وراء ح��رب تجارية، ق��ال رئيس 
الوزراء الصين��ي لي كي تش��يانغ، بعد ف��رض الوالي��ات المتحدة 
رس��وما على واردات صيني��ة بقيم��ة 34 ملي��ار دوالر ورد بكين 
بالمثل، إن “الحرب التجارية ليس��ت حال أبدا. الصين ل��ن تبدأ أبدا 
حربا تجارية، لك��ن إذا لجأ أي طرف إلى زيادة الرس��وم، فس��ترد 

الصين بإجراءات لحماية مصالحها التنموية”.
وبدا أن ال خيار أمام الصين سوى الرد على قرارات واشنطن، وهو 
ما وصفت��ه وزارة التجارة الصينية بالتنم��ر األميركي في التجارة، 
وذلك بعد أن فرضت واش��نطن رس��وماً جمركية على واردات من 
الصين. وقالت الوزارة في بيان: إن اإلجراء األميركي يضر بش��دة 
باإلمدادات العالمية وسالسل القيمة ويحدث اضطرابات في السوق 
العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين ستمضي قدما في إصالحاتها 

الداخلية واالنفتاح.
والواقع أن الواليات المتحدة والصين قضتا أس��ابيَع تهدد كٌل منهما 
األخرى بفرض رسوٍم جمركية مرتفعة على بضائع تُقدر بمليارات 
الدوالرات، فيما أدت إجراءاتهما إلى نش��وب حرب تجارية شاملة. 
وبحسب وكالة CNN األميركية، فإنه بصرف النظر عن األضرار 
التي قد تلحق بالعالق��ات التجارية بين أقوى اقتصادي��ن في العالم، 

الحرب التجارية تتمدد وتهز استقرار العالم

اندالع الحرب
أكثر م��ن عبّر عن واق��ع المواجه��ة العالمي��ة، كان وزي��ر المالية 
الفرنس��ي برونو لومير، حين قال ف��ي مؤتمر اقتص��ادي في آكس 
أون بروفانس بجنوب فرنس��ا، إن “الس��ؤال لم يعد إن كانت حرب 
تجارية س��تقع أم ال، فالحرب بدأت بالفعل”. وأكد أن على الواليات 
المتحدة أن تتوقع رد فعل قوي وموحد م��ن أوروبا، في حال فرض 
أي زيادات أخرى للرس��وم الجمركية، محذراً من أن حرباً تجارية 
تدور بالفعل. فإذا حدثت زيادة في الرس��وم الجمركية على صناعة 
الس��يارات مثالً، فإن رد فعلنا س��يكون موحداً وقوي��اً بما يظهر أن 

أوروبا قوة موحدة وذات سيادة.
ص��ارت الح��رب التجارية بي��ن أمي��ركا والصي��ن واقع��اً بعد أن 
أطلقت الواليات المتح��دة رصاصتها األولى ف��ي وجه الصادرات 
الصينية، وبدأت فعلياً في تطبيق المرحلة األولى من حزمة الرسوم 

الجمركية التي أعلنت عنها قبل أسابيع.
وبدأت الموانئ وس��لطات الجمارك األميركية في تحصيل رس��وم 
جمركية بنس��بة 25 % عل��ى ص��ادرات صينية بقيم��ة 34 مليار 
دوالر. وق��د ردت الصي��ن بإج��راءات مضادة في وج��ه الواليات 
المتح��دة، حي��ث فرض��ت رس��وماً جمركي��ة بنس��بة 25 % على 
صادرات أميركية بالقيمة نفسها التي استهدفتها الرسوم األمركية، 

وهي 34 مليار دوالر.
وخيم��ت حالة م��ن الغم��وض وع��دم التأكد عل��ى فئة كبي��رة من 
المس��تثمرين ورجال الصناع��ة والش��ركات المتعددة الجنس��يات 

العاملة في كل من الواليات المتحدة والصين.
وبدا الس��ؤال لدى الجميع: هل سيتوقف ماراثون الرسوم الجمركية 
عند هذا الح��د، أم أن هناك جوالت أخرى تلوح ف��ي األفق القريب 
تحمل معها تهديدات أكبر وأكثر ليس فق��ط القتصاد البلدين، ولكن 
لالقتص��اد العالمي بأكمل��ه. ولم تب��ِد اإلدارة األميركي��ة أي نية في 
التراجع عن االس��تمرار في اعالن إجراءات متتالية تس��تهدف ما 
يزيد على ثلثي حجم التجارة البينية م��ع الصين، حيث هدد ترامب 
بفرض مزيد من الرس��وم الجمركية على الصين إذا قامت األخيرة 
بفرض رس��وم مضادة على الص��ادرات األميركي��ة، إذ تبلغ قيمة 
البضائع األميركية التي يستهدفها ترامب في الجوالت المقبلة نحو 

500 مليار دوالر.

تهدد حرب الرئيس األميركي دونالد ترامب التجارية مع الصين، التوازنات التجارية العالمية أكثر من أي وقت 
مضى، وتجمد النمو الضئيل الذي سجله االقتصاد العالمي. وتؤدي الحرب التجارية التي يقودها إلى تقليص 
الشركات  النمو في ظل  التي تحاول  البلدان  إلى  اليقين  العالمية، فيما تنقل حالة من عدم  التجارة  حركة 
العمالقة. أما ما يزيد الوضع تعقيداً، هو تمدد الحروب األخرى للرئيس األميركي وإدارته، دعمًا لحمائيته المبالغ 
فيها، ضد حلفائه األوروبيين وجيرانه الكنديين والمكسيكيين، حيث فرض ضرائب على الصلب واأللمنيوم. 

وهو يهدد أيضًا بفرض عقوبات مماثلة على صناعة السيارات األلمانية.

 برونو لومير
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ف��ي ظل ه��ذا الوض��ع، يضعه��ا ه��ذا العامل ف��ي صف منافس��ها 
األميركي، أكثر مما يساعدها على التميز عنه. ومن بين األمثلة التي 
تسلط الضوء على هذا السلوك الصيني، نذكر أن بكين تحاول إنشاء 
كتلة مشتركة مع االتحاد األوروبي من ش��أنها أن تواجه السياسات 

األميركية.
وفي ه��ذا الصدد، ترغ��ب الصين ف��ي أن يتحد االتح��اد األوروبي 
مع بكين ضد واش��نطن، علم��اً أن أوروبا قد عب��رت عن جملة من 
التندي��دات التي تتعل��ق بطريقة تعامل ش��ريكها اآلس��يوي الضخم. 
كما ال يخفي االتح��اد األوروبي ش��كوكه حول الطريق��ة التي تدير 
من خاللها الصي��ن الوضع الراه��ن. فأوروبا على رغ��م اندراجها 
في الح��رب التجاري��ة ال تري��د تولي الصي��ن مهمة قي��ادة التجارة 
الحرة، وهي تدي��ن القيود التي تحاف��ظ عليها الصين ف��ي ما يتعلق 
باالس��تثمارات األجنبية. كذلك تندد جنباً إلى جنب الواليات المتحدة 
األميركية، بعملي��ات القرصنة الصينية التي تمث��ل عائقاً أمام التقدم 
العلمي والتكنولوجي. وفي الوقت نفس��ه ال تغض أوروبا النظر عن 

سياسة “العصا الغليظة” األميركية.
وبالنس��بة لبكين، يعد هذا االنجذاب نحو أوروبا عامالً أساسياً لجعل 
الوالي��ات المتحدة تقف أمام طريق مس��دودة عندما تفش��ل سياس��ة 
االقتصاد المغلق. كما تساعدها هذه االستراتيجية على منع واشنطن 
من كس��ب المعركة وجذب االتحاد األوروبي عبر االتفاقات الثنائية 

للخروج من الحرب.

الحرب على أوروبا
قب��ل أن تقح��م الوالي��ات المتح��دة، أوروبا ف��ي الح��رب التجارية 
بفرضها رسوماً جمركية على مواد معينة، تحدثت مفوضة التجارة 
في االتحاد األوروبي سيس��يليا مالمس��تروم في تغريدة على تويتر، 
وقالت، إنه��ا قلقة من فرض رس��وم ورس��وم مضادة بي��ن كل من 
الواليات المتحدة والصين. وحذرت من النتائج التي س��تترتب على 
هذا األمر، مش��يرة إل��ى أن التط��ورات المقلقة في م��ا يتعلق برفع 
الرس��وم الجمركية بين الواليات المتحدة والصين مدمرة لالقتصاد 
العالمي بوضوح. والحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز 
فيها. ورأت أن هناك مكاناً لمناقشة الشان وهو داخل منظمة التجارة 

العالمية، واليوم ترامب يبتعد عن جادة المنطق. إنها لعبة خطيرة.
وتأكيداً للخطر االقتص��ادي العالمي من الحرب، ق��ال المدير العام 
لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في بيان، إن هذا التصعيد 

المستمر يشكل تهديدا خطيراً للنمو واالنتعاش في جميع البلدان.
لكن س��ريعاً فرضت الواليات المتحدة رس��وماً جمركية تس��تهدف 
أوروبا وغيرها من الدول، فأعلن وزير التج��ارة األميركي، ويلبر 
روس، بدء ف��رض رس��وم جمركية بنس��بة 25 % عل��ى واردات 
الصلب و10 % عل��ى واردات األلمنيوم. وقد واج��ه وزير المالية 
األميركي، س��تيف منوتش��ين، الش��هر الماضي انتقادات حادة من 
وزراء مالية مجموعة الس��بع الغاضبين بسبب فرض واشنطن هذه 
الرس��وم. وهدد االتحاد األوروبي وكندا، خالل اجتماع ش��هد نقاشاً 

فإنَّ التداعيات الناجمة عن مثل هذا الصراع يمكن أن تجد خاسرين 
آخرين، وفائزين أيضاً. فالعديد من الدول اآلسيوية مثالً يبيع بضائع 
للصين، تُس��تخدم في صناعة منتجات تَُصدَّر إلى الواليات المتحدة. 
 Capital Economics وقد كتب خبراء اقتصادي��ون في ش��ركة
البريطانية لالستش��ارات واألبحاث االقتصادية، في دراسة ، إن أي 
تصعيٍد في التوترات التجارية يؤدي إلى هب��وٍط كبير في الواردات 
األميركية من الصين سيكون له تأثيٌر كبير، ليس فقط على الصين، 
ولكن على دوٍل أخرى مثل تايوان وماليزيا، اللتين تصدران الكثير 

من السلع الوسيطة إلى الصين.

صراعات متعددة
وتواجه اليابان، الت��ي تعتمد على الواليات المتح��دة في 19 % من 
صادراتها وعلى الصين في 19 % أخرى، تأثيراً مباشراً منخفضاً 
نسبياً من الرسوم التجارية، حس��بما ذكر الخبير االقتصادي البارز 
في ش��ركة Capital Economics مارسيل تيليانت، لكنَّه أضاف 
أنَّ اقتصاد البالد يمكن أن يتأثر بش��كٍل كبير بتذبذب س��وق األسهم 
وتقلبات الين اليابان��ي إذا تصاعدت التوترات التجارية. وس��تكون 
كوريا الجنوبية أيضاً، التي تعد كل من الصي��ن والواليات المتحدة 
من بين أكبر ش��ركائها التجاريين، أحد أكبر الخاسرين من الحرب 

التجارية بين الصين وأميركا.
وقال رئيس قس��م المخاطر في دول آسيا بش��ركة BMI البريطانية 
 CNN لألبحاث والتحلي��الت االقتصادية تش��وا هان تنغ، لش��بكة
األميركية، إن��ه من المرج��ح أن تتأث��ر االقتصادات اآلس��يوية في 
ش��كٍل كبير من الحرب التجارية الش��املة، إذ تعتمد هذه الدول على 
الصادرات، وتُعد من الموردين الرئيسيين للمكونات إلى الصين. أما 
المراكز المالية الكبرى مثل هونغ كونغ وس��نغافورة، والتي تعتمد 
بدرجٍة كبيرة على قطاع الصناعات التحويلية الصيني، فمن ش��أنها 

أن تعاني أيضاً من تصاعد التوترات التجارية.
أما الصين، فال يبدو أنها تستس��لم لإلج��راءات االميركية، فهي في 
مركز ثاني ناتج محل��ي إجمالي عالم��ي، بقيمة 11 ملي��ار دوالر، 
خلف الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة التي تع��د الق��وة االقتصادية 
األولى. وفي الوقت نفس��ه، تعد الصي��ن الوجهة الثالثة لالس��تثمار 
األجنبي المباشر، والمالك ألكبر احتياطات عالمية، وتشمل سندات 
الخزانة األميركي��ة، التي تضع العمالق اآلس��يوي في مرتبة الدائن 
األول لواشنطن، منافس��ه في الحرب التجارية التي تثير قلق العالم 

ومخاوفه.
وتتمثل اس��تراتيجية الصين في تحويل حمائية ترامب إلى أس��لوب 
يكلفه الكثير، وإخضاع القطب األميرك��ي وتوجهاته غير العقالنية 
عبر هذه الضربة. لك��ن، ال يبدو هذا األمر س��هال البت��ة. وفي ظل 
هذا الوضع، تؤكد الصين أن هذه الخالفات ستس��بب أضراراً ذاتية 
لألطراف التي تولدها. لكن استراتيجية الصين المعدة لمواجهة هذا 
التحدي، تعاني من بعض نقاط الضعف المرتبطة بالتقدير المبالغ فيه 

لموقع قوتها.
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ساخناً في منتجع ويس��لر الكندي، بالرد على القرار األميركي. لكن 
ترامب أصّر، في تغريدة له على تويت��ر، على أن الواليات المتحدة 

“نُهبت تجارياً لسنوات من قبل الدول األخرى”.
ويق��ول ترام��ب: إن الرس��وم الجمركية س��تحمي منتج��ي الصلب 
األميركيي��ن، الذين يقول عنه��م ترامب إنهم عنص��ر حيوي لألمن 
القومي. كما اش��تكى من عقب��ات تواجهه الش��ركات األميركية في 

أوروبا وأماكن أخرى.
وتفرض التعرف��ات الجمركي��ة الجديدة عل��ى أنواع مث��ل الصلب 
المطلي والس��بائك واأللمني��وم واألنابيب، وهي مواد خام تس��تخدم 
بكثرة في مختلف الصناعات والتش��ييد وصناعة النفط في الواليات 
المتح��دة. وق��ال روس، إن المباحثات مع االتح��اد األوروبي وكندا 
والمكس��يك لم تحرز تقدم��اً كافياً لضم��ان التخلي ع��ن فرض هذه 

الرسوم.
وصدّرت كندا والمكس��يك واالتحاد األوروب��ي مجتمعين ما قيمته 
23 ملي��ار دوالر من الصلب واأللمنيوم إل��ى الواليات المتحدة عام 
2017، أي قرابة نصف إجمالي واردات الصلب واأللمنيوم البالغة 

قيمتها 48 مليار دوالر العام الماضي.

ردود ضد القرار األميركي
انتقد زعماء االتحاد األوروبي وكندا والمكسيك الخطوة األميركية. 
وتحدث الرئيس الفرنس��ي، إيمانويل ماكرون، إلى الرئيس ترامب، 
وأخبره بأن التعرف��ات الجديدة “غير قانوني��ة”، لكن ترامب أخبره 
بأن ثمة حاجة إلى “إعادة التوازن التجاري” مع االتحاد األوروبي. 
وأصدر االتحاد األوروبي قائمة من 10 صفحات بالسلع األميركية 
التي س��تخضع لتعرفات جمركي��ة رداً عل��ى قرار ترام��ب، بداية 
م��ن الدراجات الناري��ة من طراز هارلي ديڨيدس��ون إل��ى منتجات 

الويسكي.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاس��تن ت��رودو، إن خطوة الواليات 
المتحدة غي��ر مقبولة كلي��ا وأنه س��يرفع قضية ضدها ف��ي منظمة 

التجارة العالمية. وقررت كندا ف��رض تعريفات جمركية تصل إلى 
25 % وبقيم��ة 13 ملي��ار دوالر عل��ى ال��واردات األميركية بداية 
من األول من تموز/يوليو الماضي. وستش��مل البضائع التي تطالها 
التعرفات الكندية بعض أن��واع الصلب األميركية إضافة إلى س��لع 

استهالكية مثل األلبان والويسكي والبن.
في المقابل، أكد وزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير عزم االتحاد 
األوروبي على الرد في حال قررت الواليات المتحدة فرض رسوم 
جمركية جدي��دة على أي م��ن صادراته إليه��ا. وقال: إن��ه في حال 
اس��تهدفتنا الواليات المتحدة مجدداً بالمزيد من الرس��وم الجمركية 
وقدرها 20 % على الس��يارات، فسنرد مجدداً، مش��يراً إلى أن رد 
أوروبا كان موحداً منذ البداية عندما قررت الواليات المتحدة زيادة 
التعرفات الجمركي��ة. أضاف، أنن��ا ال نريد تصعي��داً لكن نحن من 
يتعرض لهجوم ... وس��نحاول جعل الرئيس دونالد ترامب يتراجع 
عن قراره، وبالتالي فمن المش��روع أن نلجأ إلى الوس��ائل التي في 

حوزتنا لكي نجعله يفهم اننا ال نقبل قراراته.
لكن الحرب التجاري��ة بين االتح��اد األوروبي والوالي��ات المتحدة 
أصبحت معلن��ة، مع ب��دء تطبي��ق الرس��وم الجمركي��ة األوروبية 
اإلضافية على عشرات المنتجات األميركية، وذلك رداً على فرض 
ترامب رس��وماً جمركية تبلغ نس��بتها 25 % على الفوالذ و10 % 
على األلمنيوم م��ن أوروبا وعدد من دول العال��م. ورد ترامب على 
دخول الرس��وم الجمركية األوروبي��ة الجديدة حيز التنفي��ذ بالتهديد 
بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 % على السيارات المستوردة  من 

االتحاد.
وشملت الرس��وم األوروبية الجديدة الئحة طويلة من السلع المنتجة 
في الوالي��ات المتحدة مثل المنتج��ات الزراعي��ة والحديد والصلب 
واآلليات والدراجات النارية والس��فن والنسيج وغيرها. كما أعلنت 
المفوضي��ة األوروبية فرض غرامة قياس��ية قدره��ا 4,3 مليارات 
يورو على مجموعة غوغل األميركية الس��تغاللها الموقع المهيمن 
لنظام أندرويد بطريقة تكرس تفوق تطبيقاتها ومحرك بحثها. وقالت 
ش��ركة غوغل إنها ستس��تأنف في ما يتعل��ق بهذه الغرام��ة. وقالت 
المفوضة األوروبية لش��ؤون المنافس��ة مارغريت فيستاغر خالل 
مؤتمر صحافي في بروكس��ل إن “غوغل” لجأت إلى ممارس��ات 
غير مش��روعة لترس��يخ موقعها المهيم��ن في مج��ال البحث على 
اإلنترنت. وهي فرضت على الش��ركات المنتجة لألجهزة أن تحمل 
مسبقاً تطبيق غوغل سيرتش ومش��غله كروم كشرط لمنح ترخيص 
لمتجر بالي ستور، ودفعت “غوغل” أمواالً لبعض كبار المنتجين 
والمشغلين لش��بكات الهواتف النقالة ليحملوا مسبقاً بشكل حصري 
تطبيق غوغل للبحث على أجهزتها. كما منعت الش��ركات المنتجة 
الراغبة في تحميل تطبيقات غوغل مس��بقاً من بي��ع ولو هاتف نقال 
ذكي واحد يعمل على نس��خ أخرى م��ن أندرويد لم تص��ادق عليها 

“غوغل”.
وأنذرت المفوضي�ة األوروبي�ة ه���ذه المجموع�ة األميركية بوضع 
حد لممارس��اتها غير القانوني��ة في مهل��ة 90 يوم��اً، وإال واجهت 

روبرتو أزيفيدو
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فإنَّه يمكنها أيضاً االس��تفادة من حاجة الصين الهائلة للبولي إيثيلين، 
 LG Chemو Lotte Chemical مع وضع شركاٍت كورية مثل

بين المورِدين المحتمِلين.
ف��ي المقابل، نش��رت صحيفة “فايننش��ال تايم��ز” مق��االً قالت فيه 
إن “الكثي��ر من ال��دول الت��ي لديها مخ��اوف متعلقة بموق��ف إدارة 
ترامب م��ن التجارة، تري��د اآلن إبرام اتفاقيات تجاري��ة مع االتحاد 
األوروبي”. ورأت الصحيفة أن “اتجاه الواليات المتحدة لمنع تعيين 
قضاة في محكمة االستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، سيدفع 

ثمنه النظام التجاري العالمي كله”.

اليابان واالتحاد األوروبي
يذكر أنه في خضم الحرب التجارية بين أميركا و اقتصادات العالم، 
وقع االتح��اد األوروبي واليابان ف��ي طوكيو اتفاق��ا طموحا للتبادل 
الحر يعتبر بمثابة “رسالة قوية” ضد الحمائية التي ينتهجها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
وصرح رئي��س ال��وزراء اليابان��ي ش��ينزو آبي ورئي��س المجلس 
االوروبي دونالد توس��ك ورئي��س المفوضية االوروبي��ة جان كلود 
يونكر في بيان: إنن��ا “نحتفل بتوقيع اتفاق تج��اري طموح جدا بين 
اثنين بين أكبر اقتصادات العالم”. وش��دد آبي على ان توقيع االتفاق 
“يظهر للعالم االرادة السياس��ية الثابتة للياب��ان واالتحاد االوروبي 
لقيادة العالم كرائدين للتبادل الحر في زمن تنتشر فيه الحمائية”. في 
حين قال توس��ك “إننا نوجه رس��الة واضحة بأننا نقف صفا موحدا 
بوجه الحمائية”، بينما قال يونكر في السياق نفس��ه “إننا نظهر أننا 
حماية”.أقوى وأفضل موقعا حين نعمل معاً”، مضيفاً أن “ليس في الحمائية 

عقوبات مالية تص��ل إلى 5 % من متوس��ط 
اإلي��رادات اليومية العالمي��ة لمجموعتها األم 

ألفابيت.
وتأت��ي ه��ذه الخط��وة الجدي��دة عل��ى خلفية 
االج��واء المتوت��رة بي��ن االتح��اد االوروبي 
والواليات المتحدة وخالف��ات محورها حلف 

شمال األطلسي والتجارة العالمية.

تأثيرات مالية
يمكن آلث��ار الح��رب التجاري��ة أن تمتد الى 
األس��واق المالية، إذ نُِقل ع��ن عضو مجلس 
إدارة البنك المركزي األوروب��ي بينوا كور، 
قول��ه أخي��راً إنَّ ان��دالع ح��رٍب تجارية بين 
الوالي��ات المتحدة والصين تزي��د من تكاليف 
االقت��راض وتُخفِّ��ض أس��عار األس��هم، فيما 
 BMW حذرت شركاٌت عالمية، مثل شركة
األلماني��ة لصناعة الس��يارات، م��ن الحرب 
التجارية، وقالت: إن الوصول إلى األس��واق 

دون عوائق يعد عامالً رئيسياً، ليس فقط لنموذج أعمالنا، لكن أيضاً 
للنمو والرفاهي��ة والتوظيف في االقتص��اد العالم��ي، وأي تصعيد 
إضافي للصراع التج��اري بين الواليات المتحدة والصين س��يكون 

مضراً لكل أصحاب المصالح.

دول مستفيدة
لن يخس��ر الجميع من اندالع الح��رب التجارية، فبع��ض المناطق 
يمكن أن تس��تفيد من الهبوط في صادرات البضائع األميركية، مثل 
فول الصويا. وكانت الصين هي المش��تري األكبر لفول الصويا من 
الوالي��ات المتحدة العام الماض��ي )2017(، وفقاً ل��وزارة الزراعة 
األميركي��ة. وبالنظ��ر إل��ى أنَّ احتياج��ات الصي��ن من ال��واردات 
الزراعية غير مرنة بشكٍل عام، ستكون هناك -على األرجح- إعادة 
توزيع في التدفق التجاري، الذي يمكن أن يدفع الصين الستيراد فول 
الصويا من أميركا الجنوبية بدالً من الواليات المتحدة. كما يمكن أن 
تؤدي الرسوم الجمركية التي اقترحتها الصين على واردات الوقود 
األحفوري من الواليات المتحدة إلى فوز الش��رق األوس��ط بحصٍة 

أكبر من التجارة الصينية.
وتحصل الصين بالفع��ل على معظ��م وارداتها من البول��ي إيثيلين 
من الش��رق األوس��ط، وفقاً لبن��ك Goldman Sachs األميركي، 
ويمكن أن تزيد من اعتمادها على دول الش��رق األوس��ط إذا قررت 
فرض ضرائب على اإلمدادات األميركية. وقال محللون في البنك، 
إنَّ الواليات المتح��دة تمثل حالياً أقل من 5 % م��ن واردات الصين 
من البالس��تيك المس��تخدم، ولكن من المتوقع أن يزداد هذا الرقم 3 
أضعاف على مدى العامين المقبلَين إذا لم تُفَرض رس��وٌم جمركية. 
ضة للخطر،  أضاف المحللون أنَّه في حين أنَّ كوري��ا الجنوبية معرَّ
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جانب الدعم الذي تتلقاه العملة بفضل االحتياطيات الكبيرة من النقد 
األجنبي. ويمكن لحرب العمالت أن تكون مضرةً للغاية، وقد يؤدي 
حدوث ضعف كبير في قيمة اليوان إل��ى زعزعة االقتصاد العالمي 
بدرجة عالية. ونظراً ألن الصين هي أكبر مس��تهلك للسلع األولية، 
سيشكل ضعف اليوان صدمة انكماشية عالمية لكثير من دول العالم، 
وس��يعمل على تخفيض قيمة الس��لع بالدوالر، واإلضرار بعائدات 
الصادرات للدول المصدرة للسلع، وسيهدد بزيادة اآلثار السلبية التي 
ترتبت على العديد من االقتصادات الناش��ئة في الع��ام الحالي، كما 

ستتفاقم تقلبات األسواق المالية عبر العالم وسيتباطأ النمو العالمي.
الرادع أمام حرب العمالت

ويقول تحليل QNB إن خفض قيمة اليوان لن يكون أمراً سهالً على 
الصين، حيث يمكن لذلك بس��هولة إطالق توقع��ات بحدوث ضعف 
متس��ارع في قيمة العملة، األمر الذي س��يثير موج��ة مزعزعة من 
هروب رؤوس األم��وال تصعب الس��يطرة عليها حت��ى من خالل 
الضوابط المش��ددة الجديدة التي فرضتها الصين. وسيؤدي ضعف 
اليوان أيضاً إلى زيادة أس��عار الواردات الصيني��ة، وذلك باإلضافة 
إلى تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على السلع األميركية، األمر 
الذي س��يزيد التكلفة التي تقع على عاتق المس��تهلك الصيني نتيجةً 
لنشوب حرب تجارية. وس��يؤدي كال العاملين - الهروب المتسارع 
لرؤوس األموال وارتفاع الضغوط التضخمية - إلى زيادة الضغوط 
على أس��عار الفائدة الصينية. ونظراً ألن تخفيض قيمة اليوان يعتبر 
سالحاً ذا حدين بالنسبة للصين، فإن السلطات الصينية سوف تنظر 
األميركية ضدهم للحد الذي ال يجعل أمامهم خياراً آخر غيره.إليه كملجأ أخي��ر ال يت��م اس��تخدامه إال إذا تصاع��دت اإلجراءات 

سيناريوهات خطيرة لحرب التجارية بين الصين وأميركا

تصعيد خطير
يلّوح الرئي��س ترامب  في ش��كل علني بمجموعة م��ن اإلجراءات 
التالية التي تش��كل تصعي��دا خطيراً ح��ال تطبيقها. وم��ن بين هذه 
اإلجراءات، ف��رض 200 ملي��ار دوالر أميركي إضافية كرس��وم 
جمركية على ال��واردات الصيني��ة، زيادة عل��ى 200 مليار دوالر 
أخرى في حال ردت الصين بالمثل. كما هدد بفرض رسوم جمركية 
على جميع ورادات الواليات المتحدة من الس��يارات وقطع الغيار، 

ما قد يؤثر على ما تصل قيمته إلى 360 مليار دوالر من الواردات.
وفي حال تم ذلك، يرجح التحليل أن تك��ون هذه اإلجراءات متبوعةً 
برٍد قوي من قبل االتحاد األوروبي والصين، ما يعني نشوب حرب 

تجارية عالمية شاملة ال مناص منها.
الرد الصيني الخطير

يظهر جلياً أن هناك مشكلة في عدم التكافؤ بين الواردات األميركية 
من الصي��ن )505 ملي��ارات دوالر ف��ي 2017( وواردات الصين 
من الواليات المتحدة )130 ملي��ار دوالر فقط(، ما يعني أن الصين 
لن يكون لديها صادرات أميركية كثيرة يمكن فرض رس��وم مماثلة 
عليها. لذلك يحتمل أن ترد الصين من خ��الل إجراءات أخرى غير 
الرسوم الجمركية، مثل فرض قيود على التأشيرات واالستثمارات 
المباشرة، ما سيضر باالس��تثمارات المباش��رة الضخمة للشركات 
األميركية في الصي��ن. أما الخيار األخطر حس��ب التحليل، فهو أن 
تقوم الصين بمحاربة الرس��وم األميركية من خالل تخفيض متعمد 
لقيمة اليوان الصيني أمام الدوالر األميركي. وعندها س��يكون هناك 
تهديد بتحول الحرب التجارية العالمية إل��ى حرب عمالت عالمية. 
وال تزال السلطات الصينية بالطبع تتحكم باليوان في شكل قوي، إلى 

ال حديث هذه األيام سوى عن الحرب التجارية العالمية التي رسم بداياتها الرئيس األميركي دونالد ترامب حين 
فرض سلسلة من التعرفات الجمركية االفرادية. ويقول تحليل لبنك قطر الوطني QNB إنه مع رّد الدول المتضررة 
بإجراءات مماثلة، تكون الطلقات االفتتاحية للحرب التجارية قد تم إطالقها، ويكمن الخوف الحقيقي في أن 

تأخذ اإلجراءات المضادة شكاًل أوسع وأكبر، قد تجعل معها االقتصاد العالمي كله في خطر.
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أص��درت وزارة الطاق��ة الروس��ية بيان��اً، توضح فيه 
أن ش��ركات روس��ية ش��رعت بتنفيذ أعم��ال التنقيب 
الجيولوج��ي ف��ي س��ورية، إضاف��ة إلى العم��ل على 
صيانة وتحديث محطات كهروحرارية، وكشف البيان 
ع��ن اهتمام ش��ركات جديدة بالعمل في س��ورية وهي 
)زاروبيج نفط وجيولوجي��ا، وأش تي غه انجينيرينغ، 
وتيخنوبروم اكس��بورت، وروس تيخ(، كما أتى البيان 
على أن الجانبين الروس��ي والس��وري، ينويان إطالق 

أعمال التنقيب واالستكشاف في البر والبحر معاً.

البدء بالتنقيب واالستكشاف برا وبحرا

نش��رت وس��ائل إعالم لبنانية تقاريراً نقالً عن مصادر 
حكومية، أن مسؤولين في الحكومة اللبنانية تواصلوا مع 
الجانب السوري، في محاولة الستعادة إمكانية التصدير 
عبر معبر نصيب، على اعتبار أنه المنفذ البري الوحيد 
للصادرات اللبنانية إلى دول الخليج عبر األردن، حيث 
أدى إغالق��ه ألزمة تصدي��ر لبنانية، ولتحم��ل تكاليف 
إضافية باهظة على الدولة والمصدرين، الذين اعتمدوا 
البح��ر والجو في التصدير البديل. وأضافت التقارير أن 
المص��ادر أوضح��ت أن مجموع ما يمك��ن أن يصدره 
لبنان عبر “نصيب” يصل إلى نحو 800 مليون دوالر 
أميرك��ي، أي ما ي��وازي 30 % من مجمل الصادرات 
اللبنانية، على اعتبار المعبر يشكل ممراً ألكثر من 550 
ألف طن م��ن المنتجات الزراعي��ة اللبنانية بقيمة 300 
ملي��ون دوالر، ونحو 500 مليون للمنتجات الصناعية، 
إضاف��ة إلى الوقت القصير في وص��ول البضائع عبره 
إلى وجهتها الخليجي��ة، والتي تتراوح بين )5 - 7( أيام 

بأقصى تقدير.

لبنان يطلب التصدير عبر نصيب

نمو االقتصاد اللبناني بنسبة 1.3 %

أكد رئيس قس��م األبحاث في بنك 
“بلوم إنفس��ت” مروان ميخائيل، 
  PMI في تعليقه على نتائج مؤشر
لشهر حزيران/ يونيو 2018، أن 
“نش��اط القطاع الخ��اص اللبناني 
يس��تمر في التده��ور”، مش��يراً 
إلى أن نس��بة نم��و الناتج المحلي 
اإلجمالي اللبنان��ي تُقدر ب�%1.3 

في النصف األول من العام الحالي، وذلك استناداً إلى المستوى المتدني لمؤشر مدراء 
المش��تريات، والذي سجل معدل 46.6 في الفترة نفسها. وكشفت دراسة أجراها البنك 
عن نظرة قاتمة لمس��تقبل اإلنتاج في العام المقبل، حيث توقعت الش��ركات بشكل عام 

انخفاض النشاط التجاري خالل ال�12 اشهر المقبلة.

“صندوق خليفة” يدعم ريادة األعمال في األردن

وقّ��ع “صندوق خليف��ة” لتطوير 
م��ع  تفاه��م  مذك��رة  المش��اريع 
“مؤسسة ولي العهد”، تهدف إلى 
دعم ري��ادة األعمال والمش��اريع 
التنموية في األردن، بما يتماش��ى 
م��ع رس��الة الصندوق ف��ي دعم 
ثقافة الريادة والمبادرة، وتش��جيع 

االبتكار وتحقيق النمو المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعمالً باستراتيجيته 
التي تش��مل نقل تجربته وتكرار نموذجه الناجح في تطوير هذه المش��اريع. وبموجب 
المذكرة يتعهد الطرفان بتنفيذ برامج نوعية ومبادرات خاصة لدعم االبتكار والتمويل 
متناهي الصغر والصغير والمتوس��ط، إضافة للمساهمة الفعالة في بناء قدرات النساء 

والشباب، وسكان المناطق األقل حظاً.

لبنان يسعى ألسواق المنطقة عبر سورية

صرح وزير االقتصاد اللبناني، رائد خوري، بأن 
عل��ى الحكومة اللبنانية الس��عي إلب��رام اتفاق مع 
��ن صادرات بالده م��ن الوصول إلى  س��ورية يَُمّكِ
أس��واق الش��رق األوس��ط من خالل معبر نصيب 
الس��وري على الح��دود األردنية. وق��ال خوري: 
إن معبر نصيب هو الش��ريان الحي��وي لالقتصاد 
اللبناني، والص��ادرات اللبناني��ة انخفضت بحدود 
35 % بع��د اندالع الحرب في س��ورية، لذا فال بد 
من مفاوض��ات بين األطراف اللبنانية والس��ورية 

بهذا الخصوص سريعاً.
رائد خوري
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كش����ف الن�ائ���ب 
األول لل�رئ�ي����س 
اإليراني، إس�حاق 
أن  جهانغي����ري، 
ب��الده يمك����ن أن 
تض��ع أس����الي�ب 
جديدة لبيع نفطها، 
لتجاوز العقوب��ات 

األميركية، التي تهدد هذا القطاع الحيوي من االقتصاد 
اإليراني. ووصف جهانغيري جهود الواليات المتحدة 
األميركية التي تبذلها لخفض صادرات إيران من النفط 
إلى الصفر، ب�“الوهم”، لكنه لم يكش��ف عن األساليب 

التي ستتبعها بالده لبيع نفطها.
وق��ال جهانغي��ري: “يعتق��دون أن بإمكانه��م إيق��اف 
صادرات النفط اإليرانية ... كل العالم بحاجة إلى النفط 
اإليران��ي، ويمكننا دائماً أن نس��تحدث األس��اليب لبيع 

نفطنا”.

ايران قادرة
على تفادي العقوبات األميركية

إسحاق جهانغيري

لم تعد روسيا على الئحة أكبر الجهات الدولية الحاملة 
لس��ندات خزينة أميركية، وذلك بحس��ب تقرير نشرته 

وزارة الخزانة األميركية.
وكانت موسكو تملك في شهر أيار/مايو 2018، 14,9 
ملي��ار دوالر أميركي من س��ندات الخزينة األميركية، 
ولم تعد بالتالي على قائمة الجهات ال�33 األكثر حيازة 
للدين األميركي، والتي تنش��رها وزارة الخزانة بشكل 

منتظم.
وفي آذار/م��ارس 2018، كانت موس��كو في المرتبة 
ال���16 مع 96,05 مليار دوالر أميركي، بعد أن كانت 
تملك أكثر من 100 مليار دوالر أميركي بين نيس��ان/

أبريل وكانون االول/ديسمبر 2017.

روسيا تغادر نادي
“الدائنين الكبار” ألميركا

روسيا تحاول رفع العقوبات عن سورية

الخارجي��ة  وزارة  ممث��ل  أش��ار 
الروسية نيقوالي بورتسيف، خالل 
اجتماع في مقر التنسيق بين وزارتي 
الدفاع والخارجية بخصوص عودة 
أن  إل��ى  الس��وريين،  المهجري��ن 
الخارجي��ة تج��ري مش��اورات مع 
عدد من ال��دول الغربية واإلقليمية، 

لرفع اإلجراءات االقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وإلى مباحثات 
م��ع عدد م��ن الدول والمنظم��ات الدولية إلعادة بن��اء البنى التحتي��ة. منوها إلى أن 
لبنان أبدت استعدادها للتعاون مع الجانب الروسي بقضية المهجرين السوريين، لكن 
بعض الدول األوروبية مثل ليتوانيا، تشترط للتعاون، الحصول على التعليمات ذات 

الصلة من االتحاد األوروبي.

شراء الطاقة من القطاع الخاص في لبنان

أعلن وزير الطاقة ف��ي حكومة تصريف األعمال في 
لبنان، س��يزار أب��ي خليل، عن إتمام أول عقد ش��راء 
طاقة من القط��اع الخاص في لبن��ان إلنتاج الكهرباء 
من طاق��ة الرياح، الفتاً إلى أنه “مع توقيع هذه العقود 
سنتعدى السقوف التي وضعناها لسنة 2020”. وأشار 
إلى “تش��كيل لجن��ة وزارية في عام 2014، درس��ت 
عروض الش��ركات وقّررت أن يكون س��عر الكيلواط 

12.5 س��نتاً، وبع��د موافقة مجلس الوزراء في أيار/ماي��و الماضي توصلنا إلى توقيع 
العقود مع الشركات ووصلنا إلى متوسط سعر تعرفة كهرباء لبنان من دون أّي دعم”.

