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تش�ري تقارير المؤسسات الدولية إىل أن الأسواق العالمية تشهد تخبطاً وتراجعات 
ري مستويات الدين، ما يزيد منسوب 

ري أسعار النفط وارتفاع �ف
قياسية، وهبوطاً �ف

المخاوف من وقوع أزمة مالية عالمية جديدة. لكن الأك�رث غرابة هو تحذير البنك 
ري العالم ل تستعد فعلياً لمواجهة احتمال الأزمة. فكيف 

الدوىلري من أن الدول �ف
يمكن أن يكون وضع المنطقة ولبنان تحديداً لستقبال أزمة من هذا النوع، فيما 

يراهن البلد عىل قروض سيدر للنهوض والخروج من أزمته؟

ري 
ري مشكالت عدة. كل التطورات �ف

قبل الحديث عن الأزمة، فإن لبنان يتخبط �ف
ف عىل تشكيل حكومة إنقاذ، تش�ري إىل أننا  ، وعدم قدرة المعني�ري ري

المشهد اللبنا�ف
نتكبد خسائر متتالية تصّعب علينا إمكان النهوض مجدداً أو أقله مواجهة أزمات 
عالمية ل تعود معها تعهدات “س��يدر” نافعة، إذ أن كل الدول ستنشغل بإعادة 
هيكلة أوضاعها المالية وتنشيط اسواقها، فيكون لبنان قد خرس فعالً كل الهبات 
ري يراهن عليها لحل مشكالته وإعادة تأهيل بنيته التحتية ومرافقه 

والقروض ال�ت
الأساسية.

ها لن يكون محدوداً، عىل الستثمارات  ري حال وقوع أزمة مالية بالفعل فإن تأث�ري
و�ف

ة، كما سيطال  ة والأفراد فقط، بل سيطال المؤسسات الستثمارية الكب�ري الصغ�ري
ري من عجز وديون مرتفعة، كلبنان مثالً، وإن كانت مصارفه حذرة 

ري تعا�ف
ال��دول ال�ت

ف  ري التعامالت المالية انطالقاً من تعاميم مرصف لبنان. لذا ليس أمام المسؤول�ري
�ف

ف إل العمل عىل إطالق الحكومة والمشاريع والستفادة من الفرص، علماً  اللبناني�ري
ري حماية س��عر رصف 

ري ظل الفراغ الحكومي صمام الأمن �ف
أن مرصف لبنان يبقى �ف

ها. فعىل لبنان عدم تضييع الوقت قبل أن يفوت  العملة ودعم القروض وغ�ري
الأوان ...

م�ت يستفيد لبنان من الفرص؟
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خط ائتمان لـ“لبنان والمهجر”

قدم البن��ك األوروب��ي إلعادة 
اإلعم��ار والتنمية، خط ائتمان 
لبنك لبنان والمهجر، بقيمة 75 
مليون دوالر أميركي، لتمويل 
التج��ارة  وتعزي��ز  التج��ارة، 
الدولي��ة ف��ي لبنان. وق��د وقع 
االتفاقية عن “لبنان والمهجر” 
رئي��س مجلس اإلدارة، س��عد 

أزه��ري، وعن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، غراتش��ن بياري. وبموجب 
هذا التس��هيل، س��تعزز الضمانات والتمويل التي س��يقدمها البنك األوروبي من قدرة 
المص��رف اللبناني على تقدي��م تمويل تجاري لكل من المس��توردين والمصدرين في 

األسواق الناشئة، من خالل التخفيف من المخاطر في المعامالت التجارية الصعبة.

BML is Proud مبادرة

 BML is مب��ادرة ،BML أطل��ق بن��ك مص��ر لبن��ان
Proud، وه��ي حمل��ة رقمية مخصصة لإلض��اءة على 
مواهب وإنجازات الش��باب اللبناني من خالل سلس��لة من 
الفيديوهات تُنش��ر على مواقع التواصل االجتماعي. وقام 
البنك بلفتة تكريمية ألربع مواهب شابة أثبتت قدرتها على 
تج��اوز جميع العقبات وتحقيق أهدافها لتصبح مثاالً ملهماً 
في مجتمعه��ا. وقال المدير العام التنفيذي، فادي الداعوق: 
نح��رص تقدي��ر معايير المجتمع الذي نعي��ش فيه ونتطلع 
 BML is إلى تمكينه على نطاق واسع، من خالل مبادرة

Proud، ونكّرم قدرات هؤالء األشخاص اللذين شّكلت أعمالهم بارقة أمل في لبنان.
فادي الداعوق

افتت��ح “جّمال ترس��ت بنك”، الف��رع النموذجي األول 
للش��مول المالي في بلدة سحمر اللبنانية، وذلك برعاية 
حاكم مصرف لبنان، رياض س��المه، ممث��الً بالنائب 
األول، رائد ش��رف الدي��ن، وحض��ور رئيس مجلس 
إدارة “جّمال ترس��ت بنك” المدير العام، أنور جّمال، 

ولفيف من المصرفيين واإلعالميين.
وأك��د أنور جّم��ال، تبني البنك اس��تراتيجية الش��مول 
المال��ي إيماناً منه بأهمية اس��تفادة جمي��ع اللبنانيين من 
دون اس��تثناء من الخدم��ات المصرفية، الفت��اً إلى أن  
البنك بدأ مشروعه بافتتاح فروع نموذجية في المناطق 
الت��ي ال تتواجد فيها فروع مصرفيّة من أجل الوصول 

إلى جميع اللبنانيين.

“جّمال ترست بنك”
يفتتح فرعًا نموذجيًا في سحمر

سالمه: “المركزي” سيتمسك بعملياته المالية

ق��ال حاك��م مص��رف لبن��ان ري��اض س��المه، إن 
“المصرف المركزي سيتمسك بعملياته المالية في 
2019”، الفتاً إلى أن “ارتفاع أسعار الفائدة العالمية 

يمثل مبعث قلق لصانعي السياسات في البلد”.
وأوضح س��المه لرويت��رز، أن “العملي��ات المالية 
الحالي��ة التي نجريها كافية لتحقيق أهداف مصرف 
لبنان من حيث اجتذاب أصول س��ائلة، والمصرف 
سيواصل الصيغة نفسها في عام 2019. وإذا نظرنا 
إلى االثني عشر شهراً المنقضية، وبالرغم من جميع 

التحديات واالضطراب، فإن ميزانيتنا العمومية كانت مستقرة”. وشدد على أن “لدى 
المصرف وفرة من العمالت األجنبية إلبقاء أهدافه المتمثلة في الحفاظ على اس��تقرار 
الليرة اللبنانية، وأن يكون في مقدوره أيضاً دعم حاجات الحكومة من النقد األجنبي”.

رياض سالمه

وق��ع محافظ س��لطة النق��د الفلس��طينية عزام الش��وا، 
والرئي��س التنفيذي للبنك المرك��زي العماني طاهر بن 
س��الم العمري، في مق��ر البنك في العاصم��ة العمانية 
مس��قط، مذكرة تفاهم ته��دف إلى تعزي��ز العالقة بين 
الجانبين ف��ي تبادل المعلومات وتحقي��ق التقارب نحو 
الوس��ائل المش��تركة في اإلش��راف عبر الحدود على 
المؤسسات المصرفية العاملة في نطاق اختصاصهما، 
باإلضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الرقابة المصرفية، 
واإلش��راف عل��ى المص��ارف، وتموي��ل المؤسس��ات 
المتناهية الصغر والصغيرة والتمويل السكني، والرقابة 

االحترازية الكلية، وتدريب الموظفين.

تعاون مالي بين فلسطين وُعمان
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اس��تحصلت مجموعة االعتماد اللبنان��ي، على تمويل 
طوي��ل األجل بقيمة 50 مليون دوالر أميركي، وبفائدة 
ثابتة، م��ن مؤسس��ة التمويل الدولي��ة )IFC(، عضو 
مجموع��ة البنك الدولي )World Bank(، لالس��تفادة 
من��ه، وتوظيفه ف��ي دعم القط��اع الخاص ف��ي لبنان، 

وتنميته.
ويهدف هذا التمويل الطويل األجل، إلى تعزيز عمليات 
تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يساهم  
في دعم هذه المؤسس��ات ودفع عجلة النمو االقتصادي 

والمجتمعي.

50 مليون دوالر أميركي
لتمويل الشركات اللبنانية الصغيرة

في إطار الجهود الت��ي يبذلها بنك عوده لدعم األعمال، 
 Audi Supply أطلق المص��رف المنّصة اإللكترونيّة
Chain Finance Audi SCF واحتفل بش��راكته مع 
“مرس��اكو”، الش��ركة األولى التي تستفيد من خدمات 
ه��ذه المنّص��ة لخدمة عمالئه��ا، وذلك ف��ي فندق فور 

سيزنز في بيروت.
وأكد المدير العام لبنك عوده - لبنان، مارك عوده، على 
حرص البنك على إيجاد الفرص الالزمة لدع�م االقتصاد 
اللبنان��ي، مش��يراً إل�ى أن “عوده” عم��ل على عدد من 
 Audi Supply Chain المب��ادرات، ومنها منّص��ة
Finance لدع��م المؤّسس��ات الصغي��رة والمتوّس��طة 

الحجم، ولتعزيز عالقتها مع الموّردين.

“مرساكو” تحتفل بشراكتها
مع عوده

جمعية المصارف توصي بتعديل الفوائد

جمعي��ة  إدارة  مجل��س  أوص��ى 
المصارف ف��ي لبن��ان، المصارف 
اللبنانية برفع معدل الفائدة المرجعية 
في الس��وق على التس��ليفات بالليرة 
اللبناني��ة ب���40 نقط��ة أس��اس إلى 

.% 11,90
وتوازياً، حث مجلس إدارة الجمعية، 

المص��ارف اللبنانية عل��ى زيادة معدل الفائدة المرجعية في الس��وق على التس��ليفات 
بالدوالر االميركي ب�38 نقطة أساس الى 8,58 %.

يذك��ر، أن معدالت الفائدة المذكورة ال تحل مكان معدالت الفوائد المدينة الفضلى، بل 
تشّكل أساساً الحتسابها بعد إضافة مخاطر االئتمان وهوامش الربحية.

لبنان: 1.7 مليار دوالر أرباح مصارف “ألفا”

أظهرت البيانات المالية غير المدققة 
لمجموع��ة مصارف “ألفا” في لبنان 
تراجعاً س��نوياً بنسبة 13,76 % في 
أرباحها الصافية المجمعة، الى 1.69 
مليار  دوالر أميركي خالل االش��هر 
التسعة االولى من عام 2018، مقارنة 

م��ع 1.96 ملي��ار دوالر  في الفترة ذاتها من عام 2017. أما لجهة الميزانية المجمعة، 
فارتفع��ت موجودات مصارف “ألفا” بنس��بة 7,03 % لتناهز عتبة ال�249,18 مليار 
دوالر، في حين نمت ودائع الزبائن بنسبة 0,22 % لتصل الى 182,90 مليار دوالر.

يُذكر، أن مجموعة مصارف “ألفا” تضم 15 مصرفاً من أكبر المصارف اللبنانية التي 
يحوي كل منها ودائع زبائن تتخطى الملياري  دوالر.

خط ائتمان تجاري أوروبي لـ“عوده”

من��ح البن��ك األوروب��ي إلع��ادة 
اإلعم��ار والتنمي��ة، خ��ط ائتمان 
تج��اري بقيم��ة 75 مليون دوالر 
أميركي إلى بنك عوده، في اطار 

تعزيز التجارة من لبنان وداخله.
ويصب��ح ع��وده، بانضمام��ه إلى 
 ،)TFP( برنامج تس��هيل التجارة

ثالث مصرف مصدر في لبنان. ومن ش��أن هذا االتفاق أن يتيح للبنك اللبناني االس��تفادة 
من ضمان��ات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمي��ة المتعلقة بتمويل التجارة، التي 
تغطي خطر سداد العمليات التجارية المتعلق بالظروف السياسية والتجارية. وسيدعم خط 
االئتمان الدمج اإلقليمي بواسطة التجارة وسيعزز قدرة المؤسسات المستوردة والمصدرة 

في لبنان، ال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى التمويل.
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صرح الرئي��س التنفيذي 
الدول��ي  س��ورية  لبن��ك 
الست،  بش��ار  اإلسالمي 
ب��أن األرب��اح الصافي��ة 
بنس��بة  ارتفع��ت  للبن��ك 
52.5 % من��ذ بداية عام 
2018 وحتى نهاية أيلول 
/سبتمبر منه، لتصل إلى 

2.1 مليار ليرة س��ورية. وقال: إن البيانات المالية للبنك 
تش��ير إلى تحقيقه نمواً نسبته 5 % لجانب الموجودات، 
ليتخطى مجموعها 300 ملي��ار ليرة مقابل 289 مليار 
ليرة نهاي��ة 2017، بينما إجمالي اإليداعات والتأمينات 
النقدية 266 مليار ليرة مرتفعة بنس��بة 5 %، ومجموع 
حقوق المساهمين 27 مليار ليرة، وبلغ صافي المحفظة 

التمويلية 50 مليار ليرة.
يش��ار إلى أن س��هم البنك اس��تحوذ في بورصة دمشق 
على 46 % من إجمالي قيمة التداول في س��وق دمشق 
لألوراق المالية، وبلغت قيمة التداول على الس��هم 5.7 
ملي��ار ليرة من إجمالي قيمة التداول البالغة 12.4 مليار 

ليرة سورية.

إلغاء شرط رصيد المكوث في سورية

2.1 مليار ليرة سورية
أرباح سورية الدولي اإلسالمي

أنهى مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي السوري، 
العم��ل بالقرارين رق��م 52 و28، حي��ث كان يتضمن األول 
منح التس��هيالت االئتمانية بالليرات الس��ورية، والثاني منح 
التسهيالت على شكل جاري مدين. وقال رئيس هيئة األوراق 
واألسواق المالية، عابد فضلية: إن إنهاء العمل بالقرارين، بما 
فيهما ش��رط رصيد المكوث، يزيل أحد معوقات اإلقراض، 
ويوفر مرونة أكبر بمنح التس��هيالت االئتمانية، وكان شرط 
رصيد المكوث ينص على أن يجمد طالب القرض مبلغاً مالياً 

لدى أحد المصارف العاملة في س��ورية على مدار سنة سابقة لتقديم طلب االقتراض، 
ليتم منحه قرضاً يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى. ومنح المركزي س��ابقاً 
مهلة عام واحد لتطبيق ش��رط رصيد المكوث على جميع المصارف، األمر الذي أدى 

إلى تراجع الطلب على القروض والبحث عن مصادر استثمارية بديلة.

عابد فضلية

بشار الست

توصيات لمديري المصارف العامة السورية

أعل��ن رئيس مجلس الوزراء الس��وري، عماد خميس 
خ��الل لقائ��ه مدي��ري المص��ارف العام��ة ف��ي مبنى 
المصرف التجاري الس��وري، أن الحكومة مس��تمرة 
باسترداد كل ليرة لجهة أموال القروض المتعثرة، ودعا 
إلى العمل بنظام ضوابط اإلقراض، وتقديم التسهيالت 
والمرون��ة لحركة اإليداع والس��حب بالقطع األجنبي. 
وكلف خمي��س المصرف التجاري بإح��داث وتطوير 
كوات المصارف في المنافذ الحدودية لتس��هيل عملية 
إيداع األم��وال للقادمين عبرها، وطالب بتزويد جميع 

السفارات السورية بدليل يتضمن أنظمة وآلية عمل المصارف السورية العامة، لتوزيعها 
على الجاليات الس��ورية، إضافة إلى تكليف المصرفين )التجاري والعقاري( ببرنامج 

زمني حتى شباط/فبراير 2019، إلعادة تأهيل الصرافات التي خرجت عن الخدمة.
وقال مدير عام “التجاري” علي يوس��ف: إن التجهيزات الحاس��وبية بالمصارف قديمة 
والموارد البشرية قليلة، وهناك خلل بمالكاتها ومركز التدريب والتأهيل المصرفي، إضافة 
إلى أن هناك 723 مليار ليرة قابلة للتوظيف من أصل 2295 ملياراً موجودة بالمصارف.

علي يوسف
صرح حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، 
خ��الل اجتماع��ه م��ع م��دراء المص��ارف العاملة في 
سورية، أن التعليمات التنفيذية لطرح شهادات اإليداع 
بالقطع األجنبي أصبحت جاهزة، وأن البدء بطرح هذه 

الشهادات سيتم بداية عام 2019.
وق��ال قرفول: إن ع��ام 2019، س��يعتبر بداية حقيقية 
لتفعيل أدوات إدارة الس��يولة، وسيش��هد أيضاً، إصدار 
ش��هادات إيداع بالليرة الس��ورية، إل��ى جانب إصدار 

الصكوك اإلسالمية.

شهادات العملة األجنبية والسورية
والصكوك في 2019

TBI ... أول مصرف عراقي بتصنيف ائتماني دولي

أعلن��ت وكالة “فيتش” للتصني��ف االئتماني، عن درجة 
 TBI التصني��ف االئتماني للمصرف العراق��ي للتجارة
بدرجة )B-( مع نظرة مس��تقبلية مس��تقرة. وقال رئيس 
مجلس إدارة المص��رف، فيصل الهيمص، عقب إعالن 
الوكال��ة: إن مخاط��ر التصني��ف متوازن��ة حالي��اً، وأن 
لالس��تقرار األمني ف��ي الب��الد دوراً مهماً في تحس��ين 

فيصل الهيمصمؤشرات االستثمار األجنبي، وتعافي السوق التجاري.
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أعل��ن البنك األوروب��ي إلعادة اإلعم��ار والتنمية، عن 
تقدي��م حزم��ة تمويل مختل��ط بقيمة 7.4 ملي��ون يورو 
��ان الكبرى، لتمويل مش��روع توس��عة  إل��ى أمان��ة َعمَّ
النظام الحالي الس��تخالص الغاز من النفايات في مكب 
الغب��اوي، وتم توقيع االتفاقية ف��ي مقر البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية في لندن، بحضور نائب رئيس 
البنك األوربي للخدمات البنكية آالن بيلو، وأمين عمان 

يوسف الشواربة.
يش��ار إلى أن مكب الغباوي، هو مك��ب نفايات صحي 
حدي��ث تم افتتاحه عام 2003، ويس��تقبل حوالى 4 ألف 
ط��ن من النفاي��ات الصلب��ة يومياً من عم��ان والزرقاء 

والرصيفة.

ان 7.4 ماليين يورو ألمانة َعمَّ
من البنك األوروبي

أكبر مبادرة إقراضية بتاريخ العراق

أعل��ن محاف��ظ البن��ك المرك��زي العراقي، علي 
العالق، خالل كلمته االفتتاحية النطالق المؤتمر 
السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي في بغداد، 
عن أكبر مب��ادرة إقراضية بتاريخ العراق، عبر 
إطالق تمويل المشاريع الصغيرة من خالل 1.5 
ترلي��ون دين��ار عراق��ي )12.554 مليار دوالر 
أميرك��ي(. ولفت العالق إلى أنه ال يزال هناك 6 
ترليونات دينار من أصل 37 ترليون دينار كانت 
متعث��رة، ولم يتم دفعها من قبل المقترضين، مما 
يؤدي إلى اقتطاع المصارف 2.5 % من خسائر 

الدي��ون المتعثرة، بما يش��مل 16 % من أم��وال المصارف، وه��ذا التعثر يؤثر على 
المصارف ويهدد عملها.

علي العالق

300 مليون دوالر أرباح “العراقي للتجارة”

ص��رح مدير المص��رف العراق��ي للتج��ارة، فيصل 
الهمي��ص، خ��الل مؤتم��ر صحف��ي لغرف��ة التجارة 
األميركي��ة، عقد في بغ��داد، أن المصرف ربح 300 
ملي��ون دوالر أميركي في الع��ام 2017، وتم تحويل 

15 % منها إلى وزارة المالية.
وذَكََّر الهميص في كلمته، بأن المصرف أس��س فرعاً 
ل��ه في أبوظبي أيض��اً في الع��ام 2017، وأنه حصل 
على موافقات مجلس الوزراء السعودي لتأسيس فرع 
للمص��رف في المملكة خالل الربع األول من 2019، 

وأن إدارة المصرف تعمل على توسيع شبكة تعامالتها مع المصارف العربية والعالمية.
فيصل الهميص

اتفاقية مبادلة للعملة بين الهند واإلمارات

وقع البنكان المركزيان 
اإلمارات��ي والهن��دي، 
اتفاقي��ة ف��ي أبوظبي، 
يت��م بموجبه��ا تس��ديد 
االلتزامات النقدية بين 

البلدين بالعملة المحلية. وذكرت “رويترز” نقالً عن بيان للسفارة الهندية، أن االتفاقية 
التي جرى توقيعها خالل الدورة ال�12 للجنة الحكومية اإلماراتية الهندية المش��تركة، 
تتعلق بملياري درهم إماراتي، أو 35 مليار روبية هندية )496 مليون دوالر أميركي(، 
بناًء على ما يطلبه البنك المركزي. وأضاف البيان، أنه “من المتوقع أن تقلص اتفاقية 
مبادلة العملة الثنائية بين الهند واإلمارات االعتماد على العمالت الصعبة مثل الدوالر 
األميرك��ي”، مش��يراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين وصل ف��ي عام 2017 إلى 52 

مليار دوالر أميركي.

أعلن مصرف س��ورية المركزي في بيان، عن طرحه 
قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 50 ليرة سورية.

وأعلن المص��رف، أن طرح العمل��ة المعدنية الجديدة 
جاء حرصاً على تأمين احتياجات التداول من األوراق 
النقدي��ة والنقود المعدنية وحاجة الس��وق المتزايدة من 

الفئات الصغيرة.
يش����ار، إلى أن الفئ��ة الجدي�دة تحمل عل����ى الوج��ه 
األول ش��عار الجمهوري�ة العربي�ة الس��وري�ة وتاريخ 
الس��ك، وعلى الوج��ه الثاني صورة لص��رح الجندي 

المجهول.

قطعة نقدية معدنية جديدة
من فئة 50 ليرة سورية
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750 مليون دوالر إلعمار مناطق عراقية محررة

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الش��رق األوس��ط 
وشمال افريقيا فريد بلحاج، أن إجمالي المبالغ التي أنفقها 
البنك لمشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق 
بلغ��ت 750 ملي��ون دوالر، وأن البنك يحاول أن يوس��ع 
من نطاق مش��اريعه في العراق الس��يما مش��اريع التعليم 
والصحة، الفتاً إلى أن القطاع الخاص حيوي وله مستقبل 
واعد في العراق. وقال: إن كل اقتصاد يتمركز على القطاع 

الخاص، تبرز فيه أهمية االهتمام بالقطاع المصرفي، وهو ما يجب على العراق فعله.
فريد بلحاج

قرض بقيمة 265 مليون دوالر لـ“كهرباء األردن”

وق��ع مدي��ر قس��م الطاقة 
األوروب��ي  البن��ك  ف��ي 
إلع��ادة اإلعمار والتنمية 
EBRD، ه��اري بوي��د 
وزي��ر  م��ع  كاربنت��ر، 
المالي��ة األردن��ي، ع��ز 
الدي��ن كناكرية، ووزيرة 

التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، ومدير عام ش��ركة الكهرباء الوطنية، أمجد 
الرواش��دة، اتفاقية يكفل البنك بموجبها قرضاً لصالح شركة الكهرباء الوطنية “نبكو” 
بقيمة 265 مليون دوالر أميركي، لتوفير االحتياجات التمويلية للشركة ولإلنفاق على 
إع��ادة هيكلتها وتعزي��ز الحاكمية فيها. وقال كناكرية: إن ما يميز القرض أنه ميس��ر 
ويس��تمر لمدة 18 عاماً مع فترة س��ماح لمدة 4 سنوات وبفائدة تزيد 1 % عن مستوى 
الاليبور )معدل س��عر الفائدة لإلقراض بين البنوك في لندن(. أما كاربنتر، فقال: هذه 

أكبر اتفاقية يوقعها البنك في األردن، لدعم أهم مرفق في قطاع الطاقة.

مص��رف  محاف��ظ  كش��ف 
اإلمارات المركزي، مبارك 
أن   المنص��وري،  راش��د 
اإلم��ارات والس��عودية بدأتا 
اس��تخدام التكنولوجيا المالية 
في عملي��ات التس��وية عبر 
الح��دود، بما ف��ي ذلك عملة 
رقمية اشتركتا في تطويرها 

لذلك الغرض.
ف��ي  المنص��وري،  وذك��ر 

مؤتم��ر للتكنولوجي��ا المالية في أبوظب��ي، أن مصرف 
اإلم��ارات المرك��زي يعكف عل��ى خطة اس��تراتيجية 
لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل 
تش��ريعي وتنظيم��ي. وأض��اف، أن التكنولوجيا المالية 
يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً بتحسين الشمول المالي، وهو 
تقديم خدمات مالية بتكلفة ميسورة، مشيراً إلى أن الدور 

القانوني للبنك المركزي يشمل تعزيز الشمول المالي.

اإلمارات والسعودية تستخدمان
عملة رقمية في التسويات

مبارك راشد المنصوري

أك��د مص��رف اإلم��ارات المرك��زي، أن��ه يدع��م بنك 
االس��تثمار “بكافة تسهيالت السيولة المتاحة” لمواجهة 
احتم��ال التعثر، وأنه يعمل مع البنك وحكومة الش��ارقة 
لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله. وستتم زيادة 
رأس��مال البنك إلى الضعف ليصبح 3 مليارات و180 
ملي��ون درهم )866 ملي��ون دوالر(، وذلك عن طريق 
دخول حكومة الش��ارقة كمس��اهم اس��تراتيجي بحصة 
تتجاوز 50 %. وفي المرحلة األولى، ستضخ  الحكومة 
1.15 مليار درهم )313 مليون دوالر( في البنك مقابل 
إصدار أس��هم على أن يت��م إصدار حقوق أولوية لجميع 
المس��اهمين قبل نهاية 2019. ووافق��ت الحكومة على 
تغطي��ة هذه المرحلة أيضاً، بقيمة ال تتعدى 785 مليون 

درهم )215 مليون دوالر(.

تدخل حكومي إلنقاذ “بنك االستثمار”

تفعيل الدفع اإللكتروني في السودان

تقدم��ت 6 ش��ركات عربي��ة وأجنبية تعم��ل في قطاع 
التكنولوجيا، تحمل جنسيات سعودية وروسية وبولندية، 
بطلبات لالس��تثمار في الس��ودان. وتصدرتهم ش��ركة 
سريع الس��عودية، التي تدير خدمات الدفع اإللكتروني 

في المملكة، ويمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
يأتي هذا، بالتزامن م��ع إعالن رئيس مجلس الوزراء 
وزير المالية، معتز موس��ى، أن ديسمبر/كانون األول 
ل الرقمي في البالد.  2018 كان الموع��د النهائي للتحوُّ
وأش��ار موس��ى، إلى أن مجلس الوزراء الس��وداني، 
ألزم جميع ال��وزارات والمؤسس��ات الحكومية بالدفع 

اإللكترون��ي وتحصيل رس��وم الخدم��ات إلكترونياً خ��الل ع��ام 2019. ويُقدر حجم 
التعامالت في قطاع الدفع اإللكتروني بنحو 60 مليار دوالر أميركي.

معتز موسى
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أعل��ن البنك المركزي المصري ع��ن إنهاء العمل بآلية 
تحوي��ل أم��وال المس��تثمرين األجانب، وذلك بالنس��بة 
الس��تثمارات األجان��ب الجدي��دة، اعتب��اراً م��ن كانون 
األول/ديس��مبر 2018، مش��يراً إلى أنه يتعين على تلك 
االس��تثمارات التعامل دخوالً وخروجاً من خالل سوق 
الص��رف بين البنوك “االنتربن��ك”. وقال المركزي في 
بي��ان له، إنه في ض��وء برنامج اإلص��الح االقتصادي 
المصري الذي بدأ في 3 تش��رين الثاني/نوفمبر 2016، 
حي��ث بلغت إجمال��ي تدفقات النقد األجنب��ي 111 مليار 
دوالر، فقد كان تحرير س��عر الصرف األجنبي من أهم 
الركائز األساسية لهذا البرنامج. وقد أدى ذلك النجاح إلى 
تحسن كبير في موارد النقد األجنبي لالقتصاد المصري.

المركزي المصري:
آلية لتحويل أموال األجانب

أكد وكيل محافظ البنك 
المرك��زي المص��ري، 
خالد فاروق، أنه س��يتم 
تغيي��ر النقود م��ن  فئة 
5 و10 جنيه��ات إل��ى 
بالس��تيكية في النصف 

الثاني من 2020.
وتع��د العملة الجدي��دة صديقة للبيئة وعم��ر تداولها في 
الس��وق يقدر ب�4 أضعاف العملة الورقية، وهي س��هلة 
الت��داول وتتحمل الح��رارة والب��رودة ومقاوم��ة للمياه 
والعرق ويصعب الكتابة عليها. وأش��ار فاروق، إلى أن 
ه��ذه الخطوة بداية لتغيير العمالت بالكامل، وأنه س��يتم 
تجهيز مطبعة جديدة بالعاصمة اإلدارية لطباعة العمالت 

الجديدة، وسيتم تأمينها من التزوير بعالمات مائية.
يهدف البنك المركزي من طباعة النقود البالستيكية إلى 
تخفيض تكلف��ة الطباعة، والحفاظ على ج��ودة ونظافة 

النقود، نظراً الستهالكها العالي في السوق المصري.

مصر تطرح نقوداً بالستيكية

“أفريكسيم” يطلق منصة مدفوعات في إفريقيا

أعلن رئيس بنك أفريكسيم، بنديكت أوروما، عن إطالق 
البن��ك لمنصة مدفوعات تس��مح بالتعام��ل بالعمالت 
الوطني��ة لكل دولة أفريقية، ما يس��هم في زيادة معدل 
التج��ارة والتبادل بين دول الق��ارة، فضالً عن إطالق 
بواب��ة إلكتروني��ة تتضمن المعلوم��ات المتعلقة بدول 
أفريقيا والشركات حول الفرص التجارية المتاحة لدى 
كل منه��ا، إلى جانب توفي��ر معلومات عن التعامالت 

الحكومية وغيرها من اإلجراءات، والتي تسمح بتسهيل تدفق التجارة. وأشار أوروما، 
إلى تقديم بنكه دعماً ل�20 مؤسسة مالية إفريقية لتفعيل التجارة البينية اإلقليمية، موضحاً 

أن هناك 300 بنك لديها تمويل من البنك األفريقي بواقع 8 مليارات دوالر أميركي.

بنديكت أوروما

اتفاقيات بين “السويدي إلكتريك” و“أفريكسيم”

وقعت ش��ركة السويدي إلكتريك مع 
بنك أفريكسيم، اتفاقية يصبح بموجبها 
البنك مستش��اراً مالياً لمشروع بناء 
س��د بتنزاني��ا. ويتكون الس��د من 9 
توربينات، وكل توربينة تس��اهم في 
تولي��د 230 ميغاوات، وس��يتم تنفيذ 
المش��روع عل��ى 4 س��نوات. كم��ا 
وقع “أفريكس��يم” اتفاقية أخرى مع 

“السويدي”، بقيمة 500 مليون دوالر، لتمويل المشروعات في القارة اإلفريقية.
وتعتزم الش��ركة إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر في أوغندا، على أن 

يبدأ تنفيذها عام 2019، بهدف إنشاء مصانع وعدادات كهربائية ومحوالت وعازالت.

 اتفاقيتان بين مصر و“التنمية الكويتي”

االس��تثمار  وزي��رة  وقع��ت 
والتعاون الدولي، سحر نصر، 
اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي 
ملي��ون   40 بقيم��ة  للتنمي��ة 
دينار كويت��ي )131,5 مليون 
دوالر(. وتنقس��م االتفاقية إلى 
جزأي��ن، األول عب��ارة ع��ن 

قرض بقيمة 25 مليون دينار إلنشاء منظومة الصرف الصحي في بحر البقر، والجزء 
الثاني هو قرض بقيمة 15 مليون دينار لتأسيس محطات تحلية في محافظة جنوب سيناء، 

على أن تكون مهلة سداد القرض 6 سنوات موزعة على 38 قسط بفائدة 2 %.
م��ن جانبه، أكد المدير االقليمي للدول العربية وإدارة العمليات في الصندوق، عبد هللا 
خليل المصبيح، أن اتفاقيتي الصندوق مع الحكومة المصرية تعد المتممة لبرامج دعم 

التنمية في مصر، والتي وصلت إلى 48 اتفاقية بقيمة مليار دوالر أميركي.
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ت��م إدراج بن��ك الدوحة في 
 ،FTSE4Good مؤشر 
لألس��واق الناش��ئة. ويأت��ي 
ذلك للتأكيد على ريادة البنك 
بمعايير  بااللتزام  المستمرة 
األداء المعني��ة باالس��تدامة 
البيئي����ة واالجتماع��ي������ة 
والحوكمة. وبهذا االختي��ار، 

يكون بنك الدوحة قد استوفى المعايير المحددة للشركات 
في األسواق الناشئة واألسواق المتقدمة من قِبل مؤسسة 
“فوتسي راسل”. وقد تم اختياره من ضمن 134 شركة 
للخدمات المالية من األس��واق الناشئة، بما فيها الصين 

والبرازيل وجنوب أفريقيا ومنطقة الخليج.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، ر.سيتارامان: نؤمن 
ب��أن التركيز على برنامجنا البيئ��ي واالجتماعي وتبني 
أفضل الممارس��ات ف��ي مجال الحوكم��ة يمثالن حجر 

الزاوية لألعمال المصرفية المستدامة.

بنك الدوحة ينضم
FTSE4GOOD إلى مؤشر

ف��از بنك مس��قط، بجائ��زة أفضل بنك في مج��ال تقديم 
الخدم��ات المصرفية الرقمية لألفراد في س��لطنة عمان 
من قبل مؤسسة غلوبال فاينانس، تعزيزاً لدوره الريادي 
ف��ي القطاع المصرفي، حيث تم اختي��ار البنوك الفائزة 
بن��اء على معايي��ر محددة من بينها، اس��تراتيجية جذب 
وخدمة الزبائن الذين يستخدمون التسهيالت والخدمات 
المصرفية الرقمية، وكذلك النجاح في تش��جيع وتحفيز 
الزبائن على االستفادة من العروض والخدمات الرقمية، 
إضافة إلى نمو الزبائن الذين يس��تخدمون هذا النوع من 
الخدم��ات وخطط البنك ف��ي طرح المنتج��ات الرقمية 
الجديدة وانتش��ارها بين الزبائن مث��ل الخدمات المقدمة 
عل��ى الهات��ف النقال والخدم��ات المرتبط��ة باإلنترنت 

والمواقع االلكترونية.

جائزة لبنك مسقط
من “غلوبال فاينانس”

قرض من البنك اإلفريقي للقطاع الخاص السوداني

وافق البنك اإلفريقي للتنمية على أول استثمار 
له ف��ي القط��اع الخاص الس��وداني بقرض 
متع��دد العمالت يع��ادل 75 ملي��ون دوالر 
ل�“دال”، وهي واحدة من مجموعات أعمال 
األغذية والزراعة. وس��يدعم هذا االستثمار 

التوسع في عمليات الزراعة واألغذية المتكاملة للشركة. وقال مدير البنك أتسوكو تودا، 
من خالل الش��راكة مع مجموعة دال، سيس��تفيد البنك من اإلمكانات الزراعية العالية، 
فضالً عن خبرة ومرونة مؤسسة خاصة ذات سجل حافل ومعرفة عميقة ببيئة األعمال 
الفري��دة في البالد للتمويل الزراعي والتنمي��ة الريفية. وتقدم هذه الصفقة فرصة للبنك 

لالستفادة من استثمارات القطاع الخاص التي لها نتائج إنمائية كبيرة.

أول شركة رأسمال مخاطر في مصر

 ،CVentures أعلن البنك التجاري الدولي عن تأسيس
كأول ش��ركة اس��تثمار رأس��مال مخاطر ف��ي مصر، 
تركز على تمويل الش��ركات الناش��ئة المتخصصة في  
التكنولوجيا المالية والجيل الجديد من منصات الخدمات 
المالي��ة. وقال الرئي��س التنفيذي للبن��ك، رئيس مجلس 
إدارة CVentures حسين أباظة: إن التوقيت يعد مثالياً 
إلط��الق مثل هذه الش��ركات المتخصص��ة في تمويل 

شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، في ظل تضافر جميع األطراف ذات العالقة بمجتمع 
المال واألعمال لدعم التوجه االستراتيجي للحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي.
يذكر، أن الش��ركة تس��تهدف في المقام األول المشاركة بمراحل التمويل SeriesA و

SeriesB للش��ركات الناش��ئة في مصر وغيرها من الدول، وأيضاً تس��تهدف بشكل 
.)SeedRounds( انتقائي، المشاركة في مراحل التمويل األكثر حداثة

حسين أباظة

إطالق أنظمة التحويالت الخارجية في السودان

واف��ق بن��ك الس��ودان المركزي 
على إط��الق أنظم��ة التحويالت 
الخارجي��ة لألف��راد ع��ن طريق 
المص��ارف المحلي��ة وش��ركات 
الخ��اص و الصرافات.  القط��اع 
وحدد المركزي في ق��راره عدداً 

م��ن الضواب��ط هي أن تتم حركة كل النقود المس��تخدمة في التحوي��الت داخل النظام 
المصرفي ووفق ضوابط البنك المركزي، وأن تكون تحويالت األفراد فقط من خارج 
الس��ودان إلى داخله، ويسمح لش��ركات القطاع الخاص تقديم الخدمة باالتفاق مع أحد 
المصارف الس��ودانية أو ش��ركات الصرافة المصدق لها بتحويل األموال. وبحس��ب 
القرار يس��تلم المستفيد قيمة التحويل بالجنيه الس��وداني إلكترونياً على حساب بنك أو 

محفظة الكترونية أو موبايل أو حوالة وفقاً للسعر الذي يحدده البنك المركزي.
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يجري تركيب المنطقة اقتصادي��اً، ولبنان ليس العباً فيها”، مش��يراً الى ان 
“سيدر” هو المش��روع الوحيد للبنان، ويفترض أن يعيد تأهيل البنية التحتية 
القادرة عل��ى توليد النم��و، مؤك��داً “أن لدينا قطاع��اً مصرفياً ي��ؤدي دوراً 
اس��تراتيجياً في المنطقة، وهو لمصلحة االقتص��اد اللبناني وليس ألصحاب 

المصارف”.
ورأى سالمه، “أن مشكلة لبنان ليس��ت في المديونية بل في عجز الموازنة، 
وس��يكون له نتائج س��لبية على االقتصاد واالس��تثمار”، موضحاً ان “قرار 
اإلصالح ه��و للدولة التي تقرر االلت��زام بوعد خفض العج��ز 5 % على 5 
س��نوات”، الفتاً الى “أن مصرف لبنان ش��ارك خالل عام 2018 بعمليات 
االكتت��اب وبفائدة 1 % لنخفف الكلف��ة على الدولة، وب��ات يملك 40 % من 

الدين. وهذه حدود قصوى”.

رزمة 2019
وصحح سالمه مقولة، “إن مصرف لبنان أوقف القروض السكنية. هذا كالم 
غير صحيح. لق��د دعمنا خالل ع��ام 2018، ما يس��اوي 800 مليون دوالر 
أميركي من القروض الس��كنية”، موضحاً، أن ثمة رزمة جديدة خالل ال�عام 
2019، وبقدر اإلمكان��ات التي يحددها الوضع النق��دي تفادياً لرفع التضخم 
الذي تجاوز ال�7 %، “وتحديد حجم الرزمة س��يتم قبل نهاية الس��نة من قبل 

المجلس المركزي لمصرف لبنان”.
وأك��د، “أن مص��رف لبن��ان س��يبقى منخرط��اً ف��ي مش��اريع المس��ؤولية 
اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين ما زالوا متعلقين به”.االجتماعية”، وقال: “ال خوف على لبنان بس��بب ثروته البش��رية وبس��بب 

سالمه: الليرة ستبقى مستقرة و“سيدر” يوّلد النمو

ضمانة مصرف لبنان
واوضح س��المه، في تقرير مصور عرض ف��ي االحتفال 
الذي حض��ره وزراء وفاعلي��ات واعالمي��ون، “ان الليرة 
اللبنانية خضع��ت لضغوط خ��الل ع��ام 2018، إذ زادت 
السيولة بالليرة بس��بب ارتفاع عجز الموازنة نتيجة سلسلة 
الرتب والرواتب التي رفعت األجور بحدود 28 %، فضالً 
عن ارتفاع أس��عار النفط العالمية، علماً أن لبنان يس��تورد 
كل حاجاته النفطية”، مؤك��داً “أن مصرف لبنان كان قادراً 
على الس��يطرة على الوضع، ألننا قمنا اس��تباقياً بهندسات 
وعملي��ات مالية ع��ززت موجوداتن��ا بالعم��الت األجنبية 
وخففت من الس��يولة بالليرة التي كانت متوفرة. فالس��يولة 

اإلضافية لم تستطع ان تغير هذا التوازن”.
وع��ن مقول��ة “اإلنهي��ار االقتص��ادي”، أوضح س��المه، 
“أن مصرف لبن��ان يراقب األوضاع م��ن خالل القروض 
المصرفي��ة والمؤون��ات غي��ر اإلعتيادية، لك��ن القروض 
المش��كوك بتحصيله��ا ارتفعت بش��كل طفي��ف لكنها بقيت 
ضمن نسبة ال�4 % من اإلجمالي”، وقال: “علينا أن ندرك 
أن الحركة االقتصادي��ة للمنطقة قد تغيرت بس��بب تراجع 
السيولة. فمعدل النمو لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
هو بحدود 2 % بحسب صندوق النقد. ويعتقد مصرف لبنان 
أن النمو في لبنان س��يكون بين ال���1.5 % و2 %، ما يؤكد 
أننا غير بعيدين عن واقع المنطقة”، الفتاً الى “ان النش��اط 
العقاري في لبنان تراجع بنسبة 20 % مقارنة بتراجع يفوق 
ال�40 % للحركة في دول أغنى من لبنان وأكثر من 50 % 

لألسعار “بسبب تراجع السيولة”.

االصالحات مسؤولية الدولة
ورأى س��المه، “أن اإلصالحات هي من مس��ؤولية الدولة 
وليس مصرف لبنان، وقال: “نحن نواجه عجزين مهمين: 
عجز الموازن��ة وعجز الميزان التج��اري، ما ينعكس على 
النشاط ويش��كل ضغطاً على الفوائد التي ليست هي السبب 

الوحيد، ألن الثقة والرؤية هما أساس أيضاً”.
أض��اف: “بالفعل، حافظن��ا على الثق��ة بعملتن��ا وبقطاعنا 
المصرفي، ويجب أن نعمل لتعزيز ثقة المستثمرين. فاليوم 

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، خالل االحتفال الثامن لـSocial Economic Award-SEA 2018، الذي أقامته 
شركة فيرست بروتوكول، في كازينو لبنان، الى “ان الليرة اللبنانية ستبقى عملة مستقرة، ألن المعطيات 
الرقمية تؤكد ذلك، رغم كل الضجة والشائعات والحمالت والتقارير السلبية التي أيضاً واجهها لبنان منذ عام 
2015”. وقال: إن المشروع الوحيد الذي لدينا اليوم ونتمسك فيه هو مشروع “سيدر” الذي يفترض ان يعيد 

تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو.
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أكبر ش��ريحة ممكنة من الجمهور، إلى جانب مس��اهمتها في تمكين 
أصحاب ه��ذه المهن من الع��ودة إلى ممارس��ة دورهم ف��ي الخدمة 
العامة، منوهة بالقروض الش��خصية التي يقدمه��ا المصرف لجميع 
المواطنين وذلك لتلبية رغباتهم المتنوعة وسد حاجاتهم وأغراضهم 
الش��خصية، لجهة الحرية المطلقة لهم في مكان ووقت اس��تغالل مبلغ 
القرض، الذي يصل حده األقصى إلى 3 ماليين ليرة سورية، وبفائدة 

مقدارها 9,5 % سنوياً.
قروض قصيرة األجل

وأش��ارت يونس إلى القروض قصيرة األجل التي يمنحها المصرف، 
والتي ال تتجاوز مدتها س��نة واحدة بهدف تموي��ل رأس المال العامل 
لكل الفعاليات االقتصادية بمختلف أنواعها وطبيعتها، بفائدة ال تتجاوز 
9,5 % س��نوياً، على أن تكون المنش��آت قائم��ة ومرخصة وتمارس 
نشاطها بشكل فعلي، وذلك لتمكين المنش��آت من شراء المواد األولية 
وزيادة قدرتها التشغيلية واستغالل الطاقة اإلنتاجية بالشكل األفضل، 
وكذلك قروض تمويل المش��اريع الس��ياحية، حيث يمن��ح المصرف 
الق���روض للمش���اريع الس���ياحية بنس���بة ال تتج���اوز 50 % م���ن 
مجم�وع التكاليف االستثمارية، وذلك لتم�ويل اإلنش�اءات التجه�يزات 
والمع�دات وك�ل ما يل�زم للمش�روع، بم�دة تس�ديد الق�رض للمش�اريع 
الس���ياحية الحديث���ة )في ح�ال اإلنش���اء( تبلغ عش��ر س���نوات، أما 
لإلكم�ال أو التوس���ع أو التح�دي�ث، فالمدة هي خمس س��نوات، بفائدة 
للقرض ذي السنوات العش��ر تبلغ 9 %، وبفائدة للق�رض ذي الخمس 
سنوات تبلغ 8,5 %، مبينة أن كل تلك الخدمات يقدمها المصرف من 
ومدنها، حيث يصل عددها إلى 57 فرعاً ومكتب.خالل شبكة كثيفة من الفروع والمكاتب في مختلف محافظات سورية 

يونس: قروض “التوفير” تناسب كل فئات المجتمع

ارتفاع عدد المودعين
كش��فت يونس، عن ارتف��اع ع��دد المودعين لدى مص��رف التوفير، 
مبينةً أنه وصل حتى نهاية العام الماضي ال��ى نحو 875 ألف مودع، 
بقيمة إجمالية إليداعاتهم بلغت 234 مليار ليرة سورية، الفتة إلى أن 
إجمالي الحس��ابات الجديدة التي تم فتحها ل��دى المصرف خالل العام 
الماضي وصلت إلى ما يفوق 56 ألف حساب، بقيمة إجمالية تبلغ 43 
مليار ليرة سورية، والتي تتوزع بمعدل 48761 حساب توفير بقيمة 
22,41 مليار ليرة سورية، مقابل 7329 حس��اب وديعة ألجل بقيمة 

وصلت إلى 20,64 مليار ليرة سورية.
وفي ما يتعلق باإليداعات وزيادتها والسحوبات وحجم التداول خالل 
العام المنصرم، أوضحت أن إجمالي االيداع��ات بلغ 153,21 مليار 
ليرة س��ورية، في حين بل��غ إجمالي الس��حوبات خالل الفترة نفس��ها 
106,1 مليارات ليرة س��ورية، أما حجم التداول )حصيلة اإليداعات 
والس��حوبات( فقد بلغ 259,33 ملي��ار ليرة س��ورية، مبينة أن حجم 

الزيادة في الودائع قد بلغ 47,1 مليار ليرة سورية.
وعن القروض الممنوح��ة من مصرف التوفير لجمه��ور المتعاملين 
والزبائن، قالت يونس أن المصرف منح القروض ل�30624 مقترضاً 
بقيمة إجمالية لهذه الكتلة من القروض بلغت 14,8 مليار ليرة سورية، 
مبينة أن إجمال��ي المقترضين وقيم قروضهم يت��وزع بمعدل 9,476 
مليارات ليرة سورية على ش��كل قروض تنموية ل�19397 مقترضا 
من العاملين لدى الدولة، إلى جانب 10400 قرضاً تنموياً للعسكريين 
بقيمة إجمالية بلغت 5,157 مليارات ليرة سورية، أما المتقاعدين، فقد 

كانت حصتهم 827 قرضاً بقيمة بلغت 164,77 مليون ليرة سورية.
توزع جغرافي وخدمات جديدة

وبالنسبة لما حققه المصرف على صعيد التوزع الجغرافي والخدمات 
الجديدة التي س��يطرحها ضمن تخصصه األساس��ي، بيّن��ت المديرة 
العام��ة، أن المصرف أع��د خ��الل 2018 مكتب توفي��ر النصر في 
محافظ��ة طرطوس، ومن المق��رر أن يكون قيد الخدم��ة خالل الربع 
األول م��ن 2019، بالت��وازي مع إع��ادة تأهيل فرع حم��ص الجديد 
والذي تعرض للتخريب نتيجة إجرام وعب��ث المجموعات اإلرهابية 
المس��لحة، مؤكدة أن افتتاحه ووضعه قيد الخدمة سيكون خالل الفترة 
نفسها، كاشفة عن شريحة جديدة من القروض تمت إضافتها إلى باقة 
القروض التي يقدمها المص��رف خاصة بالمهن العلمية التي تش��مل 
األطب��اء والصيادلة والمهندس��ين، بحد أعل��ى يبلغ 25 ملي��ون ليرة 
س��ورية وبضمانة عقارية، معتبرة أن هذه النوعية من القروض تأتي 
في إطار خطة المصرف لتوس��يع شريحة المس��تفيدين من قروضه، 
ناهيك عما تؤمنه من تنويع منتجاته المصرفية التي يطرحها لتناسب 

قالت المديرة العامة لمصرف التوفير، المهندسة هيفاء يونس في حديث لـ“البنك والمستثمر”، إن المصرف حقق 
الودائع، معتبرة أن هذا  المودعين وقيمة  المنصرم 2018، لجهة عدد  العام  المصرفية خالل  حضوراً جيداً في السوق 
الحضور يعكس وبشكل جلي ثقة المتعاملين والجمهور بالمصرف، على الرغم من كل العقبات التي أفرزتها العقوبات 

االقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب، وكذلك الحظر، ومنه التقني المفروض على المصارف السورية بشكل عام.
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وقد أدت إج��راءات السياس��ة النقدي��ة إلى تدعي��م مصداقية بنك إندونيس��يا 
المركزي، ورغم كون الروبية ال تزال على انخفاض أمام الدوالر األميركي 
بنسبة 6.8 % للس��نة منذ مطلع ديس��مبر/كانون األول 2018، فقد ارتفعت 

قيمتها بنسبة 4.9 % منذ أواخر أكتوبر/تشرين األول من العام ذاته.

الفليبين وحماية االقتصاد
م��ن جهتها، تظهر أغل��ب اخت��االت االقتصاد الكل��ي في الفليبي��ن داخلياً، 
وكانت التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي مصممة للحيلولة دون إنهاك 

االقتصاد وضبط توقعات التضخم.
وبلغ التضخم الكلي في أس��عار المس��تهلك 6.7 % على أس��اس سنوي في 
األش��هر األخيرة م��ن الع��ام 2018، وهو أعلى مس��توى له ف��ي 9 أعوام، 
ويتجاوز النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الذي يتراوح بين 2 % 
و4 %. كما أن التضخم األساس��ي، الذي ال يش��مل أس��عار الغذاء والطاقة، 
أيضاً مرتفع عند 4.6 % على أس��اس س��نوي. وكان األرز السبب الرئيسي 
في ارتفاع التضخم الكلي، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 10.1 % على أساس 
سنوي في أكتوبر/ تشرين األول 2018، من نسبة 1.4 % المسجلة في بداية 
العام وذلك بفعل إعصار مانغكوت. وساهم عدد كبير من العوامل الخارجية 
والموقتة في ارتفاع التضخم، بما في ذلك أسعار النفط، وتأثير الزيادات غير 
المباشرة للضرائب المفروضة على المش��روبات التي تحتوي على كميات 
كبيرة من الس��كر، والوقود، والتبغ، والكحول. كما أسهمت في ذلك عوامل 

إضافية مثل نمو الحد األدنى لألجور وزيادة أسعار النقل.
ويبيَن التحليل أن إجراءات المركزي الفليبيني ساهمت في تعزيز مصداقيته، 
عام 2019.وبناًء عليه، من المتوقع أن ينخفض التضخم نحو المستهدف عند 4.1 % في 

إجراءات نقدية لحماية االقتصاد في إندونيسيا والفليبين

إندونيسيا والضعف الخارجي
يقول تحلي��ل صادر ع��ن بنك قط��ر الوطن��ي QNB، إن 
اإلجراءات التي اتخذها مصرف إندونيسيا المركزي تهدف 

إلى دعم العملة والحد من نقاط الضعف الخارجية.
وتظهر االختاالت االقتصادية الكلية في إندونيسيا إلى حد 
ما في القطاع الخارجي، فقد تس��بب ارتف��اع النفقات مقابل 
الدخل في قطاع الش��ركات والقطاع الحكومي غير المالي 
في ح��دوث عجز مس��تمر في الحس��اب الج��اري منذ عام 
2011. وقد اتس��ع العجز مؤخراً م��ن 0.9 % من إجمالي 
الناتج المحلي في الربع الرابع من عام 2016، إلى 3.4 % 
في الربع الثالث من ع��ام 2018. وعاوة عل��ى ذلك، فإن 
رصيد الموج��ودات والمطلوبات الخارجية س��لبي. ويبلغ 
صاف��ي مركز االس��تثمار الدول��ي -الذي يعك��س مخزون 
الموجودات والمطلوب��ات األجنبية للمقيمي��ن- للبلد ناقص 
306 مليارات دوالر أميرك��ي أو 30 % من الناتج المحلي 
اإلجمال��ي، ويعني هذا أن اإلندونيس��يين مدين��ون إلى بقية 
العالم. وتتركز أكثر المطلوبات األجنبية لدى الشركات غير 
المالية والحكومة. كما أن وجود مق��دار كبير من التزامات 
الديون طويلة األجل لغير المقيمين بالعملة المحلية أمر بالغ 

الخطر على قيمة العملة المحلية.

ارتفاع عائدات السندات األميركية
ويش��ير التقرير إل��ى أن ه��ذه المعطيات تجعل إندونيس��يا 
معرضة بش��كل كبير للتأثر به��روب رؤوس األموال غير 
المقيمة. ومع استمرار بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي 
بتطبيع السياس��ة النقدية، وفي ظل ارتفاع عائدات السندات 
األميركية، سيكون على المركزي اإلندونيسي اتباع االتجاه 
نفسه أو حتى االستباق لرفع أس��عار الفائدة للمحافظة على 
أو زيادة فوارق أس��عار الفائدة، أي الفرق بين أسعار الفائدة 
أو عائدات الس��ندات المحلية والمؤشرات األخرى التي يتم 
القياس اس��تناداً عليها كس��ندات الخزين��ة األميركية. وهذا 
هو ما يهدف إلي��ه محافظ بنك إندونيس��يا المركزي، بيري 
واريجيو، من نهجه “الوقائي واالس��تباقي والمتقدم”. ومن 
ش��أن ارتفاع عائدات الس��ندات منح ميزة تنافسية لألصول 

المحلية وبالتالي منع أو الحد من هروب رؤوس األموال.

