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خفض العجز من الناتج المحلي الإجمالي عنوان تسعى إليه كل الحكومات لمواجهة 
ي اتخذتها الحكومة اللبنانية 

ي لبنان جاءت الإجراءات ال�ت
ي البلد. لكن �ف

الأعباء المالية �ف
امات فرضتها الصناديــق المالية والدول المانحة  ف مرتبطة بتعهدات خارجية وال�ت
ي من أزمات مالية واقتصادية قرر 

ي مؤتمر “سيدر”، أي أن البلد وهو يعا�ف
المشاركة �ف

سلوك هذا الطريق بسبب الضغوط الدولية بدلً من أن يكون خفض العجز خياراً 
مستمراً لمعالجة الأزمة.

ي المئة من الناتج المحلي 
وع موازنة 2019 بخفض العجز إل 7،6 �ف أقرت الحكومة م�ش

وع إل مجلس النواب لمناقشــته وإقراره. وإذا كان مبكراً  ، وأحيل الم�ش الإجمالي
ي المجلس، فإن 

وع الموازنة �ف الحديــث عن احتمال ادخال تعديالت عل بنود م�ش
يرادات،  نفاق وزيادة الإ ته الحكومة انجازاً يسجل لها لتمكنها من خفض الإ ما اعت�ب
ائب تضمنها  بدا أنه مجرد نوع من الجباية وعرص نفقات واقتطاعات ورســوم و�ف
ي 

وعاً إصالحياً يحصن القتصاد ويساهم �ف وع. أي أن الموازنة ليست م�ش الم�ش
خفض العجز ثم رفع نسبة النمو واطالق المشاريع القتصادية وتوف�ي فرص عمل 

جديدة، قبل أن نتحدث عن معالجة وضع المديونية العامة المرتفع.

ي خانة 
ي تندرج �ف

وع الموازنة أن التقشــف طال الفئات ال�ت ي م�ش
المشكلة الأبرز �ف

الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وذلك ع�ب اقتطاعات من المخصصات 
يبة  ف والمتقاعدين، إىل رفع �ف ف والمعلم�ي والتعويضات والتقدمات للموظف�ي
الفوائد عل الودائع، من دون أن يرتبط ذلك بالإصالح ومعالجة مكامن الهدر 
ها،  نفاق غ�ي المجدي، وفرض رسوم وغرامات عل أمالك الدولة البحرية وغ�ي والإ

والأهم مكافحة الفساد. 

السياسة القتصادية والمالية الواضحة والشفافة غابت عن الموازنة، أما الإصالح 
ي يدار بها المال العام 

ي الطريقة ال�ت
فال وجود له، وهو ما يتطلب إعادة نظر �ف

ندثار. لحمايته من الإ

صالح ... خفض العجز يتحصن بالإ
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قال حاكم مصرف لبنان، رياض سالمه، بعد  اجتماعه 
مــع رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة ميشــال عــون، إن 
االصالحــات الواردة في موازنة العام 2019 وانطالق 
تنفيــذ خطــة الكهرباء ”إشــارات إيجابيــة“، مؤكداً أن 
“الليرة مستقرة، كذلك السوق المصرفية حيث األوضاع 
تحت السيطرة”.  وأكد أن “المصرف المركزي حريص 
علــى مواكبة الجهود المبذولة حاليــاً، مع التركيز على 
احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي ال 
تسمح بأي مبادرة الزامية على المصارف، وتترك مثل 
هــذه األمور في الحدود القانونيــة، ووجدت لدى فخامة 

الرئيس تفهماً كامالً لهذا التوجه”.

سالمه: “إشارات إيجابية”
في إصالحات الموازنة

كشــف مجلس الذهب العالمي أن المصارف المركزية 
تواصل شــراء الذهب بهــدف التنويع بعيدا عن الدوالر 
وســط مخاوف من االضطراب الجيوسياســي، ما أدى 
إلــى رفع أســعار المعدن األصفر فــي الربع األول من 
2019. وبلغ حجم مشــتريات المصارف المركزية من 
الذهــب 145,4 طنا بزيادة نســبتها 68 % عن الفصل 
نفســه من العــام 2018. وهــو أفضل أداء لهــذه الفترة 
منــذ العام 2013. وهذا األداء ســاهم فــي زيادة الطلب 
اإلجمالــي )مســتثمرون وحرفيون وأفــراد ومصارف 
مركزيــة( على الذهب الــذي ارتفع في الربع األول من 
العام الجاري بنســبة 7 % إلــى 1053,3 طناً عما كان 

عليه في الفصل األول من 2018.

المصارف المركزية تحفز
الطلب على الذهب

SGBL يفوز بجائزة “أفضـل منتج لعام 2019”

حصل  بنك سوســييته جنرال فــي لبنان على جائزة 
 Product of the( ”2019 أفضــل منتــج لعــام“
Year(، عــن منتجه Super Rewards ضمن فئة 
المنتجات المصرفيّة األكثر ابتكاراً. وقال مدير قسم 
االســتراتيجيّة والتســويق في البنك، حبيب خوري، 
إن هذه الجائزة تعود لمختلف فرق العمل التي تعمل 
على إبقاء برنامج الوالء لدى البنك في طليعة برامج 
الــوالء األحدث واألكثر ابتكاراً في الســوق اللبنانية 
وكذلك في الخارج. وتّوجه بالشكر من شركة “لويا” 
ورئيــس مجلــس إدارتها بول جزار علــى التطوير 

.Super Rewards والدعم الكبير لبرنامج الوالء

حمود: ال نزال نحافظ على سمعة لبنان

الرقابــة  لجنــة  رئيــس  أعلــن 
علــى المصارف ســمير حمود 
“أننــا مســتمرون فــي العمــل 
حفاظاً على ســمعة لبنان ومنعة 
اقتصاده، وبذلــك تعود األموال 
مجــدداً ونكســب ثقــة المجتمع 
الدولــي وبيــوت المــال الدولية 

والمراسلين، وبذلك يكون القطاع المصرفي بعافية ويساهم في ازدهار البالد”.
كالم حمود جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث 
جرى عرض الوضعين المالي والنقدي. وأشار حمود إلى أن الهاجس يبقى في تفعيل 
االقتصاد واألمل كبير في أن يكون الموســم السياحي المقبل واعداً نبني عليه، إضافة 

إلى إطالق عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

سالمه: الشائعات الكاذبة تقلق السوق المالية

قال حاكم مصرف لبنان رياض 
ســالمه، إن “تصديق الشائعات 
الكاذبة  يخيف السوق المالية من 
دون أي مبرر، فضالً عن جعل 
المودعيــن يســحبون إيداعاتهم 
من دون أي مبرر تخوفاً من أمر 

ما، فيما الحقيقة أن المصارف بخير وال خوف على سيولتها كما ال خوف على الليرة”.
كالم الحاكم سالمه جاء خالل لقائه مجلس إدارة تجّمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين 
في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، وذلك “إلعطاء دعم كامل للحاكم ومصرف لبنان في 
كل األزمات الراهنة، وكيفية العمل لحماية لبنان من كل المخاطر المالية واالقتصادية 

التي يواجهها” وفق بيان التجّمع.
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أول خدمة ذكّية لإليداع النقدي من “عوده”

أطلــق بنــك عــوده، باالشــتراك مع شــركتَي 
 ،LEVANTNET و  GRGBanking
أول خدمــة ذكيّــة لإليــداع النقدي فــي لبنان، 
تتيــح  للعمــالء إيداع كميّات كبيــرة من المال 
النقدي بواسطة سطح بيني )interface( مرن 
وســهل االســتعمال، ما يجنّبهــم االنتظار عند 
“الكونتوار”. ونشر البنك آالت اإليداع الذكي 
 GRG الخاّصة بشركة P2800L من طراز

Banking من أجل تعزيز راحة العميل، وتحســين الفعاليّة واألمان.
وتسمح آلة P2800L بالتحقّق، وبفرز ومتابعة األرقام التسلسلية الخاصة بهذه الكميّات 
من األموال النقدية بشــكل ســريع. كما يمكنها أن تكون جزءاً من أّي سيناريو ينطوي 
على صفقات متعلّقة بكميّات كهذه، خصوصاً وأن برمجيّاتها تخّول موظفي الكونتوار 

تنفيذ المعامالت وإتمام اإليداعات الكبيرة في آخر النهار.

قالت مؤسســة فيتش للتصنيف االئتماني إن نمو بنوك 
الظل في العالم يزيد من المخاطر النظامية، وهو ما قد 
يؤثر على البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد، 
ويــؤدي أيضا إلى تقليص التمويــل المتاح أمام البنوك 
والمؤسسات غير المصرفية التي تمنح القروض، كما 

أنها تزيد من تذبذب أسعار األصول.
وأشــارت الوكالــة إلــى أن حجم أصول بنــوك الظل، 
التــي ال تخضع لرقابــة البنوك المركزيــة، بلغت 52 
تريليون دوالر بنهايــة 2017، ما يمثل نحو 13.6% 

من إجمالي األصول المالية في العالم.

بنوك الظل تدير أصواًل
بقيمة 52 تريليون دوالر

أطـلـــق الـبـنـــــك 
المركزي العراقي 
برنامــج “التمويل 
ـع  اإلسالمي المجمَّ
SIFP”، الهــادف 
شــراكة  خلق  إلى 

منتظمة، في عملية التمويل واالستثمار، بين المصارف 
التقليدية واإلســالمية، وبين القطاعيــن العام والخاص، 
علــى أن يجــري االســتثمار تحــت مظلة معيــار 24 
الخاص بهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلســالمية AAOIFI. وقــال المركزي فــي بيان: إن 
البرنامج يدفع لتمويل مشاريع وفق العقود المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية كعقود )المشاركة المنتهية بالتمليك، 
واالستصناع، واالستصناع الموازي، واالجارة المنتهية 
بالتمليك(، وأنه تم تشــكيل لجنــة ألجل تفعيل البرنامج، 
لتوصي بدورها بتنفيذ ثالثة مشاريع كبداية، وهي )تأهيل 
وبناء معامل األســمدة الكيمياوية في بيجي وقضاء أبي 
الخصيب، وتأهيل معامل الزجاج في الرمادي، وتأهيل 

معمل االسمنت األبيض في قضاء الفلوجة(.

“المركزي العراقي” يطلق
ع” “التمويل اإلسالمي المجمَّ

صفير: إلبقاء لبنان بلداً جاذبًا للودائع

شــدّد رئيس مجلس اإلدارة المدير التنفيذي العام لـ“بنك 
بيروت”، ســليم صفير، على ضرورة “إبقاء لبنان كبلد 
جاذب للودائع وليــس لهروبها”. ودعا الى “تكبير حجم 
االقتصاد وإزالة المعوقات، من خالل سياســات توصلنا 
الى توفير الســيولة وتحفيز االســتثمار فــي الصناعات 
الوطنيــة وحمايتها واســتعادة الثقة وتحســين مســتوى 
المخاطــر وتخفيض أســعار الفائدة لإلقــراض، إلعادة 
عجلة الدورة االقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري”.

وأكد صفير الحاجة إلى “إعادة إحياء المرســوم المتعلّق 
بإيجــاد منطقة مصرفية حّرة ضمن المصارف”. وأعــرب عن ثقته وتفاؤله بالوضع 
النقــدي والمصرفــي والمالي، مشــدداً علــى أن “أي طلب من المصــارف بالتعاون 

والمشاركة في تخفيض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعياً وطوعياً”.

سليم صفير

مقر جديد لبنك بيبلوس في قبرص

افتتــح بنك بيبلــوس المقــر الجديد 
لفرعه القبرصي في مدينة ليماسول 
الســاحلية خالل حفــل حضره عدد 
مــن الشــركاء ومــدراء المصرف 
واعالميين. وقــال مدير فرع البنك 
في قبرص هنري عوض، إن “البنك 

يقدّم خدمات مصرفية عالية الجودة في قبرص منذ العام 1984. ومع هذا االنتقال إلى 
موقع متميّز، نأمل في التوسع في السوق القبرصية وخدمة زبائننا بشكل أفضل في مقر 

جديد وحديث يوفر منتجات وخدمات مصّممة خصيصاً لتلبي احتياجاتهم”.
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كشــف رئيس مجلس الوزراء الســوري عماد خميس، 
خــالل جلســة لمجلس الشــعب، عــن أن هناك ســيولة 
جاهزة لإلقــراض لدى المصارف تقــارب 820 مليار 
ليرة ســورية، وأن أرقام الودائع لدى المصارف العامة 
بلغــت 2.46 ألف مليار ليرة، وحجم القروض منها بلغ 
179 مليــار ليرة، وأنه تم تحصيل 180 مليار ليرة من 

القروض المتعثرة.
وأضاف خميس، أن الحكومة الحالية نفذت مشاريع في 
كافة المحافظات بلغ عددها 9831 مشروعا بقيمة 150 
مليار ليرة، وهي مشــاريع بنــى تحتية وتنموية بما فيها 

مشافي وطرق ومدارس.

منح “الصناعي” قروض بـ2.3 مليار ليرة سورية 820 مليار ليرة سورية جاهزة لإلقراض

أكــد مدير عــام المصرف الصناعي الســوري، عمر 
ســيدي، أن حجم تحصيــالت المصرف مــن الديون 
المتعثرة خالل عــام 2018 بلغ نحو 2.5 مليار ليرة، 
ومن القروض الممنوحة نحو 1.5 مليار ليرة، وأن عدد 
القروض الممنوحة منذ آب/أغســطس 2018 ولغاية 
نيســان/أبريل 2019، بلــغ 200 قــرض، بكتلة مالية 
تقارب 2.3 مليار ليرة. وأضاف سيدي، أن المصرف 

يقدم القروض والتسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة للصناعيين والحرفيين، 
منها القرض التنموي طويل األجل بفائدة 12 % وفترة ســداد من 5 إلى 10 ســنوات، 
كما يشمل هذا القرض حاملي الشهادات العلمية واألندية الرياضية والمقاولين، إضافة 
إلى منح المقاولين قرض خاص لشراء البناء والتأسيس واآلالت واألراضي في المدن 

والمناطق الصناعية بنسبة 50 % من التكاليف االستثمارية.

عمر سيدي

عمــم مصــرف ســورية المركــزي علــى المصارف 
المرخــص لهــا التعامل بالقطــع األجنبي، بــأن تلتزم 
بتمويل قائمة من السلع الضرورية وفق سعر الصرف 
الصــادر عــن المركزي، مــع التقيــد بتمويــل المواد 

المسموح بتمويلها.
وأكد مديــر األبحاث فــي المصــرف المركزي غيث 
علي، أن القائمة قابلة للتعديل بما يتالءم مع احتياجات 
كل مرحلة، منوها إلى أن ضبط عملية تســعير الســلع 
المســتوردة من خالل اتباع آلية التمويل للســلعة دون 
االعتبــار إلــى الجهة المســتوردة، يحد مــن التالعب 

باألسعار.

تمويل السلع بسعر صرف
“المركزي السوري”

عودة العقاري لقرض سيريا كارد

أعلن المصرف العقاري الســوري أنه بدأ 
مجددا باســتالم طلبات قرض سيريا كارد 
في جميع فروعه في المحافظات السورية. 
وبحســب بيــان صــادر عــن المصرف، 
فــإن قــرض ســيريا كارد يكــون بمعدل 
10 أضعــاف الراتب الشــهري المقطوع 

للعامليــن والموظفين والموّطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري وبما ال يتجاوز 500 
ألف ليرة، وبفائدة 1 % شهرياً على المبلغ المستجر، كما أن األوراق المطلوبة للقرض 

)بيان دخل للمقترض والكفيل، وصورة عن الهوية الشخصية لكليهما(.

رفع سقف قرض الدخل في التسليف السوري

أعلن مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي السوري، 
عن تعديل ســقف قرض الدخل المحــدود للعاملين في 
الدولة مدنيين وعســكريين، بمــا ال يتجاوز مليون ليرة 
بــدال عن 500 ألف ليــرة. وأكد مدير عــام المصرف 
نضال العربيد، أن المصرف يعمل على توظيف فائض 
الســيولة المتوفر لديه، وأن القرض يتم تقســيطه على 
60 شهراً )5 سنوات(، وتمنح بمعدل فائدة 7 % سنوياً 
تحســب على مبلغ القرض الممنوح طيلة مدة القرض، 
علــى أال يتجــاوز القســط الشــهري 40 % من األجر 

الشــهري المقطوع مضافا إليه 100 % من التعويضات الثابتة بعد حسم االقتطاعات 
على األجر بضمانة كفيلين على األقل مجموع خدماتهما 10 سنوات أو أكثر، ويمكن 
قبــول الكفاالت الشــخصية اإلنتاجية التجارية أو المهنيــة أو الصناعية أو الضمانات 

العينية، سواء كانت عقارية أو حسابات جارية أو ألجل أو شهادات استثمار.

نضال العربيد
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رفع رأسمال شركات الصرافة والبنوك بمصر

رفع مشــروع قانــون البنوك المصــري الجديد، 
رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات 
تحويــل األمــوال إلــى 25 مليون جنيــه )مليون 
دوالر( كحــد أدنى مقارنة بـــ5 ماليين جنيه في 
القانــون الحالــي. كما جــرى رفــع رأس المال 
المخصص لنشــاط فــروع البنــوك األجنبية في 

مصر إلى 150 مليون دوالر، كحد أدنى أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مقارنة بـ50 
مليون دوالر في قانون البنوك الحالي.

وفيما يتعلق بمدة عضوية مجلس إدارة البنك الحكومي، كشف المشروع عن تحديد مدة 
لمجلس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أســهمها بالكامل للدولة 3 ســنوات، وال يجوز 
أن تزيــد مدة العضوية على 3 دورات متتالية. في حين لم يضع القانون الجديد، للبنوك 
الخاصة واألجنبية حداً أقصى لعضوية مجلس إدارة البنك، مثلما حدد للبنوك الحكومية.

تراجع احتياطي العمالت األجنبية في االردن

أظهرت بيانات للبنك المركزي األردني تراجع احتياطي العمالت األجنبية في الشهور 
األربعة األولى من العام الحالي 3.5 % مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2018. وبلغت 
قيمــة االحتياطي األجنبي للمملكة في نهاية أبريل/نيســان 11.12 مليار دوالر مقارنة 
مــع 11.523 مليــار دوالر في نهاية 2018. وبدأ االحتياطي األجنبي باالنخفاض منذ 
بداية عام 2016، بعد تباطؤ النمو في تحويالت المغتربين والدخل السياحي واالستثمار 
األجنبي، وهي العوامل المغذية الحتياطي العملة األجنبية في المملكة. كما ارتفع صافي 
الدين العام المستحق على األردن في الربع األول من 2019 بنسبة 2.4 % إلى 27.54 
مليــار دينــار )38.8 مليار دوالر(، مقارنــة مع 26.9 مليار دينار فــي نهاية 2018. 
وأظهرت إحصــاءات لوزارة المالية، أن صافي الديــن الداخلي في نهاية مارس/آذار 
2019، بلغ 15.46 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.07 مليار دينار.

عمم مصرف ســورية المركزي على جميع المصارف 
والمؤسسات المالية المصرفية االجتماعية والمؤسسات 
المالية غير المصرفية العاملة، ضرورة االلتزام بتسجيل 
عنوان الموقع اإللكتروني للمؤسســة على نطاق رئيسي 
sy أو سورية، واستخدام النطاق كعنوان خاص بالمؤسسة 
في المراســالت الرســمية وبالبريد اإللكتروني. وطلب 
المركزي من هذه المؤسسات توقيع اتفاقية عدم اإلفصاح، 
واتفاقية مســتوى خدمة مع مزود خدمات اإلنترنت الذي 
يســتضيف الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة، وأن يكون 
تصميم الموقع بالحد األدنى مكوناً من العناصر األساسية 
الخمســة )ترويســة عامة، عنوان الصفحة اإللكترونية، 
قائمــة التصفح، محتــوى النص، التذييــل العام(، وأن 
يكــون باللغتين العربية واإلنكليزيــة، وأن يحتوي على 

رابط يدل على موقع المصرف المركزي.

موقع الكتروني للمؤسسات المالية
في سورية

أعلن مصرف الرافدين العراقي، عن التعليمات الخاصة 
بمنح الطلبة واألســاتذة والباحثين في الدراســات العليا 
قرضاً ميسراً لتغطية كلف البحوث، على أن يكون مبلغ 
القــرض 5 مليون دينار )4200 دوالر(، ومدة ســداده 
سنتين، على أن تسدد األقساط شهرياً مع الفائدة بعد شهر 
من تاريخ المنح، وأن يتم تقديم كفيل موظف مدني، وأال 

تتجاوز نسبة االستقطاع 50 % من راتبه الكلي.

قرض من الرافدين 
للطلبة واألساتذة والباحثين

“تمكين” ... إعادة تأهيل جسور بغداد

لفت محافظ البنك المركزي العراقي علي العالق، خالل 
ترأســه اجتماع مجلس إدارة “مبــادرة تمكين”، إلى أن 
المبالغ التي وفرتها المبادرة ساعدت على القيام بمشاريع 
اســتثمارية وخدمية ووفرت بعض الفرص للباحثين عن 
عمل لتحسين أحوالهم المعيشية، وشملت جوانب إنسانية 

وثقافية وبيئية واجتماعية واقتصادية ورياضية.
وأعلن العالق خالل االجتماع عن موافقة المركزي على 
مشروع مبادرة تمكين الجديد بإعادة تأهيل 5 جسور في 

بغداد )باب المعظم، األحرار، الشــهداء، الســنك، األئمــة(، وأنه تم تخصيص المبالغ 
الالزمة إلنجاز عملية التأهيل بالتنســيق مع وزارتي اإلسكان والكهرباء وأمانة بغداد 
وقيــادة عمليات بغــداد، على أن يتم البدء بإنجازه فــي حزيران/يونيو 2019 ويكتمل 

إنجازه أواخر أيلول/سبتمبر من ذات العام.

علي العالق
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أعلنــت مجموعة البنك األهلــي اليوناني )NBG( في 
بيان نشــرته علــى موقعها اإللكترونــي، توقيع اتفاقية 
نهائية مع مجموعة بنك عوده لبيع العمليات المصرفية 
لشــبكة فروع األهلــي اليوناني في مصــر لبنك عوده 
مصــر. وقالــت المجموعــة فــي بيانهــا، إن عملياتها 
المصرفيــة تتكون في معظمها من القروض المصرية 
ذات المخاطر وودائع وأصــول األوراق المالية بقيمة 

110 ماليين يورو.
ويأتــي تنفيذ الصفقة في ســياق خطة إعادة الهيكلة من 
البنــك. ومن المتوقــع أن يكون للصفقــة تأثير إيجابي 

هامشي على رأس المال والسيولة.

استحواذ “عوده - مصر” على عمليات 
“األهلي اليوناني” المصرفية

قال البنك الدولي في بيان صحفي، إن “حوالى 60 % 
من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجاً”. معلناً عن 

تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين.
وأشــار البنك الدولي، إلى أن اإلصالحات االقتصادية 
التي تنفذهــا مصر تظهر عالمات نجــاح مبكرة، كما 
أن مصــر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتســريع 

االحتواء االقتصادي.
وأوضــح البيــان، أن عدم المســاواة آخذ فــي االزدياد 
واقترب معدل الفقــر الوطني من 30 % عام 2015، 

ارتفاعاً من 24.3 % عام 2010.

60 % من سكان مصر فقراء

“وفا بنك” يطلق نادي إفريقيا والتنمية بمصر

أطلقت مجموعة التجاري وفا بنك، نادي أفريقيا 
والتنميــة في مصر، ألول مرة، لدعم الشــركات 
والمستثمرين المصريين لدخول السوق األفريقي، 
وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودّول شــرق 
وغرب أفريقيا. وقــال رئيس مجموعة التجاري 
وفا بنــك، محمد الكتاني، إن النادي سيســهم في 
دعم الشركات والمستثمرين المصريين للدخول 
والتوســع في دول غرب وشــرق أفريقيا، حيث 
تعــد مصــر بوابــة دخــول دول شــرق أفريقيا 

والمغرب بوابة دخول لغرب أفريقيا مما يساهم في تحقيق التكامل بين الدولتين.
محمد الكتاني

500 مليون دوالر من البنك االفريقي لتونس

أعلن رئيس البنك االفريقي للتنمية 
إيكونومي اديسينا، عن تخصيص 
نحــو نصــف مليــار دوالر لفائدة 
قطاعات الطاقة والمالية والفالحة 
فــي تونس، وأشــار أديســينا الى 
التزام البنك االفريقي بتوفير الدعم 
المالــي للبــالد لتمويل المشــاريع 
البنــك  رئيــس  وقــام  الهيكليــة. 

