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ي غياب الحكومة. فيما كان 
وت �ف ي ب�ي

انعقدت القمة االقتصادية والتنموية العربية �ف
ي من الفراغ حول التشكيل، فال يستطيع الرئيس المكلف أن يتخذ قرارات 

لبنان يعا�ف
يعي،  ي حكومة ترصيف االأعمال، وال يتقدم مجلس النواب لتفعيل العمل الت�ش

�ف
ف  فيما يغرّد الوزراء بقرارات تنطلق من ترصيحات واجتهادات حــول الوضع�ي
االقتصادي والمالي من دون وجود مرجعية تضبط آدائهم، باستثناء ما يتابعه رئيس 
الجمهورية ضمن صالحياته، وهو ال يستطيع أن يحكم بال مجلس وزراء مجتمعاً.

اً إنما بعد القمة، وبعد مخاض 9 أشهر. لكن، كان يمكن للبنان  تشكلت الحكومة أخ�ي
ستفادة جيداً من القمة العربية بوجود حكومة أصيلة، ليس عىل مستوى الدعم،  االإ
ي موقعه المعنوي وقدرته عىل اتخاذ القرارات واطالق مشــاريع اقتصادية 

إنما �ف
ومالية وتوقيع اتفاقات، وإثبات أن لبنان يمكن له أن يســتفيد من مؤتمرات داعمة 
كـ“سيدر” مثالً، لكن لبنان لم يتمكن فعالً من إدارة ما هو مطلوب منه بالكامل وإن 
كان استطاع أن يستضيف القمة العربية، وهو بمطالبته بعودة سورية ال الجامعة 
العربية، كان يمكن أن يكون أك�ش ثقة مع حكومة أصيلة، عىل رغم أنه استطاع 

استقطاب دعم قطري للسندات اللبنانية بـ500 مليون دوالر.

ي االأمر أن لبنان يضيع الفرص تلو االأخرى، ال بل أن وضعه المالي أمام 
المهم �ف

ي تجمع 
، ح�ت مع تشكيل الحكومة ال�ت االســتحقاقات الداهمة ال يب�ش بالخ�ي

ي تحصل هنا وهناك ويدفع 
التناقضات، فيما يتحمل مرصف لبنان مثالً االأخطاء ال�ت

البلد ثمنها من صدقيته والثقة فيه، خصوصاً وأن التصنيف من المؤسسات الدولية 
يضع لبنان أمام تحديات صعبة، وهو ما يســتدعي الوقوف بمسؤولية وحسم 

الملفات واستعادة المؤسسات للحفاظ عىل االستقرار.

م�ت يكون لبنان أك�ش قوة اقتصادياً؟
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المتخصصــة  األميركيــة،   IDG مؤسســة  أعلنــت 
بالتكنولوجيا والبيانات واألســواق، عن حصول البنك 
التجــاري الدولي - مصــر، على جائزة أفضل بنك في 
مجــاالت التحول الرقمي، والتي تشــمل تطبيق أحدث 
األســاليب العالمية، فــي مجال الــذكاء االصطناعي، 

والتعلم اآللي.
وتعــد هــذه الجائزة، هــي الثانية التي يفــوز بها البنك 
خــال عاميــن متتالين، حيــث حصل علــى نفس فئة 
الجائزة ألفضل بنك في األســواق الناشئة على مستوى 

العالم من مؤسسة “يورومني” عام 2017.

“ التجاري الدولي” أفضل مؤسسة
في التحول الرقمي

مصرف  حاكم  كشــف 
لبنان المركزي، رياض 
ســامـــه، أن الودائــع 
المصرفيــــة اللبنانيـــة 
ارتفعـــت 3.5 % فــي 
مـؤكــداً   ،2018 عــام 
أن البـنـــك المركــزي 
يهــدف للحفــاظ علــى 
ســعر صــرف الليــرة 

مستقراً في 2019.
وقال ســامه: إن األمــر الملحوظ هــو أن الزيادة في 
الودائــع كانــت فــي ودائع العمــات األجنبيــة، بينما 
ظلت ودائع الليرة اللبنانية مســتقرة من دون تغيير في 
مستواها، مشيراً إلى أن نسبة الدولرة بلغت 70 % في 

السوق اللبنانية.
وأضــاف: أن الهدف في 2019 ســيتمثل دائماً بتحقيق 
االســتقرار لســعر صرف الليرة اللبنانية، موضحاً أن 

توقعات المركزي ألسعار الفائدة مستقرة.

ارتفاع الودائع المصرفية في لبنان

رياض سامه

سالمه: خفض سعر الليرة يصيب االقتصاد بالعجز

أكــد حاكــم مصــرف لبنان 
“ال  ان  ســامه  ريــاض 
خطــر علــى ســعر صرف 
الليرة اللبنانيــة تجاه الدوالر 
األميركي”، مشــدداً على أن 
“الشــائعات لــم تؤثــر علينا 
والعملة مســتقرة، والكميات 
الليرة المتوافرة بالسوق  من 

ومدعومة بأرقام وليســت بشعارات”. جاء ذلك خال  لقاء غداء نظمه مجلس إدارة 
تجمــع رجال وســيدات األعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاســة فؤاد 
زمكحــل في فندق “فورســيزنز” بيروت، حضــره رئيس مجلــس إدارة بنك لبنان 
والمهجر، ســعد أزهــري وفريق عملــه التنفيذي الــذي رعى هذا الحفــل، أعضاء 
مجلــس إدارة التجمــع اللبنانــي العالمي، أعضاء المجلس اإلستشــاري، الرؤســاء 
والمــدراء التنفيذيون للمصارف، قادة األعمال والقادة اإلقتصاديون البارزون محلياً 
وإقليميــاً ودولياً، لمناقشــة النتائج اإلقتصادية لعــام 2018، باإلضافة إلى التحديات 

واإلستراتيجية للعام 2019.
وقال ســامه رداً على ســؤال: “نعتقد أن أفضل جواب للدعايات الســلبية اننا حافظنا 
على ســعر صرف الليــرة، العملة اللبنانية هــي عملة لبنان. مصــرف لبنان عليه أن 
يدافع عن هذه العملة كي يبقى ضابطاً ألســعار التضخم. نحن مقتنعون بأن االقتصاد 
اللبنانــي مدولر بنســبة 70 %، وثمة 75 % من التداول يتــم بالدوالر األميركي. فما 
المنفعــة من خفض ســعر صرف الليــرة اللبنانية مما يخلق عدم ارتيــاح، وال يعطي 
للبنان ميزة تنافســية”. أضاف: “في تركيا االقتصاد تراجع. لكن في لبنان الدوالرات 
أتت من هندسات مالية بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني، ألن صادراتنا 
متواضعة. أما الدعوة الى خفض ســعر صرف الليرة في ظل حجم االقتصاد الراهن، 

فيصيب االقتصاد اللبناني بالعجز.

اتفاقية بين “بيبلوس” وبنك االستثمار األوروبي

وقع بنك بيبلوس مع بنك االستثمار 
األوروبي خامس اتفاقية قرض توفّر 
للشركات الصغيرة والمتوسطة في 
لبنان مبلــغ 200 مليون يورو على 

شكل قروض.
ووقّع االتفاقية رئيس مجلس اإلدارة 
المديــر العام لبنك بيبلوس ســمعان 

باسيل، ورئيسة قسم عمليات إقراض القطاع الخاص في دول الجوار األوروبي لدى 
بنك االستثمار األوروبي ماريون هونيكا.

وسيقوم بنك بيبلوس بتوفير هذه القروض إلى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة 
والسياحة والخدمات والصحة والطاقة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، 

باإلضافة إلى الصناعات القائمة على اقتصاد المعرفة.
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تطوير بيئة التجاري الناظمة لمنح القروض

أكد مدير المصرف التجاري السوري، علي يوسف، 
أن المصرف بدأ تنفيذ إجراءات تطوير البيئة الناظمة 
لمنح التســهيات والقــروض والكــوات المصرفية 
والخدمات، والعمل على توظيف الســيولة المتوافرة 
لديه، عاوة على إعداد دليل ينظم عمليات التســليف 
مع مراعــاة كل الجوانب والمعوقات التي اعترضت 
منح منتجات التسليف ســابقاً. وأشار يوسف، إلى أن 
إدارة المصرف تعتزم تفعيل منح التسهيات المباشرة 
)جــاري مدين أو حســم ســندات( مع اســتئناف منح 
القروض االســتثمارية، أما فيما يخص قبول الودائع 

وتســهيل إجراءات اإليداع والسحب بالقطع، فإن “الوديعة ألجل” توفر معدالت عائد 
تنافســية ومرونة في اختيار تاريخ االســتحقاق بما يتناســب مع احتياجــات المودع، 
الفتــاً إلى أنــه بالمقارنة بين معدالت الفائدة المطبقة على الودائع بالعملة األجنبية لدى 
المصــارف العاملة في ســورية، فقد اعتمــد التجاري أعلى معدل فائــدة على الودائع 

بالعملة األجنبية، إذ تبلغ حالياً بالدوالر األميركي 3.90 % للوديعة السنوية.
يشــار إلى أن يوســف كان قد صّرح مؤخراً، بأن المصرف تمكن خال عام 2018 
مــن إجراء تســوية وجدولة 350 ملف قرض متعثر، لتبلــغ قيمة القروض المتعثرة 
التــي تم تحصيلهــا منذ صدور المرســوم 26/2015 وحتى نهايــة 2018 نحو 10 
مليارات ليرة ســورية. وقال يوســف، إن أرباح التجاري لعام 2018 بلغت نحو 25 
مليــار ليــرة، وأن المصرف يدرس اســتئناف منح قرض بطاقة الصــراف بألوانها 
الثاثــة في عــام 2019 وذلك بعد تحديث منظومة الدفــع اإللكتروني، بإمكانية رفع 
سقف هذا القرض ألكثر من 500 ألف ليرة، إضافة إلى االتجاه نحو تمويل المشاريع 

اإلنتاجية والصناعية الضخمة.

علي يوسف

فرع جديد لـ“سورية الدولي اإلسالمي” في حلب

افتتح حاكم مصرف سورية المركزي حازم 
قرفول، فرعــاً جديداً لبنك ســورية الدولي 
اإلسامي في شارع فيصل بحلب، بحضور 
عــدد مــن مســؤولي المحافظــة، وأعضاء 
مجلــس إدارة البنــك، ليصبــح عــدد فروع 
البنك فــي حلب أربعة فــروع. وقال رئيس 
مجلس إدارة البنك عزيز صقر: إن الحراك 
االقتصــادي في حلب “عاصمــة الصناعة 

الســورية” يحتاج إلى خدمات مصرفية تلبي متطلبــات الصناعيين ورجال األعمال. 
وأكــد نائــب رئيس مجلــس إدارة البنك محمد أوبــري، أن البنك رغــم تأثره باألزمة 

السورية، إال أنه حافظ على مركزه المالي وقدرته التنافسية وقوة قاعدته الرأسمالية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، بشار الست، أن افتتاح فرع جديد للبنك بحلب يأتي 
انطاقاً من حرص البنك على أهمية إيصال خدمات الصيرفة اإلســامية إلى مختلف 

المحافظات عبر 26 فرعاً ومكتباً مصرفياً للبنك في سورية.

كشــف مدير عام المصرف الصناعي السوري، عمر 
ســيدي، عــن تســديد 3 مليــارات ليرة مــن الحكومة 
الســورية، ليصبــح رأســمال المصــرف المســدد 5 
مليــارات ليرة ســورية، بدالً من مليــاري ليرة، وذلك 
من أصل رأسمال المصرف اإلجمالي البالغ 10 مليار 
ليــرة. وقال ســيدي: إن هذه الخطــوة تمكن المصرف 
مــن تلبية احتياجــات تمويل المشــروعات الصناعية، 
وتحديــداً المتضررة التي تحظــى بمعاملة تمييزية من 
ناحية القروض والتســهيات االئتمانية، خاصة بعد أن 
كان الحد األقصى الممكن منحه 250 مليون ليرة، فيما 

أصبح اآلن بحدود مليار ليرة سورية.

5 مليارات ليرة سورية
رأسمال المصرف الصناعي المسدد

عمر سيدي

محافظ  صــرح 
ســـــلطة النقــد 
 ، لفلســـــطينية ا
الشــــوا،  عزام 
أن دعــــــــاوى 
قضائيــــة قــــد 
حركت مؤخــراً 
فــي المحاكــــم 
األميركيــة ضد 

3 مصارف عاملة في فلســطين وهم بنك القاهرة عمان 
وبنــك فلســطين وبنك االســتثمار الفلســطيني. وتتعلق 
الدعاوى بخروقات مزعومــة لقانون مكافحة اإلرهاب 
فــي الواليات المتحدة. وقال الشــوا، إن ســلطة النقد لن 
تعلــق على هذه االدعاءات، فجميــع المصارف العاملة 
في فلسطين تعمل بموجب القواعد واألنظمة الفلسطينية 
والنظام المالــي الدولي والممارســات الفضلى وتمتثل 
لألنظمة المصرفية المحليــة والمعايير الدولية لمكافحة 

تمويل اإلرهاب.

دعاوى أميركية
ضد بنوك فلسطينية

عزام الشوا
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إيران تعتزم حذف 4 أصفار من عملتها

كشــف محافظ البنك المركزي االيراني، عبد الناصر 
همتــي، عن مشــروع  لحــذف 4 أصفار مــن العملة  
االيرانية فــي عملية إلعادة تقييمهــا، معربا عن أمله 
في تنفيذ هذا المشــروع في أسرع وقت ممكن. وأشار 
همتــي، إلى مجموعة خطط صاغهــا البنك المركزي 
في مجال العملة المحلية واألجنبية وإلى أن المركزي 
أصبح يســيطر على ســوق العمات. وقال: إن المبدأ 
المهــم بالنســبة للبنك المركــزي هو إصــاح النظام 

المصرفي والمحافظة على أموال الشعب واستقرار سوق العمات.
عبد الناصر همتي

المركزي العراقي وتفاصيل مبادرة التريليون دينار

أعلــن البنك المركزي العراقي عبر بيان، أنه انطاقاً من 
المساهمة في دعم االقتصاد العراقي بإعان المركزي عن 
مبادرته المتضمنة منح تريليون دينار لتمويل المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة، فقد تم المنح مــن قبل المركزي 
و34 مصرفاً، منها 33 مصرفاً أهلياً، ومصرفاً حكومياً 

واحداً، أكثر من 33 مليار دينار خال عام 2018 إلقراض المواطنين الراغبين بإنشاء 
مشاريع جديدة، ليصل بذلك إجمالي المبالغ الممنوحة لمبادرة تمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة منذ العام 2015 وحتى نهاية 2018 أكثر من 73 مليار دينار )61.2 مليون 
دوالر(. وأوضح البيان، أن المشاريع الممنوحة توزعت على مختلف القطاعات، نسبة 
التجاري منها 59 %، والخدمات 25 %، والصناعي 12 %، والزراعي 4 %، بفوائد 

مدعومة وإجراءات ميسرة، وأن ذات السياسة مستمرة في العام 2019.

احتياطات المركزي األردني 13.4 مليار دوالر

أصدر البنك المركزي األردني بياناته، 
لتؤكــد أن االحتياطــات مــن العمات 
األجنبية، بما فيهــا الذهب 9.49 مليار 
دينــار )13.4 مليــار دوالر( في نهاية 
عــام 2018، كمــا بلغ عــدد أونصات 
الذهــب 1.43 مليون أونصــة، قيمتها 
1.3 مليــار دينار. وأوضحت البيانات، 
أن أهــم روافــد االحتياطــات األجنبية 

لــدى المركزي، هــي الصادرات الوطنية، وتحويات العامليــن في الخارج، والدخل 
الســياحي، والمســاعدات والمنح الخارجية، وتصب جميعها فــي جانب المقبوضات 
في الحســاب الجاري، فيما تخرج منها المدفوعات، والتي تتمثل بقيمة المســتوردات، 
ومدفوعات العاملين، والسياحة الصادرة. ولفتت البيانات إلى أن االحتياطات األجنبية 
لدى المركزي، يقابلها ودائع بالعمات األجنبية لدى البنوك المرخصة في األردن، بلغ 

مجموعها حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018 نحو 8.17 مليار دينار.

بــدأ رجــل األعمال 
ســامر  الســــوري، 
فــوز، باالســــتثمار 
في بنـــك البركـــة - 
ســورية، عبر شراء 
أكثــر مــن نصـــف 
مليــون ســـهـــم من 
خــال شــركة أمان 

القابضة.
وبحسب بيان صادر عن سوق دمشق لألوراق المالية، 
فإن شركة أمان القابضة، اشترت 592.250 سهماً من 
أســهم البنك، بقيمة 841 مليون ليرة سورية، ما يعني 
أن ملكية الشركة في البنك أصبحت 1.18 % من عدد 

األسهم الكلي للبنك. 
ويعتبر مصرف البركة - سورية، من أكبر المصارف 
الخاصة في ســورية، إذ بلغت قائمــة موجوداته نهاية 

عام 2018، حوالى 389 مليار ليرة سورية.

فوز يستثمر في “البركة - سورية”

سامر فوز

أّكد مدير عام المصرف 
العقــــاري الســــوري، 
مديــن علــي، أّن حجــم 
مــــن  التحصـيــــــات 
القروض المتعثرة وغير 
المتعثــــرة الممنوحــــة 
بالليرات الســورية، بلغ 
خال شــهري تشـــرين 
األول/أكتوبر وتشـــرين 

الثاني/نوفمبر من عام 2018، نحو 4.364 مليار ليرة، 
عاوة على تســوية وجدولــة 190 قرضاً متعثراً بقيمة 
إجمالية بلغت 2.347 مليار ليرة، فيما بلغت التحصيات 
مــن هــذه القــروض المتعثرة نحــو ملياري ليــرة، أما 
بخصوص الحصيلة اإلجمالية ألرباح المصرف خال 

عام 2018 فقد بلغت 2.053 مليار ليرة.
وأشار علي، إلى أن المصرف رفع كتاباً إلى وزارة المالية 
كي توافق على رفع رأسماله إلى 20 مليار ليرة، ورفع 
سقف القروض االستثمارية واإلنمائية التي يقدمها، وأنه 
حال الموافقة على هذا الطلب، سترفع مقدرة المصرف 

على اإلقراض لحدود 25 % من رأسماله.

أرباح “العقاري السوري”
ومطالب برفع رأسماله

مدين علي
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المالية  وزيــر  أعلن 
الســــوداني، معتــز 
موســــى، اكتمــــال 
الـورقــــة  طبـاعـــة 
النقديـــة فئـــة 100 
جنيه، والشـروع في 
طباعة ورقة أخـرى 
مـــن فئـــة الـــ200 

والـ500 جنيه. وتتســم الفئات الجديــدة للعملة بميزات 
تأمينية.

ومن المتوقع أن يســهم طرح النقود الجديدة في انفراج 
أزمة السيولة النقدية في السودان.

إصدار عملة جديدة في السودان

معتز موسى

1800 مليار ليرة سورية بانتظار المستثمرين

أكد وزير المالية الســوري مأمون حمدان، أن ســورية 
تشــهد ورشــة عمل ضخمــة إلعــادة اإلعمــار، وأن 
هناك حشــداً للمدخــرات المالية الموجــودة في القطاع 
المصرفي السوري ألجل ذلك، حيث أن الـ20 مصرفاً 
بين )الحكومي والخاص( المتواجدة في سورية جاهزة 
لتوفير ذلك، معتبراً أن بحث المصارف الحكومية عن 

مستثمرين أمر نادر الحدوث في دول العالم.
وكشــف حمدان عن وجود 1800 مليار ليرة ســورية 
مودعة فــي المصــارف بانتظار المســتثمرين، وهي 

إيداعات جاهزة لتمويل المشاريع االستثمارية الداعمة لعمليات التنمية المطلوبة.
مأمون حمدان

EBRD تسهيالت لـ“العربي االفريقي” من

األفريقــي  العربــي  البنــك  قــال 
الدولــي، فــي بيــان له إنــه وقع 
اتفاقية للحصول على تســهيات 
بقيمــة 50 مليــون دوالر، مــن 
البنك األوروبــي إلعادة اإلعمار 
والتنميــة )EBRD(، من حزمة 
تســهيات بقيمــة 110 ماييــن 

دوالر، من أجل تمويل عمليات التجارة الخارجية. وبحســب البيان، ســتتيح االتفاقية 
التوســع في مجاالت تمويل التجارة الدولية لعماء البنك من المؤسســات بالتعاون مع 
البنك األوروبي من خال كافة آليات وأدوات تمويل التجارة وكذلك من خال ضمان 
المخاطر التجارية والسيادية التي يوفرها البنك األوروبي للتعهدات الصادرة من البنك 

العربي األفريقي الدولي للمؤسسات والبنوك الدولية في مجاالت تمويل التجارة.

ديون روسيا تنخفض بمقدار 64 مليار دوالر

أظهرت بيانات صادرة عن البنك 
المركزي الروسي أن دين روسيا 
الخارجي، تراجــع خال 2018 
بنســبة 12.4 %، وبلــغ 453.7 
أدنــى  مســجاً  دوالر،  مليــار 
مستوى له خال السنوات العشر 
الماضيــة. وقال البنــك: إن الدين 
الخارجي للباد تراجع خال العام 

الماضي بواقــع 64.4 مليار دوالر، ليصل في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي إلى 
453.7 مليار دوالر، مشــيراً إلى أن انخفــاض الدين الخارجي طال جميع القطاعات 
المؤسسية. وبلغت حصة الحكومة والبنك المركزي من إجمالي الدين 56 مليار دوالر 

فقط، فيما يقع باقي المبلغ على عاتق الشركات والمصارف واألشخاص.

حقق  مصرف “ســبيربنك” الروســي انجازاً  كبيراً، 
بعدمــا احتــل المرتبــة األولى فــي تصنيــف العامة 
المصرفيــة التجاريــة األقوى في العالــم، متقدماً بذلك 

على أكبر البنوك العالمية.
وأظهر تقرير لمؤسسة Brand Finance البريطانية، 
أن عامة “ســبيربنك” التجاريــة أصبحت خال عام 

2018، أقوى عامة تجارية مصرفية في العالم.
ووفقاً لمؤشــر Brand Finance 2018، الذي يقيس 
قـــوة العامـات التجاريـــة للمؤســســـات الماليـة في 
العالم، فقد صعدت عامـة “ســبيربنك” من 90 نقطة 
إلــى 93 نقطة، ما ضمــن المرتبة األولــى للمصرف 

الروسي.
كما ارتفعت قيمة العامة التجارية لـ“سبيربنك” خال 
العام 2018 الماضي، من 11.6 مليار دوالر أميركي 

إلى 12.4 مليار دوالر أميركي.

“سبيربنك” العالمة المصرفية األقوى
في العالم
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نشرت الحكومة األردنية بياناً، نفت من خاله اإلشاعة 
بفرض ضريبة على أموال وودائع األردنيين المغتربين 
في البنــوك المحلية نتيجة عملهم فــي باد االغتراب، 
مؤكــدة أنهم معفون كليــاً، مؤكدة، أنــه ال يطلب منهم 
أيضاً تقديم إقرارات ضريبــة عن دخولهم وأجورهم، 
وأنه لم يطرأ أي تغيير على معاملة المغتربين ضريبياً.

اتفاقية لتمويل المشاريع األردنية الناشئة

ال ضريبة على ودائع المغتربين 
األردنيين في البنوك

وقع مدير عام الشــركة األردنية لضمان القروض 
محمــد الجعفــري، والرئيس التنفيــذي لمصرف 
الراجحــي في األردن أحمــد الخب، اتفاقية ضمان 
لتمويــل المشــاريع الناشــئة أو حديثة التأســيس، 
يقــدم المصرف من خالها التمويات للمشــاريع 
الصغيرة الناشــئة وفق أحكام الشريعة اإلسامية، 
وذلك بتغطية المصرف مبلغ للشركة الناشئة الواحدة 
بسقف 250 ألف دينار )352.6 ألف دوالر( وبنسبة 

ضمان “كفالة” 85 % من قيمة التمويل.

حصل “األهلي المصري”، على المركز األول كأفضل 
بنــك في الســوق المصرفيــة المصرية عــن القروض 
المشتركة التي قام فيها بدور وكيل للتمويل على مستوى 
قارة أفريقيا بقيمة إجمالية 74 مليار جنيه مصري )4,1 
مليار دوالر(، بحصة سوقية تصل إلى 9.7 %، وعلى 
المركز الخامس على مســتوى الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا عن القروض المشــتركة التي قــام البنك بدور 
وكيــل التمويل، بحســب تقييم أعدته مؤسســة بلومبرغ 
العالميــة عن البنــوك عام 2018. وأشــار نائب رئيس 
مجلس إدارة “االهلي المصري”، يحيي أبو الفتوح، إلى 
أن تقديم البنك التمويات الازمة لمختلف القطاعات هو 
استمرار لقيامه بدعم المشروعات القومية الكبرى ذات 
الجدارة االئتمانية والجدوى االقتصادية بشــكل مباشــر 

وغير مباشر على اقتصاد الباد.

“األهلي المصري” األول
في القروض المشتركة

1.2 مليار دوالر قرض من البنك الدولي لألردن

الدولي  البنــك  وافق 
علــى منــح األردن 
قرضــاً بقيمــة 1.2 
بفوائد  مليار دوالر، 
بسيطة وبمدة تسديد 

30 عاماً، إضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، 
وإعطاء فرصة حقيقية لاســتثمار الخاص والعام. وقــال رئيس الوزراء األردني عمر 
الرزاز خال لقائه بمدير عام صندوق النقد الدولي كريســتين الغارد: إنه أكبر قرض 

يمنحه البنك لألردن، ما من شأنه تحسين األوضاع وخلق فرص عمل.
بدورهــا، قالــت الغارد: يعد اعتمــاد قانون جديد لضريبة الدخــل، خطوة في االتجاه 
الصحيــح، كما أن األردن ال يــزال يواجه أوضاعاً مليئة بالتحديات، ما يضعف النمو 
االقتصــادي ويرفع معدل البطالة ومســتوى الديــن العام، لذا، ال تزال الحاجة ماســة 

لمواصلة مسيرة الضبط المالي للمحافظة على االستقرار االقتصادي الكلي.

فاخوري ينقل 82 مليون سهم بنكي خارج األردن

أفصح رجــل األعمال األردني توفيــق فاخوري، عن 
إجــراء عملية نقــل ملكية 81.6 مليون ســهم، يمتلكها 
فــي رأســمال بنــك األردن إلى شــركات يملكها بدول 
أجنبية. وتناولت وسائل إعام محلية أن فاخوري الذي 
يملك عديد االســتثمارات باألردن، آخرها فندق الريتز 
كارلتون كأكبر اســتثمار عقاري ســياحي أردني، قام 
بعمليــة التحويل كهروب لاســتثمارات خــارج الباد 
أو للتهــرب الضريبــي، مما دعى المركــزي األردني 

ألصدار بيان، يؤكد أن التغيير بملكية األسهم الذي تمت، لم ينشأ عنه خروج استثمارات 
أو تحويــل أمــوال من األردن، ولكن حدث تغيير في جنســية مالك األســهم، إذ تعود 
الشركات التي سجلت خارج األردن لنفس المالكين الحاليين. وقال البيان: إن فاخوري، 

أعلم المركزي بموضوع التغيير، وهو ألسباب عائلية، وال يؤثر على متانة البنك.

توفيق فاخوري
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بنك ناصر يؤسس صندوق دعم

قالــت وزيــرة التضامن االجتماعــي ورئيس مجلس 
إدارة بنــك ناصر االجتماعي، غادة والي، إن مجلس 
إدارة البنــك وافــق على تأســيس صندوق اســتثمار 
خيري مفتوح بالشــراكة مع مؤسســات مالية وبنوك 
وشــركات خاصــة، وفق أحــكام قانون ســوق المال 
يهــدف إلى اســتثمار األموال ليوجــه عائدها لرعاية 

ودعم مؤسسات ذوي اإلعاقة.
مــن جهته، أوضح النائب األول لرئيس مجلس إدارة 
البنك، شــريف فــاروق، أن الصنــدوق ال يهدف إلى 

الربــح وفقاً لقانون ســوق المال، حيث يقوم الناس باالكتتاب فيه لشــراء أســهم توجه 
عائداتها إلى مؤسســات اإلعاقة، ولفت إلى أن وزارة األوقاف قررت المساهمة بمبلغ 
20 مليــون جنيه )1,1 مليون دوالر ميركي(، كما يســهم بنك قناة الســويس بمبلغ 5 

مايين جنيه، باإلضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20مليون جنيه.

غادة والي

“بنك أوف أفريكا” يبدأ نشاطه بشانغهاي

بدأ البنك المغربي للتجارة الخارجية 
بنك أوف أفريكا، نشاطه الرسمي في 
فرعه بشانغهاي. وأوضح البنك، أن 
االفتتاح الرســمي يأتي بعد اســتيفاء 
البنك لجميع الشروط التقنية واإلدارية 
التــي تفرضها مختلف هيئات التقنين 
في الصين. ويعد هذا الفرع، أول بنك 

مغربي وإفريقي يعمل في جمهورية الصين الشعبية. وسيلعب دوراً في تحفيز العاقات 
االقتصاديــة القائمة بين الصيــن والمغرب، إلى جانب مشــاركته بفعالية في عمليات 

التمويل التجاري وتمويل المشاريع بين الصين والقارة اإلفريقية.
ويرأس هذا الفرع الجديد، الذي يوجد مقره ببرج “شانغهاي تاور”، سعيد أدرين، الذي 
كان يشــغل سابقاً منصب المدير العام لبنك أوف أفريكا - غانا، مرفوقاً بأطر صينيين 

يمتلكون إلماماً عميقاً بالسوق البنكي المحلي.

شــهدت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، 
توقيــع بروتوكول تعاون بين رئيــس مجلس إدارة بنك 
مصــر محمد األتربــي والمديــر العام لشــركة فكرتك 
شــركتك، لريادة األعمال التابعة للــوزارة محمد منير. 
وأكدت نصر أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على دعم 
المنظومة المتكاملة لرواد األعمال، مشــيرة إلى أن هذا 
البروتوكول يدعم المستثمر الصغير، وهو بداية لتمكين 
الشــباب خــال المرحلة المقبلــة ليس فقــط من خال 
التمويل، لكن من خال الدعــم الفني. وتتركز المبادرة 
على الشراكة مع رواد األعمال ودعمهم بنسبة 100 % 

وبتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه )27 ألف دوالر(.

االستثمار المصرية تدعم رواد األعمال

أعلنت مؤسسة النقد 
العربــي الســعودي 
)البنــك المركــزي/ 
ســاما(، أن الفرصة 
متاحــــة للراغبيــن 
في الحصـــول على 
ُرخــــص الفتتــــاح 

بنوك جديدة في المملكة، مشــيرةً إلى أنها قامت بنشــر  
النســخة المحدثة من اإلرشــادات والمعايير األساســية 
لطلــب منح ترخيص مزاولة األعمــال المصرفية على 

موقعها اإللكتروني.
وأوضــح محافــظ “ســاما”، أحمــد الخليفــي، أن هذه 
اإلرشادات تحدد المتطلبات واإلجراءات الخاصة بمنح 
التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين 
في الحصول على ترخيص مزاولة األعمال المصرفية 
فــي المملكــة، بما في ذلك البنــوك األجنبية الراغبة في 
إنشــاء فروع تابعة لها، الفتاً إلى أن لدى المؤسسة عدداً 

من الطلبات الفتتاح بنوك رقمية وتقليدية.

الترخيص لبنوك جديدة
في السعودية

اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع

أكد رئيس البنــك المركزي األوروبي ماريو دراغي،  
أن التطــورات االقتصاديــة بمنطقــة اليــورو جاءت 
أضعف من التوقعات في اآلونة األخيرة وأن الضبابية، 
وبالتحديد ذات الصلة بالعوامل الدولية، ما زالت سائدة. 
وقــال دراغي للبرلمــان األوروبي في ستراســبورغ 
“ما زالت هناك حاجة لقدر كبير من حوافز السياســة 
النقدية لدعم بناء ضغوط األسعار المحلية، وتطورات 

ماريو دراغيالتضخم األساسي في األجل المتوسط”.

11



عالم البنوك

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

قال البنك الدولي، إن رئيسه جيم يونغ كيم، سيستقيل من 
منصبه على أن تســري االستقالة اعتبارا من األول من 
شباط/ فبراير 2019، وذلك قبل انتهاء فترته بأكثر من 
3 سنوات. وأشار البنك إلى أن كيم ينوي االنضمام على 
الفور إلى شــركة ليركز على زيادة االستثمار في البنية 
التحتيــة بالدول النامية، من دون الكشــف عن مزيد من 

التفاصيل حول المنصب.

تراجع حصة الدوالر في االحتياطيات العالمية استقالة رئيس البنك الدولي !

انخفضــت حصــة الــدوالر األميركــي في 
االحتياطيــات العالمية للعمــات في الربع 
الثالث من العام الماضي  إلى أدنى مســتوى 
في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو  
حسبما كشفت بيانات صادرة عن  صندوق 
النقد الدولي. وبلغت حصة العملة األميركية 

فــي االحتياطيــات العالمية من النقد األجنبي 61.94 % مــن مجمل االحتياطيات في 
الربع الثالث من عام 2018، مقابل 62.4 % في الربع الثاني من العام نفسه.

فــي المقابل ارتفعت حصة اليورو في االحتياطيات العالمية للعمات في الربع الثالث 
من 2018 إلى 20.48 %، وهي أكبر حصة منذ الربع الرابع من 2014. جيم يونغ كيم

روسيا  تخفض احتياطاتها من الدوالر 24 %

أظهــرت بيانــات رســـــمية، أن 
البنك المركزي الروســي خفض 
احتياطاته من العملة األميركية ما 
بين شهري حزيران/يونيو 2017 
و2018، بنسبة 24.4 %، وترافق 
ذلك مــع زيــادة فــي احتياطيات 
اليورو واليــوان. وجاء في وثيقة 

صدرت عن البنك، أن حصة الدوالر في احتياطيات روسيا الدولية انخفضت في نهاية 
حزيران/يونيــو الماضي إلى 21.9 %، فيمــا ازدادت حصة احتياطيات اليورو لتبلغ 
32 %، أمــا احتياطيــات اليوان الصيني فوصلت إلى 14.7 %. وبذلك تكون روســيا 
قد خفضت حصة الدوالر في االحتياطيات خال فترة 12 شــهراً من 46.3 % إلى 

21.9 %،  أي أن المركزي حول 100 مليار دوالر إلى عملتي اليورو واليوان.

أوروبا: آلية جديدة لمكافحة غسيل األموال

توصل البنك المركزي األوروبي والسلطات 
الوطنية المشــرفة على امتثال المؤسســات 
المالية اللتزامات االتحاد األوروبي الخاصة 
بمكافحة غســيل األموال، إلى اتفاق بشــأن 
آلية تعاون جديدة وذلك بالتعاون الوثيق مع 
المفوضية األوروبية والســلطات اإلشرافية 
الجديــدة  االتفاقيــة  وتوضــح  األوروبيــة. 

اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند اكتشــاف حلقة ضعيفة في نظام المراقبة والتدقيق، 
وكيفية تبادل المعلومات بشــكل محدد بحيث يتم التعاون في مكافحة غســيل األموال 
بطريقــة فعالة وفي الوقت المناســب. ويحتوي االتفاق علــى قواعد مفصلة حول نوع 
المعلومات التي ينبغي تبادلها، وفي أي ظروف، وما هي الضمانات الســرية وسياسة 

حماية البيانات التي سيتم تطبيقها.

فرضــت المفوضيــة األوروبيــة غرامــة ماليــة على 
ماســتركارد بـــ570 مليون يورو ، لمنعهــا التجار من 
الحصــول على رســوم تحويل أقــل. وتتعلــق الغرامة 
برسوم الشراء ببطاقات االئتمان. ففي كل معاملة، يقوم 
بنك التاجر بدفع رســوم تبادل مع بنــك حامل البطاقة، 
يتحملها المســتهلكون. ووفقاً لقواعد ماســتركارد، فإن 
الرســوم تتحدد بناء على بلد التاجر. وقبل 2015، كان 

هناك تفاوت كبير داخل االتحاد األوروبي.
وذكــرت المفوضية أنــه في ظل ذلــك، كان التجار في 
الدول ذات الرســوم المرتفعة ال يســتطيعون اســتخدام 
خدمات البنوك في الدول ذات الرسوم المخفضة. وأدى 
ذلك إلى ارتفاع األســعار لكل من التجار والمستهلكين، 

وتقييد المنافسة عبر الحدود.

غرامة أوروبية قاسية
على “ماستركارد”
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عقبةً أمام استتباب السالم واألمن في المنطقة”.
وقال سالمه: إن لبنان أيضاً يواجه تحدّياٍت جّمة، أّولها كيفية معالجة 
مسألة وجود النازحين السوريين الذين يكبّدون لبنان، بحسب البنك 
الدولي، تكاليف مباشرة تناهز المليار دوالر وغير مباشرة بحوالى 
ملياري دوالر. كذلك أفادت األمم المتحدة أن كلفة الحرب الســورية 
على لبنان تبلغ نحو 14 مليار دوالر. وأضاف: من هنا، يسعى لبنان 
جاهداً للحصول على المســاعدة والدعم الماليَّين الالزمين. والواقع 
أنه اســتفاد حتى اآلن من دعم االتحاد األوروبي والمنظمات الدولية 

والمجتمع الدولي، ما ساهم في حماية استقراره.

نمو طفيف رغم األزمة
وذكر سالمه أن لبنان ســّجل في العام 2018، نمواً تراوحت نسبته 
بين 1 % و 1.5 %، “وهذه النســبة منطقية نظراً لألحداث الراهنة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. التدفّقات الواردة إلى لبنان 
مســتمرة، وال يزال نموُّ الودائع المصرفية كافياً لتمويل البلد، سواٌء 

على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام”.
وختم : “تجدر اإلشارة إلى أن أوروبا تحتل المرتبة األولى من حيث 
حجم التبادالت التجارية للبنان، إذ إن وارداتنا من البلدان األوروبية 
مجتمعــة ال تقل عــن 4 مليــارات دوالر. ونحن نســعى إلى تعزيز 
أن تتعزز وتزدهر عالقات البلدان العربية األخرى مع بلجيكا”.عالقاتنا مع بلجيكا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة ومميزة. كما نأمل 

سالمه: االتحاد األوروبي ملتزم تمويل لبنان

اجتمع الحاكم سالمه خالل زيارته الى بلجيكا بحاكم البنك المركزي 
البلجيكي بيار وونش وطمأنه على الوضعين االقتصادي والمالي في 

لبنان، آمالً تعزيز التعاون مع بلجيكا في مجالي التجارة والمال.
ثم ألقى كلمــة في غرفة التجــارة العربيــة البلجيكية فــي العاصمة 
بروكســل، بحضور جميع الســفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا 
والســفراء البلجيكيين المعتمدين في الدول العربيــة. والتقى الجالية 
اللبنانية في ســياق جلســة نقاش مهّمة، حيث تمّكن المشاركون من 

طرح مختلف األسئلة عليه.

أحداث المنطقة  تنعكس سلباً على لبنان
أشار الحاكم سالمه في كلمته الى أّن “منطقة الشرق األوسط عموماً 
ولبنان تحديداً يعيشان أوضاعاً صعبة، ال سيما أن الربيع العربي لم 
يســّجل تطورات إيجابية وأّن مختلف الصراعات التاريخية عادت 
لتظهر مجدداً في المنطقة. األوضاع السياســية معقّدة، فالحكومات 
في معظم البلدان غير مســتقّرة، والمنطقة تعاني مــن حروب عدة. 
فضالً عن ذلك، انخفضت أسعار النفط ما أسفر عن تراجع النمّو في 
منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا. واســتناداً إلى صندوق النقد 
الدولي، ستشهد المنطقة نمواً نســبته 2 %، ما مفاده أن هذه المنطقة 
التي هي بحاجة إلى خلق فــرص عمل، لربما أكثــر من أي منطقة 
أخرى في العالم، ســتعجز عن تحقيق ذلك. الشــباب يشــّكلون الفئة 
العمرية األوسع في المنطقة، وبالتالي، يمثّل انعدام النمو االقتصادي 

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه بعد لقائه المفوض األوروبي للشؤون االقتصادية والمالية والضريبية والجمركية 
بيار موسكوفيتشي في بروكسل، أن االتحاد األوروبي مستمر في دعم لبنان وبااللتزام باألموال المخصصة له 

خالل مؤتمر “سيدر” الدولي، الذي استضافته فرنسا من أجل دعم عملية النهوض االقتصادي في لبنان.



15

عالم البنوك

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

على تغطية ذلك، شــريطة توافر ضمانات حقيقية تؤمن السداد وتحقق 
مصلحة المقترض بتأمين المسكن له، كما تحفظ حقوق البنك باسترداد 
رأس المال والعوائــد العقدية المحددة، وال يغيب عــن الذهن أن أغلب 
الدراسات االقتصادية وسبر مزاج السوق والمتعاملين، أفضى إلى أن 
الدخل المحدود يعتبر أبرز عوائق القروض السكنية لمحدودي الدخل، 
لجهة عدم قدرة المالءة المالية لهذه الشــريحة االجتماعية على السداد، 
في حين ال يمكــن للبنــك أن يقتطع أكثر مــن 40 % مــن كامل دخل 

المقترض في القسط الواحد.
ما هي خطــة التوســع الجغرافــي للبنك بعد توســع رقعــة المناطق 

اآلمنة؟
ال شــك في أن زيادة حجم شــبكة البنك من فروع ومكاتــب يعد هدفاً 
رئيســياً، ال ســيما بعد تعرض عدد من المقرات للتخريــب والتدمير 
على أيــدي المجموعــات اإلرهابية المســلحة، وفي هذا الســياق يتم 
العمل على إحداث فرع جديــد للبنك في مدينــة القرداحة، إلى جانب 
إحداث مكتب جديد ضمن حرم المدينة الجامعية في دمشــق، في حين 
يجري التحضير الفتتاح فرع في مدينة جرمانا بريف دمشق ومكتب 
في مدينة ســلمية بمحافظة حماة، وآخر في مدينة القدموس وثالث في 
تجمع قرى منطقة الغاب )مقره مدينة سلحب( كونها تجمعات سكانية 
كبيرة، وستقدم هذه الفروع والمكاتب خدمات سحب الرواتب وتسديد 
األقساط وخدمات اإلقراض والتسليف، ناهيك بخطة البنك للتوسع في 
خدماته عن طريق الربط مــع بقية المصارف العامة، بما يســمح في 
زيادة المساحة التي يعمل بها المصرف والقدرة على تنفيذ العديد من 
أكبر وتغطية أشمل للمناطق والمدن.الخدمات وخاصة عمليات الدفع اإللكتروني، ما يعني توسعاً جغرافياً 

علي: تحصيل القروض والسعي لرفع رأسمال “العقاري”

ما هي حصيلة البنك العقاري خالل 2018؟
يمكن القــول أن التحصيــالت التي حققهــا البنك العقاري خــالل العام 
المنصرم من القروض المتعثرة وغير المتعثرة تعد أكبر إنجاز بالنسبة 
إليه، بالنظر إلى عــدد القروض وقيم مــا تحّصل منهــا، ناهيك بما تم 
بيعه من عقارات بالمزاد العلني لتحصيل حقــوق البنك من اصحابها. 
وباألرقام وخالل الربــع األخير مــن 2018 كنموذج عــن العام كله، 
تمكن البنك من تحصيل ما يزيد على 7 مليارات ليرة ســورية تتوزع 
بمعدل يقارب 4 مليارات ليرة سورية من القروض المتعثرة، في حين 
تم تحصيل 3,1 مليارات ليرة ســورية من القروض غير المتعثرة، أما 
بالنســبة إلى جدولة القروض، فقد أتم البنك جدولــة 252 قرضاً بقيمة 
تصل إلــى 5,149 مليارات ليــرة ســورية، في حين وصــل إجمالي 
العقارات التي تمــت معالجة أوضاعها إلى 65 عقــاراً، تتوزع بمعدل 
53 عقاراً محالــة قطعياً بقيمــة إجمالية لهــا تزيد علــى 2 مليار ليرة 
ســورية، كما وصل عدد العقارات المباعة للغير إلــى 12 عقاراً بقيمة 
تصل إلى 390,5 مليون ليرة ســورية، مع األخذ بالحسبان أن البنك ال 
يلجأ للبيع بالمزاد العلني )والذي يعتبر المرحلة األخيرة من التنفيذ( إال 
في حال عدم تسديد كتلة الدين المستحقة في ذمة المقترض، كما بلغت 
الحصيلة اإلجمالية ألربــاح البنك خالل العام الماضــي 2,053 مليار 
ليرة وهي أربــاح وفوائد اإلقــراض والودائع والخدمــات التي يقدمها 

البنك ومنها الدفع والفواتير.
هل تتناســب مبالغ القــروض الممولــة وحجم التضخــم الحاصل في 

أسعار العقارات؟
ال شــك أن الفجوة قائمة بينهمــا، ولكن البنــك وتالفياً لجــزء مهم من 
المشــكلة عمد من خالل مجلــس إدارته إلــى تعديل الجــدول الملحق 
بنظام العمليات برفع سقوف القروض السكنية لمن يرغب من مكتتبي 
مشاريع سكن االدخار التابع للمؤسسة العامة لإلسكان، من 1,2 مليون 
ليرة سورية إلى 5 ماليين ليرة وبسعر فائدة مدروس )وذلك بقرار من 
وزير المالية(، من دون إغفال أن رفع ســقف القروض الســكنية يأتي 
بنــاء لتوجيهات رئاســة مجلس الــوزراء لمعالجة اإلقراض الســكني 
تماشــياً مع األســعار الحالية للعقــارات، وتســهيالً للمدخريــن الذين 
يرغبون باقتناء مسكن الئق. وبالتوازي مع ذلك فقد رفع البنك مقترحاً 
إلى الجهات الوصائية برفع رأســماله إلى 20 مليار ليرة سورية، إلى 
جانب رفع سقف القروض االســتثمارية واإلنمائية التي يقدمها، وذلك 
لزيــادة مقدرة البنــك على اإلقــراض من جهــة، والمواءمــة بين هذه 
القروض ومستوى األســعار السائد حالياً في الســوق من جهة أخرى, 
وفي حال تم ذلك، فإن قدرة البنك على اإلقراض سترتفع بمعدل يصل 
إلى 25 % من رأسماله، ســيما وأن البنك قادر على استئناف عمليات 
اإلقراض ألغراض السكن، لجهة ما يتوفر لديه من سيولة مالية قادرة 

قال المدير العام للبنك العقاري في سورية الدكتور مدين علي، أن البنك نجح في تحصيل مليارات الليرات من القروض 
المتعثرة وغير المتعثرة، مع تحصيل حقوق البنك من ذمم المقترضين عبر بيع عشرات العقارات بالمزاد العلني. وأشار 
في حديث لمجلة البنك والمستثمر إلى سعي البنك لرفع مبلغ قروضه السكنية إلى 5 ماليين ليرة سورية لمواكبة 

االرتفاع الحاصل في أسعار العقارات، بالتوازي مع توسعة شبكة فروعه ومكاتبه في مختلف مناطق سورية.

د. مدين علي
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مســاهمة عاّمة، أي أن ملكية معظمها للشــعب الســوري، ومسؤولة 
عــن إدارة مدّخرات وأموال الســوريين، وتمنح قــروض وتمويالت 
ألشخاص ســوريين، كما تخضع لرقابة مصرف ســورية المركزي 
وتشــريعاته، وبالتالي هي أمــوال عامة والمســتثمرين األجانب فيها 
يخضعــون للتعليمــات الصادرة عــن الجهــات الوصائية الســورية 
)مصــرف ســورية المركــزي، هيئــة األوراق واألســواق الماليــة 
الســورية، ســوق دمشــق لألوراق المالية ...إلخ.( فمن هذا المنطلق 
فإن تكاتف القطــاع المصرفي الحكومــي والخاص بشــقيه التقليدي 
واإلســالمي هو صّمام أمان لالقتصاد الوطنــي، فالقطاع المصرفي 
يعد أساس لدعم النشــاط االقتصادي فهو رافعة التنمية في أي بلد من 
البلدان، والتنمية االقتصادية أحد أهم األســلحة في مواجهة اإلرهاب 
ألن التنمية تخفّض نسبة الجهل والفقر في المجتمع، أي أن المصارف 
عندما تدعم االقتصاد الذي يحقق التنمية فهــي بدورها أيضاً تحارب 
اإلرهاب من خالل المســاهمة بالقضاء على أحد أهم أسباب انتشاره 

وهما الفقر والجهل.
تثني على دعم مصرف ســورية المركزي لكم كيف توصف العالقة 
مــع المركزي، ومــا هي أشــكال الدعــم والمســاعدة التــي يقدمها 

للمصارف الخاصة؟
كما أسلفنا، فإن المصارف تعمل من خالل إدارة أموال الغير، لذا ال بدَّ 
من وجود ضوابط ومعايير لعمل المصارف تراكمت منذ تاريخ نشأة 
القطاع المصرفي في العالم نهاية القرن الثامن عشر وصوالً ألحدث 
المعاييــر الدولية في الضبــط والحوكمة فــي الوقت الحالــي، فهناك 

اللحام: التعافي انعكس إيجابًا لمواكبة إعادة اإلعمار

ما هي مؤشرات زيادة األرباح في عام 2018 مقارنةً بالعام السابق؟
ارتفع الدخل التشغيلي لمحفظة التسهيالت االئتمانية في العام 2018 
قياســاً بالعام الســابق، وذلك مع توّســع البنك في محفظة التسهيالت 
وإعادة منح تمويــالت مختلفة لألفراد خالل عــام 2018، حيث يقدر 
أن يتجاوز الدخل التشغيلي للمحفظة /4,5/ مليار ل.س. كما ارتفعت 
نســبة مســاهمة المحفظة لتصل إلــى ما يقــارب 70 % مــن الدخل 
التشغيلي للبنك، ويترافق ذلك مع انخفاض نسبة المديونيات المتعثرة 
في المحفظة لتكون األقل على مســتوى القطاع المصرفي الســوري 
على اإلطالق )مصــارف عامة وخاصة، تقليدية وإســالمية(، األمر 
الذي ســينعكس على ربحية البنك وحصة الســهم مــن صافي الربح 
التي من المتوقع أن تشكل أرباح العام 2018 رقماً قياساً بالنسبة لبنك 

الشام.
تعّول الحكومة الســورية على القطاع المصرفي فــي مرحلة إعادة 

اإلعمار، ما خطة البنك لهذه المرحلة؟
منذ عام 2016، كان بنك الشــام أول من آمن ببدايــة تعافي االقتصاد 
الســوري، وذلك بفضــل انتصــارات الجيش العربي الســوري على 
مختلف الجبهات ابتداًء مــن حلب العاصمــة االقتصادية والصناعية 
لســورية وصوالً لدرعا وإعادة فتح معبر نصيب الحدودي، ما بّشــر 
ببداية عودة الحياة االقتصادية الطبيعية لمعظم المحافظات السورية، 
لذا سارع بنك الشــام إلعادة افتتاح فروعه في صحنايا ودرعا، كأول 
مصرف خاص يعاود تقديم خدماته في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

وانطالقــاً من هذه الرؤيــا، يمكننا اعتبــار أن مرحلة إعــادة اإلعمار 
قد بدأت، والتوســع المرتقــب في إعــادة اإلعمار يجعــل لزاماً على 
المؤسســات االقتصادية عمومــاً والمصارف خصوصــاً ومنها بنك 
الشام االستعداد من خالل تجهيز منتجات تمويلية للشركات واألفراد 
تتناسب مع متطلبات هذه المرحلة وتتسم بالمرونة واآلجال الطويلة، 
وبــذات الوقت تطويــر منتجات مصرفية الســتقطاب االســتثمارت 
والمدخــرات ليعــاد ضخهــا بالقطاعــات اإلنتاجيــة لتســريع عجلة 
االقتصاد ووتيرة إعادة اإلعمار بشكل فاعل وبما يحقق أهداف التنمية 

المستدامة.
ما رأيك بالشراكة بين المصارف الخاصة والعامة لدفع عجلة التنمية 

في بلد مازال يكافح لوأد اإلرهاب؟
بدايةً نحن في بنك الشام نفّضل أن تُســمى مصارف وطنية، حيث ال 
فرق بين المصارف المملوكة للحكومة التي تُســّمى لدينا في سورية 
“مصارف عامة”، وبيــن المصارف غيــر المملوكة مــن الحكومة 
المســماة “مصارف خاصة”، حيــث أن تلك  األخيرة هي شــركات 

آمن بنك الشام بعودة التعافي إلى سورية، وهو يحرص على تبني السياسات والخطط المدروسة لبرامج المسؤولية 
االجتماعية بما يتماشى مع ثقافة البنك ورؤيته ورسالته ومع تطلعات المجتمع واحتياجاته، وذلك عبر استراتيجية 
منظمة وشاملة ترّسخ وتعّمق ثقافة المسؤولية االجتماعية في المجتمع. الرئيس التنفيذي للبنك أحمد يوسف 

اللحام تحدث لمجلة البنك والمستثمر عن مشاريع البنك وتطلعاته وعمله في السوق السورية

أحمد يوسف اللحام
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في هذا الحــدث العالمي رغــم التحديات والظروف االســتثنائية التي 
يواجهها، وبالتأكيد فإن هذا التكريم الغالي ما هو إاّل إنعكاس اللتزامنا 
وبنك الشــام بالتوجيهات الحكيمــة لمصرف ســورية المركزي التي 
ســاهمت بإضافة غنيّة لســيرتي الذاتية، وتطوير أعمال بنك الشــام، 
ودعمنا لالقتصاد الوطني، وتعزيز اسم بنك الشام بين المصارف على 
المستويين المحلي والعربي، لذا وعبر مجلة “البنك والمستثمر” أشكر 
اتحاد المصارف العربية على هذا التكريم الغالي، وأهديه إلى وطني 

سورية ومجلس اإلدارة وكافة إخوتي وزمالئي في بنك الشام.
تدير مصرف إســالمي في بلدك ما الذي دفعك للبقــاء ومواجهة كل 

مفرزات الحرب وتداعياتها على االقتصاد ومنها القطاع المصرفي؟
مع بداية األزمة عــام 2012، أخذُت قرار العودة إلى وطني ســورية 
مغادراً دولة الكويت، ألتســلم منصب مديــر عام بنك الشــام، فأنا لم 
أكن في ســورية ألبقى بها، بل عدُت إليها!، فالوالء للوطن له أســٌس 
ثابتة وإلتزاماٌت ظاهرة يجب أال تحابي أحداً أو ظروفاً، ويمكن دوماً 
لألهداف أن تحّول كل المعّوقات إلى أشكال من التحفيز المثمر، حيث 
عندما وضعنا هدفاً واضحاً في بنك الشام وذو قيمة حقيقة وسامية أال 
وهو االســتمرار والنجاح بالعمل ودعم االقتصاد الوطني سواًء عبر 
افتتاح فروع جديدة، أو طــرح منتجات جديدة وكذلك تمثيل ســورية 
بمختلف المحافل الدولية، ودعم رجال األعمال من صناعيين وتجار 
ومصدرين، ودعم مختلف المعارض والفعاليات االقتصادية، كل ذلك 
عمل بشــكٍل متزايد على اســتمرار أعمالنا وتحقيق أهدافنا والمضي 

قدماً إلى األمام.
نجحتم في ظل الحرب وحققتم األرباح وحصدتم الجوائز، ما خالصة 

هذه التجربة المميزة في أشد الظروف قتامة؟
نعم.. اســتطعنا حصد العديد من الجوائز منها جائــزة أفضل بنك في 
 ”CPI - Financial“ سورية من حيث النمّو صدرت عن مؤسســة
في دبي، وجائزة أفضل بنك إسالمي في ســورية من حيث العالقات 
االســتراتيجية وإلتزام تعامالت البنك بمبادئ الشريعة اإلسالمية وقد 
صــدرت عــن “International Financial Magazine” فــي 
دبي، ونحن ال نقول ذلك من قبل الدعاية، بل هذا انعكاس ألعمال بنك 
الشام وتطّوره ونمّوه وبالتالي تحقيق أرباح عالية وكذلك توزيع أرباح 
نقدية على السادة المساهمين، وزيادة رأس المال بنسبة /250/ مليون 
ل.س، وهذا كلّه بفضٍل من هللا تعالى وبفضل توجيهات مجلس اإلدارة 
وجهود كافة فريــق عمل بنك الشــام، ويشــرفني القــول أّن المثابرة 
والتميّز في بنك الشــام همــا إرادةٌ ومنهــٌج، وأّن االســتراتيجية التي 
ننتهجها تهيئ ظروف العمل التحفيزية لبث روح المنافســة اإليجابية 
بين القطــاع المصرفي الســورّي للقيــام بمســؤولياته تجــاه الوطن 

والمواطن على أكمل وجه.
وفي الختام، أود أن أبّشر السادة المساهمين بأن نتائج أعمال عام 2018، 
كانت على المستوى المطلوب وسوف تنعكس إيجاباً على استثماراتهم 
في البنك، كما نتطلع خالل عام 2019 إلى التّوسع أكثر وطرح منتجات 
القائمة، لنكون دوماً عند حسن ظن مساهمينا ومتعاملينا.جديدة تواءم احتياجات السوق السوري باإلضافة إلى تطوير المنتجات 

ضرورة لرقابة عمل المصارف للتأكد من إلتزامها بالضوابط ومدى 
التطبيق، لذلك فإن مصرف سورية المركزي باعتباره جهة مشّرعة 
تعمل على إصدار التشــريعات الخاصة بالعمل المصرفي والمتوافقة 
مع أحدث المعاييــر الدولية، وكذلك الدور الرقابي لمصرف ســورية 
المركزي خاصــةً من خــالل “مفوضية الحكومة لــدى المصارف” 
وأدواتها المختلفة، يكون مصرف سورية المركزي من أهم الداعمين 
للقطاع المصرفي بما يضمن له االســتمرار والنمو، كذلك األمر فإن 
مصرف ســورية المركزي هــو مرجعيــة للمصــارف وناصحاً لها 
في أمور متعــددة، وهمزة وصــل بين المصــارف ومختلف الجهات 
الحكومية والوصائية، وينقل وجهة نظرها وأفكارها لصانع القرار في 
الحكومة، ويدعم المصارف لدى هذه الجهات لتأمين ما يلزمها لتحقيق 

أهدافها.
لم يتخل بنك الشــام عــن برامج المســؤولية االجتماعيــة بل نجدها 

توسعت مروحتها، ماذا عن هذا الجانب من عمل البنك؟
يحرص بنك الشام على تبني السياســات والخطط المدروسة لبرامج 
المســؤولية االجتماعية بما يتماشــى مع ثقافة البنك ورؤيته ورسالته 
ومع تطلعــات المجتمع واحتياجاتــه، وذلك عبر اســتراتيجية منظمة 
وشاملة ترّسخ وتعّمق ثقافة المســؤولية االجتماعية في المجتمع وبين 
فريق عمل البنــك، كما تراعــي برامــج المســؤولية االجتماعية في 
البنك الجانبيــن التنموي واإلغاثي الــذي جاء تلبيــةً لتحديات األزمة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة مما اســتدعى مشــاركة القطــاع الخاص 
بالعمل اإلنساني، وتشــمل برامج المسؤولية االجتماعية لدينا مختلف 
القطاعات باإلضافة إلى االنتشــار الجغرافي المدروس وتحقيق أكبر 
عدٍد من المستفيدين حســب اإلمكانات المتاحة، كما يهدف بنك الشام 
من خالل “المســؤولية االجتماعية” إلى تعزيز العالقة اإليجابية مع 
الجمهور والمجتمع المحلي، ونحرص على تخصيص موازنة محددة 
وبشــكٍل منتظم للمســؤولية االجتماعية، باإلضافة إلى تصميم برامج 
مشاركة الموظفين من خالل إشراكهم في النشاطات، واالستثمار في 

قدراتهم وخبراتهم بما يصب في مصلحة المجتمع.
هل زادت ثقتك بمســتقبل القطــاع المصرفي في ســورية وترى أن 

هناك مزيداً من الفرص لتحقيق نتائج إيجابية في السنوات المقبلة؟
نعم بالتأكيد، وبحســب المثــل الدارج “فــإن الضربة التي ال تكســر 
تزيد من القــوة!”، وعليه وفي ظــل صمود القطــاع المصرفي َرغم 
الصعوبات الكبيرة التي عصفت به خالل السنوات الماضية فإننا على 
ثقة بأن السنوات المقبلة ستكون سنوات خير بإذن هللا على المصارف 

السورية واالقتصاد السوري عموماً.
جرى تكريمكم قبل شــهر في حدث اقتصادي في بيروت عن دوركم 
الفعّال وخبرتكم المصرفية، كيف تقرأ ذلك على الصعيد الشــخصي 

وعلى مستوى أداء البنك؟
لقد كان لي عظيم الشــرف والســعادة أن أكــون الشــخصية العربية 
الســورية الوحيدة التي تم تكريمها فــي احتفاالت الذكرى الخامســة 
واألربعون على تأســيس اتحاد المصارف العربية، شــعرُت بالفخر 
إزاء تمثيل بالدي، الجمهورية العربية الســورية، ورفع اســمه عالياً 
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الشراء في األشهر األخيرة. وعالوة على ذلك، تم تخفيض نسب االحتياطي 
المطلوبة من البنــوك، وهي أداة هامــة إلدارة معروض النقــد، بواقع 350 
نقطة أســاس منذ مــارس/آذار 2018. ويُضــاف ذلك إلى قــرار المركزي 
الصينــي  فــي ديســمبر/كانون األول 2018 بإنشــاء تســهيالت اإلقراض 
المســتهدفة متوســطة األجل )TMLF(. ونظراً النخفاض معدالت الفائدة 
وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيالت مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود 
البنوك بتمويــل إضافي لتعزيــز االئتمان المقــدم للقطاع الخــاص، خاصة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - السياسة المالية

 ويشــير التحليل إلى أن المبادرات الجديدة تخلق وضعاً يوفر قدراً أكبر من 
الدعم، فمنذ أبريل/نيسان 2018، أعلنت الحكومة تخفيض معدالت ضريبة 
القيمــة المضافــة وضرائب الضمــان االجتماعــي، إلى جانــب تخفيضات 
ضريبية لألفراد في مختلف مستويات الدخل ورفع حدود الدخل المعفي من 
الضريبة. ومــن المتوقع أن تــؤدي جميع هذه اإلصالحات إلــى زيادة إنفاق 

القطاع الخاص.
الجانب شبه المالي

بعد بداية منخفضة في الربعين األولين من عــام 2018، أصدرت الحكومة 
المركزية توجيهاً للحكومات المحلية بتســريع إصدار سندات خاصة جديدة 
تســتهدف احتياجات التمويل الخاصــة، مثل تطوير األراضــي. ويدعم هذا 
البنية التحتية.اإلجراء تحقيق االســتقرار وحتى االنتعاش الطفيف في نمو االســتثمار في 

الصين تعّدل سياساتها النقدية والمالية لدعم النمو

عوامل التباطؤ الحالي
تباطأ نمو الناتج المحلي االجمالي في الصين خالل الفصول 
األخيرة، من 6.8 % في الربع األول مــن عام 2018 إلى 
6.5 % في الربع الثالث من العام نفسه، وهو أسوأ أداء ربع 
سنوي منذ فترة ما بعد األزمة المالية الكبرى. وفي حين لم 
تتوفر األرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إال 
أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ. وبالنسبة 
لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر 
اإلنترنت، تحوم األرقام حول أدنى مســتوياتها لعقود على 
أساس ســنوي. وبعد شــهرين من المراوحة حول مستوى 
50، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي 
إلى 49.4 في ديســمبر/كانون األول 2018 ليشير إلى أول 

تقلص خالل أكثر من عامين.
كما تشير المؤشرات المستقبلية إلى مزيد من الضعف خالل 
األشــهر المقبلة. وكانــت الطلبات الجديدة بمــا فيها طلبات 
التصدير، التي تشــكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري 

المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50.
من جهة أخرى تظل مؤشــرات القطاع الخارجي ســلبية. 
ويبدو الطلب العالمي على البضائع الصينية متباطئاً، حيث 
جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، 

ما يؤكد تراجع طلبات التصدير.
اإلجراءات الصينية لدعم النمو:

1 - السياسة النقدية
 ظل بنك الشعب الصيني )البنك المركزي الصيني( يستخدم 
العديد مــن األدوات لتخفيــف نقص الســيولة. فبعد أن ظل 
المركــزي الصيني يتبــع االحتياطي الفيدرالــي األميركي 
في معظم جوالت رفع الفائدة من خالل القيام برفع أســعار 
الفائدة على اتفاقيات إعادة الشــراء المعاكــس في عمليات 
السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير/كانون الثاني 2017 
ومارس/آذار 2018، إال أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم 
من قيام االحتياطــي الفيدرالي بثالث جــوالت إضافية من 
رفع أسعار الفائدة. وساهم قيام بنك الشعب بضخ أموال عبر 
عمليات الســوق المفتوحة في تخفيض متوسط سعر الفائدة 
المتفق عليه لســبعة أيام بين البنــوك على اتفاقيــات إعادة 

أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في الوقت نفسه على تقليص الديون أمراً 
أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث أن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية 
 2018 العام  خالل  والمحلي  الخارجي  الطلب  ضعف  دفع  الحقيقة،  وفي  خارجية.  معوقات  يخلقان  والمالية 
الحكومة الصينية إلى التخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية، وذلك وفقاً لتحليل صادر عن بنك قطر 
الوطني QNB. وتطرق التحليل إلى وضع التباطؤ في الصين، وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها 

السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب.
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نمو قطاع التأمين في سورية

أكد مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين في سورية سامر العش، أن وزير المالية مأمون حمدان أصدر قراراً 
في األيام األخيرة من 2018، يمنع بموجبه انتقال أي عقد تأمين صحي لمؤسسات القطاع اإلداري من شركة إلى 
شركة أخرى إال إذا اقتضت الحاجة عملية االنتقال. وقال العش: إن قطاع التأمين حقق نمواً خالل عام 2018 
قارب 25 %، وأن محفظة التأمين الصحي تفوقت على محفظة التأمين على الســيارات، منوهاً إلى أن الهيئة 
ســتُركز عملها خالل 2019 على توجيه نشاط الشركات في محافظ التأمين ضد المخاطر الناجمة عن حوادث 

الحريق، والنقل البحري، وغيرها من قطاعات التأمين التي انخفضت مستويات أدائها خالل سنوات األزمة.
على صعيد آخر، أكدت مصادر في هيئة اإلشــراف على التأمين، موافقة مجلس إدارتها على منح ترخيص 
ألول مرة لشــركات وســاطة تأمينية عددها 3 شــركات. وقالت المصادر: إن شــركات الوســاطة هي الجهة 
الوحيدة المخولة بالتدخل لمتابعة التعويض وضمان حقوق الزبون عند شركة التأمين والكشف عن الحادث، 

والتعامل مع أكثر من شــركة، في حين يقتصر عمل وكالء التأمين على التســويق فقط والتعامل مع شــركة واحدة. وأشــارت المصادر إلى أن 
دخول شركات الوساطة إلى السوق سيكون له أثر إيجابي لجهة االستثمار، وتشجيع الشركات من الخارج لدخول السوق السورية، والوصول 
لوثيقة تأمين مغطاة بالشكل األفضل من حيث األسعار والخدمة. كما أرسلت هيئة اإلشراف على التأمين تعميماً إلى شركات التأمين، لمراجعة 
سياسة التسعير المطبقة على عقود التأمين، ولتنظيم مهنة الخبير االكتواري. ومنح التعميم الحق لمدير الهيئة الطلب من أي شركة تأمين اتخاذ 

اإلجراءات التصويبية التي تكفل كفاية وعدالة األسعار وتناسبها مع األخطار المغطاة.
بدورها، أصدرت المؤسسة العامة السورية للتأمين قراراً إلعادة العمل بعمولة وكالء عقود التأمين الصحي بالنسبة المعتمدة 10 %.