سيزار أبي خليل

سورية في مؤتمر “التجارة العالمية بالمتوسط”

ش��ارك وف��د م��ن مجل��س الش��عب 
السوري برئاسة فارس الشهابي، في 
أعم��ال “المؤتمر البرلماني لمنظمة 
التج��ارة العالمي��ة بمنطق��ة البح��ر 
األبيض المتوس��ط”، حول تس��هيل 
التجارة واالستثمارات غرب البلقان 

والمنطقة المتوس��طية بالعاصمة الصربية بلغراد. كما بحث المؤتمر 12 - 13 تموز/
يوليو 2018 عمليات التقارب األوروبية المتوسطية اقتصادياً، وقواعد منظمة التجارة، 

والتجارة متعددة األطراف، والمفاوضات باقتصادات البحر المتوسط.
بدوره أش��ار الش��هابي إلى أهمي��ة وضع برامج عمل واضحة لمس��اعدة الس��وريين 
بالتخل��ص من العقوبات االقتصادية أحادية الجان��ب، ودعم برامج التدريب والتأهيل، 
والدع��م التقن��ي، وجهود الحفاظ عل��ى الثقافة والت��راث، ومكافح��ة القرصنة الدولية 

واإلرهاب االقتصادي.
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ق�ال���ت ش�����رك�ة 
“أس��منت حائل”، 
إن ع��ض�����������و 
مج�ل�����س اإلدارة 
أحمد س�ليمان عبد 
العزي��ز الراجحي 
)مس��ت�قل( قد تقدم 
باس������تقالت�ه م�ن 
عضوي�ة مجل���س 

إدارة الش��ركة، وذل��ك بعد ان تم تعيين��ه وزيراً للعمل 
والتنمية االجتماعية في السعودية.

الراجحي من “أسمنت حائل”
إلى وزارة العمل

أحمد سليمان عبد العزيز الراجحي

قال��ت وزيرة الس����ياحة واآلثار األردني��ة لينا عناب، 
خالل كلمتها في منتدى عبد الحميد ش���وم�ان الثقافي، 
إن ال��وزارة تس����عى لمضاعف��ة عائ��دات األردن من 
الدخ��ل الس��ياحي ف��ي 2022، إل��ى 6 ملي��ار دوالر 
أميرك��ي، بدالً من العائدات الحالي��ة البالغة 3.2 مليار 

دوالر أميركي.
وأش��ارت عناب إلى أن 130 وس��يلة إعالمية عالمية 
اختارت األردن كأفضل وجهة سياحية في عام 2018.

وقال��ت: إن مع��دل الزوار في قطاع الس��ياحة العالمي 
بل��غ 1.2 مليار س��ائح، فيما بلغ حجم الدخل الس��ياحي 
العالمي 1.5 تريليون دوالر أميركي، ليتضاعف أكثر 
من 3 مرات عما كان عليه منتصف تس��عينيات القرن 
الماضي، وأن أكثر ش��عوب العالم إنفاقاً على السياحة، 
وفق آخر المؤش��رات العالمية، ه��م الصينيون ويليهم 

األميركيون فاأللمان.

العمل على رفع الدخل السياحي
في االردن

الخطة االستثمارية الكيميائية في 2019

لف��ت مدي��ر تخطي��ط المؤسس��ة العام��ة 
للصناع��ات الكيميائي��ة الس��ورية نضال 
طالب، إلى أن آليات التنفيذ التي تضمنتها 
الخط��ة الموضوع��ة ل�2019، اس��تندت 
عل��ى دراس��ة مقوم��ات البيئ��ة الداخلية 
والخارجية للمؤسسة، واالستفادة من نقاط 
القوة ومعالجة الس��لبيات، والفرص التي 

يمكن استثمارها، وعليه تم رصد اعتمادات إجمالية ضمن الخطة االستثمارية، وصلت 
إلى 5 مليارات ليرة س��ورية )موارد محلية - تمويل ذاتي - تمويل بقروض(، موزعة 
بحس��ب بنود االس��تبدال والتجديد، بما يصل إل��ى 3.7 مليار ليرة، وعلى المش��اريع 
المباش��رة كمشروع “زجاج الفلوت” بمليار ليرة، كما تم تخصيص 564 مليون ليرة 
لمشروع السيرومات الجديد، ولمشروع األدوية البشرية 20 مليون ليرة، أما لمشروع 

صهر البازلت 200 مليون ليرة. 

GPSالبنزين (البنفسجي) ... واعتماد الـ

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، 
إقرار مجلس الوزراء مش��روع اللون الجديد للبنزين، 
بناء على توصية لجنة المواد والطاقة، بإضافة “قرينة 
اللون” للبنزين السوري الممتاز من دون أن يؤثر على 
الم��ادة، لتمييزه عن الدول األخرى والحد من تهريبه، 
وأن اللون الذي اعتمد هو الموف )البنفس��جي(. وقال: 
إن ال��وزارة في طور اتخاذ إج��راءات جديدة إضافية 
للتعامل مع مشكلة التهريب، وهي تنفيذ آليات تتضمن 

متابع��ة وضبط حركة الصهاري��ج، عبر تطبيق الضبط الذكي لتعبئ��ة البنزين “نظام 
GPS”، مما يعني استحالة إمكانية تغيير مسار الصهاريج المحملة بالمادة، عالوة على 
االستمرار بتفعيل نظام البطاقة الذكية، ما يضبط الكميات الموزعة عبر كافة المراحل.

علي غانم

“الدوسر” السورية تنقذ المحاصيل األميركية

نش��رت صحيفة غارديان تقريراً، يفضي إلى توصل باحثين أميركيين الكتشاف يفيد 
بأن بذوراً سورية، تستطيع حماية حقول القمح في أميركا من أضرار التغير المناخي، 
وجاء ذلك بعد إطالق سرب من ذباب “هيشيان” على 20 ألف نبتة بحقل مغطى بوالية 
كانساس، ليجدوا أن الحشرة لم تقترب من النبات السوري Aegilops tauschii، أو 
ما يسمى ب�“الدوسر”. وبيّن التقرير أن الزراعة األميركية تعاني مؤخراً من األمراض 
وارتفاع درجات الحرارة وتباعد هطول األمطار، ومن مخاوف صحية جراء اإلقبال 
عل��ى المواد الكيماوية للقضاء على األم��راض، مما اضطر العلماء للبحث عن بدائل 
طبيعية، ليتأتى الحل بالعثور على بذور “الدوسر” على بعد 25 كيلومتر غربي حلب، 
عن طريق مكتب البحوث الدولي للزراعة التابع لألمم المتحدة، وأشار الباحثون إلى أن 

البذور السورية تستمد قوتها المكتسبة من جينات ذكية راكمتها آلالف السنين.
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مديرية  مدي��ر  بين 
الش�����رك�ات ف���ي 
وزارة ال�ت�ج�����ارة 
الداخلي��ة وحماي���ة 
المستهلك الس�وري 
م�حم���د ابراهي��م، 
أن ال��وزارة منحت 
7093 س������ج��الً 
خ���الل  تج�اري����اً 

النصف األول من 2018، بوس��طي 39 س��جل يومياً، 
موزع��ة بي��ن 6234 س��جالً لألف��راد، و432 س��جالً 
لش��ركات التضامن، و77 س��جالً لش��ركات التوصية، 
و23 سجالً لشركات المساهمة، و327 سجالً للشركات 
المحدودة. منوهاً إلى أن هناك عدداً من الش��ركات التي 
منحت س��جالت تجارية يكون مؤسس��وها من األجانب 
والع��رب، أو يكون��وا ضمن مجلس إدارته��ا، وأنه أمر 
غي��ر مرتبط بش��روط معين��ة، إذ تتم معاملته��ا معاملة 
الس��وري، ألن الشركة رخصت وحصلت على سجلها 

التجاري في سورية.

39 تاجراً جديداً كل يوم 

محمد ابراهيم

أعلن��ت وزي��رة الخارجي��ة الكندية كريس��تيا فريالند، 
تقديم بالدها 26.7 مليون دوالر أميركي كدعم للنس��اء 
والفتيات في العراق وسورية، مبينة أن هذا الدعم لزيادة 
دور المرأة في صنع القرار، ومنحها فرصاً اقتصادية 
ك�)منح تجارية صغيرة(، ولغاية دعم المشاريع الهادفة 
إلزالة األجهزة المتفجرة المزروعة بسبب الحرب في 
المباني العامة )المستش��فيات، والم��دارس، ومحطات 
معالج��ة المياه(، مؤكدة عل��ى أن هدف كندا هو تحقيق 

السالم الدائم في العراق وسورية.

الماليين الكندية
لسيدات العراق وسورية

كريستيا فريالند

طوابع إلكترونية للجوازات بدل الورقية

كش��فت مصادر مطلع��ة، أن اجتماعاً 
للف��رق الفنية ف��ي وزارت��ي الخارجية 
والمالي��ة، خل��ص إل��ى الموافق��ة على 
المشروع الخاص بالطوابع االلكترونية 
“الدمغ��ة”، لتكون بديالً ع��ن الطوابع 

الورقية، لما تتمتع به من مواصفات أمنية وحماية عالية الدقة ال يمكن نزعها أو تزويرها 
أو تصويرها، فهي عبارة عن بطاقة مشحونة مرتبطة بمركز اإلصدار بوزارة المالية، 

ومركز التوزيع بوزارة الخارجية، ومركز الطباعة بالسفارات السورية حول العالم.

البدء باستثمار مقالع ومناجم دير الزور

كش��ف مدي��ر المؤسس��ة العام��ة للجيولوجيا س��مير 
األسد، عن البدء باس��تثمار مقالع ومناجم دير الزور، 
على رأس��ها مقلع خامات الرمل االسفلتي، الذي يبلغ 
محت��واه بي��ن )16 % - 22 %( من م��ادة البيتومين 
النفطية، وهي النسبة التي توفر االسفلت لكل المصافي 
الس��ورية، وتس��تخدم بتعبيد الطرقات. كما يتم العمل 
إلنتاج مشتقات نفطية من الرمل االسفلتي بعد تسخينه 
بطاقة مليون طن سنوياً، بما يحقق عوائد مالية تقارب 
17 مليار ليرة سورية سنوياً. وقال األسد: إنه تم إدراج 

مش��روع تأهيل واس��تثمار منجم الملح في منطقة التبنة غربي دي��ر الزور، بناء على 
اتفاقية موقعة مع الجانب الروسي، حيث أن المنجم ينتج 100 ألف طن من ملح الطعام 
سنوياً، مما يعني االستغناء عن االستيراد كلياً، كما تم التعاقد مع شركة هنغارية لفتح 
منجم في الهرموش��ية بدير الزور، إلنتاج كميات معدة للتصدير، بحدها األدنى 400 

ألف طن وصوالً إلى مليون طن من الملح سنوياً.

سمير األسد

اتفاقات بالمليارات بين ألمانيا والصين

وقعت ألمانيا والصين عدداً من االتفاقات 
التجارية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو 
)23.51 ملي��ار دوالر( وج��دد زعيم��ا 
البلدين التزامهما بالنظام التجاري العالمي 
المتعدد األط��راف على الرغ��م من نذر 
الح��رب التجاري��ة التي تل��وح في األفق 
مع الواليات المتحدة. وتش��مل االتفاقات 

ش��ركات صناعية عمالقة مثل “سيمنس” و“فولكسفاغن”. وفي حديث خالل مؤتمر 
صحفي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تش��يانغ، قالت المستش��ارة األلمانية أنغيال 
ميركل: “كالنا يريد الحفاظ على نظام قواعد منظمة التجارة العالمية”. وأكد لي الحاجة 
إلى محاربة الحماية التجارية، وقال: إن الصين بحاجة إلى إطار عمل سلمي ومستقر 

بحيث تستطيع تحقيق المزيد من التقدم، وإن هذا ممكن فقط من خالل التجارة الحرة.
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كش���ف وزي�ر 
النف��ط العراقي 
جب���ار ع�ل���ي 
للع�ي�ب�������ي،  ا
ع��ن اس��تئناف 
ت  حث�����ا لمبا ا
بي���ن الحكومة 
االتح�ادي������ة 
العراقي���ة م��ع 

إقليم كردس��تان وتركيا إلعادة تصدي��ر النفط العراقي 
م��ن حقول كركوك عبر ميناء جيه��ان التركي مروراً 
بأربي��ل، وذل��ك نتيج��ة تض��رر األنب��وب الممتد من 

كركوك إلى تركيا.
وق��ال اللعيب��ي: إن إنت��اج حقول كرك��وك الحالي يبلغ 
220 أل��ف برمي��ل يومياً، وأن اإلنت��اج يحول بالكامل 

إلى المصافي المحلية.

استئناف المباحثات المتعلقة
بصادرات كركوك

جبار علي اللعيبي

أعل��ن المستش��ار 
اإليراني  التجاري 
في العراق، ناصر 
بهزاد، افتتاح أول 
تس���وي�ق  مرك��ز 
للس���لع اإليراني��ة 
ف���ي ب��غ�������داد، 
متض�م�ن������ة 21 
للمنتج�ات  مج��االً 
ف��ي مجال الس��لع 

والخدمات، من مواد البناء، والسلع الغذائية والزراعية 
والطبية وااللكترونية والصناعية، إلى مجاالت الطاقة 

وخاصة النفطية.
وأش��ار بهزاد، إلى أن حجم التبادل التجاري بين ايران 
والعراق، تج��اوز قيمة ال�13.2 مليار دوالر أميركي، 
وأن إي��ران هي الش��ريك التجاري الثان��ي للعراق بعد 

تركيا.
وق��ال: إن 6.5 ملي��ار دوالر أميرك��ي م��ن حجم هذا 
التب��ادل التجاري، يتعل��ق بالبضائع غي��ر النفطية، إذ 
تحتل إيران في المجال النفطي المركز األول بين سائر 

شركاء العراق التجاريين.

أول مركز تسويق للسلع االيرانية
في العراق

ناصر بهزاد

األردن: قلق من ارتفاع الدين العام

أعلنت وزي��رة الطاقة والثروة 
المعدنية األردنية هالة زواتي، 
الدي��ن  ع��ز  المالي��ة  ووزي��ر 
كناكري��ة، ع��ن آلي��ة تس��عير 
المش��تقات النفطية وااليرادات 
المتأتية منها وس��بل إنفاقها. إذ 
أشارت زواتي إلى أن التسعير 
يس��تند إل��ى مع��دل األس��عار 
النفطي��ة  للمش��تقات  العالمي��ة 

)األسواق المرجعية( المنش��ور في بالتس العالمية، وإلى التكاليف اإلضافية المترتبة 
على استيرادها من األسواق العالمية حتى وصولها للمستهلك النهائي، وإلى الضرائب 

الخاصة والمبيعات والرسوم والبدالت.
بدوره، بيّن كناكرية، أن مكونات آلية تس��عير المش��تقات النفطية تدخل في حس��اب 
خزين��ة الدول��ة، وأن إيرادات موازن��ة عام 2018 تبلغ نحو 8.5 ملي��ار دينار، فيما 
س��تبلغ النفق��ات العام��ة 9 مليار دين��ار )12.7 مليار دوالر أميرك��ي(، وأن ارتفاع 
الدي��ن العام إلى 95 % م��ن الناتج المحلي اإلجمالي يقلق الحكومة، ما دفع الحكومة 

لتخفيض 150 مليون دينار من النفقات.

إعفاء الصادرات األردنية من الرسوم العراقية

أكدت الس��فيرة العراقية في األردن صفية السهيل، 
أن مجلس الوزراء العراقي ال يزال ملتزما بقراره 
المتعل��ق بإعفاء 540 س��لعة أردني��ة مصدرة إلى 
العراق من الرس��وم الجمركية البالغة 30 %، إال 
أن التأخ��ر بتطبيق القرار ج��اء نتيجة لالنتخابات 
العراقي��ة، وما تبعها م��ن أحداث عراقي��ة داخلية 
مرتبطة بها، وال أس��اس لع��ودة الحكومة العراقية 

صفية السهيلعن قرارها، كما يتداول البعض.

منفذان جديدان بين العراق وتركيا

اتفق رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية 
كاظ��م العقاب��ي، مع الس��فير التركي في 
الع��راق فاتح يلدز، عل��ى افتتاح منفذين 
حدوديي��ن جديدين بين البلدي��ن، ممثلين 
بمعب��ر “منفذ فيش��خابور” م��ن الجانب 
العراقي، و“منفذ أفاك��وي” من الجانب 
الترك��ي، وأكد الطرفان على أنها خطوة 
ترفد الحركة التجارية، وتدعم انس��يابية 

تدفق البضائع بين البلدين.
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أعلن��ت “توتال” الفرنس��ية انها س��تقوم بإغالق مكتبها 
ف��ي الكوي��ت نهاي��ة ع��ام 2018، بع��د 20 عام��اً من 
افتتاحه. وقالت الس��فيرة الفرنس��ية لدى الكويت، ماري 
ماس��دوبوي، عل��ى هامش احتفال الس��فارة بعيد بالدها 
الوطن��ي، إن “الش��ركة الفرنس��ية العمالق��ة في مجال 
النف��ط، لم تنجح خالل الس��نوات األخيرة في الفوز بأي 
عق��د خالل المناقصات التي أعلنتها مختلف الش��ركات 
النفطي��ة الكويتية”. وأضافت: “ق��رار توتال يقوم على 
أسباب اقتصادية وعقالنية  ترتبط بالسوق الكويتية التي 

لم يكن لها فيها نصيب”.

“توتال” تغلق مكتبها في الكويت

تجار  نقي��ب  حذر 
الم��واد الغذائي����ة 
األردن��ي، خلي���ل 
الحاج توفي�ق، م�ن 
ركود غي�ر معت��اد 
في األس�واق وأنها 
منذ مطل��ع تموز/

ي�ول�ي�����و 2018، 
بأس��وأ حالة ممكن أن تصل إليه، مطالباً رئيس الوزراء 
عم��ر ال��رزاز بتش��كيل لجنة لدراس��ة األمر برئاس��ته 
ش��خصياً.  مبين��اً أن الركود ليس حك��راً على واحد من 
القطاعات، بل يشملها جميعاً، وأن استمرار هذا الوضع 
يفقد بعض الش��ركات والمصانع القدرة على الصمود، 
وق��د يجبرها على تس��ريح عدد م��ن موظفيها لمواجهة 

ارتفاع التكاليف التشغيلية.
ونوه خلي��ل الحاج توفيق، إلى ضرورة “أردنة” بعض 
الوظائف، وتخفيض ضريب��ة المبيعات، وتعديل قانون 
المالكين والمستأجرين، واتخاذ أي خطوات “إسعافية” 

أخرى للخروج من الوضع الراهن.

األسواق األردنية في أسوأ حاالتها

خليل الحاج توفيق
الشركات الصينية تعود الى ليبيا

تعهدت الصين  بعودة ش��ركاتها إلى ليبيا، والمس��اهمة 
في صندوق إعمار ليبيا، إضافة لفتح س��فارة صينية في 
العاصم��ة طرابلس في أقرب وقت ممك��ن. كما وقعت 
ليبيا والصين مذكرة تفاهم بشأن انضمام ليبيا إلى مبادرة 
“الح��زام والطري��ق”، التي أعلنت بكي��ن عنها في عام 
2013 وخصص��ت للمش��اريع، التي س��تقام في نطاقها 
600 ملي��ار دوالر. وق��د ج��رى توقيع المذك��رة، على 
هامش زيارة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني 

المعترف بها دولياً، محمد سيالة، إلى بكين لحضور منتدى التعاون العربي الصيني.
محمد سيالة

اتفاق أوروبي ياباني تاريخي

وقع قادة االتحاد األوروبي واليابان  
اتفاقي��ة للتج��ارة الح��رة وصفت 
بأنها “تاريخية” وس��تكون بمثابة 
رد عل��ى الحمائية الت��ي ينتهجها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وأشعلت حرباً تجارية مع الصين. 
وق��ال المتحدث باس��م المفوضية 
األوروبية مارغاريتيس سكيناس 

إن االتفاق مع اليابان “تاريخي، وأهم اتفاق فاوض عليه االتحاد األوروبي حتى اآلن”.
وتن��ص اتفاقية التبادل الحر بي��ن اليابان واالتحاد األوروبي )جيفتا( على إقامة منطقة 
تبادل حر تشمل حوالي ثلث الناتج االقتصادي العالمي. ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية 
األوروبي الرابح األكبر من المفاوضات أما بالنسبة إلى اليابانيين، فيحصلون بموجب 

االتفاق على إمكانية وصول السيارات التي ينتجونها بحرية إلى السوق األوروبية.

حزمة اتفاقيات بين الصين وأوروبا

وقعت الصين واالتحاد األوروبي 
حزمة من مذكرات التفاهم للتعاون 
في مجاالت ع��دة، خصوصاً في 
التجارة واالستثمارات والجمارك. 
وجرت مراسم التوقيع خالل القمة 
ال�20 للصين واالتحاد األوروبي، 
الت��ي عقدت في بكين بمش��اركة، 

رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس المجلس األوروبي دونالد توسك، 
ورئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر. وقال بيان صدر عن القمة، إن “الصين 
واالتحاد األوروبي، بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسيين في العالم، يتحمالن مسؤولية 
مش��تركة للحفاظ على النظ��ام الدولي وتعزيز التعددية ودعم التج��ارة الحرة وتعزيز 

السالم واالستقرار والتنمية في العالم”.
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أظه��ر تحلي��ل أجرت��ه المجموع��ة المالي��ة “ج��ي بي 
مورغ��ان”، أن ال��دوالر الس��نغافوري والي��ن الياباني 
والفرنك السويس��ري والدوالر األميركي هي العمالت 
األكثر أماناً واستقراراً في العالم، في حال حدوث أزمة 

اقتصادية عالمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وأضح��ت المجموعة أن��ه “عندما يح��دق الركود، يبدأ 
الدائن��ون المطالبة باس��ترجاع أموالهم من المقترضين. 
وف��ي العال��م 3 عم��الت رئيس��ية من أص��ل 4، يمكن 
االعتماد عليها خالل فت��رة الركود، وهي عمالت دول 

تتمتع بمراكز قوية في األسواق األجنبية”.

ما هي العمالت األكثر استقراراً ؟

قطر تبحث عن قرض بـ4 مليارات دوالر

تسعى الحكومة القطرية 
للحص��ول عل��ى قرض 
مقاتالت  لش��راء  ضخم 
البريطانية،  “تايف��ون” 
حس��بما ذك��رت وكال��ة 
ع��ن  نق��الً  رويت��رز 

مصدري��ن. ونقلت الوكالة عن مس��ؤول قط��ري قوله: إن “طائ��رات تايفون الجديدة 
ستطور الجهود االستراتيجية القطرية لتحقيق االستقرار”، موضحاً أن “أسلوب الدفع 
وآلياته لم تحدد بعد”. وكشف أحد المصدرين أن التمويل الذي ستدعمه وكاالت ائتمان 

يبلغ نحو 4 مليارات دوالر.
يذكر أن قطر أبرمت عقدا بقيمة 5 مليارات جنيه إس��ترليني )6.62 مليار دوالر( مع 
ش��ركة “بي.ايه.إي سيس��تمز” البريطانية الدفاعية في كانون األول/ديسمبر الماضي 

لشراء 24 مقاتلة تايفون.

سويسرا تحتج على الرسوم األميركية

توجهت سويسرا إلى منظمة التجارة العالمية 
احتجاج��اً على ف��رض الوالي��ات المتحدة 
رس��وماً عل��ى واردات الصلب واأللمنيوم 
من دول العالم، بما في ذلك من سويس��را. 
وطلبت الحكومة رس��مياً إجراء مشاورات 
مع الواليات المتحدة، حول قرارها فرض 
رسوم بنسبة 25 % على واردات الصلب، 
و10 % عل��ى واردات األلمني��وم. وترى 

سويسرا أن التدابير األميركية المفروضة بحجة حماية األمن القومي غير مبررة.

واشنطن تحذر من شراء النفط اإليراني

حذرت واش��نطن من ش��راء النفط اإليران��ي بعد ال�4 
من تش��رين الثاني/نوفمبر المقبل، والذي سيعد خرقاً 
للعقوبات المفروضة عل��ى طهران، في وقت تعهدت 
فيه إيران “ببي��ع أكبر قدر ممكن من النفط”، وحماية 
نظامه��ا المصرف��ي. ورداً عل��ى س��ؤال بش��أن عزم 
بعض ال��دول في أوروبا مواصلة اس��تيراد النفط من 
إيران، حتى بعد بدء العقوبات، ش��دد وزير الخارجية 
األميركي، مايك بومبيو، على أن واش��نطن س��تعمل 

على ضمان التزام العالم بتنفيذ العقوبات.
م��ن جهته، ق��ال نائ��ب الرئي��س اإليراني، إس��حاق 

جهانكي��ري، إن العقوبات األميركية تضر االقتص��اد اإليراني، لكنه تعهد “ببيع أكبر 
قدر ممكن من النفط”.

مايك بومبيو
قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه قد يتم حرمان 
مئ��ات اآلالف م��ن األميركيي��ن من جواز س��فر جديد 
بس��بب عدم دفع أصحابها الديون الضريبية. واس��تندت 
الصحيف��ة البريطاني��ة إل��ى قان��ون 2015، الذي يمنح 
مصلحة اإليرادات الداخلية ووزارة الخارجية حق منع 
تجدي��د جوازات س��فر األميركيين الذي��ن يدينون بأكثر 
م��ن 51000 دوالر م��ن الضرائ��ب غي��ر المدفوعة. 
وأوضحت الصحيفة، أن اإلدارة األميركية شرعت في 

تطبيق القانون منذ شباط/ فبراير الماضي.
وقال��ت متحدثة باس��م مصلح��ة الضرائ��ب األميركية 
لصحيفة وول س��تريت جورنال: إن 326 ألف شخص 

في الواليات المتحدة يدينون بذلك المبلغ على األقل.

الضرائب تحرم االميركيين
من جواز السفر
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أوص��ت اإلدارة الوطنية األميركي��ة لالتصاالت بمنع 
دخ��ول  ش��ركة “تش��اينا موبايل” س��وق االتصاالت 
األميركية، نظراً لما تمثله الش��ركة المملوكة للحكومة 

الصينية من “تهديد لألمن القومي”.
وذك��رت اإلدارة ف��ي بي��ان، نق��الً عن مس��اعد وزير 
التج��ارة األميركي لالتص��االت والمعلوم��ات، ديفيد 
ري��دل، أنه بعد عم��ل مطول مع “تش��اينا موبايل” لم 
يتس��ن إزالة المخاوف بش��أن المخاطر المتزايدة على 
إنفاذ القانون في الواليات المتحدة وعلى مصالح األمن 
القوم��ي األميركي. وأفادت اإلدارة بأن تقييمها يس��تند 
على س��جل الصين في األنشطة المخابراتية والتجسس 

االقتصادي ضد الواليات المتحدة.

منع “تشاينا موبايل”
من دخول السوق األميركية

منطقة للتجارة الحرة في جيبوتي

افتتح��ت جيبوتي منطقة 
ش��يدتها  الحرة  للتج��ارة 
الصين في مشروع بقيمة 
دوالر،  ملي��ارات   3.5
وذلك خالل حفل حضره 
زعم��اء جيبوتي ورواندا 
والصوم����ال وإثيوبي����ا 

والس��ودان. وتقع منطقة التجارة الجديدة، وهي إحدى بضعة موانئ ومنش��آت تجارية 
تطورها جيبوتي حالياً، على مساحة 48 كيلومتراً مربعاً وشيدتها شركة داليان بورت 
الصينية. وس��يجري تشغيل المنطقة بشكل مشترك بين هيئة الموانئ والمناطق الحرة 
في جيبوتي وشركة ميرشانتس هولدنغز الصينية. وقال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر 

جيلي في حفل االفتتاح، إنها منطقة لألمل آلالف الشبان الباحثين عن وظائف.

ماليزيا توقف مشاريع مدعومة من الصين

أوقف��ت ماليزيا ثالثة من أكبر 
مش��روعاتها المدعوم��ة م��ن 
التي  المنطق��ة،  ف��ي  الصي��ن 
تبل��غ قيمته��ا 22 مليار دوالر 
أميرك��ي، حي��ث تحق��ق فيما 
إذا كان ج��زء م��ن قرض من 
بنك صيني ممل��وك للدولة قد 
استخدم في صفقة استفاد منها 

صندوق االس��تثمار الحكومي الذي يش��وبه فضيحة مالية. وتشمل تلك المشروعات 
خط س��كك حديدية سيربط الساحل الش��رقي األقل تطوراً في ماليزيا بجنوب تايالند 

وكوااللمبور، وكذلك مشروعين لخط أنابيب بتكلفة تتجاوز مليار دوالر.

تركيا تبني 4 سفن حربية لباكستان

كش��ف وزير الدفاع التركي نور 
الدي��ن جانيكلي، أن ب��الده فازت 
بمناقصة لبناء أربع س��فن حربية 
الق��وات  لصال��ح  )كورفي��ت( 
البحرية الباكس��تانية، موضحاً أن 
هذه المناقصة هي األعلى س��عرا 

لصفقة واحدة، في مجال الصناعات الدفاعية التركية. وأش��ار الوزير التركي، إلى أن 
توقيع االتفاقية، يعتبر مهماً للغاية بالنسبة لوزارة الدفاع وللصناعات الدفاعية التركية، 
بالنظر إلى أن القس��م األكبر من السفن األربع، ستتم صناعتها من المنتجات المحلية، 
وستكون السفن الحربية من طراز “ميلغم”. ومن المقرر بناء اثنتين من السفن األربع 

في ترسانة إسطنبول، واثنتين في مدينة كراتشي جنوبي باكستان.

توق��ع مجل��س الذهب العالم��ي أن يرتف��ع الطلب على 
المع��دن األصفر في النصف الثاني من عام 2018، مع 
زي��ادات محتملة في التضخ��م والتأثير المحتمل لحرب 
تجارية عالمية على العمالت. وفي أوقات االضطرابات 
الجيوسياس��ية، غالباً ما يش��تري المس��تثمرون الذهب 
لحماية األصول من الهبوط. لكن مجلس الذهب قال في 
توقعاته نصف السنوية، إن المعدن األصفر لم يرتفع في 
النصف األول من العام بس��بب ق��وة الدوالر األميركي 
وتدف��ق المزي��د م��ن األم��وال إل��ى أس��هم التكنولوجيا 

وانخفاض الطلب الفعلي على الذهب في الربع األول.

الحرب التجارية العالمية
ترفع الطلب على الذهب
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أظه��رت بيانات هيئ��ة اإلحصاء الس��عودية أن معدل 
البطالة بي��ن المواطنين ارتفع خ��الل الربع األول من 
2018 إل��ى 12.9 % م��ن 12.8 % في الربع األخير 
من العام الماضي، ليس��جل مستوى قياسياً وفقاً لوكالة 

رويترز.
وبحس��ب البيان��ات بلغ مع��دل البطالة بي��ن المواطنين 
الذكور 7.6 % وبين اإلناث 30.9 %. أما معدل البطالة 
اإلجمالي في المملكة )للسعوديين واألجانب( فقد ارتفع 
إل��ى 6.1 % ف��ي الربع األول من ه��ذا العام، من 6 % 
في الربع األخير من العام الماضي. ويأتي ارتفاع معدل 
البطال��ة بالرغم من إج��راءات الحكومة لزي��ادة وتيرة 

سعودة الوظائف في العديد من القطاعات االقتصادية.

مستوى قياسي للبطالة
في السعودية

ذكرت وكالة رويترز، نقالً عن مصادر أن “الزارد”، 
المتخصصة في عدة مجاالت، من بينها االستش��ارات 
المالية الس��يادية وإعادة هيكلة الديون، تعمل كمستشار 

مالي مع حكومة البحرين.
يذك��ر ان المالية العامة للبحرين تضررت بفعل هبوط 
أسعار النفط في عام 2014، وهبطت عملتها وسنداتها 
الدولية مع تنامي ش��كوك المس��تثمرين في قدرة البالد 
على تفادي أزمة مالية محتملة. لكن الحلفاء الخليجيين 
للبحري��ن تعهدوا بالحيلولة دون أن يتس��بب دينها العام 

المتضخم في حدوث أزمة ائتمان.

البحرين تستعين بـ“الزارد”
لتحسين ماليتها

تأسيس شركة بـ15 دقيقة في دولة اإلمارات

العام��ة  الهيئ��ة  أعلن��ت 
لتنظيم قطاع االتصاالت 
ع��ن تدش���ي�ن المرحل��ة 
األول���ى م���ن م�ب���ادرة 
“باش��ر أعمال��ك خ��الل 
15 دقيق��ة”، وهي إحدى 

أهم المبادرات االس��تراتيجية التي تش��رف على تنفيذها وتطويرها من خالل التعاون 
الوثيق والبناء مع كافة الدوائر والجهات الحكومية المحلية واالتحادية المعنية بترخيص 
األنش��طة االقتصادية ف��ي الدولة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنافس��ية الدولة في 
مجال مزاولة األعمال في الدولة من خالل الس��ماح بمباش��رة العمل ضمن إجراءات 

بسيطة وسريعة ال تتعدى 15 دقيقة.

كالينفيلد مستشاراً لولي العهد السعودي

ت��م تعيين الرئيس التنفيذي الس��ابق 
للعم��الق الصناع��ي “س��يمنس”، 
ولش��ركة إنتاج األلمني��وم الضخمة 
“ألكوا”، األلماني كالوس كالينفيلد،  
لول��ي العهد الس��عودي  مستش��اراً 

األمير محمد بن سلمان.
وس��يترك كالينفيل��د موقعه الحالي 
كرئي��س تنفي��ذي ل�“ني��وم”، لكنه 

س��يحتفظ بموقعه في المجلس التأسيس��ي للمش��روع. وذكر بيان سعودي رسمي، إن 
كالينفيلد س��يتولى “مهام أوسع نطاقاً لتعزيز التنمية االقتصادية والتقنية والمالية في 

السعودية”.

MLI اإلمارات توقع اتفاقية

ف��ي إط���ار الت����زام 
اإلم��ارات بالمعايي��ر 
ال�دول�ي����ة ل�ت�ب����ادل 
المعلومات لألغراض 
الضريبي�ة، أع�ل�ن���ت 
وزارة ال�م�ال�ي���������ة 
اإلماراتي���ة توقيعه���ا 

لالتفاقية المتعددة األطراف MLI، خالل مشاركتها في االجتماع الذي عقدته منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية OECD  في البيرو.

وقع االتفاقية س��فير دولة اإلمارات لدى البيرو، محمد يوس��ف محمد العوضي، وذلك 
بحض��ور ممثلي��ن من مختلف دول العالم األعضاء في االطار الش��امل لمكافحة تآكل 

الوعاء الضريبي وتحويل األرباح.
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اتفق وزير الس��ياحة الجزائري عبد القادر بن مس��عود 
وسفير سلطنة عمان بالجزائر، ناصر بن سيف بن سالم 
الحوس��ني، على إعداد مذكرة تفاهم في مجال الس��ياحة 
به��دف تطوير العالق��ات بين البلدين. وأش��اد الس��فير 
العمان��ي، خالل اس��تقباله من قبل الوزي��ر الجزائري، 
بمستوى “العالقات الثنائية المتميزة، التي تجمع البلدين 
وباإلمكاني��ات الهائلة، التي تزخر بها الجزائر”، معرباً 
عن “اس��تعداد بالده لتوس��يع مجاالت الش��راكة ورفع 
وتيرته��ا من أجل تطوي��ر العالقات الثنائي��ة في مجال 

السياحة والصناعة التقليدية”.
من جهته، أكد بن مس��عود على اس��تعداد بالده لتشجيع 
التبادل السياحي بين البلدين من خالل تكثيف المشاركة 

في المؤتمرات السياحية وتبادل الخبرات.

احتياطات ضخمة من الغاز في المغرب

اتفاق جزائري عماني
في مجال السياحة

أظهرت عملي��ات التنقيب التي 
أجرتها شركة “ساوند إنرجي” 
البريطانية، أن الجهة الش��رقية 
من المغرب تتوفر على موارد 
واعدة من الغاز مقدرة الكميات 
التي يمكن استكش��افها بين 20 

و34 تريليون قدم مكعب.
وأشارت الش��ركة العالمية إلى 

أن عمليات التنقيب في منطقة “تندرارا” في المنطقة الش��رقية أس��فرت عن اكتشاف 
آب��ار بحمولة هيدروكربونية كبي��رة ناتجة عن مصادر صخرية غني��ة بالكاربونات. 
وكش��فت الشركة عن الدراسة الجديدة بعد حصولها على الموافقة الرسمية من وزارة 
الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة االقتصاد لبدء عمليات التنقيب في عدد من 

الحقول التي يتوقع أن تتواجد فيها كميات هامة من الغاز.

مدن ذكية في مصر

ق��ال معاون وزير اإلس��كان للمش��روعات القومية في 
مص��ر، وليد عباس، إن الحكومة تنفذ حالياً جيالً جديداً 
م��ن المدن الذكية، وتوجد خطة إلنش��اء 16 مدينة من 
بينها العاصمة اإلدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك 
ضمن فعاليات “مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي 2018” 

تفعيالً للشراكة االستراتيجية بين مصر واإلمارات.
وأكد عباس حرص الرئيس عبد الفتاح السيس��ي، على 
توفير اإلمكانيات الحديثة في مشروعات المدن الذكية، 

والتوسع في إنشائها في المحافظات، وعرض مالمح توجه الحكومة بشأن التحول إلى 
الم��دن الذكية من خالل تطبيق معايير الحكومة اإللكترونية والحصول على الخدمات 

من خالل اإلنترنت، واإلدارة الذكية للمرافق.

وليد عباس

نمو قوي للسياحة التونسية

أظهرت بيانات رسمية أن عائدات قطاع 
الس��ياحة ف��ي تون��س زادت نحو 40 % 
ف��ي النصف األول من 2018 مقارنة مع 
الفترة ذاتها من الع��ام الماضي، مدفوعة 
بع��ودة قوي��ة للس��ياح األوروبيي��ن إل��ى 
منتجعات البالد بعد 3 س��نوات من وقوع 

هجمات كبرى. وأوضحت البيانات أن عائدات السياحة وصلت إلى 522 مليون دوالر 
في الفترة بين األول من يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران. وارتفع عدد الس��ياح 
بنسبة 26 % إلى 3.229 مليون سائح في النصف األول، من بينهم حوالى 900 ألف 

أوروبي ليزيد عدد السائحين األوروبيين 60 % على أساس سنوي.

أعلن الرئيس الصيني ش��ي جين بينغ، عزم بالده تقديم 
نحو 100 مليون دوالر لكل من سورية واألردن واليمن 
وفلسطين على شكل مساعدات إنسانية. وذكر بينغ، في 
كلمة ل��ه خالل افتتاح المنتدى الثام��ن للتعاون الصيني 
العربي، أن “الصين س��تقدم للشعب السوري واألردني 
واليمن��ي 600 مليون ي��وان )أي ما يعادل 90.6 مليون 
دوالر( كمساعدات إنسانية”، مشيراً الى “عزم بالده مد 
الجانب الفلسطيني بنحو 100 مليون يوان أي ما يعادل 
15 مليون دوالر لدعم جهود السلطة الفلسطينية الرامية 

إلى تحفيز التنمية االقتصادية”.

