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ي لبنان، لم تبحث الحكومة بعد أك�ث من 
عىل رغم الوضع االقتصادي الصعب �ف

 ، شهرين عىل تأليفها أي برامج إصالحية تضع لبنان عىل خط التصحيح المالي
وتسمح باالنطالق نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية والحصول عىل قروض “سيدر”. 
ي 

، إنما �ف ظهر أن الخالفات ال تزال تفرض نفسها ليس عىل مستوى النظام السياسي
ي البلد وتزيد المخاوف عند كل 

ف أن الضجة ترتفع �ف ي ح�ي
النظام االقتصادي أيضاً. �ف

ترصيح يتعلق بالمالية العامة، ما ينعكس عىل االستقرار المالي والنقدي.

ي 
ي إل حد بعيد، ذلك أن الحكومة ال�ت الواقع أن مسار الوضع النقدي والمالي سل�ب

ض أن تبادر إل اتخاذ اجراءات فعلية عىل طريق االصالح، يؤخذ عىل فرقائها  يفــ�ت
ف  ي ح�ي

ي رفع عجز الموازنة والتضخم، �ف
ي الرصاعات. يساهم هذا االمر �ف

الغرق �ف
ي التصحيح 

أن تضييع الوقت عىل رصاعات جانبية بدل الس�ي بخطوات حاسمة �ف
ي اطالق 

، إذ أن كل تأخ�ي �ف ف ائية للمواطن�ي ، يهدد اســتقرار البلد والقدرة ال�ث المالي
المشــاريع يضعف االستقرار النقدي والمالية العامة ويعطي المؤسسات الدولية 
ي صدقية نوايا 

وطها، والتشكيك �ف رات للتنصل من مساعدة لبنان ورفع �ث م�ب
ي الس�ي بمشاريع إصالحية، ويدفع بالتالي وكاالت التصنيف إل تغي�ي 

الحكومة �ف
نظرتها أك�ث نحو السلب.

ي 
، يتطلب الس�ي �ف ف ف فرص عمل للبناني�ي ف االقتصاد وتأم�ي ي أن تحس�ي

وال شك �ف
التصحيح، ثم خفض االنفاق وترشيده بما يتناسب مع االمكانات الراهنة، وتخفيف 
االأعباء، ثم اطالق مبادرات تحفز االقتصاد وتســتقطب مشاريع القطاع الخاص. 
اكم االأزمة من دون أن يحدد المسؤول  ي اســتحضار الخالفات، ف�ي

أما االستمرار �ف
عنها، فمن يدفع عندئذ الكلفة؟ ومن يتحمل المســؤولية؟ المطلوب التفاف حول 
االصالح ووضع خطط مناسبة لخفض العجز أوالً وإرادة سياسية تس�ي بالتصحيح 

إل النهاية.

أولوية االصالح وخفض عجز الموازنة
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تعتزم قطر إنشــاء مصرف إســامي يستثمر في قطاع 
الطاقــة، هــو األكبر من نوعه في العالــم، ومن المقرر 

إطاقه في الربع األخير من عام 2019.
وقــال رئيــس بنك الطاقة خالد الســويدي إن رأســمال 
البنك المصرح ســيبلغ 10 مليــارات دوالر أميركي، 
ويكــون تحــت مظلة مركــز قطــر للمال، وســيمول 
مشــاريع عالمية. ويمثل إنشاء البنك نقطة تحول كبيرة 
بالمنطقة مما يســاهم في ارتفاع نسبة صادرات الدولة 
من الطاقة، عبر نظام عقود إسامية صادرة من البنك 

بمجال الطاقة.
يذكر أن قطر تنتج حوالى 600 ألف برميل نفط يومياً، 

لكنها تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال بالعالم.

أكبر بنك اسالمي للطاقة

توجه المركزي العراقي إلى السندات الصينية

أعلــن البنــك المركــزي العراقي عبر 
بيــان، عن زيــادة االحتياطات األجنبية 
لعام 2018 بنســبة 32.6 %، وارتفاع 
قيمة شــريحة الذهب بنسبة 6 %، وأن 
هــذا النمو جاء مدفوعاً بالفرق الموجب 
المتحقــق بيــن مشــتريات البنــك مــن 

الدوالر مــن وزارة المالية ومبيعاته، إضافة إلى األرباح المتحققة من عوائد المحافظ 
االســتثمارية بمختلف شرائحها، التي نمت بنسبة 25 %، كنتيجة للفرق الموجب بين 
مشتريات المركزي من الدوالر األميركي ومبيعاته منه، فضاً عن تحويل جزء كبير 
من العمات األخرى والناجم عن استحقاق بعض األدوات االستثمارية والعوائد عليها 
إلى عملة الدوالر، ومن زيادة االســتثمارات بالصكوك اإلسامية التي يصدرها البنك 
اإلســامي للتنمية التي ازدادت بنسبة 33 %. ولفت البيان إلى ارتفاع شريحة الذهب 
بنســبة 6 %، كنتيجة لزيادة االســتثمار بهذا األصل، البالغة 96 طــن، ليأتي العراق 
في المرتبة الخامســة عربياً، و37 عالمياً من حيث حيــازة احتياطي الذهب، وليكون 
العراق والهند والصين وكازاخستان أكبر المشترين للذهب. وختم البيان بأنه تم توجه 

المركزي العراقي نحو االستثمار بالسندات السيادية الصينية.

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشــال عون 
مــع حاكــم مصرف لبنــان رياض ســامه فــي قصر 
بعبدا، األوضاع الماليــة في الباد والتطورات الداخلية 
الراهنة. وأوضح الحاكم ســامه انه أعلم الرئيس عون 
بأن “الوضع المالي مستقر، وأن ثمة ترقبا لإلصاحات 

وموازنة 2019”.
وبعدما أشــار ســامه الى “جهوزية مصرف لبنان في 
متابعــة الوضع المالــي في الباد”، أكد ان “االســواق 

المالية هادئة وطبيعية”.

تمويل الطاقة المستدامة في الصناعة اللبنانيةسالمه: الوضع المالي مستقر

اللبنانيــة  الصناعــة  وزارة  نّظمــت 
وفرنَسبنك ورشة عمل في معهد البحوث 
الصناعيــة عــن “الحلــول المقترحــة 
لتمويل اســتخدام الطاقة المســتدامة في 
الصناعة” برعاية وزير الصناعة وائل 
أبــو فاعور ممثّاً بالمدير العام للوزارة 
داني جدعون وفي حضور المدير العام 

لمعهد البحوث بســام الفرّن، المدير العام لفرنَســبنك نبيل القّصار ورئيس لجنة البيئة 
فــي جمعية الصناعيين اللبنانيين ابراهيم الماح. وأكــد القّصار في كلمة القاها، على 
جهوزية البنك لتحفيز الصناعيين إلدراج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في أنشطتهم، 
مشــيراً إلى أن تمويل البنك خال السنوات الثاث الماضية تجاوز120 مليون دوالر 

لمشاريع كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة واألبنية الخضراء.

B+ رفع التصنيف االئتماني لمصر إلى

قـــال وزيـــر الماليــة المصــري محمد معيــط، إن قرار 
مؤسســة فيتش برفع التصنيف االئتماني لمصر بكل من 
العملتين األجنبيــة والمحلية إلى درجة + B، من الدرجة 
B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد بمثابة شهادة من أهم 
مؤسســة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في 

محمد معيطتنفيذ برنامجها الشامل لإلصاح االقتصادي.
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قام بنك بيمو السعودي الفرنسي بإعادة افتتاح فرعه في 
محافظة درعا، بحضور حاكم مصرف سورية المركزي 
حازم قرفول، ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس، وعدد 

من أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك عمر الغراوي، خال حفل 
االفتتاح أن البنك لم يتوقف طوال فترة األزمة عن حركة 
التسليف واالقراض، وأن منتجات البنك االئتمانية باتت 
تتضمن قروضا شــخصية واســتهاكية )إكساء وإعادة 
ترميم(، وهي رسالة من البنك ألهالي درعا تنص على 

استعداد البنك للمساهمة بإعادة إعمار المحافظة.

إلغاء سقف قروض الزراعي السوري افتتاح فرع بيمو في درعا

صــرح مديــر عــام المصــرف الزراعــي التعاوني 
السوري ابراهيم زيدان، أنه تم إلغاء سقوف القروض  
المحددة وفق جدول االحتياجات، إذ كان يســمح بمنح 
قــروض قصيرة األجل حتى ســقف 40 مليون ليرة، 
والمتوســطة حتــى 80 مليون، وطويلــة األجل حتى 
200 مليــون، لتصبح قيمــة القروض حســب الكلفة 
الفعلية للمشــروعات المراد تمويلها، وفق النسب بين 
50 - 75 % مــن إجمالــي الكلفة، بهدف اســتقطاب 
مشــاريع تنموية كبيرة )الثروة الحيوانية، الزراعية، 

تصنيــع آليــات زراعية(. كمــا لفت زيدان، إلــى عودة فرعي المصــرف في مدينتي 
)البوكمال والميادين( إلى متابعة أعمالهما بعد إعادة تهيئتهما، لتأمين حاجات الفاحين 
من األســمدة وصرف مســتحقاتهم من ثمن األقطان المســلمة لمؤسسة الحلج، وأنه تم 
صرف أكثر من 455 مليون ليرة كثمن أقطان من فرع المصرف الرئيس بدير الزور.

ابراهيم زيدان

عقــد اتحــاد المصــارف العربيــة بالتعاون بيــن البنك 
المركــزي األردني، ســلطة النقد الفلســطينية، جمعية 
البنــوك باألردن، وجمعية البنوك في فلســطين، مؤتمر 
“واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي” 
بدورتــه الثالثة، بعنوان “ابتــكارات التكنولوجيا المالية 
ومســتقبل الخدمات المصرفية” بحضور محافظ سلطة 
النقد عزام الشــوا ومحافظ البنك المركزي األردن زياد 
فريز وشــخصيات عربية. وتطرق المشاركون إلى أن 
التمكين التكنولوجي من شأنه تعزيز الشمول واالستقرار 
المالي وتوفير خدمــات مصرفية مائمة للعماء بكلفة 
أقل. وأكد الشوا، أن اهتمام السلطة بصناعة التكنولوجيا 
المالية ينبع من الدور الهام لتلك الصناعة واعتبارها أداة 

لتقديم الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.

مؤتمر “واقع القطاع
المصرفي الفلسطيني”

سندات المركزي المغربي بقيمة 1.1 مليار دوالر

قــال محافــظ بنــك المغــرب المركــزي عبــد اللطيف 
الجواهري، إن المملكة ســتطرح إصدارين من السندات 
الدولية في 2019 و2020، بقيمة 11 مليار درهم )1.1 
مليــار دوالر( لكل منهما. ومن شــأن هذه الســندات أن 
تســاهم في زيادة احتياطيات المغرب األجنبية من 231 
مليــار درهم في عام 2018، إلــى 239 مليار درهم في 
2019، قبــل أن تنخفــض إلى 236 مليــاراً في 2020. 
عبد اللطيف الجواهريوتكفي هذه الكمية لتغطية واردات 5 أشهر في المغرب.

إسناد قرض كابيتال بنك بـ40 مليون دوالر

أنهى كابيتال بنك بنجاح عملية اإلصدار إلســناد قرض 
بقيمة 40 مليون دوالر لمدة 7 ســنوات، بواسطة ذراعه 
االستثماري شركة كابيتال لاستثمارات كمدير لإلصدار. 
وتم إصدار اإلسناد من خال العرض غير العام )اكتتاب 
خاص( بسعر فائدة ثابت مقداره 7 % سنوياً تستحق الدفع 
كل 6 أشــهر. وأوضح البنك في بيان، أن اإلصدار جاء 
ضمــن متطلبات “بازل 3” لتعزيز قاعــدة رأس المال، 
وتنويع مصادر التمويل، وأن كابيتال لاستثمارات توفر 
االستشارات لتمويل الشركات وإدارة األصول وخدمات 

الوساطة المالية محلياً وإقليمياً وعالمياً للشركات والحكومات والعماء األفراد، إضافة 
إلى تقديم خدمات فريدة في السوق العراقي من خال المصرف األهلي العراقي.

وقال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم: إن هذه العملية هي الثانية من 
نوعها للبنك بعد اإلصدار األول عام 2014، والتي كانت بقيمة 25 مليون دوالر.

باسم خليل السالم
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أطلــق بنك البركة شاشــات التواصل الذاتية في فروعه 
بمحافظة دمشــق، علــى أن يعمم بعدهــا التجربة على 
كافة فروعــه في مختلف المحافظات الســورية، وذلك 
حســب بيــان صادر عــن البنــك. وأضاف البيــان، أن 
شاشــات التواصــل الذكيــة هــي الخطــوة األولى نحو 
تقديــم الخدمة المصرفية الذاتية، حيث يمكن للعميل في 
المرحلة الحالية من الخدمة التوجه نحو الشاشة لمعرفة 
معلومات حول أية خدمة من خدمات البنك، إضافة إلى 
األوراق المطلوبة لفتح حساب وأنوع الحسابات وتقديم 
أي مقترح أو شكوى بشــكل مباشر إلى اإلدارة المعنية 
وتعبئة االســتبيانات ليشارك بشــكل ملموس في وضع 

استراتيجية البنك وخدماته المستقبلية.

البركة إلى الخدمة المصرفية الذاتية

اتفاقية بين اتحاد المصدرين السوريين و“البركة”

وقع اتحاد المصدرين السوريين وبنك 
البركة ســورية، اتفاقية تعاون تهدف 
إلى تقديم خدمات مصرفية للمصدرين. 
وأوضح رئيس االتحاد محمد السواح، 
أن االتفاقية نــواة إلحداث بنك لتمويل 
بأمــس  المصــدر  ألن  الصــادرات، 
الحاجــة إلــى عــدة رســاميل، ومنها 

التسييل النقدي على العرض المبرم لتأمين السيولة لعمليات التشغيل، وأن نظام اإلقراض 
لعقود التصدير يعد األكثر أماناً وضماناً، داعياً باقي البنوك أن تحذو حذو بنك البركة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد هللا حلبي، إن االتفاقية ستسهم في توسيع 
قاعدة العمل المشترك وتمكين المنتج المحلي القادر على المنافسة العالمية في الجودة 

والسعر من الوصول لألسواق العربية والعالمية.

سقف القروض العلمية إلى 50 مليون ليرة

أعلن مجلس إدارة مصرف التوفير السوري، 
عــن رفــع ســقف القــرض التنمــوي للمهن 
العلمية )األطباء والمهندسين والصيادلة( من 
25 مليــون ليــرة، إلى 50 مليــون ليرة بالحد 
األدنى، وذلك تلبية لرغبات المنتسبين للنقابات 
المذكوريــن، علــى أال يتجاوز عمــر المتقدم 
للقرض 65 عاماً، ويغطى بضمانة عقارية ال 

تقل عن 150 % من قيمة القرض. ووفقاً لقرار مجلس اإلدارة، فإن المصرف يتقاضى 
فائدة 14 % ســنوياً ألجل 5 سنوات، و15 % ألجل 10 سنوات، كما يتقاضى عمولة 
ارتباط 0.5 %، ويسدد القرض على أقساط متساوية، ويمنح بناء على طلب المقترض، 
وحســب معدل دخله الشــهري بحيث ال يتجاوز االقتطاع الشــهري 40 % من دخله 
الصادر عن النقابة أو التصريح المصدق منها، ويتم صرف مبلغ القرض دفعة واحدة.

افتتاح الفرع الثاني لبنك الشام في حلب

أعلــن الرئيس التنفيــذي لبنك الشــام أحمد 
اللحام، خال حفل إطاق العمل بفرع البنك 
الجديــد والثاني في حي العزيزية بحلب، أن 
توســيع عمل البنك نقطة تســهم في تطوير 
الخدمات المصرفية فــي المحافظة، ويأتي 
ضمــن خطة انتشــار البنك بمواكبــة إعادة 
دوران حركــة اإلنتاج في حلب. وقال حاكم 

مصرف ســورية المركــزي حازم قرفــول: إن افتتاح فرعٍ ثاٍن لبنك الشــام في حلب 
هو رســالة بمدى اإليمان بالمستقبل، وبإمكانات النمو االقتصادي الوطني، ويدل على 

جهوزية القطاع المصرفي في تأمين االحتياجات من تمويل وخدمات مصرفية.

حدد مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، 
أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها 
بقبول الودائع بالعمات األجنبية علــى الودائع بالدوالر 
أو باليورو بين “اليبور1+، اليبور2+” ســنوياً حســب 
اآلجال علــى الودائع ألجل، شــريطة أال يقل الفرق بين 
أقل معدل على أدنى أجل، وأعلى معدل على أطول أجل، 
يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1 %. ويتيح القرار 
رفع نطاق أسعار الفائدة على الودائع بالعمات األجنبية 
بمقدار 100 نقطة أساس، ويسمح هذا الرفع بجعل سعر 
الفائدة الجديد أكثر جاذبية لتشجيع اإليداع بالقطع األجنبي 
وتوظيــف األموال المتاحة. كما أصدر المركزي، قراراً 
بمضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات االستيراد، 
وذلــك برفع نســبة االحتفــاظ بمراكز القطع التشــغيلية 
“مدينة أو دائنة” لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع 
األجنبــي إلــى 2 %، بدالً من 1 % من مجموع عناصر 
األموال الخاصة الصافية، إضافة إلى رفع نسبة مبيعات 
القطع األجنبي اليومية المسموح بها من 5 باأللف إلى 10 

باأللف لتلبية طلبات التمويل بالقطع األجنبي.

رفع الفائدة على الودائع
بالعمالت األجنبية في سورية
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قطر تجمد االنشطة الجديدة لـ“أبوظبي األول”

أصدرت هيئــة تنظيــم مركز قطر 
للمــال قــرارا تمنــع فيه فــرع بنك 
أبوظبي األول -العامل في قطر- من 
مزاولــة أي أنشــطة لعمائه الجدد، 
تزامنا مع تحقيقــات تقودها الدوحة 

بشأن تاعب في عملتها )الريال(.
وتحقق الدوحة منذ عدة شــهور في 

شبهات تاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور األولى لحصار 
قطــر فــي حزيران/يونيو 2017. وقال مركــز قطر للمال: إن القــرار لن يؤثر على 
األنشطة القائمة للبنك مع العماء الحاليين في قطر، ولن تكون له “أي آثار سلبية على 

عاقة العماء الحاليين والبنك”.

أصـــدرت مـؤســســــة 
ستاندرد أند بورز، التقييم 
االئتماني الجديد لألردن 
للعــام 2019، أكدت فيه 
علــى تثبيــت تصنيــف 
 )B+( األردن عـنـــــــد
والمحافظة على النظـرة 
المستقبلية المستقرة. وقال 
وزيــر الماليــة األردني 
عزالديــن كناكريــة: إن 

التقرير الــذي ثبت التقييم االئتمانــي، اعتمد على تمكن 
الحكومة من االســتمرار بتقوية األوضــاع المالية على 
أثر تبني حزمة من اإلصاحــات المالية، وتوقع تراجع 
مســتوى الدين إلى الناتج المحلي االجمالي مع نهاية عام 
2022، وعلى العاقات الدولية واستقطاب االستثمارات، 
مــا مكَّن الحكومة األردنية من احتواء العجوزات المالية 
والمحافظة على اســتقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

على الرغم من النمو االقتصادي المنخفض.

B+ تثبيت تصنيف األردن عند

عزالدين كناكرية

أقرت جمعية البنوك فــي األردن، خال اجتماع الهيئة 
العامة العادي، الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية 
2019، بحضور ممثلين عن 18 بنكا من أصل 24 بنكا 
عاما فــي األردن. وقال رئيس مجلــس إدارة الجمعية 
هاني القاضي، إن الناتج المحلي اإلجمالي في األردن نما 
بنســبة 2 % في 2018، والتضخم 4.5 %، وأن عجز 
الميزان التجاري تحســن إلى 4.2 %. أما على مستوى 
القطاع المصرفي، فإن إجمالي التســهيات نمت بنسبة 
5.5 % لتصل إلى 26.1 مليار دينار، كما ارتفع رصيد 
الودائع بنســبة 2 % إلى 33.8 مليــار دينار )47.672 
مليار دوالر(، متوقعــا نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
2019 بنســبة 2.5 %، وبلوغ معدل التضخم 2.3 %، 

وانخفاض عجز الموازنة إلى 2.7 %.

48 مليار دوالر أميركي
ودائع القطاع المصرفي األردني

تعاون بين “قطر األهلي” وجامعة النيل

وقــع بنك قطر الوطني األهلــي بروتوكول تعاون مع 
جامعة النيل األهلية، والذي بموجبه يقوم البنك برعاية 
“حاضنة اإلبداع” التي تندرج تحت حاضنة األعمال 
بمقر المبادرة بالجامعة. وبحســب هــذا البروتوكول، 
يقوم البنك بتمويل إنشــاء “حاضنة اإلبداع” خال 5 
سنوات داخل مقر الجامعة الستقبال واحتضان األفكار 
فــي مجــال التصميــم اإلبداعي. وقــال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضــو المنتدب لبنك قطــر الوطني األهلي 
محمد الديب: “تعد هذه المبادرة خطوة إيجابية وهادفة 

في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر”.
 محمد الديب

تحديد المبالغ المسموح للسودانيين حيازتها

أصــدر الرئيـــــس الســودانــي 
عمــر البشــيـــر أمر طـــوارئ 
يحظر “تخزيــن العملة الوطنية 
وبالتالــي  فيهــا”،  والمضاربــة 
لــن يســــمح لألفــراد االحتفاظ 
بأكثر من مليون جنيه ســــوداني 
)21 ألــف دوالر( خارج النظام 

المصرفي. كما يحظر على الشخصيات االعتبارية “تخزين أو حيازة عملة وطنية ال 
تتناســب مع حجم نشاطها” وبحد أقصى 5 مايين جنيه. وشمل أمر الطوارئ تزييف 
العمــات الوطنيــة واألجنبية أو التحريض بأي وســيلة من الوســائل لتزييف العملة 
الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف. وحدد أمر الطوارئ عقوبة للمخالفين بالسجن 
مدة ال تقل عن 6 أشهر وال تزيد عن 10 سنوات والغرامة فضاً عن مصادرة األموال 

وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا األمر.
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تفوق المصارف اإلسالمية السورية على التقليدية

أشــارت البيانات المالية السنوية األولية 
للمصــارف الســورية الخاصــة، التــي 
نشرت على موقع سوق دمشق لألوراق 
المالية وموقع هيئة األوراق واألســواق 
المالية الســورية، إلى تحسن األداء العام 
للقطــاع المصرفــي الســوري الخاص 
خــال العــام 2018، إذ بلغــت حصيلة 
أرباح المصارف الخاصة األربعة عشر 

13.8 مليار ليرة، بزيادة 144 % عن عام 2017، وذلك بعد قلب الميزان من خسارة 
بنحــو 31 مليار ليرة، إلى الربح المذكور. ولفتت البيانات إلى تفوق أرباح المصارف 
اإلســامية الثاثة على مجمــوع أرباح المصارف التقليدية الـــ11، حيث زاد نصيب 
“اإلسامية” على 55 % من أرباح القطاع، مقابل نحو 45 % للتقليدية، مبينة أن 11 
مصرفــاً حققت أرباحاً، بمجموع 17.3 مليار ليرة، فيما خســرت مصارف )األردن، 

العربي، سورية والخليج( نحو 3.5 مليار ليرة.

أكـــد رئيــس 
التنميـــة  بنك 
الجديــد لدول 
بريكـس، كيه 
في كامـــاث، 
أن الـبـنـــــك 
ســـيـصـــدر 

ســندات في جنــوب أفريقيــا وأوراقا تجاريــة بالدوالر 
األميركي في النصف األول من عام 2019.

وأوضح كاماث، أن السندات الجديدة في جنوب أفريقيا 
ســتكون مقومــة بالعملــة المحلية، وســيتم وضعها في 
بورصة جوهانسبرغ. وذكر أن البنك سيصدر قروضاً 
بنحو 40 مليار دوالر أميركي بحلول نهاية عام 2021، 

وذلك بهدف تمويل مشاريع متعددة.
على صعيد آخر، نجح البنك في طرح ســندات بقيمة 3 
مليارات يوان )448 مليون دوالر أميركي( في ســوق 
السندات الصينية. وشــهدت السندات إقباالً بأكثر من 3 
أضعاف من القيمة المعروضة من مؤسسات من الصين 

والخارج.

بنك بريكس يمنح قروضًا
بقيمة 40 مليار دوالر

كيه في كاماث

كشــف البنك المركزي السويســري عــن ورقة األلف 
فرنــك الجديــدة، التي تعد أغلى عملة فــي العالم، حيث 
تعــادل 1000 دوالر. ويأتــي اإلعان عــن العملة في 
وقــت تبتعد فيه البنوك المركزية األخرى في العالم عن 
األوراق المالية ذات القيمة الكبيرة بسبب المخاوف من 

استخدامها في اإلرهاب وغسل األموال.
وال يزال لون ورقة الـ1000 فرنك بنفسجياً، لكن حجمها 
أصبح أصغر، كما تضمنت صورة تســلط الضوء على 
يدين تتصافحان، كرمز للوئام، وصورة لمبنى المجلس 

التشريعي في الباد.

أغلى ورقة نقدية في العالم

مباحثات اندماج بين دويتشه” و“كومرتس”

ذكــرت وكالــة رويترز نقــاً عن مصــدر، أن 
مجلس إدارة “دويتشــه بنك” قرر عقد مباحثات 
مــع “كومرتس بنــك” المنافــس الختبار جدوى 
عملية دمج. وأشار المصدر، إلى أن االتصاالت 
غير الرسمية األولى جرت في مجموعة صغيرة 
للغاية، موضحاً أن المباحثات في مراحل مبكرة 
للغاية وقد تفشــل. وواجــه المصرفان صعوبات 
للعودة إلى الربحية المســتدامة منذ األزمة المالية 

العالمية. وتستحوذ الحكومة على حصة تزيد عن 15 % في “كومرتس بنك” بعد تقديم 
إنقاذ مالي. ويُعتبر “دويتشه” من أهم البنوك العالمية، لكنه ُمني بخسائر لثاث سنوات، 

وتخفيضات في تصنيفه، وفشل في اختبارات التحمل وفضائح تتعلق بغسل األموال.

اندماج 5 مصارف ايرانية

أكد محافظ البنــك المركزي االيراني، عبد الناصر 
همتــي، أن الهــدف من دمج خمســة بنــوك وطنية 
فــي بنك واحــد، هو خلق تحول جــذري في النظام 
المصرفــي للباد. وأوضح همتي أن 24 مليوناً من 
أصحاب الودائع يدخرون 2.15 ألف تريليون لاير 
فــي هذه البنوك، وتم التخطيط بحيث ال يحصل أي 
تغيير في كيفية تســديد األربــاح للمدخرين، كما أن 

الموظفين سيستمرون في أعمالهم بناء على عقودهم أيضا. والبنوك الخمسة المدمجة 
هي: أنصار، حكمت إيرانيان، قوامين، مهر اقتصاد، ومؤسسة كوثر االئتمانية.

عبد الناصر همتي
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األهلــي  البنــك  افتتــح 
فروعه  ثالث  المصري 
اإللكترونيــة  للخدمــة 
بالسادس  العرب  بمول 
مــن اكتوبــر، وقـــــال 
رئيـــس مجلــس إدارة 
المصري  األهلي  البنك 
هشام عكاشــة، إن تلك 

المرحلة من المشــروع تشــمل اطاق 4 فروع )سيتي 
  Point 90 ســتارز بمدينــة نصر، المركــز التجــاري
بالتجمــع الخامس، مــول العرب بالســادس من اكتوبر 
وسيتي سنتر باإلسكندرية(. ويسعى “األهلي المصري” 
من خال تلك الخطوة إلى توســيع قاعدة الشــرائح التي 
يستهدفها البنك من تلك الخدمة الجديدة والتي تتيح تقديم 
بعض الخدمات المصرفية بالكامل إلكترونياً للعماء من 

خال قنوات بديلة.

حسين جنقول محافظاً لـ“المركزي السوداني” افتتاح ثالث فروع الخدمة اإللكترونية
للبنك األهلي

أصــدر الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، قراراً 
جمهوريــاً بإعفاء محافظ بنك الســودان المركزي، 
محمــد خير الزبيــر، وتكليف حســين يحيى جنقول 

للقيام بمهام محافظ البنك.
وكان الزبير، قــد تم تعيينه في منصب المحافظ في 
شــهر أيلول/ســبتمبر 2019 الماضــي، عقب وفاة 

حسين يحيى جنقولسلفه حازم عبد القادر.

هشام عكاشة

أعلن البنك المركزي المصري عن فرض عقوبات على 
28 شــركة صرافة خال عام 2018 بسبب المخالفات 
التي ارتكبتها تلك الشــركات للقواعد الرقابية المعمول 
بها فــي الجهاز المصرفي. وشــملت العقوبات ســحب 
التراخيص من 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف 15 
شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر 
وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات 
للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي 
أو تكــرار ُمخالفة تلك الشــركات للشــروط والضوابط 
الرقابية وتمثلت مخالفات الشــركات فــي االمتناع عن 
)بيــع ُعمات للعمــاء، إيقــاف العمل ببعــض فروع 
الشركة من دون الحصول على موافقة البنك المركزي، 

ووجود تعامات خارج نطاق الدفاتر والسجات(.

عقوبات على 28 شركة صرافة مصرية

مكتب تمثيلي لبنك القاهرة في اإلمارات

أعلــن رئيس مجلس إدارة بنــك القاهرة طارق فايد، عن 
افتتاح مكتب تمثل جديد له في اإلمارات، لتحقيق التوسع 
اإلقليمــي، وأضــاف، أن افتتــاح المكتب ســيدعم زيادة 
الحصة الســوقية من تحويــات المصريين إلى 15 %. 
كما أوضح أن النبك يسعى حالياً لتعزيز التبادل التجاري 
بين مصر والدول األفريقية من خال بنك القاهرة كمباال، 
الذي يجري إعادة هيكلته ليكون منصة الدخول ألفريقيا 

طارق فايدوتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول األفريقية.

9.3 % من النساء يحصلن على خدمات مصرفية

أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي، أن معدل الشمول المالي للنساء ما يزال متدنياً في 
مصر مقارنة ببلدان أخرى. وذكرت الدراسة، أن نسبة النساء الحاصات على خدمات 
مصرفية عبر الشمول المالي يبلغن فقط 9.3 % مقارنة بـ19 % للرجال. كما ذكرت 
الدراســة أن البنوك تفرض شــروطاً أشــد صرامة مقارنة بالرجال خاصة في مجال 
الضمانات، الفتة أن معدل رفض التمويل للنساء يبلغ 6 % مقارنة بـ4.5 % للرجال.

وتشــير تقديرات مؤسســة التمويل الدولية إلــى أن الطلب على االئتمــان وحده بين 
مشروعات األعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في مصر بلغ 283 مليون 

دوالر أميركي، ويشكل قطاعاً كبيراً في السوق.

استئناف التحويالت بين السودان والسعودية

أعلن بنك الخرطوم في بيان، استئناف التحويات 
الفورية المالية بين السودان و السعودية عبر بنك 
الجزيرة السعودي. وأشار إلى أن الخطوة تأتي في 
إطار مساعي المصرف المستمرة لتوسيع وتعزيز 
شبكة المراسلين. وكان بنك السودان المركزي تلقى 
إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويات والمقاصات 

من وإلى المصارف السعودية في عام 2014.

11
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المصرفية األعلــى قيمة في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا لعام 
2019، وإحتلت المرتبة 61 عالمياً، حيث يتم حســاب قوة العالمة 
التجارية بحســب قــوة المركز المالــي وجودة األصــول والحصة 
السوقية والربحية. وقد تالها بنك اإلمارات دبي الوطني في المرتبة 
الثانية عربياً، والمرتبة 76 عالمياً من حيث قيمة العالمة التجارية، 

يليه بنك أبوظبي األول في المرتبة الثالثة عربياً و79 عالمياً.
وتجدر اإلشــارة إلى دخول أربعــة مصارف عربيــة جديدة الئحة 
أفضل 500 عالمــة تجارية مصرفية في العالم لعــام 2019 وهي: 
مصرف اإلمارات اإلســالمي، بنــك مصر، بنك لبنــان والمهجر، 

ونور بنك.
كما تشير إلى دخول 12 مصرفاً إســالمياً عربياً ضمن قائمة أكبر 
500 عالمة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019، وقد توّزعت 
تلك المصارف بين الدول العربية على الشــكل التالي: 4 مصارف 
إســالمية ســعودية، 4 مصارف إســالمية إماراتيــة، 3 مصارف 
إســالمية قطرية، ومصرف إســالمي واحد كويتي. وبلغ مجموع 
قيمة العالمات التجارية للمصارف العربية اإلســالمية الـ12 نحو 
9.8 مليــار دوالر، أي ما يشــكل نحــو 24 % من مجمــوع قيمة 
العالمات التجاريــة للمصارف العربية المذكــورة ضمن الالئحة. 
وبلغ مجموع الرســملة الســوقية لهذه المصــارف حوالى 114.7 
للمصارف العربية المذكورة ضمن الالئحة.مليار دوالر، أي نحو 28 % من مجموع قيمة الرســملة الســوقية 

عوده ولبنان والمهجر  بين أفضل 500 مصرف عالمي

العالمة التجارية
حصل بنك عوده علــى لقب العالمــة التجاريــة المصرفية األعلى 
قيمة في لبنان لعام 2019، كما احتل المرتبة الـ33 عربياً، والـ393 
عالميــاً، متقدمــاً بمرتبة واحــدة عن العــام 2018، بقيمــة عالمته 
التجارية البالغــة 284 مليون دوالر. وتاله بنــك لبنان والمهجر في 
المرتبة الثانية محلياً، والـ41 عربيــاً، والـ460 عالمياً بقيمة عالمته 

التجارية البالغة 225 مليون دوالر.
وأظهرت البيانات التي نشــرتها مجلة The Banker الصادرة في 
شــهر شــباط/فبراير 2019 والمتضمنة أكبر 500 عالمة تجارية 
مصرفية في العالم، دخــول 45 مصرفاً عربيــاً الالئحة المذكورة، 
مقابــل 43 مصرفاً عــام 2018. وبلغ مجموع العالمــات التجارية 
المصرفية للمصارف العربية الـ45 نحو 40.8 مليار دوالر، مقابل 
36.7 مليار دوالر عام 2018، كما بلغ مجموع الرســملة السوقية 

لهذه المصارف نحو 280.3 مليار دوالر.

المصارف السعودية واإلماراتية
وقد ســجلت كل من الســعودية واإلمــارات العربية المتحــدة أكبر 
عدد من المصــارف العربية التي دخلت ضمــن الالئحة المذكورة، 
حيث تم إدراج 12 مصرفاً ســعودياً وإماراتياً فيها، تليهما قطر )6 
مصارف(، فالكويت )4 مصارف(، فكل مــن مصر والمغرب )3 
مصارف(، ومصرفين لبنانيين، ومصرف واحد في كل من األردن 

وسلطنة ُعمان والبحرين.
وتصــدّرت المصــارف اإلماراتية المذكــورة في الالئحة بالنســبة 
لمجموع قيمــة العالمة التجارية المصرفية والــذي بلغ 15.5 مليار 
دوالر، تليها المصارف الســعودية )11.3 مليار دوالر(، فالقطرية 
)7.1 مليار دوالر(، فالكويتية )3.4 مليار دوالر(، فالمغربية )988 
مليــون دوالر(، فالمصرية )984 مليــون دوالر(، فاللبنانية )509 
مليون دوالر(. أما بالنســبة للرسملة السوقية، فتصدرت المصارف 
الســعودية المذكورة في الالئحة بالنســبة لمجموع الرسملة السوقية 
والذي بلغ نحو 157.9 مليــار دوالر، تليها المصــارف اإلماراتية 
)104.5 مليار دوالر(، فالقطرية )72.8 مليــار دوالر(، فالكويتية 

)31.7 مليار دوالر(، فالمغربية )17.1 مليار دوالر(.

قطر الوطني
وحصلت مجموعة بنك قطــر الوطني على لقــب العالمة التجارية 

استناداً إلى دراسة تحليلية صادرة عن األمانة العامة التحاد المصارف العربية، أعلن األمين العام لإلتحاد وسام 
فتوح، دخول بنك عوده وبنك لبنان والمهجر ضمن قائمة أفضل 500 عالمة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019. 
وبلغ مجموع قيمة العالمات التجارية في المصرفين حوالى 509 ماليين دوالر، والرسملة السوقية لهما نحو 4 

مليارات دوالر.

وسام فتوح
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إطار تحويل  أرباح متعلقة باســتثمارات مباشــرة فــي الجزائر”، 
حسبما أوضح أحد المســؤولين، الذي أكد أن هذه العمليات “تخضع 

أيضاً لتشريع ولتنظيم صارممين”.
ولمزيد من المعلومات، خالل الشــهرين األولين من ســنة 2019، 
لم تتم معاينة أي زيادة معتبرة في تحويــالت العملة الصعبة مقارنة 
بالشهرين عينهما من السنوات  الثالث السابقة. وبالتالي فإن “مزاعم 

تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك ال أساس لها من  الصحة”.

مزاعم التحويالت
وكان تداول ناشطون ومدونون جزائريون، أنباًء مفادها أن عدداً من 
رجال األعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا مؤخراً من 
قروض بنكية ضخمة، وحولوا بعضها إلى خــارج البالد. وبالرغم 
من أن القلق من عمليات التهريب ليس مدعوماً بأدلة، إال أن منظمة 
محامي الجزائر قد دعت محافظ البنــك المركزي الجزائري محمد 
لوكال، وكل رؤساء المؤسسات المصرفية، إلى االمتناع عن تمرير 
وتســديد كل الصفقات أو العمليــات التجارية التي تخــدم المصالح 
الخاصة، للحيلولــة دون وقوع عمليات مصرفية مشــبوهة لتحويل 

األموال إلى الخارج.
وجاء في بيان المنظمة،  أنه “أخذاً باألوضاع الراهنة التي تعيشــها 
البالد والتي ترتب عدم اســتقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود 
حكومة تمثيلية شــرعية لتســيير شــؤون الدولــة، ونظــراً لألخبار 
المتداولة والمؤكــدة التي تفيد بأن هناك عمليات مصرفية مشــبوهة 
لتحويل األمــوال إلى الخــارج نتيجة عقود وصفقــات ذات مصالح 
متناقضة مع الصالح العام وأصحابها من المتسببين في األزمة التي 
يعيشــها الوطن”. وأمام هذا الضغط، خرج “المركزي الجزائري” 
عن الصمت الذي لزمه منذ بداية ظهور موجة المخاوف من تهريب 
األموال من البــالد، حيث أكــد أن “عمليــات إخــراج األموال من 
محاوالت إلخراج العملة بالطرق المتداولة في الشائعات”.الجزائر تخضع آلليات قانونية واضحــة وصارمة، وال وجود ألي 

المركزي الجزائري ينفي شائعات تحويل األموال

 وأوضح المســؤولون فــي هذا الشــأن، أن منح قــروض مصرفية 
للمتعامليــن هــي أوالً مــن “صالحيــات البنــوك التجاريــة فقــط 
ويخضع إلجراءات وقواعد تحددها هــذه البنوك،  بموجب القوانين 
والتنظيمات السارية”. وأضافوا: “بما أن العملة الوحيدة في الجزائر 
هي الدينار، فال يستطيع  أي بنك وفي أي حال من األحوال منح أي 
قرض بالدوالر أو بأي عملة أخرى غير الدينــار الجزائري، وهذا 
هو اإلطار القانوني وأي مزاعم أخرى ال أســاس لها من الصحة”، 
مشــيرين إلــى أن عمليــات تحويــل رؤوس األموال تتم فــي إطار 

عالقات مالية للبلد مع باقي دول العالم  في 3 حاالت.

حاالت تحويل األموال
تخص الحالة األولى لتحويل األموال “تغطية عمليات استيراد السلع 
والخدمات بموجب التشــريع والتنظيم المســير للتجــارة الخارجية 
والمبادالت الســارية وفق اإلجراءات المقــررة”. وبالتالي على كل 
البنوك “السهر على احترام هذا التنظيم وهذه اإلجراءات باعتبارها 
أيضاً مكلفة أيضا بمراقبة الصرف”، وأن كل عملية استيراد “يجب 
ان توطن لدى أحد البنوك والتحويل في إطار دفع تكاليف االستيراد 

يأتي عند استالم البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد  للعملية”.
ويقوم بنك الجزائر بانتظــام بعمليات مراقبة بعديــة وفي حالة عدم 
توافق العملية مــع القوانين، يقــوم البنك بإعــداد محاضر مخالفات 
تحول إلى الجهات  القضائية المختصة، حسبما أكد أحد المسؤولين 

للبنك المركزي.
وتتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس األموال في “تغطية اســتثمار 
في الخارج يقوم به متعامل مقيم في الجزائر”. ومثل هذه التحويالت 
ال يمكن أن تتم إال إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد والتسليف.

وعلى ســبيل المثال خالل الســنوات الثالثــة األخيرة وإلــى يومنا 
هذا، لم  يرخص مجلس النقد والتســليف إال لتحويل تغطية عمليات 

سوناطراك، وفق المسؤولين ذاتهم.
وبخصوص الحالة الثالثة لتحويــل رؤوس األموال، فهي تأتي “في 

الجزائر  بنك  في  مسؤولون  أكد 
جرى  التي  المزاعم  أن  المركزي، 
تحويل  عن  االعالم  في  تداولها 
البنوك  رؤوس األموال عن طريق 

“ال أساس لها من الصحة”.

محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال



14

عالم البنوك

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل  2019

2019 - 2020، مســتهدفةً خفض الدين العام إلى 89 % من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، وتحقيق فائــض أّولــي بنحو 2 % مــن الناتج 

المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 %.

إنشاء وكالة للتصنيف
من جهة أخــرى، يدرس البنــك المركزي المصري، إنشــاء وكالة 
للتصنيف االئتماني للقــارة اإلفريقية لمواجهة حالــة االجحاف من 
جانب المؤسســات الدولية إلفريقيا، إذ يســعي البنك لتقليل درجات 
المخاطــر االئتمانيــة و خفض تكلفة االقتــراض نظــراً لغياب تلك 

التصنيفات.
وكشــف مصدر بارز في البنــك المركزي، عن وجود تنســيق مع 
اللجنة االقتصاديــة األفريقية التابعة لمنظمة األمم المتحدة، إلنشــاء 
وكالة تصنيف ائتماني على مستوى القارة اإلفريقية، مؤكدة أن تلك 
الوكالة ستســعي لرفع درجات الجــدارة االئتمانية بشــأن االقتصاد 
األفريقي. وقــال: إن حجم اســتفادة البلــدان االفريقية مــن التمويل 
والتقييم االئتماني ال يتعدى حاجز الـ24 دولة أفريقية فقط، مؤكدة أن 
غياب الجدارة االئتمانية لباقي البلدان السمراء يعني المزيد من تكلفة 
أعباء االقتراض أو التســهيالت االئتمانية الممنوحة لدعم االنشطة 

التنموية بتلك البالد.
وأكد، أن إنشاء تلك الوكالة سيخفض من تكاليف االقتراض وزيادة 
ثقة المؤسســات التمويلية في االقتصاد اإلفريقــي بصورة أكبر مما 
في ملف تعظيم سبل االستفادة والتقارب المصري من افريقيا.يعزز ســبل النمو والتعاون الفني، مؤكدة أن تلك اإلجراءات تصب 

وزارة المالية المصرية تؤكد متانة الجنيه واستقراره

وجاء البيان تعقيباً على ما نقلته “رويترز” عن مصدرين حكوميين 
مطلعين، بأن الحكومة المصرية حددت سعر الدوالر عند 18 جنيهاً 
في مشــروع موازنة الســنة المالية التــي تبدأ فــي أول يوليو/تموز 
2019 . وفي وقت الحق قالت الوكالة، إن متوســط سعر الصرف 

في الفترة التي أشار إليها بيان “المالية” يبلغ 17.46 جنيه للدوالر.
وكان ســعر الدوالر في موازنة الســنة المالية الحالية 17.25 جنيه 
قبل أن تعدلــه الحكومة إلــى 18 جنيهاً في التقرير نصف الســنوي 
الذي نُشر في فبراير/شباط 2018، على الموقع اإللكتروني لوزارة 
المالية، قبــل أن تعاود وتحــذف تعديل الــدوالر مــن التقرير على 

موقعها.

خفض الدين العام
وشــهدت العملة المحلية ضعفاً، ولكــن معتدالً، خــالل الفترة التي 
واكبت الخروج الملحوظ لالستثمارات األجنبية من األوراق المالية 
بين منتصف أبريل/نيســان ونهايــة ديســمبر/كانون األول 2018، 

حيث انخفض الجنيه 1.7 % مقابل الدوالر.
ويرى محللون أن األداء الحالي للجنيه غير مرشــح لالستمرار في 
ظل الضغوط التي يواجهها العاملون في الخليج، بسبب التوجه نحو 
توطين الوظائف في الخليج مع ضعف اإليــرادات النفطية، عالوةً 
على مخاطر األسواق الناشئة التي من المحتمل أن تؤثر على العملة 

المحلية في الفترة المقبلة.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ“رويترز” في التقرير المنشور، 
وهو وزير في المجموعة االقتصاديــة الوزارية: “ما تمت الموافقة 
عليه بمجلس الوزراء في مشــروع موازنة السنة المالية المقبلة هو 
18 جنيهاً لســعر الدوالر و68 دوالراً لســعر برميل البترول حتى 

اآلن”.
وبحســب المصدرين المتحدثين، فإن الحكومة خفّضت دعم المواد 
البترولية في مشروع موازنة 2019 - 2020 إلى 52.8 مليار جنيه 

)3.06 مليار دوالر( من نحو 89 مليار جنيه.
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دوالراً 
قبل أن تعدله الحكومــة إلى 74 دوالراً في التقرير نصف الســنوي 
الذي نُشر في شــهر فبراير/شــباط على الموقع اإللكتروني لوزارة 

المالية.
وأقرت الحكومة المصرية مؤخراً، مشــروع موازنة الســنة المالية 

نفت وزارة المالية المصرية، صحة تقرير لوكالة رويترز بشأن تقدير سعر الدوالر في موازنة العام المالي الجديد عند 
18 جنيهاً، وسط جدل بشأن مستقبل سعر الصرف في ظل تعاٍف للعملة المحلية في األسابيع األخيرة.

وقالت “المالية المصرية” في بيان، إن مشروع موازنة 2019 - 2020، الذي أقرته الحكومة المصرية، اعتمد على 
متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس/آذار 2019، كأساس 
لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل. ولم يذكر البيان السعر المتوقع بالتحديد للدوالر في موازنة 

العام المالي الجديد.
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من 2 %( قد تأخر أكثر من خروجه عن مساره. ويرى البنك المركزي أن 
التضخم في منطقة اليورو سيبقى دون المستهدف )عند نحو 1.6 %( حتى 

عام 2021.
وأكد دراغي، أن البنك المركزي “حِذر من المخاطر المســتقبلية، ومستعد 
للرد عليها إذا تدهــورت التوقعات على المدى المتوســط، بشــكل كبير”، 
وأضاف، أنه “في هذه الحالة، ســيعتمد البنك المركــزي األوروبي جميع 

إجراءات السياسة النقدية الضرورية والمتناسبة مع تحقيق أهدافنا”.
وقــد اســتبعدت وكالة فيتــش للتصنيــف االئتماني مؤخــراً، توقــف البنك 
المركــزي األوروبــي عن شــراء الســندات في إطــار إجــراءات تحفيز 

االقتصاد.
وقال محللو الوكالة في مذكــرة، إن أي تباطؤ حاد في نمــو اقتصاد منطقة 
اليورو واســتمرار تراجع الضغــوط التضخمية، يمكن أن يدفــع البنك إلى 

استئناف شراء السندات في وقت الحق من العام الحالي.
وأشــارت “بلومبرغ” إلى أن “المركزي األوروبــي” كان قد أوقف نهاية 
العــام الماضي برنامج شــراء الســندات البالغة قيمتــه 2.6 تريليون يورو 
)3 تريليونات دوالر(، وذلك قبيل تدهور أداء اقتصــاد المنطقة التي تضم 
19 دولة مــن دول االتحــاد األوروبي، ما دفــع البنك إلى خفــض توقعاته 

االقتصادية.
وقال خبراء “فيتش” فــي مذكرتهــم، إن “البنك المركــزي األوروبي بدأ 
بالفعل يشــعر العام الماضي بعــدم الرضا عــن معدل التضخم األساســي 
االقتصاد”.المنخفــض، والذي يــدور حــول 1 %، حتى قبل أن يتحســن معــدل نمو 

“المركزي األوروبي” يسعى لتثبيت معدالت الفائدة

الطريق الصحيح
قال رئيس “المركزي األوروبي”، إن البنك ال يزال واثقاً 
من أنه يســير على الطريق الصحيح، نحــو تحقيق هدف 
التضخم بسبب مرونة ســوق العمل، موضحاً أنه سيستمر 
في مراقبة كيفية مساعدة البنوك في اإلبقاء على الظروف 
الصحيــة لتحقيــق أرباح، وذلــك في ظــل معــدل الفائدة 
المتدني حالياً. وأشــار دراغي ، إلــى أن مجلس محافظي 
البنك قــد يتطلع لتعويــض أثر سياســته الخاصة بمعدالت 
الفائدة الســالبة، والتي تعتبرها المصارف بمثابة الســبب 

وراء ضعف الربحية.
وكان البنــك قد أقــر تثبيت معــدالت الفائدة فــي اجتماعه 
األخير، مع إرجــاء عملية الزيادة حتــى نهاية عام 2019 
على األقل، بدالً مــن صيف هــذا العام، كمــا كان مقرراً 
ســابقاً. وقال دراغي: إذا دعــت الضــرورة، فإننا بحاجة 
للتفكير فــي التدابير الممكنــة التي يمكــن أن تحافظ على 
اآلثار اإليجابية لمعــدالت الفائدة الســالبة على االقتصاد؛ 
مع تخفيف اآلثار الجانبيــة إذا وجدت. مشــدداً في الوقت 
ذاته على أنــه “ال مفر مــن انخفاض ربحيــة المصارف 

نتيجة الفائدة السلبية”.
يشــار، إلى أن كثيراً من البنوك أصبحت تجد صعوبة في 
تحقيق أرباح، بســبب النطــاق الحالي المنخفــض للفائدة، 
التي تكون دون الصفر في بعض األحيــان، بل إن البنوك 
تضطــر لدفــع “فائــدة عقابيــة” تبلــغ 0.4 % فــي حالة 

احتفاظها بأموال لدى البنك المركزي األوروبي.
وكان “المركــزي األوروبــي” قد قرر خالل آخر جلســة 
له بشــأن الفائدة في االسبوع االول من شــهر مارس/آذار 
2019، تأجيــل أول رفــع للفائــدة إلى عــام 2020 على 
األقل، وبذلك تظل الفائدة االسترشــادية التي يحددها البنك 
في منطقة العملة األوروبية الموحــدة )اليورو( عند أدنى 
مســتوى لها، وهو الصفر. وفي الوقت ذاتــه توفر البنوك 
االســتثمارية التابعة للبنك مجــدداً قروضــاً طويلة األجل 

بشروط مناسبة جداً، وهو ما يساعد القطاع المالي.