سامر العش
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صقر: قطاع التأمين يشق طريقه للنهوض مع اإلستقرار

مدير عام شركة أدير للتأمين
الدكتور باسل عزيز صقر

أدونيس شركة مســاهمة مغفلة خاصة، تعرف بـ“أدير للتأمين”، وهي إحدى شــركات قطاع التأمين في سورية، بدأت 
أعمالها منذ عام 2008، وبرأسماٍل كبير، ساعدها على انطالقه واعدة.

وهي دأبت منــذ وجودها، على نشــر ثقافة هذه الخدمة من خــالل ماقدمته من منتجــات تأمينية، لكن كمــا تعلمون فإن 
سورية، وعلى مدى سبع سنواٍت ســابقة، كانت تخوض حرباً كونية ُشنت عليها من قبل القوى الظالمية في هذا العالم، 
والمتابع للحال الســوري قبل ذلــك يعلم أن قطاع التأمين كان يشــق دربــه في النمــو ليتخذ مكانه في خدمــة االقتصاد 

السوري كقطاعٍ ماليٍ خدمي.

واليــوم، وبعد كل ما أنجزه الشــعب الســوري بدولته وجيشــه في 
الصمود والتصدي، يحاول االقتصاد التعافــي من آثار حالة الحرب 
التي كانت تســتلزم أدوات اســتثنائية للبقاء، وعليه فالجميع اآلن 
مســؤول في تفعيل كل مكونــات االقتصاد من جديد، والذي يشــكل 
التأمين أحــد أعمدته، ومن دون شــك أن كل الشــركات في القطاع 
السوري التي تشــكل شــركة “أدير” جزءاً منه مدعوة للعمل أكثر 
وهذا ما نفعله، وال شــك أيضاً، أن لهيئة اإلشــراف علــى التأمين، 
كما االتحاد السوري لشركات التأمين، دوراً رئيساً في إشراقة هذا 

القطاع.
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20 مليار ليرة من السوريين لـ“السورية للتأمين”

صّرح مدير عام مؤسســة التأمين الســورية، إياد 
زهــراء، بأن إجمالي األقســاط التي دفعها المؤّمن 
لهم للمؤسســة خالل عام 2018، تجاوز 20 مليار 
ليرة ســورية، وهو ما يمثل زيادة عن عام 2017 

بنحو 23 %.
وبيّــن زهــراء، أن قطــاع تأمين الســيارات جاء 
فــي الصدارة لجهة األقســاط، مــع تحقيق مختلف 
القطاعــات األخرى معدالت نمــو مختلفة، خاصة 

التأمين الصحي، ومن ثم التأمين الشــامل وتأمين الحريــق والنقل والحياة، والتأمين 
الهندسي، بحجم تعويضات إجمالية بلغت نحو 12 مليار ليرة سورية، حصة التأمين 

الصحي منها 83 %.

إياد زهراء

“ورشة دبي” تتفاهم مع “أبوظبي للتأمين”

حكومة  “ورشــة  وقعت 
شــراكة  اتفاقيــة  دبــي” 
لمــدة عامين مع شــركة 
أبوظبي الوطنية للتأمين، 
بهــدف توفيــر خدمــات 
على  المبتكــرة  التأميــن 
المركبات ألسطول النقل 

لــدى حكومة دبي، بحضور المدير التنفيذي لـ“ورشــة حكومة دبي” حميد ســلطان 
المطيوعي، والرئيس التنفيذي لـ“أبوظبي الوطنية للتأمين” أحمد إدريس.

وقد أكد المطيوعي، أهمية التعاون مع مختلف الجهات القائمة ضمن الدولة، إلحداث 
نقلــة نوعية في جودة خدمات التأمين المقدمة ألســطول النقل لدى الورشــة، وكذلك 
تحقيــق الريادة في توفير أفضــل الخدمات في مجال إدارة أســاطيل المركبات وفقاً 

لمعايير الجودة العالمية.

وقعت مجموعة أكســا للتأمين، مذكــرة تفاهم في مجال 
الصحة مع وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، 
وســتضخ “أكســا” بموجب المذكرة، استثمارات بقيمة 
مليار جنيــه )49,4 مليون دوالر( فــي قطاع الصحة، 
ســعياً للمساهمة في خطط الحكومة لتقديم خدمات فائقة 
الجودة في هذا القطاع. وقال الرئيس التنفيذي لألســواق 
الدوليــة والجديدة لشــركة أكســا بينوا كالفــران: تمثل 
الصحة خط أعمال استراتيجي ألكسا، وسنواصل خطتنا 
االستثمارية طويلة المدى في أسواق مثل مصر، والتي 

نؤمن أنها ستكون محرك النمو المستقبلي لمجموعتنا.
كما وقعت “أكسا” مصر مذكرة تفاهم مع مؤسسة “لييد” 
للتمويل متناهي الصغر، بهدف تطوير منتجات التأمين 

متناهي الصغر، تلبية الحتياجات محدودي الدخل.

“أكسا” تدعم قطاع الصحة
 بمليار جنيه مصري

وقــع رئيس مجلــس اإلدارة والعضو المنتدب لـ“مصر 
Cer�  القابضة للتأمين” باســل الحيني مع رئيس شركة
way الفرنســية پاتريك نوسينت، مذكرة تفاهم لتحسين 
الجودة البيئية لمشروعات ترميم المباني بمدينة القاهرة. 
وقال الحيني، إن المذكرة تهدف لدراسة إمكانية التعاون 
مع الشركة الفرنسية بالنسبة للمباني التاريخية المملوكة 
لمجموعــة مصر القابضة للتأمين، فــي إطار حرصها 
علــى تنمية محفظتهــا العقاريــة ذات الطابع المعماري 
المتميــز. وجاء ذلــك ضمن توقيع عدد مــن االتفاقيات 
بين مصر وفرنسا في مختلف المجاالت خالل المنتدى 
االقتصادي لالســتثمار الذي نظمته وزارة االســتثمار 

والتعاون الدولي بالتعاون مع الغرفة الفرنسية.

تعاون بين “القابضة للتأمين”
وشركة فرنسية لترميم المباني

“إتنا” للتأمين الصحي تستعين بـ“آبل”

تعتمــد شــركة التأميــن الصحي 
األميركية “إتنا” على قوة ساعة 
“آبــل” فــي الترويــج لبرنامــج 
صحي جديد أطلقت عليه الشركة 

.”Attain“ اسم
وســتوفر مبادرة الشركة الجديدة 
للمشــاركين مكافآت فعلية مقابل 
اتباعهــم لســلوك صحي ســليم، 

وستعتمد “إتنا” على البيانات التي يتم جمعها بشكل آمن عبر أجهزة من بينها ساعة 
“آبل” لقياس مدى تقدم المشاركين.
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فيها بزمن قياســي، كما تم االنتهاء من تنفيذ مشروع 
بناء فرع عدرا بريف دمشــق حالياً، مع التأكيد على 
اســتالم فرع الالذقية خالل العــام الحالي، بالتوازي 
مع تأهيل إســعافي لمبنى فرع طرطوس والذي كان 
يســتخدم كمركز إيواء للمهجرين بكلفــة 80 مليون 
ليــرة، إلى جانب إنشــاء فرع موقت فــي دير الزور 
ريثمــا يتم تأهيل المبنى األساســي للفــرع. أما فرع 
درعا، فقد قُدرت كلفة تأهيله إسعافياً بمبلغ 75 مليون 
ليرة وســتتم المباشــرة بذلك فور رصد االعتمادات 

الالزمة.
تشــميل العمــال بالتأمينات يبقى الملــف األهم، أين 

وصلتم في ذلك؟
ال يمكــن ذكر هذا الملف من دون االمتنان لما قدمته 
الحكومة من دعم كانت المؤسسة بأمس الحاجة إليه، 
ال ســيما وأن االنتصارات الكبرى التي حققها جيشنا 
البطل أعادت االمن واالستقرار إلى معظم محافظات 
ســورية ذات الثقل االقتصادي والصناعي، ما يعني 
عودة الفعاليات االقتصاديــة وإطالق العجلة المولّدة 
لفرص عمــل جديدة، فكان أن كثفنا عــدد المراقبين 
والمفتشــين خــالل الربــع األخير من عــام 2018، 
ونتيجة لذلك تمكنت المؤسســة من تحقيق نتائج غير 
مســبوقة فــي تاريخها، حيث تم تســجيل 163,570 
ألف عامل جديد ضمن القطاع الخاص في التأمينات 

أحمد: نصف تريليون ليرة رواتب للمتقاعدين خالل األزمة
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في سورية يحيى أحمد، أن المؤسسة تمكنت من تسجيل 
127,5 ألف عامل جديد من القطاع الخاص بالتأمينات، معتبراً أن هذا الرقم يعتبر خطوة لبسط المظلة التأمينية على كل 
العمال في سورية. وقال أحمد في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن إجمالي ما قدمته المؤسسة من رواتب خالل عام 
واحد، قد بلغ 127 مليار ليرة سورية، مبيناً ان المدفوعات الشهرية للمتقاعدين والمستحقين تصل إلى 10 مليارات ليرة 

سورية شهرياً.

كم تبلغ مدفوعات المؤسسة شهرياً وسنوياً 
للمستحقين؟

تدفع المؤسســة شــهرياً 10 مليــارات ليرة 
ســورية لمــا يزيــد على نصــف مليون من 
أصحاب المعاشات والمستحقين، أما سنوياً، 
فقد قدمت المؤسسة خالل عام 2017 لوحده 
على ســبيل المثال 127 مليــار ليرة، وهي 
أرقــام قد تبــدو كبيرة بالنســبة للمدفوعات. 
لكن المظلة التأمينية للمؤسسة تشمل حوالى 
1,645 مليــون عامــل فــي القطاعين العام 
والخاص، وال يغيب عن الذهن أن المؤسسة 
قامت بدورها االجتماعــي على أكمل وجه 
رغم ما واجهته من خسارة مزدوجة، لجهة 
التزامهــا دفع المســتحقات التأمينية للمؤمن 
عليهم ممن شــردوا وخسروا أعمالهم وذلك 
خالل فترة محددة، بالتوازي مع خســارتها 
اشــتراكاتهم التأمينية التي كانت ترفد سيولة 
المؤسســة بإيــرادات منتظمــة. كما تمكنت 
المؤسســة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 
أصحــاب المعاشــات والمســتحقين في كل 
المناطــق اآلمنة والســاخنة مــن دون أدنى 
تأخيــر، حيث وصل إجمالي ما قدمته خالل 
ســنوات األزمة إلى 500 مليار ليرة، وذلك 
بالرغم من وجود ذمم للمؤسسة مستحقة لدى 

الجهات العامة تصل إلى 225 مليار ليرة.
مــا الذي قامــت به المؤسســة على صعيد 

إعادة اإلعمار؟
لــم يكــن ســهالً إعــادة إعمــار مــا دمــره 
اإلرهاب، حيث تعرضت فروع المؤسســة 
فــي محافظات حلب وحمص وإدلب والرقة 
ودير الزور ودرعا والقنيطرة للتدمير، ولم 
يسلم منه حتى األثاث والتجهيزات والوثائق 
وملفات المؤمــن عليهم والمتقاعدين، األمر 
الذي شــكل ضغطــاً على فروع المؤسســة 
في المحافظات التي لجــأ إليها المهجرون، 
فــكان أن قامت المؤسســة، وبدعم كبير من 
الحكومة، في إعادة تأهيل إســعافي للفروع 
التي تعرضت للتخريــب، وانتهت من ذلك 
في فــروع حمص وحلــب والقنيطرة بكلفة 
203 ماليين ليرة ســورية، وتم إعادة العمل 

االجتماعية خــالل الفترة الممتــدة فقط بين 
زيــادة  يعنــي  مــا  و27/12/2018،   1/9
إيــرادات المؤسســة بنحو 6 مليــارات ليرة 
سورية سنوياً، وبذلك أصبح عدد المسجلين 
مــن القطاع الخاص وفــي مختلف صناديق 
الضمان االجتماعــي 650971 عامالً، مع 
التأكيد على اســتمرار العمــل بأعلى وتيرة 
ممكنــة لبســط المظلــة التأمينيــة وضم كل 

العاملين في جميع المحافظات فيها.
القــروض  مــن  المؤسســة  منحــت  كــم 

للمتقاعدين حتى نهاية عام 2018؟
في اإلجمال بلغ عدد المستفيدين من قروض 
المؤسســة بيــن موظــف ومتقاعــد 4543 
مستفيداً بقيمة للقروض بلغت 1,306 مليار 
ليــرة ســورية، يتوزعــون بمعــدل 4418 
متقاعداً قيمة قروضهم وصلت إلى 1,233 
مليار ليرة، وحققت المؤسسة عبرها عوائد 
بقيمــة 236 مليــون ليــرة في حين اســتفاد 
من قــروض المؤسســة 125 موظفــاً قيمة 
قروضهم بلغت 72,5 مليون ليرة، وحققت 
المؤسسة عوائد منها وصلت إلى 11 مليون 
ليرة، من خالل معاملة بســيطة غير معقدة، 
وذلك بهدف تلبيــة كل متطلبات المتقاعدين 
والمســتحقين وكذلــك الموظفيــن من دون 

الحاجة لالقتراض من خارج المؤسسة.
مشــروع  كانــت  االلكترونيــة  األرشــفة 

المؤسسة االستراتيجي، ما هي حصيلته؟
الحصيلة هائلة، فنتيجة لقدم منظومة األرشفة 
والتعامل مع الوثائق، اســتبدلتها المؤسســة 
بمنظومــة جديــدة خالل عــام 2018 بكلفة 
وصلت الــى 140 مليون ليرة ســورية في 
شكل يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة، األمر 
الــذي رفع مســتوى الخدمــات المقدمة من 
المؤسســة على المستوى اإلداري، مع حفظ 
الوثائق من التلف بعدما مرت به المؤسســة 
من تدمير بعض وثائقها نتيجة اإلرهاب، وقد 
بلغت حصيلة مشروع األرشفة اإللكترونية 
حتــى نهاية 2018، أرشــفة حوالى 1,025 
الوثائق الفردية.مليون ملف، ما يعني عشرات الماليين من 

يحيى أحمد
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أهداف شــركات التأمين االعتياديــة لموضوع الربحيــة المطلوبة 
إضافة العتماد سياسة تســعير مختلفة تماماً عن اللغة المعمول بها 
في السوق الســورية وحيدنا قرارنا عن لغة المنافسة السعرية التي 
أدت لخروج شــركات تأمين كثيرة في أســواق دول مجاورة حيث 
تعتمد دراساتنا وقراءتنا للمخاطر بإيجاد المكافئ السعري لمواضيع 
التأمين. وبالتأكيد لن نتكلم عن صدقية المؤسسة بسداد التزاماتها مع 
اتباع خطة تبسيط اإلجراءات وتحديد متطلباتنا بشكل واضح إلكمال 
التعويض مع اعتماد سياســة عمل دفاعية في عدة سنوات من سنين 

الحرب في قبول األعمال.
هل تعتقــد أن شــركات التأمين الخاصــة عجزت عــن تحقيق هذه 
الهويــة وبالتالي اســتدعى تدخــل هيئة اإلشــراف علــى التأمين 

لتصحيح آلية عملها؟
برأينا أن شركاءنا في الســوق زمالء العمل قد تحملوا األثر السلبي 
للحرب والعقوبــات االقتصاديــة الظالمة علــى بلدنا واســتطاعوا 
جزئيــاً تجــاوز العقوبــات المفروضــة من معيــد التأميــن العربي 
مع تجــاوز موضوع التضخــم الذي حصــل على الليرة الســورية 
وفقدان جزء مــن العمالة المدربة لديهم مع صعوبــة إيجاد التدريب 
المكافئ خالل ســنوات الحرب لعدم كفاية االعتمادات المخصصة 
مــع ارتفاع التكليــف على الليــرة الســورية ومن المؤكــد أن لهيئة 
اإلشــراف دور ومهام مناط بها حســب القانون والتعليمات الناظمة 
لعملها واليوم اللغة التي تعتمد في الســوق السورية هي الحاجة إلى 
لغة العمل الجماعي والتي تربط مكونــات القطاع ليكون جاهزاً في 

الزهراء: حصتنا ترتفع في سوق التأمين وتقدماتنا شاملة

زادت حصــة الســورية للتأميــن في الســوق، ما الذي ســاهم في 
استحواذها على هذه الثقة؟

ثقــة المتعاملين مع المؤسســة زادت واختبــار قدرتها علــى الوفاء 
بالتزاماتها، وهي مؤسســة معروفــة على مســتوى الوطن العربي 
بفنياتها وطرق اكتتابهــا على األخطار واألســعار الفنية والمنطقية 
التي تتعامل بهــا بما يعزز ثقــة المتعامليــن معها للقطاعيــن العام 
والخاص إضافة إلدارة محفظــة التأمين الصحي والذي تجاوز عدد 
المؤمنين لديهــا 700 ألف مؤمــن واعتماد نماذج تغطيــات تأمينية 
متعددة لباقي فروع التأمين لتطال كل من هو مهتم من فئات المجتمع 
في شراء العقود التأمينية مع تأكيد الدعم الحكومي الثابت في أعمالنا 
المحلية لتصل حصة المؤسســة في نهاية الربع الثالث لعام 2018، 
ما يقــارب 70 % من الحصــة الســوقية واليوم من الخطــأ اعتماد 
مؤشر حجم األقساط فقط فحجم األخطار المؤمنة هي األكبر وحدود 
مســؤوليتنا والتزاماتنا في حماية االقتصاد كلية فــي كل احتياجات 

ومتطلبات المجتمع السوري.
كيف عززت السورية للتأمين مكانتها في السوق السورية؟

من خالل ثباتها في أهدافها وعدم االنحراف أو اتباع الطرق السلبية 
فــي العمل. المؤسســة تعمــل ضمن مؤسســات القطــاع الحكومية 
وموجودة لمــن يحتاجهــا، وإضافــة لمواكبتها تغيــرات متطلبات 
المجتمع خالل سنوات األزمة في تغطية أخطار األعمال اإلرهابية 
والحربية ضمن ســقوف تغطية مقبولة وعلى عاتق المؤسســة بعد 
انكفاء المعيدين الخارجين عن قبول التغطيات من الســوق السورية 
وبعد ارتفاع أسعار اإلعادة بشــكل جنوني واستمرار قبول األعمال 
بما يلبــي رغبــة الزبائن حتى لــو كانــت االعتمــادات المرصودة 
مخفضة وتــم تنظيم جزء كبير من األعمال على أســاس الخســارة 
األولى بما يمكن الزبون من تأمين المخاطر المتوقعة ودفع القســط 
المناسب لما هو مخصص للعملية قبل أن يتجاوز حجم اإلنتاج مقدار 

التضخم الذي وقع على سعر الصرف.
كيف صاغت السورية للتأمين هوية العمل الخاصة بها؟

تعمل المؤسســة العامة وفق مرســوم إحداثها والقوانين والقرارات 
التي أُسست ألجلها، ورغم المنافســة الشديدة من الشركاء في العمل 
نقولها بصراحة بأن المنافسة ما زالت محصورة بالمنافسة السعرية 
فقط وبقيت قرارات العمل تحقق جزءاً من الدعم ألعمال المؤسســة 
في نقطة حماية وتأمين المؤسســات الحكومية. وفــي المقابل تحمل 
المؤسســة هم االنطالق بمشــاريع حقيقية في إدارة وتشغيل محافظ 
تأمينية وفق متطلبــات القرارات الحكومية وفــي بعضها نبتعد عن 

من المؤكد أن حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى ازدياد لسببين، األول تأمين العمليات والمشاريع 
الحكومية والذي يمثل األكثر حراكاً وتوجهاً في عملية تأمين المستلزمات األساسية للبلد والدخول بمشاريع 
تهيئة البنية التحتية الالزمة لمرحلة إعادة اإلعمار. هذا ما قاله لمجلة البنك والمستثمر المدير العام للمؤسسة 

العامة السورية للتأمين المهندس إياد الزهراء.

المهندس إياد الزهراء
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تقديم خدمة متخصصة ذات جــودة عالية وحلول لجميع المشــاكل 
اإلدارية والفنية والمالية والتقنيــة، وإمكانية دائمة للتطوير ومواكبة 
المستجدات وهذا باعتقادنا ال توفره سوى شركة متخصصة بالتأمين 
الصحي وكان قد صدر بالفعل مرســوم لتأســيس هذه الشركة برقم 
/45/ لعام 2011 إال أن ظروف الحرب قد حالت دون تطبيقه ونحن 
نســعى إلعادة العمل به بعد إجراء التعديالت المطلوبة للمساهمين 

في تأسيس الشركة.
أخذت السورية للتأمين على عاتقها تحمل مسؤوليتها االجتماعية 
األخالقية في كثير من المبادرات اإلنسانية في ظل الحرب ماذا عن 

هذا الجانب من عملها؟
إن مجرد اســتمرار المؤسســة في تقديم تغطية التأمين الصحي لما 
يقارب ســبعمئة ألف مؤمن في كل أنحاء سورية خالل أشد ظروف 
الحرب هو أعلى درجات تحمل المســؤولية حيث ارتفعت أســعار 
الخدمات الطبية إلى أكثر من عشــرة أضعاف، لكن لــم يتم تحميل 
العامل أي زيادة على القسط الشــهري البالغ /250/ ل.س في حين 
تحملت المؤسســة الحكومية كافة األعباء الناجمة عــن ذلك,إضافة 
لتغطيــة عقــد المراســلين الحربيين المكلفين بشــكل رســمي ضد 
الحوادث الشــخصية واإلصابات الحربية ومن استشهد في مرافقة 
العمليات العسكرية ضد اإلرهابيين وسالحه الوحيد كانت الكاميرا 

التي في يده.
إضافة لمســاهمة المؤسســة أســوة بكل الشــركات بحصة اقتطاع 
من أقســاط التأمين اإللزامــي للمركبات باتجــاه التعويض للمدنيين 
المتضرريــن خــالل ســنوات الحــرب ضمــن صنــدوق الرعاية 
االجتماعية الذي يدار من قبل لجنة مختصة في هيئة اإلشراف على 
التأمين ولكافة المشاريع المعتمدة رسمياً من رئاسة مجلس الوزراء.

ماذا تقولون لباقي المؤسسات في هذا الجانب اإلنساني؟
هذه دعوة لكل الفعاليات من شــركات تأميــن وغيرها كل في مجال 
عمله لتقديم أي دعم ممكن ألســر الشــهداء وجرحى الحرب، وذلك 
عبر أي مبادرة ســواء بالدعم الصحي أو العينــي أو حتى المعنوي 
بشكل فردي أو مشــترك مع أي مبادرة قائمة بما يســهم في تعزيز 
وتوســيع هذا الجانب ويخفف من األعباء التي تتحملها الدولة وليس 
لدينا أي شك في جميع الفعاليات العاملة في سورية كل يؤدي دوره 
في مكانه لناحية التوظيف أو المساعدة أو التعويض أو تحمل تكاليف 
الكســاء والتعليم إضافة العتماد نظم مختلفة للقيام بهذا الدور ضمن 

أطر معتمدة ومنظمة إليصال المساعدات وفق أولويات الحاجة لها.
ماذا حضرتم للعام 2019؟

ســيكون هذا العام أفضل بعد تجــاوز عدد كبير مــن ملفات توقفت 
خالل سنوات الحرب . التأمين الصحي ســيكون ملفاً ساخناً وسنبدأ 
العمل على تجميع اإلحصائيات والدراسات الفنية الخاصة بالـتأمين 
الزراعي مع أهمية البحث عــن المعادل الحقيقــي للتعويضات في 
التأميــن اإللزامي للمركبــات للتغطيات الجســدية والمادية لمواكبة 
متتابعة.ســقوف التعويــض فــي الــدول المجــاورة إن أمكن ولــو بمراحل 

مرحلة إعــادة اإلعمار لتأمين المشــاريع بمختلــف أنواعها إضافة 
لتغطية التأمينات المصرفية في تحرك تســهيل إجراءات القروض 
في المصارف وفق خطط التنمية المطلوبــة إضافة لمحاولة توجيه 
األمــوال المتاحة لالســتثمار مــن أموال الشــركات ضمــن األطر 
المحددة لناحية المشاريع المرتبطة بإعادة اإلعمار بضمان مردودية 
عالية بعيداً عن حالة التوظيفات المصرفية والتي تحمل في جزء من 

اقراضاتها القروض االستهالكية غير المنتجة.
هل تجــاوزت المؤسســة ما لحــق بها مــن أضرار خالل ســنوات 

مكافحة اإلرهاب أو الحرب على سورية؟
المؤسسة العامة الســورية للتأمين تجاوز عمرها الـ60 عاماً ومن 
المؤكد أنهــا تملك من الخبــرة والمقدرة ما يمكنها مــن تجاوز أثر 
اإلرهاب والحرب بإتباع استراتيجيات عمل مختلفة خالل سنوات 
األزمة بعضها كان متحفظ وبعضها بطريقة تنافســية حادة، ولكن 
األهم اعتماد آلية تســويق وعمل بهدف أكبــر تغطيات ممكنة وفق 
قدرتها ومالءتهــا المالية ولعموم شــرائح المجتمــع واالبتعاد عن 
نماذج العقود والتغطيات الثابتة النموذجية مــع المصداقية الكاملة 
في التعويض وبضمــان حكومي كان ثابتاً طوال ســنوات الحرب 
مع تأمين كفاية االحتياطيــات ومتابعة التزاماتها تجاه المتضررين 
وســرعة التعويض ويبقى األثــر التضخمي لتغير ســعر الصرف 
وأثر العقوبــات المالية المفروض عائقاً عــن اختصار أثر الحرب 
بزمن قصير ولكــن الهمة عالية لناحية خدمــة المجتمع واالقتصاد 
الذي صبــر وصمد في أحلــك الظروف وقــد تجاوز أيــام المحنة 

الصعبة.
يخضع التأمين الصحي بعد المشاكل التي واجهها إلى إعادة هيكلة 
مــاذا عن هذا المشــروع الــذي يحتل مــكان الصدارة مــن اهتمام 

الحكومة السورية بالنسبة لقطاع التأمين؟
إن إعادة هيكلــة التأمين الصحي تتم على عدد من المســتويات بدءاً 
من عقد التأمين الصحي ودراســة التغطيات واألســعار المناســبة 
لها، والعمــل على توحيد هــذه التغطيــات بين القطاعيــن اإلداري 
واالقتصــادي للعاملين فــي الدولة، وإمكانيــة تشــميل المتقاعدين 
وفئات أخــرى مــن العاملين في الظــروف الحالية وعلى مســتوى 
تحسين جودة الخدمة من خالل التقييم المستمر لعمل شركات إدارة 
النفقات الصحية وضبط عمل مقدمي الخدمة وعلى مستوى التنظيم 
اإلداري، ووضــع بنيــة الكترونية لعمــل مديريــة التأمين الصحي 
والســعي للتواصل الدائم مع النقابات الطبية ووزارة الصحة لتقديم 
خدمة أفضل وعلــى المســتوى التشــريعي بوضع قانــون للتأمين 
الصحي ينظم مختلــف جوانبه على أســس متينة وعصريــة للبناء 

عليها مستقبالً .
لماذا تطرح فكرة تأسيس شركة متخصصة بالتامين الصحي؟

إن التخصص بشــكل عام يؤدي إلــى إتقان العمل وزيــادة المعرفة 
واالكتشــاف في آليات العمــل ودائماً وفــي كل التجــارب العالمية 
هنالك كيان مستقل للتأمين الصحي االجتماعي قادر على استيعاب 
إدارة أعداد كبيرة مــن المؤمن لهم وأعداد أضخم في المســتقبل مع 
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من اعتمادها على السوق المحلية من خالل زيادة 
المســاهمة في األخطار، وركزت إدارة الشــركة 
بشــكل كبير على االستثمار، وعليه فقد تم تقليص 
الفارق إلى أدنى حدود ممكنة مقارنة مع ســنوات 

ما قبل األزمة.

صقر: سوق التأمين تتعافى وندعم الشركات ضد األخطار

قدمت  وقد  مرضية،  نتائج  تقديم  على  التأسيس  منذ  التأمين  إلعادة  العربي  االتحاد  شركة  إدارة  تحرص 
ميزانيات رابحة في أغلب السنوات، حتى في سنوات األزمة، وفق رئيس مجلس اإلدارة الدكتور عزيز صقر في 

حديث لمجلة البنك والمستثمر. وقد تحقق ذلك من خالل السياسة اإلكتتابية الحذرة وانتقاء األخطار بدقة.
واعتمدت الشركة خالل تاريخها الطويل على تأهيل كوادر فنية من خالل الدورات التي تقام في الخارج من 
قبل المعاهد المتخصصة و الشركات الكبرى، إضافة إلى الدورات الداخلية سواء تلك التي نظمتها هيئة 
اإلشراف على التأمين أو إدارة الشركة، إضافة إلى نشر السياسة االستثمارية الناجحة التي انتهجتها إدارة 

الشركة والعوائد المجزية في تحقيق أرباح معقولة.

التــي  المســتنبطة  االســتراتيجية  مــا 
اعتمدتهــا إدارة الشــركة لتجنــب آثــار 

الحرب التي طالت قطاع التأمين؟
لقــد تأثــرت الشــركة بالعقوبــات التــي 
فرضتهــا الواليــات المتحــدة األميركية 
واالتحــاد األوروبــي ومــا تبــع ذلك من 
مقاطعة أغلب األسواق العربية و العالمية 
لشــركة االتحاد العربي إلعــادة التأمين، 
لذلــك فقد تم اعتمــاد اســتراتيجية جديدة 
تجلت بزيادة المســاهمة بأخطار الســوق 
المحلي وزيادة معدالت االكتتاب بأعمال 
الســوق لتعويــض مــا أمكــن النقص في 
حجم األقســاط، والتركيــز على المحفظة 
االســتثمارية من خالل البحث عن قنوات 
اســتثمار لعوائد أكبر وقــد نجحت إدارة 
الشــركة فــي هــذه المســاعي والتي من 
خاللهــا تــم إلى حــد بعيد تجنــب أخطار 

الحرب.

كيف تغلبتم على تراجع العائد من أعمال 
التأمين؟ 

فــي الواقع ال يمكننا القــول بأننا قد تغلبنا 
على التراجــع في العائد التأميني بشــكل 
كامــل ولكــن عملنا قــدر اإلمــكان على 

تخفيف حدة األثار.
وهنــا ينبغــي أن نشــير إلى أن شــركات 
إعــادة التأمين هي دولية أي أنها ال تعتمد 
على السوق المحلية وإنما تكتتب بأخطار 

من أسواق مختلفة.
وقد أثرت المقاطعة العربية وغير العربية 
على حجــم اإلنتاج ولكن كمــا ذكرنا في 
جوابنا على السؤال السابق زادت الشركة 

نجحت الشــركة خالل السنوات الماضية 
في الوصول إلى السوق الروسية، كيف 
طــورت عالقاتها مــع شــركات التأمين 

الروسية؟ 
إن الســوق الروســية تعتبر من األسواق 
المهمة جداً ويوجد حجم أقساط كبير يزيد 
عــن 17 مليــار دوالر أميركــي، ونظراً 
للعالقات الوطيدة بين الجمهورية العربية 
السورية و االتحاد الروسي وفي مجاالت 
عديــدة، كما أن وقوف االتحاد الروســي 
إلى جانب سورية في دحر اإلرهاب، كل 
ذلك دفعنا لالهتمام أكثر في بناء عالقات 
عمــل متبادلة مع هذه الســوق، وحرصنا 
علــى حضور كل المؤتمــرات والندوات 
التأمينيــة التي تنظمها الجهات المشــرفة 
علــى التأميــن، ومــن خالل المناقشــات 
والمباحثات التي كانت تجري مع شركات 
التأمين وإعــادة التأمين والوســطاء، فقد 
تمكنــا من الدخول إلى الســوق الروســي 
وتبــادل األعمــال معهم، وفي هــذا العام 
تطورت عالقة العمل بشــكل ملحوظ من 
خالل قيام وســطاء إعادة التأمين بإســناد 
أعمال اختيارية لشركتنا، ولوال العقوبات 
و صعوبات التحويل لشــهدنا قفزة نوعية 
فــي العالقة بين الســوقين، كما أن بعض 
الشركات الروسية قد دخلت سوق التأمين 
الســوري من خاللنا فقد كنا نمثل في كل 
زيارة الســوق السوري برمته، باإلضافة 

إلى تمثيل شركتنا.

ما األســواق التي توجهت إليها الشركة 
للتعويض عما خسرته؟

د. عزيز صقر

تمّكنا من الدخول

إلى السوق الروسية

وتبادل األعمال

مع المستثمرين
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تعويض عن األضرار بممتلكاته.
وكذلــك بالنســبة للتأمين على الحيــاة بأن يحصل 
المستفيدون في عقد الحياة على مبالغ تعويض في 
حال فقد أحد أفراد العائلة أو الشخص المعيل، كما 
شــملت األغطية العجوزات سواء أكانت دائمة أو 
مؤقتة. ومع تحســن الوضع األمني بعد النجاحات 
التــي حققهــا الجيــش العربي الســوري في دحر 
اإلرهاب عن أغلــب المناطق و المدن واألرياف 
تراجــع الطلب على هذا النوع من التأمين بشــكل 

كبير.

كيف تعاطت إدارة الشــركة مع شــركات التأمين 
المحلية واألجنبية في ظل المخاوف التي راودت 

الجميع؟
نؤكــد بأن الشــركة قــد حرصت على اســتمرار 

التعاون مع األســواق الصديقة في الخارج والتي 
لــم تلتزم العقوبــات، وزيادة التعاون مع الســوق 
المحلية من خالل زيادة المساهمات في األخطار، 
وإنشــاء تســهيالت اتفاقية ألغلب الشــركات في 
السوق تمنح سعات إضافية عن السعات األساسية 
التفاقياتهــم، وقــد ســاهمت هــذه االتفاقيــات في 
تخفيــف األعبــاء اإلداريــة لشــركات التأمين في 
إســناد الفائض اختيارياً لــكل عملية على حدة، إذ 
يتــم اســناد الفائض من األخطار لهــذه االتفاقيات 
ويتم تحويل األقســاط بالليرة الســورية لشركتنا، 
وبذلك يوفر على شــركات التأميــن إيجاد معيدي 
تأميــن لقبــول االســنادات االختياريــة والتحويل 

لألقساط بالعمالت الصعبة.
كمــا قمنــا بإعداد اتفاقية مشــتركة مع المؤسســة 
العامة السورية للتأمين في فروع الحريق والطاقة 

إن مســاحة الخيارات لدينــا كانت ضيقة 
للغايــة بســبب التــزام أغلــب األســواق 
العقوبات األميركيــة واألوربية، لذلك تم 
التركيز على األســواق الصديقة والتي لم 
تلتزم العقوبات كالسوق الهندية واإليرانية 
والروســية، ولكن مع اقتراب األزمة من 
نهايتهــا والتي نأمل أن يتبــع ذلك انفراج 
دولــي يعيد الوضع إلى مــا كان عليه في 
الســابق، ســوف يتم وضع خطة تسويقية 

على ضوء المستجدات.
لقد أثبتت شــركة االتحــاد العربي إلعادة 
التأميــن أنهــا شــركة عريقــة بأعمالهــا 
وخبراتهــا والنتائج المرضية التي قدمتها 

للمعيدين في السوق المحلية.
وبالرغــم مــن األزمــة ال تزال الشــركة 
تحظــى باالحتــرام والتقديــر مــن قبــل 
األســواق التــي تعاملنا معها في الســابق 
ولكــن العقوبــات كما ذكرنــا حالت دون 

استمرار تلك العالقات.

وسعت الشــركة أعمالها لتشمل التأمين 
على الحياة ضد خطر اإلرهاب، كيف تقيم 

هذه التجربة بالنسبة لتاريخ الشركة؟ 
قدمت الشركة تغطية ضد اإلرهاب، ليس 
فقــط لفــرع الحياة وإنما شــمل ذلك النقل 
الداخلي للبضائع والتأمين على السيارات، 
فــي الوقت الــذي أحجمت فيه األســواق 
الخارجية عن تقديــم هكذا تغطيات. ومع 
العام األول لألزمة قدمت الشــركة غطاء 
النقل الداخلــي ضد العمليــات اإلرهابية 
بأســعار معقولة وقد حققنا نتائج مرضية 
وغطينــا احتياج الســوق المحلية من هذه 

األخطار.
تبع ذلــك التأمين على الحيــاة ضد خطر 
اإلرهــاب وبعــد ذلك قدمنا غطــاء تأمين 
علــى الســيارات ضــد خطــر اإلرهاب 
والقذائــف العشــوائية التــي كان يطلقهــا 
اإلرهاب اعتباطياً على المدن، وطالما أن 
ســؤالكم عن تأمين الحيــاة في الواقع كان 
تجربة ناجحة و مفيدة لكل األطراف، من 
المؤمن له لشركة التأمين ولشركتنا، وقد 
خلــق التأمين ضد خطــر اإلرهاب راحة 
نفسية للمؤمن له بأنه سوف يحصل على 

والنقل البحري ومــن خالل هذه االتفاقية 
حصلت المؤسسة الســورية للتأمين على 
سعات إضافية يمكن من خاللها استيعاب 
الحجم األكبر من األخطار الكبيرة وبنفس 
الوقــت تحصــل الشــركة االتحادية على 
حجم أقســاط معقول يســاهم في تحســين 

معدل اإلنتاج السنوي.

مع تحسن أداء قطاع التأمين في سورية، 
هل انعكس ذلك على زيادة معدل األقساط 

الواردة للشركة؟
إذا نظرنا إلى النتائج اإلحصائية عن حجم 
اإلنتاج الســنوي نجد أن السوق السورية 
بــدأ يتعافى قبل ســنتين بعــد التراجع في 
حجم األقســاط والذي استمر ست سنوات 
متتالية، ويعود الفضل في ذلك إلى نجاح 
الجيش العربي السوري في القضاء على 
اإلرهاب في أغلــب أراضي الجمهورية 
العربية الســورية وعودة الحياة الطبيعية 
إلى أغلب المدن السورية واألرياف، وبدأ 
النشاط التجاري يستعيد عافيته كما عادت 
بعــض المصانع إلى العمــل واإلنتاج في 

المناطق الصناعية الكبرى.
وقــد حرصــت الحكومة الســورية على 
ومنحــت  اإلنتــاج  مســتلزمات  توفيــر 
تســهيالت كبيــرة للصناعييــن والتجــار 
وأعــادت توصيل الكهربــاء والماء، كما 
أعادت بنــاء البنية التحتية التي تضررت 
بفعــل اإلرهــاب، ومع تحّســن النشــاط 
الصناعــي والتجــاري بــدأ الطلب على 
التأمين يزداد يوماً إثــر يوم وباعتبار أن 
شــركتنا تســاهم في قبول أخطار السوق 
فقد لمسنا تطوراً مقبوالً في حجم األقساط 

المسندة لشركتنا.

هل انخرطت الشــركة بنشــاطات تعكس 
مسؤوليتها االجتماعية؟ 

لقد ســــاهمت شـــــركة االتحاد العربـي 
النشـــاطات  فــي كل  التأميـــن  إلعـــادة 
االجتماعية التي نظمتها هيئة االشــراف 
على التأمين وســوف تســاهم بكل نشاط 
السوري لشركات التأمين.تنظمــه الهيئة فــي المســتقبل أو االتحاد 

ساهمت االتفاقيات

في تخفيف

األعباء اإلدارية

لشركات التأمين

في إسناد

الفائض اختياريًا

لكل عملية على حدة
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- تقديم خدمات ذو جودة للمؤمنين صحياً بالشكل الذي يليق بهم.
- إدارة سوء االستخدام وتخفيضه للحد األدنى بما يساهم في تحقيق 
العدالة بين كافــة المؤمنيــن وايجاد الوســائل الكفيلة بضبط ســوء 

االستخدام.

يشــكل التأمين الصحي أولوية لدى الحكومة الســورية، هل هناك 
مشروع لتطوير هذا القطاع؟

تقدمت الهيئة بمسودة لنظام التأمين الصحي في الجمهورية العربية 
السورية يراعي كافة األطراف ذات العالقة )شركة التأمين - شركة 
إدارة نفقات التأمين الصحي - مزود الخدمة - المؤمن له(، ويضمن 
تحقيق العدالة والســيما في القطاعات الحكوميــة وينظم آلية العمل 
وإزالة كافة العقبات التي تواجه مشــروع التأمين الصحي، ويتميز 
هذا النظام بالتوجه نحو شــمول أعــداد كبيرة مــن التأمين الصحي 

الحكومية وكل القطاعات.

كيف أثمــر التعاون بين هيئة االشــراف على التأمين والمؤسســة 
العامة السورية للتأمين في إنجاح قطاع التأمين الصحي؟

تضافر الجهود بين الهيئة وكل مكونات قطــاع التأمين كان له األثر 
الكبير لضبط التأمين الصحــي وتنظيمه بما يتالئم مــع واقع العمل 
لتقديم خدمات متميزة للمؤمنين صحياً وتوفير البيئة المناسبة، حيث 
تم تشــكيل لجنة بتوجيه من رئاســة مجلس الوزراء برئاســة هيئة 

هيئة اإلشراف تضبط التأمين الصحي وتطلقه في سورية

اعتمدتم معايير لتقييم عمل الشركات العاملة في سورية، ما هي؟
انطالقاً مــن دور الهيئة في تنظيم قطاع التأمين وتحســين مســتوى 
أدائه اعتمدت الهيئــة مجموعة مــن معايير األداء لشــركات إدارة 
النفقات الطبية، وأهمها، أنها توفر لعــدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
الخبرة التأمينية أو شهادة بأحد العلوم الطبية. وضع أعضاء مجلس 
اإلدارة خطط وبرامج عمل الشــركة. آلية تصدير الموافقات الطبية 
وفق معاييــر موحدة ومعتمدة. الشــبكة الطبية وفعاليتهــا وتجديدها 
باستمرار. متابعة الخدمة المقدمة للعمالء أثناء تقديم الخدمة وبعدها. 
البرنامــج االلكترونــي )system( المســتخدم من الشــركة ومدى 
تطويره وفــق معايير المراقبــة )وبوجود لجنة محايــدة  مختصة(. 
التجهيزات واألدوات المســاعدة لسير العمليات التشــغيلية اليومية 
)كهربــاء - إنترنت - مولــدات - ســيرفر - ...(. تجهيــزات األمان 
)safety(. أجهزة إطفاء - نســخة احتياطيــة )back up(. الهيكل 
التنظيمي مــع التوصيف الوظيفــي للكوادر العاملة وفــق الكفاءات 
والخبرات العلمية. االنتشــار الجغرافي للشركة وعدد العاملين فيها 
تبعاً لتوزع المحفظــة وعدد المؤمنيــن. البرامــج التدريبية المتبعة 
)معدل ســاعات العمل التدريبية(. مساهمة الشــركة في نشر ثقافة 
الوعي التأميني الصحــي لدى الجهــات المخدمــة )المؤمنة(. عدد 
شركات التأمين والجهات األخرى )صناديق( التي يتم التعامل معها. 
سرعة االلتزام بسداد مستحقات مقدمي الخدمة ضمن الفترة المحددة 
باالتفاقية. عمل القســم الطبي 24/7 )الشهادة العلمية - العدد( خالل 
الفترتين الصباحية والمســائية. طريقة إعطاء الموافقات الطبية من 
 WhatsApp خالل البرنامج المعلوماتي - عبر الهاتــف - الفاكس
Viber -. أن يتوفر لدى الشركة أيضاً قسم شكاوى ملم بكل جوانب 
عمل الشركة وآلية التعامل مع الشكاوى والسرعة في معالجتها وفق 

معيار محدد. ومدى التزام الشركة بالتشريعات الرقابية والحكومية.

يشغل التأمين الصحي مساحة مهمة في السوق ما مؤشرات نجاح 
هذا القطاع؟

أهم مؤشرات نجاح قطاع التأمين الصحي:
- ايجاد نظــام متكامل يلــزم كل األطــراف المعنية بعمليــة التأمين 
الصحي لتوفيــر األدوات والوســائل المناســبة للنهــوض بالقطاع 

التأميني.
- ايجاد موارد تمويل إضافية إما عن طريق التمويل المباشر أو عن 

طريق توسيع الفئات المغطاة بعملية التأمين الصحي.

أكد المدير العام لهيئة االشراف على التأمين في سورية سامر العش، أن نسبة مساهمة قطاع التأمين 
في الناتج المحلي هي 1 % وهي تعتبر نسبة جيدة في ظل أزمة خانقة تعرض لها االقتصاد السوري لمدة 
7 سنوات وفي ظل محاصرة ومقاطعة أوروبية إلعادة التأمين وفي ظل تسرب عدد كبير من الخبراء إلى 
خارج سورية. ورأى في حديث إلى مجلة البنك والمستثمر، أن تضافر الجهود بين الهيئة وكل مكونات 

قطاع التأمين كان له األثر الكبير لضبط التأمين الصحي وتنظيمه.

سامر العش
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ثقافة التأمين كمدخل ألي عملية تسويقية تقوم بها شركات الوساطة 
وعلى مستوى أوسع وضمن معايير عمل أعلى وهذا ما سنقرأه من 

خالل العمل الفعلي في األشهر المقبلة.

هل نفذت الهيئة كامل خطتها وما أهم ما أنجزته في 2018؟
اعتمدت الهيئة الخطة التالية خالل عام 2018:

في مجال الوعي التأميني:
- نظمــت الهيئة النــدوات التأمينيــة فــي المراكز الثقافيــة ومدرج 
المؤسســة العامة الســورية للتأمين  بهدف  نشــر الوعــي التأميني 
وتعزيز الثقافة التأمينية لدى مختلف فئات المجتمع السوري وتوسيع 

نطاق هذه الندوات لتشمل العديد من المحافظات
- إصدار النشــرة االلكترونية التأمينية وهي نشــرة شهرية تتضمن 
نشــاطات وفعاليات وقرارات الهيئة وأخبار سوق التأمين السوري 
باإلضافــة إلى نشــر دراســات وفقــرات تأمينيــة من قبــل خبراء 

مختصين في التأمين 
- إصدار دليل التأمين القانوني المتضمن كافة القوانين والمراســيم 
الناظمة لعمل قطاع التأمين الســوري ولكافة التشــريعات الصادرة 

بهذا الخصوص

في مجال التدريب المهني:
- تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل والمحاضرات 
التخصصية داخل الهيئة وخارجها لتشــمل موظفــي قطاع التامين 
بهدف رفع مســتوى  أداءهم العلمي والعملي بالتنســيق مع عدد من 
الجهات كمصرف سورية المركزي وسوق دمشق لألوراق المالية 

وغرفة تجارة دمشق وهيئة األوراق واألسواق المالية
- إحداث مركز تدريبــي للتأمين باســم “مركز التدريــب والتأهيل 
التأمينــي” وفــق مقترحات اللجنــة المشــكلة بموجب القــرار رقم 
57/18/100 والبدء بوضع أنظمته )النظام الداخلي والنظام المالي( 

ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها
- تقديم المســاعدة لطالب الدراســات العليا في الجامعات السورية، 
من خالل البيانــات المتوفرة في الهيئة والمعلومــات الالزمة لذلك، 

وتسهيل تواصلهم مع شركات التأمين بما يخدم أبحاثهم

في مجال األنظمة والتشريعات:
- تقديم  مسودة قانون التأمين المقترح كبديل عن المرسوم التشريعي 

رقم / 43/ لعام 2005  الناظم لعمل قطاع التأمين 
- تقديم المسودة النهائية لتعديل المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 

المتضمن إحداث الهيئة
- تقديم مســودة لنظام التأمين الصحي ومشــروع المرسوم المقترح 
من الهيئة  بالتنســيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية ليكون بديالً 

عن النظام المعمول به حالياً.
أداء قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية.إضافة إلى مجموعة من األعمال التي ســاهمت في تحسين مستوى 

اإلشراف على التأمين وعضوية المؤسســة العامة السورية للتأمين 
بهدف مراقبة عقــود التأمين الصحــي ومعالجة الشــكاوي المقدمة 
واعتماد معايير وأسس وآليات التنفيذ لتقييم شــركات إدارة التأمين 
الصحي ووضع المؤشرات الخاصة بسوء االســتخدام. إضافة إلى 
وجود لجنة لمعالجة ملفات سوء االستخدام ولجنة طبية في المؤسسة 
العامة الســورية للتأمين وبعضوية هيئة اإلشــراف علــى التأمين. 
وشــكلت لجنة في هيئة اإلشــراف على التأمين من أجــل تقييم أداء 
شركات اإلدارة لمساعدة المؤسسة العامة السورية للتأمين في إعادة 

توزيع عقود التأمين الصحي.

جرى الحديث عن تأســيس شــركة إســتثمار بالتعاون بين الهيئة 
وشركات التأمين الخاصة، ما الجدوى اإلقتصادية لهذه الشركة؟

هناك توجه استثماري جديد للهيئة يأتي في إطار المساهمة بتطوير 
القطــاع االقتصادي ودعــم االســتثمار الحكومي ودعم المشــاريع 
الحكومية التي تم طرحها في ملتقى االســتثمار كالعمل على إحداث 
صناديق استثمارية في سوق دمشق لألوراق المالية لدعم المشاريع 
المطروحة أو المســاعدة في تشغيل المشــاريع المتوقفة عن طريق 
هــذه الصناديق، باإلضافة الى  تأســيس شــركة اســتثمارية بإدارة 
شركات التأمين مع إمكانية إدراج أسهمها في سوق دمشق لألوراق 
الماليــة وتقديم المشــاريع المناســبة للحكومــة بما يدعــم االقتصاد 

الوطني.

هل تجــاوز قطاع التأميــن ما لحق به من خســائر بســبب الحرب  
اإلرهابية على سورية وما هو حجم  مساهمته في الناتج المحلي؟ 

إن نسبة مســاهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي هي 1 % وتعتبر 
نســبة جيدة في ظل أزمــة خانقة علــى االقتصاد الســوري لمدة 7 
ســنوات وفي ظل محاصرة ومقاطعة أوروبية إلعادة التأمين وفي 

ظل تسرب عدد كبير من الخبراء إلى خارج سورية.
إن المعدالت في البلــدان المتطورة قــد تصل إلــى 10 % لكن في 
الوطن العربي تراوح نسبة مساهمة قطاع التأمين الناتج المحلي من 
1 % إلى 4 % وفي سورية تعادل 1 % ولكن في ظل التضخم فإننا 
نعتبر هذا الرقم يعد مقبوالً إذا ما قورن بالمصاعب التي عانى منها 

قطاع التأمين في المرحلة السابقة.

يجري العمل على إنجاز قرار يســمح بالترخيص لشركات وساطة 
تعمل في ســوق التأمين المحلية، ما الذي ستضيفه هذه الشركات 

لسوق التأمين؟
الحديث عن شــركات وســاطة تأمين أصبــح أمراً واقعــاً بعد قرار 
مجلس إدارة الهيئة السماح بتأسيس هذه الشركات في سوق التأمين 
السوري وتكمن أهمية دور شركات الوســاطة من ناحيتين بتوسيع 
عمليات التســويق للوصول إلى أكبر شــريحة ممكنــة من المجتمع 
السوري والمشاريع المنتشــرة إن كانت المشاريع الضخمة وصوالً 
إلى المشاريع المتوســطة أو البســيطة، وهذا ما ينعكس إيجاباً على 



32

عالم التأمين

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

مــن الناحيــة اإلدارية، فإن هنــاك نقصاً فــي الكــوادر والخبرات 
المتخصصة في التأمين.

هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض طريق التأمين؟
إن أهــم الصعوبــات التــي تواجه شــركات التأميــن حاليــاً تتعلق 
بعمليــات إعادة التأميــن، ورغم أن معيــد التأمين المحلــي الوحيد 
المتمثل بشــركة االتحــاد العربي إلعــادة التأمين يقــدم كل الدعم 
الممكن لشــركات التأمين الســورية فإنه ال يزال هنــاك صعوبات 
في إيجاد معيد تأمين خارجي، ونأمل في أن تساهم هيئة اإلشراف 

على التأمين في إيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع.
لمــاذا حتــى اآلن لــم تقلــع فعليــاً شــركات التأميــن فــي ميدان 

االستثمار؟
اعتقد أن أغلب شــركات التأمين في ســورية ليســت لديهــا حالياً 
اإلمكانيات المالية التي تمكنها من المســاهمة بدور فعال في ميدان 

االستثمار.
مع تعافي ســورية تدريجياً من اإلرهاب هل هناك من رؤية للعمل 

مجدداً على نشر الوعي التأميني؟
نتمنى أن تشــفى ســورية من  نتائج هذا اإلرهاب وحربه الظالمة 
شفاًء مبرماً وذلك سوف يعطي القدرة لشــركات التأمين على بذل 

جهود أكبر في مجال نشر الوعي التأميني.
أتمنى أن يتراجع ذلك.مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟

شرف: إعادة اإلعمار فرصة لنهوض قطاع التأمين

كيف تنظرون لفكرة تأسيس شــركة استثمار بالتعاون بين الهيئة 
وشركات التأمين الخاصة؟

اعتقد أن هناك صعوبة في تحقيق مثــل هذا األمر نظراً لإلمكانات 
المالية الكبيرة التي يحتاجها تأسيس مثل هذه الشركات إضافة إلى 

حاجتها إلى الخبرات الواسعة في مجال االستثمار.
حافظت شركات التأمين على حصصها السوقية دون تسجيل نمو 

ملحوظ، من الجهة المسؤولة القادرة على تفعيل قطاع التأمين؟
نظراً لمحدودية حجم ســوق التأمين في الظروف االقتصادية التي 
نتجت عن اســتمرار الحــرب اإلرهابية ألكثر من ســبع ســنوات 
واستمرار تصاعد العقوبات االقتصادية الظالمة على سوريا، فإن 
فترة إعادة اإلعمار المتوقع أن تبدأ قريباً ســتعيد ضــخ الدماء في 
قطاع التأمين السوري وتزيد من حجم أعمال التأمين المتاحة أمام 
مختلف شركات التأمين السورية، ما سيؤدي إلى زيادة فرص نمو 

هذا القطاع االقتصادي الهام.
ما الضوابــط والمعاييــر التي تحكــم عالقة هيئة اإلشــراف على 

التأمين مع شركات التأمين؟
نظــراً للــدور الهــام لقطــاع التأميــن في دعــم وتشــجيع مختلف 
النشاطات االقتصادية، وحيث أن هيئة اإلشراف على التأمين هي 
الجهة التي تضبط وتنظم عمل شــركات التأمين للقيام بهذا الدور، 
فإن العالقة القائمة بين الهيئة وشــركات التأميــن تحكمها ضوابط 

ومعايير متطلبات االقتصاد السوري وإعادة اإلعمار.
كيف هو مستوى التعاون بين الهيئة وشركات التأمين؟

اعتقد أن التعاون جيد بالنســبة إلى الشــركة اإلســالمية الســورية 
للتأمين وهناك توجيهات من مجلس إدارة الشركة ورئيسه الدكتور 
عزيز صقر ببذل كل الجهــود للتعاون مع الهيئــة، والتي تقوم من 
جانبها بعقد لقاءات على مختلف المســتويات مع شــركات التأمين 

لزيادة التنسيق والتعاون.
هيئة اإلشــراف على التأمين أدخلت قبل فتــرة تعديالت على آلية 
عمل إدارة شــركات التأميــن الخاصــة وشــركات إدارة النفقات 

الطبية، كيف تقبلتم ذلك؟
كما أشرنا ســابقاً فإن هذه التعديالت طالما جاءت في سياق ترتيب 
البيت التأميني فهي ســتكون في مصلحة ســوق التأمين الســورية 

والشركات العاملة فيه.
ما الخلل اإلداري التي كانت تعاني منه شركات التأمين؟

ما تعانيه شركات التأمين يأتي في مجمله من الظروف واألوضاع 
نفســها التي تعاني منهــا القطاعــات االقتصادية في ســورية، أما 

لفت المدير العام للشركة اإلسالمية السورية للتأمين علي شرف، إلى أن  أهم الصعوبات التي تواجه شركات 
التأمين حالياً تتعلق بعمليات إعادة التأمين. وقال في حديث إلى مجلة البنك والمستثمر، إن فترة إعادة اإلعمار 
المتوقع أن تبدأ قريباً ستعيد ضخ الدماء في قطاع التأمين السوري وتزيد من حجم أعمال التأمين المتاحة أمام 

مختلف شركات التأمين السورية.

علي شرف
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وشــركات التأمين الخاصــة يتطلب نقاشــاً مطوالً ودراســة معمقة 
النشــاء مثل هكذا مشــروع، وال مانع من ان يتم دراسة الموضوع 
بما يسمح لهذا المشروع من إبصار النور، ولدينا استفسارات كثيرة 

تخص هذا المشروع ال بد من ايضاحها.
مع تعافي ســورية تدريجياً من اإلرهاب هل من رؤية للعمل مجدداً 

على نشر الوعي التأميني؟
نشــر الوعي التأميني هو المحرك الرئيســي للعملية التأمينية، وهو 
مهمة مســتمرة يجب ان تكــون في صلــب عمل شــركات التأمين 
والجهات الرقابية في هذا القطاع وال بد من العمل المشــترك لزيادة 

هذا الوعي بما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتحسن أداء العمل.
مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟

بالطبع مع تحســن الوضع العام في البلــد  قد يتراجــع التأمين ضد 
أخطار الحرب، فأهمية هذا التأمين جاءت كمطلب للظروف الراهنة 
وبــزوال الخطر قــد يتراجع االكتتاب علــى هذا الخطــر وهذا أمر 

طبيعي.
ما هو توجهكم المســتقبلي لتكون الشــركات قادرة علــى التعامل 

بكفاءة عالية في فترة ما بعد األزمة؟
الرؤية المســتقبلية لتحســين كفاءة عمل شــركات التأميــن تتطلب 
جهوداً كبيرة ومتضافــرة بعد انتهاء األزمة في ســورية، كما أنه ال 
بد من البدء منذ اآلن بالعمل على ذلك وخاصة على صعيد استثمار 
الموارد البشرية وتحسين مســتوى الكفاءات العلمية العاملة، والبدء 
بنشر الوعي التأميني وتعميمه على كل المستويات إعالمياً وميدانياً، 
السوري نحو األمام.وتســليط الضوء عى أهمية قطاع التأمين في دفــع عجلة االقتصاد 

عماري: نمو اإلستثمار في التأمين يتطلب استقراراً نقديًا

حافظت شــركات التأمين على حصصها السوقية دون تسجيل نمو 
ملحوظ، من الجهة المسؤولة القادرة على تفعيل قطاع التأمين؟ 

الجهة المســؤولة عن تفعيل قطاع التأمين هو العمل المشــترك بين 
الجهات الرقابية والشــركات العاملــة، وهذا العمل بــدوره ال بد أن 
يكون قائماً على أســس علمية ممنهجــة وعلى تعاون مســتمر بين 
األطراف كافة، كما أن تحســن األوضاع العامة في البلد سيكون له 

انعكاس كبير على نمو هذا القطاع الهام.
مــا الضوابــط والمعايير التــي تحكم عالقــة هيئة االشــراف على 

التأمين مع شركات التأمين؟
باعتقادنا أن الضوابــط التي تحكم العالقة بين هيئة اإلشــراف على 
التأمين مع شــركات التأمين هي األســس العلميــة والواقعية، آملين 
في تحســين هذه الضوابط وآلية تطبيقها من فترة إلى أخرى لما فيه 

مصلحة القطاع التأميني في سورية.
كيف هو مستوى التعاون بين الهيئة وشركات التأمين؟

مســتوى التعاون جيد جداً، واســتمرار نجاح هذا التعــاون يتطلب 
تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التأمين.

هيئة اإلشراف على التأمين أدخلت قبل فترة قصيرة تعديالت على 
آلية عمل إدارة شــركات التأمين الخاصة وشركات إدارات النفقات 

الطبية، كيف تقبلتم ذلك؟
نتعامل مع هذه التعديالت بالحوار البناء بيننا وبين هيئة اإِلشــراف 

على التأمين للوصول إلى األداء األفضل.
هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض طريق التأمين؟

الصعوبات التي تعترض طريق التأمين هي صعوبات عامة نتيجة 
للظروف التــي يمر بهــا بلدنا الحبيــب، إضافة إلى خــروج معظم 
شركات إعادة التأمين وعدم قبولها إلعادة اكتتاب األخطار التأمينية 
في سورية، وصعوبات خاصة بكل شــركة، أما تجاوز الصعوبات 
الخاصة، فهو عملية مســتمرة تخص كل إدارة معنية بحلها، مع كل 
األمل لبلدنا الحبيب بتجاوز األزمة بما ينعكس على تعافي االقتصاد  

السوري عامة والقطاع التأمينيي خاصة.
لماذا حتى اآلن لم تقلع فعلياً شركات التأمين في ميدان االستثمار؟

إن نمو االستثمار يتطلب مقومات يجب توافرها مسبقاً، إضافة إلى 
استقرار اقتصادي ونقدي، وباعتقادنا أنه من الممكن أن نرى اقالع 

فعلي لشركات التأمين في ميدان االستثمار في المستقبل القريب.
كيف تنظرون إلى تأســيس شــركة اســتثمار بالتعاون بين الهيئة 

وشركات التأمين؟
تأسيس شركة اســتثمارية بالتعاون بين هيئة اإلشراف على التأمين 

البنك  لمجلة  حديث  في  عماري  ماهر  الدكتور  سورية  آروب   - للتأمين  الدولية  السورية  للشركة  العام  المدير  شدد 
والمستثمر على أن نشر الوعي التأميني هو المحرك الرئيسي للعملية التأمينية، وهو مهمة مستمرة يجب ان تكون 
في صلب عمل شركات التأمين والجهات الرقابية في هذا القطاع. ورأى أن نمو االستثمار يتطلب مقومات يجب توافرها 

مسبقاً، إضافة إلى استقرار اقتصادي ونقدي.

