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، فإنها ال يجب أن تكون  ي
نقاذ االقتصاد اللبنا�ن ى الإ أياً تكن االإجراءات الجراحية الك�ب

ورة خفض كلفة القطاع  ة. فمهما قيل ب�ن من حساب الفئات المتوسطة والفق�ي
ي لبنان، إنما أي اجراءات تستند إىل خفض رواتب قد تؤدي إىل ارتدادات 

العام �ن
ي 

ي �ن
ورة لضبط االنفالت العشوا�ئ عكســية وسلبية، وإن كان تنظيم هذا القطاع �ن

اماً بتعهدات  ن ي الموازنة ال�ت
التوظيف والتعاقد. وإذا كان الهدف خفض العجــز �ن

“سيدر” أمام الدول والجهات المالية، فإن لذلك طرقاً من خالل إعادة هيكلة 
ي هذا المجال 

شاملة لالنفاق وترشيده بوقف الهدر، واالستفادة من تجارب رائدة �ن
سمحت بإنقاذ المالية العامة، وكذلك حمت العملة الوطنية من دون أن تتسبب 

ازات. ن بأي اه�ت

طريق خفض العجز بإجراءات جراحية ال يمكن أن تكــون اال بتوزيع االئعباء عىل 
ورية ال تحمل التكلفة الئصحاب الدخل المحدود. أما أن  الجميع. هذه خطــوة �ن
يتجه البعض للعزف عىل منوال واحد، فيما البعض االآخر يطلق اتهامات ضد 
نقاذ، إنما يفاقم االئزمة  م�ف لبنان وحاكمه رياض ســالمة، فذلك ال يؤدي إىل االإ
ي 

. ويعلم الجميع �ن از مالي ن ويزيد من عمقها ويؤدي اىل انفجارات اجتماعية واه�ت
ي أوقات 

ى خالل السنوات الماضية و�ن البلد أن م�ف لبنان تحمل مســؤوليات ك�ب
ب الحكم والحكومة،  االئزمات وتوىل حماية المالية العامة عندما كان الفراغ ي�ن

ة اللبنانية وإنقاذ االقتصاد. فليس هناك من أحرص من سالمة عىل حماية الل�ي

ليست المرحلة للمعارك المجانية واطالق االتهامات.المرحلة هي لالنقاذ، وطريقه 
معروف عندما تكون هناك ارادة سياسية تحدد مكامن الهدر وتتعامل مع كل 

الملفات بشفافية ووضوح ومسؤولية.

نقاذ الماىلي وحماية م�ف لبنان االإ
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وقع مدير عام شــركة الكهربــاء الوطنية األردنية أمجد 
الرواشــدة، ومدير عام البنك اإلسالمي األردني موسى 
شــحادة، اتفاقيتين يقدم بموجبهمــا البنك قرضين بقيمة 
334 مليــون دينار )471 مليــون دوالر(، وفق صيغة 
بيع المرابحة لآلمر بالشراء لتمويل احتياجات الشركة. 
وقال الرواشدة: إن القرضين بشروط ميسرة، وإن األول 

قيمته 227.5 مليون دينار، والثاني 150 مليون دوالر.
بدوره، أكد شــحادة، أن االتفاقيتين تؤكدان اســتمرارية 
البنــك في إدارة عمليــات التمويل الكبرى للمؤسســات 
الوطنيــة بمختلف القطاعات وفق أحد أســاليب التمويل 

واالستثمار اإلسالمية.

471 مليون دوالر قيمة تمويل
“اإلسالمي األردني” للكهرباء

قطر تقاضي 3 بنوك بدعوى التالعب في العملة

أقامــت قطر دعــاوى قضائية بحــق ثالثة 
بنوك، متهمة إياها بالتالعب في العملة بهدف 
اإلضــرار باقتصادها. وتســتهدف القضايا 
المقامــة في لندن ونيويــورك  بنك هافيالند 
الذي مقره لوكسمبورغ وبنك أبوظبي األول 
ومجموعة ســامبا المالية السعودية. وقالت 
قطــر: إن هافيالند وضع خطــة إلضعاف 

عملتها الريال على منصات رئيسية بعرض آالف من األسعار “الوهمية المنخفضة”. 
وذكرت الوثائق القضائية أن “تلك األســعار كانت زائفة، حيث رفض أبوظبي األول 
وسامبا وغيرهما مراراً إجراء معامالت مع نظراء لهم باألسعار التي كانوا يعرضونها 
عالنية”. وقالت الوثائق، إن الهدف من التالعب في العملة هو “استنزاف احتياطيات 

قطر  كي تعجز عن استكمال استعداداتها الستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022”.

ذكرت وكالة رويترز، نقالً عن  مصادر مطلعة، أن بنك 
أوني كريديت اإليطالي قد يدرس االندماج مع كومرتس 

بنك األلماني إذا فشلت محادثاته مع دويتشه بنك.
وقالــت المصــادر، إن “أونــي كريديــت” لــن يُفشــل 
المحادثــات الجارية في الوقت الراهن لدمج أكبر بنكين 

في ألمانيا، وإنه يركز اآلن على خطته للتحول.
وقــال مصدر آخر مطلع: إن المحادثات بين المصرفين 
تمضــي على نحو جيد. ويأتــي ذلك بعد تقرير لصحيفة 
فايننشال تايمز بأن “أوني كريديت” يعتزم تقديم عرض 

اندماج منافس لـ“كومرتس بنك”.

“أوني كريديت” يدرس االندماج
مع “كومرتس بنك”

تعديل صفقة االستحواذ على “دينيزبنك”

دبــي  “اإلمــارات  بنــك  أعلــن 
الوطني” و“سبيربنك” الروسي، 
عــن توقيع اتفاقية البيع والشــراء 
المعادة صياغتها في شهر أبريل/

نيســان 2019، وذلك لالستحواذ 
على حصة “سبيربنك” من أسهم 
والبالغــة  التركــي  “دينيزبنــك” 

99.85 %، والذي ستبلغ قيمة شراءه 15.48 مليار ليرة تركية )2.75 مليار دوالر(.
ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2019، بشرط 

الحصول على الموافقات الرقابية الالزمة.

سالمه يؤكد متانة القطاع المصرفي

أعلــن حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه، في حفل 
افتتاح منتدى المال واألعمال بعنوان “لبنان في عين 
المؤتمرات الدولية”، أن االقتصاد اللبناني بحاجة إلى 
ضخ رساميل جديدة، مشيراً الى انه “في سنة 2018، 

كانت نسبة النمو تقارب الـ1 % في لبنان”.
وقال الحاكم ســالمه: إن مصرف لبنان يؤكد مجدداً 
ســالمة ومتانة القطاع المصرفي اللبناني، الفتاً إلى 
أن “وكاالت التصنيف أصدرت مؤخراً تقارير تفيد 

بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة”.
وأشــار إلــى أن الليــرة اللبنانية تبقــى “ركيزة الثقة 

القتصادنا وقطاعنا المالي”، مشــدداً على أن المركزي “ملتزم باإلبقاء على سياسته 
الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدوالر”.

رياض سالمه
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واجهة تطبيق WhatsApp لألعمال من “عوده”

أطلق بنك عوده حــّل WhatsApp لألعمال بهدف 
تقديم تجربة سياقيّة وأكثر شخصنة لعمالئه.

فباســتخدام Nexmo، واجهــة برمجــة التطبيق من 
 ،Vonage ،Vonage API Platform طــراز 
يدعــم البنك منّصــة WhatsApp لألعمال ليســّهل 

تجربة العمالء ويضعها في متناول الجميع.
 ،Nexmo وبفضل واجهة برمجـــة التطبيــــق مــن
أصبح بإمكان بنك عوده أن يتّصل مباشــرةً بالعمالء 
بواســطة خدمة WhatsApp، ما يزيد من مســتوى 
الخدمــات التــي يقدّمهــا المصــرف إلــى عمالئـــه 

المســتفيديــن من العمليــات بالتجزئة ونشــاطات المصـرف الخـاص.
وقال المدير العام لبنـــك عوده في لبنان، مـــارك عـــوده: لم يعد هناك حاجة إلثبات 
أهميّة االتّصاالت المتنقّلـــة. أضـــاف: لهـذا الســبب، بات من الضروري التواصـل 
مع العمالء بالطريقــــة التي يتوقّعونها، بدءاً مـــن اإلشــــعارات ودعـــم الدردشــة 
notification and chat support، وصــوالً إلــى وظائف أخرى في المســتقبل 

القريب.
في سياق آخر، أعلن بنك عوده، أنه حقق ارتفاعاً نسبته 7 %  في صافي ربح الربع 
األول مــن عام 2019، ليبلغ 122 مليــون دوالر أميركي، على الرغم من انخفاض 

الودائع والقروض.
وقــال البنــك: إن الودائع انخفضت إلى 31.3 مليــار دوالر من 32.2 مليار دوالر، 
وتراجعت القروض إلى 12.4 مليار دوالر من 15.8 مليار دوالر، وعزا البنك ذلك 

إلى عوامل من بينها ضبط النشاط في تركيا ولبنان.

مارك عوده استحوذ بنك بيروت على مبنى تاريخي في شارع كانن 
في العاصمة البريطانية لندن، ليكون مقّره الرئيسي في 

المملكة المتحدة.
وقال البنك، إن  المبنى 66 في كانن يعتبر “َمعلماً جذاباً 
بســبب عراقته، عدا عن أنه بمســاحته التي تزيد على 
20 ألف قدم مربع، يشّكل عنصر جذب للمستثمرين”.

ولفــت رئيــس مجلــس اإلدارة المدير التنفيــذي العام  
للبنك، سليم صفير، إلى أن “المشروع الجديد في لندن، 
يأتي بعد مشــروع االســتحواذ في ســيدني، وهذا دليل 
على أننــا في البنك لن نتوانى عن اتخاذ أي خطوة من 
شــأنها أن تزيد في حضور لبنــان، وحضور مصرفنا 

في العالم”.

بنك بيروت في لندن

تراجع طفيف ألرباح “بيبلوس”

حقــق بنــك بيبلــوس أرباحــاً 
صافية بلغت 27 مليون دوالر 
لألشهر الثالثة األولى من عام 
2019، أي بانخفــاض قــدره 
0,9 مليــون دوالر أميركــي، 
أو بنسبة 3 % مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وتأثر مستوى الربحيّة بعوامل 

عدة أهمها، مســتويات الســيولة العالية التي يحافظ عليها المصرف إزاء عدم اليقين 
السياســي واالقتصــادي، الكلفــة المتزايدة لودائــع الزبائن، والزيادة فــي المؤونات 

المخّصصة لدرء المخاطر االئتمانية المحتملة.
وبلغ مســتوى الســيولة بالعمالت األجنبية تحت الطلب 16,23 % من ودائع البنك 

بالعمالت األجنبية في الربع األول، متجاوزاً المعايير المحلية والعالمية.
إضافــة إلــى ذلك، حافظ بنك بيبلوس على نســبة كفاية رأس مــال )بازل 3(، تفوق 

الـ17 %. 

أصدر المصرف العقاري الســوري تقريره عن الربع 
األول من عــام 2019، يؤكد فيه االســتعداد لتوظيف 
155 مليار ليرة سورية، وهي أموال فائضة عن سيولة 
المصرف، وأن نســبة السيولة لديه سجلت 66 % بكل 
العمــالت، وبالليــرات الســورية 68 %، وبالعمالت 

األجنبية 40 %.
أمــا فيمــا يتعلــق برصيد األمــوال الجاهــزة، فقد بيّن 
التقريــر، أنها تظهر لدى المصــرف بمبلغ 318.756 
مليار ليرة ســورية، وأن أرصدة الودائع والحســابات 

الجارية ارتفعت إلى 405 مليارات ليرة سورية.

155 مليار ليرة
فائض “العقاري السوري”
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أسهم مجانية من “سورية الدولي اإلسالمي”

أقرت الهيئة العامة لمســاهمي بنك ســورية الدولي اإلســالمي، توزيــع أرباح على 
المســاهمين كأســهم مجانية بواقع 9 أســهم لكل 100 ســهم، وذلك من خالل توزيع 
جزء من األرباح المدورة البالغة 1.3 مليار ليرة، التي تشكل 9.48 % من رأسمال 
البنك، ليصبح رأســماله 15 مليار ليرة، وبذلك فهو بنك إســالمي يصل رأسماله إلى 

15 مليار.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك بشار الست، أن نسب السيولة لدى البنك ال تقل عن 20 
% بالليــرة الســورية و30 % بكافــة العمالت، وأنها بلغت عام 2018 أعلى نســبة 
ســيولة بالليرة 76 % وأدنى نسبة سيولة 42 %، أما بكافة العمالت فقد كانت أعلى 

وأدنى نسبة )72 % و49 %(.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة البنك/رئيس الجلسة مأمون الدركزلي، أن البنك حقق 
نمواً بنســبة 26.7 % لجانب الموجودات، وتخطى مجمــوع موجوداته 366 مليار 
ليــرة، بينما بلغت اإليداعات والتأمينــات النقدية نحو 329 مليار ليرة، وبلغ مجموع 
حقوق المســاهمين 27.5 مليار ليرة، وصافي التمويالت 121 مليار ليرة، وصافي 

األرباح بعد الضريبة 2.58 مليار ليرة سورية.

أعلن الرئيــــس التنفيذي لبنك الشــــام، أحمد يوســف 
اللحام، عــــن تجديـــد منح شـــهـــادة الجودة العالمية 
ISO-9001 وفقاً ألحــدث إصدار 2015، بعد زيارة 
فريــق متخصص من الشــركة المانحــة SGS لتدقيق 
ومراجعــة كافة عمليــات البنك في الفــروع ومختلف 

اإلدارات.
وأشــــــاد تقريـــر SGS، بكــوادر البنــك واســتيفائه 
لمتطلبــات اإلدارة وفقــاً لمعايير اآليــزو، حيث انتهى 
التقرير إلى اســـــتمرار تجديــد منـح االعتمــاد لبنــك 
الشام حتى عام 2021، على أن يتم رصد وتقييم األداء 

سنوياً.

شهادة الجودة العالمية
لثالث سنوات متتالية لبنك الشام

استئناف منح قروض سورية ورفع سقف بعضها

بنــك ســـــورية  أقــر 
المركزي رفع سـقوف 
قــــروض الـدخــــــل 
يمنحهـا  التي  المحدود 
مصرفـا “التســــليـف 
الشعبي” و“التوفيــر” 
ألــف ليرة  مــن 500 

ســــورية إلى مليون ليرة. ووافق على اســــتئناف منح قــروض أخرى بالمصارف 
العامة.

ووافق المركزي أيضاً، على منح قروض التجزئة والقروض التعليمية من المصرف 
التجاري السوري، واستئناف جميع القروض التي كان يمنحها المصرف قبل توقفها، 

باستثناء قروض تمويل شراء السيارات.
كذلك، أوصت مفوضية الحكومة لشؤون المصارف بالموافقة على إعادة منح قرض 
“سيرياكارد” من قبل المصرف العقاري السوري، بعدما طلب المركزي مؤخراً من 

المصرف التريث بمنحه.

بين مدير عام مصرف 
التســــليـف الشــــعبي 
نـضــال  الســـــوري، 
العربيـــد، أن عــــــدد 
الممنوحــة  القـروض 
مـــن قبل المصـــرف 
لذوي الدخل المحــدود 
منــح  اســتئناف  منــذ 
القــروض، ولغـايــــة 
نهايــــة الربـــع األول 
بلغ   ،2019 من عــام 

145.78 ألف قــرض، بقيمة تجـــاوزت 59.4 مليار 
ليرة ســورية، و16 قرضاً إنتاجياً، بقيمة تجاوزت 40 

مليون ليرة.
كمــا بلغت قيمة التوظيفات لدى المصرف 42.1 مليار 
ليــرة، وقيمــة شــهادات االســتثمار الممنوحة 194.2 
مليار ليــرة، إضافة إلى أن ودائــع المصرف ارتفعت 

إلى 132 مليار ليرة سورية.

59.4 مليار ليرة سورية
لذوي الدخل المحدود

نضال العربيد
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وقعت الجامعة االردنية مع بنك “القاهرة عمان”، اتفاقية 
لتمويل مشــروعها الخاص بإنتــاج الكهرباء من الطاقة 
الشمســية بقــدرة 16 ميغاواط، على أن تنفذ المشــروع 
شــركتي “الكفاءة/بيك إلكتريك، وائتالف مؤسسة أحمد 
بدويــة وفيالدلفيا” اللتين وقّعتــا أيضاً اتفاقيتين لتركيب 
خاليا شمسية على أسطح معظم مباني الجامعة ومواقف 

السيارات لذات الغاية.
وقد وقع االتفاقية، الرئيس التنفيذي للبنك كمال البكري، 
ورئيــس الجامعة عبد الكريم القضــاة، بحضور رئيس 
مجلس أمناء الجامعة عدنان بدران، وعدد من مسؤولي 
الجامعة والبنك. وقال القضاة: “إن مدة تنفيذ المشــروع 

عاماً واحداً، وسداد قيمته خالل عامين ونصف”.

ودائع العمالء في “العربي” 34.3 مليار دوالر

“القاهرة عمان” إلنتاج 16 ميغاواط
في الجامعة األردنية

عقــدت الهيئة العامــة العادية لمســاهمي البنك العربي 
اجتماعهــا، برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة صبيــح 
المصري، وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة، ومراقب 
عام الشــركات ، ومســاهمين في البنك يحملون أسهما 
“أصالة ووكالة” ويشــكلون 83.38 % من رأس مال 
العربــي. وأشــار المصــري، إلى أن مجموعــة البنك 
العربي واصلت أداءها القوي خالل عام 2018، حيث 

بلغت أرباحها قبل الضرائب 1.1 مليار دوالر.
بدوره، بين المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ، أن المجموعة حققت أرباحاً صافية 
بعــد الضرائب والمخصصات بقيمة 820.5 مليــون دوالر، وأن رأس المال بلغ 8.7 
مليار دوالر، كما ارتفعت ودائع العمالء إلى 34.3 مليار دوالر. وأقرت الهيئة العامة 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % عن 2018.

صبيح المصري

تحالف مصرفي لزيادة تمويل “النوران” للسكر

قدم تحالف مصرفي من 14 بنكاً 
ومؤسسة )عودة مصر، أبوظبي 
اإلســالمي، تنميــة الصادرات، 
أبوظبــي  القاهــرة،  العربــي، 
الوطنــي، العقــاري المصــري 
العربــي، المصــري الخليجي، 
والعمــال  الصناعيــة  التنميــة 

المصــري، اإلســكندرية، المصرف المتحــد، الصندوق العربي لإلنمــاء االقتصادي 
واالجتماعي، المؤسســة اإلســالمية لتنمية القطاع الخاص( بقيــادة بنك مصر عقوداً 
لزيادة التمويل المشترك الممنوح للشركة الشرقية لصناعة السكر “النوران”، بغرض 
استكمال سداد التكلفة االستثمارية لمصنع الشركة وتمويل رأس المال، وذلك بإجمالي 
زيــادة تبلــغ 1.35 مليار جنيه ما يزيد عن )51 مليــون دوالر(، وبذلك يكون التمويل 
الممنــوح للشــركة من البنوك وصل حتى اآلن إلــى 3.1 مليار جنيه. وتم ضخ تمويل 
ذاتي من جانب المساهمين بمبلغ 2.7 مليار جنيه، ليصل اإلجمالي إلى 5.8 مليار جنيه.

قال محافــظ البنك المركزي المصــري طارق عامر، 
إن الحكومــة تخطط لطــرح حصة من بنك القاهرة في 
البورصة بحدود 20 % وربما ترتفع حتى 30 % في 
نهايــة العام الجاري، وذلك لدعــم البورصة من خالل 

طروحات جديدة.
ويعــد بنك القاهــرة واحداً من أكبر البنــوك العامة في 
مصر وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك 

حكومي في مصر.

طرح حصة من بنك القاهرة
في البورصة

طارق عامر

وديعة بنكية من اإلمارات والسعودية للسودان

أعلنــت كل من دولة اإلمارات والســعودية تقديم 
حزمــة مشــتركة مــن المســاعدات لجمهوريــة 
الســودان يصل إجمالي مبالغهــا إلى 3 مليارات 
دوالر، 500 مليون دوالر منها مقدمة من البلدين 
كوديعــة في البنــك المركزي الســوداني، وذلك 
لتقويــة مركــزه المالي وتخفيــف الضغوط على 

الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من االستقرار في سعر الصرف، كما سيتم صرف باقي 
المبلغ لتلبية االحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء والدواء ومشتقات النفط.
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وقــع وزير التنمية واالســتثمار والتعــاون الدولي زياد 
العــذاري، والمديرة العامة المســاعدة للمكتب اإلقليمي 
بشــمال إفريقيــا للبنك اإلفريقي ياســين فال، وبحضور 
وزيرة التكوين المهني والتشــغيل سيدة الونيسي، على 
اتفاقيــة هبــة بقيمــة 4.2 مليــون دوالر أميركــي، من 
صندوق االنتقال بالشرق األوسط وشمال إفريقيا، التابع 
للبنك اإلفريقي للتنمية. وســتخصص هذه الهبة لتمويل 
مشروع دعم الخدمات العمومية في تونس، بهدف توفير 

الدعم التقني والخدمي لطالبي فرص العمل.

تعاون بين البنوك التونسية والفرنسية

هبة من البنك اإلفريقي للتنمية
إلى تونس

أعلــن البنــك المركــزي التونســي 
عــن توقيع اتفاقية تعــاون مع البنك 
الفرنسي في مجالي السياسة النقدية 
والصرف. ووقع على هذه االتفاقية، 
كل من محافظ المركزي التونســي 
مروان العباســي ونظيره الفرنســي 

فرنسوا فيلوري دي غالو.
تهــدف االتفاقية إلــى تعزيز آفاق التعــاون وتدعيم الخبرات من خــالل تطوير تبادل 
المعلومــات بيــن البنكين وتكثيــف الزيارات واللقــاءات. كما تشــمل المراقبة البنكية 
والتمويــل الرقمي واإلدماج المالي. ومن المنتظر أن ينظم البنك المركزي التونســي، 
خالل شــهر حزيران/يونيو 2019، دورة تدريبية بالتعاون مع البنك الفرنسي بعنوان 

التدقيق والرقابة الداخلية.

وافــق البنك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتية 
)AIIB( ومقره بالصين على عضوية تونس فيه ليصل 
بذلك إجمالــي عدد أعضاء البنك إلــى 97 بلداً موزعة 
على القارات الخمس. والبنك اآلســيوي لالســتثمار في 
البنيــة التحتية هو بنك دولي تأســس عام 2014 وقامت 
الصين بإنشائه برأس مال يناهز 50 مليار دوالر ومّول 
منذ انطالق نشاطه في 2016 مشاريع بقيمة 7.5 مليار 
دوالر. وكان وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 
زيــاد العذاري، قدم خالل الزيارة التي أدّاها إلى الصين 
مؤخرا طلباً رسمياً لقبول عضوية تونس بهذه المؤسسة 
المالية مّما ســيمّكن من االستفادة من تمويالتها لعدد من 

المشاريع التنموية في تونس.

تونس عضواً في البنك
اآلسيوي لالستثمار

تمويل من البنك اإلسالمي لمشروع الغاز الطبيعي

وقّــع وزيــر التنمية واالســتثمار 
والتعــاون الدولي التونســي زياد 
مجموعــة  ورئيــس  العــذاري، 
البنــك اإلســالمي للتنميــة بنــدر 
حّجار، على اتفاقية ضمان تمويل 
لمشروع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ 
قيمتــه 119 مليون يــورو، أي ما 
يناهز 400 مليــون دينار، وذلك 

على هامش مشــاركة الوزير في االجتماعات الســنوية 44 لمجموعة البنك اإلسالمي 
للتنميــة، التي عقدت في المغرب. ويهدف المشــروع إلى تغطيــة الحاجيات المتنامية 
مــن الغاز الطبيعــي لضمان إنتاج الكهرباء من ناحية، وتقليــص الفجوة بين المناطق 

بخصوص توفير الخدمات المتعلقة بالطاقة لكل الجهات من ناحية ثانية.

بنجلون يغير اسم BMCE للمرة الثالثة

كشف الرئيس المدير العام عثمان بنجلون عن التسمية 
الجديدة التي ســتحملها مجموعتــه البنكية انطالقاً من 
11 سبتمبر/أيلول المقبل، وهي بنك أوف أفريكا. وقال 
بنجلون، إن اختيار التاريخ له رمزيته على اعتبار أنه 
التاريخ الذي شــهد سنة 1959 تأسيس البنك المغربي 
للتجارة الخارجية، وبعد خصخصته سنة 1985 حمل 
اسم BMCE BAN ثم الحقاً بعد 17 سنة تم تغييره 
إلــى BMCE Bank OF AFRICA على اعتبار 

أن مســتقبل المجموعة أضحى مرتبطاً بالقارة الســمراء، حيــث يحضر في 54 دولة 
بإجمالي متعاملين يصل إلى 1.5 مليار، يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 2.5 مليار متعامل.

عثمان بنجلون
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انتخب محافـظ البنك 
المركــزي العراقي، 
علـــي العالق، نائبـاً 
مجـلــــس  لرئيــــس 
محافظــي صنـــدوق 
النقــد العربي للدورة 

الجديدة.
جـــاء ذلــــك خــالل 

اجتمــاع الــدورة العاشــــرة لمجلــس وزراء الماليـــة 
العرب، بحضور صندوق النقد العربي، لمناقشــة دعم 
المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات تطوير 
نظم الضمــان االجتماعي، وتقويــــة إدارة الدين العام، 
واالســـــتفادة مــن التقنيــات الحديثــة لتحســين النُظم 
والخدمــات الضريبيّــة، ومتابعــة التقدم في مشــروع 

المقاصة العربية.

العالق نائبًا لرئيس مجلس محافظي
صندوق النقد العربي

علي العالق

اطالق بنك الخليج الدولي - السعودية

عقــد بنك الخليج الدولي - الســعودية، اجتماع الجمعية 
التأسيســية في مدينة الرياض برئاسة عبدهللا بن محمد 
الزامل، حيــث تمت الموافقة علــى تعيين أول مجلس 
إدارة مؤلف من 10 أعضاء. وسيتخذ البنك من المنطقة 
الشــرقية مقراً رئيســاً له، برأس مال قــدره 7.5 مليار 
لاير ســعودي )2 مليار دوالر أميركي(. وتعود ملكية 
بنك الخليج الدولي - السعودية بالتساوي، بين صندوق 

االستثمارات العامة  السعودي وبنك الخليج الدولي.
يأتــي هــذا اإلعــالن عقــب موافقــة مجلس الــوزراء 
الســعودي، في شــهر مايو/ايــار 2017، على تحويل 

فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم بنك الخليج الدولي - السعودية.
وفي االجتماع األول لمجلس إدارة بنك الخليج الدولي - الســعودية لدورته التي تنتهي 
بعد 5 أعوام، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسســة النقد العربي الســعودي، قرر 
أعضاء مجلس اإلدارة تعيين عبدهللا بن محمد الزامل رئيساً لمجلس إدارة البنك، وعبد 

العزيز بن عبدالرحمن الحليسي رئيساً تنفيذياً.

عبدهللا بن محمد الزامل

وقــع مديــر عــام صنــدوق أبوظبــي للتنميــة، محمد 
ســيف الســــويدي، ومدير عام األســــواق المالية في 
بنــك الســـــودان المركزي، آمنـــة ميرغني حســـــن 
التــوم، اتفاقيــة يتم بموجبها إيــداع 250 مليون دوالر 
أميركي فــي البنك المركزي الســوداني، وذلك بهدف 
دعم السياســة المالية للبنك وتحقيق االســتقرار المالي 

والنقدي في السودان.
كذلــك، وقعــت الســودان، اتفاقيــة قــرض جديد، مع 
الصنــدوق العربي لإلنماء االقتصــادي واالجتماعي، 
بقيمــة 200 مليــون دوالر أميركــي، وذلــك خــالل 
مشاركة الســودان في االجتماعات المشتركة للهيئات 
المالية العربية التي تعقد في دولة الكويت. وسيســتخدم 

القرض في دعم المشروعات التنموية في السودان.

مساعدات مالية للسودان
“بروة” و“قطر الدولي” يكمالن اندماجهما

أعلن بنك بروة عن االنتهاء رسمياً من اندماجه القانوني 
مــع بنك قطــر الدولي )ibq(. وســيبلغ إجمالي أصول 
الكيان الجديــد 80 مليار لاير )22 مليار دوالر(، وهو 
االندماج المصرفي األول في قطر، وسيؤدي إلى اتحاد 
اثنتين من أبرز المؤسســات المالية في البالد، وتشكيل 
كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
على الصعيدين المحلي واإلقليمي، مدعوما بمستويات 
عالية من الســيولة والمالءة المالية، حسب البنك. وأكد 
الرئيس التنفيذي لـ“بنك بروة”، خالد السبيعي، أنه سيتم 

خالد السبيعيإنجاز عملية االندماج بالكامل قبل نهاية عام 2019. 

تفاهم عراقي أردني لمكافحة غسل األموال

ذكــر بيان صــادر عن البنك المركــزي العراقي أن 
مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التابع 
له، وقع مذكرة تفاهم مع نظيره األردني بهدف توحيد 
الجهــود لمواجهة جرائم غســل األمــوال، والقضاء 
على تمويل اإلرهاب، واألنشطة اإلجرامية المتعلقة 

بها، بشرط المعاملة بالمثل.
جــاء ذلــك، علــى هامــش االجتمــاع العــام الـ 29 
لمجموعــة العمــل المالي لمنطقة الشــرق االوســط 

.)MENAFATF( وشمال افريقيا
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كشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، أن البنك المركزي 
التركي زاد احتياطاته مــن العمالت األجنبية بمليارات 
الــدوالرات عبر االقتراض قصيــر األجل، وليس عبر 
تراكم الدوالرات. وذكرت الصحيفة، أن صافي احتياطات 
تركيا األجنبية، بحسب بيانات المركزي التركي، بلغت 
مطلع شــهر نيســان/أبريل 2019، 28.1 مليار دوالر، 
وهو مبلغ اعتقد المستثمرون أنه غير كاف بسبب حاجة 
تركيا الشديدة للدوالر لتغطية الديون والتجارة الخارجية. 
وارتفاع االحتياطي طمأن المستثمرين حول وضع تركيا 
االقتصادي، لكن التحليل الذي أجرته “فاينانشال تايمز” 

أثار أسئلة حول هذا االنتعاش.

تركيا تعزز احتياطاتها عبر االقتراض

قــال بنك كريدي أغريكول الفرنســي وبنك ســانتاندير 
اإلسباني، إنهما يخططان لدمج عملياتهما ألنشطة الحفظ 
وخدمة األصول. وأكد البنكان، أن الكيان الجديد سيحوز 
أصوالً تحت الحفظ بقيمة 3340 مليار يورو، وأصوالً 
تحت اإلدارة بقيمة 1833 مليار يورو. وسيملك “كريدي 
أغريكــول” جــزءاً كبيراً مــن الوحــدة المندمجة، التي 
ســتظل تحتفظ باالسم التجاري لذراع كريدي أغريكول 
إلدارة األصول كاســيس. وسيملك البنك الفرنسي نسبة 
69.5 %، فيما سيحوز سانتاندير 30.5 %. وسيتم دمج 
ذراع ســانتاندير لخدمــات األوراق المالية “إس3” في 

إسبانيا وأميركا الالتينية في كاسيس.

كريدي أغريكول وسانتاندير يدمجان  
أنشطتهما للحفظ وخدمة األصول

ُعمان تسحب دعوى بشأن “كورب بنك”

أكدت  وزارة المالية البلغارية أن 
صندوق الثروة الســيادية لسلطنة 
عمــان ســحب دعــوى بقيمة 80 
مليــون يورو  ضد بلغاريا بشــأن 
انهيــار كوربوريت كوميرشــيال 

بنك )كورب بنك(.
وكان الصندوق السيادي العماني 
يملــك حصــة قدرهــا 30 % في 

كــورب بنــك، الذي كان رابــع أكبر مصرف في بلغاريا قبل انهيــاره في 2014، في 
أعقاب تهافت على سحب الودائع.

وأقامت السلطنة دعوى ضد بلغاريا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، 
ومقره واشنطن، في 2015 بشأن الطريقة التي تم التعامل بها مع انهيار البنك، قائلة إن 

بلغاريا انتهكت معايير معاملة المستثمرين األجانب.

“دبي اإلسالمي” يعتزم االستحواذ على “نور بنك”

أعلــن بنك دبــي اإلســالمي، أنه 
حصل علــى موافقة مــن مجلس 
اســــتحواذ  إدارته الســــتكشاف 
محتمــل علــى بنــك نــور غيــر 
مجلــس  أن  المــدرج، موضحــاً 
إدارته سمح له بتعيين مستشارين 
ماليين إلجراء الفحص الفني على 

بنــك نور وتقديم رأي واضح بخصوص تقييمه. وتعتبر مؤسســة دبي لالســتثمارات 
الحكومية مساهم مشترك في البنكين. وتملك المؤسسة 28.37 % في “دبي اإلسالمي” 

وأكثر من 22.7 % في “نور”.

“مير” الروسية تشق طريقها إلى تركيا

بدأت أكبر سلسلة مصرفية في تركيا Is Bank، إلى 
جانــب 10 آالف تاجر تجزئة تركــي عبر اإلنترنت 
بقبــول البطاقات المصرفية الروســية “ميــر” كأداة 
للدفع. وأشــار رئيــس مجلــس إدارة منظومة الدفع 
الوطنيـــة الروســيـة، فالديميـــر كومليـف، إلى أن 
Is Bank لديــه أكثر مــن 6500 جهاز صراف آلي 
في تركيا ويدير أكبر شبكة في البالد، ولديه عشرات 
آالف أجهزة الدفع المنتشرة، وبفضل هذا التعاون بات 

باإلمكان استخدام بطاقة “مير” في أكثر من 40 مركزاً تجارياً في تركيا.
يذكر أن “مير”  أطلقت عام 2015 بعدما واجهت المصارف الروســية مشــكالت مع 

شركتي “فيزا” و“ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

فالديمير كومليف
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استعمال العملة اللبنانية في الخدمات المالية، الفتاً إلى أن  القروض 
المدعومة هي العنصر األهم في تطوير الشــمول المالي، فهي التي 
ســمحت بزيادة عدد عمالء القطاع المصرفي إلــى أكثر من مليون 
عميل، وأتاحت لـ59 % مــن اللبنانيين الذين يحّق لهم فتح حســاب 
مصرفي، فرصة التعامل مع القطاع المصرفي، كاشــفاً أن مجموع 
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية، يوازي حتى اآلن، 14 

مليار دوالر.

مبالغ اضافية لتمويل الحاجات
تابع الحاكم سالمه: العنصر الثاني، هو قيام البنك المركزي بتوفير 
قــروض مدعومة للقطاعــات اإلنتاجيــة، ال يقــّل مجموعها عن 6 
مليارات دوالر. وهذا اإلجراء غير التقليدي ســمح بالتأسيس لتعاٍط 
أكبر مع القطاعات اإلنتاجية في لبنان. والقروض االستهالكية التي 
انطلقت منذ عدة سنوات، ساعدت أيضاً اللبنانيين في حياتهم اليومية 
وشكلت مدخال للتعاطي ما بين المواطنين والقطاع المصرفي. هذه 
القروض االستهالكية، باستثناء القروض السكنية، تشكل 15 % من 
محفظة القروض االئتمانية في القطاع المصرفي.  ونحن نتّطلع إلى 
األمام، وقد أقّر مصرف لبنان رزمة جديدة من القروض المدعومة. 
وفي مــا يتعلق بالقروض الســكنية، تبلــغ الرزمة ما يــوازي 220 
مليون دوالر، يضاف إليها قــرض بالدينار الكويتي قدّمه الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لمصرف اإلســكان وقيمته 
165 مليون دوالر. واعتبــر، أن “هذا المبلغ كاٍف لتمويل الحاجات 
الســكنية في لبنان”، داعيــاً المواطــن الى البحث عــن المصارف 

سالمه: سياسة المركزي ساهمت بتحسين قاعدة الودائع 

جاء كالم الحاكم سالمه خالل مشــاركته في افتتاح أعمال “منتدى 
اليوم العربي للشــمول المالي 2019” تحت عنوان “مناهج مبتكرة 
لتعزيز الشــمول المالي”، والذي انعقد الشــهر الماضي في المعهد 

.ESA  العالي لألعمال

تطوير القواعد
قال ســالمه: إن مصرف لبنان وبهدف تحقيق الشــمول المالي، قام 
بتطوير قواعد محددة، موضحــاً أن “القاعدة األساســية هي التأكد 
من وجود قطاع مصرفي متين وســليم وملتزم بالقواعد المصرفية 
الدولية”. وأشــار إلى أن “قطاعنا المصرفي لديه رســملة مرتفعة، 
ونسبة مالءة تســاوي 16 % طبقا لمقررات “بازل 3”، وأنه نجح 
في تطبيــق المعايير المحاســبية الجديــدة ،فضال عن وجــود إدارة 
مصرفية رشــيدة ولجان مختصة بإدارة المخاطر. كما أن سياســة 
مصرف لبنــان التي تقضي بعــدم إفالس المصارف، ســاهمت في 
توســيع قاعدة الودائع في لبنان التي باتت تمثــل 4 أضعاف إجمالي 

الناتج المحلي”.
وأوضــح، أن “توفّر األموال في لبنــان، البلــد المدولر، خصوصا 
بالعملــة األجنبية، مــن األمــور التي ســاهمت في تأميــن خدمات 

مصرفية للمجتمع اللبناني وساعدت أيضا االقتصاد”.
وأشــار إلى أن  نســبة دولرة الودائع قاربت الـ72 %، موضحاً أن 
القبول بهذه النســبة “ناتــج عن رغبتنا فــي إعطــاء األولوية للنمو 

االقتصادي ولتوسع الخدمات المالية في لبنان”.
وأكد سالمه، أن استقرار سعر صرف الليرة ساعد إلى حدّ كبير في 

رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أكد 
ســالمـه، أن الشــمول المالـي 
موضــوع يهــم لبنان، وعلــى 
األخص مصرف لبنان، الذي يعتبر 
أن انخـراط المجتمـع بواسـطـة 
الخدمات المصرفيـة والخدمـات 
الماليـة عمومـاً، يســاهـم في 
تحسين مسـتوى ونوعية حياة 

المواطن اللبناني.

رياض سالمه
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اللبناني المقيم وغير المقيم بتمويــل االقتصاد اللبناني. فهذا من جهة 
يدعم االقتصاد، وقد يكــون أيضاً مدخالً لتكويــن مدخرات بطريقة 
مختلفة”، الفتاً إلى أن هيئة األسواق المالية تقوم بالخطوات النهائية 
إلطالق منصة تداول إلكترونية تُدرج عليها األســهم، ال سيما أسهم 

الشركات الناشئة”.
وكشــف، أن هذه المنصــة اإللكترونية ســتتضمن  أوراقــاً تجارية 
وأســهم شــركات ليســت بالضرورة شــركات ناشــئة، ما يشــجّع 
االستثمارات في شركات قائمة وناجحة تريد أن تتوسع ليس فقط من 
خالل االستدانة بل من خالل الرسملة أيضا، ألن الدين وكلفة الدين 
أصبحا يشكالن ثقال على القطاع الخاص. وقد بلغت حتى اآلن قيمة 
القروض المصرفية للقطــاع الخاص 61 مليــار دوالر، وهو مبلغ 

يتعدى الناتج المحلي اللبناني.
وختم: إن تطبيــق مقــررات مؤتمــر CEDRE قد يولّد مشــاريع 
جديدة يشــارك فيها القطاع الخاص، ال ســيما في حال وجود سوق 
ثانوية تســّهل الحصول على التمويل الــالزم أو إدراج األســهم أو 
السندات. انطالقاً من هنا، تقوم هذه التركيبة على القطاع المصرفي 
والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوســائل تقنية والعملة الرقمية 
الضرورية للنمو االقتصادي.ومنصة التــداول، ما قد يمنــح لبنان نافــذة جديدة إلدخال الســيولة 

الملتزمة بالقروض السكنية. 
ووفق ســالمه، “خصصنا مؤخــراً قروضــاً مدعومــة للقطاعات 
اإلنتاجية بقيمة 500 مليــون دوالر، تتراوح فوائدهــا بين 5.5 % 
و7 % بحسب كل مشــروع، وهي تســاعد لبنان في وقٍت يشهد فيه 
معدالت فائدة مرتفعة نظرا لكل التوتــرات واألزمات التي مّر بها. 
كمــا أن مصرف لبنان سيســاعد فــي تطوير التقنيــات المصرفية، 
وهو فــي صدد إصــدار تعميم حول تنظيــم العمل بواســطة أدوات 
تقنية مختلفــة. نحن نســعى إلى وضع جميــع هــذه العمليات تحت 
مظلة المصــارف، أي أن يتّم التعّرف على كّل عميل يســتعمل هذه 
التقنيات المختلفة. وسنشمل في تلك التقنيات استخدام العملة الرقمية 
التي ســيصدرها البنك المركزي”، موضحاً أن “مقاصة العمليات 
التي ترتكز علــى العملــة الرقمية ســتكون مقاصــةً منّظمة ضمن 
القطاع المصرفي. ســيقتصر دور مصرف لبنــان على الترخيص 
للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية بوســائل إلكترونية. هنا أيضا، 
سيقوم المركزي فقط بإصدار العملة الرقمية ويدع كل ما يستتبع ذلك 

للقطاع المالي، خصوصا القطاع المصرفي”.

تمويل االقتصاد
ولفت إلــى أن “الشــمول المالــي يقضي أيضــا بإشــراك المواطن 

جائزة محافظ العام لرياض سالمه

شــهد المؤتمــر المصرفــي العربــي لعــام 2019 بعنوان 
“االصالحات االقتصادية والحوكمة”، الذي انعقد في فندق 
فينيسيا - بيروت في رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني سعد الحريري،  تقديم جائزة “محافظ العام 2019” 

لحاكم مصرف لبنان رياض سالمه.
حضر المؤتمــر رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد المصارف 
العربية الشــيخ محمد الجــراح الصبــاح، رئيــس االتحاد 
الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أمين عام اتحاد 
المصارف العربية وســام فتوح، وحشــد من الشــخصيات 

األمنية والسياسية واالقتصادية والمصرفية.
وأعلن فتوح قــرار مجلس إدارة اتحــاد المصارف العربية 

بمنح الحاكم سالمه جائزة “محافظ العام 2019”، موضحاً، أن الجائزة هي أرقى وأعلى جائزة يقدّمها االتحاد لمحافظي البنوك المركزية، 
وتستند إلى معايير وضعها مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة عربية.

من جهته، أكد الحريري، التزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء اإلصالحات الالزمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية 
العامة، مشدداً على أن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونون مستعدين لمساعدتها في ذلك.

