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  لبنان  •   فرنسا  •   المملكة المتحدة   •  سويسرا   •   مصر   •   المملكة العربية السعودية   •   االردن    •   رومانيا 
 قبرص   •   قطر   •   االمارات العربية المتحدة    •    العراق   

والمهجر من خالل حيازته  لبنان  لبنك  المستمر  التقدير  إنّ 
ة  وقوّ المتميز،  أدائه  على  دليل  هو  الجوائز  كافة  على 
والتي  زة،  المميّ خدماته  ومجموعة  ة،  العموميّ ميزانيته 
ية  المحلّ األوضاع  ظلّ  في  حتّى  تحقيقها  في  يواصل 

واإلقليمية المضطربة.  

التي  الثقة  وتدعم  نجاحاتنا  قاعدة  اإلنجازات  هذه  د  التي وتحدّ الثقة  وتدعم  نجاحاتنا  قاعدة  اإلنجازات  هذه  د  وتحدّ
يضعها زبائننا في مصرفنا وتكافئهم بما هو أثمن لديهم: 

راحة البال. 

blombank.com
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ي من أزمات عديدة، وتنعكس الخالفات السياس��ية عىل 
ي االقتصاد اللبنا�ن

يعا�ن
ي تعوق استقطاب االستثمارات 

انتاجيته. وبينما يفتقد للخطط االصالحية ال�ت
ن فرص العمل، حاولت الحكومة اللبنانية المراهنة عىل  واطالق المش��اريع وتأم�ي
ي باريس، فباتت مضطرة إىل 

دعم الدول من خالل مؤتمر “سيدر” الذي انعقد �ن
ي 

وط قاسية، علماً أن الدول والبنوك الدولية والعربية ال�ت اض وب�رش المزيد من االق�ت
وطاً ومعاي�ي وتطالب باصالحات فورية قد  تعهدت دعم لبنان وإقراضه تضع �رش

ي لبنان.
يكون تطبيقها صعباً بالكامل وسط الخالفات عىل االأولويات �ن

، وهو  اً إذا كان يريد أن يستفيد من قروض المؤتمر الدوىلي ي الواقع، تأخر لبنان كث�ي
�ن

فع مديونيته العامة إىل مستويات قياسية، علماً أن الدين العام يتخطى  الذي س�ي
ال�80 مليار دوالر. وها هي الدولة اللبنانية تضيع فرصاً بالجملة خصوصاً بالعالقة 
ي بدأت بفتح المعابر الدولية، بدءاً بمع�رب نصيب عىل الحدود االأردنية 

مع سورية ال�ت
ي العراق. ويشكل فتح 

الس��ورية، إىل االستعدادات لفتح مع�رب البو كمال - القائم �ن
ي النقل 

ى بالنس��بة إىل لبنان الذي يعتمد عىل سورية �ن المعابر الحدودية أهمية ك�رب
ي إىل الدول االأخرى. وهذا يتطلب من لبنان مضاعفة االتصاالت مع الحكومة  ال���رب
ن يراهنون  السورية وإعادة ترتيب العالقة مع عمقه السوري، خصوصاً وأن اللبناني�ي
ي 

، ما يساهم �ن عىل إعادة التصدير والوصول إىل االأسواق العربية عن طريق ال�رب
انعاش القطاع��ات االقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية، ويزيد من فرص 

ي سورية.
ي تكبدها اللبنانيون أثناء االأزمة �ن

العمل، ويعوض الخسائر ال�ت

المطلوب بعد تأليف الحكومة مبادرة لبنانية تعيد العالقات مع سورية إىل طبيعتها، 
وتعزيز العالقات االقتصادية والتبادل. فقد حان الوقت لوقفة تقول بعدم تضييع 

الفرص وإنقاذ االقتصاد بالرهان عىل تواصل جدي وحقيقي وأخوي مع سورية.

ي
المعابر السورية تنعش االقتصاد اللبنا�ن
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استقراره، كما أن الهندس��ات المالية التي رس��مها المصرف بقيادة 
س��امه جنبّت لبنان مخاطر نقدية ورسّخت استقرار سعر الصرف 
الوطني ومكنّته من تقوية احتياطاته من العمات األجنبية، في ظل 
عجز كبير في الموازنة العامة وتنامي الدي��ن العام وانكماش عجلة 
االقتصاد، علماً أن سامه نفس��ه كان يؤكد في كل مناسبة أن خفض 
العجز هو الس��بيل لش��ق طريق حماية المالية واالس��تقرار وإعادة 
النهوض، ما يس��تلزم اجراءات دقيق��ة وعمليات تقوده��ا الحكومة 

لضبط الوضع االقتصادي واستقطاب االستثمارات.
وألن الثقة التي يتمتع بها الوض��ع النقدي والمالي ف��ي البلد، والتي 
كّرس��ها الحاكم أدت الى دخول مليارات الدوالرات إلى البلد، وكل 
الكام الذي قي��ل عن خروج ودائ��ع من لبنان غي��ر صحيح، األمر 
الذي يؤكد الثقة المحلية والعالمية بالقط��اع المصرفي اللبناني الذي 
عّزز اس��تقطاب الودائع والتحويات من الخارج عبر رفعه أخيراً، 
الفائدة عل��ى الليرة اللبنانية وال��دوالر األميركي، م��ع تجيير الفائدة 
األكبر لليرة، كتدبير آمن من أي انزالقات سياسية أو أمنية طارئة قد 

تنعكس سلباً على الوضعين المالي واالقتصادي.

لبنان محصن مع رياض سالمه والليرة مصانة

سياسة حمائية
قبل انعق��اد مؤتمر “س��يدر” ال��ذي حجز للبن��ان قروض��اً وهبات 
بقيمة 11 ملي��ار دوالر أميركي إلنفاقها في مش��اريع البنى التحتية 
واالس��تثمار، كان الحاك��م س��امه يش��رف عل��ى سياس��ة حمائية 
للمصرف تجعل من لبن��ان عصياً على االنهي��ار، وعملته الوطنية 
مستقرة بالرغم من كل الصعوبات والضغوط، وفي غياب الحكومة 
يقدم حلوالً لألزمات. لكن يبدو أن��ه عندما تفتر الجهود اإلصاحية، 
تكثر الشائعات المس��تفيدة من الفراغ، للتصويب في اتجاه قّوة لبنان 
الكامنة في “االس��تقرار النقدي” بقيادة حاكم مصرف لبنان رياض 
س��امه، والذي يبق��ى “ال��درع الواقي” للبل��د وصم��وده في أعتى 
األزمات على اختافها. وق��د كانت تدخات المص��رف المركزي 
طوال الظروف الصعبة وفي الس��نوات التي كان لبن��ان مهدداً فيها 
باالفاس، وتلك التي مّرت على البلد في العقدين األخيرين، الس��ند 
األمين للس��وق النقدية بما حفظ وال يزال، لبنان واقتصاده وبالتالي 
س��يادته التي ال يمكن المحافظة عليه��ا من دون وضع نقدي س��ليم 
ومتين. وقد كان الحاك��م على قدر آمال اللبنانيي��ن، ال يتزحزح عن 

موقفه في الدفاع عن مستقبل اللبنانيين واستقرارهم.
حاول البعض ضرب إنج��ازات الحاكم س��امه ونجاحاته المتتالية 
والكثيرة التي س��ّطرها ف��ي الداخ��ل ووصلت أصداءه��ا اإليجابية 
إلى الخارج حي��ث أصبح “أفضل حاكم مص��رف مركزي” عالمياً 
ولمرات عديدة، وفي كل مرة اختلف مصدر هذا اللقب لكن الرسالة 

واحدة أنه األفضل.
وقد حاز الحاكم س��امه أخيراً على درجة “A” م��ن بين 85 حاكم 
مصرف مرك��زي في العالم ف��ي تقرير ع��ام 2018 لمجلة غلوبال 
فاينانس Global Finance، وهي من أه��م المجات االقتصادية 
في العالم، وذلك للمرة الثالثة بعد ما كان قد حاز على هذا التصنيف 

عامي 2011 و2017.
السياسة النقدية واالقتصاد

س��اهمت السياس��ة النقدية التي اتّبعها مصرف لبنان منذ 25 عاماً، 
في تحييد الليرة اللبنانية عن التقلبات السياس��ية واالقتصادية في كل 
الظروف على اختافها، وفي الوقت نفسه دعمت االقتصاد وكّرست 

انتهت  سالمه،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  استهدفت  مغرضة  حملة  خرجت  الماضي،  أيلول/سبتمبر  في 
بالفشل وسقطت بعدما احتضن اللبنانيون هذا الحاكم الذي كّرس كل حياته ووضع كل امكاناته في خدمة 
لبنان، بدءاً من حماية النقد الى تعزيز صمود االقتصاد والمالية العامة، وشكل على مدى تاريخه صمام أمان للنقد 

ولالستقرار في البلد.
رياض سالمه ونجاح  لبنان  إنجازات حاكم مصرف  التعتيم على  العِكرة  المياه  المصطادون في  لم يستطع 
وخبر  هنا،  من  شائعة  ترويج  سوى  أزمة،  أو  استحقاق  كل  مع  اللبنانية  لليرة  الحمائية  النقدية  سياسته 
مدسوس من هناك. كانت الحملة استهداف للبنان ووضعه االقتصادي قبل أن تكون موجهة لرياض سالمه 
في صحته. وألن ثقة اللبنانيين كبيرة بالحاكم بقيت السوق على رغم كل الشائعات، علماً أن الحكومة كانت 

تسير األعمال، فيما يرسم المجلس المركزي لمصرف لبنان بقيادة سالمه سياسة االستقرار وحماية الليرة.

رياض سامه

6
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تدابير وسياسات تحفيز
الليرة ثابتة من خ��ال التدابير الداعمة الت��ي يتخذها حاكم مصرف 
لبنان رياض س��امه، واالحتياطي الكبير بالعم��ات األجنبية الذي 
يملكه البنك المركزي والذي تجاوز ال�43 مليار دوالر، وهذا الرقم 
قادر على لجم أي تدهور في العملة الوطني��ة وضرب التاعب في 
سوق القطع، ما يدّل إلى الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وقرارات 

الحاكم سامه.
وقد جاءت الحمات على الحاكم ومصرف لبنان في مرحلة حساسة 
ودقيق��ة، حي��ث فرض��ت إدارة الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
عقوبات على “حزب هللا”، إضاف��ة إلى الضغوط المالية. وللعلم أنه 
عندما صدرت قوانين أميركية فرضت قيوداً وعقوبات على “حزب 
هللا” وتعاماته المالية في المرحلة الس��ابقة، مع اته��ام بنوك لبنانية 
وتس��ليط األضواء عليها، عال��ج رياض س��امه الموضوع بحكمة 
ومس��ؤولية عالية واس��تطاع أن ي��وازن بين متطلب��ات حماية النقد 
والمصارف اللبنانية وبين ان “حزب هللا” هو مكون لبناني أساسي 
لديه وزراء في الحكومة ونواب في البرلم��ان، كما نجح المصرف 
المركزي في إرس��اء عاقات مبنية على الثقة مع السلطات النقدية 
العالمية ومع المجتمع الدولي نتيجة ما أظهره م��ن التزام بالمعايير 
الدولية ومن إخضاع عملياته المالية لرقابة مشدّدة أبقت على صفاء 

ونقاوة القطاع المصرفي اللبناني وعلى صدقيته دولياً.
استحق رياض سامه لقب أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم. 
نقلت حاكميته وعلى مدى عقدين ونصف العقد وعبر هندسات مالية 
حازت ش��هادات المجتمع الدولي، لبنان النق��دي والمصرفي وحتى 
االقتص��ادي والمالي من ضفّ��ة إلى أخرى، فحقق م��ا عجزت عنه 
دول ش��ارفت على اإلفاس رغم برامج الدعم واإلنقاذ. وقد استحق 
فعاً قرار تجديد واليته األخيرة بإجماع سياسي ووطني وشعبي أكد 
الثقة بسياساته التي حفظت للبنان نقدا وطنيا وقطاعا مصرفيا قادراً 
على المنافسة في أسواق المنطقة. لكنه أيضاً ثبت سعر صرف الليرة 
اللبنانية، وحماها من التجاذبات السياسية في التسعينات، وتمكن من 
تحييدها خال الخافات عل��ى تمديد واليات رؤس��اء الجمهورية، 
وصوال إلى إغتي��ال رفيق الحري��ري وما أعقبه من ع��دوان تموز 
2006، ثم الفراغ الرئاس��ي بعد والية الرئيس ميشال سليمان الذي 
دام أكثر من عامي��ن مرفقا بكل أنواع المفاعي��ل الثقيلة الوطأة على 

أحوال االقتصاد والنقد.
حاز الحاكم سلس��لة تكريم��ات صنّفت��ه كأفضل ح��كام المصارف 
المركزية في العال��م وفي المنطقة أكث��ر من مرة. لم يك��ن إختياره 
ثانياً في العالم بي��ن “األفضل أداء لع��ام 2016” مصادفة أو جائزة 
ترضية من مجلة “غلوبال فاينانس غراي��دز”، بل “إلنه تجاوز كل 
التحديات وحافظ على اإلستقرار النقدي والمالي، ونجح في السيطرة 
على التضخم وتحقيق أهداف النمو اإلقتصادي وإدارة أسعار الفائدة. 
لكن الحاك��م  الذي يع��رف أن المطبّات قاس��ية ومليئ��ة باألزمات، 
وطريق الحلول ليست معبّدة، يعمل بكل ثقة ويستند إلى خبرة وحنكة 
وعاقات، وأيضاً إلى إجماع منحه “بطاقة مرور” بإس��م لبنان إلى 

استقرار الليرة والموجودات
“استقرار الليرة اللبنانية هو عنوان للثقة” كام أكده حاكم مصرف 
لبنان رياض س��امه أخيراً، وه��و حقيقي، فاللي��رة اللبنانية صامدة 
وقويّ��ة، والقط��اع المصرفي من أق��وى القطاع��ات المصرفيّة في 
العالم العرب��ي وفق ما يؤكد مصرفيون. أم��ا المناعة التي يتمتع بها 
القطاع المصرفي بفعل اجراءات مصرف لبنان واش��راف رياض 
س��امه على الهندس��ات المالية واالجراءات الكثيرة لحماية القطاع 
المصرفي، فتمّكنه من الصمود في وجه كل طارئ وعلى الجبهات 
المختلف��ة، وفي ذلك دلي��ل قاطع إلى نج��اح الرهان على سياس��ات 
الحاك��م وصوابيّة توجهات��ه النقديّة، وإل��ى قّوة القط��اع المصرفي 
وقدرته على جبه التحديات، سياس��ية كانت أو اقتصادية. وقد تمكن 
مصرف لبنان باش��رافه مع المصارف التجارية اللبنانية من حماية 
البلد م��ن ه��ّزات المنطقة، وم��ن تداعيات الدْي��ن الع��ام المتنامي، 
ومن هشاش��ة النمو االقتصادي. وكذلك حمايته م��ن الضغوط ومن 

العقوبات األميركية.
وقد حافظ مصرف لبنان على اس��تقرار موجودات��ه الخارجية بين 
آب/أغسطس 2017 وآب/أغسطس 2018، بل زاد نمّوها بحوالى 
3 %، كذلك ارتفعت نس��بة الودائع للقطاع الخاص لغير المقيمين 
حوالى 8 % على صعيد س��نوي. وزادت الودائ��ع في المصارف 
اللبنانية م��ن 178 مليار دوالر إل��ى أكثر من 187 ملي��اراً، ومن 

المتوقع أن يبلغ النمو في الودائع 4.2 % في نهاية العام الجاري.
وهذه االرقام تدّل إلى عدم ه��روب أموال إلى الخ��ارج، وأن نمو 
الودائع إيجابي خصوصاً لغير المقيمين، إضافة إلى أن االحتياطي 
بالعم��ات األجنبية ل��دى مص��رف لبنان وص��ل الى مس��تويات 
عالية بلغ��ت 43 مليار دوالر من دون احتس��اب احتياطي الذهب، 
كما أن الفوائد ارتفعت بنس��ب معقولة مقارنة مع البلدان المصنّفة 
بالتصنيف االئتماني ذاته، وس��ّجل متوس��طها ارتفاًعا على الفوائد 
باللي��رة م��ن 5.6 % إلى 7 %. وبالنس��بة إل��ى الودائ��ع بالدوالر 
ارتفع��ت م��ن 3.6 % إل��ى 4.2 %، أي أن الفائ��دة عل��ى الليرة 
ارتفعت نقطة ونصف نقطة تقريباً، وعلى ال��دوالر بأقل من نقطة 

واحدة خال عام كامل.
ويُتوقع أن تزي��د آجال الودائ��ع في كل ش��رائحها، وه��ذا دليل ثقة 
بالقطاع المصرف��ي اللبناني، والتدابير الت��ي اتخذها حاكم مصرف 
لبنان، وفعالية سياسة الفوائد المطبّقة. علماً أن ذلك ال يعني أن ليس 
هناك أزمات كبيرة في االقتصاد وفي الوضع اللبناني، إنما رغم ذلك 
استطاع مصرف لبنان تحقيق انجازات، وهذا وحده يشكل دليل ثقة. 
ولم يش��هد البلد لجوء الموِدعين إلى تحويل ودائعه��م من الليرة الى 
الدوالر. لكن المقلق ه��و معدّل العجز في مي��زان المدفوعات الذي 
سّجل في آب/أغسطس 2017، حوالى 368.3 مليون دوالر ليرتفع 
إلى 408.2 مايين دوالر في نهاية آب/أغس��طس 2018، علماً أنه 
ل في تموز/يوليو الماضي، حيث بلغ   يبقى أفضل من العجز الُمس��جَّ
548.9 مليون دوالر، وف��ي حزيران/يوني��و 638.5 مليوناً بعدما 

حقق وفراً في أيار/مايو الماضي بقيمة 1.2 مليار دوالر.
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أي من دوائر القرار في الخ��ارج، بحثاً عن أفضل اآلليات لمواجهة 
الضغوط.

ركن أساسي للبلد
يش��كل مصرف لبنان ركناً اساس��ياً في منظومة النظام االقتصادي 
المالي اللبناني، ومع رياض س��امة تحّول الضامن منذ سنة 1993 
حيث تمكن من رسم سياس��ة نقدية حامية لليرة اللبنانية واستقرارها 
ولهذا النظام. وطوال أكثر من عقدين ونصف العقد ورياض سامه 
يش��كل الضمانة ويع��زز الطمأنينة ف��ي ظل صراع��ات وخافات 
شهدتها 4 عهود، ويضمن للبنانيين االس��تقرارالنقدي ويخرج البلد 
من األزمات في اس��تحقاقات ومحطات مصيرية. علماً أن س��امه 
اعتمد سياسة تحفيزية لاقتصاد، وحتى في القروض السكنية اعتمد 
سياس��ة س��نوية مدروس��ة ورصد مبالغ مالية لتس��تفيد منها الفئات 

اللبنانية المحدودة الدخل.
وأن يكون اسم رياض سامه قد ارتبط بسامة الليرة وقدرتها على 
الصمود في وجه التقلّبات العديدة، فه��ذا فخٌر له بقدر ما هو ضمانة 
للعملة الوطنية، واس��تطراداً فه��ذا ال يعيبه، بقدر ما يكش��ف النوايا 
الخبيثة للذين يحملون عليه مجازفين، ربم��ا، بالوصول إلى انهيار 

مالي ال يتحّمله لبنان في أي حال.
ولعل االلتف��اف المصرفي حول حاكم مصرف لبن��ان، يؤكد صحة 
سياس��اته، فهناك إش��ادات متواصلة من أركان جمعي��ة المصارف 
ومن كبار المصرفيين، برياض س��امه، إنطاقاً من تثمينهم دوره 
لخدمة القطاع وقبل ذلك لإلس��تقرار المالي. وفي الوس��ط السياسي 
واالقتصادي، أكثرية تدافع عن الحاك��م. فلواله، لما اجتاز االقتصاد 
اللبناني أصعب األزمات التي شهدها لبنان طيلة السنوات الماضية 
التي أمضاها على رأس الس��لطة النقدية والمصرفية، فإس��م الحاكم 

أصبح مرادفاً للثقة واالستقرار.
الحاكم يحقق االنجازات

أخفقت الحملة ف��ي النيل من حاك��م مصرف لبنان رياض س��امه 
وسياس��اته وهندس��اته المالية كما أنها فش��لت من ض��رب القطاع 
المصرفي، فالقطاع المصرفي والرأي الع��ام اللبناني يعرفان مدى 
أهمية ودور هذا القطاع الذي يمثل سّر صمود االقتصاد اللبناني في 
أحلك الظروف وأشد األزمات، وهو الخاضع لرقابة مصرف لبنان 

والملتزم كل القوانين والمعايير المحلية والدولية.
في إحصاءات وزارة المال عن عام 2015، فإن المصارف سدّدت 
وحدها ما يعادل 49 % من الضرائ��ب اإلجمالية على األرباح التي 
جبتها الدولة من عموم الشركات والمؤسسات العاملة، فيما أرباحها 
ال تمثّل أكثر م��ن 15 % من األرب��اح اإلجمالية لهذه المؤسس��ات 

والشركات.
أما ما قي��ل عن أرباح كبي��رة ومداخيل اس��تثنائية للمصارف جّراء 
الهندسة المالية، فإنه كام يجافي الواقع الذي يفيد أن الهندسة المالية 
التي اتبعها مصرف لبنان انعش��ت ميزاني��ات المصارف وعززت 
رسملتها إلستقطاب ودائع أكثر مستقباً. كما ان مصرف لبنان ألزم 
المصارف ان تدرج في “المؤونات” أرباحها من عمليات المقايضة 

التي جرت ضمن إطار الهندس��ات المالية األخي��رة. أما اإلنتقادات 
التي سيقت ضد الهندسة المالية لمصرف لبنان، وحمات “التجنّي 
والتحامل” على رياض سامه، فإنها لم تصمد طوياً وانما سقطت 
وانكش��فت الجهات والغاي��ات الواقف��ة وراءها، التي تريد اإلس��اءة 
إلى اإلس��تقرار االقتصادي والمالي والنقدي واإلجتماعي، وكس��ب 

مصالح شخصية وخاصة.
اس��تطاع الحاكم حماي��ة القط��اع المصرف��ي وتطويره ف��ي لبنان. 
فإكتس��ب س��معة كبرى في الش��رق األوس��ط وح��ول العال��م وهو 
يؤمن سيولة للعديد من المش��اريع المختلفة الحجم. وتجاوز القطاع 
المصرفي حدود لبنان فأس��هم في إثراء وتنمية العديد من المشاريع 
الخارجي��ة. وعندما يتم ذكر إس��م رياض س��امه يتم الرب��ط دائماً 
مع سياس��ة تثبيت س��عر صرف  العملة اللبنانية أمام الدوالر والتي 
بقيت ثابتة منذ التس��عينات من القرن الماضي حتى اليوم على رغم 
التغيرات التي حصلت وهي خطوة حافظت على االستقرار النقدي 
والمالي. كما أن إنجاز س��امة األبرز هو حمايته للقطاع المصرفي 
م��ن تداعيات أزم��ة الرهن العق��اري الت��ي حصلت ف��ي العالم في 
2008 واستطاع تجنب الهزات اإلرتدادية عن لبنان، بمنعه التعامل 

باألدوات المسمومة.
إدارة رائدة وقطاع سليم

يستمر مصرف لبنان في حماية االس��تقرار المالي والنقدي ويعزز 
في الوقت نفسه الصمود االقتصادي في وجه األزمات التي تلوح في 
المنطقة اقتصادياً واالضطرابات في عدد من الدول العربية. وها هو 
بقيادة رياض سامه قادر على االستمرار في إدارة دفة التدفّقات في 
اتجاه لبنان، بما يعّزز قدرة المصارف على تمويل الدولة، ويضمن 
زيادة االحتياطات بالعمات األجنبيّة. على أن الصمود االقتصادي 
ومعه االس��تقرار المالي والنقدي، لم يكونا ليتحققا لوال السياس��ات 
التي اعتمدها مص��رف لبنان بقي��ادة الحاكم، إلى االج��راءات التي 
اتخذها والتدابير التي يعمل بها منذ سنوات، ما أدى إلى تحييد لبنان 

اقتصادياً وحمايته من األزمات.
كل الوقائع والمؤشرات والمعطيات تؤكد أن القطاع المصرفي في 
لبنان س��ليم ووضعه غير متأزم ولديه نسبة س��يولة كبيرة، كما أنه 
يحقق األرباح على الرغم من األوضاع. لك��ن األمر ليس صدفة، 
فبقدر ما تس��تطيع المصارف اللبنانية فعله إضافة إلى متانتها، فإن 
التزامها قرارت مصرف لبنان جنبه��ا الكثير من األزمات. ولذلك 
يمكن القول أن عمليات الدمج السابقة التي سار بها الحاكم سامه، 
انطاقاً م��ن متطلبات دولية، م��رت بنجاح، فيما النم��وذج النقدي 
الذي بناه أضفى مناعة حمت االس��تقرار في الظروف االستثنائيّة، 
فبدت مهّمة المحافظة على اس��تقرار س��عر صرف الليرة اللبنانيّة 
تجاه ال��دوالر األميركي هدفاً أساس��ياً واس��تراتيجياً وطويل األمد 
بالنس��بة الى الحاكم، حيث تتوافر اإلمكانات لتحقيقه. ولذلك شهدنا 
استقراراً لليرة أدى إلى فوائد مقبولة في األس��واق الماليّة اللبنانيّة 
وحّصن الى حد بعيد األمن االجتماعي والثق��ة بالقطاع المصرفي 

اللبناني.
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األجل، ثم سياسة توفير ماءة الدولة.
وال يمك��ن مقارب��ة سياس��ات المص��رف المرك��زي، م��ن دون 
استش��راف حاكم مصرف لبنان رياض س��امه، وهو الذي أختير 
مرات عدة أفضل حاكم مص��رف مركزي عرب��ي وعالمي، ففي 
ظل الظ��روف الصعبة التي يجتازها لبنان، أدار س��امه الس��لطة 
النقدي��ة في لبن��ان بثق��ة، حامي��اً االقتص��اد اللبناني بس��جل حافل 

باالنجازات منذ تسلمه لمنصبه حاكماً لمصرف لبنان.
مواجهة األزمات 

بينم��ا كان االقتص��اد العالم��ي يتراج��ع بفع��ل األزم��ة المالي��ة 
وارتداداتها، وكانت الس��لطات التنفيذية في الدول الصناعية تضخ 
أمواالً طائلة لتقويم المصارف، كانت المصارف في لبنان س��ليمة 
وامكاناته��ا كبيرة واس��تثماراتها جيدة وس��يولتها أكب��ر بكثير من 
احتياجات الس��وق اللبنانية، والس��بب في ذلك يعود الى البيئة التي 
شجعها مصرف لبنان تحت قيادة الحاكم رياض سامه، وبالتعاون 
مع القطاع المصرفي، وبفع��ل تعاميم مصرف لبنان التي أصدرها 

بهدف تشجيع االستثمارات.
ومنذ التس��عينات، أي منذ تولي��ه حاكمية مصرف لبن��ان، تنوعت 
وسائل المركزي في تحقيق االس��تقرار في أسعار الصرف. وكان 
فرض مصرف لبنان نس��ب احتياطي إلزامي مائمة على الودائع 
لدى المصارف بالليرة اللبنانية والعمات األجنبية لمساعدته على 
اإلدارة الفعالة للس��يولة والتسليف وتحقيق المنافس��ة بين التسليف 
بالعملة الوطني��ة وبالعمات األجنبية ودع��م دوره كمقرض أخير 
ولو بعمل��ة غير عملته الوطني��ة. فاإلجراءات والهندس��ات المالية 

التزام المعايير والشفافية
اس��تندت الهندس��ة الماليّة التي يتبعها مصرف لبنان بقيادة رياض 
س��امه وتأثيرها على وضع الصناع��ة المصرفيّة ف��ي لبنان إلى 
معايير ال يخفيها الحاكم. فهي انطلقت م��ن الحرص على االلتزام 
بالمعايير الدوليّة لتس��يير األعمال المصرفيّ��ة والماليّة. فقد أصدر 
مصرف لبن��ان تعاميم تثب��ت القاع��دة القانونيّة لمكافح��ة تبييض 
األم����وال، وأيض��اً تل���ك المتعلّق����ة بمعايي�ر ب��ازل3، حيث ت��م 
االتفاق أن تصل نس����ب��ة الماءة لدى القط��اع المصرفي اللبناني 
إلى 12 % ف��ي ع��ام 2015. أما بالنس��بة إلى مخاط��ر االئتمان، 
فالتدابير االحترازيّة التي يعّممها مص��رف لبنان على المصارف 
كافية للح��دّ من  المخاطر، فيم��ا المصارف مجّه��زة لقراءة بوادر 
أي تخلّف وجاهزة التّخاذ التدابير الازم��ة لتجنّب أي أزمة. ومن 
المعايير، الحفاظ على مس��توى سليم من الس��يولة في المصارف. 
وهو عمل على فصل المصارف التجاريّة عن مصارف األعمال، 
باعتب��ار أنّها تقوم ب��أدوار مختلف��ة تماماً. وحس��ن نوعيّ��ة العمل 
المصرف��ي بالتعاون مع المص��ارف، مع الحفاظ على االس��تقرار 
التس��ليفي في لبنان، إضاف��ة الى مراقب��ة االس��تقرار المالي عبر 
وحدة االستقرار المالي، ورصد المخاطر واألزمات المحتملة قبل 
وقوعه��ا التّخاذ التدابي��ر االحترازيّة، وتطوير الثقاف��ة المصرفيّة 
بهدف تطبيق مبادىء اإلدارة الرش��يدة. كما عم��ل مصرف لبنان 
بإشراف سامه على تطوير األس��واق الماليّة، ما يساهم في تأمين 
تمويل طويل األج��ل لدعم مبادرات القطاع الخ��اص، مكّماً بذلك 
دور القطاع المصرفي الذي يتمحور تمويله على تسليفات قصيرة 
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طبّق سياسة أتاحت لليرة اللبنانية أن تس��تعيد قيمتها أمام العمات 
األخرى. وهذا النجاح برز من خال التحسن الذي طرأ على سعر 
الصرف. وفي ع��ام 2003، اخت��ارت مؤس��س��ة “ي��وروم�ني” 
أيض����اً، رياض س��ام�ه كأفض����ل حاك��م بن�ك م�رك��زي للعام، 

وق�دّم��ت له الجائ�زة في دب�ي.
وقدّم��ت “منظم��ة مصرفي��ون من أجل مس��تقبل أفض��ل”، وهي 
منظمة مصرفية أكاديمي��ة دولية، مركزها فرنكف��ورت - ألمانيا، 
جائزة أفضل حاكم مص��رف مركزي للع��ام 2004، وقد إختارته 

من بين 20 حاكم مصرف مركزي في العالم.
وبع���د اخت�ي��اره لث���اث م���رات عل��ى التوال��ي كأفض���ل حاكم 
مص�رف مرك�زي في الش�رق األوسط، إخت�ارت مجلة يورومني 
حاك��م مص��رف لب�ن�ان ري��اض س��ام�ه أفضل حاك��م مص�رف 
مرك��زي في العال��م للع��ام 2006، كون��ه “واجه تحدي��ات كثيرة 
شائكة إس��تطاع أن يتخطاها بنجاح” ... وقد تس��لم سامه جائزته 
في احتفال ضخم، أقيم في فندق رافلز بازا، في سنغافورة، خال 
اجتماعات صن��دوق النقد والبن��ك الدوليين في حض��ور أكثر من 

400 مدعو.
 ،ABANA ومنحت جمعية المصرفيين العرب في شمال أميركا
حاكم مصرف لبنان رياض سامه جائزتها السنوية لسنة 2007، 
تقدي��راً منها ألدائ��ه المميز عل��ى رأس الحاكمية من��ذ تعيينه العام 
1993، وتكريماً للقطاع المصرفي اللبناني، إضافة إلى عش��رات 
الجوائ��ز اختير س��امه أخي��راً أفضل حاك��م مصرفي ف��ي العالم 

.2018
إن نجاح السياس��ات النقدي��ة والمصرفية الت��ي انتهجها مص�رف 
لبن���ان بق�يادة ري���اض س��ام�ه، ل��م تحق���ق اإلس��تقرار النقدي 
وحس���ب، بل كانت أيضاً عام��اً في تق���دم الق�ط��اع المص�رفي 
وتطوره وفي تحديث منتجاته وخدماته، وفي تحفيزه على التوسع 
خارج الح��دود. لكن األهم ه��و األمان الذي يش��عر ب��ه اللبنانيون 
والثقة والصدقية واالس��تقرار ال��ذي تأمن بفضل السياس��ات التي 

انتهجها وساهمت في حماية لبنان.
والمصارف محصنّة.رياض س��امه حاكم المرحلة. الثقة باقية عنوانه، والليرة مصانة 

الت��ي اعتمدت منذ التس��عينات لترس��يخ االس��تقرار في األس��عار 
أثبت��ت فعاليتها وجدواه��ا بالتجربة م��رات عدي��دة، وكان آخرها 
األزمة المالية العالمية. وكان من أولويات س��امه، وضع ضوابط 
للعمل المصرفي، وأنظمة رقابة داخلية وخارجية في المؤسس��ات 
المصرفية لحمايتها من المخاطر التي قد تواجهها، وخصوصاً في 
الظروف المالي��ة العالمية المضطربة. وهي مهمة تس��تدعي أيضاً 

تطوير أنظمة الدفع والسيولة.
والواقع أن مصرف لبن��ان، نجح في أن يكس��ب النظام المصرفي 
اللبناني المناعة والثقة، من خال الهندس��ات المالية والتعاميم التي 
يصدرها “المرك��زي” لحماية القطاع، وهو أم��ر أبقى لبنان بعيداً 
ع��ن أي تداعيات، وأبق��ى على االس��تقرار النق��دي واالجتماعي. 
واس��تند س��امة في اجراءات��ه إل��ى المب��ادىء األساس��ية للعمل 

المصرفي السليم، وتطبيق مبادىء اإلدارة المصرفية الرشيدة.
وعرف رياض س��امه ف��ي الواق��ع، كي��ف يحافظ على س��امة 
الوض��ع النق��دي والمالي ف��ي أحلك الظ��روف. وفي وق��ت كانت 
المش��اكل والحروب تطي��ح بالوضعين السياس��ي واألمني وتؤدي 
إلى اهتزازات عنيفة، ظلت الباد تنعم باستقرار نقدي عميق. وفي 
وقت كانت الثقة تتزعزع بالدولة ومؤسس��اتها والمست في أحيان 
كثيرة حدود اإلنهيار، ل��م تتزعزع الثقة يوم��اً ب�“مصرف لبنان” 
وسياسته المس��ؤولة ورؤيته الثاقبة واالستباقية لألمور واألزمات. 
وعندما كانت مؤسس��ات وش��ركات وطنية عريقة تواجه نكس��ات 
وأخطاراً، لم يك��ن إال “مصرف لبنان” ماذاً وملج��أ، حتى إذا ما 
وضع يده على المش��كلة وأخذ األمر على عاتقه وضعت المش��كلة 

على سكة المعالجة الصحيحة والعاج الشافي.
الواقع، ورغ��م كل االوضاع الصعبة والضغ��وط التي تعرض لها 
لبنان، فإن كل المؤسس��ات المالية العالمية أعلنت رياض س��امه 
ش��خصية لبنانية عالمي��ة ممي��زة ورائدة ف��ي عالم النق��د والمال. 
ويعترف البنك وصندوق النقد الدوليين وكبرى المؤسسات المالية 
في العالم بسياسات سامه المالية التي استطاعت ان تبقي لبنان في 
منأى عن تداعيات األزم��ة المالية العالمية وأبع��دت الكأس المرة 
عن لبنان واللبنانيين والمس��تثمرين والمودعين العرب. لكن األهم 
هو االعتبار في لبنان، حيث أصبح رياض سامه صمام أمان للنقد 
وإس��ماً مازماً ومرادفاً لاس��تقرار المالي والمصرف��ي والنقدي، 
وأيضاً لاس��تقرار العام عند اللبنانيين، خصوصاً في هذه المرحلة 

الصعبة في لبنان والمنطقة.
االنطالقة االولى

في العودة إلى التس��عينات، وكان س��امه تس��لم الحاكمية في عام 
1993، اخت��ارت مؤس�س��ة “يورومني” لألبح����اث البريطاني��ة 
المتخصص��ة ف��ي االقتص����اد، الص��ادرة في لن��دن، والتي تتابع 
إقتص��ادات العال��م داخ��ل ال��دول، حاكم مص��رف لبن��ان رياض 
سامه، وس��لّمته عام 1996 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي 
عربي في الشرق األوس��ط وش��مال أفريقيا، وحينذاك كان أصغر 
حاكم مصرف مرك��زي على اإلط��اق. وقالت المجل��ة عنه، إنه 
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سالمه: استقرار الليرة اللبنانية عنوان للثقة

قال حاكم مص��رف لبنان رياض 
اللي��رة  “اس��تقرار  إن  س��امه، 
اللبنانية هو عنوان للثقة ووس��يلة 
االس��تقرار  عل��ى  للمحافظ��ة 
االجتماعي”، مؤكداً أن المصرف 
المرك��زي قادر عل��ى المحافظة 
عليها. وأدلى حاكم مصرف لبنان  
بهذه التصريحات في  قصر بعبدا، 

حيث أطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المعطيات المالية واالقتصادية 
الراهنة في الباد. ووصف سامه األوضاع النقدية في لبنان ب�“المستقّرة”، مشيراً إلى 

أن “الرئيس عون يتابع عن كثب الوضعين النقدي والمالي في الباد”.

“عوده” سفيراً للطاقة لعام 2018

حص��د بن����ك ع����وده، جائ��زة 
“س����فير الطاقة لعام 2018 عن 
فئة المؤس��س���ات اللبنانية”، وذلك 
في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى 
الدولي للطاقة ف��ي بيروت، الذي 
 MCE Group نّظمته مجموعة
ف��ي فن��دق ل��و روي��ال، برعاية 
رئيس الجمهوريّة ميش��ال عون. 

وفي ش����رح ألس�باب ف�وز بنك عوده بهذه الجائزة، أوضح مدير الخدمات المصرفيّة 
للمؤس��س���ات في البنك، خليل دبس، أن “المصرف تولّى إدارة ترتيب قرض لتمويل 
مش��روع اس��تخراج الطاقة من الهواء ف��ي منطقة عّكار، ولهذا الغ��رض، لعب دوراً 

أساسياً في هيكلة أول اتفاق لشراء الكهرباء مع الحكومة اللبنانية”.

خدمة SWIFT gpi من “لبنان والمهجر”

أصبح بنك لبنان والمهجر أول مصرف 
في لبنان يق��دم خدمة حواالت مصرفية 
 SWIFT gpi (Global ترتكز عل��ى
الجدي��دة   )Payments Innovation
لعمائه. ومن المتوق��ع أن يصبح نظام 
SWIFT gpi أساساً لجميع الحواالت 
المالية الدولية التي يتم تداولها عبر شبكة 

SWIFT، بحلول نهاية 2020. ويوفر النظام الجديد تحس��ناً ملحوظاً لخدمة العماء 
المرتبطة بالحواالت المالية الدولية لجهة زيادة س��رعة هذه العمليات وتوفير ش��فافية 
أكب��ر تتعلق بالعموالت واألعباء المقتطعة إضافة إلى تأمين إمكانية متابعة للحواالت 

)Tracking( من لحظة إنشائها وخال مسارها، إلى حين وصولها إلى المستفيد.

فاز فرنَس��بنك بجائ��زة “النخبة لتقدير الج��ودة العالية 
الخاصة بعمليات المقاص��ة بالدوالر األميركي بمعدل 
99.52 %” م��ن بنك JP Morgan، وهو أرفع تقدير 
تمنحه هذه المؤسس��ة المالية العالمي��ة إلى البنوك التي 
تس��جل المعدالت األفض��ل في ما يتعل��ق بكفاءة ودقة 

عمليات المدفوعات والتحويات المالية الدولية.
وس��لّم مدير ع��ام JP Morgan المكت��ب التمثيلي في 
لبنان، جوسان معلوف، جائزة النخبة لتقدير الجودة إلى 
رئيس المجموعة عدنان القصار ونائبه عادل القصار، 
وذلك خال حفل أقيم في مقّر فرنَسبنك في بيروت في 

حضور كبار التنفيذيين من كلتا المؤسستين.
عل��ى صعيد آخر، وقع فرنس��بنك، اتفاقي��ة تعاون مع 
لتنفي��ذ   ،TECHLOGIXو  ORACLE ش��ركتّي 
برنامج   ORACLE إلدارة الجرائم المالية واالمتثال 
)FCCM(، م��ا يمنح البنك ق��درة عالية على مكافحة 

تمويل اإلرهاب واالحتيال والفساد وغسيل األموال.
أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لفرنسبنك - بيروت  
في حض��ور مدير ع��ام البنك، نبيل القص��ار، وممثل  
ORACLE أالن نُه��را، والمدير التنفيذي المش��ارك 

في TECHLOGIX FZ-LLC سلمان أختر.
وأكد القصار، أن التعاون مع الش��ركتين يتماش��ى مع 
اس��تراتيجية البنك ف��ي التصدي للقل��ق المتنامي تجاه 

الجريمة المالية عالمياً.

“فرنَسبنك” يعزز قدراته
... ويفوز بجائزة “النخبة”
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أعل���ن مدي����ر ع����ام 
المص���رف التج��اري 
السوري، علي يوسف، 
مشروع لتحديث 200 
ص��راف آل��ي ن����وع 
NCR في المحافظات 
ليش���مل  الس����وري�ة، 
التحدي��ث برمج�ي��ات 

الصّراف����ات وأنظم����ة عمله��ا لمواكب����ة الخدم��ات 
االلكتروني��ة المقدمة، ولتلبي متطلب��ات خدمة الزبائن 
بعملي��ات الس��حب النق��دي، وكذل��ك كوس��يلة للدف��ع 
االلكتروني، إضافة لتحقي��ق متطلبات مصرفية تتعلق 
بحفظ البيانات وأرش��فتها، وتقديم نظام حماية متكامل 
للص��راف لمعالج��ة أي برام��ج ضارة، ع��اوة على 

المراقبة المركزية لمستخدمي الصراف.

NCR 200 صراف جديد
لـ“التجاري السوري”

علي يوسف

71 مليار ليرة سورية قروض “الزراعي”

بين مدير ع��ام المصرف الزراعي الس��وري، 
إبراهيم زيدان، أن المصرف منح قروض حتى 
مطلع تشرين األول/أكتوبر 2018 بقيمة 70.84 
مليار ليرة س��ورية، موزعة بين الفاحين بقيمة 
1.8 مليار ليرة سورية، والقطاع العام بقيمة 69 
مليار ليرة س��ورية، وبالتالي فإن حصة إقراض 
القطاع العام 97.4 % مقابل 2.6 % للفاحين.

وقال زيدان، إن ودائع المصرف سجلت 58.44 
ملي��ار ليرة س��ورية، موزعة بين 52.18 مليار ليرة س��ورية ودائ��ع تحت الطلب، 
و1.67 مليار ليرة س��ورية ألجل، و4.51 مليار ليرة س��ورية للتوفير، و62 مليون 

ليرة سورية حسابات مجمدة.
وأش��ار مدير عام المصرف الزراعي السوري، إلى االنتهاء من إعداد خطة تدريب 
لتمكي��ن موظف��ي المصرف الزراع��ي البالغ عدده��م 2392 موظفاً، م��ن األعمال 

المصرفية والتقنية واللغة األجنبية.

إبراهيم زيدان قرر مصرف التوفير السوري، منح قروض ألصحاب 
المه��ن العلمي��ة بح��د أعل��ى 25 مليون ليرة س��ورية، 
وبضمانة عقارية تعادل 150 % من قيمته، كما خفض 
المص��رف الفوائد على س��حوباته، لتغدو فائدة حس��اب 
التوفير 7.5 % بدالً من 9 %، وعلى حس��اب األطفال 
م��ن %10 إل��ى 8 %، والودائع ألجل 3 أش��هر 7 %، 
أما الودائع 6 أشهر فقد خفضت من 8 % إلى 7.5 %، 
والودائ��ع ألكثر من ع��ام خفضت م��ن 10.5 % إلى 
8.25 %. وبيّ��ن المصرف أن الهدف من التعديل، هو 
توظيف األموال الموجودة ف��ي البنوك التي كانت تدفع 
فوائ��د كبيرة من دون أي توظيفات لألموال، وتش��جيع 
المودعين على س��حب ج��زء من أمواله��م، وتوظيفها 

بمجاالت استثمارية بدالً من تجميدها. 

قروض علمية
وتخفيض نسبة الفوائد

قرفول نائباً عن سورية لدى “النقد الدولي”

أصدر رئيس الجمهورية العربية الس��ورية بش��ار 
األس��د مرس��وماً تش��ريعياً، يقضي بتعيي��ن حاكم 
مصرف س��ورية المرك��زي حازم قرف��ول، نائباً 
للمحافظ عن س��ورية لدى صن��دوق النقد الدولي، 
وبموج��ب الم��ادة الثانية من المرس��وم رقم 322 

ينهى العمل بكل نص مخالف.
يذكر، أن الرئيس األس��د، أصدر مؤخراً مرسوماً 
بتعيي��ن ح��ازم قرفول حاكم��اً لمصرف س��ورية 

المركزي بدالً من دريد درغام.
حازم قرفول

“بيمو” يفتتح فرعًا جديداً في الميدان

افتت��ح بن��ك بيمو الس��عودي 
الشهر  الفرنسي في سورية، 
الماض��ي فرع��اً جدي��داً في 
منطق��ة المي��دان في دمش��ق 
بحل��ة متجددة، بحضور عدد 
من أعض��اء مجلس اإلدارة، 
وذلك حرصاً من البنك على 

تكثيف تواجده في مختلف المحافظات والمدن السورية.
يشار إلى أن بنك بيمو السعودي الفرنسي، سبق وأعاد افتتاح فرعيه في منطقة الشيخ 
نجار ومنطقة المحافظة في حلب، وفرعه في عدرا الصناعية في ريف دمشق، إلى 

جانب انتقاله إلى فرعه الجديد في منطقة دمر في دمشق.

13



عالم البنوك

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2018

“حمورابي” ... تجربة إلنقاذ المصارف والمودعين

صرح محاف��ظ البنك المركزي 
العراق��ي علي الع��اق، خال 
“حمورابي  لمص��رف  افتتاحه 
أنه��ا  الجس��ري”،  التج��اري 
الخط��وة األول��ى م��ن نوعه��ا 
المصرف��ي  الجه��از  لحماي��ة 
العراق��ي، وعودته ال��ى العمل 
وتقدي��م منتجات تدعم االقتصاد 

الوطني، عاوة على كونها خطوة تنتظر متابعة باعتبارها -إنش��اء مصرف جسري- 
أول تجربة في العراق، ضمن الشروط والمتطلبات واألهداف التي صممت لتعمل ألجله.

من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر صالح، أن المصرف الجسري 
أنموذج��اً مالياً عراقياً ناجماً عن التطبيق الدقيق لقانون المصارف في معالجة ظاهرة 
اإلخفاق المصرفي من دون اللجوء للتصفية القسرية، بل أن يكون مصرف حمورابي 

“الوليد القوي والشرعي للنظام المصرفي العراقي”.
بدوره، بيّن رئيس منتدى بغداد االقتصادي، فارس الس��لمان، أن المصرف الجسري، 
يؤمن ودائع الزبائن بش��كل كامل، بعد أن شارك المركزي ب�50 مليار دينار أولية من 

رأس ماله )41.8 مليون دوالر أميركي(.

أعلنت هيئ��ة 
ال�ن�زاه�����ة 
العراقي����ة، 
تمك��ن  ع��ن 
ل�ف�ري������ق  ا
الفني الس�اند 
الس����ت�رداد 
ل  ا م��������و أ

الع��راق، م��ن اس��ترداد أموال تع��ود لهيئ��ة التصنيع 
العس��كري المنحل��ة، في حقب��ة النظام الس��ابق، كانت 
مودعة ف��ي بنك “القاهرة/عمان” ف��ي األردن، إال أن 

الهيئة لم تفصح عن حجم األموال المستردة.
وأش��ارت الهيئة في بيان، إلى أن األموال المستردة تم 
إيداعها في حس��اب الس��فارة العراقية في عمان، وأن 
العملي��ة تمت بعد متابعة اس��تمرت س��تة أش��هر، بين 
جم��ع المعلوم��ات والمخاطبات مع الجان��ب األردني 
الذي أبدى اس��تعداده للتعاون في تسوية ملفات األموال 

العراقية المودعة لديه.

استرداد أموال عراقية مودعة
في األردن

وقع المصرف “العراقي للتج��ارة” الحكومي، اتفاقية 
ق��رض م��ع “كومرتس بن��ك” األلمان��ي، بقيمة 100 
ملي��ون يورو )115 ملي��ون دوالر أميركي( من حيث 
حجم األعمال، لدعم الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة 

في القطاعين العراقيين )العام والخاص(.
وبيّن المصرف العراقي في بيان له، أن تركيز الشراكة 
التمويلي��ة س��ينصب على عق��ود التصدي��ر الممنوحة 
لعماء “كومرتس بنك” في ألمانيا، والدول األوروبية 

األخرى.

اتفاقية بين العراقي وكومرتس
بمئة مليون يورو

زيادة سقف االعتمادات المستندية العراقية

قررت لجنة الشؤون االقتصادية الوزارية العراقية، 
برئاس��ة وزير التخطيط، س��لمان الجميل��ي، زيادة 
سقف االعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف 
الخاصة األهلية إلى 50 مليون دوالر أميركي، بدالً 
من 30 مليون دوالر، من دون الحاجة إلى توس��ط 
المصرف العراق��ي للتجارة، إضاف��ة إلى الموافقة 
على تعوي��ض مبالغ العموالت المترتبة على تمديد 

سلمان الجميليوتعزيز االعتمادات المستندية.

“موديز” تخفض تصنيف ودائع تركيا

خفض��ت وكالة موديز، تصني��ف الودائع المصرفية 
 ،B2 إلى B1 األجنبي��ة طويلة المدى في تركيا م��ن
لكنها أشارت إلى أن هذا القرار لن يؤثر على تصنيفها 
االئتماني ككل. وأرجعت الوكال��ة قرارها إلى تزايد 
المخ��اوف من اتخ��اذ الحكومة التركية ق��راراً يمنع 

س��حب الودائع المصرفية المقومة بالعملة األجنبي��ة. وكانت تركيا قد قلصت في وقت 
س��ابق ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التي يتجاوز أجلها عاماً واحداً، 
بينم��ا رفعت الضريبة على الودائع بالعملة األجنبية، في خط��وة تهدف لزيادة جاذبية 
الليرة التي خسرت 44 % من قيمتها مقابل الدوالر في 2018، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
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“تنمية المدن والقرى” يمول خط حديدي األردني

وقع بنك تنمية المدن والقرى األردني، 
ومؤسس��ة الخط الحدي��دي الحجازي 
األردن��ي، اتفاقي��ة تموي��ل بقيمة 1.5 
ملي��ون دين��ار )2.1 ملي��ون دوالر(، 
وه��ي المرحل��ة الثانية من مش��روع 
إنش��اء مخازن تجارية لسوق الزرقاء 
المقام على حرم س��كة الحديد، بتمويل 
من النافذة اإلس��امية في البنك. ووقع 

االتفاقية عن البنك مديره العام أسامة العزام، وعن المؤسسة مديرها العام صاح اللوزي.

“النهرين” يطلق قروضاً للطلبة والمتزوجين الجدد

أعل��ن مدير مص��رف النهرين اإلس��امي العراقي، 
محم��د س��مير الزبي��دي، ع��ن اعتم��اد حزم��ة من 
التسهيات المصرفية تشمل )ش��راء الدور السكنية، 
السيارات، إنشاء المشاريع الصغيرة، تمويات طلبة 

الكليات األهلية، الراغبين بأداء العمرة(.
وبيّن س��مير، أن التعليمات تسمح للموظف الراغب 
بش��راء دار سكنية بقيمة ال تتجاوز 75 مليون دينار 
االكتفاء بكفيل مدني واح�د، مع االبقاء على الكفيلين 
إذا وص��ل مبل��غ المرابحة حت��ى 150 مليون دينار 

)125 أل��ف دوالر(، بتمدي��د مدة تس��ديد للمرابحة إلى 15 عاماً ب��دل 10، واعتماد 
نس����ب��ة مرابح��ة 4 % س����نوياً م�ن المبلغ المتبقي، بعكس ما كان معمول به وهو 
8.3 % على كامل المبلغ، فيما تمويات الطلبة بمبلغ 3 مايين دينار، تس��دد خال 
العام الدراسي شهرياً، أما الراغبين ب�أداء العمرة والم�ت�زوج�ين ال��ج��دد، فتموياتها 

5 مليون دينار.

محمد سميرالزبيدي

وديعة خليجية لألردن

أعلن محاف��ظ البنك المركزي األردن��ي، زياد فريز، 
عن وديعة من قب��ل 3 دول خليجية وضعت في البنك 
المرك��زي األردن��ي، تصل قيمته��ا إل��ى 1.1 مليار 
دوالر، مقس��مة إلى وديعتين من السعودية واإلمارات 
بقيم��ة 600 مليون دوالر، و500 ملي��ون دوالر من 
الكوي��ت. وق��ال فريز، إن هناك مس��اعدات مباش��رة 
للموازن��ة من الدول الث��اث بقيمة 500 مليون دوالر 
لمدة 5 سنوات. وأشار إلى أن اجتماعاً سيضم وزراء 
مالي��ة الدول الثاث مع وزير المالية األردني، س��يتم 

عقبه اإلعان عن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دوالر التي تعهدت الدول الثاث 
بمساعدة األردن بها في حزيران/يونيو 2018.

زياد فريز كش��فت جمعية البنوك األردنية عبر بيان، أن مديونية 
األفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية 
ف��ي األردن حت��ى نهاية ع��ام 2017، بلغت 10.440 

مليار دينار )14.725 مليار دوالر أميركي(.
وأوض��ح البي��ان، أن مديوني��ة األف��راد ل��دى الجهاز 
المصرف��ي ش�����كلت 61.1 % م��ن إجمال��ي الدخ��ل 
السنوي لألس����ر، وأن نس�ب�ة ع�بء الدين في األردن 
ش�����كلت 40 % ف��ي المتوس��ط م��ن إجمال��ي الدخل 
الس����ن�وي للمقت��رض، علماً أن نس����ب�ة ع��بء الدين 
تعتبر ضمن المتوس���ط العالمي، المترواح بين 35 % 

.% 50 -

14.7 مليار دوالر
مديونية األفراد في األردن

حافظ�ت وكالة موديي�ز عل��ى ترقيم تون��س األئتماني 
)ب 2( مع التخفيض في آفاقها االقتصادية للبنك المركزي 
التونس��ي من مستقرة إلى سلبية، وفسرت مودييز تغيير 
اآلفاق إلى سلبية كنتيجة لتأثير ضغوطات المحيط الدولي 
غير المائم. ويمكن أن تكون اآلفاق مس��تقرة مجدداً إذا 
تمكن��ت اإلصاحات الجارية في إطار برنامج صندوق 
النق��د الدول��ي وإعادة إرس��اء هوام��ش للتصرف على 
مس��توى الميزانية واس��تمرار الت��زام المجتمع الدولي، 
من التخفيف من الضغوطات المسلطة على السيولة من 
العملة االجنبية. وتتوق��ع موديز تقلصاً طفيفاً في العجز 
المس��جل في الميزان الجاري جّراء ارتفاع الصادرات 

من السياحة وتحّسن ميزان عائدات العمل.

تراجع تصنيف تونس إلى السلبي
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“المصري��ة  حصل��ت 
لاتص���االت” ع�ل��ى 
قرض متوس��ط األجل 
ملي��ون   500 بقيم��ة 
كلف��ت  دوالر، حي��ث 
بنكي المشرق وأبوظبي 
األول، ك�م���س��وق�ي��ن 
للق�رض،  مش��ت�ركين 
على أن يتم اسناد دور 

وكي��ل التمويل إلى بنك أبوظب��ي األول منفرداً، بينما تم 
تعيين بنك المش��رق كبنك الحس��اب. وبحس��ب الشركة 
يهدف القرض إلى دعم النفقات التش��غيلية والرأسمالية 

للشركة وإعادة تمويل التسهيات قصيرة األجل.
وق��ال العضو المنت��دب والرئي��س التنفيذي للش��ركة، 
أحم��د البحيري، إن القرض يهدف لتحويل التس��هيات 
الدوالري��ة قصيرة األجل إلى قروض أطول أجاً، وإن 
القرض سيعزز معدالت النمو من خال إطاق خدمات 
المحم��ول وتطوير البنية التحتي��ة لإلنترنت الثابت في 

مصر، باإلضافة إلى توسيع شبكة مصر الدولية.

“االستثمار األوروبي” يمول حل “كيتشنر”  قرض لـ“المصرية لالتصاالت”
بقيمة 500 مليون دوالر

وقع��ت وزي��رة االس��تثمار والتع��اون الدول��ي 
المصري، س��حر نصر، ورئيس بنك االستثمار 
األوروب��ي فيرنر هوي��ر، خال زي��ارة لها إلى 
لوكس��مبورج، عل��ى اتف��اق للمس��اهمة في دعم 
البنية األساسية من خال االستثمار في مشروع 
مصرف كيتش��نر للصرف الصحي بقيمة 214 
ملي��ون يورو. وقال��ت نصر: إن هذا المش��روع 
يحظى بدعم، حيث يساهم البنك األوروبي إلعادة 
اإلعم��ار والتنمي��ة بقيمة 148.3 ملي��ون يورو، 

ومنح��ة مقدمة من مرفق االس��تثمار لدول الجوار بمبلغ 46 ملي��ون يورو، لتبلغ القيمة 
اإلجمالية للمش��روع 400 مليون يورو. وأوضحت، أن المشروع يقوم على 3 محاور، 
وهي جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، إعادة تأهيل 
البنية التحتية للمصرف،  تحسين األحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن في 

180 قرية، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغالها بشكل آمن في الري والزراعة.

أحمد البحيري

ق��ال نائب رئي��س بنك 
القاهرة حازم حجازي، 
إن البن��ك يعتزم إطاق 
إلكترون��ي  ف��رع  أول 
ذك��ي منتص��ف الع��ام 
2019. ويعتم��د الفرع 
تقدي��م  عل��ى  الذك��ي، 
المصرفي��ة   الخدم��ات 
التكنولوجيا  باس��تخدام 

من دون موظفين، كما سيطلق البنك “اإلنترنت بنكنغ” 
على مرحلتين، األولى ف��ي آذار/مارس 2019، بهدف 
االس��تعام، والثانية س��تكون قبل نهاية 2019، بهدف 

إجراء عمليات مصرفية مختلفة.
وتبل��غ محفظ��ة التجزئ��ة المصرفية في البن��ك، 23.5 
مليار جنيه )1,3 مليار دوالر أميركي( في نهاية أيلول/
س��بتمبر. ويس��تهدف البنك نموها إل��ى 30 مليار جنيه 
)1,6 ملي��ار دوالر( ف��ي نهاي��ة كانون األول/ديس��مبر 

2019، بحسب حجازي.

بنك القاهرة يطلق
فرعًا إلكترونيًا ذكيًا

حازم حجازي

“األهلي” يدعم “المدفوعات اإللكترونية”

أب��رم البن��ك األهلي المصري وكل م��ن الهيئة القومية 
لألنف��اق والش��ركة المصري��ة إلدارة وتش��غيل مترو 
األنفاق، بروتوكول تع��اون يدعم منظومة المدفوعات 
اإللكترونية. وقال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية 
والف��روع ف��ي البنك، ع��اء ف��اروق، أن البروتوكول 
يتضمن تطوير منظومة المدفوعات اإللكترونية لمترو 
األنفاق بإصدار الكارت الذكي، وخدمات أخرى داخل 
المحطات تش��مل توفير ماكينات نق��اط البيع الخاصة 
بالبن��ك، إتاحة ماكينات صراف آل��ي، إصدار بطاقات 

الدفع اإللكتروني المدفوعة مقدماً لمستخدمي المترو وتستخدم في عمليات الدفع المختلفة، 
سداد المدفوعات الخاصة بمترو األنفاق مع االستفادة من مزايا محافظ الموبايل المختلفة.

عاء فاروق

اتفاق تمويل دولي مع “مركزي مصر”

قام البنك المركزي المص��ري بإبرام اتفاقية جديدة للبيع 
م��ع االلتزام بإعادة الش��راء م��ع مجموعة م��ن البنوك 
الدولي��ة، بإجمالي 3.8 مليار دوالر، وبتاريخ اس��تحقاق 
نهائي 4 أعوام ونصف من تاريخ اإلبرام، ومتوسط فترة 
استحقاق 3 أعوام. وسوف تتم العملية الجديدة مع البنوك 
مقابل اجمالي قيمة السندات الدوالرية المصدرة من قبل 
مصر في نوفمبر/ تش��رين الثاني 2024 و2028، التي 
في حوزة البنك المركزي، إضافة إلى السندات الدوالرية 

التي ستصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030.
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رندا بدير في “االعتماد اللبناني”

أعل��ن بن��ك االعتم��اد اللبنان��ي ع��ن 
انضمام رندا بدير إلى الفريق االداري 
ف��ي المصرف بصف��ة نائ��ب المدير 
العام لمديرية المدفوعات اإللكترونية 

وتكنولوجيا بطاقات الدفع.
وتتمت��ع رندا بدي��ر، بخبرة واس��عة 
ف��ي القط��اع المصرفي تمت��د ألكثر 
من 25 س��نة في مج��ال المدفوعات 
اإللكتروني��ة وتكنولوجي��ا البطاقات، 
وقد ق��ادت المبادرات االس��تراتيجية 
الرئيس��ية التي س��اهمت بشكل كبير 
المدفوع��ات  تطوي��ر صناع��ة  ف��ي 
اإللكتروني��ة ف��ي لبن��ان والمنطق��ة، 
وادخ��ال منتجات الدف��ع المبتكر في 
الس��وق اللبنانية بما ف��ي ذلك التجارة 
تكنولوجي��ا  وتطوي��ر  اإللكتروني��ة، 
الدف��ع من دون لم��س المرتكزة على 

تقنية التواصل القريب المدى للدفع Contactless & NFC technologies على 
سبيل المثال ال الحصر.