د. ماهر عماري
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السوري.
كيف تنظرون إلى تأسيس شركة اســتثمار بالتعاون بين الهيئة 

وشركات التأمين الخاصة؟
بالنســبة للشــركة االســتثمارية المقترح تأسيســها من قبل هيئة 
اإلشــراف على التأمين، فإننــا في الشــركة المتحــدة للتأمين ال 
نعارض مــن حيث المبــدأ ولكننا نرى ضرورة تزويد شــركات 
التأمين بدراســة جــدوى اقتصاديــة واضحة وتحديــد توجهات 
الشركة االســتثمارية من حيث القطاعات التي ســيتم االستثمار 
فيها، نعتقد أن ملف تأسيس الشركة االستثمارية بحاجة لتوضيح 

أكثر وتزويدنا بمعلومات أكثر دقة ألخذ القرار المناسب بشأنها.
مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟

إّن إصدار تغطيات و وثائق التأمين ضد أخطار الحرب كان تلبيةً 
لحاجة موجودة لدى طالبي التأمين لحماية مصالحهم التأمينة في 
العديد مــن أنواع التأمين )نقــل البضائع - الممتلــكات - تأمينات 
الحياة والصحي(، ومن الطبيعي أن يؤدي تحســن الواقع األمني 
في معظم المحافظات السورية إلى قلة طلب على هذه التغطيات 

وبالتالي إلى تراجع إصدار هذه الوثائق وانخفاض أقساطها.
ما هو توجهكم المســتقبلي لتكون الشــركة قادرة على التعامل 

بكفاءة عالية للعمل ما بعد األزمة؟
نتطلع في الشــركة المتحدة للتأمين للوصول إلى أفضل مستوى 
ممكن من االحترافية والمهنية في تقديم خدماتنا التأمينية، ونعمل 
على تطوير أدواتنا ورفع مستوى كادرنا الوظيفي وخلق عالقات 
اســتراتجية ومدروســة مع معيدي التأمين وذلك لنكــون قادرين 
على تلبية المتطلبات الجديدة للســوق ما بعد األزمــة، حيث أننا 
أخذنا بعين االعتبار أثناء وضع خطط العمل المســتقبلية للشركة 
الجديدة التي من المتوقع أن يتم طلبها.حجم األعمــال المرتقبة في الســوق وأنواع التغطيــات التأمينية 

البطرس: نطالب الهيئة بدعم خاص لشركات التأمين

حافظت شــركات التأمين على حصصها السوقية دون تســجيل نمو ملحوظ، من 
الجهة المسؤولة القادرة على تفعيل قطاع التأمين؟

إّن محافظة شركات التأمين على حجم أقساطها مع نمو بسيط يعتبر مؤشراً إيجابياً 
ضمن الظروف االستثنائية التي مّرت بها ســورية، ومن المؤكد أّن ذلك تّم بجهود 
كبيرة من جميع العاملين في السوق الســورية. أما بالنسبة لتفعيل قطاع التأمين فهو 
مسؤولية جميع الجهات ذات الصلة بهذا القطاع من شركات التأمين وإعادة التأمين 

والجهات الوصائية على قطاع التأمين.
ما الضوابط و المعايير التي تحكم عالقة هيئة اإلشــراف على التأمين مع شركات 

التأمين؟
انطالقاً من الصفة اإلشــرافية للهيئة، فإن العنوان العريــض لمهامها كما نراه، هو 
الحفاظ على حقوق كل من حملة وثائق التأمين في الســوق السورية وحملة األسهم 
في شركات التأمين، لذلك الضوابط والمعايير التي تحكم العالقة مع شركات التأمين 
تهدف لتحقيق مهام الهيئة في الســوق من خالل اإلشــراف على ضوابط السياســة 
االكتتابية لشــركات التأمين واالطالع على ترتيبات اتفاقيات إعادة التأمين وضبط 
وتحديد العالقة بين شركات التأمين مع الوسطاء ووكالء التأمين، كما يوجد العديد 
من الضوابط والمعايير الخاصة ببيانات الشركة المالية وبنشاط الشركة االستثماري 
والتي نعمل بشكل مســتمر على العمل بموجبها واطالع الهيئة عليها ضمن تقارير 
دورية، شهرية، وربعية، وكون المتحدة للتأمين، شركة تأمين مساهمة عامة مدرجة 
في سوق دمشــق لألوراق المالية الســورية فإننا ملتزمون بكافة المعايير المطلوبة 

ونتبع السياسات الرقابية بما فيها أفضل الممارسات المهنية في مجال الحوكمة.
كيف هو مستوى التعاون بين الهيئة وشركات التأمين؟

نعمل مع هيئة اإلشراف بأعلى مستوى من الشــفافية، وهي بدورها تتعاون معنا في 
العديد من الجوانب. إال أننا نأمل من الهيئة كونها الجهة الوصائية واإلشرافية الوحيدة 
على عمل شركات التأمين دعم شركات التأمين الخاصة والوقوف إلى جانبها بشكل 
فعال وأن تكون المســافة والعالقة بين شــركات التأمين الخاصة والمؤسســة العامة 
للتأمين مع هيئة اإلشــراف على التأمين واحدة، وخاصة فــي ما يتعلق بملف التأمين 
اإللزامي )مركبات( والذي شــهد خالل 2018 عدة قرارات وتعديالت كان لها األثر 

السلبي على شركات التأمين الخاصة.
هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض طريق التأمين؟

أعتقد أن شــركات التأمين الخاصة اســتطاعت أن تتجاوز معظــم الصعوبات التي 
تتعرض لها أي ســوق تأمينية جديــدة، ونرى ذلــك واضحاً من خــالل رؤيتنا إلى 
الكوادر الوطنية التي تدير الســوق الســوري دون وجود ألي خبــرات أجنبية منذ 
أكثر من 8 سنوات، واســتطاعت أيضاً كســب ثقة طالبي التأمين وتحقيق نمو جيد 
بحجم األقساط وإدخال أنواع جديدة من التأمين وتفعيل العديد من التغطيات التأمينية 
التي تلبي احتياجات ورغبات طالبي التأمين، هــذا فيما يتعلق بالوضع قبل األزمة، 
أما بالنسبة للصعوبات التي تعرضت لها الشــركات ضمن األزمة والتي أصبحت 
معلومة ومعروفة لدى الجميع، فقطاع التأمين شــأنه شأن أي قطاع آخر في سورية 
تعرض لعقوبات جائرة وظالمة تمثلت في الحظر والمقاطعة التي فرضتها أسواق 
إعادة التأمين األوروبية على شركات التأمين في سورية، ولكننا في الشركة المتحدة 
للتأمين عملنا على إيجــاد الحلــول البديلة وتوجهنا ألســواق إعادة تأمين آســيوية 
وافريقية ولمعيدي تأميــن ذات تصنيف عالمي وخبرة وســمعة جيدة، واســتطعنا 
الحصول على غطاء إعادة تأمين مقبول نوعاً ما ويلبي ويدعم نشــاطنا في السوق 

أكد المدير العام للشركة المتحدة للتأمين في سورية مالك البطرس في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن شركات 
التأمين الخاصة استطاعت أن تتجاوز معظم الصعوبات التي تتعرض لها أي سوق تأمينية جديدة ونرى ذلك واضحاً من 
خالل رؤيتنا إلى الكوادر الوطنية التي تدير السوق السورية من دون وجود ألي خبرات أجنبية منذ أكثر من 8 سنوات، 

واستطاعت أيضاً كسب ثقة طالبي التأمين.

مالك البطرس
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إن إحداث شركة خاصة باالستثمار هو خطوة ايجابية واستباقية 
جيدة جاءت في الوقت المناسب ويعزز من قدرة الشركات على 
الدخول في اســتثمارات يكون فيها العائد على رأس المال كبيراً. 
ولكن نتمنى على هيئة اإلشــراف على التأميــن مراعاة الطبيعة 
الخاصة لشــركات التأمين التكافلية ووضع إجــراءات تتيح لهذه 
الشركات انتقاء المشاريع االســتثمارية المناسبة لها وبما يتوافق 
مع االقتصاد اإلســامي الذي بدوره يهدف إلى تشجيع المشاريع 

اإلنتاجية و التنمية االجتماعية.
مع تعافي سورية تدريجياً من اإلرهاب هل هناك من رؤية للعمل 

مجدداً على نشر الوعي التأميني؟
إن نشــر الوعي التأميني هو من أســاس ومتطلبات مــا تقوم به 
شــركات التأمين بالتعاون مع هيئة االشــراف علــى التأمين في 
الســوق الســورية. ونعتقد أنه يجب أن يكون هناك اســتراتيجية 
خاقة تقوم بها هيئة االشراف على التأمين بالتعاون مع شركات 

التأمين نحو نشر هذا الوعي وزيادته.
مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟ 

األمــر طبيعي في حال تحســنت ظــروف البلد ســوف ينخفض 
ويتراجــع التأمين ضد أخطــار الحرب. ولكن بعض المشــاريع 
مقتنعــة بجــدوى التأمين ضــد أخطــار الحرب خصوصــاً بعد 
اإلطاع على األضرار التي لحقت بالعديد من المشــاريع نتيجة 

عدم اإلشتراك بهذا النوع من التأمين.
ما هو توجهكم المستقبلي لتكون الشــركات قادرة على التعامل 

بكفاءة عالية العمل ما بعد األزمة؟  
اإلستمرار بتقديم خدمة تأمينية ذات جودة عالية والعمل للحصول 
على شــروط إعادة أفضل وأيجاد حلول وبرامج تأمينية تتواكب 
مع التطــورات الكبيــرة المتوقعة مســتقباً نتيجة لعمليــة إعادة 
اإلعمار ومــا يلحق بها مــن احتياجــات تأمينية نتيجــة التطور 
المتوقع على المســتوى االقتصادي. إضافة إلى زيــادة التركيز 
على العملية اإلســتثمارية لما لها من نتائج إيجابية على الشركة 
اإلستثمارية.وعلى المجتمع واإلقتصاد ككل. مع توقع فرص جديدة في البيئة 

الصّبان: لقرارات تفّعل دور التأمين في االقتصاد السوري

حافظت شــركات التأمين على حصصها السوقية دون تســجيل نمو ملحوظ، من 
الجهة المسؤولة القادرة على تفعيل قطاع التأمين ؟   

هناك نمو ملحوظ في الحصة السوقية لشركتنا. ولكن ينبغي أن يكون أكبر. والسبب 
هو التضخم الحاصل نتيجة األزمة التي مرت على الباد والتي كان لها تأثير كبير 
على قطاع التأمين في سورية وانعكست ســلباً على تطوره ونموه، وخاصة أن هذا 
القطاع كان هو في بداية نشــأته وتطوره قبل األزمة، وعدم وجود الوعي التأميني 
الكافي لذلــك، وبالتالي مع انتهاء هــذه األزمة يمكن اآلن العمل علــى تفعيل قطاع 
التأمين من خال العديد من األمور منها على سبيل المثال: )تنشيط الدور التسويقي 
لشــركات التأمين - القيام بمبادرات نحو مجتمع األعمال السوري - إطاق برامج 
تأمينية تناســب الســوق الحالية وخاصة التأمينات الصغيرة - التعاون مع الجهات 
الحكومية وهيئة االشراف على التأمين لصدور قرارات وتعاميم تقوي وتفعّل دور 

التأمين في االقتصاد السوري(.
ما الضوابط والمعايير التي تحكم عالقة هيئة اإلشــراف على التأمين مع شركات 

التأمين؟
تحكم العاقة بين هيئة اإلشــراف على التأمين والشــركات مجموعة من الضوابط 
والمعايير القانونية الخاصة المتمثلة بالمرسوم التشريعي /68/ للعام 2004 وأيضاً 
المرسوم التشريعي /43/ للعام 2005، واستناداً لهذين المرسومين اللذين يعتبران 
بمثابة قانون خاص وأيضاً قانون الشركات الصادر بالمرســوم /29/ للعام 2011 
الذي يعتبر بمثابــة قانون عام، تصــدر الهيئة التعاميــم والقــرارات الناظمة لعمل 
قطاع التأمين هذا. ويتضمن المرســوم /43/ لعام 2005 فصــاً خاصاً للمخالفات 
والعقوبات في حال عــدم التزام الشــركة تعليمات الهيئة حيث تتــدرج  من اإلنذار 
وصوالً إلى حل مجلس اإلدارة وإيقاف ترخيص الشــركة لنــوع أو أكثر من أنواع 
التأمين لمدة ال تتجاوز 6 أشهر. وتسعى الجهات التشريعية بشكل حثيث إلى إصدار 
قانون خاص متكامل  ينظــم  أعمال التامين، وقد تم عرضه على شــركات التأمين 
إلبداء ماحظاتها عليه من مبدأ التشاركية في إصدار التشريعات وصوالً إلى قانون 

عصري يواكب أعمال التأمين وينظمها  بطريقة حضارية.
ما  الخلل اإلداري الذي كانت تعاني منه شركات التأمين؟

برأينا، إن الخلل اإلداري لدى قطاع التأمين كان يكمن في صعوبة عملية التخطيط 
خال األزمة بســبب المتغيرات الكثيرة الطارئة على المستوى االقتصادي بما في 
ذلك التخطيط على المســتوى المالي أو الفني أو اإلداري، لذلك كان هناك صعوبة 
وضع أهداف واضحــة. ومن أهم األمور التي عانت منها شــركات التأمين هي قلة 

الكوادر البشرية المؤهلة نتيجة سفر أعداد كبيرة من الموظفين إلى خارج سورية.
هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض شركات التأمين؟

لقد تجاوزنا العديد من الصعوبات التي تعترض طريق األعمال بشــكل عام والتي 
كانت نتيجة الظروف التي مر بها البلد. والوضع اآلن أفضل بكثير، ولكن رغم ذلك 
ما زالت هناك بعــض التحديات خصوصاً المتعلقة بعمليــة التحويات الخارجية و 

بثبات سعر الصرف وانخفاض مستوى دخل الفرد.
لماذا حتى اآلن لم تقلع شركات التأمين في ميدان االستثمار؟

إن أغلب الشــركات العاملة في قطــاع التأمين تســاهم فيها رؤوس أمــوال محلية 
ورؤوس أمــوال عربية وأجنبيــة، وهؤالء المســاهمين جميعاً بالرغم من تحســن 
الوضع األمنــي الكبير الذي حــدث في عام 2018 مــا زالوا بحاجــة إلى مزيد من 
األسس لكي يتم فك القيود عن السياسات المتحفظة لاستثمار في هذه الشركات. من 
هذه األسس استقرار سعر الصرف وثبات القوانين المتعلقة باالستثمار وشفافيتها، 

وذلك سيكون له دور كبير في تسريع إقاع االستثمار في شركات التأمين.
كيف تنظرون إلى تأسيس شركة استثمار بالتعاون بين الهيئة وشركات التأمين 

الخاصة؟

أكد المدير العام لشركة العقيلة للتأمين التكافلي في سورية مازن الصّبان لمجلة البنك والمستثمر، أن الشركة تعمل 
على تقديم خدمة بنوعية جيدة، وشدد على التعاون مع هيئة االشراف على التأمين، الفتاً إلى ان الشركة والقطاع تجاوزا 

الصعوبات، ومشدداً على ضرورة التخطيط لتطوير العمل وتفعيل القطاع ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

مازن الصبّان





38

عالم التأمين

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

توفير المناخ المالئــم لتطويره وتعزيز دور صناعة 
التأمين في الســوق السوري بما يتيح اإلشراف على 
المدخــرات التــي يتيحها النشــاط التأمينــي والعمل 
علــى تنميتها واســتثمارها لدعم االقتصــاد الوطني 
والــذي يتحقق عن طريق حمايــة حقوق المؤمن لهم 
والمســتفيدين مــن اعمــال التأمين ومراقبــة المالءة 
المالية للشــركات وذلك لضمــان قدرتهم على توفر 

غطاء تأميني كاف يحمي هذه الحقوق.
كيــف هو مســتوى التعــاون بين الهيئة وشــركات 

التأمين؟
تمثل هيئة االشــراف على التأميــن الجهة الوصائية 
المباشرة على قطاع التأمين والضابط اليقاع السوق 
بمــا يخدم الهدف األساســي النشــاء الهيئة الموضح 
ســابقا، كما وتعتمد شــركات التأمين بشــكل مباشر 
علــى هيئــة االشــراف علــى التأمين لتوفيــر الدعم 
لالحتياجــات المتغيــرة لهذه الشــركات وخاصة من 
الجهــات الحكومية، وبدا جليــاً التطور في ديناميكية 
العمــل والتواصل بين هيئة االشــراف على التأمين 
والشركات وخاصة خالل السنوات السابقة ونستبشر 
خيراً بأن يتم االســتمرار بتطوير آلية التعاون خالل 
الفترات الالحقة بالشكل الذي يحقق نهضة حقيقية في 

ديب: نمو اإلنتاج لشركات التأمين وتجاوز الصعوبات
قال مدير عام شركة سولدارتي للتأمين عزمي علي ديب، لمجلة البنك والمستثمر أن النتائج المالية لعام 2018، 
أظهرت نمواً في االنتاج لشركات التأمين، ما يشير الى توسع قاعدة العمالء. ولفت إلى أن الصعوبات الداخلية 
للشركة كلمة أصبحت من الماضي، كنتيجة لعملية اعادة الهيكلة الشاملة لبعض األقسام واالدارات والتي أدت 

إلى تركيز جميع الجهود نحو تطوير االنتاج واالرتقاء بمستوى خدمة العمالء.

حافظــت شــركات التأمين علــى حصصها 
الســوقية دون تســجيل نمو ملحــوظ، من 
الجهة المســؤولة القادرة على تفعيل قطاع 

التأمين؟
باالعتماد على نتائج أعمال شركات التأمين 
خــالل العــام 2018 ومقارنتهــا مــع العام 
الســابق 2017 نالحظ أن النمــو االجمالي 
فــي االنتاج تحقــق فقط في أقســاط التأمين 
الصحــي والتأميــن االلزامــي والتكميلــي 
للســيارات مع هبــوط االنتــاج المحقق في 
كافة فــروع التأمين والذي يعني بالضرورة 
عدم تحقيق توســع حقيقي في قاعدة العمالء 
وتقلص حجم الشــريحة المجتمعية المؤمنة 
بالتأميــن كضــرورة، ويعــود ذلــك لعــدة 
أسباب أهمها عدم االلتزام الفعلي بمضمون 
بالزاميــة  القــرارات الحكوميــة الخاصــة 
التأميــن على بعض النشــاطات االقتصادية 
والخدمية  )الصيدليات، المطاعم، المدارس 
والجامعات...( علماً بأن اعتماد آلية واضحة 
وفعالة لمتابعة التزام هذه الفعاليات واالنشطة 
االقتصادية بمضمون القــرارات الحكومية 
مــن قبــل الجهــات الوصائيــة المســؤولة 
عــن تنظيم عمــل هــذه الفعاليات ســيؤدي 
الــى  تحقيق نمــو واضح في نتائــج أعمال 
شــركات التأمين على أن يتــم هذا بالتوازي 
مع العمل على تطويــر الوعي التأميني في 
المجتمع ودمج ثقافة التأمين بالقيم المجتمعية 
وتطوير منتجات جديدة تناسب االحتياجات 
التأمينية المتغيرة لجميع الشرائح االجتماعية 

والعمرية ورفع سوية خدمة العمالء.
ما الضوابــط والمعايير التــي تحكم عالقة 
هيئــة االشــراف على التأمين مع شــركات 

التأمين؟
إن مجمــل الضوابــط والمعاييــر تتلخــص 
بالهــدف االساســي لتنظيــم قطــاع التأمين 
وإعادة التأمين واإلشــراف عليــه بما يكفل 

قطاع التأمين.
هيئة اإلشراف على التأمين أدخلت قبل فترة 
قصيــرة تعديــالت على آلية عمل شــركات 
التأميــن الخاصة وشــركات إداراة النفقات 

الطبية كيف تقبلتم ذلك؟
عملت شركة ســولدارتي خالل عام 2018 
على ترســيخ مفهوم االلتزام الكامل بتعاميم 
وتوجيهات الجهات الوصائية وخاصة هيئة 
االشراف على التأمين ومع تطور ديناميكية 
العمــل والتواصل مع هيئة االشــراف على 
التأمين استطاعت الشركة ايضاح الحاجات 
الضرورية للشــركة بشــكل خاص ولقطاع 
التأمين بشــكل عام األمر الذي لقي استجابة 
وتفهم من هيئة االشراف وأدى بالنتيجة الى 
انســجام التعديالت على آلية عمل الشــركة 
الموضوعة من هيئة االشراف مع متطلبات 

سوق التأمين بشكل عام.
مــا الخلل اإلداري التي عانت منه شــركات 

التأمين؟
إن أي خلــل اداري هــو نتيجــة لعــدد مــن 
العوامل الســلبية الداخليــة والخارجية التي 
تصيب أي مؤسســة وإن الحديث عن أنواع 
وأشــكال الخلــل االداري الالحــق بادارات 
شــركات التأمين لن يفيــد بعالج أي منها ما 
لم يتم التطرق الى أســباب وأشكال العوامل 
الســلبية التي أدت لهذه النتيجة بهدف تفادي 
تكرارها في المراحل الالحقة من عمر هذه 
الشركات، ويمكن التوسع في وصف العوامل 
السلبية الكثيرة التي أثرت على سوق التأمين 
السوري بشــكل خاص والعجلة االقتصادية 
والتنموية لوطننا بشــكل عام وخاصة خالل 
فترة األزمة السورية والحصار الجائر على 
وطننا اقتصادياً وأمنياً وتداعيات هذه األزمة 
وتأثيرهــا على رأســمال شــركات التأمين 
والتقلــص الهائل في ســوق اعــادة التأمين 
المتوفر وفقــدان الكوادر البشــرية وتقلص 

عزمي علي ديب
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واالسهام بشكل فعال في عملية اعادة االعمار.
كيف تنظرون الى تأســيس شــركة اســتثمار 
بالتعــاون بيــن الهيئــة وشــركات التأميــن 

الخاصة؟
نحن بكل تأكيد مع المشروع  لما فيها من منافع 
ومزايــا وخصوصا في تجميع الجهود الفردية 
المبذولــة مــن قبل شــركات التأميــن لتطوير 
محافظها االســتثمارية وفتح قنوات استثمارية 
جديــدة كنتيجة لتجميع الكتــل النقدية المتوفرة 
لدى شــركات التأمين وبالتالي تجنب المخاطر 
االســتثمارية التــي قد تتعرض لها الشــركات 
بسياسات استثمارية فردية، علماً بأن نجاح هذا 
المشروع مرهون بشــكل كامل بحسن االدارة 
والتخطيــط واعــداد دراســة حقيقيــة للجدوى 

االقتصادية لهذا المشروع.
مع تعافي ســورية تدريجياً مــن االرهاب هل 
هناك من رؤية للعمل مجدداً على نشر الوعي 

التأميني؟
بــكل تأكيد ونحن على إيمان بأن نشــر الوعي 
التأمينــي هــو مســؤولية اجتماعيــة وال يجب 
أن تبنــى فقــط على جهــود فرديــة مقدمة من 
قبــل الجهــات  الوصائية على ســوق التأمين 
أو الشــركات الخاصــة منفــردة، األمــر الذي 
يحتاج الــى خطة حكومية منظمة تســعى الى 
تســويق فكرة التأمين ودمج ثقافة التأمين بالقيم 
المجتمعية عبــر توضيح المنافــع االقتصادية 
والمجتمعية المحققة من التأمين ضمن مختلف 
الشــرائح االجتماعيــة ابتــداء مــن ادراج هذا 
المفهــوم ضمن المناهــج التعليمية في مختلف 
المراحــل )علماً بــأن مفهوم التأميــن في حال 
غياب كامل عن جميع المناهج التعليمية باستثناء 
بعض االختصاصات العلمية المتصلة مباشرة 
بدراسة التأمين( وتسويق فكرة التأمين باألطر 
الحديثة الفعالة للوصول ألكبر شرائح المجتمع 
عبر ابــرام اتفاقيــات بين الجهــات الوصائية 
على قطــاع التأمين وأهم الصفحات االخبارية 
في مواقع التواصل االجتماعي بهدف تســويق 
فكرة التأميــن بطريقة فعالة بعيدة عن النمطية 
ومبنية على تسليط الضوء على الدور االيجابي 
للتأمين من خالل نشر إحصائيات التعويضات 
المســددة من قبل شركات التأمين للمتضررين 
من الكوارث الطبيعيــة أو الحوادث التي تؤثر 
سلبا على الفعاليات االقتصادية أو األفراد )عدد 

المســاحة المتاحة لتوفير الغطاء التأميني الذي 
يحتــاج الى قــدر كبير من االســتقرار األمني 
واالقتصــادي علماً بأن عمر شــركات التأمين 
الخاصة يتجاوز بقليل العشــر ســنوات كانت 

حصة األزمة السورية منها الجزء األكبر.
هل تجاوزتــم الصعوبات التي تعترض طريق 

التأمين؟
الصعوبات الداخلية للشركة كلمة أصبحت من 
الماضي بالنســبة لشركة ســولدارتي للتأمين، 
كنتيجة لعمليــة اعادة الهيكلة الشــاملة لبعض 
األقســام واالدارات والتــي أدت لتركيز جميع 
الجهود نحو تطوير االنتاج واالرتقاء بمستوى 
خدمة العمالء ويمكــن مالحظة النمو المحقق 
في انتاج الشركة بالمقارنة مع السنوات السابقة 
أو حتى بترتيب النمو في انتاج شركات التأمين 
الخاصة في الســوق الســوري، أمــا ما يتعلق 
بالصعوبات الخارجية المرتبطة خاصة بوضع 
األزمة وتحســن الــدورة االقتصادية للبلد فإننا 
نأمل بتالشــي هذه العوامل الخارجية الســلبية 
وبنتيجته الحتمية تطور سوق التأمين والوضع 
االقتصادي العــام لوطننا الحبيب وخاصة بعد 
االنتصــارات الميدانيــة والسياســية المحققــة 
وعــودة األمن واألمان الى أجزاء واســعة من 

األرض السورية.
شركات التأمين في ميدان االستثمار؟

عالميــاً الدخل االســتثماري لشــركات التأمين 
يشــكل الكتلة األهم واألكبر من أرباح شركات 
التأميــن ويتطــور هذا الدخل مــع تطور عمل 
الشــركة وتراكم السيولة المحققة من العمليات 
الفنية، وكما تم ايضاحه سابقا فإن الفترة األكبر 
من عمر شركات التأمين كان في خالل األزمة 
الســورية التــي أرخــت بظاللهــا الثقيلة على 
كامل القطاع االقتصادي وقلصت بشكل كبير 
القنوات االستثمارية المتوفرة لشركات التأمين 
باالضافة لتأثر رأسمال شركات التأمين بعامل 
التضخــم وفقدان الــوزن النوعي للكتلة النقدية 
المســخرة لعمليات االستثمار من قبل شركات 
التأميــن، ونأمــل خــالل الفترة القادمــة، ومع 
تطور االنتاج وتسارع العجلة االقتصادية للبلد 
مع مزيد من االســتقرار في أســعار الصرف، 
أن تتوفر القنوات االقتصادية الفعالة لشــركات 
التأمين لتحقيق مســتوى مقبول من مشــاركة 
شــركات التأميــن فــي الميــدان االســتثماري 

وقيمــة التعويضات المســددة عــن العواصف 
واألعاصيــر والفيضانات التي أصبحت أعلى 
تكــراراً وتأثيراً خالل األعوام الســابقة نتيجة 
التغير المناخي وعلى ســبيل المثال ال الحصر 
الفيضان األخير الذي أضر بشــكل كبير بعدد 
من المنشآت الصناعية وتوضيح نسبة المنشآت 
المؤمنــة والمعوضــة مــن اجمالي المنشــآت 
واألضرار الفعلية أو مثال عدد المنشــآت التي 
تــم تعويضها عــن الحرائق الكبيــرة كحريق 
ســوق العصرونية ونســبة الممتلكات المؤمنة 
والمعوضــة( ، وباالعتمــاد على الكــم الكبير 
مــن متابعي صفحــات التواصــل االجتماعي 
سنرســخ فكرة التأمين لدى شــريحة اجتماعية 
كبيرة فــي المجتمع الســوري وبنتيجته توفير 
البيئة االجتماعية المناســبة لتسويق المنتجات 

التأمينية.
مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد 

أخطار الحرب؟
بيئــة األعمال مبنيــة على نظريــة المتغيرات 
وعــدم الثبــات ولكل منتــج دورة حيــاة ولهذا 
تقوم شــركة ســولدارتي بالعمل بشكل مستمر 
علــى تطوير منتجاتهــا التأمينية مســتندة الى 
تغير االحتياجات التأمينية لألفراد والشــركات 
للوصــول الــى المنتج التأميني المناســب لكل 
مرحلة ولما فيه النفع للمؤمن له وللشركة، ومن 
وجهة نظرنا وحســب المعطيــات فإن أخطار 
الحرب واإلرهــاب هي كســائر المخاطر لها 
احتمالية وأثر ولمسنا خالل العام السابق تراجع 
الطلــب على هذا المنتج مع التحســن االيجابي 

الملموس في الوضع األمني لبلدنا الحبيب.
ما هو توجهكم المســتقبلي لتكون الشــركات 
قــادرة علــى التعامــل بكفــاءة عالية مــا بعد 

األزمة؟
لــكل إدارة تنفيذيــة منهجية وأســلوب مختلف 
لصياغة األهداف وطرق متعددة للتواصل فيما 
بيــن كوادرها أما نحن فنتبنى مبدأ التشــاركية 
في صنع القرار مهما كان نوعه ونتبع فلســفة 
التحســين المســتمر لخدمة العمــالء في المقام 
األول والتطوير المســتمر لكوادرنا البشــرية 
ومنتجاتنــا التأمينيــة واالســتثمار برأســمالنا 
البشــري لتحقيق النمو المستقر النتاج الشركة 
في سوق التأمين السوري.وتطوير أرباحها وبهــذا نأمل أن نحقق التميز 
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الشركات العاملة في قطاع التأمين، فهذا مشروع إيجابي.

مع تعافي ســورية تدريجياً من اإلرهاب، هل هناك من رؤية للعمل مجدداً 
على نشر الوعي التأميني؟

لم نتوقــف في “ميدســير” عن نشــر الوعــي التأمينــي متحديــن أصعب 
الظروف خالل السنوات السابقة، وكان ذلك إما عن طريق المنشورات أو 

النشرات اإلعالنية واإلشتراك في المعارض والمؤتمرات.

مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟
من المؤكــد أن تغطية اإلصابــات الناتجة عن الحروب واإلرهاب ســوف 

تتراجع نتيجة تراجع المسببات.

ما هو توجهكم المســتقبلي لتكون الشــركات قادرة علــى التعامل بكفاءة 
عالية للعمل ما بعد األزمة؟

إن توجه “ميدسير” اآلن هو استمرارالعمل على مواكبة التطورالعالمي في 
عمل نظام شــركات اإلدارة واســتمرارية التحديث في البرامج والتطبيقات 
الذكية المســتعملة من قبلنا لمواكبة عمليــة إعادة اإلعمارفــي بلدنا الحبيب 
سورية، والتي بدورها ستؤثر بشــكل إيجابي على قطاع التأمين بشكل عام 
إمكانية البقاء واستمرارية الشركة في خدمة حاملي بطاقة ميدسير.والصحي بشــكل خاص، وذلــك ألن التوجه كان خالل ســنوات الحرب هو 

تقي الدين: حصتنا ارتفعت في قطاع التأمين السوري

حافظت شــركات التأمين علــى حصصها الســوقية دون 
تســجيل نمو ملحوظ، من الجهة المســؤولة القادرة على 

تفعيل   قطاع التأمين؟  
لقد زادت حصـة شـركتنا في سوق التأمين الصحي خالل 
الســنوات الماضية وذلك نتيجة  إلتزامنــا مصداقية العمل 
وتطويــر برنامج ميدســير اإللكتروني، والســمعة الطيبة 
ســاهمت لدى جميع األطراف المشــاركة في نجاح قطاع 
التأميــن الصحي من شــركات تأميــن ومقدمــي خدمات 
صحية واألهم حاملي بطاقة ميدســير، أضافــة إلى ازدياد 

اإلهتمام من قبل القطاع الخاص في تأمين موظفيه.

ما الضوابــط والمعايير التي تحكم عالقة هيئة االشــراف 
على التأمين مع شركات التأمين؟

هنــاك معايير وضوابــط وضعتهــا هيئة اإلشــراف على 
التأمين في سوريا لضبط عمل شركات اإلدارة، وهذا كان 
له رد فعل إيجابي على الجميع، فقد تحســن أداء الشركات 

من خالل إلتزامها المعايير والضوابط.

كيــف هــــو مسـتـــوى التعاون بين الهيئـــة وشــركات 
التأمين؟

تشكر شركتنا هيئة اإلشــراف على اآلليات التي أدخلتها، 
وكما ذكــرت نحن علــى تواصل دائــم مع الهيئــة في كل 
المجاالت ومشــاركتنا فــي العديد من اللجــان للتعاون مع 
الهيئة في العمل على تطبيق ووضع أليات عمل شــركات 

اإلدارة.

هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض طريق التأمين؟
ال يمكــن تجــاوز الصعوبــات، ولكــن تمكنا مــن تجاوز 
أغلبها، وقريباً سيتعافى قطاع التأمين من سـلبيات األزمة 
والحرب التي تجاوزناها، والكل يعلــم بأن هناك عقوبات 
على ســورية وهذا يشــمل قطاع التأمين وخاصة بالنسبة 

إلعادة التأمين.

كيف تنظرون إلى تأسيس شركة اســتثمار بالتعاون بين 
الهيئة وشركات التأمين الخاصة؟

بالنسبة إلى موضوع تأسيس شركة إســتثمار بالتعامل مع 

أكد المدير العام لشركة ميدسير إلدارة النفقات الصحية في سورية حازم تقي الدين لمجلة البنك والمستثمر، 
أن الشركة تجاوزت نسبة كبيرة من الصعوبات التي واجهتها خالل األزمة والحرب، وهي مستمرة في نشر 

الوعي التأميني ولديها مشاريع عدة للنهوض بالقطاع.

حازم تقي الدين



41

عالم التأمين

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض طريق التأمين؟
نعمــل على اطــاق منتجــات تأمينية جديــدة مبنية 
علــى مؤشــرات وبيانــات وإحصائيــات حديثــة، 
وذلك بالتنســيق مع شــركات التأميــن التي ترغب 
بالتعــاون بهذا المجال حيث إننا في إطار التأســيس 
إلنشــاء العديد من نقاط الخدمة في أرجاء ســورية 
وخصوصاً فــي المناطق التي ال يوجد فيها حضور 
كبير لشــركات التأمين بها، كمــا إن التطور التقني 
وتأثير الوســائل التكنولوجية على مجــاالت الحياة 
اليوميــة ال بد من االســتفادة منه فــي دعم وتطوير 
ســوية الخدمات التأمينية وهذا هدفنا األساسي الذي 
يعتبر حل لجزء هام من الصعوبات التي واجهت أو 

قد تواجه االترويج للخدمات التأمينية.
لمــاذا حتــى اآلن لم تقلع فعلياً شــركات التأمين في 

ميدان اإلستثمار؟
يمكــن أن نحلل هذا الموضــوع بأنه ناتج عن االزمة 
وخصوصاً أن شركات التأمين خال الفترة الماضية 
واجهــت وتحملت جميع األخطــار التي تعرض لها 
مؤمنيهــا في جميع مجاالت التأمين مما شــكل عليها 
أعباء مالية كبيرة  فلم يكن باســتطاعتهم تحمل خطر 
إضافي قد ينتج عن  الدخول في اســتثمارات تحملهم 
أعباء اضافية تدرج ضمن بند  الخســارات المحتملة 
ألي استثمار، إال انني اعتقد ان التوجه الحالي و لدى 
عدد كبير من الشركات هو نحو  الدخول باستثمارات 
اقتصاديــة ضخمة، وخصوصاً أننا دخلنا في مرحلة 

إعادة البناء واالعمار.

الخوري: لتطوير منتجات تأمينية تلبي حاجات السوريين
التأمينية  المنتجات  تطوير  ضرورة  الخوري  رامي  الدكتور  التأمينية  للوساطة  الخوري  لشركة  العام  المدير  أكد 
لتتوافق مع حاجات المواطن السوري. وأشار في حديث إلى مجلة البنك والمستثمر إلى أن العالقة بين الوسيط 
وهيئة اإلشراف على التأمين منظمة بشكل يجعل من القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة واضحة بما يكفي 

لتنظيم العمل التأميني بالشكل األمثل.

حافظــت شــركات التأمين علــى حصصها 
السوقية من دون تسجيل نمو ملحوظ، من 
الجهة المســؤولة القادرة على تفعيل قطاع 

التأمين؟
إن عدم تطوير منتجــات تأمينية تتوافق مع 
حاجــات المواطــن الســوري ومبنيــة على 
تحليل متغيرات السلوك االستهاكي الخدمي 
والترويج لهذه المنتجات بالطريقة واألسلوب 
التي تعطي الزبون الشــعور باألمان والثقة 
تجــاه هذا المنتــج له الدور الكبيــر في عدم 
نمو المحافظ التأمينية بالشكل األمثل ويشكل 
فجــوة بيــن التأميــن والعميــل وبالتالي فإن 
الحــل األمثل يأتي من خال تضافر الجهود 
والتعــاون والتنســيق بين شــركات التأمين 
والوســطاء والوكاء واالبتعــاد عن قوالب 
المنتجــات الجاهــزة التقليديــة والتي اثبتت 
محدوديتها خال السنوات الماضية جميعها 
أمور ســوف تساهم بشــكل كبير في تطوير 

المحافظ التأمينية.
ما الضوابــط والمعايير التــي تحكم عالقة 
هيئــة األشــراف على التأمين مع شــركات 

التأمين؟
كوســيط تأمين )خوري للوســاطة التامينية   
KIB( فــإن العاقــة بيــن الوســيط وهيئة  
اإلشــراف على التأمين منظمة بشكل يجعل 
من القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة 

واضحة بما يكفي لتنظيم العمل التأميني.
كيــف هــو مســتوى التعــاون بيــن الهيئة 

وشركات التأمين؟
العاقــة جيدة و منظمة بيــن جميع أطراف 
العمليــة التأمينية والتي تعتبــر الهيئة الجهة 

االشرافية الرئيسية لهذا القطاع.
هيئة اإلشــراف علــى التأميــن أدخلت قبل 
فتــرة قصيرة تعديالت على آلية عمل إدارة 
شــركات التأمين الخاصة وشركات وإدارة 

النفقات الطبية كيف تقبلتم ذلك؟
كأي مجــال أعمال فإنه ال بــد من ان يكون 
خال كل فترة زمنية بعض التعديات على 
آلية العمل والتي تســاهم في تحســين العمل 

التأميني.

كيف تنظرون إلى تاســيس شركة إستثمار 
بالتعــاون بين الهيئــة وشــركات التأمين 

الخاصة؟
ال يمكــن القول عــن أي شــراكة لها هدف 
باالستثمار والتطوير إال انها شراكة ناجحة، 
اليوم في ســورية جميعنا لنا هدف واحد هو 
اعــادة  العجلــة االقتصادية للــدوران وهذه 
المشاركة حتما سوف تكون ناجحة ومثمرة.

مــع تعافي ســورية تدريجياً مــن اإلرهاب 
هل هناك من رؤية للعمل مجدداً على نشــر 

الوعي التأميني؟
نشر الوعي التأميني يأتي من الخبرة العملية 
للزبــون وبقدر ما تحرص شــركات التأمين 
على إرضاء الزبائن فإن الوعي سينتشر وال 
بد من ان تكون قنوات التواصل بين الشركات 
والعماء بالشكل االمثل ومن هذه النقطة تبنى 
الثقة وهذا البناء هو الذي يســاهم بشكل كبير 
لنشر الثقافة فان انتشار الثقافة يتناسب طرداً 

مع ارتفاع مستوى رضا العماء.
مع تحســن الظروف هل سيتراجع التأمين 

ضد أخطار الحرب؟
فــي التأميــن يجب دائمــاً اضافــة تغطيات 
وخدمات وعدم الغائها ان تحســن الظروف 
يخفض مــن احتمالية حصول هذه االخطار 
ممــا يتطلب من شــركات التأمين جعل هذه 
التغطية موجودة وبســقوف أعلى مما كانت 

عليه  خال االزمة.
ما هو توجهكم المستقبلي لتكون الشركات 
قادرة على التعامل بكفاءة عالية خالل فترة 

ما بعد األزمة؟
كوســيط تأمين )خوري للوســاطة التأمينية 
KIB(، فان توجهنا المســتقبلي يتركز على 
االنتشــار فــي جميــع المــدن والمحافظات 
الســورية بما يمكننا من المتابعة والتواصل 
مع الزبائن بشــكل ســريع وايجــاد منتجات 
تأمينية تتوافــق مع جميع الحاجات لمختلف 
شــرائح المجتمع  وتطوير أدوات جديدة من 
خال استعمال الوسائل  التقنية والتكنولوجية 
األهداف.لتســاعدنا بشــكل كبيــر علــى تحقيــق هذه 

د. رامي الخوري
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مع تعافي سورية تدريجياً من اإلرهاب هل هناك من رؤية للعمل 
مجدداً على نشر الوعي التأميني؟

طبعاً، اإليمــان بالتأمين هي أرضية العمل كلــه، ويجب تكثيف 
جهود كل األطراف المعنية لنشــر الوعي التأميني لكل شرائح 

المجتمع.
مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟

التأمين له عالقة بالشــعور بالمخاطر الممكنة الحدوث، أما فيما 
يخص التأمين ضد أخطار الحرب، فمن الطبيعي أن يتراجع بعد 

أن عاد الهدوء إلى ربوع الوطن.
ما هو توجهكم المستقبلي لتكون الشــركات قادرة على التعامل 

بكفاءة عالية في فترة ما بعد األزمة؟
نحن كشــركات إدارة نفقات نقوم بإدارة عقود التأمين الصحي، 
وهذا يتطلب فريق خبير بالعمل الطبــي والفني واإلداري وهو 
موجود في كل المحافظــات ويتطلــب أدوات مختلفة من خالل 
برامج معلوماتية عالية الجــودة قادرة على اســتيعاب البيانات 
وذو ســرعة عالية وهو موجود أيضاً وقابــل للتعديل والتطوير 
بأي وقت نحن جاهزون إلستقبال أضعاف العقود الموجودة في 

هذه اللحظة.
أما دورنا في نشر الوعي التأميني، فنحن بشكل غير مباشر ومن 
خالل برامج التواصل االجتماعي نقوم بتوضيح ذلك، ومن خالل 
اللقاءات المتعددة مع جهات معنية عدة دون أن نتجاوز حدنا في 
موقعنا بالهيكل التأميني، وإن تعاملنا الجيد مع الجهات المرتبطة 
بعملنا يجعلنــا نزيد الثقة بالتأميــن ولهذا دور عظيــم في الحفاظ 
السوق التأمينية ونمتلك األهلية الكاملة للعمل المرتقب.على مصداقية هذا المشروع، فنحن اآلن بصراحة ننتظر تحرك 

الكردي: تعاون الجهات المعنية كفيل بتفعيل القطاع

حافظت شــركات التأمين على حصصها السوقية دون تســجيل نمو ملحوظ ، من 
الجهة المسؤولة القادرة على تفعيل قطاع التأمين؟

قلة الوعي التأميني حالت دون تطوير هذا القطاع رغم الجهود التي تم بذلها من قبل 
الجهات المعنية. وعلى كل الجهات المعنية العمل يداً واحدة لالرتقاء بمســتوى هذا 
القطاع ليتماشى مع سوق التأمين العالمية. ومع وجود الخبرات االدارية والتأمينية 
والطبية والهندســية ضمن هذا القطاع لدينا الثقة المطلقة بالوصول إلى المســتوى 
المنشــود. إن الجهات المســؤولة والقادرة على تفعيل قطاع التأميــن هي: الجهات 
الحكومية كافة فيما يخص القطاع العام وهناك اهتمام ملحوظ بدعم التأمين وتطويره 
- دور اإلعالم في نشر الثقافة التأمينية - شركات التأمين بحد ذاتها - وقد يكون من 

المفيد إصدار قوانين تلزم بالتأمين دعما أخر لتفعيل القطاع التأميني.
ما الضوابط والمعايير التي تحكم عالقة هيئة اإلشــراف على التأمين مع شركات 

التأمين؟
هيئة اإلشــراف من خالل اســمها يتوضح لنا دورها كجهة مسؤولة عن حسن سير 
العمل التأميني لكل الجهات المعنية من خالل تطبيق الرؤى المستقبلية لهذا القطاع، 
ومن هذا المنطلق تستطيع الهيئة االطالع والدراسة والمتابعة بكل ما يفيد سير هذا 
العمل، وعليها وضع القوانين والضوابط والمعايير التي بموجبها تضمن حسن سير 

العمل.
كيف هو مستوى التعاون بين الهيئة وشركات التأمين؟

هناك ازياد واضح بالتعاون في الفترة االخيرة، خصوصاً باالجتماعات المنعقدة مع 
كل الجهات المعنية واإلستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتحفيز العمل على اإلرتقاء 

بمستوى التأمين ألعلى مستوى ونشر الوعي التأميني.
هيئة اإلشراف على التأمين أدخلت قبل فترة قصيرة تعديالت على آلية عمل إدارة 

شركات التأمين الخاصة وشركات إدارات النفقات الطبية كيف تقبلتم ذلك؟
الخبرة العالية للجهات المسؤولة حالياً والرؤى الواضحة للمستقبل المرسوم للتأمين 
جعلت شــركات اإلدارة على ثقة وفهم ودراية بأهداف هــذه التعديالت، ولذلك كان 

التجاوب سريعاً وقوياً.
ما الخلل اإلداري التي كانت تعاني منه شركات التأمين؟

ال أرغب باســتخدام تعبير خلل إنما هو التطور الطبيعــي ألي قطاع حديث الوالدة 
فهو مشروع جديد بدأ منذ فترة بسيطة ويســير بتطوره الطبيعي، بل نستطيع القول 

أنه كان له دوراً عظيماً خالل األزمة.
هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض طريق التأمين؟

الصعوبات دائماً موجودة في كل عمل ولكن الســير نحو األمام ملموس والخبرات 
موجودة واإلرادة موجودة والدعم موجود.

لماذا حتى اآلن  لم تقلع فعلياً شركات التأمين في ميدان االستثمار؟
أظن أن الفترة المقبلة وهي فترة اإلعمار ستشهد لشركات التأمين دوراً واضحاً في 

قطاع اإلستثمار.
كيف تنظرون إلى تاسيس شركة إســتثمار بالتعاون بين الهيئة وشركات التأمين 

الخاصة؟
خطوة منطقية قد حان وقتها وتتزامن مع السير والتوجه الحالي للحكومة في اإلعمار.

أكد المدير العام لشركة بطاقة العناية إلدارة النفقات الصحية - كيركارد الدكتور جمال الكردي لمجلة البنك والمستثمر، 
أن الوعي التأميني أساسي للنهوض بالقطاع، وشدد على تعاون كل الجهات المعنية بالقطاع، عامة وخاصة، لتفعيل 

قطاع التأمين في سورية.

د. جمال الكردي
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اإلشراف على التأمين. مجالس إدارات شركات التأمين في سورية 
من كبار رجال األعمال المشهود لهم، واألفضل ان تكون القوانين 
مرنة مــن حيث االســتثمار لشــركات التأميــن، مع اإلبقــاء على 

اإلشراف لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

مع تعافي ســورية تدريجياً من اإلرهاب هل هناك من رؤية للعمل 
مجدداً على نشر الوعي التأميني؟

طبعاً، وقــد بدأنــا فعلياً بحملــة توعيــة تأمينية من خالل شــبكات 
التواصــل االجتماعــي وبعــض الصحــف بموضــوع شــخصية 
“تأمينة” التي تشــرح في كل حلقــه نوع من أنواع التأمين بشــكل 
مبســط ولغة تخاطب جميع شــرائح المجتمع، وقــد كان التجاوب 

معها جيد جداً والحمد هلل.

مع تحسن الظروف هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟
بالتأكيد.

ما هو توجهكم المســتقبلي لتكون الشــركات قادرة على التعامل 
بكفاءة عالية في فترة ما بعد األزمة؟

كنا ولم نــزل، نعمل علــى تطوير كــوادر جديدة، ودعــم الكوادر 
األزمة.الموجودة، كي نكــون مــن الســبّاقين للتعامل مع الوضــع ما بعد 

السعداوي: إلقرار قوانين مرنة تدعم اإلستثمار في التأمين

حافظت شـــركات التأمين على حصصها الســـوقية دون تسجيل 
نمو ملحــوظ، من الجهة المســـؤولة القــادرة علــى تفعيل قطاع 

التأمين؟
الوزارات المعنية بإعادة اعمار المساكن والصناعة والتجارة.

ما الضوابــط والمعاييــر التي تحكــم عالقة هيئة االشــراف على 
التأمين مع شركات التأمين؟

القوانين النافــذة ودور الهيئة الفعلي في الحفــاظ على حقوق حملة 
وثائق التأمين والمساهمين في شركات التأمين.

كيف هو مستوى التعاون بين الهيئة وشركات التأمين؟
في ظل الظروف التي مررنا بها في ســورية، فإن التعاون مقبول 

وإن كنا نطمح لألفضل.

هيئة االشــراف على التأمين أدخلــت قبل فترة قصيــرة تعديالت 
على آلية عمل إدارة شــركات التأمين الخاصة وشــركات إدارات 

النفقات الطبية كيف تقبلتم ذلك؟
ال يوجد شــيء واضح وملموس حتى اآلن حيث أن قرارات الهيئة 
تؤخذ بناًء على توصيات للمصلحة العامة وليس الخاصة بشركات 
التأميــن، وهذا ليــس بالضــرورة موضوع ســلبي، ولكــن نتيجة 

الظروف السياسية.

ما الخلل اإلداري الذي كانت تعاني منها شركات التأمين؟
غياب الكوادر الفنية، و هجرة الكثيرين.

هل تجاوزتم الصعوبات التي تعاني منه شركات التأمين؟
كال لم نتجاوز الصعوبات حتى اآلن.

لمــاذا حتــى اآلن لــم تقلــع فعليــاً شــركات التأميــن فــي ميدان 
االستثمار؟

القوانين واألنظمة التي تحد من االقالع الفعلي هي السبب.

كيف تنظرون إلى تأسيس شــركة اســتثمار بالتعاون بين الهيئة 
وشركات التأمين الخاصة؟

لســت مع هــذا الطرح وأنــا ضــده ... وهذا ليــس من مهــام هيئة 

أوضح المدير العام لشركة التأمين العربية في سورية وائل السعداوي أن تأسيس شركة استثمار بالتعاون 
ال  أنه  إلى  الفتًا  التأمين،  ليس من مهمات شركات  غير مفيد وهو  الخاصة  التأمين  الهيئة وشركات  بين 
يوافق على هذا الطرح. وقال لمجلة البنك والمستثمر أن األفضل هو إقرار قوانين مرنة لجذب االستثمار ودعم 

شركات التأمين.

وائل السعداوي
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أساســي في تقديم المعلومات والبيانات التي تدعم 
المعرفة والثقافة التأمينية.

مــا هو دور شــركات إدارة النفقات فــي المرحلة 
المقبلة؟

  شركات اإلدارة هي الطرف المحايد بين األطراف 
الثالثة، شــركة التأمين والمؤمن له ومقدم الخدمة، 
ولتكون العالقة العملية أكثر إيجابية هناك متطلبات 

عدة على سبيل الذكر ال الحصر:
• التزام مقدمي الخدمات الطبية بشروط االتفاقيات 
الموقعــة معهم وآليات االســتقبال وتقديــم الخدمة 

أصوالً للمؤمنين.
• اطــالع المؤمن له على وثيقة التأمين الخاصة به 
والحقوق والواجبات واالستثناءات والتغطيات لما 
له من انعكاس إيجابي على سير العمليات التشغيلية 
اليومية ومســتوى رضا المؤمن له لدى الحصول 

على الخدمات المطلوبة .
• العمــل مــن قبل شــركات التأمين علــى ابتكار 
منتجات تأمينية جديدة تتوافق ومتطلبات المرحلة 
والحاجة والقدرة الشرائية للمؤمن له وتفعيل اكبر 

الطويل: البتكار منتجات تأمينية جديدة وتعزيز الوعي

دعا المدير العام لشركة الخدمات المميزة إلدارة نفقات التأمين الصحي الدكتور حبيب الطويل، في حديثه 
لمجلة البنك والمستثمر، إلى نشر الوعي التأميني بين المواطنين السوريين، مشيراً إلى أن شركته ساهمت 
إيجاباً في هذا المجال. ولفت الى وجود العديد من المقترحات والمشاريع لتطوير القطاع. وطالب الشركات 

بابتكار منتجات تأمينية جديدة.

حافظت شــركات التأميــن على حصصها 
الســوقية دون تطور ملحوظ، من الجهة 

القادرة على تفعيل قطاع التأمين؟
هنــاك العديد من الجهات المســؤولة عن 
تطويــر قطــاع التأميــن، بــدءاً بالجهات 
الوصائية والناظمة للقوانين والتشريعات 
)هيئة االشــراف علــى التأميــن، وزارة 
المالية ... الخ( إضافة الى الجهود المبذولة 
من إدارات شــركات التأمين وشــركات 

اإلدارة لالرتقاء بمستوى األداء.

كيف هــو مســتوى التعاون بيــن الهيئة 
وشركات إدارة النفقات الطبية؟

مســتوى التنســيق والتعــاون بيــن الهيئة 
وشــركات إدارة نفقــات التأميــن مرتفــع 
وجيد، وشركات اإلدارة لها دور فاعل في 
العديد من اللجان المشكلة في الهيئة تنظيم 
العمــل ووضــع اآلليات المتعلقــة بطبيعة 

عملها.

مع تعافي ســورية تدريجياً من اإلرهاب، 
هل هنــاك رؤية للعمل مجدداً على نشــر 

الوعي التأميني؟
في ما يتعلق بنشــر الوعي التأميني، فإننا 
كشركة للخدمات المميزة كان لنا مساهمة 
ايجابية من خالل المشــاركة باآلتي: عقد 
لقــاءات دوريــة مــع الجهــات المتعاقدة 
والمؤمنيــن - اســتخدام وســائل اإلعالم 
والتواصــل االجتماعي - إجــراء ندوات 
تثقيفيــة وتوعوية والمشــاركة بالفعاليات 
الخاصــة بمقدمي الخدمــات الطبية على 
مــن  والعديــد   - اختصاصاتهــم  تنــوع 
الفعاليات المنظمة من قبل هيئة االشراف 
على التأمين بشــكل دوري، والتي تســهم 
بــدور  التأميــن واإلدارة  بهــا شــركات 

لدور وسطاء ووكالء التأمين.

مــا هــي األســباب والعوامــل التــي لها 
أثر كبيــر على توســيع التأمين الصحي 

وتطويره؟
تأثر هــذا النوع من أنــواع التأمين بنتائج 
االزمة التي مرت بها بالدنا الحبيبة ما أدى 
إلــى خروج العديد من المنشــآت الصحية 
مــن الخدمة إضافة إلى هجــرة العديد من 
الخبــرات والكفــاءات الطبيــة واإلدارية 
ناهيك بتداعيات التغيير وعدم االســتقرار 
في سعر الصرف وانعكاس ذلك على سعر 
المواد والمستهلكات الطبية وأجور مقدمي 
الخدمــات الطبيــة المعتمــدة مــن وزارة 
الصحة والتي هي بأمس الحاجة إلى إعادة 

النظر والتعديل.
وهنــاك العديد من المقترحــات والحلول 
التــي رفعــت إلــى الجهــات الحكوميــة 
والوصائيــة لدراســتها وإقرارهــا في ما 
يتعلق بتشــميل فئات متعددة من المجتمع 
كأســر  الصحــي  بالتأميــن  الســوري 
الموظفين والمتقاعديــن لما لذلك من أثر 
إيجابــي علــى األطراف لحاجــة المؤمن 
له ومقدم الخدمة والشــركات. إضافة إلى 
إعادة النظر باألســعار المعتمدة واألجور 
الطبيــة  الخدمــات  بمقدمــي  الخاصــة 
واألقســاط التأمينية المعتمدة وتوافقها مع 
األجــور التي يتم تقاضيها من قبل مقدمي 

الخدمات الطبية في الوقت الراهن.
إن توحيد التغطيات والمنافع التي يســتفيد 
منهــا موظفو القطــاع الحكومــي )قطاع 
كل  والــزام  اقتصــادي(  قطــاع  إداري، 
الجهات الحكومية باالنضمام إلى منظومة 
واقع التأمين الصحي.التأميــن الصحي له اثر ايجابي كبير على 

د. حبيب الطويل
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والوعي التأميني، فإنني وبشــكل دائم، أقــدم مقترحاتي لشــركات التأمين 
لتغطية أخطــــار مــن الواجــب تقديمهــا للمؤّمنيــن والبحث عــن الحلول 
والخطــط التأمينيــة لتحقق لهــم الطمأنينــة والمنفعــة والشــــعور باألمان 
المطلوب من التعاقد، وبالجهود المكثفة لخدمة العميل أوالً، وشركة التأمين 
ثانياً، وعلى هذا شـواهـد، حيث تم تغطية البنوك الخاصة تأمينياً لممتلكاتهم 
وأموالهم ومســاعدتهم في تجــاوز األخطار المحدقة بهم، فــي الوقت الذي 
انسحبت به شــركات إعادة التأمين األوروبية والمصنفة عالمياً من السوق 

السورية.

وكان أول تعامل للبنك الخاص مع المؤسســة العامة الســورية للتأمين في 
عام 2014، وبهذا أكون أنا شــخصياً قد صنعت بصمة في حماية عمالئي 

وبزيادة االنتاج التأميني.

مع تحسن الظروف، هل سيتراجع التأمين ضد أخطار الحرب؟
نعم ســيتراجع، وذلك بحسب ســلوك المســتهلك، وهو عادة عندما يالحظ 

انعدام أو تراجع السبب يتراجع معه الدافع لتأمين هذا الخطر.

ولكن برأيي أنــه خطر موجــود من جملة األخطــار الموجــودة والواجب 
وضعه ضمن الخطة في تغطيته حين يقع، وهو احتمال ال يمكن تجاهله من 
السعر بنسبة أقل أيضاً.جملة االحتماالت، وإن كان بنســب ضئيلة في خــارج أوقاته، وعليه يتبعه 

مهند فهد: على الحكومة السورية احتضان قطاع التأمين

حافظت شــركات التأمين علــى حصصها الســوقية دون 
تســجيل نمو ملحوظ، من الجهة المســؤولة القادرة على 

تفعيل قطاع التأمين؟
بحكم عملي في قطاع التأميــن كوكيل انتاج، فقد عاصرت 
العمل فــي هذا القطــاع بمراحلــه منذ انطالقة الشــركات 
الخاصة وحتــى يومنا هــذا، أي قبل مرور بلدنــا الحبيب 
ســورية بظروف الحرب وأثنائها وفــي مرحلة االنتصار 
المبارك الــذي ظهرت معه بدايــة التعافــي والنمو لقطاع 
التأميــن وبعد أن حصــل االســتقرار، حيث أن شــركات 
التأميــن بدأت بتغطيــة ولو كانــت جزئية لألخطــار التي 
نتجت عن الحــرب، وبذلك يكون االنتاج قــد مر بمراحل 

عدة النمو ... االنخفاض واالستقرار ثم النمو.

وباســتطاعتي القــول، أن العمــل قبل الحــرب كان يحقق 
معدالت نمو ملحوظة وفــي كل أنواع التأميــن ولكن عند 
حدوث الحرب تراجع العمــل التأميني وانخفض إلى أدنى 
مســتوياته ولم تحافــظ معظم الشــركات علــى حصصها 
السوقية، وذلك ألســباب متعددة، وأبرزها، ظهور أخطار 
جديدة غير مغطاة في عقود التأمين في ذلك الوقت، وعند 
ســريان عقود التأميــن للمؤمنيــن وانخفاض قيمــة الليرة 
الســورية، ما أدى الى خلــق فجــوة كبيرة ما بيــن خدمة 
التأمين وتكاليفها واألخطار بحوادثها عند وقوعها وأثرها 
على األشياء المؤمنة وقت تأمينها وتحديد مبالغها بالعقود 
المبرمة، إال أن الشــركات في يومنا هذا استعادت نشاطها 

وبدأت بالنمو التدريجي.

وبرأيــي الشــخصي أن المســؤول أو الجهــة المســؤولة 
عن تفعيل قطــاع التأمين هــي الحكومة الســورية بمعظم 
وزاراتهــا وهــي ملزمة بضــرورة التأميــن والعمل على 
برامج تثقيفية وإعالنية بمقترحــات مقدمة من قبل االتحاد 
الســوري لشــركات التأمين لزيادة الوعي واتخاذ الخطط 
والبرامــج التأمينيــة كأولويــة عنــد األشــخاص الطبيعية 

واالعتبارية.

هل تجاوزتم الصعوبات التي تعترض طريق التأمين؟
مــن موقعــي كوكيــل تأميــن ودوري فــي تقديــم الخدمة 

رأى مهند فهد وكيل المؤسسة العامة السورية للتأمين - وكالة الفهد للتأمين، أن الحكومة السورية ووزاراتها 
هي المرجعية األولى المسؤولة عن تفعيل قطاع التأمين ودعمه. وقال في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إن 

الشركات اليوم استعادت نشاطها وبدأت في النمو تدريجاً بعد استتباب األمن.

مهند فهد
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أصدرت ســوق دمشــق لألوراق الماليــة تعميماً، على 
هامش الجلسة االستكشــافية المخصصة لتحديد السعر 
المرجعي االبتدائي لســهم شركة ســيريتل، التي انتهت 
بتقابل بين طرفي البيع والشــراء بمقدار 9.816 ســهم 

حددت من خالله السعر بـ8000 ليرة للسهم الواحد.
من جهــة أخرى، أكدت إدارة ســيريتل أن قرار إدراج 
أســهمها للتداول في الســوق انعكس ايجابــاً على نتائج 
الشركة وسمح باستدامة توزيع األرباح على المساهمين 
خالل سنوات األزمة، حيث تم توزيع 1870 ليرة للسهم 
الواحــد منذ عام 2012 وحتى األســبوع األول من عام 

.2019

“نقطة تقاطع” تفوز بـ“يلبغا” بـ1.7 مليار ليرة السعر االبتدائي لسهم “سيريتل”
بـ8000 ليرة سورية

أعلنت اللجنة السورية المشــتركة الخاصة بمجمع يلبغا 
وســط دمشــق، عن فــوز شــركة “نقطة تقاطــع” التي 
يمثلها رجل األعمال وســيم القطان، في عرض استثمار 
المجمع، مقابل بدل اســتثمار سنوي قيمته 1.725 مليار 
ليرة، بمدة استثمارية للمشروع تصل إلى 48 عاماً، تبدأ 
مــن تاريخ االســتثمار بعد انتهاء المــدة المحددة وهي 4 

سنوات إلنجاز المشروع بالكامل.
ويتألــف مبنــى المجمع من كتلتيــن األولــى 12 طابقاً، 

والثانيــة 6 طوابق، ويمتد على مســاحة 70 ألف متر مربع. وقــال القطان: إن العمل 
بالمشــروع سيتضمن إكســاء وتجهيز المبنى لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي يضم 
عــدة فعاليــات، منها )فندق ومطاعم، مول متخصص للبنــاء يحتوي صاالت لعرض 
المفروشات ومكاتب تجارية، خدمات طبية، صاالت عرض، ومجمع استثماري(، كما 

سننفذ مرآب طابقي أسفل الحديقة المالصقة للمجمع.

وسيم القطان

أشــارت مصادر فــي وزارة التجــارة الداخلية وحماية 
المستهلك السورية، أن عام 2018 شهد تسجيل 4592 
شركة، ونحو 11 ألف فرد، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 
811 مليون ليرة ســورية. كما تم إحداث سجل تجاري 
خاص بشركات VIP، وتوفيق أوضاع 360 شركة من 
أصل 1747 شركة. أما بالنسبة لإلحصائيات التراكمية، 
فقد بلغ عدد الســجالت التجارية المســجلة لديها بالنسبة 
لشركات القطاع العام 202 شركة، وقطاع مشترك 23، 
وشــركات القطاع الخاص أكثر مــن 93.1 ألف، وعدد 

األفراد تجاوز 481 ألف.

آالف الشركات الجديدة
في سورية

MTN في سوق دمشق لألوراق المالية

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية، عبد 
الرزاق قاســم، أن اإلدراج النهائي لشركة االتصاالت 
الخليويــة MTN في ســوق األوراق المالية ســيكون 
منتصف شــباط/فبراير 2019. وقال قاســم: إن دخول 
قطاع االتصاالت كشركات مساهمة مدرجة في السوق 
خطوة داعمة لالقتصــاد الوطني، وقيمة مضافة لجهة 
تنوع المحافظ االستثمارية، وتشجيع االستثمار في هذا 
 - MTN( القطاع، وأن إدراج شــركات االتصــاالت
سيريتل( في السوق سيتيح الفرصة لمساهمي الشركات 

وللمستثمرين التداول عبر طرق آمنة من خالل نظام التداول االلكتروني في السوق.
عبد الرزاق قاسم

26 طنًا احتياط الذهب في سورية

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن احتياطي الذهب في سورية يشكل 2 % من 
حجم االحتياطي العربي البالغ 1.3 ألف طن، وأن سورية احتلت المرتبة العاشرة عربياً 
فــي احتياطي الذهب، بحجم وصل إلى 25.8 طن نهاية الربع الثالث من عام 2018. 
وأوضحت البيانات، أن الســعودية جاءت أوالً بيــن 18 دولة عربية لديها احتياطيات 
معلنة من الذهب بنحو 323.1 طن، مشــكلة 24.9 % من االحتياطي العربي، ولبنان 
ثانياً باحتياطي 286.8 طن، ثم الجزائر 173.6 طن، فليبيا 116.6 طن، يليها العراق 
96.3 طن، ثم الكويت 79 طناً، فمصر 77.5 طن، فاألردن 43.5 طن، ثم قطر 31.3 
طن، فسورية، ثم المغرب 22.1 طن، فاإلمارات 7.5  طن. وزاد االحتياطي العالمي 
من الذهب بنسبة 0.1 %، مسجالً 33.64 ألف طن، وتصدرت أميركا الترتيب العالمي 
باحتياطي 8.1 ألف طن، ما نســبته 24.2 % من االحتياطي العالمي، أما االحتياطي 
العربي فقد ارتفع بنسبة 1.2 %، إذ كان 1.28 ألف طن في نهاية الربع الثالث 2017.
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وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن 
الفضلــي، مــع تحالــف شــركات “ماتيتــو” و“مــوه” 
و“أوراســكوم”، اتفاقيات مشــروع محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي في الدمام، بسعة تصل إلى 350 ألف 
متــر مكعب يومياً. وبين الفضلي، أن المشــروع يهدف 
إلى رفع مســتوى الخدمات واستدامتها، وتحسين كفاءة 
اإلنفاق، من خالل االستفادة من خبرات القطاع الخاص 

في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة.

أول مشروع مستقل لمعالجة المياه
في السعودية

شهدت “مدينة خليفة الصناعية”، وضع حجر األساس 
لمشــروع مصنع “رودبوت لصناعة اإلطارات”، هو 
األول مــن نوعه فــي دولة اإلمــارات، وذلك بحضور 
وزيــر دولة رئيــس مجلــس إدارة “موانــئ أبوظبي” 
سلطان أحمد الجابر، ورئيسة مجلس إدارة “رودبوت” 
تشــانغ ينغزي. وتعتزم رودبوت بناء وتطوير المصنع 
باســتثمارات بلغت 2,2 مليار درهــم )614,37 مليون 

دوالر أميركي(.
ويقام المشروع على مساحة 275 ألف متر مربع، حيث 
تبلغ قدرته اإلنتاجية األولية 3 ماليين إطار للســيارات، 
ومليون إطار للشــاحنات والحافالت ســنوياً، مع خطة 
لزيــادة اإلنتاج إلى 10 ماليين إطار للســيارات بحلول 

عام 2022.