وقال متوجهاً إلى الحاكم سالمه: “أكرر تهنئتي لك وأقول لك أعانك هللا ونحن معك، والمصارف التي دعمت لبنان في مرحلة دقيقة جداً، لم 
تقّصر يوماً، مشــيراً، إلى ان  الحاكمية والمصارف قاموا بواجباتهم وأعطوا الدولة عشرة آالف مليار ليرة بفائدة 0.2 نقطة، على أساس أن 

تحصل إصالحات. لكن هذه اإلصالحات لم تحصل، فأخذت الدولة هذه المبالغ وأنفقتها ولم تقم باإلصالحات”.
وختم قائالً: “يجب أال تلجأ الدولة إلى المصارف اللبنانية أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها التي كان يفترض أن تقوم بها قبل 

حوالى العشرين سنة، وهي اإلصالح.
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محافظات حمــاة والالذقية وحمص وطرطوس والســويداء ودرعا 
وريف دمشــق، وكل منطقــة تدخل حيــز األمان وتســتطيع فروع 

المصرف ممارسة نشاطها فيها.
توسعة مروحة القروض

وعن توسعة مروحة القروض التي يمولها المصرف قال زيدان إن 
المصرف استأنف نشــاطه ولكل الغايات بناء على قرار من مجلس 
الوزراء، مشــيراً إلــى أن أّي غايــة يقدمها أي مــزارع للمصرف 
وتكون غير موجودة في جــدول الحاجات يمكن لمجلــس اإلدارة أن 
يضيفها ويمولها، كما يمكن للمصرف أن يقدم تمويالً بنســبة 60 % 
لكل من يتقدم بدراســة جدوى اقتصادية لمشروع جدي، منوهاً بفتح 
ســقوف القروض للتصنيع الزراعــي والذي يشــمل كل المنتجات 
والمعامــل التي تعتمــد على اإلنتــاج الزراعــي بعد إعــادة إطالق 
القروض وفتح ســقوفها، بحيث يمنح المصرف 50 % إلى 60 % 
من التمويل حســب نوع الغاية مهمــا بلغ المبلغ، ضاربــاً على ذلك 
مثاالً بمعامل األلبان والتي كان تمويل الواحد منها محدد بمبلغ 200 
مليون ليرة سورية، ولكن المصرف فتح سقف التمويل وبات يمنح 

60 % إلى 70 % من المبلغ حسب التكلفة التقديرية.
واعتبر المدير العام أن اإلقراض في المصرف الزراعي ساهم بنسبة 
كبيرة في تحقيق اســتقرار األمن الغذائي في الســوق المحلية خالل 
فترة األزمة، ال ســيما وأن المصرف لم يتوقف عــن اإلقراض في 
فترة األزمة، أما حالياً فالدعم يتوزع عــن طريق فروع المصرف، 
إضافة إلى توزيع الدعم علــى صندوق الكــوارث والجفاف، حيث 
تم صرف نحو 4 مليارات كتعويضات مــن دون مقابل للمزارعين 
المتضررين، كما يقوم المصرف بتمويل استيراد األبقار التي تصل 
المصرف للمزارع بتكلفة 920 ألف ليرة سورية فقط.تكلفة الواحدة منها إلى 1,415 مليون ليرة ســورية، في حين يقدمها 

زيدان: قروض المصرف الزراعي بتوجهات تمويلية جديدة

إجراءات بدعم حكومي
وعن كيفية انعكاس دعــم المصرف الزراعي للقطــاع تطوراً في 
اإلنتاج )بشــقّيه( وإجراءات المصــرف في هذا المجــال، أوضح 
مديره العــام ابراهيم زيدان أن اإلجراءات التــي قام بها المصرف 
إنما جاءت بتوجيهات ودعم واثق مــن الحكومة، كما هي انعكاس 
لتوجهــات الحكومة في تخفيف األعباء علــى الفالحين وتأمين كل 
متطلبات اإلنتاج الزراعي وبأيســر الطرق الممكنــة، األمر الذي 
انعكس إيجابــاً على الفالحين وعزز ثقتهم أكثر وأكثر بمؤسســات 
الدولــة، منوهــاً بالقانون رقــم 46 لعــام 2018 القاضــي بإعفاء 
القروض مســتحقة األداء على المتعاملين مع المصرف الزراعي 
من كافة الفوائد العقدية والتأخيريــة وغرامات التأخير المرصودة 
بتاريخ صدوره، وتقســيط رأس مال القرض لسنوات عشر بفائدة 
عقدية ثابتة تبلــغ 11 %، حيث بلغــت كلفة اإلعفــاء بموجب هذا 
القانــون 36,7 مليار ليرة ســورية. كما وصل مجمــوع الفالحين 

المستفيدين منه إلى حوالى 511 ألف فالح.
ووفقاً لزيدان، فقد عدّل المصرف نظام عملياته وتعليماته التطبيقية  
لتتــالءم مــع األوضــاع والتطــورات المصرفيــة ومزاج الســوق 
المصرفي في ظل األزمة التي تمر بها البــالد، بالتوازي مع زيادة 
المصرف معــدالت التمويل الواردة في جــدول اإلنتاج المعمول به 
لديه، وبمــا يتوافق مع ارتفــاع تكاليف اإلنتاج، معتبــراً أن كل ذلك 
يأتي في إطار ســعي المصرف كغيــره من المؤسســات الحكومية 
لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، لتمكينهم من 
العودة إلى أراضيهم والبقاء فيها ومعــاودة اإلنتاج، وذلك من خالل 
توليفة من الخدمــات والمحفزات، مبيناً أن المصــرف يقوم في هذا 
اإلطار بتأمين مســتلزمات اإلنتاج الالزمة لتنفيذ الخطة الزراعية، 
وتقديم القروض للفالحين والتي تتوزع فــي المناطق اآلمنة ضمن 

قال المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني في سورية ابراهيم زيدان، أن 
المصرف حقق نتائج جيدة في تمويل المقترضين المتقدمين عن طريق 
الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية، مبيناً أن عدد المستفيدين الذين 
تم تمويلهم وصل إلى 600 مستفيد، في حين بلغ إجمالي كتلة المال 
التي تم تمويلهم بها ما ينوف على 800 مليون ليرة سورية. وشرح زيدان 
لـ“البنك والمستثمر” رؤية المصرف الزراعي التعاوني خالل العام الحالي 
2019، معتبراً أن هذه الرؤية تقوم وبشكل أساسي على سعي المصرف 
بما  المزارعين  خدمة  شأنها  من  بسيطة  إقراضية  سياسة  اعتماد  إلى 
اإلنتاج  لتأمين مستلزمات  الحكومة وتوجهاتها  يتوافق مع سياسات 
الزراعي وضمان تصريف هذا اإلنتاج وتسويقه، الفتاً إلى أن المصرف ومن 
هذا المنطلق عمد إلى زيادة خطته التسليفية المتوقعة للعام 2019 بمقدار 
 ،2018 المنصرم  العام  في  التسليفية  بالخطة  مقارنة   %  250 إلى  يصل 
وعليه من المتوقع زيادة نسبة اإلقراض وحجمه ال سيما بعد استئناف 
الزراعي  المصرف  عمليات  نظام  في  المدرجة  الغايات  معظم  تمويل 
وتعليماته التطبيقية، وباألخص بعد عودة االمن واالستقرار إلى مساحات 

ابراهيم زيدانواسعة من سورية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وأبطاله.
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المخاطر اإلضافية المتصورة.
رابعاً، تراجع مزاج األسواق المالية العالمية مع تشــدد األوضاع المالية في 
الواليات المتحدة واالقتصادات المتقدمة في وقت الحــق من العام، وقد أثر 

ذلك سلباً على الطلب العالمي. 
تفاؤل في األسواق

منذ بداية هذا العام، شهدت األوضاع انفراجاً قليالً مع إشارة بنك االحتياطي 
الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تســاهالً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير 
زوال المحفزات المالية. وإضافة إلى ذلك، أصبحت األسواق أكثر تفاؤالً فيما 
يخص احتمال توصل الواليات المتحدة والصين إلــى اتفاق تجاري جزئي. 
ويفتح هذا األمر المجال لتوقعــات أكثر إيجابية بشــأن 2020. إن االرتفاع 
المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باســتمرار سياسة التحفيزات في الصين 
والتحسن األخير في مزاج األسواق المالية العالمية، وتالشي بعض عوامل 

السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو.
ومن شــأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عــدم اليقين الناتج 
عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خالل إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، 
وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ االستثمارية نحو المالذات اآلمنة، 
وتراجع التوقعات االقتصادية بشــكل عام، خصوصاً لالقتصادات الناشــئة 

الهشة.
وهناك ســببان آخران يُحتمــل أن يؤديا إلى تدهور حاد في مزاج الســوق، 
وهما خروج المملكــة المتحدة من االتحاد األوربــي دون التوصل التفاق، 
وزيادة حالة عدم اليقين بشــأن الوضــع المالي مع ارتفاع عوائد الســندات 

اإليطالية.
المتوسط للمدى الطويل.ورغم هــذه المعوقــات، ال يزال نمــو االقتصــاد العالمي قريباً مــن المعدل 

تراجع األسواق المالية العالمية يخّفض توقعات النمو

يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى 4 
عوامل رئيسية:

السياسة النقدية األميركية
أوالً، بالرغم مــن أن االقتصاد األميركي ســجل أقوى أداء 
له في 3 ســـنوات خالل عام 2018، حيث نمـــا بنســــبة 
2.9 %، إال أنــه بــدأ يتراجع فــي الفصل الرابــع من عام 
2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتباطأ بفعل 
تالشي المحفزات المالية وتشديد األوضاع المالية وتراجع 
ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشــديد االحترازي للسياسة 
النقدية من قبــل بنك االحتياطــي الفيدرالــي األميركي إلى 
الحيلولة دون إنهاك االقتصاد األميركي وســاعد في ضبط 

التضخم على الرغم من تدني معدالت البطالة.
تراجع النمو في الصين وأوروبا

ثانيــاً، تراجع النمــو في الصين فــي الربــع األول من عام 
2018 بســبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح 
نظام الظل المصرفي والحد من االســتدانة. وأدى ذلك إلى 
مزيد من االنخفاض في جميع محــركات الطلب المرتبطة 
بالناتج المحلي اإلجمالي كاالستهالك واإلنفاق االستثماري 
والحســابات الخارجية. وفي وقــت الحق من العــام، أدى 
التهديد باندالع حرب تجارية بين الواليات المتحدة والصين 
إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز 
النمو من خالل زيــادة اإلنفاق االســتثماري. وعالوة على 
ذلك، أثر التهديد بنشــوب حرب تجارية على االقتصادات 
اآلسيوية المجاورة )سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام 

وكوريا وتايوان( وأدى إلى تراجع توقعاتها االقتصادية.
ثالثاً، فقــد اقتصاد منطقة اليــورو زخماً أكبــر من المتوقع 
بســبب ضعف ثقة المســتهلكين والشــركات نتيجــة العديد 
من األحــداث المســتقلة والتــي ترتبــط ببلدان معينــة. فقد 
تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير 
الجديدة المتعلقة باالنبعاثات المعروفة باسم “إجراء اختبار 
السيارات الخفيفة العالمي الموحد”. وفي فرنسا، تأثر النمو 
ســلباً بتأخر البرنامــج اإلصالحي للرئيس ماكــرون. وفي 
إيطاليا، أدت المخاوف بشــأن تجاوز العجز المالي لمعايير 
التقارب الخاصة باالتحــاد األوروبي إلى اتســاع هوامش 
السندات السيادية وتدني طلب المســتثمرين للتعويض عن 

توقع صندوق النقد الدولي في آخر إصدار لتقرير آفاق االقتصاد العالمي، تباطؤ معدل نمو النشاط االقتصادي 
العالمي )الناتج المحلي اإلجمالي( بشكل مؤقت إلى 3.3 % في عام 2019 من 3.6 % في عام 2018. وظل صندوق 
العام  خالل  منتظمة  بصورة  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  لنمو  وتوقعاته  تقديراته  يخفض  الدولي  النقد 
الماضي. لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6 %، مدفوعًا 

باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج االستثماري في السوق المالية العالمية.
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عقــدت الجمعيــة العمومية لالتحاد األردني لشــركات 
التأميــن اجتماعها الســنوي العــادي، بحضور ممثلي 
16 شــركة تأمين مــن أعضاء الهيئــة العامة لالتحاد، 
باإلضافة إلــى حضور ممثلي إدارة التأمين في وزارة 

الصناعة والتجارة.
وقد تم خالل االجتماع، إعادة انتخاب ماجد ســميرات، 
المدير العام لشــركة الشــرق األوســط للتأمين، رئيساً 

لمجلس إدارة االتحاد باإلجماع بالتزكية.
كذلــك، تم إعادة انتخاب أعضــاء مجلس إدارة االتحاد 
باإلجماع والتزكية، للــــدورة 16، للفتــــرة القادمـــة 

.2020 - 2019

سميرات رئيسًا لالتحاد األردني
لشركات التأمين

اتفاق بين “أفريكا ري” و“التمويل الدولية”

وقعت المؤسـسة 
األفـريـقـيــــــــة 
التأميـــن  إلعادة 
للشــركة  التابعة 
االفريقية إلعـادة 

التأمين “أفريكا ري” مع مؤسســة التمويــل الدولية IFC العضو في مجموعة البنك 
الدولي اتفاقية لتطوير ســوق التأميــن الزراعي في نيجيريا. وأعلنت “أفريكا رى”، 
أن االتفاقية تهدف لمساعدة شركات التأمين في نيجيريا على تطوير منتجات التأمين 
الزراعي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وقال المفوض النيجيري للتأمين 
 Global محمــد كاري، إنه بموجب هذه االتفاقية، ســتعمل “أفريكا ري” مع مرفق
Index Insurance Facility التابع لمؤسســة التمويــل الدولية على توفير الدعم 
الفني لشركات التأمين المرخص لها في نيجيريا لتطوير أعمال التأمين الزراعي مثل 
توفيــر الحماية ضد مخاطر هطول األمطار. وقد تم توقيع االتفاقية بالمقر الرئيســي 
لشــركة أفريكا رى في الغــوس بحضور العديد من الرؤســاء التنفيذيين والمديرين 

التنفيذيين لصناعة التأمين النيجيرية وكذلك ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.

“هانز ماركر” إلعادة التأمين تدخل السوق المصرية

تخطــط “هانــز ماركــر” األلمانيــة إلعــادة التأمين 
القتحــام ســوق التأمين المصرية. وكشــف مدير عام 
شركة إيجيبت أسيســتانس، محمد عصام، أن شركته 
تعاقــدت مع هانــز ماركر مؤخراً لتقديــم خدماتها في 
مســاعدات الســفر لصالح األخيرة، كما أنها تتفاوض 
حاليــاً مع شــركات التأمين المصريــة لتقديم خدمات 
مساعدات الســفر لصالح عمالئها، مع توفير برنامج 

محمد عصامإلعادة التأمين لدى شركة هانز ماركر.

وقــع كل مــن االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن، 
واالتحاد المصري للتأمين، اتفاقية تعاون، حيث تهدف 
االتفاقيــة، إلى تعزيز التعاون بيــن الطرفين في إطار 
القوانين والتشــريعات الناظمة، واالستفادة من تجارب 
البلديــن في مجــال التخطيط االســتراتيجي ومجاالت 

التأمين وإعادة التأمين.
كذلــك ركــزت االتفاقيــة، علــى موضــوع التدريــب 
والتأهيل لرفع القدرة البشــرية وفتح مجاالت التدريب 

للكوادر الشابة في مجال التأمين وإعادة التأمين.

اتفاقية بين اتحادي شركات
التأمين المصري واألردني

وثيقة لحماية ممتلكات وحياة التجار في مصر

وقع رئيس غرفة القاهرة التجارية، إبراهيم 
العربــي، بروتوكــول تعاون مشــترك مع 
شــركة تأمين، إلصدار وثيقــة تأمين على 
ممتلــكات وحيــاة التجــار من المنتســبين 

للغرفة.
وبحسب العربي، فإن الوثيقة تتضمن حماية 
المتاجــر والبضائــع النقديــة ضــد أخطار 

مختلفــة، باإلضافة إلى التغطية التأمينية لســالمة التاجر ضد الحوادث الشــخصية. 
واعتبــر العربي، أنها أكبر وثيقة تأمين جماعية علــى ممتلكات وحياة التجار، ألنها 
تغطــي قرابة 130 ألف تاجر، وهي خطوة مكملة لتطوير مشــروع الرعاية الطبية 

الذى تم تنفيذه بالغرفة.

إبراهيم العربي
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غير علني، كما نراقب بشكل دائم الزيادة في حجم 
التغطيــات الخارجيــة، بالتوازي مــع أخرين لدينا 
كالهندي واإلفريقي الموجودون حالياً، ولذلك تنشأ 
مصلحــة األوروبــي في رفع الحظر عن ســورية 
عندمــا يرتفــع حجم األخطــار وحتــى إن لم يرفع 
الحظر وتحققت مصلحة األوروبي ســيكون قادراً 
على التغطية بشــكل غير صريح ولمختلف أنواع 

األخطار.
هــل اإلعمار يضخــم أو يعملق القطــاع التأميني 

خالل السنوات العشر المقبلة؟
ســيتحقق ذلك بشــكل فوري، ففي قطــاع التأمين 
وفور البدء باإلعمار ســتحدث طفرة، فهذه السوق 
هي الناشــطة أوالً في بداية أية عملية إعمار، وكل 
القطاعــات تبدأ بشــكل مرحلــي إال التأمين يكون 
بشــكل فوري ومواٍز لإلعمار، وقد كانت المرحلة 
الماضية مرحلة خمول ولكننا قمنا خاللها بالتنظيم 
وحصلنا على نتائج إيجابية وهيأنا أنفســنا لمرحلة 
اإلعمــار، ودليل ذلك أن قانون التأمين الجديد بات 
في مراحله األخيرة من اإلعداد لمناقشته مع وزارة 
المالية، ونعقد جلســات شــبه يومية للفــراغ منه، 

العش: نمو متوقع لقطاع التامين مع إعادة اإلعمار
قال المدير العام لهيئة اإلشراف على التأمين في سورية سامر العش، إن قطاع التأمين السوري ال يزال قادراً 
والحظر  االقتصادية  العقوبات  ولو استمرت  ذلك  بتحقيق  الكفيلة  الطرق  ولديه  األخطار  على قبول تغطيات 
المفروضين على سورية، مؤكداً في حديث لـ“البنك والمستثمر” أن القطاع متين وال خوف عليه في الفترة 

الحالية أو مستقباًل، والهيئة تؤمن له البيئة المناسبة لالستمرار بنشاط وفعالية.

كيف تجاوزتم عقبة التزام معيدي التأمين 
بالعقوبات والحظر المفروضين؟

لقد كان عملنا منصباً على السعي الستقرار 
الســوق وتنظيمهــا واالســتعداد لمرحلــة 
إعادة اإلعمار، والذي شــّكل أبرز أهداف 
الهيئة خــالل الفترة الماضية، وبالفعل فقد 
حققنا اســتقرار الســوق وتنظيمها ويمكن 
القــول أنهــا أصبحــت بحالــة جيــدة، أما 
بالنســبة لمرحلة إعادة اإلعمار، فعنوانها 
هو المنتجات الجديــدة، فهي دائماً توجب 
التطلع إلى لغة التأمين التي تعتبر األساس 
في قبــول األخطار، وحجــر الزاوية فيها 
إعادة التأمين، ولذلك وعينا هذه المشــكلة 
بســبب الحظــر األوروبــي والغربي في 
شــكل عام، فاتجهنا صوب توقيع اتفاقيات 
مع الدول بشــكل ثنائــي، ولدينا اتفاقية مع 
إيران وقعت باألحرف األولى، وهم خالل 
عقــود مضت عانوا الحظــر الغربي ذاته 
ووجــدوا الطرق الكفيلة بالتغلب على هذه 
العقبة، ومن هنا كان تعاوننا معهم في هذا 
الخصوص. وبعدما باتت االتفاقية جاهزة 
سيكون التوقيع في وقت قريب جداً واألن 
انتقلنا من إيران باتجاه روســيا إضافة إلى 

العراق.
بعــد أن بــدأت األمــور بالتحــّرك هل من 
إشــارات تنم عــن رغبة معيــدي التأمين 

الغربيين بالعودة؟
من تحت الطاولة هنــاك بالطبع تواصل، 
ولكن األوروبي وبشــكل دائــم يحتاج أن 
تُخلق لــه المصلحة حتى يعود إلى العمل، 
والمصلحة توجد بالنســبة له عندما يكون 
حجم الســوق مغٍر، وعليه فاالســتثمارات 
مقبلــة حتمــاً فــي فتــرة إعــادة اإلعمار، 
فبالنســبة إلــى التغطيات تبــدو أخطارها 
عالية جداً وكذلك أقساطها وبالتالي أصبح 
لديهــم مصلحة في أن يدخلوا ولو بشــكل 

وعدا عن التسهيالت ســيمنح هذا القانون 
اســتثمارات جديدة، بمعنى انه ســيضمن 
وجود صناديق استثمارية وبالتالي سيكون 
مســاعداً فــي نقاط عــدة النطــالق قطاع 

التأمين مجدداً وبزخم قوي.
يُلمس في حديثكم الرضا عن نسب النمو 

في قطاع التأمين مؤخراً ... لماذا؟
ليس لدينا رضًى كامالً، ولكننا نقيس دوما 
نســبة النمو لكــون التأمين أحــد مكونات 
االقتصــاد، وبالرغــم مــن كونــه يرفــد 
االقتصاد الوطني بشــكل أو بأخر، إال أن 
العائــق األكبــر للقطاع كان حظــر إعادة 
التأميــن، ولكن بالمقارنة بكل هذه العقبات 
اســتطاع أن يحقق نســبة نمو وسيســجل 
انطالقة واعدة في المستقبل القريب، فنحن 
نقارن نســب النمو بالدول العربية ونسبة 
النمــو العالية لديها تراوح بين 10 % إلى 
15 % بينما بلغت لدينا في عام 2017 نحو 
40 %، وفــي 2018 مــا يقارب 23 %، 
وعليه ما دامت نســبة النمو موجودة فهذا 
مؤشر على التعافي، ولو كانت الخسارات 
قائمــة إال أننا نقرأ المؤشــرات والمعايير 
التي وضعتها هيئة االشراف على التأمين 
لشــركات التأمين، وهذه المعايير تقول أن 
مالءة الشركات جيدة وما زال لديها اكتتاب 
فــي كل أنواع التأمين، كما يمكن القول أن 
غالبية أنواع التأمين رابحة وتحقق العائد، 
وبتنا اليوم نرّخص لوكالء التأمين لدورهم 
فــي الترويج للقطــاع ومنتجاته ونرّخص 
كذلك لنظام خاص بشركات الوساطة التي 
بــات لديها الدافع حتى تزيد نســب النمو، 
ومن المؤكد أن النمو محقق خالل 2019 
و2020 ولكن الحديث هنا بشــكل رئيسي 
عن الطفرة المتوقعة خالل اإلعمار، والتي 
إلى 70 % مثالً أو حتى 100 %.يمكن لها أن توصل نسبة النمو في القطاع 

سامر العش
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نظمت مجموعة فرنســبنك منتدى االســتثمار الصيني 
اللبناني بالتعــاون مع اتحاد غرف التجــارة والصناعة 
والزراعة في لبنان، تحت رعاية رئيس الوزراء ســعد 
الحريــري، ممثــاً بوزيــر االتصاالت محمد شــقير، 
وبحضور وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، 
رئيســة المجلس الصيني لتعزيز التجــارة الدولية غاو 

يان، والسفير الصيني وانغ كيجيان.
تخلــل المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني 
واتحاد الغرف اللبنانية، إلنشــاء مركز التحكيم العربي 
الصينــي، وأيضاً مذكرة بين المجلس ووزارة الصناعة 
لتعزيز االســتثمارات الصينية في لبنان. وأشار رئيس 
فرنسبنك عدنان القصار، إلى أن تفعيل التعاون الصيني 
- اللبناني من شــأنه ان يحقق شــراكة رابحة للجانبين، 

مؤكداً التزامه دعم أنشطة المستثمرين الصينيين.

القصار: ملتزمون بدعم أنشطة
المستثمرين الصينيين

“اإلسالمي” أواًل ... تداوالت بورصة دمشق

ارتفــع حجم التــداول في ســوق 
دمشــق لــأوراق الماليــة خال 
الربع األول مــن عام 2019 إلى 
6.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 6 
مليار ليرة، موزعــة على 5.28 
صفقة، كما أغلق مؤشــر السوق 
 6.173 علــى   DWX المالــي 

نقطة، منخفضا بمقدار 16- عن بداية عام 2019، وأغلق مؤشر األسهم القيادية المثقل 
باألســهم الحرة DLX على قيمة 1.117، مرتفعاً بنســبة 11.7 % عن بداية إطاقة 
مطلع آذار/مارس 2019. وبلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة 102.8 ألف 
سهم، بمتوسط قيمة تداول 100 مليون ليرة، حيث وصل عدد جلسات التداول إلى 60 
جلسة. ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة األولى، بقيمة تداول 5 
مليار ليرة، أي ما نسبته 83 % من القيمة اإلجمالية للتداول، وسجل سهم بنك سورية 
الدولي اإلسامي صدارة التداوالت، بقيمة تداول 3.2 مليار ليرة، يليه البركة سورية 

بمليار ليرة، ثم سيريتل، فبنك الشام، ومن ثم بنك قطر الوطني - سورية.

مدينة الجالء بدمشق مقابل 2.2 مليار ليرة

بدأت شــركة األثاث المنزلي المثالي، العائدة للمســتثمر 
وســيم قطان وشــركاه، عملها فــي موقع الجــاء على 
اوتوســتراد المزة بدمشــق، بعدما قامت بتسلمه بموجب 
عقد اســتثمار مبــرم من االتحــاد الرياضــي العام ومن 
وزارة الســياحة، مقابل سعر لبدل االســتثمار يبلغ 2.2 

مليار ليرة سورية سنوياً.
ومــن المقرر أن تقيم الشــركة في الموقــع فندق خمس 
نجــوم، إلى جانــب مجموعة من المنشــآت الســياحية 

والترفيهية )مول تجاري وصاالت أفراح ومراكز أللعاب وأنشطة األطفال(.
وسيم قطان

صادقــت وزارة التجــارة الداخليــة وحماية المســتهلك 
الســورية، على تأسيس شركة “قدرات الغد” المحدودة 
المســؤولية في دمشــق، والتي تعود ملكيتها إلى شركة 
“أمان القابضة” المســاهمة المغفلة الخاصة. وبحســب 
النظام األساسي للشركة، فإنها ستعمل في مجال تأسيس 
وتنفيذ مشــاريع صناعية وزراعية وسياحية، واستثمار 

وتملُّك وتشغيل وإدارة المجمعات السياحية والفنادق.

قدرات الغد ... جديد “أمان القابضة”

شراكة بين “الريجي” و“بريتش أميركان توباكو”

وقعــت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية 
“الريجي” عقد شــراكة مع شركة بريتش 
أميــركان توباكــو)BAT(، تقــوم بموجبه 
عامتيهــا  منتجــات  بتصنيــع  الشــركة 
 )VICEROY(و )KENT( التجاريتين
في منشــآت “الريجــي” وتحت إشــراف 

خبرائها الدوليين. وتولى التوقيع عن “الريجي” رئيسها ومديرها العام ناصيف سقاوي، 
وعن “بريتش أميركان  توباكو” مديرها العام لشــرق المتوسط واليمن وائل عطاري، 
بحضور رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف. وأشار سقاوي، إلى أن هذه 

االتفاقية تضاف إلى سجل انجازات الريجي في االستثمار في الصناعة الوطنية.
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“ساك” تستثمر 100 مليون دوالر في تركيا

نقلــت وكالــة رويتــرز، عــن رئيس شــركة  ســاك 
)SAK(، ســليمان الخريجــي، قولــه: إن  الشــركة 
تخطط الســتثمار مــا يصل إلــى 100 مليون دوالر 
أميركي في قطاعات الزراعة والصحة والفنادق في 

تركيا.
وقال الخريجي: إن الحكومة السعودية، التي تستورد 
حوالــى 80 % مــن االحتياجات الغذائيــة للمملكة، 

تدعم استثمارات القطاع الخاص، التي من شأنها أن تساهم في تأمين إمدادات اللحوم 
والخضراوات.

وعن قطاع العقارات، قال الخريجي: إن )ساك( تتطلع الستثمارات عقارية تتضمن 
فنادق ومنازل لكبار الســن، على أن تبدأ من اســطنبول، ثم ستتحرك في وقت الحق 

إلى إقليم بورصة في غرب تركيا.

سليمان الخريجي

أعلنت  الشركة السعودية لاسـتثمار الزراعي واإلنتاج 
الحيوانــي “ســالك”، التابعــة لصندوق االســتثمارات 
العامة الســعودي المملوك للدولة، عن تنفيذ  أول عملية 
استثمار زراعي لها في أوســتراليا. وفي إطار الصفقة 
قامت “ســالك” بشراء شركة “باالدجي”، التي تستملك 
أرضــا زراعية تتجاوز مســاحتها 494 ألــف فدان في 
منطقة زراعــة القمح بواليــة أوســتراليا الغربية، إلى 
جانب 40 ألــف رأس من أغنام المارينو. وقال الرئيس 
التنفيذي لـ“ســالك” ماثيو جانســن، في بيــان إنها أول 
عملية اســتماك لأرض ننفذها في أوســتراليا، وكذلك 

أول استثماراتنا في إنتاج األغنام.

“سالك” السعودية
تستثمر في أوستراليا

ماثيو جانسن

ذكــرت وكالة “بلومبرغ” أن شــركة النفط الســعودية 
“أرامكــو” تصدرت شــركات العالم من حيث مؤشــر 
الربحيــة فــي 2018، متقدمــةً بذلــك علــى شــركات 

تكنولوجيا وطاقة عالمية.
وقالــت الوكالــة، نقــاً عن تقريــر مالي عن الشــركة 
السعودية، نشرته وكالة “موديز”، إن أرباح “أرامكو” 
الصافية تجاوزت خال العام الماضي، مستوى الـ100 
مليــار دوالر أميركــي، متقدمــة بذلــك على شــركات 
تكنولوجيــة مثــل “آبــل” و“سامســونغ” و“غوغل”، 

وعمالقة طاقة كـ“إكسون موبيل” و“شل”.

“أرامكو” األعلى ربحية عالميًا

تغريم “جنرال إلكتريك” بـ52 مليون يورو

قالــت المفوضية األوروبية، إنــه يتعين على “جنرال 
إلكتريك”، دفع غرامة بقيمة 52 مليون يورو بســبب 
تزويدهــا االتحاد األوروبي بمعلومات غير صحيحة، 
عندما تقدمت بطلب لاســتحواذ على شــركة ُمصنعة 

ألجزاء توربينات الرياح.
وقالت مفوضة االتحاد األوروبي لشــؤون المنافســة، 
مارغريتا فيســتيغر: إن هذا الفشل يعني أن المفوضية 
لــم تكــن لديهــا كل الحقائــق تحــت تصرفهــا عندما 

اســتعرضت القضية. وعندما أخطرت “جنرال إلكتريك” بروكســل في 2017 بشأن 
خطط اســتحواذها على “إل إم ويند”، زعمت أنها ال تملك أي توربينات لتوليد طاقة 
أكبر من أجل التطبيقات البحرية قيد التطوير غير التوربينات الحالية لديها. والحظت 

المفوضية أن ذلك االدعاء غير صحيح.

مارغريتا فيستيغر

33 مؤسسة سعودية تطلب إشهار إفالسها

أعلنت لجنة اإلفاس في السعودية أن 33 
مؤسســة في المملكة قدمت طلبات للبدء 

في إجراءات االعتراف بإفاسها.
وتصدر قطاع المقاوالت قائمة اإلعانات 
بـ14 طلبــاً، أي ما يزيد على 42 % من 

إشهارات اإلفاس المنشورة.
وأكــدت لجنة اإلفــاس، أن الحد األدنى 

لقيمــة الدين الــذي يؤدي بالدائن لطلــب التصفية هي 50 ألــف لاير )13 ألف دوالر 
أميركــي(، ونوهــت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات اإلفاس متاح حاليا عن طريق 

التقدم إلى المحكمة التجارية.
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توصل رئيس شــركة أمــازون التنفيذي، جيف بيزوس 
وزوجتــه ماكينــزي، لتســوية قبيــل طاقهمــا تجعــل 
ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم، بينما يظل بيزوس 
أغنى األغنياء. وســتحصل ماكينزي على حصة 4 % 
من أســهم “أمازون” تشــكل قيمتها 36 مليــار دوالر. 
وسيحتفظ  بيزوس  بحقوق التصويت كاملة على حصته 
في الشــركة، وقيمتها 143 مليار دوالر، بينما ســتملك 
ماكينــزي 25 % من هذه األســهم. وبموجب التســوية 
ستتخلى ماكينزي عن حصتها في واشنطن بوست، وبلو 

أوريجين المختصة بقطاع صواريخ الفضاء.

أفغانستان تستثمر في مجال التعدين زوجة بيزوس ثالث
أغنى امرأة في العالم

في خطــاب ألقته فــي منتدى االســتثمار فــي التعدين 
بأفغانســتان، الذي عقدته “إنفســت” المبــادرة التابعة 
للوكالة األميركية للتنمية الدولية لاســتثمار في قطاع 
المعــادن، صّرحت وزير المعــادن والبترول، نرجس 
نيهــان، عن توفر 43 مشــروع تعدين جديد من الحجم 
الكبير والصغير الســتثمارات القطــاع الخاص، تمتد 
لتشمل عدداً واسعاً من السلع وتتوزع على 16 مقاطعة 
من مقاطعات الباد. كما ســلطت نيهــان الضوء على 

14 فرصة جديدة للمستثمرين الدوليين، من خال عروض المناقصات على مشاريع 
الياقوت والزمرد والازورد. باإلضافة إلى العديد من السلع كالرخام والحجر الجيري 

واإلسمنت والذهب، والتالك النحاسي، والنفط والغاز.

نرجس نيهان

تخطط “سامســونغ إلكترونيكس” الستثمار 116 مليار 
دوالر فــي رقائــق غير الذاكرة حتــى 2030، لتقليص 
اعتمادها على ســوق رقائق الذاكرة التي تتســم بالتقلب 
وتطوير رقائق لتشــغيل السيارات ذاتية القيادة وأجهزة 
أخــرى تعتمد علــى الــذكاء الصناعي. وتُلقــي الخطة 
الضوء على طموح الشركة الكورية في تحدي منافسين 
أكبر، هما: “تي.إس.إم.سي التايوانية” و“كوالكوم” في 
تصنيــع معالجات األجهزة المحمولــة، في الوقت الذي 
تنكمش فيه سوق رقائق الذاكرة بحدة. ويتسابق مصنعو 
أشــباه الموصات في أنحاء العالم إلنتــاج رقائق قوية 
لدعم تقنيات جديدة مثل شبكات الجيل الخامس للمحمول 

والسيارات ذات االتصال الشبكي والذكاء الصناعي.

“سامسونغ” تستثمر المليارات
في رقائق غير الذاكرة

المرحلة األولى لمحطة الطاقة الشمسية في مصر

قــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
الرئيس  إلكتريك مصــر،  شــنايدر 
اإلقليمــي في شــمال شــرق إفريقيا 
وباد الشــام، وليد شتا، إن الشركة 
تســاهم في إنشاء أول محطة للطاقة 
الشمســية في محافظة جنوب سيناء 

بقدرة 40 ميغاوات، وذلك خال افتتاح المرحلة األولى للمحطة بقدرة 5 ميغاوات.
وأكد شــتا، التزام الشركة بدعم استراتيجية الدولة إلنتاج الطاقة المتجددة، وبلوغ أعلى 
درجات اإلنتاجية من المصادر النظيفة بحلول عام 2022، اســتناداً إلى توصيات اتفاق 
باريس للمناخ. وقامت شــركة انترو انيرجي بدور المطّور الرئيسي للمشروع، بما في 
ذلك إدارة عملية التطوير، بدءاً من مراحله األولى ووصوالً إلى صورته المكتملة البناء.

استثمارات صينية في “اقتصادية قناة السويس”

وقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس مهاب 
مميش، مذكرة تفاهم مع حكومة 
تيانجين، لتطوير المرحلة الثانية 
من منطقة  تيدا الصناعية بالعين 
السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 

5 مليارات دوالر لتطوير مســاحة 6 كلم2 لتأســيس قطاعات صناعية متطورة داخل 
النطاق الجغرافي للمنطقة االقتصادية لقناة السويس في مجاالت الصناعات النسيجية 
والبتروكيماويات والصناعات الباســتيكة. ومن المنتظــر أن توفر المنطقة ما ال يقل 
عــن 25 ألف فرصة عمل. وقد جرى التوقيع على هامش منتدى “الحزام والطريق” 
للتعاون الدولي في بكين، بحضور كل من مهاب مميش، وعضو اللجنة الدائمة للحزب 

الشيوعي الصيني بتيانجين، ممثاً عن حكومة تيانجين زانج يوزهو.
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أعلى  نائــب  أوضــح 
للرئيــس فــي شــركة 
“بُعـد” الســــــعـوديـة 
لاتصاالت الســــلكية 
والاسلكية إبراهيم بن 
صالــــح الخربــوش، 
اتفاقية  توقيع  تفاصيل 
ومصر  الشــركة  بين 

للمقاصــة في مجــال التوقيع اإللكترونــي، حيث تمكن 
عمــاء مشــتركي الشــركتين فــي الســعودية ومصر 
باالعتراف المتبادل، بمعنى أي مشترك متعامل مع نظام 
التصديق اإللكتروني في الســعودية، يســتطيع استخدام 
هــذه الخدمة خــال تواجده في مصر. وقــال، إنه على 
صعيد الشــركات والبنوك، يســتطيع العميل المصري 
المقيم في مصر أن يقوم بعملية شــراء أســهم من خال 

توقيعه اإللكتروني.

تحالف “السويدي” و“ميتسوبيشي” في اإلمارات اتفاقية مصرية سعودية
في مجال التوقيع اإللكتروني

قالــت “الســويدي إلكتريــك” فــي بيان صــادر عنها 
للبورصة المصرية إنها فازت بتنفيذ مشــروع محطة 
طاقة كهربائية بقــدرة 1026.3 ميغاوات وبقيمة نحو 
550 مليون دوالر لصالح هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
بدولــة اإلمــارات، وذلــك ضمــن تحالف مع شــركة 
ميتسوبيشــي هيتاشــي اليابانية. وستعمل محطة توليد 
الكهربــاء المزمع إنشــاؤها بالغــاز الطبيعي على أن 
تدخل الخدمة في عــام 2020. وقال الرئيس التنفيذي 

والعضو المنتدب لمجموعة الســويدي إلكتريك أحمد الســويدي، إن فوز الشركة بعقد 
إنشــاء محطة توليد الكهرباء بإمارة الشارقة بعد فوز الشركة بمشروع إلنشاء محطة 

كهرباء بإمارة دبي يؤكد القدرات التنافسية للشركة في السوق اإلماراتي.

أحمد السويدي
إبراهيم بن صالح الخربوش

أعلــن المديـــر 
العـام لشــــركة 
لـتـســـــــــوق  ا
االلكتـرونـــــي 
“جوميــا” فــي 
تونــــس اليـاس 
عــن  الجريبي، 
إدراج الشــركة 
بورصـــة  فــي 

نيويورك العالمية، وهي بذلك تعد أول شركة تكنولوجيا 
افريقيــة يتم إدراجها في بورصة عالمية، وهو ما يؤكد 
ثقة المستثمرين العالميين في التكنولوجيا بإفريقيا وثقة 
عمــاء جوميا في إفريقيا الــذي يبلغ عددهم 4 مايين 
شــخص وبصفة خاصــة في تونس حيث فــاق عددهم 
100 ألــف. وأشــار الجريبي، إلى أن القــرار الجديد، 
سيمكن ‘جوميا’ من توسيع استثمارها في عدة خدمات 
أبرزها الخاص االلكتروني الذي ســيتم اإلعان عنه 
فــي صيــف 2019. وبالتالي ســيتمكن كل عميل من  
اختيار ما يرغب في شــرائه من موقع الشركة، ليتسلم 
بضاعتــه خال يــوم إذا كان في تونــس الكبرى وبعد 

يومين إذا كان في أي والية أخرى من الجمهورية.

“جوميا” في بورصة نيويورك

مصر أكبر دولة مقترضة في إفريقياالياس الجريبي

ذكــرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها، أن 
مصر أكبر مصدر للســندات الدولية في 
إفريقيا منــذ 2017، وتعد أكبر مقترض 
في القارة الســمراء منذ العــام المذكور. 
وقالت الوكالة االقتصادية، إن مصر منذ 
2017 أصدرت ســندات تزيد قيمتها عن 

22  مليار دوالر، وهو ما يفوق إصدار سندات نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتين تتمتعان 
بأكبــر اقتصادين في إفريقيا. وآخر الســندات التي أصدرتها مصر كان بقيمة ملياري 

يورو، وفي شباط/فبراير طرحت اصدار بقيمة 4 مليارات دوالر.
يشــار إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دوالر أميركي في نهاية شــهر 

حزيران/يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 17.2 % على أساس سنوي.

مذكرة تفاهم بين مصر و“يورو كلير”

قــال وزيــر المالية المصــري محمد 
معيط، إن مصر وقعت اتفاقاً مع شركة 
مقاصة وتســوية لمعامــات األوراق 
الماليــة في أوروبــا يوروكليــر، مما 
يسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية 
المعامات خــارج الباد، على أن يبدأ 
ذلــك خال 6 أشــهر. ويتوقــع معيط، 

االعان عن إصدار دين ســيادي جديد بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2019، وتتم تسويته 
عبــر يوروكلير التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها. كما تــدرس الحكومة المصرية إصدار 
سندات خضراء وساموراي وباندا وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية. وقال المدير 
العالمي ألسواق المال وخدمات التمويل بيوروكلير ستيفان بويات، إنه سيجري التوسع 
في اتفاق يوروكلير مع مصر في المستقبل، ولن يقتصر العمل على السندات الحكومية.
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وافق مجلــــس إدارة 
الهيئــــة العــامــــــة 
لاسـتثمار والمناطق 
فــي مصر،  الحــرة 
مركـز  إقامـــة  على 
خدمات المسـتثمرين 
بمحافظـــة البحـــــر 
األحمر على مسـاحة 

4000 متــر، وذلــك في ظل وجود 3539 شــركة في 
المحافظة.

وقالــت وزيــرة االســتثمار، ســحر نصــر، إن عــدد 
المشــروعات فــي المناطــق الحرة وصل إلــى 1094 
مشــروعاً برؤوس أموال بلغــت 12.52 مليار دوالر، 
باإلضافة إلى 2.15 مليار دوالر استثمار أجنبي مباشر 
وتكلفة اســتثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دوالر، حيث 
أســهمت هذه المشــروعات في توفير 192 ألف فرصة 
عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت 

خال الربع األول من 2019 نحو 4.7 مليار دوالر.

إنشاء مركز خدمات المستثمرين
في البحر األحمر

سحر نصر

أعلنت “ماجد الفطيم”، الشركة المتخصصة في مجال 
تطوير وإدارة مراكز التســوق والمدن المتكاملة، عن 
افتتــاح 20 فرعاً باســتثمارات 700 مليون جنيه )36 
مليــون دوالر( قبــل نهاية العام الجــاري، ليصل عدد 

الفروع إلى 60.
وقال مدير “كارفــور مصر” جان لوك، أنه تم بالفعل 
افتتاح أربع فروع خال الربع األول من العام الحالي، 
وأن الســتة عشــر فرعاً األخــرى ســيتم افتتاحها قبل 
نهايــة العام 2019. وأضــاف لوك، أن ماجــد الفطيم 
للتجزئــة بالتعــاون مع الحكومــة المصرية تعمل وفق 
إســتراتيجيتها التوسعية في الســوق المصري، وضخ 

مزيد من اإلستثمارات خال السنوات القادمة .

افتتاح 20 فرعًا لـ“كارفور”
في مصر

شركات السمسرة تزاول نشاط الوساطة بمصر

أكد رئيس هيئــة الرقابة المالية محمــد عمران، على 
موافقة مجلــس إدارة الهيئة للشــركات المرخص لها 
بنشــاط السمسرة في األوراق المالية، أن تزاول نشاط 
الوســاطة في العقود اآلجلة بعد اســتيفاء الحد األدنى 
لــرأس المال المصــدر والمدفوع لكا النشــاطين في 
السمســرة فــي األوراق المالية والوســاطة في العقود 
اآلجلــة، والتوافــق مــع عدد مــن الشــروط األخرى 
مــن بينها تعديل النظام األساســي لهــا وتقديم ما يفيد 

بقيام الشــركة بفتح حســاب لعمليات التداول بالعقود اآلجلة لدى شــركة اإليداع والقيد 
المركزي، وآخر قوائم مالية ســنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها، مرفقاً بها 

تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم.

محمد عمران

شروط إصدار المؤسسات الدولية صكوكاً بمصر

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، القرار رقم 50 لسنة 2019، 
الخاص بتنظيم األحكام الخاصة بإصدار الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو األجنبية 
قابلة للتحويل. وتضمن القرار 8 شروط وإجراءات هي: الحصول على موافقة مجلس 
إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو 
اإلقليمية، أن يكون سبق للمؤسسة المالية الدولية أو اإلقليمية إصدار صكوك أو أدوات 
الدين، أن يكون المشروع المصكك ذو عائد، أن يكون المشروع المصكك مستقاً عن 
المشروعات األخرى لجهة اإلصدار وفي حساباته وقوائمه المالية، أن تقدم المؤسسة 
ما يفيد حســن أداء إصدارات الصكوك الســابقة، وأن تحصل المؤسسة على تصنيف 
ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها، وأن يرفق بنشرة اإلصدار تقرير من مراقب 
حســابات من بين المقيدين في ســجل الهيئة أو من مراقب حســابات مؤسسة التمويل 

الدولية أو اإلقليمية متى توافرت به ذات شروط قيد مراقبي الحسابات بالهيئة.

الفارج مصر تدشن مصنعاً إلعادة تدوير المخلفات

دشــنت الفــارج مصر مصنعاً إلعــادة تدوير 
المخلفات في العين الســخنة شــرقي القاهرة، 
باســتثمارات بلغت 200 مليون جنيه )11.64 
مليون دوالر(. وقالت الشركة التابعة لـ“الفارج 
هولســيم” في بيــان: إن مصنعها جيوســيكل 
مصر الجديد، هو األكبر للمجموعة في الشرق 

األوســط وأفريقيا في مجال إعادة تدوير المخلفــات الزراعية والصناعية والبلدية غير 
الخطرة. وتبلغ طاقة المصنع 400 ألف طن سنوياً وسيوفر الوقود البديل الستخدامه في 
مصنع الفارج لأسمنت بالعين السخنة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين منسي: إن 
التخلص من المخلفات أصبح تحدياً عالمياً ومن خال ذراعنا جيوساكل إلدارة المخلفات 
سنكون جزء من الحل فمن واقع اهتمامنا بمبادىء التنمية المستدامة وحرصنا على ايجاد 

فرص للوقود البديل لمصنعنا لأسمنت حولنا تحدي المخلفات من مشكلة إلى فرصة.
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أعلنــت شــركتا توتال لبنــان وأي بي تي، قيام شــراكة 
اســتراتيجية بينهما نتج منها تأســيس شــركة مساهمة 
باســم الشــركة اللوجســتية للمحروقات، تعنــى بتقديم 
الخدمات اللوجســتية وبنشــاط توريد المواد النفطية في 
لبنان. وتهدف هذه الشراكة الى تحسين نوعية المنتجات 
النفطيــة والخدمــات ذات الصلــة في الســوق المحلية، 

وسيكون لها مشاركة أساسية في قطاع النفط والغاز.
جــاء ذلك خال احتفــال أقيم في فيا ليندا سرســق في 
األشــرفيه برعاية وزيــرة الطاقة والمياه ندى بســتاني 
خوري وحضــور مدير المركز اللبنانــي لحفظ الطاقة 
بيــار خوري، نائب رئيس مجلس اإلدارة في “اي. بي. 
تي” طوني عيسى، المدير العام لـ“توتال لبنان” دانيال 

الفاريز وعدد من المتخصصين في قطاع النفط.

تعزيز التجارة بين المغرب والبلدان اإلفريقية  لبنان: تأسيس شركة متخصصة
في توريد المواد النفطية

وقعت المؤسسة الدولية اإلسامية 
لتمويل التجارة والوكالة المغربية 
لتنمية االستثمارات والصادرات، 
مذكرة تفاهم بهدف تشجيع التجارة 
بين المغــرب والبلــدان اإلفريقية 
األعضــاء فــي منظمــة التعاون 
اإلســامي. ويهدف االتفاق الذي 
وقعه المدير العام للمؤسسة الدولية 

اإلسامية لتمويل التجارة هاني سنبل والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات 
والصادرات هشــام بودراع، على هامش أعمال الدورة الـ44 لاجتماع السنوي للبنك 
اإلسامي للتنمية إلى تعزيز جهود تنمية التجارة بالمغرب وفي كافة المنطقة اإلفريقية.

استضافت شــركة بنتا للصناعات الدوائية )BPI( وفداً 
من رئاسة جامعة تينيّســي األميركية، في زيارة هدفت 
إلى تعزيز الجهود البحثية الرامية إلى تطوير عاجات 
األمراض المزمنة والمستعصية والعاجات البيولوجية، 
وإلى توثيق التعاون الصناعي القائم حالياً بين الطرفين. 
وضــّم الوفــد  نائــب الرئيــس التنفيذي للجامعــة مدير 
عمليــات مركز العلوم الصحية كينــارد براون، ومدير 
مركز بلوف ســنتر للصناعات الدوائية هاري كوشات. 
واتفق الطرفان على تعزيز التبادل التكنولوجي، وإجراء 
المزيد من الدراسات المشتركة، لتطوير منتجات “بنتا”.

تعاون أميركي - لبناني
في مجال الصناعة الدوائية

توقيع 3 عقود لمصنع انتاج السكر بمصر

وقعت شــركة القناة للسكر 
صاحبـــة أكبـــر مصنـــع 
إلنتاج الســكر األبيض من 
البنجــر في العالم، 3 عقود 
استثمارية بقيمة 5 مليارات 
جنيه )260 مليون دوالر(، 
لدعم إقامة مشروع غرب 

المنيا. وذكرت وزارة االستثمار والتعاون الدولي في بيان، أن العقد األولى يتكون من 
3 اتفاقيات مع مجموعة الخريف الســعودية لغرض زراعة األرض، و توريد 1000 
جهاز للري المحوري. والعقد الثاني مع شــركة مقاوالت صينية بغرض بناء مصنع 
الســكر، أمــا العقد الثالث يخص توصيــل خطوط الكهرباء بالجهــد الفائق، باإلضافة 
إلنشــاء محطات المحوالت الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء. وسيســاهم 
هذا المشروع في غلق الفجوة بين اإلنتاج المحلي واالستهاك لمنتج السكر في مصر.