االفريقي، خالل زيارته لتونس لتدشــين مقّر المكتب اإلقليمي للبنك في منطقة شــمال 
إفريقيا، بإبرام عدد من االتفاقيات من ضمنها اتفاقية هبة مع وزير التنمية واالستثمار 
والتعاون الدولي زياد العذاري تتعلق بإرســاء وحدة لمراقبة عمل المؤسســات العامة 
بهدف ضمان نجاح تنفيذ المشاريع والبرامج واالصالحات الممولة من مختلف الجهات 
المانحة. كما وقع البنك االفريقي مذكرة تفاهم مع البنك المغاربي لالستثمار والتجارة 

الخارجية لمساعدته على إعادة تنظيم نظام المعلومات واالتصاالت.

إنشاء شركة ضمان للصادرات اإلفريقية

قالــت مستشــار محافــظ البنــك المركزي للشــؤون 
اإلفريقيــة نجالء نزهي، إن البنك المركزي المصري 
انتهــى من المرحلة الثانية الخاصــة باإلطار القانوني 
إلنشــاء شــركة ضمان الصــادرات اإلفريقيــة. ومن 
المقرر أن تكون الشركة على مستوى عالمي لضمان 
مخاطــر الصــادرات لتشــجيع وزيــادة الصــادرات 
المصرية، خاصة إلى إفريقيا. ويهدف إنشــاء الشركة 
بشكل أساسي لتمويل المستورد األجنبي من أجل زيادة 
الصادرات المصرية، وكذلك حماية الشركات من عدم 

نجالء نزهيالسداد، سواء بسبب مخاطر تجارية أو سياسية.
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ودعـــــــت  أ
وزارة المالية 
 ، ية د لســعو ا
250 مليــون 
ر  ال و د
أميركــــــي، 
بـنــــك  فـــي 
الســـــــودان 

المركزي.
وقــال وزيــر الماليــة الســعودي، محمــد بــن عبدهللا 
الجدعان، إن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم الســعودية 
للســودان، الفتاً إلــى أن هذا الدعم ســيعزز الوضعين 
المالــي واالقتصــادي في الســودان، خصوصاً ســعر 

صرف الجنيه السوداني.

وديعة سعودية
في بنك السودان المركزي

محمد بن عبدهللا الجدعان

كشف مصدر مســؤول بالبنك المركزي المصري، أن 
مشروع القانون الجديد للمصارف يلزم البنك المركزي 
بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه حوالى مليار دوالر. 
وقال المصدر: إن مشــروع القانون أعاد النظر في آلية 
تعييــن محافظ البنــك المركزي كي يتماشــى مع أحكام 
الدســتور الجديد، حيث يصدر قــرار بتعيينه من رئيس 
الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد 

موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وأشــار المصدر، إلى أن مشــروع القانــون يهدف إلى 
دعــم اختصاصات البنك المركــزي بما يكفل له تحقيق 
أهدافــه بإضافة الرقابة واإلشــراف على نظم وخدمات 
الدفع والعمل على حماية المنافســة ومنع الممارســات 
االحتكارية وحماية حقوق مســتهلكي الخدمات المقدمة 

من الجهات المرخص بها.

“االفريقي للتنمية” داعم للقطاع المالي في تونسزيادة رأسمال البنك المركزي المصري

وافــق مجلس إدارة البنك االفريقي للتنمية على منح تونس 
قرضاً بقيمة 120 مليــون أورو لتنفيذ المرحلة الثانية من 
برنامج دعم تحديث القطاع المالي في تونس. وتهدف هذه 
المرحلة من البرنامج إلى تعزيز مســاهمة القطاع الخاص 
في خلق فرص العمل في جميع مناطق البالد ودمج الفئات 

المهمشة في ديناميكية التنمية وخلق القيمة المضافة.
وقــال مدير عام المكتــب االقليمي للتنمية بمنطقة شــمال 
افريقيا، محمد العزيزي: إن “برنامج دعم تحديث القطاع 

المالي في تونس يمكن من تعزيز مكاسبنا بأكثر من 389 مليون يورو تم تخصيصها 
منذ 2016، وبالتالي فان هذه المرحلة تعتبر حاسمة النجاح البرنامج”.

محمد العزيزي

100 مليون دوالر الدفعة األولى من “جايكا” لألردن

اليابانيــة  الوكالــة  حولــت 
الدولــي “جايكا”  للتعــاون 
100 مليــون دوالر، كدفعة 
أولى من القرض اإلجمالي 
لدعم موازنة األردن، الذي 
تبلــغ قيمتــه 300 مليــون 
دوالر، بغيــة دعم سياســة 
التنميــة فــي بيئــة األعمال 

والتشغيل واإلصالحات المالية المستدامة، ولخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، 
ودعم القطاع الصناعي، وتشــجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم 
التقني والتدريب الفني الموجه لتجذير ثقافة ريادة األعمال والتوظيف الذاتي بين طالب 
المدارس والجامعات. وأوضحت الوكالة في بيان، أنه سيتم تحويل الدفعتين المتبقيتين 

أواخر 2019 وفي 2020، ومدة سداد القرض 25 عاماً، منها 7 سنوات سماح.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية القرض في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بين وزيرة 

التخطيط األردنية، ماري قعوار، ونائب الرئيس التنفيذي لجايكا، كازوهيكو كوشيكاوا.

مساهمو “األول” و“ساب” يوافقون على االندماج

وافقــت الجمعية العامة غير العادية 
لمســاهمي كل من “البنــك األول” 
و“بنك ساب”  على شروط وأحكام 

عملية اندماج البنكين السعوديين.
ووافق األعضاء علــى عملية دمج  
البنك األول في بنك ساب من خالل 

إصدار 0.48 ســهم في بنك “ســاب” مقابل كل ســهم في البنك األول، وفقا لشــروط 
وأحكام اتفاقية االندماج بين البنكين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة رأسمال “ساب” بنسبة 

37 % إلى 20.5 مليار لاير سعودي )5.47 مليار دوالر(.
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أظهرت دراســة أجراهــا االتحاد األلمانــي لتكنولوجيا 
المعلومات “بيتكوم” أن  الوالء تجاه المصرف التقليدي 
قــد ينهار عندما يتعلق األمر بالرقمنة، وهو ما يزيد من 

حدة المنافسة بين الكثير من المؤسسات المالية.
وأوضحــت الدراســة، أن 34 % مــن األلمــان غيروا 
حســابات ودائعهم لبنوك أخرى مــرة واحدة على األقل 
قبل عام، وارتفعت نسبتهم حالياً إلى 41 %، مشيرةً إلى 
أن العــروض الرقمية أصبحت مهمة بالنســبة لـ67 % 
من العمالء عند اختيار بنكهم.  وتراجعت عوامل أخرى 
من حيث األهمية بالنسبة للعمالء، مثل توفر الكثير من 
الفروع للبنك وسرعة الوصول إليها، أو أن يكون البنك 

عالمة تجارية مشهورة.

“الرقمنة” تزيد حدة المنافسة
بين البنوك

“كأس العالم” تضغط على البنوك القطرية

ذكــرت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، أن البنــوك القطرية تواجه ضغوطاً متزايدة 
من االنكشــاف المرتفع على ســوق العقارات المتباطئة التي تضررت بســبب فائض 

المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وقالت الوكالة: إن األصول العقارية المتدهورة تشكل اآلن ”خطراً رئيساً” على الرغم 
من تعافي البنوك القطرية إلى حد كبير من مشــكالت الســيولة الناتجة عن المقاطعة 
الخليجية التي بدأت في العام 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دوالر 
من النظام المصرفي. وذكرت فيتش أن البنوك األكثر انكشافا هي: بنك الدوحة والبنك 

التجاري القطري وبنك قطر الدولي.

وقع البنك المركزي األوسترالي في خطأ هجائي محرج 
علــى مالييــن العمــالت الورقيــة فئة خمســين دوالراً 
أوستراليا، واكتشــف الخطأ للمرة األولى عندما أرسل 
أحد مســتمعي إذاعة “تريبل إم” صــورة مكبرة للعملة 
فئة خمسين دوالرا أوستراليا، مشيراً إلى خطأ في هجاء 
كلمة “مســؤولية” في اقتبــاس باللغــة اإلنكليزية على 

العملة، مضيفاً أن الخطأ تكرر 3 مرات.
وورد الخطــأ الهجائي فــي اقتباس إلديث كــوان، أول 
امرأة تنتخب في برلمان أســتراليا مــن عام 1921 إلى 

عام 1924.

أوستراليا: خطأ  محرج 
على ماليين العمالت الورقية

االحتياطيات  األجنبية عند مستوى جيد في إيران

طمــأن محافظ البنك المركــزي اإليراني عبد الناصر 
همتــي األســواق، قائــالً: إن احتياطيــات إيــران من 
العمــالت األجنبية عند مســتوى جيد للغايــة. واعتبر 
أن توالي ما أســماه شــائعات الحرب أو التفاوض مع 
الواليات المتحدة بشكل يومي “يؤثر على سعر صرف 
العملة اإليرانية وعلى األسعار  في السوق اإليرانية”.

ونقلــت وكالــة فــارس لألنبــاء عــن همتي قولــه، إن 
“المركــزي اإليراني” أحبط محاولة لزعزعة اســتقرار ســوق الصرف عقب إعالن 
طهــران تعليق تنفيذ بعض بنود االتفاق النووي. وأوضح أن المحاولة كانت تســتهدف 
سوق الصرف عبر إطالق الشائعات، ودعا إلى عدم المضاربة بسوق صرف العمالت.

عبد الناصر همتي

تركيا تدعم صادراتها بـ4.9 مليارات دوالر

قــال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق: إن 3 بنوك 
كبيرة مملوكة للدولة ســتقدم بحلول نهاية عام 2019، 
حزمة تمويل بقيمة 30 مليار ليرة )4.9 مليار دوالر( 
للمســاعدة في انقاذ بعــض قطاعــات التصدير، مثل 
الصناعــات التحويلية التي تضررت بشــدة من أزمة 
العملة فــي العــام 2018. وهي ثاني حزمــة تدعمها 
الحكومــة في أقل من شــهرين بهدف إحيــاء اقتصاد 
يعانــي مــن ديون معدومــة وركود وتضخــم مرتفع. 

واســتهدفت الحزمة األولــى، التي أُعلن عنها في 10 أبريل/نيســان الماضي وقيمتها 
أيضاً 4.9 مليار دوالر، القطاع المصرفي. اما الحزمة الثانية فتركز على الســيارات 
والكيماويات بين قطاعات أخرى تعتمد إلى حد كبير على استيراد المواد الخام لالنتاج، 

قبل أن يكون بمقدرها تصدير سلع مصنعة.
وقال ألبيرق “القطاعات المعتمدة على التصدير والقطاعات التي تساهم في التوظيف 
والتي تظهر عجزاً تجارياً مرتفعاً ســتحصل على دعم من حزمة التمويل”. وأضاف: 
أنه يتوقع أن يسجل ميزان المعامالت الجارية فائضاً بدءاً من يونيو/حزيران 2019، 

ويأمل بأن االقتصاد خرج من الركود.

براءت ألبيرق
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النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن. 
وتم ضبط السياسة النقدية بصورة مالئمة، ما ساعد على تخفيض التضخم من 33 % 
في يوليو/تموز 2017 إلى 13 % في أبريل/نيسان 2019، رغم الصدمات العارضة 

المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.
ويســتهدف البنك المركزي تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوســط، 
ومن شــأن ذلك أن يساعد في تعزيز االســتقرار االقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار 
الفائدة، وجذب االستثمار. ويضمن التزام المركزي ســعر الصرف المرن أن يكون 
الجنيه المصري انعكاســاً ألساســيات االقتصاد، كمــا يضمن حمايــة االحتياطيات 
الدولية، وتعزيز صالبــة االقتصاد فــي مواجهة الصدمــات الخارجية. وقد رســخ 

المركزي صدقيته كمصدر حماية الستقرار القطاع المالي.

الحماية االجتماعية
وأشاد البيان بالســلطات المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية االجتماعية التي خففت 
عبء اإلصالح االقتصادي عن محــدودي الدخل. وقد كانت هــذه اإلجراءات بالغة 
األهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق إلجراءات اإلصالح الصعبة. وجاء التمويل 

الالزم في هذا الخصوص من خالل تخفيض دعم الوقود.
والهدف من اإلصالحات الهيكلية هو تحقيق نمو أعلى وأكثر شــموالً لمختلف فئات 
المجتمع وخلق فرص عمل للمصريين الذين تتزايــد أعدادهم. وهناك تقدم مطرد في 
تنفيذ إجراءات زيادة اإلنتاجية، وإزالة الحواجز أمام االســتثمار والتجارة، وتحسين 
الحوكمة، وتقليص دور الدولة في االقتصاد. وتشــمل مجاالت اإلصالح األساســية 
تحســين فرص الحصول على التمويل وتحســين طرق إتاحة األراضي الصناعية، 
وتشــجيع المنافسة، وزيادة شــفافية المؤسســات المملوكة للدولة وتحســين إدارتها، 
مكاسب كبيرة من حيث زيادة االستثمار والنمو االحتوائي وخلق فرص العمل.ومكافحة الفساد. ومن شأن استكمال اإلجراءات المخططة في الوقت المحدد أن يحقق 

صندوق النقد: مصر تنجح في تخفيف أعباء االقتصاد

الدعم المالي
توصل خبــراء صنــدوق النقد الدولي والســلطات 
المصرية إلى اتفــاق على مســتوى الخبراء حول 
المراجعة الخامســة واألخيــرة لبرنامج االصالح 
االقتصــادي المصري، الــذي يدعمــه الصندوق 
من خالل اتفاق لالســتفادة من “تســهيل الصندوق 
 .2016 عــام  فــي  بينهمــا  والموقــع  الممــدد”، 
وباســتكمال هــذه المراجعة ســوف يتــاح لمصر 
الحصــول على حوالــى مليــاري دوالر اميركي، 
ليصل مجموع المبالغ المصروفة في ظل البرنامج 

إلى حوالى 12 مليار دوالر أميركي.

االصالح االقتصادي المصري
واصلت الســلطات المصرية على مدار الســنوات 
الثالث األخيرة تطبيق برنامجهــا الوطني الطموح 
لالصالح االقتصــادي، والذي اســتهدف تصحيح 
االختالالت الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشــجيع 
النمو االحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة اإلنفاق 
االجتماعي االكثر اســتهدافاً. ونجحت جهودها في 
تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي، وإحداث تعاٍف 
في النمو، وتحســين مناخ األعمال. فقد تسارع نمو 
الناتج المحلــي اإلجمالي من 4,2 % فــي 2016 / 
2017 إلى 5,3 % في 2017 / 2018، وانخفضت 
البطالة من 12 % إلى أقل من 9 %، وتقلص عجز 
الحســاب الجاري مــن 5,6 % من إجمالــي الناتج 
المحلــي إلــى 2,4 %. ومــن المتوقــع أن ينخفض 
إجمالي الدين العــام للحكومة إلى نحــو 85 % من 
إجمالي الناتــج المحلي فــي 2018 / 2019 بعد أن 
بلغ 103 % من الناتج المحلي اإلجمالي في 2016 
/ 2017. كمــا زادت االحتياطيــات الدولية من 17 
مليــار دوالر فــي يونيو/حزيــران 2016 إلى 44 

مليار دوالر في مارس/ذار 2019.

دور فعّال للمركزي المصري
حدَّث البنــك المركــزي المصري إطار سياســته 

الكلي وتعزيز صالبة مصر  الرشيدة ركيزة لتحقيق االستقرار االقتصادي  النقدية والمالية  كانت السياسات 
في مواجهة الصدمات الخارجية، وفق ما أوضحه فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير الل، زار 
مصر مؤخراً. وساعد سعر الصرف المرن وإجراءات الحماية االجتماعية في تخفيف عبء االصالح االقتصادي عن 

المواطنين. وأصدر فريق الصندوق في نهاية الزيارة بياناً تناول في الوضع االقتصادي في مصر من كل جوانبه.
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أقساط ربع سنوية.

الطاقة البديلة
ونوهــت التعليمــات، إلــى أن المصــرف يتيــح 
إمكانيــة اإلقــراض لتمويل مشــاريع توليد الطاقة 
البديلــة، بهــدف تشــجيع االعتماد علــى مصادر 
الطاقة المتجددة، ونســبة التمويل 50 % من تكلفة 
المشــروع بعد اســتبعاد قيمة األرض “المشروع 
على الهيكل”، وبســقف ال يتجــاوز ملياري ليرة، 
لمدة ال تتجاوز 10 ســنوات متضمنة فترة السماح 
سنة كحد أقصى، ويسدد على أقساط ربع أو نصف 
ســنوية، وحال عدم كفايــة الضمانة لهذا النوع من 
القروض، أو إذا كانت أرض المشروع مستأجرة، 
فيمكن قبــول ضمانة عقارية أخرى، على أال تقبل 

اآلالت كضمانة للحصول على القرض.

الثابت والعامل
أما عن المشاريع الصناعية واإلنتاجية المتضررة 
نتيجــة الحرب، فقد بينــت التعليمات أن المصرف 
يمنح قرضا لتمويل )رأس المال الثابت، أو العامل، 
أو كليهما معا(، ففي حال رأس المال الثابت، يجب 
أال تتجاوز نسبة ضرر المنشأة 50 % وفقا لتقرير 

شروط التمويل وقروض المشاريع من “التجاري السوري”
وضع المصرف التجاري السوري شروطاً للتمويل وآلية منح القروض والكفاالت المطلوبة. وأصدر المصرف التعليمات 
الناظمة للقروض االستثمارية المتوسطة وطويلة األجل، الهادفة إلعادة دوران عملية اإلنتاج للمشاريع قيد التأسيس 

أو المتضررة، ولتوسيع وتطوير وتجديد المشاريع القائمة، إضافة إلى مشاريع المقاوالت وتوليد الطاقة البديلة.

القروض والكفاالت
تضمنت التعليمات شــروط التمويل وآلية 
منــح القــروض والكفــاالت المطلوبــة، 
حيــث تنوعــت القــروض بيــن قــرض 
تمويل مشــاريع قيد التأسيس، شريطة أال 
تقل نســبة اإلنجاز الفعلي للمشــروع عن 
50 % مــن قيمة التكاليف االســتثمارية، 
وقــرض تطويــر أو توســيع أو اســتبدال 
مشاريع قائمة، سواء كانت )شراء اآلالت 
والمعدات، أو التجهيزات، أو التوســع في 
مباني المشــروع، أو إضافة أو اســتبدال 
خطوط اإلنتاج(، وأيضاً بنسبة 50 % من 

التكاليف االستثمارية للمشروع.

مشروع قائم
ووفــق التعليمات يتيح المصــرف قرضاً 
لشراء مشــروع قائم بما فيه من ممتلكات 
بنســبة تمويــل 50 % مــن قيمة الشــراء 
المحددة للمشروع، وبما ال يزيد عن سقف 
القــرض المحدد بـــ5 مليار ليــرة، وبمدة 
إقراض ال تتجاوز 5 ســنوات، مع إمكانية 
منح فترة ســماح ســنة كحد أقصى، ويتم 
التســديد على أقساط ربع أو نصف سنوية 

بالضمانات السابقة ذاتها.

مقاوالت
يقــدم المصــرف أيضــاً قرضــاً لتمويــل 
مشــروع مقــاوالت، يهــدف إلى تشــييد 
عقــارات على أراض معدة للبناء، إذ يقوم 
المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض 
بشــراء األرض ونســبة التمويــل 50 % 
من تكلفة المشــروع المعتمــد أصوالً بعد 
اســتبعاد قيمــة األرض “المشــروع على 
الهيكل”، على أال يتجاوز ســقف القرض 
مليار ليــرة، وأال تتجاوز مــدة القرض 3 
ســنوات، متضمنة فترة استجرار القرض 
التي ال تتجاوز السنة، ويسدد القرض على 

رسمي من مديرية الصناعة المعنية، وأال 
يتجاوز المبلغ الممنوح نســبة 80 % من 
إجمالــي المبالــغ المطلوبة إلعــادة إقالع 
المشروع وفقا لدراســة الجدوى المقدمة، 
بســقف ال يتجاوز 5 مليار ليرة، ولمدة ال 
تتجاوز 5 ســنوات، والتسديد على أقساط 
ربع أو نصف ســنوية مع فترة سماح سنة 

كحد أقصى.
وفي حالة تمويل رأس المال العامل، فإن 
نســبة التمويل يجب أال تتجــاوز 70 % 
من رأس المال العامل المطلوب لتشــغيل 
المنشأة، وسقف القرض ال يتجاوز مليار 
ليــرة، ومدته ال تتجاوز الســنة أو الدورة 
التشــغيلية، ويتم التسديد على أقساط ربع 
أو نصــف ســنوية، وبــذات الضمانــات 

السابقة.

القرض الشخصي
مــن جهــة أخــرى، نفــى المديــر العــام 
للمصرف التجاري السوري علي يوسف 
الشــائعات التــي انتشــرت حــول قرض 
الموظفيــن “بــأن الموظــف حتى يحصل 
علــى القــرض الشــخصي مــن التجاري 
فيجب بأقل تقدير أن يكون مرتبه 90 ألف 
ليرة شهرياً، وهو األجر غير المتوفر حالياً 

للموظف السوري”.
وأوضح يوسف عدم دقة هذه المعلومات، 
باستشــهاده بمثالين، األول، من كان أجره 
الشــهري نحو 30 ألف ليرة، والثاني 45 
ألف ليرة، وقال: في الحالة األولى يضاف 
للراتب التعويض المعيشــي الذي ســيبنى 
عليــه القــرض وهــو 23.5 ألــف ليرة، 
وبالتالي يمكنه الحصول على قرض بقيمة 
1.6 مليون ليرة، لمدة عشــر ســنوات مع 
تقديم ضمانة عقاريــة، وفي الحالة الثانية 
بـقيمة مليوني ليرة.يمكــن للموظــف الحصول علــى قرض 

علي يوسف
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مقابل 15 % من المتشــائمين. كما أّن 60 % من 
المستثمرين و68 % من أصحاب الشركات عبّروا 

عن تفاؤلهم بالحالة االقتصادية في منطقتهم.
وكشف االستبيان أيضاً عزم 42 % من المستثمرين 
القيام باســتثمارات إضافية خالل األشــهر الســتة 
المقبلة، مقابل 17 % يرغبون بخفض استثماراتهم.

 
المخاوف

من الناحية السلبية، عبر المستثمرون عن مخاوفهم 
حيال القضايا المحلية، ال ســيما سياســات دولهم 
)44 %(، بينما تناول 40 % مسألة الدَين القومي 
لدولهــم. وفــي اإلمــارات، تمثّلت أكبــر مخاوف 
المســتثمرين فــي احتمالية اندالع حــرب تجارية 

عالمية وتقلبات السوق والتضخم.
وحافظــت الموجــودات النقدية لدى المســتثمرين 
على مســتوياتها المرتفعة أيضاً. وفي المتوســط، 
تــّم تخصيص 32 % من المحفظات على الصعيد 
العالمي للســيولة النقديــة. وانخفضت الموجودات 
النقديــة لدى المســتثمرين فــي الواليــات المتحدة 
وسويســرا بواقــع 23 % و31 % علــى التوالي، 
وبلغت نســبتها في كّل من آســيا وأميركا الالتينية 
36 %، بينمــا وصلــت إلــى 35 % فــي أوروبا. 
كما جاءت مستويات السيولة النقدية في اإلمارات 

المستثمرون متفائلون بالفرص مع تحسن األسواق

 كشف االستطالع الفصلي الجديد الذي أجرته “يو بي إس” العالمية إلدارة الثروات بعنوان: “استطالع مزاج 
المسـتثمريـن”، بأّن األفراد من أصحاب الثروات الكبيرة ومالكي الشـركات على الصعيد العالمي يّتسـمون 

بالتفاؤل، إلى جانب تطّلعهم إلى اغتنام الفرص االستثمارية في ظل االنتعاش الذي تشهده األسواق في 2019.

وأشــار االســتطالع، الــذي شــارك فيــه 
أكثــر من 3600 من المســتثمرين ورواد 
األعمال في 17 دولة، إلى تحّسن المشاعر 
اإليجابية خالل األشهر الثالثة األولى من 
العام 2019، في ظل تعافي األســواق من 

الركود الذي شابها أواخر العام 2018.
 

