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ي ظل الفراغ الذي يعانيه عىل 
ي حلقة مفرغة، �ف

ف الجميع بأن البلد دخل �ف يع�رت
مستوى المؤسسات والحكومة. الوضع المالي بات يمر بمرحلة دقيقة جداً، إذ 
ي ترتب أعباًء 

اجع النمّو وترتفع الفوائد ال�رت ة وي�رت يرتفع الدين بمس��تويات خط�ي
ب  ، حيث يتخوف المعنيون من أن يصبح الوضع حرجاً ونق�رت ف ة عىل اللبناني�ي كب�ي

نهيار. من مرحلة الإ

ي الخزينة، عبثياً، إذ 
لي��س الكالم الذي يطلقه البعض عن انتهاء الحتياطات �ف

ي موقع القرار ب��أن خزينة الدولة باتت 
صدر كالم من البعض داخل الدولة و�ف

ي شكل 
ي المرحلة المقبلة، ما يستدعي التحرك �ف

شبه فارغة مالياً ح�رت للرواتب �ف
نهاء الفراغ الحكومي والعمل عىل إطالق المشاريع والدفع نحو الستفادة  رسيع لإ
عادة اطالق النمو القتصادي وتحريك العجلة  ي ل تزال قائمة لإ

من الفرص ال�رت
ف فرص العمل. وتأم�ي

ي البالد ليس��ت عىل ما يرام، وإل ما الذي يدفع 
الأوضاع المالية والنقدية �ف

ي تمويل العجز 
رئاسة الحكومة إىل الستعانة بحاكمية مرصف لبنان للبحث �ف

اح الأول  ستدانة، علماً أن الق�رت ورية وإن ع�رب الإ ف الحاجات الرصف الماىلي وتأم�ي
ي 

ة اللبنانية ومن الأسواق، كي ل نصل إىل مرحلة ندخل معها �ف هو التمويل بالل�ي
أوضاع صعبة يستحيل معها الحل.

يظهر أن مشكلة الفراغ قد أدت إىل ارتفاع الفوائد، وهذا يعكس حجم الأزمة 
ي 

ي يمر بها لبنان، إذ ارتفع عجز الموازنة اىل 6 مليارات دولر والعجز �ف
السياسية ال�رت

الحساب التجاري اىل 17 مليار دولر. كل ذلك يستدعي تطبيق سياسة مرصف لبنان 
ة وجذب الودائع والحرص عىل  الهادفة اىل المحافظة عىل استقرار سعر رصف الل�ي

ي يمّر بها القتصاد.
ي ظّل الظروف الحِرجة ال�رت

عدم خروجها من لبنان �ف

مواجهة العجز وارتفاع الفوائد
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الفوائد المرتفعة هدفها عدم تهريب األموال

مص��رف  حاك��م  طم��أن 
لبنان، رياض سالمه، إلى 
“أن الليرة اللبنانية مستقرة، 
وسعرها ثابت تجاه الدوالر 
وسائر العمالت األجنبية”، 
مش��يراً إل��ى أن الحاكمية 

اتخذت “ قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على االقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب 
األم��وال لمصلح��ة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياس��ة الفوائد الواقعية”. 
وأكد سالمه “أن الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على االقتصاد، 

باعتبار أن هدفنا األساسي يكمن بعدم تهريب األموال إلى الخارج”.
كالم سالمه جاء خالل اجتماعه بمجلس إدارة تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين 

في العالم، برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في مقر الحاكمية بمصرف لبنان.

ش��ركة  مدي��رة  قال��ت 
“إك��س 8” للتكنولوجيا 
المالي��ة ف��ي سويس��را 
فرانش��ي��سكا جريك��و،  
إن الش����ركة حصل��ت 
على ش��هادة من شركة 
اس�تش���ارات إس��المية  
بخص���وص عمالته���ا  
الرقمي��ة، حيث تخطط 
لتوس��عة نش��اطها ف��ي 

الشرق األوس��ط. وحصلت الشركة على شهادة لعملتها 
الرقمي��ة والوح��دات الرقمي��ة المرتبط��ة به��ا من دار 
المراجعة الش��رعية، وهي ش��ركة استشارات إسالمية 
مرخص��ة من مص��رف البحرين المركزي. وأش��ارت 
جريكو، إلى أن الهيئات التنظيمية في منطقة الخليج تبني 
بيئة صديقة للتكنولوجيا المالية لكنها تتوخى الحذر بشأن 
العمالت المشفرة، مما يفتح فرصة أمام ما يطلق عليها 
“العمالت المستقرة” المصممة لتقليص تقلبات األسعار.

شهادة تمويل اسالمي
لـ“إكس 8”

فرانشيسكا جريكو

قرر مصرف أبوظبي اإلس��المي، تفعيل المادة ال�7 من 
نظامه األساسي، التي تسمح لألجانب بتملك 25 % كحد 
أقصى من رأس مال المصرف. وسيُمكن القرار حاملي 
األس��هم الحاليين من تداول أس��همهم مع مستثمرين من 
غير المواطنين المس��جلين في س��وق أبوظبي لألوراق 
المالية. كما يمكن لغير المواطنين شراء أسهم المصرف 
المتداولة في السوق. وكان مصرف أبوظبي االسالمي 
ق��د أعلن مؤخراً، عن جمع ملي��ار درهم ) 272 مليون 
دوالر( في إطار برنامج إصدار حقوق األولوية، ليرتفع 
بذل��ك رأس الم��ال الُمصدَر للمصرف إل��ى 3.6 مليار 

درهم )980 مليون دوالر أميركي(.

“أبوظبي اإلسالمي” يسمح لألجانب
بتملك أسهمه

أول فرع Satellite لبنك بيبلوس في بيروت

افتت��ح بنك بيبلوس أول فرع Satellite له في لبنان 
في شارع بلس - الحمرا، “تماشياً مع خططه الرامية 
إلى توسيع انتشار فروعه في كافة أنحاء لبنان وتلبية 
احتياجات زبائنه ومتطلباتهم المتطّورة باستمرار”. 
ويق��دّم هذا النوع من الفروع تجربة مصرفية تهدف 
لتلبية احتياجات الزبائن وتوفير ما يناسبهم، كونه يقع 

على مقربة من المؤسسات األكاديمية والمحال التجارية الرئيسية، وهو يتمحور حول 
التفاعل المباشر بين الموظفين والزبائن، ويقدّم مروحة خدمات مصرفية آلية كاملة.

تعزيز التمويل األخضر في لبنان

خص��ص البن��ك األوروب��ي إلع��ادة 
اإلعم��ار والتنمي��ة EBRD، وبن��ك 
ع��وده، 100 ملي��ون دوالر لتموي��ل 
المشاريع الخضراء، بما في ذلك أول 
قرض ضمن التسهيل المالي األخضر 
GEFF في لبنان. وبموجب االتفاق، 
يمنح EBRD قرضاً بقيمة 90 مليون 

دوالر يتم إكماله ب�10 ماليين دوالر كتمويل من TaiwanICDF. وس��يتم اس��تعمال 
هذه القروض للحد من تأثير تغير المناخ. وقال رئيس مجلس إدارة بنك عوده، س��مير 
حنّا: إن الش��راكة مع EBRD في إطار مشروع GEFF تُظهر التزام كال المؤّسستَين 
بفتح الطريق أمام القطاع الخاص للتمويل األخضر، وس��يضيف “عوده” 100 مليون 
دوالر لدعم االس��تثمارات الخضراء، أي قرضاً إجمالياً بقيمة 200 مليون دوالر. فيما 
قالت مديرة مكتب البنك األوروبي، غريتشن بييري: إن قرض GEFF، هو األول الذي 

يمنح لمصرف تجاري في لبنان وأكبر قرض يمنح لمصرف واحد في المنطقة كلها.
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 الحجز االحتياطي إلكترونيًا مطلع 2019

قال وزير االتص��االت والتقانة الس��وري علي الظفير، 
خالل اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمش��روع الحكومة 
االلكترونية، إن قرارات الحجوزات االحتياطية ستصبح 
إلكترونية بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2019، حيث أن 
تكلفتها الورقية تصل إلى 8 مليار ليرة سورية. وأضاف: 
أن الحجوزات االحتياطية اإللكترونية تفيد بدقة وسرعة 
الوصول للبيانات، إضافة إلى أنها تتمتع بالقيد الخماسي 
)الرقم الوطني(، بما يتيح تجاوز مش��كلة تكرار األسماء 

بش��كل كامل. واعتمدت اللجنة، اإلجراءات المتعلقة بحماية البيانات الش��خصية وحق 
الوصول إلى المعلومات، والدليل االسترشادي والمنصة اإللكترونية للمشروع، على 
أن يتم استكمال إنجاز جميع البنى التحتية الالزمة للمشروع في الربع األول من 2019.

علي الظفير

ع��دل مجل��س النق��د والتس��ليف في مصرف س��ورية 
المرك��زي، الحد األعلى للح��واالت المنفذة وفق نظام 
التس��ويات الس��وري SYGS، بحيث أصبح الس��قف 
مفتوح��اً ل��دى جمي��ع المص��ارف العاملة المش��تركة 

بالنظام.
وجاء القرار، بناًء على مداولة لمجلس النقد والتسليف 
به��ذا الخصوص، بعد أن كان س��قف كل حوالة محدداً 

ب�75 مليون ليرة سورية.
إال أن الق��رار برف��ع س��قف الحواالت ل��م يتطرق إلى 
رف��ع عدد العمليات، وهي بحس��ب مداولة مجلس النقد 
والتس��ليف رق��م 174/2/ص الصادر ف��ي الثامن من 
ش��باط/فبراير 2018، كانت قد ُحددت ب�30 عملية في 

اليوم الواحد.
ومع فتح س��قف الحواالت عبر نظام SYGS، يستمر 
مصرف سورية المركزي والمصارف المشاركة بعدم 
تقاض��ي أي عم��والت أو نفقات على نظام التس��ويات 

حتى إشعار آخر.
على صعيد آخر، كش��فت مصادر في مصرف سورية 
المرك��زي، أن اجتماعاً عقد بين حاكم المصرف حازم 
قرفول، وأصحاب ش��ركات الصرافة الذين اعترضوا 
عل��ى زيادة رأس المال لش��ركاتهم، معللي��ن ذلك بأنه 
إجحاف بح��ق الش��ركات ولجهة التوظي��ف الصحيح 
لألم��وال، وأنه تم االتفاق على تأس��يس جمعية خاصة 
بمؤسس��ات الصراف��ة بحي��ث تكون حلق��ة وصل بين 

الشركات والبنك المركزي.
يذكر، أن المرسوم المتعلق برفع الحد األدنى لرأسمال 
مؤسس��ات الصرافة ينص على أن يح��دد الحد األدنى 
لرأس��مال مؤسس��ات الصراف��ة، بأن يكون رأس��مال 
الش��ركة ملياري لي��رة س��ورية، و400 ملي��ون ليرة 
س��ورية لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة س��ورية 
لمكات��ب الصراف��ة ف��ي المناط��ق النائي��ة، وأن ل��دى 
مؤسسات الصرافة مهلة حدها األقصى عامان لتسوية 

أوضاعها.

SYGS فتح سقف الحواالت عبر نظام
... وجمعية خاصة بشركات الصرافة

تعيينات في بيمو السعودي الفرنسي

أعلن بنك بيمو الس��عودي الفرنس��ي في س��ورية، عن 
إفص��اح طارئ يقضي بتعيي��ن عمر الغراوي بمنصب 
الرئي��س التنفي��ذي للبنك. وأش��ار البنك، أن��ه بعد قرار 
مجلس إدارته، وموافقة مصرف سورية المركزي على 
التعيي��ن، تم االفصاح عن ذلك، متضمن��اً أيضاً موافقة 
مجلس اإلدارة على تعيين يوسف حفيظ رفول مستشاراً 
ل��إدارة، وأن اإلفصاح حمل توقيع رئيس مجلس إدارة 

رياض عبجيالبنك رياض عبجي.

1.7 مليار ليرة خسائر البنك العربي - سورية

أعلن البنك العربي - س��ورية، عبر 
بي��ان، ح��ول نتائج��ه المالي��ة، بأن 
خسائره وصلت إلى 1.7 مليار ليرة 
سورية منذ مطلع عام 2018 وحتى 
نهاية الربع الثالث منه، بزيادة بلغت 
259 % مقارن��ة بخس��ائر الفت��رة 

المقابلة من عام 2017. وقال البيان: إن مجموع الموجودات انخفض بنسبة 1 % مقارنة 
بنهاية عام 2017، من 66.6 مليار ليرة إلى 66 مليار ليرة، وتراجعت حقوق المساهمين 
بنسبة 11 % من 14.9 مليار ليرة إلى 13.2 مليار ليرة، وأن المؤونات الالزمة لمواجهة 
أخطار التسليف بلغت 161 مليون ليرة سورية. ولفت البيان، إلى أن نسب السيولة بكافة 
العمالت وصلت إلى 90 %، بينما بلغت 41 % بالليرة الس��ورية، وأن ودائع العمالء 
س��جلت نمواً بنس��بة 7.7 % لتصل إلى 47.8 مليار ليرة نهاية 2017، في حين تراجع 

صافي محفظة التسهيالت االئتمانية بنسبة 29.6 %، لتصل إلى 8.3 مليار ليرة.
يشار إلى أن البنك العربي - سورية، مملوك بنسبة 49 % من البنك العربي/األردن، 

وباشر أعماله في عام 2006.
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أكد رئيس مجلس إدارة بنك اإلس��كان للتجارة والتمويل 
األردني عبد االله الخطي��ب، أن البنك حقق ربحاً خالل 
األش��هر التس��عة األولى من ع��ام 2018، قبل الضريبة 
مقداره 119.2 مليون دينار، وبعد الضريبة 81.5 مليون 
دين��ار، وأن الرب��ح التش��غيلي نما بنس��بة 11 %، ليبلغ 
146.1 ملي��ون دينار، مقارنة م��ع 132.2 مليون دينار 
للفترة المماثلة من عام 2017. وبيّن الرئيس التنفيذي للبنك 
إيهاب الس��عدي، أن مجم�وع الموج�ودات زاد بنس���بة 
1 % فبل��غ 8.2 ملي��ار دين��ار )11.56 ملي��ار دوالر(، 
وزادت أرص��دة ودائ��ع العمالء بنس��بة 1.6 % لتصل 
إل��ى 5.9 مليار دينار، فيم��ا زاد إجمالي رصيد محفظة 
التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة 4.6 % ليص�ل إلى 
4.7 ملي��ار دين��ار، وبلغ إجمالي حق��وق الملكية 1071 
مليون دينار، كما بلغت نسبة السيولة 125 % وهي أعلى 

من المعدل المطلوب من “المركزي األردني”.

11.5 مليار دوالر أميركي
موجودات بنك اإلسكان األردني

صرح رئيس مجلس 
إدارة البن��ك األردني 
الكويتي، عبد الكريم 
الكباريتي، بأن نتائج 
من��ذ  للفت��رة  البن��ك 
مطل��ع ع��ام 2018 
وحت��ى نهاي��ة الربع 
من��ه جاءت  الثال��ث 
ضم��ن التوقعات، إذ 

بلغ��ت األرباح بع��د الضريبة 27.6 ملي��ون دينار بنمو 
بل��غ حوالى 26 % عن الفترة نفس��هل من عام 2017، 
كما بلغ صافي التس��هيالت االئتمانية المباشرة 1.517 
مليار دينار، فيما بلغت ودائع العمالء والتأمينات النقدية 
1.893 ملي��ار دينار )2.670 ملي��ار دوالر أميركي(، 
وبل��غ إجمالي الدخل من العمليات المصرفية 94 مليون 

دينار أردني.

2.6 مليار دوالر أميركي
ودائع عمالء “األردني الكويتي”

عبد الكريم الكباريتي

33 مليار دوالر ودائع عمالء البنك العربي

حققت مجموعة البنك العربي نمواً في األرباح بنسبة 7 
% حتى نهاية أيلول/س��بتمبر 2018، حيث بلغ صافي 
أرباح المجموعة بع��د الضرائب والمخصصات 643 
ملي��ون دوالر، مقارن��ة مع 601 ملي��ون دوالر للفترة 
نفس��ها من عام 2017، كم��ا بلغ إجمالي حقوق الملكية 
8.3 مليار دوالر، وحققت المجموعة نمواً في األرباح 
التش��غيلية بنس��بة 9 % لتصل إلى 988 مليون دوالر، 
في حين بلغت التسهيالت االئتمانية 25.4 مليار دوالر، 

وودائع العمالء 33.2 مليار دوالر.
وأش��اد رئي��س مجل��س إدارة البن��ك العرب��ي، صبيح 

المص��ري، في تعليقه على هذه النتائج بالقول: إن األداء القوي للمجموعة يعد بتحقيق 
نتائج مستقبلية أفضل، ويشير إلى القدرة على مواصلة مسيرة أدائه االيجابي في مؤشر 

واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع األعمال اقليمياً وعالمياً.

صبيح المصري

علي الكواري وزيراً للتجارة والصناعة في قطر

ت��م تعيي��ن الرئيس التنفي��ذي لبنك قط��ر الوطني، 
علي أحمد الك��واري، في منص��ب وزير التجارة 
والصناع��ة  ف��ي قط��ر، وذلك ف��ي إط��ار تعديل 
وزاري شمل تغييرات في وزارات العدل والعمل 

والشؤون االجتماعية.
يذكر، ان بنك قطر الوطني، هو أكبر بنك في منطقة 
الش��رق األوس��ط من حيث األصول، وهو مملوك 

علي أحمد الكواريبنسبة 50 % لجهاز قطر لالستثمار.

تصنيف ائتماني قوي من IIRA لـ“البركة-سورية”

قامت الوكالة اإلس��المية الدولية للتصنيف، بإعادة تقييم 
 ،BBB ضمن نطاق BBSY أعمال بنك البركة/سورية
حي��ث تمت إعادة تقييم الدرجة االئتمانية اإلجمالية للبنك 
ضمن نطاق 71 - 75، ما يعكس كفاية القدرة االئتمانية، 
وتش��مل اعتب��ارات مخاطر الس��يولة س��هولة النفاذ إلى 
األم��وال المودع��ة خارجي��اً أو ل��دى مصرف س��ورية 
المركزي CBS داخلياً. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، 
عدنان أحمد يوسف: إننا نفخر بحصولنا للعام الثالث على 
هذا التقييم، وال��ذي يأتي نتيجة الجهود الكبيرة من إدارة 

وفريق العمل في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
يذكر، أن الوكالة الدولية اإلسالمية للتصنيف، هي شركة مستقلة، مملوكة من مجموعة 
Capital Intel-  مشهورة من مؤسسات التصنيف العالمية ومجموعة من البنوك مثل

ligence، والبنك اإلسالمي للتنمية.

عدنان أحمد يوسف
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الخلي��ج  بن��ك  وق��ع 
اتفاق�ي�����ة  الدول��ي 
تس���هي�الت ائتماني�ة 
ملي��ون   500 بقيم�ة 
لمدة  أميرك�ي  دوالر 
3 س��نوات م��ع بنك 
األول،  أبوظب����ي 
إس  “ات��ش  وبن���ك 
ب��ي س��ي” الش��رق 
وف��رع  األوس���ط، 
ف��ي  “ناتيكس��يس” 

مرك��ز دب��ي المال��ي العالم��ي، وبنك الري��اض، وبنك 
“ميزوهو”، ومجموعة س��امبا المالية، و“س��تيت بنك 
أوف إندي��ا” في البحرين و“س��يتي بن��ك إن إيه” فرع 

البحرين و“ري” بنك فرع البحرين.
وأوض��ح الرئي��س التنفي��ذي لبن��ك الخلي��ج الدول��ي، 
عبدالعزيز الحليسي، أنه نظراً للطلب العالي للمشاركة 
في التس��هيالت االئتمانية، فقد تج��اوز حجم االكتتاب 
في عملية التس��هيل المبلغ المستهدف، وعليه تم زيادة 
قيمة التمويل من 250 مليون دوالر أميركي إلى 500 

مليون دوالر.

“الخليج الدولي”
يوقع اتفاقية تسهيالت

عبدالعزيز الحليسي

ق��رر مجل����س إدارة 
بنك اإلس�كان للتجارة 
والتمويل في األردن، 
تعيي��ن عم��ار بش��ير 
الصف��دي، رئ�يس�����اً 
للبن��ك اعتباراً  تنفيذياً 
من التاس���ع من شهر 
كانون األول/ديس�مبر 

.2018
يحمل الصفدي شهادة 

الماجس��تير في االقتصاد الدولي من بريطانيا، وشهادة 
البكالوري��وس ف��ي االقتصاد واالحصاء م��ن الجامعة 
األردنية، كما يمتلك خبرة مصرفية تمتد ألكثر من 27 

عاماً.
يذك��ر، أن آخر منصب ش��غله الصف��دي، كان المدير 

العام لبنك الكويت الوطني في األردن.

الصفدي رئيسًا تنفيذيًا
لبنك اإلسكان األردني

عمار بشير الصفدي

“أموالكم” لعرض المنتجات البنكية لألفراد

أطل��ق في حاضن��ة أمني��ة األردنية 
لريادة األعمال The Tank بالشراكة 
مع جمعية شركات تقنية المعلومات 
واالتص��االت “إنت��اج”، وصندوق 
“اويس��س 500”، منص��ة أموالكم 
amwalcom كأول موقع الكتروني 

أردني لالطالع على عروض المنتجات البنكية لألفراد. وبيّن الشريك المؤسس لموقع 
“أموالكم” فادي عويس خالل حفل اإلطالق، الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد 
فريز، ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ُمثنى غرايبة، أن الموقع يتيح للبنوك 
تسويق منتجاتها لشريحة أكبر من المستخدمين المهتمين بالمنتجات المصرفية مع عائد 
تحويل أعلى من أي طريقة تس��ويق أخرى. أما رئيس مجلس إدارة “اويس��س 500” 
مروان جمعة فقال، إن الحاضنة بدأت دعمها للمشاريع في أول صندوق ب�4.5 مليون 

دينار قبل سنوات، وأن المبلغ ساهم بإنشاء 150 شركة وتدريب 2500 رائد أعمال.

سوسيته جنرال/األردن ينهي صفقة أبوظبي األول

 ،)SGBJ( أنه��ى بن��ك سوس��يته جن��رال - االردن
عملية االس��تحواذ الكامل��ة على أعمال بن��ك أبوظبي 
األول، المندرجة تحت اس��م بن��ك أبوظبي الوطني في 
االردن، حيث تعتبر هذه العملية من ضمن خطة البنك 
االستراتيجية للتّوسع وزيادة شبكة فروعه. وقال المدير 
الع��ام ل���) SGBJ(، نديم قبوات: إّن ه��ذه الخطوة من 
ش��أنها أن تع��ّزز حص��ة البنك في الس��وق المصرفي 
االردن��ي، األمرالذي يدّعم النم��و الملحوظ الذي حققه 

نديم قبواتالبنك في ميزانيته خالل السنوات الخمس الماضية.

صندوق النقد العربي في بغداد

وصل��ت بعث��ة صن��دوق 
إل��ى بغداد  العربي  النق��د 
- بع��د غي��اب ألكث��ر من 
3 عقود - لدعم مش��روع 
العراقي،  المركزي  البنك 
الش��مول  بنظام  المتمث��ل 
المالي وتوس��عة الخدمات 

المصرفي��ة، بعد أن اكتملت دراس����ته وحيثيات�ه، حس����ب محاف���ظ البنك المركزي 
العراقي، علي العالق.

يذكر، أن مش��روع الش��مول المالي، يعمل على دعم المش��اريع الصغيرة والمتناهية 
الصغر، باعتبار هذه المشاريع هي المحرك األساس لالقتصاد الوطني بصورة عامة، 
فضالً عن المساهمة بتقليل نسب البطالة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في العراق.
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طرح المصرف المركزي اإلماراتي ورقة نقدية جديدة 
من فئة ال���100 درهم مطبوعة بحلة جديدة للتداول في 
األس��واق، مع إضافة عالمات أمنية جديدة على الوجه 
األمام��ي للورق��ة. وتتضم��ن الورق��ة النقدي��ة الجديدة 
عناصر أمنية معززة ضد التزوير، وهي صورة ثالثية 
األبعاد متغيرة األلوان، تتحول من األخضر إلى األزرق 
عند إمالتها، إضافة لعرض قيمة الفئة في الزاوية السفلية 
اليس��رى. كما تم استبدال مؤش��ر ترابط األمان العاكس 
للضوء بشريط أكثر تعقيداً، فيما تشمل التغييرات إزالة 
قيمة العملة من الزاوية اليمنى السفلية، وتصميم الرقاقة 

الفضية في الزاوية اليمنى العلوية لن يظهر بعد اآلن.

تعاون بين زين والوطني لتمويل المشاريع الصغيرة

“المركزي االماراتي” يصدر
ورقة نقدية جديدة

أبرمت ش��ركة زين-األردن، ممثلة برئيسها 
التنفيذي فهد الجاسم، اتفاقية تعاون مع البنك 
الوطن��ي لتمويل المش��اريع الصغيرة ممثالً 
بمديره العام سامح المحاريق، بحيث يتسنى 
للبنك االس��تفادة م��ن الخدم��ات المالية التي 
تقدمها زين عبر خدمة المحفظة المالية المتنقلة 
على الهاتف “زين كاش”. وأكد الجاسم، أن 

خدمة “زين كاش” تتوفر لمشتركي جميع الشبكات الخلوية في األردن، وال تتطلب توفر 
حساب بنكي للمشترك، وتم إطالقها وفقاً للشراكة مع البنك المركزي األردني.

ب��دوره، أكد المحاريق، أن الخدمة س��توفر ل�80 ألف عميل مزاي��ا التحكم بإدارة أموال 
القروض التي يحصلون عليها من البنك الوطني من خالل المحفظة اإللكترونية ل�“زين”.

وقعت الشركة األردنية للتمويل األصغر “تمويلكم”، مع 
مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، 
اتفاقية تمويل بقيمة 10 مليون دوالر، والتي تعتبر األكبر 
على مستوى قطاع التمويل األصغر في المنطقة. وقالت 
رئيس مجلس إدارة تمويلكم نيفين العبوشي: إن االتفاقية 
تعزز مكانة “تمويلكم” كمركز اقليمي الستقطاب رواد 

األعمال والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بدروه لفت مدير مجموعة المؤسسات المالية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية 
ق��درت آق كون، إلى أن الش��ركات الصغيرة ومتناهية 
الصغر محركاً رئيس��اً للنمو في العديد من االقتصادات 
ومن الض��روري ضمان حصولها عل��ى الدعم المالي 

لتنمو وتزدهر.

اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية
و“تمويلكم”

جمعية البنوك تمّول مشاريع المياه األردنية

أكد مدير عام جمعية البنوك األردنية عدلي 
قندح، خالل اجتماعه مع أمين عام وزارة 
المياه والري علي صبح، لمناقش��ة نتائج 
دراس��ة “دور البنوك في تمويل مشاريع 
قط��اع المياه/حال��ة األردن”، أن للقطاع 
المصرفي دور كبير بتمويل المشروعات 
االستثمارية في المياه، والمنافسة في هذا 

المجال مع البنوك األجنبية المهتمة بتمويل هذا النوع من االستثمارات.
بدوره، قال صبح: إن األردن يعاني من عجز مائي يصل إلى 400 مليون متر مكعب، 
وأن الكثير من المش��روعات الكبرى تتم من خ��الل بنوك أجنبية تقدم قروضاً مدعومة 
من قبل حكوماتها، إال أن هناك العديد من المش��روعات القائمة، والتي يمكن أن تدخل 
وتتعاون فيها البنوك األردنية، مثل )حسبان بتكلفة 25 مليون دينار، ونقل مياه الديسي إلى 
عمان، وتحلية مياه البحر األحمر بتكلفة مبدئية 1.4 مليار دينار “1.974 مليار دوالر”(.

“الصرافين األردنيين” ترفض معاملتها كالبنوك

قال مس��اعد رئيس جمعي��ة الصرافين 
األردنيي��ن/ أمي��ن صن��دوق الجمعي��ة 
خالد الزعب��ي، إن الصرافين يرفضون 
مقترح��ات حكومية تجع��ل التعامل مع 
مح��الت الصرافة كالتعامل مع البنوك. 
وبيّن الزعبي، أن هناك توجهاً حكومياً 

لمطالبة محالت الصرافة بضرائب تصل إلى 30 %، وهي نس��بة كبيرة، تقترب من 
النسب التي تدفعها البنوك، ويصعب على الجمعية دفعها في ظل األوضاع التي يعيشها 
القطاع، كما تريد الحكومة رفع س��قف رأس مال محالت الصرافة من 300 ألف إلى 
700 ألف دينار )987 ألف دوالر(، وهو رقم ليس باستطاعة محالت الصرافة تحمله.
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قال نائب رئيس البنك 
األفريق��ي للتصدي��ر 
واالستيراد أفريكسيم 
بن��ك عم��رو كامل: 
البن��ك انتهى من  إن 
جدوى  دراسة  إعداد 
صن��دوق  لتدش��ين 
استثماري بين مصر 
والس��ودان،  وإثيوبيا 

وتحدد الدراسة رأس مال الصندوق وحجم استثماراته، 
وأهم الفرص االستثمارية التي تحتاجها هذه الدول.

وكان البن��ك المرك��زي المصري، أعلن خالل ش��هر 
حزيران/يونيو 2018، ع��ن عقد اجتماعات بين كبار 
المس��ؤولين في الدول الثالث، وذلك في إطار اإلعداد 
لتص��ور صن��دوق تموي��ل المش���روعات التنموي����ة 

واالس��تثماري�ة.

اتفاق مصرفي بين السودان وفرنسا صندوق استثماري
مصري إثيوبي سوداني

وقّ��ع محاف��ظ بنك الس��ودان المرك��زي، محمد خير 
الزبي��ر، والرئي��س التنفي��ذي لبن��ك إنتر برايس��س 
الفرنس��ي، اتفاق��اً ين��ص عل��ى أن تقوم فرنس��ا بفتح 
حس��ابات للبنوك الس��ودانية، والس��ماح له��م بالعمل 
كمراس��لين للجهاز المصرفي الس��وداني في فرنس��ا 
وبقي��ة ال��دول األوروبية، في خطوة نح��و فّك حظر 
التحويالت المالية العالمية المفروضة ضمن عقوبات 
أميركي��ة على الخرطوم منذ العام 1997، وتم رفعها 

جزئياً في 2017، لكن ال يزال الحظر مستمراً.
ويعد االتفاق بين بنك الس��ودان المركزي والبنك الفرنس��ي، األول من نوعه في ظل 
توقف البنوك السودانية منذ سنين، عن التعامل المصرفي مع دول العالم في التحويالت 
المالية، خاصة الدوالر األميركي. كما أبدى ممثل بنك Delubace رغبته األكيدة في 

فتح حسابات مع المصارف السودانية للتحويل واالعتمادات.

محمد خير الزبير
عمرو كامل

عودة البنوك الخارجية إلى السودان

لمحاف��ظ  األول  النائ��ب  كش��ف 
بنك الس��ودان المركزي، مساعد 
محمد أحمد، عن إجراء تفاهمات 
الس��تعادة  مس����تمرة  ونقاش��ات 
المعامالت والمراسالت المصرفية 
م��ع البنوك الخارجي��ة، في وقت 
أعلن في��ه عن ازدي��اد وارد النقد 
األجنبي حس��ب إحصائي��ات آلية 

صناع الس��وق. مبيناً أن البنك يعمل على إحداث كثير من التقارب خاصة مع البنوك 
األفريقية واألوروبية، مشيراً إلى أن اكتمال حلقات التراسل الخارجي سينعكس إيجاباً 

في توفير النقد األجنبي واستقرار أسعار الصرف.
وأوضح مساعد، أن بعض الدول لديها تحفظات بشأن فتح اعتمادات مالية مع البنوك 

السودانية مما أثر بشكل مباشر على تعامل البنوك مع مراسليها بالخارج.

بنك زراعات التركي في السودان

أعلن��ت الحكوم��ة الس��ودانية التصديق لبنك 
زراع��ات التركي بفتح فرع له في الس��ودان، 
مما يس��هم ف��ي تس��هيل اإلج��راءات البنكية 
والتحويالت المصرفية بين البلدين. وقال وزير 
الدولة في وزارة المالية، مس��لم أحمد األمير: 
إن الجانب التركي أبدى اس��تعداده للدخول في 

استثمارات زراعية في السودان بالنظر للموارد الزراعية التي يتمتع بها، إلى جانب بناء 
شراكات في مجاالت المعادن خاصة الذهب واالستثمار في مجال البترول.

أعل�ن����ت جمعي����ة 
مص�ارف البحري�ن 
ع�ن انطالق منتداها 
بمش�اركة  الس��نوي 
أك�ث���ر م����ن 500 
في  بارزة  شخصية 
القط��اع المصرف�ي 
بمملك���ة البحري���ن 
م��ن مختصي��ن في 
وممثل�ي  الصيرف��ة 
المركزي��ة  البن��وك 

ومؤسس��ات النقد على مس��توى المملكة والعالم، حيث 
ناق��ش المتحدثون التحديات والف��رص في التكنولوجيا 
المالي��ة، وم��ا يرتب��ط بالتطور الس��ريع ف��ي صناعة 
التكنولوجي��ا المالي��ة وأثره��ا على البن��وك البحرينية 

ومستقبل القطاع المصرفي.
وأك��د رئيس مجل��س إدارة جمعية مص��ارف البحرين 
عدن��ان أحم��د يوس��ف، ف��ي كلمت��ه االفتتاحي��ة، أن 
التكنولوجي��ا المالية أحدثت ثورة في صناعة الخدمات 
المالي��ة التقليدي��ة، وبات��ت محركاً رئيس��ياً ف��ي إعادة 

صياغة القطاع المالي.

منتدى البحرين
لمناقشة التكنولوجيا المالية

عدنان أحمد يوسف
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قال رئيس بنك مصر، 
محم��د األترب��ي، إن 
المص��رف قام بضخ 
3 مل�ي��ارات جني���ه 
م�ل�ي����ون   167,2(
دوالر أم�ي�رك�����ي( 
م�ب����ادرة  ض�م����ن 
مش��روعك لنحو 58 

أل��ف عميل،علماً أن بنك مصر لديه 85 ألف عميل في 
قطاع المشروعات الصغيرة.

ويشارك في مبادرة مش��روعك البنوك التالية: األهلي، 
مصر، القاه��رة ،الزراعي المصري، القاهرة، التعمير 

واإلسكان.

بنك مصر يدعم مبادرة مشروعك

محمد األتربي

وق��ع المدير اإلقليمي للبنك العق��اري المصري العربي 
ط��ارق عقل، ومدي��ر عام الش��ركة األردني��ة لضمان 
الق��روض محمد الجعفري ثالث اتفاقيات تغطي ضمان 
ق��روض الش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة وبرنامج 
التمويل الصناعي والمش��روعات الناش��ئة. وقال عقل: 
إن االتفاقي��ات تدع��م قط��اع المش��روعات الصغي��رة 
والمتوسطة والناشئة، بهدف تغطية المخاطر المصرفية 
التي قد تنجم عن تلك القروض التي تمنح لهذه الشريحة 
من الشركات، وأن الشركة األردنية لضمان القروض، 
تش��ارك البنك في تحم��ل المخاطر وتخف��ف من أعباء 
مخاطر االئتمان عل��ى قاعدة رأس المال ومخصصات 
الديون، خاصة أن برامج الش��ركة توفر تغطية تأمينية 
تتراوح بين 70 إلى 85 % من قيمة القروض الممنوحة 

حسب كل برنامج مشمول بأحكام االتفاقيات الموقعة.

اتفاقيات بين “العقاري المصري”
و“ضمان القروض األردنية”

األهلي: مليون جنيه لتمويل القطاع غير الرسمي

ق��ال رئيس مجلس إدارة البن��ك األهلي المصري، 
مم��دوح عافية، إن البنك قرر رفع س��قف التمويل 
غي��ر الرس��مي من 200 ألف جني��ه مصري )11 
أل��ف دوالر أميركي( إل��ى مليون جنيه وتس��هيل 
إجراءات المنح، بهدف مس��اعدة هذا القطاع على 

الدخول في المنظومة الرسمية.
وب��دأ “األهلي” ف��ي آذار/م��ارس 2017، تطبيق 
مب��ادرة البن��ك المرك��زي لتموي��ل القط��اع غير 
الرس��مي، بحد أقص��ى 100 أل��ف جنيه مصري 

للعميل الواحد، قبل أن يضاعف المبلغ إلى 200 ألف جنيه مصري في 2018.
وقف��زت محفظة المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة في البنك إل��ى 50 مليار جنيه 
مصري في حزيران/يونيو 2018، منها 43 مليار جنيه مصري تمويالت مباشرة، 

و7 مليارات جنيه غير مباشرة العتمادات مستندية وخطابات الضمان.

ممدوح عافية

... ويبيع حصته في سامبا السعودية

أعلن نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، أنه 
انتهى من بيع حصة تبلغ 2 % من مجموعة س��امبا 
المالية، البنك السعودي األميركي، في سوق التداول 
السعودي، وحققت حصيلة بلغت 370 مليون دوالر 
أميرك��ي. وقال المغرب��ي: إن حصة بنك مصر في 
مجموعة س��امبا المالية غير مؤثرة، في ظل صغر 
حجمها، كما إنها ال تمنح البنك الحكومي المصري 
مقعداً في مجلس إدارة المجموعة المالية السعودية.

وأش��ار المغربي إلى أن بنك مصر يس��عى منذ س��نوات، لبيع حصته في المجموعة 
الس��عودية، وذل��ك في إطار خطة البن��ك للتخارج من المس��اهمات غير المؤثرة في 

الشركات.

عاكف المغربي

بنك القاهرة يشارك في قرض لتمويل األقطان

ق��ال  رئي��س مجل��س إدارة بنك القاه��رة، طارق 
فاي��د، إن البنك واف��ق على المش��اركة في قرض 
قيمت��ه اإلجمالية 300 مليون جني��ه مصري )16 
ملي��ون دوالر أميرك��ي(، بمش��اركة ثالث��ة بنوك 
أخرى لتمويل ش��ركات األقطان ف��ي القطاع العام 
والخ��اص، من أجل ش��راء محص��ول القطن من 

الفالحين.
يأت��ي ذل��ك، ضم��ن اس��تراتيجية البن��ك لتموي��ل 
القطاع��ات الحيوي��ة كثيفة العمال��ة، مثل الزراعة 

طارق فايدوالتجارة والتصدير.
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اتفاقيات قروض لـ“العقاري المصري” 

وقع مدير عام الشركة األردنية لضمان القروض 
محمد الجعفري، والمدير اإلقليمي للبنك العقاري 
المصري العربي طارق عقل، 3 اتفاقيات تتضمن 
تغطية قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وبرنامج التمويل الصناعي، والمشاريع الناشئة. 
وقال عقل: “تأتي هذه الشراكة استكماالً لمنظومة 
متكامل��ة يعمل البنك العق��اري المصري العربي 
على إنجازها بهدف دعم قطاع المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة والناشئة وتغطية المخاطر المصرفية التي قد تنجم عن تلك القروض التي 
تمنح لمثل هذه الشريحة من الشركات.مضيفاً أن هذه االتفاقيات تدعم فرص االقراض 
للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الشركة األردنية لضمان القروض التي 
تشارك البنك في تحمل المخاطر وتخفف عبء مخاطر االئتمان على قاعدة رأس المال 
ومخصصات الديون، خاصة وأن برامج الشركة توفر تغطية تأمينية بين 70 - 85 % من 
قيمة القروض الممنوحة حسب كل برنامج مشمول بأحكام االتفاقيات التي تم توقيعها.

صندوق النقد يدعو إلصدار عمالت رقمية

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريس��تين الغارد، 
المص��ارف المركزية إلى النظ��ر في إصدار عمالت 
رقمي��ة، واقترحت بع��ض الحلول للمخاط��ر التي قد 
تواج��ه إص��دار هذه العم��الت. ولفتت الغ��ارد، إلى 
أن بن��وك مركزي��ة عدي��دة ح��ول العالم تنظ��ر جدياً 
ف��ي تطبيق هذه األف��كار، بما في ذلك كن��دا والصين 
والس��ويد وأوروغ��واي. وأش��ارت إل��ى إمكانية هذه 
العملة في تحقيق أهداف السياسة العامة، مثل الشمول 

المالي واألمن وحماية المس��تهلك وتقديم ما ال يس��تطيع القطاع الخاص تقديمه، وهو 
الخصوصية بأداء المدفوعات. وأوضحت أن العملة الرقمية تتيح إمكانات كبيرة، من 

خالل قدرتها على الوصول إلى األفراد واألعمال بالمناطق النائية والمهمشة.

كريستين الغارد

قال رئي��س الوزراء 
المالي���زي مهات�ي���ر 
محمد، إن مصرفيين 
ل��دى “غ�ول�دم����ان 
س��اك�س غ��روب”، 
غش��وا ماليزي��ا ف��ي 
م����ع  تع�ام������الت 

الصندوق الحكومي و“ان.إم.دي.بي”، وإن الس��لطات 
األميركية تعهدت بتقديم المساعدة الستعادة الرسوم التي 
تقاضاها بنك االستثمار األميركي من الصندوق. وهبط 
س��هم البنك، بعدما قال وزير المالية الماليزي ليم جوان 
إنج، إن بالده ستس��عى “لالسترداد الكامل” لنحو 600 
مليون دوالر حصلها البنك مقابل جمع 6.5 مليار دوالر 

أميركي للصندوق.
وتقول وزارة العدل األميركية، إنه جرى اختالس 4.5 
مليار دوالر من الصندوق الماليزي، بما في ذلك بعض 
األموال التي س��اهم “غولدمان س��اكس” في جمعها في 

الفترة من 2009 إلى 2014.

ماليزيا تتهم مصرفيين
في “غولدمان ساكس” بالغش

مهاتير محمد

رضخ بنك “سوس��يتيه جنرال” الفرنس��ي للس��لطات 
األميركي��ة وس��لطات نيوي��ورك، وقرر دف��ع غرامة 
قدره��ا 1.34 مليار دوالر أميركي بس��بب مس��اعداته 
لبل��دان واقعة تح��ت العقوبات األميركي��ة على إجراء 

تعامالت مالية.
وقالت وزارة العدل األميركية، إن الغالبية العظمى من 

المعامالت كانت مرتبطة بكوبا.
وس��تكون هذه العقوب��ة ثاني أكبر عقوب��ة قضائية يتم 
تطبيقه��ا على اإلطالق على مؤسس��ة مالي��ة النتهاكها 

العقوبات االقتصادية األميركية.

“سوسيتيه جنرال” يدفع غرامة
بقيمة 1.3 مليار دوالر

بوابة إلكترونية لـ“أبوظبي األول”

أطل��ق بن��ك أبوظبي األول، بالش��راكة مع مجموع��ة الفطيم، 
بوابة إلكترونية جديدة تس��تند إلى الذكاء االصطناعي وأدوات 
تعل��م اآللة، تهدف إلى توفير خدمات تحليلية للتجار وأصحاب 
األعمال. وتس��تخدم البوابة الجديدة أدوات الذكاء االصطناعي 

لتقديم توقعات حول قوة اإلنفاق والعوائد، وفئات العمالء وتحليلها، إضافة إلى إطالق 
حمالت تس��تند على أس��س تحليلية وقياس فعاليتها بناًء على معلومات دقيقة، كما تقدم 
البوابة بيانات محورية حول الخس��ائر المحتملة ونس��بة والء العمالء، وتوفر للتجار 
إمكانية قياس ومقارنة أداء عالمات تجارية أو منتجات ومتاجر بعينها أو أي مجاالت 

أخرى يرغب العمالء بالتركيز عليها للحصول على معلومات.
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يمكن ان تؤدي الى االنتقاص من ثقة الرأي العام بسللامة القطاع المصرفي 
وصموده. وعليه، فإن مصرف لبنان “عازم على دعم القطاع المصرفي في 

سعيه الى تفادي خروق األمن االفتراضي”. 
وعن القانللون المتعلق بالمعامللات والتواقيع االلكترونية، قال سللامه: إن 
“القانون الذي طال انتظاره يمثل فرصة مهمة بالنسبة الى القطاع المصرفي 
حيث تقبل المسللتندات والتواقيع االلكترونية كأدلة، وهذا شللرط أساسي في 

الحقبة الرقمية”.

استقاللية وظيفة االمتثال
وكان المؤتمر افتتح أعماله بكلمة لمديللرة وحدة االمتثال في مصرف لبنان، 
كارين الشللرتوني، ركزت فيها على أهمية اسللتقالية وظيفللة االمتثال في 
المصارف المسللؤولة عن مراقبللة امتثال المصللارف للقوانيللن واالنظمة 
واعتماد الممارسللات الفضلى بهدف تحييد المصارف عن مخاطر السمعة. 
وقالللت: إن الهدف من هللذا اليوم هو تبللادل الخبرات المتوفللرة في القطاع 

المصرفي والمصارف المراسلة والخبراء في هذا المجال.
أما مديرة مكتب البنك االوروبي لانشللاء والتعميللر )EBRD( في لبنان، 
غريتشللن بيللري )Gretchen Biery(، فقللد عرضت 3 توصيات بشللأن 
الشللفافية في موضوع ملكيللة صاحب الحللق االقتصادي موجهللة الى قادة 
مجموعة العشللرين، وهي ضمان الثبات فللي أنظمة ملكيللة صاحب الحق 
  DNFBPs االقتصادي بما فيها األعمال والمهن المالية غير المالية المحددة
واالمتيازات المهنية القانونية، وتفويض السللجات العامللة وآخرها صوغ 
قواعد لتبادل المعلومات. ثم تاها نائب رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي في 
أساسية لنجاح وظيفة االمتثال.نيويورك ومدير االمتثال فيه، مارتن غرانت، الذي تحدث عن 3 ماحظات 

االمتثال للمعايير الدولية لتفادي خروق األمن االفتراضي

يوم اإلمتثال 2018
وكان سللامه رعى افتتاح مؤتمر “يوم االمتثال 2018”، 
الذي نظمته وحللدة االمتثال فللي مصرف لبنللان في فندق 
فينيسيا. وحضر المؤتمر رؤسللاء مجالس إدارة المصارف 
اللبنانية ومديللري ومسللؤولي االمتثال لديها. كما شللارك 

بعض ممثلي المصارف المركزية والتجارية العالمية.
جدد سللامه في كلمتلله التللزام مصللرف لبنللان االمتثال 
للمعايير الدوليللة والقوانين واألنظمللة المرعية، وبخاصة 
في مجللاالت مكافحة الفسللاد، حماية البيانات الشللخصية، 
الشفافية في التبادل الدولي للمعلومات الضريبية، ومكافحة 
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، حيث اعتُبر لبنان ممتثاً 
للتوصيات الرئيسللية واألساسللية لمجموعللة العمل المالي 
لمنطقة الشللرق االوسللط وشللمال افريقيا لمكافحة تبييض 

األموال وتمويل اإلرهاب.
وأشار سامه، الى ان التوجيهات الصادرة عام 2005 عن 
“لجنة بازل” حللول الرقابة المصرفيللة، دعت المصارف 
الللى تطبيق سياسللات وإجللراءات االمتثللال الفعالللة، كما 
أصدرت توجيهللات الى كبللار اإلداريين من اجللل اعتماد 
إجراءات تصحيحية، حيث يتم تحديد تقصير في إجراءات 
االمتثال. وقال: إن المهام الرئيسللية لمديرية االمتثال يجب 
ان تشمل تسهيل تنفيذ الرقابة الداخلية لحماية المؤسسة من 
مخاطر مختلفة، مراقبة فعاليللات إجراءات الرقابة والتبليغ 
عن الثغرات التي يتم تحديدها، رفللع التوصيات اآليلة الى 
االمتثال آلخللر التحديثللات القانونية الدولية والممارسللات 
الفضلللى ذات الصلللة، واسللداء النصح لضمان السلللوك 

االخاقي للمصارف وموظفيها.

اعتماد التكنولوجيا
وتوقع سللامه، ان تواصل وظيفللة االمتثللال االبتكار في 
ادائها لمهامهللا، “فقد تم اعتمللاد تكنولوجيللات جديدة مثل 
الللذكاء االصطناعللي وتقنيللة Blockchain مللن قبللل 
المصارف لتسللهيل االمتثللال للقوانين واالنظمللة المحلية 
والدولية. ومن شللأن اسللتخدام الحلول التكنولوجية لتحقيق 

االمتثال لألنظمة ان يضع وظيفة االمتثال في الواجهة”.
ولفت الى ان الخروق في االمن االفتراضي ترخي بظالها 
السلللبية على عمليات المصارف الرئيسللية وسمعتها، كما 

االلكترونية، “يمثل فرصة  بالمعامالت والتواقيع  المتعلق  القانون  أن  لبنان رياض سالمه،  رأى حاكم مصرف 
مهمة بالنسبة الى القطاع المصرفي، حيث تقبل المستندات والتواقيع االلكترونية كأدلة، وهذا شرط أساسي 

في الحقبة الرقمية”، موضحاً ان مصرف لبنان سيسعى الى إصدار التشريعات الثانوية الالزمة للقانون الجديد.
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العمالت الصعبة في مقابل الليرة، لكنه شدد على أن 
الحفاظ على س��عر الصرف ومنع تذبذبه في مجال 
واسع، “واجب على المركزي، وأمر مهم للغاية كي 
تستمر عجلة دوران االقتصاد والتي تتوقف ويسود 

االحتكار والفساد والمضاربة في فترات التذبذب”.
وع��ن ارتفاع س��عر الصرف م��ن 435 إلى 500 
ليرة في تش��رين الثاني/نوفمبر 2018، أكد رئيس 
مجل��س األعمال الس��وري األرمين��ي، أن هامش 
االرتفاع وعلى الرغم م��ن تأثيراته المختلفة على 
االقتصاد “ال يزال مقبوالً وفي الحدود المس��موح 
بها في حال ضبط أس��عار الم��واد الغذائية المحلية 
في األس��واق ومنعها من اللحاق بأس��عار نظيرتها 
المس��توردة إلى حين بيان األس��باب التي أدت إلى 

انخفاض قيمة الليرة”.
أي تدخل للمصرف المركزي؟

وف��ي ما يخص ع��دم تدخل المص��رف المركزي 
بضخ أي دوالرات في السوق عن طريق شركات 
الصرافة والمصارف العامة أو رفع سعر الصرف 
الرس��مي أم��ام الدوالر ف��وق 435 ليرة، كش��ف 

ليون زكي: صمود الليرة انجاز لالقتصاد السوري
أكد رئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي، أن وصول سعر صرف الدوالر إلى 500 ليرة سورية في السوق 
السوداء راهناً أمر مطمئن وال يدعو إلى القلق ألن ذلك يظل بمثابة معجزة كبيرة حققها االقتصاد السوري الذي ال يزال 
غارقاً في تداعيات الحرب ومفرزاتها، والتي كانت من الممكن أن تودي به إلى حدود غير متوقعة وال يحمد عقباها مقارنة 

بما حدث لليرة اللبنانية خالل الحرب األهلية اللبنانية وما بعدها.
وبّين زكي في حديث خاص لـ“البنك والمستثمر”، أن الحرب األهلية في لبنان، التي ال يمكن مقارنة حدتها ونتائجها بأي 
شكل من األشكال وعلى جميع األصعدة بالحرب السورية التي تقترب من دخول عامها التاسع، عصفت بالليرة اللبنانية 
بطريقة جنونية بحيث خفضت قيمتها خالل الحرب من 2.5 ليرة إلى 3 آالف ليرة مقابل الدوالر الواحد أي بما يعادل 1200 
ضعفاً انخفض إلى 600 ضعفاً بعد انتهاء الحرب “عندما انخفض سعر الصرف إلى النصف بوصوله إلى 1500 ليرة لبنانية 

للدوالر الواحد، وهو السعر الرائج الذي ال يزال االقتصاد اللبناني محافظاً عليه حالياً”.

معجزة سعر الصرف
قال زكي: “إذا اس��تثنينا عوامل مهمة كان 
لها مفاعيل كثيرة على سعر صرف الليرة 
الس��ورية وفي مقدمتها دمار البنية التحتية 
واالجتماعي��ة  والصناعي��ة  االقتصادي��ة 
بمقدار عشرات أضعاف نظيرتها اللبنانية 
ف��ي فترة الح��رب، وإذا اس��تثنينا مفاعيل 
الحصار السياسي واالقتصادي والعقوبات 
الخارجي��ة الصارم��ة الت��ي تعرضت لها 
س��ورية مقارنة بلبنان، فإن س��عر صرف 
الليرة الس��ورية من المفت��رض أن يصل 
خالل الحرب، إذا ما أسقطنا الحالة اللبنانية 
عليه، إلى نحو 54 ألف ليرة س��ورية لكل 
دوالر واحد، ال إلى 500 ليرة فقط، وإلى  
27 ألف ليرة بعد انتهاء الحرب، ومن هنا 

تكمن معجزة سعر الصرف”.
وأوض��ح، أن االقتص��اد الس��وري ح��رم 
لس��نوات عدي��دة خالل الح��رب من نفطه 
وغ��ازه وإنتاج��ه الزراع��ي وص��ادرات 
صناعت��ه، وحتى من عائ��دات الحواالت 
الواردة وقس��م كبير من موارده وكفاءاته 
البش��رية التي تعطل قس��م منه��ا وهاجر 
قسمها اآلخر، ورغم ذلك، بقي صامداً في 
وجه آلة الحرب التي ش��اركت في صنعها 
ودوام اش��تعال فتيلها معظ��م دول العالم، 
ومنها الكبرى صاحبة القرارين السياس��ي 
واالقتصادي. وأش��اد بسياس��ة المصرف 
المركزي السوري خالل سنوات الحرب،

على الرغ��م من االنتق��ادات التي وجهت 
وال ت��زال توج��ه إليه، ألنها حمت س��عر 
صرف الليرة ومنعت��ه من االنهيار بما قد 
يخل��ف تداعي��ات اجتماعية س��لبية كثيرة 
وبما يضعف القرار السياسي في مواجهة 
فصول الحرب الظالمة. ورأى في سياسة 
المركزي عامل مهم في لجم صعود أسهم 

زكي، أن سياس��ة ضخ الدوالرات السابقة 
و“التضحي��ة” بج��زء م��ن رصيدها كما 
في الس��ابق أثبتت فش��لها. وتوقع أن تتخذ 
السلطات النقدية إجراءات تتصل مباشرة 
بالطل��ب عل��ى الدوالر وتص��ب في خانة 
دعم قيمة صرف الليرة “من دون أن تنجر 
وراء السوق السوداء التي لدى مضاربيها 
م��آرب أخ��رى يس��ّخرونها ف��ي خدم��ة 
مصالحه��م وجن��ي األرباح م��ن عمليات 

المضاربة”.
وع��زا زك��ي صم��ت الس��لطات النقدية 
ورغبته��ا بع��دم التصريح حول أس��باب 
ارتفاع سعر صرف الليرة ومدى وتوقيت 
إمكاني��ة تدخله��ا، إلى ان م��ا يجري غير 
مخيف “ألن زيادة الطلب على القطع جراء 
ب��دء تعافي االقتصاد وإدخال مس��تلزمات 
اإلنت��اج غير كبي��ر وال يدعو إلى القلق أو 
اتخاذ قرارات استثنائية”، ودعا إلى التشدد 
في قمع التهريب “الذي يدخل سلعاً كمالية 
تزيد الطلب على الدوالر في غير موضعه 
المخصص لدعم اإلنت��اج الصناعي الذي 
ي��در عائدات بالقطع األجنب��ي إلى خزينة 

الدولة”.
وطم��أن زك��ي، ب��أن المواطن الس��وري 
اكتس��ب وعي��اً جيداً خالل س��نين الحرب 
بالمضارب��ات التي نالت م��ن قيمة عملته 
الوطني��ة “وراح يفضل االدخ��ار بالليرة 
السورية بدل الدوالر، كما في سابق عهده، 
مع أن المصارف قد تدفعه إلى التوجه نحو 
الس��وق الس��وداء القتناء الدوالر بس��بب 
رفضها قبول الودائع الكبيرة بعد امتالئها 
بالس��يولة وعجزه��ا ع��ن اس��تثمارها أو 
توظيفها في مشاريع تدر األرباح، وكذلك 
التي حدد سقفها من 12 إلى 8.7 %”.خفض المركزي سعر الفائدة على الودائع 

ليون زكي
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شراكة بين “أكسا” و“أوتوشاين سبا”

ت��م إط��اق ش��راكة بين 
الش�رق  أكس���ا  ش���ركة 
األوسط وأوتوشاين سبا، 
بمقّر األخيرة في بيروت، 
بح�ض��ور ال�وس�����ط�اء 
وال�رئ�ي����س التنف�ي���ذي 

ل�“أوتوشاين سبا”، ماهر أبي اللمع، ومدير العمليات في “أكسا الشرق األوسط”، جوزيف 
نسناس، وفريق عمل الجانبين. وسيعزز هذا التعاون التزام “أكسا الشرق األوسط” تجاه 

عمائها من خال تقديم خدمات رفيعة ومتقدمة وسريعة بمجال العناية بالسيارات.