مشكلة التضخم
وتابع دراغي، بأن التقارب نحو هــدف التضخم )بالقرب 

قال رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي: نحن ال نفتقر إلى األدوات الالزمة للمضي قدماً في مهام واليتنا. 
أضاف في مؤتمر اقتصادي في فرانكفورت، أن البنك المركزي “حِذر من المخاطر المستقبلية وهو مستعد للرد 
عليها إذا تدهورت التوقعات على المدى المتوسط، في شكل كبير”. وتابع الرجل األول في المصرف األوروبي، 
“في هذه الحالة، سيعتمد البنك المركزي األوروبي جميع إجراءات السياسة النقدية الضرورية والمتناسبة مع 

تحقيق أهدافنا”.

ماريو دراغي
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الذي عقــد بتاريــخ 21 آذار/مــارس 2019 بموجب القانــون االتحادي للشــركات 
التجارية، كما وافق المساهمون في بنك أبوظبي التجاري على االستحواذ الكامل على 

رأسمال مصرف الهالل بعد إتمام عملية االندماج.
وتفصيــالً، فإنه ولغايات تســجيل عملية إصدار أســهم بنــك أبوظبي التجــاري إلى 
مســاهمي بنك االتحاد الوطني وإصدار ســندات دين إلزامية التحويل إلى مساهمي 
مصرف الهالل وألغراض المعلومات المالية المبدئية التقديرية، تم احتساب سعري 
االستحواذ على أساس معاملة مقايضة أسهم يتم بموجبها استبدال كل 5966 سهماً من 
أسهم بنك أبوظبي التجاري بسهم واحد من أسهم بنك االتحاد الوطني بينما يكون سعر 
االســتحواذ على مصرف الهالل 1000 مليون درهم، وبحسب نشرة المساهمين فقد 
يتأثر سعر االستحواذ بالتغيرات في سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري، كما في تاريخ 

المعاملة مما قد يترتب عليه تغير في قيمة الشهرة التجارية.
دعم االقتصاد

يشــار الى أن بنكي أبوظبي التجاري واالتحاد الوطني أعلنا في 29 كانون الثاني/ 
يناير 2019، أنهما قد اتفقا على بنود اندماج مقترح بينهما والذي ســيتبعه استحواذ 
بنــك أبوظبــي التجاري/بصفتــه البنك الدامــج/ على كامــل رأس المــال المصدر 

لمصرف الهالل.
وكانت الجمعيتان العموميتان لبنكي “أبوظبــي التجاري” و“االتحاد الوطني” وافقتا 
في اجتماعيهما مؤخــراً بأبوظبي على عمليــة الدمج بين البنكين واالســتحواذ على 

مصرف الهالل لتأسيس بنك وطني جديد بإجمالي موجودات تبلغ 423 مليار درهم.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك االتحاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة بمقدمة 
التقرير السنوي للبنك، إن عملية الدمج ستنتج مؤسسة مالية رائدة أكثر قدرة على دعم 
بنك أبوظبي التجاري و استحواذ الكيان الجديد على مصرف الهالل.االقتصاد، مبيناً أنه في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2019 تم اتخاذ قرار الدمج مع 

اندماج أبوظبي التجاري واالتحاد الوطني ومصرف الهالل

وسيســهم اندماج البنــوك الثالثة فــي خلق منصة 
مثالية لدعم نمو أنشــطة الكيــان المصرفي الجديد 
في قطاعي الخدمات المصرفية لألفراد والشركات 
بشــقيها التقليدي واإلســالمي. كما ســيعمل البنك 
على االســتفادة من حجم أعمالــه الكبير في تعزيز 
قدرته على تمويل ودعم األعمال والمســاهمة في 
دعم عجلة النمــو والتنــوع االقتصادي فــي دولة 

اإلمارات.
مجموعة مصرفية كبيرة

من جهته، قال رئيــس مجلس إدارة بنــك أبوظبي 
التجاري عيسى محمد الســويدي: “إننا نقف اليوم 
على أعتــاب مرحلة مهمة أخرى فــي تاريخ البنك 
مع اســتعدادنا لالندمــاج مع بنك االتحــاد الوطني 
واالســتحواذ معاً على مصرف الهالل، سنشــكل 
مجموعة مصرفية رائدة من شأنها أن تؤدي دوراً 
مهماً في دعم مســيرة النمو واالزدهار االقتصادي  

في دولة اإلمارات”.
أضــاف: إن مجلــس اإلدارة الجديــد للبنك ســتقع 
على عاتقه مســؤولية الجمع بين أفضل المقومات 
والمزايا التي تتمتّع بها المؤسستان عند اندماجهما، 
وســيكون من المهم للغاية لمجلــس اإلدارة الجديد 
أن يحافظ على سياسة الحوكمة والثقافة المؤسسية 
التي قمنــا بتطويرهــا، والتي شــكلت بالنســبة لنا 
الركيزة األساسية لتحقيق النجاح واالرتقاء بمكانة 
البنك وترسيخ نزاهته وسمعته المعهودة. كما أشار 
الســويدي إلى أنه مع تبلور مالمح البنــك الجديد، 
فمن الضروري أن يقوم مجلس إدارته باإلشــراف 
على تطبيق نهج منضبط يشمل كافة جوانب توحيد 
األعمال. وسيشــكل خفض النفقات وتعزيز كفاءة 
العمليات وضمان االنتقال السلس لحسابات العمالء 
عامالً بالــغ األهمية لبناء كيان جديــد وقوي خالل 

األشهر والسنوات المقبلة.
وكانت الجمعيــة العمومية لكل مــن بنكي أبوظبي 
التجاري واالتحاد الوطني، صادقتا على القرارات 
الالزمة لعملية االندماج المقترحة خالل االجتماع 

بلغ إجمالي سعر إستحواذ بنك أبوظبي التجاري على أسهم بنكي االتحاد الوطني ومصرف الهالل نحو 14.4 
لما ورد في وثيقة نشرة المساهمين التي أصدرها البنكان في وقت سابق وحددت  مليار درهم وذلك وفقاً 
بموجبها كل اإلجراءات الخاصة بعملية االندماج بين البنوك الثالثة. ومن المقرر دخول عملية االندماج حيز 
التنفيذ في األول من شهر أيار/ مايو المقبل. وُيكون هذا االندماج ثالث أكبر كيان مصرفي االمارات، وأحد أكبر 

الكيانات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. 
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أليانز تدرس دمج ذراعها المالية مع دويتشه بنك

تدرس شــركة أليانز إس إي للتأمين، 
ومقرها ميونيخ، إمكانية دمج ذراعها 
الخاصة بإدارة األصول مع مجموعة 
التابعــة  غــروب”  إس  دبليــو  “دي 
لمصــرف “دويتشــه بنــك إي جي” 

إلنشاء كيان إلدارة المال الوطني.
وتبحث الشركة في جدوى إبرام اتفاق 

مع أكبر مصرف في ألمانيا لتشــكيل كيان أعمال قيمته 1.17 تريليون يورو حســبما 
ذكرت وكالة بلومبيرغ. وتبلغ القيمة السوقية لمجموعة “دي دبليو إس” 5.6 مليارات 

يورو، وتقدر أسهم دويتشه بنك البالغة 78 % بنحو 4.3 مليارات يورو.

وقعــت شــركة أليانز للتأميــن مصر اتفاقــاً مدته ثالث 
ســنوات لدعم منظمة يونيسف في عملها لتعزيز الدمج 
االجتماعــي وبرامــج الحماية المقدمــة لألطفال األكثر 
حرماناً وأسرهم في مصر. وأعلنت الشركة رصد مبلغاً 
إجمالياً قدره ستة ماليين وخمسمائة ألف جنيه مصري 

)305 آالف دوالر(، لدعم مبادرة “من حقي فرصة”.
ويمول هذه االتفاق بشــكل جزئي من خالل مبيعات كل 
وثيقة تأمين على الحياة وعلى السيارات تصدرها شركة 

أليانز مصر.
وقــال المدير التنفيــذي اإلقليمي لشــركة أليانز أنطوان 
عيســى، “تعد هذه الشراكة استثماراً في المستقبل على 

الصعيدين االجتماعي واالقتصادي”.
من جانبه، أشار نائب ممثل يونيسف في مصر فازلول 
حقي ،إلى أن الدعم يمثل إسهاماً هاماً في عملنا المشترك 

لتحسين الدمج االجتماعي لألطفال في مصر.

شراكة بين “أليانز” و“اليونيسف”
لتعزيز الدمج االجتماعي

قالت شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية، 
في بيان للبورصة المصرية، إنها حصلت على ترخيص 

بمزاولة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الشــركة، أنها ســتمارس نشــاط التأمين من 
خالل شــركتي ثروة للتأمين لممارســة نشاط تأمينات 
الممتلــكات والمســؤوليات، وثــروة لتأمينــات الحياة 
لممارســة نشــاط تأمين األشــخاص والتأمين الصحي 

وعمليات تكوين األموال.

منح “ثروة كابيتال” ترخيص
مزاولة نشاط التأمين

بطيش يعرض خطته لقطاع التأمين

نظمت لجنة مراقبة 
الضمــان  هيئــات 
لقاء غــذاء تعارفي 
االقتصــاد  لوزيــر 
اللبناني  والتجــارة 
بطيــش  منصــور 
مع قطــاع التأمين، 

حيث عرض االستراتيجية التي وضعها لقطاع التأمين للمرحلة المقبلة، والتي ارتكزت 
Risk-based- إلــى عدد من المحــاور منها تطوير مقياس المالءة وفق منظومــة الـ
capital، وتطبيق الحوكمة طبقاً ألفضل المعايير العصرية، وتشجيع عمليات الدمج، 

والرفع من مستوى الشفافية، فضالً عن تحفيز تأمينات الحياة والتأمينات االدخارية.
مــن جهتها، نوهت رئيســة اللجنة باإلنابة، نادين الحبال إلى ضرورة اســتعادة الدور 
الريــادي التأميني للبنان من خالل تطبيق أفضل المعايير الرقابية الدولية، بحيث ينمو 

القطاع ليتمكن من تقديم الحماية الصحية واالقتصادية.

“شهادة أمان” للفئات غير الحكومية

وافــق البنــك المركزي المصــري على قيام 
كل من “البنك األهلي المصري وبنك مصر 
وبنــك القاهرة والبنــك الزراعي المصري” 
بإصدار “شــهادة أمــان المصريين”، بهدف 
توفير التغطية التأمينية للفئات خارج المظلة 
الحكومية. وقــال المركزي في بيان له، يبلغ 
إجمالي الطلب على الشهادة حتى اآلن مليون 

و446 ألف عميل. موضحاً، أن هذه الشهادة هي ثمرة جهود العديد من الجهات الحكومية 
والبنوك المصرية وشركة تأمينات الحياة والتي القت قبوالً شعبياً فهي شهادة انفردت 

بمزايا غير مسبوقة واستفادت منها شرائح لم تكن تحظى بأي نوع من التأمينات.
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خلصت التقارير الســنوية لقطاع التأمين في ســورية، 
الصــادر عن هيئة اإلشــراف علــى التأميــن، التقارير 
الســنوية المتاحة من بداية 2011 حتــى نهاية 2017، 
إلــى أن القيمة اإلجماليــة لموجودات شــركات التأمين 
الخاصة )12 شــركة( نمت بنحــو 112 %، متجاوزة 
58.24 مليــار ليرة، مقارنة بما يزيد عن 27.47 مليار 
ليرة نهاية عام 2010، كما نمت القيمة اإلجمالية لحقوق 

المساهمين بنسبة 88.2 %.
وبحســب التقاريــر، فــإن أبرز أســباب النمــو في قيم 
الموجــودات طــوال الفتــرة المذكــورة رغــم ظروف 
الحــرب، هو نمو قيم األقســاط والودائع في المصارف 

والعقارات.

أصول شركات التأمين الخاصة
تجاوزت الـ58 مليار ليرة

تعاون بين الضمان وبنك اإلسكان األردني

وقعت المؤسســة العامة للضمان 
االجتماعــي فــي األردن، اتفاقية 
تعاون، مع بنك اإلسكان األردني، 
لتقديــم خدمــة صــرف المنافــع 
التأمينية لألفراد، ولتسهيل عملية 
استالم المؤمن عليهم لمستحقاتهم 
الماليــة التــي تُمنــح وفــق أحكام 
قانون الضمان مــن خالل فروع 

بنك اإلســكان المنتشــرة في األردن. وقع االتفاقية مدير عام مؤسســة الضمان حازم 
رحاحلــة، والرئيــس التنفيذي للبنك عمار الصفدي. وبيــن رحاحلة بأن االتفاقية توفر 
البيئــة الالزمة لضمان الدقة والســرعة والمرونة في إيصال الحقوق لمســتحقيها من 

المؤمن عليهم، وتسهيل عملية استالم مستحقاتهم من خالل فروع بنك اإلسكان.
بــدوره، قــال الصفدي: إن توقيــع االتفاقية جاء إيماناً من البنــك بضرورة دعم جهود 

مؤسسة الضمان االجتماعي إحدى أهم المؤسسات الحيوية والهامة في األردن.

استمرار نمو صناعة التأمين

أكدت دراســة أجرتها جامعــة “هارفارد” أن صناعة 
التأمين ال تتأثر كثيراً بالنمو والكساد االقتصادي وأنها 
تواصل النمو بثبات في مختلف الظروف. وأشــارت 
الدراســة إلى أن صناعة التأميــن تراجعت 8 % بين 
2007 و2009 بســبب إفالس العديد من عمالئها إال 

أن نسبة أرباح الصناعة ظلت بال تراجع ملموس.
وقال أســتاذ اإلدارة والتســويق فيليب كوتلر، إنه في 
الوقت الذي تعتمد فيه العديد من األعمال على ازدهار 
اقتصاد دولة بعينها أو انتعاش االقتصاد العالمي، فإن 

صناعة التأمين تبدو محصنة كثيراً وتنمو باستمرار أياً كانت الظروف المحيطة .
فيليب كوتلر

أكد األميــن العام لالتحاد 
العربي للتأميـــن، عبــــد 
الخـالــــــــق رؤوف، أن 
االتحــاد حقــق العديد من 
االنجــازات ولعــل أهمها 
بعــض  انضمـــام  تفعيـل 
إلـى  العربيـــــة  البلـــدان 
منظومــة اتفاقيــة البطاقة 

البرتقاليــة، فضــالً عن إجراء بعــض التعديالت على 
النظام األساسي لالتحاد.

وأوضــح رؤوف، أن عدد الشــركات ارتفع من 192 
شــركة عــام 1999، إلى 340 شــركة عــام 2018، 
مــع زيادة  في موارد االتحاد، ممــا انعكس على حجم 
األرصدة البنكية التي ارتفعت من /448,061/ دوالر 
أميركــي في 1999/1/1، إلــى /5,405,055/ دوالر 
أميركي في 2019، مشــيراً إلى أنه تم إصدار نموذج 
موحد يتميز بتقنية عالية لوثيقة اتفاقية التأمين الموحدة 
عن ســير الســيارات عبــر البــالد العربيــة “البطاقة 

البرتقالية”.

زيادة في عدد الدول المنضمة
التفاقية البطاقة البرتقالية

عبد الخالق رؤوف

“الدوحة للتأمين” تزيد نسب تملك األجانب

ارتفعت أرباح شركات قطاع التأمين المدرجة 
أســهمها في بورصة قطر بنهايــة العام المالي 
2018 بنســبة 24.9 %. واســتحوذت شــركة 
قطر للتأمين، على 62.4 % من اجمالي أرباح 
القطاع بدعــم من نمو إيرادات التشــغيل. فيما 

سجلت شركة الخليج للتأمين التكافلي، أعلى نسبة نمو في صافي االرباح العام الماضي.
من جهتها، أعلنت الجمعيــة العامة العادية لمجموعة الدوحة للتأمين، مصادقتها على 
البيانات المالية للمجموعة للعام 2018، التي أظهرت نمواً في صافي األرباح بنســبة 
42 %. وأقــرت عمومية المجموعة غير العادية رفع نســبة تملك المســتثمرين غير 

القطريين في المجموعة بما ال يزيد عن 49 % من رأس المال.
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المدينــة  مديــر  أوضــح 
حســياء  فــي  الصناعيــة 
بســام منصــور، أن عدد 
المســتثمرين فــي المدينة 
وصل إلى 905 برأسمال 
إجمالي تجاوز 187 مليار 
ليرة سورية، يوفرون نحو 
24 ألف فرصة عمل، كما 
تحققــت إيــرادات خــال 

الشهر األول من عام 2019 تجاوزت 113 مليون ليرة.
وأضاف منصور، أن عدد المنشــآت المنتجة وصل إلى 
229 منشأة، برأسمال يصل إلى 60 مليار ليرة، فيما بلغ 
عدد المنشآت قيد اإلنشــاء 676 منشأة، برأسمال 127 
مليار ليرة، وذلك بعد أن وصلت نسبة المساحة المباعة 
في حسياء إلى 63 % من المقاسم المخصصة. يذكر أن 
حســياء حققت خال عام 2018 إيرادات بقيمة 2.467 

مليار ليرة.

استثمارات حسياء
تتجاوز 187 مليار ليرة

بسام منصور

يواجه مطعم الشيف التركي نصرت غوكجه، الذي اشتهر 
برشة الملح، صعوبات مالية، حيث يتوقع أن تبدأ الشركة 
المالكــة للمطعــم ببيع بعض ممتلكاتها لســداد قروضها 
المتراكمة. وذكرت “بلومبرغ”، أن مجموعة “دوغوس 
هولدينغ” االســتثمارية التي تملك المطعم، وصلت إلى 
مســتوى مقلق مــن الديون. وارتفعت ديــون المجموعة 
االســتثمارية التي يديرها رجل األعمال فريت شيهينك، 
بنســبة 17 % خال 2018، ووصلت إلى 28.6 مليار 
ليــرة )5.2 مليار دوالر(. وعلى غرار شــركات تركية 
أخرى، يعاني مالك سلسلة مطاعم “نصرت”، صعوبات 
في ســداد الديون بالعملة األجنبية بعدما انخفض ســعر 

صرف الليرة بصورة كارثية خال السنة الماضية.

الديون تغرق مطعم “نصرت”

1.3 تريليون دوالر تغادر حي المال في لندن

ذكــرت صحيفــة تلغــراف البريطانية 
أن أكثــر من 275 شــركة نقلت بعض 
أنشطتها وموظفيها وأصولها ومقراتها 
الرئيســية من المملكة المتحدة إلى باقي 
دول االتحــاد األوروبــي قبــل انفصال 
بريطانيا عن االتحاد )بريكست(. وقالت 
الصحيفة: إن البنوك ومديري األصول 
وشركات التأمين نقلت بالفعل ما يقرب 

من تريليون جنيه إسترليني )1.3 تريليون دوالر( من األصول من حي المال اللندني إلى 
دول أوروبية أخرى قبل حصول بريكست، في حين يعتزم آخرون نقل أصولهم خال 
األشــهر المقبلة، اســتناداً إلى مركز دراسات نيو فينانشل. وذكرت، أن دبلن استقطبت 

100 شركة، ولكسمبورغ 60، وباريس 41، وفرانكفورت 40، وأمستردام 32.

إعادة تشغيل المنطقة الحرة السورية األردنية

قال مدير المنطقة الحرة الســورية األردنية المشتركة 
خالــد الرحاحلــة، إن وزارة الداخلية األردنية، وافقت 
على إعادة تشغيل المنطقة، وذلك بعد توقفها عن العمل 
منــذ عــام 2015. وأضــاف: أن 65 موظفاً منهم 31 
أردنياً و34 ســورياً يعملون حالياً على تفقد المنشــآت 
في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها، على أن تباشــر 
المنطقــة عملها خال نيســان/أبريل 2019. وأوضح 
الرحاحلــة، أن المســتثمرين والصناعييــن األردنيين 

يشــكلون 90 % داخــل المنطقــة، وأن 60 % مــن 
الشاحنات تدخل عبر الباب السوري و40 % من األردني، وأن حجم التبادل التجاري 

للبضائع ضمن المنطقة بلغ 5 مليون طن، بقيمة 5 مليار دوالر وذلك عام 2010.
يذكــر، أن المنطقة أنشــئت على 6500 دونماً من األراضــي األردنية، بمحاذاة معبر 

“نصيب - جابر”، الذي أعيد افتتاحه في تشرين األول/أكتوبر 2018.

خالد الرحاحلة

“أوبر” تستحوذ على “كريم” رسميًا

أعلنت شــركة كريم لخدمات حجز سيارات األجرة، 
عن توصلهــا التفاق مــع “أوبر” تســتحوذ بموجبه 
منافســتها األميركية “أوبر” عليها مقابل 3.1 مليار 
دوالر. ووفقــاً لاتفــاق ســتصبح “كريــم” مملوكة 
بالكامــل لـ“أوبــر”، الرائدة عالمياً فــي قطاع حجز 

وطلب ســيارات األجرة، لكن “كريم”، التي تتخذ من دبي مقراً لها، ســتعمل بشــكل 
مستقل مع عامتها التجارية وخدماتها، حيث ستحافظ على تطبيقها وعامتها التجارية. 
وبموجب الصفقة ستقوم الشركة األميركية بدفع 1.4 مليار دوالر نقداً لمالكي “كريم”، 

و1.7 مليار دوالر على شكل سندات مالية قابلة للتحويل.
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تــم التوقيع على اتفاقية بيــن المجمع العمومي للكهرباء 
والغاز “ســونلغاز” والمجموعــة الموريتانية “حمادي 
بوشــرايا” في الجزائر، بهدف تفعيل مشــاريع طاقوية 
مشــتركة وتســويق تجهيــزات كهربائيــة جزائرية في 
موريتانيــا و دول إفريقيــا أخــرى. وقــام بالتوقيع على 
االتفاق كل مــن الرئيس المدير العام لمجمع ســونلغاز 
محمد عرقاب، ونظيره مــن  المجمع الموريتاني “اش 
بي”، حمادي بوشــرايا. ومن خال هــذا االتفاق، يؤكد 
كل مــن المجمعين الجزائري والموريتاني رغبتهما في 
تفعيل شــراكة مستدامة ما يســمح لفرعيهما التكفل معا 
بشــكل مجمع أو مناولة  بأشغال  نقل وتوزيع الكهرباء 

والغاز في موريتانيا ودول افريقية  أخرى.

مشاريع مشتركة بين “سونلغاز”
و“حمادي بوشرايا”

وقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس 
مصر، محمد شندي، والقائم بأعمال مدير مكتب منظمة 
العمل الدولية، أريك أوشــان، اتفاقية بشأن مد مشروع 
“وظائف الئقة لشباب مصر”، بمنحة بقيمة 18 مليون 
جنيه )922 الف دوالر( مقدمة من الشــركة، في إطار 
المســؤولية المجتمعية للشركات. وسيتم تنفيذ المشروع 
في محافظة دمياط. وحضر التوقيع كل من ســفير كندا 
لدى القاهرة، جيس داتون، ووزيرة االستثمار والتعاون 

الدولي في مصر، سحر نصر.

 مشروع “وظائف الئقة للشباب”
مع ميثانكس

“سوفت بنك” تستثمر في أميركا الالتينية

أطلقت مجموعة  ســوفت بنك  صندوقــاً جديداً لابتكار 
قيمته 5 مليارات دوالر أميركي، لاســتثمار بشــركات 

التكنولوجيا في أميركا الاتينية، وفقاً لوكالة رويترز.
ولــدى المجموعــة اليابانية بالفعل قناة اســتثمارية بقيمة 
100 مليار دوالر تتمثل في  صندوق رؤية سوفت بنك، 
وضخت المجموعة اســتثمارات كبيرة في شــركة أوبر 
تكنولوجيز لتطبيقات سيارات األجرة وشركة وي ورك 
لتوفير المساحات اإلدارية المشتركة ودور داش الناشئة 

لتوصيل الطعام. وقال الرئيس التنفيذي لسوفت بنك لاستشارات االستثمارية، راجيف 
ميســرا: “توفر  أميركا الاتينية فرصا كبيرة لســوفت بنك، وســيكون صندوق رؤية 

قادرا على المشاركة في االستثمار بجانب صندوق سوفت بنك لابتكار”.

راجيف ميسرا

اتفاقية بين “بترا” األردنية و“سيمنس” األلمانية

وقعت شــركة بتــرا األردنية 
للصناعات الهندسية، وشركة 
الرائــدة  األلمانيــة  ســيمنس 
بمجــال التكنولوجيــا، اتفاقية 
حلــول  تكنولوجيــا  لتوريــد 
المبانــي الذكية. وأكــد نائب 
رئيس مجلــس إدارة “بترا” 

عمــر أبو وشــاح، أن االتفاقية تأتي فــي وقت اعترف فيه العالم بــدور األردن ليكون 
المركز اإلقليمي إلعادة إعمار المنطقة، وأن ما أكد هذا الدور مؤتمر مبادرة لندن.

بدورها، ســفيرة ألمانيا لدى األردن بيرجيتا ســيفكر، أشــارت إلى أن “مؤتمر لندن” 
أظهر للعالم أهمية وجاذبية االستثمار باألردن في ظل موقعه الجيواستراتيجي.

يذكــر أن “بتــرا”، تأسســت عام 1987، وباتــت تتواجد في 50 دولــة، و90 % من 
إنتاجها يصدر، وتســتثمر أكثر من 100 مليون دينار )141 مليون دوالر( بمصانعها 
في األردن. أما “سيمنس”، فقد تأسست قبل نحو 170 عاماً، ووصل إجمالي عائداتها 

خال 2018، إلى 83 مليار يورو، ويعمل لديها 379 ألف موظف في أنحاء العالم.

قطار صيني معلق في النجف

أعلــن رئيس هيئة اســتثمار النجــف ضرغام 
كيكو، عن توقيع الهيئة عقداً مع شركة صينية 
إلنشــاء مونريل أو قطار معلق في المحافظة، 
وتعهد كيكو باختزال الهيئة للروتين والتعاون 
التام لإلسراع بتنفيذ القطار المعلق، األول من 

نوعه في العراق.
بدورها، تعهدت الشركة الصينية بإكمال دراسة 

الجدوى االقتصادية، والمباشرة بالعمل.
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وافـــــق القضــــــاء 
قبول  السعودي على 
طلب الملياردير معن 
الصانــع وشــــركته 
“ســـعـد”، بإشـــهار 
إفاســــــهما لـحـــل 

قضيتهما.
ونقلت وكالة رويترز، عن المستشــار المالي لمجموعة 
ســعد التابعة للصانع، ومصدرين مطلعين، أن القضاء 
في المملكة اتخذ قراراً باالستجابة لطلب رجل األعمال 
المحتجــز والمثقل بالديون وشــركته من خــال إعادة 
هيكلتها المالية في إطار قانون اإلفاس الجديد في الباد.

وأشــارت “رويترز” إلى أن القرار قد يضع حا ألحد 
أطول المسلسات المتعلقة بالديون في المملكة.

وأشهرت “سعد” إفاسها، إلى جانب مجموعة أحمد حمد 
القصيبي وإخوانه، عام 2009، تاركة بذلك بنوكاً محلية 

ودولية بديون متراكمة بلغ حجمها 22 مليار دوالر.

القضاء السعودي وافق
على حل قضية الصانع

معن الصانع

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة واالســتثمار 
الســعودية، أن نفوذ عائلة بن الدن السعودية تقلص في 
شــركة اإلنشــاءات التي تحمل اســمها، وذلك في إطار 
إعــادة هيكلة تأتــي عقب حملة شــنتها الريــاض على 
الفساد. وتقرر تعين رجل األعمال السعودي خالد نحاس 
رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن الدن العالمية القابضة 
المؤسســة حديثا، التي ستملك شركة االستدامة القابضة 
التابعــة لــوزارة الماليــة 36.22 % فيها، بينما ســتبلغ 
حصة شــركة بــن الدن للتطوير واالســتثمار التجاري 

63.78 %، حسبما ذكرت “رويترز”.
وتكشــف الوثيقــة عن تمثيــل أخوين فقط مــن العائلة، 
هما ســعد وعبد هللا بن الدن، في مجلس اإلدارة الجديد 

المكون من 9 أعضاء.

عائلة بن الدن تفقد السيطرة
على مجموعتها

العبار شريكًا في الشرقية للدخان

استحوذ رجل األعمال اإلماراتي، محمد العبار، وعدد 
من المستثمرين السعوديين، على نسبة من أسهم شركة 
الشرقية للدخان، بحســب ما أعلنه مكتب سري الدين 
لاستشــارات القانونيــة الذي يقدم المشــورة القانونية 
للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، معلناً عن 
اســتثمارهم أكثر مــن 400 مليون جنيــه )20 مليون 
دوالر( في شراء أكثر من 25 % من الطرح الخاص، 
الذي بلغ 4.275 % من إجمالي أسهم الشرقية للدخان.

وكانــت الحكومة المصرية قد طرحت في وقت ســابق  4.5 % من أســهم الشــرقية 
للدخان بالبورصة، تم تنفيذ 95 % منها من خال الطرح الخاص الذي استحوذ عليه 

مستثمرون أجانب، بقيمة 1.7 مليار جنيه.

محمد العبار

السعودية: صفقات ضخمة مع القطاع الخاص

قــال الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي للتخصيص 
والشــراكة بين القطاعين العام والخاص في الســعودية، 
تركي الحقيل، إن المملكة أبرمت 6 اتفاقيات شــراكة مع 
القطاع الخــاص بقيمة 3.5 مليار دوالر، وتخطط لتوقيع 

23 اتفاقية أخرى على األقل بحلول 2022.
وتتضمن المشــروعات الســت التي أســتُكملت اتفاقياتها 
4 مشــروعات للمياه، ومشــروعاً فــي الرعاية الصحية 
ومشــروعاً في النقــل. وبموجب اتفاقيات الشــراكة بين 
القطاعيــن العــام والخاص تلــك، يقوم مســتثمرون من 
القطاع الخاص ببناء مشــروعات بنية تحتية، ويتم الدفع 

لهم إلدارتها لفترة زمنية قبل أن تتحول ملكيتها إلى الدولة. وقال الحقي: إن 50 % - 
70 % من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى اآلن أجنبية.

تركي الحقيل

الوليد بن طالل: أفلست مرتين من قبل

كشف األمير الوليد بن طال عن تعرضه لإلفاس 
وخســارته عشــرات المليارات في وقت ســابق، 
مشــيراً إلى أنه استطاع النهوض من تلك الخسائر 

بفضل المثابرة على العمل.
وقــال في حديث لـ“روتانا خليجية”: “لقد أفلســت 
مرتيــن مــن قبــل، وفــي كل مــرة كنت أســتطيع 
النهــوض مرة أخــرى، وخســارة 77 مليار لاير 

)20.5 مليار دوالر أميركي(، هي مجرد خسارة ورقية”.
وعن ســبب انخفاض ثروته، أرجع األمير الســعودي ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع 
قيمة أســهم المملكة القابضة، نافياً أن يكون احتجازه في “الريتز” سببا في انخفاض 

ثروته، ومؤكداً أنه يملك أسهم القابضة بنسبة 100 %.

األمير الوليد بن طال
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دايو الكورية تشارك في (الفاو الكبير)

وقع وزير النقــل العراقي عبدهللا 
لعيبــي، ملحــق عقــد مع شــركة 
دايو الكورية بإشــراف الشــركة 
االستشــارية اإليطاليــة تكنتــال، 
لتنفيذ سداد صخرية بطول 8 كيلو 
متــر في الكاســر الغربــي لميناء 

الفاو الكبير. وقال لعيبي: إنه ضمن سلســلة الخطــوات الجدية للحكومة الرامية لتنفيذ 
ميناء الفاو الكبير، جاءت هذه الخطوة تمهيدا للمباشــرة الفعلية لألعمال اإلمائية في 
البحر، ضمن فترة ال تتجاوز 18 شهرا، وبكلفة 92.5 مليون يورو. ونوه إلى أن إنجاز 

مشروع الفاو سيكون له الدور األكبر بتغير خارطة النقل العالمية.

أظهــرت بيانــات رســمية  أن بنــك الشــعب الصينــي 
)المركــزي الصينــي( قــام فــي شــباط/فبراير 2019 
وللشهر الثالث على التوالي بزيادة احتياطاته من الذهب 

لتصل إلى 1874 طنا أو 60.26 مليون أونصة.
ووفقــا للبيانــات فقد أضاف المركــزي الصيني حوالى 
32 طنا من الذهب، منها 10 أطنان قام بشــرائها خال 

شباط/فبراير الماضي.
وقبل شــهر كانون األول/ ديســمبر الماضــي، لم يعلن 
المركــزي الصيني ألكثر من عاميــن عن أية زيادة في 
احتياطيــات الذهــب، حيث ظلت األرقام الرســمية من 
دون تغيير من تشرين األول/أكتوبر 2016 إلى تشرين 

الثاني/نوفمبر 2018.

الصين تواصل تكديس الذهب

“إيكوتي كابيتال” تستثمر في تونس 

أعلنــت المجموعــة االقتصاديــة 
الكويتية ‘’إيكوتــي كابيتال” عن 
استثمار 27 مليون دوالر أميركي 

في تونس خال السنة الحالية.
وسيتم تخصيص هذه االعتمادات 
الماليــة في قطاع الســياحة، الذي 

يعتبــر المجال الرئيســي لهذا التكتل االقتصــادي، باإلضافة إلى مجــاالت تكنولوجيا 
المعلومات والخدمات المالية والصناعات الغذائية.

يشار إلى ان “إيكوتي كابيتال”، تمتلك أكثر من 20 مؤسسة تنشط في قطاع السياحة 
التونسي.

أعلن مدير عام الترويج 
وزارة  فــي  الســياحي 
الســياحة العمانية سالم 
بــن عــدي المعمــري، 
أن بــاده افتتحــت في 
عــام  بنهايــة  موســكو 
2018 مكتباً متخصصاً 
من أجل دعــم وترويج 

السياحة العمانية.
وقال المســؤول العماني، على هامش فعاليات معرض 
موسكو الدولي للسفر والسياحة، إن “السوق الروسية من 
األسواق المهمة لعمان، لذلك قررنا أن نأتي إليها وبدأنا 
بفتــح المكتب الســياحي نهاية العــام الماضي والمكتب 
عبارة عن شركة كبيرة في الحقيقة ومتخصصة، وسوف 

تعمل على ترويج سلطنة عمان بشكل محترف”.
وذكر المعمري، أن عدد الســياح الــروس الوافدين الى 

السلطنة وصل الى  20 ألف سائحاً في العام الماضي.

ُعمان تسعى لجذب السياح الروس

سالم بن عدي المعمري

رفع استثمارات قطر في األردن إلى 4 مليارات دوالر

كشــف وزير االستثمار األردني 
مهنــد شــحادة، وجــود اهتمــام 
قطري لتنويع االســتثمارات في 
األردن، وزيادتهــا حتــى عــام 
2022 إلــى 4 مليــارات دوالر، 
حيث بلغــت ملياري دوالر حتى 

مطلع 2019.
وبحث شحادة في الدوحة، مع وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري، 
مجاالت التعاون التجاري واالســتثماري بين البلدين، بحضور القائم باألعمال باإلنابة 

السفارة األردنية بقطر أمجد المبيضين.
ولفت شحادة، إلى أن األردن يرغب بتوسيع قاعدة الصادرات األردنية الغذائية لقطر، 
معرباً عن أمله بأن يسهم افتتاح الخط البحري “العقبة الدوحة”، بتسريع وتيرة التبادل 
التجاري، وبخاصة أنه يختصر رحلة النقل إلى 8 أيام. كما التقى شحادة، وزير المالية 

القطري علي شريف العمادي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
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األوراق المالية قامت بالتعاون مــع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنميــة EBRD بإعداد خارطــة طريق، إلعادة تفعيل وتنشــيط 
ســوق رأس المال الوطني وإعادة الثقة إليه، حيث غطت توصيات 
الخارطة كل مؤسســات سوق رأس المال ومؤسســات الرقابة على 

القطاع المالي.
بدوره، أكد الحوراني، ضرورة اعتماد أســس أكثــر متانة لتطوير 
ســوق رأس المال الوطنــي والنهوض بــه، ورفع درجة تنافســيته 
وتطبيق أفضــل المعايير والممارســات الدولية فــي الرقابة لحماية 
المســتثمرين، والحد قدر اإلمكان مــن المخاطر، الفتــاً إلى أن عام 
2018 كان حافــاً بالتعديــات التشــريعية، وتطويــر اإلجراءات 
التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين الميزة التنافسية لسوق رأس 
المال الوطني على مســتوى المنطقة، ومن نتيجة ذلــك، أْن تمَّ رفع 
تصنيف األردن ضمن محور حماية المستثمرين األقلية من المركز 
165 في تقرير ممارســة األعمال عام 2017 إلى المركز 146 في 
تقرير ممارســة األعمال عام 2018، إضافة إلى أنه تم طرح ثاثة 
إصدارات لصالح القطــاع العام بقيمة 184 مليــون دينار )259.5 
مليــون دوالر(، وذلك نتيجــة إصــدار الهيئة لتشــريعات المنظمة 

لصكوك التمويل اإلسامي.

إنجازات
من جهته قــال فقيه، إن هيئــات الرقابــة تابعت خال عــام 2018 
تحقيق إنجازات في مجاالت الرقابة، وتحديث التشريعات والتنظيم 

مؤتمر أسواق رأس المال العربية: الخصخصة والشفافية

االفتتاح
بداية ... تســلَّم األردن ممثاً برئيس هيئــة األوراق المالية األردنية 
محمد صالــح الحورانــي، رئاســة اتحــاد هيئــات األوراق المالية 
العربية، من لبنان ممثاً بعضو مجلس إدارة هيئة األســواق المالية 

اللبنانية، رئيس الوفد اللبناني فادي فقيه.
الكلمــة االفتتاحيــة كانت لرئيــس مجلــس الــوزراء األردني عمر 
الــرزاز، وقــال فيها: ينعقــد المؤتمر في ظــل الظروف السياســية 
واألمنية، وما تعج به من تحديات اقتصاديــة واجتماعية تأثرت بها 
األساسيات االقتصادية للبلدان العربية، المرفقة بتباطؤ غير مسبوق 
في معدالت النمو االقتصادي، ما ساهم في ارتفاع معدالت البطالة، 
ال سيما بين فئتي الشــباب والنســاء، األمر الذي يدعو إلى ضرورة 
تبني سياســات اقتصادية كلية تدعــم تمويل االســتثمارات المحلية 
والبينية العربية، لتدعم بدورها النمو االقتصادي الشامل والمستدام، 
لذا، فاآلمــال معقودة على هيئــات الرقابة المالية العربيــة، بما فيها 
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية، لبذل الجهود في تعبئة الموارد 
المالية المتاحة لدى مؤسســات التمويــل على المســتويين الوطني 
والعربي، لتمويل النشــاطات االقتصادية طويلة األجل، وتوجيهها 
إلى القطاعــات التي تتمتــع بالقيمة المضافــة العاليــة، والتي تخدم 

قطاعات التصدير وتلك القائمة على االقتصاد المعرفي واالبتكار.

خارطة طريق
وفي ما يتعلق بسوق رأس المال في األردن، أوضح الرزاز أن هيئة 

بمشاركة نحو 300 مسؤول رسمي ومن صانعي السياسات والقرارات االقتصادية والمالية وقادة المؤسسات 
والبنك   ،OECD والتنمية االقتصادي  التعاون  والدولية، ومنهم ممثلين عن منظمة  واإلقليمية  العربية  المالية 
الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD، وعدد من الشركات العالمية إلدارة األصول، أقيمت فعاليات 
ان، خالل اجتماع االتحاد السنوي الثالث عشر، بتنظيم من  المؤتمر الثاني ألسواق رأس المال العربية في َعمَّ

االتحاد، وهيئة األوراق المالية األردنية، تحت عنوان “تعزيز الشفافية واالبتكار المالي”.
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المخاطر التي تحتاج إلى معالجة، وسياسة الخروج ومخاطر أسعار 
الصرف، وأهمية تســهيل انســياب االســتثمارات بين الــدول، كما 
تمت مناقشة أسواق المشتقات والوسيط المركزي والولوج المباشر 

لألسواق وتحديد التحديات التي تواجه أسواق رأس المال العربية.

التمويل اإلسالمي
أما في الجلســة الخامســة، فقد تمت مناقشــة التحديات التي تواجه 
التمويل اإلســامي بأســواق رأس المال العربية، حيث تم التطرق 
إلى تأثير صناديق مؤشرات التداول على السيولة والشفافية وكفاءة 
األسواق، وتناول أدوات الدخل الثابت والصكوك اإلسامية، ومدى 

إمكانية تطبيق Block Chain في التمويل اإلسامي.

الشمول المالي
وناقش المشــاركون في الجلســة السادســة، الشــمول المالي ودور 
هيئات الرقابــة في ذلــك، والشــهادات المهنية والتدريــب والتعليم 
المستمر والمعايير المهنية واألخاقية، وتحليل األبحاث واألسواق، 
والتحديات التي تواجــه ذلك في محاولة لتعزيــز جهود محو األمية 

المالية.
وفي اختتام فعاليات المؤتمر، دعا المشــاركون إلــى ضرورة ردم 
الفجوة المتزايدة بين األســواق المالية الناشــئة، واألســواق المالية 
المتقدمة، وضرورة خصخصة بعض الشركات الحكومية، وتحويل 
أســواق رأس المال العربية إلى شــركة مســاهمة عامــة، وتعديل 
القوانين والتشريعات المنظمة ألســواق رأس المال العربية، إضافة 
إلى مســألة شــفافية ما بعد التداول، والتطــورات الحديثة في مجال 
التســوية والتقاص، مــع التطرق إلى المبــادرات الجديدة للتســوية 
والتقاص وأســواق المشــتقات، والبيع القصير المغطى واإلقراض 
واالقتــراض، وتطبيق دور التســوية، ومبــدأ الدفع مقابل التســليم 
أنظمة التداول والتسوية.والوســيط المركزي، وأن تكــون عمليات ما بعد التــداول جزء من 

واإلنفاذ، ووضع األطر واآلليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية، 
وتطوير قواعد الشفافية واإلفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية.

أما األمين العام لاتحاد جليل طريف، فقد اســتعرض ســبل تعزيز 
التعاون في مجال تبــادل المعلومــات ذات العاقة بمكافحة غســل 
األموال وتمويل اإلرهاب، وفي مجاالت الحوكمة والتعليم وتوعية 

المستثمرين والتمويل اإلسامي والشمول المالي.

البنية المالية التحتية  
وفي الجلسة الثانية، تمت مناقشة التحديات التي تواجه البنية المالية 
التحتية للسوق، والموازنة ما بين متطلبات الرقابة واالبتكار والذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي وتكنولوجيا المنظور الرقابي وإصدارات 
العمات األولية والعمات المشــفرة والبلوك تشــين وتطبيقها لدى 
أســواق األوراق المالية واألمن اإللكترونــي والمرونة اإللكترونية 

ومواجهة الجرائم المالية.

اإلفصاح والمستثمرين
أما فــي الجلســة الثالثــة، فقد تمت مناقشــة ســبل تعزيز الشــفافية 
واإلفصــاح وحمايــة المســتثمرين، والدور الــذي يمكــن أن تؤديه 
المنظمــات الدوليــة، وتطبيق مبــادئ منظمة التعــاون االقتصادي 
والتنمية ومجموعــة العشــرين، ودور الهيئات الرقابيــة في حماية 
حقوق األقلية، والتوازن بين الجنسين في قيادة الشركات، والتحديات 
التي تواجه تعزيز حوكمة الشــركات. كما تم في هذه الجلسة توقيع 
اتفاقية تفاهم بين البنك اإلســامي األردني واتحــاد هيئات األوراق 

المالية العربية.

األسواق الناشئة
وُطرحت في الجلســة الرابعة، قضايا التعامــل الداخلي واإلنفاذ في 
األسواق الناشئة، وتطورات أســواق رأس المال العربية، واالنفتاح 
على االستثمار األجنبي، واالستفادة من الفرص التي يوفرها مقابل 

األوراق المالية السورية

حضرت ســورية االجتماع الســنوي والمؤتمر، ممثلة بهيئة أوراقها 
وأســواقها المالية، برئاســة رئيس الهيئة عابد فضلية ونائبه حسين 
دحدوح، وتمت مناقشة الخطة االستراتيجية لالتحاد 2016 - 2020، 
كما تم الوقــوف على موضوع مذكــرة التفاهم متعــددة األطراف بين 

الهيئات األعضاء باالتحاد تمهيدا التخاذ إجراءات التوقيع عليها.
وزار الوفد الســوري بورصة عمــان، والتقى مديرهــا التنفيذي نادر 
عازار، بحضور األمين العام التحاد البورصــات العربية فادي خلف، 
وتــم بحث ســبل تطويــر العالقات، وترســيخ أســس التعــاون الفني 
والتقنــي، وتبــادل الخبــرات لتطوير عمــل وأداء وتشــريعات جميع 

األطراف الشريكة.
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سعر عادل للسهم
وحول عدالة قيمة الســهم الذي بيعت به ألرامكو، أوضح مديــر إدارة األبحاث في 
الراجحي المالية مازن الســديري، أن ســعر الســهم البالغ )123.4 لاير( هو سعر 
عادل فــي ضوء أنه اســتثمار اســتراتيجي طويل األمــد، وأن “ســابك” واحد من 
أبرز القطاعــات الدفاعية غير المرتبطة بالدورة االقتصاديــة ألن نموها يرتبط في 

األساس بنمو السكان.
فيما اعتبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تغريدة نشرها على موقع تويتر، 

أن االقتصاد السعودي هو “الكاسب األكبر”.
وذكرت “أرامكو”، أن ال نية لديها لشراء األســهم المتبقية في “سابك”، رابع أكبر 

شركة للبتروكيماويات في العالم.

سندات دولية
وكانت مصادر قالت لرويترز من قبل، إن من المتوقع أن تصدر “أرامكو” باكورة 
ســنداتها الدولية خالل األســابيع المقبلــة، في صفقة مــن المرجح أن تدعــم جزئياً 

االستحواذ على حصة في “سابك”.
وفي شبه المؤكد، أن أي إصدار لسندات دولية من “أرامكو” سيتطلب من الشركة 
الحصول على تصنيف ائتماني واإلفصاح عن معلومات مالية في نشرة اإلصدار، 
بخصوص أمورها المالية.وال تزال شــركة النفط العمالقة تحجم حتى اآلن عن اإلفصاح عــن تفاصيل كثيرة 

“أرامكو” تستحوذ على 70 % من “سابك”

تحول في االقتصاد
وقــال مســؤولون ســعوديون، إن الموعــد الجديد 
بســبب خطــة   2021 أصبــح  األولــي  للطــرح 
“أرامكــو” لالســتحواذ علــى حصة اســتراتيجية 
في “ســابك”. ومن أبرز أهــداف اإلدراج المزمع 
ألرامكو، الذي قد يكون أكبر طــرح عام أولي في 
التاريخ، جمع أموال لصندوق االستثمارات العامة 
بما يجعــل الصندوق محــركاً لعمليــة التحول في 

االقتصاد السعودي.
وبحسب  مصادر لـ“رويترز”، فإنه جرى في العام 
الماضي اختيــار “جيه.بي مورغــان” و“مورغان 
ســتانلي” لتقديــم المشــورة ألرامكــو فــي صفقة 
“سابك”، بينما فاز “بنك أوف أميركا ميريل لينش” 
و“غولدمــان ســاكس” و“مايــكل كالين” بــأدوار 
استشارية لصندوق االســتثمارات العامة في صفقة 

بيع الحصة، وقدم “سيتي غروب” المشورة لسابك.
وتعليقاً على إبرام هذه االتفاقيــة، قال نائب رئيس 
مجلس إدارة “ســابك” ورئيســها التنفيذي يوسف 
البنيان: تمثل هــذه الصفقة خطوة اســتراتيجية في 
إطار ترســيخ العالقة بين الشــركتين السعوديتين 
والذي من شــأنه أن يســهم في تحقيــق المزيد من 
التطــور والنجاح علــى صعيد قطــاع الكيماويات 

عالمياً.
صنــدوق  علــى  المشــرف  رأى  جهتــه،  مــن 
االستثمارات العامة ياسر الرميان، بأن هذه الصفقة 
تشكل فائدة مشتركة لجميع األطراف، ونقلة نوعية 

لثالث من أهم المؤسسات االقتصادية في المملكة.
وتخطط “أرامكــو” لزيادة طاقتهــا التكريرية من 
4.9 مليون برميل يومياً إلى ما يتراوح بين 8 - 10 
ماليين برميل يومياً بحلول 2030. علماً أن كل من 
“أرامكو” السعودية و“سابك” تتمتعان بطاقة إنتاج 
للبتروكيماويــات تبلغ 17 مليونــاً و62 مليون طن 

سنوياً على الترتيب.