اإلمارات تتصدر
اتّســمت اإلمارات بأكثــر األجواء إيجابية 
بين جميع المناطق التي شملها االستطالع، 
حيث بلغت نسبة المستثمرين اإلماراتيين 
الذين أعربــوا عن تفاؤلهم حيال االقتصاد 
المحلــي 83 %، بينمــا عبّــر 78 % عن 
تفاؤلهم حيال االقتصاد العالمي، و80 % 
من المشاركين عن تفضيلهم لالستثمار في 
األســهم المحلية. كما يعتــزم 62 % منهم 
القيام باســتثمارات إضافيــة، وجاؤوا في 
المرتبة الثانية في ذلك بعد المستثمرين من 

اميركا الالتينية )%66(.
وتعليقــاً على ذلــك، قال المديــر اإلقليمي 
لمنطقة وســط وشــرق أوروبا والشــرق 
األوســط وإفريقيــا لــدى “يو بــي إس”، 
علي جانــودي، “إّن هذا القدر من التفاؤل 
المقترن بالرغبة القوية في االســتثمار من 
قبل المشاركين من دولة اإلمارات، يعتبر 
مشــجعاً للغايــة. إذ تؤّكــد النتائــج رؤيتنا 
بوجــوب اعتبــار اإلمــارات منطقــة نمو 

ألعمالنا”.

ً عالميا
على الصعيــد العالمي، عبّــر 51 % من 
المســتثمرين عن تفاؤلهــم حيال االقتصاد 
العالمــي، مقابــل 21 % أعربــوا عــن 
تشــاؤمهم. وقد اتســم أصحاب الشركات 
باإليجابيــة علــى نحو خاص، إذ ســّجلوا 
إلــى 62 %  تفــاؤل وصلــت  معــدالت 

مرتفعة أيضاً بمعدل 32 %.

النتائج اإلقليمية:
االميركيتان

تظهر النتائج أن 56 % من المســتثمرين 
مــن الواليــات المتحــدة متفائليــن حيال 
اقتصادهــم المحلي، مقابــل 37 % حيال 
االقتصــاد العالمــي، بينما عبّــر 56 % 
منهــم عن مخاوفهم حيــــال ســياســــات 
دولهـــم و49 % حيــال دينهــم القومــي. 
وعلــى العكــس، بــدا المســتثمرون من 
اميــركا الالتينية أقل انحيازاً لالســتثمار 
المحلــي، حيث أعــرب 78 % منهم عن 
تفاؤلهــم حيال االقتصــاد على الصعيدين 
العالمي والمحلي، بيد أّن المخاوف حول 
السياســات الوطنيــة ســّجلت مســتويات 
مرتفعــة كذلــك بواقــع 63 %، آتيــة في 

المرتبة الثانية بعد التضخم عند 67 %.
آسيا

والتباطــؤ  التجاريــة  الحــروب  شــكلت 
اإلقليمــي فــي الصيــن أبــرز مخــاوف 
نسباً  المســتثمرين اآلســيويين، مســجلة 
بلغــت 46 % و43 % مــن المشــاركين 
على التوالــي. وبرغم ذلك، أعلن 59 % 
منهم عن تفاؤلهم حيال االقتصاد العالمي، 
مقابل 66 % حيال االقتصاد المحلي في ظل 
أداء قوي في الصين على وجه الخصوص.

أوروبا
عانــى المســتثمرون األوروبيون من نمو 
مخيــب لآلمــال، والغمــوض السياســي، 
وضعف عائدات الســوق المالية. كما أنّهم 
يملكون إحدى أعلى معدالت الموجودات 
النقديــة. ولكننــا نــرى بأنّهــم، وبمجــرد 
حصولهم على النقد الكافي لتلبية متطلباتهم 
طرقاً أفضل لحماية ثرواتهم وتعزيزها.قصيرة األمد من الســيولة، ال بد أن يجدوا 

علي جانودي
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شاركت مصر في اجتماع الجمعية العمومية للصندوق 
العربي لتأمين أخطار الحرب بالبحرين.

مــن جانبــه، طالب نائــب الرئيــس التنفيذي للشــركة 
المصرية للتأمين التكافلي وممثل الجمعية، السيد بيومي، 
بــأن يتم توجيه جزء من اســتثمارات الصندوق العربي 
لتأمين أخطار الحرب إلى السوق المصري سواء سوق 

االذون أو السندات أو سوق االوراق المالية.
وأوضــح بيومــي، أن الســوق المصري يعــد من أهم 
األسواق الواعدة في منطقة الشرق األوسط، التي تتميز 

باالستقرار النسبي والعوائد المرتفعة.

مصر تشارك في اجتماع
الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب

المؤتمر التنفيذي لمجموعة “غلوب مد”

عقــدت مجموعــة “غلوب مد” 
مؤتمرها التنفيــذي لعام 2019 
في فندق هيلتون بيروت حبتور 
غراند، بحضور المدراء العامين 
لشــركات المجموعــة والفريق 
المؤتمــر  وطــرح  التنفيــذي. 

مواضيع عدة رّكزت على “آلية جديدة لوضع األهداف وقياسها على المستويات كافة 
بما يخدم تحقيق األهداف الرئيسية للشركة )OKR(، وتصّب بشكل أساسي في  تعزيز 
دورهــا كمزود حلول تكنولوجية بارزة ومقدم خدمات في قطاع التأمين الصحي، مع 
سعي الشركة الدائم إلى أن تكون أكثر قرباً من المؤمنين في مختلف األسواق التي تعمل 

فيها ومنحهم الحلول والمعرفة  الالزمة التخاذ القرارات في شأن صحتهم”.

تشريع جديد لسوق التأمين المصرية

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية 
في مصر، من إعداد أول تشــريع 
متكامل ينظم نشاط التأمين، سواء 
مــا يتعلــق بالممارســة التأمينيــة 
بأنواعهــا المختلفة أو ما ارتبط بها 
من إشراف ورقابة عليها. ويتضمن 
القانون 15 بنداً، منها تنظيم نشاط 
التأمين التكافلي، وممارســة نشاط 

التأمين اإلجباري على الســيارات من خالل مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، 
دخول شــركات الرعاية الصحية، الســماح بتأســيس شــركات تأمين متناهي الصغر 
برؤوس أموال مناســبة لنشاطها، رفع المالءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين 
من خالل رفع الحد األدنى لرؤوس األموال عند التأسيس. كما حرص المشروع على 

إعادة النظر في سياسات االستثمار وقواعد توزيع المحفظة االستثمارية بالشركات.

“مصر هيلث كير” توقع عقوداً مع شركات تأمين

وقعــت شــركة مصــر هيلث كيــر للرعايــة الصحية 6 
عقود مع شركات تأمين في السوق المصري واألفريقي 
إلدارة برامــج العالج الطبي لصالح األخيرة، وفقاً لنظام 
الطرف الثالث، المعروف تأمينيــاً بـ“تي بي أيه”. وقال 
رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشــركة، محمد 
مختار، إن قائمة الشــركات تضم كالً من مصر لتأمينات 
الممتلكات “مصر للتأميــن”، الدلتا للتأمينات العامة من 

الســوق المصري، ومن السوق السوداني شــركة شيكان، جوبا، والمتحدة ، إضافة إلى 
“المتحدة للتأمين” من اليمن. وقال، إن الشركة بصدد التفاوض مع عدد من الشركات في 

األسواق الثالثة لضم شركات أخرى لقائمة الشركات المتعاقدة مع “مصر هيلث كير”.

محمد مختار

قــال رئيــس الشــركة 
القابضة للتأمين باســل 
الشــركة  إن  الحينــي، 
إلــى  للدخــول  تســعى 
السوق األفريقي الفترة 
المقبلة تزامناً مع توجه 
وأشــار  لذلك.  الدولــة 
إلى أن القابضة تســعى 
للتنســيق والعمــل مــع 

شــركات تأميــن أفريقية أو شــركات عالمية تعمل في 
أفريقيــا بحيث يتم تقديم الخدمات هناك ســواء التأمين 
البحــري على عمليــات التصدير من مصــر أو إعادة 
التأميــن في القارة مع مراعاة تدقيــق االختيار في هذا 
الشــأن تالفيا للخســائر. الفتاً، إلى أن هناك اتصاالت 
مع شــركات سعودية لدخول السوق السعودي، وهناك 
ســعي لتأســيس شــركة متخصصة في التأمين الطبي 
وشــركة ممتلــكات بجانب الســعودي للمشــاركة في 
شــركات أخرى. كما تجري الشــركة تقييمــاً لمكاتب 
شــركة مصر للتأمين في الكويت وقطر لضعف األداء 

وتعزيز العمل في مكتب دبي الذي يحقق نتائج جيدة.

“القابضة للتأمين” تخطط لدخول
أسواق إفريقيا والسعودية

باسل الحيني
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“أوراسكوم” تنفذ أكبر محطة معالجة مياه بمصر

أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. 
ســي، أن التحالف المشترك بين شركة 
أوراسكوم لإلنشاءات وشركة المقاولون 
العرب، وقع عقدًا لتنفيذ محطة معالجة 
ميــاه بقيمــة 739 مليــون دوالر على 
نظــام الـــ)EPC(. وتبلــغ طاقة محطة 

المعالجة، 5 ماليين متر مكعب في اليوم وســتعالج المياه ألغراض االستفادة منها في 
االســتصالح والزراعة. كذلك سيقوم التحالف المشترك بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 
5 سنوات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي: نحن 
فخورون بمشاركتنا في أكبر محطة لمعالجة المياه بمصر، هذا المشروع يعكس مكانتنا 

الرائدة في مجاالت المياه والتشغيل والصيانة، وأيضاً في قطاع البنية التحتية ككل.

البورصة المصرية تعلن معايير “الشورت سيلنغ”

أعلــن رئيس البورصــة المصرية محمد فريد، عـــن 
معايير اختيار األوراق المالية المسموح عليها إجراء 
تعامــالت اقتــراض األوراق الماليــة بغــرض البيع 
“الشــورت ســيلنغ”. وقال، إن عــدد األوراق المالية 
المقيدة في البورصة والمؤهلة آللية االقتراض بغرض 
البيــع حالياً، هو 29 ورقة ماليــة باإلضافة إلى وثائق 

.ETFs صناديق المؤشرات المتداولة
واســتندت البورصة إلى 7 معاييــر الختيار األوراق 
المالية المؤهلة لآللية الجديدة، منها رأس المال السوقي 

لألســهم حرة التداول الذي حدده بأنه يمثل الســهم 0.005 منه، وأن يكون نســبة عدد 
أيام التداول 95 %، والمتوسط اليومي لشركات السمسرة 10 %، والمتوسط اليومي 
للمتعاملين 0.3 %، وعدد أســهم الشــركة المصدرة 300 مليون فأكثر، ومتوسط قيم 

تداول السهم اليومي 0.001، ومعدل دوران األسهم حرة التداول 20 %.

محمد فريد

رئيــــس صنــــدوق  أكــد 
االستثمار الفلسطيني محمد 
مصطفى، أنه تم االنتهــاء 
مــن إنشــاء محطــة طاقة 
شــمـــسية في مدينة أريحا 
بقــــدرة 7.5 ميغــــاوات، 
أن “هذه المحطة  موضحاً 
هــي المرحلــة األولى من 
مشروع طموح يهدف إلى 

إنتاج 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية خالل السنوات 
الثماني القادمة”. وأســس الصندوق في 2015 شــركة 
مصادر لالستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وتبلغ قيمة 
البرنامج االستثماري للشركة 2.5 مليار دوالر بمساهمة 

بحوالى 200 مليون دوالر من قبل الصندوق.
ومحطة أريحا هي األولى بهذا الحجم في فلسطين، وهي 
جزء من مشروع مصادر المسمى “نور فلسطين” الذي 

يشمل إقامة 3 محطات شمسية وإنتاج 35 ميغاوات.

محطة طاقة شمسية 
بقدرة 7.5 ميغاوات في فلسطين

محمد مصطفى

قالت السفارة السعودية في القاهرة، في بيان لها، إن عدداً 
من الشركات السعودية تعتزم ضخ مليارات الدوالرات 
في مشروعات إلنتاج الطاقة المتجددة في مصر، حيث 
كشفت شــركة الفنار الســعودية عن تعاقدها على تنفيذ 
عدة مشــروعات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر محطات 
الشــمس والرياح بمصر بقدرة 1.6 غيغاوات، وتعتزم 
الشــركة الســعودية ضخ اســتثمارات بقيمة 1.6 مليار 
دوالر حتــى عام 2021، من بينهــا 250 مليون دوالر 
لتدشــين محطة لتوليــد الكهرباء عبر الرياح، بحســب 
البيان. كما يبلغ حجم استثمارات الحكومة السعودية عبر 
صندوق االســتثمارات العامة في مصــر 10 مليارات 
دوالر، من بينها مشروع لشركة “أكوا باور” السعودية، 
التي تقوم بتنفيذ مشروع محطة األقصر لتوليد الكهرباء، 

باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دوالر.

شركات سعودية تستثمر
بالطاقة في مصر

لبنان يسعى لجذب المستثمرين البريطانيين

أقام سفير لبنان في لندن رامي مرتضى، حفل استقبال 
في مقر السفارة لمجموعة من المستثمرين البريطانيين 
المهتميــن بالســوق اللبنانيــة، بحضــور 70 ممثالً 
لشركات بريطانية متخصصة بالبنى التحتية والطاقة 
والخدمــات الماليــة، وممثلين عــن وزارة الخارجية 
البريطانيــة ووزارة التجارة الخارجية. وتخلل اللقاء 
اتصال بالفيديو مع مؤسســة ايدال في لبنان، لشــرح 
التطورات االستثمارية. وأعلن في الختام عن زيارة 
استثمارية لعدد من الشــركات البريطانية الى لبنان 

في حزيران/يونيو 2019، وتأسيس مجلس رجال األعمال اللبناني البريطاني.
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أظهر بحث أن صناديق الثروة الســيادية اســتثمرت ما 
يزيد على 3 مليارات دوالر في شركات التكنولوجيا غير 
المدرجة في 2018، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات، 
مع انكماش أسواق األسهم بسبب تراجع الطروح العامة 
األوليــة وعمليات إعادة شــراء األســهم الضخمة، وفقاً 
لرويتــرز. وأوضح تقرير صادر عــن المنتدى الدولي 
لصناديــق الثروة الســيادية، أن صناديق الثروة ضخت  
3.4 مليــارات دوالر فــي شــركات التكنولوجيــا غير 
المدرجة عبر 44 صفقة في 2018، وضخت أمواالً في 
شــركات رعاية صحية غير مدرجة، لتبرم 40 صفقة، 

ارتفاعاً من 21 في 2017.

الصناديق السيادية  تستثمر
في شركات التكنولوجيا غير المدرجة

تعاون بين بورصة ُعَمان وبورصة دمشق

كشــف المدير التنفيذي في ســوق دمشق لألوراق المالية 
عبد الرزاق قاسم، عن االتفاق مع بورصة سلطنة ُعمان 

“سوق مسقط لألوراق المالية”، إليجاد آفاق للتعامل. 
وقال قاسم: إن إدارة بورصة ُعمان إيجابية ومنفتحة على 
بورصة دمشق، ويمكن االستفادة منها في تطوير الكوادر 
الســورية والمســاعدة الفنية، خاصة في ظل أن الكوادر 
الســورية تشــغل أنظمة الســوق دون أي عقود خارجية 
منذ 3 أعوام. كما لفت إلى أن الفنيين الســوريين يقومون 
بفحــص مدى انســجام تقنيات بورصة إيــران، وإمكانية 
تطبيقهــا وانســجامها مع القواعــد القانونيــة والتنظيمية 

الموجودة في السوق السورية.
يذكر، أن كانون األول/ديســمبر 2018، شــهد توقيع ســوق دمشــق مذكرة تفاهم مع 
بورصــة فرابورس/إيــران، تقضي بتســهيل إدراج الشــركات اإليرانية في بورصة 

دمشق، إضافة إلى تطوير أنظمتها الرقابية.

عبد الرزاق قاسم

شراكة بين هيرميس وبنك آسيا لألوراق المالية

قالــت المجموعة المالية هيرميس فــي بيان، إنها وقعت 
اتفاقية شراكة اســتراتيجية مع شركة بنك آسيا التجاري 
لــألوراق الماليــة )ACBS(. وأضافــت، أنــه بموجب 
االتفاقية الجديدة سيتمكن عمالء المجموعة من االستفادة 
بتواجدها المباشــر بالســوق الفيتنامية، والحصول على 
خدمــات تــداول األوراق المالية في أكثر أســواق رأس 
المال الجذابة في آسيا، بما في ذلك بورصات هانوي، و

.UPCOMو ،Ho Chi Minh City
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع األسواق المبتدئة في 

المجموعة المالية هيرميس علي خالپي، تمثل  الشراكة الجديدة انعكاساً الستراتيجية النمو 
التي تتبناها المجموعة، وتتركز محاورها الرئيسية في تنمية تواجدها المباشر باألسواق 

الناشئة والمبتدئة حول العالم، واقتناص المزيد من فرص النمو والتوسعات الجذابة.

علي خالپي

تدرس مجموعة إيســت هوب الصينية خططاً الستثمار 
10 مليــارات دوالر في منطقة صناعية في اإلمارات، 
لتنضم إلى شركات صينية أخرى تسعى للفوز بشريحة 
من مبادرة الحزام والطريق للصين. وتعمل المجموعة 
الصينية مع منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي )كيزاد( 
لتطوير صناعــات على مدى 15 عامــاً بموجب خطة 

على 3 مراحل، وذلك بحسب بيان من كيزاد.
ومن المزمع إنشاء مصنع لأللومينا في المرحلة األولى، 
بينما ســيتم إقامة مركز أبحاث للطين األحمر ومشروع 
إعــادة تدوير فــي المرحلــة الثانية. وستشــهد المرحلة 
األخيرة إنشاء منشــآت كبيرة ألنشطة المنبع والمصب 

لمعالجة المعادن غير الحديدة.

“ايست هوب” تخطط لالستثمار
في دولة اإلمارات

4 شركات تطوير عقاري جديدة في سورية

أكد مديـــر الهيئـــة العامـــة للتطويــــر واالســـتثمار 
العقاري في سورية أحمد الحمصـــي، موافقـــة الهيئة 
على ترخيـص 4 شركات تطوير عقاري جديـدة وهي 
)أفاميا، االعتماد، أبيــات، كاتلونيا(، وإلغاء ترخيص 

شركة )الروابي( بناء على طلب مالكها.
وقال الحمصي، إنــه تم إحداث منطقة تطوير عقاري 
جديــدة فــي “تلفيتا” فــي ريف دمشــق، والتــي تبلغ 

أحمد الحمصـيمساحتها نحو 27 هكتاراً.
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النفــط  وزيــر  أوضــح 
العراقي ثامر الغضبان، 
االســتثماري  العقــد  أن 
لتطويـر مصفى كركوك 
ســيوفر مليونــي برميل 
بنزيـــن محســـن يوميـاً 
بدرجـــة 95 أوكايــــن، 
و160 طن غاز ســائل. 

وقال وكيل الوزارة لشــؤون التصفيــة حامد يونس: إن 
العقد أبرم بين شــركة مصافي الشمال وشركة البرهم، 

وإن قيمته 400 مليون دوالر، ومدة تنفيذه 24 شهراً.
من جهة أخرى، كشف الغضبان، عن أن مصفاة كربالء 
جنوب البالد ستبدأ العمل في عام 2022، بطاقة إنتاجية 

تصل إلى 150 ألف برميل يومياً.
يذكــر، أن عام 2014 شــهد إرســاء عقد بيــن الوزارة 
وشركة كونسورتيوم الكورية الجنوبية، بقيادة “هيونداي 
للهندســة والبناء”، لتشــييد مصفاة كربالء بكلفة 6.04 

مليار دوالر أميركي.

مليونا برميل يوميًا من كركوك ...
و6 مليارات دوالر لتشييد مصفاة كربالء

ثامر الغضبان

افتتاح “بوابة درعا” بمليار ليرة

أعلنت وزارة السياحة السورية، عن افتتاح 
أكبر مجمع سياحي في درعا باسم “بوابة 
درعا”، الــذي تبلغ تكلفته اإلجمالية مليار 
ليرة، فيما بلغت تكلفــة إعادة تأهيله 200 
مليون ليرة. ويتألف المجمع من مســبحين 
للكبــار والصغــار، ونقاط إطعــام بطاقة 

اســتيعابية قدرها 300 كرســي، وصالة أفراح وألعاب، وتراس خارجي وشــالالت، 
وجلسات عربية. كما تضمن االفتتاح عروضاً فنية لفرق تراث شامية.

عودة بهارات الهندية لمحطة تشرين الحرارية

زار وفــد مــن شــركة بهــارات 
الهندية محطة تشــرين الحرارية 
لتوليــد الكهرباء “جنوب شــرق 
دمشــق”، بهدف استكمال أعمال 
التوســــع بالمحطـــة. وأوضـــح 
وزيــر الكهربــاء، محمــد زهير 
خربوطلي، أن مدة تنفيذ المشروع 
29 شهراً للمجموعة األولى و34 

شهراً للمجموعة الثانية، بكلفة 305 مليون يورو )180 مليار ليرة(. أما المدير التنفيذي 
لبهارات، اكيلكو مار، فقال: “سنبدأ بتنفيذ المشروع منتصف حزيران/يونيو 2019”.

يذكر، أن وزارة الكهرباء وقّعت عام 2009 مع “بهارات” عقداً لتنفيذ توســيع محطة 
تشــرين باستطاعة 400 ميغاواط من خالل مجموعتين بخاريتين تعمالن على الفيول 
والغاز، وباشــرت الشركة العمل في تشرين األول/أكتوبر 2010، إال أنها توقفت بعد 

6 أشهر بسبب الحرب، حيث بلغت نسبة التنفيذ حينها 7.3 %.
مــن جهة أخرى، أكد خربوطلي إعادة تأهيل خط “الثورة حماة 1” باســتطاعة 230 
ك.ف، ورفد الشــبكة بـ200 ميغا واط، قيمتها اإلنشــائية تتجاوز 200 مليون يورو، 

وكلفتها التشغيلية 350 مليون ليرة سورية يومياً، وهي ثمن 1500 طن فيول.

“سنرجي” تستعد لدخول السوق السورية

صّرح مصدر من مجموعة سنرجي القابضة النفطية الكويتية، لـ“الجريدة” الكويتية، أن 
المجموعة تنوي دخول السوق السوري، إضافة إلى متابعة اهتمامها بتطوير استثماراتها 
في الســوق الكويتية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في اإلمارات، مع البحث 
عن فرص جديدة فيها، في العراق، التي تســتثمر فيها بالبصرة، وفي إقليم كردســتان. 
كما تستثمر في السودان وباكستان. وقال المصدر، إن “سنرجي” ليس لديها نية لدخول 

السوق المصري رغم أنه سوق واعد، إال أنها تضعه في أجندة أعمالها المستقبلية.
يذكــر أن “ســنرجي” تختــص بتقديم الخدمات الفنيــة في مجال النفــط والغاز، ضمن 
األسواق الناشئة واألسواق شبه المتطورة، والخدمات المساندة للحفر مثل خدمات )الجس 

والتثقيب، اختبار اآلبار، التسميت، وتحفيز اآلبار(. بحث رئيس هيئة االســتثمار األردنية فريدون حرتوقة، 
مع وفد صيني زار األردن برئاسة نائب عمدة شنغهاي 
إكســو كون لين، أهم الفرص االستثمارية، ال سيما في 
مجال الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. ولفت 
حرتوقة إلى أن من بين كل مئة شركة ناشئة في المنطقة 
العربية توجد 27 شــركة أردنية، إضافة إلى أن 70 % 

من المحتوى المعرب باإلنترنت يتم من خالل األردن.
بدوره، أكد لين، اهتمام الشركات الصينية الكبرى بتوجيه 
اســتثماراتها إلــى األردن، ودعا الهيئــة إلى فتح مكتب 
تمثيل لها في شنغهاي لتسهيل التواصل مع المستثمرين 
الصينييــن وتعريفهم بالبيئة االســتثمارية األردنية، كما 
دعا لتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب ترويج االستثمار في 

شنغهاي بهدف تشجيع االستثمار بين البلدين.

70 % من المحتوى المعّرب باإلنترنت
يتم من خالل األردن
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أوضــح مديــر المدينة 
الصناعية في حســياء 
بـحـمـــص، بســـــــام 
المنصور، أنهـا حققـت 
خالل األربعة أشـــهر 
األولى من العام 2019 
واردات قيمتهــا 1.60 
ســورية،  ليرة  مليــار 

وأنها شهدت دخول 3 مســتثمرين جدد ليصبح إجمالي 
عدد المستثمرين 907 مستثمرا، برأسمال تجاوز 190 
مليار ليــرة، يوفر 23.975 ألف فرصة عمل، فيما بلغ 
عدد المنشآت المنتجة حاليا 231 منشأة، برأسمال تجاوز 
62 مليار ليرة، و7598 فرصة عمل، إضافة إلى 676 
منشأة قيد اإلنشاء، برأسمال يزيد عن 128 مليار ليرة، 
ويوفر 16.377 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن نسبة 

المساحات المباعة في حسياء الصناعية بلغت 63 %.
وأشــار المنصــور، إلــى أن حســياء الصناعية حققت 
خــالل العام 2018 إيــرادات بقيمة 2.467 مليار ليرة 

سورية.