أول مصنع لإلطارات في اإلمارات

27 مليار دوالر لتطوير الصناعة السعودية

أكد نائب وزيــر الطاقة والصناعــة والثروة المعدنية 
الســعودي، عابــد عبــد هللا الســعدون، أن الحكومــة 
ستنفق 100 مليار لاير )27 مليار دوالر( في 2019 
و2020، في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية. 
ويوفر البرنامج فرص استثمار في التعدين والصناعة 
والخدمات اللوجيســتية والطاقة داخــل المملكة، وفقاً 
لوثيقة ُوزعت على المشــاركين في مؤتمر استثماري 
فــي الرياض، ألقى نائب الوزيــر كلمة خالله. وتقول 
الوثيقة إن البرنامج يعرض على المســتثمرين فرصاً 

لالستثمار في مشاريع مثل مصانع المطاط والمحفزات الكيماوية والسيارات.
عابد عبد هللا السعدون

مشاريع المناطق الحرة السورية خالل 2019

بيّــن وزيــر االقتصاد والتجــارة الخارجية الســوري 
محمد ســامر خليــل، أن الوزارة تعمــل على تطوير 
عمل المؤسســة العامة للمناطق الحــرة، بتعديل نظام 
االستثمار فيها، لتشجيع الفعاليات االقتصادية “العامة 
أو الخاصة”، بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق 
الحــرة )العامة، الخاصة، التخصصية، المشــتركة(، 
في ضوء التجــارب الناجحة للدول العربية واألجنبية 
للمناطق الحرة )الصناعية، الطبية، السياحية، الخدمية، 
اإلعالمية، التكنولوجية، قرى الشــحن والصادرات(. 

وأضاف خليل، أنه سيتم تشجيع االستثمار الصناعي أيضا إلقامة )صناعات غير قائمة 
في سورية، صناعات تتكامل مع الصناعات الوطنية، صناعات تصديرية(، والسماح 
بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ 

إلى المرافئ، عالوة على إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة.

محمد سامر خليل

طرح المنطقة الحرة في حسياء لالستثمار

مؤسســة  عــام  مديــر  كشــف 
المناطق الحرة، إياد كوســا، عن 
طرح المنطقة الحرة في حســياء 
لالســتثمار أمام الــدول الصديقة 
)روســيا والصين وإيران(. وقال 
كوســا: إن القرار جـاء بناًء على 
التنســيـــق بيــن وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية وهيئة تخطيط الدولــــة، بحيث تكـــون منطقـــة حســــياء مركزاً 
أســاســــياً لعرض منتجات الدول الراغبة باالســتثمار في السوق المحلي أو عرضها 
لالســتثمار فــي الدول المجــاورة، وإقامة معامل لصناعة منتجــات جديدة تتكامل مع 

الصناعات المحلية أو المنتجات المخصصة للتصدير.
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افتتحت شــركة نســتله العالمية، مصنع القهوة ســريعة 
التحضير “بونجورنــو” في مصر، بقيمة إجمالية تقدر 
بنحــو 250 مليــون جنيه )13,9 مليــون دوالر(. وقال 
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشــركة نســتله 
شــمال أفريقيا معتز الحوت، إن المصنع الجديد يتكون 
من 8 خطوط تعبئة بطاقة استيعابية قابلة للزيادة، مضيفاً 
أن اســتثمارات الشركة في مصر بلغت أكثر من مليار 
جنيه منذ أكثر من 100 عام، وتمثلت هذه االستثمارات 
فــي إضافة خطوط إنتــاج وقنوات توزيع، وستســتمر 
الشــركة خالل الســنوات المقبلة في ضخ اســتثمارات 

بمعدالت متساوية.

الترخيص ألول شركة تصكيك مصرية

مصنع جديد لنستله في مصر

أعلــن رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامــة للرقابة المالية 
محمــد عمــران، عن الترخيص لشــركة ثــروة كابيتال 
القابضة كأول شركة تصكيك في مصر، وتشمل مجاالت 
عمــل ثروة كابيتــال )Contact لتقســيط الســيارات، 
Contact للتمويــل العقاري، get go لتقســيط الســلع 
المعمرة، شركة تأجير تمويلي(. كما تعمل أيضاً بأنشطة 

سوق المال الخاصة بالتوريق، وإصدار السندات.
الجدير بالذكر، أن شركات التصكيك يتم تأسيسها والترخيص لها لتقوم بتملك األصول 

أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.

محمد عمران

استثمار صندوق الضمان األردني في 12 مصرفًا

أكــدت رئيســة صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 
االجتماعي األردني خلود السقاف، أن الصندوق حتى 
نهاية 2018، اســتثمر في 12 بنكاً تجارياً وإســالمياً، 
بنســب حيازة تتراوح بيــن 2 % و21 %، لتغدو قيمة 
مساهمة الصندوق في البنوك المدرجة ببورصة عمان 
1.23 مليــار دينار، والتي تشــكل 67 % من إجمالي 
قيمة محفظة المساهمات العامة للصندوق، و13 % من 

إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك في البورصة.
وبيّنت الســقاف، أن موجودات الصندوق نمت بنســبة 

10.8 %، إذ ارتفعــت إلــى 10.24 مليار دينــار )14.45 مليار دوالر(، وأن نســبة 
موجوداته إلى الناتج المحلي االجمالي تفوق 30 %. وقد حقق الصندوق نمواً بالدخل 
من عوائد االستثمار بمختلف أدواته بنسبة 22 % واصالً إلى 439 مليون دينار، عالوة 
على اســتثماره بما يزيد عن 50 شــركة مساهمة عامة، حيث بلغت محفظة مساهماته 

العامة 1.84 مليار دينار، ما يمثل 11.4 % من القيمة السوقية لبورصة عمان.

خلود السقاف

تفاهم بين “أجيليتي” و“كربون”

وقّعت “أجيليتي” الكويتية مذكرة 
تفاهم إلدارة الخدمات اللوجيستية 
للمنشآت الصناعية التابعة لشركة 
كربون القابضة فــي مصر، كما 
تضمنت االتفاقية مشروعاً إلنشاء 
مجمع جديد للبتروكيماويات تبلغ 
مســاحته 5 مالييــن متــر مربع، 

في المنطقة االقتصادية لقناة الســويس. وســتعمل “أجيليتي” مع “كربون”، على نقل 
المنتجات البالســتيكية الثانوية لعمالء الشركة داخل وخارج مصر، كما ستقوم بإدارة 
توزيــع الُمرّكبــات الكيميائية، إلى موانــئ الحاويات لدعم أعمال الشــركة المصرية 

للهيدروكربون التابعة لشركة الكربون القابضة.

أعلــن وزيــر الطاقة اللبناني  ســيزار ابــي خليل، عن 
توقيع عقد تشــغيل منشآت النفط في طرابلس مع شركة 
“روســنفت” الروســية  إلعــادة تطويــر وتأهيــل هذه 
المنشــآت. وقال في حضور الســفير الروسي في لبنان 
الكسندر زاسبكين: “أطلقنا مناقصة حول مشتقات النفط 
في أيار/مايو 2017، ووافقنا عليها حين كانت الحكومة 
بصالحياتها، واليوم وقعنا العقد مع شــركة روســنفت،  
الذي سيســمح لنــا بتطوير المنشــآت وســيضيف الينا 

مدخوالً اضافياً.
على صعيد آخر، أكد أبي خليل، أننا “نتابع مع ســورية 
والعراق ومصر كيفية إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط 
الموجــودة في منطقتنا، وعندما تتوفر إمكانية لذلك فإن 

هذا االمر سيتم”.

لبنان يوقع عقداً
مع “روسنفت” الروسية
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أظهرت بيانات صادرة عــن البنك المركزي األردني، 
ارتفــاع الدخل الســياحي في البالد لعام 2018 بنســبة 
13.1 %، حيــث حققــت 3.7 مليار دينــار )5.3 مليار 
دوالر(. وذكــرت البيانات، أن هذا االرتفاع نتج بشــكل 
رئيــس عن ارتفاع عدد الســياح الكلي بنســبة 7.8 % 

مقارنة مع العام 2017.

أعلن المدير التنفيذي 
لســـــوق الـعــــراق 
لألوراق المالية، طه 
أحمــد عبد الســالم، 
أن عــدد األســـــهـم 
المتداولـــــة خـــالل 
عــام 2018، بلغــت 
ســهم،  مليــار   832
قيمتهــا 466 مليــار 

دينــار عراقي، وأن عدد العقــود والصفقات المنفذة زاد 
عــن 91 ألف عقداً. وقال عبد الســالم، إن الســوق نظم 
238 جلســة، بواقع 5 جلســات في األسبوع، وأن عدد 
الشــركات المدرجة في الســوق 104 شــركة مساهمة 
عراقيــة، مجمــوع رؤوس أموالهــا 11.956 تريليون 

دينار ما يعادل )10 مليار دوالر أميركي(.

466 مليار دينار قيمة تداوالت
سوق العراق لألوراق المالية

طه أحمد عبد السالم

أظهــرت وثائق مقدمة إلى غرفة التجــارة الهولندية، أن 
“غوغل” نقلت 19.9 مليار يورو عبر شــركة صورية 
هولندية إلى برمودا في 2017، في إطار ترتيب يســمح 
لها بخفض فاتورة ضرائبها بالخارج. وأشــارت الوثائق 
إلى أن المبلغ المنقول عبر غوغل هولندا القابضة يزيد 4 
مليارات يورو عن 2016. وتُستخدم الوحدة الهولندية في 
تحويل إيرادات رســوم االمتياز المحققة خارج الواليات 
المتحدة إلى غوغل أيرلنــدا القابضة، وهي وحدة مقرها 
برمودا، حيث ال تدفع الشركات أي ضرائب على الدخل.

“غوغل” تحّول 19.9 مليار يورو
الى مالذ ضريبي

مركز األوراق المالية األردني يحّدث أنظمته

أكد المدير التنفيذي لمركز إيداع 
األوراق الماليــة األردني خليل 
ناصر، علــى تحديــث وترقية 
أنظمــة المـــركز اإللكترونية، 
لمواكبــة التطــورات الحديثــة 
والمتجددة في مجـال التطبيقـات 
واعتمــاد  البيانــات،  وقواعــد 

تكنولوجيـا شـبكات الويـب المتقدمـة. وقال المركز في بيان، إن األنظمة االلكترونية تشمل 
نظام )الوســطاء الماليين، أمناء الحفظ، مصدري األوراق المالية، الحجز االلكتروني، 
ورهــن األوراق الماليــة االلكتروني(. وأضاف أن المركز قام بتحديث نظام الوســطاء 
الماليين الذي تستخدمه 60 شركة وساطة، ونظام أمناء الحفظ الذي تستخدمه 17 شركة.

قطر تستثمر المليارات في أميركا

كشــف الرئيــس التنفيذي لجهــاز قطر لالســتثمار، 
منصــور إبراهيــم آل محمود،  أن الجهاز يســتهدف 
زيــادة حجــم االســتثمارات فــي الواليــات المتحدة 
األميركية إلى 45 مليار دوالر في العامين القادمين، 
مــن حوالــى 30 مليــار دوالر حاليــاً. وقــال خالل 
الحوار االستراتيجي القطري األميركي الثاني، الذي 
انعقد فــي الدوحة، إن الصندوق يتطلــع إلى موازنة 
االســتثمارات بحيث يقترب مســتوى االســتثمارات 
األميركية من نظيرتها األوروبية. وأوضح، أن جهاز 

قطر لالســتثمار يتطلع إلى قطاعات رئيســية في الواليات المتحــدة، مثل العقارات 
والتكنولوجيا والبورصات األميركية.

منصور إبراهيم آل محمود

زيادة حصة “القلعة” من شركة قطر للبترول

أعلنت “القلعة لالستشــارات الماليــة المصرية” عن  
توقيعهــا مذكرة تفاهم مــع “قطر للبترول”، لشــراء 
حصة إضافية من أسهم الشركة المصرية للتكرير من 

الشركة القطرية.
وتوقعت الشركة بحســب رئيس مجلس إدارتها أحمد 
هيكل، أن ترتفع ملكيتها غير المباشــرة في الشــركة 
المصريــة للتكرير لحوالــى 23 %. وأوضحت، أنها 
وصلت إلى مراحل متقدمة من ترتيب التمويل المتوقع 
الالزم إلتمام تلك الصفقة، متوقعة أن تصل إلى مرحلة 

اإلقفــال المالــي خالل الربع الثاني من العام الجاري. ومــن المقرر أن تنتج المصرية 
للتكرير نحو 4.3 مليون طن ســنوياً من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة، تشــمل 

2.3 مليون طن سنوياً من وقود السوالر المطابق لمواصفات الجودة األوروبية.

أحمد هيكل

5.3 مليارات دوالر
قيمة الدخل السياحي األردني
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“أرزان ثروات” مستشاراً لصفقة تمويل

أعلنت “أرزان ثروات” لالستشارات 
العقاريــة والتــي تخضع إلشــراف 
ســلطة دبي للخدمــات الماليــة أنها 
قدمــت استشــارة لقــرض مضمون 
مــن الدرجة األولــى لتمويل فرصة 
Blue-  اســتثمارية ضمن مشــروع

jack National في الواليات المتحدة، ضمن اســتراتيجية التمويل الجديدة المرتكزة 
على تمويل االستثمارات العقارية بحسب أحكام الشريعة اإلسالمية. وتعد هذه الفرصة 
االســتثمارية الثالثة ضمن برنامج تمويل االســتثمارات، فهي توفر للمستثمرين إيراد 
شــهري ثابت 10.5 % من مبلغ القرض الذي تبلغ نســبته 38 % من قيمة المشروع، 

باإلضافة الى دفعتين من أصل مبلغ القرض تدفع قبل انتهاء فترة التمويل المحددة.

  Bristol-Myers Squib - BMS شــركة أكــدت 
 Celgene Corporation  األميركية، أنها ستشــتري
بقيمة 74 مليار دوالر أميركي، وأنها ســتدفع لمساهمي 
شركة Celgene  خمســين دوالراً لقاء كل سهم، وفي 
 BMS نفس الوقت يصبح كل سهم في الشركة سهما في
بشكل تلقائي، ما يعني أن السهم الواحد لـCelgene قُدر 

بـ102,43 دوالر.
وتشــير التوقعــات إلــى أنــه ســينتج عن الصفقــة بين 
الشــركتين األميركيتين العاملتين في قطاع األدوية في 
حال إتمامها، دخول شــركة )BMS( ضمن مجموعة 

الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع.

Celgene تشتري BMS
بـ74 مليار دوالر أميركي

انتقال ملكية “رسملة مصر” لـ“أزيموت” العالمية

أعلنــت مجموعــة أزيموت، عــن توقيــع اتفاقية مع 
“رســملة القابضة المحدودة”، إحدى شــركات إدارة 
األصول المســتقلة في أوروبا، لالستحواذ على نسبة 
100 % من شــركة رسملة - مصر إلدارة األصول، 
مشــيرة إلى تغير االسم بعد إتمام الصفقة إلى أزيموت 
مصر إلدارة األصول. واعتبر العضو المنتدب لرسملة 
مصر، أحمد أبو السعد، أن استحواذ AZIMUT على 
“رسملة مصر” سيضيف خبرات للشركة، ال سيما في 

ظل ســعي المجموعة العالمية لتحقيق زيادة كبيرة في حجم األصول المدارة بالســوق 
المحلية، وذلك عبر نقل نموذج العمل الخاص بها المطبق في 17 ســوقاً. كما عبر أبو 
السعد عن اعتزام شركته زيادة حجم أصولها المدارة بنحو 1.5 مليار جنيه )55,6 مليون 
دوالر( خالل عام 2019، لتصبح 10 مليارات بدالً من 8.5 مليار جنيه في نهاية 2018.

أحمد أبو السعد

انهاء صفقة شراء “أو.أم.في” تونس

أعلنــت الشــركة البتروليــة النرويجيــة 
“بانورو إينرجي” في بيان صادر عنها، 
انتهائها من إجــراءات اقتناء “أو أم في” 
تونــس بكافــة فروعها. وتملك الشــركة 
النرويجية مساهمة غير مباشرة لما قدره 
49 % فــي 5 حقــول إلنتــاج النفط في 
تونس مع احتياطي صاف مثبت ومحتمل 
يقدر بـ8.1 مليــون برميل منذ حزيران/

يونيو 2018، وإنتاج صاف حالياً يقدر بـ2000 برميل يومياً بالنسبة إلى “بانورو” من 
خالل 14 بئراً. وكانت “بانورو إينرجي” أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عن 

اقتنائها كامل أسهم “أو أم في تونس” بقيمة 187 مليون دينار )65 مليون دوالر(.

قــــال رئيـــــس 
مجلــــــس إدارة 
إيطاليا”  “مصر 
العقاريــة، هاني 
إن  الـعســــــال، 
الشــــــــــركـــة 
تخطــط لطــرح 
منتجع ســـياحي 

فــي منطقــة رأس الحكمة علــى البحر المتوســط في 
2019، باســتثمارات تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه 

)336 - 392 مليون دوالر أميركي(.
وأضــاف، أن الشــركة حصلت على أرض المشــروع 
في عام 2016 بمســاحة تبلغ مليــون متر مربع، والتي 
تضم وحدات سياحية وأنشطة خدمية وترفيهية. وأشار 
العســال، إلى أن المفاوضات جارية مع عدد من البنوك 
لتمويل ما بين 20 % و30 % من المشروع، و50 % 
من حصيلة بيع الوحدات السياحية على أن تمول الشركة 

باقي التكلفة ذاتياً.

“مصر إيطاليا” تطرح منتجعًا سياحيًا

هاني العسال
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حذر رئيس جهاز الشــاباك اإلسرائيلي، نداف أرغمان، 
من مغبة دخول الشركات الصينية إلى فلسطين المحتلة، 
مشــدداً على ضــرورة وجــود قوانين لإلشــراف على 
االستثمارات األجنبية في البالد. وذكرت القناة العاشرة 
االسرائيلية أن أرغمان قال خالل محاضرة مغلقة ألقاها 
في جامعــة تل أبيــب، “إن االســتثمارات الصينية في 
إســرائيل من الممكن أن تشكل خطرا على أمن الدولة، 

وفقا لصحيفة “هآرتس”.
وأشار المســؤول األمني خالل حديثه إلى االستثمارات 
الصينية في مشاريع البنية التحتية مثل ميناء حيفا وبناء 
سكة قطار والمساهمة في الشركات اإلسرائيلية الكبيرة.

االستثمارات الصينية تشكل خطراً 
على إسرائيل

المملكة القابضة تدعم اندماج “كريم” و“اوبر”

ذكــرت وكالــة  بلومبيــرغ االقتصادية، أن شــركة 
المملكة القابضة الســعودية، التي تعتبر مســاهما في 
شــركة “كريم” للنقل بالشرق األوسط، تدعم اندماجا 
محتمال بين “كريم” و“أوبر”. وكانت تقارير ســابقة 
قــد ذكرت أن “أوبــر” تجري محادثات لالســتحواذ 
على “كريم” لمســاعدتها على التوســع في الشــرق 

األوسط في صفقة من المتوقع أن تقدر قيمة “كريم” خاللها بـ2.5 مليار دوالر. وكانت 
“المملكــة القابضة”، الذراع االســتثماري للملياردير الســعودي الوليد بن طالل، قد 
اســتحوذت على حصة نســبتها 7 % في “كريم” عام 2017، وذلك في صفقة بلغت 

قيمتها 62 مليون دوالر أميركي.

الصين تطمئن األسواق العالمية

طمــأن نائب رئيس لجنــة مراقبــة األوراق المالية 
الصيني فان تشــينغ هــاي، األســواق العالمية بعد 
تأكيــده أن بالده ”تتمتع بمســتويات مرتفعة نســبيا 
من معــدالت االدخار، وتعمل على االســتثمار في 
األسواق األجنبية، بما في ذلك السندات األميركية، 
التي ال تزال الخيار األمثل، وباعتبارنا أكبر مالكي 
هذه السندات، ال أعتقد أن نقوم بتقليص استثماراتنا 

في الديون األميركية بنحو كبير”.
ويصف االقتصاديون ســندات الخزانة األميركية التــي تمتلكها الصين، والتي تقدر 
بـــ1.138 تريليــون دوالر أميركي، بـ“القنبلــة النووية”، ويــرون أن تأثيرها على 
األســواق ســيكون مدوياً في حال قررت بكين اســتخدامها في الحرب التجارية مع 

واشنطن.

فان تشينغ هاي

“بريكست” يرفع الطلب على الذهب في ايرلندا

األنبــاء  لوكالــة  تقريــر  أظهــر 
الفرنســية  أن القلق مــن مغادرة 
األوروبــي  لالتحــاد  بريطانيــا 
مــن دون اتفــاق، دفــع كثيرا من 
المســتثمرين في مقاطعــة إيرلندا 
الشمالية إلى شراء الذهب بكميات 
كبيــرة. ونقلــت الوكالــة عن أحد 

مؤسسي شركة الوساطة “ميريون فولتس” التي توفر صناديق تخزين إليداع الذهب 
في وســط العاصمة اإليرلندية دبلن، قوله “إن المســتثمرين يخشون تراجعاً كبيراً في 
قيمة الجنيه اإلســترليني في حال حدوث بريكست” من دون اتفاق. وأشار إلى ارتفاع 
بنسبة 70 % لزبائنه من مقاطعة إيرلندا الشمالية في عام 2018 ، مؤكداً أن “الزبائن 

يسحبون المال من البنوك ويشترون سبائك الذهب بوساطتنا لتخزينها”.

 HSBC ذكــرت حركــة مقاطعــة إســرائيل أن بنــك
البريطانــي، خامــس أكبر مصــرف فــي العالم، قرر 
ســحب اســتثماراته من شــركة “إلبت” اإلســرائيلية 
لتصنيع األســلحة. وقالت الحركة: إن البنك اســتجاب 
للضغــط الشــعبي وســحب اســتثماراته، بالكامل، من 
شركة السالح اإلسرائيلية “إلبت”، أكبر مصنع أسلحة 

في إسرائيل.
وتعمــل حركــة المقاطعــة وســحب االســتثمارات من 
إسرائيل BDS، على إقناع مؤسسات استثمارية كبرى 
فــي العالم بســحب اســتثماراتها لحين إنهــاء االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

HSBC  يسحب استثماراته
من “إلبت” اإلسرائيلية
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بمشروعات بقيمة 3.9 مليارات دوالر أميركي”.

كيف انتعشت السياحة؟
من المالحظ  أن السياحة ازدهرت في منطقة الشرق 
األوســط وشمال إفريقيا كنتيجة اللتزام الحكومات 
بتنويع اقتصاداتها وإيجاد موارد جديدة للدخل. كما 
ساعدت التسهيالت في الحصول على التأشيرات، 
وحمالت التســويق القوية، واالستثمارات في عدد 
من األحداث ومعالم الجذب السياحي الرئيسية مثل 

استثمارات فندقية في المنطقة تقدر بـ30 مليار دوالر 

في ظل زيادة عدد الزوار والزخم السياحي التي تشهده منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع 
أن تصل قيمة عقود البناء الفندقي إلى ما يقرب من 30 مليار دوالر أميركي حتى عام 2023، حسب التوقعات 

السنوية الصادرة عن “المنتدى العربي لالستثمار الفندقي2019”.

ً األسواق األكثر جذبا
“ميــد  أجرتهــا  التــي  للدراســة  ووفقــاً 
بروجتكــس” فــي الربع األخيــر من عام 
2018، فــإن مشــروعات البنــاء الفندقي 
األكثر نشــاطاً توجد في كل من اإلمارات 
العربية ومصر والســعودية، ما يجعل من 
هذه األســواق محــط المتابعــة واالهتمام 

خالل العام 2019.
وقال مدير المحتــوى والتحليل لدى “ميد 
بروجتكــس” الرائــدة فــي مجــال متابعة 
وقيــاس أداء المشــروعات، إد جيمــس: 
“شــهدت منطقة الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيــا بناء أكثــر من 800 فنــدق جديد 
بقيمة تزيد على 44 مليار دوالر على مدى 
السنوات السبع الماضية. وتقود اإلمارات 
العربيــة المتحــدة قاطرة النمــو في قطاع 
البناء الفندقي في المنطقة، حيث بلغت قيمة 
عقود البناء التي تم منحها منذ العام 2012 
أكثر من 20 مليــار دوالر أميركي، تليها 
الســعودية بأكثر من 10 مليــارات دوالر 

خالل الفترة الزمنية ذاتها”.
أضاف: مــن المتوقع أن تصل قيمة عقود 
البناء الفندقية الممنوحة في المنطقة إلى 30 
مليار دوالر أميركي على مدار الســنوات 
الخمس المقبلة. وتتصدر اإلمارات المشهد 
بمشــروعات فندقية مخطط لهــا وأخرى 
غير ممنوحة بعد بقيمة تصل إلى 11 مليار 
دوالر أميركي، بما في ذلك فندق العنوان 
هاربور بوينت ومنتجعات، وفنادق وارنر 
براذرز في دبــي، ومنتجع ماريوت رأس 

الخيمة على سبيل المثال”.
تابع جيمس: تتمتع مصر بقطاع ســياحي 
قــوي وراســخ، وتعتبر ثاني أكبر ســوق 
مســتقبلي بامتالكهــا لمشــروعات فندقية 
مرتقبــة بقيمــة تبلغ أكثر مــن 4 مليارات 
دوالر أميركي، تتبعها مباشــرة السعودية 

متحف اللوفــر أبوظبي، ودبي باركس آند 
ريزورتس، وسباقات الجائزة الكبرى في 
كل مــن البحرين وأبوظبي، في تســجيل 
أرقام قياســية ألعداد السياح القادمين إلى 
المنطقــة. وكــذا يحتل قطاع الســياحة في 
الســعودية مكانة خاصة في رؤية 2030، 
مع إطالق عدد من المشروعات الضخمة 
مثل مشروعي “نيوم” و“البحر األحمر”.
أمــا االســتثمارات فــي الفنــادق الجديدة 
وعمليــات التحديــث المتواصلــة للفنادق 
القديمــة فقد ســاعدت في دفــع آفاق قطاع 
السياحة في هذه المنطقة التي باتت تشكل 
واحدة من أســرع مناطق الجذب السياحي 

نمواً في العالم.

1.5 مليون زائر
وســيتم مناقشــة أبرز توجهات االستثمار 
الفندقــي فــي المنطقــة خــالل “المنتدى 
العربي لالســتثمار الفندقــي”، الذي ينظم 
بنســخته الـ15 خالل الفترة الممتدة بين 9 
و11 أبريل/ نيسان 2019 في إمارة رأس 

الخيمة في اإلمارات.
وفــي هذا الصــدد، قال الرئيــس التنفيذي 
لهيئة رأس الخيمة لتنمية وتطوير السياحة، 
هيثم مطــر: أطلقنا مؤخراً “اســتراتيجية 
الوجهــة 2019 - 2021” التــي تضــع 
األطر االســتراتيجية لتنمية السياحة على 
مــدار الســنوات المقبلــة. ويشــكل العمل 
علــى زيــادة القــدرة التنافســية الشــاملة 
لقطاع الســياحة في اإلمارة أحد األهداف 
االستراتيجية الرئيسية للعام 2019، وذلك 
بهدف تسريع وتيرة االستثمارات المحلية 
واألجنبية في بيئة ترسي أسس النمو على 
المدى الطويل، في الوقت الذي نســتهدف 
بحلول عام 2021.فيــه جذب ما يقرب مــن 1.5 مليون زائر 

هيثم مطر

العمل على زيادة

القدرة التنافسية الشاملة

لقطاع السياحة

في رأس الخيمة

أحد األهداف

االستراتيجية الرئيسية

للعام 2019
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الثورة الصناعية الرابعة، نظراً ألن البلدان الغربية 
والشمالية هي أسواقها الرئيسية، السيما ألمانيا. 

أضــاف ســتابس: “باتــت معظــم تقنيــات الثورة 
الصناعية الرابعة الجديدة تشــكل معايير الصناعة 
كما هــو الحال مــع الحوســبة الســحابية. وهناك 
العديــد من المحفزات التي تعمــل على تعزيز هذا 
النمو، منها: التقنيات الجديدة للشــركات الصغيرة 
والمتوسطة، المعايير األوروبية، سياسات تطوير 

“ثورة صناعية رابعة” مستقبل أوروبا التكنولوجي

على الرغم من أن أوروبا هي المقر الرئيسي للعديد من الشركات الرائدة في العالم، إال أن شركات التكنولوجيا 
وأمازون،  فايسبوك،  مثل  العالمية  الشركات  من  عدد  سطوة  مع  وذلك  حالياً،  المشهد  خارج  هي  فيها 
ونتفليكس وغوغل على هذا الفضاء. ومع ذلك، تعتبر أوروبا مركزاً للعديد من الشركات الرائدة في العالم، إذ 

تحتضن 7 من أصل 11 شركة برمجيات صناعية عالمية وتجمع 50 % من عائدات البرمجيات الصناعية العالمية.

يشهد محرك

االحتراق الداخلي

انخفاضًا عالميًا

ويتوقع استبداله

بالسيارات الكهربائية 

ويــرى بنك جيــه بي مورغــان الخاص، 
أن أوروبــا توفــر الكثيــر مــن الفــرص 
االستثمارية، ال ســيما في المجاالت التي 
تجمــع ما بيــن التكنولوجيــا والصناعات 

األخرى.
وحدد البنك موضوعين من الموضوعات 
المتوقع أن تســهم في دفع مسيرة االبتكار 
التكنولوجــي فــي مختلف أنحــاء أوروبا 
وهما: الثــورة الصناعية الرابعة، والجيل 

الجديد من السيارات.
وفــي هذا الصدد، قال رئيس اســتراتيجية 
اســتثمار العمــاء فــي أوروبا والشــرق 
األوســط وإفريقيــا لــدى بنــك جيــه بــي 
مورغان الخاص، ديفيد ستابس: “ال يولي 
العديد من المســتثمرين اهتماماً بشركات 
التكنولوجيــا األوروبية نظــراً لعدم تمثيل 
هــذا القطــاع بشــكل كافي في مؤشــرات 
األســهم العالميــة والمحلية، ال ســيما تلك 
التي تضم شــركات تتمتع برؤوس أموال 
كبيرة. إال أننا عندما نتوسع في القطاعات 
على مستوى العالم، ونبحث عن الشركات 
التي تستخدم التكنولوجيا لدفع عجلة النمو، 
فإننا نجد الكثير من الفرص في أوروبا إذ 
تربط التكنولوجيا حقاً، ال سيما التكنولوجيا 
الرقميــة، بيــن العديــد مــن الشــركات، 
فضاً عــن ارتباطها بحياتنــا االجتماعية 

واالقتصادية.
الثورة الصناعة الرابعة

مــن المتوقــع أن تحقق الثــورة الصناعية 
الرابعــة، التي تشــكل جزءاً مــن إنترنت 
األشياء التي تركز على عمليات التصنيع، 
نمواً ســنوياً مذهاً بمعــدل 22 % لتصل 
إلــى قيمة 287 مليار يــورو )327 مليار 
دوالر( عــام 2020. وتضــم أوروبا أكثر 
من ثلث االســتثمارات العالمية في مجال 

التقنيات الجديــدة، التحديثــات الصناعية 
الخاصة بالتغيرات السكانية. وعلى الرغم 
من أن التقــدم الجاري كان مبهراً حقاً، إال 
أن تبني أوروبا لهذه التقنيات يشهد تسارعاً 
أيضاً. وحدد البنــك التجاري الدولي عدداً 
مــن البلدان التــي باتت في طليعــة الدول 
المؤثــرة فــي مفهــوم الثــورة الصناعية 
الرابعــة وهي ألمانيــا وإيرلندا والســويد 
والنمســا، األمر الذي من شــأنه أن يجعل 
الجــزء األكبر مــن االقتصــاد األوروبي 
مصدراً للنمو للمســتثمرين التكنولوجيين 

ومزودي الخدمات”.
الجيل التالي من السيارات

كانت أوروبا منذ عقــود في طليعة الدول 
المصنعــة للســيارات، إال أن العالــم بات 
يتحرك اآلن بســرعة نحو ثورة في مجال 
الشــوارع والمصانــع  النقــل. وستشــهد 
وصــاالت عرض الســيارات تحــوالً مع 
االبتــكارات المتزامنــة في مجــال القيادة 
التشــاركية، والقيــادة الذاتية، والشــبكات 
الكهربائية. وبحســب رؤيــة بنك جيه بي 
مورغان الخاص فإن أوروبا تتمتع بمكانة 

جيدة لاستفادة من هذا االتجاه.
واســتطرد ســتابس قائاً: “يشهد محرك 
االحتراق الداخلي انخفاضاً عالمياً ويتوقع 
الكهربائيــة علــى  بالســيارات  اســتبداله 
مدى العقدين القادمين مع ســعي شركات 
الســيارات األوروبية إلى إمداد أســاطيلها 
لانخفاض المتســارع  بالكهرباء. ونظراً 
في تكاليف البطاريــات الكهربائية، تعمل 
الحكومات على ســن التشريعات للحد من 
االنبعاثات، وتحسين السيارات الكهربائية. 
ويتوقــع أن يرتفع الطلــب العالمي بمعدل 
بين 2020 و2025”.نمو ســنوي مركب يصل إلــى 23 % ما 

ديفيد ستابس
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لهذه المجموعة إلى الصين بنســبة 4.3 % على أساس ســنوي في نوفمبر/
تشرين الثاني 2018، وهو أول تراجع خالل أكثر من عامين. ومن المتوقع 

أن تسوء األرقام أكثر خالل األشهر المقبلة.
ثالثاً: بدأت التداعيات التجارية لتحركات أســعار صرف العمالت األجنبية 
تنعكس على إجمالي الصادرات اآلسيوية. ونظراً ألن المصدرين اآلسيويين 
يســعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدوالر األميركي بغض النظر عن 
أسعار الصرف الحالية لعمالتهم، فإن التأثير الخارجي الرتفاع قيمة الدوالر 
يخفف الطلب على صادرات تلــك البلدان. ومن هذا المنطلــق، فإن التباطؤ 
في الصادرات اآلسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدوالر مقابل عمالت 

الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل/نيسان 2018.
رابعاً: تؤثر العوامل غير االعتياديــة المرتبطة باالقتصاد الجزئي اآلتية من 
كوريا الجنوبية أيضاً بشــكل ســلبي على النمو. فانتهاء االزدهار الكبير في 
قطاع صناعة أشــباه الموصالت الذي تهيمــن عليه كوريــا الجنوبية يؤدي 
إلى تباطــؤ دورة صناعة رقائق الذاكــرة )أجهزة التخزيــن(، وهو ما يؤثر 
بدوره على النشــاط االقتصادي اإلقليمــي والتجارة. وبعــد االرتفاع القوي 
الذي شــهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع 
ازدياد المعروض وتراكم المخزونات. ويتجلى ذلك في التحذيرات األخيرة 
الصادرة عن شــركة سامســونغ بشــأن تراجع األرباح، فضالً عن ضعف 
واردات أشــباه الموصالت لدول المنطقة والصــادرات العالمية من أجهزة 

الهاتف الجوال.
ويشــير التحليل إلى أن صادرات كوريا الجنوبية شــكلت أكثــر من 30 % 
من إجمالي صادرات المصدرين اآلســيويين الرئيســيين، ومثلت صادرات 
2018.رقائق الذاكرة أكثر من 20 % من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في عام 

ضعف النمو وآفاق غير مشجعة للمصدرين اآلسيويين

مالمح الضعف
ووفق تحليــل لبنك قطــر الوطني QNB، فإنــه على مدى 
األشــهر الماضية، كانت االســتطالعات التجارية وبيانات 
الصادرات تتجه نحو االنخفاض في المنطقة اآلسيوية. فقد 
انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدالت 
تتراوح بين 1.5 و4.7 في جميع الدول اآلسيوية المصدرة 
الرئيسية باســتثناء تايالند التي كان فيها مســتقراً لحد كبير 
عند مستوى 50 المحايد. وكانت ســنغافورة الدولة الوحيدة 
التي قدمــت بيانــات إيجابية لمؤشــر مديري المشــتريات 

الصناعية )فوق 50(.
من جهة أخرى، تباطــأ نمو الصادرات إلــى 1.9 % على 
أساس ســنوي في نوفمبر/تشــرين الثاني 2018 بعد أشهر 
عدة متتالية من نمو ســنوي قوي برقمين عشريين. ويتوقع 
تباطؤ الزخم أكثر، حيث شــهدت كل من كوريــا الجنوبية 
وتايوان تقلص إجمالي صادراتها بنســبة 1.2 % و2.6 % 
على التوالي على أســاس سنوي في ديســمبر/كانون األول 

.2018

األسباب
ويحدد التحليل 4 عناصر ساهمت في ضعف االقتصادات 

المذكورة:
أوالً: يتباطــأ النمــو العالمــي مدفوعــاً بتباطــؤ النمــو في 
اقتصــادات الواليات المتحــدة واالتحاد األوربــي واليابان 
والصين. وعلــى نحو هام، فإن االقتصــاد األمريكي، الذي 
ازدهر فــي 2018 بفضــل حزمــة تحفيزات ماليــة قوية، 
يتباطــأ حالياً بشــكل تدريجي مع تشــدد األوضــاع المالية 
وتالشي تأثير التحفيز المالي. وعادة ما يتماهى المصدرون 
اآلســيويون الرئيســيون، الذيــن يعتمــدون بشــدة علــى 

الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه االقتصاد العالمي.
ثانيــاً: تتدهور العالقــات التجارية للمصدرين اآلســيويين 
الرئيسيين مع الصين، مدفوعةً بالشكوك القائمة بخصوص 
قطــاع التصدير الصينــي، وبتباطؤ الطلــب المحلي الكلي 
بجميــع المقاييــس )مبيعــات التجزئــة/ النقــل/ الشــحن/ 
اإليجارات/ نمو االئتمان/ مؤشر مدراء المشتريات، إلخ(. 
وبحسب التحليل، تقلص إجمالي الصادرات المعدلة موسمياً 

على الرغم من التطورات اإليجابية في المفاوضات التجارية بين الواليات المتحدة والصين والرسائل المشجعة 
من بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي، إال أن االقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة 

ضعف الطلب.
الجنوبية وتايوان  الرئيسيين وهم كوريا  المصدرين اآلسيويين  المبكرة من داخل مجموعة  البيانات  وتشير 

وتايالند وماليزيا وسنغافورة، إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي واإلقليمي.
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المتعاقبة االولى في الكويت: 19 - 20 كانون الثاني/يناير 2009، 
والثانية في شرم الشــيخ: 19 كانون الثاني/يناير 2011 ، والثالثة 
في الرياض: 21 - 22 كانون الثاني/ينايــر 2013، وأكدوا أهمية 
إزالة الحواجز والعقبات التــي تحول دون تنفيذهــا، بما يُّمكن من 
استكمال مسيرة العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي 

المشترك ويخدم المواطن العربي ويُّحسن من مستوى معيشته.
وجاء في اإلعالن: “انطالقــاً من الظروف التي تمــر بها المنطقة 
العربية من تحوالت اقتصادية واجتماعية أثرت بشــكل كبير على 
الخطط التنمويــة التي تبنتهــا الدول العربيــة في الفترة الســابقة، 
األمر الذي أدى إلى خلق تحديات جســام في جميع مناحي الحياة، 
والتي من شــأنها شــحذ الهمم من أجل اإلرتقاء بالمواطن العربي 
علــى كل االصعــدة االقتصاديــة واإلجتماعية والتنمويــة وتوفير 
الحياة الكريمة له، وأخذاً فــي اإلعتبار ما تشــهده منطقتنا العربية 
من انتشــار ظاهــرة اإلرهــاب وتبعاتهــا التــي أثرت ســلباً على 
التنميــة الشــاملة للمجتمعــات العربية، ومــا خلّفه ذلك مــن تزايد 
أعداد النازحيــن والالجئين في الــدول العربية، فضــالً عن تزايد 

القمة االقتصادية العربية ... غياب المصالح المشتركة!

بدت سورية الغائب الحاضر في القمة، ووفق باسيل، “نشعر بثقل 
فراغها ويجــب أن تكون في حضننــا بدل أن نرميهــا في أحضان 
اإلرهاب كي ال نسجل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها 
بأمٍر خارجي”. وفــي الرهان على أن القمة قد تشــكل جرعة دعم 
للبنــان، إنما هــذه اللفتــة االقتصادية علــى قول وزيــر االقتصاد 
اللبناني رائــد خوري، جــاءت في نواحــي كثيرة وكأنهــا معاقبة 
للبنــان، خصوصاً لجهــة تدني التمثيــل العربي. وبــدا أن القمة لم 
تستطع منافشــة موضوع إعادة إعمار ســورية، وهذا أمر طبيعي 
بســبب غياب هذه الدولة المحورية عن القمة، ال سيما وأن سورية 
ترفض أي مشــاريع من الذيــن تآمــروا عليها مع قــوى خارجية 

وساهموا في العقوبات والحصار عليها.

القرارات االقتصادية والتنموية
صدرت المقررات الختامية للقمة تحت مســّمى “إعالن بيروت”، 
وجدد فيها العرب التزامهم الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها 
والمشــاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية الســابقة في دوراتها 

مهما قيل في نتائج القمة العربية االقتصادية والتنموية التي انعقدت في بيروت في 20 كانون الثاني/يناير 
2019، فإن العامل السياسي غلب على قرارتها وتجاذباتها وخالفات الدول فيها، إنما كانت سورية الغائب األكبر 
عن القمة وهي التي طالب لبنان بإسمها بعودة مقعدها في الجامعة العربية، خصوصاً وأن دواًل عربية عدة بدأت 
تعيد النظر بعالقتها بسورية بعدما تمكنت من القضاء على اإلرهاب في مناطق كثيرة وأعادت األمن إلى أكثرية 
المحافظات السورية، وعلى ما قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، من أن سورية هي الفجوة األكبر في 
مؤتمر القمة. وإذا كان جدول أعمال القمة التنموية في بيروت، اقتصادي بالدرجة األولى وهي التي لم تنعقد منذ 
6 سنوات، انطالقاً من أن قضية التنمية بأبعادها كافة هي الشاغل لدول العالم العربي، إال أن تسجيل المواقف 
العربي الذي كسره أمير قطر واستتبعه بشراء سندات  التمثيل  الغالب، وفي مقدمه تدني  السياسية كان 

لبنانية بقيمة 500 مليون دوالر.
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االســتراتيجية للتنميــة القطاعيــة في القــدس الشــرقية )2018 - 
2022(. كما أكدوا حــق العودة والتعويض لالجئين الفلســطينيين 
وذريتهم وفقاً لقرارات الشــرعية الدولية، وخاصــة قرار الجمعية 
العامة رقم )194( للعــام 1948، والتأكيد علــى التفويض الدولي 
الممنــوح لوكالة األنــروا وفقاً لقرار إنشــائها، ورفــض أي قرار 
يهــدف إلنهــاء أو تقليــص دورهــا، والدعــوة لتأميــن المــوارد 
والمساهمات المالية الالزمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة 

القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين.
وتبنــى المجتمعــون توجهــات فــي المجــال االقتصــادي أيضاً، 
فأكــدوا ضرورة تبني سياســات اســتباقية لبناء القــدرات الالزمة 
لالســتفادة من إمكانات االقتصاد الرقمي وتقديــم الدعم للمبادرات 
الخاصــة، وأكدوا أيضــاً أهمية وضــع رؤية عربية مشــتركة في 
مجــال االقتصــاد الرقمي. وقــد أطلق أميــر دولة الكويت الشــيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، مبادرة إنشــاء صندوق لإلســتثمار 
في مجــاالت التكنولوجيــا واالقتصــاد الرقمي برأس مــال 200 
مليون دوالر أميركي بمشــاركة القطاع الخاص، ومســاهمة دولة 
الكويت بمبلغ 50 مليون دوالر، وكذلك مســاهمة دولة قطر بمبلغ 
50 مليــون دوالر من رأس مال هذا الصنــدوق، بما يعادل نصف 
حجمــه، وقررت القمــة أن يوكل إلــى الصندوق العربــي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي مســؤولية إدارة هذه المبــادرة التنموية، 
لإلســهام في تعزيز االقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل 

واعدة للشباب العربي.

منطقة التجارة العربية واالستراتيجية المستدامة
ومن القــرارات أيضاً في إعــالن بيروت، ضــرورة متابعة التقدم 
المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات 
االتحاد الجمركــي العربي للوصول إلى ســوق عربية مشــتركة، 
وتأكيــد أهمية الــدور الحيــوي والهــام الــذي تلعبه المؤسســات 
المتقدمــة والناميــة  فــي االقتصاديــات  الصغيــرة والمتوســطة 
على حد ســواء، حيث أصبحت تشــكل مدخــالً هاماً لحل مشــكلة 
البطالة، وعامالً حاســماً في زيادة الدخل القومــي ومصدراً مغذياً 

أعداد البطالــة والفقر، وما يتطلبه ذلك من ضــرورة التركيز على 
تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 2030 في ضــوء اإلحتياجات 
العربية، وإدراكاً بأن ذلــك كله يتحقق من خالل التطوير الشــامل 
في جميع المجــاالت االقتصادية واالجتماعيــة والتنموية بالتعاون 
مع كل الشــركاء الدوليين واإلقليميين ومنظمــات المجتمع المدني 
واألمم المتحــدة، فــي إطار ســعي متكامــل ومتناســق، يأخذ في 
اإلعتبار أســباب التطــورات والطموحات المشــروعة للشــعوب 
العربية التّواقة إلى تغيير واقعها نحو األفضل وإصالح أوضاعها 
وضمان مستقبل أجيالها بما يضمن خلق فرص عمل واستثمارات 
اقتصادية واجتماعية على حد ســواء، ويحقق الرخاء االقتصادي 
والعدالة اإلجتماعية المنشودة لكل فئات المجتمع”، تطرق العرب 
في هذه الناحية الــى موضوع الالجئين، فاتفقوا على تســوية نص 
في هذا الشــأن  بعد خالف مع لبنان، جــاء فيــه: إدراكاً منّا بتفاقم 
أزمة الالجئيــن والنازحين فــي الــدول العربية وما ترتــب عليها 
من أعباء اقتصاديــة واجتماعية على الدول العربية المســتضيفة، 
ومــا خلفّه ذلك مــن تحديــات كبرى مــن أجل تحســين أوضاعهم 
وتخفيــف ومعالجة التبعــات الناجمة عــن اللجوء والنــزوح على 
الدول المســتضيفة، نؤكد ضرورة تكاتف جميع الجهــات الدولية 
المانحة والمنظمــات المتخصصــة والصناديق العربيــة من أجل 
التخفيف من معاناة هؤالء الالجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ 
مشــاريع تنموية في الدول العربية المســتضيفة لهم من شــأنها أن 
تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من االثار االقتصادية 
واالجتماعية المترتبة على هذه االستضافة المؤقتة. وندعو لجذب 

مزيد من االستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.

توجهات في المجال االقتصادي
وفــي القــرارات دعم صمــود الشــعب الفلســطيني فــي مواجهة 
االعتداءات االســرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير لالقتصاد 
الفلســطيني وبنيته التحتية، وأكد االعالن ضــرورة تكاتف جميع 
الجهــات المعنية نحــو توفير التمويــل الالزم باشــراك المنظمات 
والجهــات ذات الصلــة لتنفيــذ المشــروعات الواردة فــي الخطة 
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الفجوة بيــن الجنســين وخلق آليــات أكثر فاعليــة لزيــادة وتنمية 
التجارة العربية البينية وتعزيــز دور االبتكار ودعم ريادة األعمال 
والمشــروعات الصغيرة والمتوسطة في ســبيل اقتصادات عربية 

أكثر احتوائية.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشــال عون اختتم أعمال 
القمة كمــا افتتحها، بحضور األميــن العام لجامعة الــدول العربية 
أحمد أبو الغيــط. وأعلن وزيــر الخارجية اللبناني جبران باســيل 
االعالن الخــاص بموضوع الالجئيــن والنازحين، مناشــداً الدول 
المانحــة االضطــالع بدورها فــي تحمل أعبــاء أزمـــــة النزوح 
واللجــوء والتحديــات اإلنمائية من خــالل تنفيذ تعهداتهــا المالية، 
والعمل على تقديم التمويل المنشــود للدول المضيفة لتلبية حاجات 
النازحين والالجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات 

للنازحين والالجئين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة.

االقتصاد العربي المأزوم
قدم رؤساء الوفود العربية وممثلي القطاع الخاص مداخالت خالل 
القمة، وتطــرق كل ممثل إلــى األولويات التي تهم بلــده، في حين 
جاءت مداخلة النائب األول لرئيس البنــك الدولي الدكتور محمود 
محي الدين لتحدد المشــكالت التي يعانيها االقتصــاد العربي. فهذا 
االقتصاد الذي يتأثر بالتحديات العالمية تقدر تكلفة خســائره بسبب 
الحروب والصراعــات بما يزيد على 900 مليــار دوالر لتضيف 
عبئاً على أعباء تراكمت من تراجع في النمو والتنمية الشــاملة في 

البلدان العربية إال قليالً.
وبينما نجحت األقاليــم االقتصادية حول العالم من تخفيض نســبة 
من يعانون من الفقــر المدقع، إال أن هذه النســبة قــد زادت عربياً 
الى الضعف من 2,6 % الــى 5 % في الفترة مــن 2013 وحتى 
2015 وهو آخر إحصاء صدر عــن البنك الدولي في عام 2018. 
كما أن اإلقليم االقتصادي العربي هو األســوأ في عــدم العدالة في 
توزيع الدخل، إذ يســتحوذ أغنى 10 % من الســكان على 61 % 
من الدخل القومي، في حين أن العشرة في المئة األغنى في أوروبا 
ال يتجاوز نصيبهم 37 % وفي الصيــن 42 % والهند 55 % من 

للمجتمعات الصناعيــة الكبرى، ومختبراً للتطبيقــات التكنولوجية 
بالغــة الدقة، وفضــاًء لالبتــكارات بأشــكالها المتنوعــة، واعتمد 
االعالن مشروع الميثاق االسترشــادي لتطوير قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغر من أجل ضمــان اندماج 
اقتصاديات الدول العربية في ما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظل 
التكتالت االقتصادية الدولية، وصوالً إلى تحسين مستوى التشغيل 

وتخفيض معدالت البطالة.
وتم اعتماد االســتراتيجية العربيــة للطاقة المســتدامة 2030 بُغية 
تحقيق التطور المســتدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف 
األجندة العالمية 2030 للتنمية المســتدامة في أبعادها االقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئيــة، وبالتوافق مــع هدفها الســابع الرامي إلى 
تمكين الجميــع من الوصــول الُميّســر والموثوق للطاقــة الحديثة 
بشكل مســتدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره 
المســتقبلي حتــى عــام 2030. كما اعتمــد االطار االســتراتيجي 
العربي للقضــاء على الفقر متعــدد البعــد 2020 - 2030 كإطار 
يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة 
في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشــر الفقر متعدد البعد بنسبة 
50 % بحلول عــام 2030، إضافــة إلى توفيــر الرعاية الصحية 
لجميــع فئات المجتمــع نظراً لما يشــكله ذلك من انعــكاس إيجابي 
على المجتمعات، حيث يعد توفيــر الرعاية الصحية للجميع بمثابة 
وقود لالقتصاديات المســتدامة، فضالً عن االرتقــاء بالتعليم الفني 
والمهني في الوطن العربي وربطه بمتطلبات ســوق العمل وتنمية 
المهارات وتشــجيع االبداع واالبتكار بهدف بناء االنســان وخلق 

المواطن المنتج.
ووافقت الدول العربية في االعالن على دعم برنامج إدماج النساء 
والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى 
توعية وتثقيف وتدريب النســاء وتقديم كل الخدمات الالزمة لهّن، 
واعتمدت االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء/ 
النزوح بالمنطقة العربية، وحماية األطفال، ودعم تطلعات القطاع 
الخــاص العربــي بُغية تعزيــز دوره المنــوط به وكذلــك تكريس 
الدور الفاعل للمرأة العربية فــي مجتمع االعمال العربي وتضييق 
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زالت شــديدة التأثر بتقلبات أســعار النفط في شــكل مباشر وغير 
مباشــر. فبعدما تجاوز متوسط ســعر النفط 100 دوالر في الفترة 
من 2011 الــى 2014 أصبح أقل مــن 50 دوالراً فــي الفترة من 
2015 الــى 2018، والتوقعــات التي تتــم مراجعتهــا دورياً، أن 
يحوم الســعر حول 69 و74 دوالراً في العاميــن الحالي والمقبل. 
وهذا التقلب الشــديد في أعوام قليلة ال يعين على ضبط الموازنات 
ودفــع النمو القتصــادات ما زالت شــديدة اإلرتباط بســلعة واحدة 
ومشــتقاتها، فــي عالم يشــهد تغيرا فــي خريطــة تصديــر النفط 
وتخفيــض اإلعتماد عليــه بالتنــوع في مصــادر الطاقــة الجديدة 
والمتجــددة. وهو ما يســتدعي اتخاذ إصالحات فــي المالية العامة 
وإنشاء صناديق سيادية، تديرها مؤسســات محترفة لزيادة العوائد 
على اإلســتثمار وتنويــع مصادر الدخــل وحماية حقــوق األجيال 

القادمة.
أين العرب من الثــورة الصناعية الرابعة؟ في الوقت الذي يشــهد 
العالم فيــه بزوغ الثــورة الصناعيــة الرابعــة، نتذكر انــه لم يكن 
نصيب العرب من الثــورات الصناعية الثالث الســابقة وعوائدها 
متناســبا مع مقومات وإمكانيــات كامنة لديهم. فالثــورة الصناعية 
الجديدة تمثل نقلة كبرى في انطالق االقتصاد الرقمي وتكنولوجيا 
المعلومات وما يرتبــط بها من ابتــكارات ومنتجات ســتبدل حياة 
النــاس واالنتاج بمــا لم تســبقها إليه أي مــن الثــورات الصناعية 
الســابقة. وفي الحالة الراهنة لالقتصادات العربية ال يمكن الرهان 
على التقــدم العربي في هــذه الثورة، بســبب ما يعانيــه االقتصاد 
العربي من أزمات وعدم القدرة على النهوض والنمو على أســس 

إنتاجية.

بنود القمة ومعاناة الدول العربية
شــمل مشــروع جدول أعمال القمة العربية التنموية على 24 بنداً 
حول تطورات منطقة التجــارة الحرة العربية الكبرى واســتكمال 
متطلبــات إقامة االتحــاد الجمركــي العربــي، والميثــاق العربي 
االسترشــادي لتطوير قطــاع المؤسســات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر، واالســتراتيجية العربيــة للطاقة المســتدامة 

دخولهم القومية.
يعاني االقتصاد العربي من أعلى نسبة بطالة في العالم، إذ وصلت 
الــى 10,6 % وهــي تقترب مــن ضعف متوســط نســبة البطالة 
العالمية ومقدارهــا 5,7 % وهي أشــد تركزا بين شــباب العرب 
وأعلى بين النساء مقارنة بالرجال. ويحتاج االقتصاد العربي توليد 
10 ماليين فرصة عمــل جديدة كل عــام حتى يتصــدى لمعضلة 
البطالة، على ان تتاح هذه الفرص وفقا لسياسات نمو شاملة تعزز 

من فرص مشاركة النساء في سوق العمل.
وقد تقدمت 10 دول عربية بخططها الطوعيــة لبرامجها التنموية 
في إطــار المنتدى السياســي رفيع المســتوى للمنظومــة األممية، 
وســتتبعها 6 دول أخرى في تموز/يوليو المقبل، توافقت برامجها 
المعلنة مع أجنــدة التنمية المســتدامة، وقد علمتنا تجــارب التنمية 
ان األمــر يتطلب 3 مســتلزمات: بيانات وافية تعيــن اتخاذ القرار 
وتتابعه، تمويــل مناســب لبرامج ومشــروعات التنميــة وتطبيق 
فعال على المســتوى المحلي.وتظهر الدراسة المتميزة التي أعدها 
“المنتدى العربي للبيئة والتنمية” والصادرة في بيروت في شــهر 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان االقتصادات العربية تحتاج الى 
تمويل يصل حده األدنى الى 230 مليار دوالر سنوياً، لالسهام في 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وان الفجــوة التمويلية في الدول 

ذات العجز المالي تصل الى 100 مليار دوالر سنوياً. 

التنمية ال تأتي بالصفقات المالية
األهم في هذه المطالعة في قلب القمــة، تأكيد محي الدين ان تمويل 
التنمية المستدامة ال يأتي من خالل صفقات مالية متناثرة أو إنفاق 
مشــتت بل يجب أن يســتند لنهج متكامل قوامه سياســات متناسقة 
ومؤسســات ذات كفاءة، ويعتمد هذا النهج على تمكين الشــباب أو 
المرأة من خــالل إتاحة فرص العمل واإلســتثمار وريادة األعمال 

من خالل مؤسسات متخصصة وتمويل داعم.
يالحظ أن التنميــة العربية معلقة علــى عدم تنويــع الدخل، فرغم 
جهــود بذلــت لتنويــع الهيــكل اإلنتاجــي لالقتصــادات العربيــة 
ومواردها، فــإن موازناتها العامة وموازيــن مدفوعاتها الدولية ما 
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10.8 % ودين عام بنسبة 103 % من الناتج المحلي.

غياب المصالح المشتركة
وبالنظر إلى هــذه الــدول، وبالمــوارد األولية فيها، وفــي تفاوت 
أنواع األيدي العاملة، يتأكد أن االقتصــادات العربية تعاني بغياب 
المصالح المشتركة، لذا انعقدت القمة التنموية العربية في بيروت، 
من دون أن تجيب على األزمات العربية وسط استمرار الخالفات 

العربية على أكثر من محور وموقع.
ال تبــدو المصالــح االقتصادية المشــتركة للدول العربيــة أولوية، 
وتحرير نمــوذج اتحاد اقتصــادي منهــا، مبني علــى مصالحهم. 
كما أوضحــت التجربــة أن الحــروب الدموية تمحوهــا المصالح 
االقتصاديــة المشــتركة، وبالتالــي خلق هــذه العالقات قــد يكون 

الطريق النهاء النزاعات التي حصلت في البالد العربية.
أما اإلنجاز الوحيد للبنان، فيكمن في اســتضافته القمة لكنها جاءت 
بال تمثيــل مرتفع، وحتــى اآلن لم تشــكل فرصة إلحيــاء العالقات 
التجارية بين بيروت والدول العربية. علماً أن لبنان اســتفاد تاريخياً 
من موقعه الجغرافي كوســيط تجاري بين العرب وأوروبا. وإعادة 
إحياء هذا الدور بعد انتهاء الحرب الســورية والبدء بإعادة اإلعمار 
بات ضرورة الستقطاب االستثمار وتأمين فرص عمل واستقطاب 
ودائع ورؤوس أموال جديدة. قبل ذلك فإن تعزيز التجارة البينية في 
العالم العربي واالستثمارات المتبادلة والعمالت الخارجية المتدفقة 
عبر صادرات النفــط ومهارات األيدي العاملــة المتنوعة والموارد 
الطبيعية والمواقــع الجغرافية، تشــكل نقطة بدايــة لوضع مصالح 
واتفاقيات تساعد بالنهوض العربي وتجاوز األزمات الراهنة.مشــتركة بين الــدول العربية. ومن المبكــر الرهان علــى قرارات 

2030، والســوق العربية المشــتركة للكهرباء، ومبــادرة التكامل 
بين الســياحة والتراث الحضاري والثقافي للدول العربية، وإدارة 
النفايــات الصلبة في العالــم العربي، إلى األمــن الغذائي وغيرها. 
لكن هــذه القمة التي ترأســها لبنــان فــي دورتها الرابعــة وراهن 
على اإلســتفادة منها وإن كانت تديرها الجامعة العربية، لم تشــكل 
انعطافة عربية إيجابية تجاهه، طالما أن مســتوى التمثيل هو الذي 
يحدد نتائج القمة في السياســة وفــي التنمية واالســتثمار اللذان لم 

يكونا على قدر اآلمال. 
فاالقتصادات العربية تعاني الى حد كبيــر، إذ أن معظم صادرات 
العرب هي نفطية بنســب تتعدى الـــ90 %. فالكويت والســعودية 
والبحرين وقطر والجزائر والمغرب وعمــان تعتمد على تصدير 
النفط ولم تســتطع حتى اآلن تنمية أي قطاع اقتصادي آخر بحسب 

مؤشر الصادرات وميزانية الدولة.
أما لبنان واألردن فيعانيــان من أزمة النازحين الســوريين عالوة 
على العجز الدائم في ميزان المدفوعــات والميزانية. فلبنان يعاني 
من مشــاكل الدين العام والعجز في الموازنة، إضافــة الى اهتراء 
في البنى التحتية. كما أن الحروب التي نشــبت خالل العقد الحالي 
في ليبيا والعراق واليمن وفلسطين أنهكت هذه الدول وجعلت منها 
بؤر فقر وانتهاكات، فضالً عن الحرب على ســورية التي أنهكت 

هذه الدولة وهي ال تعاني من أي ديون خارجية.
فسورية تخرج من الحرب اآلن وتنتظرها مرحلة إعادة اإلعمار، 
أما اليمن، ففي حال نجحت المفاوضات بإنهاء الحرب سيكون أمام 
مرحلة عصيبة لبنــاء دولة على كل األصعدة، فيمــا العراق يعاني 
باســتمرار، وفلســطين باتت قضية شــبه منســية. أما مصــر فقد 
عانت من تراجع العملة وتعاني من عجز في ميزانية الدولة بنسبة 
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لبنان ملتزم الحفاظ على حقوق المودعين

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن 
خليل أن موضوع إعادة هيكلة الدين 
العام غير مطروح على االطالق، 
والدولة اللبنانية ملتزمة المحافظة 
على حقوق المودعين والمصارف 
وحاملــي مختلــف ســندات الدين 

السيادية، وما هو مطروح حالياً هو تنفيذ االصالحات التي اقترنت بها موازنة 2018 
من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر.

كالم الوزيــر اللبنانــي جــاء خــالل اجتمــاع خصص للبحث فــي األوضــاع المالية 
واالقتصادية في البالد ترأســه رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون وفي حضور 
رئيس الحكومة المكلف ســعد الحريري، حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه، وزير 
االقتصاد والتجارة رائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، ورئيس 

جمعية المصارف جوزيف طربيه.

لبنان في المركز الـ19 في احتياطي الذهب

نشــرت صفحة “ألمانيا”، المتخصصة في 
متابعــة أخبــار ألمانيا االقتصادية، رســماً 
توضيحيــاً، يظهــر أن الواليــات المتحــدة 
األميركية تحتــل المرتبة األولى عالمياً في 
احتياطي الذهب بـ8133 طن، تليها ألمانيا 
في المرتبة الثانية بـ3373 طن، بينما تأتي 
الســعودية في المرتبة رقم 16 بـ322 طن، 
ولبنــان فــي المرتبة رقم 19 بـــ286 طن. 
وبحســب الرسم التوضيحي، تمتلك الصين 
1842 طن من الذهب، وتحتل المرتبة رقم 

6 عالمياً، تليها روسيا بـ1838 طن في المرتبة رقم 7 عالمياً.

مدينة صناعية بحرية سورية

بيّــن مديــر عــام مؤسســة النقــل البحــري في ســورية 
حســن محال، أن إيرادات المؤسســة خالل عــام 2018، 
تجاوزت 2.67 مليار ليرة ســورية، وأن ســفن المؤسسة 
نقلــت 247.74 ألف طن، بزيــادة 137.6 % عن الكمية 
المخطــط لها. وقال محال، أن المؤسســة بدأت منذ مطلع 
2019 استدراج العروض من أجل شراء الباخرة الجديدة 
“رورو”، المخصصة لنقل السيارات والشاحنات المبردة، 
ألغراض تصدير المحاصيل الزراعية، كما يجري العمل 

على إعداد الشروط الفنية للمدينة الصناعية البحرية في “عرب الملك” بعد تخصيص 
األرض الالزمة لها، حيث ستتضمن أحواض سفن إلجراء العمرات للسفن.

حسن محال

النقل  وزيــر  أعلــن 
هللا  عبــد  العراقــي 
لعيبــي، أن ميناء أم 
حقق  الشمالي  قصر 
طفــرة نوعيــة فــي 
نسبة إيراداته المالية 
المتحققــة خالل عام 
بلغت  حيث   ،2018
دينــار  مليــار   183

عراقــي )151.76 مليــون دوالر أميركي(، في حين 
كانــت في عام 2017 نحو 167 مليار دينار، وأن ذلك 
يعود لتكثيف ساعات العمل، والمتابعة المستمرة لعمل 

المالكات الفنية العاملة في الميناء.

151 مليون دوالر أميركي
إيرادات ميناء أم قصر

أكــدت وزارة النقــل الســورية، أنهــا تلقت قــراراً من 
الجمعية اإلقليمية لشبكات الخطوط الحديدية في الشرق 
األوســط RAME بعــودة تفعيل عضوية ســورية في 
االتحاد الدولي للسكك الحديدية. وأوضحت الوزارة أن 
هذه الخطوة جاءت بعد مشــاركة الوزارة في االجتماع 
22 لبحث الواقع والخطط المســتقبلية فــي مجال النقل 
بالقطــارات الذي عقد في أصفهــان آواخر عام 2018، 
وتقديم عرض عن أهمية الموقع االســتراتيجي لشــبكة 
الخطوط الحديدية الســورية على محاور النقل الدولية، 
وعرض للمشاريع المستقبلية خاصة الربط السككي مع 
الدول المجاورة. وأضاف البيان أن الوفد الســوري قدم 
مقترحــا إلى الجمعية العمومية لالتحاد الدولي للخطوط 
الحديدية، لتغطية الرسوم المترتبة على مؤسسة الخطوط 
الحديدية الســورية من صنــدوق التكافل العائد لالتحاد، 
على أن يتم ذلك ضمن جلسة الجمعية المقرر عقدها في 

كانون األول/ديسمبر 2019 في باريس.