وفرت مجمعة حوادث القطارات والمترو في مصر عقد 
تأمين حوادث ش��خصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز 
التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو األنفاق. وتقوم 
ش��ركات التأمين بموجب ذلك بسداد مبلغ 30 ألف جنيه 
)1600 دوالر( في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم 
مع نس��بة من المبلغ في حال��ة اإلصابة بالعجز الجزئي 
المستديم طبقاً لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين 
الحوادث الش��خصية المعتمدة م��ن الهيئة العامة للرقابة 
المالية. ويسدد المبلغ للمتضررين من دون وسيط ومن 
دون اتخ��اذ أي إجراء قانوني بمجرد تقديم المس��تندات 
)إع��ام الوراث��ة - ش��هادة الوفاة - محضر الش��رطة( 
باإلضاف��ة إلى اإلخطار ع��ن الحادث الصادر عن هيئة 

السكك الحديدية أو هيئة مترو األنفاق.

وثيقة تأمين
لمستخدمي القطارات والمترو

بينت هيئة اإلشراف على التأمين في سورية، أنها تلقت 
طلبات لتأسيس شركتي تأمين جديدتين، برأسمال مشترك 
“سوري وأجنبي”، إضافة إلى أنها تلقت طلبات لتأسيس 
3 شركات وساطة تأمينية. ولفتت مصادر في الهيئة إلى 
أن اإلدارة اقترحت على الشركات العاملة تأسيس شركة 
استثمارات تساهم فيها جميع شركات التأمين الخاصة، 
هدفها توظيف أموال تلك الشركات في مشاريع إنتاجية 
بمختل��ف القطاعات، وأن الش��ركات أكدت بدورها أنها 

ستدرس الجدوى االقتصادية قبل اتخاذ القرار.

طلبات لتأسيس شركات تأمين
في سورية

AIG تتخارج من أنشطتها في إيران

أفاد إشعار، أن أميركان انترناشونال غروب “ايه.آي.جي” 
تتخارج من أنش��طة في إيران كانت تزاولها عبر ش��ركة 
استحوذت عليها وتواجه اآلن العقوبات التي أعادت إدارة 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترمب فرضه��ا على طهران. 
وقال اإلش��عار: إن فاليدوس هولدنغز إلعادة التأمين التي 
مقرها برمودا، واستحوذت عليها “ايه.آي.جي” في تموز/

يوليو الماضي مقابل 5.56 مليار دوالر، تخفض تغطيتها 
التأمينية لش��ركات الش��حن التي تنقل البضائع من إيران 
وإليها. وأش��ار اإلش��عار إلى أن هذه الشحنات تشمل نفطاً 

خاماً من  إيران ومنتجات بترولية مكررة منقولة إليها.
وأعلنت الشركة أنها تتخارج أيضاً من بعض وثائق إعادة التأمين المتصلة بإيران.

17.5 مليار ليرة األقساط التأمينية لـ“السورية”

كش��ف مدير عام المؤسسة العامة الس��ورية للتأمين إياد 
الزهراء، عن ق��رار بالتوقف عن منح إصدار عموالت 
عق��ود التأمي��ن الصحي ل��وكاء التأمين، به��دف إعادة 
دراس��ة نتائج هذه المحفظة التأميني��ة، وأن نموذج العقد 
الجديد للتأمين الصحي والعروض المقدمة لدى المؤسسة 
تتضم��ن عرض التغطيات من خ��ال 4 خيارات ترتبط 
بالشرائح العمرية، سقوف التغطيات داخل العقد، ودراسة 
احتم��االت طلب التغطي��ات لعقود القط��اع االقتصادي 

المتنوع باختصاصاته، اختاف أنواع األمراض، حاجة العاملين )خطر المهنة، العمر، 
جنس العامل(. وقال: إن التغطيات الجديدة تصل داخل المستشفى إلى 500 ألف ليرة، 
وتتضاع��ف 4 مرات لتصل إلى مليوني ليرة، وخارجه تبدأ من 50 ألف، وتتضاعف 
4 م��رات لتص��ل إلى 200 ألف، وأن معدل الزيارات للطبي��ب والمخبري )8 - 10( 
زيارات. وبيّن أن حجم األقساط التأمينية للمؤسسة منذ بداية 2018 وحتى نهاية الربع 

الثالث منه، بلغ 17.5 مليار ليرة، في حين وصلت التعويضات إلى 8.5 مليار ليرة.

إياد الزهراء

16



عالم التأمين

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر  2018

ق��ال العضو المنتدب 
للش�����ركة اللبنان�ي��ة 
للتأمين،  السويس�رية 
إن  حنف��ي،  محم��ود 
ش����ركته تس���تهدف 
ملي��ون   130 تحقيق 
جنيه )7,244 مليون 
دوالر( أقس��اطاً ف��ي 
التأمين الطبي منفرداً.

وأش��ار حنفي، إلى أن ش��ركته تس��تهدف خال الفترة 
المقبلة التركيز على التأمين الطبي الفردي، كاش��فاً عن 
وجود منتج تأمين طب��ى ينتظر الموافقة عليه من إدارة 
اعتم��اد الوثائ��ق التأميني��ة بهيئة الرقاب��ة المالية بهدف 
ترويج��ه خال الش��هور المقبل��ة. وأوض��ح، أن أبرز 
مامح هذا المنتج هو توفيره ألول مرة عبر وثيقة تأمين 
خدمات طبية خارج مصر من خال الس��ماح بإرس��ال 
المل��ف الطبي للعميل من أش��عة وتحاليل أو عينات إلى 
الخارج إلبداء الرأي فيها من دون س��فر العميل نفس��ه 

لعمل هذا اإلجراء.

اللبنانية السويسرية: تركيز
على التأمين الطبي

محمود حنفي

“هيلث انسايتس” تدخل التأمين الصحي بمصر

 Health insights ش��ركة  تس��تعد 
المتخصص��ة في مجال إدارة األنظمة 
الطبية للتعاون مع الحكومة المصرية 
ضم��ن منظوم��ة مش��روع التأمي��ن 
الصحي المرتقب تطبيقه في مصر من 
خ��ال نظام ميدي��كا كاود كير. وقال 
المدي��ر التنفيذي ل�“هيلث انس��ايتس” 
ناصر شحاته: نجحت الشركة بإجراء 

سلس��لة تعاقدات للنظام الطبي الخاص بإدارة وتش��غيل المستش��فيات HIS والمراكز 
الصحية PHC  وتفعيل قاعدة بيانات المرضي بالمستشفيات ومراكز الخدمات الصحية، 

موضحاً أن “هيلث انسايتس” تستهدف التوسع في السوق المصري كونه واعد وكبير.

إصدار دليل التأمين الطبي الخاص في األردن

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
األردني��ة، بالتع��اون م��ع إدارة التأمين، دلياً 
توعوياً في مجال التأمين الطبي بعنوان “دليلك 
إلى التأمين الطبي الخاص”، وتم نش��ره على 

.www.mit.gov.jo موقع الوزارة
ويتألف الدليل من أقس��ام رئيس��ية )أهم فوائد 

هذا النوع من التأمين، تغطية تكاليف العاج، رفع إنتاجية الموظفين، تغطيات التأمين 
الطبي س��واء داخل المستش��فى أو خارجه، نوعا عقود التأمين الطب��ي، وهما التأمين 
الطبي الجماعي والتأمين الطبي الفردي، أصول فصول الدليل المتضمن نصائح عامة 
للمواطنين والشركات(، عاوة على قائمة بأسماء وعناوين الشركات المجازة لممارسة 

أعمال التأمين الطبي، وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي الخاص.

كش��ف مجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية 
عن اس��تكمال المتطلب��ات اإللكتروني��ة لتطبيق التأمين 
الصحي اإللزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع 
الخاص وأفراد أسرهم اعتباراً من مطلع 2019، وذلك 

عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.
وقال أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد 
الحس��ين، إن “المجلس أنهى اس��تكمال الجوانب التقنية 

والفني��ة للرب����ط 
اإللكترون��ي م��ع 
مركز المعلومات 
الوطن��ي للتحق�ق 
من ع�دد العاملين 
المس���جلين ف���ي 
ق��وائ��م القط���اع 
الخ��اص لدى كل 
ش�ركة ومؤسسة، 
وكذل���ك أع����داد 

أفراد أسرهم”.

التأمين الصحي للعاملين
في القطاع الخاص وأسرهم

شركة تأمين جديدة في مصر

أعلن رئيس مجلس إدارة “مصر للرعاية الصحية” محمد 
مختار، انطاق نشاط الشركة في السوق المصري لتقديم 
خدمات التأمين والرعاية الصحية، وستلعب األخيرة دوراً 
في تقليل خسائر فرع الطبي بشركة مصر للتأمين. ومن 
المس��تهدف الوصول لخدمة 3 ملي��ون عميل خال فترة 
5 - 10 س��نوات. وتسعى الشركة لتوسيع أعمالها خارج 
مص��ر خاص��ة في دول الخلي��ج. وتخدم حالي��اً 30 ألف 

مؤّمن ويمكنها خدمة 100 ألف عميل بالطاقة الحالية.
تأسس��ت الش��ركة عام 2015، ويتكون هيكل مساهميها 

 GBG ش��ركة مصر للتأمين بحصة 20 %، مصر لتأمينات الحياة 20 %، ش��ركة(
األميركية للتأمين وإعادة التأمين Global Capital Invetment ،% 40 اإلماراتية 

20 %(، ويقدر رأس المال المدفوع ب�700 ألف دوالر أميركي.

محمد مختار

17



18

عالم التأمين

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر  2018

ويتم توظيفه لخدمة المس��تحقين الحقيقيين وبقرار رس��مي حكومي، من ش��أنه 
جمع التش��رذم الذي كان حاصالً في العمل الخيري أو العمل والواجب الوطني 
للجهات ذات الصلة خالل الفترة الماضية. ونوه بما قامت به المؤسسة من تغطية 
تأمينية للمراسلين الحربيين لجهة مبادرة االتحاد السوري لشركات التأمين من 
خالل االعتم��ادات الموجودة لديه، بدفع أقس��اط التأمين عن هؤالء المراس��لين 
وتحمل المخاطر لصالحهم عبر قوائم تعدها وزارة االعالم وتتضمن المراسلين 
الحربيين العاملين، بحيث يدفع االتحاد وكذلك مؤسسة التأمين السورية األقساط 
عنهم في حال حصول ضرر بالعجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، معتبراً ان هذا 
النوع من التأمين بُني على حاجة الحرب في إط��ار العرف العام بلجوء األفراد 

الى التأمينات الشخصية في حاالت الحروب.
الحفاظ على القوة

وعن كيفية تحقيق المؤسسة النطالقتها الواثقة بعد سنوات من الحرب اإلرهابية 
ضد سورية على مختلف الصعد وتراجع اإليرادات، قال المدير العام للمؤسسة: 
إن قطاع التأمين، ورغم تآكل رأس المال وتراجع االيرادات، اس��تطاع الحفاظ 
على قوته بفضل القانون على اختالف أنواعه، والذي أثّر في حماية المصالح، 
س��واء كان قانون الس��ير أم قانون التأمين االلزامي، مبيناً أن الجزء األكبر من 
االيرادات كان مرتبطاً بالتأمين االلزامي للمركبات والذي كان عماد القوة المالية 
للشركات، ولكن ومع انكفاء سنين الحرب والتوجه الى إعادة اإلعمار وإنهاض 
الورش والمصانع، اتخذت الحكومة قراراً بتقليص جزء من هذا العائد المحقق 
لجميع شركات التأمين لصالح المؤسسة العامة، مع استنهاضها للقطاع الخاص 
للتحرك والنشاط، بالنظر إلى أن خفض النس��ب الموزعة من التأمين اإللزامي 
على الش��ركات الخاصة عزز نش��اط ف��رق التس��ويق باتجاه آخر ونش��اطات 
اقتصادية أخرى مواكبة ومحققة لإليرادات، ضارباً على ذلك مثال مدينة عدرا 
الصناعية في ريف دمشق، والتي تشهد في كل يوم عرضاً تقدمه فرق التسويق 
لمعمل من المعامل، وكذلك حال مدينة الش��يخ نجار الصناعية بحلب التي تشهد 
نشاطاً تسويقياً كثيفاً، فكانت الفائدة من هذه االستراتيجية مزدوجة فمن جهة بدأ 

التسويق التأميني يستعيد عافيته ويحقق اإليرادات.
أسس متينة في انطالقتها الجديدة.من جهة أخرى، تمكنت المؤسس��ة من تعزيز إيراداتها، وبالتالي االرتكاز على 

الزهراء: انطالقة جديدة بمنتجات تأمينية تواكب اإلعمار

تهيئة البنية التحتية
أك��د الزهراء ف��ي حديث لمجل��ة البن��ك والمس��تثمر، أن هذا 
التش��ريع يحتاج ال��ى مرحل��ة تحضير تت��راوح بي��ن 6 و 7 
أش��هر لتهيئة األرضية والبنية التحتية الالزمة على المستوى 
البش��ري، بالنظر الى أن القط��اع التأميني يعاني مش��كلة في 
الكادر البشري التخصصي لكونه مهنة تحتاج إلى التدريبات 
الخارجية، ف��ي حين ان س��نوات األزمة حالت دون اس��تقدام 
المدربين الخارجيي��ن التخصصيين المعتادي��ن، والذين كانوا 
من معيدي التامين كمعيد التأمين السويسري ومعيدي التأمين 
في زيوريخ وهانوفر وغالس��كو، الفتاً إلى ان اتفاقيات إعادة 
التأمين التي كانت تقدم الى الشركات تختلف كثيراً عن الشكل 
المعتاد للدول المجاورة، بالنظر إلى تنوع االقتصاد الس��وري 
واختالف أنواع��ه التأمينية عم��ا كانت عليه، مبين��اً أن أنواع 
التأمين التي يت��م العمل عليها اليوم تش��مل الس��دود وتأمينها 
والمخاطر المرتبطة بها، بالنظر إلى أن كل السدود التي تُبنى 
اليوم مؤمنة، مؤك��داً ان كثيراً من الش��ركات تتحضر لدخول 
الس��وق الس��ورية بعد توافر الظروف الدولية المالئمة لتقديم 
أن��واع جدية من التأمي��ن مثل تأمي��ن منصات الغ��از العائمة 
وتأمين الكابل البحري الموصل لإلنترنت. وشدد على ان هذه 
الش��ركات، وبعد دراسة متأنية لحال الس��وق السورية وتغير 
بنية االقتصاد بين ما قبل األزمة وم��ا بعدها، تتحضر لدخول 
السوق السورية حال إقبال الشركات االس��تثمارية الخارجية 
على الب��الد والعمل فيها، لمباش��رة التأمين عل��ى أعمال تلك 

الشركات من األخطار الحقيقية الموجودة.
قطاعات العمل

وعما تعمل عليه المؤسس��ة في الخدمة العام��ة، أكد المهندس 
الزهراء، أن قطاع التأمين بات مس��اهماً حقيقياً في مش��روع 
جريح الوط��ن أو الرعاي��ة االجتماعية التي أُح��دث صندوق 
خاص بها لتقديم الدعم المالي للعالج الصحي لمصابي الحرب 
من مدنيي��ن وعس��كريين، معتب��راً ان قطاع التأمي��ن والحال 
كذلك لم يقتصر نتاجه فقط على تس��ديد التزاماته واستطاعته 
بذلك، بل اس��تطاع ان يوظف هذا النش��اط ضمن اتجاه واحد 
في إطار كل ما قدمت��ه مختلف الجهات خ��الل فترة الحرب، 
موضحاً ان تنظيم العم��ل بات أكثر دقة حتى على المس��توى 
الحكومي، لجهة إنشاء حساب مصرفي  يودع فيه المال الالزم 

السورية  العامة  للمؤسسة  العام  المدير  قال 
للتأمين المهندس إياد الزهراء، إن المؤسسة 
بصدد إعداد دراسة فنية جديدة مرتبطة بإعادة 
الهيكلة وتبسيط االجراءات وتأهيل الكوادر 
الفنية المتخصصة، وصواًل الى تشريع جديد 

يختلف عن التشريع الحالي.

المهندس إياد الزهراء





عالم االستثمار

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر  2018

“سيريتل” وMTN في بورصة دمشق بداية 2019

صرح المدير التنفيذي لس��وق دمش��ق لألوراق المالية 
عبد الرزاق قاسم، أن السوق انتهت من اإلدراج األولي 
لش��ركتي االتص��االت س��يريتل وMTN، وأن الفترة 
المقبلة حتى نهاية عام 2018 ستشهد إيداع المساهمين 
والدراسة الس��عرية والتقديرية لألسهم. وقال قاسم: إن 
جلس��ة استكشافية لتحديد السعر س��تتم أيضاً قبل نهاية 
الع��ام، ليت��م بعد ذل��ك اإلق��رار ب��اإلدراج النهائي من 
قب��ل مجلس إدارة الس��وق، على أن يت��م اعتماد إدراج 

عبد الرزاق قاسمالشركتين بشكل نهائي بداية عام 2019 كحد أقصى. 

شراكة لبنانية هندية لتعزيز النقل البحري

وقعت شركة XOCLASS اللبنانية 
ممثل��ة برئيس مجلس ادارتها وس��ام 
علي حسن، اتفاقية شراكة استراتيجية 
في مج��ال النقل البحري مع ش��ركة 
 INDIAN REGISTER OF
SHIPPING IRCLASS، ممثلة 
بالمدير اإلقليمي للش��ركة في الشرق 
األوسط وأفريقيا راجيف راو، وذلك 

في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، برعاية رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد 
شقير، وحضور سفير الهند سانجيف آرورا.

وته��دف االتفاقية الى تعزيز قدرات XOCLASS في مج��ال النقل البحري، على 
مس��توى التصنيف، منح ش��هادات، تطوي��ر قطاع إدارة البواخ��ر والوصول به إلى 

أعلى المستويات وحماية العمالء وتقديم أفضل الخدمات.

قالت مصادر بأن “دبي القابضة”، وافقت على ش��راء 
حص��ة في ش��ركة أزادي��ا، اللبناني��ة، المتخّصصة في 
متاجر البي��ع بالتّجزئة، تملك أزاديا وتدير أكثر من 50 
امتيازاً دوليّاً بارزاً في منطقة الّشرق األوسط وأفريقيا.

ومن��ذ تأسيس��ها في ع��ام 1978، ط��ّورت المجموعة 
سلس��لة مهّم��ة من المتاج��ر التي تمثّل أه��ّم الماركات 

العالميّة.
ه��ذا ويعمل في “أزاديا” أكث��ر من 12.000 موّظف، 
وتقوم باإلشراف على أكثر من 650 متجر منتشر في 

13 دولة.

“دبي القابضة” تشتري حصة
في “أزاديا”

شركة راماك للمشاريع التنموية واالستثمارية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، على 
تأسيس شركة راماك للمشاريع التنموية واالستثمارية المحدودة 
المس��ؤولية في ريف دمش��ق، التي س��تعمل في االس��تثمارات 
االقتصادي��ة واالس��تيراد والتصدير، وتنفيذ وإدارة المش��اريع 
التجارية والخدمية والسياحية والزراعية والغذائية واستثمارها 
وتطويرها، وأعمال اإلنش��اءات والمق��اوالت، وتجارة وتوزيع 
التجهيزات الكهربائية واإللكترونية والخدمية، ويحق لها شراء 

وبيع وتأجير وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة.
وتملك “راماك للمش��اريع التنموية واإلنس��انية المحدودة المس��ؤولية”، التي تأسست 
ع��ام 2011 برأس��مال 500 مليون ليرة س��ورية، وتعود ملكيتها لصندوق المش��رق 
االس��تثماري، ولرجل األعمال رامي مخلوف، 99.998 % من أس��هم الشركة، بينما 

يملك مخلوف 0.002 % منها.

رامي مخلوف

اختارت شركة “أمازون” األميركية، عاصمتي المال 
والسياس��ة في الوالي��ات المتحدة األميركي��ة، لمقرها 
الجديد، موضحةً أنها ستبني مكاتب ألكثر من 25 ألف 

شخص في كل من نيويورك وواشنطن.
وأعلنت أكبر ش��ركة ف��ي العالم لتج��ارة التجزئة عبر 
اإلنترن��ت، أنه��ا تخط��ط  إلنف��اق 5 ملي��ارات دوالر 
أميركي عل��ى أعمال التطوير الجديدة ف��ي المدينتين، 
وتتوقع الحص��ول على حواف��ز وخصومات ضريبية 

بأكثر من ملياري دوالر.
وأش��ارت “أمازون”، إلى أنها ستتلقى حوافز مباشرة 
على أس��اس األداء بقيمة 1.525 مليار دوالر أميركي 
من والية نيويورك، وذلك بش��كل أساس��ي لخلقها 25 

ألف فرصة عمل.

“أمازون” تستثمر 5 مليارات دوالر
في نيويورك وواشنطن
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أس��س رج��ال أعم��ال س��وريين يتواج��دون ف��ي 23 
دولة ح��ول العالم منظم��ة دولية “غي��ر ربحية وغير 
حكومي��ة”، باس��م “تجم��ع رجال األعمال الس��وريين 
ح��ول العالم” للتنس��يق والتع��اون فيما بينه��م، ودعم 
مصالح سورية ومصالح رجال أعمالها على المستوى 

اإلقليمي والدولي.
وجرى تش��كيل مجلس إدارة التجم��ع من 13 عضواً، 
ت��م انتخابهم خالل المؤتمر التأسيس��ي لرجال األعمال 
الس��وريين ال��ذي انعقد ف��ي رومانيا، ومنه��م )خلدون 
الموقع رئيس��اً، رامز حربا نائباً للرئيس، باسل سماقية 
خازنا، إيهاب أبو الشامات أميناً للسر، أيمن برنجكجي 

عضوا(.

تجمع لرجال األعمال السوريين 13 مشروع بكلفة 7.6 مليارات ليرة سورية
حول العالم

صرح مدير عام هيئة االستثمار السورية، مدين دياب، 
أن عدد المش��اريع المشملة خالل تشرين األول/أكتوبر 
2018، بل��غ 13 مش��روعاً مش��مالً، توزع��ت في 6 
محافظات، بكلفة تقديرية 7.6 مليارات ليرة س��ورية، 
وبجدوى اس��تثمارية تقارب 806 مليار ليرة. وأش��ار 
دي��اب، إلى أهمية بدء تش��ميل مش��روع حيوي لتربية 
الثروة الحيوانية ف��ي درعا بكلفة ملياري ليرة، إضافة 
إلى تشميل أول مش��روع لتوليد الطاقة في طرطوس، 
وحصلت كل من حلب وحماة على مشروع لكل منهما، 

كما ارتفع معدل االستثمار في السويداء 25 % من المشاريع المطروحة على الخارطة 
االس��تثمارية، عددها 4 مشاريع، وتوفر 350 فرصة عمل لسكان المنطقة، فيما نالت 

محافظة ريف دمشق الحصة األكبر من المشاريع، إذ وصل عددها إلى 5 مشاريع.

مدين دياب

أعلن محاف��ظ ذي قار العراقية، يحيى الناصري، إحالة 
مصفى الناصرية النفطي لالس��تثمار إلى شركة كندية، 
بطاقة 150 ألف برميل يومياً، وبقيمة 4 مليارات دوالر 

أميركي.
وق��ال الناصري خالل تفقده لموق��ع مصفى الناصرية: 
إن المصف��ى من المش��اريع االس��تراتيجية المهمة التي 
وضعتها الحكومة المحلية في أولويات عملها، وسيوفر 

2000 فرصة عمل.

شركة كندية تستثمر الناصرية
بـ4 مليار دوالر أميركي

80 مليار ليرة إيرادات الخطوط المسبقة الدفع

حقّقت شركتا سيريتل وMTN إيرادات من الخطوط 
المس��بقة الدفع، خالل النصف األول من عام 2018 
بقيمة 79.8 مليار ليرة سورية، 57.9 مليار ليرة منها 
لس��يريتل، و21.8 مليار ليرة ل�MTN. وبهذا تكون 
سيريتل قد أحرزت تقدماً عن الفترة ذاتها من 2017، 

إذ حققت حينها إيرادات بقيمة 50.2 مليار ليرة، بينما تراجعت MTN التي حقّقت 24.1 
مليار ليرة. وأكدت الش��ركتان من خالل اإلفصاحات لهيئة األوراق واألس��واق المالية، 
أن حصيلة إيراداتهما من الخطوط المس��بقة الدفع تف��وق -خالفاً للتوقعات- 5 أضعاف 
 G3 إيراداتهما من الخطوط الالحقة الدفع. كما حققت إيرادات من خطوط الجيل الثالث

بقيمة 27.646 مليار ليرة، حصة سيريتل منها 20.844 ملياراً.

“السكو” اللبنانية تعود إلى العمل في سورية

وقّعت شركة السكو اللبنانية والمؤسسة 
العامة للصناعات الكيميائية في سورية، 
مذكرة تفاهم تعيد تحريك مشروع زجاج 
الفلوت، المقام على أوتوس��تراد درعا - 
دمش��ق، بعد توقفه قرابة 7 أعوام، وفق 
ضمانات تلتزم بها “السكو”. وتضمنت 

المذك��رة إقرار الطرفين بتوريد وتركيب وتش��غيل خط متكامل إلنتاج الزجاج بطريقة 
التعويم “الفلوت”، وتنفيذ كل االلتزامات والتعهدات ذات الصلة، كما نص البند الثالث من 
المذكرة على التزام “السكو” باستقدام الخبراء الصينيين من الشركة الصانعة “ياهوا”، 
لمعاينة موقع المشروع بغية توصيف الحالة الراهنة ألعماله. وكان العمل في المشروع 
الذي تصل قيمته إلى 53 مليون يورو، قد توقف منذ كانون األول/ديسمبر 2011، دون 
أن ينجز منه سوى 50 %، رغم دفع مؤسسة الصناعات الكيميائية 99 % من قيمة العقد.
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مشاريع استثمارية بقيمة 1.6 مليار ليرة سورية

أكد تقرير صادر عن المؤسس��ة العامة لصناعة اإلس��منت ومواد البناء في سورية، 
أنه��ا حقق��ت قيمة إنتاجية منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث منه، بمقدار 
50 ملي��ار ليرة س��ورية، م��ن أصل 117 مليار لي��رة، وفق الخطة المق��ررة للفترة 
المذكورة، بنس��بة تنفيذ 43 %، وبلغت القيمة اإلجمالية للمبيعات 49.6 مليار ليرة، 
بنس��بة تنفيذ 42 %، وتم إنتاج 1.9 مليون طن كلنكر، بنس��بة تنفيذ 73 % من أصل 
خط��ة مقررة 2.5 مليون طن، وبلغت كمية إنتاج االس��منت 1.2 مليون طن، بنس��بة 
تنفي��ذ 42 % من أص��ل الخطة المقررة 2.8 مليون طن، في حين بلغت كمية مبيعات 
االس��منت اإلجمالية 1.3 مليون طن بنس��بة تنفيذ 43 % من الخطة. وقال التقرير: إن 
ش��ركة إسمنت طرطوس جاءت في مقدمة الش��ركات المنتجة، تليها حماة، ثم عدرا، 
وأن اإلنفاق الفعلي على المش��روعات االس��تثمارية بلغ 1.6 مليار ليرة، علماً أن قيمة 

االعتمادات اإلجمالية التي تم رصدها للمؤسسة لكامل العام 3.23 مليار ليرة سورية.

وفد برلماني سوري في جنيف لدعم االستثمار

ش��ارك وفد من مجلس الشعب 
السوري في ورشة عمل حول 
دور البرلمانات في دعم عملية 
االس����تثمار، أقامه�ا االتح���اد 
البرلمان��ي الدولي على هامش 
أعمال منتدى االستثمار العالمي 

ال��ذي عقد في جنيف، بتنظيم م��ن مؤتمر األمم المتحدة للتج��ارة والتنمية “أونكتاد”، 
وحضور عدد من رؤساء الدول ووفود برلمانية واقتصادية. وأكد رئيس الوفد السوري 
رام��ي صالح، أن االس��تثمار يحتاج إل��ى مناخ آمن وعالق��ات اقتصادية مفتوحة بين 

الدول، داعياً إلى رفع اإلجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وق��ع رئي��س غرفة تجارة عمان عيس��ى حي��در مراد، 
ورئيس اتح��اد الصناعات الس��نغافوري دوغالس فو، 
على هامش افتتاح السفارة األردنية في سنغافورة، مذكرة 
تفاهم لتطوير عالقات البلدين التجارية والصناعية على 
مس��توى الشركات ومؤسس��ات القطاع الخاص. وشدد 
م��راد، على ضرورة اس��تغالل اتفاقية التج��ارة الحرة 
الموقع��ة بين األردن وس��نغافورة ع��ام 2005، لزيادة 
حج��م التبادل التج��اري بين البلدي��ن والترويج للفرص 
االستثمارية باألردن. وقد حضر التوقيع، النائب األول 
لرئي��س الغرفة غس��ان خرف��ان وعضو مجل��س إدارة 

الغرفة طارق الطباع.

تفاهم بين غرفة تجارة عمان
واتحاد الصناعات السنغافوري

“مبادلة” تستثمر في الغاز المصري

أعلنت “مبادلة للبترول” التابعة لشركة 
مبادل��ة لالس��تثمار، صن��دوق الثروة 
الس��يادي ألبوظبي، عن شرائها حصة 
20 % م��ن امتياز حق��ل نور البحري 
للغاز شمال سيناء من “إيني اإليطالية”.

وتعد ه��ذه الصفقة الثاني��ة من نوعها 
الت��ي تعقده��ا “مبادلة للبت��رول” في 
مص��ر، حيث اس��تحوذت ف��ي يونيو/

حزيران الماضي على 10 % في امتياز حقل شروق البحري، الذي يضم حقل ُظهر 
للغ��از الطبيع��ي، والذي تقوده “إين��ي” أيضاً. وقال الرئيس التنفي��ذي لقطاع البترول 
والبتروكيماويات بمبادلة لالس��تثمار مصبح الكعبي: إن هذا االستثمار يعزز حضور 
“مبادلة للبترول” في مصر، ويعّمق ش��راكتنا مع “إيني” بصفتها الُمش��غل الرئيسي 

المتياز شروق وامتياز نور.

ترأس األمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين 
األردن��ي يوس��ف الش��مالي، ووكي��ل وزارة التج��ارة 
والصناع��ة الكويت��ي خالد الفاض��ل، اجتماعات اللجنة 
األردنية الكويتية المشتركة في العاصمة الكويتية، التي 
بحثت الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدي��ن في مختل��ف المجاالت. ولفت الش��مالي إلى أن 
االستثمارات الكويتية تعتبر من أهم االستثمارات القائمة 

في األردن، إذ يبلغ حجمها 13 مليار دوالر أميركي.
ووقع الجانبان على محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، 
وعلى البرنامج التنفي��ذي لمذكرة تفاهم في مجال تنمية 
الص��ادرات الصناعية للفت��رة 2019 و2021، وعلى 

مذكرة تفاهم في مجال المعالجات التجارية.

13 مليار دوالر قيمة
االستثمارات الكويتية في األردن
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تعتزم شركة ايكيا السويدية العمالقة لألثاث، االستغناء 
عن 7500 موظف في أنحاء العالم بحلول عام 2020، 
معظمه��م يقومون بأعمال مكتبية، وس��ط عملية إعادة 
تنظي��م للتركي��ز على التج��ارة االلكتروني��ة والمتاجر 
األصغ��ر في مراك��ز المدن. وتطال عملية االس��تغناء 
ه��ذه نح��و 5 % من موظفي مجموع��ة انغكا هولدنغ، 
الشركة األم اليكيا التي تعتبر أكبر عالماتها التجارية، 
حي��ث ينتش��ر 367 متجراً يحمل اس��مها ف��ي 30 بلداً 
وتوظف 160 ألف ش��خص. لكن الش��ركة س��توظف 
في الوقت ذاته 11500 ش��خص ف��ي العامين القادمين 
لتنفيذ “قدرات الش��ركة الرقمي��ة” وخططها لفتح نحو 

30 متجراً جديداً.

مطالب بإنشاء مصرف تنموي استثماري عراقي

“إيكيا” تشطب 7500 وظيفة

ص��رح رئيس هيئة االس��تثمار الوطن��ي العراقي، 
سامي األعرجي، بأن جميع المصارف في العراق 
ه��ي مصارف تجاري��ة، وطالب بإنش��اء مصرف 
تنموي استثماري من خالل شركة مساهمة خاصة 
يش��ارك فيه الكل. وقال األعرج��ي: إن المصرف 
التنموي االستثماري الذي طالبت الهيئة به ستشارك 
فيه الحكومة والمصارف العامة والخاصة ورجال 
األعمال، على أن تك��ون لديه كتلة نقدية تمّكنه من 

منح تس��هيالت نقدية للقطاع الخاص والشركات العامة التي تقوم الهيئة حالياً بهيكلتها 
َن أذرعاً دولية وبنوكاً عالمية متعاونة  لتطوير أعمالها، إضافة إلى أن من شأنه أن يَُكّوِ
معه. وأش��ار إلى ما أكده البنك المرك��زي العراقي في 22 تموز/يوليو 2018، بأن 3 
مصارف حكومية قدمت 71.9 % من مجموع االئتمان، في حين أس��هم 44 مصرفاً 

خاصاً بحوالى 10 % فقط من مجموع االئتمان.

سامي األعرجي

صفقة بين “العراقي” و“ستاندرد” و“إلكتريك”

أب��رم المص��رف العراق��ي للتج��ارة وبنك س��تاندرد 
تشارترد وشركة جنرال إلكتريك، اتفاقية تمويل بقيمة 
600 ملي��ون دوالر، كأكبر كت��اب اعتماد مخصص 
وتوفير أكبر خصم من نوعه في المنطقة، إذ س��اعدت 
على توفير التمويل لعدة مش��اريع كهربائية نفذت في 
 Power الع��راق، ضم��ن خطة الحكوم��ة العراقي��ة
up Plan بتس��خير طاقة إنتاجية جدي��دة تزيد عن 2 
جيغاواط من الكهرباء، مع ضمان اس��تمرارية تزويد 

شبكة الكهرباء العراقية ب�6.7 جيغاواط أخرى.
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك س��تاندرد تشارترد في اإلمارات، روال أبو منة: “يسعدنا 
أن تكون لنا هذه الشراكة والتعاون مع زمالئنا في المصرف العراقي للتجارة وشركة 
جنرال إلكتريك في صفقة حيوية في العراق، نش��عر بالفخر والسعادة بقيامنا بتصميم 

وتقديم هذا الحل المالي التجاري في أحد المواقع التي تشملها شبكتنا المصرفية”.

روال أبو منة

“شعاع” تشتري 4.8 % من مصرف عجمان

اس��تحوذت ش��ركة ش��عاع كابيت��ال على 
حصة 4.8 % ف��ي مصرف عجمان، في 
صفقة بلغت قيمتها 100 مليون درهم )27 
مليون دوالر(. وقالت الشركة في بيان لها، 
إن االس��تحواذ تم عن طريق االكتتاب في 
إصدار الحقوق الخاص بمصرف عجمان. 

وكانت آخر صفقات “شعاع” في تشرين األول/أكتوبر 2018، عندما أتمت االستحواذ 
على 128 مليون سهم في شركة أموال الكويتية، لتبلغ حصتها في الشركة 87 %.

أش��ارت بيانات وزارتي “االستثمار والتعاون الدولي، 
والتجارة والصناعة” المصريتين، إلى أن الس��وريين 
في مصر، أسس��وا 818 ش��ركة جديدة خالل األشهر 
التس��عة األولى من عام 2018، برأس��مال بلغت قيمته 
1.25 ملي��ار جني��ه مص��ري )69.93 ملي��ون دوالر 

أميركي(.
وأضافت البيانات، أن الش��ركات الس��ورية مثلت ربع 
ع��دد الش��ركات األجنبية المؤسس��ة ف��ي مصر خالل 

الفترة المذكورة.

السوريون يؤسسون 818 شركة
في مصر
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“التمويل” و“التنمية اإلسالمي” يساهمان بـ“أبور”

أعلنت مؤسس��ة التمويل الدولية، 
عن ترتيبها لحزمة تمويل إسالمي 
قيمته��ا 80 مليون دوالر أميركي 
لتمويل بن��اء مزرعة رياح جديدة 
جن��وب األردن، عل��ى أن تق��دم 
المؤسسة قرضا بقيمة 28 مليون 
دوالر، وأن يقدم البنك اإلسالمي 
للتنمي��ة قروض��اً موازي��ة، وق��د 

وفرت المؤسسة مبادالت سعر الفائدة لكامل حزمة التمويل لشركة أبور للطاقة، وهو 
مش��روع مش��ترك لمجموعة زينل الدولية، وش��ركة إيميا للطاقة لبن��اء مزرعة أبور 

للرياح التي قدراتها حوالى 51.75 ميغاواط عند اكتمالها.

بناء محطة دايهان لطاقة الرياح في األردن

قدمت مؤسس��ة التموي��ل الدولية، 
عض��و مجموع��ة البن��ك الدولي، 
حزم��ة تموي��ل بقيم��ة 71 مليون 
دوالر أميرك��ي للمس��اهمة ببن��اء 
مش��روع محط��ة دايه��ان لطاق��ة 
الرياح في األردن، الذي تبلغ قيمته 
دوالر،  ملي��ون   103 اإلجمالي��ة 
بطاق��ة 51 ميغاوات ف��ي الطفيلة، 

الذي س��تنجزه شركتين كوريتين “كوس��بو ودايليم” للطاقة، كما يعد ثاني مشروعات 
مؤسس��ة التمويل الدولية في قطاع طاقة الرياح في األردن خالل عام 2018. وقالت 
وزي��رة الطاق��ة والثروة المعدني��ة هالة زواتي خالل تدش��ينها للمش��روع: إن الطاقة 
المتجددة ستساهم في خليط الطاقة الكلي في األردن بنسبة 10 % بحلول عام 2020.

أكدت ش��ركة النفط الروس��ية العمالقة روس��نفت، أن 
صندوق الثروة الس��يادي جهاز قطر لالستثمار سيدفع 
حوال��ى 3.7 ملي��ار ي��ورو مقابل حص��ة تبلغ 14.16 
% في الش��ركة. وقالت الش��ركة، إن الجهاز سيصبح 
ثالث أكبر مس��اهم في “روسنفت”، نتيجة للصفقة بعد 
الحكومة الروسية وشركة النفط البريطانية “بي.بي.”، 
وس��تحتفظ “جلينكور” لتجارة الس��لع األولية، بحصة 

قدرها 0.6 %.

قطر ثالث أكبر مساهم
في “روسنفت”

أرباح الشركات المساهمة العامة في بورصة َعمان

بيّ��ن المدير التنفي��ذي لبورصة َعمان، ن��ادر عازر، 
أن األرباح بعد الضريبة للش��ركات المس��اهمة العامة 
المدرج��ة في البورصة حت��ى الربع الثال��ث من عام 
2018، ارتفع��ت إل��ى 900.2 مليون دين��ار )1.27 
مليار دوالر أميركي(، مقارنة مع 762.7 مليون دينار 
لنفس الفترة من عام 2017، أي بارتفاع نسبته 18 %. 
وقال: إن عدد الشركات التي زودت البورصة ببياناتها 
المالية بلغ 194 شركة من أصل 195 شركة مدرجة، 
وأنه من الناحية القطاعي��ة، فقد احتل قطاع الصناعة 

المرتبة األولى من حيث االرتفاع في نسبة األرباح لتصل إلى 146.3 % يليه القطاع 
المالي بنسبة 13.3 % في حين انخفضت األرباح لقطاع الخدمات بنسبة 7.1 %.

نادر عازر
دش��نت وزيرة الطاق��ة والثروة المعدني��ة األردنية هالة 
زواتي، مشروع الطاقة الشمسية “ايه آم سوالر”، الذي 
س��يطوره ائتالف ش��ركات “أي��ه أي اس” األميركية، 
و“متسوي” اليابانية، و“نبراس” القطرية، بكلفة إجمالية 
تبل��غ 60 ملي��ون دوالر أميركي من خ��الل العروض 
 ،)BOO المباش��رة، وعلى نظام )بناء، تملك، تش��غيل
ووضع��ت زواتي حجر األس��اس للمش��روع المقام في 

الماضونة/شرق عمان، باستطاعة 52 ميغاواط ذروة.
وع��رض مس��ؤولون ف��ي “اي��ه آم س��والر” تفاصيل 
المش��روع الذي س��يتم ربطه على الش��بكة الكهربائية 
لشركة الكهرباء الوطنية والتشغيل التجاري خالل عام 

.2019

ائتالف أميركي ياباني قطري
لمشروع “ايه ام سوالر” األردني
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الب�ورص���ة  أطل�ق����ت 
المص�ري����ة، دل�ي������الً 
باسم “حماية  استرشادياً 
حقوق المس����اهمين في 
الش���ركات المساهمة”، 
لتعريف المس����تثمري�ن 
)قان��ون  م��ن  كل  ف��ي 
الجدي��د  االس������ت�ث�مار 
 2017 لع��ام   72 رق��م 

وقواع��د القيد وتعديالتها بالبورص��ة المصرية، قانون 
الش��ركات رقم 159 لع��ام 1981 وتعديالت��ه األخيرة 
والئحته التنفيذية، قانون س��وق رأس المال الجديد رقم 

95 لعام 1992وتعديالته األخيرة والئحته التنفيذية(.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس البورصة المصرية، محمد 
فريد، يهدف الدليل لرفع مس��تويات معرفة المس��اهمين 
بحقوقهم وفقاً لكافة القوانين واللوائح والقواعد المنظمة.

البورصة تطلق دلياًل تعريفيًا
لحقوق المساهمين

محمد فريد

وقعت كل من مصر وتونس بروتوكول تأسيس مجلس 
االعم��ال التونس��ي المص��ري. وأك��د رئي��س الجانب 
المصري في مجلس االعمال التونسي عبد العليم نواره، 
أن م��ن أهم المش��اكل الت��ي تعترض المس��تثمرين هي 
تأشيرة الدخول التي تستغرق وقتاً لصدورها، باإلضافة 
إلى عدم وجود خط مالحي بين البلدين لتس��هيل وزيادة 
حج��م التبادل التج��اري. واقت��رح نوراه تش��كيل لجنة 
مصغ��رة لحضر مش��اكل المس��تثمرين لعرضها على 
اللجنة العليا والعمل عل��ى حلها. وقال رئيس كنفدرالية 
المؤسس��ات المواطنة التونس��ية طارق الش��ريف، إنه 
س��يتم وضع خطة طموحة لمدة 3 س��نوات لزيادة حجم 
الصادرات إلى 500 مليون دوالر، خاصة وأن السوقين 

متشابهين واالمكانيات متساوية في كال الدولتين.

تأسيس مجلس األعمال
التونسي المصري

“ويب جت ليمتد” تتملك “محطات العالم”

وقعت”غل��ف كابيت��ال”، العاملة في مج��ال إدارة 
األص��ول البديلة، اتفاقية لبيع “محطات العالم” إلى 
“ويب جت ليمتد”، مقابل 173 مليون دوالر بعائد 
داخلي على االس��تثمار يتجاوز 15 %. وس��يصبح 
ل��دى الش��ركة محفظة تض��م أكثر م��ن 250 ألف 
فن��دق في العالم. وق��ال الرئيس التنفيذي في “غلف 
كابيتال” كريم الصلح: عملنا بشكل وثيق مع الفريق 
اإلداري ف��ي “محط��ات العال��م” طوال الس��نوات 

الخمسة الماضية لبناء شركة تتّسم بمركز قوي في قطاع بيع حجوزات الغرف الفندقية 
بالجملة إلى ش��بكة التوزيع العالمية التي تعمل معها. وتمّكنت “محطات العالم” أثناء 
تملّكنا لها، من مضاعفة قيمة تعامالتها بمعدل مرتين من 279 مليون دوالر أميركي 

في عام 2013 إلى ما يقارب 533 مليون دوالر في عام 2018.

كريم الصلح

“بالك بيري” تشتري “سايالنس”

استحوذت “بالك بيري” على الشركة 
المتخصص��ة في األمن الس��يبراني 
“سايالنس” مقابل 1.4 مليار دوالر، 

كواحدة من أكبر صفقاتها.
يذك��ر أن “س��ايالنس” األميركي��ة 
تأسست في عام 2012، وهي تعمل 
على تطوير حماية تعتمد على الذكاء 
االصطناع��ي. وتحقق الش��ركة، ما 

وصفته “بالك بيري”، باإليرادات الدورية المرتفعة من أكثر من 3.5 آالف عميل نشط، 
بما يشمل 20 % من الشركات التي تشتملها قائمة “فورتشين 500”.

اتفاقية لتطوير حقل “ألرار” الجزائري

أعلنت “إيمرسون” 
ل�م�ت�خ�ص�ص����ة  ا
ف����ي م��ج��������ال 
تكنولوجي��ا األتمت�ة 
لبرمج�ي�����ات،  وا
بالتعاون مع ش�ركة 

فورس الهندس��ية للمولدات والطاقة الشمس��ية، توقيعها عقداً بقيم��ة 32 مليون دوالر 
مع “س��وناطراك” الجزائرية، لتطوير وتحديث حقل ألرار الجزائري، حيث ستجمع 
“إيمرس��ون” بين تكنولوجياتها المبتكرة ومنهجيتها التش��غيلية لتحس��ين عملية إنتاج 
الغاز من الحقل. وتم تصميم برنامج التحديث الذي ستنفذه “إيمرسون” في حقل ألرار 
لمساعدة ش��ركة سوناطراك على تسجيل أعلى أداء ربع سنوي، بتحقيق أداء تشغيلي 

ورأسمالي بنسبة أكبر من 25 % مقارنة بالشركات النظيرة.
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ش��هدت فعالية مؤتمر “مبادرة مستقبل االستثمار”، في 
العاصمة الس��عودية  الرياض، توقيع 25 اتفاقاً ومذكرة 
بقيم��ة 212 ملي��ار لاير س��عودي )56.5 مليار دوالر 
أميركي(. ووقعت “أرامكو” السعودية، خالل مشاركتها 
في المؤتم��ر 15 مذكرة تفاهم في عدة مجاالت تعاونية 
واس��تراتيجية بقيمة 34 مليار دوالر أميركي. وتش��مل 
االتفاقات التي وقعتها “ارامكو”، 15 ش��ركة ومؤسسة 

من 8 دول تنتمي لثالث قارات.

السعودية توقع اتفاقات بقيمة
56.5 مليار دوالر أميركي

يخطط صندوق “رؤية سوفت بنك” السعودي - الياباني 
لض��خ مبل��غ 1.1 ملي��ار دوالر أميركي كاس��تثمار في 
ش��ركة “فيو. إن��ك” األميركية المتخصص��ة في إنتاج 
الزجاج المستخدم في تصنيع النوافذ المتصلة عن طريق 

شبكة االنترنت، أو ما يُعَرف باسم “النوافذ الذكية”.
ويهدف الصندوق من وراء هذا االستثمار، إلى مساعدة 
“فيو. إنك” على مضاعفة مصنعها في والية مسيسيبي 
األميركية، ومواصلة تطوير الزجاج الذي تنتجه، والذي 
يُطلَق علي��ه وصف “الزجاج الديناميك��ي”، لمزيد من 
التطبيقات المس��تقبلية. ويش��تهر “الزجاج الديناميكي” 
بقدرته على خفض كلفة التبريد داخل المنازل والمكاتب 

واغنائها عن الحاجة إلى ستائر.

“رؤية سوفت بنك” يستثمر
في النوافذ الذكية

عقد بين “حديد اإلمارات” و“فالي” البرازيلية

وقع الرئيس التنفيذي لشركة حديد 
اإلمارات، سعيد غمران الرميثي، 
والمدي��ر التنفيذي لش��ركة فالي، 
بيت��ر بوببينجا، عق��داً مدته أربع 
س��نوات، تق��وم بموجبه ش��ركة 
فالي، وهي أكبر منتج لخام الحديد 
ومكورات الحدي��د الخام، بتوريد 
المك��ورات، ل�“حديد اإلمارات”، 

من أجل إنتاج الصلب في أبوظبي، وتحتاج “حديد اإلمارات” نحو س��تة ماليين طن 
من مكورات الحديد سنوياً.

استثمارات روسية سنغافورية بمليار دوالر

أب��رم صندوق االس��تثمارات المباش��رة الروس��ي 
اتفاقات وصفقات تجارية بقيمة مليار دوالر أميركي 
على هامش زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

إلى سنغافورة للمشاركة في قمة “روسيا آسيان”.
وأوض��ح مدير الصن��دوق، كيري��ل دميتريف، أنه 
سيتم توظيف هذه االستثمارات في مشاريع بمجال 
الصناع��ات الكيميائي��ة ف��ي جمهورية تتارس��تان 

الروسية، ال فتاً إلى أن التعاون االستثماري بين البلدين يتطور بشكل فعال.
يذكر، أن هذا ليس االس��تثمار األول لس��نغافورة في روس��يا، حيث اس��تثمرت شركة 
تش��ينجي، بالتعاون مع الصندوق الروس��ي في مطار فالديفوستوك في أقصى شرقي 

روسيا.

كيريل دميتريف

30 مليار دوالر مبيعات “يوم العزاب”

حطمت مجموعة علي بابا 
الصينية، رقمها القياس��ي 
السابق في قيمة المبيعات 
“ي��وم  واح��د  ي��وم  ف��ي 
الع��زاب”، حي��ث بلغ��ت 
قيمة مبيعاتها أكثر من 30 

مليار دوالر أميركي.
وبهذا الرق��م يصبح “يوم 
العزاب” في الصين أكبر 

مهرجان تسوق في العالم بعد أن حطم أرقام مبيعاته في السنوات السابقة.
يذكر أن يوم 11/11 من كل عام يُرمز به إلى الفردية وعدم الزواج ويطلق عليه “يوم 
الع��زاب”. وقد أصبح “ي��وم العزاب” حدثاً مهماً في الصين من��ذ أن حولت علي بابا 

“العطلة”، التي كانت تعني السخرية من العزاب، إلى مهرجان تسوق كبير.
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أعلنت فنلندا مش��اركتها الرس��مية في معرض إكس��بو 
2020 دب��ي، خ��الل مؤتم��ر صحف��ي أقي��م بحضور 
المفوض العام لفنلندا س��يفيري كين��اال، المدير التنفيذي 
لمكتب إكسبو نجيب محمد العلي، بحضور سفيرة فنلندا 
لدى دولة اإلمارات رييتا سوان. وخالل المؤتمر تحدث 
كين��اال قائالً: تحرص فنلندا على المش��اركة الدائمة في 
الحوار الدولي وتسعى إليجاد الحلول من خالل التعاون 
مع شركائها. ويقدم “إكسبو 2020 دبي” فرصة رائعة 
لتعزي��ز العالق��ات الحالي��ة وإقامة عالق��ات جديدة مع 

الشركاء في اإلمارات والعالم العربي والعالم.

فنلندا تشارك رسميًا
في “إكسبو 2020”

“ليبرتي” تشتري 3 مصانع أوروبية

أعلنت شركة ليبرتي ستيل البريطانية، وهي جزء من تحالف 
GFG العالمي، الذي يرأس��ه سانجيف غوبتا، عن استعدادها 
لتوسيع سعة إنتاجها من الفوالذ في أوروبا، بعد اتفاقية مشروطة 
لشراء طاحونتين فوالذيتين دائريتين باردتين من موقعي فليمل 
وتيلور في بلجيكا وواحدة في لوكسمبورغ، من شركة أرسيلور 
ميتال. وتمتلك الطواحين الثالثة، التي تخدم س��وق اإلنشاءات 
والصناعة والسيارات، قدرة تصنيع سنوية مشتركة تصل إلى 
2.1 ط��ن من الفوالذ المدرفل على البارد، و2 طن من الفوالذ 

سانجيف غوبتاالمجلفن، و200 كيلو طن من الفوالذ المطلي بالقصدير.