حسياء .. المليارات في مئات المنشآت 
وآالف فرص العمل

بسام المنصور

قررت شــركة “ســيروس اليــن” الروســية محدودة 
المســؤولية، والتــي تتخذ مــن كورنيش بريســنينكايا/

موســكو مقــراً لها، أن تفتتح فرعــاً لها في طرطوس، 
وأن يكون المشروع السادس مقرا للفرع، كما تم تعيين 

أيمن علي محمود مديرا للفرع.
يشــار إلــى أن نشــاطات “ســيروس اليــن”، تتضمن 
تقديــم كافة خدمــات المالحة البحريــة والنقل البحري، 
بما في ذلــك خدمات نقل البضائــع والحاويات والمواد 
األولية، والنفط الخام ومشتقاته، وإدارة السفن وتأجيرها 
وخدماتها، وتقديم االستشــارات التجارية، واالســتيراد 

والتصدير، ودخول المناقصات.

افتتاح فرع “سيروس الين” الروسية
في طرطوس

البادية نحو اإلدراج في بورصة دمشق

أكد المدير التنفيذي لشركة 
خالــد  الباديــة،  اســمنت 
الصواف، خــالل اجتماع 
الهيئــة العامــة للشــركة، 
إلدراج  الشــركة  استعداد 
أسهمها في ســوق دمشق 
مشــيراً  المالية،  لألوراق 

إلــى أن مبيعات الشــركة وصلت خالل 2018 إلى 1.1 مليــون طن، بقيمة 42 مليار 
ليرة، وأرباحها 13.2 مليار ليرة، ونصيب السهم من الربح 136 ليرة.

يذكر، أن “اســمنت البادية” أعلنت نهاية 2018 عن اســتقالة ممثل شركة ميناف اس 
ايه اس الفرنسية العاملة في تجهيز معامل اإلسمنت من عضوية مجلس إدارة الشركة، 
بعدما باعت حصتها في الشركة، البالغة 12 مليار ليرة لعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.

يشــار، إلى أن “اســمنت البادية” تأسســت في 2006، كشركة مســاهمة مغفلة عامة 
ضمت مســتثمرين سوريين وسعوديين إضافة لشركة فرنســية، وكلفتها االستثمارية 

400 مليون دوالر، بطاقة سنوية 1.6 مليون طن.

سحب حصة “أورانج” و“أجيليتي” من “كورك”

أصدرت هيئــة االتصاالت واإلعــالم العراقية 
أمــراً إداريــاً، بتحويل حصة تمتلكهــا “أورانج 
الفرنسية” بالشراكة مع شركة أجيليتي الكويتية 
في شــركة كورك العراقية، تبلغ نسبتها 44 %، 
إلى 3 مســتثمرين بينهم العضو المنتدب لكورك 

سيروان البرزاني.
ووفقــاً للوكالــة، فقد نفذ إقليم كردســتان العراق 
األمر اإلداري، وقام بنقل ملكية الحصة لصالح 
المستثمرين المحليين، وأن البرزاني، بات بذلك 

يسيطر على نسبة 75 % من “كورك”.
يذكــر، أن أورانــج وأجيليتي اشــترتا في العام 2011 حصة فــي كورك بقيمة 810 
مليــون دوالر، إال أن الهيئة التنظيمية العراقية أعلنــت العام 2014 أن العقد باطل، 
وقالت: “إن الشــركتين فشــلتا في الوفاء بالتزاماتهما بشأن اإلنفاق وبناء الشبكات”. 
فيما قال متحدث باســم الشركة الفرنسية: “إن الحصة المهيمنة التي تملكانها أورانج 
وأجيليتي، تمت مصادرتها بشــكل غير قانوني، ســنواصل فــي أورانج اتخاذ جميع 

الخطوات للحصول على تعويض عن هذه الخطوة”.
كما أكدت أجيليتي في بيان، أنها مستمرة في اإلجراءات القانونية في دبي ونيويورك 
والمركــز الدولــي لتســوية النزاعات االســتثمارية الســترداد حصتها في الشــركة 

العراقية.
بــدوره، دافــع البرزاني - أحد أقوى رجــال األعمال في العراق - عــن قرار الهيئة 
التنظيمية، بالقول: “إن المحاكم العراقية أيدتني”، وأضاف: “نتيجة قرار الهيئة، فقد 

تحملت التعامل مع عبء ديون كورك”.

سيروان البرزاني
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الدولــة  رئيــس  أطلــق 
رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نظام 
“البطاقة  الدائمة  اإلقامة 
دولــة  فــي  الذهبيــة” 
اإلمــارات والذي  يؤمن 
إقامة دائمة للمستثمرين، 
وللكفــاءات االســتثنائية 

فــي مجاالت عدة. وغرد الشــيخ محمد بن راشــد على 
“تويتــر” قائالً: “ســيتم منــح اإلقامة الدائمــة، البطاقة 
الذهبيــة، للمتميزيــن وللمواهب االســتثنائية ولكل من 
يســاهم بإيجابية في قصة نجاح دولة اإلمارات، نريدهم 
شــركاء دائمين معنا في مســيرتنا، وجميع المقيمين هم 
إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة اإلمارات”.

وذكر الحســاب الرســمي للمكتب اإلعالمــي لحكومة 
دبــي أنه جرى أطــالق: نظام اإلقامــة الدائمة “البطاقة 
الذهبيــة” فــي االمــارات. إقامــة دائمة للمســتثمرين، 
وللكفاءات االســتثنائية فــي مجاالت الطب والهندســة 
والعلوم وكافة الفنون. الدفعة األولى من مستحقي اإلقامة 
الدائمة “البطاقة الذهبية” 6800 مســتثمر تبلغ إجمالي 

استثماراتهم 100 مليار درهم.

إقامة دائمة للمستثمر والكفاءات
في اإلمارات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

صفقة بين “أرامكو” و“سيمبرا” األميركية

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقاً 
مع “ســيمبرا إنرجــي” األميركية 
الغــاز  لشــراء  20 عامــاً   مدتــه 
الطبيعي المسال. وتعمل الشركتان 
أيضاً على وضع اللمســات النهائية 
لالستثمار في حصة نسبتها 25 % 
فــي المرحلة األولى من مشــروع 

بــورت آرثــر للغاز الطبيعي المســال في أميركا. وقالــت الشــركتان: إن اتفاق البيع 
والشراء يتعلق بخمسة ماليين طن سنويا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة األولى 

من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.
يذكر أن “أرامكو” تطور مواردها الخاصة من الغاز، وتتطلع لحيازة أصول غاز في 

الواليات المتحدة وروسيا وأوستراليا وأفريقيا.

5.76 مليارات دوالر ديون “سعودي أوجيه”

ذكــرت صحيفــة “عكاظ”  أن القضاء الســعودي أصــدر قرارا بتصفيــة موجودات 
“سعودي أوجيه”، وذلك بعد انهيار هذه الشركة المملوكة  لعائلة الحريري، التي كانت 
تنفذ مشــاريع بنية تحتية ضخمة في الســعودية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، 
أن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت القرار، وأن 
المحكمة حصرت الديون التي بذمة “سعودي أوجيه” بـ21.6 مليار لاير )5.76 مليار 
دوالر(. وتشــمل الديون المقيدة على “ســعودي أوجيه”، رواتب العاملين بالشــركة، 

وديون الدولة على الشركة، وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.

شراكة اماراتية - مصرية في الرعاية الصحية

وقع رئيس مجلس إدارة المجموعة 
اإلماراتية إم بي إف، الشيخ محمد 
بــن فيصــل القاســمي، والرئيــس 
التنفيــذي لشــركة البنــك األهلــي 
المصري حســين طنطــاوي، عقد 
شراكة إلنشاء صندوق استثماري 
للرعاية الصحية بقيمة 100 مليون 
دوالر. وأوضح القاســمي، أن هذه 

الشــراكة تســتهدف تحقيق خطط توسعية من خالل شراكات اســتراتيجية مع القطاع 
المصرفي لتنفيذ العديد من المشروعات وبشكل خاص االستثمار في المجال الصحي 

في مختلف المحافظات المصرية وفقاً ألحدث المعايير العالمية.
مــن جهته، ذكر طنطاوي، أن الشــراكة تتضمن تقديم البنك األهلــي مبلغ 20 مليون 
دوالر مــع تولي مهمة جمع اســتثمارات بما يعــادل 50 مليون دوالر من خالل جذب 
مجموعــة منتقــاة من المســتثمرين المتخصصين فــي الرعاية الصحية بينما تســاهم 

المجموعة اإلماراتية كمساهم رئيسي بحصة تصل إلى 30 مليون دوالر.

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن شركة “بي تي كي” 
القابضــة التي تمولها شــركة قطر غــاز العامة، تخطط 
لبنــاء 4 محطات للطاقــة تعمل بالغاز فــي بلجيكا، مما 
يحل مشكلة إمداد الطاقة الكهربائية بعد إغالق بروكسل 
محطات الطاقة النووية في عام 2025. وقالت الصحيفة 
إن ما تعهد به المستثمرون لتزويد بلجيكا به يبلغ 3080 
ميغــاوات لبلد يحتاج إلى 3600 ميغاوات، ما سيســاعد 
المملكة التي تعاني نقصاً في الطاقة جعلها تستورد 22 % 
من استهالكها في 2018 لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.

قطر تخطط لبناء 4 محطات للطاقة
في بلجيكا
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قررت مؤسســة إم.إس.ســي.آي لمؤشــرات األســواق 
إدراج مؤشري إم.إس.سي.آي السعودية وإم.إس.سي.آي 
األرجنتين على مؤشرها األوسع نطاقاً لألسواق الناشئة 
الذي يحظى بمتابعة وثيقة، في تحرك قد يجذب مليارات 
الدوالرات لألســهم. ومن المقرر إضافة 30 ورقة مالية 
ســعودية، يبلــغ وزنها اإلجمالي 1.42 % على مؤشــر 
إم.إس.ســي.آي لألســـواق الناشــــئة، وإضافة 8 أوراق 
مالية أرجنتينية بوزن إجمالي قدره 0.26 % على مؤشر 
األســواق الناشئة. وســتكون أضخم 3 إضافات للمؤشر 
إم.إس.ســي.آي لألســواق الناشــئة، الشــركة السعودية 
للصناعــات األساســية )ســابك( وشــركة االتصــاالت 

السعودية ومصرف الراجحي السعودي.

“إم.إس.سي.آي” تضيف السعودية
إلى مؤشر األسواق الناشئة

“موانئ دبي” تستحوذ على مرفأ كندي

أعلنــت موانئ دبي العالمية، أنها اتفقت على شــراء 
مرفأ فريزر ســاري دوكس الكندي من صندوق تابع 
لمجموعة ماكــواري. وقالت: إن قيمــة الصفقة تقل 
2.5 % عــن صافي قيمة أصول موانئ دبي في 31 
ديسمبر/كانون األول 2018، وهو ما يقل عن 300 

مليون دوالر، وفقاً لحسابات “رويترز”. وسيجري االستحواذ على المرفأ عبر شركة 
استثمار كندية تابعة لموانئ دبي يملك صندوق ودائع واستثمارات كيبيك 45 % فيها.

يذكر، أن موانئ دبي التي تسيطر عليها حكومة اإلمارة تشغل مرفأ حاويات في وسط 
فانكوفر وآخر في برنس روبرت.

صفقات ضخمة بين البحرين وشركات فرنسية

وقعــت البحرين 12 اتفاقاً ومذكرة 
تفاهــم مــع شــركات ومؤسســات 
فرنسية بقيمة ملياري دوالر، وذلك 
في إطــار زيارة عاهــل البحرين 
الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
لفرنسا، التي يرافقه فيها وفد أعمال 
بحرينــي. ومن بين هذه االتفاقات، 

جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شــركتي “تطوير للبترول” و“توتال الفرنســية” تتعلق 
بالتعاون بين الطرفين بشــأن االكتشاف النفطي األخير في مملكة البحرين. كما وقعت 
“طيران الخليج” 5 اتفاقات مع شــركات “إيبكور” و“تاليس” و“ميشــالن” و“ســي.

إف.إم” و“ســافران”، ووقعت اتفاقاً مع “ســي.إف.إم الدولية” لشــراء 65 محركاً من 
طراز “ليب1-إيه”، وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دوالر باألسعار المعلنة.

“جارفينتا” النمساوية لتلفريك عجلون

أعلــن رئيس مجلــس إدارة المجموعــة األردنية 
للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات، 
إحالــة عطــاء تلفريــك منطقة الصــوان التنموية 
“عجلــون” على الشــركة النمســاوية “دوبلماير 
جارفينتــا” الرائــدة في قطــاع النقــل الحضري 
وتصنيع أنظمة التلفريك. وقال الهميسات: سيمتد 
خط التلفريك مسافة 2.85 كيلومتر هوائية، محطته 

األولى تبدأ من القطعة المخصصة للشركة ضمن عجلون، فيما ستكون المحطة الثانية 
للخروج بالقرب من قلعة عجلون، وسيشــمل المشروع 40 عربة، بسعة 8 أشخاص، 
وبمدة تنفيذ 18 شهراً، منوها إلى أن المجموعة توفر في المنطقة فرصاً استثمارية منها 

)فنادق، مراكز مؤتمرات، شاليهات بيئية، محال تجارية، مطاعم سياحية(.
يشــار إلــى أن “جارفينتا” نفذت مشــروعات التلفريــك في )لنــدن، ومدينة كوبلنس 

األلمانية، ومدينة هوتشيكي السويسرية(.

ذكــرت وكالــة رويترز نقــالً عن مصــادر مطلعة، أن 
صندوق االســتثمارات العامة السعودي، أكبر صندوق 
ثروة ســيادي في المملكة، اســتثمر بشــكل غير مباشر 
في الطرح العام األولي لشــركة المراكز العربية إلدارة 

مراكز التسوق البالغة قيمته 747 مليون دوالر.
وقــال أحــد المصــادر، إن الصنــدوق الســعودي قــام 
باالســتثمار عبر مؤسســات صناديق ولن يملك حصة 
مباشــرة في المراكز العربية، لكن مصدراً ثانياً قال: إن 
االستثمار يمثل دعماً حكومياً قوياً للطرح العام األولي.

دعم سعودي للطرح األولي
للمراكز العربية
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أكدت “غرينســيل كابيتال للتمويــل”، أن صندوق رؤية 
التابع لـ“ســوفت بنك” اســتثمر 800 مليــون دوالر في 
الشــركة البريطانية في اقتراع بالثقة على القطاع المالي 
في بريطانيا الذي يحاول تجاوز تحديات االنســحاب من 
االتحاد األوروبي. وقالت “غرينسيل” التي تقدم التمويل 
للشركات، إنها تنوي استغالل جزء من األموال لتسريع 
خطى التوســع في البرازيل ودخول أسواق مثل الصين 
والهند، فضالً عن دخول قطاع تمويل رأس المال العامل.
ويأتــي االســتثمار المقدم من صنــدوق رؤية، وهو من 
أكبر المســتثمرين في التكنولوجيا فــي العالم، وتدعمه 
السعودية، بعد أشــهر من استثمار 390 مليون في بنك 

بريطاني جديد هو أوك نورث.

صندوق رؤية يستثمر
800 مليون دوالر في “غرينسيل”

تجاوزت مبيعات “هواوي” الصينية من الهواتف الذكية 
تلك التي حققتها منافســتها األميركيــة “آبل” في الربع 
األول من 2019، منتزعة منها المرتبة الثانية عالمياً في 
سوق الهواتف الذكية خلف “سامسونغ”، حسبما ذكرت 
“شــركة البيانات الدولية” الصينية، مشــيرةً إلى أنه تم 
شــحن 31.8 مليــون هاتف ذكي عالمياً خالل األشــهر 
الثالثة األولى من العام بتراجع 6.6 %عن الفترة ذاتها 
مــن 2018. ما يعنــي تراجع عمليات شــحن الهواتف 

الذكية عالمياً للربع السادس على التوالي.

“هواوي” تتفّوق على “آبل”

إعادة هيكلة “تيسنكروب” األلمانية

وافــق أعضاء بــارزون فــي مجلس 
إدارة شركة الصلب األلمانية العمالقة 
“تيســنكروب” علــى إعــادة الهيكلة 
الجذرية المخطط لها للمجموعة، والتي 
تتضمن من بين أمور أخرى تخفيض 
6000 وظيفة. وقالت الشركة: إن لجنة 
االســتراتيجية والتمويل واالســتثمار 

التابعة للمجلس اإلشــرافي “وافقت باإلجماع على توصيات المجلس التنفيذي إلعادة 
هيكلــة المجموعة”. ويشــمل ذلك أيضاً “اتفاقاً أساســياً بين المجلــس التنفيذي ونقابة 

العاملين بالصلب )آي جي ميتال( حول إعادة التنظيم االستراتيجي للمجموعة”.

“بيبسيكو” تستثمر في المكسيك

تعتزم شــركة المشــروبات الخفيفة 
والمقرمشــات األميركية )بيبسيكو( 
فــي  دوالر  مليــارات   4 اســتثمار 

المكسيك خالل 2019 و2020.
وذكرت الشــركة في بيــان، أن هذا 
االســتثمار ســيركز علــى تعزيــز 
نموذجنا الزراعي وخطتنا المستدامة 
تنميــة  وبرامــج  التحتيــة  والبنيــة 

المجتمع، موضحةً أن االستثمارات تتضمن إقامة مصنع وستوفر 3000 وظيفة جديدة.
وتعتزم شركة “بيبسيكو مكسيكو” التي تبيع إلى جانب المشروبات منتجات مثل رقائق 
البطاطس المقلية والبسكويت، استثمار أكثر من مليار دوالر في إنتاج مواد خام محليـاً 
وتجديـــد مركزهـا للتنمية الزراعيـــة في المكسيك. كما تعتزم إقامـة مصنع في والية 

جـواناجوتاو في وسـط المكسيك.

ادنى مستوى لالستثمار في االقتصادات الناشئة

ذكر معهد التمويل الدولي في لندن، إن 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى 
األسواق الناشــئة والمبتدئة هبطت إلى 
أدنى مستوى في 20 عاماً، وال تلوح في 
األفق فرصة تذكر للتحسن بينما تستمر 
الحــرب التجارية بين الواليات المتحدة 

والصيــن. وقال كبير الخبراء االقتصاديين في المعهد روبن بروكس، إن “االنخفاض 
في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تظهر اتجاها نحو تقليص للعولمة”.

وذكر المعهد، أنه بالقياس إلى حجم اقتصاداتها، فإن دوالً غنية بالموارد مثل البرازيل 
وتشــيلي وكولومبيا، هي أكبر مستقبل لمثل هذا االستثمار األجنبي المباشر، في حين 

تحصل الصين على القليل جداً.
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استناداً الى وزنها النسبي في المستوردات بهدف 
تخفيــض فاتورة القطــع )مع االنتبــاه الى وجود 
ســلع يتم تهريبها يمكــن لحظهــا(، بالتوازي مع 
تحديــد قطاعات مســتهدفة باإلحالل بما ينســجم 
مع التوجهــات التنموية ولقطاعــات رائدة تمتلك 
مقومات النمو والتطور نتيجة توفر المواد االولية 
أو العمالــة الماهــرة أو ســوق التصريــف، مبيناً 
أنه وفي ظل سياســة الترشــيد والدليــل التطبيقي 
اإللكتروني الموحد تمت مراجعة القائمة واختيار 
40 ســلعة ذات القيمة إال على مع اإلشارة الى ان 

هذه السلع تقسم الى قسمين:
األول، منتج محلياً إال ان االنتاج غير كاف

الثاني، ال ينتج محلياً ويتم استيراده بشكل كامل
وبيّــن، أن هــذه القائمــة )ذات المــواد األربعين( 
ليســت نهائيــة ويتــم اضافــة مواد جديدة حســب 
االولويات التــي تفرضها المرحلة، ناهيك بتحديد 

الخليل: برنامجان لتحفيز القطاع الخاص وتنشيط االقتصاد

الفترة  العمل في  الدكتور محمد سامر الخليل، أن أساس  الخارجية في سورية،  يرى وزير االقتصاد والتجارة 
الماضية على صعيد السياسات االقتصادية كان تأمين متطلبات االنطالق في ميداني العمل الحقيقي (الزراعي 
والصناعي) من خالل تطبيق حزمة من السياسات والبرامج الداعمة للتوسع في االنتاج والتشغيل، حيث يتم 

التركيز في المرحلة الراهنة على اثنين من البرامج المهمة.
ويقول الخليل لـ“البنك والمستثمر” إن أحد البرنامجين هو إحالل صناعة بدائل المستوردات، بهدف تخفيض 
فاتورة االستيراد للسلع التي يمكن انتاجها محلياً بالتوازي مع تحقيق االكتفاء الذاتي، أما عن المدخل المالئم 
لسورية، فأكد الخليل، أن بناء أي سياسة احالل يجب ان تتم بشكل ينسجم مع المنظور التنموي للمرحلة 
للنمو، والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة ناهيك  التي تشكل دفعاً  الصناعات  بالتوجه نحو  المقبلة خاصة 

بالتعلم من الدروس السابقة.

الميزة النسبية لالقتصاد
وعن االعتبارات التي تم األخذ بها في هذا 
البرنامج، قال وزير االقتصاد الســوري، 
إن أي اســتخدام للموارد الشــحيحة يجب 
ان يتــم وفقــاً لالعتبــارات االقتصاديــة 
وبكفــاءة مرتفعة الى جانــب التوجه بهذه 
السياسة نحو القطاع الخاص الذي يمتلك 
المرونة واالمكانية خاصة وان الموازنة 
العامة للدولة لديهــا العديد من االولويات 
االخرى، الفتاً إلى وجوب مراعاة الميزة 
النسبية لالقتصاد السوري، وبالتالي عدم 

التوجه إلنتاج سلع ال يمكنها المنافسة.
وشدد على ان أي إجراءات حمائية يجب 
ان تكون لفترة محددة زمنياً حتى ال تنّمي 
الممارســات االحتكارية وتؤدي الى فشل 
األســواق وتصبح حقاً للمنتجين ال يمكن 
الرجوع عنه، مع وجــوب اال تؤدي هذه 
السياســة الى زيادة المستوردات بدالً من 
انخفاضها نتيجة زيادة الطلب على المواد 
االولية أو نصف المصنّعة، خاصة إذا ما 
كانت الصناعة منخفضة القيمة المضافة. 
وأكد أهميــة التركيز على قضايا الجودة، 
وبغيــر ذلــك فإن هذه السياســة ســتؤدي 
الى تشــجيع التهريب ولن تؤدي الغرض 

المطلوب منها.

تخفيض فاتورة االستيراد
وعن خطة العمل الخاصة بهذا البرنامج، 
أوضح الخليل، أنها تقوم بشــكل رئيســي 
على اختيــار الصناعات من خالل تحديد 
مجموعة من السلع التي نرغب بتصنيعها 

االفــق الزمنــي لتطبيــق هــذه السياســة 
والسياســات الحمائيــة المرافقــة وكذلك 
تصميــم االجراءات الحمائيــة هذه بعناية 
فائقــة مع تحديــد ادوار الجهات  المعنية، 
وكذلــك تحديد دور الدولــة في توليفة من 
المحــاور التي تشــمل التســويق الســليم 
للفرص االســتثمارية لجذب المستثمرين 
وتقديم التســهيالت لالستثمارات من دعم 
ســعر الفائدة للقــروض الممنوحة إلنتاج 
هذه الســلع وتخصص الراغبين بأقســام 
فــي المدن الصناعية بأســعار تشــجيعية 
مع اعفــاءات من بعض الرســوم وكذلك 
تخفيضــات ضريبية تتناســب مع طبيعة 

المشروع.