االقتصادات  في  تشدداً  السياسات  أكثر  بعض  مؤخراً،  والفليبين  إندونيسيا  في  النقدية  السلطات  أقرت 
اآلسيوية الناشئة، حيث قام كل من مصرف إندونيسيا المركزي ومصرف الفليبين المركزي برفع أسعار الفائدة 
الخاصة بهما بمقدار 175 نقطة أساس منذ شهر مايو/أيار 2018، ليأتي السؤال هنا، لماذا اتجهت الدولتان نحو 

تشديد السياسة النقدية، وما عالقة ذلك بالوضع االقتصادي للدولتين؟
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بيّ��ن م�دي���ر ع����ام 
المؤس�س�ة الس�ورية 
للتأم�ي����ن، إي�������اد 
الزهراء، أن إجمالي 
التأم�ي��ن  أقس������اط 
ش��هدت نمواً بمعدل 
26 % للربع الثالث 
 ،2018 ع��ام  م��ن 
مق�ارن���ة بالف�ت����رة 
المماثل��ة م��ن ع���ام 

2017، وأن االرتفاع تمركز في قطاع تأمين السيارات 
الذي ش��هد معدل نمو نس��بته 37 %، إلى جانب قطاع 

تأمين نقل البضائع الذي بلغ معدل نموه 94 %.
وقال الزهراء: إن هذه المؤش��رات تعكس زيادة معدل 
الحرك��ة التجارية للمس��توردات، حيث ش��ّكل إجمالي 
األقس��اط المس��جلة نحو 1.2 مليار ليرة سورية، وهي 
متعلقة بشكل رئيس بالمستوردات واألعمال الحكومية 
المباش��رة، المس��توردات لصالح الدول��ة، إضافة إلى 
إجازات االس��تيراد للقطاع الخاص التي ترتبط بتمويل 
مصرف��ي يلزم فيه��ا المصرف وج��ود بوالص تأمين 
س��واء لجهة الكهرب��اء واالتص��االت، أم لجهة بعض 

المستلزمات الصناعية.

25 مليار ليرة ودائع شركات التأمين السورية 1.2 مليار ليرة سورية
أقساط “السورية للتأمين”

كش��ف مدي��ر عام هيئة اإلش��راف عل��ى التأمين في 
سورية، س��امر العش، عن حجم االس��تثمارات لدى 
ش��ركات التأمين الخاصة البالغ عددها 12 ش��ركة، 
مبيناً أن إجمالي ودائع شركات التأمين بالليرة السورية 
تج��اوزت 16 مليار لي��رة، بينما س��جلت ودائع هذه 
الش��ركات بالعمالت األجنبية نحو 18 مليون دوالر 
أميركي )7.84 مليار ليرة سورية(، و3 مليون يورو 
)1.5 مليار ليرة سورية(. وبهذا يكون إجمالي الودائع 
نح��و 25.35 مليار ليرة، 71 % منها ودائع بالليرة، 

و29 % بالدوالر والي��ورو. وقال العش، إنه وبالمقارنة مع الموجودات “األصول”، 
يالحظ أن إجمالي اإليداعات المصرفية لش��ركات التأمين الخاصة تعادل 44 % من 
إجمال��ي الموجودات التي بلغت نحو 57.84 مليار ليرة حتى نهاية النصف األول من 

عام 2018.

سامر العش

إياد الزهراء

أع�ل�ن�����ت اللج�ن���ة 
التنظيمي���ة لمؤتم��ر 
للتأم�ي����ن  العق�ب����ة 
بدورت�ه الس����ابع�ة، 
وال�ذي س������ي�ع�ق�ده 
االتح����اد األردن���ي 
لش����ركات التأمي��ن 
االتحاد  مع  بالتعاون 

الع��ام العرب��ي للتأمين ف��ي العقبة، في نيس��ان/أبريل 
2019، عن اس��تحداث جائ�زة مؤتم�ر العقب�ة للبحوث 

التأمينية.
وقال رئيس اللجنة المنظمة، ماجد سميرات، سيحضر 
المؤتمر نحو 650 ش��خصية م��ن مختلف دول العالم، 
وموضوع الجائزة سيكون حول “التأمين االلكتروني”، 

نظراً ألهميته لجميع شركات التأمين.

جائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية

ماجد سميرات

“االتحاد المصري” في االتحاد العالمي للتأمين

أعلن االتحاد المصري للتأمين 
ع��ن انضمامه إل��ى عضوية 
االتحاد العالمي للتأمين، وذلك 
في ض��وء تفعيل خطة تطوير 
االتح��اد المص��ري للتأمي��ن، 
وف��ي إط��ار أهداف��ه الخاصة 
المحلي��ة  العالق��ات  بتنمي��ة 

واإلقليمية والخارجية.
يض��م االتحاد في عضويت��ه حوالى 40 اتحاداً حول العالم، منه��م اتحادين عربيين، 
هما: الجامعة التونسية لشركات التأمين، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة 
التأمي��ن، كم��ا يضم في عضويته، االتح��اد األوروبي للتأمي��ن، واالتحاد البريطاني 
واألسترالي والكندي، واتحادات التأمين بالواليات المتحدة، كما يضم معظم اتحادات 
التأمين في 61 دولة، تمثل ش��ركاتهم حوالى 87 % من إجمالي أقساط التأمين حول 

العالم.

“اتحاد الخليج” توقع اتفاقية مع “وتد”

وقّعت “إتحاد الخلي��ج للتأمين التعاوني”، اتفاقية 
م��ع ش��ركة “وتد لوكال��ة التأمين”، به��دف قيام 
األخيرة بأعمال الوكالة التأمينية عبر تقديم خدمة 
بي��ع جميع أن��واع التأمين��ات العامة بين ش��ركة 
“إتح��اد الخلي��ج” والعم��الء في جمي��ع فروعها 

مقابل عمولة.
وقال�ت الش��ركة في بيان له�ا: إن م��دة االتفاقي�ة بين الطرفين ثالث س��نوات.
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منتدى رجال األعمال واالستثمار اللبناني البريطاني

ش��هدت العاصم��ة البريطاني��ة لندن، انعق��اد منتدى 
االس��تثمار اللبنان��ي - البريطان��ي بمش��اركة رئيس 
الحكومة المكلف س��عد الحريري وعدد من الوزراء 
والمس��ؤولين اللبنانيي��ن والبريطانيي��ن وحش��د من 
رجال المال واالعمال واالقتصاديين والمس��تثمرين 
م��ن البلدي��ن.  وأك��د الحري��ري، أن “المنطقة تتجه 
نح��و مرحلة م��ن األمن واالس��تقرار بالرغم من كل 
االضطرابات المس��تمرة، ونحن جميع��اً بحاجة الى 

االس��تعداد لهذه المرحلة لإلفادة من الفرص االستثمارية والتجارية التي تنتظرنا على 
صعيد اعادة االعمار”. وأشار إلى ان هذا المنتدى سيكون بمثابة بداية لرحلة جديدة في 
العالقات التجارية واالس��تثمارية اللبنانية البريطانية، وهي عالقة مبنية على الشراكة 

الراسخة الماضية وتمهد الطريق لمزيد من التعاون والمشروعات الجديدة.

سعد الحريري

جرت مراسم احتفال قرع جرص التداول في بورصة 
“ناسداك” األميركية، لإلعالن عن إدراج أسهم شركة 
جرش القابض��ة لصناعة المالب��س واألزياء، لتصبح 
الش��ركة األردنية والعربية الوحيدة المتداولة أس��همها 

في “ناسداك”.
وتعتب��ر “ج��رش” القابضة، اس��تثماراً صينياً أقيم في 
األردن ف��ي الع��ام 2002. وقد حض��ر الحفل وزيري 
الدولة لش��ؤون االس��تثمار، مهند ش��حادة، والصناعة 

والتجارة، طارق الحموري.

إدراج أسهم “جرش” رسميًا
في “ناسداك”

ش��هدت أبوظب��ي، انعقاد  ملتقى االس��تثمار االماراتي 
اللبنان��ي، وذلك برعاي��ة وزير االقتص��اد االماراتي، 
سلطان بن سعيد المنصوري، وتنظيم وزارة االقتصاد 
االماراتي��ة بالتعاون مع اتح��اد الغرف اللبنانية وغرفة 
تج��ارة وصناعة أبوظبي، وبحضور الوفد االقتصادي 
اللبناني برئاس����ة رئي��س الهيئات االقتصادية، محمد 

شقير.
واعتبر المنصوري، أن “الروابط التجارية بين البلدين 
تش��كل أرضية خصبة ومالئمة لالنطالق نحو مرحلة 
جديدة من الش��راكة”، مشيراً الى أن رصيد االستثمار 
اإلماراتي المباش��ر الص��ادر إلى لبنان بل��غ حتى عام 

2016، أكثر من 7.3 مليار دوالر أميركي.
ف��ي المقابل، تعمل في دولة اإلم��ارات أكثر من 106 
ش��ركات لبناني��ة، برصيد اس��تثمارات بل��غ حتى عام 

2016، أكثر من 1.5 مليار دوالر أميركي.

ملتقى االستثمار اإلماراتي اللبناني

“جنرال إلكتريك” تباشر العمل في السودان

رحبت نائب رئي��س البعثة األميركية 
في الس��ودان إلين ثورب��ورن، بدخول 
إلكتري��ك للرعاي��ة الصحية  جن��رال 
للعمل بالبالد، وقالت، إنهم س��يقدمون 
كل الع��ون الممك��ن لتس��هيل عم��ل 
الش��ركة، وتقديم أفض��ل التكنولوجيا 

الطبية للس��ودانيين. وسيس��هم دخول الشركة في سد النقص في المعدات والتكنولوجيا 
الطبية الحديثة بالبالد بس��بب الحظ��ر االقتصادي الذي كان مفروضاً على الس��ودان 

لسنوات طويلة، وتسبب في معاناة المرضى وحرمانهم من التقنيات الحديثة.
وفي هذا االطار، تم إدخال جهاز )PET - CT( وهو أحدث تقنية في تشخيص األورام 
وتصويرها في الطب النووي تبين صور ثالثية األبعاد لبعض أعضاء الجس��م وما قد 
يكون فيها من ورم سرطاني، كما يمكن بواسطتها تفقد مختلف العمليات الوظيفية في 

الجسم، مثل العمليات الحيوية للجهاز الهضمي.

طرح المجمع السياحي في الالذقية لالستثمار

طرحت وزارة السياحة السورية، مشروع المجمع السياحي “موقع المبنى االستثماري 
في المنطقة الحرة” في الالذقية لالس��تثمار، بالتعاون مع وزارتي االقتصاد والتجارة 
الخارجية والنقل. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم اإلعالن عن اس��تدراج عروض 
الس��تثمار للمجم��ع الذي يتمتع بإطالل��ة بحرية وفق صيغة BOT م��ن خالل تأهيل 
وتوظيف واس��تثمار المبنى القائم المؤلف من 10 طوابق كمجمع س��ياحي، يضم فندقاً 
س��وية 4 نجوم، وتطوير المنطقة المحيط��ة، ويتضمن البرنامج التوظيفي التخطيطي 
للمشروع )مطعماً بانورامياً، وتراسات، ومركزاً رياضياً وآخر صحياً، وصالة ألعاب 
لألطفال، وصالة متعددة االستعماالت، وقاعات مؤتمرات واجتماعات، وكافيتيريات 

ومطاعم صيفية، ومرآباً للسيارات، ومسبحاً(.
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خارطة استثمارية لكل وزارة سورية

كلف رئيس مجل��س الوزراء 
السوري عماد خميس، خالل 
ترأس��ه اجتماع��ا ف��ي هيئ��ة 
االس��تثمار، إنش��اء خارط��ة 
استثمارية خاصة بكل وزارة، 
يتم من خاللها تحديد المشاريع 

التي تش��كل فرصاً استثمارية مش��جعة وتقديم محفزات وتسهيالت للمستثمرين محلياً 
وخارجياً، ووضع دليل استثماري متكامل يشكل مرجعا للمستثمرين الراغبين بالعمل 
في س��ورية، وإنش��اء بنك للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون، وتطوير عمل النافذة 
الواح��دة، على أن يوض��ع بعد ذلك خطة ترويجية من قب��ل وزارة االقتصاد والتجارة 
الخارجية، وهيئات )التخطيط االقليمي، واالستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي( بإعداد 

وتجهيز قائمة شاملة بتلك الفرص، وإنشاء قاعدة بيانات واضحة للمشاريع المتاحة.

869 مليار ليرة قيمة مشاريع “االستثمار السورية”

أّكد مدير هيئة االس��تثمار الس��ورية مدين دياب، أن عدد 
المش��اريع المش��ملة في الهيئة حتى مطلع كانون األول/

ديسمبر 2018، بلغ 93 مشروعاً في مختلف القطاعات، 
منها 59 مشروعاً صناعياً، و12 مشروعاً زراعياً، و18 
مش��روع نق��ل، إضافة إلى مش��روعي كهرب��اء وطاقة، 
ومش��روعي خدمات نفطية، بتكلف��ة تقديرية وصلت إلى 
869 ملي��ار ليرة س��ورية. وقال دياب: إن 32 مش��روعاً 
بدأ مراح��ل جدية نحو التنفيذ، وحصلت على التراخيص 

إضافة إلى خطوات تنفيذية على األرض تمثلت بتجهيز األرض والبناء، كما تم تنفيذ 
مشروع لصناعة األدوية البشرية والسيرومات في الالذقية بتكلفة 694 مليون ليرة.

مدين دياب

“أمان” تشتري أسهم “سورية الدولي اإلسالمي”

أصدرت سوق دمشق لألوراق المالية بياناً، يفيد بأن 
ش��ركة “أمان القابضة”، عق��دت صفقات ضخمة، 
بش��رائها أسهما بما يتجاوز 8.949 مليون سهم من 
أس��هم بنك س��ورية الدولي اإلس��المي، لتملك بهذا 
“أم��ان” 6.53 % م��ن عدد األس��هم الكلي للبنك. 
وأوض��ح البيان، أن الصفقة تم��ت على مرحلتين، 
األول��ى كانت بش��راء ما يزيد ع��ن 7.949 مليون 
سهم، بأكثر من 7.35 مليار ليرة سورية، باحتساب 
الس��عر الوس��طي لس��هم البنك البالغ حين الش��راء 

939.51 ليرة سورية، في حين تمت المرحلة الثانية بعد شراء مليون سهم، بما قيمته 
947.2 مليون ليرة، بسعر وسطي لسهم البنك البالغ حين الشراء 947.20 ليرة سورية.
يذكر أن الرئيس التنفيذي ل�“أمان القابضة” هو رجل االعمال السوري سامر زهير فوز.

 سامر زهير فوز

كش��فت “الكرامة القابضة “التونس��ية، أنها وقّعت عقد 
بي��ع حصة الدولة البالغ��ة 99,99 % في “ألفا هونداي 
موت��ور”، إلى تجمع يضم 3 ش��ركات هي )تي تي اس 
المالي��ة، ان تاك القابضة، وس��تيكوم ( ورجل األعمال 
محم��د الصادق ادريس. وبلغت قيمة العقد 106 ماليين 

دينار )33 مليون دوالر أميركي(.
يشار إلى أن “ألفا هونداي موتور”، أحدثت سنة 2010، 
وته��دف الى بيع س��يارات جديدة إل��ى جانب قطع غيار 

تحمل عالمة هونداي وتأمين خدمات ما بعد البيع.

“الكرامة القابضة” تبيع حصتها
في “ألفا هونداي”

أص��در رئيس مجلس ال��وزراء الس��وري عماد خميس 
القرار رقم 2234، القاضي بتش��كيل مجلس إدارة جديد 
لس��وق دمش��ق لألوراق المالي��ة، كما حدد الق��رار مدة 
عضوية المجلس ب�3 س��نوات قابلة للتجدي��د مرة واحدة 
فق��ط لجميع األعضاء، باس��تثناء ممثل��ي هيئة األوراق 
واألس��واق المالية ومصرف س��ورية المركزي. وأورد 
الق��رار، أن الممثل عن هيئة األوراق واألس��واق المالية 
ه��و هيثم الزعي��م، الممثل عن “المركزي” هي ميس��اء 
صابرين، الممثالن عن ش��ركات الخدمات والوس��اطة 
المالية هما )فراس محمد السمان، ضياء محمد حجازي(، 
الممثالن عن الشركات المساهمة المغفلة العامة هما )نبيل 
وليد إلياس، بديع برهان الدروبي(، و3 خبراء هم )حسان 
طرابلسي، شادي بيطار، عصام قريط(. كما نص القرار 

على أن يختار األعضاء رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.

مجلس إدارة جديد
لسوق دمشق لألوراق المالية
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الس��ياحة اللبنانية، 
أن ع���دد الس����ياح الوافدين إلى البالد ارتفع بنس����بة 
سنوية بلغت حوالى 5 %، خالل فترة األش��هر العشرة 
األولى من عام 2018، إلى 1,671,891 س��ائحاً، في 
مقاب��ل 1,592,301 س��ائح في الفترة نفس��ها من عام 

.2017
وتصدّر السياح األوروبيون الئحة القادمين إلى لبنان، 
مش��ّكلين ما نس��بته 35,90 % من مجموع الوافدين، 
تاله��م الوافدون العرب )28.14 %(، والزائرون من 
الق��ارة األميركية )18.52 %( والس��ياح اآلس��يويون 

.)% 6.95(

مؤتمر Global Business Summit االستثماري ارتفاع عدد السّياح الوافدين
الى لبنان

 Endeavor عق��دت كل م��ن
Lebanon والجمعي��ة الدولية 
اللبنانيي��ن  الماليي��ن  للم��دراء 
الس��نوي  مؤتمرهما   )LIFE(
 Global Business Summit
للس��نة الخامس��ة على التوالي 
في بيروت، في حضور حش��د 

م��ن رجال األعمال والمس��تثمرين اللبنانيين. ويهدف المؤتم��ر الذي يرعاه بنك عوده 
والبنك اللبناني الفرنسي الى جانب )Beirut Digital District )BDD، إلى تعزيز 

الروابط بين رواد األعمال المحليين واالنتشار اللبناني.
وتح��دث رئيس الحكومة المكلف س��عد الحريري عن خط��ة الحكومة لتطوير القطاع 
الخ��اص، مش��يراً إلى أن “لبنان قائ��م على ريادة األعمال وعزيم��ة أبنائه التي دفعت 
قطاع األعمال إلى النجاح”، مؤكداً أن “من أولوياتنا ضمان توفير الفرص للشركات 

الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو”.

أك��دت مص��ادر ف��ي وزارة الكهرب��اء الس��ورية، أن 
ش����ركة رج��ل األعم��ال م�ازن حم�اد، تس�������ت�ع�د 
إلط��الق أكب��ر مش��روع لتولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة 
باس��تخدام “الطاقة الش��مس����ية”، بتكلفة مبدئية تصل 
إلى 5 مليار ليرة س��ورية في طرطوس، وبطاقة تصل 
إل��ى 5 ميغاواط، س��يتم تدش��ينها عل��ى 3 مراحل )2 
ميغ��اواط مطل��ع العام 2019، والباقي خالل األش��هر 
الثالثة األولى من نفس العام بمعدل 1 ميغا كل شهر(، 
كما س��يولد المش��روع نحو 9 مليون كيلوواط س��اعي 

سنوياً.

أكبر مشروع توليد كهرباء
بالطاقة الشمسية في سورية

تشغيل “أول ميناء أخضر”

وق��ع رئيس هيئ��ة قناة الس��ويس مهاب 
ممي��ش م��ع “سيس��كو” للموان��ئ عقد 
تصميم وإنش��اء وإدارة وتشغيل محطة 
عالمية متعددة األغراض لميناء ش��رق 
بورس��عيد بنظام BOT، وتقام المحطة 
عل��ى رصيف طول��ه 900 متر وبعمق 
18.5 مت��ر ومس��احة 400 أل��ف مت��ر 

مربع، بتكلفة اس��تثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه )55,7 مليون دوالر(. ومن المتوقع 
أن يتم التش��غيل الجزئي للمش��روع منتصف 2019. وس��ينفذ المشروع طبقاً ألحدث 

التكنولوجيات العالمية ليكون أول ميناء أخضر نموذجي صديق للبيئة في مصر.

منطقة تجارة حرة بين إيران واالتحاد األوراسي

صدّق الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، على اتفاقية 
مؤقتة إلنش��اء منطقة تجارة حرة بين إيران واالتحاد 
االقتصادي األوراس��ي. وته��دف االتفاقية، التي تمتد 
لم��دة 3 س��نوات، إلى إنش��اء منطقة للتج��ارة الحرة 
على نط��اق محدود من الس��لع بين إي��ران واالتحاد 
األوراس��ي، الذي يض��م باإلضافة إلى روس��يا، كال 
من كازاخستان وقرغيزس��تان وأرمينيا وبيالروس. 
وبموج��ب االتفاقية، يجب إط��الق مفاوضات إلبرام 

اتفاقي��ة تجارة حرة ش��املة بين الطرفين خالل فترة ال تتج��اوز العام من تاريخ دخول 
االتفاقية المؤقتة حيّز التنفيذ.

فالديمير بوتين
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زيادة تدفق السياح الصينيين لدول الخليج

توقع بحث أجرته شركة “كوليرز 
إنترناشيونال” بالتعاون مع سوق 
الس��فر العرب��ي، أن تش��هد دول 
مجلس التع��اون الخليجي ارتفاعاً 
بأعداد السياح الصينيين القادمين 
إليها في الس��نوات المقبلة بنس��بة 

81 %، ليرتف��ع الع��دد من 1.6 مليون عام 2018 إلى 2.9 مليون س��ائح بحلول عام 
2022. وستس��تحوذ الس��عودية على النسبة األعلى من الس��ياح الصينيين بمعدل نمو 
س��نوي مركب يصل إلى 33 %، فيما ستشهد اإلمارات ازدياد معدالت النمو السنوية 
المرتبطة بتدفق الس��ياح الصينيين إليها بنس��بة %13 تليها ُعمان 12 %، والبحرين 

والكويت بواقع 7 %.

دع��ا ممثلون ع��ن القطاعين التج����اري والصناع���ي 
األردن��ي، خالل لقاء نظمت�ه غرف�ة تج�ارة األردن م�ع 
م�ح�اف���ظ الهيئة العامة لالس��تثمار الس��عودية إبراهيم 
العمر، إلى تذليل العقبات أمام حركة انس��ياب البضائع 
األردني��ة إل��ى الس��وق الس��عودية خاص��ة اإلجراءات 
الجمركية ومنح تأش��يرات الس��فر، وإعطاء الشركات 
االس��تثمار  بف��رص  أولوي��ة  والمتوس��طة  الصغي��رة 
خاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالستش��ارات. 
وأكد رئيس الغرفة، عيس��ى حيدر م��راد، أن العالقات 
االقتصادي��ة بي��ن البلدين دخلت بمنحى مؤسس��ي جديد 
من خالل صندوق االس��تثمار وإنشاء الشركة األردنية 
الس��عودية القابضة، الفتاً إلى أن صادرات األردن إلى 
الس��عودية عام 2017 بلغت 800 مليون دوالر، مقابل 

2.738 مليار دوالر مستوردات من السعودية.

االستثمارات السعودية
في األردن

دبي تسعى لجذب المستثمرين اإلسبان

عق��دت “مؤسس��ة دب��ي لتنمي��ة 
االس��تثمار” م��ع ش��ركة س��يندا 
أب��رز  ضم��ت  ن��دوة  الدولي��ة 
الشركات والمس��تثمرين اإلسبان 
وذلك في “سيركولو إكويستريه” 
ببرش��لونة. وتأتي هذه الندوة في 
إط��ار جهود المؤسس��ة للتعريف 

بالمزايا االستراتيجية لالستثمار في دبي كمدينة المستقبل وكبوابة للتوّسع في األسواق 
اإلقليمية وكمركز عالمي لألعمال. ونظراً الهتمام المس��تثمرين اإلس��بان في قطاعي 
الس��ياحة والتجزئة بدبي، تس��عى مؤسسة دبي لجذب اس��تثمارات جديدة في قطاعات 
االنشاءات والتكنولوجيا والمعدات. وأظهر “مرصد دبي لالستثمار”، أن حجم تدفقات 
االستثمارات اإلسبانية إلى دبي وصل إلى نحو 800 مليون دوالر خالل عام 2018، 

فيما بلغ حجم االستثمار في القطاع السياحي 500 مليون دوالر أميركي.

استحواذ “شعاع كابيتال” على “أموال الدولية”

ب��دأت “ش��عاع كابيت��ال” اإلماراتية، بخط��وات الدمج 
والتوحيد عقب اس��تكمال صفقة االس��تحواذ على شركة 
أموال الدولية لالس��تثمار “أموال” الكويتية، انسجاماً مع 
رؤيتها بتوفير قيمة طويلة األمد للمساهمين، عالوة على 
اغتنام آفاق التعاون والتكامل بين وحدة أسواق رأس المال 
في “شعاع كابيتال” وشركة نور كابيتال ماركتس، التابعة 
ل�“أموال”. وقال الرئيس التنفيذي ل�“شعاع كابيتال” فّواد 
طارق خان: تمثل بدء عملية الدمج والتوحيد هذه تتويجاً 
لجهودنا بتوس��يع حضورنا الجغرافي في أقوى أس��واق 

المنطقة، ونؤمن بامتالكنا مجموعة من الخدمات التي تدعم تحقيقنا للربحية المستدامة.
فّواد طارق خان

أعلنت حص��اد الغذائية 
-إحدى ش��ركات جهاز 
قط��ر لالس��تثمار- عن 
مساهمتها بنسبة 20 % 
استثماري  مشروع  في 
بالقط��اع الس��مكي في 
س��لطنة ُعمان، ويحمل 
اس��م الش��ركة العالمية 
وبهذا  البحري.  لإلنتاج 

المشروع سيتجاوز حجم اس��تثمارات الشركة القطرية  
في السلطنة )137 مليون دوالر أميركي(.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة، محمد بن بدر السادة،  
عن س��عادته باالستثمار في هذا المشروع االستراتيجي 
الضخم في قطاع األسماك، حيث يهدف إلى دعم األمن 

الغذائي للدولتين.

“حصاد” تستثمر في القطاع السمكي
في ُعمان

محمد بن بدر السادة
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ش��ركة  رئي��س  ق��ال 
الجزائري  سوناطراك، 
ول��د  الموم��ن  عب��د 
ق��دور، إن العقد المبرم 
بحاس��ي مس��عود بي��ن 
“سوناطراك” و“إيمو” 
اإليطالي��ة النفطي��ة من 
أهم العقود المبرمة لبناء 
مصنع الوح��دة الرابعة 
إلنت��اج غ��از البروبان 

المميع. وأكد ولد قدور، بأن المشروع سيخضع للمتابعة 
ف��ي كل مراحل��ه وس��يدخل حيّ��ز الخدمة فعلي��اً خالل 
السنوات العشر المقبلة بعد خضوعه لكل التجارب مما 

سيساهم في تسويق المنتجات البترولية.
وتق��در تكلف��ة المصن��ع بحوال��ى 249 ملي��ون دوالر 
أميرك��ي، وس��يعالج 8 ماليين متر مكع��ب من الغاز، 
على أن ينتج في المس��تقبل م��ا يقارب 2600 طن من 
غ��از البروبان المميع، و150 طن��اً من المكثفات، مما 
س��يتيح الفرصة أمام المس��ؤولين لتس��ويق هذا المنتج 

داخلياً وخارجياً.

5 ماليين يورو لـ“التونسية لالستثمار” عقد بين “أيمو” االيطالية
و“سوناطراك” الجزائرية

قدم��ت الوكال��ة األلماني��ة 
دعم��اً  الدول��ي  للتع��اون 
فني��اً إل��ى الهيئة التونس��ية 
لالس��تثمار بقيمة 5 مليون 
يورو لتمكينها من االنطالق 
وين��درج  نش��اطها.  ف��ي 
االتف��اق، في إط��ار تفعيل 

“الشراكة من أجل االستثمار” بين تونس وألمانيا، وسيعزز هذا الدعم عمليات التنسيق 
المتعلقة بإنجاز عمليات االستثمار وكذلك القدرات المؤسساتية والفردية للهيئة التونسية 
لالس��تثمار ووضع اإلجراءات الضرورية الكفيلة بدعم عملها ونش��اطها وفق بيانات 
قدمته��ا الوزارة. واعتبر وزير التنمية والتعاون الدولي زي��اد العذاري، أن هذا الدعم 
ينس��جم مع توجه��ات تونس وبرامجها اإلصالحية في مجال تطوير مناخ االس��تثمار 
وتعزيز تنافسيته، مشيراً في نفس السياق إلى اإلجراءات القانونية والتحفيزية التي تم 

إقرارها بما يساعد على تحفيز المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج.

عبد المومن ولد قدور

تعتزم ش��ركة رونيس��انس هولدنغ التركي��ة العمالقة، 
و“س��وناطراك” الجزائرية، اس��تثمار أكثر من مليار 
دوالر أميرك��ي، لبناء مصنع إلنت��اج البولي بروبلين 
ف��ي تركيا، وفقاً لوكالة رويترز. وس��يُبنى المصنع في 
منطق��ة جيه��ان الصناعية بإقليم أضن��ة الواقع بجنوب 
البالد، باستثمار اجمالي يقدر بحوالى 1.2 مليار دوالر  
أميركي، وذلك حس��بما كش��ف رئيس “رونيسانس”، 

إيرمان ليجاك.

استثمار جزائري تركي
بقيمة 1.2 مليار دوالر أميركي

زيادة االستثمارات لـ“اتصاالت مصر”

أكد الرئيس التنفيذي ل�“اتصاالت مصر”، حازم متولي، 
عزم الش��ركة ضخ استثمارات قيمتها 4.5 مليار جنيه 
)222.9 مليون دوالر( في السوق المصرية خالل عام 
2019. وتشمل مجاالت االستثمارات الجديدة للشركة، 
تطوي��ر وتحدي��ث الش��بكة، وزيادة انتش��ار محطاتها 
وزيادة الق��درة االس��تيعابية للمحطات القائم��ة فعلياً. 
وقال: إن “اتصاالت مصر” التابعة لمؤسسة اتصاالت 
اإلمارات، س��تطلق خدمات الهاتف األرضي تجارياً، 

حازم متوليوذلك على شبكة الشركة المصرية لالتصاالت.

Short Selling بورصة مصر” تطبق“

ق��ال رئي��س البورص��ة المصري��ة، محم��د فريد، 
إن إدارة البورص��ة تعم��ل عل��ى اس��تكمال تنفي��ذ 
استراتيجيتها إلحداث نقلة نوعية في اإلطار الحاكم 
والمنظ��م لس��وق األوراق المالي��ة المص��ري عبر 
3 مح��اور، هي: الع��رض والطلب، محور تطوير 
القواعد، وإتاحة آليات ومنتجات مالية جديدة لتنويع 
الخيارات االستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين. 
وأوض��ح  فريد، أن تعزيز محور العرض يتم عبر 

الترويج لجذب شركات جديدة قوية لقيد أسهمها في بورصة األوراق المالية.
على صعيد آخر، يجري العمل مع كافة األطراف ذات العالقة لتطبيق آلية بيع األوراق 

المالية المقترضة ال�“شورت سيلنغ” خالل الربع األول من عام 2019.

محمد فريد
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االس��تثمار  ش��ركة  ق��ادت 
المباش��ر “جنرال أتالنتك”، 
اس��تثماراً بقيمة 120 مليون 
دوالر أميركي، واستحوذت 
عل��ى حصة أقلي��ة في موقع 
“بروبرتي فايندر” لإلعالن 
ع��ن العق��ارات في الش��رق 
وكال��ة  ونقل��ت  األوس��ط. 
رويترز عن الرئيس التنفيذي 
مايكل  فاين��در،  لبروبرت��ي 

الهياني، قوله: إنه سيجري استثمار المبلغ في المنتجات 
والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن حصيلة البيع ستستخدم في 
التوسع في األسواق الحالية في السعودية ومصر وتركيا 
واإلمارات وقطر والبحرين ولبنان والمغرب. وأضاف: 
أن م��ن المرجح أن تضيف الش��ركة نحو 200 موظف 
إلى قوتها العاملة البالغ قوامها حالياً 450 شخصاً بحلول 

نهاية عام 2019.

“جنرال أتالنتك” تستحوذ على حصة
في “بروبرتي فايندر”

مايكل الهياني

وافق صندوق الثروة السيادية الماليزي )خزانة(، على 
بيع حصة نس��بتها 16 % في “آي.اتش.اتش” للرعاية 
الصحي��ة IHH، إلى “ميتس��وي” اليابانية، بقيمة تقدر 
بحوال��ى ملي��اري دوالر أميركي نق��داً، وذلك في إطار 

إعادة هيكلة محفظته تحت إدارة الحكومة الجديدة.
وس��تدفع الش��ركة اليابانية 8.42 مليار رنجيت )2.01 
مليار دوالر(، لزيادة حصتها في “آي.اتش.اتش”، إلى 
نس��بة 32.9 %، لتصبح أكبر مس��اهم ف��ي إحدى أكبر 
مجموع��ات المستش��فيات الخاص��ة في آس��يا. ويتوقع 
)خزان��ة(، اس��تكمال بيع حصته ف��ي “آي.اتش.اتش”، 

بحلول الربع األول من عام 2019.

IHH ميتسوي” تشتري حصة في“
بملياري دوالر أميركي

6 مليارات دوالر استثمارات روسية في فنزويال

أعلن  الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو، عن  استثمارات روسية 
بقيمة 6 ملي��ارات دوالر أميركي 
ف��ي ب��الده، وذلك بع��د محادثات 
م��ع مس��ؤولي الكرملي��ن خالل 
زي��ارة لموس��كو. وق��ال مادورو 
للتلفزي��ون الفنزويلي بعد اجتماع 

مع مستثمرين، “مر يومان تخللهما الكثير من العمل. لدينا ضمانات باستثمارات نفطية 
بأكث��ر من 5 ملي��ارات دوالر”، باالضافة إلى “عقود لمناج��م ذهب تزيد قيمتها على 
مليار دوالر”. وأوضح أن استثمارات روسيا في أحد  أكبر احتياطيات النفط في العالم 
ستركز على مشاريع مشتركة مع مؤسسات فنزويلية بهدف زيادة اإلنتاج “بنحو مليون 

برميل” يومياً.

اتفاق بين “برتامينا” و“أو.أو.جي”

وقعت “برتامينا” اإلندونيسية العمالقة للطاقة، اتفاقية 
إطارية م��ع “أو.أو.جي” العمانية، لتطوير مش��روع 
مصف��اة جديدة ومجمع للبتروكيماويات باس��تثمارات 

قدرها 10 مليارات دوالر أميركي في بونتانغ.
وقالت الرئيسة التنفيذية لبرتامينا، نيكي ودياواتي، إنه 
تم اختي��ار أو.أو.جي المملوكة للدولة، والتي س��تملك 
حصة أغلبية في المشروع، بناء على قدراتها المالية. 
وقال مس��ؤول آخر لدى برتامينا، إن الش��ركة تجري 
محادثات مع أو.أو.جي لزيادة حصتها في المش��روع 

إلى 20 - 30 %، من 10 % بموجب الخطة الحالية. وحالما يُستكمل المشروع، من 
المتوقع أن تورد أو.أو.جي 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام للمصفاة.

نيكي ودياواتي

“قطر للبترول” تبدأ التنقيب في موزمبيق

وقعت ش��ركة قطر للبترول اتفاقاً مع 
ش��ركة “إكس��ون موبيل” األميركية، 
لالس����ت�حواذ على حص����ة قيمته��ا 
10 % في 3 مناطق تنقيب بحرية في 

جمهورية موزمبيق األفريقية.
وس��تكون األط��راف المش��اركة في 
المناطق الثالث بموجب االتفاق هي، 
ش��ركة “إكس��ون موبيل” األميركية 

بحصة 50 %، والشركة الوطنية للهدروكربونات في موزمبيق بحصة 20 %، فيما 
س��تكون حصة شركة “روسنفت” الروسية 20 %، وس��تحصل قطر للبترول على 

10 %، عقب اتفاق األطراف المشاركة.
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1.6 ملي��ار دوالر أميركي، أكبر صفقة في الربع 
الثالث من عام 2018.

أبرز القطاعات والشركات
ووف��ق التقرير، ف��إن القطاعات الخمس��ة األولى 
األكثر اس��تهدافاً بالصفقات في المنطقة، بحس��ب 
القيم��ة، كان��ت قطاع النف��ط والغ��از )1.4 مليار 
الكيماوي��ة  الم��واد  وقط��اع  أميرك��ي(،  دوالر 
)0.5 ملي��ار دوالر أميرك��ي(، وقطاع المنتجات 

صفقات االندماج واالستحواذ ترتفع قيمتها في المنطقة

سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا نمواً في قيمة الصفقات المعلنة خالل الربع الثالث من عام 2018، 
بنسبة 105 % لتصل إلى 10 مليارات دوالر أميركي مقابل 4.9 مليارات دوالر في الفترة نفسها من عام 2017. وتّم 
تسجيل 107 صفقات هذا الربع مقابل 110 صفقات خالل الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض طفيف 

قدره 3 %، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن إرنست ويونغ (EY) ألنشطة االندماج واالستحواذ.

مثلت الصفقات التي شهدتها دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي 79 % م��ن إجمالي 
قيمة الصفقات المعلنة في منطقة الش��رق 
 7.9 بقيم��ة  إفريقي��ا  وش��مال  األوس��ط 
ملي��ارات دوالر أميرك��ي، و73 % من 
حج��م الصفق��ات، مع 78 صفق��ة اندماج 

واستحواذ.

أداء مشابه للعام السابق
وكان ع��دد الصفق��ات العاب��رة للحدود، 
الواردة والصادرة، مماثالً لمستوياته في 
الرب��ع الثال��ث من ع��ام 2017، لكن مع 
زيادة في القيمة بنحو 5 أضعاف، لتسجل 

9 مليارات دوالر أميركي.
وارتفعت قيم��ة الصفق��ات الصادرة من 
حوال��ى 1.5 ملي��ار دوالر أميرك��ي في 
الرب��ع الثالث من ع��ام 2017، إلى 6.4 
ملي��ارات دوالر أميركي في الربع الثالث 
م��ن عام 2018، بينما س��جلت الصفقات 
الواردة 2.6 مليار دوالر أميركي مقارنةً 
مع 28.6 مليون دوالر أميركي في الفترة 

نفسها من العام السابق.
وعلى النقيض من ذل��ك، انخفضت قيمة 
الصفق��ات المحلي��ة م��ن 3.3 ملي��ارات 
دوالر ف��ي الربع الثالث م��ن عام 2017 
إل��ى 1 مليار دوالر ف��ي الربع الثالث من 
عام 2018، وذلك نتيجة تركيز الالعبين 
االس��تراتيجيين عل��ى الصفق��ات العابرة 
للح��دود. وارتف��ع أيض��اً ع��دد الصفقات 
عالية التكلفة بش��كل كبي��ر، مع اإلعالن 
ع��ن 8 صفق��ات بقيمة تزي��د على 500 

مليون دوالر أميركي. 
من جهة أخرى، شكل استحواذ “أرامكو” 
الس��عودية على ش��ركة أرالنكسو، وهي 
ش��ركة مواد كيماوية في هولن��دا، مقابل 

الصناعي��ة المتنوع��ة )0.3 مليار دوالر 
أميركي(، وقط�اع العق��ارات )0.3 مليار 
المنتج��ات  وقط����اع  أميرك��ي(،  دوالر 
االس������ت�ه�الك�ي�ة )0.3 م�ل�ي���ار دوالر 

أميركي(.
البارزي��ن  الالعبي��ن  قائم��ة  وتضمن��ت 
ف��ي المنطق��ة مم��ن ش��اركوا ف��ي أكثر 
م��ن عمليت��ي اس��تحواذ كالً من ش��ركة 
إنفستكورب، ومؤسس��ة دبي لالستثمار، 
وصندوق االستثمارات العامة، و“أمانات 

القابضة”، و“دناتا”.

حذر
وتعقيب��اً على التقرير، قال رئيس خدمات 
استش��ارات الصفقات في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقيا ل��دى EY، فِل 
غاندي��ر: “ال تزال الش��ركات في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقي��ا تتبع 
نهج��اً ح��ذراً في عق��د الصفقات بس��بب 
النم��و المتواضع إليراداته��ا، وانخفاض 
مس��تويات السيولة نتيجة حالة عدم التيقن 
في األس��واق اإلقليمية، على غرار العام 

الماضي”.
قي��م  أض��اف غاندي��ر: “ف��ي حي��ن أن 
الصفق��ات هو أعل��ى من مس��توياتها في 
عام 2017، إال أن نتائج أحدث نسخة من 
 ،EY تقرير مؤش��ر ثق��ة رأس المال من
تظهر أن ثلث  ش���ركات منطقة الش���رق 
األوسط� وشمال إفريقيا )33 %(، تتوقع 
الس��عي وراء عمليات اندماج واستحواذ 
في األش��هر ال�12 المقبلة، أي بانخفاض 
ق��دره 32 نقط��ة مئوي��ة مقارن��ة بالفترة 
ذاته��ا م��ن العام الس��ابق. وقد نش��هد في 
وقيمتها”.السنة المقبلة تواضعاً في نشاط الصفقات 

فِل غاندير

قد نشهد

في السنة المقبلة

تواضعًا

في نشاط

الصفقات

وقيمتها
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آبل
وكان أداء “آب��ل” ثابت��اً في الرب��ع الثالث من عام 
2018، م��ع تحقيقها نم��و بنس��بة 0.7 %. ومثل 
“سامس��ونغ”، تعاني “آبل” من منافسة العالمات 
الصينية إضافة إلى تش��بع الس��وق باألجهزة ذات 
الجودة العالية. ويرى أنش��ول غوبت��ا، أن هواتف 
“ آب��ل”   الذكي��ة الجديدة التي تم اإلع��الن عنها في 
شهر س��بتمبر/أيلول 2018 س��تؤدي دوراً أساسياً 
ف��ي تحدي��د مبيعات الوح��دات الكلية للش��ركة   في 

الشركات الصينية تحلق بأسواق الهواتف الذكية

ال يخفى على أي مهتم بالهواتف الذكية الدور المتعاظم التي تؤديه العالمات الصينية في األسواق وقوتها 
المتزايدة. ففي الربع الثالث من عام 2018، ساعدت هواوي وشاومي في زيادة مبيعات الهواتف الذكية على 
مستوى العالم بنسبة 1.4 % لتصل إلى 389 مليون جهاز. ويؤكد مدير األبحاث لدى “غارتنر”، أنشول غوبتا، أنه 
إذا استثنينا هاتين الشركتين من قائمة موردي الهواتف الذكية على مستوى العالم، فإن المبيعات الكلية 

للمستخدمين النهائيين ستنخفض بنسبة 5.2 %.

يتوقع

من الشركات

المصّنعة ألجهزة

الهواتف الذكية

 أن تطلق تصاميم

قابلة للطي

خالل عام 2019

ً هواوي تزداد نجاحا
وتش��ير مؤسس��ة الدراس��ات واألبح��اث 
العالمية “غارتنر” إلى أنه في الوقت الذي 
تتباطأ فيه مبيعات الهواتف الذكية بالنسبة 
لمعظم مصنعي الهواتف النقالة، ش��هدت 
ش��ركة ه��واوي زي��ادة في الطل��ب على 
الهوات��ف الذكية بنس��بة 43 % في الربع 

الثالث من عام 2018.
التجاري��ة  العالم��ة  “ه��واوي”  وتبق��ى 
األول��ى للهواتف الذكي��ة في الصين ومن 
ضم��ن الث��الث األول��ى ف��ي العدي��د من 
األس��واق األوروبية. وقال جوبتا: تستمر 
الفج��وة بي��ن “سامس��ونغ” و“هواوي” 
ف��ي االنكماش، حيث تتوس��ع “هواوي” 
بقوة من خالل االس��تثمار ف��ي العالمات 
التجارية والتوزيع في األس��واق الناش��ئة 
ف��ي الش��رق األوس��ط وآس��يا والمحي��ط 

الهادئ وإفريقيا.

أخبار غير جيدة لسامسونغ
ش��هدت “سامس��ونغ” في هذا الربع أكبر 
انخفاض لها منذ أن قامت ش��ركة غارتنر 
بتتبع مبيعات الهواتف الذكية على مستوى 
العال��م، حي��ث انخفض��ت مبيعاته��ا م��ن 

الهواتف الذكية بنسبة 14 %.
وعانت هواتف الش��ركة “غاالكس��ي إس 
9” و“غاالكس��ي إس 9 بلس” من ضعف 
الطلب خ��الل ع��ام 2018، كما واصلت 
أجهزتها الذكية من الفئة المتوسطة مواجهة 
منافس��ة قوية من   أ  برز العالمات التجارية 
الصينية التي ارتفعت حصتها السوقية في 
أسواق رئيسية مثل الهند، حيث إن توسعها 
إلى مناطق تتخطى آس��يا والمحيط الهادي 
تواص��ل التأثي��ر عل��ى الف��رص المتاحة 

لشركة سامسونغ.

عام 2018. وقال: تشير   معلومات   قنوات 
وش��ركاء التوزيع األولية إلى أن مبيعات 
ط��راز “  إك��س إس ماك��س  ”   تفوقت   على 
مبيع��ات ط��راز   ”  إك��س إس  ”  ، ونرى أن 
ط��راز “    إك��س إس  ”   يش��كل إضافة هامة 
للسوق الصينية  ، حيث باتت “  آبل”   تخسر 

حصتها   السوقية هناك.

التحول نحو ابتكارات جديدة
وم��ع تباط��ؤ مبيع��ات الهوات��ف الذكية، 
ينتق��ل انتباه مصنّعي الهواتف الجوالة إلى 
 ،5G تقني��ات جديدة مثل الجي��ل الخامس
وعامل الش��كل القابل للطي   لتحقيق التميز 
واالختالف في تجربة اس��تخدام   الهواتف 
الذكية  . ولكن تس��تبعد مدير  ة   األبحاث لدى 
“غارتن��ر”، روبيرتا كوزا، أن تس��تخدم 
تقني��ات الجي��ل الخام��س   ف��ي األجه��زة 
المحمول��ة بش��كل كبير قبل ع��ام 2020، 
وتتوقع أن يصل إجمالي مبيعات الهواتف 
المحمول��ة العامل��ة به��ذه التقني��ة   إلى 65 

مليون جهاز بحلول عام 2020.
 وع��ن األجهزة القابلة للطي، تقول كوزا: 
من المتوقع أن تطلق العديد من الشركات 
المصنّع��ة ألجهزة الهوات��ف الذكية، مثل 
“سامس��ونغ” و“هواوي”، و“إل جي”، 
تصامي��م جدي��دة قابلة للطي خ��الل عام 
2019. وبعيداً عن االهتمام األولي الذي 
يمك��ن أن تش��هده هذه األجه��زة، إال أنها 
س��تكون باهظة الثمن، وسيستغرق األمر 
بعض الوقت لتتمكن الش��ركات المصنعة 
لمثل هذه األجهزة من تطوير أنظمة تقنية 
متكاملة م��ن البرامج، وتمك��ن مطّوري 
البرامج من ابتكار تجارب جذابة ومبتكرة 
المستخدمين. للهواتف الذكية القابلة للطي لجذب اهتمام 

روبيرتا كوزا
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حدوث تقلبات ح��ادة، في األس��واق المالي��ة تحديداً، ق��د تصل إلى 
تراجعات بنسبة 40 % أو أكثر، مشيراً إلى أن المركزي األميركي 
س��وف يحتاج التخاذ تدابير عاجل��ة لمنع حدوث دوام��ة تؤدي إلى 

كساد ضخم في 2019.
وتحذر أوساط اقتصادية أميركية من حدوث أزمة عالمية قبل حلول 
2020، ويتوقع كوالنوفيتش أن تؤدي أزمة 2019 المالية المحتملة 
إلى اضطرابات في السيولة وانخفاض في األصول بسبب التدفقات 
الضئيلة، لكنها لن تتفاقم في المس��تقبل القريب إال في حال استمرار 
الح��رب التجارية بين أمي��ركا والصي��ن، وحدوث انهي��ار مفاجئ 
لمؤشرات األسهم، علماً أن أسعار األسهم الصينية انخفضت بنسبة 
49 %، وفي حال اس��تمر هذا النمط ، فإن االنهيار أمر ال مفر منه، 

فضالً عن توقعات بتراجع ضخم لألسهم األميركية خالل 2019.
ووفقاً لتحليالت اقتصادية أميركية، فإن المصادر الرئيس��ية لألزمة 
المالي��ة في 2019 س��تكون مرتبطة بش��كل كبير باقتص��اد الصين 
وبالخروج البريطاني من االتحاد األوروبي والهجمات اإللكترونية 

على حسابات الشركات المالية.

أخطار الركود االقتصادي
قد يك��ون الركود االقتص��ادي هو الخط��ر الداهم ف��ي 2019 وفق 
الخبير االقتصادي بيل كونرلي الذي كتب مقالة نش��رها “فوربس” 
في تش��رين الثاني/نوفمب��ر الماضي، وه��ذا الرك��ود الخطر يعود 
ألس��باب أهمها توقع��ات باس��تمرار سياس��ة رف��ع أس��عار الفائدة 

مخاطر داهمة تهدد االقتصاد العالمي في 2019

الحرب االقتصادية األميركية
جرى في قمة العش��رين بحث إص��الح النظام التج��اري العالمي، 
لكن المخاوف االقتصادية العالمية بقيت ب��ارزة من تبعات الحمائية 
التي تتبعها واشنطن بفرض رس��وم جمركية على عدد من الشركاء 
االقتصاديين، علماً أن الرئيس دونالد ترامب فرض بعنوان سياس��ة 
أمي��ركا أوالً رس��وماً تجارية بعش��رات مليارات ال��دوالرات على 
الصين ودول أخ��رى خالل الع��ام 2018، في مس��عى إلى تقليص 
العجز الحالي مع ثاني اقتصاد في العال��م إضافة الى العقوبات التي 

فرضت على عدد من الدول.
كل التوقعات تشير إلى أن العام 2019 سيشهد استمراراً للسياسات 
األميركية المتشددة تجاه العالم، وقد ال تستمر الهدنة التي أرستها قمة 
العشرين، في ظل اس��تمرار التوظيف السياس��ي للدوالر وحروب 
العقوبات االقتصادية والرسوم الجمركية المستعرة. وقد يكون ما هو 
قادم في 2019 أش��د قس��وة على العالم اقتصادياً، إذ أن أجواء عدم 
اليقين بشأن السياسة التجارية وتحديدًا النزعة الحمائية المتشددة التي 
يقودها ترامب تضغط بقوة على حركة النش��اط االقتصادي، فضالً 
عن تضخم مستويات الدين العالمي وسط ش��راهة االقتراض سواء 
على مس��توى الحكومات أو األفراد والش��ركات، ما جعل منظمات 

دولية عدة تخفض توقعاتها للنمو العالمي في 2019.
ويتوقع أحد كب��ار الخبراء لدى بن��ك “جي بي مورغ��ان”، ماركو 
كوالنوفيتش، أن تتمتع األس��واق العالمية خ��الل النصف األول من 
2019 باالس��تقرار النس��بي، لكنه رّجح مع دخ��ول النصف الثاني 

قمة العشرين التي انعقدت في األرجنتين، أنهت السنة 2018 بشبه هدنة بين القوى االقتصادية العالمية، 
على الرغم من أن الواليات المتحدة األميركية مستمرة بحربها التجارية واالقتصادية على العالم. وإذا كان قادة 
مجموعة العشرين توصلوا إلى اتفاق باإلجماع على إصالح نظام التجارة العالمي، إال أن 19 منهم فقط وافقوا على 
دعم اتفاقية باريس التي تكافح تغير المناخ. وإذ أكد البيان الختامي للقمة وجود قصور في نظام التجارة العالمي 
ودعا إلى إصالح منظمة التجارة العالمية، إال أنه لم يأت على ذكر الحمائية، بسبب مقاومة الواليات المتحدة، وهو ما 

يعني أن السنة 2019 ستكون حافلة بالقرارات األميركية التي كانت أحدثت أزمة عالمية في 2018.
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معهد التمويل الدولي.

الحروب على العالم
يقوم “ترام��ب” بح��رب فعلي��ة وحقيقية ض��د العالم، فبع��د حربه 
التجارية على الصين، وحت��ى على أوروبا، ف��رض عقوبات على 
روس��يا وتركيا وإيران وغيرها من الدول، والتي تؤثر بشكل كبير 
على اقتصادها وعلى عملتها، كما قام بفرض التعريفات الجمركية، 
واعتم��د األس��اليب الحمائي��ة الت��ي تض��ّر باإلقتص��اد األوروبي 
والصيني، وتزعزع أس��س وقواعد التجارة العالمية التي أقّرت مع 

منظمة التجارة العالمية.
ش��نت الواليات المتحدة حرب العقوبات االقتصادية باتجاه روسيا، 
وأصدر الكونغرس مشروع قانون تفعيل أوس��ع لهذه العقوبات في 
2018، وس��يكون من الصعب على الرئيس ترامب، استخدام حق 
الفيتو لوقف تنفيذه، حتى ال يزيد من قوة الحملة التي تتهمه بالتعاون 
مع روس��يا التي ردت م��ع دول أخ��رى بتقليص تعامله��ا بالدوالر 
األميركي، في مواجهة العقوبات التي تتضمن وضع قائمة سوداء، 
تمنع الش��ركات والبنوك والس��لطات األمريكية م��ن التعامل معها، 
وتضغط على حلفائها التخاذ قرارات مماثلة، لتضفي على قراراتها 

صفة الدولية، لزيادة تأثيرها وقوتها.
وفرضت أميركا بقي��ادة ترامب، عقوب��ات اقتصادية وتجارية على 
تركيا، وهددت أيضاً بإلغاء اإلعفاء الجمرك��ي الذي تتمتع به، وبدأ 
فعالً بسلس��لة العقوب��ات التي وصل��ت إلى وضع تعريف��ة جمركية 
مرتفعة على األلمنيوم والفوالذ، مس��تهدفاً قطاع البن��اء، الذي كان 
النمو االقتصادي الس��ابق في تركيا معتمداً عليه كثيراً، ما أدى إلى 
انخفاض قيم��ة الليرة، حي��ث تراجعت إل��ى أدنى مس��توياتها على 
اإلط��الق، وفقدت أكث��ر من 27 % م��ن قيمتها. وعل��ى الرغم من 
التق��ارب األميركي التركي األخي��ر، إال أن ترامب ل��م يتراجع عن 

األميركية، وانهيار التجارة الدولية بس��بب الحروب التجارية. وفي 
حال استمرت الحرب مع الصين وتراجعت الواردات األميركية من 
بكين س��يؤدي ذلك إلى رفع التضخم، وسيكون بمثابة ضربة قاسمة 

للشركات األميركية المثقلة بالديون.
ويجمع عدد من الخبراء على أن الهدن��ة األمركية الصينية ال تعني 
سالماً تجارياً بين البلدين، فكل المؤشرات تدل على أن ترامب يريد 
إحداث تغييرات هيكلية في عالقة أميركا التجارية مع الصين، وهذه 
األخيرة لن ترضى بالرضوخ بسهولة، بل يمكن أن ترفع من وتيرة 
مواجهتها ال سيما وأنها تحتفظ بأوراق عدة لم تستخدمها بعد وتجعل 
دفة الصراع ف��ي يدها بامتي��از لعل أهمها س��يطرتها عل��ى 1.17 

تريليون دوالر من ديون الحكومة األميركية.