“أرزان ثروات” تستحوذ عقاريًا في أمستردام

أعلنت “أرزان ثروات” ومقرهـــا دبـــي، أنهـــا 
قامت بـدور المسـتـشــار االستراتيجي لاستحواذ 
علـــى محفظـــة عقاريـــة لمجمع يضم 3 مباني 
مكاتـــب حديثــــة )مباني كوارتر( في أمستردام 
بهولنــدا. وتحتوي المحفظة علــى 26,014 متر 
مربــع مســاحة تأجيريه للمكاتــب و430 موقف 

سيارات. وتوفر هذه المباني البيئة العصرية المناسبة والجذابة للمستأجرين باإلضافة 
إلــى خيارات التقســيم والتصميم المرنــة للمكاتب والمرافق المميــزة من فئة الخمس 
نجــوم. باإلضافة إلى ذلك، توفر المحفظة تدفقاً آمنــاً للدخل من مجموعة متنوعة من 

المستأجرين، ومن المتوقع أن تحقق دخاً شهرياً للعماء بنسبة 8 % سنوياً.
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أنحاء العالم الغربي، فــإن أرقام االندماج واالســتحواذ الصادرة في الربع 
األول من العام 2019 ترســم صــورةً مختلفــةً قليالً حيث تم تســجيل 16 
صفقة، بقيمــة 2.6 مليار دوالر أميركــي، وتظل األرقام منخفضة نســبياً 

مقارنةً بالسنوات األخيرة.

مزيد من التحسن
وفي هذا الســياق، يتوقــع رئيــس خدمات استشــارات صفقــات االندماج 
واالستحواذ وأســواق رأس المال في الشرق األوسط وشــمال إفريقيا لدى 
إيرنســت ويونغ أنيل مينون، أن يستمر نشــاط عمليات الدمج واالستحواذ 
بقوة خــالل العام 2019 نتيجة التوجــه نحو توحيد العمليــات في قطاعات 
محددة، وعمليات الشــراء االســتراتيجية من قبل شــركات النفط السيادية 
والوطنيــة، وزيادة مخصصــات رأس المال في قطــاع التكنولوجيا. وهذه 
العوامل مجتمعةً مع تحّسن مســتويات التوازن بين العرض والطلب في ما 

يتعلق بتقييم الصفقات، تساهم في تعزيز نشاط االندماج واالستحواذ.
من جانبه، علّق  الشــريك في بيكــر ماكنزي، عمر المومنــي، قائالً: على 
الرغم مــن تقلــب األســواق العالميــة فــي العــام 2018، إال أن العوامل 
االقتصادية ال تزال قوية، وال يزال التحسن في أســعار النفط وارتفاع نمو 

اإلنتاج أمراً يجذب المستثمرين إلى الشرق األوسط.
أضاف: مع قيــام حكومات دولــة اإلمــارات والمملكة العربية الســعودية 
باتخــاذ خطــوات لتعزيــز أنظمــة االســتثمار األجنبــي المباشــر وتنويع 
حتى نهاية العام 2019.اقتصاداتها، فنحن نتوقع أن يتحسن نشاط االندماج واالستحواذ في المنطقة 

أصداء إيجابية لصفقات االندماج واالستحواذ في المنطقة

وبحســب البحث، فإنــه حتى مع اســتبعاد صفقــة أرامكو 
-ســابك، فإن صفقــات االندماج واالســتحواذ فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا قد ســجلت ثاني أعلى 
قيمة فصليــة لها. وتــم اإلعالن عــن هذه البيانــات خالل 
منتــدى االندمــاج واالســتحواذ واألســهم الخاصــة فــي 
الشرق األوســط وشــمال أفريقيا 2019، الذي استضافته 

ميرغرماركت في دبي في أبريل/ نيسان 2019.

الصفقات األكبر
وكانــت الصفقات البــارزة، والتي تشــمل صفقة شــركة 
بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك(، هــي مفتــاح هــذه 
الزيادة، بمــا في ذلك بيع خطــوط أنابيب نفــط أدنوك إلى 
شــركة كي كي آر وبالك روك مقابل 4 مليــارات دوالر 
أميركي، ما يمثل أكبر عملية تصفية للشــركة في سجالت 
ميرغرماركت. وشــهدت المنطقــة أيضاً صفقــة بقيمة 4 
مليارات دوالر بيــن بنك أبوظبي التجــاري وبنك االتحاد 

الوطني اإلماراتيين.
وتمثل هذه الخطوة ثاني عملية اندماج للخدمات المصرفية 
المحلية في غضون بضعة أشهر، في أعقاب االندماج بين 
البنك السعودي البريطاني وبنك األول في أكتوبر/تشرين 

األول الماضي مقابل 4.7 مليارات دوالر أميركي.

الصفقات الواردة والصادرة
مع ابتعــاد المنطقــة عن مشــاكل االقتصــاد الكلــي التي 
ظهــرت فــي أماكــن أخــرى حــول العالــم، شــهد قطاع 
االستثمار األجنبي ارتفاعاً ملحوظاً بشكل مخالف لالتجاه 
العالمي. وتم تســجيل ما مجموعه 22 صفقة واردة بقيمة 
14 مليــار دوالر أميركي فــي الربع األول مــن 2019، 
وهي أعلــى قيمــة فصليــة منــذ الربــع الرابع مــن العام 
2007، في أعقــاب صفقات مثل اســتحواذ شــركة أوبر 
على منافستها كريم. كما سجلت عمليات االندماج المحلية 
ارتفاعاً مــع 21 صفقة محلية في الربــع األول، بالمقارنة 

مع 14 صفقة في الربع الرابع من العام الماضي. 
من جهة أخرى، ومع زيــادة التدابيــر الحمائية في معظم 

تجاوزت عمليات االندماج واالستحواذ التي تستهدف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في العام 2019 
جميع االحصاءات السنوية، وذلك بعد تأكيد صفقة االندماج الكبيرة بين شركتي أرامكو السعودية وسابك 
بقيمة وصلت إلى 70.4 مليار دوالر أميركي، فيما يعد أكبر صفقة اندماج وشراء على مستوى العالم حتى 
اآلن هذا العام، وفقًا لبحث أعدته ميرغرماركت، الشركة الرائدة في مجال توفير بيانات ومعلومات صفقات 

االندماج واالستحواذ.
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في الســوق العالمية، ومنوها بحجــم العمل الكبيــر لرجال األعمال 
الســوريين المقيميــن فــي قبــرص، ودعمهــم لالقتصــاد الوطني 

القبرصي.
من جهتــه، لفت أمين ســر المجموعــة االقتصادية الســورية عماد 
المــوات، إلــى أن المؤتمر الذي شــهد مشــاركة 40 رجــل أعمال 
ســوري وقبرصي، والذي ُرفع فيه علم ســورية للمــرة األولى في 
عاصمــة أوروبيــة منذ بدايــة األزمة الســورية، يعتبــر أول حدث 
اقتصادي ســوري يحدث في بلــد أوروبي في ظل الظــروف التي 
تمر على ســورية، وهدفه إيصال رســالة إلى جميع دول العالم بأن 
سورية رغم كل الظروف العصيبة التي تتعرض لها، ال تزال تنتج 
وتزرع وتصدر وقادرة على العطاء، وتقيم وتشارك في المؤتمرات 
والمعــارض، منوهــا بــأن اختيار قبــرص إلقامــة المؤتمــر كان 

لمجموعة أسباب، أهمها أن قبرص بوابة الشرق نحو أوروبا.
آليات التعاون

طرح المشاركون الفرص والمشــاريع االستثمارية المتاحة في كال 
البلديــن، وآليات التعاون المشــترك بين رجال األعمال الســوريين 
والقبارصة في مختلف المجاالت االســتثمارية، وقــرروا في ختام 
المؤتمر عقد لقاءات لمجموعات تخصصية منفصلة تبعا للقطاعات 
االســتثمارية الخاصة ذات االهتمام المشترك بين الطرفين، ودعوة 
2019 لالطالع على االستثمارات الخاصة المتاحة في سورية.رجال األعمال القبارصة لزيارة سورية في النصف الثاني من عام 

“سوا نستثمر” أول مؤتمر استثماري سوري قبرصي

تشجيع الصادرات
أكد رئيس المجموعة االقتصادية السورية القبرصية محمد الجبالي، 
أن المؤتمر انعقد لتبادل الخبرات وتشــجيع الصادرات السورية من 
خالل قبرص “بوابة االتحاد األوروبي الجنوبية”، عالوة على كونه 
تفعيال للجهود الحكومية السورية الستقطاب رؤوس األموال المحلية 
واألجنبية إلقامة مشاريع اســتثمارية تخدم عملية البناء والتنمية في 
مرحلة إعادة اإلعمار، إضافة إلى تســليط الضوء على الصناعات 
الســورية لما تتمتع به من مكانــة قوية في الســوق العالمية، وتبادل 
الخبرات مع الصناعــات والمنتجات األوربية واالســتفادة من تلك 
الخبرات. وقال: تم االتفاق مع الجانب القبرصي على إنشاء معرض 

شامل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 للمنتجات.
ولفــت الجبالي إلــى موافقة رجــال األعمــال القبرصييــن ورجال 
األعمال األوروبيين وأصحاب شــركات اســتثمارية أوروبية على 
دعوة الوفد السوري لزيارة ســورية واالطالع على واقع االستثمار 
فيها، كما تم االتفاق على عمل كل األطراف المشاركة إلقامة مؤتمر 

مشابه في إيطاليا، بغية تشكيل بوابة لكسر الحصار على سورية.
إعادة العالقات

بــدوره، طالب ســيلوريس فــي كلمتــه خــالل المؤتمــر الحكومة 
القبرصية، بإعادة اســتئناف العالقات التجارية السورية القبرصية، 
ومد يد العون لخلق فرص اســتثمارية تعود بالفائدة على الشــعبين، 
الفتا إلى جودة الصناعات والمنتجات الســورية ومنافســتها القوية 

القبرصية  العاصمة  في  انترناسيونال”  “هيلتون  فندق  في  عقد 
نيقوسيا في الثالث والرابع من نيسان/أبريل 2019، مؤتمر “رجال 
األعمال السوري القبرصي االستثماري األول”، تحت عنوان “سوا 
نستثمر”، الذي أقامته مجموعة رجال األعمال السوريين المغتربين 
أعمال سوريين في سورية ودول  رجال  بالتعاون مع  في قبرص، 
ديمتريس سيلوريس،  برئيسه  ممثاًل  القبرصي  والبرلمان  أخرى، 
وعدد من رجال األعمال من قبرص، بهدف التعريف بواقع االقتصاد 

السوري الراهن.

ديمتريس سيلوريس
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مجال اتخاذ القرارات الحرجة في عالم بات يتسم بالمزيد من الترابط ووجود 
عدد أكبر من نقاط الضعف والثغرات، مع قدرات تشمل تطوير البرمجيات 
ومعالجة البيانات ودعم اتخــاذ القرارات في الوقت الحقيقــي وقدرات إدارة 

الشبكات المتكاملة.
ومع تخصيص مبلغ مليــار يورو ســنوياً ألعمال األبحــاث والتطوير التي 
تمولها الشركة، ســتواصل المجموعة طرح ابتكاراتها المتميزة في أسواقها 
الرئيسية، مع االســتفادة بشــكل خاص من خبرتها الرقمية عالمية المستوى 
في مجاالت إنترنت األشياء والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي واألمن 

السيبراني.
وتشمل أوجه هذا التعاون كافة جوانب محفظة أعمال المجموعة:

 القطاع المصرفي: تحليالت البيانات الضخمة.
الدفاع: المقاييس الحيوية.

الطيران: إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار.
النقل البري: إنترنت األشياء.

الفضاء: إنترنت األشياء.
االتصاالت: تحليالت البيانات الضخمة.

بصمة عالمية
في أعقاب عملية االســتحواذ، ســتصبح “جيمالتو” واحدةً من أهم وحدات 
األعمال العالمية الســبع التابعة لمجموعة “تاليس”، وســيطلق عليها اســم 
وحدة أعمال الهويــة واألمن الرقمــي )DIS(. وســتتفاعل “جيمالتو” مع 
جميع عمــالء المجموعة على المســتوى المدنــي وفي قطــاع الدفاع، كما 
68 دولة.ســتعزز حضورها بشــكل كبير في القطاعات ذات الصلة بأعمالها ضمن 

“تاليس” تتوسع عالميًا وتستحوذ على “جيمالتو”

وســتوفر مجموعة “تاليس” اآلن جميع التقنيات التي تدعم 
سلسلة القيمة الخاصة باتخاذ القرارات الحساسة والحرجة 
للشــركات والمؤسســات والجهات الحكوميــة. ومن خالل 
دمج التقنيات والمواهب التي تشتهر بها “جيمالتو”، ستعمل 
“تاليــس” على تطويــر حلول آمنــة لالســتجابة للتحديات 
الرئيســية التي تواجــه مجتمعاتنــا، كإدارة الحركة الجوية 
للطائرات مــن دون طيــار واألمن الســيبراني فــي مجال 
البيانات والشبكات وأمن المطارات وأمن التعامالت المالية.

 ويســاهم مزيج القــدرات الفريد هــذا فــي والدة مجموعة 
رائدة عالمياً مع محفظة أعمال منقطعــة النظير من حلول 
األمن الرقمي والهوية الرقمية القائمة على تقنيات المقاييس 
الحيوية وحماية البيانــات، واألمن الســيبراني على نطاٍق 
أوســع. وبالتالي، ســتمكن “تاليس” عمالءها، بما في ذلك 
مزودي خدمات البنيــة التحتية الحيوية كالبنوك ومشــغلي 
شبكات االتصاالت والوكاالت الحكومية ومرافق الخدمات 
العامــة وغيرها مــن القطاعات، مــن االســتجابة بصورة 
سلســلة للتحديات ذات الصلة برصد األشخاص والعناصر 

وضمان على أمن البيانات.

ابتكار عالم الغد
تتشــارك كل من “تاليس” و“جيمالتــو” ذات التوجه تجاه 
التقنيــات المتقدمة التي تشــكل األســاس المشــترك لعمل 
الشــركتين إلى جانب التركيــز على دعــم الموظفين البالغ 
عددهم 80 ألف موظف. ويمثل قطــاع األبحاث والتطوير 
جانباً رئيســياً من هويــة المجموعة الجديدة، مــع وجود 3 
آالف باحــث و28 ألف مهنــدس مكّرس ألعمــال األبحاث 
والتطويــر. وعلى مــدار عقود طويلــة من الزمــن، تعمل 
“تاليس” على تطوير أحدث التقنيــات وأكثرها تقدماً لتلبية 
احتياجات العمــالء األكثــر تطلباً حــول العالــم. وتتحول 
المجموعــة اليوم إلــى مختبر عمــالق يرســم مالمح عالم 
الغد، حيث تدير المجموعة بعد االستحواذ على “جيمالتو” 
20,500 بــراءة اختراع، تم تســجيل أكثر مــن 400 منها 

خالل عام 2018.

التآزر التكنولوجي
وستغطي أعمال المجموعة الجديدة كامل سلسلة القيمة في 

كشفت مجموعة “تاليس” عن استكمال عملية االستحواذ على شركة “جيمالتو” في صفقة بلغت قيمتها 
4.8 مليارات يورو واستمرت على مدى 15 شهراً، لتعلن بذلك عن ضخ دماء جديدة في المجموعة تتيح لها 
أن تتبوأ مكانًة رائدًة على مستوى العالم في مجال الهوية الرقمية واألمن الرقمي مع ارتفاع أعداد موظفي 

المجموعة إلى 80 ألف موظف حول العالم.
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وقد ســبقها قمة صينية أوروبية فــي إيطاليا وموناكــو توصل فيها 
األوروبيون والصينيون إلى تفاهمات وانفتــاح أكبر، وهو ما جعل 

االتحاد األوروبي يخشى أن تسعى الصين إلى تقسيم القارة.
كان واضحاً الطموح الصينــي في مقالة لرئيس الــوزراء الصيني 
نشــرتها الصحــف الكرواتية قبــل القمــة، حيث وصفهــا بعبارات 
حماســية، فكتب: “عندما نجمع 17 دولة مــن كل األلوان، نحصل 
على شــيء أغنى من قوس قزح”، مضيفاً، “إذا نبني جســر قوس 

قزح بين آسيا وأوروبا، سنتوصل إلى تعاون جميل في المستقبل”.

أوروبا الشرقية
تعتبر أوروبا الشرقية جزءاً أساســياً من المشروع الصيني “طرق 
الحرير الجديدة”، فاســتثمارات البنى التحتيــة والبحرية والمرافئ 
وســكك الحديد تســمح بإيصال الصادرات الصينيــة، حيث أعلنت 
الصين في وقت ســابق عن خــّط اعتمــاد تبلغ قيمتــه 10 مليارات 
دوالر وعن صندوق استثمارات من 3 مليارات دوالر لدول أوروبا 
الوسطى والشرقية الـ16. وقد انطلق بعض المشاريع فيما تم إرجاء 
أو إلغاء اســتثمارات تم التعهــد بتنفيذها وذلك بهــدف تذليل بعض 
العقبات والصعوبات والخالفات. ففي صربيا بدأ بناء أحد المشاريع 
الرمزية لـ16 + 1، وهو ســكة حديد بين بلغراد وبودابست، بعد 5 

طريق الحرير الصيني الجديد يغزو أوروبا

يواجــه “طريــق الحريــر الجديــدة” 
الــذي يهدف إلــى تعزيــز الترابط بين 
آســيا وأوروبــا وأفريقيا، رفضــاً من 
بعض دول أوروبــا الكبــرى، إضافة 
إلى رفــض أميركــي عبر عنه بشــدة 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب. لكن 
الجديد الذي سجلته الصين هو اختراق 
أوروبا من خالل إيطاليا التي انضمت 
فعــالً إلى مبــادرة طريــق الحرير من 
خالل مذكــرة تفاهم، لتكــون أول دولة 
عضــو فــي مجموعــة الســبع لكبرى 
الدول الصناعية في العالــم تنضم إلى 
المبــادرة، وذلك خالل زيــارة الرئيس 

الصيني شي جين بينغ إلى روما في آذار/مارس 2019. في حين أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أنه بات على األوروبيين 
اتباع “مقاربة منسقة” مع الصين علماً أن هذا المشروع الذي أطلقته 
الصين فــي 2013  يثير انقســاماً فــي أوروبا، مــع انضمام بعض 

البلدان مثل اليونان وعدد من دول أوروبا الشرقية إليه.

شراكة أوروبية
تسعى الصين إلى تعزيز شــراكتها االســتراتيجية مع دول االتحاد 
األوروبــي، ولهذه الشــراكة هدف مشــترك، إذ ان الصين تســعى 
الى مواجهــة االجــراءات األميركية الحمائية، فيما أوروبا تخشــى 
بدورها سياســات وقائية أميركية تضر بمصالحهــا، ظهرت خالل 
العام الماضي بالرسوم األميركية والتدابير المتخذة في شأن التجارة 
مع أوروبا. وعلى الرغم من االنفتاح الذي أبــداه القادة األوروبيون 
على الصين إال أنهم قلقون من تنامي نفوذ العمالق اآلسيوي شرقي 

القارة.
في دوبروفنيك فــي كرواتيا، عقدت في نيســان/ابريل الماضي قمة 
الـــ16 + 1، حيث التقــى رئيس الــوزراء الصيني لي كه تشــيانغ 
قادة دول أوروبا الوســطى والشرقية للبحث في مســائل اقتصادية. 

تسعى الصين إلى التقدم نحو أوروبا في مشروعها العالمي، والذي يهدف إلى تأسيس شراكات مع دول أخرى 
في القارة العجوز إلقامة موانئ وخطوط سكك حديد ومحطات للطاقة، إضافة إلى تعزيز العالقات معها في 
مجاالت التعليم والبحث العلمي والثقافة. فإحياء “طريق الحرير الجديدة” هو أكثر مشروعات االستثمار طموحًا 

في مجال البنية التحتية عبر التاريخ.
تتقدم الصين نحو أوروبا على رغم الخالف مع عدد من دول االتحاد األوروبي، لكنها ضمنت وجودها على األقل 
في أوروبا الشرقية التي باتت تعد جزءا أساسيا من المشروع الصيني الضخم “طريق الحرير الجديدة”، حيث 
يتضّمن استثمارات لبنى تحتية وبحرية تضم طرقات وسكك حديد وموانئ تبلغ قيمتها أكثر من ألف مليار 

دوالر أميركي.
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والحمائية”، فيما تشــعر دول أوروبية كبرى مثل فرنســا وألمانيا، 
بقلق حيال مشــروع “طريق الحرير الجديــدة”، وذلك بعد انضمام 

إيطاليا للمشروع.
وتظهر المؤشرات حتى اآلن أن االســتثمارات الصينية في أوروبا 
ال تزال في بدايتها وهي ضئيلة، لكن الصيــن كانت في عام 2018 
المســتورد األول من االتحــاد األوروبــي وثاني وجهــة للمنتجات 
األوروبية المصدرة. والميزان التجاري مربح إلى حدّ كبير بالنسبة 
إلى الصينيين الذين يجنون أكثر من 184 مليار يورو، بحسب أرقام 

المفوضية األوروبية.
وجــاء فــي دراســة حــول الخالفــات بيــن الصيــن ودول االتحاد 
األوروبي، أن أصواتا من ألمانيا ومؤسسات االتحاد األوروبي ترى 
أن األنشــطة الصينيّة في منطقة أوروبا الوســطى والشــرقية مثلما 
تؤثر على وحدة االتحاد األوروبي، فهي تمارس تأثيراً ســلبياً على 

أعضاء االتحاد والخيارات االستراتيجية لألعضاء المحتملين.
وعلى الرغم من أن هذه األصوات تشير إلى أن دور أوروبا الغربية 
في أوروبا الوسطى والشــرقية آخذ في االنخفاض وأن دور الصين 
آخذ في االزدياد، فإن الواقع هو أن الوجود االقتصادي الصيني في 
المنطقة ضئيل من وجهة نظر كل من االســتثمار األجنبي المباشر 

وصادرات أوروبا الوسطى والشرقية.
وأشــارت دراســة أخرى أعدتها المفوضية األوروبية إلى أن تقديم 
دول أوروبــا الشــرقية للتضحيات من أجــل تطويــر العالقات مع 
الصين سيضعها في عالقات أسوأ بكثير مع شركائها الرئيسيين في 

أوروبا الغربية، مع القليل من المنافع الجوهرية القادمة من الصين.

مشروع الصين
يوصف المشــروع الصيني “طريق الحرير الجديد” بأنه مشــروع 
القرن الحادي والعشــرين، وأعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ، 
قبل 8 ســنوات، تحت اســم “مبادرة طريــق الحرير”، نســبة إلى 
الطريــق الذي يعود إلــى مئتي عام قبــل الميــالد. وكان عبارة عن 

أعوام من اإلعالن عنه.
وبدأت شركة صينية بناء جسر بيلييشــاس وهو ورشة استراتيجية 
تبلغ قيمتها 280 مليون يورو على ساحل البحر األدرياتيكي. وهذا 
المشــروع مصمم لتفادي الخروج من كرواتيا والمرور بالبوســنة 
للذهاب إلى شــبه جزيرة بيلييشــاس وخصوصاً دوبروفنيك. وهذا 
المشــروع الصيني في كرواتيا وهو ممّول مــن االتحاد األوروبي. 
وأكد تشيانغ أن “هذا الجسر هو مشروع تجريبي للتعاون بين “16 

+ 1” والتعاون بين الصين واالتحاد األوروبي في آن معاً”.

القمة األوروبية الصينية
ســبق قمة الـ16 + 1، بأيام لقاء عقده رئيس الــوزراء الصيني مع 
قادة االتحاد األوروبي الذي يطالب بعالقات تجارية أكثر توازناً مع 
العمالق اآلســيوي، والذي بات يُصنّف كـ“منافس منهجي”، حيث 
وعدت الصين بفتح اقتصادها أكثر في إعالن مشــترك مع االتحاد 
اعتبره األوروبيون “تقدّماً سريعاً” على رغم مالحظاتهم واستمرار 

شكوكهم الحذرة من العالقات المفتوحة مع الصين.
وقدم  لي كيه تشــيانغ عدة وعود خــالل القمة من بينهــا عدم إجبار 
الشــركات األجنبية العاملة فــي الصين على تبــادل المعرفة وتقديم 
معلومات تخص الخط الصناعي أو التقني لتلك الشــركات، كما أكد 
إستعداد بالده لمناقشــة قواعد التجارة العالمية الجديدة. وأكد تشيانغ 
أيضاً أن الشــركات األوروبية ســوف تتمتع بمعاملة متســاوية في 

الصين، واقترح إنشاء آلية لحل النزاعات للتعامل مع الشكاوى. 
بدوره، تحدث رئيس المجلس األوروبي دونالد تاسك ، في المؤتمر 
عن التقدم المحرز في عالقات االتحــاد األوروبي مع الصين خالل 

الفترة األخيرة.
وفي وثيقة مؤلفة من ســبع صفحات وقعها كل مــن رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشــيانغ ورئيــس البرلمان األوروبي دونالد توســك 
ورئيس المفوضيــة األوروبية جان كلود يونكر، تعهدت بروكســل 
وبكين بتشــجيع تجارة “مبنية علــى قواعد” و“محاربــة األحادية 
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وفي المســار األخير هناك دور محوري لليونان في االســتراتيجية 
الصينية يتمثل بالســيطرة على صناعة السفن التي كانت تشكل أحد 
القطاعات العصبيــة لالقتصــاد اليوناني، لذا كان االســتحواذ على 
صناعة السفن المنهارة خالل األزمة اليونانية المالية والسيطرة على 
مدينة بيراما، المدينة الحيوية علــى خريطة طريق الحرير الصيني 
الجديد. إضافــة إلى طموح الصين ليكون لها يد اساســية في مرافق 
يونانية أخرى أساسية تشــكل نقاط فاصلة في طريق الحرير، وهي 

نجحت الى حد بعيد في هذا األمر.

انضمام إيطاليا
ل مشــروع طريق الحرير إلى أداة  بينما تتخوف ألمانيا من أن يتحوَّ
صينية لتقسيم أوروبا وتجاوز القواعد المنظمة للمنافسة بين دولها، 
وهو تخوف ترتفع قيمته من عجز برلين عــن ضبط إيقاع الخالف 
مع أوروبا الشــرقية التي اختارت إطاًرا موازيًــا للعمل مع الصين 
في صيغة 16 + 1، وفي حين تشارك فرنسا، ألمانيا الهاجس نفسه، 
فإنها تمتلك دافعًــا أكبر يتعلق بالمخاوف األمنيــة من نمو الحضور 
الصيني في المياه العميقة على امتداد النقاط الســاخنة من كولومبو 
السيرالنكية إلى جودار الباكستانية وبيريوس اليونانية وصواًل إلى 

القرن األفريقي، وفق ما يقول خبراء في هذا الشأن.
وبقدر ما ينمــو التوافــق األلماني الفرنســي على تعزيز الشــراكة 
االقتصادية مع الصين شــريطة تأطيرها ضمن القواعد االقتصادية 
المنظمة للعمل األوروبي، في مقابل فتح بكين أســواقها بحرية أمام 
المنتجات األوروبية مع رفع يــد الصين عن دعم منتجاتها الوطنية، 
بقدر ما يزداد تباعدهما عــن مقاربة ثالث أكبــر اقتصاد في منطقة 

اليورو تجاه الصين. والمقصود به إيطاليا.
بدأ االهتمام الصيني بإيطاليا عام 2015 عندما اســتحوذت شــركة 
الكيماويــات الوطنية الصينية التي تدير رســاميل بقيمــة 40 مليار 
يورو على شــركة بيريللي اإليطالية الرائدة فــي صناعة اإلطارات 
في صفقة قُدرت بـ7.7 مليارات يورو. بعد ذلك بعام، سوف تستحوذ 
الصين على ميناء بيريــوس اليوناني، تطور ال يبــدو للوهلة األول 
وثيــق الصلة بإيطاليــا، بيــد أن األرقام الــواردة من أكبــر مرافئها 
البحرية تثبت عكس ذلك، إذ فقد ميناء جويــا توور اإليطالي موقعه 
في المنافسة المتوسطية بعد هبوط حجم التجارة من 3,4 ماليين إلى 
2,5 مليون وحدة مكافئة لعشــرين قدماً، يُضاف إلــى ذلك انكماش 
القدرة التنافسية لموانئها األدرياتيكية الثالثة: تريستا ورافينا وفينيسا. 
لذا صاغــت إيطاليا مبــادرة من شــأنها أن تُعيد للموانــي اإليطالية 
موقعها، من باب حلقــة الوصل الصينيــة األوروبيــة األهم، وهي 
تســعى عبر المبادرة إلى جذب حاويات الشــحن الصينية العمالقة 
المارة عبر قناة السويس، وتقليص الرحلة التي تقطعها من شنغهاي 
بمقدار 8 أيام بعد اختصــار 2400 ميل من مســافة الرحلة الُمقدَّرة 
بـ11 ألف ميل، قبــل نقل البضائع إلى وســط وشــمال أوروبا عبر 
نفق ســان جوتهارد السويســري، الذي يســتوعب رحــالت يومية 
لـ250 قطار نقل بضائع و65 قطار ركاب، فضالً عن تدشين شبكة 

طريق بري يربط الصين بأوروبا عبر الشــرق األوســط، وأنشــئ 
لترويج تجارة الحرير الصيني في الدول التي يمر بها.

أما الطريق الجديد فهو بري وبحري ويمر بنحو 65 دولة يســكنها 
أكثر من 4 مليارات نســمة، منها دول العالــم العربي. ويمكن القول 
إن المشروع في حد ذاته يشكل تحدياً صينياً لدول تقليدية اعتادت أن 
يكون توازن القوى دائماً يميل إلى صالحها ومنها الواليات المتحدة، 
التي تخــوض حرباً تجارية ضــد الصين. وتتخوف أميــركا من ان 
يحدث المشــروع تغييراً نوعياً في شــكل منظومة العالقات الدولية 

خالل سنوات قليلة. 
وتأتي أهمية المشــروع من واقــع أن الحكومــة الصينية، رصدت 
اعتمادات مالية للتنفيذ، واســتطاعت الحصول علــى موافقة الدول 
التي يستهدفها المشروع في آسيا والشرق األوسط وأوروبا. وخالل 
ســت ســنوات من طرح المبادرة، التي تُخصص الصين من أجلها 
اســتثمارات بقيمــة 900 مليــار دوالر بهــدف ربط آســيا وأفريقيا 
وأوروبا، انضمت إليها حتى اآلن 67 دولة تضم 62 % من ســكان 
العالم، وتمتلك 36 % من الناتج العالمي. مبادرة تحمل لقادة الصين 
فرًصا جيواستراتيجية عمالقة، ولحكام أفريقيا سبياًل للحصول على 
قروض بال شروط سياسية. وقد ابتكرت الصين آلية جديدة تجاوزت 
فيها اعتراض الدول األوروبية الكبرى من خالل بناء صيغة موازية 
مع 16 دولة في شرق أوروبا ووســطها، فيما ُعرف بمجموعة 16 
+ 1 والتي عقدت أول اجتماعاتها في العاصمة البولندية وارسو عام 

2012. وبدا أن نقطة االختراق األولية هي أوروبا الشرقية.

أهداف حيوية
تســعى الصين من خــالل اســتراتيجية الحــزام والطريــق لتحقيق 
روزنامة من األهداف الحيوية، تبدأ من تفعيل التنمية المتوازنة عبر 
ربط المناطق الداخلية األكثــر تأخراً مثل إقليم شــينجيانغ بخريطة 
التجارة العالمية، في إطار أكثر شــمولية، يهدف إلى تحويل الصين 
من “مصنع العالم” إلى قيادته من خــالل تقليص حصة الصناعات 
كثيفة العمالة لحســاب زيادة قدرة الصين التنافســية فــي المجاالت 
التكنولوجية فائقة الحساســية من صناعة الرقائق والبرمجيات إلى 
السيارات الكهربائية وصناعة الفضاء أو ما يُعرف بخطة “الصين 
2025”، مــروًرا بتعزيــز الوجــود الصيني الخارجــي عبر الدفع 

باستثمارات في مناطق النزاع.
وتعمــل الصين من خالل مشــروعها العمالق، إلى تدشــين شــبكة 
ضخمة من الطرق التي تتوزع على مســارين: البــري الذي يتفرع 
بدوره إلى ســتة ممرات، تصل بين غرب الصين وغرب روســيا، 
شــمال الصين وشــرق روســيا، غــرب الصيــن وتركيــا، جنوب 
الصين وســنغافورة، جنوب الصين والهند، وجنوب غرب الصين 

وباكستان.
أما المســار البحري فيســتهدف إنشــاء مجموعة من الطــرق التي 
تربطها بأوروبــا بداية من بحــر الصين الجنوبي مــروراً بالمحيط 
الهندي، ومن بحر الصين الجنوبي مروًرا بجنوب المحيط الهادئ. 
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في االتحــاد األوروبــي من وســط القــارة. وتكون الصيــن تزاحم 
نظراءها في األسواق العالمية عبر توسيع النفوذ وزيادة التأثير، ما 
يجعلها العباً أساســياً في وجه الواليات المتحدة داخل أوروبا. علماً 
أن الرئيس األميركي دونالــد ترامب، كان اســتبق القمة األوروبية 
الصينية، بمهاجمة أوروبا، متوّعداً بفرض تعرفات جمركية إضافية 

في إطار النزاع حول الدعم المالي لقطاع الطيران األوروبي.

احتماالت أوروبية 
بدا الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، يحاول ضبط نتائج التمدد 
الصيني إلــى أوروبا، لكنه يعتــرف في الوقت نفســه بأن يجب أن 
تكون هنــاك عالقــات تجارية مشــتركة بيــن االتحــاد األوروبي 
والصين، مؤكداً أنه “ال غنى عنها” من أجــل الحفاظ على النظام 

العالمي والتعددية التجارية.
وشــدد ماكرون خالل لقائه الرئيــس الصيني ضــرورة أن تكون 
هناك تعددية في العالقــات التجارية بين أوروبا والصين، من أجل 

السالم واألمن الدوليين.
بدوره، الرئيس الصينــي كان واضحاً بقوله، إن مشــروع طريق 
الحرير الجديد، سيســهم في زيــادة أداء االقتصــاد العالمي وتعدد 
األقطــاب، داعياً فرنســا وغيرهــا من الــدول إلى المشــاركة في 
هذا المشــروع. علماً أن أوروبــا كانت أعلنت عــن خطة مضادة 
للخطــة الصينية، ســميت بتجربة الطريقــة األوروبيــة، لكن هذه 
الخطة لم تأخذ مســاراً واضحاً، مــا يعني أن الصين تســير بثبات 
في مشــروعها “طريق الحرير الجديــد” الطمــوح للوصول الى 
تعاون مع 80 دولة، في جنوب شرق آسيا، ووسطها، وفي الشرق 
األوســط، وأوروبــا، وإفريقيا، عبر مشــاريع بنى تحتيــة متنوعة 
على الخط الذي كان يشــكل طريق الحريــر القديم. نجحت الصين 
التجارة بنسبة النصف للدول المشاركة في المشروع.إلى اآلن وهوأمر ســيؤدي على األقل اقتصادياً إلــى تقليل تكاليف 

قطارات داخلية انطالقاً من ميالن لربطها بمينــاء جنوة في الغرب 
وموانئ األدرياتيكي في الشرق. وهو ما القى اهتماماً رسمياً صينياً.

وترجمة للعالقات المشتركة وقَّعت إيطاليا 29 اتفاقية تجارية بقيمة 
2,8 مليار يــورو أثناء زيارة الرئيس الصيني شــي جيــن بينغ إلى 
روما في آذار/مارس 2019، اثنان من تلك االتفاقيات يمنحان بكين 
حق النفاذ إلى مينائي تريســتا وجنوة. علماً أن الصين بدأت تفرض 

نفسها في دول أوروبية أخرى، كالبرتغال مثالً.

بوابة أوروبية رئيسية
لقيت المبادرة الصينية بالدخول االقتصادي إلى أوروبا دعماً رسمياً 
إيطاليــاً، فروما تأمل في زيــادة صادرات المنتجــات اإليطالية إلى 
الســوق الصينية. ويهدف اإليطاليون من مبادرة طريق الحرير إلى 
جذب المزيد من االستثمارات إلى اقتصادهم الذي يعاني االنكماش. 
وكان وزير الخارجية اإليطالي، إينزو موافيرو ميالنيزي، صريحاً 
بإعالنه أن بالده “تحتاج إلى منافذ أوسع على السوق العالمية”، في 
إشارة إلى المبادرة الصينية، مضيفاً، “نسعى إلى إحداث توازن في 

الميزان التجاري مع الصين”.
وكان الرئيس الصيني شــي جين بينغ، اســتبق زيارته إلى إيطاليا، 
التي اســتكملت بزيارات أوروبيــة أخرى في آذار/مــارس 2019 
بمقالة كتبها في صحيفة “كوريري ديال ســيرا” اإليطالية، بعنوان 
“الشــرق يلتقي الغرب”، وحملت رســائل كثيرة لإليطاليين، وفيها 
خطاب من ثقافتهــم. وألن الزيارة تأخذ طابع “صناعة المســتقبل” 
بين روما وبكين، كان شــي واضحاً بعرض أهدافه وتقديم مشاريع 
مغرية. والهدف كان دفع التعاون في إطــار مباردة طريق الحرير، 
وهي الخطة الصينيــة االقتصاديــة المتمثلة في دخــول أوروبا من 

البوابة اإليطالية.
وبانضمــام إيطاليا إلــى المبادرة، تكــون قد انضمت إلى عشــرات 
الدول المؤيدة لـ“الحزام والطريق”، علمــاً أن من بينها 13 عضواً 
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القنــوات التجارية وتــداول األموال وتفاهم الشــعوب، تعــد بمثابة 
“أعمدة مفاهيمية يمكن ترجمتها إلى تقدم حقيقي لجميع الشعوب”.

وأضــاف: في الفتــرة ما بيــن عــام 2013 و2018، تجــاوز حجم 
التجارة بيــن الصين والــدول األخرى المشــاركة في المبــادرة، 6 
تريليونات دوالر أميركي، وتجاوزت استثمارات الصين في الدول 

المشاركة في المبادرة 90 مليار دوالر.

تباين مواقف
وتتباين مواقف الدول بشــأن المبادرة الصينية، فواشنطن ترى فيها 

دعماً للنفوذ الروسي المتعاظم، وتقوية لتأثير بكين االستراتيجي.
ورداً علــى المخــاوف األميركية، قــال بينغ خالل لقــاء مع رئيس 
الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس: “إن المبادرة تتعلق بالترويج 
للتعاون الدولي الذي يحقق فائدة مشتركة للجميع وليس )أنت تخسر 

وأنا أفوز(.
أما الدول األوروبية، فقد أبدت عموماً استعدادها لالنضمام للمبادرة، 
ولكن بعضها يخشــى من مخاطر التعامل معها ككتلة واحدة. وبينما 
تؤكد الصين، أن مبادرة الحزام والطريق ال تهدف إلى خلق منافسة 
بين الشــرق والغرب أو الجنوب والشــمال، وال تهــدف إلى تحدي 
النظام الدولي الحالي. لكنها تهدف فقط إلى إقامة المزيد من التضافر 

العالمي من أجل السالم والتنمية.
وتقترح الدراســات األخيــــرة للبنك الدولي والمؤســسـات الدولية 
األخـرى أن التعـاون في مبـادرة الحـزام والطريـق سـيخفض تكلفة 
التجارة العالمية بنســبة تتــراوح بين 1.1 % إلــى 2.2 %، وتكلفة 
التجــارة على طول الممــر االقتصادي الصين - آســيا الوســطى - 
غرب آسيا بنســبة 10.2 %. وعالوة على ذلك، ستسهم بنسبة 0.1 
% على األقل في النمــو العالمي فــي 2019. كما أنهــا تتوافق مع 
األجندات التنموية اإلقليمية والعالمية المختلفة، من بينها أجندة األمم 

المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 لالتحاد اإلفريقي.

طريق الحرير
كان “طريق الحريــر” عبارة عن شــبكة من المســارات والطرق 
التجارية التي تربط الصيــن بجيرانها وبالقــارة االوروبية، ويعود 

تاريخها إلى نحو القرن الثاني قبل الميالد.
وضمت الطريق شبكة بحرية لربط الموانئ الرئيسية في الدول التي 

الحزام والطريق يمّهد لربط التجارة العالمية

مسار تنموي
أعلن الرئيــس الصيني، شــي جين بينغ، فــي ختام منتــدى الحزام 
والطريــق الثاني للتعاون الدولــي، الذي احتضنتــه بكين، التوصل 
إلى توافقات واسعة بشــأن تدعيم “التعاون عالي الجودة” في إطار 
مبادرة الحــزام والطريق. وقال شــي، خالل مؤتمــر صحفي ُعقد 
للحديث عن نتائج اجتماع الطاولة المســتديرة، الــذي أُقيم بحضور 
قادة من 40 دولة ومنظمــة دولية، “تحدثنا بشــكل إيجابي عن تقدم 
التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وأهميته. تشــاركنا الرأي 

بأن التعاون في إطار المبادرة فتح بوابة لفرص الرخاء المشترك”.
وامتــدت المبــادرة، التي اقترحها شــي فــي عام 2013، من آســيا 
وأوروبا إلى إفريقيا واألميركيتين وأوقيانوسيا، لتفتح مساحة جديدة 

لالقتصاد العالمي بنتائج أفضل من المتوقع.
وفي اجتماع الطاولة المســتديرة، أثرى القادة مفهوم تعاون الحزام 
والطريق، وأكدوا من جديد التزامهم مسار تنموي عالي الجودة، مع 
توضيح أولويات التعاون في المســتقبل، كما قرروا تعزيز التعاون 

الشامل في جميع المجاالت.
ووفقاً لشــي، فإن 283 بنداً مــن النتائج العملية تحققــت في العملية 
التحضيرية وفي أثناء المنتدى، وُوقّعــت اتفاقيات تعاون بقيمة تزيد 
على 64 مليار دوالر أميركي في مؤتمر للمديرين التنفيذيين خالل 

المنتدى.

لوحة دقيقة
حضر المنتدى نحو 5 آالف مشارك، من أكثر من 150 دولة، و90 
منظمة دولية. وفــي خطابه الرئيســي الذي ألقاه في مراســم افتتاح 
المنتدى، أعلن الرئيس شي مجموعة من المقترحات لتعزيز التنمية 
عالية الجــودة للمبادرة، داعيــاً المجتمع الدولي إلــى توحيد الجهود 
لرسم “لوحة دقيقة” للمبادرة. ودعا شي إلى ضرورة التمسك بمبدأ 
التشاور الشامل واإلسهام المشترك والمنافع المشتركة، مشددا على 
المناهج المفتوحة والخضراء والنظيفة، فضال عــن أهداف التنمية 

عالية الجودة والمستدامة التي تحسن أحوال المعيشة.
وحظيت المبادرة بدعم قوي من قبل القادة ورجال األعمال األجانب.

بدوره، قال األمين العام لألمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، خالل 
كلمته التي ألقاها في مراســم االفتتاح، إن الركائــز الخمس لمبادرة 
الحزام والطريق، تناســق السياســات وترابط المنشــآت وسالســة 

بتحويل خطة إلى سكك حديد وموانئ وتجارة نشطة عبر القارات، استغرقت مبادرة الحزام والطريق أقل من 6 
سنوات لتحقيق مثل هذا التقدم الحقيقي. والشيء األكثر أهمية، هو أن العالم يشهد زيادة في التوافق على 
أن المبادرة نموذج جديد للتعددية واالقتصاد المفتوح. ويرمي مشروع مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء 
“طريق الحرير” التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين، 

وبالعكس.
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وبفضل المبادرة، أصبح لشرق أفريقيا طرقها السريعة حيث سيوفر 
خط حديدي جديد بمليارات الدوالرات من زمن الرحلة من ســاحل 
البحر األحمر إلى أديس أبابا من 3 أيام إلى 12 ساعة فقط. وخفض 
خط الســكة الحديد، الذي بنته الصيــن، بين ميناء مومباســا الكيني 

ونيروبي وقت النقل إلى النصف.
من جانبهــا، وقعت إيطاليا علــى اتفاقيات بقيمة 8 مليــارات دوالر 
لتطويــر موانئ لتصديــر المواد الغذائيــة والمنتجات إلــى الصين. 
وأصبح ميناء بيرايوس في اليونان من أسرع موانئ الحاويات نموا 
في العالم منذ تأجيره لشركة صينية، ليحتل المركز الـ36 بين حركة 

الحاويات على مستوى العالم بعد أن كان الـ93 في 2010.
وسيعمل خط سكة حديدية جديد من جاكرتا اإلندونيسية إلى باندونغ 
عاصمة مقاطعة جــاوة إلى تقليص زمن الرحلة من ثالث ســاعات 

إلى 40 دقيقة.
وفي باكســتان والتي تنقل البضائع بها بالقطار والطرقات للموانئ 
الواقعة في جوادار وكراتشــي، فســيتم تحديثها للسماح بشحنها إلى 

أفريقيا وغرب آسيا.
ولبيالروس إمكانية إنتاج سيارات الركاب.وبفضل المبادرة، أصبح للمالديف أول جســر يربــط بين جزرها، 

ترتبط مع الصين بعالقات تجارية تشمل تبادل البضائع المختلفة مثل 
الحرير والمنســوجات األخرى والمعادن الثمينــة والتوابل والورق 

والبارود.
وتراجعت قيمة هذه الطريق بعد إدخال األوروبيين لتحسينات كثيرة 
على أنظمــة النقل البحري، وتعاظــم دور قناة الســويس في التبادل 

التجاري العالمي.
وترمي مبادرة “الحزام والطريق” إلعادة إحياء هذه الطريق لربط 
المدن الصينية بالوجهات التجارية في آســيا وروسيا وأوروبا.  كما 
ســتضم الطريق الجديدة مجموعة من الطرق البحرية التي تســعى 
الصين مــن خاللها لتأســيس تعــاون مثمر مــع الــدول الواقعة في 
جنوب شرق آسيا وأوقيانوســيا وأفريقيا وآسيا وطريق بحر الشمال 

الروسي.
ورغم أن المخطط بات ممكنا عبر ربط شــبكات الســكك الحديدية 
بين الصين وكازاخســتان في 1990، إال أن المشــروع شهد نقطة 
تحول مهمة في سنة 2008 عندما وصل أول قطار للصين قادماً من 
ألمانيا. ووقعت حتى اآلن 126 دولة و29 منظمة عالمية على وثائق 
للتعاون في هذا المشــروع، حيث ســتنفق كازاخســتان 9 مليارات 

دوالر على تحسين الطرق وشبكة السكك الحديدية.
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أعلن وزير الكهرباء 
الســـــوري، محمــد 
خربوطلــي،  زهيــر 
أنه تــم تزويــد لبنان 
بـ11 مليون كيلوواط 
ســاعي من الكهرباء 
عــــــام 2018، وأن 
الكميــــة المصـــدرة 

تشكل 4 على 10 آالف من إنتاج سورية الكهربائي، الذي 
بلغ 25 مليار كيلوواط ســاعي. وأضاف خربوطلي، أن 
تصدير الكهرباء إلى لبنان متوقف منذ مطلع عام 2019، 
منوها إلى أن ســاعات تقنين الكهرباء في دمشق وريفها 
وصل إلى نحو 12 ساعة قطع، وذلك بسبب نقص الفيول 

والغاز الالزمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
يذكــر أن القيمــة األوليــة لألضرار التــي تعرض لها 
قطــاع الكهرباء منذ عام 2011 وحتى 2018 بلغ ألفي 

مليار ليرة سورية.