أولويات السياسات الحمائية
وعمــا تــم إنجازه فــي هذا المجــال، قال 
الخليــل، إن الوزارة قامت بدراســة عدد 
مــن الصناعــات والقطاعات، فبالنســبة 
للصناعات تمت دراسة الخميرة والورق 
واإلطارات والنشــاء والقطــر الصناعي 
والزيوت والحليب المجفف، أما بالنســبة 
قطاعــات  دراســة  فتمــت  للقطاعــات 
النوعية،  النســيجية واألدوية  الصناعات 
مبيناً، أن كل ســلعة تمت دراســتها بشكل 
منفصــل لناحيــة واقع االنتــاج والمعامل 
التــي تقوم بإنتاجها ســواء العاملة منها أم 
المتوقفة واماكنها وطاقتها اإلنتاجية وحجم 
االحتياجات وإمكانية المنافسة، مضيفاً أن 
أولويات التدخل على مستوى كل سلعة قد 
تم تحديدها مع تصميم السياسات الحمائية 

د. محمد سامر الخليل



27

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو  2019

عام 2013 ولغاية عــام 2017، بالتوازي مع ما 
تم من إعادة تأهيل المنطقة مما أعاد حوالى 400 
مســتثمر للعمل من أصــل 490 مســتثمراً كانوا 
قــد توقفوا عن العمل نتيجــة الظروف التي كانت 
البالد تمر بها، الفتاً الى ان العمل قد بدأ وبشــكل 
حثيث بإعداد الدراســات الالزمة لتأهيل المنطقة 

الحرة بحلب.

تحفيز الطلب على اإلنتاج المحلي
وبالنســبة لقطاع التجــارة الخارجيــة، قال وزير 
االقتصــاد والتجارة الخارجية، أن الوزارة عملت 
فــي هــذا القطــاع على محوريــن اثنيــن، أولهما 
االســتيراد، حيث أجــرت مراجعة شــاملة لقوائم 
المــواد المعتمدة كدليل لالســتيراد، وتحديثها بما 
يراعــي متطلبات االقتصاد الوطنــي ودفع عجلة 
اإلنتاج من خالل التنســيق مع العديد من الجهات 
ذات الصلــة، مبيناً أن هــذه األلية، وكذلك الدليل، 
ساهما في تحفيز الطلب على العديد من المنتجات 
المحليــة، حيث اســتعادت تدريجيــاً مجموعة من 
القطاعــات الصناعيــة عافيتهــا وخاصة صناعة 
الزيوت والســمون النباتية، إلى جانب الكونسروة 
والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية 
والمنظفات، بالتوازي مع استعادة صناعة األلبسة 

وجزء من صناعة األقمشة تدريجياً عافيتها.
أما بالنسبة لألسعار االسترشادية، فقد بيّن الخليل 
متابعة ملف األسعار االسترشــادية للمستوردات 
بالشكل الذي يضمن حماية المنتج المحلي بالنسبة 
للمــواد التي يوجــد لها مثيل من اإلنتــاج المحلي 
ولكنه غير كاٍف، وذلك من ضمن سياسة التجارة 

الخارجية التي تتبعها الوزارة.
وأوضــح، أن زيــادة الطلب على المــواد األولية 
ومســتلزمات اإلنتاج شــّكلت الغالبية العظمى من 
نسبة الزيادة المسجلة في قيم المستوردات، األمر 
الذي يعكس وبشكل جلي بدء حركة تعافي عدد من 
القطاعات الصناعية، أما اليوم وبعد اعتماد الدليل 
التطبيقي اإللكتروني الموحد إلجازات االستيراد 
ووفــق البنــود الجمركيــة الثُمانيّة، فقــد أصبحت 
البنــود الخاصــة بالمواد الصناعية ومســتلزمات 
اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي والمــواد األولية 
لهما، تشــكل نســبة تزيد على 75 % من إجمالي 
المواد المسموح اســتيرادها )والواردة في الدليل 
التطبيقــي اإللكتروني الموحد( وكذلك 25 % من 
المــواد الغذائية والمواد األساســية غير الغذائية، 

واإلجــراءات الضروريــة بمــا يتفق مع 
احتياجاتها الفعلية المبنية على تقييم دقيق 

للواقع.

تحفيز القطاع الخاص
أمــا البرنامج الثاني، فهــو برنامج تحفيز 
القطاع الخاص، موضحاً أنه يعتمد بشكل 
أساسي على تخصيص مبلغ في الموازنة 
العامــة للدولة لدعــم العمليــة االنتاجية، 
ومبينــاً ان هذا المبلــغ والبالغ مقداره 20 
مليار ليرة ســورية سيستخدم لدعم أسعار 
الفائدة، حيث ســيتم وضع اآللية الالزمة 
الســتخدام هــذه المبالغ والمجــاالت التي 
يجب أن تشــتملها بالتنســيق مع الجهات 

المعنية ذات الصلة.

قانون استثمار عصري
وزارة  قطعتهــا  التــي  المرحلــة  وعــن 
االقتصــاد والتجــارة الخارجية في إعداد 
مشــروع قانون االســتثمار الجديــد، نّوه 
الخليل فــي حديثه لـ“البنك والمســتثمر” 
بمــا قامــت بــه الــوزارة بالتعــاون مــع 
الجهــات االخرى مــن االنتهاء من إعداد 
مسودة قانون االستثمار بهدف إيجاد مناخ 
اســتثماري محفز وجاذب لالســتثمارات 
المحليــة واالجنبيــة، وباعتبــاره نقطــة 
ارتكاز أساســية في الرؤيــة االقتصادية 
لســورية ما بعــد الحــرب، مضيفــاً بأن 
الــوزارة انتهت من إعــداد مجموعة من 
البرامج التنفيذية للمحــاور التي  تتوالها 
الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة 
ضمن برنامج ســورية ما بعد الحرب وال 
ســيما ما يتعلق منها بتعزيز بيئة االعمال 
وتنميــة قطــاع المشــروعات الصغيــرة 

والمتوسطة.

تأهيل المناطق الحرة
وفــي مــا يتعلق بقطــاع المناطــق الحرة 
الســورية شــرح الخليل ما تم مــن اعادة 
تنظيــم العمل في المنطقة الحرة بدمشــق 
الــى جانب صــدور المرســوم رقم 142 
المتضمن اعفاء المســتثمرين في المنطقة 
الحرة بعــدرا من البدالت والغرامات من 

منوهاً بما قامت به الوزارة من تعديل مدة 
إجازة االســتيراد لتصبح ســنة كاملة بعد 
أن كانت مدتها 3 أشهر للتاجر و6 أشهر 
للصناعي، وذلك ضماناً الستقرار المواد 
ومواجهة أي معوقات خارجية تؤثر على 

زمن التوريد.

الخطة الوطنية للتصدير
أمــا ثانــي المحاور فــي قطــاع التجارة 
الخارجيــة، فهو التصديــر والصادرات. 
وفــي هــذا الســياق، أوضــح الخليل، أن 
الوزارة عمدت إلى تشــخيص المعوقات 
ذات الصلة بعملية التصدير سواء البنيوية 
منهــا )التاريخيــة( أم الطارئــة ووضــع 
الحلــول لتجاوزهــا وذلــك لدفــع العملية 
التصديريــة وإعطــاء الزخم لهــا، مبيناً 
فــي هذا الصــدد ما تم من إقــرار الخطة 
الوطنيــة للتصدير، والتــي يجري العمل 
حاليــاً على تنفيذها من قبل كل الوزارات 
والجهــات المعنيــة، بالتوازي مــع تقديم 
أشــكال متنوعــة مــن الدعــم التصديري 
بشــكل مــدروس، موضحاً ما تــم في هذ 
الصدد من دعم تصدير عدد من المنتجات 
المدرجة في قوائم حوافز التصدير كزيت 
الزيتــون والصناعات الغذائية واأللبســة 
وأخــرى ســواها، من المــواد التي تحقق 

قيمة مضافة محلية مرتفعة وقابلة للنمو.

مركز الصادرات الدائم
نوه وزير االقتصاد بافتتاح المركز الدائم 
للصادرات السورية في مدينة المعارض 
بدمشــق، بالتوازي مع تعميم قائمة السلع 
الســورية المتاحة للتصديــر ومعلوماتها 
على جميع البعثات الديبلوماسية السورية 
العاملــة فــي الخــارج، والتــي تواصلت 
وتتواصل بدورها مع الفعاليات التجارية 
فــي الدول األخــرى بشــأنها، إلى جانب 
تفعيــل نقطة تجارة ســورية الدولية التي 
ترتبط باتحاد نقاط التجارة العالمية وتؤمن 
الترويج اإللكتروني للمنتجات الســورية، 
كمــا توفر ألية لتبــادل معلومات تفصيلية 
المحلية والدولية.حــول التجــارة والمنتجــات واألســواق 
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توسيع وإنشاءات جديدة
وبيّن حمود، أن أعماق أرصفة المرفأ بوضعه الراهن، تتراوح بين 4 و13 متراً، وال 
يستوعب أكثر من 30 إلى 35 ألف طن كوزن سفينة واحدة، ومع العقد الجديد، فقد تم 
االتفاق على تأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تســتوعب حموالت ســفن تصل إلى 
100 ألف طن، عبر توسيع المرفأ باالتجاه الشمالي، وإجراء جميع األعمال التطويرية 
فيه، وتحديث بنيته التحتية، كما تم االتفاق على إنشــاء مرفأ جديد بحيث تزداد الطاقة 
من 4 إلى 16 مليون طن سنوياً “اســتيعاب المرفأ بوضعه الراهن وبأفضل حاالته”، 
لتصل إلى 38 مليون طن سنوياً مع المرفأ الجديد، بكلفة تتجاوز 500 مليون دوالر، 
وبذات الوقت سيتم الوصول إلى مليوني حاوية سنوياً مقارنة بـ15 إلى 20 ألف حاوية 

حالياً، ما يعني زيادة دخل المرفأ لحساب الجانب السوري 3 أضعاف.

الحفاظ على السوريين
أضاف حمود، أنه تم االتفاق، على أن يدار المرفأ من قبل الجانب الروســي، وأن يتم 
توسيعه، بما يتناسب مع موقع ســورية الجغرافي، مع الحفاظ على العمال السوريين 
الموجودين في المرفأ، واســتقطاب عمال جدد، كما تم االتفاق على أن يتم توفير كل 

اإلمكانات التي يغدو معها المرفأ من أهم المرافئ على البحر األبيض المتوسط.

تاريخ
صممت المرفأ شــركة “كامب ســاكس” الدنماركية المتخصصة بتصميم المرافئ، 
وبدأ بناؤه عام 1960، من قبل مجموعة شــركات عربية وأجنبية. تم إكمال المرحلة 
األساسية العام 1966، وبدأ اســتثماره في العام ذاته، وكان عبارة عن رصيف واحد 

بطول 500 متر مع عدد محدود من اآلليات والمستودعات والساحات الترابية.
تأسست الشركة العامة لمرفأ طرطوس بموجب مرسوم تشريعي صدر العام 1969. 
األحواض المائية، و1.8 مليون متر مساحة الساحات والمستودعات واألرصفة.ويشــغل المرفأ حاليا مســاحة 3 مالييــن متر مربع، منهــا 1.2 مليون متر مســاحة 

روسيا تستثمر مرفأ طرطوس لمدة 49 سنة

المدة
وأوضــح حمــود، أن مــدة اســتثمار المشــروع 
االســتراتيجي “المرفــأ” 49 عامــاً، وأن نســبة 
إيرادات سورية 25 % بغض النظر عن النفقات، 
وســتزداد لتصل إلى 35 % تدريجياً مع االنتهاء 
من تنفيــذ المرفأ، الذي ســيؤدي إلى اســتثمارات 
كبيرة تســهم في إعــادة إعمار ســورية، وتحقيق 

إيرادات اقتصادية كبيرة.
ولفت إلى أن مدة االســتثمار المحــددة، هي تماماً 
مثل كل العقود التي تتم على مســتوى العالم حيال 
مشاريع استراتيجية عالمية، وباألخص المرافئ، 
إذ تدار من قبل شــركات مختصة، وليس بشــكل 
ذاتي، بما يحقق ربحية وعائدات أكبر، لذا، بحكم 
األموال التي تضــخ فيها، من الطبيعــي أن تكون 
المدة طويلــة، عالوة علــى أن تجربة هــذا العقد 
ليست جديدة، إذ كانت لدى ســورية تجربة سابقة 
فــي إدارة محطــة الحاويات في مرفــأ طرطوس 
من شــركة فلبينية، إضافــة إلــى أن إدارة محطة 
حاويــات مرفــأ الالذقيــة الحاليــة تعود لشــركة 

“سورية فرنسية” مشتركة.

فك الحصار
ونوه حمــود، إلى أن هــذه الخطوة االســتثمارية، 
هي في ســبيل الحد من العقوبات القسرية أحادية 
الجانب المفروضة على الشــعب السوري، وبغية 
فك الحصار على ســورية، فوجود شركة عالمية 
مســتثمرة للمرفــأ، مــن شــأنه أن يعطــي أجواء 
إيجابية للســفن العالمية، ويحضها علــى ارتياده، 
كما سينشط قطاع النقل البري والسككي، عبر نقل 
البضائع لألســواق الداخلية، وإعادة تأهيل شــبكة 
السكك الحديد والطرق الرئيسية التي تربط المرفأ 
بدول الجوار، واســتكمال مشــروع ربط الساحل 
الســوري مع العــراق والخليــج، ومن ثــم مرور 
طريــق الحرير عبر ســورية، إضافة الســتكمال 
المرفأ الجاف الرافد لعمل المرفأ البحري، وتقوية 

عمل المرافئ الجافة في المحافظات.

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، أنه تم توقيع عقد بصيغة “االستثمار ال االستئجار” بين الحكومة السورية 
وشركة ستروي ترانس غاز  CTG الروسية، الستثمار مرفأ طرطوس، وأن العقد ينص على الشراكة بين الجانبين 
“السوري والروسي”، في إدارة وتوسيع وتشغيل المرفأ وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص 

المعمول به في سورية.
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دولي لليلة واحدة خالل الربــع األول من العام 2019، بزيــادة قدرها 2 % 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضــي، وفقاً لما أظهرته بيانات صادرة عن 

دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.
وفي ما يتعلق باألســواق الرئيســية، فقد حافظت الهند علــى مركزها األول 
ضمن األســواق الرئيســية األولى المصدّرة للزّوار، تلتهــا المملكة العربية 
الســعودية، ثم المملكة المتحدة. كما واصلت الصيــن نموها، حيث حلّت في 
المركز  الرابع بنمو بلغ 13 %، وذلك بدعم من اســتراتيجية “جاهزية دبي 
الستقبال الزّوار الصينيين” وتشــجيعهم على زيارة اإلمارة خالل احتفاالت 
الســنة الصينية الجديدة. تلتها ســلطنة عمان خامســاً، ثم روســيا، وألمانيا، 

والواليات المتحدة، وباكستان، وفرنسا.

التنوع أساس النجاح
وجاء هذا النمو الثابت في األسواق الرئيسية مدعوماً بتنفيذ حمالت ترويجية 
ومبادرات مصّممة خصيصاً لألســواق والوجهات المســتهدفة. فعلى سبيل 
المثال، قامت “دبي للسياحة” بتوقيع اتفاقية شــراكة مع منصة “علي باي” 
Ali Pay الصينية والرائدة عالمياً فــي مجال الدفع اإللكتروني عبر الهاتف 
الذكي، لتنظيــم مجموعة مــن العروض الخاصة مناســبة احتفاالت الســنة 
الصينية الجديدة، واستعراض الوجهات الفريدة من نوعها التي تمتلكها دبي 
وتقديمها للزوار الصينييــن. ومن أجل الترويج لدبــي كوجهة لقضاء عطلة 
الربيع للــزوار من أوروبــا، نفذت “دبي للســياحة” حملة ترويجية شــاملة 
تستعرض مزايا دبي كوجهة سياحية، معتمدةً على عوامل الجذب األساسية 
مثل األنشــطة الترفيهية والمغامــرات وفنون الطهي، حيث نشــرت الحملة 
تسعة مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل االجتماعي وحصلت على أكثر 
من 300 مليون مشاهدة. وافتتحت اإلمارة مؤخراً المتنزه الوطني في منطقة 
أيضاً أكبر مشروع بيئي وسياحي وترفيهي على مستوى المنطقة.المرموم، وهو أول محمية صحراوية غير مسّورة في اإلمارات، والتي تُعّدُ 

أبوظبي ودبي تستقطبان أعداداً قياسية من الزوار

أبوظبي والنجاحات
وبحســب تقريــر صادر عــن دائــرة الثقافــة والســياحة - 
أبوظبي، فقد ســجلت العاصمة اإلماراتية رقماً قياســياً في 
عدد الزوار بلــغ  1.3 مليون  زائر خــالل الربع األول من 
2019. ويرجع هــذا النمو إلى ما تمتلكــه أبوظبي من بنية 
تحتيــة متميزة ومقومــات ومعالم ســياحية متطــورة، إلى 
جانب النشــاطات والبرامج التي نظمتها مــن بداية 2019 
وحتى شهر مارس/ آذار. ومن بين هذه الفعاليات كأس آسيا 
2019، ومعرض آيدكــس، واألولمبياد الخــاص لاللعاب 
العالمية، وموســم عروض أبوظبي، وغيرهــا الكثير. كما 
ساهمت المعالم السياحية ومواقع الجذب الثقافية والترفيهية 
ومن ضمنهــا عالــم وارنــرد بــراذرز أبوظبــي، وقصر 
الحصن، ومكتبة قصر الوطــن، في تحقيق هذا النمو خالل 

األشهر الثالثة األولى من 2019.

الليالي الفندقية
وأقام الــزوار فــي 169 فندقاً وشــقة فندقية، واســتحوذت 
أبوظبي على نســبة زيادة في معدل متوســط طول اإلقامة 
من قبل الزائرين بنسبة 2.1 %. كما أظهرت اإلحصائيات 
أّن نتائج إيرادات الربع األول زادت بنســبة 16.1 %، إلى 
جانب زيادة ملحوظة تفوق الـ15 % في متوســط إيرادات 
الغرفة، إضافة إلى معدل إشغال وصلت نسبته إلى 79 %. 
في حين شــهدت إيرادات الغرف زيادة مقدارها 24.5 %، 
إلى جانب ارتفاع إيرادات المأكوالت والمشــروبات بنسبة 

تصل إلى 10.4 %.

تنوع الزوار
وأظهر التقرير زيادة ملحوظة في عــدد الزائرين القادمين 
مــن الواليات المتحــدة بلغت نســبتها 13.8 % فــي الربع 
األول، بينما شهد متوسط طول اإلقامة للزائرين من المملكة 
المتحدة والصين والهند والمملكة العربية الســعودية زيادة 
ملحوظة أيضــاً. وتخلــل الربــع األول من الســنة ارتفاعاً 
مقداره 51 % في عدد الزوار القادمين إلى أبوظبي بغرض 

قضاء فترة اإلجازة والترفيه مقارنةً بالعام الماضي.

الماليين إلى دبي
وعلى خطــى أبوظبي، اســتقبلت دبي 4.75 مليــون زائر 

نجحت أبوظبي ودبي في استقطاب أعداد قياسية من الزوار في 2018. وها هما في الربع األول من 2019 تسجالن 
رقمين قياسيين في عدد الزوار ونزالء الفنادق، وذلك بعد األداء القوي لقطاع السياحة، وهو من أكبر األسواق 

الرئيسية والناشئة، والعروض الترويجية التي شجعت الزوار على هذه الخطوة.
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 تتمثل إحدى المشكالت الكبيرة التي تواجهها 
دول مجلــس التعــاون في عدم شــفافية آليات 
تســعير الغاز، فضالً عن أن أســعاره ال تزال 
أدنــى بكثير من األســعار الدولية. ومن شــأن 
الطلب المتنامــي على الغاز وزيــادة الضغط 
المالــي علــى الحكومــات أن يجعــل من هذه 
المسألة أكثر إلحاحاً. وبدالً من اعتبار عمليات 
الغــاز كمراكز تكلفــة مرتبطة بإنتــاج النفط، 
ينبغي على حكومات دول الخليج التعامل معها 
في شكل مستقل ككيانات مدرة للربح، واعتماد 
عمليات تشغيلية واستراتيجيات تسعير تعكس 

القيمة الحقيقية للغاز.
وتتمثل إحدى الطــرق لتحقيق ذلك في اعتماد 
اســتراتيجية “تســعير علــى أســاس التكلفــة 
المضافــة” والتي تحــدد كل التكاليف الالزمة 
لتوصيل الغاز إلى المستخدم النهائي، يضاف 
إليهــا هامــش ربــح حكومــي. وعادة مــا يتم 
تطبيق هذه االســتراتيجية علــى الغاز الموجه 
لالســتهالك المحلــي. والطريقــة الثانيــة هي 
“التسعير على أســاس العائد الصافي”، الذي 
يحدد أســعار الغاز على أساس سعر المنتجات 
النهائية التي تستخدم الغاز كمواد خام. ويضمن 
هذا النهج للحكومات االســتفادة بالشكل األمثل 

هل تستثمر دول الخليج الغاز لزيادة اإليرادات؟

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لتعزيز الناتج المحلي االجمالي بأكثر من 10 مليارات دوالر 
سنويًا إلى جانب توفير 100 ألف فرصة عمل في حال طبقت االسس التجارية في إدارة موارد الغاز. هذا ما 

أظهره تقرير صدر مؤخراً عن شركة ستراتيجي & األميركية وهي جزء من شبكة بي دبليو سي.
وبحسب التقرير فإن الزيادة الطفيفة في سعر الغاز بمقدار 0.5 دوالر فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 

من شأنها أن تضيف أكثر من 6 مليارات دوالر سنويًا إلى خزائن حكومات مجلس التعاون الخليجي.