أعلنت “أرامكو السعودية” عن توقيع اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70 % في الشركة 
السعودية للصناعات األساسية “سابك” من صندوق االستثمارات العامة، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 69.1 
مليار دوالر أميركي، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد. وتعد هذه االتفاقية واحدة من كبرى الصفقات 

في قطاع الكيماويات العالمي.
يأتي االتفاق، الذي يهدف للمساهمة في دعم خطط “أرامكو” للنمو في قطاع المصب، بعد شهور من المباحثات 
بين “أرامكو” وصندوق االستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، وهو ما ساهم في تأجيل الطرح 

العام األولي ألرامكو، بعدما كان من المقرر في البداية إجراؤه في 2018 وتقدر قيمته بمليارات الدوالرات. 
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وفي هذا اإلطــار يقــول التقرير، إن عــدداً كبيراً من المســتثمرين 
الصينيين دخلوا إلى ســوق دبي العقارية بحجم اســتثمارات وصل 
إلى 1.7 مليار درهــم )463 مليون دوالر( في نهايــة الربع الثالث 
من العــام 2018، فيما تشــير التقديرات إلــى أن العالقات الصينية 
اإلماراتية ستشهد الكثير من القفزات خالل السنوات القليلة المقبلة، 
معتمدةً باألساس على الشــراكات القائمة على المســتوى التجاري 
والثقافي والســياحي واالســتثماري، إضافة إلى رغبة المستثمرين 

الصينيين في البحث عن فرص استثمار عقارية في الخارج.
فرصة لشركات التطوير العقاري

وباتت شركات التطوير العقاري على موعد مع المزيد من الفرص 
االستثمارية، حيث بدأت الشــركات العقارية الخليجية بالتوجه إلى 
األسواق الصينية لترويج مشاريعها العقارية للمستثمرين الصينيين 
وتسويقها بشكل مباشر من دون عوائق، ويأتي ذلك في الوقت الذي 
تفضل فيه االستثمارات الصينية العقارات الجاهزة وكذلك المشاريع 
العقارية علــى الخارطة، إضافة إلــى العقــارات ذات المواقع التي 
تحافظ على قيمتها السوقية وتســجل معدالت تراجع سعري أقل في 
الظروف الضاغطــة، وبالتالي فإن المواقع الرئيســية لدى أســواق 
المنطقة ستســجل مســتويات طلب جيدة من قبل المستثمر الصيني 
كونها تحافظ على قيمها العادلة في الظــروف كافة، مع األخذ بعين 
االعتبــار أن الحــراك التجــاري الناتج عــن ارتفاع أعــداد الجالية 
الصينية لدى عدد من دول المنطقة، انعكس وسينعكس على الطلب 
على المســاحات التجارية المتخصصة في تلبيــة احتياجاتهم، وهو 
ما يفتح المزيد من فرص االستثمار ويؤســس لمستويات جديدة من 
المنتجات العقارية خالل الفترة المقبلة.التوسع لدى قطاعات البناء والتشــييد وكذلك الطلب على كل أنواع 

أسواق دول الخليج تستقطب االستثمارات الصينية

عالقات قوية
ويشــير تقرير صادر عن شــركة المزايا القابضة، إلــى التوقعات 
اإليجابية لمســتوى العالقات بين الصين ودول المنطقة والتي تشهد 
تسارعاً إيجابياً خالل الســنوات القليلة الماضية، وباتت تعتمد على 
الكثير من االتفاقيات والشراكات الحالية والمخطط لها، حيث تشير 
البيانات المتداولة إلى ســعي الصين إلــى تعزيز التجــارة العالمية 
وإحياء العالقات التجارية القديمة باســتثمارات تتــراوح بين 120 
و130 مليار دوالر ســنوياً خالل الســنوات الخمس المقبلة، وتتقدم 
العالقات المصرفية واســتثمارات البنية التحتية والقطاع الســياحي 
المشــهد العام خالل المرحلــة الحاليــة والمقبلة. ويتوقع أن تشــهد 
العالقات االقتصادية بين الصين واقتصــادات دول المنطقة المزيد 
من التبادالت التجاريــة وفي مقدمتها الســعودية واإلمارات، والتي 

أصبحت محط أنظار المستثمرين والسياح من الصين.
وبحسب التقرير بلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والسعودية 
63 مليار دوالر في العام 2018، فيما وصل حجم التبادل التجاري 
غير النفطــي بين الصيــن ودولة اإلمــارات إلى 53 مليــار دوالر 

ويتوقع أن يصل إلى 70 مليار بحلول العام 2020.
قوة المستثمر الصيني

ساهمت القوة الشــرائية لدى المســتثمرين الصينيين برفع مستويات 
الجاذبية وجدوى توســيع العالقات المالية والتجارية بين اقتصادات 
دول المنطقة واالقتصاد الصيني، ويأتي ذلك في الوقت الذي أثبت فيه 
المستثمر الصيني قدرته على تحفيز العديد من األسواق الخارجية وفي 
مقدمتها أسواق جنوب شرق آسيا واألســواق األوروبية واألميركية، 
وبالتالي فإن أسواق المنطقة أمام فرص كبيرة الجتذاب االستثمارات 

الصينية ورفع مستويات الطلب على األنشطة العقارية والسياحية.

شهدت العالقات االقتصادية المتنامية بين دول المنطقة والصين تقارباً ملحوظاً في اآلونة األخيرة، بات خاللها االقتصاد 
الصيني أكثر تأثيراً على مفاصل االقتصادات المحلية لهذه الدول، وهو ما يمكن مالحظته من خالل خطط التوسع 
المقبلة للشركات العقارية وغير العقارية الصينية خالل السنوات القليلة المقبلة، وبخاصة في قطاعات صناعة الصلب 
والحديد ومواد البناء وغيرها من القطاعات الرئيسية ذات العالقة بالقطاع العقاري، وهو ما سيكون له منفعة متبادلة 

بين الطرفين، وبالشكل الذي يعطي هذه العالقات المزيد من القوة والنمو على مستوى االستثمارات المتبادلة. 
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االتجاه نحو فئات استثمارية أكثر جاذبية كالعقارات والبضائع.
وال يزال هذا الوضع العام يواجه عدداً من التحديات، أبرزها قلة توفر بيانات موثوقة 
عن الســوق وهو ما يزيد األمر تعقيداً وتكلفة، في حين أن توســع القطاعات استلزم 
بالضرورة مزيداً من التخصصات والتي بدورها تستلزم مزيداً من الخبرة المتعمقة، 
إضافة إلى قلة الصناديق االســتثمارية التي تســتثمر بشكل عشــوائي في الشركات 

الناشئة في المراحل المبكرة جداً، وقلة العدد الُمختار منها سنوياً.

المصارف ال تقدم القروض
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع نســبة المخاطرة في الشــركات الناشئة يشكل عائقاً أمام 
تقديم المصارف قروضاً لها، حيث ال تمتلك أغلب البنوك فــي الدولة المعرفة الفنية 
المتخصصة الالزمة إلجراء التقصي بشأن األعمال في المراحل المبكرة، ولذلك دعا 
التقرير ألن تلعب الجهات الحكومية دوراً رئيســياً في تقليــل المخاطر التي تتحملها 
البنوك في تمويل المشــاريع الناشــئة عبــر إجراءات تجعــل التمويل بالديــن متاحاً 

للشركات الناشئة.

ما الحل؟
وفي ظل هــذه األوضاع، دعــا التقرير إلــى اتخاذ عدد مــن اإلجــراءات التي يمكن 
اتباعها لمواجهة عقبة الحصول على التمويل للشركات الناشئة العاملة في اإلمارات، 
وأبرزها إصدار دليل مساعدة للشركات الناشئة للتعامل مع منظومة التمويل، بحيث 
يوفر كماً هائالً من المعلومــات لرواد األعمال حول طرق الحصــول على التمويل، 
ويعرض خارطة لمنظومة التمويل تظهر جميع األطراف المعنية مع عرض لتفاصيل 
معلومات االتصال الخاصة بكل جهة، كما يقدم الدليل لمحة عن طريقة صياغة خطة 
عمل مقنعة وتقديمها بشكل يزيد من فرص حصولهم على التمويل، ويمكن أن يغطي 
بها الشركة الناشئة من لحظة تأسيسها إلى مرحلة النمو والتوسع.هذا الدليل جميع األسئلة الهامة التي تراود رواد األعمال في جميع المراحل التي ستمر 

الشركات الناشئة في اإلمارات تواجه تحديات التمويل

عقبات تمويل رواد األعمال
وأظهــر التقريــر الــذي حمل عنــوان “مســاعدة 
الشركات الناشــئة في الحصول على التمويل” أن 
أبرز العقبات التي  تواجه رواد األعمال للحصول 
على التمويل تكمن في عــدم معرفة الرواد لطريقة 
البحــث فــي منظومــة التمويــل والتعامــل معهــا 
محلياً، األمر الذي يعده البعض أمراً شــاقاً ال سيما 
الرواد الجدد، وذلك رغم وجــود عدد من الجهات 
الداعمة وحاضنات ومســرعات األعمال، وشبكة 
المستثمرين الداعمين وشركات رأسمال المخاطر، 
ومنصات التمويل الجماعي وغيرهــا، إلى جانب 
قلة المواقع اإللكترونيــة والمنتديات التي تحرص 
على تحديــث معلوماتها بشــكل دوري حول كيفية 
الحصول على التمويــل، وقلة الرغبة فــي اإلقدام 

على المخاطرة من جهة الُمقرضين.
أما العقبة الثانيــة، فتمثلت بالتحديــات التي تواجه 
الرواد للحصول على التمويل حتــى بعد معرفتهم 
للطريقة والمصــدر، وذلك يعود لســببين، أولهما 
وجود معايير مقيدة للغاية لالســتثمار في األسهم، 
نظــراً إلحجــام المنظومــة االســتثمارية عن دعم 
الشــركات التي لم تبدأ بتحقيق األرباح بعد حتى لو 
كانت تملك الحد األدنى من المقومات للبقاء، إضافة 
إلى انجذاب المســتثمرين في المنطقة لعدد محدود 
من نماذج العمل وأنــواع التكنولوجيا والقطاعات. 
أما الســبب الثاني، فيعود إلى تعذر الحصول على 
التمويل بالدين، وهو ما يزيد الوضع تأزماً، فتعجز 
الشــركات الناشــئة عــن الحصول علــى قروض 
مصرفيــة دون أن يكــون قد مــر على إنشــائها 3 

سنوات.

االفتقار لالستثمار المستدام
ال تــزال منظومة االســتثمار في اإلمــارات تفتقر 
لالســتثمار المســتدام والصحيــح فــي الشــركات 
الناشئة، ذلك ألن االستثمار في الشركات الناشئة ما 
زال أمراً جديداَ نسبياً، في حين يفضل المستثمرون 

سلط تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على تحديات التمويل للشركات الناشئة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، باعتباره أحد أهم التحديات التي تعّوق مسيرة نمو هذه الشركات. وحدد التقرير عاملين 
أساسيين يساهمان ببروز تحديات التمويل وهما، التعامل مع منظومة التمويل المحلية غير الواضحة، وارتفاع 
نسبة التحديات والمعوقات التي تؤهل للحصول على التمويل عن طريق بيع الحصص في الشركات الناشئة، 

والتي تشمل كذلك قلة الرغبة في اإلقدام على المخاطرة من جانب المقرضين من جهة أخرى.
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المناطق الحرة بكافــة أنواعها عامة كانت أم خاصة 
أو تخصصية وحتى  مشــتركة، في ضوء التجارب 
الناجحــة للدول العربية واألجنبية في المناطق الحرة 
الصناعية والطبية والســياحية والخدمية واإلعالمية 
والتكنولوجية وكذلك قرى الشحن والصادرات، وال 
يغيب عــن الذهن أن إقامة مثل هــذه المناطق الحرة 
يلعــب دوراً هامــاً في دعــم االقتصــاد الوطني، لما 
توفــره من الكلف الكبيرة على الخزينة العامة للدولة 
والتي يتحملها المســتثمر من جراء إقامتها وتنفيذها، 
بالتوازي مع تشجيع االستثمار التجاري والعمل على 
جعل المناطق الحــرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية 
للبضائع ســواء لحاجة الســوق المحلية أو لألسواق 

المجاورة.
وبحســب كوســا فــإن مــن أبــرز التعديــالت التي 
سيشــتمل عليها نظام االســتثمار تحديد الصالحيات 
التــي يتم الترخيص بموجبها لطلبات االســتثمار في 
المناطق الحرة، وتبســيط اإلجراءات التي تؤدي إلى 
تقديم الخدمات للمســتثمرين بأســرع وقــت وبجودة 
عالية، إلى جانب دراســة إعطاء الحق للمســتثمرين 
باســتجرار القــروض مــن المصــارف القائمــة في 
ســورية لقاء المشاريع التي ستقام في المناطق الحرة 

كوسا: المناطق الحرة مراكز توزيع وتخزين للبضائع

قال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية إياد كوسا، إن المؤسسة تسعى وبشكل جدي 
وحثيث لتحقيق االستثمار األمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية لالستثمار وذات تنافسية عالية للمناطق 
الحرة في الدول المجاورة، بما يفضي للخروج بالمؤسسة من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في اإلنتاج 
أو التخزين، وخاصة في المرحلة المقبلة المتعلقة بإعادة اإلعمار، لتكون منسجمة مع التوجهات والتطلعات 

المستقبلية لرؤية الحكومة باعتبارها إحدى دعامات االقتصاد الوطني.

خطة عمل
أكــد كوســا ان تحقيــق بنــك األهــداف هذا 
يتطلــب خطة عمل ُمحكمــة، وهو ما قامت 
به المؤسســة من خــالل رؤيتها االقتصادية 
للعام الحالي 2019، والتي يأتي على رأس 
أولوياتهــا دراســة تعديــل نظام االســتثمار 
في المناطق الحرة، الفتاً إلى أن المؤسســة 
ستضمن من خالل تعديل نظام االستثمار في 
المناطق الحرة تشجيع االستثمار الصناعي 
بهدف توطيــن توليفة من الصناعات، أولها 
ذات التكنولوجيا والتقنية العالية غير القائمة 
فــي ســورية، وثانيها تلك التــي تتكامل مع 
الصناعــات الوطنيــة وثالثهــا الصناعــات 
التصديرية، دون إغفال االستفادة من الموارد 
المحلية بتصديرها كمنتج مصنّع يحقق قيمة 
مضافــة محلية بــدالً من تصديرهــا كمواد 
أولية بأسعار متدنية جداً، وبالتالي االستغناء 
تدريجياً عن اســتيراد المــواد المصنعة بما 
يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد 
المــواد المماثلــة، وذلك هــو صميم وهدف 
برنامج إحالل بدائل المستوردات، الفتاً إلى 
دراســة الســماح بإقامة المرافئ الجافة في 
المناطــق الحرة )من خــالل تعديالت نظام 
االستثمار( بحيث يتم سحب البضائع مباشرة 
مــن الموانئ إلى هــذه المرافئ بغية تخفيف 

الضغط على المرافئ البحرية.
بيئة جاذبة لالستثمار

بالتوازي مع ما ســبق، أكد كوسا أن جوهر 
هــذا التعديل الوارد فــي الرؤية االقتصادية 
للمؤسســة خالل العــام الجاري هــو إيجاد 
الظروف المالئمة لخلق بيئة جاذبة لالستثمار 
فــي المناطــق الحرة الســورية، ومنافســة 
لالستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، 
واســتقطاب الفعاليــات االقتصادية المحلية 
والعربية واألجنبيــة عامة كانت أم خاصة، 
من خــالل إقامة وتنفيذ واســتثمار وتطوير 

بضمانات تكفل هذه القروض، ســواء كانت 
هــذه الضمانات داخــل المناطــق الحرة أو 
خارجها فــي أراضي ســورية، ناهيك عن 
إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة بحيث 
تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب 
عمــل المناطــق الحــرة وجودها، لتســهيل 
وتبســيط إجراءات المعامالت للمستثمرين 
والمودعيــن، بحيث يتبع ممثلو هذه الجهات 
إلدارة المنطقــة الحرة من الناحية اإلدارية، 
أما فيمــا يتعلق بعملهم  فيخضعون للقوانين 

واألنظمة والتعليمات النافذة لكل منهم.
بين األولويات واالمكانات

أما بالنســبة لإلطــار العام، فقد أكــد المدير 
العام للمناطق الحرة أن رؤية المؤسسة للعام 
الحالــي 2019 قد وضعــت وفقاً لألولويات 
واإلمكانيــات المتاحــة، مــن خــالل توليفة 
متكاملة من السياسات والبرامج والمشاريع 
المرتبطــة بعمل المؤسســة العامة للمناطق 
الحرة، والتي ستكون حجر زاوية في عملها 
خالل العام الجاري، والتي يبرز منها جذب 
واســتقطاب االســتثمارات النوعية الجديدة 
للمســاهمة في مرحلة إعادة اإلعمار لتقديم 
خدمات نوعية وفق حاجة القطر، من خالل 
السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة 
المغفلة الخاصة في سجل التجارة المركزي 
الُمحدث في المناطق الحــرة، بالتوازي مع 
اســتكمال مشروع طرح اســتثمار المنطقة 
الحرة في حســياء بمحافظة حمص بمساحة 
تصل الــى 850 ألف متر مربــع بالتوازي 
مع توســيع المنطقة الحرة الداخلية بالالذقية 
بمســاحة تصل إلــى 300 ألــف متر مربع 
لتكــون منطقة حرة مشــتركة، منوهاً )على 
المســتوى اللوجستي الخدمي( بما يتم العمل 
عليــه من اســتكمال ألتمتة عمل المؤسســة 
وتخفيف الروتين والبيروقراطية.وفروعها بما يساعد على تبسيط اإلجراءات 

إياد كوسا
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وتاليــاً اإلنتاج فيها مجدداً، فــكان انعكاس ذلك في 
المعــارض التخصصية التي تقام عبر المؤسســة، 
حيث تشــمل أجنــدة المعــارض المتخصصة في 
2019، الغذائيات والجلديات واأللبســة والنسيج، 
وكذلك توليفة من معارض تكنولوجيا البناء والبُنى 
التحتية واالتصاالت والمعارض الزراعية، وأيضاً 
معارض الســيارات والتعليب والتغليف واإلعمار 
والجامعــات والمعاهــد، إلــى جانــب معــارض 
االســتثمار العقاري والمصارف والتأمين ما يعني 
شمول المعارض المتخصصة المقررة في 2019 

لكل قطاعات العمل االقتصادي.

كم بلغت إيرادات اليانصيب وعدد إصداراته خالل 
عام مضى؟

وصل عــدد إصدارات العــام الماضي 2018 من 
اليانصيب إلــى 48 إصدار ومــن ضمنها بطبيعة 
الحــال إصدار رأس الســنة األول بجائــزة له تبلغ 
100 مليــون ليرة ســورية، وكذلــك إصدار رأس 
الســنة الثاني بجائزة تبلغ 50 مليون ليرة سورية، 
أما بالنســبة لإليرادات اإلجمالية من اليانصيب فقد 

الفاكياني: مليارات الليرات إيرادات اليانصيب 2019
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية غسان الفاكياني، أن قطاع المعارض بدأ يستعيد 
عافيته وينهض ليعاود ألقه كما كان قبل األزمة، ال سيما وأن الحياة دبت من جديد في مدينة المعارض التي 
باتت أجندتها مزدحمة بمواعيد المعارض الكبرى التخصصية والعامة منها، مبيناً في حديث لمجلة البنك 
والمستثمر، أن إيرادات قطاع اليانصيب بدأت تسجل ارتفاعاً في مؤشر مبيعاتها وما تؤمنه من روافد للخزينة 

العامة للدولة.

إلــى أي مدى حققت المعارض الســورية 
نهضتها بعد سنوات عجاف من األزمة؟

ال شــك في أن ما تعرضت له سورية من 
إرهاب وتخريب ممنهج قد أثّرا على قطاع 
تنظيم المعارض، ولكن وبالرغم من ذلك 
لم تتوقف المعــارض المتخصصة خالل 
فتــرة األزمة، ففي عــام 2015 كان عدد 
المعــارض لم يتجاوز 17 معرضاً، ولكنه 
رقــم ما لبث أن أخذ بالتزايد ليصبح خالل 
عام 2016 نحو 25 معرضاً موزعاً ما بين 
مدينة دمشق والمحافظات األخرى، فضالً 
عن البــازارات والمهرجانات التي كانت 
تقام آنذاك، أما في عام 2017 فقد تم تنظيم 
نحو 25 معرضاً تخصصياً وهي بطبيعة 
الحال تختلــف عن المعارض العادية، في 
حيــن بلغ عدد المعــارض التي أقيمت في 
عام 2018 علــى أرض مدينة المعارض 
23 معرضاً ناهيك بالمعارض التي أقيمت 
في بقيــة المحافظات، أما اليوم ومع الربع 
األول مــن العام الجديــد فلدينا على أجندة 
المعارض للعــام الحالــي 2019 ما يزيد 
علــى 33 معرضــاً، كمــا بــات لدينا 32 
معرضاً منحناهــا الموافقات النهائية للعام 
المقبل 2020، وال زلنا حتى األن نتســلم 
طلبات من شركات تنظيم المعارض التي 

ترغب بتنظيم معارضها المتخصصة.

هــل تتنوع خطة المعــارض المتخصصة 
في 2019 أكثر من سابقتها؟

مــن المؤكد أنها كذلك تبعاً التســاع رقعة 
األمان واألراضي الشاســعة التي حررها 
الجيــش العربــي الســوري علــى امتداد 
الوطــن، وما حملــه ذلك معه مــن عودة 
الخدمات وبالتالي الحياة الطبيعية إلى كثير 
من المناطق ما يعني دوران عجلة االقتصاد 

وصلــت هذه اإليرادات العام الماضي إلى 
3,89 مليــار ليرة ســورية، في حين تقدّر 
المؤسســة إيراداتها من يانصيب معرض 
دمشــق الدولي خالل العام الحالي 2019 
بنحــو 5,4 مليــارات ليــرة ســورية، وقد 
بلغت قيمة الجائزة الكبرى إلصدار رأس 
السنة األول للعام الحالي 150 مليون ليرة 
ســورية، في حين بلغــت الجائزة الكبرى 
إلصدار رأس الســنة الثاني لعام 2019، 

)60 مليون ليرة سورية(.

إلى أي حــد وصل التحضيــر للدورة 61 
من معرض دمشق الدولي المقررة صيف 

العام الحالي؟
بدايــة يمكــن القــول أن موعــد الــدورة 
الحادية والستون لمعرض دمشق الدولي 
قد تحدد بشــكل نهائي فــي الفترة الممتدة 
مــا بيــن 28/8 ولغايــة 6/9 مــن العــام 
الجاري 2019، وقد باشــرت المؤسســة 
التحضير بالتكامل وتحت إشراف وزارة 
االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة لبرنامج 
المعرض والدعوات لحضوره إلى جانب 
تفاصيل أخرى لم يتم البت بها بعد، ولكن 
المؤسســة العامــة للمعارض واألســواق 
الدولية ومنذ نهاية عام 2018 بدأت إنجاز 
أعمــال الصيانــة لكافة أجنحــة ومرافق 
مدينــة المعارض بهــدف تأمين الخدمات 
الالزمة للمشــاركين والزوار خالل فترة 
المعرض، ومع بداية شــهر شباط/فبراير 
من العــام الحالي، أعلنت المؤسســة عن 
بــدء قبولها طلبات االشــتراك في الدورة 
61 لمعــرض دمشــق الدولــي، وبالفعل 
فقد تســلمنا الكثير من طلبات المشــاركة 
والخاص على حد سواء.في المعــرض ومــن كال القطاعين العام 

غسان الفاكياني
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دوالر. في حين حــددت األمم المتحــدة االحتياجات المالية لســنة 
2019 بنحــو 5,5 مليــارات دوالر )4,4 مليار يورو( لمســاعدة 
حوالى 5,6 مليون نازح فــي تركيا ولبنــان واألردن وفي العراق 
ومصر، في حين قدرت أنها تحتاج إلى 3,3 مليارات دوالر )2,9 

مليار يورو( للنازحين داخل البالد.
وبينما كانت ســورية قيادة وجيشاً ومؤسســات تعيد النظام وتهزم 
االرهاب في مختلف المناطق، كان المجتمع الدولي يمنع التوصل 
الى حل لمشكلة النزوح بطريقة غير مباشرة، ويفرض على الدول 
المحيطة بسوريا منعاً للتواصل مع الدولة السورية لحل المشكالت 
واعادة العالقات إلــى طبيعتها، وهــو المدخل للمســاهمة في حل 
دائم. وإذ تضغط الواليــات المتحدة األميركية علــى دول المنطقة 
لمنعها من إعادة العالقات مع سورية وتستمر في فرض العقوبات 
والحصار االقتصادي، تخرج وزيرة خارجيــة االتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني إلــى القول، إن مؤتمر بروكســل ال ينبغي أن 
يكون لمجرد جمع التبرعات، محذرة من أن “األموال التي وفرها 
االتحــاد األوروبي إلعــادة اإلعمار لــن يتم صرفهــا إال إذا بدأت 
عملية سالم ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة”. 
فيما حذرت دول أوروبية من التواصل مع سورية، مجددة موقفها 
الملحق بالواليات المتحدة من اســتمرار فرض العقوبات ومعاقبة 
الشــعب الســوري اللتفافه حــول دولتــه وبدعــم دول صديقة لها 

خصوصاً روسية وإيران.

المجتمع الدولي يستثمر بالنزوح ويفاقم أزماته

مساعدات مالية 
يقدم المجتمع الدولي مساعدات إنســانية للنازحين أو الُمشردين أو 
المهاجرين، وهو في المقابــل يدفع األزمات إلى مزيــد من التأزم 
في الدول بفعل الحصار المفروض مثالً على ســورية والعقوبات 
االقتصادية التي ســاهم المجتمع الدولي والدول المهيمنة فيه على 
تأزيم مشــكلة اللجوء وزيادة األعبــاء ومنع إيجاد حلــول وتحقيق 

السالم.
في مــا يتعلــق بالنازحيــن، تعقــد مؤتمرات ســنوية الســتجالب 
الدعم واالمــوال بهدف إبقاء المشــكلة قائمة، وعلى ســبيل المثال 
حصد مؤتمر المانحيــن للنازحين من ســورية والذي عقــد أخيراً 
في بروكســل 7 مليارات دوالر، بحســب مــا أعلنــت المفوضية 
األوروبيــة، في وقت حذرت وزيــرة خارجية االتحــاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني مــن أن “األموال التي وفرهــا االتحاد إلعادة 
اإلعمار لن يتم صرفها إال إذا بدأت عملية سالم ذات مصداقية في 
جنيف تحت رعاية األمــم المتحدة التي كانت حــددت االحتياجات 
المالية لســنة 2019 بنحو 8,8 مليــارات دوالر لمســاعدة هؤالء 

النازحين في الداخل والخارج.
استثمار دولي وتالعب

يتضح أن االستثمار الدولي في موضوع النازحين، يفاقم األزمات 
مــن خــالل االســتهدافات السياســية، إذ أن المســاعدة ال يمكنهــا 
معالجة األزمة السورية التي يحلها السوريون وحدهم في مواجهة 
االرهاب وإعــادة اللحمة إلــى المناطق الســورية كافــة، وهذا ما 
حصل في مناطق عديدة، كان آخرها درعا، حيث سيطرت الدولة 
الســورية على المحافظة وأعادت ترتيب األوضاع مع المواطنين 
الســوريين الذين عادوا الى ممارســة أعمالهم، وفتح فــي المقابل 
معبر نصيب ورفع العلم السوري على الحدود السورية األردنية، 
في حيــن أن المجتمــع الدولي بقي يعتبــر أنه هو المعني بمشــكلة 
النازحين وهم في األســاس نزحوا بســبب الحرب، حتى في داخل 

سورية عندما كان اإلرهاب يضرب مرتكزات الدولة السورية.
شــهدنا في مؤتمر بروكســل في نســخته األخيرة 2019 تعهد من 
ألمانيا بالمســاهمة بقيمة 1,44 مليار يورو، في حين أعلن االتحاد 
األوروبي عــن مســاهمة تبلــغ ملياري يــورو، خــالل االجتماع 
الوزاري للمؤتمر. وقبل ذلك تعهدت المملكــة المتحدة بمبلغ 400 
مليون جنيه إســترليني )464 مليون يورو( والنمسا بتسعة ماليين 

يتعامل المجتمع الدولي مع اللجوء في العالم على شكل استثمارات مالية، فعندما تكون المصالح تستدعي 
الضغط على الدول التي تعاني من حروب وأزمات يتم استحضار كل ما من شأنه أن يحول هذه القضية إلى 

أولوية عالمية، وحين يضغط اللجوء على الدول الكبرى تقفل الحدود ويضّيق على حركة انتقال الالجئين.
ويتبين أن المجتمع الدولي فشل في حل الصراعات وتحقيق السالم في الدول التي واجهت االرهاب، ولم يدعم 
الالجئين، ال في منطقة الشرق األوسط وال في آسيا وافريقيا وأميركا  الوطنية إليجاد عالج لمشكلة  الدول 

الالتينية. ويقتصر األمر على تقديم مساعدات ودعم وتمويل معروفة أهدافها.
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العراق ال يقبــل من الالجئيــن الســوريين إال مــن كان كرديا .  كما 
طالب بعض األوروبيين باســتضافة الالجئين المسيحيين،   ورفض 
المسلمين، حيث أشار مثالً رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان في 
وقت سابق،  إلى  “ أن   غالبية هؤالء الالجئين من   غير المسيحيين، أي 
أنهم يمثلون ثقافة مختلفة في العمق، وهذه مسألة تمس جذور الهوية 

األوروبية ”.          
ً مشكلة الالجئين عالميا

لم تعد مشــكلة الالجئين تخص المنطقة العربيــة أو أوروبا  أو أي 
منطقة بعينهــا، وإنما أضحــت أزمة عالميــة تتطلــب تبني رؤية 
مشــتركة من كل الــدول للتعامل معهــا. وقد كشــفت اإلحصاءات 
األخيرة عن تفاقم أزمة الالجئين فــي العالم، فوفقاً للمفوضية العليا 
لألمم المتحدة لشــؤون الالجئيــن، ثمة حوالــى 60 مليون الجىء 
ونازح، ما يعكــس إخفاقاً دولياً في حل الصراعــات الموجودة في 
عدد من الدول، والتي يضطر بســببها المواطنون إلى الهروب من 

األوضاع غير المستقرة.
وفي ما يتعلــق بالنازحين فــي المنطقة عدا الالجئين الفلســطينيين 
ومســألتهم مختلفة، هناك في لبنــان )1,1 مليون الجىء ســوري 
ُمســجل، وتشــير التقديرات الحكومية إلــى أن العــدد 1,5 مليون 
نازح(، وفي األردن )تُقدر المفوضية العليا لألمم المتحدة لشــؤون 
الالجئين عدد النازحين الســوريين بنحو 692,266 ألف شخص، 
بينما تؤكد الحكومة أن األعداد المســجلة لديها تصل إلى ما يقرب 
من 1,4 مليون شخص(. كما تستضيف تركيا )1,9 مليون سوري 
على أراضيها يعيش ثلثهم في معسكرات تابعة للحكومة التركية(. 
وفي تركيا هناك اســتغالل واضح لمســالة النزوح واقفال مناطق 

ومحاوالت تدخل في الشؤون السورية عبر أشكال مختلفة.
األزمة في لبنان

االستغالل الذي ظهر لمشكلة النازحين انعكس على لبنان. فالبعض 
كان يريد من  مؤتمــر دعم النازحين ضد الحكومة الســورية، علماً 
أن وزير شــؤون النازحين صالح الغريب كان زار ســورية أخيراً 
وناقــش القضية مــع المســؤولين الســوريين المعنيين الذيــن ابدوا 
حرصاً على المســاعدة في حل القضية، علماً أن الحكومة السورية 
قد اســتقبلت أكثر من 170 الفاً من النازحين في لبنان بعد اتصاالت 
ووســاطة قام بها األمن العام اللبناني، فيما وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل اعتبر مؤتمر بروكسل أداة إلبقاء النازحين في لبنان. 
وللعلم أن لبنان يعاني فعالً من الضغــوط واألزمة. إذ أن خطة لبنان 
لالستجابة لألزمة تتطلب تأمين تمويل بـ 2,6 مليار دوالر أميركي 
للعام 2019، في حين أن مساهمات المانحين بلغت، في عام 2018، 
1,2 مليار دوالر أميركي، تمثل حوالــى 45 % من إجمالي المبلغ 
الذي كان مطلوبــاً. وفي مؤتمر بروكســل االخير لم تعــرف فعلياً 

حصة لبنان من هذا المبلغ.
واذا كان الحل هــو بعودة العالقات بين لبنان وســورية، إذ أن أزمة 
النازحين  هــي بالعــودة اآلمنة والطوعية بالتنســيق مــع الحكومة 
الســورية، فيما تُظهر المؤتمرات الدولية عن نوايا لتثبيت النازحين 

مؤتمر بروكسل واستخدام اللجوء
يذّكر مؤتمــر بروكســل 2019 للجهــات المانحة األخير بنســخته 
الســابقة 2018 الذي لم يتمكــن من جمع ما كانت تطمــح إليه األمم 
المتحدة، لمساعدة النازحين داخل ســوريا والالجئين بدول الجوار، 
حيث تلقى وعــودا بقيمة 4.4 مليــارات دوالر، بينمــا كانت تحتاج 
المنظمة الدولية لنحو 9 مليــارات دوالر ومنذ 2018 وقبله ال يزال 
عنــوان المجتمع الدولي معاقبة ســورية ومنع الوصــول الى حلول 
دائمة لمشــكلة النازحين، علماً أن مشكلة اللجوء تمتد في غير مكان 
في المنطقة من العراق الى اليمن وليبيا، ليتبين أن المنطقة العربية،  
 والشرق األوسط إجماال،   من أكثر مناطق العالم التي تعاني موجات 
الالجئين المتعاقبة،   والمتالحقة،   والمتنوعة بسبب األزمات المزمنة،  
 بدءاً بالالجئين الفلسطينيين وقضية الصراع العربي  -  اإلسرائيلي، 
ثم األزمات الطارئة،   مثل الحروب األهليــة والصراعات الداخلية، 
إلى الحرب على اليمــن،   وقد أدى ذلك إلى موجــة هجرة كبيرة من 

الالجئين،   ومسببة إشكاليات متعددة.
في المقابل تســتغل الــدول التي تــرى مصلحة فــي توطين بعض 
النازحيــن، االوضاع الســتخدام قوى عاملــة جديدة، حيث تشــير 
البيانات إلى أن ما نســبته مثالً  6.3 %  من الســوريين النازحين قد   
 تم توطينهم فــي ألمانيا، وهي بيانات تعود للعــام 2016.  وقد قدمت 
ألمانيا بمفردها 54    %   مــن فرص التوطين التي وعــد بها االتحاد 
األوروبي، وقدمت صربيــا 3    %، في حين تحججــت دول كبري 
بمبدأ  “ الحصة العادلة ” ،   وتهربت من واجبها األخالقي واإلنساني، 

واستعاضت عن ذلك بدفع األموال لدول الجوار المضيفة .
وللعلم أنه يمكن حل المشــكلة بترتيب أوضــاع النازحين لو رفعت 
هذه الدول الحصار وتخلت عن العقوبات االقتصادية بحق ســورية 
التي صمدت في وجه كل محاوالت تطويعها، حتى أنها أعادت أكثر 
من 170 الف نازح من لبنان بموجب ترتيبات وعودة طوعية وبعد 

التزامهم بقوانين الدولة السورية.         
يأتي التمويل مثالً من المجتمع الدولي للضغط على حكومات الدول 
الوطنية، وبهدف التوطين في المجتمعات المضيفة، كنوع من إبراء 

الذمة، وهو المسؤول عن استمرار األزمة.
ويذكر أن المخصصات المالية للنازحين والمهجرين من ســورية، 
علمــاً أن الدولة الســورية ال تمنع أحداًمــن العــودة اذا كان ليس له 
عالقة بالجماعــات االرهابيــة، أو التــزم بقانون الدولــة،  2015، 
هذه المخصصات لم تلب حاجــة النازحين وان كانــت بالمليارات، 
خصوصاً أن المســتفيد من اســتمرار األزمة في سورية يلعب على 
هذه المشكلة وال يريد إيجاد حل لها إال بتدخله بشؤون سورية. حتى 
أن الدول المانحة تلكأت أكثر من مرة في صرف تعهداتها المالية ولم 

تلتزم بما هو مطلوب منها، إال بما يخدم أهدافها.
يتعــرض النازحــون والالجئــون أيضــاً فــي كثيــر مــن الحاالت 
العتداءات في الدول المضيفة، فهم في نظــر مواطنيها عبء على 
اقتصادهم،   ويشكلون ضغوطا على مســتوى المعيشة .  والغريب أن 
قضية الالجئين بــدأت تأخذ أبعادا طائفية تمييزية .  فإقليم كردســتان 
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الخدمات األساسية كتلك المتعلقة بالصحة أو التعليم مستنزفة أصالً. 
ويهدف الميثــاق إلى معالجة هذه المســألة من خــالل توفير المزيد 
من االســتثمارات مع الحكومات والقطــاع الخــاص لتعزيز البنى 
التحتية وتوفيــر الخدمات لتعود بالنفع علــى الالجئين والمجتمعات 

المستضيفة.
ويدعو الميثــاق أيضاً إلــى وضع سياســات وتدابير من شــأنها أن 
تمّكن الالجئين مــن الوصول إلى التعليم وعيــش حياة منتجة خالل 
فتــرة وجودهم خــارج أوطانهــم. كما يهــدف الميثاق إلــى معالجة 
التأثير البيئي الناجم عن استضافة جموع الالجئين ويتضمن تعزيز 

استخدام الطاقة البديلة.
ويتوخى االتفــاق أيضاً توفير المزيد من فــرص إعادة التوطين من 
خالل لم شمل العائالت أو المنح الدراســية أو التأشيرات اإلنسانية، 
على سبيل المثال، لكي يتمكن الالجئون من السفر بأمان. كما يشير 
االتفاق إلى أن العــودة الطوعية لالجئين بأمــان وكرامة تبقى الحل 

األمثل في غالبية أوضاع اللجوء.
لكن التعامل مع النزوح واللجوء في معظمه يستند إلى مصالح الدول 
الكبرى، وبعضها ال يريد حال للمشــكلة بهــدف التالعب بقضيتهم 
والضغط علــى حكومات معينة، كما يحصل مع ســورية بالحصار 

والعقوبات.
ويتضح االســتثمار بمشــكلة الالجئين في كثرة المنظمــات الدولية 
العاملة في مجال إغاثة ومســاعدة الالجئيــن وأبرزها برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومفوضيــة األمم المتحدة العليا لشــؤون الالجئين 
والبنك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر ومنظمــة األغذيــة والزراعة 
وبرنامــج الغذاء العالمي ومنظمــة الصحة العالميــة ومنظمة األمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )األونيسكو( وصندوق األمم المتحدة 
لرعاية الطفولة )اليونيســيف(… ويتضح أيضاً أن هناك مشكالت 
لجوء أكبر بكثير  مثل مشــكلة الالجئين في أفريقيا. كذلك ان نصف 
مع األزمة عندما تصبح عصية على الحل؟.الشعب اليمني يعاني من الجوع… فكيف سيتعامل المجتمع الدولي 

في لبنــان، وآخرها مؤتمر بروكســل الــذي لم يبحث مســألة عودة 
النازحين وال اعادة العالقة مع ســورية عبر رفــع الحصار ووقف 
العقوبات. وتؤكد األكثرية في لبنان ومن بينها قوى حليفة لســورية 
أن على الدولة اللبنانيــة مواجهة قرار المجتمــع الدولي والتواصل 
المباشــر مع ســورية، وأيضاً علــى ضــرورة تكاتــف اللبنانيين، 
كسياسيين ورؤساء كتل ومسؤولين، والذهاب باتجاه واحد من دون 
انتظار التخاذ اإلجراءات المناسبة لعودة النازحين، فالباب األساسي 
لهذه العودة هــو التفاهم مع الدولــة الســورية دون التأثر بالضغوط 
السياســية الخارجية، مع ما يتبع ذلك من ضغوط دبلوماســية يمكن 
للبنان الرســمي أن يمارســها في هذا اإلطــار تجاه األمــم المتحدة 

والمجتمع الدولي.
وعلى الرغم من النجاحات التي تحققت على المســتوى األمني في 
ســورية وعودة الدولــة إلى معظــم أراضيها بعد هزيمــة االرهاب 
والقوى المســلحة المدعومة دولياً ومن بعــض دول المنطقة، إال أن 
المجتمع الدولي ال يزال يدفع باتجاه عدم عودة النازحين الســوريين 
إلى بالدهم، والهدف الواضح ربما هو انتظار الحل السياســي بغية 
اســتخدام النازحين كورقة ضغط على الحكومة السورية وإخضاع 

الدول المضيفة إلبقاء النازحين حيث هم.
الميثاق العالمي بشأن الالجئين

يذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة كانت وافقت على إطار دولي 
جديد يُعرف بـ“الميثاق العالمي بشــأن الالجئين” والذي من شــأنه 
أن يغير طريقة اســتجابة العالم للنزوح الجماعي وأزمات اللجوء، 
بحيث يعود بالنفع على الالجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على 
حد سواء. ويأتي االتفاق في وقت أصبحت فيه الحاجة ملحة للتعامل 
مع األعداد القياســية للنازحين والالجئين مع وجود أكثر من 68.5 
مليون شــخص أُجبروا على النــزوح من ديارهم حــول العالم، من 
بينهم أكثر من 25.4 مليون شخص عبروا الحدود ليكونوا في عداد 

الالجئين.
يعيش 9 من أصــل 10 الجئين فــي البلدان النامية التــي تُعتبر فيها 
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لبنان مستعد للمشاركة في إعادة إعمار سورية

صــرح الرئيس اللبناني ميشــال عــون، بأن لبنان 
يمكن أن يشــارك في إعادة إعمار ســورية، حيث 
يمتلك لبنان عدة شــركات تتولى إعــادة اإلعمار، 
كما أنه يتم التخطيط إلنشــاء سكة الحديد الساحلية 
اللبنانيــة، وبمــا أن لــدى لبنان مدخالن لســورية 
)مدخــل الشــمال باتجــاه حمص، ومدخــل باتجاه 
دمشق من البقاع(، فإنه باإلمكان المساهمة بإعادة 
إعمار ســورية مــن الناحية الجغرافيــة أيضاً، من 

خالل مرفأي بيروت وطرابلس.
وقال عــون: لبنان مطبــع للعالقات مع ســورية، 

حيث يوجد ســفراء في كال البلدين، وتجمعنا العديد من العالقات، وإذا تطلب األمر 
زيارة فســيتم ذلك، أما إذا لم يتطلبها، فبإمكان الســفراء والوزراء والمجلس األعلى 
القائم بين البلدين البحث بالقضايا ذات الصلة، حيث أن زيارة الرؤساء تتطلب وضعاً 

خاصاً وال تكون بغرض السياحة.

ميشال عون

EITI وينضم الى مبادرة ...

أعلنــت وزيرة الطاقــة والمياه، ندى البســتاني، 
استكمال مسار انضمام لبنان إلى مبادرة الشفافيّة 

.)EITI( في الصناعات االستخراجيّة
وقالت الوزيرة البســتاني فــي بيان، إن المبادرة  
تُعتبر من أهم المعايير العالمية التي تســاهم في 
تحســين إدارة الموارد الطبيعيــة، وأهميتها انها 
تســمح لمختلف أصحــاب المصلحة بالتشــارك 

والتفاعـل ســوياً لتعزيز الشـــفافيـة في قطـاع البترول.
ندى البستاني

رئـيـــــس  رعــى 
مجلــس الــوزراء 
اللبنانــي، ســـعــد 
لحـريــــــــري،  ا
ورشــــــة عمـــل 
تحـت عـنـــــوان: 
“خـارطــــــــــــة 
لـطـــريــــــــــق  ا

االقتصـــادي الرقمــي” فــي الســـراي الحكومي، في 
حضــور عدد مــن الــوزراء والنــواب، رئيــس هيئة 
“أوجيــرو” عمــاد كريدية، رئيس مؤسســة تشــجيع 
االســتثمارات )إيــدال( نبيل عيتانــي، المدير اإلقليمي 
للبنك الدولي قسم الشرق األوسط ساروج كومار جاه، 

وشخصيات اقتصادية ومصرفية.
وأكــد الحريــري أن “الرقمنة هي العنصر األساســي 
المفقود، والركيزة األولى لدعم لبنان االبتكار، وإحدى 
المقّومات األساســية لتحقيق الرخاء الوطني”. واعتبر 
أن “االقتصــاد الرقمــي هو مشــروع ضخــم ومعقد، 
وبحاجة إلى تضافر الجهود والتنســيق كي نأتي بنتيجة 

فاعلة”.

“خارطة الطريق االقتصادي الرقمـي”

سعد الحريري

إطالق “المرصد الوطني للمستهلك” في لبنان

أطلق وزير االقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش 
“المرصد الوطني للمســتهلك”، وذلك خالل االحتفال 
بمناســبة “اليوم العالمي لحقوق المستهلك” الذي اُقيم 
في الســراي الحكومي برعاية رئيس مجلس الوزراء 
ســعد الحريري ممثالً بوزير اإلعالم جمال الجّراح، 
وفي حضور حشــد من الــوزراء والنــواب والمديرة 
العامة لالقتصاد عليا عباس، ومدراء عامين ورؤساء 

غرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأوضح بطيش، أن المرصد ســيعمل على إعداد الدراسات التي ترصد وتوثق حركة 
السلع والخدمات وتأثيرها على المستهلكين، مشيراً إلى انه سيكون للجامعات وطالبها 
الدور البارز. وهذا ما سيسمح بتطوير عمل مديرية حماية المستهلك من خالل تعزيز 

الرقابة المسبقة.

منصور بطيش

بــلــغــــــــت  أ
الحكـومــــــــة 
لســــــوريــة  ا
تـهـــــــا  نظيـر
األردنيــة فــي 
ر  ســـتـشـــعا ا
أولــي عـبــــر 
فــي  ســفارتها 
بــأن  عمـــان، 
تـعـقـيــــــدات 

لوجســتية “مشــكالت فنية وأمنية” تعيق أي مشروع 
لتزويــد الكهربــاء المنتجة في األردن إلــى لبنان عبر 

األراضي السورية.
وكانــت وزيــــرة الطاقة األردنيـــة، هالــه زواتي، قد 
أعلنت بــأن بالدها مســتعدة لتزويد لبنــان بالكهرباء، 
لكنهــا علمت الحقــاً بــأن التزويد هنا يتطلــب موافقة 

سورية.

تعقيدات تعيق تزويد الكهرباء
من األردن إلى لبنان

هاله زواتي
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أصــدر رئـيــــس 
مجلـــس الـوزراء 
 ، ي ر لســــــــــو ا
خميــــس،  عمــاد 
يســــمـح  قـــراراً 
لغرف الصناعـــة 
والصنـاعـيـيـــــن 
باســتيراد مادتــي 
الفيـول والمازوت 
بــراً وبحــراً لمدة 

ثالثة أشهر، بعد أن أوصت اللجنة االقتصادية بالموافقة 
عليه، وفقاً للشــروط والضوابط التي تضعها وزارات 

)النفط واالقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة(.
يذكــر، أن القرار جاء اســتجابة لمطالــب الصناعيين 
والحرفيين، بهدف تلبية احتياجاتهم الصناعية، وكذلك 
لدعــم توريــدات المشــتقات النفطية، وتأميــن كميات 
إضافية تعزز استمرار العملية اإلنتاجية وتأمين حاجة 

المواطنين.

منحة صينية لسورية لتطوير قطاع الخدمات السماح للصناعيين السوريين
باستيراد الفيول والمازوت

وقعــت هيئــة التخطيــط والتعــاون 
الدولي السورية، وسفارة جمهورية 
الصيــن، اتفاقيــة تعــاون اقتصادي 
وفنــي، قدمــت من خاللهــا الصين 
منحــة لســورية بقيمــة 100 مليون 

يوان صيني )15 مليون دوالر(.
عمــاد  الهيئــة  رئيــس  وصــرح 

الصابونــي، أن المنحة ليســت األولــى، فقد ســبقها منحتان في العاميــن الماضيين 
)2017-2018( قيمتهــا 310 مليــون يــوان، وأنــه تم صرفها علــى مجموعة من 
التجهيــزات فــي مجال الكهرباء والجمــارك والتكنولوجيا، إضافة إلى شــراء 100 
باص، وســيتم اســتقدام 100 باص آخر قريباً من المنحتين الســابقتين، و100 باص 
من المنحة الحالية، عالوة على تقديم الصين لمنحتي أرز، و12 منحة دراســية لفئة 

الماجستير خالل عام 2018.

عماد خميس

وافقــت رئاســــة مجلــس الــوزراء الســـوري، على 
تخصيص 90 مليون دوالر أميركي، لتوفير احتياجات 
ســـورية من األدوية المخصصــة لمعالجة األمراض 
الســـرطانية والمزمنة خالل عــام 2019، إضافة إلى 
االسـتمرار بتأمين أدوية األمراض السارية والعصبية 
ومشتقات الدم، ضمن سـياسـة األمن الدوائي والضمان 

الصحي.
يذكــر أن الصناعات الدوائية الوطنية الســورية كانت 
تغطي 93 % من حاجة السوق المحلية، ويتم تصديرها 
إلــى 59 دولة قبــل الحرب على ســورية، التي طالت 

معظم معامل وشركات التصنيع الدوائي.

90  مليون دوالر احتياجات سورية
من أدوية السرطان

المنتجات الزراعية السورية إلى الخليج وأوروبا

أكــد مدير وقاية النبات في وزارة 
الزراعة السورية فهر المشرف، 
أن المنتجات الزراعية السورية، 
مــن خضــار وفاكهــة وزيتــون 
وزيت وفستق حلبي، تم تصديرها 
خالل الربع األول من عام 2019 
عبــر مراكز الحجر في )دمشــق 

والالذقيــة ودرعا وطرطــوس(، إلى اإلمارات والعراق والكويت والســعودية وقطر 
وبريطانيا والسودان وألمانيا وكندا وهولندا وسنغافورة واليمن وسلطنة عمان واسبانيا 

ولبنان واألردن وروسيا والسويد.

التجارة بين قطر والعراق إلى 120 %

انعقدت فعاليات “الملتقى 
االقتصـــادي العراقــــي 
القطــري” فــي فـنــــدق 
بابــل بغــداد، بمشــاركة 
مســؤولين مــن البلديــن 
وعـدد كبير مـن رجــال 

األعمال.
وصـرح وزيـر التجـارة 

والصناعة القطري علي بن محمد الكواري، خالل فعاليات الملتقى، أن نسبة التجارة 
مع العراق ارتفعت إلى 120 % خالل الســنتين الماضيتين )2017-2018(، ودعا 

العراق إلى االنضمام إلى اتفاقية مرور البضائع الموقعة مع تركيا وآذربيجان.
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افتتاح “فيالدلفيا” للطاقة الشمسية في األردن

قالــت وزيــرة الطاقــة والثــروة 
المعدنيــة األردنية هالــة زواتي، 
خالل افتتاحها لمشروع التوسعة 
الرابعة في مصنع شركة فيالدلفيا 
فــي  المقــام  الشمســية  للطاقــة 
القســطل، إن الحكومــة خفضت 
كلــف الغــاز علــى الصناعات، 

وخصصت 100 ميغاواط سعات للصناعات المحلية على الشبكة وخفضت الضريبة.
بدوره، أعلن المدير التنفيذي لشــركة فيالدلفيا عبدالرحمن شحادة، أن الشركة قررت 
زيــادة أجور العاملين، مبينــا أن المصنع يصنع األلواح الشمســية والهياكل المعدنية 

ويعمل مطوراً ومقاوالً في تصميم وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

ذكرت وكالة رويترز نقالً عن وســائل اعالم سعودية، 
أن مجلــس الــوزراء فــي المملكــة صــادق على منح 
لحضــور  األجانــب  للــزوار  إلكترونيــة  تأشــيرات 
المناســبات الرياضية والحفالت الموسيقية، في الوقت 
الذي تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى 

تنويع موارد اقتصادها وانفتاح مجتمعها.
يذكــر أن التأشــيرات فــي المملكة كانــت تقتصر في 
السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحالت 
عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على 

تأشيرات خاصة.