حوافز صينية للدول العربية المنكوبة
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- مذكرتا تفاه��م بي��ن وزارة االقتص��اد ووزارة التج��ارة الصينية 
حول التعاون في مجال التج��ارة اإللكترونية واألخرى حول تعزيز 

التعاون في معرض الصين الدولي للواردات.
- مذكرتا تفاهم للتعاون بين وزارة التغي��ر المناخي والبيئة ووزارة 
الزراعة والش��ؤون الريفي��ة الصيني��ة األولى في مج��ال الزراعة 
واألخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة 

الحيوانية.
- مذكرتا تفاهم بي��ن حكومة اإلمارات العربي��ة المتحدة وجمهورية 
الصين الشعبية األولى للتعاون في إطار الحزام االقتصادي لطريق 

الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين.
- اتفاقي��ة تعاون اس��تراتيجي بين ش��ركتي أبوظب��ي الوطنية للنفط 

والصين الوطنية للبترول.
- اتفاقية بي��ن دولة االم��ارات العربية المتح��دة وجمهورية الصين 

بشأن التعاون والمساعدة اإلدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.
- اتفاق إط��اري للتع��اون بين س��وق أبوظب��ي العالم��ي والمنطقة 
التجريبي��ة الصيني��ة اإلماراتية إلنش��اء منص��ة الخدم��ات المالية 
واالبتكار بش��أن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات 

الحزام والطريق.
- اتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة 

في العالم.
والالفت أن االمارات اس��تعدت الس��تقبال الرئيس الصيني بش��كل 
الفت على األصعدة كافة، وتجل��ى هذا التميز في مخاطبة الضيوف 

الكبار بلغتهم األم في أكثر من مناسبة. 
وبعد تغريدة الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم االحتفائي��ة باللغة 
الصيني��ة، ألقت وزي��رة الش��باب اإلماراتية ش��ما المزروعي كلمة 
والعجب.في المناس��بة، باللغة الصينية بدت متقنة بدرجة تدعو إلى الدهش��ة 

اتفاقات شراكة استراتيجية بين اإلمارات والصين

يأتي ذلك في أعقاب زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة 
اإلمارات، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة خارجية له 

بعد إعادة انتخابه رئيساً للبالد.

عالقات شراكة استراتيجية
وأعلنت اإلمارات والصين، في بيان مشترك بشأن تأسيس عالقات 
الشراكة االستراتيجية الش��املة بينهما، وذلك لمناسبة زيارة رئيس 
جمهورية الصين الش��عبية ش��ي جي��ن بينغ إل��ى دول��ة اإلمارات، 
حرصهما على “تعميق التعاون ضمن مبادرة )الحزام والطريق(، 
إلقامة عالقات الشراكة التجارية واالستثمارية المستدامة بما يحقق 
المصالح المش��تركة للدولتين”. واتفق البلدان على “تضافر الجهود 
بشأن قضايا مكافحة اإلرهاب، و تبادل الخبرات والمعلومات حول 
محاربة اإلرهاب و تدعي��م تدريب األفراد و بن��اء القدرات في ذلك 
المجال”. وأكد نائب رئي��س دولة اإلمارات رئيس ال��وزراء حاكم 
دبي، الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم ، وجود توافقات سياس��ية 
واقتصادية كثيرة وقاعدة متينة من المشاريع في التكنولوجيا والطاقة 
والبنى التحتية مع الصين. وتم التوقيع خ��الل الزيارة من قبل كبار 
المسؤولين على مراسم تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، 
تهدف إلى تعزيز الشراكة االستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين 

وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت االتفاقيات والمذكرات: 
- مذكرتا تفاهم بي��ن حكومة اإلمارات العربي��ة المتحدة وجمهورية 
الصين الشعبية بش��أن بناء مباني الس��فارات واألخرى بشأن إقامة 

مراكز ثقافية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة 

واللجنة الوطنية للطاقة بالصين.

اتفقـت دولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحـدة وجمهوريـة الصيــن 
الشعبية على “االرتقاء بالعالقات 
الثنائية إلى مسـتـويـات أعلى، 
وتـأسـيـس عالقـات شــراكة 
اسـتراتيجية شـاملـة تسـهم 
في  التعاون  وتركيز  تعميق  في 
المجاالت كافة، وتعزيز التنميـة 
واالزدهار المشـترك بمـا يتفـق 
والمصلحة المشـتركة للبلديـن 

وشعبيهما الصديقين”.
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النص��ف األول منه، كم��ا أن النص��ف الثاني سيش��هد ع��دداً من 
المش��روعات من حف��ر لآلبار، وإعادة تأهيل للمنش��آت، وإنش��اء 
وحدات معالج��ة نفطي��ة وغازية، وخط��وط إنتاج جدي��دة لمعمل 
زي��وت حم��ص، وإنش��اء محط��ات وق��ود جدي��دة في ع��دد من 

المحافظات.

استثمار زراعي
وافق المجل��س خ��ال اجتماعه على تعدي��ل الخطة االس��تثمارية 
لوزارة الزراعة، بزي��ادة اعتماداتها 3.8 مليارات ليرة س��ورية، 
وهو م��ا أك��ده الوزي��ر أحم��د الق��ادري، منوه��ا إل��ى أن الزيادة 
ستخصص للمنش��آت اإلنتاجية، وخاصة مؤسس��ة المباقر، وعلى 
رأس��ها إعادة تأهيل منشأة “مس��كنة” ش��رق حلب، وإنشاء معمل 

لألعاف ومركز الغربلة إلكثار البذار شرق حلب أيضاً.

ً 52 مليارا
وأيض��اً ... واف��ق المجلس عل��ى إضاف��ة 10 مليار ليرة س��ورية 
عل��ى اعتم��ادات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة، وهو ما أش��اد به 
الوزير حس��ين مخلوف، مبيناً أن أصل االعتمادات بالوزارة كان 
37 مليار ليرة، أضي��ف إليها 5 ملي��ارات ليرة س��ورية قبل فترة 
قصيرة. وتمت خ��ال االجتماع إضافة 10 ملي��ارات ليرة، ليغدو 
اإلدارية، وترفد قدرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.الرقم اإلجمالي 52 مليار ليرة، وأنها س��تصب ف��ي دعم الوحدات 

انجازات تنموية في سورية ومشاريع قيد التنفيذ

موارد الصناعة 
وق��دم رئيس هيئ��ة التخطي��ط والتع��اون الدولي عم��اد صابوني، 
عرضا ح��ول تتب��ع تنفي��ذ خط��ة 2017، تضم��ن نس��ب اإلنفاق 
االس��تثماري، موزعاً على ال��وزارات والقطاع��ات، وصعوبات 
تنفيذ المش��اريع بغية تذليلها، وتحلي��ل اإلنفاق في القط��اع المالي 
واإلداري، مش��يراً إلى أن قيمة إجمالي ص��ادرات الصناعة بلغت 
3.38 مليار ليرة س��ورية، مقابل مس��توردات بقيم��ة 23.4 مليار 
ليرة سورية، فيما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 

276 مليار ليرة.

اعتمادات احتياطية
من جهته، أش��ار وزير المالية مأمون حمدان، إلى الموازنة العامة 
للدولة في عام 2018، وإلى حجم التمويل الممنوح خال النصف 
األول من العام، مبينا أن إجمالي االعتمادات االحتياطية للمشاريع 

االستثمارية بلغ 388.5 مليار ليرة سورية.

آبار
بدوره، أكد وزير النف��ط والثروة المعدنية عل��ي غانم، أن الوزارة 
وصلت إلى 21 بئراً غازي��اً في عام 2017، منفذة خطتها بنس��بة 
100 %، أم��ا عن ع��ام 2018، فق��د رص��د لل��وزارة 25 مليار 
ليرة س��ورية، كما تم تنفيذ 32 % م��ن الخطة حت��ى الربع األول 
من الع��ام، إضافة إلى إدخ��ال 7 آبار نفطية وغازي��ة جديدة خال 

رئيس  برئاسة  االستثنائي  اجتماعه  السوري، خالل  االقتصادي واالجتماعي  للتخطيط  األعلى  المجلس  وافق 
القطاعات، مع  المشروعات في مختلف  الوزراء عماد خميس، على إضافة اعتمادات مالية لعدد من  مجلس 
التركيز على الدعم االجتماعي واالنفاق االستثماري للقطاع اإلنتاجي في (الصناعة والطاقة والزراعة)، وإجراء 
تقييم لتتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة في عام 2017، إضافة إلى إجراء مراجعة حول الموازنة العامة للدولة 

في النصف األول من عام 2018.
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األقمشة المنسوجة، األلبس��ة، الس��جاد، الزيوت، الحديد، المقطورات، بعض مواد 
البن��اء، األجهزة المنزلي��ة الكهربائي��ة، واألس��الك، والكابالت(، على أس��اس أن 
القائمة األخيرة B3 من أكثر القوائم التي تحتوي على س��لع ذات منشأ تركي، رغم 
وجود شبيه أردني قوي لها مثل األلبس��ة، األمر الذي يطرح التساؤل عن المنهجية 
التي على أساس��ها صيغت القوائم، وتس��ببت بهذا التناقض الكبير في مفهوم حماية 

الصناعة الوطنية.

ً عربياً ... وأوروبيا
ولفتت الغرفة إلى أن من بين هذه الس��لع ما نس��بة رس��ومه الجمركي��ة وفق اتفاقية 
التج��ارة العربي��ة 20 %، أي أن الخس��ائر فادحة عل��ى االقتص��اد األردني نتيجة 
إدخالها م��ن تركيا دون أي رس��وم، علم��اً أن الجانب األردني طال��ب التركي قبل 
توقيع االتفاقية، عبر مخاطبات عدة من غرفتي صناعة األردن وعمان، باس��تثناء 
عدد كبير من الس��لع الحساس��ة ذات الرس��وم الجمركية المرتفعة م��ن أي تخفيض 

جمركي.
إال أن الجانب التركي رفض ذلك، ما أوصل غرفة صناعة عمان إلى نتيجة ختمت 
بها دراس��تها، أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مختلفة جذري��اً وبكل المعطيات 
التنافس��ية ذات العالقة، عن اتفاقية التج��ارة الحرة مع الدول العربي��ة، لكونها تقوم 
على أس��اس التكامل والتكتل االقتصاديين، أو مع االتح��اد األوروبي، لكونها تقوم 
على أس��اس تحقيق أهداف تنموية، إال أنها مع تركيا قيل أنها س��تقوم على أس��اس 
حقق مصلحة لجانب واحد وهو “التركي”.زيادة أواصر التع��اون االقتصادي في مختلف المجاالت، ول��م يتحقق أي منها، بل 

غرفة صناعة َعّمان: التجارة مع تركيا خاسرة

ارتفاع الخسائر
جاء ذل��ك عبر رف��ع الصوت من غرف��ة صناعة 
عمان، بإعدادها لدراس��ة تفصيلية تؤكد أن اتفاقية 
التجارة الحرة مع تركيا تس��ببت بضياع أكثر من 
14 ألف فرصة عمل منذ دخوله��ا حيّز التنفيذ في 

2011 وحتى 2017.
ع��الوة عل��ى تس��ببها بنقص��ان ف��ي تعويضات 
العاملي��ن الت��ي كان يمنحه��ا القط��اع الصناعي 
بواقع 25 مليون دينار س��نوياً، لفق��دان 1 % من 
النات��ج المحل��ي اإلجمالي بس��بب تدفق اس��تيراد 
الس��لع التركية، وأثرها المالي السلبي الكبير على 
الخزينة األردنية، البال��غ 117 مليون دينار كفاقد 
جمركي، مع توقع��ات وصوله إل��ى 167 مليون 

دينار نهاية 2018.

تنام��ي  إل��ى  رئي��س  ش��كل  ف��ي  ذل��ك  ويع��ود 
المس��توردات الس��لعية بتركيا، في ضوء وصول 
آخر قائمة س��لعية B3 إلى مرحلة اإلعفاء الكامل 
بداية 2018، أي “تسريع زيادة الخسائر” بوتيرة 
توازي تماماً نس��بة الخس��ائر التي وقعت في عام 
2017، والتي وصلت نسبتها إلى ما يزيد عن 20 

% بقيمة تقارب 50 مليون دينار.

مؤشرات خطيرة
وأش��ارت الدراس��ة إل��ى أن��ه رغ��م تضاع��ف 
الص���ادرات األردنية إلى تركيا م��ن 3.5 ماليين 
دوالر إل��ى 683 ملي�ون دوالر أميرك��ي، إال أن 
هذه األرق��ام ال تش��كل إال 7 % م��ن الصادرات 
التركي��ة إلى األردن خ��الل الفترة ذاته��ا، إضافة 
إل��ى أن أخطر المؤش��رات يكمن في كون الس��لع 
الرخيص��ة المعف��اة تح��ل مح��ل الس��لع األردنية 
والس��لع المس��توردة المجمرك��ة، إذ أن القوائ��م 
الس��لعية )A - B1 - B2 - B3( الت��ي يش��ملها 
اإلعف��اء الجمرك��ي بموج��ب االتفاقي��ة، تحتوي 
على 1766 س��لعة، منه��ا )االس��منت، العطور، 

الجارة “غير العربية” األقرب جغرافيا لبالد الشام “تركيا”، تسعى للنهوض بحجم مواردها التجارية بشتى 
الوسائل، وهو حق مشروع، حين يقضي بتحقيق المصالح المتبادلة وفق االتفاقيات التجارية المشتركة، 
ولكنه “ليس مشروعًا” حين يحدث إغراقًا لسلع وطنية من جهة، وعجزاً أو تضخمًا في ميزانياتها من جهة 

أخرى، وهو ما حصل في العقد األول من األلفية الثالثة مع أكثر من بلد، وال يزال مع بلدان أخرى كـ“األردن”.
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األغذية يبذلون محاوالت جادة لتقليل اس��تهالك الس��كر والمنتجات 
السكرية، وهذا يعنى استمرار هبوط الطلب وبقاء األسعار منخفضة 

لفترة طويلة.
وأظهر تقرير لشركة غرين بول بمدينة بريس��بين االوسترالية، أن 
اإلنتاج العالمي من السكر سيزيد على الطلب بحوالى 19.6 مليون 
طن خالل ال�12 ش��هراً المقبلة، في أكبر زيادة بتاريخ إنتاج السكر، 
والكافية لتلبية الطلب الس��نوي في الصين أكبر مستورد للسكر في 

العالم.

ماذا يحدث في أكبر منتجين؟
تحاول مؤسس��ة تكرير الس��كر الهندية زيادة تصديره��ا خالل عام 
2018، إلى حوالى 6 ماليين طن، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها 
بعد أن ازداد محصول السكر في الهند بحوالى 58 % ليتجاوز 32 

مليون طن، مقارنةً بإنتاجها في عام 2017.
أما البرازيل التي قف��ز مخزونها م��ن اإليثانول النات��ج من تصنيع 
قصب الس��كر وهبوط أس��عار الوقود الحي��وي، فإن ه��ذا يعني أن 
مصانع القصب ستتجه إلى تقليل إنتاج اإليثانول وتحويل الباقي إلى 

سكر، وهو ما سيدفع بالمعروض نحو األعلى.
ومع ذلك، فقد س��اعدت األجواء الجاف��ة في تقليل إنت��اج محصول 
الس��كر بجنوب وس��ط البرازيل هذا الموس��م، كم��ا أن احتمال أن 
يضرب إعصار إل نينو بعض دول آس��يا خالل الشهور المقبلة من  
العام 2018، ق��د يؤدي إلى انخف��اض محصولها من الس��كر، وإن 
أسعار السكر المنخفضة.كانت الخس��ائر من المتوقع أن تك��ون طفيفة ولن تؤث��ر كثيراً على 

وفرة اإلنتاج رفعت مخزون السكر العالمي

وقالت الوكال��ة نقالً ع��ن وزارة الزراع��ة األميركي��ة DOA، إن 
أسعار السكر العالمية هوت بأكثر من 25 % هذا الموسم، في أكبر 
خسارة على مؤش��ر بلوميبرغ ألسعار الس��لع BCI، بفضل تزايد 
المخزون العالمي من الس��كر والذي تجاوز 50 مليون طن، ليسجل 
أعلى مس��توى في تاريخه. ومن المتوقع اس��تمرار هذا المعروض 

القياسي في عام 2019.

لماذا تراجع الطلب؟
انخفض طلب المستهلكين على المنتجات الس��كرية نتيجة األبحاث 
الطبي��ة التي تؤك��د أض��رار الس��كر عل��ى الصحة وألنها تس��بب 
البدانة، لذلك اتجهت عديد الش��ركات إلى تخفيض نس��بة السكر في 
منتجاتها مثل شركة “ديل مونت فودز للفواكه المعلَّبة” و“مونديليز 

إنترناشيونال للوجبات السريعة حلوة المذاق”.
وأكد خب��راء االقتص��اد بش��ركة غرين ب��ول كوموديت��ى ألبحاث 
األسواق المالية، أن الطلب العالمي على السكر تراجع من أكثر من 
1.7 % خ��الل العقد الماضي إل��ى أقل من 1.4 % خالل المواس��م 
الماضية، في الوقت الذى ارتفع فيه إنتاج السكر بنسبة كبيرة السيما 

في الهند ثاني أكبر منتج لمحصول السكر في العالم، وكذلك تايالند.

زيادة المعروض
ويرى الخبير االستراتيجي باألسواق المالية في شركة نيوبريدج في 
نيويورك، دونالد س��يلكين، أن ارتفاع اإلنتاج والمعروض العالمي 
سيس��تمر خالل الفترة المقبلة ما ل��م يتغير المناخ بطريقة معاكس��ة 
تؤدي إلى انخف��اض المحص��ول، كما أن المس��تهلكين وش��ركات 

ذكــرت وكالــة “بلومبيــرغ”  
األميركية، أن المخـزون العالمي 
من السكر وصل إلى مسـتـوى 
 2018 عـام  مطلع  منذ  قياسي 
حتى اآلن، ليسجل أسوأ خسارة 
بين السـلع الخـام مـع تباطـؤ 
المسـتهلكيـن  مـن  الطلــب 
وارتفـاع إنتـاج الســكر خـالل 

الموسم الحالي بشكل كبير.
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لماذا روس��يا، فيمكن القول ألنه��ا الدولة الصديقة 
األولى لسورية وشعبها، إضافة إلى قرب الطريق 
عبر البحر األسود، ما يعني انخفاض تكاليف النقل 
ناهيك بمالءمة القمح الروسي وبشكل مثالي إلنتاج 

الخبر.
هل من مس���احات دخلت االنتاج مجدداً كالحسكة 

والساحل مثالً؟
ل��م تتوقف العملية اإلنتاجية رغ��م الظروف، ومع 
أن بع��ض المناطق الزراعي��ة خرجت من الخدمة 
ولكن الحس��كة لم تخرج أساساً، بل خرجت الرقة 
وحلب وإدلب ودير ال��زور وجزء من ريف حماه 
نتيجة اإلرهاب وما عاثه فس��اداً في تلك المناطق، 
ولكن الموس��م الحالي يعتبر األسوأ على اإلطالق 
بس��بب الظروف المناخية التي مرت على سورية 
في شهر آذار/مارس وأول نيسان/ابريل، وبالتالي 
فالظ��روف المناخية من ارتف��اع درجات الحرارة 
واحتب��اس األمطار لعبت دوراً ف��ي خروج أغلب 
المناطق الزراعية البعلي��ة من اإلنتاج، ناهيك بأن 
هط��ول األمطار في نهاية الش��هر الخامس وبداية 
الس��ادس أدى إلى رداءة نوعية األقماح وتعرضها 
لألم��راض الفطرية كما كان ح��ال باقي المنتجات 

الزراعية.

مخزون القمح كاٍف ومراكز التصنيغ تغطي سورية

البالد من  العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سورية يوسف قاسم، إن مخزون  العام للمؤسسة  المدير  قال 
الدقيق التمويني كاٍف ويضمن وجود رغيف الخبز ولكل المناطق في سورية. وأكد في حديث لمجلة البنك 

والمستثمر ، أن المخزون االستراتيجي للبالد من القمح يكفيها.

ما هو واقع المخزون في ظل حديث عن 
كفايته ألكثر من 7 أشهر؟

المخ��زون االس��تراتيجي م��ن القم��ح في 
سورية مسألة سيادية ال يمكن المساس بها، 
وهو أمر ليس بجدي��د بل هو محل اهتمام 
القيادة العليا منذ عقود، فرغيف الخبز بقي 
مؤمن��اً ل��كل المواطنين م��ن دون انقطاع 
خالل س��نوات س��بع من عمر األزمة في 
بالدنا، عل��ى الرغم من بعض االختناقات 
الت��ي حصلت في مخاب��ز بعض المناطق 
نتيج��ة التأخير في تأمين الدقيق التمويني، 
وهذا األخي��ر نتيجة حتمية لخروج بعض 
طاقات الطحن من الخدمة في عام 2013، 
وباألخص في محافظة حلب كونها األكثر 
إنتاجاً للطحي��ن التمويني بالنظ��ر إلى أن 
أكبر الطاقات العامة والخاصة في سورية 
موج��ودة ف��ي حل��ب، وعندم��ا خرج��ت 
المحافظ��ة من الخدمة تأث��رت هذه الطاقة 
ولك��ن البديل تم إيج��اده ف��وراً، وعليه لم 
ينقطع رغيف الخبز مطلقاً ولو في منطقة 

واحدة من سورية.
كم تستهلك سورية يومياً من القمح؟ وما 

هي أبرز مصادره؟
الرقم متغير وغير ثابت، لكن يمكن القول 
أن المع��دل يصل حالياً إل��ى ما بين 4 و5 
أالف ط��ن من القمح ك��ون العادة الغذائية 
في سورية تعتمد على الخبز، في حين أنها 
في بالد أخ��رى تعتمد على المعكرونة أو 
البطاطا أو حتى األرز، ولكون المؤسس��ة 
مس��ؤولة عن تأمين القمح إلنت��اج الدقيق 
التمويني الخاص برغيف الخبز التمويني 
فإن مصادرها بش��كل أساس��ي هي القمح 
المحلي ولكن وفي ح��ال عدم توافره تلجأ 
لالس��تيراد، أم��ا المصادر التي نس��تورد 
منها، فمنش��أها روس��ي بنسبة 90 % إلى 
95 % وتأتين��ا عب��ر البحر األس��ود، أما 

أما بالنس��بة لمس��احات اإلنتاج، فإن الثقل 
األول ف��ي إنت��اج القم��ح في س��ورية هو 
الحس��كة يليها الرقة وحل��ب ومن ثم إدلب 
وبعدها دي��ر الزور لتأتي درعا خامس��اً، 
أما باقي المحافظات فمس��اهمتها محدودة. 
وبالنس��بة للفالح أو المنتج فقد يجد إنتاجه 
كبيرا ولكنه قياساً إلى اإلنتاج العام ضئيل 
جداً، وعلى س��بيل المثال ال يتجاوز إنتاج 
الالذقي��ة ف��ي أفضل أحوال��ه 5 أالف طن 
وال يش��كل ذلك رقماً يُعتد به، وطرطوس 
قد تص��ل إنتاجاً إل��ى 6 أالف طن، ولكن 
تكمن أهمية هذا اإلنتاج في أن المحافظات 
الس��احلية تنتج استهالكها المحلي بالكامل 
لجهة تأمين مخزون البرغل، حيث يسّوق 
فالحوها كميات بس��يطة ويحولون غالبية 
إنتاجه��م إلى مادة البرغ��ل التي تدخل في 
صل��ب الس��لة الغذائية لس��كان الس��احل 

السوري.
كم يبلغ عدد مراكز التخزين، وأين تتوزع؟ 
ال ش��ك في أن اس��تمرار تدف��ق الخبز في 
كل منطقة من سورية يعود بعد تضحيات 
الجي��ش العرب��ي الس��وري إل��ى سياس��ة 
المؤسس��ة في توزيع مخزونه��ا على كل 
المناطق، حي��ث كان لديه��ا 144 مركزاً 
منتش��رين ف��ي كل الب��الد وتت��وزع فيها 
المخازن بشكل كامل، أما حالياً، فلدينا نحو 
35 مركزاً، ومقارنة بالس��نة الماضية فلم 
يكن العدد يتج��اوز 24 مركزاً، أما خالل 
السنة 2019، فنتوقع أن يرتفع العدد بشكل 
كبير حتى يصل إلى نحو 80 أو90 مركزاً 
إن ل��م نقل بع��ودة كل المراكز، وال يغيب 
ع��ن الذهن أن ه��ذا الواقع يع��ود الفضل 
فيه إلى بواس��ل الجيش العربي الس��وري 
الذين حرروا الغالبية العظمى من أراضي 
توجد فيها المراكز إلى سيطرة الدولة.س��ورية، وبالتال��ي ع��ادت المناطق التي 

يوسف قاسم
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والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشأت القطاع العام لالقتصاد 
للتعرف على حقيقة مركزها المالي.

أال تحتاج آلية عمل الجهاز المركزي التطوير بما ينسجم مع المتغيرات؟
إن المتغيرات الحالية تتطلب من الجهاز باعتباره مدقق حس��ابات خارجي 
يعمل لصال��ح المالك وه��و الدولة، القيام ب��دور محوري وأكث��ر فعالية في 
دراس��ة الخطط ومدى كفايتها وتقييم أداء مختلف الجهات العامة، ولتحقيق 
هذه الغاية ال بد من توحيد منهجية العمل الرقاب��ي وإيجاد المعايير الالزمة 
لضمان جودة العمل وإحداث إدارة خاصة بضبط الج��ودة، وقد بدأنا عملياً 
دراس��ة وإعداد أدل��ة العمل الرقاب��ي لجمي��ع القطاعات، وم��ن المتوقع أن 
تكون متاح��ة بين ي��دي كل العاملين الفنيين قب��ل نهاية الع��ام الجاري، كما 
يتم التفكير جدياً بإيجاد معايير لقياس جودة العمل الرقابي وبما ينس��جم مع 
معايير التدقيق الدولية الصادرة عن منظمة األنتوساي )والتي يعتبر الجهاز 
المركزي أح��د أعضائها(، إلى جانب إع��داد وتأهيل الك��وادر الفنية والتي 
يتم العم��ل عليها حالياً ضمن اس��تراتيجية علمية وعملي��ة، وذلك من خالل 
إحداث ماجستير الرقابة والتدقيق، وإخضاع العديد من العاملين الفنيين لهذا 
البرنامج، إضافة إلى وضع خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية داخلياً وبما 
يواكب متطلبات العمل في القطاعات كافة، وه��ذا األمر تطلب نفقات مالية 

برق: تطبيق الرقابة المالية وتطوير التشريعات االقتصادية

ما هي خطة الجهاز المركزي للمرحلة المقبلة خالل إعادة 
اإلعمار؟

ال ش��ك في أن المهمة دقيقة بالنظر إلى ما ش��اب المرحلة 
الماضي��ة من عث��رات وأخطاء فرضتها ظ��روف الحرب 
اإلرهابية التي ُشنَّت على بالدنا، األمر الذي يفرض خالل 
المرحلة المقبلة توس��يع نط��اق رقابتنا انطالق��اً من التأكد 
من قانوني��ة النفقات، م��روراً بالرقاب��ة االقتصادية عليها، 

وصوالً إلى رقابة الكفاية واألداء.

ولعل م��ن أولوي��ات عملن��ا تغيير الذهني��ة الرقابي��ة بعدم 
االكتفاء بقانونية النفقات، بل االعتماد على دراسة الجدوى 
االقتصادية للمش��اريع المخطط لها والمنف��ذة، إضافة إلى 
تطبي��ق مب��دأ اقتصادية النفق��ات بالنظ��ر إل��ى قناعتنا أن 
صرفها ضمن االعتمادات المخصصة وفي ضوء األنظمة 
والقوانين المالي��ة ال يكفي للحكم على تصرف��ات اإلدارة، 
بل ال بد من اإلجابة على جملة من التس��اؤالت التي تشمل 
مدى اس��تغالل الم��وارد المتاح��ة لتحقيق أفض��ل النتائج 
الممكنة، ومدى انسجام األهداف المخططة مع طبيعة عمل 
المنش��أة وتحقيقها المطلوب منه��ا ... وكل ذلك يهدف إلى 
تطوير رقابة الجه��از المركزي للرقاب��ة المالية للوصول 
إلى مخرجات عمل تتصف بالجودة الكافية وتتسم بالشفافية 
والموضوعية والفعالي��ة االقتصادية والمرون��ة والكفاءة، 
وبم��ا يكف��ل إمكاني��ة الحكم عل��ى نتائ��ج أعم��ال الجهات 
العام��ة وتقييمها فني��اً ومالياً، واإلش��ارة إل��ى االنحرافات 
ومواط��ن الخلل ووض��ع المقترحات الالزم��ة لمعالجتها، 
وه��ذا يف��رض علين��ا الدق��ة العالية ف��ي بيان��ات تقاريرنا 
باعتبارها س��تكون مصدر معلومات مهم ج��داً ألصحاب 
القرار، وبالنظر إلى م��ا أُنيط بالجهاز القي��ام به من أنواع 
الرقابة المالية والمحاس��بية ورقابة االلت��زام ورقابة األداء 
والكفاية، فهو يمارس رقابة مس��بقة على صكوك العاملين 
إضافة إلى ممارس��ته الرقابة الالحقة على مختلف جهات 
القطاعي��ن العامي��ن اإلداري واالقتص��ادي، إضاف��ة إلى 
مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة ذات 
الطابع اإلداري والوحدات اإلدارية المحلية، والحس��ابات 

يضطلع الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بالدور األساس في إحقاق الحق وإعادة المال العام إلى 
العادي، وهي عملية  المواطن  ببال  له من فتح ملّفات جديدة قد ال تخطر  ناهيك بما يحّضر  الدولة،  خزينة 

تتوازى وتتزامن مع تطوير الجهاز لنفسه.
عن دور الجهاز وخطته للمرحلة المقبلة، خصوصًا لمرحلة إعادة االعمار، تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة 

المالية في سورية محمد عبد الكريم برق، لمجلة البنك والمستثمر.

 محمد عبد الكريم برق
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إضافة إلى عقوبات أخ��رى تتفاوت في ش��دتها ولكنها وصلت في 
بعض األحيان إلى الصرف من الخدمة.

لماذا ال يصار إلى إعالن أس���ماء الفاس���دين مع عناوين القضايا 
وقطاعاتها؟

هي مس��ألة ال تندرج ضمن مه��ام الجهاز، فالتقرير الس��نوي الذي 
يصدره الجهاز المركزي للرقابة المالية يتضمن نتائج أعماله كافة 
وفي كل القطاعات ومنها قطاع التحقيق، حيث يشتمل على تفاصيل 
األعم��ال التحقيقية التي قام به��ا الجهاز خالل عام م��ع التوصيات 
والمقترح��ات التي تخ��ص كل قضية تحقيقي��ة، إال أن القََس��م الذي 
يؤديه العاملون الفنيون في الجهاز ق��د ألزمهم أداء الوظائف بأمانة 
وكتمان تاّمي��ن، كما تضمن المرس��وم رقم 64 )الناظ��م لعمله( أن 
يقوم الجهاز بإعداد تقرير سنوي عن نتائج أعماله يقدمه إلى رئيس 
مجلس ال��وزراء في ح��دود األنظم��ة والقوانين الت��ي تحكم عمله، 
وبالتالي فالجهاز يق��دم كل هذه التفاصيل في تقري��ره ويبقى القرار 
بإعالنه��ا م��ن عدمه خ��ارج نط��اق عمله 

ومسؤولياته واللوائح الناظمة لعمله.

كيف ه���ي العالقة مع مجل���س الوزراء؟ 
وفي حال وجود ملف يتصل بالرئاسة كيف 

يتم العمل؟
عالقتنا مع رئاس��ة مجلس الوزراء عالقة 
تكاملي��ة، ونعتب��ر دورن��ا كجه��از رقابي 
دور مع��زز ل��دور الحكوم��ة ف��ي تحقيق 
أهدافها، فالجهاز المرك��زي للرقابة المالية 
هيئة رقابية مس��تقلة ترتبط برئيس مجلس 
الوزراء وتهدف أساس��اً إل��ى تحقيق رقابة 
فعال��ة على أم��وال الدول��ة، ومتابع��ة أداء 
األجهزة التنفيذية اإلداري��ة واالقتصادية لمس��ؤولياتها من الناحية 
المالية ويختص بتدقيق حس��اباتها وتفتيش��ها، وبالتالي فإن ارتباط 
مؤسس��ة الجهاز المركزي )بناء على األنظم��ة والقوانين( برئيس 
مجلس الوزراء ال تعن��ي التبعية لمجلس ال��وزراء، بل إن قرارات 
الجه��از مس��تقلة تمام��اً وتصنع داخ��ل كيانه بن��اًء عل��ى القوانين 

واألنظمة وبعيداً من أي ضغوط.

وفي هذا الس��ياق، يقوم الجه��از المركزي ب��دوره الرقابي مع كل 
العاملين في الجهات العامة ومنها رئاس��ة مجلس الوزراء، ويدقق 
كل أعمال الجه��ات العام��ة المحددة في مرس��وم إحداث��ه بما فيها 
نتائج أعماله هو من ناحية النفقات واإلي��رادات، أما في حال كانت 
المخالفة تخص أصحاب المناصب الرسمية الرفيعة، فيقوم الجهاز 
المركزي برفع تل��ك المخالفات لرئي��س مجلس ال��وزراء وفق ما 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة حيال تلك المخالفات.نصت عليه الفقرة د من المادة 23 من المرسوم 64 لعام 2003 ليتم 

كبيرة قدمتها الحكومة دعم��اً للبرنامج، وقد اس��تطعنا جعل نفقات 
التأهيل والتدريب نفقات اس��تثمارية س��تعود بالفائ��دة الكبيرة على 
مؤسس��ة الجهاز، ناهيك بتقدي��م الدعم المادي للمفتش��ين من خالل 
رفع نسبة التعويض التفتيش��ي ليصبح 100 % من الراتب بتاريخ 
أداء العمل أسوة بتعويض القضاة، إضافة إلى منح العاملين الفنيين 
نسبة من المبالغ المستردّة والمحصلة لصالح الخزينة العامة للدولة، 
من دون إغفال أهمية االستفادة من التطور التكنولوجي واالنطالق 
من حيث وصل إلي��ه حفاظاً على الجهد والوق��ت، ومحاولة تطبيق 
الرقابة اإللكترونية واالعتماد على األرش��فة االلكترونية للتخلص 
من الورقيات خاصة في ظل طرح رئاسة مجلس الوزراء مشروع 

الحكومة اإللكترونية.

وفي ه��ذا الصدد، قمن��ا باالش��تراك ببوابة إلكتروني��ة تتضمن كل 
الخدمات التي يقدمها الجهاز المرك��زي والوثائق المتعلقة بها بغية 
تبس��يط اإلجراءات، كما قمنا بتش��كيل لجنة مختصة للتنس��يق مع 

الهيئ��ة الوطني��ة لخدم��ات الش��بكة ألتمتة 
عمل الجه��از المرك��زي وإمكاني��ة ربطه 
مع فروعه في المحافظ��ات، بالتوازي مع 
إعادة النظر ف��ي المالك الع��ددي للجهاز، 
إذ ال يمكن ل��ه القيام ب��دوره، كما يجب في 
ظل عدم كفاية كوادره الفنية التي تبلغ فقط 
نحو 900 مفتش، وقد تم حالياً تشكيل لجنة 
مختصة إلع��ادة دراس��ة الم��الك العددي 
واقتراح توسيعه بما ينسجم مع مهام الجهاز 
خالل المرحلة المقبلة، أم��ا األرضية التي 
س��تعطي كل ه��ذه النواح��ي أفض��ل نتائج 
عليه��ا، فه��ي الب��دء بإصالح مؤسس��ات 
القط��اع العام وإع��ادة النظر ف��ي منظومة 

القوانين والتش��ريعات المطبقة حالياً، والتي أصب��ح العديد منها ال 
يتناس��ب والواقع الحالي بس��بب ظروف األزمة والح��رب الكونية 

على بلدنا.

كم بلغت األموال المحصلة من القضايا التي تابعتموها خالل عام؟
منذ أسابيع صدر التقرير السنوي للجهاز المركزي عن عام 2017 
والذي تضمن نتائج أعمال الجهاز عن س��نة مالي��ة كاملة وفي كل 
القطاعات، وق��د تضمن اكتش��اف مبال��غ مالية يُطلب اس��تردادها 
وصلت إلى ما ين��وف عل��ى 7,6 ملي��ارات ليرة س��ورية، وقد تم 
استرداد ما يزيد عن 1,6 مليار ليرة سورية منها خالل عام 2017، 
ويتابع الجهاز العمل على اس��ترداد ما تبقى منها، وهنا يبرز الدور 
الهام للجهاز المرك��زي لجهة حماية المال العام ومحاس��بة كل من 
يثبت تورطه باإلضرار بالمال العام أو اإلهمال الذي يسبب ضياعه 
أو اإلس��راف أو التبذير. وقد تم إحالة العديد مم��ن ثَبُت إضرارهم 
بالمال العام إلى القضاء المختص، وت��م إعفاء بعضهم من أعمالهم 

يقوم الجهاز المركزي
بدوره الرقابي

مع كل العاملين
في الجهات العامة

ومنها رئاسة مجلس الوزراء
ويدقق كل أعمال

الجهات العامة المحددة
في مرسوم إحداثه
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تعت����زم مجم�وع�����ة 
تيل  بلهو - ي���س س���و
تعزي�ز  انترناش�يون�ال 
حضورها ف��ي منطقة 
الش���رق األوس��ط من 
افتتاح عش��رة  خ��ال 
فن��ادق ف��ي وجه��ات 
جمي��ع  ف��ي  رئيس��ة 
دول مجل��س التع��اون 
الخليج���ي وإفريق�ي����ا 

بحلول عام 2019.
وأوض��ح نائب الرئي�����س األول للعمليات والتطوي��ر 
ف�ي منطق��ة الش����رق األوس��ط وإفريقي��ا والهن��د في 
س����وي����س - بلهوتي����ل، لوران اي����ه. فوافني��ل، أن 
إضاف����ة الفن��ادق الجديدة س����ت�ش����مل افتتاح بعض 
العام��ات التجاري����ة الت��ي س����تكون متاح����ة ف��ي 
المنطق��ة للمرة األول��ى، وتتن��وع م��ا ب�ي����ن الفنادق 
الفاخ��رة م��ن فئة خم��س نجوم إل��ى قطاعات الفنادق 

المتوسطة.

تدشين Wise City في الهند

فنادق جديدة لـ“سويس-بلهوتيل”

إف  “ج��ي  مجموع��ة  أعلن��ت 
إت��ش” المالية قيام ش��ركتها في 
الهند وبالش��راكة م��ع مجموعة 
ش���ركات  أكبر   ،Wadhwa
بوالي����ة  العق���اري  التطوي���ر 
مهاراشترا الهندية، بتدشين أول 
مدينة سكنية متكاملة في منطقة 

نافي مومباي تحت مسمى )Wise City(. وتشمل المرحلة األولى من المشروع إنشاء 
أكثر من 5,500 وحدة س��كنية، وس��توفر شريحة فريدة من ش��قق االستوديو والشقق 

المكونة من غرفة نوم واحد وغرفتي نوم والتي سيتم إنشاءها على عدة مراحل.