مؤشرات األزمة بدأت في 2018
ظهرت األزمة بوض��وح من خالل الح��روب التجارية بين الصين 
وأميركا. ومن خاللها ش��هدنا انخفاض معدالت التجارة الدولية، إذ 
تراجع نموها خالل 2018 إلى 3.9 % من 4.4 %،و تضخم حجم 
الدين العالمي إلى أكثر من 250 تريليون دوالر، إضافة إلى خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي. أما األزم��ة المتوقعة التي قد تظهر 
الحقاً ، فمؤش��راتها تدل أيضاً على أن النمو العالم��ي قد يتباطأ إلى 
3.5 % خالل 2019 و2020، إضافة إلى تباطؤ النمو في الواليات 
المتحدة أكب��ر اقتصاد ف��ي العالم، وإل��ى 2.5 خالل الع��ام 2019، 
فيما يرجح أن تس��جل الصين ثاني أكبر اقتصاد ف��ي العالم 6.2 % 
هبوطاً من 6.6 %، على أن تسجل أدنى مستوى للنمو في 30 عاماً 
عام 2020 عن��د 6 %، فيما يتوق��ع أن يتراجع نم��و منطقة اليورو 
إلى 1.9 % هبوًطا من 2.1 % ف��ي 2018. وفي أميركا قفز عبء 
ديون الش��ركات إلى أكثر من 90 % من النات��ج المحلي اإلجمالي، 
فيما وصلت هذه النسبة في الصين إلى 150 %، وفق أحدث تقارير 
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واش��نطن 1300 منتج صيني يمكن فرض رس����وم عليها بنس�بة 
25 % عليها. ولم تنتظر بكي��ن كثيراً، وجاء ال��رد الصيني بالمثل، 
وذلك بفرض رسوم إضافية على سلع أميركية بقيمة 50 مليار دوالر.

وتهدف الوالي��ات المتحدة من حربه��ا التجارية عل��ى الصين الحد 
من العجز التجاري بين البلدين، والحد مما تسميه الواليات المتحدة 
س��رقة الصين لحقوق الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا، والحد 
من الدين الخارجي مع الصين، ثم جلب االس��تثمارات األجنبية إلى 
أميركا. لكن الهدف األساس��ي هو إضعاف الدول االقتصادية ومنع 

ظهور منافسين ضد المصالح األميركية واقتصادها.

الحرب ضد أوروبا
شهدت العالقات األميركية األوروبية حروباً مختلفة، من تبادل رفع 
الرسوم التجارية، ما أثر س��لباً على االقتصاد العالمي. فالتجارة بين 
الواليات المتحدة وأوروبا، تعد األكبر على مس��توى العالم، إذ تقدر 
بمئات المليارات من الدوالرات، وهناك ارتب��اط تجاري وثيق بين 
واشنطن وحلفائها األوروبيين، ومن هنا فإن حرب الرسوم التجارية 
التي بدأتها إدارة ترامب، اس��تدعت ردوداً، خاصة من دول االتحاد 
األوروبي التي أعلنت ع��ن رفضها للخط��وة األميركية، ففرضت 
رسوماً مضادة وبالنسبة نفسها على بعض المنتجات التي تستوردها 
م��ن أمي��ركا. وب��دا أن إدارة ترامب ال يهمه��ا تداعي��ات ذلك على 

االستقرار السياسي واالقتصادي في العالم.
إن الخطوة األميركية بفرض رس��وم عالية تص��ل إلى 25 % على 
منتج��ات الصلب واأللمنيوم م��ن أوروبا، تفتح المج��ال نحو حرب 
تجارية قاس��ية ليس فقط بين ضفتي األطلس��ي، ولك��ن مع العمالق 
الصيني الذي أعلن بدوره عن فرض رس��وم تجارية على عدد من 
المنتجات األميركية، كما أن تداعي��ات الحرب التجارية قد تمتد إلى 
دول الشرق األوسط، ومن هنا فإن هناك صداماً تجارياً مقبالً إذا لم 
تتوصل األطراف المعنية إلى حلول موضوعي��ة. وقد كان واضحاً 
إقرار صندوق النقد الدولي بأن الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس 
دونالد ترام��ب، تلح��ق باالقتصاد العالمي خس��ائر تص��ل ل�1.52 

تريليون دوالر، وستتضرر الواليات المتحدة على المدى البعيد.
وقدر الصندوق الدولي أس��وأ الس��يناريوهات له��ذه الحرب، حيث 
ستتقلص السوق العالمية بنسبة 17 %، إلى جانب انخفاض اإلنتاج 
المحلي اإلجمالي العالمي بنس��بة 1.9 %، وبالتالي ف��إن االقتصاد 
العالمي معرض النتكاس��ات اقتصادية أكبر من تلك التي حدثت في 

عامي 2008 - 2009، وفق خبراء اقتصاديين عالميين.

التوترات العالمية
األخطار التي يتوقعه��ا العالم في 2019، عكس��تها منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمية في تقريره��ا األخير، إذ قال��ت، إن التوترات 
التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، برغم 
عدم وجود مؤش��رات حتى اآلن على هبوط ح��اد. وتوقعت منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمي��ة أن يتباطأ النم��و العالمي من 3.7 % 

العقوبات المتوقع استمرارها في 2019.
ومارس��ت اإلدارة األميركي��ة أقص��ى الضغ��وط على إي��ران بعد 
اإلنسحاب من اإلتفاق النووي، وأعادت العقوبات السابقة وفرضت 
عقوبات جديدة مش��ددة تطال عص��ب االقتص��اد اإليراني، خاصة 
قطاعي الطاقة، م��ن النفط والغاز، والبنوك وف��رض عقوبات على 
الدول والشركات التي تستثمر أو تش��تري النفط اإليراني. وسيتبين 
تأثيرها في العام 2019، على الرغم من أن إي��ران لم تقف مكتوفة 

األيدي في المواجهة.

الرسوم الجمركية والحرب التجارية
انطلقت ش��رارة الحرب التجارية بين الوالي��ات المتحدة األميركية 
والصي��ن، ف��ور إع��الن الرئي��س دونالد ترام��ب، فرض رس��وم 
وضرائ��ب بقيم��ة 25 % عل��ى واردات الف��والذ، و10 % عل��ى 
األلمنيوم، اللذان تستوردهما أميركا، وفور إعالن القرار الذي يطبق 
على كل دول العالم - عدا المكسيك وكندا اللذان استثناهما ترامب من 

قراره - بدأت الحرب التجارية بين الصين وأميركا في اإلشتعال.
وبحس��ب وزير التجارة األميرك��ي، ويلبور روس، ف��إن الواليات 
المتحدة هي أكبر مس��تورد للفوالذ في العالم، فالواردات األميركية 

تبلغ أربعة أضعاف ما تصدره واشنطن.
لم تمر سوى أس��ابيع معدودات، حتى جاء الرد الصيني، فقد قامت 
بكين بفرض رس��وم على س��لع أميركية بقيمة 3 ملي��ارات دوالر، 
وأعلن��ت وزارة المالي��ة الصيني��ة ف��رض 15 % عل��ى الفواك��ه 
والمنتجات ذات الصلة، و25 % على منتجات أخرى من بينها لحم 
الخنزير. ووفقاً لوكالة أنباء الصين “ش��ينخوا”، ستتأثر 128 سلعة 

أميركية بهذه التعريفات الجمركية.
وفي 22 أذار/مارس الماض��ي، زادت الحرب التجارية بين الصين 
وأميركا اش��تعاالً وضراوة، وأعل��ن البيت األبيض فرض رس��وم 
جمركية عل��ى واردات صينية بقيم��ة  50 ملي��ار دوالر، رداً على 
ما تصفها أميركا ب�“س��رقات حقوق الملكية األميركية”، وحددت 
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3.9 % لكل من العامين.
وفي اإلص��دار األخير لتقرير آف��اق االقتصاد العالم��ي، يتوقع بقاء 
النمو العالمي ثابتاً عند معدل 3.7 % خالل الفترة 2018 - 2019، 
متج��اوزاً معدالت النم��و الت��ي تحققت ف��ي أي من الس��نوات بين 
2012 و2016. ويأتي ذلك في وقت توش��ك في��ه اقتصادات كثيرة 
على بلوغ مستوى التشغيل الكامل أو بلغته بالفعل وفي ظل انحسار 
المخاوف االنكماش��ية الس��ابقة، وبالتالي ال تزال هناك فرصة أمام 
صناع السياسات لبناء الصالبة الالزمة وتنفيذ اإلصالحات المعززة 
للنمو. ويرى الصندوق أن النمو في كثير من االقتصادات الرئيسية 
يرتكز إلى سياسات تبدو غير قابلة لالستمرار على المدى الطويل. 
وتزيد هذه المخاوف من الحاج��ة الملحة التي تقتضي تحرك صناع 
السياسات. فالنمو في الواليات المتحدة ال يزال مستمراً بوتيرة قوية، 
بدعم من مجموعة من سياس��ات المالية العامة المسايرة للتطورات 
الدورية، ويدفع أسعار الفائدة األميركية إلى االرتفاع. لكن هذا النمو 
سيتراجع بمجرد انعكاس مسار بعض عناصر الدفعة التنشيطية من 
المالية العامة. وبالرغ��م من زخم الطلب، فقد خفّ��ض تنبؤاته للنمو 
في الواليات المتحدة لعام 2019 بسبب التعرفات الجمركية التي تم 
إقرارها على مجموعة كبيرة من ال��واردات من الصين وإجراءات 
الصين االنتقامي��ة. وتم تخفي��ض توقع��ات النمو للع��ام 2019 في 

الصين أيضاً.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريس��تين الغ��ارد، دعت قادة 
العالم إل��ى إصالح األنظم��ة التجارية العالمية بدالً من الس��عي إلى 
تقويضها. وتش��ير التوقعات للع��ام 2019 إلى أن األمور لن تس��ير 
على قاعدة التس��ويات بين ال��دول، فالح��روب االقتصادية قد تغزو 
االستقرار العالمي.العالم وتكون أشد من العام 2018، وهو ما يترك مخاطر كبيرة على 

في العام 2018 إلى 3.5 % ف��ي 2019 و2020. وكانت المنظمة 
تتوقع في الس��ابق أن يس��جل النم��و 3.7 % في 2019. وس��يكون 
تباطؤ النمو العالمي أس��وأ في البلدان غير األعض��اء في المنظمة، 
حيث من المرجح أن تش��هد العديد من اقتصادات األس��واق الناشئة 
نزوحاً لرأس المال في ظل زيادة مجلس االحتياطي الفيدرالي )البنك 

المركزي األميركي( ألسعار الفائدة.
وخفض��ت المنظم��ة توقعاتها للنمو ف��ي بلدان تواج��ه مخاطر مثل 
البرازيل وروس��يا وتركيا وجنوب أفريقيا. وقالت المنظمة: إن رفع 
أس��عار الفائدة قد يحفز األس��واق المالية على إع��ادة تقدير الموقف 
وبالتالي إعادة تقييم المخاطر المعرض لها المس��تثمرون مما يؤدي 

لعودة التقلبات.
وقال كبير الخب��راء االقتصاديين ف��ي المنظمة، لوران��س بون في 
مقابلة مع رويترز: نحن نع��ود إلى االتجاه طوي��ل المدى. ال نتوقع 
هبوطاً صعباً لك��ن هناك الكثير م��ن المخاطر. الهب��وط التدريجي 
صعب دائماً. أض��اف، “هذه المرة ينط��وي األمر على تح��دٍّ أكبر 
من المعتاد بس��بب التوترات التجارية، ونزوح رؤوس األموال من 
األسواق الناشئة إلى بلدان تعيد السياس��ة النقدية إلى طبيعتها. ووفقاً 
لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة 
من الضبابية االقتصادية قد تنتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام 2021.
أما صن��دوق النقد الدول��ي، فقد خف��ض توقعاته للنم��و االقتصادي 
العالم��ي لعام��ي 2018 و2019، قائ��الً: إن التوت��رات في مجال 
السياس��ة التجارية وفرض تعرفات جمركية على ال��واردات أثرت 
س��لبا على التجارة. وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته االقتصادية 
العالمية، إنه يتوقع اآلن نمواً عالمياً يبلغ 3.7 % في كل من 2018 
و2019 بتراجع عن توقعاته الس��ابقة بأن تكون نسبة النمو العالمي 
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قادة الدول سيبحثون، خالل اجتماعات القمة، مسائل التجارة الدولية 
واالستقرار المالي.

في ختام القمة ، توصل قادة دول مجموعة العشرين إلى حد أدنى من 
التوافق بش��أن االقتصاد العالمي، لكن خالفاتهم تجلت بوضوح في 

البيان الختامي الذي خال عمليا من أي وعود ملموسة.
أبرز النقاط

أوالً: االلتزام باتفاق باريس حول المناخ:
ق��ادة دول مجموعة العش��رين، الموقِع��ة على اتفاق باريس بش��أن 
المناخ، أي دول المجموعة باس��تثناء الوالي��ات المتحدة األميركية، 

تعهدوا بالتنفيذ الكامل لهذا االتفاق مشددين على أن “ال عودة عنه”.
ثانياً: تعزيز النمو وخلق الوظائف:

في انحياز لموق��ف إدارة الرئي��س األميركي دونال��د ترامب، قالت 
مجموعة العش��رين “إن التج��ارة المتعددة األطراف ل��م تتمكن من 
تحقيق أهدافها بتعزيز النمو وخلق فرص عمل”، داعية إلى إصالح 

منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين عملها.
ثالثاً: محاربة الفساد وتحقيق المساواة:

أكدت مجموعة العش��رين التزامها درء الفس��اد ومكافحت��ه والقيادة 
بالقدوة، واعدة بالعمل م��ن عام 2019 وحتى ع��ام 2021 لتطهير 

المؤسسات الحكومية من الفساد.
الى ذلك، جددت المجموعة التزامها تحقيق هدف عمره 4 سنوات، 
يتمثل بتقليص الفجوة بين الجنس��ين في القوى العاملة بنسبة 25 % 

بحلول عام 2025.
من جهة أخرى، ش��ددت مجموعة العش��رين على أن البنى التحتية 
تمثل محركاً رئيس��ياً للنمو العالمي، إذ دعت إلى بذل جهود إضافية 
االستثمار في مشاريع ضخمة.لتوحيد صيغ العقود، وذلك بهدف تشجيع الرس��اميل الخاصة على 

توافق عالمي على تنمية منصفة ومستدامة

إجراءات األمن
إجراءات أمنية روتينية اتخذتها الش��رطة األرجنتينية بالتعاون مع 
خفر السواحل وحرس الحدود، تزامناً مع انعقاد القمة، حيث شهدت 
العاصمة األرجنتينية طوقاً أمنياً ش��امالً مع بدء توافد رؤس��اء دول 
مجموعة العشرين، لحضور القمة، حيث انتش��ر ما يقارب من 22 
ألف ش��رطي محلي لتوفير األمن خ��الل قمة مجموعة العش��رين، 
إضافة إل��ى ألفي عنص��ر مرافق للوف��ود األجنبية، كم��ا تم إغالق 
المئات م��ن التقاطعات ح��ول موق��ع االجتماعات للس��يطرة على 

المرور والحشود.
وبالفعل، ف��كل التوقعات كان��ت أمراً واقع��اً، إذ وعل��ى بعد نحو 5 
كيلومترات من موقع انعقاد القمة، احتش��د آالف المتظاهرين بينهم 
نقابات العمال والجماعات المعنية بحقوق اإلنس��ان، احتجاجاً على 
السياس��ات االقتصادي��ة لمجموع��ة العش��رين، في حي��ن كان قادة 

المجموعة قد باشروا بأعمال القمة.
أعمال القمة

قبل انطالق الجلس��ة العامة للقمة، والتي تأخرت ألكثر من ساعتين 
عن البرنامج المحدد، التُقطت الصورة التذكارية للقادة المش��اركين 

لتبدأ بعدها االجتماعات.
في مستهل الجلسة العامة للقمة في كوستا سالجيرو، وهو موقع يقع 
على ط��ول نهر ريو دي ال بالت��ا، ألقى رئيس الدولة المس��تضيفة، 
األرجنتين��ي ماوريس��يو ماك��ري، كلمة االفتت��اح، ش��دد فيها على 
أهمية المنتدى بالنس��بة لمجابهة التحديات المش��تركة التي تواجهها 
دول العالم وتس��وية الخالفات بينه��ا، فقال “إن التحدي��ات العالمية 
تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها”، مشدداً على أن جوهر قمة 
العش��رين يتمثل باحترام االختالفات وتعزيز الحوار، إذ “بالحوار 
نس��تطيع بناء مس��تقبل مش��رق نقضي به على الفقر”، الفتاً إلى أن 

تحت شعار “التوافق على تنمية منصفة ومستدامة”، ناقشت قمة مجموعة الـ20، التي تشكل أكثر من 80 % من االقتصاد 
العالمي والتجارة العالمية، تحديات االقتصاد العالمي في العاصمة األرجنتينية بوينس أيرس، واستمرت أعمالها على مدى 
يومين. وتوجه نحو  15 ألف شخص إلى األرجنتين، منهم 3 آالف صحافي لمواكبة اجتماع قادة القوى االقتصادية العشرين 
األكبر في العالم، الذين بدورهم ناقشوا كيفية مواجهة التحديات ومعالجة المشكالت التي تعترض االقتصاد العالمي، 

وذلك عبر تطوير وتعزيز التنمية في مختلف أنحاء العالم. 
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مجموعة العشرين على أنهم شركاء متساوون أو جزء من حل األزمة.
ووفق��اً لتحلي��ل QNB، كان تغير وض��ع اقتصادات األس��واق الناش��ئة داخل 
المجموعة مرتبطاً بأدائه��م االقتصادي وزيادة تأثيرهم في األنش��طة والتمويل 
العالمي. وفي حين كانت دول مجموعة الس��بع تمث��ل 73 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي االس��مي بال��دوالر األميرك��ي لمجموعة العش��رين عندما تم إنش��اء 
المنتدى، فإن هذا العدد قد تقلص إلى 60 % خالل ذروة األزمة المالية الكبرى 

ويقارب 50 % حالياً.
وفي المقابل، زادت اقتصادات األس��واق الناش��ئة من حصتها في الناتج المحلي 
اإلجمالي للمجموعة من 15 % إلى 25 % ف��ي ذروة األزمة المالية إلى 34 % 

حالياً. وكانت الدول الكبيرة في مجموعة بريكس وميست في مقدمة هذا المسار.

األفضل في القرن
كانت الصين والهند وإندونيس��يا وتركيا وكوريا الجنوبية وروسيا أفضل دول 
مجموعة العش��رين نمواً ف��ي القرن الحالي. وتح��ت قيادة هذه ال��دول، تمكنت 
دول البريكس ودول ميس��ت من تحقيق نمو أس��رع بواقع 8.6 و2.4 مرة على 
التوالي م��ن دول مجموعة الس��بع من حيث القيمة االس��مية بال��دوالر. وتمثل 
مجموعة بريكس حالي��اً حوالى 27 % من اقتصادات مجموعة العش��رين، في 

حين تمثل دول ميست حوالى 5 %.
وخالل الفترة الممتدة من 2019 - 2023، يتوقع صن��دوق النقد الدولي أن تنمو 
دول بريكس ودول مجموعة ميست أس��رع بواقع 2.2 و1.8 مرة من اقتصادات 
اإلجمالي االسمي بالدوالر األميركي لمجموعة العشرين.مجموعة الس��بع، حيث س��تمثالن 31 % و6 % على التوالي من الناتج المحلي 

اقتصادات الدول الناشئة تزداد قوة في مجموعة العشرين

نظرة سريعة على المجموعة
تعتب��ر مجموع��ة العش��رين )G20(، منت��دى دولي��اً 
للحكومات ومحافظ��ي البنوك المركزي��ة لبعض أكبر 
االقتصادات في العالم، والتي تعتبر ذات أهمية نظامية 
للنظام المالي الدولي. وتشمل العضوية 19 دولة وكتلة 
واحدة، ه��ي االتح��اد األوروب��ي، ممثل��ة بالمفوضية 
األوروبية والبنك المركزي األوروبي. وتتشكل الدول 
األعضاء من مجموعة ال��دول الس��بع التقليدية )كندا، 
فرنس��ا، ألمانيا، إيطالي��ا، الياب��ان، المملك��ة المتحدة، 
)البرازي��ل،  بريك��س  ودول  المتح��دة(،  والوالي��ات 
روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا( وبلدان ميست 
)MIST( )المكس��يك، إندونيس��يا، كوري��ا الجنوبية، 
وتركيا(، إضافةً إلى األرجنتين، أوس��تراليا، والمملكة 

العربية السعودية.

صعود االقتصادات الناشئة
تغيرت القوة االقتصادية لبلدان مختلفة داخل المجموعة 
بش��كل كبير، حي��ث تضاءلت ق��وة مجموعة الس��بع، 
وظهرت في المقابل االقتصادات الناشئة الكبيرة، بقيادة 

بلدان بريكس وميست.
ومن الالفت أن مجموعة العش��رين أُنش��ئت في البداية 
من قبل الدول الصناعية السبع من أجل معالجة قضايا 
االس��تقرار المالي الدول��ي المرتبطة بتأثي��رات أزمة 
مي��زان المدفوعات والديون في األس��واق الناش��ئة في 
أواخر تس��عينات القرن الماضي. وعندها كان ال يزال 
ينظر إلى االقتصادات الناش��ئة باعتبارها أهم مصادر 
األزمة المالية الدولية. لكن، تغيرت هذه النظرة بش��كل 
ملحوظ بعد األزمة المالي��ة الكبرى )2007 - 2009(، 
عندما تم اختي��ار مجموعة العش��رين كمنتدى مفضل 

لتنسيق جهود التعامل مع األزمة.
وكانت قمة مجموعة العش��رين )لن��دن 2009( بمثابة 
لحظة فاصل��ة للتنس��يق االقتص��ادي العالم��ي، حيث 
تعهدت الدول األعض��اء بتوفي��ر 1.1 تريليون دوالر 
أميركي لدعم تمويل التجارة والمنظمات المالية الدولية. 
ومنذ ذلك الحين، بدأ يُنظر إلى االقتصادات الناشئة في 

االقتصادية  للخريطة  رسمها  في  كبيراً  شوطاً  قطعت   ،1999 عام  في  العشرين  مجموعة  تأسست  أن  منذ 
العالمية، فهي اليوم تمثل أكثر من 90 % من االقتصاد العالمي، وتطورت ديناميكيتها على نحو يجعل من 
المجموعة ترتيباً متزايد األهمية للحوكمة االقتصادية. ولكن طرأت على اقتصاداتها تغييرات عدة جعلت موازين 

القوى لبعضها يرتفع عاليًا ال سيما منها االقتصادات الناشئة التي أصبحت محركًا ومؤثراً ال يستهان به.
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تطبيع بين نقابتي المهندسين السورية واألردنية

أعلن نقيب المهندسين األردنيين 
أحمد س��مارة، عن توقيع اتفاقية 
بين نقاب��ة المهندس��ين األردنية 
تعط��ي  الس��ورية،  ونظيرته��ا 
أفضلي��ة للمهن��دس األردني في 
سورية، وللمهندس السوري في 
األردن، بما فيها مش��اريع إعادة 

اإلعمار السورية، وأنها محاولة لتطبيع التشريعات بين النقابتين “المعاملة بالمثل”، كما 
ستتشكل لجنة لتنفيذ االتفاقية بين النقابتين. وقال سمارة: بينما يتم الحديث في األردن خلف 
األبواب الرس��مية المغلقة، بأن األردن لم يحصل بعد على وعود من الجانب الرس��مي 
الس��وري حول مش��اركة األردن في إعادة اإلعمار، علينا أن نتحدث عن مستويين من 
العالقة، المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، إذ يعتبر المستوى الشعبي في العالقات 
متقدم عن المس��توى الرس��مي، ما يعن��ي أننا عندما نتحدث فإننا نتحدث عن مش��اركة 

األردنيين بإعمار سورية، فإن ذلك على الصعيد الشعبي والفردي، وليس الرسمي بعد.

سوق اقتصادية عراقية سورية أردنية لبنانية

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية 
بيان��اً، يفي��د بأن أح��د نتائ��ج لقاء 
وزير الخارجية جبران باسيل مع 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي، في بغداد، هو إقامة سوق 
اقتصادية مش��رقية مشتركة تضم 
لبنان والعراق واألردن وس��ورية. 

وقال البيان، إنه تم االتفاق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية واالقتصاد والطاقة في 
العراق ولبنان واألردن، وبحث بناء ش��بكات أنابيب نقل الغاز والنفط وخطوط س��كك 

الحديد لنقل عموم البضائع.

440 مليار ليرة عائدات الخزينة اللبنانية من التبغ

توقع رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” 
مديرها العام، ناصيف سقالوي، أن تبلغ العائدات الصافية 
للخزين��ة العامة من قطاع التب��غ خالل عام 2018، نحو 
440 مليار ليرة لبنانية )292 مليون دوالر( رغم الوضع 
المتردي. وأشار س��قالوي في كلمة القاها خالل العشاء 
السنوي للش��ركات األجنبية ورؤس��اء البيع الذي أقامته 
“الريجي” في مركز سيس��ايد فرون��ت، الى أن االدارة، 

س��توقع اتفاقاً مع ش��ركة بريتيش أميركان توباكو BAT، لتصنيع عالماتها التجارية، 
أسوة باالتفاقات الموقعة مع شركات عالمية أخرى، مشيراً إلى أن “الريجي” أصبحت 

تصنع 19 صنفاً عالمياً، إلى جانب األصناف التسعة المحلية التي تنتجها.

ناصيف سقالوي ناقش��ت جمعية العلوم االقتصادية السورية وضع المياه 
في البالد، ليتبين أن العجز المائي قارب 1.65 مليار متر 
مكعب س��نوياً، نتيجة التخطيط لمساحات مروية تفوق 
احتياجاته��ا المائية، وتدني كفاءة الري، حيث إن نس��بة 
الم��وارد الجوفية المتج��ددة 40 % من إجمالي الموارد 
المتاحة والمتجددة، بينما كانت المساحة المروية 56 %.
المناقش��ات التي جرت حول “الوضع المائي في سورية 
- الواق��ع والمطل��وب”، والت��ي قدمه��ا الباح��ث جورج 
صومي، أشارت إلى تدني المناسيب الحركية والمستقرة 
للمياه الجوفية، وتوقف العمل في المش��روعات الجديدة 
ومش��روعات إعادة التأهيل، وإلى اآلثار الس��لبية نتيجة 
التوق��ف الكل��ي لألعمال اإلنش��ائية في مش��روع دجلة، 
وتوقف الدراس��ات والتحريات للمناطق المس��تهدفة في 
مشاريع استصالح األراضي في الفرات األوسط واألعلى 
واألدنى، وتوقف العمل في سدود )برادون، خان طومان، 
وادي أبيض، أفاميا، زيزون(، باإلضافة إلى مشاريع مياه 

الشرب، مثل )جر مياه نبع عين الزرقا إلى إدلب(.

1.65 مليار متر مكعب
العجز المائي السوري

صّرح نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص األردني 
ضي��ف هللا أبو عاقولة، أن 3 ش��احنات إماراتية تجارية 
عبرت الحدود السورية األردنية عبر معبر نصيب متجهة 
إلى لبنان، وأن ذلك يحصل للمرة األولى منذ إغالق المعبر 
ع��ام 2015. وتأتي هذه الخطوة عقب إعالن مس��ؤولين 
م��ن روس��يا، ع��ن أن الحوار بي��ن س��ورية واإلمارات 
إلعادة تفعيل العالقات بينهما، سيبدأ عبر عدد من قنوات 
التواص��ل مطلع 2019، ألجل إعادة فتح الس��فارات في 

البلدين، وبالتالي عودة العالقات الكاملة بينهما.

شاحنات إماراتية تعبر سورية
عبر “نصيب”
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بيّن مدير الش��ركة العامة للنفط في سورية بسام طعمة، 
أن اجتماع��ات اللجنة الس��ورية الروس��ية المش��تركة، 
تناولت التعاون النفطي والتنقيب عن الغاز في الس��احل 
الس��وري “بل��وك 2”، وأن التوقعات تش��ير إلى وجود 
احتياطي من الغاز في البلوك 2، يقارب 250 مليار متر 
مكعب، وإذا تم النجاح في اكتش��اف واحد فقط، فسوف 
يكون كافياً لتغطية حاجة سورية بالكامل لسنوات قادمة.
وأكد طعمة، أنه تم توقيع عقد بحري مع ش��ركة إيس��ت 
ميد عمريت الروسية، إضافة إلى إنهاء المفاوضات مع 
شركتين روسيتين لتوقيع 3 عقود برية، وتوقيع عقد مع 
ش��ركة سترويت ترانس غاز الروس��ية، التي تعمل في 
منطق��ة توينال، وأن العمل يجري على إعداد توقيع عقد 
مشاركة باإلنتاج مع شركة روسية في حقول نفط الثورة.

250 مليار متر مكعب
احتياطي الغاز في الساحل السوري

مصنع روسي سوري لبناء السفن في طرطوس

صرح نائ��ب وزير الدفاع الروس��ي، تيم��ور إيفانوف، 
لصحيفة كوميرس��انت الروس��ية، بأنه يت��م إعداد خطط 
لتوس��يع “البن��ى الصناعي��ة العس��كرية الروس��ية” في 
طرطوس، إلى جانب عمليات التوس��يع الجارية لتطوير 
القاعدة العسكرية الروسية فيها، وأن البلدين وضعا خططاً 

إلنشاء مصنع ضخم لبناء السفن قرب ميناء طرطوس.
وصرح قائد أس��طول البحر األس��ود الروس��ي الفريق، 
ألكس��ندر مويسييف لصحيفة كراس��نايا زفيزدا، الناطقة 
باسم وزارة الدفاع الروسية، أن تحديث قاعدة األسطول 

العس��كري الروس��ي في ميناء طرطوس ش��هد دفعة كبيرة خالل الشهور األخيرة من 
ع��ام 2018، وأن الخط��ط واالتفاقية الموقعة بين البلدين ح��ول مركز التزويد التقني 
بطرطوس قطعت ش��وطاً بعيداً، مش��يراً إلى احتمال مرابطة 11 س��فينة فيها، بما في 
ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية، فضالً عن بناء رصيفين مجهزين الستقبال 

السفن التي تزيد حمولتها عن 10 ألف طن.

تيمور إيفانوف

كش��ف رئيس مجلس الوزراء الس��وري عماد خميس، 
خ��الل حض��وره مجلس اتح��اد الفالحين، أن س��ورية 
وروس��يا ينوي��ان إقامة مرك��ز متطور ج��داً لتوضيب 
وتغليف الحمضيات في الساحل السوري، وأنه سيكون 
األول م��ن نوعه في الش��رق األوس��ط . ج��اء ذلك في 
مع��رض رده عل��ى الفالحين المتضررين من مش��كلة 
تس��ويق محصول الحمضي��ات التي تتكرر كل س��نة، 
وال يت��م تصدير س��وى 30 ألف طن يس��تجرها بعض 
المصدرين، ويتركون مليون طن في األس��واق المحلية 

ليتم بيعها بسعر أقل من التكلفة.

مركز متطور لتوضيب الحمضيات
في سورية

تعاون زراعي بين لبنان والمجر

وق��ع وزي��ر الزراع��ة اللبناني غازي 
المجري��ة  العاصم��ة  ف��ي  زعيت��ر، 
بودابس��ت، مذكرة تفاهم ف��ي المجال 
الزراعي مع نظيره المجري، اسطفان 
ناج، وذلك  ف��ي إطار تفعيل العالقات 
بين البلدين. واتفق الجانبان على تشكيل 
لجنة زراعية مشتركة لتطوير مذكرة 
الزراع��ة  وزارة  ونظم��ت  التفاه��م. 
بالتعاون مع س��فارة لبن��ان في المجر 

يوم المنتجات والمونة والمطبخ اللبناني ف��ي وزارة الزراعة المجرية. وتميز هذا اليوم 
بمشاركة عدد من المنتجين اللبنانيين وممثلين عن النقابات والمصانع الغذائية والشركات.

لبنان يواصل شراء زيت الغاز الكويتي

جددت مؤسسة البترول الكويتية 
عقدها مع وزارة الطاقة اللبنانية 
لتزوي��د ش��ركة كهرب��اء لبنان 
بزي��ت الغ��از لعام جدي��د وفق 
أسعار الس��وق العالمية، حسبما 
أعلن��ت وكالة األنب��اء الكويتية 
)كونا(. وتمد المؤسسة محطات 

الكهرباء في لبنان بزيت الغاز منذ 2005، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين 
لتزويد لبنان بهذه المادة لثالث سنوات، تالها توقيع اتفاق رسمي يجري تجديده سنوياً.
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أعل��ن االتح��اد األوروب��ي، خ��الل اجتم��اع رئي��س 
المفوضي��ة األوروبي��ة جان كل��ود يونكر، م��ع الملك 
األردني عبد هللا الثاني، في بروكس��ل، عن تقديم مزيد 
من التس��هيالت على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ 
ال��ذي ت��م توقيعه ع��ام 2016، بحيث أصب��ح االتفاق 
يش��مل جميع المصانع القائمة في األردن بعد أن كانت 
محص��ورة في 18 منطقة صناعية متخصصة، كما تم 
تمدي��د االتفاق إلى ع��ام 2030 بدالً م��ن 2026، مما 
يعزز الفرص أمام المصانع األردنية لتصدير منتجاتها 

إلى األسواق األوروبية.
واتفق الجانبان، على تمديد اتفاقية الش��راكة بينهما إلى 
عام 2020، التي تتضمن اس��تمرار الدعم لألردن في 

مجاالت التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه.

اتفاقيات لغاية عام 2030
بين االتحاد األوروبي واألردن

وزي�����ر  أعل��ن 
النق��ل األردن�ي، 
وليد محي الدي��ن 
المص��ري، ف��ي 
كت��اب موج�����ه 
إل��ى وزير النقل 
الس���وري، علي 
حم���ود، ع�����ن 
موافق�ة الحكوم�ة 
األردني��ة ع�ل��ى 
عبور الش�احنات 

السورية الفارغة “ترانزيت” عبر األراضي األردنية، 
وتش��مل الموافقة نحو 500 شاحنة سورية موجودة في 
مصر والس��ودان ممن يرغبون بالع��ودة إلى األراضي 

السورية عبر األردن.

األردن بحاجة لتوفير 20 ألف فرصة عمل سورية 500 شاحنة سورية من مصر والسودان
عبر األردن

صرح وزي��ر الصناعة والتجارة األردني، طارق 
الحم��وري، خالل مؤتمر صحفي بحضور س��فير 
بعث��ة االتحاد األوروبي في عمان، انديريا فونتانا، 
بأنه تم تعديل التسهيالت المدرجة في اتفاق قواعد 
المنش��أ األوروبية، القاضي بتخفيض نسبة تشغيل 
العمال��ة الس��ورية بالمصان��ع األردني��ة إل��ى 15 
% ب��دالً من 25 % م��ن إجمالي ع��دد الموظفين 
بالمنشآت أو العاملين على خط اإلنتاج المخصص 
للتصدي��ر ألوروب��ا، كما ش��مل التعدي��ل تخفيض 
الع��دد اإلجمالي لفرص العم��ل المطلوب توفيرها 

للس��وريين بش��كل قانوني من 200 ألف فرصة عمل إلى 60 ألف فرصة عمل على 
األقل. وتظه��ر األرقام الصادرة عن بعثة االتحاد األوروبي في األردن، أن إجمالي 
عدد السوريين الذين يعملون بشكل قانوني 40 ألف عامل، ما يعني أن األردن بحاجة 

لتوفير 20 ألف فرصة عمل ليتمكن من التصدير بعدها من دون قيود.

طارق الحموري

 وليد محي الدين المصري

مشاريع أكساد خالل سنوات الحرب في سورية

أكد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
واألراضي القاحلة “أكس��اد” رفي��ق علي صالح، أن 
إجمالي تكلفة المشاريع والبحوث التي نفّذتها “أكساد” 
في س��ورية خالل الحرب 8 ملي��ار ليرة. أضاف، أن 
المرك��ز يعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة الس��ورية 
على اس��تنباط أنواع جديدة من القمح والشعير والذرة 
البيضاء أو الرفيعة، الفتاً إلى أن س��ورية تزرع القمح 
على مس��احات تزيد عن 150 ألف هكتار، فيما كانت 
تزرع قبل الحرب أكثر من 700 ألف هكتار من القمح 

بعالً. وأش��ار صالح، إلى أن المش��روع االستراتيجي األهم هو حصاد المياه، إذ نفذت 
“أكساد” 4 سدات مائية في الساحل السوري عام 2017، تتراوح سعتها بين 25 - 75 
ألف متر مكعب، بتكلفة مليار ليرة، علماً أن إجمالي الموارد المائية السورية تصل إلى 

19 مليار متر مكعب، ونسبة العجز الحالي من االحتياجات المائية 20 %.

رفيق علي صالح

دار تجارية سورية مشتركة في القرم

كش��ف مندوب جمهوري��ة القرم الدائم ل��دى الرئيس 
الروس��ي، غيورغي مرادوف، عن أنه يتم إنشاء دار 
تجارية مشتركة لسورية والقرم، وأنها ستصبح جزء 
من المنطقة االقتصادية الحرة في شبه جزيرة القرم.

وق��ال مرادوف: تجري حالياً حل المس��ائل الخاصة 
بالعمليات الحسابية المتبادلة، كما سيتم دفع األموال 

غيورغي مرادوفوالتبادل بالروبل الروسي.
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أعلن مدي�ر ش���ركة 
نفط ميس�ان العراقية 
ع�دن���ان ن�وش������ي 
رف�ع  ع�ن  س��اجت، 
حق��ل  ف��ي  اإلنت��اج 
النف�ط���ي  الحلفاي���ة 
ج�ن���وب الع�����راق 
أل��ف   100 بمق��دار 
ليغدو  يومياً،  برميل 

370 أل��ف برمي��ل يومي��اً.
يذكر أن وزارة النفط العراقية، أكدت في وقت س��ابق 
من ع��ام 2018، أنها تعمل عل��ى أن تزيد طاقة إنتاج 

العراق النفطية إلى 5 ماليين برميل يومياً.
ويش��ار إلى أن العراق يعد ثاني أكبر منتج في منظمة 
البل��دان المص��درة للبت��رول “أوبك” بعد الس��عودية، 

بإجمالي إنتاج قدره نحو 4.55 مليون برميل يومياً.

رفع إنتاج نفط الحلفاية العراقي
إلى 370 ألف برميل يوميًا

عدنان نوشي ساجت

منحة فرنسية لشبكات الصرف األردنية

وقع وزير المياه والري األردني 
رائ��د اب��و الس��عود، بحض��ور 
س��فير فرنس��ا في عم��ان ديفيد 
بيرتولوت��ي وأمين عام س��لطة 
المياه إياد الدحيات وممثلين عن 
 KFW بنك اإلعمار األوروبي
واالتح��اد األوروب��ي، اتفاقي��ة 

إعداد الدراسات وتجهيز وثائق عطاء أعمال إعادة تأهيل وتنفيذ شبكات مياه وصرف 
صح��ي جديدة في مدينة إربد والرمثا بقيمة إجمالية 100 مليون يورو، ممولة كمنحة 
وقرض من الجانب الفرنسي وبنك اإلعمار األلماني واالتحاد االوروبي وتقديم الدعم 
الفني لش��ركة مياه اليرموك األردنية. وبيّن أبو الس��عود أن االتفاقية سيشمل تنفيذها 3 
عطاءات إلنجازها، تنتهي بدايات 2021 لخدمة أكثر من 1.5 مليون مواطن أردني.

ص��رح وزي��ر المالي��ة 
الدي��ن  ع��ز  األردن��ي 
كناكرية، بأن تفعيل إقامة 
الرأس��مالية  المش��اريع 
التنموية من خالل رصد 
المالي��ة  المخصص��ات 
مش��روع  في  الالزم��ة 
العامة،  الموازنة  قانون 

وتعديل قانون الش��راكة مع القطاع الخاص، يهدف إلى 
تس��هيل االجراءات لتعزيز النمو، وإلى تخفيف األعباء 
على الخزينة، والتركيز على مش��اريع البناء والتشغيل 
ونق��ل الملكية BOT مما يس��اهم بتعزي��ز دور القطاع 

الخاص في إقامة المشاريع االقتصادية.
ولفت كناكرية إلى عدة مش��اريع بي��ن القطاعين العام 
والخ��اص، س��يبدأ العم��ل عليها قريب��اً، يبل��غ إنفاقها 
الرأس��مالي نح��و 525 مليون دين��ار )740.5 مليون 
دوالر أميركي(، وعددها 16 مش��روعاً، وقد أدرجت 
وحدة الش��راكة مع القطاع الخاص في الوزارة موقعاً 
الكترونياً يتضمن المش��اريع الج��اري اإلعداد لها بين 
القطاعين، وتش��مل التش��ريعات واإلجراءات الحاكمة 

لشراكة القطاعين.

مشاريع أردنية بين “العام والخاص”
بقيمة 740.5 مليون دوالر أميركي

عز الدين كناكرية

745 مليون دوالر منحة أميركية لألردن

بحضور رئيس الوزراء األردني 
عم��ر ال��رزاز، وقع��ت وزي��رة 
الدولي ماري  التخطيط والتعاون 
قعوار مع القائم بأعمال الس��فارة 
األميركية بالوكالة في عمان جيم 
بارنه��ارت، اتفاقية منح��ة الدعم 
األميركي النقدي المباشر للخزينة 

األردني��ة بقيم��ة 745.1 ملي��ون دوالر، ضمن برنامج المس��اعدات االقتصادية للعام 
2018، لتمث��ل قيمة المنحة النقدية رقماً غير مس��بوق بتاريخ المنح النقدية األميركية 
لألردن. وبيّنت قعوار أنه مع هذه المنحة يصبح إجمالي المساعدات االقتصادية “غير 
العس��كرية” األميركية لألردن لعام 2018، 1.08 ملي��ار دوالر، بزيادة 330 مليون 
دوالر عن القيمة التأش��يرية للمساعدات االقتصادية الواردة بمذكرة التفاهم التي تحكم 
المساعدات خالل الفترة 2018 - 2022، التي جرى توقيعها في شباط/فبراير 2018.

قطر تنسحب من “أوبك”

أعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أن بالده قررت 
االنسحاب من منظمة أوبك، موضحاً أن هذا القرار جاء 
بعد مراجعة س��بل تحس��ين الدور الدولي واالستراتيجية 
طويل��ة األج��ل”، مؤك��داً أن “قطر س��تواصل االلتزام 
بجمي��ع التعهدات، مث��ل أي دولة خارج أوب��ك”. ونفى 
الوزير القطري في مؤتمر صحفي، أن تكون هناك خلفية 
سياس��ية لهذا القرار، موضحاً أن “القرار يرجع ألسباب 

فنية فقط، تتعلق باستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة”، الفتاً إلى أن بالده 
ترى أن من المهم التركيز على السلعة األولية التي تبيعها، في إشارة للغاز الطبيعي.

سعد الكعبي
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40 بئراً نفطيًا في حقل مجنون العراقي

أعلن وزي��ر النف��ط العراقي، ثامر 
عباس الغضبان، عن إبرام الوزارة 
عقدي��ن، أولها حف��ر 40 بئراً نفطيا 
في حق��ل مجنون النفط��ي العمالق 
في البصرة، بين شركة نفط البصرة 
وش��ركة ش��لمبرجر، أكبر ش��ركة 
ف��ي العالم تعمل ف��ي مجال خدمات 
حقول النفط، وثانيها تنفيذ مسوحات 
زلزالية مع ش��ركة االستكش��افات 

النفطية للحقل باألبعاد الثالثة والبعدين. وقال مدير عام شركة االستكشافات النفطية، 
نش��وان محمد نوري: إن العقد الموقع مع نفط البصرة من العقود الكبيرة التي تنفذها 

الشركة بإمكانياتها الوطنية، وأن مدة تنفيذه 19 شهراً.

الصندوق السعودي للتنمية يجدول ديون األردن

الحكوم��ة  وقع��ت 
والصندوق  األردني��ة 
للتنمي��ة،  الس��عودي 
اتفاقية يجدول بموجبها 
الصن��دوق 19 قرضاً 
مستحقة على األردن، 

قيمتها 114 مليون دوالر أميركي، لمدة 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، بهدف 
مس��اعدة األردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام وفي إطار تجاوز أعباء األزمة 
االقتصادي��ة األردنية. وقع االتفاقية وزير المالية األردني، عز الدين كناكرية، ونائب 
رئيس مجلس إدارة الصندوق الس��عودي، خالد بن سليمان، بحضور وزيرة التخطيط 
والتع��اون الدول��ي األردنية، ماري قع��وار، ومحافظ البنك المرك��زي األردني، زياد 

فريز، والسفير السعودي لدى األردن، خالد بن فيصل بن تركي آل سعود.

4.4 مليارات دوالر حواالت المغتربين األردنيين

بلغ حج��م الحواالت النقدية للمغتربين 
األردنيي��ن حوال��ى 4.4 مليار دوالر 
أميركي حتى نهاي��ة الربع الثالث من 
ع��ام 2018، ما يش��كل 10.3 % من 
الناتج المحل��ي اإلجمالي، وفقاً لتقرير 
صادر عن مركز الش��راكة المعرفية 
العالمية بش��أن الهجرة والتنمية التابع 

للبنك الدولي. وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تنمو الحواالت النقدية إلى منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.1 % مع نهاية عام 2018، بعد النمو بنسبة 6 % في 

عام 2017، إال أن الحواالت المالية لألردن تسجل انخفاضاً نسبته 1 % نهاية 2018.

أعل��ن رئيس جمعي��ة المستش��فيات الخاص��ة باألردن 
فوزي الحم��وري، أن اللجنة الوزارية األردنية-الليبية، 
المش��ّكلة بناًء على قرار رئيس الوزراء األردني، عمر 
ال��رزاز، ورئي��س المجلس الرئاس��ي لحكوم��ة الوفاق 
الوطني الليبي، فايز الس��راج، توصلت إلى اتفاق بشأن 
إنهاء ملف الديون المترتبة للمستش��فيات الخاصة على 
الحكوم��ة الليبية. وقال الحم��وري: إن اللجنة قامت في 
ختام اجتماعاتها بالتوقيع على محضر اتفاق، يحدد آلية 
سداد الديون للمستشفيات الخاصة، والبالغة 220 مليون 
دوالر، على أن تسدد كاملة نهاية نيسان/أبريل 2019.

اتفاق أردني ليبي
لتسديد ديون المستشفيات

واف��ق صن��دوق النقد الدولي، على تقدي��م تمويل بقيمة 
2.97 ملي��ار دوالر أميرك��ي، في ص��ورة خط وقاية 
وس��يولة لمس��اعدة المغ��رب عل��ى حماي��ة االقتصاد 
م��ن الصدمات الخارجية. وبحس��ب بي��ان صادر عن 
الصندوق، فإن التمويل المقدم س��يدعم جهود السلطات 
لتعزي��ز صالب��ة االقتص��اد والعمل عل��ى تحقيق نمو 
أعلى، كما سيس��اعد في خفض نس��بة الدي��ن العام إلى 
النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي على المدى المتوس��ط، مع 

تأمين أولويات اإلنفاق االستثماري واالجتماعي.
يش��ار، إلى أن نس��بة الدين العام إلى الناتج المحلي في 
المغ��رب بلغت 91.2 % عام 2017، وتعتزم الحكومة 

خفضها إلى 60 % عام 2021.

خط ائتمان للمغرب
من صندوق النقد الدولي
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العراق يتصدر في معرض “إيران اكسبو 2018”

قال الملحق التجاري اإليراني في الس��فارة االيرانية في 
بغداد، ناصر بهزاد، إن العراق تصدر المش��اركين في 
معرض “إيران اكسبو 2018”، الذي أقيم في طهران، 
وشهد مش��اركة 80 دولة آس��يوية وافريقية وأوروبية، 
و64 رج��ل أعمال وتاجر وناش��ط اقتص��ادي عراقي. 
وأضاف بهزاد: أن معرض “إيران اكسبو 2018” هو 

ناصر بهزادحدث مهم للتعريف بإمكانات إيران التصديرية.

تسهيل التبادل عبر منفذ طريبيل

أك��د وزير النق��ل العراق��ي عبد هللا 
لعيب��ي، عق��ب مباحثاته م��ع وزير 
النق��ل األردني ولي��د المصري، في 
بغ��داد، أن الطرفي��ن توص��ال إل��ى 
الس��ماح بدخول حاف��الت وباصات 
نقل المس��افرين للقطاع الخاص إلى 
األراضي األردنية أس��وة بحافالت 

الشركة العامة للمسافرين والوفود، عبر المنفذ الحدودي “طريبيل”، إضافة إلى االتفاق 
على زيادة أعداد مكاتب قطع “المنفسيت” داخل عمان وذلك لمعالجة الزخم الحاصل 
على مكتب القطع بالجانب األردني من الحدود، والذي يش��كل عبئاً ثقيالً على س��ائقي 
المركبات، والقيام بدفع 50 ديناراً أردنياً في المنفذ حالة خروجهم من دون وثيقة. وقال 
لعيبي، إنه سيتم فتح مكاتب مشتركة بين البلدين، لتنشيط وتنظيم محور النقل اإلقليمي 

لمركبات النقل الخاص، وتذليل الصعوبات بين البلدين على صعيد التبادل التجاري.

العراق يكشف حصته من خفض إنتاج “أوبك”

كش��ف وزير النفط العراقي ثامر 
الغضب��ان، عن حصة العراق من 
االتف��اق األخير لمنظم��ة البلدان 
المصدرة للنفط “أوبك” في خفض 
اإلنت��اج، بأنها تق��ارب 140 ألف 
برميل يومياً، وأنها نس��بة مقبولة 
مقابل ما يتوقع من تحسن بأسعار 
النفط. وقال: إن العراق لعب دوراً 

فاعالً، في تقريب وجهات النظر بعد تأزم الوضع أثناء االجتماع الوزاري، إذ اقترح أن 
يكون مقدار الخفض 1.2 مليون برميل، ولقي المقترح تأييداً من الدول األعضاء الكبيرة 
والمؤث��رة، وتم إقناع ال��دول من خارج المنظمة بذلك. ولفت إلى أن مقدار إنتاج الدول 
األعضاء في “أوبك” 32 مليون برميل، والدول من خارجها 18 مليون برميل، بواقع 
خف��ض مقداره 800 أل��ف برميل للدول األعضاء، و400 ألف برميل للدول خارجها، 

وأنه من المقرر أن يبدأ العمل باالتفاق في كانون الثاني/يناير 2019، لمدة 6 أشهر.

صّرح مدير عام شركة 
نفط ذي ق��ار العراقية، 
عل��ي وارد، بأن��ه تمت 
بالمباش��رة بحف��ر البئر 
ف��ي  الرابع��ة  النفطي��ة 
الرقع�ة االس��تكش���افية 
الع�اش�����رة، وق�ال: إن 
“لوك أويل” الروس��ية، 
للرق�ع��ة  المس���تثم�رة 

العاشرة أو حقل أريدو، باشرت حفر بئر رابعة في الرقعة 
وسط مؤشرات جيدة عن اكتشاف كميات كبيرة من النفط 
الخام في المنطقة. وأضاف وارد، أن شركة نفط ذي قار 
ووزارة النفط وضعتا خطة لتطوير الرقعة االستكشافية 

العاشرة بهدف الوصول إلى اإلنتاج المحقق لهذا الحقل.
يش��ار إل��ى أن وزارة النف��ط كانت قد أبرم��ت عقداً مع 
ائتالف شركتين بقيادة “لوك اويل”، وعضوية “انبكس” 
اليابانية، لتأهيل واستثمار الرقعة العاشرة المشتركة بين 

ذي قار والمثنى.

حفر البئر الرابعة في “أريدو”
في “ذي قار”

علي وارد

أكدت وزارة النفط العراقية 
ش��ركة  أن  بي��ان،  عب��ر 
العراقية،  النف��ط  تس��ويق 
نجح��ت ف��ي التعاقد على 
بيع جميع الكميات المتاحة 
للتصدير م��ن النفط الخام 

العراق��ي لع��ام 2019، للش��ركات العالمي��ة الرصينة 
المؤهلة من حيث ملكيتها للمصافي في األسواق العالمية 
)اآلس��يوية واألوربية واألميركية(. وبحس��ب البيانات، 
فإن 67.4 % من صادرات الخام خصصت للش��ركات 
اآلس��يوية، و19.4 % للشركات األوروبية، و13.2 % 

لشركات لألميركيتين )الشمالية والجنوبية(.
بدوره، أكد وزير النفط، ثامر الغضبان، أن الصادرات 
بيع��ت بمعادالت س��عرية تضمن عائدات جي��دة للبلد، 
وبفروق��ات س��عرية تت��راوح بي��ن الموجبة والس��البة 
“حس��ب نوعية النف��ط المرجعي لكل س��وق وتغيرات 
الس��وق النفطي��ة خ��الل 2019”، بما يحق��ق التنافس 
العادل مع الدول األخرى المجهزة للنفط الخام بالمنطقة 

وبأعلى مستوى ممكن.

بيع الكميات المتاحة للتصدير 
من النفط الخام العراقي لعام 2019
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140 مليار جنيه للعاصمة اإلدارية في مصر

ق��دّر رئي��س ش��ركة العاصم��ة اإلداري��ة الجديدة 
ف��ي مصر، أحم��د زك��ي عابدين، حج��م األموال 
المرص��ودة لقطاع الخدمات بحوال��ى 140 مليار 
جنيه )7,8 مليار دوالر أميركي(، س��يتم توجيهها 
لش��بكات الص��رف الصح��ي والغ��از والكهرباء 
وباقي الخدمات األخرى، وقال، إنه خالل العامين 
المقبلين س��يتم االنتهاء من قطار كهربائي بقرض 

من الصين.
وأش��ار عابدي��ن إلى أن العاصم��ة اإلدارية مقامة على مس��احة 180 ألف فدان، تبلغ 
مس��احة المرحلة األولى 40 ألف فدان، س��يتم االنتهاء من تس��ليمها بحلول نهاية عام 

2020، وهي تخدم قرابة 1.5 مليون نسمة.

أحمد زكي عابدين

أق��ر الرئ�ي�����س 
المص�ري ع�ب��د 
الفتاح السيس��ي، 
اتفاقي��ة ق���رض 
مش��روع طريق 
ال�ن�ف�ق ش������رم 
الش���يخ، ضم�ن 
برنام���ج تنمي��ة 

ش��به جزيرة س��يناء، والخطط المصرية للتنمية. ووقع 
االتفاقية ع��ن الحكوم��ة المصرية، وزيرة االس��تثمار 
والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، وعن الصندوق 
الكويتي للتنمي��ة االقتصادية، مديره العام، الدكتور عبد 
الوه��اب الب��در، ف��ي 13 آذار/م��ارس 2018، وذل��ك 
إلقراض الجانب المصري 60 مليون دينار كويتي )ما 
يع��ادل 5 ملي��ارات جنيه مصري(. كم��ا وافق الرئيس 
المصري على خطاب الصن��دوق الكويتي الموجه إلى 
مص��ر، لتقديم منحة قدره��ا 100 ألف دين��ار كويتي، 
إلعداد دراسة جدوى لمشروع زراعة النخيل وتصنيع 

التمور في مصر.