ووفق المستشار في ستراتيجي & الشرق 
األوســط، ديفيد برانســون، “لم يعد الغاز 
الزهيد في دول مجلــس التعاون الخليجي 
متوفــراً كمــا في الســابق. ولذلــك تحتاج 
حكومات هذه الدول اليــوم إلى اتباع نهج 
أكثــر اســتراتيجية إلدارة قطــاع الغــاز 
لتتمكن من اســتخدام مــوارد الغاز بكفاءة 
أكبــر. ويتطلــب الوصــول إلــى مثل هذا 
النهج تطبيق األســس التجارية على إدارة 
موارد الغاز لديها لدفع نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي وخلق فرص العمل”.
كيف تجني دول الخليج المنافع؟

أوالً: تخصيص الغاز وفق القطاعات
في ظــل تغيــر التــوازن بين مســتويات 
العــرض والطلــب، تحتــاج دول مجلس 
التعاون إلى وضع اســتراتيجيات استباقية 
أكثر تماســكاً لتخصيص الغاز للقطاعات 
المســتهلكة له على أســاس مســاهمة تلك 
االجتماعيــة  األهــداف  فــي  القطاعــات 

واالقتصادية لتلك الدول.
وحول ذلك، قال الشريك في ستراتيجي & 
الشرق األوسط، شــهاب البرعي: “تملي 
الحكمــة التقليدية الشــائعة بين الحكومات 
علــى أن تحقيــق أكبــر منفعــة اقتصادية 
يتطلــب توفيــر الغــاز إلــى القطاعــات 
الصناعية كمادة وســيطة للبتروكيماويات 
بما في ذلك األســمدة والميثانول، وكوقود 
للصناعات كثيفة االســتهالك للطاقة مثل 
األلمنيــوم واإلســمنت. ومــع ذلــك، فإن 
اســتخدام الغــاز كمصدر موثــوق وزهيد 
الكلفــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة يمكن 
أن يــؤدي إلــى تحقيق مكاســب أكبر ألنه 
يدعــم التنوع االقتصــادي وتطوير قطاع 

الخدمات”.
ثانياً: اعتماد آليات تسعير حقيقية

من قيمــة الغاز، بدالً من الســماح للشــركات 
المصنعة باالستفادة من األسعار المتدنية بشكل 

كبير.
ثالثاً: تنفيذ إصالحات هيكلية

يــرى التقريــر، أنــه ينبغــي علــى حكومات 
دول مجلــس التعاون الخليجــي ضمان وجود 
مؤسســات وهيكليــات ســوقية مناســبة لدعم 
تخصيص الغاز على نحو استراتيجي، وإرساء 
آليات تسعير أكثر دقة. على سبيل المثال، يمكن 
إنشاء شركات لتجميع الغاز تعمل على تنسيق 
مبيعات واتفاقيات شــراء الغــاز، األمر الذي 
من شــأنه أن يؤدي إلى قدر أكبر من الشفافية، 
وزيادة اإليــرادات وهوامش الربح الحكومية، 

وخفض المخاطر.
ويمكن أيضاً إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تضمن 
لشــركات الغاز تشــغيل عملياتها بشكل عادل 
وتوفير إمكانية الوصــول إلى الغاز وعمليات 
المعالجــة لجميــع المشــاركين فــي القطــاع 
على حــد ســواء. وتضطلع الهيئــة التنظيمية 
أيضــاً بمســؤوليات تقديم المشــورة لصانعي 
السياســات، وتطبيق االلتزامات الواجبة على 
وزيادة كفاءة الطاقة.جميع المشاركين في السوق، وحل النزاعات، 

ديفيد برانسونشهاب البرعي
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الكلفة المالية
وكانــت صحيفــة محلية بــارزة أكــدت مؤخــراً، أن رســوم اإلقامة 
المميزة ســتحدد بحوالى 100 ألــف لاير )26.7 ألف دوالر( ســنوياً 
في حين ســتطرح خدمة الحصول عليها بشــكل دائم برسم يصل إلى 
800 ألف لاير )حوالــى 213 ألف دوالر(. وقال المتحدث الرســمي 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية السعودية خالد ابا الخيل، إن القرار 
سيكون له عوائد للمملكة من بينها تعزيز التنافسية وجذب المستثمرين 
والحد من التستر التجاري بما ال يزاحم المواطنين والمواطنات على 
الفرص الوظيفية، وسيســاهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين 
والمواطنــات. وأكــد أن الــوزارة ماضيــة فــي قــرارات التوطيــن 
وقــرارات قصر العمل في العديــد من المهن واألنشــطة والقطاعات 
على الســعوديين والســعوديات، كما أن الوزارة مســتمرة في برامج 
الشراكات اإلســتراتيجية التي انتهجتها مع مختلف الجهات الحكومية 
والخاصة لتحفيز القطاع الخــاص على التوطين وتوظيف المواطنين 

والمواطنات في مختلف المهن والتخصصات.
لكن نظام االقامــة المميزة يمنع امتــاك العقارات في مكــة والمدينة 
والمناطق الحدوديــة. ونقلت صحيفــة عكاظ الســعودية عن العضو 
في مجلس الشــورى الســعودي اللواء محســن بن إبراهيم شــيعاني، 
قوله إن إصــدار مثل هــذا النظــام يتوافق مــع “رؤيــة 2030” في 
جلب المســتثمرين وأصحاب رؤوس األموال الراغبيــن في اإلقامة 
واالستفادة من العديد من المميزات النسبية نظراً لقوة ومتانة االقتصاد 
الســعودي ومكانة المملكة السياســية واالقتصادية والدينية، موضحاً 
أن النظام يســتثني امتاك العقار في مكة المكرمــة والمدينة المنورة 
والمناطق الحدودية، من دون أن يحدد مجلس الشورى تلك المناطق. 
لكن ســيكون في إمكان صاحــب االقامة المميزة االنتفــاع بالعقارات 
الواقعة في مدينتــي مكة المكرمــة والمدينة المنورة لمــدة ال تتجاوز 
99 ســنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة واالســتثمار اآلليات 
الازمة لذلــك، بما يكفل للمنتفــع الحصول على صــك انتفاع صادر 
من كتابة العدل. واشار الى ان صاحب االقامة المميزة في امكانه هو 
وعائلته االســتفادة من الخدمات المتعددة التي يحظــى بها المواطن، 
كامتاك العقــار واالنتفاع منه من خال االســتئجار وخدمات التعليم 
والصحة وجميــع المرافق وفق األنظمــة المرعية فــي المملكة التي 

يخضع لها المواطن.
أضاف شيعاني أن ذلك سيتم وفق رسوم يدفعها راغب اإلقامة الدائمة 
أو الموقتة بموجب شــروط يجب أن يلتزم بها راغــب اإلقامة، كخلو 
ســجله األمني مــن الســوابق، وتقرير صحــي يثبت خلــو المقيم من 
إلى وجود التأمينين الصحي والمصرفي.األمراض المعدية التي ال تتعارض مع األنظمة المعمول بها، إضافة 

“غرين كارد” سعودي للمقيمين ... ما هي الشروط؟

شروط اإلقامة
سيســمح نظام اإلقامة المميزة لألجانب األثرياء والمهــرة باالختيار 
بين إقامة محددة قابلة للتجديد أو إقامة دائمة مقابل رســوم عالية تدفع 
مرة واحدة. وسيســمح النظام كذلك لألجانب بحريــة الحركة والقدرة 
على امتــاك عقــارات والقيــام بأعمال في الســعودية. وقــال وزير 
التجــارة واالســتثمار ماجد بن عبــد هللا القصبــي، إن نظــام اإلقامة 
المميزة “ســيعزز مــن التنافســية وســيمكن المملكة من اســتقطاب 
مســتثمرين وكفاءات نوعية، مضيفــا أن هذا النظام يحــد من ظاهرة 
“التســتر” أو االقتصاد الخفي. ويعمل حالياً نحو 10 مايين مغترب 
يعيشــون في الســعودية وفقاً لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت 
كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج 
أو خروج وعــودة إذا أرادوا مغادرة المملكة. وقــال الوزير القصبي: 
“هذا )النظام( ســيمكن بعض اإلخوة غير الســعوديين من ممارســة 
أعمالهم وفق األنظمة الموجودة في المملكة وســيمكنهم من معاملتهم 
واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي 
يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المســتثمر ونحد من التستر 

ونحد من هذا االقتصاد الخفي، ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي”. 
وقال نائب رئيــس اللجنة المالية في مجلس الشــورى الدكتور فهد بن 
جمعة، “إن هناك 9 شروط يجب توافرها ليتمكن المقيم من الحصول 
على نظام الـ”غرين كارد”، وأن النظام لن يكون متاحاً لكل المقيمين 
وإنما للقليل منهم”. أضاف، أن “الغرين كارد” سيمنح فقط لَمن لديهم 
مميزات نادرة وغير متوفرة على المستوى العلمي ورجال األعمال، 
باإلضافــة إلــى األطبــاء المميزيــن وذوي االبتــكارات وأصحــاب 
التخصصات التي ال تؤثر على وظائف المواطنين، بحسب “الوطن” 

السعودية. 
الشروط التسعة

وكشــف بن جمعة أن الشــروط التســعة الســتحقاق االقامة المميزة 
هي: “أن يكون المتقدم ذا مســتوى تعليمي نادر، أو يكون ممن يحمل 
مؤهات دقيقة، أو صاحــب مؤهات مطلوبة في البلــد، أو أن توجد 
لديه أفكار علمية وعملية تفيد المملكة، باإلضافــة إلى َمن لديه القدرة 
المالية العالية لاستثمار، وتحقيق استثمارات طويلة األجل، وتحقيق 
مكاســب من االســتثمارات، وإضافة قيمة القتصاد الباد، وتوظيف 

السعوديين”. 
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود وافق أخيراً على نظام اإلقامة المميزة. ثم اعلن مركز اإلقامة 
المميزة عن البدء في استكمال إعداد الائحة التنفيذية للنظام خال 90 
يوماً لتحديد شــروط وإجراءات التقدم لحصول غير الســعودي على 

رخصة إقامة مميزة.

سعودي)  كارد  (غرين  المميزة  االقامة  نظام  على  الماضي،  أيار/مايو   15 في  السعودي  الوزراء  مجلس  وافق 
للمقيمين من غير السعوديين، على أمل ان يساهم في تعزيز االقتصاد السعودي، من خالل تشجيع المقيمين 

على التملك واالستثمار ضمن شروط محددة.
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كشــف رئيس جمعية المصدريــن األردنيين، عمر أبو 
وشــاح، عن أن الصــادرات الصناعيــة األردنية بلغت 
4.4 مليار دينار )6.2 مليــار دوالر( في العام 2018، 
وذلك من خالل وصول المنتج األردني إلى 130 سوق 
عالمــي، يضم أكثر مــن مليار مســتهلك. وأضاف أبو 
وشــاح عبر بيــان صادر عن الجمعيــة، أن الصادرات 
الصناعية األردنية استحوذت على أكثر من 90 % من 
إجمالي الصادرات، فيما تشكل االستثمارات الصناعية 

نحو 70 % من إجمالي االستثمارات في األردن.

6.2 مليارات دوالر أميركي
قيمة صادرات األردن الصناعية

عمر أبو وشاح

أكد الخبير االقتصادي صمويل ويليامسون، أن ثروات 
الماضــي لدى رجــال األعمال  كانت أعلــى من أرباح 
أصحاب المليارات المعاصرين، حســبما ذكرت وكالة 
بلومبرغ. وقارن المؤشرات المالية ألغنى الشخصيات 
في مختلف العصور من خالل الربط بين الدخل والناتج 
المحلــي اإلجمالــي للدولة. ووفقاً لحســاباته، فإن أغنى 
رجــل في تاريخ الحضــارة الغربية الملك النفطي جون 
روكفيليــر، حيــث بلغت قيمــة ثروته في بدايــة القرن 
العشرين 1.5 مليار دوالر ) 1.6 % من الناتج المحلي 
اإلجمالــي األميركي قبل وفاته(. وفي حال الحفاظ على 
هذه النســب، فإن دخل روكفيلير كان ســيزيد حوالى 3 

أضعاف عن دخل مؤسس “أمازون” جيف بيزوس.

من هو أغنى رجل
في تاريخ الحضارة الغربية؟

كيدانيان: السياحة تعود إلى لبنان في 2019

أكد وزير الســياحة اللبناني 
اواديــــس كيدانيـــــان، أن 
“الموسم السياحي في لبنان 
هذا العام سيكون جيداً جداً، 
وأن التاريخ سيكتب بأحرف 
من ذهب بأن السياحة عادت 
الى لبنان فــي العام 2019 

من بابها العريض”.
كالم كيدانيــان جاء خــالل افتتاحه المجمع الســياحي VIGOR CITY في منطقة 
مســتيتا في جبيــل، بحضور عدد من الشــخصيات الســياســـية وفاعليات اجتماعية 

وعسكرية.
وألقــى صاحــب المشــروع بيار لحود كلمة في المناســبة  أشــار فيها إلــى أن “هذا 
المشــروع حلم تخطــى كل التحديات والصعوبــات ألننا مؤمنون بهــذا البلد وعلينا 

التضحية في سبيله والحفاظ عليه”.

دويتشه بنك: القاهرة رابع أرخص مدن العالم

بنــك  لدوتشــيه  تقريــر  أظهــر 
األلماني، أن مدينة القاهرة احتلت 
المركــز الرابــع ضمــن أرخص 
مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة 
خالل العام 2019، وذلك من بين 
56 مدينــة. وبحســب التقريــر، 
الــذي نشــره البنك علــى موقعه 

اإللكتروني، سبقت 3 مدن هندية القاهرة كأرخص تكلفة للمعيشة، وهي مدينة بنغلور 
فــي المركــز األول، ثم مدينة دلهي، وبعدهــا مدينة مومباي. وجــاءت مدينة زيورخ 
السويسرية كأغلى المدن التي يتضمنها االستطالع من حيث تكلفة المعيشة، تليها مدينة 
هونغ كونغ، ثم شنغهاي الصينية. كما تعتبر القاهرة األرخص بين 55 مدينة من حيث 
سعر البنزين، حيث تصل تكلفة “ربع غالون” بنزين إلى 0.39 دوالر في حين جاءت 
مدينة الرياض السعودية في المركز قبل األخير بسعر 0.40 دوالر، وهونغ كونغ في 

المركز األول بسعر 2.04 دوالر.

فرنسا: سنشارك لبنان تنفيذ مقررات “سيدر”

رحبت ســفارة فرنسا في لبنان، بموافقة مجلس الوزراء اللبناني على الموازنة للعام 
2019، معتبرة، أن األمر يشــكل مؤشراً إيجابياً لتنفيذ لبنان لاللتزامات التي اتخذها 

خالل مؤتمر “سيدر”.
وأكدت الســفارة، أن “فرنسا ســتبقى إلى جانب لبنان تشارك بشــكل كامل في تنفيذ 
مقررات مؤتمر سيدر، التي من شأنها أن تمكن لبنان من تنفيذ اإلصالحات الالزمة 

لمواجهة تحديات الغد، وخصوصا في ما يتعلق بالحوكمة.”
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية ســعد الحريري، في افتتاح 
منتدى االقتصاد العربي 2019 في فندق “فورسيزنز، 
“إننا مصرون، رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأنا على أن اإلصالحات 
يجــب أن تتم رغم صعوبتها ألنها لمصلحة اللبنانيين”. 
وقال: “ينعقد المنتدى في وقت ال تزال منطقتنا العربية 
تمر في مرحلة دقيقة تتطلب منا رفع مســتوى التواصل 
وتعزيــز التعاون المشــترك فــي ما بيننــا”، معتبراً ان 
“التحدي األبرز بين دولنا، هو كيفية تحفيز النمو وتنويع 

مصادره اليجاد فرص عمل لشبابنا”.

إجراءات لتسهيل دخول السلع اللبنانية إلى مصر الحريري: مصرون
على ان تتم االصالحات

طرح المجتمعون في أثناء انعقاد 
اللجنة اللبنانيــة - المصرية العليا 
فــي الســرايا الحكومية برئاســة 
رئيــس الحكومــة اللبنانية ســعد 
المصــري  ونظيــره  الحريــري 
مصطفــى مدبولي، ســبل تطوير 
العالقــات الثنائيــة فــي مختلــف 

المجــاالت خصوصا على الصعيد الصناعي. وعــرض وزير الصناعة اللبناني وائل 
أبوفاعور بعض المطالب التي تسهل انسياب السلع الصناعية اللبنانية إلى مصر. وكان 
اتفــاق على 3 مواضيع أولها إعطاء تســهيالت من الجانب المصري لعملية تســجيل 
المصانع اللبنانية في مصر، ثانياً اعتماد نتائج الفحوص المخبرية وشهادات المطابقة 
الصادرة عن معهد البحوث الصناعية في ما خص المنتجات اللبنانية المصدرة الى مصر، 

وثالثاً مبادرة الجهات المصرية إلى اعطاء تسهيالت جمركية للمصدرين اللبنانيين.

“أيام المنتوجات الزراعية والمطبخ اللبناني”

نظمــت وزارة الزراعــة بالتعــاون مع 
وزارة الخارجية والمغتربين والقنصلية 
العامــة في ســاوباولو وغرفــة التجارة 
البرازيليــة اللبنانيــة “أيــام المنتوجات 
الزراعية والمطبخ اللبناني” على مدى 
يومين في المونتي ليبانون ســاو باولو. 
وتحــدث المدير العام لــوزارة الزراعة 

اللبنانية لويس لحود باسم الوزير حسن اللقيس مرحباً بالمشاركين، خصوصاً اللبنانيين 
المغتربين والمنتشرين في والية ســاوباولو والواليات المجاورة. وأوضح أن الوزارة 
“تنظــم هذه األيام، بهدف تســويق وإبــراز وتعريف األســواق الخارجية على االنتاج 

الزراعي اللبناني، وزيادة الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية”.
وكانت كلمات لكل من رئيس نادي مونتي ليبانون في ساوباولو ريكاردو بطح ورئيس 

غرفة التجارة البرازيلية اللبنانية في ساوباولو والقنصل العام رودي قزي.
شــارك لبنــان عبــر هيئــة إدارة قطــاع البتــرول في 
المؤتمر والمعرض السنويين للجيولوجيين األميركيين 
المتخصصيــن في قطاع البتــرول AAPG، الذي ُعقد 
فــي مدينة ســان انطونيو في والية تكســاس. وعرض 
أعضاء الوفد اللبناني المؤلف من عضوي مجلس إدارة 
الهيئة بالتكليف وسام شباط وكابي دعبول والجيولوجي 
جاد أبي خليل، لممثلي شــركات البترول العالمية الذين 
زاروا جناح لبنــان، خصائص دورة التراخيص الثانية 
في المياه البحرية اللبنانية التي أطلقها مجلس الوزراء، 
من النواحي الجيولوجية والتقنيــة وإجراءات المزايدة. 
فيما قدم شــباط عرضاً عن فرص االســتثمار في قطاع 
البترول وخصائص دورة التراخيص الثانية في مياهه.

مشاركة لبنانية في مؤتمر
الجيولوجيين األميركيين

عائدات السياحة األردنية 1.7 مليار دوالر

أظهــرت البيانــات األوليــة الصــادرة 
عــن البنك المركــزي األردني، ارتفاع 
عائــدات األردن مــن الدخل الســياحي 
بنسبة 6.1 % في الثلث األول من العام 
2019، ليصل إلــى 1.7 مليار دوالر، 
مقارنــة مــع 1.6 مليــار دوالر للفترة 

نفســها مــن العام  2018. وجاء في بيان صادر عن المركــزي، أن هذا االرتفاع جاء 
بشكل رئيس نتيجة الرتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 2.5 % ليبلغ 1.63 مليون سائح.
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قمح سورية إلى 2.7 مليون طن

 بيّن وزير الزراعة الســوري، أحمــد القادري، أن بيانات 
الوزارة تشــير إلى أن إنتاج القمح في ســورية ستبلغ 2.7 
مليــون طن خالل عام 2019، مزروعة بمســاحة 1345 
ألف هكتار، ما يزيد بنحو 35 % على إنتاج موسم 2018، 
حيث بلغ 2 مليون طن، اشترت الحكومة منها نحو 20 %.
وقال القادري، إن تقديرات الموسم الحالي 2019 مختلفة، 
إذ تخطط الحكومة لشراء 80 % من موسم القمح الحالي، 

وبحســاب ســعر 185 ليرة للكيلو الواحد “أعلى بكثير من الســعر العالمي والمحلي” 
-وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية بشار األسد، بغية دعم الفالح وضمان تسويق أكبر 
كمية ممكنة للحد من االستيراد والطلب على القطع األجنبي ودعم االستهالك المحلي-، 

فإن المرصود لشراء الموسم هو 400 مليار ليرة، ما يكفي لشراء 2.16 مليون طن.

أحمد القادري

اإلقليمي  المديــر  بيــن 
لمؤســســـــة التمويـــل 
الدوليــة فــي الشــــرق 
األوسط وشمال إفريقيا 
مؤيد مخلوف، أن حجم 
االســتثمارية  المحفظة 
لــدى المؤسـســـة فــي 
األردن تجـــــاوز 900 
مليــــون دوالر )1.27 

مليار دوالر(، تتوزع على مشروعات الطاقة المتجددة، 
وانشــاء البنية التحتية، والماء، والنقل، والتعليم، وريادة 

األعمال.
وقــال مخلوف: إن الهدف الحالي للمؤسســة وللحكومة 
األردنيــة، هو تهيئــة الفــرص المثالية لتطويــر أفكار 
الشباب الرياديين، إضافة إلى تحسين المناخ االقتصادي 
والشــراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل بيئة 
تشريعية محفزة، لهذا تم تأسيس مكتب إقليمي للمؤسسة 
في عمان مسؤول عن األردن ومصر وسورية والعراق 
ولبنان. وأوضح مخلوف أن المؤسسة ستشارك بعمليات 
إعادة إعمار العراق، كما تقوم بدراســة كافة الخيارات 

للمشاركة بإعادة إعمار سورية.

1.27 مليار دوالر استثمارات
“التمويل الدولية” في األردن

مؤيد مخلوف

بيــّن وزيــر النفـــط 
والثــروة المعدنـيـــة 
السوري، علي غانم، 
أن البــدء باإلنتــــاج 
التجاري للغـــاز من 
البحـــر ســيكون في 
العــــام 2023، وأن 
االحتياطــي المقــدر  
للبلــوك البحري من 

الغــاز يعــادل احتياطي البر الســوري كامــالً، ويقدر 
بحوالى 250 مليار متر مكعب للبلوك الواحد.

وأشار غانم إلى وجود عقد قائم مع شركة “سويوز نفت 
غاز إيســت ميد” الروسية، للكشف والتنقيب عن الغاز 
في البحر، وجرى منح الروس بلوكا آخر لالستكشاف 
والحفــر في المنطقة الســاحلية، وأن عملية اســتخراج 

الغاز سيرافقها كميات قليلة من النفط الخفيف.

إنتاج الغاز من البحر السوري 2023

علي غانم

الفاو وروسيا ... دعم متضرري حلب

أطلقت منظمــة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة “الفاو” وجمهورية 
روســيا االتحاديــة، بالتعــاون مع 
واإلصــالح  الزراعــة  وزارتــي 
الزراعـــي والمــــوارد المائيــــة 
الســوريتين، مشــروعاً يمتد لمدة 
عامين، وذلك خالل ورشــة عمل 

أقيمت في فندق شــهباء حلب، بعنوان “دعم حماية سبل المعيشة وتعزيز صمود األسر 
المتضــررة باألزمة في حلب”، على أن يحســن المشــروع قدرات اإلنتــاج لـ60 ألف 
مزارع ومربي متضرر عبر زراعة 3000 هكتار، بتنفيذ 3 مخرجات )تعزيز االقتصاد 
المحلي، وتقليص الفقر، وتحسين الحالة الغذائية للفئة المستهدفة(. وأعلن السفير الروسي 
في سورية ألكسندر يفيموف، عن تقديم بالده 3 ماليين دوالر للمشروع، بغية زيادة إنتاج 
المزارعين للخضار الموسمية، وتحسين اإلنتاج الحيواني عبر تقديم خدمات بيطرية.

بدوره، صّرح ممثل الفاو في ســورية مايك روبسون، أن حلب من المحافظات األكثر 
تضرراً بسبب األزمة، وفيها 1.228 مليون هكتار أرض صالحة للزراعة، لذا، فإن من 
أولويات الفاو  خفض نسبة هجر المزارعين لتلك األراضي عبر تقديم الدعم الالزم لهم.

صادرات القرم إلى سورية حتى نهاية 2019

صّرح رئيس جمهورية شــبه جزيرة القرم، سيرغي 
اكســيونوف، لصحيفة إزفيســتيا الروسية، بأن القرم 
تصدّر إلى ســورية ســلعاً واسعة، تشــمل العديد من 

المنتجات الغذائية والصناعية.
وقال: إن حجم الشــحنات التي ســتصل إلى ســورية 
عبر موانــئ القرم البحرية حتــى نهاية عام 2019، 

 سيرغي اكسيونوفستبلغ حوالى 150 ألف طن.
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وقعت مصر اتفاق تعاون إطاري للربط الكهربائي بين 
مصــر وقبــرص واليونان عبر جزيــرة كريت، لتبادل 
الطاقة الكهربائية على الجهد العالي بـ2000 ميغاوات. 
ووقع االتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء رئيس 
مجلس إدارة الشــركة، صباح مشالي، والمدير التنفيذي 
لشــركة Euro Africa Interconnector القبرصيــة 
Nasos Ktorides، بحضور وزير الكهرباء والطاقة 

المتجددة محمد شاكر.
ووفقا للمعلومات المتوفرة عن مشروع الربط الكهربائي 
مع قبــرص واليونان فــي قارة أوروبا، ســتكون نقطة 
الربط في مصر في منطقة غرب دمياط، وتكون القاهرة 
مركــزاً محورياً للربــط الكهربائي بين 3 قارات، حيث 

سيتم الربط مع كل من األردن وليبيا.

“كا.بي.أر” يفوز بعقد حقل رود الخروف الجزائري

مصر: اتفاق للربط الكهربائي
مع قبرص واليونان

أعلن المجمــع االميركي “كا.
بي.أر” عن توقيعه عقد هندسة 
ســوناطراك  الشــريكين  مــع 
وسيبســا من أجل إعــادة تهيئة 
حقل رود الخروف في الجنوب 

الغربي لحاسي مسعود.
ومن شــأن هذا االتفــاق، الذي 

يدوم 25 سنة، أن يسمح برفع 100 مليون برميل معادل نفط من االحتياطات النهائية 
لحقل RKF. كما سيسمح بالحفاظ على مستوى انتاج الزيوت والمكثفات بـ24000 
برميل يومياً خالل مدة خمس ســنوات ونســبة انتاج غاز البترول المميع بـ10000 
برميل يومياً لمدة ســت سنوات. كما سيوفر المشروع ما بين 1000 و1500 فرصة 

عمل.

قالــت شــركة الخليج العربــي للنفط )أجوكــو(، إحدى 
وحدات المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المملوكة للدولة، 
في بيان لها، إنها استأنفت إنتاج 2900 برميل يومياً من 
بئر كانت مهجورة لفترة طويلة في حقل المسلة النفطي 
في شرق ليبيا. وأوضح مسؤول من “أجوكو”، أنه بعد 
40 عاماً من التوقف، تم استئناف اإلنتاج من البئر إتش 
54 - 65 باستخدام تقنيات للحفر طورتها “شلومبرجير” 

األميركية المتخصصة في خدمات الحقول النفطية.

استئناف االنتاج
في حقل المسلة الليبي

بي.بي البريطانية تبيع حصة في شركة مصرية

أعلنت شــركة بي.بــي البريطانية، عن 
بيــع حصتها في شــركة بتــرول خليج 
الســويس )غابكو( إلــى دراجون أويل 
)مقرها في دبي( بمبلغ أكثر 600 مليون 

دوالر، بعد شراكة استمرت 50 عاماً.
من جهتها، ســتقوم “دراغــون أويل”، 
التابعة لشركة بترول اإلمارات الوطنية 

)إينوك( ومقرها دبي، بتوسعة أنشطتها الخارجية وتعزيز إنتاجها إلى 300 ألف برميل 
من المكافئ النفطي يومياً بحلول 2025. وتنتج “غابكو” المصرية أكثر من 70 ألف 

برميل يومياً من الزيت و400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.