عودة سورية إلى االتحاد الدولي
للسكك الحديدية
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الحكومـــة  أصــــدرت 
قــراراً  الســـــوريـــة، 
للبضائـــع  بالســمـــاح 
اآلســيوية بالدخول إلى 
سورية من األردن عبر 
أســــوة  نصيب،  معبر 
بالبضائع اللبنانية. وأكد 

القــرار على اعتمــاد “نصيب - جابــر” حصراً لعبور 
البضائع اآلســيوية من األردن. وصرح النائب األردني 
طارق خوري، بأن هذا القرار من شــأنه دعم الصناعة 
والتجارة األردنية، وإحياء الشــحن البحري، ومن وإلى 
مينــاء العقبة، وإعــادة الحياة لقطاع النقــل البري، وما 
يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين. وأضاف خوري 
أنه جــراء الزيارة األخيرة للوفد البرلماني األردني إلى 
سورية، تم اتخاذ هذا القرار من قبل سورية، ما يستدعي 
مــن الحكومــة األردنية وغــرف الصناعــة والتجارة، 
ورجــال األعمال والتجــار والصناعييــن والمزارعين 
والعاملين في التخليص والشحن والنقل والتأمين، اتخاذ 

الخطوات السريعة لالستفادة القصوى من القرار.

السماح بدخول البضائع اآلسيوية
من األردن إلى سورية

طارق خوري

بيّن مدير عام الموانئ السورية أكرم ابراهيم، أن التواصل 
مســتمر مــع عدد مــن الشــركات والماّلك الســوريين 
واألجانب لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري، وأن ست 
سفن تجارية رفعت العلم السوري، منها 3 تعود ملكيتها 
للقطاع العام للمؤسسة العامة للنقل البحري، و3 للقطاع 
الخاص تم تسجيلها خالل الثلث األخير من 2018. وقال 
ابراهيم: إن المديرية قامت بإصدار ومنح 5197 شهادة 
طبية دولية، 35 شــهادة تصديق باالعتراف، جددت 3 
شــهادات تصديق اعتراف، 275 شــهادة مشــغل عام، 
3908 شهادة أهلية، 61 شهادة كفاءة، كذلك منحت 16 

شهادة مرشد بحري خالل 2018.

6 سفن تجارية ترفع العلم السوري

دعم القطاع السوري الخاص بـ40 مليار ليرة

ناقشــت اللجنــة االقتصاديــة 
الســورية، مــا ورد فــي بيان 
الحكومــة المالــي لمشــروع 
الموازنــة العامــة للدولة لعام 
2019 لجهــة رصد مبلغ 40 
مليــار ليــرة، لدعــم وتحفيز 

القطــاع الخاص، والذي بناء عليه قامت وزارة االقتصــاد والتجارة الخارجية بإعداد 
مذكــرة، تضمنت آلية تخصيص هــذا المبلغ لدعم وتحفيز القطــاع الخاص اإلنتاجي 

الزراعي والصناعي والسياحي.
وبحسب المذكرة، فقد تم تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة لدعم أسعار فائدة القروض التي 
ســتمنح للقطاع الخاص، كما تمت اإلشــارة إلى أهمية أن تقوم الوزارة المعنية بتحديد 
المجاالت المستهدفة بالدعم وعرضها على اللجنة االقتصادية، وفي حال موافقة رئيس 
الحكومة على توصية اللجنة االقتصادية للمجاالت المســتهدفة، تحول إلى هيئة تنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتم إقرارها في المجاالت المحددة حصراً.

23 مليار ليرة إيرادات مرفأ الالذقية

أشارت البيانات الصادرة عن الشركة 
العامة لمرفأ الالذقية، إلى أن إيرادات 
المرفأ خــالل عــام 2018 بلغت 23 

مليار ليرة سورية.
من جانــب آخر تقوم الشــركة العامة 
للمرفأ باســتكمال مشــاريعها، سواء 
أعمال إنشــاء البــراد داخــل المرفأ، 

عالوة على مشروع قرى الشحن المرفئية، إضافة إلى مشروع توسيع المرفأ.

16 سيارة إسعاف من اليابان للهالل السوري

تســلّمت منظمــة الهــالل األحمــر 
العربي السوري، 16 سيارة إسعاف 
مــن اليابــان، عبر منظمــة الصحة 
العالمية، وعبر رئيس منظمة الهالل 
الســوري خالد حبوباتي عن تقديره 
لمبــادرة الشــعب اليابانــي في دعم 
الخدمات اإلســعافية فــي المنظمة، 

موضحاً أن المنحة سترفع حجم أسطول المنظمة اإلسعافي إلى 110 سيارات.
بدورها قالت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في ســورية اليزابيث هوف: إن 
المنحة جاءت في مرحلة دقيقة حيث المطالب الصحية في سورية تتزايد باستمرار مع 
توســع المناطق التي يمكن الدخول إليها، وألّن آالف األشــخاص يعودون إلى بيوتهم 

ويجدون المؤسسات الصحية متضررةً بشكل كبير.
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من دبي إلى لبنان عبر مركز نصيب السوري

كشــفت هيئة موانئ دبي العالمية 
عــن إنشــائها ممر توريــد بطول 
2500 كلــم من جبــل علي بدولة 
اإلمــارات إلــى معبــر “نصيب 
الســوري  الحــدودي  جابــر”   -
األردني. وقالــت الهيئة: إن قافلة 

من الشــاحنات محملة بالســلع من مينــاء جبل علي والمنطقة الحرة فــي اإلمارات قد 
انطلقت باتجاه لبنان مروراً بالســعودية، وعبر معبر نصيب، باعتباره المعبر الرئيس 
للصــادرات الســورية إلى األردن ودول الخليج، وأن رحلة الشــاحنات اســتغرقت 6 
أيــام فقــط، أي ربع المــدة التي كانت تســتغرقها قبل فتح المعبر. وختمــت الهيئة بأن 
إغالق المعبر عام 2015 وجه ضربة لالقتصاد األردني، حيث خسر قطاع الخدمات 
اللوجســتية والنقل األردني نصف مليار دوالر، وتفضل الشــركات األردنية المســار 
البري ألن تصدير البضائع عبره أرخص بثالث مرات من التصدير عبر خليج العقبة.

النقــل  كشــف وزيــر 
الســوري علي حمود، 
أن شـــركات روســـية 
وصينيـــــة تقـدمــــت 
بملفاتها االســـتثماريـة 
لملف األوتوســترادات 
المأجــورة،  الســورية 
محور “شمال جنوب” 
و“شــــمال غـــرب”، 

والتي سيتم تنفيذها وفق مبدأ الـBOT. وأضاف حمود، 
أن الــوزارة كرســت في ميزانيــة عــام 2019 البالغة 
44.762 مليار ليرة ســورية، جزءاً هاماً إلعادة تأهيل 
كافــة الطرق والســكك الحديدية، أبرزها خط “دمشــق 
حمص حلب”، والجزء األكبر من الموازنة لدعم شبكة 
الطرق المركزيــة، وإعادة تأهيل الجســور والعبارات 
التــي تــم تفجيرها، عــالوة على العمل على مشــروع 
نقل اإلحضارات من حســياء في حمص إلى كل مواقع 

سورية عبر القطار.

عروض روسية وصينية
الستثمار األوتوسترادات

علي حمود

أصدرت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سورية 
تقريرا، تؤكد من خالله أن قيمة شــحنات األدوية “غير 
المصنعة في ســورية” التي تم استيرادها للقطاع العام، 
وتحديــداً لوزارة الصحة بلغت 80 مليون يورو في عام 
2018، شــملت األدوية الســرطانية وأدوية األمراض 
الســارية واللقاحــات. وأضــاف التقرير، أن شــركات 
الصناعــات الدوائيــة والحكومة، يخططــون لتصدير 

األدوية إلى روسيا والدول العربية بحلول عام 2020.
يذكــر أن الصناعات الدوائية في ســورية كانت تغطي 
93 % من حاجة السوق المحلية، وتصدر منتجاتها إلى 
54 دولــة عربيــة وأجنبية، لكن الحــرب خّربت معظم 
معامل األدوية، خاصة في حلب وحمص وريف دمشق.

سورية: استيراد أدوية
بقيمة 80 مليون يورو في عام

أحواض القرم لبناء السفن السورية

أعلــن وزير صناعــة جمهورية القرم، آندريه فاســوتا، 
عــن أنه بإمكان ســورية اســتخدام أحواض بناء الســفن 
في شــبه جزيرة القرم، لبناء السفن والقوارب السورية، 
وكذلك ألعمال صيانتها وإصالحها، كأحد أوجه التعاون 
المشــترك تنفيذاً لالتفاقــات الموقعة بيــن الجانبين بهذا 
الصدد. وأضاف فاسوتا، أنه تتم دراسة التعاون في توفير 
وتركيب خطوط السكك الحديدية السريعة كمجال تعاون 

آندريه فاسوتاتجاري واقتصادي آخر مع سورية.

زيادة الصادرات األردنية عبر طرطوس بدل حيفا

مصــدري  جمعيــة  رئيــس  دعــا 
األردن  فــي  والفواكــه  الخضــار 
ســليمان الحيــاري، خــالل احتفال 
أقامتــه الجمعية بمناســبة إعادة فتح 
معبــر “نصيــب جابر” الســوري 
األردنــي، باســتبدال مينــاء حيفــا، 
بمينــاء طرطــوس الســوري ألجل 

زيادة الصادرات األردنية عبر ســورية إلى أوروبا الشــرقية. ولفت الحيارى إلى أن 
دمشــق عبر وزير زراعتها أحمد القادري قدمت للمصدرين األردنيين تسهيالت حال 

اعتماد هذه الخطوة، بإعفاءات كبيرة من رسومها المعتادة والتي تصل إلى 80 %.
بدوره، قال القائم باألعمال السورية في األردن أيمن علوش: إن دمشق تطمح لعالقات 
طيبــة مــع األردن، بما يعــزز أمن البلدين ضد عــدو البلدين المشــترك، وأن األردن 

مستهدف اقتصادياً، كما أن سورية مستهدفة عسكرياً.
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كشــف رئيــس اللجنة 
االقتصادية الـمشـتركة 
الســورية،  اإليرانيـــة 
كاشــــفي، عن  كيوان 
االتفــاق علــى إنشــاء 
شــركة نقل مشــتركة 
والعراق  إيــران  بيــن 
وسورية، لنقل البضائع 
اإليرانيــة عبر العراق 

إلى سورية، وأن ذلك عقب توجيه من الرئيس اإليراني 
حســن روحاني بمد ســكة حديــد من منفذ الشــالمجة 
الحــدودي حتى البصرة في العراق، وصوالً إلى ميناء 

الالذقية على المتوسط.
وأشار، إلى أنه تمت مناقشة تأسيس مركز تجاري في 

المنطقة الحرة في دمشق.
مــن جهة أخرى، ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك السوري، عاطف نداف، مع مستشار النائب 
األول للرئيـــس اإليراني، حســــين دانايــي فر، إقامة 
معمل مشــترك بيــن البلديــن للعصائر في الســــاحل 

السوري.

تأسيس شركة نقل
إيرانية عراقية سورية

كيوان كاشفي

تفعيل التعاون االقتصادي بين سورية والقرم

صــرح رئيــس جمهوريــة القرم 
سيرغي اكســيونوف، بأن عملية 
إنشــاء شــركة الشــحن “القــرم 
ســورية” وصلت إلــى مرحلتها 
النهائية، بعــد أن تم التوصل بين 
البلديــن إلــى اتفــاق أساســي في 
عدة مجــاالت، وأن حجم التبادل 

التجاري بين بلده وسورية قد يصل إلى مليون طن سنوياً.
بدوره صرح وزير صناعة القرم أندري فاسيوتا، أن الدولة السورية أكدت جهوزيتها 
للبدء بتصدير الفوسفات إلى القرم، الفتاً إلى حاجة مصنع قرم تيتان الكيميائي المغلق 
حالياً لهذا المعدن، وذلك إلنتاج األســمدة، الذي شــيد خصيصاً الســتقبال الفوســفات 
السوري. وقال فاسيوتا: إن سورية أعربت عن جهوزيتها أيضاً لتزويد القرم بالمنتجات 
الزراعية التي ال تنمو في روسيا )الخضراوات المبكرة والفاكهة والحمضيات(، وأن 
القرم ستصدر لسورية )الحبوب، ومواد لبناء خطوط السكك الحديدية، ومعدات اللحام، 

واألدوات اليدوية(.

... واتفاقية تعاون اقتصادي في طهران

وقعت ســورية وإيران في طهران اتفاقية التعاون االقتصادي االستراتيجي طويل األمد 
باألحرف األولى بين البلدين. ووقع االتفاقية وزير االقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس 
الجانب الســوري في اللجنة االقتصادية الوزارية المشــتركة بين البلدين، محمد ســامر 
الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن، رئيس وفد بالده في اللجنة محمد إسالمي، بحضور 
السفير الســوري في طهران، عدنان محمود، والســفير اإليراني في دمشق جواد ترك 
آبادي. وبيّن الخليل، أن االتفاقية تشمل تعاوناً على المستوى المالي والمصرفي، وعلى 
فتح حســابات متبادلة وبنوك مشــتركة بين البلدين، مؤكدا أن األولوية في إعادة إعمار 

سورية ستكون للشركات اإليرانية سواء كانت على المستوى الحكومي أو الخاص.

أكــدت مجلــة اإليكونومســت البريطانيــة، أن 2019 
ســيكون عاماً مــن االرتفاعــات الالفتــة لبعض دول 
العالم، وفي مقدمتها سورية، حيث ستصبح أعلى دولة 

في معدل النمو االقتصادي العالمي.
وأوضحت المجلة، أن سورية ستكون الدولة ذات النمو 
األسرع عالمياً نتيجة االرتداد من سنوات الحرب، وأن 
نمو االقتصاد الســوري ســتكون نســبته 10 %، وهو 

أعلى معدل نمو في العالم.

سورية 2019: أعلى معدل
نمو اقتصادي في العالم

سورية وإيران توقعان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقع رئيس مجلس الوزراء السوري عماد 
خميس، والنائــب األول للرئيس اإليراني 
إســحاق جهانغيري، في ختــام اجتماعات 
الــدورة 14 مــن أعمــال اللجنــة العليــا 
“السورية اإليرانية” المشتركة، 11 اتفاقية 

ومذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المجال االقتصادي والعلمي والثقافي والبنى التحتية 
والخدمات واالســتثمار واالسكان، شــملت “التعاون االقتصادي االستراتيجي طويل 
األمد”، تفاهم الجتماعات “اللجنة المشــتركة العليا”، تفاهم بين )مؤسســتي الخطوط 
الحديديــة في البلدين، وفي مجال األشــغال العامة واإلســكان، والترويج لالســتثمار، 
والجيوماتيك، والتعاون السينمائي، والثقافي، والتربوي، وفي مجال هيئة مكافحة غسيل 

األموال وتمويل اإلرهاب في سورية ووحدة التحويالت المالية في إيران(.

67



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

فرنسا تدعم الطاقة المتجددة في فلسطين

خصصــت وكالة التنمية الفرنســية 25 مليون يورو 
كقروض لألفراد والمؤسسات عبر بنكي القاهرة عمان 
وفلســطين لتمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة 
في فلســطين، حســبما كشــف رئيس ســلطة الطاقة 
الفلســطينية ظافر ملحم، مشــيراً إلى أن هذا القرض 
سوف يشــجع في تحقيق األهداف االستراتيجية التي 
وضعتها الحكومة في تنوع مصادر الطاقة واالعتماد 

على الطاقة المتجددة.
وأوضــح ملحم فــي حديث لوكالة رويتــرز، أن هناك 5 ماليين يــورو مقدمة كمنحة 
مــن االتحاد األوروبي في إطار المشــروع “لدعم البناء المؤسســاتي لســلطة الطاقة 
والتشريعات المتعلقة بتشــجيع االستثمار في الطاقة المتجددة”. وأضاف: “حالياً لدينا 

30 ميغاواط على الشبكة من الطاقة الشمسية”.

ظافر ملحم

وقــع رئيــس جمعيــة 
األعمــــال األردنيــــة 
األوروبيــة “جيبـــا”، 
جمال فريــز، ورئيس 
غرفة تجارة وصناعة 
هاســــكوفو البلغاريـة 
يانتشـو يانيف، مذكرة 
تفاهـــم للمســــاهمـــة 
في تعزيـــز عالقــات 

األردن االقتصاديــة مع بلغاريا، خاصة على مســتوى 
مؤسسات القطاع الخاص، وإلى التعاون بين في تبادل 
المعلومات والدراســات والتشريعات وتعزيز الروابط 
التجارية، وتشجيع االستثمار ونقل التكنولوجيا وإقامة 
المشــاريع المشــتركة، إضافة إلى تســهيل مشــاركة 
أعضــاء “جيبا” في األنشــطة والفعاليات والمعارض 

المنوي عقدها لدى الجانبين.

مذكرة بين جيبا
وتجارة وصناعة هاسكوفو

جمال فريز

الدين العام األردني يتجاوز 40 مليار دوالر أميركي

أصــدرت وزارة المالية األردنية بياناً، تؤكد فيه بلوغ 
الديــن العام لألردن خالل العشــر شــهور األولى من 
عــام 2018 إلى 28.488 مليــار دينار )40.2 مليار 
دوالر أميركــي(، بنســبة 94.9 % من الناتج المحلي 

االجمالي للعام.
وكان وزيــر الماليــة عز الدين كناكرية قد أشــار في 
خطاب الموازنة، إلى أن مشروع الموازنة العامة لعام 
2019، اســتهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج 
المحلــي االجمالي ليصل إلى 94 % مع نهايته، وإلى 

أقل من 90 % عام 2021.
عز الدين كناكرية

2018 األقل إقبااًل على الذهب باألردن منذ َعقد

صــرح أمين ســر نقابــة أصحاب محــالت تجارة 
وصياغــة الحلي والمجوهرات فــي األردن ربحي 
عالن، بأن نشاط القطاع تراجع بنسبة 50 % خالل 
العــام 2018 مقارنة مع 2017، وذلك نتيجة التأثر 
بالضرائب التي فرضت على القطاع، وبدأت مطلع 
2018 بنســبة 5 % على مبيعات الذهب، ثم بزيادة 

مماثلة على الدمغة منتصف نيسان/أبريل.
وقال عالن، إن تجار الصاغــة والمواطنين تأثروا 

بالضرائــب وبالوضــع االقتصادي األردنــي العام الذي يضعف القوة الشــرائية، ما 
تسبب بأن اإلقبال على الشراء غدا “األقل خالل السنوات العشرة الماضية”.

وقــد أشــار عــالن، إلــى أن األردن يحتــوي علــى حوالــى 700 محــالً للصاغــة 
والمجوهرات.

ربحي عالن

فنيــة  لجنــة  أقــرت 
“أردنيــة ســعودية” 
خــــالل اجـتـمــــاع 
عقـــد في عـمــــان، 
جــدوى ربط شــرق 
عمــان مــع القريات 
الســعودية، بخطوط 
نقل كهربائية طولها 
170 كلـم، علـى أن 

تدخــل حيز التنفيذ عام 2022. وأكد مدير عام شــركة 
الكهربــاء األردنيــة أمجــد الرواشــدة، أن الدراســات 
أظهــرت أن اســتهالك الكهرباء في الســعودية خالل 
النهار “خاصة في الصيف”، يكون أعلى مما هو عليه 
مســاًء، والعكس صحيح فيما يخــص األردن “خاصة 
في الشتاء”، ما يعني إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية 
للســعودية خالل النهــار، على أن يتم اســتيرادها من 

السعودية مساًء.
وقال الرواشدة، إن هذا الربط سيكون بداية إلنشاء سوق 
عربية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية )بيع وشراء(، 
تضم دول الخليج واألردن ومصر وفلســطين والعراق 

وسورية.

الكهرباء من األردن للسعودية نهاراً
واستردادها لياًل

أمجد الرواشدة
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صرح وزيــر الـنـفـط العراقي ثامر الغضبان، بأن العراق 
بعــد عام 2003 أصبح يســتورد كميات مــن المنتجات 
النفطية وبـالـــذات البنزين وزيت الغاز، والغاز السائل، 
والنفط األبيض، إال أنه استطاع االكتفاء من النفط األبيض 
والغاز السائل، وبـقـي يـسـتـورد الـبـنـزيـن بكمية تـصـل 
إلـى 10 ماليين ليتر يومياً من األسـواق العالمية، وكذلك 
ال يزال يستورد معظم زيت الغاز “الكاز”، لـسـد حـاجـة 
الـكـهـربـــاء، حيــث أن ما يتم إنتاجه يكفي لالســتهالك 

المحلي كوقود للسيارات والمولدات.

العراق يستورد
10 ماليين ليتر بنزين يوميًا

ثامر الغضبان

أكــد رئيــس الجمهوريــة العراقية برهــم صالح، خالل 
مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في أنقرة، أن العراق وتركيا بحاجة إلى 
اتفاقية شاملة لحل مشكلة المياه بشكل جذري، واإلقرار 
بمبــدأ األمن المشــترك، وأن العراق ســيعمل على عقد 
اجتماع للجنة االقتصادية المشتركة مع تركيا في بغداد.

وقــال: إن زيارتي تحمل رســالة واضحــة مفادها بأن 
العراق يسعى للعودة إلى موقعه اإلقليمي بقوة. وأضاف: 

شعوب المنطقة ليست بحاجة إلى وصاية من الخارج.
بــدوره، جدد أردوغان تعهد بــالده بتقديم منحة بقيمة 5 
مليار دوالر إلعمار العراق، وفق ما اتفق عليه في مؤتمر 
الكويت، وقال: إن حجم التبادل التجاري بين اللبلدين حطم 

رقماً قياسياً عام 2018، بلغ 16 مليار دوالر.

16 مليار دوالر أميركي قيمة
التبادل التجاري بين العراق وتركيا

البدء بتنفيذ االتفاقيات العراقية األردنية

واألردن  العــراق  اتفــق 
أجراها  مباحثــات  خالل 
رئيس الوزراء العراقي، 
عــادل عبــد المهدي، مع 
نظيــره األردنــي، عمر 
البـدء  الـــرزاز، عـلـــى 
بإجراءات عملية لتنفيـــذ 

مشــروعات تخدم مصالح البلدين، وفق جدول زمني محدد اعتباراً من شــباط/فبراير 
2019. وشــملت المشــروعات فتح معبر “الكرامة طريبيل”، وإقامة مدينة صناعية 
مشتركة على حدود البلدين، وإعفاء قائمة السلع األردنية المصدرة للعراق من الرسوم 
الجمركية، واعتماد ميناء العقبة منفذا للعراق لتصدير واستيراد منتجاته ومنح البضائع 
القادمة للعراق خصماً من الرسوم بنسبة 75 %، وزيادة التعاون بين الخطوط الجوية 
للبلدين، وتنفيذ مشروع أنبوب النفط من العراق إلى العقبة، وتزويد األردن بجزء من 
احتياجاته النفطية. ووقع البلدان أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط الكهربائي، 

وقعتها وزيرة الطاقة األردنية هالة زواتي، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب.

تطوير التعاون العراقي اإليراني في مجال الطاقة

وقــع وزيــر الكهربــاء العراقــي لؤي 
الخطيب، ووزير الطاقة اإليراني رضا 
أردكانيان، على محضر اتفاق لتطوير 
وتوســيع حجــم التعاون المشــترك في 

مجال الطاقة الكهربائية.
وبيّنــت وزارة الكهربــاء العراقيــة في 
بيــان صادر عنها، أنه ســيتمخض عن 
هــذا المحضر توقيع مذكــرة تفاهم بين 

البلدين، تتضمن مجموعة من االتفاقات الفنية والتقنية واالقتصادية الخاصة بمنظومة 
الكهرباء الوطنية وتبادل الخبرة واالستشــارات، في قطاعات الوزارة الثالثة )اإلنتاج 

والنقل والتوزيع(، فضالً عن استيراد الطاقة الكهربائية والغاز.

تصدير البتروكيمياويات اإليرانية إلى العراق

أكد وزير النفط اإليراني بيجين زنكنة، خالل ملتقى أقيم 
في مدينة كرمانشــاه، توفر إمكانيــة تصدير منتوجات 
البتروكيمياويات من محافظات غرب إيران الى العراق، 
وبين زنكنة أن وجــود 10 مجمعات للبتروكيمياويات 
ذات طاقة إنتاجية إجمالية بنحو 5 مليون طن سنوياً في 
محافظات كرمانشاه وإيالم ولرستان وكردستان، يمكن 
من خاللها التصدير للعراق عبر الممرات االقتصادية 

بيجين زنكنةالرسمية بين البلدين.
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صرح وزير الخارجية الفرنســي جــان إيف لو دريان، 
عقــب لقائه بنظيــره العراقــي محمد الحكيــم وبرئيس 
الــوزراء عــادل عبــد المهدي فــي بغداد، بــأن باريس 
ملتزمة بتقديم مليار يورو إلى العراق، وذلك للمســاعدة 
فــي إعادة إعمار العراق، على أن توجه هذه المســاعدة 

بشكل رئيس إلعادة بناء المناطق األكثر تضرراً.
يذكــر، أن وزارة التخطيــط العراقية تقــدر تكلفة إعادة 

اإلعمار بنحو 88 مليار دوالر أميركي.
ويشــار إلى أن العراق تمكن من جمع 30 مليار دوالر 
أميركي في مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت عام 

.2018

تطور في العالقات االقتصادية اإليرانية العراقية مليار يورو من فرنسا
إلعادة إعمار العراق

صرح وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، 
خالل زيارته للعراق ومشاركته بالمؤتمر االقتصادي 
الذي أقامته القنصلية اإليرانية في كربالء، أن التبادل 
التجــاري بين البلدين تجاوز 8 مليار دوالر، وأن عدد 
الــزوار بين الجانبين بلغ 6 مليــون زائر عام 2018، 
داعياً لرفع تأشــيرة الدخول بيــن البلدين، ومعرباً عن 
اســتعداد بالده لتصفير الرسوم الجمركية مع العراق. 
وأشــار إلى أن 80 شركة إيرانية مشــاركة في إعادة 

إعمار العراق، وأن بالده في طور مد أنبوب بين نفط خانة والبصرة. كما زار ظريف 
أربيل وشارك في ملتقى اقتصادي بحضور رئيس حكومة اإلقليم نيجرفان بارزاني.

بــدوره، صرح وزير مالية اإلقليم، ريباز حمالن، بأن العالقات االقتصادية مع إيران 
في مرحلة تطوير شامل، مشيراً إلى أن ألفي شاحنة إيرانية تدخل اإلقليم يومياً، حيث 
أن عــدد المنافــذ الحدودية بين إيران واإلقليم 7 منافذ، 3 منها دولية، وأن حجم التبادل 
التجــاري ارتفــع 70 % خالل 2018، مســجالً 6 مليارات دوالر، الفتــاً إلى افتتاح 

منفذين آخرين قريباً، وإلى إنشاء مدن صناعية مشتركة بين الجانبين.

محمد جواد ظريف

منصة إلكترونية إلعادة إعمار العراق

أعلن وزير التخطيط العراقي نوري 
الدليمي، خالل استقباله نائب الممثل 
الخــاص لألمين العام لألمم المتحدة/

منسق الشــؤون اإلنسانية للمنظمات 
الدولية في العــراق، مارتا رويدس، 
والوفــد المرافق لهــا، لبحث الجهود 

الدولية في ملفي إعادة استقرار وإعمار المناطق المحررة، عن اكتمال منصة اإلعمار، 
التي ستتضمن بيانات كاملة وتفصيلية عن مشاريع إعادة اإلعمار، وما يتعلق بااللتزامات 
المالية الدولية من المنح والقروض، وأن شــهر شباط/فبراير 2019 سيشهد البدء بعمل 
المنصة باللغتين العربية واالنكليزية. ولفت الدليمي، إلى توجه الحكومة لتبسيط اإلجراءات 
المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول للشركات العالمية الراغبة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية، 
وفي مقدمتها مشاريع التعليم والصحة والسكن، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم البرامج 
والخطط التي أعلنتها الوزارة، )خطة التنمية الخمسية، استراتيجية التخفيف من الفقر، 

تطوير القطاع الخاص، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعم شريحة الشباب(.

عجز الموازنة الُعمانية يتقلص 43 %

ســجلت ســلطنة عمان عجزا في الموازنة بلغ 1.87 مليار لاير )4.86 مليار دوالر( 
خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بانخفاض نسبته 
43 % مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، حســبما أظهرت بيانات حكومية. واســتفادت 
الســلطنة المنتجة للنفط من ارتفاع إيرادات الخام في 2018، مع صعود أســعار النفط 

العام الماضي بدعم من تخفيضات اإلنتاج التي تطبقها الدول المنتجة.
أعلنــت وزارة النفط العراقية عــن مجموع الصادرات 
النفطيــة لعــام 2018 أنهــا تجــاوزت 1.277 مليــار 
برميل، مبينة أن 37 شــركة عالمية اشترت النفط الخام 
العراقي. وقالت شــركة تســويق النفط “سومو” التابعة 
للوزارة، في إحصائية على موقعها الرســمي: إن معدل 
التصدير الشهري بلغ 106.472 مليون برميل، بمعدل 
3.5 مليون برميل يوميــاً، وأن اإليرادات المتحققة من 
مبيعاتها للنفط الخام بلغت 83.68 مليار دوالر، بمعدل 
أكثر من 5 مليار دوالر أميركي شهرياً، بمعدل سعر بيع 
شهري من النفط الخام بلغ نحو 60.49 دوالر للبرميل.

الصادرات النفطية العراقية تتجاوز 
المليار برميل
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وقعت مصر اتفاقية مع 
الصيني،  إكزيــم  بنــك 
ميســر  تمويل  لتوفيــر 
قيمته 1.2 مليار دوالر، 
سيتم ســداده على مدار 
15 عاماً، وبفترة سماح 
5 ســنوات. وستســفيد 
مصر من القرض لتنفيذ 

مشــروع القطار الكهربائي السالم/ العاصمة اإلدارية/
العاشر من رمضان.

وأوضــح وزير النقل هشــام عرفات، أن الخط يشــمل 
11 محطــة ويخــدم 350 ألف راكب، فــي حين كانت 
خطــوط الســكك الحديدية القديمة تخــدم مليونا و100 
ألف راكب، وســتغطي قيمة القرض تكلفة المشــروع 
لتخديــم المــدن الجديدة بشــرق القاهــرة، وصوالً إلى 

العاصمة اإلدارية.

14 مليار دوالر قيمة مشاريع الطاقة في المغرب

بنك صيني يوفر مليار دوالر لمصر

كشــف وزيــر الطاقة والمعــادن والتنمية المســتدامة 
المغربي، عزيز الرباح، أن بالده تنفذ مشاريع ضخمة 
في قطاع الطاقة، وتصل قيمة هذه االستثمارات إلى 14 
مليــار دوالر، ومن المنتظر االنتهاء منها بحلول عام 
2023. وقال الرباح، تهدف االستراتيجية المغربية في 
مجــال الطاقة المتجددة، إلــى زيادة حصة القطاع إلى 
52 % بحلول 2030، وتعزيز كفاءة اســتخدام الطاقة 
وخفض اســتهالكها بنســبة 15 % بحلول العام ذاته. 
الفتاً إلى وجود زيادة في الطلب الســنوي على الطاقة 

عزيز الرباحبنسبة تتراوح ما بين 2 % و4 %.

هشام عرفات

أّكــد رئيس 
مـــة  لحكو ا
نســـي  لتو ا
ســــف  يـو
الشـــــاهد، 
تونــس  أّن 
ســـــتـنـتـج 
 1 0 0 0

ميغاوات مــن الطاقة المتجدّدة بحلول ســنة 2020 بما 
يعــادل 25 % من االســتهالك الوطنــي للطاقة، وذلك 

بقيمة 835.56 مليون دوالر.
وأوضح الشاهد أّن إنجاز هذه المشاريع الطاقيّة سيمّكن 
مــن التخلّص تدريجيّــاً من العجز الطاقي، وســيفضي 
آليــاً إلى تقليص مســتوى العجز التجاري. مشــيراً إلى 
أن االنطــالق الفعلــي للبرنامج الوطني النتــاج الطاقة 
من الرياح ســيبدأ بإنتاج 120 ميغاوات وبكلفة استثمار 
تصل لنحو 140 مليون دوالر ستنفذه 4 شركات أجنبية 
حصلــت علــى تراخيص، اثنتان فرنســيتان، وشــركة 
ألمانية وأخرى هولندية وسيبدأ اإلنتاج الفعلي للكهرباء 
من طاقــة الرياح عبر هذه الشــركات خالل الفترة بين 

مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

إنتاج 120 ميغاواط من طاقة الرياح
في تونس

يوسف الشاهد

الجزائر تصّدر الكهرباء إلى إسبانيا

كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، 
عن إجراء مفاوضات رسمية مع إسبانيا لتصدير 
الكهرباء إلى شبه الجزيرة اإليبيرية، الواقعة في 
الجــزء الجنوبي الغربي من قــارة أوروبا والتي 
تتكون من إسبانيا والبرتغال وأندورا ومنطقة جبل 
طارق. وبناء عليه فإن الشركة الجزائرية لتوزيع 
الكهربــاء والغــاز الحكومية، ســتدخل بورصة 
)الكهرباء( بإسبانيا، بعد انتهاء البلدين من إجراء 
مباحثاتهما السيما من أجل تسوية مسائل الرسوم. 

وأشار الوزير إلى أنه من غير الممكن السماح بترك 5000 إلى 7000 ميغاواط غير 
مستغلة، و بالتالي يجب طرحها في األسواق األوروبية والتونسية والليبية.

مــن جهة أخرى، قال قيتوني، إن بــالده تمتلك مخزوناً هاماً يفوق 30 ألف مليار متر 
مكعب من الغاز بنوعيه و6 آالف مليار برميل من البترول. وهذا المخزون من الطاقة 
يكفي ألن تعيش الجزائر عشرات السنين في أمان من خالل 24 ألف مليار متر مكعب 
مــن الغاز الصخري و10 آالف مليار أخرى من الغــاز الطبيعي. وأوضح، أن هناك 
توجه لدى بالده نحو الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية في مجال توفير الكهرباء، مما 

سيتيح للجزائر أن تبدأ قريبا بتصدير الكهرباء إلى كل من تونس والمغرب.

مصطفى قيتوني

3 مليارات دوالر قيمة المساعدات الخارجية لألردن

صّرحت وزيرة التخطيــط والتعاون الدولي األردنية، 
ماري قعوار، خالل اجتماع لجنة الشــؤون المالية في 
مجلس النواب األردني، أن حجم المساعدات الخارجية 
الملتزم بها األردن لسنة 2018 بلغ 3.1 مليار دوالر، 
منهــا 50 % لدعــم الموازنــة، وأن هذه المســاعدات 
مستثنًى منها المنح المقدمة لالجئين، والتي بلغت مليار 

ماري قعواردوالر أميركي.
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وقع وزير االســتثمار والتعاون الدولي التونســي، زياد 
العذاري مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
عبــد الوهاب أحمد البدر اتفاقية لتمويل مشــروع تهيئة 
148 طريــق زراعي بطول حوالــى 912 كلم في 22 
والية. وسينطلق تنفيذ المشروع خالل العام الحالي على 
أن يكتمل مع نهاية عام 2022. وتقدر تكلفة المشــروع 

بـ292 مليون دينار تونسي )97,0 مليون دوالر(.
يشــار، إلى أن المشــروع يهدف إلى المساهمة في دعم 
خطــط وبرامــج التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية في 
المناطــق الريفية من خالل فك عزلتها وربطها بشــبكة 

الطرق الوطنية.

“الكويتي للتنمية” يؤهل طرق تونس

تزويد األردن بالغاز المصري في 2019

وقع األردن ومصر في القاهرة، على 
اتفاقيات تزويد األردن بالغاز الطبيعي 
لعــام 2019، وتم التوقيــع بين مدير 
عام شــركة الكهربــاء األردنية أمجد 
الرواشــدة، ومديــر عام شــركة “اي 
غاز” المصرية أسامة البقلي، ومدير 
عام شركة فجر “األردنية المصرية” 

فؤاد رشــاد، بحضور وزيرة الطاقة األردنية هالة زواتي، ونظيرها المصري طارق 
المال. وصّرحت زواتي بأن االتفاقية تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى 
األردن خالل عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في األردن، 
وبأســعار تقل عن أسعار الغاز المسال، بمعادلة سعرية تعتمد خام برنت مؤشراً، فيما 
سيتم تلبية باقي احتياجات النظام الكهربائي، من خالل شركة شل العالمية، التي تزود 

األردن بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية.

أعلنت وزارة التضامن 
االجتماعــــي رصــــد 
مليــاري جنيــه لتنفيــذ 
مبــادرة الرئيــس عبــد 
الفتاح السيسي لتحسين 
معيشة األسر في القرى 
األكثر احتياجــاً، والتي 
تقــع فــي محافظــــات 
)الجيزة، المنيا، أسيوط، 

سوهاج، قنا، األقصر، أسوان، الوادي الجديد، القليوبية، 
البحيرة، مرســى مطروح، وشمال سيناء(. وأوضحت 
الوزارة أن تنفيذ المبادرة ســيبدأ من خالل خرائط الفقر 
المحدثة لديها، باختيار أفقر 100 قرية، تتجاوز نســب 

الفقر فيها 70 %.
مــن جهتها، أكدت وزيــرة التضامــن االجتماعي غادة 
والي على تطبيق هذه المبادرة بحيث تصل الخدمات إلى 

مستحقيها ومنع االزدواجية وضمان استدامة الخدمات.

تنفيذ مبادرة الملياري جنيه في مصر

غادة والي

9 مليارات دوالر كلفة 6 مشاريع لتكرير البترول

قال وزير البترول المصري، طارق المال: إن مصر 
تعمل علــى تطوير 6 مصافي لتكرير البترول خالل 
السنوات األربع المقبلة بتكلفة 9 مليارات دوالر، بما 
يحقق زيادة في االنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 
41 مليون طن ســنوياً. وأكد وزير البترول، أنه سيتم 
االنتهاء من هذه المشروعات بحد أقصى في 2022، 
وذلك لتلبية احتياجات السوق، متوقعاً أن تصل حجم 
االستثمارات فى المشروعات المقبلة خالل السنوات 

القادمة إلى حوالى 27 مليار دوالر، مشــيراً إلى أن هذه المشــروعات ستكون خاصة 
باالكتشافات الجديدة، باإلضافة إلى مشروعات حقل ظهر واتول وغرب اإلسكندرية.

طارق المال

أميركا تنفذ استثمارات نفطية في السودان

اتفقت الســودان والواليــات المتحدة 
الشــركة  أنشــطة  اســتئناف  علــى 
األميركية بيكر هيوز، التي تعمل في 
عدد من الحقول جنوب وشرق البالد، 
ومن المشاريع التي ستنفذها “مدينة 
الغــاز الصناعــي”، المطــروح في 

مناقصة السودان الدولية الستثمار 15 حقالً نفطياً في البالد. ويعتمد هذا المشروع على 
تكنولوجيا الزيت الصخري األميركية في استخراج الغاز الطبيعي. وينص عقد الشركة 
على التعاون مع سودابست )إحدى أذرع وزارة النفط والغاز السودانية والمسؤولة عن 
االتفاقات والتعامالت مع الشركات العالمية التي ترغب باالستثمار النفطي في السودان(، 

في مجال قطع الغيار آلليات حفر آبار البترول وسوائل الحفر وخدمات المصافي.

72



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

وقعت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، 
وســفير ألمانيــا لــدى القاهــرة يوليوس جــورج لوى، 
اتفاقيتيــن للتعاون الفني والمالــي بقيمة اجمالية 150.5 
مليــون يورو، وأوضحت نصر أن االتفاقية األولى هي 
للتعــاون الفني مــن خالل منحة تقدر بقيمــة 48 مليون 
يــورو فــي قطــاع التعليم، إضافــة إلى دعــم قطاعات 
البنية األساســية والبيئة، والزراعــة، والمياه والصرف 
الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما قيمة 
االتفاقيــة الثانيــة 102.5 مليون يورو ســتغطي تمويل 
عدد من المشــروعات تم االتفاق عليها بين الجانبين في 
قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة 

والزراعة وأيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا

اتفاقيتا تعاون بين مصر وألمانيا

وافق مجلس الــوزراء المصري 
تحصيــل  تفعيــل  بــدء  علــى 
المستحقات الحكومية والضريبية 
والجمركيــة إلكترونيــاً بــدءاً من 
آيار/مايــو 2019. وذكــر بيــان 
أصــدره المجلس، أنه ســيتم بدء 

ســداد جميع المســتحقات الحكومية المشار إليها فيما يزيد على 500 جنيه )27 دوالر 
أميركي(، بأي وســيلة من وســائل الدفع اإللكتروني، ويجوز ســداد ما دون ذلك بأي 
وســيلة سواء كانت إلكترونية أو غيرها، وشــملت التدابير، التوسع في إصدار ونشر 
وســائل الســداد )البطاقات(، وكذا نشــر ماكينــات )QRCode( في نقــاط التحصيل 
ذات الكثافــة المنخفضــة في عدد المدفوعات. وأضاف البيــان، أن ذلك يأتي في إطار 
ســعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني الحكومي، 
والمتضمن ســداد جميع المســتحقات الحكومية أياً كانت قيمتها بأي وسيلة من وسائل 

الدفع اإللكتروني.

المنتجات الجزائرية براً نحو موريتانيا

أطلق وزير التجارة الجزائري، ســعيد جالب، أول 
عملية تصدير براً للمواد الجزائرية نحو نواكشوط 
)موريتانيــا(، من خالل 24 شــاحنة بحمولة قدرها 
400 طن. وضمت الشحنة 220 طن من المنتجات 
الزراعيــة و40 طــن من األجهــزة الكهرو منزلية 
و120 طــن مــن المنتجات الغذائيــة و20 طن من 

المنتجات الصحية.
وكشــف جالب، عن عمليات تصدير أخرى ســتتم نحو النيجر من والية تمنراســت، 

ونحو نواكشوط )موريتانيا( وداكار )السنغال(.

سعيد جالب

12 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز

وقعت وزارة البتــرول المصرية 12 
اتفاقيــة جديــدة مــع شــركات عالمية 
للبحــث عــن البترول والغــاز، وذلك 
في عــدة مناطــق )البحر المتوســط، 
خليج الســويس، دلتا النيل، الصحراء 
الغربية، وسيناء(، بقيمة اجمالية لهذه 
االستثمارات يبلغ حدها األدنى حوالى 

1.3 مليار دوالر، وخصص حوالى 95 مليون دوالر، كمنح توقيع لحفر 41 بئراً.
وبذلك يصل عدد االتفاقيات المبرمة على مدار السنوات األربع الماضية إلى 63 اتفاقية 
جديدة منذ حزيران/يونيو 2014 وحتى اآلن. وأشارت الوزارة إلى أن هذه االتفاقيات 

تأتي في إطار تنشيط حركة االستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر.

أعلن وزير النفط والغاز والمعادن الســوداني، أزهري 
عبد القادر، أن بالده وقعت اتفاقاً مع شــركات روســية 
لبناء مصفاة في والية بورتسودان، على البحر األحمر 

شرق البالد بسعة نحو 220 ألف برميل يومياً.
يشــار إلــى أن الســودان يمتلــك 3 مصافــي فــي مدن 
الخرطوم )وســط(، واألبيض )غرب( وبورتســودان ) 
شــرق(، ويبلغ إنتاج السودان النفطي أقل من 100 ألف 
برميل يوميا، مقابل 450 ألف برميل يوميا قبل انفصال 

جنوب السودان.

مصفاة نفط جديدة في السودان

أزهري عبد القادر

73



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

اختار “إكسبو 2020 
دبي” شركة دلسكو، 
المتخصصة بخدمات 
فــي  النفايــات  إدارة 
شــريكاً  اإلمــارات، 
رسمياً جديداً له، حيث 
“دلسكو”  ســتوظف 
مبتكرة إلدارة  حلوالً 
النفايــات لدعم هدف 
فــي   2020 إكســبو 

تنظيم واحدة من أكثر الدورات استدامةً في تاريخ الحدث 
الدولــي، كما ستســهم فــي إبعاد 85 % مــن نفاياته عن 
المكبــات. ووقع االتفاقية المدير التنفيذي لمكتب إكســبو 
2020 دبــي نجيب محمد العلي، ورئيــس مجلس إدارة 

“دلسكو” عبد العزيز محمد خان عبدهللا.
ومــن المتوقــع أن تشــمل نواتج النفايات خالل إكســبو 
2020 نحو 48 % مواد العضوية، و39 % مواد قابلة 

إلعادة التدوير، و13 % نفايات العامة.

“إكسبو” يختار شريكًا
إلدارة النفايات

مواجهة محتملة بين قطر وروسيا بسوق الغاز

نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الطاقة األميركي 
دان بروليت، قوله: إن الواليات المتحدة تريد من قطر 
أن تتحــدى هيمنة الغاز الروســي فــي أوروبا. وأبلغ 
بروليت رويتــرز، أن بالده بحثت مع الدوحة بشــأن 
تزويــد أوروبا بالغــاز الطبيعي المســال، وأنها تريد 
مــن ألمانيا ودول أخرى أن تســتورد الغاز األميركي 
والقطري بدال من الروسي. وقال بروليت من الدوحة، 
إنه ناقش الموضوع مع وزير الدولة القطري لشؤون 

الطاقــة ســعد الكعبي، مضيفــاً “يمكننا أن نتحدث إلى القطريين بشــأن مد األســواق 
األوروبية بالغاز الطبيعي، هم مهتمون كثيراً بذلك ونحن أيضاً”.

دان بروليت

تعتزم الســعودية إنشــاء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات 
دوالر أميركي في ميناء جوادر الباكستاني المطل على 
المحيط الهندي، حسبما أكد وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح، الفتاً إلى أن المملكة تسعى لجعل النمو االقتصادي 
الباكستاني مستقرا من خالل تأسيس مصفاة نفط وإقامة 
شــراكة مع باكســتان من خالل الممــر االقتصادي بين 
الصين وباكســتان. وكان الفالح قد  أجرى محادثات مع 
وزير البترول الباكســتاني، غالم سرور خان،  ووزير 
الموانــئ الباكســتاني، علي زيــدي، خالل زيــارة إلى 
ميناء جوادر  بشــأن التعاون فــي مجاالت تكرير النفط 

والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

مصفاة سعودية بقيمة
10 مليارات دوالر في باكستان

بروج ترسي عقداً لـ“أدنوك”

بــــروج  أرســــت شــــركة 
البتروكيماويــة على شــركة 
أدنوك لإلمــداد والخدمات - 
ذراع شــركة بترول أبوظبي 
الوطنيــة )أدنــوك( للشــحن 
والخدمــات - عقــداً لمــدة 3 
ســنوات لنقل 11 مليون طن 

مــن البوليمرات من محطة بــروج لمناولة الحاويات في الرويس بأبوظبي إلى ميناء 
خليفــة ومينــاء جبل علي. ووقــع العقد الرئيس التنفيذي لشــركة بــروج أحمد عمر 

عبدهللا، والرئيس التنفيذي ألدنوك عبد الكريم المصعبي.
واعتبر عبدهللا، أن هذا العقد يمثل عالمة فارقة جديدة في مســيرة بروج التطويرية 
وخطوة ناجحة لتعزيز أعمالها في سلســلة اإلمداد بهدف تأمين أفضل طريقة لتسليم 

المنتجات إلى عمالئها حول العالم.

إيران تتفوق على قطر في إنتاج الغاز

كشــف وزير النفــط اإليراني بيجــن زنغنه، أن 
إنتاج بالده من الغاز ارتفع بنســبة 35 % خالل 
العام المالي الجاري مقارنة بعام 2018، مشيراً 
إلى أن إيــران تفوقت على قطر في مجال إنتاج 

الغاز.
وأوضح زنغنه، خالل مراســم تدشــين مشروع 
توصيل الغاز إلى مدينــة جيرفت االيرانية، أن 
بــالده  تمكنــت من إدخــال 14 مرحلة من حقل 
“بــارس الجنوبــي” للغــاز إلى دائــرة اإلنتاج، 

واآلن تمكنــت من تحقيــق إنتاج يبلغ 610 ماليين متر مكعــب يومياً، وتفوقت على 
قطر في هذا المجال”.

بيجن زنغنه
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بلغت قيمــة 
المساعدات 
المالـيــــــة 
أقرهـا  التي 
د  التحـــــا ا
األوروبــي 
لـتـونـــــس 
305 مليون 

يورو.
وذكر االتحاد االوروبي في بيان له، أن التمويل سيوجه 
نحو خلق فرص العمل للشباب وتحسين مناخ األعمال 
وتعزيــز قــدرات اإلدارات المحليــة. وقــال المفوض 
األوروبــي المكلــف بسياســة الجــوار ومفاوضــات 
التوســع، يوهانس هان، إن برنامج المســاعدة سيسهل 
دخــول الشــباب التّونســي إلى ســوق العمــل وتحفيز 
االبتكار في مجال المؤسســات، وستتوزع المساعدات 
المعتمدة لتمويل برنامج “الشــباب الناشــط” بقيمة 60 
مليون يورو لتحســين االندماج االقتصادي والسياسي 
واالجتماعي للشــباب، وبرنامج “االتحاد األوروبي” 
من أجــل االبتكار بقيمــة 15 مليون يــورو، وبرنامج 
دعــم الحوكمة المحلية بقيمــة 70 مليون يورو، كما تم 
رصد 160 مليون يورو لبرامج وأنشطة مختلفة تدعم 

القطاعات االقتصادية والسياسية.

305 ماليين يورو
من االتحاد األوروبي لتونس

يوهانس هان

أعلن وزير الكهرباء 
المصــري، محمـــد 
شــاكر، عــن تمديد 
خطــة رفــع الدعــم 
عن الكهرباء إلى 8 

سنوات بدالً من 5.
ولفت شاكر، إلى أن 
هذه الخطة كان من 
المقرر لها أن تنتهي 

خالل العام المالي الحالي، لكن بعد تغير سعر الصرف 
وارتفاع األســعار تم إجراء هــذا التعديل عليها لتنتهي 

في عام 2022.
ومــن خالل هذا القــرار لن يتحمــل المصريون أعباء 

إضافية خالل هذه الفترة.

تمديد رفع دعم الكهرباء
لمدة 3 سنوات في مصر

محمد شاكر

شركة صينية تتولى توسيع ميناء سكيكدة

فازت الشــركة الصينية لهندســة 
الموانئ )CHEC( بصفقة توسيع 
“ميناء ســكيكدة” ثاني أكبر ميناء 
نفطي فــي الجزائــر، بكلفة مالية 
إجمالية تبلــغ 450 مليون دوالر 

أميركي.
وستسهل توسعة الميناء، عمليات 
شحن المواد البترولية المكررة في 

المصفــاة النفطية وفي مصنع البيتروكيماويات المتواجدين بذات الميناء. ومن المقرر 
تسليم المشروع في غضون 29 شهراً، بعد تجهيز رصيف جديد لشحن الغاز الطبيعي 

المسال يسمح برسو سفن ذات حمولة تصل إلى 200 ألف طن.

قيود ايرانية على االستيراد

صــادق البرلمــان اإليراني 
على مشــروع قــرار ينص 
على حظر اســتيراد الســلع 
األجنبيــة التــي لهــا بدائــل 
محليــــة الصنـع، في خطوة 
تهـــدف لحمايــــة المنتــــج 

الوطني اإليراني.
إعـالم  وســــائل  وذكـــرت 
إيرانية أن قــــرار الحظــر 

سيستمر سـارياً حتى تاريخ 21 آذار/مارس 2021. وجاء القرار في وقت تواجه فيه 
إيران نقصاً مستمراً في النقد األجنبي، ما دفعها التخاذ هذا اإلجراء لترشيد استخدام 

احتياطاتها من العملة األجنبية.

شبكة غاز بين السعودية وعمان واالمارات

كشــف وزيــر الطاقــة الســعودي خالــد الفالح، عن 
مفاوضــات تجريهــا المملكة مع اإلمارات وســلطنة 
عمان لمد شبكة غاز إقليمية بالتزامن مع اإلعالن عن 
اكتشاف حقول غاز جديدة في السعودية. وقال الفالح: 
إن “أرامكو” تســعى لتطوير موارد الغاز في البالد 
لتلبيــة الحاجــات المحلية، مع احتمــال التصدير في 
المســتقبل. وتســتورد اإلمارات وسلطنة عمان الغاز 
مــن قطر، ويضــخ الغاز إليهما عبــر خط “دولفين” 

بمعدل ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وتدل مفاوضات الســعودية مع اإلمارات وعمان، على أن المملكة تســعى إلى تغيير 

خريطة الغاز في منطقة الخليج ودخول نادي مصدري الغاز.

خالد الفالح
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أكدت دراسة  لمصرف “ستاندرد تشارترد” البريطاني 
أن روسيا تمتلك كل المقومات لتصبح أكبر اقتصاد في 

أوروبا وثامن أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030.
وتوقعت الدراســة أن يبلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي 
الروســي، حســب تعادل القوة الشــرائية 7.9 تريليون 
دوالر. بينما ســتتراجع اليابان وألمانيــا إلى المركزين 
التاســع والعاشر. وتقول الدراســة إن  الصين ستحافظ 
علــى المركز األول عالميــاً بناتج محلــي إجمالي يبلغ 
64.2 تريليون دوالر. كما ســتصعد الهند مركزا واحدا 
لتزيــح االقتصــاد األميركي من المرتبــة الثانية، حيث 
سيقفز الناتج المحلي اإلجمالي للهند إلى 46.3 تريليون 

دوالر، مقابل 31 تريليون دوالر ألميركا.

روسيا ستقود اقتصاد أوروبا في 2030

100مليار يورو عجز الموازنة األلمانية

تواجــه الحكومــة األلمانية عجزاً 
يــورو فــي  بنحــو 100 مليــار 
خططها للموازنة حتى عام 2023 
مــع تباطؤ االقتصــاد، وفقــاً لما 
ذكرته مجلة دير شــبيغل نقالً عن 
ورقة أعدها خبراء في المجموعة 
البرلمانية التابعة للمحافظين الذين 

تتزعمهم المستشارة األلمانية أنجيال ميركل. وحققت الحكومة فائضاً في الميزانية بقيمة 
11 مليار يورو في 2018، في الوقت الذي عززت فيه قوة النمو االقتصادي إيرادات 
الضرائب. لكن دير شبيغل أضافت أن الزيادات المتوقعة في اإلنفاق على المساعدات 
التنموية والمساهمات في  االتحاد األوروبي واإلنفاق على الدفاع تعزز المخاطر التي 

تواجهها الميزانية حتى 2023 ألنها لم تُمول بعد.

كوريا الجنوبية تستأنف شراء النفط اإليراني

ذكرت وكالة بلومبرغ، أن كوريا 
الجنوبية اســتأنفت استيراد النفط 
الخــام االيراني، بعدمــا كانت قد 
أوقفــت شــراءه قبل شــهور من 
دخول العقوبــات األميركية على 
طهــران حيز التنفيذ في تشــرين 

الثاني/نوفمبــر الماضي. وقالت الوكالة: إن بارجة نفط إيرانية تحمل اســم “ســيلفيا” 
توجهت الى كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن هذه الشحنة تعد األولى من بين 14 مليون 
برميل من الخام يتوقع أن تستلمها كوريا الجنوبية من إيران حتى نيسان/أبريل 2019. 
واســتأنفت كوريا الجنوبية شــراء النفــط اإليراني، بعدما حصلــت، مع مجموعة من 

المشترين اآلخرين، على إعفاءات من العقوبات األميركية على ايران.

تتجــه موســــــكو 
وطهران إلى إلغاء 
تأشــيرات الدخول 
للمجمـــوعـــــات 
بينهما،  الســياحية 
في خطوة تســعى 
لتحفيـز الســـياحـة 
بين البلدين، اللذين 

تربطهمــا عالقات وطيدة. وقال نائــب وزير الخارجية 
الروســي يفغيني ايفانــوف إن بالده تعول على أن نظام 
إلغاء التأشيرة للمجموعات السياحية سيدخل حيز التنفيذ 
قريبا، مشــيرا إلــى أن النظام الجديد سيســمح بالدخول 
لمدة 15 يوما للمجموعات السياحة، التي يتراوح عددها 
من 5 إلى 50 شــخصا وذلك بشــكل متبــادل. وأضاف 
أن وكالة الســياحة الروسية “روســتوريزم” تعمل مع 
الشــركاء اإليرانيين على وضع اللمسات األخيرة على 
قوائم الشركات الســياحية المعتمدة، التي ستقوم بتنظيم 

الرحالت السياحية.

تعزيز السياحة بين روسيا وايران

562 مليون يورو نفقات برشلونة على الالعبين

أصبح نادي برشــلونة اإلســباني أول 
فريق لكرة القدم ينفق أكثر من نصف 
مليار يورو على أجور العبيه، بعدما 
زادت تكاليــف الفريق بنســبة 42 % 
خــالل عــام 2018. وقالت مؤسســة 
KPMG، إن تكاليف النادي ارتفعت 

إلى 562 مليون يورو خالل العام الماضي، بعدما ضم في كانون الثاني/يناير الماضي 
البرازيلي كوتينيو إلى صفوفه في صفقة قياسية بلغت قيمتها 160 مليون يورو.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إنفاق برشلونة على أجور العبيه ارتفع بشكل ملحوظ مع 
انتقال المهاجم الفرنســي عثمان ديمبيلي في 2017 إلــى النادي، وتجديد بعض عقود 

العبيه بما في ذلك عقد ليونيل ميسي.

76



For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 

website, scan the QR code above, or e-mail us your questions 

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.



78

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

التباحــث خالله في آفــاق التعاون وإقامة شــراكات اســتثمارية في 
مجــاالت الصناعــة والتطويــر العقــاري والعمرانــي والزراعــة 
والســياحة والصادرات والعالقــات المصرفيــة، وإقامة المعارض 
والطاقة البديلة والتبادل التجاري، وطرح المشــاريع االســتثمارية 
ومصانــع  والحديــد  الســريع  والتشــييد  )االســمنت  الســورية 

البتروكيميائيات والخدمات النفطية( وترجمتها على أرض الواقع.
بداية، أكــد مدير عام غرفة تجــارة وصناعة أبوظبــي محمد هالل 
المهيري، علــى أن الملتقــى يهدف لمعرفــة الفرص االســتثمارية 
في العديد من القطاعات الســورية، وأنه ســتتم دراســة كل الفرص 
االســتثمارية المطروحة، ليتم بعدها التباحث مع الجانب السوري، 

للوصول إلى مشاريع تهم رجال أعمال البلدين.
وقدم بدوره مدير اتحاد غرف التجارة الســورية فــراس جيجكلي، 
شــرحاً عن قانون االســتثمار الســوري الجديد، وأهــم المزايا التي 

يتضمنها.
كمــا لفت رئيــس غرفة تجــارة ريف دمشــق وســيم القطــان، إلى 
التســهيالت المقدمة لالســتثمارات الســياحية واإلجراءات المتخذة 
لتوســيع قاعدة المحفــزات، إضافــة إلى تنــوع األماكن الســياحية 
الســورية، والعمــل على اســتنهاض القطــاع الســياحي من خالل 

استراتيجية متكاملة.
وأشــار رئيس اتحاد غرف الزراعة الســورية محمد كشتو، إلى أن 
المناخ االستثماري في ســورية أصبح مالئماً لالســتثمار بمختلف 
القطاعات، ما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المســتدامة، 
ال ســيما أن ســورية تتميز بمواردها الطبيعية، وتنــوع محاصيلها 

العالقات االقتصادية السورية اإلماراتية على طريق التعافي

َمصدر
استهل الوفد الســوري زيارته باالطالع على تجربة االستثمار في 
مدينة “مصــدر” االســتثمارية اإلماراتية “األولى مــن نوعها في 
العالــم”، إذ تعتمد على الطاقــة النظيفة والمتجددة، وتشــكل تجمعاً 
ســكنياً مســتداماً، وأوضح المدير التنفيذي للتطويــر العمراني في 
“مصدر” يوســف باصليب، أنه تم االتفاق على أن تكون االستفادة 
من الزيــارة بـ“الطريقــة المتبادلــة”، إذ أن هنالك أشــياء موجودة 
في ســورية ال توجد في اإلمارات، والعكس كذلــك، وهذا ما يدعو 

مستثمرو البلدين لفتح مجاالت التعاون بينهما.

شوق
وأكد الرميثي في كلمتــه الترحيبية، على أن هناك شــوقاً كبيراً من 
اإلماراتييــن لعــودة العالقات بيــن البلديــن، وأن مجتمــع األعمال 
والقطاع الخاص اإلماراتي، مهتم بالفرص االستثمارية المتاحة في 

القطاع الخاص السوري، وبعقد شراكات تجارية بشتى القطاعات.
بدوره، أكد حمشو أن الزيارة تهدف الى دعم الشراكات االستثمارية 
وفتح آفاق التعــاون للقطاع الخــاص في البلدين، منوهــاً بأن معدل 
النمو االقتصادي في ســورية خالل العام الحالــي 2019 والعامين 
المقبليــن )2020 - 2021( ســيكون األعلــى فــي العالم “حســب 
المؤشــرات االقتصادية الدولية”. فيما أشــار رئيس غرفة صناعة 
دمشــق وريفها ســامر الدبس، إلــى أن في جعبــة الوفد الســوري 
عروض عن الدعم والتســهيالت المتاحــة من الحكومة الســورية 
للقطاع الصناعي، خاصة الفرص االستثمارية المتاحة في المناطق 

الصناعية.
ولفت رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان، إلى أنه بعد 8 أعوام 
من الحرب على ســورية، وبعــد عودة بعض الســفارات للعمل في 
سورية، بمن فيها اإلماراتية، ســيكون هنالك حركة استثمار كبيرة 
وجذب لرجــال األعمــال اإلماراتيين إلى ســورية، كمــا أن الوقت 
القريب الذي سيعقب الزيارة، سيشــهد عملية استيراد البضائع عبر 

االمارات من الفائض المتواجد لديها وغير المتواجد في سورية.

القطاع الخاص
وشــهد اليوم الثاني من الزيــارة، انعقــاد “ملتقى القطــاع الخاص 
الســوري اإلماراتــي” في فندق ســانت ريجنــس فــي أبوظبي، تم 

واالتحادات  الغرف  وممثلين عن جميع  األعمال  رجال وسيدات  من   60 من  يتألف  اقتصادي سوري  وفد  لّبى 
والتجارة  الصناعة  اتحاد غرف  السورية محمد حمشو، دعوة  التجارة  اتحاد غرف  أمين سر  برئاسة  السورية، 
اإلماراتي برئاسة رئيس االتحاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني مرشد الرميثي، 
بعد زهاء 8 سنوات من “الحرب السورية”، وقطع “شبه كامل” للعالقات بين البلدين. وكان في استقبال الوفد 

السوري، عدد من رجال وسيدات األعمال والمسؤولين االقتصاديين اإلماراتيين.
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إلى إنشاء مركز للصادرات الســورية في اإلمارات، بداية بمدينتي 
)دبي وأبوظبي(، ما يعزز تواجد المنتجات الســورية في األســواق 
اإلماراتية، ويفســح المجال لالنتقال بها الى أسواق الدول األخرى، 
وقــال: إن اإلماراتيين عبروا عــن إعجابهم بالفرص االســتثمارية 
السورية الفريدة، نتيجة ضخامة ســوق اإلعمار بجميع القطاعات. 
فيما قال حمشــو، أنه تــم االتفاق علــى تطوير حركة المســتثمرين 
بين ســورية واإلمارات عبر تحرك فاعل في عــدد من االتجاهات 
منها )تسهيل منح رجال األعمال السوريين تأشــيرات الدخول إلى 
اإلمارات، وإعــادة تفعيل العديد من المشــاريع الحيوية باســتثمار 

إماراتي في سورية، والتي توقفت بسبب الحرب(.
كما لفت رجل األعمال الســوري شــفيق عذب، إلى أن اإلماراتيين 

أبدوا رغبة كبيرة باالستثمار في البنى التحتية السورية.

سيدات األعمال
أما على صعيــد ســيدات األعمال، فقد بينت رئيســة لجنة ســيدات 
األعمال الســوريات صونيا خانجــي، أن الزيــارة ضرورية لعودة 
العالقة بيــن البلدين، كمــا أنها خطــوة تعطي رؤية للبــالد العربية 
كي تعمل على تطبيقهــا، وقالت: وضحت الزيارة الواقع الســوري 
وخطط إعادة اإلعمار، وذلك سيعطي للمستثمرين اإلماراتيين دافعا 
للقدوم إلى سورية، نظرا لوجود رؤوس أموال ضخمة، تحتاج إلى 

التوظيف الصحيح.
وأشــارت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق ربا عبود، 
إلى أن الزيارة كانت مثمــرة وواعدة بعد طول انقطــاع، وأن الذي 
سيعقب الزيارة، هو تفعيل مستدام للعالقات بين البلدين، خاصة أن 

سورية بحاجة لمستثمرين جدد لدعم عملية اإلعمار.
بدورهــا، قالت رئيســة لجنة القطــاع التجــاري في غرفــة تجارة 
وصناعة أبوظبي ريد حمد الشــرياني الظاهري: اســتمعت بشــكل 
مفصل لطروحات الوفد الســوري االســتثمارية، أنا معجبة بتجربة 
يرغبن بتطوير أفق العالقة مع نظيراتهن السوريات.سيدات األعمال السوريات، وأؤكد أن سيدات األعمال اإلماراتيات 

الزراعية، وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة.
كما قدم كال مــن عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة الســورية 
أحمد زيدو، ورجل األعمال محمد سامي قدور، عرضا حول قطاع 
الطاقة البديلة والتسهيالت المقدمة للمستثمرين لتحقيق تنمية القطاع.