ونتيجة لذلك، حصدت رندا بدير العديد من الجوائز تقديراً إلنجازاتها على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، وأصبحت أول امرأة عربية تشارك بصفة عضو في مجلس إدارة 
ش��ركة ماس��تركارد العالمية لمنطقة جنوب آسيا والش��رق األوسط وأفريقيا منذ عام 

2000 لغاية اليوم.
يش��ار إلى ان رن��دا بدير، قد اختيرت م��ن بين أفضل 70 ام��رأة عربية، وكذلك تم 
انتخابها MasterCard Champion، لمس��اهماتها في تطوير أعمال ماس��تركارد 
ونمّوه��ا، كما تم اختيارها خ��ال المؤتمر المصرفي العربي، كأفضل امرأة عربية، 
وذلك تقديراً إلنجازاتها في تطوير أنظمة الدفع بواس��طة بطاقات االئتمان في العالم 

العربي.
يذكر أن بدير حائزة ش��هادة الماجس��تير في العلوم المالي��ة والمصرفية من الجامعة 
األميركي��ة في بيروت، وهي تحرص دائماً على تحديث معرفتها وتحصيلها العلمي 
ف��ي مج��االت مختلفة، منه��ا اإلدارة والتس��ويق والتكنولوجيا، ع��ن طريق حضور 
البرامج التنفيذية في كبرى الجامعات العالمية مثل MIT وStanford. كما تشارك 
بصف��ة متحدث��ة ف��ي العديد من المؤتم��رات والفعالي��ات اإلقليمية، ولها سلس��لة من 

المنشورات المتعلقة ببطاقات الدفع المصرفية والمخاطر.
وله��ذه المناس��بة، قالت رندا بدير: سيش��كل هذا المنصب في “االعتم��اد اللبناني”، 
التحدي التالي بالنس��بة لي، من بعد المهّمة الناجحة لي في مديرية الدفع اإللكتروني 

في بنك عوده.
وأضاف��ت بدير قائلة: س��أضم جهودي إلى جهود فريق العم��ل بكامله في “االعتماد 
اللبناني”، كي يعيد المصرف تأكيد مكانته الرائدة في مجال المدفوعات اإللكترونية، 
م��ن خال تطوير األعمال األساس��ية وإدخ��ال حلول مبتك��رة، والتركيز على تقديم 

أفضل الخدمات والمنتجات للعماء وتلبية احتياجاتهم المستقبلية.

رندا بدير

ق���ال ال�رئ�ي�����س 
التنفي�ذي ل�ب�ن����ك 
ان 26 ال�رق�م����ي 
فالنتين  األلمان��ي، 
س��تالف، إن البنك 
ف��ي  العم��ل  ب��دأ 
بريطاني��ا على أن 
يطلق نش��اطه في 
الوالي��ات المتحدة 
ف��ي الرب��ع األول 

من عام 2019. وقال س��تالف: إن البنك، الذي يقدم باقة 
من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، س��يضم 
بعض العماء قبل أن يفتح حس��ابات لنحو 50 ألفاً على 
قوائم االنتظار. ومن��ذ إطاقه في عام 2015، زاد عدد 
عماء البنك إلى 1.5 مليون عميل في 18 سوقاً أوروبية 
بما في ذلك س��وقه المحلية ألماني��ا، ويمضي في خطته 
لب��دء العمل ف��ي بريطانيا رغ��م الضبابي��ة الناتجة عن 

الخروج الوشيك من االتحاد األوروبي.

بنك رقمي ألماني في بريطانيا

فالنتين ستالف

أكدت النائب األول لرئيس��ة البنك المركزي الروس��ي، 
أولغا س��كوروبوجاتوفا، أن المؤسسات المالية األجنبية 
س��تبدأ االش��تراك بالمنظوم��ة الروس��ية FFS خ��ال 
الع��ام الج��اري. ووفقا للمركزي الروس��ي فقد بلغ عدد 
المشاركين في المنظومة المصرفية الروسية في مطلع 
أيلول/س��بتمبر الماض��ي، 416 مش��اركاً، مث��ل كبرى 

المؤسسات المالية والشركات الخاصة الروسية.
 SWIFT يذكر ان المنظومة الروسية هي  مشابهة لنظام
العالمي، وتم تطويرها بعد فرض العقوبات الغربية على 

موسكو في منتصف عام 2014.

اقبال دولي على منظومة FFS الروسية

أولغا سكوروبوجاتوفا
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“ساب” يستحوذ على “البنك األول”

وقع البنك الس��عودي البريطاني )س��اب( اتفاقاً ملزماً 
لاستحواذ على منافس��ه األصغر البنك األول وإقامة 
ثالث أكبر بنك سعودي بقيمة سوقية تقدر بنحو 17.2 
ملي��ار دوالر أميرك��ي. وق��ال البنكان، إن��ه بموجب 
االتفاق الذي أُعلن في مايو/أيار 2018 باعتباره غير 
ملزم، سيجري نقل أصول والتزامات البنك األول إلى 
“س��اب”، األكبر بين االثنين. واستغرقت أول عملية 
دم��ج مصرفي كبيرة تش��هدها المملكة ف��ي نحو 20 

عاماً وقتاً أطول من المتوقع ألس��باب منها أن البيئة التنظيمية الستحواذات البنوك في 
السعودية غير مختبرة نسبياً. وبعد االعان عن اتفاقية االندماج الملزمة، تم تعيين سيدة 
األعمال المعروفة، لبنى سليمان العليان، رئيساً لمجلس إدارة الكيان الجديد، وستصبح 

العليان أول سيدة تتولى رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة وبنك سعودي.

لبنى سليمان العليان

وقّع بنك رأس الخيمة الوطني، اتفاقية مع بنك كارغيلز، 
في سريانكا، لتعزيز حلول الدفع عبر الحدود. وبهدف 
االس��تفادة أكثر من الش��راكة مع ش��ركة ريب��ل، تمّكن 
خدمات “راك لتحويل األموال” عماء البنك من تحويل 
األموال بش��كل فوري وبطريقة سهلة وآمنة عبر بلوك 

تشين باستخدام منصة ريبل.
عاوة عل��ى ذلك، ف��إن مدفوع��ات التحويل المباش��ر 
لألفراد م��ن “رأس الخيمة الوطني” إل��ى “كارغيلز” 

وبن��وك أخرى 
في س���ريانكا 
ت�ص����ل إل���ى 
حس���اب وجهة 
الوصول فوراً، 
م�ع إمكان�ي�����ة 
المت�اب��ع�������ة 
الش�املة لعملية 
التحوي�ل خال 

رحلة الدفع.

“راك” يوفر التحويل الفوري
إلى سريالنكا

“الدفع الصوتي” من “أبوظبي األول”

أطلق بنك أبوظبي األول، نظام دفع جديد يعتمد 
 ،payit على الصوت، عب��ر المحفظة الرقمية
وهي التكنولوجيا األولى من نوعها في المنطقة، 
وإح��دى أولى الحل��ول الس��معية المتكاملة في 
العال��م. ويقدم نظام الدفع الجديد للعماء تجربة 
سلس��ة غير تامس��يه، حيث يمكنهم اس��تخدام 
المحفظ��ة الرقمية ف��ي تعاماتهم مع العديد من 

التج��ار في اإلم��ارات، والقيام بالدفع اآلمن باس��تخدام هواتفهم، من خال االس��تماع 
إل��ى الصوت والضغط على خيار “الدف��ع”. وتقدم payit مجموعة من خدمات الدفع 

المباشر من شخص آلخر، دفع الفواتير، تحويل األموال، اقتسام الفواتير.
عل��ى صعي��د آخر، حصد “أبوظب��ي األول” جائ��زة “البنك األكثر أماناً في الش��رق 
األوسط” للعام الثاني على التوالي، ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس ألفضل البنوك، 
وتم إدراجه ضمن قائمتي “أكثر 50 بنك أماناً في العالم”، و“أكثر 50 بنك تجاري أماناً 
في العالم” لعام 2018. ولفت نائب الرئيس التنفيذي ل�“أبوظبي األول” أندريه صايغ، 

إلى أن الحصول على هذه الجائزة يعد خير دليل على المكانة التي يتمتع بها البنك.

ف��از بن��ك قطر الدول��ي اإلس��امي بجائ��زة التميز في 
مجال تمويل التج��ارة من بنك كوميز األلماني عن عام 
2018، وه��ي الجائزة التي يتم منحه��ا بناء على حجم 
ونوعية األعمال المش��تركة، فضاً عن المهنية العالية 
ف��ي التعامل مع التجارة بما يش��مل الجودة في خطابات 
االعتماد وجميع المتطلبات ذات الصلة. وتس��لم الجائزة 
نائب الرئيس التنفيذي في البنك، جمال عبد هللا الجمال، 
م��ن رئي��س أس��واق رأس الم��ال ف��ي “بن��ك كوميرز 
فرانكف��ورت” أندري��اس ش��ير. وأع��رب الجمال، عن 
س��عادته بالعاقة الوطيدة مع بن��ك كوميرز الذي تتمتع 

عملياته وخدماته بمصداقية كبيرة عالمياً.

جائزة التميز
لـ“قطرالدولي اإلسالمي”

“جي بي مورغان” يضم أدريان جوسا

أعل��ن بنك جي بي م�ورغان الخاص، عن تعيين أدريان 
جوسا، رئيساً تنفيذياً وكبير الخبراء المصرفيين في فريق 
الشرق األوسط وش��مال إفريقيا. وسيقود جوسا عمليات 
االستحواذ الجديدة للعماء في جميع أنحاء منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، في حين يقدم استشارات وحلول 
إلدارة الث��روات التي تلبي االحتياجات المالية المتطورة 

أدريان جوساللعماء في جميع أنحاء المنطقة.

18
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والتي تشمل الحفاظ على اس��تقرار العملة الوطنية في إطار النظام 
النق��دي، وكذلك المس��اهمة ف��ي تعزيز وحماي��ة اس��تقرار النظام 
المالي في الدول��ة، وضمان إدارة رش��يدة االحتياطيات للمصرف 

المركزي االجنبية.
وفي س��بيل تحقيق هذه األهداف، يتولى المصرف ممارسة المهام 
واالختصاصات الت��ي تتضمن وض��ع وتنفيذ السياس��ة النقدية مع 
األخذ باالعتبار االستراتيجية العامة للدولة وممارسة امتياز إصدار 
النقد. كما س��يقوم المص��رف بتنظيم األنش��طة المالي��ة المرخصة 
ووضع األس��س الخاصة بممارس��تها وتحديد المعايي��ر المطلوبة 
لتطوي��ر وتعزيز الممارس��ات االحترازي��ة، وفقاً ألح��كام القانون 
والمعايي��ر الدولية ووض��ع األنظم��ة والمعايير المناس��بة لحماية 
عمالء المنش��آت المالية المرخصة ومراقبة الوض��ع االئتماني في 
الدولة للمس��اهمة في تحقيق نمو متوازن لالقتصاد الوطني وإدارة 
االحتياطي��ات األجنبي��ة باحتياطيات كافي��ة من األص��ول بالعملة 
األجنبي��ة لتغطية القاع��دة النقدي��ة تنظيم وتطوي��ر البني��ة التحتية 
المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدف��ع اإللكتروني والنقد الرقمي 

وتسهيالت القيم المخزنة واإلشراف عليها والحفاظ على سالمتها.

مأموري الضبط القضائي
ويخول ه��ذا القانون موظف��ي المصرف المرك��زي، الذين يصدر 
بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنس��يق م��ع المحافظ، الحصول 
بالمخالفة ألحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.على صفة مأموري الضب��ط القضائي في إثب��ات األفعال التي تقع 

قانون جديد بخصوص البنك المركزي االماراتي

يرفع القانون الجديد رأس��مال المصرف المرك��زي إلى 20 مليار 
درهم )5.45 مليار دوالر أميركي(، ويسمح بتكوين احتياطي عام 

يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.
كم��ا من��ح القان��ون الجدي��د المص��رف المرك��زي صالحي��ات 
إدارة االحتياطي��ات األجنبي��ة لالحتف��اظ به��ا في جمي��ع األوقات 
وباحتياطي��ات كافية من األصول بالعملة األجنبي��ة لتغطية القاعدة 
النقدي��ة، ومراقبة الوض��ع االئتماني ف��ي الدولة، وللمس��اهمة في 
تحقيق نمو متوازن لالقتصاد الوطني، حيث أصدر رئيس الدولة، 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم /14/ 
لس��نة 2018، في ش��أن المص��رف المرك��زي وتنظيم المنش��آت 
واألنش��طة المالية، وال تس��ري أحكام هذا القانون عل��ى المناطق 
الح��رة المالية في الدول��ة والمنش��آت المالية الخاضعة للس��لطات 

الرقابية في تلك المناطق.

حماية العمالء
م��ن جانبه، أش��اد محاف��ظ المص��رف المرك��زي، مبارك راش��د 
المنصوري، بالقان��ون الجديد، وق��ال: إنه خطوة هام��ة في اتجاه 
تطوير ش��امل للقطاع المالي في دولة اإلمارات وتعزيز استقاللية 
المصرف المركزي وس��لطاته اإلش��رافية، بما يس��هم في الرقابة 
الفعالة عل��ى القط��اع المالي بما يتماش��ى مع أفضل الممارس��ات 
والمعايي��ر الدولية، حيث أف��اد المنصوري، ب��أن القانون يتضمن 
عدداً من األح��كام الجدي��دة المتعلق��ة باإلنفاذ والحوكمة الرش��يدة 
للمنش��آت المالي��ة المرخص��ة م��ن قب��ل المص��رف المرك��زي، 
واإلشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضالً عن تشجيع 

المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية العمالء.
ويمثل القانون، نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية واإلشراف 
عليها، حيث تقوم فلس��فة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة 
وإخضاع األفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط األهلية 

والجدارة للحصول على التصريح الالزم لممارسة مهامهم.
كما يعزز القانون الجديد، س��لطات المص��رف المركزي في إنفاذ 
القانون، وذلك من خالل منحه صالحيات بفرض مجموعة واسعة 
من الج��زاءات اإلدارية والمالية والعقوبات على المنش��آت المالية 

المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

إدارة رشيدة
وحدد القان��ون الجدي��د األه��داف والمه��ام الرئيس��ية للمصرف، 

أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات واألنشطة 
المالية، األمر الذي سيسمح للبنك المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، حسبما أكد نائب حاكم دبي، وزير 

المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

مبارك راشد المنصوري
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المالئمة لالس��تثمار ودعم النم��و االقتصادي، إلى جانب تبني اس��تخدام 
أدوات الدف��ع اإللكتروني كأداة حيوية لتحقيق األه��داف قصيرة وطويلة 
األجل، ضمن إطار من القيم التي يحيط بها مصرف س��ورية المركزي 
عمله وأولها المصداقية، والتي يعمل المركزي على تعزيزها من خالل 
التزامه تحقيق أهداف السياس��ة النقدية، بالتوازي مع قيمة الشفافية حيث 
يس��عى المصرف إل��ى تأمين المعلوم��ات والبيان��ات الالزم��ة والدقيقة 
المتعلقة بنش��اطه، ونش��اط القطاع المالي والمصرف��ي وباقي قطاعات 
االقتصاد الوطني، مبرزاً ثالث قيمه وهي االنتماء حيث يسعى المركزي 
في إدارت��ه للسياس��ة النقدية إلى الحف��اظ عل��ى أولوية المنفع��ة العامة، 
والعم��ل عل��ى تأمين االس��تقرار النق��دي والمال��ي لدعم نم��و االقتصاد 

الوطني، وتحّمل المسؤولية تجاه القرارات التي يتخذها.
مجلس النقد والتسليف

األه��داف العام��ة للسياس��ة النقدية الت��ي يعم��ل عليها مصرف س��ورية 
المركزي س��تكون من خالل عم��ل مجلس النقد والتس��ليف عل��ى تنظيم 
مؤسسات النقد والتسليف وتنس��يق فعاليتها لتحقيق توليفة من المقاصد في 
حدود صالحياته وضمن التوجهات االقتصادية العامة للدولة والتي تشمل 
ركائز ثالث، أولها الس��عي إلى تحقيق استقرار المس��توى العام لألسعار 
المحلية، وثانيها الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان 
تنافس��يته وبما يخدم المحافظة على القوة الش��رائية للعمل��ة الوطنية ونمو 
األس��واق المالية واس��تقرارها، وثالثها، دعم سياس��ة الحكومة في تحقيق 

النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه.
وفي م��ا يتعل��ق ب��أدوات مص��رف س��ورية المرك��زي في تحقي��ق هذه 
االستراتيجية والمقاصد فقد سعى المركزي إلى تفعيل أدواته غير المباشرة 
لتحقيق أهداف السياس��ة النقدية، إلى جانب األدوات المباشرة المستخدمة 
والتي تقوم على نوعين من الضوابط، فبالنس��بة لضوابط معدالت الفائدة 
يقوم المركزي بتحديد معدالت الفائدة على الودائع لدى المصارف العاملة 
في البالد )م��ن عامة وخاصة( إلدارة الس��يولة المصرفي��ة بهدف تحقيق 
التوازن بين مصادر األموال واس��تخداماتها، أما ضوابط االئتمان، فيقوم 
المركزي بوضع ضوابط لالئتمان الممنوح من المصارف العاملة لتوجيه 
التس��هيالت االئتمانية حس��ب أولويات النم��و في القطاع��ات االقتصادية 
وبما يس��هم في توظيف مصادر أموال القطاع المصرفي، في حين تشمل 
األدوات غير المباش��رة، االحتياطي اإللزامي بالنظر إلى ارتكاز اإلطار 
النقدي التش��غيلي الحالي على سياس��ة االحتياطي اإللزام��ي كأداة إلدارة 
الس��يولة لدى المصارف، مع وضع مص��رف س��ورية المركزي األطر 
التش��ريعية والفنية المالئمة لتعزيز قدرته على تحقيق األهداف المنشودة، 
السوق المفتوحة والتسهيالت القائمة.في إطار س��عيه لتفعيل األدوات النقدية غير المباش��رة األخرى كعمليات 

سياسة نقدية بمعايير جديدة لمصرف سورية المركزي

المصارف حجر الزاوية
يعّول مص��رف س��ورية المرك��زي في سياس��ته النقدي��ة الجدي��دة على 
المصارف باعتبارها حجر زاوية في السياسة النقدية لينطلق من ذلك إلى 
ضرورة تقديم الدعم الكامل للمصارف لتذليل الصعوبات والمعوقات التي 
تحد من ممارس��ة دورها الطبيعي في منح االئتمان، ومساهمتها المباشرة 
في عملية التنمية من خالل زيادة قدرتها عل��ى اإلقراض وتوفير التمويل 
الالزم لألنشطة االقتصادية، ال س��يما وأن الرؤية االستراتيجية لمصرف 
سورية المركزي للمرحلة المقبلة وفق النهج الجديد للسياسة النقدية، تعطي 
المصارف دورها باعتبارها الذراع التنفيذي للسياس��ة النقدية، اضافة الى 
دور المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف ف��ي الحفاظ على متانة 

القطاع وتعزيز االستقرار المالي والنقدي.
أما عن تطلعات مصرف س��ورية المركزي للمرحلة المقبل��ة، فال بد من 
ذكر أن االس��تقرار النسبي لس��عر صرف الليرة الس��ورية بدأ يتحقق منذ 
منتصف عام 2016، م��ع تطلعه إلى مقاربة مس��تقبلية مختلفة للسياس��ة 
النقدية من خالل التركيز على تحس��ين إدارة النق��ود المتداولة عبر جملة 
من األدوات التي تشمل تطوير إدارة السيولة بوجه أكثر فاعلية، وتحسين 
ضوابط عملي��ات التمويل وتطبي��ق معايير أوضح في التس��ليف لخفض 
مخاطر االئتمان وتش��جيع العمليات االنتاجية، إل��ى جانب ضبط عمليات 
االستيراد والتصدير وأتمتتها بالتنس��يق مع الجهات المعنية، وضبط أكبر 
لعملي��ات تخصيص القط��ع األجنبي بما يضم��ن رقابة أكث��ر فعالية على 
موارد القطع األجنبي واس��تخداماته، ناهي��ك بتطوي��ر أدوات الدفع عبر 
تس��ريع تطوير منظومة RTGS والتق��اص اإللكترون��ي لتقليص تداول 
األوراق النقدية وخفض عوامل التالعب بس��عر الصرف والمضاربات، 
حيث سيس��مح التحويل الس��ريع لألموال بين المصارف بتشجيع اإليداع 
وتس��ريع التحويالت وتحكم أفضل بالس��يولة ورس��م سياس��ات أكثر دقة 
وفعالية، بالتوازي مع اس��تكمال بناء نظم التش��غيل الالزمة لتطوير عمل 
المصرف المركزي وقدرته على اإلش��راف، وإعادة تفعيل وتنمية أدوات 
السياس��ة النقدية المباش��رة وغير المباش��رة، وكذلك إيجاد أفضل الس��بل 
القانونية والمصرفية المالئمة لمواجهة العقوبات الظالمة التي يدفع ثمنها 

الشعب السوري بمختلف فئاته.
الحفاظ على االستقرار النقدي

أبرز مالمح السياس��ة النقدي��ة الجديدة الت��ي يعتمدها مصرف س��ورية 
المرك��زي )وفق��اً لرؤيته( يمك��ن الق��ول أنها تس��تند إلى الحف��اظ على 
االس��تقرار النق��دي والمال��ي، بما يس��هم ف��ي تحقي��ق أهداف السياس��ة 
االقتصادي��ة الكلي��ة، بالت��وازي مع بن��اء سياس��ة نقدية فاعل��ة ومؤثرة 
تس��تهدف الحفاظ على اس��تقرار س��عر ص��رف اللي��رة الس��ورية، كما 
تس��تهدف مع��دل تضخم منخفض ومس��تقر، وتس��هم ف��ي توفي��ر البيئة 

أعلن مصرف سورية المركزي مؤخراً رؤيته للسياسة النقدية خالل المرحلة المقبلة وفق نهجها الجديد، وفي 
هذا اإلطار يرى المركزي ضرورة اعتماد دور رقابي سليم على عمل المصارف بما يتوافق مع المعايير الرقابية 
الدولية من خالل التوجه إلى تحديد إطار عام وواضح للرقابة المصرفية، ومراجعة القرارات والتعليمات لتنسجم 

مع متطلباتها وتطلعات المصارف لممارسة دورها بفاعلية.
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أخرى، وهو ما يدفعه��ا إلى االتكال على عمالتها 
الوطنية في مدفوعات قسم من المبادالت التجارية 
البينية في ما بينها واللجوء إلى عملة صعبة أخرى 

للحد من تأثير الدوالر عليها.
بدائل رقمية

وقال لي��ون زك��ي، إن مخاوف تعت��رض إطالق 
العملة الرقمية المش��فرة كبدي��ل ألدوات وصكوك 
الدف��ع األخرى ومقدمة للعملة الورقية للمجموعة، 
على الرغم من صعوب��ة إصدارها، ومنها القالقل 
االقتصادي��ة الت��ي واجه��ت وتواجه بع��ض دول 
المختلف��ة  االقتصادي��ة  وتوجهاته��ا  المجموع��ة 
المش��ارب واخت��الف دوراته��ا االقتصادي��ة التي 
تعّوق توحيد سياساتها النقدية والشراكة التي تقيمها 
بع��ض دولها مع الواليات المتحدة كالصين، إال أن 
إصرارها على وضع حد لهيمنة الدوالر وطموحها 
إليجاد عملة من عمالت االحتياط كاليورو والجنيه 
االسترليني، سيوحد مواقفها ويذلل العقبات إلصدار 
العملة الموحدة في ظل المقومات االقتصادية التي 

تمتلكها إلنجاح العملية.
ولفت زكي، إلى أن “بريكس” ستتوس��ع مس��تقبالً 
بعد أن أب��دت بعض الدول مثل المكس��يك وتركيا 

“عملة بريكس” تزيح الدوالر من ثلث المعامالت الدولية!
 ،BRICS ”أوضح رئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي، أن روسيا تراهن على دول مجموعة “بريكس
لـ“فك االرتباط بالدوالر” عن طريق إطالق عملة موحدة خاصة بمعامالتها التجارية بغية تخفيف ارتباط االقتصاد 
الوطني لهذه الدول بالدوالر األميركي عدا عن نزعة الكثير من الدول إلى تفضيل التعامل في المبادالت التجارية 

بالعمالت المحلية مع دول “بريكس”، ما يعني أن العملية ستزيح الدوالر من نحو ثلث المعامالت المالية الدولية.

وبيّن زكي أن دول مجموعة بريكس، التي 
تضم روس��يا والبرازي��ل والهند والصين 
وجن��وب أفريقيا، والتي يتوق��ع أن تنافس 
بحلول ع��ام 2050 أغنى الدول في العالم 
حالي��اً، وف��ق مجموعة غولدمان س��اكس 
المصرفي��ة العالمية، تس��جل أس��رع نمو 
اقتصادي عالمي وتشكل راهناً 40 % من 
عدد س��كان العالم وربع مس��احة اليابسة، 
وتسيطر على 17 % من التجارة العالمية 
و20 % م��ن االقتصاد العالم��ي، إضافة 
إلى نصف اإلنتاج الزراعي وثلث اإلنتاج 
الصناعي. لذل��ك، راحت تخطط إلطالق 
عملة موحدة صعبة تشكل بديالً مناسباً عن 
الدوالر عل��ى الرغم من عدم نيتها فرض 
حظر على التداول به أو االمتناع عنه في 

المدفوعات.
اعتماد العمالت الوطنية

وأش��ار زك��ي، إلى أن لش��ركاء روس��يا 
ف��ي “بريك��س” وخارجه��ا مصلح��ة في 
اعتماد العم��الت الوطنية بدل الدوالر في 
التبادالت التجارية ال س��يما الجمهوريات 
السوفياتية السابقة ودول االتحاد االقتصادي 
األوراس��ي، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة 
الروسية على وضع خطة ل�“فك االرتباط” 

بالدوالر األميركي.
وأوض��ح أن ل��دول مجموع��ة “بريكس” 
وغيرها مصلحة في التحول نحو ترس��يخ 
العم��الت المحلية في مبادالته��ا التجارية 
أو تأس��يس عمالت موحدة قوية ورقية أو 
رقمية مشفرة على األغلب، ولدت فكرتها 
خالل أعمال القمة التاس��عة للمجموعة في 
مدينة ش��يامن الصينية في أيلول/س��بتمبر 
2017، عل��ى خلفي��ة سياس��ة واش��نطن 
التجارية، التي خلق��ت توتراً في عالقاتها 
مع دول كبيرة مثل الصين، عدا العقوبات 
التي يفرضه��ا البيت األبي��ض بحق دول 

وأندونيسيا واألرجنتين وأفغانستان رغبتها 
في نيل عضويته��ا الكاملة، واهتمت دول 
أخ��رى مث��ل س��ورية وإي��ران ونيجيريا 
واليون��ان وبنغ��الدش ومصر والس��ودان 
باالنضم��ام إليها، عدا التحالف��ات الثنائية 
االقتصادية التي قد تحدثها مع مجموعات 
اقتصادية أخرى مثل )UNASUR( التي 
يؤلفها اتحاد دول أميركا الجنوبية ومنظمة 
“ش��نغهاي” الت��ي تنض��م إليه��ا روس��يا 

والصين.
بنك التنمية الجديد

ون��وه زك��ي إل��ى أن “بريكس” أسس��ت 
بنك التنمية الجدي��د، كمصرف لدولها، قد 
زاد من اس��تثماراتها المباشرة المتبادلة 4 
أضعاف، وبمساهمة الدول األعضاء فيها 
بحصص متس��اوية في رأسماله من دون 
النظر إل��ى الناتج المحل��ي االجمالي لكل 
منها، وذلك لتحقيق عدالة في التعاطي مع 
الملفات التي تواجهها ومنها منافسة البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأض��اف زك��ي، أن الرئي��س الروس��ي 
فالديمي��ر بوتي��ن راغب في كب��ح جماح 
نف��وذ أميركا في العالم عبر قيادته لعمالق 
اقتصادي بحجم المجموعة وسعي حكومته 
الحثي��ث إلى تركيز جهودها لفك االرتباط 
بالدوالر للحد من تأثير العقوبات األميركية 
والنف��ط المرتب��ط بعملتها عل��ى االقتصاد 
الروسي من دون التخلي عنه نهائياً، وذلك 
من خالل خطة تقضي بالتخلي تدريجياً عن 
ال��دوالر عبر اعتماد س��لة عمالت صعبة 
أخرى غيره في الصفقات الخارجية بدأت 
شركات روس��ية العمل في اتجاهها، وهو 
م��ا يتطلب فترة زمنية كافية قدرها خبراء 
اقتصاديون بخمس سنوات، ورأوا أن دول 
الجديدة على الرغم من الصعوبات.المجموع��ة قادرة على إنجاز مهمة العملة 

ليون زكي
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مشيراً حينها إلى أنه جاٍر الربط الفني لفرع مركزي مأرب بمركزي عدن، 
لكنه لم يوضح فيما إذا كانت تلك العمليات انتهت أم ال.

قرارات
كما أصدر البنك المركزي اليمني، حزمة م��ن القرارات االقتصادية، التي 
تهدف إلى وقف نزيف العملة المحلية “الريال”، منها رفع أس��عار الفائدة، 
وفرض قيود على خ��روج العملة األجنبية من البالد، مح��ذراً مخالفي هذه 

اإلجراءات بمصادرة أموالهم.
وبحس��ب بيان عبر حس��ابه الرس��مي عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماعي 
“فايس��بوك”، ق��ال المرك��زي اليمني: إن��ه تقرر رفع س��عر الفائ��دة على 
ش��هادات اإليداع إلى 27 %، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 %، 
فيما رفع سعر الفائدة للس��ندات الحكومية إلى 17 %، مش��يراً إلى أن هذه 
اإلجراءات تأتي في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها “المركزي” 

للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
وأصدر البنك ق��راراً بمنع خروج المبالغ التي تزي��د على 10 آالف دوالر 
أميركي خارج الب��الد، إال بموجب تصري��ح من البنك المرك��زي اليمني، 
الفتاً إلى أنه تم إبالغ جميع السلطات األمنية والجمركية، والدول المجاورة 

بتلك اإلجراءات القانونية.
وطالب البن��ك المرك��زي جميع البنوك بس��رعة فت��ح االعتمادات للس��لع 
األساس��ية والضرورية، ورفعها للبنك المركزي للموافق��ة عليها، ومن ثم 

تغطية حسابات البنوك الخارجية.
ودعا البنك المركزي اليمن��ي المواطنين لاللتزام بتل��ك اإلجراءات حفاظاً 
البنوك بنقل المبالغ النقدية من العمالت األجنبية إلى حساباتهم الخارجية.على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة 

“المركزي اليمني” يحذر البنوك وشركات الصرافة

القوائم السوداء
وأكد زمام، بأن��ه إذا لم تتوقف هذه الجه��ات عما تقوم به، 
فس��وف يتم اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة بحقه��ا، ومنها 
إدخالها في القوائم الس��وداء، واعتبار تلك األعمال جرائم 
اقتصادية مخلّة بأمن واستقرار البالد. وقال، إنه سوف تتم 
إحالة هذه الجهات إلى القضاء اليمني، باإلضافة إلى إبالغ 
الجهات الدولية واإلقليمية ووقف جميع أشكال التعامل مع 

هذه البنوك والشركات.
وأضاف زمام قائالً: إن البنك المركزي “سيقوم بمراجعة 
مدى الت��زام تلك البنوك وش��ركات الصراف��ة”، موضحاً 
“أن المتابعة واإلجراءات التي يق��وم بها البنك المركزي، 
كش��فت قيام عدد من البنوك التجاري��ة ومحالت الصرافة 
بعمليات المضاربة وشراء العمالت بأسعار خارج منطق 

وسلوكيات السوق”.

الوديعة والموارد
وأوضح زمام، أن البنك المركزي وإداراته يتابعون اآلثار 
الكارثية التي تس��بب بها ارتفاع أس��عار الص��رف نتيجة 
للمضاربات غير المش��روعة وغير المب��ررة، مؤكداً أن 
البنك لن يتهاون في اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد البنوك 
المخالفة. وقال: “إن البنك المركزي وفّر عددًا من وسائل 
التمويل للبنوك التجارية س��واء من الوديعة الس��عودية أو 
من الموارد التي خصصتها الدولة م��ن عائدات بيع النفط 

الخام”.
وأشار إلى  أن “جميع اإليرادات السيادية للمحافظات التي 
تقع تحت سلطة حكومة  عبد ربه منصور هادي  تورد إلى 
حس��ابات البنك المركزي، بما في ذلك إي��رادات بيع النفط 
الخام م��ن حضرموت وش��بوة، وتم إقفال الحس��ابات كافة 

خارج إطار البنك المركزي”.

مأرب
ولم يتطرق زمام إلى إيرادات بيع النف��ط الخام والغاز في 
محافظة مأرب، التي أثير بش��أنها جدل في وس��ائل إعالم 
محلية، لكنه قال في حديث س��ابق، إن إي��رادات محافظة 
مأرب ال تزال غير موردة إل��ى البنك المركزي في عدن، 

وشركات  ومحالت  للبنوك  اللهجة  شديد  تحذيراً  عدن،  المؤقتة  العاصمة  في  اليمني  المركزي  البنك  وّجه 
في  المشروعة  غير  المضاربة  واستمرار  األجنبية  العمالت  وشراء  بيع  في  التالعب  عمليات  بسبب  الصرافة، 
السوق، حيث حّذر محافظ البنك المركزي، محمد زمام، البنوك التجارية ومحالت الصرافة من القيام بعمليات 

المضاربة وشراء العمالت بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق، مهدًدا باتخاذ اإلجراءات القانونية تجاههم.

محمد زمام
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البنوك التعاونية
وتأتي البنوك التعاونية أو الشعبية في المقام التالي من حيث الشهرة 
في ألمانيا بعد بنوك اإلدخار، هيكلها التنظيمي مشابه لبنوك االدخار 
العامة، ولكنها مملوكة ألعضاءها المس��اهمين، حيث أن كل عضو 
يمتلك أس��هم مش��اركة في هذا البنك، وهذه البنوك ال تسمح لعضو 
واحد بامتالك حصة كبيرة تجعله يتحكم بالبنك، فهذه البنوك فكرتها 

محلية تعاونية.
ولكن أيضاً، تعاني ه��ذه البن��وك التعاونية، كما س��ابقتها من بنوك 
اإلدخارية، بظاهرة خسارة تدريجية لزبائنها، ونالحظ انه مع مرور 
الوقت تقوم بإغالق فروعها وتح��ول تدريجي لتحديث طريقة تقديم 

الخدمات بشكل مباشر أو أونالين.
البنوك الخاصة  والثالثة األكثر شهرة في ألمانيا هي “دويتشه بنك” 
و“درسدنر بنك” و“كومرس بنك”، ولها انتش��ار واسع في أرجاء 
البالد وتأثير كبير، وبفضل نش��اطها الكبير في الشرق عقب توحيد 
األلمانيتين، فقد أصبحت هذه المصارف ذات دور جوهري في قيادة 

اقتصاد البالد.
 يعرف االقتص��اد األلماني بأنه اقتصاد بنك��ي، حيث يلعب التمويل 
واالئتمان فيه دوراً رئيس��ياً، وبفض��ل ارتفاع مع��دل االدخار لدى 
البنوك )يفضل معظم األلمان االدخار لدى البنوك على االس��تثمار 
األموال االستثمارية في البالد.في األسهم والس��ندات(، فإنها تعد المصدر الرئيسي لتوفير رؤوس 

بنوك عامة في ألمانيا تدرس االندماج

أكبر صفقة
وبحسب المصادر، فإن الخطة تشمل اندماج بنكي “هيالبا” و“نورد 
إل.بي” كخطوة أولى ثم اندماج الكيان الجديد مع “ديكا بنك” و“إل.

بي.بي.دبليو” في مرحلة الحقة. ويعد بنك “ديكا” مؤسسة محورية 
بالنسبة لبنوك االدخار األلمانية أو “سباركاسن” والتي تعمل بشكل 

أساسي كمؤسسة إلدارة الثروات واألصول.
وفي حالة تنفيذ هذه الخطة س��تكون أكبر صفق��ة اندماج بين البنوك 
في ألمانيا من��ذ 2010. وتأتي هذه الخطوة في ظ��ل تأييد واضح لها 
من جانب السياسيين األلمان، لقيام بنوك محلية يسمح حجمها بخدمة 
طموح ألمانيا ف��ي المحافظة على مكانتها كدولة كبرى في أس��واق 
التصدي��ر العالمية. ومن المنتظ��ر أن يصل إجمال��ي أصول الكيان 
الجديد بعد اندماج البنوك المس��تهدفة إلى حوالى 700 مليار يورو، 
وهو ما يزيد عن إجمالي أصول ثاني أكبر بنك في ألمانيا حالياً وهو 
“كوميرتس بنك”. وبحسب المصادر فإن رئيس اتحاد بنوك االدخار 
في ألمانيا، هيلموت ش��ليفيس، يقود الجهود الرامية إلى دمج البنوك 

المملوكة للدولة وبنوك االدخار في ألمانيا.

بنوك ادخار
يشار إلى أن نحو ربع البنوك األلمانية تجارية، لكن األغلبية الباقية 
هي بنوك ادخ��ار مملوكة من قبل مس��تثمرين محليي��ن أو إقليميين 
وتخض��ع للقوانين العامة ف��ي البالد، باإلضافة لبع��ض المصارف 
المتخصصة في خدمات مث��ل، اإلقراض الزراع��ي أو الحرفي أو 
العقاري. وهن��اك نوع آخر من البن��وك الذي يزداد انتش��اراً، ال بل 
الكثير من البن��وك التقليدية ب��دأت بعملية تحول تدريجي��ة باتجاهه 
بسبب انخفاض تكاليف تش��غيله وإمكانية وصول خدماته لمساحات 
غير محدودة جغرافياً بم��كان توفر الفروع التقليدي��ة، وهذه البنوك 
تق��دم خدماتها عب��ر ش��بكة اإلنترنت مباش��رة، وتقوم ه��ذه البنوك 
بمعالجة طلب��ات الزبائن عب��ر الخدمات اإللكتروني��ة من تطبيقات 

موبايل، مواقع انترنت واالتصال الهاتفي أحياناً.
وتصنف البنوك في ألمانيا إلى بنوك عام��ة أو بنوك االدخار، وهذه 
عادة تكون مملوكة للمدن أو البلدات التي تتواجد فيها، أي أنه البنك 
التوفيري لمدينة معينة بذاتها، وتخدم سكان هذه المدينة، ولكن خالل 
ال�20 سنة األخيرة بدأت كثير من هذه البنوك باالنفتاح واندمجت مع 

غيرها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة مع البنوك الخاصة.

قالت مصادر مطلعة، إن عدداً من البنوك المملوكة للدولة في ألمانيا تدرس حاليًا االندماج معًا لتعزيز مكانتها 
في السوق المصرفية التي تعاني من زيادة المعروض من الخدمات المصرفية واشتداد المنافسة.

وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن هذه المبادرة التي ستؤدي إلى قيام ثاني أكبر بنك في ألمانيا، تمثل 
محاولة لحماية البنوك العامة المملوكة للواليات االتحادية وبنوك االدخار المحلية، مضيفة أن ضغوط السوق 

والقواعد التنظيمية تدفع هذه البنوك إلى التخلي عن تقاليدها والبحث عن مساهمين من الخارج.

 هيلموت شليفيس
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قال وزيـر القــوى 
العاملة في مصر، 
محمــد ســــعفان، 
فــي  الــوزارة  إن 
إلطــاق  ســبيلها 
تأمين(  )بوليصــة 
تغطــي األخطــار 
التــي يتعرض لها 

العامــل المصري فــي الخارج، ويلتــزم بهــا صاحب 
العمــل لصالح العامــــل، في حالـة اخالـه بشــــروط 

التعاقد.
وأضــاف، أن الفكرة بــدأت أوالً بهــدف تأمين العمال 
داخــل مصر، من خال وضع قواعــد وقوانين تحمي 
العامــل من أمور كثيــرة تواجهه، وكذلك وضع غطاء 
تأمينــي للعامل وأســرته، مشــيراً إلى أنه لــم يتم حتى 
اآلن تحديد اإلجراءات والشــروط والضوابط الخاصة 
بإطــاق )بوليصــة التأميــن( الخاصــة بالعمــال في 

الخارج، لكن سيتم وضعها في القريب العاجل.

“بوليصة تأمين” للمصريين 
العاملين في الخارج

محمد سعفان

قامت شركات التأمين في السعودية، برفع أسعار تجديد 
وثيقــة التأميــن الصحي، بعد إقــرار الوثيقــة الموحدة 
الجديدة التي اشــتملت على منافع إضافية بنسبة تتراوح 
بيــن 5 و10 % على أصحاب العمــل، وزيادة تتجاوز 
70 % لألفراد. وأكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، 
أن الزيــادة المقــدرة ألســعار وثيقة التأميــن بعد إقرار 
المنافع اإلضافية في الوثيقة الجديدة ال تتجاوز2.5 %، 
وذلك حسب دراســات أجراها المجلس. وقال المتحدث 

لمجلــس  الرسمي 
الصحي،  الضمان 
المعراك،  ياســــر 
وثيقــة  إقــرار  إن 
التأميــــن الصحي 
الجديــدة لم يمض 
عليه سـوى أشهر، 
وســوف نقـوم بعد 
مرور ســـنة بتقييم 
مــا  كل  ودراســة 

يتعلق بها.

أسعار التأمين ترتفع
في السعودية

إطالق خدمة التأمين على الموبايل

كشــف مدير عــام هيئة اإلشــراف علــى التأمين في 
ســورية، ســامر العش، عن إطاق منتجــات التأمين 
الصغيرة، من قبل شركات التأمين في السوق المحلية، 
على أن تكون البدايــة بالتأمين على أجهزة الموبايل، 
شــريطة أن تشــمل حاالت الكســر فقط، وال تشــمل 
المشــاكل الفنية المتعلقــة بالبرمجة. وقــال العش: إن 
هناك عدداً من المنتجات األخرى يتم بحثها، معظمها 
تمثل التأمينات الصحية، التي لم تكن مطروحة سابقاً، 
وذلك ألن البحث عــن منتجات تأمين جديدة ضرورة 

لعمل الشــركات العاملة في السوق المحلية في المرحلة الحالية، عاوة على أن الهيئة 
تعمل على تقييم شركات إدارة النفقات الطبية.

من ناحية أخرى، كشف بيان صادر عن الهيئة، أن القيمة اإلجمالية لألقساط التي دفعها 
نين خال النصف األول من عام 2018، بلغت نحو 7.17 مليار ليرة سورية، على  الُمَؤّمِ
حين بلغت قيمة التعويضات 9 مليار ليرة، أي أن المعدل الوسطي لما يدفعه السوريون 
98.3 مليون ليرة يومياً، كأقساط لـ13 شركة تأمين، فيما يحصلون على 50 مليون ليرة 
كتعويضات. وحظيت المؤسسة العامة السورية للتأمين بنحو 73 % من السوق، بأقساط 
قيمتها 8.12 مليار ليرة، تليها “العقيلة” بنسبة 5 %، بأقساط 843 مليون ليرة، من ثم 
“التأمين العربية” بنسبة 4 %، بأقساط 651 مليون ليرة. وأضاف البيان، أن إجمالي 
األقســاط التي حققتها الشركات من دون التأمين اإللزامي على السيارات في النصف 

األول من عام 2018، بلغت نحو 4.12 مليار ليرة.
من جانب آخر، لفت العش، إلى أن الهيئة تشجع تحول كل شركات التأمين إلى شركات 
مساهمة عامة، وإدراجها جميعاً في سوق دمشق األوراق المالية، حيث أن من ضمن 
الـ13 شــركة تأمين في ســورية، 6 فقط مدرجة ضمن السوق، وأن هذا التحول يحقق 
جملة من الميزات للشــركات خصوصاً، ولقطــاع التأمين بالعموم، أهمها القدرة على 
زيادة رأسمال الشركة. وكشف، أن الهيئة تتجه نحو تعديل رأسمال الشركات في قطاع 

التأمين، ليصبح لكل شركة 2.5 مليار ليرة بدل النافذ حالياً، 850 مليون ليرة.

سامر العش

االتحاد األردني يصدر “دليلك في تأمين السيارات”

أصــدرت دائــرة الدراســات والتدريــب فــي 
االتحاد األردني لشركات التأمين، بالتعاون مع 
اللجنــة التنفيذية للجنة تأمين الســيارات، الدليل 
اإلرشادي “دليلك في تأمين السيارات”، والذي 
يســلط الضوء علــى )نشــأة التأميــن، تعريف 
التأميــن، تأميــن المركبات، شــروط وتغطيات 
واســتثناءات التأميــن اإللزامــي، تحديد قســط 
التأميــن اإللزامي، التأمين الشــامل للمركبات، 
شــروط التحمل، اإلجراءات المطلوبة في حال 
وقــوع حــادث للمركبة، دليل شــركات التأمين 

المجازة لممارسة تأمين المركبات(.
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أصدرت إدارة شــركة التأمين األردنية نشــرة، تظهر 
أن إجمالي األقساط المكتتبة بإجازة التأمين على الحياة 
لعام 2017، بلغت 79.8 مليون دينار أردني )112.5 
مليــون دوالر أميركي(، مشــكلة نســبة 13.4 % من 
إجمالــي األقســاط المكتتبة في إجــازات التأمين كافة، 
وبنســبة نمو 13.1 % مقارنة مــع 70.6 مليون دينار 

لعام 2016.
وقالت النشرة: إن عدد المشملين بوثائق الحياة المكتتب 
بهــا بلغ 2.3 مليون شــخص في عــام 2017، مقارنة 
بـ1.8 مليون شــخص في عام 2016. كما بلغت نسبة 
الوثائق الجديدة 10 % من إجمالي األقســاط المكتتبة، 

بينما بلغت نسبة الوثائق السارية 90 % لعام 2017.

79.8 مليون دينار
أقساط التأمين على الحياة

“أبوظبي للتأمين” تعزز إدارة المخاطر

أعلنت “أبوظبي الوطنية للتأمين” 
عن البدء باستخدام خدمات شركة 
االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة 
المتخصصــة بجمــع المعلومات 
االئتمانية من المؤسسات المالية 
وغير المالية في دولة اإلمارات، 
يتــم اســتخدام المعلومات  حيث 
إلعداد التقرير والتقييم االئتماني 

لألفراد والشــركات في الدولــة. ولفت الرئيــس التنفيذي لـ“أبوظبــي للتأمين” أحمد 
إدريس، إلى أن اســتخدام خدمات “االتحاد للمعلومات االئتمانية”، يأتي تماشــياً مع 
تطبيــق أفضل الممارســات العالمية في القطاع وتعزيز القــدرة على إدارة المخاطر 

االئتمانية للشركة.

إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض

أصدر مصرف ســورية المركزي بيان يعلن من خاله، عن إحداث مؤسسة ضمان 
مخاطر القروض المتوسطة والصغيرة، والتـي تهـدف إلى تمكيــن هذه المشــروعات 
من الحصول على التمويل المطلوب لتنمية هذا القطاع، وتعزيز دور المصارف في 

دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وبيّن البيان، أن “المركزي” يتولى إجراءات التأسيس للمؤسسة من خال اجتماعات 
المؤسسين، وصوالً إلعداد النظام األساسي بصيغته النهائية، بعد التوافق خال هذه 
االجتماعات على كيفية توزيع أسهم رأس المال على المصارف ومؤسسات التمويل 

الصغير.
على صعيد آخر، عمم مصرف ســـــورية المركــزي إلى جميع المصارف العاملة، 
 ،SYGS بمتابعة المخاطر التشــغيلية الناجمة عن العمل بنظام التســويات اإلجمالية
وذلــك مــن خال قيــام مديريــة إدارة المخاطر لــدى المصرف بتحليــل وتقييم هذه 
المخاطــر والتحــــوط لها، وأن تقوم مديريــــة التدقيــق الداخلــي بتدقيــق العمليات 
المرتبطة باســتثمار النظام، وفقاً لما هو محدد من قبل المصرف المركزي، والتحقق 
من توثيق بيئة تشغيل واستثمار النظام لدى المصرف، أي )توثيق التفاصيل عن عدد 

الطرفيات وأسماء 
المســــتخدميــن، 
وصاحياتهــــم، 
وآليــات التكامــل 
والربط مع النظام 
المصرفــي تقنيــاً 
وفـنــيـــــاً(، وأي 
معلومــات أخرى 
تتعلــق بـتـشــغيل 
واســتثمار النظام 

لدى المركزي.
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وقعت الشــركة األردنية للتمويــل األصغر “تمويلكم”، 
وشــركة المعلومات االئتمانية “كريف األردن” اتفاقية 

تزويد خدمة االستعام االئتماني.
وأكــد المدير التنفيذي لتمويلكم علــي عبد الجبار أهمية 
خدمــة االســتعام االئتمانــي لقطاع التمويــل األصغر 
للحد من المخاطر االئتمانية والمساعدة في تعزيز الثقة 
باتخاذ القرارات االئتمانية ومنح التمويات بما ينعكس 
على المســتهلك المالي حمايته مــن اإلفراط بالمديونية. 
فيمــا اعتبر مدير عام كريــف األردن أحمد العامودي، 
أن انضمــام تمويلكم إلــى منظومة شــركة المعلومات 
االئتمانية يؤدي إلى توفير المعلومات االئتمانية المتعلقة 

بالمقترضين من قطاع التمويل األصغر.

اتفاقية “تمويلكم وكريف” لالستعالم 
اإلئتماني
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كش��ف رئيس صندوق 
االس����������ت�ث�م�ارات 
المباش����رة الروس��ي، 
أن  دميتريف،  كيري��ل 
مس����تثمري�ن أجان���ب 
أعربوا عن اس�تعدادهم 
لضخ 40 مليار دوالر 
في االقتصاد الروس��ي 

خالل السنوات 5 - 7 القادمة. وقال دميتريف لصحيفة 
“إيزفيس��تيا” الروس��ية: إن 20 صندوق��اً ومؤسس��ة 
مس��تعدة لالستثمار في روسيا، بما في ذلك مستثمرون 

من قطر والسعودية والصين وكوريا الجنوبية.
وأضاف المس��ؤول الروس��ي قائالً: إن البني��ة التحتية 
للنقل، بما في ذلك الس��كك الحديدية والطرق الس��ريعة 
والمط��ارات والموان��ي، تع��د المجال الرئيس��ي لهذه 

األموال.

روسيا تجذب استثمارات
بـقيمة 40 مليار دوالر

كيريل دميتريف

“إيدال” تدعم 21 مؤسسة لبنانية في جايتكس

ش��اركت المؤسسة العامة لتشجيع 
االس��تثمارات في لبنان “إيدال”، 
ممثلة برئيس مجلس إدارتها نبيل 
عيتاني في معرض جايتكس-دبي، 
حيث قامت المؤسسة بدعم مشاركة 
21 مؤس��س��ة ناش����ئة، موّزع�ة 
عل��ى جناحي���ن: األول برعاي��ة 

Lebanon Softshore Cluster، وهي وحدة في معهد البحوث الصناعية مخصص 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، والثاني برعاية Speed@BDD، وهي مسرعة اعمال 
مخصص للشركات الناشئة. وقال عيتاني، إن “إيدال” تضع قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من بين القطاعات  الرئيسية، خصوصاً انه يحتضن أكثر من 800 مؤسسة 

هي بمعظمها من المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اتفاقية بين “ألبان لبنان” وLWR الكندية

رعى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
س��عد الحري��ري حفل توقي��ع اتفاقية 
بين ش��ركة “ألبان لبنان” وش����ركة 
 Livestock Water Recycling
الكندي��ة إلنش����اء محط��ة لمعالج��ة 
النفايات السائلة الناتجة عن المصنع 
والمزرعة التابعين للشركة في منطقة 

حوش س��نيد في محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك بالتعاون مع مشروع مكافحة التلّوث 
البيئي في لبنان LEPAP. وقد قع االتفاقية كل من رئيس مجلس ادارة ش��ركة “ألبان 
لبن��ان” محمد زي��دان، ورئي��س Livestock Water Recycling روس ثورتون، 
في حضور مدير مش��روع LEPAP مروان رزق هللا. وستكون المحطة  األولى من 
نوعها في لبنان. وس��تنتج 66% مياه صالحة إلعادة االس��تعمال، إضافة إلى 19 % 

أسمدة صلبة و15 % أسمدة سائلة.

أك��د الملح��ق التج��اري ف��ي الس��فارة اإليطالي��ة لدى 
طهران، اغوستو دي غاتشينتو، أن شركات االستثمار 
اإليطالي��ة س��تبقى ف��ي إي��ران، بالرغ��م م��ن الحظر 
األميركي األحادي، مش��يراً، الى ان بالده تدعم إيران 

في الظروف الصعبة التي تمر بها اقتصادياً.
وأعرب الدبلوماس��ي اإليطالي عن أمله بإزالة العقبات 
المصرفية التي تعيق المبادالت المالية والمصرفية بين 

البلدين.
وبل��غ حجم التبادل التجاري بين إي��ران وإيطاليا قرابة 
5 ملي��ارات دوالر أميرك��ي، كما ج��رى التوقيع على 
اتفاقيات بقيمة 13 مليار دوالر، سترفع حجم المبادالت 

التجارية بين البلدين في غضون األعوام القادمة.

الشركات االيطالية تواصل العمل
في ايران

“نوفارتس” تستحوذ على “إندوسايت”

أعلن��ت “نوفارتس” ع��ن اس��تحواذها على 
“إندوس��ايت” األميركي��ة المتخصص��ة في 
العالجات اإلشعاعية بقيمة 2.1 مليار دوالر. 
ونما صافي مبيعات الش��ركة السويسرية في 
الرب��ع الثالث إل��ى 12.78 ملي��ار دوالر من 
12.41 ملي��ار دوالر في الفت��رة المقابلة من 

2017، وزادت مبيع��ات قطاع ابت��كارات األدوية 9 %. وتوقع��ت “نوفارتس” نمو 
المبيعات بنسبة أكبر من المقدرة سابقاً، حيث تتبع استراتيجية تركز على إنتاج األدوية 

مع تقليص نشاط وحدة “ألكون” للعيون ببيع أجزاء منها وتقليل عدد العاملين بها.
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صادقت وزارة التجارة 
وحماي��ة  الداخلي��ة 
المس��تهلك في سورية، 
عل��ى تأس��يس ش��ركة 
“البنى الرائدة لصناعة 
والحبيب��ات  الكاب��الت 
المساهمة  البالستيكية” 
المغفلة في ريف دمشق. 
وس��تعمل الش��ركة في 

مج��ال تصني��ع )الكاب��الت، والحبيبات البالس��تيكية(. 
وبحس��ب النظام األساسي للش��ركة، فإن “ديستركت” 
المحدودة المس��ؤولية والمس��جلة في سيش��يل االفريقية 
تس��تحوذ على 70 % من رأس��مال الش��ركة، وشركة 
“العهد للتجارة واالستثمار” محدودة المسؤولية 25 %، 

بينما يملك المستثمر عامر زهير فوز 5 % منها.
يش��ار إلى أن هيئة االستثمار السورية وافقت في أيلول/

سبتمبر 2018، على تأسيس مشروع تصنيع الكابالت، 
لصالح ش��ركة “عامر فوز وشركاه” المساهمة المغفلة 

الخاصة بريف دمشق أيضاً.

تأسيس البنى الرائدة
للكابالت والحبيبات البالستيكية

عامر زهير فوز

أعلنت هيئة الس��ياحة العراقية ، ع��ن التوقيع على عقد 
استثمار “جزيرة السندباد السياحية” في البصرة، على 
مس��احة 52 دونم��ا، مع ائت��الف )ش��ركتين عراقيتين 
وش��ركة لبناني��ة(، بكلف��ة أولية تبلغ 64 ملي��ون دوالر 

)75.74 مليار دينار عراقي(.
يذكر أن “جزيرة السندباد” المحاطة بمياه شط العرب، 
كانت تضم العديد من المنشآت السياحية والترفيهية، إال 
أنها تحولت إلى معسكر خالل ثمانينات القرن الماضي، 
ثم أعيد تأهيلها جزئياً منتصف التسعينات، لتعود منشآتها 

وتتعرض للنهب والتخريب عام 2003.

استثمار جزيرة السندباد
بـ64 مليون دوالر

إدراج أسهم “سيريتل” في بورصة دمشق

نشرت سوق دمشق لألوراق المالية بياناً، 
يؤك��د حص��ول ش��ركة س��يريتل موبايل 
تيليك��وم عل��ى الموافق��ة األولي��ة إلدراج 
أس��همها ف��ي الس��وق، وأض��اف البيان، 

أنه يتوجب على الش��ركة اس��تكمال اإلجراءات المطلوبة حسب نظام قواعد وشروط 
اإلدراج في السوق، للحصول على الموافقة النهائية لإلدراج في بورصة دمشق.

تعديل تعليمات تداول سوق دمشق لألوراق المالية

أصدر مجلس إدارة س��وق دمش��ق لألوراق المالية 
الق��رار 1201، الخ��اص بتعدي��ل الم��ادة 15 م��ن 
تعليم��ات التداول، بحيث يصبح حضور الوس��طاء 
المعتمدي��ن إل��ى قاعة التداول في كل جلس��ة تداول 
“اختياريا” وإلدارة السوق الحق بإلزامهم الحضور 
في الحاالت الضرورية، كما أصدر المجلس القرار 
1205، الخ��اص بتعدي��ل المادة 20 م��ن تعليمات 
الت��داول أيض��اً، بحي��ث تخض��ع األوراق المالي��ة 
المتداولة لمجاالت وحدة المزايدة الس��عرية )بالليرة 
الس��ورية(، محدداً وس��امحاً بالمزايدة بنصف ليرة 

سورية فقط للمبلغ ما بين ليرة واحدة و999 ليرة سورية، والمزايدة بليرة واحدة فقط 
للمبلغ من األلف ليرة وما فوق.

يذكر، أن رئيس الجمهورية بش��ار األس��د، أصدر مؤخراً مرس��وماً بتشكيل مجلس 
جدي��د لمفوضي هيئ��ة األوراق واألس��واق المالية، ب��أن يكون عابد فضلية رئيس��اً 
للمجلس، ويعين له نوابا )حس��ين دحدوح، هيثم الزعيم، ميس��ون المصري(، ويبقى 
ف��ي عضويته كل من معاون وزير المالي��ة، ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك لشؤون الشركات، ونائب حاكم مصرف سورية المركزي.

عابد فضلية

موقع جديد لـ“سوق دمشق لألوراق المالية”

أطلقت س��وق دمش��ق ل��ألوراق 
المالي���ة موقعه���ا االلكترون���ي 
 www.dse.sy  ال�ج��دي�����د
المتط��ورة  لالحتياج��ات  تلبي��ة 
للمس��تثمرين والمس��اهمين، من 
حيث سرعة وس��هولة الحصول 

على البيان��ات، مع توفير خاصية التصفح بأعلى معايير الحماية واألمن االلكتروني، 
إضافة إلى احصائيات تاريخية للمؤشرات واألوراق المالية، إلى جانب وجود بيانات 
ت��داول لحظية وخدم��ات الكترونية لكل من الش��ركات المدرجة والمس��تثمرين. كما 
يتضمن الموقع رس��وماً بيانية ونظام إفصاح لكاف��ة البيانات المالية واألخبار الخاصة 

بالشركات المدرجة.
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تأسيس حاضنة االستثمار في العراق

أعل��ن رئيس هيئ��ة اس��تثمار البصرة، علي جاس��ب 
محمد علي، أن مجلس ال��وزراء أقر توصيات لتنمية 
االقتصاد العراقي، أبرزها تأسيس حاضنة االستثمار 
بصالحي��ات معين��ة، فيم��ا تضم��ن المح��ور الثان��ي 
مجموعة من التوصيات الخاصة بالتعرفة الجمركية، 
أما باقي المحاور تلخصت في تس��هيل إجراءات منح 
سمات الدخول والتعاقدات الحكومية وملف الضرائب 

علي جاسب محمد عليوالشراكة مع القطاع الخاص.
بحث المدير التنفيذي لس��وق دمش��ق لألوراق المالية، 
عب��د الرزاق قاس��م، م��ع المدي��ر التنفي��ذي لبورصة 
“فاراب��ورس إيران”، أمير هامون��ي، والوفد المرافق 
له، س��بل التعاون المشترك بين الجانبين في البورصة 
واألسواق المالية، وذلك بطرح آليات إدراج الشركات 
اإليرانية في س��وق دمشق لألوراق المالية، واالستفادة 
من التطور التقني ألنظمة وبرامج بورصة فارابورس 
واستخدامها في تحديث األنظمة المتعلقة بالتداول، مع 
اإلش��ارة إلى إمكاني��ة وضع برامج تدريبية مش��تركة 
للعاملين في المؤسستين، وتبادل الخبرات في تكنولوجيا 

المعلومات، وتطوير مناخ االستثمار المشترك.

آليات اإلدراج بين بورصتي
دمشق وفارابورس

أش��ار مدير صناعة القنيطرة، نصر الدين الحلبي، إلى 
الترخيص ل�11 مش��روعاً جديداً ف��ي المحافظة، بقيمة 
5.2 مليار ليرة سورية، تتنوع بين القطاعات )الغذائية 
والهندس��ية والكيميائية(، وأن فترة إنجازها حتى نهاية 
عام 2020، الفتاً إلى أن 9 مش��اريع منها في المنطقة 

الصناعية.
وقال الحلبي، إن عدد المشاريع التي هي قيد الترخيص 
5 مش��اريع، وكلها دوائية، من ضمنها مشروع ضخم 
في المنطقة الصناعية على مساحة 6 آالف متر مربع، 

ويعتبر األول من نوعه في المحافظة.