11 مليون كيلوواط ساعي كهرباء
من سورية إلى لبنان

محمد زهير خربوطلي

أطلــق وزير األشــغال العامــة والنقل اللبناني يوســف 
فنيانــوس، بدعوة من النائــب زياد الحــواط، بالتعاون 
مشــروع   ،WEGO TOGETHER شــركة  مــع 
النقل المشــترك النموذجي لقرى قضــاء جبيل وبلداته، 
خالل احتفال اقيم في مجمع “أوريزون” الســياحي في 
حبوب – جبيل. وقال الحواط “إنّنا نتطلّع من خالل هذا 
المشروع، إلى تثبيت الناس في أرضهم وتعزيز الوجود 

الُجبيلي في األرياف”.
بدوره، نوه فنيانوس  بأهمية المشــروع، كاشفاً عن عقد 
لقاء ثان بعد 6 اشهر لتقييم سلبيات وايجابيات المشروع.

اطالق مشروع النقل المشترك
في جبيل

يوسف فنيانوس

إعادة تفعيل اتفاقيات زراعية بين سورية ولبنان

وقع وزير الزراعة السوري أحمد 
القادري، ووزير الزراعة اللبناني 
حســن اللقيس، ورئيــس المجلس 
األعلى الســوري اللبناني نصري 
الخــوري، فــي دمشــــق، علــى 
محضــر اجتمــاع لجنــة المتابعة 
الزراعيــــة الســــورية اللبنانيــة 
المشــتركة. وتضمــن المحضــر 

إعــادة تفعيــل االتفاقيات الموقعة خالل عام 2010، وتشــكيل لجنة فنية مشــتركة في 
مجاالت وقاية النبات والبحوث العلمية واإلنتاج النباتي، وارسال شهادة إعادة تصدير 
المنتجات الزراعية المستوردة لسورية عبر األراضي اللبنانية، وتشكيل لجنة لمناقشة 
تبــادل المنتجات الزراعية اللبنانية والحيوانية في الفتــرات التي ال يتوفر فيها اإلنتاج 
المحلي في أسواق البلدين، عالوة على مناقشة مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال 
الثروة الســمكية واألحياء المائية والصيد البحري، إضافة إلى توحيد البرنامج الزمني 
للتحصين الوقائي ضد مرض الحمى القالعية لألغنام واألبقار في المناطق الحدودية.

لبنان يوافق على دورة تراخيص الغاز  الثانية

وافقت الحكومــة اللبنانية على إطالق دورة 
تراخيــص الغاز البحــري الثانية، حســبما 
أعلنت وزيرة الطاقة والمياه  ندى بســتاني، 
مشــيرةً إلى “أن لبنان حدد 31 يناير/كانون 
الثاني 2020 موعداً نهائياً لتقديم العروض”.

يذكــر أن لبنــان كان قد منــح أول ترخيص 
للتنقيــب عــن النفط والغاز فــي البحر وإنتاجهمــا العام الماضي لكونســورتيوم يضم 
“توتال” الفرنسية وإيني اإليطالية ونوفاتك الروسية والذي يسعى لحفر أول بئر بنهاية 

العام الحالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

الحكومة اللبنانية تقر خطة الكهرباء

وافقــت الحكومة اللبنانية على خطــة إلصالح قطاع 
الكهربــاء تهــدف إلــى تعزيز طاقــة توليــد الكهرباء 
وتقليص الدعم الحكومي الذي تســبب في تراكم واحد 
مــن أكبر أعباء الديــن العام في العالــم. وحث رئيس 
الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على التنفيذ السريع 
لخطة الكهربــاء من خالل مناقصة عامــة، قائالً: إن 

مالية الدولة ال تتحمل أي تأخير.
وتتضمن الخطة  زيادة طاقة توليد الكهرباء، وتقليص الهدر في النقل، وزيادة تعريفة 
الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف. وقالت وزيرة الطاقة ندى بستاني: إن هذه 

الخطة نسخة محدثة من خطة سابقة وافق عليها مجلس الوزراء في 2010.

سعد الحريري
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األردن يحظر استيراد 194 سلعة سورية

قــرر وزير الصناعــة والتجارة والتمويــن األردني، 
طــارق الحمــوري، حظر اســتيراد 194 ســلعة من 
ســورية، ونشــرت الــوزارة قائمــة تتضمــن الســلع 
التي يمنع اســتيرادها من ســورية، ومنهــا الزراعية 
والصناعيــة، والدواجــن واللحوم واألســماك، والبن 
والشــاي، والخيار والبنــدورة، وغيرها من الخضار 
والفواكه. وأكدت الوزارة في بيان، أن القرار جاء بعد 
أن شــهدت الصادرات األردنية انخفاضاً خالل الربع 

األول مــن عــام 2019، مقارنــة مع نفس الفتــرة من عام 2018، كمــا أن المنتجات 
السورية قد غزت األسواق األردنية، بسبب إقبال الشعب األردني عليها بشكل كبير.

طارق الحموري

شراكة في مجال الطاقة بين ألمانيا واألردن

وقعــت وزيــرة الطاقــة 
األردنيــة هالــة زواتي، 
ووزير الطاقة واالقتصاد 
التماير،  بيتــر  األلمانــي 
على إعالن بناء الشراكة 
إلتاحــة مجاالت أوســع 

للتعاون واالستفادة من البرامج والخبرات والتقنيات والمساعدات الفنية األلمانية في 
مجال الطاقة المتجددة وترشــيد الطاقة، ضمن فعاليــات مؤتمر حوار برلين 2019 
حــول سياســات التحول فــي الطاقة العالمي، كمــا اتفق الطرفان علــى خطة العمل 
المتضمنة النشــاطات والبرامج التي ســيتم تنفيذها ضمن الشراكة بين البلدين لعامي 
2019 - 2020. وقالت زواتي: إن األردن يشــهد تحوالت مهمة في مجال التوســع 
في استغالل الطاقة المتجددة، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة إلى خليط الطاقة الكلي، 
وأن قطاع الكهرباء في األردن يشــمل 99 % من الســكان، كما ارتفع قطاع الطاقة 

المتجددة من 1 % عام 2012 إلى 10 % عام 2019.

لــــوزارة  بيــــان  ذكر 
الماليـــة اللبنانيـــة، أن 
مسؤوالً بارزاً من البنك 
لإلنشــــاء  األوروبـــي 
والتعميــر حــث لبنــان 
علــى ضــرورة إجراء 
إصالحات “مؤلمة”، ال 

سيما تلك الالزمة لمواجهة أعباء الدين الضخمة وأخرى 
في قطاع الطاقة، لتفادي حدوث أزمة اقتصادية.

ونقــل البيان عن نائب رئيس البنك، يورغن ريجتريك، 
قولــه بعد اجتماع مع وزير المالية اللبناني علي حســن 
خليل “اإلصالحات قد تكــون مؤلمة ولكن البديل عنها 
مؤلــم أكثر”. واضاف ريجتريــك: “من أهم المواضيع 
التي تناولتها مع الوزير هو أن المؤشــرات االقتصادية 

الحالية تشير إلى أزمة وشيكة”.

“األوروبي لإلنشاء” يحض لبنان
على إجراء إصالحات “مؤلمة”

علي حسن خليل

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن االتفاق 
مع قبرص على تســريع إبــرام اتفاقات تســّوي قضية 

احتياطات البلدين النفطية.
وقال باســيل خــالل مؤتمر صحفي عقــده في بيروت، 
مع نظيره القبرصي، نيكوس كريستودوليدس: “حددنا 
مواعيد للوصول إلى اتفاقات مشــتركة وحددنا كموعد 
أولي 7 أيار/مايو 2019 لمقارنة نقاط التوافق وأي نقاط 

اختالف”.
أضاف: “المرحلة الثانية في حزيران/يونيو مع عقد قمة 
لتقييم أدق، وســنحاول في أيلول/ســبتمبر، أن نكون قد 
أنهينا اتفاقية التقاسم حول موضوع النفط، على أن يلحق 
ذلــك بدء مباحثات لالتفاق بين الحكومتين حول الحدود 
والخطوط وكل اإلنشاءات التي يمكن أن تكون مشتركة 

لنقل وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز”.

اتفاق لبناني قبرصي
على تسريع مباحثات النفط

توأمة “تجارة عمان” و“التجارية الصناعية”

وقــع رئيــس غرفــة تجارة عمــان خليل 
الحــاج توفيق، ورئيــس الغرفة التجارية 
الصناعيــة العربيــة فــي القــدس كمــال 
عبيدات، اتفاقية توأمــة لتعزيز العالقات 
األردن  بيــن  واالقتصاديــة  التجاريــة 
وتيســير  تطويــر  بهــدف  وفلســطين، 
التعاون في مجــاالت التجارة واالقتصاد 
واالســتثمار بيــن البلديــن، إضافــة إلى 

تخصيــص غرفة تجارة عمان مقــرا للغرفة التجارية الصناعيــة العربية في القدس، 
لممارسة أعمالها والنهوض باالقتصاد الوطني الفلسطيني.
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صادقــت الحكومة الســورية، علــى العقــد المبرم بين 
وزارة الكهربــاء، وشــركة “مبنا غــروب” اإليرانية، 
إلنشاء محطة توليد الالذقية بالقرب من سد 16 تشرين، 
ذات دارة مركبــة باســتطاعة 526 ميغــاواط ســاعي، 
كلفتها 213 مليار ليرة ســورية. كما يتضمن العقد قيام 
“مبنــا” بأعمال تصميم وتصنيــع وتوريد ونقل وتأمين 
واختبــار وتنفيــذ األعمــال المدنية وتركيــب المحطة، 
واإلشــراف على تشغيلها وصيانتها، وتنفيذ خط أنابيب 
الغاز من محطة بانياس لغاية موقع الشركة، كما ستعمل 
محطة التوليد على الغاز، وســيتم تنفيذها على مســاحة 
400 دونمــا، وتتألف من دارة مركبة تضم مجموعتين 
غازيتين ومجموعة بخارية، لتسهم باستقرار المنظومة 
الكهربائيــة في المنطقة الســاحلية بالكامل، على أن يتم 

وضع المحطة في الخدمة خالل 3 أعوام.

محطة الالذقية من “مبنا” اإليرانية
بـ 213 مليار ليرة

عودة اللجنة السورية العراقية بعد 8 سنوات

التاســعة  الــدورة  اختتمــت 
المشــتركة  الوزاريــة  للجنــة 
الســورية العراقيــة أعمالهــا في 
دمشــق، بالتوقيــع علــى محضر 
االجتماعات الذي شمل قطاعات 
التعــاون االقتصاديــة والتجارية 
والصحة  والطاقة  واالســتثمارية 

والســياحة، وجاءت هذه الدورة بعد مضي 8 ســنوات على انعقاد الدورة الثامنة عام 
2011، والتي توقفت بســبب الحرب في البلدين. وأشــار رئيس الجانب الســوري في 
اللجنة/وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، إلى ضرورة إعادة فتح 
المعابر الحدودية بين البلدين، منوها إلى أن سنوات الحرب شهدت توقيع 44 وثيقة بين 

البلدين، وآن أوان تفعيل ما لم يفعل منها.
بدوره أكد رئيس الجانب العراقي في اللجنة/وزير التجارة محمد العاني، أنه تم عرض 
الفرص االســتثمارية واالتفاق على إنشاء المشــروعات المشتركة، وإقامة المعارض 
الدولية والمتخصصة، وقال: االنفتاح على سورية يبث الطمأنينة في نفوس العراقيين 

والسوريين، ويوجه رسالة إلى العالم بأن عالقات البلدين بدأت تعود بقوة.

2000 ميكرو باص جديد في سورية

وافق رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، 
على مقترح اللجنة االقتصادية، الســماح باستيراد 
2000 ميكــرو بــاص ســعة 24 راكــب، من قبل 
القطاع الخاص لتأمين خدمة النقل في )الضواحي 
والمناطــق ضمــن المحافظات - األماكــن التي ال 

يمكن وصول الباص الكبير إليها ضمن المدن(.

سورية: معاملة الشاحنات العربية والدولية بالمثل

أقر مجلس الوزراء الســوري، 
بإلغــاء اإلعفــاءات الممنوحــة 
للســيارات الشــاحنة من بعض 
الدول، بما فيها رســوم العبور، 
وذلك وفق مبدأ التعامل بالمثل، 
نظراً لعدم الســماح للســيارات 
بدخــول  الســوريـة  الشــــاحنة 

أراضي بعــض الدول خالفاً ألحكام االتفاقيات الموقعــة معها.
بــدوره، قــال معاون وزير النقل محمد كمال الدين، إنــه تم إلغاء اإلعفاءات الممنوحة 
للسيارات الشــاحنة السعودية واإلماراتية من رســوم عبور األراضي السوري، وإن 
رســوم العبور أصبحت على ســيارات الدولتين 10 % بعدمــا كانت 2 %، حيث أن 
البلدين ال يسمحا للسيارات السورية بدخول أراضيها، رغم االتفاقيات السامحة بذلك.

طالب مجلس النــواب األردني الحكومة األردنية، بفتح 
معبر بري جديد مع ســورية على حدود البادية الشمالية 
لــألردن، وذلــك بتوجيه مذكــرة من المجلــس لرئيس 
الــوزراء عمر الرزاز بضرورة فتــح المعبر الحدودي 
الثالــث “ديــر الكهف” الــذي يربط األردن بســورية، 

والمقرر تنفيذه منذ عدة سنوات بقرار حكومي أردني.
تجــدر اإلشــارة، إلى وجــود معبرين يربطــان األردن 
بسورية )جابر الحدودي ضمن محافظة المفرق، نصيب 

الحدودي ضمن لواء الرمثا(.

مطالبة بفتح معبر ثالث
مع سورية
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أعلنــت وزارة التخطيط العراقية ، عــن توقيع مذكرة 
تفاهم مع مصر، في مجال رسم السياسات االقتصادية 
والتنمويــة، والعمــل اإلحصائــي، والتعــاون الدولي 
واإلقليمي، وتبادل الخبرات وتطوير مهارات العاملين 
لــدى الجانبيــن. وقــد تم توقيــع المذكرة علــى هامش 
المنتــدى العربــي للتنمية المســتدامة، الــذي انعقد في 
بيروت، من قبل وزير التخطيط العراقي نوري صباح 
الدليمــي، ووزيــرة التخطيــط والمتابعــة واالصالح 

اإلداري المصرية هالة السعيد.

تفاهم في مجال السياسات
االقتصادية والتنموية

كشفت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي لشهر 
نيسان/أبريل من عام 2019، أنه لم يحصل تغير ملحوظ 
لــدى معظم االحتياطيات العربية، باســتثناء احتياطات 
قطر التي زادت بمقدار 10 أطنان تقريباً عما كانت عليه 
في شباط/فبراير 2019، حيث وصلت إلى 40.6 طناً،  
فيمــا احتياطــات العراق بلغت 96.3 طن، ما ســمح له 
بالتقدم على اقتصادات عربية غنية، بينما تقدمت سورية 
على اإلمارات والمغرب، حيث احتلت المركز العاشــر 
بـــ25.8 طن. ولفت تقرير صادر عن المجلس، إلى أن 
البنــوك المركزية العالمية اشــترت خــالل 2018 نحو 
651.5 طن من الذهب، مشــيراً إلى أن روســيا وتركيا 

رفعتا احتياطاتهما منه على حساب الدوالر.

االحتياطيات العربية للذهب

مليار دوالر من السعودية للعراق

أقيمــت في بغــداد، الدورة 
الثانيــة لمجلــس التنســيق 
العراقي السعودي بمشاركة 
وفــد اقتصــادي ســعودي 
برئاســة  وزراء   7 يضــم 
وزير التجارة واالســتثمار 
ماجد بــن عبدهللا القصبي، 

وأكثر من 100 شخصية من رجال أعمال ومستثمرين ومختصين في مجاالت التجارة 
والنقل واالقتصاد والطاقة واألمن والشركات الخاصة.

وأعلن القصبي خالل مؤتمر صحفي مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، عن فتح 
القنصلية الســعودية في بغداد، وعن 13 اتفاقية جاهزة للتوقيع، إضافة إلى اســتكمال 
العمل في معبر عرعر الحدودي بين البلدين في غضون ســتة أشــهر، وكشف عن أن 

العراق قدم للمستثمرين السعوديين 186 فرصة استثمارية لدراستها.
بدوره، قال الغضبان: إن العراق قدم فكرة النشاء منطقة حرة بين البلدين، منوها إلى 

أن السعودية تنوي فتح 3 قنصليات أخرى في العراق.

محاصيل زراعية إيرانية للعراق بـ500 مليون دوالر

أعلن مديــر منظمــة الزراعة 
االيرانيــة بمدينة مهران غرب 
حســن مــرادي، عــن تصدير 
112 ألــف طن مــن المنتجات 
الزراعيــة بقيمــة 500 مليون 

دوالر، وبنمو نسبته 35 % على أساس سنوي عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق 
في السنة التصديرية المنتهية “حسب التقويم اإليراني” في 20 آذار/مارس 2019.

وصول ثاني شحنات البترول العراقي لمصر

تســلمت مصر ثاني شحنات 
البترول الخام مــن العراق، 
في إطار تجديد عقد التوريد 
المتفــق عليــه مــع شــركة 
“ســومو” العراقيــة، والذي 
تحصل بمقتضاه مصر على 
كميــات تصل إلــى نحو 12 
مليــون برميل بتــرول خام 

بتسهيالت في السداد. وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول: إن االتفاق مع العراق يتم 
للعام الثالث على التوالي، حيث كان أول تعاقد عام 2017، مضيفًا أن المنتجات الناتجة 
عن تكرير الخام العراقي يتم طرحها في السوق المحلية، وأضاف أن عقود االستيراد 

الحكومية من الخارج تتضمن التعاقد على الخام العراقي والكويتي.
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وقعــت القاهرة ومينســك مذكرة تفاهــم لتصنيع وإنتاج 
صوامــع ومخــازن الغــالل لتلبيــة احتياجات الســوق 
المحلي في مصر وتصدير فائض التخزين إلى األسواق 
الخارجية، وذلك بحضور وزير الدولة المصري لإلنتاج 
الحربي محمد سعيد العصار، ووزير التموين والتجارة 
الداخلية المصري علي المصيلحي، وســفير بيالروس 
لدى القاهرة سيرغي راتشكوف.و جرى توقيع المذكرة 
بيــن الشــركة المصرية “حلــوان لــآالت والمعدات” 

والشركة البيالروسية “سيلينجرو بروم”.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار اســتراتيجية خاصة 
بــوزارة اإلنتــاج الحربي فــي التعاون مع الشــركات 
العالميــة لنقــل أحــدث التكنولوجيــات فــي المجاالت 

المختلفة.

لجنة المتابعة المصرية األردنية في عمانتعاون بين مصر وبيالروس

وقعت وزيرة االسـتثمار 
والتعــــــاون الدولـــــي 
المصرية ســحر نصر، 
ووزيــــر الصناعـــــــة 
والتجــــارة والتمويــــن 
طــــــارق  األردنـــــي، 
الحموري، على محضر 

اجتماعات “لجنة المتابعة الوزارية المصرية األردنية” المشتركة، التي عقدت بعمان، 
بحضور وزيرة الطاقة األردنية هالة زواتي، والوزيرين المصريين التجارة والصناعة 
عمــرو نصار، والبترول طــارق المال، وركزت االجتماعات علــى التعاون في كافة 
المجــاالت. واتفــق الجانبان على حــل الصعوبات التي تواجه حركــة الصادرات بين 
البلدين، وااللتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

محطة ضواغط خط الغاز بين مصر واألردن

افتتــح وزيــرا الطاقــة األردنيــة 
هالة زواتي، والبترول المصري 
طــارق المــال، مشــروع تطوير 
محطة الضواغط الرئيســية لخط 
الغاز الطبيعي فــي العقبة “نقطة 
الربــط الرئيســية لتــداول الغــاز 
الطبيعــي بيــن البلديــن”، والتي 
تشــتمل علــى 4 ضواغــط للغاز 
بطاقــة 22 ميغــاواط،  وقــد تــم 

عرض سير تقدم األعمال بمشروعات الغاز الطبيعي باألردن، والدراسات التسويقية 
والفنية واالقتصادية للمشــروع، التي تم إعدادها باالشــتراك مع شــركة غاز مصر، 
لتزويد المدن الصناعية ومدينتي عمان والعقبة والمجمع الصناعي للفوســفات بالغاز 
الطبيعي، وكيفية متابعة نظام التحكم والمراقبة “االسكادا” لتشغيل خط الغاز الطبيعي 

داخل األردن بطول 450 كلم، وتوزيعه لتزويد محطات الكهرباء والصناعيين.

مصر تلغي الدعم على منتجات الطاقة

قالــت مصر لصنــدوق النقد الدولي، 
إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات 
الطاقــة بحلــول 15 يونيو/حزيــران 
2019، ما يعني زيادة ســعر البنزين 
والسوالر والكيروسين وزيت الوقود 
الــذي يتــراوح حالياً مــا بين 85 % 

و90 % من ســعره العالمي. وكانت أســعار الوقود قد ازدادت بشــكل مطرد خالل 
السنوات الثالث الماضية.

وافـــق مجلـــــس 
إدارة صـنـــــدوق 
تنميــة الصادرات 
في مصـــر علـى 
الـعـــام  اإلطــــار 
للبرنامــج الجديــد 
األعـبـــــاء  لـــرد 
يــــــة  يـر لتصـد ا

للمصدريــن، والــذي يتضمن دعمــاً تقنيــاً للمصنعين 
والمصدريــن ورد مدفوعــات نقديــة باإلضافــة إلــى 

تسويات مع وزارة المالية.
للمالبــس  التصديــري  المجلــس  رئيــس  وأوضــح 
والمنســوجات مجدي طلبــة، أن البرنامج يقوم على 3 
أســس: 40 % مدفوعــات نقديــة، 30 % مقاصة مع 
مســتحقات وزارة الماليــة من كافة أنــواع الضرائب 

والتأمينات، و30 % للخدمات اللوجستية.

مصر.. برنامج لرد األعباء التصديرية

مجدي طلبة
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أعـلـــــن وزيـــــــر 
التجـارة والصناعــة 
المصري، عمــــرو 
نصــــار، فـــــرض 
بـنـســــبـة  رســــوم 
25 % على واردات 
حديـــد التســـــليـح، 
و15 % على البيلت 

المســتورد، لحين االنتهاء من التحقيقــات التي يجريها 
جهــاز مكافحــة اإلغراق، بعــد فرض رســوم إغراق 
نهائية على الحديد الصينــي والتركي واألوكراني لمدة 

5 سنوات.
ويهــدف القرار، إلى زيادة نســبة نمو إنتــاج ومبيعات 
الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين، حيث أن 
حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية 

الصادرات بالبنك المركزي.

رسوم على واردات الحديد والصلب
في مصر

عمرو نصار

أعلنت “دي إتش” األلمانية للوجســتيك توقيعها اتفاقية 
شــراكة مع البوابة اللوجستيكية للمغرب “طنجة ميد”، 
إلنشاء مركز جديد للحموالت من الصادرات والواردات 
العالمية، التي تتقاطر على ميناء طنجة، المرتبط بأكثر 
من 174 ميناء عبر العالم. وتبلغ مساحة المركز 6000 
متر مربع، وســيكون أكبر مســتودع لـــDH العالمية، 
والمتخصصة فــي التصدير والتوريــد. وقالت المديرة 
العامــة لـــ DHL Global Forwarding بالمغرب، 
كريســتيل فاضــل، إن موقع “طنجة ميــد” يمثل موقعاً 
استراتيجياً بالنسبة للشركة، مشيرة إلى أن ميناء طنجة 
قادر علــى دعم وصول الصادرات والواردات بشــكل 
متعدد الوســائط، خصوصــاً على المســتوى البحري، 

والطرق البرية المؤدية إلى الدار البيضاء والجنوب.

إنشاء مركز لوجستي
في ميناء طنجة مع “دي إتش”

افتتاح مصنع مصري فنلندي للتغليف

افتتح وزير التجارة والصناعة عمرو 
نصــار مصنــع شــركة هوتاماكي 
الفنلنديــة للتغليــف المــرن بمنطقة 
بوالريــس الصناعية بالســادس من 
أكتوبر باستثمارات مصرية فنلندية 
تبلــغ 23 مليون يورو. وقال نصار: 
إن المصنع الجديد مقام على مساحة 
37 ألــف متــر مربع ويوفــر 250 

فرصة عمل، ويســتهدف تلبية احتياجات الســوق المحلية من مــواد التعبئة والتغليف 
والتصدير لألســواق الخارجية، الفتاً إلى أن المصنع يســتهدف تحقيق معدالت إنتاج 

تبلغ 20 مليون يورو سنوياً تخصص 50 % منها للتصدير و50 % للسوق المحلي.
من جانبه، قال نائب رئيس شــركة هوتاماكي أولي كوبونين، إن المشروع هو شراكة 

بين هوتاماكي العالمية بنسبة 75 % والشريك المصري بنسبة 25 %.

حشيشي رئيسًا لـ“سوناطراك”

عيّن الرئيــس الجزائري المؤقــت، عبد القادر بن 
صالح، رشيد حشيشي، رئيساً ومديراً عاماً لمجمع 
“سوناطراك” للطاقة الحكومي، خلفاً لعبد المؤمن 

ولد قدور.
يشــار إلى أن حشيشــي يشــغل هذا المنصب، بعد 
أن تولــى مهام مدير نشــاط اإلنتاج واالستكشــاف 
بمجمع “ســوناطراك”، أكبر شركة في الجزائر، 

بل في القارة اإلفريقية كلها من حيث مؤشـــراتها االقتصادـية.
عبد القادر بن صالح

العقوبات تنعش السياحة االيرانية الداخلية

أظهــر تقرير لوكالــة بلومبرغ، 
أن الســياحة الداخليــة في إيران 
شهدت ازدهارا كبيرا مع فرض 
واشنطن عقوباتها على طهران، 
والتــي ألحقــت ضررا ملموســا 

باالقتصاد اإليراني.
وذكــر التقرير أن العقوبات أدت 

إلى انهيار الريال اإليراني، ومعه هبطت القوة الشرائية لإليرانيين، ما أجبر الكثيرين 
على التخلي عن فكرة الرحالت الخارجية الباهظة. وقال نائب مدير شــؤون الســياحة 
في منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والســياحة اإليرانية، فالي تيموري، إن 
“وكاالت الســفر ســجلت انخفاضا بنســبة 60 % في البرامج السياحية الدولية، حيث 
ســعى المســؤولون للترويج للســياحة المحلية بدالً من ذلك”. وأشــار التقرير إلى أن 

المناطق الجنوبية من إيران أصبحت تشهد إقباالً ملحوظاً من السياح.
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وقــع الرئيــس المديــر العام لـ“ســوناطراك”، رشــيد 
حشيشــي، والرئيــس المدير العام لـ“إينــي”، كالوديو 
ديســكالزي، بروتوكول تفاهم، حول تجديد عقد تموين 
ايطاليا بالغاز الجزائري، الذي ســينتهي في نهاية عام 

.2019
ويمثل البروتوكول، مرحلة جديدة في تعزيز العالقات 

التاريخية بين الشركتين.

“سوناطراك” تجدد عقدها
مع “إيني” االيطالية

شــهدت مدينــة قــازان الروســية انعقاد  أعمــال القمة 
االقتصاديــة الدولية الحادية عشــرة “روســيا - العالم 
وممثلــي  المســؤولين  كبــار  بمشــاركة  اإلســالمي” 
الروســية  الشــركات  ومديــري  الدوليــة  المنظمــات 

واألجنبية.
وبحثــت القمة آفــاق تنمية قطاع الصيرفة اإلســالمية 
فــي روســيا، وإمكانيــة توطيــن صناعــات جديــدة، 
إضافــة لســـبـــل تعزيز التعاون بين روســــيا والعالم 
اإلسالمي، من النواحي االقتصادية والتجارية والثقافية 

واالجتماعية.
وترافق مع أعمال القمة انطالق معرض “إكسبو حالل 
روسيا” لمنتجات الحالل وسط مشاركة كبرى من قبل 

الشركات الغذائية العاملة في هذا المجال في روسيا.

قمة اقتصادية روسية اسالمية

تعديالت أوروبية جديدة في سوق الغاز

صادق االتحاد األوروبي على مشــروع قانون يدخل 
تعديــالت على قواعد تنظيم ســوق الغاز في االتحاد 
تطال مشاريع الغاز الروسي وبينها “السيل الشمالي  
- 2”. ويهــدف القانــون إلى ضمــان تطبيق المبادئ 
الرئيسية لتشــريعات الطاقة األوروبية، أو ما يسمى 
“حزمة الطاقة الثالثة” على جميع أنابيب الغاز، التي 
تمر عبر أراضي االتحاد بما فيها مشــروع “الســيل 

الشمالي - 2” الذي يلقى دعماً قوياً من ألمانيا. ووفقاً لوزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفــاك، فــإن التعديالت الجديدة على قواعد ســوق الغاز األوروبية، لن تؤثر ســلبا 
على “الســيل الشمالي 2-”، موضحا أن التعديالت تسمح للدولة األوروبية التي يمر 

عبرها أنبوب الغاز باتخاذ قرار مستقل بصدد األنبوب.

ألكسندر نوفاك

روسيا تحقق فائضا في تجارتها مع الصين

ذكرت وكالــة بلومبرغ، 
أن روســيا حققــت فــي 
عــام 2018 فائضــاً في 
تجارتهــا مــع الصيــن، 
للمــرة األولــى منــذ 12 

عاماً.
ونقلت الوكالة عن بيانات 
صندوق النقد الدولي، أن 

عجز الصين التجاري مع روسيا بلغ العام الماضي، 6.4 مليار دوالر، فيما بلغ حجم 
التجارة بين البلدين 111 مليار دوالر. وأرجعت الوكالة الفائض التجاري الروســي 

لزيادة في إمدادات النفط إلى الصين.

شركات اإلقراض الرقمي تتحوط للركود

نقلت وكالــة رويترز عن  عاملين 
في نشــاط  اإلقــراض الرقمي في 
الواليات المتحدة قولهم، إن العديد 
مــن الشــركات العاملــة فــي هذا 
المجال بدأت فــي اتخاذ إجراءات 
وقائية، تحســباً لدخــول االقتصاد 
األميركــي فــي مرحلــة الركود، 
حيث قامت هذه الشــركات بتقليل 

اإلنفاق، وتشديد شروط اإلقراض، باإلضافة إلى تأمين مصادر تمويل طويلة األجل.
ويخشى المراقبون من أن يؤدي التباطؤ االقتصادي إلى تقليل مستويات السيولة ورفع 
تكاليــف اإلقراض. وهو ما ســيضع ضغوطا أكبــر على القطاعات الناشــئة ونماذج 

األعمال الجديدة مثل االقراض الرقمي.
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رفع الحد األدنى لألجور في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية 
زيـــادات فـــي أجـــــور 
القطـــاع  الموظفيــن في 
العام ورفع الحـــد األدنى 
القطـــاع  فــي  لألجــور 
الخاص، بموجـــب اتفاق 

جرى التوقيع عليه بين الحكومة و3 نقابات عمالية واتحاد المقاوالت، بعد أشــهر من 
المفاوضات.

وينــص االتفاق على زيادات عامة في أجور موظفــي القطاع العام تتراوح بين 400 
و500 درهــم )مــا بين 37 و46 يورو( في الشــهر، على أن تصــرف تدريجياً ابتداًء 
من نيســان/ابريل 2019 حتى كانون الثاني/ينايــر 2021. باإلضافة إلى زيادات في 

التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

كشـــف  وزير المالية 
الســـعـــودي، محمــد 
الجدعــان، أن المملكة 
فــي  فائضــاً  حققـــت 
الربع  فــي  ميزانيتهــا 
األول من عام 2019، 
بقيمــــة 27.8 مليــار 
لاير )7.4 مليار دوالر 

أميركي(، وذلك للمرة األولى منذ عام 2014، مشــيراً 
إلى أن  سياســة الحكومة أســهمت فــي خفض العجز 

ورفع كفاءة اإلنفاق.
يذكر، أن الميزانية الســعودية بدأت بتسجيل عجز في 
ميزانيتهــا بعد هبوط أســعار النفط منــذ العام 2014، 

حيث تعد عائدات النفط الدخل األساسي للمملكة.

أول فائض في الميزانية السعودية
منذ عام 2014

محمد الجدعان

أعلنت الشــركة البريطانيــة “بريداتور أويــل آند غاز 
هولدينــغ” للتنقيب عن الغاز، عــن احتياطي هائل من 
الذهب األسود في إقليم جرسيف شرق المملكة المغربية.

 وقالت الشــركة في بيــان لها، إن اآلبــار األربعة التي 
حصلت على تراخيص استغاللها تتوفر على إمكانيات 
هائلة من الغاز الطبيعي، مشــددة على غياب أي دوافع 
تقنية أو لوجستيكية لتسييل الغاز الُمكتشف في المنطقة.

وأكدت الشــــــركة البريطانيــــة، التي تســتحوذ على 
75 % من حقوق التنقيب مقابل 25 % للمكتب الوطني 
للهيدروكاربــورات والمعــادن المغربــي، أنهــا تتوقع 
الوصول إلى 474 مليار قدم مكعبة في منطقة “جرسيف 
1 و2 و3 و4” الواقعــة شــرق حقــول الغــاز بحوض 
الغرب وبالشــمال الغربي لمشروع الغاز بـ“تندرارة”، 
معتبرة أنه باإلمكان أن تصل إلى ما يقارب 943 مليار 

قدم مكعبة من الغاز في المنطقة عينها.

الكشف عن احتياطي غاز طبيعي
في المغرب

45 مليار دوالر استثمارات روسيا النفطية بالعراق

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، 
بأن شركة الطاقة الروسية “لوك أويل” تخطط لوصول 
اســتثماراتها في مشاريع نفطية بالعراق إلى 45 مليار 
دوالر بحلول عام 2035. وبيّن بوريســوف، أن “لوك 
أويل” اســتثمرت فــي العراق حوالــى 8 مليار دوالر 
أميركــي حتى الربع األول مــن عام 2019، وذلك بعد 
إعالنها البدء بحفر آبار جديدة بحقل “غرب القرنة 2” 

الواقع جنوب العراق، والذي يعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم.
يذكر، أن “لوك أويل” وقعت عام 2018 مع بغداد اتفاقية الستثمار الحقل حتى 2025، 

وحدد الجانبان سقف إنتاج النفط في الحقل بـ800 ألف برميل يومياً.

يوري بوريسوف

“نبراس” تستحوذ على حصة من “قرطاج”

أعلنــت وحدة تابعة لشــركة 
القطرية،  للطاقــة  “نبراس” 
عن اســتحواذها على 60 % 
التونسية،  من شركة قرطاج 
التــي تملك إحــدى محطات 
توليــد الكهرباء في العاصمة 

تونس.
واسـتكملت عملية االستحواذ 
علــى الحصــة في الشــركة 

التونســية شــركة هولندية تابعة ومملوكــة لنبراس بالكامل، دون الكشــف عن قيمة 
الصفقــة. وتبلغ اســتطاعة محطة الكهرباء 471 ميغــاواط، وتؤمن نحو 10 % من 

الطلب التونسي على الطاقة الكهربائية.
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وأشــار إلى أن اقســى أنواع الحصار “هو الذي لم 
يأت بعد: والمقصود به قانون “ســيزر” األميركي 
بعد موافقــة الرئيس دوالند ترامــب عليه “ولذلك 
علــى الحكومة الســورية والســوريين االســتعداد 
لســنوات عجــاف ما لم تعــد األمور إلــى نصابها 
الحقيقي وتســليم مقاليد ومفاتيــح النجاة إلى رجال 
األعمــال الوطنييــن القادريــن بحنكتهــم وباعهم 
الطويل خالل ســنوات الحرب على التعامل بذكاء 
وحرفية عالية مع الحصار الخارجي وتأمين قوت 
المواطــن ومســتلزمات صموده ضد مــا يدبر له 
وإرغامه على الخنوع واالستســالم لفرض حلول 
التســوية لصالح الدول الكبــرى الفاعلة في الملف 

واألزمة السورية”.

دور القطاع الخاص
أضــاف: “لقد أثبتت التجــارب أن القطاع الخاص 
السوري ورجال أعماله ممن لم تلوث أيديهم بتجارة 
الحرب غير المشروعة، محل ثقة السوريين، وما 
على حكومتهم ســوى منحهم المحفزات المطلوبة 
والتوقف عن تقييدهم بسياسات وقرارات تنأى بهم 
عن المساهمة في حل األزمات االقتصادية الخانقة 
بدواعــي الخوف علــى إخراج أو تهريــب العملة 

زكي: الرهان على رجال األعمال لمواجهة الحصار

دعا رجل األعمال والباحث االقتصادي السوري ليون زكي الحكومة السورية إلى أن ينصب رهانها اليوم وفي 
المرحلة المقبلة على رجال أعمالها “لمواجهة الحصار االقتصادي الخارجي المفروض والذي سيفرض عليها 
ألنهم أفضل الخيارات المتاحة التي يمكن التعويل عليها لتالفي النتائج الكارثية المترتبة على ما يحاك ضد 

حكومتها وشعبها”.

طالب زكــي، الذي يشــغل رئيس مجلس 
عبــر  األرمينــي،  الســوري  األعمــال 
“البنــك والمســتثمر” الحكومــة “بوضع 
ثقتهــا كاملــة برجــال أعمالها مــن تجار 
وصناعييــن وغيرهــم والكف عــن اتباع 
سياســات مزدوجــة حيالهــم مــن خــالل 
منحهــم الصالحيــات الالزمــة لضمــان 
حريــة تحركهم ومزاولــة أعمالهم بحرية 
بغيــة التمكن من االلتفــاف على العقوبات 
الخارجيــة واســتجرار ما يلزم من ســلع 
وبضائــع لتوفيرها في األســواق الداخلية 
بأســعار مقبولة للمواطنين”. وأشاد باتباع 
سياسة “االعتماد على الذات” وخلق رؤية 
واقعية من قبل راسمي القرار االقتصادي 
لكيفيــة التعامــل بحكمــة وعقالنيــة مــع 

الحصار وتبعاته على معيشة المواطنين.

األولوية للمواطنين
التخفيــف مــن معانــاة  ورأى زكــي أن 
المواطنين وتأمين متطلبات حياتهم “يجب 
أن تشــمل األولويــة فــي خطــط وأجندة 
الســورية والبوصلة األساســية  الحكومة 
لمنهــاج عملهــا وتقويــم نجاح سياســتها 
االقتصادية في ظل الحصار الجائر عليهم 

وعلى مقدرات البالد”.
وقــال: “غدا واضحــاً للعيــان أن الهدف 
من سلســلة العقوبات التــي فرضت على 
الحكومة السورية ورجال أعمالها بذرائع 
واهية، منها المشــاركة في إعــادة إعمار 
مــا دمرته الحرب، وهــو ما يتعارض مع 
المواثيــق الدوليــة، الهــدف منها إخضاع 
الســوريين إلمــالءات ورغبــات الخارج 
اثــر تغلبهــم وتصديهــم وتعايشــهم مــع 
تبعات ثماني ســنوات من الحرب الظالمة 

المفروضة عليهم”.

الصعبــة ألن تبعات التهريب أشــد وطأة 
على سوق الصرف وقيمة الليرة السورية 
وانتشار المحسوبيات والفساد واإلضرار 

باالقتصاد الوطني”.
ولفت إلى انه باستعراض أزمة المشتقات 
النفطية التي ضربت ســورية في األشهر 
األخيرة وأثرت بشكل جلي وصريح على 
حياة ومعيشــة الســوريين علــى اختالف 
طبقاتهم وفئاتهم االجتماعية “يمكن التأكيد 
بــأن القطاع الخــاص وحده القــادر على 
حلها وتوفير البدائل من األسواق والطرق 
والتحويــالت البنكيــة التي يراها مناســبة 
بشرط عدم إجبار التاجر والصناعي على 
الزج باســمه في عقود استيراد المشتقات 
بعــد ســماح الحكومــة الســورية للقطاع 
الخــاص باســتيرادها لتجنيبــه العقوبات 
الخارجية التي تسطر باسم كل من يتعامل 
مع الحكومة أو يساهم في تأمين متطلبات 

عيش مواطنيها”.
وختــم حديثــه بالقــول: “آن أوان توفيــر 
الظروف المالئمة للقطــاع الخاص للقيام 
بــدوره المنــوط بــه والمأمول فــي إعادة 
التوازن لالقتصاد السوري وضخ األموال 
واالســتثمارات فــي شــرايينه وتشــجيع 
رؤوس األموال السورية المهاجرة والتي 
أرغمتها الحرب على الهرب على العودة 
إلى الديار الســورية إلعادة بنائها مجددا، 
فاقتصــاد الحرب بمقوماتــه وموجباته ما 
زال مفروضا على سورية، يدل على ذلك 
مؤشــرات سوء حياة الســوريين بدخولهم 
المخفوضة وعجز موازنات الحكومة على 
الدخول بجدية في القطاعات االســتثمارية 
مع عزوف اســتثمارات القطــاع الخاص 
الدوافــع  شــح  أو  لغيــاب  أيضــا  والمحفزات الالزمة”.عنهــا 

ليون زكي
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واألجنبية.
من جهته، لفت رئيس المكتب اإلقليمي التحاد المصدرين والمســتوردين العرب في 
سورية، حسن جواد، إلى أن سورية نقطة التقاء مهمة للتجارة العربية وأرض خصبة 
لالســتثمارات، وإلى ضرورة فتح الباب أمام المستثمرين العرب واألجانب وتحقيق 

تبادل عربي حقيقي.
وقدم المدير العام لهيئة االســتثمار الســورية، مدين دياب، عرضاً عن أهم المشاريع 
االستثمارية والمناخ االستثماري في سورية، بما فيها الحوافز والضمانات الممنوحة 
للمستثمرين منها السماح للخبراء والعمال الفنيين من رعايا الدول العربية واألجنبية 
بتحويــل 50 % من صافــي أجورهــم ورواتبهــم، و100 % من تعويضــات نهاية 
الخدمة، وعدم مصــادرة أو نزع الملكية. منوها بوجود 6 فرص اســتثمارية ضخمة 
في مجال الصناعات االســتخراجية في محافظات )حلب وحمــص والالذقية وريف 

دمشق(، وخمس فرص كبيرة للصناعات التحويلية في حلب وحمص.

توصيات
وأكد المشــاركون في البيان الختامي، ضرورة تفعيل التكامل االقتصادي العربي، 
وتحســين حجم التجارة البينية، وفتح أســواق عربية جديدة، ووضع سياسة تكاملية 
بين جميع القطاعــات االقتصادية دعماً للمنتجات الســورية القابلة للتصدير، ورفع 
الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام، وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث 
موقعها الجغرافي المهم، عــالوة على كونها ســوقاً خصبة لالســتثمار في مرحلة 
النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة. وخلصوا أيضاً إلى توحيد 
السوري وتهيئة اإلمكانيات االقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف.الجهود لكسر اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب 

ملتقى التبادل االقتصادي العربي في دمشق: لكسر  الحصار

الحرب لم تنته ...
أكــد المقداد فــي كلمته خــالل افتتــاح الملتقى، أن 
الحرب على ســورية لم تنتــه بعد، وتتمثــل اليوم 
بفــرض اإلجــراءات االقتصادية القســرية أحادية 
الجانب المخالفة للقانون الدولي ومبادئ الشــرعية 
الدولية، حيث أن الدول المعادية تستخدم في معركة 

الحصار ضد سورية أساليب ال إنسانية.
وقال المقــداد: كيــف يصطــف آالف الســوريين 
على محطات الوقــود نتيجة اإلجــراءات الغربية 
األميركيــة القســرية على ســورية، بينمــا تعطي 
المنطقة العربية النفط لكل العالم وتسبح على بحار 
ال تنضب منه ؟! .... وكيف يســمح البعض بموت 
أطفال ســورية نتيجــة الصقيع، بينمــا يصل النفط 
العربي إلى أرجاء المعمــورة كلها ؟! ... داعياً إلى 
مواجهة التحديات والحروب االقتصادية التي تشن 
على األمــة العربية بتنفيذ االتفاقيــات والمعاهدات 
العربية المشتركة. ونوه إلى أن سورية قادرة على 
إعادة البناء واإلعمــار بفضل تضافر جهود أبنائها 

وأشقائها وأصدقائها األوفياء.
ولفت المقــداد، إلى أن أميــركا والكيان الصهيوني 
وحلفاؤهما، سعوا إلى إضعاف العرب واستغاللهم 
بشــريا واقتصاديا، وأن مواقف اإلدارة األميركية 
في ما يخــص القــدس المحتلة والجــوالن العربي 
السوري المحتل والحرس الثوري اإليراني تشكل 

جريمة.