لوران ايه. فوافنيل

تجاوزات الرئيس السابق لـ“دريك آند سكل”

أظه��رت نتائ��ج التحقي��ق الداخلي ال��ذي قامت به 
ش��ركة  دريك آند سكل انترناش��يونال، أن الرئيس 
التنفيذي السابق للشركة خلدون الطبري وابنته زينة 
يدينان للشركة بأكثر من مليار درهم ) 272 مليون 
دوالر(، حس��بما ذكرت وكال��ة بلومبيرغ. وطالب 
البنك المركزي اإلماراتي البنوك العاملة في الدولة 
بتجميد حسابات الطبري وعائلته من القُصَّر بطلب 
من النائب العام في أبوظبي بعد تقديم الشركة لنتائج 

تحقيقها الداخلي للس��لطات اإلماراتية. وكانت الشركة قد عينت المدير المالي التنفيذي 
فراس كلثوم مديراً تنفيذياً إلعادة الهيكلة، وهو منصب جديد في الشركة التي تتخذ من 

دبي مقراً لها.

خلدون الطبري

افتتاح “سوق اكسترا” في دبي للسيليكون

اإلمارات  افتتحت شركة 
دب�ي الوطن��ي “ري���ت” 
مركز “س��وق إكس�ترا” 
لتجارة التجزئة في واحة 
دبي للس�يليكون. وحضر 
رئي��س  االفتت��اح  حف��ل 
“ري��ت”  إدارة  مجل��س 
طارق بن هندي، ورئيس 
“س����وق  إدارة  مجل��س 

إكس��ترا” صالح سعيد لوتاه. واستحوذت الش��ركة على المرحلة األولى من المشروع 
في ديسمبر/كانون األول 2017، والذي وصلت نسبة اإلشغال فيه إلى 100 %، كما 
وافقت شركة “ريت” على شروط االستحواذ على المرحلة الثانية من المشروع فور 

جهوزيته في الربع األخير من 2018، بعائد صاٍف يبلغ 8.0 %.

56

أعلنت “FTI” المتخصصة بالمنشآت السياحية، شراء 
3 فن��ادق بخليج مكادي بالغردقة في مصر من ش��ركة 

“أوراسكوم للتنمية”.
وته����دف الش����ركة األلماني���ة لتطوي����ر الفنادق إلى 
إط��اق منتجع س���ياحي متكام�ل، يحت��وي على 357 

غرفة.
وذكر بيان صادر عن الش��ركة، أن الفنادق تم شراؤها 
من س��ميح س��اويرس، الذي تمتلك ش��ركته أس��هم في 

لمجموع�����ة  ا
كم�ا  األلمانية، 
ش������رك�ة  أن 
“أوراسكوم” 
هي التي قامت 
بإنش�اء  مس�بقاً 
ي������ر  تط��و و
منتجع الجون�ة 
حي  لس������ي�ا ا

بالغردقة.

FTI تشتري 3 فنادق
من “أوراسكوم”
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أع�ل�����ن م�دي�������ر 
المناط��ق التنظيمي�ة 
في محافظة دمش��ق 
ج�م��ال ي�وس�����ف، 
االن�ت�ه�����اء م�����ن 
أع�م��ال الم�رح�ل��ة 
س����ي�س�����ي��ة  ل�ت�أ ا
ل�ل�م�ن�ط��ق������������ة 
ل�ت�ن�ظ�ي�م�ي���������ة  ا
األول��ى “ماروت�����ا 
س��يتي”، ب�إن�ش���اء 

أن�ف�����اق تخديمي����ة بط��ول 17 كل��م، وتنفي��ذ كام��ل 
البن��ى التحتي��ة، بعد تثبي��ت حق��وق المالكي����ن لتبل��غ 
قيم��ة المبال��غ المصروفة كب��دالت إيجار للمس��تحقين 
حوال��ى 5.1 ملي��ار ليرة س����ورية حت��ى تموز/يوليو 
2018، وبع����د االنته����اء م��ن دراس����ات الس����كن 
البدي����ل، لتغ��دو النماذج جاه����زة للبن����اء، على أن 
تكون المس��اكن البديلة بمس��اح�ات تخصص حس���ب 
مس��اح��ة المنازل التي كان��وا يملكونه��ا، خاصة أن��ه 
ت����م إنج����از 75 % من ادعاءات تثبي��ت الملكية لدى 

لجان حل الخافات.

5 مليارات ليرة سورية بدالت إيجار
مستحقي “ماروتا سيتي”

جمال يوسف

أكدت “ماريوت انترناش��ونال”، أنها س��تنهي إدارتها 
وعاقتها بفندق “س��انت ريجيس دب��ي” و“دبليو دبي 
الحبتور سيتي” و“ويستين دبي الحبتور سيتي”، وذلك 
بع��د التوصل إلى قرار مش��ترك مع مجموعة الحبتور 

المالكة للفنادق.
وقال��ت “ماري��وت انترناش��ونال”، إن إدارة الفن��ادق 

الثاثة ستُنقل إلى مجموعة الحبتور.

“ماريوت” تتخلى عن إدارة
3 فنادق في دبي

تسليف اإلسكان العراقي 35 مليوناً للمواطن

أكدت مصادر في صندوق اإلسكان 
العراق�ي، االس����تم�رار بتس���لي�ف 
المواطني��ن لبن��اء المن��ازل، بقيمة 
أقصاه��ا 35 مليون دين��ار عراقي 
)29.2 أل��ف دوالر( ل��كل مواطن، 
وفائدة 2 % س��نوياً، على أن يس��دد 
المقترض القرض خال 12 عاماً، 
وأن يكون القسط الشهري 200 ألف 

دينار بأقل تقدير، على أن تكون األرض التي سيقام عليها المنزل مسجلة ك�)طابو سكني(.

خارطة استثمارية لتدوير األنقاض

أش��ارت لجنة إع��ادة اإلعمار في 
وزارة اإلدارة المحلية الس��ورية، 
إل��ى أن أكثر المحافظات تضرراً 
بالبنى التحتية واألبنية هي )حلب 
- ري��ف دمش��ق - حمص - ودير 
الزور(، وأنه في سبيل المساهمة 
بالتخفيف من أعباء إعادة اإلعمار 

الكبي��رة، تم ص��دور قانون “إزالة وتدوي��ر األنقاض 3/2018”، ال��ذي وضع إطاراً 
متزامناً مع الس��امة اإلنشائية، وإزالة المباني اآليلة للس��قوط، وإعادة البنية التحتية، 
ومؤسس��ات الدول��ة، آخذاً باالعتبار البع��د التنموي، وخلق ف��رص العمل، عبر خلق 
المناطق الصناعية، وبينت اللجنة أنها تدرس عرض مؤسس��تي )اإلس��كان العسكرية 
- متاع(، اللتين أبدتا االس��تعداد لتنفيذ األعمال المطلوبة، إضافة إلى تحديد األولويات 

لألبنية المطلوب إزالتها فوراً، ووضع خارطة استثمارية لألنقاض.

تصاميم طالب العمارة لـ“ماروتا سيتي”

كشف المدير التنفيذي لشركة 
القابض��ة،  الش��ام  دمش��ق 
نصوح نابلس��ي، أن معرض 
تصامي��م  ض��م  معماري��ون 
هندسية لمهندسين معماريين، 
إلى جانب عدد من التصاميم 
الهندس��ة  كلي��ة  لط��اب 

المعمارية في جامعة دمش��ق، ألبنية مش��روع ماروتا سيتي، مش��يراً إلى أن مجموع 
التصاميم الخاصة بالمهندسين المعماريين التي قبلت من قبل اللجنة المكلفة بلغت 25 
تصميماً، مقابل 10 تصاميم للطاب سيتم عرضها على مالكي المشروع لدراستها واتخاذ 
القرار المناسب بشأنها، وأن خطوة قبول تصاميم من طاب جامعيين، جاءت بناء على 

إيمان إدارة المشروع بالرؤى الشبابية، وفي سبيل تقديم الدعم االجتماعي لهم.
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حصل��ت ش��ركة التطوي��ر العق��اري القطري��ة “ديار 
لاس��تثمار العقاري” عل��ى الموافق��ات الازمة لبناء 
حوال��ى 1000 من��زل في ح��ي “إليفانت أند كاس��ل” 

بالعاصمة البريطانية.
وذك��رت وكال��ة “بلومب��رج” لألنب��اء االقتصادية أن 
“مجل��س س��اوث وورك” وافق على الخط��ط المعدلة 
إلقامة برج سكني، ومبنى سكن جامعي جديد ومتاجر 

مكان أحد مراكز التسوق.
ومن المنتظر أن تتولى شركة “جيت ليفينج” المملوكة 
لكل من شركات “إنفستور ديانسي” وصندوق التقاعد 
الهولن��دي “أيه.بي.جي أس��يت مانجمن��ت” و“ديار” 

تطوير المشروع.

قطر تبني ألف منزل في لندن

“الفطيم” تشارك في مشروع عماني ضخم

وقع��ت مجموعة “ماج��د الفطيم” اإلماراتي��ة، اتفاقية 
شراكة استراتيجية مع شركة تطوير السياحة العمانية، 
لبن��اء مدينة في العاصمة مس��قط تتضمن أكثر من 11 
ألف وحدة س��كنية، وأكثر من 100 ألف متر مربع من 

المحات التجارية وسبع مئة ألف متر من المكاتب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم” القابضة، 
أالن بجاني: إن المش��روع يمتد على مساحة 5 مايين 
مت��ر مربع ف��ي قلب العاصمة مس��قط، وإن الش��ريك 

العماني في المش��روع يتمثل في ش��ركة عمران، الذراع االس��تثمارية لحكومة عمان 
للمش��اريع السياحية. وكش��ف بجاني، عن أن التكلفة المتوقعة لتطوير المشروع تقدر 

ب�50 مليار درهم ) 13.6 مليار دوالر أميركي(.

 أالن بجاني

جائزة التصميم المستدام لـ“ميدان ياس باي”

فاز مي��دان ياس ب��اي، والذي 
داخل��ي  مي��دان  أول  س��يكون 
متعدد األغراض في أبوظبي، 
وال��ذي يجري تطوي��ره حالياً 
قب��ل ش��ركة “مي��رال”  م��ن 
عل��ى جزي��رة ي��اس، بجائزة 
للع��ام”  المس��تدام  “التصمي��م 

خال حفل توزيع جوائز الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمباني الخضراء 2018.
ويع��د المي��دان جزء ال يتجزأ من الواجهة البحرية لياس باي، والذي يغطي مس��احة 
تبلغ 14 مليون قدم مربع، ويتم حالياً تطويره على امتداد القس��م الجنوبي من جزيرة 

ياس.

أعلن�ت “إك���س 
إن ب�روت��ي������ل 
س�����يس�ت�م�ز”، 
المتخ�ص�ص����ة 
ف�ي برمج�ي���ات 
إدارة الضياف��ة، 
تنصيب نظاميها 
بإدارة  الخاصين 
العقارات وإدارة 
نق��اط البي��ع في 
كل م��ن فن����دق 
س��نترال  رويال 

النخل��ة جميرا فئة خمس نجوم، وفندق كانال س��نترال 
الخليج التجاري في دبي. وستسهم الشراكة  في تعزيز 
العام��ة التجاري��ة للفن��ادق الحالية والفن��ادق الجديدة 

التابعة للمجموعة.

أنظمة إدارة العقارات
في فنادق سنترال

انخفاض متوسط إيجارات الشقق في دبي

قال��ت رئي��س قس��م خدم��ات االستش��ارات والتقيي��م 
والعمليات االستش��ارية في شركة تشيسترتنس، إيفانا 
جايفيفودا فوسينيك، إن ال قطاع العقارات السكنية في 
مدين��ة دبي تحت تأثير زيادة المعروض من العقارات 
وفق��اً لتقري��ر حدي��ث أصدرته ش��ركة تشيس��ترتنس 
العالمي��ة حول واق��ع القطاع العقاري ف��ي مدينة دبي 
خال الرب��ع الثاني من الع��ام 2018، حيث انخفض 
متوس��ط إيجارات الش��قق والفلل في مدينة دبي بنسبة 
4 % و2 % عل��ى التوال��ي خال الرب��ع الثاني، فيما 
انخفضت أس��عار مبيعات الش��قق بنسبة 1 % مقارنة 
بالرب��ع األخير، وحافظت أس��عار مبيعات الفلل على 

استقرارها خال الفترة نفسها.
إيفانا جايفيفودا فوسينيك
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“الحمرا” تعزز القطاع الفندقي برأس الخيمة

للتطوير  وقعت “مجموعة الحم��را” 
العقاري واالستثمار في رأس الخيمة 
اتفاقي��ة مع مجموع��ة إعمار للضيافة 
إلدارة فندق “روف منار مول” الجديد 
ف��ي مدين��ة رأس الخيمة. وستباش��ر 
الحمرا أعمال البناء في الفندق الجديد 

في وقت الحق من عام 2018، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2020. وتم تصميم 
الفندق الجديد الذي يضم 250 غرفة، في بيئة تعتمد على التقنيات المتطورة.

تقري��ر صادر  بي��ن 
العامة  المؤسسة  عن 
لإلسكان في سورية، 
أن إجمالي قيم العقود 
المتعاقد على تنفيذها 
بمختلف المحافظات، 
حتى الس��ادس عشر 

م��ن تموز/يوليو 2018، بلغ حوال��ى 95.7 مليار ليرة 
سورية، شاماً جميع فئات المساكن، التي يقارب عددها 
27 ألف مس��كن، وأن حصة القطاع العام 77 % بقيمة 
73.3 ملي��ار ليرة، فيما حص��ة القطاع الخاص 23 % 
بقيم��ة 22.4 مليار لي��رة. وقال التقرير: إن المؤسس��ة 
أنفقت حتى منتصف حزيران/يونيو، ما يزيد على 12.4 
مليار ليرة س��ورية، بنسبة 38 % من إجمالي المخطط 
بموازنة عام 2018، والبالغ 33 مليار ليرة، للمباش��رة 
بتنفيذ ما يزيد عن 25 ألف ش��قة سكنية. وختم التقرير، 
أن المؤسسة تتابع إنهاء تراكمات “المكتتبين على السكن 
منذ زمن طويل” والبالغة 97 ألف وحدة سكنية - أخرت 

األزمة إنجازها - خصص لها 420 مليار ليرة.

95.7 مليار ليرة سورية
عقود “العامة لإلسكان”

أعلن��ت مجموعة فنادق أكور، أكبر مجموعة فندقية في 
أوروبا، وشركة كتارا للضيافة القطرية عزمهما تأسيس 
صندوق اس��تثمار بقيمة مليار دوالر يس��تهدف قطاعي 
الفن��ادق والضياف��ة في دول أفريقيا جن��وب الصحراء. 
وس��يصل رأس��مال الصندوق إل��ى 500 مليون دوالر 
ستساهم فيه “كتارا” و“أكور” بما يصل إلى 350 مليون 
دوالر و150 مليون دوالر على الترتيب خال الخمس 
إلى الس��بع س��نوات المقبلة، على أن يص��ل إلى القدرة 
التمويلية اإلضافية من خال االستثمارات المشتركة أو 
باالستدانة. وسيستهدف الصندوق المشروعات الناشئة 
أو تلك التي تفتقر للتطوير أو تطوير الفنادق القائمة من 

خال عمليات االستحواذ.

صندوق مشترك بين “أكور” و“كتارا”
بقيمة مليار دوالر

إعادة افتتاح فندق العلمين في مصر

إعمار  مجموع��ة  أعادت 
للضياف���ة افتت��اح فن���دق 
العلمي���ن التاريخ��ي ف��ي 
س��يدي عبد الرحمن على 
الش��مالي،  س��احل مصر 
بعد االنتهاء م��ن ترميمه 
بكلف��ة 1.5 ملي��ار جني��ه 

)84 مليون دوالر(. ووفقاً إلعمار، فإن الفندق يضم “الشماس��ي المعلقة” التي ترتفع 
ألكثر من 13 متراً فوق ش��اطئ س��يدي عبد الرحمن، كما تتزين أروقته بمجموعات 
من الصور الفوتوغرافية باألبيض واألسود، إضافة إلى المنحوتات والتركيبات الفنية 

الحائطية المتمثلة في لوحة الموزاييك ألم كلثوم والقوارب القديمة األثرية.

شركات صينية بحلب لإلعمار والتشييد السريع

ق��ال رئي��س ف��رع نقابة 
مقاولي اإلنشاءات بحلب 
مجد الدين خوجة، خال 
لقائ��ه وأعض��اء النقابة، 
عددا من ممثلي الشركات 
الصيني��ة بمجاالت إعادة 
اإلعمار، التشييد السريع، 
وم�واق���ف الس����ي�ارات 

الطابقية، إن مشاريع إعادة اإلعمار من صلب مجاالت عمل النقابة، وخصوصاً البناء 
والتشييد، والبنى التحتية، وإعادة تدوير األنقاض.

م��ن جانبه، بيّن مدير ش��ركة هافي س��مارت للمقاوالت وصناعة المع��دات واآلالت 
وخطوط اإلنتاج يو جوانغ مينغ، أن هدف الزيارة االطاع على الواقع، وتقديم ما يلزم 

إلعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
بدوره، قدم ممثل شركة سوان ديفيد جين، لمحة عن مجاالت عمل الشركة، التي تشمل 

الطاقة البديلة، ومواد البناء، والبيوت الزراعية.

59



60

عالم العقار

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2018

أمان دمشق تباشر بـ“ماروتا سيتي”

من أكبر أبراج الشرق
“ماروتا س��يتي”، هو مشروع عمراني 
تنظيم��ي س�����وري تبل���غ مس�����احت�ه 
متضمن����ة  هكت����اراً،   214 حوال���ى 
أبراجاً مرتفعة “الالن��د مارك”، لتكون 
من أكبر أبراج الشرق األوس��ط، أحدها 
بارتف��اع 70 طابق��اً، إضاف��ة إلى 186 
برجاً س��كنياً فاخراً، بارتفاعات تتراوح 
بي��ن )11 - 22( طابق��اً، و33 محضراً 
بارتفاع���ات تص�ل إل�ى  اس�����تثماري�اً 
50 طابقاً، و17 منشأة تعليمية تربوية، 
والص��االت  الجامع��ات  م��ن  وع��دداً 
الرياضي��ة، و12 مركز خدم��ة إداري 
حكوم��ي م���ن وزارات ومص����ارف، 
إضافة إلى مباٍن للس���فارات، ومحطات 
وقود، ومراكز صحية، وحدائق وحزام 
أخضر بمس��احة 750 ألف متر مربع، 
وأكبر مرك��ز تجاري س��وري “مول” 
بمس��احة 120 ألف متر مرب��ع، وعدداً 
من الفنادق والش��قق الفندقية، والمطاعم 

والمقاهي.

َمْعلٌَم سوري
كما يذك��ر أن ش��ركة “أمان دمش��ق”، 
تأسس��ت بين كل من ش��ركة “دمش��ق 
“أم��ان  وش��ركة  القابض��ة”،  الش��ام 
القابضة”، وش��ركة “الفوز التجارية”، 
بغاي��ة االس��تثمار العقاري والس��ياحي 
والخدمي، ويعد المشروع السكني الذي 
ابت��دئ العمل ب��ه، المؤلف من “س��بعة 
أبراج” بداية نش��اط التطوي��ر العقاري 
للشركة، كما سيتبعه مش��روع األبراج 
التجارية الثالثة، لتكون رؤية المشروع 
أنه “الوس��ط التجاري الجديد لدمشق”، 
المميزة.إضافة لكونها راف��داً للمعالم الس��ورية 

قامت شركة أمان دمشق، في الثاني عشر من تموز/يوليو 2018، بإدخال جزء من آلياتها إلى موقع مشروع ماروتا 
سيتي، المشمل في كفرسوسة والمزة/خلف الرازي والبساتين، للمباشرة بأعمال الحفر، وذلك تمهيداً لبناء 

المقاسم السكنية السبعة التابعة لها، على الشريط األخضر في الجهة الغربية من المشروع.
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إل��ى الوح��دات الس��كنية الخاص��ة والمطاع��م العالمي��ة الفاخرة 
ومجموع��ة حصرية م��ن المتاج��ر، ويض��م الفن��دق 282 جناحاً 
وغرفة ضي��وف، و102 من األجنح��ة الفخمة التي تتوفر بس��بعة 
تصاميم متميزة ومختلف��ة وبخدمات فندقية راقي��ة، إضافة إلى أنه 
يحتوي على أكبر مس��احة مربعة إجمالية الجنحة ملكية فاخرة في 

مدينة نيويورك.

وإذا كنت ش��اهدت فيل��م “home alone” الش��هير ال ب��د من أن 
تتذكر مرافق الفندق الفخمة التي كانت مسرحاً لتصوير الفيلم عام 
1992 واحتل صدارة شباك التذاكر حينها وظهر في أحد المشاهد 

المصورة في داخله الرئيس ترامب.
وكانت آخر إحصائيات قطرية رس��مية، كش��فت امت��اك الدوحة 
اس��تثمارات أجنبية مباش��رة بالخارج ف��ي نحو 80 بل��داً. وتتنوع 
والسياحة واألزياء والنقل.أنش��طة االس��تثمارات بين قطاعات العقارات والصناعة والطاقة 

كتارا القطرية تستعد لشراء بالزا نيويورك

حقوق الملكية لكتارا
وأفاد مصدر مّطلع على الصفق��ة، وكالة “رويترز”، بأّن “كتارا” 
المملوكة للدولة القطرية، ستش��تري حقوق الملكية الكاملة للفندق، 
بما في ذلك حصة قدرها 75 في المئة من مجموعة “ساهارا إنديا 
باريوار” الهندية. وكانت ساهارا تس��عى لبيع حصتها منذ سنوات 
في ظل مصاع��ب مالية يواجهه��ا رئيس مجلس إدارتها س��وبراتا 

روي.

تعتبر صفقة “بازا” االس��تثمار األكبر لقطر في س��وق العقارات 
الغربية، منذ ب��دء األزم��ة الخليجي��ة ف��ي حزيران/يونيو 2017 
الماض��ي، والتي قالت الدوح��ة، أخيراً، إن أثرها بدأ باالنحس��ار، 

وهو ما أتاح لها استئناف عمليات االستثمار الكبيرة في الخارج.

فنادق كبرى وعقارات
على مدى الس��نوات العش��ر األخيرة، اش��ترت قطر فنادق كبرى 
وعقارات فاخرة في الغرب، في إطار مس��اعي صن��دوق ثروتها 
الس��يادي � البالغة قيمته أكثر من 300 مليار دوالر � لتنويع الثروة 

التي يجمعها من صادرات النفط والغاز.

وتس��ير قطر نح��و المزيد م��ن االس��تثمارات الناجحة ف��ي بلدان 
مختلفة، ال سيما أوروبا، حيث  تملك فنادق شهيرة مثل “سافوي” 
و“كونوت” في لندن. وفي فرنسا لو رويال مونسو � رافلز باريس 
وإنتركونتيننت��ال كارلت��ون كان وفندق ب��ودا بار باري��س وفندق 
بينينس��وال باريس، وفي هولندا إنتركونتيننتال أمس��تل أمستردام، 
وفي إس��بانيا إنتركونتيننتال مدريد، وفي إيطاليا فندق “إكسلسيور 
جاليا” في ميانو وفندق ويس��تن إكسلس��يور روما، وفي سويسرا 
فندق رويال سافوي � لوزان  فندق ش��وايزرهوف � بيرن. ويشكل 
“ب��ازا” َمقصداً فريدا لفئ��ة األثرياء واالمراء ولعش��اق الرفاهية 

والفخامة الذين يفضلون عادة الفنادق ذات الخدمات المتميزة.
وكان ترام��ب قد اش��ترى فن��دق “بازا” ف��ي ع��ام 1988، لكنّه 
اضطر لبيعه إلى مجموعة من المس��تثمرين، من بينه��م الوليد بن 
طال، منذ ما يزيد على عقدين، في إطار إجراءات عملية إش��هار 
إفاس. وظّل األمير السعودي مس��اهم أقلية في الفندق قبل الصفقة 

القطرية.

ويوفر الفندق الذي بني ع��ام 1907، غرفاً فندقي��ة راقية، إضافة 

يبدو أن فندق “بالزا” الشهير، أحد األيقونات المعمارية في مدينة نيويورك، أصبح ُملكاً لقطر، بعدما اتفقت 
األخيرة مع مجموعة هندّية مالكة للفندق على شرائه مقابل 600 مليون دوالر، لتضيف بذلك عقاراً كان يملكه 

الرئيس األميركي دونالد ترامب، إلى مجموعة عقاراتها في الغرب.



62

تقارير

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2018

وفيات األطفال دون سن الخامسة.

الدور المقبل على الحكومات
على مدار العقدين الماضيين، استطاعت بلدان عديدة توفير التعليم 
االبتدائي للجمي��ع، وثمة تنافس بين الفتي��ات واألوالد في االلتحاق 
بالمرحل��ة االبتدائية ف��ي البلدان النامي��ة. لكن هذا ال يكف��ي. فوفقاً 

لنتائج التحليل، يترتب على إكمال التعليم الثانوي فوائد أكبر.

وقالت الناش��طة الباكس��تانية في مجال تعليم الفتيات، والمؤس��س 
المش��ارك لصندوق م��االال، والحائ��زة عل��ى جائزة نوب��ل للعام 
2014، م��االال يوس��ف زاي: “ال يمك��ن أن تق��ف تطلعاتن��ا عند 
المدرس��ة االبتدائية.. وينبغ��ي أن تك��ون إتاحة فرص��ة االلتحاق 
بالمدارس لمدة 12 س��نة لجميع الفتيات واألوالد هدفاً بالغ األهمية 

للحكومات والمجتمع الدولي”.

وحتى يومن��ا هذا، ال يزال هن��اك نحو 132 مليون فت��اة في جميع 
أنحاء العال��م ت��راوح أعمارهن بين 6 و17 س��نة غي��ر ملتحقات 
بالمدرسة - 75 % منهن في سن المراهقة. لذا، يتعين على البلدان 
تحس��ين فرص التعليم وجودته لجمي��ع الفتيات حتى يس��تفدن من 
التعليم استفادة كاملة. وتكتس��ي هذه االستثمارات أهمية خاصة في 
بعض المناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء حيث ال تتجاوز نسبة 
الفتيات اللواتي يتممن المرحلة اإلعدادية 40 % في المتوسط فقط. 
وتحتاج البلدان أيضاً إلى وضع سياس��ات تدع��م النمو االقتصادي 
آخذة في التزايد.الس��ليم، وذلك من ش��أنه إتاحة فرص العمل لق��وى عاملة متعلمة 

تعليم الفتيات يكسب العالم تريليونات الدوالرات

وعلى الصعيد العالمي، تكمل تس��ع فتيات من كل عش��ر تعليمهن 
االبتدائ��ي، بينما تكم��ل ثالث فتيات فق��ط من كل أربع دراس��تهن 
اإلعدادي��ة )حوال��ى 8 - 9 س��نوات م��ن التعلي��م(. وف��ي البلدان 
المنخفضة الدخل، يكمل أقل من ثلثي الفتي��ات تعليمهن االبتدائي، 

وتكمل فتاة واحدة فقط من كل ثالث فتيات دراستها اإلعدادية.

ً التعليم الثانوي: أكثر قوة ... أكثر إنتاجا
ثمة آثار إيجابية اجتماعية واقتصادية تترتب على حصول الفتيات 
على التعلي��م الثانوي. ويظه��ر التقرير الصادر بعن��وان “الفرص 
الضائعة: التكلف��ة العالي��ة لحرمان الفتي��ات من التعلي��م”، أنه إذا 
تمكنت كل فتاة في كل أنحاء العالم من إنهاء الدراس��ة الثانوية في 
شكل جيد، فهذا يمكن أن يزيد دخل النس��اء مدى الحياة بما يراوح 
بين 15 و30 تريليون دوالر على مس��توى العالم. وتكسب المرأة 
الحاصلة على التعليم االبتدائي أكثر م��ن المرأة التي ُحرمت تماماً 
من التعليم بنسب تراوح بين 14 % و19 % فقط، بينما تكسب من 

حصلت على التعليم الثانوي ما يقارب ضعف ذلك.

وعلى صعيد ال��زواج واإلنجاب، يمك��ن أن يتيح التعلي��م الثانوي 
القضاء عمليًّا على زواج األطف��ال، والحد من خطر الحمل المبكر 
للنس��اء بنس��بة 75 %. وأن يس��هم في خفض المعدالت اإلجمالية 
للخصوب��ة بمقدار الثلث ف��ي البل��دان مرتفعة الخصوب��ة، وزيادة 
استخدام وسائل منع الحمل بمقدار الربع في تلك البلدان، وقد يسهم 

في خفض معدل النمو السكاني العالمي بنسبة 0.3 نقطة مئوية.
عالوة على ذلك، ف��إن التعليم الثان��وي للفتيات في البل��دان النامية 
يقلل م��ن خطر التع��رض لعنف ش��ريك الحياة، ويقل��ل من خطر 

الدولي،  أفاد تقرير جديـد للبنك 
بـأن محدوديـة فـرص التعليـم 
للفتيـات، والحـواجــز الـتــي 
تحرمهــن مـن إنهـاء المراحل 
تكلـف  كاملـة  التعليميـة 
مــا بين 15 و30 تريليــون دوالر 
اإلنتاج  أميركي على مسـتـوى 

والدخـل على مـدى الحيـاة.
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في مجال الوقود الحيوي، س��تكون الدول النامية، 
هي المصدر الرئيسي للزيادة في الطلب.

تجارة األغذية
 -  2018 للفت��رة  الزراعي��ة  التوقع��ات  تف��رض 
2027، أّن السياس��ات القائمة حالياً س��وف تستمر 
في المس��تقبل. وع��دا عن المخاط��ر المعتادة التي 
تؤثر على أس��واق المنتجات الزراعية، فثمة أوجه 
متزايدة من عدم اليقن في ما يتعلق بسياسات تجارة 
المنتجات الزراعية والقلق بش��أن إمكانية اتس��اع 

االنتاج العالمي ينمو والغذاء متوافر لـ10 سنوات
واللحوم  الحبوب  ذلك معظم  في  بما  المختلفة،  األساسية  الغذائية  السلع  إنتاج  في  نمواً   2017 عام  شهد 
ومنتجات األلبان واألسماك، في حين أّن مستويات مخزونات الحبوب قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على 

اإلطالق، وتشير التوقعات إلى أن هذا الوضع من وفرة اإلنتاج سيستمر حتى عام 2027.

األسماك والزراعة
يتوقع تقرير “التوقعات الزراعية لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة الفاو 
لألع��وام بين 2018 - 2027” أن يش��هد 
اإلنتاج العالمي للزراعة واألس��ماك نمواً 
بمق��دار 20 % تقريباً خالل العقد المقبل، 
م��ع تباي��ن كبير ف��ي درج��ات النمو عبر 
المناطق. ومن المتوقع أن تش��هد المناطق 
النامية ذات النمو الس��كاني الس��ريع نمواً 
قوياً، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، 
وجنوب وش��رق آسيا، والش��رق األوسط 
وش��مال إفريقيا. وفي المقاب��ل، يتوقع أن 
يكون نمو اإلنتاج ف��ي الدول المتقدمة، ال 

سيما أوروبا الغربية، أقل من ذلك.
تراجع الطلب على األغذية

وتوازياً مع تحسن اإلنتاجية، يتنبأ التقرير 
بحصول انخفاٍض في الطلب العالمي على 
األغذية والس��لع الزراعية، وذلك بس��بب 
تراجع نمو الطلب في االقتصادات الناشئة 
الرئيس��ية، ورك��ود اس��تهالك الف��رد من 
األغذية األساس��ية، واستمرار االنخفاض 
ف��ي مع��دالت النم��و الس��كاني العالمية، 
وتراجع نمو الطلب على منتجات اللحوم. 
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تظل أس��عار 
الس��لع الزراعية الرئيسية منخفضة خالل 

العقد المقبل.
الحبوب والوقود الحيوي

يتوق��ع أال يش��هد الطل��ب عل��ى الحبوب 
والزي��وت النباتي��ة من أجل انت��اج الوقود 
الحيوي -وهو طاقة نظيفة يتم استخراجها 
من بعض المحاصيل الزراعية أو الكائنات 
الحية- أي تغيير، وهذا على النقيض تماماً 
من العقد الماضي، عندما أدى التوسع في 
مجال الوق��ود الحيوي إلى زي��ادة الطلب 
على الحبوب، ال س��يما الذرة بمقدار 120 
مليون طن إضافي. ونظراً ألن السياسات 
الحالية في البلدان المتقدمة لن تدعم التوسع 

السياسة الحمائية على المستوى العالمي.
وق��ال األمي��ن الع��ام لمنظم��ة التع��اون 
االقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، “بينما 
س��يزداد إجمال��ي الصادرات م��ن البلدان 
واألقالي��م ذات الوف��رة ف��ي األراضي، ال 
س��يما ف��ي األميركيتي��ن، ف��إن العديد من 
البلدان الفقي��رة ذات األعداد المتزايدة من 
الس��كان والموارد المحدودة في األراضي 
س��وف تعتمد بشكل متزايد على الواردات 
الغذائي��ة إلطعام مواطنيها. وس��يكون من 
الض��روري للمس��توردين والمصدري��ن 
على حد س��واء خلق بيئة سياس��ة تجارية 

مفتوحة”.
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

أظهر التقرير أن منطقة الش��رق األوسط 
وش��مال إفريقيا تواج��ه تحديات في مجال 
األمن الغذائي وشحاً في الموارد الطبيعية، 
خاص��ةً في بل��دان النزاع��ات. وفي دول 
أخ��رى يزداد الطلب على األغذية بش��كل 
سريع بسبب النمو السكاني بشكل أساسي، 
ويؤدي االستهالك الكبير للقمح مع الزيادة 
المستمرة في استهالك السكر والدهون إلى 
انتش��ار زيادة الوزن والسمنة بشكل مقلق 

في المنطقة.
وبينما سيزداد اإلنتاج الزراعي والسمكي 
بنس��بة 1.5 %، س��تظل المنطق��ة تواجه 
تحديات نق��ص األراضي وم��وارد المياه 
إضاف��ةً إلى األث��ر المتوقع لزي��ادة وتيرة 
الظ��روف المناخي��ة المتطرف��ة، وبالتالي 
س��يظل االعتماد عل��ى ال��واردات كبيراً 

بالنسبة لمعظم السلع.
ويوص��ي التقرير بأن تعي��د دول المنطقة 
توجي��ه السياس��ات بحيث تبتع��د عن دعم 
الحبوب التي تحت��اج إلى الكثير من المياه 
وتتج��ه إل��ى دع��م أكب��ر للتنمي��ة الريفية 
ذات قيمة أكبر.وتقليص الفق��ر وزراعة منتجات بس��تنة 

أنخيل غوريا
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تحتاجها الش��ركات كي تحقق النجاح والمنافس��ة 
واالستمرار.

وم��ن خ��ال دراس��ة “زي��ادة األج��ور” نح��ن 
نتوق��ع ونحدد الثم��ن الذي س��يفرضه النقص في 
الموظفين م��ن ذوي المهارات العالية والذي يهدد 
أرباح الش��ركات ونماذج أعمالها في المس��تقبل، 
االقتص��ادي  والتن��وع  التنمي��ة  واس��تراتيجيات 
الوطني في كل من اإلمارات والسعودية. وسوف 
نجد أنفس��نا جميعاً أم��ام زيادة هائل��ة في األجور 
الستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المطلوبة 
وذل��ك في حال اختارت الش��ركات دخول س��باق 
المنافس��ة على أفضل المواهب حصراً من خال 

االعتماد على األجور.
وتق��در دراس��ة “زي��ادة األج��ور” الت��ي أعدتها 
“ك��ورن فيري” التأثير الناجم عن فجوة المواهب 
العالمي��ة ونق��ص الكفاءات وأصح��اب المهارات 
)ال��ذي ت��م تحدي��ده ف��ي دراس��ة أزم��ة المواهب 
العالمية التي أجرتها الش��ركة( على تكلفة العمالة 
وإجمال��ي األجور في اقتصادات الدول العش��رين 
الرئيس��ية خال ثاث مراحل رئيسية هي 2020 
و2025 و2030 ضم��ن ثاثة قطاعات رئيس��ية 

أجور الموظفين سترتفع عالميًا بحلول 2030

توقعت شركة “كورن فيري” في النتائج التي خلصت إليها دراستها الجديدة أن ترتفع أجور الموظفين من 
ذوي المهارات العالية في شكل ملحوظ كنتيجة الزدياد حدة النقص في الكفاءات والمواهب في منطقة 

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.

ق��د ت��ؤدي “زي��ادة األج��ور” ما ل��م تتم 
معالجة المشكلة إلى إضافة أكثر من 2.5 
تريليون دوالر إلى معدل األجور السنوية 
بحلول عام 2030 في 20 سوقاً اقتصادية 
رئيس��ية تناولتها دراسة “كورن فيري”، 
أي ما يقدر بحوالى 593 مليار دوالر في 
منطقة أوروبا والش��رق األوسط وأفريقيا 

وحدها.
ويأتي ه��ذا االرتفاع المحتمل في األجور 
كنتيج��ة مباش��رة لنقص يق��در بنحو 85 
مليون ش��خص م��ن أصح��اب المهارات 
العالية والضرورية لنجاح الش��ركات في 

االقتصاد الرقمي الجديد.

زيادات األجور والتضخم
في اإلمارات العربية المتحدة، س��تواكب 
الزي��ادات العام��ة ف��ي األج��ور عملي��ة 
التضخ��م االقتصادي مع إضافة زيادة في 
أجور الموظفين م��ن أصحاب المهارات 
العالي��ة تصل إل��ى 5.9 ملي��ارات دوالر 
إلى إجمالي األج��ور الوطنية بحلول عام 
2030، أي ما يعادل زيادة بنس��بة 9 %. 
ومن جهة أخرى، قد يشهد قطاع األعمال 
ف��ي المملكة العربية الس��عودية زيادة في 
األج��ور تناه��ز ال���17 %، م��ا يضيف 
حوال��ى 33,6 ملي��ار دوالر إلى األجور 

الوطنية االجمالية.
وع��ن نتائج الدراس��ة، قال المدي��ر العام 
لمنطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
لدى شركة كورن فيري جوناثان هولمز: 
تكم��ن أب��رز تحديات مس��تقبل العمل في 
ندرة المواهب رغم كث��رة وازدياد أعداد 
القوى العاملة، حيث يوجد أعداد كبيرة من 
اليد العاملة، ولكن المشكلة تكمن في عدم 
توافر الع��دد الكافي م��ن العمالة المؤهلة 
التي تمتلك حالياً المهارات الازمة والتي 

هي “الخدمات المالية وخدمات األعمال” 
و“التكنولوجي��ا واإلعام واالتصاالت”، 
إضاف��ة إلى قطاع الصناع��ات التحويلية؛ 
وقدمت الدراس��ة تقديرات ح��ول التكلفة 
التي ستضطر الشركات إلى دفعها كزيادة 
على أج��ور موظفيها إضافةً إلى معدالت 

التضخم العادية.