السعودية تمنح تأشيرات
سياحية لألجانب

أكــد وزيــــر الماليــــة 
الســــعـــودي محمــــد 
الجدعــان، التزام بالده 
وأنهــا  األردن،  بدعــم 
تكــرس هــذا الدعـــــم 
بإيداعهــا 334 مليــون 
دوالر فـــي الـبـنــــــك 
المركــزي األردنــــي، 
وقال: “وافقنا على تقديم 

الدعــم لألردن من خالل الصندوق العربي، ونبحث مع 
األشقاء في الكويت واإلمارات مجاالت دعم إضافية”.

وأضاف الجدعان، أن مؤتمر مكة قدم أكثر من ملياري 
دوالر، والســعودية التزمــت بدعم للميزانيــة األردنية 
بـــ250 مليــون دوالر، ودفعت 50 مليــون دوالر عام 

2018، و50 مليونا مطلع عام 2019.
ولفــت الجدعان إلى أن الســعودية أعلنت عن إنشــاء 
“الصندوق الســعودي األردني” برأسمال 3 مليارات 
دوالر أميركي، إضافة إلى اإلعالن عن البدء بإنشــاء 
ســكة حديد وميناء جاف في معــان بقيمة 700 مليون 

دوالر أميركي.

الصندوق السعودي األردني
بـ3 مليارات دوالر

محمد الجدعان

تعاون بين تونس وقطر

وقــع رئيــس مجلس الــوزراء 
ووزير الداخلية القطري، الشيخ 
عبــد هللا بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني، ورئيس الوزراء التونسي 
يوســف الشــاهد، 10 اتفاقيات 

وبرامج تعاون.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة 

الســابعة للجنة العليا المشــتركة بين البلدين، التي عقدت في قصر الضيافة بالعاصمة 
تونس، 4 منها في مجال النقل البحري والطيران، مذكرة تفاهم بين وزارة النقل التونسية 
ووزارة المواصــالت واالتصاالت القطريــة في مجال الموانــئ البحرية والتجارية، 
مذكرة تفاهم لالعتراف المتبادل بالشهادات للمالحين العاملين في البحر، واتفاق بشأن 
الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما ورائهما. كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي 
األول التفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة ومذكرة تعاون في المجالين السياحي 

وفعاليات األعمال وبرنامج تنفيذي ثالث لالتفاق الثقافي والفني بين الحكومتين.

تعديل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد 
شاكر، أنه يتم حالياً تعديل مسار خط الربط الكهربائي 
بين مصر والسعودية لتفادي المرور بمنطقة مشروع 
“نيــوم” العمالق بين البلدين. مشــيراً إلــى أنه كانت 
هناك دراسات كبيرة ومتعمقة على خط بقدرة 3000 
ميغــاوات، وتم طرح مناقصات لــه، وتلقى عروضاً 
للتنفيذ، وتــم عمل مراجعات لهــذا الموضوع، ولكن 
المشــروع توقف فــي الوقت الحالي لتفــادي المرور 

بمنطقة المشروع العمالق، وهو ما يستوجب عمل بعض اإلجراءات الفنية أوالً.
محمد شاكر
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وقعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية األردنية عبر 
مديرهــا العام زهيــر حرب، في القاهــرة، مع المجلس 
التصديري للصناعات الغذائية المصري ممثلة بمديرتها 
التنفيذية منار نصر، اتفاقية تعاون مشــترك، تهدف إلى 
تبادل المعلومات وزيادة وتطوير الفرص التجارية التي 
تخص قطاع المواد الغذائية، وتســهيل اللقاءات الثنائية 
بيــن المســتورد والمصدر وحــل المعوقــات التجارية 
التــي تواجههم، وتطوير الخدمــات المقدمة للمصدرين 
والمســتوردين من البلدين وايجاد فرص تجارية ودعم 

الفعاليات االقتصادية المشتركة.

اتفاقية غذائية بين األردن ومصر

توقعت شــركة يورومونيتور انترناشــيونال، أن تصل  
قيمة التجزئة لســوق التجميل والرعاية الشــخصية في 
الشرق األوسط وأفريقيا الى 34.9 مليار دوالر أميركي 
فــي عــام 2019، لترتفع إلــى 43.4 مليــار دوالر في 

2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.5 %.
وأظهرت بيانات أن المســتهلكين فــي االمارات وحدها 
أنفقوا  2.1 مليار دوالر) 7.7 مليارات درهم ( في عام 
2018 على ســلع مثل العطور ومستحضرات التجميل 
الملونة ومنتجــات العناية بالبشــرة، ومنتجات التزيين 

الرجالية ومنتجات العناية بالشعر ومنتجات الحمام.

35 مليار دوالر حجم سوق التجميل
في المنطقة

السعودية تسأل عن آليات استيراد المواشي

أكدت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية السورية، 
أن الســعودية طلبت رسمياً آلية اســتيراد المواشي 
الحيــة “ذكور األغنام وذكــور الماعز الجبلي” من 
ســورية، حســب وضعها الوبائي “الحالة الصحية 
للقطعــان”، وأن الطلــب أتى متزامناً مــع اقتراب 
موعــد تصديــر األغنام إلــى الخليج العربــي براً، 
حيث أن مطلع شــهر نيســان/أبريل من كل عام هو 
انتهاء فترة والدات المواشــي. وقالت الوزارة، إنها 

أصدرت قراراً في وقت ســابق، بالموافقة علــى إعادة فتح باب تصدير ذكور األغنام 
والماعــز الجبلي “الجدايا”، اعتباراً من نيســان/أبريل 2019، على أن تحدد األعداد 
التي ســيتم الموافقة على تصديرها بعد احتســاب حاجة السوق المحلية وحصة الفرد، 
وأن القرار جاء بناء على المعلومات الواردة من وزارة الزراعة، والتي أشــارت إلى 

ارتفاع نسب الوالدات بشكل كبير جداً عام 2019، مقارنة مع األعوام السابقة.

لبنان: مذكرة تفاهم لدعم الصناعة الوطنية

مرفــأ  واســتثمار  إدارة  وقعــت 
بيــروت، ممثلــة برئيــس مجلس 
االدارة المدير العام حسن قريطم، 
وجمعيــة الصناعييــن اللبنانييــن 
ممثلــة برئيســها فــادي الجميل، 
مذكــرة تفاهــم لدعــم الصناعــة 
الوطنية عبر خفض كلفة الرسوم 
على المــواد األولية المســتوردة 

عبــر المرفأ والمخصصة للصناعة، برعاية وزيري األشــغال العامة والنقل يوســف 
فنيانــوس والصناعة وائــل ابو فاعور. واعتبر فنيانــوس أن المذكرة “خطوة في فتح 

المجال أمام الصناعيين للنهوض بقطاعهم عبر دعم الصناعة الوطنية”.
مــن جهته، أكد أبو فاعور، أن االتفاقية تؤمن تخفيضات على الرســوم للمواد األولية 

للصناعيين، وهي تخفيضات تمكنهم من المنافسة داخلياً.

2.6 مليار دوالر واردات الصين من الرقائق االسرائيلية

نقلــت وكالة رويترز عن مســؤول في معهد التصدير 
اإلســرائيلي قولــه، إن بيانــات جديــدة أظهــرت أن 
صادرات أشباه الموصالت إلى الصين قفزت 80 % 
عام 2018 إلى 2.6 مليار دوالر. وذكرت الوكالة أن 
حصــة “إنتل إســرائيل” ال تقل عــن 80 % من تلك 

المبيعات. وكانت “إنتل” قد أعلنت  استثماراً بـ5 مليارات دوالر لتوسيع طاقة مصنعها 
جنوب فلسطين المحتلة عام 2017، والذي يصنع بعض أصغر وأسرع الرقائق بالعالم. 

وتعد الصين ثاني أكبر سوق صادرات للبضائع اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة.
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عقــدت الحكومة الســودانية اتفاقاً مع الشــركة العالمية 
لخدمات موانئ الحاويات )آي.سي.تي.إس.آي( الفلبينية، 
بهدف زيادة الطاقة االستيعابية لمرفأ الحاويات الجنوبي 
في ميناء بورسودان إلى أكثر من 3 أمثال، حسبما أعلن 
رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن التعاقد بشأن المشروع 
على أحمد عبد الرحيم. موضحاً أن الســودان ســتجني 

)2.44 مليار دوالر( على مدى 20 عاما من االتفاق.
وتتوقع الحكومة الســودانية أن يحقــق الميناء إيرادات 

بقيمة 3.339 مليار يورو طيلة فترة التعاقد.
يشــار، إلى أن 85 % من جميع الســلع التي يستوردها 

السودان تأتي عبر مرفأ الحاويات الجنوبي.

شراكة الجراء توسعة
في ميناء بورسودان

رحلــــة  أول  انطلقــت 
مصــر  بيــن  ســياحية 
والســــــودان، حـيـــث 
غــادرت مينــاء الســد 
العالــي باتجــاه مينــاء 
بالواليــة  حلفــا  وادي 

الشمالية بالسودان.
وقال نائب رئيس هيئة 

وادي النيل للمالحة النهرية في مصر مصطفى عامر، 
إن الباخرة السياحية التي انطلقت، تمت صناعتها حديثاً، 
وتحتوي علــى 4 طوابق وتعمل بالطاقة النظيفة )طاقة 
الريــاح(. مشــيراً إلى أن الرحلة النهرية الســياحية تعد 

األولى من نوعها التي تنطلق من مصر إلى السودان.
وتابــع عامر، أن “هــذه الرحلة الســياحية تختلف عن 
نظيرتهــا من الرحــالت التجارية األخــرى، حيث من 
المقرر أن يستمتع الركاب على متن هذه الرحلة بزيارة 
عــدد من المزارات الســياحية بطول الخــط النيلي بين 

مصر والسودان”.

أول رحلة نهرية سياحية
بين مصر والسودان

مصطفى عامر

منطقة حرة بين تونس وليبيا

وافقت الحكومة التّونسية على إنشاء منطقة اقتصادية حّرة 
لألنشــطة التّجارية واللوجســتيّة، في )بن جردان( الواقعة 
على الحدود التونســية الليبية. وقال وزير التّجارة التونسي 
عمــر الباهي، بعد وضع حجر األســاس للمنطقة الحرة إن 
هذا المشروع يهدف إلى خلق )8000 فرصة عمل(، بشكل 
مباشــر وغير مباشر، وهو جزء من الجهود المبذولة لدمج 

النشاط االقتصادي غير الرسمي في االقتصاد الرسمي.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة األولى من انطالق المشروع 

بنــاء البنيــة التحتية، بما في ذلك محطــة توليد الكهرباء، ومحطــة لمعالجة النفايات، 
والطرق، ووضع قنوات التصريف والصرف الصحي.

عمر الباهي

مصر تنتهي من إنشاء 20 محطة طاقة شمسية 

أعلنــت وزارة الكهربــاء المصرية االنتهاء من إنشــاء 
وربــط وتشــغيل 20 محطــة طاقة شمســية بتكلفة 1.5 
مليــار دوالر بقدرة 1000 ميغاوات في مشــروع بنبان 
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وكشف مدير منطقة 
مصر العليا لنقل الكهرباء ســامي عبده، عن االنتهاء من 
إقامــة 4 محطات محوالت تنقــل التيار وتربط محطات 
الطاقة الشمســية وهي بنبان 1، بنبان 2، بنبان 3، بنبان 
4، وتعمل كل منها بجهد 22/220 كيلو فولت، الستقبال 
الطاقــة النظيفة المولــدة وتحويلها إلى الشــبكة الموحدة 

للكهرباء، وأن كل محطة محوالت من المحطات األربع تقوم بربط 9 محطات لتوليد 
الطاقة الشمسية، وتبلغ تكلفة محطة المحوالت الواحدة نحو 250 مليون جنيه.

سامي عبده

هبوط النفط يرفع ديون الخليج

قالت وكالــة موديــز للتصنيفات 
االئتمانيــة، إن انخفاض أســعار 
النفط يزيد من التحديات االئتمانية 
لــدول مجلس التعــاون الخليجي، 
خصوصــاً الســعودية والكويــت 
والبحريــن.  عمــان  وســلطنة 
وأضافــت الوكالــة، أن انخفاض 
أســعار النفــط فــي دول الخليــج 

ســيضعف أوضاعها المالية الخارجية، ويزيد من تراكم الديون الحكومية بأسرع مما 
توقعت سابقا.

واشــارت الوكالــة  إلى أن زيادة اإلنفاق في الميزانية ســيدعم النمــو المعتدل للقطاع 
غير النفطي بمعظم دول الخليج، مما يســاعد على تعزيز الدعم الشــعبي لإلصالحات 

التدريجية المستمرة، والحد من الزيادات في معدالت البطالة.
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توقيع 22 اتفاقية بين طهران وبغداد

العراقــي  الصناعــة  وزيــر  وقــع 
صالح الجبــوري والتجــارة محمد 
هاشــم العاني، مــع وزير الصناعة 
والمناجم والتجــارة اإليراني رضا 
مجــال  فــي  اتفاقــاً   22 رحمانــي 
الصناعة والتجارة. وأعلن رحماني 
على هامــش المحادثات مع الجانب 

العراقــي، أن طهران تطمح إليصال حجم التبــادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار 
دوالر ســنوياً، مؤكداً على اســتعداد إيران لوضع خبراتهــا تحت تصرف العراق في 
قطاع تنمية وتحديث الصناعات. وكان الرئيس اإليراني حسن روحاني قد وصل إلى 
بغداد في زيارة رسمية استمرت 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس العراقي برهم 

صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

التبادل التجاري بين األردن وتايوان

أكد رئيس غرفة صناعة عمان 
فتحــي الجغبيــر، خــالل لقائه 
بالممثل المقيم لجمهورية الصين 
الوطنيــة “تايــوان” في األردن 
إسماعيل ماي والملحق التجاري 
كيفين يو شانغ، أن عمان ترغب 
األردنيــة  الصــادرات  بزيــادة 

لتايــوان، ال ســيما أن فرص التعاون بيــن فعاليات القطاع الخاص فــي البلدين كبيرة 
وواســعة، خصوصاً بعد توقيــع األردن العديد من اتفاقيات التجــارة الحرة مع الدول 
العربيــة واألجنبية. وبيّن الجغبيــر، أن التبادل التجاري بين البلدين وصل عام 2018 
إلى 389 مليون دوالر، إال أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح تايوان، حيث 

ال تتعدى الصادرات األردنية إلى تايوان 20 مليون دوالر.

كشــف  وزيــر النفــط 
بيغن زنغنه،  اإليراني، 
أن بالده تعتزم توظيف 
اســــتثـــمارات بقيمــة 
مـليـــــــار دوالر   6.3
فــي صناعة  أميركــي 
فــي  الوطنيــة،  النفــط 
خطــوة تهدف لمواجهة 

العقوبات األميركية. وقال زنغنه: إن قطاع النفط يشكل 
الهدف األســاس للهجمة األميركية ضد إيران، مشــيرا 
إلى أن بالده صاغت برامج وخططاً لاللتفاف على هذه 

العقوبات.
واعتبــر زنغنــه، أن العقوبات األميركية التي تشــهدها 
إيــران هي األقســى، حيث قال “لقد عينــت وزيرا منذ 
1983 ولــم نشــهد ضغوطا على صناعــة النفط بحجم 
ضغوط اليوم”، مشدداً على أن إيران تعيش حرباً، لكن 

من دون قتلى أو جرحى.

ايران تضخ 6 مليارات دوالر
في القطاع النفطي

بيغن زنغنه

أظهرت دراســة أجراها خبراء اقتصاد في االحتياطي 
الفدرالي األميركي وجامعتي برينستون وكولومبيا أن 
االقتصاد والمســتهلكين األميركيين هم الخاسر األكبر 
جراء الحــرب التجارية التي تخوضهــا إدارة الرئيس 

دونالد ترامب مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتتعارض نتائج هذه الدراســة مع تأكيدات ترامب بأن 
الرسوم الجمركية المشددة ال تؤثر على االقتصاد معتبراً 
أن هذه الرســوم تدر مليارات الــدوالرات على خزائن 
الدولــة. ووفق حســابات الخبراء حتــى نهاية 2018، 
فإن “الرســوم الجمركية كلفت المستهلكين والشركات 
األميركية المستوردة 3 مليارات دوالر أميركي شهرياً، 

مـبلـغـــــــاً  و
إضافــيـــــــاً 
 1.4 قــــدره 
مليــــار فــي 
الشـهر نتيجة 
ئـــر  لخســـا ا
االقتصاديـــة 
المرتبـطـــــة 

بهــا”.

المستهلك األميركي
يدفع ثمن الحرب التجارية

اتفاقية “شراكة مستدامة” بين الجزائر وليبيا

أبــرم المجمــع الجزائري ســونلغاز 
والشركة الليبية جنيرال ايليكتريستي 
أوف ليبيــا )جيكــول(، اتفاقية تعاون 
هدفها إرســاء شــراكة مســتدامة في 
مجال انتاج الكهرباء بليبيا. ووقع على 
االتفاقيــة الرئيس المدير العام لمجمع 

سونلغاز، محمد  أركاب، والرئيس المدير العام لـ“جيكول”، عبد المجيد محمد حمزة. 
وبموجب هذه االتفاقية، تلتزم “سونلغاز” بتوفير خدمات للشريك الليبي، تتمحور حول 
صيانة محطات إنتــاج الكهرباء بليبيا والتركيب وإطالق محطات انتاج الكهرباء بكل 
األشكال في هذا البلد. كما تلتزم “سونلغاز” بصيانة المحطات وإطالق مشاريع جديدة.
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فازت شــركة أكســون موبيل مصر بحق االستكشــاف 
بالحقــل الثالث لدلتــا النيل من خالل المزايــدة العالمية 
للشركة القابضة للغاز الطبيعي، حيث ستتمكن “إكسون 
موبيل مصــر” بموجب هــذا الحق، مــن إدارة منطقة 
امتيــاز البلــوك الذي يقــع على بُعــد 155 كيلومتر من 

شاطئ البحر المتوسط بنسبة 100 %.
من جانبــه، أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لشركة أكسون موبيل مصر ومدير عام الزيوت بإفريقيا 
والشرق االوسط، هشام العمروسي: إن الشركة تستهدف 
زيادة حجم أعمالها بمصر ومساهمتها القوية في التنمية 

بعد حصولها على هذا الحقل.

االستكشاف بالحقل الثالث لدلتا النيل
من نصيب “أكسون موبيل”

وقــع وزيــر البتــرول والثــروة المعدنية طــارق المال 
وشركة )ديا( األلمانية اتفاقية جديدة للبحث عن البترول 
والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت في السويس، 
لتنفيذ برامج تنمية وزيادة اإلنتاج البترولي باستثمارات 
20 مليون دوالر. وتشمل االتفاقية التي وقعها مع وزير 
البترول الرئيس التنفيذي لهيئة البترول عابد عز الرجال 
و المديــر العام لـ”ديا” في مصر ســامح صبري التزام 
الشركة األلمانية القيام بأنشطة الحفر وتطوير التسهيالت 
اإلنتاجية وتشغيل وصيانة مصنع استخالص البوتاغاز 
من حقول اإلنتاج التابعة لها بخليج السويس والذي يؤول 

إنتاجه من البوتاغاز بالكامل إلى هيئة البترول.

“ديا” األلمانية تستثمر
في الغاز والبترول المصري

“بيرل بتروليوم” تبيع الغاز إلقليم كردستان

وقعــت شــركة بيــرل بتروليوم، 
وهي ائتالف شــركتا نفط الهالل 
ودانــة غاز ومقرهمــا اإلمارات، 
اتفاقية لبيع الغاز مع حكومة إقليم 
كردســتان العراق على مدى 20 
عاماً، ســيقوم بموجبها االئتالف 
بزيــادة إنتــاج الغــاز مــن حقــل 

خومــور وبيعه لحكومة اإلقليــم بمقدار 250 مليون قدم مكعــب إضافي يومياً بحلول 
2021. وهذه الزيادة هي جزء من مشــروع التوســعة الذي يجــري تنفيذه في محطة 
خورمــور والبالغة قيمته 700 مليــون دوالر، وذلك بإضافة وحدتين جديدتين لإلنتاج 
فــي المحطة وحفر آبار جديدة لرفع معدالت اإلنتاج الحالية من 400 مليون إلى 650 
مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2021. وتأتي اتفاقية بيع الغاز هذه عقب اتفاقية التسوية 
المبرمة بين الطرفين في 2017، وقد وقع على االتفاقية آشتي هورامي، وزير الثروات 
الطبيعية نيابة عن حكومة إقليم كردستان العراق، ومجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي 

لنفط الهالل وعضو مجلس إدارة دانة غاز المنتدب نيابة عن بيرل بتروليوم.

ألمانيا تؤسس صندوقاً حكومياً لحماية شركاتها

ذكرت وكالة رويترز، أن ألمانيا تنوي ســن تشريع في نهاية 
2019، لتأسيس صندوق مملوك للدولة يمكنه حماية الشركات 
الكبرى من صفقات استحواذ من شركات صينية وغيرها من 
الشركات األجنبية في تحول ملحوظ عن موقفها “برفع يديها” 
عن الشركات. وكان وزير االقتصاد األلماني بيتر ألتماير، قد 
اقترح تأسيس الصندوق في شــباط/فبراير 2019، في إطار 
استراتيجية صناعية أكثر دفاعية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين 

حكومييــن إن الفكــرة تقوم على عمل صندوق االســتثمار المملــوك للدولة مع القطاع 
الخاص عند شراء حصص في الشركات لمنع عمليات استحواذ غير مرحب بها.

بيتر ألتماير

26 مليار دوالر صادرات روسيا الزراعية

كشــف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن 
صادرات بالده من المنتجات الزراعية بلغت خالل عام 
2018 نحــو 26 مليــار دوالر، وهو ما يشــكل ضعفي 
صادرات روســيا مــن األســلحة والمعدات العســكرية 
للعــام المذكور. وقال  باتروشــيف في مقال نشــر على 
موقع وكالة “نوفوســتي”: إن روســيا استعادت مكانتها 
الزراعية، مشيراً إلى أن بالده تستهدف زيادة الصادرات 
الزراعية إلــى 45 مليار دوالر بحلول 2024، مشــدداً 

على أن روسيا تتمتع باإلمكانات الالزمة لبلوغ هذا الهدف، حيث خصصت الحكومة 
أكثر من 300 مليار روبل )4.6 مليارات دوالر( هذا العام لتنمية القطاع الزراعي.

دميتري باتروشيف
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قائمة سوداء جديدة للمالذات الضريبية

تبنى االتحاد األوروبي قائمة ســوداء موسعة للمالذات 
الضريبيــة، أضــاف إليها اإلمــارات ومناطــق تابعة 
لبريطانيا وهولندا في تعديل زاد عدد المالذات المدرجة 
علــى القائمة إلى 3 أمثال. وأضاف االتحاد 10 واليات 
قضائية للقائمة المحدثة شملت كال من أروبا وباربادوس 
وبيليــز وبرمــودا وفيجــي وجــزر مارشــال وعمان 
واإلمــارات وفانواتو ودومنيــكا. وتنضم تلك المالذات 
إلى ساموا، وترينيداد وتوباغو، و3 مناطق أميركية هي 

ساموا وغوام والجزر العذراء األميركية المدرجين بالفعل على القائمة من قبل.
وقال مفوض شــؤون الضرائب في االتحاد األوروبي، بيير موسكوفيتشي: إن عملية 
اإلدراج على القائمة مثلت نجاحا كبيرا ألنها دفعت عشرات الدول صوب التخلص من 

”األنظمة الضريبية الضارة“.

بيير موسكوفيتشي

وقعت ايطاليا والصين مذكرة تفاهم، بشــأن المشــروع 
االقتصــادي الصينــي الكبيــر، المعــروف تحت اســم 
“مبــادرة الحزام والطريق”، لتصبــح ايطاليا أول دولة 
مــن مجموعــة G7، تنضــم إلــى المشــروع الصيني. 
وجاءت مراســم التوقيع تتويجاً لزيــارة قام بها الرئيس 
الصيني، شــي جين بينغ، إلى روما، في سعي من بكين 
لتعزيــز العالقات االقتصادية بين البلدين وســط حرب 

تجارية مستمرة بين الصين والواليات المتحدة.
إلــى جانــب مذكــرة التفاهم، وقعــت شــركات إيطالية 
وصينية، بحضور رئيســي الدولتين، سيرجو ماتاريال، 
وشــي جين بينغ، حزمة من اتفاقــات التعاون، بما فيها 

عقود في مجاالت الطاقة والفوالذ وأنابيب الغاز.

حزمة اتفاقيات بين الصين وإيطاليا

على الرغم من تباطؤ نمو االقتصاد الصيني، إال أن ذلك 
لم يمنع الصينيين من زيادة اإلنفاق على الســلع الفاخرة 
محليــاً وعالميــاً، حيث أظهر تقرير صادر عن شــركة 
Bain & Company االستشارية، أن إنفاق الصينيين 
على السلع الفاخرة شكل 33 % من اإلنفاق العالمي في 
عــام 2018. وبلغ إجمالي اإلنفاق العالمي على الســلع 
الفارهة نحو 294 مليار دوالر في العام الماضي. وشّكل 
األميركيون، نســبة 22 % مــن اإلنفاق االجمالي تالهم 

األوروبيون بنسبة 18 % واليابانيون بنسبة 10 %.

الصينيون األكثر شراًء للسلع الفاخرة

34.8 مليون مصري ال يعملون

أعلــن الجهــاز المركزي للتعبئة العامــة واإلحصاء في مصر، عــن أن 34.8 مليون 
مصري قادرون على العمل، لكنهم ال يعملون وال يبحثون عنه، لعدة أسباب من بينها 
التفــرغ ألعمال المنزل، والتقاعد المبكر وذلك حتــى نهاية عام 2018. ووفقاً لتقرير 
الجهاز، فإن العدد األكبر من المصريين غير الراغبين في العمل، رغم قدرتهم عليه، 
بلغ من اإلناث 28.8 مليون نســمة ومن الذكور 9.9 مليون نســمة. وقدر التقرير عدد 
النساء العازفات عن العمل للتفرغ ألعمال المنزل بـ19.1 مليون نسمة، بينما بلغ عدد 
العازفين عن العمل بســبب خروجهم للتقاعد المبكر 1.5 مليون نســمة، فيما قدّر عدد 
من ال يبحثون عن العمل بســبب التفرغ للدراســة 11.3 مليون نسمة. كما قدر التقرير 
عدد المشتغلين بنحو 25.5 مليون مشتغل، فيما بلغ إجمالي عدد المتعطلين 2.5 مليون 
متعطل، منهم 800 ألف متعطل سبق له العمل و1.7 مليون متعطل لم يسبق له العمل.

اتفاقية استراتيجية بين أميركا وُعمان

وقعــت الواليات المتحــدة اتفاقية 
اســتراتيجية للموانئ مع ســلطنة 
عمان ســتمنح الجيش األميركي 
تسهيالت أكبر في منطقة الخليج، 
كما ســتحد من الحاجة إلرســال 
الســفن عبر مضيق هرمز قبالة 
ســاحل إيــران. وقالت الســفارة 

األميركية في عمان، إن االتفاقية تضمن للواليات المتحدة االستفادة من المنشآت والموانئ 
فــي الدقم وصاللة، وتؤكد من جديد التزام البلدين بتعزيز األهداف األمنية المشــتركة. 
وتنظر عمان لالتفاقية من منظور اقتصادي، إذ تريد السلطنة تطوير الدقم مع االحتفاظ 
بدورها الحيادي في السياســة والدبلوماسية بمنطقة الشرق األوسط. ويمكن لالتفاقية أن 

تعزز موقع الواليات المتحدة في المنافسة العالمية مع الصين على النفوذ بالمنطقة.
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منظومة دفع إلكترونية موحدة لـ“بريكس”

تخطــط  مجموعــة بريكــس لطــرح  تطبيق خاص 
 BRICS Pay فــي الهاتف المحمــول، يحمل اســم
مخصص لتســديد قيمة المشــتريات عبر اإلنترنت، 
فــي جميع دول المجموعة ، بغض النظر عن العملة 

الموجودة في الحساب. وفي إطار المشروع، سيتم تصميم “محفظة أون الين”، تتوحد 
فيها منظومات الدفع في كل دول المجموعة. ويرى الخبراء، أن هذه المنظومة ستسمح 
بخفض االرتباط الحالي بمنظومات الدفع فوق الوطنية، ويبدو األمر مغريا على خلفية 

ازدياد التوتر الجيوسياسي في العالم. 

أصــدر الرئيــس األميركــي دونالد ترمب أمــراً بإلغاء 
مزايا تجارية تفضيلية تستفيد منها تركيا والهند بموجب 

برنامج لدعم الدول النامية.
وأوضح مكتب ممثل التجارة األميركي أن الهند فشــلت 
فــي تقديم ضمانــات بأنها ستســمح بالوصــول العادل 
والمعقــول إلى أســواقها في العديد مــن القطاعات. أما 
تركيــا، فاعتبر المكتب أنها متطّورة اقتصادياً بما يكفي 

لعدم اعتبارها بلداً نامياً.
ويتيــح برنامج الدعم للدول المســتفيدة منه إعفاء بعض 
من صادراتها من  الرســوم الجمركية األميركية بشرط 
استيفاء هذه الدول شروطاً معيّنة من بينها مكافحة عمالة 
األطفال واحترام حقوق العمال وإتاحة الوصول العادل 

للصادرات األميركية إلى أسواق هذه الدول.

ترامب يلغي مزايا تجارية تفضيلية
لتركيا والهند

أعلنت شــركة النفط والغاز األميركية العمالقة إكسون 
موبيل أنها عثرت على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي 
قبالة ســاحل قبرص يقدر حجمها بين 5 و8 تريليونات 

قدم مكعبة.
يذكر أن “إكســون” كانت قد فازت مع “قطر للبترول” 
في عــام 2017، بحقوق التنقيب عــن النفط والغاز في 
المناطــق البحريــة جنوبــي قبــرص. وتملك الشــركة 
األميركيــة 60 % من الرقعة بينما تحوز قطر للبترول 

النسبة الباقية.

اكتشاف حقل للغاز قبالة قبرص

فنزويال تنقل ممثليتها النفطية إلى موسكو

أصــدر الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مــادورو تعليمــات  بنقــل المكتــب 
اإلقليمي للشركة الوطنية الفنزويلية 
للنفــط PDVSA مــن أوروبا  إلى 
العاصمة الروســية موسكو، حسبما 
أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي 
رودريغيــز. وجــاء هــذا التصريح 
خــالل مؤتمــر صحفي عقــد عقب 

مباحثــات أجرتها  رودريغيز في العاصمة الروســية مع وزير الخارجية الروســي، 
ســيرغي الفــروف. وقالت المســؤولة الفنزويليــة: إن كاراكاس تعتــزم بالتعاون مع 
موسكو النهوض بالقطاع الصناعي في فنزويال لالستغناء عن االستيراد وتوفير السلع 
األساسية الالزمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعد “نبأ جيدا للعالم وروسيا”.

ووصفت رودريغيز عالقات بالدها بروســيا باالستراتيجية، وأكدت قدرة بالدها على 
استيراد مواد غذائية وأدوية بقيمة 2.5 مليار دوالر.

ألمانيا تواجه نقصًا في العمالة الماهرة

توقعت دراســة أجراها معهد بازل 
للدراســات أن تعانــي ألمانيا نقصاً 
حــاداً فــي العمالة الماهــرة بحلول 
عــام 2025. وأوضحت الدراســة 
أن أكبر اقتصاد أوروبي ســيواجه  
نقصاً  يُقدر بـ2.9 مليون عامل وأن 
النقص األكبر سيكون  لدى العاملين 

من الحاصلين على شــهادة تدريب مهني. وتنبأت الدراســة بنقص العمالة في قطاعات 
معينة مثل القطاع اإلداري أو تجارة التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.

وفي قطاع صناعة الســيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول 2025 على 
األقــل. كمــا يتوقع الخبراء تزايداً مســتمراً فــي نقص العمالة بقطاعــات أخرى مثل 

تكنولوجيا المعلومات والقطاع اإللكتروني.
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ســورية، ومع ذلك فإن عشرات الطلبات ترد إلى 
وزارة الســياحة يومياً من أشــخاص حول العالم 
يرغبــون بالمجيء إلــى ســورية، وبالنتيجة فإن 
كل الجهــات المعنية بالســياحة تعمل وتكد إلعادة 
األلــق إليه ليكــون تعافيه قريباً كمــا هو حال كل 
البالد وببســالة الجيش العربي السوري وصمود 

السوريين.

أين يكمن المقصد السياحي األهم: هل هو سياحة 
المغامرة ام الجبال أم سواها؟

ســياحة المغامرات أو من يود أن يطلع على حجم 
الدمــار الذي تعرض له هذا البلد الصامد قد تكون 
فعالً نمطاً من أنماط الســياحة، ولكن بالتأكيد ليس 
هــذا هو النوع من الترويج الســياحي الذي تطمح 
له وزارة الســياحة، بل علــى العكس، فنحن نريد 
بث األمــل وأن نظهر ســورية الحضارية القوية 
ــر من حجر ســوف  المنيعــة، بمعنــى أن مــا دُّمِ
يُستعاد بســرعة لكن األهم هو اإلنسان، والشباب 
الســوري هو معقد األمل وتحديداً الجيل السوري 

مارتيني: تنمية منشآت السياحة بقروض تشغيلية

قال وزير السياحة رامي مارتيني، إن طلبات عديدة ترد إلى الوزارة من شركات سياحية عالمية للتفاوض حول 
مباشرة نشاطها االستثماري في سورية، بالتوازي مع طلبات أخرى من شركات إدارة سياحية عالمية للعمل 
كذلك في البالد. وأكد في حديث لـ“البنك والمستثمر”، أن العجلة االستثمارية بدأت بالدوران في القطاعين 
العام والخاص، من خالل ملتقى االستثمار السياحي المزمع عقده نهاية حزيران/يونيو المقبل، مبيناً أن الموسم 

السياحي للصيف الحالي 2019 سيكون في جزء مهم منه مخصصاً للسياحة الشعبية عبر الشواطئ المجانية.

هل يمكن القول أن قطاع السياحة قد بدأ 
يتعافــى بعد قــدوم الســياح األجانب إلى 

سورية مؤخراً؟
يمكــن القــول أن توافد الســياح األجانب 
إلى ســورية مؤشــر علــى بدايــة تعافي 
قطاع الســياحة السورية، فهو قطاع مرن 
وإيجابي وقادر على أن يتعافى بســرعة، 
ولكن ذلــك يحتاج إلى الكثيــر من الجهد 
والعمــل، والبداية بتضخيم هذا المؤشــر 
وتقويتــه حتــى يصبــح نشــاطاً متواتراً 
وعندها نقول ببداية تعافي القطاع وعودة 
النشاط الطبيعي للســياحة األوروبية إلى 
ســورية، والتي هــي جزء من الســياحة 
الثقافيــة العالميــة التــي كانــت تــرد إلى 
ســورية، وكانت تقريباً المورد األول من 
موارد القطاع الســياحي وخاصة بالقطع 
األجنبــي، أمــا اليوم ولألســف فال يوجد 
تأميــن على بطاقات الســفر إلى ســورية 
كمــا ال يوجد شــركات طيران مباشــرة 
إلــى ســورية مــن الــدول األوروبية، أو 
دول المقاصد الثقافية الســابقة مثل اليابان 
وكندا وأوســتراليا واليابان ودول البلقان، 
فالمجموعات التي تأتي إلى سورية حالياً 
إمــا مستشــرقين أو محبيــن لســورية أو 
بقصد ســياحة المغامرات، ومن هنا كان 
تركيز وزارة الســياحة على هذا الجانب، 
فإضافــة إلــى الشــركات والصحافييــن 
ومكاتــب الســياحة الذين بدأنــا نوجه لهم 
الدعوات طيلة السنوات الثالث الماضية، 
استقدمنا العديد من الوفود وكان لذلك أثر 
إيجابي حقيقي أدى إلى زيادة طلب القدوم 
إلى ســورية. وبالرغم من ازدياد النســب 
بشــكل كبير إال أن األرقــام ما زالت أقل 
ممــا كانت عليه قبل الحرب الظالمة على 

الجديــد، فهو جيــل التطــوع والجمعيات 
واالستكشاف والتوثيق، وهو أوالً وأخيراً 
الجيل الذي حمى سورية وضحى بحياته 
ودمه ليحميها، وهذه هي سورية الحقيقية 
التــي نــروج لهــا ... ســورية الحضارة 
والكرامــة ... ســورية المســتقبل ... وقد 
ذهبنا إلى إسبانيا وقلنا في معرض فيتور 
للسياحة الذي يعد من أكبر المعارض في 
العالم: “ســورية ... الوقت هو األن ...” 
وبعد نشــاط محموم للوفد السوري هناك 
لتوضيــح األمور، لدينا اليــوم العديد من 
الطلبات لمجموعات إســبانية وأوروبية، 
ولالســتفادة أكثر من كل المنابر العالمية 
فــي دعــم الســياحة الســورية، نحّضــر 
للمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية 
حيث سنشــارك بمعرض إكســبو 2019 
فــي بكين، والذي يســتمر لســتة أشــهر، 
وســنخصص 80 % من مســاحة الجناح 
البالغة أكثر من 200 متر مربع للســياحة 
والترويج الســياحي والمهن اليدوية، كما 
سنشــارك فــي معــرض ATM في دبي 
للســفر والعطــالت حتــى نســتعيد جزءاً 
مــن الســياحة العربيــة، لنكــون بذلك قد 
خطونا صــوب التعافــي الحقيقي وإعادة 
تشــكيل المشهد السياحي المتكامل، األمر 
الذي ســينعكس علــى ســورية اقتصادياً 
واجتماعيــاً ال ســيما بعد انتهــاء الحرب 

والنصر.

ما هــي خطتكــم بالنســبة إلى الموســم 
السياحي الصيفي؟

بالطبع وضعنا خطة وهي متعددة الجوانب 
انبثقت من تنوع وتعدد أنماط السياحة في 
سورية، ففي العام الحالي ووفق توجيهات 

رامي مارتيني
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الجــاري، فســتكون ملتقى االســتثمار الســياحي 
النوعي الذي سيعقد نهاية حزيران/يونيو 2019، 
حيث سيطرح فيه لالستثمار أمالك تعود للجهات 
العامــة بالتــوازي مــع إقامــة ملتقــى المشــاريع 
الخاصــة، وهي عبــارة عن مشــاريع تضررت 
أثنــاء الحــرب أم يرغــب أصحابها بالمشــاركة 
أو االســتثمار مــع شــركاء محتملين فــي القطاع 
الخــاص، وســترعى الــوزارة هــذا الملتقى بكل 
موضوعية وتقدّم فرص متكافئة لكل المستثمرين 
لمن يرغب منهم باالســتثمار فــي أمالك الجهات 
العامة أم الجهــات الخاصة، وال نخفي أننا ننتظر 
مــن هــذا الملتقى الشــيء الكثير لتنشــيط العملية 

االستثمارية في القطاع السياحي وبناه التحتية.

أال يحتاج تنشــيط القطــاع واالســتثمار فيه إلى 
أموال القروض؟

ذلك صحيــح ... وتنفيــذاً لهذه القناعــة، فقد تلقى 
القطــاع الســياحي مؤخــراً، جرعــة كبيــرة من 
الدعــم في المجلس األعلــى للتخطيط االقتصادي 
واالجتماعي ومن رئيس مجلس الوزراء شخصياً، 
مــن خــالل اســتئناف منح القــروض التشــغيلية 
للمنشــأت الصناعية والخدمية والسياحية، وكانت 
جّل مطالباتنا هو منح قروض تفضيلية للمنشــأت 
التــي ترغب بالعودة للعمل في مناطق التنمية، أو 
المناطــق التي تحررت مــن رجس اإلرهاب مثل 
تدمــر وحلب القديمة، فمدينة تاريخية بحجم تدمر 
مع مــا تعنيه لكل البشــرية وكل العالــم يجب أن 
تعود المنشأت السياحية فيها للعمل عبر تسهيالت 
اســتثنائية، وما نســتطيع تقديمه اآلن هو الســعي 
لتمويــل قــروض بفوائد مخفضة لهــذه المناطق، 
وبكل األحوال فإن قاطرة المشــاريع االستثمارية 
قــد انطلقت ولــن تتوقف والتمويل ســيكون متاح 
إلعــادة اعمــار المنشــأت المتضــررة، وأيضــاً 

للقروض التنموية التشغيلية.

أليــس لشــريحة القــروض المتعثــرة ألســباب 
موضوعية نصيب من االهتمام والحل؟

عقــد مؤخراً، اجتماع نوعي وعلى مســتوى عاٍل 
في مقر مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم 
مع كــوادر المصــرف، والفريق الفنــي للوزارة 
ومجموعة من الخبــراء في المصارف الحكومية 
لمناقشة وضع القروض المتعثرة وإيجاد الحل لها 
ليس فقط في قطاع السياحة بل في كل القطاعات، 

الحكومة باشرنا العمل على تأمين بعض 
الشواطئ المجانية وكذلك شواطئ تؤمن 
االرتياد بأســعار معقولة تناسب دخل كل 
المواطنين السوريين، وكذلك المتنزهات 
الشــعبية والتــي تعتبر نقطــة مهمة على 
برنامــج وزارة الســياحة، ففــي الفتــرة 
األخيــرة عملنا علــى مقومات الســياحة 
فــي محافظــة القنيطرة، وقــد عقدنا لذلك 
جلســة مفاوضات بين الشــركة السورية 
للنقل والسياحة باعتبارها الذراع التنفيذية 
لــوزارة الســياحة، مــع مجلــس مدينــة 
القنيطرة إلنشاء منتزه شعبي على بحيرة 
ســد المنطــرة غير المســتثمرة بالشــكل 
األمثــل، ذلك كله بالتوازي مع اســتمرار 
برنامج الجودة الوطني منذ العام الماضي 
في إطار تركيزنا اليوم على جودة المنتج 
من خالل تحقيق جودة تناسب ما يقدم في 
المنشأة الســياحية مع األسعار، وحتى ال 
نجانب الحق أو نغيّر في الواقع شيئاً نقول 
أن األسعار في المنشأت السياحية مرتفعة 
بالفعل، ولكن كل مواطن سوري يعلم أن 
الكلفــة مرتفعة على هذه المنشــأت نتيجة 
الصعوبات والعقوبات والحصار الظالم، 
ولذلك نحاول أن نؤمن التوازن بين دخل 
معقــول للمنشــأة وبين أســعارها وجودة 
المنتــج واألهــم صحة وســالمة مرتادي 
المنشــأت، وســالمة ما يقدم من منتجات 
في هذه المنشــأت لكــون صحة المواطن 

السوري وسالمته هي األساس.

كيــف تصنّفــون األولويات فــي االجندة 
االستثمارية لوزارة السياحة؟

لقد باشرنا تحريك قاطرة إعادة المشاريع 
السياحية المتعثرة إلى العمل وبإذن هللا لن 
نتوقف، وقد كانت محطاتنا في طرطوس 
والالذقية وحلــب وحماه وحمص واألهم 
في درعــا، حيث ســنفتتح فنــدق الوردة 
البيضاء وسيعود للعمل، فوزارة السياحة 
حريصــة ومصممة خالل عــام 2019، 
علــى إطالق عجلة المشــاريع الســياحية 
المتعثــرة فــي القطاعين العــام والخاص 

على حد سواء.
أما النقطة األبرز اســتثمارياً خالل العام 

وكانــت النتيجــة مهمة، فهناك مشــروع 
الخــاص   26 القانــون  تعديــل  مســودة 
الديــون والقروض  بالتســويات وجدولة 
المتعثرة في عموم المصارف الحكومية، 
وســوف يكــون منصفــاً لكافة المنشــأت 
المتضررة في كل القطاعات االقتصادية، 
وعليه نأمــل في أن يكون الحــل النهائي 
لتعثر هذه المنشــأت التي تســتحق الدعم 
فعــالً ألن القطــاع الســياحي هــو قطاع 
وطنــي بامتيــاز، ورؤوس األمــوال فيه 
متوســطة وليســت ضخمــة قــادرة على 
مقاومــة ظــروف األزمة، وال شــك في 
أن الحكومة تهتم بكل المســتثمرين الذين 
عانوا من اإلرهاب والعصابات المسلحة 
فهم يســتحقون حزمة مــن الدعم، إضافة 
إلى تمويل القروض التشغيلية لهم وإعادة 
النظر في قروضهم المتعثرة، وهي نواحٍ 
ســيعالج القانــون 26 العتيد جــزءاً مهماً 

منها.

هل من تحرك من الشركات الدولية التي 
كانت تستثمر في سورية؟

هناك شــركات ملتزمة لألسف بالعقوبات 
الظالمــة  الجانــب  أحاديــة  االقتصاديــة 
الســوري،  الشــعب  علــى  المفروضــة 
وبالمقابل هناك شــركات تكســر الحظر 
يوميــاً، لكــن ال نســتطيع النفــي أن هذه 
العقوبات الجائــرة والحصار االقتصادي 
أثّــر علــى وجــود الشــركات العالميــة 
والدولية، لكن نحن متفائلون بأن شركات 
دولية ال زالت تعمل في ســورية كروتانا 
وســفير والفورســيزنز، ولدينا حالياً عدة 
عروض من شركات إدارة دولية ترغب 
باستئناف نشــاطها في سورية، بالتوازي 
مع طلبات لشــركات عالمية قابلنا ممثليها 
في إسبانيا في معرض فيتور، إضافة إلى 
شــركات متميزة أخرى مثل رويال وبلو 
بــي وغولدن توليب، كما توجد شــركات 
وصينيــة  ماليزيــة  وشــركات  صديقــة 
وروســية ومن ســنغافورة تقــدم طلبات 
لعقد لقاءات فنية للتشاور حول العمل في 
في سورية.مجال إدارة اســتثمار المنشــآت السياحية 
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خالل الوكالة ومؤسســة Proparco التابعــة للوكالة والمخصصة 
لدعم القطاع الخاص، عالوة على مبلغ 150 مليون يورو على شكل 

منح ومساعدات فنية، مع منح سيتم التعاقد عليها الحقا.
وقع المذكرة، كل من الوزيــرة قعوار، ونائب مديــر الوكالة فيليب 
بودوا، ووزيــرة الدولة الفرنســية لالقتصــاد والمالية أنيــس بانييه 
روناتشــيه، بحضور رئيس الوزراء الرزاز، والسفير الفرنسي في 

عمان دافيد بيرتولوتي.
اليابان

كما تعهدت الحكومة اليابانية على هامش المؤتمر بتقديم مساعدات 
تنموية لألردن تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 300 مليون دوالر لدعم 

الموازنة العامة، و100 مليون دوالر كمنحة على فترة 5 سنوات.
بنك االستثمار األوروبي

أما على صعيد بنك االستثمار األوروبي، فقد أوضحت قعوار أنه تم 
التوقيع على اتفاقية بين األردن وبنك االســتثمار األوروبي بقيمة 65 
مليون يورو لتمويل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف 
الصحي لحوالــى 85 ألف مواطن فــي منطقتي دير عــال والكرامة 
بمنطقــة وادي األردن، عــالوة علــى توفير منحــة مبــادرة المنعة 
االقتصادية للبنك بقيمة 16.3 مليون يورو للمساهمة بتنفيذ المشروع. 

البنك الدولي
من جهتها كشفت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا، 
أنه تم االتفــاق مع الحكومــة األردنيــة، على منح البنك تســهيالت 
لألردن قيمتها 1.9 مليار دوالر للعامين 2019 - 2020 “وهو دعم 
يعادل ما قدمه البنك لألردن خالل 5 سنوات ماضية”، وقالت: “إن 
الدعم المالي ســيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك فــي الوقت الذي 

تسير االصالحات قدما في األردن بشكل مطرد”.
أضافت: أن التحضيرات وصلت مرحلة متقدمــة لمنح مليار دوالر 
كقرض لألردن، إضافة إلى قرضين آخرين، األول بضمانة السعودية 
قرض 100 مليون دوالر بشروط ميسرة “أقرب إلى المنحة”.بقيمة 200 مليون دوالر، وآخر من بريطانيا بـ250 مليون دوالر، مع 

قروض لألردن وفرص في “مبادرة لندن 2019” 

مساعدات لألردن
وبينت قعوار، أنه تم توقيــع مذكرة تفاهم بيــن الحكومتين األردنية 
والبريطانيــة بهدف دعــم التعــاون بين البلديــن في مجــال التعليم 
والموارد البشــرية، وذلك لدعم تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية 
لتنميــة المــوارد البشــرية 2016 - 2025، وتأطيــر التعــاون من 
خالل تطويــر العالقات بين المنظمات األكاديميــة والبحثية في هذا 
المجال، وفتح المجال للقطاع الخاص في البلدين إلنشــاء شراكات، 
وتبادل الزيارات بيــن الخبراء واألخصائيين والمســؤولين. ولفتت 
إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت علــى هامش المؤتمر، عن تقديم 
حزمة مســاعدات جديدة لألردن بحوالى مليــار دوالر، بهدف دعم 
األولويات التنمويــة واالصالحات االقتصادية، منهــا 250 مليون 
دوالر على شــكل ضمانات قروض تقــدم من خالل البنــك الدولي 
لدعم الموازنة للعام الحالــي 2019، إضافة إلــى مبلغ 840 مليون 
دوالر على شكل منح وعلى مدى 5 سنوات. ووقع المذكرة، كل من 
الوزيرة قعوار، ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بني موردونت، 

في حضور رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز.
الوكالة الفرنسية لإلنماء

وفي الســياق ذاته، تم توقيــع مذكرة تفاهــم بيــن األردن، والوكالة 
الفرنســية لإلنمــاء AFD لألعــوام 2019 - 2022، بهدف تجديد 
مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 2016. وبموجب المذكرة، 
ستوفر الوكالة حزمة تمويلية بسقف قيمته مليار يورو، تُمكن األردن 
االستفادة منها من خالل تمويل مشاريع تنموية وخدمية ذات أولوية 
لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، 
والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، والحوكمة والتدريب المهني.  
وعرضت قعوار تفاصيل حزمة التمويل، بأنها تشتمل على: قروض 
ميســرة بقيمة 650 مليون يــورو، تتضمن قروضاً لدعــم الموازنة 
العامة بقيمــة 400 مليون يورو، وبواقع 100 مليون يورو ســنوياً، 
وقروض ميسرة لدعم المشــاريع التنموية بقيمة 250 مليون يورو، 
إضافة إلى مبلغ 200 مليون يورو للتمويل غير السيادي، وذلك من 

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي 
األردنية مــاري قعــوار، عن االتفاقيات 
والمذكرات التي تــم توقيعهــا علـى 
 ،”2019 لندن  “مبادرة  مؤتمر  هامــش 
وفـرص”،  نمـو  “األردن  عنـوان  تحـت 
بتنظيـم مشـتـرك بيـن الحكومتيـن 

البريطانية واألردنية.
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وســوف يتعين بذل مزيد من جهود اإلصالح، ترتكز على جدول 
أعمال أكثر شفافية في األجل المتوســط، لضمان االستدامة المالية 
ودعــم النظــام الحالي لربط ســعر الصــرف الذي ال يــزال يوفر 
ركيزة نقدية واضحة وموثوقة. ويمكن النظر فــي اتخاذ مزيد من 
اإلجــراءات على جانب اإليــرادات، بما في ذلك نظــام الضرائب 
المباشرة مثل ضريبة دخل الشــركات، وينبغي تصميم إصالحات 

اإلنفاق على نحو يوفر الحماية ألقل الفئات دخالً.
ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ برنامج التقاعد االختياري في تخفيض 

فاتورة أجور القطاع العام على المدى المتوسط.
وال يــزال الجهاز المصرفي مســتقراً، ويجــدر الترحيب بالجهود 
الجارية لتوخي اليقظة على مستوى الرقابة والتنظيم، واالستمرار 

في تعزيز إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وتعتبر البحرين رائدة في مجــال التكنولوجيا المالية، حيث عملت 
على تشجيع الفرص المتاحة مع تعديل القواعد التنظيمية والتعاون 

مع الجهات التنظيمية األخرى.