أما عضو االتحاد همام المسوتي، فقدم شرحاً عن قطاع االتصاالت 
السوري والمشاريع التي تنفذ فيه، وصوالً إلى الحكومة االلكترونية 

والمحتوى الرقمي.
أما في محــور التطوير العقــاري والعمرانــي، فقد تحــدث المدير 
التنفيذي لشــركة “الشــام القابضة” نصوح النابلســي، عن مناطق 
التطوير العقاري، مع استعراض نماذج البناء الحديث التي ستعتمد 

لتنفيذ هذه المناطق.
من جهته، طرح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح، 
فكرة إقامة شــركة نقل بري لتصدير المنتجات الســورية، وإحداث 
مركــز للمنتجات الســورية في اإلمــارات مع مســتودعات كبيرة، 
ولفت إلى أن االستثمار في سورية سوق مفتوح الخيارات )سياحة، 
صناعة، خدمات، زراعة، تقانة، عقارات، طاقــة، معادن(، مؤكداً 
أنه تنوع يكون عادة متوفرا في قارة أو بلــد كبير جدا، لكنه موجود 
في ســورية، وهي إحدى القيم المضافة الحقيقية التي علينا التركيز 

والبناء عليها، وقال: “ها نحن نعيد تشبيك اقتصادنا مع العالم”.

قريباً في سورية
وفي تصريح صحفــي عقب انتهاء فعاليات الملتقــى، عبر الرميثي 
عن شكر الوفد السوري لتلبيته الدعوة، وقال: إن العالقة بين سورية 
واإلمارات كانت جيدة سابقاً، وها هي اليوم تعود نحو االزدهار، إن 
الوفد الســوري حمل فرص طيبة وجيدة لالستثمار، فبعد أن تعرفنا 

على هذه الفرص، نأمل أن نكون قريباً في سورية.
بدوره، صرح الســواح، بعد انتهاء أعمال الملتقــى، بأن مفاوضات 
االتحاد مــع المهتمين مــن رجال األعمــال اإلماراتييــن، خلصت 
إلى االتفــاق على إقامة شــركة نقل من الحجم الكبير، تعمل بشــكل 
إقليمي في االســتيراد والتصدير )من وإلى وعبــر( البلدين، إضافة 



80

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

بقدرة فاعلة، وبالتالي ليس للرقم اإلحصائي أهمية 
قياســاً إلى استراتيجية التفكير عبر وضع سياسات 
العمــل أو تفعيل األداة األكثر أهميــة لدى الوزارة 

والتي هي مرصد سوق العمل.
ما هــو دور المرصد في إيجاد فــرص العمل بين 

العام والخاص؟
بتفعيل مرصد سوق العمل أصبح لدينا القدرة على 
تحريك كل قواعد البيانات كمدخالت، ومن خاللها 
نضع توقعات ومؤشــرات وبيانات ســوق العمل، 
وفي مرحلــة الحقة تنهــض القدرة علــى التدخل 
وربط مخرجات التعليم مع احتياجات هذا السوق، 
وحتى نستطيع المساهمة في خدمة ما يتطلبه البيان 
الحكومــي، وما أناطــه بوزارة العمل من تنشــيط 
سوق العمل وخلق فرص عمل من خالل مساهمة 
القطاع الخاص فقد بذلت الحكومة الكثير من الجهد 

القادري: نهوض الصناعة يعزز فرص العمل في سورية
قالت وزيرة العمل في سورية، ريما القادري، أن أدوات عدة فّعلتها الوزارة مؤخراً بهدف مسح سوق العمل، 
والوقوف على حجم المهارات والكفاءات العلمية والمهنية الموجودة فيه بعد سنوات من األزمة كانت حائاًل 
أمام دراسة حجم قوة العمل السورية، مبينة أن قاعدة بيانات مركزية باتت اليوم لدى الوزارة من شأنها تعزيز 

القدرة على ربط مخرجات التعليم والمهن بمدخالت سوق العمل.
ونوهت القادري في حديث لـ“البنك والمستثمر” بالدعم الذي عملت عليه الحكومة، وقدمته ألرباب العمل 
للنهوض بمنشاتهم اإلنتاجية في إطار عملية إنهاض الصناعة الوطنية باعتبارها الموّلد األول لفرص العمل 
في البالد، مؤكدة أن أدوات االستفادة من حزم تمكين متعددة والتي يبرز منها مرصد سوق العمل ومكاتب 

التشغيل العامة.

كم يبغ حجــم العمالة الداخلة إلى ســوق 
العمل سنوياً؟

بعد ســنوات مــن الحــرب اإلرهابية ضد 
بلدنا، باشــرنا العام الماضي مسحاً لسوق 
العمل لتحديد قوة العمل الموجودة فيه، وما 
زلنا في طور تحليــل البيانات الواردة في 
هذا المســح الذي شــمل 7554 منشأة في 
القطاعيــن العام والخــاص، والذي يعتبر 
أحد المشاريع االستثمارية لوزارة العمل، 
وبدمــج بياناته مــع البيانات الــواردة إلينا 
من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ومكاتب التشــغيل ومرصد ســوق العمل، 
ســيتبين لدينا وبوضوح حجــم قوة العمل 
وحجــم العدد الداخــل إلى ســوق العمل، 
وقدرة هذا الســوق العمل بفرصه المتاحة 
على اســتيعاب هذه العمالــة في القطاعين 
الخاص والعام، وكذلك األهلي الذي ظهر 
خالل سنوات الحرب كجزء من قوة العمل 
في سورية للمرة األولى، نتيجة اضطالعه 
بمشاريع ونشاطات، ناهيك بما يرده عبر 
القنوات الرســمية من المال من المنظمات 
الدوليــة المعتمــدة، ما جعل منــه محركاً 
إضافيــاً رديفاً لتوليد فرص العمل ســواء 
من خالل المشــاريع التي يقوم بها، أو من 
خالل التمكين الذي كانت وزارة العمل قد 
وّجهته ضمن توجهات الحكومة في متابعة 
المرامــي التنموية، لجهــة الحرص على 
البعد التنموي في أي نشــاط نقــوم به، ما 
حــدا بنا إلى تعديل دفة العمل األهلي حتى 
يزداد توجهه للبعد التنموي أكثر من البعد 
االستهالكي، ما أنتج تمكين عدد كبير من 
األفراد وإعــادة ضّخهم في ســوق العمل 

فــي تفعيل العملية اإلنتاجيــة، األمر الذي 
يجــب أن ينعكس على توليد فرص العمل 
والطلــب المتزايــد على المورد البشــري 
الذي هــو األهم فــي أي عمليــة إنتاجية، 
األمر الذي حدا بنا من خالل مرصد سوق 
العمــل بأن ال نحصــر اهتمامنا في ناحية 
المؤشــرات والتوقعات، بــل التدخل عبر 
طرق خارجة عن طريقة التفكير النمطي 
في حاالت االســتقرار التي كانت تعيشها 
البالد، تبعاً لكون الظروف قد اختلفت بين 

ما بعد األزمة وما قبلها.
أال يحتــاج القطاع الخاص إلى المحفزات 
للتفاعل مع خططكم في خلق فرص العمل 

لديه؟
كوننــا كنا في حــرب وما ينشــأ عنها من 
اختــالالت اقتصاديــة واجتماعيــة، فقــد 
كانــت األولويــة إلعادة دعــم رأس المال 
البشــري ليكــون أكثــر قيمــة مــن ناحية 
النوعية وجــودة األداء والمعرفة بســوق 
العمل، فكان ال بد لنا كحكومة من مواءمة 
القــدرات وتنشــيط العمل وتوســيع قاعدة 
مســاهمة القطاع الخاص في خلق فرص 
العمــل، وهنــا عملنا - كحكومــة - بكثير 
من الجهد على تقديم اإلعفاءات وتبســيط 
اإلجراءات وتحسين واقع المدن والمناطق 
الصناعيــة وتطويرها، كمــا وفرنا المواد 
األولية ومســتلزمات ومدخــالت اإلنتاج، 
كمــا باشــرنا الدعــم المفتــوح للقطاعين 
األهــم إنتاجياً وهما الزراعي والصناعي، 
كمــا نفذنا توليفة مــن التدخالت لتصويب 
كل العمليــات الرديفة لهــذا التوجه، ولكن 
ذلــك يوجب علــى وزارة العمل أن تكون 

ريما القادري
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بــل حققنــا المــردود الحقيقي من خــالل العرض 
المجانــي غيــر المأجور مع عــرض فرص عمل 
حقيقية، وفي كل نسخة من ملتقيات التوظيف نطور 
النموذج استقاء من واقع الحال مع اختصار الوقت 
والجهد في التقــاء العارض وطالب العمل، وعليه 

قام التفاعل بين الطرفين.
هل يتناســب واقــع مكاتب التشــغيل مع متغيرات 

األليات المولّدة لفرص العمل؟
مكاتب التشغيل العامة ليست موجودة للقطاع العام 
فقــط بل هــي للتشــغيل الوطني عامــة، مع األخذ 
بالحســبان أن مهامهــا مختلفــة عن وضــع وحدة 
الترشيح المركزي للشــواغر المتاحة، بالنظر إلى 
أننا نمتلك قاعدة بيانات تعكس لنا األشخاص ذوي 
المهــارات ممن يرغبــون بالوصــول إلى فرص 
العمل، وربطنا ذلك باســتمارة وبرنامج الكتروني 
يحقق الفرز إلى شرائح بين ثانوية عامة وإجازات 

جامعية وأصحاب مهارات مهنية وحرفية وسواهم 
من شرائح طالبي العمل، ما يخلق القدرة على ربط 
فرص العمل بمؤهالت المتعطلين، وبالتالي خرجنا 
عن نمطية التفكير االعتيادي، وبدعم من الحكومة 
قدمنا رؤية متطورة لمكاتب التشغيل العامة، والتي 
تعتبر حجر زاوية في ألية فهم مدخالت سوق العمل 
ومــا تحتاجــه الدولة من معلومــات وبيانات لربط 
مخرجات التعليــم والمهــارات والمهن بمدخالت 
ســوق العمــل، وعليه فقــد أعددنا برامــج تدريب 
مفصلة حســب الطلب تالمس الواقع وتؤمن العمل 
للمتعطل، كما تؤمن المهارة المطلوبة الســتمرار 

العمل لدى رب العمل.
ماذا عن تمكين الصناعة الوطنية باعتبارها األكثر 

تاميناً لفرص العمل؟
لم تخرج الصناعة يوماً عن اهتمامات الحكومة، بل 
بقيت على رأس أولوياتها للفائدة العميقة لنهوضها 

مستجيبة لمتطلبات إضافية تتعلق بالمورد 
البشــري، حيث ال يكفــي أن نوفر االلتقاء 
بين أرباب العمــل الذين يعرضون العمل 
وطالبــي العمل من الداخلين إلى الســوق 
ضمن ظرف اقتصادي ضاغط، لجهة أن 
طالب العمل لن يكون قادراً )كما كان حاله 
قبــل األزمة( على أن يكــون أكثر اجتهاداً 
في اختيــار الفرصة بناًء علــى كفاءته أو 
التي  المؤهــالت والمهــارات اإلضافيــة 
تلــزم، فكان ال يكفي بالنســبة لنا أن نعمل 
على مواءمة قدرات رأس المال البشــري 
ليتناســب مع فرصة العمــل، بل ال بد من 
تعظيــم قيمته، فوضعنا في مرصد ســوق 
العمل عبر البوابة االلكترونية استمارتين 
واحدة للعارض وأخــرى للمتعطل طالب 
العمــل، لقناعتنا بعدم كفايــة أن يلتقيا عن 
طريق الــوزارة فقط، بل يجب بذل الجهد 
على المتعطل حتى يصبح أكثر قدرة على 
النفــاذ، فوضعنــا حزم التدريــب المنتهي 
بالتشغيل بشــكل نغطي فيه فترة التدريب 
مادياً لدى المنشــأة، فنكون بذلك قد عملنا 
على ثقافة ســوق العمل ســيما وأن العامل 
ومهمــا كانــت إمكانياته يدخــل إلى مكان 
العمــل معتبراً أنه حصــل على الفرصة، 
بــدالً مــن أن يعتبــر أن رب العمــل وجد 
فيــه فرصة جيــدة، مــا يعنــي أن العامل 
والحال كذلك متنازل منذ البداية عن جزء 
من رأســماله بخبرتــه ومهاراتــه لمجرد 
الحصــول على الفرصة، مــا يفرز أيضاً 
تنازله عن جزء مــن حقوقه، وهو أمر ال 
ياُلم عليه ألنه يحتاج المورد المالي، ومن 
هنــا كانت تدخالتنا كحكومــة عبر مركز 
اإلرشــاد الوظيفي الذي أطلقناه بعد إعادة 
تفعيله بشــكل حقيقي في شــباط من العام 
الماضي 2018. هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى خلقنا أدوات تدخلية أكبر من خالل 
الشراكات مع القطاع الخاص، وقد وصل 
حجمها إلى 18 شــراكة سواء مع الغرف 
االقتصاديــة  المنشــأت  أو  التخصصيــة 
والمالية، وباتت شــريكة في تقديم الخدمة 
والتدريب الملبي الحتياجات طالبي العمل، 
كما أقمنا ملتقيات التوظيف والتي تجاوزنا 
في أهدافها وآلياتها مفهوم معرض العمل، 

علــى كل قطاعــات االقتصــاد الوطني، 
وباألخص لجهة اســتيعابها لعشــرات إن 
لم يكــن مئــات أالف فرص العمــل، وقد 
كانت مجمل هذه الحقائق حجر زاوية في 
المؤتمــر الصناعي الثالث الــذي عقد في 
حلب أواخر العام الماضي، وقد استحوذت 
توصيــات هــذا المؤتمــر على نقاشــات 
مجلس الــوزراء مؤخراً، لما تشــكله الى 
جانب الخطة الحكومية من ركائز أساسية 
إلعادة هذا القطاع بكل مجاالته لممارســة 
دوره الرئيســي كرافعــة حقيقية لالقتصاد 
الوطنــي، ومــا ينجم عن ذلــك من فرص 
عمل لليــد العاملة والمهارات الســورية، 
ومن هنا كان قــرار مجلس الوزراء لحظ 
توصيات المؤتمر الصناعي الثالث القابلة 
للتنفيــذ وفــق اختصاصــات كل وزارة، 
لتكون داعما أساســيا لخطــة الحكومة في 
تفعيل العملية اإلنتاجية، وتأمين متطلبات 
نجاحها وإعادة إقالع المنشــآت والمعامل 
التي تدمــرت بفعــل اإلرهــاب، وتمكين 
القطاع الصناعي من اســتعادة مســاهمته 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتعزيز 
التشــاركية بين القطاعين العام والخاص، 
واالســتمرار بتأهيــل المــدن والمناطــق 
الصناعيــة والحرفيــة، وال نذيع ســراً إن 
قلنــا إن معظــم التوصيــات التي طرحت 
فــي المؤتمر الصناعي الثالث باتت شــبه 
محققة، والتي من شأنها أن تمهد لخلق بيئة 
مناســبة لدعم العمليــة اإلنتاجية، وإعطاء 
االهتمام لقطــاع الصناعة الذي يعتبر أحد 
الحوامل األساســية لالقتصاد الســوري، 
وقــد كانــت حصــة وزارة العمــل تســع 
توصيات تختص بهــا، ثمانية منها تتعلق 
بجهة حكومية وواحــدة تتعلق باالتحادات 
التي تســتهدف زيادة قوة مؤسســات دعم 
األعمال الممثلة باالتحادات ســواء غرف 
التجارة أو الصناعة، وذلك بهدف تعريف 
أرباب العمل بكافة القوانين والتشــريعات 
والقــرارات الناظمة لتســهيل أعمالهم، ما 
يعني أن عملية نهــوض الصناعة )والتي 
بدأت تســير بشــكل منتظم( ستكون نقطة 
نة لقوة  العمل السورية.تحول في حجم فرص العمل المؤمَّ

تعريف أرباب العمل

بكل القوانين

والتشريعات

والقرارات الناظمة

لتسهيل أعمالهم
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لتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة وتوسيع ميزانياتها لدمج النوع االجتماعي، ودعم 
إنشاء بيئة عمل صديقة لألسرة ال تميز بين الجنسين، وتعزيز فرص توظيف النساء 
في القطاع الخاص وزيادة عدد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي 
ترأسها النســاء وتحقيق نموها عبر دعم التعاونيات، وتطوير المناهج التعليمية على 
أساس دمج النوع االجتماعي، وإطالق حمالت لتغيير اآلراء والمواقف السائدة تجاه 

عمل المرأة ومشاركتها في الحياة االقتصادية.

في لبنان
على خطى سابقاتها، تهدف جمهورية لبنان إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة 
العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية، وإصدار القوانين التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة 
اقتصادياً في القطاعين العام والخاص، وســد الفجوة بين الجنسين في إعداد وإصدار 
البيانات واإلحصاءات، وزيادة توظيف وإبقاء اإلناث في القطاع الخاص، وتســهيل 
وصول المرأة إلى  نطاق ريادة األعمال، وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي تترأسها النساء، ووضع البرامج لتيسير توظيف المرأة وحمايتها، وتزويد النساء 
والرجال بالمهارات التي تخاطب متطلبات ســوق العمل، وتنفيذ حملة توعية شاملة 
لتسليط الضوء على أهمية المســاواة بين الجنسين وتغيير النمط الســائد تجاه المرأة 

ومشاركتها في كافة المجاالت.
وفي الســياق، أعلن البنك الدولي التزامه دعــم الدول الثالث فــي تنفيذ خطط العمل 
المذكــورة وتحقيق األهــداف المرجــوة، وســيعمل لضمــان إدماج عنصــر النوع 
االجتماعي على 100 % من المشــاريع التي يمولها في تلك الدول، من خالل تحديد 
الفجوات بين الجنســين ومعالجتها بفعالية. وقدمــت كندا أيضاً مســاهمة قدرها 10 
الدول الثالث.ماليين دوالر كنــدي )7.5 مليون دوالر أميركي( لدعم المســاواة بين الجنســين في 

ثالث دول عربية لتمكين المرأة ودعمها اقتصاديًا

ووافــق المشــاركون الذيــن يمثلــون الحكومــات 
والقطاع الخــاص والمجتمــع المدني واألوســاط 
والمؤسســات  الدوليــة  والمنظمــات  األكاديميــة 
المتعــددة األطــراف والجهات المانحــة باإلجماع 
على أن المساواة بين الجنسين هي الوسيلة الضامنة 
لتحقيق اقتصاد ذكي، ما يســاهم فــي تقليص الفقر 
وبناء السالم وتعزيز االزدهار. وأشادوا بالمكاسب 
التي تحققت فــي بلدان المشــرق خالل الســنوات 
الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على 
فرص التعليــم والصحة، لكنهم أدركــوا التحديات 
المســتمرة في مجال توفيــر الفــرص االقتصادية 
للمــرأة وقدرتهــا علــى إســماع صوتهــا واتخاذ 

القرارات أو االختيار.

الخطة العراقية
تســعى الحكومة العراقية إلى زيادة معدل مشاركة 
النساء في القوى العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية خالل 
الســنوات الخمس المقبلة، وتلتــزم بتعزيز األطر 
االجتماعية والتشــريعية واإلداريــة، ودمج النوع 
االجتماعي في السياســات والميزانيات، وإصدار 
اإلحصاءات والتقارير المتعلقة بالنوع االجتماعي 
وتعزيز قدرة اإلدارات العامة، وزيادة الوعي بين 
موظفي القطاع العام والخاص وفي المجتمع ككل 
بشأن أهمية المســاواة بين الجنســين، وزيادة عدد 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها اإلناث 
من خالل توفيــر إمكانيــة الوصول إلــى التمويل 
وتبســيط اإلجراءات ذات الصلة، وتقليص الفجوة 
بين الجنســين في مجــال التعليم بهــدف بناء رأس 

المال البشري.

األردن
وفــي الخطة التــي قدمتهــا األردن، تمثــل الهدف 
في زيادة معدل مشــاركة النســاء في القوة العاملة 
إلى 24 % بما يتطابق مع رؤيــة األردن 2025، 
وتعديل قانــون العمــل والتشــريعات ذات الصلة 

المرأة حتى عام 2025، وذلك في مؤتمر رفيع  إلى دعم  العراق واألردن ولبنان خطط عمل ترمي  قدم كل من 
المستوى حول “تمكين المرأة اقتصادياً في المشرق” عقدته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة 
اللبنانية والحكومة الكندية، عشية انعقاد القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية في بيروت في 20 
كانون الثاني/يناير الماضي. وتأتي هذه الخطط في وقت أبدى فيه المشاركون قلقهم تجاه تدني مستوى 

مشاركة المرأة اقتصادياً في الدول الثالث.
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وظل المؤشر ينخفض في اليابان بشــكل كبير خصوصاً في األشهر األخيرة. وفي 
األسواق الناشئة والصين تشير مؤشرات مديري مشــتريات إلى تدهور الطلب مع 

تجاوز القراءات لحاجر الـ50 نقطة.

حجم التجارة
تعتبر صادرات االقتصادات التي تقدم تقاريرها بصفة مبكرة والتي تتسم بدرجات 
عالية من االنفتاح في شرق آسيا )اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان( 

مقياساً هاماً يمكن االعتماد عليه في رصد الطلب العالمي.
ووفقاً لهذا المؤشر، هناك أدلة تشير لحدوث تباطؤ، فقد هبط متوسط النمو السنوي 
للصادرات خالل ثالثة أشــهر من النســبة الكبيرة المســجلة في الفترة الممتدة بين 
فبراير/شــباط 2017 وفبراير/شــباط 2018، إلــى 4.8 % فــي نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2018. وإضافة إلى ذلك، ظلت االســتطالعات المستقبلية لطلبات التصدير 
الخاصة بالشــركات تتراجع، وهو ما يشــير إلى أن النمو الســنوي للتجارة سيشهد 

تباطؤاً إضافياً في األشهر المقبلة.
وأظهرت بيانــات التصدير الخاصــة بكوريا الجنوبيــة للفترة الســابقة، والتي يتم 
إصدارهــا دائماً في اليــوم األول من كل شــهر، تراجعاً في ديســمبر/كانون األول 
2018. ومــن األهمية بمكان حقيقــة أن الصادرات إلى الصين قد تراجعت بشــكل 
ملحــوظ )13.9 % على أســاس ســنوي(، األمر الذي ال يبشــر بالخيــر من حيث 
باستمرار النزاعات التجارية بين الواليات المتحدة والصين.توقعات النشــاط في ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم أو من حيث المشــاعر المرتبطة 

االقتصاد العالمي بلغ ذروته ومؤشرات تراجع في 2019

ورغــم أن الناتج المحلــي االجمالي هــو المقياس 
األكثر أهميــة لقيــاس األداء االقتصــادي، إال أن 
التحليل اســتبعده لكونه ليس مقياساً جيداً من حيث 
توقيتــه أو دقته، حيــث ال يتم إصــدار التقديرات 
الرسمية إال في شكل ربع سنوي ومع وجود فارق 
زمني، كما أنــه غالباً مــا تتم مراجعــة القراءات 
األولية في مرحلة الحقة. لذلك اســتند التحليل إلى 
مؤشــرات مديري المشــتريات الصناعية وحجم 

التجارة في البلدان التي تقدم تقارير مبكرة.

مؤشر مديري المشتريات الصناعية
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 
العالمي الخاص بـــIHS Markit، فإن النشــاط 
االقتصادي ظل يتباطأ منذ بداية عام 2018، كما 
يقدر أن يكــون الفصل الرابع من 2018 قد شــهد 
مزيداً من التراجع الذي سيســتمر خــالل الفصل 

األول من 2019.
ورغــم أن أرقام مؤشــر مديري المشــتريات في 
قطــاع التصنيــع العالمي لشــهر ديســمبر/كانون 
األول 2018 ال تــزال ضمــن نطــاق االرتفــاع 
عند مســتوى 51.5، إال أنها أقل بكثير من 54.5 

المسجلة في الفترة نفسها من 2017.
وتشير مؤشــرات مديري المشــتريات في قطاع 
التصنيــع على مســتوى البلــدان والمناطــق إلى 
اســتمرار التبايــن األخيــر فــي اتجاهــات نمــو 
االقتصاد العالمي، أي أن اقتصادات متشــابهة في 
مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
تنمو بوتيــرة متباينــة في شــكل ملحــوظ. فبينما 
تظل أرقام مؤشــر مديري المشــتريات في قطاع 
التصنيع فــي الواليــات المتحــدة األميركية قوية 
وتقارب مســتوى الطفــرة الذي تحققــت مؤخراً، 
تراجعت أرقام منطقة اليورو بشــكل كبير إلى ما 

يقرب من أدنى مستوياتها في 3 سنوات.

ففي   .2019 في  يتراجع  بالفعل، وسوف  ذروته  بلغ  قد  العالمي  االقتصاد  أنَّ  إلى  الدورية  المؤشرات  تلفت 
مطلع كل من العامين الماضيين 2017 - 2018، كان االقتصاد العالمي يستفيد من بعض أسباب التفاؤل، 
حيث كان النمو يتسارع بطريقة متزامنة عبر مختلف البلدان والمناطق، رغم المخاطر السياسية القائمة 
وقع  على  السابق  التفاؤل  وتالشى  مستمرة،  السياسية  المخاطر  ظلت   ،2019 بداية  ومع  والمتصاعدة. 
التغيرات السلبية الكبيرة في أسواق األسهم الرئيسية، مع حدوث بعض التصحيحات وتراجع مؤشرات 

األسهم األميركية إلى منطقة الهبوط. وذلك بحسب تحليل صادر عن بنك قطر الوطني.
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بناء دفاعات لمواجهة

التباطؤ االقتصادي المقبل

ديفيد ليبتون
النائب األول لمدير عام صندوق النقد الدولي

يواجه االقتصاد العالمي تحديات معقدة بسبب التغير التكنولوجي والعولمة، إلى جانب اآلثار الباقية منذ األزمة المالية في 2008 - 2009. 
وفي الوقت نفســه، نشــهد تراجعاً في مســتويات الثقة في المؤسسات األساسية التي ســاعدت في تحقيق نمو هائل طوال 40 عاماً. وتهدد 
هــذه التطــورات بتفتيــت النظام الدولي الذي يحكم االقتصاد العالمــي. ومن أعراض هذا التفتت احتدام التوترات التجارية، والشــقاق داخل 
المؤسسات متعددة الطرف وفي ما بينها، وضعف الجهود المبذولة لمعالجة التحديات العابرة للحدود في القرن الحادي والعشرين، مثل تغير 
المناخ، والجريمة اإللكترونية، وتدفقات الالجئين. وهنا ينشأ سؤال حتمي، إذا كانت هذه األمور تحدث في وقت يتسم بالنمو العالمي القوي 

واالستقرار المالي النسبي، فما الذي يمكن أن يحدث نتيجة للتباطؤ االقتصادي المقبل؟
يخبرنا التاريخ بأن هذا التباطؤ يلوح في األفق، وأن الدالئل األخيرة على تباطؤ النمو العالمي ينبغي أن يؤكد ضرورة االستعداد للتطورات غير 
المتوقعة. وإذا كان لنا أن نتجنب التباطؤ االقتصادي القادم وتخفيف أثره، ينبغي للبلدان أن تعزز دفاعاتها. وتتألف هذه الدفاعات من الذخيرة 
المالية، وسياسات مكافحة األزمات، والقواعد التنظيمية، وكثير منها تم استحداثه عقب األزمة المالية العالمية. غير أن ما يبدو من الحالة الراهنة 

أنه ال يوجد ما يضمن كفايتها للحيلولة دون أن يصبح الركود المتعارف عليه أزمة نظامية كاملة.
السياسة النقدية

هناك مناقشات واسعة حول كيفية استجابة البنوك المركزية لحاالت الهبوط العميق أو المطول. فعلى سبيل المثال، تمت مواجهة حاالت الركود 
الســابقة في الواليات المتحدة من خالل إجراءات تيســيرية أجراها االحتياطي الفيدرالي، كما لجأت البنوك المركزية إلى استخدام الميزانيات 
العمومية استخداماً مكثفاً في سياق األزمة المالية العالمية. ولكن نظراً ألن أسعار الفائدة األساسية ال تزال بالغة االنخفاض في كثير من البلدان، 
وألن الميزانيات العمومية ال تزال في طور العودة إلى أوضاعها العادية، فقد يتعذر اتخاذ نفس اإلجراءات لمواجهة حاالت الهبوط القادمة.  

ويشير البعض إلى أن إجراءات السياسة النقدية غير التقليدية قد تتيح مجاالً لمواجهة األزمات عن طريق أسعار الفائدة السالبة، والتعهد بتقديم 
توجيهات استشرافية لإلبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى لفترة أطول مما تبرره أهداف التضخم أو قواعد السياسات. ولكن ألن فعالية 

هذه األفكار غير مؤكدة، فهناك ما يدعو إلى القلق بشأن مدى فعالية السياسة النقدية.
سياسة المالية العامة

تمثل سياسة المالية العامة خط الدفاع التالي، ويؤكد المراقبون أن مساحة المناورة من خاللها تزداد ضيقاً في االقتصادات المتقدمة. فقد ارتفع 
الدين العام ال سيما في الواليات المتحدة في أعقاب التخفيضات الضريبية وزيادات اإلنفاق. بل إن العجز في كثير من البلدان ال يزال مرتفعاً 
إلــى حد ال يســمح بتخفيــض الدين أو تثبيته. وفي نفس الوقــت، إذا كان التباطؤ القادم يخلق بطالة وتراخياً اقتصاديــاً، فينبغي أن نتوقع زيادة 
المضاِعفات. ومن شأن هذا أن يعيد إلى سياسة المالية العامة فعاليتها، حتى إذا كانت مستويات الدين مرتفعة. غير أننا ينبغي أال نتوقع توافُر 

حيز في الميزانيات الحكومية لمواجهة األزمات مثلما كان عليه الحال منذ عشر سنوات. 
وينبغي أال نغفل عن أن اإلجراءات غير التقليدية من جانب البنوك المركزية والتي دعمتها الخزانات الوطنية بتمويل مساند وحققت نجاحاً كبيراً 
لة  في احتواء الضعف الذي انتاب أسواق رأس المال األمريكية األساسية أثناء األزمة المالية العالمية، والتي ربما تكون قد أحدثت تداعيات معّطِ
في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، ال يرجح أن تتوافر القدرة على تكرار هذه اإلجراءات. والدرس الذي يجب استخالصه هو أن على 

كل بلد أن يكون أحرص على الحفاظ على النمو، والحد من مواطن الضعف، واالستعداد ألي تطورات.
وثمة درس آخر هو أهمية االستعداد والتحرك على أساس متعدد الطرف. فقد ساهمت المؤسسات على غرار صندوق النقد الدولي بدور محوري 
في مواجهة األزمات وإبقاء االقتصاد العالمي على المســار الصحيح. وفي مواجهة االســتياء من العمل متعدد الطرف في بعض االقتصادات 
المتقدمة، من الضروري مواصلة عملية التطوير الجارية في صندوق النقد الدولي -والتي تشمل مختلف أدوات اإلقراض، واألنشطة التحليلية 
إذا ثبتت عدم كفاءة أدوات السياسة الوطنية في مواجهة األزمات.والبحثية– حتى نتمكن من االستمرار في أداء مهمتنا األساسية المتمثلة في دعم النمو العالمي واالستقرار المالي. وستزداد أهمية هذه العملية 





عالم العقار

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

وقــع اتحاد المصــارف العربية بروتوكــول تعاون مع 
شركة “ليغاسي سنترال”، بهدف تطوير سوق االستثمار 

العقاري في العالم العربي عموماً ولبنان خصوصاً.
وقع البروتوكول كل من أمين عام االتحاد وســام فتوح، 
ورئيس “ليغاسي ســنترال” مسعد فارس، في حضور 
رئيس مجلس إدارة “لوسيد إنفستمنت بنك” وائل الزين، 
إضافة إلى رئيس المنصة الوطنية لالســتثمار العقاري 
“ليغاسي وان” نمير قرطاس. واتفق الجانبان على القيام 
بعدد من المبادرات المبتكــرة لتحفيز القطاع المذكور، 
واقتــراح حلول وطنية من شــأنها إعادة الديناميكية الى 

قطاع حيوي في االقتصاد اللبناني.

تنظيم السكن العشوائي في ريف دمشق تعاون بين اتحاد المصارف العربية
و“ليغاسي سنترال”

أكــد مدير دعــم القــرار والتخطيــط اإلقليمي في 
محافظة ريف دمشــق عبد الــرزاق ضميرية، أن 
المحافظــة تعمــل ضمــن خطة عــام 2019 على 
مشــاريع تنظيم الســكن العشــوائي، وأن الدراسة 
التخطيطية شملت عدة مناطق، منها داريا بمساحة 
850 هكتــار، والســبينة بمســاحة 100 هكتــار، 
والدخانية بمســاحة 15 هكتار. وبيّن ضميرية، أن 
مباشرة العمل بمشــاريع الدراسات ستتم في آذار/

مارس 2019، لتســلم نهاية تموز/يوليو منه، مع التأكيد على ملكيات المواطنين في 
مناطق العشــوائيات، كما يتم العمــل لتعمير المدن على مســتوى المحافظة، بإعداد 
دراسة اقتصادية كاملة إلحداث شركة باسم “شركة ريف دمشق القابضة”، ما يوفر 
راحة بالتعامل مع القطاع الخاص، ويفتح الباب لالستثمار مع الجميع في المستقبل.

عبد الرزاق ضميرية

أعلن نائب رئيس قســم التطوير في فنادق شذا، كريس 
نادر، عن فوز “مسك من شذا” بعرض الثالث الدقائق، 
متفوقاً بذلك على العالمات التجارية الـ16 التي شاركت 
في الجلسة المفتوحة. وأوضح كريس، أن تصميم مسك 
من “شــذا” يوفر تجربة ضيافة مميزة مقترنة بعروض 
اســتثمارية جذابة للمالك. كما أســهمت عوامل عدة في 
تحقيــق عائد قــوي على االســتثمار، تتمثل فــي الكلفة 
التطويريــة المنخفضة لكل غرفة، عــالوة على الكفاءة 
التشــغيلية المحســنة لمكاتب الخدمات الخلفية وخفض 

نسبة عدد الموظفين إلى عدد الغرف.

مسك من “شذا” يفوز
بأفضل عرض

“O-West” مشروع عمراني جديد 

للتنميــة”  “أوراســكوم  تعتــزم 
بالشــراكة مع هيئــة المجتمعات 
العمرانية الجديدة بمصر، طرح 
مشــروع “O-West” الســكني 
خــالل الربــع األول مــن عــام 
المشــروع  ويتضمــن   .2019
وحــدات ســكنية تشــمل فيالت 

وشــقق بجانب الخدمات الرئيســية إلقامة مدينة متكاملة فيها جميع األنشطة التجارية 
والتعليمية ونادي رياضي ومراكز طبية وترفيهية. وســيقام المشــروع على مســاحة 
إجمالية 1000 فدان في مدينة السادس من أكتوبر. ومن المخطط أن يتضمن المشروع 
أكثر من 19000 وحدة ســكنية بمســاحة مبدئية حوالى 3.2 مليون متر مربع، ويبلغ 
إجمالي قيمة المبيعات العقارية المستهدفة للمشروع على مدار ثمانية سنوات 77 مليار 

جنيه مصري تقريباً )4,2 مليار دوالر أميركي(.

مشروع صيني في حي المال واألعمال

قال رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، إن 
مشروع حي المال واألعمال الواقع في قلب العاصمة 
اإلدارية الجديدة يعد أحد أكبر المشروعات المشتركة 
بين مصر والصين ويتضمن المشــروع تنفيذ أبراج 
من قبل شركة )CSCEC( الصينية بالتعاون مع عدد 

من شركات المقاوالت المصرية. وتبلغ مساحة المرحلة األولى من المشروع التي يتم 
تنفيذها مليونا و710 آالف م2. وأشار مدبولي إلى بدء العمل بتنفيذ 20 برجاً باستخدامات 

متنوعة تتضمن البرج األيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 385 متر.
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نقلت صحيفة دريكول االلكترونية الروسية المتخصصة 
في الشــؤون الجيوسياســية واالقتصادية، أن مجموعة 
من شــركات المقاوالت واإلنشاء تتحضر لدخول سوق 
العمل السورية. وصرح رجل األعمال الروسي أرتور 
ديرباسكا للصحيفة، أن شركته “غيغان”، حصلت على 
مجموعة من األراضي في الالذقية وطرطوس وحمص 
ضمــن تنظيم داخل وخــارج المــدن، وأن المخططات 
اإلنشــائية أصبحت جاهزة بنســبة 70 %، حيث ســيتم 
اســتثمار األراضي داخل المدن على شــكل أبراج 40 
طابق، تتضمن أكثر من 200 شــقة بكل برج، على أن 
تكون التكلفة أقل من سعر السوق، وبأن يتمكن المواطن 
من دفع نسبة 50 % من سعر الشقة الجاهزة، ويحصل 
على قروض من البنوك الروسية التي ستفتح أعمالها في 

سورية عام 2019.

شركات عقارية روسية في سورية

أصدر مصرف الرافدين العراقي بياناً، أعلن من خالله 
عن تحديد سعر الوحدات السكنية لمشروع مجمع بسماية 
الســكني، وعن منحــه قروضاً للمواطنيــن والموظفين 
الراغبين بشــراء وحدات ســكنية في “بسماية”. وذكر 
البيان، أن سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 140 متر مربع 
105.84 مليون دينار )150 ألف دوالر(، والشقة التي 
تبلغ مســاحتها 120 متر مربع ســعرها 90.72 مليون 
دينار، والتي مســاحتها 100 متر مربع ســعرها 75.6 

مليون دينار.

الرافدين يحدد سعر سكن بسماية

“المطورون” تدخل “ماروتا سيتي”

“المطــورون”  شــركة  حصلت 
علــى موافقــة اللجنــة الفنية في 
ماروتا ســيتي، لتصميــم المبنى 
CA272 في دمشــق،  التجاري 
وذلــك بعدمــا تســلمت موافقــة 
H5- تصميم البرجين الســكنيين

.H6
بنــاء  “المطــــورون”  وتنـــوي 
وإكســاء 3 مقاســم فــي ماروتا، 
تتكــون مــن مقســمين ســكنيين 
بمساحة طابقية تقارب الـ11 ألف 

متــر مربـع، إضافــة إلى مقســم اســــتثماري بمســـاحـة 2956 متر.
كمــا باشــــرت “المطورون” بأعمــال الترخيص وتســــديد دفعات رســـوم النقابة 
للمقســمين H5-H6 Swiss Towers، إضافة لتركيب سور مشروعها واللوحات 

التعريفية.
يذكر أنه في شــباط/فبراير 2018، أعلنت شــركتا “دمشق الشام القابضة” و“أكسيد 
للتنمية واالســتثمار” عن تأسيس “شــركة المطورون” المساهمة المغفلة لالستثمار 

في ماروتا، برأسمال 9.2 مليار ليرة سورية )17.7 مليون دوالر أميركي(.
وبهذا تكون “دمشــق الشــام” تمكنت من عقد شــراكات مع مســتثمرين، نجم عنها 
تأسيس 4 شركات استثمار لبناء مقاسم سكنية وتجارية بماروتا، وهي )أمان دمشق، 

المطورون، ميرزا، وروافد دمشق(.

لجنة مشتركة “سورية أردنية” للمقاولين

أكد وزير األشــغال العامة واالسكان السوري سهيل 
عبداللطيف خالل استقبال وفد من المقاولين ورجال 
األعمــال األردنيين، على انفتاح الحكومة الســورية 
علــى المقاولين والمســتثمرين األردنييــن الراغبين 
بالمســاهمة بإعادة اإلعمار، وضرورة التعاون بين 
نقابة المقاولين السوريين واألردنيين لتوطيد التعاون 

بإعادة اإلعمار.
بدوره، قال نقيب المقاولين األردنيين أحمد اليعقوب: 
إن النقابة األردنية ونظيرتها الســورية شــكلتا لجنة 
مشتركة لبحث سبل تسهيل مساهمة المقاول األردني 

بمشــاريع إعادة اإلعمار واالســتثمار في ســورية، وتبادل االعتراف بالمقاولين في 
البلديــن، مــع التأكيد على ضرورة االســتفادة من مركز تدريــب المقاولين في نقابة 

المقاولين االردنيين، لتدريب المقاولين والفنيين السوريين.
كمــا أشــار نقيــب المقاولين الســوريين محمد رمضــان، إلى أن هنــاك توجها لعقد 
اجتماعات االتحاد العام للمقاولين العرب المقبلة في دمشق، ما يعد رسالة إلى العالم 

تعبر عن واقع سورية الحقيقي.

سهيل عبداللطيف
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اتفاقية لمعاملة المقاول األردني كالعراقي

اتفقــت نقابــة المقاوليــن العراقيين 
ونظيرتهــا األردنية، علــى معاملة 
المقــاول األردنــي معاملــة المقاول 
العراقي، واعتماد التصنيف المعتمد 
فــي األردن كمــا هو، حتــى يتمكن 
من العمــل في العراق والمســاهمة 
في مشــاريع إعادة اإلعمار. وتنص 

مذكرة التفاهم التي وقعها النقيبان األردني أحمد اليعقوب والعراقي علي الســنافي في 
عمان، بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، على اعتماد مركز تدريب 
المقاوليــن األردنيين لغايات تدريب الكوادر الفنية للمقاولين العراقيين. كما تم التوقيع 
علــى مذكرة تفاهم لتدريب كــوادر فنية عراقية بمجاالت الميــاه والصرف الصحي، 
والتقيا برئيس مجلس إدارة مجموعة “كابيتال بنك” باســم الســالم، الذي أبدى استعداد 
البنك لتقديم التسهيالت والكفاالت المالية للمقاول األردني لتنفيذ المشاريع في العراق.

كشــف بيان صــادر عن مجلــس الــوزراء المصري، 
أن بورســعيد هــي أول محافظــة مصريــة خاليــة من 
العشــوائيات، وذلــك بعــد االنتهــاء من تنفيذ مشــروع 
“النــورس الجديــدة”، الذي اســتغرق انجــازه حوالى 
15شــهراً، على مســاحة 16فداناً، بتكلفــة بلغت 295 
مليــون جنيــه )16,4 مليــون دوالر أميركي(، وتصل 
المســاحة اإلجمالية للشقة السكنية الواحدة لحوالى 124 
متراً مربعاً بمســاحة صافية 94 متراً مربعاً. كما تتألف 
عمارات المشــروع من 44 عمارة بإجمالي 880 وحدة 
سكنية، مزودة بكافة المرافق والخدمات التي يحتاج إليها 

المواطنون.

أول محافظة مصرية
من دون عشوائيات

“سيفن تايدز” تدشن مشروع سيفن سيتي

أعلنت شــركة ســيفن تايدز، عن تدشين مشروع 
ســيفن ســيتي في أبراج بحيرات الجميرا، كأول 
مشــروع متعدد االســتخدامات لها في دبي بقيمة 
تجاوزت مليار درهم )272 مليون دوالر(، حيث 
مــن المقرر االنتهاء من أعمال المشــروع خالل 
الربــع الثاني من عــام 2021. وأوضح الرئيس 
التنفيذي لـ“ســفن تايدز” عبد هللا بن سليم، أنه تم 
تصميم المشروع بشــكل يوفر كل ما قد يحتاجه 
المقيم، مع منافذ البيع بالتجزئة ووســائل الترفيه 

وحضانة لألطفال وغيرها. كما أنه يوفر للمقيمين والسكان أجواء رائعة تجسد الحياة 
الحضرية الحديثة بكافة تفاصيلها.

إطالق المرحلة النهائية من “أبراج سباركل”

أصبحــت شــركة “إنجل آنــد فولكــرز” الوكيل 
الحصــري لمبيعات المرحلة النهائية من “أبراج 
ســباركل” التي تقع في قلب منطقة مرســى دبي 
“دبــي مارينا” والذي مــن المتوقع انتهاء أعماله 
فــي الربــع األول مــن 2019. وتعــد “أبــراج 
ســباركل” التي تبلغ تكلفتها 205 مليون دوالر، 
عبــارة عن برجين مزدوجين يتكــون األول من 
29 طابقــاً والثاني من 14 طابقاً، ويضمان 373 

شقة فاخرة وشقق “بنتهاوس” مجهزة بأرقى التجهيزات والتشطيبات، فضالً عن عدد 
من متاجر البيع بالتجزئة.

قــال الرئيس التنفيذي 
لمنطقــــة الشــــــرق 
األوسط لدى سافيلس، 
ســتيف مورغـان، إن 
أســـــعار العقـــارات 
الســــكنية فــي دبــي 
قــد تنخفــض بنســبة 
 % 5 بيــن  تتــراوح 
و10 % فــي 2019، 
المعروض  بســبـــب 

الجديــد وقوة الدوالر وانخفاض أســعار النفط، مشــيراً 
الى أن االمارة تتجه صوب قاع االتجاه النزولي لسوقها 

العقارية.
ويتراجع سوق العقارات السكنية في دبي، والذي يشهد 
فائضا في المعروض على نحو مطرد، منذ ذروة سجلها 
في منتصف 2014، مما يؤثر سلباً على كبرى شركات 
التطوير العقاري في اإلمارة ويجبر شــركات التشــييد 

والهندسة على خفض وظائف وتعليق خطط توسعية.

استمرار هبوط أسعار العقارات
في دبي

ستيف مورغان
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وقع بنك مســقط اتفاقية تنفيذ مشــروع تطوير المســفاة 
القديمة في قرية مســفاة العبريين بوالية الحمراء، وذلك 
بالتعاون والشــراكة مع وزارة السياحة وشركة المسفاة 
األهلية من خالل ترميم البوابة الرئيســية لحارة المسفاة 
مع االحتفــاظ بمميزاتها وســماتها األصليــة، وتطوير 
وتحديث مواقف الســيارات ومركــز الزوار واللوحات 
اإلرشــادية، وتطوير بعض المنازل القديمة في الحارة 
لتحويلها إلى مطعم ومخبز لتقديم وجبات الطعام للسياح 

والزائرين.

اتفاقية لتطوير المسفاة القديمة
في ُعمان

أعلنت  شــركة أرلينغتون لالستثمار، المتخّصصة في 
إدارة االســتثمارات في القطاع العقــاري في بريطانيا، 
والتي يرأسها جورج شويري، أنها استحوذت، بالشراكة 
مــع Equitix، على محفظة لمجّمعات ســكن الطالب 
تضم 2458 غرفة. وتتضمــن المحفظة 5 مباٍن فاخرة 
مشــيّدة حديثاً، تقع في بريســتول، وليستر، ونوتنغهام، 
وكارديف ونيوكاســل، وهي من المــدن الثالثين األهم 
جامعياً في بريطانيا. وتبلغ قيمة االســتحواذ المشــترك 
نحــو 280 مليون جنيه اســترليني )370 مليون دوالر 
أميركي(، وهو يعزز موقــع “أرلينغتون” كأكبر مالك 
مســتقل لمجمعات مساكن الطالب في بريطانيا، ويرفع 

مجمل ما تضّمه محفظتها إلى 12700 غرفة.

أرلينغتون” تستحوذ على محفظة 
عقارات في بريطانيا

“دبي الجنوب” تكشف عن حزمة من مشاريعها

كشفت “دبي الجنوب للعقارات”، عن 
آخر مستجدات مشــاريعها العقارية، 
والتي شملت مشروع “النبض” الذي 
سيوفّر أكثر من 1200 وحدة سكنية 
مخصصــة لتلبية احتياجات شــرائح 
الطبقات المتوسطة. وأيضاً مشروع 

“قرية الطاقم” المصمم خصيصاً للعيش المشترك ليالئم متطلبات العمالء والمؤسسات 
التي تحتاج هذا النوع من ســكن الموظفين الذين يعملون على مدار الســاعة. وتشــمل 
التطــورات الجديــدة في قطاع الضيافة، فندق ألوفت، وفندق هوليداي إن/ســتايبريدج 
سويتس، كما كشفت “دبي الجنوب” عن مشروع “سكني” الذي يضم 3 أجزاء تشمل 

“سكني للموظفين” و“سكني وان” و“سكني سكوير”.

تعاون بين “أمالك دبي” و“التطوير العقاري”

وقــع رئيس غرفــة التطويــر العقاري 
المصــري طــارق شــكري، ورئيــس 
بمجموعــة  االســتثمار  إدارة  تشــجيع 
أمالك دبي ماجدة راشــدي، بروتوكوالً 
يتضمــن التعاون في الجانــب القانوني 
التشــريعات المنظمة للقطاع  بدراســة 
العقاري في الدولتين وتجاربهما وتبادل 

الخبــرات. وأوضــح  شــكري، أن البروتوكــول  يهدف إلى دعم االســتثمار العقاري 
المتبادل للمطورين من البلدين إلى جانب تبادل الخبرات على عدة مســتويات، بما في 
ذلــك الجانب التكنولوجي والتقني حيث اتخذ الجانب اإلماراتي خطوات كبيرة في هذا 
الشــأن بما في ذلك تسجيل جميع التعامالت العقارية وإصدار مؤشرات توضح نشاط 

السوق ومعلومات كاملة عن فرص االستثمار وتوجهات الشراء.

“كابستون كليف ريزيدنس” في الشيخ زايد

أطلقت شركة باراجون لالســتثمار والتنمية العمرانية 
إحدى شــركات RCH مشــروعها “كابســتون كليف 
ريزيدنس” بمدينة الشــيخ زايد باستثمارات تصل إلى 
مليار و750 مليون جنيه )مليون دوالر(على مســاحة 
88 ألف متر. ويقع المشــروع فــي أعلى نقطة بمدينة 
الشيخ زايد على ارتفاع 220 متراً فوق مستوى سطح 
البحــر، ويتكون من 600 وحدة )ســكنية وفيالت( كما 
تصل نسبة المساحات الخضراء إلى 70 %، بينما تمثل 
المبانــي 30 %، ومن المقرر االنتهاء من المشــروع 

منتصــف عــام 2021. وأكد، رئيس مجلــس إدارة “باراجون” محمــد وجيه، أن هذا 
المشروع يمثل باكورة مشروعات الشركة والذي يقع غرب القاهرة بمدينة الشيخ زايد.

محمد وجيه
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ماذا لو زادت الضريبة
ووفق التقرير، لو أّن  1 % من األكثر ثراًء في العالم دفعوا ضريبة 
إضافية على ثرواتهم بنسبة 0.5 % فقط، لساهم ذلك في جمع مبلغ 
كاٍف لتعليــم 262 مليون طفل غيــر ملتحقين بالمــدارس، ولتأمين 
الرعاية الصحيّة الالزمة إلنقاذ 3.3 مليون شخص من الموت. وإن 
أربعة ســنتات فقط من أصل كل دوالر من إيرادات الضرائب التي 
تُحصَّل حول العالم، قد أتت من الضرائب على الثروات  كالميراث 
أو الملكية في عام 2015، ولقد تّم خفض هذا النوع من الضرائب أو 

إلغاؤه في كثير من الدول الغنية، وقلّما طبّق في الدول النامية.

هنا أيضاً فوارق بين الجنسين!
ويفيد خفــض الضرائب علــى الثروة فــي األغلــب الرجال حيث 
يملكون ثــروات تفوق بنســبة 50 % ثروات النســاء فــي العالم، 
ويســيطرون علــى 86 % من الشــركات. وتقــدر أوكســفام، أن 
األفراد األكثر ثراًء فــي العالم غالبيتهم رجال. ويقل دخل النســاء 
بنســبة 23 % عــن دخل الرجــال وهــذه الفجوة في األجــور بين 

الجنسين تثير القلق في جميع أنحاء العالم.
ويعنــي امتالك المــرأة لثــروة أقل، ضعــف مواردهــا للتعامل مع 
األزمات العائلية كالمرض ال ســيما إذا كان لديها مســؤولية رعاية 
غير متكافئة ألفراد األســرة األصغر ســناً والمرضى والمســنين. 
في حالة من الفقر لدى تقدمهن في السن.وبذلك تتمتع النساء بقدرة أقل على المساومة ومن المرجح أن يعشن 

أغنياء العالم يزيدون أرصدتهم وينعمون بضرائب أقل!

حقائق عن أصحاب الثروات
ويقول تقرير لمنظمة أوكســفام بعنوان “الصالح العــام أم الثروات 
الفردية”، إنه في السنوات العشر التي تلت األزمة المالية، تضاعف 
تقريباً عدد أصحاب المليــارات، وزادت ثرواتهم بمــا يعادل 900 

مليار دوالر في 2018.
وبيــن العاميــن 2017 و2018، ولــد ملياردير جديــد كل يومين. 
كذلك، أصبحت الثروة أكثر تركزاً، ففي 2018 كانت ثـــــروة 26 
شـــــخصاً فقط تعادل ما يملكه النصف األشد فقراً من البشرية، أي 
3.8 مليارات شــــخص، فيما كان هذا العدد 44 مليارديراً في العام 

.2017
وقد زادت ثروة جيف بيزوس، مالك شــركة أمــازون وأغنى رجل 
في العالم، لتصل إلــى 112 مليــار دوالر، ويعــادل 1 % فقط من 
ثروته إجمالي ميزانيــة الصحة في إثيوبيا البالغ عدد ســكانها 105 

ماليين نسمة.

التهرب الضريبي
هناك فوارق كبيــرة في تحصيل الضرائب بيــن األغنياء والفقراء، 
وال تجبى الضرائب على الثروة إال بنســبة متدنية من أغنى األفراد 
والشــركات. وفي بعض الدول، يدفع هــؤالء معدالت ضرائب هي 
من األدنى خالل قــرن كامل. وبمــا أن معظم ثرواتهــم تتكون من 
أصول مالية مثل األســهم، غالباً ما يكون األثرياء أول المســتفيدين 
من الضرائب المنخفضة على الشــركات وعلى الثروات، على حد 

سواء.
وفي الوقت نفســه، يخفي األثرياء مــا ال يقل عــن 7.6 تريليونات 
دوالر عن الســلطات الضريبيــة ليبلــغ مجمل تهربهــم الضريبي 

السنوي 200 مليار دوالر.
وكشــفت صحيفة نيويورك تايمز عن ادعاءات بأن ثــروة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إنما بنيت على أســاس التهرب الضريبي. 
ويتجه عدد من األثرياء إلى شراء جنسيات دول أخرى تفرض حداً 
أدنى من المعدالت الضريبية لتخفيف الضرائب المفروضة عليهم. 
كما تّم تخفيض معدالت الضريبة على األفراد األثرياء والشــركات 

بشكل كبير.
فعلى ســبيل المثــال، انخفضــت نســبة الضريبــة المفروضة على 
الشريحة األعلى للدخل الفردي في الدول الغنية من 62 % في عام 
1970 إلــى 38 % فقط في عام 2013، وال يبلغ المعدل المتوســط 

لهذه الضريبة في الدول الفقيرة سوى 28 % فقط.

لك أن تتخيل أن ثروات أصحاب المليارات قد نمت بنسبة 12 % في عام 2018، أي ما يعادل 2.5 مليار دوالر يومياً، 
وارتفعت الفجوة بين األغنياء والفقراء، حيث انخفضت ثروات 3.8 مليارات إنسان أي نصف تعداد البشرية األكثر 

فقراً بنسبة 11 %.
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معــدالت االســتهالك الخــاص. وســيصل النمــو إلــى 2.9 % فــي تونس 
والمغرب، مدعوماً بإصالح السياســات وتحّســن الســياحة. وتقوم توقعات 
النمو في المنطقة على افتــراض أن الصراعات الجيوسياســية لن تتصاعد 
بشكل ملموس وأن تأثيراتها على المنطقة من البلدان المتأثرة بالصراع تبقى 

محدودة.

المخاطر
ووفــق التقرير، يمكــن للصراعات الجديدة فــي البلدان الهشــة أن تتصاعد 
وتؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالدخل والنشــاط االقتصــادي، وقد يزيد من 
تأثير أزمــة الالجئين على البلــدان المضيفــة وبلدانهم األصلية. وســيكون 
لتصاعد التوترات بين الواليات المتحدة وإيران تداعيات سلبية على المنطقة. 
وقد تؤدي العوامل الجيوسياسية، إضافة إلى عدم اليقين بشأن استجابة البلدان 
المصدرة للنفط لإلنتاج، إلى تقلب أســعار النفط، ويمكن أن تؤثر احتماالت 
انخفاض أســعار النفط على التوقعات للمنطقة، خاصة للمصدرين، في حين 

يمكن أن يساعد ذلك مستوردي النفط.
وقد تؤثر أوضاع التمويل العالمية األكثر تقييداً على البلدان المستوردة للنفط 
والمصدرة على السواء في المنطقة. ويشير ارتفاع الديون الخارجية المقومة 
بالعملــة األجنبية على بعــض البلدان المســتوردة للنفط إلى أن هــذه البلدان 

ستكون عرضة الرتفاع حاد في قيمة الدوالر.
على الجانب المتفائل، قد يكون لزيادة اإلنفاق على إعادة اإلعمار في البلدان 
المجاورة.المتأثرة بالصــراع )كالعراق( تأثيــرات إيجابية غير مباشــرة على البلدان 

االقتصادات العربية تفتح صفحة جديدة للنمو

نظرة على 2018
تشــير تقديرات عدد يناير/كانون الثاني من تقرير “اآلفاق 
االقتصادية العالمية 2019” إلى أن معدل النمو في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ارتفع إلــى 1.7 % عام 
2018. ففــي دول مجلس التعــاون الخليجــي، أدى ارتفاع 
إنتاج النفط وأســعاره إلــى تخفيف الضغــوط الناجمة عن 
ضبط أوضاع المالية العامــة، ما أتاح زيــادة اإلنفاق العام 
ودعم ارتفاع أرصدة حســابات المعامــالت الجارية. وفي 
البلدان غير الخليجيــة المصدرة للنفط، ارتفــع معدل النمو  

في الجزائر إلى 2.5 % في العام مدعوماً باإلنفاق العام.
وســجلت مصر معدل نمو عنــد 5.3 % في الســنة المالية 
الماضية، حيث استمر النشــاط القوي في قطاعي السياحة 
والغاز الطبيعي، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وحقق 
إصالح السياســات تقدماً. وســاعدت المحاصيل الزراعية 
الجيدة والســياحة في دعــم النمو في المغــرب وتونس عام 
2018، ويتوقع أن يسجال معدل نمو عند 3.2 % و 2.6 % 

على التوالي.

اآلفاق المستقبلية
ويتوقــع التقرير الصادر عن البنك الدولــي، ارتفاع معدل 
النمو في منطقة الشــــرق األوســط وشـــمال إفريقيا إلى 
1.9 % عــام 2019. وعلــى الرغم من تراجــع النمو في 
التجارة العالمية وتقييد أوضــاع التمويل الخارجي، يتوقع 
أن تعــزز العوامل المحلية، ال ســيما إصالح السياســات، 

النمو في المنطقة.
وســيرتفع معدل النمو في البلــدان المصدرة للنفط بشــكل 
طفيــف فــي 2019، ليصل إلــى 2.6 % فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي من 2 % عــام 2018. ومن المرتقب أن 
يتعزز النمو القوي في دول المجلس جراء زيادة االستثمار 
وإصالح اللوائح التنظيمية. بينمــا يرجح أن ينخفض معدل 
النمو فــي الجزائر إلى 2.3 % بعد أن يهــدأ ارتفاع اإلنفاق 

الحكومي الذي شهده العام الماضي.
وفــي مصــر مــن المتوقــع أن يرتفع النمــو إلــى 5.6 % 
خالل الســنة الماليــة 2019، حيــث تتعزز االســتثمارات 
باإلصالحــات التــي تعزز منــاخ األعمــال، ومــع ارتفاع 

كان العام 2018 أكثر إيجابية على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث تراجعت فيه الضغوط قلياًل 
عن االقتصادات مع تحسن أسعار النفط وانعكاسه على مختلف القطاعات، ويأتي ذلك خالفاً ألعوام سابقة 
كانت فيها األوضاع االقتصادية أكثر قتامة. وامتداداً للتحسن هذا، يرجح أن يكون 2019 أيضاً عاماً جيداً في 

الدول العربية سواء المصدرة للنفط أو المستوردة منه.
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مساعي توسيع نطاق عمليات الحد من المجاعة أمراً صعباً وخطيراً.
وفي النصف الثاني من عام 2018، ُصنّفت جمهوريــة الكونغو الديموقراطية ثانياً 
في العدد األعلى )13 مليون( من األشخاص الذين يعانون من انعدام حاد في األمن 

الغذائي نتيجة للنزاعات المسلحة.

موسم العجاف
يتوقــع التقريــر، أن يبدأ موســم العجــاف في وقــت أبكر مــن المعتاد فــي جنوب 
الســودان، حيث اســتمرت النزاعات األهلية ألكثر من 5 أعوام، مــا يزيد من عدد 
المحتاجين إلى دعم عاجل ليصل إلى أكثر من 5 ماليين نســمة فــي الفترة الممتدة 

بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2019.
وفي حوض بحيرة تشــاد، بما في ذلك شــمال شــرق نيجيريا وإقليم الك في تشــاد 
ومنطقة ديفا في النيجر، حيث ينشــط مقاتلو بوكو حرام، من المتوقع حدوث تدهور 
كبير في األمن الغذائي خالل موسم العجاف هذا العام )يونيو/حزيران - أغسطس/ 
آب 2019(، ومــن المتوقع أن يعاني 3 ماليين شــخص من انعدام حــاد في األمن 

الغذائي.
ويتوقع التقرير أن تصل نســبة األفغان الريفيين، الذين يعانون عجــزاً غذائياً حاداً 
إلى 47 % أو 10.6 ماليين شــخص بحلول مــارس/آذار 2019، فــي حال لم يتم 

تقديم المساعدة المنقذة للحياة.
في عام 2018، حيث يعاني 1.9 مليون شخص من عجز غذائي حاد.أما في جمهورية إفريقيا الوسطى، فقد ظل النزاع المسلح المسبب الرئيسي للجوع 

النزاعات والحروب تخلفان 56 مليون جائع

وأشــار التقرير أيضاً، إلى ازديــاد العنف الموجه 
ضد العاملين في مجال المســاعدات اإلنسانية، ما 
يجبر المنظمات علــى تعليق عملياتهــا وحرمان 

السكان المستضعفين من المساعدات اإلنسانية.
وفي عام 2018، تمــت مهاجمة عمــال ومرافق 

اإلغاثة في جميع البلدان التي شملها التقرير.

إدانة التجويع كأداة في الحرب
يقول التقريــر الذي حمــل عنوان )رصــد األمن 
الغذائي في البلدان التي تشــهد حاالت نزاع(، إن 
قرار مجلــس األمن رقــم 2417 هو إدانــة جليّة 
الســتخدام التجويع كأداة للحــرب، ويدعو جميع 
أطراف النزاع المســلح لالمتثال إلــى التزاماتهم 
بموجب القانون اإلنســاني الدولــي للحد من تأثير 
العمليــات العســكرية علــى المدنييــن، بمــا فــي 
ذلك إنتــاج الغــذاء وتوزيعه، والســماح بوصول 
المســاعدات اإلنســانية بطريقة آمنة وفورية إلى 
المدنيين المحتاجين للمســاعدات الغذائية والطبية 

إلنقاذ حياتهم.
ولن يتدنى عدد الرجال والنســاء واألطفال الذين 
يعانون مــن الجوع نتيجة للنزاع المســلح، والذي 
يصل إلى المالييــن، إال إذا تم اتبــاع هذه المبادئ 

األساسية.

جوع غير مسبوق
يخلق العدد المتزايد من النزاعات التي طال أمدها 
حول العالم مستويات غير مســبوقة وغير مقبولة 

من الجوع.
وتعدّ حــرب اليمن، المســتمرة منذ ثالثــة أعوام، 
دليالً صارخاً علــى الحاجة الملحة لوقف األعمال 
العدائيــة لمواجهــة أكبــر حالــة طــوارئ لألمن 

الغذائي في العالم.
وتجاهلــت األطــراف المتنازعــة حمايــة مرافق 
المســاعدات اإلنســانية والعامليــن فيهــا ما جعل 

خلفت النزاعات في 8 مناطق حول العالم (أفغانستان، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جنوب 
السودان، اليمن، الصومال، سورية، وحوض بحيرة تشاد)، ماليين الجياع حتى وصل العدد مع نهاية العام 
2018 إلى 56 مليون شخص، واألرقام مرشحة للزيادة بشكل مهول. وهو ما يؤكد، أن العالقة بين النزاع والجوع 
(الفاو) وبرنامج  المتحدة  التابعة لألمم  والزراعة  األغذية  تزال مستمرة ولها تبعات مميتة، وفقًا لمنظمة  ال 

األغذية العالمي.
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عرضها بقيادة المايسترو اإليطالي الشــهير جيوزيبي فينزي الذي 
كانت حركة واحــدة من يده كافية بأن تجعل األوركســترا تتنقل بين 
عدد من المقطوعات منها مــا يعود إلى التراث الفنــي العُماني مثل 
“رقصة الطنبورة” لـ“حمدان الشعيلي”، وانطباعات سيمفونية من 
ُعمان لـ“اللو شيفرين” ليختم الجزء األول بمشاركة األوركسترا مع 
فرقة اإلنشــاد األوبرالي التي غنت “ابن عمان” ألحمد الصالحي، 

و“صوت النهضة” لـ“ليف سيند ستريب”.