تأثيرات على االقتصاد
تكش��ف الدراس��ة عن التأثير الكبير الذي 
يرج��ح أن تحدث��ه زي��ادة األج��ور على 
االقتصاد في كل من السعودية و اإلمارات 

العربية المتحدة:
أن  المتوق��ع  م��ن  الس��عودية،  ف��ي   ●
“التكنولوجي��ا واإلع��ام  قط��اع  يك��ون 
الصناع��ات  وقط��اع  واالتص��االت” 
التحويلية الناشئة األكثر تضرراً في مسألة 
زيادة األجور حيث يتوقع أن تصل الزيادة 
إل��ى 2.4 و2.1 مليار دوالر على التوالي 

بحلول عام 2030.
● ف��ي اإلمارات العربي��ة المتحدة، يتوقع 
أيضاً أن يكون قطاع التكنولوجيا واإلعام 
واالتص��االت األكثر تضرراً في مس��ألة 
زي��ادة األجور، م��ع زي��ادة محتملة تقدر 
ب�1.124 مليار دوالر بحلول عام 2030، 
يلي��ه قط��اع الخدم��ات المالي��ة وخدمات 
األعمال ال��ذي يواجه زي��ادة محتملة في 

األجور تصل إلى 612 مليون دوالر.
● تحتل الس����ع�ودي��ة المرتب��ة الثامن��ة 
من بي��ن 20 اقتصاداً تناولتها الدراس����ة 
ف��ي مع��دل الزي��ادة الفردي��ة اإلضافي��ة 
ألصحاب المواه�ب والمهارات العالي��ة، 
وم��ن المتوقع أن ترتفع األج��ور الفردية 
بنحو 10700 دوالر أميركي لكل موظف 
بحلول عام 2030، أي أنها أعلى بنس��بة 
األج��ور  زي����ادة  مع����دل  م��ن   % 21
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الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2017.
● ف��ي قط����اع الخدم����ات المالي����ة واألعم�ال، 
س��تكون زيادة األجور في كل من المملكة المتحدة 
وألمانيا، حيث المراكز المالية األهم على مستوى 
العال��م، األعل��ى قيم��ةً إذ تواجه بريطاني��ا زيادة 
محتمل��ة في األجور تزيد عن 27 مليار دوالر في 
هذا القطاع بحلول عام 2030، بينما تواجه ألمانيا 
ضعف هذه الزي��ادة تقريباً أي ما يعادل 44 مليار 

دوالر أميركي.
● قد تص��ل زيادة األجور في قط��اع الصناعات 
التحويلية في ألمانيا إلى أكثر من 20 مليار دوالر 

أميركي بحلول عام 2030.
● في عام 2030، سوف يبلغ معدل زيادة األجور 
)وهو المبلغ الذي قد تضطر الش��ركات إلى دفعه 
كزي��ادة إضافية عل��ى الزيادة التي س��وف ترتفع 

به��ا األجور م��ع م��رور الوقت بس��بب معدالت 
التضخ��م العادية( ف��ي المنطقة للموظ��ف الواحد 
حوال��ى 8500 دوالر في الس��نة في حين تش��ير 
التوقعات إلى أن ألمانيا س��تدفع زيادة أجور تصل 
إلى 16000 دوالر أميركي في الس��نة بحلول عام 
2030، ف��ي حين أن هولندا س��وف تدفع 10800 
دوالر، والمملك��ة المتحدة حوال��ى 8100 دوالر 

أميركي.
ويمك��ن أن تضيف أزمة المواه��ب على الصعيد 
العالمي حوال��ى 2.5 تريليون دوالر أميركي إلى 
إجمالي األجور السنوية للشركات، ما يكشف عن 
حج��م التأثير الهائل لزيادة األجور على مس��توى 

كل دولة:
● يمك��ن أن تتوقع الش��ركات األميركية واليابانية 
على حد س��واء بأنها س��وف تدفع زيادة أكبر على 

للموظ��ف الواح����د ف��ي منطق��ة أوروبا 
وال�ش��رق األوس���ط وأفريقيا.

وف��ي هذا اإلط��ار، قال المدي��ر اإلقليمي 
لش��ركة كورن فيري في الشرق األوسط 
وش��مال أفريقي��ا هاريش بهاتيا: “تش��كل 
زيادة األج��ور عقبة كبيرة س��تواجه قادة 
الش��ركات والحكوم��ات التي تس��عى إلى 
تحقي��ق النج��اح والمنافس��ة ف��ي النظ��ام 
االقتصادي الجديد في المستقبل. وبالنسبة 
للقط��اع الحكومي، يبدأ ح��ل هذه القضية 
على المدى البعيد من قطاع التعليم وكيفية 
تحضير الط��اب وتزويده��م بالمهارات 
الجديدة الازمة للتكيف مع مستقبل العمل. 
أما في القطاع الخاص، فعلى قادة األعمال 
وضع تصور واس��تراتيجيات جديدة لكل 
جوان��ب إدارة المواهب والتطوير المهني 
وبرامج المكافآت حتى يتمكنوا من ترسيخ 
مكانة ش��ركاتهم ف��ي الس��وق واالحتفاظ 
بالكف��اءات والمواهب األفض��ل مع تكبد 
أق��ل زيادة ممكنة على األجور. وفي حال 
تطبي��ق هذه االس��تراتيجية بش��كل دقيق، 
يمكن للش��ركات حماي��ة الربحية ونماذج 
األعمال من خال التحكم والسيطرة على 

تكاليف الموظفين”.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن التداعي��ات على 
االقتص��ادات المحلية ف��ي منطقتنا تعتبر 
كبي��رة ومؤث��رة، إال أّن االقتصادات في 
منطقة أوروبا والش��رق األوسط وأفريقيا 

تواجه مخاطر أكبر:
ال��دول  أكث��ر  م��ن  ألماني��ا  س��تكون   ●
المتضررة، حيث أنها س��تواجه نقصاً في 
العمال��ة يقدر بأكثر من موظف واحد لكل 
س��تة موظفين من ذوي المهارات العالية، 
األمر ال��ذي قد يؤدي إلى زي��ادة محتملة 
لألج��ور تص��ل إل��ى 167 ملي��ار دوالر 

بحلول 2030.
● عل��ى الرغم من توقعات أفضل نس��بياً 
ل��كل من المملك��ة المتحدة وفرنس��ا على 
الم��دى القري��ب، يرّج��ح أن يصل معدل 
زي��ادة األج��ور بحل��ول ع��ام 2030 في 
المملك��ة المتحدة إلى نحو 5 % من الناتج 
المحل��ي اإلجمالي لع��ام 2017، في حين 
س��يصل في فرنس��ا إلى حوالى 4 % من 

األجور مقارنة بغيرها، حيث أن الواليات 
المتحدة تواجه زيادة أجور تزيد عن 531 
مليار دوالر، في حين من المتوقع أن تدفع 
الياب��ان نحو 468 ملي��ار دوالر أميركي 

إضافية بحلول عام 2030.
● من المرجح أن تشعر األسواق الصغيرة 
ذات الق��وى العاملة المح��دودة بأكبر قدر 
م��ن الضغوط. وعلى س��بيل المثال يمكن 
أن تتوقع سنغافورة وهونغ كونغ زيادة في 
األجور بحلول عام 2030 تعادل أكثر من 
10 % م��ن إجمالي الناتج المحلي المبني 
على تقديرات صن��دوق النقد الدولي لكل 

منهما في عام 2017.
● س��تجد الصين نفس��ها في ع��ام 2030 
مضطرة لدفع زيادة إضافية على األجور 

تزيد عن 342 مليار دوالر أميركي.
● عل��ى خ��اف أي دول��ة أخ��رى ف��ي 
الدراس��ة، س��تكون الهن��د ه��ي االقتصاد 
الوحي��د ال��ذي يتوق��ع أن يتجن��ب زي��ادة 
األجور ألنها ستمتلك فائضاً من أصحاب 
المواهب والمهارات العالية في كل مرحلة 

من المراحل التي تناولتها الدراسة.
وبحس��ب الش��ريك األساس��ي في شركة 
كورن فيري في أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقي��ا، فيج��اي غان��دي، “يجب على 
الش��ركات في منطق��ة أوروبا والش��رق 
األوس��ط وأفريقي��ا أن ترك��ز عل��ى دمج 
موظفيه��ا الحاليين في الش��ركة وتطوير 
وصقل وتنمية مهاراتهم بدالً من االعتماد 
على استقدام أصحاب المواهب من خارج 
الش��ركة. كما يجب على قادة الش��ركات 
التركيز على أصح��اب المهارات العالية 
لديها وعلى اإلج��راءات التي قد تحفزهم 
وتش��جعهم على البقاء في الشركة. ونحن 
يمتلك��ون  الذي��ن  الموظفي��ن  أن  ن��درك 
فرص��اً للتطور الوظيفي ويس��تفيدون من 
القي��ادة الملهمة في الش��ركة ويش��عرون 
بأهمية عملهم، س��يرغبون غالباً في البقاء 
بش��ركاتهم، وسيكون لديهم من دون أدنى 
ش��ك فعالي��ة وإنتاجي��ة أكب��ر. وف��ي هذا 
الس��ياق، على الش��ركات تحدي��د كفاءات 
في تحقيق كل إمكانياتها”.ومواهب المس��تقبل ورعايتها ومساعدتها 

يجب على الشركات
أن تركز على دمج

موظفيها الحاليين
وتطوير وصقل

وتنمية مهاراتهم
بداًل من االعتماد
على استقدام

أصحاب المواهب من الخارج
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وأثمرت الحمالت الترويجية عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على 
صعيد الترويج لـ“موسم الخريف”، من خالل التغطيات اإلعالمية 
في القنــوات التلفزيونيــة العالمية والوســائل المرئية والمســموعة 
والمطبوعــة فــي منطقــة الخليــج العربــي وشــبكات التواصــل 
االجتماعي، فضالً عن اإلعالنات فــي المرافق العامة مثل صاالت 

السينما وغيرها.
تسويق وترويج

وأشار المدير العام للترويج السياحي في “وزارة السياحة العُمانية”، 
ســالم المعمري، إلى توقيع سلســلة من الشــراكات االســتراتيجية 
إلطالق حمالت تســويقية رقميــة، بما فيها الحملة المشــتركة على 
 ،)Musafir.com( ”مدى شــهرين مع موقع “مســافر دوت كوم
الذي يعتبر من المواقــع اإللكترونية المتخصصة بالســفر في دولة 
اإلمارات، ومــع موقع “تجــوال” )Tejwal( فــي المملكة العربية 
الســعودية. ولفت المعمري أيضاً إلى إطالق حملــة ترويجية على 
مدى 3 أشهر مع “هوليداي مي” )Holiday ME(، الموقع الرائد 
للسياحة والســفر في منطقة الشــرق األوســط والذي يقدم عروضاً 
سياحية تنافســية، مضيفاً بأّن الوزارة دخلت في شراكات دولية مع 
نخبة من الجهــات الفاعلة على الخارطة الســياحية، مثل “هوليداي 
فاكتوري” وهو موقع إلكتروني ســياحي مدعوماً بقاعدة واسعة من 
متابع ونحو 300000 مشترك نشط.المتابعيــن عبر قنوات التواصــل االجتماعي تصــل إلى 500000 

ظفار العمانية تستقطب السياح لـ“موسم الخريف”

نمو كبير
أفــاد تقريــر حديــث صــادر عــن “المركــز الوطنــي لإلحصاء 
والمعلومــات” )NCSI( بأّن أعداد الســياح الوافديــن إلى محافظة 
ظفار في ســلطنة عمان قد وصــل إلى 52017 ســائح فــي الفترة 
الممتدة بين 21 حزيران/يونيو وحتــى 3 تموز/يوليو 2018، بنمو 

قدره 35.4 % مقارنةً بـ38404 سائح في الفترة ذاتها من 2017.
وكشــفت وزارة الســياحة العُمانية عن توافد أعداد كبيرة من السياح 
خالل “موســم الخريف”، الذي يُقام ســنوياً في الفترة بين حزيران/ 
يونيو وأيلول/ســبتمبر، إذ يعتبــر “مهرجان صاللة الســياحي” أحد 
أبرز المالمح المميزة لهذا الموســم الذي يتميز بجــدول أعمال حافل 
بالعروض الفنية والتراثية واألســواق الشــعبية، إلى جانب عروض 
الطهي التي تقدم للسياح فرصة تذوق أشهى األطباق العُمانية التقليدية.

وفي اطار التعاون والتنســيق مع كل الجهــات الحكومية والخاصة 
ولضمان توفير تجربة ســياحية اســثنائية بكافــة المقاييس، أعلنت 
“وزارة الســياحة العُمانية” عــن اتخاذها كل اإلجــراءات الالزمة 

لتلبية احتياجات السياح القادمين إلى السلطنة وتطلعاتهم.
حمالت توعية

أطلقــت الــوزارة العمانية حمــالت واســعة لتعزيــز الوعي حول 
“موسم الخريف” الذي يعتبر أحد أبرز المواسم السياحية في ظفار، 
بالنظر إلى ما يحمله من ســمات متفردة أبرزها المناخ المعتدل في 
الوقت الذي تشــهد فيه منطقة الخليج ارتفاعاً فــي درجات الحرارة. 

الخليجيين  للسياح  التحديد، كوجهة سياحية مفضلة  ومدينة صاللة على وجه  الُعمانية،  تبرز محافظة ظفار 
والدوليين خالل موسم الخريف، بالنظر إلى ما تتمتع به من مناخ معتدل يضفي سمات جمالية على الطبيعة الخالبة.
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“جويل” سفيرة لـ“إفيان”
أعلنــت “إفيـــان”، 
الرائدة على مستوى 
العالم في تعبئة المياه 
المعدنيــة الطبيعية، 
خـبـيــــرة  تعـيـيــن 
التجميـــل المقيمـــة 
فــي دبـــي جويـــل 

ماردينيان، سفيرة لعالمتها التجارية في منطقة الشـرق األوسـط.
جويل، هي خبيرة تجميل، حائزة على العديد من الجوائز، كما أنها 
مقدمة برامج تلفزيونية ومؤِسّسة سلسلة صالونات تجميل وعيادات 

تجميلية في المنطقة.

شهادة لفندق ميلينيوم المطار-دبي
فاز فندق 
ميلينيــوم 
لمطــار  ا
بـــــــي  د
وثالثــــة 
مـــــــــن 
مطاعمـه 

هي مطعم دافنشي، ومطعم كاكتوس جاكس، وحانة بيجلز، بجائزة 
التميز من موقع ترب أدفايزر TripAdvisor لعام 2018، وذلك 
بناًء على التقييمات اإليجابية االســتثنائية التي حصل عليها الفندق 

ومطاعمه.

افتتاح Le Spa في فندق جورج الخامس
اْفتَتِح فندق فور 
سيزونز جورج 
 ، مـــــــس لخا ا
 Le بــاريــــس
Spa الجـديـــد، 

وهو مالذ حقيقي يقدّم عنايات قيد الطلب وفق االحتياجات الشخصيّة 
 Spa لتوفير نتائج فوريّة في قلب المدينة الصاخب. وتبلغ مســاحة
الجديــد 720، وهــو يتضّمــن حوض ســباحة مزيّــن بالموزاييك، 
وحوض استعادة حيوية دافئ بحرارة 34 درجة مئوية مع مضخات 
تدليــك مائــي، ومركز حديث جداً لممارســة الرياضة، مع صالون 

تزيين للشعر. باإلضافة إلى خمس مقصورات للعناية الفرديّة.

من أبوظبي إلى بحر أندامان
ســــفينة  تعـود 
“ســــيليبريتي 
كونســتيليشن” 
الفاخرة التابعـة 
ألســــــطــول 
ســـيليـبـريتــي 
كـــروزس إلى 

اإلمارات العربية المتحدة لتفتتح موســماً جديــداً زاخراً بالرحالت 
البحرية المشــّوقة التي يستكشــف خاللها الــرّكاب الخليج العربي 
ووجهــات أبعــد. تنطلق الرحــالت البحرية من أبوظبــي إلى بحر 

أندامان في جنوب شرق آسيا.

أول مقهى لـ“باريستاس كورنر”
لعشــاق القهوة 
حـديـثـــاً  تــــم 
افتتــاح مقهــى 
“باريســـتـاس 
 ” نــــر ر كو
في  دبــي  فــي 
كانــال  فنــدق 

ســــنترال الخليــج التجاري من قبل رائدي األعمــال اإلماراتيين، 
عبد هللا العبد هللا ومحمد حســن الشامسي. ويقدم مقهى “باريستاس 
كورنر” تشــكيلة واسعة من مشــروبات القهوة بنكهات وخلطات 

منعشة وفريدة.

مشروع لتربية التماسيح في ايران
كشفت وكالة “إرنا” 
عن انطالق أشــغال 
مشــروع ضخــم في 
مخصــص  إيــران، 
لتربية التماســيح في 
منطقة جابهار الحرة 
سيســتان  بمحافظــة 

وبلوجســتان جنوب شــرق البالد. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة 
إلنشاء مزرعة متعددة األغراض لتربية التماسيح وحديقة حيوانات 
علــى مســاحة 5 هكتارات. ومــن المتوقع أن يكون هذا المشــروع 

جاهزا بعد 3 سنوات، ومن المقرر أن ينتج ألف تمساح سنوياً.
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عرض مذهل من فندق ويستن للصغار
فندق ويستن  أطلق 
الحبتـور ســــيـتـي 
مميــــزاً  عـرضــاً 
طــوال  يســــتمـر 
للعائالت  الصيــف 
تــرغـــــب  التـــي 
بتناول  باالسـتمتاع 
أشهى الوجبات مع 

جميع أفرادها.
ويمنــح العرض الصغار الذين تبلغ أعمارهم 15 ســنة وما دون، 

إمكانية تناول وجباتهم مجاناً في مطعم سيزونال تيستس.

تشكيلة “العودة إلى المدارس”
عالمــة  كشــفــت 
بــارن  “بوتـــري 
 ” ل طــفــــــــا لأل
فــي قـطـــر عـــن 
تشـــكيلتها الجديدة 
المخصصة لموسم 
“العـــــودة إلــــى 

المدارس” بتصاميم مبتكرة لكافة االكسسوارات التي ال غنى عنها، 
مثل حقائب الظهر، وحافظات الطعام، ومطرات المياه المخصصة 
للصغــار. وكما تشــمل التشــكيلة الجديدة على مجموعــة “ديزني 

فروزين” الشهيرة.

أرقى األطعمة في “كاريس بودروم”
منتجع  أعلــن 
وسبا “كاريس 
بـــــودروم” 
الواقــع علــى 
شــــــواطــئ 
ا  يفييـــــر لر ا
التركيــة عــن 
تقديـم تشــكيلة 

واســعة من المأكوالت الشــهية التي تشمل أطباقاً أصيلة من منطقة 
جنوب بحر إيجة والبحر األبيض المتوسط، وتمتد لتصل إلى أنواع 

السوشي الطازجة وأشهر المأكوالت من بلدان الشرق األقصى.

حفل زفاف أحالمك في “ميلينيوم”
احتفــل بليلة 
العمــر هــذا 
لـصـيــــف  ا
فــي قـاعـــة 
احتفــــاالت 
القـرهـــــود 
فــي فـنـــدق 

ميلينيــوم المطار دبي، ســواء أكنت تســعى إلى إقامــة حفل زفاف 
أسطوري أو حفل شاعري وسط أجواء ساحرة، حيث يمكن أن تلبي 
قاعة احتفاالت القرهود كافة احتياجاتك بشــكل يعكس شــخصيتك 

وذوقك الفريدين.

أجواء مثالية للعافية والعالجات النقية
ســــــبـا  يقـدّم 
سامانا للرجال 
والســــيـدات 
حــــد  عـلـــى 
ســواء معياراً 
للعافية،  جديداً 
حيـث تأتـــــي 

العالجات النقية في صدارة األولويات، حيث يصب المنتجع تركيزه 
علــى عالجــات العافيــة العضويــة، باإلضافة لعالجــات التجميل 
والعناية بالجسم “النقية” بمياه فيتا جويل، مع باقة خيارات مصممة 

لتعزيز الصحة.

“بامبر مي” من نادي شويكي للسبا
شــويكي  نــادي  أطلــق 
البدنية في  للسبا واللياقة 
منتجــع أتالنتــس النخلة 
فــي دبــي باقــة “بامبر 
مــي” الجديــدة للمقيمين 
فــي دولــــة اإلمــارات 
لقضـــاء يـــوم مـلــــيء 
واالســترخاء  بالرفاهية 
فــي المنتجــع. وتتضمن 
تدليكاً  الجديــدة،  الباقــة 

ودخول مجاني للشــاطئ والمســبح إضافة لوجبة غداء. 
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ساعة مانيرو بيرفيريال
صنعــت “كارل أف بوشــرر” 
ســاعة “مانيــرو بيرفيريــال”، 

التي تعكس األناقة والفخامة.
ومع هذه الساعة، يكون قد انضّم 
إصــداٌر جديــدٌ إلــى مجموعــة 
الســاعات المصدّقــة مــن قبــل 

المعهد السويسري الرسمي.
يشــار إلــى ان الســاعة الجديدة 
تتميّــز بعلبتهــا المصنوعــة من 
الذهب الوردي والستانلس ستيل 

بحجم 43 ملم.

ألترامان تنفذ بسرعة خارقة!
القــت ســاعة أوميغــا 
ذات  ماســتر  ســبيدي 
اإلصدار المحدود بقطر 
42 ملــم “ألترامــان” 
نجاحاً كبيراً بين محبي 
الســاعات مــن حــول 

العالم.
الجمهــــور  وتهافـــت 
لشراء السـاعة محدودة 

اإلصــدار في غضون ســاعة و53 دقيقــة و17 ثانية. وهي تعد من 
أشهر االبتكارات ضمن نوع كاجو للساعات العمالقة.

ساعة من البرونز والسيراميك
 HyperChrome تجمع ساعة
 Chronograph Automatic
مــن Rado بشــكل ذكــي بين 
والعصرية  القديمــة  العناصــر 
منهــا، ولقــد أصبحــت متوفرة 
اآلن بتركيبــة متباينــة أنيقة من 
لالستخدام  المناسبتين  الخامتين 
فــي صناعة الســاعات البرونز 
والسيراميك فائق التقنية. وتأتي 
هذه الســاعة الحصرية بإصدار 

محدود من 999 قطعة.

دبي: تصوير شخص من دون إذنه جريمة
دبــي  شــرطة  نبهــت 
المواطنيــن والمقيمين 
والــــــزوار، عــــــدم 
تصويــر أي شــخـص 
من دون إذنه، ونشـــر 
صوره علــى المواقـع 
اإللكترونيــة، ألن ذلك 
يعتبــر بمثابــة جريمة 
قد تصــل عقوبتها الى 

الســجن لمدة 6 أشــهر وغرامة تتراوح بين 150 ألف و500 ألف 
درهم )41 ألف و136 ألف دوالر(.

هدى قطان على قائمة فوربس
خبيرة  احتلــت 
التجميل ورائدة 
ل  عـمــــا أل ا
األميركية هدى 
قـطــان، والتي 
انطلقــــت إلـى 
الشـــهـرة مــن 

دبــي، المركز الــ37 على قائمة مجلة فوربــس ألغنى 100 امرأة 
عصامية في الواليات المتحدة لعام 2018.

يذكــر أن قطــان ولدت في الواليــات المتحدة من أصــول عراقية، 
وانتقلت إلى دبي في عام 2008 للعمل واالستقرار فيها.

“كرونوفايتر سوبراليت كربون”
تقـــدم عالمـــة 
غراهــــام التي 
يســري عشــق 
لســـــيـارات  ا
فــي عروقهــا، 
ســاعات تمزج 
تكنولوجـيــــــا 
الكربون فائقــة 

الخفة باألشكال الخالبة. حيث تعد ساعات “كرونوفايتر سوبراليت 
كربون” أحدث ســاعات غراهام التي تبرز تراث صانع الســاعات 

الفاخرة الهائل في عالم سباقات السيارات عالية التحمل.
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التحدث إلى المزارعين بلغتهم، وش��رح عملية تفقد المحاصيل بالتفصيل، 
وفحص وجود دودة الحش��د الخريفي��ة، واإلبالغ عن مس��تويات اإلصابة 

ومنحهم النصائح واإلرشادات حول طريقة مكافحة الحشرات.

وس��يتحدث تطبي��ق Nuru باللغ��ة الس��واحيلية والفرنس��ية وت��وي )لغة 
إفريقية(، وسوف يتعلم لغات جديدة مع مرور الوقت.

إرسال البيانات
 وتقول الفاو: إن Nuru سيرتبط بتطبيق “الهاتف المحمول الخاص بنظام 
الرصد واإلنذار المبكر المتعلق بدودة الحشد الخريفية”، الذي أطلقته الفاو 
في وقت س��ابق، حيث يقوم بدوره بجمع بيانات حول طريقة انتش��ار اآلفة 

ومكان انتشارها وما هي االجراءات التي تقلل من ضررها.

وبمجرد أن يتصل هاتف المزارع باإلنترنت، س��يتم إرسال جميع البيانات 
من نظام الرصد واإلن��ذار المبكر، الذي يت��م فيه التحقق م��ن البيانات من 
قبل مراكز االتصال الوطنية المعنية بدودة الحشد، إلى منصة عالمية على 

االنترنت.

وستحلل المنصة البيانات من مختلف أنحاء إفريقيا لتوفر نظرة عامة على 
والتدابير التي كانت أكثر فعالية في الحد من تأثيرها.الوضع في الوقت الحقيقي مع خرائط تحدد مناطق اإلصابة بدودة الحش��د 

تطبيق من “الفاو” لمحاربة دودة الحشد الخريفية

دودة الحشد
دودة الحشد الخريفية هي حشرة موطنها األصلي المناطق 
المدارية وش��به المدارية من األميركيتين، وظهرت للمرة 
األولى في قارة إفريقيا عام 2016، ثم انتش��رت بس��رعة 
في جمي��ع بل��دان إفريقيا جن��وب الصحراء ف��ي 2017، 
وأصابت ماليي��ن الهكتارات م��ن الذرة، وه��ددت األمن 

الغذائي ألكثر من 300 مليون شخص.

Nuru عمل تطبيق
العديد من المزارعين في إفريقيا يش��اهدون دودة الحش��د 
الخريفية للمرة األولى على الرغم من أنهم قد سمعوا عنها 
كثيراً، ولهذا فهم في الغالب ال يتمكنون من التعرف عليها 

أو أنهم غير واثقين من نوع اآلفة التي تواجههم.

وبفضل التطبيق الجديد، يمك��ن للمزارعين حمل هواتفهم 
بالقرب من النبتة المصاب��ة باآلفة حتى يتمكن التطبيق من 
التأكيد مباش��رة فيما إذا كانت النبتة مصابة بدودة الحش��د 

الخريفية أم ال.

ويس��تخدم Nuru أح��دث التقنيات ف��ي مجال تعل��م اآللة 
والذكاء االصطناعي، ويعمل في أي جه��از هاتف يحمل 
نظام أندرويد. ولفت أس��تاذ علم الحش��رات وعلم األحياء 
في جامعة والية بنس��لفانيا الذي ترأس تطوير التطبيق مع 
الفاو، ديفيد هيوز، إلى أن من المزايا المهمة الموجودة في 
التطبيق الجديد هو قدرته عل��ى العمل دون انترنت ليكون 
بإم��كان المزارعين اس��تخدامه متى أرادوا ذل��ك. ويمكن 
اعتبار تطبيق Nuru بأنه مس��ؤول اإلرشاد المتوفر دائماً 

لمساعدة المزارعين في حقولهم.

مزايا جديدة في المستقبل
تعمل الفاو مع جامعة والية بنس��لفانيا عل��ى تطوير مزايا 
جديدة في تطبيق Nuru ليصبح أكثر قوة في مكافحة دودة 

الحشد الخريفية خالل األشهر القادمة.

وإضافة إلى اللغة اإلنكليزية، س��يكون التطبيق قادراً على 

في أحدث الطرق المبتكرة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، تم تطوير تطبيق جديد يحمل اسم Nuru يساعد 
المزارعين في إفريقيا على التعرف على الدودة الخريفية، والتي تغزو المحاصيل في إفريقيا جنوب الصحراء، 
لكي يتمكنوا من اتخاذ إجراءات مباشرة للقضاء عليها ووقف انتشارها. وجاء هذا التطبيق كثمرة تعاون 

بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) وجامعة والية بنسلفانيا األميركية.
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45 مليون وظيف��ة ويدر دخالً للعمالة بقيمة 580 
ملي��ار دوالر أميركي كل عام، من دون األخذ في 
االعتب��ار ما يقدمه القطاع غير الرس��مي، والذي 

يُعتقد أنه قطاع كبير جداً.

الحد من تأثيرات تغيّر المناخ
ووف��ق التقري��ر، فإن إزال��ة الغابات تُعد الس��بب 
الرئيس��ي الثان��ي لتغيّر المناخ بعد ح��رق الوقود 
األحف��وري، وتمثّ��ل حوال��ى 20 % من مجموع 
انبعاثات الغازات الدفيئة، أي أكثر من االنبعاثات 

الناجمة عن قطاع النقل العالمي بكامله.

وقد أدرجت البلدان التي تملك أكبر غطاء حرجي، 
إجراءات للحد من تأثيرات تغيّر المناخ من خالل 
التحري��ج، والح��د من إزالة الغاب��ات وتدهورها، 
وتعزيز مخزون الكربون في الغابات، والحراجة 

المختلطة بالزراعة.

السياحة 
يمك��ن للس��ياحة القائم��ة عل��ى الغاب��ات أن تقدم 

غابات الكوكب كنزٌ من الثروات مهدد باإلندثار

تتقلص مساحات الغابات على هذا الكوكب يومًا بعد يوم، وتفقد معها الشعوب عشرات الفوائد التي لم 
تكن في الحسبان، كالغذاء والمياه والثروات والتنوع البيولوجي وغيرها الكثير والكثير.

وفي هذا الس��ياق، يحص��ي تقرير “حالة 
الغاب��ات في العال��م 2018” الصادر عن 
منظم��ة الزراعة واألغذي��ة التابعة لألمم 
المتح��دة )فاو(  مجموعة من المزايا التي 
تمنحه��ا الغاب��ات للكوكب وس��كانه على 
حد س��واء، ومدى أهمية الغابات في دعم 
أهداف ج��دول أعمال التنمية المس��تدامة 

.2030

توفير الغذاء
ال تقتص��ر أهمي��ة الغاب��ات عل��ى توفير 
الخش��ب فق��ط، إذ يعتم��د واح��د من كل 
خمسة أشخاص في العالم على المنتجات 
الحرجي��ة غي��ر الخش��بية لتوفي��ر الغذاء 

والدخل.

وتش��ير الدراس��ات إل��ى أن ع��دداً كبيراً 
م��ن األس��ر ف��ي المناط��ق االس��توائية 
يجمع��ون األغذية الحرجية الس��تهالكهم 
الش��خصي، إذ توفر لهم في العادة أغذية 
أكثر م��ن إنتاجهم ف��ي الزراعة أو تربية 
الماش��ية. وحتى في أوروبا، يجمع واحدٌ 
من كل أربعة أش��خاص الطعام مباش��رة 
م��ن الغابات، من بينه��ا الفاكهة والتوت، 

ويشتريها 90 % من الناس.

الدخل
من جهة أخرى، يقوم حوالى ثلث صغار 
المزارعين في إفريقيا بزراعة األش��جار 
ف��ي أراضيه��م، ويحصلون م��ن خاللها 

على قرابة سدس دخلهم اإلجمالي.

وعل��ى الصعيد العالم��ي، تبلغ اإليرادات 
من المنتجات الحرجية غير الخش��بية 88 

مليار دوالر تقريباً.

ويق��در أن قطاع الغاب��ات يوفر أكثر من 

مس��اهمة متزاي��دة ف��ي النات��ج المحل��ي 
أن  إل��ى  الخب��راء  ويش��ير  اإلجمال��ي، 
السياحة القائمة على الطبيعة تمثّل حوالى 
20 % من الس��وق العالمية، وإلى أن هذا 
القطاع ينمو بوتيرة أس��رع بثالثة مرات 

من القطاع السياحي برمته.

مصدر للمياه
المس��تدامة  اإلدارة  أن  التقري��ر  ويؤك��د 
للغاب��ات ه��ي ض��رورة حتمي��ة لتلبي��ة 

احتياجات العالم من المياه.

وتوف��ر العدي��د م��ن المدن الكب��رى مثل 
فيين��ا وطوكي��و وجوهانس��برغ وبوغوتا 
كميات كبيرة من مياه الشرب من الغابات 

المحمية.

وبحس��ب ش��عبة الغاب��ات ف��ي الواليات 
المتح��دة األميركية، يعتم��د 180 مليون 
شخص فيها على الغابات للحصول على 

مياه الشرب.

مصدر للطاقة
يمث��ل حط��ب الوق��ود م��ا يع��ادل جميع 
إم��دادات الطاق��ة المتج��ددة ف��ي العالم، 
كالطاقة الشمس��ية والطاق��ة الكهرومائية 
وطاقة الرياح مجتمعة، وأكثر من نصف 
احتياجات إمدادات الطاقة األولية الوطنية 
في 29 بلداً، معظمه��ا في إفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى.

وتحت��وي تل�ك الغاب�ات عل��ى ما يع��ادل 
142 ملي��ار ط��ن م��ن النف����ط، أي م��ا 
يعادل 10 أضعاف االس����تهالك السنوي 
العالم��ي للطاق�ة األولي���ة، وه��ذا يؤك��د 
مستدام.قيمته��ا وضرورة اس��تخدامها في ش��كل 
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رجال ... ال يستجيبون لعالج البروستات
وجدت دراس��ة 
أجِريت  جدي��دة 
الوالي��ات  ف��ي 
ة  ل�م�تح������د ا
األمي��رك�ي�����ة 
ش��������ذوذاً  أن 
ل��دى  وراثي����اً 
بع�ض الرج��ال 
المصاب��ي������ن 

لعقاقي��ر  اس��تجاباتهم  عل��ى  يؤث��ر  ق��د  البروس��تات  بس��رطان 
“أبيراتي��رون”، حي��ث يُنتِج هذا العقار مس��تويات عالية من منتج 
ثانوي ش��بيه بالتستوس��تيرون عندم��ا يتناوله الرج��ال المصابون 

بحاالت متقدمة من المرض ولديهم تغيّر وراثي معيّن.
وكان الباحث الرئيس في الدراسة، الدكتور نعمة شريفي، اكتشف 
س��ابقاً أن الرجال المصابين بسرطان البروستات العدواني والذين 
لديهم تغيّر معيّن ف��ي الموّرثة HSD3B1 يحققون نتائج عالجية 
أدن��ى بكثير من النتائج التي يحققها المرضى الذين ليس لديهم ذلك 

التغيّر الوراثي.

ناسا تنشر تسجيالت صوتية ألبولو 11

أصدرت وكالة الفضاء “ناسا” التسجيالت الصوتية الكاملة لمهمة 
“أبولو 11”، التي تبلغ مدتها 19 ألف ساعة، وذلك بعد مرور 49 
س��نة على هبوط اثنين من البش��ر على سطح القمر وإعادتهما إلى 

األرض بأمان.
وركَّ��ز معظ��م س��كان العالم عل��ى المحادثة األول��ى بين األرض 
والقم��ر فقط، الت��ي دارت في 20 تموز/يوليو س��نة 1969، أثناء 
هبوط نيل أرمس��ترونغ وبز ألدرن على مركبة “النس��ر”. لكن تم 
تس��جيل كل المحادثات ف��ي تلك المهمة، وقد تم رفع التس��جيالت 

الصوتية على اإلنترنت.

شريط للكشف المبكر عن األمراض
ط��������ّور 
ء  عل�م�����ا
في جامع�ة 
س��تانفورد 
ألميركية  ا
ابتك�����اراً 
 ، اً ي����د جد
هو عب�ارة 
عن شريط 
ص�����ق  ال

مطاط��ي مق��اوم للمياه، يوضع عل��ى الجلد، ويس��حب العرق من 
الجس��م، ويقيس مقدار هرمون الكورتيزول الذي ينتجه الجسم في 
ثوان، ويفيد في الكش��ف المبكر عن األمراض والتعرض لإلجهاد 

النفسي والجسدي.
وقال معد الدراس��ة العالم في مختبرات “ساليبو”، أونور بارالك: 
“نحن مهتمون بش��كل خاص باستش��عار التعرق في الجس��م، ألنه 
يوفر رصداً مس��تمراً لعديد من المؤشرات الحيوية الفيزيولوجية، 

ويكشف مبكراً عن أمراض مختلفة”.

خطر حقيقي لمعجون األسنان

أعلن علماء من جامعة تكساس األميركية أن ثاني أكسيد التيتانيوم 
E171 الموجود في معاجين األس��نان، يمكن أن يس��بب اإلصابة 

بالنوع الثاني من مرض السكري.
وأجرى العلماء دراسة بمشاركة 11 متطوعاً، أخذت منهم عينات 
من نس��يج البنكرياس، حيث اكتش��ف ثاني أكس��يد التيتانيوم في 8 
منه��ا أصحابها يعانون من الس��كري من النوع الثاني، أما المتبقية 

فكانت خالية من هذه المادة وأصحابها أصحاء.
واس��تنتج العلم��اء، أن ثاني أكس��يد التيتانيوم قد يك��ون من المواد 

المسببة لمرض السكري من النوع الثاني.
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اإلنترنت في كل مكان أصبح مفهوم التس��وق عبر 
اإلنترن��ت أكثر تداوالً بين المس��تهلكين لما يحمله 
من ممي��زات، فعلى جميع الش��ركات اإلتجاه إلى 
التس��ويق الرقمي وش��بكة اإلنترنت م��ا يزيد من 

مبيعاتها ونجاحها.
بعض الشركات يقوم بتسويق منتجاته عبر الشبكة 
العنكبوتية عن طريق عروض خاصة لمن يشتري 
منتج��اً معيناً عبر موقعه��ا اإللكتروني مع ذكر أن 
ه��ذا الع��رض غير متوفر ف��ي المتجر الرئيس��ي 
عل��ى أرض الواقع، ما يزيد من مبيعات الش��ركة 
بتكلف��ة قليلة ووقت قصير إلى جانب التس��ويق لها 
ولما تقدمه من منتجات. فأنت متاح لمدة 24 ساعة 
على م��دار اليوم مع منتجك وش��ركتك، وذلك يتم 
عبر التسويق الرقمي على شبكة اإلنترنت ما يجعل 
المس��تهلك أقرب إليك في أي وقت، وبالتالي تزيد 

المبيعات ويزيد عدد الجمهور المستهدف.
تسعى البنوك لكسب ثقة الجمهور فكيف يخدمها 

التسويق الرقمي؟
التس��ويق الرقمي ينعكس ايجاباً عل��ى أداء البنوك 

التسويق االلكتروني يطلق خطواته في سورية
باتت شبكة االنترنت بيئة متكاملة لقطاع األعمال بكل مكوناته الدقيقة وتفاصيلها، ومنها التسويق الرقمي 
وبالرغم من  والمؤسسات.  للشركات واألشخاص  ليقدم خدماته  المتقدمة  الدول  في  أخذ حيزاً كبيراً  الذي 
انتشار خدمة االنترنت بقوة في سورية إال أن قطاع التسويق االلكتروني ال يزال في طور بناء الثقة مع الشركات 

والمستهلكين.
عن هذا الملف تحدثت المديرة العامة  لشركة DMarketing lines لخدمات التسويق الرقمي، غزل برجود، إلى مجلة 

البنك والمستثمر.