مشاريع استثمارية 
بدوره، أكــد حمــدان، أن االســتثمار في ســورية 
شــهد تطــوراً متســارعاً فــي جميــع القطاعــات 
فــي ظــل إجــراءات حكوميــة مكثفــة لتشــجيع 
االســتثمارات الخارجية وتعزيز صمــود القطاع 
المالــي والمصرفي والتأميني رغم قســوة الحرب 
االقتصادية التي تشــن على ســورية وتهيئة البنية 
التشريعية والقانونية الجاذبة لالستثمارات العربية 

أقام اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية السورية، ومجلس 
الوحدة االقتصادية العربية، “ملتقى التبادل االقتصادي العربي” في فندق داما روز في دمشق، بعنوان “معاً نحو 
سوق عربية مشتركة”، في حضور نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزيري المالية مأمون حمدان 
واالقتصاد محمد سامر الخليل، وأعضاء المكتب اإلقليمي لالتحاد، وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في 
الدول العربية والهيئات والغرف واالتحادات السورية المعنية وعدد من السفراء العرب واألجانب، وعدد من ممثلي 

بعض المنظمات الدولية، ورجال أعمال ومستثمرين وأصحاب فعاليات اقتصادية.
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لديون من سورية، ألن االتفاق حول خط االئتمان األخير نص على أن سداد 
النفقات يكون عبر اســتثمارات إيرانية على األراضي السورية، وهذا األمر 

قد بدأ فعالً.
وتوافق كالمه مع ما قاله عضو مجلس الشورى اإليراني حسين رويوران، 
من أن عدة ناقالت نفط عادت إلى إيران، من دون الســماح لها بالعبور إلى 
ســورية عبر قناة الســويس، وأضاف: إن التزام مصر بالعقوبات األميركية 

شّل حركة خط االئتمان بين إيران وسورية.
آبار غازية 

بدوره، صرح وزير النفط الســوري علي غانم، بأن إجمالي خسائر القطاع 
بسبب الحرب، وصل إلى 47.2 مليار دوالر )23.6 تريليون ليرة سورية(، 
وأن حاجة ســورية الحالية تقدر بمــا بين 100 - 136 ألــف برميل نفط خام 
يومياً، ولهذا هناك حاجة لالســتيراد، وهو “ليس باألمر الســهل”، إذ تصل 
فاتورته إلى 8.8 ماليين دوالر )4.4 مليــارات ليرة(، إضافة إلى صعوبات 
لوجســتية في عمليات التوريد، نتيجة العقوبات أحاديــة الجانب المفروضة 

على سورية.
ولفت غانم إلى عودة الكثير من المنشــآت النفطية إلى اإلنتــاج في المرحلة 
الماضية، خاصة منشآت المنطقة الوسطى، التي وصل إنتاجها إلى نحو 17 
مليون متر مكعــب من الغاز الخام يوميــاً، والتي كانت تنتــج قبل األزمة ما 
يعادل 10.5 ماليين متر مكعب، أي بزيادة نسبتها نحو 60 %، إال أنها آبار 
غازية بامتياز، ولكن مع تحرير المنطقة الشرقية سيعود اإلنتاج من إجمالي 
إلى حدود كفايتها بالمطلق.المشتقات النفطية إلى أكثر مما كان عليه قبل األزمة، وبالتالي ستصل البالد 

مصر تمنع مرور النفط إلى سورية ...

تجنب التبعات االقتصادية
أضاف خميس، بأن سورية قدمت طروحات عديدة لمصر 
في محاولة لثنيها عن موقفها الرافــض لتمرير ولو دفعات 
جزئية من النفط تكفي لالستهالك المحلي في حدوده الدنيا، 
خاصة في ظل شــح المصادر المحلية وامتناع معظم دول 
العالم عن توريــد النفط إلى ســورية، ومحاصرة المصادر 
التي كانت متاحة ســابقا إن كان من فنزويــال أو الجزائر، 

رغم تقديم سيناريوهات تُجنب مصر أية تبعات اقتصادية.
بدوره، أكد المدير العام لشركة سادكوب “الشركة السورية 
للمحروقات” مصطفى حصوية، أن آخر شــحنة توريدات 
بحرية نفطية وصلت إلى ســورية كانت بتاريخ 20 تشرين 
األول/أكتوبر 2018، حيث لم تســمح إدارة قناة الســويس 
بعبور أي ناقلة نفــط متجهة إلى ســورية، وقد فشــلت كل 

المحاوالت في إقناع مصر بتمرير ولو ناقلة واحدة.
وأوضحت مصــادر حكومية ســورية، بأن الناقلة “ســي 
شــارك” اإليرانية، متوقفة في الميــاه اإلقليمية المصرية 
منذ شــهور، إذ احتجزت من قبل البحرية المصرية وليس 
من قبــل هيئة قناة الســويس. كمــا أكد الباحث الســوري، 
محمد صالـــح الفتيــح، أن ناقلة النفــط Sea Shark، من 
فئة Suezmax، متوقفة أمام قاعدة “راس بناس” التابعة 

للبحرية المصرية في البحر األحمر.
تدمير ناقلة 

وأضافت المصادر الحكوميــة، أن القوات األميركية قامت 
في شــباط/فبراير 2019 بتدميــر ناقلة نفــط تركية تحمل 
النفــط اإليرانــي إلى ســورية قبالــة شــواطئ الالذقية، ما 
تسبب بمصرع أفراد طاقمها، وتشكيل أمواج سوداء هائلة 
في المتوســط، وهو الهجوم المنســجم مع ما أعلنته القوات 
األميركية المتواجدة في المتوســط قبل أشــهر، من أن كل 
ناقلة نفط متجه إلى ســورية هي هدف لنيرانهــا، بالتوازي 
مع منع ومراقبة ومعاقبة طواقم الســفن الناقلة، والتشدد في 
منع التحويالت، وغير ذلك من اإلجراءات التي جعلت من 

وصول الشحنات النفطية إلى سورية أمرا بالغ الصعوبة.
بدوره، صرح المستشار في وزارة االقتصاد اإليرانية ميثم 
صادقي، بأن مصر ترفض السماح لناقالت النفط اإليرانية 
بالمرور إلى ســورية، التزاماً بالعقوبات األميركية، وقال: 
ال صحة للــكالم عــن توقف الضخ بســبب مطالبــة إيران 

صرح رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، على إثر أزمة البنزين التي تعصف بالبالد، بأن الحكومة أجرت 
العديد من الوساطات مع مصر للسماح بمرور شحنات النفط الواردة من إيران إلى سورية عبر قناة السويس، إال 

أن مصر رفضت بشكل قاطع.
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خالل فترة واليته األولى. فقد حققت إندونيســيا تقدماً جيــداً من خالل العديد 
من مبادرات تخفيف القيود التنظيمية وحزم اإلصالح لتقليص البيروقراطية 

اإلدارية وتبسيط إجراءات العمل.
ومن عــام 2014 إلــى 2018، صعــدت إندونيســيا 47 مرتبة في مؤشــر 
سهولة ممارسة أنشــطة األعمال الصادر عن البنك الدولي. ورغم ما تحقق 
من تحســن، اليزال من الضروري تحقيــق مزيد من التقدم مــن أجل زيادة 
التنافســية، خصوصاً أن دول آســيان المجــاورة التزال تشــكل مناخاً أكثر 

تنافسية لممارسة األعمال مقارنة بإندونيسيا.
كما كان اإلنفاق في البنيــة التحتية أحد المجاالت التي تحقــق فيها تقدم جيد. 
وكانت إحدى أولى خطــوات جوكوي كرئيس هي خفــض دعم الوقود غير 
المجدي وإعادة توجيه األموال إلى االســتثمار في البنية التحتية. وخالل مدة 
والية جوكــوي، ارتفع اإلنفاق على البنية التحتية بمتوســط 30 % ســنوياً. 
ويظل استمرار نمو اإلنفاق في البنية التحتية ضرورياً لمواجهة فوارق البنية 

التحتية الحالية مقارنة ببلدان آسيان األخرى.

تقدم في االصالح
تم إحراز تقــدم بقدر أقل فــي مجال إصالحات ســوق العمل. فالتشــريعات 
الخاصة بحمايــة العمال فــي إندونيســيا قوية جــداً، ولذلك يجــب مراجعة 
إجراءات الفصل واستحقاقات إنهاء الخدمة المشــددة للغاية. كما أن رواتب 

عمال المصانع في إندونيسيا أعلى بكثير مما هي عليه في الفلبين أو فيتنام. 
حققت إندونيســيا بوضوح بعض التقدم في مجال تنفيــذ اإلصالحات، لذلك 
هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لدعم التنافســية والنمو المســتمر. ومن 
حيزاً سياسياً لتحقيق التغيير اإليجابي.المرجح أن يشــكل وجود تحالف قوي خلف الوالية الثانية للرئيس جوكوي 

إندونيسيا: نتائج االنتخابات تدعم االصالح والنمو

تشــمل االنتخابات منطقة جغرافية واســعة تضــم 17 ألف 
جزيرة على مســاحة 2 مليون كيلومتر مربــع تقريباً، مما 
يعبر عن صعوبة تغطية تلك الجــزر المتباعدة، لذا عمدت 
الســلطات اإلندونيســية إلــى توفر كافــة الطــرق الالزمة 
إليصــال صناديق االقتــراع إلــى الدوائــر المختلفة، حتى 
وصل األمــر إلى اســتخدام الفيلــة واألحصنــة، وذلك في 
المناطــق غيــر الممهدة مثــل المناطــق الجبليــة وغيرها. 
مع تواجد أكثر مــن 800 ألف مقر انتخابــي. فمن المتوقع 
صدور نتائــج االنتخابات فــي أيار/مايــو 2019 حتى تتم 

عملية فرز األصوات بشفافية، ومن دون وجود أخطاء.
ترجح اســتطالعات الرأي المبكرة إعــادة انتخاب الرئيس 
الحالي جوكو ويدودو -المعروف باسم “جوكوي”- لوالية 
أخرى مدتها خمس سنوات )2019 - 2024( بنسبة مريحة 
تبلغ حوالــى 55 % من األصــوات، أي بفــارق 9 % من 

منافسه الجنرال العسكري السابق برابوو سوبيانتو.
واألمــر المهم اآلخر هو أنــه من المتوقع حصــول ائتالف 
األحزاب الداعم لجوكوي أيضاً على 60 % من األصوات 
الشــعبية، وهو ما يضمن وجود أغلبية داعمة لإلصالحات 

االقتصادية في البرلمان.

حصيلة إيجابية
تفســر األســواق نتائج هــذه االنتخابات على أنهــا حصيلة 
إيجابية. فقد كان المستثمرون قلقين بشأن خطة المعارضة 
لخفض ضرائب الدخل على الشركات واألفراد، والتي من 
شأنها أن تؤثر ســلبياً على إيرادات الحكومة باإلضافة إلى 

زيادة التزاماتها مقابل السندات الحكومية.
عالوة على ذلك، فإن شــعبوية برابوو، بمــا في ذلك موقفه 
المناهــض للمشــاريع االســتثمارية الصينيــة فــي البالد، 
كانت أيضاً مدعاة للقلــق، بالنظر إلى آثارها الســلبية على 
تطوير البنيــة التحتية، في حيــن أن جوكوي كان تجســيداً 

لالستمرارية واالستقرار.
وبعد أن تم حسم أمر إعادة انتخابه، مع وجود ائتالف قوي 
داعم له خالل فترة رئاســته الجديدة، من المرجح أن يكون 
جوكوي في وضع أفضل لتحقيق المصالح المرجوة والدفع 

باتجاه إصالح اقتصادي شامل.
وكان تحســين مناخ األعمال أحد أبــرز نجاحات جوكوي 

تمثل االنتخابات اإلندونيسية إحدى أكبر التجمعات الديموقراطية في شرق آسيا؛ حيث يصل من لهم حق 
التصويت في تلك االنتخابات إلى 193 مليون شخص تقريباً. وادلى نحو 155 مليون ناخب إندونيسي بأصواتهم.

وشهدت هذه االنتخابات ظاهرة هي األولى من نوعها في إندونيسيا، حيث تم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 
وأعضاء المجلس االستشاري الشعبي (البرلمان) وعددهم يبلغ 20 ألفا.
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أكد المصرف العقاري الســوري أنه أبرم مع مؤسسة 
اإلســكان العســكري، اتفاقية لتمويل مشروع إسكاني 

متكامل في المحافظات السورية.
وأوضــح  أن المصرف منح بموجــب االتفاقية قرضا 
لمؤسســة اإلســكان قيمتــه 4.5 مليار ليــرة، مدته 10 
ســنوات، بهدف إنشــاء ضواح ســكنية لــذوي الدخل 
الغايــة مــن  المحــدود “الســكن االجتماعــي”، وأن 

المشروع غير ربحية.
يذكــر أن المصــرف العقاري مــن أكبــر المصارف 
المتخصصة فــي مجال التمويل واإلقراض الســكني، 
ومؤسســة اإلســكان العســكري أكبر شــركة إنشائية 

متخصصة في التشييد وإنشاء الضواحي السكنية.

اتفاقية بين العقاري السوري
واإلسكان العسكري

أعلنت “إيغل هيلز مســقط”، وهي شــراكة بين “إيغل 
هيلز أبوظبي” و“عز العالمية”، عن إطالق مشــروع 
“رزيدنســز في ماندارين أورينتال مسقط” في سلطنة 
ُعمان، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون العالقات 
والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان أسعد 
بــن طــارق آل ســعيد، وأعلــن عن المشــروع رئيس 

مجلس إدارة “إيغل هيلز” محمد العبّار.
ويتميّز المشــروع بتصميم معاصر يمتــزج مع مزايا 

متفّردة تعكس فخامة وعراقة مسقط.

“إيغل هيلز” تطلق مشروعًا جديداً
في ُعمان

خطط جديدة للدفع من “سيفن تايدز”

أطلقت “ســيفن تايدز” لتطوير المشـــــاريـع الفندقية، 
خطـط مرنـة وجديــدة للدفع الثنين من أبرز مشاريعها 
في دبي “سيفن ســــيتي أبـراج بحـيــــــرات الجميرا” 
و“سيفن ريزدنسز نخلة بدبي”. ومن المقرر االنتهاء 
من أعمال هذا المشــروع الــذي تصل تكلفته إلى 1.3 
مليار درهم )354 مليون دوالر أميركي( خالل الربع 

الرابع من عام 2021.

تحالف 3 شركات لتأسيس شركة تمويل عقاري

أعلنــت شــركات طلعت 
مصطفى القابضة، وجي 
بي كابيتال التابعة لشركة 
جي بي أوتو، والمجموعة 
المالية هيرميس فاينانس، 
توقيــع اتفاقيــة شــراكة، 
لتقديــم منتجــات التمويل 

العقاري لخدمة مشــتري الوحدات الســكنية في ســوق العقارات. وسيؤسس التحالف 
شــركة جديدة تتوزع ملكيتها على 3 حصص متســاوية برأســمال 150 مليون جنيه 
بشكل مبدئي )7 مليون دوالر أميركي(، ومن المتوقع أن تتم زيادته في مرحلة الحقة 

إلى 250 مليون جنيه مع نمو أعمال الشركة.
وقالت شركة هيرميس، في بيان لها، إن المشروع يستهدف خالل الـ12 شهراً األولى 
تمويــل وحــدات بقيمة 450 مليون جنيــه مع تقديم منتجات التمويل العقاري بأســرع 
إجراءات موافقة وبأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات، بأسعار فائدة تنافسية في السوق 

المصري، فضالً عن تقديمها حلوالً تمويلية جديدة بمعدالت فائدة متغيرة.

تأخيرات في برج جدة

قال الرئيــس التنفيذي لشــركة المملكة 
القابضة السعودية وعضو مجلس إدارة 
شــركة جدة االقتصادية، طالل اليمان: 
إن الشركة تواجه تأخيرات في مشروع 
برج جدة ترتبط بالمقاول وتعمل الشركة 
على حلها سريعاً. وأضاف، أنه في حال 
لم تحصل شــركة جدة االقتصادية على 
نتائج في المواعيد المتفق عليها، فيمكنها 

إنهاء التعاقد، موضحاً “يسمح لنا العقد في حال تعثر المقاول الحالي، التعاقد مع مقاول 
آخر”. وشركة جدة االقتصادية، مملوكة لمستثمرين سعوديين، من بينهم شركة المملكة 
القابضــة، التــي تملك حصة قدرها 33 %، ومجموعة بن الدن الســعودية، التي تبلغ 

حصتها 16.6 % وتضطلع بدور المقاول الرئيسي للمشروع.
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تضفــي جمالية وأناقــة على المدينــة، ومن جهة 
أخــرى هي منطقــة تنظيمية نؤمــن لألهالي فيها 
حقوقهــم كما نؤمن لهم الســكن البديل، وإلى حين 
الفراغ من ذلك تنهض مســؤولياتنا في تأمين هذا 
الســكن لهم والتســديد عنهم في شكل مستمر عبر 
دفعات اإليجارات وفقاً لما نص عليه المرســوم، 
مــع األخــذ باالعتبار أن كل ما يُقَر مما ســبق لن 
يشــذّ عن التصور العام لمدينة دمشــق بل سيكون 
منســجما معه في شــكل كامل، وحتــى ما يتصل 
بمحافظــة ريــف دمشــق وخاصــة فــي حدودها 
ر العام متوائماً مع بعضه  اإلدارية سيكون التصوَّ

البعض لينتج مشهداً جمالياً واحدا متكامالً.

كيف يُنظر إلى مشــروع ماروتا ســيتي، هل من 
زاوية العمل االستثماري أم التنموي االجتماعي؟

السوق هي من تحدد قيمة أسهم المشروع وبالتالي 
وجهه االســتثماري، ولكــن وللحقيقة واإلنصاف 
ليســت القيمة الســوقية هي المهمة هنــا بل األثر 

العلبي: مشاريع تنظيمية واستثمارية لتنمية دمشق

قال محافظ دمشق المهندس عادل العلبي، أن المحافظة تعمل في الفترة الحالية على جملة من المشاريع 
إلعادة إعمار ما طالته يد اإلرهاب الغادرة حتى تستعيد مدينة دمشق ألقها وجمالها السابقين، مبيناً ان نقص 
إلى أن إخالص الموارد البشرية في  الكوادر يعتبر أبرز عقبات العمل راهناً ال سيما في مجال الخدمات، الفتاً 

واجباتها حافظ على سوية هذه الخدمات كما كان الحال قبل األزمة.
وأكد العلبي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن مشروع ماروتا سيتي القائم في بساتين الرازي في دمشق 
يعد أبرز مشاريع المحافظة في المرحلة الحالية، منوهاً باألثار االيجابية تنموياً واجتماعياً وعمرانياً لهذا المشروع 

الذي أّمن السكن الحضاري واألسهم المثمرة لكل الساكنين في تلك المنطقة.

مــا هــي رؤيتكــم لدمشــق اســتثمارياً 
وعمرانياً وتنموياً خالل الفترة المقبلة؟

ال شــك في أن الحرب تركــت أثاراً على 
دمشــق كما كل المناطــق التي تعرضت 
إلجــرام اإلرهاب وتخريبه في ســورية، 
األمــر الــذي أوجب وضــع رؤية لنفض 
رماد اإلرهــاب عن أقدم عاصمة مأهولة 
في تاريخ البشــرية، ومن هنا عملنا على 
وضع مناطق تنظيميــة وعمرانية جديدة 
ســتضفي على وجه دمشــق ألقاً وإشراقاً 
خــالل الفترة المقبلة، ولعل أبرزها مدينة 
ماروتا ســيتي ضمن المشروع التنظيمي 
المعروف باســم )مشروع المرسوم 66( 
في بساتين منطقة المزة، وكذلك مشروع 
باسيليا ســيتي، وأيضاً القابون الصناعية 
وجوبر والقابون الســكنية وبرزة، وكلها 
العالميــة  المواصفــات  ســتكون ضمــن 
المتميــزة، ولهــذا الغــرض تعاقدنــا مع 
شــركة الدراسات وجامعة دمشق لدراسة 

مخططاتها التنظيمية.
أمــا بالنســبة للقابــون الصناعيــة فتتــم 
دراستها من قبل شــركة خاصة حتى يتم 
نقل المشاريع الصناعية والصناعات من 
خارج مدينة دمشق إلى المنطقة المحيطة 
ال سيما المدينة الصناعية بعدرا، ما يعني 
تطويــر بعــض قطاعــات مدينة دمشــق 
تنموياً وعمرانياً )مــن التي تحتاج لذلك( 
فــي إطــار عمليــات إعادة اإلعمــار بعد 
ان بــدأت البــالد تدخل مرحلــة التعافي. 
وال يغيــب عــن الذهــن أن هــذه النوعية 
من المشــاريع باتت ضــرورة في الفترة 
الراهنــة لفوائدها المتعددة، فمن جهة هي 

االقتصــادي والمعنوي وحتــى العمراني 
للمرسوم 66 ومنه بطبيعة الحال مشروع 
ماروتــا ســيتي، فقــد خلق بأســهمه حالة 
تنمويــة من خــالل تــداول األســهم كما 
خلق حركة فــي الســوق االقتصادية في 
مدينة دمشــق إلى جانــب دوره الجمالي 
بخلق مدينة متكاملة ضمن مدينة دمشــق 
التاريخيــة، تكــون قادرة على اســتيعاب 
نحــو 360 ألــف نســمة، ناهيــك باألثر 
المعنــوي علــى ســكان المنطقــة وبقيــة 
المناطــق المزمــع إقامة مشــاريع مماثلة 
فيها مســتقبالً ليس فقط في دمشق بل في 
كل ســورية، لجهة التعويض المكون من 
ســكن حضاري جديد ألصحاب المساكن 
القديمة وما يعنيه ذلك لهم وهو ما كّرســه 
مشــروع ماروتا ســيتي، أي أن مفاعيل 
المرســوم ومن ضمنــه المشــروع اكبر 
بكثير من قيمته المادية وهذا هو المهم في 
المرحلة الحاليــة لجهة أن إعادة اإلعمار 
ال تقتصر علــى البناء والعمران بل على 
خلق مشاريع تؤمن فرص العمل وتعكس 
انطالقة ســورية ومضيّها في الحياة، ولم 
يغــب الجانب االجتماعي عــن العمل بل 
كان حاضــرا وفــي الصميم لجهــة تقديم 
الســكن البديل واألســهم لكل شاغل، وقد 
تلقينــا مؤخــراً نحو 40 طلبــاً للترخيص 
حولناهــا إلــى نقابــة المهندســين حيــث 
تلقينــا الرخصــة األولــى وتُــدرس حاليا 
في محافظة دمشــق وســيتم إصدار أول 
رخصة بناء في ماروتا ســيتي وستتوالى 
بعدهــا عدد رخص البناء ما يعطي زخماً 

للمشروع وتداول أسهمه.

المهندس عادل العلبي
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 الكوادر

والخبرة البشرية

من أكبر

العقبات

التي تعترض

عملنا

في كل القطاعات

محدودية المــوارد، وبالتالي ال بد من توظيف كل 
ليرة ســورية فــي مكانها الصحيح وبمــا يُثمر في 
توظيفها، ال سيما وأن كثيراً من المشاريع الخاصة 
بخدمات المناطق المحررة وإعادة إعمارها تتفوق 
فــي جدول األولويات على تجميــل مداخل المدن، 
مــن دون إغفال تجميل تلــك المداخل ولكن ضمن 
األساســيات ومن دون إسراف، أي أن الهدف ليس 
اإلنفاق الزائد عن الحد والتجميل غير الضروري 
المبهرج بل إعمارها تجميلياً بما يؤدي إلى الهدف.
وكذلك حال المدخل الجنوبي لدمشق، حيث وضعنا 
لــه رؤية لم تنته بشــكل كامل بعــد ولكنه ملحوظ 
ضمن خطة إعمار وتجميل مداخل دمشق، ولعلنا 
مرتاحين تماماً بالنسبة لهذه الناحية لكون الجهات 
المنفــذة هي جهات القطاع العــام )وفقاً للقانون(، 
لجهة أنها تعرف الوجع الحقيقي تماماً في مثل هذا 
النوع من المشــاريع، وتعــرف كيف تقوم بترميم 
وتجميــل مداخل المدينة ضمن الضروريات دون 
اإلســراف في ليرة ســورية واحــدة، ناهيك بدور 
العقود المشــابهة في خلق جبهــات العمل لجهات 

القطاع العام اإلنشائي.

ماذا عن الموارد البشــرية في ظل تسرب الكثير 
منها وفي كل القطاعات؟

لعل الكوادر والخبرة البشــرية هــي أكبر العقبات 
التــي تعترض عملنا وفي كل القطاعات، وهو أمر 
نتغلب عليه بزيادة الجهد والنشاط حتى نكون رديفاً 
للجيــش العربي الســوري وبواســله، وحتى نكون 
علــى مســتوى تضحياتهــم، ففي قطــاع الخدمات 
وتحديداً منها النظافة انخفضت مواردنا البشرية من 
6000 شــخص قبل األزمة إلى 2300 شخص في 
الفتــرة الحالية أي أقل من النصــف، بالتوازي مع 

هل ســيكون طراز ماروتا سيتي نموذجاً 
سائداً أم أن المشاريع األخرى ستختلف؟

في المجمل لن تكون متشابهة، وكل الشبه 
بينها وبين باقي مشاريع المناطق التنظيمية 
ســيكون تأمينها الحتياجــات المنطقة من 
المراكــز الصحية والمــدارس والخدمات 
العامــة، أما بالنســبة للتصاميم العمرانية، 
فيجب أن تكــون مواكبة للتطور الحديث، 
حيــث نحــاول فيهــا أن تكــون قريبة من 
بعضها البعض، بمعنى ليســت منســوخة 
عن بعضها بل ذات روح واحدة وفيها من 
التناغم والتكامل الشيء الكثير والواضح، 
ما يتيح المجال أكثر لإلبداع الهندسي، كما 
تختلف االرتفاعات بحسب نوعية المنطقة 
ومضمونها، ففي منطقة القابون الصناعية 
على سبيل المثال ال يمكن أن ترتفع األبنية 
إلــى 60 و70 طابقــاً، بل يختلــف األمر 
حسب الكثافة السكانية القائمة في المنطقة 
قبل تطويرها، وهو الفارق الجوهري بين 
ماروتا ســيتي في المزة بدمشق والقابون 
الصناعيــة في دمشــق أيضــاً، بمعنى أن 
دراسة الكثافة الســكانية مقّوم رئيسي من 
مقّومات دراســة أي مشروع حتى يُصار 
إلــى إعادة إشــغال جــزء من المشــروع 
بسكن بديل لكل الساكنين سابقاً في المنطقة 
نفسها، فحين يكون تعدادهم كبيراً نلجأ إلى 
االرتفاعات وحين يقل هذا العدد ال نضطر 
إلى التوسع الشاقولي بشكل كبير، وال نذيع 
سراً إن قلنا أن مسألة إسكان المواطنين هو 
محــل متابعة من الحكومة ورئيس مجلس 
الوزراء شــخصياً، حتى يعود كل مواطن 

إلى مكان سكنه.

أال يجب أن تُلحظ مداخل مدينة دمشق في 
إعادة اإلعمار لكونها بوابات العاصمة؟

ذلك صحيح ... ولكــن األولويات تفرض 
نفســها، فإن قلنا مدخل دمشــق الشــمالي 
علــى ســبيل المثــال فالعمــل عليــه جاٍر 
ضمــن األساســيات، كبنــاه التحتيــة من 
أرصفــة وإنارة وســواها ضمن تشــكيلة 
جمالية تزيينية عامة، وهي خطة انطلقت 
مــن وجــود احتياجات أساســية تحتاج أن 
تُشــبع إنفاقــاً أكثــر مــن غيرهــا في ظل 

زيادة هائلة انفجارية في عدد سكان دمشق 
نتيجة قدوم األهالي إليها من المناطق التي 
ضربها اإلرهاب وعاث فيها فســاداً، وما 
يفرزه ذلك من زيادة في حجم الناتج اليومي 
من قمامة في مختلف أحياء دمشق، وعلى 
الرغــم من ذلك وكون الجميع يقوم بواجبه 
على الشكل األمثل، لم يختلف واقع النظافة 
في دمشــق خالل األزمــة وحالياً عّما قبل 
األزمة، وحتى في مناطق السكن العشوائي 
ال تقل الخدمات عما ســواها بشــكل كامل 
مــن نظافة وميــاه، بل ان تقنيــن الكهرباء 
متساٍو تماماً بين كل أحياء دمشق مهما كان 

تصنيفها منّظمة أم غير منّظمة.

أين شبكة الطرق والجسور من دراسات 
تطوير محافظة دمشق؟

تتم ضمن المدينة فــي المناطق التنظيمية 
دراسة حركة مرورية تربط بين المناطق 
التنظيمية كمشروع ماروتا سيتي وباسيليا 
ســيتي بالمتحلق الجنوبي باعتباره طريقاً 
سريعاً، ضمن مواصفات عالمية للطرقات 
تؤمن مــروراً جيداً وتربطهــا مع محاور 
المدينة الرئيسية، كما تتم دراسة مجموعة 
من الطرق الســريعة والدائرية في مناطق 
متنوعة في طوق المدينة بما يؤمن انسيابية 
أكبــر في حركــة المرور، حتــى ال يزداد 
الضغط على طرق المدينة وشوارعها من 
عابر ســبيل يبغي الدخول إليها للخروج، 
فتكــون هــذه الطــرق الســريعة )والحال 
كذلك( الحل األمثل، وفي ما يتعلق بداخل 
المدينــة فإن توســعة الطرق أمر مســتمر 
فــي كل الشــوارع التي يتناســب عرض 
أرصفتها مع الرغبة  بتعريض الشــارع، 
ناهيك بدراسة تصّور يشمل مجموعة من 
الجسور واألنفاق والتي يمكن العمل عليها 
عنــد الحاجة، أما ضمن شــوارع دمشــق 
القديمة فمن غير الممكن توسعة الشوارع 
وتعريضهــا، اللهــم إال إن قامــت حركــة 
تطوير عمراني فــي األحياء غير األثرية 
وغير التراثية مســتقبالً بشــكل شاقولي، 
مــع إمكانية اعتبار ذلك هدفاً اســتراتيجياً 
المحافظة مهما تغيرت السنين وتعاقبت.شامالً وعاماً أو خطة مستقبلية تعمل عليها 
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والعمل في نفس المبنى.
إيجارات ميسّرة

وفي سوق اإليجارات، تتيح الزيادة في عدد الوحدات 
المتوفرة المزيد من الخيارات المناسبة للمستأجرين 
على مستوى الشقق والفيالت التي شهدت انخفاضاً 
بنســبة 2 % في الربع األول من هذا العام مقارنة 

عروض كبيرة في دبي لمواجهة تقلبات السوق العقارية

بعدما شهدت دبي خالل الربع األول من عام 2019 انخفاضاً في أسعار العقارات ومعدالت اإليجارات، يستهدف 
المطورون في سوق العقارات السكنية فئة جديدة من المشترين والمستأجرين من خالل طرح مفاهيم مبتكرة 

للعمل والعيش المشترك المرخص.

جذب

مستأجرين جدد

والمحافظة

على المستأجرين

الحاليين

جاء ذلك، في التقرير الذي أصدرته شركة 
“تشيسترتنس” الرائدة في قطاع الخدمات 
العقارية، والذي يســلط الضوء على واقع 
القطاع العقاري في دبي خالل الربع األول 

من عام 2019.
مشاريع تؤتي ثمارها

وبــدأت الكثير مــن المشــاريع التي هي 
خــارج الخطة والتــي طرحت بين عامي 
2014 و2016 تؤتــي ثمارهــا، حيــث 
يســتعد كل من المستثمرين والمستأجرين 
المحتملين لجني فوائد تلك المشــاريع مع 
توفــر مجموعــة متنوعة مــن الوحدات 
الســكنية لغرض البيع أو اإليجار بأسعار 

تنافسية في كل مناطق دبي.
وقالـــت مديـــرة االســــتـشـــارات لـدى 
“تشيســترتنس” الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا، إيفانا جايفيفودا فوسينيك: “شهدت 
الســوق في العام الماضي دخول 20 ألف 
وحــدة ســكنية جديــدة مما أكســبه بعض 
المرونة على مســتوى المبيعات واإليجار 
لكل من الشــقق والفيالت. ومــن المتوقع 
أن يســتمر هذا التوجه خــالل عام 2019 
مع ارتفاع عدد الوحدات المتوقعة للتسليم 

بنسبة تتراوح ما بين 25 % و50 %”.
ً العيش والعمل معا

وفــي هــذا الســياق، يقــدم العديــد مــن 
المطوريــن مجموعة من الحلول المبتكرة 
والتي تسمح للمســتأجر أو المالك بالعيش 
والعمل في نفس المــكان. ففي دبي هيلز، 
يعمــل كل من “إعمــار كوليكتيف تاور” 
وبرج “سوســييو” على نشــر هذا االتجاه 
من خالل خلق بيئة نموذجية توفر مساحة 
واســعة وشــاملة تتيح العمل والعيش معاً 
وتستهدف بشــكل خاص جيل األلفية. كما 
أطلقت “نشــاما” مشروع “يو إن إي” في 
تاون ســكوير الــذي أتاح للســكان العيش 

بالربــع الرابع من عام 2018. وبالنســبة 
للشقق السكنية، شهدت كل من دبي موتور 
ســيتي وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي 
الرياضية وأبراج بحيرات الجميرا تراجعاً 
في معدالت اإليجار بنسبة 4 % عن الربع 
األخيــر من عام 2018. في حين حافظت 
كل من مرسى دبي والخليج التجاري على 
المعدالت نفسها مع تغيير طفيف عن الربع 

السابق.
على مستوى سوق الفيالت، تحملت دائرة 
قريــة جميرا العبء األكبــر من انخفاض 
اإليجــارات بنســبة 5 % مقارنــة بالربع 
األخير من عام 2018، في حين لم تشــهد 
عقــارات جميــرا للغولف وجــزر جميرا 

والبحيرات أي تغيير خالل تلك الفترة.
تابعت فوســينيك قائلةً: “نظراً لديناميكية 
العــرض والطلب في الســوق، فقــد رأينا 
العديــد من المالك يركــزون على الحفاظ 
علــى عائد مناســب على االســتثمار من 
خــالل توفير معــدالت إيجار أقــل وتقديم 
حوافــز مغرية مثل دفع اإليجار الســنوي 
عبر شــيكات متعددة ومنح فترات إضافية 
مجانية للمستأجرين، والتنازل عن شيكات 
الضمــان، وفــي بعض الحــاالت كما هو 
متداول هذه األيام يغطي المالك تكلفة رسوم 
اإليجار وذلك بهدف جذب مستأجرين جدد 

والمحافظة على المستأجرين الحاليين”.
وختمــت: “يســتهدف المالك أيضــاً فئة 
المســتأجرين الذين يتطلعون لعقود إيجار 
قصيرة المدى على غرار ما تقدمه منصة 
“إير بــي إن بــي” )Airbnb( ويعملون 
وفق عقــود عمل مؤقتــة أو أنهم يقضون 
فترة تجريبية تمتد لنحو 6 أشهر، وهؤالء 
ال يســتطيعون االلتزام بعقد إيجار سنوي 
أنها حل مناسب ومثالي بالنسبة لهم”.تقليدي وينظرون إلى العقود القصيرة على 

إيفانا جايفيفودا فوسينيك
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يؤثر بشكل سلبي أيضاً على اإلنفاق الزائد في الميزانية.
ومن األمور األخرى التي تم اإلشــارة إليها في الدراسة، تقديم منتج 
فندقي عالي الجودة مع اإلقرار بوجــود بعض التحديات التي تظهر 
في كثير من األحيان خصوصاً عندما ال يحدث توافق بين مســتوى 
الجودة المتعلقــة بالتشــطيبات النهائية للمشــروع خــال المرحلة 
المبكرة منه. ومن الناحية الفنية، يمكن لاختبار غير الفعال وجدول 

التسليم السريع أن يؤدي إلى حدوث عملية تأخير.

الميزانية والدفع
كما تم التطرق إلى ميزانيــة مرحلة ما قبل االفتتــاح، وكيف يمكن 
أن يؤثر اإلفــراط في اإلنفاق على جــداول الرواتب والتكاليف غير 
الضرورية في التسويق بسبب عدم الدراية الكافية بمتطلبات السوق 

ومحدودية التقييم بشكل سلبي على قيود الميزانية. 
األمر اآلخر الــذي تم تناوله في الدراســة هو عمليــة الدفع للمقاول 
والتي تســتحوذ علــى جــزء كبير مــن اإلنفاق عنــد االنتهــاء من 
المشــروع. وعادةً ما يكون المقــاول متفائاً وحريصاً على تســليم 
المشــروع في الموعد المحدد لتاريخ التسليم دون أن يأخذ باالعتبار 

التكاليف اإلجمالية للتشغيل ولمرحلة ما قبل االفتتاح. 
ومن العوامل األخرى المهمة التي يجــب مراعاتها إعداد جداول ما 
قبل المخاطر وتحديد ميزانية ما قبل االفتتاح بالمقارنة مع منشــآت 
مماثلة ودمج االجتماعات الشــهرية والزيارات لتحديد موعد افتتاح 
إلنشاء ميزة تنافسية مستدامة هو أمر أساسي لنجاح أي مشروع.أكثر ماءمة في حالة حدوث تأخير. إن اتخاذ اإلجراءات الصحيحة 

استراتيجيات لتجاوز عوائق تسليم المنشآت الفندقية

وكشــفت نتائج الدراســة البحثيــة التــي أصدرتها الشــركة مؤخراً 
تحت عنوان: “مرحلة ما قبــل افتتاح الفندق ... نهــج تكتيكي”، أن 
هناك 3 أسباب رئيسية تؤدي إلى تأخير تســليم المنشأة الفندقية من 
المقاول إلى المالك، وهي: قلة التواصل بين الجهات المعنية في تنفيذ 
المشروع، ضغوط االلتزام بالجدول الزمني من قبل المقاول وتأخر 

التسليم من قبل المقاولين الفرعيين.

ركائز تكتيكية
وتعليقاً على نتائج هذه الدراســة، قال فيليبو ســونا، المدير اإلداري 
لقسم الضيافة العالمي في دريس آند سومر: “أظهر البحث المكثف 
الــذي أجريناه أن تأخير تســليم المنشــأة الفندقية ال يؤثــر فقط على 
العائد على االســتثمار، بل على ربحية الســنة األولى من العمليات 
التشغيلية في الفندق. وبهدف التقليل من تبعات تأخير تسليم المنشآت 
والخسائر المحتملة، فقد حددنا سبع ركائز تكتيكية أساسية تتلخص 
في تنظيم العمل بين الجهات المعنية في المشــروع، وضع نهج ذو 
قيمة للمشتريات، التسليم الفني للمبنى، تحديد التاريخ الفعلي لافتتاح 

واستراتيجية أداء األصول”.
وتلقي الدراســة البحثية الضوء علــى التحديات الرئيســية وتقترح 
حلوالً لكل ركيزة من الركائز السبع، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات 
في 5 فئات، بما في ذلك اإلنفاق على األثاث والتركيبات والمعدات، 
ومراحل التوظيف في الفنــدق، وتكلفة لوازم التشــغيل والمعدات، 

والحمات اإلعانية والترويجية والهيكل التنظيمي للفندق. 
أضاف ســونا: “إن الدور الــذي يقوم به مديــر إدارة األصول معقد 
للغاية، حيــث يتحتم عليــه تحقيق أهــداف المالك من خــال إدارة 
االســتثمار، فضاً عــن مهمته في حــل أي خاف بيــن األطراف 
المعنية في المشروع، بما في ذلك مدير المشروع والمشغل والمالك 
وذلك من أجل تعزيز إجمالي األصــول المحتملة. إن هذه التحديات 
بالغة األهمية فــي مرحلة ما قبل االفتتاح والتي عــادةً ما تمتد من 6 

إلى 9 أشهر”.

تحديات التسليم
تواصل الدراســة تســليط الضوء على التحديات التي ترافق عملية 
التســليم من مدير المشــروع إلى المشــغل، مع التركيز على العقبة 
الرئيســية المتمثلة في عدم التواصل الفعّال بينهم وهو ما يؤدي إلى 
حدوث تأخير محتمل لتاريخ االفتتاح، والذي يؤثر بدوره سلباً على 
التكاليف، إضافة إلى أن عدم وجود اســتراتيجية واضحة للشراء قد 

أكدت شركة دريس آند سومر الرائدة عالمياً في االستشارات الهندسية المرتبطة باألعمال اإلنشائية والعقارات، 
الحاجة إلى االلتزام بمعايير السياحة المحلية ودراسة الميزانية بشكل صحيح لضمان العائد على االستثمار 

للشركاء والمّلك ولتجنب البدائل المستقبلية ذات التكلفة الباهظة.

فيليبو سونا
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والضعفــاء على الصمــود، ألن إنقــاذ األرواح يتطلب إنقاذ ســبل 
العيش.

بدوره، قال المدير التنفيــذي لبرنامج األغذية العالمي ديفيد بيزلي: 
“للقضاء على الجــوع، يجب علينا أن نتصدى لألســباب الجذرية 
للجوع وهــي: النزاعــات، وعدم االســتقرار، وتأثيــر الصدمات 
الناتجة عن المناخ. وهناك حاجة إلــى أن يحصل األطفال الصغار 
على تغذية وتعليم جيدين، ويجب العمل على تمكين النســاء بشكل 
حقيقي، فضالً عن تعزيــز البنية التحتيــة الريفيــة لتحقيق الهدف 
المتمثل في القضاء على الجوع”. أضاف: “ستساهم البرامج التي 
تعزز قدرات المجتمعات على الصمود واالســتقرار في تقليل عدد 
تحركوا وساعدوا في حل هذه النزاعات اآلن”.الجياع،  وهناك شيء واحد نريد من قادة العالم أن يقوموا به وهو: 

الجوع يجتاح مناطق ويضرب 113 مليون شخص

قال مفوض االتحــاد االوروبــي للتعــاون الدولي والتنميــة نيفين 
ميميكا: “ال يزال انعدام األمن الغذائــي يمثل تحديا عالمياً. ولذلك، 
ستصل قيمة المبالغ التي قدمها وسيقدمها االتحاد األوروبي خالل 
الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2020 حوالى 9 مليارات يورو 
تســتهدف مبادرات تتعلق باألمن الغذائي والزراعة المستدامة في 
أكثر من 60 دولة. ويبــرز التقرير العالمي الذي صدر الحاجة إلى 
تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني واإلنمائي 
والســالم لمعالجة األزمــات الغذائيــة ومنعها. ويمكن أن يســاعد 
وجود شــبكة عالمية أقوى في إحــداث التغيير علــى أرض الواقع 

لألشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى مثل هذا التغيير”.

حقائق وأرقام
خالل الســنوات الثــالث الماضيــة، ظل عــدد األشــخاص الذين 
يواجهون أزمات غذائية في العالم يزيد عن 100 مليون شــخص، 
وارتفع عدد البلــدان المتأثرة بأزمــات الغذاء. عــالوة على ذلك، 
هناك 143 مليون شــخص إضافي في 42 دولة أخــرى على بعد 
خطوة واحدة فقــط من الوقــوع في دائــرة الجوع الحــاد. ولعبت 
الظروف المناخيــة والكــوارث الطبيعيــة دوراً كبيــراً في وقوع 
29 مليون شــخص آخر في دائرة األمن الغذائــي الحاد خالل عام 
2018. ولم يجري تحليل الوضع في 13 دولة، بما في ذلك كوريا 

الشمالية وفنزويال، بسبب الفجوات في البيانات.
ويشــير التقرير إلى أن ما يقرب من ثلثي األشخاص الذين يعانون 
من الجــوع الحاد يتواجــدون فــي 8 بلدان فقــط هي: أفغانســتان 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيــا ونيجيريا ودولة جنوب 
السودان والسودان وســوريا واليمن، وبقيت مستويات الجوع في 

17 دولة أخرى عند المستوى دون تغيير أو شهدت ارتفاعاً.

على المجتمع الدولي التحرك
وبحســب المدير العام لمنظمة الفــاو جوزيه غرازيانو دا ســيلفا، 
فإنه رغم االنخفــاض الطفيــف الحاصل في عــام 2018 في عدد 
األشــخاص الذين يعانــون من انعدام األمــن الغذائــي الحاد، وهو 
الشــكل األكثر تطرفاً للجوع، فإن الرقــم ال يزال مرتفعــاً للغاية، 
مؤكــداً ضــرورة التحرك علــى نطاق واســع عبر محــور العمل 
اإلنســاني والتنمية والسالم لتعزيز قدرة األشــخاص المتضررين 

في أماكن ما من هذا العالم حيث تزدهر صناعة السيارات والحاسبات وأجهزة المحمول وتتزايد الثروات، ثمة 
أماكن أخرى يعيش الناس فيها حالة فقر مدقع ال يجدون حتى ما يأكلونه ودون أدنى الحاجات اإلنسانية 
البسيطة، حيث كشف التقرير العالمي حول األزمات الغذائية الذي أصدره كل من االتحاد األوروبي ومنظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) وبرنامج األغذية العالمي أن حوالى 113 مليون شخص في 53 دولة حول 

العالم عانوا من انعدام األمن الغذائي الحاد خالل عام 2018، مقارنة بـ124 مليون في عام 2017.

نيفين ميميكا
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ليســت معرضةً للخطر، كمــا كانت خالل الســنوات التي ســبقت األزمــة المالية 
العالمية لسنة 2009.

عالقة النفط
تاريخياً، اســتوردت الواليات المتحدة االميركية الكثير من النفــط، وبالتالي عندما 
ارتفعت أســعاره زاد العجز التجاري. لكن أدى استخدام النفط الصخري األميركي 

مؤخراً إلى تقليص اعتماد الواليات المتحدة على استيراد النفط بشكل كبير.
لذلك فإن العجــز التجــاري األميركي هو أصغــر حالياً ممــا قد يكــون عليه دون 
االعتماد على النفط الصخري، وهــو أقل عرضة لتقلبات أســعار النفط مع تحرك 

الواليات المتحدة نحو تحقيق االكتفاء الذاتي.

اتساع العجز التجاري
ورغم الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا إدارة ترامــب، فإن تراجــع النمــو العالمي 
واإلجراءات الحمائية ســيعيقان زخم الصادرات، في حين سيستمر الطلب المحلي 

القوي نسبياً وارتفاع قيمة الدوالر األميركي في تحفيز الواردات.
ومع تجاوز الواردات للصادرات، من المتوقع أن يتســع العجز التجاري األميركي 
إلى حوالى 650 مليــار دوالر أميركــي، وبالتالي من المرجح أن يتســبب صافي 
التجارة فــي تثبيط  نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقــي في الواليــات المتحدة 

بحوالى 0.3 نقطة مئوية في 2019.
التجارية مرة أخرى خالل الحملة الخاصة بإعادة انتخابه في 2020.كما أن اتســاع العجز التجاري يزيد من مخاطــر تصعيد الرئيــس ترامب للحرب 

عجز الميزان التجاري األميركي ال يهدد األسواق

نمــا االقتصاد األميركــي بنســبة 2.9 % في عام 
2018، وهو أفضل أداء له خالل أكثر من عشــر 
ســنوات. وكان الطلب المحلي القوي )االستهالك 
الخاص واالســتثمار( مدعوماً بالتحفيزات المالية 
المقدمــة بشـــكل أســاســـي مــن خــالل خفــض 

الضرائب.
ويؤدي الطلب المحلي القوي إلى تحفيز الواردات 
أكثــر مــن الصــادرات، ممــا يضعــف الميزان 
التجاري. وخالل الســنوات القليلة الماضية، ظل 
الطلب المحلي فــي الواليات المتحــدة األميركية 
يشــكل دافعاً مهمــاً لالقتصــاد العالمــي وللطلب 
الخارجــي، وبالتالــي ســاهم فــي توســيع عجز 

الميزان التجاري األميركي.
كما ســاهمت القــوة النســبية القتصــاد الواليات 
المتحدة في ارتفاع قيمــة الدوالر األميركي، الذي 
ال يزال قوياً جداً أمام ســلة من العمالت األجنبية 
المرجحة بالتجارة. وتؤثر قوة العملة بشكل سلبي 
علــى الميــزان التجاري ألنهــا تجعل الــواردات 
وتجعــل  المحلــي،  للمســتهلك  نســبياً  أرخــص 

الصادرات أغلى نسبياً للمستهلك األجنبي.