مشاريع بـ5.2 مليارات ليرة سورية
في القنيطرة

السياحة السورية تعلن االستثمار بـ3 مواقع

أعلنت وزارة الس��ياحة السورية، 
عن اس��تدراج عروض الستثمار 
الالذقي��ة  ف��ي  المواق��ع  بع��ض 
والسويداء، تشمل مشروع الفندق 
الس��ياحي ف��ي الالذقي��ة “المبنى 
االس��تثماري في المنطق��ة الحرة 
المرفئية”، وفق صيغة االستثمار 

“بي يو تي”، ومش��روع مجمع فينوس الس��ياحي في الالذقي��ة “موقع فندق القرداحة 
والمنطقة المحيطة به”، وفق صيغة االس��تثمار “شركة مشتركة”، إضافة إلى مطعم 

“قلعة المحبة” في شهبا بالسويداء، وفق صيغة االستثمار “تأهيل واستثمار”.

مشاريع إلنتاج اإلسمنت في ريف دمشق

وافق��ت هيئة االس��تثمار 
الس��ورية عل��ى تش��ميل 
مشروع إلنتاج اإلسمنت 
في ريف دمش��ق، بطاقة 
إنتاجية سنوية تصل لنحو 
3.2 مليون طن س��نوياً، 
منه��ا 2.5 ملي��ون ط��ن 

معب��أ، و700 ألف طن فرط، و346 فرصة عمل. وبيّنت الهيئة، أن ملكية المش��روع 
تعود للشركة التخصصية لإلسمنت، التي تأسست في آب/أغسطس 2018، حيث يملك 
مدير المشاريع في مجموعة “فرعون لالستثمار”، إياد فاروسي، 70 % من المشروع 

الجديد، بينما 30 % المتبقية هي للمستثمر األردني، باسم جويد بدر الدين ظبيان.
على صعيد آخر، وافقت الهيئة، على تأس��يس مش��روع إقامة معمل إلنتاج اإلس��منت 
البورتالندي األس��ود في ريف دمش��ق، تعود ملكيته إلى 3 مستثمرين، بطاقة إنتاجية 
3 مليون طن س��نوياً، ويؤمن 1200 فرصة عمل. وس��يوضع في الخدمة أواخر عام 
2021. كما وافقت الهيئة على تأسيس مشروع تصنيع كافة أنواع الكابالت وتجهيزاتها 

ومتمماتها، لمصلحة إحدى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في ريف دمشق. 
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وقعت “إكس��ون موبيل” ومجموعة تشجيانغ إنرجي، 
اتفاق��اً لتوري��د الغاز الطبيعي المس��ال عل��ى مدى 15 
عاماً وبذلك تفوز الشركة الصينية بأول عقد توريد لها 

طويل األجل.
وقال رئيس تسويق الغاز والكهرباء في “إكسون”، بيتر 
كالرك: إن إمدادات الغاز المسال إلى الصين ستأتي من 

مزيج من محافظ إكسون موبيل العالمية.

“إكسون” و“تشجيانغ”
توقعان اتفاقًا لتوريد الغاز

مصر تساهم في شركات حكومية

تعتزم الحكوم��ة المصرية ط��رح حصص إضافية 
في 5 شركات حكومية في البورصة خالل 3 أشهر 
بس��عر السهم الس��وقي أو أكثر أو أقل 10 %. وقال 
وزير قط��اع األعمال المصري، هش��ام توفيق: إن 
المرحل��ة األولى من برنام��ج الطروحات الحكومية 
تش��مل 3 ش��ركات، وم��ن المق��رر إدراج ما بين 5 
و10 شركات ضمن المرحلة الثانية للبرنامج خالل 
مدة تتراوح من 6 إلى 9 ش��هور بعد إنجاز المرحلة 

األول��ى. إذ أن الش��ركات التي أصبح��ت تحقق أرباحاً جيدة نط��رح منها 20 % أو 
30 % أو 40 %، لتش��ترك الدولة في إدارته��ا، ويدخل القطاع الخاص في اإلدارة 

ويقترح خططاً للتنمية.

هشام توفيق

مصنع إلنتاج القهوة في مصر

ق��ال وزي��ر التج��ارة والصناع��ة في مص��ر، عمرو 
نصار: إن شركة نستله شمال أفريقيا، ستفتتح مصنعاً 
إلنت��اج القهوة في مصر في ش��هر كانون الثاني/يناير 
2019، ويضم المصنع 8 خطوط إنتاج، تعمل بأحدث 
أنظم��ة تكنولوجي��ا التحك��م ف��ي اإلدارة التصنيعية، 
وأعل��ى معايير الجودة والس��المة والصح��ة المهنية 
لس��المة األفراد والجودة للمنتجات. وأوضح الوزير، 
أن المصن��ع الجديد س��يوفر منتج��ات مصرية عالية 

الجودة ذات تنافسية وتفتح المجال لزيادة الصادرات المصرية لألسواق الخارجية.
من جهته، قال رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لش��ركة نس��تله شمال أفريقيا، 
معتز الحوت، أن الفترة المقبلة ستشهد بدء تصدير منتجات الشركة لعدد من األسواق 

الرئيسية بالمنطقة تشمل السوق المغربي وأسواق شرق افريقيا.

عمرو نصار

قالت الش��ركة القابضة للصناعات الكمياوية، إن نس��بة 
تنفي��ذ أعم��ال مش��روع “كيم��ا 2” في منطقة أس��وان 
المصري��ة، وصلت إلى 90 %، وإنه من المقرر افتتاح 
المش��روع مطلع عام 2019 المقبل، بتكلفة تبلغ حوالى 
11 مليار جنيه )613.4 مليون دوالر أميركي(، وتتولى 
تنفيذه ش��ركة تكنومنت اإليطالية، وش��ركة أوراسكوم 
لإلنش��اءات بتكنولوجيا أميركية. ويس��تهدف المشروع 
إنت��اج 1200 ط��ن أموني��ا يومي��اً، و1570 طن يوريا 
يومي��اً، باإلضافة لرفع الطاق��ة اإلنتاجية للمصنع القائم 
“كيم��ا 1” م��ن 300 طن يومياً من س��ماد النترات إلى 
660 طن يومياً، إل��ى جانب توفير 150 ميغاوات لكل 

ساعة للشبكة الموحدة وتحقيق التوافق البيئي التام.

مشروع “كيما 2”
في أسوان عام 2019

إسرائيل تشتري حصة في شركة مصرية!

اتفق شركاء مصريون وإسرائيليون على 
شراء حصة من أس��هم خط أنابيب شركة 
غاز شرق المتوسط المصرية، في صفقة 
ستسمح بتصدير الغاز من فلسطين المحتلة 
إلى مصر مطلع 2019. وبموجب االتفاق 
س��يحصل الش��ركاء من مصر وإسرائيل 
على 39 % من أس��هم خط أنابيب شركة 

غاز ش��رق المتوس��ط المصرية، مقاب��ل 518 مليون دوالر. ودفع��ت كل من “ديليك 
دريلين��غ” و“نوب��ل إنرجي”، اللتين تطوران معاً حقول غاز إس��رائيلية، 185 مليون 
دوالر، بينما دفعت شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دوالر لشراء حصة في 

شركة غاز شرق المتوسط، التي تدير خط أنابيب بين مصر وفلسطين المحتلة.

29



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2018

كش��ف  الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة س��وفت بن��ك، 
ماسايوش��ي س��ون، أن المجموع��ة تخط��ط إلنش��اء 
صن��دوق جديد قيمته 100 ملي��ار دوالر كل عامين أو 

ثالثة أعوام وإنفاق 50 مليار دوالر أميركي سنوياً.
وتسلط هذه  التصريحات الضوء على طموحات إبرام 
الصفق��ات لدى س��ون، والت��ي أحدثت ه��زة في قطاع 
اس��تثمارات رأس الم��ال المخاط��ر في الوق��ت الذي 
يتطلع فيه لتسريع تنفيذ رؤيته لمستقبل قائم على الذكاء 

الصناعي.

“سوفت بنك” تخطط النفاق
50 مليار دوالر سنويًا

ماسايوشي سون

“يونايتد إنرجي” تشتري “كويت إنرجي”

تعتزم ش��ركة يونايت��د إنرجي، االس��تحواذ على “كويت 
إنرج��ي” مقابل 650.9 مليون دوالر أميركي، مع س��عي 
الش��ركة المدرج��ة في هونغ كونغ لدخول منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا. وقالت الش��ركة في إشعار إلى 
بورصة هونغ كونغ، إن “الصفقة س��تحول يونايتد إنرجي 
إلى ش��ركة نفط وغاز عالمية مستقلة متوسطة الحجم ذات 

محفظة أصول متنوعة”.
ويملك رئيس مجلس إدارة “يونايتد إنرجي”، تشانغ هونغ 

تشانغ هونغ ويوي، حصة مسيطرة في الشركة تبلغ 71 %.

3.3 تريليونات دوالر حجم ثروات كوريا الشمالية

كش��ف تقرير لمؤسس��ة الموارد 
المعدني��ة ف��ي كوري��ا الجنوبي��ة 
كوري��ا  أراض��ي  أن   ،)KRC(
الش��مالية تحت��وي عل��ى ثروات 
ب���3.3  قيمته��ا  تق��در  باطني��ة 
أكث��ر  أي  دوالر،  تريليون��ات 
ب���15 مرة م��ن احتياطات كوريا 

الجنوبية.
وورد ف��ي التقري��ر، أن بيونغ يانغ، وقع�ت 40 اتفاقي��ة حول اس����تثمار هذه الثروات 
مع العديد من الشركات األجنبية )90 % منها صينية(، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية 
تملك في أراضيها 6 مليارات طن من كربونات المغنزيوم ومليوني طن من الغرافيت 

و250 ألف طن من “الحجر الثقيل” )التنغستن(.

وافقت مجموعة مايكل 
ك��ورس األميرك��ي�����ة  
لألزي�اء، عل�ى ش����راء  
دار أزياء “فيرساتشي” 
اإليطالي��ة مقابل 1.83 
ملي��ار ي���ورو. وق���ال 
رئيس المجلس اإلداري 
للمجموع��ة األميركية، 
ج����ون أي���دول، ف���ي 
بي��ان صحف��ي: نح��ن 

متحمسون بعد أن أصبحت فيرساتشي جزءاً من عائلتنا، 
نحن ملتزم��ون باالس��تثمار في نموه��ا. وأضاف: مع 
الموارد الكاملة لمجموعتنا، نعتقد أن قيمة “فيرساتشي” 
س��تنمو لتبلغ أكث��ر من ملي��اري دوالر ف��ي العائدات، 
سنستفيد من نمو األرباح والعائدات بفضل قوة العالمات 
التجارية، “مايكل كورس” و“جيمي تش��و”، باإلضافة 
إل��ى انضمام “فيرساتش��ي”. وتعد “فيرساتش��ي” التي 
أسسها س��نة 1978 المصمم جاني فيرساتشي، وشقيقه 

سانتو، من رموز الموضة اإليطالية.

“مايكل كورس” تستحوذ
على “فيرساتشي”

جون أيدول

ثروة الوليد بن طالل تتقلص 58 %

ذكرت وكال��ة “بلومبرغ”، أن حجم ثروة الملياردير 
الس��عودي األمي��ر الوليد بن طالل، هب��ط إلى 15.2 
ملي��ار دوالر أميرك��ي، ف��ي أدنى مس��توى تس��جله 
من��ذ ب��دء رص��د ثروت��ه عل��ى مؤش��ر “بلومبرغ” 
للمليارديرات في نيس��ان/أبريل 2012. وبلغت ثروة 
الملياردير الس��عودي ذروتها ف��ي أيار/مايو 2014، 
حينها س��جلت 35.3 ملي��ار دوالر، ومنذ ذلك الوقت 

تراجعت بنسبة 58 %.
ووفق��اً لوثيقة صدرت عن مكتب األمير الس��عودي، 

فقد جاء هذا التراجع نتيجة ل�“تعديالت طفيفة” في تقييم األصول.
وعلى مس��توى العالم، أظهر مؤش��ر “بلومب��رغ” للملياردي��رات، أن أغنياء العالم 
خس��روا خ��الل عام 2018 الجاري، حوال��ى 2 % )103 مليارات دوالر أميركي( 

من ثرواتهم.

األمير الوليد بن طالل
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شراكة جزائرية إسبانية في مجال النفط

صادق مجلس الوزراء الجزائري 
على 3 مراس��يم رئاسية مرتبطة 
واس��تغالل  استكش��اف  بعق��ود 
لحقول نفطية في الجزائر. ويتعلق 
المرس��وم األول بعقد ت��م إبرامه 
ما بين “س��وناطراك” الجزائرية 
لتمدي��د  االس��بانية،  و“سيبس��ا” 
اإلنتاج في أح��د الحقول النفطية، 

وس��يخصص لهذا االس��تثمار حوالى 1.2 مليار دوالر أميركي. كما يخّص المرسوم 
الثاني ملحق عقد يجمع بين “سوناطراك” و شريكيها “توتال” الفرنسية و“ريبسول” 
اإلس��بانية، من أجل االستكشاف واستغالل المحيط المسمى “تي أف تي 2” باستثمار 
يق��در ب���320 مليون دوالر. أما المرس��وم الثال��ث، فيتيح اإللغاء المس��بق لعقد يربط 

سوناطراك بشريكيها “توتال” و“ريبسول” في استغالل محيط “تين فويي”.

رئي��س  نائ��ب  كش��ف 
ش��ركة نم��اء القابضة، 
العماني����ة، منص����ور 
الس��لطنة  أن  الهنان��ي، 
لبي��ع حصص  تس��عى 
ف��ي الش��ركة العماني��ة 
وشركة  الكهرباء،  لنقل 
مسقط لتوزيع الكهرباء 
خ���الل ع����ام 2019، 
بهدف جذب استثمارات 

أجنبية وتقليص الدع��م. وتملك “نماء” حصة الحكومة 
في 9 ش��ركات كهرباء، وتخطط لبيع حصص نس��بتها 
70 % في 3 ش��ركات أخرى لتوزي��ع الكهرباء خالل 

عامين.
وكانت الش��ركة قد تواصلت في أيار/مايو الماضي مع 
مجموعة م��ن البنوك، لتقديم المش��ورة بش��أن برنامج 

لإلنفاق الرأسمالي بقيمة 1.2 مليار دوالر.

عمان تخطط لخصخصة
شركتي كهرباء

منصور الهناني

“الواحة كابيتال” تشتري حصة في “بتروناش”

اس����تحوذت ش����ركة االس��تثمار 
اإلماراتية، الواح��ة كابيتال، على  
حصة كبي��رة في ش��ركة خدمات 
حقول النف��ط، بتروناش القابضة، 
 88 مقاب��ل  دب��ي،  الت��ي مقره��ا 
مليون دوالر أميركي. وأوضحت 
“الواح��ة كابيت��ال”، المدرجة في 
أبوظب��ي في بي��ان، أنها ق��د ترفع 

حصتها في “بتروناش” إلى 50 %. وفي إطار الصفقة، تؤس��س “بتروناش” مراكز 
أبحاث وتطوير في تشيناي في الهند، والدمام في السعودية، من أجل النهوض باالبتكار.

البريطاني��ة  ه��اوس”  “ليبرت��ي  مجموع��ة  أعلن��ت 
للصناع��ات والمعادن، عن اتفاقية مش��روطة لش��راء 
4 مصان��ع صلب أوروبية، وهي أرس��يلور ميتال في 
جاالت��ي في رومانيا، أوس��ترافا في التش��يك، مصانع 
الدلفنة في س��كوبي في مقدونيا، وبيومبينو في إيطاليا. 
مرس��خةً بذلك مكانتها في قل��ب قطاع صناعة الصلب 
األوروب��ي، ومعززةً دورها العالم��ي في هذا المجال. 
وس��ترفع ه��ذه الصفق��ة الطاق��ة اإلنتاجي��ة اإلجمالية 
للمجموعة إلى 15 مليون طن س��نوياً، كما س��تزيد من 
قدرتها العالمية على تصنيع الفوالذ ألكثر من الضعف، 

فضالً عن كونها مورد رائد في المملكة المتحدة.

“ليبرتي هاوس” تضم 4 مصانع

“اللولو” الهندية تدخل السوق المصرية

أكد مساعد وزير التموين لشؤون االستثمار المصري، 
إبراهيم عشماوي، موافقة الحكومة المصرية على قيام 
مجموعة اللول��و الهندية، بإجراء تحويل نصف مليار 
دوالر من مقّرها في اإلمارات، حيث ستبدأ المجموعة 
الهندية خالل ش��هر تش��رين الثاني/نوفمب��ر 2018، 
بإقام��ة مول تج��ارى، يوفّ��ر 40 أل��ف فرصة عمل 
مباش��رة وغير مباشرة، وكشف أنه يتم التفاوض على 
المنطقة اللوجستية في السخنة، مع المجموعة الهندية 

لتخزين البضائع والسلع واستخدامها في التصدير لفروع المجموعة في الخليج ودول 
أخرى، والتي يبلغ عددها 155 هايبرا، منوها بأن المخطط أن يضم هايبر مصر 38 

ألف سلعة، ليفوق أكبر هايبر موجود حالياً، وأن يعرض 7 آالف سلعة فقط.

إبراهيم عشماوي
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أضاء الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، س��مير 
ش��اتورفيدي، على أبرز الحلول والخدمات اللوجس��تية 
الت��ي تتيحه��ا للش��ركات والمس��تثمرين بمدين��ة خليفة 
الصناعي��ة ومنطقة التجارة الح��رة لميناء خليفة، وذلك 

خالل مشاركتها في منتدى فياتا العالمي بالهند.
ومن بين الحلول المبتكرة والمخصصة للعمالء التي تقدم 
من توفيرالمس��تودعات الجاهزة ووح��دات الصناعات 

الخفيفة للشركات.

“موانئ أبوظبي” تستعرض خدماتها

سمير شاتورفيدي

كش��فت السعودية عن مشروع س��ياحي سّمته “أماال”، 
يهدف لتحويل جزء من الس��احل الشمالي الغربي للبالد 
لوجهة س��ياحية فائق��ة الفخامة متخصصة ف��ي النقاهة 
والصح��ة والع��الج. وق��ال صن��دوق الثروة الس��يادي 
الس��عودي: إن منطقة المش��روع تعتبر “ريفيرا الشرق 
األوس��ط”، نظراً لكونها امت��داداً طبيعي��اً لمناخ البحر 
األبي��ض المتوس��ط المعتدل. و“أماال” ه��ي عبارة عن 
مجم��ع متكام��ل فخ��م مرتكز ح��ول النقاه��ة والصحة 
والعالج والرياضة، سيوفر عالجات مصممة لالستفادة 
من األصول المحلية. وس��يطور المشروع في 3 مواقع 
ضم��ن محمية األمي��ر محمد بن س��لمان الطبيعية على 
الساحل الش��مالي الغربي للمملكة، وستتجاوز مساحته 

3800 كيلومتر مربع.

مشروع سياحي ضخم
في السعودية

السعودية وروسيا تستثمران في الطاقة المتجددة

كش��ف وزي��ر الطاقة والصناع��ة والث��روة المعدنية في 
المملكة العربية السعودية، خالد الفالح، أن بالده وروسيا 
تدرس��ان ضّخ استثمارات مش��تركة في مصادر الطاقة 
المتج��ددة، وقط��اع الغ��از، الفتاً إلى ق��وة العالقات بين 

المملكة وروسيا.
وذكر الوزير الس��عودي، عقب مش��اركته في أس��بوع 
الطاقة الروس��ي، أن��ه لدى المملكة جنب��اً إلى جنب مع 
الش��ركة اليابانية القابضة “سوفت بنك” خطط طموحة 

في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
خالد الفالح

“بيكتون ديكنسون” تتوسع في السعودية

أعلن��ت الهيئ��ة العامة لالس��تثمار الس��عودية عن بدء 
شركة بيكتون ديكنسون، توسيع قاعدة استثماراتها في 
المملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100 %. 
وقال محافظ الهيئة العامة لالستثمار، المهندس إبراهيم 
العم��ر، إن الهيئة تس��عى بالتعاون م��ع الجهات ذات 
العالقة لترجمة الفرص المتاحة في السوق السعودية، 
الفت��اً إل��ى أن الش��ركات الت��ي ت��م منحه��ا ترخيصاً 
استثمارياً في مجال األنشطة التجارية في المملكة بلغ 

عددها حتى األن نحو 215 شركة.
يذك��ر أن “بيكت��ون ديكنس��ون” المتخصص��ة ف��ي 

التكنولوجيا الطبية بدأت نشاطها االستثماري في السعودية عام 2007.
المهندس إبراهيم العمر

مشروع إلنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي

الطاقة  صرحت وزي��رة 
والثروة المعدنية األردنية 
هالة زواتي، خالل افتتاح 
الثاني  “المؤتمر  فعاليات 
للصخ��ر الزيت��ي” الذي 
البلق��اء  نظمت��ه جامع��ة 

التطبيقية، أن أول مش��روع إلنتاج الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي بسعة 
460 ميغاواط، والتي تشكل 15 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة في األردن، سيرى 

النور عام 2020.
وبيّنت زواتي، أن شركة العطارات للطاقة بائتالفها )الصيني - االستوني - الماليزي( 
بدأت أعمال اإلنشاء في المشروع منذ آذار/مارس 2017، بكلفة 2.2 مليار دوالر، وأن 
المش��روع س��يوظف 3500 من الكفاءات الوطنية. وقالت زواتي: إن األردن استورد 
94 % عام 2017 من الطاقة التي يحتاجها، بكلفة 2.4 مليار دينار أردني )3.4 مليار 

دوالر(، وهو ما يعادل 8.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي.
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وقعت موس��كو وطش��قند، على هامش زي��ارة الرئيس 
الروس��ي فالديمير بوتين إلى أوزبكستان، 800 اتفاقية 
وصفق��ة بقيمة 27 ملي��ار دوالر، كانت لالس��تثمارات 
حصة األسد فيها. وأوضحت وزارة التنمية االقتصادية 
الروسية، أنه تم توقيع 609 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في 
المجالين التجاري واالقتصادي بقيمة 6.2 مليار دوالر، 
وت��م إبرام 202 اتفاقاً في مجال االس��تثمار بقيمة 20.8 
مليار دوالر. وفي المجال المالي والمصرفي، وقعت 6 
اتفاقيات بقيمة 864.6 مليون دوالر. وبموجب االتفاقيات 
سيتم تأسيس 79 شركة مشتركة، و23 بيتا تجارياً جديداً.

اتفاقيات بقيمة 27 مليار دوالر
بين روسيا وأوزبكستان

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة “كأس العالم 2018”، أن 
مردود روسيا االقتصادي من استضافتها البطولة العالمية 
الصيف المنصرم بلغ 14.42 مليار دوالر، موضحةً أن 
األثر التراكمي للبطولة على النمو االقتصادي الروسي 
للفت��رة 2013 - 2018، يع��ادل 1 % م��ن حجم الناتج 
المحل��ي اإلجمالي الس��نوي للبالد.  وقال��ت اللجنة، إنه 
بالرغ��م من أن البطولة بدأت تؤث��ر على الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2013، إال أن أكبر أثرها االقتصادي 
جاء على األعوام 2017 - 2018، حيث ش��ّكل 0.4 % 

من نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي.

14 مليار دوالر مكاسب روسيا
من كأس العالم

اللعيبي يدعو الشركات األميركية لالستثمار

بحث وزير النفط العراقي 
جب����ار اللعيب��ي، خ��الل 
مس��اعد  نائ��ب  اس��تقباله 
وزير الخارجية األميركي 
اندرو بيك، وسفير أميركا 
ف���ي ب�غ���داد دوغ���الس 
س��يليمان، والوفد المرافق 
لهما، س�بل تعزيز التعاون 

الثنائي بين البلدين في قطاع النفط والغاز، ودعا من خاللهم الشركات النفطية األميركية 
إلى المشاركة واالستثمار في مشاريع التصفية والغاز والبنى التحتية.

بدوره، أكد بيك، على رغبة شركات بالده في تعزيز التعاون المشترك مع العراق، في 
جميع المجاالت وخصوصاً في قطاع صناعة النفط والغاز.

“شل” تبيع أنشطة المنبع الدنمركية إلى نوريكو

تعتزم “رويال داتش شل”، بيع أنشطة المنبع التابعة لها 
في الدنمارك إلى شركة الطاقة النرويجية )نوريكو( في 
صفقة قيمت األصول عن��د 1.9 مليار دوالر أميركي، 
وذلك في إطار استراتيجيتها األوسع نطاقاً للتخارج من 

استثمارات.
وقال مدير أنش��طة المنبع في “ش��ل” أندي براون، إن 
اإلعالن عن الصفقة يتماش��ى مع اس��تراتيجية  الشركة 

لتبسيط محفظتها من خالل برنامج تخارج من استثمارات بقيمة 30 مليار دوالر.
وم��ن المق��رر أن يتم تعديل المبلغ الذي تدفعه نوريكو إلى ش��ل ف��ي ضوء التدفقات 
النقدية التي حققتها “شل” منذ تاريخ سريان الصفقة، )األول من يناير/كانون الثاني 

.)2017

أندي براون

“بيكر هيوز” تستحوذ في “أدنوك للحفر”

وقعت بت��رول أبوظب��ي الوطنية 
اتفاقية استراتيجية مع  “أدنوك”، 
“بيكر هيوز”، ته��دف لدعم نمو 
وتطور “أدنوك للحفر” وترسيخ 
مكانتها في خدمات الحفر المتكاملة 
آلبار النفط والغاز باالس��تفادة من 
التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة. 
وبموجب االتفاقية تستحوذ “بيكر 

هيوزجي إي” على حصة 5 % في “أدنوك للحفر” مقابل ملياري درهم )550 مليون 
دوالر(. وس��تتعاون الشركتان لتوس��عة الخدمات ودعم قدراتها في مجال حفر وتهيئة 

اآلبار وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف.
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توقيع مستند أساسي يعرف بالـKYC أو معلومات التعرف على العميل.
- حماية المســتثمر من التعامل اســتناداً على معلومات مميــزة غير معلنة 
)Insider Trading( وغيــر المتوفــرة للجمهور التي تعتبــر جريمة في 

العالم وفي لبنان أيضاً.

المضاربة
أما في ما خــص المضاربة بالعمات، فقال ســامه: “يشــهد لبنان عمليات 
مشــابهة مســموح بها تحت عنوان حرية التداول بالرغم من أنها دون فائدة 
لاقتصاد اللبناني. إال انه على المؤسســات التي تتعاطى في مجال الـعمات 
أن تتميز باألخاقيات في التعاطي، كما يهمنا ان يكــون هناك أيضاً إفصاح 
كامل عن المخاطر الموجودة في كافة العمليات المالية خاصةً في الصناديق 

االستثمارية واألدوات المالية المطروحة أمام المستثمرين”.

الشفافية والمستثمر
من جهته عبّر أمين عام هيئــات األوراق المالية العربية، جليل طريف، عن 
أهمية انعقاد هذا اللقاء في بيروت مفنداً 3 نقاط. أوالً، المهمة األساســية ألي 
قانون أو تشريع إلنشــاء هيئة رقابية هي حماية المستثمر، من خال وضع 
التشــريعات المطلوبة التي تؤمن هذه الحماية، والتشــديد علــى دور هيئات 

الرقابة في إرساء الشفافية وتوعية المستثمر.
وكان اللقاء قد افتتح بكلمة لمنسق معهد التمويل والحكومة في المعهد العالي 
لألعمال ESA، هادي األســعد، الذي نوه بالعاقة القائمة بين هيئة األسواق 
طارق ذبيان.المالية والمعهد، وبكلمة لمدير األبحاث واإلعام لدى هيئة األســواق المالية 

سالمه: قريبًا إطالق المنّصة اإللكترونية للتواصل

جاء ذلك خال افتتاح اللقاء الدولي االول حول “األســبوع 
العالمي للمستثمر”، من تنظيم هيئة األسواق المالية، والذي 
عقد باالشــتراك مع معهــد التمويل والحكومة فــي المعهد 

.ESA العالي لألعمال

تغيير الثقافة
وقال ســامه: “شــهد لبنان منذ القــدم وفي زمــن االنتداب 
الفرنســي خصخصة لمعظم النشــاطات الخدماتيــة للدولة 
وبورصــة فعالة. اليــوم اختلف التعاطي مــع البورصة من 
خال التقنيات الحديثة وهيئة األســواق المالية تســعى إلى 
تحديث األســواق والذهنية وتغيير الثقافة مما يســمح بخلق 
ثقة وإعطــاء اللبنانييــن المقيميــن وغيــر المقيمين فرصة 
االســتثمار في األســهم والســندات اللبنانية الصــادرة عن 
شركات خاصة في لبنان”. أضاف: “اليوم نقترب من عملية 
إطاق المنصة اإللكترونية التي ســتتيح التواصل بين لبنان 
والخارج مما يمّكنها من اســتقطاب أمــوال اللبنانيين وغير 
اللبنانيين، وسوف تشغل من شــركة خاصة خاضعة لرقابة 
هيئة األسواق المالية. هذه العملية ستعزز االقتصاد اللبناني 
وتساهم في تأسيس الشركات في لبنان، وفي تنفيذ مقررات 
مؤتمر ســيدر”. وتابــع: “فــي مقاربتها لألســبوع العالمي 
للمستثمر، أكدت هيئة األسواق المالية على جهوزيتها التامة 
مســتعينة بالتعاميم التي أصدرتها واألنظمة التطبيقية التي 
أقرتها بالتعاون مع البنك الدولي الذي ساعد في وضع األطر 

لممارسة أفضل تنظيم لحماية رأس المال و المستثمرين”.

نقاط أربع
وتعزيزاً لهذه الحماية، شدد سامه على 4 نقاط:

- أن تكون المؤسسات التي تعمل في قطاع التداول باألسهم 
أو العموالت أو الســلع أو الســندات مرخصة من قبل هيئة 

األسواق المالية وفقاً للقوانين.
- أن يكون الموظفين الذين ســيتعاطون مع العماء حائزين 
على المؤهات الازمة والتسجيل بالمهام المنظمة لدى الهيئة 

بعد خضوعهم لامتحانات المطلوبة للعمل في هذا الميدان.
- أن تعمل المؤسسة على تصنيف العماء بحسب قدراتهم 
االستثمارية وما يتناســب مع الهدف من االســتثمار، عبر 

اعتبر رئيس هيئة األسواق المالية، حاكم مصرف، لبنان رياض سالمه، أن “أهمية االدخار هي توجهها نحو 
قطاعات منتجة عن طريق االستثمار في أسهم الشركات. وفي لبنان لدينا شركات معظمها عائلية وتعمل 
في  أسهم  على شراء  لحثه  وذلك  اللبناني،  للمستثمر  أكبر  مواكبة  الى  لبنان  يحتاج  وقال:  بإدارة جيدة”. 
الشركات توسعاً لالستثمارات وتعزيزاً لعمليات التصدير. ومهمة هيئة األسواق المالية في هذا اإلطار هي خلق 

الثقة بين المستثمر والشركات التي يستثمر فيها، كما تعزيز الثقة وفي تداول األسهم في السوق الثانوية.
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الصحيحة في مجال ري��ادة األعمال سيس��اعد على زيادة عدد الش��ركات 
الناش��ئة في البالد. وأضاف: “يغادر البالد حوال��ى 70 % من الخريجين. 
كما أن منظومة الش��ركات الناش��ئة ال تزال في مهده��ا، إذ أن عمرها 10 
سنوات فقط، وقد تم إصدار تعميم 331 في عام 2013، وليس لدينا حاالت 

كافية من الفشل”.

صناعات جديدة
من جانبه، أكد فادي بزري، أهمية البحث والتطوير، قائالً: “نحن بحاجة إلى 
المزيد من مراكز البحث والتطوير من الجامعات ومن خارج البالد. فال شك 
أن البحث والتطوير سيس��اهم في خلق صناعات جديدة ووظائف للمستقبل. 

إن ريادة األعمال تخلق الوظائف في الحاضر”.
واتفق المش��اركون على أن الوضع السياس��ي للبالد، وانعدام البنية التحتية 
المناس��بة، والس��وق الصغيرة نس��بياً، كله��ا عوام��ل تدفع ب��رواد األعمال 

المستقبليين لتأسيس شركاتهم في الخارج.
ووفق��اً لكورين كي��ام، يجب عل��ى المزيد من الش��ركات إط��الق صناديق 
رأس المال االس��تثماري الخاصة بها لكي يتمكن لبنان من تعزيز االبتكار 

الحقيقي. 
وفي حين أنه ال يزال أمام لبنان طريق طويل لتبني منظومة حيوية ومزدهرة 
النجاح وصفقات التخارج سوف تحدث في نهاية المطاف.للشركات الناشئة، اتفق المش��اركون في الفعالية بشكل عام على أن قصص 

لبنان يمتلك المقومات الرئيسية للشركات الناشئة

نظمت “ومض��ة”، فعاليته��ا الب��ارزة للتواص��ل وتبادل 
الخبرات “مكس آند منتور” ف��ي بيروت، حيث القت هذه 

اآلراء تأييداً كبيراً من جميع المشاركين.
 ،)BDD( وأقي��م الح��دث ف��ي منطق��ة بي��روت الرقمي��ة
وتضّمنت قائمة المشاركين كالً من: الش�����ريك في بي أند 
 B&Y Venture Partners - واي فينت�ش��ر بارتن��رز
فادي بزري، األس��تاذ المس��اعد في كلية س��ليمان العليان 
إلدارة األعم���ال ف��ي الجامع����ة األميركي��ة ف��ي بيروت 
بيجان أزاد، الرئيس التنفيذي لمس��ّرعة األعمال “س��بيد” 
Speed@BDD س��امي أبو صعب، ومديرة االستثمار 

في IM Capital كورين كيام.

دفعة تحفيزية
وبيّن المتحدثون أن منظومة الشركات الناشئة في البالد قد 
نالت دفع��ة تحفيزية كبيرة جداً، ال س��يما مع إطالق منطقة 
بيروت الرقمية في 2012، وهي وجهة للش��ركات الناشئة 
تتيح ل��رواد األعمال اللبنانيين ف��رص التواصل والتعارف 
 Circular 331 والتع��اون - وكذلك مع إص��دار التعمي��م
في العام 2013، حيث أطلق مصرف لبنان صندوقاً لضخ 

400 مليون دوالر أميركي في االقتصاد المحلي.
وقال الش��ريك في “ومضة”، فارس غندور: “إن اعتماد 
لبن��ان على القط��اع الخاص ب��دالً من الحكوم��ة والقطاع 
العام، س��مح للب��الد باالزده��ار كمرك��ز رئيس��ي لرواد 
األعم��ال الصاعدين. وعل��ى الرغم من النم��و اإليجابي، 
ال تزال المنظومة الكلية غير ناضجة بالش��كل المطلوب. 
وما زال عدد الشركات الناشئة منخفضاً، كما أن المواهب 

الشابة تفضل العمل في الخارج”.

مسّرعات أولية
وتعليقاً على مس��ألة العدد المنخفض للشركات الناشئة في 
البالد، قال سامي أبو صعب: “نحن بحاجة إلى بناء الكثير 
في المراحل المبكرة. ليس لدينا مسّرعات أولية لألعمال، 
لكن الجامعات على أهبة االستعداد للمشاركة والتعاون”، 
مش��يراً إلى أن من��ح الطلب��ة نف��اذاً للمعرف��ة والمهارات 

يسير المشهد العام للشركات الناشئة في لبنان على الطريق الصحيح، ولكن على الرغم من التحسينات 
آند منتور”  المشاركين في فعالية “مكس  األعمال  رواد  دعا  األخيرة،  السنوات  التي شهدها خالل  الكبيرة 
البحث  ومراكز  األعمال،  مثل حاضنات  أكثر  داعمة  تحتية  بنية  وجود  إلى ضرورة  الخبرات،  وتبادل  للتواصل 
والتطوير، ومسّرعات األعمال، وصناديق رأس المال االستثماري للشركات، من أجل تحفيز االبتكار الحقيقي. 
وتشكل الفجوة الواسعة في االحتفاظ بالمواهب بسبب ظاهرة هجرة العقول في البالد، كعقبة أساسية 

تعيق نمو هذه المنظومة ككل.
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وتس��هيل تمويل التداول من ش��ركات التمويل والوساطة، والسماح 
باس��تخدام عقود المش��تقات والتس��ويات النقدية على المؤشر العام 
ألسعار األسهم، وتغيير تش��كيلة مجالس الحوكمة بالبورصة لتضم 
عددا أكبر م��ن الخبراء، واس��تبعاد كب��ار مالكي األس��هم عن تلك 
المجالس، ورفع هامش الحركة ألس��عار األس��هم “حدود األسعار” 
إلى 10 % صعوداً، و5 % نزوالً، مع ل��زوم التصفية الفورية ألي 
ش��ركة تتجاوز خس��ارتها 75 % من رأس المال، لتبقى الشركات 
الرابحة في الس��وق، وتجميع األسهم “القس��مة العكسية” للشركات 
التي تتدن��ى بالبورصة القيمة الس��وقية ألس��همها، بما يرف��ع القيم 

السوقية لألسهم ويعزز فرص الربح.
كارثة قريبة

وق��ال مراقب��ون ماليون ف��ي بورصة عمان، بأن خس��ائر الس��وق 
المالية المتواصلة منذ 10 س��نوات باتت تنذر بكارث��ة قريبة إذا ما 
بقي الوضع على حاله، حيث انخفض حجم التداول 88 % منذ عام 
2008، وتراجعت اإلصدارات األولية لألس��هم 78 %، إضافة إلى 
أن أس��عار الس��وق باتت تالمس القيمة الدفترية، إذ تراجعت أسعار 
عوائد األس��هم إلى م��ا دون الدين��ار الواحد في معظم م��ا تبقى من 
الشركات، وتراجع معدل أيام التداول إلى 139 يوماً في عام 2017 
بدل 182 يوماً في ع��ام 2008 من أصل 250 ي��وم فعلي للتداول، 
وأن أهم أس��باب هذه النتائج هو عدم جدية الحكومات بوضع حلول 
الوطني.لمشاكل البورصة، ما دعاها إلى لفظ أنفاسها األخيرة بدعم االقتصاد 

اْن أو اإلفالس العناني: إصالح بورصة َعمَّ

المسمار األخير في نعش السوق
وبيّن العنان��ي أن األس��باب التي أوصلت الس��وق المالي��ة إلى هذا 
الحد، هي التأثر الكبي��ر باألزمة المالية العالمي��ة التي أدت لهروب 
المس��تثمرين األجانب، وخاصة العرب بعدما اضطروا إلى تسييل 
أسهمهم، إضافة إلى فساد بعض الشركات المساهمة العامة، ما حول 
الس��وق المالية من “نامية” قبل عام 2008، بقيمة س��وقية لألسهم 
المتداولة في البورصة بلغت 42 مليار دينار أردني )59.23 مليار 
دوالر(، إلى “بدائية” سنة 2018، بقيمة سوقية لألسهم هبطت إلى 
17 مليار دينار، وليأتي مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته 
الحكومة مؤخراً، ويكون المس��مار األخير في نعش الس��وق المالية 
األردنية، عبر التكالي��ف اإلضافية جراء ضريبة متاجرة األس��هم، 
إذ أن 48 % من األس��هم المتداولة في السوق لمس��تثمرين أجانب، 

وفرض ضرائب إضافية يعني هروب ما تبقى من استثمارات.
تجاهل حكومي

بدوره، استهجن خبير األسواق المالية العالمية خالد الربابعة، عدم 
وجود اهتمام حكومي ببورصة عمان وبالشركات العامة المدرجة 
فيها، على رغ��م كونها تش��كل االقتصاد المحل��ي للدولة، وتعكس 
معدالت النمو والبطالة وحجم االس��تثمار األجنبي غير المباش��ر، 
وهي الكفيلة بتشكيل ازدهار االس��تثمارات بنسبة تتراوح بين 70 
% و80 % حتى لو كان استثماراً مباشراً، وأكد أن بورصة عمان 
لم تش��هد أي تحس��ن يذكر منذ نهاية ع��ام 2008 وحتى منتصف 
تش��رين األول/أكتوب��ر 2018، بل ال ت��زال حركة األس��عار فيها 
أفقية، كما لم تُس��جل أي اكتتابات جديدة، بس��بب تجاهل متطلبات 
سوق األوراق المالية على مدار 10 سنوات، إذ أن القيمة السوقية 
للش��ركات المدرجة تش��كل 62 % من الناتج المحلي لعام 2017، 
بعد بلوغه��ا أكثر م��ن 200 % ف��ي س��نوات ال��رواج )2005 - 
2007(، لذا يجب وبالس��رعة القصوى إحداث )مرونة تشريعات 
لالستثمار، عدم فرض ضريبة على االس��تثمار واألرباح المتأتية 
من البورصة، إنش��اء صناديق االستثمار المش��ترك، إيجاد قانون 

يشجع على اندماج الشركات المساهمة العامة القائمة(.
تصفية الشركات

من جهت��ه، بيّن الخبير المالي س��امر الرج��وب، أن عملية التفكير 
بمزيد من االكتتابات أمر صعب للمس��تثمر، في ظ��ل تراجع نحو 
90 % من أس��عار األس��هم إلى م��ا دون الدينار، وبما أن أس��عار 
األس��هم الموجودة في الس��وق تقل ع��ن القيمة اإلس��مية لها، فإن 
ذلك ال يحمل أي ج��دوى مادية، لذا يجب تخفيض أس��عار الفوائد، 

اْن، جواد العناني، عبر وكالة األنباء األردنية “بترا”، من أن السوق المالية  حّذر رئيس مجلس إدارة بورصة َعمَّ
مقبلة على اإلفالس، وخروج آخر مستثمر منها، في “حال عدم االصالح الجذري السريع”، وأن على الحكومة 

والمشرعين األردنيين استيعاب درجة الجدية التي تواجه مرآة االقتصاد الوطني.

 جواد العناني
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حس��اباتها الجارية خالل الفصول األخيرة. وكان المي��زان التجاري العامل 
الرئيسي وراء هذا التراجع. فبينما اس��تفادت الصادرات من انتعاش التجارة 
العالمية، حيث ارتفعت بنس��بة 43 % م��ن التراجع الذي ش��هدته في يناير/
كانون الثاني 2016، شهدت الواردات نمواً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 47 % 

خالل نفس الفترة.
وأرجع التحليل هذا التدهور إلى ثالث عوامل في مقدمتها االرتفاع الس��ريع 
لمجموع النمو المرجح للنات��ج المحلي اإلجمالي في الفص��ول األخيرة، فقد 
ارتفع النمو إلى 5.5 % على أساس س��نوي في الربع االول من 2018 قبل 

أن يتباطأ قليالً إلى 5.3 % في الربع الثاني.
أما العامل الثان��ي فيتعلق بالنفط، حيث ظل الميزان التجاري لدول آس��يان5 
معرضاً للتأثر بارتفاع أسعاره. وفي المرتبة الثالثة، أرجع البنك التدهور إلى 
الموجة الجديدة من برنامج االنفاق الرأس��مالي في الفلبين وإندونيسيا وتايلند 

التي تؤدي إلى ارتفاع في واردات مدخالت اإلنتاج.

عمالت
كانت اقتصادات آسيان أقل تأثراً بالضغوط األخيرة على عمالت األسواق 
الناشئة. وتفوقت جميع عمالتها على أداء مؤشر جي بي مورغان لعمالت 
األس��واق الناش��ئة )EMCI(. وفي الس��نة الحالي��ة، تراجع هذا المؤش��ر 
بنس��بة 11.1 %، في حين ارتفع البات التايلندي بنس��بة 0.6 % وانخفض 
الرينغيت المالي��زي 2.8 % مقابل ال��دوالر. وتراجع الدون��غ الفيتنامي - 
الذي ال يعد عملة ذات سعر صرف معوم- بنسبة ضئيلة بلغت 2.0 % في 
8.4 % و7.6 % على التوالي مقابل الدوالر.2018. على النقيض، تراجعت الروبية اإلندونيسية والبيزو الفلبيني بنسبة 

“آسيان5” أقل تأثراً بالضغوط على عمالت األسواق الناشئة

الثالثي القوي
تعد تايالند وماليزي��ا وفيتنام مقرضين ثابتي��ن لبقية العالم. 
وفي عام 2017، بلغت فوائض حس��اباتهم الجارية كنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمالي 10.8 % و3 % و4.1 % على 

التوالي. 
وحسب التحليل، جاء فائض تايلند نتيجة ألربعة أعوام من 
التحسينات في الحس��ابات الخارجية. وبلغ فائض الحساب 
الجاري في ماليزيا المس��توى الذي وص��ل إليه مؤخراً بعد 
انخفاض تدريجي منذ ذروة ما بعد أزمة ليمان براذرز التي 
بلغت 10.9 % في ع��ام 2011. وبدأت فيتن��ام في تحقيق 
الفوائض الحالية في الحس��اب الجاري في عام 2011، مع 
ظهور ثمار اإلصالح��ات الهيكلية مثل االنفت��اح التجاري 

وتحرير الملكية األجنبية.

وضع استثنائي
ويشير التحليل إلى أن الفلبين اعتادت أن تحقق فائضاً، غير 
أن ميزان الحساب الجاري تحول تحوالً طفيفاً إلى المنطقة 
الس��لبية منذ عام 2015. وفي 2017، بلغ عجز الحس��اب 
الجاري 0.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي. وتتمتع الفلبين 
بهيكل حس��اب جاري غير ع��ادي، حيث غالباً م��ا يقترن 
العجز التجاري الكبير بتدفقات كبيرة من التحويالت المالية 
من الفلبينيين ف��ي الخارج. وفي حي��ن أن التحويالت خالل 
العقد األول من القرن الواحد والعش��رين كان��ت دائماً تنمو 
أس��رع من العجز التجاري، أدى تسارع نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي إلى تغيير هذا الواقع تماماً منذ عام 2013.

العجز الوحيد
مع عجز يصل إلى 1.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي في 
2017، تعدّ إندونيس��يا الدولة الوحيدة التي تعاني من عجز 
مستمر في الحس��اب الجاري. وقد أصبحت دولة مقترضة 
في عام 2011، عندما تحول��ت صادراتها النفطية إلى رقم 

سلبي.

تدهور
ش��هدت جميع بلدان آس��يان 5، ما عدا فيتن��ام، تدهوراً في 

أظهرت موازين الحسابات الجارية في كل من إندونيسيا، وتايالند، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام، التي تسمى دول 
 .QNBآسيان5”، أن الحساب الجاري يعتبر من المفاهيم الرئيسية في تحليل االقتصاد الكلي، كما بين تقرير لـ“
فهو يمثل ميزان الصادرات والواردات من السلع والخدمات المنتجة في الزمن الحاضر، وتدفقات الدخل من وإلى 

المقيمين األجانب.
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منظمات دعم األعمال وش��بكاتها جنوب المتوس��ط “ابس��و- ميد”، 
المس��تمر 4 س��نوات بموازنة 6 ماليين ي��ورو، ويتكام��ل مع 22 
مش��روعاً إقليمياً، ممولة من االتحاد في إطار برنامج التعاون عبر 
الحدود، المنفذ من “اس��كامى”، وغرف أعض��اء االتحاد، بموازنة 
75 ملي��ون ي��ورو، لتنوي��ع ورفع مس��توى خدمات المش��روعات 
الصغيرة والمتوس��طة م��ع التركيز عل��ى رواد األعم��ال والمرأة 

والشباب جنوب المتوسط.
التكنولوجيا والمناطق النائية

بدورها، أشارت رئيسة ملتقى سيدات األعمال والمهن في األردن، 
تغريد النفيس��ي، إل��ى أن المنتدى يه��دف لدعم مش��اركة المرأة في 
االقتص��اد الوطني ل��دول ح��وض البح��ر المتوس��ط، وأن الملتقى 
الخاص بس��يدات أعمال األردن المؤس��س ع��ام 1976 عمل على 
تغيير قوانين وتشريعات عمل المرأة لتزداد مساهمتها في االقتصاد، 
وصوال إلى عصر التكنولوجيا، الذي فتح أبواب كثيرة للمرأة، لتزيد 

مساهمتها االقتصادية، خاصة في المناطق النائية.
النظرة ذكورية

أما س��فير االتحاد األوروبي في األردن، آندري��ا فونتانا، فقال، إن 
االتحاد يسعى إلى مساعدة الحكومات في تعزيز النمو االقتصادي 
الش��امل، وذلك لي��س ممكنا م��ن دون مش��اركة فاعل��ة للمرأة في 
سوق العمل، ما يس��تدعي خلق فرص عمل متساوية للجنسين، مع 
اإلدراك بأن الفجوة بين الجنس��ين في مج��ال التكنولوجيا تبدأ من 
المدرسة، وتزيد في كل مرحلة تمر بها الفتيات والنساء -واألردن 
ليس مس��تثنًى من هذا- فالنظرة إلى العل��وم والتكنولوجيا، ال تزال 
ذكورية، إذ تش��كل النس��اء ثل��ث العاملين ف��ي قط��اع تكنولوجيا 
تشجع النساء على تأسيس أعمالهن الخاصة.المعلومات، عالوة على النق��ص في نم��اذج األدوار الملهمة التي 

3 % من ثروات العالم تديرها النساء!

163 مليون امرأة
بينت األميرة س��مية الحس��ن، أن النساء في األس��واق الناشئة، تعيد 
اس��تثمار 90 % من دخل ريادة األعمال في الموارد البشرية، وأن 
نشاط المرأة ازداد بنس��بة 10 % منذ عام 2014، كما تشكل المرأة 
40 % من الق��وى العاملة في 80 دول��ة حول العال��م، عالوة على 
أن النس��اء الالتي بدأن أعماالً تجارية جديدة ف��ي 74 دولة منذ عام 

2016، بلغ نحو 163 مليون امرأة.
نصف سكانه نساء!

بدورها، قالت رئيس��ة جمعية منظمات س��يدات األعم��ال في دول 
ح��وض البح��ر المتوس��ط “أفام��ي”، ماري��ا فيليب��ي، إن الجمعية 
المؤسس��ة في برش��لونة عام 2002، أصبح لها 60 عضواً من 22 
دولة في المنطقة، إذ أن ثالثة أرباع س��كان أوروبا يعيشون في دول 
حوض المتوس��ط، ونصف عدد س��كان الدول العربية يعيشون في 
المنطقة نفس��ها، و51 % من سكان حوض المتوس��ط “نساء”، إال 
أن 3 % فقط من ثروات العالم تديرها النساء، في الوقت الذي تساهم 
فيه المؤسسات الصغيرة والمتوس��طة جنوب الحوض ب�35 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي، وتخلق فرص العمل كالشركات الكبرى.
الرياديات والتكنولوجيا

من جهت��ه، أك��د رئيس جمعية غ��رف التج��ارة والصناع��ة للبحر 
األبيض المتوسط أحمد الوكيل، خالل جلسات عمل سيدات األعمال 
والرياديات، التي أقيمت عل��ى هامش المنتدى، وتناولت اس��تخدام 
التكنولوجيا ف��ي بدء األعمال م��ن المنزل والمختب��رات اإلبداعية، 
والمب��ادرات التجارية ل��دى الرياديات والرقمنة، عب��ر دورهن في 
االقتصاد والتسويق الرقميَين، أن عنوان المنتدى، وتمثيل المرأة في 
جلساته، الذي يصل إلى 85 %، يدعمان الحملة المنظمة والممولة 
في إطار مش��روع االتحاد األوروبي اإلقليمي الجديد، لرفع قدرات 

أوضحت األميرة األردنية سمية بنت الحسن، أن النساء في األسواق الناشئة، تعيد استثمار 90 % من دخل ريادة األعمال 
في الموارد البشرية. وجاء كالمها خالل افتتاحها الشهر الماضي في غرفة تجارة عمان، أعمال المنتدى العاشر لرياديات 
أعمال دول منطقة حوض البحر المتوسط، بعنوان “دور المرأة في التقنية - الطريق إلى األمام”، بتنظيم من الغرفة، 
واألمانة العامة لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر األبيض المتوسط “اسكامى”، وجمعية منظمات 

سيدات األعمال في دول حوض المتوسط “أفامي”، وغرفة تجارة برشلونة، وملتقى سيدات األعمال والمهن األردني.
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أكد مدير كهرباء الالذقية نزيه معروف، أن 118 حاوية 
وصلت إلى مرفأ الالذقية من الصين، تضم 800 محول 
كهربائي باستطاعات مختلفة ومحوالت توزيع، إضافة 
إل��ى كاب��الت كهربائية، بط��ول 60 كيلومت��را، مقدمة 
كمنحة م��ن الصين إلى س��ورية قيمته��ا االجمالية 12 
مليون يورو. وقال القائم باألعمال الصينية في سورية، 
ناش��ون يانغ، إن الصين ستستمر في دعم سورية بشتى 
الوس��ائل التي تساهم في عودة االقتصاد والحياة إلى ما 

كانت عليه قبيل الحرب.

800 محول كهربائي
منحة صينية لسورية

بيع طن من الذهب في دمشق وريفها

بيّن رئيس جمعية الصاغة في دمشق، غسان جزماتي، 
أن مبيعات الذهب في دمشق وريفها حتى نهاية أيلول/

سبتمبر 2018، وصلت إلى 1000 كلغ، وأن معظمها 
من الحلي والمجوهرات. وأشار جزماتي، إلى استقرار 
أس��عار الذه��ب، إذ أن س��عر غرام ال�21 قي��راط يبلغ 
15.500 ألف ليرة س��ورية، بينما س��عر غ��رام ال�18 
قي��راط 13.286 ألف ليرة، والليرة الذهبية الس��ورية 
130 أل��ف ليرة، واألونصة الس��ورية 565 ألف ليرة، 
غسان جزماتيبينما استقر السعر العالمي على 1200 دوالر لألونصة.

الصين تمنح أجهزة مسح “سكنر” إلى سورية

ذكرت مص��ادر في مديري��ة الجمارك 
العامة في س��ورية، أن الصين س��تمنح 
المديرية مع بداية ع��ام 2019، أجهزة 
أجه��زة،   3 عدده��ا  “س��كنر”  مس��ح 
مختصة بكشف المهربات عبر التصوير 
الشعاعي، وتبلغ قيمتها 9 مليون دوالر، 
وأن معبر نصيب سيخصص بواحد من 

هذه األجهزة. ولفتت المصادر، إلى أن قيمة األضرار األولية التي طالت معبر نصيب 
قاربت 5 مليارات ليرة س��ورية، بما فيها جهاز السكنر الذي سرق، البالغة قيمته 1.5 
مليار ليرة، إضافة إلى تأهيل مبنى األمانة الجمركية وصالة الهجرة في المعبر ب�650 
مليون ليرة كتكلفة أولية، عالوة على أن العمل مستمر لتحديث آليات العمل الجمركي 

وزيادة االعتماد على التقانة واألتمتة لتطويق ظاهرة التهريب.

سورية في منتدى الطاقة الدولي الثاني

أقيم��ت ف��ي العاصمة الروس��ية 
موس��كو، فعاليات منت��دى الطاقة 
الدولي الثاني، بمش��اركة 5 آالف 
مش��ارك من 50 بلداً حول العالم، 
من ضمنهم ممثلي الدول األساسية 
المنتج��ة لموارد الطاق��ة، وبلدان 

الترانزيت، وممثلي المنظمات الدولية األساس��ية )محفل الطاقة الدولي، منظمة أوبك، 
اتح��اد البلدان المصدرة للغاز، اتحاد الغاز الدولي(، وحضور 600 ش��ركة روس��ية، 
و200 شركة أجنبية. وقد شاركت سورية عبر وفد يرأسه وزير النفط والثروة المعدنية 
عل��ي غان��م، الذي َعقدَ ف��ي اليوم الثاني م��ن فعاليات المنتدى، لقاء م��ع وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك، وعدداً من ممثلي الشركات الروسية، بحثا خالله سبل تعزيز 
التعاون وتنفيذ االتفاقات الثنائية بين البلدين في مجاالت الطاقة والنفط والغاز، وآليات 
إجراء المسح والتنقيب، واستخراج المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز السوري.

صرح وزير الكهرباء 
الس��وري محمد زهير 
خربوطلي، أن الوزارة 
دراس�����اته�ا  قدم���ت 
للجانب اإليراني حيال 
تولي��د الكهرب��اء عبر 
األل��واح الش��مس���ية، 
باستطاعة 97 كمرحلة 
أول��ى، ولف��ت إلى أن 

جمل��ة المش��روعات الجديدة التي تم االتف��اق عليها مع 
اإليرانيين، تضمنت بحث واق��ع المحطة الحرارية في 
حلب، مع الش��ركة اإليرانية الحكومية IPRS، على أن 
تق��دم عروضها الفنية والمالية للجانب الس��وري خالل 
تشرين الثاني/نوفمبر 2018، من أجل المباشرة بإعادة 
تأهيل المجموعات الخمس، باستطاعة 1065 ميغاواط 
بداي��ة 2019. كما تم االتفاق حيال محطة توليد الالذقية 
الجدي��دة، المكون��ة م��ن 3 مجموعات ل��دارات مركبة 
صديق��ة للبيئة )مجموعتان غازيت��ان والثالثة بخارية(، 
بقيمة 411 مليون يورو، مع شركة مبنا اإليرانية، على 
أن تسلم المجموعة األولى خالل 18 شهراً، والثانية 24 

شهراً، والثالثة خالل 34 شهراً.

تعاون سوري ايراني
في مجال الكهرباء

محمد زهير خربوطلي
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أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان ك�“ممثل 
عن اتحاد غرف التجارة الس��ورية”، خالل اجتماعات 
مجلس إدارة الجمعية العمومية للغرفة العربية اإليطالية 
وملتقى التعاون االقتصادي بين الدول العربية وإيطاليا 
ف��ي روما، على ض��رورة تطوير التع��اون بين الغرفة 
العربية اإليطالية واتحاد غرف التجارة السورية، خاصة 
وأن المنتجات السورية تتميز بأسعار تنافسية وبالجودة 
والتن��وع رغم الظروف التي واجه��ت البالد. كما تمت 
مباحثات بين الوفد الس��وري وعدد من رؤس��اء غرف 
التجارة العربية واإليطالية، تمحورت حول آفاق التعاون 
االقتص��ادي والتجاري في ظل ع��ودة حركة االقتصاد 
الس��وري، وتنامي اإلنتاج ووجود إمكانيات مهمة لدى 

االقتصاد السوري للتصدير وفق المعايير العالمية.

مراكز للصادرات في األردن العراق والكويت سورية تشارك باجتماعات
الغرفة العربية اإليطالية

ص��رح رئي��س اتح��اد المصدرين في س��ورية محمد 
الس��واح، خ��الل زيارته ووف��داً من رج��ال األعمال 
الس��وريين إل��ى معبر نصي��ب عقب إع��الن افتتاحه 
رسمياً بين سورية واألردن، أن افتتاح المعبر سيشكل 
نقلة حقيقية بالنسبة لالقتصاد السوري، وسيخفف من 
الحصار المفروض عليها، وأن االتحاد بدأ العمل على 
إقامة مكتب للتصدير ف��ي المعبر لتخديم المصدرين، 
وتقديم المس��اعدة التي تتطلبها حرك��ة عبور التجارة 
عبر نصيب. وكشف السواح أن الفترة المقبلة من عام 
2018 ستشهد افتتاح مركز دائم للصادرات السورية 

ف��ي كل م��ن األردن والعراق والكويت، على اعتبار أن فتح المعبر س��يمكن البضائع 
السورية من الوصول الى األسواق العراقية عبر األردن، والكويتية عبر العراق.

محمد السواح

لفت مدير عام ش��ركة المنطقة الحرة األردنية السورية 
خالد الرحاحلة، إلى أن عودة العمل داخل المنطقة الحرة 
الواقع��ة ف��ي معب��ر جابر-نصيب، س��يكون مطلع عام 
2019 على أبعد تقدير. وقال، إن ذروة نش��اط المنطقة 
الحرة األردنية الس��ورية كانت عام 2010، إذ وصلت 
عق��ود التأجير في مختلف القطاع��ات، إلى 550 عقداً، 
وبلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة 5 مليون طن، بقيمة 
5 مليارات دوالر. وأش��ار إلى أن األردن خس��ر خالل 
السنوات الست الماضية 82 % من حجم صادراته إلى 
س��ورية، وفق قراءة رقمية لبيان��ات التجارة الخارجية 

الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة في األردن.

عودة المنطقة الحرة األردنية السورية
مطلع عام 2019

3882 مليار ليرة سورية موازنة عام 2019

الوزراء  مجلس  اعتمد 
السوري في 21 تشرين 
 ،2018 األول/اكتوبر 
للدولة  العامة  الموازنة 
للع��ام 2019 بقيم�����ة 
3882 ملي����ار لي����رة 
س��ورية، بزيادة قدرها 

695 ملي��ار لي��رة عن موازنة عام 2018. وتوزعت الموازنة على 2782 مليار ليرة 
لالعتم��ادات الجارية، و1100 مليار ليرة لإلنفاق االس��تثماري، وتضمنت تخصيص 
مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم االجتماعي، منه 361 مليار لدعم الدقيق التمويني، 
و430 ملي��ار لدعم المش��تقات النفطية، و10 مليار لصن��دوق اإلنتاج الزراعي، و10 
ملي��ار للصندوق الوطن��ي للمعونة االجتماعية. ورصدت الموازن��ة اعتمادات لتوفير 
فرص عمل جديدة و50 مليار ليرة إلعادة اإلعمار، واعتمد المجلس سعر الدوالر في 

الموازنة بمبلغ 435 ليرة سورية للدوالر الواحد.