دبي تشارك في “قمة الويب” لتعزيز االستثمار

لتنمي��ة  دب��ي  مؤسس��ة  نظم��ت 
برنام��ج  مش��اركة  االس��تثمار 
“#فري��ق مزايا دب��ي”، في “قمة 
الوي��ب” للش��ركات الناش��ئة في 
البرتغ��ال، التي تع��د أكبر تجمع 
عالم��ي للتكنولوجي��ا، بحض��ور 
70 أل��ف مش��ارك و2500 م��ن 

الشركات العالمية والناشئة والمستثمرين ورواد األعمال. وشارك برنامج الفريق، في 
أكثر من 24 فعالية متخصصة، إلى جانب جناح خاص للتواصل مع جمهور المشاركين 
وتوزيع النش��رات وعرض األفالم التعريفية والترويجية لخطط اإلمارات وإنجازاتها 
في مجال التكنولوجيا، وترويج التسهيالت والحوافز التي تقدمها دبي ألفضل الشركات 

العالمية والناشئة التي تتميز بتركيزها على خلق ونشر المعرفة والتكنولوجيا.

اس��تقبلت دائ��رة التنمي��ة االقتصادية في عجم��ان وفداً 
اس��تثمارياً من الصين، برئاسة رئيس اللجنة البلدية في 
مدينة لياوتش��نغ زانغ زوانيو. وكان في اس��تقبال الوفد 
المدير العام علي النعيم��ي، الذي أكد أهمية الزيارة في 
ظل التطورات التي تشهدها العالقات اإلماراتية الصينية 
في المجال االقتصادي والتجاري. وخالل االجتماع بيَن 
زوانيو تطلعهم لالس��تثمار في قطاع الطاقة الشمس��ية، 
وكذلك االستثمار في مشاريع البنى التحتية واإلنشاءات.

بدورها، أش��ادت اقتصادية عجم��ان بالحضور المتميز 
للشركات الصينية في قطاع التجزئة باإلمارة، ورحبت 

بالتوسع في قطاعات أخرى خصوصاً الطاقة النظيفة.

الصين تبحث الفرص االستثمارية
في عجمان

اتفاقية مشتركة بين “أدنوك” و“مبادلة”

وقّعت ش��ركة بت��رول أبوظب��ي الوطنية 
“أدن��وك” اتفاقي��ة إطارية م��ع “مبادلة” 
لالس��تثمار بهدف استكشاف فرص النمو 
المحتملة من خالل االستفادة من محفظة 
مبادل��ة المتنوع��ة م��ن أص��ول التكرير 
والبتروكيماويات لدعم طموحات أدنوك 
لالس��تثمار ف��ي مج��ال الغ��از والتكرير 
والبتروكيماويات على المستوى العالمي. 

ووق��ع االتفاقية مدير دائرة الغ��از والتكرير والبتروكيماويات ف��ي أدنوك عبدالعزيز 
الهاج��ري، والرئيس التنفيذي لقط��اع البترول والبتروكيمياويات ف��ي مبادلة مصبح 
الكعبي. وبحس��ب االتفاقية، س��يبحث الطرف��ان إمكانات معالجة النف��ط الخام والمواد 
الهيدروكربونية األخرى التي تنتجها “أدنوك”، إضافة إلى احتمالية اس��تخدام تقنيات 

الشركات التابعة لمبادلة في معالجة منتجات شركات أدنوك األخرى.
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وافقت ش��ركة أي.بي.
االس��تحواذ  إم، عل��ى 
على شركة البرمجيات 
هات،  ريد  األميركية، 
مقابل 34 مليار دوالر، 
بم��ا في ذل��ك الديون، 
لتنوي��ع  س��عيها  م��ع 
مج��ال  ف��ي  نش��اطها 
المعدات واالستشارات 
التكنولوج�ي����ة، إل���ى 

منتج��ات وخدم��ات ذات هامش ربح أكب��ر. وهذه أكبر 
صفقة استحواذ بالنسبة لشركة أي.بي.إم.

وتؤكد جهود الرئيسة التنفيذية للشركة، جيني روميتي، 
على توسيع عروض الشركة في مجال البرمجيات التي 
تعتمد على االش��تراكات م��ع مواجهتها لتباطؤ مبيعات 
البرمجي��ات وانكم��اش الطلب على أجه��زة الكمبيوتر 
الرئيس��ية. وقال��ت روميتي:  إن “أي.بي.إم” س��تصبح 
الشركة رقم واحد في العالم، التي تزود خدمات الحوسبة 

السحابية الخاصة والعامة.

وارن بافت يغير اتجاهه االستثماري “أي.بي.إم” تستحوذ على “ريد هات”
مقابل 34 مليار دوالر أميركي

ذك��رت صحيف��ة “وول س��تريت جورن��ال”، أن 
المس��تثمر األميركي، وارن بافت، عمد إلى تجربة 
نوع غير معتاد له من االستثمارات، حيث استثمرت 
ش��ركته )بيركش��اير هاثاواي( 600 مليون دوالر 
أميركي، في شركتين ناشئتين في سوقين ناشئتين، 
فيما يُعَدّ خطوة نادرة من جانب الش��ركة. وانقسمت 
قيم��ة ه��ذا االس��تثمار بالتس��اوي، حيث اش��ترت 

“بيركشاير هاثاواي” أسهم بقيمة 300 مليون دوالر في “ستونكو” البرازيلية لحلول 
ومعالجة سداد الدفعات، ومثلها لشركة “باي تي إم” الهندية لخدمات السداد.

وأش��ارت الصحيفة، الى  أن هاتين الصفقتين تأتيان ضمن اتجاه بافت إلى اس��تغالل 
الفائض النقدي لدى شركته على نحو األفضل.

وارن بافت

جيني روميتي

استكملت مجموعة البنية التحتية اإليطالية أتالنتيا وشركة 
البناء االسبانية ايه.سي.اس، استحواذهما المشترك على 
“أبرتي��س” اإلس��بانية، ف��ي صفقة بقيم��ة 16.5 مليار 
يورو، تتمخض عن إنش��اء أكبر مجموعة للطرق ذات 
الرس��وم في العالم. واس��تحوذت “أتالنتيا” بشكل غير 
مباشر على 50 % زائد واحد في “أبرتيس”. وحصلت 
الشركة اإلسبانية “ايه.سي.اس” على حصة 30 % في 
المجموعة اإلس��بانية للطرق، بينم��ا تحوز “هوكتيف” 
على الحصة الباقية. وفي الوقت ذاته، اشترت “أتالنتيا” 
حصة 23.9 % في “هوكتيف” بس��عر 143.04 يورو 

للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار يورو.

والدة أكبر مجموعة للطرق المدفوعة

انهيار بطيء لـ“جنرال إلكتريك”

ذك��رت ش��بكة “فوكس ني��وز”، أن ش��ركة “جنرال 
إلكتري��ك” األميركي��ة لتصني��ع المع��دات الكهربائية 
واإللكترونيات واللدائن ومح��ركات الطائرات تعاني 
انهياراً بطيئاً، مشيرةً إلى أن سهم  الشركة فقد ما يزيد 

على 54 % من قيمته في 2018.
وأفادت الش��بكة بأن هذا التراجع يأتي بالرغم من قيام 
الرئيس التنفي��ذي الجديد للش��ركة الري كالب، الذي 
يحظي بتأييد من جانب مستثمريها، بشراء 225 ألف 
س��هم في الشركة بصفة غير مباش��رة، خالل تشرين 
الثاني/نوفمب��ر الماضي. وبالرغم من أن هذه الخطوة 

تعد تصويتاً لتجديد الثقة بالشركة، على حد وصف “فوكس نيوز”، إال أنها كانت غير 
كافية لطمأنة المستثمرين.

الري كالب

مشروع مشترك بين “أو.إم.في” و“سابورا”

النمس��اوية على  أو.إم.في  اتفقت 
تأس��يس مش��روع مش��ترك م��ع 
س��ابورا إنرجي الماليزية، لتدفع 
540 مليون دوالر أميركي مقابل 
حصة نس��بتها 50 % في أصول 
“سابورا” الخاصة بالتنقيب، بما 
يتماشى مع استراتيجيتها للتوسع 

في جنوب شرق آسيا.
وبموجب االتفاق، س��تنقل “س��ابورا إنرج��ي” ديونا بقيمة 350 ملي��ون دوالر إلى 
الش��ركة الجديدة، التي س��يطلق عليها اسم إس.إي.بي أبس��تريم )إس.يو.بي(، والتي 

اتفقت “أو.إم.في” على إعادة تمويل نصفها.
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النش��اط االقتص��ادي بش��كل  س��ورية، وع��ودة 
تدريجي، فقد انعكس ذلك بشكل واضح على أداء 
الس��وق، ففي نهاي��ة العام الماض��ي وخالل العام 
الحالي س��اد نوع م��ن التفاؤل لدى المس��تثمرين 
والذي تُرجم من خ��الل ارتفاعات كبيرة في أداء 

المؤشر وقيم وأحجام التداول في السوق.
بالتأكيد لن تعود العجلة إلى الوراء، نحن متفائلون 
بالسوق وأدائها خصوصاً إذا كانت هناك قرارات 
حكومي��ة فعالة مهتمة بتفعيل دور س��وق دمش��ق 

لألوراق المالية في االقتصاد السوري.

ما الذي يميز االستثمار في سوق دمشق لألوراق 
المالية  من حيث المحافظة على األموال وغيرها؟

الس��يولة: يتمي��ز اإلس��تثمار ف��ي س��وق دمش��ق 
لألوراق المالية بس��هولة تس��ييل األوراق المالية 
من خ��الل تواف��ر كل م��ن البائعين والمش��ترين 
في الس��وق األمر الذي يس��مح للمستثمر صاحب 
الورقة المالية في ايجاد المس��تثمر اآلخر الراغب 

قاسم: أرقام قياسية لسوق دمشق مع تعافي االقتصاد

سجلت سوق دمشق لألوراق المالية تطوراً ملحوظًا من حيث حجم التداول وقيمه والمؤشرات منذ أكثر من 
عام. وقد حافظت السوق على هذا الخط البياني التصاعدي خالل عام 2018، خصوصًا بعد استقرار األوضاع 

في عدد من المناطق السورية وهزيمة اإلرهاب فيها.
أوضـاع ســوق دمشــق لألوراق المالية، تحـدث عنها إلى مجلـة البنك والمسـتثمر، مديرها الدكتور عبد 

الرزاق قاسم.

هل حافظت سوق دمشق على خط بياني 
تصاعدي من التطور؟

حققت الس��وق خ��الل ع��ام 2018 نتائج 
جي��دة جداً من حيث أحج��ام وقيم التداول 
وقيمة مؤشر السوق، وذلك مقارنة بالعام 
2017، وباألع��وام الس��ابقة عموماً، فقد 
بلغ حجم التداول خالل األش��هر العش��رة 
االولى من عام 2018، حوالى 18 مليون 
سهم بقيمة تداول تزيد عن 14 مليار ليرة 
س��ورية، حيث تجاوزت هذه القيمة ما تم 
تحقيقه خالل العام الس��ابق كامالً، والتي 
بلغت 12 مليار ليرة س��ورية، كما المس 
مؤشر السوق DWX مس��تويات جديدة 
وغير مس��بوقة في بداية الربع الرابع من 
الع��ام الحالي بقيم��ة 6357 نقطة بتاريخ 
24 / 10 / 2018، وه��و يعتب��ر أعل��ى 
مستوى للمؤش��ر منذ بداية عمل السوق، 
كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق، حيث 
بلغت قيمة 677 مليار ليرة في نهاية شهر 

10 من العام الجاري.
مع نهاية العام الحالي، تش��هد قيم وأحجام 
التداوالت تراجعاً مح��دوداً بالمقارنة مع 
الفت��رة نفس��ها من الع��ام الماضي، وذلك 
نتيجة التقلبات الموقتة في سعر الصرف، 
ونأمل أن يس��تعيد س��عر الص��رف ثباته 

لتعود أحجام التداول وقيمه جيدة.

هل باتت األزمة في س���ورية وتداعياتها 
على االقتصاد بالنس���بة إلى السوق من 

الماضي وهل ستواصل ازدهارها؟
انطالقاً من المقولة الس��ائدة بأن الس��وق 
ه��ي مرآة تعكس حالة االقتصاد الوطني، 
ونظ��راً للتط��ورات الهامة على الس��احة 
األمنية واالقتصادية التي يش��هدها وطننا 

باالس��تثمار بيعاً أو ش��راًء بس��هولة أكبر 
من خ��الل الس��وق المالي��ة )البورصة(. 
وأيضاً يتميز اإلس��تثمار بالتسعير العادل 
ل��ألوراق المالية الذي يتم بتالقي رغبات 
الش��راء والبيع على هذه األوراق المالية 
في الس��وق أي ح��االت العرض والطلب 
وهي التي تعبر عن السعر العادل للورقة.
العائ��د: تحقيق عائد س��واء م��ن األرباح 
النقدي��ة الموزع��ه م��ن قب��ل الش��ركات 
المدرج��ة أو من خالل أرباح رأس��مالية، 
والح��د م��ن التضخم من خ��الل توظيف 
المدخرات وترش��يد اإلنفاق اإلستهالكي 
ل��دى المدخرين. كم��ا يتميز اإلس��تثمار 
في الس��وق في تنويع اإلستثمار في أكثر 
من ش��ركة أي ضمن قطاعات اقتصادية 
مختلفة وبالتالي انخفاض المخاطرة نسبياً 
كم��ا يمنح الحق بالمش��اركة في قرارات 
اإلدارة وحق اإلطالع والمناقشة والترشح 
لعضوي��ة مجال��س اإلدارة. ونذكر أيضاً 
إمكاني��ة رهن األس��هم كضمانة لقروض 

وأرباح األسهم المعفاة من الضرائب.
الرقاب��ة على الت��داول: المتابع��ة اليومية 
لعملي��ات الت��داول للتأكد من س��المة هذه 
التداوالت والكش��ف عن أي مخالفات أو 

عمليات تالعب في السوق.
اإلفصاح��ات والش��فافية: مب��دأ االفصاح 
والش��فافية م��ن الركائ��ز األساس��ية في 
تعزيز كفاءة س��وق األوراق المالية التي 
توفر البيانات والمعلومات ويتم اإلفصاح 
على أساس دوري )فترات مالية محددة( 
أو بش��كل ف��وري عن��د حدوث أم��ر ما. 
وتسعى السوق لتكون المعلومات متوافرة 
في الوقت نفس��ه لكل األط��راف المعنية 
وكي ال يقوم طرف باستغالل المعلومات 

د. عبدالرزاق قاسم
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إدراج شركات جديدة

في السوق

سيساهم بزيادة

أحجام التداوالت

وقيمها

ويتيح الفرص

أمام المستثمرين

لتنويع

محافظهم

االستثمارية

األساسية لس��وق دمشق، واستمرت السوق خالل 
ع��ام 2018 بتقديم العديد من ال��دورات التدريبية 
التعريفية المجانية لشرح مفهوم عمل السوق وآلية 
التداول فيه، كما استقبلت وفوداً طالبية من خالل 
زي��ارات ميدانية حيث تم تقديم التدريب ألكثر من  
1000  طالب وطالبة من مختلف االختصاصات 
س��واء من الجامعات الحكومي��ة والخاصة أو من 
المعاه��د، وغيرها م��ن ورش العم��ل والدورات 
التدريبي��ة المتخصص��ة مثل ال��دورات الموجهة 
للوس��طاء بالتنس��يق مع هيئة األوراق واألسواق 
المالي��ة الس��ورية في مقر الس��وق به��دف إعداد 
وس��طاء معتمدين للعم��ل الحقاً ضمن ش��ركات 

الوساطة والخدمات المالية.
وكما تم هذا العام أيضاً التوس��ع بعمليات التوعية 
ونشر الثقافة اإلستثمارية لتشمل باقي المحافظات 
الس��ورية وش��ملت الالذقية وطرطوس وحمص 
وحم��اه آملي��ن زي��ارة باق��ي المحافظ��ات خالل 
الس��نوات المقبل��ة، وفي الحقيقة إن للس��وق دوراً 
مهماً وأساس��ياً ف��ي التوعية اإلس��تثمارية ويبقى 
منوط��اً بها ال س��يما وأن هذه الثقاف��ة جديدة على 
بلدن��ا وتحتاج بع��د إلى الكثير م��ن الجهد والعمل 

لتعزيز مفهوم السوق المالية في شكل مستمر.

ماذا عن موقع السوق االلكترونية؟
يتمي��ز الموق��ع الجدي��د للس��وق بطريقة عرض 
المعلومات بآلية متقدمة ومتطورة وسريعة وتعمل 

قبل األطراف األخرى.
العدال��ة: م��ن حيث تمت��ع المس��تثمريين 
بالمساواة الكاملة فيما بينهم في الواجبات 
والحقوق ولهم نف��س المعاملة ومن حيث 
حماية المس��تثمرين من الممارسات غير 

المشروعة.
ونذّكر بس��هولة وس��رعة فتح الحس��اب 
اإلستثماري لدى شركات الوساطة المالية 
ال��ذي يك��ون مجانياً وخالل 24 س��اعة، 
وجمي��ع عناوينه��م موجودة عل��ى موقع 

السوق اإللكتروني.

حصلت س���وق دمش���ق عل���ى المرتبة 
األولى على مستوى البورصات العربية 
قب���ل فترة، هل ال ت���زال تحافظ على هذا 

المستوى؟
حقق مؤش��ر الس��وق خالل العام الحالي 
أرقاماً قياس��ية حيث الم��س عتبة 6357 
نقطة وهي أعلى نقطة منذ اعتماد المؤشر 
ف��ي ع��ام 2010. ويذكر احتالل مؤش��ر 
 DWX س��وق دمش��ق ل��ألوراق المالية
المرتب��ة الثانية عن الرب��ع الثالث 2018 
من حي��ث األداء بين جمي��ع البورصات 
العربية بحس��ب التقري��ر الربعي التحاد 

البورصات العربية.
وللتوضي��ح ب��أن التقري��ر األخير ينش��ر 
هذه النتائج بناًء على أداء المؤش��ر خالل 
كل رب��ع ولي��س بن��اًء على حج��وم وقيم 
الت��داوالت مع البورص��ات األخرى. إن 
اس��تمرار األداء اإليجابي للمؤشر منوط 
ب��أداء الش��ركات المدرجة ال��ذي ينعكس 
على قي��م العوائ��د المحققة للمس��تثمرين 
وتوجههم لإلستثمار بأسهم هذه الشركات 
الذي يس��هم بزي��ادة حجوم وقي��م التداول 
على أس��همها مم��ا ينعكس عل��ى حركة 

.DWX مؤشر السوق

نظمت سوق دمش���ق عدداً من الندوات 
ف���ي اط���ار التوعي���ة م���ع كل الفئ���ات 
واالوساط التجارية، هل يمكن القول أنكم 
االستثمار  العزوف عن  تجاوزتم مسألة 

في السوق؟
لطالما كانت نشاطات التوعية من األنشطة 

بكف��اءة عالية إل��ى جانب وج��ود بيانات 
تداول لحظية وخدم��ات الكترونية جديدة 
لكل من الشركات المدرجة والمستثمرين، 
كما يتضمن الموقع رس��وماً بيانية ونظام 
افص��اح لكافة البيان��ات المالية واالخبار 
المدرجة  بالش��ركات  الجوهرية الخاصة 
لمس��اعدة المس��تثمرين في اتخاذ قرارهم 
االستثماري السليم، إضافة إلى احصائيات 
تاريخي��ة للمؤش��رات واألوراق المالي��ة 
تس��اعد الباحثين والمهتمين في الحصول 
على تلك المعلوم��ات الضرورية لهم في 

معرض أبحاثهم العلمية واالكاديمية.
الس��وق  موق��ع  أن  بالذك��ر،  والجدي��ر 
االلكترونية الجديدة تم اطالقه بتاريخ 21 

تشرين األول/اكتوبر 2018.

كيف ترون اآلفاق المستقبلية لالستثمار 
في سوق دمشق لألوراق المالية؟

نحن متفائلون بتحسن األوضاع اإلقتصادية 
ف��ي البل��د، والت��ي س��تنعكس عل��ى واقع 
اإلس��تثمار ف��ي البل��د ككل وخاص��ة في 
مرحلة إعادة اإلعمار، حيث تتبوأ السوق 
مكانة هامة في مرحلة إعادة اإلعمار عبر 
السعي لتأس��يس شركات مس��اهمة عامة 
جديدة ورفد االقتصاد بتلك الش��ركات في 
العديد من القطاعات غير الممثلة شركاتها 
في البورصة ال س��يما ش��ركات التطوير 
والتموي��ل العق��اري، حيث دعت الس��وق 
إلى تش��جيع تأسيس تلك الش��ركات على 
شكل شركات مساهمة عامة وإدراجها في 

السوق في مناسبات عدة سابقة.
كم��ا يت��م حالي��اً العم��ل على نقل س��جل 
مس��اهمي ش��ركة س��يرتيل إل��ى مرك��ز 
المقاصة والحفظ المركزي في الس��وق، 
وال��ذي م��ن المتوقع إدراجه��ا في الزمن 
القري��ب انش��اهلل، وبالتال��ي ف��إن إدراج 
ش��ركات جديدة في الس��وق سوف يساهم 
ف��ي زيادة أحجام الت��داوالت وقيمها، كما 
أن ذل��ك يتي��ح الفرص أمام المس��تثمرين 
لتنوي��ع محافظهم االس��تثمارية عبر رفد 
السوق بقطاع اقتصادي جديد وهو قطاع 
والجاذبة للتداول واإلستثمار.االتص��االت، وهو من القطاعات الحيوية 
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في تطوير منظوم��ة اقتصادية مرنة تعمل على تحفيز االس��تثمار األجنبي 
المباشر وتش��جيعه على التوجه نحو القطاعات الحيوية ذات األولوية على 
األجندة التنموية للدولة، وبما يس��اهم في خلق فرص العمل ورفع اإلنتاجية 
ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز مقومات االستدامة، 
مس��تفيدة في ذلك من الحوافز العديدة والمزايا الجاذبة الت��ي تتمتع بها بيئة 
األعمال داخل الدولة، مثل البن��ى التحتية والخدم��ات اإللكترونية والذكية 
المتطورة، واألطر التش��ريعية والتنظيمية الصديقة لألعمال، والسياس��ات 
الضريبية المحفزة واإلجراءات الجمركية واإلدارية الميس��رة، والخدمات 
الحكومية ذات الكف��اءة العالية، والموق��ع الجغرافي االس��تراتيجي وحالة 

االستقرار وغيرها.

ً األولى عربيا
وجذبت دولة اإلمارات اس��تثمارات أجنبية مباش��رة في عام 2017، بلغت 
قيمته��ا 10.4 ملي��ارات دوالر أميركي، لتح��ل في المرتب��ة األولى عربياً 
مستحوذة على 36 % من إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة 
إلى مجموعة ال��دول العربي��ة، وفي المرتب��ة الثانية على مس��توى منطقة 
األجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.غرب آس��يا، مس��تحوذة على نحو 40.6 % من إجمالي تدفقات االستثمار 

قانون جديد لجذب االستثمارات األجنبية في اإلمارات

قفزة لبيئة األعمال
وقال وزير االقتصاد س��لطان بن س��عيد المنصوري، إن 
صدور القانون رقم /19/ لس��نة 2018 بش��أن االستثمار 
األجنبي المباشر، يش��كل قفزة نوعية لبيئة األعمال ومناخ 
االس��تثمار في الدولة، إذ يعزز القانون م��ن جاذبية الدولة 
أم��ام االس��تثمارات األجنبي��ة ويدع��م جه��ود الدولة في 
اس��تقطاب اس��تثمارات نوعية في القطاعات القائمة على 
المعرفة واالبت��كار والتكنولوجي��ا المتقدمة والتي تش��كل 

رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.
وأوضح المنص��وري، أنه بموجب أح��كام القانون الجديد، 
س��يتم رفع س��قف التملك أمام االس��تثمارات العالمية حيث 
نص القانون على أن تعامل ش��ركات االس��تثمار األجنبي 
المرخص��ة معاملة الش��ركات الوطني��ة في الح��دود التي 
تجيزها التش��ريعات النافذة في الدول��ة واالتفاقيات الدولية 
التي تكون الدولة طرفاً فيها. وهو ما سيش��كل إضافة غير 
مسبوقة في ما يتعلق بنظم الملكية للشركات واالستثمارات 
داخل الدولة ويعزز من قدرة الدولة على استيفاء متطلبات 
التنمية المستدامة من خالل توس��يع قاعدة اإلنتاج وتنويعه، 
ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة بما يساهم في توطين 

المعرفة ويخدم توجهات الدولة التنموية.
وضمن خط��وات تنفيذ أحكام القانون س��يتم إنش��اء وحدة 
ف��ي وزارة االقتصاد، تس��مى “وحدة االس��تثمار األجنبي 
المباش��ر” والت��ي س��تُعنى باقتراح سياس��ات االس��تثمار 
األجنبي المباش��ر ف��ي الدول��ة ووضع الخط��ط والبرامج 
والمبادرات الس��تقطاب االس��تثمارات األجنبية، والعمل 
على تأس��يس قاعدة بيانات ومعلومات اس��تثمارية موحدة 
بشأن رخص وبيانات االس��تثمارات األجنبية على أن يتم 

تحديثها بشكل دوري حول هذا القطاع الحيوي.

تحفيز اإلستثمار األجنبي
وأش��ار الوزير اإلماراتي، إلى أن الحكومة ال تدخر جهداً 

أصدر الرئيس اإلماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوم قانون جديد بشأن االستثمار األجنبي المباشر، والذي 
يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى دولة اإلمارات. ووفقاً للمرسوم ستنشأ في وزارة االقتصاد وحدة 
تسمى “وحدة االستثمار األجنبي المباشر”، تختص باقتراح سياسات االستثمار األجنبي المباشر في الدولة 
وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها، والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من 

مجلس الوزراء.
وتختص الوحدة بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات االستثمارية في الدولة، إضافة الى  تهيئة البيئة 
الجاذبة لالستثمارات األجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع االستثمارية 

األجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.

سلطان بن سعيد المنصوري
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من هذه الســــلع، إضافـةً إلى 17 % من مجمل واردات الدول العربية من الســـلع 
الغذائية.

وفي مجال تجارة الســلع الغذائيــة ومصنوعاتها للــدول العربية مــع إفريقيا، تبين 
الدراســة أن واردات أفريقيــا من الــدول العربية بلغــت 15.4 مليــار درهم )4.2 
مليارات دوالر( وصــادرات أفريقيا إلى الــدول العربية بلغــت 21.3 مليار درهم 

)5.8 مليارات دوالر(.
وبناًء على هذه المعطيــات، نجد أن دولة اإلمارات تأتي علــى رأس الدول العربية 
في مجمل تجارة السلع الغذائية مع إفريقيا بنســبة 23.3 %، حيث تستحوذ على ما 
نسبته 31.5 % من إجمالي صادرات الدول العربية من الســلع الغذائية إلى القارة 
السمراء، وبالنسبة إلى الواردات تستحوذ على 18.5 % من مجمل واردات الدول 

العربية من السلع الغذائية من أفريقيا خالل عام 2017.

على المستوى الخليجي
تظهر الدراســة، أن 13 % من صــادرات دول الخليج مجتمعةً من الســلع الغذائية 

ومصنوعاتها تذهب إلى أفريقيا بينما تستورد 6.6 % منها.
أما دولة اإلمارات وحدها، فتستحوذ على أكثر من 50 % من مجمل تجارة أفريقيا 
مع الدول الخليجية من الســلع الغذائية، حيث تصل حصتها مــن إجمالي صادرات 
مجمل الواردات.الدول الخليجية من الســلع الغذائية إلى أفريقيا إلى حوالــى 77.8 %، و37 % من 

اإلمارات تتصدر الدول العربية تجاريًا مع إفريقيا

مبادالت تجارية بالمليارات
أفــادت دراســة وزارة االقتصــاد اإلماراتية، أن 
قيمة واردات دولــة اإلمارات مــن أفريقيا، بلغت 
حوالــى 84.3 مليــار درهــم )23 مليــار دوالر 
أميركي( خالل عــام 2017، فيما ســجل إجمالي 
إعــادة التصدير 41.6 مليار درهــم )11.3 مليار 
دوالر أميركي(، والصادرات 18.6 مليار درهم 
)5 مليــارات دوالر أميركــي(، حيــث تســتحوذ 
إفريقيــا علــى مــا نســبته 10 % من صــادرات 
النفطيــة، و9 % مــن إعــادة  اإلمــارات غيــر 
التصدير، و9 % مــن واردات اإلمــارات خالل 

عام 2017.
كما شهد العام نفسه نمواً ملموساً إلجمالي التجارة 
الخارجية غيــر النفطية لدولة اإلمــارات مع نحو 

38 دولة إفريقية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية من السلع الغذائية 
ومصنوعاتهــا، تبيــن الدراســة، أن قيمــة تجارة 
اإلمــارات من الســلع الغذائية خالل عــام 2017 
مــع أفريقيا بلغــت 9 مليارات درهــم )2.4 مليار 
دوالر(، منها 4 مليــارات درهــم واردات و3.8 
مليارات درهم صادرات و1.2 مليار درهم إعادة 
تصدير، وتشــكل ما نســبته 11.8 % مــن تجارة 

اإلمارات من السلع الغذائية وصناعاتها.
وتعتبر كل من الســودان، جنوب أفريقيا، مصر، 
التجارييــن  الشــركاء  أم  والصومــال،  كينيــا، 
لإلمارات في جانب التجارة الخارجية من الســلع 

الغذائية ومصنوعاتها.

ً ريادة اإلمارات عربيا
تســتحوذ اإلمارات على ما نســبته 18.1 % من 
تجارة الدول العربية من السلع الغذائية مع العالم، 
وتأتي في المركز األول عربياً، كما تستحوذ على 
22.3 % مــن مجمل صــادرات الــدول العربية 

تشير أحدث الدراسات، إلى أن إفريقيا تشكل واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وبعيداً عن النفط، بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة اإلمارات مع أفريقيا خالل عام 2017، ما قيمته 144.4 مليار 
درهم إماراتي (39.3 مليار دوالر أميركي)، محققًة نمواً بنسبة 3 % مقارنًة مع عام 2016. وفي المتوسط بلغت 

نسبة النمو من عام 2012 وحتى عام 2017 ما يعادل 8 %.
جاء ذلك خالل دراسة حديثة أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة االقتصاد اإلماراتية، حول 
التجارة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع الدول األفريقية، وتركزت في السلع الغذائية والصناعات 

المرتبطة بها.
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معتبرين أن تولي حكومة جديدة الس��لطة ض��روري قبل أّي تحرك 
باتجاه إص��اح المالية العامة، الت��ي قال صندوق النق��د الدولي في 
حزيران/يونيو الماضي، إّن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين 

العام في مسار مستدام.
وقال المدير اإلقليمي للبنك الدولي س��اروج كومار جها، إّن لبنان لم 
يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، بالنظر إلى الدول 
الكثيرة األخرى التي تحتاج إلى اس��تثمارات، الفتاً إلى “أن شعوراً 
بدأ يظهر بين المانحين والس��فراء بأننا نفقد الزخ��م. وإذا لم يتحرك 
س��ريعاً س��يبدأ المانحون بتحريك الكثير من هذه الموارد إلى أماكن 

أخرى. والخطر حقيقي جداً”.
أما نائب رئيس البنك الدولي للش��رق األوسط وش��مال أفريقيا فريد 
بلحاج، فدعا لبنان إلى بذل المزيد من الجهود، علماً أن لبنان يعاني 
من ثالث أعلى نس��بة للدين العام إل��ى الناتج المحل��ي اإلجمالي في 
العالم عند 150 %، وتباطؤ في النمو االقتصادي وما سماه صندوق 
النقد الدولي مواط��ن ضعف متزاي��دة في نظامه المال��ي. وأوضح 
بلحاج أّن آداء لبنان سيء مقارنة مع دول أخرى في المنطقة تواجه 
صعوبات مثل المغرب وتونس ومصر، الفت��اً إلى أن البنك الدولي 
على تواصل م��ع كل من هذه الب��اد، ونرى مس��توى لالتزام من 

الحكومات، والقطاع الخاص، وال نرى المستوى نفسه في لبنان.
وتعّهد البنك الدولي تقديم 2.2 مليار دوالر لمش��اريع في لبنان، بما 
في ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف. لكن حوالى 800 مليون دوالر 
غير مس��تخدمة بانتظار موافقة الحكومة ويتعين على لبنان أن يدفع 

“رسوم إلتزام”.

اقتصاد لبنان ينازع بين الديون والعقوبات

بداية، ب��دا أن القطاع المصرفي اللبناني غي��ر متهيب من العقوبات 
األميركية، وهو ُملت��زم كلياً تطبيق العقوب��ات، وبالتالي ال مخاوف 
علي��ه ال من قري��ب أو بعي��د، وف��ق خب��راء اقتصاديين، علم��اً أن 

العقوبات تطال أفراداً لبنانيين وشركات.
أما تاثيرات العقوبات األميركية على لبنان عامة، فسيكون محدوداً، 
علماً أن لبنان اتخذ خطوات استباقية لمواجهتها، كالتعاميم الواضحة 
والصريحة التي يصدرها المصرف المركزي لضبط العملية النقدية 
والتحويات، عبر االلت��زام بالقرارات الدولي��ة. واألهم أن ال تأثير 
للعقوبات مباش��رة على المصارف إذا كانت تستهدف “حزب هللا” 
مثاً، وهو الذي أعلن أنه ال يتعامل مع القطاع المصرفي وال تربطه 

بالمصارف اللبنانية أي عاقات مباشرة أو غير مباشرة.

احتمال انفجار األزمات
لكن لبنان يعان��ي من أزمات اقتادية ج��اءت العقوبات لتضغط عليه 
بأش��كال مختلفة. ووفق خب��راء اقتصاديي��ن، أنه طالم��ا بقي لبنان 
غير محصن وال تعمل مؤسس��اته، س��تطاله العقوب��ات بطريقة أو 
أو بأخ��رى، خصوصاً أنها تس��تهدف أف��راداً وكيانات وش��ركات، 
ومؤسس��ات تعمل في الخ��ارج، وإن كان لديها عاق��ات اقتصادية 
مع إيران. وإذا كان المسؤولون في لبنان ال يرون تأثيراً على البنية 
اللبنانية واالقتصاد، إال أن المس��ؤولين الماليين اضطروا إلى اتخاذ 
إجراءات كي ال يتم الدخول األميركي إليها من أي ثغرة، خصوصاً 

لدى القطاع المصرفي الذي يمكن أن يتعرض لعقوبات كبيرة.
لذا، تبقى المش��كلة األولى في لبنان ما يعانيه م��ن انكماش وارتفاع 
للدين العام، إضافة الى عجز في غياب الحكومة القادرة على إطاق 
العجلة االقتصادية واالستفادة من قروض سيدر 1، على الرغم من 

أنها ترفع الدين الى مستويات قياسية.
ولعل األخطر ال��ذي ظهر أخي��راً، كان التحذير م��ن أزمات تؤدي 
الى انهيارات في البلد، م��ا لم يقدم على إصاح��ات. فالبنك الدولي 
الذي تعهد في مؤتمر سيدر 1 في باريس في نيسان/ابريل الماضي 
بإقراض لبن��ان نحو ملياري دوالر أميركي تُصرف على مش��اريع 
انتاجية، شكك في تقرير أخيراً باإلصاحات في لبنان، واعتبر أنها 

تفقد الزخم، فيما تعهدات المانحين في خطر.
وقال مسؤولون في البنك الدولي مؤخراً، إّن لبنان يفقد القوة الدافعة 
في مس��عاه لتش��كيل حكومة وإصاح مالية الدولة، وه��و ما يضع 
في خطر تعهدات اس��تثمارية من المانحين بملي��ارات الدوالرات، 

على  أثرت  التي  السياسيين،  الفرقاء  بين  الثقة  انعدام  ظل  في  اللبنانيون  يعيشه  الذي  االستثنائي  الوضع 
الحكومة والمؤسسات، ترك الكثير من الغبار على الوضع االقتصادي وأطلق تكهنات عدة حول مصير البلد 
وعملته الوطنية، وما إذا كان لبنان سيستفيد من قروض سيدر 1، إضافة الى المخاوف التي أثارها البعض من 

العقوبات األميركية على الجمهورية اإلسالمية في إيران، ومدى تأثر لبنان بها.
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بضبط االوض��اع الماليّة بنس��بة 5 نق��اط مئوية من النات��ج المحلّي 
االجمال��ي على مدى الس��نوات الخم��س المقبل��ة، ويتوجب تحقيق 
ذلك من خال إجراءات تتعلق بااليرادات بما في ذلك تحس��ين آلية 
الجباية والحد من الثغرات وتخفيض االنفاق”. ويعتبر أن التطلعات 
المس��تقبلية فيها مخاطر كبيرة على االقتصاد اللبناني بسبب وجود 
عجز في الماليّ��ة العامة وميزان المدفوعات وبس��بب ع��دم تأليف 
حكوم��ة. إال أن األه��م، أن البنك الدول��ي يوجه تحذيراً للسياس��يين 
اللبنانيين بأنه يفترض عليهم العجلة بتأليف الحكومة حتى تتمكن من 
القيام باالصاحات المطلوبة منها لاس��تفادة من مؤتمر سيدر الذي 
يحمل تموياً للبنى التحتية بقيمة 11 مليار دوالر أميركي، وترتكز 
عل��ى إصاح الماليّ��ة العامة وقط��اع الكهرب��اء الّذي يكلّ��ف لبنان 

ملياري دوالر سنوياً ويؤثر على المواطنين بشكل كبير.
لذا، تبدو كل الهندسات المالية والعمليات التي أدارها مصرف لبنان 
لتعزيز احتياطاته واطاق العجلة االقتصادية قد اس��تنفذت بس��بب 
غياب الس��لطة التنفيذي��ة، األمر ال��ذي يدفع إلى ض��رورة التحرك 
بسرعة لمواجهة التحديات واالس��تفادة من كل الفرص، خصوصاً 
قروض س��يدر المش��روطة ايضاً لكن لها أهمية قصوى لاقتصاد 

اللبناني، شرط القيام باالصاحات المطلوبة.

تنفيذ االصالحات
بصرف النظر ع��ن الخاف حول قروض س��يدر 1، ف��إن األزمة 
التي يعيش��ها لبنان ال تقضي فقط على تعهدات الدول، إنما تعرض 
االقتصاد اللبنان��ي للخطر، خصوص��اً في ضوء ما يش��هده العالم، 

والعقوبات األميركية على أكثرمن دولة، خصوصاً إيران.
ويجمع الخبراء على أن مواجهة التحديات يقضي بالتعجيل في تنفيذ 
االصاحات في المالي��ة العامة، وفي إج��راء االصاحات الهيكلية 
الازمة، وتفعي��ل دور القطاع الخاص في تأمي��ن جزء من التمويل 
المس��تدام. إضافة إلى مباش��رة الدولة في ظل الوض��ع االقتصادي 
والسياس��ي الضاغط بالقيام باالصاحات الضرورية والملحة على 
صعيد المالية العامة وتطوير البنى التحتية المترهلة، وتحسين بيئة 
األعمال تمهيدا لتطبيق مقررات مؤتمر سيدر1 الذي قدم للبنان دعماً 

النموذج االقتصادي اللبناني
جاء تقرير البنك الدول��ي األخير، أي قبل تصريحات مس��ؤوليه من 
بيروت، ليشير إلى أن المالية العاّمة تتآكل يوماً بعد يوم، وهناك غياب 
واضح للسياس��ات االقتصادية الحكومية. وإذ أشاد التقرير بالسياسة 
النقدي��ة الُمتّبعة للحفاظ عل��ى الثبات النق��دّي، أّكد أّن ال إس��تمرارية 
للوضع الحالي في ظّل غي��اب إجراءات حكومي��ة، وبالتالي، هناك 

إلزامية لملء الفراغ الحكومي وإجراء اإلصاحات المطلوبة.
لبنان يواجه تحدّي��ات ُمتصاعدة، تش��ير إلى أّن االقتص��اد اللبناني 
يخسر فرصاً اقتصادية وبالتالي، فإّن التحدّيات الفعلية تواجه المالية 
العاّمة، التي تتمّول من النش��اط االقتصادي، ما يستدعي اإلفادة من 
المجاالت المتاحة واطاق المش��اريع للحفاظ على الحد األدنى من 
االس��تمرار ورفد خزينة الدّول��ة باألموال، لتغطية عج��ز الموازنة 
وامتصاص قس��م كبير منه، علم��اً أن هناك اص��رار لبناني لإلفادة 
من مش��اريع “س��يدر 1” وإجراء اإلصاحات التي تعّه��دت القيام 
به��ا، على الرغم م��ن التأخر في إج��راء االصاحات واس��تجاب 

القروض، وهو األمر الذي بات أكثر تعقيداً في لبنان.

دعم إجراءات المركزي
النقطة المهم��ة، أن البنك الدولي يش��يد بإجراءات مص��رف لبنان 
للحفاظ على الثب��ات النقدي، وهو م��ا يؤكد صوابية السياس��ة التي 
يتّبعها الحاكم رياض س��امه في إدارة السياس��ة النقدية، وأيضاً في 

دعم القطاعات اإلنتاجية.
وعلى الرغم من أن تصريحات مس��ؤولي البنك الدولي األخيرة في 
بيروت قدمت نظرة تش��اؤمية عن وضع االقتص��اد اللبناني، إال أن 
تقريره الفصلي يعترف بشكل واضح، أّن النمّو الُمسّجل في فترة ما 
بعد بدء األزمة السورية يعود إلى الدعم الذي قدّمه مصرف لبنان إلى 
القطاعات اإلنتاجية، والتي س��محت لقطاعات مثل القطاع العقاري 

بالصمود أمام أقسى أزمة يواجهها في تاريخه منذ الحرب األهلية.
وقال التقرير، إّن وقف مصرف لبنان للدعم في عام 2018 سيؤدّي 
إلى خفض النمو إلى 1 %. إاّل أّن أسباب هذا التوقف عن الدعم كما 
هو معروف، تعود إلى الضّخ الكبير للنقد الذي أنتجته سلسلة الرتب 

والرواتب، كما إلى العجز الناتج من ارتفاع أسعار النفط.
ويؤكد البن��ك الدولي أهمية مؤتمر “س��يدر1”، لك��ن اإلصاحات 
ضرورية لمواجهة التحديات والحصول على القروض، خصوصاً 
في قطاع الكهرباء الذي يج��ب أن يكون من أولى أولويات الحكومة 

الجديدة، مع لحظ إشراك القطاع الخاص في هذه اإلصاحات.

التزامات سيدر1
يبدو أن الثقة بالوضع اللبناني بدأت تهتز لدى المؤسس��ات الدولية. 
لذا، بدا تقرير البنك الدولي أكثر داللة على ذلك حين قال، إن التنفيذ 
الس��ريع اللتزامات مؤتمر سيدر1 أساسي للمس��اعدة في التعويض 
عن انح��دار الثقة، خصوص��اً وان الحكومة عرض��ت في المؤتمر 
“رؤية لتحقيق االستقرار والنمو وخلق فرص العمل، حيث تعّهدت 
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لبنان، ما س��اهم في المحافظة على حركة اقتصادي��ة مقبولة لمدى 
ارتباط النش��اط االقتصادي بتوفر العمات األجنبي��ة نظراً لدولرة 
اقتصادنا، يفه��م من كامه أن القطاع المصرفي يش��كل األس��اس 
في الصمود المال��ي واالقتصادي، لذا فهو ملت��زم المعايير الدولية 

والقرارات التي ال تعّرض لبنان بموضوع العقوبات ألي ضرر.

مصلحة لبنان
هل الوقت يعمل لغير مصلحة لبنان، إقتصادياً ومالياً؟

تُبدي التحذيرات، بأن الوضع في لبنان، في حال اس��تمرار الوضع 
الحكومي عل��ى جموده القاتل، س��يصل إلى دائ��رة الخطر الحقيقي 
واقعياً. فإذا كان لبنان بما يتخبط به حالياً قد دفع الناس الى االحتفاظ 
بمدخراتهم، فإنه يفقد فع��اً القوة الدافعة في مس��عاه إلصاح مالية 
الدولة، ما س��يضع التعهدات اإلس��تثمارية من المانحي��ن بمليارات 

الدوالرات في خطر.
ويواجه لبنان على طريق اإلصاحات أيضاً مخاطر مالية، في ظل 
شبح العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على إيران ويتأثر بها 
لبنان وإن كان في مس��ارب محددة. ولعل ما يصدر عن مس��ؤولين 
دوليين، من المانحين أو أصحاب التعه��دات ليس مجرد تحذير، بل 
هو أخطر من ذلك، وهو يهدّد اإلس��تقرار المالي ف��ي الباد، طالما 
ليس ل��دى الدول��ة إال الرهان على اس��تثمارات “س��يدر1” لتغطية 

العجز وخلق فرص عمل من خال المشاريع اإلستثمارية.
قد يخسر لبنان أموال “س��يدر1”، وقد يس��تفيد منها إلى حد معين، 
ما لم يعيد بناء اقتصاده، ف��إن اإلنحدار ينتظره نحو هاوية اإلفاس، 
طالما أن وزير المال علي حس��ن خليل كان دّق ج��رس اإلنذار من 
ليرة واحدة.على منبر مجلس النواب بالقول، إنه لم يعد ف��ي إحتياطي الموازنة 

بقيمة نحو 11 مليار و800 مليون دوالر، غالبيتها المطلقة قروض 
من الدول المانحة والبنك الدولي.

توليد النمو
أكثر المتفائلين بإمكان النهوض من خال مؤتمر سيدر1، كان حاكم 
مصرف لبنان س��امه، الذي قال في تصريح مؤخراً، “إننا نقدر أن 
كل مليار دوالر أميركي مستثمر يولد نمواً بنسبة 2 %. ونحن نأمل 
أن تكون مش��اركة القطاع الخاص عن طريق الرسملة أساساً، وأن 
يبقى التمويل من خال الدين محدوداً، بعد أن بلغت مديونية القطاع 
الخاص تجاه القطاع المصرفي ما يمثل 110 % من الناتج المحلي. 
كما نأمل أن يكون مصدر التمويل خارجياً، وذلك حفاظاً على ميزان 

المدفوعات”.
يشكل مؤتمر س��يدر ومقاربة التمويل التي أقرت خال هذا المؤتمر 
مدخاً وإطاراً صالحين لتفعيل الشراكة مع المحافظة على االستقرار.

ويقول سامه، ويعتبر إن لهيئة األسواق المالية دوراً لدعم نجاح هذه 
المقاربة. فاالستثمار من قبل القطاع الخاص يمكن أن يكون استثماراً 
مباش��راً من ذوي االهتمام، بل يمكن أن يكون أيضاً من خال طرح 
أسهم وسندات في األسواق. وللتمكن من ذلك، يقتضي أن يكون في 
لبنان أس��واق منظمة ومراقبة تبعاً للمعايير الدولية، تتمتع بالسيولة 
ليكون التداول في األوراق المالية س��هاً وش��فافاً. وإذ لفت إلى أن 
مصرف لبنان س��عى من خال عملياته المالية ال��ى المحافظة على 
االستقرار النقدي، وطّور ونّوع هذه العمليات بما يخدم هذا الهدف، 
أوضح ان “االقتص��اد اللبناني مدول��ر، وقد بلغت دول��رة الودائع 
70 %. وبل��غ التب��ادل االقتص��ادي المدولر في لبنان نس��بة تفوق 
ال�75 %”. وبينما يش��ير إلى أن المصارف نجح��ت باإلبقاء على 
التدفقات بالعم��ات األجنبية نح��و قطاعها مدعوم��ة من مصرف 
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الثان��ي  النائ��ب  توق��ع 
لحاك��م مص��رف لبنان 
المرك���زي، س������ع��د 
عن��داري، أن يبدأ لبنان 
الغاز في  التنقيب ع��ن 
نهاية عام 2019، وه�و 
ما سيس��تغرق ما بين 3 
و4 س��نوات، وذلك عن 
طري�ق كونس���ورتي�وم 

تق�وده ش��ركة النفط الفرنس�ية العمالقة توتال.
عل��ى صعي��د آخ��ر، أك��د عن��داري خ��الل مؤتمر في 
أبوظب��ي، أن لبنان بموارده المحدودة ال يمكنه االعتماد 
على الزراع��ة أو الصناعة لتحقيق النمو بل يحتاج إلى 
اقتصاد قائم على المعرفة باس��تثمارات في مجاالت من 
بينها تكنولوجيا المعلومات، مش��يراً إل��ى إن االقتصاد 

ينمو في نطاق بين 1 % و3 %.

لبنان يبدأ التنقيب عن الغاز
في 2019

سعد عنداري

  ALDIC قالت عضو الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين
كارين طعمة، إن الدراس��ات تش��ير إلى أن نحو 70 % 
من اللبنانيّين ال يسدّدون ضرائبهم، موضحةً، أن أسباب 
ذل��ك “تبدأ من عدم ثق��ة المواطن بالدولة وبأنّه في حال 
دفع ما عليه ستتحّسن معيشته أو الخدمات المفترض أن 

يحصل عليها”.
وأش��ارت طعمة، إل��ى أن وضع المواط��ن االقتصادي 

عموماً ال يساعده على االلتزام بالضرائب.
كالم طعمة جاء خالل ندوة عن “الشفافية والمواَطنَة”، 
نّظمها معهد باس��ل فليحان المالي واالقتصادي - وزارة 
المال، في إطار معرض الكتاب الفرنكوفوني في مجّمع 
“بي��ال” في بيروت، والتي ش��ارك فيها رئيس الجمعية 

اللبنانية لتعزيز الشفافية، بدري المعوشي.

70 % من اللبنانّيين
ال يسّددون ضرائبهم

خوري: ال انهيار اقتصادي في لبنان

أكد وزير االقتصاد والتج��ارة في حكومة تصريف 
األعم��ال اللبناني��ة، رائ��د خ��وري، “أنن��ا ل��م نتعدَّ 
الخط األحم��ر بعد، ونمل��ك كل المقّومات للنهوض 
باالقتص��اد اللبنان��ي، فوض��ع لبن��ان غي��ر محكوم 
باالنهي��ار، إنما الطريقة التي نعمل على أساس��ها قد 
تؤدي إلى االنهيار إذا لم نبدأ بتطبيق خّطة اقتصادية 
وطني��ة )ماكين��زي( خالل 3 أش��هر، وإال فذاهبون 

رائد خورينحو المجهول في االقتصاد اللبناني”.

تعاون بين جمعية الصناعيين واألوروبي للتنمية

وقّع��ت جمعي����ة الصناعيي����ن 
اللبنانيين، ممثلة برئيس��ها فادي 
الجميّ��ل، مذك��رة تع��اون م��ع 
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمي����ة )EBRD(، ممث���الً 
لمنطق����ة  العام����ة  بمدي�رت����ه 
األبي�ض  البحر  جنوب وش��رق 
المتوس����ط، جاني��ت هيكم��ان، 
وذل��ك ف��ي مق��ر الجمعيّ��ة، في 

حضور وفد من البنك األوروبي، باإلضافة إلى بعض أعضاء الجمعي�ة.
وته��دف المذكرة، الى توفير الدعم التقني والمس��اعدات المالية للقطاعات الصناعية 
كافة، وال س��يما للصناعيين المنتس��بين الى جمعية الصناعيين اللبنانيين، إلى جانب 
تقدي��م االستش��ارات للمصان��ع الصغيرة. كذلك ته��دف المذكرة الى تب��ادل المعرفة 

والخبرات والمعلومات.

لبنان يلغي رسوم صادرات األلمنيوم المصرية

تح��دث رئيس قطاع المعالجات التجارية في وزارة 
التجارة والصناعة المصري، إبراهيم السجيني، عن 
موافقة الحكومة اللبنانية استثناء مصر من الرسوم 
المؤقتة التي فرضها جه��از حماية اإلنتاج الوطني 
اللبنان��ي ضد الصادرات من صنف قضبان وزوايا 
وقواطع وأش��كال خاصة م��ن Profiles األلمنيوم 
م��ن عدة دول من بينها مصر. وقال الس��جيني، إن 
إلغاء الرسوم سيسهم في استمرار نفاذ صادراتنا إلى 

الس��وق اللبناني مع إمكانية زيادتها في المس��تقبل. وكان جهاز حماية اإلنتاج الوطني 
في لبنان، أعلن س��ابقاً عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات مصر 
والس��عودية واإلمارات والصي��ن من هذا الصنف بناًء على ش��كوى قدمتها الصناعة 

المحلية اللبنانية بهذا الصدد.

إبراهيم السجيني
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أعلنت وزارة النفط 
العراقية عن توصل 
االتحادية  الحكومة 
كوردس��تان  وإقليم 
إل��ى اتف��اق مبدئي 
ينص على استئناف 
من  النفط  تصدي��ر 
حقول كركوك عبر 

أنبوب اإلقليم إلى ميناء جيهان التركي، من خالل شركة 
تس��ويق النفط العراقية “س��ومو”. وقال المتحدث باسم 
ال��وزارة، عاصم جه��اد، إن االتفاق ينص على تصدير 
النف��ط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر 
األنبوب المار من االقليم، بمعدل يتراوح بين 50 - 100 
أل��ف برميل يومي��اً، مقارنة مع مس��تويات ذروة بلغت 

300 ألف برميل يومياً خالل بعض أشهر عام 2017.
يذك��ر، أن الصادرات من كركوك توقفت منذ تش��رين 
األول/أكتوبر 2017، عندما س��يطرت قوات الحكومة 
العراقية على كركوك من الس��لطات الكردية، رداً على 

تنظيم استفتاء على استقالل إقليم كوردستان.

اتفاق الستئناف تصدير
نفط كركوك

عاصم جهاد

التق��ى المدي����ر 
الع��ام ل���وزارة 
ع������ة،  لصن�ا ا
دان��ي جدعون، 
رئي��س مجل��س 
األعمال اللبناني 
- االس����ب�ان�ي، 
ط��الل زه���ر، 
وت���م ع����رض 
ألبرز مش��اريع 

الوزارة، خصوصاً مش��روع المناطق الصناعية وسبل 
التعاون بين لبنان واس��بانيا في مختلف مجاالت اإلنتاج 
الصناع��ي كإقام��ة ش��راكات إنتاجية وتطوي��ر التبادل 
التجاري والتطوير واالبتكار وفتح األس��واق المشتركة 

وغير ذلك من إمكانات متوافرة.
وأبدى زهر، “اس��تعداد اس��بانيا ومجلس األعمال على 
التع��اون ف��ي القط��اع الصناع��ي”، مبدي��اً “اهتمامها 

باالستثمار في المناطق الصناعية”.