تمويل كويتي
لتنمية سيناء المصرية

البترول  أعل��ن وزي��ر 
والث���روة المعدن�ي������ة 
المصري طارق المال، 
عن ط��رح أول مزايدة 
عالمي��ة للتنقي��ب ع��ن 
البحر  النفط والغاز في 
األحم��ر أواخ��ر ع��ام 
2018. وأوضح المال، 
أن طرح تل��ك المزايدة 

يأتي بناًء على نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية 
في مياه البحر األحمر بالتعاون بين شركة جنوب الوادي 
وشركة شلمبرجير العالمية، الذي تم االنتهاء من خالله 
من تجمي��ع البيانات الس��يزمية ثنائية األبع��اد بتقنيات 
جدي��دة وعلى مس��احة تتخط��ى 10 آالف كيلومتر في 
المي��اه االقتصادية المصرية ف��ي البحر األحمر. وقال 
الم��ال: إن ال��وزارة تتخذ ع��دة خطوات لزي��ادة جذب 
االستثمارات في مجال البحث واالستكشاف واستغالل 

الثروات البترولية والغازية .

أول مزايدة عالمية للتنقيب
عن النفط والغاز في مصر

طارق المال

السودان: ال ضرائب جديدة بميزانية 2019

أكد رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
المالي��ة الس��وادني معت��ز موس��ى، 
عل��ى عدم رف��ع الدعم ال��ذي تقدمه 
الحكومة للسلع األساسية، مشيراً إلى 
أن قيمة الدعم في مش��روع موازنة 
ع��ام 2019، يصل إل��ى 66 مليار 
جنيه )1.4 مليار دوالر( سيقدم عن 

طريق الدعم المالي المباشر، الدعم العيني والسلعي، إضافة إلى توسيع مظلة التمويل 
متناه��ي الصغر، وتوس��يع تغطية مظلة الضم��ان االجتماعي. وأضاف موس��ى بأن 
مشروع موازنة العام الحالي جاء من دون إضافة أي أعباء ضريبية أو جمركية جديدة، 
وألغى اإلعفاءات الس��ابقة، باستثناء زيادة الضرائب المفروضة على التبغ والسجائر 

من 30 % إلى 40 %، إضافة إلى 2 % على صادرات األعالف.

تضاعف صادرات البترول الليبي إلى الصين

أعل���ن رئي�����س م�ج�ل�����س إدارة المؤسس��ة 
الوطني��ة للنفط في ليبي��ا، مصطفى صن�ع هللا، 
ع���ن ارتف��اع حج���م ال����واردات الصيني����ة 
م����ن الن�ف��ط الليب���ي، الت��ي تجاوزت ال�3,5 
مليارات دوالر  أميركي في العام 2018، أي 
أكثر من الضعف مقارنة بأرقام العام 2017، 

التي لم تتجاوز 1,7 مليار دوالر.
وشّجع صنع هللا ش��ركات النفط الصينية على 
العودة إل��ى ليبيا قائالً، نتطل��ع إلى المزيد من 
تعزيز العالقات مع الصين وتوس��يعها، وذلك 

خدمة للمصالح المشتركة بين قطاعي النفط في كل من البلدين.
مصطفى صنع هللا
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تعاون بين “الكويت الوطني” و“تاون غاز”

وقع��ت “ت��اون غ��از” بروتوك��ول تع��اون م��ع بنك 
الكويت الوطن��ي لتمويل توصيل الغ��از الطبيعي في 
مناطق القاه��رة الجديدة. وقال رئي��س مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب في الش��ركة، ياس��ر فؤاد بهنس، إنه 
في إطار تحقي��ق أهداف الدولة بإحالل الغاز الطبيعي 
محل )البوتاغاز( وتخفيف الدعم عن كاهل الموازنة، 
نجحت الشركة بتوفير نظام تمويل تكلفة توصيل الغاز 
الطبيعي بالتقسيط، من خالل منح العميل قرضاً للسداد 
لوحدته السكنية، وفقاً للنظام االئتماني الخاص بالبنك، 

دون حد أدنى أو أقصى، لمدة 5 سنوات، األمر الذي سيساعد على توصيل الغاز الطبيعي 
إلى 40 ألف وحدة سكنية، باإلضافة إلى التوسعات المستقبلية في القاهرة الجديدة، التي 
س��بق توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي من قَبل، وهي تعتبر خارج المناطق التي يُطبق 
عليها نظام التقسيط على فاتورة استهالك الغاز بقيمة 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات.

ياسر فؤاد بهنس

السودان يسمح بتصدير الذهب

قرر الس��ودان الس��ماح لش��ركات القط��اع الخاص 
المحلية بتصدير الذهب، مخففاً قبضة البنك المركزي 
عل��ى صادرات المعدن األصف��ر النفيس، في الوقت 
الذي تسعى فيه الحكومة لدعم اقتصاد البالد المتعثر. 
وأوضح رئيس الوزراء الس��وداني، معتز موس��ى، 
أن البنك المركزي س��يتخذ اإلج��راءات الضرورية 

إلدخال عائد الصادرات في االقتصاد القومي.
يذك��ر أن هذه الخط��وة تأتي في إط��ار جهود رامية 

للقضاء على تهريب الذهب، وهو أحد المصادر الرئيسية للعملة األجنبية في البالد.
معتز موسى

اتفاق بيالروسي سوداني لتجميع التقنيات

أعلن الرئيس البيالروسي ألكسندر 
لوكاش��ينكو، أن بالده توصلت إلى 
اتفاق مع السودان حول بناء مصنع 
لتجميع التقنيات البيالروسية، تمهيداً 
لتسويقها في السوق األفريقية. وقال 
لوكاش��ينكو، خ��الل محادثات مع 
نظيره السوداني عمر البشير، “نحن 

مهتمون بتوريد منتجاتنا إلى الس��وق الس��ودانية، ولقد توصلنا إلى اتفاق إلنشاء مصانع 
تجميع ومجمعات زراعية بدورة إنتاجية كاملة”. أضاف: “سنقوم بإنشاء مركز إلنتاج 
اآلالت، حيث سيتم تجميع الجرارات والسيارات ومعدات البناء”. ولفت لوكاشينكو، إلى 
أنه تم اتخاذ قرار باإلعفاء من الضريبة المفروضة على المعدات المصنعة للمش��روع 

المشترك في الخرطوم، مما سيزيد من القدرة التنافسية للمعدات البيالروسية.

وزي�����ر  كش������ف 
والث��روة  البت���رول 
المعدنية المص�ري، 
ط��ارق الم��ال، عن 
نج��اح ال��وزارة في 
99 % من  تس��وية 
التحك�ي����م  قضاي���ا 
الدول��ي المرفوع��ة 
ض��د مص���ر خالل 

الس��نوات الماضية. وق��ال: إن الدول��ة كثفت جهودها 
لتنفي��ذ عدد من اإلصالح��ات الهيكلي��ة الهامة، لجذب 
مزيد من االس��تثمارات المحلية واألجنبية، مع تحديث 
البنية التش��ريعية وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين 
ومنح حوافز للقطاع الخاص وفتح أسواق جديدة ألول 

مرة أمام القطاع الخاص.

تسوية 99 % من قضايا
التحكيم الدولي

طارق المال

وق��ع رئي��س ال��وزراء المصري مصطف���ى مدبول�ى، 
ورئي��س جمهورية تنزانيا جون موغفلى، على مشروع 
س����د “س��تيجلر جورج” بتنزانيا، والمقرر تشييده من 
قبل ش�ركتي “المقاول�ون العرب، والسويدي إلكتريك” 
المصريتين، على أن يبدأ العمل بالمش��روع في كانون 
الثاني/يناي��ر 2019، وأن يت��م افتتاح��ه ع��ام 2022. 
ويتكون المش��روع  من سد رئيس��ي يبلغ ارتفاعه 134 
متراً، و4 س��دود مكملة لزيادة السعة التخزينية، لتصل 
إلى 34 مليار متر مكعب، بتكلفة تقديرية إجمالية تصل 
إل��ى 3.6 مليار دوالر أميركي. ويهدف المش��روع إلى 
تولي��د الكهرباء بقدرة 2100 ميغ��اوات، بمدة تنفيذ 42 

شهراً متتالياً، بما فيها 6 أشهر لتجهيز الموقع.
يذك��ر، أن��ه من المتوقع وف��ق االتفاقية، أن يولد الس��د 

كهرباء لتنزانيا لمدة 60 عاماً قادمة.

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا
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“الُبراق” أسرع قطار في أفريقيا

دش��ن المغرب القطار األس��رع في 
أفريقي��ا “الب��راق”، ال��ذي يختصر 
مدة الرحلة إلى النصف بين مدينتي 
الدار البيضاء وطنجة، بحيث يقطع 
المسافة الفاصلة بينهما، وهي 200 
كيلومتر، خالل ساعتين تقريباً. وتم 
اختبار القطار بسرعة 357 كلم في 

الس��اعة، لكن من المخطط له أن يسير بسرعة 320 كلم في الساعة. واستغرق العمل 
على خط السكة الحديد فائق السرعة 7 سنوات. وبلغت الكلفة اإلجمالية لهذا لخط 22.9 
مليار درهم )2.4 مليار دوالر أميركي(. واش��ترى المغرب 12 قطاراً فائق الس��رعة 
بطابقين من مجموعة “ألستوم” الفرنسية، سيتم تشغيلها من قبل شركة السكك الحديد 

ONCF المملوكة للدولة، التي تتوقع أن يستقل القطار 6 ماليين مسافر سنوياً.

ص��ّرح رئ�ي����س 
غ�رف��ة تج�����ارة 
األردن، ن�ائ������ل 
الكباريت����ي، ب�أن 
ع��ام 2018، كان 
من أس��وأ األعوام 
الت��ي واجه�ه�����ا 
القط�اع الخ���اص 
األردن����ي، كم���ا 

اعتبر القطاع التجاري أيام هذا العام “أياما عصيبة”.
وقال الكباريتي: إن نسبة النمو تراجعت نظراً النخفاض 
القدرة الش��رائية للمواطنين، مش��يراً إلى أن هناك 200 
ألف شيك مرتجع أثرت على االقتصاد الوطني، إضافة 
إل��ى وجود نق��ص حاد بالس��يولة في األس��واق، األمر 
الذي أثر بش��كل كبي��ر على التج��ار وزاد من صعوبة 
األوض��اع. ولفت الكباريتي، إلى أن نس��بة التراجع في 
القطاع التجاري وحده قدّرت بحوالى 30 % - 35 %، 
يضاف إليه��ا التراجع في القطاعات األخرى، كالقطاع 
العقاري، كما أن األردن لديه تحديات مستقبلية جسيمة، 
مثل خروج االس��تثمارات م��ن األردن، وتراجع حركة 

الترانزيت.

2018 ... أسوأ أعوام
القطاع الخاص األردني

نائل الكباريتي

المغرب يطلق خط أنابيب غاز من نيجيريا

أعلن��ت المغ��رب ونيجيري��ا عن 
إط��الق عملي��ة تنزي��ل مضامين 
المخطط االستراتيجي لبناء أنبوب 

غاز ضخم يربط بين البلدين.
الش��راكة  ه��ذه  أن  إل��ى  يش��ار 
المغربي��ة النيجيري��ة وقعت على 
مستوى رؤس��اء الدول بين الملك 
محمد السادس والرئيس النيجيري 

محم��دو بوهاري، وبدأت اللجان التقنية بين المس��ؤولين النيجيريين والمكتب الوطني 
للهيدروكاربورات والمعادن العمل يومياً من أجل تنزيل خطط بناء أنبوب الغاز.

الجدير ذكره، أن المش��روع المغربي النيجيري يوجد فيه عدد من الفاعلين والممولين 
الدوليين وشركات تأمين عالمية، خصوصاً أنه يمر عبر دول إفريقية عدة.

عقد بين موريتانيا و“توتال” للتنقيب عن النفط

وق��ع وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد 
ولد عبد الفتاح، ومدير شركة توتال الفرنسية في إفريقيا 
كي��ه موريس، عقداً للتنقيب عن النفط والغاز، يش��مل 
االستكش��اف واإلنتاج بالمنطقتي��ن )س15 - س31( 
في الحوض الس��احلي الموريتاني. وقال موريس، إن 
هذا االتفاق، جاء بعد س��نتين من العمل بين موريتانيا 
والش��ركة، وأن الثقة التي منحتها موريتانيا لش��ركته 
س��تدفعها إلى العمل بجدية ومثاب��رة، خاصة أن هذا 

التوقيع يأتي في وق�ت يتميز في�ه االقتصاد الموريتاني بالق�وة والش���فافية.
يذكر أن موريتاني��ا تنتج حالي��اً حوالى 5 آالف برمي��ل نف��ط يومي��اً.

محمد ولد عبد الفتاح

كش��ف رئي��س جمعية 
مستثمري الغاز المسال 
في مصر، محمد س�عد 
الدين، عن إنشاء شركة 
الستيراد وتعبئة وتوزيع 
الغار المسال في رواندا، 
مش��روع  أول  وه��و 
مصري م��ن نوعه يقام 
هن��اك، حيث ت��م البدء 

بتصدير األسطوانات من مصر، وذلك عقب توقيع اتفاقية 
الش��راكة مع وزير الطاقة الرواندي. وأشار سعد الدين، 
إلى أن الجانب الرواندي يقوم حالياً بتجهيز أرض المصنع 
وإج��راء كاف��ة أعمال البني��ة التحتية للمش��روع، الذي 
سيعتمد على نقل التكنولوجيا المصرية في تعبئة الغاز إلى 
إفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون لدفع 

عجلة االستثمار والتواجد المصري في إفريقيا.

أول مصنع مصري لتعبئة الغاز
في رواندا

محمد سعد الدين
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اتفاقيات اقتصادية بين روسيا والسودان

أثمرت الدورة السادسة 
للجن�����ة الوزاري������ة 
الس���ودانية الروس���ية 
المش��تركة، إل��ى عقد 
سلس��لة من االتفاقيات 
الهام��ة، م��ن أبرزها، 
تس����هي�ل المع�ام�الت 
المالي��ة بين البلدين في 
الحكوم��ي  القطاعي��ن 

والخ��اص، مع اتخ��اذ خطوات بي��ن البنكين المركزيي��ن للوصول إلى ه��ذا الهدف، 
واالس��تثمار في مج��االت النفط والغاز والمعادن. وأكد وزي��ر النفط والغاز والمعادن 
السوداني أزهري عبد القادر، أن تنفيذ المشروعات المتفق عليها مع الجانب الروسي، 
خاصة في مجاالت التعدين والنفط والغاز، من ش��أنها أن تكون العمود الفقري لزيادة 

التبادل التجاري بين البلدين.
ب��دوره، أك��د وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروس��ي دميتري كوبيلكين، أنه س��يتم 
التوقي��ع عل��ى اتفاقية بين ش��ركة روس جيولوجيا، ووزارة النف��ط والغاز والمعادن 
السودانية، إلنشاء مصفاة نفطية في مدينة بورتسودان. يشار إلى أنه في وقت سابق 

جرى اتفاق بين شركات روسية وحكومة الخرطوم لتأهيل المطارات السودانية.
يذك��ر، أن حجم التبادل التج��اري بين البلدين حتى نهاية ع��ام 2018، تجاوز 400 

مليون دوالر أميركي.

تعاون بين السودان وبيالروسيا

وق��ع الس����ودان وبيالروس���يا، 
اتفاقي��ات للتع��اون الثنائ��ي ف��ي 
والقانوني��ة،  )العدلي��ة  مج��االت 
اإلنت���اج الحيوان����ي وتصني����ع 
األلبان، إنتاج اللحوم ومشروعات 
للمنتج��ات الزراعي��ة، التع��اون 
الضريب���ي والجمركي، الطاق��ة 

وتعدين الذه�ب(.
كم��ا تم االتف��اق مع بن��ك التنمية 
البيالروس��ي لرفع س��قف تمويل 

مشروعات الثروة الحيوانية والزراعية إلى 300 مليون دوالر أميركي.
وأكد الرئيس الس��وداني عمر البش��ير، أن االتفاقيات التي جرى توقيعها تنقل البلدين 

إلى مرحلة إقامة عالقات استراتيجية.
بدوره، قال الرئيس البيالروس��ي الكس��ندر لوكاش��ينكو، إن الس��ودان يعد دولة مهمة 
لبيالروسيا وبوابة لدخول أفريقيا، وأن هناك استعداد للتعامل مع السودان على أساس 
المنفعة المتبادلة، وتعزيز قدرة السودان الصناعية، وتنفيذ المشروعات المشتركة في 

مجال التصنيع الزراعي.

س��محت وزارة النفط في الس��ودان للش��ركات المحلية 
واألجنبية شراء احتياجاتها البترولية، وفقاً للسعر الحر 
لل��دوالر األميركي، الذي تحدده س��وق النف��ط العالمية 
يومياً. وفي تعميم لها، طلبت الوزارة من الش��ركات أن 
يشتروا الغازولين من مؤسس��ات بيع المواد البترولية، 
وفقاً للس��عر العالم��ي المتداول به قبل ب��دء الدعم الذي 
أقرته الحكومة للمحروق��ات في ميزانيتها لعام 2018، 
في إش��ارة منه��ا إلى توق��ف ال��وزارة عن إم��داد هذه 
القطاع��ات بالبترول المدعوم ف��ي ميزانية 2019. كما 
طلب��ت الوزارة م��ن جميع الش��ركات الت��ي تعمل في 
التعدين والبترول والسلع األخرى، توفير احتياجاتها من 

عبر مواردها الذاتية.

السودان تسمح للقطاع الخاص
باستيراد النفط

العم��ل  أك��د وزي��ر 
والتأهي����ل الليب���ي، 
ورضمي،  المه��دي 
عل��ى توقي��ع اتف��اق 
م��ع ممثل��ي عدد من 
ال��دول لتقنين دخول 
العمال��ة األجنبية إلى 
ليبيا. وقال ورضمي: 

إن االتفاق ش��مل كاف��ة دول الطوق “مص��ر، تونس، 
السودان، النيجر، تشاد”، باإلضافة إلي ممثل عن دولة 

بنغالديش والفلبين.
وأض��اف: أن تقارير وزارة العم��ل أثبتت وجود عدد 
كبير من العمالة األجنبية في س��وق العمل الليبي بشكل 
غير رس��مي نظراً لعدم خضوعها للتسجيل، موضحاً 
بأن��ه تم التنس��يق لتفعيل االتفاقي��ات الموقعة مع العديد 
من الدول لدخول العمالة بش��كل رسمي وفق إجراءات 

منظمة لإلقامة والعمل.

ليبيا تنظم دخول العمالة األجنبية

المهدي ورضمي
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ميزانية تونس بال ضرائب جديدة

واف��ق البرلمان التونس��ي عل��ى ميزانية 
ع��ام 2019، الت��ي لن تف��رض ضرائب 
جديدة على التونس��يين وستخفض العبء 
الضريبي لبعض القطاعات. وقال رئيس 
الوزراء يوسف الش��اهد، في وقت سابق 
من الع��ام 2018، إنه س��يكون آخر عام 
صعب للتونس��يين، لكن حكومته ال تزال 
تتعرض لضغط من صندوق النقد الدولي 
لتقليص عجز الميزانية من خالل خفض 

الدعم وإصالح القطاع العام. وستخفض الحكومة الضرائب على الشركات التي تعمل 
في قطاعات من بينها التكنولوجيا والمنس��وجات والهندسة واألدوية إلى 13.5 % في 

إطار ميزانية عام 2019.

يوسف الشاهد

وقّع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع الملك 
السعودي سلمان بن عبد العزيز، مجموعة من االتفاقيات، 
بقيمة 350 مليون دينار )120 مليون دوالر(. وبحسب 
رئاس��ة الحكومة التونس��ية، ف��إن االتفاقي��ات الُمبرمة، 
جاءت لتمويل مش��اريع تنموية زراعية، والتزود بالماء 
الصالح للشرب في األرياف التونسية، كما شملت عدداً 
من المناطق بمحافظة بنزرت شمالي البالد، إضافة إلى 

منح مالية لصيانة بعض المعالم الدينية.

اتفاقية تونسية سعودية
بقيمة 120 مليون دوالر

النفط الليبي مقابل السلع التونسية

أعلن وزير الش��ؤون الخارجية التونس��ي، خميس 
الجهين��اوي، أنه تم االتفاق مع ليبيا على العودة إلى 
ما ُسمي “بآلية المقاصة”، عبر استيراد تونس النفط 
الليبي مقابل تمكين ليبيا من استيراد مختلف السلع.

وبيّ��ن الجيهن��اوي، أن وفداً رفيع المس��توى تولى 
زي��ارة ليبيا لمناقش��ة ه��ذا الملف، مش��يراً إلى أن 
المباحث��ات متواصل��ة ف��ي إطار ش��راكة متكافئة 
تضم��ن مصلح��ة البلدين، مؤك��داً أن تونس قامت 
بكل المس��اعي ف��ي المل��ف الليبي به��دف تمكين 

الليبيين من الجلوس إلى طاولة الحوار تحت إشراف األمم المتحدة.
خميس الجهيناوي

إيطاليا تدعم تونس بـ165 مليون يورو

أعلن رئي��س مجلس الوزراء 
اإليطال��ي، جوزيبي كونتي، 
أن��ه ت��م رص��د أكث��ر م��ن 
165 ملي��ون ي��ورو بش��كل 
دع��م إيطال��ي، موج��ه نحو 
الصغيرة  التونسية  الشركات 
والمتوسطة، فضالً عن الدعم 

المخصص لبرامج تدعيم الالمركزية اإلدارية والتربية والتعليم وبرنامج تحويل الديون 
إلى مشاريع استثمارية. وشدد كونتي على أهمية التنسيق المشترك فيما يتعلق بتنظيم 
الهجرة غير الشرعية والتحكم في الحدود البحرية وتقليص عدد الوافدين إلى إيطالياً، 
مؤكداً دعم حكومة بالده لتونس في مراقبة الحدود واالتجار بالبشر ومقاومة األسباب 

العميقة للهجرة وإعادة توطين المهاجرين وترحيلهم.

قط��ر  صن��دوق  من��ح 
للتنمي��ة عب��ر صندوق 
الصداق�����ة القط����ري 
بقيم����ة 43.5  قرض��اً 
مليون دينار )15 مليون 
دوالر أميركي( تستفيد 
منه 5 مؤسسات تونسية 
مختص��ة ف��ي التمويل 

المتوسط والصغير.
وقال مدير عام صندوق 

قطر، خليفة جاس��م الك��واري، إن االتفاقي��ة تهدف إلى 
مكافحة البطالة وتعزيز العدالة االجتماعية في المناطق 
المحرومة وأبرز الفئات المستهدفة من اتفاقيات التمويل 

هي الشريحة العمرية بين 20 و40 سنة.
من جانبه، اعتبر وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، 
أن مش��اريع صن��دوق الصداق��ة القط��ري، وبتموي��ل 
م��ن صندوق قط��ر للتنمية تنخرط ف��ي أولويات عمل 
الحكومة الس��يما مشاريع الشباب، مش��يراً إلى أهمية 
التموي��ل الصغير ف��ي تحقي��ق االندم��اج االقتصادي 

واالجتماعي.

قرض قطري لمؤسسات تونسية

رضا شلغوم
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تعاون اقتصادي صيني جزائري

وق��ع األمي��ن الع��ام ل��وزارة الش��ؤون الخارجي��ة 
الجزائ��ري، نور الدين عيادي، وس��فير الصين في 
الجزائر، يانغ غوانغيو، على اتفاق اقتصادي وتقني 
يتعلق بمن��ح هبة صينية للحكوم��ة الجزائرية بقيمة 
25 مليون يورو، لتمويل مش��اريع في إطار التعاون 

الذي سيتم الحقاً بين الجانبين.
وين��درج ه��ذا االتف��اق، في اط��ار تعزي��ز أواصر 
الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين اللذين يحييان 

هذه الس��نة الذكرى ال���60 إلقامة عالقاتهما الدبلوماس��ية، طبقاً للق��رار الذي اتخذه 
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الصيني شي جينبينغ، في 24 شباط/

فبراير 2014، للوصول إلى شراكة استراتيجية  شاملة بين البلدين.

نور الدين عيادي

شراكة جزائرية قطرية في النقل البحري والجوي

دعا رئي��س رابطة رج��ال األعم���ال القطريي���ن، 
فيصل بن قاس��م آل ثاني، إلى تفعيل ش��راكة حقيقية 
بين الجزائر وقطر، واقترح الجانب القطري إنش��اء 
ش��ركتين مختلطتي�ن جزائرية قطرية للنقل البحري 
والج��وي، إضافة إلى قواعد لوجيس��تيكية بالمعايير 
العالمي��ة في عدة مدن جزائري��ة، لتكون بوابة فعلية 
لرف��ع حجم الص��ادرات إلى قطر وم��ن خاللها إلى 
باقي الدول اآلس��يوية، كما اقترح تقديم الدعم الكامل 

إلنج��از مصان��ع جزائرية ف��ي قطر للمواد الت��ي تعرف فائضاً ف��ي اإلنتاج المحلي 
وخاصة الغذائية منها.

فيصل بن قاسم آل ثاني
أعلنت الجزائر والسعودية عن االتفاق على 5 مشاريع 
صناعية في عدة قطاعات س��تدخل الخدمة اعتباراً من 
العام الحالي، وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات 
غير العضوية ومعالجة المعادن، وصناعة مواد الكلور 
والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه ستنفذه 
الش��ركة الس��عودية “عدوان للكيماويات”، ومش��روع 
لصناع��ة األدوية من قبل الش��ركة الس��عودية “تبوك” 

بطاقة إنتاج تبلغ 10 ماليين وحدة.
إل��ى جانب ذلك، تم تدش��ين مش��روع لصناع��ة الورق 
الصحي من قبل الش��ركة السعودية “بايبر ميل” بطاقة 
إنت��اج 30.000 طن بقيمة 20 مليون دوالر، باإلضافة 
ال��ى مش��روع في مج��ال الصناع��ات الغذائي��ة إلنتاج 

العصائر بوالية البليدة لشركة “العوجان السعودية”.

مشاريع صناعية
بين الجزائر والسعودية

ق��ال الرئي��س التنفي��ذي 
س��وناطراك  لش��ركة 
الجزائرية عب��د المؤمن 
ب��الده  إن  ق��دور،  ول��د 
ستوقف اس��تيراد الوقود 
نهائياً اعتباراً من 2019. 
وج��اء ه��ذا الق��رار بعد 

اس��تحواذ س��وناطراك على مصفاة أوغس��تا في إيطاليا 
واس��تالم مصفاة ثانية جنوب العاصمة، إلى جانب قرب 
تسلمها مصفاة سيدي رزين جنوب العاصمة أيضاً، التي 
تخضع حالياً ألعمال صيان��ة وتحديث، وتبلغ طاقتها 5 
ماليين طن سنوياً. وكشف أن سوناطراك شرعت مؤخراً 
بتكرير الخام الجزائري في مصفاة أوغس��تا الواقعة في 
جزيرة صقلية على أن يجري تس��ويق جزء من إنتاجها 
في أوروبا، وجزء آخر سيتم ضخه في السوق الجزائرية.
يش��ار إلى أن الجزائر تستهلك 20 مليون طن من الوقود 

سنوياً )ديزل وبنزين(.

الجزائر توقف استيراد الوقود

عبد المؤمن ولد قدور

3 معامل أدوية سورية جديدة خالل 2019

صرح مدير عام ش��ركة ديماس 
الس��ورية للصناع��ات الدوائية، 
زهير فضلون، أن الشركة تعمل 
على تصدير األدوية والمضادات 
الحيوي��ة والمس��كنات نهاية عام 
2019 ومطل������ع 2020، وأن 
التصدي��ر س��يكون إلى روس��يا 
ولبن����ان  واألردن  وال�ع����راق 

والسودان وموريتانيا واليمن.
وكش��ف فضلون بأن الش��ركة تق��وم بتجديد وتحدي��ث معاملها، وس��تفتتح 3 معامل 
جديدة، مما سيزيد حجم اإلنتاج 10 مرات ويضاعف تشكيلة األدوية المنتجة. وتعتبر 
الحكومة الس��ورية شريكاً لشركة الديماس، التي تأسس��ت عام 1967، وتعمل على 

توفير األدوية للجيش العربي السوري، وللمستشفيات العامة.
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أظه��رت بيان��ات “رفينيتف ايك��ون”، أن أوس��تراليا 
تفوقت على قطر وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المس��ال في العالم ألول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 
2018. وتأت��ي زي��ادة الص��ادرات االوس��ترالية بعد 
تش��غيل عدد من مش��روعات التصدير في البالد على 

مدى السنوات الثالث الماضية.
وأوضحت البيانات، أن أوس��تراليا شحنت في نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي 6.5 مليون طن من الغاز الطبيعي 

المسال، في حين صدرت قطر 6.2 مليون طن.

أوستراليا تتفوق على قطر
في انتاج الغاز

هدنة تجارية صينية أميركية

توصل الرئيسان الصيني 
شي جين بينغ واألميركي 
عل��ى  ترام��ب،  دونال��د 
هام��ش قم��ة G20، في 
بوينس آيرس، لهدنة في 
الحرب التجارية، تقضي 
بش��راء بكين المزيد من 

المنتجات األميركية، مقابل تجميد واش��نطن فرض ضرائب على الواردات الصينية. 
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض، سارا ساندرس: إن ترامب وافق على أنه اعتباراً 
من 1 كانون الثاني/يناير 2019، ستبقى الرسوم على السلع الصينية بقيمة 200 مليار 

دوالر  أميركي سنوياً، بنسبة 10 %، ولن ترتفع إلى 25 % في هذه المرحلة.

لوكسمبورغ تطبق مجانية النقل العام

أعلنت الحكوم��ة الجديدة في 
تذاكر  إلغ��اء  لوكس��مبورغ، 
وس��ائل النقل العام، ما يجعل 
التنق��ل مجاني��اً ف��ي خط��وة 
تع��د األولى م��ن نوعها على 

مستوى العالم.
الغارديان  وبحس��ب صحيفة 
البريطانية، سيتم إلغاء أسعار 

تذاكر القطارات والترام والحافالت في صيف 2019 المقبل، في إطار خطط الحكومة 
االئتالفية المعاد انتخابها بقيادة زافييه بيتل.

وتأمل حكومة لوكس��مبورغ من خالل هذه الخطوة، أن تش��جع سائقي السيارات على 
ت��رك س��يارتهم وأخذ وس��ائل النقل العامة، بهدف حل مش��كلة االزدح��ام المروري، 

خصوصاً حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.

خصصت كوري��ا الجنوبية 1.1 تريلي��ون وون )980 
ملي��ون دوالر أميركي(، إلنفاقها على تمويل مش��اريع 

التعاون مع جارتها الشمالية عام 2019.
وأعلنت وزارة شؤون التوحيد الكورية الجنوبية، أن هذه 
هي المرة األولى التي يتجاوز فيها المبلغ حدود تريليون 
وون خالل الس��نوات الثالث األخي��رة. وقالت الوزارة: 
“يب��دو نمو التموي��ل ضروريا لتنفي��ذ االتفاقات التي تم 
التوص��ل إليها خالل لقاءات القمة بين رئيس جمهورية 
كوريا الجنوبية مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، التي عقدت في عام 2018، وكذلك لتعزيز 

التطور المستقر للعالقات الثنائية”.

تعزيز التعاون بين الكوريتين

االفالس يعصف بالمطاعم البريطانية

أظهرت بيانات صادرة عن  مؤسسة 
مور ستيفنز للمحاس��بات، أن 1219 
مطعماً أغلق في شتى أنحاء بريطانيا 
بين س��بتمبر/أيلول 2017 وسبتمبر/
أيل��ول 2018، بزي��ادة نس��بتها 24 
%، مع مواجه��ة هذه الصناعة طاقة 
مفرطة في الوقت الذي تباطأ فيه انفاق 

المس��تهلكين. وأكد رئيس إعادة الهيكلة واإلفالس في المؤسس��ة جيريمي ويلمونت، أن  
إغالق قطاع المطاعم أصبح متفشياً اآلن، مشيراً إلى انه، بعد الغموض المتعلق بعملية 
الخروج من االتحاد األوروبي وزيادة أسعار الفائدة، يبدو أن المستهلكين يشدون الحزام.
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تعتزم اليابان  إلغاء مشروع محطة نووية لتوليد الكهرباء 
في تركيا كان يُعرض كمثال على تصدير طوكيو للبنية 
التحتية ،حس��بما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، مشيرةً 
إلى أن  تكلفة المشروع، الذي كان سينفذه كونسورتيوم 
من القطاعين العام والخاص بقيادة يابانية، زادت إلى ما 
يقرب من مثلي التقدير األصلي لتصبح حوالى 44 مليار 
دوالر، مما يجعل من الصعب على المش��يد الرئيس��ي 
ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركائها االستمرار فيه.
وترجع زيادة التكلفة باألس��اس إلى متطلبات الس��المة 
األعل��ى في أعق��اب ح��ادث 2011 بمحط��ة الكهرباء 
النووية فوكوشيما دايتشي في اليابان، وانخفاض الليرة 

التركية، وفقا لما ذكرته نيكي.

اليابان تلغي مشروعًا نوويًا
في تركيا

كش��فت صحيفة فايننش��ال تايمز، أن االتحاد األوروبي 
وضع خطة ترم��ي إلى الترويج ل���“دور دولي أقوى” 
للعمل��ة األوروبية اليورو، بغية احت��واء هيمنة الدوالر 
األميرك��ي كعمل��ة احتياطي��ة عالمي��ة. وأك��د االتح��اد 
األوروبي في الوثيقة ضرورة التصدي ل�“التحديات التي 
تواجهها التجارة القائمة على القواعد الدولية”، في إشارة 
إلى السياس��ة العدواني��ة التي تتبعه��ا اإلدارة األميركية 
ف��ي مجال التج��ارة الدولية. وتنص الخط��ة على زيادة 
اس��تخدام اليورو في التعامالت المتعلق��ة ب�“القطاعات 
االس��تراتيجية” مثل الطاقة والس��لع األساسية وصناعة 
الطائرات، فضالً عن تعزيز نظام المدفوعات األوروبي.

خطة أوروبية لتعزيز “اليورو”

االتحاد األوراسي يستغني عن الدوالر األميركي

كش��ف النائب األول لرئيس ديوان الحكومة الروس��ية، 
س��يرغي بريخودكو، أن ال��دول األعضاء ف��ي االتحاد 
األوراس��ي زادت م��ن اس��تخدام العم��الت الوطنية في 
التج��ارة بين أعضائها لتصل حص��ة هذه التعامالت في 
النص��ف األول من ع��ام 2018 إل��ى 70 %، الفتاً إلى 
أن أكثر الحس��ابات بالعمالت الوطني��ة تأتي في التجارة 
مع روسيا، والتي يتم تنفيذها بالروبل. وتوقع بريخودكو، 

نمو التعامالت التجارية بالعمالت الوطنية مع إطالق سوق مالية مشتركة في االتحاد 
االقتصادي، الذي يضم روسيا، بيالروس، أرمينيا، كازاخستان وقرغيزستان.

يذك��ر أن التج��ارة بي��ن أعضاء االتحاد بلغت خالل األش��هر التس��عة األولى من عام 
2018، حوالى 44 مليار دوالر أميركي.

سيرغي بريخودكو

178 مليون دوالر صادرات إيران من الزعفران

كشفت  وزارة الزراعة اإليرانية، أن صادرات البالد 
من “الزعفران” المجفف، قاربت ال�135 طناً خالل 7 
أشهر من عام 2018. وأوضح مساعد وزير الزراعة 
اإليران��ي، ج��واد ميرع��رب، أن “قيم��ة ص��ادرات 
الزعفران خ��الل هذه الفترة بلغت 178 مليون دوالر 
أميركي، مشيراً إلى أن صادرات  بالده من الزعفران 
حقق��ت زيادة بنس��بة 27 % في القيم��ة، و48 % في 
الوزن، مقارن��ة بالفترة المماثلة من عام 2017. وأكد 
المس��ؤول اإليران��ي، أن االنت��اج ق����ارب 367 طناً 
خ��الل ع����ام 2018، صدّر من��ه 263 طناً. وأعرب 

ميرع�رب، عن توقعاته بزيادة كم�ي�ة اإلن�ت����اج والتصدير الحقاً.
يذكر، أن إي�ران تنتج نس��بة 90 % من الزعفران عالمياً.

واشنطن سترفع العقوبات عن روسال

ق��ررت وزارة الخزان��ة األميركي��ة رف��ع العقوب��ات 
المفروض��ة على ش��ركات لرجل األعمال الروس��ي، 
أوليغ دريباسكا، من بينها “روسال لأللمنيوم” وشركتها 
األم “إن+”، لتخف��ف بذلك أش��د العقوبات المفروضة 
منذ ضم موس��كو شبه جزيرة القرم. وفي نيسان/ابريل 
الماضي، فرضت واش��نطن عقوبات على “روسال” 
و“إن+”، ما أحدث اضطرابات في أس��واق األلمنيوم. 

وبعد ضغوط من حكومات أوروبية، أرجأت واشنطن تطبيق العقوبات وبدأت محادثات 
مع فريق تابع لدريباس��كا بشأن رفع “روسال” و“إن+” من قائمة العقوبات إذا تخلى 
عن س��يطرته على روس��ال. وقالت وزارة الخزانة: إن العقوبات س��تظل مطبقة على 

دريباسكا، لكن الشركات التابعة له وافقت على إعادة الهيكلة لخفض حصصه فيها.

أوليغ دريباسكا
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ن في لبنان وبفوائد أقل  القانون، هو االستقرار التس��ليفي، وهذا األمر مؤمَّ
بكثير من الفوائد المعمول بها في المنطقة، م��ا يعني أن هناك ثقة، لذلك إن 

السياسة التي نتّبعها تخلق ثقة وهذا هو األهم.

تأكيد االستقرار النقدي والمالي
من جهته، قال الوزير خليل، إن “الجلسة هي استكمال للنقاش المفتوح مع 
المصرف المركزي حول الوضع المالي بش��كل عام، واالس��تقرار النقدي 
وبش��كل مباش��ر. تحدثنا عن التحدي الذي نواجهه والمرتبط بتمويل الدولة 

واحتياجاتها”.
وأكد خليل قائ��اً: “إننا مطمئن��ون إلى االس��تقرار النقدي ف��ي لبنان وإلى 
الوضع المالي ووضع الليرة. وكل الوقائ��ع والمعطيات تؤكد أن هذا األمر 

ثابت وال اهتزازات فيه”.
ورداً على س��ؤال عن التقارير الدولية التي تحذر من الوضع، قال: “نحن 
نحذر، وال جديد ف��ي التقارير الدولية. ونحن ناقش��نا ه��ذا االمر بمعرض 
نق��اش الموازن��ة وجلس��ات مجلس ال��وزراء. المه��م أن بل��داً عجز خال 
7 اشهر عن تش��كيل حكومة يرفع منس��وب القلق الى درجة عالية. وحين 
تكون هن��اك إرادة سياس��ية ونتفق مع بعضن��ا البعض نس��تطيع أن نتحمل 
كثيراً. نحن في حاجة إلى أن نغير عقليتنا بالتعاطي مع الملفين االقتصادي 
والمالي وكل السياس��ات. أنا لس��ت مع إعط��اء توقيت حول م��دى تحمل 
االصاح”.الوضع، فنح��ن ق��ادرون أن نكمل، لكن يجب أن نضع أنفس��نا على س��كة 

 خطة الستقطاب أموال إلى إصدارات الدولة اللبنانية

ق��ال ري��اض س��امه: “إنن��ا اتفقنا عل��ى خطة نس��تطيع 
بموجبه��ا اس��تقطاب أم��وال إل��ى إص��دارات الدولة، مع 
اس��تعمال فوائد الس��وق، ونحن نحترم لعبة السوق، وفي 
الوقت ذاته اتفقنا عل��ى أن كل هذا التنظيم لتس��ديد الديون 
الخارجية والداخلية هو ضمن إمكاناتنا وضمن اإلمكانات 
المتوافرة لدى القطاع المصرفي والذي جاء من خال كل 
الهندس��ات والعمليات المالية التي قمنا بها خال السنوات 
الثاث الماضية، لذلك سيكون الوضع مستقراً باستمرار، 
إن على صعيد سعر صرف الليرة أو على صعيد االئتمان 

في لبنان”.
ورداً على س��ؤال عم��ا تضّمنت��ه الخطة المذك��ورة، قال 
الحاكم س��امه: “س��بق وقمن��ا بعملي��ة مالية م��ع القطاع 
المصرفي ال��ذي أودع بموجبه��ا ودائع مصرفي��ة بالليرة 
اللبنانية في مقابل ودائع حمله��ا القطاع إلى مصرف لبنان 
بال��دوالر األميركي. وه��ذه الودائ��ع بالفوائد ذاته��ا التي 
ندفعها، س��نتفق م��ع المصارف ك��ي تحّولها إلى س��ندات 
خزينة بالليرة اللبنانية كما كان يحصل في الس��ابق، بفوائد 
الس��وق، إذ يدفع مصرف لبنان 10.50 % على مدى 10 
سنوات، ولن تكون هناك س��ندات قصيرة بل سندات على 

مدى 10 و15 و20 سنة”.
أما فوائ��د الدولة، فأوضح أنه��ا “هي التي تق��ّرر ذلك في 
إصداراتها، وفي المبدأ س��تكون بمس��توى تل��ك الفوائد أو 

قريبة منها”.

رزمة جديدة من القروض اإلسكانية
وأعلن س��امه عن رزمة جديدة من القروض اإلس��كانية 
في عام 2019، مشيراً إلى أن “هناك خططاً أخرى أيضاً 
نبحث فيها م��ع األجه��زة المختصة في قضية اإلس��كان، 
وهذا األم��ر ال يتنافى أو يتناقض م��ع العملية التي نتحدث 
عنه��ا لتموي��ل الدول��ة ألن التمويل س��يكون م��ن القطاع 
المصرف��ي للدول��ة، وم��ن القط��اع المصرف��ي لقروض 
اإلس��كان بدعم من مص��رف لبنان لجه��ة الفوائ��د، إذ أن 
مصرف لبنان لن يضّخ سيولة إضافية في السوق عن تلك 

الموجودة حالياً”.
وع��ن مهاجمة سياس��ة مصرف لبن��ان، ق��ال: أحترم كل 
اآلراء، إن اله��دف ال��ذي نصبو إلي��ه، والذي يح��دده لنا 

أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سالمه، خالل لقاء وزير المال اللبناني في حكومة تصريف األعمال، علي حسن 
خليل، أن الوضع مستقر باستمرار بفضل الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان على صعيد صرف الليرة 

اللبنانية أو االئتمان في البلد، مشيراً إلى أنه تم االتفاق على خطة الستقطاب األموال إلصدارات الدولة.
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نائب وزير األشغال العامة واإلسكان الس��وري مازن اللحام، والنائب األول 
لوزير اإلسكان والخدمات السكنية الروسي ليونيد ستافيتكسي، وكذلك وقعت 
جامعة البعث ومؤسس��ة التعليم الفيدرالي الحكومية في موسكو “ستانكين”، 
اتفاقية للتعاون العلمي واألكاديمي، من قبل نائ��ب رئيس جامعة البعث عبد 
الباس��ط الخطيب، والنائب األول لعميد جامعة س��تانكين أندريه بينتش��وك، 
إضافة إلى اتفاق تعاون بين مجلس��ي رجال األعمال الس��وري والروس��ي، 
وقعه رئيس مجلس رجال األعمال الس��وري الروسي جمال قنبرية، ومدير 

مجلس األعمال الروسي السوري لؤي يوسف.
وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للتعاون التج��اري والصناعي، الذي يضم 
مجموعة من المشاريع االستثمارية، ومشاريع التوريدات التي ستنفذ خالل 

الفترة من 2019 وحتى 2021.

مجلسا رجال األعمال
ولف��ت قنبري��ة إل��ى أن المجلس��ين ركزا خ��الل النقاش��ات عل��ى توطين 
الصناعات ومجاالت التجارة في س��ورية، بما ي��ؤدي إلى تخفيض تكاليف 
اإلنتاج في مرحلة إعادة اإلعمار، إضافة إلى بحث سبل تذليل العقبات أمام 

التبادل التجاري.
بدوره بين يوسف أن المجلسين اتفقا على تنمية وتوسيع العالقات التجارية 
واالقتصادية، لتقوية االقتصاد الس��وري، وتعزيز التواصل المباش��ر بين 

رجال األعمال، ودعم المشاريع السياحية، وتطوير قطاع النقل.
واختتم نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة روس��يا فالديمير بادالكا، بكلمة 
أش��ار فيها إلى المصالح المش��تركة الكثي��رة التي تجمع البلدي��ن، وإلى أن 
التنفيذ.مجلس��ي األعمال مس��تمران بمناقشة المش��اريع المش��تركة ووضعها في 

التعاون السوري الروسي ُيترجم باتفاقات صناعية وتجارية

المعلم وبوريسوف
وكان المعل��م قد صرح عق��ب اللق��اءات التي عق��دت بين 
الطرفين، بأن االجتماعات وضعت مالمح خارطة الطريق 
للتعاون الصناعي والفني، والتي من شأنها إطالق الشراكة 
الفعلية بي��ن البلدين، ودعا إل��ى العمل معاً م��ن أجل توفير 
متطلب��ات هذه الش��راكة، وتج��اوز أي معوق��ات تعترض 
التنفيذ، وأن تسهم هذه االجتماعات في تأسيس قاعدة صلبة 
لعالقات راسخة ومتجذرة، تحظى برعاية واهتمام رئيسي 

البلدين، الرئيس بشار األسد، والرئيس فالديمير بوتين.
وأكد المعلم ترحيب س��ورية بمساهمة الش��ركات الروسية 
في عملية إعادة اإلعمار، بما يعزز تع��اون البلدين ويحقق 
مصالحهما المشتركة، ال سيما وأن الدعم الروسي لسورية 
في مج��ال مكافحة اإلرهاب أس��هم ف��ي إعطاء بع��د جديد 
لعالقات الصداق��ة التاريخي��ة القائمة بي��ن البلدين وصوالً 
إلى تحقيق شراكة اس��تراتيجية ترقى إلى مستوى العالقات 

السياسية القائمة بينهما.
ب��دوره، أوض��ح بوريس��وف، أن س��نوات الح��رب على 
س��ورية أدت إلى خس��ائر كبي��رة، ما يتوج��ب العمل على 
الش��راكة لبناء ما ت��م تدميره، وهذا يش��كل أساس��اً لتعزيز 
العالقات االقتصادية الروس��ية السورية، لذا فإن االتفاقيات 
والبروتوكول وخارطة الطري��ق، يصبون في هذا االتجاه، 
إذ أن اله��دف الرئيس ألعم��ال اللجنة، الش��راكة والتعاون 
في إعادة بناء االقتصاد الس��وري، كما أن روس��يا س��تبقى 

الصديق الموثوق لسورية في مختلف المجاالت.

االتفاقيات
وقدم ممثلو اتحادات غرف التجارة والصناعة والمصدرين 
في سورية، رؤيتهم لتنشيط التعاون االقتصادي والتجاري 
واالس��تثماري بين الفعاليات االقتصادية والقطاع الخاص 
من الجانبي��ن الس��وري والروس��ي وتنفيذ ما ت��م التوصل 
إليه. ليتم بع��د ذلك التوقيع م��ن قبل رئيس هيئ��ة التخطيط 
والتعاون الدولي السوري عماد صابوني، ومن نائب وزير 
الصناعة والتجارة الروس��ي غيورج��ي كاالمانوف، على 
االتفاق اإلطاري لتنفيذ خارطة الطري��ق للتعاون التجاري 
والصناعي، عالوة عل��ى أنه تم التأش��ير باألحرف األولى 
على اتفاق في مجال األش��غال العامة واإلس��كان، من قبل 

وقعت الجمهورية العربية السورية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، 
ودولة روسيا االتحادية ممثلة بنائب رئيس الحكومة يوري بوريسوف، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء السوري، 
بروتوكول الدورة الحادية عشرة للجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي في 

ختام أعمالها، في حضور أعضاء الوفد الرسمي من الجانبين.
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البرية س��يكون أفقياً من حيث الحف��ر واالستش��راف، األمر الذي 
سينعكس إنتاجاً س��تكون نتائجه كبيرة على واقع الطاقة واالقتصاد 
بش��كل كبير، وبالنتيجة يمكن القول أن كل هذه النواحي واألهداف 
تأتي ضمن الخطة االس��تراتيجية لقطاع الطاق��ة والقطاع النفطي 
بش��كل خاص، في إط��ار الرؤية طويل��ة األجل التي ت��م وضعها 
لسنوات طويلة تصل إلى عام 2033، والتي تتضمن خطة لإلنتاج 
والحفر واالستكشاف والدخول إلى المناطق المأمولة سواء البرية 

منها أم البحرية.

هل ينسحب هذا التفاؤل على واقع مخزونات المشتقات النفطية؟
لعل التعامل م��ع المخزون��ات غير ممك��ن بالتف��اؤل أو غيره بل 
باألرقام، وبالعودة إلى ذروة األزمة فق��د كانت المخزونات متدنية 
وكان الس��عي األكبر لتعزيزه��ا، ولك��ن المفاجأة كان��ت بانقطاع 
توريداتها، ولسبب رئيسي ونتيجة ظروف الحرب وخروج أغلب 
المنش��آت النفطية في تلك الفترة انخفض االنتاج النفطي إلى حدود 
متدنية ج��داً، حيث كنا ننت��ج 385 أل��ف برميل من النف��ط يومياً، 
وكنا نصدر منه��ا، لنتحول نتيجة األزمة الى مس��توردين لحاجاتنا 

النفطية.
وم��ع نهاي��ة ع��ام 2016 وبداي��ة 2017، انقطع��ت ال��واردات 
النفطية، وتعث��رت كل العقود المبرمة مع س��ورية نتيجة العقوبات 
االقتصادية الجائرة أحادية الجانب والت��ي نُفذت بأقصى حدودها، 
فكان��ت النتيج��ة الطبيعية النقط��اع المش��تقات النفطي��ة وانقطاع 
ال��واردات، تدن��ي المخزون��ات إل��ى الح��دود الصفري��ة، ولك��ن 
اإلجراءات التي اتخذت من قبل عمالنا أنفسهم كانت فنية ومبتكرة، 

غانم: الحكومة تدعم النفط واإلنتاج إلى ارتفاع

هل يمكن القول أن قطاع النفط بدأ بالتعافي؟
نعم، وذلك بفضل بواسل الجيش العربي السوري وإخالص عمال 
قطاع النفط والتعدين الذين كان��وا رديفاً للجيش في عمله وتحريره 
للبالد من رجس اإلره��اب، لجهة وجودهم خلف الجيش مباش��رة 
لتأهيل كل البنى التحتية المتعلقة بالقطاع، ففي بداية مرحلة 2017 
كانت كل المناط��ق النفطية خارج الس��يطرة، وعلى وقع خطوات 
الجيش تحررت كل منش��أتنا النفطية جنوب نهر الفرات مع نهاية 
2018، ما أدى إلى ارتف��اع اإلنتاج الذي كان قب��ل األزمة 10.3 
ماليين متر مكعب من الغاز، وفي غضون س��نة واحدة من الجهد 
اليومي اس��تطعنا أن نجعله 15.5 مليون متر مكع��ب من اإلنتاج، 
أما اليوم، فقد بل��غ 16.5 مليون متر مكعب بخطوات س��ريعة في 
إعادة التأهيل، والتزام كامل بالخط��ط الموضوعة لدرجة كنا كمن 
يتسابق مع الزمن، مع س��رعة في إعادة التأهيل واإلنجاز وإدخال 
هذه المنش��آت إل��ى اإلنت��اج وبالتالي الوص��ول إلى اس��تقرار في 

اإلنتاج والطاقة.
وفي الس��ياق نفس��ه، فقد دخلنا إلى المنطقة المأمولة البرية األولى 
في ش��مال دمش��ق، حيث يبلغ االحتياط��ي الجيولوج��ي نحو 20 
مليار متر مكع��ب من الغاز، وتوس��عنا ف��ي ه��ذه المنطقة ضمن 
خطة مس��تقبلية، أما بالنس��بة للقط��اع البحري، فلدين��ا توجه دقيق 
بخصوصه سيبدأ مع بداية العام )2019( لجهة عمليات المسح، ما 
يعني الكثير من االنعكاسات اإليجابية من حيث اإلنتاج، وانعكاس 

ذلك بشكل عام على واقع الطاقة.
ويمكن القول، إن المنطقة البحرية المس��تهدفة منطقة مأمولة جداً، 
وال يغيب عن الذهن أن التوس��ع ف��ي المنطقة البحري��ة والمناطق 

ســـورية،  في  المعدنية  والثروة  النفط  وزير  أكد 
المهندس علي غانم، أن إنتاج الغاز وصل في العام 
عن  كاشــفاً  مكعب،  متر  مليـون   16,5 إلى   2018
احتياطي ضخم من الغاز في المنطقة المأمولة البرية 
مليار متر مكعب،  يبلغ 20  األولى شمال دمشــق 
مبدياً تفاؤله بما تكتنزه المنطقة البحرية المأمولة 

من هذه المادة.
وكشـف في حديث لمجلة البنك والمسـتثمر، عن 
نجاح وزارة النفط خالل العامين الماضيين في إدخال 
26 بئر غازي و53 بئراً بترولياً في الخدمة، مؤكداً أن 
يمر،  في كل شهر  الخدمة  يدخل  جديداً  غازياً  بئراً 
ومنوهاً بجهود الخبرات الوطنية والكفاءات المحلية 
سيما  ال  تّمت  التي  والترميم  التأهيل  عمليات  في 

بالنسبة إلى الخطوط واألنابيب.

المهندس علي غانم
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2018، بوش��ر إنتاج النفط من حقول الخراط��ة والمهاش ووادي 
عبيد وه��ي حقول دخلت الخدم��ة نهاية ع��ام 2017، وفي اإلطار 
ذاته وبتوجيه من الحكومة، تم حف��ر 3 آبار جديدة ) صدد 9 وقارة 
3 وأبو رباح 20( وباتت قيد الخدمة، كما تم إصالح 5 آبار، زملة 

1 وقارة 1 وزملة 2 وبريج 1 ودبيسان 1.