الخطر مستبعد
التجــاري  العجــز  حجــم  إن  التحليــل،  ويقــول 
األميركي هو أحــد العوامــل التي تدفــع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لفرض رســوم جمركية 
وغيرها مــن التدابيــر الحمائية التي تركــز حالياً 

على الصين.
ومع ذلك، ظل العجز التجاري مستقراً على نطاق 
واسع منذ عام 2009 حيث ظل يتراوح بين 2 % 
و3 % من الناتج المحلي اإلجمالي، بالمقارنة مع 

متوسط 2.5 % منذ عام 1980.
وبالتالــي، فــإن الميزان التجــاري يشــير إلى أن 
الواليات المتحدة واالقتصــادات العالمية األخرى 

في عام 2018 بلغ حجم التجارة بين الواليات المتحدة وبقية دول العالم 5.6 تريليونات دوالر، منها 2.5 تريليون 
دوالر أميركي للصادرات و3.1 تريليونات دوالر للواردات. وقد اتسع العجز التجاري األميركي إلى 622 مليار دوالر، 

بارتفاع حاد من 552 مليار دوالر في عام 2017.

وفي هذا الصدد، استبعد تحليل صادر عن QNB، أن يؤدي هذا العجز التجاري في الواليات المتحدة األميركية 
إلى تعريض االقتصاد العالمي للخطر.
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القيمــة المضافة وضرائب الدخــل فاقت النفقات، 
إضافــة إلى خفض الدعم عــدة مرات، فقد تقلص 

عجز الموازنة خالل العامين الماضيين.
ومــن المتوقــع أن يحقــق رصيــد الماليــة العامة 
األولــي فائضاً قــدره 8.1 % مــن إجمالي الناتج 
المحلي في عام 2019، غير أن التحسن في النمو 
ذاته ســاعد في تحقيق تحســن في أرصدة المالية 
العامة، ومن المتوقع أن يســتمر هذا االتساق بين 

النمو واإلصالحات المالية في األمد القريب.

لبنان واألردن وفلسطين
 يواجــه لبنــان تحديــات اقتصادية بســبب أعباء 
الديــون، حيــث يتوقــع أن تبلــغ نســبة الدين إلى 
إجمالــي الناتج المحلي حوالــى 151 % في عام 
2019، وأن يرتفع العجز الكلي في الموازنة إلى 
4.12 % من إجمالــي الناتج المحلي، مقارنةً مع 

5.11 % عام 2018.
ويذهــب نحــو ثلث إجمالــي اإلنفاق علــى خدمة 
الديــون، التــي ســتظل عبئــاً ثقيالً في المســتقبل 

القريب.

اقتصادات الدول العربية تتأرجح بين االنتعاش والتراجع

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  االقتصادي  النمو  معدل  ينخفض  أن  له  تقرير  في  الدولي  البنك  توقع 
إفريقيا بشكل طفيف إلى 1.5 % عام 2019، من 1.6 % عام 2018، على أن يشهد زيادة معتدلة إلى 3.4 % في 
2020، و2.7 % في 2021. ومن المقرر أن تتصدر النمو البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل 

نحو 8 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.

مجلس التعاون الخليجي
عنــوان  حمــل  الــذي  التقريــر  يتوقــع 
“اإلصالحــات واالختــالالت الخارجية: 
الصلة بين العمالــة واإلنتاجية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا” أن يصل 
معــدل النمــو فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجي إلى 1.2 % في 2019، بارتفاع 

بنسبة 1.0 % عن 2018.
ويعزى انتعاش النمو جزئياً إلى السياسات 
التي قللت مــن اعتماد دول المجلس على 
دول  اعتمــدت  النفــط، حيــث  عائــدات 
المجلس خططاً لإلنفاق الرأســمالي يمكن 

تحمل تكاليفها.
وتدفــع دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
اســتثماراتها فــي البنية التحتيــة لإلعداد 

لمعرض إكسبو 2020.
وبالمثــل، ســتواصل قطر أنشــطة البناء 
اســتعداداً لبطولة كأس العالــم لكرة القدم 
2022. وتهدف رؤية الســعودية 2030، 
المدرجــة فــي موازنتهــا التوســعية لعام 
2019 التي تم اإلعالن عنها مؤخراً، إلى 
تعزيز النشــاط غير النفطي والمضي في 

تنويع االقتصاد.

مصر
تشــير التنبــؤات إلــى أن مصر ســتحقق 
نمــواً قدره 5.5 % في عام 2019، وهو 
األقوى منذ عــام 2008، لتكــون واحدة 
من أفضل البلدان أداًء من بين مستوردي 

النفط في المنطقة.
والمحرك الرئيســي وراء هــذا النمو هو 
ارتفاع إنتــاج الغاز الطبيعــي، وانتعاش 
الســياحة، وزيــادة اإلنفاق االســتثماري 

الحكومي.
ونظراً ألن الزيادة فــي إيرادات ضريبة 

ومن منظــور إيجابي، انخفضت عائدات 
الســندات الســيادية بعد تعهد قطر بشراء 
ســندات لبنانية بقيمــة 500 مليون دوالر 

أميركي.
من جهــة أخرى، ســجل إجمالــي الناتج 
المحلـي الحقيـقي لألردن نمــواً بنســــبة 
2 % عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع 
تدريجيــاً إلى 2.2 % عــام 2019، وإلى 

2.6 % على المدى المتوسط.
ويتوقــف هــذا االنتعــاش الــذي تقــوده 
اســتقرار  اســتعادة  علــى  الصــادرات 
االقتصاد الكلــي، ووجود بيئــة خارجية 
داعمــة، بما في ذلك الدعم الرســمي كما 
ورد فــي مبادرة لنــدن، وانخفاض تكلفة 
توليــد الطاقة، واســتقرار أســعار النفط 

الدولية.
وفــي فلســطين، كان نمو الناتــج المحلي 
اإلجمالــي الحقيقــي إيجابيــاً بالــكاد عام 
2018 بســبب التدهــور الحــاد في غزة 

وبطء النشاط في الضفة.
وفــي الســنوات األخيرة، أمكــن الحفاظ 
علــى اقتصــاد قطــاع غــزة والحيلولــة 
دون انهيــاره بفضل التحويــالت المالية، 
ومساعدات المانحين، والنفقات من خالل 
موازنة الســلطة الفلسطينية، والتي تصل 
إلــى 70 % - 80 % مــن إجمالي الناتج 

المحلي لغزة.
ومــع ذلــك، انخفــض هــذان المصدران 
بشــكل كبير مؤخراً، مما أدى إلى تقلص 
النشــاط االقتصادي في غزة بنسبة 8 % 

في عام 2018.
وفــي الضفــة الغربيــة، انخفــض النمو 
الحقيقــي إلى حوالى 2 % في العام ذاته، 
أي أقل من متوسطه في السنوات السابقة، 
حيث أثــر انخفاض تدفقات المســاعدات 
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وفــي هذا الصدد، يُتوقــع أن يرتفع النمو إلى 8.1 
% عــام 2020 مــن 2.8 % في 2019، ويرجع 
ذلك بشــكل رئيســي إلى ارتفاع إنتــاج النفط، مع 

انتهاء اتفاقية أوبك منتصف 2019.

دول المغرب العربي
وفقــاً لبيانــات التقرير، فقــد عانــت الجزائر من 
تراجع حاد في إنتاج الهيدروكربونات )4.2 %(، 
وهــو ما أعاق انتعاش النمو عام 2018 الذي  بلغ 
1.5 %. ومع ذلك، وبفضل الطلب القوي، لوحظ 
نمو قوي في الزراعة )6.9 %(، والتشــييد )4.6 

%(، والخدمات غير الحكومية )3.8 %(.
ويتوقع التقرير، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 

الحقيقي 1.9 % في 2019.
ولــم تكن األوضاع في ليبيــا جيدة إلى حد ما  في 
ظل االشتباكات المتكررة حول المرافق النفطية.

وثبــت أن طموح البالد إلى رفــع إنتاج النفط إلى 
1.6 مليون برميل يومياً مفرط في التفاؤل.

لذا يرى التقرير، أن تحقيق االستقرار المستدام أمر 
غير وارد في ســيناريو الوضع الراهن، وال يمكن 
لليبيا إال أن تبقي إنتاج النفط عند معدل يبلغ مليون 
برميل يومياً في المتوسط خالل عام 2019 و1.1 
مليون برميل يومياً خالل السنوات القليلة القادمة، 

وهو ما يمثل ثلثي القدرات اإلنتاجية فحسب.
وبنــاًء على هذه المعطيات، يُقــدر أن ينمو الناتج 
المحلــي إلــى 4 % فــي عــام 2019 و6 % في 

القــوات  مــع  المتكــررة  واالشــتباكات 
اإلسرائيلية على النشاط االقتصادي.

وفــي ظــل الســيناريو المرجعــي الــذي 
يفتــرض اســتمرار نظــام القيــود التــي 
يفرضها االحتالل اإلسرائيلي، واستمرار 
االنقســام الداخلــي بيــن الضفــة الغربية 
وغــزة،  ومن المتوقــع أن يتراوح معدل 
نمــو إجمالي الناتج المحلــي الحقيقي بين 
 2019 عامــي  بيــن  و1.6 %   % 0.5

و2021.

العراق
يتحســن االقتصاد العراقــي تدريجياً بعد 
الضغوط االقتصادية الشديدة التي شهدتها 

السنوات األربع الماضية.
ويقــدر نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
الحقيقي بنسبة 0.6 % عام 2018، وذلك 
بفضل التحســن الملحــوظ  في األوضاع 

األمنية وارتفاع أسعار النفط.
وشــهد االقتصاد غيــر النفطــي ارتفاعاً 
سريعاً، حيث سجل معدل نمو بلغ 4 %، 
بينما انخفض إنتــاج النفط قليالً عما كان 
عليه عام 2017 تمشياً مع اتفاق “أوبك”.
ومؤخــراً، تلقى االقتصــاد العراقي دفعة 
مــن الثقة بتوقيع عدة اتفاقيات تجارية مع 

دول الجوار.

.2020
وفــي المغرب، تراجع نمو الناتج المحلي 
الحقيقي عــام 2018 إلى ما يقدر بنحو 3 
% مقابــل 4.1 % عــام 2017، بســبب 
انخفاض نمــو القيمة المضافة الزراعية، 
والذي تم تعويضه جزئياً فقط عن طريق 

األداء الجيد لألنشطة غير الزراعية.
ويتوقع أن يستمر تراجع النمو في 2019 
ليصل إلى 2.9 % بســبب توقع انخفاض 

اإلنتاج الزراعي بعد عامين استثنائيين.
وتبــدو األوضاع في تونــس متجهة نحو 
التحســن، حيــث ارتفــع النمو قليــالً إلى 
2.5 % على أســاس ســنوي عام 2018 
من 2 % عام 2017، بدعم من الزراعة 
الكهربائيــة  والصناعــات  والســياحة، 

والميكانيكية.
ويتوقع االستمرار على هذا المنوال ليصل 
النمــو إلى 3 % في 2019 - 2020 وأن 
يحقق إمكاناته عند نحو 4 % على المدى 
المتوسط، شريطة استكمال اإلصالحات 
العاجلة لتحسين مناخ االستثمار وتحسين 

الوضع األمني واالستقرار االجتماعي.
وســيتعزز النمــو من خالل التوســع في 
الزراعــة والتصنيــع والســياحة، وبــدء 
منتصف 2019.اإلنتــاج من حقل غاز نــوارة اعتباراً من 
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“جــاءت هــذه المبــادرة التــي أطلقناها اســتجابةً 
للتوجهات العالمية في قطاع السفر والتي تركز على 
العيش في األحوال العادية وتبادل الخبرات الحقيقية 
مع أشــخاص عاديين. كما تتيح للمسافرين التعرف 
علــى التجربة الفنلندية في االرتباط القوي بالطبيعة 

بمساعدة دليل السعادة الخاص بنا”.
وتركز مبادرة “تجربة الســعادة مع الفنلنديين” في 
البداية على تطوع 8 مواطنين فنلنديين تم اختيارهم 
من بين مئات المتقدمين للعمل كمرشــدين للسعادة، 

فنلندا الدولة األسعد عالميًا واإلمارات عربيًا
أظهر مسح سنوي صدرت نتائجه مؤخراً، أن فنلندا تتصدر قائمة الدول األكثر سعادة للعام الثاني توالياً، وتصدرت 
الدول اإلسكندنافية القائمة. وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة في تقرير السعادة للعام 2019 والذي تصدره 
شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة. وتصنف الشبكة 156 دولة وفقاً لمعايير مثل نصيب الفرد 

من الناتج المحلي اإلجمالي والدعم االجتماعي ومتوسط األعمار والحريات االجتماعية والسخاء وغياب الفساد.

ارتفاع نصيب الفرد
احتلت فنلنــدا المركز األول كأســعد دولة 
في العالم للعام 2019 وفقاً لتقرير الســعادة 
العالمي الصادر عن منظمة األمم المتحدة، 
وذلــك نظراً إلى ارتفــاع نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط األعمار 
وعالقــة األفــراد بالطبيعــة ومحافظتهــم 
عليها والحريــة وغياب الفســاد، وغيرها 
مــن المؤشــرات األخرى. وجــاءت فنلندا 
في المركز األول للعام الثاني على التوالي 
متفوقةً على الدانمــرك بفارق 169 نقطة، 
في حين كانــت قد تخطت جارتها النرويج 

بفارق 38 نقطة العام الماضي.
وفي هــذا اإلطار، يعتقد أســتاذ علم النفس 
والخبير في مؤشرات السعادة البروفيسور 
ماركــو أوجانين أن ســر ســعادة الشــعب 
الفنلندي يكمن في قدرتهم على االســتمتاع 
بمقومات الحياة العادية. أضاف: “لقد علّمنا 
مناخنا الشمالي أن نعمل بجد ونقدر الوقت 
الذي تسير فيه األمور على ما يرام. إن أبرز 
ما يميز الشعب الفنلندي الصدق والشفافية، 
كما أن فنلندا هي واحدة من أفضل البلدان في 
العالم على مســتوى األمان، لذا فإن األمان 

والثقة هما عنصران أساسيان للسعادة”.
تجربة السعادة مع الفنلنديين

سيحظى المسافرون إلى فنلندا صيف العام 
الجــاري 2019 بفرصــة التعــرف علــى 
السعادة التي يعيشها المواطنون الفنلنديون، 
وذلك من خالل المبادرة الجديدة التي أطلقتها 
هيئة السياحة الفنلندية تحت مسمى “تجربة 
السعادة مع الفنلنديين” والذي يتم بموجبها 
دعوة عدد من األشخاص من مختلف أنحاء 
العالم لمعرفة كيف يعيش الفنلنديون في وئاٍم 

حقيقي مع الطبيعة.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس هيئة السياحة 
بمؤسسة األعمال الفنلندية بافو فيركونين: 

يســتضيفون فيها المســافرين لبضعة أيام 
ويطلعونهــم علــى طريقتهــم الخاصة في 

تخفيف التوتر في الطبيعة.
ويتحدث اثنان من المرشــدين الثمانية لورا 
وجوني كنوتي اللــذان غادرا جنوب فنلندا 
للعيــش بالقــرب مــن الطبيعة فــي منطقة 
ســودانكيال عــن تجربتهــم هــذه بالقول: 
“سعادتنا تنبع من الهدوء والعيش الدائم في 
الطبيعة. نحن نستمتع باألجواء الرائعة في 
البلدة الصغيرة ولدينا خصوصيتنا دون أن 

نكون في عزلة تامة عن اآلخرين”.
الدول األكثر سعادة

ووفقاً للتقرير فقد شملت قائمة الدول العشر 
األكثر سعادة بعد فنلندا والدانمرك والنرويج 
كالً من: آيسلندا، هولندا، سويسرا، السويد، 

نيوزيلندا، كندا، النمسا.
وعلى المســتوى العربي حلــت اإلمارات 
العربيــة المتحدة في المرتبــة األولى )21 
عالميــاً(  تبعتهــا الســعودية، ثــم قطــر، 
والبحريــن، والكويــت، ليبيــا، الجزائــر، 
فلســطين،  األردن،  لبنــان،  المغــرب، 
مصر، جزر القمر، سورية، اليمن.الصومــال، موريتانيــا، تونــس، العراق، 
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والتحكم في مستوى الجودة.
ووجدت الدراسة أن العالمة التجارية للفندق تحمل سمات تميزها قليالً عن 
المزايا األخــرى، ويتضمن ذلك: أعمال إعــادة التصميم، وصور الغرف، 
وتصنيفــات الفنــدق )النجــوم(، ولكن ليــس بقدر تأثيــر تقييمــات النزالء 

الممتازة.

العامل األهم لرضا العمالء
وفي دراسة حديثة أُجريت في جامعة كورنيل، ُوجد أن العاملين الرئيسيين 
لنيل رضا العمــالء هما الخدمة والغرفة. وِلذا يجــب على أصحاب الفنادق 
التركيز علــى نطاقــات العمل التــي تُعــدّ ذات أهميــة لكٍل مــن الخدمات 
والغــرف، مثل تقديــم الخدمات بصــورةٍ وديــة مالئمة والتأكــد من جودة 

األسّرة.
ويبقى رضا العمالء مرهوناً في األســاس بتقديم خدمة السكن التقليدية التي 
تضمن لهم قضاء ليلة هادئة طوال الليل في غرفة نظيفة وجيدة، مع توفير 

إفطار ممتاز.
وتُعد صــور الغــرف، والعالمة التجاريــة للفنــدق، وتصنيفــات النجوم، 
وتقييمات النزالء، وعالمـــات إعــــادة التصميم الحديثـــة، واألســعار ما 
هي إال نماذج قليلة للمزايا الرئيســية التي يســتعين بها المتسوقون الختيار 

الفنادق.
فعالمات إعادة التصميم، وصور الغرفة، وتصنيفات النجوم تكون جميعها 
ذات أهمية أقل كســمات فردية تؤثر على احتمالية اختيــار الفندق، ولكنها 
السمات القويّة.قد تســاعد في اتخاذ القرار أكثر من المزايا األخــرى عندما تقترن ببعض 

العالمة التجارية للفنادق ليست شرطًا الستقطاب النزالء

السعر
كانت األســعار بال منازع هــي الدافع األكثــر تأثيراً عند 
اختيار الفنادق، حيــث يمنح المســتهلكون األولوية للقيمة 
الســعرية عــن كل ما ســواها عنــد تخصيــص ميزانيات 

رحالتهم.
وتُعد العــروض الترويجية والخصومات التــي تمثّل قيمة 
حقيقية للعميل وسيلة شــبه مضمونة لجذب انتباه متسّوقي 

الفنادق وحضهم على اختيار إحدى المنشآت.
وفـي هـــذا الصـدد، قـــال مديـــر األبحـــاث لدى شـركة 
Expedia Group أبهيجيــت بال: “علــى الرغم من أن 
المســتهلكين يبحثــون عن أفضــل العــروض لحجوزات 
السفر، إال أن اختياراتهم الفردية في نهاية األمر تعكس ما 

يتبنونه من قيم”.
ولفت بال، إلى أن المســتهلك الذي يبحث عن مكان إقامة 
بميزانية مخفضة تراه يبحث عن أفضل قيمة ضمن حدود 
ميزانيته، بينما األشــخاص الذين يمتلكون دخــالً أكبر قد 
يفضلون خياراً فاخراً ويكونون على اســتعداٍد لدفع المزيد 

في الليلة الواحدة، ولكن ليس أكثر من الالزم.

تقييمات النزالء
ووفقاً للدراســة، تؤثــر تقييمات النزالء بشــكل قوي على 
اختيارات المستهلكين، حيث إن فرصة تقدير أي مستهلك 
لقيمة تقييمــات النــزالء تفوق تقديــره للعالمــة التجارية 

للفندق بنسبة 72 %.
وفي واقع األمر، تجد أن المســتهلكين على استعداٍد للدفع 
أكثر مقابــل اإلقامة فــي الفنــادق ذات التقييمــات األعلى 

للنزالء.
ويرى أبهيجيت بــال، أن تقييمــات  النزالء ســاهمت في 
المســاواة بين جميــع األطــراف لتظهر الفنادق المســتقلة 
على الســاحة، حيث يســعى المزيد من النزالء المحتملين 
إلى قراءة توصيــات األطراف الخارجية حول المنشــآت 

الفندقية التي يفكرون في اإلقامة بها.
وأكد بال أن الفنادق المستقلة تســتطيع اليوم التنافس على 
نطاٍق عالمي مــع الفنادق ذات العالمــات التجارية، حيث 
يمّكنها من ذلك إمكانية االنتشار، واســتخدام التكنولوجيا، 

ليس شرطًا أن تحمل الفنادق عالمة تجارية مرموقة حتى تصبح مقصداً للنزالء، حيث تشير دراسة أعدتها 
Expedia Group أكبر منّصة للسفر حول العالم، بالتعاون مع شركة Unabashed Research، إلى أن جاذبية الفنادق 
الفندق. وبالتالي  التي يقدمها  السابقون والخدمات  الزوار  الذي تركه  المرتبة األولى باالنطباع  قد تتعلق في 

يمكن للفنادق المستقلة اليوم أن تنافس بفّعالية أكبر مع نظرائها من أصحاب العالمات التجارية.
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... وتكشف عن جمال الميكانيكا
ســــاعـة  “كـــوروم”،  تـقــــدم 
 AC-One 45 Openwork
أوتومـاتـيــــك، والـتي تتمـيــــز 
بميناء مهيكل، رائـــع الصنـــع، 
ذات حركــة جديــدة، طورتهــا 
“كــوروم” ذاتيــاً لهــذا الطراز 

خصيصاً.
كما تم تصميم الجســور المرئية 
علــى جانب المينــاء، خصيصاً 
كــي تتناغم مع العلبة ذات الـ12 

ضلعـاً.

“شوبارد تويست” ... منظور مبتكر
تتألــق هالــة األناقــة التــي تلف 
الرجل العصري األنيق مع ساعة 
تويســت الذهبيــة مــن شــوبارد 
 )L.U.C XPS Twist QF(
المصنوعة مــن الذهب األبيض 
المصادق عليه بشهادة “التعدين 
العادل” للذهب األخالقي وسوار 
بخياطة يدويــة مصنوع من جلد 
التمســاح بلــون رمــادي مزرق 

ومدبــوغ دباغة نباتية، وذلك ضمن 
إصدار محدود يضم 250 ساعة فقط.

ساعة كرونوسويس
ألول  “كرونوسويس”  تقدم 
مــرة فــي تاريخهــا، الــذي 
يمتــد ألكثــر مــن 35 عاماً 
ساعة منظم في علبة مذهلة 
قطرهــا 44 مللــم بحركــة 
عيار   C.301 أوتوماتيكية، 
اســتثنائي من  أوتوماتيكــي 

تطوير كرونوسويس.
يُشار إلى أن تركيب “أوبن 
جيــر” الُمحكــم يجعــل آلية 

المنظــم عنصــر تصميــم رئيـســي رائــع.

Rado ساعة مع حقيبة سفر من
أطلقت RADO ســاعة 
 C a p t a i n  C o o k
الجديدة بإصدار محدود، 
وهي تجمع بشكل متوازن 
بيــن أصالـــة الماضـــي 
والمظـهـــر العصـــــري 
المفضل إلضفـاء الطابع 

الشخصي المميز.
يُشــار إلى أنها تقــدّم في 
حقيبة ســــفر مــن الجلد 

المتين مع مجموعة منتقاة من احزمة الساعة اإلضافية.

Golden Horse وساعة ...
قامــت Rado بإعــادة تصميــم واحدة 

مــن أولــى ســــاعاتها المبتكــرة 
مــــع   Golden Horse

لمســة ذكية بهدف واحد 
فقــط، وهــو أن تكــــون 
األصلية،  للساعة  مماثلة 
أي ال تحتــوي علــى أي 
زخــــارف ال ضــرورة 
لهــا، وأن تقتصــر فقــط 
على العناصـر الوظيفيــة 

الضرورية.

“كوروم” تتألق بساعة ديفيليا
السويسرية  الساعات  دار  تألقت 
“كوروم”، بتحـفــــة الـوقـــــت 
الفنية ألبرز موديالت ســــاعات 
Heritage، والتي تحمل اســم 
التي تعــــرف  زهرة ديفيليــــا، 
باســــم “زهــرة الهيكل  أيضــاً 

العظمي”.
وتحتــوي ســاعة المجوهــرات 
الجديــدة على “زهرة” شــفافة، 
مزينة يدوياً، تعانقها حلقة متألقة 

من عرق اللؤلؤ.
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إصدار نسائي من برميجياني فلورييه
قدمت دار الساعات 
يـــة  يـســر لســـو ا
الفاخرة برميجياني 
فلورييـــه، نسـخــة 
تونــــدا  من  جديدة 
ن  لـيــتــــا بو و متر
تجســدهـا ســـاعـة 
أنثويــة تمــزج بين 

ميناء أبيض من عرق اللؤلؤ وإطار مرصع بالماس.
تجمــع تشــكيلة توندا متروبوليتــان، الذهب الــوردي المرصع بين 

االنعكاسات قزحية األلوان لمادة عضوية وبريق مادة معدنية.

Tissot Chrono XL NBA مجموعة
التاريخية  بالشــراكة  احتفاًء 
فيما بين NBA و“تيســو”، 
تـقــــدم العالمـــة التجاريــة 
إصـــداراً خاصـــاً جديــــداً 
مــن Chrono XL، يتميز 
بســوار مصنــوع مــن نفس 
الجلود المستخدمة في كرات 
 NBA Spalding ســــــلـة

الرسمية.
وتأتي فـــي علبـــة مميــزة، 

تضـم ملحقــات معدنيــة كريســــتاليـة قابـلــة للتغييــر.

نجمات بوليوود وساعات روجيه دوبوي
جمعــت جلســــة التصويــــر 
الخاصــة التي أقيمت مؤخراً، 
نجمات بوليوود مـــن أجيــال 
التأكيـــــد  بهـــدف  مختلفـــة 
علــى دور المــــرأة القــــوي 
والفعــال فــي المجتمعــــات، 
وارتــدت النجمــات ســاعات 
روجيــه دوبــوي الفاخرة من 
أكسكاليبور وفالفـت األنيقــة، 
بنفـــس معايير  تتســـم  والتي 

وســمات النجمات مــن الجـرأة والشــجاعة وحـب العمـل.

تشكيلة ساعات سلفاتوري فيراغامو
طـــــــــــرح 
“ســلفاتوري 
فيراغـامــو” 
تـشـــــكـيـلـة 
ســـــاعـــات 
نسائية فريـدة 
ة  حـا مســـتـو

مــن األيــام الخوالي مع لمســة معاصرة. وتركــز العلبة على أدق 
التفاصيل، وهي متوفرة بلون الشــامبانيا أو الذهب الزهري تحيط 
بالمينا المطلي باألبيض، مع تصميم بســيط لكن في الوقت نفســه 

أنيق وصاٍف ومتألق.

تشكيلة فيرزاتشي
طـلـقـــــــت  أ
فيرزاتـشـــي 
سـاعة جريكا 

أيكون.
وتـتــمــيــــز 
عــة  لســــــا ا
بـحــــــــرف 
جريكا األنيق 

والمطاول الذي يخلق عروات منحنية على الجانبين. كما إن العلبة 
المستطيلة تنحني ما يجعل الساعة تثبت بشكل مريح على المعصم. 

وتحمل العلبة في الوسط عند الساعة التاسعة شعار فيرزاتشي.

باترافي كرونودايت بألوان مائية
أطلقــت “كارل أف. بوشــــرر” 
الســويســــرية، ثــالث ســـاعات 
لتصاميــم “باترافي كرونودايت” 
الجـديـــدة، ســـــاعـــات باللـــون 
الزهري أو باللون األزرق الفاتح 
أو باللــون األبيض الناصع، وهي 
تـعـمــــل بحركــــة آليـــة، ومــع 
كــــل ثانـيــــــة تمضـــــي هـــي 
خيـــــر دليـــل علـــى أن الجمـال 
المرهف يمكــن أن يترك انطباعاً 

قوياً.

61



جديد علوم

البنك والمستثمر | أيار/مايو  2019

قطعة جبن تحمي من السكتة القلبية
نتائــج  أظهــرت 
دراســـة علميـة، 
أجراهـــا علمــاء 
في جامعة ريدنغ 
 ، نيــــــة يطا لبر ا
أن تناول الجبـــن 
يوميــاً يخفــــض 
من خطر احتشاء 

عضلة القلب.
لنتائــــج  ووفقـــاً 
ســــــــــة  ا ر لـد ا
المنشــــورة فــي 

مجلــة European Journal of Nutrition، فــإن تناول قطعة 
صغيــرة مــن الجبن يومياً يســاعد علــى تعزيز وقاية الجســم من 

احتشاء عضلة القلب، ويخفض النوبات القلبية بنسبة 14 %.
ووفقــاً للباحثيــن، يعود هــذا إلى ارتفاع مســتوى الكوليســترول 
“الجيــد”، مقابل انخفاض مســتوى الكوليســترول “الضار” لدى 

الذين تناولوا يومياً قطعة الجبن.

أول مضاد حيوي ضد السرطان

كشــف علماء، عن ابتكارهم مضاد “كيدارســين” الحيوي، الذي 
يمتــاز بقدرته على إتــالف الحمض النــووي للبكتيريــا والخاليا 

السرطانية.
وابتكرت هذا المضاد الحيوي، مجموعة علماء دولية من جامعتي 
لنكولن البريطانية وطوكيو اليابانية. وكانت هذه المادة، قد اكتشفت 

بصورتها الطبيعية، قبل 30 سنة في الهند.
ويشــــيـر العلمـاء، إلى أن التربــة تبقى المصـدر الطبيعي لجميـع 
أنــواع المضــادات الحيويــة التي ظهــرت في أربعينيــات القرن 

الماضي.

أول جمعية عربية بمجال المدن الذكية
أطلــق أمين عام الهيئة العربية للطاقة 
المتجــددة “أريك” محمــد الطعاني، 
جمعية المدن الذكيــة األردنية، كأول 
جمعية عربية متخصصــة في مجال 
المــدن الذكيــة في الشــرق األوســط 

وشمال افريقيا.
وقال الطعاني، خالل المنتدى الدولي 
والــذكاء  المتجــددة  للطاقــة  الثانــي 
االصطناعي، الذي أقيم بالتعاون بين 
الهيئة العربية للطاقة المتجددة أريك، 
والجمعية األردنيــة للطاقة المتجددة، 
وغرفة تجارة األردن، بمشــاركة 11 

دولــة عربية: هدفنا الوصول خــالل عام 2030 إلى تحقيق 30 % 
بكفاءة اســتخدام الطاقــة، ومثلها بالطاقة المتجددة والشــبكة الذكية 
والقيــاس الذكي. مبينــاً، أن المنتدى هدف إلى فتح أقســام لالبتكار 
والتحديث والشــبكات الذكية في شركات الكهرباء بالوطن العربي.  
وحــث جميع المرافق العربية على إنشــاء أقســام جديــدة لالبتكار 

والذكاء اعتمادا على العملية الضخمة لهذه التقنيات.

روسيا ترسل 600 قمر اصطناعي

أعلن مصدر في مؤسســة “روس كوســموس”، أن نشــر برنامج 
“ســفيرا” الــذي يضــم أكثر مــن 600 قمر صناعي، ســيبدأ عام 

2023 وينتهي في عام 2028.
و يتضمــن برنامج “ســفيرا”، إطالق مجموعة أقمــار صناعية، 
إضافـــة إلى مجموعـــة أقمـــار منظومـــة “غلوناس” للمالحـة، 
وأخــرى صناعيــة خاصــة بســـبر األرض، ومجموعة خاصـــة 
باالتصــاالت “Express-RV” و“Gonets”، عــدا عن أقمار 
خاصــة بإعــادة اإلرســــال “Luch relay”، وأقمار مخصصة 

لشبكة اإلنترنت.
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بطريقة ما متخفّية ألكثر من 5 ســنوات، وختم قائالً: “يثير هذا التخفّي أسئلة حول 
أســبابه، فهل كان سببه الخمول النســبي أو أنه يعود لســبب آخر، كما ال توجد أدلة 
على جهة ما يمكن إسناد هذه المنظومة إليها، وليســت هناك أي روابط تصلها بأي 

من مجموعات التهديد المعروفة”.

نصيحة من ذهب
ويوصي باحثو “كاسبرســكي الب” بتنفيــذ التدابير التالية لتجنــب الوقوع ضحية 

لهجوم موّجه من جهات تخريبية معروفة أو مجهولة:
 Kaspersky Anti Targeted Attack 1 - اســتخدام أدوات أمنية متقدمــة مثــل
Platform kata والتأكد من قدرة فرق األمن اإللكتروني المؤسسي على الوصول 

إلى أحدث معلومات التهديدات اإللكترونية.
2 - التأكد من التحديــث المنتظم لجميع البرمجيات المســتخدمة في المؤسســة، ال 
ســيما عند إصدار الشــركات المنتجة لهذه البرمجيات تصحيحات برمجية لثغرات 
أمنية. وقد تســاعد منتجات األمن المزودة بقــدرات تقييم الثغــرات األمنية وإدارة 

التصحيحات البرمجية في أتمتة هذا الجناب.
3 - اختيار حل أمنــي مثبــت مثــل Kaspersky Endpoint Security مجهز 
بقدرات اكتشاف تســتند على الســلوك، لتقديم حماية فعالة من التهديدات المعروفة 

والمجهولة، مثل عمليات االستغالل.
4 - التأكد من أن الموظفين يفهمون مبادئ الســالمة األساســية لألمن اإللكتروني، 
الهندسة االجتماعية.إذ إن العديد من الهجمات الموّجهــة تبدأ من محاوالت التصيّد وغيره من أســاليب 

منظومة TajMahal تتجسس على أجهزة الكمبيوتر

قدرة كبيرة على االختراق
لمنظومــة  يمكــن  “كاسـبرســـكي”،  وبحســـب 
TajMahal أيضاً الحصول على ملفات تعريف 
االرتباط المحفوظة في المتصفحات، وجمع قائمة 
النســخ االحتياطي في أجهزة Apple المحمولة، 
وسرقة البيانات من قرص مضغوط كانت نسخت 
عليــه مــن الجهــاز الضحيــة، فضالً عن ســرقة 
المستندات الموجودة في قائمة انتظار الطباعة في 
الطابعات. ويمكن للمنظومة كذلك “طلب” سرقة 
ملف معين تمت مشاهدته ســابقاً على أداة تخرين 
محمولة، ليُسرق بمجّرد أن يتم توصيل هذه األداة 

بالجهاز الضحية عبر منفذ USB مرة أخرى.

الضحايا
لم تالحظ “كاسبرســكي” ســوى ضحيــة واحدة، 
وهي ســفارة تابعة إلحدى دول آســيا الوســطى، 
أصيبت حوالي العــام 2014، لكن مــن المحتمل 

وفقاً للشركة أن تكون جهات أخرى قد تأثرت.
وقـال محلل البرمجيات الخبيثة لدى “كاسبرسكي 
الب”، أليكــــسي شــــولميـــن، “إن منظـومـــة 
TajMahal تشــّكل اكتشــافاً مثيــراً لالهتمــام، 
فهي “متطورة للغاية” مــن الناحية التقنية وتتميز 
بوظائــف لم يســبق رؤيتها من قبل لــدى الجهات 
التخريبية المتقدمة، لكنه أشار إلى وجود أسئلة بال 
إجابات حول هــذه المنظومة، ُمســتبِعداً أن تكون 
الجهات التخريبية الكامنة وراءها قد “اســتثمرت 
الكثير من الموارد من أجــل الهجوم على ضحية 

واحدة فقط”.
وأضاف: “يشــير هــذا األمر إلى احتمــال وجود 
ضحايا آخرين لم يتــم تحديدهم بعد، أو إصدارات 
إضافيــة ال تــزال ســائبة مــن هــذه البرمجيــات 

الخبيثة، أو ربما كال األمرين معاً”.
ولفت شولمين إلى بقاء ناقالت التوزيع واإلصابة 
بهذا التهديــد مجهولــة إلــى اآلن، بعــد أن ظلّت 

الرقمية، منظومة متطورة  الحلول  المتخصصة في مجال  اكتشف باحثون في كاسبرسكي الب، الشركة 
للتجسس اإللكتروني تنشط على األرجح منذ ما قبل عام 2013، أطلقوا عليها اسم TajMahal (تاج محل). 
وتشمل المنظومة حوالى 80 وحدة خبيثة وتتضمن وظائف لم يسبق مشاهدتها في التهديدات المستمرة 
المتقدمة، مثل القدرة على سرقة المعلومات من قوائم انتظار تنفيذ الطباعة في الطابعات. وقد جاء اسم 

TajMahal الذي أطلقه الباحثون على المنظومة من اسم الملف المستخدم للتسلل إلى البيانات المسروقة.
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أو يفعلــون أشــياء لم تحدث أبداً. ويمكن اســتخدام 
الفيديوهات هذه لنشــر معلومات خاطئة ومضلّلة، 
وتشــويه سمعة العالمات التجارية والمؤسسات أو 

إتالفها.
إدراك مخاطر التجارة اإللكترونية

تتوســع تطبيقــات األجهــزة النقّالــة والمدفوعات 
الرقمية ومنصات التجارة اإللكترونية بشكل سريع 
في المنطقة. وبالتــوازي مع ذلك، تبحث منظمات 
الجرائم الســيبرانية عــن طرق جديدة لالســتفادة 
النقديــة من عمليــة ســرقة المعلومات الحساســة 

الخاصة بشركات القطاع الخاص وعمالئها.
ففــي أبريل/نيســان 2018، أعلنــت شــركة النقل 
الشــهيرة  “كريم”، أن جهات تهديد غير معروفة 
تمّكنت من الوصــول إلى بيانات العمــالء العائدة 
لحوالى 14 مليون مســتخدم. لــذا يرى التقرير أنه 
مــن المهم جــداً التأكد من أن قواعــد البيانات آمنة 
ومشــفرة بشــكل صحيــح، وإجراء مســح منتظم 

للثغرات، واعتماد تقنية لمنع االختراق.
تعزيز البنية التحتية الحساسة

الهجمات على كيانات البنية التحتية الوطنية الحساسة 

التهديدات السيبرانية تستهدف الشركات بالتكنولوجيا

تنامي  إفريقيا تشهد  الشرق األوسط وشمال  الشركات في  أن  ألن هاملتون”،  كشف تقرير صادر عن “بوز 
التهديدات السيبرانية، كعمليات الغش لسحب البيانات وهجمات منع الحصول على الخدمة وتعريض البيانات 
لالختراق. ولمواجهة هذه التهديدات، تحتاج الشركات إلى تحويل مقاربتها لألمن السيبراني من مجرد التركيز 

على االمتثال األمني إلى تطوير ثقافة شاملة لألمن االستباقي عبر النطاق األوسع للمؤسسة.

قــال مديــر المشــاريع فــي “بــوز ألــن 
هاملتون”، جاي تاونسند: “حتى الهجمات 
الســيبرانية الصغيرة قــادرة على إحداث 
أضــرار كبيرة فــي االقتصاد والســمعة. 
ينبغــي أن تعتمد المؤسســات فــي منطقة 
الشرق األوسط وشــمال إفريقيا إجراءات 
دفــاع أكثــر تطــّوراً، تتضمــن االبتعــاد 
عــن مراكز العمليــات األمنيــة التقليدية، 
واالســتعاضة عنها باالستثمار في مركز 
Cyber Fusion Cen� يالدمج السيبران

tre. هذا النموذج من المراكز يرّكز على 
كشــف التهديــدات، وهــو معــزز بعملية 
كشــف التهديد في الوقت الحقيقي وكشف 
النشــاطات ومالحقتها ويســّهل التنســيق 

التكتيكي السريع”.
ويُبــرز التقرير حول توقعــات التهديدات 
الســيبرانية لعام 2019 في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا أهــم توّجهات 
التهديدات التي ينبغي أن تكون المنظمات 
في المنطقة على علــم بها لكي تتمّكن من 
منــع حــوادث األمن الســيبراني، وتجنب 
الضرر بالسمعة والخسائر المالية الناجمة 

عن االنتهاكات.
الحذر في لعبة الذكاء االصطناعي

يتم نشــر تقنية الذكاء االصطناعي بشكل 
متزايد مــن قبل الجهات الفاعلة التي تهدد 
العمليــات الســيبرانية، كاســتخدام برامج 
االصطناعــي  بالــذكاء  معــززة  ضــارة 
لتجنّب عملية كشــفها. ومــع ذلك، فإن من 
أكثر التهديدات الســيبرانية الناشــئة التي 
يحّركها الذكاء االصطناعي هو اســتخدام 
مقاطع الفيديو المشابهة بالشكل والمضللة 
بالمضمــون، والتي تســتغل أنظمة الذكاء 
االصطناعي إلنشــاء مقاطع فيديو مزيفة 
يمكن تصديقها، حيث تصّور أفراداً يقولون 

 Critical National Infrastructure
CNI تجــذب المهاجمين المكلّفين من قبل 
الدول بسبب األضرار المادية واالجتماعية 

واالقتصادية التي قد تسبّبها.
كذلك، فإن أسرار الصناعة ورأس المال 
الفكري التي تحتفظ بها الشركات العاملة 
فــي قطاعــات “البنيــة التحتيــة الوطنية 
الحساســة” هي أهداف مربحــة لكل من 
الجهــات المكلّفــة مــن قبــل الحكومــات 
والمجرميــن الســيبرانيين. لقد اســتهدف 
المخترقــون منشــآت النفــط والغــاز في 
المنطقــة، وعلــى األخص فــي هجمات 
فــي  كمــا حصــل  وشــامون،  تريتــون 
االنتهاكات الســيبرانية للســدود ومنشآت 

المياه في الواليات المتحدة.
التضليل على وسائل التواصل

يســتحدث االنتشــار الواســع لتطبيقــات 
وســائل التواصل االجتماعي بيئة خصبة 
للتضليــل. وتقوم كل من الكيانات المكلّفة 
من قبل الدول وجهات الجرائم السيبرانية 
والتقنيــات  التكتيــكات  ونشــر  بصقــل 
الرأي  واإلجــراءات الالزمــة لتحريــك 
العام والتأثيــر على عمليات صنع القرار 
وإلحاق الضرر بالشــركات. تتراوح هذه 
الهجمات بين تنظيم االنتهاكات المستهدفة 
متبوعة بتســريبات البيانــات العامة إلى 
استخدام برامج لدفع التضليل على وسائل 

التواصل االجتماعي.
وبينما كانت أخبار وســائل اإلعالم حول 
التهديــد قــد رّكــزت بشــكل كبيــر على 
اســتخدام روســيا للمعلومــات المضللة، 
قامت الــدول والمجموعات حــول العالم 
بتطويــر ســريع ألدوات مماثلــة يمكــن 
األخرى.تحويلها بسرعة ضد الشركات والكيانات 

جاي تاونسند
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Outlook مايكروسوفت تعترف باختراق

Google Hotel توسيع نطاق خدمات

أقرت “مايكروســوفت” بوقوع اختراق لخدمة بريدها اإللكتروني  
ترك قطاعا من قاعدة مســتخدميها عرضة لخطر قراءة رســائلهم 
من قبل المخترقين، وربما تأثر بهذا االختراق مســتخدمو حسابات 
“هوتميل” و“إم إس إن”. وفي التفاصيل، أن الشــركة بدأت ترسل 
إشــعارات إلــى بعض مســتخدمي “آوتلوك.كوم” تعلمهــم فيها أن 
مخترقين تمكنوا لفترة نحو 3 أشهر من استعراض عناوين بريدهم 
اإللكتروني وقراءة خانة الموضوع.  وتقول “مايكروســوفت”، إن 
المخترقين ســرقوا مفاتيح الدخول ألحد مســؤولي الدعم الفني، ما 

سمح لهم باختراق الخدمة والوصول إلى بريد الويب للشركة.

وّســع محرك البحث “غوغــل” نطاق خدمته للبحــث عن الفنادق 
وحجزهــا عبــر اإلنترنــت Google Hotel، لتشــمل أكثــر من 
الفنادق وعــروض المبيت واإلفطار. ويتيــح البحث الجديد العثور 
على وحدات أخرى قابلة الســتئجارها، مثل منازل لقضاء العطلة، 
والنزل، أو حتى المنازل الشاطئية،  وللحصول على أكبر عدد ممكن 
من الفرص والعـروض. وعقـــدت “غوغـل” شـــراكة مع عــدد 
 Hotels.comو Expedia مــــن مواقع الحجــــز، مثــــل: 
وHomeAway وTripAdvisor. وأكــدت أن الخدمــة الجديدة 

متاحة عبر أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبي.

“أمازون بوللي” تتحدث العربية

أعلنــت أمازون عن إطالق خدمة أمازون بولي التي تتحدث باللغة 
العربيــة باســم “زينة”، وكشــفت عن صوت زينــة، وهي صوت 
عربــي إنثــوي في خدمة أمــازون بولــي Amazon Polly، وقد 
أصبحت متوفرة باللغة العربية، وهي خدمة سحابية تحول النص إلى 
صوت مقروء TTS لتطبيقات الجوال أو لقراءة األخبار واأللعاب 
والمنصــات التعليمية، وتطبيقات الوصــول ألصحاب االحتياجات 

الخاصة مثل ضعاف البصر أو حتى إلنترنت االشياء.
وبتشــغيل الصوت في الرابط يمكن سماع اللغة الفصحى وعبارات 

معقدة مثل أحجية اللفظ.