 تعاون لبناني إسباني
في المجال الصناعي

اجتماع اللجنة الوزارية “الروسية األردنية” الرابع

وقع��ت الحكوم��ة األردني��ة ممثل��ة 
بوزيرة التخطي��ط والتعاون الدولي 
م��اري قعوار، والحكومة الروس��ية 
ممثل��ة بوزي��ر الزراع��ة دميت��ري 
باتروش��يف، في العاصمة موسكو، 
على بروتوك��ول االجتم��اع الرابع 
للجن��ة الوزاري��ة المش��تركة بي��ن 
البلدين للتع��اون التنموي والتجاري 

واالقتص��ادي والعلمي والفني. وجاء التوقيع في ختام االجتماع الوزاري الرابع للجنة 
الوزارية “األردنية الروسية”. وبحث الوفد األردني مع الجانب الروسي آليات وضع 
برنامج للمساعدات التنموية لألردن لتمويل مشاريع ذات أولوية، إضافة إلى فكرة إقامة 
منطقة صناعية روس��ية باألردن، والمشاركة الروسية في المشاريع األردنية الكبرى 

.PPP في مجاالت البنية التحتية، وتنفيذها بأطر الشراكة بين القطاع العام والخاص

مشاركة سورية في معرض بغداد الدولي

أك��د عض��و اتح��اد غ��رف التج��ارة 
والصناعة الس��ورية عل��ي تركماني، 
أن الجناح الس��وري في معرض بغداد 
الدولي بدورته ال�45، الذي تشارك فيه 
700 شركة من 18 دولة بينها سورية، 
التي تشارك ب�21 ش��ركة، شهد إقباالً 

كبيراً، وأن العديد من الشركات السورية أبرمت عقوداً مع الموردين العراقيين.
من جانبه، أش��ار رئيس اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة عبد الرضا 
الحميد، إلى أن المنتجات السورية غدت المنافس الذي ال يضاهى في السوق العراقية 
الذي تتنافس فيه منتجات دول عديدة، ولفت إلى ضرورة تأس��يس مركز تجاري دائم 

للمنتجات السورية في بغداد ومثله في المحافظات العراقية الكبرى.

سورية تستورد 500 آلية روسية من “زافود”

صرح نائب مدير ش��ركة “أورال فافوغون زافود” الروسية للمعدات الثقيلة، بوريس 
مياخكوفك، أن سورية تنوي إبرام صفقة الستيراد جرافات روسية، وذلك عقب زيارة 
وفد اقتصادي س��وري إلى مدينة تشيليابينس��ك الروس��ية في ال�20 من تشرين الثاني/

نوفمب��ر 2018، الختب��ار المعدات الثقيلة قبل اس��تيرادها، وإبرام عق��ود بيع بالجملة 
الستيراد 500 آلية ثقيلة، وذلك إلجراء عمليات الترميم في إطار إعادة اإلعمار.

وكان��ت روس��يا قد أعلنت ع��ام 2017، عن إرس��الها 4 آالف طن من م��واد البناء 
إلى س��ورية، إضافة إلى إرس��ال 40 وح��دة من معدات البناء الثقيل��ة من الجرافات 
والحف��ارات والرافعات، وألفي طن من األنابي��ب المعدنية، ومئات الكيلومترات من 
األس��الك الكهربائية والضوئية، وم��واد بناء لترميم وبناء المستش��فيات والمدارس 

والمرافق االجتماعية.
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أك��د وزي���ر الم���وارد 
المائية في س��ورية نبيل 
ال��وزارة  أن  الحس��ن، 
تعمل على تحلي��ة مياه 
البح��ر، وأنه ت��م تحديد 
أماكن عل��ى الش��واطئ 
لالس��تمالك، وأن ه��ذا 
المش��روع يع��د مائ��ي 
كهربائ��ي. ومن المقرر 

أن يشهد منتصف 2019 البدء ببلورة رؤى المشروع.
من جهته، كش��ف مدير الم��وارد المائية في طرطوس 
نزار جبور، عن مش��روع الدف��ق الغربي، وهو قطف 
المي��اه تحت البحري��ة والغزيرة ج��داً، التي تظهر على 
ش��كل ينابيع، المؤلفة م��ن 8 مواقع، تب��دأ من عمريت 
جنوب طرطوس وتنتهي بدير الش��بل شمالها، لذا تعمل 
المؤسس��ة على اس��تمالك المواق��ع. كما حف��رت آباراً 
ارتوازي��ة على مجاري هذه الينابيع قبل دخولها البحر، 
وأنه حال االنتهاء من إنجاز المشروع سيتم توزيع المياه 

إلى محافظات أخرى.

سورية تدخل الئحة “البحرية الدولية” البيضاء

مشروع الدفق الغربي
وتحلية مياه البحر في سورية

أعلن مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري في وزارة 
النقل السورية محمد األحمد، أن المنظمة البحرية الدولية 
وافقت على اعتماد دخول سورية إلى الالئحة البيضاء بعد 
غي��اب دام 17 عاماً، والتي تصدر عن المنظمة البحرية 
الدولي��ة، وتتضم��ن جميع الدول األط��راف في االتفاقية 

التي قامت بالتطبيق الكامل ألحكام االتفاقية الدولية المتقيدة بمعايير التدريب واإلجازة 
والمناوبة للمالحين للعام 1978 وتعديالتها. وأوضح أن أهمية الالئحة تكمن في كونها 
عصب التدريب والتأهيل البحري ومن دونها ال يمكن إصدار ش��هادات أهلية أو كفاءة 
بحرية معتمدة دولياً، األمر الذي س��يخفض التكاليف المادية المدفوعة بالقطع األجنبي 
إلى النصف. وعملت المؤسسة على ترجمة القوانين والتعليمات المتعلقة بعملها، خاصة 

اتفاقية STCW، كما تم الحصول على شهادة المواءمة من هيئة التصنيف البولونية.

نبيل الحسن

أول مشروع سوري للطاقة الشمسية

دشن رئيس مجلس الوزراء السوري 
عم��اد خمي��س، مش��روع محط��ة 
شمس��ية لتوليد الكهرباء بكلفة مليار 
ليرة سورية )2.06 مليون دوالر(، 
وباستطاعة 1.26 ميغاواط، بمعدل 
مليون��ي كيلواواط س��اعي س��نوياً، 

تكفي إلنارة 500 منزل على مدار العام، وتوفر 500 طن من الفيول سنوياً، بقيمة 90 
مليون ليرة س��ورية، وتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية عن طريق الوصل المباشر 
بالمخرج 20 ك.ف، وتقع المحطة في منطقة الكسوة بريف دمشق، بعدد لواقط شمسية 
يصل إلى 6000 القط، وتعتبر باكورة مشاريع توليد الكهرباء بتقنية الطاقات المتجددة 
ف��ي س��ورية. وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت س��ابق عن خطة إلنش��اء 9 

محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من البالد.

مطالبة بالمشاركة في إعادة إعمار سورية

صّرح معاون وزير الخارجية والمغتربين الس��وريين 
أيمن سوس��ان، بأن ع��دداً كبيراً من الزي��ارات تم في 
الفت��رة األخي��رة إلى دمش��ق من قبل الوفود الس��ورية 
الموجودة في الخ��ارج وخاصة في مصر، بغية عودة 
ع��دد من رج��ال األعمال إلى س��ورية للمش��اركة في 
إعادة اإلعمار. وقال سوسان: إن مكتب متابعة الشؤون 
االقتصادية إلعادة اإلعمار، تلقى منذ إنشائه في أيلول/

س��بتمبر 2017 وحتى مطل��ع تش��رين الثاني/نوفمبر 
2018 آالف المراسالت، وتمت معالجة طلبات ما ال يقل عن 400 شركة تنتمي إلى 
دول مختلفة، باألخص من روسيا والصين والهند، وشركات تابعة لمغتربين سوريين، 

رغبة منها بمعاودة عملها في سورية، وأن مطلع عام 2019 سيشهد ذلك بالفعل.

أيمن سوسان

وق��ع المرك��ز العرب��ي لدراس��ات المناط��ق الجاف��ة 
واألراضي القاحلة “أكساد”، والهيئة العامة لالستشعار 
ع��ن بعد، اتفاقية تعاون وتبادل خبرات في مجال تنمية 
الموارد الطبيعية والبش��رية، وتطوير استخدام تقانات 
االستش��عار ع��ن بعد ف��ي س��ورية. وقال مدي��ر عام 
“أكس��اد”، رفيق علي صالح: إن االتفاقية تهدف أيضاً 
إل��ى التقان��ات الرافدة لألغ��راض العلمي��ة والتطبيقية 
لدعم التنمية المستدامة بما ينسجم مع مهمات الطرفين 

وتبادل المعلومات والبيانات والمعطيات الفضائية.

اتفاقية بين “أكساد”
وهيئة االستشعار عن بعد
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البدء باستكشاف النفط والغاز في البحر

أكدت بيانات الشركة السورية 
للنفط، البدء بالعمل الستكشاف 
النف��ط والغاز ضم��ن الحدود 
البحري��ة اإلقليمي��ة الس��ورية 
ف��ي ش��رق البحر المتوس��ط، 
وفي ذات الوق��ت العمل على 
االستكش��اف  أنش��طة  زي��ادة 
البري عبر فتح مناطق جديدة 
الش��ركات  أمام  لالستكش��اف 

الوطنية والعالمية.

أكد رئيس غرفة تجارة 
دمشق، غسان القالع، 
أن أعض���اء غ����رف 
التج���ارة والصناع���ة 
الس�����وري�ة ق�دم����وا 
مقترح��ات  مجموع��ة 
لل�وف����د الب�ول�ون�����ي 
“الصناعي التج�اري” 

الذي زار دمش��ق، منها إنش��اء غرفة تجارة مش��تركة، 
وتأس��يس “مجلس أعمال سوري بولوني”، إضافة إلى 
إنشاء مناطق صناعية مشتركة على األرض السورية، 
وتعزي��ز التعاون في المجال المصرف��ي لتوفير تمويل 
المش��روعات المشتركة، وإعادة افتتاح الخطين الجوي 
والبح��ري بين البلدين، عالوة على ضرورة االس��تفادة 
من الصناعات الهندسية والميكانيكية والغذائية البولونية.

ب��دوره، لفت رئي��س الوف��د البولوني/رئيس المجموعة 
البرلمانية البولونية السورية في مجلس النواب البولوني، 
بافي��ل سكوتيتس��كي، إلى أن بولونيا ل��م تقطع عالقاتها 
بس��ورية فت��رة األزمة، ول��م تغلق س��فارتها، وترغب 
بتعزي��ز الص��ادرات وزيادة حج��م التب��ادل التجاري، 

والمساهمة في إعادة اإلعمار.

تجار وصناعيو بولونيا في دمشق

غسان القالع

ص����ّرح وزي�������ر 
النق���ل الس�����وري، 
عل��ي ح�م����ود، أن 
وق�ع�����ت  ال��وزارة 
مع روس��يا إلنش��اء 
بي��ن  بح��ري  خ��ط 
طرط��وس  مرف��أي 
ونوفوروس�ي�س���ك، 
وأن ه�ن��اك اتف�اق����اً 

آخر يقضي بأن تصبح س��ورية مركزاً لتصدير القمح 
الروس��ي إلى باقي بلدان منطقة الشرق األوسط، لذلك 
ف��إن األمر يتطلب توس��يع الموانئ الس��ورية وإنش��اء 
صوام��ع ذات طاقة اس��تيعابية كبيرة، مش��يراً إلى أن 
الوزارة تعمل على تشييد بنية تحتية مناسبة مثل السكك 
الحديدية والطرقات، لنقل القمح من سورية إلى الدول 

المجاورة.

سورية مركزاً لتصدير القمح الروسي

علي حمود

3.5 مليارات دوالر أضرار قطاع الغاز السوري

كشف مدير الشركة السورية للغاز، علي دربولي، أن 
الكمي��ات المنتجة من الغاز خ��الل النصف األول من 
عام 2018، بلغت 16 مليون متر مكعب يومياً، ُصدّر 
منها إلى الش��بكة الس��ورية لنقل الغ��از 14.7 مليون 
مت��ر مكعب يومياً م��ن الغاز النظيف، فيما تم تس��ليم 
المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية 13.2 مليون 
مت��ر مكعب، كما تجري حالياً معالجة 10 مليون متر 
مكعب غاز في معمل مديرية جنوب المنطقة الوسطى.
ونوه دربولي إلى أن الشركة تسعى ألن توصل إنتاجها 

في عام 2019 إلى ما كان عليه قبل الحرب “21 مليون متر مكعب يومياً”، وأن حجم 
أضرار قطاع الغاز خالل سنوات األزمة نحو 3.5 مليار دوالر أميركي.

علي دربولي

مذّكرة تفاهم سورية إندونيسية

وقّع وفد من اتحاد غرف التجارة 
السورية، مع اتحاد غرف التجارة 
والصناع��ة اإلندونيس��ية، عل��ى 
هامش معرض إندونيسيا التجاري 
“اكسبو 33”، مذكرة تفاهم بهدف 
وض��ع األس��س الكفيل��ة لتطوير 
العالق��ات التجارية بي��ن البلدين. 

وأكد رئيس وفد غرف التجارة الس��ورية، فيصل سيف، خالل لقائه المبعوث الخاص 
للرئيس اإلندونيسي الوزير علوي شهاب، أهمية تعزيز التبادل التجاري ودعوة رجال 
األعمال اإلندونيس��يين إلى المشاركة في إعادة إعمار سورية، ليؤكد علوي بدوره أن 

حكومة بالده ترغب برفد وفد رسمي ومن رجال األعمال إلى سورية.
يذكر، أن “اكسبو 33”، من أكبر المعارض في إندونيسيا، وشاركت بدورته األخيرة 

1100 شركة، عرضت أحدث المنتجات اإلندونيسية.
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دخول أول بئر غازي بدير عطية إلى الخدمة

دش��ن وزير النفط والثروة المعدنية 
في س��ورية، علي غان��م، )بئر دير 
عطي��ة 1(، ليك��ون أول بئر يدخل 
الخدمة في حقل دير عطية الغازي، 
بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب 
م��ن الغاز يومي��اً. ويقع البئر ضمن 

مش��روع استثمار حقول ش��مال دمش��ق بعمق 3741 متراً طولياً، تم حفرها منذ عام 
2009 وإغالقها خالل األزمة.

بدوره، بيّن معاون مدير حقول المنطقة الوس��طى لش��ؤون البترول، موريس حنون، 
أن بئر )دير عطية 1( أول بئر ضمن حقل دير عطية الغازي، وأن االحتياطي القابل 
لإلنت��اج فيه يبلغ 4 مليارات متر مكعب، ويت��م العمل لربطه مع حقول قارة والبريج، 

التي تشكل حقول شمال دمشق.

نائبان لحاكم المركزي ومديراً عامًا للمعارض

أصدر رئي��س مجلس الوزراء 
الس���وري عم��اد خمي����س 3 
ق��رارات، عيّن بموجبها محمد 
إبراهيم حم��رة نائباً أوالً لحاكم 
مص��رف س��ورية المركزي، 
وعص��ام هزيم��ة نائب��اً ثاني��اً 
للحاكم، فيم��ا عيّن وفق القرار 

الثالث غسان فاكياني مديراً عاماً للمؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية.
يذكر أن حمرة، يشغل منصب مدير عام مصرف التسيلف الشعبي، وتم ندبه جزئياً إلى 
المصرف المركزي، أما هزيمة فيعمل في وزارة العدل من الفئة األولى، وتم ندبه إلى 

المركزي، بينما كان فاكياني مدير هيئة اإلشراف على التمويل العقاري.

أول  أنق��رة،  أطلق��ت 
عملي��ة للتنقي��ب ع��ن 
النفط والغاز في البحر 
المتوس��ط، عل��ى بعد 
100 كلم قبالة س��احل 

أنطاليا.
وأك��د وزي��ر الطاق��ة 
الطبيعي��ة  والم��وارد 
التركي، فاتح دونماز، 
خالل مراس��م إطالق 

س��فينة “فات��ح” التي س��تقوم بعملية التنقي��ب، أن هذه 
الخطوة مهمة في تاريخ قط��اع الطاقة التركي، وقال: 
“سنباش��ر التنقي��ب ف��ي المي��اه العميقة في المتوس��ط 
بس��فينتنا محلية الصنع التي تع��د أكبر خطوة في حملة 

تتريك قطاع الطاقة”.
وح��ذّر دونم��از، م��ن التعرض للس��فينة، حي��ث قال: 
إن “قواتن��ا البحرية س��تقوم بما يل��زم في حال تعرض 

سفينتنا ألي تحرش”.

أول عملية تركية
للتنقيب عن النفط والغاز

فاتح دونماز

افتت��ح الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان، مطاراً 
جديداً بتكلفة 11.7 مليار دوالر أميركي على مشارف 
اسطنبول، والذي يقول مس��ؤولون، إنه سيكون واحداً 

من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.
يذكر أن المطار الجديد، س��يكون قادراً على استيعاب 
90 مليون مسافر سنوياً، ويمكن توسعته الستيعاب ما 
يصل إلى 200 مليون مس��افر س��نوياً. لكن على مدى 
الش��هرين األولين، لن يس��تخدم المطار إال في تس��يير 
بضع رح��الت داخل تركيا، باإلضاف��ة إلى أذربيجان 

وشمال قبرص.

11.7 مليار دوالر أميركي
كلفة مطار اسطنبول الجديد

ان إعادة تأهيل الخط الحديدي دمشق-درعا-عمَّ

أوضح مدير فرع المؤسس��ة العامة 
للخط الحديدي الحجازي في درعا، 
نعيم القراعزة، أن منشآت المؤسسة 
ف��ي المحافظة تعرض��ت ألضرار 
مختلفة أكثرها ش��دة كان في محطة 
درعا الرئيسية، بينما كانت األضرار 
المحط��ات  باق��ي  عل��ى  متفاوت��ة 

المتوزع��ة على طول الخط الحديدي “دمش��ق - درعا - عم��ان”. وقال القراعزة: إن 
المؤسسة باشرت بإعادة تأهيله. وأضاف: أن جميع االستثمارات العائدة للمؤسسة في 
درعا توقفت بس��بب األحداث، ومنها محالت سوق الشهداء البالغة 139 محالً، وتلك 

التي في سوق الحامد وعددها 186 محالً، والتي في سوق الرحمة البالغة 86 محالً.
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ص��رح رئيس مجل��س إدارة ش��ركة البوت��اس العربية 
األردني جمال الصرايرة، أن الش��ركة حققت 89 مليون 
دينار كأرباح صافية بعد الضرائب والمخصصات وعوائد 
التعدين، خالل األش��هر التس��عة األولى من عام 2018، 
بنس��بة نمو 44 % مقارنة بنفس الفترة من 2017، وأن 
نمو األرباح جاء نتيجة ارتفاع أسعار بيع مادة البوتاس، 

وذلك بعد توقيع العقود الجديدة مع الهند والصين.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لش��ركة البوتاس العربية، 
برنت هايمن، أن كمي��ات البوتاس المباعة وصلت إلى 
1.8 ملي��ون طن، وحجم إيرادات المبيعات الموحدة بلغ 
350 مليون دين��ار )493.65 مليون دوالر(، وأنه من 
المتوق��ع ارتفاع كميات العرض من البوتاس عالمياً في 
عام 2019، نتيجة دخول منتجين جدد، مما س��يعرض 
أس��عار البوت��اس لالنخفاض عالمياً، ويؤثر س��لباً على 

الهامش الربحي للبوتاس العربية.

نصف مليار دوالر أميركي
إيرادات شركة البوتاس العربية

مليون برميل نفط عراقي يوميا عبر العقبة

أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، ناصر 
الش��ريدة، أن الحكومتي��ن األردني��ة والعراقي��ة تجريان 
مفاوضات مكثفة للبدء بمشروع مد أنبوب النفط العراقي 
م��ن البص��رة إل��ى العقبة للتصدي��ر عبر مينائه��ا، وأن 
االتفاقات األولية خلصت إلى أنه حال االنتهاء من تشييد 
األنبوب، فإنه سيتم تصدير مليون برميل يومياً من النفط 

ناصر الشريدةالخام العراقي عبر العقبة.

وقعت الحكومتان األلمانية واألردنية في برلين، اتفاقية 
قرض ميس��ر بقيم��ة 86 مليون يورو، دعم��اً للموازنة 
العامة، على أن يصرف القرض قبل نهاية عام 2018.

يش��ار إلى أن من وقعت االتفاقية عن الجانب األردني، 
وزي��رة التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، وعن 
الجانب األلماني وزير المالية األلماني، أوالف ش��ولز، 
وعض��و المجل��س التنفيذي لبن��ك اإلعم��ار األلماني، 

الدكتور يواخيم ناجل.

86 مليون يورو
قرض ألماني جديد لألردن

صادرات الشركات األردنية إلى أميركا وأوروبا

ق��ع����������ت  و
س��س�����ة  لمؤ ا
األردن��ي�������ة 
ي�������ر  ل�ت�ط�و
ل�مش�����اري�ع  ا
االقتصادي���ة، 
ممثل��ة بالقائ��م 

بأعمال مديرها التنفيذي، محمد المهيرات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين 
طارق الحموري، اتفاقيات مع ممثلي 16 شركة صغيرة ومتوسطة من القطاع الصناعي 
األردني، ضمن خدمة أطلقتها المؤسسة، بهدف مساعدة الشركات المحلية على تسريع 
صادراتها إلى األس��واق األميركية، الكندية واألوروبية. وأكد الحموري، أن االقتصاد 
يمر بتحديات تتمثل بارتفاع نسب البطالة والمديونية وبطء معدالت النمو االقتصادي 
وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة، لذا شكلت الوزارة فريقاً 
خل��ص إلى ضرورة التركيز على المنتجات المتمتعة بالميزة التجارية بموجب اتفاقية 
التج��ارة الحرة األردنية األميركية، تضمنت قطاعات األغذية، البالس��تيك، الكوابل، 
الكيماوي��ات، الزجاج وأحذية الس��المة. أما المهيرات، فقد لف��ت إلى أنه بموجب هذه 

االتفاقيات، يتوقع أن تحقق الشركات زيادة في صادراتها بنسبة 24 % عام 2019.

48 شركة أردنية في معرض بغداد الدولي

صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين 
األردني ط��ارق الحموي، خالل جولته 
ف��ي معرض بغ��داد الدولي ف��ي دورته 
ال�45، برفقة وزيري الصناعة والتجارة 
العراقيي��ن صال��ح الجب��وري ومحم��د 
هاش��م العاني، أن مش��اركة األردن تعد 
من أكبر المش��اركات، عبر 48 شركة 

أردنية بمختلف االختصاصات، كما اس��تمع الوزراء إلى مطالب التجار والصناعيين، 
الذين أكدوا أهمية تسريع إجراءات دخول المنتجات األردنية إلى العراق، وتأهيل معبر 

طريبيل، وإعفاء السلع األردنية المصدرة للعراق من الرسوم الجمركية.
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وق��ع رئيس الش��ركة القابض��ة للنقل البح��ري والبري 
المصري، محمد يوس��ف، مع شركة بتروغيت التابعة 
ل��وزارة البترول، عقداً لمش��روع تعمي��ق ميناء دمياط 
بتكلف��ة 521 ملي��ون جنيه مص��ري )29 مليون دوالر 
أميركي(. ويش��مل المش��روع تدعيم وتعميق األرصفة 
الحالية لمحطة حاويات ش��ركة دمياط لتداول الحاويات 
والبضائ��ع أرق��ام )1 - 2 - 3 - 4( بطول 1038 متر، 
وتتراوح فترة التنفيذ من 18 إلى 24 ش��هراً، وس��تكون 
على 3 مراحل لضمان اس��تمرار تشغيل المحطة طوال 
فترة تنفيذ المشروع. وأوضح يوسف، أن تطوير الميناء 
يهدف إلى زيادة العمق من 14 إلى 17متر، بما يس��مح 

باستقبال سفن الحاويات العمالقة من األجيال الحديثة.

تعديالت على قانون الثروة المعدنية في مصر مشروع لتطوير ميناء دمياط
في مصر

أعلن وزير البترول المصري، طارق المال،عن إجراء 
تعدي��الت عل��ى قانون الث��روة المعدنية لع��ام 2014، 
والمق��رر االنتهاء منها خالل 3 أش��هر تمهيداً لعرضه 
عل��ى مجلس ال��وزراء ثم البرلمان. وق��ال المال خالل 
كلمته أمام أعضاء غرف��ة التجارة األميركية بحضور 
وف��د يض��م 44 ش��ركة أميركي��ة، أن الحكومة تدرس 
أفض��ل الحواف��ز لضمها لتعدي��الت القان��ون والتقليل 
من ش��كوى المس��تثمرين والوصول إلى أفضل صيغة 

لتشجيع االستثمارات األجنبية في القطاع.
يذكر، أن االس��تثمارات األميركية تأتي في المرتب��ة الثالثة من حيث قيمتها في قطاع 
البترول ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا إلى 6.5 مليار دوالر أميركي.
وأشار المال، إلى االتفاق مع قبرص على إقامة خط لنقل الغاز من حقل افروديت إلى 

محطتي اإلسالة في مصر.

طارق المال

تبحث كل من روس��يا والهند وايران، إطالق ممر للنقل 
الدولي بين الش��مال والجنوب، بطول 7200 كيلومتر، 
س��يكون بديالً أرخص وأقصر من قناة السويس، حسبما 
ذك��رت قناة “برس تي في” اإليرانية. وسيش��مل الممر 
الجديد كالً من السكك الحديدية والنقل المائي، حيث سيتم 
شحن البضائع من ميناء بندر عباس اإليراني على ساحل 
الخليج، ثم يجري شحنها إلى بندر انزلي على ساحل بحر 
قزوين، وبعد ذلك تنقل عن طريق البحر إلى أستراخان 
بروس��يا، ومنها إل��ى أوروب��ا بالس��كك الحديدية. ومن 
المفترض أن يقل��ل هذا الممر المخصص للنقل الدولي، 
من وقت وتكلفة نقل البضائع بنسبة 30 % إلى 40 %.

ممر بديل لقناة السويس

تعاون مصري سعودي إلنشاء محطة كهرباء

قال وزير الكهرباء المصري محمد ش��اكر، إن مصر 
وقعت اتفاقاً مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطة 
كهرباء في محافظة األقصر تتضمن اس��تثماراً بقيمة 

2.3 مليار دوالر، وستبلغ قدرتها 2250 ميغاوات.
من جهة أخرى، أعلن شاكر عن االنتهاء من مشاريع 
محط��ات إنتاج الكهرب��اء والتي تبل��غ قدرتها 3250 
ميغاوات بكلف�ة اس��تثم�ارية 4.6 مليار دوالر. مشيراً 
إلى استراتيجية قطاع الطاقة التي تم تحديثها بالتعاون 

مع االتحاد األوروبي، وتم اعتمادها من المجلس األعلى للطاقة، وتتضمن تعظيم مشاركة 
الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42 % حتى عام 2035.

محمد شاكر

“االقتصاد” تبحث التعاون مع المعهد الفرنسي

بحث وكيل وزارة االقتصاد المس��اعد لقطاع 
ريادة األعمال والملكية الفكرية في اإلمارات، 
علي الحوسني مع المدير العام للمعهد الوطني 
الفرنسي للملكية الصناعية رومين سوبيران، 
جوانب التعاون ف��ي مجاالت الملكية الفكرية 
ودورها في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التوعية والتعليم 

في هذا المجال، وذلك خالل رئاس��ة الحوس��ني وفداً من وزارة االقتصاد إلى باريس. 
وأوضح الحوس��ني، أن التع��اون الذي بدأته الوزارة مع المعه��د، يوفر برامج نوعية 
لتدريب وتأهي��ل الكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى طالب الجامعات 

والمراكز البحثية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على االبتكار.
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أص��در أمي��ر قط��ر، 
الش��يخ تميم ب��ن حمد 
آل ثاني، حزمة أوامر 
وق����رارات خاص����ة 
بإجراء تعديالت كبيرة 
في هيكلة المؤسس��ات 
الرئيس�ة المعنية بإدارة 
االقتصادي�ة  الش��ؤون 
ه��ذه  وأب��رز  للب��الد. 
إنش��اء  اإلج��راءات: 

جهاز التخطيط واإلحصاء، إعادة تشكيل مجلس إدارة 
جهاز قطر لالستثمار، إعادة تشكيل مجلس إدارة قطر 
للبترول، إنش��اء المجلس الوطني للس��ياحة، باإلضافة 
إل��ى تعيين أعض��اء مجلس إدارة هيئة قطر لألس��واق 
المالي��ة. كم��ا أصدر أمير قط��ر ق��راراً أميرياً يقضي 
بتنظي��م المؤسس��ة العام��ة القطرية للكهرب��اء والماء، 
ين��ص على نق��ل تبعيته��ا إلى وزي��ر الدولة لش��ؤون 
الطاقة، وعلى إنش��اء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة 

والمتجددة.

ائتالف دولي لـ“الفاو” الكبير بقيمة 6 مليار دوالر

تعديالت كبيرة
في المؤسسات االقتصادية القطرية

أعلن مدير عام ش��ركة الموانئ العراقية، عزيز 
هاش��م العبيدي، ع��ن إحالة مش��روع ميناء الفاو 
الكبي��ر على ائتالف ش��ركات دولي��ة مطلع عام 
2019 بكلفة 6 ملي��ارات دوالر أميركي. وقال: 
إن الميناء س��يكون بطاقة 100 مليون طن سنوياً 

في مرحلته األولى )7 مليون حاوية(.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت في أيلول/س��بتمبر 
2018، الدخ��ول ف��ي جولة مفاوضات مباش��رة 
م��ع ائتالف دول����ي ل�الت�ف�اق ع�ل���ى التفاصيل 

األخ����رى لتنفي��ذ وتش��غيل م�ي�ن���اء ال�ف�او الكبي��ر ع�ل�ى 4 م�راح���ل تنتهي خالل 
السنوات الخمس المقبلة.

عزيز هاشم العبيدي

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وقع الرئيس الفخري للوحدة الفنية التفاقية أغادير فخري 
الهزايمة، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
ناصر الهت��الن القحطاني، على هام��ش فعاليات اللقاء 
الثاني من سلسلة لقاءات التجارب اإلدارية الناجحة في 
مج��ال “إنفاذ الجمارك الرقمية بال��دول العربية”، الذي 
نظمت��ه الوحدة والمنظم��ة، ودائرة الجم��ارك األردنية 
في عمان، مذكرة تفاهم لوضع أطر التعاون المش��ترك 
المس��تقبلي بينهم��ا، به��دف تطوي��ر منظوم��ة العمل 
المش��ترك بين الوحدة الفنية والمنظمة بما يخدم الدول 

األعضاء في االتفاقية.

إنفاذ الجمارك الرقمية
في الدول العربية

4.6 مليارات دوالر لتمويل مصفاة الدقم الُعمانية

أبرمت مصفاة الدقم العمانية اتفاقاً 
لعملية تمويل مشروع تتوافق مع 
الش��ريعة اإلس��المية بقيمة 4.6 
مليارات دوالر مع عدة مصادر.

وأوضحت المصف��اة في تغريدة 
على موقع تويتر، أنه: “تم توفير 
ه��ذا التموي��ل من 29 مؤسس��ة 

تموي��ل مرموقة من 13 دولة وبضمانات من 3 مؤسس��ات ائتم��ان صادرات عالمية 
كبيرة”. وقالت: “هذه تعد عملية تمويل المش��روع األضخم في تاريخ الس��لطنة، وقد 

تضمنت أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في السلطنة”.

الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية

اف�ت�ت��ح ول�ي الع�ه����د 
الس��عودي محم��د ب��ن 
س����لم�ان، مش����روعاً 
ضخماً إلنتاج الكهرباء 
اعتم��اداً عل��ى الطاق�ة 
الشمس��ية، ه��و أحد 7 
اس��تراتيجية  مش��اريع 
المملك��ة  ف��ي  جدي��دة 

دش��نها األمير السعودي. ويضم المش��روع خطين إلنتاج األلواح والخاليا الشمسية، 
ومختبراً لفحص موثوقية األلواح الشمس��ية في قري��ة العيينة التي تبعد عن الرياض 

مسافة 45 كيلومتراً.
ويعتبر هذا المشروع جزءاً من خطة عمالقة في السعودية للتحول إلى بلد يعتمد على 

الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بدالً من النفط.
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260 مليون دوالر قيمة االتفاقات بين روسيا وكوبا

أبرمت روس��يا وكوبا اتفاقات 
وصفق��ات تجاري��ة وصناعية 
بقيمة تج��اوزت ال�260 مليون 
إط��ار  ف��ي  أميرك��ي،  دوالر 
تعزي��ز العالق��ات االقتصادية 

والتجارية بين البلدين.
وجاء توقيع االتفاقات، في إطار 
زي��ارة نائ��ب رئيس ال��وزراء 
بوريسوف،  يوري  الروس��ي، 

إلى كوبا، الذي أوضح، أن “االتفاقات التي أبرمناها تش��مل اتفاقية بقيمة 100 مليون 
دوالر أميرك��ي لتحديث 3 محطات للطاقة، وأخ��رى بقيمة 60 مليون دوالر أميركي 

للمرحلة الثانية من تطوير مصنع للتعدين”.
وقال بوريس��وف: “كذلك، أبرمنا اتفاقاً ثالثاً بقيمة 100 مليون دوالر أميركي لتزويد 

كوبا بقاطرات السكك الحديدية”.

أكبر صفقة عسكرية روسية بالروبل

رئي��س  نائ��ب  أك��د 
الروس��ي  ال��وزراء 
بوريس��وف،  ي��وري 
ال��ذي وقعته  العقد  أن 
الهن��د  م��ع  روس��يا 
بمنظوم��ة  لتزويده��ا 
الدف��اع الج��وي “إس 
بالروبل  أبرم   ،”400

الروس��ي، ف��ي خطوة تؤكد أن موس��كو بدأت في اتخاذ خط��وات عملية للتخلي عن 
ال��دوالر األميركي في تجارتها الخارجية، والس��يما صادرات األس��لحة والمعدات 
العسكرية. وكانت موس��كو ونيودلهي قد وقعتا على هامش زيارة الرئيس الروسي، 
فالديمي��ر بوتي��ن، إلى الهند في تش��رين االول/أكتوب��ر 2018، عق��داً بأكثر من 5 
ملي��ارات دوالر لتوري��د 5 كتائب “إس 400”، في صفقة وصفتها “روس��وبورون 
إكس��بورت”، الشركة المس��ؤولة عن إدارة صادرات األسلحة الروسية، باألكبر في 

تاريخها.
على صعيد آخر، كش��فت  ش��ركة “روس أبورون إكسبورت”، المسؤولة عن إدارة 
صادرات األس��لحة والمعدات العس��كرية الروسية، أن حجم طلبياتها تجاوز مستوى 
ال�50 مليار دوالر أميركي، مشيرةً إلى أن روسيا صدّرت أسلحة ومعدات عسكرية 
خ��الل ع��ام 2018 إلى أكثر م��ن 40 دولة حول العالم، وأبرم��ت 1100 عقد بقيمة 
19 مليار دوالر أميركي، بزيادة نسبتها 25 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ونجحت الش��ركة الروسية في الحفاظ على مستوى مرتفع من المبيعات، بالرغم من 
فرض الواليات المتحدة األميركية في آب/أغس��طس 2018، عقوبات على “روس 
أب��ورون إكس��بورت”، حيث تخلت الش��ركة ع��ن الدوالر األميركي ف��ي تعامالتها 

التجارية.

تعتزم ش��ركة غازب��روم بالتعاون مع ش��ركة الس��كك 
الحديدي��ة الروس��ية، تنفي��ذ مش��روع فريد م��ن نوعه 
الستثمار طريق المالحة الشمالي بشكل أفضل. وسيبلغ 
طول السكة 170 كيلومتراً، ليربط بين مدينة بوفانينكو 
وميناء س��ابيتا، الذي يقع على طريق المالحة الش��مالي 
وش��يّد حديثا على ش��به جزيرة يامال. وستسمح السكة 
الجديدة بربط منظومة س��كك الحديد الروس��ية بموانئ 

مطلة على طريق المالحة الشمالي.
وتأتي تنمية هذا الممر ضمن خطة اس��تراتيجية روسية 
ته��دف لتطوير المالحة الش��مالية، بممر س��يزاحم قناة 
السويس. ومن المتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى 115 

مليار روبل )1.7 مليار دوالر(.

سكك حديدية روسية
في الدائرة القطبية الشمالية

تعت��زم الصين إط��الق آلي��ة لمواصلة تعاونه��ا المالي 
والمصرف��ي مع إي��ران وتف��ادي العقوب��ات األميركية 
المفروض��ة على قط��اع النفط اإليران��ي. ونقلت وكالة 
“إرن��ا” اإليرانية عن مصادره��ا، أن هذا النظام البديل 
يجري تأسيس��ه، وقد عقد خبراء البلدين عدة اجتماعات 
لبح��ث تفاصيله، مش��يرةً إلى أن الخب��راء يعتقدون أن 
النم��وذج الجديد عبارة عن إنش��اء مصرف متخصص 

لتنفيذ التعامالت مع إيران.
يش��ار، إل��ى أن االتح��اد األوروب��ي يعمل أيض��اً على 
إنش��اء آلية لتسهيل التجارة مع إيران، في ظل العقوبات 

األميركية.

الصين تتفادى العقوبات االميركية
على ايران
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الرئ�ي�����س  كش���ف 
التنفي��ذي بالوكال����ة 
للش���رك�ة الكويتي���ة 
للصناعات البترولية 
)كيب�ك(،  المتكامل��ة 
ح�ات��م ال�ع�وض���ي، 
أن مصف�اة التكري��ر 
الكويتي��ة الخامس���ة 
بي��ن  س���تتكلف م��ا 
خ��مس����ة وس�����ت�ة 
م�ل�ي������ارات دوالر 

أميركي.
وأوض��ح العوضي ف��ي تصريحات نش��رتها صحيفة 
القبس، أن المصفاة س��تحتاج إلى أرض مساحتها نحو 
خمس��ة ماليين متر مرب��ع، وأنها ضمن اس��تراتيجية 

الشركة للعام 2030.

40 تريليون دوالر أميركي ... واردات الصين مصفاة التكرير الكويتية الخامسة
بكلفة 6 مليارات دوالر أميركي

توق��ع الرئي��س الصين��ي، ش��ي جين بين��غ، أن 
تس��تورد بالده سلعاً وخدمات بقيمة 40 تريليون 
دوالر أميرك��ي خ��الل األعوام ال���15 المقبلة. 
وتعهد شي، في افتتاح المعرض الصيني الدولي 
لالس��تيراد، بخفض الرس��وم الجمركي��ة وفتح 
األسواق أكثر وزيادة الواردات، وذلك رداً على 
اتهام��ات أميركي��ة لبكين بوض��ع عراقيل أمام 

حركة الواردات العالمية إلى الصين.
وجدد الرئيس الصيني وعوده الس��ابقة، بتسريع 
خطى االنفتاح في قطاعات التعليم واالتصاالت 

والثقاف��ة، م��ع حماية مصالح الش��ركات األجنبي��ة ومعاقبة منتهكي حق��وق الملكية 
الفكرية.

شي جين بينغ

حاتم العوضي

ت�وق���ع ال�رئ�ي�����س 
لمرك�����ز  التنفي��ذي 
ي���������ر  ل��ت��ص��د ا
أندري  الروس�����ي، 
س��ليفنيف، أن يصل 
حجم التبادل التجاري 
بين روس��يا والصين 
بحلول نهاية 2018، 

إل��ى 100 مليار دوالر أميركي، مسجالً بذلك مستويات 
غير مسبوقة.

وأش��ار المس��ؤول الروس��ي، إلى أن صادرات بالده 
إلى جارتها الش��رقية بلغت في النصف األول من العام 
2018 الحال��ي 26 ملي��ار دوالر، بزيادة 43 % على 

أساس سنوي.
وع��ن آف��اق التعاون بي��ن البلدي��ن، أفاد س��ليفنيف بأن 
الجانبين يدرسان عدداً من مشاريع الطاقة والتكنولوجيا 
المتقدمة، كمشروع مشترك لصناعة الحوامات الثقيلة، 

إضافة لتطوير التعاون في قطاعات الفضاء.
يذك��ر أن التجارة البيني��ة للبلدين بلغت 87 مليار دوالر 

أميركي في عام 2017.

100 مليار دوالر أميركي
حجم التجارة بين روسيا والصين

أندري سليفنيف

أميركا: استثناءات لـ8 دول من عقوبات إيران

وافق��ت الحكوم��ة األميركية على الس��ماح ل�8 
دول باالس��تمرار في ش��راء النفط اإليراني بعد 
إعادة فرض عقوبات على طهران. وقال وزير 
الخارجي��ة األميركي، مايك بومبي��و، إن الدول 
المس��تثناة من قرار حظر شراء النفط اإليراني، 
هي: الصي��ن، الهند، اليون��ان، إيطاليا، اليابان، 
كوري��ا الجنوبية، تركيا، وتاي��وان، موضحاً أن 

هذه االعفاءات ستظل لمدة 6 أشهر.
وتعهدت الدول الثماني، التي تعدّ من بين أهم عمالء النفط االيراني، بتقليص استيراد 

النفط من ايران.

مايك بومبيو

األزمة المالية المقبلة مصدرها أميركا

قال��ت صحيف��ة التريبيون الفرنس��ية، إن��ه ليس من 
المس��تبعد أن تكون الواليات المتحدة األميركية منشأ 
أزمة مالية قادمة تأثراً بتدفق رؤوس األموال بين هذا 
البل��د العمالق وباقي دول العالم، وذلك حس��ب رأي 

الخبير االقتصادي باتريك أرتوس.
وأوضح��ت الصحيفة، أن رؤوس األموال تتجه نحو 
أمي��ركا بس��بب االرتفاع الكبي��ر في أس��عار الفوائد 
وارتفاع أس��عار األس��هم نتيجة اإلص��الح الضريبي 
الذي زاد من أرباح الشركات. مشيرةً الى أن مصدر 
األزمة س��يكون تدفق رؤوس األموال نحو الواليات 

المتحدة على حس��اب الدول الصاعدة، ألن خروج األموال من هذه الدول سيقود إلى 
انخفاض سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم والفوائد، وانخفاض النمو.

باتريك أرتوس
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مليار دوالر مبيعات “مصفاة البترول األردنية”

بين الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول األردنية، عبد 
الكريم العالوين، أن أرباح الشركة ارتفعت في الربع الثالث 
م��ن 2018، بنس��بة 9 %، إذ بلغ��ت 24.2 مليون دينار، 
مقارن��ة مع 22.3 مليون دينار لنف��س الفترة من 2017، 
وأن صافي المبيعات بلغ 824 مليون دينار )1.16 مليار 
دوالر(، وبلغت مخصصات ضريبة المبيعات والضريبة 
الخاصة 337 مليون دينار. وفيما يخص مشروع التوسعة 
الرابع، قال العالوين: إن “تكنيكاس ريونيداس” االسبانية، 
باش��رت بتنفي��ذ التصاميم الهندس��ية التفصيلي��ة األولية 

للمش��روع مطلع تموز/يوليو 2018، ويتم العمل على تش��غيل نظ��ام مراقبة المخزون 
اإللكتروني وتفعيل نظام تغيير األسعار بشكل مركزي، وإطالق نظام البطاقات المدفوعة 

مسبقاً ونظام التعرف على هوية المركبة وإطالق خدمة التعبئة الذاتية إلكترونياً.

عبد الكريم العالوين

بيّن نائ��ب نقيب أصحاب 
مصان��ع المحي��كات ف��ي 
األردن، إيهاب قادري، أن 
األردني  المحيكات  قطاع 
يساهم ب�24 % من إجمالي 
الصناعي��ة،  الص��ادرات 
وأن االحصائيات الرسمية 
س����ج�ل�ت ارتفاع���اً ف�ي 
قطاع�����ات  ص����ادرات 

)األلبس��ة والمحي��كات والمنتجات الجلدي��ة( خالل عام 
2017 بنسبة 9.6 %، بقيمة 1.29 مليار دينار )1.819 
ملي��ار دوالر(، فيم��ا يش��غل 67 أل��ف عام��ل وعاملة 
موزعين على 1296 منشأة صناعية وحرفية. وقال: إن 
قطاع المحيكات في خطر، نتيجة إغراق السوق المحلية 
بالمنتجات المس��توردة المدعومة في بالدها، مما يعني 
أن مؤسس��ات القطاع الصغيرة والمتوس��طة تعاني من 

ضعف المنافسة مع المنتجات المستوردة.

24 % من صادرات األردن الصناعية
من “المحيكات”

إيهاب قادري

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين األردني، طارق 
الحموري، أن القمة األردنية العراقية على مستوى ملك 
األردن عب��د هللا الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، 
ش��ملت تعزيز التع��اون االقتصادي بي��ن البلدين، ومن 
ضمن مخرجاتها اتفاقه “الحموري” مع وزير الصناعة 
والمع��ادن العراقي صالح الجب��وري، على اإلجراءات 
التنفيذية إلقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين 
البلدين، على أن تقوم بالشراكة مع القطاع الخاص لدى 
الجانبين. وتناولت مباحثات الوزيرين أيضاً، الطلب من 
الجانب العراقي تسهيل إجراءات دخول السلع األردنية 
إلى الس��وق العراق��ي وإعفائها من الرس��وم الجمركية 
عمال باتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وإعادة تأهيل معبر 

طريبيل الحدودي.

إقامة منطقة صناعية
“عراقية أردنية”

الجغبير رئيسًا لغرفة صناعة عمان

اخت��ار مجل��س إدارة غرف��ة صناع��ة عمان 
الجديد في جلسته األولى، فتحي الجغبير رئيساً 
للغرفة، وموس��ى الس��اكت نائباً ل��ه، وأحمد 
الخضيري أميناً للصندوق، وتميم القصراوي 
أميناً للس��ر ونائب��اً ألمين الصندوق، وس��عد 
ياس��ين نائباً ألمين السر، وضم في عضويته 
ديما س��ختيان، وإياد أبو حلتم، وعدنان غيث، 

فتحي الجغبيرونبيل اسماعيل.

مطالب بتواصل األردن مع سورية

طالب صناعيون أردني��ون حكومة بالدهم بالتواصل 
مع السلطات الس��ورية، بغية تسهيل دخول المنتجات 
األردني��ة إلى س��ورية، وبين��وا أن دخ��ول المنتجات 
األردنية إلى األس��واق الس��ورية يسبقه شروط، حيث 
يتطل��ب حص��ول الوكي��ل أو التاج��ر الس��وري على 
موافقات مس��بقة من سلطات بالده من أجل االستيراد. 
وبيّن مدير عام غرفة صناعة عمان، نائل الحس��امي، 
أن الغرفة لم تمنح أي ش��هادة منش��أ لدخول المنتجات 

األردنية عبر منفذ “جابر - نصيب” منذ إعادة فتحه بين البلدين.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حس��ان: هنالك تواصل مس��تمر مع 
الجانب الس��وري من أجل تذليل عقبات دخول منتجاتنا إلى س��ورية، على الرغم من 
معرفتنا بأن ما تمنع اس��تيراده الحكومة الس��ورية هو منع من جميع الدول وليس من 
األردن فقط، لذا علينا السعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين، من أجل تقليص 

قوائم السلع الممنوع دخولها إلى سورية.

هاني أبو حسان
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“إيفاد” تمّول مشاريع تنموية في سورية

كش��ف بي��ان صادر ع��ن وزارة 
الزراع��ة واالص��الح الزراعي 
في س��ورية أن الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية )إيفاد( سيستأنف 
نش��اطه ف��ي حم��ص والالذقي��ة 
وطرطوس كخطوة أولى، باتجاه 

التحرك نحو باقي المحافظات.
وقال البيان: إن “إيفاد” قرر قبل 

4 سنوات تجميد مشاركته في مشروع تطوير الثروة الحيوانية، التي تبلغ مساهمته فيها 
27.3 مليون دوالر خالل مدة عمل المشروع البالغة 8 سنوات. وكان “إيفاد” قد مّول 
مشاريع التنموية عدة، منها مشروع التنمية الريفية في جبل الحص-حلب بكلفة إجمالية 
18.6 مليون دوالر، مشروع التنمية الزراعية في المنطقة الساحلية والوسطى بقرض 

117.2 مليون دوالر، مشروع التنمية الريفية-إدلب بقرض 17.5 مليون دوالر.

قال��ت صحيفة لوتان السويس��رية، إن عملة البتكوين قد 
“ماتت” في ظل التراجع المتواصل لقيمتها منذ بلوغها 
الذروة منتصف ش��هر ديس��مبر/كانون األول من العام 
2017، عند مستوى قريب من 20 ألف دوالر أميركي.

وأضافت الصحيفة، أن “البتكوين” تعيش “حلقة مأساوية 
جديدة في حياة صعبة منذ مدة”، مش��يرةً إلى أن العملة 
الرقمية االش��هر في العالم، فقدت 70 % من قيمتها منذ 
ذروتها أواخر 2017، موضحةً أن هذه العملة أصبحت 
أقل تقلباً، وأن أحجام التداول عليها بلغت أدنى مس��توى 
منذ سنة. ورجحت الصحيفة، أن تتراجع البتكوين على 

المدى القصير، وقالت “إنها النهاية” لهذه العملة.

“البتكوين” تخسر 70 %
من قيمتها

توقع بنك االس��تثمار غولدمان س��اكس، هبوطاً واسعاً 
لل��دوالر في العام 2019، مع تباط��ؤ النمو االقتصادي 
األميركي ليتماش��ى أكث��ر مع المتوس��ط العالمي، الفتاً 
إلى أن��ه عدّل نظرته المتش��ائمة للين اليابان��ي. متوقعاً 
أن ترتف��ع عمالت أميركا الالتينية والكرونا الس��ويدية 
والدوالرات الكندي واألوس��ترالي والنيوزيلندي. وقال 
البنك في تقرير آفاق االقتصاد الكلي لعام 2019: نتوقع 
تغيرات عدة في البيئة االقتصادية العالمية، باالقتران مع 
عدد قليل من العوامل الس��لبية في األمد المتوسط، التي 
تشير إلى اتجاه نزولي أكثر منه صعودي للدوالر بصفة 
عامة في 2019. وكان الدوالر األميركي حقق مكاسب 

مفاجئة عام 2018، وذلك بفضل رفع أسعار الفائدة.

“غلودمان ساكس” يتوقع
هبوطًا كبيراً للدوالر األميركي

اعتقال غصن بتهمة سوء السلوك المالي

أوقفت السلطات اليابانية، رئيس مجلس إدارة “نيسان” 
الس��ابق، كارلوس غصن، بش��بهة التهرب الضريبي 
واخف��اء ج��زء من مداخيل��ه. وبعد الفضيح��ة، عزلت 
“نيس��ان” غصن من منصبه، مش��يرةً إلى أنه ارتكب 
مخالفات في الشركة شملت استخدام أموالها ألغراض 
ش��خصية. كذلك صوت مجلس إدارة “ميتسوبيش��ي” 
لصالح عزل غصن من منصب رئيس مجلس ادارتها.

وتتهم السلطات اليابانية غصن والمدير التمثيلي لنيسان غريغ كيلي، بتقديم كشوفات تقل 
عن دخله الحقيقي بين عامي 2011 و2015، حيث أعلن عن 4,9 مليار ين )44 مليون 
دوالر( بدالً من 10 مليارات ين. وكان غصن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة نيسان 

والرئيس التنفيذي ل�“رينو”، كما كان يقود التحالف بين نيسان، رينو وميتسوبيشي.

كارلوس غصن

تدشين الجزء البحري من “السيل التركي”

دش��ن الرئيس��ان الروس��ي فالديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان القسم البحري 
م��ن مش��روع الس��يل الترك��ي، بإعطائهما 
تعليمات إنزال أنبوب الغاز األخير. وفي كلمة 
مشتركة للرئيس��ين، أشادا بالعالقات الثنائية 
بعد تدشين الخط البحري من المشروع، الذي 

سيربط االقتصادين لعقود من الزمن.
و“الس��يل التركي” هو مشروع لمد أنبوبين باس��تطاعة 15.75 مليار متر مكعب من 
الغاز س��نوياً لكل منهما، من روس��يا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر األسود، 

على أن يغذي األنبوب األول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي، وجنوبي أوروبا.
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السودان يبدأ تصدير النفط في 2023

قال وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبد القادر 
عبدهللا: إن السودان يتطلع ألن يكون دولة مصدرة للنفط 
الخام بحلول عام 2023، متوقعاً أن ينتج السودان من 
100 - 110 آالف برمي��ل يومياً من النفط بحلول عام 
2021، خصوصاً مع اقتراب تقديم العروض لتطوير 
رق��ع للنفط والغاز في الس��ودان ف��ي الربع الثالث من 
2019. ودعا أزهري شركات النفط الدولية إلى القدوم 

والمش��اركة في امتيازات تستعد الحكومة الس��ودانية لتقديمها لالستثمار في المراحل 
األولية وخطط لتكرير مصاف بتكلفة 6 مليارات دوالر أميركي.

أزهري عبد القادر عبدهللا

أعل��ن وزي��ر النفط في جن��وب الس��ودان، إزيكيل لول 
جاتك��وث، عن اب��رام مذكرة تفاه��م للتنقيب عن موارد 
الطاقة في 4 مناطق مع شركة النفط الروسية “غازبروم 

نفط”.
وتمتلك دولة جنوب السودان احتياطيات كبيرة من النفط 
تقدر بحوال��ى 4 مليارات برميل، ويبلغ إنتاجها اليومي 
من الذهب األس��ود نح��و 130 ألف برميل، وهي تنوي 
زي��ادة اإلنتاج إلى 210 آالف برميل يومياً بحلول نهاية 

عام 2018.

“غازبروم نفط”
في جنوب السودان

وقع����ت العاصم���ة 
السودانية الخرطوم، 
اتفاقي��ة م��ع ش��ركة 
مملوك���ة  ت�رك�ي����ة 
للدول��ة، تس���مح لها 
بالتنقيب ع�ن الذه�ب 
ف�ي  أخ�رى  ومعادن 
والية البحر األحم�ر 

شرقي البالد.
وت��م توقي��ع االتفاقي��ة، بي��ن الهيئ��ة العام��ة لألبحاث 
الجيولوجي��ة التابع��ة ل��وزارة النفط، وهيئ��ة األبحاث 
الجيولوجي��ة التركي��ة، ممثل��ة في ش��ركة للتنقيب عن 
الذه��ب والمعادن المصاحبة، تتي��ح منطقتين مربعتين 

للتنقيب في والية البحر األحمر.
وأش��ار وزي��ر الدول��ة ف��ي وزارة النفط الس��ودانية، 
ع��وض النيل ضحية، إل��ى أن هذه أول ش��ركة تابعة 
لهيئ��ة األبح��اث التركية تعمل خ��ارج تركيا في مجال 
المعادن، معرباً عن تفاؤله في أن يس��تفيد السودان من 

هذه الصفقة اقتصادياً.