تحدثتم عن الخبرات الوطنية ودورها ف���ي النهوض بالقطاع... 
ماذا عن ذلك؟

لقد أثبتت الخب��رات الوطنية من عمال وفنيين أنه��ا كفؤة وبامتياز 
وعلى قدر المسؤولية، فقد اجتهدت وأبدعت وأغنتنا عن الخبرات 
األجنبية في كل مراحل إعادة التأهي��ل والحصول على المنتج كما 
كان في السابق، بل إن الخطط التي وضعناها اعتمدت في تنفيذها 
بشكل أساسي على الخبرات الوطنية، فكان انعكاسها اإليجابي من 
ناحية الكفاءة الفنية والوف��رة االقتصادية التي حققه��ا العمال، مما 

وفر على الخزينة العامة للدولة مئات الماليين من الدوالرات.
وعليه، فإن األرقام المتوقعة إلعادة التأهيل ستكون قليلة جداً قياساً 
إلى ما كان��ت عليه في الس��ابق، ولعل الحديث ع��ن الوفرة يفضي 
بش��كل طبيعي إلى مش��روع الضبط الذكي، فإضافة إلى ضرورة 
تأمين المش��تقات النفطية كان ال بد من الضبط الذك��ي لهذه المواد 
عبر مراقبة عمليات وصول المادة إلى مس��تحقيها، وهي ضرورة 
ال بد منها لكون المش��تقات النفطي��ة تلقى دعماً م��ن الحكومة يبلغ 
1,2 ملي��ار لي��رة يومياً، ف��كان من الض��رورة بم��كان تالفي كل 
س����لبيات عمليات التوزي���ع وكل س����لبيات وص�ول الم��ادة إلى 
مس��تحقيها، فكانت البطاقة الذكي��ة التي أطلقت ف��ي منتصف عام 
2014، لأللي��ات الحكومي��ة الحل الناج��ع له��ذه المعضلة، حيث 
ش��ملت البطاقة الذكي��ة 50400 آلي��ة حكومية ما أف��رز وفورات 
كبيرة جداً وصل����ت إلى 13 ملي��ار ليرة س���ورية في قيمة الم�ادة 
وفق س��عر التكلفة وليس الس��عر المدع��وم، في حي��ن بلغت قيمة 
الوفورات المحققة عبر البطاقة بالسعر المدعوم 10 مليارات ليرة 

سورية.
وتأسيس��اً على ذلك، باش��رنا المرحل��ة الثانية من البطاق��ة الذكية 

لألليات الخاصة في محافظة السويداء خالل عام 2016.
أم��ا للمواطني��ن، فقد باش��رنا تطبي��ق توزي��ع المش��تقات النفطية 
بالبطاقة ف��ي طرط��وس ومدين��ة القدموس ودمش��ق خ��الل عام 
2017، وت��ال ذلك التوس��ع ف��ي تطبي��ق التوزي��ع بالبطاقة خالل 
النص��ف الثاني م��ن ع��ام 2018 لأللي��ات الخاصة ف��ي الالذقية 
وطرط��وس، ومن ثم في حم��ص وحماة، ومع نهاي��ة 2018 كان 
التوزيع بموجبها في كامل محافظة دمش��ق وريف دمشق وحلب، 
ومع مطلع 2019 باتت المحافظات جميعها تتعامل بالبطاقة الذكية 
في توزيع المش��تقات على األليات الخاصة والعائالت لألغراض 
المنزلية كذلك، لنكون بذلك ق��د قضينا على كل المظاهر الس��لبية 
المادة ووصولها إلى مستحقيها.التي كانت ترافق عمليات التوزي��ع، لينعكس ذلك إيجاباً على توفر 

حيث باشروا إعادة تكرير المخزونات الميتة بطرق فنية من خالل 
إخراجها وترقيدها وفصلها وعزلها، إضاف��ة إلفراغ كل األنابيب 
الموجودة من المش��تقات النفطية ما أدى الى تأمين 50 مليون ليتر 
من الم��ازوت، و 18 مليون ليت��ر من البنزي��ن و24 ألف طن من 
الفيول، وبذلك اس��تطعنا تجاوز هذه الحالة القاسية التي لم يعلم بها 
أحد، ورغم أن هذه اإلج��راءات الفنية التي مكنتن��ا من تجاوز هذا 
الموضوع بسالس��ة أدت الى اختناقات في توفر الم��ادة ولكنها لم 
تؤِد إلى أزمة، وعادت ال��واردات كما كانت واس��تطعنا ان نعزز 
المخزون��ات من خ��الل زي��ادة عمليات الحف��ر وزي��ادة عمليات 
اإلنتاج، ما أدى إلى اس��تقرار ف��ي واقع المش��تقات والمخزونات 
النفطية، حيث تمكن��ت وزارة النفط خالل العامي��ن الماضيين من 
إدخال 26 بئر غ��از و53 بئ��ر بترولي ف��ي الخدمة، وكل ش��هر 
كان هناك بئر غ��از جديد، بالت��وازي مع الخط��ة الموضوعة من 
قبل الحكومة ف��ي العقود طويلة األج��ل والعقود النوعي��ة والعقود 
التبادلية، والتي انعكس��ت على واقع تعزيز المخزونات واستقرار 

المشتقات النفطية.

ما مدى إسهام كل ذلك في تقليص فاتورة االستيراد؟
ال ش��ك في أن تقلي��ص فات��ورة االس��تيراد وتكاليفها يع��د الهدف 
األساس��ي لكل العمل، لكون تضّخم ه��ذه الفات��ورة نتيجة الحرب 
القاس��ية والتح��ول من بل��د مصدر إل��ى بلد مس��تورد للمش��تقات 
النفطية أفرز فات��ورة كبيرة ج��داً، وبالتالي أفرز انعكاس��اً ش��ديد 
الس��لبية على الواقع االقتصادي، ف��كان ال بد من الس��عي الحثيث 
وتقليص الزمن في إعادة المنش��آت النفطية وبناه��ا التحتية بالعمل 
على خطى الجيش العربي الس��وري، ومع كل مرحلة من مراحل 
التحرير كان��ت طواقمنا جاهزة للدخول ومباش��رة العمل المفضي 
إلى إعادة االنت��اج إلى ما كان عليه، والس��عي قائم وبش��كل جدي 
لتقليص الفاتورة وزيادة اإلنتاج خالل مدة زمنية محددة وبحس��ب 
المخطط��ات الموضوع��ة بالت��زام كامل به��ا، ألهميته��ا الكبيرة 

وانعكاسها اإليجابي على الواقع االقتصادي.

وفق آخر اإلحصائيات، كم بلغت الخس���ائر في قطاع النفط نتيجة 
اإلرهاب؟

الخس��ائر كبيرة ف��ي قطاع مح��وري يع��د العصب الحي��وي لكل 
النشاطات االقتصادية واالنتاجية في أي بلد من بلدان العالم، ولكن 
وحتى النصف األول من العام 2018 ومنذ بداية الحرب اإلرهابية 
على س��ورية، بلغ إجمالي الخس��ائر ف��ي القط��اع النفطي 2623 
ملي��ار لي��رة س��ورية )2,6 تريليون ليرة س��ورية(، وذل��ك نتيجة 
النهب والتخريب الذي طال الحقول النفطي��ة من قبل المجموعات 
اإلرهابية المس��لحة، ولك��ن ذلك لم يث��ن الحكومة ع��ن تصميمها 
على إعادة الحياة إل��ى هذا القطاع، حيث وجه��ت الحكومة بإعادة 
تأهيل عدد من الحقول النفطي��ة والغازية ف��ي المناطق المحررة، 
لزيادة اإلنتاج وتحسين واقع العمل، وخالل النصف األول من عام 
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تشرين الثاني 2018. وتشمل األحداث الس��لبية الخالف حول الموازنة بين 
إيطالي��ا والمفوضي��ة األوروبية، والتهدي��دات األميركية بف��رض تعريفات 

جمركية على صادرات السيارات األوروبية.

معوقات نمو الناتج المحلي
ظلت المعوقات المتصلة بالعرض تتزايد في دول رئيس��ية بمنطقة اليورو، 
حيث ال يزال نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي يف��وق المعدالت الممكنة. 
وحالياً، يعتبر نمو الناتج المحلي اإلجمالي الممكن لمنطقة اليورو منخفضاً، 
إذ يتراوح بين 1 % و1.5 % في الس��نة، مقابل نمو بنسبة 2.4 % في العام 
2017 ونمو متوقع بنس��بة 2.0 % في ع��ام 2018. ويعمل تباطؤ النش��اط 
االقتصادي عل��ى تقليص الفجوة في نم��و الناتج المحل��ي اإلجمالي )الفارق 
بين النمو الممكن والنم��و الحالي( وتخفيف الضغوط عل��ى معوقات الطاقة 

االنتاجية ونمو األجور والتضخم.

عوامل غير اعتيادية
تأثرت منطقة اليورو بعوامل س��لبية غير اعتيادية وموقت��ة إلى حد ما، من 
ضمنها، ارتفاع مع��دالت اإلج��ازات المرضية، وظروف المناخ الش��توي 
البارد، واإلضرابات. وقد تضرر النمو في فرنسا من اإلضرابات وتعديالت 
اإلط��ار الضريبي الجدي��د، في حين تض��ررت ألمانيا من ارتف��اع معدالت 
اإلجازات المرضية. وعلى الرغم من كل العوامل السلبية الموقتة والدورية 
التي أثرت عل��ى أداء منطقة اليورو، ال ت��زال التوقعات تش��ير إلى حدوث 

انتعاش مستمر ونمو يفوق المعدالت الممكنة.
ويشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى نمو بنسبة 1.7 % في 2019، أي أعلى 
السنة خالل الفترة 2016-2008.بكثير من متوس��ط نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي الذي بلغ 0.4 % في 

صورة قاتمة للنمو االقتصادي في منطقة اليورو

بدأت توقع��ات بلومبي��رغ حيال النم��و في منطق��ة اليورو 
باالنخفاض في شهر أبريل/نيس��ان، وبلغت 2.0 %، وذلك 
بعد أن شهدت معدالت النمو ارتفاعاً واضحاً من 1.6 % إلى 
2.4 % مطلع العام 2018. وثمة عوامل رئيسية رجحت كفة 

.QNB التراجع على كفة النمو، كما يشير بنك

تراجع التصنيع
تضررت منطقة الي��ورو من تراج��ع التصني��ع الذي جاء 
مصاحب��اً لتغي��رات تنظيمي��ة متعلق��ة بالبيئ��ة، فق��د أدت 
التعدي��الت عل��ى اإلج��راءات المنس��قة عالمي��اً الختب��ار 
المركبات الخفيف��ة )WLTP( إلى انكم��اش حاد في قطاع 
الس��يارات األوروبي، وكانت هذه اإلجراءات هي الس��بب 
الرئيس��ي للضعف الملحوظ في نمو منطق��ة اليورو خالل 
الربع الثالث. وف��ي ألمانيا وحدها انخفض إنتاج س��يارات 
ال��ركاب له��ذا الربع بنس��بة 20 % على أس��اس س��نوي، 
ويمثل إنتاج السيارات أكثر من 10 % من إجمالي اإلنتاج 
الصناعي للبالد، أو 4 % من إجمالي اإلنتاج الصناعي في 

منطقة اليورو.

تباطؤ التجارة العالمية
تأثر صافي الصادرات بالتباطؤ الحالي في التجارة العالمية 
والتأثير الس��لبي الرتفاع قيمة اليورو بنس��بة 14 % مقابل 
الدوالر األميرك��ي ف��ي 2017. وقد تباط��أت الصادرات 
الموسمية للس��لع والخدمات إلى 3.8 % على أساس سنوي 
في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 6.3 % خالل الربع األخير 

من 2017، و3.8 % في الربع األول من 2018.
وال تزال بيان��ات الصادرات غي��ر متوفرة للرب��ع الثالث، 
لكن من المحتمل أن تكون ش��هدت مزيداً م��ن التراجع في 
ظل توقعات بأن يكون التأثير الس��لبي الناتج عن انخفاض 
صادرات المركبات أكبر من التأثير اإليجابي لتراجع قيمة 

اليورو في 2018.

عدم اليقين السياسي
ويبيّن التحليل أن تزايد حالة عدم اليقين السياسي تؤثر سلباً 
على األعمال وعلى شعور المستهلكين، ما يؤدي إلى تباطؤ 
النمو. وارتفع مؤش��ر عدم اليقين االقتصادي المس��تند إلى 
األخبار في أوروبا بنسبة 20 % للسنة حتى نهاية نوفمبر/

الناتج المحلي  اليورو إلى وضع جديد يتسم بالبطء، حيث تراجع نمو  التعافي االقتصادي في منطقة  تحول 
اإلجمالي خالل األرباع الثالث الماضية وتباطأ النشاط بشكل ملحوظ، إال أن ما حصل في الربع الثالث كان مفاجئًا 

ال سيما عندما واجهت منطقة اليورو أبطأ نمو لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.
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مت��ر من الخط��وط الحديدي��ة الجديدة لربط 
المراك��ز الحيوية من مدن صناعية ومرافئ 
ومط��ارات ومناجم ومصاف��ي نفط بعضها 
ببعض ومع دول الجوار، مع تأهيل الخطوط 

الحديدية القديمة.
أما الحدث الب��ارز خالل العام 2018، فهو 
تركي��ز الحكومة أكثر عل��ى حلب ومدينتها 
الصناعي��ة الش��يخ نجار إلع��ادة إقالع كل 
منش��آتها الصناعية وتدوير عجلة الصناعة 
في باقي المناط��ق الصناعية فيها، بما يعيد 
له��ا دوره��ا عاصم��ة للصناعة الس��ورية 
وقاطرة لنمو االقتصاد السوري المتوقع أن 
يحقق نس��بة نمو في العام 2019 مقدارها 3 
% بعد فشل الجهود والسياسات االقتصادية 
في تحقيق هذه النس��بة في 2018، بحس��ب 
يتعاف��ى  أن  ويمك��ن  اقتصاديي��ن.  خب��راء 
االقتصاد الحلبي بشكل جيد في العام 2019 
بعد عودة التعافي تدريجياً إليه بشكل مقبول 
في العامين الس��ابقين واللذين س��جال إعادة 
افتت��اح أكثر م��ن 9 آالف منش��أة صناعية 
وحرفية أبوابها ثانية. ومن المتوقع ان يشهد 
ع��ام 2019، تحقيق قف��زة نوعية في ضبط 
الفساد والتطوير اإلداري لتسيير أمور طبقة 
رجال األعمال بع��د التعديل الحكومي الذي 
ش��مل 9 حقائب نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 
الفس��اد  مكافح��ة  عل��ى  والتركي��ز   2018
من أعلى س��لطة سياس��ية، وهو ما س��يؤتي 
ثماره الحقاً على صعيد تس��هيل المعامالت 

سورية على عتبة نهضة اقتصادية في 2019

ليون زكي - خاص “البنك والمستثمر”

من أبرز المحطات االقتصادية التي ش��هدها 
العام 2018 اقتصادياً على مستوى سورية، 
افتتاح معبر نصيب في تشرين األول/اكتوبر 
الماضي إثر سيطرة الحكومة السورية على 
المعب��ر من الجان��ب الس��وري والحدود مع 
األردن كاملة ف��ي تموز/يوليو الماضي، لما 
ل��ه من أثر إيجاب��ي على انتع��اش االقتصاد 
السوري الذي يعّول من خالله على “تطبيع” 
العالقات االقتصادية مع دول الجوار والسوق 
العربي��ة، وبخاص��ة الخليجي��ة منه��ا، عبر 
الح��دود المقفلة في وجه المنتجات الس��ورية 
منذ 7 س��نوات، وبفعل العقوبات االقتصادية 
المغلظة على االقتصاد. وسيوفر المعبر جهد 
وتكلفة عبور المنتجات عبر الطريق البحرية 
الطويل��ة التي اضطر التج��ار على ارتيادها 

منذ 3 سنوات حين أغلق المعبر.
وتنتظر س��ورية بفارغ الصب��ر إعادة افتتاح 
معب��ر القائم مع العراق ف��ي الربع األول من 
ع��ام 2019، لتكري��س انتصاره��ا سياس��ياً 
بافتتاح أكث��ر من نصف المعاب��ر الحدودية 
البال��غ عدده��ا 19 معبراً م��ع دول الجوار، 
واقتصادياً من خالل استعادة دورها التقليدي 
كجس��ر عبور للتجارة اإلقليمي��ة، وبخاصة 
مع الع��راق أكبر س��وق للبضائع الس��ورية 
وأهم عمق حيوي لالقتصاد السوري، األمر 
الذي سينعكس على قيمة الليرة السورية التي 
خسرت 90 % من قيمتها مقابل الدوالر منذ 
انطالق شرارة األزمة منتصف آذار/مارس 

.2011
وعم��دت وزارة النقل الس��ورية إلى وضع 
خط��ة حيوي��ة لربط ش��مال الب��الد بجنوبها 
وغربه��ا بش��رقها عب��ر الط��رق الدولي��ة، 
المتوق��ع افتتاح األج��زاء الموصدة منها من 
خالل المفاوضات السياسية ال سيما طريقي 
حلب إل��ى حماة والالذقية نهاية العام 2018 
بموجب اتفاق “سوتش��ي”، عدا عن خطتها 
االس��تراتيجية الثاني��ة لتنفي��ذ 2000 كيل��و 

التجاري��ة والتراخي��ص الصناعية وغيرها 
من المعامالت االقتصادية.

ويعّول الس��وريون، وبخاص��ة طبقة رجال 
األعمال منهم، ب��أن تنعكس الموازنة العامة 
للدولة للسنة 2019، وهي األكبر في تاريخ 
البالد وحددت اعتماداتها ب�3882 مليار ليرة 
سورية )الدوالر = 490 ليرة(، على حياتهم 
المعيش��ية والوضع االقتصادي بشكل عام، 
وخصوص��اً بعد تقدير اعتم��ادات العمليات 
االس��تثمارية ب���1100 ملي��ار لي��رة منه��ا 
443 مليار ليرة إلقامة مش��اريع استثمارية 
ف��ي المناطق الت��ي عادت إلى كن��ف الدولة 
السورية ورصد اعتماد لتمويل أكثر من 69 

ألف فرصة عمل حكومية للعام 2019.
وتعم��ل وزارة االقتصاد الس��ورية لتجاوز 
أث��ار العقوبات االقتصادي��ة الخارجية على 
االقتص��اد عبر خيارات المقايضة والتقاص 
والتب��ادل بالعم��الت المحلي��ة م��ع روس��يا 
والصين وإيران أهم ش��ركاء دوليين، ما قد 
ينعش االقتصاد الس��وري مجدداً. كما يأمل 
الس��وريون في أن تتجاوز الحرب السورية 
خواتيمها العسكرية في العام 2019، بعد أن 
مهدت تفاهمات “أستانا” واتفاق “سوتشي” 
لذلك وإثر اس��تعادة الحكومة الس��ورية دير 
الزور والجنوب السوري والغوطة الشرقية 
في 2018 إلى سيادتها، ما سيعيد الفعاليات 
االقتصادية فيه��ا لمزاولة عملها مجدداً، مع 
بق��اء منطقة ش��رق الفرات قابل��ة للتجاذب 
لفت��رة طويلة، األم��ر الذي قد يعي��د الملف 
الس��وري الش��ائك إلى طاولة السياس��ة في 
جنيف في العام 2019، لوضع حد للمراهنة 
عل��ى الميدان ووق��ف نزف الدم الس��وري 
وااللتفات بشكل فعلي وجدي لتحسين الحال 
المعيشية للس��كان وتطوير االقتصاد والبدء 
بإع��ادة إعم��ار حقيقية لما دمرت��ه الحرب، 
وهو ما س��يضخ أمواالً طائلة واس��تثمارات 
كبيرة في ش��ريان االقتصاد السوري والذي 
كلما طال أمد الصراع ازدادت آثاره السلبية 
صعوبة.علي��ه وجعل إعادة اإلعم��ار والتعافي اكثر 
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أكد مدير عمليات شركة سوليدير انترناشونال اللبنانية 
للتطوي��ر العقاري أس��امة قباني، أن الس��وق العقارية 
في لبنان تواجه تحديات ش��ديدة، وأن تشكيل الحكومة 
مهم إلفس��اح المجال أمام التعاف��ي. وفي حديث لوكالة 
رويت��رز، ق��ال قبان��ي: إن ذل��ك يف��رض الكثي��ر من 
الضغوط على الس��وق العقاري��ة ألن الناس يحتاجون 
للش��عور باالس��تقرار. يجب أن تكون هن��اك حكومة، 
فأحياناً تس��تدعي الضرورة س��ن تش��ريعات. وس��وق 

العقارات قطعاً تتضرر.

اهتمام كويتي بالسوق العقارية اللبنانية سوق العقارات اللبنانية
تواجه تحديات كبيرة

وقع االتحاد الكويتي لوسطاء العقار 
ممث��اً برئي��س مجل��س إدارته عبد 
المحس��ن الش��رهان، اتفاقية تعاون 
مع نقابة الوس��طاء واالستش��اريين 
العقاريين في لبنان ممثلة بالنقيب وليد 
موسى، وذلك بهدف تحقيق استثمار 
أفضل للكويتيين ف��ي لبنان. واعتبر 
موسى أن أهمية هذه االتفاقية، التي 

تأتي لتعيد االهتمام الكويتي والخليجي بالسوق العقارية اللبنانية، تكمن في أن للكويتيين 
“حضوراً عقارياً بارزاً في لبنان”، مش��يراً إلى أن االتفاقية تس��اهم في توضيح كل ما 
يجب أن يعرفه الكويتيون الراغبون في التملّك في لبنان، والفتاً إلى أن المرحلة الراهنة 

تشّكل الوقت األنسب لشراء وحدات عقارية في لبنان نظراً لتراجع األسعار.

هبوط أسعار العقارات في االمارات

أظه��ر تقري��ر ص��ادر ع��ن مصرف 
اإلمارات المركزي، أن أسعار العقارات 
السكنية هبطت  بنسبة 7.4 % في الربع 
الثالث م��ن 2018، مقارنة بنفس الفترة 
م��ن عام 2017، الفتاً إلى أن األس��عار 
انخفضت بنسبة 5.8 % في الربع الثاني 

من 2018. وأكد التقرير، أن أس��عار العقارات الس��كنية في دبي تتراجع بش��كل شبه 
مطرد من شهر آلخر منذ بداية 2017، بسبب اختال ميزان العرض والطلب.

وكش��ف أن أسعار العقارات السكنية في إمارة أبوظبي انخفضت بنسبة  6.1 % على 
أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انخفاضها بنسبة 6.9 % في الربع الثاني.

أسامة قباني

مشروع لتطوير منطقة السليمانية في تركيا

وضعت ش��ركة الديار القطرية 
الحكومي���ة، حج��ر األس�����اس 
لمش��روع إع��ادة تطوير منطقة 
الس��ليمانية التاريخية في مدينة 
إس����طنبول بالتعاون مع وزارة 
البيئ���ة والتخطي���ط العمران��ي 

التركية. وتبلغ مس��احة المش��روع 102 ألف متر مربع، وهو يتكون من مبان س��كنية 
وتجارية وفنادق، وطرق وأماكن مشاة، ومواقف سيارات، إضافة إلى المواقع األثرية.

وتبلغ تكلفة االس��تثمار في المش��روع 3.1 مليارات لاير قطري )851 مليون دوالر 
أميركي(. ومن المخطط أن يتم االنتهاء منه بحلول عام 2023.

ويهدف المش��روع إلى إعادة بناء منطقة الس��ليمانية، وبن��اء الهياكل التراثية وتطوير 
المنطقة ككل لما تمثله من قيمة ثقافية وتراثية وتاريخية.

أكدت المؤسسة السورية العامة لإلسكان في تقرير لها، 
أن اعتمادات خطة المؤسسة لعام 2019 بلغت 42 مليار 
ليرة س��ورية، بزيادة 9 مليارات ليرة، نسبتها 27.3 % 

عن اعتمادات عام 2018، حيث بلغت 33 مليار ليرة.
وبيّ��ن التقرير، أن الزيادة األكب��ر في اعتمادات 2019 
جاءت من نصيب الس��كن االجتماع��ي، حيث زادت 5 
مليار ليرة، بنسبة 35.7 %، مسجلة 19 مليار ليرة، في 
حي��ن زادت اعتمادات س��كن االدخار مليار ليرة، حيث 
بلغت 7 مليارات ليرة، فيما تم تخصيص 16 مليار ليرة 
للموازنة االس��تثمارية، بزيادة 23 % عن عام 2018، 

حيث بلغت 13 مليار ليرة. 

19 مليار ليرة سورية
للسكن االجتماعي في 2019
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وقع��ت “الوطني��ة العقاري��ة الكويتية” م��ع مجموعة 
بدر الدين في مصر، اتفاقية ش��راكة لتطوير مش��روع 
“غراند هايتس” بقيمة 3.6 مليار جنيه )167,1 مليون 

دوالر أميركي(.
وتتضمن االتفاقية تطوير نحو 350 ألف متر مربع من 
الوحدات الس��كنية على مدى 10 س��نوات، ويتوقع أن 
يكون إجمالي العائدات من المش��روع نحو 3.6 مليار 

جنيه )201.3 مليون دوالر أميركي(.

“العقارية الكويتية” تطور
“غراند هايتس”

“سيفن تايدز” تستهدف المستثمرين الهنود

تستعد شركة سيفن تايدز، لتطوير 
المش��اريع العقارية، للمشاركة في 
مع��رض دبي العق��اري في مدينة 
مومباي، الس��تعراض مشروعي 
سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا 
وسيفن ريزيدنس��يز النخلة، وذلك 
بهدف جذب المس��تثمرين الهنود. 
وقال الرئي��س التنفيذي ل�“س��يفن 

تايدز”، عبد هللا بن س��ليم: تحت��ل الهند المرتبة األولى بين المس��تثمرين األجانب في 
القطاع العقاري في دبي، بحجم اس��تثمارات س��نوي يصل إلى 20 مليار درهم )5,4 
ملي��ار دوالر أميركي(، لذا فهي فرصة مثالية للش��ركة لمقابلة عدد من المس��تثمرين 

الدوليين ورجال األعمال وعرض أبرز مشاريع عامة “سيفن” العقارية الفاخرة.

شركة إماراتية تدرس إقامة مشاريع في سورية

بي��ن  عق��د  اجتم��اع  خ��ال 
ش��ركات عقاري��ة ف��ي فندق 
دمش��ق،  ف��ي  فورس��يزونز 
بح��ث وف��د ش��ركة “داماك 
العقاري��ة” اإلماراتي��ة، م��ع 
إدارت��ي “مجموع��ة تلس��ا” 

وش��ركة “الديار الدمشقية”، س��بل التعاون في مجال التطوير العقاري خال مرحلة 
إع��ادة اإلعمار. حض��ر االجتماع نائب الرئيس األول لتطوير المش��اريع الدولية في 
الشركة اإلماراتية، وائل اللواتي، ومدير عام “تلسا”، ماهر اإلمام، الذي أشار إلى أن 
دعوة الشركة اإلماراتية هو للبحث عن النقاط التي ستخدم عملية بناء سورية الحديثة 

بعد الحرب، والتنسيق مع الحكومة لهذه الغاية.

79 مليار ليرة قيمة المشاريع السياحية في 2018

كشفت مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة السورية 
رامة الش��يخ، أّن قيمة المش��اريع السياحية التي دخلت في 
الخدم��ة عام 2018 بلغت 79 مليار لي��رة، وعددها 162 
منش��أة معظمها في دمشق، أما بخصوص رخص اإلشادة 
السياحية فقد بلغ عددها 10 رخص، منها 8 مشاريع بتكلفة 
47 ملي��ار ليرة، ومش��روع BOT في الاذقية، ورخصة 

لمركز تدريب سياحي في حمص. 
م��ن جهة أخرى، س��جلت بيانات الوزارة زي��ادة في عدد 

القادمين من دول الجوار خال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بنسبة 40 %، كما 
س��جلت نسبة القادمين من الجنس��ية األردنية بعد فتح معبر نصيب خال الشهر نفسه 

زيادة قدرها 347 %. 

رامة الشيخ

اختتمت فعالي��ات مؤتمر إعادة اعم��ار وترميم اآلثار 
المتضررة في العراق وس��ورية، ومعرض بروجكت 
الع��راق، عل��ى أرض معرض بغ��داد الدول��ي، الذي 
نظمته نقابة المهندس��ين العراقي��ة، بالتعاون مع اتحاد 

المهندسين العرب.
وق��ال وزي��ر االعم��ار واالس��كان العراق��ي، بنكي��ن 
ريكاني، ف��ي كلمته خال االفتت��اح: إن حجم الخراب 
والدم��ار ال��ذي أص��اب الم��دن العراقية خ��ال فترة 
الحرب كبير جداً، خاصة )الموصل واألنبار وبيجي(، 
كم��ا مس الخراب اآلثار العراقية، كعملية الس��تهداف 
منظم لتاريخ وحضارة الع��راق، لمحوها من الذاكرة، 
مؤك��داً أن العراق مقبل على ورش��ة عمل في مختلف 
القطاعات يكون مخططوها ومنفذوها من المهندس��ين 

العراقيين.

مؤتمر بروجكت العراق
إلعادة إعمار العراق وسورية
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نمو الطلب العالمي على االسمنت

توقعت الرابط��ة الدولية لإلس��منت، نمو 
الطل��ب العالم��ي على االس��منت 1.5 % 
ف��ي ع��ام 2019، حي��ث تؤث��ر المخاطر 
االقتصادي��ة والتوت��رات التجاري��ة على 
قطاع التشييد في العديد من البلدان. وترجع 
الزيادة المتوقعة في الطلب بش��كل أساسي 

إل��ى تحس��ن الوضع في الصين، التي تس��تهلك أكثر من نصف االس��منت في العالم، 
حي��ث م��ن المتوقع أن ينمو الطل��ب 0.5 % بعد تراجعه لعامي��ن. لكن خارج الصين 
تتوقع الرابطة أن يكون الطلب ضعيفاً. وأشارت الرابطة، إلى أن تركيا ستشهد تباطؤاً 

واضحاً، كما سيتراجع الطلب على االسمنت في السعودية وماليزيا.

قط��ر  افتتح��ت 
مشروع الخزانات 
لتأمي��ن  الكب��رى 
المياه في منطقة أم 
صال علي شمال 
العاصمة الدوحة، 
األم��ر الذي يرفع 
مخزون المياه في 
الدول��ة بما يقرب 
من 1500 مليون 
غالون، أي بزيادة 

تبل��غ 150 %. ويعد هذا المش��روع -ال��ذي افتتحه أمير 
قطر، الش��يخ تميم بن حمد آل ثاني- األكبر من نوعه في 
العالم، بتكلفة بلغت 14.5 مليار لاير قطري )4 مليارات 
دوالر أميركي(. ومن المقرر أن  يوفر في مرحلته الحالية 
األم��ن المائي لقطر حت��ى ع��ام 2026، تتبعها مراحل 
أخرى مستقبلية من شأنها أن تحقق األمن المائي حتى ما 

بعد عام 2036.

قطر تفتتح مشروعًا ضخمًا
لتخزين المياه

اتفاق مصري أوروبي لتجديد مترو األنفاق

وقعت وزيرة االس��تثمار 
والتعاون الدولي، س��حر 
نص��ر، ورئي����س بن��ك 
االس����ت�ثمار األوروب�ي، 
وارن��ر هوي�ر، اتف�اق����اً 
لدع���م تطوي��ر وتجدي��د 
الخط األول لمترو أنف��اق 
القاهرة بقيمة 350 مليون 

يورو. وذكر بنك االس��تثمار االوروبي، في بيان له، أن المش��روع س��يؤمن اس��تدامة 
خدم��ات مترو األنف��اق على الم��دى الطويل وزيادة س��عة النقل، وس��يخفف إلى حد 
كبير من االختناقات المرورية، كما س��يعزز من مي��زة النقل العام في المدن والقاهرة 
الكبرى. ويتضمن المش��روع أيضاً التطوير والتجديد ألنظمة االشارات واالتصاالت 

والكهروميكانيكا وأنظمة التحكم المركزية وإمدادات الطاقة.

“أوراسكوم المصرية” تستثمر في البحر األحمر

وقعت “أوراس��كوم للتنمية مصر، “أوراس��كوم 
للفنادق”، اتفاقية مع شركة توماس كوك للسياحة، 
تش��مل إنش��اء فندق “كاس��ا كوك” على شاطئ 
البحر األحم��ر وتجديد فندق “أرينا إن الجونة”، 
بإجمالي قيمة استثمارية لكا الفندقين بلغت 200 
ملي��ون جني��ه )11.1 ملي��ون دوالر أميرك��ي(. 
وتصل الطاقة االستيعابية لفندق كاسا كوك، إلى 
100 غرفة، وسيتم افتتاحه في نهاية عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، خالد بشارة، إننا متحمسون لهذه 
الشراكة واختيار الجونة أول واجهة ألحدث عامة تجارية لسلسة فنادق توماس كوك 

في الشرق األوسط.

خالد بشارة

وقع��ت مجموعة إعم��ار للضيافة المملوك��ة ل�“إعمار 
العقاري��ة”، الوثائ��ق النهائي��ة م��ع “أبوظب��ي الوطنية 
للفن��ادق” لبيع كامل مصالحه��ا االقتصادية في محفظة 
تض��م 5 فنادق في دبي. وتضم محفظة الفنادق كاً: من  
العن��وان دبي مول والعنوان بوليفارد والعنوان مرس��ى 
دبي و“فيدا وس��ط المدينة” و“منزل وسط المدينة” مع 
نح��و 1000 غرفة إجماالً. وبموجب الصفقة، س��تدخل 
“أبوظب��ي الوطنية للفنادق” في اتفاقي��ات إدارة طويلة 
األم��د م��ع  مجموعة إعمار للضيافة، حيث س��تواصل 
األخي��رة تش��غيل األص��ول المنضوي��ة تح��ت مظل��ة 
العامتي��ن التجاريتين “العنوان للفن��ادق والمنتجعات” 

و“فيدا للفنادق والمنتجعات”.

“أبوظبي للفنادق” تشتري
5 فنادق من “إعمار”
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ق��ال المدي��ر التنفي��ذي 
تط�وي����ر  لصن����دوق 
المناط�ق العش����وائي�ة، 
خال��د صدي��ق، إنه من 
المق���رر إعان مص�ر 
خالي��ة م��ن المناط���ق 
العشوائية الخطرة نهاية 
مش��يراً   ،2019 ع��ام 

إل��ى أن المبال��غ الت��ي ت��م صرفها حت��ى اآلن لتطوير 
ه��ذه المناطق بل��غ نحو 14 مليار جني��ه، ومتبقى نحو 
5 مليارات جنيه إلنه��اء باقي المناطق التي تمثل نحو 

20 % فقط.
وأوض��ح  صدي��ق، أنه م��ن المقرر إع��ان أكثر من 
5 محافظ��ات مصري��ة خالية من المناطق العش��وائية 

الخطرة.

مصر خالية من المناطق العشوائية

خالد صديق

The Big 5 14 شركة مصرية في

شاركت 14 شركة مصرية في  الدورة ال�39 لمعرض 
اإلنشاءات والبناء الدولي The Big 5، الذي أقيم في 
دبي. واس��تعرضت فعالي��ات المع��رض 5 قطاعات 
أساس��ية في مجال البناء )تشمل الخدمات الميكانيكية، 
الكهرباء، السباكة، الهندسة الداخلية، البناء الخارجي 
والخ��اص، أدوات ومعدات البناء، وأح��دث التقنيات 
المستخدمة في مجال التش��ييد والبناء(، ونظمت هيئة 

تنمية الصادرات الجناح المصري في المعرض.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، شيرين 

الش��وربجي، إن مشاركة الشركات المصرية بأكبر معرض لحلول البناء واإلنشاءات 
في المنطقة، تس��هم في خلق بيئة اتصال بينها وبين الشركاء التجاريين والمستوردين 
في أسواق منطقة الشرق األوسط والدول العربية وقارتي أفريقيا وآسيا، مشيرة إلى أن 
المعرض يسهم في زيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية باألسواق الخارجية.

شيرين الشوربجي

أطول ناطحة سحاب في المغرب

تتجه��ز الرباط لبن��اء أطول ناطحة س��حاب في 
سماء المغرب، التي ستصبح ثاني أطول مبنى في 
القارة األفريقية. برج بنك أفريقيا المرتقب سيبلغ 
طوله 250 متراً، أي أقصر بحوالى 50 متراً من 
برج ذا بيناكل، الذي يُبنى في نيروبي، في كينيا. 
ومن المقرر أن تنتهي عمليات البناء في ديسمبر/

كان��ون األول 2019، ليتخطى أيضاً طول برج 
مرك��ز كارلتون في جوهانس��برغ، جنوب أفريقيا. ويُعتق��د أن البنك المغربي للتجارة 
الخارجية قد أنفق حوالى 3 مليارات درهم مغربي، )314 مليون دوالر أميركي( على 
المشروع الجديد الذي سيقع داخل مشروع وادي أبي رقراق األكبر، والذي يعد جزءاً 

من برنامج تحديث للرباط اسمه “الرباط مدينة األضواء عاصمة الثقافة المغربية”.

مشروع سكني في مصر بـ4.3 مليارات دوالر

كشفت شركة أوراسكوم للتنمية المصرية في بيان، عن 
أنه��ا وقعت اتفاقاً نهائياً مع هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة الحكومية، لتطوير مشروع سكني على مساحة 
4200 دون��م غرب القاهرة، بإي��رادات متوقعة تصل 
إل��ى 77 ملي��ار جني��ه )4.3 ملي��ار دوالر(، خال 8 

سنوات. وقال البيان، إن المشروع يقوم على أساس نظام المشاركة باإليرادات لتكون 
حصة الهيئة 26 % من إجمالي المبيعات النقدية للعقارات على مدار السنوات الثمانية 
األولى للمشروع. وبموجب االتفاق، ستقوم “أوراسكوم” بتنفيذ جميع أنشطة التطوير 
واإلنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع. ويتضمن المشروع أكثر من 

19 ألف وحدة سكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبية وترفيهية ورياضية.

ش����اركت “ف�الك���ن ِستي أوف ون���دورز” المط��ّور 
العق��اري لمش������روع “ف�الك��ن ِستي أوف وندورز” 
في دبي، في النسخة الهندية من معرض دبي للعقارات، 
التي أقيمت في مومباي في الهند، في ديس��مبر/كانون 

األول 2018.
وذك��ر رئي��س مجل��س اإلدارة ومدير عام الش��ركة، 
س��الم الموس��ى، أن دب��ي ال تزال تجذب المس��تثمرين 
الهنود لاس��تثمار في القطاع العق��اري بفضل موقعها 
االس��تراتيجي، موضحاً أن المش��اركة في هذا الحدث 
ج��اءت لتس��ليط الض��وء على مش��روع الهرم “س��ام 
فيج��ا”، الذي لف��ت أنظار المس��تثمرين الهنود، كما تَم 
العم��ل عل��ى توطيد العاق��ات مع المش��ترين الهنود، 

لتعزيز طموحاتهم االستثمارية المستقبلية في دبي.

دبي تستقطب المستثمرين الهنود
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مئويتي��ن. إال أن حوال��ى نصف ه��ذا المبلغ 
س��يكون مطلوب��اً ف��ي “المي��ل األخير” من 
الرحلة، بين مرحلة ما يمكن القيام به في ظل 
التقنيات الحالي��ة وصوالً إلى الهدف النهائي 
المتمث��ل بتحقي��ق نس��بة درجتي��ن مئويتين. 
وسيساهم الجزء األكبر من هذه االستثمارات 
في تحقيق عوائد مجزية من خالل المكاسب 
المتعلق��ة بالكف��اءة أو الوفورات التي س��يتم 
تحقيقه��ا م��ن مص��ادر الوق��ود األحفوري. 
وبالنس��بة للعديد من البلدان، يمكن أن تساهم 
حصة كبي��رة من االس��تثمارات قبل مرحلة 
“الميل األخير” بتحقيق مكاسب في االقتصاد 

اإلجمالي.
دور صناع القرار

ل��دى صن��اع الق��رار ح��ول العالم أس��باب 
واضحة التخاذ إجراءات أحادية الجانب للحد 
من االنبعاث��ات في بلدانه��م. ولتحقيق ذلك، 
يحتاجون إلى مساعدة الشركات واألفراد في 
التغلب على العقبات التي تواجه االس��تثمار، 
حيث أن العديد من المقاييس تعود بفوائد على 
أج��زاء أخرى م��ن االقتص��اد، ولكنها غير 
مجدية بالنسبة لصناع القرار. وبهدف تجنب 

مكافحة التغّير المناخي تحّفز التنمية االقتصادية
أشار تقرير جديد لمجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب إلى أن البلدان التي تتخذ إجراءات طموحة لمواجهة 
التغير المناخي يمكن أن تتوصل إلى تحقيق حوالى 90 % من األهداف المحددة ضمن اتفاق باريس للمناخ 

باستخدام التقنيات الموجودة. ويمكن أن تساهم استراتيجيات التقليص أيضاً في تحفيز التنمية االقتصادية.

ويوضح التقرير الذي حمل عنوان “الحافز 
االقتص��ادي لمكافحة التغي��ر المناخي” أن 
معظ��م البل��دان يمكنها تحقي��ق 75 % إلى 
90 % من أهدافه��ا الفردية الخاصة باتفاق 
باري��س للمن��اخ للحد م��ن ارتفاع متوس��ط 
درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين 
بحل��ول ع��ام 2050، إذا م��ا رك��زت على 
تطبي��ق التدابي��ر األكثر كفاءة م��ن الناحية 
وذل��ك  االنبعاث��ات،  لخف��ض  االقتصادي��ة 
باالعتماد عل��ى التقنيات المثبت��ة والمقبولة 
عموم��اً، وبالتالي ستس��اهم اس��تراتيجيات 
وأنشطة تقليل االنبعاثات بتسريع نمو الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي للدول، ولي��س تبطيئه، 

حتى لو تحركت البلدان بشكل منفرد.
على رأس األولويات

وق��ال الش��ريك والمدي��ر المف��وض ل��دى 
غ��روب  كونس��لتنيغ  بوس��طن  مجموع��ة 
الش��رق األوس��ط بيوي��رن ي��ورز: “تأتي 
مس��ألة التغير المناخي على رأس أولويات 
صن��اع القرار وقادة القطاعات في الش��رق 
األوس��ط والعالم. وتُعدّ ه��ذه القضية بمثابة 
تح��دّ دائ��م التغير يتطلب فهم��اً لالعتبارات 
والحقائ��ق االقتصادية لل��دول واالتجاهات 
العالمي��ة الحالية، إضافة إل��ى إدراك أهمية 
الحل��ول القائمة عل��ى االبتكار ف��ي إحداث 
تغييرات إيجابية وتحقيق األهداف المرجوة. 
وبالنسبة لمنطقة الشرق األوسط، يجب على 
قادة قطاع��ات األعمال والدول استكش��اف 
الخيارات االستراتيجية التي تضمن نجاحهم 
عل��ى الم��دى الطويل وتعزي��ز موقعهم في 

السوق المستقبلية”.
استثمارات تدعم االقتصادات

تش��ير تقديرات بوس��طن كونسلتينغ غروب 
إل��ى أن دول العال��م تحتاج إلى اس��تثمارات 
إجمالية تصل إل��ى 75 تريليون دوالر حتى 
ع��ام 2050 لالنتق��ال إل��ى مس��ار الحد من 
ارتفاع درجة الح��رارة إلى أقل من درجتين 

التكالي��ف المرتفع��ة، يجب عليه��م االلتزام 
بالتحول االقتصادي األمثل كمبدأ ارش��ادي. 
وأخي��راً، هم بحاجة إلى ضم��ان توفير بنية 
تحتية متطورة مثل ش��بكات الطاقة والشحن 
والحركي��ة الكهربائي��ة إل��ى جان��ب اتخ��اذ 
خطوات لمنع “تس��ّرب الكرب��ون” إذا قاموا 

بخطوات أحادية الجانب.
أهمية التعاون بين القطاعين

وت��رى الش��ريك والمدي��ر المف��وض ل��دى 
مجموعة بوس��طن كونسلتيغ غروب الشرق 
األوسط شيلي ترينش، أنه في ظل التحوالت 
التي يش��هدها العالم، تصبح الش��راكات بين 
القطاعين الحكومي والخاص أمراً حتمياً ال بد 
منه، حيث ينبغي على الشركات الدخول في 
حوار نشط مع حكوماتها لتوفير استراتيجيات 
وأنظم��ة عم��ل جدي��دة ومثالي��ة قائمة على 
االبتكار، مضيفةً أن الدول والش��ركات التي 
تتبنى التحول قبل غيرها ستحقق فوائد على 
كافة األصعدة، وتحتاج الش��ركات في جميع 
أنح��اء العالم إلى جع��ل الجهود العالمية نحو 
استراتيجيتها على المدى الطويل.مواجهة التغير المناخي عنصراً أساس��ياً في 

شيلي ترينشبيويرن يورز
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السياحة
ووف��ق البيان��ات ال��واردة في التقري��ر، بقيت دبي 
تحت��ل المرك��ز الرابع من بين الم��دن األكثر جذباً 
للس��ياح على المستوى العالمي في تصنيف ماستر 
كارد للمدن األكث��ر زيارة في العالم، وبلغ إجمالي 
ع��دد زواره��ا أكثر م��ن 15.8 ملي��ون زائر في 
ع��ام 2017، بزي��ادة 6.7 % ع��ن 2016، وبلغ 
إجمال��ي إنفاقهم حوالى 109 ملي��ار درهم )29.7 
مليار دوالر(. وقد س��اهم هذا القطاع بنس��بة 5 % 
من النات��ج المحلي اإلجمالي إلم��ارة دبي في عام 
2017. ومن المتوقع أن يس��تمر ف��ي النمو خالل 
السنوات القادمة التي تسبق معرض إكسبو 2020، 

وكذلك خالل فترة إقامته.

القطاع المصرفي والمالي
بخصوص القط��اع المصرفي والمال��ي في دبي، 
قدمت األنشطة المصرفية والتأمين وأسواق رأس 
المال ثالث أكبر مس��اهمة بين القطاعات في الناتج 

دبي تسلك مسار النمو الشامل والريادة

أطلقت دائرة التنمية االقتصادية في دبي، التقرير االقتصادي إلمارة دبي 2018، الذي يستعرض أهم التطورات 
في اقتصـاد اإلمـارة للعام 2017 على المسـتويين العام والقطاعي، وذلك اسـتناداً إلى أحـدث اإلحصاءات 
الرسـمية. وعكست النتائج نظرة إيجابية على مختلف األوجه االقتصادية لإلمارة وريادتها عالميًا في الكثير 

من المجاالت.

الناتج المحلي
بلغ الناتج المحلي لدبي 389.4 مليار درهم 
ف��ي ع��ام 2017 )106 ملي��ارات دوالر 
أميرك��ي(، بزيادة مقداره��ا 2.8 % عن 
عام 2016. ومن حيث مساهمة القطاعات 
الرئيسية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
فقد سجلت جميعها معدالت نمو حقيقي في 
عام 2017، باستثناء الخدمات المالية التي 
حققت قيمة مضافة بنفس المس��توى الذي 
س��جلته في الع��ام 2016. وس��جل قطاع 
الس��ياحة ممثالً بأنشطة اإلقامة والمطاعم 
ثم األنش��طة العقارية أعل��ى معدالت نمو 
التوال��ي.  عل��ى  و7.3 %   % 8 بلغ��ت 
ويالح��ظ تعاف��ي النمو في قطاع التش��ييد 

الذي بلغ معدله 3.5 %.

االنفتاح التجاري
ويظه��ر التقرير، أن دب��ي احتلت المرتبة 
الرابع��ة في العال��م كأكث��ر االقتصاديات 
انفتاح��اً على التج��ارة الدولي��ة، واألولى 
عربياً في االنفتاح على التجارة الخارجية. 
ومثلت تجارة دبي مع الشركاء التجاريين 
األربع��ة األوائ��ل، وه��م الصي��ن والهند 
والوالي��ات المتحدة والس��عودية نحو ثلث 
تجارة دب��ي اإلجمالي��ة. وتربعت الصين 
على المركز األّول كأكبر ش��ريك تجاري 
لدبي للع��ام الثاني على التوال��ي، وبعدها 
الهند التي ظلت الشريك التجاري التقليدي 
األكبر لدبي لس��نوات طويلة. كذلك بلغت 
تج��ارة دب��ي م��ع دول مجل��س التع��اون 
الخليجي 127 ملي��ار درهم )34.5 مليار 
دوالر( بزي��ادة تق��ارب 10 % ف��ي عام 
2017، وتمث��ل إع��ادة التصدير الحصة 
األكبر بنس��بة 53 % م��ن مجموع تجارة 

دبي مع الدول الخليجية األخرى.

المحل��ي اإلجمالي لدبي ف��ي عام 2017، 
بقيم��ة مضاف��ة بلغت 40.5 ملي��ار درهم 
)11 ملي��ار دوالر(. وقد احتل مركز دبي 
المالي العالمي في مؤش��ر المراكز المالية 
العالمية )GFCI( لعام 2018 المرتبة 15 
من أصل 110 مركزاً مالياً على مس��توى 
العالم، بعد أن كان في المرتبة 18 في العام 

.2016
وع��ادت بنوك دب��ي إلى مس��ار النمو في 
ع��ام 2017، ف��ي ضوء زي��ادة القروض 
والودائع، مع الحفاظ على مستويات عالية 
من الرس��ملة، ممثلةً في نسب كفاية رأس 
المال، ونس�ب كفاية الش�ريحة األولى من 
رأس الم��ال. وارتف��ع العائ��د على حقوق 
المس��اهمين في بنوك دبي بنس��بة 19 % 
ليصل إلى 12.0 %، بعد أن كان 10.1 % 

في العام 2016.

لماذا دبي؟
في هذا الس��ياق، ق��ال مدير عام اقتصادية 
دبي، س��امي القمزي: “يؤك��د التقرير أن 
اقتصاد دبي مس��تمر في مسيرته التنموية 
الطموح��ة نحو التمي��ز وترس��يخ مكانته 
كمرك��ز للم��ال واألعمال على مس��توى 
المنطق��ة والعالم. وتعود قدرة اقتصاد دبي 
على تحقيق هذا االنجاز الى متانة األسس 
الت��ي يق��وم عليه��ا وق��درة الحكومة على 
تبني سياس��ات اقتصادية ناجح��ة لتحفيز 
األنش��طة االقتصادية المختلفة. كما ساعد 
في ذلك كون دبي قد عززت انفتاحها على 
العالم، وطورت شبكة عالقاتها وشراكاتها 
م��ع العديد م��ن دول المنطق��ة والعالم، ما 
يزيد من تدفق االس��تثمارات في اإلمارة، 
الدوليين القادمين إليها”.والتج��ارة الخارجي��ة، وع��دد الزائري��ن 

سامي القمزي
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والـ1.2 مليون طن التي تم صيدها في 2016 تتكون من 830 ألف 
طن تم صيدها في البحر المتوســط و390 ألف طــن تم صيدها في 
البحر األســود. والجزء األكبر من الصيد هو من أســماك الســطح 
الصغيرة )ســمك السردين وســمك األنشــوجة( على الرغم من أن 
المصيد يتكون من عدد كبير مــن األنواع مقارنة بالمناطق األخرى 
من العالم. وبحســب كل دولة، ظلت تركيا تحتل المرتبة األولى في 
صيد األســماك خالل الفتــرة 2014 - 2016 )26 % من إجمالي 
األســماك المســتخرجة(، تليهــا إيطاليــا )16 %(، كمــا احتفظت 
الجزائر واليونان بالنســب نفســها فــي 2013 من حيــث الكميات 

المستخرجة عند 8 % و5 % على التوالي.
حقائق وأرقام  

ويبيّن التقريــر، أن مصائد األســماك البحرية في البحر المتوســط 
والبحر األســود تنتــج عائدات ســنوية تقدر بـــ2.8 مليــار دوالر، 
وتوظــف أقل بقليــل من ربــع مليون شــخص، لكن هــذه المصائد 
تفتقر إلى مخزونات كبيــرة أحادية النوعية، وتســتغل بدالً من ذلك 
مجموعة متنوعة من مخزونات األسماك القاعية والسطحية، وكذلك 

الرخويات والقشريات.
ويضم أســطول الصيد في البحر المتوســط والبحر األسود الذي تم 
اإلبالغ عنه رســمياً في عام 2017 حوالى 86 ألف سفينة، أي أقل 
بمقدار 6 آالف سفينة عما كان عليه عام 2014. وغالبية سفن الصيد 
صغيرة الحجم وهي تولد معظم فرص العمل فــي القطاع )%59( 
ولكنهــا ال تتيح ســوى 26 % من إجمالــي اإليرادات. وال يكســب 
العاملون على سفن الصيد الكبيرة وذات الشبكات الضخمة.العاملون على الســفن الصغيرة ســوى حوالى 50 % مما يكســبه 

تراجع الصيد الجائر ألسماك “المتوسط واألسود”

تتعرض مصائد أسماك البحر المتوسط والبحر األسود للتهديد على 
المدى الطويل بســبب آثار التلوث المتزايد من األنشــطة البشرية، 
وتدهور الموائــل، وإدخال األنواع غير األصليــة، والصيد الجائر، 

وتأثيرات التغير المناخي.
ما العمل؟

ويؤكد التقرير أنه يلــزم بذل المزيــد من الجهود لضمان اســتدامة 
مخزونات األســماك على المدى الطويل، ويتطلب هــذا المزيد من 
الدعم لقطاع الصيد الصغير النطاق الــذي يوظف معظم الصيادين 
ويتســبب فــي أضــرار بيئيــة أقــل، والحد مــن الصيــد العرضي 
والمرتجع، وإدخال المزيد من التدابير الجذرية مثل الحد بشكل كبير 

من الصيد أو تحديد مناطق محظورة لصيد األسماك.
األنواع المتأثرة بالصيد الجائر

وأشار التقرير إلى أن سمك “النازلي األوروبي” يظل النوع األكثر 
تعرضاً للصيد الجائر في البحر األبيض المتوسط والذي يتم صيده 
بحوالى 6 مرات فوق المســتوى المستدام، يليه التوربوت في البحر 
األسود، والماكريل في المتوســط. وتشمل األسماك التي يتم صيدها 
ضمن حــدود مســتدامة بيولوجياً األنــواع الصغيرة من األســماك 
الســطحية )الســردين أو األنشــوجة( وبعض مخزونــات البوري 

األحمر وروبيان المياه العميقة.
مستويات الصيد

كانت مســتويات صيد األســماك مســتقرة خــالل الســنوات القليلة 
الماضية، ولكنها انخفضت بشــكل كبير عن الســنوات القياسية في 
الثمانينات من القــرن الماضي لتصل إلى 1.2 مليــون طن في عام 

2016 مقابل 2 مليون طن في عام 1982.