مليونا طن حديد سنويًا إلعادة إعمار سورية

بين مدير عام الش��ركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية في سورية أحمد طنب، أن 
طاق��ة المعمل اإلنتاجي��ة مقبولة، ووفرت على خزينة الدولة القط��ع األجنبي الذي كان 
يفترض استجراره لتأمين المواد األولية، إلى جانب تمتع اإلنتاج بالجودة العالية حسب 
التحاليل الكيميائية والفيزيائية المنفذة ومطابقتها للمواصفات القياسية، ما يمّكنها المساهمة 
ف��ي تلبية احتياجات مرحل��ة إعادة اإلعمار المقبلة، التي تتطلب إنتاج مليوني طن حديد 
س��نوياً. وقال طنب: إن الشركة استطاعت إنتاج أكثر من 33 ألف طن من مادة البيليت 
خالل التسعة شهور األولى من 2018، في حين تجاوزت مبيعات الحديد المبروم 2400 
طن، ومبيعات البيليت 32 ألف طن، ليصل إجمالي قيمة المبيعات إلى 8.651 مليار ليرة.
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وزي������ر  ص�����رح 
الصناع�ة الس��وري، 
محمد مازن يوسف، 
أم�����ام أع�ض������اء 
مجلس الش���عب، أن 
األض�رار المباش���رة 
وغي���ر المباش�����رة 
لمنشآت القطاع العام 
الصناع��ي من��ذ بدء 
الحرب على س�ورية 

تجاوزت 900 مليار ليرة س��ورية، وأن الوزارة تعمل 
عل��ى إعادة تقييم الش��ركات والمعامل وإيج��اد الحلول 

لإلقالع بها ومعالجة مشكلة نقص العمالة.
وبيّن يوس��ف أن هناك العديد م��ن العروض من الدول 
الصديقة إلعادة تأهيل خطوط االنتاج لعدد من المعامل 
الس��ورية، ولفت إلى أنه ال نية لدى الحكومة الس��ورية 
لخصخص��ة القط��اع الع��ام الصناعي نهائي��ا، فيما من 
الممك��ن أن تكون التش��اركية مع القط��اع الخاص أحد 

الحلول المتوفرة.

مشاريع خطوط حديدية في سورية

ال خصخصة للقطاعات المتضررة
في سورية

أصدرت وزارة النقل السورية تقريراً، يشير إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 
اش��ترت 15 قاطرة، ومولدات وأجهزة اتصاالت ورممت الشبكة الكهربائية الخاصة 
بها، كما ستنشئ خطاً حديدياً بين “البصيرة التنف” بطول 156 كلم الستكمال محور النقل 
الدولي “غرب شرق” عبر التنف إلى العراق ودول الخليج وإيران، إضافة إلى استكمال 
تنفي��ذ خط “دير الزور، البوكمال، الحدود العراقية” بطول 143 كلم. وقال التقرير، إن 
المؤسس��ة ستنفذ خط حديد “دمش��ق، درعا، األردن” بطول 107 كلم، من أوروبا عبر 
تركيا فسورية إلى األردن والعراق ودول الخليج وشرق آسيا، عالوة على ربط مطارات 
“دمشق، حلب، الالذقية” بشبكة الخطوط الحديدية، واستكمال وصل المدن الصناعية، 
وتطوير خط “حلب الالذقية” بطول 200 كلم، وتطوير خط “حلب، الرقة، دير الزور، 
الحسكة، القامشلي” بطول 547 كلم، وإنشاء خط “حلب، حماه، حمص، دمشق” بطول 

401 كلم ليصبح زمن مسير الركاب بين حلب ودمشق 3.2 ساعة.

محمد مازن يوسف

بينت بيانات الش��ركة العامة لمرفأ الالذقية، أن إجمالي 
إي��رادات المرف��أ ف��ي أول 9 ش��هور من ع��ام 2018، 
تج��اوزت 17 مليار ليرة س��ورية، أما حج��م البضائع 
المنقول��ة عب��ر المرف��أ فقد بل��غ 3 مليون ط��ن، وعدد 
ت المرفأ  الحاويات 245 حاوية، أما عدد البواخر التي أَمَّ

فقد سجلت 396 باخرة.
وق��د توزعت إيرادات الش��ركة بين إيرادات من محطة 
الحاوي��ات بقيم��ة 13.5 مليار ليرة س��ورية، وإيرادات 
بضائ��ع بنحو 3.4، كم��ا بلغ إجمالي إيرادات الش��ركة 
العامة للتوكيالت المالحية 912 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 

مقدارها 91 % من المخطط البالغ مليار ليرة سورية.

17 مليار ليرة سورية
إيرادات مرفأ الالذقية

مصفاة “ستار” تقلص واردات تركيا

قال الرئيس الترك��ي رجب طيب 
جدي��دة  مصف��اة  إن  اردوغ��ان، 
باس��تثمارات قيمته��ا 6.3 ملي��ار 
دوالر ش��يدتها ف��ي تركيا ش��ركة 
النفط األذربيجانية المملوكة للدولة 
)س��وكار( س��تقلص اعتماد أنقرة 
عل��ى واردات المنتج��ات النفطية 

المكررة. وأش��اد اردوغان، أثناء مراسم افتتاح مصفاة ستار الواقعة على ساحل بحر 
إيج��ه ف��ي إقليم إزمير، بالمصف��اة قائالً: إنها أكبر خطوة حتى اآلن في مس��عى تركيا 
لتلبي��ة حاجاتها من الطاق��ة. وأضاف “هذا يهدف إلى توفير 1.5 مليار دوالر س��نوياً 
من واردات المنتجات النفطية وتقليص االعتماد على الخارج في المنتجات النفطية”.

تجارة أوروبية حرة مع سنغافورة

وقَّ��ع االتحاد األوروب��ي اتفاقاً للتجارة 
الحرة مع سنغافورة على هامش اجتماع 
آس��يا-أوروبا ال��ذي يُعق��د كل عامين 
ويجمع قادة يمثل��ون 65 % من الناتج 
االقتصادي العالمي، كما عقدت فرنسا، 
بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، والمفوضية 
األوروبية، اجتماعات مغلقة مع رئيس 
الوزراء الصيني لي كه تش��يانغ، أمالً 

في أن تنال الشركات األوروبية المزيد من النفاذ إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلّق رئيس المجلس االوروبي، دونالد تاس��ك عبر تويتر، على صورة نش��رها أثناء 
التوقيع على االتفاقية “أول اتفاق تجارة حرة مع دول منطقة آس��يان يعني المزيد من 

الفرص لشركاتنا وروابط أقرب مع شريكنا الكبير في جنوب شرق آسيا”.
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كشفت وزارة الخارجية الكندية أنها ستقدّم مساعدة ماليّة 
طارئ��ة لوكال��ة األمم المتحدة لغوث وتش��غيل الالجئين 
الفلسطينيين “أونروا”، التي تعاني من أزمة مالية حادّة 
بس��بب توقّف الواليات المتحدة األميركية عن تمويلها. 
وأوضح��ت في بي��ان، أن “أوتاوا س��تقدّم لألونروا 50 
ملي��ون دوالر كندي )38 ملي��ون دوالر أميركي( على 
مدى عامين”، مبيّنةً، أن “القسم األكبر من هذه المساعدة 
س��يُخّصص لتلبي��ة االحتياجات األساس��ية في مجاالت 
التعليم والصحة والمعيشة لماليين الالجئين الفلسطينيين، 
وال سيّما النساء واألطفال. أّما القسم اآلخر، فسيخّصص 
لتوفي��ر مس��اعدات طارئة حيوية ألكثر م��ن 460 ألف 

الجئ فلسطيني في سورية ولبنان”.

كندا تقدم مساعدة مالية
لـ“األونروا”

PMI لبنان: تحسن طفيف لمؤشر

ارتفع مؤشر Blom PMI لشهر 
أيلول/س��بتمبر 2018، إلى أعلى 
مس��توى ف��ي 3 أش��هر مس��جالً 
45.8 نقط��ة، لكنه بقي في نطاق 

االنكماش )دون 50 نقطة(. 
وقال رئيس قسم البحوث في بنك 
“بلوم إنفس��ت”، مروان مخايل: 

إن تراجع المؤش��ر للربع الثالث على التوالي في نهاية أيلول/س��بتمبر الماضي، يؤكد 
تباطؤ النشاط االقتصادي في لبنان، مشيراً إلى أن االقتصاد دخل مرحلة كساد تضخمي 
بلغ فيها متوس��ط التضخم لألشهر الثمانية األولى من العام % 6.29، وبلغ نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي % 1. واعتبر مخايل، أن الحّل الوحيد الستعادة ثقة المستثمرين هو 

تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ اإلصالحات.

مساعدات بقيمة مليار دوالر لألردن

أصدرت وزارة التخطيط والتعاون 
الدول��ي األردني��ة بيان��اً، أوضحت 
في��ه، أن إجمالي حجم المس��اعدات 
الخارجية الملتَزم بها بلغ نحو مليار 
دوالر أميركي منذ بداية عام 2018 

وحتى نهاية أيلول/سبتمبر منه.
وذكر البيان، أن قيمة المس��اعدات 
الخارجية الكلية الملتزم بها مستثنًى 

منها منح الالجئين التي بلغت حوالى 930 مليون دوالر أميركي.

METS ENERGYشراكة بين “الصناعة العراقية” و

 METS Energy وقعت شركة
عقد ش��راكة مع الشركة العامة 
للصناعات الهيدروليكية التابعة 
العراقي��ة،  الصناع��ة  ل��وزارة 
لتنفيذ مش��روع مرك��ز متكامل 
المولدات  الع��راق لجم��ع  ف��ي 
الكوات��م  الكهربائي��ة وتصني��ع 
بمختلف السعات وتقديم خدمات 
ما بعد البيع بحسب المواصفات 

الفنية العالمي��ة. وجرى التوقيع برعاية رئيس الهيئات االقتصادية محمد ش��قير، في 
مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور المدير العام رئيس مجلس إدارة الشركة 
 METS Energy العراقي��ة حي��در ناصر، والمدير الع��ام رئي��س مجل����س إدارة

ناصر غندور.

اختار مركز التج��ارة الفلس��طيني )PalTrade( دولة 
اإلم��ارات لتكون المحط��ة التي تنطلق منه��ا المرحلة 
األولى م��ن مبادرة “ُصنع في فلس��طين”. وأكد رئيس 
مجل��س إدارة مرك��ز التج��ارة الفلس��طيني، عرف��ات 
عصفور، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها 
الحكومة الفلس��طينية لتشجيع قطاع الصادرات وتعزيز 

تنافسية المنتجات الفلسطينية في األسواق الدولية.
بدورها، أش��ارت مدير عام )PalTrade(، حنان طه، 
إلى أن ما تقدمه حكومة اإلمارات من دعم وتس��هيالت 
اقتصادي��ة، جع��ل من الس��وق اإلماراتي أه��م وجهات 
التصدي��ر ف��ي المنطقة وبيئ��ة أعمال حيوي��ة وصديقة 

للمنتجات الفلسطينية.

“ُصنع في فلسطين” من اإلمارات
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النفط العراقي مقابل الزراعة السودانية

اتفق سفير العراق في الس��ودان، حسين العامري، 
خالل لقائه وزير النفط والغاز والمعادن الس��وداني 
أزهري عبدالقادر عبدهللا، على الدخول في س��وق 
االستثمارات في السودان بأن يقدم العراق العون في 
مجال مصافي التكرير ال��ذي يتمتع بثروات نفطية 
ومعدني��ة وزراعية، مقاب��ل أن تخصص الخرطوم 

مساحات زراعية شاسعة لالستثمارات العراقية.
ب��دوره، لفت الوزي��ر عبدهللا، إل��ى أن العراق من 

أولى الدول التي وقفت بجانب الس��ودان عندما قرر االس��تفادة من إمكانياته النفطية، 
وقدمت المعونة الفنية في هذا المجال، وأن السودان يرحب باآللية التي عرضها السفير 

العراقي لالستثمار في األراضي السودانية.

أزهري عبد القادر عبد هللا

أنبوب نفط من النجف إلى العقبة

صرح��ت وزيرة 
الطاق��ة والث��روة 
المعدنية األردنية، 
ه�ال���ة زوات���ي، 
خ��الل لق��اء م�ع 
مؤسس��ات قطاع 
الطاق��ة، نظمت��ه 

جمعية “ادامة”، أن مس��اهمة الغاز المس��ال في الكهرباء المستهلكة باألردن 92 %، 
وأن الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 8 %، فيما ستبلغ النسبة 84 % للغاز المسال، مقابل 
16 % للطاق��ة المتجددة عام 2019، وأنه يجري العمل على تحرير س��وق اس��تيراد 

المشتقات النفطية للوصول إلى 5 شركات تسويق عام 2019.
وقال��ت زوات��ي، إن األردن يس��تهلك 335 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المس��ال 
المس��تورد بواس��طة البواخر عبر ميناء العقبة، كما يتم العمل على إعادة هيكلة شركة 
“نيبكو”، عالوة على متابعة مش��روع بناء أنبوب نفط من النجف العراقية إلى العقبة 
بس��عة مليون برميل يومياً، لتص��در من الميناء بعد تزوي��د األردن بإحتياجاتها، فيما 

يستورد األردن حالياً نفطه الخام من “أرامكو”.

إقامة منطقة حرة أردنية عراقية

أكد وزير الدولة لش��ؤون االستثمار األردني، مهند 
ش��حادة، خ��الل “المؤتمر الدولي الس��نوي الرابع 
لالس��تثمار ف��ي األنب��ار العراقية”، ال��ذي أقيم في 
العاصم��ة األردنية عمان، عل��ى جدية األردن في 
إقام��ة منطقة حرة أردنية عراقية مش��تركة، وأنها 
س��تكون قريبة من الحدود األردنية العراقية بهدف 

مهند شحادةالتصنيع المشترك.

أوع��ز وزي��ر النفط 
العراقي، جب��ار علي 
دوائر  إل��ى  اللعيبي، 
وش���ركات الوزارة، 
بتب�ني اس���تراتيجي�ة 
إن�ت���اج  مش�����روع 
وتصدي��ر مل�ي�����ون 
برمي��ل يومي��اً م��ن 

النف��ط الخفي��ف “بالجه��د الوطني” ضم��ن خطة عام 
2019، بم��ا يع��زز دور الع��راق ف��ي أس��واق النفط 
العالمي��ة م��ن خالل إنت��اج 3 أنواع نفطي��ة )الخفيف، 

المتوسط، الثقيل(.
ب��دوره، قال المتحدث باس��م ال��وزارة، عاصم جهاد، 
إن فارق س��عر بي��ع النفط الخفيف هو أكثر من س��عر 
النفط المتوس��ط والثقيل، وهناك عدة مس��تويات للنفط 
الخ��ام المت��داول به محلي��اً وعالمي��اً، يخ��دم كل منها 
حاجات متنوعة للسوق الحقيقية، كما أن مصافي النفط 
العالمية تفضل النفط الخفيف والحلو بسبب قلة محتواه 
الكبريتي وإنتاجه المرتفع نسبياً من المواد عالية القيمة 
مثل البنزين والكاز والنفط األبيض ووقود الطائرات، 

لذا فالنفط الخفيف األكثر تسويقاً وتداوالً في العالم.

إنتاج النفط في خطة 2019
العراقية وتصديره

جبار علي اللعيبي

وقع��ت دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، اتفاقية تجنب 
االزدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية بتسوانا، 
حيث قام بالتوقيع عن الجانب اإلماراتي، وزير الدولة 
للش��ؤون المالي��ة، عبي��د حمي��د الطاير، وع��ن جانب 
جمهورية بتس��وانا، وزير المالية والتنمية االقتصادية، 
او. ك��ي. ماتمبو، وذلك في خطوة لتعزيز أطر التعاون 
ف��ي المس��ائل الضريبي��ة، وتوطي��د العالق��ات المالية 

واالقتصادية واالستثمارية بين الدولتين.

اإلمارات توقع اتفاقية مع بتسوانا
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برعاي��ة رئيس الوزراء الفلس��طيني، رامي الحمد هللا، 
ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية األردنية، هالة زواتي، 
وقع��ت ش��ركة الكهرب��اء الوطني��ة األردنية وش��ركة 
كهرباء القدس في رام هللا، اتفاقية تجديد عقد بيع الطاقة 

الكهربائية لفلسطين ورفع كميتها.
وأكدت زواتي، أن هن��اك إمكانية لزيادة كميات الطاقة 
الكهربائية المباعة للجانب الفلسطيني في حال استكمال 
البني��ة التحتي��ة الفلس��طينية الس��تيعاب المزي��د منها، 
وأضاف��ت أن االتفاق يش��مل أيضاً، التع��اون في مجال 
تدريب كوادر هندسية وفنية فلسطينية في مراكز تدريب 

شركة الكهرباء الوطنية.

فلسطين واألردن يجددان عقد
تزويد أريحا بالكهرباء

وق��ع وزي��ر الكهرباء العراقي، قاس��م الفه��داوي، مع 
الرئي��س التنفي��ذي لوحدة خدم��ات الطاقة ف��ي أفريقيا 
وجن��وب آس��يا والش��رق األوس��ط في ش��ركة جنرال 
إلكتري��ك، راس��ل س��توكس، اتفاقي��ة مب��ادئ التعاون 
لتطوي��ر قط��اع الطاق��ة العراق��ي، وذل��ك بتوليد 14 
جيغاواط إضافية، وتوفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة 
عم��ل، وتحقيق وفورات بقيمة 3 مليار دوالر س��نوياً، 
وتأس��يس مرك��ز محل��ي للتكنولوجيا، ودع��م خدمات 

المياه والرعاية الصحية.

666 مليون دوالر أُهدرت على الوزارات العراقيةتعاون بين “جنرال إلكتريك” والعراق
أك��د نائ��ب محاف��ظ بغ��داد، جاس��م البخات��ي، أن 
الحكوم��ات المتعاقب��ة عل��ى بغداد أه��درت 800 
مليار دينار عراق��ي )666.2 مليون دوالر( على 
ال��وزارات ب��دل المواط��ن، إضاف��ة إل��ى أن 52 
مشروعاً اس��تثمارياً أقيموا ولم يصب أياً منهم في 

مصلحة المواطن.
وقال البخاتي حيال “حزام بغداد”، إن التمدد غير 
المدروس للعش��وائيات وتجريف البس��اتين، أبعدا 
بغداد عن جماليتها، لتصبح مش��وهة، عالوة على 

تردي الخدمات والمش��اكل المزمنة بين المحافظة وأمانة بغداد، أضاف: بغداد ملوثة 
بما يعادل 300 يوم من أصل 350 يوم، نحن نستنشق سموم ونأكل سموم، أكثر من 
800 ألف متر مكعب من المياه غير المعالج، ترمى يومياً في نهر دجلة، وترسل إلى 

الوسط والجنوب، هذه جريمة بحق اإلنسانية.

جاسم البخاتي

زيادة اإليرادات الجمركية الكويتية في 2030

ق��ال مدير إدارة الجمارك الكويتي��ة، جمال الجالوي، 
إن بالده تس��عى لزيادة إيراداته��ا الجمركية إلى 800 
مليون دينار )2.64 مليار دوالر(، أي 141 % بحلول 
السنة المالية التي تبدأ في عام 2030، من 332 مليون 
دينار في 2017 - 2018، وأضاف، أن هذا المس��عى 
هو “هدف اس��تراتيجي” يستند إلى عدد من المشاريع 
الحالي��ة والمس��تقبلية التي تبنيها الكوي��ت ومن أهمها 
مشروع ميناء مبارك الكبير وتحديث الموانئ القديمة 

ومش��روع المطار الجديد وتفعي��ل االتفاقيات الموقعة مع الصين وإنش��اء “الجمارك 
مول” ليكون مراكزاً للتخليص الجمركي على مستوى الكويت.

جمال الجالوي

10 مليارات دوالر ... دعمًا للبحرين

اتفقت الس��عودية والكويت واإلمارات على تقديم 10 
مليارات دوالر للبحرين لدعم احتياجاتها التمويلية.

وفي موازاة ذلك، أعلنت  حكومة البحرين عن حزمة 
إصالح��ات تهدف إلى تحقيق وفورات س��نوية قدرها 
800 ملي��ون دين��ار بحريني )2.12 ملي��ار دوالر(، 
والقضاء عل��ى عجز الميزانية بحل��ول 2022. وقال 
رئيس اللجنة الوزارية لش��ؤون المالية وضبط اإلنفاق 
ف��ي البحرين، الش��يخ خالد بن عب��د هللا آل خليفة، إن 

برنامج التوازن المالي باإلضافة إلى اتفاق الدعم المالي من  الدول الخليجية سيفسحان 
المجال أمام تحقيق تقدم سريع لمواصلة النمو االقتصادي. وذكرت رويترز، أن الدعم 

المالي سيُقدم من خالل قرض طويل األجل من دون فائدة.

الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة

45



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2018

انتاج 20 مليون قدم من الغاز المصري

والث��روة  النف��ط  وزارة  أعلن��ت 
المعدني��ة المصرية، وض��ع البئر 
األول��ى “س��يميان دي ت��ي” ف��ي 
مش��روع إنتاج الغ��از من المرحلة 
)9 ب( في منطقة غرب دلتا النيل، 
بإنتاج مبدئي 20 مليون قدم مكعبة 
يومياً. وتحدثت الوزارة عن تحريك 

جهاز الحفر )أن جي تي - 1( من موقع البئر “سكارب دي تي” مستخدمة تكنولوجيا 
حديثة أدت لتأمين 8 أيام عمل وخفض الكلفة بنحو 4 ماليين دوالر. وأكد رئيس شركة 
رش��يد للبترول، صبري الشرقاوي، أن التكنولوجيا الجديدة ستطبق في اآلبار الثمانية 
للمرحل��ة )9 ب(، مما س��يوفر ماليين الدوالرات والوصول بمع��دالت اإلنتاج الكلية 

ل�400 مليون قدم مكعبة غاز و3000 برميل من المكثفات يومياً قبل الموعد المحدد.

تصدير الغاز المصري إلى األردن بداية 2019

تحدث وزي��ر البترول والث��روة المعدنية 
المص��ري، المهن��دس ط��ارق المال، عن 
استئناف ضخ الغاز المصري إلى األردن 
مطلع عام 2019، وذلك خالل لقائه وزيرة 
الطاقة والث��روة المعدني��ة األردنية، هالة 
زواتي في عمان، وتحدثت زواتي عن أن 
الجانبين ناقشا اإلجراءات المطلوبة لتأمين 

وتوفير مصادر الطاقة بين األردن ومصر، وتطورات خطط واستراتيجيات الحكومة 
المصرية للتعامل مع االكتش��افات الجديدة للغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، 
خاصة )حقل ظهر( الذي بدأ بإنتاج الغاز الطبيعي نهاية عام 2017. كما وقع الطرفان 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال صناعة الغاز.

اختتمت ف��ي برلي��ن، المحادث��ات األلماني��ة األردنية 
الس��نوية، حول التعاون التنم��وي للعام 2018، بتوقيع 
محض��ر تضم��ن تخصي��ص 462.12 ملي��ون يورو 
كمس��اعدات ألماني��ة جدي��دة لألردن، على ش��كل منح 
ومس��اعدات وقروض فنية وميس��رة لتمويل مش��اريع 

تنموية.
التع��اون  المحادث��ات، وزي��ر  وق��ع عل��ى محض��ر 
االقتصادي األلماني، جي��رد مولر، ووزيرة التخطيط 

والتعاون الدولي األردنية، ماري قعوار.

462 مليون يورو قيمة
المساعدات األلمانية لألردن

97 % من مياه مصر تأتي من الخارج

أك��د وزير الموارد المائي��ة والري المصري محمد عبد 
العاط��ي، أن الموارد المائية ف��ي مصر تواجه تحديات 
كبي��رة، منها المحدودية وتناف��س القطاعات على المياه 
والزيادة السكانية وتركز أغلبية السكان بالوادي والدلتا، 
فضالً عن التأثيرات السلبية المصاحبة للتغيرات المناخية، 
مشيراً إلى أن 98 % من مساحة مصر صحراء، وتأتي 
97 % من مياهها من خارج البالد. ولفت عبد العاطي، 
إل��ى أن الوزارة تعمل في ظل ما يس��مى باس��تراتيجية 
)4 ت(، التي تتضمن: ترش��يد اس��تخدام المياه، تحسين 
نوعيتها، تنمية الم��وارد المائية، تهيئة البيئة المالئمة 

من خالل التوعية والتشريعات التي تحمي المجرى المائي من التعديات والتلوث.
محمد عبد العاطي

وض�����ع م�وق����ع 
 Lonely Planet
الس���ياحي األردن 
ضم��ن أفضل 10 
وجه��ات س��ياحية 
ف��ي العال��م للع��ام 

.2019
وقال مدير تحري�ر 

الموق��ع، توم ه��ول، إن األردن لطالما ق��دّم مغامرات 
مش��وقة ومميزة، ولكنه هذه المّرة س��ّهل على الس��ياح 
عملي��ة استكش��افه بأس��لوب معاصر، إذ يمن��ح الزائر 
تصريح��اً يتضم��ن كلف��ة التأش��يرة ودخ��والً إلى أهم 

المواقع السياحية بتذكرة موحدة.
بدوره��ا، صّرح���ت وزي����رة الس�����ياح�ة واآلث���ار 
األردني��ة، لين��ا عن��اب، ب��أن تََص��دُّر األردن للمرتبة 
الس��ادس����ة ف��ي قائمة ص��ادرة عن مؤسس��ة عالمية 
موثوق��ة، يلع��ب دوراً أساس��ياً في زيادة عدد الس��ياح 

الجدد إلى األردن.

األردن سادس أفضل وجهة
سياحية عالمية

لينا عناب
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أبرمت مصر اتفاق��اً 
البن��ك  م��ع  جدي��داً 
الدولي إلتاحة تمويل 
بقيم��ة 3 ملي���ارات 
دوالر للق�اه������رة، 
حس�����ب�م�ا أك���دت 
وزيرة االس����تثمار 
س����حر  المصري��ة 
إلى  مش��يرةً  نصر، 

أنها بحثت مع المديرة اإلدارية للبنك الدولي كريستالينا 
جيروجيفا خالل االجتماعات المشتركة لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في إندونيسيا الترتيبات الخاصة 
بحص��ول مصر عل��ى التمويل الجدي��د. وقالت نصر: 
إن التموي��ل الجدي��د يأتي ف��ي إطار ثقة البن��ك الدولي 
في إج��راءات اإلصالح االقتصادي التي تنفذها مصر 
وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر 

لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي.
م��ن جهة ثاني��ة، وقعت مص��ر واالتح��اد األوروبي، 
اتفاقيتي��ن بقيم��ة 135 ملي��ون ي��ورو للنم��و الش��امل 
وخل��ق فرص العم��ل، ومكافحة تحدي��ات الهجرة في 
مص��ر، وذلك في ظ��ل إجراءات االتح��اد ومحاوالته 
لمن��ع المهاجري��ن غير الش��رعيين م��ن الوصول إلى 
أوروبا. وقام بالتوقيع كل من سحر نصر، وكريستيان 
دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع االتحاد 

االوروبي.

البنك الدولي يمنح مصر
3 مليارات دوالر

سحر نصر

مليارا دوالر رؤوس األموال السورية في مصر

بيّ��ن تقري��ر صادر ع��ن مركز دمش��ق 
لألبحاث والدراس��ات “مداد”، أن رؤوس 
األم��وال الس��ورية الت��ي غ��ادرت خالل 
الحرب إلى مصر لالستثمار تقدر ب�2 مليار 
دوالر، وأن عدد المستثمرين السوريين في 
القاهرة وحدها وصل إلى 100 مس��تثمر، 

وظف��وا أموالهم في القطاعات )صناعة المالبس الجاهزة، المطاعم، المحالت التجارية 
المتنوعة(، كما يوجد لدى السوريين 370 مصنعاً وشركة قيد اإلنشاء في مصر.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية كانت قد أعلنت سابقاً عن نيتها إنشاء 
منطقة صناعية خاصة بالمس��تثمرين السوريين على مساحة 500 ألف متر مربع من 
األراضي المصرية. مع اإلشارة إلى أن المستثمرين السوريين في مصر يشكلون نسبة 

30 % من رجال األعمال السوريين الذين غادروا سورية بسبب الحرب.

حجم التبادل المصري األردني

ص��رح وزي��ر الدولة 
لش������ؤون  األردني��ة 
م�ه�ن�د  االس����ت�ث�مار 
ش�حادة، خ�الل منتدى 
االس����تثمار األردن��ي 
المصري، الذي نظمته 
جمعي�ة رجال األعمال 

األردنيين في عمان، أن األردن يحتل الترتيب 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر، 
برأس��مال يقارب ملياري دوالر أميركي، عبر 1177 ش��ركة بقطاعات متنوعة، فيما 

يبلغ حجم االستثمارات المصرية في األردن نحو مليار دوالر عبر 499 شركة.
ب��دوره، لفت رئيس جمعية رجال األعم��ال األردنيين، حمدي الطباع، إلى أن القطاع 
الخ��اص األردن��ي ال يزال بانتظار تنفي��ذ قرار اللجنة العلي��ا األردنية المصرية بمنح 

الصادرات والمستوردات األردنية خصم 50 % على رسوم قناة السويس.

غ��ادرت ناقلة الغاز الطبيعي المس��ال األميركية هوغ 
غاالن��ت مرس��اها ف��ي مص��ر، ويأتي ذلك ف��ي إطار 
تخلي مصر عن س��فن الغاز المس��تأجرة، وذلك بسبب 
تحقيق مصر االكتفاء الذاتي من الغاز ووقف اس��تيراد 

الشحنات.
وكانت الناقلة تس��تخدم كمرفأ عائم لالستيراد منذ عام 
2015، وتنقل الغاز إلى مصر، لكنها غادرت واتفقت 
على اإلنهاء المبكر لعقدها المبرم مع القاهرة. وس��تنفذ 
مصر خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، 
بع��د تحقي��ق االكتفاء الذاتي من الغ��از الطبيعي، وبدء 
تصدي��ره لألس��واق العالمية خالل ع��ام 2019، عبر 

مصنعي إدكو ودمياط إلسالة الغاز.

“هوغ غاالنت” األميركية
تغادر مصر

مصر “صكوك سيادية العام المقبل”

أعلن وزي��ر المال المصري محمد معيط أن مصر 
تخطط إلصدار صكوك س��يادية دولية خالل السنة 
المالية 2019 - 2020. وتستهدف مصر إصدار ما 
قيمته 20 مليار دوالر من السندات الدولية المقومة 
بعمالت مختلفة حتى عام 2022. وتجذب الصكوك 
المزمع إصدارها فئة جديدة من المستثمرين ألدوات 

الدين الحكومي المصرية.
يذكر أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 

مليار دوالر نهاية حزيران/يونيو الماضي، بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.
محمد معيط
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نائب  كش��ف 
الرئ��ي������س 
اإليران�����ي، 
ق  س������ح�ا إ
جهانغي��ري، 
أن ل�ب�����الده 
شركاًء ج�دداً 
يعت�زم����ون 

شراء النفط منها، على الرغم من تجديد جميع العقوبات 
األميركية ضد طهران. وقال جهانغيري: “فيما توقفت 
بعض الدول عن ش��راء النفط م��ن إيران، عثرنا على 
ش��ركاء جدد، وباإلضافة إلى ذلك، عقدنا محادثات مع 
شركائنا الحاليين”. وأضاف، أن العديد من البلدان التي 
ال تش��تري النفط اإليراني لخوفها م��ن أميركا، تبحث 

حالياً عن طرق ملتوية لشرائه.
ووفق��اً لوكالة الطاقة الدولي��ة، فقد انخفضت صادرات 
النفط اإليرانية في أيلول/س��بتمبر الماضي بواقع 800 
ألف برميل يومياً مقارنة بالربع الثاني من عام 2018،  

وبلغت 1.63 مليون برميل يومياً.

ايران تواصل بيع نفطها
رغم العقوبات

إسحاق جهانغيري

ربط أنظمة الطاقة بين روسيا وإيران وأذربيجان

الطاق��ة  وزارة  قال��ت 
توري��د  إن  الروس��ية، 
من  الكهربائية  الطاق��ة 
روس��يا إلى إيران عبر 
أذربيجان قد يبدأ خالل 
عام 2019 . جاء ذلك، 

عقب اجتماع عقدته مجموعة العمل المش��تركة بين روس��يا وإيران وأذربيجان بشأن 
ربط منظومات الطاقة في البلدان الثالثة.

وتبحث موس��كو وطهران، مش��اريع لبن��اء ممرات الطاقة بين روس��يا وإيران عبر 
جورجي��ا وأرمينيا وأذربيجان، وذلك في إطار مس��اع لربط أنظم��ة الطاقة في هذه 

البلدان.

منحت إدارة الرئيس 
األميرك�ي دونال���د 
ترام���ب إع�ف�����اء 
لش�ركات بريطانية 
ف��ي حق���ل غ����از 
تملك إيران نصفه، 
حس��بما أكد السفير 
اإليراني لدى لندن، 

حميد بعيدي نجاد.
ووفق��ا لوكالة إس��نا اإليراني��ة، فقد مدد مكت��ب مراقبة 
األص��ول الخارجي��ة األميركي ترخيصا ل�“س��يريكا” 
و“بي بي”، وكذلك سمح للكيانات األميركية والمملوكة 
أو الخاضعة لس��يطرة أميركية ب��أن تقدم خدماتها لحقل 

Rhum الواقع في بحر الشمال البريطاني.
وتمتل��ك وحدة تابعة لش��ركة النفط الوطني��ة اإليرانية، 
نصف حقل Rhum، فيما تملك النصف اآلخر ش��ركة 
“بريتش بتروليوم” )ب��ي بي(، التي تعتزم بيع حصتها 

ل�“سيريكا” البريطانية.

واشنطن تعفي شركات بريطانية
من العقوبات

حميد بعيدي نجاد

“العدل الدولية” تنتصر إليران

أص����درت محك�م����ة 
العدل الدولي���ة ق�راراً 
يقضي بوقف العقوبات 
األميركية على الس��لع 
“اإلنس��انية” الم��وّردة 

إلى إيران.
وج��اء الحك��م بعد أن 

تقدم��ت طهران في تموز/يوليو 2018، بش��كوى ضد واش��نطن إل��ى محكمة العدل 
الدولي��ة، الهيئ��ة القضائي��ة األساس��ية لدى األم��م المتح��دة، متهمة إياه��ا ب�“خنق” 

اقتصادها، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران.

... وتخزن نفطها  في بحر عمان

مت��ن،  ش��ركة  وقع��ت 
النف��ط  لش��ركة  التابع��ة 
اتفاقاً  اإليراني��ة  الوطنية 
مع ش��ركة “بت��رو أميد 
لبن��اء  المحلي��ة،  آس��يا” 
النفط  لتخزي��ن  ح��وض 
الخام قرب ميناء جاسك 
المطل عل��ى بحر عمان 

جنوب ش��رقي إيران، باس��تثمار مبدئي يقدر ب�200 مليون ي��ورو. ومن المقرر أن 
تصل الطاقة االستيعابية للخزان إلى 10 ماليين برميل، على أن يتم استكمال أعمال 
البناء في غضون 3 س��نوات. ويأتي ذلك، في وقت تهدد فيه طهران بإغالق مضيق 
هرمز أمام الصادرات النفطية، رداً على العقوبات األميركية على من يشتري النفط 

اإليراني.
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أعلن نائب الرئيس 
الفنزويلي، طارق 
أن  ال�ع�يس����م�ي، 
ق��ررت  فنزوي��ال 
اس���تبدال الدوالر 
األميركي باليورو 
والي�وان وعمالت 
صعب��ة أخرى في 
التعام�الت  جمي�ع 

في س��وق صرف العمالت الوطنية. وكشف العيسمي، 
أن الحكوم��ة الفنزويلي��ة قررت توفي��ر ملياري يورو 
لسوق الصرف الوطنية بواسطة اآلليات المالية القائمة، 
الفتاً  إلى أن الس��لطات التنفيذية س��تطلب من الجمعية 
التأسيس��ية إصدار تش��ريعات س��تعاقب المنظمات أو 
األش��خاص المس��ؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية 

إلى الخارج.

فنزويال تتخلى عن الدوالر

طارق العيسمي

ذكرت قناة “سي.بي.س��ي” التلفزيونية، أن عملية بيع 
الماريجوانا في كندا بدأت بشكل قانوني لكل من يرغب 
باس��تخدامها ف��ي الترفيه عن نفس��ه وللمتعة ومن دون 
أي وصفات طبية. وكانت السلطات الكندية قد سمحت 
في ع��ام 2001 باس��تخدام الماريجوانا في األغراض 
الطبية، ولكن االس��تخدامات األخرى لها بقيت جريمة 

يعاقب عليها القانون.
ووفق��اً للقانون الجديد، يحق للكنديين اقتناء وتخزين ما 
ال يزي��د على 30 غراماً م��ن الماريجوانا من دون أي 
تقاري��ر أو وصفات. كما يس��مح للكنديين زراعة هذه 
النبت��ة في منازلهم، فيما يمنع بيعها لمن هم دون ال�18 

عاماً.

كندا تشّرع “الماريجوانا” للترفيه

أكبر المصّدرين لمخلفات البالستيك في العالم

كش��فت منظم��ة “الس��الم 
األخض�ر” )غرينبي���س(، 
أن ش�����ركات كوكاك��وال 
وبيبسي ونس��تله هي أكبر 
الشركات المنتجة لمخلفات 

البالستيك في العالم.
ونّظم��ت ال�“غرينبي���س” 

م��ع حرك��ة Break free from plastic، أو تح��ّرر من البالس��تيك، 239 عملية 
تنظي��ف من البالس��تيك في 42 دول��ة نتج عنها إحصاء وف��رز 187 ألف قطعة من 
المخلف��ات البالس��تيكية، وكان الهدف من ذلك هو معرفة مدى مس��اهمة الش��ركات 
الكبيرة في مشكلة التلوث. وقال المنسق العالمي لحركة “تحّرر من البالستيك” فون 
هيرنانديز: هذا الفرز للعالمات التجارية يقدم دليالً ال يمكن دحضه على الدور الذي 

تلعبه الشركات في استمرار أزمة تلوث البالستيك العالمية.

أوروبا تحظر األواني البالستيكية

صّوت أعض��اء اللجنة البيئية في البرلمان 
األوروبي، لصالح حظر اس��تخدام األواني 
البالستيكية على أراضي االتحاد األوروبي 
اعتب��اراً من ع��ام 2021. وج��اء في بيان 
صدر ع��ن البرلمان األوروبي، أن الحظر 
سيش��مل المصنوعات التي تمثل أكثر من 

70 % من النفايات البحرية.
وأش��ار البيان إلى أنه سيتم حظر استخدام األطباق وأدوات المائدة البالستيكية اعتباراً 
من 2021، أما المصنوعات التي ال توجد لها بدائل، كالعلب والحاويات البالس��تيكية 

للطعام والحلويات والمثلجات، فمن المخطط تقليص استخدامها بحلول عام 2025.

منحة صينية لألردن لتأهيل “السلط - العارضة”

وقع��ت الحكومت��ان األردني��ة 
والصينية، على اتفاقية “منحة 
لتموي��ل  ل��ألردن”  صيني��ة 
مشروع توس��عة وإعادة تأهيل 
طريق “الس��لط - العارضة”، 
م��ن تقاط��ع الصبيح��ي حت��ى 
تقاطع العارض��ة بطول 12.5 
كيلو متر، وعرض 18.8 متر، 

وبأربعة مسارب باتجاهين، بكلفة 210 مليون يوان صيني )31.5 مليون دوالر(.
وق��ع االتفاقية عن الجان��ب األردني وزيرة التخطيط والتع��اون الدولي ماري قعوار، 

وعن الحكومة الصينية السفير الصيني في عمان بان وي فانغ.
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حصل��ت األرجنتي��ن عل��ى 7 ملي��ارات دوالر اضافية 
من صن��دوق النقد الدولي مع تس��ريع ج��دول عمليات 
الدفع بهدف ضمان اس��تقرار ثال��ث اقتصاد في أميركا 
الالتيني��ة الذي يعاني أزمة خانقة. وقال وزير االقتصاد 
األرجنتين��ي نيك��والس دوجوفني ف��ي مؤتمر صحافي 
مش��ترك في نيويورك مع مديرة صن��دوق النقد الدولي 
كريستين الغارد، إن القرض الذي منحه صندوق النقد 
في حزيران/يونيو الماض��ي “تمت زيادته من 50 إلى 
57.1 ملي��ار دوالر”، الفتاً ال��ى ان “الدفعات المقررة 
لم��ا تبقى م��ن 2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار 
دوالر”. أضاف “هذا االتفاق سيتيح لنا ضمان استقرار 

االقتصاد وتعزيزه، وترك االضطرابات وراءنا”.

تعاون روسي باكستاني في مجال الغاز صندوق النقد يدعم األرجنتين
بـ57 مليار دوالر

وقع��ت روس��يا وباكس��تان  
مذك��رة تفاهم للتع��اون في 
مج��ال تنفيذ مش��روع خط 
بح��ري لتوري��د الغ��از من 
إي��ران لباكس��تان والهن��د. 
وتح��دد المذكرة الش��ركات 
المش��اركة في عملية النقل، 

كما تتضمن األسس التقنية واالقتصادية وقاعدة الموارد ورسم خط أنابيب الغاز.
يذكر ان ش��ركة غازبروم، والش��ركة اإليرانية “أن أي أو س��ي”، وقعتا في تش��رين 
الثاني/نوفمبر 2017، على مذكرة تفاهم، تس��مح للش��ركتين بالبدء في إعداد دراس��ة 

جدوى لمشروع خط أنابيب الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان.

أظهر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن األجور 
ترتفع بسرعة في دول أوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا 
والتش��يك بس��بب زيادة ندرة العمالة. وتقول الصحيفة، 
إن مع��دل البطالة في دولة مثل المج��ر -التي يبلغ عدد 
س��كانها 10 ماليين نس��مة- وصل إلى أدنى مستوى له 
على اإلطالق )3.6 %( مقارنة ب�10 % قبل 5 سنوات. 
وأش��ارت إلى أن تكاليف العمالة للساعة ارتفعت بنسبة 
9 % أو أكث��ر س��نوياً في 6 بلدان عبر وس��ط وش��رق 
أوروب��ا، على خالف النمو الضعيف باألجور في كثير 

من االقتصادات المتقدمة.

أوروبا الشرقية تعاني نقصًا
في اليد العاملة

الصين تتوقف عن شراء النفط األميركي

في مؤش��ر جديد على تفاقم الح��رب التجارية بين 
اكبر اقتصادين في العالم، توقفت المصافي الصينية 
عن شراء النفط الخام من الواليات المتحدة. ونقلت 
 ،CMES وكال��ة رويت��رز، ع��ن رئيس ش��ركة
المتخصص��ة في نقل النفط االميركي الى الصين، 
شي تشونلين: قبل الحرب التجارية كان لدينا عمل 
جيد، لكن اآلن توقف تماماً. مشيراً الى أن الحرب 
التجاري��ة تجبر الصين أيضا عل��ى تنويع إمدادات 

فول الصويا، حيث تشتري بكين حالياً معظم فول الصويا من أميركا الجنوبية.
يذك��ر أن واردات الصي��ن من الخام األميركي بلغ��ت 334 ألف برميل يومياً في آب/

أغسطس الماضي.

شي تشونلين

هبوط الليرة يجذب الشركات الصينية إلى تركيا

ذك��رت وكال��ة رويت��رز نق��الً ع��ن  
مصادر، مطلعة أن ش��ركات صينية 
كبيرة -منها عمالق التكنولوجيا علي 
بابا- تدرس الفرص المتاحة في تركيا 
واجتمع��ت مع ش��ركات تركي��ة بعد 
الهبوط الحاد لليرة الذي جعل األصول 
المحلية أرخص. كشفت المصادر، أن 

محادثات الش��ركات الصينية أجريت في إس��طنبول منتصف أغس��طس/آب الماضي 
عندما كانت تركيا في أوج أزمة العملة التي تراجعت بنسبة 40 % منذ بداية 2018. 
وأضافت: إلى جانب ش��ركة علي بابا -التي اش��ترت ش��ركة تريندي��ول التركية لبيع 
التجزئة عبر اإلنترنت- تجري شركات أخرى محادثات، منها شركة الصين لتأمينات 

الحياة، ومجموعة “تشاينا مرشانتس”.
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الفرنسية،  حققت توتال 
للغ��از  كبي��راً  كش��فاً 
ف��ي منطق��ة االمتي��از 
غليندرون��اش الواقع��ة 
ج��زر  س��احل  قبال��ة 
شتالند في بحر الشمال.

االختبارات  إن  وقالت: 
األولي��ة أك��دت ج��ودة 
المكم�����ن والنفاذي�����ة 

وإمكانية اإلنتاج من البئر بموارد قابلة لالستخراج تقدر 
بتريليون قدم مكعبة. وقال رئيس قس��م التنقيب واإلنتاج 
لدى “توت��ال”، أرنو بروياك، إن غليندروناش كش��ف 
كبير لتوت��ال، يتيح لنا مزيداً من موارد الغاز في إحدى 
مناطقنا األساس��ية ويثبت جدوى استراتيجيتنا التنقيبية. 
وأضاف��ت “توت��ال”، أن البئر ُحف��رت لعمق نهائي بلغ 
4312 مت��راً واعترضت عامود غاز بصافي إيراد 42 

متراً في مكمن “طباشيري سفلي” عالي الجودة.

احتياطات ضخمة من الغاز
في بريطانيا

أرنو بروياك

ذك��رت صحيفة وول س��تريت جورنال، أن الش��ركات 
الروسية الزراعية  تفوقت على منافستها األميركية في 
س��وق الحبوب العالمية، حيث س��جلت صادرات القمح 
الروس��ية خالل العام الزراعي الماضي نمواً بنس��بة 
20 % لتصل إلى 40 مليون طن، مسجلة بذلك مستوى 
قياسي في نحو ربع قرن، مشيرةً إلى أن روسيا نجحت 
خالل األعوام الثالثة الماضية، بتجاوز الواليات المتحدة 

مرتين والتربع على عرش مصدري القمح في العالم.
وقال��ت الصحيفة : إن تزايد المنافس��ة من قبل روس��يا 
يش��كل تهديداً جدي��داً للقط��اع الزراعي ف��ي الواليات 
المتحدة، ويأتي في وقت يش��هد في��ه أكبر موجة إغالق 

مزارع منذ ثمانيات القرن الماضي.

روسيا تتفوق على أميركا
في سوق الحبوب

كيان أوروبي لتفادي العقوبات االميركية

أعلن االتحاد االوروبي إنش��اء كيان قانوني يهدف 
إلى مواصلة التجارة بين الدول األعضاء وطهران. 
وقال��ت منس��قة السياس��ة الخارجي��ة ف��ي االتحاد 
األوروبي، فيديري��كا موغيريني، في ختام اجتماع 
خصص للبحث في ملف االتفاق النووي اإليراني في 
نيويورك، إّن “الدول األعضاء ستنشئ كياناً قانونياً 
لتس��هيل المعام��الت المالية القانونية م��ع إيران”. 
وذكرت في إعالن مش��ترك م��ع نظيرها اإليراني 
محمد جواد ظريف إن هذا الكيان “سيتيح للشركات 

األوروبي��ة مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون األوروبي، ومن الممكن أن ينضم 
إليه شركاء آخرون في العالم”. ونظم اجتماع نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة السنوية لألمم المتّحدة وقد شارك فيه ممثّلون عن الدول السّت التي أبرمت هذا 

االتفاق وما زالت ملتزمة به وهي فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، ألمانيا وإيران.

فيديريكا موغيريني

الصين تقود اقتصاد العالم في 2030

كش��ف تقري��ر ص��ادر ع��ن 
بن��ك “إتش إس بي س��ي”، أن 
اقتصاد الصين سيصبح األكبر 
ف��ي العالم متج��اوزاً الواليات 
المتح��دة بحلول ع��ام 2030. 
البريطان��ي  البن��ك  وأخض��ع 
دراس��ته عل��ى 75 دولة حول 
العال��م، مؤك��داً فيه��ا على أن 

الصين ستبقى أكبر مساهم منفرد في النمو العالمي على مدار العقد المقبل. وأوضحت 
تقديرات الدراس��ة أن الناتج اإلجمالي المحلي سيصل عند مستوى 26 تريليون دوالر 

في 2030، مرتفعاً عن مستواه في الوقت الحالي عند 14.1 تريليون دوالر.

بولندا تستورد الغاز األميركي لمدة 20 عامًا

وقعت ش��ركة PGNiG البولندية عقداً مدته 20 عاماً 
  American Venture Global LNG مع ش��ركة
األميركي��ة، ينص على توريد األخيرة الغاز المس��ال 
األميرك��ي لبولن��دا. وقال رئي��س الش��ركة البولندية، 
ماتش��يه فوجني��اك: إن التوريد س��يجري وفق صيغة 
Free on Board FOB، أي أن الش��ركة البولندي��ة 
تصب��ح مالكة للغاز عند بدء ش��حنه، وهي التي تحدد 
مس��ار توجه��ه ونقطة تفريغه.  وس��تصدر الش��ركة 

األميركية لبولندا 2.7 مليار متر مكعب من الغاز س��نوياً أي ما يعادل مليوني طن أو 
حمولة حوالى 25 ناقلة.

ماتشيه فوجنياك
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على إعالن 2020 عام��اً ثقافياً بين البلدي��ن، الفتاً إلى أهمي��ة تعزيز تبادل 
المعلوم��ات بين األجه��زة المختصة، اتص��االً بجهود التص��دي لإلرهاب، 
خاصةً فيما يتعلق بانتق��ال اإلرهابيين من مناطق عدم االس��تقرار إلى دول 
أخرى، وارتكابهم ألعمال إرهابية في تلك الدول. وقال السيسي: إن المنطقة 
الصناعية المزمع إقامتها في بورس��عيد بالتعاون مع روسيا، تشكل نقلة بين 
القاهرة وموس��كو من التبادل التجاري إلى التع��اون الصناعي. وأضاف أن 
هذه المنطقة، التي من المخطط أن تجذب اس��تثمارات بأكثر من 7 مليارات 
دوالر وتشغل 35 ألف موظف، ستحدث نقلة نوعية ليس في مصر فحسب، 

بل في المنطقة وأفريقيا.
مصر واالتحاد األوراسي

من جهة أخرى، توقع وزير التنمية االقتصادية الروس��ي مكس��يم أرشكين، 
أن ت��ؤدي المفاوض��ات م��ع مص��ر بش��أن تحري��ر التج��ارة م��ع االتحاد 
االقتصادي األوراسي -الذي يضم في عضويته دول روسيا، وكازاخستان، 
وقرغيزستان، وأرمينيا، وبيالروسيا- إلى توقيع اتفاقية بهذا الشأن خالل عام 

2019، ال سيما وأن المباحثات من المفترض أن تبدأ قبل نهاية عام 2018.
أضاف أرش��كين، أن روس��يا مهتمة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر 
نظراً لوجود مش��روع لبناء منطقة صناعية روس��ية في منطقة الس��ويس، 
حيث تطمح الشركات الروسية لالستفادة من اتفاقية التجارة الحرة من خالل 
تطبيق رسوم جمركية مخفضة عند دخول مس��تلزمات هذه المنطقة بما في 

ذلك اآلالت إلى مصر.
ووفق وس��ائل إعالم مصرية، فإن دخول مصر في هذه االتفاقية س��يضمن 
لها نفاذ بضائعها ألسواق هذه الدول برسوم جمركية تفضيلية، كما سيتم فتح 
أسواق جديدة لمصر، وس��تعطى المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن باقي 
الدول. كما تزيد هذه االتفاقية الصادرات لدول االتحاد األوراسي، مع ارتفاع 
الدول الخمس في مصر.عائدات العمالت األجنبية نتيجة زيادة التصدير، وتوقعات بزيادة استثمارات 

اتفاقات وتفاهمات وشراكة بين مصر وروسيا

بداية الزيارة
في 15 أكتوبر/تشرين األول، وصل الرئيس المصري إلى 
العاصمة الروسية موسكو ليلتقي عدداً من المسؤولين، منهم 
رئيس المفوضي��ة االقتصادية لالتحاد األوراس��ي تيجران 
ساركس��يان. ثم ألقى كلمةً ف��ي مجلس الفيدرالية الروس��ي 
معرباً فيها عن التطلع ألن تمثل ه��ذه الزيارة نقطة انطالق 
لتنمية وتطوير عالقات الصداقة بين مصر وروسيا. بعدها 
كان اللقاء األخير في موس��كو مع رئيس الوزراء الروسي 
دميت��ري ميدفيديف. بعد ذلك توجه السيس��ي إلى سوتش��ي 

الروسية لعقد مباحثات مع الرئيس فالديمير بوتين.
وفي إطار عالقات الصداقة التي تجمع بين مصر وروسيا، 
وبين الرئيس��ين، فقد أقام بوتين مأدبة عش��اء غير رس��مية 

تكريماً للرئيس السيسي.
اتفاقية الشراكة الشاملة

تمخض��ت المباحث��ات الثنائية بوتين-السيس��ي ع��ن توقيع 
اتفاقي��ة الش��راكة الش��املة والتع��اون االس��تراتيجي، وفقاً 
لما أش��ار إليه بوتين، مضيفاً أن الجانبين ناقش��ا بالتفصيل 
التعاون ف��ي مجال الطاق��ة، وخاصة مش��روع بناء محطة 
الضبعة النووي��ة بمصر، التي تبنيها ش��ركة “روس آتوم” 

الروسية، كما بحثا فرص التعاون العسكري.
وزّف بوتي��ن مفاجأةً للس��ياحة ف��ي مصر عندم��ا أعلن أن 
بالده قريبةٌ من اس��تئناف رحالت الطيران إلى شرم الشيخ 
والغردق��ة. وكان��ت ش��ركات الطي��ران الروس��ية أوقفت 
رحالتها إلى مص��ر ع��ام 2015، بعدما تحطم��ت طائرة 
روس��ية وهي في طريقها من شرم الش��يخ إلى مدينة سان 

بطرسبورغ الروسية وعلى متنها 217 سائحاً روسياً.
وأش��ار بوتين إل��ى أن العالق��ات االقتصادية بي��ن البلدين 
تتطور بنجاح، موضحاً أنه في الع��ام 2017، ازداد معدل 
تداول الس��لع بنس��بة 62 %، وفي األش��هر الس��تة األولى 
من ع��ام 2018 تمت إضاف��ة 28 % أخ��رى. وفي مجال 
الصناعة هناك اتفاقية كبيرة بقيمة 1.3 مليار دوالر لشراء 

1300 عربة قطار لمصر من روسيا.
من جهته، اعتبر الرئيس المصري أن زيارته إلى روس��يا 
تعكس عم��ق العالقة بي��ن البلدين وش��عبيهما، مب��رزاً أن 
التعاون الثنائي يؤس��س لنقلة نوعية في العالقات ويش��جع 

االستثمارات الروسية في مصر.
وفي هذا الس��ياق، أكد السيس��ي أنه اتفق مع الرئيس بوتين 

الفتاح  الرئيس المصري عبد  الروسي فالديمير بوتين لسيارة “آوروس” الجديدة، ومعه  الرئيس  مثلت قيادة 
السيسي، نقطًة هامة تعكس متانة العالقات بين مصر وروسيا، لكنها ليست إال جزءاً بسيطاً من التفاهمات 

التي توصل إليها الرئيسان بوتين والسيسي في لقائهما التاسع خالل 5 سنوات.
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أو التش��جير، وغيرها. أضاف المجلس: “كأّي مش��روع بن��اء، وخصوصاً 
المش��اريع الضخمة كالس��دود، له ثمن بيئي حكماً، لكنّه في المقابل مشروع 
مفيد لكل لبن��ان، إذ أنه س��يؤمن 125 مليون مت��ر مكعب من المياه س��نوياً 
يس��تعمل معظمها إلمداد المي��اه للمنطقة الممت��دة من س��احل إقليم الخروب 
وصوالً إلى مرتفعات المتن مروراً بالضاحيتين الجنوبية والشمالية وبيروت 
اإلدارية، مما يحّل مش��كلة النقص الحادّ في المياه في بي��روت وجبل لبنان، 
وسيس��تفيد منه 1,6 مليون لبناني، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1,9 

مليون في سنة 2035”.
وأّكد المجلس أن السدّ، لدى اكتماله، سيحّول المنطقة مركز استقطاب سياحياً 
مزدهراً، وَطمأَن إلى أن من ش��أن خطة التعويض اإليكولوجي أن تعاِلج أي 
آثار له على الث��روة الطبيعية والزراعي��ة في المنطقة، حفاظ��اً على التنوع 

الحيوي واإليكولوجي لمحيط المشروع.
وش��دّد المجل��س على أن مش��روع س��دّ بس��ري س��يتطلب قطع قس��م من 
األش��جار، ويبلغ عدد األش��جار المثمرة التي س��يتم قطعها نح��و 60 ألف 
شجرة وعدد األشجار البّرية نحو 60 ألف شجرة أيضاً. وتتضمن المراحل 
الالحقة من المشروع التعويض عن هذه األش��جار المقطوعة عبر تشجير 

المنطقة المحيطة بالبحيرة.
وس��تحدّد خطة التعويض اإليكولوجي السبل التي س��تُعتمد للحفاظ على ما 
يعادل )أو أكثر( م��ن الثروة الطبيعيّ��ة والتنّوع البيئي المفق��ود جّراء تنفيذ 
الس��د، إضافة إلى تحدي��د النطاق والمس��احة البيئة المعاد إنش��اؤها خارج 
الطبيعية الموجودة.موقع المش��روع والمطلوبة للتعويض عن الفقدان الدائم أو الموقت للموائل 

التعويض اإليكولوجي وحماية اآلثار في موقع سّد بسري

الحفاظ على األثار
وأوض��ح مجل��س اإلنم��اء واإلعمار في بي��ان، أنّ��ه كلّف 
مؤّسس��ة “جيوأركيولوجي��ا” الفرنس��ية، الت��ي اقترحته��ا 
المديريّ��ة العام��ة لآلثار، إج��راء مس��ح جيومورفولوجي 
للمنطقة، وأش��ار إلى أن البعثة أنجزت المرحلة األولى من 
مهّمتها ما بي��ن 25 و30 حزيران/يونيو الفائت، وتضمنت 
مس��حاً مبدئياً ش��امالً لكامل موقع المش��روع، شمل إجراء 
حفريّات استقصائيّة، ومسح جيولوجي لمواقع اآلثار ومسح 
أركيولوجي له، وأخذ عيّنات لدراس��ة عمر الترّس��بات أو 

اآلثار وكيفيّة تطّورها عبر السنوات.
وش��رح المجلس أن المرحلة الثانية من الدراسة التي يُتَوقع 
أن تنطلق قريباً، تش��مل اس��تكمال المسح بواس��طة تقنيات 
تتيح، م��ع المعلوم��ات المتوافرة من المس��ح األّول، وضع 
خريطة تح��دّد مواقع اآلث��ار، وفي مرحلة الحق��ة، إجراء 
اس��تقصاءات مفّصل��ة عنه��ا، تمهي��داً التخ��اذ اإلجرءات 
المناسبة لحمايتها، تماشياً مع التوّجه العام الذي تنص عليه 
خطة اإلدارة البيئي��ة واالجتماعية لهذا المش��روع الجاري 

تطبيقها، بالحفاظ على المعالم األثرية الموجودة.
وأضاف: “ستتم بالتالي المحافظة على اآلثار الموجودة في 
موقع السدّ وحمايتها ونقلها إلى أماكن أخرى تحت إشراف 
المديري��ة العامة لآلثار، وبواس��طة فري��ق متخصص من 

قبلها”.
وفي هذا اإلطار، س��بق مثالً أن ت��م التوافق م��ع مطرانية 
صيدا للموارنة وأهالي مزرعة الضهر في الش��وف، وهي 
الجهات المعنية  بكنيسة مار موسى، على نقل هذه الكنيسة 
وفق واقعها، إلى عقار آخر تم اختياُرهُ بناء على توصية من 

المطرانية وقرار من لجنة وقف هذه الكنيسة.

التعويض اإليكولوجي
من جه��ة أخرى، أّك��د مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار أنّه عهد 
إل��ى ش��ركة استش��ارية لبنانية بوض��ع دراس��ة للتعويض 
اإليكولوج��ي ecological offset plan، تُبيّ��ن الضرر 
البيئي الذي ق��د ينجم ع��ن المش��روع، وتُح��دّد الخطوات 
واألنشطة البيئية المطلوبة للتعويض عنه، كإعادة التحريج 

تزور لبنان بعثة من مؤسسة فرنسية متخصصة في اآلثار لمتابعة المرحلة الثانية من دراسة ميدانية تجريها في 
المنطقة التي سيقام فيها سّد بسري، تهدف إلى تحديد أي معالم أثرية قد تكون موجودة في موقع المشروع، 
بغية العمل على حمايتها ونقلها إلى مكان مناسب في المنطقة المحيطة، أسوًة باجراءات تم اتخاذها في 
المعنية  البلديات  ُتعَقد اجتماعات تنسيقية مع  الموازاة،  القائمة حالياً. وفي  الدينية  أو  األثرية  المواقع  شأن 
الستكمال وضع خطة واسعة ومفصلة غير مسبوقة للتعويض اإليكولوجي عن أي انعكاسات للمشروع على 

الثروة الطبيعية واألراضي الزراعية في المنطقة، تأخذ في االعتبار اقتراحات أبناء المنطقة.
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المركزيين في البلدي��ن لتس��هيل التعامل المصرف��ي. “وال بد في 
هذا اإلطار من وجود بنك مش��ترك لتس��هيل العالق��ات التجارية، 
مع ض��رورة التعاون ف��ي كل المج��االت، وعلى رأس��ها القطاع 
الس��ياحي. ونعلن بدورنا تقديم كل التس��هيالت الممكنة لتعزيز ما 

يخدم المصلحة المتبادلة”.

اتفاقية التجارة الحرة
ب��دوره، أك��د الس��فير الس��وري في إي��ران عدن��ان محم��ود، أن 
س��ورية تعلن أيضاً بأن أبوابها مفتوحة أمام نشاط رجال األعمال 
االيرانيي��ن، ودعا القط��اع الخ��اص اإليراني إلى االس��تثمار في 
س��ورية، مع ضرورة االس��تفادة من اتفاقي��ة التج��ارة الحرة بين 
البلدين، الموقعة عام 2011، والتي من شأنها تعزيز االستثمارات 

اإليرانية أيضاً في المناطق السورية الحرة.