تركيا تنقب عن الذهب
في السودان

عوض النيل ضحية

ارتفاع احتياطي الجزائر من العمالت الصعبة

أكد محافظ البنك المركزي الجزائري، محمد لوكال: 
أن احتياطي��ات النق��د األجنبي لدى بالده س��تواصل 
االرتف��اع مع بق��اء أس��عار النفط فوق مس��توى 50 
دوالراً للبرمي��ل، وهو الرقم المقترح في ميزانية عام 
2019. وقال لوكال عل��ى هامش مؤتمر في تونس، 
إن احتياط��ي الجزائر من العمالت األجنبية بلغ حالياً 
88 ملي��ار دوالر أميركي، أي م��ا يعادل عامين من 
الواردات، الفتاً إلى أن “ارتفاع األسعار العالمية للنفط 

سيس��اعد بال شك في رفع االحتياطي في الفترة القادمة”. وكان االحتياطي الجزائري 
عند 194 مليار دوالر في عام 2014، لكنه هبط بعد ذلك بسبب تراجع إيرادات النفط.

محمد لوكال

كندا تسعى لتنويع أسواق صادراتها

انضمت كندا التفاقية التجارة 
الحرة عب��ر المحيط الهادئ 
الت��ي ترب��ط بي��ن 11 بلداً، 
وستدخل حيّز التنفيذ بحلول 
عام 2019. ومن المفترض 
الت��ي  االتفاقي��ة  تدخ��ل  أن 
تحمل اسم “الشراكة الشاملة 
المحي��ط  عب��ر  والتقدمي��ة 

الهادئ”، حيّز التنفيذ بعد 60 يوماً من المصادقة عليها في 6 على األقل من الدول ال�11 
الموقعة عليها، وهي أوس��تراليا وبروناي وكندا وتش��يلي واليابان وماليزيا والمكسيك 

ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
ولمواجهة الحمائية األميركية، سّرعت كندا إجراءات دخول هذه االتفاقية حيّز التنفيذ 
والس��ماح للش��ركات الكندية بتنويع أس��واقها. وأكدت الحكومة الكندي��ة، أن االتفاقية 
ستس��مح بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على 99 % من الصادرات الكندية إلى 

األسواق اآلسيوية.
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 10 مليارات دوالر للتنقيب عن البترول في مصر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، 
ط��ارق المال، عن ض��خ اس��تثمارات بقيمة 10 
ملي��ارات دوالر أميركي في العام المالي 2018 
- 2019، للتنقي��ب ع��ن البت��رول والغاز وتنمية 

الحقول المكتشفة في البالد.
وأوضح المال، أنه من المخطط تحقيق نمو مطرد 
في حجم االس��تثمارات البترولية خالل السنوات 
المقبل��ة، خاص��ة في ضوء التوس��ع الجاري في 
توقيع اتفاقيات البحث وتنفيذ برامج تنمية الحقول 
والمش��روعات الكب��رى إلنتاج الغ��از من المياه 

العميقة بالبحر المتوسط، مضيفاً أن العمل جار على طرح مزايدة عالمية للبحث عن 
البترول والغاز في منطقة البحر األحمر للمرة األولى في نهاية هذا العام.

طارق المال

أصدر رئيس هيئتي قناة 
واالقتصادية  الس��ويس 
مهاب  الس��ويس  لقن��اة 
مميش، قراراً بتخفيض 
رسوم الميناء والرس��و 
واإلرش�����اد  لس����ف��ن 
العبارات  أو  الحاوي�ات 
القادم��ة م��ن الموان��ئ 
مينائي  إل��ى  األجنبي��ة 

ش��رق وغرب بورس��عيد التابعة للمنطق��ة االقتصادية 
لقن��اة الس���وي�س، والت��ي تت��داول حاوي��ات ترانزيت 
“ش��حن/تفريغ”، يزي��د عددها عن 50 حاوية بنس��بة 
تخفي��ض 0.03 مضروب��ة في ع��دد الحاويات، وبحد 
أقص��ى 60 %. كما يتم منح تخفيضات للس��فن حمولة 
أق��ل من 80 ألف طن بنس��بة 30 %، وللس��فن حمولة 

أعلى من 80 ألف طن بنسبة 40 %.

مصر تخفض رسوم الرسو
60 % للسفن

مهاب مميش

أظه��ر تقرير نش��رته صحيف��ة مت��رو البريطانية، أن 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي )البريكس��ت(، 
سيتسبب في فقدان كل شاب من شبابها ما قد يصل إلى 
108 آالف جنيه إس��ترليني )138.5 ألف دوالر( من 
دخله. وس��يعاني جيل الش��باب البريطاني الذي صوت 
لصالح بقاء بالده ف��ي االتحاد األوروبي، من تأثيرات 

مالية لقرار “لم يكن من خياره”.
ووفق��اً القتصاديي��ن م��ن جامعة أوكس��فورد، ورئيس 
الوزراء األس��بق، جون ميجور، فإن الش��بان ما دون 
الثالثي��ن من العمر، س����يكونون أكبر الخاس��رين من 
“البريكس�ت”، في وقت تش��هد في��ه أس��عار المس�اكن 
ارتفاع���اً جنوني���اً ويعان�ي الط�الب م���ن ديون تثق�ل 

كاهلهم.

الشباب البريطاني األكثر تضرراً
من “البريكست”

برنامج سعودي الستكشاف اليورانيوم

كش��ف وزير الطاقة الس����ع�ودي، خ�ال����د الفالح، 
أن المملكة أطلق��ت برنامج��اً اس�تكش���افياً نش���طاً 
لل�ي�وران�ي����وم، وأن المؤش��رات األولي��ة إيجابية. 
وأشار الفالح، إلى أن مشروعاً لبناء مفاعلين نوويين 
في الس��عودية يس��ير بوتيرة ممتازة وفقاً للمخطط، 

لكنه لم يخض في التفاصيل.
وكانت السعودية قد أعلنت أنها تعتزم بناء محطات 
للطاق��ة النووي��ة بتكنولوجي��ا أميركي��ة، وتج��ري 

مباحثات أيضاً مع ش��ركات من روس��يا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى حول 
الطاقة النووية.

خالد الفالح

رفع الحظر عن صادرات مصر للسودان

أعل��ن رئي��س المجل��س التصدي��ري للحاص��الت 
الزراعي��ة في مص��ر، عبدالحميد الدم��رداش، عن 
توقي��ع الرئي��س عبدالفت��اح السيس��ي، اتفاقي��ة م��ع 
الرئيس الس��وداني عمر البش��ير، لرفع الحظر عن 
توريد المنتجات الزراعية المصرية إلى الس��ودان، 
بع��د توقفها لمدة عامين، والبداية س��تكون بمنتجات 
الموالح. ويبلغ حجم ص��ادرات المنتجات الزراعية 

المصرية إلى الس��ودان 55 ألف طن، بقيمة تبلغ حوالى 30 مليون دوالر، بحس��ب 
الدمرداش. وكانت الس��ودان أصدرت قراراً قبل عامين، يحظر اس��تيراد )الفواكه، 
الخضروات، األسماك ( من مصر لمخاوف صحية، كما حظرت عام 2017، دخول 
السلع المصرية الزراعية والحيوانية مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع من بلد 

المنشأ من دون عبورها بمصر.

عبدالحميد الدمرداش
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البنية التحتية لإلنتاج والتصدير أمراً يسيراً.
ثالثاً: توفر خطوط إنتاج النفط الليبية بشكل أساسي 
نفط��اً خاماً عالي الجودة يمك��ن أن يتفوق على ما 

سواه من النفط الخام حول العالم.
رابعاً: توفر النفط في مراكز االستهالك الرئيسية، 
حي��ث أن وص��ول الس��فن ال��ى موان��ئ أوروبية 
يستغرق ما بين يومين الى 11 يوماً، بينما تستغرق 

قرابة الشهر لشحنها الى وجهات آسيوية.

ليبيا تزيد انتاجها النفطي وتعود بين الكبار

بعد أعوام من تراجع إنتاج النفط في ليبيا جراء الوضع األمني وتصارع الفصائل المسلحة، عادت البالد لتضع 
نفسها مجدداً بين كبار المنتجين حول العالم مستعيدة ذكريات اإلنتاج الوفيرة وتحديداً قبل عام 2011، أي 

موعد اندالع األحداث في ليبيا.

تضاعف اإلنتاج
يظهر تقرير صادر عن الش��ركة العربية 
“أبيك��ورب”،  البترولي��ة  لالس��تثمارات 
المؤسس��ة التنموية متعددة األطراف، أن 
إنت��اج النفط في ليبيا ق��د ارتفع إلى حوالى 
الضعف في الفترة بين يوليو/تموز وحتى 
أكتوبر/تش��رين األول م��ن ع��ام 2018، 
ليصل اإلنت��اج إلى 1.28 ملي��ون برميل 
في اليوم. وقد جاء ذلك في وقت سعى فيه 
األعضاء اآلخ��رون في منظمة أوبك إلى 
رفع اإلنتاج في محاولة لتعويض الخسائر 
األخرى والحف��اظ على ت��وازن العرض 
العالمي. وهو ما يقارن بمستويات اإلنتاج 
التي وصلت إلى 1.6 مليون برميل يومياً 
قبيل اندالع األح��داث الليبية عام 2011، 
ومنذ ذلك الوقت، شهدت مستويات اإلنتاج 
تفاوت��اً ملحوظاً، لتنخفض إلى مس��تويات 
متدنية بواق��ع 200 ألف برميل في اليوم، 
وفي بعض األحيان كان اإلنتاج يصل إلى 
مس��تويات أعلى بكثير بواق��ع 1.4 مليون 
برميل يومياً. ومن الممكن أن يرتفع اإلنتاج 
بشكل أكبر في حال تخصيص استثمارات 
من ش��أنها أن تصلح البنية التحتية، األمر 
الذي يتطلب أيضاً استقراراً في األوضاع 

السياسية السائدة في البالد.

عناصر القوة النفطية الليبية
ويتحدث التقرير عن 4 عناصر تميز ليبيا 
عن نظرائها من الدول المنتجة للنفط، هي:

أوالً: تمتل��ك البالد احتياطياً قوياً يصل إلى 
أكثر من 48 مليار برميل نفط، أي نحو 3 % 
من احتياطي العال��م، ويضعها في صدارة 
ال��دول اإلفريقي��ة، إضاف��ة إل��ى امتالكها 

احتياطات تكفيها لحوالى 153 عاماً.
بس��هولة  الليب��ي  النف��ط  يتمي��ز  ثاني���اً: 
اس��تخراجه، تاريخياً، حي��ث يعد تركيب 

استمرار العمل
ولفت التقرير، إل��ى أن التقلب في اإلنتاج 
كان نتيجة لصراع الفصائل السياسية التي 
حاولت السيطرة على عروض اإلنتاج في 

أوقات مختلفة لفرض نفوذها وتعزيزه.
اس��تطاعت  ذل��ك،  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
المؤسس��ة الوطنية للنفط في ليبيا استعادة 
الس��يطرة التامة، ما أدى إلى زيادة اإلنتاج 
بش��كل ملحوظ، وه��و األمر ال��ذي يجب 
أن يس��تمر عل��ى الوتي��رة نفس��ها. كذلك 
 BP,( واصلت الش��ركات العالمي��ة، مثل
 )ENI, Gazprom, Schlumberger
التزامه��ا العمل ف��ي قطاع النف��ط الليبي، 
واس��تئناف أنش��طة خدمات حقول النفط، 

وزيادة عمليات الحفر والتنقيب.

االستقرار أساس االستمرار
في ه��ذا الصدد، ق��ال الباحث االقتصادي 
األول في ابيكورب، مصطفى األنصاري: 
ال شك في أن قطاع النفط الليبي يؤدي دوراً 
ب��ارزاً في تحقيق التوازن على المس��توى 
العالمي. وتتمتع ليبيا بموقع جغرافي مميز 
نتيجة لقربها من األس��واق الرئيسية ذات 
اإلمكاني��ات الضخم��ة، ما يش��كل حافزاً 
كبي��راً للمس��تثمرين. إال أن ه��ذا األم��ر 
يتطلب اس��تقراراً سياسياً، وهو ما نتوقعه 
قريباً خاصة بعد المناقش��ات األخيرة بين 
الفصائل الرئيس��ية في ليبي��ا والتي تهدف 
إل��ى تحقي��ق االس��تقرار والوص��ول إلى 

تسوية دائمة في البالد.
ولفت إلى أن ليبيا تبقى متميزة في س��وق 
إنتاج النفط العالمي بسبب إمكانية وصول 
إنتاجها ألبعد من موانئ البحر المتوس��ط، 
إال أنه��ا ما زالت بحاجة كبي��رة إلى مناخ 
الواعدة في قطاع النفط.استثماري أفضل يتيح لها تحقيق طموحاتها 

مصطفى األنصاري

تتميز ليبيا

بإمكانية وصول

إنتاجها النفطي

ألبعد من موانئ

البحر المتوسط
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وللحقيقة ال يمكن إن��كار أن المهربات التركية تدخ��ل بمعونة التاجر الذي 
يضمن تصريفها في الس��وق، ف��كان أن عممنا عل��ى كل نقاطنا ضرورة 
تكثيف الجهود في مالحقة المهربات التركية بشكل خاص إلى جانب باقي 
المهربات، ورغم انتش��ارها في الس��وق إال أننا نالحقها حت��ى في الداخل 
السوري، ولدينا عمليات كبيرة من البضائع التركية كان أخرها وأبرزها 4 

شاحنات قاطرة ومقطورة متخمة بمختلف أنواع البضائع التركية.
مما تتكون توليفة المهربات بشكل عام؟

هي متنوعة وتشمل في ما تشمل الغذائيات كمشروبات الطاقة والبسكويت 
والزيت والس��مون، إضاف��ة إلى األدوية البش��رية والبيطري��ة والمالبس 
والذرة واألدوات المختلفة، وقد حققنا في الفترة األخيرة قضية بلغت قيمتها 
450 مليون ليرة سورية مكونة من الغذائيات، وحتى األعالف تتم محاولة 
تهريبها إلى الداخل الس��وري، حيث تم مؤخراً دفع مصالحة قضية كبيرة 
مكونة من علف الكس��بة بقيمة بلغت 60 مليون ليرة س��ورية. وفي شكل 
عام يك��ون تركيز المهربين على األدوية البش��رية والمس��تلزمات الطبية 
للجراحة والمستحضرات الطبية، والمتممات الغذائية وبروتين الرياضيين 
والمس��احيق الغذائي��ة الرياضي��ة، كم��ا تتم مالحق��ة مح��اوالت تهريب 
المخدرات بش��كل حثيث من خالل التعامل بجدية مطلق��ة مع أي معلومة 
ترد إلينا لمالحقة القضية ووضع حد للمهربي��ن ورد أذى المخدرات عن 
مجتمعنا، وق��د كافحت الضابط��ة الجمركية في الفترة األخي��رة 3 قضايا 
تهريب للمخ��درات عب��ر مرفأ الالذقي��ة والمكون��ة بمجملها م��ن مادتي 
الحشيش والحبوب المخدرة والتي يغلب عليها صنف الكبتاغون، وتصل 
إلى مئات الماليين من الليرات السورية.قيمة غرامات القضايا المحققة في األشهر الستة األولى من العام الجاري 

آصف عّلوش: الضابطة الجمركية ضمانة لالقتصاد الوطني

ما هو حجم انتشار الضابطة الجمركية في مختلف األراضي السورية؟
ال تزال مفارزنا وضابطاتن��ا ومناطقنا الجمركية ف��ي المناطق اآلمنة في 
خدمة االقتص��اد الوطني كم��ا كان حالها س��ابقاً، ولكن بالنس��بة للمناطق 
التي كانت خ��ارج الس��يطرة الحكومية بفع��ل اإلرهاب وبع��د تضحيات 
الجيش وتحري��ره لغالبية األرض الس��ورية، فقد اتجهنا ص��وب كل بقعة 
محررة وأعدنا إليها النقاط الجمركية من التي كانت قائمة قبل انتش��ار آفة 
اإلرهاب فيها مث��ل درعا في الجن��وب، حيث أعدنا مفارزن��ا وضابطاتنا 
إلى معبر نصي��ب خالل 24 س��اعة من اتخ��اذ القرار، ناهيك بانتش��ارنا 
في أري��اف مناطق درعا مثل بصرى الش��ام، وكذلك الح��ال في محافظة 
الس��ويداء وريفها. كما أعدنا النق��اط الجمركية إلى الغوطة الش��رقية بعد 
تحريرها وحققنا فيه��ا مجموعة متميزة من القضاي��ا، بالتوازي مع عودة 
الضابطة الجمركية مباشرة إلى الريف الشمالي المتاخم لحلب على خطى 
الجيش بعد التحرير مثل اعزاز وباش��كوي، وكذلك أعدن��ا العمل بالنقاط 
في الحاضر وخناصر وأبو الضه��ور وأقمنا حاج��زاً جمركيا في مورك 
بإدلب وحاجز أخر في منطقة كوكب وثالث ف��ي قلعة المضيق ورابع في 
أثريا، بالتوازي مع المنطقة الش��رقية في دير ال��زور، حيث أعدنا األمانة 
الجمركية ومفرزتين من مفارز الضابطة الجمركي��ة إلى مدينة البوكمال 
كذلك. ويمكن القول بالنسبة للمنطقة الش��رقية أن دورياتنا يمكن أن تؤازر 
البقية وتصل إلى منطقة عندان في الش��مال، كما بات لنا وجود حقيقي في 
ريف الرقة وتحديداً في حقل الثورة، ال س��يما وأن ضابطة الرقة موجودة 
في السلمية في انتظار انتهاء اإلجراءات الكفيلة بعودتها إلى الرقة، ولكن 
وفي الوقت الحالي يمكن القول أننا سنصل بالضابطة الجمركية إلى منطقة 
الطبقة في الرقة، حتى نعيد تش��كيل طوق الحماي��ة الجمركي حول البالد 

خدمة القتصادها الوطني.
كثر الحديث مؤخراً ع���ن البضائع التركي���ة ... ما هي اس���تراتيجيتكم 

لمكافحتها؟
قبل الحديث عن المهربات التركية، ال بد من اإلشارة إلى أن آلية التهريب 
قد اختلفت عن قبل األزمة، حيث اختلفت معابر التهريب ما يعني اختالف 
خارطة التهريب في سورية بس��بب التواجد الس��ابق لإلرهاب في الكثير 
من المناطق، حيث باتت بعض المناطق في الداخل السوري نقاط أساسية 
لتجمي��ع المهربات وإدخاله��ا إلى المناط��ق اآلمنة، وذلك نتيج��ة للتداخل 
الجغرافي الكثيف وسخونة بعض المناطق، فاستغل المهربون ذلك، وباتت 
المهربات تأت��ي على متن الش��احنات الكبيرة إلى المناطق الس��اخنة ويتم 
تفريغها في ناقالت صغيرة كي ال تثير الش��بهات ويتم  نقلها إلى المناطق 
اآلمنة الواقعة ضمن س��يطرة الحكومة، فكان أن باش��رنا تعديل انتش��ار 
قوات الضابطة الجمركية بشكل يتناسب مع خريطة التهريب الجديدة. أما 
بالنسبة للتهريب التركي، فهو بغالبيته يأتي من ريفي حلب وحماه الشمالي، 

قال اآلمر العام لقوات الضابطة الجمركية في سورية العميد الركن آصف علوش، أن الكثير من النقاط والمفارز 
الجمركية قد عادت لتؤدي دورها في حماية االقتصاد الوطني في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري، مبينًا 
أن الخريطة الجمركية لمكافحة التهريب قد اختلفت بين األمس واليوم. وأكد في حديث لمجلة البنك والمستثمر، 
أن محاوالت حثيثة تجري من المهربين لتمرير البضائع التركية الى الداخل السوري، مبيناً ان توليفة المهربات تكون 
بمعظمها من الغذائيات واالدوية وملحقاتها، مؤكداً أن تسرب بعضها الى األسواق السورية ال يجعلها بمنأى عن 

المالحقة والضبط من قبل الضابطة الجمركية.

آصف علوش
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ويجب تعزي��ز الجه��ود للوصول إل��ى أكبر ع��دد من 
األس��واق عندما يكون ذلك ممكن��اً ومجدي��اً، وفي هذا 
المجال يمكن تش��جيع ودعم إقامة المعارض الخارجية 
التخصصية ومع��ارض البيع المباش��ر مع المش��اركة 
في المعارض الدولية، وكذلك إقام��ة المعارض الدائمة 
وإحداث البيوت التجارية الس��ورية ف��ي الخارج، حيث 
يتم التخطي��ط إلقامة معارض دائمة في كل من روس��يا 
والعراق وإيران وأرمينيا والجزائر ومصر، وال يغيب 
عن الذهن ما تم إنجازه من خطوات ف��ي مجال إحداث 
البيت الس��وري ف��ي أرمينيا وروس��يا، بالت��وازي مع 
دراسة احتياجات األس��واق الخارجية مما يمكن إنتاجه 
في س��ورية، كما تبرز أهمية توس��يع دائ��رة العالقات 
االقتصادية الدولية من خالل عقد مزي��د من االتفاقيات 
التجارية الفاعلة ومحاولة الحصول على مزايا تفضيلية.

الترويج الخارجي
وفي السياق ذاته وضمن المقترحات والحلول، ال يمكن 
تجاهل االثار االيجابي��ة للترويج للمنتجات الس��ورية، 
وذل��ك به��دف التوص��ل إلى رؤي��ة واضح��ة تتضمن 
تحديد المنتجات السورية التي يمكن أن تمتلكها سورية 
كفرص تصديري��ة، وذلك في ض��وء المزايا النس��بية 
التي تتمتع به��ا كل دولة، مع لحظ المنتجات المش��ابهة 
التي يتم استيرادها من دول أخرى، والمزايا التفضيلية 
التي تتمتع بها، اضافة الى بناء قاعدة بيانات من ش��أنها 
مساعدة المس��تثمرين ورجال األعمال في سورية وفي 
البلد النظير على التعاون والدخول في عالقات تجارية 
وشراكات اس��تثمارية ناجحة، مع توفير الدراسات عن 
المؤسس��ات التجارية واالقتصادية ذات الكفاءة العالية 
والس��معة الجيدة )الحكومي��ة والخاصة( ف��ي الخارج 
والتواصل مع القائمين عليها، وال سيما تلك التي تتمتع 
بمزايا نس��بية منها، لتش��جيعهم على االستثمار والعمل 
في س��ورية، وفي نف��س اإلطار تب��رز أهمي��ة التأكيد 
على التط��رق خالل اللقاءات المش��تركة إل��ى القوانين 
والتش��ريعات المحف��زة على االس��تثمار في س��ورية، 
والتروي��ج للخارط��ة االس��تثمارية التي يت��م إعدادها، 
بالت��وازي مع ض��رورة العم��ل على تعزي��ز وتطوير 
العالقات االقتصادية م��ع الدول الصديقة ال س��يما في 
الجان��ب االس��تثماري، انطالقاً من ض��رورة إيالء كل 
األسواق الخارجية االهتمام الالزم للترويج للصادرات 

خطة حكومية سورية لتعزيز التصدير وفتح األسواق

بناء قدرات المصّدرين
ترتكز الرؤية التصديرية في خطوطها العامة على التحول تدريجياً من تصدير السلع الفائضة 
عن االس��تهالك المحلي إلى بناء صناعات موجهة للتصدير، بالتوازي مع بناء سمعة دولية 
)مجدداً( للمنتجات السورية، مع التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وبناء 
بيئة عمل داعمة لإلنتاج والتصدير وتعزيزها، وبناء قدرات المصدرين بما يضمن استمرارية 
التصدير على المدى الطويل، وصوالً الى تحسين ميزان المدفوعات، من خالل زيادة حصيلة 
التصدير بالقطع األجنبي، مع اس��تغالل الموارد المحلية والمنتجات التي تتمتع بمزايا نسبية 

بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، الى جانب تنمية الصناعات المحلية وتخفيض التكاليف.
أداء الصادرات السورية

ش��هد حجم التبادل التجاري بين س��ورية والعالم الخارج��ي انخفاضاً خالل أع��وام األزمة، 
وذلك بسبب انخفاض كل من الصادرات والمستوردات، وعلى الرغم من ذلك، فإن الميزان 
التجاري الس��وري قد سّجل تحس��ناً خالل 2016 بس��بب انخفاض قيمة المستوردات بشكل 
كبير من��ذ عام 2013 نتيج��ة التوجه الحكومي نحو ترش��يد االس��تيراد للتخفي��ف من أعباء 
الطلب على القطع األجنبي، أما بالنس��بة إلى التوزع الجغرافي للصادرات منذ عام 2010، 
فيالحظ اس��تمرار تصدّر البلدان العربية قائمة الكتل الدولية المستوردة من سورية، علماً أن 
بيانات وزارة االقتص��اد والتجارة الخارجية والجمارك تش��ير إلى أن الصادرات الس��ورية 
وصلت في عام 2017 إل��ى 103 دول حول العالم، ويبرز من بين أهم الش��ركاء التجاريين 
المستوردين من سورية خالل العام 2016 عدة دول عربية وآسيوية أهمها لبنان الذي تصدر 
له س��ورية حصة تبلغ 18 % من إجمالي صادراتها، وكذلك مصر بنس��بة 9 %. وبدراسة 
هيكلية الصادرات السورية خالل عام 2016 ياُلحظ أن زيت الزيتون احتل الصدارة بحصة 
تصل إلى حدود 18 % من إجمالي الصادرات، تليها البهارات والتوابل بحصة 17 %، كما 

وصلت حصة الفواكه المصدّرة إلى 13 % وتليها األلبسة والخضار بنسبة 7 % لكل منهما.
المقترحات والحلول

وفقاً للرؤية التصديرية فإن معالجة مشكالت التصدير في شكل جذري يستلزم قيام كل الجهات 
المعنية بتبني خطة عمل واضحة على المديين القصير والطوي��ل، وذلك عبر تحديد األدوار 
المطلوبة بش��كل دقيق ال س��يما منها تعزي��ز دور وزارة الزراعة لمزيد من تحس��ين وتغيير 
نوعية اإلنتاج الزراعي بما يراعي الميزات التنافسية لالقتصاد السوري، ونوعية الزراعات 
المطلوبة في األسواق الخارجية مثل الزهور والنباتات العطرية والرمان والكرز والزراعات 
المائية والتبغ، وكذلك تعزيز دور وزارة الصناعة في تحسين جودة المنتجات ورفع تنافسيتها 
من خالل التش��دد في تطبيق مقاييس الجودة، ناهيك بتعزيز دور مصرف س��ورية المركزي 
في تأمين التسهيالت المصرفية الالزمة إلتمام دورة اإلنتاج التشغيلية عن طريق المصارف 
العاملة، مع تأمين عملية تحويل قيم الصادرات وإحداث مؤسسة ضمان وتمويل الصادرات، 
الى جانب تعزي��ز دور وزارة التج��ارة الداخلية في تخزين الفائض من إنت��اج بعض األنواع 
كالتفاح واإلجاص والحمضيات، بالتوازي مع تعزيز دور وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

في تشجيع ودعم التصدير، والترويج للصادرات السورية في الخارج.
دعم المعارض الخارجية

كما يدخل ضمن المقترحات المطروحة تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى األسواق الخارجية 
من خالل الخطط التسويقية والترويجية، مع التأكيد أن أي سوق خارجية هي سوق محتملة، 

القطاعات  تمر بها سورية من صعوبات وعقبات كثيرة على  التي  الحالية  األزمة  أفرزته  ما  اثنان على  ال يختلف 
االقتصادية. ولعل التصدير أبرز المتأثرين تبعاً لتأثر العملية االنتاجية في بنيتها ومخرجاتها، ما جعل من عملية 
النهوض بواقعها أول اهداف إعادة اإلعمار االقتصادي، لما لذلك من نتائج ايجابية على قطاع التصدير. وتأسيساً على 
ذلك، وضعت الحكومة رؤية تنطلق من ضرورة النهوض بقطاع الصادرات باعتباره أحد أهم عناصر النمو االقتصادي، 

الى جانب تحسين أداء الصادرات السورية في األسواق الخارجية وتسهيل نفاذ السلع إلى األسواق المحتملة.
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إنتاجها وإعداده للتصدير، الى جانب برنامج خف��ض تكاليف المدخالت الصناعية، واعتماد 
برامج لدعم بعض التكاليف بهدف خلق منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة قادر على المنافسة في 
األس��واق الخارجية، وبرامج دعم المنتجات الزراعية التي تتم على أس��اس عقود مسبقة مع 
مستوردين من الخارج، وأخيراً وضع خطط تتبع صادرات لبعض المنتجات الزراعية التي 

تقوم على أساس تعاقدي.
تحّول هيكل الصادرات

تصب حلول رؤية القطاع التصديري بإنجاز تحول تدريجي في هيكل الصادرات السورية، 
يُنتقل به من األنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية إلى التكنولوجيا المتوسطة وأخيراً 
إلى الصادرات عالية التكنولوجيا، وتلك هي المرحلة الثالثة ويك��ون الهدف منها بناء القدرة 
االبتكارية، وهي المرحل��ة التي يعتمد فيها اإلنت��اج والصادرات عل��ى التكنولوجيا المتقدمة 
مع تشجيع إقامة ش��ركات متخصصة بتصدير المنتجات، خاصة تلك المتخصصة بتصدير 
المنتجات الزراعية ودراسة آلية س��ير العملية التصديرية المعمول بها حالياً، وتقليص تكلفة 
العملية التصديرية كاملة، مع تطبيق المعايير الدولية واالس��تفادة من تجارب الدول األخرى 
في هذا المجال، الى جانب تعزيز مؤشرات التنافسية ذات الصلة بإنجاز المعامالت وشفافية 

اإلجراءات، وإصدار وثيقة تنظيمية لتصدير المنتجات السورية حسب المعايير الدولية.
تبسيط اإلجراءات

الحل��ول تضمنت ضرورة الب��دء بجملة م��ن اإلجراءات في إط��ار عملي��ة متكاملة لتحقيق 
النتيجة المرج��ّوة في تنش��يط الص��ادرات، وتمكينها من المنافس��ة في األس��واق الخارجية 
وإعادة االستحواذ على هذه األسواق من خالل تبس��يط اإلجراءات والتي تعتبر حجر زاوية 
فيها النافذة الواحدة )اإللكترونية( للتصدير، س��يما وأن تطبيق نظام النافذة الواحدة يعتبر قناة 
للوصول إلى توفير ع��دد من الخدمات للتجار والحكومة، مثل دفع الرس��وم والضرائب عن 
طريق االنترنت، واإلعالن عن الصادرات والواردات والبضائ��ع العابرة ناهيك عن إعداد 
التقارير المتعلقة بتأكيد صحة التراخيص، وكذلك تب��ادل البيانات والمعلومات الجمركية مع 

األنظمة األخرى الخارجية ومراقبة مسار الُشحنات وتعقّبها.
نظم إدارة الخدمات

وفي هذا الس��ياق، يمكن تبني أحد نماذج الخدمات هذه مع إمكانية التوس��ع بها تدريجياً بما 
يسمح للش��ركاء االس��تراتيجيين المعنيين باالنضمام إلى النافذة إلدارة العملية التصديرية، 
وصوالً إلى تقليص عدد الوثائق والم��دة الالزمة إلنجازها، بالتوازي مع تعزيز الش��فافية 
والضوابط اإلداري��ة وجمع وتبوي��ب البيانات والمعلوم��ات المتعلقة بالتصدير، وإفس��اح 
المج��ال لتطوي��ر نظ��م حديث��ة إلدارة الخدمات اللوجس��تية إل��ى جانب تس��هيل التواصل 
مع ش��بكات التجارة وأنظمة نقل وتبادل المعلومات مع البلدان، ال س��يما وأّن س��ورية في 
الجمارك السورية والفيدرالية الروسية.صدد التوقيع على بروتوكول تبادل المعلومات وفق نظ��ام األفضليات الموحد بين إدارتي 

السورية من خالل تبني شعار “أسواقنا المستهدفة أينما 
تصل بضائعنا”.

الخدمات وجودة المنتج
تش��مل المقترح��ات أيض��اً تعزي��ز كف��اءة الخدم��ات 
اللوجس��تية المقدم��ة للمصدري��ن بم��ا في ذل��ك وضع 
خط��ط لتفعيل خط��وط النق��ل المختلف��ة، والعمل على 
إيجاد خطوط نقل بحرية منتظمة مع الدول المستهدفة، 
وتخفي��ض الب��دالت المرفئي��ة عل��ى الس��لع المصدرة 
وكذلك إعداد خارطة س��ورية التجارية، وإعداد قاعدة 
بيانات عن مستوردي الصادرات السورية ودليل لكافة 
األسواق التصديرية المحتملة، وبناء نماذج لقياس أداء 
الشركات المصدرة وأداء التجارة الخارجية إلى جانب 
إحداث نظام للرقابة عل��ى الص��ادرات ومراقبة جودة 
الصادرات والتعاقد مع الش��ركات الدولية المتخصصة 
في هذا المج��ال وكذلك إحداث ش��ركة وطني��ة للرقابة 
عل��ى الص��ادرات، وذلك عل��ى المدى المتوس��ط، مع 
تفعي��ل دور المخاب��ر العاملة ف��ي قياس ج��ودة المنتج 
الس��وري وتش��جيعها للحصول عل��ى اعتمادي��ة منح 
ش��هادات الجودة الدولية، وكذلك وض��ع برامج تثقيفية 
للمنتجين )المصدرين( ح��ول أهمية االلت��زام بالجودة 
وتطبيق المعايير الدولية، وتحديد المواصفات القياسية 
لكافة الصادرات الس��ورية بما يتوافق مع أدلة ومعايير 

التصدير المعتمدة لدى األسواق المستهدفة.
دعم وتمويل التصدير

لعل تطوي��ر برامج دع��م التصدي��ر وتمويل��ه من أهم 
الحلول الت��ي قدمتها الرؤية التصديري��ة لتمكين المنتج 
التصديري الوطني، لجهة ض��رورة العمل على وضع 
عدد من البرامج على المدى القصير وأيضاً المتوس��ط 
والطويل والتي تس��تجيب الحتياجات المنتِج المصدّر، 
ش��رط مراعاة وضع مجموعة مختلفة من برامج الدعم 
بالشكل الذي يتناس��ب مع كل منتج مس��تهدف بالدعم، 
بحيث تكون برامج دعم تكاليف الشحن للدول المستهدفة 
وفق منهجية تأخذ طبيع��ة المنتجات والبل��دان التي يتم 
التصدير إليها، ووس��يلة الش��حن المس��تخدمة وطبيعة 
المنتج��ات المصدرة، م��ع برامج دعم تكاليف الش��حن 
ألنش��طة محددة، وقد ت��م إق��رار اآللية التنفيذي��ة لدعم 
الش��حن على هامش معرض دمش��ق الدول��ي، وكذلك 
برامج دعم لمجموع��ة من المنتج��ات التصديرية ذات 
األهمية النسبية، بهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى 
األسواق الخارجية وزيادة انتشارها، ناهيك عن برامج 
تطوير نظم التحفي��ز الضريبي للصناعات التصديرية، 
وإعط��اء مزاي��ا تفضيلي��ة للقطاع��ات المس��تهدفة في 
كل مرحل��ة من مراح��ل تنمي��ة الص��ادرات، وبرامج 
رد الرس��وم الجمركية عل��ى المواد األولية عن��د القيام 
بتصدير المنتج النهائي، ومساندة المشروعات الصغيرة 
والمتوس��طة من خالل اختيار عدد من الس��لع المتميزة 
من القطاعات ذات األولوية وتقديم دعم فني لها لتطوير 
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غير التقليدية، فيما ستحتفظ مجموعة أدنوك بحصة 60 % من هذا 
االمتياز االس��تراتيجي الذي يعد خطوة مهمة نحو إنت��اج مليار قدم 

مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030.

اتفاقيات استراتيجية
كما أبرمت “أدنوك” اتفاقية امتياز حصلت بموجبها شركة “إيني” 
اإليطالية للنف��ط والغاز عل��ى 25 % في مش��روع عم��اق للغاز 
الحامض البح��ري تضم منطقة امتياز “غش��ا” التي تش��مل حقول 
“الِحيل” و“غش��ا” و“دلما” البحرية. ووفقاً لبن��ود االتفاق، تتحمل 
“إيني” نسبة 25 % من المصاريف التطويرية للمشروع الذي تبلغ 

تكلفته مليارات عدة من الدوالرات.
وقّعت “أدن��وك” كذل��ك، مذك��رة تفاهم م��ع ش��ركة االحتياطيات 
البترولية االس��تراتيجية الهندية، لدراس��ة تخزين احتياطي من نفط 
أدنوك الخام في منش��أة جديدة تح��ت األرض في “ب��ادور” بوالية 
كارناتاكا الهندية، والتي تبل��غ طاقتها االس��تيعابية 2.5 مليون طن 
)حوالى 17 مليون برميل(. وأبرمت “أدنوك” أيضاً اتفاقية إطارية 
مع “أرامكو” السعودية، تهدف الستكشاف فرص التعاون المحتملة 

في مجال أعمال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
كم��ا وقعّت “أدن��وك” اتفاقي��ة إطارية م��ع “أوزبك نف��ت غاز”، 
التي تعد شركة مس��اهمة عامة للنفط والغاز في أوزبكستان، تقوم 
بموجبها “أدنوك” بتقديم االستشارات االستراتيجية حول عمليات 
االستكشاف والتطوير واإلنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات 
ل�“أوزبك نفت ج��از”. وقامت أيض��اً، بتوقيع اتفاقي��ة إطارية مع 
ش��ركة مبادلة لاس��تثمار “مبادلة”، تهدف إلى استكشاف فرص 
النمو المحتمل��ة من خال االس��تفادة من محفظة مبادل��ة المتنوعة 
من أصول التكري��ر والبتروكيماويات لدعم طموح��ات “أدنوك” 
المستوى العالمي.لاس��تثمار في مجاالت الغ��از والتكري��ر والبتروكيماويات على 

أبوظبي تضع استراتيجية للغاز وزيادة إنتاج النفط

قال وزير الدول��ة، الرئيس التنفي��ذي ألدنوك ومجموعة ش��ركاتها 
سلطان أحمد الجابر، إن رؤية القيادة وتوجيهاتها ودعمها هي الدافع 
الرئيس لتقدِم أدنوك نحو تحقيق نقلة نوعية، مؤكداً أن العمل مستمر 
للمحافظة على الزخم القوي الذي ش��هدته الش��ركة خال دورة عام 

2018 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول )أديبك(.

“النفط والغاز 4.0”
وأطلق الجابر خ��ال “أديبك” مفه��وم “النفط والغ��از 4.0” الذي 
يهدف إلى تعزيز تكامل قطاعي النفط والغاز مع العصر الصناعي 
الراب��ع، وقال: “يق��ف العالم اليوم عل��ى أعتاب مرحل��ة جديدة من 
التطور تحمل الكثير من الفرص لقط��اع النفط والغاز، فاالبتكارات 
الرقمية تتيح إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التقدم في ما أصبح يعرف 
بالثورة الصناعية الرابعة التي تُحِدُث تحوالً كبيراً في النمو العالمي، 
ما س��يزيد من الطلب على منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات. 
ولتمكين هذا التحول الكبير في النمو العالمي والذي نرى مؤش��راته 
في تحول كثاف��ة اس��تهاك الطاقة من الش��مال إل��ى الجنوب ومن 
الغرب إلى الشرق، من المهم تطبيق أحدث التطورات التكنولوجية 

واستخدامها”.
وأوضحت “أدنوك” خال مؤتمر ومع��رض أديبك، أن تكنولوجيا 
ال��ذكاء االصطناع��ي والبيانات الضخمة وسلس��لة الكت��ل )البلوك 
تشين( تسهم في شكل فاعل في تعزيز الكفاءة التشغيلية في الشركة، 

واالرتقاء باألداء، وزيادة الربحية والعائد االقتصادي.

موارد غير تقليدية
وش��هد أديبك توقي��ع “أدن��وك” اتفاقية امتي��از، نيابة ع��ن حكومة 
أبوظبي، مع ش��ركة “توتال” الفرنس��ية حصلت بموجبها األخيرة 
على حصة 40 % ف��ي امتياز حوض غ��از الذياب غي��ر التقليدي 
في منطقة الرويس، وذلك الستكش��اف وتقييم وتطوير موارد الغاز 

أكدت شــركة بتـرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، أنها ســتقوم 
خالل األسـابيع المقبلة، بتسريع 
العمـل لتنفيـذ اســتراتيجيتها 
المتكاملـة والشــاملـة للغـاز، 
الســعة  زيـادة  وكذلك خطـط 
اإلنتاجية مـن النفـط الخـام إلى 
4 ماليين برميل يوميـاً في نهاية 

عام 2020.



بنك الموارد هو أول بنك عربي يوقع على
”ميثاق WUAB للتنوع بين الجنسين“
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ذك��رت وكالة “رويترز”، نقالً ع��ن مصدر مطلع، أن 
قطر اتفقت على شراء أحد أشهر فنادق لندن، “غروفنر 
ه��اوس”، وأن عملي��ة االس��تحواذ عل��ى الفندق جرى 
االتف��اق عليها مع المالك الس��ابق لش��ركة “أش��كنازي 
أكويزيشن” األميركية الخاصة لالستثمارات العقارية، 

وذلك من دون الكشف عن الثمن.
وأش��ارت الوكال��ة، إلى أن إبرام ه��ذه الصفقة يأتي في 
الوقت الذي يس��اعد فيه االقتصاد المدعوم بالطاقة قطر 
على المضي قدماً في سلس��لة عمليات ش��راء العقارات 

الغربية الفاخرة.

قطر تشتري فندق “غروفنر هاوس”

ش��هدت مدينة ش��نغهاي الصينية افتت��اح أول فندق في 
العال��م فئة 5 نجوم تحت األرض، حيث جرى بناؤه في 
موق��ع كان ف��ي األصل محجراً مهج��وراً ينخفض عن 

سطح األرض بنحو 88 متراً.
وذكرت شبكة “سي جي تي إن” التلفزيونية، أن الفندق 
يتك��ون م��ن 18 طابقاً، منه��م 16 طابق��اً منخفضاً عن 
س��طح األرض، فيما ينغمر الطابقان المتبقيان العلويان 
تمام��اً داخل حوض األس��ماك الملح��ق بالفندق، والذي 
يبلغ مس��توى عمق مياهه 10 أمتار. وذكرت الشبكة أن 
الفندق  يعتبر األول من نوعه في العالم، الذي يعتمد في 

تصميمه وإنشائه على مفهوم “السماء المعكوسة”.

فندق صيني “5 نجوم” تحت األرض

“األندلس” توقف مشروع بانوراما جدة

أعلنت شركة األندلس العقارية السعودية، عدم االستمرار بمشروع بانوراما جدة مول 
الذي كان من المقرر إقامته على أرض تملك الش��ركة 25 % من إجمالي مس��احتها 
البالغة 130 ألف متر مربع والواقعة في حي الصواري بجدة ثاني أكبر مدن المملكة. 
وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية، إن قرارها جاء بعد 
إعادة دراسة جدوى تطوير المشروع، ولما تقتضيه مصلحة الشركاء في األرض وفي 
ش��ركة صروح المراكز، التي تم تأسيس��ها بين مالك األرض لغرض تملك المشروع 

المشترك الذي سيقام عليها.

مدينة معارض للسيارات ومنطقة سكنية بعدرا

وضع رئيس مجلس الوزراء السوري 
عماد خميس، حجر األساس لمشروع 
مدين��ة معارض بي��ع الس��يارات في 
منطق��ة الدوير بعدرا بمس��احة 145 
هكت��ار، كم��ا وضع  حجر األس��اس 
للمنطقة السكنية في عدرا الصناعية، 
بمس��احة 1833 هكت��ارا، تض��م 60 
ألف وحدة س��كنية، تتسع ل�300 ألف 

ش��خص، واطلع على أعمال تدوير األنقاض والفرز في مدينة حرس��تا بريف دمشق، 
وأكد على لزوم استكمال إنجاز المخطط التنظيمي في النصف األول من عام 2019.

بدوره، بين وزير اإلدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، أنه سيتم في المنطقة السكنية 
بعدرا تخصيص 65 % من المقاسم للسكن العمالي، و25 % للسكن اإلداري و10 % 
للس��كن الخاص، وتم رصد االعتمادات الالزمة للبدء بالمرحلة األولى والبنى التحتية 

للقطاع األول والتنفيذ من خالل الشركات االنشائية العامة.

تخصيص ألف مسكن “ادخار وشبابي” بالالذقية

أكدت مديرة فرع المؤسسة العامة لإلسكان في الالذقية 
حنان ديب، أن منتصف كانون األول/ديسمبر 2018 
سيشهد تخصيص المؤسسة 1082 مسكناً في مشروعي 
سكن االدخار والس��كن الشبابي بالالذقية، تتوزع بين 
499 سكن ادخار، و583 سكناً شبابياً. وأشارت ديب، 
إلى أن المؤسسة ستبدأ أيضاً بتخصيص المكتتبين لمدة 
10 س��نوات و12 سنة وفق االكتتاب الثاني خالل عام 

2020، ويتضمن عدد المساكن المكتتب عليها وفق هذه المرحلة 3000 مسكن.
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كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، جورج 
سعدة، خالل جلس��ة عمل للمحافظة، عن إعادة العمل 
على دراس��ة أعدت عام 2011 وتوقف تنفيذها بس��بب 
ظروف األزمة السورية، وهي حول قناة درء السيول 

في دمشق من أجل تنفيذ مشروع مصائد مطرية
وقال سعدة: إن قيمة المشروع 6 مليارات ليرة سورية، 

بمدة إنجاز تصل إلى عامين.

قناة لدرء السيول في دمشق

كش��ف مدير أعمال الهدم وتدوير األنقاض في الشركة 
العامة للطرق والجس��ور في س��ورية، دحام عبد هللا، 
أن حج��م األنقاض ومخلفات البناء التي خلفتها الحرب 
ضخم��ة وتحتاج لفترات زمنية طويل��ة للتعامل معها، 
وأن الج��دوى االقتصادية تكمن في اس��تخدام منتجات 

األنقاض في أعمال إنشاء الطرق. 
وق��ال عب��د هللا: إن ذلك يت��م بتصني��ف المباني وتهيئة 
منطق��ة العمل واإلجراءات المتخذة قب��ل وأثناء التنفيذ 
واحتياج��ات الس��المة العامة، ومن ثم الب��دء بمراحل 
العم��ل )الق��ص واله��دم وف��رز المواد حس��ب النوع، 
لتت��م بعدها عملي��ة الطحن وإع��ادة التدوي��ر، ومن ثم 
ف��رز المواد المطحونة(، وأن ذل��ك يتم باالطالع على 
التج��ارب العالمية في تدوير أنق��اض المباني، وكيفية 
االس��تفادة منها لصناعة المجبول اإلسفلتي والبيتوني، 

وإنشاء طبقات رصف الطرق. 

مخلفـات البناء واألنقاض
إلنشـاء الطرق السورية

8 مناطق تنظيمية في دمشق

أكد مدي��ر تنفيذ المرس��وم 66 
التنظيمي في محافظة دمش��ق 
جمال يوسف خالل جلسة عمل 
المحافظة، أن المنطقة التنظيمية 
الجدي��دة التي يت��م العمل على 
إعداد مخططاتها والتي تش��مل 
أحي��اء برزة والقاب��ون وجوبر 

سيتم تقسيمها إلى 8 مناطق، أولها القابون الصناعي، حيث سينتهي من إعداد دراستها 
بالكامل في ش��باط/فبراير 2019. وأشار يوس��ف إلى أن منح سندات األسهم للمنطقة 
التنظيمية “باسيليا سيتي” مرتبط باستكمال جرد كافة المناطق، وال يمكن تحديد موعد 
زمني لعدم بدء عمل اللجنة في منطقة القدم، إذ تشكل نحو 20 % من مساحة المنطقة 

التنظيمية.

حّل 33 جمعية سكنية سورية ودمج 10

العام��ة  كش��ف مع��اون وزي��ر األش��غال 
واإلس��كان الس��وري عبد الق��ادر فهيم، عن 
حّل 33 جمعية س��كنية في كافة المحافظات 
من��ذ بداية عام 2018 وحتى نهاية تش��رين 
األول/أكتوب��ر منه، كما ش��هدت ذات الفترة 
دمج 10 جمعيات سكنية. وقال فهيم، إن عدد 

الجمعيات التعاونية للسكن واالصطياف انخفض بمقدار 627 جمعية، لترفع عنها صفة 
االصطياف، وتغدو سكنية فقط. وأشار إلى أن عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها 
حت��ى نهاية أيار/مايو 2018، وصل إلى 2533 جمعية، منها 1345 س��كنية، 1158 
سكنية واصطيافية، 30 اصطيافية، بينما ارتفع عدد أعضاءها إلى 107.4 ألف عضو.

شركة صينية تدرس المساهمة بـ“ماروتا سيتي”

ذكرت مصادر في ش��ركة دمش��ق 
 Hubie الش��ام القابضة، أن شركة
Zhuyuo Group الصينية، تدرس 
تنفي��ذ مش��اريع كبيرة ف��ي “ماروتا 
سيتي” والمناطق التنظيمية األخرى 
باس��تخدام تقنيات بن��اء حديثة، وأن 
ذل��ك ج��اء نتيج��ة اجتم��اع وفد من 

الش��ركة الصينية مع إدارة دمش��ق الش��ام القابضة، تم خالله االط��الع على الفرص 
االستثمارية المتاحة في “ماروتا سيتي” بما في ذلك المساهمة ببناء السكن البديل.

يذك��ر أن Hubie Zhuyuo Group، واحدة من كبرى الش��ركات االس��تثمارية في 
الصي��ن، تقدر قيمة أصولها بنحو 5 مليارات ي��وان )720 مليون دوالر(، ويبلغ عدد 
موظفيها 8000 موظف، وتصنف ضمن قائمة 100 أهم شركة بناء خاصة في الصين.
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وقّ��ع رئي�س مجل�س 
إدارة ال�ش�������رك���ة 
المصري�ة الندم�ارك 
صبّ�����ور للتنمي�����ة 
العقاري���ة، أح�م����د 
صب�ور، ورئ�ي�����س 
مجل���س إدارة “ليك 
س���ايد لالستثمارات 

الس�ياحي�ة والعقاري�ة” حام�د الحضي�ري، عق�د تطوير 
األرض المملوكة ل�“ليك س��ايد” التابعة للشركة الليبية 

لالستثمارات الخارجية بالقاهرة.
وبحس��ب العقد، تق��وم “الند م��ارك” ب��دور المطور 
العقاري لمش��روع متعدد االس��تخدامات ف��ي القاهرة 
الجدي��دة، باس��تثمارات تص��ل إل��ى 10 ملي��ار جني��ه 

)557.6 مليون دوالر أميركي(.
ويضم المش��روع الجديد فنادق ووحدات سكنية فندقية 
ومس��احات تجارية تمتد على مس��احة 344000 متر 

مربع.

اإلقامة لألجانب مقابل شراء سكن في مصر شراكة مصرية ليبية
لتطوير مشروع فندقي

ق��ال نائ��ب وزي��ر اإلس��كان للمش��روعات القومي��ة 
المصري، خالد عباس، إنه تقرر منح غير المصريين 
اإلقام��ة في الب��الد مقابل تملك وحدة س��كنية في حال 
كان��ت منتهية اإلنش��اء، طبقاً للقانون رقم 230 لس��نة 
1996 الذي يمنح الحق لغير المصريين بالتملك، فيما 
يجيز قرار وزير الداخلية الترخيص لألجانب باإلقامة 
المؤقتة لغير الس��ياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، 
لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر، بمبلغ ال يقل عن 

400 ألف دوالر أميركي، ولمدة 3 سنوات، بمبلغ ال يقل عن 200 ألف دوالر. وتهدف 
مصر من هذه الخطوة إلى زيادة مواردها الدوالرية وتنشيط حركة بيع العقارات.

خالد عباس
أحمد صبور

وق�ع��ت ش����رك�ة 
“المس�تقبل للتنمية 
العمرانية” ع�ق��داً 
مع “مصر إيطاليا 
لتنمي�ة  العقارية”، 
وتطوي��ر قطع���ة 
أرض في مشروع 
“مستقبل سيتي”.

المش��روع  ويضم 
)في�الت، ت�وي����ن 

ه��اوس، تاون هاوس وش��قق س��كنية(، باإلضافة إلى 
منطقة كاملة للمباني اإلدارية والتجارية، باس��تثمارات 
مبدئية تقدر بقيمة 22 مليار جنيه )1,226 مليار دوالر 

أميركي(.
وق��ال الرئي����س التنفيذي المش���ترك لش���ركة مصر 
إيطالي��ا، محم��د هاني العس��ال، إن المش��روع الجديد 
س��يكون على مس��احة أرض تقدر ب�268 فداناً، وذلك 
بالش��راكة، لمدى 10 س��نوات، مع ش��ركة “المستقبل 

للتنمية العمرانية”.

“مصر إيطاليا” تستثمر
في “مستقبل سيتي”

محمد هاني العسال

شراكة بين “ترافكو” و“توى” إلنشاء 6 فنادق

تحدث رئيس مجموعة ترافكو للس��ياحة واالس��تثمار 
الس��ياحي، حامد الش��يتي، عن بدء الش��ركة بإنشاء 6 
فنادق جديدة )3 في مرس��ى علم، فندقان في الغردقة، 
والسادس في الساحل الشمالي( ينتهي تنفيذها في عام 
2020. وستطور المش��روعات الجديدة بالشراكة مع 
ش��ركة توى األلمانية بنس��بة 50 %. كما ت��م التعاقد 
مع ش��ركة جاز للفن��ادق إلدارة الفنادق ال�6، من دون 

االفصاح عن قيمة االستثمارات وتفاصيل تمويلها.
وقال الش��يتي، تعمل “ترافكو” عل��ى تجديد 5 فنادق 
مملوكة لها في )الغردقة، شرم الشيخ، ومرسى علم(، 

كإجراء دوري، إلى جانب االنتهاء من فندق شتايجنبرجر الشيخ زايد وافتتاحه في عام 
2019، بهدف استقطاب زوار المتحف المصري الكبير.