على الرغم من أن أنواع األسماك التجارية الرئيسية في البحر المتوسط والبحر األسود ال تزال تعاني من الصيد 
الجائر، إال أن هذه المشكلة أصبحت أقل حدة في السنوات الماضية، حيث انخفضت مخزونات األسماك التي 
تعرضت لالستغالل المفرط بنسبة 10 %، من 88 % عام 2014 إلى 78 % عام 2016، ما أنعش اآلمال -للمرة األولى- 
باستعادة مخزونات األسماك، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط التابعة لمنظمة 

األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو).
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ش��ؤون البالد. أما “القصر الخارجي” الذي يعود تاريخ��ه إلى أربعينات 
القرن الماضي بتوجيهات من الش��يخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، فيضم 
مجموعة من األجنح��ة والغرف التي تس��ّرد قصة األجيال الس��ابقة التي 
عاشت في القصر. أما المجّمع الثقافي، الذي شهد سلسلة من أعمال التجديد 
والترميم فتريده أبوظبي مركزاً ثقافياً، برامجه مخصصة للفنون البصرية، 
وقد افتتح معرضه الذي يركز على تاريخه ودوره في دعم المشهد الثقافي 
والفني. وهو يعرض أعماالً ولوحات تش��كيلية لفنانين إماراتيين ش��هدوا 
البدايات األولى للمجّمع الثقافي خالل فترتي الثمانينات والتسعينات، وهو 
من تنس��يق رئيس��ة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمديرة 
التنفيذية لرواق الفن؛ مايا أليسون. أما بيت الحرفيين، فيضطلع انطالقاً من 
موقعه، بدور في صون التراث اإلماراتي المعنوي، والترويج له. وهو قدم 

برنامجاً شامالً يركز على الحرف اإلماراتية اليدوية.
تجمع منطقة الحص��ن الماضي والحاضر، وينصهران مع��اً، من التراث 
القديم وبدايته في قصر الحصن الذي تم تصميم مش��هده لينس��جم مع بيئته 
األصلي��ة، فيظهر القصر كمبنى منف��رد قائم على س��هل رملي يطل على 
صحراء س��احلية طبيعية، بينما في المنطقة األخرى تتجلّى صور التراث 
المعاصر عب��ر مخط��ط للمدينة يحي��ط المجّم��ع الثقافي احتف��اًء بالوجه 

الحضري في إمارة أبوظبي.
إعادة نبش ذاكرة أبوظبي، تسلط الضوء على دور الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، ال��ذي وحد اإلمارات. وتكريماً دش��نت أبو ظب��ي “صرح زايد 
المؤس��س”، على كورنيش المدين��ة، تخلي��داً لذكراه. ويتوس��ط الصرح 
“الثريا”، وهي عمل فني ُمبتكر حيث يتميز هذا العمل الثالثي البعد بطابع 
ديناميكي يُظهر مالمح الش��يخ زايد من زوايا عدة حول الصرح. وخالل 
الليل، تتألأل األش��كال الهندس��ية في ش��كل يحاكي نجوم الس��ماء بطريقة 

مبتكرة.
معالم تراثية وتاريخ

ف��ي الطريق إل��ى متحف اللوف��ر - أبوظب��ي، ال ب��د أن تمر عل��ى منارة 
السعديات، وهي مركز المعارض والفن في جزيرة السعديات التي جعلتها 
أبو ظبي منطقة تعج بالنش��اطات الثقافي��ة. قبل ذلك ال بد م��ن التوقف في 
جامع الش��يخ زايد الذي أرادته ابو ظبي معلماً دينياً س��ياحياً يعج بالزوار. 
وفي جامعة نيوي��ورك أبوظب��ي في منارة الس��عديات، يبه��رك معرض 
“طرق اإلبصار” في المتحف األكاديمي، فتعي��ش تجربة الفن عبر تأمل 
الطرق المتنوعة الت��ي يتبناها الفنانون ال�26 الذي��ن يعرضون 41 عمالً، 
في إسناد مظاهر ومعاٍن متجددة، إلى األشكال والمفاهيم المألوفة. وتكمن 
التجربة في أن ما نراه من أعمال فنية وكأنها تظهر في تغير دائم، وتعكس 
وجهات نظر مختلفة ورؤى متنوعة. وبقدر ما تعرض منارة السعديات في 
مركزها الثقافي أعماالً متنوعة من رسم تش��كيلي ولوحات وأعمال فنية، 
يتأمل المش��اهد في “طرق اإلبصار” األعمال مراراً ليستكش��ف مالمح 
واقعٍ جديد إلى حد أنه يش��عر بطمس الحدود الفاصلة بينه وبين المس��احة 
التي يُع��رض فيها العم��ل، مثل عمل اإلس��قاط الضوئ��ي لجيمس توريل 
)1968(، والعمل الهندس��ي العامودي لفريد س��اندباك )1992(، وعمل 
المرآة لميكل أنجلو بيس��توليتو )1966(. أما أعمال سلفادور دالي وأليسيا 
كواِده وحسن شريف وأندرياس غورسكي، فتسعى إلى تغيير نظرتنا تجاه 
األش��ياء المألوفة من خالل تغيير وظيفتها أو س��ياق عرضها أو مظهرها 
لتجعلنا نتأمل في الطريقة التي يتم بها صياغة السرديات من خالل ما نراه.

ليست منارة السعديات إال منصة مستمرة تثري المشهد الثقافي في أبوظبي 

أبوظبي مدينة ثقافية وسياحية منارتها “اللوفر”

تدخل إل��ى قصر الحصن لتكتش��ف أن��ه أقدم ص��رح تاريخي ف��ي مدينة 
أبوظبي، فم��ن “الحص��ن الداخلي”، ال��ذي يع��ود تاريخ بنائ��ه إلى عام 
1795، س��جلت الخطوة األولى لتأس��يس أبوظبي وهو في األساس برج 
مراقبة تم بناؤه لتأمين الحماية لمجموعات سكانية على الجزيرة والذي تم 
توثيق نشأته للمرة األولى خالل س��تينات القرن الثامن عشر، ثم “القصر 
الخارجي” ال��ذي بني في األربعينات من القرن العش��رين، ومعه انطلقت 

رحلة أبوظبي.
“قصر الحصن” ال يزال ش��اهداً حياً على محطات أبوظبي، وهو صرح 
بقي على مدار قرنين ونصف قرن مقراً للحكم واألس��رة الحاكمة وملتقًى 

للحكومة اإلماراتية ومجلساً استشارياً وأرشيفاً وطنياً.
يس��جل لهذه اإلمارة الناهضة أنها تس��تعيد تاريخها، وإن كان من حصن 
صغير واجه س��كانه كل أن��واع المصاعب في الصح��راء، فقررت نبش 
الذاكرة وإخراجها إلى العلن، لتحّول قصر الحصن إلى متحف بعدما أهلته 
ورممته، وأنجزته في عيدها الوطني ال�47، وفتحته للجمهور، وهو يسرد 
تطور أبوظبي من منطقٍة الستقرار القبائل التي اعتمدت على صيد السمك 

واللؤلؤ في القرن ال�18 إلى واحدة من المدن العالمية الحديثة.
الحصن مركز ثقافي وسياحي

س��ميت المنطقة “الحصن” وهي  المربع األول للمخط��ط الحضري في 
أبوظبي، وتتألف اليوم من قصر الحصن، والمجلس االستشاري الوطني 
والمجمع الثقافي وبيت الحرفيين. حيث يس��عى المس��ؤولون في أبوظبي 
لتحويلها إلى وجهة ثقافية احتفاًء بتاريخ اإلمارة وإبراز ثقافتها، باعتبارها 
القل��ب النابض للمدينة، وه��ذا ما أكده رئي��س دائرة الثقافة والس��ياحة في 
أبوظبي، محمد خليفة المبارك، معتبراً منطقة الحصن بمثابة القلب النابض 
في أبوظبي، والش��اهد الحي على محط��ات تاريخية مهمة وحاس��مة في 
مسيرة الدولة ككل. وقد أعيد تقديم هذا الصرح الحضاري بعدما تم الحفاظ 

عليه وترميمه وتجديده ليصبح وجهة ثقافية في قلب أبوظبي.
في قلب الحصن تكتش��ف تاريخاً يروي محطات كثي��رة ويعكس إصرار 
س��كانه على حمايته والدفاع عنه والتواصل مع منطق��ة العين. ويتضمن 
القصر اليوم معرض “الحص��ن الداخلي” الذي يس��رد قصته والحوادث 
التاريخية التي ش��هدها، كما يص��ّور مظاهر الحياة اليومي��ة في المجتمع 
القديم ومس��تعرضاً دور هذا المعلم التاريخي كمق��ر للحكم ومركز إلدارة 

انطلقت مدينة أبوظبي الحديثة، من حصن صغير في قلب الصحراء بقي شاهداً على محطات كثيرة لتطورها. كل الذين 
عملوا في أبو ظبي وزاروها وشاهدوا معالمها الحديثة ومعالم كثيرة تتميز بها اليوم، لم يكونوا على علم بأن مدينة 

ناهضة انطلقت من هذا الحصن الصغير الذي يعد صرحاً تاريخياً شكل قلبها النابض.
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عند افتتاحه قبل سنة كشف اللوفر-أبوظبي النقاب عن أول األعمال التي 
كلف بها فنانَْين عالميَْين، وهي أعمال مس��تمدة من روح المتحف وبيئته 
المعمارية. فقام��ت الفنانة األميركي��ة جينيي هولزر بابت��كار 3 جدران 
تجس��د الحوار العالمي. أما الفنان اإليطالي جوس��يبي بينوني، فقد ابتكر 
عمالً تركيبيا من 3 قطع تجس��د الرواب��ط بين االنس��ان والطبيعة والفن 
أهمه��ا “أوراق النور”، وهي عبارة عن ش��جرة من البرون��ز تم تثبيت 

مرايا على فروعها.
تتنقل بين صاالت عرض متحف اللوفر - أبوظبي، فتبرز أوجه التش��ابه 
بين الحضارات القديمة فيما يتعلق بأمور الحي��اة، من تماثيل األمومة من 
الكونغو ومصر وفرنسا، الى أقنعة الموت الذهبية من شمال الصين ولبنان 
وس��ورية والبيرو، ال��ى األباري��ق المزخرفة من تركي��ا وجنوب الصين 
وإيطاليا والفؤوس الحجرية من فرنسا والجزائر والسعودية. وهي تروي 
قصصاً عالمية لإلنس��انية جمعاء. ومن أبرز األعمال الفنية المعروضة: 
لوحة “جميلة الحداد” لليوناردو دافنش��ي، ومنحوت��ة “المالحة” العاجية 
النادرة من إمبراطورية بني��ن “متحف برانلي - جاك جي��راك”، والكرة 
االرضية للفنان فينسينزو كورنيلي “مكتبة فرنس��ا الوطنية”، وزوج من 
األواني من متحف جيمي��ه “المتحف الوطني للفنون اآلس��يوية”، ولوحة 
نابليون عاب��را جبال األلب، للفن��ان جاك لويس ديفي��د “المتحف الوطني 
لقصر فرساي”، إلى جانب عرض تمثال “أميرة من باختريا”، الذي يعود 
تاريخه ألواخر االلفية الثالثة قبل الميالد، وس��وار ش��رق أوسطي مزين 
برأس أسدين، ولوحة فنية من أعمال الفنان عثمان حمدي باي، تعود للعام 
1878 بعنوان “أمير شاب منكب على الدراسة”، ولوحة رينيه ماغريت 
1928، وأعمال فنية أخرى على مستوى عالمي.“القارئة الخاضعة”، ولوحة بيكاسو “صورة شخصية المرأة” تعود لعام 

من خالل المعارض الفنية وورش العمل وعروض األداء، إلى مس��احات 
حرة خاصة بأس��توديو الفنون، وتعزز الثروة السياحية في المدينة. ومنها 
ننتقل إل��ى متحف اللوف��ر- أبوظب��ي الذي تطل عليه لتش��هد عل��ى إبداع 
المهندس المعماري الفرنس��ي العالمي جان نوفيل الذي استوحى تصميمه 
من فن العمارة العربية التقليدية لينسجم مع بيئة مشروعه الذي أعطاه طابع 
“المتحف � المدينة”. وتعتب��ر قبة المتحف تحفة هندس��ية بامتياز، قبل أن 
تتنبه الى ما يختزنه المتحف من فنون وحضارات تبحر في عالمها. يخال 
إليك وكأن القبة تعوم عل��ى المياه، إال أنها ترتكز عل��ى أربعة أعمدة غير 
مرئية متوارية في ثنايا المتحف. ويبلغ قطرها 180 متراً وهي مؤلفة من 
7850 قطعة معدنية على شكل نجوم. يتس��لل النور من طبقاتها الثماني، 
فتظهر كمظلة ينهمر عبرها الضوء كالمطر ويدور النور كالساعة مشكالً 
ما وصفه جان نوفيل ب�“ش��عاع النور” وهو مس��توحى من ظالل أشجار 

النخيل المتداخلة في واحات اإلمارات.
قبة اللوفر - أبوظبي

في داخل متحف اللوفر- أبوظب��ي الذي تظلله القبة، حض��ارات مختلفة، 
وتراث ال يقتصر على التاري��خ، فتجد لوحات ألب��رز الفنانين العالميين، 
وم��ن بينهم فان غوغ، ودافنش��ي، وبيكاس��و، إل��ى مئات األعم��ال الفنية 
م��ن مجموعته الخاص��ة، ويتم عرض نح��و 300 قطعة فني��ة ُمعارة من 
13 مؤسس��ة ثقافية فرنس��ية ومتاحف من مختلف انحاء العالم. وتتضمن 
األعمال تحفاً فنية تمثل حضارات مصر القديمة واالمبراطورية الرومانية 
والسالالت الصينية القديمة ومملكة البينين في افريقيا، كما تمثل حركات 
فنية من عص��ر النهضة ال��ى االنطباعيي��ن والحداثيين. وتس��تمر إعارة 
األعمال من المتاحف الفرنسية الشريكة لمدة 10 أعوام وسيقل حجمها مع 

تنامي المجموعة الدائمة التي يقتنيها اللوفر- أبوظبي.
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الشيف ماركو ليجيتيمو
ُعيّن الشــيـف مـاركــو ليجيتيمو 
مؤخـراً، الطاهي الرئيسـي فـي 
مطعـــم ڤانيتــاس اإليطالي في 

فندق بالزو ڤيرساتشي دبي.
ويحمــل ماركــو فــي جعبتــه، 
خبــرة غنيّة فــي مجال تحضير 
أشــــهى الوجـبــات الممـيّــــزة 
لضيـوفـــــه، ويســتحضر حّسه 
األصيلة  والنكهــات  اإلبداعــي 
من موطنــه لتقديم تجربة طعام 

راقية.

المطعم الياباني الشهير “فوجيا”
فنــدق  أعلــن 
ميلينيــــــوم - 
المطــار دبي، 
عن افتتاح أحد 
أشــهـر وأبرز 
عـــــم  لمـطـا ا
نـيــــــة  بـا ليا ا
والمعــــروف 

باســم “فوجيــا”. ويَعد المطعــم رواده بتقديم تجربــة رائعة لتذوق 
تشكيلة واسعة وغنية من األطباق اليابانية األصيلة والشهية، وذلك 

بفضل التصميم الداخلي للمطعم المبني على طراز المقاهي اليابانية.

فندق “كاديالك” األول في العالم
أول  افتتــاح  تــم 
“فندق كاديالك” 
في العالم، تحديداً 
فــي دبــي، وذلك 
ضمــن مهرجان 
 SOLE DXB(

.)2018
حـضـــر حـفـــل 

اإلطالق الرســمي مجموعة من المشــاهير والشــخصيات المؤثّرة 
مــن مختلف أنحاء المنطقة. واســتمتعوا بتجربة متميّزة وراقية من 

“كاديالك” تخلّلتها أنشطة تفاعلية مختلفة.

“لويس فيتون” في الصدارة
ال تــزال العالمــة التجاريــة 
“لويــــس فيتــون” محتفظــة 
بــيـــــن  األول  بمـركـزهــــا 
المســتهلكين للعام الثاني على 
التوالــي، تليهــا فــي المرتبـة 
الثانيــة “هيوغو بوس”، وفي 
المرتبــة الثالثـــة “ديـــور”، 
تليها “شــانيل” و“غـوتشـي” 
و“كارتييـــه” و“بربـــري”، 

وفقـــاً لتقريــر “إم.بي.إل.إم” لعام 2018، المتعلق بتعزيـز اإللفـة 
للعالمات التجارية.

فنادق “إيه سي باي ماريوت”
افتتحــت فنادق 
باي  “إيه ســي 
ماريـــــوت”، 
فندق “إيه ســي 
تــــاون  كيـــب 
ووترفرونت”، 
الذي يُعتبر أول 
فنـدق ينضـوي 

تحــت لواء العالمــة الرائدة في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا. 
ويتميز الفندق بتصاميمه األوروبية المعاصرة والمبتكرة التي تعكس 

الجوهر العريق لمدينة كيب تاون.

عرض VALENTINO TKY الحصري
طـلـــــــــــق  أ
بييربـاولـــــو 
ودار  بيكيولي 
 ، لنتيـنـــــو ڤا
 TKY متجـر
مجّمــع  فـــي 
 Ginza Six

التجاري، وهو عبارة عن مشــروع يجمع بيــن مفهومين يابانيين، 
أولهما الـma، أي الفسحة غير المرئية، وثانيهما wabi-sabi، أي 
فلســفة سرعة الزوال وتقبّل الشــوائب، بحيث يتداخالن مع الجمال 

اإليطالي الكالسيكي.
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احتفاالت الكريسماس بعيون كوروم
قامـت دار الســــاعـات 
“كـــوروم” بإهــــــداء 
المرأة األنيقة إصدارات 
النســــائيــة  إليغانــــزا 
المطورة والمســتوحـاة 
من األســلوب اإليطالي 

األنيق.
وأشــار الرئيس التنفيذي للشركة جيروم بيارد، إلى أن الفكرة كانت 
تتمثل في تصميم طراز ثري ومعاصر، لذلك اعتمدنا شكالً مستديراً 
تقليدياً بطارة محددة، ولكننا قمنا بدمجها مع عرض منظم عصري، 

مما يوفر توازناً جمالياً نادراً.

الصين تفتتح “فندق المستقبل”

افتتحت شركة علي بابا “فندق المستقبل” في مدينة هانغتشو شرقي 
الصيــن، والــذي يعتمد في طريقة تشــغيله علــى تكنولوجيا الذكاء 
الصناعي والروبوتات. وقال الرئيس التنفيذي للفندق وانغ تشــون، 
إنــه يمكن للعمالء تســجيل الوصول إلى الفندق، الذي يحمل اســم 
)فــالي زوو(، عن طريق مســح وجوههم إلكترونيــاً، كما أن نظام 
التعرف إلــى الوجه بالفندق، يمكن العمالء من اســتخدام وجوههم 
كبطاقات للغــرف لفتح األبواب، والوصول إلــى الخدمات الفندقية 
األخرى. وأضاف، أنه يمكن للمستخدمين أيضاً، التحكم في األضواء 
والتلفزيون والستائر عن طريق مساعد رقمي منشط بالصوت، في 

حين يتم نشر الروبوتات لتقديم األطباق والمشروبات.

جزيرة “ياس”
تـحـتـفــــــل 
جــزيــــــرة 
 ، س يــــــــا
الـوجـهـــــة 
الترفيهـيــــة 
الرائدة، التي 
تـهـــدف إلى 

تنويع اقتصاد أبوظبي من خالل السياحة، بالذكرى السنوية العاشرة 
لتأسيســها. ويجســد هذا التحول الكبيــر مدى التقدم الــذي أحرزته 
أبوظبي فــي تحقيق رؤيتها االقتصادية 2030، من خالل ترســيخ 

مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

متجر بحري يخدم رواد اليخوت

أطلقت شــركة ماجد الفطيم، متجرها البحري، الذي يعد األول من 
نوعه في العالم. وتخدم منصة “أكوا بود” الراسية في عرض البحر 
العمــالء على مدار 6 أيام في األســبوع، بدءاً من العاشــرة صباحاً 
وحتى السادســة مســاًء، ويلبي المتجر العائم حاجات رّواد اليخوت 
والشواطئ ومحبي رياضة الدراجة المائية، ويمكن توصيل الطلبات 

إلى رواد شواطئ كايت بييتش والجميرا والصفوح.

أفضل فيلم في مهرجان النبيذ والعنب

حــازت “أديار، نبيــذ األديرة” لصناعة النبيــذ العضوي في لبنان، 
على جائزة أفضل فيلم ترويجي في مهرجان النبيذ والعنب العالمي 
المرموق Oenovideo، في نســخته الـ25. وُسلمت الجائزة خالل 
حفل أقيم في مجلس الشــيوخ الفرنســي، بحضور المديرة التنفيذية 
ألديــار، ريتا الخــوري، وصانــع النبيذ، فريدريك كاشــيا، وممثل 
الرهبانية اللبنانية المارونية في باريس، األب فادي كميد، والرئيسة 
التنفيذية لشركة كليمنتين، كلودين روكز. ويظهر الفيلم صورة أديار 
في األسواق، وتاريخ صناعة النبيذ العضوي في مختلف الظروف 

البيئية وتراث أديرة الرهبانية اللبنانية المارونية.
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“إبرهارد آند كو” تتألق بإصدار جديد
تألقــت دار الســاعات السويســرية 
“إبرهارد آند كو” من خالل إضافة 
 Jours Grande Taille 8 إصدار
الــذي يمكنــه االحتفــاظ  الجديــد، 

باحتياطي الطاقة لمدة 8 أيام.
ويجمــع اإلصـــدار األنيــــق بين 
الكالســيكية والمعاصــرة لمحبــي 

الساعات الثمينة.
كمــا إن اإلصـــدارات الجـديـــدة، 
تعــد هدايـا مناســــبة في موســــم 

االحتفاالت.

“غيلدا” الجديدة من “إبرهارد آند كو”
قامت دار الســاعات السويســرية 
“إبرهارد آند كــو”، بإهداء المرأة 
العصريــة، إصداراً نســائياً جديداً 
)غيلدا(، يتناســب مــع احتياجاتها 

العصرية.
ويُجســد إصدار “غيلــدا” الجديد، 
أناقة التصميم والجودة العالية. كما 
يتميز بغــالف متعرج محاط بعلبة 
من الفــوالذ المقاوم للصدأ، إضافةً 
إلــى وإطــار مرصــع بالياقــوت، 

وقطع األلماس والزفير.

AT-3و CT-X كيبورد شرقية
أطلقت شــركة 
كاســيو الشرق 
 ، ســــــط و أل ا
طـــــــــرازي 
كيبورد جديدين 
 CT-X همــا: 
لـنســـــخـة  بــا
الشــــــرقـيــة، 

وAT-3 المســتحدثة فــي ســوق اإلمــارات، والتي تــم تصميمهما 
خصيصاً لألســواق العربية. وتم االطالق الرسمي لهذين المنتجين 

في صالة ميوزك تشامبر، في مركز التسوق ذي مول - جميرا.

بريق الجليد من “كوروم”“أوميغا” وأفضل عارضة
بالتعـــاون مــع 
ســفيرة العالمة 
فــضــــــــل  أ و
عـــارضـــــــة 
أزيــــاء للـعـــام 
كايـــا جيربــر، 
أوميغا  طرحت 
حزامين جديدين 

لساعة “دو فيل تريزور” التي تمثلها العارضة. وتعتبر كايا جيربير، 
وجه ســاعة تريزور من “أوميغا”، إحدى أشهر عارضات العالم، 

وهي غالباً ما ترتدي أفضل ما تقدمه الموضة.

قامت دار الســاعات 
أجواء  في  “كوروم” 
موسم الشتاء، بإطالق 
“غولدن  إصــدارات 
بريـــدج”، الخاصــة 
بترصيـــع جليــــدي 
مصنوع من األلماس 
بترتيب عدد عشوائي 
مــن األلمــاس بكافة 

األحجام بطريقة تجعله يغطي المعدن برّمته، وكأنها تُحفة مجوهرات 
فاخرة وإضافة ثمينة لعالم الوقت.

Big Crown Pointer Date
الســـــاعــات  أصــــدرت دار 
السويســرية “أوريس”، ساعة 
 Big Crown Pointer Date
البرونــز ذات التصميم األنيق، 
في إطــار االحتفــال بالذكرى 

السنوية الثمانين لإلصدار.
تتميز الســاعة الجديدة، بكفاءة 
عالية وعلبة قطرهــا 40 ملم، 
وطــارة مســننة، وتــاج كبيــر 
الحجــم مــن البرونــز، وميناء 

أخضر مدهش.
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وفي هذا الش��أن، قال المدي��ر العام المس��اعد لقط��اع الغابات في 
الفاو هيروت��و ميتس��وجي: “لطالما تكيف��ت الغابات المتوس��طية 
مع الضغ��وط التي س��ببها التطور البش��ري، ولكن لم يس��بق لهذه 

الضغوط أبداً ان كانت أكثر شدة مما هي عليه اآلن”.
أضاف: “ما ل��م نفعل المزي��د لمكافحة تدهور الغاب��ات، فإن أكثر 
من 500 مليون ش��خص في 31 بلداً و3 قارات س��يواجهون قريباً 

مجموعة واسعة من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية”.

حلول من الفاو
يحض التقرير الدول على توسيع نطاق استعادة الغابات والمناظر 

الطبيعية من خالل نقاط عدة:
• ترقي��ق وزراعة أن��واع مختلط��ة من األش��جار للحد م��ن آثار 

الجفاف.
• سياسات جديدة بخصوص الحرائق تتعدى مجرد إطفائها لتشمل 

اإلدارة الوقائية للغطاء النباتي، وأنشطة االستعداد واالستعادة.
• وضع استراتيجية إقليمية وسياسات مشتركة للغابات.

• زي��ادة الغاب��ات والمتنزه��ات والحدائ��ق النباتية ف��ي المناطق 
الحضرية.

الغابات.• إقامة ش��راكات أق��وى بي��ن القطاعين الع��ام والخ��اص إلدارة 

أخطار تهدد الغابات المتوسطية رغم نموها

الغابات المتوسطية باألرقام
تبلغ مس��احة الغابات ف��ي البلدان المتوس��طية حوال��ى 88 مليون 
هكت��ار، أي مس��احة فرنس��ا وإيطالي��ا، وتمثل 2 % من مس��احة 
الغابات العالمية. وبش��كل عام، كانت الزيادة في مس��احة الغابات 

أكبر قليالً في شمال البحر المتوسط عنها في الجنوب.
وتخ�ّزن الغاب�ات أكث���ر م�ن 5000 ملي��ار ط���ن م��ن الكرب��ون 
)2 % من الكربون العالمي للغابات(، مع زيادة بلغت 1.65 مليار 

)2 % سنوياً( بين األعوام 1990 و2015.
وتعتبر هذه الغاب��ات كما يوض��ح التقرير، مصدراً لتن��وع الحياة 
البرية، فه��ي موطن ثالث��ة أرباع أن��واع الثديي��ات األرضية في 
منطق��ة المتوس��ط، أي م��ا يقارب نص��ف أن��واع الفقاري��ات في 
المنطقة، وما يق��ارب ثالثة أرباع الحش��رات األرضية، لكن ما ال 
يقل عن 339 نوعاً )16 %( من أنواع الحيوان��ات والنباتات فيها 

مهددة باالنقراض.
وتحت��وي الغابات في كل م��ن إس��بانيا وإيطاليا واليون��ان وتركيا 
والمغرب، على أكبر عدد من األنواع المهددة باالنقراض )26 % 
إس��بانيا، 24 % إيطاليا، 21 % اليون��ان، 17 % تركيا، و15 % 

المغرب(.

أسباب تدهور الغابات المتوسطية
وأوضح التقرير، أن تدهور الغابات في شمال المتوسط ينجم غالباً 
عن هجر األراضي وحرائقها، في حين تعاني الغابات في الجنوب 
الشرقي من اإلفراط في اس��تغالل خش��ب الوقود والرعي الجائر 

والضغط السكاني، ويبقى تغير المناخ التهديد الرئيسي.
وال ت��زال حرائق الغابات تش��كل تهدي��داً كبيراً، فعل��ى الرغم من 
تناقص عدد الحرائق في الش��مال والش��مال الش��رقي ف��ي العقود 
األخي��رة، إال أن ع��دد الحرائ��ق األكبر ق��د زاد )الت��ي تؤثر على 
أكثر من 500 هكت��ار(، ويقدر أن  أكثر م��ن 400 ألف هكتار من 

الغابات يحترق كل عام.
من جهة أخرى، يضر النق��ص في المياه وتعري��ة التربة بالغابات 
المتوس��طية بش��كل خاص، ألن تربتها أرق وأضعف م��ن التربة 
في المناطق األخرى. وعلى مس��توى البلد الواحد، فإن الخس��ارة 
األكبر في مساحة الغابات كانت في البلدان األوروبية المطلة على 

المتوسط )البرتغال والبوسنة والهرسك وألبانيا(.

قال تقرير جديد حول “حالة غابات البحر المتوسط”، أصدرته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) 
ومركز بالن بلو (Plan Bleu)، إن مساحة الغابات في منطقة البحر المتوسط ازدادت بنسبة 2 % بين العامين 2010 
و2015، وبلغت هذه الزيادة 1.8 مليون هكتار، أي ما يعادل مساحة جمهورية سلوفينيا. لكنه حّذر في الوقت 
نفسه من أن الغابات في هذه المنطقة قد تأثرت بشكل كبير بالتدهور، وأنها معرضة للخطر بشكل متزايد 

بسبب تغير المناخ وارتفاع عدد السكان وحرائق الغابات وشح المياه.

هيروتو ميتسوجي
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بروتينات أقل لحياة أطول

رحلة الى الجانب المعتم من القمر

كشفت دراسة جديدة، عن أن الوجبات الغذائية منخفضة البروتينات 
وعالي��ة الكربوهيدرات، يمكن أن تكون مفتاح الحياة لفترة أطول، 

والحماية من الخرف.
ووج��د باحثون في جامعة س��يدني، أن الفئران الت��ي تتغذى على 
مثل هذا النظام الغذائي، أظهرت تحسناً في الصحة العامة وصحة 

الدماغ، باإلضافة إلى التعلم والذاكرة.
ويعتقد مع��دو هذه الدراس��ة، أنه باإلمكان رؤية نتيجة مماثلة لدى 

البشر.

أطلق��ت الصين أول مهمة فضائي��ة، بغرض إنزال مركبة فضائية 
آلي��ة على الجانب البعي��د أو “المعتم” من القمر. وأعلنت وس��ائل 
إعالم صينية، أن المهمة “تشانغ إي 4”، مخصصة لهبوط مركبة 
فضائية ثابت��ة، وأخرى متجولة إلى فوهة “ف��ون كارمان”، على 
الجان��ب البعيد من القم��ر، الذي ال يواج��ه األرض أبدا. وأطلقت 
المهم��ة على صاروخ من طراز “لونغ مارش 3 بي”، من مركز 

زيتشانغ إلطالق المركبات الفضائية.

كوكب جديد في “درب التبانة”
اكتش��ف علماء الفلك كوكب��اً جديداً داخل مجموع��ة درب التبانة، 

ويعد هذا الكوكب أبعد جرم رصد في نظامنا الشمسي.
وقال عالم الفلك، س��كوت ش��يبارد، من معهد كارنيجي للعلوم، إن 

هذا الجرم غريب جداً، وهو اكتشاف في غاية الغرابة.
وس��مي الكوك��ب الصغير “ف��ي ج��ي 18 2018”، وأطلق عليه 
الفري��ق الذي اكتش��فه اس��م )ف��ارآوت(، وهو يبع��د حوالى ثالثة 
أضعاف ونصف المس��افة الت��ي يبعدها كوكب بلوتو، أي نحو 18 

مليار كيلومتر.

“إنسايت” يسّجل صوت المريخ

تمكنت أجهزة االستش��عار الموجودة على متن المسبار “إنسايت” 
التاب��ع لوكال��ة الفضاء األميركية “ناس��ا”، من تس��جيل “صوت 

المريخ”، للمرة األولى في التاريخ على اإلطالق.
ونش��رت “ناس��ا” على “تويتر” ش��ريطاً لفيديو يتضمن تس��جيالً 

لصوت الرياح على سطح الكوكب األحمر المريخ.
وقد تم التس��جيل بواسطة مستشعر ضغط الهواء، الذي تم تطويره 
في بريطانيا، فيما رصد المس��بار “إنس��ايت” ص��وت “دمدمة”، 
أو “زمج�رة” منخفض�ة س����ببها ذبذب��ات ناجم�ة عن الهواء على 

المريخ.

67



68

جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير  2019

آخ��ر يواجه األم��ن اإللكتروني لدى الش��ركات. 
ويتطل��ب تبنّ��ي الس��حابة الهجين��ة متخصصين 
يتمتع��ون بالمه��ارات الالزم��ة لتنس��يق عمليات 
األم��ن وإدارتها ف��ي جميع أجزاء البني��ة التحتية 
التقنية. وتتس��بب هذه المسألة في مشاكل لرؤساء 
أمن المعلومات تتعلّق بتوظيف أصحاب المهارات 
المناس��بين، فأكثر من ثلثه��م )38 %( يدّعون أنه 
م��ن الصع��ب توظيف أختصاصيي��ن للتعامل مع 
سحابة يمكن تش��بيهها ب�“حديقة حيوانات” نظراً 
للتن��وع الش��ديد لكل م��ا فيها من نظ��م ومصادر 

المنصات السحابية تترك أخطاراً على أمن الشركات
إذ ُتظهر أحدث بيانات شركة “آي دي جي”  يتواصل تبّني الشركات لألنظمة السحابية على قدم وساق، 
لألبحاث أن 73 % من الشركات لديها تطبيق واحد على األقل، أو جزء من البنية التحتية للحوسبة، موجود 

في السحابة.

حماية البيانات

ومهام العمل

التي تنتقل

عبر البنية األساسية

في السحابة

من أي تهديدات

نحو االنتقال الكامل
لك��ن يبدو أن هذا ليس كافي��اً، ألن البيانات 
تظهر أيضاً أن أقسام تقنية المعلومات تشعر 
بالضغوط الت��ي تدفعها نح��و االنتقال إلى 
السحابة 100 %. ومن الواضح أن التغيير 
يحدث بسرعة، لكنه ال يخلو من المخاطر، 
فبع��د اس��تطالع آراء أكثر م��ن 250 من 
ق��ادة أم��ن تقني��ة المعلوم��ات، اكتش��فت 
“كاسبرس��كي الب”، أن التوّسع السحابي 
غير الخاضع للرقابة يشّكل أكبر المخاوف 
األمنية ألكثر من نصف )58 %( رؤس��اء 

أمن المعلومات لدى الشركات.

مخاطر أمنية
يمكن للش��ركات تقديم منتجاتها وخدماتها 
بطريقة أس��رع، وتحس��ين أدائه��ا ورفع 
مس��توى موثوقي��ة خدماته��ا، م��ن خالل 
اس��تخدام منصات سحابية متعددة في بنية 
تحتية سحابية مختلطة. ومع ذلك، وبالرغم 
م��ن مزاياه��ا، ف��إن الحوس��بة الس��حابية 
ق��د تجل��ب أيض��اً تحدّي��ات إضافي��ة في 
مجال األمن اإللكتروني، ال س��يما عندما 
يس��تضيف البنيةَ التحتية السحابية طرٌف 
خارجي. ويكلف اخت��راق البيانات جّراء 
حادث أمن��ي يحصل في الس��حابة العامة 
1.64 مليون دوالر أميركي للش��ركة في 
المتوسط، لذلك، وفي حين أن البنية التحتية 
العامة لتقنية المعلومات في الشركة تصبح 
غير متجانسة مع السحابة، فإن رؤساء أمن 
المعلومات يواجهون المزيد من الضغوط 
للحفاظ على أمن بياناتهم وحماية الموارد 

المالية للشركة، نتيجة لذلك.

توظيف اختصاصيين
أصبح��ت إدارة بيئات تقني��ة المعلومات 
المعقدة أكثر صعوبة بس��بب االفتقار إلى 
أصحاب المواه��ب والكفاءات، وهو تحدٍّ 

وبيانات. ويحتاج رؤساء أمن المعلومات، 
في هذا اإلط��ار، إلى حّل واحد ال يقتصر 
على إتاحة مستوى عاٍل من األمن فحسب، 
ب��ل يضمن أن يكون هذا المس��توى مرئياً 
وقاب��الً لإلدارة عبر أرج��اء البنية التحتية 
للسحابة بأكملها، حتى من خالل فريق أمن 

محدود مختص بالسحابة.

نوع آخر من الحماية
وقال نائب الرئيس للمبيعات العالمية لدى 
كاسبرس��كي الب، مكس��يم فرولوڤ: إّن 
أحداً ال يُنكر أن السحابة غدت جزءاً أساساً 
من رحل��ة التحّول الرقمي االس��تراتيجي 
للعديد من الش��ركات والمؤسسات، نظراً 
للمناف��ع التي تقدمها وتحققه��ا لها، مؤكداً 
أن اس��تخدام التبن��ي الس��حابي “يتنام��ى 
بسرعة”، وأن الشركات “لن تتوقف عنه 
بس��بب المخاوف األمنية”، أضاف: “من 
الض��روري تنفي��ذ منظومة أمن متس��مة 
بالق��وة والمرونة، بس��رعة وفعالية، لدعم 
التبني المتس��ارع، والحفاظ على س��المة 
البيان��ات ومهام العمل في بيئة الس��حابة، 
إضافة إلى دعم الق��درات األمنية المحلية 

للمنصة السحابية أمر بالغ األهمية”.
وش��دّد فرول��وڤ عل��ى أهمية أن تش��مل 
“الق��درة  م��ن  كالً  الحماي��ة  مس��تويات 
عل��ى مراقب��ة س��لوك التطبيق��ات وحظر 
أي نش��اط مش��بوه فيها، ومن��ع محاوالت 
االس��تغالل باس��تخدام أح��دث المعلومات 
المتعلقة بالتهديدات، والبحث عن الثغرات 
وتصحيحها تلقائي��اً، وذلك من أجل حماية 
البيانات ومهام العمل التي تنتقل عبر البنية 
األساسية في السحابة من أي تهديدات. كذلك 
تتيح أفضل الحل��ول إمكانيات التزامن، ما 
يمّكن فرق تقنية المعلومات من التحكم في 
سواء داخل مقر العمل أو خارجه”.قدرة الوصول إلى مهام العمل ومعالجتها، 

مكسيم فرولوڤ
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“مقبرة” لتطبيقات “غوغل”
أطلقت “غوغ��ل” موقعاً 
الكتروني��اً جدي��داً أطلقت 
عليه اسم “مقبرة غوغل”، 
بهدف دفن جميع منتجاتها 
ومش��اريعها وتطبيقاته��ا 
المقبرة  الفاش��لة.  وتضّم 
 44 الجديدة  االلكتروني��ة 

خدمة تخلّت عنها الش��ركة على مّر السنوات الماضية بسبب فشلها 
وعدم اهتمام المستخدمين بها، وأبرزها “غوغل آنسرز” و“غوغل 
بلس”. ويحتوي الموقع الجديد على ش��واهد لكّل تطبيق على حدة، 

تضم اسمه وتعريفاً بسيطاً به، وسنوات عمله وأسباب إخفاقه.

هاكرز يستغلون الخرائط للسرقة
توص��ل قراصن��ة االنترنت في 
الهن��د إل��ى حيل��ة جدي��دة لخداع 
المس��تخدمين باس��تخدام خرائط 
غوغ��ل، إذ تتيح خدم��ة الخرائط 
للمس��تخدمين  اإلنترن��ت  عب��ر 
إجراء التغييرات والتصحيحات، 

لذا يس��تغل الهاكرز ه��ذا األمر ويقومون بتغيي��ر تفاصيل االتصال 
المدرج��ة الخاصة بالبنوك على التطبي��ق، وبعد ذلك عندما يتواصل 
معه��م عمالء البنوك، يقومون باالس��تيالء عل��ى بياناتهم المصرفية 
الخاصة ويستخدمونها لسرقة حساباتهم. وأصدرت الشرطة في والية 
ماهاراشترا الهندية تحذيراً بشأن هذه الحيلة بعد تلقي شكاوى متعددة.

محفظة للعمالت الرقمية في “أوبرا”
أطلق متصفح الويب “أوبرا”، 
محفظ��ة عم��الت رقمي��ة في 
العامل��ة  للج��ّواالت  تطبيق��ه 
بنظ��ام التش��غيل “أندروي��د”، 
وس��تدعم المحفظة أوالً عملة 

“إثيري��وم” مع دعم عمالت افتراضي��ة أخرى في وقت الحق. ومن 
المتوقع أن يتمكن مس��تثمرو “إثيريوم” الذين يس��تخدمون “أوبرا” 
من الوصول بس��هولة إلى رموزهم الرقمية باستخدام هذه الخاصية. 
وبإمكان المس��تخدمين اس��تغالل محفظة العمالت الرقمية من خالل 
تنزيل المتصفح  ألول مرة على “أندرويد” ومن ثم شراء “إثيريوم” 
لحفظها، وال تتوفر هذه الخاصية الهواتف العاملة بنظام “آي أو إس”.

ماليين الهجمات اإللكترونية يوميًا
س��������ج��ل��ت 
“كاس��برس�كي 
الب” ف��������ي 
الشرق األوسط 
وت�رك�ي���������ا 

وإفريقي��ا، زي��ادة قدرها 11 % ف��ي عدد اإلصاب��ات بالبرمجيات 
الخبيثة، التي بلغ معدلها 1.5 مليون هجوم في اليوم، و575 مليوناً 
في عام واحد. وشهد الخبراء زيادة 78 % في هجمات التصيّد التي 
تستهدف المنطقة، والتي بلغ مجموعها 20 مليون هجوم في 2018، 
فيما كانت هجمات طلب الفدية شائعة أيضاً في المنطقة، حيث بلغت 

1.2 مليون هجوم، بزيادة قدرها 128 % عن العام السابق.

“إنستغرام” يضيف الرسائل الصوتية
“إنس���تغرام”،  تطبي��ق  أعلن 
لمشاركة الصور والفيديوهات، 
عن إضاف��ة ميزة الرس����ائل 
الصوتية إلى خدمة التراس��ل 
المباش�ر. وتتيح الميزة الجديدة 
للمس��تخدمين إرس��ال رسائل 
صوتية مسجلة كما هو الحال 

في التراس��ل الخاص عبر “فايس��بوك” و“واتساب”. وتقتصر مدة 
التس��جيل عل��ى دقيقة كحد أقص��ى في كل رس��الة صوتية، ويمكن 
للمس��تخدمين الضغط على رمز الميكروفون وتس��جيل الصوت ثم 

الضغط على زر اإلرسال.

 إزالة خلفية الصور بالذكاء االصطناعي
يق��دم موقع ريموف، 
أداة تعتمد على الذكاء 
لعزل  االصطناع��ي 
وإزالة خلفية الصورة 
حتى مع أكبر حاالت 

التداخل بين ش��عر ش��خص والخلفية الداكنة. إذ يكف��ي تحديد رابط 
لصورة شخص أو رفع الصورة في الموقع ليتولى خالل ثوان قليلة 

بتقديم الصورة من دون خلفية شرط أن تكون الصورة لشخص.
وهناك العديد من األدوات المماثلة مثل Deepart.io التي تنس��خ 
نم����ط ص�ورة أو لوح����ة فنية لتنفيذه في ص��ورة أخرى، أو أداة 
LetsEnhance.io لزيادة قياس الصور والحفاظ على جودة عالية.
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اتفاقية بين “اتصاالت” وتشاينا موبايلاطالق موقع “زوودمول” في لبنان

رعى وزي��ر االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف االعمال في 
 ،)Zoodmall( ”لبن��ان رائد خوري إط��الق موقع “زوودم��ول
وذل��ك في مؤتمر صحافي  بمش��اركة مدير “زوودمول” للمنطقة 
العربية، بش��ير أبي خليل، وبحضور فاعلي��ات اقتصادية ورجال 

أعمال.
و“زوودمول”، عبارة عن منصة للتس��وق على الهواتف الخلوية 
تم إطالقه في 6 بلدان، ويس��مح بش��راء وبيع الس��لع، ما يس��اعد 
المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة على البيع بالجمل��ة والمفرق 

محلياً ودولياً.

أبرمت “اتصاالت” اإلماراتية، اتفاقية تعاون مع “تشاينا موبايل”، 
لتعزي��ز تواجد الش��ركة الصينية في منطقة الش��رق األوس��ط عبر 
االس��تفادة من الحلول المتقدمة لمركز “اتصاالت” الذكي للبيانات، 
األم��ر الذي يع��زز من إمكان��ات البنية التحتية الدولي��ة، باإلضافة 

لتوسيع عملياتها وخدماتها ألسواق جديدة.
وله��ذه المناس��بة، أع��رب الرئي��س التنفي��ذي لخدمات الُمش��غلين 
والمبيعات بالجملة في مجموعة اتصاالت، علي أميري، عن سعادته 
بانضمام “تشاينا موبايل” لمجموعة الشركاء المستفيدين من مركز 
“اتص��االت” )SmartHub(، وه��و مركز يض��م تقنيات مبتكرة 

ومتقدمة ويوفر منصة رقمية متطورة لتمكين النمو المستقبلي.

حجز فوري عبر تطبيق “كريم”تطبيق جديد من “أوبر”

أعلنت “أوبر” للنقل التش��اركي عبر التطبيقات الذكية، عن إطالق 
خدم��ة “أوبر ب��اص”، ف��ي القاهرة. وق��ال رئيس الش��ركة، دارا 
خسروشاهي: إن القاهرة هي أولى المدن في العالم التي تشهد إطالق 
الخدمة، وإن الخدمة تستهدف تقديم خدمات جديدة لرواد الشركة في 

مصر بأسعار مناسبة ومخفضة، وبأعلى كفاءة وعملية.
وقالت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر: إن 
خدم��ات النقل عبر التطبيقات الذكية، توفر العديد من فرص العمل 
للش��باب المصري، وتساهم في خفض معدالت البطالة. كما أطلقت 
أوبر تطبيق “اليت” الذي يعمل على كل الهواتف المحمولة، سواء 

الهواتف الذكية أو التقليدية، لتسهيل استخدامه أمام كل العمالء.

أك��دت مدير 
خدم��ة النقل 
لجماع����ي  ا
ف��ي “كري��م 
مص�����ر”، 
هدير شلبي، 
أن الش���ركة 
ت�خ��ط������ط 
الس��ت�ث�م�ار 

100ملي��ون دوالر أميركي، للتوس��ع في الس��وق المصري خالل 
الفت��رة المقبلة. وقالت: لم نكتف باالس��تثمار في رأس المال فقط بل 
قمنا باالس��تحواذ على تطبي��ق “كوميوت” لخدم��ة النقل الجماعي 

وتطويره بما يتناسب مع استخدامات المصريين.
وبحسب ش��لبي، تعد خدمة “كريم باص” األولى التي تقدم خاصية 
“احج��ز الفوري أو On Demand”، وه��و ما يعني عدم الحاجة 
للحج��ز المس��بق للرحالت. وتعتزم الش��ركة دعم ه��ذه الخدمة من 
خالل تقديم المزيد من الخطوط وزيادة عدد الباصات مع التوسع في 

الخدمة لتشمل أكبر المدن المصرية.
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“آب��ل أيربودز” و“آيك��ون إكس” م��ن “سامس��ونغ”، و“باك بيت 
فيت” م��ن ش��ركة بالنترونيك��س، أكثر م��ن 30 % م��ن إجمالي 
األجهزة القابل��ة لالرتداء بحلول ع��ام 2022، وذل��ك بفضل زيادة 
قدراتها ألكثر من إجراء االتصال والترفيه. وتستخدم أجهزة األذن 
بش��كل رئيس��ي حالياً في التدريب عل��ى اللياقة البدني��ة والصحية، 
واالتص��االت والترفيه، واألجه��زة الطبي��ة والمهنية والمس��اعدة 
السمعية. ومستقبالً، ستحتوي األجيال الجديدة من أجهزة األذن على 
مساعدات شخصية افتراضية، ما سيمكن استخدامها في الكثير من 
المهام، مثل االستعالم والحصول على التوجيهات من دون استعمال 
اليدين. وبالنتيجة س��تقلل هذه األجهزة من استخدام الهواتف الذكية، 
حيث ستتولى تنفيذ الكثير من المهام التي ينجزها المستخدمون اليوم 

بمساعدة هواتفهم الذكية.
الشاشات المثبتة بالرأس

هي األجهزة المستخدمة في تجربة الواقع المعزز )AR( أو الواقع 
االفتراض��ي )VR(. وتقول “غارتن��ر”، إن التوجه العام الس��ائد 
عند المستهلكين كان محدوداً بس��بب عدم توافرها وتكلفتها ومدى 
الراحة في اس��تخدامها وتصميمه��ا غير األني��ق وعوامل أخرى. 
وكان المحرك األساس��ي لشاش��ات الواقع المعزز، هو استخدامها 
من قبل الش��ركات، حيث تس��تخدم كأدوات من دون تدخل اليدين 

لتحسين العمل والتدريب.
أما شاش��ات الواق��ع االفتراضي المثبتة بالرأس، فتس��تخدم بش��كل 
رئيس��ي ألجل الترفي��ه واأللعاب، إال أن��ه ال يزال هن��اك فجوة بين 
توقعات المس��تهلكين وما يمكن أن تقدمه هذه التقنية الحالية. ويتوقع 
آالن أنتين أن يرتفع سعر البيع الوسطي لهذه الفئات بنسبة 19.2 % 
حسب قوله.حتى عام 2022، ذلك ألن المحتوى األفض��ل يتطلب تقنية أفضل، 

مبيعات األجهزة القابلة لالرتداء تشهد نمواً قويًا

ً الساعات الذكية ... األكثر طلبا
م��ن المتوق��ع أن تبل��غ حص��ة الس��اعات الذكي��ة 16.2 ملي��ار 
دوالرأميرك��ي خالل ع��ام 2019، حي��ث بيعت 74 مليون س��اعة 
ذكية، ما س��يجعلها الفئة األبرز من بين كل األجهزة األخرى القابلة 
لالرتداء. وقال كبي��ر المدراء ل��دى “غارتن��ر”، آالن أنتين: يدعم 
س��وق الس��اعات الذكية اليوم ارتفاع س��عر البيع الوس��طي لساعة 
آبل، واس��تقراره نسبياً، لكن س��عر البيع الوسطي للس��اعات الذكية 
معرض للهبوط ببطء م��ن 221.99 دوالر ف��ي 2018، إلى 210 
دوالرات في 2022، بسبب المنافسة باألس��عار وانخفاض تكاليف 
االنتاج والمكونات، وس��تبقى العالمات التجارية القوية مثل “أبل” 

والساعات التقليدية تحاول الحفاظ على استقرار السعر.
وستنقسم فئة الساعات الذكية مع نضوج سوقها إلى 4 أنواع بحسب 
المزودين: س��اعات العالم��ات التجاري��ة البارزة ف��ي إلكترونيات 
المس��تهلكين، وس��اعات العالمات التجاري��ة التقليدية، وس��اعات 
دور األزياء، وس��اعات األطفال، إضافة إلى عالمات تجارية تقدم 
منتجاتها ألغراض خاصة كالتي تستهدف األفراد المصابين بحاالت 

طبية تستدعي المتابعة.
وبالرغم من تمتع األس��ماء التجاري��ة البارزة بموق��ع متقدم، مثل 
“آبل” و“فيت بيت” و“سامسونغ”، إال أن عالمات تجارية أخرى 
تتهيأ لدخول المنافس��ة. وي��رى أنتي��ن أن الس��اعات التقليدية مثل 
“فوسيل” و“كاسيو” ستنال حصة س��وقية جّراء تقديمها لخيارات 
وتصاميم أكثر، مقارنةً بساعات العالمات التجارية التقنية. ويعتقد 
أن الساعات التقليدية وس��اعات دور األزياء ستشكل ما يصل إلى 

20 % من إجمالي الوحدات المباعة بحلول عام 2022.
نمو قوي ألجهزة األذن

من جهة أخرى، يُتوق��ع أن تبلغ حصة أجهزة األذن مثل س��ماعات 

توقعت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “غارتنر”، أن تصل مبيعات األجهزة القابلة لالرتداء إلى 225 مليون 
جهاز في عام 2019، بزيادة قدرها 25.8 % مقارنة مع 2018، على أن يصل إنفاق المستهلك النهائي على هذا 

النوع من األجهزة إلى 42 مليار دوالر أميركي.
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جهاز لمراقبة النوم من “آبل”
كش��فت “آب��ل”، ع��ن أول جه��از 

لمراقبة النوم بسعر 149 دوالر، 
م��ع  يتص��ل  وال��ذي 

 Beddit تطبيق
الجدي��د. ويق��وم 
ال��ذي  الجه��از 
 Sleepit  يدعى

Beddit Sleep Monitor، بإع��ام المس��تخدم عن أنماط نومه، 
ويمكنه إخبار الناس بأفضل األوقات لهم للنوم واالستيقاظ. وأشارت 
 Beddit الشركة الى أن الجهاز يتعقب نومك تلقائياً ويعمل مع تطبيق

على جهاز أيفون للمساعدة على قياس نومك وإدارته وتحسينه.

هاتف جديد من “نوكيا”
المط��ّورة  العالمي��ة،   HMD أعلن��ت 
ألجهزة نوكي��ا، عن طرح أحدث إضافة 
إل��ى مجموعتها من الهواتف األساس��ية 
 .)Nokia 8.1 8.1( ذات القيم��ة العالية
والهاتف الجديد مزود بمستشعر التصوير 
زاي��س Zeiss عالي الحساس��ية، ونظام 
تثبيت الصورة البصري )OIS(. وتوفّر 

تقني��ة الشاش��ة PureDisplay المدعوم��ة بتقني��ة تصوير األفام 
HDR 10، تجربة مش��اهدة محّس��نة مع دقة عالية في إعادة إنتاج 
األلوان لتباين حتى تحت نور الشمس الساطع بينما تضمن مجموعة 

الشرائح أداًء سلساً لمدة تصل إلى يومين بعد عملية شحن واحدة.

هاتف بشاشة Infinity من سامسونغ
عن  “س��امس����ونغ”،  كشفت 
Gal�  هاتفه��ا الذكي الجدي��د

axy A8s، الذي يتميز بشاشة 
تغطي كام��ل الواجه��ة ألول 
مرة باس��تثناء منطقة الكاميرا 
األمامية. ويأتي الهاتف بشاشة 
 6.4 بقياس   ،Infinity�O

إنش��ات، وبدقة 2340×1080 بكس��ل. ويضم الجهاز الذي ينتمي 
إلى فئة الهواتف المتوس��طة، معالجاً من نوع كوالكوم سنابدراغون 
710، باإلضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 أو 8 غيغابايت، 

وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت.

سورية تعتزم إطالق أول قمر اصطناعي
كش��ف وزير االتصاالت 
والتّقان��ة الس���وري، إياد 
الخطيب، خ��ال زيارته 
للهيئة الوطنية لاستشعار 
ع��ن بع��د GORS، أن 
س��ورية تعت��زم تطوي��ر 
برنام��ج فضائي إلطاق 
اصطناع��ي،  قم��ر  أول 

وأن ال��وزارة والهيئة س��تعمان على وضع خارطة طريق ليكون 
لس��ورية برنامج فضائي، وأول قمر اصطناعي لها في المس��تقبل 

القريب.

Orange - األردن تستثمر في “فايبر”
 Orange�صرح الرئيس التنفيذي ل
مارين��ي، خ��ال  تي��ري  األردن، 
مؤتم��ر صحفي، بحض��ور وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
مثنى الغرايبة، ورئيس مجلس إدارة 
Orange األردن، شبيب عماري، 

بأن الش��ركة اس��تثمرت مئات مايين الدنانير لتعزيز بنيتها التحتية 
وتطوي��ر ش��بكاتها للجيل القادم، وأنها خصص��ت 60 مليون دينار 
لاس��تثمار في ش��بكة األلياف الضوئية “فايبر” الخاصة بها خال 
األعوام 2016، 2017 و2018، ووس��عت تغطية هذه الشبكة إلى 

300 ألف مبنى، وأنها تهدف لمضاعفة تغطية شبكتها حتى 2020.

“لينوفو Z5 Pro GT” ... بمعالج فائق
كش��فت “لينوف��و” ع��ن هاتفه��ا 
أول   ،Lenovo Z5 Pro GT
هات��ف ذك��ي في العال��م يتضمن 
أحدث معالجات ش��ركة كوالكوم 
Snapdragon 855، وهو يعمل 
بنظ��ام “أندرويد باي 9” بواجهة 

ZUI 10.0، إلى جانب معالج كوالكوم سناب دراجون 855، ثماني 
النواة، وحدة معالجة رسوميات Adreno 640، شاشة سوبر أموليد 
بقياس 6.39 بوصة، بدقة 1080×2340 بيكسل، محمية بطبقة من 
زجاج Corning Gorilla، وداعمة لنسبة العرض 19.5:9، وجهة 

خلفية باللون األسود مع ألياف كربونية تحت الزجاج.
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10 % من السوق المصرية لـ“الفا”
قال��ت ش��ركة “الفا 
موباي��ل” لصناع���ة 
الهواتف الهندية، أنها 
تخط��ط لاس��تحواذ 
عل����ى 10 % م���ن 
السوق المصري في 

.2019
وأش���ارت في بيان، أن مصر كانت مجرد بداية لتوسع الشركة في 
أفريقيا، وأنها اكتسبت ثقة المستهلكين المصريين بهواتفهم ومراكز 
الخدم��ة المتوفرة في جميع أنحاء مصر. وهي تنافس بشراس��ة مع 

شركات الهواتف األخرى التي كانت في السوق منذ سنوات.