اإلصالحات في طريق إيجابي
ومن شأن استمرار اإلصالحات الهيكلية أن تدعم النمو االحتوائي 
ومواصلة تنويع النشــاط االقتصادي، ويقتضي ذلك تطوير قطاع 
خاص ديناميكي، مع تحويــل دور الحكومة دون أن يأتي ذلك على 
حســاب الخدمات العامة الضرورية. وســوف تؤدي اإلصالحات 
الموجهة في مجال التعليم وسوق العمل إلى زيادة الفرص المتاحة 
وتحســين اإلنتاجية. ويجدر الترحيب بالجهود الراميــة إلى زيادة 
التركيز على التعليــم المهني وإعادة التدريب، ال ســيما مع التغير 

السريع في طبيعة العمل نتيجة للتطور التكنولوجي.
ومن المتوقع أن تسهم إصالحات ترشيد القواعد التنظيمية في زيادة 
تحسين الكفاءة وتحفيز االستثمارات الخاصة. ويمكن زيادة مساهمة 
حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.القطــاع الخاص فــي االقتصــاد ككل من خــالل تحســين إمكانات 

االقتصاد البحريني يواجه التحديات بإصالحات تحفيزية

ضعف عام
كان النشــاط االقتصــادي فــي البحريــن ضعيفاً في عــام 2018، 
وتشــير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي بنســبة 1.2 %، بينما 
تباطأ نمو الناتج غير النفطــي إلى 2.5 %، مدفوعــاً بالتباطؤ في 
قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية. وســاهمت مواصلة 
تنفيذ المشــروعات التي يمولها مجلس التعــاون الخليجي في دعم 

النمو في قطاع اإلنشاءات.
وتشير التقديرات إلى أن النمو الكلي في 2018 بلغ 1.8 %، بينما 
ارتفع التضخم إلى 2.1 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية 

والنقل.
وفي ظل ارتفاع أســعار النفــط، وتخفيض دعــم المرافق، تراجع 
العجز المالــي الكلي فــي 2018 إلى 11.7 % مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي، مقابل 14.2 % في 2017.
وارتفع الديــن العــام إلى 93 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي. 
واتســع عجز الحســاب الجاري إلى 5.8 %، وظلت االحتياطيات 
منخفضة، فلم تكن تغطي ســوى شــهر واحد تقريباً من الواردات 

غير النفطية المحتملة في نهاية 2018.

المالية العامة
ومن المتوقع أن يظل معــدل النمو االقتصادي فــي حدود 1.8 % 
في 2019. وقد وضع برنامج التوازن المالي للسلطات، باالرتكاز 
إلى ميزانية 2019 - 2020، إطاراً جديــراً بالثناء لوقف التراجع 

في االحتياطيات الوقائية المالية والخارجية منذ عام 2014.
ويمثل البــدء في تطبيق ضريبــة القيمة المضافة فــي يناير/كانون 
الثانــي 2019، خطوة ذات أهميــة كبيرة، وكذلك خطط اســترداد 
تكلفــة المرافق وإجــراء مزيد مــن إصالحات الدعم على أســاس 
قياس الســعة المالية. ومن المتوقع أن تؤدي اإلجــراءات المتوخاة 
في ظل برنامج التوازن المالي إلــى مواصلة خفض العجز المالي 

على المدى المتوسط، وإن كان الدين العام سيواصل االرتفاع.

بعـد زيـارة قامـت بهـا بعثة مـن 
خبراء صندوق النقـد الدولي بقيـادة 
بيكاس جوشــي إلـى البحريــن، 
أظهرت القراءات األولية أن االقتصاد 
في المملكة يواجه تحديات في عدد 
من القطاعـات الحيويـة، وظهـرت 
مالمح الضعـف فـي تدنـي نسـبة 

النمو وارتفاع التضخم.
وفي ختام الزيارة، أصدر جوشي بيانًا 

جاء فيه:
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إلى زيــادة المدخالت المحلية فــي المكونات والمواد الرئيســية إلى    
40 % بحلول عام 2020، و70 % بحلول 2025. والهدف النهائي 
للصين، هو تحقيــق االكتفاء الذاتي وتمكين الشــركات الصينية من 

المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.
وقد أصر الممثل التجاري األميركــي، روبرت اليتهايزر، على أن 
االتفاق يجب أن يتضمن إنفاذ أحكام تتيــح للواليات المتحدة فرض 
رســوم جمركية وعقوبــات أخرى فــي حال عــدم التــزام الصين 
بوعودها. وذلك يعني أن الوصول لحــل دائم وتخفيف حدة الخالف 

التجاري سيظل يعتمد على التقديرات السياسية لإلدارة األميركية.
وقد أصدرت الصين مؤخراً، تشــريعاً للمســاعدة في الحيلولة دون 
النقل القســري للتكنولوجيا ووعدت بتحقيق مزيد من التقدم في هذا 
المجال، لكن ذلك يتطلب إجراء إصالحات هيكلية ومؤسسية معقدة.

رغبة متبادلة في االتفاق
وبحســب التحليل، فــإن الرئيس األميركــي دونالــد ترامب يرغب 
بوضوح في التوصل إلى اتفاق وعدم تصعيد األزمة، حيث ذكر في 

14 مارس/آذار أنه “ستكون هناك أنباء بشأن الصين.
وفي جميع األحوال، سنعرف )هذه األنباء( خالل األسابيع الثالثة 
أو األربعــة المقبلة”. والصيــن أيضاً حريصة علــى التوصل إلى 
اتفاق، ويُرجح أن يتم اســتكماله والتوقيع عليه في لقاء مباشر بين 
رئيســي البلدين في شــهر أبريل/نيســان 2019. لذا يُرجح أن يتم 
المنظور.التوصل إلى اتفاق لتفادي حدوث مزيد من التصعيد في المســتقبل 

أين تتجه المفاوضات التجارية الصينية األميركية؟

على ماذا يتم التفاوض؟
تتم المفاوضات المفصلة بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، 
والممثل التجــاري للواليات المتحــدة روبرت اليتهايــزر، ووزير 

الخزانة األميركية ستيفن منوشين.
وبحســب بعض التقارير، فقد فرغ المفاوضون من إعداد مذكرات 
تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة 
اإللكترونية وحقوق الملكية الفكريــة والحواجز غير الجمركية أمام 

التجارة.
ويقــول التحليــل، إن الوصــول إلــى اتفاق بشــأن بعــض القضايا 
)كالزراعة والعملة( هو أمر ســهل نسبياً، وقد تم التوصل إلى تفاهم 

مشترك بشأنها.
وللمســاعدة في تقليص اختالل التوازن في التجــارة البينية، وافقت 
الصين على شــراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات 
الطاقة من الواليات المتحدة، وتحديداً الغاز الطبيعي المســال وفول 
الصويا. كمــا أنه من غير المرجح أن تشــكل المخــاوف األميركية 
بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقاً 

كبيراً، حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين.
ما يصعب االتفاق عليه

لكــن QNB يــرى أن التوصــل إلى اتفاق فــي قضايا أخــرى أمر 
يصعب تحقيقه، ويتعلق ذلك بسياســة الصيــن الصناعية التي ترى 
الواليــات المتحــدة أنها تنطــوي على النقــل القســري للتكنولوجيا 
والســرقة اإللكترونية وانتهاك حقــوق الملكية الفكريــة والحواجز 
غير الجمركية أمــام التجارة. كما تعتقد الواليــات المتحدة أن الدعم 
والتمويل الصيني للشــركات المملوكة للدولة يستمر في خلق مناخ 

غير متكافئ للمستثمرين األجانب والقطاع الخاص.
من جهتها، تعتبــر الصين السياســة الصناعيــة جزءاً أساســياً من 
استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، وال يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. 
كما أن لديهــا خطة اســتراتيجية للتحرك صعوداً في سلســلة القيمة 
تعرف باســتراتيجية “صنع فــي الصين 2025”، التــي تركز فيها 
على مجــاالت التكنولوجيا المتقدمــة، بما في ذلــك صناعة األدوية 
والســيارات والمركبات الفضائية وأشــباه الموصالت وتكنولوجيا 
المعلومات والروبوتــات وغيرها، بهدف الحصــول على المعرفة 

الفنية بدعم مكثف من الحكومة.
وعلى وجه التحديد، تهدف اســتراتيجية “صنع في الصين 2025” 

منذ أن توصلت الواليات المتحدة األميركية والصين إلى هدنة تجارية مؤقتة بشأن إرجاء فرض مزيد من التعرفات 
الجمركية على البضائع الصينية أوائل ديسمبر/كانون األول 2018، أصبحت األسواق العالمية أكثر استقراراً 
مع وجود مخاوف تلوح في األفق. لكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والتمسك األميركي ببعض 
القضايا الخالفية، ال يرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، إذ إن الواليات المتحدة تمتلك موقفاً تفاوضيًا 

قويًا ألنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الواليات المتحدة.

روبرت اليتهايزر، ليو هي، وستيفن منوشين
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مع نماذج مبنية لتكون متوافقة حتى عام 2024.
إضافــة إلى ذلــك، ال يتم اســتخدام وســائل نقل البضائع بالســكك 
الحديدية بقدٍر كاٍف، كما أن الحكومة تتخــذ الخطوات الضرورية 
من خالل تطوير خطوط ســكك حديدية جديدة وبناء روابط أفضل 

للموانئ لزيادة االستخدام.
ضرورات استراتيجية

ويحدد التحليل بعض الضرورات االســتراتيجية الرئيسية لمقدمي 
الخدمات للبقاء في مقدمة المنافسة، وهي:

أوالً: الرقمنة: حيث يمكن لمزودي الخدمات الذين يعتمدون تقنيات 
أتمتة المســتودعات مثل الروبوتــات، وأنظمة اســترجاع التخزين 
اآلليــة )إيــه إس آر إس(، والواقع المعــزز، وأجهزة االستشــعار، 
تبســيط العمليات التشــغيلية وخفض تكاليف التشــغيل، مع معالجة 

أوجه النقص في القوى العاملة الماهرة في الوقت ذاته.
ثانياً: عروض الخدمات المخصصة: يتيح نشــر التقنيات الرقمية، 
مثل تحليالت البيانات وأتمتة العمليات لمزودي الخدمة التركيز على 

السرعة والتكلفة، كما أنه يقدم تجربة عمالء أكثر تخصيصاً.
ثالثــاً: نجاح البيئة التنافسية: يقــول التحليل، إنه من أجــل التخفيف 
من التهديــد التنافسي الذي يشــكله متعهــدو النقل غيــر الُمنّظمين، 
ينبغي على مزودي الخدمات الســعي إلى إبرام العقود مع العالمات 
التجارية/المؤسســات الكبيرة. وإضافــة إلى ذلك، يُمكــن لمزودي 
القطاعات الصناعية.الخدمات اســتخدام األسعار التنافســية لتعزيز االنتشــار في معظم 

التنويع االقتصادي في السعودية يعزز قطاع الخدمات

يُصبُّ التنوع االقتصادي وإصالح السياســات واألنظمة الضريبية 
وسياسات االســتثمارات األجنبية المباشــرة في مصلحة االقتصاد 
المفتوح وتشــجيع االســتثمار الخاص. ويُسهم انتشــار التكنولوجيا 
ورؤية البالد بشأن التنويع االقتصادي في خلق فرص في الكثير من 
القطاعات االقتصادية مثل تجارة التجزئــة، والتجارة اإللكترونية، 

والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات غير النفطية.
ً سوق أكثر انفتاحا

ويشــير تحليل “فروســت آند ســوليفان” الذي حمل عنوان “قطاع 
الخدمات اللوجســتية في المملكــة العربية الســعودية - رؤى حول 
النمو، توقعات لغاية عام 2024”، إلى أن المملكة العربية السعودية 
تركز على التنويع من النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية 
في الناتج المحلــي اإلجمالي من خــالل تطوير المــدن االقتصادية 
والصناعيــة. وحتى فترة قريبــة، كانت المملكة العربية الســعودية 
تُعتبر ســوقاً مغلقة، غيــر أن المبــادرات األخيــرة بشــأن التنويع 
االقتصادي، ســاهمت بفتح األبواب أمام الجهــات الفاعلة في مجال 
الصناعة وتجــارة التجزئة والخدمات اللوجســتية فــي جميع أنحاء 
العالم، من خالل إتاحة ملكية االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة 

.% 100
كما لفتت “فروست آند ســوليفان” إلى أن هذه المنطقة تركز بشكل 
كبير على التصنيع وتحســين البنية التحتية الخاصــة بالنقل لتصبح 
مركزاً إلعادة الشــحن. وفي ظل النمو الســريع في مجــال التجارة 
اإللكترونية، من المرجح أن يرتفع الطلب على أتمتة المســتودعات 

في  اللوجستية  الخدمات  قطاع  سوق  قيمة  تصل  أن  سوليفان”،  آند  “فروست  مؤخراً  أجرته  تحليل  توقع 
المملكة العربية السعودية إلى 60.68 مليار دوالر أميركي بحلول نهاية عام 2024، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية 

في مجال التجارة وتعزيز الصناعات، وتطوير المدن االقتصادية، وتطوير البنى التحتية، والتنويع االقتصادي.
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وأكدت لجنة السياســة النقدية في البنك االحتياطي الهنــدي، أنه “في حين 
يظل التضخم الذي ال يشــمل المواد الغذائية والوقود مرتفعاً، فإن االرتفاع 
األخير وغير المعتاد في أسعار الخدمات الصحية والتعليم قد يكون ظاهرة 

تحدث لمرة واحدة فقط”.
ولكن منــذ أن أدى تطبيــق نظام اســتهداف التضخــم إلــى اعتداله وعزز 
التوقعات المرتبطة به، هيمن التضخم األساســي علــى التضخم الكلي، أي 

أن التضخم الكلي ظل يقترب من التضخم األساسي.
وفي حال تكرر ذلك، سيتجاوز التضخم الكلي النســبة المستهدفة التي تبلغ 
4.0 %، وسيقترب من الحد األعلى للنطاق المستهدف الذي يبلغ 6.0 %، 
وذلك ما ســيحدّ من الحيّز المتاح إلجــراء مزيد من التســهيل، ويُرجح أن 

يدفع باتجاه عكس مسار السياسة النقدية.

ثالثاً: على الرغم من الجهود الحكومية لضبط أوضاع المالية العامة، يظل 
الحيز المالي محــدوداً، فإجمالي اقتــراض القطاع العام كنســبة من الناتج 
المحلي اإلجمالــي مرتفع وظّل ثابتاً على نطاق واســع عند حوالى 8.2 % 

في السنوات الخمس الماضية.
وقد قابل ترشــيد الحكومة المركزية ألوضــاع المالية العامــة، ارتفاع في 
العجز لدى الواليات المحلية الهندية وزيادة في االقتراض خارج الميزانية 

العمومية واالقتراض من مؤسسات القطاع العام.
التدريجي لالقتصاد الهندي.لذلك فإن الموازنة الموقتة ال تبشر بالخير لالستدامة المالية وإعادة التوازن 

الهند تراجع السياسات المالية لتحفيز النمو االقتصادي

يتوقــع تحليــل صادر عــن QNB أن تشــكل السياســات 
المخففــة حافــزاً وعامل دعــم للنمــو. لكن، هناك ســقف 
للتحفيزات النقدية حيث يمكن ألي تخفيف إضافي أن يفاقم 
من اختالالت التــوازن القائمة، ما يولد التضخم ويوســع 
من العجــز المزدوج، ومن شــأن ذلك في نهايــة المطاف 
اإلضرار باســتقرار االقتصــاد الكلي والنمــو على المدى 

الطويل.

عوامل تحد من النمو
وبحــث التحليل في األســباب التــي تحد من مجــال تدخل 
السياســة النقديــة لدعم النمــو فــي الهند، خــالل األرباع 

المقبلة:

أوالً: تبــدو المخاوف بشــأن النمو فــي الهند مبالغــاً فيها، 
حيث ال تزال اســتطالعات األعمال الرئيســية قوية، كما 
أن إجمالي تكويــن رأس المال الثابت يحقــق نمواً مزدوج 
الرقم. وقد شهد مؤشر توقعات األعمال، الذي يوفر نظرة 
موحدة على مســتقبل األعمال في كل ربع سنة استناداً إلى 
تســعة مؤشــرات، تحســناً خالل الربع األخير من 2018 

والربع األول من 2019.
إلى جانب ذلك، عاد جزئياً ذلك الشــعور السلبي الذي كان 
سائداً خالل الربع الثالث من 2018 )بخصوص التحديات 
الثالثــة التــي يشــكلها تشــدد األوضــاع الماليــة العالمية 

وضغوط الصرف األجنبي وارتفاع أسعار النفط(.

ثانياً: تعزيز استغالل الطاقة االنتاجية، لكن تالشت فجوة 
اإلنتاج خــالل األرباع األخيــرة، ما شــكل ضغوطاً على 
التضخم األساسي )ال يشمل المواد الغذائية والطاقة(. وفي 
حين تســتهدف الحكومة التضخــم الكلّي، فــإن الفرق بين 
التضخم الكلّي والتضخم األساســي كبير بشكل استثنائي، 

حيث يبلغ األول 2.0 % بينما يصل األخير إلى 5.6 %.

بعد تباطؤ النمو في الهند من أعلى مستوياته في عامين، من 8.2 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 
عام 2018، إلى 7.1 % في الربع الثالث، وتراجع متوسط نمو اإلنتاج الصناعي لمدة 3 أشهر بشكل كبير، قررت 
السلطات الهندية مراجعة السياسات النقدية والمالية. ففي آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في بنك 
االحتياطي الهندي، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتغير الموقف الرسمي من “التشديد 

المدروس” إلى “الحياد”.
وفي الجانب المالي، تشير الموازنة الموقتة، التي سيستمر العمل بها حتى عام 2020، إلى توقف موقت عن 
الضبط المالي، حيث من المتوقع أن تصبح عجوزات الحكومة المركزية ثابتة عند 3.4 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي، مقابل التوقع السابق بانخفاض العجز  إلى 3.1 % من الناتج المحلي االجمالي.





عالم العقار

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل  2019

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة 
هيثــم مطر، والمديــر اإلداري لمجموعة مانتيس جون 
هانا، توقيع اتفاقية لتشغيل مشروع المخيّم الجبلي الفاخر 
المرتقــب على جبل جيس، علــى ارتفاع نحو 600 إلى 
700 متراً عن مستوى سطح البحر، والمقرر إنهائه في 
2020. وسيقدّم المشروع المشيّد على طراز المخيمات 
إطالالت جبلية على سلسلة جبال الحجر، ليكون وجهة 
مثاليــة يقصدهــا الزوار على مدار العام. وســيضم 47 
وحدة فاخرة تســتكمل هذه الوحدات مجموعة من معالم 
الجذب السياحية ومرافق المغامرات التي تقدمها اإلمارة 

للمشروع.

طي قرار إخضاع “ماروتا سيتي” للقانون 4 مشروع المخيم الجبلي
في رأس الخيمة

أعلنــت محافظة دمشــق، أنــه تم طي قــرار إخضاع 
المنطقة التنظيمية األولى “ماروتا سيتي” للقانون رقم 
4 لعام 2010، الذي يلزم أصحاب المقاسم والعرصات 
المعــدة للبناء بالمباشــرة فيــه خالل فترة عــام. وبيّن 
عضــو المكتب التنفيذي لشــؤون التخطيط والموازنة 
فــي المحافظة فيصل ســرور، أن طــي القرار يحمي 
أصحاب المقاسم في المشروع من الضرر البالغ الذي 
يمكــن أن يلحق بهم نتيجة تضاعــف قيمة الغرامات 
المفروضة عليهم لعدم مباشرتهم في البناء، حيث أن 

قيمة الغرامة خالل العام األول 10 % من قيمة المقســم، وتتضاعف إلى 20 % في 
العام الذي يليه، وعليه، فإن العديد من أصحاب المقاسم لم يتمكنوا من الحصول على 

التراخيص الالزمة للبناء، لوجود معوقات فنية وقانونية وإدارية.

فيصل سرور

أطلقت مجموعة “الظاهري كابيتال انفستمنت” برجها 
التجاري الذكي والمتطور “ذا فيه”The V  في منطقة 
البرشــاء بدبي، وذلــك بهدف تعزيز قطــاع العقارات 
التجارية فــي اإلمارات. ويتميز المشــروع الذي يمتد 
على مســاحة 8500 متر مربع، بتصميمات هندســية 
معماريــة حديثة، فهو عبارة عن مركز مكتبي متكامل 
يضــم مكاتب وغرف اجتماعات ومقاٍه، ويعتمد تقنيات 
متميزة مثل التعرف البصري على الســيارات ووجود 
أجهــزة تخزين آمنــة ومضمونة، باإلضافــة لخدمات 
التبريد المجانية. ومن خالل دمج المعلومات الذكية مع 

أنظمة االستدامة.

إطالق برج “ذا فيه” المتكامل بدبي

األولى تطلق عمليات بيع “أجدان رايز”

أطلقت الشــركة األولى العقارية، 
عمليــات البيــع فــي مشــروعها 
المتميز “أجــدان رايز” الذي يقع 
على واجهة الُخبر البحرية، وذلك 
خالل حفل أقيم في مركز مبيعات 
الُخبــر.  كورنيــش  فــي  أجــدان 
ويضــم البــرج الــذي يمتــد على 

مســاحة 6826.5 متر مربع، 187 وحدة ســكنية فاخرة تتنوع ما بين شقق البنتهاوس 
والدوبلكس والشــقق الفاخرة بأحجام ومســاحات مختلفة وإطالالت على مياه الخليج . 
ويقدم “أجدان رايز” لقاطنيه خدمات األمن والمراقبة اإللكترونية، وخدمات الصيانة، 
ويتكــون من برج “أجدان رايز”، وقرية التســوق “أجدان ووك”، و“ســينما أجدان” 

و“فندق أجدان”، باإلضافة إلى المرافق العامة.

“دبي القابضة” تحدث أبرز فنادقها في لندن

كشــفت “دبــي َالقابضــة”، عــن 
خططها إلجراء عمليــات تحديث 
شــاملة لفنــدق جميــرا كارلتــون 
تاور، أبرز فنادق مجموعة جميرا 
بالعاصمة البريطانية لندن. وستبدأ 
أعمــال التجديد في ســبتمبر/أيلول 
2019، والمتوقــع أن تنتهــي فــي 
صيــف 2020. وتشــمل عمليــة 

التجديد، إعادة تصميم المساحات الداخلية والغرف الفندقية بالكامل، وتأسيس مطعم فاخر 
في شارع سلون ستريت حيث يقع الفندق، باإلضافة إلنشاء منتجع صحي جديد “سبا”.
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حصلت شــركة “ماجد الفطيم” اإلماراتية لالستثمار، 
على موافقة الجهات السورية المعنية، الستكمال العمل 
بمشــروع “خمس شــامات” الذي بدأته الشركة مطلع 
عام 2010 في منطقة الصبورة غرب دمشــق وتوقف 
العمل فيه عام 2012 بسبب الحرب، والذي تبلغ تكلفته 

4 مليار دوالر.
ومن المقرر أن تقوم “الفطيم” باســتكمال أعمال البنى 
التحتيــة المتعلقــة بزراعة وتنســيق وتشــجير واجهة 
المشــروع على طرفي أوتوستراد “دمشق - بيروت” 
الدولي، إضافة إلى أعمال الربط الطرقي للمشروع مع 

االوتوستراد والعقدة الطرقية للمحلق الشمالي.

“خمس شامات” اإلماراتي بدمشق
بـ4 مليارات دوالر

“أريستو العقارية” تّسوق لمشروعاتها

وقعــت شــركة أريســتو العقاريــة 
القبرصيــة عقد وكالــة حصرية مع 
المصريــة  إن”  “إنفســت  شــركة 
للتســويق العقاري، وذلك لتســويق 
المصريــة.   بالســوق  مشــروعاتها 
وقال المدير اإلقليمي لشركة أريستو 

العقارية عصام ناصر، إن شركته تدرس تنفيذ مشروعات عقارية بالسوق المصرية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شــركة “انفســت إن” المصرية محمد أســامة، إن 
“اريســتو” تعد واحدة من كبريات الشركات األوربية التي تعمل في مجال االستثمار 
العقاري. وتتضمن الوكالة قيام “انفست إن” بطرح وحدات “شقق وفيالت و قصور” 
للمصريين في منطقتي بافوس وليماســول بقبرص، والتي تتضمن مزايا شــاملة بداية 
من االستثمار المضمون مروراً بالفرصة الكبيرة في الحصول على اإلقامة والجنسية 

القبرصية، خاصة وأن قبرص إحدى دول اإلتحاد األوروبي.

مشروع عقاري في حماه بقيمة 40 مليار ليرة

كشــف مديــر الشــؤون الفنيــة في 
مجلس مدينة حماه أيمن السوس، أن 
المجلس وضع التصورات األساسية 
آلليات العمل المشتركة مع المطور 
العقاري في مشروع “وادي الجوز” 
الســكني القريب من العاصي، للبدء 
بإعادة إعمار البنى التحتية والتطوير 
العمراني الخاصة بالمشروع، الذي 

يشكل باكورة أعمال التطوير واالستثمار العقاري في سورية. وقال السوس: إن تكلفة 
االســتثمارات التقديرية لتنفيذ المشــروع 40 مليار ليرة، ومســاحته نحو 30 هكتارا، 
تتضمن 2400 وحدة سكنية، كما يضم 3 أنواع من األبراج السكنية، إضافة إلى تنفيذ 
وتأميــن كل المرافق والخدمات البلدية مــن )طرق - صرف صحي - حدائق - ألعاب 

أطفال - مواقف سيارات - مدارس - منتزهات(.

أعلنت هيئة الشــارقة لالســتثمار والتطوير “شروق” 
عــن تعيين “فنادق شــذا”، إلدارة ثالثة من منتجعاتها 
وهي “نزل الرفراف” في كلباء، و“واحة البداير” في 
صحــراء البداير، و“نزل الفاية” فــي صحراء مليحة 

األثرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ“شروق”، مروان بن جاسم 
السركال، أن قرار تعيين “فنادق شذا” يستند إلى الرؤية 

والثقة المطلقة فيما تقدمه من خدمات وميزات.
بــدوره، قــال المديــر التنفيذي لفنادق شــذا، ســيمون 
كومبز، تمثل هذه المنتجعات إضافة رائعة إلى محفظة 

أعمالنا.

تفعيل صندوق االستثمار العقاري في مصر“فنادق شذا” تدير منتجعات “شروق”

قال الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين لالستثمار 
العقاري هاشــم السيد، إنه تم االتفاق مع الهيئة العامة 
للرقابــة المالية فــي مصر على بــدء تفعيل صندوق 

المصريين لالستثمار العقاري الشهر الجاري.
وأضاف الســيد، أن تعديالت نشرة االكتتاب الخاصة 
بالصنــدوق يتــم مراجعتهــا حالياً لدى هيئــة الرقابة 
الماليــة، موضحاً أن الصندوق ســيتعاون مع وزارة 

اإلسكان المصرية في تقديم التمويل لمشروعات إسكان الشباب.
هاشم السيد
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على اقتصــاد المنطقة خــال عامــي 2014 و2015. كما حافظت 
حكومات المنطقة على مقاربتها اإليجابية تجاه تطوير البنية التحتية، 
بما في ذلك استكشــاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشاريع الهامة 
مثل الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. أضاف: ال تزال وتيرة 
االستثمار في مشــاريع الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر 
على التزام الحكومات بتوسيع األنشطة االجتماعية واالقتصادية في 
أجزاء عديدة من المنطقة من خال مشــاريع البناء وترميم الجسور 

والتقاطعات واألنفاق والطرق الداخلية.
أهم المشاريع

وســلط التقرير الضوء على بعض المشــاريع الرئيسية في المنطقة 
مثل تخصيص 15 مليــار درهم إماراتــي )4.8 مليــارات دوالر( 
إلكمال المشــاريع الرئيســية التي ســتخدم معرض “إكسبو 2020 
دبي”، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت المملكة 
العربية الســعودية أكثر من 400 مليون دوالر في تســعة مشاريع 
رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية 
مع البحرين، في حين  من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع 

تطوير الطريق الدائري السابع بطول 93 كيلو متراً.
وإضافة إلى المشــاريع المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط إلنشاء 
العديد من الطرق والجســور واألنفاق التي تربــط بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع الذي يربط 
المملكة العربية الســعودية مع ســلطنة ُعمان بطول 680 كيلومتراً 
والذي سيختصر المســافة بين البلدين. وهناك أيضاً مشروع طريق 
المفرق - الغويفــات الدولي الســريع الذي يربط أبوظبــي بالحدود 
الســعودية وتبلغ قيمتــه 5.3 مليــارات دوالر. كما يتــم العمل على 
السعودية والبحرين.توسعة جسر الملك فهد الستيعاب األنشطة االقتصادية المتنامية بين 

استثمارات ضخمة لدول الخليج في البنى التحتية

يعدّ توسع االســتثمار في مشــاريع البنية التحتية للطرق في منطقة 
الخليج عاماً رئيســياً للنمو في المنطقة، حيث ترى الحكومات في 
هذه االســتثمارات عاماً حيوياً لازدهار االجتماعي واالقتصادي. 
ولمعالجــة العقبــات المرتبطة بميزانية هــذه المشــاريع، فإن هناك 
إجماعاً متنامياً نحو االستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية 
بين القطاعين الحكومي والخــاص، وذلك  لتعزيز التمويل وضمان 

استمرارية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالنقل.
أكثر من تريليون دوالر

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “التطور المتسارع: البنية التحتية 
للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي” إلــى أن القيمة اإلجمالية 
لمشــاريع البنى التحتية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي بلغت 
1.14 تريليون دوالر أميركي، حيث تعدّ مشــاريع الطرق السريعة 
والجسور واألنفاق من أكثر المشــاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة. 
وهناك مــا مجموعــه 1069 مشــروعاً للطرق فــي المنطقة، وهو 
أعلى رقم من بين جميع مشــاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها 

اإلجمالية إلى 122.6 مليار دوالر.
صدارة سعودية وإماراتية

بالرغم من التحديات المالية التي ضربــت االقتصاد العالمي خال 
عامي 2008 و2009، وتقلبات أسعار النفط والغاز، تسير مشاريع 
تطويــر البنية التحتية فــي دول الخليــج بوتيرة قويــة، حيث تظهر 
البيانــات أن دولة اإلمــارات والمملكــة العربية الســعودية تقودان 
اإلنفاق علــى مشــاريع البنية التحتية فــي المنطقــة، وتقعان ضمن 

أفضل 12 سوقاً عالمياً لاستثمار في البنية التحتية.
وقــال المدير العــام لمجموعة أورينــت بانيت، نضــال أبو زكي: 
تشير النتائج الهامة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية 
قصوى لمشــاريع الطرق، حتــى عندما أثر انخفاض أســعار النفط 

أكد تقرير صادر عن شركة “أورينت بالنيت لألبحاث”، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر الدول  
تقدماً ونجاحاً في العالم في مجال تطوير مشاريع البنى التحتية الضخمة، مدفوعًة برؤية طموحة ألن تصبح من 

أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب االستثمارات وتنويع االقتصاد بعيداً من النفط.



55

تقارير

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل  2019

و34 ألف بحريني و210 آالف ُعماني. 
وعلى الرغم من أن هذا النمو الكبير ألعداد المسافرين من اإلمارات 
والسعودية إلى أوروبا قد يُعزى إلى ارتفاع نسبة الوافدين في هاتين 
الدولتين، إال أن الوجهات األوروبيــة بثقافاتها وتاريخها تعد مألوفة 
للغاية بالنســبة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عدا عن 

العوامل األخرى المرتبطة بتجارة التجزئة والضيافة الفاخرة.
وتعليقاً على ذلــك، قالت مديرة معرض ســوق الســفر العربي في 
الشرق األوسط،  دانييل كورتيس: “من المتوقع أن تحتفظ السعودية 
بمكانتها كأكبر ســوق للســفر الخارجي فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجي، مع تســجيل 1.2 مليون رحلة إضافية ســنوياً بحلول عام 
2023 بارتفاع قدره 70 % مقارنةً بعدد الرحالت في عام 2018. 
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بزيادة القوة الشرائية بين فئة اإلناث وجيل 

األلفية في المملكة”.
الوجهة المفضلة للخليجيين

ووفقاً لدراســة “كوليرز إنترناشونال”، ســتتصدر كل من المملكة 
المتحدة وفرنسا وسويسرا والســويد قائمة أهم الوجهات األوروبية 
التي يفضل مواطنو دول مجلس التعــاون زيارتها، مع توقعات بأن 
يصل عدد الرحالت المتجهة للمملكة المتحــدة إلى 890 ألف رحلة 

بحلول عام 2023.
واختتمــت كورتيس بالقــول: “أدى ضعف الجنيه اإلســترليني بعد 
خروج بريطانيا مــن االتحاد األوروبــي إلى توفيــر حافز إضافي 
للسياح المسافرين من دول الخليج إلى المملكة المتحدة، في حين أن 
تخفيف متطلبات الحصول على تأشــيرة سياحية واالهتمام المتزايد 
إلى بلدان مثل سويسرا والسويد”.لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بالسياحة العالجية يشجع السفر 

االزدهار يعزز السياحة بين دول الخليج وأوروبا

الوجهة األبرز
وتشير البيانات إلى أن نحو 8.3 ماليين شخص سيسافرون من دول 
االتحاد األوروبي إلــى دول مجلس التعاون الخليجــي عام 2023، 
بزيادة قدرها 1.9 مليون مســافر إضافي مقارنةً بأعداد المسافرين 
عام 2018. وتعد اإلمــارات من أبرز الوجهات المفضلة في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي بالنســبة للزوار والسياح األوروبيين، 
حيث يتوقع أن تســتقبل 6.15 مليون زائر، وكذلك الســعودية التي 
يتوقع لها أن تســتقبل1.11 مليون زائر، يأتي خلفهما سلطنة ُعمان 
بواقع 720 ألف زائر، والبحريــن )310 آالف(، ثم الكويت )140 

ألف زائر(.
تنوع في رحالت الطيران

وفي ظــل ارتفاع الطلب في اإلمــارات خالل عــام 2018، أطلقت 
طيران اإلمارات رحالت جديدة إلى مطار “لندن ستانستيد” وإدنبره 
وليون وباريس. بدورها أعلنت االتحاد للطيران عن تسيير رحالت 
إلى برشلونة، كما أطلقت فالي دبي رحالتها إلى عدد من الوجهات 
الجديدة بما فيها كاتانيا وسالونيك وكراكوف ودوبروفنيك وزغرب 
وهلســنكي، في حين أعلنت العربية للطيران عــن إضافة العاصمة 
التشــيكية براغ إلى وجهاتهــا األوروبية. وشــهدت المملكة العربية 
السعودية إضافة مســارات جديدة إلى عدد من الوجهات األوروبية 

تشمل كل من فيينا وملقة خالل الفترة ذاتها.
السياحة المعاكسة

وبالنظر إلى ســوق الســفر الخارجية في المنطقة، مــن المتوقع أن 
يســافر نحو 6 ماليين ســائح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
دول االتحــاد األوروبي بحلــول عــام 2023، منهــم 2.98 مليون 
سعودي، و1.73 مليون شــخص إماراتي، مقابل 600 ألف كويتي 

من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار القادمين من أوروبا إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 29 % خالل الفترة 
الممتدة بين عامي 2018 و2023 بفضل وجود رحالت طيران جديدة ومباشرة، وتزايد أعداد المسافرين من جيل 
األلفية ومن الطبقة المتوسطة، واألسعار التنافسية لتذاكر الطيران. كمل ستشهد السياحة المعاكسة من 
دول الخليج إلى أوروبا نمواً بنسبة 50 %، وذلك وفق ما أشار إليه تقرير “كوليرز إنترناشونال” شريك األبحاث 

الرسمي لمعرض سوق السفر العربي.
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مكتوم اعتمد سلســلة من التعديالت المهمة على إطــار العمل القانوني 
والتنظيمي للمركز، شمل تعديالت على قانون الشركات ليعتمد نظاماً 
جديداً لتصنيف الشــركات إلــى عامة وخاصــة، كما أصــدر قانونين 
جديدين أحدهما خاص بالمؤسسات واآلخر بصناديق االئتمان، بهدف 
تحســين وتوســيع منصات إدارة الثروات الخاصــة وتخطيط التعاقب 

الوظيفي التي يتيحها المركز.
وتهدف التعديالت التي شــملت قوانين الشــركات والملكيــة العقارية 
في المركز إلى تعزيز البيئة التشــغيلية العامة للشركات التي تتخذ من 
المركز مقراً لها، إضافة إلى إتاحة أقصى درجات المرونة بغية تسهيل 
مزاولة األعمــال، وضمان مســتويات مالئمــة من الرقابــة والحماية 

واالمتثال ألحدث المتطلبات ذات الصلة.
تعزيز تدفقات التجارة واالستثمار

وأعلن مركز دبــي المالي العالمي في عــام 2018 عن خططه لتعزيز 
تدفقات التجارة واالســتثمار بثــالث مبادرات اســتراتيجية تهدف إلى 
تحفيز النمو االقتصادي في دبي وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة 
االقتصادية العالميــة. وتركز المبــادرات الجديدة علــى ثالثة محاور 
تشــمل، تعزيز مكانة دبي كمركز حيوي لجذب االستثمارات األجنبية 
وباألخــص من جنوب شــرق آســيا، وتمكين إتمــام الخدمــات المالية 
للشــركات الحكومية في المركز، وتوفير التســهيالت الالزمة لعبور 

المنتجات المالية من دبي.
وإضافة إلــى ذلك، اتخذ المركــز خطوات كبيرة نحــو توطيد عالقاته 
القويــة مع الصيــن، ووقــع مذكــرة تفاهم مــع “الجمعيــة المصرفية 
الصينية” بهدف التعاون في تبادل أفضل الممارســات وتقديم خدمات 
معززة لمجتمعيهما. كما استقبل المركز وفوداً صينية رفيعة المستوى 
على مدار العــام 2018 والتي جاءت لبحث فرص التعاون المشــترك 
معه في إطار مبادرة “الحــزام والطريق”، إضافة إلــى توقيع مذكرة 
تفاهم مع “مجموعة إيفربرايت الصينية” تهدف من خاللها المجموعة 
واستكشاف فرص االستثمار المجزية في نطاق المبادرة.إلى توســيع أعمالها في منطقة الشرق األوســط وإفريقيا وجنوب آسيا 

2137 شركة في مركز دبي المالي العالمي

رقم قياسي في عدد الشركات
ســجل المركز نمواً قياســياً في عدد الشــركات المنضمة إليــه حديثاً 
بإجمالي 437 شــركة حتــى نهاية العــام 2018، وهو العــدد األكبر 
منذ تأسيســه في عــام 2004، وبلغت الزيــادة مقارنــة بالعام 2017 
قرابــة 15 % من 1853 إلى 2137 شــركة، من بينها 625 شــركة 

متخصصة في الخدمات المالية.
وحافظ المركز أيضاً على التمثيل الجغرافي نفسه واسع النطاق، إذ أن 
36 % من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق األوسط، و33 % 
من أوروبا و11 % من آسيا، و10 % من الواليات المتحدة، و10 % 
من بلدان أخرى. ومن بين الشركات المتميزة التي انضمت إلى مجتمع 
المركز المتنامي خالل 2018 كل من: البنك األهلي الكويتي، وشركة 
“بيركشاير هاثاواي سبيشــيالتي إنشورانس”، وشــركة “ميدل إيست 

فينشرز بارتنرز” وشركة “ستيت ستريت غلوبل أدفايزورز”.
قطاع تمويل الطيران

اكتسب قطاع تمويل الطيران في المركز، على وجه الخصوص، زخماً 
قوياً، حيث استفاد العديد من العمالء من حلول المركز المهيكلة المرنة 
مثل الشــركات والكيانات ذات الغرض الخاص. ونتيجــة لذلك، ازداد 
إقبال الشــركات العاملة في القطاع التي تفضل المركز كمقر لمزاولة 

أنشطتها، حيث بلغ عددها 25 شركة بنهاية عام 2018.
وجاء هذا الزخــم مدفوعاً بالنمو المتوقع لصناعــة الطيران في منطقة 
الشرق األوســط وإفريقيا وجنوب آســيا، فضالً عن األهمية المتزايدة 
لتمويل شــراء الطائرات كفئة أصــول بديلة. ويعد مركــز دبي المالي 
العالمي الجهة ذات االختصاص الوحيدة في منطقة الشــرق األوســط 
وإفريقيا وجنوب آســيا التــي تحتضن هــذه المجموعــة المتنوعة من 

العمالء المتخصصين في قطاع تمويل الطيران.
تحديث المنظومة والقوانين

واصل المركز تحديث منظومته التشــريعية وبيئة أعماله، بما يتماشى 
مع األهمية المتزايدة لدبي كوجهة عالمية للمال واألعمال واالستثمار.

وأوضح  البيان في هذا الصدد أن حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد آل 

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بتحقيقه نتائج 
قياسية خالل العام 2018، ليستمر بتأكيد مسيرة نجاحه التي بدأها منذ 15 عاماً، وفق بيان صادر عن المكتب 

اإلعالمي لحكومة دبي.
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الجوانب اإليجابية والسلبية
ويتوقع التحليل أن يظــل األداء االقتصادي للصيــن المصدر الرئيســي للتغير في 
أحجام التجارة في األشــهر المقبلة. وفيما يتعلق بالظروف المســتقبلية على المدى 

القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. 
ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد 
أكثر من ســتة آالف منشــأة صناعية في الصين عبر صور األقمــار االصطناعية 
ويستخدم الخوارزميات لقياس مســتوى النشاط الصناعي من خالل تصنيف المواد 
السطحية، إلى مستويات لم تسجل إال خالل فترة الركود في 2015 - 2016 أو بعد 

األزمة المالية العالمية وأزمة الديون األوروبية.  
أما في الجانب اإليجابي، فقد شــهد مؤشــر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات 
في إقراض البنوك والشــحن بالسكك الحديدية واســتهالك الطاقة الكهربائية لتقدير 

النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب قراءته األخيرة.
وإضافة إلــى ذلك، بدأ ســيل من البيانــات اإليجابية فــي التدفق بفعل التحســن في 
الطلبيات الجديدة في مؤشــر مديري المشــتريات فــي القطــاع الصناعي الصيني 
والتســارع في النمــو العــام لالئتمان واإلنفــاق االســتثماري في األصــول الثابتة 

المرتبطة بالبنية التحتية.
ويعكس ذلك على األرجح اآلثار األولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي 

تم مؤخراً في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب.
االقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين.ويتوقع التحليــل، أن تظل أحجــام التجارة ضعيفة خــالل عــام 2019، مع تباطؤ 

النمو الصيني يتراجع ويضعف التجارة العالمية

كانت االقتصادات اآلســيوية الناشئة هي المحرك 
الرئيســي لضعــف التجــارة العالمية فــي أواخر 
العــام 2018 الماضــي، حيــث تقلصــت أحجام 
التجارة اإلجمالية في المنطقة بنســبة 4.2 % في 
األشــهر الثالثة األخيرة مــن عــام 2018. وثمة 
أســباب كامنة وراء هذا التراجع كما يقول تحليل 

.QNBلـ
وفي حين ال تشــمل البيانات الصادرة عن المكتب 
الهولنــدي لتحليــل السياســات االقتصاديــة حول 
أحجام التجــارة الفتــرة التي تلي ديســمبر/كانون 
األول 2018، تم االعتماد علــى البيانات المبكرة 
الصــادرة عــن االقتصــادات اآلســيوية شــديدة 
االنفتــاح )اليابان وكوريــا الجنوبية وســنغافورة 
وتايــوان(، لتكوين نظــرة أكثر دقة عــن أوضاع 

التجارة.

ما عالقة الصين؟
العنصر الرئيســي في قصة التجارة اآلسيوية هذه 

هو الصين.
ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاســات ما يســمى 
بتأثير الشحن االستباقي في التجارة بين الواليات 
المتحــدة األميركية والصين، أي عمل الشــركات 
المتواجدة فــي الواليات المتحــدة األميركية على 
زيــادة وارداتهــا مــن الصين خــالل بدايــة العام 
2018 الماضي، وتخزينها قبل سريان التعريفات 

الجديدة.
وحيــث أن المصدريــن اآلســيويين الرئيســيين 
هــم بمثابة موردين أساســيين لقطــاع الصادرات 
الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية 

اإلقليمية هو أمر طبيعي.
وفي الواقع، تراجع متوســط نمو الصادرات لمدة 
ثالثة أشهر على أساس ســنوي لمجموعة البلدان 
اآلســيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 

7.7 % في يناير/كانون الثاني 2019.

ظّل الطلب العالمي يتراجع عبر االقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
واليابان والصين)، ما أدى إلى تراجع معدل النمو والذي بدوره أدى إلى تقلص التجارة العالمية.

ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات االقتصادية، فقد 
انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9 % خالل األشهر الثالثة األخيرة من عام 2018، وهو أكبر انخفاض 

فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد األزمة المالية العالمية في عام 2009.
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اإلماراتي سعيد بن بطي القبيسي، وبلغت قيمة ثروته الصافية نحو 
2.2 مليار دوالر أميركي.

وبذلــك احتلت دولــة اإلمــارات المركــز األول في قائمــة الدول 
العربية من حيث عدد األثرياء لعام 2019 برصيد 7 أثرياء، تالها 

كل من لبنان ومصر بـ6 أثرياء لكل دولة.

غائبون عن المشهد
وخلت القائمة بشــكل نهائي من األثرياء السعوديين، وعلى رأسهم 
األمير الوليد بن طــالل، وربما يعود ذلك إلــى ضعف المعلومات 
حول ثرواتهــم خصوصاً بعد حملة الســلطات الســعودية لمكافحة 

الفساد.

ومن الكويــت، غاب عن المشــهد رجل األعمال فــوزي الخرافي 
الذي تقدر ثروته بنحو 1.25 مليــار دوالر أميركي، وكذلك خرج 
من القائمة مهند الخرافي، ورجل األعمال بسام الغانم )1.2 مليار 

دوالر أميركي(.

وللمرة األولى شــهدت القائمة غياب رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري، لكنهــا ضمت ثالثــة من إخوتــه وهم بهــاء الحريري 
)2.1 مليار دوالر أميركــي(، أيمن الحريــري )1.3 مليار دوالر 

أميركي(، فهد الحريري )1.2 مليار دوالر أميركي(.

ً عالميا
وبحســب مجلة فوربس، بلغ عــدد األثرياء فــي العالم لهــذا العام 

2153 ثرياً بانخفاض بلغ 55 ثرياً عن العام 2018.

وتشــير البيانات إلــى أن 11 % مــن قائمة فوربس للعــام 2018 
خرجوا من القائمة بعدد 247 ثرياً، وهو أكبر عدد يخرج منذ عام 

2009 في أعقاب األزمة المالية العالمية.

وكانت منطقة آســيا والمحيط الهادئ األكثر تضرراً، حيث تراجع 

أثرياء العالم ... بيزوس في القمة والعرب يتراجعون

العشرة العرب األوائل
تصدر المصري ناصيف ســاويرس قائمة األثرياء العرب بصافي 
ثــروة قدرهــا 6.4 مليــارات دوالر أميركــي، وجــاء الملياردير 
اإلماراتي ماجد الفطيم فــي المرتبة الثانية عربيــاً، وارتفعت قيمة 
ثروته الصافيــة بنصف مليــار دوالر أميركي إلــى 5.1 مليارات 
دوالر أميركــي بعــد أن كانــت 4.6 مليــارات دوالر أميركي في 
2018، وحّل ثالثاً الملياردير اإلماراتي عبد هللا الغرير بثروة تقدر 
بـ4.6 مليارات دوالر أميركي بعد أن كانــت 5.9 مليارات دوالر 

أميركي.

وارتفعــت ثــروة المليارديــر الجزائري يســعد ربــراب إلى 3.7 
مليارات دوالر من 2.8 مليار دوالر أميركي العام الماضي ليكون 
بذلك في المرتبــة الرابعــة عربياً، ثــّم الملياردير العماني ســهيل 
بهوان في المرتبة الخامســة، رغم تراجع قيمة ثروته الصافية إلى 
3.2 مليــارات دوالر أميركي بعــد أن كانت 3.9 مليــارات العام 

الماضي.

وحافظ رجل األعمــال المصري نجيب ســاويرس علــى المرتبة 
السادســة بثروة بلغت 2.9 مليــار دوالر أميركي بعــد أن كانت 4 

مليارات العام الماضي.

وكانت المرتبة الســابعة من نصيب المليارديــر اإلماراتي عبدهللا 
الفطيم بثــروة صافية بلغــت 2.5 مليار دوالر متســاوياً مع رئيس 

الوزراء اللبناني األسبق نجيب ميقاتي.

وحّل الملياردير اإلماراتي حســين ســجواني في المرتبــة الثامنة، 
بعد أن بلغت ثروته الصافية نحو 2.4 مليار دوالر أميركي، وتقدم 
المليارديــر المصري محمد منصــور إلى المرتبة التاســعة عربياً 
بثــروة بلغت نحــو 2.3 مليــار دوالر أميركي بعــد أن كانت 2.7 

مليار دوالر أميركي في 2018.