حامد الشيتي

“إيغل هيلز” تتوسع إلى إثيوبيا

أعلنت ش��ركة التطوي��ر العقاري 
“إيغ��ل هيلز” ومقره��ا أبوظبي، 
دخوله��ا الس��وق اإلثيوب��ي م��ع 
إطالق مش��روع “الغ��ار” أكبر 
المش��اريع متعددة االس��تخدامات 
في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا 
بأكثر من 4 آالف وحدة س��كنية. 
ويجس��د المش��روع مجمعاً سكنياً 

متكامالً يضم مرافق سكنية وتجارية وترفيهية ومتاجر تجزئة ومرافق ضيافة.
وتهدف الحكومة اإلثيوبية، بالشراكة مع “إيغل هيلز”، إلى تطوير جزء خاص للسكن 
االجتماعي ضمن المخطط الرئيسي للمشروع، حيث سيتم بناء وحدات تستوعب بشكل 

دائم المقيمين المتواجدين حالياً في موقع المشروع.
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أطلق��ت ش��ركة س��يفن تاي��دز، المتخصص��ة بتطوير 
المش��اريع العقارية والفندقية الفاخرة، عرض حصري 
بقيم��ة 20 أل��ف درهم )5,4 أل��ف دوالر أميركي( فقط 
لحجز إحدى الشقق الفاخرة في مشاريع “سيفن سيتي” 
أبراج بحيرات الجميرا و“س��يفن ريزيدنسيز النخلة”، 
وذلك خالل معرض س��وق العق��ارات “ريميكس” في 

مدينة العين.
ومن المتوقع أن تبلغ نس��بة عائدات االستثمار ل�“سيفن 
سيتي” أبراج بحيرات الجميرا 12 % سنوياً، بينما تبلغ 

ل�“سيفن ريزيدنسيز النخلة” 10 %.

عروض للمستثمرين
من “سيفن تايدز”

إلغاء المعامالت النقدية العقارية في السودان

ألزم��ت غرفة المكات��ب العقارية 
والش��قق المفروش��ة في السودان 
المنتس��بين له��ا بإكم��ال عمليات 
بيع وش��راء العق��ارات من خالل 
الشيكات المصرفية، تنفيذاً لقرار 
الس��لطة القضائية الخاص بإلغاء 
جميع المعامالت المالية العقارية 
نقديا. وقال رئيس الغرفة خالد يس 

شرف الدين، إنه سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات لتطبيق قواعد التوثيق الجديدة ومراقبتها 
باعتبارها أمراً قضائياً واجب النفاذ.

وأكدت الغرفة على ضرورة التأكد من اس��تيفاء الش��يك المصرفي وانتقال المقابل من 
بنك المش��تري إلى بنك البائع، كما نوهت بمحاس��بة كل مكتب عق��اري ال يلتزم بهذه 

الضوابط عند مباشرته التوسط سواء من جانب البائع أو المشتري.

أعلنت مجموعة “ترانسغارد” لتوفير خدمات األعمال 
في اإلمارات، عن مشروعها السكني الجديد المخصص 
ل���2708 موظف في منطقة دبي الجن��وب بالقرب من 
مين��اء جب��ل علي. وم��ن المق��رر أن يت��م االنتهاء من 

المشروع في الربع األخير من عام 2019.
وفي هذا الس��ياق، قال المدير التنفيذي ل�“ترانس��غارد” 
جريج وارد: تول��ي المجموعة أهمية كبيرة للموظفين، 
ويؤكد هذا المش��روع التزامن��ا بتوفير أفضل الظروف 
المعيش��ية من خالل االس��تثمار في المرافق الترفيهية، 
وه��ذا ما يوفر لموظفينا بيئة مناس��بة، حيث يمكنهم من 

الحصول على الراحة واالسترخاء.

مشروع مجمع سكني للموظفين
من “ترانسغارد”

العقارات القريبة من مترو دبي ترتفع 51 %

حققت العقارات السكنية القريبة 
من مس��ارات المت��رو في دبي، 
أداًء تفضيلياً مقارنة بمعدل أداء 
الس��وق العق��اري بش��كل عام، 
حيث زاد متوسط سعر العقارات 
التي تبعد 5 دقائق عن محطات 
الركوب سيراً على األقدام بنحو 
51 % خالل 8 سنوات، بحسب 

تقرير لش��ركة “ناي��ت فرانك” البريطانية لالستش��ارات والدراس��ات العقارية. وأفاد 
التقرير بأن العقارات الس��كنية التي تبعد عن محطات مترو دبي نحو 10 دقائق س��يراً 
عل��ى األق��دام، زادت 58 % خالل الربع األول من ع��ام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها 

من 2010، فيما زادت أسعار العقارات السكنية التي تبعد أكثر من 15 دقيقة 33 %.

“إنفستكورب” يستحوذ على مجمعات سكنية

أعل��ن بن��ك إنفس��تكورب البحرين، 
التابع لحكومة أبوظبي، عن استحواذ 
ذراع��ه لالس��تثمار العق��اري ف��ي 
الوالي��ات المتحدة األميركية على 6 
عقارات س��كنية جديدة تضم 2876 
وحدة سكنية بسعر شراء إجمالي بلغ 
311 مليون دوالر أميركي. وبحسب 

بي��ان للبنك، تتواج��د جميع هذه العقارات ضمن أس��واق فرعية كب��رى في 3 مناطق 
متسارعة النمو هي: تامبا، فلوريدا، وهيوستن، تكساس، وسولت ليك سيتي، يوتاه.
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ما يعطي مؤش��ر قوي على أن أعداد المس��افرين 
الهنود إلى الخارج سيس��تمر في االرتفاع بش��كٍل 

ملحوظ على مدى السنوات القادمة”.

ماليين السياح الهنود يتدفقون إلى دول الخليج

توقعت بيانات صادرة عن معرض سوق السفر العربي ATM 2019، أن يؤدي ارتفاع عدد السياح الهنود القادمين 
إلى دول مجلس التعاون الخليجي خالل السنوات الخمس المقبلة إلى زيادة 10.8 ماليين ليلة فندقية إضافية.

ولفتت البيانات، استناداً إلى توقعات مؤسسة كولييرز إنترناشونال، إلى أن حوالى 9 ماليين هندي سيسافرون 
إلى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022، وهو ما يشكل 37 % من إجمالي عدد الهنود المسافرين 

إلى الخارج.

إن سوق

السياحة الهندية

استمر بالنمو

إلى الخارج

بمعدل

 12 % سنويًا

نشاط الفت للسياح الهنود
أش��ارت منظمة الس��ياحة العالمية إلى أن 
ع��دد الس��ياح الهنود المس��افرين إلى كل 
أنح��اء العال��م س��يبلغ 22.5 ملي��ون عام 
2018، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد 
بنس��بة 122 % ليص��ل إلى أكثر من 50 

مليون سائح بحلول عام 2022.
إضاف��ة إلى ذلك، يصنف الس��ياح الهنود 
من بين أكثر الس��ياح ح��ول العالم إنفاقاً، 
مع توقع��ات بزيادة اإلنفاق من 23 مليار 
دوالر أميركي ف��ي عام 2018، إلى 45 

مليار دوالر بحلول عام 2022.
وفي هذا الس��ياق، ت��رى مديرة معرض 
س��وق الس��فر العربي في منطقة الشرق 
األوس��ط، دانيي��ل كورتي��س، أن��ه رغم 
ضع��ف س��عر ص��رف الروبي��ة الهندية 
والت��ي خس��رت نحو 14 % م��ن قيمتها 
مقاب��ل الدوالر األميركي خالل األش��هر 
ال�12 المنصرمة، إال أن س��وق الس��ياحة 
الهندي��ة إلى الخ��ارج اس��تمر بالنمو مع 
تس��جيله معدل نمو سنوي متوسط تراوح 
م��ا بي��ن 10 إلى 12 % خالل الس��نوات 

السبع الماضية.
وتش��ير أبحاث “كولييرز إنترناشونال”، 
إلى أن الهند س��تصنف عل��ى أنها أصغر 
بل��د في العالم من الناحي��ة الديموغرافية، 
وس��ينتمي 65 % م��ن مجموع الس��كان 
إلى فئة األعمار المتوسطة والشباب عام 

.2025
وفي ه��ذا اإلطار، تق��ول كورتيس: “إن 
الس��كان األصغ��ر س��ناً الذي��ن يتزايدون 
بش��كل متس��ارع والذين يش��كلون طبقة 
متوس��طة مزده��رة يمثلون حالي��اً 350 
مليوناً من إجمالي عدد سكان الهند، وهو 

استفادة دول الخليج
مجل��س  دول  أن  كورتي��س،  وأك��دت 
التع��اون الخليجي اس��تفادت من نمو عدد 
المسافرين الهنود القادمين إليها وقدرتهم 
عل��ى اإلنفاق مدعوماً بنمو الناتج المحلي 
اإلجمال��ي للهند بنحو 7 %، والمش��اريع 
الترفيهي��ة الجدي��دة الت��ي تش��هدها دول 
مجل��س التعاون، إضافة إلى زيادة فرص 
األعمال وسهولة الحصول على التأشيرة 
للمواطني��ن الهنود. مضيف��ةً أن هذا النمو 
يأت��ي بالتزامن م��ع ارتفاع ع��دد الزوار 
الهنود إلى معرض س��وق السفر العربي 
بنس��بة 27 % عل��ى أس��اس س��نوي بين 

عامي 2017 و2018.
وفي عام 2017، استقبلت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 2.3 مليون سائح هندي، 
وه��و ما يمث��ل 13 % م��ن إجمالي عدد 
الزوار الس��نوي، ومن المتوقع أن يرتفع 
هذا العدد بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 

7 % عام 2022.
كما ظلت الهند أكبر سوق يفد منه السياح 
إلى دبي مع وصول أكثر من مليون سائح 
هن��دي إلى اإلمارة خ��الل النصف األول 
م��ن عام 2018، وه��و أعلى بنحو 3 % 

مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2017.
ومن أبرز العوامل التي س��اهمت في هذا 
النمو، منح المزيد من التسهيالت إلصدار 
التأشيرات بما في ذلك اإلعفاء من تأشيرة 

العبور “الترانزيت” لمدة يومين.
م��ن جه��ة أخ��رى، تتوق��ع “كوليي��رز 
إنترناش��ونال”، أن تشهد المملكة العربية 
الس��عودية نمواً بنسبة 7 %، بينما ستشهد 
بنسبة 6 ٪ بين عامي 2018 و2022.كل من عمان والكوي��ت والبحرين زيادةً 

دانييل كورتيس
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إلى أن دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة، هي البلد ال��ذي يفضل غالبية الش��باب العربي العيش 
فيه ويرغبون م��ن بلدانهم االقتداء ب��ه، وحلّت ألمانيا في المرتبة الخامس��ة ف��ي اإلجابات على 

السؤالين.
وتتضمن البلدان الثالثة، التي س��جلت فيها ألمانيا، أعلى النقاط كدولة منش��ودة للعيش: المغرب 

)23%(، األردن )22%(، البحرين )%21(.
وعلى صعيد الش��باب العرب، الذين يرغبون م��ن بلدانهم االقت��داء بألمانيا، ج��اءت اإلجابات 

بالنسب التالية: األراضي الفلسطينية )35%(، األردن )19%(، البحرين )%18(.

المواقف المتبدلة
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لش��ركة “أصداء بي سي دبليو” سونيل جون: “أظهرت نتائج 
اس��تطالع رأي الش��باب العربي تقديراً واضحاً أللمانيا بين صفوف الش��باب العربي، إذ كانت 
الدولة األوروبية الوحيدة ضمن قائمة البلدان الخمس��ة التي يفضل��ون العيش فيها ويرغبون من 

بلدانهم السير على خطاها”.
تجدر اإلش����ارة، إلى أن “اس����تطالع ش��ركة أصداء بي س��ي دبليو لرأي الش��باب العربي”، 
يهدف إلى اس�تكش��اف مواقف وانطباعات الش��باب العرب، ليوفر بذلك صورة واقعية س��نوية 
لمخاوف وآمال وطموحات جيل الشباب، الشريحة السكانية األكبر واألكثر أهمية في المنطقة، 
بما في ذل��ك نظرتهم للمس��تقبل والث��ورة الرقمي��ة والمواقف المتبدل��ة حيال أصدق��اء المنطقة 

وأعدائها.
ويغطي االستطالع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وشمال أفريقيا )الجزائر، مصر، ليبيا، 
س�ورية في االستطالع بس�بب االزمة التي تعاني منها.المغرب، وتونس( وشرق المتوسط )العراق، األردن، لبنان، وفلسطين( واليمن. ولم يتم إدراج 

اإلمارات وألمانيا بلدان نموذجيان للشباب العرب

حضر الفعالي��ة التي أقيمت تحت ش��عار 
“االستثمار في الش��باب العربي - تعزيز 
القيادة المسؤولة”، س��فير دولة اإلمارات 
في ألماني��ا علي عبد هللا األحم��د، إضافةً 
إلى أكث��ر م��ن 80 ضيفاً، منه��م أعضاء 
في البرلم��ان ودبلوماس��يون وأكاديميون 

ورواد أعمال.
وف��ي كلمت��ه االفتتاحي��ة، خاط��ب علي 
عبدهللا األحمد ضيوف��ه قائالً: “يمثل جيل 
الش��باب الثروة الوطنية األبرز بالنس��بة 
إل��ى دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
وقيادتها الرشيدة التي حرصت باستمرار 
عل��ى توفي��ر أعل��ى مس��تويات التعلي��م 
وفرص العمل المتميزة إلعداد جيل قادر 
على مواجهة تحديات المس��تقبل واغتنام 

فرصه الواعدة”.

الدين
أظهر االس��تطالع أن الش��باب في بلدان 
الخليج العربي يميلون إل��ى اعتبار الدين 
ركناً أس��اس���ياً من هويته��م، حيث اتفق 
89 % مع مقولة “ديني ركن أساسي من 
هويتي” مقارنةً م��ع 74 % من نظرائهم 
في بل��دان ش��رق المتوس��ط الت��ي تضم 

األردن ولبنان والعراق وفلسطين.
من جهة أخرى، وفي ضوء األهمية التي 
يحظى بها الدين في نظرهم، قد يكون من 
المفاجئ أن ثلث��ي الش��باب )68 %( في 
دول مجلس التع��اون الخليجي يتفقون مع 
مقولة “يؤدي الدين دوراً أكبر مما ينبغي 
في منطقة الشرق األوس��ط”، مقارنة مع 

56 % فقط في بلدان شرق المتوسط. 

الدول المفضلة
للسنة الس��ابعة توالياً، أش��ار االستطالع 

كشفت شركة “أصداء بي سي دبليو” النقاب عن استطالعها السنوي لرأي الشباب العربي خالل فعالية خاصة 
لجمعية الصداقة العربية األلمانية استضافتها سفارة اإلمارات العربية المتحدة في العاصمة األلمانية برلين. 
وحملت النتائج نقطتين جوهريتين، أولهما، أن الدين يمثل مكانة كبيرة في رأي الشباب، أما الثانية، فكانت 

اإلعجاب الذي يكنه الشباب لإلمارات وألمانيا.
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المنتظر أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5 % في عام 2018، وتشير توقعات عام 2019 
إلى أن البالد س��تحقق نمواً قوياً تبلغ نس��بته 8.5 %. ومع تدني تكالي��ف العمالة في 
إثيوبيا بالمقارنة مع نظرائها من ال��دول اإلفريقية، من المتوقع أن تس��تمر البالد في 
اجتذاب االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات الرئيسية المولدة لفرص العمل.

غانا
ووفق التحليل، تمكنت غانا بفضل االس��تقرار السياس��ي وقاعدة الم��وارد المتنوعة 
والغنية التي تشمل النفط الخام والذهب، من تحقيق معدالت نمو طويل األجل تتجاوز 
بكثير متوس��ط معدالت النمو لدول إفريقيا جنوب الصحراء. ومن المتوقع أن يتباطأ 
النمو قليالً في 2018 إلى 6.35 % من نموه الس��ريع الذي بل��غ 8.4 % في 2017. 
وتشمل محركات النمو الرئيسية إنتاج الهيدروكربون والدعم من ارتفاع أسعار السلع 
االساس��ية، وخاصةً النفط الخام والكاكاو. ويتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 7.6 % 
في 2019، لكن آفاق النمو تميل إلى الجانب الس��لبي حيث من المفترض أن تتراجع 

أسعار السلع قليالً في العام ذاته.

المخاطر األساسية
ويبيّن التحليل أن أحد أهم المخاوف المشتركة لمعظم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 
هو زيادة المديونية بالعم��الت األجنبية المدفوعة برغبة المس��تثمرين في الحصول 
على عوائد أعلى واالحتياجات االستثمارية الهائلة للبنية التحتية والتنمية االجتماعية. 
كما س��يزيد تش��ديد السياس��ة النقدية في الواليات المتحدة من مخاطر إعادة التمويل 
وتمديد آجال السداد في األسواق الحدودية في إفريقيا جنوب الصحراء. وعلى المدى 
المتوسط والبعيد، سوف تحتاج دول المنطقة إلى االعتماد بشكل أكبر على اإليرادات 
المستويات المعدلة بالمخاطر.المحلية والضريبية لمعالجة القضاي��ا المرتبطة بالتنمية االقتصادية المس��تدامة عند 

اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء تتفاوت في النمو

نيجيريا وجنوب إفريقيا
يق��ول تحلي��ل ص��ادر ع��ن بن��ك قط��ر الوطني 
QNB، إن نيجيري���ا وجن��وب إفريقي���ا تمث��الن 
معاً حوالى 50 % م��ن الناتج المحل��ي االجمالي 
للقارة اإلفريقي��ة، وكال البلدين م��ن االقتصادات 
كثيف��ة االس��تخدام للم��وارد، وتكافح��ان من أجل 
تحقي��ق نم���و أقوى من��ذ صدمة أس���عار الس���لع 
في أواخ��ر ع��ام 2014. فف��ي نيجيريا، ستش��هد 
الب��الد توس��عاً اقتصادي��اً بنس��بة 1.9 % في عام 
2018، مدفوعةً بارتفاع أس��عار النفط، واستقرار 
إنتاج الم��واد النفطية، والقطاع الزراعي. وتش��ير 
التوقع��ات إل��ى تحس��ن األداء ف��ي ع��ام 2019، 
وأن يظ��ل النمو منخفض��اً عن��د 2.3 %. وتتزايد 
المخاطر مع توقع��ات بتراجع أس��عار النفط، كما 
تش��كل اضطرابات إنتاجه تهديداً محتمالً للنش��اط 

االقتصادي.
وفي جنوب إفريقيا، فإنه رغم ارتفاع أسعار السلع 
ومجيء قيادة سياس��ية جديدة تعزز التفاؤل بش��أن 
اإلصالح وتتبن��ى برنامجاً اقتصادي��اً مالئماً أكثر 
لألعمال، إال أن التوقعات تش��ير إل��ى  تباطؤ نمو 
النات��ج المحلي االجمال��ي إل��ى 0.8 % خالل عام 

2018 من 1.3 % في 2017.
على النقي��ض، س��يكون الوضع أكث��ر إيجابيةً في 
2019، فمن شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف 
السياس��ة المالية أن يرفعا النمو إل��ى 1.4 %. لكن 
المخاطر ال تزال مرتفعة، حيث تتأثر أسعار السلع 
بش��كل كبير بتراجع النمو العالمي، كما أن تطبيع 
السياسات النقدية في االقتصادات المتقدمة قد يولد 
ضغوطاً إضافية على عمالت األس��واق الناش��ئة، 
مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة 

النقدية.

الصين اإلفريقية
أس��رع  أدائه��ا ضم��ن  عل��ى  إثيوبي��ا  حافظ��ت 
االقتصادات نمواً في العالم منذ مطلع األلفية الثانية، 
ولطالما ُوصف��ت بأنها “الصي��ن اإلفريقية”، ومن 

قد يحمل عام 2019 أخباراً إيجابية لعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحديث هنا عن أكبر االقتصادات 
(نيجيريا وجنوب إفريقيا)، وعن أكثرها تفوقًا (إثيوبيا، وغانا)، لكن ذلك ال ينفي أو ال يبعد عدداً من المخاطر 

التي قد تؤثر على هذه الدول وتميل بها نحو الجانب السلبي.
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مجسم روح السعادة بين رولس - رويس وفابرجيه

حرفيون فنانون
7 حرفيين من فابرجيه أخذوا ذلك التحدي على عاتقهم من أجل تنفيذ التصميم باستخدام 
أرق��ى الم��واد وبحرفية مطلق��ة بصفته��م فنانين بارعي��ن ومتخصصين ف��ي صناعة 
المجوهرات. وم��ن النظرة األول��ى، كان ف��ي اإلمكان التع��ّرف إلى البيض��ة والتأّكد 
من أنّها فابرجي��ه بامتياز. وقد تّمت حياكة لمس��ات تصميمية آس��رة مأخوذة من تراث 
فابرجيه ببراعة تام��ة في التصميم المعقد ال��ذي يبلغ طوله 160 مليمت��راً ويزن 400 
غرام، إذ تتميّز البيض��ة بخاّصتي “المفاجأة والس��رور” اللتين يش��تهر بهما “البيض 

اإلمبراطوري”.
ُوضعت البيضة على قاعدة يديرها محّرك، محف��ورة باليد ذات مينا أرجواني مصقول 

من الذهب األبيض عيار 18 قيراطاً. وتحدّد أذرعٌ من الذهب 
ال��وردي ش��كل البيضة، حي��ث تعم��ل كحجرة واقي��ة لروح 
السعادة. وعند تش��غيل الحركة بواسطة رافعٍ مخفي موضوع 
عند قاعدة المنصة، يسود شعوٌر مس��رحٌي مع انفتاح األذرع 
ليطّل تمثال روح الس��عادة الراقي المنح��وت يدوياً من بلورة 
صخرية متجمدة يقف بنب��ل في محيطه الفخ��م. وعندما تفتح 
المراوح المزيّن��ة بما يناهز 10 قيراط م��ن األلماس األبيض 
الدائري، تتجلّى مس��احات من الجمش��ت الطبيعي الذي يزن 
أكثر م��ن 390 قيراط��اً، والذي ت��ّم اختياره خصيص��اً للونه 

المشبع وجودته العالية.
الجودة والتصميم

وتعليق��اً على هذا التع��اون، ق��ال الرئيس التنفي��ذي لرولز-
رويس موتور كارز، تورستن مولر-أوتفوس: “ُولدت روح 
الس��عادة بنس��خة بيضة فابرجيه من رغبة حقيقية في توسيع 
مجاالت التخصي��ص ضمن برنامج بيس��بوك للتصميم وفق 
الطلب. واس��تجابة لطلب عمالئنا المس��تمّر بحث��اً عن قطع 

فريدة جديرة باالقتناء”.
م��ن جهت��ه، تح��دث الرئي��س التنفي��ذي لفابرجي��ه، ش��ون 
جيلبيرتس��ون، فقال: “إنّها لحظة هاّمة جداً ومميّزة بالنس��بة 
إلى تاريخ الشركتين. فإبداع تمثال روح السعادة بنسخة بيضة 
معروفين عالمياً هما بيضة فابرجيه ومجسم روح السعادة”.فابرجيه يش��ّكل لقاء أس��ياد الجودة والتصميم لعرض رمزين 

للمّرة األولى في التاريخ، تّمت إعادة تشكيل روح السعادة، ذلك المجسم الغامض الذي لطالما زّين سيارات رولز - 
رويس منذ عام 1911، حيث ُوضع هذه المرة في قلب بيضة فابرجيه، بأسلوب عصري وفاخر.

في  الرفاهية شهرة  دور  أكثر  اثنين من  لتعاون  نتيجة  ذلك،  وجاء 
السعادة  روح  مجسم  وفابرجيه  رويس   - رولز  فأنتجت  العالم، 
بنسخة بيضة فابرجيه للعمالء المميزين، من تصميم مصممي رولز - 
رويس، ستيفان مونرو وأليكس إينيس، حيث رفعا العمل للمصّممة 
الرئيسية لدى فابرجيه، لييزا تالغرين، قبل أن يعمل على تنفيذه سيد 
تحقيق  في  أبدع  الذي  جونز،  بول  فابرجيه،  لدى  الحرفية  األشغال 

ترجمة عصرية لواحدة من أكثر الممتلكات قيمة في العالم.
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جائزة لـ“سانت ريجيس” المالديف
نــــال مـنـتـجـــع 
“سـانت ريجيـس 
يـــــــف  لــد لـمـا ا
فومولي”، جائزة 
أفخم ســــبا على 
مســتـوى العالـم، 
وذلـك نـتـيـجــــة 
اإلقبــال الكبيــــر 

الذي يشــهده المنتجع من زوار منطقة الشرق األوسط والتقييمات 
التــي يقدمونها عن التجارب والخدمــات. وحصد المنتجع الجائزة 

ضمن حفل توزيع جوائز المنتجعات الصحية العالمية.

“تو إكس إل” لعشاق الديكورات
أطلقــت “تو إكس 
لألثـــــــــاث  إل” 
والديكور المنزلي، 
مميزة  مجموعــة 
مــن أطقــم الكنب 
الفاخـــرة، الـتـــي 
تتميــز بعنصـري 

األناقة والعملية، باإلضافة إلى أنها تجمع بين الراحة والمتانة. ويمكن 
لعشــاق التصاميــم والديكورات العصرية اســتخدام أقمشــة غنية 
باأللوان وإكسســوارات مختــارة بعناية من أجــل الحصول على 

إطاللة نهائية تتوازن فيها كافة العناصر بشكل جميل ومثالي.

غداء عمل في مطعم ال كروز
يمكنكـــم اآلن 
إثـارة إعجـاب 
زمــالء العمل 
وعـمـالئكــــم 
بمأدبــة غــداء 
شــهية  عمــل 
فــي مطعم ال 

كروز، في فندق كانال ســنترال الخليج التجاري ذو الخمس نجوم. 
وبفضــل موقعه الرائع المطل على قناة دبي المائية وخدمته الفريدة 
ومطبخــه الذي يشــتهر بتقديم أطعمة ومأكــوالت ألصحاب الذوق 

الرفيع، فضالً عن توفيره لجلسات وأجواء مريحة.

مسبح جديد في مدرسة فومارك
بحضـور نـدى 
الـبــــدواوي، 
ســــبّاحـة  أول 
إماراتيـــة فــي 
تاريخ األلعـاب 
األولمبـيـــــة، 
افتتحت مدرسة 
فـومــــــارك، 

التــي تقع في مجمــع العلوم - دبي، مســبحاً جديــداً، بهدف تعزيز 
رياضة الســباحة في أوساط الطلبة والمجتمع المحيط، حيث يتكون 

المسبح من 6 مسارات، بطول 25 متراً.

جوني ديب يتألق بساعة كوروم ببل47
يشـــتـهـر النجـم 
ألميركـــــي،  ا
جونـــي ديــب، 
بأســلوبه األنيق 
الخـاص. وقــــد 
شــوهد مؤخـراً 
وهـــو يرتـــدي 
كوروم  ســـاعة 

 Richard Says ببــل 47 ســكال”، في العــرض األول لفيلمــه“
Goodbye، فــي مهرجان زيورخ الســينمائي، فقــد أذهل العقول 

قطعاً، وكان مثار حديث وتخمين عشاق الساعات.

حفالت “شيراتون غراند”
فنــدق  يطلـــق 
تــون  شــــيـرا
غرانـــد لنــدن 
بـــارك ليـــــن 
لهـذا الشـــتاء، 
تجربة غامرة، 
احتفــاالً بإرثـه 
الذي  العريـق، 

يعود إلى فترة العشرينيات، حيث يتحول فيها الونج “بالم كورت” 
في بهو الفندق، وفي تمام الساعة 7:20 من مساء كل يوم أربعاء، 

إلى قاعة تعج باالحتفاالت الصاخبة.
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أكبر حبة من فطر الكمأة في االمارات
أعلن مطعم “روبيرتوز 
دبــي” الفاخـــر، عـــن 
تقديــم أكبــر حبــة مـن 
فطر الكمأة األبيض، أو 
مـا يســـــمـى “الفقــع” 
التــي تصل إلــى دولة 

اإلمارات.
وتعتبــر هــذه القطعـة، 
البالغ وزنهــا ما يعادل 
1 كلــغ، إنجازاً قياســياً 

يسـّطر للمطعم اإليطالي ودولـة اإلمـارات على حد ســواء.

مبادرة “أيام التبني” من “كيتي سنيب”
إذا كنت تبحث عن قط جديد ليصبح 
صديقاً لك في منزلك، يمكنك الذهاب 
لمشــاهدة ومعاينة مجموعة متنوعة 
من القطط النظيفة والمعقمة والملقحة 
من األمــراض، وذلك خالل مبادرة 
“أيــام التبني” التــي أطلقتها جمعية 
كيتــي ســنيب لرعايــة الحيوانــات 
فــي عدد من األماكن فــي دبي. وقد 

استضافت هذه الجمعية التي تُعنى برعاية الحيوانات األليفة، والتي 
تتخذ من دبي مقراً لها “أيام التبني”، لتوفير العناية والرعاية للقطط 

التي هي في أمس الحاجة إلى عائلة جديدة.

Tissot Lady Heart ألوان قوس قزح في
 Tissot Lady تعمل ســاعة
Heart الرائعــة والعصريــة 
علــى تغييــر طرازهــا يومياً 
لتعكــس النزعــة األنيقة لدى 

من يرتديها.
وستعشق السيدات ألوان قوس 
القزح الفاتنــة الموجودة على 
تتمها  الســاعة، والتي  قرص 
أسطوانة في الداخل، تستغرق 
7 أيام لتســتدير لتظهــر لوناً 

مختلفاً كل يوم.

“ماريا تاش” في دبي مول
افتتحــــت دائــــرة التنميـــــة 
االقتصاديــة في دبــي، متجر 
“ماريــا تــاش دبــي”، وهــو 
أول متجـــر دائـــم لتصميـــم 
المجوهرات الراقية في منطقة 

األزياء بدبي مول.
يحتل المتجـــر الجديد موقعـاً 
تفــوق مســــاحته 2100 قدم 
مربـــع، ويضـــم 4 قاعـــات 
مخصصــة لخدمـــة الـــزوار 

وردهة مخصصة للمشاهير.

عالمة تجارية خاصة بشرطة لندن
استعانت شرطة العاصمة 
بشركة  لندن،  البريطانية 
متخصصــة فــي مجــال 
العالمــات التجارية، في 
خطوة تهدف إلى تحسين 
فــي  الشــرطة  صــورة 

العاصمة وجلب أموال.
وتقول بلدية لندن، إن جهاز الشرطة بحاجة إلى توفير 325 مليون 
جنيه إســترليني ) 426 مليــون دوالر( قبل أبريل/نيســان 2021. 
وتبحث شــرطة لندن بيع مالبــس ولعــب وأدوات مكتبية وأدوات 

منزلية وهدايا تذكارية، تحمل جميعها عالمتها التجارية الخاصة.

معرض شنغهاي الـ16 للسفر العالمي
معرض الســفر العالمي شنغهاي، الذي 
تنظمه شركة رابطة أوروبا آسيا العالمية 
للمعــارض وشــركة شــنغهاي الدولية 
للمؤتمـــرات والمعـــارض المحــدودة 
وتدعمه شركة في أن يو للمعارض آسيا، 
هو واحد من المعارض السنوية األكثر 
شــهرة وتأثيــراً في الصين الــذي يوفر 
منصة للمشغلين المهنيين والمستهلكين 

النهائيين. وسيستضيف المعرض قاعة مخصصة لألعمال، حيث يتم 
عرض منتجات ســياحية متنوعة من وجهات وأماكن جذب سياحية 

وشركات طيران ورحالت بحرية وأماكن إقامة.
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سفراء “برميجياني فلورييه” الجدد
أعـلـنــــت دار 
ت  عـا لســــــا ا
الســويســـرية  
“برميجيانـــي 
فلورييه”، عن 
انضمام سفراء 
جــدد لقائمــــة 
الدار،  ســفراء 

حيــث انضم نجم دوري الهوكــي الوطني NHL، الفائز 3 مرات 
بكأس ســتانلي، وبطــل العالم مرتيــن إيفجيني مالكيــن، وزوجته 

مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة آنا كاستروفا.

إصدار “الب” األنيق من “كوروم”

أبدعت دار الساعات العريقة “كوروم”، بمجموعة “الب”، لتكون 
لها األســبقية فيها للميكانيك، في نهــج معاصر ومحيّر. وتم إطالق 
أول ســاعتين مؤخراً في بكين على شكل برميلين. وهي مصنوعة 
بالكامل من مادة DLC السوداء. ويقتصر كل منها على 99 قطعة.

طراز رجالي أنيق “روجيه دوبوي”
قامت دار الســاعات 
 ، يـة يســــر لســـو ا
دوبوي”،  “روجيــه 
بالتألـــق مــن خالل 
إصدار أكســـكاليبور 
ســـــبايدر ألتيميـــت 
كربــــون، الرجالــي 
األنيــق، الذي يجمـع 
بيــن أناقــة التصميم 

والكفــاءة العالية. ويأتي هذا الطراز من كربون متعدّد الطبقات، مع 
علبة وسوار من الكربون أيضاً، مترصع بـ166 ماسة.

هدية للرجل األنيق من “كرونوسويس”
الســــــاعـات  دار  قـامــــت 
السويسرية “كرونوسويس”، 
بإطــالق نســـــخـة “فالينغ 
رغيوليتـــر أوبــن غـيــــر” 
العلـبــــة  ذات  الخـاصــــة، 
الذهــــب  مــن  المصنوعــة 
األحمر، أو الفــوالذ المقاوم 
للصدأ، بتشــطيب ســاتاني، 
قطرهــــا 41 ملـــم، وهـــي 
مقاومة لتســرب المياه حتى 

عمق 10 بار. وتأتي الساعة بإصدار محدود من 35 قطعة.

إصدار Kalparisma النسائية المتطورة
الســاعات  دار  قامــت 
السويسرية “برميجياني 
فلورييه” مؤخراً، وفي 
إطــار االحتفال بمرور 
بإهــداء  ســنوات،   10
المرأة األنيقة إصدارات 
 K a l p a r i s m a
النسائية الُمطورة، التي 
تتناســب مع شــخصية 

المرأة العصرية والمحبة للســاعات الفاخرة. وتعد إصدارات الدار 
النسائية الجديدة، هدية مثالية للمرأة في موسم االحتفاالت.

130 عامًا من التألق
التنفيذي لـ“كارل  قدّم الرئيس 
أف بوشــرر”، ساشا موري، 
توربيــون  هيريتــاج  ســاعة 
مزدوجة الحــواف بإصدارها 
المحدود، وذلك احتفاالً بذكرى 
العالمــة. وأصدرت الشــركة 
88 ساعة ضمن هذه التشكيلة 
الخاصــة، التــي تعلــن عــن 
مجموعة جديدة من المنتجات، 
تهدف إلــى اســتكمال التألق، 

ُسميت تشكيلة هيريتاج.
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إصدار “إبرهارد آند كو” الجديد
تألقت دار الســاعات السويســرية 
“إبرهــارد آنــد كــو”، وذلــك من 
 Jours 8 خــالل إضافــة إصــدار
Grande Taille الجديــد، الــذي 
يمكنه االحتفــاظ باحتياطي الطاقة 

لمدة 8 أيام.
يذكــر أن اإلصدار األنيــق، يجمع 
والمعاصــرة  الكالســــيكية  بيـــن 
لمحبي الســــاعات الثمينة. وتعــد 
اإلصدارات الجديدة هدايا مناســبة 

في االحتفاالت بالكريسماس.

عرض “بوفيه” االحتفالي للنساء
بـوفـيــه، ســـــــاعـة  قـدمـــت دار 
 ،Amadeo Fleurier 39 Fan
مــع حــــزام مصنـــوع مــن جلـــد 
التمســــاح، بالـلـــــون األحـمـــــر 
للســــيدات اللواتــي لديهــن تقديــر 
للساعات الراقية، والحرف اليدوية 

والفنون الزخرفية.
يشــار إلى أن هذه الســاعة النسائية 
المثالية التــي أُطلقت حديثاً، الخالدة 
والســاحرة، تُشــّكل هديــة مثاليــة 

لموسم األعياد.

... وإصدار جيلدا المطّور
قامت دار الســاعات السويســرية 
“إبـرهـــــارد آنـد كـــــو”، وفـــي 
إطــار االحتفاالت بالكريســماس، 
بالتألق مــن خالل إصدار “جيلدا” 

النسائي.
وتتميز الســاعة الجديـدة، بطابـع ال 
يقاوم من حيث الشــكل والمظهر، 
وهي مســتوحاة من جمال الطبيعة 

وأشكالها المتنوعة.
وتأتي ســــاعة “جيلــدا” في علبة 

من الفوالذ المقاوم للصدأ.

“أوريس” تخوض في سباق السيارات
دار  أطـلــقــــــت 
ت  عـــا لســــــا ا
يـة  يســـــر لسـو ا
 ” يـــــــس ر و أ “
إصدار أوريـــس 
 FW41 ويليامـز
 ، د و لـمـحـــــــد ا

اســتمراراً للشــراكة القوية مع فريــق “ويليامز ريســينغ إف 1” 
وتقديــراً للفرص الهائلة لهذه العالقة الراســخة الفاعلة. والســاعة 
 Williams FW41 مستوحاة من قوة األداء الرائع لسيارة سباق

لشخصية الرجل العصري والمغامر.

... وتبدع في إصدارات الكريسماس
أهـــدى فريـــق اإلبــداع الفنـي، 
فــي دار الســاعات السويســرية 
“أوريــــس”، األفراد مـن محبي 
الســــاعات الثمينــة، إصــدارات 
 Artelier Calibre 111 أوريس
والتي تعد واحدة من أهم الساعات 

التي صنعتها دار الساعات.
وتـعــد إصــدارات “أوريـــــس” 
مناســـــــبـة  هــديــة  الثميـنــــة، 
للرجـــل األنيـــق فـي موســــــم 

األعياد واالحتفاالت.

مجموعة هدايا من “تاغ هوير”
“تــاغ هويــر”، عـــن  كشـــفـت 
مجموعتـهــــا العصريــــة، التـي 
لعشــــاق  مثاليــة  هدايــا  تشـــكل 
وعاشــــقات التميــز في موســــم 
األعـيـــاد. إذ تبـــرز ســـــاعـات 
“فورموال 1 ليدي” مع ســـاعات 
“أكواريســــر ليــدي كاليبـر 9”، 
بـآلـيـــة الحـركــة األوتوماتيكيـــة 
كخيــار للســيدات. بينمــا تحفــل 
التشكيلة المثالية للرجال بساعات 

مذهلة.
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واإلسطبالت إلى موائد البشر.
ولفت لوب��روث إلى أن هن��اك 3 خطوات بس��يطة يمك��ن أن يتخذه��ا المزارعون 
إلح��داث فرق كبي��ر، وهي: ممارس��ة النظافة الس��ليمة ف��ي الم��زارع، الحصول 
على االستش��ارات البيطرية قبل ش��راء واس��تخدام مضادات الميكروبات، وتبادل 

المالحظات مع الخبراء واآلخرين من أجل نشر الممارسات األفضل.
كما ش��دد على الدور الذي يجب على المزارعين القيام به في المطالبة بنوعية جيدة 
من العلف الحيواني ال تحت��وي على المضادات الحيوي��ة أو مضادات الميكروبات 

المضافة األخرى.

تهديد متزايد
تقول الفاو، إن ش��خصاً يموت كل دقيقة بس��بب عدوى مقاومة للعقاقير، ومن دون 
اتخاذ تدابير دولية، س��يواصل هذا الع��دد ارتفاعه. وبحلول عام 2050، س��يكلف 
التهدي��د المتزاي��د لمقاومة مض��ادات الميكروبات االقتص��اد العالمي م��ا يقدر ب�6 

تريليونات دوالر أميركي سنوياً.
كما يترتب على مقاومة مضادات الميكروبات تأثيرات جسيمة على سالمة األغذية 
واألمن الغذائي وسبل عيش الماليين من األس��ر الزراعية في كل أنحاء العالم، وال 
يستطيع هؤالء تحمل الخس��ائر في اإلنتاج، أو تكاليف رعاية الحيوانات المريضة، 

أو فقدان مواشيهم.
وفي هذا الخصوص، قال لوبروث: “إذا كان علينا إطعام عدد متزايد من الس��كان 
وإلى أنظمة إنتاج األغذية للتحول إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة”.والحفاظ على عمل مضادات الميكروبات، فإننا بحاجة إلى االستثمار في مزارعنا، 

الفاو تدعو لمواجهة الميكروبات المقاومة للمضادات

هذه ه��ي الرس��الة الت��ي أعلنتها منظم��ة األغذية 
والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( تزامناً مع احتفال 
المجتمع الدولي باألس��بوع العالمي للتوعية بشأن 
المض��ادات الحيوية ال��ذي امتد م��ن 12 إلى 18 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
المض��ادة  لألدوي��ة  المس��ؤول  فاالس��تخدام 
للميكروبات ال يتعلق فقط بمجال صحة اإلنس��ان، 
إذ تس��تخدم مض��ادات الميكروب��ات أيض��اً على 
نطاق واس��ع مع الحيوانات األليف��ة وفي مزارع 
األس��ماك، كما يتم ذرها على المحاصيل وبساتين 
الفاكهة لمكافحة األمراض التي تصيب الحيوانات 

والنباتات التي تزرع لالستخدام الغذائي.

آثار االستخدام الخاطئ
ووفق الفاو، فقد س��اهم االس��تخدام غير الرش��يد 
للميكروب��ات، كالمض��ادات  لألدوي��ة المض��ادة 
الحيوي��ة، في مج��ال الرعاي��ة الصحية لإلنس��ان 
والحي��وان عل��ى ح��د س��واء، ف��ي زي��ادة ع��دد 
الميكروبات التي تقاوم ه��ذه العالجات، ما يجعل 
األدوية غير مجدية لعالج بع��ض أنواع العدوى. 
وهذا يعن��ي أن عالج األم��راض الت��ي يمكن أن 
تؤثر على اإلنس��ان أو الحي��وان أو كليهما يصبح 
أكثر صعوب��ة، وأحياناً مس��تحيالً، وغالب��اً أكثر 

تكلفة.

المزارعون خط الدفاع األول
وفي هذا الس��ياق، ي��رى كبير مس��ؤولي الصحة 
أن  لوب��روث،  خ��وان  الف��او،  ل��دى  الحيواني��ة 
ش��كل  ف��ي  الميكروب��ات  مض��ادات  اس��تخدام 
مفرط ف��ي المزارع، يس��اهم في انتش��ار مقاومة 
مض��ادات الميكروب��ات، حي��ث تنتق��ل العوامل 
الممرضة المقاومة إل��ى البيئة من خالل فضالت 
الحيوانات وتس��رب المياه من المزارع، موضحاً 
أن في إم��كان ه��ذه الُممِرضات تلوي��ث األنظمة 
الغذائية وسالس��ل الس��وق، واالنتقال من الحقول 

يمكن أن يؤدي استخدام مضادات الميكروبات على المزروعات إلى خلق جيل من الميكروبات أكثر مقاومة، 
مقاومة  انتشار  من  الحد  في  حيويًا  دوراً  المزارعون  يؤدي  أن  يمكن  لذا  اإلنسان،  صحة  على  تؤثر  وبالتالي 
مضادات الميكروبات وتقديم مساهمة كبيرة بمجرد تبني ممارسات النظافة الصحية أثناء أعمالهم الزراعية 

اليومية.
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القهوة والشاي يقلالن حجم الجنين

“الخيال” للتغلب على المخاوف

تش��ير دراس��ة جديدة، إل��ى أن النس��اء الحوامل الالتي يس��تهلكن 
الكافيي��ن س��واء في القهوة أو الش��اي، يلدن أطف��االً أصغر حجماً 
مقارنة بنس��اء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة خالل ش��هور 

الحمل.
ووفق��اً للكلي��ة األميركية ألطب��اء التوليد وأمراض النس��اء، تزيد 
مخاطر الوالدة المبكرة أو والدة أطفال أقل وزناً لدى حتى النساء 
الالت��ي يتناولن أقل م��ن 200 ميليغرام من الكافيي��ن يومياً، وهي 

الكمية اآلمنة خالل شهور الحمل.

م  ي�س�������ت�خ�د
المعال�ج�����ون 
ال�ن�فس�����ي�ون 
أس��لوباً يش�مل 
ت�ع��ري�������ض 
ال�م�رض������ى 
لمصدر خوفهم 
حت��ى يتغلب��وا 
عل�ي���ه، لك���ن 

دراسة جديدة تقول، إن تخيل مصدر الخوف تحت التوجيه قد يكون 
بنفس الفاعلية. وتعتمد الطريقة التقليدية على إثارة نشاط مناطق في 
المخ تشارك في عمليات اإلدراك والذاكرة والتعلم والتخيل. وأوضح 
الباحثون في الدراسة الجديدة، أن التأثير نفسه يحدث عند “محاكاة“ 
مص��در الخ��وف باس��تخدام الخيال. وم��ن أجل اختب��ار مبدأ تخيل 
الخوف، أجرى الباحثون تجربة ش��ملت 68 متطوعاً وربطت بين 
س��ماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية بسيطة. وعّرض 
الباحث��ون المتطوعين م��راراً لصوتين تزام��ن أحدهما مع صدمة 

كهربائية. في النهاية كان الصوت كافياً إلحداث رد فعل الصدمة.

تجربة للحد من االحتباس الحراري

أفادت دراسة أجراها علماء أميركيون، بأن رش مواد كيماوية على 
ارتفاع كبير من س��طح األرض إلعتام ضوء الشمس بهدف إبطاء 
االحتباس الحراري قد يكون “غير مكلف بشكل الفت”، حيث تصل 

تكلفته إلى حوالى 2.25 مليار دوالر سنوياً على مدى 15 عاماً.
وقال بعض الباحثين، إن تقنية الحقن الجزيئي للستراتوسفير قد تحد 
م��ن ارتفاع درجات الحرارة التي تتس��بب في االحتباس الحراري، 
وهي تتضمن استخدام أنابيب ضخمة أو مدافع أو طائرات مصممة 
خصيصاً لرش كميات كبيرة من جزيئات الكبريتات في الطبقة العليا 

من الغالف الجوي لتعمل كمصد عاكس لضوء الشمس.

العلماء يعيدون تعريف “الكيلوغرام”
األعضاء  الدول  اتفقت 
الدول��ي  المكت��ب  ف��ي 
ل��أوزان والمقايي��س، 
عل��ى إع��ادة تعري��ف 
عل��ى  “الكيلوغ��رام” 
ضئيلة،  قيم��ة  أس��اس 
لكنه��ا ال تتغير تس��مى 

“ثابت بالنك”.
وق���د ال يك���ون م����ن 
ش��أن ه�ذا األمر تغيي�ر 
الكيفية التي تشتري بها 

كيلوغراماً من الموز، لكن العلماء وصفوا القرار بالتاريخي، ألنه 
يزيد دقة المقاييس العلمية.

ومن��ذ ع��ام 1889، يتم تعري��ف الكيلوغرام بأنه كتل��ة المعة من 
البالتينيوم-إريدي��وم، محفوظة في وعاء زجاجي خاص، وتعرف 
بالنموذج األساس��ي الدولي. وهذه الكتلة محفوظة في مقر المكتب 
الدول��ي ل��أوزان والمقاييس الموج��ود على مش��ارف العاصمة 

الفرنسية باريس.
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قائلة إن التعليم، على ما يبدو، أصبح “موضوعاً ساخناً بين المجرمين 
اإللكترونيين”، وأضافت: “ينبغي على مس��ؤولي الجامعات اعتبار 
أن موظفيهم والطلبة الدارسين لديهم يمكن أن يصبحوا حلقة ضعيفة 
ويتيحوا للمجرمي��ن إمكانية الوص��ول إلى أنظمتهم، ل��ذا عليهم أن 

يكونوا سبّاقين في اتخاذ اإلجراءات األمنية الضرورية”.
خطوات احترازية

ينبغي التحقق دائماً م��ن عنوان الرابط وعن��وان البريد اإللكتروني 
للمرس��ل، لمعرفة ما إذا كان أصلياً، قبل النقر على أي شيء، ومن 
األفضل ع��دم النقر عل��ى الرابط، ولك��ن كتابته في س��طر عنوان 
المتصفح. وفي حال عدم التأّك��د من أن الموقع أو المرس��ل حقيقي 
وآمن، ينبغي على المس��تخدم عدم إدخ��ال بيانات اعتم��اد الدخول 
الخاصة به. وإذا كان يعتقد أنه ربما أدخل هذه البيانات على صفحة 

مزورة، فعليه المسارعة إلى تغيير كلمة المرور.
عدم استخدام كلمة المرور نفسها مطلقاً في عدة حسابات لمواقع ويب 
أو خدمات أخرى، ألنه إذا تّمت سرقة أحدها تصبح جميع الحسابات 
ُعرضة لالختراق. وبوسع المستخدم اللجوء إلى حلول إدارة كلمات 
الم��رور، مث��ل Kaspersky Password Manager، إلنش��اء 
كلمات مرور قوية مضادة للكشف عنها، دون االضطرار إلى تحمل 

عناء تذّكرها.
لكي يضمن المستخدم عدم اختراق أي شخص التصاله الخاص من 
أجل اس��تبدال مواقع ويب حقيقية بأخرى مزيفة أو اعتراض حركة 
مرور بيانات الويب الخاصة به، عليه الحرص دائماً على استخدام 

اتصال آمن.
يجب على المؤسس��ات تنفيذ حّل موث��وق به ألمن النق��اط الطرفية 
 Kaspersky Endpoint باس��تخدام تقنيات مكافحة التصيّد، مثل
الرسائل غير المرغوب فيها وهجمات التصيد، ومنعها.Security for Business الكتش��اف الهجم��ات التي تُش��ّن عبر 

هجمات الكترونية تطال طالب الجامعات

سرقة علمية
ويسعى المهاجمون المحتالون وراء الحصول على بيانات اعتماد 
الدخول الخاصة بالموظفين والطلبة وعناوين بروتوكول اإلنترنت 
)IP( الخاصة بهم وبيانات الموقع، ويُنش��ؤون في معظم الحاالت 
صفحات ويب احتيالي��ة إلدخ��ال معلومات تس��جيل الدخول التي 
تتضمن كلمة المرور إلى األنظمة الرقمي��ة في الجامعات، وتكون 

هذه الصفحات مطابقة بشكل واضح للنظم األصلية.
في حين تتض��ح أهمية بيان��ات اعتماد الدخ��ول الخاصة بموظفي 
البنوك، أو العاملين في الش��ركات الصناعية، قد تبدو الحس��ابات 
الش��خصية للطلبة والموظفي��ن في الجامع��ات أهداف��اً غير مهمة 
للمجرمين اإللكترونيين. لكن في واقع األمر، قد تكون المعلومات 
الت��ي يمكن العث��ور عليها م��ن خالل هجم��ات التصي��د الموجهة 
الناجحة التي تُش��ّن على الجامعات أكثر قيمة، فهي تش��مل قواعد 
بياناتها التي تحتوي على العديد من األبح��اث المؤثرة والحصرية 

في مواضيع شتّى في الحقول المعرفية والعلمية كافة.
الدقة مطلوبة

عالوة على ذلك، وبما أن كثراً منهم يتعاون مع ش��ركات كبرى في 
الحصول على درجة الدكتوراه، فإن الجهات الكامنة وراء التهديدات 
اإللكتروني��ة قد تصل إل��ى بيانات تحت��وي على خالص��ة خبرات 
وتجارب فريدة، فضالً عن معلومات خاصة قد ينطوي الكشف عنها 
على مخاطر تتهدد الش��ركات. وعلى الرغم م��ن اهتمام الجامعات 
بأمن نظمها التقني��ة، ال يعدم المهاجمون طرق��اً الختراق تلك النظم 
عبر استهداف المستخدمين المهملين بوصفهم الحلقة األضعف. وفي 
معظم السيناريوهات، تُنشئ جهات التهديد صفحة ويب تبدو مماثلة 
لموقع الوي��ب الخاص بالجامعة، لكنها تختل��ف عنه ببضعة أحرف 
في عنوان الويب. ومن المحتمل كثيراً أن يقع الضحايا في المصيدة 
ويُدخلون بيانات اعتماد الدخول في تلك الصفحة المزيفة، ما يجعلهم 
يرسلون معلوماتهم الحساسة إلى المحتالين، ال سيما إذا ما لجأوا إلى 

طرق الهندسة االجتماعية المناسبة لإليقاع بالطلبة أو الموظفين.
الجامعات االنكليزية هدفاً 

واكتش��ف الباحثون، عموم��اً، وق��وع 961 هجوماً اس��تهدفت 131 
مدرس��ة، غالبيتها من الجامع��ات الناطقة باإلنكليزي��ة، بينها 83 في 
الواليات المتحدة و21 في بريطاني��ا. وكان هنالك اهتمام واضح من 
قبل جهات التهديد بجامعة واشنطن، إذ كشفت “كاسبرسكي الب” عن 
وقوع 111 هجوماً اس��تهدف هذه الجامعة. وتشير اإلحصائيات إلى 
أن المؤسسات التعليمية في آسيا وأوروبا وإفريقيا واجهت الهجمات 
بدورها. وأش��ارت الباح��ث األمني ل��دى كاسبرس��كي الب، نادزدا 
ديميدوڤا، إلى أن عدد المؤسسات التعليمية المستهدفة “مثير للقلق”، 

اكتشف باحثون لدى “كاسبرسكي الب” وقوع هجمات إلكترونية متعددة استهدفت 131 جامعة على األقل 
في 16 بلداً. وحدثت هذه المحاوالت لسرقة معلومات الجامعة الحساسة في األشهر االثني عشر األخيرة، 

واشتملت على ما يقرب من 1,000 هجوم تصّيد ُشّنت منذ أيلول/سبتمبر 2017.
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مشتركة بما يتماشى مع سعيها لبناء ثقافة الرقمنة.