“أليكسا” تحدد هيئتك ومدينتك
ب��راءة اخت��راع تقدمت بها 
أم��ازون يظه��ر فيها كيف 
الرقم��ي  للمس��اعد  يمك��ن 
أليكس��ا من أم��ازون تحديد 
النفس��ية  والحال��ة  الهيئ��ة 

والمدين��ة من تحلي��ل الصوت. ويمكن للنظام الجديد في أليكس��ا أن 
يحلل الهيئة والصفات الجسدية والحالة النفسية باالستناد إلى الصوت 
ومزاياه مثل اللكنة وكشف األصل العرقي والجنس والعمر إلضافة 
هذه المعلومات إلى بيانات كل مستخدم بغرض استهدافه بإعانات 
تناس��به. كما يكمن للخوارمية تحديد مكان وجود المس��تخدم حسب 

عنوان اإلنترنت العائد له لتحديد لهجته.

تفاهم عراقي أردني في قطاع االتصاالت

أول تجربة لتشغيل 5G في مصر

وق��ع وزير االتصاالت العراقي، نعيم الربيعي، ووزير االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات األردني، مثنى الغرايبة، على مذكرة تفاهم 
للتع��اون بينهما في عدة مجاالت في قطاع االتصاالت، واس��تغال 
األلياف الضوئية ومناقش��ة تمرير الس��عات البيني��ة لإلنترنت بين 
البلدين. وأكد الربيعي على ضرورة أخذ السعات الازمة لإلنترنت 
من ال��دول المج��اورة للع��راق، وأن تكون محط��ة طريبيل المنفذ 

الستقبال السعات الحدودية مع األردن.
بدوره، أعرب الغرايبة، عن استعداد األردن للتعاون مع العراق في 
جميع المجاالت، وخاصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
وتقدي��م أفض��ل خدمات اإلنترن��ت، من خال تمرير الس��عات عن 

طريق المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقع الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لاتصاالت، أحمد البحيري، 
ورئيس “اريكسون” مصر والسعودية، ماتياس يوهانسون، مذكرة 
تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين لتطوير واختبار حاالت االستخدام 
الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وإجراء أول تجربة حية لتشغيل 
شبكة الجيل الخامس في مصر. وأوضح البحيري، أن تلك المذكرة 
تأتي في إطار الش��راكة االس��تراتيجية طويلة األمد بين الش��ركتين 
وحرصهم الدائم على توفير أحدث تقنيات االتصاالت داخل السوق 
المصري، مضيفاً أن إطاق خدمات جديدة تحقق عائداً جيداً هو أمر 
بالغ األهمية، وستتواصل الشراكة مع “اريكسون” لتحسين الشبكة 

في مصر وتقديم أفضل خدمة للعماء.

بوابة اإلنترنت االفتراضي
أعل�ن��ت ش����ركت��ا 
“ات�ص��������االت”  
و“ه����������واوي” 
مص������ر، ع������ن 
إطاق أول س��حابة 
متكاملة  افتراضي��ة 
“بواب��ة اإلنترن���ت 

االفتراض��ي”، حيث يق����دم ه��ذا الح��ل التقن��ي 4 خدم��ات هي: 
 ،)GI�La vEPC�vTCP Optimization�vDPI& vFirewall(
عب���ر أكثر من م��ورد م�ن خال نف����س البنية التحتية للش����بكة 

االفتراضية.
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مراقبة الحركة الجوية.
آسيا والمحيط

من المتوقع أن ترتفع األرباح الصافية لناقالت آسيا 
والمحي��ط الهادئ إل��ى 10.4 ملي��ارات دوالر عام 
2019، من 9.6 مليارات دوالر عام 2018، ويتوقع 

أن يبلغ صافي الربح لكل مسافر 6.15 دوالرات.
الشرق األوسط

أما ع��ن أرباح ناقالت منطقة الش��رق األوس��ط، 

35.5 مليار دوالر أرباح شركات الطيران 2019

أصدر االتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، تقريراً يشير إلى أن شركات الطيران العالمية ستشهد نمواً باألرباح 
من جهة، وانبعاثات قياسية لثاني أوكسيد الكربون عام 2019 من جهة أخرى، إذ سيفوق الطلب القوي تأثير 
ضغوط التكلفة التي قلصت الربحية في 2018، كما يتوقع ارتفاع أرباح القطاع إلى 35.5 مليار دوالر أميركي عام 

2019، مقارنة مع 32.3 ملياراً عام 2018، وأن التحسن سيشمل جميع المناطق باستثناء إفريقيا.

بواعث قلق

في ظل

الحماية التجارية

والضبابية

التي تكتنف

خروج بريطانيا

من االتحاد األوروبي

أرضية صلبة
وصّرح المدير العام الرئيس التنفيذي ألياتا 
ألكس��ندر دو جونياك، في اليوم اإلعالمي 
السنوي لالتحاد من جنيف منتصف كانون 
األول/ديسمبر 2018، أن قطاع الطيران 
يقف على أرضي��ة مالية أكثر صالبة من 

أي وقت مضى.
أميركا الشمالية

ووفقاً للتقرير، فإن منطقة أميركا الشمالية 
س��تحقق أقوى أداء مالي سنة 2019، مع 
وصول صافي أرباحه��ا إلى 16.6 مليار 
دوالر، مقارنةً ب���14.7 مليار دوالر عام 
2018، وبمعدل ربح يبلغ 16.77 دوالراً 
للمس��افر الواح��د، وال��ذي يعتبر تحس��ناً 

ملحوظاً مقارنةً ب�6 أعوام مضت.
أميركا الالتينية

أما عن أميركا الالتينية، فإنها ستشهد عام 
2019 دفعا بالربح الصافي لناقالتها، ليبلغ 
700 ملي��ون دوالر، على أن يبلغ صافي 
الربح لكل مسافر 2.14 دوالر، كما تشهد 
أوضاع األسواق المحلية انتعاشاً بطيئاً، مع 
خروج اقتصاد البرازيل من حالة الركود.

أوروبا
وفيم��ا يق��در وص��ول األرب��اح الصافية 
للناق��الت األوروبي��ة إل��ى 7.4 مليارات 
دوالر بانخفاض طفيف عن 7.5 مليارات 
دوالر عام 2018، إذ يتوقع أن تحقق ربحاً 
ب�6.40 دوالرات لكل مسافر، كما تتسبب 
المنافسة الش��ديدة بانخفاض العائدات إثر 
ارتفاع التكالي��ف التنظيمية، وعلى الرغم 
م��ن تعافي المنطق��ة من تأثي��ر الهجمات 
اإلرهابية التي وقعت عام 2016، إال أنها 
تكبدت تكاليف إضافية عام 2018، بلغت 
ملياري دوالر، بس��بب ارتفاع معدل عدد 
دقائق التأخير بنسبة 61 % جراء قصور 

فيتوق��ع ارتفاعها لتبلغ 800 مليون دوالر 
ع��ام 2019، مقارن��ة بالمع��دل الضعيف 
الذي بلغ 600 ملي��ون دوالر في 2018، 
وذل��ك جراء انخفاض القدرة االس��تيعابية 
للركاب إلى 6.7 % سنة 2017، بعد أكثر 
من عقد من النمو بنس��بة تجاوزت 9 %، 
ويتوقع بلوغ صافي الربح للمسافر 3.33 

دوالرات.
إفريقيا

خالفاً للمناطق األخرى، ستسجل الناقالت 
بإفريقي��ا أضع��ف أداء مالي مع خس��ارة 
صافي��ة تقدر ب��� 300 ملي��ون دوالر عام 
2019، بعد أن خسرت 400 مليون دوالر 
عام 2018، ويتوقع أن يخس��ر القطاع مع 

كل مسافر 3.51 دوالرات.
النفط

بدوره، فنَّ��دَ كبير الخب��راء االقتصاديين 
ل��دى “أيات��ا”، بري��ان بي��رس، الواق��ع 
بالقول: ال نتوقع ركوداً في الفترة المقبلة، 
لك��ن هن��اك بواع��ث قلق كثي��رة في ظل 
الحماية التجاري��ة والضبابية التي تكتنف 
خروج بريطانيا م��ن االتحاد األوروبي، 
على الرغ��م من أن أس��وأ نتيجة محتملة 
م��ن االنفصال، هي إبط��اء النمو باألجل 
الطوي��ل، لكنها لن توقفه، كما أن هوامش 
األرباح ستظل تواجه ضغوطاً من األجور 
والنفق��ات غي��ر النفطية، رغ��م انخفاض 
أس��عار الوقود، والتوقعات بوصولها إلى 
65 دوالراً للبرميل الواحد، وهو ما يعني 
انخفاض متوس��ط أسعار وقود الطائرات 
م��ن 87.6 دوالراً للبرمي��ل في 2018، 
إل��ى 81.3 دوالر للبرمي��ل ف��ي 2019، 
ومن المتوقع أن يس��تقر العائد على رأس 
العامين 2018 و2019.الم��ال للمس��تثمرين عن��د 8.6 % بي��ن 

ألكسندر دو جونياك
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رئيس لطائرات “إيرباص” العسكرية
أع��ل��ن�����������ت 
في  “إيرب��اص” 
كان��ون الثان���ي/

ي�ن�اي����ر 2019، 
ع���ن تع�ي�ي�����ن 
البيرتو جوتيري�ز 
رئيس�اً للطائرات 
العس���كري�ة ف�ي 

إيرب��اص للدفاع والفضاء. وس��يعمل البيرتو ضم��ن فريق الرئيس 
التنفيذي للش��ركة ديرك هوك، كما سيشغل عضوية اللجنة التنفيذية 

في الشركة عن هذا القسم من أعمالها.

 السودان تستعيد خط هيثرو مع لندن
ت  د س����تعا ا
م����ة  لحك�و ا
السودانية خط 
“هيثرو” ف�ي 
لندن، وقامت 
ج�ي�����ره  بت�أ

على الفور نظراً لعدم وجود خط طيران بين العاصمتين الس��ودانية 
والبريطانية في الوقت الحالي أو أي ناقل سوداني مباشر إلى هناك. 
ومن خالل قيمة اإليجار س��تتمكن شركة الخطوط الجوية السودانية 
من إصالح بعض طائراتها المتوقفة بس��بب تكلفة الصيانة العالية، 

إضافة إلى شراء طائرة جديدة.

وصول أول طائرة سورية إلى تونس

وصل��ت أول طائرة س��ورية إل��ى تونس على متنه��ا 150 راكباً، 
بعد توقف قارب ال�8 س��نوات، عبر ش��ركة أجنحة الشام الخاصة 
للطي��ران، منطلق��ة من مطار دمش��ق الدولي إلى مط��ار الحبيب 
بورقيبة. وأوضح مدير التطوير بالش��ركة أس��امة س��اطع، خالل 
حف��ل على أرض مطار دمش��ق الدولي، بأن الرحل��ة هي باكورة 
رح��الت الش��ركة إلى تون��س، وأن الربع األول م��ن عام 2019 
سيسجل وصول طائرات الشركة إلى عدد من الدول، التي توقفت 

إليها الرحالت أيضاً منذ أعوام.

MJet مشغل لطائرات “إيرباص”
 ACJ319 أول مش��غل لطائرة ،MJet أصبح المش��غل النمساوي
لرجال األعم��ال، الذي يعتمد حل��ول Skywise من “إيرباص”، 
التي تتيح لها دمج بياناتها التش��غيلية وبيانات الصيانة والمعلومات 
المتعلق��ة بالطائرة ضمن منص��ة Skywise. وبذلك أصبح بإمكان 
MJet الدخول إلى بيانات مختارة من “إيرباص” وإدارتها وتحليلها 
ومقارنتها ببياناتها الخاصة والبيانات المتعلقة على المستوى العالمي، 
دون الحاجة الستثمارات إضافية بالبنية التحتية، األمر الذي سيمكن 
الطائ��رة من تعزيز كف��اءة عملياتها من خالل تحس��ين االعتمادية 
التشغيلية والحد من االنقطاعات التشغيلية وتحديد العوامل المتعلقة 

بفاعلية األداء وتخفيض التكلفة وتعزيز فرص زيادة اإليرادات.

Flight Pass مصر للطيران” تطلق“
أطلق��ت “مص��ر للطي��ران”، خدمة 
م����ع  بالتع���اون   ،Flight Pass
Optiontown أحدى شركات خدمات 
 Flight Pass الس��فر. ومن خ��الل
يمكن للمس��افر شراء تذاكر الطيران 
مسبقاً بحد أدنى ال يقل عن 4 تذاكر، 

وح��د أقصى ال يزيد عن 50 تذكرة، على أن يحدد ويس��تكمل باقي 
بيان��ات التذاكر فيما بعد أو عند الحاجة للس��فر. وقال رئيس مجلس 
إدارة الشركة القابضة للطيران، أحمد عادل: إن الشركة تعمل جاهدة 
عل��ى توفير كل ما هو جديد لتيس��ير خدمات الس��فر على عمالئها 

وتوفير الوقت، تقديم عروض مميزة على أسعار التذاكر.
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“القطرية” تزيد رحالتها إلى إيران
الجوي��ة  الخط��وط  تعت��زم 
القطري��ة زي��ادة رحالتها إلى 
إي��ران، بالرغ��م م��ن إع��ادة 
فرض عقوبات أميركية تهدف 

إلضعاف اقتصاد طهران.
وس��تضيف الناقل��ة القطري��ة 

رحلتين أس��بوعياً إلى مس��ارها الحالي من الدوحة إلى طهران، و3 
رحالت أس��بوعياً إلى ش��يراز. كما س��تطلق رحلتين أسبوعياً إلى 
أصفهان. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر: إن 
هذه التدشينات األخيرة دليل جديد على مدى التزام “القطرية” تجاه 

إيران، إضافة إلى توسعة شبكتنا في تلك السوق المتعطشة.

“دبي لصناعات الطيران” تشتري سندات
أعلنت “دبي لصناعات الطيران” 
أن مجلس إدارتها ومس��اهميها قد 
وافقوا على تخصيص 300 مليون 
دوالر إضافية لعمليات إعادة شراء 
السندات والتي سيتم إجراؤها من 
خالل معامالت السوق المفتوحة. 
وقد قامت الش��ركة بإعادة ش��راء 

ما قيمته 295 مليون دوالر من الس��ندات األساس��ية. وأكد الرئيس 
التنفيذي للش��ركة، فيروز تارابور، أن مس��تويات الت��داول الحالية 
لس��ندات الشركة ال تنسجم مع تصنيفاتها االئتمانية الحالية أو أدائها 

المالي القوي أو مسار تصنيفاتها المتوقعة.

“جت إيروايز” تعّين مديراً من “االتحاد”
عيّنت شركة جت إيروايز الهندية روبن 
كام��ارك، عض��واً في مجل��س اإلدارة 
ممث��الً لمس��اهمتها االتح��اد للطيران. 
وس��يخلف  كام��ارك، ال��ذي عمل 17 
عاماً في الخطوط الجوية االسكندنافية، 
هارش موهان كعضو مجلس إدارة عن 
االتحاد التي تملك 24 % في الش��ركة 

الهندية  التي تمر بمتاعب.
يذكر أن “تاتا سونز” الهندية العمالقة، كانت قد أعلنت أنها تجري 
محادث��ات أولية مع “جت إيروايز” المثقل��ة بالديون، لكنها لم تقدم 

عرضاً لشراء حصة.

“االتحاد” تشغل رحالتها إلى برشلونة
للطيران  االتح��اد  أطلقت 
المنتظمة  أولى رحالته��ا 
وبرش��لونة،  أبوظبي  بين 
بمعدل 5 رحالت أسبوعية 
عل��ى مت��ن طائرتين من 
A330- طراز “إيرباص
إط��الق  قب��ل   ”200

رحالت يومية ابتداًء من 31 مارس/آذار 2019. ولهذه المناس��بة، 
تق��دم الرئيس التنفيذي لمجموعة االتحاد للطيران، توني دوغالس، 
“باس��م مجموعة االتحاد” بش��كر خاص إلى لجن��ة تطوير طريق 

برشلونة الجوي على دعمها الالمحدود في إطالق هذه الوجهة.

bd4travel دناتا” تستحوذ على“
أعلن��ت “دنات��ا” للخدمات 
الجوي��ة اس��تحواذها على 
حص��ة أغلبية في ش��ركة 
 Big Data For Travel
التي تزّود وكاالت الس��فر 
بحل��ول  اإلنترن��ت  عب��ر 

ال��ذكاء االصطناع��ي، حي��ث أن خوارزمي��ات bd4travel التي 
صممت خصيص��اً لمواجهة تحديات صناعة الس��فر، والتي تعمل 
انطالق��اً م��ن ألمانيا والمملك��ة المتحدة، تتيح لوكاالت الس��فر عبر 
اإلنترنت التواصل مع العمالء وتخصيص تجربة التسوق الخاصة 

بهم، والتوصية بأهم المنتجات والخدمات والمحتويات لهم.

طيران اإلمارات تحتفل بالعبي الريال
كش�فت طيران 
اإلم��ارات عن 
ملص��ق جدي��د 
لنج��وم فري��ق 
ري��ال مدري���د 
ع�ل��ى إح���دى 

طائراتها العمالق��ة إيرباصA380، وذلك احتفاالً بتش��غيل الناقلة 
رحلة مخصصة لنقل العبي لاير مدريد من العاصمة اإلسبانية إلى 
دبي للمش��اركة في كأس العام لألندي��ة. ويصور الملصق عدداً من 
أبرز العبي النادي، ويغطي الملصق جانبي هيكل الطائرة بمساحة 

تزيد على 200 متر مربع.
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... وتتسلم طائرة “بوينغ 787-9”

تس��لمت الخطوط الملكية المغربية، في س��ياتل شمال أميركا، أولى 
طائراتها من طراز بوين��غ 9-787 دريمالينر، وهي طائرة جديدة 
ذات مواصفات تكنولوجية متطورة، وتعد من النماذج عالية الكفاءة 

التي ستعزز أسطول الشركة المغربية.
وص��رح المدير العام للخط��وط الملكية المغربي��ة، حميد عدو، أن 
اختيار هذه الطائرة يندرج في إطار مواصلة اس��تراتيجية التوس��ع 

والتحديث المستمر ألسطول الطائرات.
ويندرج تس��ليم الطائرة الجديدة في إط��ار طلبية القتناء 4 طائرات 
أخ��رى من ذات الط��راز، ليصبح عدد طائ��رات الخطوط الملكية 

المغربية من طراز “دريمالينر” 9 طائرات.

Oneworld الملكية المغربية” إلى تحالف“

أُعلن في نيويورك عن دعوة الخطوط الملكية المغربية لالنضمام إلى 
عضوية تحالف الطيران العالمي oneworld رس��مياً في منتصف 
العام 2020، وس��يضيف هذا االنضمام إلى ش��بكة التحالف الجوية 
34 محط��ة جديدة ف��ي 21 دولة. وبذلك تصب��ح الخطوط المغربية 

الثالثة في التحالف بعد الملكية األردنية والخطوط القطرية.
وس��تتمتع “المغربية” بعد االنضمام بالمزايا والخدمات الممنوحة 
لألعضاء، اذ س��يتمكن المس��افرون من أعضاء برنامج المس��افر 
الدائ��م م��ع المغربية من تجمي��ع األمي��ال الجوية لحس��اباتهم في 
البرنام��ج، واإلف��ادة م��ن خدم��ات 650 صالة رج��ال أعمال في 

مطارات العالم.

عودة طائرات “اإلفريقية الليبية”
استعادت الخطوط الجوية األفريقية الليبية، طائرتين كانتا مؤجرتين 
لشركة سمول بالنيت الليتوانية منذ عام 2014، حيث انتهى التعاقد 
بين الش��ركتين أواخر ش��هر 11 / 2018. ووصلت الطائرتان من 
مط��ار قرطاج الدول��ي في تونس إلى مط��ار معيتيقة في العاصمة 
طرابلس. وم��ن المقرر أن تخضع الطائرت��ان لبعض الفحوصات 
الروتيني��ة تمهيداً لدخولهما الخدمة، بعد أن أعيد تس��جيلهما مجدداً 

بمنظومة الطيران المدني الليبي.
وكان��ت الخطوط الجوي��ة اإلفريقية الليبية، أعلنت في وقت س��ابق 
اس��تعادة طائرتها نوع )A320(، والتي كانت مس��تأجرة للخطوط 

الجوية التركية منذ عام 2015.

ايران تدرس شراء طائرات سوخوي
نقل��ت وكاالت أنباء إيرانية عن رئي��س منظمة الطيران المدني في 
ايران علي عابد زاده قوله: إن بالده بحاجة ل�500 طائرة، وس��تؤيد 

شراء طائرات سوخوي 100 الروسية العمالقة.
وكانت وزارة الخزانة األميركية  قد ألغت رخصا لبوينغ وايرباص 
لبيع طائرات ركاب إليران، بعد انسحاب أميركا من االتفاق النووي 
االيراني. وتحتوي معظ��م الطائرات التجارية على أجزاء أميركية 
بم��ا يزيد عن 10 %، وهو المس��توى الذي يتطل��ب موافقة وزارة 
الخزانة األميركية. لكن س��وخوي تعمل على خفض عدد المكونات 
األميركي��ة في طائراتها أمال في الفوز بطلبية من إيران لش��راء ما 

يصل إلى 100 طائرة.

77



جديد طيران

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير  2019

A330-900 طيران تاب” تتسلم طائرة“
تس��لمت “طيران تاب” البرتغالي��ة، أول طائرة A330-900 من 
إيرباص، لتكون المش��غل األول على مس��توى العالم، مستفيدة من 
القدرة على التحليق لمس��افات طويلة ومن مقصورة “ايرسبيس” 
الجديدة، على أن تس��تلم الناقل��ة 20 طائرة من نفس الطراز خالل 

السنوات المقبلة.
وتمتاز مقصورة “ايرسبيس”، بالمساحات اإلضافية لكل مسافر، 
والسعة األوسع لخزائن الحقائب العلوية، ونظم اإلضاءة المتطورة 
والجيل األحدث من نظم الترفيه. وس��يتم تخصيص الطائرة لخدمة 

وجهات في األميركيتين وإفريقيا.

تعاون بين لبنان و“اياتا”

وق��ع االتحاد الدولي للنقل الجوي “ايات��ا” ممثالً بنائب المدير العام 
لالتح��اد ف��ي افريقيا والش��رق االوس��ط محمد البك��ري والمديرية 
العام��ة للطيران المدني في لبنان ممثلة بالمدير العام محمد ش��هاب 
الدين مذكرة تفاهم تهدف الى “التعاون على تعزيز مس��توى سالمة 
الطي��ران في لبنان واتخاذ خط��وة نحو اعتماد مجموعة موحدة من 

معايير التدقيق الدولية في منطقة الشرق االوسط”.
وهن��أ البكري المديرية العامة للطيران المدني على دورها الريادي 
وحرصها المس��تمر على االرتقاء بهذا القطاع الحيوي في مختلف 

مجاالته، وال سيما تعزيز مستويات السالمة الجوي.

تسهيالت لـ“دبي لصناعات الطيران”
وقعت “دبي لصناعات الطيران” صفقة تس��هيالت ائتمانية متجددة 
غير مضمونة لمدة 4 سنوات، وبمبلغ أولي قدره 535 مليون دوالر 
أميركي. وقام بنك اإلم��ارات دبي الوطني بترتيب الصفقة وبإدارة 
دفات��ر اإلصدار. وتتضمن الصفقة ميزة األكورديون، التي تس��مح 

بزيادة قيمتها إلى 600 مليون دوالر.
وأكد الرئيس التنفيذي ل�“دبي لصناعات الطيران” فيروز تارابور، 
أن ه��ذه الصفق��ة توفر س��يولة قوية في الس��وق وتعك��س الثقة في 
استراتيجية الشركة وس��معتها، كما ستعزز مرونتها المالية وتوفر 

عنصراً آخراً للتنويع في استراتيجية التمويل.

عقد بين الميدل إيست ورولز رويس

وقعت “رولز رويس” البريطانية، وشركة طيران الشرق االوسط - 
الخطوط الجوية اللبنانية، خالل منتدى األعمال واالستثمار اللبناني 
- البريطان��ي، عقداً لتوفير الدع��م لمحركات “ترينت 7000” التي 
تح��رك اس��طول “الميدل إيس��ت” الجديد من طائ��رات “ايرباص 
A 330-900 NEO”. وق��ام بالتوقي��ع رئي��س مجل��س االدارة - 
المدير العام ل�“الميدل إيس��ت” محمد الحوت، ورئيس مجلس إدارة 
“رول��ز رويس” إيان ديفيز. ويتضم��ن العقد خدمة وصيانة طويلة 
األمد طوال مدة تش��غيل المحركات، فضالً عن ش��راء المحركات 
االحتياطية وتوريد قطع الغي��ار. وتبلغ القيمة اإلجمالية للمحركات 

والخدمات 300 مليون دوالر أميركي.
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أول مصنع لطائرات “بوينغ” في الصين

افتتحت ش��ركة بوينغ األميركية أول مصنع لتجميع الطائرة طراز 
737 في الصين، وهو اس��تثمار استراتيجي يهدف لتسجيل مبيعات 
أعلى من منافس��تها “إيرباص” في واحد من أكبر أسواق السفر في 
العالم. وس��لمت أكبر ش��ركة صناعة طائرات في العالم أول طائرة 
م��ن طراز 737، التي جمعت في المصنع في تشوش��ان، لش��ركة 

الطيران الصينية اير تشاينا خالل احتفال بهذه المناسبة.
يذكر أن “بوينغ” كانت قد اس��تثمرت 33 مليار دوالر أميركي في 
2017، لالس��تحواذ عل��ى حصة أغلبية في مش��روع مش��ترك مع 
“كوم��اك” الصينية المملوكة للدول��ة، والمتخصصة في الطائرات 

التجارية، لبناء مركز التجميع.

جائزة لـ“الخطوط السريالنكية” بدبي
تألقت الخطوط الجوية 
الس��ريالنكية بجائ��زة 
أفض��ل حمل��ة إع��الم 
الش��رق  في  اجتماعي 
األوسط 2018، خالل 
حف��ل توزي��ع جوائ��ز 
قمة ش��بكات التواصل 
فندق  ف��ي  االجتماعي 
ريتز كارلت��ون بدبي، 
وذلك بعد نجاح الحملة 

على مواقع التواصل االجتماعي بالتعاون مع شركة العالقات العامة 
واإلعالم الرقمي اإلماراتية “بزنس كوميونيكيشنز”.

وقالت الرئي��س التنفيذي ل�“بزن��س كوميونيكيش��نز”، والتي تدير 
حساب الخطوط السريالنكية في منطقة الخليج، هبة هللا المنصوري: 
نفخر كش��ركة محلية بالعمل مع أفضل الشركات واألسماء العالمية 
الت��ي تنعم ببني��ة تحتية قوية وتقني��ات تواكب التط��ورات العالمية 
الس��ريعة بعالم التواصل االجتماعي، ونتشرف بالجائزة التي تتوج 

ثمرة الجهود للحملة في العالم الرقمي.

55 عامًا على تأسيس “األردنية”

أكد المدير العام/الرئيس التنفيذي ل�“الخطوط الجوية األردنية” ستيفان 
بيش��لر، خالل احتفال الش��ركة بمرور 55 عام على تأسيس��ها، الذي 
صادف في 25 كانون األول/ديس��مبر 2018، أن الش��ركة س��جلت 
أرباحاً بلغت 10.2 مليون دينار )14.39 مليون دوالر( في الش��هور 
ال���9 األول�ى، وأن خطة التحول الخمس��ية، تعتمد 4 محاور )تحقيق 
الربحية المستدامة، االهتمام بالمسافر، جذب الكفاءات البشرية، وأن 
تبقى األولى بالمشرق العربي(. وقال: بدأت الشركة عملياتها التشغيلية 
عام 1963 ب�250 موظف وطائرتين تخدم 3 وجهات )بيروت، القاهرة 
والكويت(، فيما تخدم اليوم 45 وجهة عبر 26 طائرة حديثة، كما ارتفع 
عدد المسافرين من 87 ألفاً عام 1964 إلى 3.250 مليوناً نهاية 2018، 
تم نقلهم عبر 35 ألف رحلة، مقابل 4 آالف عند التأس��يس، وارتفعت 

اإليرادات من مليون دينار، إلى 660 مليون دينار نهاية 2018.

طيران اإلمارات تستكمل طلبية “بوينغ”

استلمت طيران اإلمارات، الطائرة األخيرة في طلبيتها من طائرات 
بوين��غ 300ER-777، الت��ي تحمل الرقم 190 ف��ي قائمة طلبيات 
الناقلة من عائلة 777. وتعد الناقلة، أكبر مشغل في العالم لطائرات 
بوينغ 300ER-777، والوحيدة التي اس��تخدمت الطرازات الست 
م��ن عائل��ة 777. وكانت أول طائ��رة بوين��غ ER 777-300، قد 
انضم��ت إل��ى أس��طول الناقل��ة ف��ي م��ارس/آذار 2005، وخالل 
الس��نوات ال�13 الماضية، أصبحت تشكل العمود الفقري ألسطول 
طي��ران اإلمارات، حيث تخدم هذه الطائ��رات حالياً أكثر من 119 

وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية.
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“دايملر” تعتزم شراء خاليا بطاريات
تـعـتـــــزم 
كـة  شـــــر
عــــة  صنا
السـيارات 
األلمانـيـــة 
الفاخـــرة، 
دايمـلــــر، 
وهــــــــي 
الشــــركـة 

األم لمرســيدس - بنز، شــراء خاليا بطاريــات بقيمة تزيد عن 20 
مليار يورو بحلول عام 2030، في الوقت الذي تســتعد فيه لتكثيف 

إنتاج السيارات الهجينة والكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة، ديتر تستشــه: إنه مع شراء خاليا 
البطاريات، نحن نتحرك قدماً بشكل منهجي مع التحول إلى المستقبل 

الكهربائي لشركتنا.
وتخطــط مرســيدس - بنز لطــرح 130 ســيارة كهربائية وهجينة 
بحلول عــام 2022، باإلضافة إلى تصنيع ســيارات فان وحافالت 

وشاحنات كهربائية.

“ليف نيسمو آر سي” الكهربائية
كشفت “نيسان” عن سيارة السباق الكهربائية “ ليف نيسمو آر سي” 

الجديدة كلياً، والتي تتمتع بضعفي القوة والعزم مقارنة بسابقتها.
ويتم تزويد السيارة بالطاقة من خالل محركين كهربائيين في طرفي 
هيكل الســيارة. وينتج كال المحركين مــا مجموعه 240 كيلووات، 
و640 نيوتــن متر من عزم الدوران الفوري للعجالت، وهي قادرة 
على االنطالق من الثبات الى ســرعة 100 كلم/ســاعة خالل 3.4 

ثانية فقط، أي أسرع بنسبة 50 % من الطراز السابق.
وستعرض السيارة في سباقات فورموال إي الكهربائية والمعارض 

والفعاليات الكبرى حول العالم.

النسخة اإلنتاجية لـ“جي تي - آر 50”

كشــــفت شــركة نيســـان اليابانية، عن النســخة اإلنتاجية لسيارة 
“نيســان جي تي - آر50”، التي صممتها شــركة “إيتال ديزاين” 

االيطالية.
وتجسد “نيسان جي تي - آر50”، أحدث إصدار لسيارة “جي تي 
- آر”، حيث أعلنت الشــركة اليابانية عن فتح باب الحجز لشــراء 
الـ50 نسخة المحدودة التي تعتزم الشركة إنتاجها من هذا التصميم.
وسيبدأ سعر نسخة “جي تي - آر” المعدلة من “نيسمو” عند 990 
ألــف يورو، ومن المقرر أن يبدأ تســليم الســيارة في عام 2019، 

على أن يستمر حتى عام 2020.

الجيل الثامن من سيارة بورش 911
كشــفت “بورش” عن الجيــل الثامن من ســيارات 911 الرياضية 
الشــهيرة، الذي حافظ علــى التصميم التقليدي مــع بضع تعديالت 
على شكل المصابيح األمامية، والواجهة الخلفية التي جاءت بجناح 

هوائي يخرج من الهيكل أوتوماتيكياً عند السرعات العالية.
ومن المفترض أن تطرح 911 الجديدة بعلبة ســرعة أوتوماتيكية 
بـ8 مراحل، ومحرك توربيني بـ6 أسطوانات وعزم 450 حصاناً، 
قادر على زيادة تســارعها من 0 إلى 100 كلم/ســاعة في أقل من 
4 ثــوان، باإلضافة إلــى نظام دفع خلفي، وأنظمــة فرملة وتعليق 

رياضية جديدة كلياً.
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رانغلر: قدرات عالية على الطرقات الوعرة
 ،)Jeep Wranlger( ”يقــدم الجيــل الجديد من “جيــب رانغلــر
قــــدرات عاليـــــة للســــــيـر علــى الطرقـات الوعـــرة، حيـــث 
تحتوي الســــيـارة الجديـدة على نظامــي دفع رباعـي متطوريـن، 
Selec-Trac وRock Trac، باإلضافة إلى أقفال محاور أمامية 
وخلفيــة كهربائيــة Tru-Lock، ودفرنشــل Trac-Lok محدود 

االنزالق.
يوفر محرك بنتاستار المحسن، ذي األسطوانات الست، سعة 3.6 
ليتــر، وقــوة 285 حصان، عــزم دوران 347 نيوتــن متر، وهو 

يتميز بتقنية التشغيل واالطفاء كمكون قياسي.

Aviator الفاخرة من Focus ActiveLincoln الرباعية الدفع من “فورد”

طرحت “فورد” نموذجاً جديداً من ســيارات Focus، بمواصفات 
تجعل منها مركبة عائلية مميزة. وجاءت Focus Active الجديدة 
بهيكل “ستيشــن” مطلي بمواد خاصة تقلل من ظهور الخدوش أو 
تراكم األوســاخ على ســطحه. وتتميز هذه المركبة عن ســيارات 
Focus التقليديــة بنظــام دفع رباعي، ومنظومتــي فرامل وتعليق 
خاصتيــن تجعالنها قــادرة على اجتياز أكثر الطــرق وعورة. وتم 
تزويد النموذج المخصص للسوق األوروبية بنوعين من المحركات 
التــي تعمــل بالبنزيــن بســعة 1.0 و1.5 ليتر وعــزم 125 و150 
حصــان. كما طرحت نماذج منها للســوقين األميركية واآلســيوية 

بمحركات جديدة تعمل بالديزل بسعة 1.5 و2 ليتر.

اســتعرضت شركة Lincoln في معرض لوس أنجلوس األخير، 
نموذجها الجديد من سيارات Aviator رباعية الدفع الفاخرة.

وزودت Aviator بمقصــورة كبيــرة تتســع لســتة ركاب، وهي 
مجهــزة بمقاعد واســعة ومريحة مكســوة بأفخم الجلــود، ومزينة 
بعناصر الكروم والخشــب الفاخر، وشاشــات تعمل باللمس، و28 

مكبر صوت عالي الجودة.
تم تزويد المركبة بأنظمة فريدة تساعد مالكها على تشغيلها أو حتى 
قفلهــا وفتحها والتحكم بالكثير مــن خصائصها عبر تطبيق خاص 
في الهاتــف الذكي، باإلضافة إلى علبة ســرعة أوتوماتيكية بـ10 

مراحل، ومحرك بقوة 400 حصان.

“باليسيد” في أسواق الشرق األوسط
تعتــزم هيونداي طــرح  طرازهــا الجديد كلياً “باليســيد” 2020   
)Palisade( فــي أســواق المنطقــة بحلول صيــف 2019. ويقدم 
الطراز الجديد مســاحات فســيحة من خالل الصف الثاني والثالث 
للركاب، ويتميــز بمجموعة كبيرة من التقنيات المســاعدة وأنظمة 
األمان. وتم تزويد السيارة بمحرك 6 اسطوانات بسعة 3.8 ليتر يولد 
295 حصانــاً وعزم يصل إلــى 355 نيوتن متر. ويتصل المحرك 
بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ومحول عزم الدوران متعدد 
اللوحات يتيح للمركبة في حالة الدفع الثنائي أو نظام الدفع الرباعي 

TRAC معدل تعشيق يصل إلى 3.645.
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Continental GT ... مكشوفة السقف
كشفت شــركة بنتلي عن ســيارة Continental GT المكشوفة،  
التــي تتميز بتصميم يحمــل طابع مركبات بنتلــي الفاخرة، فضالً 
عــن مقصورة مكســوة بأفخم أنواع الجلود واألخشــاب وعناصر 

من الكروم.
تم تزويد الســيارة بمحرك بـ12 أســطوانة، وســعة 6.0 ليترات، 
بقوة 635 حصاناً، يصل فيها إلى ســرعة 333 كلم/ساعة، ويزيد 

تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط.
كمــا أتت هذه المركبــة بنظام تعليــق هوائي تتحكم فيــه منظومة 
إلكترونية متطورة، فضالً عن أقوى نظام مكابح شــهدته سيارات 

بنتلي حتى اليوم، وعجالت رياضية بمقاس 21 إنشاً.

Audi e-tron GTالظهور العالمي األول لـ
شـــــهـد معــرض “لـوس أنجلوس للســـيارات 2018”، الظهور 
العالمي األول للســـيارة التجريبية المــزودة بنظام قيـادة كهربائي 
Audi e-tron GT، بطرازهــا الكوبيــه رباعي األبواب، والتي 

تعتزم الشركة األلمانية انتاجها في أواخر عام 2020.
وســــتأتي هذه الســـيارة بهيكل ذي أرضية مســطحة، يتيح أبعاداً 
مذهلة ومركــز ثقل منخفض. وهي مجهزة بنظــام الدفع الرباعي 
الدائــم Quattro، وتبلــغ قوتها 434 كيلــووات )590 حصاناً(، 
ويمكنهــا التســــارع مـن وضـع الســكون وصوالً إلـى 100 كلم/
ســاعة في غضون 3.5 ثانية تقريباً. كما يمكنها البلوغ إلى سرعة 

240 كلم/ساعة.

جنرال موتورز تنوي بيع بعض معاملها  

أعــرب الملياردير األميركي، إيلون موســك، في مقابلة مع موقع 
CBS، عن نيته شراء بعض مصانع السيارات التي أعلنت شركة 
جنــرال موتورز عن إغالقها. وقال موســك: “من الممكن جداً أن 
نكون في تسال مهتمين بشراء هذه المصانع. نناقش هذا األمر على 

منحى جدي”.
من جانبها، أشــارت صحيفة ديلي ميل، إلى أن شــركة تسال بإدارة 
موســك، تملك خبرة سابقة في شراء المعامل وإعادة تشغيلها. فعام 
2010، اشــترت مصنعاً كان يتبع لجنــرال موتورز وتويوتا مقابل 
42 مليــون دوالر، وبات هذا المصنــع اآلن واحداً من أهم مصانع 

تسال إلنتاج السيارات الكهربائية.

BATTISTA أقوى سيارة إيطالية خارقة

أعلنــت Automobili Pininfarina  االيطالية عن إطالق اســم 
Battista على أول سيارة في سلسلة السيارات الكهربائية الفارهة 
التي تعمل على إنتاجها. وستُخلِّد هذه السيارة الكهربائية اسم “باتيستا 
 Carrozzeria Pininfarina بينيــن فارينا” الذي أّســس شــركة
المتخّصصة في تصنيع هياكل الســيارات. وســيتم تصنيعها يدوياً 
بأعداد محدودة )150 ســيارة فقط( وبســعر يتــراوح بين 2 و2.5 
مليون دوالر أميركي. وتقدم الســيارة أداًء مبهــراً، ويولِّد محركها  
قدرةً حصانية مكبحية تبلــغ 1900، وتنطلق من الثبات حتى 100 
كلم/ســاعة في أقل من ثانيتين، أي أســرع من ســيارة فورموال1، 

وتتجاوز سرعتها القصوى حاجز الـ400 كلم/ساعة.
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سيارة للعسكري السوري المصاب ...

نيسان تنقل مليار دوالر أرباحاً إلى اليابان

أصـدر الرئـيــــس 
الســـوري بشـــار 
القانــــون  األســد 
رقـــم 45 للعــــام 
2018، القاضـــي 

بمنــح جرحى الجيــش والقوات المســلحة، وقوى األمــن الداخلي، 
الذين أصيبوا في العمليات الحربية، أو الحاالت المشابهة للعمليات 
الحربيــة، وأدت إصابتهم إلى عجز كلي أو جزئي، الحق باالكتتاب 
لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، على سيارة سياحية واحدة 
محليــة الصنــع، معفاة من الضرائب والرســوم مع تســهيالت من 

المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها.

ذكــرت وكالة بلومبيــرغ نقالً عن 
مصادر، أن شــركة  نيسان تعتزم 
تحويــل أرباح بقيمة مليــار دوالر 
مــن الشــركة الصينيــة التابعة لها 
Dongfeng Motor، بــدالً مــن 
إعادة اســتثمارها كمــا كانت تفعل 

عادة لتجنب دفع الضرائب، األمر الذي اعتبره المراقبون إشارة إلى 
أن الشركة تقوم بتعزيز مركزها المالي في حال حصول مشاكل في 
شراكتها مع رينو الفرنسية، في ظل التوترات التي نجمت عن أزمة 
اعتقال الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن. وأشارت المصادر 
إلى أن قيمة الضرائب على عملية التحويل ستبلغ 100 مليون دوالر.

كاديالك XT4 تصل إلى الشرق األوسط

شــهد مهرجــان “ســول دي إكــس بــي” )SOLE DXB( الذي 
 XT4 اســتضافته دبــي مؤخراً، العــرض األول لمركبــة كاديالك
في منطقة الشــرق األوسط. وتم تطوير السيارة، التي تدخل عبرها 
“كاديــالك” للمّرة األولــى إلى فئــة المركبات المدَمجــة الفاخرة، 
لتســتهدف فئــة العمالء الشــباب، حيــث تتمتّع بتصميــم خارجي 
عصــري، وقد تم تجهيزهــا بباقة عريضة من التقنيــات المتطّورة 

وخصائص االتصاالت التي يطلبها الشباب.
وســيتم تجهيز XT4 بمحّرك ســعة 2.0 ليتر بالشــاحن التوربيني 
يولّــد 237 حصاناً، ويتصل مع نظام نقل حركة أوتوماتيكية من 9 

سرعات مع ميّزة “التبديل اإللكتروني الدقيق”.

شراكة بين “هيونداي” والجزائر”

قالت شــركة هيونداي لصناعة الســيارات الكوريــة الجنوبية، في 
بيــان لها، إنها أنشــأت مشــروعاً مشــتركاً مع مجموعــة غلوبال 
غــروب إلنتاج المركبات التجارية فــي الجزائر. ومن المتوقع أن 
تبلغ الطاقة اإلنتاجية الســنوية للمشروع 6 آالف و500 مركبة في 

مدينة باتنة الصناعية حيث سيبدأ اإلنتاج في عام 2020.
وتعتــزم هيونــداي إنتــاج مجموعات مــن أجزاء الشــاحنات من 
طــرازات مثــل )مايتــي المدمجــة وأكســنت وحافالت ســولتاي 
وكاونتــي(، فــي مصانعها المحلية، ثم تقوم بشــحن المكونات إلى 

المصنع الجزائري للتجميع.

باهي تعلن تجميع BMW في سورية
أكــــد المديـــر 
العــام لشــركة 
باهي موتـورز 
الـوكــيـــــــــل 
الـحـصـــــري 

لـBMW األلمانية في ســورية، باسل الشــهابي، أن الشركة ستبدأ 
بتجميع ســيارات الشــركة مطلع عام 2019، وأنها ستشــمل جميع 

طرازات الشركة باستثناء X5 ألن هذا الطراز يصنع في أميركا.
يذكــر، أن “باهــي موتــورز” حصلت في تشــرين األول/أكتوبر 
2018 على الموافقات الرســمية إلضافة نشــاط التجميع إلى عمل 

الشركة في سورية.
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جديد إعالم

العربية.
بعد 6 أشهر من تسلمكم إدارة المؤسسة، كيف 
تصف عالقة المؤسسة بشركات إنتاج اإلعالن 

وشركات التسويق؟
إن شركات إنتاج اإلعالن وشركات التسويق هي 
شريك حقيقي للمؤسسة، وهي األداة الرافعة التي 
بتطورها وعملها الدؤوب، ستساعد المؤسسة في 
تحسين الس��وية الفكرية والفنية للمنتج االعالني 
وإطالق عجلة تطوير االعالن بصورة حضارية 
وعصرية مميزة، وتس��عى المؤسسة الى توثيق 
هذه الشراكة وتطويرها بما يخدم صناعة االعالن 
في وطننا. ومواكبةً لمرحل��ة بدء إعادة االعمار 
في س��ورية، هناك خطط طموحة لدى المؤسسة 
لتطوي��ر آليات عملها وتبس��يط اإلجراءات على 
المتعاملين معها من مواطنين وشركات، فقد بدأت 
المؤسس��ة بمنهجية عمله��ا التطويرية من خالل 
تنفيذ إجراءات عدة لتس��هيل وتذليل الصعوبات 
الت��ي تواجه المعلنين، األم��ر الذي ينهض بعمل 

المؤسسة ويجعلها في الصفوف األولى.
برأيكم كيف يمك���ن لكم تطوير طبيعة العمل في 

االعالن الرسمي؟
تطور العمل في ما يخص االعالن الرسمي، حيث 
أصبحت طلبات النش��ر تق��دم مؤتمتة ومطبوعة 
بالكامل، وتمت زيادة س��اعات عمل الصندوق، 
حي��ث كان يغل��ق الس��اعة 12.30 وأصبح اآلن 
13.30، ولك��ن يمك��ن قب��ول أي مراجع وتقديم 
الخدم��ات الت��ي يحتاجها بعد ه��ذا الوقت ولغاية 
نهاية الدوام الرسمي. ونقوم حالياً بربط معلوماتي 
بي��ن المديريات والدوائر في االدارة العامة حيث 

سوق اإلعالن ينطلق الكترونيًا ويتعافى في سورية
مستقبل اإلعالن في سورية، وتحديث العمل وتطويره الكترونيًا، مواضيع شرحها لمجلة البنك والمستثمر، المدير 

العام للمؤسسة العربية لإلعالن في سورية، أيمن األخرس.

كيف تصف حال س���وق اإلعالن في س���ورية 
راهناً؟

بدأ سوق اإلعالن في سورية بالتعافي ولو ببطئ 
بعد ع��ودة األمن واألم��ان الى غالبي��ة أراضي 
الوطن بفض��ل تضحيات جيش��نا العظيم ودماء 
ش��هدائنا األب��رار والصمود األس��طوري للدولة 
الس��ورية والمواطن. وقد عاد النشاط الصناعي 
والتجاري تدريجياً، ما انعكس على بدء الشركات 
والقطاع��ات االقتصادي��ة والصناعية والتجارية 
بالحمالت االعالنية في ش��تى مجاالت االعالن 
لتلفزيوني-االذاع��ي- )الطرقي-الصحافي-ا
وااللكترون��ي(. وبالرغ��م من أن ه��ذه البدايات 
خجولة نسبياً ولكنها تبشر بعودة األلق الى السوق 

االعالنية.
هل ترى تطوراً ملموس���اً على مستوى اإلعالن 

من حيث الشكل والمضمون؟
هناك تطور بس��يط في مجال االعالن الطرقي، 
حي��ث بدأت بعض الش��ركات بإدخ��ال االعالن 
االلكترون��ي بإس��تخدام الشاش��ات الكبيرة والتي 
تع��رض م��واد فيديو بدق��ة HD، وقامت بعض 
الش��ركات مس��تخدمة تقنيات إظهار ثالثي البعد 
)هولوغراف( وشاشات ذكية تفاعلية، وهذا يعتبر 
نقل��ة نوعية له��ذا النوع من االع��الن الذي كان 
يعتم��د على طباعة الص��ور الثابتة على لوحات 
فليكس أو فينيل. وفي ما يخص االعالن االذاعي 
والتلفزيون��ي، فهن��اك تراج��ع في القيم��ة الفنية 
والفكرية سببه األساسي ظروف الحرب الكونية 
التي تعرضت لها الدولة الس��ورية التي تس��ببت 
في سفرمعظم أصحاب الشركات االعالنية التي 
كان��ت تتميز بإنتاج إعالني بس��وية فنية وفكرية 
متمي��زة، أضف الى ذلك عدم تخصيص ميزانية 
كافية من قبل الفعاليات والش��ركات االقتصادية 

والصناعية والتجارية إلنتاج إعالن متميز.
أين تقع مسؤولية المؤسسة لالرتقاء باإلعالن 

وجودته الفنية والفكرية؟
تعم��ل المؤسس��ة بمنهجية تطويري��ة من خالل 
تطوير آلي��ات عملها والقواني��ن الناظمة، وعند 
إنجاز هذه الخطوات يكون في إمكان المؤسس��ة 
التدخ��ل ف��ي تفاصيل اإلع��الن وجودت��ه الفنية 
والفكرية. وحدث أن رفضت المؤسس��ة مؤخراً، 
ع��رض إع��الن قيمت��ه الفكري��ة ضعيف��ة على 
الشاش��ات الوطنية فقط، ولكن بس��بب محدودية 
صالحي��ات المؤسس��ة حالي��اً ُع��رض االعالن 
على القنوات الخاصة الس��ورية وبعض القنوات 

أن الموجود حالياً جزر أتمتة منفصلة لكل دائرة 
على حدة وغير متصلة بشكل مؤتمت مع  أقسام 
العمل المختلف��ة من مالية وحس��ابات الخ. وهذا 
ي��ؤدي الى إرب��اكات وأخط��اء س��يتم تجاوزها 
بمج���رد االنتهاء م��ن الرب��ط. وبالتزام��ن م�ع 
ه��ذا العمل س����يتم الربط م��ع بقي����ة الف��روع 
بالمحافظات وسيتم العمل على أتمتة العمل المكتبي 
 Document Management System
وأرشفته في المؤسس��ة بحيث يتم تخفيف العمل 
الورقي Paper Less الى الحد األدنى تدريجياً، 
وس��يتم االنتقال ال��ى الف��روع بالمحافظات حين 
انه��اء العمل ف��ي االدارة المركزي��ة. كما انه يتم 
العمل على إنجاز )تطبيق خاص( على الهواتف 
المحمولة لمشتركي النشرة الرسمية ليتم التفاعل 
بش��كل مباش��ر ولتصلهم اعالن��ات المناقصات 
وتعديالتها وتفصيالتها كل حس��ب اختصاصه. 
وإضافة الى ذلك  ت��م إنجاز المرحلة األولى من 
مشروع لوحات إعالنية طرقية خاصة بالمؤسسة 
عل��ى أعمدة اإلن��ارة على طريق مطار دمش��ق 
الدولي، وس��يتم اتمام المشروع مطلع العام. وتم 
البدء بوضع الدراس��ة االولى لمشروع الخريطة 
الرقمي��ة للوح��ات االعالنية الطرقية باس��تخدام 
GIS، وهو مش��روع يجب أن يتكامل مس��تقبالً 
م��ع وزارة االدارة المحلية والمحافظات ووزارة 
الداخلية - إدارة المرور، لما له من منافع كثيرة، 
مع التأكيد أن عجلة تطوير آليات عمل المؤسسة 
ب��كل مديرياتها قد بدأت، ولك��ن يوجد معوقات، 
منه��ا الكوادر المؤهل��ة والقوانين واألنظمة التي 
تقيد الى حد ما دور المؤسس��ة وصالحياتها. كما 
انه خ��الل الفت��رة القريبة، س��يتم تجهيز منصة 
الكترونية لتنظيم عم��ل االعالن اإللكتروني بما 
يخ��دم القط��اع اإلعالن��ي اإللكتروني الرس��مي 

والخاص والمؤسسة العربية لإلعالن.
ويس��تطيع من يراجع المؤسس��ة مالحظة كمية 
التس��هيالت المقدمة والمرونة من قبل العاملين 
وحس��ن مقابلته��م والتعام��ل معه��م م��ا يعكس 
الص��ورة االيجابية لمؤسس��ة خدمي��ة حكومية، 
وبالتأكي��د الطموحات أكب��ر بكثير في ما يخص 
هذا الموضوع. كما انه يتم التخطيط لوضع آلية 
لضبط وتنظيم لوح��ات االعالن الطرقي الثابتة 
وغي��ر الثابتة إلزالة التش��وه البصري الموجود 
حالي��اً عبر لجان مش��تركة م��ع وزارة االدارة 
حدة(.المحلي��ة )والمجال��س ف��ي كل محافظ��ة عل��ى 

أيمن األخرس
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قناة سياحية سودانية جديدة
كش��ف رئي��س مجلس 
إدارة “س��ودانية 24”، 
وج����دي م�ي�رغ�ن����ي 
م�ح�ج����وب، ع�������ن 
س��ودانية   قن��اة  إطالق 
متخصصة في الترويج 

للسياحة والتاريخ واآلثار السودانية، إضافة إلى برامج تثقيفية، خالل 
2019. وستهتم قناة “سودانية 24 بلس” بالترويج لقطاع السياحة، 
خاص��ة التاريخي��ة واألثرية، والتعري��ف بالحضارات الس��ودانية 
العريقة، وإبراز مس��اهمة السودان في التاريخ اإلنساني والعالمي، 

إضافة إلى التعريف بمكوناته البيئية والطبيعية وإمكاناته العظيمة.

ر أول قمر اصطناعي أردني مصغَّ

“األرميتاج” جاهز لترميم آثار سورية

أعلن��ت المدي��رة التنفيذية لمؤسس��ة ول��ي العهد ف��ي األردن، تمام 
منكو، عن إطالق أول قمر صناعي أردني مصغّر إلى الفضاء، تم 
تصميمه وبناؤه بأيادي 18 طالباً وطالبة من طلبة الهندس��ة، إضافة 

إلى 5 أكاديميين واستشاريين من مختلف تخصصات الهندسة.
وبيّنت، أن القمر الذي أطلق ضمن مبادرة “مسار” التابعة للمؤسسة، 
 Fotowatio Renewable Venturesبدعم م��ن ش��ركة زي��ن و
المتخصصة بالطاقة المتجددة، والذي يدور حول الكرة األرضيّة على 
 ،)JY1-SAT( ارتفاع 600 كلم فوق س��طح األرض، ويحمل اس��م
لتحقي��ق أه��داف تعليمية بحثية، س��يقوم بمهمة الترويج الس��ياحي 
من خالل بث ص��ور عن األماكن الس��ياحية والتراثية، واالتصال 

الالسلكي مع المحطات األرضية حول العالم.