أوركسترا التشيك السمفونية
وأحيــت الجــزء الثاني من الحفل أوركســترا التشــيك الســيمفونية 
الوطنية بقيادة فينــزي أيضاً، وقدمت مختارات مــن روائع األوبرا 
العالمية، بمشاركة السوبرانو العالمية الجورجية “نينو ماشايدزي” 
ومغني التينور المكسيكي الشــهير “رامون فارغاس”، اللذين عبرا 
بصوتهمــا الزمان ليقدمــا مقطوعات موســيقية عدة منهــا ما يعود 
لعمالقة الموســيقى عبر التاريــخ، مثل مقطوعة “حالق إشــبيلية” 
لـ“جياكامو روســينو”، ومقطوعة “عندما كانت النجوم تتألأل” من 
أوبرا “توســكا” لـ“جياكومو بوتشــيني” ومقطوعة مــن أوبرا “ال 

ترافياتا” لـ“جوزيبي فيردي”.

تناغم فني
وقد مثّل افتتــاح دار الفنون الموســيقية حدثاً مهمــاً، بوصفه إضافة 
جديدة إلى دار األوبرا الســلطانية في مســقط، التــي انطلقت منذ 8 
سنوات بهدف االرتقاء بالفنون، والتواصل الحضاري مع كل الدول 
الغنية بالتراث الفني العـريق، بما يعزز التعاون الفني والثقافي معها.

مسقط تتألق بالفنون والسياحة واألوبرا ثقافة عالمية

جاء افتتاح دار الفنون الموســيقية، الذي حظــي برعاية خاصة من 
السلطان قابوس بن ســعيد، ليؤكد أن مسقط تسير في خط بياني فني 
موسيقي ال يتوقف، خصوصاً وأن العروض الموسيقية واألوبرالية 
تستمر في موســمها من أيلول/ســبتمبر إلى أيار/مايو من كل سنة، 
وتســتضيف أكثر من 80 عرضاً في حضور مهتمين من الســلطنة 
ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومــن دول عالمية ترى 
في األوبرا مســاحة من الثقافة والترفيه والرقي الموســيقي. وتضم 
الدار مكـتبة فنية ومركـزاً ثقافياً ومعرضاً عصرياً بتـقنيات حـديثة 
في محيطات اإلبــداع اإلنســاني، والهدف هو المســاهمة في إثراء 

حوار الحضارات وتفعيله.

دار الفنون واألوركسترا السلطانية
للداللة على االهتمام العُماني بالفنون والموســيقى، استقطب افتتاح 
الدار التي تقــع إلى جانب األوبرا الشــهيرة في مســقط وامتداداً لها 
بصاالت فنون متعددة، العديد من الشــخصيات العالمية، واهتم بها 
شخصياً نائب رئيس الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء العُماني فهد 
بن محمود آل سعيد، وهو رئيس اللجنة العليا لدار األوبرا السلطانية، 
وتضمنت العديد من الفقرات الموســيقية العمانية والعالمية، قدمتها 
األوركسترا الســيمفونية الســلطانية، إلى مختارات أوبرالية قدمتها 
أوركسترا التشيك السيمفونية الوطنية، بمشاركة السوبرانو العالمية 
نينو ماشايدزي، وأشهر مغني التينور المكسيكي رامون فارغاس، 

وبقيادة المايسترو اإليطالي جيوسيبي فينزي.
وتعتبر دار الفنون الموسيقية معلماً فنياً وثقافياً ومعمارياً أيضاً، وهو 
يضم ميداناً من الحجر الجيري المحاط بأقواس كبيرة، وأروقة ذات 
تهوية متجددة مصممة لتعطي المكان حيوية، ولتتيح تقديم عروض 

متميزة في ساحتها.
ويضم أيضاً مكتبة موسيقية وأرشيفاً بحثياً ومركزاً ثقافياً إضافة إلى 
مركز المعرض الدائم، والقاعات والساحات المخصصة الستضافة 
المعارض الزائرة. وهي تكتمل مع رسالة دار األوبرا التي انطلقت 
منذ ثماني ســنوات مــن أجل االرتقــاء بالفنــون، ودعــم التواصل 
الحضاري مع الدول التي لها تـــراث فني عـريـــق تعزيزاً للتعاون 

الفني والثقافي معها.
ظهرت األوركســترا الســيمفونية الســلطانية العُمانية بحلة متميزة 
بمشاركة فريق اإلنشــاد األوبرالي وفرقة اإلنشاد الحماسي، فقدمت 

تتألق سلطنة ُعمان بالسياحة والثقافة والفنون، وهي تسير في خط واضح، بدءاً من عاصمتها مسقط، لتعزز 
مكانتها في السياحة من مدخل الفنون، خصوصاً األوبرا التي أصبحت مقصداً للعديد من المهتمين في المنطقة.

ثقافية  بلد يشهد نهضة  في  الموسيقية،  للفنون  ُعمان مساحة كبيرة  أن تكرس سلطنة  تفصياًل  ليس 
وسياحية تستقطب المهتمين من دول الخليج ومن دول عالمية. وتشكل األوبرا اساسًا في هذه النهضة 
الموسيقية، إلى حد أن مبنى األوبرا السلطانية الُعمانية يشكل جوهرة عالمية، وقد استقطب القيمون على 

األوبرا عدداً من الفرق العالمية واألوركسترات، وأدرجت أوبرا مسقط ضمن التقاليد األوبرالية العالمية.
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مكتبة موســيقية وأرشــيفات بحثيــة ومركــزاً ثقافيــاً، إضافة إلى 
المعــرض الدائــم، والقاعــات المخصصة الســتضافة المعارض 

الزائرة.

400 عام من اإلثراء األوبرالي
يعتبر معرض “400 عام من اإلثراء األوبرالــي” أول فعالية في 
دار الفنون الموســيقية وافتتح الشــهر الماضــي، ليكون المعرض 
بمثابــة رحلــة تاريخية تجســد بدايــات األوبرا فــي أواخر عصر 

النهضة اإليطالية لغاية وصولها إلى مسقط في 2011.
والمعــرض الــذي يســتمر حتــى 14 أذار/مــارس 2019، يعود 
بزواره عبر القســم األول إلى البندقية فــي 1642، وعرضت فيه 
بعــض القطــع الزجاجيــة الثمينــة، واآلالت الموســيقية الغربية، 
ليعكس نمط حياة رجال ونساء مدينة البندقية في القرن الـ17 حيث 
كتب كالوديو مونتيفيردي أول أوبرا عامة بعنوان “تتويج بوبيا”.

ومــن البندقية إلــى لنــدن، وهو القســم الثانــي الذي يبين مســيرة 
“هانــدل” الفنية في لنــدن، من خــالل تقديمه ألول أوبــرا غنائية 

وجاء تأســيس دار الفنون الموســيقية لتكامل األدوار مــع ما تقوم 
به األوبرا الســلطانية بالتركيز علــى الجوانــب التثقيفية األخرى 
من خــالل المعرض الفني الثقافــي الدائم بالدار الذي تســتخدم فيه 
التقنيات الحديثــة، إلى جانب المعــارض الزائــرة والمحاضرات 
الثقافيــة التي تســلط الضوء علــى تطــور الفنون عبــر العصور 
وارتباطها بما شــهده العالم في كل مرحلة من تاريخه من تنوع في 

هذا المجال.
تقع دار الفنون الموســيقية بمحــاذاة المجمع الرئيس لــدار األوبرا 
الســلطانية، وتعكس للناظر أناقــة وروعة المكان، ويمتد الجســر 
عبر الشــارع للربط بين مجمعي األوبرا السلطانية، حيث الهندسة 
المعمارية التي تمزج بين لمسات الشرق والغرب والنمط التقليدي 
والحديــث، ويتميــز المبنــى بالحفــاظ علــى الطــراز المعماري 
التراثي مع األخــذ بالتقنيات الحديثة، الذي جــاء على غرار ما في 
دار األوبرا الســلطانية، شــبيهة لها فــي األســلوب المعماري مع 
االستخدام الواســع لألخشــاب والرخام والتصاميم المستوحاة من 
نقوش عربية ذات الطابــع العُماني، وتضم دار الفنون الموســيقية 
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وصلت جولة األوبــرا إلى عمان فــي 2011 عندمــا افتتحت دار 
األوبرا السلطانية - مســقط للتواصل الحضاري مع تاريخ األوبرا 

العريق حول العالم.

األوبرا ثقافة جديدة
تعود موســيقى أوبــرا “مداما بترفــالي” لـ“جاكومو بوتشــيني” 
وكانت قد قدمت عرضها العالمي األول على مســرح “الســكاال” 
في ميالنو عام 1904 على أنغام أوركسترا بلباو السيمفونية بقيادة 

المايسترو “ماركو أرميلياتو.
وبدأ جمهور دار األوبرا السلطانية، يتابع قصة “بترفالي” الشابة 
اليابانية التي تؤدي دورها الســبرانو “ماريا خوســيه سيري” مع 
حبيبها الضابط في البحرية األميركية “بنكرتــون”، ويقوم بدوره 
التينــور “روبيرتــو أرونيــكا”، والــذي يتزوجها وفق الشــروط 
اليابانية التي تتيح له أن يبطــل الزواج في أي يــوم، ولهذا لم يكن 
جدياً وســافر لبلده بعد فترة من الزواج، بينما عاشــت “بترفالي” 
على أمل عودته مدة 3 سنوات تربي طفلها الذي كان ثمرة زواجها 
منه، وخاللها يحاول القنصــل األميركي أن يقنعها بنســيانه، بناًء 
على رسائل أرسلها إليها “بنكرتون” لكن حبها وانتظارها له كان 
في ازدياد، إلى أن عاد “بنكرتون” لكن مع زوجته الجديدة، بهدف 
لم يستطع العيش بكرامة فليمت بكرامة”.اصطحاب الطفل معه إلى أميركا، لتنهي حياتها بعد أن قالت “من 

باإليطالية في لندن بعنوان “رينالدو”، والتــي اعتمدت على تقديم 
مؤثرات بصرية مثــل النيران والمياه والطيــور الحقيقية، ما أبهر 
الجمهور في القرن الـــ18، والذي تكيف مع أســلوب الموســيقي 
المستوحى من الطراز األوروبي، في حين تقف الرحلة التاريخية 
في جزئها الثالث في فيينا، لتظهر روعة موســيقى “موتســارت” 
من خالل األوبرا الفكاهية “زواج فيغارو” التي قدمت عام 1786 

في فيينا، حيث رسمت شخصيات األوبرا من الحياة اليومية.
ومن فيينــا إلى ميالنــو اإليطاليــة، حيث بــدأ المؤلف الموســيقي 
“جوزيبي فيردي”  مشــواره الفني وســط أجواء إيطاليا الممزقة، 
فقد جذبته ميالنو كونهــا العاصمة الثقافية لشــمال إيطاليا ومركزاً 
لألوبرا، وهنــاك أبدع بعد أن كلف بكتابة أوبــرا مأخوذة من قصة 
“نابوكو” تتنــاول موضوعات عــن الهوية والوطنيــة والحرب، 
واســتطاعت آنذاك تحقيق نجاح كبير، ورســخت اســم “فيردي” 
عالمياً، الذي ظهرت بعض صوره فــي القاعة، إلى جانب مؤلفاته 
الموســيقية. ويأتي بعد ذلــك، الجزء الخاص بباريس، وموســيقى 
ريتشــارد فاغنر، عندمــا كانت باريــس عاصمة للثقافــة العالمية 
في ســتينات القرن الـ19، حيث اعتادت العائالت األرســتقراطية 
اســتئجار مقصورة في األوبرا بمبالغ باهظة، ويظهر على شاشــة 
العــرض الثوب الــذي ارتدتــه اإلمبراطــورة “اوجينــي” زوجة 

نابليون الثالث.
وينتهي المطاف في رحلة األوبرا العالمية إلى سلطنة ُعمان، حيث 
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سريالنكا تتألق بالمنتجعات الصحيةتوماس تشو كا فاي في “غينيس”

حصل توماس تشو كا فاي، أحد أعضاء فريق خدمة ترتيب الغرف 
في فندق كورديس - هونغ كونغ، على لقب أسرع شخص في ترتيب 
سرير )بحجم كينغ(. وبحسب نتيجة عملية التحقّق التي قام بها كتاب 
غينيس لألرقام القياسية™، استغرق توماس 69 ثانية لترتيب سرير 

بحجم كينغ، فحّطم بذلك الرقم القياسي العالمي.
من جانبه، قال توماس تشــو: “أعتبر أّن التكريم الذي نلته من قبل 
كتاب غينيس لألرقام القياسية™، أحد أهم اإلنجازات التي حققتها 

في مسيرتي المهنية”.

تقدم الخطوط الجوية السريالنكية 
عروضاً خاصة للسفر إلى جزيرة 
سريالنكا الشــهيرة بثروة جمالها 
الطبيعي مــا يجعلها وجهة محببة 
لقضاء العطالت للســياح القادمين 

من جميع أنحاء العالم.
الجديــــر ذكــره، أن مجموعــــة 
واســعة من المنتجعــات ومراكز 
األيورفيدا، التي تقدم طرق عالج 
مصممة خصيصاً للسياح الباحثين 

عن الراحة، تنتشر في الجزيرة.

“باونتي بيتس” خالية من الغلوتين

احتفلوا بلحظات الحب “مع جيه إيه”

افتتح مطعم “باونتـــي بيتــــس” أبوابه في فنــدق لو ميريديان في 
دبي، مقدماً مفهومـــاً جديـــداً يقوم على الجمع بين الطعام الصحي 
والنكهات الشهية وتوفير مأكوالت محضرة من عناصر طازجـــة 
مســتدامة، حيث ســيجد النباتيون على القائمة أكثــر من 30 طبقاً 

شهياً.
يذكر أن الشــيف )تشــانديكا راتناياكا(، قـد تولى اختيار وتحضير 
كل طبــق بعنايــــة، وذلــك  لضمان أن تخلـــو مكوناته مـــن مادة 

الغلوتين.

يقــدم منتجع “جيه 
إيـــه مـانـافــــارو 
المالديف” و“جيـه 
إيـــــه جـزيـــــرة 
إنشانتد” في جزر 
سـيـشـــيـل باقـات 
حصرية للضيوف 

في عيد الحب، حيث يعدان الوجهة األمثل لالحتفال. ويشكل منتجع 
جزر سيشــيل المصنّف 5 نجوم والواقع وسط محمية بحرية مالذاً 
رائعــاً للزائرين ويضم المنتجع 10 فيالت بتصميم مذهل لكل منها 

مسبح وحديقة خاصة مع دخول مباشر إلى الشاطئ الرملي.

ليلة رومانسية في “بالزو فيرساتشي”
يحتفــي فـنــــدق “بــالزو 
فيرسـاتشي”، بالحّب على 
طريقتــه الخاصــة، حيث 
بإمكان المحبين االسـتمتاع 
بعشـاء وســـط أجـواء من 
الجمال بالقرب من حوض 
السباحة الُمطّل على خور 
دبي، أو تـذّوق قائمة طعام 

أُِعدّت خصيصاً لهذه المناسبة لدى “انيتاس” أو “إنيغما”.
كذلــك، يُمكــن التلــذّذ بوجبــة شــاي في فترة مــا بعــد الظهر في 

“موزاييكو”.
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ساعات عيد الحب من “أوميغا”
أطلقــت “أوميغــا” ســاعتين، همــا 
“تريــزور دو فيــل”، و“سيماســتر 
دايفر 300M”. وتتميز األولى بمينا 
وحزام جلد باللــون األحمر العتيق، 
يبلــغ قطــره 36 ملم مــع صف من 
األلماس في الجهتين من العلبة وحبة 
ألماس واحدة عند التاج. فيما صممت 
الثانية من الســتاينلس ســتيل وذهب 
Sedna™ 18 قيراط على قطر 42 
ملم، أما هيكل العقارب واإلشــارات 

فهو من ذهب  18 قيراط.

تقنية غيوشيه ُتميز إصدار برميجياني
 Parmigiani  أطلقــت
Fleurier إصـدارهــــا 
األول للـعـــــام 2019، 
ساعة توريك كرونومتر 
غيوشــيه. وتُعــد تقنيــة 
غيوشــيه اليدويــة تقنية 
حرفية، ال يجيدها سوى 
عدد قليل من الصانعين، 

تُنقَــش فيها المادة إلنتاج نمط زخرفة متكرر. كما صممت العقارب 
على شــكل رمح شبه مفرغة، مما يجعلها أكثر إحكاماً لتكمل مسار 

الدقائق المتقن حول المحيط واألرقام العربية رائعة التناسق.

Run Away تكشف عن ساعات FENDI
 FENDI Timepieces تقــدّم
 Run Away ساعات الطاوالت

الجديدة، بنموذجين راقيين.
ففــي األول، نــرى جلــد ثعبان 
“األلوفــة” البنّي الناعــم البّراق 
وهــو يغطي بدقــة الحافة ليمنح 
تلــك اللمســة الحرفيــة الحاذقة. 
فيما يتميّز النموذج ثنائي األلوان 

بتباينــات لونية أنيقة تزاوج ما بين المينا األســود والتاج الفوالذي 
الذهبــي األصفر، مما يضفي لمســة من الحداثــة إلى أي منزل أو 

مكتب.

Dive Control اصدار محدود من أوريس
أطلقت “أوريس” إصداراً محدوداً 
 Dive مــن 500 قطعــة لســاعة
Control، وهي النموذج المطور 
 ProDiver -لســاعة برودايفــر
عالية األداء المصممة للغواصين 
المحترفين. تأتي الساعة في علبة 
قطرهــا 51 مللــم مصنوعــة من 
التيتانيوم درجــة 2 خفيف الوزن 
ومغلفة بـــ بدي إل ســي باللونال 
أسود. وتحتوي الساعة على نظام 

أمان التناوب المسجل ببراءة اختراع ألوريس.

Aquis Date Dia إصدار
السويســرية  الســاعات  دار  قامــت 
“أوريس” بكشف النقاب عن إصدار 
Aquis Date Diamonds األنيــق 
الذي يجمع بين جمال التصميم وجودة 
األداء، تــم ترصيع طــارة هذه التحفة 
الفنية األنيقة بـ43 ماســة )يبلغ وزنها 
1.075 قيــراط( وياقوتة زرقاء داكنة 
كمؤشــر لوقت الغــوص. وتكمل هذه 
عالمــات الســاعة المرصعــة بـ 11 
قطعــة من الماس على ميناء الســاعة 

األزرق  بأشعة الشمس وحزام الساتان األزرق.

“مانيرو فالي باك” من “كارل أف”
تقدم كارل أف. بوشرر “مانيرو 
فــالي بــاك” وتتألق فــالي باك 
الجديدة ذات الموديل الكالسيكي 
على علبة مــن الذهب الزهري 
18 قيــراط تحمــل آليــة دوران 
الدوالب ومينا أسود أو فضي أو 
شامباين، وموديل من الستانلس 
ســتيل القوي مع مينــا فضي أو 
أزرق رمــادي وموديــل علــى 
النمــط القديم مع مينا أســود في 

علبة من الستانلس ستيل.
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بريق األلوان يتجسد في كرونوسويس
ســيتمكن 30 من عشاق الساعات 
مــن اقتنــاء إحــدى ســاعات دار 
 Flying Grand كرونوســويس
Regulator بتصميمهــا ثالثــي 
األبعــاد المبتكر، وبتبايــن الميناء 
بقوة مــع علبة DLC الســوداء، 

وبلونها األحمر الداكن.
ولعشــاق األلوان أيضاً، هناك 15  

قطعة تجمع بين ميناء مجلفن أســود حالك وعلبة DLC أنثراسايت 
رياضيــة ويضفي اللون األصفر الليمونــي الجديد بعض اللون إلى 

جانب اللون األحمر.

PRS 516 Alpine تكّرم Tissot
 Tissot تـحـتـفــــي 
 A110 ألبين بسيارة 
خالل  مــن  الجديــدة 
الخـــاص  اإلصــدار 
 PRS المميز لسـاعة
Alpine 516 الــذي 
يقتصــــر على 516 
قطعة مســتوحاة من 

PR 516، وهي الساعة الشهيرة التي تعود للستينيات، والتي ترتبط 
بسباق السيارات بتصميمها الرائع وخصائصها الفنية المدهشة مثل 

نظام تعليق الحركة القوي المميز.

أكسكاليبور هوراكان من المبورغيني
أكســكاليبور  ساعة  تأتي 
برفورمانــت  هــوراكان 
المســتوحاة بالكامــل من 
االســتراتيجية  الشــراكة 
مع شركتي المبورغيني 
وبيريللي كأبرز اصدارات 
الدار السويسرية “روجيه 

دبوي”.
ويعــد نظام الحركة RD630 بعجلته التوازنيّة الملتوية بزاوية 12 
درجــة والتي تمثل العيــار المرتبط بالمبورغيني إحــدى الميّزات 

األكثر جذباً في ساعة أكسكاليبور.

ساعات Run Away بسوار معدني
أضافت FENDI طرازاً 
جديداً إلى مجموعتها من 
 ،Run Away  ســاعات
للرجــال والنســاء يزيّنه 

 .F is FENDI شعار
النســخة  تترّصع  وفيمــا 
الثمين  باأللماس  النسائية 
أعلى الساعة فإّن النسخة  

الرجالية تتسم بطابع جريء، يكشف عن تباين مذهل ما بين استدارة 
حــرف F ولمعانه من جهــة، وحافّتها الصقيلــة الناعمة المحفوفة 

بالساتان مع المينا األخضر المشّع.

يوم ُحب سعيد مع أكسكاليبور 36
تتألق دار الساعات روجيه دوبوي 
بسـاعة أكســـكاليبور 36 شوتينغ 
سـتار المتوفّرة بإصدارات محدودة 
مــن ثماني قطــع باللــون األزرق 

واألبيض والزهري.
وتأتي ســاعة أكسكاليبور في علبة 
بقطــر 36 مللــم، ويشــكل عيــار 
RD510SQ الجـديــــد الحائـــز 
علــى شــهادة دمغة جنيــف عمالً 
فنيّــاً مصغّراً يتســم بالجرأة ليالئم 

المعاصم الصغيرة بشكل مثالي.

سيماستر دايفر من السيراميك األسود
تستمر أوميغا بتطوير ساعات 
لتقدم   300M سيماستر دايفر
فــي 2019 موديــل جــريء 
وجديد من الســيراميك األسود 

والتيتانيوم في تمازج رائع.
يصل حجم الساعة إلى 43.5 
ملــم، وهــي تتميــز بعلبتهــا 
الســيراميك  مــن  المصقولــة 
األســود والعلبــة الخلفيــة من 

التيتانيوم الدرجة الخامسة. وُوضعت على المينا عقارب ومؤشرات 
من التيتانيوم PVD ُملئت بمادة سوبر لومينوفا البيضاء.
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اللون األخضر لديكور أجمل وأكثر جرأة
أطلقت محالت تو إكس 
الجديدة  المجموعة  إل، 
مــن منتجاتهــا باللــون 
الزمــردي  األخضـــر 
الذي يعتبر اللون األكثر 

رواجاً هذا الموسم.
قســم  رئيــــس  وقـــال 

التسويق في تو إكس إل أميت ياداف: حرصنا في محالت تو إكس 
إل أن نقدم هذا الموســم تشــكيلة رائعة من األثاث واإلكسســوارات 
باللــون األخضر، جرى تصميمها بشــكل يجعــل أي غرفة تنبض 

بالحيوية واألناقة.

مفاجآت عيد الحب في بوريفاج جنيف
لذكرى ال تُنتسى 
الحب،  عيد  في 
فنــدق  يقــدم 
جنيف  بوريفاج 
فرص  لــرواده 
تشــمل  عديــدة 
خدمــة الطعــام 

فــي الغرف، وعالجات الســبا وعالجات األيورفيــدا، والعالجات 
الصينية والتقليدية لمعالجة األمراض أو االسترخاء وتجديد النشاط. 
باإلضافة لتذوق قائمة طعام فاخرة حائزة على عدة نجوم ميشــالن 

من إعداد  الشيف البارع دومينيك غوتييه.

ضيوف البيتا في رحلة رومانسية
يــقــــدم فـنـــــدق 
البيتـا، الوجـهــــة 
البولينيزية الفريدة 
مــن نوعهــا فــي 
دبـــي، لضيوفـــه 
تجربة مميزة بعيد 
الحــــب تتضمــن 
قضــاء أمســـــيـة 
رومانســـية علـى 

متن قارب )الجندولة( التي ستترك في أذهان العشاق ذكرى رائعة 
في هذه المناسبة المميزة.

“إبرهارد آند كو” في ماراثون الشتاء
دار  أعلـنــــت 
ت  عـــا لســـــا ا
يـــة  يسـر لسـو ا
آنـــد  “إبرهارد 
كو” عن دعمها 
لـمـاراثـــــــون 
الشــتاء لســباق 

السيارات 2019. وكانت الشركة على مدى ما يقرب من 30 عاماً، 
أحد الرعاة الرئيسيين لعدد من أبرز فعاليات سباقات السيارات، وال 
سيما تلك المخصصة لعالم الســيارات القديمة، الراليات، وسباقات 

االنتظام وسباق األناقة.

أفضل العبي العالم مع “أوميغا”
أطلقــت “أوميغا” بطولة 
لهــذا  كالســيك  دزرت 
العام فــي نادي اإلمارات 
للغولــف، بحضــور كل 
من تومــي فيلتود والفائز 
 2017 للعــام  باللقــب 

سيرجيو جارسيا.
المناســبة، صّرح  وبهذه 
الـرئـيـــــس التنـفـيــــذي 

لـ“أوميغا” رايالند آيشليمان: باعتبارنا الجهة الراعية للقب يسرنا أن 
نسهم في إبراز هذه البطولة العريقة من الشرق األوسط إلى العالم.

Tissot Lovely القوة واألناقة
 Tissot Lovely Square تعــد
ألرق  صنعــت  أنثويــة  ســاعة 
المعاصــم بأبعادهــا الرقيقة، كما 
أنها تتميز بالجــرأة في تصميمها 
المربع، وعلبتها الساطعة الملساء 

تتألق أياً كان الموسم.
أما قرص الســاعة الرائع، والذي 
جانــب  إلــى  الدقائــق  يعــرض 
المزيــد مــن  الســاعات يضفــي 
األنثوية على هذا االصدار. يتوافر 
التصميم بسبعة إصدارات مميزة.
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إعادة االهتمام بأشــجار الزيتون المعمرة المهجورة واستخدامها لإلنتاج، والتعاون 
األكبر بيــن القطاعــات االقتصاديــة، وإنتاج زيــت الزيتــون إضافة إلى ســياحة 

الزيتون.
ويقدر اإلنتاج الســنوي من زيت الزيتون في هذه المنطقــة بأكثر من 12 ألف طن، 
وقد ساعدت هذه النشــاطات المولدة للدخل بشــكل كبير في تحســين ظروف حياة 
السكان المحليين. إضافة إلى ذلك توجد أصناف مختلفة من الزيتون في كل مزرعة 

لتحسين تلقيح الزهور واألصناف المستقبلية بما يسهم في التنوع البيولوجي.

النظام الزراعي الرعوي في المغرب
يعتبر النظام الزراعــي الرعوي الحرجي فــي منطقة آيــت صواب-آيت منصور 
نظاماً فريداً، إذ تزرع  أشــجار األرغان منــذ قرون في هذه المنطقة. ويســتند هذا 
النظام على ممارســات الزراعة الحرجيــة في مصاطب من الحجــر الجاف نظراً 
ألنها تتحمل بشــكل كبير البيئة الجافة وندرة المياه والتربة الضعيفة. ويستخدم هذا 
النظام فقط أصنافاً تــم تكييفها محلياً ونشــاطات رعوية، ويعتمد علــى إدارة المياه 

التقليدية التي توفرها المطفية - وهي خزان لمياه األمطار يتم حفره في الصخر.
وقد طورت مجتمعات األمازيغ األصلية والمجتمعات العربية ثقافة وهوية معينتين 
وتبادلتا المعرفة والمهــارات التقليدية. ورغم أن المزارعيــن يجنون معظم دخلهم 
أساسية أخرى مثل المحاصيل، والحبوب، والحطب، واللحوم والصوف.من زراعة أشــجار األرغان، فإن هذا النظام المدمج يوفر لهــم كذلك أغذية ومواد 

الئحة التراث الزراعي تضم مواقع إسبانية وإيرانية ومغربية 

وهذه هي المرة الثالثة التي تضاف فيها مواقع في 
إيران وإســبانيا إلى قائمة نظم التــراث الزراعي 

ذات األهمية العالمية، والمرة الثانية للمغرب.
وتتألف شبكة الفاو للتراث الزراعي العالمي اآلن 

من 57 موقعاً في 21 بلداً.

نظام زراعة الزعفران
وتشــير الفاو، إلــى أن نظــام زراعــة الزعفران 
يُطبق في المرتفعات الوســطى في إيــران والتي 
تتميز بمناخ جاف وشــبه جاف. ويشــكل النقص 
الشــديد في المياه في تلــك المنطقة تهديــداً كبيراً 
على أمن الغذاء وسبل عيش المجتمعات المحلية، 
إال أن االستخدام المناســب لموارد المياه التي يتم 
الحصــول عليها من نظــام ري القنــوات، وإنتاج 
المنتجــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة خاصةً 
الزعفران، خلقا فرصة فريدة للمزارعين وسكان 

المنطقة لتحسين سبل عيشهم.
وال يتطلــب الزعفران كميــات كبيرة مــن المياه 
مقارنة مع الحبوب، وهو مــا أدى إلى تخصيص 
مزيد من األراضي لزراعة هذا المحصول الثمين 
ما جعل منــه مصدر دخل كبير للعديد من األســر 

الزراعية.
ويؤدي هذا المحصول اليوم دوراً رئيسياً في خلق 
فــرص التوظيف، وخفض  الهجرة وتوفير ســبل 
العيش المستدامة، وتحســين كفاءة استخدام المياه 
واإلنتاجية، إضافــة إلى تطوير ســياحة بيئية في 

المنطقة.

أشجار الزيتون المعمرة في إسبانيا
في نقطة التقاء فالنســيا وكاتالونيــا وأرغون، تقع 
منطقة “تيراتوريو ســينيا”  التــي تحوي 5 آالف 
شــجرة زيتــون معمرة  يبلــغ قطر ســاق بعضها 
3.50 أمتــار. وتوفر هــذه األشــجار للمجتمعات 
المحلية العديد من فرص التطوير الريفي من بينها 

أعلنت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو)، عن إدراج نظام زراعة الزعفران التقليدي في إيران، 
والنظام الزراعي الرعوي المعتمد على األرغان في المغرب، ونظام  أشجار الزيتون المعمرة في إسبانيا، ضمن قائمة 
نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية. واستندت المنظمة إلى معايير اختيار من بينها: األهمية العالمية، 
وقيمتها المتعلقة بمساهمتها في الخير العام من حيث دعم أمن الغذاء وسبل المعيشة، والتنوع البيولوجي 

الزراعي، ونظم المعرفة، والتكنولوجيات التي تم تكييفها، والثقافات والمواقع الزراعية االستثنائية.
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جميع أبناء الجيل “زد” في جميع أنحاء العالم، لكن أشار إلى وجود 
“وصمة عار” تحيط بطريقة مشاركة اآلخرين مشاعرهم والتحدّث 
بصراحة عن مشاكلهم النفسية، وأضاف: “يمكن أن تزداد المخاوف 
ومشاعر القلق لدى الشــباب تعقيداً، ولكن الحقيقة تتمثّل في أّن ثّمة 
كثيراً منهم يكافح للتغلّب على تلك المخاوف فتتحّسن أحوالهم، ومن 
هنا فإن مبادرتنا وحملتنا الجديدة ستساعد الشباب على عدم التراجع 
في حياتهم بســبب أي من المخــاوف التــي تنتابهــم، وأن يظهروا 
بمظهــر القوّي الــذي ال يتأثــر باألجــواء العدائية التي قد تشــهدها 

منصات التواصل االجتماعي في كثير من األحيان”.

طموحات في حقبة رقمية
وقالت المدير التنفيذي لكاسبرســكي الب في أوروبــا، إليانا فافان: 
إن “كاسبرســكي الب” ساعدت األسر والشــركات لسنوات طويلة 
على محاربة انعــدام األمن على اإلنترنت والحمايــة من التهديدات 
اإللكترونية، وأضافت: “نريد مســاعدة الشــباب حول العالم بتبديد 
المخــاوف وإحالل الطمأنينة محلها، ال ســيما وأنهــم يطمحون إلى 
تحقيق النجاح في حقبة رقمية لم يِعشــها أي جيل آخــر من قبل، إال 
أنهم يخشون العجز عن ذلك بســبب ظروف خارجة عن سيطرتهم 
وأخرى يمكنهم السيطرة عليها، لهذا جاءت هذه الحملة لمساعدتهم 
علــى إدراك أنهم هم أنفســهم من يملك إنشــاء هــذه الحواجز داخل 
وإقرارها كخطوة أولى”.نفوسهم وأن في أيديهم وحدهم إزالتها وتجاوزها عبر االعتراف بها 

القلق يسيطر على شباب الجيل “زد” ومبادرة للمساعدة

جيل االنترنت
أورد التقريــر الــذي أعدتــه “كاسبرســكي الب” أن نحــو نصف 
الشــباب الذين تراوح اعمارهم بين 13 و23 عاماً، والذين يُعرفون 
بأبناء الجيل “زد” وتهيمن اإلنترنت ووســائل التواصل االجتماعي 
على عالمهم، قالوا إنهم يشــعرون بقلق حيــال مظهرهم يفوق قلقهم 
إزاء أمور أخرى بينها آفاقهم الوظيفيــة وأحوالهم المالية واإلرهاب 
والتعــرض للتنّمر. وكشــف التقريــر الذي أُعــدّ بناء على دراســة 
متخصصة، عن أن مشاعر القلق أو المخاوف هذه قد تؤثر في سلوك 
الشباب، بما يشمل كيفية تعاملهم مع وســائل التواصل االجتماعي. 
ويشــيع، مثالً، بين أبناء هــذا الجيل الحرص علــى خلق تصورات 
متصنَّعــة أو مثالية عن مظاهرهــم. وأوضحت الدراســة أن معظم 
الشــباب يقضي ما يصل إلى نصف ســاعة يومياً فــي تعديل صور 
أو مقاطــع فيديو تُظهرهم قبل نشــرها في حســاباتهم على منصات 

التواصل االجتماعي، من أجل خلق صورة “خالية من العيوب”.

القلق بشأن المظهر
يؤدي المحتوى المرتبط باللياقة البدنية وتحســين شكل الجسد على 
وســائل التواصل االجتماعي إلى شــعور الفتيات بقلق يفوق شعور 
أقرانهّن مــن الفتيــان، وقــد اعترفت فتيات شــاركن في الدراســة 
االستطالعية بأنهّن امتنعن عن الذهاب إلى حدث اجتماعي في العام 
الماضي بســبب قلق اجتماعي انتابهّن. لكن التقرير كشــف عن أن 
أبناء الجيل “زد” ال يطلبون المساعدة بشأن ما ينبغي لهم فعله عندما 
تنتابهم تلك المخاوف، فغالبية الشباب ال يزورون الطبيب للحصول 

على المشورة بشأن كيفية التعامل مع مخاوفهم.

مبادرة “االعتراف بها”
وبناء على نتائج الدراسة، ضافرت كاسبرسكي الب و“ذا ميكس”، 
الجمعيــة الخيريــة الرقميــة الداعمة لألفــراد الذين تقل ســنّهم عن 
25 عامــاً، جهودهما، من أجل إطــالق مبادرة للمســاعدة في تبديد 
المخاوف لدى أبناء الجيــل “زد” وإحالل الطمأنينة محلها. وتهدف 
 AndOwningIt# هذه الحملة الجديــدة، التي أطلــق عليها اســم
إلى مساعدة الشــباب على عيش حياة أكثر سعادة بتمكينهم من تبني 
األشــياء ذاتها التي تُشــعرهم بعدم األمان وإدراك أن المخاوف هذه 
ال تشــكل عائقاً أمام الســعادة، نظــراً ألن الخطوة األولــى لتحويل 
المخاوف إلى قوة هــي “االعتراف بهــا”. وقال الرئيــس التنفيذي 
لجمعية “ذا ميكس”، كريس مارتن، إن ثّمة قضايا عالمية يواجهها 

أظهر تقرير جديد أن أبناء الجيل “زد” هم األكثر شعوراً بالقلق حتى اآلن، إذ يعترف الغالبية العظمى من الشباب 
الذين ولدوا بعد العام 1995، بأنهم قلقون بشأن شيء ما في حياتهم، وأن األغلبية منهم ال تلتمس المشورة 

المهنية التي من شأنها مساعدتهم على التعامل مع القلق والمخاوف التي تنتابهم.

إليانا فافان
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اللثة قد تكون سبب ألزهايمر

الصين تكافح التصحر

وجد العلماء ألول مرة، أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن 
تنتقل من الفم إلى الدماغ، وبالتالي تزيد من خطر اإلصابة بمرض 

ألزهايمر في مرحلة الحقة من الحياة.
وتم العثور على عالمات هذه البكتيريا في أدمغة 51 مشــاركاً من 

أصل 53 يعانون من مرض ألزهايمر.
وتشــير النتائج التــي ظهرت خالل هــذه التجربة، إلــى أن الذين 
يقومون بتنظيف أســنانهم بشكل صحيح، يمكن أن يقللوا من خطر 

اإلصابة بالخرف.

حقق مشروع لمقاومة التصحر في منطقة نينغشيا ذات الحكم الذاتي 
شــمالي غربي الصين نجاحا مبهرا باســتخدام تقنية الســتصالح 
األراضي تقوم على زراعة النباتات الصحراوية واألشجار الغابية 

مثل الصنوبر والبلوط.
وكانــت المنطقــة تعانــي من مشــكلة التصحر، وقد شــهدت على 
مــدى عقود تقدّم الرمال صوب المناطق الحضرية. غير أن نجاح 
مشروع زراعة صحراء “باي جي تان” بهذا اإلقليم جذب األنظار 
إليه، وجعل تجربته الفريدة مثاال يحتذى في بلدان عدة. وخالل 17 
عاماً تمّكن فريق مشــروع زراعة الصحراء من استصالح 420 

كيلومترا مربعا لمقاومة التصحر.

دراسة تحذر من معجون األسنان

وفاة بذرة القطن على سطح القمر

كشــفت دراســة أميركية حديثة عن أضرار كبيــرة قد يتعرض لها 
االطفال الذين يســتخدمون كمية كبيرة من معجون األســنان، وأفاد 
مسح أميركي اعتمدت عليه الدراسة أن العديد من األطفال الصغار 
يستخدمون الكثير من معجون األسنان، ما يزيد من خطر تعرضهم 

لألسنان المتشققة والمبقعة عندما يكبرون في السن.
ووجدت الدراسة أن نحو 40 % من األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 3 و6 ســنوات، استخدموا فرشاة أسنان كانت ممتلئة أو نصف 

ممتلئة بمعجون األسنان.

قال باحثون صينيون، إن بذرة القطن التي تم زراعتها على أرض 
القمر على متن المســبار الصيني “ChangeA-4”، والتي كانت 

األولى على القمر، قد ماتت بعد يوم واحد فقط.
وأشــار الباحثــون الى أن النبتة الميتة ســتتحلل داخــل العلبة التي 
زرعــت فيهــا، وبالتالــي، فإن بقاياهــا لن تشــكل أي ضرر بيئي 
محتمــل على القمر. ويراهن علماء الفلك، في الوقت الحالي، على 
نجــاح تجربــة الزراعة على القمــر، أمال في إطالة مــدة البعثات 

الفضائية مستقبالً.
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2019: عام المنظومات الرقمية القائمة على 

البيانات

بقلم محمد أمين
النائب األول للرئيس لمنطقة الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا لدى “دل إي إم سي”

مع دخولنا العام 2019 فإننا نتطلع إلى األمام ونفكر في اإلمكانيات التي ينطوي عليها هذا العام الذي سوف نقترب في ختامه من نهاية العقد األول من 
القرن األول من األلفية الثالثة، منطلقين نحو عقد جديد من االبتكار يأخذنا إلى العام 2030، الذي نتوقع فيه، نحن المسؤولين في شركة “دل تكنولوجيز”، 
أن ندخل الحقبة المقبلة من الشــراكات بين اإلنســان واآللة، حيث تغمرنا جوانب المعيشــة الذكية والعمل الذكي واقتصاد تتّم فيه العمليات واإلجراءات 
بال تالمس. فما الذي يُنتظر أن يحمله لنا العام 2019 في ُجعبته؟ إليكم أبرز توقعاتنا للعام 2019 عند دخولنا المنظومات الرقمية القائمة على البيانات.

تقنيات أعمق في المعيشة والعمل
يواصل المساعدون االفتراضيون تفوقهم في التقنيات االستهالكية، فالتقنيات المنزلية الذكية والسيارات المتصلة، ستواصل تعلّم ما نفضله وتسبقنا في 
تقديم المحتوى والمعلومات بناًء على تفاعالتنا معها. وســنرى ذكاء األجهزة هذا يندمج مع تقنيات الواقعَين المعّزز واالفتراضي، مثل طاٍه افتراضي 
يمكنه المساعدة في إعداد وجبة. وسيكون األفراد أكثر ارتباطاً بصحتهم من خالل أجهزة لتتبع مستويات العافية، يمكنها التقاط المزيد من المعلومات، 

مثل التقلّب في معدل ضربات القلب، وأنماط النوم، وغيرها.
كذلك سيتبعنا “الذكاء الغامر” إلى أماكن العمل، إذ ستستمر أجهزة الحاسوب واألجهزة التي نستخدمها في العمل في التعلّم من عاداتنا، لتبادر إلى تشغيل 

ما نحتاج إليه من التطبيقات والخدمات.
البيانات المخزنة: منجٌم من ذهب

لسنوات طويلة، واصلت الشركات تخزين مقادير ضخمة من البيانات. وفي الواقع، ينتظر أن يصل حجم البيانات بحلول العام 2020 إلى 44 تريليون 
غيغابايت أو 44 زيتابايت. وسرعان ما ستبدأ الشركات في استغالل ما لديها من بيانات ضخمة مع زيادة اتضاح مالمح التحّول الرقمي وتبلورها.

ومع استمداد الشركات قيمة كبيرة من تلك البيانات، يُنتظر أن يتم توليد المزيد من االستثمارات من قطاع التقنية. وسيظهر مزيد من الشركات الناشئة 
لمواجهة التحدّيات الكبرى التي تجعل الذكاء االصطناعي حقيقة واقعة ملموسة: إدارة البيانات والتحليالت المشتركة، حيث يمكن أن نستمدّ األفكار من 

أي مكان تقريباً، البتكار حلول تمتثل مع التشريعات التنظيمية للبيانات بطريقة أكثر أماناً وذكاًء لتحقيق نتائج مذهلة.
مرحباً بالجيل “زد”

سيفسح أبناء جيل األلفية المجال أمام أبناء الجيل القادم “زد” )من مواليد ما بعد 1995( في أماكن العمل، ما يخلق قوى عمل متزايدة التنوع تمتد لتشمل 
معاً خمســة أجيال متعاقبة، ومن شــأن هذا أن يخلق مجموعة غنية بالخبرات في الحياة والتقنية. وســيكون 98 % من أبناء الجيل “زد” قد اســتخدموا 
التقنية كجزء من تعليمهم الرسمي، في حين أن كثيراً منهم ملمون بأساسيات البرمجة ويتوقعون أن تكون أفضل التقنيات وحدها جزءاً من عملهم الذي 

يتطلعون إلى ممارسته.
كذلــك يتوقــع أن يُحــدث الجيل “زد” خطوات تقدمية في االبتكار التقني في أماكن العمل متيحين المزيد من الفرص للتعلّم التقني في العمل واكتســاب 
مهارات جديدة ال سيما بين الموظفين من أبناء األجيال األكبر سناً. وكذا سيصبح الواقعان االفتراضي والمعزز أكثر شيوعاً ويساهمان في غلق فجوة 

المهارات لدى قوى العمل المتقادمة، مع إعطاء أبناء الجيل “زد” السرعة واإلنتاجية التي يطلبونها.
سالسل توريد أقوى وأكثر ذكاء

إيماناً من الشــركات بانتفاعها من العديد من المزايا المرتبطة بالتشــغيل المستدام ألعمالها، ســوف تتبع نماذج أعمال تخلو من الهدر عبر االبتكار في 
مجال التدوير والممارسات التجارية والتشغيلية الحلَقية المغلقة. وسوف نرى تقدّماً يحصل في قدرات تتبع سالسل التوريد، من خالل التدقيق وتسخير 
التقنيات الناشــئة لتحديد الفرص الدقيقة الهادفة إلى إحداث التصحيحات المنشــودة في سالســل التوريد. ومن المرجح أن تلعب تقنية البلوك تشين دوراً 
على امتداد سلسلة التوريد.حيوياً لضمان الثقة والسالمة في تحديد مصادر الشراء، مع ضمان استمرار الحصول على المعلومات والبيانات بشأن السلع والخدمات طوال حركتها 
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“واتساب” لألعمال يتيح الردود السريعة
أتــاحـــــت “واتســـــــاب” 
النســـــخـة  لمســــتخـدمـي 
لألعـمــــال،  المخصصــة 
اســــتخـــدام ميــزة الردود 
الســـريعة وميــزة التصفية 
والتصنيفات لقائمة الدردشة. 

والردود الســريعة عبارة عن رسائل محددة مسبقاً يمكن استخدامها 
لإلجابة عن األسئلة الشائعة، وهنا يمكن للشركات فقط الضغط على 
“/” في لوحة المفاتيح لتحديد رد سريع وإرساله إلى المستهلك، أما 
ميزة التصنيفات فهي تسمح للمستخدمين تنظيم الدردشات وجهات 

االتصال بحيث يمكن العثور عليها بسهولة الحقاً.

الصين تحذف ماليين البيانات الرقمية
الـفـضـــــاء  إدارة  أعـلـنــــت 
 ،CAC السيبراني في الصين
حذفهــا أكثر من 7 ماليين من 
البيانات الرقمية المنتشرة على 
شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى 
9382 تطبيقاً للهواتف الذكية. 

وأكدت اإلدارة الحكومية أن العملية األخيرة جزء من حملة تنظيف 
للمعلومات غير المقبولة والضارة في حين أعلنت عن إغالق 733 
موقعــاً إلكترونياً. كمــا طالبت شــركة Tencent بإجراء تعديالت 
عاجلة لبعض تطبيقاتها الرقمية، بسبب نشرها “أخباراً بذيئة وعديمة 
القيمة، تسبب بدورها ضرراً وأذى بالنظام البيئي لشبكة اإلنترنت”.

واجهة جديدة لـ“تويتر” على الويب
واجهــة  “تويتــر”  أطلقــت 
للمنصــة  جديــدة  مســتخدم 
لنسخة سطح المكتب تحوي 
عدداً من الميــزات الجديدة، 
وتم إضافة األيقونة الخاصة 
بالرموز فــي الجانب األيمن 

السفلي من نافذة التغريد لتوفر للمستخدم تشكيلة واسعة من الرموز 
واختيار أي منها بكل ســهولة وســرعة، باإلضافة إلى أن الواجهة 
الجديــدة قد تخلــت عن التقســيم العمودي بشــكله الثالثي الســابق 
للمحتــوى واالحتفاظ بجزئين فقط وهما الخاص بعرض التغريدات 

واألخر الخاص بقائمة “الترند” التي تم نقلها للجانب األيمن.

“إنستغرام” يطيح بـ“التلفزيون”!؟

“غوغل مابس” تنبهك لوجود الرادار

“إنســتغرام”  تطبيــق  اســتبدل 
التليفزيون باعتباره أهم وســيلة 
للمعلنين للوصول إلى الشــباب، 
مشــاركة  تطبيــق  اســتحوذ  إذ 
بالكامل  المشــهد  الصور علــى 
لإلعالنــات  رئيســية  كطريقــة 

الموجهة للشباب.
وأجــرت شــركة الخدمــات المالية Cowen، مســحاً للمشــترين 
الرئيســيين لإلعالنات األميركية، ووجدت أنه بالنســبة للحمالت 
التجاريــة الجديــدة ســيختار المعلنون بشــكل كبير “إنســتغرام” 

المملوك لـ“فايسبوك” كخيار أول لهم.

قدمــت “غوغــل” عبر خدمة 
الخرائــط الخاصة بهــا ميزة 
جديــدة تســاعد المســتخدمين 
أثنــاء قيادة الســيارة، بمعرفة 
أماكــن الرادارات والســرعة 
التي يجب السير عليها. وتقوم 
الخاصية الجديدة بتحديد أماكن 

وجــود كاميــرات الرادار في الشــوارع، وتم إطالقها لمســتخدمي 
هواتــف التي تعمل بنظامي التشــغيل “أندرويــد”، و“آي أو إس”. 
وتعمل من خالل إرســال تنبيه صوتي إلى المستخدم أو السائق عند 

اقترابه من رادارات ضبط السرعة.

تسريب 772 مليون بريد إلكتروني
كشف تقرير جديد أنه تم تسريب 
أكثــر مــن 87 غيغابايــت، من 
كلمات المــرور وعناوين البريد 
علــى  ونشــرها  اإللكترونــي 
اإلنترنــت في مجلــد يطلق عليه 
اســم Collection #1، من قبل 

مجموعــة من الهاكرز في واحد من أكبر خروقات البيانات. وتضم 
الـ87 غيغابايت المسربة حوالى 22 مليون كلمة مرور فريدة وأكثر 
مــن 772 مليــون عنوان بريــد إلكتروني، تم وضعهــا على خدمة 
التخزين السحابي MEGA، وتم نشر الرابط داخل ملف تفريغ في 

منتدى اختراق، ولكن تم حذفه منذ ذلك الحين من الخدمة.

106



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

ASGCاتصاالت” توفر خدماتها لـ“ ضعف في أنظمة أمن البريد اإللكتروني
مـــــــت  بــــر أ
الت  تصـــــا ا “
اإلمـــــارات” 
اتفاقـيــــة مــــع 
 ”A S G C “
لتوفيــر خدمات 
ســـــبـــة  لحـو ا
بـيـــة  لســــحـا ا
عـبـــر منصـــة 
“اتصــــاالت” 

الرقميــة الســحابية OneCloud. ووقــع االتفاقيــة نائــب رئيــس 
مبيعات الشــركات فــي “اتصــاالت” راجي مجدي، ومدير قســم 
تقنيــة المعلومات فــي ASGC هيربرت فوكــس، الذي أوضح أن 
منصة “اتصاالت” هي أحد العناصر األساســية في عملية التحول 
الرقمي للشــركة، والتي ستشــمل كافة األعمال بدايةً من تكنولوجيا 
المعلومــات وتقديم الخدمات، مروراً بعمليات أتمته إدارة األعمال، 
ووصوالً لرفع الكفاءة التشغيلية وانتاجية األيدي العاملة في عمليات 

اإلنشاءات.

أظهــر تقريــر 
مايـم  لشـــركة 
كاســــــــــت، 
أن األنظـمــــة 
لـيــــــــة  لحـا ا
ألمــن البريـــد 
اإللكترونــــي 
كشـــفـت عــن 

أكثر من 25 % من الرسائل اإللكترونية ذات المرفقات الخطرة، 
كما بيَن التقرير أن األنظمة المســتخدمة لم تتمكن من الكشف عن 
21 مليون رســالة بريد إغراقي و17 ألف مرفق خبيث و42 ألف 
هجمة انتحال شــخصية جميعها تم توصيلهــا إلى صناديق الوارد 

للمستخدمين.
وأوضــح الخبيــر االســتراتيجي لألمــن اإللكتروني لــدى “مايم 
كاســـت”، ماثيو غاردينر، أن المجرمين اإللكترونيين يعملــــون 
باســتمرار على تعديــل هجمات البريــد اإللكترونــي لتتكيف مع 
المتغيــــرات، باحثيـن عن طـرق جديــــدة للتحايـل على الحلـول 

األمنية.

تراجع أنشطة االعالنات يهدد فايسبوك

ذكــرت وكالة األنباء األلمانية، أن شــركة فايســبوك، بدأت تواجه 
اضطرابــات شــاملة في أنشــطة اإلعالنــات الخاصة بهــا، األمر 
الــذي من شــأنه إبطــاء دوران عجلة المال على شــبكة اإلنترنت، 
التي كانت تدور بأقصى ســرعة لها على مدى عدة أعوام ماضية. 
وأصبح مســتخدمو “فايسبوك” يتشاركون إسهاماتهم بشكل متزايد 
بيــن مجموعات أصغر حجماً من األصدقاء، بدالً من الدخول على 
التحديثات، التي يبعث بها الموقع بشكل مستمر للمستخدمين بشكل 
عــام، وهي التحديثات، التي تعد القناة الرئيســية، التي يســتخدمها 
أعضاء “فايســبوك” حتى اآلن. والمشــكلة بالنســبة لهذه الشــبكة 
اإللكترونيــة، أن مليارات الدوالرات من األرباح، تأتي حصراً من 

تحديثات التدوينات، التي تتيح مساحات واسعة لإلعالنات.

“أوبنهايمر فاندس” تزيد استثماراتها

رفعت شــركة “أوبنهايمــر فاندس” األميركية، حجم اســتثماراتها 
في عمالق التكنولوجيا الروســية “ياندكس”، بنحو 3 مرات، لتزيد 
حصتها في الشركة من 1.8 % إلى 6.3 %، وذلك في وقت تفرض 
فيه واشــنطن عقوبات على موســكو. وأفادت تقارير صحفية، بأن 
“أوبنهايمر فاندس”، التي تعد واحدة من أكثر شــركات االســتثمار 
شــهرة في العالم، باتت تمتلك في الشركة الروسية 18.365 مليون 
سهم، ما يعني أن قيمة حصتها  تبلغ 542.7 مليون دوالر أميركي.

وتوصف “ياندكس” بأنها “غوغل روسيا”، المعروفة بإدارة محرك 
البحث “ياندكس”، وتقدر قيمتها السوقية بـ12.9 مليار دوالر.
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ألبسة ذكية من “كونتيننتال”قطارات بريطانية بالهيدروجين

كشــفت “ألســتوم” الفرنســية لصناعة القطارات و“إيفرشــولت” 
البريطانيــة لخدمات التأجير عن خطة لتحويــل قطارات بريطانية 
يعود إنتاجها إلى ثمانينيات القرن الماضي إلى العمل بالهيدروجين 
بدالً من الوقــود التقليدي. ونقلت وكالة بلومبرغ، عن المشــاركين 
في المشــروع قولهــم، إن القطارات يمكن أن تكــون جاهزة للعمل 

بالهيدروجين في بريطانيا أوائل 2022.
وبحسب “ألستوم”، فإن الدراسة الهندسية األولية الشاملة للمشروع 
قــد تمت وتــم تصميم القطــارات، بحيث تكــون مناســبة للمعايير 
البريطانيــة مضيفــة أنه يجري حاليــاً تطوير خط توريد أســطول 

القطارات المعدلة والبنية التحتية لتموينها بالهيدروجين.

كشفت شركة كونتيننتال األلمانية المتخصصة في مجال اإلطارات 
والتقنيات والصناعات المغذّية للســيارات، عــن نموذجين أوليين 
لنماذج ألبســة ذكيــة جديدة، وذلــك للمّرة األولــى خالل معرض 
اإللكترونيات االســتهالكية CES( 2019(، الذي أقيم مؤخراً في 

مدينة الس فيغاس األميركية.
وتــم خالل الظهور العالمي األول لنماذج األلبســة الذكية الجديدة، 
عـرض ســــتـرة سـالمة تحتوي على ميّزة فعّالـة للتدفئة واإلنارة، 
وهي تضم أضواء LED لتعزيز مســتـــويات الســالمة في موقع 

العمل.

إلغاء رسوم التجوال بين تونس والجزائر

أعلنــت الجزائر وتونس، عن إلغاء رســوم خدمات التجوال الدولي 
للهاتف النقال بين البلدين. وخالل مؤتمر صحفي جمع وزيرة البريد 
والمواصالت الســلكية والالســلكية الجزائرية إيمان هدى فرعون 
ونظيرها التونســي أنور معــروف، أوضح األخيــر، وجود رغبة 
مشتركة لدى البلدين في إلغاء رسوم خدمات التجوال الدولي وخلق 

ما يسمى بالشبكة الواحدة.
وأوضح مســؤولون جزائريون في وزارة البريــد، أن الجزائريين 
والتونســيين الذين سيســتفيدون من عروض المكالمــات والبيانات 
بإمكانهم استعمال هواتفهم النقالة في كال البلدين من دون دفع تكاليف 

إضافية، وكأنها مكالمات محلية.

مصنع لـ“هواوي” في الجزائر

أعلنــت “هواوي” الصينية عن افتتــاح مصنعها الخاص بتركيب 
الهواتــف النقالــة الذكية فــي الجزائر. وتعد هواوي مــن بين أهم 
المجمعــات الصينيــة المشــاركة في مجمــع اتصــاالت الجزائر 

وموبيليس في مجال التجهيز.
وقامت الشركة الصينية باطالق تقنية الجيل 4.5 بعد الجيل الرابع، 
بســرعة تجاوزت 1 جيغابايت، حيث ستستفيد موبيليس من التقنية 
التي ســيتم تعميمها بداية من العاصمة وتشــكل هذه التقنية تمهيدا 

لدخول الجزائر إلى تقنية الجيل الخامس.
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الروبوتات لن تسرق وظائف البشر

أكدت دراسة لشركة مانباور للتوظيف، أن المخاوف بأن الروبوتات 
ستســرق وظائف الناس ال أســاس لها مع تزايد عدد الشركات التي 

تخطط لزيادة القوى العاملة أو الحفاظ عليها نتيجة التشغيل اآللي.
وأوضحت الدراســة، أن 69 % من الشــركات تعتزم الحفاظ على 
حجم قوتها العاملة بينما أرادت 18 % من الشــركات تعيين المزيد 

من األشخاص نتيجة التشغيل اآللي.
وأضافــت الدراســة، أن 24 % من الشــركات التي ستســتثمر في 
التشغيل اآللي والتقنيات الرقمية خالل العامين المقبلين تعتزم زيادة 
الوظائــف مقارنة بنحو 18 % من الشــركات التي لن تســتثمر في 

التشغيل اآللي.

فحص النظر بواسطة الهاتفصالة عرض من “سامسونغ”

افتتحــت “سامســونغ الخليــج لإللكترونيــات” أول صالة عرض 
“متعددة التجارب” على مســتوى المنطقة في مركز تســوق دبي 
مــول. وتهدف الشــركة إلى تدشــين فصــل جديد في قطــاع البيع 
بالتجزئــة، وترتكــز الصالــة في تصميمهــا على مفهــوم “الحياة 
المتصلة”، الذي تسعى “سامسونغ” إلى جعله واقعاً ملموساً لجميع 
المســتهلكين في المنطقــة، حيث تتيح فرصة االســتمتاع بتجارب 
غامرة مليئة باإلثارة والمتعــة عبر محفظتها المتكاملة والمتنوعة 

من األجهزة الذكية والمتطورة.

شــــركة  ابتكــرت 
ناشـــئة في “وادي 
الســيليكون” ملحقاً 
الذكيــة،  للهواتــف 
للشــــخـص  يتيـح 
فحـــص بصره في 

المنــزل من دون االســتعانة بطبيب عيون. ويمكــن لنتائج الفحص 
التي يحصل عليها المســتخدم، بعد فحص بصره باســتخدام ابتكار 
EyeQue، طلــب نظــارات جديدة أو عدســات طبيــة الصقة من 
العديد من متاجر التجزئة. وجاء الكشف عن االبتكار  خالل فعاليات 

معرض اإللكترونيات االستهالكية.

Notebook 9 Pro من “سامسونغ”

LCDآبل” تخطط لالستغناء عن الـ“

كشـفت “ســامسـونغ” 
خــــالل مـعــــــرض 
“CES 2019” عــن 
 Notebook 9 Pro
الذي أتى  بشكل مغاير 
وتصميــم يوحــى بأن 
Pro الجديد البتـــوب 

كامــل المواصفات شــكلياً. وتبلغ دقة الشاشــة 1080 بكســل بينما 
الذاكرة العشوائية له 8 غيغابايت ويملك ذاكرة تخزين داخلية بسعة 
256 غيغابايــت، ويعمــل بمعالج “انتل” رباعي النــواة من الجيل 

الثامن Core i7-8565U، ويبلغ وزنه االجمالي 1.28 كيلوغرام.

أشار تقرير الى أن “آبل” تسعى 
لالستغناء عن شاشات LCD في 
هواتفها للعام القادم بشكل كامل، 
وستعتمد شاشــات OLED بدالً 
المخيــب  األداء  بســبب  منهــا، 
لهواتفهــا التــي تحمل شاشــات 

LCD وباألخــص أخرهــا “آيفــون XR”. ويمكن القــول أن هذه 
الخطوة تبدو منطقية، خاصة وأن تكلفة شاشات OLED ستنخفض 
مــع الوقت بســبب توفر التقنيــة لدى العديد من الشــركات، كما أن 
بعضها ذهبت لتطوير تقنيات أعلى لهذا النوع من الشاشــات بحيث 

تسمح بنفاذ الصوت والصورة.
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إيرباص سلمت 800 طائرة خالل 2018
سلمت شركة إيرباص، 800 طائرة تجارية لـ93 عميالً خالل عام 
2018 الماضي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً، بزيادة 11 % مقارنة 

بالعام 2017.
وقال رئيس الطائرات التجارية في “إيرباص”، جيوم فوري: رغم 
التحديات الجمة على المســتوى التشغيلي، واصلت إيرباص تحقيق 
زيادة في انتاجها مسجلة رقماً قياسياً في عدد الطائرات للعام 2018، 
وبينما نتطلع إلى تعزيز فاعليتنا الصناعية ســنواصل تركيزنا على 

رقمنة عملياتنا باعتبارها واحدة من أبرز أولويات أعمالنا.

... وتصّنع “إيرباص A220” في أميركا
بــدأت شــركة “إيرباص”، عمليــات تطوير وبناء وحــدة تصنيع 
طائــرات “A220” فــي الواليات المتحــدة األميركية، والتي من 
شــأنها تلبية الطلــب القوي والمتنامي للســوق األميركية على هذا 
الطــراز، وهــو األحدث، ضمــن عائالت “إيربــاص” للطائرات 

التجارية.
ومــن المخطط أن تســتهل عمليات التصنيع فــي الربع الثالث من 
العام 2019 الجاري، مع تسليم أول طائرة “إيرباص A220” تم 

تجميعها في موبايل في عام 2020.

“سفنكس” مطار مصر الجديد

افتتحــت مصر مطاراً دوليــاً جديداً على مشــارف العاصمة لفترة 
تجريبيــة أوليــة، وذلك في مســعى لتخفيف الضغط علــى المطار 
الرئيســي بالقاهرة ودعم السياحة. ويقع مطار سفنكس على مساحة 
25.5 ألف متر مربع، ويمتلك مهبطا للطائرات بمســطح 126 ألفا 
و800 متر مربع، كما يتســع لـ9 طائرات ووصلت تكلفته إلى 17 
مليون دوالر. ومن المقرر أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في 
عــام 2020. ويبعد المطار 12 كيلومترا عــن منطقة األهرامات، 
وسيساهم موقعه الحيوي في تنشيط سياحة اليوم الواحد، نظراً لقربه 

من المزارات السياحية في القاهرة والجيزة.

توسعة مطار دمشق
كشــف النائب في مجلس 
ديمتري  الروسي  الدوما 
بيليك، عن خطة روســية 
لتوسيـــع مطار دمشـــق 
الدولــي، بحيث يســتقبل 
مســافـــر،  مليـــون   15
بقولـه: “إن مســـتثمرين 
روس فــي مجــال بنــاء 

المطارات أعلنوا اســتعدادهم لبناء محطــات وتأهيل البنية التحتية 
في مطار دمشق، و أن المفاوضات مع الجانب السوري بدأت في 

هذا المجال”.
وأضــاف بيليك، بأن الرحــالت الجوية من مطار دمشــق الدولي 
إلــى شــبه جزيرة القرم، ســتنطلق قريبــاً، وأن وفداً روســيا زار 
دمشــق وناقش ذلك مع وزير النقل السوري علي حمود، حيث كل 

الشروط المطلوبة لذلك غدت متوفرة.
بــدوره، أكد حمــود خالل اجتماع بالوفد الروســي، أن المقرر أن 
يتســع المطار لما يزيد على 15 مليون مسافر، بينما يستقبل حالياً 

5 ماليين مسافر.
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أول رحلة جوية إلى مطار “نيوم”
طـلـقـــــت  أ
لـخـطــوط  ا
الـجــويــــة 
الـعـربـيــــة 
الســــعودية 
أول رحـلــة 

مستأجرة إلى مطار “نيوم” في شرما، نقلت على متنها 130 موظفاً 
إلى أرض المشروع، ونقلت الخطوط السعودية الموظفين على متن 
طائرتيــن تجاريتين مــن طراز إيرباص )آيــه 320(، حيث هبطتا 
فــي مطار “نيوم”، الذي يحمل رمز مطار منظمة الطيران المدني 

.)OENN( الدولي

اإلمارات تسّير رحلة طيران بوقود محلي
أعلن اتحاد 
أبـحـــــاث 
قـــــة  لطا ا
الحيـويـــة 
المسـتدامة 
عــــــــــن 
انطــــالق 

أول رحلــة طيــران تجارية في العالم يتم تشــغيلها باســتخدام وقود 
مستدام نظيف بيئياً تم إنتاجه محلياً في اإلمارات،عبر طائرة لالتحاد 
للطيــران بوينــغ 787. ويعد أول نظام في العالــم يقام على أراض 

صحراوية إلنتاج الوقود والغذاء في المياه المالحة.

Air France تعّلق رحالتها إلى الرياض
شــركة  أعلنت 
 Air France
الفـرنســـــيـــة 
للطيران تعليق 
لـرحــــــالت  ا
الجويــــة إلــى 

العاصمــة الســعودية الرياض، نظــراً لضعــف األداء االقتصادي 
للمســار، مؤكدةً  أنها تواصل التعاون مع “الخطوط السعودية” في 
مسار الرياض - باريس، وأن الركاب الذين يمتلكون تذاكر للرحالت 
الجوية من باريس إلى الرياض والعودة بعد 1 شباط/فبراير 2019، 

سيتم نقلهم من قبل الخطوط السعودية أو تعويضهم مالياً.