3700 مادة على قائمة ترشيد االستيراد في سورية

كشــف وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري، 
محمد ســامر الخليل، عن أن التوجه الحكومي لترشيد 
االســتيراد وتشــجيع التصنيع المحلــى وإحالل بدائل 
المســتوردات لتخفيض فاتــورة القطــع األجنبي يعد 
خطوة مهمة في ظل الظروف الراهنة لحماية اإلنتاج 
المحلي، وأنه بناء على هذا المنطلق تمت مراجعة كافة 
المــواد الموجودة في قوائم االســتيراد وعلى التعرفة 
الجمركيــة، ليتم اعتمــاد نحو 3700 مــادة من أصل 

6800 مادة، وأنه من ضمن الـ3700 مادة نحو 75 % من المواد األولية ومستلزمات 
اإلنتاج الخاصة بالقطاعين الصناعي والزراعي، و25 % مواد غذائية أساسية وبعض 
أنواع األدوية غير المنتجة محلياً، إضافة إلى بعض أنواع األعالف والصناعات التي 

يوجد لها إنتاج محلي ولكنها ال تغطي حاجة السوق.

محمد سامر الخليل
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أكبر معدل إنتاج نفطي في العالم

االميركيــة  الطاقــة  إدارة  أعلنــت 
)EIA( فــي تقريــر رســمي، عن 
أول 7 دول فــي العالــم لناحية أكبر 
معدل إنتاج نفطي خالل عام 2018، 
لتأتــي الواليات المتحــدة األميركية 
في المرتبة األولــى بواقع 17.885 
مليــون برميــل يومياً، فالســعودية 
بواقع 12.419 مليون برميل يوميا،ً 
تليها روســيا بواقع 11.401 مليون 

برميــل يومياً، ثم كندا بواقع 5.295 مليــون برميل يومياً، تليها الصين بواقع 4.816 
مليون برميل، ومن ثم العراق في المرتبة السادسة بواقع 4.616 مليون يومياً، فإيران 

بواقع 4.471 مليون برميل يومياً.

الوطني  المجلــس  أعلن 
قطــر  فــي  للســياحة 
عــن تخفيــض أســعار 
اإلقامة في أفخم الفنادق 
والمنتجعــات مــن فئــة 
الخمــس نجوم في جميع 
البــالد، لجــذب  أنحــاء 

السياح األجانب.
وقـــال رئيـــــس قطـاع 
والترويــج  التســويق 

في الهيئة العامة للســياحة، راشــد القريصي، إن نســبة 
التخفيــض تصل إلى 40 % وســتطبق في الفترة من 4 
يونيو/حزيران إلى 16 آب/أغسطس 2019. وأضاف، 
أن أصحاب الفنادق على استعداد لتقديم خصومات ليس 
فقــط على الغرف، ولكــن على المطاعــم والمنتجعات 

الصحية والنوادي الرياضية الموجودة في الفنادق.

مبادرة قطرية لجذب السياح األجانب

راشد القريصي

أظهــرت بيانــات أن مخزونات النفــط اإليرانية تتراكم 
في البر والبحر بفعل العقوبات األميركية، وســط جهود 
طهران لإلبقاء على حقولها قيد التشغيل، حسبما ذكرت 
رويترز. وأظهرت بيانات من مؤسســة “كايروس” أن 
المخزون البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من 
سعة إجمالية قدرها  73 مليون برميل. وأشارت بيانات 
أخــرى إلى أن هناك 16 ناقلــة إيرانية، تحمل نحو 20 
مليــون برميل، يجري اســتخدامها للتخزين العائم. كما 
أظهرت بيانات الناقالت ومصادر بالقطاع النفطي، أن 
صادرات إيران النفطية تراجعت في أيار/مايو الماضي 
إلــى 500 ألف برميل يومياً أو أقــل، وهو ما يزيد عن 

نصف المستوى المسجل في نيسان/ابريل 2019.

تزايد تخزين إيران لنفطها

تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وفرنسا

التقى وزير الزراعة الفرنســي ديدييه غيّوم، 
وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس، يرافقه 
سفير لبنان في فرنســا رامي عدوان. وشكر 
اللقيس فرنساعلى دعمها الدائم للبنان. ووجه 
دعــوة الى نظيره الفرنســي لزيارة بيروت، 
ووعــد وزير الزراعة الفرنســي بتلبيتها في 
الخريف المقبل خالل زيارة الرئيس ماكرون 

الى لبنان.  واتفق الجانبان على “توقيع اتفاقية تعاون زراعي بين لبنان وفرنسا تتضمن 
تفعيل االرشــاد الزراعي والتعاونيات الزراعيــة، وتطوير المدارس الزراعية واعتماد 
مختبرات مرجعية من قبل فرنسا في لبنان والمساهمة في تطوير مراكز الحجر الصحي 
الزراعــي والبيطري وفرق الكشــف على الصيدليات الزراعيــة واالهتمام بالمناطق 

الريفية وصغار المزارعين والمرأة ودعم فرنسا لمشروع االربعين مليون شجرة”.

إزالة العقبات التجارية بين ايران وقطر

التجــارة  غرفــة  رئيــس  أعلــن 
المشــتركة بيــن إيــران وقطــر، 
عدنان موسى بور، عن إزالة كل 
العقبات في التعاون التجاري بين 
البلدين، الفتاً إلى أنهما ال يواجهان 
أي مشكلة خاصة في هذا المجال. 
وقال في حديــث لوكالة إرنا، إنه 

“علــى الرغم من الضغوط الدولية على قطر إال أن الجانبين يحرصان على مواصلة 
عالقاتهما التجارية”. ولفت إلى أن عمليات تصدير البضائع بين البلدين “تجري حالياً 

في جميع المجاالت باستثناء النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز”.
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ذكر تقرير نشــرته مجلة “إكســبريس” الفرنســية، أن 
والية كاليفورنيا احتلت المركز الخامس على قائمة أكبر 
اقتصادات العالم في العام 2018، وهي اآلن تتقدم على 
دول كبرى أبرزها المملكة المتحدة )بريطانيا( وفرنسا. 
وأشــار التقرير إلى أن الواليــات المتحدة تحتل المركز 
األول عالمياً  بناتــج محلي إجمالي يبلغ 20.5 تريليون 
دوالر، أمام الصين )13.46 تريليون دوالر(، واليابان 
)5.07 تريليونــات دوالر(، وألمانيا )4.03 تريليونات 
دوالر(، في حين بلغ الناتج المحلي االجمالي لكاليفورنيا  

2.94 تريليون دوالر.
وأوضــح التقرير أن كاليفورنيا تتقــدم على غيرها من 
بلدان العالم عبر مجموعة من المؤشرات ابرزها: معدل 
النمو االقتصادي، واالســتثمارات فــي مجال االبتكار، 
والدخل الفردي، والثروة المتأتية من األسهم والسندات.

كاليفورنيا تتفوق
على فرنسا وبريطانيا

اتفاقية عراقية صينية بمليار دوالر

أعلنــت وزارة النفــط العراقيــة، 
توقيــع اتفاقية بقيمــة 1.07 مليار 
دوالر مع الشركة الصينية للهندسة 
واإلنشــاءات البترولية، من أجل 
بناء وتشغيل مرافق لمعالجة الغاز 
الطبيعــي المســتخرج مــع النفط 
الخام في حقــل الحلفاية العمالق، 

وأن الشــركة الشــقيقة لمؤسســة البترول الوطنية الصينية )سي.إن.بي.ســي( ستعالج 
300 مليون قدم مكعبة معيارية يومياً من الغاز في الحقل. وكشــف وزير النفط، ثامر 

الغضبان، أن هذا المشروع تم توقيعه مع شركتي بتروجاينا وCPECC الصينيتين.
بدوره، قال ســفير الصين في العراق تشــانغ تاو: تعد الصين المســتورد األكبر للنفط 
العراقي. فيما قال مدير شركة CPECC ليو هايجيون، بأن مشروع معالجة الغاز في 
حقل الحلفاية سيسهم بتوفير الطاقة الغازية المستثمرة الستخدامها في مجال توليد الطاقة 

الكهربائية، ويوفر فرص العمل للعراقيين، ويساهم بنقل التكنولوجيا الحديثة للعراق.

40 والية اميركية تدعي على 20 شركة ادوية

تقدمــت أكثر مــن 40 واليــة اميركيــة بدعوى 
قضائية ضد شــركات أدويــة واتهمتها بـ“التآمر 
لتضخيم تكلفة األدوية الطبية الشــائعة”، بحسب 
ما ذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي(.

وتنص الدعوى القضائية على أن نحو 20 شركة 
شــاركت فــي تحديد أســعار أكثر مــن 100 دواء، بما في ذلك أدويــة لعالج امراض 
الســكري والسرطان. وتتهم الدعوى شــركات األدوية بـ“الشروع في واحدة من أكبر 
مؤامــرات تحديد األســعار وأكثرها تدميرا لألســواق في تاريخ الواليــات المتحدة”، 
والتورط في زيادة أسعار األدوية، لتصل في بعض الحاالت ألكثر من ألف في المئة. 

وقد رفع الدعوى المدعي العام في والية كونيتيكت االميركية، ويليام تونغ.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية  أن العالم سيحتاج إلى كمية 
فائضة قليلة جداً من النفط من “أوبك” في العام 2019، 
إذ إن انتعــاش اإلنتــاج األميركــي ســيعوض انخفاض 
الصادرات مــن إيــران وفنزويال. وقالــت الوكالة: إن 
قرار واشــنطن إنهاء العمل بإعفاءات ســمحت لبعض 
المســتوردين بمواصلة شــراء النفط اإليراني، أدى إلى 
تفاقم “اإلرباك في النظرة المســتقبلية للمعروض، لكن، 
كانت هناك إشــارات واضحــة ومحل ترحيب كبير من 
منتجيــن آخرين بأنهم ســيتدخلون لتعويــض البراميل 
اإليرانية”. وأشارت الوكالة، إلى أن ارتفاع اإلنتاج من 

خارج “أوبك” سيجعل السوق تتلقى إمدادات جيدة.

النفط األميركي يعّوض فجوة
إمدادات إيران وفنزويال

نمو اقتصاد منطقة اليورو

أكد مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي 
يوروســتات أن اقتصاد منطقة اليورو، 
نمــا 0.4 % في الفترة من يناير/كانون 
 ،2019 مــارس/آذار  وحتــى  الثانــي 
بفضل انتعاش ألمانيا، أكبر اقتصاد في 
أوروبا، وانتهاء ركود فني في إيطاليا. 

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد المنطقة 
1.2 % في الربع األول، من دون تغير عن التقديرات السابقة. ويأتي التسارع الفصلي 
بفضل ألمانيا التي انتعش اقتصادها، في حين قدمت إيطاليا دعماً مع خروج اقتصادها 

من ركود فني دام لفصلين متتاليين، وسجلت نمواً بنسبة 0.2 % في الربع األول.
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صــرح رئيــس جمعيــة اتحــاد مصــدري المنتجــات 
الزراعيــة األردنــي، ســليمان الحياري، بــأن حركة 
التصدير إلى العراق وسورية في اآلونة األخيرة، عبر 

معبري طريبيل، وجابر- نصيب، منعدمة.
وبيّــن الحيــاري، أن ضعف حركة التصديــر للعراق 
يأتي بســبب تذبذب الموقف العراقي، أما انعدام حركة 
التصديــر مــع الجانب الســوري فســببه عــدم تطبيق 
األردن االتفاقيــات المبرمة مع الجانب الســوري قبل 

إغالق المعبر.

األردن: انعدام التصدير مع سورية
سببه عدم تطبيق االتفاقيات

30 مليار دينار لمكافحة الفقر في بغداد

التخطيــط  وزيــر  وجــه 
العراقــي، نــوري صباح 
الدليمــي، بتخصيص 30 
مليار دينار )22.4 مليون 
دوالر( لمكافحة الفقر في 
محافظة بغداد، كما بحث 
خالل اجتماعه مع محافظ 

بغــداد فالح الجزائري ومع رئيس مجلس المحافظة والمــالكات المتقدمة في كل من 
الوزارة والمحافظة رياض العضاض، توفير الســبل الالزمة لتنفيذ المشاريع الحيوية 
فــي أقضيــة ونواحي بغداد، من بينها بناء 146 مدرســة، وعدد من المراكز الصحية 

والمستشفيات، وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والمجاري، وإعادة تأهيل الطرق.
ودعا الدليمي المحافظة إلى إعداد خطة استثمارية إلتاحة المشاريع الكبيرة أو المتلكئة 
فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل المداخل الخمسة 
للعاصمة، وبناء مخازن ومراكز متخصصة للتبادل التجاري، والسعي من خالل ذلك 

لتوفير المزيد من فرص العمل.

قال وزير النقل األردني 
الخصاونـــــــة،  أنمــار 
إن جميـــع ســـيـــارات 
 - )عمان  ســـــفريـــات 
دمشق - بيروت( عادت 
للعمــل مــن جديــد عبر 
إعادة  نتيجــة  ســورية، 
فتح المعبرين الحدوديين 

“جابر - نصيب”.
يذكــر أن وزارة التجــارة الداخليــة وحماية المســتهلك 
الســورية أصدرت مطلــع العام 2019، قــراراً رفعت 
بموجبــه الحــد األقصى ألجــور نقل األشــخاص عبر 
الســيارات الصغيــرة العامة العاملة علــى البنزين بين 
سورية ولبنان واألردن، وحدد القرار أجور نقل الركاب 
بين دمشق وعمان بـ10 ألف ليرة سورية، وبين دمشق 
وإربد بـــ6000 ليرة، وبين دمشــق والزرقاء بـ8000 
ليــرة. وكانت الجهــات المعنيــة في األردن وســورية 
اتخذت قــراراً فــي آذار/مارس 2019، بإعــادة تفعيل 
وتشغيل “المنطقة الحرة السورية األردنية المشتركة”، 

بعدما توقف العمل بها منذ العام 2015.

عودة سفريات
“عمان - دمشق - بيروت”

أنمار الخصاونة

751 مليون دوالر المال المستثمر بالمناطق الحرة

بين مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية 
إيــاد كوســا، أن إيــرادات المؤسســة وصلت خالل 
األشــهر األربعــة األولى من العــام 2019 إلى نحو 
1.75 مليــار ليــرة، وأن قيمة البضائــع الداخلة إلى 
المناطــق الحرة بلغت 20.7 مليــار ليرة، بينما قيمة 
البضائع المصدرة 13.5 مليار ليرة، أما قيمة الرسوم 

الجمركية فقد بلغت 2.24 مليار ليرة.
وأشــار كوســا، إلــى أن رأس المال المســتثمر في 
المناطق الحرة بلــغ 751 مليون دوالر تعود لـ967 

إياد كوسامستثمراً، يعمل في منشآتهم 6478 عامالً.

14 مليار ليرة قيمة إنتاج “الصناعات الهندسية”

أعلن مدير عام المؤسســة العامة للصناعات الهندســية في ســورية أســعد وردة، عن 
تحقيق الشركات التابعة للمؤسسة البالغ عددها 13 شركة عامة، خالل األربعة أشهر 
األولــى مــن العام 2019، لقيم إنتاج فعلية بلغت نحــو 14 مليار ليرة، من أصل خطة 
مقررة قدرت قيمتها االجمالية بحدود 20 مليار ليرة، أي أن نســبة التنفيذ وصلت إلى 

67 %، بزيادة عن ذات الفترة من 2018 قيمتها 3.3 مليار ليرة.
وأوضح وردة، أن شــركة كابالت دمشــق جاءت في مقدمة شــركات المؤسســة في 
اإلنتاجية، إذ أنتجت ما قيمته 6.5 مليار ليرة، تلتها شركة حديد حماة بقيمة 2.4 مليار 
ليرة، ومن ثم اإلنشــاءات المعدنية بنحو 1.3 مليار ليرة، وكابالت حلب بمليار ليرة، 

وأن بقية المبلغ من نصيب بقية شركات المؤسسة.
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فـــــازت “جــنــــرال 
إلكتريك” المتخصصة 
فــي أعمال حـلـــــول 
شــــبكـــات الطـاقــــة 
المتجــددة مع شـــركة 
مشــروع  بتنفيذ  إنبي، 

بناء محطة محوالت أســيوط لتكرير البترول من النوع 
المعــزول بالغــاز، بقيمة 25 مليــون دوالر، والتي من 
المخطط أن تسهم في مد مجمع نفثا المنشأ حديثاً ومصفاة 
أسيوط لتكرير البترول بحاجتهما من الطاقة الكهربائية 
بقدرة تبلغ 660 ألف طن/الســنة لتوفير مستويات عالية 

من األوكتان وأنواع مختلفة من البنزين للصعيد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشــركة “إنبي”، عــالء حجازي، أن المجمــع الجديد 
الذي أسســته شــركة أســيوط لتكرير البتــرول، يأتي 
بهدف زيــادة إنتاج البنزين لتلبية الطلــب المتزايد في 

السوق المحلية.

“جنرال إلكتريك” و”إنبي”
تبنيان محطة محوالت بأسيوط

إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء إلى السودان

أعلن وزير المياه والري اإلثيوبي سلشــي بغلي، عن 
ايقاف بالده رســمياً تصدير الكهرباء للسودان، بسبب 
نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة لشح األمطار. 
مضيفاً أن بالده تعانــي نقصاً حاداً في إنتاج الكهرباء 
يقدر بـ476 ميغاواط. وكانت شركة الطاقة الكهربائية 
اإلثيوبية وقعت اتفاقية مع الحكومة السودانية لتصدير 
الكهربــاء بطول 230 كيلــو متراً، بكلفــة قدرها 41 
مليون دوالر، ويحصل السودان بموجب االتفاقية على 

سلشي بغليإمداد من الطاقة الكهربائية تبلغ 100 ميغاواط.

عالء حجازي

مشاريع جديدة في قطاع الغاز بمصر

المعدنيــة  والثــروة  البتــرول  وزارة  أعلنــت 
المصرية، تنفيذ مشاريع جديدة لتأمين احتياجاتها 
من الغاز بكلفة اســتثمارية بلغــت 145 مليون 
دوالر. ومنهــا مشــروع نقل غــاز حقل ريفين 
إلى مجمع غــازات الصحراء الغربية ومصنع 
بوتاغــاز العامريــة. ومــن المخطــط االنتهاء 
مــن تنفيذ خطوط الغــاز نهاية العــام الجاري، 
والضواغط خالل الربع األول من العام 2022.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، 
طارق المال: إن “استراتيجية الوزارة تولي أهمية كبرى لتحقيق االستغالل االقتصادي 
األمثل للغاز الطبيعي في ظل نجاح مصر في زيادة اإلنتاج واإلســراع بتنمية الحقول 

الجديدة المكتشفة”.

طارق المال

حفر أول بئر استكشافي لـ“دانة غاز” في مصر

أعلنت شركة دانة غاز االماراتية، بدء أعمال حفر 
أول آبارها االستكشافية في المياه العميقة “ميراك - 
1” في منطقة امتياز شــمال العريش البحرية. ويقع 
موقع الحفر على عمق 755 متراً. ومن المتوقع أن 

يستغرق اكتمال أعمال الحفر حوالى 70 يوماً. 
وقــال الرئيس التنفيــذي لدانة غــاز، باتريك ألمان 
وارد، “بدأنــا برنامج استكشــاف طمــوح جدًا في 
منطقة امتياز شمال العريش، وتحظى أعمال الحفر 

بأهمية خاصة حيث لم يســبق لنا من قبل أن أجرينا عمليات استكشــاف بحرية، حيث 
كانت تقتصر عملياتنا في مصر على منطقة دلتا النيل.

وأوضح، أن الشــركة تواصل حالياً تحسين اإلنتاج من حقولها 14 القائمة واستكشاف 
مكامن جديدة في منطقة دلتا النيل، مشــيراً إلى أن إضافة منطقة بحرية جديدة عالمية 

المستوى غنية بموارد الغاز تُعد بمثابة فرصة رائعة لتعزيز األعمال في مصر.

باتريك ألمان وارد

قال وزير الكهرباء المصري، محمد شــاكر، إن مصر 
سترفع أسعار الكهرباء 14.9 % في المتوسط بداية من 
الســنة المالية الجديدة 2019 - 2020 التي تبدأ في أول 

يوليو/تموز 2019.
وأضاف، أن متوســط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق 
الذي يُســتخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ســيبلغ 
نحو 10 % في الســنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط 
الجهــد المنخفــض المســتخدم فــي المنــازل والمتاجر 
والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 %.

يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم الطاقة 
في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

رفع أسعار الكهرباء في مصر

محمد شاكر
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وقعت تونس والواليات المتحدة اتفاقية تعاون لتحســين 
االمتثــال الضريبــي الدولــي، والتعــاون المتبــادل في 
المــادة الجبائية بين البلدين. وتنص االتفاقية التي وقعها 
وزير المالية التونســي رضا شــلغوم، وسفير الواليات 
المتحدة في تونس دونالد بلوم، في العاصمة التونســية، 
على حصول الدولتين على معلومات بشــأن الحسابات 
الواجب اإلبالغ عنهــا، وتبادلها وتوضيح كيفية تطبيق 
قانون االمتثال الضريبــي “فاتكا”، إضافة إلى االلتزام 
بتطبيــق وتنفيذ أحــكام االتفاقية وتعزيــز فاعلية عملية 

تبادل المعلومات وضمان شفافيتها.

توقيع اتفاقية االمتثال الضريبي
بين تونس وواشنطن

تمديد عقد مد إيطاليا بالغاز الجزائري  

أعلنت شركة إيني اإليطالية، توقيع 
اتفاقيات مع شــركة ســوناطراك 
الجزائرية الحكومية، لتجديد عقد 
توريد الغاز إلى إيطاليا حتى العام 
2027. وذكرت “إيني”، في بيان، 
أن االتفاقيات تحدد أيضاً ترتيبات 
نقــل الغاز عبر خط األنابيب الذي 

يمر عبر البحر المتوسط.
وتقيم “إيني” و“ســوناطراك”، شراكة بشأن إمدادات الغاز ونقله بينهما منذ أكثر من 
40 عاماً، وتشمل مشاريع خطوط األنابيب الرئيسية. وتغطي االتفاقيات الجديدة حوالى 

15 % من احتياجات إيطاليا من الغاز.
وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر 3 أنابيب عابرة للمتوسط، وفق عقود طويلة إضافة 

لعقود مماثلة للغاز الطبيعي المسال مع دول عديدة منها تركيا.
وأنتجــت الجزائر في العــام 2017، ما يفوق عن 135 مليــار متر مكعب من الغاز، 

وصدّرت 55 مليار متر مكعب، وفق أرقام رسمية لشركة سوناطراك.

عودة التجارة البحرية بين ليبيا وتونس

التجاريــة  الخطــوط  عــادت 
البحريــة بيــن ليبيــا وتونــس 
للنشــاط مــن جديد عبــر ميناء 
الخمس وبنغــازي إلى الموانئ 
التونســية فــي مــدن صفاقس 
وجرجيس باإلضافة إلى تونس 

العاصمة وحلق الواد ورادس. وبحســب بيان صادر عن  الشــركة الليبية للموانئ فإن 
إحدى الشركات الليبية التي تنشط في المالحة والنقل البحري شرعت في نقل حاويات 

بين ليبيا وتونس.

انخفاض تكلفة دعم الوقود بمصر 28 %

قال وزير البتــرول المصري، طارق المال، إن تكلفة 
دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه )3.5 مليار دوالر( 
في األشــهر التســعة األولى من الســنة المالية الحالية 
2018 - 2019 التــي تنتهي فــي 30 حزيران/يونيو. 
وبذلــك تكون تكلفة دعم المــواد البترولية قد تراجعت 
نحــو 28.45 % مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة 

ذاتها من السنة المالية الماضية 2017 - 2018.
ويبلــغ الدعم المقــدر للمــواد البترولية فــي ميزانية 

2018 - 2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تســتهدف مصر في الســنة المالية المقبلة 
دعماً بنحو 52.9 مليار جنيه.

طارق المال

قالت وزارة قطاع األعمال العام في مصر، في بيان لها، 
إنه بحلول شــهر تشــرين األول/أكتوبر المقبل ستتمكن 
الوزارة من تسيير جسر بحري بين العين السخنة وأحد 
الموانــئ األفريقية إما أوغندا أو زامبيا بحيث يســتطيع 
المصــدرون الحجز لالســتفادة من هذا الجســر، وذلك 
تســهيالً لحركة الصادرات وتمكين القطاع الخاص من 
فتح أسواق أفريقية، وتقديم خدمات لوجستية للمصدرين 
والمورديــن. وخالل المرحلة الثانية من خطة الجســر، 
ســتتمكن الــوزارة مــن تقديم باقــي الخدمــات الالزمة 
للمركز الذي سيتم اختياره بحلول نيسان/أبريل 2020.