ق��ال مدي��ر متح��ف 
الحكوم�ي  األرميتاج 
الروس���ي، ميخائي�ل 
بيوت�روفس����كي، إن 
متح��ف األرميت��اج، 
أكبر متاحف روس�يا، 
جاه�ز الس���تقبال أي 
قط��ع أثرية س��ورية 
تحتاج إل��ى الترميم، 

وتدريب األخصائيين في الترميم. وأضاف: إن سورية بحاجة لحملة 
دولية ويجب أن تترأسها اليونيسكو، أما إن وقع العمل بشكل جزئي 
فلن تحصل سورية على أي نتائج أو ستكون هذه النتائج قليلة للغاية، 
لذا يجب تشكيل هيكلية من الخبراء، ومن الذين بإمكانهم تنسيق هذا 
العمل لكي يكون دولياً وليس من روس��يا أو من السعودية أو عمان 
أو جهة أخرى. وتابع قائالً: إن األرميتاج لديه اتفاقية مع اليونيسكو 
واتفاقي��ة أخرى مع صن��دوق آغا خان، وأنه قريباً س��يحصل على 
اتفاقية مع الحكومة السورية، فإذا وحدت هذه االتفاقيات حينها يمكن 

الحصول على مبادرة هامة.

مكارتني وستون يغنيان ضد التنمر
يش��ترك نجم فريق البيتلز السابق، 
ب��ول مكارتن��ي، م��ع إيما س��تون 
الحائزة على األوسكار، في تسجيل 
موس��يقي ألغنيت��ه الجدي��دة “من 
يهت��م” )who cares(، التي يأمل 
أن تلهم الصغ��ار التصدي للتنمر. 
ويظه��ر الثنائي، وهم��ا يرقصان 
ويومئ��ان بإش��ارات ف��ي تصوير 

باألبيض واألس��ود مع أشكال تشبه المهرجين تضايق ستون قبل أن 
تهرب مع مكارتني في سيارته. وكان المغني وكاتب األغاني الشهير 
قد انضم لمنظمة كريتيف فيجن إلطالق حملة )#هو كيرز، أي دو(.

QNBنيمار سفيراً لـ
 ،QNB وقع بنك قطر الوطني
اتفاقي��ة م��ع النج��م البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، بقيمة 4.2 مليار 
دوالر، ليك��ون س��فيراً عالمياً 

للعالمة التجارية للمجموعة.
وق��ام بالتوقيع نيابة ع��ن QNB، المدير العام التصاالت المجموعة 
يوس��ف درويش، وعن “ نيمار للرياضة والتس��ويق” نيمار س��يلفا 
س��انتوس )والد نيمار(، في فرع المجموعة في باريس. وبناًء عليها، 
س��يحصل بنك قطر على جميع الحق��وق الحصرية العتماد الالعب 
نيم��ار كس��فير لعالمته��ا التجارية ف��ي جميع الحم��الت الترويجية 
والمنصات اإلعالنية التي سيظهر فيها عبر مختلف أعمالها الرئيسية.
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منتدى “جائزة رواد األعمال 2018”
نظمت “إرنست ويونغ” 
منت��دى  األردن،   -  EY
“جائ��زة رواد األعم��ال 
ش����عار  تحت   ،”2018
الطري��ق نح��و االزدهار 
االقتصادي، وذلك برعاية 

بنك اإلسكان. واس��تعرض المنتدى أبرز التحديات العالمية وكيفية 
التعامل معها في األردن، وس��لط الضوء على األس��واق والفرص 
اآلسيوية، وتعزيز قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا، 
وتعزيز مش��اركة المرأة في االقتصاد. وقد ش��هد المنتدى مشاركة 

أردنية رسمية، باإلضافة إلى حضور خبراء اقتصاديين عالميين.

4 جوائز لـ“جي آي بي كابيتال”
فازت “جي آي ب��ي كابيتال”، الذراع 
االس��تثماري لبنك الخلي��ج الدولي في 
الرياض، ب�4 جوائز ممنوحة من “إيميا 
فاينان��س” للخدم��ات المصرفي��ة في 
الشرق األوس��ط 2018، وهي: جائزة 
أفضل بنك اس��تثماري ف��ي المنطقة، 
أفض��ل بن��ك اس��تثماري محل��ي في 
السعودية، أفضل بنك استثماري محلي 

في البحرين، أفضل بنك استثماري أجنبي في ُعمان، وذلك للعام الثاني 
على التوالي. وقال الرئيس التنفيذي، أس��امة بن محمد شاكر: إن هذه 

الجوائز تؤكد أهمية “جي آي بي كابيتال” في أسواق المنطقة.

جائزة أفضل مزود للخدمات السحابية
فازت “اريكس��ون” بجائزة أفضل مزود 
للخدمات السحابية، في حفل توزيع جوائز 
التمي��ز لتليك��وم ريفي��و 2018 في دبي، 
وذل��ك تقدي��راً للجهود للمبذول��ة من قبل 
الشركة لتوفير حلول ترتكز على المعايير 
القائم��ة عل��ى الس��حابة والبن��ى التحتية 
لوظائف الشبكة االفتراضية المستندة إلى 
معايير مش��غلي االتص��االت مع ضمان 

التطور نحو تقنية الجيل الخامس، ما يمّكن المشغلين من اكتساب ميزة 
تنافسية من خالل تقليل النفقات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية 

واالبتكار، إضافة إلى تقليل وقت الوصول إلى السوق.

جائزة اإلمارات للطاقة 2020
أطلق المجلس 
األع��ل��������ى 
للطاق���ة ف���ي 
دب�ي، ال��دورة 
الرابعة لجائزة 
اإلم������ارات 
للطاقة 2020.

وتق��ام الجائ��زة تحت ش��عار “تعزيز االبت��كار لطاقة مس��تدامة”، 
وتهدف إلى تشجيع األفراد والمؤسسات على ترشيد استخدام الطاقة 
والم��وارد، وإيضاح أفضل الممارس��ات واألعمال في مجال كفاءة 

الطاقة والطاقة البديلة واالستدامة والحفاظ على البيئة.

جائزتان لـ“جي إف إتش”
فازت مجموعة “جي 
إف إت����ش” المالي��ة 
بجائزت��ي “أفض����ل 
بن��ك اس����تثماري - 
الش����رق األوس��ط” 
ب�ن�����ك  و“أف�ض���ل 
إسالمي - البحري��ن” 

 EMEA - ضمن حفل توزيع جوائز األنشطة اإلسالمية والتمويل
2018، في دبي. ويعكس هذا الفوز ما تحظى به من التقدير من قبل 
السوق، نظراً لنتائجها المالية واالستثمارية، وكونها من المؤسسات 

المبتكرة في قطاع الصيرفة والتمويل اإلسالمي.

آيزو9001 لـ“العراقي للتجارة” في أبوظبي
التمثيل��ي  المكت��ب  حص��ل 
للمص��رف العراقي للتجارة 
اإلمارتي��ة  العاصم��ة  ف��ي 
أبوظبي على ش��هادة اآلي��زو 
)ISO9001:2015( ف����ي 
نظ����ام إدارة الج��ودة، بع��د 
أن ت��م التدقي����ق م��ن قب��ل 

.LMS Certification Limited الش��ركة البريطاني��ة
وأع��رب رئيس مجل��س إدارة المصرف العراق��ي للتجارة، فيصل 
الهيمص، في كلمة عقب تس��لم شهادة اآليزو، عن سعادته بحصول 

المصرف على شهادة الجودة.
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جائزتان لـ“األهلي المصري”
م�ن�ح���ت م�ؤس��س���ة 
  Asian Banker
البنك األهلي  العالمية، 
المص���ري جائزت���ي 
أفضل بنك مصري في 
مجالي تموي�ل التج�ارة 
وفي المعامالت المالية 

لعام 2018. وجرى اختيار البنك ضمن تقييم  ش��مل أكثر من 50 
مؤسس��ة مالي��ة بالمنطقة، وتم تس��ليم الجوائز خ��الل الحفل الذي 
أقامته المؤسس��ة ف��ي دبي، وحضره نخبة من كبرى المؤسس��ات 

المالية في المنطقة.

بنك مصر ... صاحب أفضل أداء 2018
حص��ل بنك مص��ر على لقب 
“بن��ك العام” ف��ي مصر لعام 
خ��الل  م��ن  وذل��ك   ،2018
 The Banker تصنيف مجلة
العالمية، حيث تم تكريم البنك 
ف��ي احتفالي��ة كبي��رة أقامتها 
المؤسس��ة في لن��دن، إلعالن 

المؤسسات المالية على الصعيد العالمي، الفائزة بصاحبة أفضل أداء 
خالل عام. وصرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد األتربي، 
أن هذا التكريم هو تتويج لجهود البنك، وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته 

المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية.

QNBجائزتان لـ
الوطني”  “قط��ر  ن��ال 
QNB، جائزتي أفضل 
بنك في قطر وأفضل بنك 
في الشرق األوسط لعام 
2018 م��ن مجلة “ذي 
بانك��ر” العالمية. ويأتي 
حص���ول المجموع���ة 
على الجائزتي�ن تأكي�داً 

عل��ى متانة المركز المالي الذي حقق مس��تويات نمو مرتفعة خالل 
ال�12 شهراً الماضية، مدفوعة بجودة أصولها ومالئتها المالية القوية 

وارتفاع إجمالي موجوداتها ألعلى مستوياته.

Ooredoo تفوز بـ18 جائزة
حصل��ت Ooredoo على 
15 جائزة في حفل جوائز 
األعم��ال الدولية “س��تيفي 
2018”، وعل��ى 3 جوائز 
لس��يدات  “س��تيفي  ف��ي 
ثالث  األعم��ال”، ولكونها 
الش��ركات حصوالً  أكث��ر 
عل��ى األلق��اب ف��ي حف��ل 

جوائ��ز س��تيفي الدولية. وفي حفل توزيع جوائز س��تيفي لس��يدات 
 ،Ooredoo األعمال، حصلت كل من رئيس المبيعات والتوزيع في

ميانمار هتار ثانت زين، وشيماء النجدي، على  جائزة ستيفي.

Ooredoo الوطنية موبايل” تتحول إلى“
ت  د ع����ا أ
“  الوطني���ة   
ي���ل”  با   مو
ى  ح�����د إ -
ش����رك�ات 
مجم�وع���ة 
 Ooredoo

   Ooredoo   العالمية-   رس��مياً إطالق عالمتها التجارية لتحمل اسم
فلسطين. ويأتي ذلك ضمن   استراتيجية     Ooredoo     لتطوير     أعمالها   
  وتوفير فرص   جديدة     للعمالء   من   خالل   تواجدها   في   الشرق   األوسط   

  وشمال   إفريقيا   وجنوب   شرق   آسيا  .

“حاويات العقبة” تفوز بجائزة لويدز
ف��ازت ش��ركة ميناء 
حاوي���ات العق�ب����ة، 
بجائ����زة ل�وي������دز 
لجنوب آسيا والشرق 
وافريقي��ا  األوس����ط 
للعام 2018، عن فئة 
أفضل مشغل موانئ، 

حسب قرار لجنة تحكيم الجائزة المستقلة. وكانت شركة ميناء حاويات 
العقب��ة قد اس��تثمرت من��ذ ع��ام 2006 حوالى 300 ملي��ون  دوالر 
أميركي. ووظفت الش��ركة، التي تشغلها EBM لمحطات الحاويات 

الدولية ما نسبته 99.6 % من األردنيين من إجمالي عدد موظفيها.
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اتفاق توأمة بين بلديتي جبيل وأيانابا
وقع��ت بلدي��ة جبي��ل - بيبلوس 
اللبناني��ة اتفاق توأم��ة مع بلدية 
أياناب��ا القبرصية، خالل احتفال 
أقيم في الشارع الروماني وسط 
المدين��ة اللبنانية، ف��ي حضور 
عدد من المسؤولين والفعاليات.

وبعد توقيع االتف��اق بيّن رئيس 
بلدي��ة جبي��ل وس��ام زع��رور 
ورئي��س بلدي��ة اياناب��ا فيانيس 

كاروس��وس وع��رض فيلم ع��ن المدينتين الس��ياحيتين، كان تبادل 
للهدايا التذكارية ليختتم االحتفال بريسيتال ميالدي.

“ميليكن” في “أراب بالست 2019”
ت�ش�����ارك “ميل�ي�ك����ن” 
م��زود الم��واد الكيماوي�ة 
المتخصصة، في معرض 
“أراب بالس�ت 2019”، 
الذي يقام في يناير/كانون 
الثان��ي ف��ي دب��ي، حيث 
س��تعرض مجموع�ة م�ن 

اإلضافات الكيماوية وكيفية مس��اهمتها في مواجهة أهم التحديات 
التي تش���هدها صناع�ة معالج�ة البالس����تيك، وس���ت�ش�رح كي�ف 
يمكن لمنتجاتها أن تساعد في تحسين مستويات اإلنتاج واالستدامة 

في هذه الصناعة.

“أولى إنرجي” في مصر وإفريقيا
أطلق��ت مجموع��ة ليبيا أويل ش��رارة 
البدء للعمل باس��مها التج��اري الجديد  
OLA Energy، الذي سيوضع على 
جميع منتجات ومحطات المجموعة، 
وج��اءت العالم��ة التجاريّ��ة الجديدة 
للمحط��ات لتعكس ال��روح اإلفريقية 

الحقيقية ل�“أولى إنرجي”، بما يساهم في أن تصبح محطاتها وجهة 
التسّوق المفضلة في مجال توزيع البترول في إفريقيا. وأكد الرئيس 
التنفيذي للمجموعة مازن بن رمضان، إن إطالق العالمة التجارية 
الجديدة جاء تعبيراً عن الحرص على تنمية التواجد في األس��واق، 

وذلك بعد أن تبين االحتياج إلى عالمة تجارية ومظهر جديد.

تفاهم بين “اقتصادية دبي” و“فيزا”
وقّ����ع م�دي����ر ع���ام 
اقتصادية دبي س��امي 
القم��زي، ومدي��ر عام 
“في��زا” ف��ي منطق��ة 
الشرق األوسط وشمال 
إفريقي���ا م�ارش����ي�ل�و 
باريك��وردي، مذك��رة 
تفاهم تهدف إلى تنمية 

قط��اع التج��ارة اإللكترونية ف��ي اإلمارات، وتش��جيع التجار على 
اعتماد الحلول الرقمية في أعمالهم، وتثقيف المستهلكين حول فوائد 

المدفوعات الرقمية والتسوق والدفع عبر اإلنترنت.

بطاقة االسترداد النقدي في اإلمارات
تشارترد”  “ستاندرد  أطلق 
بالتعاون مع “ماستركارد” 
الدفع،  حل��ول  لتكنولوجي��ا 
بالتينيوم  االئتم��ان  بطاق��ة 
X ف��ي اإلم��ارات. وتتميز 
البطاقة باستهدافها لشريحة 
جيل األلفية، وكذلك استرداد 

النقود لما يصل إلى 10 % من قيمة كافة أنواع اإلنفاق خارج البالد 
وعبر اإلنترن��ت ومن خالل محفظة الهاتف الذك��ي. وقال الرئيس 
اإلقليمي لماستركارد خالد الجبالي: سنحقق بفضل هذا التعاون نمواً 

كبيراً في عالم المدفوعات غير النقدية في المنطقة.

شهادة عالمية لـ“أرز الشوف”
حصل���ت “محمي���ة 
أرز الش�وف - المدى 
اللبناني��ة،  الحي�وي” 
على “ش��هادة القائمة 
الخض��راء العالمية” 
م��ن قب���ل االتح���اد 

الدول��ي لحماية الطبيعة IUCN، خالل قم��ة األمم المتحدة للتنوع 
البيولوجي COP 14 التي انعقدت في ش��رم الشيخ، والتي نظمتها 
س��كرتاريا اتفاقي��ة التن��وع البيولوج��ي )CBD( ووزارة البيئ��ة 
المصري��ة. والقائمة الخضراء هي مقي��اس عالمي لتصنيف فعالية 

إدارة المحميات في العالم.
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هاينريش النغ مديراً أول في “لوفتهانزا”
أعلنت “لوفتهانزا” عن تعيين هاينريش 
النغ في منصب المدير األول للمبيعات 
في الخليج وأفغانستان وباكستان اعتباراً 
م��ن يناير/كانون الثان��ي 2019، حيث 
س��يتولى م��ن مكتبه في دبي مس��ؤولية 
اإلش��راف عل��ى األنش��طة التجاري��ة 
وعملي��ات مبيع��ات خط��وط طي��ران 
المجموع��ة وتمثيلها في ع��دة مناطق. 
يحمل النغ ش��هادتين في إدارة األعمال 

بتخصص إدارة الخدمات، كما خضع لتدريب موّس��ع في مجموعة 
“لوفتهانزا” والغرفة األلمانية للصناعة والتجارة فرانكفورت.

مدير جديد لـ“إيرباص”
عيّن��ت “إيرب��اص”، دوميني��ك 
اسام، كرئيس مستقبلي للشؤون 
المالي��ة، ضمن عملي��ة التحول 
في الفري��ق اإلداري التي يتبعها 

مجلس إدارة الشركة.
وسينضم اس��ام إلى “إيرباص” 
ف��ي مطلع ش��هر أبريل/نيس��ان 
2019، وس����ي�خ�ل�ف رئي����س 
الشؤون المالية، هيرالد ويلهيلم، 

الذي س����يحتف�ظ بمنصب�ه حتى موع�د انعق��اد الجمعية العمومي�ة 
في الشركة.

درباس مديراً جديداً لـ“الريتز كارلتون”
عيّ��ن فن��دق الريت��ز كارلتون، 
ط��ارق درب��اس، مدي��راً عاماً 
جدي��داً للفن��دق، حيث س��يتولى 
إدارة كاف��ة العملي��ات الخاصة 
تعزي��ز  ف��ي  ليس��هم  بالفن��دق، 
الضي��وف،  تجرب��ة  مس��توى 
بخبرته الممتدة لثالثة  مس��تعيناً 

عقود في قطاع الضيافة.
وس��ينصب تركيز درباس، ف��ي الحفاظ على التقالي��د العريقة التي 
تشتهر بها عالمة الريتز كارلتون، بالتوازي مع تعزيز جودة الخدمة 

وقيمة العالمة التجارية.

أفضل بطاقة للمسؤولية االجتماعية
تسلّم رئيس مجلس اإلدارة المدير 
الع��ام لبنك لبنان والمهجر س��عد 
أزهري، جائ��زة “أفضل بطاقة 
االجتماعية  بالمسؤولية  مرتبطة 
للش��ركات ف��ي المش��رق للع��ام 
2018” م��ن الرئي��س اإلقليمي 
الش��رق  ف��ي  ل�“ماس��تركارد” 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، خالد 

الجبالي، عن بطاقة “بلوم عطاء” من “ماستركارد” التي تساهم في 
نزع األلغام من األراضي اللبنانية وتس��اعد على المدى الطويل في 

تطوير المناطق النائية وخلق فرص العمل.

... ومدير تنفيذي للشرق األوسط أيضًا
ُعي��ن دي��ش بابك��ي 
في منص��ب المدي�ر 
التنفي��ذي لمجموع�ة 
أودي فولك��س واغن 
الش����رق األوس����ط 
ومقره��ا دبي، حيث 
بمسؤولية  سيضطلع 

تعزيز نمو الش��ركة ف��ي 11 دولة تتوزع في منطق��ة الخليج وبالد 
الش��ام. وس��ينصب تركيزه على ضمان المستوى المهني في العمل 
وااللتزام بمعايير العالمة التجارية وتعزيز االنتش��ار في األس��واق 

واالرتقاء بمستوى المرافق الحالية للشركة.

رئيس مجلس إدارة جديد لـ“أودي”
عيّنت الهيئة الرقابية في “أودي 
أيه ج��ي” برام ش��وت، رئيس��اً 
لمجلس إدارة المجموعة اعتباراً 
من يناير/كان��ون الثاني 2019، 
وسيتولى بشكل مؤقت مسؤوليات 
مجلس اإلدارة لشؤون المبيعات 

والتسويق.
وكان ش��وت ق��د ش��غل منصب 

عضو مجلس إدارة الشركة لشؤون المبيعات والتسويق منذ سبتمبر/
أيلول 2017، وفي يونيو/حزيران 2018 ُعيّن رئيساً مؤقتاً لمجلس 

اإلدارة، إضافة إلى منصبه.
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األنظمة الصادرة عن مصرف لبنان تحدّد ماهية النقود اإللكترونية 
والرقمية وكيفي��ة إصدارها واس��تعمالها والتقني��ات واألنظمة التي 
ترعاها، وأّن الش��يك اإللكتروني ال��ذي يتم إنش��اؤه والتوقيع عليه 

وتداوله إلكترونياً يخضع لألنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
كذلك وفقاً للم��ادة 133 من القان��ون المذكور، يع��ود إلى مصرف 
لبنان، في ما يتعلق بالعمليات المالية والمصرفية، إعطاء: شهادات 
المصادق��ة العائ��دة للتواقي��ع اإللكترونية للمصارف والمؤسس��ات 
الخاضع��ة لرقابت��ه ولرقابة هيئ��ة األس��واق المالية وللمؤسس��ات 
واإلدارات والهيئ��ات التي يتعام��ل معها وفقاً للقواني��ن التي ترعى 
عملياته، وش��هادات االعتم��اد للمصارف والمؤسس��ات الخاضعة 
لرقابته ولرقابة هيئة االسواق المالية، بصفتها مقدم خدمات مصادقة 
للتواقيع اإللكترونية لزبائنها. ويقوم مصرف لبنان بوضع المعايير 

والقواعد التقنية في هذا الخصوص.
القرصنة تطال الشركات والمصارف

من جهته، أكد المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان،  
أن الش��ركات التجارية اللبناني��ة ال تزال تتعّرض ألن��واع عدة من 
القرصنة  اإللكترونية، ال سيّما بواس��طة البريد اإللكتروني، مشيراً 
إلى ان اإلحصاءات بيّنَت “أّن هذه الجرائم ال تزال تحصل وبوتيرة 
عالي��ة، وتخّطت األربعين ش��كوى، وتقدّم بها المتض��ّررون خالل 

2018 وحتى تاريخه”.
بدوره، أش��ار األمي��ن العام لهيئ��ة التحقي��ق الخاصة عب��د الحفيظ 
منص��ور، إل��ى تراج��ع ع��دد ح��االت االنخ��داع بواس��طة البريد 
اإللكتروني التي تتعرض لها المصارف الى 23 حالة في األش��هر 

التسعة االولى من 2018.
م��ن ناحيته، اعتب��ر الس��كرتير التنفي��ذي لمجموعة العم��ل المالي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الوليد آل الشيخ، أن الجريمة 
اإللكترونية تعد إحدى أخط��ر أنواع الجرائم الت��ي تواجهها الدول، 
مليار دوالر أميركي.مشيراً إلى أن الخسائر السنوية الناجمة عن هذه الجرائم تفوق 500 

سالمه: ُنعّد إلطالق عملة رقمية توفيراً للتكلفة

كالم الحاكم س��المه جاء خ��الل رعايته “ملتق��ى مكافحة الجريمة 
االلكتروني��ة الراب��ع” الذي نظمت��ه هيئ��ة التحقي��ق الخاصة لدى 
مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية 
الفكرية ل��دى المديرية العام��ة لقوى األمن الداخل��ي، بالتعاون مع 
مجموع��ة العمل المالي لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال افريقيا 
)مينافات��ف(، بدعم م��ن المفوضي��ة األوروبية، وباالش��تراك مع 
مجموعة االقتص��اد واألعم��ال. ولفت س��المه إل��ى أن  التقارير 
“تدل انه يتم اس��تعمال العملة االفتراضية أو األصول االفتراضية 
بعملي��ات تبييض أم��وال بوتيرة أعل��ى من تموي��ل اإلرهاب لعدم 

وجود آليات صرف لهذه العمالت قريبة من منطقة النزاع.
أما ف��ي م��ا يتعل��ق بنظ��ام )Blockchain( وتقنيتها، ف��إن واحداً 
من كل 5 بنوك مركزية سيس��تخدمون هذه التقني��ة بحلول 2019، 
و)Blockchain( ستستعمل في مجاالت ادارية مختلفة بمعزل عن 
اس��تخدامها للعملة االفتراضية. فالعملة الرقمية ستكون مصدّرة من 
مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية واستعمالها محلي فقط. والهدف من 
العملة الرقمية تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير 
الكلفة على المستهلك. كما أن إقرار قانون للتوقيع اإللكتروني سوف 
يفعّل مقاصة الش��يكات اإللكترونية ويعدل مفهوم المقاصة التقليدية 

فتجري هذه المقاصة بين المصارف من دون الوسطاء.
ً المعامالت اإللكترونية أصبحت واقعاً يوميا

وأكد حاكم مصرف لبنان ان قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية، 
 ،Regulation Protection Data General GDPR���ل
الصادر عن البرلم��ان األوروب��ي ومجلس االتح��اد األوروبي، ال 
يؤثر على عملية مكافحة تبييض األم��وال وتمويل اإلرهاب. وقال: 
“أصبحت المعامالت اإللكترونية في لبنان واقعاً يومياً، إال أنها في 
الماضي كانت تتم في ظل فراغ تش��ريعي حتى شهر أيلول/سبتمبر 
الماض��ي، حيث ص��ادق مجل��س النواب عل��ى قان��ون المعامالت 
اإللكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. وقد أخذ مصرف لبنان 
حيّزاً كبيراً في هذا القانون بحيث ذُكر في المادتين 61 و62 منه أّن 

سالمه،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أكد 
يزال  ال  المركزي  المصرف  من  فريقًا  أّن 
ُيعّد إلطالق العملة الرقمية، وهي تختلف 
عن العمالت االفتراضية Bitcoin، التي حّذر 
وأسعارها  سلعة  انها  إذ  المصرف،  منها 
تشهد تقّلبات حادة، مشيراً إلى أن “تزايد 
سيؤدي  اإللكترونية  والتقنيات  العمليات 
وعمليات  المخاطر  نسبة  ارتفاع  إلى 

القرصنة واالحتيال”.
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نظام بين “أغادير” واالتحاد األوروبيمنحة أوروبية لدعم المدارس في األردن

وقعــت وزيرة التخطيط والتعاون الـدولي األردنية، ماري قعوار، 
ومديــر مكتب بنـــك االعمـــار األلمانـي في األردن، كريســتيان 
شــاوب، في عمان، اتفاقية تنفيذ منحــة إضافية مقدمة من االتحاد 
األوروبي بقيمة 30.6 مليون يورو، الستكمال برنامج دعم إنشاء 

المدارس في األردن.
وقالــت قعــوار: إن االتفاقية تهدف إلى بنــاء 10 مدارس حكومية 
جديدة وتجهيزها وتأثيــث مختبراتها بدعم من االتحاد االوروبي، 
وذلــك من خالل الصندوق االئتمانــي لالتحاد األوروبي، لتخفيف 
الضغــط على المــدارس التي تســتقبل أعداداً كبيرة بشــكل يفوق 

طاقتها االستيعابية.

ان فعاليات االجتماع الرابع لفريق العمل المختص  اختتمت فــي َعمَّ
بدراســة إنشــاء نظام إحصائــي للبيانــات التجارية بــدول أغادير 
)مصــر واألردن والمغــرب وتونس(، وهدف االجتمــاع إلى تبنى 
برنامــج “ســوفت وير” لبيانــات التجــارة الخارجيــة، إضافة إلى 
الخطة المستقبلية إلنشاء نظام إحصائي لدول أغادير. وقال الرئيس 
التنفيذي للوحدة فخري الهزايمة: إن االجتماع خلص إلى إنشاء نظام 
إحصائي للبيانات التجارية فيما بين دول أغادير واالتحاد األوروبي، 
بعد نجاح تجربة دول أغادير على المستوي اإلقليمي، عالوة على أن 
أحد المزايا المهمة التفاقية أغادير هو “تراكم المنشأ” والذي تتيحه 

االتفاقية للبلدان األعضاء دون غيرها من االتفاقيات األخرى.

توأمة بين “تدمر” وبيستوم اإليطاليةجمعية سورية فرنسية

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان القالع، خالل تباحث أعضاء 
مجلس إدارة الغرفة، مع النائب الفرنســي الســابق تييري مارياني، 
وعدد من رجال األعمال الفرنســيين، ســبل إعادة تنشيط العالقات 
التجارية واالقتصادية بين البلدين، أن على رجال األعمال الفرنسيين، 
تصحيح موقف حكومتهم تجاه سورية، بما يسهم في تنشيط العالقات 
عبر شراكات رجال أعمال البلدين. وأشار مارياني، إلى أن أغلبية 
الفرنسيين يريدون إعادة العالقات بين البلدين خارج إطار السياسة، 

داعياً إلحداث “جمعية سورية فرنسية اقتصادية”.
أما عن العقوبات القســرية، فقد قــال: إن الموقف من العقوبات في 

البرلمان الفرنسي والرأي العام ووسائل اإلعالم ليس موحداً.

تســــــلّـم 
رئيــــس 
د  تحــــا ا
غــــرف 
حة  لسيا ا
السـورية 
محـمـــد 
خضور، 
اتفاقيــــة 

التوأمــة بين مدينتي تدمــر وPaestum اإليطالية األثريتين، خالل 
مشــاركة ســورية في الدورة 21 للملتقى المتوسطي لسياحة المدن 
األثريــة الــذي أقيم فــي Paestum، بحضور شــخصيات عالمية 
وممثلين لمنظمات ووزراء وخبراء آثار وسياحة. كما تم في الملتقى 
الذي يقــام كل عام لتعزيز تالقح الثقافات والحضارات المشــتركة 
بيــن دول حوض البحر المتوســط، ولتســليط الضــوء على أهمية 
المدن األثرية الخالدة، ندوة سلطت الضوء على مدينة تدمر، وقرر 
المجتمعون تقديم جائزة سنوية ألهم المكتشفين اآلثاريين باسم مدير 

اآلثار والمتاحف في تدمر سابقاً العالم الشهيد خالد األسعد.
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سوريو أرمينيا في غرفة تجارة دمشق

مؤتمر اقتصادي روماني - سوري

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مع وفد المغتربين السوريين 
في أرمينيا، وعدد من الفعاليات االقتصادية األرمينية سبل النهوض 
بالعالقات االقتصادية والتجارية، وإقامة شراكات بين رجال األعمال 
من البلدين للمســاهمة في إعادة إعمار سورية. ودعا رئيس مجلس 
إدارة غرفة تجارة دمشــق غسان القالع رجال األعمال األرمن إلى 
االستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة في سورية خالل مرحلة 

إعادة اإلعمار باالستفادة من قوانين االستثمار في جميع القطاعات.
بدوره، أشــار رئيس مجلس األعمال السوري األرمني ليون زكي، 
إلــى ضــرورة تفعيل عمــل المجلس، وتشــكيل مجلــس يضم كل 
الفعاليــات الراغبة بالعمل المشــترك، ووضع آلية واضحة للتعاون 

في جميع المجاالت، وزيادة حجم التبادل التجاري.

العاصمة  فــي  عقــد 
الرومانية بوخارست 
معهد  مــن  بمبــادرة 
الدراســات السياسـية 
واالقـتـصـاديــــــــة 
الروماني، وبالتعاون 
مع السفارة الســورية 
فــي بوخـارســـــت، 

المؤتمر االقتصادي األول “إعادة اإلعمار في ســورية بين تطوير 
الصمــود االقتصــادي وفــرص الشــركات الرومانيــة الخاصة”، 

بمشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة الرومانية.
وأكد الســفير الســوري في رومانيا، وليد عثمان، أن إعادة اإلعمار 
تتطلب تعاوناً من الســوريين في الداخل والخارج ومشاركة الدول 
الصديقة، وأن المؤتمر يشــكل بادرة طيبة في مسار تعزيز عالقات 

التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مرحلة إعادة اإلعمار.
من جهته، لفت مدير شركة ألفا كوم الدولية، تشيبريان تودوراكه، إلى 
أن شــركته نظمت استبياناً حول فكرة االستثمار في سورية، لتعرب 

من خالله 250 شركة رومانية عن رغبتها االستثمار في سورية.

شجرة الميالد في داما روز وشهباء

أضيئــت شـــــــجـرة الميالد وســــــط حفــل فنـــي قدمــه كورال 
“منــارة بــاب شـــــرقي” لألطفــال، فــي فنــدق دامــــا روز في 
العاصمـة الســــوريـة دمشــق، وذلـك برعـايـــة وزارة الســياحة، 
وحضــور وزيــر الســــياحة الســــوري، محمد رامــي رضوان 
مرتيني، والســفير البابوي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري، 
والمعاون البطريركي لبطريركية انطاكية وسـائر المشـرق للروم 
األرثوذكــس، المطران لوقــا الخوري، والســفير اإليراني، جواد 
ترك آبادي، والســـفير الهندي، مان موهان بانوت، وسفير جنوب 
إفريقيا، شــون بينفيلدت، ومدير إدارة التسويق واإلعالم السياحي 
في وزارة الســياحة، بســــام بارســــيك، ومدير ســــياحة دمشق، 
طــارق كريشــاتي، وممثل جمهورية بيالروســا، قتيبة حســــن، 
وممثلين عن مؤســســــة “ســــوريون”، باإلضافــة إلى عدد من 
الدبلوماســيين، وممثلين عن األمانة الســورية للتنمية، إلى جانب 

حضور اجتماعي كبير.
كذلك، أضاءت شركة “رونشوا” لتنظيم المعارض، شجرة الميالد 

في ساحة جورج خوري في منطقة القصاع بدمشق.
وفي نشــاٍط مواز وشبيه أيضاً، أضيئت شــجرة الميالد، للمناسبة 
ذاتهــا، في فندق “شــهباء حلب”، وذلك خــالل حفل تحت عنوان 

“فرحة حلب”.
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رفد المنشآت السياحية بكوادر  مؤهلة
أقامــت الهيئة العامة 
للتدريب الســــياحي 
يريــة  مد لفندقي/ وا
التدريــب والتأهيــل 
في وزارة الســياحة 
الســـوريـة، دورات 
تدريبية في دمشـــق 
وحلــــب والالذقيــة 

وطرطوس، شملت اختصاصات فندقية وسياحية متنوعة بهدف رفد 
المنشآت السياحية بكوادر مدربة ومؤهلة، لتحسين جودة الخدمات، 

وتم توزيع شهادات تخرج على المتدربين.

“هون السما قريبة”
بمناسبة ميالد أسطورة الفن 
فيــروز الثالــث والثمانيــن، 
الســياحة  وزارة  وبرعايــة 
الســورية، أقيم حفل بعنوان 
“هون الســما قريبة” نظمه 

مقهى “صباح ومســا” في الالذقية بدار األسد للثقافة، أحيته الفنانة 
ميس حــرب، والتي قدمت مقطوعات مــن أغاني فيروز بحضور 
جماهيــري كبير، كما افتتح الحفــل بتكريم الملحن غابي صهيوني. 
وقال مدير سياحة الالذقية عمار أحمد: إن السيدة فيروز التي غنت 
لتشرين التحرير ولسورية وانتصاراتها، نرسل لها بميالدها بطاقة 
حب وامتنان وندعوها لتشهد نبض الحياة في سورية وعودة ألوانها.

حملة لـ“سيتزن” في اإلمارات
أطلقـــت ســــــاعـات 
سيتزن اليابانية مبادرة 
“#األفضـل_يبـــدأ_

اآلن”، بهــدف البحث 
عن األبطـال الُملهميـن 
الذين حققـوا إنجـازات 

استثنائية. وستتعاون العالمة مع أبرز المؤثرين على وسائل التواصل 
االجتماعي فــي اإلمارات. ويتمثل دورهم في ســرد قصصهم على 
منصات التواصل ليكونوا نموذجاً لمختلف أفراد المجتمع، باإلضافة 
إلى حثهم للمشــاركة والتفاعل مع المبادرة، على أن يتم تكريم الفائز 

بمبلغ 25 ألف درهم )7 آالف دوالر( لدعم المشروع الذي يتبناه.

سورية في مؤتمر التغيرات المناخية
أكد معاون وزير 
اإلدارة المحليــة 
والبيئة/رئيـــس 
السوري،  الوفـد 
محمــد وضــاح 
قطماوي، خالل 
فعاليات المؤتمر 

الـــ24 للتغيرات المناخية في كاتوفيتســه البولندية، التزام ســورية 
باالتفاقيات المتعلقة بالبيئة، ولفت إلى مدى تأثر ســورية بالتغيرات 
المناخية، وأن الذي زاد من حدة هذه التأثيرات هو ما أفرزته الحرب 
وعمليــات ما يســمى “التحالف الدولــي” غير الشــرعي، وكذلك 

اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب عليها.
وأشار قطماوي، إلى ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة مسؤولياتها 
التاريخية عن التغير المناخي، والتزامها بتقديم الدعم المالي والتقني 
في إطار االتفاقيات البيئية الدولية لتنفيذ الخطط الوطنية إلنفاذ اتفاقية 
باريس للمناخ، وتشــجيع االستثمار في المشاريع الوطنية. وقد ضم 
الوفد الســوري: القائم بأعمال الســفارة الســورية في وارسو باسم 

جمعان آغا، والمنسق الوطني التفاقية المناخ يارا حزوري.

نادي السيارات السوري يكرم األبطال
نـــــادي  كـــّرم 
رات  لســــــيـا ا
السـوري أبطال 
سباقات السرعة 
لـدريفــــــت  وا
للمـوســــــميـن 

2017 - 2018، برعاية وزارة السياحة، في فندق شيراتون معرة 
صيدنايا بريف دمشــق، حيث تم تكريم الفائزين الثالثة األوائل لفئة 
اإلنتاج الخاص لموسم 2017، )أحمد حمشو وأحمد كريزان وأنس 
قــوادري(، فئة اإلنتاج التجاري )ربيــع زبداني وإياد أفغاني ومهند 
 CC 1600 الغصين(، فئة الســحب األمامي طالب أبو حرب، فئة
زاهر دحكول، وتوج )أحمد حمشــو ومحمد الفوال ومحمد كريزان 
وباسل السبع وإياد أفغاني( ببطولة سباقات الدريفت، ومحمد رياض 
قيصــر لفئة الهواة. أما موســم 2018، فتوج بفئــة اإلنتاج الخاص 
)أحمد مهايني وأيســر أبو حمدان ومحمد شــفيق النجــار(، في فئة 

اإلنتاج التجاري )إياد أفغاني والمغيرة قباني وزاهر دحكول(.
أما في الدريفت فتوج )أحمد كريزان ومحمد كريزان ومحمد الفوال 

وأحمد حمشو وباسل السبع ورامي زبدية(.
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“البركة سورية” يحصد جوائز عالمية

فاز بنك البركة سورية بجائزتي أفضل بنك إسالمي وأفضل مؤسسة 
مالية ملتزمة في المســؤولية المجتمعية للمصارف اإلســالمية لعام 
2018 في سورية، وقد تسلمها الرئيس التنفيذي محمد حلبي، خالل 
حفــل توزيع جوائز المال واألعمال اإلســالمية الــذي أقيم في فندق 
جميرا بمدينة دبي، بحضور عدد من قيادي وخبراء صناعة الصيرفة 
والتمويل اإلســالمي من مختلف أنحاء العالم. وقال الرئيس التنفيذي 
لمجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس ادارة بنك البركة ســورية 
عدنان أحمد يوسف: يسرنا حصول البنك على هذه الجوائز العالمية، 
نعتز بوحــدات مجموعة البركة المصرفية المنتشــرة في 16 دولة، 

والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها من أعمدة العمل المصرفي اإلسالمي.

برنامج المستثمر الذكي

أعلنــت بورصــة البحرين بالتعــاون مع “إنجــاز” البحرين، وهي 
مؤسسة غير ربحية هدفها تهيئة الطلبة لسوق العمل، إطالق برنامج 
“المســتثمر الذكي” للعــام الدراســي 2018 / 2019، الذي يهدف 
إلى نشــر المعرفة المالية لدى طــالب المرحلة االبتدائية وتزويدهم 
بالمفاهيــم المتعلقــة بــإدارة األمــوال والتخطيط المالــي من خالل 
األنشطة التفاعلية. ولهذه المناسبة، قامـت بورصة البحرين وإنجاز 
بزيارة مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين بحضور رئيس مجلس 
إدارة بورصــة البحرين عبدالكريم بوجيري، وعضو مجلس إدارة 
إنجاز عبدالرحمن جواهري، والوكيل المساعد للتعليم العام والفني 
بــوزارة التربيــة لطيفة البونوظة، لالطالع علــى واحدة من ورش 

البرنامج والتطبيق الفعلي له بإحدى المدارس الحكومية. 

HIBA ويرعى تخرج طالب معهد ...

قام بنك البركة ســورية، برعاية حفل تخرج الدفعة الخامســة من 
طــالب برنامج ماجســتير التأهيــل والتخصص بــإدارة األعمال 
اختصاص )إدارة تنفيذية - مصارف إســالمية(، في المعهد العالي 
إلدارة األعمــال HIBA، برعاية وزير التعليم العالي الســوري، 
بسام بشير إبراهيم، وحضور عدد من معاوني الوزراء، وأعضاء 
مجلس إدارة المعهد والمدراء، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للبنك، 
محمــد عبد هللا حلبي، إضافة إلى عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية 

في بنك البركة سورية.

اليوم العالمي ألصحاب الهمم
فـريــــق  أقــــام 
“اإلعـــاقــــــــة 
انطالقة” بمناسبة 
اليـــوم العالمـــي 
لإلعاقة، بالتعاون 
مــع جمعية إدارة 
الموارد البشرية، 
وزارة  ورعايــة 

الســياحة الســورية بفندق شيراتون دمشــق، احتفالية اليوم العالمي 
ألصحاب الهمم دعماً لتحقيق مشــاركة األشــخاص من ذوي الهمم 
ودمجهم في المجتمع، بحضور شــركات ومؤسسات ومنظمات في 
القطاعات )العام والخاص واألهلي( وشــخصيات فنية. وأوضحت 
مديــرة فريق “اإلعاقة انطالقــة” منى عمقي أن الهدف من الفعالية 
عــرض إنجازات الفريق خالل عــام 2018 وكيفية تطوير حاالت 

هؤالء األشخاص لدخول سوق العمل واالندماج بالمجتمع.
بــدوره، أكد رئيس جمعية إدارة الموارد البشــرية منير عباس، أن 
الجمعيــة يعملون على تحقيــق تأهيل هذه الفئة ودمجهم في ســوق 

العمل ودعم مهاراتهم.
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ABC Bank تمول مستشفى أهل مصر
وقعــت رئيــــس 
مجلـــس أمـنـــاء 
أهــل  مؤســـسـة 
مصــر للتنميــة، 
هبــة الســويدي، 
مــــع العضـــــو 
المنتدب والرئيس 
 ABCالتنفيذي لـ
Bank، أكــــرم 
تينــاوي، اتفاقيــة 

تعــاون للمســاهمة فــي بناء مستشــفى أهل مصر لعــالج الحروق 
بالمجــان والتكفــل بجزء من واحــدة من وحدات العنايــة المركزة. 
وأعربت السويدي، عن شــكرها لـABC Bank لمساندته ودعمه 

المستمر لمستشفى أهل مصر لعالج الحوادث والحروق بالمجان.
من جانبه، أوضح تيناوي، أن البنك يولي اهتماماً كبيراً للمسؤولية 
المجتمعيــة فــي تنمية المجتمع، ومــن هنا “كان دعمنا لمؤسســة 
أهل مصــر للتنمية انطالقاً من إيماننا بالــدور الحيوي الذي تلعبه 

والقضية التي تتبناها”.

“أورنج مصر” أسرع شبكة

أنظمة كفاءة األمن في القاهرة

حـتـفـلـــت  ا
أورنـــــــج 
مصر خالل 
ت  ليــــا فعا
ض  مـعــــر
ومؤتمـــــر 
ة  هــــر لقا ا
الـدولــــــي 
لالتصاالت 
وتكنولوجيا 

المعلومــات Cairo IC 2018، بحصولهــا علــى جائزة أســرع 
شــبكة في مصر وفقاً لتطبيق Speedtest، بعد اختبارات لسرعة 
البيانات التي جاءت مطابقــة للمعايير الدولية ومتفوقة على جميع 

الشبكات األخرى في مصر.
ونتيجــة لهذا التقييم، وعقب اختبارات لقياس ســرعة الشــبكة على 
موقــع Speedtest، خــالل الربع الثاني والثالــث من عام 2018، 
 Ookla يحق لشركة أورنج مصر استخدام الحقوق التجارية لعالمة

في حمالتها كأسرع شبكة في مصر.

 شاركت “يو إل”، منظمة األمان والسالمة العالمية، في ورشة عمل 
نظمت من قبــل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بعنوان 
“أنظمة كفاءة األمن والطاقة لإلضاءة LED” في فندق دوست ثاني 
ليــك فيو القاهرة، وركزت الورشــة على متطلبــات لوائح اإلضاءة 
العالميــة وكيفية االمتثــال للضوابط الدوليــة. وتناولت كيفية تطبيق 
إرشادات اللوائح والمتطلبات في مصر، ومدى تأثيرها على مصنعي 
أجهزة ومعدات اإلضاءة. وقال مدير التطوير والتنمية اإلقليمي في “يو 
إل” أحمد الديدي: شكلت ورشة العمل فرصة للمسؤولين والمصنّعين 
لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات في قطاع الطاقة، فقد شهد السوق 
المصري وعياً متزايداً بأهمية المنتجات المصنّعة محلياً التي تتوافق 
مع المعايير الدولية لتلبية الطلب الناتج عن الطفرة العمرانية في البالد.

مسابقة لخبراء التقنية في اإلمارات

نظم بنك اإلمارات دبي الوطني، مســابقة “كودياثون” على هامش 
“مهرجان المطورين في اإلمارات 2018” بمشاركة أكثر من 250 
من المطورين وعشــاق التقنيات مــن “مجموعة مطوري غوغل” 
ومجتمعات البرمجة في اإلمارات والشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
بهــدف التوصل لمجموعــة حلول مبتكــرة وتطوير حلول ســبّاقة 
قــادرة على التصدي للتحديات في موضوعات الذكاء االصطناعي 

والحوسبة الكمية واألمن السيبراني.
وتم اختيار الفائزين الثالثة وفقاً ألربعة معايير رئيسية شملت القيمة 
التجاريــة، درجــة االبتكار، المفهــوم التقني، وســرعة الطرح في 
السوق. وحصل الفائزون على جوائز نقدية بلغت 25 ألف )6 االف 

دوالر أميركي( و15 ألف و10 آالف درهم على التوالي.
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منتدى اقتصادي لبناني نمساوي

انعقد في فندق فينيسيا في بيروت منتدى اقتصادي لبناني نمساوي، 
حضــره رئيــس جمهورية النمســا الكســندر فان در بيليــن والوفد 
المرافق، وزير الدولة لشــؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف 
االعمال نقوال التويني ممثالً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
رئيــس لجنة االقتصاد والتجــارة النيابية النائب نعمــة افرام، نائب 
رئيــس غرفة بيــروت وجبل لبنان الدكتور نبيــل فهد، نائب رئيس 
غرفة التجارة النمســاوية الفدرالية ريتشــارد شانز، ورجال أعمال 
وأصحاب شــركات لبنانية ونمســاوية. وتخلل المنتــدى مداخالت 
وحــوار بين رجــال االقتصاد واالعمال فــي كال البلدين تمحورت 

حول تطوير سبل التعاون والتبادل التجاري.

“الملتقى الفلسطيني األردني”

عقــد ملتقــى األعمال الفلســطيني األردنــي في مقره بعمــان، لقاء 
أعمــال مع وفد من رجال األعمال التونســيين، تم خالله البحث في 
تعزيز التجارة البينية مع رجال األعمال التونسيين وتبادل الخبرات 
واالطالع على الفرص االستثمارية المتاحة لدى الطرفين. وتحدث 
خالل اللقاء، الملحق التجاري في الســفارة التونسية بعمان، عاطف 
الغرياني، عن تســهيالت االستثمار، وعن التبادل التجاري الذي ال 

يرقى إلى مستوى العالقات بين األردن وتونس.
بدوره، أكد رئيس ملتقى األعمال الفلسطيني األردني، نظمي عتمة، 
ضــرورة عقد اللقاءات الثنائية بين رجال األعمال التي من شــأنها 
المساهمة في إزالة الحواجز وتعزيز الثقة، وبالتالي عقد الشراكات 

التجارية وتبادل الخبرات.

منتدى لالستثمار بالطاقة المتجددة

افتتحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية األردنية هالة زواتي، فعاليات 
المنتدى الخامس لالستثمار بالطاقة المتجددة، الذي نظمته الهيئة العربية 
للطاقة في عمان، بمشاركة 35 دولة وخبراء ومستثمرين، ولفتت إلى 
أن األردن نجح باستقطاب استثمارات لقطاع الطاقة المتجددة بقيمة 3 
مليار دوالر، وإلى أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية للمساهمة 

باستيعاب المزيد من هذه الطاقة على الشبكات الوطنية.
بدوره، قال أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني، 
إن النهضــة التكنولوجية الحديثة وعصــر الذكاء االصطناعي هي 
محاور رئيسية للتنمية المستدامة ما يستدعي التخطيط للجيل الرابع 
للطاقة كأســاس “للمدن والشــبكات والمركبات” الذكيــة، وللذكاء 
االصطناعي، وللطاقة الذكية، مشيراً إلى أن تقديرات حجم االستثمار 

بالطاقة المتجددة وصلت إلى 500 مليار دوالر عام 2040.

أول مجتمع رقمي في لبنان
 areeba شركتا  أطلقت 
 Beirut Digital و
 BDD تطبيق District
الجديد الدي يحّول تجربة 
الرقمي  المجتمــع  أفراد 
والعاملين فيه إلى تجربة 
رقمية تتضمن الدفع عبر 
المدير  وقــال  الموبايل. 
لـBDD محمد  التنفيذي 

ربّــاح،  إنه بفضل التطبيق ســيتمكن المســتخدمون من فتح الباب، 
وتسليم ســياراتهم واســتالمها، وحجز غرف االجتماعات، وطلب 
حجز مســاحة إلقامة حفالت، وطلب الطعام، وتقديم شكاوى، ودفع 

ما يتوجب عليهم، إضافة الى تطوير المعامالت االدارية.
مــن جهته، قــال مدير areeba التنفيذي ماهر ميقاتي: إن الشــركة 
قدّمت لـBDD حاّلً آمناً للدفع الرقمي يرتكز على رمز االســتجابة 
السريعة )QR codes( من خالل التطبيق، ويسمح ألفراد مجتمعهم 
بترميز بطاقتهم على التطبيق، إللغاء الحاجة لحمل النقود أو بطاقات 

.BDD االئتمان في
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Dilili à Paris العرض األول لفيلم
عــرض فيلــم الرســوم 
الجديــــد  المتحـركــــة 
 D i l i l i  à  P a r i s
)ديليلــي فــي باريس(، 
أوسلو،  ميشال  للمخرج 
للمرة األولى في ســينما 
ســـــيتـي في أســـــواق 
مــن  بدعــوة  بيــروت، 
رئيســة الهيئــة الوطنية 
لشــؤون المرأة اللبنانية 
كلوديــن عــون روكز، 
وســفير فرنسا في لبنان 
وذلك  فوشــيه،  برونــو 
الحملة  اختتام  بمناســبة 
يـومـــاً  العالميـــة “16 
لمناهضــة العنــف ضد 

المرأة”.
Dilili à Paris، هـو 
فيلــم رســوم متحركــة 
فرنســـي - بلجيكـــي - 
أوسلو،  لميشال  ألماني، 

ُعــرض عــام 2018 للمرة األولــى. وهو يــروي مغامرات ديليلــي، فتاة صغيرة 
فرنســية من أصول إفريقية في باريس، تجري تحقيقاً بجانب الشــاب أوريل، الذي 
يعمــل في خدمة التوصيل علــى الدراجة، للبحث عن الفتيات اللواتي اختفين فجأة، 
بعد أن اختطفتهن عصابة أشــرار تعرف بالـ“مال ميتر”. وفي هذا الفيلم، يتطرق 

أوسلو إلى مختلف أنواع التعصب، بما في ذلك سوء معاملة النساء.
ولهذه المناســبة، قالت رئيســة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون 
روكز،عشــية انتهاء الـــ16 يوماً المكّرســة عالمياً لمناهضة العنــف ضدّ المرأة، 
“يسّرني دعوتكم الستعادة زمن الطفولة، ومشاهدة فيلم ينقلنا إلى عالم، نعرف فيه 

مباشرة من هو البطل ومن هو الشرير، وينتصر فيه الخير على الشر”.
يشــار إلى انه حضر العرض شــخصيات رســمية، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة اللبنانية، ممثلون للمنظمات الدولية، وشخصيات سياسية وقضائية واجتماعية 
وإعالمية وثقافية ومديرو مدارس وأســاتذة ومعلمات وطالب من مدراس مختلفة،  

وممثلون لهيئات المجتمع المدني وجمعيات.
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حي�ن يكون في لبنان حركة ديموقراطية ضاغطة، وأن تنهض أحزاب علمانية 
غير ملتحقة بالطوائف وحركات تغيير ش�بابية، فذلك يعني عودة النبض الى 
الحياة في البلد، وتصويب لألهداف التي تنطلق منها التحركات المطلبية وتلك 
االحتجاجي�ة والسياس�ية. قبل ذلك ال بد من س�جال اآلراء الت�ي تقول أن زمن 
الحراك قد انتهى وأن المطالبة بالتغيير يدرج في خانة اإليديولوجيا التي انتهى 
زمنها، فتلك وجهة نظر يدحضها الحراك الفرنس�ي عبر السترات الصفر الذي 
ارتكز على العصب االجتماعي، ومنه تدرجت المطالب وارتفع سقفها سياسياً، 
فيما المهم أن الشباب يعرفون ما يريدون وأهدافهم واضحة. الحراك ليس ضد 

مجهول وال يستهدف النظام لتغييره.

المثال واضح فرنسياً، أما استنساخه في لبنان، فيحتاج إلى نهوض من خارج 
العصب الطائفي والمذهبي، وتحديد األولويات ورسم األهداف، واألخذ باالعتبار 
حجم االمكانات والصعوب�ات واالصطفافات الطائفية في البلد. واألهم توجيه 
الحراك وتحديده في بلد كلبنان يعاني الفراغ وال توجد لديه حكومة يتم التوجه 

إليها وتحاسب، كما في بالد تعيش حياة سياسية طبيعية.

أي رهان على تحرك أو احتجاج، ال يس�تقطب الش�باب، والمتضررين من الواقع 
الراه�ن، بما فيهم النقابات الحقيقي�ة، ال يبنى عليه. ينتهي كما غيره عندما 
تتفلت االمور ويتجه الحراك أو التظاهر إلى غير أهدافه. وبينما تثبت الوقائع اليوم، 
عدم القدرة على إحداث تغيير حقيقي، يعني ذلك أن ليس لدى الذين يتحركون 
أو الحراك في شكل عام، مساحة كافية وتأثير على الفئات االجتماعية، وسط 
اإلصطفافات، وهو لم يس�تطع ،هذا الحراك، أص�اًل بناء عالقة معها إضافة إلى 

ضعف االستقطاب والفعل والضغط لتصويب عمل مؤسسات الدولة.

أي تح�رك لن يكتب له النج�اح من دون فئات اجتماعية وش�باب. يعبران عن 
قضايا جامعة. وإذا كان التحرك الحزبي مشروعاً، فإنه يفقد معناه ما لم يحدد 
أهداف�ه بدق�ة، وتلتف حول�ه بيئة حاضن�ة، ُيعبر عنها بكتل�ة اجتماعية ترى 

مصالحها خارج االصطفافات.

كيف نتحرك ضد مجهول؟
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