“الكونكورد” تعود للتحليق في 2019
مــن المقرر إقالع طائرة “كونكورد” المحدثة الخارقة للصوت في 
2019، بعــد الحصــول على تمويل إضافي بـــ100 مليون دوالر. 
ووعــدت “Boom Technology” بإطــالق أول نمــوذج مــن 
طائرتهــا التي تبلغ ســرعتها 1668 ميال في الســاعة، في غضون 

أشهر، بعد االستثمار الذي قدمته لورين باويل جوبز.
وتقــول الشــركة: إن النموذج األولــي، XB-1، هــو “أول طائرة 
نفاثة أسرع من الصوت مســتقلة في التاريخ، وأسرع طائرة مدنية 
 Overture( تم بناؤها على اإلطالق”. وبمجــرد أن تصبح طائرة
االفتتاح( متاحة في الخدمــة التجارية، فإن الرحالت بين نيويورك 

ولندن ستستغرق أقل من 4 ساعات.

رفع رأسمال األردنية 28 مليون دينار

وافــق مجلس مفوضــي هيئــة األوراق المالية األردنيــة، على رفع 
رأســمال الخطوط الجوية الملكية األردنيــة 28 مليون دينار )39.5 
مليون دوالر(، وأعلنت شركة عالية الخطوط الجوية الملكية األردنية 
عن موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة برأسمال الشركة البالغة 
28.2 مليون ســهم عن طريق العرض غيــر العام، عبر تخصيص 
األســهم لشركة إدارة المســاهمات الحكومية بالقيمة اإلسمية للسهم، 
البالغة ديناراً واحداً، وخصم إصدار بقيمة 0.61 دينارا للسهم. وقال 
الخبير المالي محمد البشــير: إن زيادة رأس مال الشركة وسيلة لعدم 
اللجــوء لالقتراض، فرفــع رأس المال يتم للحصول على الســيولة 
الالزمــة لمواجهة مصاريفها أو التزاماتها، ونتيجة عدم قدرتها على 
توليد النقد الالزم، تم اللجوء إلى االقتراض من خالل رفع المال، وهذا 

ال يعني اإللتزام، بل يعني الحصول على السيولة النقدية.
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تطوير السياحة اإللكترونية بمصر
وقع مدير عام شركة 
 Amadeus Egypt
خالــد جــاد والرئيس 
 EG التنفيذي لشركة
مـيـنـــــاس   GATE
إبراهيـــم اتفاقـيـــــة، 

تهدف إلى توفير المحتوى الخاص بـAMADEUS، عبر منصة 
EG GATE، بمــا يســاعد علــى جذب الســياحة العالمية لمصر، 
وأتاحه المحتوى الخاص بشــركات السياحة المصرية على منصة 
EG GATE، باالعتماد على أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية في 

مجال السياحة والطيران.

طيران الخليج البحرينية إلى دمشق
أعلنـــت شــــركة “طيـــران 
الخليـــج” البحرينيــــة، عـن 
إطــالق وجهات جديدة خالل 
عام 2019، أبرزها دمشــق، 

والمالديف، وملقا اإلسبانية.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة زايــد الزيانــي: إن 
الشــركة وقعــت 3 اتفاقيات 

لوجهات جديدة في الشــهور األولى من عام 2019،  هي دمشــق، 
والمالديف، وملقا ، كما انه ســيتم إضافة 8 وجهات جديدة للشــركة 

خالل اجمالي عام 2019.

حصة لـ“القطرية” في شركة صينية
ســــــتـحـــوذت  ا
الخطـوط الجويــة 
القطـريــــة عـلـى 
حصة نسبتها 5 % 
في شـركة خطوط 
جنـــوب الصيـــن 
الجويـــة، وقــــال 

الرئيس التنفيذي للمجموعــة أكبر الباكر: عند األخذ بعين االعتبار 
نقاط القوة واالمكانيات الهائلة التي تتمتع بها كل من الخطوط الجوية 
القطرية وخطوط جنوب الصين الجوية، يظهر في األفق العديد من 

الفرص التي يمكننا انتهازها معاً وبناء عالقة طويلة األمد.

“الخطوط الكورية” إلى القاهرة

اســتأنفت الخطــوط الجوية الكوريــة، بعد انقطــاع دام أكثر من 7 
سنوات، رحالتها إلى مطار القاهرة الدولي، وستبدأ الشركة بتنظيم 

رحالت شارتر في المطار بواقع رحلة أسبوعياً.
وكان المديــر االقليمي للخطوط الكورية في الشــرق األوســط، قد 
وقــع اتفاقية مع “مصر للطيران” في وقت ســابق لتقديم الخدمات 

األرضية للرحالت.

عودة الطيران الخليجي الى مطار دمشق

عودة الرحالت بين القاهرة وبنينا

كشـــفت مديــرة مؤســســـة 
الطيــران العربية الســورية 
شــفاء النوري، عن أن وفداً 
من شــركة الطيران العماني 
اطلــع علــى الحالــة الفنيــة 
لمطار دمشق الدولي تمهيداً 
إلعادة تســيير رحالتها إلى 
أن شــركتي  كمــا  دمشــق، 

الخليــج البحرينية واالتحاد اإلماراتية، تقدمتا بطلبين لالطالع على 
الحالة الفنية للمطار، منوهة إلى أن هذه اإلجراءات تأتي في ســياق 

االستعداد إلعادة تسيير الرحالت الجوية إلى دمشق.

قـــال الـمـتـحـــدث 
الرســمي لمجلــس 
أصحـاب األعمــال 
الليبيين في بنغازي، 
محمد رمضـان بـن 
غــزي إن المجلس 

وقع على بروتوكول مع شركة إير كايرو للطيران، للتنسيق إلعادة 
الرحــالت الجوية بين مطــار القاهرة الدولي ومطــار بنينا الدولي 
ببنغازي، باإلضافة إلى افتتاح مكتب للشركة في بنغازي، وأنه اتفق 
مع ســلطات الطيران المدني المصرية على عودة الطيران المباشر 

بين المطارين في األول من شهر نيسان/أبريل 2019.
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ACJ320neo أول شركة تحصل على
اســـتلمت شـــركة 
أكروبوليـــــــــس 
لتأجيـر الطائــرات 
أول طائــرة علــى 
العـالـــم  مســتـوى 
من طراز إيرباص 

ACJ320neo  لرجــال األعمــال والتــي تمتــاز بالجيــل الجديد 
مــن المحــركات وتقنيــة شــاركلتس Sharklets ومقصورة هي 

األعرض واألطول ضمن أي من طائرات رجال األعمال.
وستتولى شــركة AMAC التي تتخذ من بازل في سويسرا مقراً 

لها مهمة تجهيز مقصورة الطائرة.

منصة للتجارة االلكترونية بمطار تونسمركز روسي لصيانة الطائرات في كوبا
أكــد نائب رئيــس الوزراء الروســي 
يوري بوريســوف، أن بالده ســتعمل 
على إعــادة تأهيل أســطول الطيران 
المدني الكوبي، وستقوم بإنشاء مركز 

فني لصيانة الطائرات في الجزيرة.
وأوضح بوريسوف عقب مفاوضات 
مع وفد كوبي في موســكو أنه تم تقييم 

وضع أسطول الطيران الكوبي المؤلف من طائرات من طراز إيل 
96 وتو 204 وأنتونوف أن - 158، وتم وضع خطة إلعادة تأهيل 
هذا األســطول، حيث حددت قطع الغيار الالزمة واألشــغال المراد 

تنفيذها والزمن المطلوب لذلك، وجرى االتفاق على العقود.

شــهد وزيــر النقــل التونســي، 
هشــام بن أحمد انطالق أعمال 
بناء منصة التجارة اإللكترونية 

بمطار تونس قرطاج.
ويهــدف المشــروع إلى إنشــاء 
منظومـــة شـــــاملة ومبتكـــرة 
للتجارة اإللكترونية، وتســتخدم 
هذه المنصات الشــبكة البريدية 

والخدمات اللوجســتية عبر الحدود، وتأتي أهمية هذه المشروعات 
فــي تفعيل التجارة االلكترونية وتســهيل معامالت اســتالم وتســلم 

البضائع عبر البريد التونسي داخل ساحة المطار.

...وتشارك في القمة العالمية لالستثمار
“االتحــاد  شــاركت 
للطيران” في “القمة 
لالســتثمار  العالمية 
في قطــاع الطيران” 

التــي انعقدت في اإلمارات، تحت شــعار “ربط األســواق المتقدمة 
والناشئة عبر االستثمار في قطاع الطيران”، وقال الرئيس التنفيذي 
للشــركة عبدالخالق ســعيد، تهدف “االتحاد” من خالل مشــاركتها 
ودعمها لهذه القمة إلى تســليط الضوء على التزامنا إزاء دعم النمو 

بقطاع الطيران في اإلمارات وعلى المستوى العالمي.
وتأتــي مجموعة االتحاد للطيران في الصدارة على صعيد االبتكار 

في قطاع الطيران بالمنطقة وعلى مستوى العالم.

oneworld يطلق 5 مبادرات جديدة
كشف تحالف الطيران 
 oneworld العالمــي 
إطــالق خمــس  عــن 
مـبــــادرات جـديــــدة 
للمسافرين وشـــركات 
الطيـران األعضاء في 
التحالف البالـغ عـددها 

13 شــركة عالمية. وتســتهدف المبادرات الجديدة المســافرين مع 
الشــركات األعضاء لالســتفادة من حلول رقمية تتيح الوصول إلى 
الخدمات األساســية، باإلضافة لتقديم الخدمات للمسافرين من مبنى 

واحد في المطارات العالمية.

االتحاد للطيران تهتم بأندية الغولف
ت  د جـــــد
د  االتحــــا
للطيـــران 
شــراكاتها 
ث  لثــــــال
ســــنـوات 

أخــرى مع 3 نوادي للغولف، بما يؤكد االلتزام المســتمر إزاء هذه 
الرياضة في العاصمة أبوظبي. وقع االتفاقية نائب الرئيس لشــؤون 
الوجهات باالتحــاد للطيران حارب المهيــري، ومدير الغولف في 
ياس لينكس جيمس إيبســتون، ومدير عام المجموعة لنادي أبوظبي 

ونادي شاطئ السعديات، إد إدواردز.
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مركبة قادرة على “التسلق” وتحدي التضاريس

تصميم مرن
تّم تصميــم هذه المركبــة النموذجية في األســاس إلتاحة وســيلة نقــل فعالة 
وســريعة ومرنة للمســاعدة في االســتجابة لحاالت الكــوارث والطوارئ، 
كعمليات البحــث واإلنقاذ والغــوث اإلنســاني. وترتبط العجــات المزودة 
بمحركات كهربائية مثبتة على محور العجلة بأرجل آلية روبوتية قابلة للتمدّد، 
ما يتيح للمركبة الســير والمشــي والصعود فــوق كل التضاريس ومواجهة 
العقبات. واستخدم مهندســو هيونداي في المعرض، نسخة تجريبية مصغرة 
من المركبة إلظهار طريقة عمل التصميم، في حين أنه يمكن للمركبة بالحجم 
الكامل أن تصعد فــوق تضاريس بارتفــاع متر ونصف المتــر، أو تتخطى 
فجوات يصل عرضها إلى متر ونصف المتر أيضاً، كما يمكن تركيب أجسام 

مختلفة على هيكل المركبة والتبديل بينها بحسب الحاجة الوظيفية.
التسلق فوق الحطام

وأشــار نائب الرئيس ورئيــس مركز التصميــم المعّزز روبوتيــاً للتجارب 
المعيشــة “كرادل” التابع لهيونداي والمعني باالبتكار المفتوح جون ســوه، 
إلى أن ليس بوســع مركبات اإلنقاذ الحالية سوى الوصول بالمسعفين وفرق 
اإلنقاذ إلى حافة موقع الحطام بعد تســونامي أو زلــزال، ليكون عليهم التقدّم 
إلى موقع اإلنقاذ سيرا على األقدام، وقال: يمكن للمركبة “إليفيت” الوصول 
إلى قلب مسرح األحداث والتسلق فوق الحطام الناجم عن فيضان أو زلزال 
أو انهيارات، ما يجعل منها منظومة تقنية ترتقي بأسس االستجابة مع حاالت 
الطوارئ. أضاف: يمكن كذلك لألشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية 
أن يستفيدوا من المركبة “إليفيت” ذاتية القيادة، والتي يمكنها أن تحملهم وُهم 
على كراسيهم المتحركة وتصل بهم إلى حيث يريدون، واحتماالت االستفادة 

من هذه المركبة ال حدود لها.
عمل مشترك

تأتي المركبــة “إليفيت” نتيجة 3 ســنوات من العمل المشــترك مع شــركة 
االستشــارات المتخصصة في مجال التصميم الصناعي “ســندبيرغ فرير” 
ضمن جهــود “هيونداي” إلنشــاء تقنيــاٍت وحلــوٍل تنقلية مبتكرة بوســعها 

المضّي بالبشر إلى أبعد مدى ممكن.
وتشمل المزايا الهندسية للمركبة النموذجية “إليفيت” ما يلي:

• أرجل روبوتية تتسم بمدى حرية حركة من خمس درجات، مع قوة دفع من 
داخل العجلة

• القدرة على المشي بأســلوب يحاكي الثدييات والزواحف لحركة شاملة في 
جميع االتجاهات

• القدرة على تسلق جدار عمودي بارتفاع متر ونصف المتر
• القدرة على تجاوز فجوة بعرض متر ونصف المتر

• المحركات غير القابلة للدوران عكســياً تتيح لألرجل إمكانية قفل الحركة 
• منصة نمطية لمركبة كهربائية.عند أي وضعية مطلوبة

تمكنت “هيونداي” من خطف األضواء في معرض اإللكترونيات االستهالكية 2019 (سي إي إس) الذي أقيم 
المركبة  تصميم  ويجمع  المشي.  على  القادرة  “إليفيت”  النموذجية  مركبتها  خالل  من  فيغاس،  الس  في 
النموذجية، التي توصف بأنها أول مركبة للتنقل المطلق في العالم، تقنيات المركبات الكهربائية والروبوتات، 

ما يسمح لها بتجاوز التضاريس الوعرة التي ال يمكن حتى ألقدر مركبات الطرقات الوعرة تجاوزها.
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رؤية ذكية لمستقبل قيادة السيارة

انتاج الطرازات
من المقرر أن يبدأ انتاج طرازات تتضمن التقنيات المعتمدة في الســيارة 
بحلول عام 2021. ولكن بفضــل أنظمة محاكاة الواقــع المختلط، تمكن 
 BMW Vision iNEXT زوار المعرض من الجلوس خلف عجلة قيادة
واالنطالق برحلة قيادة افتراضية على متن مركبة مسيرة ذاتيًا ومرتبطة 

بشكل كامل بتقنيات العالم الرقمي.
ويتخيل جهاز المحاكاة يوًما من عام 2025 في عالم مستقبلي أسطوري، 
ويرشد المساعد الشخصي الذكي من BMW المستخدم ويصاحبه خالل 
هذه التجربة، ومع بداية الرحلة تعرض نافذة الواقع المعزز في الســيارة 

مخطط الجولة المنتظرة بما في ذلك المهام والمواعيد. 
وبعد ذلك يرتدي المســتخدم نظــارات الواقع االفتراضــي ليدخل عالًما 
افتراضيًا، وبعد اســتخدام المصعد، يدخل المســتخدم مدينــة افتراضية، 
حيث تنتظره ســيارة BMW Vision iNEXT مــع مؤثرات ضوئية 

مصممة بشكل شخصي لكل مستخدم.
الواقع المعزز

ما إن يتخذ الســائق موقعه خلف عجلة القيادة، يتولى قيادة السيارة وهي 
في وضع Boost، ويتحــول الزجاج األمامي إلى شاشــة للواقع المعزز 
تســتعرض معلومات حول الطريــق ومحيط الســيارة، وعنــد وصول 
السيارة إلى الطريق الســريع، يقترح المساعد الشخصي الذكي أن تتولى 
المركبة القيادة ذاتيًا، فتختفي عجلة القيادة والدواســات بعيدًا من العيان، 
موفرة مســاحة رحبة ومفتوحة، وبعد ذلك بقليل تستعد السيارة الستقبال 
مكالمة جماعية على الفيديو، يقترح المســاعد الشــخصي الذكي تحويل 
المقصورة إلى الوضعيــة التنفيذية، والتي تحول المقصــورة إلى مكتب 
متنقل، ويتحول الزجاج األمامي إلى شاشة تظهر األشخاص المشاركين 

في المكالمة، فيما تتيح شاشة التحكم تصفح الملفات المشتركة آنياً.
الرفيق الرقمي

يتعرف المســاعد الشــخصي الذكي من BMW على عادات المستخدم 
ليتمكن من تطبيق هذه المعرفة ضمن اإلطار المناسب في المستقبل. ومن 
المتوقع أن يتمتع الرفيق الرقمي بحلته المســتقبلية بذكاء إضافي والقدرة 
على التخطيط المســتقبلي، ليشــكل جســراً يصل بين المركبة ووظائفها 
العديدة والعالم الرقمي للمســتخدمين. ويشرف المســاعد الرقمي الذكي 
على احتياجات المستخدمين على الطريق، وينظم جدول أعمالهم اليومي، 
وينفذ مهمات معقدة تتخطى حدود الســيارة. وباعتباره دليــاًل رقمياً ذكياً 
للحياة عنــد التنقل، فإنه يخطــط المهام اليوميــة ويدير جــدول المواعيد 
الرقمية.الشخصي وقائم المهام، مقدماً اقتراحات، ومديراً مجموعة من الخدمات 

الذي  االلكترونيات االستهالكية  الذكي خالل معرض  التواصل  المستقبلية في مجال  أطلقت BMW رؤيتها 
استضافته الس فيغاس، مسلطًة الضوء على مجاالت التطوير المتوقعة في مجال السيارات واستخداماتها 
الجديدة  السيارة  وتستشرف  المعرض،  خالل  مركزياً  ركناً   BMW Vision iNEXT سيارة  واحتلت  الشخصية. 

مستقبل متعة القيادة والمساعد الشخصي الذكي.
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شراكة بين “تويوتا” و“باناسونيك”“كيو إكس انسبريشن” الكهربائية

كشــفت  شــركة ’إنفينيتي‘ عن ســيارتها الكهربائية  الجديدة ’كيو 
إكس انسبريشــن‘ وذلك خــال معرض أميركا الشــمالية الدولي 

للسيارات في دورته لعام 2019. 
وتنتمــي الســيارة الجديــدة الى فئة الســيارات الرياضيــة متعددة 

االستعماالت، وتتميز بأدائها العالي وتقنياتها الثورية.
وتتميــز المقصــورة الداخلية للســيارة بالرحابــة واألناقة حيث تم 
تصنيعها وفق تقنية يدوية باســتعمال وسائل تقليدية مع مواد أولية 

تستقي إلهامها من األعمال الفنية اليابانية المبّسطة.

تعتزم  تويوتا وباناسونيك اطاق مشروع مشترك في عام 2020 
لصناعــة بطاريات الســيارات الكهربائية، بما يزيد ثقل واحدة من 
أكبر شــركات صناعة الســيارات وصناعة البطاريــات في العالم 
للتوســع في قطاع السيارات الكهربائية. وســــتملك تويوتا 51 % 

في المشروع وباناسونيك النسبة الباقية.
يذكر أن باناســونيك واحدة من أكبر موردي بطاريات الســيارات 
الكهربائية، لكنها تواجه منافسة متنامية من إل.جي تشيم وسامسونغ 

اس.دي.آي وسي.ايه.تي.آل.

نمو قوي لمبيعات MG في المنطقةهوندا ُتطلق HR-V الجديدة

أطلقــت هوندا ســيارتها الكروس أوفر الجديدة HR-V في أســواق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك خال فعالية حصرية استضافتها 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي حملت عنوان “باور أوف3”، وشهدت 

.Pilotو CR-V الكشف عن النسخة المحدثة من طرازي
وقــال المدير العام لقســم تطوير األعمال والتســويق لــدى “هوندا 
موتور” أفريقيا والشرق األوسط، أنوب رافيندراناث: “نحن سعداء 
حيــال قدرتنا علــى إطاق HR-V في الســوق مــن بوابة منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا”، مشيراً إلى ان المنطقة تمثّل سوقاً رئيسيةً 

للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات.

 ،)MG Motor( ”ســــجلـت مبيعـات شــــركة “إم جي موتور
في منطقــــة الشــــرق األوســط  نمـواً  كبيـــراً في عــام 2018، 
بلغت نســبته حوالــى 453 %، وذلك بالتزامـــن مع اطاق ثاثة 
 MG RX5 ،MG GS :طــرازات جديــــدة في المنطقــة، هـي

.MG6و
وقد شـــــهدت الســــعودية، التــي تُعدّ أحد أفضل األســــواق أداًء 
بالنســــبة لـ MG، نمــواً اســــتثنائياً في المبيعات بلغت نســــبته 
حوالــى 764 % مقارنــة مع عــام 2017. في حين ســجلت دولة 

اإلمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 122 %.
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تصميم جديد للوحات السيارات السورية
أعلن مدير المؤسســة العامة 
للخــط الحديــدي الحجــازي 
حســنين محمــد علــي، عن 
توريد المؤسسة لمعمل حديث 
بخــط إنتــاج جديــد للوحات 
تصميــم  وفــق  الســيارات، 
المتزايــدة،  الحاجــة  يلبــي 
والتي أصبحــت 2.5 مليون 
ســيارة، وأنه يتوقع طرحها 
“اللوحــات الجديــد” خــال 

عــام 2019. وبين علي، أن التصميــم الجديد للوحات الذي أعدته 
المؤسسة بالتعاون مع وزارتي النقل والداخلية، يتألف من 5 أرقام 
علــى الجانب اليمينــي للوحة، ورقميــن على الجانب اليســاري، 
وفي الوســط صورة العلم السوري، وكلمة ســورية، كما ستحمل 
العديد من الميزات والعامات الســرية التي تساهم بمنع تزويرها 
وســرقتها. وقال علي: يتوقع عند إقاع مشروع لوحات السيارات 
الجديــدة، أن يحقق إيرادات ســنوية لخزينة الدولــة تفوق 5 مليار 

ليرة سورية.

تحالف بين “فولكسفاغن” و“فورد”

أعلنت شــركتا فولكســفاغن األلمانيــة وفورد األميركيــة، عن قيام 
تحالف بينهما يقتصر مبدئياً على قطاع الشاحنات التجارية الخفيفة.

وأوضح كل من رئيس فولكســفاغن هربــرت ديس، ورئيس فورد 
جيم هاكيت خال معرض ديترويت، أن الخطوة الملموســة األولى 
فــي التعاون بين الجانبين ســتتمثل في التطوير المزمع لشــاحنات 
وســيارات بيك آب متوسط الحجم اعتباراً من 2022. وأكدا أنه من 
غير المزمع ربط رأس المال بين الشركتين، وأن الجانبين يدرسان 
التعاون في صناعة الســيارات الكهربائية والســيارات ذاتية القيادة 

وخدمات التنقل.

تويوتا تستعرض “سوبرا” الجديدة

اســتعرضت شــركة “تويوتــا” اليابانيــة، نموذجهــا الجديــد من 
ســيارتها الرياضية الشهيرة “Supra”. وتأتي هذه السيارة بهيكل 
“coupe” غاية في االنسيابية، وفتحات هوائية كبيرة في المقدمة 

والجوانب، وأضواء أمامية مميزة مزودة بـ3 مصابيح صغيرة.
ومــن المفتــرض أن تطرح ســيارة “Supra” في عــام 2019، 
بمحرك توربيني بســعة 3.0 ليتر، وبقوة 335 حصاناً، قادر على 
زيادة تســـارعهـــا من 0 إلى 100 كلم/ســــاعة في غضون 4.1 

ثانية فقط.

الظهور األول لـ“كاديالك XT6” الجديدة

كشــفت “كادياك” عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة XT6 للعام 
زة  2020، التي تضم 3 صفوف من المقاعد وتتميز بمستويات معزَّ

من الفخامة والراحة والسامة.
وتوفر المركبة تجربة قيادة رشيقة بفضل محّرك V6 سعة 3.6 ليتر 
قّوته بنحو 310 أحصنة ويدعمه نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 9 
ســرعات مع ميّزة التبديل اإللكتروني الدقيق من الجيل القادم. كما 
تم تجهيز الســيارة بتقنية اإلدارة الفعّالة للوقود، حيث يمكن تشغيلها 
وفق نمط محّرك V4 عندما ال يكون هناك حاجة للقّوة التي يوفرها 

.V6 محّرك
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فيات كرايسلر تدفع 800 مليون دوالر

“فولكس فاغن” تختبر ID الكهربائية

وافقت شــركة فيات كرايســلر لصناعة الســيارات على دفع نحو 
800 مليــون دوالر أميركي لتســوية دعــاوى قضائية من وزارة 
العــدل األميركية ووالية كاليفورنيا، تقول إنها اســتخدمت برامج 
غير مشــروعة أعطــت نتائج غيــر حقيقية الختبــارات انبعاثات 

الديزل، لكنها ال تزال تواجه تحقيقاً جنائياً.
وتغطي التســوية 104 آالف سيارة ديزل من طرازي رام 1500 
وجيــب غراند شــيروكي أنتجتها فيات كرايســلر فــي الفترة بين 

2014 و2016.

بدأت “فولكس فاغن” باختبارات جديدة لســيارة “I.D” الكهربائية 
الصغيــرة، التي ســتطرحها في النصــف األول من عــام 2019. 
وجــاءت هذه المركبة بهيكل هاتشــباك صغيــر وتصميم عصري 
تتداخل فيه عناصر اإلضاءة مع اللون األبيض. ومن الخارج، زود 
الهيكل بكاميرات مراقبة وحساسات حركة من جميع الجهات لتأمين 
بيانــات دقيقــة لنظام األمان ومنــع الحوادث. أمــا مقابض األبواب 
فهــي مدمجة داخل الهيكل. ومن المفترض أن تطرح هذه الســيارة 
بمحــركات كهربائية بعزم 170 حصانــاً، وبطاريات تكفيها لقطع 

أكثر من 400 كلم بالشحنة الواحدة.

رولز-رويس تحقق مبيعات تاريخية

حققت شــركة رولز-رويس أعلى معدّل من المبيعات الســنوية في 
تاريخها مع تسليم 4,107 سيارات لعمائها في العام الماضي. وقال 
الرئيس التنفيذي للشــركة، تورستن مولر-أوتفوس: إن عام 2018 
كان عام “األرقام القياسية وأكثر األعوام نجاحاً بالنسبة للشركة، وقد 

شهدنا نمواً في جميع مناطقنا حول العالم”.
وحافظت األميركيتان على مكانتهما كأكبر ســوق للعامة الفاخرة. 
وكان طراز فانتوم المساهم األكبر في نمو المبيعات، باإلضافة إلى 

طرازات ريث ودون الافتة.

“بيجو” السورية تدخل األسواق

أعلنــت شــركة “أداء موتــورز” عن إطــاق ســيارات بيجو في 
ســورية، بالتعاون مع معمل الشــركة في إيران، الذي يملك امتياز 
التصنيع من معمل بيجو في فرنسا، مؤكدة أن أول سيارات بيجو تم 
تجميعها ضمن معمل الشركة السورية اإليرانية لتصنيع السيارات 
“ســيامكو”، التي تملك “أداء موتورز” حصة فيه، هي بيجو 207 
هاتشباغ كاملة المواصفات، وأن األسعار تبدأ من 7.8 مليون ليرة.

يذكر أن “أداء موتورز” تأسست في تموز/يوليو 2017، وحصلت 
على ترخيص لتجميع السيارات من JAC MOTORS الصينية، 
ثم دخلت في شــراكة مع “سيامكو” التي تنتج سيارات )شام وشهبا 

وشمرا وبالميرا(.
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إعالنات الفضاء ... جديد روسيا

أعلنت StartRocket الروســية الناشــئة عن رغبتها في عرض 
إعالنــات هائلة على نمط اللوحات اإلعالنية، في المدار الفضائي 
المنخفض من أجل الوصول إلى 7 مليارات شخص، عبر إعالنات 

من الفضاء.
وتهدف الشركة إلى استخدام تشكيل من األقمار الصناعية المكعبة 

الصغيرة إلنشاء عروض قابلة للبرمجة في السماء.
وســيكون لكل قمر صناعي شراع واحد قابل للطي ليعكس ضوء 
الشــمس، ويشــكل بكســل واحد في العرض الليلي العمالق الذي 

سيغطي 50 كيلومتر مربع.

مقر لتلفزيون فلسطين في دمشق
فـتـتـحــــــــت  ا
هيئــة اإلذاعـــة 
والتلفزيـــــــون 
 ، لفلســـــطينية ا
مقــراً رســــمياً 
لهــا في دمشــق 
بحضور ممثلين 
منظمة  لفصائل 

التحرير الفلســطينية وحركة فتح وعضــو اللجنة المركزية للحركة 
عزام األحمد، الذي قال: هذا إنجاز جديد، المكتب الجديد سيكون ناقالً 
أميناً للصوت والصورة الفلســطينية من فلسطين إلى سورية، وناقالً 

للصورة والصوت والصمود السوري إلى فلسطين والعالم أجمع.
بدوره، وصف الســفير الفلســطيني في دمشــق، محمود الخالدي، 

افتتاح المقر بأنه يوم عظيم في تاريخ النضال الفلسطيني.
من جهتــه، قال عضــو منظمة التحريــر الفلســطينية، واصل أبو 
يوســف: إن افتتاح مقر لتلفزيون فلســطين في دمشــق يختلف عن 
المقار األخرى - بيروت والقاهرة وتونس - لما لســورية من معان 

في النضال الفلسطيني.

تطوير المركز اإلعالمي في “الرحالة”

وقّــع الرئيــس التنفيذي لمجموعة األهلي ومشــروع الرّحالة محمد 
خماس، والمدير العام لـ“سوني” روب شيرمان، مذكرة تفاهم تهدف 
لتطوير القطاع اإلعالمي من خالل مشــروع “الرّحالة” األول من 
نوعه في العالــم لتمكين رواد األعمال والمجتمعــات اإلبداعية في 

المنطقة والذي سينطلق العام الحالي.
ومن شأن هذه الشراكة أن تخلق فرصاً لمبدعي المحتوى وصانعي 
األفــالم والفنانين والموســيقيين المســتقلين، حيث تقدم “ســوني” 
خبراتها بهذه الصناعة وتزود أعضاء الرّحالة بالمشورة والتوجيه، 

باإلضافة لخبراتها الفنية في الجوانب التكنولوجية واإلنتاجية.

صحف كويتية في ضائقة مالية

أعلنت كل من صحيفة القبــس، الرأي، الجريدة، واألنباء الكويتية، 
وهــي 4 من كبرى الصحــف الكويتية، عدم صدورهــا ورقياً يوم 
الســبت مــن كل أســبوع، وأشــارت صحيفة القبــس، أن الصحف 
األربــع قررت وأعلنت عن ذلك فــي صفحاتها األولى، وأوضحت 
أن االحتجــاب قــرار موجع اتخذ لضــرورات اقتصادية، ولتعزيز 
المحتوى اإللكتروني على مدار األسبوع. وقال رئيس التحرير في 
صحيفة القبس، وليد النصف: إن السبب في التعطيل يعود إلى تأثر 
الصحف بالوضع االقتصــادي وتراجع اإلعالن التجاري. علماً أن 

بعض الدول كانت قد سبقت الكويت إلى مثل هذا اإلجراء.
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رئيس تنفيذي جديد لـ“هافاس”

صفحة عربية في “واشنطن بوست”

عيّنــت “هافــاس” دانــي نعمان 
رئيســاً تنفيذيــاً لهــا فــي منطقة 
الشــرق األوســط، ليكــون خلفاً 
لبيــار ســـويد الذي ســيـســـتمر 
فــي أداء دور اسـتـشــــاري مع 
“مجموعــة هافــاس” و“هافاس 
الشرق األوسط”، باإلضافة إلى 

“مجموعة شلهوب”.
ورأى ســـويد، أن دانــي نعمــان هو من أفضل األشــخاص الذين 
يمكنهم تولّي هذه المهمة وقيادة قرية هافاس الشرق األوســــط في 

المرحلة المقبلة.

أعلنــت صحيفــة 
واشنطن بوسـت، 
األميركيــة أنهـــا 
ســـتـنـشــر علـى 
في شبكة  موقعها 

االنترنــت صفحــة باللغــة العربية تتضمــن ترجمــات الفتتاحيات 
ومقاالت ومواضيع رأي تتيح للقراء العرب االطالع والتعليق.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفحة ســتتيح “توسيع مدى وصول 
صحافة واشنطن بوست إلى القراء في جميع أنحاء العالم”، وتنشر 
“ترجمــات رفيعة المســتوى” للنصــوص “ذات الصلة بالجمهور 

الناطق بالعربية”.

إطالق كتب “هاري بوتر” الصوتية
تسـتعـــد منصــة “ســــتوريتل” 
إلطالق الكتب الصوتية لسلســلة 
“هاري بوتـــر” باللغة العربيـة 
خــالل مشــاركتها األولــى فــي 

معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وتأتي النســخة الصوتية بصوت الراوي ســمعان فرزلي، الذي تم 
اختيــاره من بين 80 من نخبة الفنانين والمشــاهير خضعوا لعملية 
اختبار وتقييم بالتعاون مع “بوترمور” دار النشــر الرقمي لسلسلة 

روايات “هاري بوتر”.
ومن المقرر إطالق كتاب “هاري بوتر وحجر الفيلســوف” رسمياً 

على منصة “ستوريتل” في مارس/آذار 2019.

NBC خدمة بث منافسة لنيتفلكس من
 NBCUniversal تطلق
خدمة بث خاصة بها، مع 
حلول 2020، لتكون أول 
منافس لـ“نيتفلكس”، التي 
كانت محتكرة ذلك المجال 

حــول العالم. ومن المقرر أن يتم توفير نســخة مجانية من الخدمة، 
مدعومة باإلعالنات لمشــتركين شبكة NBC TV داخل الواليات 

المتحدة، كما ستوفر الشركة إصدارات مدفوعة من التطبيق.
 Rock 30 وإلى جانب عرضها للبرامج المعروفة حول العالم، مثل
وThe Good Place، فإن الشــبكة ســتوفر إنتاجات خاصة بها، 

على غرار “نيتفلكس”.

“ميوزيك آب” تكتسب الشعبية
تواصل “ميوزيك آب” البوابة 
الرقمية األولــى من نوعها في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا لتوزيع الموسيقى عبر اإلنترنت، اكتساب المزيد من الرواج 
والشــعبية في ســوق توزيع الموســيقى الرقمية المتنامي، ما يعزز 
حضــور الفنانين المســتقلين في المنطقة ممن يســعون إلى إيصال 

تسجيالتهم لمستمعي ومحبي الموسيقى حول العالم.
ويتــم توزيع المحتوى الموســيقي الذي جــرى تحميله على منصة 
“ميــوزك أب” ألكثــر مــن 40 شــركة اتصــاالت، منهــا أورانج 
وفودافون وأوريدو واتصاالت، باإلضافة لقنوات البث الموســيقي 

مثل يوتيوب وأنغامي وغوغل بالي.

MBC تتوجه إلى الجمهور العراقي
 MBC كشــفـــت مجموعــــة
اإلعالمية عن خطـــة إلطالق 
قنــاة ترفيهيــة موجهــة لكافة 
أفراد األســـرة العراقية، وذلك 
توطيــداً للعالقــة التــي تجمع 

الجمهور العراقي مع المجموعة.
وذكرت المجموعة اإلعالمية الســعودية في بيان لها على حسابها 
عبر تويتر، “تزخيماً للعالقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي 
بـــMBC منذ انطالقتهــا األولى، “MBC العــراق”: قناةٌ جديدةٌ 
ملؤها المحتوى اإلعالمي الراقــي ونُصب أعينها العائلة العراقية 

بكافة أفرادها.
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الحاج توفيق رئيساً لغرفة تجارة عمان
بعــد أن فازت كتلــة “التاجر” 
بثمانيــة مقاعــد فــي انتخابات 
غرفــة تجارة عمــان، وذهاب 
المقعــد التاســع لكتلــة العهــد، 
اختــار مجلــس إدارة الغرفــة 
الجديــد، خليــل الحــاج توفيق 
رئيساً للمجلس، ونبيل الخطيب 
نائبــاً أوالً للرئيــس، وطــارق 

الطباع نائباً ثانياً، وبهجت حمدان أميناً للســر، وسلطان عالن نائباً 
ألمين السر، وخطاب البنا أميناً للصندوق، وماهر يوسف نائباً ألمين 

الصندوق، وعالء الدين ديرانية وجمال بدران كأعضاء.

الجغبير رئيسًا لغرفة صناعة األردن
اختار مجلس إدارة 
غرفــــة صناعـــة 
األردن فـتـحــــــي 
الجغبيــر رئيـســــاً 
للغرفـــة، وهانـــي 
نائبــاً  حســان  أبـو 
أوالً للـرئـيــــــس، 
طنطــــش  ومازن 

نائبــاً ثانياً، ومحمد الحاج حســــن أميناً للســــر، وعالء أبو خزنة 
أمينــاً للصندوق. مع اإلشــارة إلى أن فتحــي الجغبير يرأس أيضاً 

غرفة صناعة عمان.

مونييه رئيسًا جديداً لـ“إنفينيتي”
أعلنت شــركة نيســان موتورز عن 
ترقية كريستيان مونييه إلى منصب 
رئيس شــركة إنفينيتي للســيارات، 
ورئيــس اللجنــة اإلدارية للشــركة، 
بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس 

قسم التسويق والمبيعات العالمي.
يُذكر أن مونييه شــغل سابقاً منصب 
رئيــس المبيعــات والتســويق لدى 
شركة نيســان في الواليات المتحدة 
وكنــدا، ومنصــب مديــر عمليــات 

نيسان في أمريكا الشمالية، ورئيس نيسان كندا.

استقالة غصن من “رينو”
أكــد وزيــر المالية 
برونــو  الفرنســي 
لومير، أن رئيـــس 
مجلــس ادارة رينو 
الفرنســية كارلوس 
غصــن الموقــوف 
فــي اليابــان، قــدم 

اســتقالته من منصبــه قبيل اجتمــاع لمجلــس إدارة المجموعة في 
باريــس. وأصدرت “رينو” بيانــاً أوضحت فيه، أن مجلس إدارتها 
“اختار جان- دومينيك سينارد، رئيساً جديداً لمجلس اإلدارة، وعيّن 

تييري بولوريه كرئيس تنفيذي بناء على طلبه”.

اتفاقية أورنج األردن وايليفتز للتوظيف

وقعت أورنج األردن اتفاقية تعاون مع شركة ايليفتز للتوظيف تقوم 
بموجبها ايليفتز بمساعدة أورنج على اختيار المرشحين األكثر تأهيالً 
لمواقع الشــركة المختلفــة. وقع االتفاقية الرئيــس التنفيذي ألورنج 
األردن تيري ماريني، والشركاء المؤسسون اليليفتز للتوظيف يارا 
برقان ويعقوب زريقات، بحضور المديرة التنفيذية للموارد البشرية 

في أورنج األردن غاده فارس.

“ميلينيوم دبي” يعين مديراً للتسويق
عيــن فندق ميلينيوم المطار دبي 
بورنيما ســونيل مديراً للمبيعات 

والتسويق.
وكانت ســونيل تشــغل منصب 
مدير تطويــر األعمال في فندق 
بونينغتون أبراج بحيرة الجميرا 
من عام 2015 إلى عام 2018.
وتشــــمل مهاراتهـــا الرئيســية 
وتعظيم  والتسـويـــق،  المبيعات 
اإليــرادات، وتطوير المنتجات، 

والتدريب، وإدارة فرق العمل.
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بعض األســواق التقليدية في حلب وحمص، خاصة أن شعار الحملة التي تروج 
من خالها الوزارة والقطاع الســياحي إلعادة إعمار البــاد في ظل تعافيها هو 

“سورية اآلن”.
فعاليات

والتقى مارتيني مديرة أحد المتاحف الخاصة في ملقة باتريكيا بيرللو، التي  أكدت 
استعدادها للعمل على تشجيع رجال أعمال ملقة وإقليم األندلس للمشاركة في إعادة 
إعمار سورية، منوهة برغبتها بتشكيل وفد من أطباء الجراحة في ملقة خصوصاً 
وإسبانيا عموماً، لزيارة المشافي السورية واالطاع على واقعها الطبي، وإجراء 
عمليات جراحية مجانية. كذلك دعا مارتيني خال لقائه، وفداً اقتصادياً برئاســة 
رئيس منتدى االقتصاد والمجتمع بملقة جوليو أندرادي، المستثمرين والشركات 
اإلســبانية لزيارة ســورية والتعرف على مقومات الســوق وقطاعات االقتصاد 

والمشاركة بإعادة اإلعمار، عبر بناء فنادق جديدة وترميم القديمة.
بدوره، أعــرب أندرادي، عن رغبتــه ووفد من رجال األعمال اإلســبان بالقيام 
والسوري.بهذه الزيارة ووضع خطة عمل مشــتركة بما يخدم مصلحة الشــعبين اإلسباني 

سورية تشارك في FITUR 2019 في إسبانيا

سورية واسبانيا ... تاريخ
وصرح مارتيني خال االفتتاح في حضور ملك إسبانيا فيليبي 
السادس وعقيلته الملكة ليتســيا، ووزيري السياحة والصناعة 
اإلسبانيين، وعدد من وزراء سياحة الدول المشاركة، واألمين 
العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وممثلي 
أكثر مــن 10 آالف شــركة ســياحية عالمية، بأن المشــاركة 
السورية في واحد من أهم األحداث المتعلقة بالسياحة العالمية 
“فيتور”، تهــدف إلى التعريف بمقومات ســورية الســياحية 
والتاريخية وبغناهــا الحضاري، وقال: ســورية تثق بالعاقة 

التاريخية والثقافية مع إسبانيا.
اإلعالم

وأجرى مارتيني عــدداً من المقابات الحصريــة مع عدد من 
الوســائل اإلعامية منها )كوندي ناســت ترافيلــر، ويوروبا 
برس(، وكذلــك مع مندوبــة اإلعــام الخارجي فــي الراديو 
اإلسباني أورورا مورينو، قال خالها: سورية ترحب بكل من 
يرغب بزيارتها من وفود إعامية وغيرها، الســيما لاطاع 
على حقيقة األحداث فيها، ونقل الصورة الواقعية لإلسبانيين، 
ولشعوب العالم. وأكد أن سورية وجهة سياحية مميزة، بسبب 
األسعار المناسبة للسائحين، خاصة أنها تعتمد استراتيجية أن 
تكون “صناعة السياحة” أداة أساسية الســتعادة البلد عافيته، 
وهو ما بدأت سورية تلحظ أثره اإليجابي بشكل جلي من خال 
عودة النشــاط الســياحي مع البلدان المجاورة )لبنان واألردن 
والعراق(، عــاوة على انفتاحهــا على جميع أنواع الســياحة 
)الساحلية والتسوق والعاجية( لما تتميز به من جودة وأسعار 

تنافسية.
سورية اآلن

وقال مارتينــي: إن ســورية اســتمرت خال الحــرب بتقديم 
الخدمات الفندقية، إذ وصلت نسب اإلشغال الفندقي في دمشق 
إلــى 70 %، وفي الســاحل الســوري 80 %، كما اســتمرت 
السياحة الداخلية، أما اليوم، فإن سورية تشهد عودة المغتربين 
السوريين إلى الباد للمساهمة في إعادة بنائها بمشاريع جديدة.

وعلى صعيــد الســياحة الدينية، بيّــن مارتيني، أنهــا أيضاً لم 
تتوقف خال فترة الحرب، حيث شهدت األماكن المقدسة عام 
2018 زيارة 170 ألف زائر، كصيدنايا ومعلوال، ومنهم من 
زار دمشق القديمة وحلب القديمة، وتدمر بعد تحريرها، التي 
تعمل الوزارة على إعادة فتــح فنادقها خال عام 2019، رغم 
حجم الدمار والخســائر االقتصادية الضخمة، كمــا يتم العمل 
على إعادة تأهيل أســواق الحرف التجارية، وهناك مشــروع 
إلحياء المدينــة القديمة في حلب، بعــد أن أعيد بنــاء وترميم 

شاركت سورية مع 165 دولة في الدورة 39 للمعرض الدولي للسياحة FITUR 2019، التي استمرت فعالياتها 5 أيام، 
في مدينة المعارض “ايفيما” على مساحة 67.5 ألف متر مربع في العاصمة االسبانية مدريد، وضم الوفد السوري 
ممثلين عن شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر، من ضمنها شركة أجنحة الشام للطيران التي رعت جناح 

وزارة السياحة السورية في المعرض، وترأس الوفد وزير السياحة محمد رامي مارتيني.



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | شباط/فبراير  2019

األردن ثالثًا في الطاقة المتجددة
صـرحـــــت 
وزيرة الطاقة 
نـيــــة  ألرد ا
هالـة زواتي، 
افتتاح  خالل 
تـمـــــــر  مـؤ
“مـراحـــــل 
التحـــول فـي 

الطاقة المتجددة في األردن”، الذي نظمته مؤسسة فريدريش ايبرت 
وصنــدوق الطاقة المتجددة األردنــي، أن األردن احتل عام 2018 
المرتبة الثالثة بعد تشــيلي والهند، من بين 103 دول، كأفضل بيئة 
اســتثمار في مجال الطاقة المتجددة وفق مؤشــر “كليمات سكوب” 
التابــع لبلومبيرغ. وأشــارت، إلــى أن ارتفاع الطلــب على الطاقة 
وانخفاض أســعار التكنولوجيا النظيفة جعلت من الدول النامية في 

المقدمة بموضوع التحول للطاقة المتجددة.
بدورهــا، قالت مديــرة “فريدريش ايبرت” اإلقليمية فرانسيســكا 
فيهنقــر: إن تحدي األردن الحالي هــو بربط الطاقة المتجددة على 

الشبكات.

قاريونس وبوكوني تدعما 25 خريجًا
وقـــعــــــــت 
المؤســـســــة 
الـوطـنـيــــــة 
وشركة  للنفط 
شــمال  أينــي 
 ، فـريـقـيـــــا ا
تفاهـم  اتفاقيـة 

لتمويل التعاون بين جامعتي قاريونس وبوكوني اإليطالية، تنص 
على إرســال 25 خريجاً مــن “قاريونس”، للحصول على درجة 
ماجســتير من “بوكونــي” في مدينة ميــالن اإليطالية، وذلك في 
مجــال إدارة المرافــق الصحية. وحضر مراســم التوقيع، رئيس 
مجلــس االدارة مصطفى صنــع هللا، والمدير العام لشــركة ايني 
شــمال افريقيا عبــد المنعم العريفــي، ورئيس جامعــة قاريونس 
مصطفــى الفاخري، وذلك في مقر شــركة الخليــج العربي للنفط 
بمدينــة بنغــازي. وعبّر صنع هللا عــن التزام “الوطنيــة للنفط” 
وشــركائها بدعــم مدينــة بنغــازي عن طريــق مشــاريع التنمية 
المســتدامة. فيما أشار العريفي، إلى أن “أيني” تعطي الكثير من 

األهميــة إلنجاح هذا البرنامج وتقديم الدعم لجامعة قاريونس.

تعاون محاسبي أردني سعودي
وقـع رئيــس 
ن  يــــــــوا د
المحاســــبة 
األردني عبد 
خـرابـشــة، 

ورئيــس ديوان المراقبة العامة الســعودي حســام العنقري، مذكرة 
تفاهم تهدف إلى تعزيز وتوســيع نطاق التعــاون بين الطرفين، في 

مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وأكد الخرابشــة، أن توقيع المذكرة تأكيد على التعاون المستمر بين 
األجهزة الرقابية العربية تحت مظلة المنظمة العربية لألجهزة العليا 

للرقابة المالية والمحاسبة “اربوساي”.

“إميركوم” تحصد جوائز مرموقة
حصــدت “إميركــوم” 
مجال  في  المتخصصة 
المتكاملــة  األنظمــة 
فــي اإلمــارات، خالل 
“قمة شــركاء سيســكو 
2018”، 3 جوائز هي: 
جائزة “أفضل شــريك 
في مجال االبتكار لهذا 

العام” عن منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، جائزة “أفضل 
شــريك رئيســي لسيســكو كابيتال هذا العام”، باإلضافة إلى جائزة 

“أفضل شريك لهذا العام” في الشرق األوسط وإفريقيا.

4 دول أفريقية في “صناع مصر”
قــال رئـيــــــس غـرفــــــة 
الصناعات الهندسية محمد 
المهنــدس، أن دولة رواندا 
هــي ضيفــة شــرف فــي 
معرض “صناع مصــر”، 
كما سيشارك في المعرض 
4 دول أفريقيــــة أخــرى، 

هي: الســنغال وغانا وزامبيا وكينيا، ولفت إلى أن المعرض يهدف 
إلحــداث عملية التكامــل الصناعي، من خــالل تعريف المصنعين 
لمنتجــات بعضهم البعض، الســتبدال المكون األجنبي ببديل محلى 

للحد من االستيراد وتوفير الدوالر.
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دبي تنظم بعثة ترويجية للهند

نظمت مؤسســة دبي لتنمية االســتثمار حملة ترويج استثماري إلى 
مدينتي بنغالور وتشيناي في الهند على رأس وفد شمل أكثر من 80 
شركة ضمن قطاعات التجارة واالستثمار والعقارات، وذلك بهدف 
تعزيز التعاون في المجاالت االقتصادية واالستثمارية مع أهم المدن 

حول العالم.
وضمت قائمة أبرز الموفدين الذي قدموا عروضاً خالل الزيارة التي 
نظمها الشريك الرئيسي “مصطفى والمانع الدولية لالستشارات”، 
مدير ادارة ترويج االستثمار ابراهيم حسين أهلي، ومدير أول إدارة 
دعم االســتثمار حمد صالح العبدولي، ومدير عالقات األعمال في 

مركز دبي للسلع المتعددة محمد محمد، وغيرهم.

اإلمارات تروج لشركاتها في إفريقيا

اختتمــت مؤسســة دبي لتنميــة الصادرات سلســلة مــن الفعاليات 
التجارية الدولية في القارة اإلفريقية، شــملت مصر، ساحل العاج، 
نيجيريــا، ركــزت خاللها على الترويج للشــركات اإلمارتية وذلك 
ضمــن أهداف المؤسســة الرامية إلى ترويــج الخدمات والمنتجات 
اإلماراتية وقدرتها التنافسية وسبل ربطها باألسواق العالمية. وكان 
التواجد األول للمؤسســة عبر تنظيم جنــاح اإلمارات في المعرض 
اإلفريقي للتجارة البينية في مصر بمشاركة 6 من الشركات الخدمية 
والصناعية، فيما شاركت بحضور ما ال يقل عن 18 شركة إماراتية 

في البعثة التجارية التي نظمتها في ساحل العاج ونيجيريا.

مبادرات بين السعودية واإلمارات

اســتضافت أبوظبــي االجتماع األول لمجلس التنســيق الســعودي 
اإلماراتي، برئاســة وزير االقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن 
مزيد التويجري ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل اإلماراتي 

محمد بن عبدهللا القرقاوي.
وتم خالل االجتماع االتفاق على توقيع االعتراف المتبادل لبرنامج 
المشــغل االقتصادي المعتمد لتســهيل انســياب الحركة في المنافذ 
الجمركيــة، وإطالق مبــادرة الوعــي المالي للصغار الســعوديين 
واإلماراتييــن. كمــا تم إطالق مبادرة المســافرين مــن ذوي الهمم 
باإلضافة لمشــروع العملة االفتراضية اإللكترونية بشكل تجريبي 

بين عدد من بنوك البلدين.

“دبي” تسهل أعمال الكويتيين

وقع نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في 
دائرة التنمية االقتصادية بدبي عمر خليفة، ورئيس مجلس األعمال 
الكويتي لمى جاسم بورسلي، مذكرة تفاهم لتعزيز العالقات الثنائية 
وخلــق فــرص خاصة بتطوير المشــاريع الكويتية التــي تدار عبر 
مواقــع التواصــل االجتماعي، والتعريف بالفــرص التجارية بدبي 

واإلمارات.
ولفت خليفة إلى أنه بموجب االتفاقية ستعمل اقتصادية دبي على تقديم 
المعلومات والتســهيالت الخاصة برخصــة “تاجر” أو “الرخصة 
الفورية” ألصحاب األعمال الكويتيين وذلك حسب القوانين واللوائح 

الخاصة بدعم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
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“بيمو” يعيد افتتاح فرعه في حسياءجائزة ... لـ“البركة سورية”

فاز بنك البركة، بجائزة البنك اإلسالمي األكثر إبداعاً في سورية لعام 
 International 2018، وفقــاً لتقييم األداء المصرفي الذي قامت به
Financial Magazine. وقد تســلم الجائزة الرئيس التنفيذي للبنك 
محمــد عبد هللا حلبي خالل حفل أقيم في فنــدق جميرا/أبراج - دبي، 
بحضور عدد من الخبراء الماليين ورجال األعمال من مختلف أنحاء 
العالــم. وقال الرئيــس التنفيذي لمجموعة البركــة المصرفية رئيس 
مجلس إدارة بنك البركة عدنان أحمد يوسف: عام بعد عام تقدم وحدات 
المجموعة المنتشرة في 16 دولة مثال عن التطور واإلبداع في تقديم 
خدمات تتوافق مع احتياجات متعاملينا من خالل أكثر من 695 فرعاً 

تضم 12.8 ألف موظفاً ضمن عائلتها، نحن فخورون بهذا التكريم.

قــام بنك بيمو الســعودي الفرنســي بإعادة افتتــاح فرعه في مدينة 
“حســياء الصناعيــة”، بحضــور إدارة المدينــة وإدارة البنك إلى 
جانــب عدد من العمالء، وذلك بعــد أن افتتح خالل العام الماضي 
2018 فروعه فــي “الميدان، وعدرا الصناعية” بريف دمشــق، 

و“المحافظة والشيخ نجار” بحلب، ودمر في دمشق.
يذكــر، أن افتتــاح فرع البنك في حســــياء الصناعية تزامـــن مع 
احتفال البنك بمرور 15 عامــــاً على انطالق عمله في ســـورية، 
حيث باشـــر أعمالـــه فــي ســــورية عــام 2004 كأول مصرف 

سوري خاص.

“اإلعالم العراقية” ومبادرة دوم 2025

أطلقــت هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية مبــادرة “دوم 2025” 
لتطويــر قطاعــي اإلعالم واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات، 
بحضــور األمين العــام لالتحاد الدولــي لالتصــاالت هولين زاو، 
واألميــن العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات 
محمد بن عمر، وبمشــاركة حكومية وخاصة. وأوضح بيان للهيئة، 
أن المؤتمــر افتتح بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس األمناء أشــرف 
الدهان، أن الهيئة تسعى من خالل “دوم 2025” إلى تعزيز مركز 
العــراق ضمن الــدول المتقدمة تكنولوجيا. فيما اســتعرض هولين 
زاو مســيرة االتحاد وأهم انجازاته والمشاريع التي يدعمها، كاشفاً 
عن تحول جديد في عمل االتحاد لدعم الدول النامية، مشيداً بـ“دوم 

2025”، مؤكداً دعم االتحاد المشروع بكل السبل واإلمكانات.

جائزتان لـ“العراقي للتجارة”

حصد المصرف العراقي للتجارة تصنيف “أفضل مصرف للخدمات 
المصرفية لألفراد” و“أفضل مصرف للخدمات المصرفية المميزة” 
خالل مراسم حفل توزيع جوائز مجلة “انترناشيونال فاينانس” الذي 
عقد في فندق جميرا/أبراج اإلمارات في دبي، بحضور ممثلي أبرز 
المؤسســات المالية وكبار المســؤولين في القطاع المصرفي. وقال 
رئيس مجلس إدارة المصرف فيصل الهيمص: فخورون بحصولنا 
على هاتين الجائزتين المرموقتين على المســتوى الدولي، وتســلم 
الجائزتين ليــس تكريماً لجهود المصرف الحثيثة والهادفة لالرتقاء 
بمســتوى الخدمات المصرفية فحســب، بل ودليل قاطع على جودة 

الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها المصرف لعمالئه.
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Bankmed يبادل الهدايا بتبرعات

BLF مسابقة عن تغّير المناخ من

أعلن Bankmed، عن مبادلة الهدايا المخصصة لزبائنه في نهاية 
كل عام بهبات لسبع جمعيات لبنانية غير حكومية، مانحاً لكل جمعية 

مبلغ بقيمة 30,000 دوالر أميركي.
وتأنــي هذه الخطوة تماشــياً مع مبــادئ البنك المرتكــزة على دعم 
المجتمع والمســتندة إلى مبادراته في إطار المســؤولية االجتماعية 

للشركات )CSR( بهدف دعم البرامج الصحية واالجتماعية.
وقد شــملت هذه المبادرات المؤسســات التالية: جمعية رعاية اليتيم 
صيــدا، دار العجــزة االســالمية، أجيالنــا، أم النــور، جمعية مار 

.)IRAP( منصور، أهلنا، وجمعية التدريب على السمع والنطق

نّظم البنك اللبناني الفرنســي ومعهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشــؤون الدولية في الجامعة األميركية فــي بيروت، حفل توزيع 
الجوائــز للفائزين بالمباراة الطاّلبية الســنوية الثانيــة حول التغيّر 
المناخــي للعــام 2018 - 2019، بالشــراكة مــع وزارة الخارجية 

.Wageningen وجامعة ،IHE Delft الهولندية، ومعهد
وكانت كلمات لكل من: مدير المعهد  طارق متري، مدير عام البنك 
اللبناني الفرنســي ريّا روفايل نحاس، والســكرتير األول في سفارة 
هوالنــدا في لبنان فلوريس فان ســليبي. وتخلّل الحفل اإلعالن عن 
أسماء الفائزين الستة في المباراة الذين عرضوا أفكارهم حول إيجاد 

حلول للتكيّف مع تغيّر المناخ وشّح المياه.

الملتقى االقتصادي العربي التركي
فــي  عـقـــد 
فـــــــة  غــر
طرابـلــــس 
ولـبـنــــــان 
الشــمـالـــي 
“الملتقـــــى 
االقتصـادي 
العـربــــــي 

التركــي الثاني” بعنوان “الشــراكة اإلقتصادية العربية التركية”، 
برعايـــة رئيـــــس غرفـــة طرابلــــس ولبنــان الشــــمالي توفيق 
دبوسي، وبتنظيم من جمعية رجال أعمال البلدان العربية التركية، 
وحضور ســــفير تركيا هاكان كاســــيل، ومحافظ مرســين علي 
احســان، وعدد كبير من وفود وفاعليات اقتصاديـــة وإجتماعيـــة 

لبنانية وتركية.
وناقــش الملتقى قضايا التبادل االقتصادي، وتحدث عماد العيســى 
ممثــل جمعية رجال أعمــال البلــدان العربية التركيــة عن أهمية 
المناســبة، كمــا كانت كلمات دعت الى تعزيز الشــراكة بين لبنان 

وتركيا.

أجهزة طبية للهالل السوري

عبّر رئيس منظمة الهالل األحمر العربي الســوري خالد حبوباتي 
عقب تسلم المنظمة منحة طبية من الصليب األحمر التشيكي، تضم 
7 أجهــزة إيكو مع طابعات وعربات خاصــة بها، وجهازاً مخبرياً 
لتحليــل الدم، وآخر لقيــاس البيلروبين، ومنظار قصبات مرنا، عن 

تقديره لمبادرة الصليب األحمر التشيكي.
بــدوره، أكد أمين عــام منظمة الصليب األحمر التشــيكي جوزيف 
كونتشني بحضور ســفيرة التشيك في سورية إيفا فيليبي، ووفد من 
الصليب األحمر التشيكي، استمرار الدعم للهالل السوري الذي بدأ 
منــذ 3 ســنوات، وأن هذه األجهــزة هي أول دفعة مســاعدات لعام 

2019 مع التخطيط إلرسال المزيد منها.
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السياحة السورية نحو تنمية شاملة

اجتمعت الهيئة العامة التحاد غرف السياحة السورية تحت شعار “القطاع السياحي 
شــركاء في تحقيق النصــر ... نحو تنمية اقتصادية واجتماعيــة وثقافية”، بحضور 
وزير الســياحة محمــد رامي مارتيني، ومعاونه غياث فــراح، ورئيس اتحاد غرف 

السياحة محمد الخضور، وعدد من الفعاليات السياحية في فندق داما روز بدمشق.
وقال مارتيني: إن االجتماع فرصة النطالق مرحلة جديدة من التعاون بين الوزارة 
واالتحاد، لتلبية متطلبات إعادة اإلعمار، وعودة ســورية إلى موقعها الطبيعي على 
خارطة الســياحة العالميــة. وكان مارتيني قد أصدر قــراراً يقضي بإحداث “مركز 
خدمــة المواطن” في الوزارة، بهدف تقديم التســهيالت للمواطنيــن، بتلقي طلباتهم 
وإبالغ أصحاب الطلبات بنتائج المعالجة والتي تشــمل )الشــكاوى، االســتعالم عن 

معلومات تتعلق بعمل الوزارة أو القطاع السياحي، وأي طلبات أخرى محددة(.

إطالق مركز األعمال السوري

اتفــق أكثر مــن 60 من رجــال وســيدات األعمال الســوريين، على التشــبيك بين 
شــركاتهم الستكشــاف فرص التعاون والتكامل في الفرص االســتثمارية، وصوال 
إلــى عقد صفقات لتعزيــز بيئة األعمال المحلية، وجرى ذلك بعقد طاولة مســتديرة 
لقطاع األعمال الســوري في فندق الشيراتون بدمشق، نظمته مجموعة “أورفه لي” 
لالستشــارات والتدريب، بالتزامن مع حفل تكريم رجال وســيدات األعمال عن عام 
2018. وأعلن مدير عام مجموعة “أورفه لي” عبد الوهاب أورفه لي، أن هذا اللقاء 
هو “األول من نوعه” على مستوى سورية، كما أعلن عن إطالق “مركز األعمال 
السوري”، ليكون منصة تالق بين رجال وسيدات األعمال السوريين، ويتولى تقديم 
الخدمــات ذات الصلة للشــركات الســورية والعربية واألجنبيــة الراغبة بالعمل في 

سورية خالل مرحلة إعادة اإلعمار.
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كل المؤشرات تدل على أن الفقر في لبنان قد بلغ درجات عالية، على رغم أن الدراسات 
في هذا المجال غير موحدة، ومضامينها لم تتغير حول نســبة الفقر منذ سنوات 

عدة.

وعندما تطلق الدولة مشروعاً لمكافحة الفقر مثاًل، ال بد أن يكون له وظيفة إصالحية. 
يجري إطالق المشروع بمعزل عن السياسة العامة، إن كانت اجتماعية أو تربوية، فال 
يؤدي دوره المطلوب وال يســتند إلى دراسات دقيقة لتحديد المستفيدين ومعالجة 
أوضاعهم. ولعل برنامج دعم األســر األكثر فقراً الذي تتداخل عناصره مع التعليم 
أيضاً، والذي أطلق قبل ثماني ســنوات، من المشاريع التي تحتاج اليوم إلى تقويم 
وتدقيق لكشف الثغر ومعالجة األخطاء التي تحوطه وتخترقه على أكثر من مستوى، 
بدءاً بطريقة تحديد األســر األكثر فقراً والدراسات العشوائية التي ال يحكمها إطار 
مرجعي رسمي، أو إطار علمي منهجي يمكن أن يتم االستناد إليه لمناقشة أرقامها، 
تماماً كما تعتمد دراسات حول الفقر لم تتغير أرقامها منذ سنوات، ومنها ما يعتمد 

منهجية مختلفة واجتهادات ال تستند إلى معطيات دقيقة.

ال يكفي مثاًل أن يتقرر عدم السماح الي أسرة غير مستحقة أن تنال بطاقة المساعدة 
التي يقدمها البرنامج، فالمشكلة تكمن أواًل في تحديد مستوى الفقر لدى األسر، 
ومن هي المرجعية التي تقررها، فإذا كانت هناك 44 ألف أســرة مصنفة من األكثر 
فقراً وتتلقى مساعدات من التعليم المجاني والطبابة واالستشفاء، إلى 10 آالف أسرة 
تســتفيد من البطاقة الغذائية، فما الذي أحدثه البرنامج على المستوى اإلصالحي 
لنقل هذه األســر إلى مستوى أفضل، أم أن الهدف هو استمرار المساعدة من دون 
معالجة أسباب الفقر وطريقة تقديره لدى األسر عبر جمعيات ومكاتب خدمات قد 

تتداخل حساباتها وفق المناطق والطوائف واالجتهادات.

مكافحة الفقر ال يمكن أن تكون عملية قائمة على الخدمات والمساعدات فقط، فما 
لم تترافق مع التنمية المحلية، ال يؤدي عندها البرنامج وظيفته االصالحية خصوصًا 
إذا تم قياساً لتقدير حالة األسرة، فيضيق المعيار ويسبب مشكالت، وهذا ما حصل 
اثناء توزيع البطاقات وطرح تساؤالت عن الصيغة التي يستمر البرنامج في اعتمادها، 
أواًل لعدم قدرته على خفض نسبة الققر وال حل مشكلته، طالما نرى حاالت من الفقر 
أكثر حدة في مناطق مختلفة وال يشملها البرنامج، فيما نظام الرعاية االجتماعية 

أخرج من وزارة الشؤون االجتماعية.

آن األوان لتقويم جدوى البرنامج، وتحديد المستفيدين منه مجدداً، والسير في آلية 
اصالحية تكون وظيفة البرنامج فيها أكثر وضوحاً. 

مكافحة الفقر بمشاريع تنمية وإصالح
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