منصة جديدة لتنظيم المهام

 WordPress التــي تقــف خلــف منصــة Automattic أعلنــت
الشــهيرة والعاملة بها أغلب المواقع العربية والمدونات المعروفة، 
عــن إطالق منصة أخرى باســم Happy Tools وهي عبارة عن 
مجموعة أدوات تهدف من خاللها الشــركة إلى توفير طرق لتنظيم 
وإدارة المهام واألعمال للمستخدمين. وبدأت Automattic منصتها 
 Happy Schedule الجديدة بإطــالق أول أداة، وهي متمثلة فــي
لتقديــم خدمات جدولة المهام وتقديم الدعم على مدار الوقت. وتعتبر 
هــذه األداة أشــبه بتقويــم Google Calendar فــي عملهــا حيث 

باإلمكان تحديد المواعيد الخاصة بالمهام وتنظيمها بكل سهولة.
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مركز االمتياز السحابي في اإلمارات

وقعــت مدير عــام “هيئة األنظمــة والخدمات الذكيــة باإلمارات” 
روضة الســعدي، مذكرة تفاهم مع نائــب الرئيس التنفيذي ورئيس 
شــركة مايكروسوفت جان فيليب، إلنشاء مركز االمتياز السحابي، 
بهدف تســريع عملية التحول الرقمــي لحكومة أبوظبي. فضالً عن 
تزويد القوى الحكومية العاملة في اإلمارة بمتطلبات العصر الرقمي.
وبموجب االتفاقية ستقدم مايكروسوفت دورات تدريبية لـ240 موظفاً 
حكومياً، حيث ستعمل الشركة على تزويد موظفي حكومة أبوظبي 
بالمهــارات األساســية للتقنيات الحديثة مثل منصة مايكروســوفت 

أزور السحابية، وأوفيس365، والذكاء االصطناعي، والبيانات.

بطاقة ائتمان بال رقم“الوضع المظلم” رسمياً في مسنجر

أعلنت “فايســبوك”، وبشكل رســمي وعبر مدونتها الرسمية، عن 
إطــالق خاصية الوضــع الُمظلم لجميع المســتخدمين حول العالم، 
ســواء لمســتخدم نظام “أندرويد” أوiOS، علــى أن تكون طريقة 
التفعيل باالنتقال إلى إعدادات “ماســنجر”، والتبديل فوراً لتنشــيط 

الوضع المظلم على جميع واجهات التطبيق.
وتأتي هذه الخطوة، بعد ان ظهرت حيلة  من شــأنها استطاع بعض 
مســتخدمي “فايسبوك ماســنجر” من تمكين ميزة الوضع المظلم، 
وذلك من خالل إرســال رمز هــالل القمر ألحدهم، أنذاك ظهرت” 
فايسبوك” واعترفت بهذه الحيلة، مع إطالقها وعود بقرب وضعها 

في إعدادات التطبيق نفسه وللجميع.

كشـفت “آبـل”،  
مجموعـــة  عن 
الخدمــات  مــن 
لمنتـجـــــات  وا
جـــاء مـنـهـــــا 
بطاقــة “آبــــل، 
تـقـــــول  التــي 
الشـــركـة، إنهـا 

مبنية على البســاطة والشفافية وحماية الخصوصية لتساعد الزبائن 
على االستمتاع بحياة مالية أكثر صوابا! والالفت في البطاقة أنها ال 
تســتخدم رقماً خاصاً بها كما هو معهود بالبطاقات اإلئتمانية، وهي 
 ،Apple Pay تعتمــد على منظومة الدفع المعروفة باســم آبل باي
وتقدم حوافز مألوفة في هذه البطاقات من حســومات وجوائز على 
اإلنفاق مع مزايا أمنية. لكن المحللين لم يجدوا ما يبرر هذه المزاعم 
مــن كوك، فالبطاقة ســتطلق صيف هذا العام بالتعاون مع ماســتر 
كارد وبنــك غولدمان أند ســاكس، وهو البنك الــذي يصدر البطاقة 
 Apple التي تتكامل مع تطبيق محفظة هاتف أيفون وهو آبل واليت

Wallet، مع خيار بطاقة بالستيكية منقوشة بالليزر لمن يرغب.

“فيروس” في مسلسالتك المفضلة!

وجــد باحثون من “كاسبرســكي الب” أن مجرمــي اإلنترنت باتوا 
يلجأون بنشــاط إلــى حلقات جديدة من البرامج التلفزيونية الشــهيرة 
لتوزيــع البرمجيات الخبيثة وإصابة ضحاياهــم، وبات باإلمكان في 
العديد من المناطق مشاهدة هذه البرامج عبر قنوات غير قانونية، مثل 
متعقبات “تورنت” ومنصات البث غير القانونية. وبخالف الموارد 
الشرعية، قد تقوم متعقبات “تورنت” في هذه الخادمات بإرسال ملفات 
إلى مستخدمين تشبه حلقات من برامجهم التلفزيونية المفضلة، ولكنها 
في واقع األمر برمجيات تخريبية تحمل أسماء مشابهة، في محاوالت 

من المجرمين للتمويه والتضليل بُغية الوصول إلى أهدافهم الخبيثة.

67



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | أيار/مايو  2019

فايسبوك تنتظر غرامة بـ3 مليارات دوالر

تستعد شركة فايسبوك لغرامة محتملة بقيمة 3 مليارات دوالر، من 
جانب الحكومة األميركية، بعد أن هزتها فضائح على خلفية إخفاقها 
في حماية خصوصية المستخدمين. وانعكست الغرامة المنتظرة في 
بيان أرباح الشركة للربع األول من عام 2019. وقالت: قدّرنا بشكل 
معقول، خسارة محتملة، وســجلنا تراكماً بقيمة 3 مليارات دوالر، 
على صلة بتحقيق لجنة التجارة االتحادية مع منصتنا، وممارســات 

بيانات المستخدمين.
على صعيد آخر، ارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 26 % على أساس 
سنوي، إلى أكثر من 15 مليار دوالر، ونمت احتياطاتها النقدية إلى 

أكثر من 45 مليار دوالر أميركي.

“فايسبوك” توظف جنيفير نيوستيد
أعـلــــــن 
قـــــع  مـو
يسـبوك  فا
ختيــــار  ا
مسـتشارة 
الشــؤون 
القانونيــة 
في وزارة 
الخارجية 

األميركيـــة جنيفيـــر نيوســــتـيـــد لتكون المســـؤولـــة القانونيـة 
لموقع التواصل االجتماعي الذي يواجه عدة مشـــــاكل على هـــذا 

الصعيد.
وســتحل نيوســتيد التــي بــدأت مســيرتها كمحامية فــي منصب 
“المستشــار القانوني العام” مكان كولن سترتش الذي أعلن رحيله 

عن المجموعة في عام 2018.
مــن جانبه، أكد وزيــر الخارجية األميركي مايــك بومبيو مغادرة 
نيوســتيد لمنصبهــا، وشــكرها على خدمتهــا للوزارة منــذ نهاية 

2017، علماً أنّها كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.

تفاهم في تنمية تكنولوجيا المعلومات

وقع وزير االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات المصري عمرو 
طلعــت ووزيــر الصناعة وتكنولوجيــا المعلومــات الصيني وي 
مياو، مذكرة تفاهم بشــــأن تعزيز تنمية تكنولوجيـــا المعلومـــات 

واالتصـاالت لمدة خمس سنوات.
يشــــار إلى أن، مجـــاالت التعـــاون تشــــمل، دعـــم خدمــــات 
االتصــاالت الشــــاملة فــي المناطــق الريفية لإلســــراع بنشـــر 
اإلنترنــت، تطوير تطبيقات تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت، 

وبناء المدن الذكية.

TikTok تزيل ماليين الفيديوهات

أزالت منصة TikTok لمشــاركة الفيديوهات القصيرة، أكثر من 
6 ماليين مقطع فيديو في الهند انتهكت سياسات المجتمع.

وقالت المنصة فى بيان: “هذا جزء من جهود TikTok المستمرة 
لجعــل ماليين المســتخدمين يشــعرون باألمــان والراحــة داخل 
المجتمــع من خالل تمكينهم بــاألدوات والموارد المناســبة”. كما 
قدمــت الشــركة ميزة age-gate لمســتخدميها الجــدد، والتي لن 
تســـمح للمســـتخدمين حتى ســــن 13 عاماً من تســـجيل الدخول 

وإنشاء حساب.
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اتفاقية بين “إنتاج” و“المعلوماتية”
وقــع الرئيس التنفيذي لجمعية 
المعلومــات  تقنيــة  شــركات 
واالتصاالت “انتاج” األردنية 
نضـال بيطـــــار، ورئـيــــس 
الجمعيـة المعلوماتيـة المهنيـة 
اللبنانية كميل مكرزل، مذكرة 
تفاهم، تلبية للمتطلبات التقنية 
والمعلوماتيــة والبشــرية بين 

الطرفين، وتعزيزاً لتبادل الخبرات والوســائل اإللكترونية الحديثة 
عند كل طرف والحلول اإللكترونية الناجحة والمتقدمة، إضافة إلى 

تنظيم نشاطات وندوات ومؤتمرات والترويج لها في البلدين.

متجر يبيع هويات رقمية مسروقة
نشرت شركة كاسبرسكي الب نتائج 
تحقيق أجرته حول متجر إلكتروني 
 ،Genesis ”سرّي يُدعى جينيسيس
يتاجــر بأكثــر مــن 60,000 هوية 
رقمية شــرعية مســروقة، ما يسّهل 
عمليــات االحتيــال التي تســتهدف 

بطاقات االئتمان ويســاهم في إنجاحها. وينطوي هذا المتجر وغيره 
من األدوات الخبيثة األخرى على إساءة استخدام األساليب الخاصة 
بمكافحــة االحتيال والقائمة على تقنيات تعلّــم اآلالت والمتمثل في 
“األقنعة الرقمية”، وهي ملفات تعريفية فريدة وموثوق بها للعمالء 

تستند على خصائص سلوكية معروفة وأخرى تتعلق باألجهزة.

Highly تويتر” تستحوذ على تطبيق“

أعلــن المديــر التنفيــذي لتطبيــق Highly، أن “تويتــر” قامت 
باالستحواذ على تطبيقه الذي يعمل على نظام تشغيل iOS، ويوفر 
بيئــة عمل علــى منصــة Slack، باإلضافة إلــى تقديمه إضافات 
علــى متصفحــات “كــروم” و“فايرفوكس” و“ســفاري”، وهي 

المتصفحات األشهر على اإلطالق.
وبحســب موقع TechCrunch، الذي نشــر تأكيد “تويتر” على 
االســتحواذ، فإن المهمة تمت لالســتحواذ على طاقم العمل بشكل 
رئيســي وليس مــن أجل الخدمــات التي يقدمها Highly بشــكل 
عــام. ويتميز تطبيق Highly بتقديمه شــكالً مختلفاً من المحتوى 
للناشــرين، حيــث يقوم علــى تحديد أبــرز نقاط المقــال أو الخبر 

المنشور على موقع ما لتسهيل قراءته.

... وُيقيد عدد حسابات المتابعة
أضاف “تويتر” قيوداً جديدة 
على عــدد الحســابات التي 
يمكــن للمســتخدم متابعتها 
يوميــاً، فــي إطــار ســعيه 
إلزالة مرسلي الرسائل غير 
المرغوب فيها من المنصة. 

وبينما كان المستخدمون في السابق قادرين على متابعة ألف حساب 
جديد كل يوم، يمكنهم اآلن متابعة 400 حساب فقط.

وأوضحت “تويتر” أنه ال يوجد شــخص يتابع هذا العدد الهائل من 
الحســابات بشكل يومي سوى الحسابات المشكوك فيها، مشيرةً إلى 

أن المستخدمين العاديين لن يتضرروا من ذلك اإلجراء.

التفاعل مع المنشورات من “لينكدإن”

أضافت “لينكدإن” ميزة التفاعالت مع المنشــورات، وذلك إلضافة  
لمســة من المرح على أجواء منشــوراتها وتفاعل المستخدمين فيما 
بينهم، من دون أن تحولها إلى شــبكة اجتماعية عادية. والتفاعالت 
الجديدة المضافة هي 5، منها 2 من الشــبكات االجتماعية التقليدية 
كاإلعجاب والحب، لكن هناك االحتفال والفضولية واألفكار الجديدة، 
يمكن اختيار أي رد فعل منها على المنشورات بحسب موضوعها.

وتقول الشــبكة االجتماعية، إن اختيارها لهذه التفاعالت جاء نتيجة 
دراســة إحصائية للكلمات األكثر استخداماً من قبل المستخدمين في 
تعليقاتهم على المنشــورات. وحرصت على اختيار معاني مفهومة 

بنفس الطريقة في أي مكان حول العالم.
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األردن يصّدر االتصاالت إلى العراق

وقــع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع االتصاالت األردنية 
غازي الجبور، مع مدير عام شــركة النفاذ العربية لتركيب األلياف 
الضوئية في العراق يوســف أبو مطاوع، اتفاقية للمباشــرة بإنشاء 
شــبكة األليــاف الضوئيــة الالزمــة، لتصدير حركــة االتصاالت 

واإلنترنت من األردن إلى العراق.
وقــال الجبور: إن توقيع االتفاقية جاء وفقــاً لقرار مجلس مفوضي 
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بالموافقة على منح رخصة اتصاالت 
فردية عامة لشركة النفاذ العربية لتركيب األلياف الضوئية، بهدف 

تعزيز التبادل التجاري واالقتصادي بين األردن والعراق.

Nubia تطلق أقوى هاتف لأللعاب!أفضل هاتف صغير مقاوم للصدمات
 Unihertz أطلقــت 
هاتــف Atom الذي 
كأفـضــــل  صنـّــف 
هاتــف صغير مقاوم 
للصدمات في العالم.

وما يميز هذا الهاتف 
أنّـــه تـــم تـزويــــده 
بهيكـــل صغيـر مـن 
المقــوى  البالســتيك 

 LCD والمحمــي بالمطاط، وكذلك يقاوم الماء والغبار، وبشاشــة
بمقاس 2.45 بوصة، ودقة عرض 432/240 بيكســل، ومقاومة 

للصدمات والخدوش.
ومــن أهم الميزات الفنية والتقنية لهــذا الهاتف أيضا، إحتوائه على 
ذاكــرة داخليــة بحجم 64 غيغابايــت قابلة للتوســيع، وكذلك ذاكرة 

.Mali-G71 MP2 وصول عشوائي، ومعالج رسوميات
كذلك، يحتوي الهاتف الجديد على تقنية تحديد المواقع عبر “غلوناس” 
وGPS ومنفذ USB Type ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة الى 

كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

 Nubia تتحضر شركة
 ZTE المملوكــة مــن
الصينيــــة، إلطـــالق 
جهاز متطور قد يصبح 
أقوى الهواتــف الذكية 
لعشــاق  المخصصــة 

األلعاب.
ومن المتوقــع أن يأتي 
Red Magic 3 بهيكل 

معدنــي متين، وتصميم شــبيه بهواتــف Nubia األخيــرة، تميزه 
خطــوط اإلضاءة علــى الواجهة الخلفيــة التي تتغيــر ألوانها أثناء 
مشاهدة الفيديوهات أو سماع الموسيقى، إلعطاء المستخدم شعورا 
مميزا باإلثارة. كما سيزود هذا الجهاز بمنظومة تبريد للمعالج غير 

مسبوقة في الهواتف، تضم نظام تبريد سائل، ومروحة صغيرة.
وســيضمن أداء الجهاز الســريع فــي معالجة البيانــات والصور، 
معالــج Qualcomm Snapdragon 855، وذاكــرة وصــول 
عشــوائي 12 غيغابايــت، وذاكرة داخلية بســعة 128 غيغابايت، 

قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

حلول لتسريع الثورة الصناعية

أطلقت إريكسون حلول اتصال خلوية Industry Connect سهلة 
االســتخدام والنشــر للقطــاع الصناعي وتهدف إلى تســريع عملية 

التحول الرقمي في مجال الثورة الصناعية 4.0.
وتتيــح حلول االتصال الجديــدة الخاصة بقطــاع التصيع لمزودي 
خدمــات االتصاالت تقديم شــبكات خلوية مخصصــة في المصانع 
والمســتودعات بدءاً مــن4G/LTE وصوالً إلــى الجيل الخامس. 
وتســاهم هذه الحلــول في تعزيز قوة شــبكات إريكســون الخاصة 
ومحفظــة إنترنت األشــياء من خــالل إتاحة تقنيات الجيــل الرابع 

والخامس لألسواق الصناعية الجديدة.
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MateBook E 2019 الجديد من هواوي
ضت  ســــــتعر ا
 H u a w e i
نموذجهــا الجديد 
مــن حواســـــب 
 MateBook
E اللوحية، الذي 
ســيصبـــح مــن 
أقــوى منافســـي 
حـــواســـــــــب 

iPad Pro فــي األســواق. وجاء الجهــاز الجديد بشاشــة بمقاس 
12 بوصة، ودقة عرض عالية )2160/1440( بيكســل، ومعالج 
Qualcomm Snapdragon 850 المتطــور، وذاكــرة وصول 

عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة.
ويمكن تحويل هذا الجهاز إلى حاسب شخصي محمول في لحظات، 

بفضل لوحة المفاتيح المنفصلة التي زود بها.
كمــا زود هــذا الجهاز بمكبرات صــوت SmartPA عالية األداء، 
تمنــح المســتخدم أصواتاً مميزة أثناء مشــاهدة األفالم واالســتماع 

للموسيقى، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

شاحن السلكي بمزايا فريدة
أعـلـنـــت “بـلـكــــن” 
العالميــة، عــن تقديــم 
نظام الشحن الالسلكي 
الجديد “بوســـت أب” 
BOOST UP، وذلك 
ألول مرة منذ االندماج 
مع شركة “فوكسكون 
إنـتـركـونـيـكـــــــــت 
تكنولوجــي” لتقنيــات 

االتصال.
وتعمل منصة النظام المبتكر على شحن ثالثة أجهزة بالتزامن تشمل 
هاتف “آي فون” وســاعة “آبل” ومنفذ USB-A، من مقبس واحد 

للطاقة.
وتتيح المنصة، التي تأتي باللونين األبيض واألسود، شحن 3 أجهزة 
معاً أثناء نوم المســتخدم. وتعمل الوسادة الالسلكية بقدرة 7.5 واط 
لشــحن هاتف “آي فون” بأســرع عملية ممكنة، فيمــا تعمل وحدة 
مغناطيســية بقدرة 5 واط على شحن ســاعة “آبل”. وتدعم منصة 

Nightstand في ساعة “آبل” لتفعيل ميزة المنبه.

تشارلي تحّول الكالم إلى نص مكتوب
أعلــن رئيــس شــركة مختبر 
سـنســور تيخ الروسية دينيس 
كوليشوف، عن اختراع جهاز 
ذكي من شأنه تحويل الكالم إلى 
نص مكتوب، وقال: لقد أطلقنا 
على الجهاز اســم “تشارلي”، 

وخضع الختبارات في أحد المصارف الروســية الكبرى، ســيعمل 
تشارلي في مراكز الخدمات العامة ومراكز صيانة االتصاالت. وتم 
تصميم “تشارلي” بدعم من مؤسسة “سكولكوفو” للمبتكرات، وهو 
عبارة عن قرص إلكتروني يســتخدم لتسهيل التواصل بين ضعيفي 

السمع واآلخرين.

A70 بشاشة طويلة و3 كاميرات
كشــفت “سامســونغ” عن هاتف ذكي جديد 
مــن سلســلة A، يحمل إســم A70، ويأتي 
بشاشة 6.7 بوصة من نوع “سوبر اموليد”، 
بنسبة أبعاد 20:9، ما يجعلها طويلة للغاية، 
وفتحة الكاميرا األمامية على شكل ثقب في 
منتصف الشاشــة، و3 كاميرات من الخلف 
مرتبــة عمودياً، األساســية منهــا بدقة 32 
ميغابكســل مع فتحة f/1.7، والثانية بدقة 8 
ميغابكسل عريضة للغاية حتى 123 درجة 
والثانية للعمق بدقة 5 ميغابكسل.  وهو يدعم 

حساس البصمة المدمج فيها.

جّراح روبوت ذاتي القيادة!
مستشــفى  علماء  طّور 
لألطفال،  بوســطن  في 
روبوتــاً جراحياً، يمكنه 
أدوات  توجيــه  ذاتيــا 
الجراحين مباشــرة إلى 
القلب، مثل “سيارة ذاتية 

القيادة” داخل الجسم. وابتكر العلماء قسطرة توجه نفسها عبر الجسم 
ذاتيــاً، لتفادي األخطاء المحتملة التي يمكــن أن يرتكبها الجراحون. 
وحقــق االختــراع األول مــن نوعــه أهدافــاً ناجحة في سلســلة من 
االختبــارات على الخنازير. ويتميز الروبوت بكاميرا تتيح “رصد” 

حركته، وكذلك أجهزة استشعار تعمل مثل أجنحة الحشرات.
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وجهة فقط، تاله العراقي بالمركز األخير )104 عالمياً( مع 30 وجهة متاحة.

تأثير بريكست
تحيط حالة من الغموض ببريطانيا في ظل استمرار مفاوضات الخروج من االتحاد 
األوروبي. وفي هذا الســياق، قال أســتاذ األبحاث في معهد الدراســات األوروبية 
بجامعــة بروكســل الحرة، فلوريــان تراونــر: “من المحتمــل أن يحتفــظ مواطنو 
المملكة المتحدة بحرية الســفر من دون تأشــيرة )إقامة قصيرة( لمنطقة شنغن بعد 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. وفي حال نجحت المملكة المتحدة واالتحاد 
األوروبي في اإلبقاء على عالقات تجارية وسياســية وثيقة، ســيبقى التأثير الفعلي 
لخروج بريطانيا من االتحاد على حرية سفر البريطانيين محدوداً. إال أن المشهد قد 
يتغير عند التنقل لفترات طويلة حيث سيتم تقييد حقوق مواطني المملكة المتحدة من 

حيث حرية الحركة في االتحاد األوروبي، والعكس صحيح أيضاً”.

المواطنة واالستثمار
تعد قوة جوازات ســفر البلدان التي تقدم برامج المواطنة من خالل االســتثمار من 
قصص النجاح األخرى على المؤشر. إذ تحتل مالطا، على ســبيل المثال، المركز 
الثامن متقدمة أوســتراليا وآيســلندا ونيوزيلندا، بينما تقدمت مونتينيغرو، التي من 
المقرر أن تطلــق برنامجها للمواطنة من خالل االســتثمار خالل األشــهر المقبلة، 
19 مركزاً منذ العام 2009 لتحتل المركز 43 لحرية السفر من دون تأشيرة أو مع 

تأشيرة عند الوصول وبرصيد 124 نقطة.
وبالنسبة لـــمولودوفا، التي تعتبر أحد أكبر الصاعدين على مؤشر هينلي لجوازات 
الســفر منذ إطالقه، فقد تقدمــت 21 مركــزاً خالل العقــد الماضي، وتحتــل حالياً 
من دون تأشيرة أو مع الحصول على تأشيرة عند الوصول.المركز 45 ويتمتع حاملو جوازات ســفرها بحرية الســفر إلى 121 وجهة عالمية 

“أقوى الجوازات في العالم” ... اآلسيوية تتصدر عالميًا

ً عالميا
احتلت ألمانيا المركز الثاني على المؤشــر - الذي 
يســتند إلى بيانات حصريــة من االتحــاد الدولي 
للنقــل الجــوي )إياتــا( - برصيــد 188 نقطــة، 
بعــد حصولهــا علــى اإلعفاء مــن التأشــيرة من 

أوزبكستان.
وتتشارك خمس دول المركز الثالث برصيد 187 
نقطة وهــي الدانمرك وفنلنــدا وفرنســا وإيطاليا 
والســويد. ومن غير المرجح أن تســتعيد المملكة 
المتحدة والواليــات المتحدة المركــز األول الذي 
شــغلتاه معاً في عام 2015، حيث جاءت المملكة 
المتحدة في المركز الخامــس برصيد 185 نقطة 
لحرية الســفر بــدون تأشــيرة أو الحصــول على 
تأشــيرة عند الوصــول، بينمــا جــاءت الواليات 

المتحدة في المركز السادس برصيد 184 نقطة.

ً عربيا
تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة مســيرتها 
التصاعدية حيث تحتل المرتبة 20 على المؤشر، 
وتفصلهــا نقطة واحــدة فقط عن دخــول المراكز 

العشرين األولى.
وبعد إضفاء الطابع الرســمي على اتفاقية اإلعفاء 
مــن التأشــيرة المتبادلة مــع روســيا وكولومبيا، 
أصبح بإمكان حاملي جوازات الســفر اإلماراتية 
الوصول إلى 165 وجهة حول العالم دون الحاجة 

إلى تأشيرة مسبقة.
وجاء جواز الســفر القطري بالمرتبــة 57 عالمياً 
مــع إمكانية الوصــول إلــى 87 وجهة مــن دون 
تأشــيرة، بعــده الجــواز البحرينــي بالمركز 61 
عالمياً، ثــم العمانــي )65( ، والســعودي )68(، 

والتونسي )74(، والمغربي )79(.
على النقيض مــن ذلك، يظهر المؤشــر أن جواز 
السفر الســوري احتل المرتبة قبل األخيرة )103 
عالميــاً( مع حرية الســفرمن دون تأشــيرة أو مع 
الحصــول على تأشــيرة عنــد الوصــول إلى 32 

هيمنت جوازات السفر اآلسيوية على صدارة مؤشر هينلي لجوازات السفر للربع الثاني من عام 2019، حيث 
احتلت اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية معاً المركز األول مسجلين 189 نقطة لحرية السفر من دون تأشيرة 
أو الحصول على تأشيرة عند الوصول. ومن جهة أخرى، عانت جوازات السفر العربية من هوة كبيرة بين من 

يصنف في خانة الكبار ومن يتذيل الترتيب كأضعف جواز سفر في العالم.
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... وتشهد توسعة لبرامج A320 وA330إيرباص تنقل “التجربة المتصلة” للواقع

قررت “إيرباص” االستمرار في منصة إنترنت األشياء للمقصورة 
والمعروفــة بـ“التجربة المتصلة”، التي تقــوم على ربط المكونات 
األساسية للمقصورة مثل المطبخ والعربات والمقاعد والخزائن العلوية 
مــع باقي المكونات بنظام واحد للبيانات. وتتيح المقصورة المتصلة 
لطاقــم الطائرة الحصول على منصــة متكاملة تحفظ بيانات الرحلة 
وبيانات ما قبل اإلقالع في مكان واحد، أما المسافرون فسيستمتعون 
برحلة سفر مع لمسة شخصية، فيما أصبح بإمكان شركات الطيران 
الحصول على معلومات حول أســاليب وتوّجهات استخدام المعدات 
واألدوات المتصلة ضمن المقصورة. وستتوفر المنصة في المرحلة 

األولى لطائرات A320 ثم ستتوسع إلى برامج أخرى.

وســعّت “إيربــاص” مركز تحديــد رغبات العمــالء لمقصورات 
“إيرســبيس”، ليتضمن برامج الطائــرات A320 وA330، حيث 
أصبح بإمكان المشــغلين تحديــد مواصفات المقصــورة لطائرات 
A320 وA330 بشــكل سريع وسهل وفقاً ألحدث ما توصلت إليه 

التقنيات.
باإلضافــة إلــى ذلك، أصبــح المركز يعتمد بشــكل كامل متطلبات 
عالمة “إيرســبيس” للمقصــورات، حيث وضعــت معايير جديدة 
للراحــة والخدمة واألجــواء والتصميم ضمن المقصــورة لكل من 

شركات الطيران والمسافرين.

اتفاقية خدمات بين لبنان والمكسيك

وقــع المدير العــام للطيران المدني في لبنان، محمد شــهاب الدين، 
ورئيــس مصلحة النقل الجوي، كارل رزق، ومندوبان عن شــركة 
طيران الشرق االوسط، وليد أبي اللمع وفدى المفتي، في المكسيك، 

مذكرة تفاهم مع الطيران المدني المكسيكي.
وأشــار شهاب الدين، إلى أنه “تم التأشير على اتفاقية خدمات جوية 
بين لبنان والمكســيك، من شــأنها تنظيم النقل الجــوي بين البلدين، 
وبــات بإمكان شــركة طيران الشــرق األوســط عقــد اتفاقيات مع 
شركات طيران مكسيكية لتسيير رحالت الى المكسيك تحت شعار 
تقاسم الرموز codeshare، أي سوف يكون في استطاعتها تحرير 

تذاكر سفر من بيروت الى مكسيكو عبر أي نقطة أوروبية”.

تراجع حاد في أرباح “بوينغ”

هبطت أرباح “بوينغ” األميركية  بشــكل حاد  في الربع األول من 
2019، وذلك بســبب انخفاض مبيعات طائراتها من طراز “737 
ماكــس”. وأظهر  التقريــر المالي للشــركة،  أن األرباح تراجعت 
خالل الفترة المذكورة بنسبة 21 % إلى 1.98 مليار دوالر أميركي، 
مقارنــة مع 2.5 مليار دوالر المســجلة في الفتــرة المماثلة من عام 
2018. وبالنسبة لألرباح الصافية للشركة، فقد شهدت تراجعاً بنسبة 
13 % خــالل الربــع األول من العام الجــاري، لتهبط من 2.477 

مليار دوالر إلى 2.149 مليار دوالر.
وتواجه “بوينغ” أزمة حادة بعد سقوط طائرتين من طراز “ماكس 

737”، في غضون 4 أشهر، آخرها في إثيوبيا.
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خطة خمسية للتوسع لـ“السريالنكية”

كشفت الخطوط الجوية السريالنكية عن خطة أعمالها االستراتيجية 
الخمســية 2019 - 2024 بهــدف التحــول إلى مجموعة شــركات 
طيران قابلة للنمو مالياً، وتحويل ســريالنكا إلى مركز استراتيجي 
للنقل والشــحن الجوي في منطقة آســيا وإفريقيا والشرق األوسط، 
وتطوير شــبكة مســارات تالئم طلبــات العمالء واختيار أســطول 

يتوافق مع متطلبات شبكة المسارات.

خط طيران بين مسقط واإلسكندرية
العماني  الطيران  أطلق 
أول رحالته بين مسقط 
ومدينـــة اإلســكندريـة 

خالل الشهر الحالي.
وقال رئيـــس الشـؤون 
التجاريــــة بالطيـــران 
العمانــي بول ســتارز: 
تشكل وجهة اإلسكندرية 

أهميــة كبرى لنــا بصرف النظر عــن الوجهات الجديــدة األخرى 
المزمع تدشــينها في هــذا العام، وذلك لكونها تشــكل تطوراً حيوياً 

لبرنامجنا التوسعي المستمر في مجال الشبكة.

تقنيات لصحة المسافرين من “االتحاد”
أعلنــت “االتحــاد للطيــران” عن 
تعاونها مع “باناسونيك أفيونيكس”، 
لتطوير تجربــة تقنية بهدف تعزيز 
ورفاهيتهــم.  المســافرين  صحــة 
وســتقدم االتحاد تجربة “إشعارات 
إرهــاق الســفر الناجــم عــن فرق 

التوقيت” والتي تعتمد على إدراج مجموعة من سمات المسافرين مثل 
أوقات النوم المفضلة، الطول، الوزن، طبيعة السفر ومعلومات السفر. 
وتستخدم محرك الذكاء االصطناعي إلعداد خطط شخصية للمسافرين 
وتوفير إشعارات مخصصة لهم تساعدهم في التغلب على األثر الناجم 
عن فوارق التوقيت. وتّم تطوير التقنية بالتعاون مع شركة ديتاليتكس. 

“االتحاد” تختار أنظمة “آي بي إس”
وقّعــت “االتحــاد 
لـلـطـيـــــــــران” 
بــــــي إس  و“آي 
للبرمجيــــــات”، 
اتفاقيــــة تهــــدف 
إلى تعزيــز كفاءة 
العمليات التشغيلية 

للشــركة. وأفــاد رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لـــ“آي بي إس” في 
كي ماثيوز، أن هذا االتفاق يؤكد على القبول الذي تحظى به الحلول 
التقنية بقطاع الطيران لتوفير الدعم الفعال وتلبية متطلبات شركات 

الطيران التي تشتهر باالنضباط التام في ممارسات العمل.

رئيس تنفيذي جديد لـ“إيرباص”
أعلنت شــركة “إيرباص اس أي” 
عن تعيين غيوم فوري رئيساً تنفيذياً 
للشــركة، ليحــل محل تــوم إندرز 
الرئيس التنفيذي السابق الذي انتهت 
صالحياتــه ضمن مجلــس اإلدارة 

بانتهاء اجتماع الجمعية العمومية.
وكانــت “إيرباص” قــد أعلنت في 
تشرين األول/أكتوبر الماضي، أن 
أعضــاء مجلس اإلدارة قد اختاروا 

فــوري الذي كان ســابقاً رئيس الطيران التجــاري في “إيرباص” 
ليكون الرئيس التنفيذي القادم للشركة.

األردنية ناقالً للمنتدى االقتصادي العالمي

اختــار المنتدى االقتصادي العالمي، الذي أقيمت فعالياته في منطقة 
البحر الميت تحت شعار “بناء نظم جديدة للتعاون”، الخطوط الجوية 
الملكية األردنية ناقالً رســمياً للمشاركين في فعالياته للمرة العاشرة 
منذ أول إنعقاده، بحضور نحو 1000 شخصية من قادة الحكومات 

ورؤساء الشركات والمجتمع المدني، من 50 دولة حول العالم.
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... وتتعاقد مع بيت خبرة عالمي
قــال رئيس مجلس 
إدارة الشـــــــركــة 
لمصــر  القابضـــة 
للطيـــران، أحمـــد 
عـــادل، إنــــه فـي 
إطار اســـتراتيجيـة 

التطوير في الشــركة، تــم التعاون مع أحد بيــوت الخبرة العالمية 
 EASA part 21G لتنفيــذ المرحلة األولــى Bureau Veritas
للعمل على تأهيل خط انتاج األجزاء الغير هيكلية لكبائن الطائرات 
بمصنع المنتجات البالستيكية في شركة مصر للطيران للصناعات 

المكملة.

B787-9 مصر للطيران” تتسلم طائرة“

تســلمت الشــركة القابضة لمصر للطيران طائــرة األحالم الثانية 
بوينــغ B787-9 Dreamliner، ودخلــت الطائــرة في الخدمة 

بتاريخ 22 إبريل/نيسان في رحلة إلى فرانكفورت.
وبهذه المناسبة، صرح الطيار أحمد عادل، أن الشركة مستمرة في 
تعزيز معايير الخدمة المتطــورة من خالل تقديم طائرات البوينج 

787 الجديدة إلى أسطولها.
ويتســع هذا الطراز لعدد 309 مقعداً، كمــا زودت الطائرة بنوافذ 
ذات ســتائر تعتيم إليكترونية، فضالً عن اتســاع المساحة المتاحة 
للراكــب، مــع امكانيــة تحول المقعــد إلى ســــرير كامل منفصل 

إلكترونياً .

أول رحلة ألكبر طائرة في العالم
حلقــت أكبر طائرة في العالم فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا، 
في أول رحلة للطائرة المصنوعة من الكربون المركب التي أنتجتها 
شــركة ســتراتولونش سيســتمز. وأقلعت الطائرة البيضــاء اللون 
)روك(، وظلت محلقة ألكثر من ســاعتين، قبل أن تهبط في مطار 

موهافي الجوي والفضائي.
والطائرة مصممة إلطالق الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء 
التي يصل وزنها حتى 230 ألف كيلوغرام تقريباً على ارتفاع 35 
ألف قدم. وقالت “ستراتولونش”: إن الرحلة كانت تستهدف اختبار 
أداء الطائرة والتعامل مع خصائصها، مشيرةً إلى أن أقصى سرعة 

بلغتها 305 كلم/ساعة وأقصى ارتفاع هو 17 ألف قدم.

“أجنحة الشام” مباشرة إلى مسقط
أعلنـــت شـــــركة 
أجنحـــــة الشـــــام 
للطيران، عن البدء 
بتســييـر رحالتهـا 
بشــــكل مـبـاشـــر 
من مطار دمشـــق 
الدولــي إلى مطار 
مســقط في سلطنة 
وبالعكس،  عمــان 

اعتباراً من 27 أيار/مايو 2019، كما أنه سيتم تسيير رحلة واحدة 
أسبوعياً، على أن يتم زيادة عدد الرحالت تباعاً.

“القطرية” تعبر فوق األجواء السورية
وافقت وزارة النقل الســورية، 
علــى منــح الخطــوط الجوية 
القطريــة إذنــاً بالعبــور فوق 
األجواء الســورية بنــاًء على 
طلب تقدمت به هيئة الطيران 

المدنــي القطريــة “بعد توقف 7 ســنوات”. وأوضحت الوزارة في 
بيان، أن الموافقة جاءت من مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن السورية 
للطيران تعبر األجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة 
طيلــة فترة الحرب، كمــا أن هذه الخطوة تســاهم بخفض التكاليف 
على الشــركة وزيادة اإليرادات من القطــع األجنبي لصالح الدولة 
السورية، وتوفر الوقت والمال على المسافرين وشركات الطيران.
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إطالق السيارات الكهربائية في مصر

السعودية تستقبل 600 حافلة صينية

أطلقــت المجموعة البافارية الســيارات الكهربائية BMWi فئات 
i3 الكهربائية والســيارات الهجين i8 coupe وi8 roadster في 

السوق المصري.
وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إن الحكومة حريصة 
علــى تشــجيع إنتاج وتصنيــع الســيارات الكهربائيــة والتي تمثل 
مستقبل صناعة الســيارات في العالم، وأضاف، أن الحكومة تقوم 
حاليا بتجهيز كافة المدن الجديدة بالبنية التحتية لشــحن الســيارات 
الكهربائية خاصة بعد صدور القرار الجمهوري بالسماح باستيراد 

السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية.

غادرت نحو 600 حافلــة تحمل عالمة “آنكاي” المصنعة من قبل 
شركة آنهوي آنكاي الصينية المحدودة للسيارات مدينة خفي حاضرة 
مقاطعة آنهوي شرقي الصين ليتم تسليمها إلى السعودية. وقال تشانغ 
هاي يانغ مدير المبيعات في شــركة آنهوي، إن الحافالت التي يبلغ 
طولها 12 متــراً ولها 3 أبواب و5 مقاعد متجانبة بعرض الحافلة، 
تلبي متطلبات الراحة والمســاحة المرتفعة لدى العمالء السعوديين. 
وقامــت شــركة آنهوي آنــكاي بتصديــر نحــو 7 آالف حافلة إلى 
السوق السعودية، بما فيها الحافالت المدرسية وحافالت النقل العام 

والسياحة والحج، لتصبح قوة رئيسية في النقل البري بالسعودية.

اتفاقية بين “جو بترول” و“كاتيك”

وقعت شركة جو بترول األردنية، اتفاقية حصرية مع شركة كاتيك 
الوكيل المعتمد لشــواحن )اي فيي بوكس( العالمية ومقرها هولندا، 
لتركيب شواحن كهربائية في محطاتها المنتشرة عبر األردن، لتقديم 
خدمات ذكية لشحن المركبات الكهربائية. وتهدف الشراكة إلى إنشاء 
200 محطة شحن للمركبات الكهربائية بقدرة 50 كيلوواط للمحطة 
الواحــدة، ابتداء من 20 محطة خالل الســنة األولى، على أن يكون 
المعدل الزمني لشحن المركبات 30 دقيقة كحد أقصى للمركبة، كما 
يتيح المشــروع نظاماً الكترونياً ذكياً لمالكي السيارات الكهربائية، 
كعمليــة تحديد مواقع الشــحن وحجز المواعيد. مع اإلشــار إلى أن 

كاتيك أنشأت 75 ألف محطة شحن مركبات كهربائية حول العالم.

تسال تراهن على التاكسي ذاتي القيادة

قال رئيس شــركة تســال، إليون ماســك، إنه من المقرر أن تطلق 
شــركته في عــام 2020 نحــو مليون تاكســي ذاتي القيــادة، وفقاً 

لبيزنس انسايدر.
وذكر ماســك، أن شــركته لن تطلق تلك الخدمة في كافة الواليات 
المتحدة األميركية، ألنها لم تحصل على موافقات السلطات في كل 
الواليات. وتوقع ماسك أن تحقق كل سيارة ذاتية القيادة من “تسال” 
أرباحاً ســنوية قدرها 30 ألف دوالر إذا مــا وصلت التعريفة إلى 
دوالر لكل ميل وهو ما يعني تحقيق 30 مليار دوالر أميركي عبر 

تسيير المليون سيارة.
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غصن خارج  مجلس إدارة “نيسان”

أول “مرسيدس” مصنوعة في روسيا

صوت المساهمون في نيسان 
لصالح استبعاد رئيس مجلس 
كارلــوس  الســابق  اإلدارة 
غصن مــن عضوية مجلس 
اإلدارة ليقطعــوا آخر عالقة 
له بشركة صناعة السيارات 

اليابانية.
وبحسب إعالنات صدرت خالل االجتماع الطارئ، قرر المساهمون 
أيضاً اســتبعاد عضو مجلــس إدارة آخر هو غريغ كيلي، واختاروا 
رئيس مجلس إدارة رينو الفرنســية جان دومينيك سينار عضوا في 

المجلس.

حضر الرئيس الروسي 
تدشين  بوتين  فالديمير 
أول مصنــع لمجموعة 
بنز”  “دايملر  سيارات 
األلمانيــة في روســيا، 
والــذي تم تشــييده في 

ضواحي موســكو. وكإشــارة على انطالق المعمــل وضع الرئيس 
الروســي توقيعه علــى أول ســيارة ينتجها المصنــع. وتقدر طاقة 
المصنع بنحو 25 ألف ســيارة ســنوياً، وسينتج في المرحلة األولى 
سيارات من فئة E، على أن ينتج فيما بعد سيارات دفع رباعي من 

.GLSو GLCو GLE فئة

تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية

قال وزير الدولة لإلنتاج الحربى محمد العصار، إن اتفاقية الشراكة 
مع فوتــون الصينية للتصنيع المشــترك للســيارات الكهربائية في 
مصر، تتضمن تصنيع مشترك لــ2000 أتوبيس خالل 4 سنوات، 
تبلــغ نســبة المكون المصري فيها 45 %، علــى أن يتبعها مراحل 
قادمــة للتصنيع المشــترك ألنواع أخرى من الســيارات الكهربائية 

باالشتراك مع مصنع 200 الحربى أيضاً.
وقــال العصار: إن المرحلة الثانية ســتكون لالتوبيســات المفصلية 
الكبرى والتي تبلغ سعتها 180 راكباً. ووقع االتفاقية ممثالن لمصنع 
200 الحربي وشركة ايموت للتصميمات واالستشارات، فيما وقعها 
عن الجانب االصيني ممثل لشــركة فوتون لصناعة الســيارات في 

العاصمة الصينية بكين.

تمويل لصناعة السيارات في المغرب
المســؤول  وقــع 
لـــدى الـبـنــــــك 
األوروبـــــــــي 
ر،  لالســـــــتثما
عـــن أنشــــــطة 
القطاع البنكي في 
المجاورة  البلدان 

الشريكة لالتحاد األوروبي، ماريون هوينيك، والمدير العام للجمعية 
المغربية لصناعة وتركيب الســيارات )أميكا(، عبد العزيز مفتاح، 
إعالن للنوايا يتعلق بمواكبة قطاع صناعة الســيارات في المغرب، 
التي ستســمح للشركاء بالقطاعين العام والخاص االنخراط في هذه 
الديناميــة االقتصادية. وقالت ممثلة البنك األوروبي لالســتثمار في 
المغرب، آنا بارون، إن الهدف من تمويل هذه المشاريع، المساهمة 

في تحسين الحياة اليومية للمغاربة ودعم النمو االقتصادي.
يذكــر، أن المغــرب يعتبر ثاني أكبر مســتفيد مــن تمويالت البنك 
األوروبــي لالســتثمار من ضمن باقــي البلدان المجــاورة الواقعة 
جنوب أوروبا، وذلك بنســبة 25 % من إجمالي اســتثمارات البنك 

في المنطقة.

بيجو 508 تصل الى اسواق المنطقة
شــركة  أعلنــت 
 )Peugeot( بيجو 
عــن  الفرنســية 
وصــول ســيارتها 
إلى  الجديــدة   508
المنطقــة،  أســواق 

التي تتميز بتصميم انســيابي عصري، حيث ابتعد المصممون عن 
الشكل التقليدي من 4 أبواب وغطاء لصندوق األمتعة، واتجهوا نحو 
تطوير تصميم يحاكي أكثر شــكالً من 5 أبواب مع سقف منحٍن في 
الجهة الخلفية. وبالتالي تم تخفيض ارتفاع السيارة مما أسهم بمنحها 

الخطوط اإليروديناميكية لسيارة كوبيه.

77



جديد إعالم

البنك والمستثمر | أيار/مايو  2019

ملتقى القيادات اإلعالمية العربية األول

اختتم ملتقى قيادات اإلعالم العرب، الذي نظمته الهيئة العربية للبث 
الفضائــي بالتعاون مع األمانة العامــة لجامعة الدول العربية األمانة 
ان. وشــهد الملتقى  الفنيــة لمجلــس وزراء اإلعالم العرب فــي َعمَّ
االجتماع األول لمدراء القنوات الفضائية الرسمية والخاصة، اجتماع 
اإلذاعــات العربية الرســمية بمشــاركة 15 دولة عربيــة من الدول 
األعضــاء، عدد من المنظمات والهيئــات واالتحادات العاملة تحت 
مظلة جامعة الدول العربية، اجتماع اللجنة الفنية المكلفة من مجلس 
وزراء اإلعــالم العرب، لدراســة المشــروعين المقدمين من الهيئة 
العربيــة للبث الفضائــي )إثراء المحتوى العربــي اإللكتروني على 
شبكة االنترنت، ومنصة البث الرقمي ضمن مركز بيانات عربي(.

افتتاح أفخم دار سينما في السعودية
افــتــتــــح 
األمـيـــــر 
الســعودي 
الوليـــــــد 
بـن طالل، 
مركـز  في 
بـــــــــرج 
لمملكــــة  ا
فـــــــــــي 

الريـــاض أفخــم دار ســـينما في منطقــة الشـــرق األوســــط.
وذكرت قناة “روتانا”، أن دار الســـــينما جاءت بالشــــراكة بين 
شركة المملكة القابضة، التي يترأسها الوليد بن طالل، وشــــركة 
VOX Cinema، التــي تمتلكها مجموعة شــركات ماجد الفطيم 

اإلماراتية.
وقال  األمير الســعودي: “إننا مسرورون بالتحالف االستراتيجي 
الذي بدأ بين مجموعة شــركة المملكــة القابضة ومجموعة الفطيم 
فــي اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة”، معتبــراً أن افتتاح دار 

السينما هو فخر كبير واعتزاز.