العامل البشري
يمثّل االتصال الش��خصي الطريقة المفضلة للتواصل مع زمالء العمل، يليه 

الهاتف فيما تحّل في األخير تطبيقات التراسل والرسائل النصية.
يتوقع 75 % من أبن��اء الجيل الجديد التعلّ��م عن عملهم الجدي��د من زمالء 
العم��ل أو غيرهم، ال عب��ر اإلنترنت. ويق��ول 82 % إن وس��ائل التواصل 
االجتماعي يمكن أن تكون أداة قيمة في مكان العم��ل. بينما يفضل أكثر من 
النصف الذهاب إلى مكان العمل في مقابل العمل من المنزل، ويفضل 58 % 

العمل كجزء من فريق بدالً من العمل المستقل.
وقالت محلّلة القطاع التقني والمستشارة االس��تراتيجية لدى شركة “لوبيز” 
لألبحاث ماريبل لوبيز، إن المهنيين الش��باب “نش��أوا اليوم في بيئة تعليمية 
تعاونية حاملين معهم التوقعات نفس��ها إل��ى مكان العمل”، مش��يرة إلى أن 
التقنيات الغام��رة “تمّكن جميع الموظفين من التعاون والتنس��يق في كل من 
العالمين المادّي واالفتراضي، ال س��يما وأن االتصال وجه��اً لوجه ال يكون 

دائماً ممكناً في أماكن العمل الحديثة”.
أم��ا العضو المؤس��س ونائ��ب الرئي��س الس��تراتيجيات التقنية ل��دى “دل 
تكنولوجيز”، داني ك��ب، فانتهى إلى أن تلك الش��ركات التي تنش��ئ قوى 
عمل مدعومة من جميع األجيال في حقبة الش��راكات بين اإلنس��ان واآللة، 
“س��وف تزهر في نهاية المطاف”، مؤّكداً أن قوى العمل المتكاملة “تتمتع 
في المستقبل الرقمي”.بالقّوة”، ويمكنها أن تساعد ش��ركاتها في إحداث التحّول المنشود والنجاح 

أجيال العمل الجديدة تنافس بالتقنيات الحديثة

مرحلة الشراكة مع اآللة
وفي هذا الس��ياق، أظهرت دراس��ة عالمية أجريت بتكليف 
من شركة “دل تكنولوجيز”، أن أبناء الجيل الذي يلي جيل 
األلفية، لديهم فهم عميق وواسع للتقنية وقدرتها على إحداث 
التحّول في طريقة عمل اإلنسان ومعيشته. وكشفت الدراسة 
المسحية التي ش��ملت أكثر من 12 ألفاً من تالمذة المدارس 
الثانوية وط��الب الجامعات ف��ي 17 بلداً، ع��ن نظرة جيل 
الش��باب إلى التقنية والوظائف المس��تقبلية، وأظهرت على 
وجه التحديد أن 98 % من الطلبة المش��اركين اس��تخدموا 
التقنية كج��زء من تعليمهم الرس��مي. بينما ق��ال 91 % إن 
التقني��ة التي يتي��ح رّب العمل اس��تخدامها س��تكون عامالً 
في تحدي��د االختيار بين ع��روض العمل المماثل��ة. واعتقد 
80 % ممن استطلعت الدراسة آراءهم أن التقنية و األتمتة  
س��تخلقان بيئة عمل أكث��ر إنصافاً م��ن خالل من��ع التحيّز 

والتمييز.
وتدرك الغالبية، أن العالم يس��تعدّ لدخول حقبة الش��راكات 
بين اإلنس��ان واآللة، إما أن البشر واآلالت سيعملون كفرق 
متكاملة، أو أن اآلالت هي أدوات يس��تخدمها البشر حسب 

الحاجة.

نقص الخبرة واالختالفات المحتملة
يش��عر أبناء الجيل “زي” بالقلق من افتقاره��م للمهارات 
الش��خصية والخب��رات التي يبح��ث عنها أرب��اب العمل، 
وذلك بالرغم من أن معظمهم واثقون من براعتهم التقنية. 
ويمنح 73 %من أبناء هذا الجيل المش��اركين في الدراسة 
معرفتهم التقنية معدل “جيد” أو “ممتاز”، فيما يقول 68 % 
إن مهارات البرمجة لديهم أعلى من المتوس��ط. وقد أبدى 
77 % منهم استعدادهم إلرش��اد زمالء عمل أكبر سناً قد 
يكونون أقل خبرة ومعرفة بالتقنية. وم��ع ذلك، فإن جميع 
الخريجي��ن الجدد تقريب��اً  لديه��م بعض المخاوف بش��أن 

حصولهم على الوظائف في المستقبل.
ويش��عر متخصصون كبار، في المقاب��ل، بالقلق من أن يتم 
تجاوزهم من قبل المواطني��ن الرقميين، والذين يرون بأنهم 
سوف يشغلون غالبية األدوار القيادية في المستقبل. وينبغي 
على الشركات، بوجود ما يصل إلى خمسة أجيال مجتمعة 
في أماك��ن العم��ل، مس��اعدة الموظفين في إيج��اد أرضية 

بدأ أبناء “الجيل زي” Gen Z، أي أولئك الذين ولدوا بعد عام 1996، االنخراط في قوى العمل، حاملين معهم عقلية 
مبدؤها “التقنية األولى”، من شأنها أن تعطي مسيرة الشركات نحو الحقبة الرقمية دفعة قوية، مع احتمال أن 

يعّمق هذا األمر في الوقت نفسه، االنقسام بين 5 أجيال بات أبناؤها يتشاركون أماكن العمل. 

ماريبل لوبيز
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“نت آب” تعزز تقنية “نسيج البيانات”
الجه��ة   ،)NetApp( آب  ن��ت  أعلن��ت 
المرجعية للبيانات السحابية والمدرجة في 
سوق أس��هم ناس��داك، عن إطالقها برامج 
التخزين السحابي: “أونتاب 9.5” و“ماكس 
داتا” و“س��توريدج غريد أس.جي 6060 
و“نت آب سوليوش��ن سبورت فور فليكس 

بود” و“فالش بيرفورمنس غارانتي”.
وتوس��ع مجموعة خدمات وحلول البيانات 

 NetApp Data الجدي��دة من ق��درات تقنية نس��يج البيان��ات )
Fabric( بدءاً من البيئة الطرفية واألساس��ية إلى البيئة الس��حابية، 
وتمكين الشركات من االستفادة الكاملة من قدرات الذكاء االصطناعي.

“غوغل” تدرب الشباب المصري
اتفقت األكاديمية 
الوطنية لتدريب 
الشباب  وتأهيل 
م��ع  المصري��ة 
ش��ركة غوغل، 
على تقديم ورش 

تدريبي��ة لبرنامج “مهارات من غوغ��ل”، بهدف تطوير المهارات 
الرقمية األساس��ية لدى الش��باب المصري، حيث ستوفّر “غوغل” 
ورشات تدريبية مع التركيز على فئتي الشباب والنساء في المناطق 
الريفية. تبدأ الدورات في مقر األكاديمية في القاهرة قبل نهاية العام 

الحالي، وسيتم توسيع نطاقها خالل عام 2019.

جمع البيانات يخرج عن السيطرة
كش��ف باحثون، أن 90 % م��ن التطبيقات 
المجاني��ة عل��ى “غوغ��ل بالي” ش��اركت 
بيانات مس��تخدميها مع “ألفابيت”، الشركة 
األم ل�“غوغ��ل”، وح��ذروا م��ن أن عملية 
جمع بيانات مستخدمي الهواتف الذكية عبر 
التطبيقات أصبحت خارج نطاق الس��يطرة. 

ووجد باحثون من جامعة أكسفورد، أن أكثر من 40 % من التطبيقات 
يمكن أن تنقل معلومات حول المستخدمين إلى الشركات التي تملكها، 
حي��ث فحصوا حوالى مليون تطبيق ف��ي بريطانيا ومتاجر “غوغل 
ب��الي” األميركي��ة، ووج��دوا أن معظمهم يتضم��ن “تتبع الطرف 

الثالث”، خاصةً تطبيقات األخبار وتلك الموجهة إلى األطفال.

Binance اعرف عميلك” لمنصة“
أعلن مدير عام شركة ريفينتيف، المعروفة 
سابقاً بوحدة األعمال المالية والمخاطر في 
تومسون رويترز، نديم نجار، عن توفير 
خدمة التطبيق اآللي لمبدأ اعرف عميلك 
بعدم��ا أصبح��ت   ،Binance لمنص��ة
األدوات الفعالة لمبدأ اعرف عميلك حاجة 
لقطاع العمالت الرقمية مع تنامي الطلب 

 Binance على الرقابة التنظيمية. وعبّر نجار عن فخره بالتعاون مع
والوصول إلى دور قيادي بتوفير حلول “اعرف عميلك”. وقال: إن 
زيادة اللوائح التنظيمية في س��وق العم��الت الرقمية دفعت منصات 
التداول لتأسيس برامج من أجل االمتثال لقوانين مكافحة غسل األموال.

فايرفوكس: ميزة لتسهيل التسوق
ف�ري����ق  ط���رح 
“فايرفوك����س”، 
عدداً من المميزات 
التجريبية الجديدة، 
يمك�����ن  والت��ي 
أن تس��اع�د أحدها 

في جعل التس���وق أس���هل قليالً. والمي�زة التي يطل�ق عليها اس��م 
Price Wise، هي أداة مقارنة التس��وق عبر اإلنترنت التي تمّكن 
المس��تخدم من إضافة عناصر من عدة بائعي��ن بالتجزئة إلى قائمة 
لمراقبة الس��عر، وفي أي وقت يحصل أحد العناصر على تخفيض 

في السعر، سيرسل إشعاراً عبر جهاز الكمبيوتر.

Giphy منصة للفيديوهات القصيرة من
أطل�ق����ت Giphy للص����ور 
المتحركة منص��ة جديدة تتيح 
للمس��تخدمين إرس��ال مقاطع 
فيدي��و قصي��رة يص��ل طولها 
إلى 30 ثاني��ة أو أقل، ليتمكن 
الط��رف اآلخر م��ن تحميلها 

ومش��اهدتها، وعلى الرغم من أن النظام األساس��ي للخدمة يستخدم 
نموذج��اً أكثر تقليدية للفيديو مقارنةً بصور GIF المتحركة، إال أنه 
يمثل ثورة في مستقبل التسلية. وتحتوي صفحة الفيديوهات الخاصة 
عل��ى 118 مقط��ع فيديو عل��ى الموقع، متاحة لكل من مس��تخدمي 

أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.
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تطوير خدمات المدن الذكية
وق��ع الرئيس التنفيذي 
للش����ركة المصري���ة 
لالتص�االت، أح�م����د 
البحي�ري، ورئي�����س 
مجل��س إدارة ش��ركة 
فايبر مص��ر، أحم���د 
مك��ي، عق��داً لتفعي��ل 
منظوم�ة االتص��االت 

داخل المدن الذكي��ة والمجتمعات الرقمية. وقال مكي: إن اإلتفاقية 
س��تتيح أحدث )خدمات االتصاالت، اإلنترنت، الحماية، المراقبة 
والخدمات الصوتية(، باإلضافة إلى الخدمات الترفيهية بالوس��ائط 
المتعددة للتجمعات السكنية المغلقة والمدن الذكية الجديدة بسرعات 
عالي��ة ج��داً، وخدمة العمالء عل��ى مدار الس��اعة وصيانة دورية 

مستمرة تتيح استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.
بدوره، أوضح البحيري، أن هذا التعاون يعد استكماالً الستراتيجية 
المصرية لالتصاالت للتوسع في تقديم خدمات االتصاالت والبنية 
األساس��ية للمجتمعات العمراني��ة الجديدة وتنفي��ذ أحدث تطبيقات 

المدن الذكية والتحول الرقمي.

حل أمني جديد من “كاسبرسكي”

أبرمت “كاسبرس��كي الب” ش��راكة مع المصممة اإلماراتية ايتن 
الخياط، التي تس��تلهم التقنيات الحديث��ة في ابتكار مجموعة موضة 
تعبّر بطريقتها عن عالم البرمج��ة الرقمية واألجهزة الذكية، وذلك 
م��ن أجل عرض العالقة القائمة بين الفن والتقنية. وقامت الش��ركة 
بتوس��عة محفظتها من خالل منتج جديد للمس��تهلكين يتمثل بخدمة 
 Kaspersky Security أمنية حاصلة على براءة اختراع، سّميت
Cloud، وتتمتع بالقدرة على التكيّف مع نمط حياة المستخدم للحفاظ 

على سالمته أثناء اتصاله باإلنترنت.

شراكة بين “أمازون” و“مايكروسوفت”
دخلت ش��ركة 
مايكروسوفت 
في ش����راك�ة 
م��ع  جدي����دة 
“أم��ازون”، 
ق  ع��م�������ال
ال�ت�ج�������ارة 
اإللكتروني��ة، 
التي بموجبه��ا 
س������ت��ب��ي�ع 

“مايكروس��وفت” أجه��زة Echo التابع��ة ألم��ازون، والم��زودة 
بمساعد شخصي لالستجابة لألوامر الصوتية يحمل اسم “اليكسا”، 
وه��ي الخط��وة الت��ي أث��ارت تس��اؤالت الكثيري��ن، خصوصاً أن 
“مايكروسوفت” تمتلك مساعداً شخصياً يحمل اسم “كورتانا”. وتنم 
هذه الخطوة عن تراجع ش��ركة مايكروسوفت، عن اعتبار المساعد 
الش��خصي التابع لها “كورتانا”، كونه منافس��اً لباقي المس��اعدات 
الش��خصية، إذ حولت تركيز مس��اعدها نح��و chatbots والمهام 

األخرى األكثر فائدة للشركات أكثر من المستخدمين العاديين.

“تكة” ... سوق على الموبايل
ط��ل�ق�����ت  أ
ك��ة  ش�������ر
“تكة” للنشر 
الف��وري في 
س�����وري�ة، 
أول س����وق 
إلكترون����ي 
ي��م��ّك������ن 

المس��تخدمين من البيع والش��راء بلحظة عبر األجه��زة الخليوية، 
وعّرفت الش��ركة تطبيق تكة الجديد، بأنه الواجهة الرسمية لموقع: 
www.Takkeh.com، الذي سيحصل المستخدم من خالله على 
فرصة عرض أشيائه التي يود بيعها، وتصفّح األشياء المستخدمة 
والجدي��دة الت��ي يرغب بش��رائها )س��يارات وعق��ارات وأجهزة 

موبايل، واألجهزة الكهربائية والمفروشات واأللبسة(.
يش��ار، إلى أن التطبيق يتوفر بش��كل مجاني، حي��ث يُمكن تحميله 
 App Storeلمستخدمي أجهزة األندرويد و Google Play عبر
لمس��تخدمي اآليفون، أو َعبر موقع “تكة” االلكتروني، ومن دون 

وسيط.
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ش��خصي بحصة بلغت 7.3 % من إجمالي المبيعات العالمية، لكنها تراجعت على 
أساس سنوي بنسبة 8.5 %.

كذلك تراجعت مبيعات ش��ركة “إيس��ر” بنس����بة 5.7 %، بينما كانت “أس��وس” 
أقل الش��ركات الكبرى أداًء بعد بيعها قرابة 4 ماليين جهاز مقارنةً مع 4.7 ماليين 
جهاز خالل الفترة نفس�����ها م��ن الع����ام 2017، أي أنها س���جلت تراجعاً مق�داره 

.% 15.9

حسب المناطق
وتشير غارتنر، إلى أن ش��حنات أجهزة الكمبيوتر الش��خصية في أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا، بلغت 18.9 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2018، بزيادة 

قدرها 1.1 % على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر الش��خصية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
24.3 مليون وحدة، بزيادة 0.3 %. كما ارتفعت أعداد الش��حنات في الصين بنسبة 
0.8 %، ما يدل على اس��تمرار انتعاش هذه السوق بش��كل تدريجي بعد أن شهدت 

تراجعاً مستمراً خالل األشهر الماضية.
على النقيض من ذلك، انخفضت ش��حنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الواليات 
8.5 % بعد أن حققت بعض االستقرار في وقت سابق من عام 2018.المتحدة بنس��بة 0.4 %، وقد أظهرت مناطق أميركا الالتينية انخفاضاً حاداً بنس��بة 

نمو عالمي محدود ألسواق الكمبيوترات الشخصية

نقص المعالجات يؤثر على السوق
    تق��ول   كبي��رة المحليي��ن ل��دى غارتن��ر، ميكاكو   
  كيتاغ��اوا  ، إنه على رغ��م أن نتائج الرب��ع الثالث 
المتواضعة لم تُظه��ر أي تأثيرات س��لبية، إال أن 
النقص في معالجات شركة “إنتل” يمكن أن يؤثر 
على س��وق أجهزة الكمبيوتر الشخصية مستقبالً، 
خصوصاً مع ارتفاع األس��عار وباق��ي التغييرات 
التي يش��هدها قطاع تصنيع المعالجات. موضحةً 
أن هذا النقص، س��وف يس��تمر حتى عام 2019، 
إال أن ش��ركة إنت��ل، س��تعطي ف��ي الوقت نفس��ه 
األولوية للمعالجات عالية المس��توى، إضافة إلى 
معالج��ات أجه��زة الكمبيوت��ر لقط��اع األعمال. 
بينما س��تركز ش��ركة “إيه إم دي”، على اقتناص 
الفرصة لسد الفراغ في األسواق التي لن تستطيع 

شركة إنتل تغطيتها. 

المبيعات حسب كل شركة
تص��درت ش��ركة “لينوف��و” قائم��ة الش��ركات 
العالمي��ة األكث��ر بيع��اً للكمبيوترات الش��خصية 
خ��الل الرب��ع الثال��ث م��ن ع����ام 2018، حيث 
ش����حنت قراب��ة 16 مليون جهاز بحصة س��وقية 
بلغ��ت حوال��ى 23.6 % م��ن إجمال��ي مبيع��ات 
أجهزة الكمبيوترات الش��خصية العالمية، وبلغت 
نس��بة نموها 10.7 % مس��تفيدةً من عودة الطلب 
بمس��تويات عالية ضمن قطاع األعم��ال، إضافة 

إلى مشروعها المشترك مع شركة فوجيتسو.
في المرتبة الثاني��ة حلّت  ش��ركة HP، بعد بيعها 
قراب��ة 15 ملي��ون كمبيوت��ر ش��خصي وبحصة 
س��وقية بلغت 22 %. أما ش��ركة دي��ل، فوصلت 
إلى 11 مليون وحدة بحص��ة اقتربت من 16 %، 
وبذلك تك��ون قد حققت نم��واً للربع العاش��ر على 

التوالي.
أما في التراجع، فكان مالزماً لش��ركة آبل، حيث 
سجلت خالل هذا الربع ش��حن 5 ماليين كمبيوتر 

تبين أن عدد الشحنات العالمية المباعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي بلغت نحو 67.2 مليون جهاز في الربع 
الثالث من عام 2018، مقارنًة بالمبيعات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 67.1 

مليون جهاز، أي أنها حققت نمواً ضئياًل بنسبة 0.1 %.
ومن بين كبرى الشركات، حققت ثالث منها نمواً متواضعاً في هذا الربع، فيما سجلت غالبيتها تراجعاً في عدد 

الشحنات، وذلك وفق ما أوضحت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “غارتنر”.
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الوضع الليلي يحمي بطارية األجهزة“الرد اآللي” يصل إلى هواتف بكسل
ستضيف “غوغل” 
خاصيــــة جديـــدة 
لهواتــف بكســــل، 
وذلك لحفظ نســخة 
مــن المكالـمـــــات 
المـزعـجــــة التـي 
يتعامل معها الهاتف 
بالــرد اآللــي مــن 
مســاعـد “غوغل” 
حيــث  الصوتــي، 
تعتبر خاصية الــرد 
اآللي ميــزة محببة 
لشــريحة كبيرة من 
مســتخدمي هواتف 

.Call Screen بيكســل” عبر خدمة شــاشــة المكالمة أو“
وأعلنت الشــركة أنها وبناًء على مراجعات المســتخدمين ستضيف 
هذه الخاصية الجديدة التي تســمح بالتقاط صورة للشاشــة تتضمن 

نص مكتوب للحوار في المكالمة.

أكدت “غوغل” مؤخراً، أن الوضع الليلي المستخدم في التطبيقات 
حالياً، يطيل من العمر االفتراضي للبطارية بوقت أكثر من السابق، 

إضافة إلى المساهمة في تخفيف فقدان البطارية بسرعة.
وكشــفت “غوغل”، أن اســتهالك البطارية بكامل اإلضاءة باللون 
األسود ال يتجاوز 20 % من استهالك الطاقة عند استخدام األبيض 
بالكامل، ما يعني أن التطبيقات بالوضع الليلي تستهلك حوالى 1/5 
الطاقة بالوضع العادي، وذلك نتيجة أن األلوان تزيد من اســتهالك 

الطاقة على الشاشة مع كل درجة.

الذكاء االصطناعي ينعش العالم
تـوقــــع تقريـــــر 
أعدتـه مؤســســـة 
“ماكينـــزي”، أن 
يسهم قطاع الذكاء 
االصـطـنـاعـــــي 
بـ13 تـريـلـيــــون 
دوالر أميركي في 
االقتصاد العالمــي 
الـعـقــــــد  خـالل 
المقبل، لكنه حـذّر 
من أن عدم تكيف 

العمال مع هذه التقنيات يهددهم بفقدان وظائفهم. كما أن عدم العمل 
على تنمية هذه التقنيات ونشــرها على نطاق واسع يهدد بخلق حالة 
من الالمســاواة قد تؤجج الصراع داخل المجتمعات. وقال التقرير، 
إن الــذكاء االصطناعي يمتلك القدرة على زيادة 1.2 % إلى الناتج 
المحلي العالمي سنوياً، أي حوالى 16 % بحلول عام 2030، مشيراً 
الــى أن أتمتة اليد العاملة يمكــن أن تضيف 11 % أو 9 تريليونات 

دوالر إلى الناتج المحلي العالمي بأفق عام 2030.

غو فريالنس تجذب مواهب التكنولوجيا
أطلقــت مدينة دبي 
لإلنترنـــت، باقـــة 
العمــــل  تصريـح 
“غو فريالنــــس” 
الـتـــي تـمـّكـــــــن 
أصحاب المواهـب 
المســــتقليـن مـــن 
العمــل فــي قطاع 

التكنولوجيا.
وسيسهم هذا المنتج 
بمزيد من التطوير 
لمزايـا  والتحســين 
دبـــي، باعتبـارهـا 
حاضنــة مزدهــرة 

لمواهـب المبدعيـن والمبتكريـن على المســـتـوى العالمي.
وتــم تقديــم الباقة بســعر تنافســي، مع إجــراءات توثيق بســيطة 
تتيــح لحاملــي التصريح فرصــة الوصول إلى مختلــف الخدمات 

والتسهيالت التي تقدمها مدينة دبي لإلنترنت.
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Nokia 6.1 أندوريد 9 باي” يصل إلى“
أعلنــت HMD العالمية المّطورة ألجهزة 
 Nokia 6.1نوكيا بأّن الهاتف الذكي نوكيا
قد بدأ باستقبال نظام التشغيل أندوريد 9 باي 
Andorid PieTM، وبالتالــي فإنّه يعتبر 
ثانــي هاتــف ذكي ضمن محفظة الشــركة 
يتلقى أحــدث إصدارة مــن أندرويد خالل 
فترة قصيرة ال تتعدى الشــهر من وصول 
 Nokia 7 التحديث إلى هاتف نوكيا 7 بلس
Plus. ويرّكز نظام التشغيل أندرويد 9 باي 
على تقنيــات الذكاء اإلصطناعــي والتعلم 

اآللي، مما يمنح المستخدمين تجارب شخصية أكثر تخصيصاً.

 هاتف يتحول إلى تابلت من سامسونغ
كشــفت سامســونغ عن أول جواالتها القابلة 
للطــي خــالل فاعليــات مؤتمرها في ســان 
فرانسيسكو، الذي يمكنه التحول إلى حاسوب 
لوحــي تابلت. وأوضحــت أن جوالها القابل 
للطي يســتخدم تكنولوجيــا العرض إنفينيتي 
فليكس، ويصل حجم الشاشة إلى 7.3 بوصة 

بحيث يمكن طيه مئات اآلالف المرات.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة سامســونغ لتسويق الجواالت جاستن 
دينيسون، إن الجوال يكون حاسوباً لوحياً عند فتحه بالكامل وعند طيه 
يتحول إلى جوال، وإن تكنولوجيا العرض المذكورة تجعل المستهلكين 

يفتحونه ويطوونه بشكل متكرر لفترات طويلة دون تضررها.

أقراص تخزين فائقة األداء لأللعاب
عــن  النقــاب  ترانســيند  كشــفت 
األداء  فائقــة  التخزيــن  أقــراص 
 )MTE110S PCIe NVMe(
من نــوع SSD لتشــغيل األلعاب 
اإللكترونية بكفاءة وسالسة. ويأتي 
اإلعالن عن األقراص الجديدة في 

ظل التطورات المستمرة التي تشهدها األلعاب اإللكترونية على صعيد 
الرسومات، مما يجعل مساحة التخزين المطلوبة لتثبيت هذه األلعاب 
تتجــاوز 50 غيغابايــت في بعض األحيان، وتتطلــب الكمية الهائلة 
من الموارد الرســومية لأللعاب وسائط تخزين فائقة األداء لتحميلها 

بسرعة، وهي المهمة التي تعجز عنها أقراص التخزين التقليدية.

شراكة 5G بين فوجيتسو وإريكسون

وقعت “فوجيتســو” المحدودة اتفاقية شراكة مع “إريكسون” لتقديم 
حلول شــبكات تقنية الجيل الخامس الشــاملة والخدمات ذات الصلة 
في إطار شــراكة استراتيجية. وتعمل الشركتان على توحيد الجهود 
لتطوير ذلك استناداً إلى محافظهما المشتركة -التي تشمل الوصول 
الراديوي والشبكات األساسية- لسوق تقنية الجيل الخامس الديناميكي 
في اليابــان، وربط مزودي خدمات االتصاالت بالمنظومة العالمية 

للتقنية المستقبلية.
وتهدف الشركتان، إلى توفير أنظمة وحلول للسوق اليابانية، والسعي 

لتوسيع نطاق تعاونهما مع العمالء اآلخرين على مستوى العالم.

مكبر صوتي بشاشة لمس مدعم

أعلنــت  “إل جــي” لاللكترونيــات، عن طرح مكبرهــا الصوتي 
XBOOM AI ThinQ WK9، المــزود بشاشــة لمس ومدعوم 

ألول مرة بخدمات مساعد “غوغل” الصوتي.
وأوضحــت الشــركة، أن WK9 يتميــز بتقنية صوتيــة عالية من 
شــركة Meridian Audio، ويعمــل بنظــام “أندرويد األشــياء” 
ليدعم تطبيقات “غوغل” كخرائط وصور “غوغل” و“يويتوب”، 

باإلضافة إلى ميزات الذكاء االصطناعي.
وســيعمل الجهاز الجديد كمساعد منزلي متكامل، حيث يملك شاشة 
لمس 8 بوصة بتقنية HD وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بكسل إلجراء 
مكالمات الفيديو أو االجتماعات ومزود باالتصال الالسلكي وتنقية 

البلوتوث.
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“ترانسافيا” تواصل نمّوها في لبنان

بع��د أن أطلقت ش��ركة الطي��ران المنخفضة التكلفة “ترانس��افيا” 
 Air France KLM  الت��ي تنتمي إلى مجموعة ،Transavia
Group، رحالته��ا من العاصمة بيروت إلى العاصمة الفرنس��ية 
باريس في س��بتمبر/أيلول 2017، تطل��ق اآلن رحالت جديدة من 

بيروت إلى أمستردام )هولندا(.
تأت��ي ه��ذه المبادرة ضمن إطار رغبة الش��ركة في أن تصبح العباً 
رئيسياً في السياحة اللبنانية، فتؤمن على متن رحالتها 65 ألف مقعد، 

.ASK ما يساوي ارتفاعاً بنسبة 65 % من المقاعد المتاحة

“سوخوي” المدنية إلى دبي
وقعت ش����ركة طائرات س����وخوي المدنية الروس����ية، مع شركة 
Alexcina LLC م��ن دب��ي، مذك��رة تفاهم بش��أن توريد طائرة 
“سوخوي س��وبرجيت 100” الروس��ية. وقال ناطق باسم الشركة 
الروسية: إن توريد الطائرات يتوقع أن يبدأ العام القادم، موضحاً أن 
الجانبين اتفقا على تسليم 12 طائرة من طراز “سوخوي سوبرجيت 
100” إل��ى ف��روع ش��ركة Alexcina LLC. وفي ح��ال توقيع 
االتفاقية األساسية بهذا الشأن سيتم تشغيل طائرات “سوخوي” للقيام 

برحالت جوية في بلدان الشرق األوسط وغيرها من المناطق.

تعاون بين االتحاد للطيران و“موج إنك”

أعلنت مجموع��ة االتحاد للطيران، عن إبرام تعاون اس��تراتيجي 
لمدة 15 عاماً مع ش��ركة “م��وج إنك” في إطار معرض البحرين 

الدولي للطيران.
وستس��تفيد “االتحاد للطيران” بموجب هذ الش��راكة من مجموعة 
منتج��ات “م��وج إنك” على المس��توى العالمي إل��ى دعم عمليات 
التصلي��ح عل��ى مجموعة م��ن أرقام األج��زاء التي يعتم��د عليها 
أس��طول الش��ركة. كما س��تتولى ش��ركة “موج إنك” دعم شركة 

االتحاد الهندسية، التابعة لمجموعة االتحاد للطيران.

“بوينغ 777” اإلماراتية إلى فيينا
ب��دأت “طي��ران اإلمارات” ف��ي 1 ديس��مبر/كانون األول 2018، 
تش��غيل طائرة )بوينغ 300ER - 777( المجهزة بمنتجات الدرجة 
األولى الجديدة بين دبي وفيينا. وس��تصبح النمسا واحدة من بضعة 
دول تخدمها الناقلة بطائرة ال�“بوينغ 777” المجهزة بأجنحة خاصة 

في الدرجة األولى مغلقة بالكامل ومستوحاة من مرسيدس بنز.
وتخ��دم “طيران اإلمارات” فيينا برحلتين يومياً، تعمالن بطائرات 
A380 وبوينغ 777، ما يعكس التزامها تجاه تلك الس��وق منذ عام 
2004، ويتيح للمس��افرين على هذا الخ��ط اختبار أحدث المنتجات 

التي تقدمها الناقلة على كال الرحلتين.
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رحلة جوية بين سيمفروبل ودمشق
أعلن وزير المواصالت الروس��ي 
يفغيني ديتري��خ، أن وزارته تدرس 
تنظي��م رحل��ة جوي��ة ترب��ط مدينة 
سيمفروبل عاصمة جمهورية القرم 
رئي��س  بدمش��ق. وكان  الروس��ية 
جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف 
وج��ه رس��الة إل��ى ديتري��خ طلب 

من��ه فيها دعم تنظيم حركة الطيران بين المدينتين. وكانت س��ورية 
والقرم، قد وقعتا في نيسان/أبريل 2018 اتفاقية للتعاون االقتصادي 
والتجاري، ومذكرة نوايا حول التعاون بين رجال األعمال السوريين 

والروس خالل فعاليات منتدى يالطا االقتصادي الدولي الرابع.

سيتا تستحوذ على ميكسيا إنتر آكتف
أعلنت شركة سيتا، المزود العالمي 
العاملة في مجال حلول االتصاالت 
وتكنولوجي��ا المعلومات في قطاع 
النقل الجوي، عن استحواذها على 
شركة ميكس��يا إنتر آكتف، إحدى 
الش��ركات الخاص��ة الت��ي توف��ر 
أدوات تحليل بيانات المسافرين منذ 

مغادرتهم لمنازلهم وحتى الوصول إلى باب الطائرة. وقالت الرئيس 
التنفيذي في “س��يتا” باربرا داليبارد: “تتزايد حاجة المطارات إلى 
حلول تكنولوجية شاملة ومتطورة، التي من شأنها أن تساعد في تلبية 

النمو المتزايد في أعداد المسافرين.

أجنحة الشام إلى شيريميتيفو الدولي
أكد المدير التجاري لش��ركة أجنحة 
الش��ام للطيران نزار س��ليمان، أن 
الش��ركة  ب��دأت بتس��يير رحالتها 
من مطار دمشق الدولي إلى مطار 
ش��يريميتيفو الدولي في موس��كو، 
عوضاً عن مطار فنوكوفو س��ابقاً، 
وأنه بهذه الخطوة سيستفيد مسافرو 
الش��ركة إلى روس��يا م��ن إمكانية 
متابع��ة رحالته��م عل��ى خط��وط 
الطي��ران الروس��ية “آيرفل��وت”، 

وذلك ألكثر من 100 محطة في روسيا وأوروبا وحول العالم.

سورية تنوي استبدال طائراتها بروسية
كش��ف وزي����ر 
النقل الس���وري 
علي حمود، أن 
ال�وزارة تن��وي 
تبديل أس��ط�ول 
الطيران المدني 

التابع للش��ركة الس��ورية للطي��ران بطائرات MC-21 الروس��ية 
الحديثة المنافس��ة لطائرات االيرباص الفرنسية، التي تتسع لحوالى 

)150 - 211( راكباً، وتبلغ سرعتها 870 كيلومتراً في الساعة.
وقال حمود: نعمل جاهدين إلنجاح الصفقة بأسرع وقت ممكن، ومن 

أهم أولوياتنا التوجه إلى روسيا لشراء كل مستلزمات الطيران.

علياء يستقبل 6.5 ماليين مسافر
اس����ت�ق�ب�ل 
ر  م��ط������ا
ال�م�لك������ة 
ع�ل�ي�������اء 
ل�دول�����ي  ا
حت��ى نهاية 

الربع الثالث من عام 2018، أكثر من 6.5 مليون مس��افر، بنس��بة 
زي��ادة 5.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017. وس��جلت حركة 
الطائرات ارتفاعاً نسبته 2 % لتصل إلى 59 حركة، بينما انخفضت 
حركة الش��حن الجوي بنس��بة 3.7 % لتصل إل��ى 77.5 طناً، وفقاً 

لإلحصائيات الصادرة عن مجموعة المطار الدولي.

إيروفلوت تستأنف رحالتها إلى سورية
ص����رح م�دي�����ر 
ش����ركة الطي��ران 
 ” ت ف�ل�����و ي�ر إ “
فيتال��ي  الروس���ية 
الت�ي  س��افيليي�ف، 
مق�ره���ا م�ط����ار 
ف�و  يميت�و ش�����ي�ر
إن  موس����كو،  في 

الش��ركة تنظر في إمكانية استئناف الرحالت الجوية المنتظمة إلى 
س��ورية في جدول رحالت الصيف، على أن يتم البدء بذلك مطلع 

آذار/مارس 2019.
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... وتقدم خدماتها في مطار تورنتو
وس��عت )جي تي إيه دناتا( 
GTA dnata، المش��روع 
المشترك لش��ركة دناتا في 
كن��دا، عملياته��ا في مطار 
بيرسون الدولي في تورنتو، 
عبر إبرام شراكة مع الناقلة 
 Air الكندية إير ترانس��ات

Transat، الت��ي تش��غل 140 رحلة أس��بوعياً من كندا في مواس��م 
الذروة. وتباشر “جي تي إيه دناتا” هذا الشهر تقديم خدمات المناولة 
األرضية وخدمات الركاب للناقلة الكندية المتخصصة في العطالت، 

ما يعني مضاعفة أعداد الرحالت التي تقوم بخدمتها حالياً.

دبي لصناعات الطيران تجمع مليار دوالر
جمعت دبي لصناعات الطيران مليار دوالر عبر إصدار سندات بما 
يقل بمقدار 250 مليون دوالر عما كانت تخطط لجمعه. وأوضحت 
الشركة التي تسيطر عليها الحكومة، ومقرها دبي، أنها جمعت 500 
مليون دوالر من إصدار س��ندات ممتازة تس��تحق في عام 2021، 

باإلضافة إلى 500 مليون دوالر من سندات تستحق في 2023.
يذكر أن دبي لصناعات الطيران هي واحدة من أكبر شركات تأجير 

الطائرات حول العالم.

15 عامًا على تأسيس االتحاد للطيران
االتح��اد  تنظ��م 
للطيران احتفاالً 
بمرور 15 عاماً 
انط��الق  عل��ى 
رحلته��ا األولى 
وتط��وره�����ا، 
لتتح���ول إل���ى 

ش��ركة طيران رائدة في العالم، سلس��لة من الفعاليات والمبادرات، 
التي تجمع الضيوف والموظفين في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم.

وتنطلق هذه الفعاليات، مع الكشف عن تعاون حصري مع مصممة 
األزياء الشهيرة من نيويورك، ديان فون فورستنبورغ.

السعودية الخليجية تشتري 10 طائرات
قالت ش��ركة ايرباص األوروبية لصناع��ة الطائرات، إن مجموعة 
القحطان��ي للطيران، مالكة الش��ركة الس��عودية الخليجية للطيران، 
أبرم��ت اتفاقاً معها لش��راء 10 طائرات من ط��راز ايه 320 نيو، 
موضحةً أن االتفاق أُعلن خالل معرض البحرين الدولي للطيران.

يذكر، أن خطوط الطيران الس��عودية الخليجية تُشغل حالياً أسطوالً 
من 6 طائرات A320 من مركز عملياتها في الدمام.

هبوط كبير في أرباح طيران االمارات
انخفضت أرباح طيران اإلمارات في 
النصف األول من عام 2018 بنس��بة 
86 % متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود 
وأس��عار صرف غي��ر مواتية، حيث 
حقق��ت 226 مليون درهم )62 مليون 
دوالر( في األش��هر الس��تة حتى 30 
س��بتمبر/أيلول مقارنة مع 1.7 مليار 

درهم )463 مليون دوالر( قبل عام. وكان المدير التنفيذي للشؤون 
التجاري��ة تييري أنتينوري، قد حذّر م��ن ضغوط على األرباح من 
ارتف��اع تكاليف الوقود ودوالر قوي، الفتاً إلى أن المخاوف بش��أن 
االقتصاد العالمي وعدم االستقرار السياسي أضعفت األرباح أيضاً.

“دناتا” تتوسع في الواليات المتحدة
تواص��ل “دناتا”، 
م��زود الخدم�ات 
الجوية في العالم، 
توس����عاتها ف��ي 
الواليات المتحدة، 
وأصبح��ت تق��دم 
خدماته��ا اآلن في 

20 مط��اراً في تلك الدولة، بعد أن باش��رت مؤخ��راً عمليات جديدة 
للمناولة األرضية وخدمات الشحن في مطار لوس أنجلوس الدولي، 
حيث اس��تثمرت 8 ماليين دوالر في البنية التحتية والموارد إلطالق 

عملياتها في لوس أنجلوس، ووفّرت 350 فرصة عمل محلية.
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طائرة تنافس “إيرباص” و“بوينغ”
ع��رض����ت 
روس��������ي�ا 
والص�ي�����ن 
للمرة األولى 
في مع��رض 
دول����������ي 
للطي������ران 
ف��ي الصين، 
م�جس������م�اً 

لطائرة عريضة البدن تعمالن على تطويرها، س��تكون منافساً قوياً 
لعمالقي الطيران “بوينغ” و“إيرباص”.

والطائرة الجديدة التي تحمل اسم “CR 929”، عبارة عن مشروع 
مشترك بين ش��ركة الطائرات الموحدة الروسية ومؤسسة الطيران 
المدني الصينية، وتقدر تكلفة المشروع الروسي الصيني المشترك 
ب���13 - 20 ملي��ار دوالر أميركي. ويبلغ طول المجس��م 22 متراً، 
وارتفاع��ه 6.5 مت��ر، فيما يبلغ عرضه 5.9 متر. ومن المخطط أن 
تتسع الطائرة ل�280 راكباً، وأن تكون مخصصة للمسافات البعيدة، 

حيث سيكون بإمكانها تنفيذ رحالت لمسافة 12 ألف كيلومتر.

أول رحلة صينية من تشنجدو إلى مصر

استقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحالت الخطوط الجوية الصينية، 
القادمة من مدينة تش��نجدو في الصي��ن، على متن طائرة من طراز 
إيرب��اص A330 تحم��ل رقم csc 8391، عبر خط مباش��ر يربط 
القاه��رة بالمدينة الصينية. ومن المق��رر أن تنظم الخطوط الصينية 
رحلتين أسبوعياً من مطار القاهرة إلى مدينة تشنجدو يومي الثالثاء 
والجمعة من كل أسبوع، لتصبح مدينة تشنجدو الصينية ثالث مدينة 
صيني��ة تقدم خدمات الطيران المباش��ر إلى العاصمة المصرية بعد 
بكين وغوان��ز. ويأتي تنظيم هذه الرحالت ف��ي إطار جهود الدولة 
لتنشيط الحركة الس��ياحية القادمة من المدن الصينية لزيارة المعالم 

األثرية والطبيعية بالقاهرة والمحافظات.

اتفاق نوايا بين روسيا وكازخستان
وقعت روس��يا وكازاخس��تان على حزم��ة من االتفاق��ات لتعزيز 
التع��اون بينهم��ا، أبرزها اتفاق نوايا إلنتاج مش��ترك لطائرة “إيل 
- 103” وخط��ة عمل مش��تركة بين البلدين حت��ى 2021. ووقع 
االتفاقي��ات الرئيس��ان الروس��ي فالديمير بوتين والكازاخس��تاني 
نور س��لطان نزارباييف على هامش زيارة الرئيس الروس��ي إلى 

كازاخستان.
وبموجب اتفاق النوايا الموقع بين مجمع الطيران “اليوشين” الروسي 
ومصنع الطيران في كازاخستان، سيتم انتاج نسخة حديثة من طائرة 

“إيل - 103” متعددة األغراض على أراضي كازاخستان.

”A330-800 رحلة تجريبية لـ“إيرباص
أعلنت ش��ركة إيرب��اص، عن إكمال طائ��رة A330-800 رحلتها 
التجريبية األولى، بعد أن أقلعت من تولوز في فرنسا في تمام الساعة 
10:31 صباح��اً بالتوقيت المحل��ي، محلقة في أجواء جنوب غرب 
فرنسا.وس��تقوم الطائ��رة التي تحمل رق��م MSN1888، بتجارب 

اختبارية هندسية متنوعة، التي يتطلبها هذا النوع من الرحالت.
ويش��مل طاقم الرحلة طياري الرحالت االختبارية، مالكوم رايدلي 
وفرنسوا باريه، ومهندس اختبار الرحالت لودفيك جيراد. وسيخضع 
برنامج اعتماد طائرة A330-800 إلى 300 ساعة طيران اختباري، 

ليمهد في اعتماد الطائرة من قبل الجهات المعنية في 2019.
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نصائح للقيادة في الصحراء من “فورد”
أطلقت “فورد” سلس��لة من 6 مقاطع فيديو لمساعدة السائقين على 
استكشاف أقصى األماكن النائية في المنطقة، حيث يتولّى مهندسو 
الش��ركة تقديم السلسلة األسبوعية التي تسلّط الضوء على بيك أب 
فورد رنجر. ورّكزت الحلقة األولى على اختيار المركبة المناسبة 

للقيادة على الطرقات الوعرة.
وف��ي هذا الصدد، قال كبير التقنيين في فريق تطوير المنتجات لدى 
فورد الشرق األوسط، مايك شافيز، إنه يجب تفضيل المركبات التي 
تتميّ��ز بخلوص أرض��ي جيّد، ونظام دفع رباعي بنطاق س��رعات 
منخفض��ة، وقدرة القيادة عل��ى الكثبان، الفتاً إل��ى ضرورة تنفيس 

اإلطارات قبل مغادرة الطريق المعبّدة.

سيارة طائرة يابانية في 2019 !

وضع��ت الحكوم��ة الياباني��ة خارطة طري��ق إلنتاج نم��اذج أولية 
لس��يارات طائرة كهربائية، وتنظيم رح��ات تجريبية العام المقبل، 

بهدف طرح هذه التقنية في متناول اليد بحلول 2020.
وذك��رت صحيفة “ذا جاب��ان تايمز”، أن الحكومة تتوقع اس��تخدام 
الس��يارات الطائرة في األنش��طة الترفيهية، ونقل البضائع في عام 

2020، وكذا في وسائل النقل في المناطق الريفية.
وبحل��ول ع��ام 2030، م��ن المتوقع أن يتم اس��تخدامها ف��ي النقل 
الحضري. وتخطط الحكومة التخاذ قرار بشأن المعايير الميكانيكية 
للس��يارات، والمهارات التقنية المطلوبة لس��ائقيها، وكذلك القوانين 

لضمان السامة.

إصدار محدود من “غيبلي ريبيلي”
طرح��ت مازيرات��ي إص��داراً 
محدوداً من س��يارتها “غيبلي” 
الفارهة تحت اسم غيبلي ريبيلي، 
والتي تم إنتاج 200 سيارة منها 
فقط ألس��واق أوروبا والش��رق 

األوسط وأفريقيا. ويتميز اإلصدار بلونه الفريد “نيرو ريبيلي” ميكا 
األسود، وهو متوفر ب�3 محركات، ديزل سداسي األسطوانات بشاحن 
تورب��و يُعطي 275 حصاناً، محركا بنزين 6 أس��طوانات بش��احن 
تورب��و مزدوج يولد أحدهما 350 حصاناً واآلخر 430 حصاناً. وقد 
وضع تصميم هذه المحركات قس��م قوى الحركة “باورترين” التابع 

ل�“مازيراتي”، فيما أنتجت في مصنع “مارانيلو” اإليطالية.

رئيس جديد لمجلس إدارة “رينو”
ذك����رت وك�ال����ة 
رويت�رز نق���اً عن 
مصادر، أن ش�ركة 
الفرنس���ية،  رين��و 
اخت��ارت رئيس����اً 
مؤقت���اً لمج�ل����س 

إدارتها، وأس��ندت س��لطات جديدة للرئيس التنفيذي للعمليات ليحل 
محل كارلوس غصن. وقالت المصادر: إن فيليب الجاييت، المدير 
المس��تقل األعلى درجة في مجلس اإلدارة، س��يتولى مؤقتاً منصب 
رئي��س مجل��س اإلدارة، في حين س��يتولى تي��ري بولوريه، نائب 

غصن، كافة صاحيات الرئيس التنفيذي.

Senna GTR ماكالرين” تختبر“
كشفت ماكارين عن بدء االختبارات 
 Senna GTR الديناميكية لسيارتها
المخصصة للسباقات، والتي أعلنت 
عنها كمفهوٍم أولي في معرض جنيف 

في آذار/مارس 2018 وبيعت بالكامل في الش��هر نفس��ه. وتكتسب 
هذه االختب��ارات زخماً جديداً، مع تأكيد أحدث المواصفات التقنية، 
أبرزها توليد 1000 كيلوغرام من القوة الضاغطة ومنظومة تعليق 
مطورة في حلبات السباق انطاقاً من المنظومة التي استخدمتها في 
س��باقات GT3. وستزود السيارة بمحرك من 8 اسطوانات سعة 4 
ليتر مزود بش��احن توربيني مزدوج قادر على توليد 825 حصاناً. 

وسيتم إنتاج 75 سيارة فقط ، بسعر 1.4 مليون دوالر للسيارة.
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الطلب على Aurus الروسية يفوق اإلنتاج

أعلنت ش��ركة Sollers المصنّعة للس��يارات الروس��ية الفاخرة، 
ع��ن نفاد كمي��ة المركبات من ط��راز Aurus، المطروحة للبيع، 
مش��يرةً إل��ى انه يتعي��ن على الراغبين في ش��راء ه��ذا النوع من 
الس��يارات االنتظار حتى ما بعد عام 2020 لوجود طابور طويل 

من الراغبين في اقتنائها مستقباً.
وق��ال أح��د أصحاب ش��ركة Sollers، فاديم شفيتس��وف، إن هذا 
األمر يدل على “إقبال كبير على شراء سياراتنا وشعبيتها الفائقة. 
وأضاف: م��ن ناحية أخرى، أظهر هذا الطابور قدرتنا على إنتاج 

السيارات الفاخرة الروسية بنوعية ممتازة”.

السيارات معفاة من الجمارك في مصر
قال مستش��ار وزي��ر المالية لش��ؤون الجمارك المص��ري، مجدي 
عبدالعزيز، إن السيارات األوروبية ستكون معفاة في كانون الثاني/

يناير 2019 من الضريبة الجمركية، وفقاً التفاقية الشراكة المصرية 
األوروبية. وأوضح عبدالعزيز، أنه في حال لم تجر أي مفاوضات 
أخرى بي��ن االتحاد األوروبي ووزارة التج��ارة والصناعة المنوط  
به��ا التطبيق، فل��ن تكون هن��اك ضريبة جمركية على الس��يارات 
األوروبية، وسيجري سداد ضريبة قيمة مضافة فقط، باإلضافة إلى 

رسم تنمية موارد.
يذكر أن جمارك الس��يارات الصغي��رة في مصر تصل إلى 40 % 
يتم تخفيضها بواقع 10 % س��نوياً، وفقاً التفاقية الشراكة المصرية 

األوروبية إلى أن تصل للصفر في كانون الثاني/يناير 2019.

EQC الكهربائية تصل إلى المنطقة
طرحت “مرسيدس-بنز” طرازها الجديد EQC في أسواق الشرق 
األوسط، الذي يعد أول سيارة كهربائية تطلقها الشركة األلمانية من 

.EQ بين 10 سيارات ضمن فئة المنتجات والتقنيات الجديدة
تتميز هذه السيارات بأنها مزودة بتقنيات اتصال متكاملة ومدمجة 
بساس��ة منقطعة النظير ف��ي المنظومة الكهربائي��ة المتكاملة في 
المنطقة. ويجمع تصميم EQC بين البس��اطة والتطور، وهي أول 
 CASE س��يارة تنتجها “مرس��يدس - بنز” تركز عل��ى مجاالت
األربعة، وه�ي اس�����ت�راتيجية تجم�ع بي�ن: االتص��ال بالش����بكة 
connected والسير بالقيادة الذاتية automated وتقديم خدمات 
الس��يارات اإللكتروني��ة services، ومجموع��ة الحرك��ة والدفع 

.electric الكهربائية

نظام لدعم السائقين من “كونتيننتال”

كشفت “كونتيننتال” األلمانية عن نظام عرض كامل األلوان لشاشة 
ز )AR-HUD(، وذلك للمّرة  ع��رض أمامية بنظام الواقع المع��زَّ
األولى في قطاع للسيارات. ويركز النظام على تقنية توجيه الموجات 
االلكترونية، وهو نتيجة الش��راكة مع “ديجيلنس” المتخصصة في 

مجال تقنيات العرض.
وتوفر شاش��ات العرض دعماً للس��ائقين الذين س��يعرفون مباشرة 
المكان الذي يتطلّب انتباههم والسبب وراء هذا، وذلك عندما يتعلّق 
األمر بالرؤية الفعلية. ويعزز النظام الصور ضمن مس��احة 2,60 

أمتار x 0,87 أمتار حتى مسافة انعكاس تصل إلى 10 أمتار.
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المتحف يحوي آثاراً تعود آلالف السنين وقطعاً أثرية تنتمي لحضارات متنوعة، الفتاً 
إلى الجهود التي بذلت من قبل مديرية اآلثار واألمم المتحدة الس��تعادة اآلثار السورية 

المنهوبة.
بدوره، ق��ال مدير عام اآلث��ار والمتاحف الس��ورية، محمود حمود: إن إع��ادة افتتاح 
المتحف إعادة أللق الحي��اة الثقافية في دمش��ق، وأن أهمية حدث االفتت��اح تكمن بأنه 
جاء بعد س��نوات س��بع على قرار إغالقه للحفاظ على اآلثار التي تعرضت للتخريب 
في مختلف أنحاء س��ورية من قبل اإلرهابيين. منوها في الوقت ذاته بمساهمة وزارة 

السياحة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بهذا الحدث.
وتزامن��ا مع افتت��اح المتحف، أقيمت ن��دوة دولية بعن��وان “واقع المتاحف الس��ورية 
ودورها في تعزيز االنتماء الوطني” تضمنت محاضرات متنوعة عن الوضع الراهن 
للتراث األثري الس��وري، وتجربة تقييم األضرار في حلب القديمة باستخدام التقنيات 
الحديثة واستراتيجيات حماية المتاحف في سورية ودور المتاحف في بناء مجتمعات 

ما بعد الحرب من خالل التربية.

قيمة استثنائية
اكتفت المديرية العامة لآلثار والمتاحف بافتتاح جن��اح من المتحف في مرحلة أولى، 
عرضت فيه قطع��اً أثرية من فت��رات تاريخية ت��م حفظها خالل الس��نوات الماضية. 
وإضافة إلى القطع األثرية التي كانت جزءاً من المعرض الوطني، عرض في حديقة 
المتحف تمثال أسد الالت، أحد أشهر القطع األثرية في تدمر التي دمرها تنظيم داعش 

اإلرهابي خالل سيطرته على المدينة، وتم ترميمه.
ويتألف متحف دمشق الوطني، الذي أس��س عام 1920 وجرى نقله إلى مبناه الحالي 
عام 1936، من أقسام عدة هي، آثار عصور ما قبل التاريخ، واآلثار السورية القديمة، 

واآلثار الكالسيكية، واآلثار اإلسالمية، والفن الحديث.
ويش��مل المتحف حديقة تُعرض فيها بعض القطع األثرية، وه��ي الوحيدة التي بقيت 
أبوابها مفتوحة خالل الس��نوات الماضية. علم��اً أن س��ورية، أرض الحضارات من 
الكنعانيين إل��ى العثمانيي��ن، تمتلك كن��وزاً تعود إلى الحقب��ات الروماني��ة والمماليك 

متحف دمشق يعود متألقًا بالحضارة السورية

احتفالية حضارية
ها هو المتحف الوطن��ي اليوم، يعود ف��ي احتفالية 
حضارية تؤكد صمود س��ورية وع��ودة الحياة إلى 

دمشق الياسمين.
وفي كلمة ألقاها لمناس��بة االفتتاح أواخر تش��رين 
األول/أكتوبر الماضي، قال وزير الثقافة السوري 
محمد األحمد: إن علماء آثار أجانب جاؤوا ليعبروا 
عن تعاطفه��م مع س��ورية الت��ي تع��رض تراثها 

األثري للتخريب على يد التنظيمات اإلرهابية.
وبيّ��ن الوزي��ر األحم��د، أن المتح��ف الوطني في 
دمش��ق هو أحد أكبر وأهم متاح��ف العالم ويحوي 
مقتني��ات تمثل عص��ارة جه��د الس��وريين وتوثق 
حضارتهم، وهي ش��اهد ح��ي عل��ى قدرتهم على 

العطاء والتشبث باألرض.
واعتبر وزي��ر الثقافة الس��وري، أن إع��ادة افتتاح 
المتحف رس��الة انتصار الحق على الباطل، مبديا 
استعداد الوزارة لمواصلة استقدام البعثات األثرية 
لمتابع��ة جهودها ف��ي البح��ث والتنقي��ب بالمواقع 
األثرية الس��ورية لما لها من دور في تعزيز العمق 
الحضاري لس��وريا. ورأى أيض��اً أن إعادة افتتاح 
متحف دمشق الوطني، هو رس��الة انتصار للثقافة 
واإلبداع والح��ق على الجهل والتخل��ف والهمجية 

والباطل.
من جهته، أكد مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في س��ورية، ديفي��د أكوبي��ان، أهمية ه��ذا الحدث 
للس��وريين وللحض��ارة اإلنس��انية جمع��اء ك��ون 

عاد متحف دمشق الوطني إلى الحياة، 
بعـد 6 سـنـوات على إغالقه بسـبب 
الظروف الصعبة واألزمة التي مرت بها 
البالد لحمايته من اإلرهاب واالحتفـاظ 
بقطعه األثرية، وهو من أهم المتاحف 
العربية التي تعكـس حضارة سـورية 

والمنطقة.
وافتتـح قســم مـن المتحـف بعـد 
استتباب األمن وتمكن الدولة السورية 
الى  واالســتقرار  الحيـاة  إعـادة  مـن 
العاصمة وريفها، وهو فتح أبوابه أمام 
الزوار والنخـب العلميـة المتخصصـة 

وعلماء اآلثار.
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واإلسالمية. وأضاف أن بعض القطع األثرية التي جرى ترميمها سيتم عرضها أيضا. 
كما ذكر أنه تمت اس��تعادة أكثر من 9 آالف قطعة أثرية منذ بداية الحرب، مشيراً إلى 
أن المتحف بحاج��ة إلى الترميم والتموي��ل. وأوضح إنه تم تهري��ب مئات اآلالف من 

القطع األثرية والمنحوتات المهمة إلى الخارج أثناء الحرب.
وس��يكون في إمكان الزوار متابعة المتخصصين وهم يرممون مئ��ات القطع األثرية 
التي استعيدت من مدينة تدمر، التي خضعت لسيطرة التظيمات اإلرهابية لعدة أشهر، 

ما أدى إلى تدمير عدد من أشهر المعالم األثرية في العالم.
وق��ال المتخصص في الحف��اظ على المنحوت��ات الحجري��ة والتفاصي��ل المعمارية، 
والذي كان يعمل في تدمر قبل اندالع الحرب البولندي بارتوز ماركوفس��كي، لوكالة 
“أسوش��يتد برس”: “أنا أنقذ الت��راث، في األغلب ف��ي تدمر، حيث كن��ت أعمل قبل 
األزمة. جئت عقب تحرير المدينة وساعدت في عمليات الحفاظ العاجلة وحماية القطع 

المدمرة، ال يزال هناك الكثير من األضرار في تدمر”.
يعتقد ماركوفسكي، أن افتتاح متحف دمشق “رمزي”. وقال “عندما تعود الحياة إلى 

سابق عهدها، سنفتح المتاحف”.
وقال مدير متحف الفن اإلسالمي في برلين، كالوس بيتر هاس، إنه شعر بالسعادة في 
التنقل بين دمشق وحلب، قلب س��ورية التجاري والبلدة القديمة، التي تضررت بسبب 

الحرب.