وجاء عاشراً رئيس مجلس إدارة شركة سنتشورين لالستثمارات، 

بعد أن كان عددهم 29 في عام 2018، شهدت قائمة مجلة “فوربس” األميركية ألثرياء العالم في 2019، خروج 
4 رجال أعمال عرب من القائمة، حتى أن التصنيف الجديد شهد غياب ممثلين عن دول خليجية كانوا إلى 

وقت قريب من أثرى أثرياء العالم.

وأشارت البيانات إلى تراجع إجمالي ثروة أسماء العرب الموجودين بالقائمة للعام 2019 بنسبة 22 % من 76.7 
مليار دوالر أميركي خالل العام الماضي، إلى نحو 59.8 مليار دوالر أميركي في عام 2019، بانخفاض يبلغ نحو 

16.9 مليار دوالر أميركي.
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دوالر أميركي(.

وكان الرئيــس األميركي، دونالــد ترامب، من أبرز الشــخصيات 
التي وقعت فــي القائمة حيــث قفــز 51 مركزاً عن العــام 2018 
ليحتل المرتبــة 715 عالمياً وقدرت ثروته بـــ3.1 مليارات دوالر 

أميركي.

أغنى النساء
وخصصت “فوربــــس” قائمــةً ألغنى النســاء فــي العالم، حيث 
جـــاءت فرانســـواز بيتينكور مايـــرز، وهـــي حفيـــدة مـؤســس 
شــــركة “لولاير” الفرنســـــية لمســــتحضرات التجميــل، على 
رأس القائمــة بثــروة تبلـغ 49.3 مليار دوالر أميركي، وازدادت 
ثروتها 7.1 مليارات دوالر أميركي، بمــــا يعــــادل 17 % منــذ 
العــام 2018 الماضي. وتمتلك مايــــرز وعائلتهـــا 33 % مـــن 
شـــركة “لولاير”، والتي سـجلت أفضل نســــبة نمو في المبيعات 
خالل فترة تتجاوز عقداً كامالً في عام 2018، وفق ما تقوله مجلة 

فوربس.

وحلت األميركية أليس والتون، وهي االبنة الوحيدة لســام والتون 
مؤسســة سلســلة متاجر “Walmart”، في المرتبة الثانية بثروة 
تقدر بـ46 مليــار دوالر أميركي. تلتها جاكليــن مارس التي تمتلك 
ثلث أســهم شــركة )Mars( أكبر شــركة مصنعــة للحلويات في 

العالم، وتبلغ ثروتها 23.9 مليار دوالر أميركي.

وفي فئة الشــابات، أصبحت الممثلة وعارضــة األزياء األميركية 
المليار دوالر، وهي بعمر 21 عاماً.كايلي جينر، أغنى شــابة في العالــم بعدما تخطــت ثروتها حاجز 

عدد األثرياء فيها 60 شخصاً، ال ســيما من الصين التي فقدت 49 
مليارديراً مقارنةً بعام 2018.

وفي المجمــل، تبلغ قيمـــة ثــروات أغنيــاء العالــم قرابــــة 8.7 
تريليونات دوالر أميركي، بانخفــاض 400 مليار دوالر أميركي 

عن العام الماضي.

على عرش أثــرى رجل في العالــم، وللمرة الثانية علــى التوالي، 
تربع مؤســس شــركة أمازون جيف بيزوس بثروة تقــدر بـ131 
مليــار دوالر أميركي، وازدادت ثروته 19 مليــار دوالر أميركي 

مقارنة مع العام 2018.

وفي المرتبــة الثانية  جاء بيل غيتــس بثروة تقــدر بحوالى 96.5 
مليــار دوالر، مقارنــةً مــع 90 مليــار دوالر أميركي فــي العام 
الماضي، تاله إمبراطور االســتثمار األميركي وارن بافيت بثروة 

قدرها 82.5 مليار دوالر أميركي.

واحتفظ مؤســس شــركة “لويس فيتون” المتخصصة ببيع الســلع 
الفاخرة، برنارد أرنولــت، بالمرتبة الرابعة بثــروة تبلغ 76 مليار 

دوالر.

وضمت قائمة العشــرة األوائــل أيضاً، رجل األعمال المكســيكي 
كارلوس ســليم بـــ64 مليــار دوالر أميركــي، ومؤســس متاجر 
“زارا” أمانســيو أورتيغا بـ62.7 مليــار دوالر أميركي، والري 
إليســون بثــروة تبلــغ 62.5 مليــار دوالر أميركــي، ومؤســس 
“فايســبوك” مارك زاكربيرغ )62.3 مليــار دوالر أميركي(، ثّم 
مايكل بلومبيرغ )55.5 مليار دوالر(، والري بيدج )50.8 مليار 
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BENTLEY تحتفل بمئوية العالمة التجارية
فــــي  مؤخـــراً  تـــم 
معــــرض جـنـيـــف 
للســيـــارات طـــرح 
 BENTLEY ساعة
الجديــدة التي تشــّكل 
تجســيداً ألكثر عالقة 
ناجحة بيـــن شــركة 
متخّصصة بصناعــة 

الساعات وشركة مصنِّعة للســيارات. وقد تم إطالق الساعة ضمن 
عائلــة Premier collection الراقيــة مــن “بريتلينغ” بمناســبة 

االحتفال بمرور مئة عام للشراكة.

تشكيلة ساعات سلفاتوري فيراغامو
جاءت ساعات 
F-80، وهــي 
أفضل ساعات 
ســــلفاتـوري 
فيراغـامـــــو 
بيعاً، هذا العام 
بحلــة جديــدة 
مـع الـلــــــون 

األخضر الساطع ما يســلط الضوء على الروح الرياضية الفاخرة. 
أصبحت العلبة الفوالذية أضعف وأصغر من قبل ما يعكس نزعات 

الموضة. وأصبح المينا أكثر بريقاً وأناقةً.

ساعة السباق المثالية

تتميز ساعة Tissot T-Race MotoGPTM Automatic لعام 
2019، بتصميــم خــاص مزود بحلقة ســوداء مصنوعة من ألياف 
الكربــون، وهي مادة صلبة وملســاء تتميز بمقاومــة عالية. وتلقي 
الضــوء على بعــض القطع الصلبة مــن الدراجــة البخارية. وهي 

متوفرة فقط بإصدار محدود مكون من 3333 قطعة.

تشكيلة فيرساتشي للرجال
أوربـــــــان،  فـــي 
السـاعـــة الجديــدة 
“فيرساتشـي”  من 
للرجال مســـتوحاة 
جمـاليـــــات  مـــن 
الماضي. فهي تعود 
إلــى أناقــة األيــام 
الخوالـي، وخاصـة 

ســاعة خمسينيات وستينيات القرن العشرين، ذات علبة بالغة الرفع 
تتماشى مع المظهر الرسمي. وتتحلى بملمس ناعم وحرف مصقول 

ما يعطي المينا الحة من التألق.

إصدار لمناسبة الذكرى الخمسين

مضــى 50 عامــاً على الخطوة األولى التي خطتها اإلنســانية على 
ســطح القمر فــي لحظة تاريخيــة غيّرت حدود الممكــن إلى األبد. 
احتفاالً بالعيد الذهبي لهذه اللحظة، قررت “أوميغا” إصدار ســاعة 
سبيدماســتر الجديــدة التــي تتمتع برابــط خاص مــع رواد الفضاء 

واإلرث المكتسب من رحلة أبولو 11.

“أكسكاليبور 36” النسائي األنيق

تلعب دار الساعات السويسرية “روجيه دوبوي” دوراً هاماً لتكريم 
النســاء، فلدى الدار قناعة بأن النســاء جديرات بتشــكيالت جريئة 

وسبّاقة ومتميّزة ذات تصاميم معاصرة.
فتهــدي الدار المــرأة إصدار أكســكاليبور 36، ويتوفــر اإلصدار 

الخاص في بوتيك روجيه دوبوي بدبي مول.
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“فالينغ غراند رغيوليتر سكالتون”
أعلنت دار الساعات السويسرية 
“كرونوســويس”، عــن طــرح 

أحدث إصدار لها.
يتوفــر إصــدار “فالينــغ غراند 
اإلصدار  ســكالتون  رغيوليتــر 

المحدود” من 30 قطعة فقط.
المتخصصة في  العالمــة  وتقدم 
حركات المنظم، نســخة مهيكلة 
غرانــد  “فالينــغ  ســاعة  مــن 
رغيوليتــر” منــذ طرحها ألول 

مرة في عام 2014.

“ديفيليا” من كوروم
أطلقت دار الساعات السويسرية 
ســـــــــاعــــات  “كـــــوروم”، 
اســم  التــي تحمل   ،Heritage

زهرة ديفيليا.
وتأتي العلبــة 34 ملم، مرصعة 
بأحجــار من الماس، يبلغ عددها 

22 ماسة.
وتتوفــر الســاعة في نســختين: 
إحداهمــا مــن الذهــب الوردي 
عيــار 18 قيراط، واألخرى من 

الذهب األبيض.

300M ساعة سيماستر دايفر
عــادت ســاعة سيماســتر 
دايفـــر 300M لتبصــــر 
النور عــام 2018 بمظهر 
ديناميكــي جديــد ومعايير 

فنية جديدة.
واآلن ترحــب “أوميغــا” 
بكل فخر بإصدارها الجديد 
لهــذا الموديــل الذي يحمل 
التصميــم المتميــز نفســه 

ويرسم رابطاً بالماضي.
يذكر أن اإلصـدار محـدود بـ2500 ســــاعـة فقــط.

“موناكو” منذ 50 عامًابرميجياني فلورييه تكافح جرائم اإلنترنت
أطلقــت دار الســاعات 
الســويسـريـــة الفاخرة 
برميجيانــي فلورييــــه 
حملة بهدف نشر الوعي 
فيمــا يتعلــق بالجرائــم 
االلكترونية. واختــارت 
الدار إيليا ســـاشـكوف، 
كوجه جديد وسفير لها، 
والــذي يعد مــن أفضل 
التقنييـــن  المصنفيــــن 

العالميين في فوربس، واألكثر دقة حسب “جي كيو الروسية”.

تفتخر تاغ هويــر، العالمة 
فــي  الرائــدة  السويســرية 
صناعــة الســاعات، بتقديم 
الســنة  ذكــرى  “معــرض 
الخمســين لساعة تاغ هوير 
معرض  خــالل  موناكــو” 
جنيــف الدولي في نســخته 
بســاعة  لالحتفــال  الـــ89 
موناكو األيقونية. وسيشــهد 
إطالق نسخة جديدة محدودة 

من ساعة موناكو الرائعة.

“اليخت الطائر” في دبي
ســـتضاف  ا
معرض دبي 
للـقـــــوارب 
واليـخــــوت 
2019، أول 
يخــت طائر 
في العالم من 

تصنيع شـــركة “إيناتا” التي تتخـذ مـن اإلمـارات مقـراً لهـا.
ويســتخدم يخت “فويلر” 4 ركائز قابلة للســحب مــا يمنح الرّكاب 
شعوراً بالتحليق، كذلك يتميز بثباته وسالمته وسرعته وعدم تسبّبه 

بدوار البحر الذي يصيب الركاب عادةً.
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وتطور الفاو أدوات بســيطة لكنها فعالة لمساعدة المزارعين على 
مراقبة وإدارة آفة النخيل الحمراء بطريقة أفضل. فتطبيق السوسة 
الحمــراء SusaHamra للهواتف النقالة يســتخدم لجمع البيانات 
األساســية عند فحص أشــجار النخيل ومعالجتها وفحص المصائد 

الفرمونية لسوسة النخيل الحمراء.
ويتــم اآلن بناء منصــة عالمية لرســم خرائــط البيانــات الميدانية 
والتحليالت مــن أجل اتخــاذ قــرارات أفضــل. ويتــم الجمع بين 
االستشــعار عن بعــد وتقنيــة الــذكاء االصطناعي لرســم خرائط 
الحمراء.أشــجار النخيل مــن أجل تحســين مراقبة انتشــار سوســة النخيل 

آفة سوسة النخيل تهدد التمور العربية

وقال المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 
جوزيــه غرازيانو دا ســيلفا، خــالل اجتمــاع المانحيــن لبرنامج 
مكافحة هذه اآلفة في أبــو ظبي، “إن نخيل التمــر له تراث طويل 
في إعاشة البشر ودعم سبل المعيشة في المناطق الجافة والحارة، 
ويعتبر مصدر دخل أساسي للمجتمعات الريفية ومساهماً كبيراً في 

االقتصادات الوطنية لدول المنطقة”.

تعهدات بالمساعدة
وامتدح دا سيلفا مســاهمة دولة اإلمارات العربية المتحدة بمليوني 
دوالر لدعم برنامج الفــاو اإلقليمي لمكافحة سوســة النخيل الممتد 
لخمس ســنوات، والتــي أعلنت عنهــا وزيــرة الدولــة اإلماراتية 
لشؤون األمن الغذائي مريم المهيري. كما شكر أيضاً ليبيا لتعهدها 
بمبلــغ 250 ألــف دوالر، والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعية 
لتعهدها بمبلــغ 100 ألف دوالر. وتضمنت المســاهمات الســابقة 
لذلك 2 مليون دوالر مــن المملكة العربية الســعودية، و100 ألف 

دوالر من سلطنة عمان.

دور الفاو والدعم المطلوب
وأكد دا سيلفا أن دول منطقة الشــرق األدنى وشمال إفريقيا يمكنها 
أن تعــّول على دعم الفــاو المتواصل فــي مكافحة سوســة النخيل 
الحمــراء، إحدى أكبــر اآلفــات الغازية فــي العالم. الفتــاً إلى أن 
احتواء سوســة النخيل الحمراء والســيطرة عليها والقضاء عليها 
في نهاية المطاف هو أمــر ممكن، والفاو تتصــدر الجهود في هذا 

المجال.
وفي هذا اإلطــار، ستســتفيد دول منطقة الشــرق األدنى وشــمال 
إفريقيا كافة من برنامج وضعته الفاو مدته خمس سنوات لمكافحة 
سوســة النخيل الحمراء. ومــن المتوقع أن يصــل البرنامج، الذي 
تبلغ تكلفتــه 20 مليــون دوالر أميركي، إلى مالييــن المزارعين. 
وأوضح دا ســيلفا الخطوط العريضة لهــذا البرنامــج الذي يركز 
على ثالثة عناصر مترابطة وهي: البحــث، وبناء القدرات، ونقل 
المعرفة والتكنولوجيــا. الفتاً إلى أن البرنامــج يدعمه نهج متكامل 
إلدارة السوسة وثبت نجاحه بشــكل خاص في موريتانيا، حيث تم 
الحد من انتشار الحشرة هناك بفضل المشاركة الفعالة للمزارعين 

وجمعياتهم التعاونية بشكل كبير.

يتعرض نخيل التمر المتجذر في اقتصادات وثقافات شعوب الشرق األدنى وشمال إفريقيا، لخطر شديد جراء 
انتشار سوسة النخيل الحمراء، بما يهدد سبل عيش ماليين المزارعين في المنطقة. وتعتبر سوسة النخيل 
التي نشأت في جنوب شرق آسيا وانتشرت بسرعة في الشرق األدنى وشمال إفريقيا، أكثر اآلفات خطراً وتدميراً 
النامية  العالم، ومن الصعب الكشف عنها في وقت مبكر ألنها تتغذى على األنسجة  النخيل في  ألشجار 
لألشجار من الداخل. وينطبق هذا بشكل خاص على المنطقة العربية، التي تنتج 77 % من التمور في العالم 

وتصّدر حوالى 70 % من مجموع الصادرات العالمية من هذه المادة الغذائية.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
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التهاب الجيوب مرتبط باالكتئاب والقلقالقهوة توقف نمو سرطان البروستات
جــــــــد  و
العلمـاء أن 
المرّكبــات 
الموجــودة 
في القهــوة 
يمكــــــــن 
تبطــئ  أن 
أو حـتــــى 
توقف نمـو 
ن  ســـرطا

البروســتاتا. ودرس علماء من اليابان آثار مركبين معينين شائعين 
في حبوب القهوة، في دراســة تجريبية لخفض نمو الورم في خاليا 
الفئران. وتبين أن الكافيتــول وKahweol acetate يمنعان النمو 

في الخاليا المقاومة لألدوية الشائعة المضادة للسرطان.
ويشــدد العلماء على ضرورة توخي الحذر عند تطبيق هذه النتائج 
علــى البشــر، لكنهم قالــوا إن المركبات يمكن أن تكون مرشــحة 
لعالج ســرطان البروســتاتا المقاوم للعقاقير، إذا تم تأكيد فاعليتها 

على البشر.

أشــارت دراســة كورية، إلى أن 
من يعانون مــن التهاب الجيوب 
األنفيــة المزمــن ربمــا يكونون 
أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب 

والتوتر عن غيرهم.
وكتــب باحثون فــي دورية جاما 

لطب األنف واألذن والحنجرة وجراحة العنق، إن هذه الحالة لطالما 
ارتبطت بتدني مســتوى المعيشــة ومشــاكل تتعلق بالصحة البدنية 
واالجتماعيــة والعاطفيــة والمعرفية. وبعد متابعــة مرضى التهاب 
الجيــوب األنفية خالل فتــرة 11 عاماً، تبين أن احتمال إصابة أكثر 

من 50 % منهم باالكتئاب أو التوتر أكبر.

العلماء يحددون سنًا جديداً للبلوغ

قــال علماء الدمــاغ واألعصاب  فــي جامعة كامبــردج، إن عقل 
اإلنسان يمر بتغيرات جوهرية في سن الثامنة عشر، وأن اإلنسان 
في العشــرينات من العمر يتعرض الضطرابات عقلية كبيرة، كما 
يكــون في حالة شــك دائمة، وأن هــذه المرحلة تنتهــي تقريباً مع 

دخول سن الثالثين عاماً.
وقال األستاذ في جامعة كامبريدج بيتر جونز، في مؤتمر صحفي 
فــي لندن، “لقد أصبح وجود تعريــف لالنتقال من مرحلة الطفولة 
إلى مرحلة البلوغ أمر ســخيف بشــكل متزايد”، مشــدداً على أنها 

مرحلة انتقالية ال أكثر.

التخدير لمحو الذكريات السيئة
توصلــت دراســة جديدة 
إلــى أن إعطاء المرضى 
قــد  مخــدرة،  جرعــة 
يســاعدهم علــى التعافي 
من الصدمات السابقة أو 

حتى عالج الرهاب.
وطلب العلماء من الناس استعادة ذكريات مؤلمة قبل فترة وجيزة من 
تعطيلها بواسطة عقار البروبوفول، ووجد العلماء أن تلك الذكريات 
كانت أضعف بشــكل ملحــوظ في اليوم التالــي. ويمكن تخفيف أي 
شعور، من الخوف من العناكب إلى اضطراب ما بعد الصدمة، إذا 

تمكن الباحثون من معرفة كيفية تسخير هذا التأثير لدى المرضى.

روسيا تشارك بالتعدين الفضائي
أعلنــت نائــب 
رئيس الوزراء 
الروسي تاتايانا 
جوليكوفــا، أن 
بالدها، تخطـط 
لالنضمــام إلى 

لوكســمبرغ في التنقيب عـن المعـادن في الفضـاء الخارجي.
ويقــع التنقيب عن المعادن في الفضاء ضمــن الخيال العلمي، لكن 
بضع شــركات وحكومات تســعى لجعل هذه الفكــرة حقيقة، حيث 
أصبحــت لوكســمبرغ أول دولة تتبنى قواعــد تنظيمية قانونية فيما 

يتعلق بالتعدين في الفضاء، بما في ذلك في الكويكبات.
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كل هذا يأتي ضمن مرافق اجتماعية ورياضية وأنشطة تعليمية وترفيهية متقدمة. 
ووفقاً لألمم المتحدة، فإن 68 % من ســكان العالم سيعيشــون فــي المدن حتى عام 

.2050
ويذكــر التقرير المحدث مــن األمم المتحدة، أن 55 % من ســكان العالم يعيشــون 
حالياً في المناطق الحضرية، وهذا يعني أن حوالى 2.5 مليار شــخص سيعيشــون 
في المدن بحلول عام 2050. ما يجعل مــن الضروري أن تتبنى مدن العالم الحلول 

الذكية والمستدامة، مع اتباع نهج فعال لدفع عجلة النمو االقتصادي.

منصة عالمية لتطوير المدن
ويمثل معــرض مدن المســتقبل منصــة عالميــة تجتمــع حولها كبرى الشــركات 
والمؤسســات المعنية بتطوير البنى التحتيــة المتطورة مــن كل دول العالم، فضالً 
عن كبار المســتثمرين ورواد األعمال وأصحاب األفكار الخالقــة والمبدعة الذين 
يسهمون في رســم مالمح تأســيس مدن المســتقبل من الناحية التكنولوجية والبيئية 

واالقتصادية وغيرها من المجاالت ذات الشأن.
وبينما ســتكون المدن الذكية هي المســتقبل، فمــن المهم أن تضمــن الحلول الذكية 

المعتمدة النمو المستدام للبالد.
وتتبوأ دولة اإلمارات العربية المتحدة موقعاً هاماً في مجال االســتدامة، ال سيما مع 

استعداداتها الستضافة معرض “إكسبو 2020”.
وســيعمل معرض مدن المســتقبل على جمع العديد من صناع القــرار في مختلف 
ذكي ومستدام للمدن حول العالم.القطاعات االقتصادية، للتفاعل ومناقشــة وعرض الحلول الخاصة ببناء مســتقبل 

دبي ضمن أفضل خمس مدن ذكية في العالم

تم تطوير هذا المؤشــر للمدن الرئيســية في جميع 
أنحاء العالم مع األخذ فــي االعتبار أربعة عوامل 
رئيسية في التكنولوجيا مبنية على التنقل ووسائل 
الموصــالت والرعاية الصحية والســالمة العامة 

واإلنتاجية.
ويــرى رئيــس شــركة “االســتراتيجي لتنظيــم 
التنظيميــة  الجهــة  والمؤتمــرات”،  المعــارض 
الشــيزاوي،  المســتقبل، داوود  لمعــرض مــدن 
أن الكثيــر من الدول حــول العالــم تخطو بخطى 
واثقة نحو توفير مقومات المــدن الذكية إلدراكها 
أهمية ذلك في تحقيق الرخاء والرفاهية لشــعوبها 
واالســتدامة ألجيالها المقبلة، في وقت غزت فيه 
التكنولوجيــا الحديثــة كل أوجه الحيــاة، ما يعّول 
عليه فــي تســريع خطــوات التحول نحــو المدن 

الذكية.

تحوالت جذرية للمدن
تشهد المدن الحديثة في العالم تحوالت جذرية في 

مجال تحولها الى مدن ذكية.
وعلى ســبيل المثال، كشــفت طوكيو عن سلســلة 
مــن المبــادرات الصديقــة للبيئــة مثــل الحد من 
النفايــات الصلبة مــن خــالل السياســات القائمة 
على التكنولوجيا وتشــجيع محطات إعادة التدوير 
واســعة النطــاق وزراعة األعشــاب واألشــجار 
على الســطح، وتزويد الســكان بأمــوال إضافية 

لالستثمار في األلواح الشمسية.
وبــدأت مدينة لندن مؤخــراً برنامجــاً لربط آالف 
أضواء الشوارع بشبكة متداخلة لتعزيز االستدامة 

البيئية.  
وفي اإلمــارات العربيــة المتحدة، تعتبــر المدينة 
المســتدامة في دبــي ومدينة مصدر فــي أبوظبي 
مثــاالً جيــداً للتنميــة الحضريــة المســتدامة التي 
تســتخدم الطاقة المتجددة والري األخضر والتنقل 
المستدام وغيرها من عناصر االســتدامة البيئية. 

حّلت دبي في المركز الثالث ضمن أفضل خمس مدن في العالم، والتي تقدم تجربة ايجابية لسكانها من 
خالل التكنولوجيا الذكية، بعد كل من سنغافورة ولندن ونيويورك، ومتفوقًة على مدينتي سيول وبرشلونة، 

وذلك وفق أحدث تقرير للمؤشر العالمي للمدن الذكية.
ويأتي هذا، بالتزامن مع اإلعالن عن فعاليات الدورة الثالثة من معرض مدن المستقبل، الذي تستضيفه دبي 

في أبريل/نيسان 2019، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
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“تويتر” بميزات لتغطية االحداث
أطـلـقــت “تـويـتــــر” 
تحديــث لوظيفة التقاط 
الصور ومقاطع الفيديو 
والبث المباشر، بهدف 
تغطية  عملية  تســهيل 
األحداث ونشــرها في 

المنصة. فســابقاً، عند الرغبة في اســتخدام الكاميــرا داخل تطبيق 
“تويتر”،  كان المســتخدم يضطر للضغط على زر نشــر تغريدة، 
ومــن ثم اختيار الصور، ومن ثم يجد أيقونة الكاميرا. أما اآلن، كل 
ما على المســتخدم القيام به هو السحب من اليمين إلى اليسار خالل 

تواجده في الخط الزمني لحسابه وستظهر له وظيفة الكاميرا.

فرنسا: ضرائب على شركات اإلنترنت
أكد وزير المالية الفرنســي، برونو 
لو ميــر، أن بــالده تعتــزم فرض 
ضرائــب علــى عائــدات نحو 30 
من شركات اإلنترنت العمالقة مثل 
أمازون، وذلك في مســعى لضمان 
“العدالــة المالية”، حســبما ذكرت 

صحيفة “لو باريزيان”. وتوقع الوزير الفرنسي، أن تحّصل الدولة 
الفرنسية نحو 500 مليون يورو من هذه الضريبة.

من جهتها، نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن لومير القول، إنه وفقاً للخطة 
فإن الضرائب ستطبَّق على أي شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 

مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو.

“تمبلر” يخسر 100 مليون زيارة شهريًا
يعاني موقع “تمبلر” 
حــاد  تراجــع  مــن 
فــي عــدد الزيارات 
الشــــهرية، وذلـــك 
بـعـــــد امـتـثـالهــــا 
لقوانيــن المحتـــوى 
االلكتروني. وتشتهر 

المنصة  باســتضافتها للمحتوى الحر بما فيــه المدونات وصوالً إلى 
المحتوى اإلباحي من صور ثابتة ومتحركة، لكنها قررت حظر هذا 
المحتوى ومنع عرضه عليها، وهذا ما تســبب بخسارتها 17 % من 

الزيارات خالل شهر واحد فقط، لتتراجع إلى 437 مليون زيارة.

متصفح انترنت من “واتساب”

“كروم” يخفي التعليقات المسيئة

ســيطرح  تطبيق المراســلة الفورية “واتســاب”  متصفح إنترنت 
داخل البرنامج، مزود بآليات أمان متطورة، األمر الذي من شــأنه 

زيادة مستوى الخصوصية.
ويتيــح المتصفح زيــارة مواقع اإلنترنت من داخــل التطبيق دون 
االنتقال إلى برنامج آخر، باإلضافة إلى خاصية “التصفح اآلمن” 
لحمايــة المســتخدمين من عمليــات االحتيال، ويكشــف المتصفح 
الروابط الوهمية المصممة خصيصا لخداع المستخدمين واإليقاع 
بهم، ويظهر تحذيرات قبل النقر عليها، إلى جانب ضرورة تفعيل 

خيار معين لزيارتها.

طّور قسم فرعي في Alphabet ميزة تحمل إسم Tune للمتصفح 
“كــروم” وهي عبــارة عن إضافة مدعومة بالــذكاء اإلصطناعي 

لديها القدرة على إخفاء التعليقات المسيئة.
وســيكون لدى المســتخدمين خيار ضبط التعليقات إلى المستويات 
المفضلة لديهم، حيث يمكنهم اختيار إخفاء جميع التعليقات المسيئة 
تماماً، أو إيقاف اإلضافة تماًما والسماح بكل شيء، أو تعيينها في 
مكان ما في الوســط، حيث تحصل على مزيج رائع من التعليقات 

إذا كنت ال تفضل تصفية التعليقات.
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تبويب لأللعاب على “فايسبوك”
وضعت “فايسبوك” تبويب خاص 
باأللعــاب فــي شــريط التصفــح 
الرئيســي بتطبيقها، ما من شــأنه 
زيــادة لفــت انتبــاه المســتخدمين 
الذيــن يقضــون وقت أطــول في 
“فايســبوك” الســتخدامه بدالً من 

اللجوء للمنافسين. ظهر في شريط التصفح الرئيسي في أعلى التطبيق 
الرســمي لفيس بوك أيقونة خاصة باأللعــاب Gaming تهدف من 
خاللها مساعدة المستخدمين للوصول بسهولة لأللعاب والمنشورات 
المتعلقــة بها والمجموعات التي تهتم باأللعاب ويتابعونها باإلضافة 

الستكشاف محتوى آخر جديد يقع ضمن مجاالت اهتماماتهم.

 ردود جاهزة في “ماسنجر”

تطبيق لتتبع التنفس أثناء النوم

حدثــت “فايســبوك” تطبيــق المحادثات 
“ماســنجر” وزودتــه بخاصيــة جديدة، 
حيث يقترح عبارات وجمالً جاهزة للرد 
مباشــرة على رســالة ضمــن المحادثة. 
وتتيح هذه الخاصيــة المزيد من المتابعة 
للدردشــة والمحادثات علــى مجموعات 
كبيــرة بأعداد المســتخدمين على تطبيق 
“ماسنجر”. وبعد تفعيل الخاصية وظهور 
رسالة أثناء الدردشة على التطبيق، يظهر 
رد أو شــكل تعبيــري “إيموجــي” كرد 

جاهز يمكن إرساله فقط بزر “رد”.

أصــدرت Withings لصناعــة األجهزة الصحيــة تحديثاً جديداً 
لتطبيق تتبع النوم الخاص بها، والذي قد يســاعد المستخدمين على 

التعرف على أعراض هذا االضطراب.
ويقــوم التحديث الجديــد بمراقبة اضطرابات التنفــس أثناء الليل، 
ويمنح المســتخدمين محتوى تعليمياً حــول عالمات توقف التنفس 

.Health Mate أثناء النوم عبر تطبيق
وتقــول الشــركة، إنها تعمل على تشــخيص أكثر تطــوراً لتوقف 
التنفــس أثنــاء النوم، وتهــدف إلى الحصول على تتبــع معتمد من 

الدرجة الطبية للحالة السارية بحلول نهاية العام.

“إنستغرام” تتيح الشراء مباشرة
أضافــت إنســتغرام خاصيــة جديــدة تتيح 
للمستخدمين شــراء المنتجات مباشرة دون 
الحاجة إلى وسيط. ويتوجب على مستخدمي 
Checkout on Ins�التطبيق النقر على زر 
tagram عندما يشــاهدون منتجاً يسترعي 
اهتمامهــم. وبعد النقر على هذا الزر، يحيل 
إنســتغرام المســتخدمين إلى صفحة داخلية 
فيها خيــارات األحجام واأللوان ومعلومات 
الدفع واالستالم. وشددت الشبكة االجتماعية 
أنهــا تحفظ بيانــات المســتخدمين، بعد أول 

عملية شراء يقومون بها، وذلك لجعل العملية أسهل في المستقبل.

تغريم “غوغل” 1.49 مليار يورو
المفوضية  أعلنت 
تغريـم  األوروبية 
شـــركة غـوغــل 
بـــ1.49 مليــــار 
يــورو النتهاكهــا 
قواعـد المنافســـة 
األوروبـيــــــــة 
تهـــا  ســـا ر بمما

اإلعالنيــة. وأوضحــت مفوضــة االتحــاد األوروبــي للمنافســة، 
مارغريــت فيســتاغر، أن “غوغل” منعت المنافســين من التنافس 
واالبتكار بشكل عادل في سوق اإلعالنات عبر اإلنترنت. وأضافت: 
عززت الشــركة هيمنتها في إعالنات البحث عبر اإلنترنت وحمت 
نفسها من المنافسة عبر فرض قيود تعاقدية غير عادلة على مواقع 

األطراف الثالثة وهذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة االحتكار.
يذكــر أن االتحاد األوروبي كان قد فــرض غرامة على “غوغل” 
بقيمة 5 مليارات دوالر إلجبارها الشركات المصنعة للهواتف التي 
تعمــل بنظام “أندرويد”، على اســتخدام تطبيقاتها المتعلقة بالبحث 

وتصفح اإلنترنت.
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Flickr بعيداً عن “ياهو”

أعلنت منصة مشاركة الصور Flickr، عن تطويرها نظاماً خاصاً 
لتســجيل الدخول إلى المنصة بعيدا عــن “ياهو” المالكة لها، حيث 
تأتــي هــذه الخطوة بعد أكثر مــن 12 عاماً من تعامــل المنصة مع 

“ياهو”، ولمساعدة المستخدمين على التسجيل والدخول.
وكانــت “فليكر” قد حققت نجاح كبير بدايــة األلفية الجديدة، وذلك 
قبل أن تستحوذ عليها منصة “ياهو” لتبدأ منصة مشاركة الصور، 
معاناتهــا من الكثيــر من المشــاكل، إضافة إلى ظهــور العديد من 
الخدمــات المنافســة مثل “انســتغرام” و“بنترســت” وغيرها من 

المنصات األخرى المتخصصة في مشاركة الصور.

 شراكة بين “ميناآيتك” و“تكوسمارت”

أعلنت شركة ميناآيتك األردنية، عن شراكتها، مع شركة تكوسمارت 
البحرينيــة، لتعزيز تواجدها في الســوق البحرينية، وتزويد أقســام 
الموارد البشرية للشركات والمؤسســات البحرينية بأفضل الحلول 
الرقمية. وأكد المؤســس/الرئيس التنفيذي لميناآيتك بشــار حوامدة، 
على أن ميناآيتك تتواجد في أكثر من 25 سوقاً في المنطقة، وتخدم 

مئات المؤسسات والشركات بأنظمتها للموارد البشرية.
من جهته، أكد مدير عام تكوسمارت محمد الحجيري، على أهمية هذه 
الشراكة لتعزيز فرص عمل الشركات العربية في منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي، والمساهمة في تبادل الخبرات العربية بالمنطقة.

األردن في “البحرين الدولي للتكنولوجيا”
شاركت ســت شركات أردنية 
ألول مرة في معرض البحرين 
وأكــد  للتكنولوجيــا.  الدولــي 
الســفير األردني في البحرين 
رامــي الوريــكات، علــى أن 
شركات تكنولوجيا المعلومات 
األردنية تتمتع بالمنافســة بين 

الشــركات المشــاركة في المعرض، وفي عموم المنطقة. فيما قال 
رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” بشار حوامدة، أن مشاركة 
الشــركات األردنيــة مكنهــا من التواصل المباشــر مع الشــركات 

الخليجية تحديداً، والشركات األخرى المشاركة في المعرض.

خمسون في مكالمة فيديو واحدة!
بــــــــــــــــــــدأت 
“مايكروســوفت” 
المالكــة لتطبيـــــق 
فـي  “ســـكايـــب” 
عـــــدد  مضاعفـــة 
االشـــخـاص الــذي 

يمكنهم المشــاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من 25 شخص إلى 
50 شــخص في المكالمة الواحدة. ونشرت مايكروسوفت في مدونة 
Skype Insider، التــي تطرح فيها النســخ التجريبية من التطبيق 
أنها بدأت بتجربة الميزة الجديدة وبإمكان المســتخدمين على جميع 
المنصات أيضاً تجربتها قبل أن تقوم بطرحها رسميا في الفترة القادمة.

GIPHY يحّسن من ميزات تطبيقه
 GIPHY تطبيــق  تلقــى 
تحديثاً جديــداً على منصة 
iOS، والــذي يوفر العديد 
مــن الوظائــف المحســنة 
التــي تتكامــل مــع تطبيق 
iMessage، كمــا يوفــر 

أفضــل تجربة  للمســتخدمين عند تحميل ملفات GIF على شــبكة 
بطيئة. ويوفر التحديث الجديد ميزة القدرة على مشاهدة تحميالتك 
بسهولة، وأيضاً إنشــاء ملفات GIF، مخصصة جديدة في تطبيق 
iMessage، كمــا قامت خدمــة GIPHY أيضاً بتضمين عالمة 

تبويب جديدة تنظم كل الملصقات المتحركة.
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PUBG ممنوعة على األطفال

بعد التحذيرات المتتالية من لعبة PUBG، قررت شركة تينيسنت، 
المطورة للعبة اتخاذ إجراءات للحد من تأثيراتها الســلبية، إذ تبحث 
عــن طرق عدة لمنع األطفال والمراهقيــن من الوصول إلى بعض 
ألعابهــا في الصين. وطورت الشــركة نظام قفــل رقمي يمكن من 
خاللــه تقييــد جميع الالعبين الذين تقل أعمارهــم عن 13 عاماً من 
الوصــول إلى ألعابها، وال يمكن إلغاء قفل نظــام القفل الرقمي هذا 
من دون وصي الطفل، كما بدأت الشركة الصينية باستخدام تقنيات 
مثــل التعرف على الوجه وفحوصات ُمعرف الالعبين لتحديد عمر 

العبي بعض ألعابها في الصين.

خدمة دردشة جديدة غير مجانية

كشف رائد األعمال الهولندي، مــــارك كولبروجــــه، عن خدمــة 
جديــــدة للدردشـــــة المدفوعــة، باســــم “الدردشــة المكلفة” أو 

)Expensive Chat( لمستخدمي اللغة اإلنكليزية.
والخدمة الجديدة والغريبة من نوعها تطالب مستخدميها بدفع بنس 

أو ما يُعادل 0.01 دوالر أميركي مقابل كل حرف يكتب.
ويظهر أعلى الرســــائل اســم المرســل وإلى جانبها مقدار النقود 

التي تساويه.
وبإلقاء نظرة على الرســائل التي ظهرت ضمن الخدمة حتى اآلن، 
يبــدو أن أغلبها أصبح إعالنيــاً، وهذا ســعياً وراء جذب عمالء ال 

يبالون بما ينفقونه من نقود.

المال عوضًا عن زر االعجاب

أبدت شــركة ريديت، رغبتها في رفع التفاعل على المنصة وتوفير 
Subreddit مزايا لألشــخاص المميزين، لذلك بدأت اختبار ميزة

التي تساعد المستخدمين على تحقيق الدخل من خالل تفاعلهم على 
المنصة.

وتقــوم الميزة الجديدة على وضع خيار للمســتخدمين لدعم غيرهم 
ماليــاً مــن خالل رصيــد داخلي يمكــن تحويله إلى مــال. وبالطبع 
المستخدم الذي يجد محتوى يعجبه ويريد دعم صاحبه سيكون عليه 
التبرع بالمــال عبر الخاصية، وجميع عمليات الدفع ســتكون عبر 
منصة الوساطة Stripe للدفع، والتي تساهم في توفير بيئة أمنة من 

دون تخزين أي بيانات عبر المواقع.

Call of Duty تصل “آيفون” و“أندرويد”

أعلنــت Activision بالتعــاون مع Tencent، عــن إطالق لعبة 
Call of Duty Mobile للهواتــف الذكية، حيث من المنتظر أن 
تصل إلى مزيد من المناطق حول العالم بما في ذلك أميركا الشمالية 
والجنوبية وأوروبا، وذلك بعد أن بدأت الشــركة في اختبار النسخة 

التجريبية منها.
وتــم تطوير هذه اللعبــة المجانية بواســطة اســتوديو Timi التابع 
لمحــرك Tencent، وهي تجمع بين الخرائط واألنماط واألســلحة 
والشخصيات من مختلف أنحاء سلسلة Call of Duty، بما في ذلك 

.Modern Warfare وسلسلة Black Ops
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شراكة لتطوير مهارات األتمتة في مصر
أعـلـنـــت “يـوي 
باث”، العاملة في 
مجــال برمجيات 
أتمتة العمليــــات 
اآللـيــــة، عـــــن 
توقيــع خطــــاب 
نوايــا مــع هيئــة 
تنميـــة صناعـــة 
تكنـولـوجـيـــــــا 
المعـلــومــــــات 

المصرية “ايتيدا”، بهدف تأســيس شراكة ترمي للمساعدة في بناء 
القدرات الوطنية في مجال أتمتة العمليات اآللية بالدولة.

وأشــارت القائــم بأعمــال الرئيس التنفيــذي لهيئة تنميــة صناعة 
تكنولوجيــا المعلومات، مها رشــاد، إلى أن الرقمنة باتت تســّرع 

مسيرة التحّول في القطاعات والشركات.
بدوره، قال نائب الرئيس للمبيعات في منطقة الشرق األوسط لدى 
“يوي باث”، كاران ديكسيت، “يعكس برنامج يوي باث للتحالف 

األكاديمي رؤيتنا لتمكين أصحاب المواهب من الشباب”.

“ماتريوشكا” تتصّيد مستخدمي تورنت
اكتشــف باحثون 
لــدى شـــــركـة 
ســكي  ســـبـر كا
الب، وجـــــــود 
برمجيـات خبيثة 
جديــدة تنتشــــر 
 Pirate عـبــــر
Bay، أحد أكثر 
األجهزة الخادمة 
الخاصــة بتعقب 

.Torrent ”الملفات الشــعبية في أوســاط مســتخدمي “تورنت
وتهدف البرمجيات الخبيثة، إلى إصابة أجهزة الحاســوب الخاصة 
بالمستخدمين ببرمجيات إعالنية تطفلية وأدوات الزمة لتثبيت مزيد 

من البرمجيات الخبيثة.
 PirateMatryoshka وُســّمي التهديد ذو البنية متعددة الطبقــات
على اســم الدمية الروسية الكالســيكية “ماتريوشكا” التي تتضّمن 
عدة دمى متناقصة األحجام، نظراً لتكدّس وظائفه الالنهائية بطريقة 

مخفية.

مركز بيانات لـ“مايكروسوفت” بمصر
وقعت الشركة المصرية 
لالتصــاالت وشــــركة 
العالمية،  مايكروسوفت 
عقداً إلنشاء أول مركز 
بيانات لمايكروســوفـت 
فــي مصر، حيــث تقدم 
لالتصاالت  المصريــة 
خدمات الربط إلى داخل 
مصــر لرفــع مســتوى 
المقدمة  الخدمات  جودة 

لعمالء شــبكة مايكروسوفت، كما يساهم التعاون بين الشركتين في 
توسيع نطاق خدمات مايكروسوفت للسوق المصري.

وأشــار الرئيس التنفيذي للمصرية لالتصاالت، عــادل حامد، إلى 
أن االتفاقيــة تمثــل إحــدى أولى الخطــوات لتحقيق خطة الشــركة 
االســتراتيجية للتحول الرقمي، مضيفاً أن موقع الشركة الجغرافي 
وبنيتها التحتية الرقمية يمكنان كبرى مقدمي الخدمات السحابية مثل 
مايكروسوفت من سهولة الوصول لعمالئهم من األفراد والشركات 

داخل مصر، وكذلك التوسع داخل أسواق أخرى.

روبوتات الدردشة تدعم قطاع السياحة

كشــف بحث “كوليرز إنترناشــونال” شــريك األبحاث الرســمي 
لمعرض ســوق السفر العربي الذي ســيقام في مركز دبي التجاري 
العالمي في الفترة ما بين 28 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/آيار 2019، 
أن التكنولوجيــا المتطــورة المتمثلــة فــي مفهوم إنترنت األشــياء 
والروبوتــات والــذكاء االصطناعــي وتقنيات الواقــع االفتراضي 
واألجهزة القابلة لالرتداء، ستســاهم في تحقيق وفورات كبيرة تقدر 
بمليارات الدوالرات في قطاع الســياحة في السنوات المقبلة، حيث 
ســتقدم روبوتات الدردشــة خدمات توجيه العمالء إلتمام خطوات 
الحجز، بينما يوفر مفهوم “إنترنت األشــياء” التواصل اليومي بين 

مختلف األجهزة عبر شبكة اإلنترنت.
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توقعات نمو مبيعات “آبل”.

عام هواوي بامتياز
واصلت شركتا تشــاومي وهواوي اقتناص حصة 
ســوقية إضافية. ونتيجة لذلــك، انخفضت مبيعات 
الهواتف الذكية في “سامسونغ” بنسبة 4.4 % في 

تباطؤ الطلب عالميًا على الهواتف الذكية

شهدت المبيعات العالمية للهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين تعثراً في الربع األخير من عام 2018، 
بعد بيع 408.4 مليون جهاز وبنمو ضعيف قدره 0.1 % فقط مقارنًة بالربع الرابع من عام 2017.

وحققت “آبل”، أسوأ انخفاض فصلي منذ سنوات عدة، وفق ما قالت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية 
»“غارتنر”.

تمكنت “هواوي”

جّراء النمو

طوال عام 2018

من ردم الفجوة

بينها وبين

شركة آبل

قال كبير مديري األبحاث في “غارتنر”، 
أنشــول جوبتا: “ظــل الطلب قويــاً على 
الســعرية  الفئــة  مــن  الذكيــة  الهواتــف 
المنخفضة والمتوســطة، لكن الطلب على 
الهواتف عالية الجودة اســتمر في التباطؤ 
في الربع األخير من عام 2018، ويعزى 
هذا إلى تباطؤ االبتكارات المضافة إلى فئة 
الهواتــف الذكية عالية الجــودة إلى جانب 
زيــادات األســعار، مــا حــال دون تجديد 

المستهلكين لهواتفهم الذكية”.

آبل تواصل االنحدار
استمرت مبيعات “آبل” في التراجع خالل 
الربــع األخير من 2018، وشــهدت أكبر 
تراجع من بين أفضل خمس شركات لبيع 
الهواتــف الذكية بانخفاض قدره 11.8 % 
على أساس سنوي، وبلغت مبيعاتها 64.5 

مليون جهاز.
وتراجع الطلب على هواتف آبل في معظم 
المناطق باستثناء أميركا الشمالية ومنطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، وانخفضت مبيعاتها 
بشــكل ملحوظ في الصين لتتدنى حصتها 
السوقية إلى 8.8 % في الربع األخير من 
عام 2018، مقارنة بنسبة 14.6 % للفترة 

نفسها من عام 2017.
وفي مجمل عام 2018، انخفضت مبيعات 
هواتف آيفون بنســبة 2.7 % إلى ما يزيد 

قليالً على 209 ماليين جهاز.
وعن ذلك، يقول جوبتا: ينبغي على “آبل” 
التعامل مع المشــترين الذين أخروا ترقية 
أجهزتهم بســبب انتظارهم طرح هواتف 
ذكية مبتكرة أكثر، وتستمر الشركة كذلك 
في مواجهــة الهواتف الجديدة التي تقدمها 
الشركات الصينية من الفئة السعرية العليا 
والمتوســطة، ويحــد هــذان التحديان من 

الربــع الرابع من عام 2018، وخســرت 
“سامســونغ” حصتهــا فــي الســوق في 
الصين وأوروبا الغربية وأميركا الالتينية، 
ما ســاهم إلى حد كبير فــي تدني مبيعات 

هواتفها الذكية بنسبة 8.2 % في 2018.
وتصــف “غارتنــر” عــام 2018 بأنــه 
“عــام هــواوي”، ال ســيما وأنها عززت 
مــن مبيعاتهــا وحضورها فــي العديد من 
األســواق على حســاب كبرى الشــركات 

األخرى.
وفي الربع األخير من عام 2018، قامت 
“هــواوي” ببيــع أكثــر مــن 60 مليون 
هاتف ذكي، وحققت أقوى نمو بين أكبر 
خمســة مزودين عالميين للهواتف الذكية 
)37.6 %(، وتمكنت الشركة جّراء هذا 
النمو طوال عام 2018، من ردم الفجوة 

بينها وبين شركة آبل.
وفــي الصدد، لفت أنشــول جوبتا، إلى أن 
“هواوي” اســتمرت في رفع استثماراتها 
في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الالتينية 
والشــرق األوســط للدفع بمزيد من النمو. 
كذلك استغلت فرص النمو بفضل توسيعها 
المستمر لسلسلة هواتف أونور في النصف 
الثاني من عام 2018، خاصة في األسواق 
الناشــئة، والتي ســاعدت “هواوي” على 
زيادة حصتها الســوقية إلى 13.0 % لعام 

.2018
وتجدر اإلشــارة، إلى أنــه في عام 2018 
ككل، ارتفعت المبيعات العالمية للهواتف 
الذكية للمستخدمين النهائيين بنسبة 1.2 % 
على أســاس ســنوي إلى 1.6 مليار وحدة 
جهاز. وســجلت أميركا الشمالية ومنطقة 
آســيا والمحيــط الهادئ والصين، أســــوأ 
و3.4 % و3 % على التوالي.انخفاضــات في العــام، بلغــــت 6.8 % 

أنشول جوبتا
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“نفيديا” تحول الرسومات إلى واقع

أعلنــت “نفيديا” للتقنية، عن برنامج لتوليــد الصور باالعتماد على 
تقنيات الذكاء االصطناعــي GauGAN، حيث ينتج صور واقعية 
يتم اخراجها من رســوم صماء أو ما يمكن اعتباره مســودات مبدئية 
لتظهر بالشكل النهائي كمنظر طبيعي تم التقاطه عبر كاميرا احترافية. 
ويوفر البرنامج للمســتخدم أداة أو فرشــاة الرسم التي يتم بواسطتها 
وضــع الخطوط األولية أو الرســومات المبدئية المشــابهة لتلك التي 
طالما تم إنتاجها بواســطة برنامج الرســام على الـ“ويندوز”، والتي 
بمجــرد االنتهاء منها بوقــت ال يتعدى الدقيقة، يمكــن اختيار تعبئة 
المشهد بالمنظر الطبيعي، وفقاً للخصائص المدرجة تحت الرسم للبيئة 
والمكونات األخرى التي يود المستخدم اظهار المنظر النهائي داخلها.

السيارات ذاتية القيادة ... عنصرية!

كشفت دراسة جديدة أن السيارات ذاتية القيادة تتعامل بشكل عنصري 
مع البشر، إذ أجرى باحثون من “معهد جورجيا للتكنولوجيا” أبحاثاً 
حول مدى جودة الســيارات ذاتية القيادة في التعرف على أشخاص 

من مختلف ألوان البشرة.
وفــي الدراســة، قام الفريــق بتطبيــق مقيــاس “فيتزباتريك” على 

مجموعة من الصور، والتي صنفتهم على أساس لون بشرتهم.
النتائــج أظهرت، أن األنظمـــة كانت في المتوســــط أقـــل دقـــة 
بنســـبة 5 % عند اكتشاف األشخاص ذوي البشرة الداكنة، وأبرز 
الباحثون أن هذه المشكلة قد تكمن في الطريقة التي يتم بها تدريب 

النظام الخوارزمي.