ما هو التسويق  الرقمي وما أهم التقنيات 
المستخدمة فيه؟

يشتمل مصطلح التسويق الرقمي على كل 
الخطوات التسويقية التي تقوم بها الشركات 
عل��ى ش��بكة اإلنترنت، حيث تس��تفيد من 
القنوات الرقمية، مثل “غوغل” ووس��ائل 
التواص��ل االجتماعي والبريد اإللكتروني 
والمواقع اإللكترونية، وذلك للتواصل مع 
العمالء الحاليي��ن والمحتملين، والترويج 
لبضائعها وخدماتها بشكل جذاب يصل إلى 

أكبر عدد ممكن من العمالء حول العالم.
وكان مفه��وم التس��ويق وال يزال يتمحور 
ح��ول التواص��ل مع الن��اس ف��ي المكان 
والزمان المناسبين، وفي هذا السياق يوفر 
التس��ويق الرقم��ي العديد م��ن المنصات 
المفي��دة لتك��ون صلة وصل مباش��رة بين 

المستهلك والشركة المنتجة.
ومن أفض��ل التقني��ات التي تس��تخدم في 
التسويق الرقمي، تحس��ين ترتيب الموقع 
االلكتروني الخاص بالش��ركة عن طريق 
محركات البحث )SEO(، تسويق وسائل 
التواصل االجتماعي، تس��ويق المحتوى، 
تس��ويق البري��د االلكترون��ي، وتس��ويق 

الهاتف الخليوي.
كيف ينعكس التس���ويق االلكتروني على  

مبيعات الشركات؟
التس��ويق الرقم��ي يجع��ل التواص��ل بين 
الشركة والمس��تهلكين أمراً سهالً ويسيراً 
والعك��س صحي��ح، وبذلك يصب��ح تحديد 
أم��راً  للش��ركة  المس��تهدف  الجمه��ور 
ميس��وراً، إضاف��ة للوصول إل��ى عيوب 
المنت��ج أو الس��لعة ومعالجته��ا س��ريعاً. 
ومع االنتش��ار الهائل لألجهزة الذكية من 
هواتف وحواسيب محمولة وانتشار شبكة 

خصوص��اً مع ب��روز مواضي��ع التحول 
الرقم��ي واالقتص��اد الس��لوكي ف��ي هذا 
القطاع، ما يضمن التواصل المباش��ر مع 
العم��الء. وتعزيز العالقة التجارية للبنوك 
أهم أهداف التس��ويق االلكتروني في هذه 
المرحل��ة حيث س��اهم التس��ويق الرقمي 
بش��كل كبير في نجاح وتطوير مستويات 
االداء المصرفي ورفع مس��توى تنافس��ية 
البن��وك االمر ال��ذي انعك��س ايجاباً على 
مناخ الثقة والتفاعلي��ة في عالقات البنوك 
مع عمالئها في حجم التعامالت المصرفية 
الرقمي��ة والدف��ع االلكتروني، فبواس��طة 
التس��ويق الرقمي لم يع��د االنطباع االول 
للمس��تهلك يس��تغرق أكث��ر من ث��وان ما 
دفع البن��وك  لالبتكار واالرتقاء بوس��ائل 
االتص��ال والتس��ويق للوص��ول الى عدد 
اكبر من االشخاص وتوسيع نطاق الثقافة 

المستهدفة.
من خالل تجربتكم في الس���وق، ما مدى 
تقبل الش���ركات الس���ورية اليوم لمفهوم 

التسويق الرقمي؟
ف��ي البداية واجهنا بع��ض الصعوبات في 
ادخال هذا المفهوم إلى االس��واق السورية 
كون��ه مجال جديد محلي��ا ومجهول الفائده 
من قبل الشركات. وهناك بعض الشركات 
يعتبر ان التس��ويق هو خدمة كمالية على 
عك��س الش��ركات االجنبي��ة الت��ي تعتبر 

التسويق أساس وجود أي شركة.
الوض��ع حالياً اختلف قليالً بس��بب نجاحنا 
في نش��ر ه��ذه الثقاف��ه للش��ركات الرائدة 
في س��ورية، وهي ش��ركات منفتحة على 
ه��ذا العل��م ومدرك��ة تماماً م��دى أهميته 
والتكنولوجيا.وتس��عى لتواكب جمي��ع أش��كال التطور 

غزل برجود
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من 21 ألفاً من العملة “إيثر” Ether، التي تستخدم قواعـد بيانــات 
“بلوك تشـــين” متولدة من منصة “إيثيريـوم” Ethereum، أو ما 
يعادل أكثر مــن 10 ماليين دوالر بســعر الصــرف الحالي، وذلك 

باستخدام طرق االحتيال المذكورة.

نصيحة من ذهب
وتقدم “كاسبرســكي الب” نصائح للمســتخدمين لحماية عمالتهم 

الرقمية وهي:
• ال يقدم شــيء بالمجان، لذا من الضروري التعامل مع العروض 

المغرية بنوع من الريبة. 
• التحقق من المصادر الرســمية للحصول علــى معلومات تتعلق 
بالتوزيعات المجانية للعمالت الرقمية. مثالً، إذا وصلت المستخدم 
 Binance معلومــات حول توزيعــات تتــّم بالنيابة عن منظومــة
القائمة على “بلوك تشــين”، فعليه أن يذهب إلى المصدر الرسمي 

للتأكد.
• التحقّــــق إذا مـــا كانـــت هنـــاك أطـــراف خارجيــــة أخــرى 
مرتبطــة بالمعامــالت التي تمـــــّس المحفظــة اإللكترونيــة التي 
ينوي المســـتخدم تحويــل مدخراتــه إليها. وتكمــن إحدى الطـرق 
 etherscan.io في اســتخدام متصفحــات “البلوك تشــين” مثــل
أو blockchain.info، والتــي تســمح للمســتخدمين بمشــاهدة 
المعلومــات التفصيليــة بشــأن أي معامــالت بالعمــالت الرقمية 

ومعرفة ما إذا كانت محفظة ما آمنة أم خطرة.
• التحقــق من العناويــن والبيانات في شــريط عناويــن المتصفح. 
blackchaen. ال ،blockchain.info ،ًفيجب أن يكون، مثــال.info

مجرمو اإلنترنت جنوا الماليين من العمالت الرقمية

االستثمارات في االكتتابات
ووفقاً لكاسبرســكي الب، لجــأ مجرمو اإلنترنت مــن أجل تحقيق 
أهدافهــم الخبيثة، إلى تقنيــات التصيّد التقليدية، لكن هــذه التقنيات 

أصبحت تتجاوز السيناريوهات المعروفة والمألوفة.
وتمكــن المجرمــون بفضلها مــن االســتفادة من مالكــي العمالت 
الرقمية الخبراء والمبتدئين، من خالل اســتلهام االســتثمارات في 
االكتتابات األولية في هذه العمــالت والتوزيعات المجانية التي تتّم 

فيها.
ويعد المســتثمرون في االكتتابات األولية للعمــالت الرقمية، ممن 
لة  يسعون إلى استثمار أموالهم في الشــركات الناشئة، أهدافاً مفضَّ

لمجرمي اإلنترنت.
ويقــول خبــراء كاسبرســكي الب إن المجرمين يقومــون في هذا 
الصــدد بإنشــاء صفحــات ويــب مزيّفــة تحاكــي مواقع رســمية 
لمشــاريع االكتتابــات تلــك، أو من خــالل محاولة الوصــول إلى 
عناوين االتصال الخاصة بالمستثمرين ليرسلوا إليهم رسائل بريد 
إلكتروني تصيديّة تحتــوي على أرقام محافــظ إلكترونية لتضليل 

المستثمرين وجعلهم يرسلون رصيد عمالتهم الرقمية إليها.
وتســتغّل أكثر الهجمات نجاحاً في هذا المجال مشــاريع اكتتابات 
معروفة، فقد اســتطاع المجرمون، على ســبيل المثال، من خالل 
استغاللهم اكتتاب Switcheo ICO الشهير عبر استخدام مقترح 
للتوزيع المجاني للعملة الرقمية، سرقة ما تزيد قيمته على 25 ألف 
دوالر من العملة، وذلك بعد نشــر الرابط عبر حساب مزيّف على 

“تويتر”.

أعطني القليل وخذ الكثير
أحد ســبل االحتيال الجديــدة جاء عبــر مطالبة الضحايا بإرســال 
مقادير صغيرة مــن العمالت الرقميــة، مقابل حصولهم مســتقبالً 
على دفعــات بالعملة نفســها أكبــر بكثير ممــا قامــوا بدفعه. حتى 
أن المجرميــن اســتغلوا حســابات تواصل اجتماعي لشــخصيات 
معروفة، مثل رجل األعمال إلون مســك، ومؤسس تطبيق تلغرام 
الروســي بافل دوروف. وبإنشــائهم حســابات مزيفة والــرد منها 
على تغريدات لحسابات شــخصيات معروفة، استطاع المجرمون 
اإليقاع بمســتخدمي تويتر بمجــرد نقرهم على الــردود اآلتية من 

الحسابات المزيفة.

حصيلة المجرمين
وتظهر التقديرات أن المجرمين خالل 2017 نجحوا في كسب أكثر 

ما كان لمجرمي اإلنترنت أن يَدعوا ظاهرة العمالت الرقمية، وجمهورها النامي، تمّر مرور الكرام، فطوروا نسخًا 
جديدة من أساليب االحتيال اإللكتروني مستغلين في ذلك الشعبية الزائدة لتلك العمالت.
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ميزة جديدة من “إنستغرام”

يدخل “إنس��تغرام” رس��مياً في مجال مقاطع الفيدي��و الطويلة من 
خ��ال خاصي��ة الفيدي��و الجدي��دة “آي جي ت��ي في”، ال��ذي يقدم 
مقاط��ع فيديو تصل مدتها إلى س��تين دقيق��ة، ويجعل ذلك المنصة 
أكثر إمكانية الستخدام الجواالت بشكل أكثر مقارنة ب�“يوتيوب”، 
ويتم تنظيم مقاطع الفيديو في قنوات على غرار “س��ناب ش��ات”، 

وسيمكن ألي مستخدم تحميل مقاطع الفيديو.
وقالت الشركة، إن لديها مليار مستخدم نشط شهرياً، وأشارت إلى 
أن “آي جي تي في” س��يكون متاحاً كتطبيق مستقل، وكذلك داخل 

التطبيق الرئيسي.

Whiteboard تشاركي من مايكروسوفت

 ”Whiteboard“ أعلنت “مايكروس��وفت” عن طرحها لتطبيق
التشاركي لجميع المستخدمين على “ويندوز 10” بجانب إطاقها 
نس��خة للويب. وكش��فت “مايكروس��وفت” ع��ن س��عيها لتوفيره 
 iOSلمستخدمي الهواتف الذكية على نظامي تشغيل “أندرويد” و

في وقٍت قريب.
ويعتب��ر التطبيق من اإلص��دارات اإلبداعية المميزة التي تس��مح 
بالقيام بالكثير من عمليات التصميم والتخطيط ومشاركة العمل بها 
مع مس��تخدمين أخرين على أجهزة مختلفة، حيث يدعم اس��تخدام 
التقنيات المختلفة للمس والحبر االلكتروني مما يُّمكن المستخدمين 

من القيام باألعمال بكل سهولة باستخدامه.

“الهاشتاغ” يصل إلى “يوتيوب”

ق��ررت “غوغل” تس��هيل البحث ع��ن مقاطع الفيدي��و في تطبيق 
“يوتي��وب” على هواتف االندرويد، وعلى النس��خة االس��اس���ية 

للموقع.
والحظ المس��تخدمون تغييراً في طريقة عرض عنوان الفيديو مع 

وجود الهاشتاغ أعلى العنوان.
ويمكن لصانع محتوى الفيديو، إضافة هذه الهاشتاغ أو الوسوم من 
خال اإلعدادات، في حين إذا تركها خالية، ستس��تعين “يوتيوب” 
بأول كلمات من وصف الفيديو لتضيفها كوس��م للفيديو. واذا قمت 
بالضغط على احداها، فستش��اهد كل مقاطع الفيديو الموسومة به، 

وبالتالي فهي مقاطع فيديو ذات صلة لما تشاهده.

مطالبات أميركية بتفكيك فايسبوك

انضم��ت نقابة االتص��االت األميركية إلى ائت��اف يدعو إلى قيام 
“لجنة التجارة الفيدرالية” بتفكيك “فايسبوك”، حيث تواجه شركة 

التواصل االجتماعي ضغطاً حكومياً وعاماً متزايداً.
وأش��ار الباحث ضمن اتحاد “عم��ال االتصاالت األميركية بريان 
ث��ورن، الى أنه يجب أن نش��عر بقلق عميق من قوة “فايس��بوك” 
عل��ى حياتن��ا وديمقراطيتن��ا، موضح��اً أن��ه في حال ل��م تقم لجنة 
التج��ارة الفيدرالية بإنه��اء احتكار المنصة وف��رض قواعد أقوى 
لحماي��ة الخصوصية، فإن ذلك لن يكون عادالً للش��عب األميركي 

وخصوصيتنا وديمقراطيتنا.
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بناء مركز بيانات في ُعمان

خدمة توصيل الطعام من “كريم”

أعلنت شركة “إكوينيكس” 
المتخّصص��ة ف��ي الرب��ط 
البيني ومراك�ز البيان��ات، 
والش�����رك�ة العمان�ي������ة 
لاتص�االت “عمان�ت����ل” 

توقيع اتفاقية مش��تركة لتوفي��ر مركز بيانات وخدم��ات ربط بينّي 
للمش��غلين في الشرق األوسط من خال تطوير مركز بيانات جديد 
متعدد الش��بكات في والية ب��ركاء، بالقرب م��ن العاصمة العمانية 
مسقط. وبناًء عليه، سيتم إنشاء أول مركز حيادي عالمي الطراز في 
سلطنة ُعمان حيث تضع الشبكات الناقلة ومزّودو المحتوى وخدمات 

الحوسبة السحابية بنية تكنولوجيا المعلومات األساسية المهمة.

كري��م  ش��ركة  تج��ري 
محادث��ات لجمع ما يصل 
إلى 150 مليون دوالر من 
مستثمرين قائمين إلطاق 
الطعام  لتوصي��ل  خدم��ة 
قد تبدأ في أيلول/س��بتمبر 
2018، ويأت��ي ذل��ك بعد 

اس��تحواذها على موقع “راوند منيو” ألدلة المطاعم. والش��ركة قد 
تطلق خدمتها الجديدة “كريم فود” في باكستان، ثم في دول خليجية 
ومصر، وستدخل الشركة بهذا في منافسة مع خدمات “أوبر إيتس” 

و“ديليفرو” و“زوماتو” التي تعمل بالفعل في المنطقة.

غرامة أوروبية قاسية على “غوغل”
فرض���ت المفوضي����ة 
غرام����ة  األوروبي����ة 
قاسية قدرها 4.3 مليار 
ي��ورو عل��ى مجموعة 
بته�م���ة  “غ�وغ�����ل” 

االحت��كار في ملف نظام أندرويد. وت��رى المفوضية أن المجموعة 
األميركية اس��تغلت موقعها المهيمن في نظام التش��غيل الخاص بها 
للهوات��ف الذكي��ة “أندرويد”، من أج��ل تكريس تف��وق تطبيقاتها، 
وخصوصا محركها للبحث على اإلنترنت.  وقال االتحاد األوروبي، 
إنه يتوجب على “غوغل” جعل المنافس��ة أكثر إنصافاً، والس��ماح 

لاعبين الصغار في السوق بالربح.

نمو قطاع الكتب الصوتية
كشفت “ستوريتل أرابيا” الذراع 
الجديدة للمنصة األوروبية الرائدة 
للكت��ب الصوتية “س��توريتل”، 
عن ثقتها حيال آفاق النمو المتاحة 
ضمن قطاع الكتب الصوتية في 

دول الخليج العربي ومنطقة الش��رق األوس��ط، حيث يعكس دخول 
الشركة السويدية إلى اإلمارات النظرة التفاؤلية والخطط الطموحة 
لتوظيف الفرص المتاحة ضمن قطاع الكتب الصوتية محلياً وإقليمياً. 
وطرحت “ستوريتل أرابيا” محفظة غنية بالكتب الصوتية باللغتين 
العربية واإلنكليزية، بما يرقى إلى مس��توى تطلعات محبي القراءة 

في اإلمارات والعالم العربي.

منصة جديدة للقمة العالمية للصناعة
أطلق وزير الصناعة والتجارة 
الروس��ي ديني��س مانتوروف، 
الجدي��دة  اإللكتروني�ة  المنصة 
للقم���ة العالمي����ة للصناع����ة 
والتصنيع، وذلك خال اجتماع 
عق��د ف��ي مع��رض انوب��روم 

الصناعي في روس��يا. وس��تعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع 
على اس��تثمار النجاح الكبي��ر والزخم الذي حققت��ه دورتها األولى 
التي عقدت في أبوظبي في العام 2017. وستركز دورة القمة للعام 
2019 على “تقنيات محاكاة الطبيعة”، وهي التقنيات التي تس��تلهم 

تصاميم وآليات الطبيعة الخاقة لتوفير حلول صناعية مستدامة.

تبسيط نقل البيانات عبر االنترنت
أعلنت ش��ركات 
غ�����وغ���������ل 
يس������ب�وك  وف�ا
ومايكروسوفت 
وتويت���ر، ع���ن 
تعاونها من أجل 

تبس��يط عمليات نقل البيانات بين الخدمات المختلفة عبر اإلنترنت، 
وذل��ك من خال إطاق مبادرة جديدة مفتوحة المصدر تحمل اس��م 
مش��روع نقل البيانات  DTP. ويهدف مش��روع نق��ل البيانات الى  
تحس��ين قابلية نقل البيانات، مما يسمح للمستخدمين بتنزيل البيانات 

الخاصة بهم ونقلها بشكل مباشر إلى أي خدمة أخرى.
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طالب هندسة يؤسسون “الريالتيك”
أنش��أ مجموعة طالب 
م��ن كليت��ي الهندس��ة 
الميكانيكية والكهربائية 
ف��ي جامع��ة دمش��ق، 
لتصن�ي�ع  مش����روع�اً 
المنتج�ات االلكتروني�ة 

الذكية األكثر احتياجاً في الس��وق المحلية أطلقوا عليه “الريالتيك”، 
موضحين أنه يقوم على تصميم وتنفيذ عدد من األجهزة االلكترونية 
التطبيقية، ودمج البرمجيات الحاسوبية بالواقع الصناعي اإلنتاجي، 
إذ يعتم��د 3 توجهات )تصنيع األجه��زة االلكترونية الذكية، تصميم 

الحلول التقنية، التركيز على عمليات الصيانة في المصانع(.

الجيل الخامس في جنوب إفريقيا

أجرت MTN جنوب إفريقيا وإريكسون، اختبارات ناجحة للتحقق 
من الكف��اءة التكنولوجية لتقنية الجيل الخامس، في أول عرض من 
نوعه في إفريقيا، إذ ش��مل القيام بتجارب حية لس��يارة، تم تزويدها 
بأجهزة تعمل بشبكة من الجيل الخامس على مسار انزالقي بمنطقة 
جيروتيك للتجارب في بريتوريا، واس��تطاع الجمهور رؤية محيط 

السائق أثناء التحرك، وتجربة ما يشاهده في الوقت الحقيقي.

شاشة مرنة ضد الكسر من سامسونغ
“س����امس����ون�غ  أع�ل�ن���ت 
ديس��بالي” أنها أجرت عدداً 
م��ن التجارب على شاش��تها 
وغي��ر  المرن��ة   OLED
القابلة للكس��ر، عل��ى أن يتم 

اس��تخدامها مس��تقبالً في عدد من الهواتف واألجهزة الذكية. ووفق 
صورة، نشرها موقع “ذي فيرج”، فإن الشاشة ستكون قابلة للطي، 
كما تتوفر على غطاء بالس��تيكي لجعلها شفافة. وقال المصدر: إن 
الشركة الكورية الجنوبية أخضعت هذا النوع من الشاشات لعدد من 
االختبارات، وأثبتت كفاءته��ا ومتانتها، حيث حصلت على موافقة 

شركة آندر رايترز البوراتوريز، المعروفة اختصاراً ب�“يو إل”.

تجسيد ثالثي البعد كامل لالنسان

أطلق��ت ش��ركة “مايكروس��وفت” مؤخ��راً، تقنية جدي��دة تعرف 
ب���“Holoportation”، والتي تعتبر تقنية يمكنها صنع تجس��يد 
ثالث��ي األبعاد بالكامل للش��خص، وهو ما يمك��ن التفاعل معه من 

خالل الخوذة بكل سهولة ويسر.
وتتيح هذه التقني��ة، التواصل ثالثي األبعاد، حيث يمكن ألكثر من 

شخصية التواصل معه وكأنهما في غرفة واحدة.
ويقوم المس��تخدم بفتح كاميرا تتبع حرك��ة األهداف الموجودة في 
 3D والتي تعمل في نموذج ،”HoloLens“ خوذة الواقع المعزز

المعاد إنشاؤه.

“آبل” تعلن عن إصالح مجاني!
كشفت “آبل” عن إصالحها أي أجهزة “آيفون” و“ماك” و“آيباد” 
رها من الفيضانات الُمدمرة والتدفقات  و“آيب��ود” مجاناً حال تضرُّ
الطيني��ة الت��ي وقعت في جنوب غرب اليابان في وقت س��ابق من 
ش��هر تموز/يوليو 2018. ويُطلب م��ن أي مقيم لديه جهاز يحتاج 
إلى إصالح، االتصال بخدمات “آبل” مباشرةً عبر الجوال، وعدم 
تقدي��م طلب عبر اإلنترنت، وس��تقدم الش��ركة خدمة اإلصالحات 

المجانية حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2018.
وأوضح��ت “آب��ل”، أن بع��ض المناط��ق الت��ي تض��ررت م��ن 
الفيضانات قد تحتاج إلى فترات انتظار أطول للذين يحتاجون إلى 

إصالح أجهزتهم.
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طائرتان ألسطول “العربية”

تس��لمت العربية للطيران طائرتان جديدتان م��ن طراز “إيرباص 
A320” ليرتف��ع بذل��ك حجم أس��طولها العامل م��ن الطائرات إلى 
53 طائرة من هذا الطراز. وجرى اس��تالم الطائرتان وفق الجدول 
المح��دد من منش��أة “إيرباص” في مدينة تولوز الفرنس��ية، ليكتمل 

بذلك عدد الطائرات التي تستلمها الشركة خالل هذا العام.

البرازيل توافق على تركيب “إيرسيف”
أعلن��ت “إيرس��ايل” الم��زود العالم��ي 
لم��واد الصيان��ة المس��تعملة للطائرات 
والمحركات، ع��ن أّن الوكال��ة الوطنيّة 
للطي��ران المدني في البرازي��ل، وافقت 

على ترخيص من النوع المكّمل )إس تي سي( من قبل إدارة الطيران 
الفدراليّة لتركيب نظامها “إيرس��يف” في طائرة “إيرباص321”، 
وذلك تماش��ياً مع قانون خفض قابليّة اش��تعال خزان الوقود. وسيتّم 
توس��يع نطاق اس��تخدام “إيرس��يف” ليغّط��ي أنواع��اً إضافيّة من 
الطائرات، لاللتزام بالموعد النهائي في سبتمبر/أيلول 2019 بالقانون 
الذي فرضته الوكالة الوطنية للطيران المدني بالبرازيل، الذي ينطبق 

على الطائرات التي تسيّر رحالتها داخل البرازيل أو الوافدة إليها.

خدمة “الواتساب” من االتحاد للطيران
“االتح����اد  أطلق��ت 
للطي���ران” خ�دم���ة 
جدي��دة عل��ى تطبيق 
تس��مح  الواتس���اب، 
للعم��الء بالتواص��ل 

مباشرة مع الشركة.
ال�خ�دم���ة  وتتوفّ���ر 
الجدي��دة، ف��ي إطار 

االستراتيجية الرقمية، للضيوف المسافرين على الدرجات الممتازة 
خ��الل تواجدهم في مطار أبوظبي الدولي، ليتمكنوا من التحدث مع 

موظفي الشركة عن رحالتهم بطريقة سريعة وفعّالة.

“اإلمارات للفضاء” توّقع مع الناسا
وق��ع�������ت 
ل��������ة  وك�ا
اإلم���ارات 
للفض�������اء 
ب  خ�ط�����ا
ن��واي���������ا 
ل�ل�ت�ع����اون 
ف�ي مج����ال 
الرح����الت 
ئي����ة  لفضا ا
المأهول�����ة 

واالستكش��اف الفضائي مع وكالة الفضاء األميركية “ناسا”، وذلك 
عل��ى هام��ش فعاليات مع��رض “فارنبره” الدولي ال��ذي انعقد في 

المملكة المتحدة.
ووق��ع الخطاب كل م��ن مدير عام الوكالة محم��د ناصر األحبابي، 
ورئيس وكالة الفضاء األميركية “ناسا” جيمس برايدنشتاين، وذلك 
بحضور عدد من المسؤولين والمهندسين لدى الجانبين، ومجموعة 

من ممثلي األطراف المعنية وزوار المعرض.

الملكية األردنية توصل مسافري باريس
وقع��ت ش��ركة الخطوط الجوية الملكي��ة األردني��ة، اتفاقية تجارية 
بالرمز المش��ترك مع ش��ركة الس��كك الحديدية الوطنية الفرنس��ية 
SNCF المشغلة للقطارات السريعة TGV، والتي تُمّكن مسافريها 
المغادرين إلى باريس، من مواصلة رحالتهم مباشرة عبر قطارات 
حديث��ة إلى 19 مدينة فرنس��ية بع��د باريس، إضاف��ة إلى العاصمة 

البلجيكية بروكسل.
يذكر أن TGV تأسس��ت  في 1981، وتُشغّل أكثر من 700 قطار 
يومياً، لمسافة إجمالية تصل إلى 10 ألف كيلومتر، كما نقلت خالل 

عام 2017 نحو ملياري مسافر.
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تاكسي طائر من “رولز رويس”
صمم��ت ش����ركة 
رول���ز روي������س 
البريطانية لصناعة 
محركات الطائرات 
لمشروع  دفع  نظام 
تاكسي طائر، لكنها 

تبحث عن شريك يساعدها في تطوير المشروع الذي تخطط لتشغيله 
في العقد المقبل. ووضعت الشركة البريطانية خططاً لمركبة تعمل 
بنظ��ام اإلقالع والهبوط العم��ودي بالطاقة الكهربائية، أو ما يعرف 
باسم “التاكسي الطائر”، يمكنها نقل 4 أو 5 أشخاص بسرعة تصل 

إلى 250 ميالً في الساعة لمسافة 500 ميل.

مباحثات لشراء “إم إس 21”
أعلن السفير الروسي في سورية 
ألكس��ندر كينش��اك، أن البلدين 
يجري��ان مباحثات حول ش��راء 
س��ورية لطائرات مدنية روسية 
من طراز “إم إس 21”، منوها 
إل��ى أن الطائرة الواحدة من هذا 

الطراز تس��تطيع أن تقل )150 - 211( راكباً، بس��رعة 870 كلم/ 
س��اعة، وأن روس��يا خصصتها لنقل المس��افرين والحموالت على 
خطوطه��ا الجوية المحلي��ة والدولية، وأثبتت قدرتها على منافس��ة 
أفض��ل الطائرات العالمي��ة، وأن المباحثات جارية ح��ول التعاون 

العملي والدقيق في مجال إعادة إعمار المطارات السورية.

مطار سيدني يتحول إلى الرقمية
بدأت أوستراليا باستخدام 
لمرور  جدي��دة  طريق��ة 
المسافرين عبر مطاراتها 
من دون فحص جوازات 
الس��فر المعت��اد، األم��ر 
ال��ذي يختص��ر الجه��د 

والوقت.
وسيس��مح ه��ذا اإلجراء 
الجدي��د باالس��تغناء عن 
ف��ي  الس��فر  ج��وازات 
المستقبل القريب. وتمكن 
ركاب بع��ض الرحالت 

الدولية على متن طائرات شركة “كانتاس للطيران” من المشاركة 
في النسخة التجريبية من البرنامج الرقمي للتعرف على الوجوه في 

مطار سيدني الدولي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمطار س��يدني، جيف كالبيرت، إن اإلستغناء 
عن إستخدام جوازات السفر والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية سيسرع 

إجراءات التعرف على المسافرين وسيسهل حركتهم أكثر.

شراكة بين بوينغ وإمبراير البرازيلية
تعتزم “بوينغ” االس��تحواذ على وحدة الطائرات التجارية الخاصة 
ب�“إمبراير” البرازيلية. وأعلنت الشركتان عن مشروع مشترك بقيمة 
4.75 مليار دوالر. إذ س��تمكن هذه الصفقة “بوينغ” من الحصول 
على حصة أكبر في س��وق الطائرات التجارية الصغيرة، والتوسع 
في أس��واق جديدة، وتعزيز تنافس��يتها مع “إيرب��اص” األوروبية. 
وتتطلع “بوينغ” إلى االس��تفادة من إمكانات “إمبراير” في تصميم 
وتطوير الطائرات األقل تكلفةً، فيما ستستفيد الشركة البرازيلية من 
لعب دور محوري في س��وق الطائرات والتنافس مع “بومباردييه” 
الكندية. وتتوقع الشركة األميركية أن توفر هذه الشراكة مع نظيرتها 

البرازيلية، مدخرات بقيمة 150 مليون دوالر بحلول عامها الثالث.
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BelugaXL تكمل رحلتها التجريبية
أكمل��ت أول��ى 
ت  ق�����ال ن��ا
ئ������رات  لطا ا
 BelugaXL
رح�ل�ت�ه��������ا 
التج�ري�ب�ي�����ة 
بع��د  األول��ى، 

زي��ارة قامت بها إلى معرض فارنبره للطي��ران. وبعد إكمال هذه 
الرحلة س��تقوم الناقلة بالتحليق لمدة 600 ساعة على مدى ما يزيد 
عن 10 أشهر للتوافق مع متطلبات االعتماد تمهيداً لدخول الخدمة 

في عام 2019.
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استئناف الرحالت بين تونس وليبيا

أعلن وزير الصناعة والمؤسس��ات الصغرى والمتوسطة التونسي 
س��ليم الفرياني، اس��تئناف الرحالت الجوية بين تونس وليبيا. وأكد 
الوزير الذي ترأس وفد بالده إلى المنتدى االقتصادي الليبي التونسي 
ف��ي طرابلس - ليبيا، أن زيارته تأت��ي في إطار تعزيز التعاون بين 
البلدي��ن في مختل��ف المجاالت من أجل خلق كي��ان اقتصادي قوي 
يكون بوابة لدخول المس��تثمرين من دول العالم ألفريقيا عن طريق 

ليبيا وتونس.
وذك��ر الفريان��ي، أن اإلعداد جار لعم��ل اللجنة المش��تركة الليبية 
التونسية على مس��توى وزراء الخارجية تمهيداً للقمة التي ستجمع 

بين رئيسي حكومتي البلدين نهاية آب/أغسطس 2018.

تحية “المياه” ألجنحة الشام بموسكو“ترانسافيا” تواصل نموها في لبنان
بع��د ان أطلقت ش��ركة الطيران المنخفضة التكلفة “ترانس����افيا - 
Transavia” الت��ي تنتمي الى مجموعة “اير فرانس”، رحالتها 
م��ن العاصم��ة اللبناني��ة بيروت ال��ى باريس، في أيلول/س��بتمبر 
2017، تطل��ق اآلن رح��الت جديدة من بيروت الى امس��تردام - 
هولن��دا، ضمن اطار رغبة الش��راكة في ان تصبح العباً رئيس��ياً 
في الس��احة اللبنانية، فتؤمن على متن رحالتها 40 الف مقعد، ما 

يساوي ارتفاعاً بنسبة 65 % من المقاعد المتاحة.
وس��تقوم “ترانس��افيا” باطالق رحلتين اس��بوعياً بدءاً من تشرين 
الثاني/نوفمب��ر 2018، الى آذار/ م��ارس 2019، لتؤكد بذلك ان 

لبنان سوق رئيسي للشركة.

حّطت أولى رحالت ش��ركة “أجنحة الش��ام” للطي��ران في مطار 
فنوكوفو الدولي في العاصمة الروس��ية موس��كو، وذلك في الرابع 
من شهر تموز/يوليو 2018، لتلقى “تحية المياه”. وحملت الرحلة 

.”A320“ رقم 6/421، في طائرة إيرباص
وبينت الشركة، أن سعر تذاكر السفر من دمشق إلى موسكو، تبدأ 
م��ن 300 دوالر أميركي للجهة الواح��دة، لتصل للذهاب واإلياب 

الى 550 دوالراً أميركياً.

العمل لزيادة عدد الطائرات

لفت وزير النقل السوري علي حمود، خالل اجتماعه بمجلس إدارة 
مؤسس��ة الطيران العربية السورية إلقرار موازنتها، إلى أن قوانين 
تحرير النقل الجوي تشكل نقلة نوعية للمؤسسة، وإلى ضرورة العمل 
لزي��ادة عدد الطائرات عبر الش��راء والصيانة. وأكد أعضاء مجلس 
إدارة المؤسس��ة، رفد المؤسسة بالطائرة الكبيرة A340 التي تعمل 
بسعة مقعدية تعادل طائرتين، إضافة إلى الجهوزية الكاملة لمطاري 
دمش��ق والالذقية، والقرب من إع��الن جاهزية مطار حلب الدولي، 
منوهين إلى بدء ورود طلبات شركات الطيران العالمية التشغيل من 
وإلى س��ورية، وإلى أن الخطة االس��تثمارية ل�2019، تشير إلى أن 

إجمالي تقديرات اإليرادات ستزيد عن 30.5 مليار ليرة سورية.
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طائرة ثورية من “أستون مارتن”

كش��فت “أس��تون مارت��ن” النق��اب عن مفه��وم “فوالنت��ي فيجين 
كونس��يبت” الطائرة المزودة بإمكانات اإلقالع والهبوط العمودي. 
ويتمثل الهدف األساسي من إطالق هذا المفهوم في توفير وسيلة نقل 
شخصية فاخرة، كما أنه يجسد أرقى مستويات البراعة واإلتقان التي 

تنفرد بها تصاميم الشركة.
وبفضل قدرتها على اس��تيعاب 3 أشخاص، تشكل هذه الطائرة بحد 
ذاتها دراسة بحثية تستشرف المستقبل وتقدّم وسيلة نقل جوي تعمل 
بتقنية القيادة الذاتية وم��زودة بمحرك كهربائي هجين للتنقل ضمن 
أجواء المدن واألماكن الحضرية، وذلك بهدف توفير أرقى تجارب 

السفر الفاخرة وعالية الكفاءة والخالية من االزدحام.

”A220“ إيرباص” تكشف عن عائلة“A320neo الكويتية” تؤكد طلبية“

كش��فت “إيرباص” عن إطالق عائل��ة A220 الجديدة كلياً، وذلك 
في احتفال أقيم في مركز هنري-زيغلر لتجميع الطائرات، بالقرب 

من مدينة تولوز الفرنسية.
 A220-100 :من طرازي��ن جديدين، هما A220 وتتكون عائلة
 C Series والمعروفة س��ابقاً باس��م بومبارديي��ه A220-300و
CS100 - CS300. وقد تم تجهيز الطائرة بالكامل لتتناس��ب مع 
األس��واق ذات الس��عة المقعدية التي تتراوح بي��ن 100 إلى 150 
مقعداً، مما يجعل من هذه العائلة المكمل المثالي لعائلة “إيرباص” 

.A320neo ًاألفضل مبيعا

أك��دت “غولدن فالك��ون” لخدم��ات الطيران، الم��زود الحصري 
لطائ��رات الخطوط الوطنية الكويتية، طلبي��ة 25 طائرة من طراز 
A320neo. وت��م تأكي��د الطلبية خ��الل معرض فارنب��ره الدولي 
للطي��ران ف��ي المملكة المتحدة من قبل الرئي��س التنفيذي ل�“غولدن 
فالك��ون” راكان التويج��ري، والرئي��س التنفي��ذي للمبيع��ات ف��ي 
“إيرباص”، ايرك شولتز. وتدير الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 
التي استأنفت عملياتها في تموز/يوليو 2017، حالياً أسطوالً من 4 
طائرات من عائلة A320 تسيرها لعدة وجهات في الشرق األوسط 

وأوروبا وإفريقيا وآسيا من مقر عملياتها في الكويت.

“سي 919” تخضع الختبارات مكثفة

قالت  الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية “سي أو إم إيه 
س��ي”: إن مش��روع طائرة الركاب الصينية الكبيرة “سي 919” 
دخل مرحل��ة جديدة تتمثل في الخضوع الختب��ارات الطيران في 

عدة مواقع حول البالد.
وكش��فت  الشركة الحكومية، أن الطائرة المصنوعة محلياً بالكامل 
هبطت في مطار “دونغيينج ش��نغلي” بمقاطعة ش��اندونغ ش��رقي 
الصي��ن بعد أن حلقت في أول رحلة طويلة لها عقب خروجها من 
خط تجميعها في “شانغهاي”، وذلك بعد أن أكملت عدة اختبارات 

وخضعت لبعض التعديالت.
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اإلمارات تستثمر في سيارات الكرملين
ذكر بيــان 
عن وزارة 
التـجـــارة 
والصناعة 
الروسـية، 
أن اتفـاقـــاً 
مـبـدئـيــــاً 

إلنشــاء شركة مشــتركة أبرم بين شركة االســتثمارات اإلماراتية 
“تــوازن” )DSDF(، ومعهــد “نامــي”، وشــركة “أوروس” 
الروســية وهمــا الشــريكان في مشــروع “كورتيــج” لصناعات 
سيارات كبار المســؤولين في روسيا. وفي إطار الشراكة الجديدة 
ستســتثمر “تــوازن” نحــو 110 ماليين يــورو، لتطويــر وإنتاج 
ســيارات فاخرة مشابهة للتي صنعت لنخبة المسؤولين الروس في 

إطار “كورتيج”، وذلك تحت عالمة “أوروس” الروسية.
وجرت مراســم التوقيع علــى االتفاق في مدينة قازان الروســية، 
وبحضور وزير التجارة والصناعة الروســي  دينيس مانتوروف، 
ووزير الشــؤون الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي عبد هللا بن 

زايد آل نهيان.

تراخيص لصناعة المركبات وتجميعها

“كونتيننتال” تخطط لمنّصة رقمية

اعتمدت اللجنـة 
االقتصـاديـــــة 
الســــــــوريــة 
مذكـــرة وزارة 
الصناعة، حـول 
آليــة وشـــروط 
منـح  وضوابـط 
التـراخــيــــص 

إلشــادة معامل صناعة وتجميع المركبات اآللية، بأن تحتوي إجازة 
االســتيراد شــرطاً يقضي بتخليصها جمركياً دفعة واحدة، وحصر 
استيرادها بالمرافئ البحرية السورية، وأن تكون المركبات مفككة، 
ومرفقــة بوثيقة صادرة عن الشــركة الصانعــة، وتحقق متطلبات 
المواصفــات القياســية الســورية والعالميــة. كما ســيتم إيقاف منح 
تراخيص جديدة إلنشاء شركات تجميع المركبات اآللية العاملة وفق 
الصالة الواحدة -ما عدا الجرارات الزراعية-، إضافة لمنح شركات 
تجميع الـ)شــاحنة، بيك آب، سيارة هجينة، ميكروباص أقل من 16 
مقعداً( القائمة وفق صالة واحدة مهلة 4 سنوات كحد أقصى، تنتهي 

بتاريخ 8 شباط/فبراير 2022، لالنتقال بعملها وفق 3 صاالت.