قوة اقتصادية إقليمية
وصرح الس��فير االيراني في س��ورية جواد ترك آبادي، قائالً: إن 
العالق��ات االقتصادية اإليرانية الس��ورية بحاجة إل��ى المزيد، من 
تعّرف رج��ال األعمال على الفرص المتاح��ة والطاقات المتوافرة 
لدى كل منهما، وأن العالقات التي تبلورت بين مس��تثمري القطاع 
الخاص االيراني والس��وري على هامش انعقاد معرضين دوليين 
في دمش��ق، بحاج��ة إلى تخطي��ط أكبر، ما من ش��أنه تش��كيل قوة 

اقتصادية إقليمية متينة.

العام والخاص
وبحث الوفد السوري مع نائب وزير الطرق وبناء المدن اإليراني 
أصغر فخريه كاش��ان س��بل تطوير التع��اون الثنائي بي��ن القطاع 

غرفة تجارية “سورية إيرانية” واتفاقات اقتصادية

سورية بوابة للصادرات اإليرانية
وقال مسعود خوانساري، في افتتاح الملتقى: إنها المرة األولى التي 
يحضر فيها وفد تجاري س��وري به��ذا الحجم إلى إي��ران منذ بداية 
الحرب على س��ورية. إيران تتطلع إلى تأدية دور مهم في الس��وق 
الس��ورية، خاصة في مرحلة إعادة اإلعمار، فكما كانت إيران إلى 
جانب الش��عب الس��وري خالل الحرب على اإلرهاب س��تكون إلى 
جانبه في إعادة االعمار. وأضاف أنه نظراً لعدم وجود رسوم على 
الصادرات الس��ورية إلى الدول العربية وفق اتفاقية التجارة العربية 
الحرة المشتركة، فإن إيران تتطلع إلى ممارس��ة سورية دوراً هاماً 

بأن تكون بوابة صادرات السلع اإليرانية نحو الدول العربية.

األولوية إليران
بدوره، لفت رئيس الوفد السوري محمد حمشو، إلى رغبة الحكومة 
الس��ورية في توثيق التعاون االقتص��ادي بين البلدي��ن، على غرار 
مستويات العالقات السياسية والتعاون في مكافحة االرهاب، مؤكداً 
أن إليران أولوية المشاركة في عملية إعادة بناء سورية، إضافة إلى 

األولوية بإنشاء شركات مشتركة في كل المجاالت المتاحة.

بنك مشترك
من جانبه، قال مستش��ار النائ��ب األول للرئي��س اإليراني، رئيس 
لجنة “تنمية العالق��ات االقتصادية اإليرانية العراقية الس��ورية”، 
حس��ن دانائي ف��ر، إن الغربيي��ن كانوا يعتق��دون أنهم س��يقومون 
بتغييرات رئيس��ية في س��ورية، إال أن مخططاتهم باءت بالفش��ل. 
لقد قضي عل��ى اإلرهاب في المنطق��ة، والمرحلة المقبلة تس��تلزم 
إلى جانب التعاون السياس��ي واإلقليمي بين إيران وسورية، إعادة 
بناء االقتص��اد الس��وري، مع اس��تمرار التعاون بي��ن المصرفين 

شكل الملتقى االقتصادي اإليراني - السوري، 
منصة للتواصل بين القطاعات االقتصادية في 
البلدين. وقد اقيم الملتقى في طهران برئاسة 
كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم 
خوانسـاري،  مسـعود  طهران  في  والزراعـة 
وأمين السر العام التحاد غرف التجارة السورية 
محمد حمشـو، وحضور عدد من المسؤولين 
والمسـتثمرين اإليرانيين، وسـفيري البلدين، 
ووفد تجاري سوري يضم 50 ناشطاً اقتصادياً، 
وهَدف إلى تنمية العالقات التجارية والتعاون 
االقتصادي، ووضع إطار لمعالجة العقبات التي 
إلى تشجيع  التعاون، وصوال  تعترض مسيرة 
الشركات اإليرانية للمساهمة في إعادة إعمار 

سورية.
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الجمركية بين البلدين من 4 % إل��ى 0 %، وإعادة النظر في قوائم 
السلع المستثناة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مع ضرورة 
العمل بالمقايضة، إذ توجد مواد أولية في س��ورية تحتاجها السوق 
اإليرانية، ومواد أولية في إيران تحتاجها السوق السورية، مشيراً 
إلى أن بإمكان أي ش��ركة س��ورية أن تعمل على تأس��يس ش��ركة 

مشتركة في إيران، ويكون لها أسهم في البالد.

88 سلعة
أما الس��فير محمود، فأك��د أن الجانب الس��وري س��يعيد النظر في 
قوائم الس��لع ال�88 المس��تثناة من اتفاقية التجارة الحرة “السورية 
اإليرانية”، بغي��ة تقليص القائمة أو إلغائه��ا بالكامل، ولفت إلى أن 
اتفاقية الغرفة المش��تركة من ش��أنها العمل على تأس��يس شركات 

مشتركة صناعية وتجارية، لربط األسواق بالبلدين.

ثالثة أشهر
وبحث محمد حمشو أيضاً مع غالم حسين شافعي، عدداً من ملفات 
التعاون، على رأسها )إنش��اء محطات توليد الطاقة(. وقال حمشو، 
إن مشاركة س��ورية الكبيرة في الملتقى تعبير واضح عن الحرص 
على تجاوز االج��راءات األحادية الجائرة ضد ش��عبي البلدين. فيما 
لفت ش��افعي إلى أن االتفاق وفق اإلطار التنفي��ذي لمذكرتي التفاهم 
يحدد تسمية أعضاء مجلس إدارة الغرفة المشتركة في غضون ثالثة 
أش��هر، إضافة إلى االتفاق على إجراء مراجع��ة دورية لتقييم ما تم 

تنفيذه ووضع المقترحات الالزمة لتطوير عمل الغرفة سنوياً.

الروزنامة الزراعية
من جهته، صرح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح 
بعد انته��اء الملتق��ى أن المباحثات الس��ورية اإليرانية ش��ملت كل 
القضايا والمش��اكل التي تعترض تفعيل العالقات االقتصادية، وما 
يتعلق بمعوق��ات التصدير، وأنه ت��م االتفاق عل��ى إقامة معارض 
دورية ومراكز تس��ويق دائمة تش��مل منتجات البلدين، من ضمنها 
السورية إلى إيران.بحث الروزنامة الزراعية إليجاد س��بل ش��حن الخضار والفواكه 

الخاص في البلدين، وآليات ش��ق الط��رق وبناء الجس��ور. ولفت 
كاش��ان إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع العام، بغية تحقيق 
الفائدة المثلى من امكان��ات القطاعين في مرحلة إع��ادة اإلعمار، 
وأن��ه ال بد من إع��داد مش��روع متكامل ف��ي المج��ال االقتصادي 
والصناع��ي والزراع��ي والعمراني، بمس��اهمة القط��اع الخاص 

إليجاد أرضية مناسبة لتفعيل االقتصاد السوري.

النقل والمصارف
وأكد حمش��و بدوره، أنه ال ش��ك بأن على الجانبين تفعيل التعاون 
أكثر ف��ي مج��ال النق��ل والش��حن والمص��ارف لتحقي��ق التكامل 
االقتصادي المرجو بي��ن البلدين. فيما لفت محم��ود، إلى أن أهمية 
هذا اللقاء تكمن ف��ي أن وزارة الطرق وبناء الم��دن في إيران هي 
التي ت��رأس اللجن��ة الوزارية االقتصادية المش��تركة بي��ن البلدين 
من الجان��ب اإليراني، وإلى أن مس��ؤولياتها كبيرة في دفع مس��ار 

التعاون االقتصادي ومتابعة تنفيذ االتفاقيات.

اإلجراءات القسرية
وبحث الوفد الس��وري مع نائب وزير االقتص��اد والمالية اإليراني 
حس��ين مير ش��جاعيان، أوج��ه التع��اون المش��ترك ف��ي مجاالت 
)الجمارك واالس��تثمارات والبورصة والمش��اريع التنموية، ورفع 
حجم التبادل التجاري، والعمل على تس��هيل انسياب بضائع البلدين 
إلى أس��واق كل من الطرف اآلخر(، بغية تجاوز آث��ار اإلجراءات 

القسرية الجائرة على البلدين.
كما أقيم��ت مباحث��ات لرجال األعم��ال الس��وريين، للتع��اون بين 
القطاعين العام والخاص، مع نائب وزير الصناعة اإليراني رئيس 
منظمة تنمية الصادرات اإليرانية مجتبى خس��رو تاج، ومع رئيس 
غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران غالم حسين شافعي، 
ومعاون رئيس غرفة طهران للشؤون الدولية محمد رضا بختياري، 

ومستشار رئيس غرفة طهران محمد مهدى راسخ.

اتفاقيات
بعد المباحث��ات واللق��اءات، وقع أمين س��ر اتحاد غ��رف التجارة 
الس��ورية محمد حمش��و، مع أمين الس��ر العام لغرفة تجارة إيران 
علي رضا أش��رف، على اإلطار التنفيذي لمذكرة تفاهم “تش��كيل 
الغرفة التجارية المش��تركة بين اتح��اد غرف التجارة الس��ورية، 
وغرف��ة التج��ارة والصناع��ة والمناج��م والزراع��ة اإليراني��ة”. 
كما وقع حمش��و مع أمين الس��ر العام لغرفة تج��ارة طهران بهمن 
عش��قي، مذكرة تفاهم “التعاون بالمجاالت التجارية واالستثمارية 

واالقتصادية واإلنتاجية”.

الرسوم الجمركية 0 %
ب��دوره، أكد نائ��ب وزير الصناعة خس��رو ت��اج، أن المس��ؤولين 
اإليرانيين والوفد الس��وري تباحث��ا في موضوع تخفيف الرس��وم 
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تحسنت االيرادات الضريبية؟
ال ش��ك في أن التحّس��ن ف��ي االي��رادات الضريبية يرافق تحّس��ن 
الظروف العامة وعودة عدد كبير من المنش��آت للعمل، فاس��تئناف 
المعامل لنش��اطها وعودة الحياة االقتصادية لمس��احات جيدة كانت 
س��ابقاً متوقفة س��اهم في تحصيل ايرادات ضريبية إضافية من قبل 
المكلفين، علماً أن لتحس��ن الظروف العامة وعودة المنشآت للعمل 
آثار ايجابية في المناطق التي تعمل بها من الناحية االقتصادية أوسع 
من مجرد إقالع هذه المعامل والمنشآت وسدادها للضرائب المترتبة 
عليها ألن هذه المعامل تعمل ضمن سلس��لة من الفعّاليات، وبالتالي 
فعملها له انعكاس��ات محفّ��زة على مجموع��ة كاملة من األنش��طة 
واألعمال األخرى ويحقق مداخيل لألف��راد ولورش العمل ومعامل 

متعددة.

أال توجب الظروف إع���ادة هيكلة التصنيف الضريب���ي تبعاً لتغيّر 
معظم المراكز المالية؟

الضريبة )ف��ي التقييم األخير( ه��ي أداة لتحقيق أه��داف الحكومة 
ب��د له��ذه األداة أن تك��ون  واجتماعي��اً، وبالتال��ي ال  اقتصادي��اً 
منس��جمة مع معطيات الواقع، والذي يحصل ه��و أن تطور الحياة 
االقتصادية يتم بوتائر متس��ارعة عموماً، وخ��الل الفترة الماضية 
وبفعل ظ��روف األزمة الت��ي مرت عل��ى البالد حدث��ت تغيرات 
كبيرة تس��توجب إع��ادة تأهيل ه��ذه األداة بحيث تتمك��ن من تأدية 
دورها، ولذل��ك تم ف��ي وزارة المالية تش��كيل لج��ان خاصة تقوم 
بدراس��ة التش��ريعات الضريبة وتضع مقترح��ات لتغييرها لتالئم 
الفترة المقبلة، والتعديالت التي تتم حالي��اً تأخذ باالعتبار التبدالت 
التي حدثت في المراك��ز المالية للمكلفين من جه��ة وفي الفعاليات 

عبد الرؤوف: استراتيجية مالية داعمة للتنمية واإلعمار

ما هي استراتيجية الوزارة في مديريات المال خالل مرحلة إعادة 
االعمار جغرافياً وفنياً؟

من المؤكد أن ل��دى وزارة المالية رؤية واضح��ة لدورها ومهامها 
خالل مرحلة إعادة اإلعمار بشكل خاص، وهي المرحلة التي بدأت 
فعلياً وتستوجب مقاربة مختلفة عما كان سائد سابقاً، وفي هذا السياق 
تنهض اس��تراتيجية الوزارة خ��الل المرحلة المقبل��ة على مراجعة 
القواني��ن والتش��ريعات الضريبي��ة وصياغ��ة تش��ريعات وقوانين 
جديدة تؤدي إلى إرس��اء نظام ضريبي متطّور يرّجح مفهوم العدالة 
الضريبية كهدف له أولوية تسبق أولوية وفرة الحصيلة الضريبية، 
مع األخذ باالعتب��ار عدم قي��ام التناقض )بالض��رورة( بينهما، وال 
يغيب عن الذهن ان هذا التوجه يّك��رس دور وزارة المالية في دعم 
التنمية االقتصادية من خالل رسم وتنفيذ سياسة مالية متوازنة تالئم 
المرحلة المقبلة وتحق��ق األهداف التي وضعته��ا الحكومة في دعم 
االنتاج وتحسين مس��توى معيش��ة المواطنين، وبالتالي العمل جاٍر 
على تطوير القوانين والتشريعات الحالية بما يخدم هذه االستراتيجية 
ويحقق تنمية متوازنة وموزعة جغرافياً وقطاعياً بش��كل مدروس. 

هذا من جهة.
أما من الناحية الفنية، فوزارة المالية تعمل على توليفة من المحاور 
الهامة التي تش��مل تطوير البيئة المعلوماتية في الوزارة، ودراس��ة 
سياس��ات وأس��اليب العمل وتطويرها، إلى جانب معالج��ة التراكم 
الضريبي وإع��ادة تقييم للعاملين عل��ى المس��تويات اإلدارية كافة، 
ناهيك بترميم وإعادة اقالع مديريات المالي��ة ومديريات المال التي 

تضررت خالل الفترة الماضية.

بعد تحس���ن الظروف العامة وعودة منش���آت كثيرة لإلنتاج، هل 

أكد معاون وزير المالية السورية لشؤون 
عبد  ريـاض  الدكتور  العامة،  اإليــرادات 
المال لتكريــس  الرؤوف، توجــه وزارة 
دورها كداعم للتنمية االقتصادية من خالل 
تطوير  التشـريعات والقوانيـن الضريبيـة 
قطاعيًا  تتوزع  متوازنة  تنمية  يحقق  بما 

جغرافياً بشكل مدروس.
والمستثمر”،  لـ“البنك  في حديث  وقال 
الوزارة تفكر بطرح منتجات تمويلية  إن 
جديدة بناًء على تحليل لحاجات مختلف 
القطاعات الصناعية والتجارية لتوظيـف 
السيولة العالية للمصـارف الســوريـة، 
بالتوازي مع سعيها لخلق سـوق تأمين 
يضمن للمواطنين خدمات متنوعة عالية 

د. رياض عبد الرؤوفالجودة.
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هي في تحديد المه��ام والدور ال��ذي يجب أن ين��اط بالكيان المزمع 
تأسيسه لتمثيل المصارف بحيث يؤدي دوراً ايجابياً وال يتحول إلى 
حلقة روتين وبيروقراطية إضافية، مع التأكيد أن الحديث قد تم سابقاً 
عن الموضوع وهو ما يزال مطروح لكن ربما النش��اط الحالي في 
القطاع المصرف��ي والتطورات التي تتم أخذت موقع��اً متقدماً بحكم 

ضرورات العمل.

جمركياً ... هل تتناسب أدوات الجمارك مع متغيرات مرحلة ما بعد 
األزمة ؟

للجمارك دور هام في االقتص��اد الوطني وهي تقوم بهذا الدور، وال 
يغيب عن الذهن أن العمل جار على تطوير التش��ريعات والقوانين 
الناظمة وعل��ى صعيد آليات العم��ل كما في باق��ي القطاعات حيث 
تعمل الجمارك وبشكل جاد لتحديث آليات وإجراءات عملها، وتتبنى 
في هذا السياق األدوات التي تتناسب مع التحديات التي تواجهها، مع 
العلم أن وزارة المالية قامت بإعداد مش��روع قانون جديد للجمارك، 
ويتم حالياً إعداد نظام داخلي جدي��د لمديرية الجمارك العامة يتوافق 

مع رؤية مشروع القانون المقترح.

ما هي رؤيتك���م لتطوير قط���اع التأمين في مرحل���ة االعمار بعد 
المعاناة خالل األزمة؟

لقطاع التأمين أهمية كبيرة، وقد اس��تمر هذا القطاع بالعمل خالل 
فترة االزمة، وال ي��زال فاعالً في االقتصاد، ول��دى وزارة المالية 
رؤية لتطويره تق��وم بدايةً على تطوير القواني��ن ذات الصلة حيث 
تتم حالياً صياغة مشروع لتعديل المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 
2005 الناظم للتأمين في س��ورية، بالتوازي م��ع تطوير منظومة 
التأمين الصحي، في إطار س��عي وزارة المالية لخلق سوق تأمين 
يضمن للمواطني��ن خدمات تأمينية متنوع��ة وذات جودة عالية مع 
ش��فافية في ش��روط الحصول على الخدمة والمخاط��ر التي تقوم 
بتغطيتها، وكذلك الحصول على التعوي��ض العادل في حال تحقق 
المخاطر موض��وع التأمي��ن، ال س��يما وأن فترة إع��ادة االعمار 
تس��توجب طرح منتجات تأمينية جديدة تتناس��ب م��ع االحتياجات 
الموج��ودة إضافة إل��ى تطوير المنتج��ات الحالي��ة وتحديث آليات 
العمل، ويمكن لمتابع��ي صناعة التأمين مالحظ��ة وجود تغير في 
التعاطي مع مفه��وم التأمين بح��د ذاته، فش��ركات التأمين الكبرى 
تعيد ترتي��ب آليات العمل لديه��ا بحيث ال يبق��ى التأمين مجرد عقد 
تحّوط ضد مخاطر مح��ددة توجب على المّؤِمن )ش��ركة التأمين( 
��ن له في حال وقوع هذه المخاط��ر مقابل الحصول  تعويض المؤمَّ
على أقس��اط تأمي��ن وفقاً لش��روط وثيق��ة التأمي��ن، وإنم��ا تتوجه 
ش��ركات التأمين للتدخل في إدارة ه��ذه المخاطر ل��دى المؤّمن له 
بما يس��اهم في خفض احتمالية حدوثها، وبالتال��ي ال بد من تطوير 
آليات العمل وإعادة تنظيم س��وق التأمين مع ط��رح صياغة جديدة 
الصحي.للقوانين والتش��ريعات الناظمة تترافق مع تطوير منظومة التأمين 

والدخ��ول الجديدة م��ن جه��ة ثاني��ة، وبالخالصة ف��إن التغييرات 
المقترحة للنظام الضريبي س��تخلق واقعاً ضريبياً مختلفاً من حيث 
تخفيض تعقي��دات النظ��ام الحالي لجه��ة التخلص م��ن الضرائب 
النوعية المتعددة وطرح نظام ضريبي واضح بسيط وشفاف يحقق 
أعلى درجة ممكنة م��ن العدال��ة الضريبية، وس��يرافق ذلك طبعاً 

تعديل في آليات التحقق والتحصيل الضريبي.

ما هو الدور المخطط للمصارف في ظل تحّسن سيولتها وقدرتها 
على تأدية دور تمويلي رئيسي؟

للجهاز المصرفي دور هام وحيوي ف��ي االقتصاد ولدى المصارف 
الس��ورية س��يولة عالية حالياً ما يمّكنه��ا من ممارس��ة دور تنموي 
أساس��ي، والتوجه حالياً يقوم نحو تفعيل هذا ال��دور من خالل إعادة 
دراسة شروط التس��هيالت التمويلية المطروحة لتبسيطها ومعالجة 
أي ش��روط قد تمثل معوقات أمام المس��تفيدين من هذه التسهيالت، 
إضافةً إلى التفكي��ر بطرح منتجات تمويلية جدي��دة بناًء على تحليل 
لحاجات مختلف الفعالي��ات الصناعية والتجارية. وق��د تم اإلعالن 
مؤخرا عن تأسيس مؤسس��ة ضمان مخاطر القروض للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة المحدثة بموجب القانون رقم 12 لعام 2016، 
ما يساهم في تفعيل تمويل المش��اريع الصغيرة والمتوسطة التي لها 
أهمية خاصة في االقتصاد، والعمل على تس��هيل قي��ام المصارف 
بدور تمويلي داعم للفعالي��ات التجارية والصناعية والس��ياحية من 
جهة ثانية، إضافة للتس��هيالت المقدمة لألف��راد وألصحاب المهن 

والحرف أيضاً.

هناك حديث عن دمج بعض المص���ارف العامة ... ما فائدة القطاع 
المصرفي من ذلك؟

دمج المصارف هو أحد الطروحات التي تم الحديث عنها مؤخراً، 
وهو  كغيره من الطروحات واألفكار، له ايجابيات كما له سلبيات، 
فعند دمج مصرفين أو أكثر ينتج لدينا مصرف أكبر، لديه انتش��ار 
جغرافي أوس��ع، وله مرك��ز مالي أق��وى من المص��رف الواحد، 
هذا من جهة، وم��ن جهة ثانية فللدمج س��لبيات إذ أن��ه قد يزيد من 
التعقيدات الموجودة ويخلق ارب��اكاً خالل فترة الدم��ج للمتعاملين 
وقد يعطي مزيج غير متجانس من آليات العمل واألنظمة الداخلية، 
ولكن وكما قلت فه��و أحد الطروحات ولكن يس��توجب دراس��ات 
دقيق��ة ومعّمقة قب��ل أن يصبح أح��د الخي��ارات المطروحة التخاذ 

القرار بتبنيها.

ماذا عن مشروع اتحاد المصارف السورية ولَم ال يكون رابطة أو 
جمعية ؟

من المفيد أن تخلق المصارف آلية لتنسيق العمل في ما بينها وتبادل 
اآلراء والخب��رات، ولتمثيلها كجهاز واحد، م��ع األخذ باالعتبار أن 
التسمية ليست هي الموضوع الرئيس��ي فجمعية أو رابطة أو اتحاد 
للمصارف كله ممكن، مع االعتقاد أن النقطة األساس��ية في النقاش 
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الخارجية من خالله، أي أنه بفتح المعبر ق��د تصبح كل هذه األمور 
من الماضي، وتفتح آفاقاً من الخيرات على لبنان، وهو ما أكد عليه 
الرئيس اللبناني ميشال عون، مشيراً إلى أن هذا األمر سيعيد وصل 
لبنان ب��راً بعمقه العربي، وس��ينعش مختلف القطاع��ات االنتاجية، 

ويخفف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية.

ثالث عجاف
بينما علق رئي��س االتحاد العمالي العام في لبنان بش��ارة األس��مر 
قائ��الً: لعل النصي��ب األوفر اقتصادي��اً قد طال لبنان بعد س��نوات 
ثالث عجاف، تكبد في��ه المزارع اللبناني، ال��ذي يصدر أكثر من 
70 % م��ن منتجاته إل��ى البل��دان العربية عن طريق ه��ذا المعبر 

الحيوي وكذلك الصناعي الذي يصدر حوالى 30 %.
وأضاف: لق��د تكب��دت الصناعة وحدها، حس��ب مص��ادر جمعية 
الصناعيين، أكثر من ملياري دوالر أميركي في الس��نوات الثالث 
نتيجة اضطراره��ا الى نقل المنتج��ات عن طري��ق البحر، ناهيك 
عن الخسائر الكبرى للزراعة والمزارعين والعمال والكساد الذي 
ضرب معظم المنتجات الزراعية بس��بب وق��ف التصدير أو كلفته 

العالية بحراً.
وأكد على أن االتحاد العمالي العام يرى في فتح هذا المعبر مكس��باً 
كبي��راً للعامل والم��زارع والصناع��ي والتاج��ر اللبنان��ي، ودعماً 
العربية بصورة تنافسية مع أسعار المنتجات من البلدان األخرى.القتصاد س��ورية في مرحلة إعمارها وتوفير السلع اللبنانية للبلدان 

معبر نصيب يعيد الحياة لدول المنطقة

رافد لالقتصاد السوري
ليس خافي��اً على أح��د أهمية معبر نصيب على مس��توى الش��رق 
األوسط، ومن ش��أن افتتاحه مجدداً أن يدر على الخزينة السورية 

ماليين الدوالرات.
وفي كلمة له بعد االفتتاح، أكد رئيس اتحاد المصدرين الس��وريين 
محمد السواح أن معبر نصيب - جابر يشكل ش��رياناً رئيساً لعودة 
تدفق البضائع بين سورية واألردن وتنش��يط االقتصاد، كاشفاً عن 
إقامة مكتب للتصدير في معبر نصيب لتخديم المصدرين بالتوازي 
مع توفير كل المعلومات وتقديم كل مس��اعدة تتطلبها حركة عبور 
التجارة عب��ر المعبر الذي سيش��كل افتتاحه رافداً مهم��اً لالقتصاد 

السوري.
ولفت السواح إلى أنه في غضون أس��ابيع قليلة سيتم افتتاح مركز 
دائم للص��ادرات الس��ورية في كل م��ن عمان والكوي��ت والعراق 
على اعتبار أن فتح المعبر سيمكن البضائع السورية من الوصول 
إلى األس��واق العراقية عب��ر األردن، مبين��اً أن مئات الش��ركات 
الس��ورية متحمس��ة لعرض منتجاتها في المركز الذي سيتم تنفيذه 
وفق المعايير العالمية وبالش��كل الذي يقدم المنتج السوري بأفضل 

صورة.

عالقات متينة
بدوره، لفت رئيس مجلس النواب األردني، عاطف الطراونة، إلى 
أن افتتاح معبر جابر- نصيب الحدودي بين األردن وس��ورية أمام 
حركة المسافرين والشاحنات، من شأنه إنعاش الحركة االقتصادية 
بين البلدين، ويفتح اآلفاق أمام حركة التج��ارة مع عديد من الدول 
في المنطقة وفي القارتين األوربية واإلفريقية، ما سينعكس إيجاباً 
على مزي��د من االنفتاح ف��ي العالقة وتصب في مصلح��ة البلدين، 
مشيراً إلى أن األردن يتعاطى مع هذا الملف انطالقاً من المصلحة 
الوطنية العلي��ا أوالً، وثانياً من إيمانه العميق أن الش��عبين األردني 
والس��وري ال يص��ح إال أن تجمعهم��ا روابط األخ��وة والحرص 

المشترك على عالقات متينة.

لبنان
قد يشكل هذا الحدث نبأً س��اراً للبنان الذي لطالما كان معبر نصيب 
نقطة وصول��ه ل��أردن ودول الخلي��ج العرب��ي، س��يما أن غالبية 
صادراته الزراعية والغذائي��ة تمر عبره، وأكثر من 250 ش��احنة 
لبنانية محمل��ة بالبضائع كان��ت تجد طريقه��ا يومياً إلى األس��واق 

طوت األردن وسورية 3 سنوات من اإلغالق للمعبر األهم الذي يربط بين البلدين، ليكون يوم 15 أكتوبر/تشرين 
األول موعد عودة الحياة إلى معبر نصيب - جابر الحدودي، وهو الحدث األهم الذي ربما يحمل في طياته بشرى 

سارًة للمنطقة بأسرها بعدما كان المعبر ممراً لمليارات الدوالرات سنوياً من تركيا ولبنان إلى دول الخليج.

عاطف الطراونة
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وخالل الفترة المقبلة س��يكون هناك إنتاج للمدافئ 
الكهربائي��ة والمداف��ئ الت��ي تعم��ل عل��ى الغ��از 
والكهرباء، وبعدها س��يتم التوجه لتصنيع المكانس 
الكهربائية والغساالت وبالتتالي سينتج المعمل كل 

أنواع األدوات الكهربائية التي يحتاجها المنزل.
كيف ترون وضع منتجات الش���ركة في األسواق 
وخاصة مع وجود منتجات مس���توردة منافسة، 

وهل لديكم خطة للتصدير؟
تسعى الش��ركة ومنذ تأسيسها لكس��ب ثقة الزبائن 
وكان ذلك من خ��الل الكفالة التي تقدمها لمنتجات 
هرت والتي هي فريدة في السوق السورية وتصل 
إل��ى 12 س��نة، وحالياً وم��ع عودة اإلنت��اج تمت 
المحافظة على هذه الكفالة، كما أن الش��ركة بصدد 
اإلع��الن عن مفاجأة لكل من يملك منتجاً قديماً من 

تصنيعها تتعلق بالصيانة.

الساعور: معاملنا تعمل بكامل طاقتها رغم الصعوبات

الحياة للمصانع  إعادة  المناطق فإن  لغالبية  األمان  السورية من مشاكل كبيرة، فبعد عودة  الصناعة  تعاني 
المدمرة تحتاج إلى جهود استثنائية جبارة وإلى دعم حكومي يبدو حتى اآلن غير كاف، ومن األمثلة المعبرة 
عن صمود الصناعي تظهر لنا مجموعة الساعور للصناعة والتجارة التي لم تكتفي بإعادة تأهيل معاملها بل 

أسست معامل جديدة وتسعى الستقدام تقنيات حديثة لها.
وخالل لقائنا مع رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة دمشق وريفها، 
عدنان الساعور، كان الحديث عن آخر تطورات العمل في معامل الشركة وما يواجه الصناعيين من مصاعب في 

هذه الفترة.

إلى أي���ن وصل العمل في معمل ش���ركة 
هرت العالمية للستانلس ستيل؟

منذ أش��هر عدة تمت المباشرة باإلنتاج في 
المعمل بعد القيام بعمليات الترميم وإعادة 
التأهيل للمعمل وآالته، وكان هناك العديد 
م��ن الصعوبات خاص��ة لجهة تأمين قطع 
الغي��ار له��ذه اآلالت المصنع��ة م��ن قبل 
ش��ركات عالمية ضخمة، وطرحنا العديد 
من منتجاتنا من الطناجر والمقالي وطناجر 
الضغ��ط والعدي��د م��ن األدوات المنزلية 
المصنعة من الستانلس ستيل في األسواق، 
كم��ا تواج��دت منتجاتنا ف��ي كل صاالت 
الس��ورية للتجارة، وكان إقبال المواطنين 
الفت��اً على هذه المنتج��ات إلى درجة عدم 
قدرة المعمل على تلبي��ة الطلب، ما دعانا 
إلى التفكير بتطوير اإلنتاج وهذا ما تم من 
خالل التعاقد الس��تيراد آالت حديثة تعمل 
بنظ��ام التحكم اآللي م��ن دون الحاجة إلى 
العنصر البش��ري وبطاقة إنتاجية كبيرة، 

ومن المتوقع وصول هذه اآلالت قريباً.
كيف كانت انطالقة معمل سينترو لألدوات 
الكهربائي���ة، وم���ا هي المنتج���ات التي 

يصنعها حالياً؟
عمل��ت الش��ركة ونتيج��ة لحاجة الس��وق 
السورية لألدوات الكهربائية على تأسيس 
معم��ل جديد له��ا باالعتماد عل��ى خبرتها 
الطويلة ف��ي مجال الصناع��ة، وبدأنا من 
خالل هذا المعم��ل بإنتاج المراوح والغاز 
المنزلي ب��رأس واحد وثالثة رؤوس غاز 
الكهرب��اء بنوعية مميزة وس��عر منافس، 
واتبعنا ذلك بإنتاج غازات ذات 5 رؤوس 
مع فرن بألوان ع��دة وجودة عالية وكفالة 

مميزة تختلف عن باقي الشركات.

وحتى منتجات سينترو، فقد تم تقديم كفالة 
مميزة لها تصل إلى 5 س��نوات، وبالتالي 
ف��إن المس��تهلك يش��تري منتجاتن��ا وهو 
على ثقة بالجودة وطبعاً األس��عار التي تم 
اعتمادها وهي األفضل بين كل المنتجات 

المثيلة المحلية والمستوردة.
وهناك عم��ل حالي عل��ى افتتاح صاالت 
خاص��ة لعرض منتجات الش��ركة في كل 
المحافظ��ات، إضاف��ة إلى نق��اط البيع في 

معظم محال األدوات المنزلية.
وف��ي م��ا يتعل��ق بالتصدير، فهو س��يأتي 
الحقاً بعد تغطية كامل الطلب في الس��وق 
المحلية، وبالتالي االستغناء عن االستيراد، 
وس��ابقاً كانت منتجات ه��رت تصدّر في 
ش��كل كبير لعش��رات ال��دول ومنها دول 

أوروبية عريقة.
ما هو واقع العمل في المناطق الصناعية 
التي ع���اد لها األمان كت���ل كردي، وهل 

الدعم الحكومي كاف؟
عملنا من خالل غرفة صناعة دمشق على 
التواصل المس��تمر مع الجهات الحكومية 
لتحس��ين البنى التحتية ف��ي المنطقة وكان 
هناك عمل مقبول ف��ي هذا المجال، ولكن 
يوجد بعض المشاكل التي ال تزال بال حل 
كاالتصاالت الس��يئة، وع��دم وجود نقطة 
اس��عافية في المنطقة وش��بكة الكهرباء لم 
تصل لكل المعامل وليس هناك مواصالت 

عامة للمنطقة.
والمش��كلة األه��م هي عدم وج��ود تمويل 
مصرف��ي مقبول للصناعيين رغم الوعود 
العدي��دة، كما أن اخراجات القيد ألصحاب 
كثرة الوعود.المعام��ل لم يتم منحها لهم حتى اليوم رغم 

عدنان الساعور
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االستخدام المنخفضة بالفعل للموانئ، أعلنت 
موانئ الش��رق األوس��ط عن خط��ط لزيادة 
الطاقة االس��تيعابية بنح��و 57 مليون حاوية 
نمطية بحلول ع��ام 2030، وبذلك مضاعفة 

المستوى الحالي.

إعادة نقل الشحنات
هن��اك أيض��اً الخط��ر المتعلق بإع��ادة نقل 
الش��حنات )الترانزيت(، التي تمثل أكثر من 
نصف )53 %( من إنتاجية موانئ الش��رق 
األوس��ط. ويش��كل الش��حن عبر الترانزيت 
في موانئ اإلمارات وس��لطنة عمان نصيب 
األس��د م��ن االس��تخدام الفعل��ي للموان��ئ. 
وإلنهاء اعتمادها عل��ى مراكز الترانزيت، 
تعمل الموانئ األصغر على تحس��ين البنية 
التحتي��ة وتوظيف مش��غلي موانئ من ذوي 
الخبرة، وتش��جيع خطوط الش��حن إلجراء 
تواصل مباش��ر. وفي ح��ال نجاحهم بجذب 

اإلنتاجية والنقل واالستيعاب تهدد نمو موانئ المنطقة

قال تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتنغ غروب BCG، إن الموانئ عبر منطقة الشرق األوسط تمكنت من تحقيق 
نجاحات كبيرة في السنوات الماضية من خالل تأسيس بنية تحتية عالية الجودة لخدمة الكميات الضخمة 
من الشحنات المتدفقة عبر المنطقة. ووفق التقرير الذي حمل عنوان (هل تستمر موانئ الشرق األوسط في 
النجاح؟)، تم قياس معدل النمو السنوي المركب لمعدل نقل الحاويات بنسبة 4 % في الفترة بين 2011 و2016 

متجاوزاً المتوسط العالمي.

يض��اف إلى ذل��ك تحقيق أن��واع أخرى من 
الش��حنات المنقول��ة بح��راً، مع��دالت نمو 
إنتاجي��ة مميزة ومثي��رة لإلعجاب. لكن كما 
جرت الع��ادة في كثير م��ن األحيان، هناك 
أس��باب تدعو إلى القلق بع��د فترة من النمو 
القوي. وتهدد العديد من العوامل مثل زيادة 
القدرة االستيعابية واألعمال المتعلقة بإعادة 
نقل الش��حنات من ميناء إلى آخر فضالً عن 
التراجع في إنتاجية الميناء، بإبطاء أو تغيير 
مس��ار النم��و التصاعدي لموان��ئ المنطقة. 
وبالتال��ي، يتعي��ن على الموانئ استكش��اف 
ط��رق بديلة لتج��اوز هذه التحدي��ات والحد 

منها.
وقال الش��ريك والمدير اإلداري في ش��ركة 
بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق األوسط، 
جيوفان��ي موس��كاتيللي: “تس��تحوذ موانئ 
الش��رق األوس���ط على نس��بة تبلغ أقل من 
3 % م��ن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، 
في حين تتعام��ل موانئها مع حوالى 20 % 
من التج��ارة العالمي��ة المنقولة بح��راً. هذه 
الحص��ة غي��ر المتناس��بة هي نتيج��ة مزايا 
جغرافي��ة واس��تثمارات ت��م تنفيذها بش��كل 

جيد”.

تزايد القدرة االستيعابية
شهدت موانئ الشرق األوسط زيادة كبيرة في 
قدراتها االستيعابية، حيث زادت سعة الحاوية 
بين أعوام 2011 و2016 بمقدار 16 مليون 
وح��دة نمطية )مكافئة 20 قدم��اً( وتمثل هذه 
الزي��ادة معدل نمو س��نوي يبلغ حوالى 7 % 
مقابل 4 % في نمو إنتاج الحاويات. وتسببت 
هذه الطاقة االستيعابية اإلضافية في انخفاض 
اس��تخدام الموانئ بنس��بة 9 نقاط مئوية، من 
75 % إلى 66 %. وعلى الرغم من معدالت 

كميات كبيرة من س��فن الشحن مباشرة، فإن 
النموذج الحال��ي لخدمة المنطقة بأكملها مع 
عدد قليل من مراكز الترانزيت س��يتعرض 

للتهديد.

تراجع في معدالت إنتاجية الموانئ
 تش��ير المعطي��ات إلى أن اإلنتاجية تش��هد 
تراجعاً في عدد من موانئ الشرق األوسط، 
باس��تثناء أكثر الموانئ نجاحاً وتأثيراً. وهذا 
ف��ي الحقيقة أمر متوقع نظراً ألن العديد من 
الموانئ الجديدة ال ت��زال في مرحلة مبكرة 

من التطور.
وأشارت شركة بوسطن كونسلتينغ غروب 
أيضاً، إل��ى عدد من األولوي��ات واألدوات 
االستراتيجية التي يمكن أن تساعد أصحاب 
المصلح��ة ف��ي الحفاظ عل��ى األداء القوي، 

وهي:
أصح��اب المصلح��ة ف��ي الموان��ئ: يعتبر 
أصح��اب المصلح��ة ف��ي الموان��ئ بمنزلة 
ك وهم مس��ؤولون ع��ن اتخاذ القرارات  مالاّ
االس��تثمارية المتعلق��ة بمراف��ق وخدم��ات 

الموانئ والتواصل مع المناطق النائية.
مش��غلو الموان��ئ: يتوج��ب عل��ى مش��غلي 
الموانئ أن يكونوا على دراية تامة بعمليات 
تدفق الش��حن في الميناء ال��ذي يعملون فيه 
وكي��ف يمكنه��م تحقي��ق قيمة مضاف��ة لهذه 

العمليات.
الجهات العامة: هي كيانات حكومية تس��عى 
لتحقيق أه��داف التنمي��ة االقتصادية لتعزيز 
االزده��ار. يمكن للس��لطات المس��ؤولة عن 
الموان��ئ تحقي��ق فوائد كبي��رة للموانئ على 
المديي��ن الطوي��ل والقصي��ر، حي��ث يمكن 
من بيئة العمل في الموانئ القريبة.للمشروعات الصناعية أن تحسن بشكل كبير 

جيوفاني موسكاتيللي





عالم العقار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2018

مهلة سنة لـ“اإلسكان المصري”

أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 
مصر، طارق السباعي، الموافقة على منح المشروعات 
)عمراني متكامل-خدمي(، والمنجزة )95 %(، مهلة سنة 
من دون مقابل مادي، الس��تكمال باقي األعمال، وتسجل 
األرض بعق��د بيع نهائي بعد تنفيذ المش��روع 100 % 
طبق��اً لالئح��ة العق��اري. وينطبق ذلك عل��ى األراضي 
المخصصة فقط وفق شروط محددة عدم وجود مستحقات 
مالي��ة، وفي حال وجدت يتم س��دادها محملة باألعباء أو 
جدولتها خالل ش��هرين من تاري��خ اإلخطار، وأن تكون 

أعمال المرافق والخدمات ُمنفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو 
الجهاز، ويستثنى من ذلك أراضي المشروع القومي لإلسكان أو اإلسكان االجتماعي.

طارق السباعي

اتفاقية لتطوير حلول مبتكرة في أبوظبي

وقع رئيس دائرة التخطيط العمراني 
والبلديات في أبوظبي، فالح محمد 
األحبابي، مذكرة تعاون مع رئيس 
مجل��س اإلدارة والمدي��ر التنفيذي 
 )JCDecaux( المشارك لش��ركة
لإلعالنات الخارجية على مستوى 
العالم، جان ش��ارل ديكو، من أجل 
تقدي��م الخدم��ات الت��ي تس��هم في 

تشكيل بيئة حضرية مستدامة في أبوظبي من خالل تطبيق تكنولوجيا مبتكرة لتصميم 
أثاث شوارع حضري وذكي ومستدام، يسهم في عملية ربط المناطق وتسهيل حركة 
السكان فيها، مع إبراز هوية مرئية مميزة للمدينة تعزز من قيمها الثقافية والتراثية، 

وتعزيز نوعية حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
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أعلن��ت مجموع��ة “إيه إس جي س��ي” لقط��اع البناء 
والتش��ييد في دولة اإلمارات، توس��يع محفظة خدماتها 
إم إل  الغالبي��ة م��ن أس��هم “جي��ه  بش��رائها حص��ة 
اإلمارات”، ش��ركة المقاوالت األسترالية المتخصصة 

بواجهات المباني.
وتأت��ي هذه الخط��وة في إطار اس��تراتيجية المجموعة 
لترس��يخ مكانته��ا كأب��رز ش��ركة موثوق��ة لخدم��ات 
المقاوالت الشاملة في اإلمارات، تقدم لعمالئها خدمات 

تغطي كامل جوانب تصميم وتشييد المشاريع.

حصة الغالبية لـ“إيه إس جي سي”
في “جيه إم إل”

عقد مركز األبحاث والدراسات والتوثيق، التابع للمعهد 
العالي لألعمال، بالتع��اون مع معهد التغيير البيئي في 
جامعة أكس��فورد، والمعهد الفرنس��ي للشرق األدنى، 
مؤتم��راً دولياً بعنوان Rethink the city حول قدرة 

الُمدن على الصمود في مرحلة ما بعد الصراع.
جم��ع هذا الح��دث، الذي تميّز بحض��ور ُمحافظ مدينة 
بيروت زياد ش��بيب، باحثين وخب��راء في هذا المجال 
بهدف تبادل أفضل الممارس��ات والخبرات والدروس 
الُمس��تفادة م��ن الُم��دن والمجتمعات الت��ي تتمتّع ببيئة 
مستقرة، والُمدن التي تعيش مرحلة إعادة اإلعمار إثر 

اختبارها نزاع أو أزمة معيّنة.

5.5 مليار ليرة قيمة صفقة بيع نادي الشرقمؤتمر Rethink the city في بيروت

أكدت مصادر في اتحاد غ�رف الس��ياحة السورية، 
أن صفق��ة بيع نادي الش��رق في دمش��ق تمت مطلع 
تشرين األول/أكت�وبر 2018، بمبلغ 5.5 مليار ليرة 
س��ورية )12 ملي��ون دوالر(، لصالح رئيس مجلس 
إدارة ش��ركة “أم��ان القابضة” س��امر زهير فوز، 
م��ن رج��ل األعمال الس��وري المقيم ف��ي اإلمارات 
موفق أحمد القداح، وكان األخير اش��تراه من مالكه 

األساس��ي خالد أحمد توفيق حبوباتي. وأفادت مصادر في محافظة دمش��ق، أن شركة 
أم��ان القابضة تقدمت للمحافظة بتصاميم جديدة للنادي، وأعربت عن نيتها المباش��رة 
مع بداية عام 2019 في اإلجراءات العملية لتحويل النادي إلى معلم س��ياحي متكامل، 

يحوي مجموعة من المطاعم المعروف بها النادي مع تغيير في الشكل والخدمات.
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أطلق��ت “إم��كان” العقاري��ة، مش��روع “الج��رف”، 
الوجه��ة المتكامل��ة للمن��زل الثاني على طول س��احل 
دولة اإلمارات، في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي. 
وسيش��غل المش��روع الذي تبلغ مس��احته 370 هكتاراً 
عل��ى امت��داد 3,4 كيلومت��ر من واجه��ة البحر الجزء 

الرئيسي من جناح “إمكان”.
وس��تتألف الوجهة عند اكتمالها من 3 مناطق متميزة، 
وهي: “حدائق الجرف” و“جوار القصر” و“مرس��ى 
الجرف”، وس��تضم مرس��يين عامين ومراٍس خاصة 
ومرك��ز تج��اري وفن��دق ووح��دات البي��ع بالتجزئة 

ومساكن مخدومة.

وجهة ساحلية جديدة
بين أبوظبي ودبي

“المقاوالت الهندسية” تتبنى البناء المرن

قال الرئيس التنفيذي ل�ش��ركة “المقاوالت الهندسية” 
ف��ي دب��ي، كريم فرح، أن الش��ركة أعلن��ت اعتمادها 
مبادئ البناء المرن لتعزيز قيمة الخدمات التي تقدمها 
لعمالئه��ا ولش��ركائها ف��ي القط��اع العق��اري، وذلك 
لتحسين ممارس��ات العمل وترك بصمة إيجابية على 
الشركات الناش��طة في مجال البناء، حيث تساهم هذه 
المب��ادئ في تحدي��د عوامل الهدر، وبالتالي تحس��ين 
القيمة، األم��ر الذي مّكن من تعزيز ج��ودة منتجاتنا، 
والحد من الفترة الزمني��ة المطلوبة إلنجاز العمليات، 

كريم فرحوتقليص التكاليف.

“ميرال” تتيح االستثمار في “ياس باي”

طرحت شركة ميرال، 
أراض جاه��زة للبي��ع 
ياس”  “جزيرة  ضمن 
ف��ي أبوظب��ي، تض��م 
لألبني��ة  وح��دة   35
السكنية ووحدتين للبيع 
ووحدتي��ن  بالتجزئ��ة 

للمدارس، وهي تُعتبر جزءاً مهماً من مشروع “ياس باي” البالغة مساحته 14 مليون 
قدم مربع، والذي يضم منطقة للتسلية والترفيه على الواجهة البحرية ومنطقة إعالمية 
تحتضن المقر الجديد ل���twofour54. وتلتزم “ميرال” بتطوير جزيرة ياس لتصبح 

وجهة عالمية للتسلية والترفيه واألعمال.

أعلنت “حياة هوتيلز” عن عزمها زيادة عدد فنادقها في 
إفريقيا بأكثر من الضعف بحلول عام 2020 لالستفادة 
من تحس��ن رحالت الطيران والنمو االقتصادي القوي 
الذي يعزز الطلب على الغرف الفندقية، وتملك “حياة” 
حالياً 9 فنادق في إفريقيا، لكنها أقل كثيراً عن منافسيها 
مثل “أكور” التي تضم أكثر من 100 فندق في إفريقيا، 
وخصصت مليار دوالر أميركي لالستثمار في التوسع 
ف��ي القارة الس��مراء. فيما تملك منافس��ة أخرى، وهي 
“راديس��ون”، نحو 86 فندقاً، وتعتزم إقامة 120 فندقاً 

بحلول عام 2021.

“حياة هوتيلز” تزيد عدد فنادقها
في إفريقيا

ترتيب المستثمرين العقاريين في دبي

أظه��رت بيان��ات دائ��رة األراض��ي 
المس��تثمرين  أن  بدب��ي،  واألم��الك 
األردنيين حافظوا على المرتبة األولى 
بي��ن مس��تثمري ال��دول العربية غير 
الخليجية، بقيمة مش��ترياتهم العقارية 
خالل األش��هر التسعة األولى من عام 
2018، بلغت 644 اس��تثماراً، تفوق 

قيمتها 1.2 مليار درهم إماراتي )327 مليون دوالر(. وقالت البيانات، إن المصريين 
ج��اؤوا ثانياً، بمليار درهم )273 ملي��ون دوالر(، بينما حل العراقيون واللبنانيون في 
المرتبتين الثالثة والرابعة، فيما بلغت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
13.7 مليار درهم )3.73 مليار دوالر(. أما على المس��توى الكلي لقائمة المستثمرين 
العقاريين، فقد تنافس اإلماراتيون والهنود على المرتبة األولى، فيما حل البريطانيون 

والباكستانيون والصينيون على المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.
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أطلقت “صن أند ساند” العقارية، مشروع “صن سيتي 
هومز” في دبي، بميزة اس��تثنائية تمكن المشترين من 
حماية اس��تثمارهم العقاري في حالة تعثرهم وعجزهم 

عن سداد أقساطهم.
وتتيح “خيارات الخروج” في المشروع الجديد أقصى 
قدر من المرونة في المس��تقبل، حيث يمكن للمش��تري 
الذي أكمل 39 % من ثمن الش��قة، ولم يعد قادراً على 
االس��تمرار بالدفعات، االختيار بين الس��كن في الشقة 
مجان��اً لث��الث س��نوات، أو الحصول عل��ى إيجارات 
المنزل لثالثة أعوام تقتطع منها رس��وم الصيانة فقط، 
وبذل��ك توفر الش��ركة المطورة خطوة اس��تثنائية عبر 
برنام��ج “خيارات الخ��روج” لبناء وتعزي��ز الثقة مع 

العمالء.

شراكة بين “األرض” و“أس إف أي” مشروع يحمي المشترين المتعثرين
في دبي

وقع��ت ش��ركة األرض الدولية لالس��تثمار 
والتطوي��ر العقاري، ممثل��ة بنائب الرئيس 
التنفيذي كميل نجيب فاخوري، مع ش��ركة 
“أس إف أي” العقارية، ممثلة برئيس مجلس 
اإلدارة س��عد فت��ح هللا اخضي��ر، والرئيس 
التنفيذي، قيس غازي أبو تايه، اتفاقية تعاون 
مشترك لتسويق وبيع وحدات سكنية مميزة 

في مشروع دابوق ون سيفنتي.
يشار إلى أن ش��ركة األرض الدولية، جزء 

م��ن ش��ركة األرض القابضة، التي أقامت مش��اريع في )فلس��طين، لبن��ان، األردن، 
الس��عودية، قبرص(، كما تقوم إحدى ش��ركاتها ببناء س��وق باب المدينة في الزرقاء، 
وهو أكبر مول تجاري خارج عمان، الذي سيكون إضافة نوعية ل�1.5 مليون شخص، 

بتكلفة 50 مليون دينار )70.5 مليون دوالر(، والذي يؤمن 3000 فرصة عمل.

جزر اصطناعية لمواجهة أزمة السكن

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري الم، عن 
خطة إلنش��اء جزيرة اصطناعي��ة يمكن أن توفر ما 
يصل إلى 400 ألف منزل، لمواجهة أزمة اإلسكان 

في المدينة.
وتطمح خطة الحكومة في تشييد الجزيرة على أرض 
بمس��احة 17 مليون متر مربع، لتوفير من 260 ألفا 
إل��ى 400 ألف وحدة س��كنية، 70 % منها مس��اكن 
عام��ة، الس��تيعاب م��ن 700 ألف إل��ى 1.1 مليون 

كاري الممواطن خالل العشرين إلى الثالثين عاماً المقبلة.

أطلقت مؤسسة مدينة ميدان، مشروع “مرسى ميدان” 
في منطقة جبل علي في إمارة دبي، الذي يتميز بفخامة 

معقولة التكلفة، إضافةً إلى إطالالت مائية خالبة.
ويتضمن تصميم مش��روع “مرسى ميدان”، شبكة من 
القنوات المائية. وس��تطل فلل المشروع على منصات 
عائم��ة ومرس��ى مخصص لق��ارب لكل في��ال، وذلك  

بهدف التنقل.

مشروع ابداعي جديد في دبي

أكبر صفقة عقارية في تاريخ السعودية

اش��ترى صن��دوق االس��تثمارات 
العام��ة الس��عودي قطع��ة أرض 
كبيرة في ش��مال الري��اض مقابل 
2.17 مليار لاير سعودي ) 578 
ملي��ون دوالر( ف��ي “أكبر صفقة 
عقارية في تاريخ المملكة”. وقالت 
شركة إتقان العقارية، التي أدارت 
العملية: إن صندوق االستثمارات 

العامة اش��ترى أرض الغدير في مزاد لتركة رجل األعمال الراحل صالح عبد العزيز 
الراجح��ي. وأضاف��ت الش��ركة: أن األرض التي تبلغ مس��احتها 434 ألفاً و400 متر 
مرب��ع، بيعت بس��عر 5 آالف لاير )1333.26 دوالر( للمت��ر المربع. وتحتل األرض 
غير المطورة موقعاً متميزاً في شمال الرياض، كما تحاذي مركز الملك عبد هللا المالي.
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المكت��ب  عض��و  أك��د 
التنفي��ذي ف��ي مجل��س 
محافظة دمشق، فيصل 
المكت��ب  أن  س��رور، 
وضع مصوراً للمناطق 
ب��دءاً  العش������وائي��ة، 
بمصور برزة والقابون 
وجوبر في عام 2018 

وينتهي خ��الل عام 2019، ليبدأ بعدها بوضع مصور 
ل�)التضامن، دف الشوك، حي الزهور، الزاهرة، نهر 
عيش��ة( وينتهي عام 2020، ثم يوضع مصور س��فح 
قاس��يون متضمناً )رك��ن الدين، المهاجري��ن، معربا( 
لينته��ي ع��ام 2021، انتق��االً إل��ى مص��ور الدويلعة 
والطبال��ة لينته��ي ع��ام 2022، ثم الم��زة 86 وينتهي 
مصورها عام 2023، وصوالً الس��تمالك المعضمية 

والتي ينتهي مصورها عام 2024.
وذك��رت مصادر ف��ي مجل��س المحافظة، أن س����فح 
قاس����ي�ون وحده يحتوي على 3500 منزالً عشوائياً، 
وأن ع��دد المناط��ق العش��وائية في دمش��ق ومحيطها 
الحي��وي يبل��غ 18 منطق��ة، يقطنها 40 % من س��كان 

دمشق.

خطط تنظيم عشوائيات دمشق
حتى 2024

فيصل سرور

بيّنت مصادر في المؤسس��ة العامة السورية لإلسكان، 
أن المؤسس��ة باش��رت بتنفيذ مش��روع بن��اء 6 أبراج 
ادخار في ضاحية الوفاء في محافظة حماة، وأن الكلفة 
التقديرية للمش��روع تتجاوز 3.3 مليار ليرة س��ورية، 
عل��ى أن ينجز المش��روع خالل فترة قصيرة، وتس��لم 
البي��وت للمكتتبين عليها في المواعي��د المحددة ضمن 

خطة المؤسسة.

3.3 مليارات ليرة سورية
كلفة بناء أبراج حماة

الكويتية السورية القابضة تبدأ بـ“بارك رزيدنس”

أكد نائ��ب محافظ ريف دمش��ق 
راتب عدس، أن الشركة الكويتية 
السورية القابضة، وضعت حجر 
األساس لمشروعها “مجمع بارك 
رزيدنس” السكني في يعفور، إذ 
تم تحدي��د المرحلة األولى ب� 24 
مبنى س��كني، وبمس��احة بنائية 

حوالn 120 ألف متر مربع. وأشارت الشركة القابضة إلى أنه تم االنتهاء من أعمال 
حف��ر الج��زء األول من المرحلة األولى، متمثالً ب�40 أل��ف متر مكعب، تابعة لثمانية 
مباني، وأن تكلفتها أغلقت من مبيعات الشقق التي تمت حتى 11 تشرين األول/أكتوبر 

2018، والتي وصل عددها إلى 160 شقة.
يذكر أن المشروع يتكون من 71 مبنًى سكنياً، مؤلفاً من 1174 شقة، بمساحات تتراوح 
بين 150 و415 متر مربع، وكل مبنى يحتوي على 8 طوابق علوية، وطوابق أرضية 

لها حدائق خاصة، وطوابق بانتهاوس.

تخصيص 60 ألف مسكن حتى 2025

أكدت مصادر في وزارة األشغال 
العامة واإلس��كان الس��ورية، أن 
المؤسس��ة ملتزمة بوعودها بحق 
بتخصي��ص  وذل��ك  المكتتبي��ن، 
7011 مس��كن حت��ى نهاي��ة عام 
2018، موزع��ة عل��ى )حل��ب، 
ريف دمش��ق، حمص، الالذقية، 
ولجميع  الس��ويداء(  طرط��وس، 

فئات المش��اريع )عمالي، ش��بابي، ادخاري، سكن بديل ل�ش��اغلي المخالفات(. وقالت 
المصادر، إن المؤسس��ة تس��عى لزيادة عدد المس��اكن المخصصة خالل عام 2019، 
ليصل إلى 8 ألف مس��كن، وأنها وضعت خطة لتخصيص 60 ألف مس��كن حتى عام 

2025، على أن تشمل 300 ألف مواطن، باعتبار وسطي العائلة 5 أفراد.