أزمة اإلعالم والتالعب باألخبار
بالتعــاون مــع 
اللبناني  البنــك 
لفرنســــــي،  ا
وفـــي إطــــار 
التي  اللقــاءات 
تُنّظمها السفارة 
الفـرنســــــيــة 
والمــركــــــز 

الفرنســي في لبنان، أُقيمت ندوة مع مساعد المدير العام السابق في 
محطتَــي TF1 وOuest France، أنطوان دو تارلي، بمشــاركة 
مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في الجامعة اليسوعية، 
باســكال مونان، حول موضوع أزمة اإلعــالم وتجاوزات اإلعالم 

الرقمي والتالعب باألخبار، في قصر الصنوبر في بيروت.
تولى دو تارلي مهمات كبرى في مجال الصحافة المكتوبة والرقمية، 
وبناًء على دراسـات مختبر نيمان )Nieman Lab( ومعهد رويتز، 
عــرض خــالل اللقاء التقلّبــات التي حصلت خالل 20 ســنة، التي 
غيّرت سير نقل المعلومات بشكٍل جذرّي، ما شّكل تحدياً كبيراً ليس 
لإلعالم فحسب، بل للديمقراطية أيضاً. لقد أخذ نشر األخبار الكاذبة 
وازدياد عمليات التالعب بها حجماً غير متوقع. فتســعى المنصات 
اإللكترونية وفروعها في نقل المعلومات إلى توســيع شبكتها حول 
العالم. إال أن األهم اليوم، هو البحث في طرق التحّكم بهذه المنصات 
مــن أجل تفادي أي تجــاوز غير مقبول، وهذا ما تعمل عليه البلدان 
األوروبية ومختبرات البحوث في عدد من الجامعات األميركية التي 

قد تُصدر قريباً قوانين جديدة في هذا الشأن.

“هاري بوتر وحجر الفيلسوف” بالعربي
كشفت منصة “ستوريتل” 
األوروبية للكتب الصوتية، 
عن توفر النسخة الصوتية 
“هـاري  مـــن  العربيـــــة 
بوتــر وحجر الفيلســوف” 
للتحميــل عبـــر تطبيقهــا 

الرسمي، وذلك عقب التعاون الذي أعلنت عنه “ستوريتل” مع دار 
“بوترمور” للنشــر، على هامش “معــرض القاهرة الدولي للكتاب 
2019”. ويبرز ســمعان فرزلي كأحــد أهم أعالم التعليق الصوتي 
العربي، والمعروف بالقدرة العالية على تجسيد الشخصيات الخيالية 
بطريقة واقعية، مدعوماً بمســيرة حافلة بالتميز على مدى أكثر من 

15 عاماً في مجال التعليق الصوتي والدوبالج وتقديم البرامج.
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... وتدخل عالم البث التلفزيوني

فــي حفل شــاركت فيه المذيعة الشــهيرة أوبرا وينفــري والمخرج 
العالمي ســتيفن ســبيلبرغ أزاحت “أبل” الســتار عــن خدمة للبث 
التلفزيوني واألفالم عبر اإلنترنت باشتراكات أطلقت عليها اسم )أبل 
تي.في. بلس( ســتعرض برامج تلفزيونية وأفالماً ستنتج خصيصاً 
لهــذه الخدمة. ويأتي انخراط الشــركة المتوقع منــذ فترة طويلة في 
حرب بث الفيديو متأخرا بسنوات عن شركات رائدة في السوق مثل 
نتفليكس وأمازون. كما أن برامجها األصلية الخاصة لن تظهر قبل 
الخريف المقبل ولم تعلن أسعارا بعد. وقالت الشركة إن خدماتها هذه 

ستطرح في أكثر من مئة دولة.

“آبل” تطلق خدمات تلفزيون وألعاب

كشــفت “آبل” أنها ســتنافس نتفليكــس وغيرها عبــر خدمة فيديو 
باالشــتراكات باسم Apple TV+، حيث عرضت الخدمة الجديدة 
باســتضافة باقة مــن نجوم هوليود ومشــاهير مثل أوبــرا وينفري 
وريس ويذرســبون وســتيفن سبيلبرغ وجينفر أنيســتون وغيرهم. 
كذلك أطلقت الشركة خدمة ألعاب باسم Apple Arcade التي تتيح 
االســتمتاع بأكثر مــن 100 من أفضل األلعــاب لتتيحها من خالل 
الجــوال أو الكمبيوتر والتلفزيون. كما أطلقــت  خدمة أخبارية أبل 
نيــوز Apple News+ تجمــع ما تقدمه أكثر مــن 300 صحيفة 
ومجلة شهيرة. وتضم قنوات “آبل” التلفزيونية اشتراكات بمحطات 
تلفزيونية تختار أي منها بال تســجيل بحســاب خاص، مثل شوتايم 
 CBS All وإتش بي أو وســتارز، وقناة سي بي إس وأول أكسيس

.Channels مع تطبيق فيديو لمشاهدة األخبار واسمه ،Access

17.4 مليون مشاهدة لـ“صراع العروش”

أعلنت شــبكة HBO التلفزيونيــة أن أولى حلقات الموســم الثامن 
واألخيــر لمسلســل “صراع العروش” ســجلت رقماً قياســياً لعدد 

المشاهدات في الواليات المتحدة، محققة 17.4 مليون مشاهدة.
وشبكة HBO الترفيهية، هي المالكة لحقوق عرض الجزء األحدث 
مــن المسلســل الشــهير Game of Thrones، الــذي يتضمن 6 
حلقات فقط. وقالت HBO: إن الحلقة حطمت الرقم القياسي السابق 
في تاريخ المسلسل الذي سجلته الحلقة األخيرة للموسم الـ7 في العام 

2017، حيث بلغ عدد مشاهداتها 16.9 مليون.

إطالق عالم نانسي مع اإلتصاالت “دو”

أطلقت “أربو بالس” التابعة لشــركة المنتجــات والتقنيات الرقمية 
“أيه A15( ”15(، الموزع للمحتوى الموســيقي في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا خدمة “عالم نانســي” بالتعاون مع شركة 
اإلتصاالت “دو” في دولة اإلمارات. وتم تصميم هذه الخدمة إلتاحة 
الفرصة أمام محبــي الفنانة للتعرف على كافة أخبارها وكل ما هو 
جديد في حياتها اليومية والفنية. وســتقدم الخدمــة الجديدة تفاصيل 
رحلــة الفنانة عجــرم للنجومية، مع فرصــة التواصل مع معجبيها 
ولقائهــم أيضاً، باإلضافة إلى توفير معلومات حصرية عن حفالتها 

ومقاطع فيديو من كواليس تصويرها لألغاني.
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جائزة التميز العالمية لـ“أمنيات”
حــاز بــرج “ذا أوبــس” الــذي 
طورته شــركة أمنيات العقارية، 
والواقع في دبــي بأفضل جوائز 
التصميــم عالمياً وهــي “جائزة 
التميــز”، حيــث تســلم الجائزة 
المديــر التنفيــذي للتطويــر في 
“أمنيات” بيتر ستيفنسون، خالل 
المؤتمــر العالمــي الــذي نظمه  

مجلس المباني الشــاهقة والمســاكن الحضرية في مدينة “شنتشن” 
الصينية. وتم اختيار البرج الذي صممته المهندســة المعمارية زها 

حديد من قائمة منتقاة من المباني الهامة حول العالم.

قاسم رئيس عمليات “شل” في مصر
للطاقــة  عينــت “شــل” 
التونسي خالد قاسم رئيساً 
لمجلس إدارة أعمالها في 
مصر وعضوا منتدباً لها 

هناك.
بدأ قاســم رحلته المهنية، 
مع شركة “بي جي” منذ 
عام 1998. كما تم تعيينه 

رئيســاً لمجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة شل تونس للتنقيب 
واستكشــاف البترول والغاز المحدودة في 2016، بعد دمج شــركة 

شل العالمية مع شركة “بي جي” في نفس العام.

DHL محمد صالح يشارك بحملة
 DHL أعـلـنــــــت
األلمانية لخدمـــات 
الشـــحـن الســـريع 
الدولية، عن تعاونها 
مــع النجــم محمــد 
صــالح، من خالل 

حملة “شبكة التواصل اإلنساني” التي فاجأ فيها متابعيه عبر اختفائه 
من كافة حســاباته بعد نشر تعليق يحمل رسالة مبهمة بعنوان “حان 
الوقت للتواصل الحقيقي”. وبعدها كشــف بأن كل ذلك كان جزًء من 
مبــادرة مبتكرة لتوعية العالم بأهمية التواصل اإلنســاني. وقد حققت 
الحملة نجاحاً حول العالم وحصدت 18 مليون مشاهدة عبر اإلنترنت.

حجازي أمينًا عامًا مساعداً ...
قرر مجلــس إدارة اتحاد 
رجــال األعمــال العرب 
الســنوي  اجتماعه  خالل 
األخيــر، الــذي عقده في 
هامــش  علــى  بيــروت 

الملتقى الـ17 لمجتمع األعمال العربي، تعيين طارق حجازي أميناً 
عامــاً مســاعداً لالتحاد، بعد أن تقلد منصب مديــر عام االتحاد منذ 
2013. وأكــد رئيس االتحاد حمدي الطباع، أن التكامل االقتصادي 
العربي هدفاً استراتيجياً ضمن منظومة العمل االقتصادي العربي. 
وتم خالل االجتماع الموافقــة على التقريرين المالي واالداري عن 

أعمال االتحاد لعام 2018 والموازنة التقديرية لـ2019.

باولو فريزو ينضم إلى إبرهارد آند كو
قامــــــت دار 
الســـــاعــات 
السويســــرية 
“إبرهــــــارد 
آند كو” بضـم 
نجم موســيقى 
الجاز العالمي 
فريزو،  باولو 

لقائمة ســفراء الســاعات الرجاليــة األنيقة، والــذي نجح في مزج 
موســيقى الجــاز بالروك آند رول. هذه الســاعة ســترافقه في كل 

عروضه الموسيقية المرتقبة القادمة وفي حياته اليومية.

فرنَسبنك أفضل بنك لبناني في آسيا
حصــل فرنَســبنك على 
جائزة أفضل بنك لبناني 
في آسيا لعام 2019 من 
مجلة آسيا موني، خالل 
جوائــــز  توزيـــع  حفل 
أفضــل بنــوك الشــرق 

األوســط في آســيا الذي ُعقد في هونغ كونغ فــي 25 آذار/مارس 
.2019

وذكرت المجلة، أن فرنَسبنك هو أول بنك لبناني أنشأ مكتباً للصين، 
يقــوم بإدارة وإجــراء جميع المعامالت التي تتم بين البلدين، بما في 

ذلك تلك التي يتم تسعيرها بالرنمينبي.
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جائزة تمييز االنجاز لمديرية النفط
تســلمت المديرية العامة 
للنفط فــي وزارة الطاقة 
والميــاه اللبنانيــة ممثلــة 
بمديرتهـا العامـة اورور 
تمييــز  جائــزة  الفغالــي 
االنجــاز مــن شـــركـــة 
فــي  األميركيــة   ESRI

خالل احتفال اقامته المديرية  بالتعاون مع شــركة خطيب وعلمي، 
برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى البســتاني ممثلة بالمستشار داني 
سماحة، وذلك بعد االنتهاء من وضع مشروع عن خطط الطوارىء 

إلدارة الكوارث واالزمات لكافة المنشآت النفطية في لبنان.

الحايك يفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي
فاز رئيــس مجلس إدارة 
شركة ألفا ومديرها العام 
مــروان الحايــك بجائزة 
تنفيــذي  مديــر  أفضــل 
 Best Social CEO
Award فـــي مؤتمــر 
الشرق األوسط للتواصل 
االجتمـاعي 2019، الذي 

أقيم في بيروت.
وحصد الحايك الجائزة نظراً  إلى “حرصه على التفاعل الشخصي 

واليومي مع المتابعين وذلك من أجل خدمة أفضل للمشتركين”.

جائزة لـ“أبوظبي الوطنية للتأمين”
حصــــدت “أبوظبــي 
الوطنيـــة للتأميـــــن” 
جائــزة “أفضل مركز 
خدمــة عمــالء للعام” 
خــالل حفــل توزيــع 
جوائز إنسايتس الشرق 
األوســط 2019، الذي 
نظم على متن ســـفينة 

كوين إليزابيث2 بدبي، وتسلم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي  عبدهللا 
النعيمي، الذي أوضح أن الفوز بالجائزة يؤكد مدى التزام الشــركة 

بتلبية متطلبات عمالئها، والجهود التي تبذلها لتحقيق التميز.

فوز األردن بميدالية الويبو
كــرم وزير الصناعــة األردني 
طارق الحموري، عميد البحث 
العلمــي والدراســات العليا في 
جامعة البترا مياس الريماوي، 
كأول أردني يحصل على ميدالية 
الويبــو العالميــة، التــي تقدمها 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
“الويبو” التابعة لألمم المتحدة. 
ويتضمن ســجل الريماوي 30 
اختراعاً صيدالنياً مســجالً في 

75 دولة ببراءات اختراع، تحول بعضها لمنتجات تجارية.

جائزة منتج العام لـ“تاتش”
فــازت “تاتش” 
منتــج  بجائــزة 
بنســختها  العام 
لعام 2019 عن 
فئة االتصاالت، 
عـــــن  وذلـــك 
كل مــن تطبيق 

“تاتش” Mobile App وباقة الطالب  وباقات األعمال.
وقال الرئيس التنفيذي لتاتش، إمري غوركان: إن تفوق باقة الطالب 
على جميع المنتجات هو “إنجاز يحثنا على المثابرة في تقديم كل ما 

هو جديد ومبتكر”.

أفضل نظام مصرفي لـ“التجاري الدولي”
حصــل البنــك 
لـتـجــــــاري  ا
الــدولـــــــــي 
- مــصـــــــر، 
علــى جائـــزة 
“أفضـل نظــام 

مصرفي” من مؤسســة Temenos المتخصصة في تقديم الحلول 
التكنولوجية للمؤسســات المالية. ومنح البنك الجائزة لمكافأته على 
إنجازاته في إنشــاء منتجات جديدة وتقديمها إلى الســوق بســرعة 
باســتخدام Temenos T24 Transact الجيــل الجديد من الحلول 

المصرفية األساسية من شركة تيمنوس. 
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واالستثمارية بين سورية والدول المشاركة.
ولفت عضو اتحاد غرف الصناعة الســورية مجد شيشمان، إلى أن 
المشاركة السورية في “آرابيا إكســبو” توزعت على خمس عشرة 
جناحا لمختلف الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية 

واإلنشائية والسياحية.
تعافي االقتصاد

من جهته، نــوه نائب رئيــس غرفة الصناعــة والتجارة الروســية 
ديميتري بوتالكو، إلى أن مشاركة المنتجات السورية الواسعة تؤكد 

تعافي االقتصاد السوري وقوته.
أما مستشار نائب رئيسة مجلس االتحاد الروسي أندريه باكالنوف، 
فأكد أن الجانــب الروســي يولي اهتمامــا كبيرا بتعميــق العالقات 
الصناعة والزراعة والقطاعات األخرى مع سورية.االقتصادية والتجاريــة وإقامة المشــاريع اإلنتاجية المشــتركة في 

سورية تشارك في “آرابيا إكسبو” و“العربي الروسي”

صوب القرم
قال عضو مجلس األعمال الســوري الروسي رئيس الوفد السوري 
إلى آرابيا إكســبو إياد حســن، إننا نهتم جدا باالســتثمار في القرم، 
بسبب القوانين والتســهيالت الواضحة لالستثمار فيها، وما يشجعنا 
أكثر كســوريين معاهدة التوأمة بين مدينتي سيفاســتوبل الروســية 

وطرطوس السورية، وأي استثمار هو ترسيخ لهذه المعاهدة.
أضاف حســن أن أولى خطوات االســتثمار الســورية ستكون عبر 
مؤتمر يالطا االقتصادي، حيث ســتحضر سورية بقطاعاتها العامة 
والخاصة، كما تم االتفاق مع مجلس رجال األعمال الروسي العربي 
على مشــاريع اســتثمارية عدة، وأن مجموعة من رجــال األعمال 
الســوريين أصبحوا قريبين جدا من توقيع عقد لبناء فندق في مدينة 
يالطا، إضافة إلــى أن وزارة االقتصاد والتجــارة الخارجية وهيئة 
تنمية الصادرات الســوريتين اتفقتا مع وزارة االقتصاد الروســية، 
على فتح سوق تجارية لمنتجات شبه جزيرة القرم في سورية، مقابل 
فتح سوق للمنتجات الســورية في القرم، عالوة على تسيير البواخر 

خالل الشهرين المقبلين، لنقل البضائع بين البلدين.
تعديل القوانين

ولفت حســن إلى أن هناك بعض القوانين الروســية التــي يمكن أن 
تعّوق أي اســتثمار خارجي، وأنه  تم الطلب من الحكومة الروسية 
تعديلها، بغية تسهيل عملية االستثمار، وتوعد المعنيون في الحكومة 
الروسية بتعديل أي قانون يعّوق عملية االستثمار الخارجي، خاصة 

االستثمارات السورية.
بدوره، قال مديــر هيئة دعم وتنميــة اإلنتاج المحلــي والصادرات 
السوري ابراهيم ميدة: لقد أجرينا لقاءات عدة على هامش المعرض 
من أجل تبادل المعلومات لتطوير العالقــات االقتصادية والتجارية 

أقيمت نشاطات الدورة الثانية عشرة لمجلس رجال األعمال العربي الروسي في موسكو، بالتزامن مع نشاطات 
معرض “آرابيا إكسبو” الرابع، بمشاركة سورية وتضمنت منتجات لصناعات مختلفة من كل القطاعات.
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مستثمرون من أجل الحوكمة والنزاهة
أعلنت مجموعة 
االعتماد اللبناني 
عن توقيع إعالن 
“مستثمرون من 
أجــل الحوكمــة 
والنزاهــــــة”، 
بذلــــك  مؤكــدة 
التزام المجموعة 
معاييــر  بأعلى 

اإلدارة الرشـــــيـدة والنزاهـة فـي ممارســــة األعمـال.
حضر حفــل التوقيع كل من رئيــس مجلــس اإلدارة والمدير العام 
لمجموعة االعتمــاد اللبناني جوزيف طربيه، ورئيس مجلس إدارة 
Capital Concept ياسر عكاوي، إلى جانب شخصيات ومدراء 

تنفيذيين من المجموعة ومن مؤسسات مالية وتجارية لبنانية.
وقــال طربيه: إن الممارســات الفاعلة لإلدارة الرشــيدة تُعَد عامالً 
أساســياً في كســب وترســيخ ثقة المســتثمرين والمودعين بالنظام 
المصرفي، والتي تكتسب بدورها أهمية كبرى لتحقيق األداء األمثل 

للقطاعين المصرفي واالقتصادي بشكل عام.

MONEYSMART 2019 من “بيبلوس”

يســـتكمل بنــــك بيبلوس للســــنة الثالثــة على التوالــي، دورات 
MONEYSMART التدريبية التي تتمحور حول التثقيف المالي 
والمصرفي وتســتهدف الشــباب الذين تتــراوح أعمارهم بين 20 

و25 عاماً.
وبحسب ما تّم اإلعالن عنه خالل حدث ضم مشاركين من دورات 
2017 و2018 في مقر البنك، ســتقام دورات 2019 التي تنظمها 
شركة Eventa، في جبل لبنان والجنوب والشمال وبيروت. وستقام  
الدورات خالل أشهر نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو من 

العام 2019 في جامعات مختلفة في أربع مناطق مختلفة.

القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انعقاد مؤتمر القمة الدولية الخامسة 
للنفــط والغاز في لبنــان )LIOG-2019(، برعايــة وزيرة الطاقة 
والميــاه ندى البســتاني خوري. وخــالل الجلســة االفتتاحية كانت 
لراعية المؤتمر كلمة ألقاها ممثّلها رئيس هيئة إدارة قطاع البترول 

وليد نصر، وذلك في فندق هيلتون حبتور- بيروت.
وُخّصــص هذا العام، وللمّرة األولى فــي تاريخ المؤتمر، يوم تقني 
تنــاول مداخالت تقنية تطرقــت إلى بعض المواضيــع الهامة مثل 
التحــّول الرقمي في قطاع النفط والغــاز، والتطورات الجيولوجية 
والتكنولوجية المســتحدثة في القطــاع وتأثيرها على صناعة النفط 

والغاز اللبنانية.

مئوية تأسيس فنادق هيلتون

احتفلت شــركة هيلتــون بمئويتها في لبنان بتنظيف شــاطئ الرملة 
البيضــاء- بيروت بعــد عام كان األنشــط في تاريخها. وشــاركت 
الفنــادق التابعة لهيلتــون )هيلتون بيروت حبتــور غراند وهيلتون 
بيــروت ميتروبوليتــان باالس وهيلتون بيروت وســط المدينة( في 
االحتفال الذي اقيم برعاية وزارة األشــغال العامة والنقل وبحضور 
محافــظ بيروت زياد شــبيب، نائــب رئيس الشــؤون التجارية في 
هيلتون للشرق األوسط وأفريقيا وتركيا ستين باستيينز، مدير إدارة 
المبيعات للسعودية والمشرق وسام خالق، مدير عام هيلتون بيروت 
حبتور غراند وهيلتون متروبوليتان باالس نايف زريقات، مدير عام 

هيلتون وسط المدينة عصام عجوز، وحشد من اإلعالميين.

83



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | أيار/مايو  2019

 االقتصادي واالجتماعي اللبناني بعمان

بحــث رئيس المجلس االقتصــادي واالجتماعي األردني مصطفى 
الحمارنــة، مع رئيس المجلــس االقتصادي واالجتماعــي اللبناني 
شارل عربيد، خالل اجتماع في عمان، آفاق التعاون والتنسيق بين 
المجلســين. وأكــد الحمارنة أن المجالــس االقتصادية واالجتماعية 
كمؤسسات بحثية استشــارية للحكومات يجب أن تلتقي في الفضاء 
العربي والتنسيق بينها بما يفضي إلى تقديم دراسات بهدف االرتقاء 

بأداء الحكومات ومؤسسات الدولة كافة.
بــدوره، أكد عربيــد، أن زيارته تهدف إلى االطــالع على خبرات 
المجلس األردني، الفتاً إلى ضــرورة تعميم التجربة األردنية على 
باقي المجالس االقتصادية واالجتماعية العربية، عبر تطوير آليات 

فعالة للتنسيق والتعاون بين المجالس العربية والدولية.

“التمويل” و“أريد” لألردنيات واللبنانيات
وقــعـــــــت 
ســســــة  مؤ
التمويـــــــل 
الدولـيـــــة، 
مـع منصـــة 
“أُريـــــــد” 
اإللكترونية، 
مــذكــــــرة 

شــراكة لتعزيز فرص العمل والنمو االقتصادي المتاحة للمرأة في 
األردن ولبنان، على أن يقوم قسم الخدمات االستشارية في المؤسسة 
بتحليــل البيانات على نموذج األعمال الحالي للمنصة، من ســلوك 
العمالء على شبكة اإلنترنت، ودور المترجمين، وكتاب النصوص، 
ويســتهدف المشــروع 1000 ســيدة من العامالت في مجال تزويد 
الخدمــة من البلدين. وقالت الرئيس التنفيذي للمنصة نور الحســن، 
أن التقنيات الجديدة تُســهم في توفير المزيد من فرص العمل للنساء 
المتعلمــات في المنطقــة. وأكد المدير اإلقليمي في المؤسســة مؤيد 
مخلــوف، أن المنصة خير مثال على دور الشــركات الناشــئة في 

تحفيز االبتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات والصعوبات.

مجلس جديد لالتحاد العربي لالتصاالت

انتخــب االتحاد العربي لإلنترنــت واالتصاالت Aripsa أعضاء 
مجلــس إدارته ضمــن االجتماع الثامن للجمعيــة العمومية، وذلك 
في جلسة عقدت في فندق هيلتون حبتور في سن الفيل - بيروت.

وفــاز عن لبنــان كل من المدير العام لشــركة ACT جالل فواز، 
والمدير العام لشركة CYBERIA بسام جابر. وتم تعيين مارون 

شماس أمينا عاما لالتحاد.
وفاز برئاســة مجلس إدارة االتحاد فراس بكور، كما فاز بمنصب 

األمين العام المساعد كميل مكرزل.

اتفاقية بين “ابكو” و“اتش ام”
وقعت شركة المروجون 
الدوليـــون للتســــويـق 
وتنظيـــم المـعــــارض 
األردنية “ابكو”، اتفاقية 
مع شــركة “اتــش ام” 
للمعارض والمؤتمرات 
الكويتية، لتنظيم الجناح 
الكويتــي في معـــرض 
فــــــود”،  “جــــوردن 
ومهرجـــان “صيــــف 

عمان” الدولي.
وقــال مديــر عام “ابكــو”، رائــد أبو ســعدة، إن “جــوردن فود” 
يشــكل فرصة لالطالع على المواصفات الفنيــة العالية التي تتمتع 
بهــا مســتوردات األردن من المواد والســلع الغذائية، كما يشــتمل 
“صيف عمان” على معروضات المواد الغذائية واألثاث والســجاد 

والمطرزات والتحف والمشغوالت اليدوية واأللبسة.
فيمــا قالــت مدير عام “اتش ام”، هاجر الموســوي، إن الشــركات 

الكويتية تطمح لمزيد من اتفاقيات التعاون مع الشركات األردنية.
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خسائر الجرائم اإللكترونية في األردنتعزيز العالقات األردنية اإلماراتية

وقعت جمعيــة رجال األعمــال األردنيين ممثلة برئيســها حمدي 
الطبــاع، مع مجلس رجال األعمــال والخبراء األردنيين في دبي، 
ممثالً برئيســه إحســان القطاونة، مذكــرة تفاهم، تؤطــر التعاون 
المشــترك، وتنسق الجهود بين الطرفين لخدمة االقتصاد الوطني، 
وتشــجيع االســتثمار بــاألردن ودعــم مفهــوم جذب اســتثمارات 
المغتربين األردنيين. وأكد الطباع أن المذكرة ستعزز دور القطاع 
الخــاص في ظل تحديات هجــرة األردنيين من أصحاب الكفاءات 

وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.
بدوره، أشار القطاونة إلى أن المجلس بدبي يعمل على جمع  األردنيين 

المهتمين بالشأن العام، وتعزيز العالقات األردنية اإلماراتية.

ان أعمال ملتقــى “أمن المعلومات، التحقيق، التدقيق،  أقيمــت في َعمَّ
االمتثــال”، برعايــة البنــك اإلســالمي األردني، ومشــاركة خبراء 
ومتخصصين في أمن أنظمة المعلومات. وأكد وزير المالية األســبق 
محمد أبو حمور، أنه يجب على المؤسسات اتخاذ االحتياطات الالزمة 
للتصدي للجرائم واالختراقات اإللكترونية. وقال مدير مركز األردن 
اليوم للتنمية محمد الفقير: إن األمن السيبراني انتقل من مسؤولية فردية 
تعني المؤسسات إلى مســؤولية قومية تهم الدول، ألن األخطار التي 
تشكلها الهجمات اإللكترونية والتكنولوجيات الخبيثة أصبحت تصيب 
الدول ومؤسساتها. أما الخبير االقتصادي زيد الفقير، فلفت إلى أن حجم 
الخســائر الناجمة عن الجرائم اإللكترونية 6 تريليونات دوالر، حيث 

تعرضت 32 % من الشركات إلى هجمات إلكترونية عام 2018.

40 مصمم في “سوق ديزاين” باألردن
معــرض  فعاليــات  أقيمــت 
“ســــــوق ديزايــن 2019” 
لألزيــاء والتصميم في هنجر 
راس العين باألردن بنســخته 
الثانيــة، بدعــم مــن االتحاد 
األوروبي، والمبادرة األردنية 
لتطوير المنشآت االقتصادية، 
وشـركة زين، وبمشاركة 40 
مصممـــاً )الديكور المنزلي، 
األزياء الشــــرقية، األحذية، 

المجوهــرات(. وتعمــل منصة “ديزاين ســـبيس”، على مســاعدة 
األعمال اإلبداعية الناشئة وتقديم المشورة حول سوق العمل، وإقامة 
جلســات حوارية، وورشــات عمل، وكذلك يعمل “سوق ديزاين” 
على خلق شــبكة للربط بين المواهب األردنية ونظرائهم العالميين 
والمشترين المحتملين للفرص التجارية. وقال السكرتير األول لبعثة 
االتحــاد األوروبي أيديجوس نافيكاس: يســرنا في االتحاد أن ندعم 
ســوق ديزاين، وحاضنات األعمال األخرى مثل )شــمال ستارت، 

أويسس500، بروبلر، آي بارك( لتخطي الحدود الجغرافية.

حوار حول المهارات القطاعية األردنية 
أطلــــق البـنــــك 
األوروبي إلعـادة 
اإلعمار والتنمية، 
بالتعــــاون مــــع 
الوكالــة األلمانيـة 
للتنمية ومنظمـــة 
العمــل الدوليـــة، 
حـــواراً حـــــول 
مجالس المهارات 
القطاعية األردنية 
بحضـور وزيـــر 

العمل سمير مراد. والحوار، هو األول بين مختلف مجالس المهارات 
القطاعية األردنية وهي )الضيافة والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والمياه والطاقــة، والمالبس، والجلود، والكيماويات 

ومستحضرات التجميل، واللوجستيات(.
وقالت المديرة اإلقليميــة لدى البنك األوروبي، هايكة هارمجارت، 
إن البنك ســاهم في تدريب 570 من الشباب األردني والسوري في 

قطاع السياحة والضيافة لرفع فرص العمل لديهم.
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الرابطة العالمية لالستثمار المباشر

معرض “التعاون اإلسالمي” في بغداد

ناقــش رئيــس 
هيئة اســـتثمار 
البصــرة عالء 
عبــد الحســين 
ســــلمـان، فـي 
مؤتمـر بدبــي، 
الرابطة  أقامته 

العالمية لوكاالت ترويج االستثمار لدعم التنمية واالقتصاد العراقي، 
اتجاهات االســتثمار األجنبي العالمي المباشر ودوافعه والتغييرات 
األخيــرة فــي تدفقات االســتثمار العالمي المباشــر. وقــدم  المدير 
اإلداري لمركز االستثمار األجنبي  أندرياس دريسلر، عرضا حول 
تأثير التطــورات االقتصادية والجيوسياســية والتكنولوجية الحالية 

على االستثمار األجنبي المباشر.
من جانبه، أشار مدير وكالة تنمية االستثمارات في دبي حسن مهالل، 
إلى أن االستثمار األجنبي المباشر في دبي يوفر الدعم للمستثمرين 
المحتمليــن، فيمــا قدمت لودميــال فيغيريدو من الوكالــة البرازيلية 
لتشــجيع التجارة واالســتثمار، معلومــات حول جذب االســتثمار 

األجنبي المباشر، بما في ذلك االستراتيجية الشاملة للوكالة.

أقيمــــت فـــي 
صـمــــة  لعـا ا
فعاليات  بغداد، 
الــــــدورة 16 
ض  للمعـــــــر
التجاري للدول 
األعــــضـــاء 
بمنظــمــــــــة 
ون  لتعـــــــــا ا
 ، مي ســال إل ا

تحــت شــعار “نحــو تكامل اقتصــادي بين الــدول األعضــاء في 
المنظمة”، بمشاركة شــركات عربية وعالمية. وأكد وكيل الوزارة 
العراقي وليد الموســوي، أن هذه التظاهــرة االقتصادية تهدف إلى 

تطوير العالقات االقتصادية بين الدول األعضاء في المنظمة.
بدوره، قال مدير عام المعارض والخدمات التجارية العراقية هاشم 
الســوداني: إن المعرض يسمح بااللتقاء بأكبر تجمع لصناع القرار 
ورجال األعمال في العالم االسالمي، في ظل وصول حجم التجارة 
البينية بين الدول اإلسالمية إلى 481 مليار دوالر خالل عام 2017.

معرض الزراعة والغذاء في العراق
أقامــت شــركة 
ض  ر لمـعـــــا ا
قـيـــــــــة  العرا
وشــــــركـــــة 
 f a i r t r a d e
 m e s s e
 ، نيــــــة لما أل ا
ت  لـيــــــا فعـا
“الدورة األولى 
ض  لـمـعـــــــر

الزراعة والغذاء والبالســتيك والطباعــة والتغليف”، على أرض 
معرض بغداد الدولي.

وقال مدير عام شركة المعارض، هاشم محمد حاتم: إن المعرض 
الذي أقيم على مســاحة على مســاحة 1.74 ألف متر مربع، شهد 
مشاركة 83 شــركة من 17 دولة وهي )العراق والنمسا والصين 
والمانيا والهند وايطاليا وايران ولبنان والمغرب ومنغوليا وروسيا 
واالمارات العربية المتحدة والســويد وتايوان وســيرالنكا وتركيا 

والصومال(.

“المركزي العراقي” يطلق “تمكين”

باشر البنك المركزي العراقي، بمشروع مكافحة التصحر في قضاء 
المدائــن ضمن مبــادرة “تمكين” التي يقودها بالتعــاون مع رابطة 

المصارف الخاصة ووزارة الزراعة.
وقال محافظ المركزي العراقي، علي محسن اسماعيل خالل افتتاح 
المشروع: إن القطاعين الزراعي والصناعي هما السبيل للنهوض 
بواقع البلد وتشــغيل مــوارده واأليدي العاملة، كمــا إن البنك يعمل 
بشكل مباشر وفعال في تحفيز الواقع االقتصادي، داعياً المؤسسات 
الحكوميــة ومنظمات المجتمع المدنــي للتكاتف مع وزارة الزراعة 

للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي.
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أول معبد هندوسي في أبوظبي
تــم وضــع حجر 
ألول  األســــاس 
معبــد هندوســـي 
أبـوظبــي،  فـــي 
ســيقام في منطقة 
بومريخـــة علــى 
طريــق أبوظبــي 
دبي، على مساحة 

55 ألف متر مربع، وسيخدم المعبد أكثر من مليون شخص يعتنقون 
الهندوســية في اإلمارات، وذلك بحضور رئيس الطائفة الهندوسية 
في الهند قداسة ماهاني سوامي مهراجا، ووزير البيئة ثاني بن أحمد 
الزيــودي، ووزير الدولــة للتعليم العالي  أحمد الفالســي، ورئيس 
دائرة تنمية المجتمعـ  أبوظبي مغير الخييلي، والســفير نفديب سينغ 

سوري، واآلالف من الجالية الهندية.
ووجه رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، رسالة قال فيها: أقدم 
صلواتي في هذه المناسبة لوضع حجر األساس ألول معبد هندوسي 
فــي أبوظبي، وعند اكتماله ســيرمز إلى القيم اإلنســانية واألخالق 

الروحية التي تشكل تراثاً مشتركاً لكل من الهند واإلمارات.

اإلمارات داعمة لـ“الحزام والطريق”

عبر وكيل وزارة االقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في اإلمارات 
عبد هللا آل صالح، خالل كلمة ألقاها  ضمن فعاليات ملتقى االستثمار 
الســنوي 2019 بدبــي، عن فخر بالده باســتضافة منتدى “الحزام 
والطريــق” كدليل على العالقات االقتصاديــة والتجارية القوية مع 
الصين، الفتاً أنه من المتوقع أن تصل األنشطة التجارية بين البلدين 
إلــى 33 مليار دوالر. ومشــيراً إلى أنه تم توقيــع 13 مذكرة تفاهم 

لتعزيز الشراكة االستراتيجية بين اإلمارات والصين.
بدورهــا، لفتت نائب األميــن العام لغرفة التجــارة الصينية الدولية 
يي تشــانغ، إلى أن المبادرة ستوســع الفرص التجارية بين الصين 

واإلمارات إلى مستويات أكبر.

500 شركة في معرض حلب الدولي

أقيمــت فعاليات معرض حلب الدولي بدورتــه الثانية على أرض 
المدنيــة الرياضيــة بالحمدانيــة، بمشــاركة مختلــف القطاعــات 

الصناعية والتجارية والخدمية.
وبيّــن مدير معــرض حلب الدولي علي نظام، أن المعرض شــهد 
مشــاركة 500 شــركة ســورية حكوميــة ومن القطــاع الخاص، 
ومشــاركات من )الصين وأندونيســيا وفنزويال وجنــوب أفريقيا 
والفلبيــن وصربيا وأرمينيا وفلســطين واليمــن(، وأن الهدف منه 
إثبات أن ســورية مســتمرة في صناعاتها رغم الظروف الصعبة 

الداخلية والخارجية المحيطة بها.

سورية في “سوق السفر العربي” بدبي

أقيمت فعاليات معرض “ســوق السفر العربي” في دبي، بمشاركة 
2800 عــارض عربي وأجنبي، يمثلون وكالء الســفر وشــركات 
السياحة وسالسل الفنادق المحلية والعالمية. وشاركت سورية ألول 
مرة في المعرض، وضم مشــاركين من وزارة السياحة، وعدداً من 
الجهات العاملة في القطاع السياحي من شركات وفنادق، منها شركة 
أجنحة الشام للطيران، والشركة السورية للنقل والسياحة، وعدد من 
مكاتب السياحة والسفر. وصرح معاون وزير السياحة، رئيس الوفد 
السوري، غياث الفراح، أن المشاركة السورية تدل على بدء تعافي 
قطاع السياحة بالتزامن مع مرحلة إعادة اإلعمار، مشيراً إلى أهمية 
االستثمار والفرص االستثمارية المتاحة في سورية بعد عودة األمن 

واألمان إلى مختلف المناطق والمواقع السياحية والطبيعية.
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بيمو للمرأة السورية .. ال حدود لقدراتِك

عقد بنك بيمو السعودي الفرنسي مؤتمر المرأة السورية القيادية للعام 
الثاني على التوالــي تحت عنوان “ال حدود لقدراتك”. وقال المدير 
التنفيــذي للبنك عمر الغراوي، إن دوافــع بيمو من تنظيم المؤتمر، 
بالتعاون مع لجنة سيدات األعمال في غرفة تجارة دمشق، أن يكون 
البنك األول للســوريين، وأن يكون مكاناً مفضالً للنساء للعمل فيه، 

ومفضالً لتعامالتهن المصرفية.
مــن جهتها، بينت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشــق/مندوبة 
سورية في لجنة المستثمرات العرب سونيا خانجي، أن تكريم المرأة 

القيادية السورية، يرسخ دورها في المجتمع وعالم االقتصاد.

Syria Health 90 شركة في
فعاليـــات  أقيمـــت 
المعرض والمؤتمر 
الدولي “ســـيريـــا 
هـيـلـــث 2019”، 
نظمـتــــــه  الـــذي 
شــــركة “اكســـبو 
شــام” للمعــارض 
لمـؤتـمـــــرات  وا
دمشق،  في  الدولية 
بمشاركة 90 شركة 

محلية وعربية وأجنبية، متخصصة في التجهيزات والمعدات الطبية 
والصناعــة الدوائية، إليجــاد فرص لالســتثمار بالقطاع الصحي، 

وتضمنت الفعاليات مؤتمراً علمياً ويوماً صيدالنيا.
وصرح معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي، بأن المعرض يكرس 

حالة التعافي التي تشهدها سورية في القطاع الصحي.
بدوره، أوضح مدير عام اكســبو شــام كيان معتمدي، أن الشركات 
المشــاركة تمثل الشــركات الســورية، وعدد من الدول، إلى جانب 

وكالء عدد من الشركات األجنبية.

120 شركة في “سيريا فوود”
أقيمــت علـى 
أرض مدينــة 
المعــــارض 
في دمـشـــق، 
فعالـيـــــــات 
مـعــــــرض 
الصناعـــات 
الغـذائـيــــــة 
التصديـريــة 

“ســيريا فوود 2019”، الذي نظمته غرفة صناعة دمشق وريفها، 
واتحاد المصدرين، بالتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة 
والزراعة، بمشاركة 120 شركة صناعية غذائية، على مساحة 10 
آالف متر مربع. وأكد معاون وزير الزراعة عبد الكريم اللحام، على 
أهمية المعرض كونه محطة للقاء المنتج والمستهلك، والتعرف على 
متطلبات األسواق الخارجية. وأشار بدوره رئيس اتحاد المصدرين 
محمد الســواح، إلى أن إقامة المعرض فــي عامه الثاني دليل على 
تعافي القطــاع الغذائي الصناعي الســوري، والذي توج بالتصدير 

خالل عام 2018 إلى 109 دولة.

26 دولة في 3 معارض سورية
أقيمـت على أرض 
المعارض  مدينـــة 
 3 دمشـــــق،  فــي 
معــارض ســورية 
)معــرض  دوليـــة 
الـبـنـــاء والـبـنـــى 
التحتيـــة “ميبيلـــد 
ومعــرض  شــو”، 
“سينيكس” لآلالت 

والمعدات الصناعية، ومعرض “سيريا ميب” للكهرباء والميكانيك 
وأشغال المياه(، بتنظيم مؤسسة طيارة للمعارض، وبمشاركة 250 
شركة من 26 دولة منها )اإليطالية والهنغارية والكويتية واإلماراتية 
والعمانيــة واللبنانيــة والمصريــة واإليرانية واألردنيــة والصينية 
والهنديــة(. وقال وزيــر الصناعة محمد معن زيــن العابدين جذبة 
خــالل االفتتاح: إنها ظاهرة اقتصادية مهمة، تدل على أن الصناعة 
السورية متقدمة وقادرة على النهوض في ظل أي ظرف يحيط بها.
فيما بيّن مدير المؤسسة المنظمة موفق طيارة، أن المعارض تختص 

بمستلزمات مرحلة إعادة اإلعمار.
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“الشام” بمعرض حلب الدولي .. ويكرم األمهات
شــارك بنك الشام 
فـــي مـعـــــرض 
حلــب الدولـــــي، 
الذي أقيـــــم فـــي 
المدينة الرياضيــة 
بالحمدانيــــة فــي 

حلب.
وتحدث الرئيـــس 
التنفيــذي لبنـــــك 
الشـــــــام، أحمــد 

يوســـــف اللحام، فقال: إن مشــــاركتنا في المعرض، تعكـــس حرصنا الدائم على 
دعم الفعاليات االقتصادية الوطنية، واتســاقاً مع ســياسة البنك بأخذ زمام المبادرة 
لدعم النشــاط التسويقي في ســــورية، سواًء عبر المشــاركة والرعاية حتى خالل 

الفترة العصيبة التي مرت بها البالد.

في ســياق آخر، كّرم بنك الشــام بعض األمهات المعيالت ألسرهن في حلب ضمن 
احتفالية اجتماعيــة، وذلك بالتعاون مع جمعية “من أجل حلب”، في قاعة الحمداني 
بفندق شــيراتون حلب. وقال الرئيس التنفيذي للبنك أحمد يوســف اللحام: “ما نسعى 
اليوم لتقديمه من أجلكم، ما هو إاّل جزٌء يســيٌر مما تســتحقونَهُ، فمنُكمن َمْن َضّحْت  

وأعطت دروساً باإلخالص للبيت والوطن ال يبلُغُهُ تكريم أو تقدير”.
بدورها، قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية مريانا الحنش: “نشكر البنك على دعمه، 

واألمهات على صمودهن وتعبهن”.
يذكر أن الفعالية شهدت مسرحية وكورال غنائي ألطفال الجمعية، إضافة إلى تقديم 

مبالغ مالية لـ125 أم.
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لم تكن المالية العامة في لبنان في أفضل حال قبل سنتين. لنتذكر أن قانون الرواتب 
46 أقر في أب 2017. أقرت الرواتب الجديدة وتقدماتها لفئات الموظفين والمعلمين في 
القطاع العام عبر تمويله بضرائب جديدة وإجراءات مالية تعّرض قانونها رقم 45 للطعن 
في المجلس الدســتوري الذي ابطله ثم أقر مجدداً بحلــة جديدة ومن دون تعديالت 
جوهرية. عشية إقرار السلسلة شهدنا بازاراً انتخابياً أفضى إلى حسمها سريعاً على 
رغم أنها بقيت 5 سنوات معلقة بالوعود وبالخالفات، ثم تقدمت سريعاً باتفاق القوى 
كلها. بعدها كّرت ســلة الزيادات لفئات أخرى، من تقدمــات للنواب ورواتب كاملة 
للنواب السابقين، ودرجات إضافية، من دون االكتراث إلى أن العجز وصل إلى مستويات 

قياسية والنمو في أدنى معدالته.

تعود األمور اليوم معكوســة. األزمة المالية بلغت ذروتها، والحكومة تريد انقاذ البلد 
بخفض الرواتب عبر تعديل السلســلة وهي التي تتحمل المسؤولية عما وصلت إليه 
األمور من عجز، ثم التزاماً بالتعهدات أمام الدول والمؤسسات المالية في مؤتمر “سيدر”، 
فتعلن أنها بصدد اتخاذ إجراءات غير شعبية وهي الوصفة الجاهزة للشروع بتصحيح 
ل كلفته للفئات المتوسطة والموظفين والمعلمين. ويهّول البعض بالفوضى  مالي ُتحمَّ
في حال االنهيار، كمقدمة القتطاع جزء من رواتب القطاع العام لتخفيف عجز الخزينة 
وغيرها من اإلجراءات كحل وحيد، وهو في الواقع قد يؤدي إلى الفوضى وربما االنهيار 
لما تعتبره الفئات المتضررة مصادرة لحقوقها ومكتســباتها، وطالما أن الدولة التي 
يفتــرض أن تكون عادلة ال تنظر إلى األجزاء األخرى التــي تؤمن أموااًل أكثر بكثير مما 

تعتقده طريقاً لتجاوز األزمة.

ال يمكن أن يكون الحل باستحضار وصفات جاهزة من الخارج، أي أن نستحضر تجربة 
صربيــا مثاًل في خفض الرواتب واألجور أو غيرها من الدول. المشــكلة ان القصور في 
معالجة األزمة يرى في سلســلة الرواتب أنها السبب الرئيسي لألزمة المالية الراهنة، 
ويتحمس البعض أكثر لوقف كل أشكال الدعم والتقدمات. هذا معناه أن ال إجراءات 
غير شــعبية أي تحميل الفئات التي راكمت ثروات مــن أي اقتطاعات أو ضرائب، بل 
التصويب على الفئات المتوسطة والفقيرة وتحميلها كل األعباء المرتبطة بالتصحيح. 

االجراءات التي يسّوق لها تقع في مندرجات “سيدر”. االخطر أن التهويل بانهيار الدولة 
قد يخلق أجواًء مشــحونة وردود فعل ومشكالت تؤدي إلى إمرار اإلجراءات، بداًل من أن 
تسعى الحكومة إلى تصحيح يوزع االعباء على الجميع، في خط تصاعدي ووفق القدرة 

على المساهمة ... أنقذوا البلد بداًل من دفعه إلى الفوضى.

الحلول المطلوبة لألزمة المالية
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