تخطط شركة كونتيننتال األلمانية، لطرح منّصتها الرقمية الجديدة 
ContiConnect™ لمراقبــة اإلطارات في أســاطيل المركبات 

التجارية في منطقة الشرق األوسط خالل عام 2019.
ويســهم هــذا الحل الفعّــال لمراقبــة اإلطارات عن بعد بمســاعدة 
األســاطيل على تعزيز الكفاءة ويرســل تنبيهات في حال اختالف 

ضغط اإلطارات عن األرقام المحدّدة لها.
كما تتيح لألســاطيل االســتفادة من تقليل عــدد المركبات المعّطلة 

وتخفيض تكاليف الصيانة.

إنتاج سيارات كهربائية في مصر
دشـــنت شـــركة 
ل  شـــــــــــا ر د
للـصـنـاعـــــــة، 
بالتعــــاون مـــع 
الهندسية  الشركة 
عـــــــة  لـصـنـــا
الســـــــيـارات، 
لتجميع  خط  أول 
ت  ا ر لســــــيـا ا
فــي  الكهربائيــة 
مـصـــر، وذلــك 

فــي حفل تم خاللــه عرض ســيارة M5 الكهربائيــة. وقال رئيس 
مجلس إدارة درشــال للصناعات، حســن دسوقي، إن الشركة لديها 
خطة اســتثمارية واسعة، وتســتهدف الوصول بصناعة السيارات 
الكهربائية إلى نسبة تصنيع 70 % خالل 5 سنوات، وبطاقة إنتاجية 
تصــل بحلول عام 2023، إلى 10 آالف ســيارة و2000 شــاحنة، 
و3000 محطة شــحن، مشــيراً الى أن شــركته تهــدف إلى عودة 

صناعة السيارات في مصر والشرق األوسط بقوة مرة أخر.
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DBS Superleggera من “أستون مارتن”

 DBS عن ســيارتها الرياضيــة الجديدة Aston Martin كشــفت
 ،Super GT وهــي ســيارة تنتمــي الــى فئــة ،Superleggera

.Vanquish S وستحل محل
ويتميــز هذا الطــراز، بهيكل مكســّو بألواح أليــاف الكربون من 
Touring االيطاليــة، وديناميكا هوائية متطورة تولد قوة ضاغطة 
بـ180 كيلوغرام في VMAX. وزودت الشــركة سيارتها الجديدة  
بمحرك V12 بســعة 5.2 ليتر ومــزود بتوربو مزدوج، قادر على 
توليــد 725 حصاناً، وعزم دوران 900 نيوتن متر، وتســارع من 

0 - 100 كلم/ساعة في غضون 3.4 ثانية فقط.

“M” لخدمات التنقل من “فولفو”“بي أم دبليو” تطرح الفئة الثامنة

طرحت “بي ام دبليو” الفئة الثامنة كوبيه الجديدة في األسواق، بعد 
أن  تخطى هذا الطراز تجربته األولى تحت ســتار M8 GTE في 

سباقات التحمل )دبليو إي سي(.
يشــار إلى ان الســيارة قدزّودت بأنظمة متطورة لمساعدة السائق 
ومنحه تجربة قيادة رياضية، أبرزها: نظام التحكم النشط بالُسرعة 
Active Cruise Control، ومساعد التحكم في التوجيه وحفظ 
المســار، ونظام التحذير من تغيير المســار، ومساعد حفظ المسار 
مع الحماية من االصطدام الجانبي والمساعدة في المناورة، ونظام 

الرؤية الليلية.

 ”M“ كشفت “فولفو للسيارات” عن عالمة تجارية جديدة تحمل اسم
من شــأنها توســيع نطاق عمليات النقل العالمية للشــركة من خالل 
توفير أداة جديرة بالثقة للحصول على السيارات والخدمات بحسب 
الطلب من خالل تطبيق إلكتروني ســهل االستخدام. وسوف تُطلق 
“فولفو” هذه العالمة التجارية للمرة األولى في الســويد والواليات 

المتحدة األميركية في ربيع عام 2019.
يذكر أن “M”، هي كيان مستقل ضمن “مجموعة فولفو للسيارات” 
التي تطمح إلى توفير بديل أفضل الســتمالك الســيارات في المدن 

ولمستخدمي المترو.

“باثفايندر ميدنايت إيديشن” 2019

أطلقــت “نيســان” أحدث نســخة من ســيارتها الرياضيــة العائلية 
“باثفايندر” في الشرق األوسط، لتنضم بذلك الى المجموعة الكبيرة 
من سيارات الدفع الرباعي التي طرحتها الشركة اليابانية في المنطقة. 
وتتميز “باثفايندر ميدنايت إيديشن 2019” بعجالتها السوداء بقياس 
 LED 20 بوصة، والخطوط الخارجية السوداء، وعناصر إضاءة
 V6 الداخلية. وتم تزويد الســيارة ذات المقاعد السبعة بمحرك قوي
بسعة 3.5 ليتر، كما تم تجهيزها  بميزات التنقل الذكي من “نيسان” 
مثل نظام الفرملة الذكي في حاالت الطوارئ، ونظام التحكم الذكي 

في ثبات السرعة، وذلك لتعزيز السالمة خالل القيادة.

87



جديد سيارات

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2018

“أداء موتورز” شريك في “سيامكو”

أكد مصدر مســؤول في هيئة االســتثمار الســورية، أن شركة أداء 
موتورز المحدودة المســؤولية دخلت كشريك في الشركة السورية 
اإليرانية لتصنيع وتجميع السيارات “سيامكو”، إذ أصبح خالد خليل 
العبد شــريكاً فيها بدالً من شركة السلطان التجارية. وقال المصدر، 
إن الشــركة الســورية اإليرانية المؤسســة في عام 2007، مملوكة 
مــن مجموعة إيران خــودرو 40 %، فيما تملك المؤسســة العامة 
للصناعات الهندســية 35 %، وكانت قبل هذا التعديل حصة شركة 
الســلطان 25 %، فيما تأسست أداء موتورز في 2017، وحصلت 

على ترخيص لتجميع السيارات من JAC MOTORS الصينية.

مرسيدس أروكس في السوق اللبنانية

أطلقت شــركة ت. غرغــور وأوالده، الموّزع الحصري لشــركة 
مرسيدس-بنز في لبنان، شاحنة أروكس الثقيلة والجديدة كلياً خالل 

حفل أقيم في مرفأ بيروت.
وتتوفر “أروكس” الجديدة بأنواع شاسيه مختلفة للقاّلب، والخالط 
والمهــام األخرى التي تتطلّب قّوة ومتانــة، باإلضافة إلى رؤوس 

الجرار ذات الدفع الكلي )رباعي وسداسي(.
وتتوافق المحّركات الجديدة والقويّة من 6 أســطوانات مع معايير 
االنبعاثــات األوروبية، وهــي متوفّرة بإزاحة قدرهــا 12.8 ليتر 
و15.6 ليتر وتتالءم نواقل الحركة األوتوماتيكية “مرسيدس باور 

شيفت 3” الحديثة المزّودة بـ12 أو 16 سرعة.

سيارات كهربائية للشحن في دبي

أبرمت “دي إتش ال إكســبرس” شــراكة مع النابودة للســيارات، 
تطرح من خاللها وألول مرة في المنطقة، سيارة “فولكس فاغن” 

e-Golf الكهربائية بالكامل لخدمات التسليم والجمع.
وتأتي الخطوة مع اإلعالن السابق لمبادرة “دي إتش ال” بدراجة 
الكيوبســايكل Cubicyle للشــحن مع حاوية مخصصة لعمليات 
الجمع والتسليم النظيفة. وتعمل سيارة غولف الكهربائية المصنّعة 
بالكامل وفق الطلب بقوة 134 حصاناً، وستستخدم مبدئياً لتوصيل 
وجمع الوثائق في المناطق التي تشــهد حركة مرور كثيفة كوســط 

مدينة دبي.

افتتاح خط انتاج isuzu في العراق

أعــلــن رئـيــــس الـمـجـــلـــــــــــــس االقـتـصـــــادي العراقـي 
ابراهـيـــــم البغــدادي، عـــن افتتــاح هيئــة اســــتثمار محافظــة 
بابــــل لخــــط انتــــاج شــــاحنات isuzu اليابانيــــة فـــي مقــر 

الشـــركة العامة لصناعة السيارات.
ونـــــوه الـبـغــــدادي، إلــى أن ذلــك جــاء بالتعــــاون مــا بيـــن 
شـــــركة “ايســــوزو” اليابانيــة، وشــــــركة “نبــــع زمــــزم” 
العراقيــة، وإلــى أن هــذه الخطوة تمثــل بدايــة الطريــق إلحياء 

الصناعة الوطنية.
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أول ظهور لـQX50 الجديدة بالمنطقةفضيحة االنبعاثات تطال “نيسان”

أقرت شــركة نيســان بأن بيانات انبعاثات العادم واستهالك الوقود 
تم “تعديلها” عمداً، ما يشــكل ضربة قوية لجهود عمالق صناعة 
الســيارات الياباني للتعافي من فضيحة التفتيش العام الماضي. ولم 
تعلن الشركة عدد السيارات المتأثرة جراء عملية الغش، والتي تم 
اكتشــافها خالل اختبارات طوعية لكافة أجزاء عمليات “نيســان” 
المنفذة، وذلك في ضوء فضيحة العام الفائت. وقالت الشــركة: إن 
اختبــارات انبعاثات العادم “انحرفت عن بيئة االختبار المقررة”، 
وتعهــدت بإجــراء “تحقيق كامل وشــامل” في فضيحــة البيانات 

المزورة األخيرة”.

كشــفت إنفينيتي الشــرق األوســط وللمرة األولى فــي المنطقة عن 
ســيارتها الجديــدة QX50 التي تنتمــي لفئة الســيارات الرياضية 
متعددة االســتخدامات )SUV( الفاخــرة في حدث حصري نظمته 
الشــركة في دبي. وتجمع QX50 بيــن التصميم األنيق مع محرك 
مبتكر رباعي االسطوانات سعة 2.0 ليتر “ VC-تيربو”، وهو أول 
محرك بنسبة الضغط المتفاوت جاهز لإلنتاج في العالم، وواحد من 
أكثر محركات تقدماً، اذ يقوم بتغيير نسبة الضغط بسالسة من خالل 
نظام متطور، ما يرفع أو يخفض بشكل مستمر قدرة المكابس على 

تحويل نسبة الضغط بحيث يوفر قوة سريعة وكفاءة عالية.

شراكة بين هيونداي و“أوتو توكس”

أبرمت هيونداي موتور شــراكة اســتراتيجية مــع “أوتو توكس” 
Autotalks، المتخصصة في تصنيع شرائح V2X، وذلك بهدف  

تطوير شرائح الجيل التالي للسيارات المتصلة واستخدامها.
وتسمح تقنية V2X للمركبات بالتواصل فيما بينها، ومع مستخدمي 
الطريق، إضافــة إلى التواصل مع مكونات البنية التحتية للطرق، 

ما يعزز السالمة على الطرق.
وتنقل أنظمة V2X معلومات مهمة إلى ســائق المركبة في شــكل 
تنبيهات وإشــعارات، ويمكنها أيضاً تشــغيل السيارة في المواقف 

الخطرة.

سييرا Elevation2019 من “جي إم سي”

عززت “جي إم ســي” عائلة شاحنات “ســييرا” من خالل اضافة 
 ”Elevation 2019 طراز جديد الى المجموعة يحمل اسم “سييرا
يتمتّع بشــخصية اســتثنائية من ناحية التصميم والقــدرات وتقنيات 
االتصال المتطّورة. وإضافة إلى طراز Crew-cab )بصفي مقاعد 
4 أبواب(، ســوف يكون الشرق األوسط المنطقة الوحيدة في العالم 
 Elevation التــي يتوفر فيهــا طراز بمقصورة عادية من شــاحنة
الجديــدة. وتم تجهيز طــراز Crew-cab بمحرك ســعة 2.7 ليتر 
بشاحن توربيني يولد 310 أحصنة مع 348 نيوتن.متر، أما طراز 
المقصورة العادية فيأتي مع محّرك V8 ســعة 5.3 ليتر بقوة 355 

حصاناً و519 نيوتن/متر.
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التجارية نفس��ها، وبالتالي يت��م تصوير المنتجات 
والخدم��ات على أنه��ا مثالي��ة تمام��اً، فالعالمات 
التجاري��ة ال تعرض صورةً عادلةً لنفس��ها تعكس 
فيها السلبيات واإليجابيات. ونظراً ألن اإلعالنات 
تبقى مجرد أسلوب للدعاية فإننا نميل دوماً للتشكيك 
بصدقيته��ا. ولكن األصدقاء يقدمون لنا ما يملكونه 
من معلومات ونصائح بكّل صراحة وشفافية، فهم 
ال يمتلك��ون دوافع خفي��ة الطالعنا على رأيهم في 
إح��دى العالمات التجارية س��واًء كان��ت رائعة أو 
س��يئة. لذا، نميل إلى تصديق توصياتهم باعتبارها 
نصائ��ح موضوعي��ة وحيادية ودقيق��ة. وفي نهاية 
المط��اف، نعتقد أن المس��تهلكين يثق��ون في آراء 
المستهلكين اآلخرين، ويميلون إلى عدم الثقة تماماً 
باإلعالنات التي تقف العالمة التجارية ذاتها خلفها.

استهداف الفئة الصحيحة
تُعدّ التوصيات الشفهية من الوسائل التسويقية األكثر 
قدرةً على استهداف الجمهور المطلوب بشكٍل دقيق. 

التوصيات الشفهية أكثر صدقية من االعالنات

أشارت دراسات استقصائية أجرتها شركة “نيلسن” المتخصصة في مجال األبحاث التسويقية حول الثقة 
العالمية في اإلعالنات، أن 92 % من الناس يثقون بالتوصيات الشفهية التي يتلقونها من األصدقاء. فإن كان 
عمالؤك ال يتحدثون إلى محيطهم حول ما تقّدمه من منتجات، فأنت تفتقر بالتأكيد إلى إحدى أكثر وسائل 

جذب العمالء فعاليًة وموثوقيًة.

التواصل االجتماعي
على الرغم من التأثيرات الهائلة لوس��ائل 
المجتم��ع  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
الحدي��ث، إاّل أن الحقائ��ق الش��املة الت��ي 
وصل إليها خبراء أبحاث التسويق كشفت 
بأن مش��اركة المعلوم��ات حول العالمات 
التجارية تحدث في الحياة الواقعية بمعدل 
يتجاوز بكثير تل��ك التي يتم تبادلها خارج 
حدود المجتم��ع االفتراض��ي المتمثّل في 
اإلنترن��ت. فخ��الل اللق��اءات اليومية مع 
الوس��ط المحي��ط، نخ��وض الكثي��ر م��ن 
األحادي��ث التي تقودنا ف��ي معظم األحيان 
إل��ى تب��ادل األف��كار والمعلوم��ات حول 
العالمات التجارية والمنتجات والخدمات، 
وأحياناً تكون هذه التوصيات واضحةً جداً 
في محادثاتن��ا، وفي أحي��اٍن أخرى تكون 
دقيقة للغاية. ووفقاً لألبحاث األخيرة، فإّن 
“أكثر من ثلثي المحادثات التي نتش��اركها 
مع أف��راد المجتمع تتعلق بتوصياٍت حول 
ش��راء منتج��ات عالم��ة تجاري��ة م��ا أو 
االهتمام بابتكارات إحداها أو تجنّب شراء 
المنتجات الخاصة بعالمة تجارية أخرى”. 
لذلك تعتبر التوصيات الشفهية جزءاً هاماً 
من عملية صنع القرار بالنسبة للمستهلك.

الثقة
يقول المؤس��س والمدير اإلبداعي لشركة 
ديزاي��ن ه��اوس مي��دي، مي��دي نافان��ي: 
م��ن الطبيع��ي أن نث��ق بأصدقائن��ا أكثر 
م��ن اللوح��ات اإلعالنية. ألنن��ا ندرك أن 
العالم��ات التجارية تدفع المال لقاء وضع 
إعالناته��ا عل��ى مختلف وس��ائل الدعاية 
المطبوعة واإلذاعية وتلك التي تس��تعمل 
ش��بكة اإلنترن��ت. كم��ا نعل��م تمام��اً أن 
فح��وى هذه اإلعالنات تصدر من العالمة 

فعل��ى س��بيل المثال، إن كنت تبيع ش��امبو 
لألطف��ال، وترغ��ب ف��ي توجيه رس��التك 
التسويقية إلى العمالء المحتملين، فقد تختار 
اإلعالن عن هذا الشامبو عن طريق التلفاز 
أثن��اء البرامج الصباحية، حي��ث تعتقد أن 
الفئة المس��تهدفة هي في الغالب من تشاهد 
التلفاز في هذا الوقت، حيث س��تعمل ربما 
وفق فرضية أن العديد من األمهات اللواتي 
لديه��ّن أطفال صغ��ار يالزم��ن منازلهّن 
ويش��اهدن برامج التلف��از الصباحية. ومع 
ذلك، فق��د يكون جزء كبي��ر من الجمهور 
الذي تصله رس��التك التسويقية غير مهتماً 
بش��امبو األطف��ال على اإلط��الق. لذلك ال 
يمكن التنبؤ بدقّة تامة بش��ريحة المشاهدين 
ألن ه��ذه العملي��ة ال تتعدى كونه��ا مجّرد 
تخمين م��دروس. بينما تعتب��ر التوصيات 
الشفهية أكثر تركيزاً، فمن غير المحتمل أن 
يقوم صديق ما بتعداد المزايا التقنية لجهاز 
البتوب “ماك بوك برو” الجديد، ما لم يكن 
مدركاً أن هذا النوع من األحاديث يندرج في 
صلب اهتماماتك وأس��لوب حياتك. كما أن 
األصدقاء والزمالء يتش��اركون اهتمامات 
متش��ابهة، ما يعني أنه في حال اس��تهدفت 
منتجات��ك أحد األفراد، فم��ن المحتمل أنها 
ستجلب اهتمام شبكة من أصدقائه المقّربين.

كيف تستثمر بالتوصيات
 يمكن البدء بهذا التوجه من خالل االستثمار 
ببناء عالقات مع األشخاص األكثر أهمية 
وإيصال معلومات لهم عن طريق الحوار 
الشفهي المباش��ر، ما يسّهل عليهم نشرها 
نيابةً عنك. كما يمكنك االس��تعانة باآلراء 
الخاص��ة بقائم��ة عمالئك الس��عداء، فهم 
على الترويج لها بصورةٍ كبيرة.أفضل المؤيدين لعالمتك التجارية وقادرين 

ميدي نافاني
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بوابات قطر- روسيا
وإضافة إلى هاتين الفعاليتين، تتواجد سلسلة من البوابات المبتكرة في 
أماكن مختلفة من الدوحة وموسكو وسان بطرسبرغ، تتيح للجماهير 
وعشاق كرة القدم في كال البلدين االقتراب أكثر من بعضهم البعض 
عبر بث تفاعلي مباشر، وعندما تقف أمام البوابة يظهر على شاشتها 

ما يجري في الوقت الفعلي في مواقع البوابات األخرى.
معرض لتاريخ كؤوس العالم

عالوة على ذلك، استضاف مجمع GUM التجاري الشهير في قلب 
الساحة الحمراء في موسكو معرضاً لتاريخ بطوالت كأس العالم لكرة 
القدم، حي��ث عرض مقتنيات وت��ذكارات تحكي تاري��خ البطولة منذ 
انطالقها ع��ام 1930 وحتى اآلن، منها القمصان الت��ي ارتداها بيليه 
في مبارات��ه الوداعية، وروبرتو باجيو في نهائ��ي بطولة كأس العالم 
لكرة القدم 1994، وكافو عندما رفع الكأس عام 2002. يضاف إليها 
للمها العربي الشهير، أبدع في رسمها فنانون قطريون وروس.معروضات من متاحف قطر، ومتحف الش��يخ فيصل، ومجس��مات 

قطر أطلقت شرارة المونديال المقبل من روسيا

وتحقيقاً لهذا المقصد، تعاونت “اللجنة العليا للمش��اريع واإلرث” 
في قطر مع عدد من المؤسس��ات والهيئات إلطالق حملة ترويجية 
مبتكرة تقدم دولة قطر كوجهة رياضية وثقافية، وتعرف الجمهور 
العالمي بأش��هر المعالم الس��ياحية واألنشطة واالس��تادات وأبرز 

مالمح البطولة ومميزاتها.
مجلس قطر

في قلب متنزه غورك��ى، أحد أكب��ر متنزهات العاصمة الروس��ية 
موس��كو، تم افتتاح مجلس قطر المس��توحى ف��ي تصميمه من بيت 
الش��عر التقليدي الذي عاش به أهل البادية في قطر والوطن العربي 
لقرون عدة، وهو تصميم مشابه الس��تاد البيت - مدينة الخور، أحد 
اس��تادات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وال��ذي تبلغ طاقته 
االستيعابية 60 ألف متفرج. ورحب مجلس قطر بزواره لالستمتاع 
بفعاليات��ه المجانية المختلف��ة التي عّرف��ت بالهوي��ة والتقاليد وكرم 
الضيافة التي يش��تهر بها الش��عب القطري، وخص��ص فيه مناطق 

لكبار الضيوف وأخرى لممثلي وسائل اإلعالم.
وف��ي كلم��ة ترحيبية، أك��د األمي��ن الع��ام للجن��ة العليا للمش��اريع 
واإلرث حس��ن عب��دهللا ال��ذوادي، أن ه��ذه األنش��طة في موس��كو 
وسان بطرس��برغ، تعطي الجماهير لمحة عن أجواء البطولة التي 
ستس��تضيفها قطر، حيث س��تكون بطول��ة للجميع، يعي��ش خاللها 
المشجعون والالعبون والمسؤولون تجربة اس��تثنائية بفضل قرب 
المسافات بين المدن والمنشآت. أضاف: “تعيش قطر هذه األيام فترة 
تحضير وتجهيز مثيرة مع اقترابنا أكثر من استضافة أضخم حدث 
تش��هده بالدنا ومنطقتنا بش��كل عام، وقد جئنا إلى روس��يا لنشارك 
المش��جعين عش��قهم لكرة القدم، ونعرفه��م بكرم الضياف��ة العربية 
األصيلة، وندعوهم لحضور البطولة التي سنس��تضيفها بعد أربعة 

أعوام من اآلن”.
المعرض العائم

وعلى مقرب��ة من مجل��س قطر، نظم��ت اللجن��ة العلي��ا وعدد من 
ش��ركائها في المؤسس��ات القطري��ة األخرى فعالي��ة معرض قطر 
التفاعلي )مكونات قط��ر(، وهو متحف متعدد الوس��ائط األول من 
نوعه في العالم، يقع عل��ى منصة عائمة على نهر موس��كفا. ويتيح 
هذا المتح��ف ل��زواره أن يس��افروا إلى قطر عبر ع��رض صوتي 
وضوئي مبهر، يس��تعرض أهم معال��م قطر الطبيعي��ة، والتراثية، 
والمعمارية، إضافة إلى خطط قطر الس��تضافة بطولة 2022، من 
خالل استعراض صور إنفوغرافيك تظهر على جدران المتحف ثم 

تختفي تدريجياً في مياه النهر.

استغلت دولة قطر مونديال روسيا 2018 للترويج للنسخة المقبلة من الحدث الكروي الذي سيقام على أراضيها 
عام 2022، حيث قدمت سلسلة من الفعاليات واألنشطة الفريدة تتوزع بين موسكو وسان بطرسبرغ لتعريف 
زوار روسيا والمشجعين وعشاق كرة القدم من مختلف دول العالم بماهية بطولة كأس العالم لكرة القدم 

“قطر 2022”.
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“أبل” تتعاقد مع أوبرا وينفري

تعاق��دت “أبل” مع نجم��ة التلفزيون أوبرا وينف��ري، لتقديم برامج 
لحس��اب الش��ركة العمالق��ة، وذل��ك دون أن يتم الكش��ف عن قيمة 
الصفقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تعتزم “أبل” تنفيذها بقيمة 
مليار دوالر، وس��ط منافس��ة شرس��ة تقودها بوجه شركات أخرى 

عمالقة مثل “نتفليكس”، و“أمازون”، و“تايم وورنر”.
وأكدّت “س��ي.أن.أن” األميركية، أن اإلتفاق المذكور لن يؤثر على 
العقد المبرم بين وينفري وشبكة “أو دبليو أن” األميركية، الذي يمتد 
لغاية عام 2025. وأعلنت “أبل” أن أوبرا س��تقدم عدداً من البرامج 
التلفزيونية، ضمن اس��تثمار لقدراتها في التواصل مع الجمهور من 

حول العالم.

Clean Bandit في بيت مسك

LBCIفض النزاع بين الوليد بن طالل و

أسدلت مهرجانات بيت مسك، الستار عن واحد من أهم المهرجانات 
الصيفي��ة له��ذا العام، بحفٍل س��يبقى لمدة طويلة ف��ي األذهان لفرقة 
“Clean Bandit” البريطاني��ة التي قدمت عرضاً رائعاً، وس��ط 
حضور رس��مي وش��عبي حاش��د رقص وصفق طويالً على أشهر 

أغاني الفرقة.
المهرج��ان ال��ذي افتتح بحف��ٍل للموس��يقار غي مانوكي��ان والفنان 
المصري آبو، شهد مشاركة العديد من الفرق والمطربين اللبنانيين، 
إذ قدمت إدارة المهرجانات الفرصة لمواهب محلية إلبراز نفس��ها 

وتقديم أعمالها أمام جمهوٍر ضخم.

أع��ل��ن��������ت 
لمؤس��س���ة  “ا
ن�ي�������ة  للبن�ا ا
ل  س�������ا ر لإل
إنترناسيونال” 
ع��ن ص���دور 
قرار تحكيمي، 
للم��رة الثاني�ة، 

ع��ن غرفة التج��ارة الدولية في باريس، حول ف��ض النزاع لصالح 
LBCI ضد شركات األمير الوليد بن طالل.

وأكد نص القرار التحكيمي أن “ش��ركات الوليد بن طالل قد أخلت 
بالتزامات عدة مترتبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات 
الموقعة بينها وبين شركة LBCI، ما تسبب بأضرار جسيمة بحق 

األخيرة، طوال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى اليوم”.
وقد ألزم القرار التحكيمي ش��ركات الوليد “بتس��ديد حوالى 19.5 
ملي��ون دوالر أميركي لصالح LBCI، إضافة الى الفوائد ونفقات 
التحكي��م والمحام��اة، والت��ي بلغ��ت حوال��ى 2.6 ملي��ون دوالر 

أميركي”.

“كرنفال” تعتزم شراء دور سينما

ذكرت وكال��ة رويترز، نقالً عن مصادر، أن “كرنفال س��ينماز” 
الهندية وشريكا في دولة اإلمارات، يجريان محادثات لشراء دور 
عرض س��ينمائي في اإلمارات والبحرين تابعة ل�“نوفو س��ينماز” 
ومقرها قطر. وتش��ير الصفقة المحتملة، إلى أن بعض الش��ركات 
القطري��ة تتطلع إلى تحقيق قيمة من أنش��طة األعمال التي تديرها 
ف��ي دول المقاطعة قبل أن يلح��ق أي ضرر محتمل بتلك األصول 

جراء استمرار النزاع.
يذك��ر أن أفالم “بوليوود” تلقى رواجاً في دولة اإلمارات والخليج، 

حيث توجد جالية كبيرة من جنوب آسيا.
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تعريب األلعاب في أبوظبي
أط�ل�ق���������ت “إي 
11 إنترتينمن����ت” 
مختب��راً لتعري���ب 
ألع�اب الفيدي��و في 
 ،t w o f o u r 5 4
المنطق����ة الح���رة 
ف�����ي  لإلع�����الم 

أبوظبي.
وس��يكون “مختب�ر 
إي 11 إي لتعريب 
الفيدي����و”  ألع��اب 

بمثابة استوديو شامل لمواءمة المحتوى الصوتي لأللعاب بما يتناسب 
مع ثقافة الجمهور العربي. وسيشمل ذلك ترجمة األلعاب إلى اللغة 
العربي��ة واللهجات الخاصة بها، باإلضاف��ة إلى جميع االحتياجات 
الصوتية والمرئية. وأوضح الرئيس التنفيذي ل�“إي 11 إنترتينمنت” 
حس��ان الرملي، أن هذا المشروع ش��كل أحد أهم المشاريع التي تم 
العمل عليها، كما كان التعاون مع “إي إيه سبورتس” في واحدة من 

أكثر األلعاب شعبية في العالم تجربة استثنائية.

“سوني” تبث فيلمًا كاماًل بالخطأ
اس����ت�ط�اع آالف األش���خ�اص 
مشاهدة فيلم نشرته شركة سوني 
الموزع��ة له في أميركا بش��كل 
كامل على “يوتيوب”  قبل تدارك 
الخطأ، وق��د عنونت الفيديو بأنه 
مقتطف ترويجي من فيلم “كالي 
القاتل”. ولكن الفيديو الذي حملته 
على “يوتيوب” كانت مدته 90 

دقيقة، فاتضح لمستخدمي “يوتيوب” أنه أطول بكثير من مقتطفات 
من الفيلم. وقامت “سوني” بإلغاء الفيديو بعد أن ظل على اإلنترنت 

أكثر من 6 ساعات ولكن أنباء تحميله كامالً كانت قد انتشرت.

Publicis Groupe رئيس مجلس إدارة
 Publicis أعلن��ت ش��ركة 
Groupe أنه��ا ق��د عيّن��ت 
رئي��س  أول  رج��ا ط��راد، 
لمجل��س ادارته��ا في منطقة 
وسيقوم  األوس��ط.  الش��رق 
طراد، الذي تم تعيينه رئيساً 
 Publicis تنفيذي��اً لش��ركة
 Communica t ions

MEA في عام 2016، باإلش��راف على جميع عمليات الش��ركة 
القابضة في المنطقة، بما في ذلك مركز االتصاالت اإلبداعية الذي 

.Publicis.Sapientو Publicis Media ،ًقاده مؤخرا

“فوكس” تزيد عرضها لشراء “سكاي”
زادت ش��ركة توينتي فيرست سنتشري 
فوكس التابعة لروبرت مردوك عرضها 
لشراء سكاي البريطانية في صفقة جرى 
االتفاق عليه��ا بما يصل بقيمة مجموعة 
التلفزي��ون المدف��وع عن��د 32.5 مليار 
دوالر، لتتغل��ب عل��ى كومكاس��ت التي 

تنافسها في عرض شراء سكاي في الوقت الحالي. وعرضت فوكس 
دفع 14 جنيها اس��ترلينيا للسهم، بعالوة قدرها 12 % فوق عرض 
كومكاست. وتسعى فوكس لشراء المجموعة العاملة في أوروبا منذ 
كانون األول/ديسمبر 2016. وقال محللون، إن العرض يمثل تحدياً 

لكومكاست، أكبر شركة ترفيه في العالم للعودة، بعرض أعلى.

Bentley تطلق فيلمًا قصيراً

تدخل شركة Bentley Motors، التي تم تأسيسها في 10 تموز/
يولي��و 1919، عامها ال�100 بعد ابتكار أكثر الس��يارات الفاخرة 

عالية األداء تميّزاً في العالم.
وضمن ه��ذا اإلطار، تحتف��ي العالم��ة بإطالق فيلم قصي��ر تحت 
 An Extraordinary Grand Tour: The Story عن�����وان
of  Bentley ي����روي قّص��ة Bentley االس����تثنائية ب��دءاً من 
 Continental GT والتر أوين بنتلي نفس�ه، وصوالً إلى س�يارة

الجديدة.
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+4G أورنج” تطلق“
نش��رت ش��ركة اتص��االت 
بيان���اً  األردن”   - “أورن��ج 
توض��ح في��ه أنه��ا طرحت 
م���ن  جدي���دة  إص���دارات 
خطوطها الخلوي�ة المدفوع�ة 
مس��بقاً 4G+، بحيث أصبح 
بإم��كان جمي��ع مش��تركيها 

التمت��ع بأس��رع إنترنت للخلوي ف��ي األردن، إضاف��ة إلى عدد من 
المزاي��ا الجديدة، تش��مل حزم إنترنت غير مقس��مة، وإلى مكالمات 
محلية ودولية غير محدودة، عالوة على ميزة االستفادة من المتبقي 

من حزمة اإلنترنت في الشهر التالي.

االتحاد للطيران تضيف مزايا لبطاقتها
أضافت “االتح�اد 
للطي��ران” مزيداً 
من الخيارات إلى 
للصعود  بطاقتها 
للطائرة “اكتش�ف 
والتي  أبوظب��ي” 
تش���مل باق��ة من 
المطاعم ومناطق 
الجذب الس��ياحية 

والفن��ادق الخمس نج��وم، لتوفر للزائرين إل��ى أبوظبي خصومات 
حصرية وعروض خاصة مميزة.

مذكرة تعاون بين هارفست وأبو غزالة
وقع��ت ش����ركة هارفس����ت 
لالس��ت�ش����ارات والتدري���ب 
في س��ورية، ممثل��ة بمديرها 
العام محمد ن�ادر الشيش��كلي، 
ومؤسس��ة ط��الل أب��و غزالة 
الدولي��ة، ممثل��ة بالش����ري�ك 
المحلي أحم�د هيثم العجالني، 
مذكرة تع��اون تدريبي، لتقديم 
برام���ج تدريبي���ة احتراف�ي��ة 
ف��ي  والش��ركات  لألف��راد 

مجاالت المحاسبة المتوسطة، والمحاسبة االدارية، والتحليل المالي.

نادين نجيم الوجه الجديد لعالمة فيت
أعلن��ت “فيت”، العالم��ة التجارية 
الرائ��دة عالمياً إلزالة الش��عر، عن 
إبرام ش��راكة م��ع الممثل��ة وملكة 
الجمال المتألقة نادين نسيب نجيم في 
الحملة الجديدة له��ا. ونظراً لكونها 
عالمة تجارية أيقونية تحرص على 
االرتقاء بجمال المرأة، فإن “فيت” 
س��تتعاون مع نادين. ويستند جوهر 
الحملة إلى رؤية المستهلك الواقعية 
ب��أن النس��اء ينظ��رن إل��ى الطرق 

البديلة إلزالة الشعر على أنها مضرة ببشرتهن.

Cup 390 أ.ن.بو خاطر” تنظم“
نظم��ت ش��ركة أ.ن.بو 
خ�اط����ر لل��دراج���ات 
 Cup 390 الناري������ة
الجول��ة األول��ى عل��ى 
حلب��ة Pit Stop زوق 
مصبح تكريم��اً لعضو 

 TOTAL :للدراجات الراحل جان عزار و بدعم من ANB نادي
وCommercial Insurance وفقاً لتنظيم استثنائي وحلبة مهنية، 
أصبح هذا الكأس من أكثر الكؤوس المطلوبة والمنتظرة في لبنان، 
في جو متميز وضمن تهليل الحش��ود الداعمة والمثيرة، تنافس 14 

مشاركاً بكل احتراف وروح رياضية.

إسطنبول تكرم إسمين من لبنان
ش��هد معرض الجامعات والمؤسسات 
التربوي��ة باكاف في إس��طنبول تكريم 
شخصيتين من لبنان باإلضافة إلى عدد 
من الشخصيات من دول اخرى، حيث 
تم منح كل م��ن وزير التربية والتعليم 
العالي مروان حم��ادة ورجل االعمال 
اللبناني فادي جواد دكتوراه فخرية من 
جامعة بيازيد، وذلك عن مسيرة عملهم 
كل في حقله، كما تم منح وزير التربية 

والثقافة الصومالي عبد ضاهر عثمان وعدد من الشخصيات العربية 
واالجنبية دكتوراه فخرية على اعمالهم في خدمة المجتمع.
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“نيسان” تكّرم أفضل موظفيها
ت  ع���ق����������د
“نيس���ان” حفل 
جوائز مس���ابقة 
ت  را ل�م�ه�����ا ا
اإلقليمية السنوية 
ف���ي م�ن�ت�ج���ع 
بولغ���اري ف��ي 

دبي. وق��د كّرمت خالل الحفل الموظفين األفض��ل أداًء في مجالي 
الخدمات والمبيعات من شركات المبيعات المحلية في أنحاء منطقة 
الش��رق األوسط. وقد أكدت “نيس��ان” على التزامها بتوفير أفضل 

تجربة خدمة للعمالء في المنطقة.

 أفضل بيت للسندات
ش����رك�ة  نال���ت 
)ج����ي آي ب����ي 
كابيتال( -ال��ذراع 
االس�تثماري لبنك 
الدول��ي  الخلي��ج 
إلدارة األص���ول 
لمصرف�ي������ة  وا
االس����ت�ث�م�اري�ة 

ومقرها الرياض- جائزة “أفضل بيت للسندات في الشرق األوسط”، 
خالل حفل توزيع جوائز مجلة )إيميا فاينانس( للخدمات المصرفية 

في منطقة الشرق األوسط 2017، الذي أقيم في مدينة لندن.

جائزة “تمكين المرأة” لـ“الموارد”
من��ح االتح��اد الدول��ي 
الع��رب  للمصرفيي��ن 
بن��ك الم��وارد جائ��زة 
“االمتي��از في سياس��ة 
االقتص��ادي  التط��ور 
واالجتماع��ي وتمكي��ن 
الحف��ل  ف��ي  الم��رأة” 

الرابع ل�“جوائز التميّز واإلنجاز المصرفي لعام 2018” الذي أقيم 
في صالة السفراء في كازينو لبنان. تسلّم الرئيس التنفيذي للعمليات 
في بنك الموارد نهلة خداج بو دياب، الجائزة كدليل على الريادة التي 

وصل اليها البنك في السنوات األخيرة.

“سوبر براندز” لألنصاري للصرافة
ح�ص����دت “األن�ص��اري 
للصراف��ة”، المتخصص��ة 
في توفي��ر خدمات صرف 
والتح�وي���الت  العم���الت 
المالية في دولة اإلمارات، 
جائ��زة “س���وب�ر بران�دز 
الثالث  للع��ام  اإلم��ارات” 
عشر على التوالي، وتس��لم 

الجائ��زة مس��اعد المدير العام ورئيس إدارة العمليات في الش��ركة، 
عل��ي النجار، وذلك خالل حفل ال�“س��وبر بران��دز” لتكريم أفضل 

العالمات التجارية في الدولة، والذي أقيم مؤخراً في  دبي

تكريم “سوفتوير أيه. جي”
تنظي��م  هيئ��ة  كّرم��ت 
االتص��االت االماراتي�ة 
شركة سوفتوير أيه. جي 
 ،)Software AG (
تقدي���راً لمس�����اهمته�ا 
الكبيرة في مبادرة الهيئة 
“باش��ر أعمال��ك خالل 
15 دقيق��ة”. وقام مدير 

ع��ام الهيئة، حمد عبيد المنصوري، بتس��ليم الجائ��زة لنائب رئيس 
“س��وفتوير أيه. جي” في المنطقة ، رامي كشلي، وذلك خالل حفل 

أقيم احتفاالً بتدشين المرحلة األولى من مبادرة “باشر”.