شبيه “آيفون” بـ100 دوالر فقط!
قــررت INOI دخول المنافســة في ســوق 
األجهزة الذكية عبر هاتف “أندرويد” شبيه 
بأجهزة “آيفون” الجديدة، ســعره ال يتجاوز 
 INOI 5X Lite 100 دوالر. ويأتي هاتف
 MediaTek MT6580A الجديد بمعالج
رباعي النوى ذاكرة وصول عشــوائي 1/2 

غيغابايــت. ذاكــرة تخزين داخليــة 8/6 غيغابايت، قابلة للتوســيع 
باســتخدام بطاقات ذاكرة خارجية microSD/HC. شاشة بمقاس 
5.5 بوصــة، ودقة عرض +qHD، محمية بزجاج 2.5D المقاوم 
للصدمات والخدوش. كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل. 
كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل. بطارية بسعة 2800 ميللي أمبير.

سماعات جديدة تستدعي “سيري”
أعلنت آبل عــن إصدار جديد 
 AirPods من ســــماعاتهـــا
والتي من شــأنها توفيــر أداء 
محّسن وقدرة على اســـتدعاء 
“ســيري” من دون اســتخدام 
اليدين. وسيتم تشغيل سماعات 

الرأس الالســلكية المحدثة بواسطة شريحة H1 الالسلكية من آبل، 
والتي تقول الشــركة إنها مصممة خصيصاً لسماعات الرأس والتي 
من شأنها أن توفر أداًء أكثر كفاءة وأوقات اتصال أسرع ومزيداً من 
 AirPods وقت التحدث. كما تقدم آبل أيضاً خيار شــراء سماعات

الجديدة من خالل علبة شحن السلكية.

لوح كهربائي بعجلة واحدة
كشفت شركة أميركية 
عن اللــوح الكهربائي 
 ،O n e w h e e l
المخصص لالستخدام 
من قبل المســتخدمين 
فــي األماكــن الضيقة 

والمشاوير القصيرة. وهناك ميزة جديدة تمت إضافتها للوح الجديد 
وهي  تعمل على تبسيط تجربة الركوب بحيث ال تطير بينما ال تزال 
تتعلم السير بها. كما أن اللوح أصغر )27 بوصة( وأخف وزناً من 
الموديل الســابق، ما يســاعد على خفة الحركة وسهولة الحمل، مع 

وجود مقبض مغناطيسي قابل للطي على الجانب.
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“آيسر” تطلق منتجات خاصة بالتعليم

أعلنت “آيســر”، عن إطالق مجموعة جديدة من المنتجات لقطاع 
التعليم، والتي تشــمل: أجهزة “كروم بوك” و“كروم بوك ســبن” 
المحمولـة والمجهــزة بشــاشـــة قياس 11و 12 بوصة، باإلضافة 
إلــى أجهزة “ ترافلمايت” المحمولة المزودة بشــاشــــة قياس 14 

بوصة.
وتوفــر هــذه األجهــزة للطالب مســتويات أمــان أعلــى، إذ يقوم 
نظام التشــغيل “كروم” بالتحديث تلقائيــاً والحماية من التهديدات 
اإللكترونية المتغيرة باســــتمرار، مثل الفيروســات والبرمجيات 

الخبيثة.

“هواوي” تفوز بـ47 جائزة

كشــفت “هواوي” عن أســرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل 
الخامــس: HUAWEI Mate X لتمضــي في اتجــاه جديد تماماً 
لتصميم غير مســبوق يمتــاز بالقدرة على الطــي. ويتميز الطراز 

الجديد بـ“مفصل جناح الصقر” 
وبطارية عالية السعة باستطاعة 
4500 ميلي أمبير، التي يدعمها 
أسرع شاحن، باإلضافة إلى أنه 
يمتــاز باللــون األزرق النجمي 
الجديد. والميزة الجديدة في هذا 
الهاتف، أنه عندما يطوى يصبح 

هاتفاً ذكياً ضخماً بشاشــة مقاسها 6.6 بوصة، وعندما يفتح يتحول 
إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات.

وعقب إطالق HUAWEI Mate X وسلســلة حواسيب المفكرة 
MateBook  HUAWEI، فــازت “هــواوي” فــي ملتقى عالم 
الهاتــف النقــال 2019 بـــ47 جائزة “أفضل منتج فــي ملتقى عالم 
الهاتــف النقــال 2019” في مختلف الفئات واحتلــت منتجاتها قمة 
قوائم المعرض. وكان علـــى رأس تلـك المنتجـات الهاتـف النقــال 
HUAWEI Mate X الــذي حظــي بإشــادة واســعة من مختلف 
وســائل اإلعالم لقدرته على تقديم مزيج مبتكر من المزايا، يشــمل 
دعم االتصال بشــبكة الجيل الخامس والذكاء االصطناعي وشاشــة 

قابلة للطي وتجربة االستخدام غير المسبوقة.
كذلك، كشــفت “هواوي” عن هاتفها 
الجديــد من سلســلة “نوفــا” ويحمل 
إســم “نوفا إي 4”. ويأتي بشاشة من 
نــوع lcd، بحجــم 6.15 إنــش بدقة 
 Kirin مــع معالج مــن فئة ،+FHD
 .GB 6710، وذاكرة عشــوائية: 4 و
ويمكن لمحبــي التقاط الصور، التمتع 
بكاميرا ســلفي بدقة 23 ميغا بيكسل، 

و3 كاميرات خلفية بدقة 2 و8 و24 ميغابيكسل. فيما تأتي البطارية 
.18W 3340 تدعم الشحن السريع بقوةmAh بحجم

iMac آبل” تعّدل حواسب“

أعلنت “آبل” أنها ســتبدأ ببيع نســختين من أجهــزة iMac معدلة، 
مزودتيــن بشاشــات Retina عاليــة األداء، قــادرة علــى عرض 
فيديوهــات بدقة 4k، مناســبة للعامليــن في التصميــم اإللكتروني 
والغرافيك. وتأتي النسخة األولى بشاشة 21.5 بوصة، ومعالج إنتل 
رباعي النوى من الجيل السابع، يقدم أداء أسرع بنحو 6 % من أداء 
 Radeon Pro المعالجات السابقة، باإلضافة إلى معالج رسوميات
Vega، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت. أما النسخة الثانية، فتزود 
بشاشــة 27 بوصة، ومعالــج إنتل ثماني النوى من الجيل التاســع، 
يقدم سرعة عالية في معالجة البيانات، فضالً عن معالج رسوميات 

Radeon Pro Vega، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 1 تيرابايت.
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من هوية المســافرين وإنهاء إجراءات الســفر، ووجدنا أّن الركاب يبدون 
مســتويات ســعادة أكبر الســتخدام إجراءات التحقــق الذاتي مــن المقاييس 
الحيوية، مع وصول نســبة من اختاروا اســتخدام هذه الخدمات إلى 90 % 
من المسافرين. ونؤمن بأن األفعال أكثر وقعاً من األقوال، إذ نؤكد من خالل 
تقنيتنــا Smart Path أن الناس يفّضلون اســتخدام المقاييــس البيومترية 

لتسهيل رحالتهم”.

رغبة في طرق أخرى
ووفقاً للتقرير فإن الركاب باتوا مستعدين الستخدام قدر أكبر وطرائق أكثر 
تنوعاً من التكنولوجيا للتحقق من إجراءات الســفر بشكل ذاتي، إذ أظهرت 
النتائــج أن 59 % منهم على اســتعداد كامل الســتخدام هواتفهــم الجّوالة 
للتحقق من هوياتهم فــي مختلف المراحل، فضالً عــن تقبّل 33 % آخرين 

للفكرة.
وعلى الرغم من عدم توفر خيــار إثبات الهوية بواســطة األجهزة الجّوالة 
على نطاق واسع في الوقت الراهن، تستطيع شركات الطيران والمطارات 
أن تكون على ثقة تامة عند انتقالها لتقديم الخدمات عبر األجهزة المحمولة 
للتحقــق من الهويــة، نظراً لترحيب تســعة مــن أصل عشــرة ركاب بهذه 
الخدمــة. ويتطلــع الــركاب لجعل رحالتهم سلســة قــدر اإلمــكان، وتأتي 

األجهزة الجّوالة على رأس قائمة التقنيات التي يودون استخدامها.
جدير بالذكر، أن النتائج الرئيسية لتقرير “سيتا” تستند إلى استطالع شمل 
وإفريقيا، والذين يمثلون أكثر من 70 % من حركة الركاب العالمية.مســافرين من 20 دولة في األميركيتين وآســيا وأوروبا والشرق األوسط 

اعتماد التكنولوجيا لتبسيط إجراءات السفر في المطارات 

ووفقاً للتقرير الصادر برعاية شــركة “إير ترانســبورت 
وورلد”، فإن 44 % من الركاب اســتخدموا نقاط مراقبة 
جوازات السفر المؤتمتة الستكمال إجراءات السفر خالل 
العــام 2018، والتي ســجلت زيارة تقــارب الضعف عن 

نسبة 21 % التي سجلت في 2017.

زيادة الرضا
ســجـل الركـــاب ارتفاعاً في مســــتوى رضاهم بمعــدل 
3.85 % عند مرورهم عبر نقاط مراقبة جوازات الســفر 
الذاتيـة، مقارنـةً بالركاب الذيـن اســـتخدمـوا نقـاط مراقبة 
الجوازات التقليدية التي تعدّ أكثر تعقيداً واستهالكاً للوقت 
بالنســبة للمســـافرين، كما وصل معدل الرضــا لدى هذه 
الفئة مـن مستخدمي التكنولوجيا إلى 8.36 مـن أصل 10 

نقاط.
وأشــار رئيس قســم شــؤون حلــول الســفر الجويــة في 
“ســيتا”، ماتيس ســيرفونتين، إلى العوائــد المجدية التي 
القتها شــركات الطيــران والمطارات بعد االســتثمار في 
هذه التقنيات التي تهدف إلى تســهيل إجراءات المسافرين 
خــالل رحالتهــم، ومــع تطــّور التكنولوجيا علــى مدى 
األعوام الماضية، تحّولت إجراءات الحجوزات، وتسجيل 
إجراءات الوصول، وتسليم الحقائب إلى عمليات مؤتمتة، 

ما القى استحساناً لدى الركاب.
وبحســب التقرير الذي حمل عنوان “اتجاهات تكنولوجيا 
المعلومات في مجــال الركاب 2019”، شــكلت البوابات 
المؤتمتــة المســتخدمة عند نقــاط إجــراءات الصعود إلى 
الطائــرة نجاحــاً جديــداً علــى مســتوى قطــاع الطيران 
والمســافرين، إذ لم يقتصر أثر اعتمــاد التكنولوجيا على 
تســريع إجراءات التحقق من الرّكاب، بل أسهم أيضاً في 
دعــم العمليات األكثــر كفاءة وتســريع الفتــرات الالزمة 
إلنهاء إجراءات الســــفر، حيث يشــيـــر التقريــر إلى أّن 
إتاحة المجال أمــام الركاب لتنفيذ إجــراءات الصعود إلى 
الطائرة بأنفســهم يزيد معدالت الرضا لديهم بنســبة تصل 

إلى 2.2 %.
وأردف ســيرفونتين: “يعتمد العديد مــن المطارات حول 
 ”™Smart Path - العالم على تقنيــة “ســمارت بــاث
من “ســيتا”، التي تعتمد على المقاييس البيومترية للتحقق 

أظهر تقرير صادر عن شركة “سيتا”، المتخصصة بحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقطاع الطيران، 
أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين الذين استخدموا التقنيات المؤتمتة إلنهاء إجراءات السفر على 

متن الرحالت الجوية خالل عام 2018، حيث ترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع مستويات الرضا.
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البيانات أنه أصبح أكثر أماناً”. موضحاً أنه “لو بقيت الســامة في 
عام 2018 على مســتوياتها في عــام 2013، لوقعت 109 حوادث 
مؤسفة بدالً من 62، ولبلغ عدد رحات الطيران المميتة 18 حادثة 

بدالً من الـ 11 التي وقعت بالفعل”.
الطائرات بمحرك التوربين

وبحسب البيانات، بلغ المعدل العالمي لخسارة هياكل الطائرات التي 
تعمل بمحركات من نوع التوربين 0.60 لكل مليون رحلة طيران، 
وهو يمثل تحّســناً قياســاً بـ1.23 فــي عام 2017. وشــهدت جميع 
المناطق تحّســناً واضحاً، باستثناء منطقة الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا، في أداء السامة للرحات الجوية في الطائرات التي تعمل 
بمحركات من نوع التوربين في عام 2018 عند مقارنتها بمعدالتها 
المعنية على مدى خمس سنوات، وشــكلت حوادث الطائرات التي 
تعمل بمحــركات من نــوع التوربيــن 24 % من إجمالــي حوادث 

الطائرات في عام 2018، و45 % من الحوادث المميتة.
ً إفريقيا األكثر أمانا

للعام الثالث على التوالي، لم تتعرض شــركات الطيران في إفريقيا 
جنوب الصحراء ألي خســائر في هياكل الطائرات النفاثة، ولم تقع 
أي وفيات في رحات الطائرات النفاثة. وبلغ معدل الحوادث 2.71 
لكل مليون رحلة، وهو تحّسن كبير مقارنة بالمعدل 6.80 للسنوات 
الخمس الســابقة. كما كانت إفريقيــا المنطقة الوحيدة التي شــهدت 
انخفاضاً في معدل الحوادث قياســاً بعام 2017. ومع ذلك، شــهدت 
نوع التوربين، ولم تكن أي منهما رحلة ركاب مقّررة.المنطقة وقــوع حادثتين مميتتين في طائــرات مدفوعة بمحرك من 

إياتا: تحسن مستمر في معايير سالمة الطيران

الحوادث باألرقام
بلغ المعدل اإلجمالــي لحوادث الطيــران 1.35 حادثــة لكل مليون 
رحلة طيران، أي حادثة واحدة لكل 740 ألف رحلة جوية، وشــّكل 
ذلك تحّســناً من حيــث معدل الحــوادث البالــغ 1.79 خــال فترة 
الســنوات الخمس الماضية )2013 - 2017(، إال أنه يعتبر تراجعاً 

بالمقارنة مع األداء القياسي 1.11 في عام 2017.
من جهة أخرى، أظهر التقرير أن حوادث الطائرات النفاثة في عام 
2018 )ُمقاساً باألضرار الجســيمة التي لحقت بهيكل الطائرة لكل 
1 مليون رحلة جوية( بلغ 0.19، أي حادثة واحدة لكل 5.4 مايين 
رحلة جوية، وشّكل ذلك تحّســناً على المعدل الذي شهدته السنوات 
الخمس األخيرة )2013 - 2017( عنــد 0.29، دون أن يصل إلى 

معدل عام 2017 عند 0.12.
ووقعت 11 حادثة مميتة ذهب ضحيّتها 523 شــخصاً من الركاب 
وطاقم الطائرات. ويقارن ذلك بمتوســط قدره 8.8 حوادث وحوالى 
234 حالــة وفاة على مدى الســنوات الخمس الســابقة. حيث شــهد 
القطاع في عام 2017 وقــوع 6 حوادث مميتة ســقط ضحيتها 19 
شخصاً، لتسجل مستوى قياســياً منخفضاً، كما أدت إحدى الحوادث 

في عام 2017 إلى وفاة 35 ضحية على األرض.
إلى مزيد من التحسن

وفي هذا الصدد، قال المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد الدولي 
للنقل الجوي ألكســندر دو جونياك: “خال عام 2018 ســافر نحو 
4.3 مليارات راكب بأمان في 46.1 مليون رحلة. ولم يكن هذا العام 
استثنائياً كما كان العام 2017. ومع ذلك، فإن الطيران آمن، وتخبرنا 

أظهر التقرير الخاص بأداء السالمة في قطاع الطيران التجاري لعام 2018، الصادر عن االتحاد الدولي للنقل الجوي 
“إياتا”، تحّسناً مستمراً في معايير سالمة الطيران على المدى الطويل، مع ارتفاع في عدد حوادث الطيران مقارنًة 

بعام 2017.
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اغالق مكاتب “القطرية” في السودان

أوقفت الخطوط الجوية القطرية رحالتها إلى السودان. ووفق تعميم 
صادر بهذا الشأن، فإن آخر رحالتها من وإلى السودان كانت بتاريخ 
31 آذار/مــارس 2019. وتعزو “القطرية” هذه الخطوة إلى أزمة 
النقد األجنبي التي يمر بها الســودان، وإلزام سلطة الطيران المدني 

خطوط الطيران المختلفة ببيع تذاكر السفر بالجنيه السوداني.

زيادة الرسوم على الطيران المصري

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصرية، أنه اعتباراً 1.28 مليار دوالر خسائر االتحاد االماراتية
من تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، ستتم زيادة الرسوم المقررة والتي 
تحصل بشــكل غير مباشر عن كل مســافر على الطيران المنتظم أو 
العــارض على الرحالت الدولية والداخليــة من المطارات المصرية. 
وقال: إن الزيادة تبلغ 5 دوالرات فقط عن القيمة التي يتم تحصيلها حالياً.

أعلنــت االتحــاد للطيران اإلماراتية تكبدها خســائر للعــام الثالث 
علــى التوالي في 2018، ملقية اللوم على تحدي أوضاع الســوق 

وزيادات في أسعار الوقود.
وأوضحت الشــركة أن صافي الخســائر تقلص إلــى 1.28 مليار 
دوالر أميركــي العام الماضي من 1.52 مليار دوالر في 2017، 
مشــيرةً إلى أن اإليرادات االجمالية تقلصت  بنسبة 2.4 %، لتبلغ 

5.86 مليارات دوالر العام الماضي.
وذكــرت الشــركة أنها أوقفت عــددا من الرحالت إلــى مدن مثل 
طهــران، وجايبور )الهند(، وعنتيبي )أوغندا(، وداالس، وفورت 

وورث، ودكا، ودار السالم، وإدنبرة.

الخطوط الجوية العراقية إلى ميونيخ
أعلنت شركة 
الخطــــــوط 
يــــــة  لجــو ا
العراقـيــــة، 
عن إطـــالق 
أول رحالتهـا 
إلـى مديـنــــة 

ميونــخ األلمانية. وتعد ميونخ من المدن التاريخية، وتشــتهر بكثرة 
المتاجــر والمطاعم الفريدة، ما يجعل منها مقصداً مميزاً للعطالت، 
وهــي الوجهة الرابعة التي افتتحتهــا الخطوط الجوية العراقية نحو 
ألمانيا، والتي شملت قبل ميونخ )برلين، دوسلدروف، فرانكفورت(.

إيرباص تفوز بطلبية صينية ضخمة

وقعت إيرباص صفقة لبيع 300 طائرة إلى الصين في إطار حزمة 
تجارية تتزامن مع زيارة إلى أوروبا يقوم بها الرئيس الصيني شي 
جيــن بينغ وبما يضاهي رقماً قياســياً لطلبيــات الطائرات الصينية 

كانت تحمله منافستها بوينغ.
وتشمل الصفقة المبرمة بين إيرباص ووكالة المشتريات الحكومية 
الصينيــة، 290 طائرة من عائلة ايــه 320 و10 طائرات ايه 350 

عريضة البدن.
وقال مسؤولون فرنســيون إن الصفقة تساوي نحو 30 مليار يورو 

باألسعار المعلنة.
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اتفاق جوي شامل بين قطر وأوروبا

أعلنــت المفوضيــة األوروبية، أنها وقعت على اتفاق شــامل للنقل 
الجوي مع قطر، سيتم بموجبه فتح األجواء بين قطر ودول االتحاد 
األوروبي. ويمنح االتفاق الخطوط الجوية القطرية امتيازات نوعية 
ومتعددة بينها تســيير رحالت الركاب والشــحن مــع دول االتحاد 
األوروبــي الـ28. ووقع االتفاق عــن الجانب القطري رئيس الهيئة 
العامة للطيــران المدني، عبد هللا بن ناصر تركي الســبيعي، وعن 
الجانب األوروبي رئيس وحدة شــؤون النقل الدولي في المفوضية 
األوروبية كارلوس أكوستا. وتم التوقيع بحضور وزير المواصالت 
واالتصاالت، جاسم بن سيف السليطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة 

الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر.

الرحالت األردنية عبر األجواء السورية
أعلنــت هيئــة تنظيــم الطيــران المدنــي األردنية، عن اســتئناف 
الرحالت عبر األجواء الســورية، وذلك بعد نحو شهرين من تقييم 
الخبراء األردنيين لسالمة األجواء السورية وصالحيتها لرحالت 

الطيران.
وحددت الهيئة للراغبين في تشغيل رحالت الطيران عبر األجواء 
الســورية نقاطــا للدخــول والخــروج واالرتفاعات التــي يتوجب 
االلتــزام بها، مطالباً األخــذ باالعتبار أن األجواء الســورية غير 
مغطــاة بالرادار مــن قبل الجانــب الســوري، وأن إدارة الحركة 
الجوية األردنية ســتقوم بتقديم خدمــة المراقبة والمتابعة للرحالت 

األردنية وتقديم المعلومات ألطقم الطائرات.

خط طيران من وارسو إلى بيروت

أقامــت الســفارة البولندية فــي لبنان، بالتعاون مع شــركة الطيران 
البولندية LOT وشركة “سمانا”، حفل عشاء لمناسبة إعادة إطالق 
خــط جديد من العاصمة البولندية وارســو إلى بيروت، شــارك فيه 
وزيــر الســياحة أواديس كيدانيــان، الســفير البولندي بروميســلو 
نيسلوتومسكي، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، 
رئيس مجلس إدارة “سمانا” مديرها العام جميل جميل بيرم، ممثلو 

المديرية العامة للطيران المدني وشركات طيران.
واعتبر كيدانيان، أن هذه الخطوة “هامة جداً للبلدين، خصوصاً أن 
العالقة بينهما جيدة جداً، وهذه الخطوة ستعززها أكثر على الصعد 

االقتصادية والسياحية والثقافية كافة”.

عودة الرحالت بين أبوظبي والالذقية
أعلنــت وزارة النقل الســورية، عن عودة الرحــالت بين العاصمة 
اإلماراتية أبو ظبي ومدينة الالذقية وبالعكس كل يوم ثالثاء، بهدف 
تغطية الطلب الكبير على الســفر من اإلمارات إلى سورية، خاصة 
فــي ظل وجود جالية ســورية كبيــرة موزعة في اإلمــارات، ومع 
بدء فصــل الربيع واقتراب العطلة الصيفيــة. وهذه الرحلة تضاف 
إلى الرحلة األســبوعية التي استمرت الســورية للطيران بتسييرها 
من الشــارقة إلى الالذقية وبالعكــس كل يوم جمعة، عالوة على أن 
الشركة تعمل على تشغيل 3 محطات أخرى من الالذقية إلى القاهرة 
والدوحــة والكويت وبالعكــس، كما تدرس في الوقت ذاته تشــغيل 

رحلة أسبوعية إلى موسكو مع بداية فصل الصيف.
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دعم “إير فرانس-كيه إل إم”
تحـركـــــت 
الحكومتــان 
الفرنســــيـة 
والهولنديــة 
لتهــدئـــــــة 
التوتــــرات 
ســــية  لسيا ا
الناجمـة عن 
صراع القوة 

بينهما بشــأن شــركة “إير فرانس- كيه إل إم”، حيث تعهد وزيرا 
مالية البلدين بالتعاون معاً من أجل تحسين أداء الشركة.

وقال وزير المالية الفرنســي برونو لو مير في مؤتمر مشترك مع 
نظيره الهولندي فوبكه هوكســترا: تريد فرنســا وهولندا أن تكون 
إير فرانس- كيه إل إم أكثر شــركة طيران قادرة على التنافس في 

العالم.
وتوترت العالقات بين الدولتين بعد أن أعلنت هولندا أنها اشــترت 
بشكل سري 14 % من أسهم الشركة  لتوازي الحصة التي تحملها 

فرنسا من دون معرفة باريس.

“بوينغ” تتراجع عن عرض طائرة جديدة
تراجعت شــركة بوينغ، عن عرض طائرتها بوينغ “777 أكس”، 
وهــي نســخة محدثة من عائلــة “777”، وذلك بعد حادث ســقوط 

طائرة “بوينغ 800-737 ماكس” في إثيوبيا.
وبالرغــم من أن طائــرة البوينغ التي تحطمت فــي إثيوبيا هي من 
طراز آخر، إال أن الشركة األميركية قررت تأجيل عرض الطائرة 

الجديدة، الذي كان من المقرر إجراؤه في 13 آذار/مارس 2019.
وبوينغ “777 أكس” هي نســخة محدثــة من عائلة “بوينغ 777”، 
وســتضم نموذجين هما: “بوينغ 8-777 أكــس” و“بوينغ 777-9 
أكــس”. ومــن المفترض أن تكــون “777 أكس” منافســة لطائرة 

.”A 350“ اإليرباص

A350 لوفتهانزا” تطلب 20 طائرة“
وقعت مجموعة لوفتهانزا اتفاقية لشراء 20 طائرة إيرباص إضافية 
مــن طــراز A350-900 عريضــة الهيكل، ليصل عــدد طلبيات 
المجموعــة إلى 45 طائرة، 12 منها تعمــل حالياً في الخدمة حول 
العالم. وتمتــاز عائلة طائرات A350 XWB بالكفاءة االقتصادية 
التي تستشرف مســتقبل الرحالت الجوية، وتستوعب ما بين 300 
 A350 إلــى 400 مقعــداً، وبفضــل تصميمــه المميز يقدم طــراز
XWB مرونة في التشــغيل، وكفاءة فــي جميع الرحالت، ويتمتع 
بأحــدث الديناميكيات الهوائية، باإلضافة إلى اســتخدام المحركات 

الجديدة من شركة رولز رويس الموفرة للوقود.

تأجير الطائرات الكهربائية في االمارات

أعلنت أكاديمية التدريب الفني اإلماراتية، عن افتتاح مكاتب لتأجير 
الطائرات الكهربائية اعتباراً من تشرين األول/أكتوبر 2019، على 

غرار مكاتب تأجير السيارات، شرط تلقي التدريب الالزم.
وســيكون التحليق بهذه الطائرات متاحاً للشباب من عمر 14 عاماً 

عقب اجتيازهم فترة التدريب في نادي غنتوت للطيران في أبوظبي.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة األكاديمية الحج ســيف الفالســي، إن 
“تصنيع الهيكل الخارجي للطائرة تم في سلوفينيا، فيما جرى تجميع 
كامل الطائرة وتركيب بطارياتها ومحركها الكهربائي في االمارات.

وأضاف، أن الطائرة تستطيع التحليق بارتفاع 13 ألف قدم وبسرعة 
180 كلم/ساعة، ولمدة 90 دقيقة.

79



80

جديد سيارات

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل  2019

Park Now: وتســهل عملية ركن الســيارات ســواء في المواقف المطلة 
علــى الطرقــات أو غيرها، وتســهل هــذه الخدمــة الرقمية المبتكــرة على 
المســتخدمين عملية حجز المواقف وإدارة توقيت حجوزاتها، وتمكن عملية 
ركن الســيارات في المواقف العامة بدون اســتخدام التذاكر الورقية، إضافة 
إلى إلغاء الحاجة لدفع الرسوم نقدًا. وبما أن البحث عن موقف يسبب 30 % 
من االزدحام في المدن، فإن هــذه الخدمة تخفض مــن االزدحام في مراكز 
 Park Now المدن وتجعلها أنظــف وهواءها أنقى. ويبلغ عدد مســتخدمي
في أوروبا وأميركا الشــمالية أكثر من 30 مليون شخص ضمن ما يزيد عن 

1100 مدينة.
FREE NOW: توفر مجموعة متنوعة مــن خدمات التنقل ومن ضمنها 
التاكسي والسائق الخاص وخدمات اســتئجار المركبات ودراجات السكوتر 
الحديثة بسهولة شديدة. وتعد إحدى أوســع خدمات نقل الركاب استخداًما في 
أوروبا وأميركا الالتينية. وتوفر FREE NOW خدماتها لما يزيد عن 21 
مليون شــخص وأكثر من 250 ألف سائق يســاهمون في تخفيض االزدحام 

في مراكز المدن.
Share Now: تتيح هذه الخدمة المرنة لمشــاركة السيارات للمستخدمين 
استئجار السيارات وتسديد رســومها باســتخدام الهاتف الذكي في أي وقت 
ومن أي مكان. واآلن ينمو أسطول السيارات لهذه الخدمة ليتضمن مجموعة 
أكبر من الطرازات ويغطي أسواقًا إضافية، ويزيد إجمالي عدد مستخدميها 
عن 4 ماليين شــخص، فيما يجول أســطول الســيارات البالــغ 20 مركبة 
طرقات 31 مدينة في مختلف أنحاء العالم، وتزيد خدمات مشاركة السيارات 
في مراكز المدن.من نسبة استخدامها، لتخفف من أعداد الســيارات المتواجدة على الطرقات 

شراكة بين BMW ودايملر لخدمات التنقل في المدن

صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة دايملر ورئيس عالمة 
مرســيدس-بنز للســيارات ديتر زيتشــه، قائــالً، “طورنا 
خدمات التنقل بشكل كبير وتحظى حالياً بقاعدة واسعة من 
العمالء، ونتوجه اآلن إلى المحطة التالية في استراتيجيتنا”.

بدوره، قال رئيس مجلــس إدارة مجموعة BMW هارالد 
كروجر: “نؤســس بهذه الشــراكة العبًــا عالميًــا، وابتداًء 
من اليوم يمكن لعمالئنــا البالغ عددهم 60 مليون شــخص 
استخدام هذه النظام المتكامل والمســتدام لخدمات مشاركة 

السيارات ونقل الركاب وشحن سيارات، وغيرها”.
منتجات وتوسع

تبني الشــركتان مجموعة من المنتجــات المتنوعة وقاعدة 
للعمــالء واســعة فــي كل مــن أوروبــا وأميركا لتوســعا 
حضورهما على الساحة العالمية بقائمة خدمات التنقل التي 

توفرها خمسة مشاريع استثمارية مشتركة:
Reach Now: تمنــح هــذه الخدمــة مســتخدميها البالغ 
عددهــم أكثــر مــن 6.7 ماليين شــخص وصواًل ســهاًل 
ومبســًطا لمجموعة متنوعة من خدمات التنقل عن طريق 
منصة واحــدة متعــددة االســتخدامات. وتوفــر تطبيقات 
Reach Now خيــارات متنوعــة للتنقــل بيــن نقطتين، 
متيحة المجال للمســتخدمين الحجز والدفع بشــكل مباشر 
ســواء لخدمات المواصــالت العامــة أو خيــارات التنقل 
األخرى مثل مشــاركة الســيارات وخدمات نقــل الركاب 

واستئجار الدراجات الهوائية.
 Digital Charging Solutions وتوفر :Charge Now
GmbH هــذه الخدمة عــن طريق شــبكتها الواســعة من 
محطات الشحن، وتعتبر مساهًما رئيســيًا في مجال القيادة 
 Charge Now منعدمــة االنبعاثــات الكربونية. وتســهل
مهمة إيجاد محطات الشــحن واســتخدامها ودفع رســومها 
 Digital Charging ســواء محليــاً أو عالميــاً. وتطــور
Solutions GmbH منصــات قياســية عامــة لشــحن 
السيارات الكهربائية يمكن لصانعي الســيارات أو مشغلي 
األساطيل استخدامها بســهولة، وتمتلك أكثر من 100 ألف 
محطة شحن موزعة على 25 دولة، وتدعم حلولها المتوفرة 
للشركات األخرى، المصنعين ومشغلي أساطيل السيارات 
موفرة لهم الفرصة لتنفيذ اســتراتيجياتهم فــي مجال التنقل 

بسيارات الكهربائية.

أطلقت مجموعتا BMW ودايملر في تعاون مشترك، عقد شراكة لتأسيس 5 مشاريع مشتركة توفر خدمات 
النقل المستدام لعمالئهما في المدن، وتستثمر كًل من الشركتين ما يزيد عن مليار يورو بهدف تطوير 5 

مشاريع جديدة وتفعيلها بشكل مشترك.
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هــذه الخطوة مقاومة مــن داخل “نيســان”، ومن 
الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا خصوصاً. وبدالً 
من تعميق رأس المال، ســعت “نيســان” لتحسين 
وضع المساومة في شراكة، قالت إنها تميل للجانب 
الفرنسي. ومما يزيد من تعقيد أي محادثات، حقيقة 
أن أقــوى مســاهم في شــركة رينو هــو الحكومة 

الفرنسية، التي من المحتمل أن تخفف حصتها.

“رينو” تسعى إلنشاء أكبر شركة سيارات عالميًا

تسعى شركة رينو إلى استئناف محادثات االندماج مع شركة نيسان موتور في غضون 12 شهراً، كخطوة 
أولى نحو إنشاء مجموعة شركات سيارات أكبر تتضمن عرضاً من كلتا الشركتين يقدم إلى شركة “فيات 
كرايسلر للسيارات”، وفق ما أوردته فايننشال تايمز. وأفادت الصحيفة، بأن إنشاء مجلس تحالف جديد برئاسة 
جان دومينيك سينارد، رئيس “رينو”، قد عزز الثقة في أن الجانبين يمكن أن يمضيا قدماً في خطط االندماج. ألن 
من شأن مجموعة تضم ُكال من “رينو” و“نيسان” و“ميتسوبيشي” و“فيات كرايسلر”، أن تكون كتلة غاية في 
القوة في سوق السيارات، ما يمكنها من تحدي كيانات أخرى كبرى على غرار مجموعة فولكسفاغن األلمانية، 

و“بي إس إيه” الفرنسية، و“تويوتا” اليابانية، و“جنرال موتورز” و”فورد” األميركيتين.

ستستثمر

“فيات كرايسلر”

4.5 مليارات دوالر 

في 5 مصانع 

في الواليات المتحدة

األميركية

تأتــي هــذه الخطــوة مــع إنشــاء مجلس 
جديــد للتحالف بيــن “رينو” و“نيســان” 
و“ميتسوبيشــي”، برئاســة جان دومينيك 
ســينارد، حيث ارتفعت الثقة للمضي قدماً 

في خطط االندماج.

ارتفاع أسهم رينو وفيات
وعلــى أثــر هذه االخبــار ارتفعت أســهم 
“رينــو” بمقدار 3.3 % فــي باريس، في 
حيــن قفزت أســهم “فيــات” 3.8 % في 

ميالنو.
وتبلــغ القيمــة الســوقية لشــركة صناعة 
السيارات الفرنسية، التي تمتلك 43 % من 
“نيسان”، 17.3 مليار يورو )19.5 مليار 
دوالر أميركــي(. وتبلــغ القيمة الســوقية 
لـ“نيسان”، التي تمتلك بدورها 15 % من 
“رينو”، نحــو 35 مليار دوالر. في حين 
تبلغ مبيعات شــركة فيات كرايسلر 20.4 

مليار يورو.
ويأتي ذلك فــي إطار اســتراتيجية جديدة 
تتبناهــا “رينو” بعــد إلقــاء القبض على 
الرئيس التنفيذي السابق لها ورئيس مجلس 
إدارة “نيسان”، كارلوس غصن، من قبل 
الســلطات اليابانيــة في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2018، واتهامه بارتكاب ممارسات 

مالية غير قانونية أنكرها جميعها.
وأضافــت المصــادر، أن غصــن أجرى 
محادثات حول اندماج “رينو” مع “فيات 
كرايســلر” قبــل عامين أو ثالثــة أعوام، 
لكن هذه الجهود تعطلت بســبب معارضة 

الحكومة الفرنسية للمقترح.
وقبل إلقاء القبض عليه، كان غصن يخطط 
لتدعيم تحالف “رينو” و“نيسان”. واجهت 

وأشــارت “فاينانشــيال تايمــز” إلــى أن 
“فيات كرايســلر” تبحث عن شــراكة أو 
اندماج، وأن رئيــس مجلس إدارتها جون 
إلــكان التقى عــدداً من المنافســين لبحث 
إمكانية عقد صفقــة، ومن بينهم مجموعة 
“بــي إس إيه” الفرنســية مالكــة “بيجو” 

و“سيتروين”.

استثمارات
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت “فيات 
كرايســلر”، أنهــا ستســتثمر 4.5 مليــار 
دوالر أميركي في 5 مصانع في الواليات 
المتحدة األميركية، بهدف إنتاج موديالت 
جديــدة من ســيارات تحمل اســم عالمتها 
التجاريــة “جيــب”، فضالً عن التوســع 
في إنتاج شــاحنات متوســطة للتنافس مع 

“جنرال موتورز” و“فورد موتورز”.
كما كشــفت، عــن عزمها إتاحــة 6500 
وظيفــة في مدينــة ميتشــغان، وذلك على 
الرغم من خطة أعلنتها منافستها “جنرال 
موتــورز” فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
الماضي، بخفض قوتها العاملة في أميركا 

الشمالية بنسبة 15 %.
ووجه الرئيــس األميركــي دونالد ترمب 
الشــكر للشــركة اإليطالية األميركية بعد 
إعالنهــا، قائالً على “تويتــر”: إن “فيات 
كرايســلـر” ســـــتضيف 6500 وظيفـة 
جديدة في ميتشــغان، مشــيراً إلى أن ذلك 
ســيضاعف من القوة العاملــة كجزء من 

االستثمارات المقدرة بـ4.5 مليار دوالر.
وتابــع: “شــكراً “فيــات كرايســلر” ... 
حيث تتوفر األعمال”.ســيعودون مجدداً إلى الواليــات المتحدة 

جان دومينيك سينارد
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IMQ االختبارية من “نيسان”

كشــفت “نيسان” عن ســيارة IMQ االختبارية في معرض جنيف 
الدولــي، والتــي تجمع بيــن التقنيات المتطــورة والتصميــم الذي 
يستعرض مستقبل سيارات الكروس أوفر. وتم تزويد IMQ بالجيل 
القــادم من تكنولوجيــا e-POWER، وهو محــرك كهربائي يولد 
250 كيلــووات وعزم 700 نيوتن متر.وتم تجهيز الســيارة بتقنية 
نيســان “من الالمرئي إلــى المرئي”، وهي واجهة تشــغيل ثالثية 

األبعاد يتقارب فيها العالم الحقيقي مع العالم االفتراضي.
وتساعد هذه التكنولوجيا السائقين على رؤية جميع الزوايا، وعرض 
معلومــات دقيقة عــن االختناقــات المروريــة وأســبابها، وتحديد 

المسارات البديلة لضمان رحلة خالية من اإلجهاد.

La Voiture Noire أغلى سيارة في العالم

كشــفت شــركة بوغاتي في معرض جنيف، عن ســيارتها الخارقة  
La Voiture Noire، أو )الســيارة السوداء(، التي صنّفت كأغلى 
ســيارة في العالم بسعر 19 مليون دوالر أميركي تقريباً. واستوحى 
 57SC Atlantic مطورو هــذه الســيارة تصميمها مــن مركبــة
الشهيرة، وتعمدوا أن تكون السيارة الوحيدة من نوعها، واألغلى في 
العالم، ليتناســب اإلعالن عنها مع االحتفال بالذكرى السنوية 110 

لتأسيس الشركة.
يذكر أنه تم تزويد السيارة بمحرك سعة 8.0 ليترات، وعزم 1479 
حصاناً، ســيكون قادراً على زيادة تســارعها من 0 إلى 100 كلم/

ساعة في غضون 2.4 ثانية تقريباً.

CONTINENTAL GT إصدار محدود من
كشفت بنتلي عن نسخة حصرية من طراز Continental GT تحمل 
اســم Continental GT Number 9 Edition، احتفاًء بالمئوية 
األولى للشركة البريطانية. وسيعمل قسم Mulliner يدوياً على إنتاج 
100 سيارة فقط من هذا اإلصدار، الذي يشكل  تكريماً لذكرى السير 
 Bentley هنري رالف ســتانلي “تيم” بيركين، أحــد أفراد فريق

Boys األساسيين في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي.
وكانــت No.9 تمثّل ســيارة Bentley Blower، ذات الشــاحن 
التوربيني الفائق التي قادها السير تيم في سباق “لو مان 24 ساعة” 

في عام 1930.

AMG S65 Final Edition من “مرسيدس”
 AMG S65 طرحت “مرســيدس” اصداراً محدوداً مــن طراز
Final Edition، )مئــة وثالثــون ســيارة فقــط(، يتميــز بطالء 
حصري أســود شــديد اللمعان وعجالت متعــددة األضالع بقياس 
20 بوصة، مع شــبكات مداخل الهــواء األمامية بلونها البرونزي 

االستثنائي غير الالمع.
وتــم تزويد الســيارة بمحــرك جبار V12، تصل قوتــه إلى 463 
كيلوواط )630 حصان(، ويصل عزم دورانه األقصى إلى 1000 
نيوتن متر عند 2300 - 4300 دورة في الدقيقة، ما يسمح للسيارة 

بالوصول الى سرعة 300 كلم/ساعة.
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تفاهم بين مصر و“نيسان” اليابانية
أكد وزير قطاع األعمال 
العــام المصري هشــام 
الــوزارة  أن  توفيــق، 
تفاهم  أبرمــت مذكــرة 
مــع شــركة “نيســان” 
اليابانية إلنشــاء مصنع 
جديد إلنتــاج وتصدير 
السيارات في العامرية. 

وأوضح  خالل كلمته االفتتاحية لمؤتمر “بورتفوليو إيجبت الرابع”، 
أن وزارته لجأت إلى الشــركة اليابانية الستغالل مصنع “النصر” 
لتجميع السيارات بالوزارة وتحويله إلى مركز تصديري للسيارات 

وتصدير ما يقرب من 50 ألف سيارة سنوياً.
وأضــاف أن مصر تمتلــك مصنعين لتصنيع إطارات الســيارات، 
أحدهمــا مصنع قطاع األعمال الذيــن ينتج حوالى 40 إلى 50 ألف 
إطــار، أغلبها مــن إطارات الجــرارات الزراعيــة. ويقع المصنع 
المملــوك لقطاع األعمال في منطقة ســموحة التــي أصبحت حالياً 
داخل الرقعة السكنية، لذا فقد اتخذ القرار بإنشاء المصنع الجديد في 

منطقة العامرية.

رينو تستحوذ على حصة بيجو ستروين
أعلنت مجموعة “روينو” الفرنســية عن اســتحواذها على 20 % 
مــن حصــة  مجموعة “بيجو ســتروين” في مصنــع “صوماكا” 
بالدار البيضاء. وتخطــط مجموعة رونو، من خالل هذه العملية، 
لدعــم خططها في قطاع صناعة الســيارات بالمغرب، حيث ينتج 
مصنع “صوماكا” مجموعة من طرازات ســيارات رينو منذ سنة 
1966، فضالً عن أصناف من عالمة “داســيا” منذ سنة 2005، 

ضمنها سيارة )لوغان وسانديرو وستيبواي(.
وتشير األرقام التي كشفتها المجموعة إلى أن حجم إنتاج صوماكا، 
ر إلــى الخارج يناهــز 69 %، وكانت الوجهة أساســاً  الــذي ُصدِّ

أوروبا ومصر والخليج العربي.

“فاروك اليتينغ سيستمز” للسيارات
افتتحــت مجموعة “فــاروك اليتينغ سيســتمز”، المتخصصة في 
صناعــة أنظمة كهرباء الســيارات، في المغــرب، وحدة صناعية 
تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع بمدينة طنجة بقيمة استثمارية 
تتجــاوز 45 مليــون يورو، حيث ســيتم إنتاج األضــواء األمامية 

والمصابيح الخلفية لزبائن المجموعة بالمغرب وإسبانيا وفرنسا.
ومــن المتوقع أن توفر هذه الوحدة الصناعية، حوالى 650 فرصة 
عمــل حتى عام 2024. وتشــكل هذه الوحــدة المرحلة األولى من 
المشــروع، بحســب مجموعة “فاروك”، حيث تم البــدء في بناء 
المرحلــة الثانية من المشــروع على مســاحة 14 ألــف متر مربع 

إضافية، ليتم افتتاحه العام القادم.

V8 أقوى سيارة بمحرك F8 Tributo

كشــفت فيراري عن سيارتها الجديدة “إف 8 تريبوتو” التي ستحّل 
مكان طراز GTB 488 الشهير.

وزودت فيــراري الســيارة الجديــدة بمحرك )V8( مزّود بشــاحن 
توربيني بقوة 720 حصاناً وناتج طاقة يتجاوز حاجز 185 حصان/

ليتــر، مــا يجعله أقوى محرك من 8 اســطوانات خــارج إطار فئة 
الســيارات الخاصة. وتم استخدام هذا المحرك في طرازات أخرى، 
وكان قــد فاز بجائزة “أفضل محّرك” في مســابقة “أفضل محّرك 

للعام” لثالث سنوات متتالية )2016، و2017، و2018(.
وبفضل هذا المحرك،  تنطلق “إف 8 تريبوتو” من صفر الى 100 

كلم/ساعة في 2.9 ثوان فقط.
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Cupra أول كروس أوفر من

فولفو تنافس تسال بسيارة كهربائية

 Cupra اسـتعرضت
التــي كانــت تابعــة 
لشــركة فيــات، أول 
ســيارة لهــا بهيــكل 
كروس أوفر. ونشرت 
لســـــيارة  صـــوراً 
 F o r m e n t o r

المنتظرة، تظهر أنها سيارة عائلية بامتياز، بمالمح رياضية مميزة.
وســتزود هذه المركبة بمحركات هجينة، بعزم 245 حصاناً، قادرة 
على زيادة تســارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 4 ثوان تقريباً، 

باإلضافة إلى نظام دفع رباعي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية.

شــركة  كشــفت 
الســويدية  فولفو 
نموذجهــا  عــن 
القادم من سيارات 
 P o l e st a r 2
الكهربائيــة، التي 
يتوقــع أن تصبح 

المنافس الرئيس لســيارات تسال. وستزود هذه المركبات بزوج من 
المحركات الكهربائية بقوة 408 أحصنة، قادرة على زيادة تسارعها 
من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان. ومن المنتظر أن تبدأ 

“فولفو” ببيع هذه السيارة عام 2020.

“بيجو” تستعرض الـ208 الجديدة
كشـــفـت “بيجو” 
عن ســيارة 208  
الجديـــدة كليــــاً، 
التي تتميز بهيكل 
هاتشباك عصري 
وواجهــة تزينهــا 
مصابيــح ضباب 

غريبة الشكل، وسيتم تزويدها بنوعين من المحركات: بنزين بسعة 
1.2 ليتــر، وعــزم 130 حصاناً، ومحرك ديزل بســعة 1.5 ليتر، 
وعزم 100 حصان، باإلضافة لعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل. 

كما تخطط “بيجو” إلطالق نسخة كهربائية من هذه السيارة.

Niro الكهربائية من “كيا”
كشـــفت شــركة 
كيــا الكورية عن 
نموذجهـا الجديـد 
ســــيـارات  مـن 
Niro الكهربائية 
أوفــــر  الكروس 
المتطــورة، التي 

تتميز بتصميــم جديد كليا مقارنة بـNiro الســابقة، فالهيكل أصبح 
أكثر انسيابية، وستطرح هذه المركبة بمحرك كهربائي بعزم 170 
حصاناً، وبطارية بسعة 1.56 كيلوواط، تكفيها لقطع أكثر من 150 

كلم على طرق السفر السريع، ونحو 70 كلم داخل المدن.

“سايبا أتش 330” في األسواق السورية
طلقــــت  أ
الشــــركة 
الســورية 
اإليرانيــة 
الدوليــــة 
للسـيارات 

“سيفيكو انترناشيونال”، نوعاً جديداً من السيارات من معملها بمدينة 
حسياء الصناعية باسم “سايبا أتش 330” في األسواق السورية.

والسيارة تتمتع بمواصفات حديثة، وتم االتفاق مع الجانب السوري 
علــى طــرح 1000 ســيارة من هذا النــوع خالل عــام 2019 في 

سورية، تستهدف الشريحة المتوسطة من الزبائن.

إعفاء السيارات السورية من الغرامات

منــح مجلس الوزراء األردني فرصة لمالكي الســيارات الســورية 
المتواجدة بشكل مخالف على األراضي األردنية للتقدم والمصالحة 
عليها، وإعفائها من الغرامات المترتبة عليها، ودعت دائرة الجمارك 

األردنية، مالكي تلك السيارات إلى االستفادة من القرار الحكومي.
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تويوتا يارس تفوز برالي السويد

كيكس ثنائية اللون تصل الى المنطقة

“جــازو  فريــق  احتفــل 
للســباقات” بفــوزه األول 
العــام ضمــن إطار  هــذا 
منافســات “بطولــة العالم 
للراليــات” )WRC( لعام 
2019، وذلك بعد أن حقق 
السائق أوت تاناك انتصاراً 

مســتحقاً على متن ســيارة تويوتا يارس للراليــات )WRC( التي 
تحمل الرقم 8 في الجولة الثانية من الموسم والتي أقيمت في السويد.
يذكر، أن هذا الفوز هو الثاني لتويوتا يارس، في رالي السويد، منذ 

فوزها األول عام 2017.

أعلنت “نيســان” عن وصول سيارة “كيكس 2019” ثنائية اللون 
إلى منطقة الشرق األوسط.

وأتاحــت الشــركة ثالثة خيــارات ثنائية األلوان من هذه الســيارة  
هي: اللون الرمادي مع سقف برتقالي، والبرتقالي مع سقف أسود، 

واألبيض مع سقف برتقالي.
باإلضافــة إلى خيارات األلــوان الثنائية، تتمتــع “كيكس” بكفاءة 
عالية في استهالك الوقود بفضل محركها المتطور سعة 1.6 ليتر 

بقوة 118 حصاناً، وعزم دوران 149 نيوتن متر.

سيارات GEELY الصينية في تونس

زيادة في استثمارات المصرية للسيارات

انطلقت شــــركة “ســوتيديــــس”، التابعة لمجمــع الزواري، في 
تسـويـق الســيارات للعالمة الصينية “جيلي” Geely، ألول مرة 

في تونــس.
وبالمناســبة، تــم تنظيم حفل بحضــور وزير التنمية واالســتثمار 

التنوسي، زياد العذاري، والسفير الصيني في تونس.
وبدأت الشــراكة بين مجمع الــزواري و“جيلي” في عام 2017، 
وتتمثــل المرحلــة األولى في اســتثمار وحدة لتركيب الســيارات 

السياحية في تونس.

قــال رئيــس 
مجلــس إدارة 
“المصريـــة 
للســـيارات” 
محمد ريــان، 
إن الشــــركة 
تـخـطـــــــط 
للتوسع، عبر 

تدشــين مجموعة من صــاالت العرض في عدد مــن المحافظات، 
بهدف زيادة حصتها السوقية من مبيعات للسوق وضخ استثمارات 

بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه )12 مليون دوالر(.