“تايغر” تنفذ 12 مشروعًا td دبي

أفاد المدير التنفيذي لتايغر العقارية عامر وليد الزعبي، 
أن الشركة تعتزم االنتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً عقارياً 

في دبي خالل السنوات الثالث المقبلة.
وأوضح الزعبي أن الشركة نجحت في تعزيز تواجدها 
في االمارة عبر تنفيذ 18 مش��روعاً عقارياً تتنوع ما 
بين السكني والفندقي خالل السنوات الماضية، مشيراً 
الى أن المش��اريع الج��اري تنفيذها س��ترفع محفظة 

الشركة إلى 30 مشروعاً في دبي وحدها.
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ويتحيّنوَن الفرَص المناِسبَة للتملّك فيه.
أضاَف فاِرس: كان التحدّي أن نملك مرَوَحة واِس��عَة ومتنوعَّة من الش��قق من ناحية 
السعر والمساَحة والمنطقة وأن نسلِّم َسنَد ملكيَّة جاِهز ومن دون تأخير أو معّوقات ما 
دَفَعنا إلى القيام بمسح ش��اِمل ِلَجميع المباني الجاِهزة في بيروت الكبرى ما سيتيح لَنا 
القيام بعمليات الش��راء بعدَ المرور بثالث َمراِحل :فَِرق التسويق والهندَسة والقانون 
واإلداَرة كمرحلَة أولَى، تدقيق وموافَقَة لجنة اإلستثمارالمستقلَّة كمرحلَة ثانيَة ومن ثمَّ 

مجلس إداَرة المنَصة ليغاسي وان كمرَحلَة تَدقيقيَّة أخيرة.
وكانت كلمة لرئيس مجلس إداَرة لوسيد إنفستمنت بنك ومديِره العام وائِل الزين الذي 
أوَضح أن المصِرف سيقوم بأعمال التَمويل المطلوبَة للمنَصة اإلستثماريَّة الَمذكوَرة 
واإلشراف عليها. وتمَّ لهذه الغايَة اإلستِحصال من هيئة األسواق المالية على الموافقَة 
بتسويق أس��هم ذات أولويَّة بقيَمة 75 مليون دوالر للمس��تثمرين اللبنانيين المؤّهلين 
وَس��نَدات دين بقيَمة 250 مليون دوالر معروَضة بش��كل أساس��ي على الَمصاِرف 
اللبنانية باإلضافَة إلى أي مساِهم آَخر خصوصاً من غير اللبنانيين ما مجموعه 325 

مليون دوالر.
وأضاف الزين:” لَقَ��د َوَضعنا نِظام َحوَكَمة ش��اِملَة ِمن ناحيَة َمجل��س اإلداَرة ولَجنَة 
اإلس��تثمار َكما ِمن ناِحيَة مذّكرات اإلستثمار لألسهم وَس��ندات الدين تحدّد بوضوح 
شديد حقوق المساِهمين  َكما َسِهرنا على تطبيق َحوَكَمة َرشيدَة وإشراف مالي يراعي 

تَحقيق اإلمتثال الكاِمل َمع األنِظَمة والتّعاميم المرعيَّة اإلجراء.
د عاِلم ممثالً عاِلم وش��َركاه للمحاماة الذي َشَرح َمراِحل  هذا وتَوالى على الكالم محمَّ
والدَة الَمش��روع واس��تِحواِذه على كّل الَمعايير والمتطلبات القانونيَّة مش��يراً إلى أنَّ 
َعة تتعلّق باإلقتِصاد الَوَطني.الَمطلوب ورَشة تشريعيَّة تتيح إنشاء صناديق بالَمعنَى القانوني تَكون رافِعَة لمراِحل  مقبلَة في قطاعات متنّوِ

إطالق منّصة لالستثمار العقاري في لبنان

أكَّدَ رئي��س ش��ِرَكة ليغاس��ي وان نَميرقرطاس أنَّ 
المب��ادََرة أتت بع��دَ تراج��ع مضطِرد في الس��وق 
الِعقاري اللبناني عموماً وفي س��وق الشقق الفَخَمة 
ف��ي بي��روت الكب��َرى خصوص��اً وبع��د النتائِ��ج 
اإلقتصاديَّ��ة واإلجتماعيَّ��ة لألوضاع في س��وريا 
واليََم��ن إضافَةً إل��ى تراجع الق��دَرة الش��رائيَّة في 
أغلَب البلدان التي يتواَجد فيها اللبنانيون. وأضاف: 
المطّورون الِعقاريَّ��ون على اس��تِعداٍد اليوم لتقديم 
أس��عار تَحفيزيَّة وهم على أتّم اإلستعداد لإلستثمار 
ف��ي مب��ادََرة خاّلقَ��ة وَمضمونَة تس��تَهِدُف ِش��ققاً 

اختيَرت بِِعنايَة.
وأَوَضَح أنه تمَّ اس��تطالع أس��واق واِعدَة في بلدان 
في أفريقيا وفي أوستراليا وتبيََّن أنَّ اللبنانيين هناك 
مهتّمون بالّش��راء في بَلِدِهم لكنّهم متردّدون بسبب 
تأخي��ر المعاَم��الت وتأجي��ل اإلس��تحقاقات وَعدَم 
الَوف��اء بالتعّهدات وتراجع منس��وب الثقَ��ة ولذلك 
انص��بَّ إهتمامنا َعل��ى التعاون َمع ع��دد كبير من 
الَمصاِرف وَعلى حصوِلنا َعلى موافَقَة رسميَّة من 
هيئَة األسواق الماليَة اللبنانيَّة ِلَطرح أسهم وَسندات 

ليغاسي وان وهذا ما حَصل.
ِمن جهتِه، أكَّد مسعَد فاِرس رئيس ليغاسي سنترال 
أنَّ أزَمة الِعقار تنَسِحب على أكثَر من سبعين ِمهنَة 
داً أنَّ تَش��جيع حاِكم مصِرف  وقِطاع مرتبِط بِه مؤّكِ
لبن��ان بالمضي في ه��ذه المب��ادََرة كان الحافِز من 
وراء تأسيس هذه المنصة اللتي يُنتََظر منها تنشيط 
حَرَكة بيع وشراء الشقق السكنيَّة في منطقة بيروت 
الكبرى في مرحلَة أولَى وف��ي كل المناطق اللبنايَّة 

في َمراِحل الِحقَة.
وأكَّدَ ف��اِرس أن دراس��ات تفصيليَة على مس��تَوى 
التس��ويق أُنِج��َزت في الوالي��ات المتح��دة أميركا 
وَكنَ��دا  وأوروب��ا  الجنوبيَّة،أفريقيا،أوس��تراليا، 
أظَهَرت أنَّ المغتَربين اللبنانيين الذيَن تَركوا لبنان 
بين عاَمي 1975 وال�2000 ما زالوا على تواصل 
َمع بلِدِه��م األّم ويمِلك��ون معلوم��ات تفصيليَّة َعن 
الس��وق الِعقاري وي��زورون لبنان بش��كل منتِظم 

ة لإلستثمار الَعقاري اللبناني تحت إِسم “ليغاسي وان” بمباَدَرة ِمن َنمير قرطاس وَمَسَعد  افتتح في بيروت منصَّ
فارِس، وباإلشتراك مع “لوسيد إنفستمنت بنك”، ممثاًل برئيس مجلس إدارتِه وائل الزين، وذلك برعاَية رئيس 
اًل بالناِئب روال الطبش الجارودي وناِئب حاِكم مصرِف لبنان سعد العنداري  الحكوَمة المكلَّف َسعد الَحريري، ممثَّ

وعدد من أصحاب المصارِف، باإلضاَفة إلى مطّورين عقاريين ومستثمرين.
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المس��احة التفاعلية بحيث تعكس محيط المس��كن والمدينة األوسع. 
وتوفر أرجوحة مقامة في وس��ط المسكن طابعاً مرحاً، كما صممت 
منطق��ة التخزين والجلوس حول المس��كن المدين��ّي باالرتكاز على 

أشكال هندسية مستوحاة من أحجيات “التانغرام” التقليدية الصينية.
استوحى دايونغ سان تصميمه من أزقّة مناطق بيجينغ القديمة، فهي 
معلم شهير من معالم المدينة الهندسية وتحتضن هذه األزقة أبنية مع 
أفنية وممرات تجمع بين المس��احات الخاصة والمناطق المشتركة. 
ويتالش��ى هذا النموذج من البن��اء تدريجياً في الم��دن نتيجة للتغيّر 
الس��كاني. لك��ّن مس��كن MINI LIVING Urban Cabin في 

بيجينغ يعكس هذه األزقة ويمنحها طابعاً عصرياً.
شبكة عالمية من الحلول المبتكرة

أطلق��ت مب��ادرة MINI Living ع��ام 2016 كمنص��ة مبتك��رة 
لتطوير حلول معمارية لمساحات السكن في المدن حول العالم، مع 
أخذ عوام��ل عدة بعين االعتب��ار مثل زحمة الم��دن الكبيرة ونقص 
المساحات واالرتفاع في األسعار وضرورة توفّر المرونة والهوية 
المحلي��ة والتفاعل المجتمع��ي. ولتوفير هذه العناص��ر كلها، يطبّق 
المش��روع مبدأ “اس��تخدام المس��احة المبتكر” المعتمد في تصميم 

سيارات MINI على المساكن.
باإلضاف��ة إلى اس��تخدام المس��احة المبتكر، يضمن هذا المش��روع 
للمقيمين مرون��ة مطلقة إذ تختلف أحج��ام الوحدات الس��كنية وتقع 
في منطقة حضري��ة نابضة بالحياة. ويكّمل ه��ذا المزيج المبدع بين 
الخصوصية وف��رص التفاعل م��ع اآلخرين مجموعة واس��عة من 
نوعية الحياة في مدينة عصرية.الخدمات التي يمكن حجزها رقمياً، ما يوفّر مستوى ال يضاهى من 

MINI LIVING ... مساحة صغيرة ورفاهية كبيرة

مرونة وكثير من االحتماالت
يعتبر المس��كن المدينّي في بيجينغ النس��خة الرابعة من الفكرة التي 
طّورتها MINI LIVING العام الماضي. فهو يوفّر مساحة سكن 
مؤقتة تتميز بدرجة عالية من المرونة وتوفر الكثير من االحتماالت 
ضمن مس��احة ال تتج��اوز ال�15 مت��راً مربع��اً. ويت��ّم التركيز في 
التصميم على الهوية والثقافة المحليتين الخاصتين بالموقع المعنّي. 
وبعدم��ا جرى تطبي��ق الفكرة ف��ي لن��دن ومدينة نيوي��ورك ولوس 

آنجلس، شّكلت بيجينغ مصدر الوحي األحدث لهذه المبادرة.
ويقوم أساس المش��روع على دراس��ة الطرق التي يمكن من خاللها 
استخدام المساحات الصغيرة بطريقة مبتكرة من أجل توليد إحساس 
جديد بالتآزر االجتماعي وتوفير أقصى حدّ ممكن من نوعية الحياة 
 MINI LIVING Urban الجي��دة. ولتحقيق ه��ذا األم��ر، تعي��د
Cabin بيجينغ صياغة األشكال التقليدية للعيش في المدن الصينية 

وتعزز بالتالي الحوار بين أفراد المجتمع في المدينة.
فكرة ذات جذور تاريخية

تتألّف كل مساكن MINI Living Urban Cabin المدينيّة من 3 
عناصر، وتحتل حجرة الجلوس وغرفة النوم جانباً واحداً من الشقة 
المصغرة فيما يقام المطبخ والحّمام عل��ى الجانب اآلخر وهي كلها 
من توقي��ع فريق تصمي��م MINI Living. وتحدّد MINI القس��م 
الثالث على أنه مس��احة اختبارية يدعى مكتب هندسة محدد لملئها. 
ويتعين على الموضوع المختار أن يرتبط دوماً بالموقع المعنّي. وقد 
طّورت هذه المس��احة االختبارية في بيجينغ بالتعاون مع المهندس 
المحلي دايونغ س��ان، الذي صّمم منطقة مفتوحة مستوحاة من أفنية 
األزقّ��ة التقليدي��ة. وُرّكبت مرايا ذهبية تش��به التلس��كوب فوق هذه 

قدمت MINI أحدث تصاميم مسكن MINI LIVING Urban Cabin المدينّي في معرض China House Vision الهندسي 
المتعدد االختصاصات الذي أقيم في بيجينغ من 21 سبتمبر/أيلول إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وقد 

طّورت فكرة الشقة المصّغرة هذه بالتعاون مع المهندس المحلي دايونغ سان.
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النفط، وبانتعاش القطاع غير النفطي. ومن المتوقع 
أن يص��ل مع��دل النم��و االقتصادي إل��ى 3.2 % 
بحلول عام 2020، من خالل انقضاء اتفاق منظمة 
أوبك، وخطط الحكومة للتحفيز االقتصادي، والقوة 
الدافعة من استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، 
وكذل��ك أن يرتفع معدل التضخ��م إلى 4.2 % في 
2018، قب��ل أن يتراجع إل��ى 2.5 % بحلول عام 

2020، مع تضاؤل أثر ضريبة القيمة المضافة.

قطر
وكان��ت لألزم��ة الخليجي��ة أثره��ا الواض��ح على 
االقتصاد القطري، حيث تراجع نمو الناتج المحلي 
عام 2017 إلى 1.6 %، وهو أضعف مستوى له منذ 
أكثر من عقدين من الزمن، كما تعّرض النمو أيضاً 
لضغوط نتيجة الجه��ود الرامية إلى ضبط أوضاع 

المالية العامة استجابةً النخفاض أسعار النفط.
وتُظهر البيانات ربع الس��نوية، أن االقتصاد تكيّف 
بنج��اح مع الصدم��ة، مع ارتفاع مع��دل النمو إلى 
3.3 % ف��ي الربع الرابع من عام 2017، ويتوقع 

انحسار الضغوط عن االقتصادات العربية وآفاق جديدة للنمو

إلى 2 %  النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  الدولي في تقرير له، أن يرتفع معدل  البنك  توقع 
في المتوسط عام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4 % عام 2017. ويرجع االرتفاع المتواضع في النمو في 
معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي استفاد منه المصدرون في المنطقة خصوصاً دول الخليج، في حين خلق 
ضغوطاً على موازنات مستوردي النفط. ويعكس هذا التعافي أيضاً تأثير اإلصالحات المتواضعة وجهود تحقيق 

االستقرار في بعض بلدان المنطقة.

السعودية
يظه��ر تقري��ر المرص��د االقتص��ادي - 
أكتوبر/ تشرين األول 2018، الذي حمل 
عن��وان “اقتص��اد جديد لمنطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقي��ا”، أن اقتصاد 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية يتعافى من 
انكماش طفيف في عام 2017، مس��تفيداً 
م��ن ارتفاع إنتاج النف��ط الذي وصل إلى 
10.4 ملي��ون برمي��ل يومياً ف��ي يونيو/
حزي��ران 2018، وهو أعلى مس��توى له 

منذ ديسمبر/كانون األول 2016.
لت الصادرات غي��ر النفطية أيضاً  وس��جَّ
زي��ادة نس��بتها 26 % في أبريل/نيس��ان 

2018، مقارنةً بمستواها قبل عام.
وفي هذا الص��دد، يُتوقع أن ينمو إجمالي 
الناتج المحلي بنحو 2 % في عام 2018 
- 2019، بع��د انقض��اء اتف��اق منظم��ة 
أوبك والمنتجين م��ن خارجها على تقييد 
اإلنتاج، وزيادة الصادرات غير النفطية، 

وقوة الطلب المحلي.
وسيُس��اعد انتع��اش أس��عار النف��ط على 
تحقيق مزيد من التخفيض لعجز الموازنة 
العامة في ع��ام 2018، إلى 4.1 % من 
إجمالي الناتج المحلي، ثم مرة أخرى إلى 

1.9 % في عام 2019.

اإلمارات
وف��ي اإلمارات، م��ن المتوق��ع أن يرتفع 
معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 2 % 
في عام 2018، بعد أن تراجع بشدة من 3 
% في ع��ام 2016، إلى 0.8 % في عام 
2017. ويأتي هذا التحسن المتوقع مدفوعاً 
باالتفاق الُمع��دَّل لمنظمة أوبك والمنتجين 
م��ن خارجها ال��ذي أدى إلى زي��ادة إنتاج 

التقري��ر أن يتعاف��ى النم��و إل��ى 2.3 % 
في 2018، مرتفع��اً إلى 3 % على األمد 
المتوس��ط، فيما تس��اعد عائ��دات تصدير 
الطاقة المتزايدة عل��ى تخفيف وطأة قيود 
المالي��ة العامة، مع تواُص��ل اإلنفاق على 
تطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم 
لكرة القدم، وبدء تش��غيل مشروع برزان 

للغاز الطبيعي.

الكويت
أم��ا الكويت، ف��كان حالها ش��بيهاً بالدول 
الخليجية األخرى المتأثرة بتراجع أسعار 
النف��ط وانخفاض االنت��اج، حيث انكمش 
االقتص��اد الكويت��ي بنس��بة 3.5 % ف��ي 
2017. لكن في العام 2018، من المتوقع 
أن ينتع��ش معدل النمو إل��ى 1.5 % مع 
زيادة إنتاج النفط وصادراته. ومن ش��أن 
الخطط الرامية إلى اس��تثمار 115 مليار 
دوالر أميركي في قطاع النفط على مدى 
األعوام الخمس��ة القادم��ة، أن تؤدي إلى 

زيادة أخرى إلنتاج النفط.

البحرين
ويتوقع التقرير لدولة البحرين، نمواً قدره 
3.2 % ف��ي 2018، وبنس��بة 2.6 % في 
عام 2019، مدفوع��اً أيضاً بارتفاع إنتاج 
النفط، ومجموعة من المش��اريع الضخمة 
كالزيادة المقررة في طاقة ش��ركة ألمنيوم 
البحري��ن “ألبا”، التي قد ترفع طاقة إنتاج 
األلمني��وم بأكث��ر م��ن 50 %، والدع��م 

اإلقليمي المستمر.

سلطنة عمان
وكان النات��ج المحلي الحقيقي في س��لطنة 
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المتمثلة في إعادة بناء البنية التحتية وتوفير 
الخدمات وفرص العمل للسكان، حيث يقدر 
البن��ك الدولي تكلف��ة إعادة اإلعم��ار ب�88 

مليار دوالر أميركي.
ويتوقع التقرير أن يتسارع نمو إجمالي الناتج 
المحل��ي إلى 6.2 % ع��ام 2019، بدعم من 
ارتفاع إنتاج النف��ط، وتظل التوقعات للقطاع 
غي��ر النفط��ي إيجابية عل��ى خلفي��ة ارتفاع 
االستثمارات الالزمة إلعادة بناء شبكة البنية 
التحتية المدمرة في البالد واالستهالك الخاص 
واالس��تثمار. لك��ن االنتع��اش المس��تدام في 
القطاعات غير النفطية  سيعتمد على االنتقال 
من التعافي الفوري بس��بب تحسن األمن إلى 

تنفيذ استثمارات عالية الجودة بتمويل آمن.

لبنان واألردن
إلى جانب استمرار أزمة الالجئين التي أثرت 
عل��ى االقتصادي��ن اللبنان��ي واألردني، فإن 
التأخير في تش��كيل الحكومة وتراجع نشاط 
البناء بس��بب انخفاض اإلقراض المصرفي 
في لبنان يعوق��ان النمو عن تحقيق إمكاناته. 
وف��ي ظل هذه الظروف، ت��م تعديل توقعات 
البن��ك الدول��ي لمعدل نم��و إجمال��ي الناتج 
المحلي الحقيق��ي لعام 2018، بالنقصان إلى 

1 % من التنبؤات السابقة البالغة 2 %.
م��ن جه��ة أخ��رى، تتع��رض آف��اق النم��و 
االقتصادي ف��ي األردن لضغ��وط من جراء 
الوضع اإلقليمي المضطرب، وعجز ميزان 
الحس��اب الج��اري، ونق��ص الحي��ز المتاح 
لإلنف��اق في المالية العامة. ويتوقف االنتعاش 
االقتصادي على خفض مستويات المديونية، 
وتنفيذ إصالح��ات هيكلية من ناحية، وتحديد 
مص��ادر زي��ادة االس��تثمارات المتجهة نحو 
الخارج من ناحية أخرى، وفي الوقت نفس��ه 
االستفادة من المس��اعدات الدولية واالنتعاش 
اإلقليم��ي المحتم��ل. وفي ظل ه��ذا الوضع، 
تش��ير توقعات البنك إلى نمو طفيف في األمد 
المتوسط، يرتفع فيه معدل نمو إجمالي الناتج 
المحلي من 2 % في عام 2017، إلى 2.1 % 

في 2018، و2.3 % في 2019.

تونس
ل النمو االقتص��ادي في تونس  بع��د أن س��جَّ

عم��ان ق��د انكم��ش بنس��بة 0.9 % في عام 
2017، منخفضاً من 5 % في عام 2016.

ويُتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي إلى 2.8 % على المدى المتوس��ط 
تماش��ياً مع ارتفاع اإلنتاج م��ن حقل خزان 
للغ��از وإنه��اء اتف��اق “أوب��ك”، والدَّفع��ة 
المحتملة من استثمارات التنويع االقتصادي. 
ويُتوقع للس��لطنة أن يتسارع معدل التضخم 
إلى 3.2 % بحلول عام 2020، عند فرض 

ضرائب غير مباشرة.

مصر
فيما تتس��ارع وتي��رة النمو ف��ي مصر على 
الرغ��م م��ن اإلج��راءات الطموح��ة لضبط 
أوض��اع المالي��ة العام��ة. وبل��غ مع��دل نمو 
إجمال��ي الناتج المحل��ي الحقيقي 5.3 % في 
السنة المالية 2018 )يوليو/تموز إلى يونيو/

حزيران(، مقابل 4.2 % في الس��نة السابقة. 
وكانت العوامل الرئيس��ية لهذا التحسُّن هي، 
االس��تثمارات العام��ة والخاص��ة، ومرونة 
انتع��اش  واس��تمر  الخ��اص.  االس��تهالك 
الصادرات النفطية والس��لعية غير النفطية، 
وقناة الس��ويس، وقطاع الس��ياحة. وال تزال 
المش��روعات الت��ي تقوده��ا الدول��ة تلع��ب 
دوراً رئيس��ياً ف��ي االقتصاد كم��ا يتضح في 
االس��تثمارات العامة الكبيرة. ونتيجة للمناخ 
العام اإليجابي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 
5.6 % في الس��نة المالي��ة 2019، مدعوماً 
باالس��تهالك الخ��اص، واس��تمرار التعافي 
لقطاع السياحة، وتشغيل حقول الغاز الطبيعي 
المكتشفة حديثاً. ومن المتوقع كذلك، أن تنمو 
االستثمارات العامة، وستنتعش االستثمارات 
الخاص��ة إذا تم إصالح بيئة األعمال بش��كل 
فعَّال. وس��تلقى تدابير ضب��ط أوضاع المالية 
العام��ة دعماً من زيادة متوقعة في اإليرادات 
الضريبية ومزيد من تخفيضات دعم الطاقة.

العراق
التقري��ر، إن الوض��ع االقتص��ادي  يق��ول 
للع��راق يتحس��ن تدريجي��اً بع��د الضغ��وط 
االقتصادية الش��ديدة التي ش��هدتها السنوات 
الثالث الماضي��ة. وبعد هزيمة داعش نهاية 
ع��ام 2017، تبق��ى اآلن المهم��ة الصعب��ة 

انتعاش��اً طفيفاً إل��ى 2 % في ع��ام 2017، 
تس��ارعت وتيرت��ه إل��ى 2.5 % ف��ي الربع 
األول م��ن ع��ام 2018، و2.8 % في الربع 
الثان��ي بالمقارن��ة بم��ا كان عليه قب��ل عام، 
وذلك بدعم من قطاعات الزراعة والس��ياحة 
والصناع��ات التحويلي��ة الموجهة للتصدير، 

والسيما الصناعات الكهربية والميكانيكية.
وف��ي جان��ب الطل��ب، كان��ت الص��ادرات 
ك النمو، لذا يتوقع أن  واالستثمارات هي ُمحّرِ
يصل معدل النمو إلى 2.4 % في عام 2018. 
وس��يلقى معدل النمو دعماً من التوسعات في 
قطاع��ات الزراع��ة والصناع��ات التحويلية 
والخدمات المتصلة بالسياحة. ومن المتوقع أن 

يبقى معدل الفقر دونما تغيُّر حول 8.7 %.

المغرب
عل��ى الط��رف اآلخ��ر، يق��ول التقري��ر عن 
االقتص��اد المغربي، إن نم��وه كان بطيئاً في 
عام 2018، على الرغ��م من النمو اإليجابي 
غير المتوقع في إنتاج الحبوب، حيث تراجعت 
وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.5 % في 
الربع األول من 2017، إلى 3.2 % في الفترة 
ذاتها من ع��ام 2018.  ومع ع��ودة األمطار 
إلى مع��دالت الهطول االعتيادي��ة، يُتوقع أن 
ينخفض إجمال��ي الناتج المحلي الزراعي في 
2019، مم��ا ي��ؤدي إلى تراج��ع النمو الكلي 
في إجمالي الناتج المحل��ي إلى 2.9 %. لكن 
يُتوق��ع أن يواص��ل إجمال��ي النات��ج المحلي 
غير الزراعي أداءه مدفوعاً بازدياد ديناميكية 
قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، مع 
مواصلة األول استفادته من االستثمار األجنبي 

الكبير في صناعات السيارات.

الجزائر
أم��ا الجارة الجزائر، فم��ن المتوقع أن يظل 
النمو فيها أعلى من 2 % في المتوسط حتى 
نهاي��ة العقد الحالي، وه��و معدل ثبت أنه ال 
يكفي لتوفير ف��رص عمل للعدد الضخم من 
الشباب العاطلين عن العمل. وسوف يتحسن 
العجز المزدوج في عامي 2019 و2020، 
وذل��ك إذا تم تنفي��ذ اإلصالحات االقتصادية 
في بيئة األعمال.المتوقع��ة، كإلغاء الدعم وإجراء تحس��ينات 
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الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل بجمع كل 
النفايات تقريباً، ويجري اس��تعادة أكثر من ثلث النفايات في البلدان مرتفعة 

الدخل من خالل إعادة التدوير والتحويل إلى سماد.

وعلى النقيض، تجمع البلدان منخفضة الدخل حوال��ى 48 % من النفايات 
في المدن، لكنه��ا ال تجمع س��وى 26 % في المناطق الريفي��ة، ويتم إعادة 
تدوير 4 % فقط. وإجماالً، يجري إعادة تدوير 13.5 % من نفايات العالم 

و5.5 % يتحول إلى سماد عضوي.

واس��تناداً إلى حجم النفاي��ات المتولدة، وتكوينه��ا، وكيفية إدارتها، تش��ير 
التقدي��رات إل��ى أن 1.6 مليار طن من مكاف��ئ ثاني أكس��يد الكربون قد تم 
توليدها من معالجة النفاي��ات والتخلص منها في عام 2016 - وهو ما يمثل 

حوالى 5 % من إجمالي االنبعاثات في العالم.

وتؤكد األبحاث وجود مبررات اقتصادية لالس��تثمار في اإلدارة المس��تدامة 
للنفايات. فالنفايات التي ال يجري جمعها وتلك التي يُساء التخلص منها، لها 
من تكلفة وضع وتشغيل أنظمة بسيطة ومالئمة إلدارة النفايات.تأثيرات صحية وبيئية سلبية كبيرة. وتكلفة معالجة هذه التأثيرات أعلى كثيراً 

نفايات العالم تزداد بأضعاف وآثارها كارثية

توزع المناطق
على الرغم م��ن أن البل��دان مرتفعة الدخ��ل تمثل 16 % 
من س��كان العالم، فإنها مجتمعة تولّد أكثر من ثلث نفايات 
العالم )34 %(. أما منطقة ش��رق آس��يا والمحيط الهادئ، 
فمس��ؤولة عن توليد ما يقرب من الرب��ع )23 %( من كل 

النفايات.

وبحلول ع��ام 2050، من المتوقع أن يزي��د توليد النفايات 
في إفريقي��ا جنوب الصح��راء أكث��ر من ثالث��ة أضعاف 
المس��تويات الحالية، في حين أن جنوب آسيا سيزيد تدفق 
النفايات لديها أكث��ر من الضعف، وم��ن المتوقع أيضاً أن 
تضاعف منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا عملية 

توليد النفايات.

المشكلة األخطر
وي��رى التقرير الص��ادر بعن��وان “يا له من إه��دار 2.0: 
نظ��رة عل��ى إدارة النفايات الصلب��ة في العال��م حتى عام 
2050”، أن البالستيك يمثل مشكلة ضخمة بشكل خاص، 

فإذا لم يتم جمع المواد البالس��تيكية وإدارتها بش��كل 
صحيح، فإنها س��تلوث وتؤثر على الممرات المائية 

والنظم البيئية لمئات، إن لم يكن آالف السنين.

وتش��ير التقديرات في هذا الصدد، إل��ى أنه في عام 
2016، أنت��ج العال��م 242 مليون طن م��ن النفايات 
البالس��تيكية، ما يعادل حوال��ى 24 تريليون زجاجة 
بالس��تيكية س��عة 500 ملل ووزنه��ا 10 غرامات. 
ويمكن أن يمأل حجم المياه به��ذه الزجاجات 2400 
ملع��ب أوليمب��ي، أو 4.8 ماليي��ن برك��ة س��باحة 
أولمبي��ة، أو 40  مليار ح��وض اس��تحمام. ويعادل 
وزنها أيضاً وزن 3.4 ماليين حوت أزرق كبير، أو 

مجموع 1378 مبنى إمبايرستيت.

اإلدارة السليمة للنفايات
ويؤكد التقري��ر أن إدارة النفايات الصلب��ة أمر بالغ 
األهمي��ة للم��دن والمجتمع��ات المس��تدامة الصحية 
والش��املة، إال أن��ه غالب��اً م��ا يت��م تجاهله��ا. وتقوم 

حذر البنك الدولي في تقرير له من الزيادة المضطردة التي تشهدها النفايات نتيجة توسع المدن وتزايد عدد 
السكان، إذ يتوقع أن يقفز توليد النفايات السنوية على مستوى العالم من ملياري طن عام 2016 إلى 3.4 

مليارات حتى العام 2050، أي بزيادة تقدر بنسبة 70 %.
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وتعدادات تقدم بيانات عن س��نوات الدراس��ة، درجات االختبار في 
اللغة والرياضيات والعلوم، والمستويات الصحية المتعلقة باإلنتاجية 

االقتصادية.

ومن أهم االستنتاجات:
• من ضمن الدول التي تتربع عل��ى القمة في قائمة مكونة من 195 
دولة، كان مس��توى رأس المال البش��ري المتوقع في فنلندا في عام 
2016 هو 28 س��نة، تليها على الفور أيس��لندا والدنمارك وهولندا 

)لكل منها 27 سنة( وتايوان )26 سنة(
• احتل��ت النيجر وجنوب السودان وتشاد مرتبة أدنی مستوى في 
2016، حيث كان مستوى رأس المال البشري المتوقع 2 سنة، تليها 

بورکينا فاسو ومالي )کل منهما 3 سنوات(
• في عام 2016، تج��اوزت 44 دولة أكثر م��ن 20 عاماً من رأس 
المال البشري المتوقع، في حين كان لدى 68 دولة أقل من 10 سنوات

• تصنيفات البلدان العشرة األكثر اكتظاظاً بالسكان في عام 2016: 
الصي��ن )المرتب��ة 44(، الهن��د )158(، الواليات المتح��دة )27(، 
إندونيس��يا )131(، البرازي��ل )71(، باكس��تان )164(، نيجيري��ا 

)171(، بنغالدش )161(، روسيا )49( والمكسيك )104(.
ويالحظ وج��ود اختالفات في رأس المال البش��ري المتوقع حس��ب 
الجنس في جميع البلدان، حيث كان معدل السنوات المتوقعة لألفراد 
التي تراوحت أعمارهم  بين 20 و64 سنة أعلى بين اإلناث مقارنة 
أعلى بين اإلناث مقارنة بالذكور، باستثناء البلدان مرتفعة الدخل.بالذكور. وباإلضاف��ة إلى ذلك ، تميل الحالة الصحي��ة إلى أن تكون 

تباطؤ النمو مرتبط بعدم االستثمار في التعليم والصحة

تحسين رأس المال البشري
وفقاً لمدير معهد القياس��ات الصحية والتقييم ف��ي جامعة واشنطن، 
كريس��توفر موراي، “تُظهر النتائج العالقة بي��ن االستثمارات في 
قطاعي التعلي��م والصحة وتحس��ين رأس الم��ال البش��ري والناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي، والت��ي يتجاهله��ا صانع��و الس��ياسات عل��ى 
مس��ؤوليتهم الخاصة، ونظ��راً ألن االقتصاد العالمي يعتمد بش��كل 
متزايد على التكنولوجيا الرقمية ، ابت��داء من الزراعة إلى التصنيع 
والخدمات ، فإن رأس المال البش��ري الذي ينمو بش��كل متزايد يعد 

عنصر مهم لتحفيز االقتصاد المحلي  والوطني”.

ترتيب الدول
تضع الدراسة فنلندا في القمة بينما أظهرت تركيا الزيادة الهائلة في 
رأس المال البش��ري بين عام��ي 1990 و2016، ف��ي الوقت الذي 
تش��هد فيه الدول اآلسيوية مثل الصين وتايالن��د وسنغافورة وفيتنام 
تحس��ناً ملحوظ، أما داخل أميركا الالتينية، تب��رز البرازيل بتحقيق 
تحس��ن في رأس المال البش��ري. وحقق��ت جميع هذه البل��دان نمواً 
اقتصادياً أسرع خالل هذه الفترة من البلدان ذات المستوى األقل في 

تحسين رأس المال البشري.
باإلضافة إل��ى ذلك، شه��دت جنوب الصح��راء الكبرى ف��ي غينيا 
االستوائية  أكبر زيادة في رأس المال البشري بين بلدان أفريقيا. فيما 
كان التحسن في رأس المال البش��ري في الشرق األوسط  المتضمن 
الس��عودية والكويت من ضمن أسرع التحس��ينات الت��ي طرأت في 
العالم على مدى رب��ع القرن الماض��ي. واحتلت الوالي��ات المتحدة 
المرتبة السادسة من حيث رأس المال البشري في عام 1990 ولكنها 
انخفضت إلى المرتبة 27، ويعزى ذلك جزئياً إلى التقدم ذو المستوى 

المتدني في التحصيل العلمي، الذي انخفض من 13 إلى 12 سنة.

سنوات الدراسة
ووج��د الباحث��ون أن ال��دول ذات التحس��ن األكبر ف��ي رأس المال 
البشري تميل أيضاً إلى تحقيق نمو أسرع في الناتج المحلي اإلجمالي 
للفرد. حيث سجلت البلدان التي حققت أعلى نسبة من التحسينات في 
رأس المال البشري بين عامي 1990 و 2016 معدل نمو سنوي في 
الناتج المحلي اإلجمالي 1.1 % أعلى من البلدان التي احتلت الربع 

األدنى من حيث التحسينات في رأس المال البشري.
وتس��تند الحس��ابات إلى تحليل منهجي ل�2522 دراسة استقصائية 

وفقاً ألول دراسة علمية حول ترتيب مستويات الدول بناًء على  رأس المال البشري، تتعرض األمم التي ال تستثمر 
في قطاعي الصحة والتعليم لخطر ركود االقتصاد وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. وتركز 
الدراسة على عدد السنوات اإلنتاجية المتوقع من الفرد في كل بلد أن يعمل فيها بين سن 20 إلى 64، مع األخذ 

بعين االعتبار سنوات الدراسة، والتعلم في المدرسة، والصحة الوظيفية.

كريستوفر موراي
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للبلدان، ما سيقود النمو واالزدهار المستقبليين”.

المراحل العمرية الخطيرة
توفي 2.5 مليون طفل حديث الوالدة في الش��هر األول من حياتهم في عام 2017. 
وتزيد احتمالي��ة وفاة الطفل في منطق��ة إفريقيا جنوب الصح��راء وفي جنوب آسيا 

بتسعة أضعاف مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل.
وتتواصل أوجه التفاوت ه��ذه حتى داخل البلدان، إذ تزي��د معدالت وفيات األطفال 
دون سن الخامس��ة في المناطق الريفية، بم��ا معدله 50 % عنها بي��ن األطفال في 

المناطق الحضرية.
إضافة إلى ذل��ك، تزيد معدالت وفيات األطفال دون سن الخامس��ة م��ن المولودين 
ألمهات غير حاصالت على تعليم كاٍف بمق��دار الضعفين عنها لألطفال المولودين 

ألمهات حاصالت على تعليم ثانوي أو تعليم عاٍل.
وعلى رغم ه��ذه التحدي��ات، فإن ع��دد األطف��ال الذين يموت��ون سنوياً ف��ي العالم 
يتناقص، فقد شهد عدد وفيات األطفال دون سن الخامسة انخفاضاً كبيراً من 12.6 
مليون طفل في عام 1990 إلى 5.4 ماليين في عام 2017. كما تراجع عدد وفيات 
الفترة نفسها.األطفال من عمر 5 إل��ى 14 سنة من 1.7 ملي��ون طفل إلى أقل م��ن مليون خالل 

الموت يغّيب طفاًل كل خمس ثوان

حذر مدير قس��م البيانات والبحث والسياسات في 
اليونيس��ف، لورنس تش��اندي، من أنه  إذا لم تُنفَّذ 
إج��راءات عاجلة، سيتوفى 56 ملي��ون طفل دون 
سن الخامسة حتى عام 2030، نصفهم من حديثي 
ال��والدة. مضيف��اً أنه تم تحقي��ق تقدم كبي��ر إلنقاذ 
أرواح األطفال من��ذ عام 1990، ولك��ن ال يزال 
الماليين يتوفون نتيجة النتمائه��م لفئات معينة أو 

مكان والدتهم.

ً المناطق األكثر تأثرا
وتظهر الدراسة، أن نص��ف وفيات األطفال دون 
سن الخامس��ة التي حدثت في العام 2017، كانت 
في منطقة إفريقي��ا جنوب الصح��راء، كما حدث 
30 % من ه��ذه الوفيات في منطق��ة جنوب آسيا. 
وقد توفى طفل واحد م��ن كل 13 طفالً في منطقة 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قبل بلوغهم سن 

الخامسة.
أما في البل��دان المرتفعة الدخل، فك��ان العدد أقل 

بكثير )طفل واحد من كل 185 طفالً(.
وتحدث معظم وفيات األطفال دون سن الخامس��ة 
نتيجة ألسب��اب يمكن منعه��ا أو عالجها، من قبيل 
المضاعفات أثناء ال��والدة، وااللته��اب الرئوي، 

واإلسهال، والمالريا.
في المقابل، باتت اإلصابات بي��ن األطفال ما بين 
5 و14 سنة سبباً أكثر شيوعاً للوفيات، خصوصاً 
بسبب الغرق وحوادث الطرق. وثمة فروقات بين 
األقاليم في وفيات األطفال من هذه الفئة العمرية، 
إذ يزيد خطر الوف��اة لألطفال من منطق��ة إفريقيا 

جنوب الصحراء ب�15 ضعفاً عنه في أوروبا.
وقال مدير الصحة والتغذية والسكان في مجموعة 
البنك الدولي، تيموثي إيفان��ز: “إن وفاة أكثر من 
ستة ماليين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة 
هو ثم��ن باهظ لي��س بوسعن��ا تحمل��ه، وإن إنهاء 
الوفيات الت��ي يمكن منعه��ا واالستثمار في صحة 
الشباب هما أساس مهم لبناء رأس المال اإلنساني 

خالل عام 2017، توفي ما ُيقدر بـ6.3 ماليين طفل دون سن الخامسة عشرة، أو طفل واحد كل خمس ثواٍن. 
الحياة،  من  األولى  الخمس  السنوات  في  منها)،  ماليين   5.4) الوفيات  هذه  من  العظمى  الغالبية  وتحُدث 
اليونيسف،  عن  الصادرة  الوفيات  لتقديرات  وفقًا  الوالدة،  حديثي  األطفال  بين  يحدث  العدد  هذا  ونصف 

ومنظمة الصحة العالمية، وشعبة السكان باألمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي.

تيموثي إيفانز
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إصدارات نسائية أنيقة من “كوروم”
دار  كشــــــــفــت 
ت  عــا لســـــــــا ا
“كــوروم” النقاب 
إصداراتهــا  عــن 
النســائية الجديــدة 
ذات الــطـــــــراز 
والمعاصر  الثري 
للمــرأة األنيقــــة، 

وتجمع ساعات إليغانزا الفريدة بين جمال التصميم والجودة العالية، 
التي تعكس إبداع فريق العمل الفني في دار الساعات ليُهدي المرأة 

تحفة فنية على الطريقة اإليطالية.

إصدارات “سانت أونوريه” النسائية
أعلنــت دار الســــــاعــات 
أونوريــه”، عن  “ســـانت 
اختيار كيرا تشابلن لتصبح 
إلصدارات  الجديــد  الوجه 
الدار النســـــائيـة األنيقــة، 
ومنــذ تعاونهمــا فــي عام 
2017 فــي رالي الغزالن، 
تعـــززت العالقـــات بيــن 
“ســانت أونوريــه” وكيرا 
أصبحت  التي  تشــــابـلـن، 

ســفيرة العالمة الجديدة لسـاعات الدار النسـائية األنيقة.

ساعة رويال أوك
مفاجــأةٌ تســتحضرها الشــراكة 
بيــن “أوديمار بيغــه” ومصمّمة 
المجوهرات اإليطاليــة كارولينا 
بوتشي، تتجسد في نسخة محدودة 
مــن الســاعة الشــهيرة “رويال 
أوك” المصنوعــة مــن الذهــب 

األصفر، وبقطٍر 37 ملم.
يشــار إلى انــه على مينــاء هذه 
الســاعة، يظهر التزييــن الُمميّز 
لوجه ســاعة رويال أوك باللون 

الفضّي الالمع.

إصدار “روجيه” الجديد
تبلــغ العالمة التــي تجرؤ 
علــى التميّــز، مســتويات 
التحــّوالت  مــن  جديــدة 
اإلبداعية في عام 2018، 
الفـــارس  دخــــول  مـــع 
العنيــف فئــةَ الســــاعات 
فائقة األداء، حيث صنعت 
“أكسكاليبور كواتور” من 
األســود،  باللون  الكربون 
وذات تبايــن ُمطلــق بيــن 

نظام حركة “ثقيل الوزن”، وهي ساعة في غاية الحداثة.

أقوى الساعات في الغوص
أطلقـت “بولســــون”، 
ســاعة “بيـرل دايفر”، 
أقــــوى  مـــن  وهـــي 
الســاعات في الغوص 
وأخف وزناً في العالم.

الساعة، مع  تم تصميم 
وضع مهمة بسيطة في 
االعتبار، إنشـاء ساعة 
غــوص خفيفــة الوزن 
عادل.  بسـعـر  ورفيعة 

وتتميز الســاعة بأنها مقاومة للماء حتى عمق 100 متر.

DiaMaster Ceramos Automatic
 DiaMaster ســاعة  تُعَــد 
مــن Rado المصنوعة من 
ســيراميك Ceramos بلون 
الذهب الزهري، هي أنســب 
هديــة يــدوم أثرهــا الطيب. 
وتتميز هذه الساعة برشاقتها 
ونعومتها والعديد من السمات 
الجماليــة التــي تشــتهر بها 
ســاعات Rado، فهي تتألق 
بمظهر جذاب وبسيط لتضفي 

إحساساً بالرقي والفخامة.
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إصدار “فالينغ رجيوليتر أوبن جير”
قامت دار الســاعات السويسرية 
إطار  فــي  “كرونوســــويـــس” 
االحتفـــال بالذكرى الخامســـــة 
والثالثين لتأسيس العالمة، والعيد 
الثالثيـــن لطــراز “رغيوليتــر” 
الرئيسي، بإطالق نسخة “فالينغ 

رجيوليتر أوبن جير” الخاصة.
ظهر الطــراز ألول مرة في عام 
 ،Régulateur 1998 باســـــم
ومنــذ ذلــك الحين ارتبط االســم 

بالعالمة.

Rado ساعة ملفتة لألنظار من
شــركة  تركــز  المــرة،  هــذه 
صناعة الســاعات السويسرية 
مجموعــــة  عـلـــى   ،Rado
 True Thinline ســـاعات
مــع  متعاونـــة  العصـريــــة، 
المصممــة البريطانيــة، بيثان 
جراي، الحاصلــة على العديد 
مــن الجوائز، والتي تســـتخدم 
المــواد الفاخـــرة والعناصــر 
الرائعة في أرفع ساعة تقدّمها 

هذه العالمة التجارية.

“إبرهارد آند كو” ... أسطورة الوقت
آنــد كو”،  أطلقــت “إبرهــارد 
ليجنــد”  “نوفــوالري  ســاعة 
قــدي،  بإلهــام  األوتوماتيكيــة 
حيث تتميز بميناء أســود جديد 
مــع مقيــاس مركــزي لولبــي 
بالكيلو متر  الــدوران  لســرعة 
في الساعة، وحزام جلد سويدي 
يمنــح الســاعة مظهــراً قديمــاً 
مميـزاً للغايــة. وهــي متوفــرة 
في حجميــن، 39.5 مللم، و43 

مللم.

“بوفيه كلوك تاور”
“بوفيــه”  ســاعة  حصلــت 
التذكاريــة، المثبتــة في برج 
آســتريوم في ســيوول، على 
جائــزة “ايه ديزايــن”، حيث 
مزدوجتــا  ســاعتان  ُرّكبــت 
الوجــه علــى ســوار بشــكل 

شريط موبيوس.
ويتيح هذا النصب، الذي يبلغ 
ارتفاعــه 5 أمتــار، إمكانيــة 
معرفــة الوقت مــن أي موقع 

في الردهة.

“أوريس” ُترحب بعودة روبرت كوبيكا
أطلقــــت دار 
الســـــاعـات 
السـويســرية 
“أوريــــس” 
ر  ا صـــــــد إ
خاص وبكمية 
محـدودة، فـي 
إطار ترحيبها 

بعــودة روبرت كوبيكا إلى ســباقات “الفورموال وان”، حيث يعود 
بعد إصابة خطيرة ليصبح سائق ويليامز االحتياطي والتطويري.

يذكر أن هذا اإلصدار سيتوفر في 250 قطعة فقط. 

Kalparisma Nova Galaxy
فــي عــام 2008 أطلقت 
دار الساعات السويسرية 
  Parmigiani Fleurier
الســــاعـات  مجمـوعــة 
Kalparisma ، الـتــي 
تعــد أول إصداراتها من 
الســــاعـات الميكانيكيــة 

المخصصة للسيدات.
وتحتفل الدار بالذكرى الســنوية العاشــرة لتلك التشكيلة االستثنائية 
عبر إطــالق الســاعة Kalparisma Nova Galaxy، الســاعة 

األكثر أنوثة وجاذبية.
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غراهام تتألق بإصدار الوقت الثمين
أطلقت دار الســاعات غراهام 
إصدار جديد لمحبي الساعات 

الفريدة.
تعد ساعة “كرونوفايتر غراند 
فينتــاج” المطــورة، إضافــة 
ثمينــة لعالــم الوقت. ويجســد 
فاعليــة التفكيــر الكافي عندما 
يتطابــق مــع التنفيــذ الفعلــي 
بطريقة أنيقة، في علبة قطرها 
47 ملم، وتحتــوي على زناد 

تشغيل أيقوني.

“سيتزن” تحتفي بمرور 100 عام
تحتفي “ســـيـتـزن”، الســاعات اليابانية 
هــذا العــام، بمــرور 100 عــــام علــى 
التاريخيــة  المناســبة  وبهــذه  تأسيســها، 
طرحت الشــركة عدد من الســاعات في 

إصدار محدود.
المـوديــالت الجديـــدة تتنـــوع ما بـيــن: 
 Satellite Wave GPS Super
 Titanium ،Eco-Drive Bluetooth
 ،Promaster Eco-Drive Flyback
 Chronograph ،Eco-Drive Radio

.CITIZEN - Lو - Controlled

ساعة مانيرو بيرفيريال
صنعــت “كارل أف بوشــرر” 
تحفةً فنيّةً خالدةً تمثّلت في ساعة 
“مانيرو بيرفيريال”، التي تتفّرد 
التي تعكــس األناقة  بتفاصيلهــا 

والفخامة.
ومــع هذه الســاعة، يكون انضّم 
إصــداٌر جديــدٌ إلــى مجموعــة 
الســاعات المصدّقــة مــن قبــل 
الرســمي  السويســري  المعهــد 
الختبــار كرونومتــر الســاعات 

.)COSC(

إصدار سكافوغراف 100 الفاخر
قامت دار الساعات السويسرية 
“إبرهارد آند كو” بتقديم نسخة 
ســكافوغراف  لســاعة  ُمطورة 

100 النسائية األنيقة.
ســكافوغراف  ســاعة  وتعمــل 
100 بآلية حركة أوتوماتيك في 
علبة قطرها 38 مللم بتشــطيب 
ســاتاني المــع، وتحافــظ على 
بعض سمات التشكيلة التاريخية 
ممزوجة  الغــوص  إلصدارات 

بعناصر أكثر أنوثة.

... وكلوني في مصنع أوميغادانيال كرايغ وجه “أوميغا” الجديد
أطلقـت “أوميغا” 
أحــــدث حملــــة 
إعالنية لســاعتها 
دايفر  سـيماســتر 
300M، حيــث 
يبــــرز دانـيـــال 
بكامـــل  كرايـــغ 
أنـاقـتـــه ولكــــن 

مبلالً، بعد أن قام بالسباحة ليبرز قدرة الساعة على التكيّف.
وتمزج الحملة بين التألق باللباس الرســمي واالستمتاع، ما يعكس 

.300M جوهر ساعة سيماستر دايفر

زار النجــم جــورج كلوني، 
ســــفير أوميغـــا، مصنــــع 
العالمــة الجديــد فــي مدينة 
وتعّرف  السويســرية،  بينــه 
على أحدث تقنيــات صناعة 

الساعة.
افتتح المصنــع الجديد أبوابه 
في عــام 2017، وكانت هذه 
الزيارة األولى للنجم الذي أتى 
يتعرف على كيفيــة صناعة 

أوميغا لساعاتها الشهيرة.
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“كارل أف بوشرر” الجديد
صانـــع  احتفــــى 
الســاعات الفاخرة 
كارل أف بوشـرر 
كونغ،  هونــغ  في 
باللحظات المميزة 
مــع افتتــاح محله 
الجديــد في منطقة 
باي”  “كــوزواي 
بالحياة،  النابضــة 

وتبعه حفل عشاء في فندق غراند حياة. وحضر هذه الفعالية الراقية، 
كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

مقهى “كرتوني” في كوريا الجنوبية
بمجــرد دخولــك إلى هــذا المقهى، 
ســتظن للوهلة األولى أنك في عالم 
المسلســالت الكرتونية، إذ ستستعيد 
ذكريــات طفولتــك وستعيشــها هذه 
المــرة علــى أرض الواقع في مدينة 
سيؤول، في كوريا الجنوبية. ويُعرف 
المقهى باسم YND239-20، وهو 
مســتمد من عنوان موقعــه. ويتميز 

بأنه يخدع الزّوار بصرياً، ولكن بطريقة ذكية. وقد تعتقد في البداية 
أنه ُصنع من لوحات كرتونية، ولكن لن تصدق حقيقة تصاميمه إال 

عندما تجلس على أحد كراسيه لتناول مشروبك المفضل.

جديد “ون آند أونلي” في افريقيا
بداية  افتتــح 
تشــــــريــن 
/ ل و أل ا

بـــــر  كـتـو أ
 ،2 0 1 8
منتجـع “ون 
آنـــد أونلــي 

نيونغوي هاوس” جنوب غرب رواندا، وهو أّول مشــروع تدّشــنه 
العالمــة في محمية طبيعية، بعد افتتاح “ون آند أونلي وولغان فالي 
اإلمارات” في استراليا. وستستمر خطة التوّسع حتى عام 2019 مع 

افتتاح منتجع “ون آند أونلي غوريالز نيست” شمال رواندا.

كلمات حّب للعالم
أطلقــت مجموعة كونســتانس 
مبادرة  والمنتجعــات  للفنــادق 
“بوســت بوكــس” التــي تقدّم 
يمضــون  عندمــا  للضيــوف 
ســعيدة،  اســتثنائية  لحظــات 
طريقةً بسيطةً إنّما تحمل معاني 
عميقــة للتواصل والمشــاركة 
مــع أحبّائهم ومع األشــخاص 
األعّزاء علــى قلوبهم، وإحياء 
تقليد “إرسال البطاقات البريدية 

أثناء تمضية العطالت”.

متجر إلكتروني جديد لـ“كاسيو”
“كاسـيـو”  افتتحـت 
متجرهـا اإللكتروني 
التفاعلي على موقــع 
التســوق اإللكتروني 
في كل من السعودية 
واإلمارات “ســوق.

كوم” التابع لشــركة 
“أمــازون”، حيــث 

بات بإمكان العمالء من خالل هذا المتجر، شراء مختلف موديالت 
ســاعات “جي-شــوك” )G-SHOCK( المقاومــة للصدمــات، 

باإلضافة إلى األنواع األخرى من ساعات كاسيو.

بوتيك جديد في موناكو

قامــت “روجيه دوبوي” بافتتاح متجرهــا الجديد في إمارة موناكو 
لتقدم أحدث إصداراتها بالتعاون مع شــركة المبورغيني وبيريللي 
والتي تجســد المفهوم الحقيقي لألناقة والرفاهية. وستقترب روجيه 
دوبوي من شــريكها بيريلّي الذي يقوم كل عام بتحويل المدينة إلى 

نهاية أسبوع أسطورية ُمفعمة باألدرينالين.
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نجمَتا ميشالن لمطعم تانغ كورت
حــاز مطعم “تانــغ كورت”، 
فــي فنــدق شــنغهاي، علــى 
نجمتيــن مــن دليل ميشــالن 
للعــام 2019 لمطاعــم مدينة 

شنغهاي.
ويُعتبر هذا التكريم، استكماالً 
طبيعياً لســلســــلـة إنجـازات 
مطعم تانغ كورت، حيث نال 
العديــد من الجوائــز العالمية 
فــي مجــال الطهي علــى مّر 

األعوام.

أنطونيو سينيوريني في بيروت
افتتح الفنان اإليطالي أنطونيو 
فــي  معرضــه  ســينيوريني 
لبنــان بعنــوان “المحاربون” 
فــي غاليــري مارك هاشــم، 
الذي يتضّمــن واحدة من أهم 
مجموعاتــه والتــي كانــت قد 
ُعرضــت هــذا الصيــف في 
 Fondaco المســاحة الفنيــة

Marcello في البندقية.
وتتألف المجموعة من 7 قطع 

فردية مشغولة بسبائك البرونز على ركيزة رخامية إيرانية.

تجارب فاخرة لنزالء فيال موراكا

كشــفت فنادق ومنتجعات كونراد التابعة لمحفظة مجموعة هيلتون 
عن 4 تجارب حصرية وخاصة لنزالء موراكا، حيث ستأخذ موراكا 
والتــي تعني )المرجــان( في اللغة المحليــة، ضيوفها في رحلة من 

العمر في واحدة من أروع البيئات الطبيعية في عالم تحت الماء.

رويال كاريبيان تبحر في موسم األعياد

ستســتضيف رويــال كاريبيــان بيــن ربــوع البحار أكبــر وأروع 
االحتفــاالت في موســم األعياد، حيث ســيقوم ســانتا برفقة األقزام 
الدؤوبين بزيارة الضيوف ليرســموا البســمة علــى وجوه الجميع. 
وســتزخر سفن رويال كاريبيان بفرحة العيد بين األمواج، إذ ستقدّم 

مجموعة متنّوعة من العروض واألنشطة.

“مصنع اليخوت األفضل للعام”
بعــد حصدهــا لخمس 
جوائز كبرى، اختتمت 
 - أزيموت  مجمـوعـة 
بينيتــي مشــــاركتهــا 
فــي مهرجــــان كـان 
لليخــوت، بحصولهــا 
علــى اللقـــب األهـــم 
في احتفاليــة الجوائـز 
العالميــــة لليخــــوت 

بإعالن المجموعة “مصنع اليخوت األفضل للعام”، الذي تم اإلعالن 
عنه في نهاية توزيع جوائز هذا المهرجان االحتفالي الفرنسي.

الطعام على أيباد في سان فرانسيسكو
اســتعان مطعم في مدينة ســان 
بأجهزة  األميركية،  فرانسيسكو 
طــاوالت  محــل  لتحــل  أيبــاد 
توصيل األطعمة للزبائن، وذلك 
لتقديــم إحــدى الوجبــات التــي 
يشتهر بها. وتحمل الوجبة التي 

 ،A Dog in Search of Gold يتم تقديمها على أجهزة أيباد، اسم
التي يقوم بتحضيرها الشــيف ريتشي ناكانو، ويجري تقديمها على 
جهــاز أيباد، مع تشــغيل بعض الفيديوهات. وخــالل تناول الوجبة 
يكون بإمكان المستخدم مشاهدة الفيديوهات على الـ“أيباد”، إضافة 

إلى إمكانية اختيار فيديو حسب اختياره بكل سهولة.
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مقارنةً بالنصف فقط في عام 2016.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه ال يزال هناك مجال للتحس��ين، ال 
سيما في ما يتعلق بحظر رفوف السجائر ذاتية الخدمة، وآالت البيع الذاتية.

التحدي األبرز
ويش��ير تقرير المنظمة، إلى أن تنفيذ تدابير مكافحة التبغ قد تحس��ن بشكل 
مستمر منذ دخول االتفاق حيّز التنفيذ في عام 2005. ومع ذلك، فإن التقدم 
نحو تنفيذ مختلف المواد ال يزال غير متس��او، مع معدالت منخفضة تصل 
إل��ى 13 % في بعض البلدان، ونس��بة عالية تصل إل��ى 88 % في بلدان 

أخرى.

ولتوضي��ح حجم التحدي الذي يواجه ال��دول األطراف في اتفاقية “منظمة 
الصحة العالمية اإلطارية بش��أن مكافحة التبغ”، أشار المدير العام لمكتب 
األمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، إلى حقيقة أن هناك 1.1 مليار مدخن 
اليوم، 80 % منهم يعيش��ون في البلدان منخفضة ومتوس��طة الدخل، الفتاً 
إل��ى أن الع��بء الذي يخلقه هذا التحدي هائل من حي��ث التكاليف الصحية 
الناجم��ة عن األمراض المرتبط��ة بالتبغ، قبل الدع��وة إلى ضرورة ربط 

تدابير مكافحة التبغ باستراتيجيات التنمية المستدامة.

وأك��د مولر، أن التدخين مش��كلة إنمائي��ة ألنه يصيب أكث��ر الفئات ضعفاً 
ما يغذي حلقة مفرغة من الفقر وعدم المساواة.وتوتراً، ويعيش��ون في أنظمة صحية هي أصالً تعاني ضغطاً كبيراً، وهو 

الدول تحرز تقدمًا في تدابير مكافحة التبغ

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تقدماً كبيراً تم تحقيقه في ما يتعلق بمكافحة استهالك التبغ وإنقاذ األرواح، 
ال سيما مع اتخاذ الدول إجراءات ضابطة لبيع التبغ أو تداوله. ولكنها شددت في الوقت ذاته، على أن هناك 

حاجة لبذل مزيد من الجهود لتحدي محاوالت الشركات “تجاوز” األنظمة الدولية.

زيادة الوعي
وخالل اجتماع دولي بش��أن مكافحة التبغ في جنيف، أفاد 
تقرير صادر ع��ن المنظمة، بأن ما يقرب من ثلثي الدول 
األط��راف في اتفاقية “منظمة الصح��ة العالمية اإلطارية 
بش��أن مكافحة التبغ” قد وضعت استراتيجيات لمنع تدخل 

صناعة التبغ في سياسات مكافحته.

وكنتيج��ة للمعاه��دة، زادت الدول الضرائ��ب المفروضة 
على التبغ، ووضعت مساحات خالية من الدخان، وألزمت 
المصنعي��ن أن يظه��روا تحذي��رات صحي��ة بياني��ة على 
منتجاتهم، وكذلك اس��تخدام عبوات بسيطة غير جذابة من 

الناحية التسويقية.

وأش��اد مدير منظم��ة الصحة العالمية، تي��دروس أدهانوم 
غبريس��وس، باتفاقية مكافحة التبغ ووصفها بأنها “واحدة 
من أعظ��م إنجازات الصح��ة العامة في الس��نوات ال�20 
الماضي��ة”، مضيف��اً أن ع��دداً من الدول، م��ن بينها كينيا 
وأوغندا، أقرت قوانين ش��املة لمكافحة التبغ في السنوات 
األخي��رة، في حي��ن زادت الغابون وغامبي��ا من ضرائب 

التبغ.

التشخيص والعالج
ووفق��اً لتقرير التق��دم العالمي لع��ام 2018، الصادر عن 
منظم��ة الصحة العالمية، فإن 85 % من الدول األطراف 
ف��ي االتفاقية قد حظرت بيع منتجات التبغ للقّصر، وقامت 
ع��دد من البلدان بزيادة الحد األدنى لس��ن ش��راء منتجات 

التبغ.

وذك��ر التقرير، أن التحذي��رات الصحية على علب التبغ، 
تل��زم 90 % تقريب��اً من الدول األط��راف و14 بلداً على 
األق��ل “بتنفي��ذ أو التخطي��ط لتنفي��ذ” التغلي��ف العادي أو 

القياسي. 

وباإلضافة إلى ذلك، يشير التقرير، إلى أن إدراج خدمات 
التش��خيص والعالج الخاصة بالتبغ ف��ي البرامج الوطنية 
لمكافحة التبغ في أكثر من ثلثي األطراف يمثل تقدماً كبيراً 

تيدروس أدهانوم غبريسوس
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بعثة الستكشاف أعمق أعماق العالم

للمرة األولى، س��يكون بوسع البش��ر زيارة أعمق نقطة في قاع كل 
من المحيطات الخمسة مستخدمين غواصة تتسع لشخصين صممت 
بحيث تكون قادرة على مقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من 9 
كيلومترات تحت سطح الماء، وهي مصنوعة من التيتانيوم وغيره 

من المواد ذات القدرات الخاصة.
وقالت شركة ترايتون سابمارينز المصنعة للغواصة، إنها الغواصة 
الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11 
ألف متر. وس��تقوم قناة ديسكفري آند س��اينس التلفزيونية بتصوير 
المهمة بأكملها من أجل مش��روع يعرف باس��م “الكوكب العميق” 

سيتم بثه في 2019.

زيت خام من نفايات البالستيك !

طورت شركة OMV النمساوية للطاقة طريقة الستخالص الزيت 
الخام من نفايات البالس��تيك. ويتم من خالل ه��ذه الطريقة، تحويل 
المعلبات البالستيكية المس��تعملة والرقائق البالستيكية المستخرجة 
من المواد البالستيكية السميكة، مثل متعدد اإليثلين والبوليبروبلين، 
من خالل الحرارة المرتفعة وتأثير الضغط إلى زيت خام صناعي.

واستخدمت الشركة هذه الطريقة في معمل التكرير الخاص بها في 
مدين��ة شفيش��ات بالقرب من فيينا. وقالت الش��ركة، إنه من الممكن  
استخراج قرابة 100 ليتر في الساعة من 100 كيلوغرام من نفايات 

المعلبات البالستيكية من خالل هذه الطريقة.

نتائج واعدة لعالج السكري من “بنتا”
ت�وّص���ل 
باحث���ون 
ني��ون  لبنا
إلى نتائ�ج 
“واع�دة” 
لدراس�ات 
وتج�ارب 
أج�روه��ا 

عل��ى حيوانات بهدف القضاء على مرض الس��ّكري، ويس��تعدّون 
إلطالق مرحلة التجارب السريرية على البشر الذين يعانون مرض 
الس��ّكري من النمط األّول، أو ما يعرف بالسكري الذي يعتمد على 

اإلنسولين الخارجي.
وترّك��ز األبحاث التي تجريها ش��ركة “بنت��ا” اللبنانية للصناعات 
الدوائية  Benta Pharma Industries   BPI على تقليص كّمية 
اإلنس��ولين الخارجيّة المطلوبة، وعلى تجنّ��ب حاجة المريض إلى 
األدوية المثبطة للمناعة. وأش��ارت “بنتا” إلى أن هذه التجارب هي 
األول��ى من نوعها ف��ي لبنان والمنطقة العربية، وتت��ّم بالتعاون مع 

شركة Encapsulife في الواليات المتحدة.

مركبة تتيح البقاء على القمر أسبوعين

كشفت “لوكهيد مارتن” األميركية عن خطة طموحة لتطوير طائرة 
هبوط عمالقة على سطح القمر، والتي يمكن أن تسمح لرواد الفضاء 
بالتجول على سطح القمر لمدة أسبوعين. ويمكن للمركبة التي يبلغ 
طوله��ا 14 متراً، أن تحمل ما يصل إلى 4 رواد فضاء إلى س��طح 
القم��ر، حيث يمكنهم البقاء لمدة تصل إل��ى 14 يوماً قبل أن تنفجر 
محركاتها في مدارها إلى القمر. وستكون هذه المركبة ضعف طول 
الوحدة القمرية التي اس��تخدمت في رحالت “أبولو” إلى القمر منذ 
نص��ف قرن تقريب��اً، والتي حملت اثنين م��ن رواد الفضاء لفترات 
قصيرة ال تزيد عن بضعة أيام، كما تعتمد على تكنولوجيات وأنظمة 

مثبتة من المركبة الفضائية “أوريون” التابعة ل�“ناسا”.
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كثيراً من الش��ركات ال تجد أبداً ما قد يُثير الش��كوك بشأن المخاطر 
المحتملة المرتبطة بهذه األدوات، وأضاف: “الحظنا مثالً في اآلونة 
األخيرة ش��ّن هجمات على شركة س��يارات، أحد أجهزة الحاسوب 
فيها كان مثبتاً عليه إحدى أدوات اإلدارة عن بعد، وقد أدى ذلك إلى 
محاوالت منتظم��ة لتثبيت برمجيات تخريبي��ة مختلفة على الجهاز 
على مدار أشهر عدة، بمعدل محاولتين على األقل كل أسبوع، لكن 

حلولنا األمنية استطاعت منعها”.
وأّكد كروغلوف، أن ذلك “ال يعني  أن على الش��ركات إزالة جميع 
برمجيات RAT من شبكاتها، فهذه التطبيقات نافعة وتفيد في توفير 
الوقت والمال، لكن ينبغي توخي الحذر عند وجودها على الشبكات، 
ال سيما في شبكات نظم الرقابة الصناعية، التي غالباً ما تكون جزءاً 

من مرافق البنية التحتية الحيوية”.