“غروهي” تتخطى أهدافها المنشودة
“غروه�ي”  كش��ف�ت 
للتجهي��زات الصّحية، 
النق��اب ع��ن التأثي���ر 
والبيئ��ي  االقتص��ادي 
واالجتماعي ألعماله��ا 
ف��ي العامي����ن 2015 
/2016 م���ن خ����الل 

تقرير نشرته حول االستدامة. ففي عام 2016، حققت هدفاً مضاعفاً 
عبر تقليص استخراجها للمياه بنحو 9 % مقارنة مع 2013. فضالً 
ع��ن تخفيضها النبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 25 %، بعد أن كان 

الهدف الوصول إلى 9 %.

95



جديد عموميات

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2018

وتعّين مديراً جديداً للشرق األوسط
أعلن��ت “رولز-روي��س” موت��ور 
كاز عن تعيين سيزار حبيب مديراً 
إدارياً جديداً لمنطقة الشرق األوسط 
وأفريقي��ا، اعتباراً م��ن األول من 
آب/أغس��طس 2018، وذل��ك في 
مقر المكتب اإلقليمي في إمارة دبي 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يذك��ر ان س����يزار، انض���م إلى 
“رول�ز-روي����س” ق�ادم���اً م���ن 
BMW، عام 2015 كرئيس قسم 

خدمات ما بعد حيث عمل على تطوير وإنماء أعمالها.

مدير لفندقي سويس-بلهوتيل
أعلن��ت مجموع��ة “س��ويس - 
بلهوتي��ل انترناش��يونال” ع��ن 
تعيي��ن ه��اكار غنج��ر، مديراً 
لفندقيه��ا الجديدي��ن ف��ي دول��ة 
الكوي��ت، وهما “س����وي��س - 
بلهوتيل بني��د الق��ار”، المقرر 
األخي��ر  الرب��ع  ف��ي  افتتاح��ه 
الج��اري،   2018 الع��ام  م��ن 
و“سويس-بلريزيدنسز الشرق” 
المزمع افتتاحه في الربع الثالث 

من العام 2019.

مدير إقليمي لـ“رولز-رويس”
أعلن��ت “رول��ز- رويس موتور 
كارز” ع��ن تعيين رامي جودي 
مديراً لالتصال والعالقات العامة 
للمنطقة وأفريقيا والهند. وسيعمل 
جودي م��ن مقّره ف��ي دبي، وقد 
ُول��د في الكوي��ت وهو من أصل 
س��وري وتخ��ّرج ف��ي جامع��ة 
لينكولن ف��ي المملكة المتحدة مع 
بكالوريوس ف��ي إدارة األعمال. 
بدأ مس��يرته المهنية عام 1999 

بصفة محرر في مجلة متخصصة في السيارات في دبي.

ميالني فرنانديز مدير محفظة أول
أعلن��ت ش��ركة اإلم��ارات دب��ي 
الوطن���ي ري����ت )س����ي إي آي 
س��ي( المحدودة، وه��ي صندوق 
ائتمان لالس���تثمار العقاري تعمل 
وفقًا ألحكام الش��ريعة اإلس��المية 
وتخضع إلدارة ش��ركة اإلمارات 
دب��ي الوطن���ي إلدارة األص���ول 
المحدودة، ع��ن تنحي بن كومبي 
عن منصب مدير محفظة أول بعد 
م��رور حوالى 10 س��نوات على 

عمله مع الفريق، وتعيين ميالني فرنانديز مكانه.

البورنو رئيسًا للخدمات المصرفية
بن���ك أبوظب��ي األول،  ق���ام 
أكبر بنك ف��ي دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، بتعيي��ن مهند 
البورن����و، ليتول��ى منص��ب 
رئي��س الخدم��ات المصرفية 
ف��ي  للش��ركات واالس��تثمار 
دولة اإلم��ارات، مع التركيز 
العالق��ات مع  عل��ى توطي��د 
العمالء من خ��الل المنتجات 
التي  المصرفي��ة  والخدم��ات 

يقدمها البنك.

رئيس تنفيذي جديد لـ“فيات”
ق���������ررت 
ش��ركة فيات 
كرايس�����ل�ر 
تعيين  رئي�س 
قس���م جي��ب 
في الش��ركة، 
ماي��ك مانلي، 
رئيس�اً تنفيذياً 

جديداً للشركة بسبب تدهور صحة الرئيس التنفيذي السابق  سيرجيو 
ماركيوني. وأكد مانلي، وهو بريطاني الجنسية، أنه سيواصل تنفيذ 

االستراتيجية التي وضعها ماركيوني في حزيران/يونيو الماضي.
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مجال الصناع��ة المصرفية. وش��دد في هذا الس��ياق على أهمية االلت��زام بالبرامج 
والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وألن الس��وق اليوم منفتح عالمياً بحيث يجب 

علينا التميز بالشفافية التامة في معامالتنا.

دور الحوكمة في تحقيق التنمية
من جهته، ش��دد فتوح على أن اتح��اد المصارف العربية يس��عى ف��ي كل مؤتمراته 
ومنتدياته وملتقياته إلى التأكيد على أّن نظام الحوكمة يُشّكل دليالً ذاتياً للرقابة الذاتية، 
مشدداً على أن الحوكمة تعتبر إحدى الوس��ائل الهادفة إلى تحقيق التنمية االقتصادية 
ورفاه المجتمع، وإرساء قيم العدالة والمساواة في الفرص، والشفافية واإلفصاح التي 
تضمن نزاهة المعامالت وتعزيز سيادة القانون، ورسم الحدود الفاصلة بين المصالح 

الخاصة والمصالح العامة.
وش��دد على أهميّ��ة االلت��زام  بالحوكمة كنظ��ام لإلدارة الرش��يدة من خ��الل تعزيز 

إجراءات الرقابة، ومحاربة الفساد.
أما طربيه، فأوضح أن “اهتمام اتحاد المصارف العربية، بالحوكمة في المؤسس��ات 
المالية العربية، يعود إلى س��نوات طويلة، بعدما تبيّن لنا أهميّ��ة الحوكمة باعتبارها 
إحدى اآلليات الهامة التي يمكن االعتماد عليها في مكافحة الفس��اد المالي واإلداري، 
وكذلك بالنسبة لدورها في تحسين إدارة المؤسسة عن طريق مساعدة المسؤولين عن 
إدارتها على وضع اس��تراتيجية سليمة للمؤسس��ة، ومنع حدوث األزمات الدورية”، 
مشيراً إلى أن المصارف بشكل عام، تس��تأثر بالجانب األكبر من األنظمة المالية في 
أهميّة بالغة في مسيرة التنمية االقتصادية.المنطقة، وتلعب دوراً محورياً في عملية االئتمان واالستثمار بكل ما لهذه العملية من 

اإلدارة الرشيدة ضمانة الستمرار المؤسسات المصرفية

كالم الحاكم س��المه جاء خالل افتت��اح فعاليات ملتقى 
“الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية 
العربي��ة”، ال��ذي نظم��ه اتح��اد المص��ارف العربية 
باالش��تراك والتع��اون م��ع معه��د الم��ال والحوكمة 
 ،”Ecole Superieure des Affaires“���التاب��ع ل
وذلك ف��ي حض��ور منس��ق معه��د الم��ال والحوكمة 
لجامع��ة ESA ورئي��س لجن��ة المخاطر ف��ي مجلس 
إدارة فرست ناش��ونال بنك هادي األس��عد، أمين عام 
اتحاد المصارف العربية وس��ام فت��وح، رئيس جمعية 
مصارف لبنان ورئيس مجل��س إدارة االتحاد الدولي 
للمصرفيي��ن العرب ورئي��س اللجن��ة التنفيذية التحاد 
المص��ارف العربية ج��وزف طربيه، الحاكم الس��ابق 
 ،Christian Noyer ،للمصرف المركزي الفرنسي
باإلضافة إلى نخبة من الخبراء من المصارف العربية 

واللبنانية.
وأشار سالمه إلى أن مصرف لبنان قد طور من خالل 
سلسلة من التعاميم، الهيكلية اإلدارية للقطاع المصرفي 
في لبن��ان، فقد ب��ادر ومنذ س��نوات إلى تفعي��ل أنظمة 
الرقاب��ة واإلدارة الرش��يدة ل��دى المص��ارف وتركيبة 
مجالس اإلدارة لديها، وذلك بش��كل عمل��ي وتطبيقي، 
الفتاً إلى حرص المصرف على وضع جميع األس��س 
لحماية القط��اع المال��ي اللبنان��ي وجعل��ه  متالئما مع 

التطلعات المالية العالمية.
وباإلضافة ال��ى التعاميم الت��ي تتناول أنظم��ة اإلدارة 
المصرفية الرش��يدة والسياس��ات واإلجراءات المكملة 
لها، أنش��أ مص��رف لبنان وح��دة اإلدارة الرش��يدة في 
ع��ام 2009، كما تم انش��اء “لجن��ة اإلدارة المصرفية 
الرش��يدة” وهي لجن��ة مش��تركة بين مص��رف لبنان 
وجمعية المص��ارف، لمواكبة اخر التدابي��ر والمبادئ 
الصادرة والتي س��تصدر عن المؤسس��ات الدولية وال 

سيما لجنة بازل لتعزيز اإلدارة المصرفية الرشيدة.
وأكد س��المه أن مص��رف لبنان س��يتابع تأدي��ة دوره 
األساس��ي والفعال واالهتمام بكل ما يساهم في تعزيز 
الحوكم��ة واإلدارة الرش��يدة لدى القط��اع المصرفي 
اللبنان��ي، هذا القط��اع الذي س��يبقى رائ��داً وقدوة في 

أساسية  المصرفية هي ضمانة  المؤسسات  الرشيدة في  اإلدارة  أن  رياض سالمه  لبنان  أكد حاكم مصرف 
الستمرارها ونجاحها على المدى الطويل، فهي تساهم في تمتين إدارة المصارف وتعزيز رقابتها وتؤسس ألداء 
مصرفي سليم وحديث، وترسخ الثقة بعمل المصارف وتزيد من إمكانيتها في جذب االستثمارات لمشاريعها 

التوسعية فتعزز التنافسية وتزيد فرص العمل ومعدالت النمو والثقة في االقتصاد الوطني.
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(IPv6) اإلصدار السادس من

نظم��ت )RIPE NCC( بالتعاون مع وزارة االتصاالت اللبنانية 
ومؤسسة أوجيرو، “أس��بوع لبنان IPv6” في العاصمة بيروت، 
حيث ش��كل الحدث فرصة لتعزيز التواص��ل وتبادل الخبرات مع 
المعنيين بخدمات االنترنت الرئيس��يين، به��دف تزويدهم بالحلول 

والتقنيات واألدوات الالزمة.
وق��د تّم اإلع��الن عن إتاح��ة اإلصدار الس��ادس م��ن بروتوكول 
عناوين اإلنترنت )IPv6( من قبل  رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
العام لهيئة “أوجيرو”، عماد كريديه، وذلك خالل أعمال االجتماع 
الخ��اص باإلص��دار، ال��ذي حضره م��زّودي خدم��ات اإلنترنت 

ومشغلّي االتّصاالت.

مبادرة جديدة لليونيسفالحدث السنوي لـ“أزيموت بينيّتي”

نظمت “أزيموت لليخوت”، الش��ركة الرائ��دة في صناعة اليخوت 
في العالم، احتفاليتها السنوية الستعراض اليخوت، والتي تقام للعام 
الحادي عش��ر على التوالي في مدينة بورت��و مونوبولي اإليطالية. 
وجم��ع الحف��ل كوكبة من الضي��وف ومالكي يخ��وت أزيموت من 
مختلف دول العالم، حيث عاين المشاركون 14 يختاً من مجموعتي 
أزيم��وت وبينيتّ��ي الفاخرة، م��ن بينها طراز “ف��الي بريدج 66” 
و“إس7” و“غران��د 27 مت��ري”. وللمرة األولى تم عرض اليخت 
الجديد من طراز “أزيموت إس 6”، والذي سيتم إطالقه رسمياً في 

شهر أيلول/ سبتمبر 2018، في مهرجان كان لليخوت.

أعلن��ت منظمة األمم المتحدة للطفولة في لبنان )اليونيس��ف(، عن 
إط��الق منصته��ا الجدي��دة B.O.T، وذل��ك بالتعاون م��ع جمعية 
الف��رص الرقميّة في لبنان، وبتمويل من س��فارتي هولندا وألمانيا، 
خ��الل مؤتم��ر صحفي عق��د في آنتورك ف��ي منطق��ة الحمرا في 

العاصمة بيروت.
وس��تعمل أحدث مبادرة من اليونيس��ف على دعم الشباب المهمش 
ف��ي لبنان، وذلك من خالل تطوير مهاراتهم المهنية، بهدف تأمين 
مص��ادر للدخل، من خالل تش��جيع  القطاع الخاص على توظيف 

وتمكين الشباب.

مركز االتصال الجيومكاني
أع�ل�ن����ت 
ه�ي��ئ������ة 
أبوظب����ي 
نظم���ة  لأل
والخدمات 
عن  الذكية 
مش���روع 
ك��ز  م�ر “
االتص���ال 

الجيومكاني الذكي” األول من نوعه على مس��توى حكومات العالم 
بالتع��اون م��ع معهد بحوث النظ��م البيئية الدول��ي، وذلك في ختام 
مش��اركة وفد حكوم��ة أبوظبي في “المؤتمر العالمي لمس��تخدمي 
إزري 2018”، وال��ذي أقيم��ت فعاليات��ه مؤخراً في مدينة س��ان 
دييغو األميركية على مدار 5 أيام، جرى خاللها اس��تعراض أبرز 
إنجازات الجهات الحكومية ف��ي أبوظبي وبحث آفاق التعاون بين 
الجه��ات المختلفة على المس��توى الدولي، به��دف تبادل الخبرات 
والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال نظم المعلومات 

الجغرافية.
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دعم مؤسسة التدريب المهني
وقعت المديرة التنفيذية لمؤسسة 
إنق��اذ الطف��ل ف��ي األردن رانية 
مالكي، والمدير القطري لبرنامج 
األغذي��ة العالمي مجي��د يحيى، 
اتفاقي��ة م��ع مؤسس��ة التدري��ب 
المهني لدعمها بمعدات الكترونية 
ممولة من اليابان، وتوزيعها على 

معاهد األردن، وهي اس��تكمال لتنفيذ دعم اس��تهدف 3500 طالب، 
للحصول على فرص عمل، في 32 مركزاً، ب�10 محافظات.

يذك��ر أن مؤسس��ة إنقاذ الطفل تعم��ل باألردن من��ذ 1974، وتقدم 
خدماتها ل�590 ألف طفل وعائالتهم سنوياً.

50 شركة في بروديكس 2018

اختتم��ت فعاليات معرض تجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط 
االنت��اج “بروديك��س 2018”، الذي نظمته ش��ركة س��فن جيتس، 
بالتعاون مع مجلس األعمال الس��وري الصيني، الذي افتتحه وزير 
الصناع��ة محمد مازن يوس��ف عل��ى أرض مدين��ة المعارض في 
دمشق، بمشاركة أكثر من 50 شركة وطنية وأجنبية، متعلقة بآالت 
البناء، الصناعات النسيجية والغذائية والبالستيكية، التعبئة والتغليف 
والطباعة، الزجاج واألفران الحرارية، المولدات الكهربائية، المعدات 

الزراعية، شركات الصرافة، ضبط الجودة، والتأهيل والشحن.
بدوره أكد الس��فير الصيني في س��ورية تشي تش��يانجين، أن إقامة 

المعرض دليل واضح على تحسن األوضاع في سورية.

دورة “اإلتقان” لالعتمادات المستندية

اختتم مرك��ز اإلتقان للتدريب واالستش��ارات نهاية حزيران/يونيو 
2018، الدورة التدريبية االحترافية الشاملة باالعتمادات المستندية، 
والتي قدمها الخبير والمستش��ار الدولي جاك صابونجي، متضمنة 
عدة محاور مصرفية بمجال االعتمادات المس��تندية، وطرق تالفي 
مشاكلها، والمخاطر التي يمكن أن تواجه البنوك في هذا الخصوص، 
مس��تعرضا اآلراء المصرفية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، 
والتي تقوم على اجتهادات تجاه مشاكل واقعية تعرضت لها البنوك.
يذك��ر أن هذه ال��دورة، هي الثاني��ة التي يقيمها “اإلتق��ان” من هذا 
النوع، كما تضمنت 20 س��اعة تدريبية، ومش��اركة 35 موظفاً من 

مختلف المصارف السورية العامة والخاصة.

إطالق “نجاحنا مع البركة بيكبر”
أط�ل����ق الرئي���س 
ل�ب�ن����ك  التنفي��ذي 
البركة محمد حلبي، 
ورئيس���ة جمعي���ة 
المب��رة النس����ائي�ة 
للتنمي�ة االجتماعي�ة 
وكفال��ة االيت�ام في 

دمش��ق من��ى مهنا، بحضور وزي��رة الش��ؤون االجتماعية والعمل 
ريما القادري، مش��روع “نجاحنا مع البركة بيكبر”، الهادف لتقديم 
الدعم المالي واإلداري لمشاريع صغيرة خاصة باألرامل المسجلين 

بالجمعية، كما تم تكريم األمهات الفائزات وتسليمهم الجوائز.

SIIB في معرض فرص العمل والتدريب
صرح الرئيس التنفيذي 
لبن��ك س��ورية الدولي 
 SIIB اإلس������الم�ي
عب���د الق��ادر دوي��ك، 
في  مش��اركته  خ��الل 
معرض ف�رص العم�ل 
والتدريب، الذي أقامته 

جمعية إدارة الموارد البش��رية، والجامعة الس��ورية الخاصة، نهاية 
تموز/يوليو 2018، أن البنك يعتبر الكوادر البشرية العمود الفقري 
ألي مؤسس��ة، ويقوم بتحمل مس��ؤولياته االجتماعية بتوفير فرص 

العمل والتدريب وتطوير المهارات الشبابية.
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مشروع لذوي الحاجات الخاصة
أطلق شباب من فريق جمعية 
فعاليات  “جذور”، ضم��ن 
مهرجان “الش��ام بتجمعنا” 
في دمشق مشروعاً جديداً، 
يع��د األول م��ن نوعه على 
باس��م  العرب��ي  المس��توى 
“مقهى جذور”، وهو عبارة 

عن مقهى دُرب ألجل تش��غيله “32 إنس��انا” من ذوي االحتياجات 
الخاص��ة، وتحدي��داً من المصابين بمتالزم��ة “داون”، دربوا على 
تقديم المشروبات، والتواصل مع الزبائن، وإدارة المقهى، في سبيل 

تطوير إمكاناتهم المهنية واالجتماعية، وتعزيز ثقتهم بذاتهم.

أسبوع البرمجة في لبنان

اس��تطاع أكثر من 7,700 طفل وشاب في لبنان تطوير مهاراتهم 
الرقمي��ة ضمن مبادرة ترمي إلى دعم قط��اع تقنية المعلومات في 
الب��الد، والذي تبلغ قيمته س��تة ملي��ارات دوالر. وانطلقت مبادرة 
“أس��بوع البرمجة في لبنان” في إطار ش��راكة مبتكرة بين وزارة 
التربي��ة والتعليم العالي، وعمالقة تقني��ة المعلومات العالمية “إس 

إيه بي” بجانب أكثر من 15 شركة محلية من شركائها.
وتعم��ل وزارة التربية والتعليم العالي مع الش��ركاء من القطاعين 
الع��ام والخاص والقطاع األكاديمي على تقديم المهارات البرمجية 
وأدوات البرمج��ة إل��ى آالف التالم��ذة اللبنانيي��ن والالجئي��ن في 

المدارس الرسمية.

تخريج دفعة من المستثمرين

خرجت )IM Capital( مجموعة من المستثمرين المالئكة شاركوا 
في برنامجي LWAF وSeeders، برعاية رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري، بحفل في السراي الكبير، في إطار برنامجها الممول 
Seeders- من الوكالة األميركية للتنمية الدولي��ة. وأطلقت برنامج
MBA المس��تثمرين األفراد اللبنانيين )Business Angels( عام 

2016، بهدف تثقيفهم وجذبهم لالستثمار في شركات لبنانية ناشئة.

ورشة عمل بين “الصناعة” وفرنسبنك

في إطار التعاون المش��ترك بين وزارة الصناعة اللبنانية ومصرف 
فرنسبنك، نُّظمت ورشة عمل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
في طرابلس، تحت عنوان “حلول لتمويل استخدام الطاقة المستدامة 
للصناعيي��ن”، بحضور مدير ع��ام وزارة الصناعة  داني جدعون 
ومدير عام مصرف فرنس��بنك  نبيل القصار ورئيس غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الش��مالي توفيق دبوس��ي 
ومدراء وموظفي فرنس��بنك وعدد من الصناعيين. وتّم عرض فيلم 
ع��ن نش��اطات وزارة الصناعة وفيديو آخر عن مبادرة فرنس��بنك 

المتعلّقة بتمويل استخدام الطاقة المستدامة.

BBAC أفضل عالمة تجارّية مصرفّية
بي��روت  )بن��ك   BBAC حص��د 
والب��الد العربي��ة( جائ��زة أفضل 
عالم��ة تجارية وهويّ��ة مصرفية 
لتوزي��ع  الس��نوي  الحف��ل  خ��الل 
التميّز واإلنجاز المصرفي  جوائز 
العربي الذي نّظمه االتحاد الدولي 
للمصرفيي��ن الع��رب ف��ي كازينو 
لبنان. وقد حضر االحتفال عدد من 

 BBAC كبار المصرفيين. وشكر رئيس مجلس إدارة، مدير عام
غس��ان عس��اف، الذي تس��لّم الجائزة، االتحاد الدولي للمصرفيين 

العرب على تقديرهم لجهود المصرف.
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تعاون بين قطاعي التعليم والصناعة

إميركوم تكرم موظفي الخدمة الطويلة

تستضيف جامعة تكساس 
إي أن��د أم، برامج إثرائية 
للطالب المتميزين براعية 
أوكس��ي قطر في محاولة 
لتوجي��ه الطالب لدراس��ة 
الهندس��ة والعلوم. أمضى 

ع��دد من أفضل طالب المدارس الثانوية في قطر عطلتهم الصيفية 
مش��اركين في برامج أكاديمية الهندسة الصيفية ومهندسو المستقبل 
في جامعة تكساس إي أند أم في قطر. والبرنامجان جزء من مبادرة 
أوسع تهدف إلى جذب طالب المدارس الصغار الختيار المسارات 

التعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كّرمت إميركوم، إحدى شركات األنظمة المتكاملة في الخليج العربي، 
موظفي الخدمة الطويلة تقديراً على مس��اهمتهم القيّمة على مدى 10 
إلى 20 عاماً بترس��يخ الحضور الق��وي ل�“إميركوم” كمزود إقليمي 
ألفض��ل حلول وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات. ويعكس التكريم 
التزام الشركة بتقدير التميز وتعزيز الوالء الوظيفي، ورفع مستويات 
سعادة الموظفين التي تنعكس في مسيرتهم المهنية الطويلة مع الشركة.

برنامج تدريب جامعي من سلطة النقد

افتتح نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة برنامجاً تدريبياً لطلبة 
من قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة فلسطين التقنية خضوري، 
بحضور الوكيل المس��اعد لش��ؤون التعليم العالي في وزارة التربية 
والتعليم العالي إيهاب القبج، ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية 
ف��ي الجامعة محمد أبو عمش��ة، ومدير دائرة الموارد البش��رية في 
سلطة النقد اآلنسة إيناس حجازي. ويأتي البرنامج في سياق البرامج 

التدريبية التي تنظمها السلطة لطلبة الجامعات الفلسطينية.

سلسة محاضرات من “آفاق”

أطلق��ت مؤس�س����ة “آف��اق اإلس��المية للتموي��ل”، س��لس���لة من 
محاض��رات ترّك��ز على الس��عادة ف��ي العمل المؤسس��ي بعنوان 
“الث����راء الروح����ي للس����ع�ادة”، وذل���ك بالتعاون م��ع خبي�رة 
التنمي�ة البش����رية اإلماراتية، المهندس����ة والء الش����ّحي، وذلك 
ضم��ن اس��تراتيجية الش����ركة الرامية إلى نش��ر مفاهيم الس��عادة 
واإليجابي��ة ف��ي بيئة العمل وتوجي��ه طاقات الموظفي��ن بما يعّزز 
قدراته��م وإمكاناته��م ويحفزه��م للمزيد م��ن التميّ��ز والنجاح في 

واجباتهم الوظيفية.

BLF راعي مسابقات العلوم

 Lucky to be تحت راي��ة ،BLF دع��م البنك اللبناني الفرنس��ي
Young، مس��ابقات العل��وم )InterSciences(، من تنظيم وكالة 
التعليم الفرنس��ي في الخ��ارج )AEFE( ومجموعة البحوث لتعليم 
الرياضيات )GREM(، وذلك بهدف تشجيع تمرين الحساب الذهني 
في الصفوف. وفي نهائيات المسابقات، كوفئ 137 تلميذاً و12 صفاً 
على نتائجهم المميزة. وُمنح الرابحون، إلى جانب الكؤوس، حسابات 
Lucky to be Young م��ن البنك اللبناني الفرنس��ي، خالل حفل 
في مدرس��ة الليسيه الفرنس��ية اللبنانية )GLFL(، بحضور أهالي 
التالميذ وأس��اتذتهم ومديري مدارس��هم، والخبير اإلقليمي للتربية 
وتعليم الرياضيات في ال�)AEFE(، بياتريس كوليه، والمستش��ار 

المساعد للتعاون والعمل الثقافي، سيرج تيلمان.
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Bentley تدعم المرأة في الهندسة“إريكسون” تلهم أكثر من 500 فتاة

تس��تمر “اريكس��ون” في تعزيز جهودها لناحي��ة تعزيز التوازن 
بين الجنس��ين في قط��اع تكنولوجيا المعلوم��ات واالتصاالت من 
خالل مشاركتها السنوية التاسعة في مبادرة يوم الفتيات في مجال 
تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت في منطقة الش��رق األوس��ط 

وأفريقيا.
وفي إطار هذه المبادرة، تعاونت “إريكس��ون” مع أكثر من 500 
فتاة في جميع أنحاء المنطقة خالل العديد من الفعاليات واألنش��طة 
الت��ي تهدف إل��ى إلهامهن وتوجيههن للعمل ف��ي قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

ح�ت�ف�ل������ت   ا
 B e n t l e y
 M o t o r s
باليوم العالمي 
لعم�ل الم��رأة 
ف��ي ق�ط����اع 
الهندس��ة عبر 
تسليط الضوء 
عل�ى النج��اح 

الكبير الذي تحقّقه المهندس��ات العامالت لديها وتش��جيع السيدات 
الش��ابات عل��ى التفكير أكثر ف��ي العمل ضمن قطاع الهندس��ة في 

المستقبل.
وكانت الشركة قد قامت مؤخراً، بتنظيم يوم مفتوح للطالبات الشابات 

في المدارس التي ترتبط مع Bentley بعالقة شراكة.
وعمل��ت Bentley Motors خ��الل ه��ذا الي��وم، مجموعة من 
المتدّرب��ات ف��ي مجال التصنيع بالش��ركة على تنظي��م ندوات في 
المصن��ع تح��ت عن��وان “الفتيات ف��ي الصناع��ة” و“الفتيات في 

الهندسة”.

“األميري” تزور مركز بروج لالبتكاربرنامج تحسين من “ماريوت الدولية”

بحض��ور خالد عاطف عبد الغف��ار، وزير التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي في مصر، وآرني سورنس��ون، الرئي��س والمدير التنفيذي 
لش��ركة ماري��وت الدولية، والت��ي أعلنت عن إطالق “تحس��ين”، 
البرنام��ج التدريبي الفريد في مجال الضياف��ة في مصر، والذي تم 
تطويره اس��تجابة للحاج��ة المتنامية للكفاءات ف��ي القطاع الفندقي، 

لتعزز بذلك من التزامها بتطويره في البالد.
ويهدف البرنامج، الذي يأتي بالش��راكة م��ع جامعة حلوان وجمعية 
التطوير والتنمية، إلى الدفع بعجلة تطور الجيل الجديد من قادة الضيافة 
في مصر، وذلك من خالل تزويدهم بالخبرة العملية المباشرة، ليوفر 

لهم قاعدة االنطالق نحو مسيرة مهنية ناجحة في القطاع.

قام��ت وزيرة الدول��ة االماراتي��ة للعلوم المتقدمة س��ارة األميري، 
بزي��ارة مرك��ز ب��روج لالبت��كار التاب��ع لش��ركة أبوظب��ي للدائن 
البالس��تيكية )بروج(، حيث اطلعت خاللها على مرافقه التي تشمل 
مختبرات علمية متطورة، ومعدات تقنية متقدمة ذات الصلة بتطوير 
مختلف أنواع التطبيقات البالستيكية. والتقت خالل الزيارة بعدد من 
الموظفي��ن والباحثين اإلماراتيين الذين يعمل��ون على ابتكار حلول 
بالس��تيكية جديدة، كما اطلعت على األنش��طة الت��ي تتوالها إدارة 

حقوق الملكية الفكرية بالمركز.
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... ويقترح طرح سندات حكوميةالشام: آليات تمويل البنوك اإلسالمية

عقد بنك الشام ندوة تعريفية في غرفة تجارة دمشق، قدّم الندوة كٌل 
من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة األعمال ماجد العظمة، ومدير 
إدارة التمويل لدى بنك الش��ام وسيم جندلي رفاعي، بحضور عدد 

من التجار ورجال األعمال والمهتمين.
وق��د حمل��ت الن��دوة عن��وان “آليات وصي��غ التمويل ف��ي البنوك 
اإلس��المية”، بهدف التعري��ف بالمنتجات والخدم��ات المصرفية 
التي يقدمها البنك، وتس��ليط الضوء على الفرص التمويلية، سواء 
التجارية، أو الشخصية المتاحة، كما تضمنت الندوة شرحاً تفصيلياً 

حيال المقارنة بين المصارف اإلسالمية والتقليدية.

رعى بنك الش��ام ورش��ة عمل “تفعيل دور س��وق دمشق لألوراق 
المالي��ة في مرحل��ة إعادة اإلعم��ار” التي نظمها الس��وق مؤخراً، 
في فندق ش��يراتون دمش��ق، بمش��اركة مصارف عام��ة وخاصة، 
وخبراء اقتصاديي��ن، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة. وقدم 
الرئيس التنفيذي للبنك أحمد اللحام مقترحاً يفيد بطرح سندات تنمية 
حكومية كأداة لالستثمار، لفائدتها المزدوجة على االقتصاد الوطني 
والمس��تثمرين، وباعتب��ار أن س��ندات التنمي��ة الحكومية تصدرها 
الحكوم��ات، وتضمنها ضماناً مباش��راً وغير مش��روط، كما يمكن 
تداول هذه السندات في سوق األوراق المالية واالقتراض بضمانها، 

عالوة على كونها إحدى أدوات االستثمار المضمون.

األسواق الواعدة للمنتجات السورية ملتقى إلعمار “الوسطى والشرقية”

تناول ملتقى “األس��واق الواعدة للمنتجات الس��ورية”، الذي نظمته 
ش��ركة ماس��ة للمعارض والمؤتم��رات، القضايا المتعلق��ة بأهمية 
األس��واق الخارجية للمنتجات السورية، عبر بناء القدرات وتعزيز 
كف��اءة الش��ركات المعنية بالتصدير، وإخضاعها ل��دورات تدريبية 
بالتصدير والتمويل، ووضع برنامج دعم لنفقات الشحن، بما يوصل 
الدعم لمس��تحقيه. كما ركز المحاورون على دعم اإلنتاج الزراعي 
والصناع��ي والخدم��ي، ومراحل ما بع��د إلنتاج، ومن��ح الحوافز 
التصديرية، إلقامة مراكز تجارية للمنتجات الس��ورية في روس��يا 

وإيران وأرمينيا ومصر والجزائر وليبيا والسودان.

خ�ت�ت�م���ت  ا
ل�ي�����ات  فعا
ملتقى رجال 
األع�م�����ال 
الخ�ام�����س 
ق�ش�����ة  لمنا
اس��تثمارات 
ومشروعات 

إعمار المنطقتين الوسطى والشرقية، في فندق “أفاميا الشام” بحماه، 
بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين سوريين وعرب، وممثلين عن 
ش��ركات محلية وعربية وعالمية، حيث تمت اإلضاءة على قانوني 
)االستثمار الجديد، والتشاركية(، كما ُطِرَحْت باكورة المشروعات 
المتعلق��ة باإلعم��ار. وأوص��ى المش��اركون بضرورة االس��تثمار 
بالمج��االت الصناعي��ة والس��ياحية والطاق��ة المتج��ددة والتطوير 
العقاري، وبإح��داث مدينة صناعية متكاملة بحم��اه، مؤكدين على 
ضرورة تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر مرونة وعدالة، وإلى 
تأس��يس صندوق للتأمين على مختلف الك��وارث، والدعوة لرجال 

األعمال للدخول بمشاريع مشتركة مع القطاع العام.
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مرحبا” تحتفل بعميلها رقم مليون

احتفلت “مرحبا” -خدمة اس��تقبال ومساعدة المسافرين في المطارات التابعة لدناتا- 
بعميلها رقم مليون في دبي منذ مطلع عام 2018، رجل األعمال زهير فوز، وقدمت 
له قسيمة خاصة تتيح له الدخول مجاناً إلى أي من صاالتها الست في دبي لمدة عام 
كامل. كما قدمت “مرحبا” بهذه المناسبة أيضاً، خصماً بنسبة 25 % على حجوزات 

الصاالت وخدمة االستقبال والمساعدة التي تمت اليوم.
وتدي��ر “دناتا” 12 صالة خاصة للمغادرين في خمس دول، حيث تتيح للمس��افرين 
االستمتاع بتش��كيلة من األطباق والمرطبات العالمية واالسترخاء أو إنجاز أعمالهم 
ف��ي أج��واء هادئة. وتضم ش��بكة “مرحبا” خمس ص��االت في مطار دب��ي الدولي 
وصالتين في مطار تشانغي الدولي في سنغافورة وصالة واحدة في كل من مطار آل 
مكت��وم الدولي ومطار جنيف ومطار زيوريخ ومطار ملبورن ومطار جناح الدولي 

في كراتشي.
وقال��ت مديرة خدمات “مرحبا”، جيوتي باغوان��ي: إن خدماتنا تتيح للعمالء تجنب 
ازدحام المطارات والطوابير واالستمتاع بالراحة في الصاالت مقابل رسوم مناسبة، 

معربةً عن سعادتها باالحتفال باستقبال العميل رقم مليون منذ بداية السنة الجارية.
يذك��ر أن “مرحب��ا” تتبع لدناتا التي تعد من أكبر مزودي خدمات الس��فر الجوي في 
العالم بما في ذلك المناولة األرضية والش��حن وحجوزات الرحالت الجوية والفنادق 

والبرامج السياحية وخدمات تموين الرحالت الجوية في 84 دولة عبر 6 قارات.
وتأسست “مرحبا” عام 1991، وتوفر منذ ذلك الحين خدمات االستقبال والمساعدة 
للمس��افرين وتشمل تس��هيل إجراءات الس��فر ومواصلة الرحالت واستالم األمتعة 
للعائالت والسياح وكبار الشخصيات وكبار موظفي وضيوف الشركات والمؤسسات.

ويعمل لدى “مرحبا” ما يزيد على 600 موظف من 50 جنس��ية يتحدثون 25 لغة، 
وخالل الس��نة المالية 2017/ 2018، قدمت “مرحبا” خدمات االستقبال والمساعدة 

ودخول الصاالت ألكثر من 3 ماليين عميل.
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تس�تطيع جامعات كثيرة في لبنان أن تسترس�ل في الحديث عن الجودة والمعايير 
األكاديمية والكفاءات واالختصاصات، إلى حد أن بعضها بدأ يقارن مستواه بمؤسسات 
تاريخية وعريقة. قد يكون هناك جامعات حديثة النشأة تمكنت من التقدم خطوات 
أكاديمية ثابتة وسلكت مساراً يحتاج إلى وقت وجهد وعمل لتصنيفها، لكن ذلك ال 
يعطي العديد منها الحق في تصنيف موقعها، فيما المخالفات تطغى على المعايير 
العلمية واألكاديمية. ولعل السبب يعود بالدرجة االولى إلى الترخيص السريع لجامعات 
ال تستوفي الشروط، ما جعلها تجاهر بالحديث عن الجودة، عبر االحتماء بالنفوذ الذي 

يغطيها.

يبدو أن التعليم العالي في لبنان قد اس�تقر على صورة تش�به البلد. دخلت جامعات 
جديدة خالل السنوات الثالث الماضية المجال باختصاصات عديدة، حتى أن الترخيص 
كانت تخصص له جلس�ات وزارية استثنائية ال تخضعها للتقويم. وإذا كنا نعرف أن 
هناك جامعات في لبنان تأسست قبل أكثر من 140 سنة، فيما ُعمر بعض الجامعات 
أيضاً بين 15 و50 سنة، الى جامعات تعتبر حديثة قياساً للجامعات التاريخية أنشئت 
قبل 15 سنة، فإن المساواة في اإلمكانات األكاديمية والتجربة والخبرة والبصمات في 
التعلي�م العالي غير عادلة، طالما أن هناك نظاماً جامعياً يتس�لل كالطفيليات ويقدم 
نفسه أنه مستقبل التعليم العالي باالختصاصات التي يرى أنها جاذبة للطالب وسوقها 

واسعة.

نع�رف أن مخالفات رافقت عملية تأس�يس بع�ض الجامع�ات، وللمفارقة أن معظم 
مؤسس�ات التعليم العالي الحديثة النش�أة وتلك الت�ي لم تكتمل معالمها يملكها 
مش�اركون في الحكم ومقررون فيه، أو ناف�ذون أو تابعون لطوائف. ويكفي أن يملك 
أهل الُحكم والقوى السياسية جامعات جديدة ليكون هدفها األساسي أو جزء منه 
التوّجه نحو قواعدهم، وهذا األمر يؤّثر مباش�رة على المسار األكاديمي لالختصاصات، 

وإن حاول القّيمون عليها إعطاءها ُبعداً وطنياً.

سنشهد من اآلن وصاعداً أن النظام الجامعي الذي ينشأ على هامش الجامعات العريقة 
والمصنف�ة والتاريخية لديه أفضلي�ة على غيره من نواٍح عدة، ف�ي القرارات المتعلقة 
بالتعليم العالي وفي التراخيص والتخصصات والمساعدات. أما األخطر من ذلك، فيتعّلق 
بالطالب والمتخرجين أو غالبيتهم على األقل والذين سيتلّقون تعليماً في مناخ يغيب 
عنه التنّوع، ويس�وده االنغالق والتبعية. كما انه تعليم هدفه فقط السوق وبعيد من 
مسارات البحوث العلمية التي تشكل األساس األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي. 
مع اإلش�ارة إلى انه ال يجوز التعميم. لكن األمر يس�تدعي تش�ريعات جديدة وتنظيم 

مختلف لمؤسسات التعليم العالي.

مؤسسات التعليم العالي والناتج ...
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