والبيزنطية، مع مساجد وكنائس وقالع صليبية.
وكان��ت أدرجت منظم��ة األم��م المتح��دة للتربية 
والعل��وم والثقافة )األونيس��كو( س��تة مواقع أثرية 
في س��ورية على قائمتها للتراث المه��دد بالخطر، 
هي مدينة حلب القديم��ة، ومدينة دمش��ق القديمة، 
وبُص��رى القديمة، وقلع��ة صالح الدي��ن، ومدينة 
تدمر التاريخي��ة، ومجموع��ة الق��رى القديمة في 

شمال البالد.
وتثب��ت س��ورية من خ��الل إع��ادة فتح ج��زء من 
المتحف، ع��ودة الحياة إلى طبيعتها ف��ي البالد، إذ 
تعتبر س��ورية من أكث��ر المواقع أهمية، بالنس��بة 
لطرق التجارة عب��ر التاريخ القديم، حيث تش��تهر 

بتراثها الغني والمتنوع.
وتعد مدينة تدمر أيضاً من أبرز المواقع األثرية في 
سورية، وهي مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي 
من جان��ب منظمة األونيس��كو، وه��ي التي وقعت 
سابقاً ومناطق أثرية أخرى في أيدي تنظيم داعش 

االرهابي، وجرى تدمير آثارها عمداً.

اآلثار التاريخية
من بين اآلثار المعروضة ف��ي المتحف جداريات 
من القرن الثاني من دورا أوروبوس والتي تعرف 
اليوم بالصالحية، في شرقي س��وريا، ومنسوجات 
من وس��ط تدمر وتماثيل إللهة النصر اليونانية من 

الجنوب.
وأوضح مدير عام اآلثار والمتاحف محمود حمود، 
أن أربعة أقسام من بين خمس��ة في المتحف ستفتح 
أبوابها لعرض مئات االكتشافات األثرية التي تعود 
إلى حقب ما قبل التاريخية والتاريخية والكالسيكية 
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ع��ن  عب��ارة  وه��و  الطل��ق:  اله��واء  متح��ف 
المعروضات ف��ي حديقة المتح��ف، ويحتوي على 

آثار حجرية ضخمة من عصور مختلفة.
وقد نقلت واجهة قص��ر الحير الغرب��ي من بادية 
تدم��ر وأعي��د بناؤه��ا ف��ي المتح��ف، وأصبحت 
تش��كل المدخل الرئيس��ي. وفي مدخ��ل المتحف، 
توجد ألواح من الفريس��ك تعود إلى القصر وتمثل 
روائ��ع التصوير ف��ي العصر األموي م��ع نماذج 
من النحت. ويُعتبر هذا الفرع غنياً بالقطع األثرية 
الزجاجية والخزفية والمعدني��ة والنقود من جميع 
مراحل التاريخ اإلس��المي، مع مجموعات نادرة 
من أل��واح القيش��اني وم��ن الكتاب��ات القديمة من 
العصر األموي حت��ى العصر العثمان��ي. ويلحق 
بهذا الف��رع القاع��ة الش��امية التي تمث��ل العمارة 
الداخلية ف��ي البيت الش��امي التقلي��دي، نقلت من 
بيت م��ردم بيك القدي��م، وتعود إلى الق��رن الثامن 
عش��ر، وأعيد تركيبها م��ع زيادات جعل��ت منها 
قاعة الس��تقبال الضي��وف وإقام��ة المحاضرات. 
وإلى جانبها، تقوم مكتبة غني��ة بالكتب التاريخية 

والدوريات العالمية.
ويُعتبر المتحف الوطني في دمشق إحدى الوجهات 
األكثر زي��ارة في س��ورية عموماً ومدينة دمش��ق 
آالفاً من السنين تمثل بعضاً من تاريخ سورية.خصوصاً، وذلك لغنى المعروض��ات التي تغطى 

وذكر المدير العام السابق للمديرية العامة لآلثار والمتاحف، مأمون عبد الكريم، الذي 
أش��رف على حملة إخفاء القطع األثرية في أماكن آمنة، إن البالد بحاجة إلى س��نوات 

وقدرات كبيرة وماليين الدوالرات إلعادة فتح جميع المتاحف في كل أنحاء البالد.
وأشار إلى أن المئات من القطع األثرية ستعود إلى جناح القطع األثرية داخل المتحف، 
بما في ذلك تلك المتعلقة بالحقبة اليونانية والرومانية، فيما سيتم إعادة افتتاح األجنحة 

األخرى قريباً.

موقع المتحف
يقع المتحف الوطني بدمش��ق عند المدخل الغربي لمدينة دمش��ق بين جامعة دمش��ق 
والتكية الس��ليمانية. منذ عام 1919 وحتى عام 1936، كان متحف دمش��ق قائماً في 
المدرس��ة العادلية، وفي عام 1936 أنش��ئ مبناه الحالي بتصميم المهندس الفرنس��ي 

إيكوشار وأضيفت إليه أجنحة في عام 1956 و1975.

م المتحف الوطني في دمشق إلى متاحف فرعية: قُّسِ
متحف آثار عصور ما قبل التاريخ: يضم آثار عصور ما قبل التاريخ ومن أهم محتوياته 
هيكل عظمي لطفل النياندرتال الذي تم اكتش��افه في مغارة الديدري��ة، إضافة إلى بقايا 

الحيوانات المنقرضة، وأدوات حجرية وصوانية تعود إلى العصر الحجري القديم.
متحف اآلثار السورية القديمة: ويحتوي على آثار ممالك إبال وماري، وأوغاريت ...

متحف اآلث��ار الكالس��يكية: ويحتوي عل��ى أدوات وأس��لحة ومخطوطات ورس��وم 
وفسيفساء من عهود اليونان، والرومان، والبيزنطيين.

متح��ف اآلث��ار العربي��ة اإلس��المية: ويحت��وي عل��ى مس��كوكات وحلي وأس��لحة 
ومخطوطات، إضافة إلى آثار فخارية وخزفية ومعدنية مختلفة.

متحف الف��ن الحديث: يحتوي عل��ى روائع الفنانين الس��وريين بمدارس��هم المختلفة، 
وخصوصاً أعمال الرواد، ويقام فيه العديد من المعارض الفنية واآلثارية العالمية.
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حفي سورية وروسيا اتفاق بين اتحاد صُّ
وق��ع رئي��س 
ات���ح��������اد 
الصحفيي����ن 
الس����وريي�ن 
س������ى  م���و
عب��د الن��ور، 
ورئيس اتحاد 

الصحفيين الروس��يين فالديمير سولوفيوف، اتفاقية تعاون مشترك 
في موسكو، تنص على تبادل الخبرات والتجارب ال سيما في مجال 
التدريب، وتقديم التسهيالت الممكنة للصحفيين أثناء قيامهم بمهمات 
إعالمي��ة في البلدي��ن. وهنأ عبد النور الصحفيين الروس بمناس��بة 
الذكرى المئوية لتأسيس اتحادهم موجها لهم الدعوة لزيارة سورية، 

ووزع عليهم كتاباً يوثق شهداء اإلعالم في سورية.
حضر التوقيع عمدة موسكو سيرغي سابيانين، واألمين العام لالتحاد 
الدول��ي للصحفيين أنتوني بيالنجيه، االتحاد الذي يضم 187 اتحاداً 
ونقابة للصحفيين في العالم، ورؤس��اء اتحادات ونقابات الصحفيين 
ف��ي الصين وكوريا وأوزبكس��تان وكازاخس��تان ومنغوليا وبولندا 

وأستونيا واليونان وقبرص والصومال.

المحتوى المرئي من سيفين ستوديوز

أطلقت شركة سيفين ميديا الش��رق األوسط، أحد وكاالت العالقات 
العام��ة في المنطقة، ش��ركتها الجديدة “س��يفين س��توديوز” والتي 
ستعمل كذراع متخصص إلنتاج الفيديو لتلبية الطلب المتزايد على 
المحتوى المرئي النوعي في اإلمارات والش��رق األوسط. وستعمل 
بكامل طاقتها من مقرها الرئيسي الجديد في هيئة المنطقة اإلعالمية 
twofour54 ف��ي أبوظب��ي، وقد نجحت الش��ركة بالحصول على 
مجموعة كبيرة من العقود إلنتاج األفالم وصناعة المحتوى المرئي 
لبعض من أكبر المؤسسات المرموقة في اإلمارات والشرق االوسط 

باإلضافة إلى عدد من العالمات التجارية العالمية.

منصة تواصل التحاد المصارف العربية

أعلن��ت “ريفينيتي��ف”، وح��دة المعلومات المالي��ة والمخاطر في 
“تومس��ون رويترز”، عن ش��راكة مع اتحاد المصارف العربية، 
لتطوي��ر منص��ة تواصل اس����تراتيجية ألعضاء االتح���اد، الذين 
يمثل��ون أوس��اط التمويل واالمتثال عبر منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال افريقيا. ويعمل ه��ذا اإلطار، على تطوي��ر تعاون مثمر، 
له بعد اس��تراتيجي، تس��تفيد منه أكثر من 360 مؤسس��ة مالية في 
المنطق��ة. ويوف���ر هذا التعاون، منص�ة ش����بكية للجه��ات المالية 
وغير المالية، والهيئات التنظيمية وأجهزة اإلش��راف في المنطقة 

وعبر العالم.

 “جفون” في بيت العابد في دمشق
الس����ياح�ة  وزارة  برعاي��ة 
السورية، والصندوق العربي 
َم  للثقاف��ة والفنون/آف��اق، قُ��دِّ
ع��رض مس��حري بعن��وان 
“جف��ون” ف��ي بي��ت العاب��د 
األث��ري في دمش��ق، تن�اول 
لرمز�ي��ة األبواب  عرض���اً 
ف��ي النف��س البش����رية وما 
توحي��ه م��ن معان��ي، وم���ا 
يكم��ن بداخلها م��ن ذكريات 
وأس������رار،  وطموح��ت�ات 
وترس��يخ لفكرة اتخاذ القرار 

واالنفتاح على الحياة واآلخر، وتجاوز نقاط العبور الصعبة في الحياة.
ت��م على هام��ش العمل، عرض لفيل��م وثائقي يتحدث ع��ن األفراد 
وعالقتهم باألبواب النفس��ية، واختتمت الفعالي��ة بعرض أدائي من 
إخ��راج وأداء رنا كرم رفقة أنجيال الدب��س، بتقنية األداء الحركي، 
يحكي عن المخاوف الش��خصية وعالقة الش��خص باآلخر ودعوة 

األشخاص للحياة واالنفتاح على اآلخر.
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“360 فيوز” واعدة في العالم االفتراضي
تأهل��ت ش���ركة 360 
فيوز، الناشئة في مجال 
ال��واق���ع االفتراض��ي 
والتص�وي���ر ال�ح�����ي 
المباش���ر، التي تتخ��ذ 

م��ن اإلمارات مقراً لها، إلى الجولة النهائية من مس��ابقة “عروض 
الشركات الناشئة”، التي تقام على هامش مؤتمر هارفارد للشركات 
الناشئة، أكبر مؤتمر على مستوى أميركا الشمالية، في نسخته السابعة 
المنعقدة بمدينة بوس��طن. وتم اختيار “360 فيوز” ضمن مجموعة 
من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم. وقدمت عرضاً حمل 

شعار “تحويل الوطن العربي من خالل االبتكار المستدام”.

شحادة مديراً لـ“فايسبوك” المنطقة
فايس��بوك،  أعلنت ش��ركة 
اختياره��ا رام��ز طن��وس 
مدي��ر  لمنص��ب  ش��حادة، 
الش��رق  لمنطق��ة  إداري 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، 
حي��ث يتولى م��ن منصبه 
الجديد نمو أعمال الش��ركة 
التجاري���ة  وأنش������طت�ه�ا 
ومحفظ�����ة التطبيق������ات 
والخ�دم���ات الم�رت�ب�ط���ة 
بأعماله�ا على مس�����ت�وى 

المنطقة.
ويأتي ش��حادة إلى “فايسبوك”، جالباً معه خبرات إقليمية وعالمية 
عريض��ة ف��ي مجال تأس��يس وإدارة األعمال لعدد من الش��ركات 
الرائ��دة العالمي��ة، ومن بين أب��رز خبراته المكتس��بة من منصبه 
كش��ريك أول والمدير اإلداري لش��ركة “بوز آل��ن هاملتون” في 
منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، وش��ريك القيادة لألعمال 

الرقمية والممارسات التقنية لشركة “بوز وشركاه”.

القنوات اللبنانية نحو الخدمة المدفوعة
ب��دأت قن��وات تلفزيونية 
إل��ى  بالتح��ول  لبناني��ة 
أسلوب تلفزيون اإلنترنت 
به���دف تحقي���ق عوائ��د 
إضافية مع ضعف سوق 
اإلعالن�ات التلفزيوني��ة، 
ففي دولة اإلمارات لم تعد 
قناة “إم تي في” مجانية، 

بل ت�م س��حبها لباقة قن�وات االش��تراكات المدفوع�ة.
يأت��ي ذلك مع صعود محتوى فيديو اإلنترنت عبر األجهزة الجوالة 

من قبل شريحة كبيرة من الشباب.

“سبوتيفاي” في المنطقة
أع��ل��ن������ت 
“سبوتيفاي” 
ل�ل��ب���������ث 
الموس���ي�ق�ي 
ع���ب����������ر 
اإلنت�رن�����ت 
ع��ن إط��الق 

خدماتها رسمياً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك في 
13 سوقاً جديدة، هي كل من اإلمارات والسعودية والكويت وسلطنة 
عم��ان والبحري��ن والجزائ��ر والمغ��رب وتون��س واألردن ولبنان 
وفلسطين ومصر، وتستثني دوالً مثل ليبيا والعراق وسورية واليمن.
وكانت الخدمة متوفرة بطريقة غير رسمية في الشرق األوسط منذ 
س��نوات عدة، عن طريق حس��ابات مسجلة في دول أخرى، خاصة 

األوروبية.
وتوق��ع كالودي��وس بولر، الذي اختي��ر إلدارة فرع الش��ركة في 
المنطق��ة، أن تق��ود اإلمارات ومصر والمغ��رب، النمو اإلقليمي، 
بس��بب زيادة أعداد السكان من فئة الشباب وتزايد انتشار الهواتف 

الذكية.

ساندرا بولوك تخرج عن النمط !
خرجت الممثلة الحائزة على 
س��اندرا  األوس��كار  جائزة 
بول��وك، عن النم��ط لتلعب 
دور امرأة تحارب من أجل 
البقاء في فيلم اإلثارة )بيرد 
بوك��س(. وتلع��ب بول��وك 
دور مال��وري، وهي امرأة 
تح��اول باس��تماتة أن تبقي 

طفليها بأمان من خطر غير مرئي يدفع الناس لالنتحار.
والفيلم من إنتاج شبكة نتفليكس، يشارك في بطولته سارة بولوسون 

وجون مالكوفيتش.
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مديرة جديدة لـ“منتجع أنانتارا”
منتجــــع  عيّــــن 
أنانتــــارا الجبــل 
داغمار  األخضر 
ســـــايـمــز، فــي 
منصــب المديـرة 

العامة.
تتمتّـــع داغـمــار 

بخبرة واســعة في مجال إدارة الفنــادق وقطاع التجزئة الفاخرة في 
أوروبا والشــرق األوســط. وقد بدأت مســيرتها المهنية مع جمعية 
الفنادق الرائدة في العالم، حيث عملت في الســابق لصالح عقارات 

فاخرة عديدة في فرنسا، وسويسرا وبلدها األم ألمانيا.

ARAMET معلوف نائبًا لرئيس لجنة
نـتُـخــــــب  ا
رئيس مختبر 
المترولوجيا 
فــي معـهـــد 
الـبـحـــــوث 

الصناعيــة، الياس معلوف، باإلجماع لمنصــب نائب رئيس اللجنة 
التنفيذية، خالل االجتماع السادس للجمعية العمومية للبرنامج العربي 
للمترولوجيا العلمية والصناعية ARAMET. ومن مهمات اللجنة 
األساســية تأهيل الدول األعضاء في البرنامج العربي لتوقيع اتفاقية 
االعتــراف المتبادل مع أعضاء اللجنــة الدولية لألوزان والمقاييس 

.CIPM-MRA التي تعرف باتفاقية ،)BIPM(

حمود مديراً لسوق “الخليج العربي”
عينــت شــركة إندوســويس إلدارة 
الثروات، العالمة التجارية العالمية 
إلدارة الثــروات التابعة لمجموعة 
كريديت أغريكــول، حيدر حمود، 
كمدير ســــــوق لمنطقـــة الخليــج 
العربي، حيــث يتولى مســــؤولية 
تطوير األعمال بالتنســيق مع جميع 
الفرق بما يتماشى مع االستراتيجية 

التجاريــة العالميــة في المنطقة. كمــا ينضم حيدر إلــى لجنة إدارة 
الشــرق األوســط ويقدم تقاريره مباشرة إلى فرانســوا ر. فرج هللا، 

الرئيس العالمي لشؤون الشرق األوسط وأفريقيا.

أهل الشام في حفل يوم الطفل العالمي
مـــــــت  قـــا
مـؤســســـــة 
ة  ر د مـبــــــا
أهـل الشــــام 
بالمشــــاركة 
فـي حديقــــة 
الســـــنـدبـاد 
دمشــق،  في 

باحتفال أيتام ســقبا وحمورية بمناســبة يوم الطفل العالمي وذكرى 
المولــد النبــوي، تضمنت نشــاطات ترفيهية ومســابقات وجوائز 

وهدايا.

منتجات جديدة من “سينترو”
أطلقت شــركة سينترو 
لاللكترونيـات، إحــدى 
شركات مجموعة هرت 
العالميــة، منتجـاتـهـــــا 
الجديدة من أفران الغاز 
ذات 4 و5 رؤوس فــي 

األسواق السورية. وأشارت الشركة إلى أنها مستمرة بتقديم منتجات 
جديدة، بما يغطي غالبية األدوات المنزلية التي تحتاجها األسرة مع 
التركيــز على أنها منتجات تتمتع بالجودة وبســعر منافس، والتأكيد 
على تواجد منتجات الشركة في صاالت دمشق وحمص والالذقية، 

والعمل على التواجد في صاالت المحافظات األخرى.

تغييرات إدارية في “المملكة القابضة”
أجـرت شـــركة 
المملكة القابضة 
المملوكة لألمير 
السـعودي الوليد 
طـــالل،  بــــن 
تغييـــرات فــي 

إدارتهــا تتضمن تعيين مــدراء تنفيذيين جدد، حيث تم تعيين عادل 
العبد السالم في منصب المدير التنفيذي المالي واإلداري للشركة، 
ونــدى بنت صالح العتيقي، التي شــغلت ســابقاً منصب مدير عام 
مركــز المملكة، في منصــب المديرة التنفيذية للمشــاريع المحلية 

للشركة.
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جوائز المدراء الماليين التنفيذيين
 200 مــن  أكثــر  تجمــع 
شــــخصيـة مـــن كبـــار 
المهنيين الماليين لحضور 
جوائـــز  توزيـــع  حفـــل 
المدراء الماليين التنفيذيين 
الحفــل  وانعقـد  للمنطقـة. 

على هامش منتدى استراتيجيات المدراء الماليين التنفيذيين للشرق 
األوسط وشمال أفريقيا والذي نظمته ناسيبا، العاملة في مجال تيسير 
عقــد الصفقات علــى الصعيد اإلقليمــي. وتم تكريم أبــرز المدراء 
المالييــن التنفيذيين وفرق عملهم تقديــراً لجهودهم في تعزيز ودعم 

التغير الرقمي في األدوار التي يضطلع بها المدراء الماليون.

 “دلسكو” تحصد 3 جوائز
خــالل حفل جوائــز إعادة 
التدويـــر والنفايــــات فـي 
المنطقة “ميوار”، حصدت 
شركة دلســكو، التي تتخذ 
مــن دبــي مقــراً لهــا، 3 
لجهودها  وذلــك  جوائــز، 
الحثيثة فــي إعادة التدويـر 

وجمع النفايات والتوعية العامة، حيث تتولى الشركة لوحدها القدرة 
علــى معالجة أكثر من ثلث النفايــات المتولدة في دبي يومياً. ويأتي 
حصولها على المركز الثاني كـ“أفضل شركة في إدارة النفايات في 

هذا العام” تقديراً لمبادراتها المتميزة.

جائزة أفضل رجل أعمال
إدارة  مجلــس  رئيــس  تســلم 
شــركة غلــف كرافــت محمد 
حســين الشعالي جائزة عالمية 
جديدة تقديراً لمساهماته الفعالة 
فــي قطــاع الترفيــه البحري 
علــى مــدى 36 عاماً مضت، 
حيث قدمت له جمعية اليخوت 
الفاخــرة الدولية جائزة أفضل 
رجل أعمال لهذا العام، خالل 

فعاليات حفل توزيع جوائز ISS للتصميم والقيادة في دورتها الثامن 
والعشرين في والية فلوريدا في الواليات المتحدة األميركية.

جائزة لـ“اإلمارات الوطني”
أعلن بنك اإلمارات دبي 
الوطني، عن فوزه بجائزة 
“التطبيق األمثل للبيانات 
الضخمــة للجيــل المقبل 
من التحليالت في القطاع 
المصرفي”، التي تقدمها 
شــركة “إنفورماتيــكا”، 

العاملة في إدارة بيانات المؤسســات. وتأتي الجائزة تكريماً للجهود 
التــي يبذلها البنك في هذا المضمار، حيث يعد األول على مســتوى 
المنطقة الذي يرســي إطار عمل مؤتمت بالكامل اســتعداداً للكشف 

عن “منصة البيانات المؤسسية” مع إطالقها قريباً.

البورصة المصرية تعزز االستدامة
تســلم رئيــس 
الـبـورصـــــة 
الـمـصـريــــة 
فريــد  محمــد 
ئـــــــزة  “جـا
لــريـــــــادة  ا
والتميــــز في 

مجال االســتدامة”، خالل فعاليات مؤتمر الحــوار العالمي لمبادرة 
األمم المتحدة للبورصات المســتدامة في جنيف. وتأتي هذه الجائزة 
نظراً للجهــود التي بذلتها البورصة خــالل الفترة الماضية لتعزيز 

عمليات االستدامة في أسواق األوراق المالية على كافة األصعدة.

لقب “المبتكر”
حصد “اإلمــارات دبي 
الوطنــي” لقب المبتكر 
في المنطقة خالل حفل 
فاينانس  غلوبال  توزيع 
ضمن “جوائز الشــرق 
األوسط 2018 ألفضل 

بنوك رقمية للمســتهلكين فــي العالم” الذي اســتضافته دبي مؤخراً. 
وقــال نائب رئيس تنفيــذي أول في “اإلمارات دبــي الوطني” أحمد 
المرزوقي: يمثل االبتكار في الفضاء الرقمي أحد أبرز أركان نجاحنا 
باستقطاب العمالء الجدد الذين تتطلب أنماط حياتهم الحافلة بالمشاغل 
خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لمواكبة وتيرة حياتهم المتسارعة.

97





99

جديد نشاطات

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر  2018

وأوضح المنصوري، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطي��ة بين اإلمارات ودول 
حوض الكاريبي سجلت نمواً كبيراً في 2017 بنس��بة 37 % وبقيمة 382.9 مليون 
دوالر، مقارنةً م��ع 279.4 مليون دوالر ف��ي 2016، وهذه األرقام مرش��حة للنمو 
في المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المتبادلة والخطوات الجادة والمدروس��ة من قبل 
الجانبين لتعزيز قنوات التواصل وتيسير النفاذ إلى األسواق وإيجاد منصات لمجتمع 
األعمال لالطالع بشكل متواصل على أبرز فرص االس��تثمار وإمكانات الشراكات 
المتاحة، الفتاً إلى أن رصيد االستثمارات الكاريبية المباش��رة الواردة إلى اإلمارات  
شهد نمواً كبيراً خالل السنوات العش��ر الماضية لترتفع من 22 مليون دوالر في عام 

2007 إلى حوالى 5.8 مليارات دوالر حتى نهاية 2016.
وأك��د المنص��وري، وج��ود اهتمام واس��ع لدول��ة اإلم��ارات لتعزيز أط��ر التعاون 
االقتصادي والتجاري مع دول حوض الكاريبي في القطاعات التي تحتل أولوية على 
األجندة التنموية للدولة خصوصاً المجاالت المتعلقة بال��ذكاء االصطناعي، والثورة 
الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفضاء، والتي تمثل محركات النمو 
القتصاد المس��تقبل، ولذلك فإن الوقت مناسب الستكش��اف المبادرات االستراتيجية 

المشتركة مع دول حوض الكاريبي في تلك المجاالت الواعدة.

مقومات كبيرة لمنطقة الكاريبي
من جهته، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، أشار إلى أن منطقة 
الكاريب��ي تمتلك الكثير م��ن المقومات التجاري��ة المهمة التي ترتب��ط بمجموعة من 
العوامل والتي يأتي في مقدمتها قربها من أسواق الواليات المتحدة األميركية وأسواق 

أميركا الالتينية، إضافة إلى توافر الكوادر البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية.
وأكد، أن منطق��ة الكاريبي توفر إمكان��ات اقتصادية وفرصاً كبيرة للنمو للش��ركات 
اإلماراتية والعاملة ف��ي دبي، والتي ترغب في فتح آف��اق تجارية جديدة، وهي تعتبر 
الفرص للشركات العاملة في قطاعي السياحة والضيافة.واحدة من أفضل الوجهات الس��ياحية ف��ي العالم، حي��ث توفر مجموع��ة كبيرة من 

تعاون وآفاق اقتصادية بين اإلمارات ودول الكاريبي

تجارة بماليين الدوالرات
بيّ��ن التحلي��ل، أن حجم التج��ارة بين دب��ي ودول 
منطقة الكاريب��ي بلغ 273 ملي��ون دوالر أميركي 
عام 2017، منه��ا 183 مليون دوالر على ش��كل 
واردات لدب��ي، وهو م��ا يمث��ل نحو ثلث��ي القيمة 
اإلجمالية، في حين بلغت قيم��ة صادرات دبي إلى 
منطقة الكاريبي حوالى 90 مليون دوالر، مش��كلة 
نسبة قدرها 33 % من إجمالي قيمة التجارة الثنائية 

لدبي مع المنطقة.

أبرز شركاء دبي
وتعد جمهورية سورينام الش��ريك التجاري األول 
لدبي خالل عام 2017، حيث بلغت نس��بة التجارة 
بين المنطقتين 42 % من حج��م التجارة اإلجمالية 
وبقيم��ة 113.8 ملي��ون دوالر، وش��كلت واردات 
دبي معظم النش��اط التجاري الثنائ��ي، والتي بلغت 
قيمتها 108.5 مليون دوالر، وتركزت في المعادن 
الثمينة. في حين بلغت قيمة الصادرات من دبي إلى 
س��ورينام 5.4 ماليين دوالر، وتتكون من اآلالت 

واإللكترونيات والمواد الغذائية المتنوعة.
بدوره��ا، احتلت غويان��ا المرتبة الثاني��ة في حجم 
التج��ارة م��ع دب��ي بنس��بة 19 % )52.1 ملي��ون  
دوالر(. وجاءت جمهورية الدومينيكان في المرتبة 
الثالث��ة بقيم��ة 28.6 ملي��ون دوالر، فيم��ا جاءت 
ترينيداد في المركز الرابع بحصة تبلغ 9 % وبقيمة 
25.7 ملي��ون دوالر، بينم��ا احتلت بلي��ز المركز 
الخامس بحصة  7 % وبقيمة 18.8 مليون دوالر، 
وحصلت كوبا على نسبة 4 %، وهاييتي على 3 %.

إمكانات كبيرة للنمو
ف��ي كلمته خ��الل المنتدى، ق��ال وزي��ر االقتصاد 
اإلمارات��ي، س��لطان بن س��عيد المنص��وري، إن 
العالق��ات االقتصادي��ة والتجارية بي��ن اإلمارات 
ودول حوض الكاريبي تتمتع بإمكانات هائلة للنمو 
في ظل ما يمتلكه الجانبان م��ن مقومات اقتصادية 

وموارد طبيعية وموقع جغرافي متميز.

كشف تحليل أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، على هامش انطالق أعمال منتدى التعاون اإلماراتي الكاريبي األول، 
الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغرفة دبي بالتعاون مع وزارتي االقتصاد والثقافة وتنمية المعرفة، عن 
الفرص االستثمارية الواعدة التي تمتلكها أسواق دول منطقة الكاريبي، وعن العالقة التجارية المتينة التي تربط 

دولة اإلمارات مع دول المنطقة.
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معرض دبي للهليكوبتر 2018

افتت��ح رئيس نادي دب��ي الدولي للرياضات البحري��ة، منصور بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، “معرض دبي للهليكوبتر 2018” بدورته 
الس��ابعة، وذلك في الجناح الملكي في مطار آل مكتوم الدولي، في 
منطقة دبي الجنوب، بحضور كبرى الشركات العاملة ضمن قطاع 

الطيران المروحي على المستوى المحلي والدولي.
يوف��ر المعرض، منصة فريدة ألبرز الالعبين اإلقليميين والدوليين 
في مج��ال تكنولوجي��ا وعمليات الطائ��رات المروحية العس��كرية 
والمدنية، الستعراض أحدث ابتكارات وتقنيات الطيران المروحي 

واألمن والدفاع.

يوم غروندفوس للهندسة

عقدت ش��ركة “غروندفوس”، العاملة في مجال حلول المضخات 
المتط��ورة وتكنولوجي��ا المياه ف��ي مصر، مؤخراً، يوم الهندس��ة 
الس��نوي، الس��تعراض حل��ول األنظم��ة والتطبيق��ات المتطورة 
لمواجهة التحدي��ات في قطاع خدمات البن��اء، والمرافق والقطاع 

الصناعي.
وتوفّر الفعالية منتدى تفاعلياً ذا صلة لجميع المهندسين في مصر، 
لالطالع على أحدث التقنيات في جميع الشركات الهندسية متعددة 

الجنسيات في األسواق المصرية.

المنتدى الصيني اإلماراتي الثالث

اختت��م “المنت��دى الصين��ي اإلمارات��ي الثال��ث ح��ول الصيرف��ة 
والتمويل اإلس��المي” أعماله مؤخراً، بمشاركة نخبة من الخبراء 
االقتصاديي��ن والمصرفيين وصنّاع القرار وراس��مي السياس��ات 
والمس��تثمرين والمعنيي��ن باالقتص��اد اإلس��المي، الذين أش��ادوا 
باإلنج��ازات النوعية الت��ي تقودها إمارة دبي باتج��اه التحول إلى 

عاصمة عالمية لالقتصاد اإلسالمي.
وقد تخلل الحدث، سلسلة من المناقشات المعمقة حول آفاق االقتصاد 

التشاركي والنظام المالي من منظور النمو والتنمية والتكامل.

“التمكين من خالل التعليم”

اس��تضافت “دبي العطاء” وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العالمية التي تعمل على تعزيز فرص حصول األطفال في 
البلدان النّامية على التعليم السليم، فعالية بعنوان “التمكين من خالل 
التعليم”، سعياً لتوعية وتحفيز وإلهام المانحين والداعمين للمؤسسة 
ضمن المجتمع اإلماراتي حول أهمية التعليم لالرتقاء بالمجتمعات.

ش��ارك في الفعالية 3 متحدثين، من بينه��م رئيس مجلس إدارة دبي 
العط��اء ريم إبراهيم الهاش��مي، والناش��ط في مج��ال التعليم محمد 
س��يديبيه، ومستش��ارة الش��باب في المجلس االستش��اري للمجتمع 
المدن��ي للمرأة وممثلة الش��باب في التقرير العالم��ي لرصد التعليم 

فيفيان أونانو.
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“الموارد” يساند الجامعة األميركية
نّظم مرك��ز اآلداب والعلوم اإلنس��انية 
ف��ي الجامع��ة األميركي��ة ف��ي بيروت 
ضم��ن برنامج��ه الثقاف��ي والتعليم��ي 
مؤتم��راً عالمياً ح��ول موضوع التنوع 
ف��ي المجتمعات الدرزية خ��الل األلفيّة 
الماضية. وتضّمن العديد من النشاطات 
كعرض الفنون، واألطعمة والثقافة التي 
س��محت للن��اس أن تعتاد عل��ى التنوع 

الموجود في المجتمع اللبناني. وش��ارك بنك الموارد في هذا الحدث 
ف��ي إطار سياس��ة التنّوع لديه، بهدف التش��ديد على إيمانهم العميق 

بضرورة الدّمج بين مختلف الثقافات في بيئة العمل.

IMA يدعم الجيل الجديد
 IMA اختار معهد المحاسبين اإلداريين
5 ط��الب م��ن مص��ر ولبن��ان والهند 
واإلمارات العربي��ة المتحدة كي يمثلوا 
المنطقة في مؤتمر القيادة الطالبية الذي 
ينظم��ه المعهد في س��انت لويس بوالية 
ميزوري األميركية، وتم اختيار هؤالء 
الط��الب المتميّزين م��ن أبرز جامعات 

اإلقليم. وقالت مديرة العمليات بمعهد المحاسبين اإلداريين في الشرق 
األوسط وأفريقيا والهند هنادي خليفة: يوفد المعهد كل عام نخبة من 
الطالب الستكشاف الفرص الوظيفية المستقبلية في قطاع المحاسبة 

اإلدارية، والتزّود بالمعارف وأحدث المستجدات في هذا القطاع.

مؤتمر اتحاد المدققين الداخليين

 )IIA Lebanon( استضافت جمعية المدققين الداخليين في لبنان
مؤتمر إتح��اد المدققين الداخليين في ال��دول الفرنكوفونية بعنوان 
Audit Horizons، ال��ذي جمع ممثلين عن عدد كبير من الدول 
الناطقة بالفرنس��ية تحت رعاية مصرف لبن��ان والمنظمة الدولية 
للفرنكوفونية وبالش��راكة مع بنك لبنان والمهج��ر والمعهد العالي 

.ESA لألعمال
تخلل المؤتمر مداخالت من أكثر من 20 متخصصاً من حول العالم 
في مجال التدقيق الداخلي واالمتثال والحوكمة ومخاطر التكنولوجيا 

وسالسل الكتل وأحدث التطورات والتحدّيات في عالم التدقيق.

مؤتمر “الطاقة اللبنانية للصحة”

برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون أطلقت جمعية “الطاقة اللبنانية 
للصح��ة” مؤتمرها الوطن��ي األول تحت عن��وان “تحديات النظام 
الصح��ي اللبناني، مس��ار لتعزيز الفرص”، ف��ي قاعة محاضرات 
الجامع��ة اللبنانية في الحدث بحضور الوزير جبران باس��يل ممثالً 
الرئيس. وقد اعتبرت رئيسة جمعية “الطاقة اللبنانية للصحة” أسمى 
صليبا، أن��ه “ال يجب أن نرضى بعد اليوم بهذا الواقع المرير الذي 
نعيش��ه، لقد حان وقت التنفيذ و تفعيل اإلحس��اس بالمسؤولية لدينا. 
نحن نعمل من أجل الغدَ، من أجل كل طفل لبناني كي يتمتع بصحة 

سليمة وكي ال يكون ضحية الفشل والعجز”.

BBAC يفوز بـ”دوري مصرف لبنان”
فاز بنك بيروت 
والبالد العربية 
BBAC للسنة 
الثان�ي��ة ع�ل��ى 
التوال���ي ف���ي 
بطول�ة “دوري 

مصرف لبنان” في ال�“ميني فوتبول”، التي نظمتها شركة سبورتس 
مانيا، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض س��المه، ومش��اركة 12 
فريق��اً. وف��از فري��ق BBAC على نظيره بنك ع��وده بنتيجة )2 - 
0( ف��ي المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب س��بورتس أفينيو في 

الحازمية.
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دورة حول متطلبات المواصفة الدولية

عقدت مؤسس��ة المواصفات والمقاييس األردني��ة، برنامجاً تدريبياً 
حول متطلب��ات المواصفة الدولي��ة )ISO/IEC 17065(، ضمن 
نشاطات مشروع التوأمة األردني األوروبي. وشارك في البرنامج 
التدريبي 31 مش��اركاً من مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة، 
ووح��دة االعتماد التابعة لنظام االعتماد والتقييس األردني، وخبراء 
ومقيّم��ون فنيون من القطاع الخ��اص والعام، إضافة إلى مختصين 
يعملون في قطاع منح شهادات المطابقة للمنتجات. وناقش البرنامج 
الذي حاضر فيه الخبير األلماني ولفرام هارتمان من هيئة االعتماد 
األلمانية )DAKKS(، متطلبات المواصفة الدولية )األيزو/آي إي 
سي 17065(، والمواصفة )األيزو/آي إي سي 17067(، وأساليب 

التقييم ومتطلبات اعتماد الهيئات المبلغ عنها.

لقب المساهم المميز لبنك االتحاد
منح التحال�ف 
المصرف����ي 
الع�ال�م������ي 
للم��رأة بن��ك 
االتح��اد لقب 
“المس���اه��م 
الم�م�ي���ز”، 
ض�م���������ن 
ج��وائ������زه 

لمقدمي الحلول المصرفية الداعمة للمرأة، التي أقيمت للمرة األولى 
في الش��رق األوس��ط في األردن، وذلك تقديرا لبرنامج “ش��روق” 
المتخص��ص ف��ي تمويل المرأة، وال��ذي أطلقه البنك ع��ام 2014. 
وقالت الرئيس التنفيذي في بنك االتحاد، ناديا السعيد: إن هذا التقدير 
تأكيد على المستويات التي يمكننا الوصول إليها، إذا ما عملنا كفريق 

واحد، لدعم تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي.
فيما قالت الرئيس التنفيذي في التحالف، إنيز موراي: إن المؤسسات 
الحاصل��ة على جوائزنا تقدم دعما للم��رأة، إذ تعمل جاهدة إلطالق 

العنان لإلمكانيات والفرص الكامنة في االقتصاد النسائي.

 مؤتمر عالمي عن الصحة الحيوانية
فعالي���ات  اختتم���ت 
المؤتم���ر العال�م���ي 
الثاني ح��ول مقاومة 
مضادات المكروبات 
في العاصمة المغربية 
مراك��ش، بمش��اركة 
منظم���ات )الصح��ة 

العالمي��ة WHO، األغذي��ة والزراع��ة FAO، الصح��ة العالمية 
الحيوانية OIE(، وحضور 500 مش��ارك من 136 دولة عضو في 
منظمة الصحة العالمية الحيوانية، من ضمنها س��ورية، ممثلة بمدير 
ال��دواء البيطري في وزارة الزراعة/مس��ؤول االرتباط مع المنظمة 
العالمية للصحة الحيوانية في مجال األدوية البيطرية زياد نّمور، مدير 
الصحة الحيوانية في الوزارة حسين السليمان. وقال نّمور: إن أهمية 
المشاركة تكمن في التعاون مع المنظمات لوضع استراتيجيات ترشيد 
استخدام مضادات الميكروبات لضمان فعالية المعالجة والحفاظ على 
صحة اإلنس��ان والحيوان والمنتجات، خاص��ة أن قطاع الصناعات 
الدوائية الس��وري تطور مؤخراً، إذ وص��ل عدد خطوط اإلنتاج إلى 

180 خطاً، مما يتطلب دقة وترشيد في استخدام المضادات.

تعاون بين “االتصاالت” و“الشباب”
وقّع��ت وزارة 
االتص����االت 
وتكنولوج�ي���ا 
المعل�وم���ات 
اتفاقي�ة تع�اون 
م������ع وزارة 
ب  لش������ب��ا ا

والرياضة.
وق��ال وزي��ر الش��باب والرياضة المص��ري أش��رف صبحي: إن 
االتفاقية، التي تبلغ مدة العمل بها 3 أعوام، تهدف إلى دعم المناطق 
العشوائية والفئات المهمشة وذوي اإلعاقة بالمحافظات المختلفة من 

خالل تجهيز 100 مركز شباب، بتكلفة 20 مليون جنيه.
وس��يتم تطوي��ر المراكز لتصب��ح مراكز مجتمعي��ة متكاملة دامجة 
تقدم الخدمات الحياتية لس��كان المناطق المحيطة بالمراكز وخاصة 
خدم��ات التدريب وبناء القدرات وتطوير إمكانات الش��باب والعمل 
علي تأهيلهم لس��وق العمل، وتنفيذ مش��روعات صغيرة تساهم في 
القض��اء عل��ى مش��كلة البطالة، باإلضاف��ة إلى تطوي��ع تكنولوجيا 

المعلومات لتمكين ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة.
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المنتدى العالمي لسيدات األعمال

 أكدت رئيسة وفد سيدات أعمال سورية صونيا خانجي حشيشو، خالل 
المشاركة في فعاليات الدورة 66 للمنتدى العالمي لسيدات األعمال، 
الذي أقيم في موس��كو، بمشاركة 42 دولة، أن المرأة السورية عانت 
م��ن وطأة الح��رب ومفرزاتها، ورغم ذلك بقي��ت صامدة في وطنها 
ومنزلها وعملها. وقالت رئيسة االتحاد العالمي لسيدات األعمال ماريا 
كريس��تين اوغلي: إن المستقبل سيكون مش��رقا أمام سورية وشعبها 
بفضل الهمة التي عبرت عنها السيدات السوريات رغم آالم الحرب. 
بدورها، قالت رئيسة االتحاد الروسي لسيدات األعمال تاتيانا غفيالفا: 
اليوم نرى النس��اء السوريات، حملن بعزيمة آالم وطنهن وجئن إلى 
موسكو للمشاركة في المنتدى، لينقلن إلى نساء العالم هموم ونجاحات 

السوريات العامالت في الصناعة والتجارة والثقافة.

سورية في معرض هافانا الدولي

افتت��ح في العاصمة الكوبية هافانا، معرض هافان��ا الدولي، بدورته 
ال�36، بحضور الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ومش��اركة وفود 
رس��مية من 20 بلداً ح��ول العالم، من ضمنها س��ورية، إضافة إلى 
3000 مش��ارك يمثلون غرف التجارة والصناعة وشركات أجنبية 
من 65 بلداً. وقام وزير التجارة الخارجية واالستثمار األجنبي الكوبي 
رودريغ��و مالميركا، ونائب رئيس دائرة العالقات الدولية في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خوان كارلوس مارسان، وعدداً 
من الس��فراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في كوبا بزيارة 
الجناح الس��وري، وقدم لهم السفير الس��وري في هافانا إدريس ميا، 

شرحاً عن محتويات الجناح، الذي تضمن منتجات سورية متنوعة.

كأس العرب الذهبي

حق��ق فريق “رادي��و اكتيف” م��ن الجامعة االفتراضية الس��ورية 
المرتبة األولى “كأس العرب الذهبي” للمس��ابقة البرمجية العربية 
للكليات الجامعية العربية /اي س��ي اي بي سي2018/ والتي أقيمت 
في ش��رم الش��يخ بمصر، ويعتبر هذا الفوز هو األول لسورية على 
المستوى العربي منذ بداية مشاركتها الحديثة في هذه المسابقة التي 
انطلق��ت عام 2011، وفازت جامعة البعث بالميدالية الفضية، بينما 
البرونزية لجامعة دمشق مناصفة مع جامعة البعث، لتكون الجوائز 
الممنوحة ضمن أول 22 فريق مشارك في المسابقة، ولتتأهل بالتالي 
5 فرق س��ورية إلى المس��ابقة العالمية المقرر إقامتها في البرتغال. 
وقال مدير المسابقة جعفر الخير: إن الطالب السوريين أثبتوا تفوقهم 
عربياً واقليمياً في المس��ابقة التي تلقب ب�“حرب العقول”، وانتزاع 

العرش البرمجي من مصر ألول مرة بعد 20 عاماً.

نشاطات  المحللين الماليين السوريين

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين في س��ورية محمد 
إحسان الكيالني، أن الجمعية تستعد إلطالق كل من شهادتي المحلل 
المالي ومس��اعد المحلل المالي السوري مع CFA، وأن الشهادتين 
س��تغطيان المس��تويين األول والثان��ي من ش��هادة المحل��ل المالي 
األميركي. وقال الكيالني: إن الجمعية تعمل على توقيع مجموعة من 
االتفاقيات مع العديد من المعاهد داخل وخارج سورية إلقامة دورات 
وورش عمل و منح شهادات تحليل مالي سورية ودولية، بحيث يتم 
اجراءات االختبارات واالمتحانات لهذه الش��هادات في سورية، بما 
يوفر العناء والمصروف على الراغبين بالحصول عليها، و تس��عى 

الجمعية في المستقبل القريب لتأسيس معهد للتحليل المالي.
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تفاهم بين “البركة” وفريق “غدي”جولة مصرفية لـ“سورية اإلسالمي”

أقام بنك س��ورية الدولي اإلس��المي، جولة مصرفية للمش��اركين 
ف��ي ال��دورة التدريبية المصرفي��ة التي أقامها البن��ك تحت عنوان 
The Banker “مصرفيو المس��تقبل”، برعاية وزارة الش��ؤون 
االجتماعية والعمل وبالتعاون مع مركز اإلرش��اد الوظيفي وريادة 
األعم��ال. وتناول��ت ال��دورة المخصص��ة لط��الب االقتصاد من 

السنوات الثالثة والرابعة والخريجين الجدد، محاور عدة.
ب��دوره، قام الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، بش��ار الس��ت، بتقديم 
درع التمي��ز للحاص��ل على المرتب��ة األولى في ال��دورة وتوزيع 

شهادات حضور على المشاركين.

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة/سورية محمد عبد هللا حلبي، خالل 
توقي��ع البنك مذكرة تفاهم مع فريق “غدي” لإلنتاج الفني لألطفال، 
لغاية تأسيس شركة محدودة المسؤولية لتنفيذ أهداف المشروع، أن 
البنك بلغ مرحلة متطورة في تأس��يس أول مس��ّرعة أعمال خاصة 
في س��ورية، وأن الش��راكة بين البنك وفريق “غدي” ستكون ثاني 
المش��اريع المندرجة ضمن المسّرعة، وأن البنك يعمل على اختيار 
أفض��ل المخرجات الس��نوية من مس��ابقة “تكوي��ن” وتبنيها ضمن 
مس��ّرعة األعمال انطالقاً من إيمان البنك بضرورة إشراك الشباب 
في مجاالت األعمال والتطوير، وتحقيق ش��راكة حقيقية مع العقول 

الّشابة المبتِكرة.

150 متطوعًا من “بوابة التاريخ”

برعاية وزارة الس��ياحة السورية، وضمن سلسلة نشاطات برنامج 
“دروب”، ال��ذي تنفذه الجمعية الس��ورية لالستكش��اف والتوثيق، 
بهدف تس��ليط الضوء على األماكن الس��ياحية واألثرية السورية، 
نظمت الجمعية فعالية “نش��اط بوابة التاريخ” ضمت حوالى 150 
متطوعاً من جميع المحافظات السورية، حيث قاموا بزيارة مدرج 
بصرى الش��ام األثري، ودي��ر الراهب بحيرة ف��ي درعا. ومن ثم 
توجهوا إلى ضريح المجاهد س��لطان باش��ا األطرش في محافظة 

السويداء.

15 ألف شاب في “سوا” بالحسكة

أكد رئيس جمعية المودة السورية الخيرية سعد سلو، أن مركز سوا 
التاب��ع للجمعي��ة، والمدعوم من قبل منظمة األم��م المتحدة للطفولة 
اليونيسيف، الذي أطلق في عام 2017 مرحلته األولى في الحسكة، 
بالتدريب على 15 مهنة مختلفة، اس��تفاد منها 6500 شاب وشابة، 
أطلق مرحلته الثانية في عام 2018  في الحسكة أيضاً، بزيادة عدد 
المهن إلى 28 مهنة تستهدف 15 ألف شاب وشابة، على مدار العام، 

بوجود كادر من األكاديميين والمختصين بالتدريب.
ومن بي��ن المهن )صيان��ة األجه��زة الكهربائية، المحاس��بة، قيادة 
الحاس��وب، التصوير الضوئي، البرمجة اللغوية العصبية(، إضافة 

إلى 13 مهنة مرتبطة ببرامج الحاسوب واالنترنت.
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منتدى اقتصادي مصرفي عربي صيني

ُعقد المنتدى االقتصادي والمصرفي العربي الصيني األول في بيروت، في حضور 
األمي��ن الع��ام لمنظمة التعاون المال��ي اآلس��يوي،  Yang Zaiping، رئيس اتحاد 
المص��ارف العربية محمد جراح الصباح، النائ��ب األول لحاكم مصرف لبنان رائد 
ش��رف الدي��ن وعدد من الش��خصيات المصرفية  العربية والصيني��ة. وأكد الرئيس 
الفخري التحاد الغرف العربية ورئيس مجلس إدارة فرنَس��بنك عدنان القصار ًعلى 
اس��تراتيجية العالقات العربية - الصينية، داعياً إلى تعزيز سبل التعاون والشراكات 

والعالقات بين الصين والعالم العربي، بالتعاون مع القطاع المصرفي.

“حل النزاعات المصرفية والتجارية”

ع��ق����د ات�ح�����اد 
المصارف العربية 
“ملتق��ى التحكي���م 
في حل النزاع��ات 
الم�ص�رف�ي��������ة 
والتج�اري������ة”، 
في فن�دق فينيس��يا 

بيروت، بحضور وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، األمين العام التحاد المصارف 
العربية وسام حسن فتوح، رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي عبد الحميد األحدب، 
رئيس مجلس أمناء وحدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مصر أحمد سعيد خليل 

والمستشار القانوني التحاد المصارف العربية صالح الدين الدباغ.
وأوض��ح بيان لالتحاد، أن الملتقى هدف الى إطالق مركز الوس��اطة والتحكيم الذي 
سيعنى بحل النزاعات المصرفية والتجارية العربية، وإبراز أهمية الوساطة والتحكيم 

في معالجة القضايا القانونية ذات الصلة باالستثمار المصرفي والتجاري.
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ظهرت أخيراً محاوالت من القطاع الخاص، خصوصاً من الهيئات االقتصادية واتحاد 
المؤسسات التربوية الخاصة، للضغط نحو الغاء قانون سلسلة الرتب والرواتب 46، 
محملين الدولة مسؤولية إقراره لما يرتبه على البلد من أعباء، إضافة الى ما يرتبه 
عل�ى خزينة الدولة من أعب�اء إضافية. وجرت اتصاالت مع ع�دد من النواب إلعداد 
اقت�راح قان�ون معجل مكرر وتقديمه إلى مجلس النواب إللغاء قانون السلس�لة، 

وكأنها هي التي أدت إلى األزمة التي يعانيها البلد على كل المستويات.

وبينم�ا تعرف الهيئات االقتصادية ومعها المدارس الخاصة، أن ال إمكانية إللغاء 
القانون بمجرد قرار إنما بقانون، بدأ العمل في هذا االتجاه الذي قد يرتب مواجهات 
كب�رى بين الموظفين في القط�اع العام الذين اعتبروا القانون مكس�بًا تاريخيًا 
وانج�ازاً ال يمكن التخلي عنهما، لك�ن األخطر أن إلغاء قانون من هذا النوع، وإن 
كان يحم�ل الدولة الكثير من األعباء، قد ي�ؤدي الى انفجار اجتماعي وإلى نتائج 
س�لبية وربما كارثية. والمثال على ذلك، أن إقرار القانون تم منذ أكثر من س�نة 
وجعل اللبنانيين المس�تفيدين منه يرتبون حياتهم ومعيش�تهم، ومن بينها 
قروضهم على أس�اس الرواتب الجديدة، فانتزاع هذه المكاس�ب س�يجعلهم 

ينتفضون على كل شيء.

أما استهداف السلسلة والرواتب واألجور للقطاع العام والمتقاعدين، فيبدو أنها 
ترم�ي إلى ضرب هذا القطاع وتحميله مس�ؤولية األزمة الت�ي دفعت بالدولة الى 
فرض ضرائب بالجملة. لكن الهيئات االقتصادية تعرف أن المش�كلة في مكان 
آخ�ر، في قطاعات المي�اه والكهرباء التي ترتب دينًا عل�ى الدولة يفوق الملياري 
دوالر س�نويًا، فيما اس�تثنت الدولة فرض ضرائب على أصح�اب األمالك البحرية 
والنهري�ة، ولم تعالج مكام�ن الهدر والفس�اد، وإعادة النظر بالنظ�ام الضريبي 
عامة. في حين أن اعتماد الدولة على القروض لمعالجة مشكلتها يزيد من الدين 

العام وخدمته ترتب عجزاً مستمراً ال يمكن مواجهته بسهولة.

ليس الحل بالتصويب على السلس�لة، فهي صارت قانوناً، وال يمكن إعادة األمور 
إل�ى الوراء. لذا عل�ى الهيئات االقتصادية والقطاع الخ�اص التفكير في ما يمكن 
فعله لمس�اعدة الدولة في العبور نحو االستقرار، واألهم عدم المساهمة كنظام 

اقتصادي في فساد النظام السياسي، وليس تحميل الناس أعباء إضافية.

إلغاء السلسلة يعني اإلنفجار االجتماعي
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