توصيات الخبراء
التدقي��ق ف��ي اس��تخدامات أدوات اإلدارة ع��ن بع��د في الش��بكات 
الصناعية، إزالة جميع األدوات التي ال تلزم في العمليات الصناعية، 
التأكد م��ن األدوات التي تأتي مع برمجيات نظ��م الرقابة الصناعية 
وتعطيلها ش��ريطة أالّ تكون الزمة في العمليات الصناعية، إضافةً 
إلى رصد كل جلس��ة إدارة عن بع��د مطلوبة في العملية وتس��جيل 
عند الطلب ولفترات زمنية محدودة.أحداثها، مع تعطيل إمكانية الوصول التلقائي عن بعد، وتمكينه فقط 

تهديدات غير متوقعة لـ“أدوات اإلدارة عن ُبعد”

متاحة للجميع ولكن ...
تعتبر أدوات اإلدارة عن بعد، المعروف��ة اختصاراً ب�RAT، أدوات 
برمجية مش��روعة تس��مح ألطراف خارجية بالوص��ول إلى جهاز 
حاس��وب عن بُعد. وغالباً م��ا يتم اس��تخدامها بطريق��ة قانونية من 
الموظفين في الش��ركات الصناعي��ة لتوفير الم��وارد، ولكن يمكن 
اس��تخدامها أيضاً من قِبل جهات تخريبية للوصول بشكل خفي إلى 

أجهزة الحاسوب المستهدفة.
ووفقاً لتقرير نشره فريق االس��تجابة لحاالت الطوارئ اإللكترونية 
في نظم الرقابة الصناعية ICS CERT لدى كاسبرسكي الب، فإن 
أدوات اإلدارة عن بعد منتشرة انتشاراً واسعاً في جميع القطاعات، 
فهذه األدوات مثبتة على نحو ثلث أجهزة الحاسوب في نظم الرقابة 

الصناعية.
كذلك فإن أداة من كل خمس من أدوات التحكم عن بُعد، تأتي مرفقة 
ببرمجية خاص��ة للتعامل مع نظام الرقابة، م��ا يجعلها أقل وضوحاً 

لمسؤولي النظام، وبالتالي، أكثر جاذبية للجهات التخريبية.

سيطرة فعلية
يس��تغّل المخربون برمجيات RAT في الوصول غير المصرح به 
إلى الشبكات، وإصابة الشبكة ببرمجيات خبيثة للتجسس والتخريب 
وسرقة المال من خالل عمليات لطلب الفدية أو عن طريق الوصول 

إلى األصول المالية عبر الشبكات التي تعرضت للهجوم.
ويتمثل أخطر تهديد مرتبط بسوء اس��تغالل أدوات اإلدارة عن بُعد 
في قدرتها على كس��ب امتيازات تحّكم مرتفعة في النظام المهاَجم، 
ما يعني س��يطرة فعلية غير مح��دودة على منش��أة صناعية، األمر 
الذي يمك��ن أن يؤدي إلى خس��ائر مالية ومادية جس��يمة. وكثيراً ما 
يتم اكتس��اب هذه القدرات من خالل شّن هجوم بقوة غاشمة يتضمن 
محاوالت لتخمين كلمة المرور من خالل تجرب��ة جميع التركيبات 
الممكنة للحروف حتى يتم العثور على الكلمة الصحيحة. كما يمكن 

للمهاجمين العثور على ثغرات في تلك األدوات نفسها واستغاللها.

هجمات متتالية
واعتب��ر الباح��ث األمن��ي بفري��ق االس��تجابة لح��االت الطوارئ 
اإللكتروني��ة ف��ي نظ��م الرقاب��ة الصناعي��ة ICS CERT ل��دى 
كاسبرسكي الب، كيريل كروغلوف، أن عدد نظم الرقابة الصناعية 
المش��تملة على أدوات اإلدارة عن بعد “مثير للقلق”، ال س��يما وأن 

للشبكات  غير مباشر  القانونية، تهديداً خطراً  الناحية  ُتعّد سليمة من  التي  بعد،  اإلدارة عن  أدوات  تشكل 
الصناعية، إذ يتم تثبيتها على 31.6 % من أجهزة الحاسوب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية. وغالباً ما تظّل دون 
مالحظة إلى أن يكتشف فريق األمن التقني التابع للشركة أن مجرمين إلكترونيين يستخدمون واحدة من تلك 

األدوات لتثبيت برمجيات طلب الفدية أو برمجيات تعدين للعمالت الرقمية، أو حتى لسرقة معلومات أو أموال.
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استقالة مؤسسي “إنستغرام” ...
وكال����ة  ذك������رت 
عن  نقالً  بلومب��رغ، 
مؤسسي  أن  مصادر 
موق��ع “إنس���تغرام” 
كيف���ن س���يس��تروم 
ومايك كرايغر، قررا 

االس��تقالة من ش��ركة فايس��بوك التي تمتلك الموقع مع تزايد تدخل 
الرئيس التنفيذي لفايس��بوك مارك زوكربيرغ في عمل موقع تبادل 
الصور الش��هير.وقالت المصادر: إن سيس��تروم وكرايغر، أصيبا 
باإلحباط نتيج��ة تدخالت زوكربيرغ اليومي��ة، حيث أصبح يعتمد 
بصورة متزايدة على “إنستغرام” في التخطيط لمستقبل “فايسبوك”.

“تاتش” تختبر تقنية الجيل الخامس
أج�������رت 
ش������رك��ة 
االتص�االت 
الخل��وي�����ة 
ت����ش”  “تا
أول تجرب��ة 
تجارية حيّة 

لتقنية الجيل الخامس في لبنان، مستخدمة المعدات التجارية الخاصة 
بهذه التقنية من ش��ركة Huawei، وذلك في حفل أقيم في الس��راي 
الكبير، وتخلله عروض حيّة لعدد من تطبيقات الجيل الخامس عبر 

.C-band�استخدام تردد ال

حاضنة لتكنولوجيا المعلومات في االردن
وق�����ع وزي��������ر 
ت  ال تص��������ا ال ا
وتكن�ول�وج�ي�������ا 
المعلومات األردني 
مثن��ى غرايبة، مع 
ش����ركة مجلس���نا 
المجتمعية  للتنمي��ة 

ممثل��ة بمديرها العام عصام النتش��ة، مذكرة تفاه��م، لتفعيل محطة 
معرفة األزرق، من خالل مبادرة “األزرق حي” إلعادة تصميمها 
بش��كل جماعي، وتحويلها إلى حاضنة للمشاريع الريادية في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمشاريع المحلية.

إغالق “غوغل بالس”
هبطت أس��هم “ألفابت”، 
2.6 % بع��د أن كش��فت 
س��تريت  وول  صحيف��ة 
جورن��ال ع��ن مص��ادر 
لم تس��مها إخف��اء غوغل 
مئات  بيان��ات  انكش��اف 

آالف من المشتركين بخدمتها خوفاً على سمعتها ومن تدقيق الجهات 
التنظيمية. وقالت الش��ركة األم لغوغل، إن ما يصل إلى 500 ألف 
حس��اب على غوغل ب��الس ربما تعرضت لخلل م��ن المحتمل أنه 
كش��ف بياناتها لمطورين خارجيين، وإن الش��ركة س��تغلق ش��بكة 

التواصل االجتماعي للمشتركين.

تعاون بين “أوراكل” و“لينكد إن”
أعلنت كل من “أوراكل” و“لينكد 
إن”، ع���ن تعاونهم���ا ب�ه���دف 
مس��اعدة متخصص��ي الم��وارد 
البشرية على تلبية الطلب المتغير 

في مجال المواهب. إذ س��تؤدي سلسلة من عمليات التكامل الجديدة 
بين سحابة “أوراكل” إلدارة الموارد البشرية وإصدارة المؤسسات 
م��ن نظام “تاليو” ونظم “لينك��د إن”، إلى تقديم أدوات جديدة لفرق 
الموارد البشرية الستقطاب أصحاب الكفاءات العالية واالحتفاظ بهم 
في الشركات من خالل تنمية مهاراتهم وتحسين تجربتهم في مرحلة 
الترش��ح للوظائف وتطوير ممارسات االنتقال بين المناصب داخل 

الشركات وزيادة فرص التطوير الوظيفي المتوفرة أمامهم.

اختبار تقنية 5G في قطر
 ،Ooredoo قام�����ت
خالل فعالية أقيمت في 
باختبار  قط��ر  اللؤلؤة 
ق��درات وس����رع��ات 
ش����بكتها 5G ع�ن���د 
عدد  مع  اس����تخدامها 
م�ن التطبيقات المع��دة 

لالستخدام في المدن الذكية. وكان من أبرزها “أول تاكسي طائر في 
العالم”، الذي يعمل آلياً عبر ش��بكة 5G، ويستطيع توصيل الركاب 
بأمان متجنباً االزدحام المروري. وقامت الشركة بإعداد تجربة واقع 

افتراضي عرضت بتقنية 8K في أحد القوارب.
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منصة للرسائل الفورية من “تروكولر”
تطبي��ق  ط��رح 
 ” ل��ر كو و تر “
منصة رس���ائل 
فوري��ة خاص�ة 
True-  تس��م�ى

 ،caller Chat
والتي تعت�ب�����ر 
منافس����اً قوي���اً 

ل�“واتس��اب”.
وأوض�ح������ت 
أن��ه  الش��ركة، 

بهدف جعل التواصل أكثر أماناً ومنع نشر األخبار المزيفة، ستسمح 
المنصة الجديدة للمس��تخدمين بالتبليغ ع��ن الروابط، وضمان عدم 

تداول األخبار المزيفة من دون تحديد المستخدمين.
وس��تعمل Truecaller Chat مثل iMessage، التابع ل�“أبل”، إذ 
س��يتم التعامل مع الرس��ائل التي يتم إرسالها بين مستخدمي التطبيق 
مجاناً، بينما سيتم إرسال الرسائل المرسلة إلى المستخدمين من غير 

المستخدمين عبر الرسائل القصيرة SMS، والتي يدعمها التطبيق.

تعاون لتسريع التحّول الرقمي

أعلنت “زين الكويت”، عقد ش��راكة اس��تراتيجية مع “سامسونغ” 
و“البابطي��ن” للحل��ول المتكامل��ة، وذل��ك لتطوير حل��ول وتقنيات 
إنترنت األشياء بما يساهم بتسريع عملية التحول الرقمي في البالد، 
باإلضافة إلى تنمي��ة وتطوير عدة قطاعات ذكية مثل التعليم الذكي 
والصحة الذكية إلى جانب تطوير حلول أمنية وتقنيات اتصال ذكية.

وبناًء عليها، س��تقدم “سامسونغ” الدعم ل�“زين الكويت”، من أجل 
دفع عجلة االبتكار في مجال تقنيات إنترنت األش��ياء لتوفير فرص 

أعمال جديدة للعمالء والشركات على حد سواء.

“مدرسة” تسجل 603 آالف مشاهدة

ش��هدت منصة “مدرس��ة” التعليمية اإللكترونية، إقباالً متزايداً من 
الطلبة والمستخدمين منذ أن أطلقها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، مس��جلةً أكثر من 603 آالف مش��اهدة أجراها 110 ألف 

زائر ومستخدم خالل 48 ساعة من اإلطالق.
وتض��م المنص��ة 5 آالف درس تعليمي بالفيديو تش��مل مواد العلوم 
والرياضي��ات والفيزي��اء والكيمي��اء واألحي��اء وتغط��ي المراحل 
المدرس��ية من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتهدف 
إل��ى تطوير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية، بحيث يتم إتاحته 

مجاناً ألكثر من 50 مليون طالب عربي بأي مكان في العالم.

اتفاقية بين ستوريتل أرابيا وجملون
“س����توريت�ل  وقع��ت 
أرابيا”، الذراع الجديدة 
للمنص��ة األوروبي����ة 
الصوتي�����ة  للك�ت����ب 
“س��توريتل”، اتفاقي��ة 
ش��راكة مع “جملون” 
أكبر متج��ر إلكتروني 
للكت��ب ف��ي الش����رق 
األوسط، يتم من خاللها 
الوص��ول إلى خدمات 
المدفوع��ة  االش��تراك 

مسبقاً من المنصة.
ولفت مدير “س��توريتل أرابي��ا” عمار مرداوي، إل��ى أن االتفاقية 
الجدي��دة ستس��هم في تحقيق أعلى مس��تويات التوزي��ع وبناء قاعدة 

واسعة من العمالء.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي ل�”جملون” عالء السالل: سنعمل على 
مساعدة “ستوريتل” للتوسع اإلقليمي والدخول في أسواق المنطقة، 
مع مواصلتنا تزويد عمالئنا بوسائل إضافية لالستفادة من المحتوى.
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الدول األكثر إدمانًا على “فايسبوك”

يمتل��ك موق��ع التواصل االجتماعي “فايس��بوك” أكثر من ملياري  
مس��تخدم نشط ش��هرياً حول العالم، لكن هناك مجموعة من الدول 
التي يستخدم مواطنوها “فايسبوك” أكثر من غيرها، نظراً للكثافة 

السكانية وعدد المستفيدين من اإلنترنت بها.
وتصدرت الهند قائمة الدول األكثر استخداماً لموقع فايسبوك ب�241 
مليون مس��تخدم نش��ط ش��هرياً، وحلت الواليات المتحدة األميركية 
ثانية ب�240 مليون مس��تخدم، ثم البرازيل ب�139 مليون مس��تخدم، 
وإندونيس��يا 126 مليون مس��تخدم، والمكسيك 85 مليون مستخدم، 

والفليبين 69 مليون مستخدم، وفيتنام 64 مليون مستخدم.

أول منصة “بلوك تشين” في اإلمارات

أعلن��ت اإلم��ارات لالتص��االت المتكامل��ة “دو”، ع��ن تعاونه��ا 
م��ع ConsenSys لحلول تقنية بلوك تش��ين وتصمي��م التطبيقات 
الالمركزية، بهدف تطوير أول منصة بلوك تشين كخدمة في دولة 
اإلم��ارات. وتس��عى “دو” من خالل تطوير ه��ذه المنصة إلى دعم 
اس��تراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية 2021 التي أطلقها حاكم 
دبي الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، والتي تهدف إلى االس��تفادة 
من تكنولوجيا بلوك تش��ين. كما سيساهم تنفيذ المنصة الجديدة على 
منصة “بلوك تش��ين إثيريوم” مفتوحة المصدر بتوفير مزايا عديدة 

مثل السماح بالدخول واالطالع إلى جانب المراقبة والتدقيق.

Muddy Water تطال أهدافًا حكومية
اك�ت�ش�����ف 
لدى  باحثون 
“كاسبرسكي 
 ، ” ب ال
يراقب������ون 
نش����������اط 
ع�ص�اب�����ة 
اإلن�ت�رن���ت 

التخريبي��ة Muddy Water، المختص��ة بالتهدي��دات اإللكترونية 
المتقدمة، عملية مكثفة تنفذها العصابة على جهات حكومية وخاصة 
في األردن وتركيا وأذربيجان وباكس��تان وأفغانس��تان، إلى جانب 

أهدافها المعتادة.
وت��وّزع هذه العصاب��ة في هجماتها المس��تمرة برمجيات تخريبية 
عبر حملة شخصية للتصيد الموّجه إلى جهات حكومية وعسكرية، 

وشركات اتصاالت ومؤسسات تعليمية.
 ،MS Office 97-2003 وتحمل رسائل البريد اإللكتروني ملف
ويتم تنشيط اإلصابة بمجرد تمكين المستخدم وحدات الماكرو التي 

يتضمنها الملف.

صناديق أميركية تقترح عزل زوكربيرغ

اقترح��ت 4 صناديق أميركية عامة تملك أس��هما في “فايس��بوك”، 
ع��زل مارك زوكربيرغ م��ن منصبه كرئيس لمجل��س اإلدارة في 

أعقاب عدة فضائح كبيرة.
وتقود ش��ركة “تريليوم أس��يت مناجمنت” االقت��راح الجديد، الذي 
يتضمن عزل زوكربيرغ من منصبه كرئيس مجلس اإلدارة وإبقائه 
بمنص��ب رئيس تنفي��ذي. وقال أحد كبار ن��واب رئيس “تريليوم”، 
يون��اس كرون: دخلنا مرحل��ة جديدة من نمو “فايس��بوك”، ونحن 
نواج��ه حقيق��ة أن الط��رق التي تؤثر به��ا “فايس��بوك” تكنولوجياً 
عل��ى المجتمع فاقت قدرتنا على الفه��م، وحان الوقت لوضع حدود 

لصالحيات زوكربيرغ وإجراء بعض التغييرات الهيكلية.
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من جهة أخرى، أكد 37 % من المش��اركين 
أنهم سيستخدمون تقنيات الذكاء االصطناعي 
إذا س��اعدتهم في الوصول إل��ى المعلومات 
بسهولة أكبر، مثل اتجاهات السفر وتفاصيل 
وس��ائل النق��ل، إضاف��ة إلى الوص��ول إلى 

تفاصيل عمليات شرائهم للسلع اليومية.
التعامل مع المشاعر البشرية

م��ن جهته، لفت مدير األبحاث لدى غارتنر، 
أنتون��ي مولي��ن، إلى أن المس��تهلكين يبدون 
اس��تعداداً إلنش��اء عالقة جديدة م��ع تقنيات 
ال��ذكاء االصطناعي، لك��ن لديهم تفضيالت 

استخدام الذكاء االصطناعي لتوفير المال والوقت
لخدمة  أكثر  لدخول مجاالت  يزال يجد طريقه  وال  الراهن،  الوقت  االصطناعي في  الذكاء  تتعدد استخدامات 
البشرية، إال أن مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “غارتنر” وجدت في دراسة لها، أن المستهلكين يتجهون 

الستخدام الذكاء االصطناعي ألسباب تؤدي إلى منفعتهم بشكل أكبر.

وفي هذا الصدد، قال��ت مديرة األبحاث لدى 
غارتنر، ستيفاني باغداساريان: يعتبر الذكاء 
االصطناع��ي من بي��ن التقنيات الت��ي يُفكر 
المس��تهلكون في استخدامها بهدف الحصول 
على مزايا ملموس��ة وأكثر جدي��ة، بدالً من 
االقتصار على التواصل االجتماعي وإظهار 
جوان��ب م��ن ش��خصيتهم وتمضي��ة الوقت 
بالتسلية، وهي األسباب الثالثة الشائعة التي 
تدفع بالمس��تخدمين القتناء تقنيات شخصية 

أخرى.
أسباب ذات منفعة

تظهر الدراس��ة، أن 58 % من المش��اركين 
كشفوا عن رغبتهم باس��تخدام تقنيات الذكاء 
االصطناع��ي، إذا كان ذلك سيس��اعدهم في 
توفي��ر المزيد من الوقت من خالل تنفيذ هذه 
التقني��ات لبعض المهام ب��دالً عنهم، في حين 
أكد 53 % أنهم سيس��تخدمون تقنيات الذكاء 
االصطناعي، إذا س��اعدتهم هذه التقنيات في 
توفير المال. وعن ذلك، تقول باغداساريان: 
يمكنن��ا التفكير بتقنيات ال��ذكاء االصطناعي 
عل��ى أنها ق��ادرة على الوص��ول إلى أفضل 
صفقة خالل عملية ش��راء معينة، أو العثور 
عل��ى أقصر طري��ق للوصول إل��ى الوجهة 
المطلوبة، وبذلك يمكن لهذه التقنيات تخفيض 

مصاريف الوقود ورسوم بوابات العبور.

واضحة حول كيفية تنفيذ هذه العالقة.
وأش��ارت الدراس��ة في هذا الص��دد، إلى أن 
أكث��ر م��ن 70 % م��ن المش��اركين يبدون 
ارتياحاً تجاه قيام تقنيات الذكاء االصطناعي 
بتحليل عالماتهم الحيوي��ة، إضافة إلى قدرة 
هذه التقنيات على التعرف على نبرة الصوت 
أو مالمح الوجه بهدف تبادل العمليات بشكل 

آمن.
أما بالنسبة إلى قدرة تقنيات الذكاء الصناعي 
على التعامل مع مش��اعر المس��تخدمين من 
خ��الل األصوات أو تعابير الوج��ه، فقد أفاد 
52 % من المش��اركين بأنهم ال يرغبون في 
أن تقوم تقنيات ال��ذكاء االصطناعي بتحليل 
تعابي��ر وجوهه��م للتعرف على مش��اعرهم 
وفهمه��ا. كما أظهر 63 % عدم رغبتهم بأن 
تستمع لهم تقنيات الذكاء االصطناعي بشكل 

دائم للتعرف عليهم بصورة أفضل.
الخصوصية تشكل مصدر قلق

تزداد نس��بة الش��ك عند المس��تهلكين في ما 
يتعل��ق بخصوصية بياناتهم ومعلوماتهم عند 
اس��تخدام تقنيات ال��ذكاء االصطناعي، وهم 
يش��عرون بالقل��ق أيض��اً حيال ما ق��د تعنيه 

القدرات الكامنة وراء هذه التقنيات.
وأكد أنتوني مولين ،أن 65 % من المشاركين 
ال��ذكاء  ف��ي الدراس��ة ذك��روا أن تقني��ات 
االصطناع��ي س��وف تدم��ر خصوصيته��م 
بدالً م��ن تحصينه��ا. مضيفاً أنه م��ع انتقال 
عمليات التواصل مع األنظمة من البشر إلى 
اآلالت بس��رعة أكبر، ب��ات واجباً على قادة 
تقنيات المعلومات تخصيص أس��اليب جديدة 
م��ن ال��ذكاء االصطناعي تتي��ح التفاعل مع 
العمالء وفقاً لطبيعة اهتماماتهم وشخصياتهم 
االعتبارية، لتلبية وجهات النظر والتفضيالت 
المختلفة. كما يجب عليهم احترام خصوصية 
المستخدم، إضافة إلى استخدام أدوات الذكاء 
والشفافية بشكل أكبر.االصطناع��ي لدع��م أه��داف الخصوصي��ة 

ستيفاني باغداساريان
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جهاز ذكي جديد من “فايسبوك”

Moxi ... روبوت مخصص للمستشفيات

طرحت “فايس��بوك” جهازاً ذكياً لتسهيل المحادثة عبر الفيديو لكن 
س��قطات الش��ركة فيما يتعلق بالخصوصية وثمن الجهاز ووظائفه 
المحدودة قد تحول دون تفوقه على منافس��ين كبار في الس��وق مثل 
أمازون وألفابت. وقال مسؤولون تنفيذيون في “فايسبوك” لرويترز: 
إن الجهاز الجديد أطلق عليه اس��م “بورتال” ويصدر في نس��ختين 
إحداهما بس��عر 199 دوالراً واألخرى بسعر 349 دوالراً، ويمتاز 
بأنه مزود بكاميرا ذات عدس��ة واس��عة تبقي المس��تخدم في بؤرتها 

حتى إذا تحرك في أرجاء غرفة.

كشفت Diligent Robotics عن روبوت يعمل في فرق الرعاية 
الصحي��ة المهنية في المستش��فيات من خالل القي��ام ببعض المهام 
اللوجس��تية، بحيث يكون لدى الموظفين المزيد من الوقت للتركيز 

على رعاية المرضى.
 Moxi وأوضحت الشركة أن إنشاء الروبوت الذي أطلقت عليه اسم
هدفه المس��اعدة ف��ي دعم الموظفين في المستش��فيات الذين تتطلب 
أعمالهم السرعة، حيث أن الموظفين المهتمين بالمرضى يواجهون 
 ،Moxi كميات هائلة من المسؤوليات اللوجيستية اليدوية، لذا فإن يد

ستقوم بهذه المهام، بشكل مستقل من دون مساعدة.

كاميرا Z6 وZ7 من “نيكون”
كشفت نيكون عن 
مجموع��ة جدي��دة 
الكامي��رات  م��ن 
كاملة   zطراز من 
اإلط��ار م��ن دون 
مرآة، وهي Z6 و

.Z7
وتعمل Z7 بطراز FX عالية الدقة تبلغ 45.7 ميغا بيكس��ل، وتبلغ 
بؤرة التركيز بالكامي��را 493 وتغطي 90 % من الصورة، ويمنح 
محرك معالجة الص��ور EXPEED 6 صوراً أكثر وضوحاً، مع 

إمكانية التصوير المستمر حتى 9 إطارات في الثانية.

معالج لأللعاب من “إنتل”
كش��فت “إنتل” 
ع����ن الج�ي���ل 
التاس�����ع م���ن 
معالج إنتل كور 
آي 9900-9ك، 
أفض��ل معال��ج 
لتش�غيل األلعاب 

في العالم. وتأتي هذه الخطوة في س��ياق طرح الش��ركة لسلسلة من 
معالجات أجهزة الحاس��وب المكتبية التي تتيح لمنصات الحواسيب 
تقديم أداء مذهل ومزايا متقدمة تلبي احتياجات العمالء لقوة الحوسبة 
العالية بدءاً من تشغيل األلعاب إلى إنشاء المحتوى اإلبداعي الرقمي.

HMD الذكي من ”Nokia 7.1“ 
كش��فت HMD، الش��ركة المّطورة ألجهزة 
هوات��ف نوكيا، عن Nokia 7.1، أول هاتف 
 PureDisplay ذكي يستخدم تقنية الشاش��ة
المتفوقة، التي س��تأخذ تجربة مشاهدة مقاطع 
الفيدي��و إلى مس��توى وضوح فائ��ق وألوان 

محّسنة في المحتوى.
ويتميز الجهاز الجديد باستخدام ميزة عرض 
التصوي��ر  تج��ارب  ع��ن  فض��الً   ،HDR
المتقدمة تعززها الكاميرا الخلفية المزدوجة، 
 ،2PD ع��ن طوري��ن  الكش��ف  وخاصي��ة 

.ZEISS وبصريات
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المتطلبات الحكومية والتشريعية تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها.
وتنظر المطارات وش��ركات الطي��ران حالياً في إمكانية اس��تخدام 
التقني��ات الجديدة إلدارة عمليات تحديد هوية المس��افرين. وتش��ّكل 
تقنيات “بلوك تش��ين” إحدى األمثلة على ذل��ك، حيث يعتقد 40 % 
من شركات الطيران و36 % من المطارات بأن الفائدة األهم والتي 
يمكن لهذه التقني��ات أن توفرها تتمثل في تس��هيل اإلج��راءات من 
خالل تقليل الحاجة إلى إجراء عمليات تحقق من الهوية متعددة على 

سبيل المثال.
الذكاء االصطناعي

وتوظف شركات الخطوط الجوية اس��تثمارات كبيرة في التقنيات 
الجدي��دة، التي تع��ود عليه��ا بالكثي��ر م��ن المنافع االس��تراتيجية 
والتش��غيلية. وقد توف��ر تقنيات ال��ذكاء االصطناع��ي منافع كثيرة 
بالنس��بة للعمليات التش��غيلية الخاصة بش��ركات الطي��ران، حيث 
تخط��ط 84 % من تل��ك الش��ركات إلط��الق برامج رئيس��ية أو 
برامج بحث وتطوير في مجال تقنيات الذكاء االصطناعي بحلول 
عام 2021، ما يمث��ل ارتفاعاً في هذه النس��بة بالمقارن��ة مع العام 
الماضي، التي بلغت 52 %. وتستثمر المطارات أيضاً في تقنيات 
الذكاء االصطناع��ي، حيث تخط��ط 61 % منها إلط��الق برامج 
رئيس��ية أو برامج بحث وتطوير حول هذه التقنيات خالل األعوام 

الثالثة القادمة مقابل 34 % فقط في عام 2017.
ويختلف استثمار شركات الطيران عن المطارات في تقنيات الذكاء 
الصناعي، إذ تنظر ش��ركات الطيران في إمكانية اس��تخدام تقنيات 
الذكاء االصطناعي في التطبيقات المتعلقة بال��وكالء االفتراضيين 
والدردش��ة اآللية، بحلول الع��ام 2021. بينما تس��تخدم 79 % من 
االستباقية لتحسين مستويات الكفاءة التشغيلية.المطارات حالياً، أو تخطط الس��تخدام، تلك التقنيات في التحليالت 

ازدياد االستثمار بالحلول البيومترية في مطارات العالم

استثمار أساسي
وأكدت الرئيس التنفيذي لدى “سيتا” باربرا داليبارد، على أن توفير 
تجربة س��فر آمنة ومريحة بات من االحتياجات األساس��ية بالنسبة 
لقطاع النقل الج��وي، “ونحن نش��هد تركيز المطارات وش��ركات 
الخطوط الجوية على االس��تثمار ف��ي تقنيات المقايي��س البيومترية 
بهدف توفير وسيلة آمنة تخلو من اس��تخدام الوثائق الورقية لتحديد 
هوية المس��افرين، األمر ال��ذي حقق نجاح��اً الفتاً بع��د اعتماد هذه 
األنظمة ف��ي الكثير من المطارات ح��ول العالم”. وقال��ت داليبارد: 
“تشير نتائج التقرير إلى أن عمليات الدمج يرافقها بعض التحديات، 
إلى جان��ب مجموع��ة من المتطلب��ات التش��ريعية المختلف��ة والتي 
يمكن أن تتس��بب بنش��وء مخاوف حقيقية لدى المطارات وشركات 
الطيران، ولتوفير تجارب سفر مريحة ورفيعة المستوى، فإنه يتعين 
على جميع العاملين ضمن القطاع التعاون واستخدام أحدث التقنيات 

ألتمتة وإزالة جميع اإلجراءات الرتيبة والمتعبة”.
ومن المقرر أيضاً، أن يشيع استخدام البوابات اإللكترونية المزودة 
بأنظمة المقاييس البيومترية للتحقق من وثائ��ق تحديد الهوية خالل 
األعوام الثالثة القادمة، مع توقعات بأن تتم االس��تعانة بهذه التقنيات 

في 59 % من المطارات و63 % شركات الطيران.
تعاون لتحقيق أفضل نتيجة

وأش��ار التقرير، إل��ى أن القطاع يواج��ه بعض التحدي��ات المتعلقة 
بالتطبي��ق الكام��ل ألنظم��ة المقايي��س البيومترية ف��ي تحديد هوية 
المس��افرين. فقد نّوه أكثر من ثلث ش��ركات الطي��ران إلى عدد من 
التحديات الرئيس��ية الت��ي تواجهه��ا والمتمثل��ة في دع��م المعدات 
والتقني��ات في المط��ارات، وع��دم وج��ود معايير موّحدة بالنس��بة 
لإلجراءات والتقنيات فيما يتعلق بدمج عمليات التحقق. وال يختلف 
األمر كثيراً بالنسبة للمطارات، فقد أشار 39 % منها إلى أن مواكبة 

أشارت نتائج تقرير صادر عن شركة “سيتا” بعنوان “االتجاهات المستقبلية في تكنولوجيا المعلومات لقطاع النقل 
الجوي 2018”، إلى أن 77 % من المطارات و71 % من شركات الخطوط الجوية تخطط لالستثمار في إدارة برامج رئيسية 
أو مشاريع بحث وتطوير تتناول حلول إدارة الهوية عبر المقاييس البيومترية (Biometric ID Management) خالل السنوات 

الثالث المقبلة.
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جائزة لـ“طيران اإلمارات”
فازت “طيران 
اإلم�����ارات” 
بجائزة االبتكار 
المؤسس��ي في 
الشرق األوسط 
2018، م�����ن 
مجل�ة غلوب��ال 

فاينانس، وذلك نتيجة الستمرارها في تحديث منتجات مقصوراتها 
وتوفي��ر مفاهيم معاصرة على متن طائراتها لرفع مس��توى تجربة 
العمالء وتعزيز ثقافة الخدمة المتميزة. وتس��لم الجائزة نائب رئيس 

أول طيران اإلمارات للخزينة نيرمال غوفينداداس.

“االتحاد” تطلق عالمة “ذا هاوس”
أطلق��ت “االتح�����اد 
ل�ل�ط�ي����������ران”، 
عالم���ة عصري����ة 
جدي�����دة لص���االت 
ال�ض�ي�������وف ف��ي 
“ذا  ال�م�ط�������ارات 
ه��اوس”، بالتع��اون 

مع ش��ركة “نمبر 1 الونجيز” المتخصصة بتقديم خدمات صاالت 
الضي��وف بالمطارات،  وينطلق المش��روع المبتكر من مطار لندن 
هيثرو، كما س��توفر “االتحاد” إمكانية استخدام صالة “ذا هاوس” 

مقابل رسوم لمسافري الشركة على متن الدرجة السياحية.

“إنديغو” في مطار أبوظبي الدولي
ب������������دأت 
يغ�����و”  ند “إ
الهندية تشغيل 
رحالته���ا إلى 
مطار أبوظبي 
الدول���ي م��ن 
م�ط�������اري 

“كوتشين” و“كاليكوت” الدوليين، وذلك بمعدل رحلة يومياً من كل 
مطار. وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، برايان تومبسون: 
تس��اهم هذه اإلضافة الجديدة في توسع شبكة مطار العاصمة، لتقدم 

لمسافرينا خدمات ربط جوي أفضل.

“االتحاد” تشغل بوينغ 787 دريمالينر

أعلنت االتحاد للطيران أنها تعتزم تشغيل طائرتها المتطورة طراز 
بوين��غ 9-787 لخدمة رحالتها اليومي��ة المنتظمة من أبوظبي إلى 
العاصمة الماليزية كوااللمبور اعتباراً من 20 ديسمبر/كانون األول 
2018، وإلى العاصمة البلجيكية بروكس��ل بدءاً من 3 يناير/كانون 
الثاني 2019. وتض��م طائرة االتحاد للطيران الجديدة طراز بوينغ 
787 دريمالين��ر، المرتبة بنظ��ام الدرجتين، مقص��ورات االتحاد 
للطيران من الجيل التالي لدرجة رجال األعمال والدرجة السياحية، 
والت��ي تتضم��ن 299 مقعداً تش��مل 28 “اس��توديو درج��ة رجال 

األعمال” و271 مقعداً ذكياً بالدرجة السياحية.

اتفاقية بين “اإلمارات” و“ناسا”

وقع��ت وكالة اإلمارات للفضاء، اتفاقية مع “ناس��ا”، وذلك لتحديد 
أط��ر التعاون بين الجانبين في مجال استكش��اف الفضاء ورحالت 
الفضاء المأهولة، إلى جانب تدريب رواد الفضاء اإلماراتيين من قبل 
المتخصصين والخبراء، وبحث فرص استخدام اإلمارات للمرافق 
المتقدمة على متن محطة الفضاء الدولية. وسيتعاون الطرفان على 
مش��اريع بحثية ضمن “مدينة المريخ العلمية” المقرر افتتاحها عام 

2020 من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء.
وق��ع االتفاقية، رئيس مجل��س إدارة “اإلمارات للفضاء”، أحمد بن 

عبدهللا بالهول الفالسي، ورئيس “ناسا”، جيمس بريدينستين.
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أسعار مخّفضة لـ“الطائر األخضر”
ش��ركة  ع��ام  مدي��ر  أعل��ن 
الخط��وط الجوي��ة العراقي��ة 
مي��ران فري��د، ع��ن إطالق 
األسعار الخاصة للشركة في 
موس��م “الس��فر المنخفض” 
الت��ي  القطاع��ات  لمختل��ف 
يقصدها الناقل الوطني، والتي 

تعني تخفيض أجور الحجز لبعض الدول وتوحيدها ألخرى “حسب 
الحاج��ة”. وقال: إن عدد الرحالت بلغ 743 رحلة، ش��ملت مختلف 
القطاعات التي تقصدها الخطوط الجوية العراقية “الطائر األخضر”، 

وأن عدد المسافرين بلغ 234 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين.

“أجنحة الشام” إلى شيرميتيفا وحلب
أع�ل�ن����ت 
ك�ة  ش�����ر
أج�ن�ح����ة 
م  لش������ا ا
للطي��ران، 
أن�ه���������ا 
ت  ر ق����ر
البدء بتنفيذ 
رح����الت 
ش���رة  مب�ا

من مطار دمشق الدولي إلى مطار “شيرميتيفا الدولي” في موسكو، 
عوضاً عن مطار “فنوكافا” س��ابقاً، لكي يس��تفيد مسافرو الشركة 
إلى روسيا من إمكانية متابعة رحالتهم من مطار شيرميتيفا، على 
خطوط “االيرفلوت” الروس��ية ألكثر من 100 محطة في روسيا 
وأوروبا وحول العالم، كما أن الشركة تستعد للبدء بتسيير رحالتها 
بين مطار دمش��ق الدولي ومطار حل��ب الدولي، بعد اإلعالن عن 
عودة تش��غيله قريب��اً، لتطلق بعدها رحالتها م��ن مطار حلب إلى 

الشارقة، ويرفان األرمينية، وموسكو، وعمان.

2.8 مليار دينار إيرادات مطار البصرة
أعلنت س��لطة 
ال�ط�ي������ران 
ن�������ي  ل�م�د ا
ال�ع�راق�����ي، 
ع��ن تحقي���ق 
مطار البصرة 
الدولي، إيراداً 
مالياً في الربع 

الثان��ي من ع��ام 2018، زاد عن 2.8 مليار دين��ار عراقي )2.34 
مليون دوالر(، مش��يرة إلى أن عدد الرحالت وصلت إلى 2.9 ألف 

رحلة قادمة ومغادرة، وعلى متنها أكثر من 246 ألف مسافر.

Royal Club الملكية األردنية تطلق
التنفي��ذي للخطوط  بين الرئيس 
الجوية الملكية األردنية س��تيفان 
أطلق��ت  الش��ركة  أن  بيش��لر، 
 ،Royal Club برنام��ج باس��م
الذي يض��م 430 أل��ف عضو، 
بمكاف��آت  التمت��ع  له��م  ويتي��ح 
مجزي��ة، وزي��ادة ع��دد األميال 
إل��ى 3 أضعاف، اعتم��اداً على 
أس��لوب المس��افر ف��ي ش��راء 

تذاكر السفر Purchase behavior، مع إمكانية احتفاظ المشترك 
باألميال المترصدة في حسابه من دون فقدانها على مدى 18 شهراً.

“كوبالت” تتوقف عن العمل
بعد تسيير أولى رحالتها 
الع��ام الماض��ي، أعلنت 
شركة الطيران القبرصيّة 
للرح��الت  “كوبال��ت” 
المنخفض��ة الكلفة، وقف 
عمليّاته��ا وإلغ��اء جميع 

رحالته��ا الجوية ب��دءاً من 18 - 10 - 2018. وأكدت الش��ركة أن 
مكاتبها أُغلقت، وحثّت زبائنها على الس��عي إلى اس��ترجاع أموالهم 
المدفوعة س��لفاً عبر وكالء الس��فر أو ش��ركات بطاق��ات االئتمان. 
وأوقفت “كوبالت”، أكبر ش��ركة طيران قبرصيّة منذ انهيار شركة 
سايبروس إيروايز، المملوكة للدولة، عمليّاتها بعد تقارير عن فشلها 
في التوّصل إلى اتفاق مع مستثمر أوروبي محتمل، إذ أشارت تقارير 
إلى أّن الشركة لديها 15 مليون يورو فقط في حساباتها، وهو المبلغ 

الذي تحتاجه لتغطية رواتب موّظفيها البالغ عددهم 200 شخص.
وتأت��ي أزمة الس��يولة نظراً للصعوبات التي يواجهها المس��تثمرون 
الصينيّون في تصدير أموالهم بس��بب قي��ود الحكومة الصينيّة. وتعدّ 
شركة “ايه جيه قبرص” أكبر مساهم في “كوبالت”، إذ تحوز 49 % 

من أسهمها، وهي مملوكة لشركة “افيك جوي إير” الصينية.
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A330-900 تحصل على اعتماد EASAأضخم طائرة في العالم تستعد لإلقالع

نجحت أكبر طائرة في العالم “س��تراتولونش” في تخطي واحد من 
أهم اختباراتها، بعد أن تجاوزت اختبار السير على المدرج بنجاح. 
ويعتقد أن الطائرة العمالقة قريبة من أول رحلة لها بعد أن وصلت 
إلى رقم قياس��ي بلغ 90 ميالً في الس��اعة، أثناء اختبار السير على 

المدرج في ميناء موهافي للطيران والفضاء.
وتأتي طائرة “س��تراتولونش” بجناحين أطول من ملعب كرة قدم، 
وه��ي مجه��زة بقمرتي قيادة و28 عجل��ة و6 محركات من طراز 

“بوينغ 747”.

أعلن��ت “إيرباص”، ع��ن حصول طائ��رة A330 - 900، على 
ش����ه�ادة المطابق���ة واالعتم��اد م�ن وكال���ة س�����المة الطي�ران 

.EASA األوروبية
وقام بتوقيع ش��هادة اعتماد الطائرة المزودة بمحرك رولز - رويس 
Trent 7000، مدير االعتماد في وكالة سالمة الطيران األوروبية، 
تريفور وودز، وتسلمها رئيس قسم الهندسة للطائرات التجارية في 

“إيرباص”، جون - بريس دومونت.
وم��ن المتوق��ع، أن تحصل الطائ��رة على اعتم��اد إدارة الطيران 

الفيدرال��ي FAA قريب��اً.

“لوفتهانزا” ترتقي بكفاءة إدارة مراكزها
تواص��ل مجموعة لوفتهان��زا جهودها الرامية إل��ى االرتقاء بكفاءة 
إدارة مراكزه��ا في ميونيخ وفرانكفورت وزيورخ وفيينا. وينصب 
تركيز المجموعة على تأس��يس منظوم��ة مرنة متعددة المراكز، إذ 
يأتي دمج العمليات الحاصل مؤخراً ليتيح لها قدرة متزايدة على نقل 
الحركة واألس��اطيل الجوية حيث الظ��روف األمثل للجودة والنمو 
وكف��اءة التكاليف. وتش��ير توقعات “لوفتهانزا” إلى تحقيق ش��بكة 
الخطوط الجوية في ميونيخ نمواً مرتفعاً من خانة واحدة على مدار 
2019. وع��الوة على رفع أعداد الرح��الت القادمة من ميونخ إلى 
سيؤول وسنغافورة، سيشهد صيف 2019 إطالق أول رحلة يومية 

من ميونخ إلى بانكوك.

“لوفتهانزا” تشتري 27طائرة
أعلنت مجموعة لوفتهانزا موافقة مجلس��ها االستشاري على شراء 
27 طائ��رة للرحالت قصيرة ومتوس��طة الم��دى، وتأكيد طلباتها 
لش��راء 24 طائرة “إيرباص” من ط��راز “إيه 320 نيو” وثالثة 

طائرات “إيرباص” من طراز “إيه 321 نيو”.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي المجموعة لمواكبة المستجدات 
اإليجابية على مستوى السوق واألرباح، وبالتالي ضمان امتالكها 
لألسطول الالزم على مدار األعوام المقبلة. ويصل حجم االستثمار 
اإلجمالي في هذه الطلبية إلى قرابة 3 مليارات دوالر أميركي وفقاً 

لقائمة األسعار.
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إيطاليا تعتزم شراء 15 % من “أليطاليا”
تعتزم  الحكومة 
ل�ي������ة   يط�ا إل ا
االس�����ت�ح�واذ 
ع�ل�����ى 15 % 
تقريباً من شركة 
الخطوط الجوية 
 ” ل�ي�����ا ليطا “أ
وستعيد تشغيلها 
بمس�اعدة شركة 
السكك الحديدية 

التي تس��يطر عليها الدولة، حسبما أعلن  وزير الصناعة اإليطالي، 
لويجي دي مايو، موضحاً إنه سيتم االستحواذ على الشركة المتعثرة  
من جانب كونسورتيوم يضم وزارة االقتصاد، وشركة فيروفي ديلو 
ستاتو، مشغل شبكة السكك الحديدية اإليطالية، و“شريك فني دولي 
مهم”. ويتعين على “أليطاليا” إعادة القروض الحكومية بحلول 15 

كانون األول/ديسمبر 2018.
وقال دي مايو: إن جزءاً منها سيتم دفعه في صورة أسهم، وبالتالي 

تحويل الحكومة اإليطالية إلى مساهم في الشركة.

“بوينغ” و“ساب” تفوزان بعقد أميركي
ش��ركة  ف��ازت 
بوينغ األميركية 
بع�ق���د ضخ���م  
لتصني��ع طائرة 
التدريب الجديدة 
لس��الح ال�ج���و 

األميرك��ي قد تصل قيمته إلى 9.2 مليار دوالر. وتحالفت “بوينغ” 
مع “ساب” السويدية في المنافسة على تطوير طائرة جديدة، لتتغلب 
على لوكهيد مارتن وليوناردو. ويخطط سالح الجو األميركي لشراء 
351 م��ن الطائرات التي من المنتظر أن يبدأ تس��ليمها في 2022، 

على أن يصل البرنامج إلى التشغيل الكامل في 2034.

“الكويتية” تشتري 8 طائرات “إيرباص”
الجوية  الخط��وط  وقعت 
م�ع  اتفاق�ي���ة  الكويتي���ة 
 8 لش��راء  “إيرب��اص” 
ط��راز م��ن  طائ��رات 

.A330-800
ووق��ع االتفاقي��ة رئي��س 
مجل��س اإلدارة الكويتي، 

يوس��ف عب��د الحمي��د الجاس��م، والرئي��س التنفي��ذي ل�“إيرباص” 
كريس��تيان شيرر. وبيّن الجاسم، أن طائرة A330-800 تجمع بين 
كفاءة تشغيلية ال مثيل لها وقدرات اقتصادية الفتة، إلى جانب مزايا 

الراحة في األجواء، مما يجعلها االستثمار األمثل.

A321neo تحصل على شهادتي اعتماد
 A321neo - :أعلنت “إيرباص” أن المش��غلين من طائ��رة طراز
A321LR أصبح��وا على مقربة من بدء تش��غيل رحالت “المدى 
البعيد”، وذلك بعد حصولها على اعتماد من وكالة سالمة الطيران 
األوروبي��ة EASA وإدارة الطي��ران الفيدرال��ي FAA، بم��ا في 
 A321LR ذلك عمليات المدى التش��غيلي البعيد. ويتضمن اعتماد
الموافقة على “التغيير الرئيس��ي” إلضافة ثالث��ة خزانات إضافية 
 ،A321neo ف��ي الجزء الس��فلي من هي��كل الطائ��رة في ط��راز
والتعزيزات الهيكلية لخفض وزن جسم الطائرة. باإلضافة العتماد 
خيار “مقصورة إيرباص فليكس” والتي تتضمن تعديل هيكل جسم 

الطائرة مع ترتيبات جديدة للباب وقدرة إقالع تصل إلى 97 طناً.

قطر تشتري حصة في مطار فنوكوفو
توقع الرئي��س التنفيذي للخطوط 
الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن 
تس��تكمل الشركة خالل األسابيع 
القادمة صفقة تش��تري بموجبها 
حص��ة نس��بتها 25 % في ثالث 

أكبر المطارات الروسية فنوكوفو، الواقع في جنوب غرب موسكو. 
وق��ال الباكر: “اآلن، نحن في مرحلة تقيي��م األصول، نحن بحاجة 
لدراس��ة نموذج العمل. وبعد تقييم األصول، س��يتم توقيع الوثيقة”، 
استكماالً لمذكرة تفاهم وقعتها “القطرية” مع إدارة مطار “فنوكوفو” 
الروسي في آذار/مارس الماضي، تقضي بحصول الشركة القطرية 

على نسبة 25 % من األسهم الخاصة بهذا المطار.
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اختبار النموذج األولي لـProject ONE“أفينتادور SVJ” تحطم األرقام القياسية

نجحت “المبورغيني أفينتادور SVJ” الجديدة، في احتالل موقع 
متميز في عالم الس��يارات، بعد أن حطمت الرقم القياس��ي ألسرع 
سيارة إنتاج عام على حلبة نوربورغرينغ-نوردشاليف، إذ أكملت 
الجول��ة البالغ طوله��ا 20.6 كلم خالل 6 دقائ��ق و44 ثانية و97 
ج��زًء من الثاني��ة. ويرمز حرفا SV إلى كلمة “سوبرفيلوتش��ي” 
)Superveloce( الت��ي تعني الس��رعة الخارقة، في حين يش��ير 

حرف J الى أن السيارة تتمتع بمواصفات السباق.
وتش��ّكل SVJ، تجسيداً للتصميم االس��تثنائي والتقنيات المتطّورة 
واألداء العالي، وسوف يتم إنتاج 900 سيارة فقط من هذا الطراز 

الجديد.

بذلت “مرس����يدس - AMG” جهوداً كبيرة  لتطوي��ر س���ي��ارة 
Project ONE على مدار عدة شهور، بعد عرضها للمرة األولى 

في معرض ألمانيا الدولي للسيارات )IAA( في عام 2017.
ونجح الفريق المس��ؤول عن التطوير في تجهيز سيارات الركاب 
بالتقنيات الهجينة المستخدمة في سيارات “الفورموال ون”، متبعاً 
عملية تطوير رقمية متطورة للغاية )التصميم الهندسي االفتراضي 

.)Project ONE لسيارة
واس��تغرقت عملية التطوير مئات الس��اعات م��ن االختبار، بهدف 
التغلب على التحدي الكبير المتمثل في جعل نظام القيادة عالي األداء 

وجاهزاً لعملية اإلنتاج.

بيك أب “نافارا” من “نيسان”

كش��فت “نيسان” عن س��يارتين جديدتين في معرض هانوفر، هما 
“نيسان نافارا دارك سكاي” االختبارية و“نيسان نافارا إن - غارد”. 
ويس��لط هذان الطرازان الضوء على مجموعة نيسان المتنامية من 
الس��يارات التجارية الخفيفة. وتم تطوير “نافارا دارك س��كاي” في 
المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الفضاء األوروبية، وهي مجهزة 
بنس��خة أكثر تقدماً م��ن تكنولوجيا “ب��رو بايلوت” من “نيس��ان” 
لمساعدة السائقين، حيث تبرز السيارة القدرة الكبيرة ل�“نافارا” بيك 
أب على تزويد المختبر الفلكي المتنقل بالطاقة ونقله. وتتمتع السيارة 
بقدرات جر ذكية، وتتضمن تلس��كوب PlaneWave عالي األداء 

ضمن وحدة مقطورة مخصصة.

“نيسان ليف” مزود للطاقة في ألمانيا

أصبحت “نيس��ان ليف” أول سيارة كهربائية تحصل على موافقة 
الجه��ات التنظيمي��ة باعتبارها م��زود للطاقة لش��بكة الكهرباء في 
ألمانيا. ويعتبر ما يسمى تكنولوجيا “مركبة إلى شبكة” أو “في تو 
جي”، هو اتصال بين السيارات الكهربائية والشبكة التي يمكن من 

خاللها تدفق الطاقة من الشبكة إلى السيارة والعكس.
ومن ش��أن ذل��ك، أن يمّكن مالكي الس��يارات من بي��ع الطاقة إلى 
الش��بكة، ف��ي حين يمكن للمرافق اس��تخدام الس��يارات الكهربائية 

كمزود إذا ارتفع الطلب.
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“بي.ام.دبليو” ترفع حصتها في الصين

تعت��زم ش��ركة بي.ام.دبلي��و االس��تحواذ عل��ى حص��ة أغلبية في 
ش��ريكتها الرئيس��ية في الصين مقابل 3.6 مليار ي��ورو، في أول 
خطوة من هذا النوع لش��ركة س��يارات عالمي��ة، بعدما بدأت بكين 
في تخفيف قواعد الملكية بأكبر س��وق س��يارات بالعالم. وس��ترفع 
الش��ركة األلمانية حصتها في الش��راكة مع بريليانس القابضة إلى 
75 % م��ن 50 %، على أن تغلق الصفق��ة في 2022، بالتزامن 
م��ع الرفع الكامل للقواعد التي تعرقل الملكية األجنبية للش��راكات 

في قطاع السيارات.
ومن المرجح أن تدفع تل��ك الخطوة “بي.ام.دبليو” لتحويل المزيد 

من اإلنتاج إلى الصين.

ألمانيا أكبر مصّدر سيارات للصين

تصدرت ألمانيا قائمة أكبر موردي السيارات إلى السوق الصينية 
وتفوقت على الواليات المتحدة التي احتلت المركز الثاني، حسبما 

أكد نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون
وأوض��ح الوزير الصيني، أن ذلك حدث بس��بب الحرب التجارية 

الدائرة بين بكين وواشنطن.
يذكر، أن الصين  تصدرت أس��واق الس��يارات في العالم من حيث 
عدد السيارات المباعة، حيث بيع في السوق الصينية أكثر من 24 

.Statista مليون سيارة في عام 2017، وفقاً لبيانات موقع

“فورد” تستخدم الغرافين في سياراتها“أ.ن.بوخاطر” و”مازدا” تحتفالن

احتفلت ش��ركة أ.ن.بوخاطر، بالذكرى ال�91 لتأسيسها، والذكرى 
 ،Mazda Motor Corporation ال�50 من الشراكة مع شركة
في حدث اُقيم مؤخراً في بيروت، بحضور رئيس اتحاد مستوردي 
الس��يارات في لبنان، أنطوان بوخاطر، والمدير التنفيذي لش��ركة  

مازدا، هيروشي إينوي.
يذك��ر، ان الحفل ش����هد الكش����ف، عن أحدث س��يارة من طراز 
“م��ازدا 6” 2019، من خالل عرض ثالثي األبعاد، عكس رؤية 

“مازدا” المستقبلية.

في خط�وة 
ت�ع�ت�ب�����ر 
ل����ى  و أل ا
من نوعه�ا 
ف��ي عال��م 
السيارات، 
ت�ع�ت�����زم 
كة  ش������ر
ف��������ورد 
اس���تخدام 

م��ادة الغرافي��ن )Graphene( تحت غطاء محّركات س��ياراتها. 
ويعتب��ر بع��ض المهندس��ين أن الغرافين هي “الم��ادة المعجزة”، 
بحي��ث انها أقوى ب�200 مرة م��ن الفوالذ. كما أنّها تعزل الصوت 

بكفاءة كبيرة، وهي رفيعة للغاية وفائقة المرونة.
 XGو Eagle Industries وتمّكن��ت “ف��ورد”، بالتع��اون م��ع
Sciences، من اكتشاف طريقة الستخدام كميات ضئيلة من هذه 
المادة  في أغطية س��كك ضخ الوقود، وأغطية المضّخات وأغطية 

المحّرك األماميّة من أجل تعزيز منافعها إلى أقصى حدّ.

95



جديد سيارات

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2018

“تويوتا” تسحب 2,4 مليون سيارة

“أوساكا” سفيرة لـ“نيسان”

تعتزم ش��ركة 
تويوتا س��حب 
 2,4 من  أكثر 
مليون س��يارة 
هجينة بس��بب 
عيب يمكن أن 

يتس��بب بحوادث تصادم. وعملية الس��حب تطال عدة طرازات من 
الس��يارتين الهجينتين بريوس واوريس، التي تم إنتاجها بين 2008 
و2014 مع أكثر من مليون سيارة في اليابان. وتشمل عملية السحب 
830 ألف سيارة في أميركا الشمالية، 290 ألف سيارة في أوروبا، 

3 آالف سيارة في الصين والبقية في أنحاء أخرى من العالم.

أع��ل��ن��������ت 
“نيس��ان” عن 
اختي��ار العب�ة 
التن��س اليابانية 
نعومي أوساكا،  
ك��أح��������دث 
شخصية تنضم 

إلى قائمة س��فراء العالمة، وذلك بعد فوزها ببطولة “غراند سالم” 
للتنس للمرة األولى في تاريخها، والذي تّوج بفوزها بلقب أول يابانية 
تحصل على بطولة “غراند س��الم” فردي للسيدات، وجاء اإلعالن 

عن اختيار أوساكا في المقر الرئيسي للشركة في مدينة يوكوهاما.

ماسك يستقيل من رئاسة “تسال”
اتفقت “تسال” وإيلون 
ماسك، على أن يدفع 
كل منهما 20 مليون 
الجهات  إل��ى  دوالر 
التنظيمية المالية، وأن 
يتنحى الملياردير عن 
رئاس��ة مجلس إدارة 

الش��ركة، على أن يظل رئيس��اً تنفيذياً، وذلك في إطار تسوية إلنهاء 
أزمة عصفت بشركة صناعة السيارات لشهرين.

وكانت لجنة األوراق المالية اتهمت ماسك بتضليل المستثمرين بسبب 
تغريدات لم يكن لها أساس من الصحة وأضرت بالمستثمرين.

F-150 الشريكك المثالّي للمغامرات

تعتبر فورد F-150 رابتر المركبة المثاليّة لعش��اق المغامرة وقد تّم 
إطالق العنان لقدرات F-150 رابتر خالل الصيف الماضي عندما 
قام 4 رياضيين مقيمين في دبي بخوض غمار رمال وهيبة في عمان 
على مت��ن دراجات هوائية خاصة للطرق��ات الوعرة ذات إطارات 

عريضة مصّممة لمواجهة الطرقات الصحراوية األشدّ صعوبةً.

أول مصنع لـ“تسال” في الصين
وقعت “تسال” للسيارات 
م��ع  اتفاق��اً  الكهربائي��ة 
ح�ك�وم���ة ش�����ن�غ�ه�اي 
للحص��ول عل��ى قطع��ة 
أرض مس����احته�ا 860 
ألف متر مربع لتشييد أول 
مصنع “غيغا” لها خارج 

الواليات المتحدة. وقال نائب رئيس “تسال” للمبيعات العالمية، روبن 
ري��ن: إن تدبير هذا الموقع في ش��نغهاي، حيث س��يقام أول مصنع 
غيغا لتسال خارج الواليات المتحدة، خطوة مهمة صوب ما سيصبح 

موقعنا التصنيعي المتقدم والمطور تطويراً مستداماً، التالي.

“باترول 2019” مع لونين جديدين
كش��فت ش��ركة نيسان 
الشرق األوسط، النقاب 
ع��ن آخ��ر التحديثات 
في س��يارتها “باترول 
ت���م  حي��ث   ،”2019
تعزي����ز التص�م�ي����م 
الخارجي للس��يارة من 
لونين  خ��الل إضاف��ة 

جديدين وأنيقين: هما األزرق الالمع والبني الممتزج بالنحاسي.
وباإلضافة الى التصميم الخارجي األنيق، تجمع “باترول 2019” 

بين سمات الفخامة والقدرات الفائقة على عبور الطرقات الوعرة.
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المعرض جمع كافة المهتمين باإلعالم واإلعالن ووسائله المتعددة 
تحت سقف واحد، وفي جو عمل متش��ابه، مما يقرب المسافة بين 
المصنعين لهذه الوسائل والمس��تخدمين لها، ويشكل فرصة فريدة 
لكافة مقدمي الخدمات اإلعالمي��ة وصانعي اإلعالن للوصول إلى 

كبار المستهدفين لخدماتهم وبصورة أسرع.

فلسفة القوة
أما اليوم الثاني من المعرض، فقد ش��هد إضافة إلى فعاليات تبادل 
الخبرات بين الوسائل والشركات المشاركة، ندوة قدمها اإلعالمي 
اللبناني ناصر قنديل، حملت عنوان “س��ورية بين صناعة النصر 
وتحدي��ات اإلعمار”، إضافة إل��ى توقيع كتاب��ه الجديد “حزب هللا  
فلس��فة القوة”، الذي قال عنه: إنه محاولة لتقديم إجابة تسعى لردم 

الفجوة الفكرية في مقاربة ظاهرة حزب هللا.

فرصة عمل
يذكر، أن من ضمن فعاليات المعرض أيضا، تخصيص المجموعة 
المنظمة جناحاً حمل اس��م “فرصة عمل”، وهو م��ن أكثر األجنحة 
التي ش��هدت إقباالً عل��ى مدار أي��ام المعرض الثالث��ة، إذ خصص 
واإلعالني بالتعاون مع منصة جوبلي للتوظيف والتدريب.للش��باب الباحثي��ن ع��ن فرصة عم��ل ضم��ن القط��اع اإلعالمي 

معرض “ميديا اكسبو سورية” لإلعالم واإلعالن

الوطن يتعافى
وزير اإلعالم السوري عماد سارة، قال في كلمة االفتتاح: المعرض 
يحم��ل مجموعة رس��ائل، لع��ل أهمها، أنه��ا هي س��ورية تتعافى، 
وتعود إلى الحياة س��واء إعالمياً أو اقتصادياً، فمن��ذ فترة كان هناك 
معرض دمشق الدولي وهو حاجة اقتصادية للوطن، وقبله كان هناك 
معرضا للكتاب وه��و حاجة ثقافية للوط��ن، واآلن ونحن في افتتاح 
“ميديا اكسبو سورية” أقول ... إنه حاجة إعالمية لسورية، لذا فمن 

الواضح جداً، وعبر كل المنابر أن “الوطن يتعافى”.

77 شركة
بدوره، قال مدير عام مجموعة مش��هداني الدولية خلف مشهداني، 
إن Media Expo Syria، ه��و أول معرض متخصص لإلعالم 
واإلع��الن، والتقني��ات اإلعالمي��ة، وتقني��ات الطباع��ة الحديث��ة 
ومس��تلزماتها، وبرمجيات الرس��م والتصمي��م الثنائي��ة والثالثية 
األبعاد، ويس��تقطب 77 ش��ركة محلية ودولية، من لبنان والصين 
وإيران والكويت وس��لطنة عم��ان، وأن منها مؤسس��ات إعالمية 
رسمية وأخرى خاصة، وشركات مختصة في تصنيع مستلزمات 
الدعاية واإلعالن والتصوير واإلنتاج اإلعالن��ي وتقنياته الحديثة 
ومعدات الص��وت واإلض��اءة وخدمات ووس��ائل الربط، وصوالً 
إلى هندسة تطبيقات اإلعالم والتس��ويق الرقمي. الفتاً إلى أن غاية 

أقيمت فعاليات الدورة األولى من معرض سورية الدولي لإلعالم واإلعالن “ميديا اكسبو سورية”، بتنظيم من 
مجموعة مشهداني الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ورعاية من وزارة االعالم، على أرض مدينة المعارض 
بدمشق خالل الفترة الممتدة من 22 إلى 25 تشرين األول/أكتوبر 2018، كأول معرض متخصص يجمع كافة 
المهتمين في قطاعي اإلعالم واإلعالن، وحضور العاملين في المجالين على المستوى الوطني، وعدد من الوسائل 
اإلقليمية والدولية. ومن الشعارات التي أطلقت خالل المؤتمر “اإلعالم يفك شيفرة المعلومة ويعطي الكالم لمن 
ال يستطيع التعبير”، موثقاً واقع الوسائل اإلعالمية السورية قبل الحرب وخاللها، وكيفية التعامل مع الفترة 

التي تعقب انتهاء الحرب بالمطلق.
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ستارزبالي تجدد عقدها مع وارنر برذرز
أعلن��ت “س��تارزبالي”، خدمة بث 
الفيديو حس��ب الطلب، ع��ن تجديد 
عقدها مع “وارنر برذرز” العالمية 
التلفزيون��ي، حي��ث تتيح  للتوزي��ع 
الش��راكة الموّس��عة أمام مش��تركي 
“ستارزبالي” مشاهدة غير محدودة 
لكاف��ة مواس��م المسلس��ل الكوميدي 
الشهير “ذا بيغ بانغ ثيوري”. إضافة 
إل��ى بث الموس��م األخير من��ه أمام 

مش��تركيها في الشرق األوسط وش��مال أفريقيا بالتزامن مع تاريخ 
عرض الحلقات الجديدة في الواليات المتحدة األميركية.