“جاكوار الند روفر” تنتصر في الصين
فــازت مجموعــة جاكــوار الند 
روفــر البريطانيــة على شــركة 
الندوينــد الصينيــة فــي قضيــة 
تصنيع األخيرة نســخة مقلدة من 
سيارة “ايفوك” باسم Х7، وذلك 

بعد ســنوات من المعارك القضائيــة. وأصدر القضاء الصيني قراراً 
بالتوقــف عن صناعة وبيع النســخة المقلدة، إلى جانب دفع رســوم 
تعويض للشــركة البريطانية، ووجد القضــاء أن “ايفوك” األصلية 
تضم 5 عناصر تم نســخها من قبل الشــركة الصينية، التي صنعت 
Х7. ودشنت “الندويند” سيارتها Х7 في معرض للسيارات في عام 

2015، قبل إطالقها بالسوق الصينية بثلث سعر النسخة األصلية.
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“المفتاح األخضر” لمنتجع مازاغان

منحت الوجهة السياحية الفريدة في المغرب منتجع “مازاغان بيتش 
آند غولف”، جائزة “عالمة المفتاح األخضر” البيئية الدولية تقديراً 
لدعم المنتجع ممارســات األعمال المستدامة ومراقبتها وفقاً لموقع 

Green Key اإللكتروني الخاص بالجائزة.

موسى نقيبًا لالستشاريين العقاريين
أعيـد انتخــاب 
وليــد موســى 
نقيباً للوسـطاء 
واالستشاريين 
العقاريـيــــن، 
إثـر انتخابـات 

تكميلية الختيار 4 أعضاء جدد في المجلس التنفيذي للنقابة، أجريت 
في مقّر غرفة بيروت وجبل لبنان.

وانضــّم إلــى المجلس كل من هيثم كردي وجهاد ابو شــقرا وكارل 
ســركيس ورغــدة أســعد، وكان انضــّم كذلك إلى المجلس شــربل 

شمعون بصفته رديفاً في االنتخابات السابقة.

إيريك يتولى منصب لدى “روكوس”
عينـــت شــركـــة روكـــوس 
نتوركــس، إيريك لو بمنصب 
نائــب رئيس مبيعــات أوروبا 
وإفريقيا،  األوســط  والشــرق 
حيــث ســيكون مســؤوالً عن 
قيــادة المبيعات والعمليات في 
جميع أنحاء األســواق الرائدة 

فــي هذه المنطقة، وسيســتفيد من خبرته الواســعة في توفير فرص 
النمو االستراتيجية للعمالء والشركاء والشركة.

قضــى إيريك أكثر من 17 عاماً مع فريق سيســكو وتولى مناصب 
قيادية للمؤسسات وقنوات التوزيع.

رئيس تنفيذي جديد للمراكز العربية
عينت مجموعــة فواز الحكير  
أوليفييه نوغــارو في منصب 
لوحـــدة   التنفيـــذي  الرئيـــس 
المتوقــع  المراكــز العربيــة، 

طرحها لالكتتاب العام.
وشــغل نوغارو سابقاً منصب 
الرئيــس التنفيــذي أللمانيا في 

مجموعــة Unibail-Rodamco، كما عمل في شــركة مورغان 
ستانلي العقارية.

وتديــر المراكز العربية 19 مركز تســوق في الســعودية، وتخطط 
الفتتاح 4 مراكز هذا العام ولديها 5 مشاريع قيد التنفيذ.

تيد تشو في “االستثمارات العامة”
عيّن صندوق االســتثمارات 
العامة الســعودي، تيد تشو، 
لديه،  لالقتصادييــن  كبيــراً 
بعد أن شــغل هذا المنصب 
الدولية  التمويل  في مؤسسة 
IFC وفــي هيئــة أبوظبــي 

لالستثمار.
وقال الصندوق، انه يســعى  
إلضافة 700 موظف جديد 

لقوتــه العاملــة في عــام 2019، ليرتفع عدد موظفيــه إلى 2000 
شخص بحلول عام 2025.

مدير لـ“كونتيننتال” الشرق األوسط
عينـــت “كونتيننتـــال”، الشــركـة 
األلمانيـــة لإلطـــارات والتقنيــات 
للسيارات، كاريل كوتشـــيرا مديراً 
عامــاً جديــداً لقيــادة عملياتهــا في 
المنطقــة، وســيعمل كوتشــيرا من 
المكتب اإلقليمي للشــركة في دبي 
وسيشــرف على أكثر من 19 سوقاً 

في أنحاء المنطقة.
ويأتي هذا اإلعالن، مع افتتاح أول 
مكتب للشــركة في السعودية لتلبية 

الطلب المتنامي على منتجات “كونتيننتال” وخدماتها.
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الوجهة المفضلة لـ“السياحة الُعمانية”
الســياحية في  فــازت وزارة 
بـ“جائــزة  ُعمــان  ســلطنة 
الوجهــة المفضلــة لرحــالت 
الطــرق”، وذلــك خالل حفل 
توزيــع جوائز مجلّة “كوندي 
ناست ترافيلر الشرق األوسط 

2018/2019” بدبي.
مســاعد  عــام  مديــر  وقــال 

الترويج الســياحي الخارجي في وزارة الســياحة العمانية أســماء 
الحجرية: “تعكس هذه الجائزة الجهود الحثيثة الرامية إلى الترويج 

للسلطنة كمقصد سياحي مثالي ال بد من استكشافه”.

جائزة أفضل بنك إسالمي في األردن
حاز البنك اإلســالمي األردني على 
جائــزة أفضــل بنــك إســالمي في 
األردن لعام 2018، للعام الســادس 
على التوالي، من مجلة ايميا فايننس 
المعنية بتقدير البنوك والمؤسســات 
المالية اإلســالمية، ومقرهــا لندن، 
وتغطي الجائزة البنوك االســالمية 
المتميزة في أدائها من حيث الخدمات 

المصرفية االستثمارية والحوكمة وإدارة األصول والخدمات المالية 
لألفراد في أوروبا والشــرق األوســط وافريقيا. وتسلم الجائزة مدير 

العالقات العامة أحمد عبد الكريم، ضمن حفل تكريمي أقيم في دبي.

EMEA جائزتان للعراقي للتجارة من
حصــل المصــرف العراقــي 
للتجارة علــى جائزتي أفضل 
بنــك  أفضــل  محلــي  بنــك 
اســتثماري فــي العــراق لعام 
 ،EMEA 2018، مــن مجلة
تســملها رئيس مجلــس إدارة 
الهيمص  فيصــل  المصــرف 

خالل حفل أقيم بدبي.
وأكد البنك أن الجائزة جاءت باعتبار البنك من المؤسسات الرائدة 
في القطاع المصرفي واالســتثمار في العراق بحصة ســوقية تبلغ 

80 % من مجموع أعمال التمويل التجاري.

جائزتان لـ“افرام” من مكتب الجودة
منــح مكتــب الجودة 
والمبادرة في االدارة 
العالميـــة جـائـــــزة 
بالجـــــودة،  االلتزام 
وجائزة قمة النوعيـة 
الماسـية لمديـر عـام 
مصلحــة االبحــــاث 

العلمية الزراعية ميشــــال افرام، وذلك في احتفــــال اقيم في اوتيل 
Hyatt Regency Concorde في باريس. وشــكر افرام مكتب 
الجودة للجائزتيــن وأهداهما الى رئيس الجمهورية العماد ميشــال 

عون ووزير الزراعة حسن اللقيس والى وطنه لبنان.

جائزة “اإلنجاز مدى الحياة” لطربيه
كّرمت شركة فيزا رئيس 
ومديــر  اإلدارة  مجلــس 
عــام مجموعــة االعتماد 
اللبناني، جوزف طربيه، 
تقديراً لجهوده ودوره في 
المصرفي  العمل  تحديث 
أنظمة  وإرســاء  والمالي 

وآليات سمحت بتطوير نشاطات البطاقات في الصناعة المصرفيّة 
فــي لبنان والمنطقة. وتســلم طربيه  جائزة “اإلنجــاز مدى الحياة” 
من الرئيس االقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا في فيزا أندرو تورى.

لبنان والمهجر أولم على شرف االعالميين
أقــام بنك لبنــان والمهجر مأدبة 
غــداًء تكريمــاً لإلعالمييــن في 
فندق Four Seasons بيروت، 
بحضور نقيــب الصحافة عوني 
المحرريــن  ونقيــب  الكعكــي 
جوزيــف قصيفــي وحشــد من 

اإلعالميين.
وألقــى رئيــس مجلــس اإلدارة 

المديــر العــام لبنك لبنان والمهجر ســعد أزهري كلمــة رحب فيها 
بالحضور، مشــدداً على أن “الصحافة النزيهة واإلعالم المســتنير 

هما من المقّومات الرئيسية  للحياة الديموقراطية في لبنان”.
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KLabGames تستهدف الشرق األوسط
أعلنت شركة 
 K L a b
المختصة في 
مجــال ألعاب 
الجــوال على 
اإلنترنت، عن 
مشاركتها في 

معرض الشــرق األوســط لألفالم والقصص المصورة  في أبريل/
نيسان  2019 بدبي.

وستقدم الشــركة مجموعة من المحتوى المصمم لجذب المشجعين 
والزائرين على حد سواء في أول ظهور لـها في هذا الحدث.

نسخة محدثة من منصة “شوفها”

“مسافرو الحرب” أفضل فيلم عربي

أطلقت “أربــو بالس” التابعة 
لشــركة المنتجــات والتقنيات 
الرقمية A15، نســخة حديثة 
من منصة مشاهدة األفالم عند 
وتحتوي  الطلــب “شــوفها”. 
المنصة بنسختها الجديدة على 

مزايا متطورة تتيح عملية تصفح ســهلة، من خالل شــريط البحث 
المتقــدم والمصمم إلعطاء نتائج فوريــة بضغطة واحدة، باإلضافة 
إلــى وصــف للمحتــوى المعروض علــى المنصة، وهــي متوفرة 
باللغتين العربية واإلنكليزية، وسيتم تقديم خدمات بث األفالم ألكثر 

من 1.2 مليون مشترك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

فاز فيلم )مسافرو الحرب( للمخرج 
السوري جود ســعيد بجائزة أفضل 
فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ 
للسينما اآلسيوية. الفيلم بطولة أيمن 
زيدان ويتناول قصة موظف يتقاعد 
يتــرك مدينة حلــب ويقــرر العودة 
إلى مســقط رأسه ويستقل حافلة نقل 
ركاب للوصول هنــاك لكن الرحلة 
التــي يشــاركه فيهــا مجموعــة من 

المســافرين اآلخرين تتحــول إلى بانوراما الســتعراض ما أحدثته 
الحرب في سوريا عبر كل مكان يمرون به.

المدن السورية الغارقة في أعماق البحر
نشـــــــــرت 
مـعـــــــة  جـا
سيفاســـتوبل 
الروســــيـــة 
الحكـومـيــــة 
على موقعها، 
أن فـريـقـــــاً 

من علماء اآلثار الروس يعتزم التوجه إلى ســورية لدراســة المدن 
الســاحلية القديمة فيها، القابعة في أعماق البحر األبيض المتوسط، 
والكتشــاف هذه المدن الســاحلية التي لعبت دور الموانىء، خاصة 
فتــرة الحضــارة الفينيقية والعصور الوســطى المندثرة تحت الماء 
بســبب الكوارث الطبيعية، عالوة على الكشف عن أدوات ووسائل 
المالحة القديمة ودراســة ميزاتها، والقطع األثرية الغارقة في مياه 

“أقدم البحار المستخدمة للمالحة في العالم”.
وأضــاف البيــان، أن مركز البحــوث والتكنولوجيــا البحرية التابع 
للجامعة، نظم بعثة استكشــافية أثرية تحــت الماء في المياه اإلقليمية 
السورية، لتبدأ أعمالها في النصف الثاني من 2019، بدعم من وزارة 

الدفاع الروسية ومعهد االستشراق التابع ألكاديمية العلوم الروسية.

رصد األمم المتحدة للدمار في سورية
أصــــدر معهـــد 
المتحـــدة  األمــم 
والبحث  للتدريب 
 U N I T A R
دراســة مســحية 
الحاصــل  للدمار 
مدينــة   16 فــي 
ســــورية  وبلــدة 

جــــراء الحــرب، وتــم تحليل األضــرار باالســتناد إلــى األقمار 
االصطناعية، التي حددت المباني التي دُمرت، أو تضررت بشدة، 

أو بشكل قليل.
وبحســب الدراســة، فإن أكثر المدن المتضررة، هي حلب “أكبر 
المدن الســورية لناحية عدد الســكان”، حيث وصــل عدد المباني 
المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى مدمر، تلتها الغوطة الشــرقية 
في ريف دمشق بـ35 ألف مبنى، وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة 
حمــص بـ13.778 ألف مبنــى، ثم الرقة بـــ12.781 ألف مبنى، 
ومــن ثم حماه بـ6405 مبنى، فدير الــزور بـ6405 مبنى، فمخيم 

اليرموك لالجئين الفلسطينيين “جنوب دمشق” 5489 مبنى.
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والمولعين بالتقنيات الرقمية، إلى جانب القيادة ذات النظرة المستقبلية. وكل 
ما عليكم فعله هو التفكير في األدوار الحديثة، مثل ما شهدته المنطقة مؤخراً 
من تعيين وزير للذكاء االصطناعي أو إنشــاء وزارة للســعادة والتسامح أو 
اإلعالن عن تأســيس مركز للتميز للثورة الصناعيــة الرابعة، حتى تصبح 
المنطقة مقصداً لمبــادرات االبتــكار والحلول الرقمية الرائــدة، مما يجعلها 
المكان األمثــل لتحويل وتدريب وتحســين مهارات القــوى العاملة من أجل 

المستقبل”.
أضاف: تتميز المنطقة بارتفاع نسبة الشباب بين سكانها، حيث يمكنهم التأثير 
في مؤسساتها ودعمها، ويعني ذلك أن سكان المنطقة يتسمون باالنفتاح على 
التغيير أكثر من االقتصادات األخرى في الغرب، كما يعني أن غالبية القوى 
العاملة في المنطقة يتبعون “التفكير الرقمي” بالفعل ولديهم القدرة على البدء 

من الصفر وتصميم مستقبل يتناسب مع احتياجات العصر الرقمي”.

خسارة كبيرة
واســتطرد بروبســت قائالً: “يبحث العديد من المؤسســات عن مرشــحين 
يُمكنهم شــغل الوظائف الشــاغرة المتزايدة لديهــا، لكن في الوقــت ذاته، ال 
يملك أو لم يعد يملك مئات الماليين من العمال العاطلين عن العمل من ذوي 
المؤهالت العالية أو المنخفضة، مجموعة المهــارات ذات الصلة المطلوبة 
لشــغل بعض الوظائف، وتمثل هذه القــوى العاملة الضائعة خســارة هائلة 
عصرنا هذا ويجب على جميع الحكومات حول العالم العمل على ذلك”.للنمو واالزدهار االقتصادي. وال بد من تحسين المهارات لتحقيق النجاح في 

أزمة في مهارات القوى العاملة لدول الخليج

مّد شبابي
وفق التقرير الــذي حمل عنوان “القــوى العاملة الضائعة: 
تحسين المهارات استعداداً للمســتقبل”، يتراوح عمر أكثر 
من 108 ماليين نسمة )أكثر من 28 %( من سكان منطقة 
الشــرق األوســط ما بين 15 و29 عاماً، وهو العدد األكبر 
لألشــخاص اليافعين المنتقلين إلى مرحلة الرشد في تاريخ 

المنطقة.
وتواجــه دول الخليج تحوالً هائــالً في التركيبة الســكانية، 
تُعرف باســم “المدّ الشــبابي”، حيث يبلغ نحو 60 % من 
الســكان أقل من 30 عامــاً، ومــن المتوقــع أن يرتفع عدد 

الشباب فيها إلى 65 مليون نسمة بحلول عام 2030.

فجوة تعليمية وظيفية
وفي ضوء هذه الخلفية، تبلغ معدالت البطالة بين الشــباب 
أكثر من ضعف معدالت البطالــة اإلجمالية. فوفقاً للمنتدى 
االقتصادي العالمي، تبلغ نســبة البطالة بين الشباب 11 % 
في دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و20 % في عمان، 
وتبلغ أعلى معدالتها في كل من البحرين والمملكة العربية 
السعودية عند 27 %، بينما تبلغ معدالت بطالة المرأة نسباً 

أعلى.
ويوضح ارتفاع نسبة الشــباب غير الملتحقين بالوظائف أو 
الدراســة أو التدريب في المنطقة حجم الفجوة المتنامية بين 
األنظمة التعليميــة واحتياجات قطاع األعمــال والمجتمع. 
وتمثل الفجوة فــي المهارات وتضخم أعــداد الموظفين في 
القطاع العام، إلى جانب القيود االجتماعية المفروضة على 
عمل المــرأة، معوقات كبيرة أمــام اســتراتيجيات التحول 

المستقبلية في دول الخليج.

ما العمل؟
وفي تعليقه على التحول الذي تشهده المنطقة، قال الشريك 
في “بي دبليــو ســي” لوكســمبورغ وقائد قطــاع التحول 
واالبتــكار الرقمــي الحكومــي ومؤلــف التقريــر، لوران 
بروبســت: “لتوضيح الصورة في منطقة الشرق األوسط، 
نــرى أن المنطقة تتميز بارتفاع نســبة الشــباب النشــطين 

تشهد منطقة الشرق األوسط وخصوصاً دول الخليج حالة من عدم التوافق بين الشواغر الوظيفية التي يوفرها 
أصحاب األعمال، ومهارات القوى العاملة المرشحة لشغلها. وفي الوقت نفسه، ال يملك أو لم يعد يملك اآلالف 
من العمال العاطلين عن العمل من ذوي المؤهالت العالية أو المنخفضة، مجموعة المهارات المطلوبة لشغل 
بعض الوظائف. وتمثل هذه “القوى العاملة الضائعة” خسارة هائلة في اإلنتاجية، وفق تقرير نشرته “بي دبليو 

سي” بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي.
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منح لطالب “زويل” من بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة للطالب 
المتميزيــن بمدينة زويل 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم 
25 منحة فــي المجاالت 
العلمية والهندسية الحديثة 
للحصــول علــى درجــة 
البكالوريوس، ومن أبرز 
تلــك المجــاالت الطاقــة 

الجديــدة والمتجــددة وتكنولوجيــا االتصاالت وغيرهــا. يأتي ذلك 
ضمن إطار إستراتيجيته للمسؤولية االجتماعية لدعم قطاع التعليم، 
األمر الذى يحظى بأهمية بالغة على أجندة البنك ضمن خطته لدعم 

مجاالت التنمية المجتمعية.
وقــال رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق 
فايد، إن مشــاركة البنك في مســاندة قطاع التعليــم والبحث العلمي 
تعكس تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين جميع المؤسسات لتكون 
نموذجــاً إيجابياً يحتذى به في مجال القيام بالمســؤولية المجتمعية، 
مؤكداً أهمية مســاندة قطــاع التعليم لالرتقــاء بالمنظومة التعليمية 

وتنمية روح االبتكار لدى الطالب.

صالح سفيراً لبنك اإلسكندرية

قام بنك اإلســكندرية، التابع لمجموعة انتيســا ســان باولو، بتوقيع 
اتفاقية شــراكة جديــدة مع الالعب المصري محمــد صالح ليكون 
ســفيراً رســمياً للبنك، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في استاد أنفيلد 
بمدينة ليفربول، بحضــور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك 
اإلســكندرية دانتــي كامبيوني، الرئيــس التنفيذي لقطــاع التجزئة 
المصرفية والمشروعات الصغيرة شريف لقمان. وأعرب كامبيوني 
عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع العب عالمي ، قائالً: “نشعر 
بفخر شديد بهذه الشراكة المميزة ونهدف من خالل هذا التعاون إلى 

تقديم فرصة أفضل لعمالئنا ليكونوا أقرب من بطلهم المفضل”.
وتعــد مجموعة بطاقات ليفربول المصممة باســتخدام صور محمد 

صالح أكثر المنتجات نجاحاً على مستوى البنك حتى اآلن.

All-Stars Academy في مصر

اســتضاف البنك المركزي المصري النســخة السادسة من برنامج 
All-Stars Academy، الــذي يهــدف لتمكين المــرأة اقتصادياً. 
وقال البنك في بيان: إن الفعاليات ينظمها التحالف المصرفي العالمي 
للمرأة، وهو مؤسســة دولية رائدة في مجال تصميم وتنفيذ وترويج 
المنتجات البنكية والرقمية والخدمات المالية وغير المالية التي تلبي 

احتياجات المرأة بمختلف القطاعات.
وأوضحت نائب محافظ البنــك المركزي المصري لبنى هالل، إن 
“الجهــود التــي يقودها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية بشــؤون 
المرأة اقتصادياً واجتماعياً من شــأنها الدفع بعجلة الشــمول المالي 
للمرأة وهو األمر الذي يتحقق من خالل فهم واســتيعاب احتياجاتها 

وتوفير البيئة المالئمة والمنتجات المالئمة لتلبية هذه االحتياجات.

مراكز تميز بين جامعات مصر وأميركا

أطلقت مصر وأميركا 3 مراكز تميز بين جامعات البلدين بقيمة 90 
مليون دوالر، يستفيد منها 10 جامعات مصرية، وذلك خالل مؤتمر 
نظمته جامعة عين شــمس، بالتعاون مــع الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، بحضور وزيرة االســتثمار والتعاون الدولي ســحر نصر، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، رئيس الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية مارك جرين، رئيس جامعة عين شمس عبد 
الوهــاب عزت. وأوضحت نصر، أن مراكز التميز تهتم بقطاعات 
المياه والزراعة والطاقة المتجددة، مشيرةً إلى اتفاقية التعليم العالي 
بيــن مصر وأميركا والممتدة حتى عــام 2022، بقيمة 200 مليون 
دوالر، والتي تشــمل منح دراســية للمرأة المصرية وأعضاء هيئة 

التدريس في الجامعات األميركية.
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األردن: إلنشاء شبكة ربط كهربائي
بـحـثــــــــت 
وزيــــــــرة 
قـــــــة  لطـا ا
األردنـيـــــة 
هالة زواتي، 
مــع رئيــس 

منظمة التعــاون العالمي لتنميــة الربــط الكهربائي/رئيس مجلس 
الصين للكهرباء ليو تشــينيا، ســبل التعاون وتســريع الربط العابر 

للحدود، إلنشاء شبكة ربط كهربائي عالمية بحلول عام 2050.
وأكــدت زواتــي أن توجهات االتحاد العربي للكهرباء، هي إنشــاء 

سوق مشتركة لقطاع الكهرباء يتسق وتوجهات المنظمة العالمية.
بدوره، أكد تشــينيا تطلع المنظمة لدمــج األردن في خطط المنظمة 
وبرامجهــا وجعــل األردن مركــزاً إقليمياً لنشــاطات المنظمة في 
المنطقة، مع إدراك التحديات التي تواجه األردن، السيما في مجال 

الطاقة والمياه والزراعة.
يذكر، أن منظمــة التعاون العالمي لتنمية الربط الكهربائي، منظمة 
دوليــة غير حكوميــة مقرها “بكين”، تضــم 85 دولة، وترتبط مع 

جامعة الدول العربية بمذكرة تفاهم وقعت عام 2017.

150 اتفاقية دعم لمشاريع أردنية

وقعت المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية 150 اتفاقية 
ِمنــح لتطوير المشــاريع الزراعية اإلنتاجية لمجموعــات االدخار 
واالئتمــان والجمعيات وأعضاء مــدارس المزارعين الحقلية، من 
خالل مشروع التنمية الريفية والتشغيل، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل 
من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، بالشراكة مع مؤسسة 
نهــر األردن. وقــال أمين عام وزارة الصناعــة والتجارة والتموين 
يوسف الشمالي: إن المشروع هو إحدى الُمبادرات التي تتماشى مع 

استراتيجية الحد من الفقر في األردن 2013 - 2020.
بدوره، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع 
االقتصادية محمد المهيرات: إن االتفاقيات لدعم 150 منحة )104 
منحة جماعيــة و46 منحة فردية(، وإن إجمالــي قيمتها 381 ألف 

دوالر، بمعدل 3000 دوالر للجماعية، و1500 دوالر للفردية.

ADGتعاون بين “تمويلكم” و

احتفلت الشركة األردنية للتمويل األصغر “تمويلكم”، بتوقيع اتفاقية 
تعاون مع أكاديمية )ADG( العتماد الشركة األلمانية لشهادات مهنية 
متخصصة في مجال التمويل األصغر، التي قام فريق عمل “تمويلكم” 
بتصميمها وبناء محتواها، بحضور ممثلين من أعضاء هيئة مديري 
“تمويلكم” وإدارتها التنفيذية وممثلين من الشركاء االستراتيجيين لها 
 ADG ومجموعة من موظفيها. وأكد رئيس القسم الدولي ألكاديمية
روديغر ميستر، أن قطاع التمويل األصغر موجه بشكل كامل لخدمة 
أبناء المجتمع األردني، وأن دور ADG يكمن بضمان تطبيق أفضل 

معايير الجودة في كل ما يتعلق بتدريب وتطوير الموارد البشرية.
أمــا المديرة التنفيذية إلدارة الموارد البشــرية والتطوير المؤسســي 
لتمويلكم سمر القادري، فقد قدمت عرضاً موجزاً عن تصميم البرنامج 

ومنهجية التعلم التي تبنتها تمويلكم لخدمة البرنامج.

“المفاعالت النووية البحثية” في األردن

افتتحــت وزيرة الطاقــة األردنية هالــة زواتي، فعاليــات المؤتمر 
الدولــي حول المفاعالت البحثية النووية وتطبيقاتها الســلمية، الذي 
نظمتــه المجموعة الدولية للمفاعالت البحثية، بالتعاون مع المؤتمر 
األوروبــي حول المفاعالت البحثيـــة. وأشــارت زواتــي إلى أهم 
التطورات العلمية الحديثة في األردن، وإلى تشــغيل خطة مطيافية 
لألشــعة تحت الحمراء فــي المركز الدولي لضوء الســنكروترون 

للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق األوسط “سيسامي”.
بدورهما، ثمن رئيســا المؤتمــر الدولي للمفاعالت البحثية ومؤتمر 
مجموعــة المفاعالت البحثية ودورة وقودها جيل بيجنان وســتيفن 
فان دايك، اســتضافة األردن وتنظيمها للمؤتمر، وأضافا أنها المرة 
األولى التي يتم فيها تنظيم المؤتمر المشــترك في دولة عربية، كما 

قدم خالله 220 عالماً من 40 دولة أحدث أبحاثهم.
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130 ألف منشاة في سورية

أكد المشاركون في ملتقى الحوار االقتصادي السوري، الذي انعقد في 
فندق الداما روز بدمشق، بعنوان “االستثمار في الزراعة والصناعة 
في سبيل تحقيق األمن الغذائي”، بتنظيم من مجموعة دلتا لالقتصاد 
واألعمــال، على أهميــة النهوض بالقطاعيــن الزراعي والصناعي 
ومعالجة العقبات التي تعترضهما. وأكد وزير الزراعة أحمد القادري، 
أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل المنشآت التي تسهم بتحقيق األمن 

الغذائي وتأمين الطاقة التصنيعية للمواد األولية للسوق المحلية.
بــدوره، بيــن وزير الصناعة محمد معن جذبــة، أن هناك أكثر من 
130 ألف منشــأة صناعية وحرفية في ســورية، تشــكل الصناعة 
الغذائيــة منها نحو 15 %، األمر الــذي يتطلب تطوير الصناعات 

الزراعية وتشجيع االستثمار فيها.

عيادات طبية متنقلة للحسكةسورية عضو فخري بمنتدى “يالطا”
أعلن الرئيــس 
المشـــــــارك 
للجنة المنظمة 
لمنتــدى يالطا 
االقتصــــادي 
لــــــــي  و لـد ا
 / مـــــس لخا ا
الرئـيــــــــس 
لمشــــــارك  ا

لمنتــدى األعمال الروســي “ديلوفايا روســيا” أندريــه نزاروف، 
خــالل اجتمــاع للجنــة برنامج المنتدى في موســكو، أن ســورية 
ستشارك هذا العام 2019 بالمنتدى كعضو فخري، وقال: إن عدد 
الوفود األجنبية في المنتدى لعام 2019 سيرتفع من 70 إلى 100 

وفد.
يذكر أن مؤتمر يالطا االقتصادي الدولي ســينعقد بمنتجع مرايا في 
جنوب شــبه جزيرة القرم خالل الفترة بين 17 - 20 نيســان/أبريل 
تحت شــعار “القرم .. روسيا .. العالم .. واقع دولي جديد”، ويتوقع 

حضور أكثر من 3000 مشارك من روسيا وخارجها.

تســلم فــرع منظمة الهالل األحمر العربي الســوري في الحســكة 
عيــادات طبية متنقلة مقدمة من منظمــة الصليب األحمر الصيني 

والياباني.
وقــال رئيس الفرع علي منصور: إن العيادات المســتلمة تأتي في 
إطار االســتجابة التي ينفذها الهالل األحمر لتقديم الخدمات الطبية 
والعالجية للمهجرين من ريف دير الزور الشرقي إلى مخيم الهول 
في ريف الحســكة الشرقي، وأن فرع المنظمة أرسل خالل الفترة 
الماضية عيادة متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة إلى المخيم لتقديم 

الخدمات الطبية واإلسعافية والعالجية.

تفاهم بين تجارة بغداد والرياض

وقعت غرفة تجارة بغداد مذكرة تفاهم مع نظيرتها الســعودية لدعم 
التجار وتشجيع التجارة بين البلدين.

وذكــرت غرفة تجارة بغداد في بيان، أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً 
اســتراتيجياً يرســم العالقة بيــن غرفة تجارة بغــداد وغرفة تجارة 
الرياض التي ســتعمل على توســيع آفاق التعاون وتشجيع التجارة 
البينيــة بيــن البلديــن، وتنميــة وتطوير قطــاع األعمــال والتجارة 
ومفاصل العمل االقتصادي، والتنسيق على توحيد الرؤى والمواقف 
في المنتديات والمؤتمرات، والســعي إلى تشــجيع تأسيس شركات 
مشــتركة من القطاع الخاص بين البلدين، وحث ســلطتي الدولتين 

لتسهيل الحصول على التأشيرات لرجال أعمال البلدين.
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135 شركة في “صنع في سورية”

أقيمت فعاليات مهرجان التسوق “صنع في سورية” بدورته الـ 84، 
والذي تنظمه غرفة صناعة دمشــق وريفها، بمشاركة 135 شركة 
صناعات نســيجية وغذائية وكيميائية وهندســية على أرض مدينة 

الجالء الرياضية في دمشق.
وأكــد رئيس مجلــس إدارة غرفة صناعة دمشــق وريفها، ســامر 
الدبس، أن أهم ما يميز هذه الدورة أنها أقيمت بمناســبة عيدي “األم 
والمعلــم”، وأنه تم إجراء ســحوبات خاصة علــى هدايا مقدمة من 

الشركات المشاركة.

اتفاق بين “البركة” و“مقاولي حلب”مبادرة “أنِت الحياة” تنطلق

أطلق بنك ســورية الدولي اإلسالمي بالتعاون مع األمانة السورية 
للتنميــة مبــادرة “أنــِت الحيــاة”، لدعــم وتأهيــل المــرأة المعيلة 
ألســرتها، وتمكينها مهنياً، من خالل ورشات عمل عملية في عدة 
اختصاصات )خياطة متقدم، صناعة الصابون، كروشــيه، حالقة 
نســائية، شك النول، إدارة مشــاريع صغيرة(، وذلك ضمن منارة 
بــرزة التابعــة لألمانة الســورية للتنمية، على أن تقــدم 15 حقيبة 
تدريبيــة للنســاء المتميزات، ويقــام بعدها معرضــاً برعاية البنك 
لعرض مخرجات الدورات التدريبية بهدف ربط المتدربات بسوق 

العمل بشكل فعلي.

قدم بنك البركة ســورية رعاية اســتراتيجية للمؤتمر السنوي لنقابة 
مقاولي اإلنشــاءات بحلب، والذي تم خالله توقيع اتفاقية تعاون بين 
البنك والنقابة، تهدف إلى منح ســقوف تسهيالت ائتمانية للمقاولين 
المنتســبين. وقــال الرئيس التنفيذي للبنك محمــد عبدهللا حلبي: ألن 
حلب أيقونة العمارة والصناعة والتجارة، قمنا بتوقيع اتفاقية التعاون 

لتقديم تسهيالت ائتمانية بشروط ميسرة للمقاولين.
بــدوره، قــال رئيس فرع نقابــة المقاولين بحلب محمــد مجد الدين 
خوجــة: نتطلع الــى عالقة قوية مــع البركة لخلق شــراكات ترفع 
سوية المهنة وتخلق فرص عمل واستثمار كبيرين تعكس فائدة على 

االقتصاد السوري.

غرس مليون شجرة في السويداء
أطلقــت حملة 
ســـورية باسم 
أمل”  “غرسة 
هــي األولـــى 
مــن نوعهـــا، 
لغـرس  تهدف 
مليون شــجرة 
في الســويداء، 

التي شــهدت تجاوزات على الثــروة الغابية “تحطيب جائر” وحرق 
وتخريب بسبب الحرب، التي قدرت مديرية زراعة السويداء مساحتها 
بنحو 600 هكتار، من أصل 8000 هكتار، حسبما أكد رئيس دائرة 
الحراج في الســويداء أنس أبو فخــر. وقال أبو فخر عن الحملة التي 
يشــارك فيها جهات حكومية مع المجتمع األهلي، ومؤسســة كرامة 
للتنمية االجتماعية: إن شــعار أصحاب المبادرة المجتمعية )نحن ال 

نزرع شجرة فقط، بل أيضا نزرع محبة الشجرة(.
 بدورهــا، قالــت مديرة مؤسســة كرامة ريم مجتهــد: هناك طموح 
باستمرار الحملة على مستوى البالد بعد االنتهاء من تشجير المليون 
شجرة في السويداء، غايتنا أن نزرع “ثقافة التشجير وغرس األمل”.
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معرض “أرسم لي أرزة”

أحيت جمعيــة Green Cedar Lebanon، في نادي اليخوت في 
زيتونــة باي، اليوم العالمــي للغابات، بطريقة مبتكــرة عبر تنظيم 
 ،Dessine moi un Cèdre ”معرض بعنوان “أرســم لــي أرزة
تكريما للشــجرة- الرمز المكرسة شعارا للعلم اللبناني. وشارك في 
االحتفال وزيــر البيئة فادي جريصاتي ووزيــر االتصاالت محمد 
شقير ووزير العمل كميل ابو سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض 
ســالمه ممثالً بنائب الحاكم ســعد العنداري، إضافة الى حشــد من 
النواب والفنانين واالعالميين. وتضمن المعرض أعمال فنية لـ62 
فناناً اســتوحوا اعمالهم من شــجرة االرز. ويعود ريع هذه األعمال 

لتشجير مساحة أرض جرداء في منطقة كفردبيان في جبل لبنان.

الـ“فرانشايز” في “إكسبو باريس”

شــاركت الجمعية اللبنانيــة لتراخيص االمتياز  “فرانشــايز”، في 
“إكســبو باريس للفرانشــايز” في جناح لها ضــّم عالمات تجارية 
لبنانية مميّزة. وأكد رئيس الجمعيّة يحيى قصعة، نجاح المشــاركة 
اللبنانية األولى في المعرض الفرنسي، األمر الذي سيدفع عدداً أكبر 
مــن أصحاب العالمات التجاريــة إلى حجز أمكنة لهم في معارض 
عالميــة مماثلــة. وعقد قصعــة مع عضــو مجلــس إدارة الجمعية 
أنطوني معلوف، سلســلة لقاءات عمل مع المســؤولين الدوليين في 
الـ”فرانشايز” العالمي. كما التقيا األمينة العامة التحاد الـ“فرانشايز” 

الفرنسي شانتال زيّمر ومديرة اكسبو باريس سيلفي غودي.

FOODEXPO المطبخ اللبناني في

 Diet قدمــــت خبيرة التغذيــــة ميراي قربانـــي، ضمــن فعاليات
Mediterranean فــي معــرض FOODEXPO فــي اليونان، 
بمبــادرة من ســفيرة لبنان في اليونــان دونا بــركات وفي حضور 
المديرة العامة لوزارة االقتصاد عليا عباس، عرضا مميزا لمكونات 

المطبخ المتوسطي واللبناني واحدث التقنيات الصحية لتحضيرها.
وشــددت قرباني على “أهمية التوعية العلميــة للخبراء والمنتجين 
والمستهلكين للتعريف علميا عن المواد الغذائية المنتجة في المتوسط 
ولبنان، وضرورة العمل على تســويقها خارج االطار المتوســطي، 

نظراً الى المنافع العالية التي يتمتع بها النظام الصحي اللبناني”.

“تطبيق بصيرة” ابتكار مصرفي

اســتقبل محافــظ ســلطة النقد الفلســطينية عــزام الشــوا، الرئيس 
التنفيــذي لمجموعة الخدمات االستشــارية فراس القصص والوفد 
المرافق له، حيث تم إطالع الســلطة على “تطبيق بصيرة”، وهو 
ابتكار فلسطيني بحت، يقوم على تقنية تتيح لذوي اإلعاقة البصرية 
إمكانية اســتخدام المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك من خالل 
تحويل لغة بريل المطبوعة إلى منطوقة ومسموعة باللغة العربية، 
ممــا يمكنهم من االطالع على محتوى العقود والمعلومات المقدمة 

من البنوك بطريقة مسموعة وموثوقة.
وأكــد الشــوا، أن ســلطة النقــد الفلســطينية تدعم هــذا النوع من 
االبتكارات، وأشار إلى أنها ستتعاون لتنظيم ورشة عمل للتعريف 

بالتطبيق وأهميته.
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الحملة الوطنية الستنهاض االقتصاد
بدعم ورعاية رئيس الجمهورية 
اللبنانيــة العمــاد ميشــال عون، 
وبجهــود بنك لبنــان والمهجر، 
والتجــارة،  الصناعــة  غرفــة 
وجمعيــة تجار بيروت، انطلقت 
الســتنهاض  الوطنيــة  الحملــة 

االقتصاد الوطني اللبناني.
وأوضحــت نائــب مديــر عــام 
ومديــرة صيرفــة التجزئــة في 
بنــك لبنان والمهجر، جوســلين 
شــهوان، أن فكرة الحملة بدأت 

بعد تشــكيل الحكومة، فتم اللقاء بين رئيس مجلس إدارة ومدير عام  
لبنان والمهجر، سعد األزهري، ورئيس جمعية تجار بيروت، نقوال 

شماس، وتوصال الى فكرة القيام بحملة الستنهاض االقتصاد.
وعن أســس الحملة، أكدت شــهوان، انه عندما أطلقنا “فّكر بلبنان” 
وضعنا 4 أسس هي: الوحدة األولى “المنتجات الزراعية والصناعية” 
والثانية وحدة “السياحة”، والوحدة الثالثة هي “التجارة”، أما الوحدة 

الرابعة فهي “للشاب اللبناني”.

تطوير أعمال الشركات في لبنان

أقام مشروع تطوير األعمال في لبنان )LED( الممّول من الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية )USAID( بالّشراكة مع مؤّسسة ميشال 
عيســى للتنمية المحلّية )MIF(، عرضاً عــن كيفيّة تطوير أعمال 
الّشــركات،  فــي فندق بيبلــوس ســورمير-جبيل، بحضور ممثلي 
الوكالة، رئيس مؤّسســة )MIF( طوني عيسى، نائب المدير العام 
في )LED( ابراهيم باشا، ورجال أعمال ضمن نطاق منطقة جبيل.
وتوّجه العرض الى الّشــركات والمؤّسســات الّصغيرة والمتوّسطة 
بحيــث تم تعريفهم الى كيفيّة تطويــر أعمالهم في ظل التّحديات التي 
يواجهها القطاع الخاص، وذلك من خالل الدعم  الذي يوفره مشروع 

)LED( المصّمم لمساعدة الشركات على زيادة مبيعاتها.

الجيل الجديد من أجهزة توشيبا

كشفت شركة UNILEC، الوكيل الحصري للمنتجات االستهالكية 
لتوشــيبا في لبنان، عن أحدث مجموعة من األجهزة المتطورة التي 
طرحتها الشركة اليابانية، وذلك في فندق فينيسيا بيروت، بحضور 
رئيــــس مجلس إدارة “يونيلك” أغوب كسابيان، الرئيس التنفيذي 
لـToshiba في الشــرق األوســط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة 

.Elvis Wang وشرق أوروبا
ولفت كسابيان إلى أن UNILEC تأسست عام 1968 نتيجة لالتفاق 
الذي عقده فيكن كســابيان وشــركة توشــيبا في لبنان، مشيراً إلى أن 
الشركة ليست أقدم وكيل لالدوات المنزلية والكهربائية في لبنان فقط، 

بل أقدم وكيل لـ“توشيبا” في الشرق األوسط والخليج والعالم”.

ملتقى األعمال المصري اللبناني

عقد في فندق سميراميس انتركونتيننتال - القاهرة، “ملتقى األعمال 
المصري-اللبنانــي” فــي دورتــه الخامســة، في حضــور وزيرة 
االستثمار في مصر سحر نصر، ووزير االتصاالت عمر طلعت، 
ووزيــر االتصــاالت اللبناني محمد شــقير، ورئيــس مجلس إدارة 
اتحــادات الغرف المصرية واألفريقية والمتوســطية أحمد الوكيل، 
إضافــة إلى عدد كبير من المســتثمرين. وتضمن الملتقى الذي عقد 
على هامش “ملتقى مصر لالستثمار”، جلسة حوار تمحورت حول 
تذليل معوقات التجارة واالســتثمار، تالها تكريــم كل من الوزراء 

نصر وطلعت وشقير والصحافي أحمد الغز.

95



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل  2019

“بيبلوس” يكّرم طالب برنامج التدّرب

َمنَــح بـنــــك بيبلــوس “شــهــــادات إتمــــام” لجميـــع الطــالب 
الجامعييــــن الذين شــــاركوا فــي برنامج التدّرب لعــام 2018، 
وجوائز ألفضل المتدّربين الذين قدموا أداء متميّزاً، وذلك في حفل 
أقامه في مقّره الرئيســي في منطقة األشرفية في العاصمة اللبنانية 

بيروت.
وفي هذه المناســبة، قال مدير استقطاب المواهب في بنك بيبلوس، 
إيلي مسلّم: إن هدف البرنامج توفير تجربة تعليميّة واقعية للطالب 
الجامعيين من شــأنها أن تشــّكل مدخالً لهم إلى القطاع المصرفي 

والوظائف ذات الصلة.

The A List من “لبنان والمهجر”

أقام بنك لبنان والمهجر مسابقة The A List، وهي تقع من ضمن 
نشــاطات برنامج “بلوم شباب” الهادف إلى تقديم الدعم واإلرشاد 

إلى الشباب اللبناني.
وقد فاز خمسة طالب في السنة الجامعية األولى بِمنَح جامعيّة يبلغ 

مجموعها 150 ألف دوالر أميركي.
وألقى رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للبنك، سعد أزهري كلمة 
في المناسبة، هنّأ فيها المشاركين، “على الجديّة التي أظهروها في 
ورشــات العمل، وعلى قدراتهم الالفتة على تقديم عروض مقنِعة 

ومحترفة”.

جوائز التصوير الفوتوغرافي من الريجي

بحضور  وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، وّزعت إدارة حصر 
التبغ والتنباك اللبنانيّة )الريجــي( في “بيت بيروت” الجوائز على 
الفائزين بمســابقتها للتصوير الفوتوغرافي “َمنَشــر ُصَور”، التي 

تََمحَوَرت حول موضوع المرأة العاملة في زراعة التبغ والتنباك.
وأوضــح رئيــس “الريجي” مديرهــا العام  ناصيف ســقالوي أن 
معرض “منشــر صور” هو “ثمرةُ مســابقِة تصويــر فوتوغرافي 
أطلقتها الريجي ضمن خطتِها للتنميِة المستدامة، مشيراً الى أن أكثر 
من 150 شاباً وشابة شــاركوا في هذه المبادَرة. وكانت “الريجي” 
تلقّــت 800 صــورة من الهــواة والمحترفين لكــن 34 صورة فقط 

تأهلت إلى المرحلة النهائية.

مسابقة Spring المدرسّية من “عوده”

في إطار ســعيه لدعم التثقيف والشــمول الماليَّين عند الشباب، نّظم 
 Spring بنك عوده مســابقة بين المدارس أطلق عليها اسم “مسابقة

المدرسيّة”، جمعت 12 مدرسة من منطقة المتن في لبنان.
وتّم إطالق المسابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث خضع 

حوالى 650 تلميذاً المتحاٍن خّطي تناول مواضيع عدّة.
وعليه، تّم اختيار 3 تالميذ من كّل مدرســة للمشــاركة في التحدّي 
الكبير الذي جرى في المركز الرئيسي للبنك في آذار/مارس 2019.
ومنح البنــك المدارس الثالث الفائزة – مدرســة اإلخوة المريميّين 
شانفيل، ومدرسة بيروت اإلنجيليّة، ومدرسة القلبَين األقدَسين عين 

نجم - كؤوساً تقديريّة ، كما منح جوائز مالية للتالمذة الفائزين.
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محمد أيوب ... 55 عاماً في مصرف لبنان

أكثر من 5 عقود أمضاها في مصرف لبنان،  عاصر خاللها حّكام المركزي الخمسة 
ومن دون انقطاع حتى في أحلك الظروف التي شــهدها البلد، هو محمد عطية أيوب 

كاتم أسرار المركزي ومن عينوا على رأسه.
انضــم  محمد أيوب الى أســرة مصرف لبنان منذ تأسيســه عــام  1964، وال يزال 
يمارس عمله في فريق التشــريفات الخاص بحاكم المركزي بالرغم من بلوغه ســن 

التقاعد منذ سنوات.
في عام 2014، كّرمه حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه بمناســبة مرور 50 سنة 
على تأســيس المصرف، وتزامناً مع مرور 50 ســنة على  انضمــام أيوب الى هذا 
الصرح المالي العريق، حيث ســلّمه كتــاب تنويه وتقدير، مشــيداً بـ“اندفاعه الدائم 

ووالئه للمؤسسة وتفانيه في العمل على مّر السنين”.
بــدأ ايوب، وهــو ابن بلدة حاروف، العمــل في مديرية اإلصــدار براتب 125 ليرة 
شــهرياً، وانتقل من مديرية اإلصدار إلى مســاعد الحاكم عــام 1967، حيث يتولى 
مهمات االســتقبال والتشــريف لزوار المصرف، ويداوم يومياً في الطابق الســادس 

بجوار مكتب الحاكم سالمه.
فــي عــام 2011، تقاعــد أيوب من الخدمــة، لكن كما قال: “قبل شــهر من الموعد، 
أطلعني الحاكم ســالمه عن رغبته ببقائي في عملي. ال يمكن وصف فرحتي آنذاك، 
وقد كرمني عام 2014 لمناسبة مرور 50 سنة على خدمتي، وهذا ما لم يحصل في 

تاريخ المصرف”.
وحول رأيه بشــخصية كل حاكم، يقول أيوب: “ شــهادتي مجروحة بالحاكم سالمه 
كوني أعيش معه، ومع هذا يمكن القول إنه هادئ وشــفاف”، الفتاً إلى أنه “ال كبير 
لديه، فمن يخطئ يحاسبه أيّا يكن. أما الحاكم الياس سركيس فمعروف بصرامته في 
تطبيق النظام، والحاكم ميشال الخوري معروف بتواضعه، والحاكم إدمون نعيم بقوة 

شخصيته”.
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ال شك في أن مكافحة الفساد في كل القطاعات يجب أن تكون أولوية، وهو أمر أكده 
رئيس الجمهورية ميشــال عون، الفتاً إلى أنه سيسير إلى النهاية في الملف. حتى 
اآلن ال يزال الموضوع يقتصر على ملف الجامعات وبعض القطاعات إنما في شــكل 
خجول، لكنه اذا استمر بوتيرة سريعة عبر فتح ملفات كبيرة فإنه سينعكس إيجابًا 

على البلد.

أن يتصدى القضاء مثاًل لملف تزوير الشــهادات الجامعية، فتلك مســألة تستحق 
المتابعة إلى النهاية، لكنها في الوقت نفســه ال تكتمل ما لم تفتح القضية على 
مصراعيهــا، ليس في حاالت فردية وتوقيفات فحســب، بل في تفكيك منظومة 
التزويــر ومافياتها وصواًل إلى حل النظام الجامعي التجاري الذي حّول الشــهادات 
الجامعيــة إلى مجرد أوراق بال قيمة. ال يعني هذا الكالم اتهام أحد بعينه، وال يرتبط 
بشــخص فحســب، بل كي ال يقال إن اإلجراءات ال تعكس توجهــاً للوصول إلى 
معالجة جدية ونهائية لمشــكلة تزوير الشــهادات، وهي ال يجب أن تقتصر على 
الجانب القضائي فحسب، بل تتطلب حصانة قانونية وأكاديمية، تمنع المخالفين 
من التالعب بالشهادات وبالمستوى وبتقاليد غير أكاديمية يكّرسها نظام جامعي 

مرتبط بالتجارة ومحمي من قوى ومصالح عدة.

هناك متورطون في تزوير الشــهادات وبيعها، وهناك موقوفون في انتظار أن يقل 
القضاء كلمته النهائية، لكن الصورة ال تكتمل إال بكشف ما يحوط التعليم العالي 
في لبنان من أخطار تهدد الشــهادات، فيما الهواجس تبقى قائمة في ظل وجود 
معاهد يمكنها المخالفة بغطاء سياسي وتستسهل إصدار الشهادات وال تكترث 

ألي تدابير وبنيتها جاهزة لالختراق إن كان بالتزوير أو البيع أو بالتالعب.

يوجد أيضاً منظومة تسهل عملية التزوير، وال يقتصر األمر على التدقيق في ملفات 
التربية، أو مالحقة المتغاضين عن أسماء تحشر في سجالت جامعات، علماً أن هناك 
شهادات مزورة ومباعة قد مرت على التربية إلى أن تم اكتشاف بعضها بالمصادفة، 
وهو أمر يســتدعي إعادة النظر باالجراءات على صعيد التعليم العالي، ومعالجة هذا 
الملف بإجراءات صارمة وأكاديمية تســتند إلى القوانين وبإشراف مجلس التعليم 

العالي الذي عليه تفعيل دوره أكثر والحسم في مواجهة المخالفين.

الشــهادة التي تروجها المافيات ال تحمل قيمة أكاديمية، وقد نقول غير شــرعية 
أيضاً ألن أصحابها لم يخضعوا لتقويم أكاديمي. المعيار يبقى في تفكيك المافيات 
والمنظومة وإزالة الطفيليات، وتنقية التعليم الجامعي، ثم العمل على اإلصالح كي 

يمتد الملف إلى كل القطاعات التي يشتبه بوجود مخالفات فيها.

مكافحة الفساد في كل القطاعات
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