تكريم رئيسة “نوفو سينماز”
حازت الرئيسة التنفيذية 
س����ينماز،  نوف��و  في 
س����ت�ان�ف�ورد  ديب��ي 
كريس�تيانس����ن، على 
جائزة العام لمساهماتها 
وجهودها تجاه صناعة 
الس��ينما على مستوى 
المنطق��ة، وذلك خالل 

حف��ل جوائز مجلة CEO ألفضل الرؤس��اء التنفيذيين في الش��رق 
األوس��ط، والذي أقيم في دبي، حيث كرمت كريستيانسن لمساعيها 

في اعتماد أحدث االبتكارات في الصناعة.

كومكاست تزيد حصتها في سكاي
اس��تحوذت “كومكاس��ت بيدك��و 
ليمتد” المملوكة بالكامل لمجموعة 
اإلعالمي��ة  ك��ورب  كومكاس��ت 
األميركية عل��ى 135.83 مليون 
س��هم إضافي من أسهم مجموعة 

قنوات التلفزيون البريطانية “سكاي” بما يعادل 7.90 % من أسهم 
المجموعة، مقابل 17.28 جنيهاً اس��ترلينياً للسهم )22.67 دوالراً 
للس��هم(. وبعد هذه المشتريات، وصل إجمالي حصة “كومكاست” 
من أسهم “سكاي” إلى 635.40 مليون سهم، بما يعادل 36.95 من 
إجمالي األس��هم. وذكرت “كومكاس��ت بيدكو” أنها ال تزال تسعى 

لشراء المزيد من أسهم “سكاي” المطروحة في البورصة.

MBC محمد التونسي مديراً عاماً لقنوات
أعلن��ت مجموعة MBC، ع��ن تعيين 
محمد التونس��ي في منصب المدير العام 
ل�MBC في الس��عودية. ورّحب رئيس 
مجلس إدارة المجموعة وليد بن ابراهيم 
آل ابراهيم، بانضمام التونسي للمجموعة.

الجدي��ر ذكره، أن التونس��ي ش��غل قبل 
التحاق��ه ب�MBC الس��عودية العديد من 

المناصب، أبرزها: مستشار إعالمي في وزارة شؤون الرئاسة لدولة 
اإلمارات، رئيس التحرير المؤس��س لصحيفة الرؤي��ة اإلماراتية، 
مدي��ر عام “آي ميديا” للحل��ول اإلعالمية المتكاملة، رئيس تحرير 

“عكاظ” السعودية، مدير عام قناة اإلخبارية السعودية وغيرها.

“بهارات” يصّور في أبوظبي
أبوظب��ي  ف��ي  انطلق��ت 
وإنت��اج  أعم��ال تصوي��ر 
الفيلم البوليوودي المرتقب 
“به��ارات”، م��ن بطول��ة 
خ��ان  س��لمان  النجمي��ن 
وكاترينا كاي��ف، وإخراج 

علي عباس ظفر، ليعود الثالثي معاً إلى اإلمارة في عمل س��ينمائي 
آخر بعد النجاح الذي حققه فيلمهم السابق “تايغر زيندا هاي”. ويقتبس 
فيلم “بهارات”، قصته من الفيلم الكوري “قصيدة إلى والدي” الذي 
صدر ف��ي 2014، والذي صور التاريخ الكوري الحديث منذ العام 

1950 وحتى يومنا هذا، من خالل حياة رجل عادي.

“العما ماّل شو” عرض لغيد شّماس
 Dewar’s تع�اونت عالمة
ونجم الكوميديا الس�اخرة 
غيد شّماس، في مشروع 
لترفي��ه الش��عب اللبناني 
م��ن خ��الل الكوميدي����ا 
وذلك خالل  والضح��ك، 

الموس��م الثاني من عرض “العما ماّل ش��و”، الذي قدّم نكهة جديدة 
كليّاً لحش��د من محبّي العروض الس��اخرة والكوميدية، إذ كسر كل 
الحواجز والتابوهات التقليدية في لبنان، بمزيج من النكات والتفاعل 
بي��ن الموجودين الذين اس��تمتعوا بأنغام الموس��يقى التي أدتها فرقة 

العما ماّل شو مباشرة واأللعاب الترفيهية التي شاركوا فيها.
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ارتفاع عدد المشتركين في نتفليكس

ارتفع عدد مشتركي نتفليكس لبث المحتوى الترفيهي عبر اإلنترنت 
بمقدار 7 ماليين مش��ترك بين شهري  تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 

من العام الحالي بما يزيد نحو الثلث على توقعات وول ستريت.
وبفضل العدد القياس��ي لالش��تراكات الجديدة في الربع الثالث من 
2018 زادت قاعدة عمالء نتفليكس إلى 137 مليون مش��ترك في 
أنح��اء العالم مما يرس��خ مكانتها كأكبر ش��ركة عالمية للبث عبر 
اإلنترنت. وتستثمر نتفليكس أكثر من 8 مليارات دوالر في برامج 
ترفيه جديدة لجذب عمالء جدد من أنحاء العالم. وفي الربع الثالث 
أص��درت أكبر مجموعة من البرامج التلفزيونية واألفالم األصلية 

في تاريخها.

“أنغامي الموسيقي السنوي” في دبي

اس��تضافت “أنغام��ي” )Anghami(، م��زود الب��ّث الموس��يقي 
عبر اإلنترنت في منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر 

“أنغامي الموسيقي السنوي”  في دبي.
ت��ّم تنظي��م الفعالي��ة المخصص��ة للمدعوين فقط، بدعم من ش��ركة 
“ديجيت��ال ميدي��ا سيرفيس��يز” )“دي إم إس” )DMS(،  ممثله��ا 
اإلعالمي الحصري وذراع اإلعالم الرقمي لدى مجموعة شويري 
)Choueiri Group(، حي��ث ناقش المؤتمر أحدث الترقيات على 

تطبيق “أنغامي” )Anghami( والحلول اإلعالنية الجديدة.

مذكرة إعالمية ألجل صنع في األردن

أكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، خالل توقيع مذكرة 
تفاه��م بي��ن “الغرف��ة وحملة صنع ف��ي األردن ومؤسس��ة اإلذاعة 
والتلفزي��ون األردن��ي”، عل��ى دور التلفزيون األردني في تس��ليط 
الضوء على القضاي��ا االقتصادية، وتعريف المواطن بدور القطاع 
الصناعي في دعم االقتصاد الوطني وتشغيل األيدي العاملة المحلية، 

عبر زيادة البرامج التلفزيونية التي تركز على الصناعة الوطنية.
ج��اء ذلك بحضور رئيس اللجنة المش��رفة عل��ى حملة “صنع في 
األردن” موس��ى الساكت، ومدير عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

األردني فراس نصير.

نيتفلكس لمشتركي “دو” في االمارات
أعلنت اإلمارات 
لالت�ص�����االت 
المتكاملة “دو”، 
ع��ن تعاون�ه����ا 
م���ع ش������ب�ك�ة 
“نيتفلك�������س” 
لتقدي��م خدم��ات 
الترفي��ه ع�ب����ر 
ن�����ت،  إلن�ت�ر ا
لتوفي��ر أفض���ل 

الخدم��ات الترفيهية لعمالئها في دولة اإلمارات. وتتيح الش��راكة 
لعم��الء “دو وفيرج��ن موباي��ل”، االس��تمتاع بمتابع��ة المحتوى 
الترفيه��ي ال��ذي تقدمه نيتفلكس عب��ر أجهزة التلف��از أو األجهزة 

المتحركة الخاصة بهم.
وق��ال الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الحي��اة الرقمية واالبتكار في 
“دو” أنتون��ي ش��اينر: نس��عى في ش��ركة اإلم��ارات لالتصاالت 
المتكاملة إل��ى مواصلة جهودنا لتلبية متطلب��ات عمالئنا المختلفة 

سواء بخدمات االتصال أو المحتوى الترفيهي.
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بيني مفوضًا تجاريًا لدول المنطقة
قال��ت الس��فارة البريطاني��ة ف��ي 
بيروت، إن قس��م التجارة الدولية 
لحكوم��ة المملكة المتح��دة، أعلن 
تعيي��ن س��يمون بين��ي بمنص��ب 
التجاري،  البريطان��ي  المف��وض 
التع��اون  مه��ام  س��يتولى  حي��ث 
عن كثب م��ع الف��رص التجارية 
واالستثمارية داخل منطقة الشرق 

األوسط وأفغانستان وباكستان.
وس��يقوم بيني بدور حيوي في إطار الترويج لرؤى وخطط المملكة 

المتحدة التجارية واالستثمارية التي ترسمها في المنطقة.

مجموعة الرائد تعين مديراً للتسويق
الرائد”،  أعلن��ت “مجموع��ة 
إح��دى الش��ركات ف��ي مجال 
تطوير مراكز تجارية عالمية، 
ع��ن تعيين “مونين��در برار” 
للتس��ويق ل�“العريمي  مدي��راً 
بوليفارد”، أح��د أكبر مراكز 
التسوق والتجزئة والترفيه في 

ُعمان.
وتتمت��ع ب��رار بخب��رة مهنية 
واس��عة، حيث ش��غلت س��ابقاً 

منصب مدير التسويق في المركز التجاري “ويستفيلد” في لندن.

منتجات تتناسب متطلبات العمالء
ش��ركة  تق��دم 
ي  يم�ج�����د د
 D ima jde
ف��ي  الرائ���دة 
عالم الهندس��ة 

الكهربائي��ة واإلن��ارة، خدمة تصمي��م المنتجات التي تتناس��ب مع 
المتطلب��ات الخاص��ة للعمالء، وتمتل��ك فريقاً دولياً معتم��داً بكامل 
جهوزيت��ه لتقديم أفضل تصاميم اإلض��اءة الممكنة ومنتجات توفير 
الطاق��ة القص��وى التي تتمت��ع بالكفاءة العالية. وهي تس��عى لتكون 
إحدى الشركات األكثر موثوقية، وذلك من خالل اهتمامها بمتطلبات 

العمالء ضمن معايير ومقاييس وخبرات عالمية.

رافية إبراهيم تفوز بجائزة الريادة
نالت رئيس��ة إريكسون الشرق األوسط 
وإفريقي��ا، رافية إبراهيم، جائزة الريادة 
قي��ادة  منت��دى  م��ن  المقدم��ة   ،2018
األعم��ال اآلس��يوي نظي��ر نجاحاته��ا 

وشخصيتها القيادية الملهمة.
وتمن��ح جائزة الريادة م��ن منتدى قيادة 
األعمال اآلسيوي للش��خصيات األكثر 
تأثي��راً عبر قطاع��ات األعم��ال، التي 
تمتلك اس��تراتيجيات مبتك��رة، إضافة 

إلى تحليها بالمسؤولية االجتماعية. ويعد المنتدى أحد أهم الفعاليات 
المرموقة التي تكرم رواد وقادة األعمال سنوياً في قارة آسيا.

“جائزة الرؤية القيادية للعام 2018”
منح اتحاد المصارف 
ج�ائ����زة  العرب�ي���ة 
القيادي���ة  “الرؤي��ة 
لع��ام 2018” لمدير 
ع��ام رئي��س مجلس 
إدارة صن��دوق النقد 
العربي عبد الرحمن 
عب��د هللا الحمي��دي، 

تقدي��راً إلنجازات��ه وعطاءات��ه ودوره المميّز في تعزيز التنس��يق 
والتعاون بين مختلف السلطات االقتصادية والمالية والنقدية للدول 

األعضاء في صندوق النقد العربي.

“االستثماري” و“المالبس الخيري”
ج�دد انفس����ت 
“البن��ك  بن���ك 
االس��تثماري” 
م�ع  ش���راكت�ه 
الهيئة الخيري�ة 
األردن��ي�������ة 

الهاش��مية لدع��م برنامج “بنك المالبس الخي��ري”. وقال مدير عام 
انفس��ت، منتص��ر دّواس، أنه منذ بداية الش��راكة مع الهيئة للس��نة 

الثانية، أسهم البنك في جمع 26 ألف قطعة.
يذكر أن بنك المالبس الخيري ساهم منذ تأسيسه عام 2013، بتوزيع 

4 ماليين قطعة مالبس على 750 ألف مواطن أردني.
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وائل عرقجي سفيراً لـ“كريم” لبنان
اخ�ت�ارت 
خ��دم����ة 
ح��ج�����ز 
السيارات 
ع��ب������ر 
التطبيقات 
الذك�ي�����ة 

“كري���م”،  العب كرة الس��لة اللبناني وائل عرقجي س��فيراً لها في 
لبنان. وكان اختيار وائل قد تم بناء على إحدى المبادرات االجتماعية 
بهدف جمع التبرعات ومس��اندة احدى المنظم��ات غير الحكومية، 

لتوفير صناديق الطعام للعائالت المحتاجة.

مدير عام لـ“حبتور باالس”
حبت��ور  فن��دق  أعل��ن 
 LXR Hotels ،باالس
Resorts & ف��ي قل��ب 
الحبت��ور س��يتي، والذي 
مؤخراً،  تس��ميته  أعي��د 
عن تعيي��ن وائل معتوق 
بمنصب مدير عام جديد 

للفندق.
وس��يتولى معت��وق م��ن 

منصب��ه الجديد مهمة تعزيز مكانة حبتور باالس بوصفه واحداً من 
الفنادق الفاخرة الرائدة في دبي.

BMW AG أندرياس وندت في
عيّن مجلس اإلشراف في 
أندري��اس   ،BMW AG
ون��دت، عض��و مجل����س 
اإلدارة الجدي��د المس��ؤول 
ع��ن الش�����راء وش����بكة 

اإلمداد.
وندت، مهن��دس ميكانيكي 
تول��ى من��ذ بداي��ة 2017 
منصب مدير أكبر معامل 

مجموعة BMW األلماني��ة في دينغولفينغ، وأدار قبل ذلك معمل 
ريغنسبورغ التابع للشركة على مدى ثمانية أعوام.

جيريمي كانيفت في الريتز-كارلتون
أعلن فندق “الريتز-كارلتون، 
انضم��ام  ع��ن  البحري��ن” 
جيريمي كانيفت كعضو جديد 

إلى فريق اإلدارة التنفيذية.
وس��يتبوأ كانيفت، الذي يحمل 
منص��ب  الكندي��ة،  الجنس��ية 
والمبيعات،  التس��ويق  مدي��ر 
حيث س��يتولى اإلشراف على 
قس��م خدم��ات تقدي��م الطعام 
والمؤتم��رات باإلضاف��ة إلى 

قسم المبيعات.

مدير جديد لـ“سانت ريجيس”
أعل����ن منتج���ع 
س��انت ريجي��س 
الم�ال�دي���������ف 
فوميول��ي، ع���ن 
تعيي��ن دوميني�ك 
س��كولز بمنصب 

مدير الفندق.
يتمت��ع دومين���ك 

بمهني��ة عالية في مجال الضيافة ويجلب معه أكثر من 10 س��نوات 
من الخبرة، وانتقل مؤخراً من جزر توركس وكايكوس ليتولى مهام 

المدير المسؤول عن إدارة المهام اليومية للفندق.

مدير عام جديد في “إيه إس آي”
ذراع  آي”،  إس  “إي��ه  أعلن��ت 
التابع��ة  الداخل��ي  التصمي��م 
لمجموع��ة “إيه إس جي س��ي” 
والمعنية بتقديم حلول التجهيزات 
المتكامل��ة، عن تعيين،  الداخلية 
ديميتري باباكوس��تانتينو، مديراً 
عام��اً جديداً لقيادة دف��ة أعمالها. 
يتمت��ع ديميتري بخبرة واس��عة 
تمتد على مدار العقدين تقريباً في 

قطاعات اإلنشاءات وإدارة المشاريع والتجهيزات الداخلية، أمضى 
منها 14 عاماً في دبي وشغل خاللها عدة مناصب.
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بنك اإلسكان يحصد 4 جوائز
ل��ف�������ت 
الرئي���س 
لتنفي��ذي  ا
ل�ب�ن������ك 
اإلس��كان 
األردن���ي 
إيه�����اب 

السعدي، أن البنك حصد 4 جوائز خالل 2018، جائزتان من مجلة 
بانكر الش��رق األوسط، وجائزة أفضل بنك في األردن، إضافة إلى 
جائ��زة أفضل بنك تجزئة من مجلة جلوبل فاينانس، وجائزة التميز 

بتمويل المشاريع من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب/بيروت.

جائزة أفضل مصرف لـ“العراقي للتجارة”

حصد المصرف العراقي للتجارة الحكومي، ألول مرة منذ تأسيسه، 
جائزة أفضل مص��رف عراقي للعام 2018، وذلك في حفل توزيع 
الجوائز السنوية الذي تعقده مجلة غلوبال فاينانس، المتخصصة في 
مجال البنوك والتمويل لمؤسس��ات الصيرفة العالمية خالل اجتماع 

صندوق النقد الدولي IMF في إندونيسيا.

شهادة اآليزو لـ“كابالت دمشق”

تس��لمت الشركة العامة لصناعة الكابالت في دمشق، شهادة اآليزو 
9001 - 2015 الصادرة عن كواليتاس البريطانية، علماً أن الشركة 
حاصلة على اآليزو 9001 منذ عام 2000 من DNV النورويجية، 
واآلن تم تجديدها وفق االصدار األحدث، وهو ما من ش��أنه إعطاء 

المنتجات السورية حق التصدير من جديد.

FFA الذكرى السنوية الـ25 لبنك
  FFA Private Bank احتف��ل 
بالذكرى السنوية ال�25 لتأسيسه، 
اإلدارة  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
والرئي��س التنفي��ذي للبن��ك، جان 
رياش��ي: من��ذ 25 عاماً تأّسس��ت 
FFA وكانت مؤلفة من3 موظفين 
واليوم نحن أكثر من 120 موظفاً 

ومجموعة من الشركات.
ويعتب��ر FFA Private Bank ف��ي لبنان ودب��ي رائد في مجال 
إدارة الث��روات وأس��واق رأس الم��ال بأكث��ر م��ن 1.5 مليار من 

األصول الخاضعة لإلدارة.

Prix Villegiature لو غراي” يفوز بجائزة“
فاز فندق لو غراي - بيروت 
 Prix Villegiature بجائزة
ألفض��ل حوض س��باحة في 
فندق في الش��رق االوس��ط، 
كما ح��ل بين أفضل 5 فنادق 
ف��ي المنطق��ة، وذل��ك خالل 
 Château احتف��ال أقيم ف��ي
بضواح��ي   de Ferrières
باري��س، بمش��اركة الس��فير 

اللبناني في فرنس��ا رامي عدوان، وحضور مدير عام الفندق جورج 
عجيل، وأكثر من 500 شخص من ممثلي الفنادق والمرافق السياحية.

جائزة لـ“أبوظبي األول”
حص����د بن��ك أبوظب��ي األول، 
جائ��زة “الش��ركة الرائ��دة ف��ي 
عالقات المس��تثمرين في الشرق 
األوس��ط”، وذلك خالل المؤتمر 
الس����ن�وي لجمعي���ة عالق����ات 
المس��تثمرين في الشرق األوسط 
)مي��را( 2018 ال��ذي أقي��م ف��ي 

منتجع بولغري في دبي.
كذلك حص��د بنك أبوظبي جائزة 
“الش��ركة الرائ��دة ف��ي عالقات 

المستثمرين في دولة اإلمارات” للسنة الثانية على التوالي.
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والتمانس
بدوره، سأل الس��فير الهولندي، يان والتمانس، في أي بلد تريدون أن يعيش فيه 
احفادكم بعد 25 عاماً؟، في لبنان ينصح بعدم ارتياد بحره لما يمثله من مخاطر 
صحية، في لبنان جبال ملوثة بالنفايات، في لبنان يحتل المراتب األولى عالمياً 
في تلوث مياه الش��رب، في لبنان يتوق��ع أن يتراجع معدل االعمار فيه بس��بب 
تلوث المياه والهواء والتربة، )أم تريدون العيش م��ع احفادكم في لبنان تخطى 
كل هذه المش��اكل وبات بلد االبداع؟(، وه��و الذي عرف بالفك��ر الريادي منذ 
عهود، وش��دد عل��ى أن “الوصول إل��ى لبنان أفض��ل يتطل��ب تخطي صعاب 
كثيرة، منها تأثيرات اضطرابات المنطقة ومعالجة مشكالت الفساد والنازحين 

والالجئين”.
بعاصيري

أخيراً، تحدث ممثل حاكم مص��رف لبنان، نائبه محم��د بعاصيري، عن الدور 
الحاسم الذي لعبه مصرف لبنان في االقتصاد اللبناني من خالل تأمين استقرار 
العمل��ة الوطنية وتحقي��ق النمو عب��ر المبادرات الت��ي أخذه��ا المركزي على 
عاتقه في موضوع المس��ؤولية االجتماعية للش��ركات منها دعم فوائد قروض 
االسكان على نحو آمن للش��باب من الطبقات غير الميس��ورة فرصة الحصول 
على مس��كن، إضافة إلى اهتمام��ه بالبيئة، ودع��م قروض التعلي��م انطالقاً من 
إيماننا بالموارد البش��رية، ودعم اقتصاد المعرفة من خالل تعميم 331 لتمويل 

الشركات الناشئة.
وإذ أش��ارإلى “ضرورة مكافحة الفس��اد ووجوب المحاس��بة والش��فافية حتى ال 

يصبح الفساد ثقافة”، أكد على ضرورة “االلتزام السياسي بمحاربة الفساد”.
يذك��ر أنه تم عق��د 5 جلس��ات عم��ل، واختت��م المنتدى بجلس��ة ح��وار مفتوح 
خصصت للش��باب ولالس��تماع إلى مش��اريعهم في حق��ل االس��تدامة وآرائهم 
في تحقيق أهدافها.ونظرتهم للتنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات ومناقشة دورهم 

ريادة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

القصار
 ،CSR Lebanon اس��تهل المؤتمر بكلم��ة مؤس��س
خال��د القص��ار، ف��رأى أن المس��ؤولية االجتماعي��ة 
للش��ركات ال تكون عبر المس��اهمات اآلني��ة، بل في 
االستثمار االس��تراتيجي والبحث واالبتكار والتجديد، 
ولفت إلى “أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب 
من الشركات ان تكون على استعداد لدمج مخططاتها 
ومشاريعها المتعلقة باالس��تدامة ومسؤولية الشركات 

بهذه االهداف العالمية”.
عربيد

ثم تحدث رئي��س المجلس االقتص��ادي واالجتماعي، 
ش��ارل عربيد، فلفت إل��ى أن التوجهات الت��ي اتبعها 
مصرف لبن��ان بتوجي��ه الحاكم رياض س��المه، كان 
له��ا األثرالوازن في تش��جيع المصارف ومؤسس��ات 
األعمال عل��ى تخصيص جزء م��ن مواردها لتطوير 
المجتم��ع والحفاظ عل��ى البيئ��ة، التي تش��كل ركيزة 
المس��ؤولية االجتماعية للمؤسس��ات، من هن��ا، تبلور 

مفهوم جديد للمواطنة الصالحة.
أزهري

ثم تحدث رئيس مجل��س إدارة ومدير ع��ام بنك لبنان 
والمهجر س��عد أزه��ري، فأكد إن القط��اع المصرفي 
ككّل كان وم��ا زال م��ن أكث��ر القطاعات عط��اًء في 
المس��ؤولية اإلجتماعي��ة وف��ي تمكي��ن جي��ل األلفيّة 
الجديدة. فقد قدّم القطاع حتى اآلن حوالي ال� 15 مليار 
دوالر من القروض المدعومة تضّمنت قروضاً سكنية 

وتعليمية وبيئية وغيرها.
موهن

أما الرئي��س التنفيذي ل�“المب��ادرة العالمية للتقارير”، 
“جي.آر.أي” تي��م موه��ن، فلفت إلى أن المش��كالت 
كثيرة والحكومة وحده��ا ال يمكن ان تعالجها كلها، لذا 

فإن ثمة ضرورة ألن تساهم الشركات في معالجتها.
بجاني

وعب��ر كلم��ة مص��ورة، تح��دث آالن بجان��ي باس��م 
مجموعة الفطيم، فرأى ان CSR يتخطى لبنان منذ 8 
أعوام ويوفر منصة للمناقش��ات ومساعدة االشخاص 
عل��ى أن يأخ��ذوا ق��رارات فاعل��ة، وش��دد عل��ى أن 

“االستدامة باتت مسألة ضرورية جداً”.

الثامن للمسؤولية االجتماعية للشركات بعنوان “ريادة الشباب في تحقيق أهداف  افتتح المؤتمر السنوي 
التنمية المستدامة 2030” الذي تنظمه CSR Lebanon في فندق فور سيزونز - بيروت، برعاية حاكم مصرف لبنان 

رياض سالمه، ممثاًل بنائبه محمد بعاصيري، وحشد من المصرفيين ورجال أعمال وممثلي هيئات اقتصادية.
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مركز ليتيسيا حاتم إلعادة التأهيل
افتتحــت مؤســـســة 
الطفولة السـعيدة التي 
ُعرفت سابقاً بمؤسسة 
فيليب حاتــم للطفولة 
الســــعـيـدة، مركـــز 
ليتيســـيـا حاتم إلعادة 

.)LHRC( التأهيل
وقد اكتسب المركز الذي تأّسس عام 2012 امتيازاً في مجال إعادة 
التأهيــل في لبنان والمنطقة، كونه يؤّمن العالج الجســدي، المهني، 
الكالمي، الحركي والنفسي، إضافةً إلى الدعم النفسي. ويقع المركز 

في مستشفى أوتيل ديو)Hotel-Dieu de France( في بيروت.

استقبال خريجات “فلسطينية”
استقبلت سلطة 
وفـــــداً  النقــد 
خريجـات  من 
بــرنـامــــــــج 
“فلســــطينية” 

إلدارة األعمــال الــذي يقدمه بنك فلســطين بالتعاون مع مؤسســة 
التمويــل الدولية، بحضور وفــد من اإلدارة العامــة للبنك. ورحب 
محافظ سلطة النقد عزام الشوا بالحضور في كلمة ألقاها عبر الفيديو 
كونفرنس بين رام هللا وغزة، مشيداً بالبرنامج الذي يهدف إلى تحفيز 
وتدريب النساء صاحبات المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

في فلسطين من خالل تطوير مهاراتهن في مجاالت مختلفة.

“ريال مدريد” يكرم عهد التميمي
تعرض نادي لاير مدريد اإلسباني 
لكرة القدم النتقــادات حادة من قبل 
مسؤولين اسرائيليين بسبب استقباله 
عهد التميمــي. وظهرت الفتاة التي 
تبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً والتي 
شــغلت جرأتها الرأي العام العربي 
والعالمــي في صــورة وهي تتلقى 
هديــة، عبــارة عن قميــص للنادي 
يحمــل اســمها ورقــم 9 مــن نجم 

الكرة السابق ومسؤول النادي إيميليو بوتراغوينيو، مما أثار سخط 
مسؤولين اسرائيليين اتهموا النادي بدعم “االرهابيين”.

سنوات من التعاون الفرنسي اللبناني
نّظمت كليّة إدارة األعمال في 
المعهد العالي لألعمال احتفااًل 
بمرور 10 ســنوات على بدء 
التعــاون بيــن لبنان وفرنســا 
في مجــال الصّحــة. ورّحبت 
الكليّــة بوزيــر الصّحة العامة 
في لبنــان غســان حاصباني، 

وســفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه. وكّرمت الجمهورية اللبنانية 
شخصيتين بارزتين تقديراً لسعيهما الدائم لتطوير هذا التعاون، حيث 
قلّد كالاًّ منهما الوزير وســام االســتحقاق الذهبــي في مجال الصّحة 

اللبنانيّة نيابة عن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

برنامج “لبنان إلى سـيليكون فالي”

عقدت “تاتش” شراكة مع منتدى MIT للشركات العربية الناشئة على 
صعيد النسخة الرابعة من “برنامج العالم العربي يلتقي سيليكون فالي” 
م لدعم رواد األعمال  تحت عنوان “لبنان إلى سيليكون فالي”، المصمَّ
العرب. وأقيمت النســخة األخيرة من البرنامج في ســان فرانسـيسكو، 
حيث جـرى اختيار 5 فِـرق من لبنان للمشـاركة في التدريبات هي: 

.Ecomzو Brate - Seez App - Smarke - MakerBrane

مصرفيو المستقبل ... !
أقــــام بـنــــك 
سورية الدولي 
اإلســـــالمي 
دورة تدريبيــة 
ب  لـطــــــــال
االقـتـصـــــاد 

اختصاص )مصارف، إدارة األعمال( من السنوات الثالثة والرابعة 
والخريجيــن الجدد، برعايــة وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل، 
بالتعاون مع مركز اإلرشاد الوظيفي وريادة األعمال، تحت عنوان 
The Banker مصرفيو المستقبل. وأشار البنك إلى أنها حلقة أولى 

ستعقبها دورات الحقة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
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منتدى التعاون اإلندونيسي اللبناني

نظمت ســفارة جمهورية إندونيســيا في بيروت، نــدوة اقتصادية 
تحت عنوان “اســتثمر وتاجر مع إندونيســيا”، فــي قاعة الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 
بيروت وجبل لبنان، بحضور  سفير إندونيسيا أحمد خازن خميدي 

وشخصيات سياسية واقتصادية ودبلوماسية واجتماعية.
وأعلنت السفارة األندونيسية، أنه بالتوازي مع الندوة اإلقتصادية، 
تــم إطالق “منتــدى التعاون اإلندونيســي اللبنانــي”، وتعتبر هذه 
المبــادرة وســيلة لتعزيــز الدبلوماســية مــن الدرجــة الثانية من 
خــالل خلــق وتحفيز التواصل بين الناس، ال ســيما في القطاعات 

االقتصادية والتعليمية واالجتماعية والثقافية.

معرض Chinamex الطبي في بيروت

اســتضاف رئيس مجموعة فرنســبنك  في بيروت عدنان القصار، 
المجموعــة الصينيــة Chinamex ورئيســها Hao Feng، التي 
   Dragronmart تستثمر وتدير مشــاريع المعرض الدائم الصيني

للترويج للشركات والمنتجات الصينية حول العالم.
ويهــدف هــذا االجتماع، إلى وضع اللمســات األخيــرة على تنظيم 
معرض الرعاية الطبية الصيني الذي ســيعُقد في بيروت في 20 - 
22 آذار/مارس 2019، والذي يضم 250 شركة صينية متخصصة 
بمنتجــات الرعاية الطبية واألدوات والمعدات. مع اإلشــارة إلى ان 
الغاية من هذا المعرض هو توفير مستوى عاٍل من الصناعة الطبية 
الصينيــة المتقدمة ونموذج عمل جديد مــن الرعاية الطبية لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من خالل لبنان.

“يوم الخدمة المجتمعية”

أقامت شــركة بوســطن كونســلتينغ غروب، في دبــي فعالية “يوم 
الخدمــة المجتمعية” بنســختها الثانية، وذلك تماشــياً مــع التزامها 
بتعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات وقيمها المؤسسية الراسخة.

شــارك في الفعالية التي تنســجم مع مهمة الشــركة إلى خلق تأثير 
ايجابــي في المجتمع، أكثر من 400 موظف يســعون لترك بصمة 
إيجابية وتشــجيع جميع فئــات المجتمع بالمســاهمة بإحداث تغيير 
إيجابي فيه. وتعاونت شــركة بوســطن كونســلتينغ غروب مع عدة 
مؤسســات مثل مؤسســة عبد هللا الغرير للتعليم ومستشــفى الجليلة 
وشركة أوبر وغيرها لتحفيز الشركات للعب دور رئيسي في التنمية 

االجتماعية.

مؤتمر بلومبرغ للسيدات في الرياض

عقب النجاح الذي حققه الحدث العام الماضي، تعاود بلومبرغ عقد 
مؤتمرها الســنوي، “المرأة فــي التمويل” مؤتمر خبراء الخدمات 

المالية للسيدات في العاصمة السعودية الرياض.
يذكر ان الفعالية، شــهدت حضــور أكثر من 100 مهني في قطاع 
الخدمــات الماليــة الســعودي، وجمعــت كوكبة مــن الخبراء من 
المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بغية مناقشة مجموعة 
من المشكالت األكثر إلحاحاً والفرص التي تواجه المرأة في قطاع 

التمويل.
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إعادة تدوير النفايات اإللكترونية

أطلقت شــركتا ألفا وإريكســون، مبادرة تعد األولى من نوعها في 
لبنان، إلعــادة تدوير النفايات اإللكترونيــة E-Waste، في فندق 
لــو غراي بيــروت، وذلــك  برعاية وحضور وزيــر االتصاالت 
في حكومــة تصريف األعمال  جمال جراح، وفي حضور رئيس 
مجلس إدارة ألفا، ومديرها العام مروان الحايك، ومدير اريكسون 
لمنطقة شمال الشــرق األوسط ،المهندس محمد درغام  وفاعليات 

اجتماعية وإعالمية.
وفي اطار المبادرة، سيتم تصدير 460 طناً من النفايات اإللكترونية 
المنتهيــة الصالحيّة إلى الســويد، إلعادة تدويرهــا ضمن المعايير 

العالمية.

 تفاهم بين “تكساس” وAUB بيروت

 )AUB( تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة األميركية في بيروت
عبــر كلية العلوم الزراعية والغذائية فيها وجامعة تكســاس إي أند 
أم شــاملة فرعها في قطر، ومؤسســة تكســاس إي أند أم الهندسية 

.)TEES( االختبارية
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى زيادة التعاون والتشــارك والتفاعل 
بين المؤسســتين، ومن خالل مذكرة التفاهم هذه، تنوي الجامعتان 
دمج وإكمال قدراتهما المتوفّرة لوضع خطط اســتراتيجية من أجل 
تعزيز الشراكات البحثية مع التركيز على الربط بين الغذاء والمياه 

والطاقة وأنظمة الحفاظ على الطاقة.

“اللبناني الفرنسي” يجمع موّظفيه!الوزيرة عزالدين في معهد فليحان
ف  ســـــتضا ا
معهـد باســــل 
فليحان المالـي 
واالقتصادي - 
وزارة الماليـة 
 ، نـيـــــة للبنا ا
االجتـمـــــاع 
الثامن لشــبكة 

“النــوع االجتماعــي والحوكمة في دول البحر المتوســط”. وافتُتَِح 
االجتماع بمشــاركة وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية الدكتورة 

عناية عزالدين وسفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه.
وشــدّدت عّزالديــن على أن “البلــد بحاجة إلى حكومــة تعلن حالة 
الطوارئ الوطنيّة لمعالجة الكثير من القضايا المعيشيّة واالقتصاديّة 
والحياتيّــة، وإذ رأت أن قضايــا المرأة يجــب أن تكون على رأس 
أولويّات أي حكومة جديدة، أكدت أنها ستعطي األولوية في تجربتها 
النيابية، للعمل على تطوير البنية التشريعيّة المتعلّقة بالمرأة، معتبرة 
“أّن ال بديل ِمن قانون الكوتا الكفيل بإحداث تغيير في سلوك الناخبين 

االنتخابي وسلوك األحزاب الترشيحي”.

في أجواٍء احتفالية، اجتمع 1200 موظف من مجموعة البنك اللبناني 
الفرنسي في حفل عشاء، بحضور اإلدارة العامة.  تميّز الحفل بجّو 
مــن الترفيه وتخلّله عــدد من المفاجآت والعــروض الفنية وتوزيع 
المكافآت والميداليات، كما ُكّرم الموّظفون المتقاعدون. وألقى رئيس 
مجلس اإلدارة المدير العام للبنك، وليد روفايل، كلمة حيّا فيها جهود 
أفراد عائلة المصرف، وقال: “أودّ أن أحيّي انتماءكم إلى مؤسستنا 
التــي ما زلنا نعمل فيها بهــدوء وحماس لنقدّم لعمالئنا خدمةً بجودة 
عاليــة، وهذا ما يُميّزنا في الســوق”. وخالل العشــاء، أُطلق للمرة 
األولى نشــيد البنك اللبناني الفرنسي، من تأليف وتحضير وتسجيل 

الموّظفين أنفسهم، وتشارك الجميع في غنائه. 
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السياحة السورية والتحول الرقمي

األكاديمية السورية للتدريب البحري

صرح وزير الســياحة السوري بشــر يازجي، خالل االحتفال بيوم 
الســياحة العالمــي الذي أقيم فــي دار األوبرا بدمشــق تحت عنوان 
“السياحة والتحول الرقمي”، بعد تكريم الفنان دريد لحام وعدد من 
الشــخصيات الوطنية، أن الوزارة عملت على تكريس مفهوم جديد 
للسياحة، يتجاوز مفاهيم الرفاهية ليكون اقتصاداً سياحياً داعماً لكل 
القطاعات، عبر تشــجيع القطاع الخاص لالستثمار ودعم البرنامج 

الوطني للجودة وإقامة الفنادق الصغيرة عبر شركات مختصة.
بــدوره، قدم مديــر المعلوماتية والتقانــة في الوزارة زيــاد البلخي، 
المنتجــات التــي أصدرتها الــوزارة مثل تطبيق “فيزيت ســيريا”، 
المتواجد على آندرويد وأيفون، مشــروع ألف صورة بـ360 درجة 
من خالل النظارات االفتراضية VR، ومشروع الخارطة التفاعلية.

بتوجيه من الرئيس الســوري بشار األســد، افتتح وزير النقل علي 
حمود، األكاديمية الســورية للتدريب والتأهيل البحري في الالذقية 
التابعة للمؤسســة العامة للتدريب والتأهيل البحري، بما يتوافق مع 
القانــون 34 لعــام 2017. ولفــت حمود، إلــى أن التدريس يبدأ في 
األكاديمية وفق نظام الدراسات األساسية البحرية المهنية، للحصول 
على شــهادات الكفاءة البحرية وفق مستويات )ضابط نوبة مالحية 
- ضابط نوبة هندســية - ضابط تقنيات إلكترونية، مســتوى اإلدارة 
في المالحة “ضابط أول - ربان”، والهندســة “مهندس ثان - كبير 
مهندســين”(، إضافة إلــى االختصاصات الداعمــة للعمل البحري 
وخاصة للشــركات على البر )تكنولوجيا ولوجســتيات النقل(، في 

سبيل خدمة العاملين في القطاعات )العامة والخاصة والمشتركة(.

شراكات سورية إيرانية

أكــد رئيس غرفــة صناعة دمشــق وريفها، ســامر الدبس، خالل 
لقــاء اقتصادي نظمته الغرفة، والمؤسســة العامة للمناطق الحرة، 
بين رجال أعمال ســوريين وإيرانيين في نادي الشــرق بدمشــق، 
أن الملتقــى يهــدف لتحقيق أقصــى درجات التعــاون االقتصادي 
واالســتثماري، وإلقامــة شــراكات إنتاجيــة وتجاريــة فــي كل 
القطاعات، وتشــجيع الشركات اإليرانية على مساهمتها في عملية 

البناء وإعادة اإلعمار.
من جانبه، شــدد الســفير اإليراني في دمشــق، جواد ترك آبادي، 
على ضرورة تعزيز وبناء عالقات تعاون مع سورية، خاصة أنها 

مقبلة على مرحلة إعادة اإلعمار.

البركة مع طالب عمارة دمشق بمصر

صرح الرئيس التنفيذي لبنك البركة ســورية، محمد عبد هللا حلبي، 
أن البنــك يعتز بإتاحة الفرصة لتأهيل كوادر وطنية ودعم التدريب 
العلمي والعملي المتطور لطالب الدراســات العليا في كلية العمارة 
بجامعــة دمشــق فــي قواعد ترميــم اآلثــار والحفاظ علــى التراث 
المعماري المتميز، من خالل الرحلة العلمية إلى مركز إحياء تراث 
العمارة اإلســالمية في القاهرة، واالطالع على أهم المعالم التراثية 

المصرية، وعلى أحدث الدراسات المتعلقة بالعمارة اإلسالمية.
بدورها، صرحت المشرفة العلمية على الرحلة، يارا توما، أن الفرصة 
التي أتاحتها جامعة دمشق وكلية الهندسة المعمارية بدعوة من السفارة 
المصرية لطالب الماجستير، عظيمة. وشــكرت الوزارات )اإلدارة 

المحلية، السياحة، النقل، بنك البركة(، الذين دعموا هذه الزيارة.
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نموذج تعليمي جديد في “حمدان”

Alfa Super Cup من النادي الرياضي

أعلنت مؤسســة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز 
ومنظمــة الجودة األوروبية EFQM، عن نموذج تعليمي وجائزة 
“حمــدان - EFQM” لتحســين الجــودة التعليمية فــي المدارس، 
وذلك على هامش منتدى إدارة الجودة العالمي الذي تجري فعالياته 

في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال نائب رئيس مجلس األمناء األمين العام للمؤسســة: “انطالقاً 
مــن رؤيــة قيادتنا الرشــيدة التــي تولــي التعليم واالبتــكار أهمية 
قصــوى ومواكبة لخططنا الطموحة باالرتقاء بالمنظومة التعليمية 

والتربوية”.

اســتقبل رئيــس مجلس إدارة شــركة ألفــا ومديرها العــام مروان 
الحايك، في مقر الشركة في Parallel Towers - الدكوانة، وفداً 
من النادي الرياضي برئاســة مازن طبارة، ضم أمين الســر تمام 
جــارودي والجهاز الفني والعبي فريق الرجــال. وقدم الرياضي 
كأس Alfa Super Cup الــى الحايــك، عربون تقدير أللفا على 

الدعم المستمر للفريق.
وهنأ الحايك األبطال الفتاً إلى أن “ســعادتنا بهذا الفوز مضاعفة، 
فالكأس تحمل اســم ألفا، وفاز بها الرياضي، ونحن وأنتم شــركاء 

منذ وقت طويل.

(نحنا معكم) لدعم االطفال معنويًا
قـامــت مؤســـســة 
مبادرة أهل الشــــام 
مـــع  بـالـتـعــــاون 
االنجيليـة  الكنيســة 
والجمعية الشركسية 
بتنفيــذ فعالية )نحنا 
معكم(، وذلك بهدف 

إخراج األطفال من معاناتهم ودعمهم نفسياً ومعنوياً، حيث تضمنت 
عدة أنشطة واحتفاالت وعرض مسرحي وتوزيع هدايا لـ150 طفل 
داخل منطقة مرج ســلطان في الغوطة الشرقية. وتستقبل المؤسسة 

التبرعات بمقرها في المزة فيالت غربية.

دعم الناجيات من السرطان
برعاية وزير الســياحة 
يازجي  بشــر  السوري 
وبدعــم مــن مجموعة 
اختتمت  الشهباء،  أمير 
الدولية  الفتيــة  الغرفــة 
 super دمشق مشروع
woman المعني بدعم 
الناجيــات مــن مرض 

الســرطان في فندق الدامــا روز، بحضور معاون وزير الســياحة 
 jci محمــد رامي مرتيني والرئيــس المحلي للغرفة الفتيــة الدولية

دمشق محمد وسيم سعد، وعدد من الفنانين والداعمين.

حملة لمكافحة البدانة بين األطفال
حشــدت “رويــال فيليــس”، 
الشــركة العالمية فــي مجال 
التكنولوجيا الصحية، جهـودها 
مــع كل مــن هيئــة الصحــة 
 VPS فــي دبــي، ومجموعة
للرعاية الصحية في الشــرق 
األوســط، إلطــالق الحملــة 

الوطنية “نحو حياة صحية” التي تركز على زيادة الوعي بمخاطر 
السمنة، وتشجيع األطفال وطالب المدارس على اتباع عادات غذائية 
صحية. وتسهم حملة “نحو حياة صحية”، في توعية األطفال بكيفية 

اختيار وجباتهم الغذائية الصحية عند إعدادهم لصناديق طعامهم.
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شبكة مدراء تسويق سوريين

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الســورية للتسويق حسام نشواتي، 
خــالل ملتقى “مديري التســويق والمبيعات الثانــي”، الذي نظمته 
الجمعية مع وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل، في فندق الشــام - 
دمشق، أن المشاركين ركزوا على أهمية االرتقاء بمستوى التسويق 
واإلعــالن للمنتجــات المحلية، وعلــى آليات تطويــر ثقافة التأمين 
والمصارف. ولفت إلى أن الملتقى محاولة لتأسيس شبكة من مديري 

التسويق والمبيعات في سورية.
بدوره، أشــار معــاون وزيرة الشــؤون االجتماعيــة والعمل، ركان 
ابراهيــم، إلى أن عدداً من الجمعيات األهلية أصبح شــريكاً بالعملية 
اإلنتاجية بعد تحول عملها من اإلغاثي إلى التنموي واالســتثماري، 

ما يستوجب التوجه إلى إيجاد استراتيجيات تسويقية جديدة ومبتكرة.

اتفاقية لدعم البحث العلمي

وقعت مؤسسة عبد الحميد شــومان األردنية، مع الجامعة األلمانية 
األردنيــة، اتفاقيــة لدعم تنفيذ بحــوث علمية تطبيقيــة، عبر تحليل 
الموثوقيــة لتطبيقات أجهزة الفضاء المكاني الالســلكية، بدراســة 
موثوقية تطبيقات تقنية التعديل الفضائي وأثرها على أجهزة االرسال 
الالســلكية، وبتنفيذ فريق من الباحثين في مجال التقنيات الالسلكية 
الحديثة في الجامعة. وقع االتفاقية عن مؤسسة شومان نائب الرئيس 
التنفيذي صالح الكيالني، وعن الجامعة رئيستها منار فياض، إضافة 
إلى الباحث من كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات عمر 

الحياري، بمشاركة رائد مصلح كطرف ثالث.

األردن في معرض “سيال باريس”

أكــد نائب رئيس جمعيــة المصدرين األردنييــن أحمد الخضري، 
خالل المشــاركة بمعرض األغذية “ســيال باريس” في العاصمة 
الفرنسية، الذي ضم 8 شركات أردنية متخصصة بقطاع األغذية، 
أن المعــرض فرصــة للتواصــل مــع المختصيــن والمهتمين من 
شــركات تمثــل عدداً كبيــراً مــن دول العالم، وتحديداً الشــركات 
اإلفريقية المشــاركة بأعداد ضخمة، ما يعد بوابة حقيقية للمنتجات 

األردنية لدخول األسواق االفريقية.
يذكــر أن عدد المصانع الغذائية العاملة في األردن 2600 منشــأة، 
توظف قرابة 50 ألف عامل أردني، في حين يصل حجم استثماراتها 

إلى 700 مليون دينار )987.3 مليون دوالر(.

“السالمة المرورية” في “سيركو”

 ،)Serco Middle East( ”نظمــت “ســيركو الشــرق األوســط
العاملــة في مجــال توفير الخدمــات العامة األساســية، وفي إطار 
برنامجهــا للمســؤولية االجتماعية، فعالية “يوم التوعية بالســالمة 
Road- (المرورية” الثالثة بالشراكة مع “رود سيفتي يو. إيه. إي” 
DafetyUAE(، الموقع اإللكتروني المتخصص بأخبار الســالمة 
علــى الطرقات في دولة اإلمارات. وســلطت الفعالية، التي حظيت 
بمشاركة واســعة، الضوء على المخاطر المرورية على الطرقات 
فــي دولة اإلمــارات، باإلضافة إلى تعزيز الوعي حول ســلوكيات 

القيادة اآلمنة، بما في ذلك ضرورة وضع أحزمة األمان.
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“تحدي الريادي الصاعد” من “توتال”

أطلقت مجموعــة توتال العالمية برنامج “تحدي الريادي الصاعد” 
لعامــي 2018 - 2019، في العديد من دول العالم بما فيها األردن، 
لدعم رواد األعمال وشــركاتهم الناشئة في مختلف القطاعات، على 
أن ال يزيد عمر الشــركة عن عامين. ووفق مدير عام شركة توتال 
األردن ستيفان الباو، فإن هذا التحدي أطلق ألول مرة عام 2015، 
في إطار المســؤولية االجتماعية الهادفة إلى المســاهمة في تعزيز 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.
يذكــر أن 3 فائزيــن في “الريــادي الصاعد” يحصلــون على لقب 

التحدي من “توتال”، مع جوائز نقدية مجموعها 25 ألف يورو.

أول مركز تأشيرات قطري في الخارج

دّشــن ســفير قطر لدى جمهورية ســيرالنكا، راشــد بن شفيع فهيد 
المري، أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج.

وافتتاح هذا المركز، يعتبر األول من نوعه، ويأتي ضمن 20 مركزاً 
في 8 دول أخرى خالل األشهر المقبلة، كما أنه يحقق تسريع وتبسيط 
إجــراءات الوافدين للعمل. وأوضح مدير إدارة الخدمات المســاندة 
لالســتقدام بــاإلدارة العامة للجوازات، عبــد هللا خليفة المهندي، أن 
المركز ســيمّكن كالً من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره 
بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من 

طرف المستقدم عبر موقع وزارة ا لداخلية.

BCG تهنئ خريجي محللي األعمال

احتفلت بوســطن كونســلتينغ غــروب )BCG( بتخريج 23 محلل 
أعمال أتموا بنجاح برنامج محللي األعمال.

ويستهدف هذا البرنامج الكفاءات الشابة من خريجي أهم الجامعات 
فــي الخليج والعالم لدعمهم في مســيرتهم المهنية، حيــث تم إعداد 
هذا البرنامج بما يتناســب مع دعم الجيــل القادم من قادة الخليج من 
خالل إشراك الملتحقين بالبرنامج في العمل على المشاريع المختلفة 
التي تعمل عليها بوســطن كونسلتينغ وتزويدهم بالبرامج التوجيهية 

والتدريبية الالزمة لتحقيق تطورهم المهني.

توسعة مركز مايكروسوفت في األردن

صرح مدير عام شركة مايكروسوفت/األردن حسين ملحس، خالل 
احتفال الشــركة بتوســعة مركزها العالمي للدعــم التقني، الذي يعد 
واحداً من 4 مراكز عالمية مشــابهة في أوروبا والشــرق األوســط 
وافريقيــا، أن الشــركة تســعى ألْن يكون لديها نحــو 200 موظف 

وموظفة أردنيين بحلول نهاية عام 2018.
حضــر الحفــل وزراء )االتصــاالت مثنــى الغرايبة، االســتثمار 
مهند شــحادة، العمل ســمير مراد(، والمســؤول عن إدارة شركاء 
مايكروسوفت في العالم بمجال الدعم الهندسي زيد أبو نوار، ومدير 
قســم الدعم الهندســي في مايكروســوفت أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا ستيف بورثويك.
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ويستن الدوحة يدعم “حياتنا وردية”

بمناسبة شــهر التوعية بسرطان الثدي، أطلق فندق ونادي الصحي 
ويســتن الدوحة سلســة من الفعاليات بالتعاون مع الجمعية القطرية 
للســرطان، بهدف دعم حملة “حياتنا وردية” طوال أكتوبر/تشرين 
األول 2018، بهــدف زيــادة الوعي حول ســرطان الثدي لكّل من 
الموظفين والمجتمع على حد سواء، والحث على جمع تبرعات من 

أجل دعم عالج المرضى الذين يحاربون المرض.

حملة حافظوا على نظافة الخور دبي
التزامهــا  إطــار  فــي 
الراســخ بدعــم الحفاظ 
واألمــن  الميــاه  علــى 
اإلمارات،  فــي  المائي 
الخدمات  إدارة  تعهدت 
الخاصــة  المصرفيــة 

فــي بنك اإلمارات دبي الوطني، بدعم مبادرة “حافظوا على نظافة 
الخور” التي أطلقها البنك بهدف المســاهمة في تنظيف المســارات 
المائية والحفاظ عليها، ال ســيما خور دبي والقنوات المتفرعة عنه. 
وبهــذه الخطوة، يتيح البنــك لعمالء الخدمــات المصرفية الخاصة 

فرصة التمتع بحلول إدارة الثروات المبتكرة التي يوفرها.

جائزة نوبل لنوردهاوس ورومر
أعلنت األكاديمية الملكية 
الســــويديـة للعلـــوم، أن 
وليام نوردهــاوس وبول 
بجائــزة  فــازا  رومــر، 
نوبل فــي االقتصاد لعام 
2018، عــن جهودهمــا 
المنــاخ  تغيــر  إلدمــاج 
التكنولوجــي  واالبتــكار 

داخل تحليالت االقتصاد الكلي. وقالت األكاديمية في بيان: وســعت 
نتائج أبحاثهما نطاق التحليل االقتصادي بشكل كبير عن طريق بناء 

نماذج تشرح كيف يتفاعل اقتصاد السوق مع الطبيعة والمعرفة.

“فورد” تقّدم “قدوات الشجاعة”
فـــورد  حملــــة  تحتفــل 
بـــــروح  “محـاربــــات 
ورديــة” للتوعية بشــأن 
بعامها  الثــدي  ســرطان 

الثامن في المنطقة، بعدما عملت على مّر األعوام مع أكثر من 130 
“قدوة للشجاعة” وهن ناجيات من المرض مستعدّات للمساهمة في 

تمكين وتحفيز َمن يحاربن سرطان الثدي حالياً.
وفــي حملة هذا العام، طلبت “محاربات بروح وردية” من قدواتها 
الخمســة وصــف التحديــات التــي واجهنهــا عنــد اّطالعهن على 
التشخيص والعالج، وأن يشاركن تجربتهن بالتفصيل كيف تغيّرت 

الحياة بالنسبة لهن بعدما تخّطين أصعب أيامهن.

“ساين تكنيك” و“سيمنس” تحتفالن
احتفلــــت كــــل مــن 
“ساين تكنيك”، إحدى 
التابـعــــة  الشـــركات 
لـ“مجموعــة عيســـى 
صالــــح الـقــــــرق”، 
و“سـيمنس” األلمانية، 
بمــرور 45 عاماً على 
الحصرية  شــراكتهما 

في دبي واإلمارات الشــمالية، وذلك خالل حفل خاص أقيم في قاعة 
االحتفاالت بفندق أرماني. وحضر الفعالية كوكبة من أبرز المساهمين 

وأعضاء فريق العمل في مجموعة عيسى صالح القرق.

خدمة العمالء من رون كوفمان
فـت  ســــتضا ا
“األنصـــاري 
للصرافـــــة”، 
الخبيـر العالمي 
رون كوفمـان، 
في ورشة عمل 

للموظفين وكبار المسؤولين في الشركة تحت عنوان “بناء وتطوير 
ثقافــة”، التي عقدت في فندق أتالنتس النخلة. وتهدف الورشــة إلى 
نقل أحدث التجارب والخبرات للموظفين من أجل االرتقاء بمستوى 
خدمــة العمــالء. ويعتبــر كوفمان من أفضــل المدربين فــي العالم 

واالستشاريين وقادة الفكر والمتحدثين الرئيسيين في خدمة العمالء.
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مجلس إدارة جديد لسيدات االعمال العرب

انتخبت الهيئة العامة لمجلس سيدات األعمال العرب، خالل اجتماعها لدور اإلنعقاد 
السادس 2018 - 2022، في “جامعة الدول العربية” مجلس االدارة الجديد.

ويضم المجلس الجديد:
الشيخة حصة سالم الصباح )الكويت( رئيسة

ليلى مبروك الخياط )تونس( نائب الرئيس األول
الشيخة هند آل خليفة )البحرين( نائب الرئيس الثاني

مريم الرميثي )اإلمارات( نائب الرئيس الثالث
خيرية الدشتي )الكويت( أمينة عامة

شاهيناز أحمد خيري )مصر( أمينة السر
كارمن زغيب )لبنان( أمينة المال

نجالء عازر )مصر( رئيسة العالقات العامة
فتحية عثمان )المغرب( رئيسة اللجنة الثقافية.

وضم تشكيل مجلس االدارة، باإلضافة إلى األسماء السابقة، كل من: نضال التميمي 
من )العراق(، نهى عبد الســالم ومريم بنت حمد أل خليفه من )البحرين(، شــريفه 
اليحيائية من )ســلطنة عمان(، ابتســام عامر من )ليبيا(، مها عواد من )فلسطين(، 

نجالء الشافعي من )قطر(، ومضاوى الحسون من )السعودية(.
وبعد اإلجتماع، أكدت الشــيخة حصه الصباح، أهميه دور مجلس سيدات األعمال 
العــرب فــي تمكين المرأة اقتصادياً فــي الوطن العربي، وأشــارت الى أن مجلس 
ســيدات األعمال يســعى إلى توفير التمويل للمشــاريع الخاصة للمرأة التي تحتاج 

إلى التمويل.
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في الوقت الحالي وحتى بعد تش�كيل الحكومة، ترتبت خس�ائر كثيرة على لبنان وس�ط 
الخالفات واالصطفافات. ضّيع لبنان فرصاً بالجملة، لعل أهمها تعهدات الدول التي شاركت 
ف�ي مؤتمر س�يدر في باريس، فضاًل عما س�يكون علي�ه الوضع بعد العقوب�ات األميركية 

المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

يكفي التأخر في تأليف الحكومة، حتى تصبح تعهدات الدول بالدعم طي النس�يان، علمًا 
أن معظم ما قدمه المانحون في مؤتمر س�يدر الذي انعقد في نيس�ان/ابريل الماضي، هو 
عبارة عن قروض وليس هبات، لتبقى الصناديق والبنوك الدولية والعربية جاهزة لمنح لبنان 
قروض وفق مصادر سياس�ية متابعة، خصوصاً البنك الدولي الذي أعلن استعداده إلقراض 
لبنان 4 مليارات دوالر على مش�اريع يتفق عليها س�لفاً. ويظه�ر أن التغيرات التي تحصل 
عربي�اً واقليمياً ودولياً جعل الدول المانحة بعد 7 اش�هر على المؤتمر تعيد النظر بموقفها 
وتعهداته�ا، خصوصاً دول االتحاد األوروبي التي لديها اس�تحقاقات داخلية، فيما الواليات 
المتحدة تضع ش�روطاً على المساعدات. وقد ظهر أن لبنان لن يستطيع قبل أشهر اعداد 
ملفاته لتقديمها إلى الجهات الدولية للحصول على قروض ومساعدات، حتى بعد تشكيل 
الحكومة، علماً أن الفرنس�يين حذروا لبنان من عواق�ب التأخر في التأليف وأيضاً من قدرة 
الحكومة على البت باالصالحات التي تعهد بها لبنان في مؤتمر س�يدر قبل حصوله على 

القروض إلعادة تأهيل بنيته التحتية.

باتت تعهدات الدول غير محس�ومة في ظل األزمات االقليمية والدولية، علماً أن لبنان مثاًل 
ل�م يحص�ل على كل قروض وهبات باريس 3، على رغم وج�ود حكومة ورئيس في حينه، 
فاس�تفاد من نحو 4 مليارات دوالر أي 57 % من قيمة التعهدات وعلى 5 س�نوات. أما اليوم 
فمساهمات دول الخليج غير محسومة، إذ أن السعودية ليست في وارد الدعم، فيما ال تزال 

الكويت وقطرعلى موقفهما.

وعل�ى رغم إقرار قوانين مرتبطة بالمؤتم�ر، إال أن آلية التنفيذ تبقى رهن تركيبة الحكومة. 
لكن تش�كيل آليات المتابعة للمؤتمر، التي بحثت خالل زيارة الموفد الفرنسي بيار دوكان 
إلى بيروت أخيراً لم تكتمل، علماً أنه تم االتفاق على تش�كيل لجنتين، فيما حض دوكان 

على التعجيل في اإلجراءات لتعويض األشهر الضائعة.

المش�كلة أن الحكومة تراهن في ش�كل رئيسي على مس�اهمات “سيدر” التي تختلف 
أرقامه�ا بي�ن ما أعلنت�ه حكومة تصريف األعم�ال أي 11.06 ملي�ار دوالر، وبين ما تعهد به 
المش�اركون (8.2 مليارات دوالر). وقد صار التس�اؤل اليوم عما إذا كان البلد سيس�ير فعاًل 
بتعهدات المؤتمر، وهو الذي قدم التزامات ُمكلفة للدول المانحة والُمقرضة، علماً أن البلد 
ي�رزح تح�ت ع�بء 80 مليار دوالر من الدين، م�ن دون تحقيق أي تقّدم في مش�اريع حيوية 

كالكهرباء والمياه. فهل االقتراض مجدداً هو الحل؟

لبنان يضيع الفرص برهانات مستحيلة!
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  لبنان  •   فرنسا  •   المملكة المتحدة   •  سويسرا   •   مصر   •   المملكة العربية السعودية   •   االردن    •   رومانيا 
 قبرص   •   قطر   •   االمارات العربية المتحدة    •    العراق   

والمهجر من خالل حيازته  لبنان  لبنك  المستمر  التقدير  إنّ 
ة  وقوّ المتميز،  أدائه  على  دليل  هو  الجوائز  كافة  على 
والتي  زة،  المميّ خدماته  ومجموعة  ة،  العموميّ ميزانيته 
ية  المحلّ األوضاع  ظلّ  في  حتّى  تحقيقها  في  يواصل 

واإلقليمية المضطربة.  

التي  الثقة  وتدعم  نجاحاتنا  قاعدة  اإلنجازات  هذه  د  التي وتحدّ الثقة  وتدعم  نجاحاتنا  قاعدة  اإلنجازات  هذه  د  وتحدّ
يضعها زبائننا في مصرفنا وتكافئهم بما هو أثمن لديهم: 

راحة البال. 

blombank.com
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