تسيير جسر صادرات
بين أفريقيا ومصر
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مقر لمؤسسة النفط الليبية في هيوستن

المؤسســة  افتتحــت 
الوطنية الليبية للنفط أول 
مقر دولي لها في مدينة 
االميركيــة  هيوســتن 
بهــدف اإلشــراف على 
حملــة شــراء بقيمة 60 
اميركي،  دوالر  مليــار 

للنهــوض بقطاع النفــط والغاز الليبي وتطويره وزيادة القــدرة اإلنتاجية إلى أكثر من 
مليونــي برميل من النفط يومياً بحلول العام 2023. وقال رئيس المؤسســة مصطفى 
صنع هللا، إن المكتب الدولي سيمثل عالمة فارقة في مسيرة المؤسسة، مشيراً إلى أن 

المكتب سيمكن الشركات االميركية من تطوير قطاع النفط في ليبيا.

قالــت الحكومة التونســية، إنها رفعــت األجر األدنى 
المضمون وأجور مئــات آالف المتقاعدين من القطاع 
الخــاص بنســبة 6.5 %، ليبلــغ 403 دينارات )133 
دوالر أميركــي(، فــي خطوة تهدف لتحســين المقدرة 
الشرائية لتكون الزيادة في األجور هي الثالثة منذ العام 

.2017

رفع الحد األدنى لألجور
في تونس

وقــع وزير البترول في جنوب الســودان، إزيكيل لول 
جاتكــوت، ووزيــر الطاقــة الجنــوب أفريقــي، جيف 
راديبــي، اتفاقية التنقيب وتقاســم اإلنتــاج للمنطقة )ب 

2(، لمدة ست سنوات.
وقــال راديبي: إن الجانب الجنوب إفريقي تعهد بإنفاق 
50 مليــون دوالر على التنقيــب. وأضاف، أن جنوب 
إفريقيا مهتمــة أيضاً ببناء خط أنابيب ومصفاة، ليصل 
إجمالي االستثمارات المتوقعة إلى مليار دوالر، وذلك 
بحسب مذكرة تفاهم موقعة في تشرين الثاني/نوفمبر.

والمنطقــة )ب 2( الواقعة في والية جونقلي كانت من 
قبل جزءاً من منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر 
مربع معروفة باسم المنطقة )ب(، وجرى تقسيمها إلى 
ثالث مناطق امتياز  في العام 2012، ويعتقد أنها غنية 
بالهيدروكربونــات رغم أنها لم تشــهد ســوى عمليات 

حفر قليلة.

 استثمار نفطي في جنوب السودان

تمويل كويتي لمشروع بحر البقر المصري

أعلنت وزيرة االســتثمار والتعاون الدولي في مصر، 
سحر نصر، عن توفير التمويل الالزم لمشروع تنفيذ 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي “بحر البقر”، من 
الصندوق العربي لإلنمــاء االقتصادي واالجتماعي، 
والصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربية. 
وأضافــت، أنه تم توقيع عقــد تنفيذ المحطة بين الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة وتحالف شركتي “أوراسكوم 

المقاولون العرب” بقيمة 739 مليون دوالر.
ويتضمــن المشــروع، إنشــاء محطــة لمعالجــة مياه 

الصــرف الصحي “بحر البقــر” بطاقة 5 ماليين متر مكعب يومياً، وتعد األكبر على 
مستوى العالم، ويمكن االستفادة منها في استصالح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق 
قناة السويس، باإلضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حالياً في منطقتي سهل الطينة 

والقنطرة، ليصل إجمالي األراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.

سحر نصر

ليبيا توقف التعامل مع 40 شركة أجنبية

أوقفت وزارة االقتصاد الليبية التعامل 
مــع 40 فرعاً من الشــركات األجنبية 
الناشــطة فــي البــالد ومــن أبرزهــا 
“توتــال” النفطية الفرنســية، لمخالفة 
قانون النشــاط التجــاري. وأوضحت 
الوزارة في بيان لها، أن تلك الشركات 
انتهت مــدة األذونــات الممنوحة لها، 

ولم تتقدم بطلب تمديد، وبناء عليه سيســتمر اإليقاف إلى حين تســوية أوضاعها وفقاً 
للتشريعات النافذة. كما يقضي القرار بوقف التعامل مع شركات الكاتيل، تاليس، بروجيه 

الفرنسية العمالقة، و“سيمنس” األلمانية المشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا.
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البحرين تتلقى مساعدات بقيمة 2.3 مليار دوالر

أكدت حكومــة البحرين أنها حصلت على 
الدفعة األولــى من المســاعدات الخليجية 
بالكامــل، حيث تلقت 2.3 مليار دوالر في 
العام 2018 . وقد بدأت بتسلّم دفعة مماثلة 
خالل 2019. وتأتــي هذه الدفعات ضمن 
اتفاق بين الســعودية والكويت واإلمارات 
لتزويد البحرين بـ10 مليارات دوالر لدعم 

احتياجاتها التمويلية. وبحســب االتفاق، ستتلقى دفعات إضافية خالل السنوات المقبلة 
حتى عام 2023، منها 1.76 مليار دوالر في 2020، و1.85 مليار دوالر في 2021.

الكويت تدشن رابع أطول جسر بحري في العالم

دشــن أميــر الكويــت الشــيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، 
جســر الشــيخ جابــر األحمــد 
الصباح، الذي يعد رابع أطول 
جسر بحري في العالم، بحسب 

هيئة الطرق الكويتية.
وشــاركت شــركتا “هيونداي 

للبناء” و“جي إس للبناء” في تشــييد الجســر الضخم الذي يختصر المسافة بين مدينة 
الكويت العاصمة ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات إلى نحو 37.5 كيلومتر.

ويبدأ الجســر البحري من ميناء الشــويخ )المنطقة الحرة( ويعبر جون الكويت غرباً 
ويمر بجانب جزيرة أم النمل ليصل إلى منطقة الدوحة ثم يربط بطريق الدوحة السريع. 

ويتضمن المشروع إنشاء جزيرتين صناعيتين.

أكد أمين عام “أوبك”، 
أن  باركينــدو،  محمــد 
من المســتحيل استبعاد 
مــن  اإليرانــي  النفــط 
وفقاً  العالمية،  الســوق 
لما نقله موقع معلومات 
وزارة النفــط اإليرانية 

شــانا. وقال باركيندو خالل زيارة قام بها الى طهران، 
إن أوبك تحــاول فصل النفط عن السياســة، وذلك في 
أعقــاب اتهــام إيران للواليــات المتحدة بأنها تســتخدم 

النفط سالحا ضدها.
مــن جهته، حذر وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه من 
أن الدول التي تستخدم النفط سالحاً ستتسبب في انهيار 

أوبك.

أوبك: من المستحيل استبعاد
النفط اإليراني

محمد باركيندو

أكــد الرئيــس التركي، رجــب طيب أردوغــان، عزم 
بــالده مواصلة عمليات التنقيــب عن موارد الطاقة في 
شرق البحر المتوسط، والتي أثارت انتقادات الواليات 
المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي واليونان وكذلك 

مصر.
وأطلقت أنقــرة مؤخراً، عمليات تنقيب عن الغاز قبالة 
ســواحل قبرص، ما تسبب في تأجيج التوترات القديمة 

في جنوب شرق البحر المتوسط.
وكان الرئيــس التركــي، قد أعلن في وقت ســابق، أن 
“الحقوق المشــروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص 
التركية بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، 
غير قابلة للنقاش”، مشــدداً على أن بالده ســتدافع عن 

حقوقها المشروعة.

تركيا تؤكد عزمها التنقيب
عن الغاز في المتوسط

رجب طيب أردوغان

250 مليون دوالر التبادل التجاري األردني االندونيسي

بحث مجلــس إدارة جمعية رجال 
األعمــال األردنيين، مع الســفير 
أنــدي  االندونيســي فــي األردن 
رحميانتو، ســبل تنميــة التعاون 
االقتصــادي بيــن البلدين واآلفاق 
المســتقبلية لفرص االستثمار في 
القطاعات ذات االهتمام المشترك. 

ولفــت رئيس الجمعية حمدي الطباع، إلى دور مجلس األعمال األردني اإلندونيســي 
المشترك بين الجمعية وغرفة التجارة والصناعة اإلندونيسية الذي تأسس عام 1995، 

وأكد على ضرورة إنشاء اتفاقية تجارة حرة ثنائية بين األردن وإندونيسيا.
بدوره، أكد رحميانتو، اهتمام رجال األعمال في إندونيسيا بالتعرف على المناخ االستثماري 
في األردن والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً، إلى توفر الفرص االستثمارية في بالده، 

ال سيما في مجال األثاث وقطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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أكد مســـتشار الحكومة 
الباكســــتانية للشــؤون 
الماليــة، عبــد الحفيــظ 
شيخ أن بالده ســـتتلقى 
قرضاً بقيمة 6 مليارات 
دوالر أميـركـــي مـــن 
صنــدوق النقــد الدولي 

خــالل الســنوات الثــالث المقبلــة لتتمكــن مــن الوفاء 
بالتزامات ديونها الخارجية.

وأوضــح أن الديون الخارجيــة لبالده تخطت 90 مليار 
دوالر، وأن صادراتها حققت نمواً ســلبياً في الســنوات 
الخمس الماضية، حيث بلغ عجز الميزان التجاري 20 

مليار دوالر.
وقال: “لذلك، ســتتلقى باكســتان 6 مليارات دوالر من 
صندوق النقد الدولي، وســنتلقى باإلضافة إلى ذلك من 
مليارين إلــى 3 مليارات من البنــك الدولي وبنك النمو 

اآلسيوي خالل السنوات الثالث المقبلة”.

الطبقة الوسطى األميركية “تتآكل”

باكستان تتوصل إلى صفقة انقاذ
مع صندوق النقد

كشف رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي، 
جيروم باول، أن معدل دخل أســر الطبقة الوسطى في 
الواليات المتحدة نما بشــكل أبطأ منذ الســبعينيات من 
القرن الماضــي مقارنة بذوي الدخل المرتفع، ما أدى 
إلى ازدياد التفاوت في الدخل. ولفت باول إلى أن أكثر 
من 80 % من أبناء الطبقة الوســطى في الخمسينيات 
كانوا قادرين على جني أمــوال أكثر من آبائهم، بينما 
يحقق ذلك اآلن نصفهم فقط. وأوضح أن ســبب تقهقر 
الطبقة الوســطى يعود إلى تباطؤ اإلنتاجية واختالف 

فرص العمل باالســتناد إلى التعليم والمكان والعرق، مطالباً بوضع “سياســات عامة 
سليمة” لمساعدة مزيد من األميركيين على االنتماء إلى الطبقة الوسطى.

جيروم باول

عبد الحفيظ شيخ

كشــفت وكالــة “رويتــرز” نقــالً عــن 3 مســؤولين 
اقتصادييــن، أن وزارة الخزانــة التركيــة تعكف على 
مشــروع قانــون لتحويل 40 مليــار ليــرة )6.6 مليار 
دوالر( من االحتياطيــات القانونية للبنك المركزي إلى 

ميزانية الحكومة لتغطية عجز أكبر من المتوقع.
واحتياطيــات النقد األجنبي منفصلــة عن االحتياطيات 
القانونيــة، التــي يجنيها المركزي التركــي من األرباح 
بموجب القانون لتستخدم في ظروف استثنائية. وسيكون 
التحويــل هو الخطــوة الثانية من نوعها التــي تقوم بها 
أنقرة، لتعزيز ميزانيتها. ففي يناير/كانون الثاني 2019، 
حــّول البنك نحو 37 مليار ليرة )6.1 مليار دوالر( من 

أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد المقرر بثالثة أشهر.

تركيا تلجأ الى احتياطاتها
لسد عجز الميزانية

يونكر: 3 دول تعرقل إصالحات منطقة اليورو

نقلــت صحيفة “هاندلســبالت” األلمانيــة عن رئيس 
المفوضيــة األوروبيــة، جان كلود يونكــر، قوله: إن 
هولندا والنمســا وألمانيا تقف حجر عثرة أمام تعميق 
تكامــل منطقــة اليــورو. ويحــث الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون علــى إصالحات شــاملة لمنطقة 
العملــة األوروبية لكنــه يواجه مقاومــة من دول في 
شمال أوروبا ال ترغب في أن تربط نفسها على نحو 

أوثق باقتصادات أضعف في جنوب منطقة اليورو. وقال يونكر للصحيفة: ال يوجد تقدم 
في تعميق الوحدة النقدية ألن هولندا والنمسا، وإلى حد كبير ألمانيا، تقف في الطريق 

عندما يتعلق األمر بالتضامن في العمل والمسؤولية المشتركة.

جان كلود يونكر

انطالق المرحلة األولى من مترو الدوحة

الحديــد  ســكك  شــركة  بــدأت 
التشــغيل  “الريــل”  القطريــة 
التجريبي للمرحلــة األولى من 
“الخــط األحمــر” التابع لمترو 
الدوحــة، وذلــك قبل عـــام من 
الموعد المحدد لالفتتاح الرسمي 
للمشــروع. ويتضمـن التشـغيل 
التجريبــي 13 محطة من أصل 

18 للخط األحمر. ويعتبر مترو الدوحة أحد أسرع القطارات من دون سائق في العالم، 
إذ تصــل ســرعته إلى 100 كلم/الســاعة، ويتألف من ثالث عربــات، إحداها للدرجة 

الذهبية )16 مقعداً( والعائلية )26 مقعداً( والدرجة االقتصادية )88 مقعداً(.
وتتألف شبكة مترو الدوحة من 3 خطوط هي )األحمر والذهبي واألخضر( تصل إلى 

37 محطة، ومن المتوقع أن يكتمل تشغيل هذه الخطوط الثالثة في العام 2020.
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 )JNTO( وقعت مؤسســة الســياحة الوطنية اليابانيــة
واالتحــاد الروســي لصناعــة الســياحة )RST(، فــي 
طوكيو، اتفاقية تعــاون بين الجانبين، تنص على تنظيم 
مجموعة من الفعاليات والنشــاطات المشــتركة، خالل 
العامين المقبلين من أجل تطوير السياحة وزيادة حركتها 

بين الدولتين.
وذكر الجانب الياباني، أنه سيبذل كل الجهود الضرورية، 
مــن أجل زيادة التيار الســياحي من روســيا ليصل إلى 

200 ألف شخص سنوياً، مع حلول العام 2023.

1.17 مليار دوالر خسائر ترامب من أعماله الخاصةتعاون سياحي بين روسيا واليابان

كشــفت صحيفــة نيويورك تايمــز، نقالً عــن وثائق 
ضريبية، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب ســجل 
خسائر  بقيمة 1.17 مليار دوالر بين العامين 1985 
و1994. ويأتــي تحقيق الصحيفة غداة رفض وزارة 
الخزانة تسليم الكونغرس تصاريح ترامب الضريبية، 
في حلقة جديدة من شــدّ الحبــال الجاري بين الرئيس 
الجمهــوري وخصومه الديمقراطيين. وأظهر تحقيق 
“نيويــورك تايمز”، أن الوضــع المالي لترامب كان 
خالل ذلك العقد كارثياً، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس 

برس”. وبحسب التحقيق فإّن ترامب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنه لم 
يتوّجب عليه دفع أي ضريبة على األرباح خالل 8 سنوات من تلك السنوات العشر.

في ســياق آخــر، أعلن الرئيس األميركــي، أن إدارته توصلت إلــى اتفاق مع كل من 
كندا والمكســيك، ينص على إلغاء الرسوم الضريبية األميركية على واردات الصلب 
واأللمنيــوم من هذين البلدين. وأعلنت الواليات المتحدة وكندا، أنهما اتفقتا أيضاً على 
“اتخــاذ إجراءات فعالة” لمنع توريدات الصلب واأللمنيوم المدعومة حكومياً من قبل 
الدول األخرى، باإلضافة إلى التصدي لنقل هذه السلع المصنوعة في أي بلد آخر، عبر 
أراضيهما إلى أطراف ثالثة، في خطوة تستهدف بالدرجة األولى الواردات من الصين.

دونالد ترامب

البطالة األميركية بأدنى مستوياتها في 50 عامًا

انخفض عــدد األميركيين المتقدمين 
بطلبــات للحصــول علــى  إعانــة 
البطالة  أكثر من المتوقع، مما يشير 
إلى استمرار قوة سوق العمل، حيث 
يبلــغ  معدل البطالــة 3.6 %، قرب 
أدنى مستوياته في 50 عاماً. وقالت 
وزارة العمل األميركية، إن الطلبات 
الجديدة للحصول على إعانة البطالة 
الحكومية انخفضــت 16 ألف طلب 

إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 212 ألفا في األسبوع المنتهي في 
11 أيار/مايو 2019. وارتفع المتوسط المتحرك ألربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق 
لسوق العمل ألنه يستبعد التقلبات األسبوعية، بمقدار 4750 طلباً إلى 225 ألف طلب.

أظهرت بيانات صادرة عــن وزارة الخزانة األميركية 
أن اســتثمارات الصين في ســندات الخزانة األميركية 
انخفضت إلى أدنى مســتوى منذ فوز دونالد ترامب في 

2016 بانتخابات الرئاسة في الواليات المتحدة.
وأوضحت البيانات أن الصين باعت خالل شــهر آذار/

مارس 2019 وحده سندات أميركية بقيمة 10.4 مليار 
دوالر، وهــي أســرع وتيرة على أســاس شــهري منذ 

تشرين األول/أكتوبر 2016.
وتمتلك الصين حالياً 1.120 تريليون دوالر من سندات 
الخزانة األميركية، ما يشكل 17.7 % من قيمة السندات 

األميركية التي تملكها الحكومات األجنبية.
من جهتها، ذكرت الصين أن انخفاض اســتثماراتها في 
الســندات األميركيــة يرجع إلى الحاجــة لمنع الضعف 

المفرط لليوان.

الصين تخفض استثماراتها
أكبر مزرعة رياح في غرب أفريقيافي السندات األميركية

بدأت السنغال استيراد توربينات ألول مزرعة للرياح على نطاق صناعي، وهو أكبر 
مشــروع من نوعه في غرب أفريقيا سيورد حوالى سدس الكهرباء في البالد. وتتوقع 
شــركة ليكيال البريطانية للطاقة المتجددة، أن تصل طاقة مزرعة الرياح، الواقعة في 
طيبــة ندياي، إلــى 158.7 ميغاوات بحلول عام 2020. وتبلــغ تكلفة مزرعة الرياح 
حوالى 200 مليار فرنك أفريقي )342 مليون دوالر(، وستقدم ليكيال نصف التمويل.
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خفضت أنقرة الرســوم الجمركية على بعض الواردات 
االميركيــة تجاوبــا مع خطــوة اميركيــة مماثلة بخفض 
الرسوم على واردات الصلب التركي إلى النصف. وكانت 
الواليات المتحدة زادت الرسوم الجمركية على واردات 
الصلب واأللمنيوم التركية إلى مثليها في أغســطس/آب 
2018. وردت تركيــا بزيــادة الرســوم الجمركية على 
واردات السيارات والخمور والتبغ االميركية إلى مثليها 
أيضاً. وكتبــت وزيرة التجــارة، روهصار بكجان على 
تويتــر: قررنا خفض الرســوم على 22 منتجــاً اميركياً 
بمقــدار النصف، وبموجب هذا القرار تُخفض الرســوم 
الجمركية على السلع ســابقة الذكر الواردة من الواليات 

المتحدة من 521.2 مليون دوالر إلى 260.6 مليون.

رسوم على دول تخفض قيمة عمالتها 

أنقرة وواشنطن:
تبادل تخفيض رسوم واردات

ذكــرت وزارة التجــارة االميركيــة إنها تقتــرح قانوناً جديداً لفرض رســوم جمركية 
لمكافحــة الدعــم علــى منتجــات الدول التــي تخفض قيمــة عمالتها مقابــل الدوالر. 
واوضحــت “رويتــرز”، ان القانون الجديد قد يعرض ســلعاً مــن دول لمخاطر رفع 
الرســوم الجمركية، بما في ذلــك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويســرا. 
وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على “قائمة مراقبة” تقرير وزارة الخزانة 
نصف الســنوي للعملة، والذي يرصد التدخالت في ســوق العملــة، وفوائض ميزان 

المعامالت الجارية الكبيرة عالميا وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.
وقالت الوزارة: إن من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم 
جمركيــة مضادة لتتضمن معيــاراً جديداً لخفض قيمة العملة. ويعتبر مســؤولو إدارة 
ترامــب أن اليــوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الــدوالر منذ فترة طويلة، ذلك 
على الرغم من الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في 

العمالت األجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان.
وقال وزير التجارة ويلبور روس، في بيان: “هذا التغيير يحذر الُمصدرين األجانب 
من أن بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضر بالصناعات االميركية، 
لن يعود بإمكان الدول األجنبية اســتخدام سياسات العملة بما يلحق الضرر بالعاملين 
والشركات االميركية”.  أضاف: أنها خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس 
االميركــي دونالد ترامب خــالل حملته االنتخابية لمعالجة الممارســات غير العادلة 

بشأن العملة.
ولم تحدد وزارة التجارة االميركية المعيار المحدد الذي ستســتخدمه لتقييم ما إذا كان 

التسعير االميركي للمنتجات منخفضاً على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة.

واشنطن تحرم تركيا من امتيازات تجارية

ألغــى الرئيــــس األميركي دونالــد ترامب نظام التعامــل التجاري التفضيلي مــــع 
تركيا، واسـتبعدها بذلك من قائمة الدول النامية المســتفيدة من هذا البرنامج الخاص 

باالستيراد.
وكانت السلطات األميركية أعلنت في وقت سابق، أنها تعيد النظر في مشاركة تركيا 
في برنامج تفضيالت االستيراد، وذلك ألنها تشعر بالقلق حيال امتثال أنقرة لمعايير 
اســتحقاقها، عالوة على أن تركيا فرضت رســوماً إضافية بقيمة 1.78 مليار دوالر 

أميركي على استيراد البضائع من الواليات المتحدة األميركية.

أعلن المكتب اإلعالمي لحكومة دبي، أن المنطقة الحرة 
لجبل علي المملوكة لحكومة اإلمارة، ســتعيد ضمانات 
نقديــة ومصرفيــة للزبائن، مــن خالل مبــادرة جديدة 
تســتهدف ضخ 1.3 مليار درهــم )354 مليون دوالر( 
في اقتصاد اإلمارة. وقال المكتب في تغريدة على موقع 
تويتــر، إن المنطقة الحرة لجبل علي تعلن أنها ســتعيد 
الضمانات البنكية لعمالئها والمقدرة بـ1.3 مليار درهم، 
من خالل برنامج جديــد لحماية القوى العاملة والمقرر 
إطالقه في أيلول/سبتمبر 2019. أضاف: وستضخ قيمة 
الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات 
إعادة استثمارها في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها.

مبادرة لضخ 354 مليون دوالر
في اقتصاد دبي
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شكل أساســي على مجاالت )الطاقة والتعليم ومكافحة الفســاد والتمويل بهدف دفع 
جهود التنمية االقتصادية المستدامة ودعم األمن القومي العراقي(، تضمن الجدوى 
االقتصادية الخاصة بها، تحقيق وفورات نقدية للعراق بمليارات الدوالرات، نتيجة 
التوفير في اســتهالك الوقود، وفي تحقيق إيرادات إضافية في قطاع الطاقة، فضالً 

عن خلق عشرات اآلالف من فرص العمل.

التنمية االجتماعية واالقتصادية
من جهته، قــال كايســر: إن “مهمتنا هــي تأميــن إمــدادات طاقة كهربائية تتســم 
بالموثوقيــة وبالكفــاءة االقتصاديــة للشــعب العراقي، ومســاعدته في إعــادة بناء 
بــالده، وذلك عبر اســتثمارنا في القــوى العاملة المســتقبلية في البــالد، من خالل 
التعليم والتدريب، وهو ما يأتي على رأس أولوياتنا، إذ تمثل المســاهمة في التنمية 
االجتماعية واالقتصادية ركناً أساســياً من أعمال شركتنا، وتشــكل جزءاً هاماً في 

هذه االتفاقيات”.

تدريب وبرمجيات
كما أعلنت “ســيمنز” في ذات البيان، عن تقديم منحة عينية مــن البرمجيات بقيمة 
60 مليون دوالر أميركي للجامعات العراقية، ســتزود الطالب بالمهارات الرقمية 
الالزمة للمســتقبل، إلى جانب تدريب أكثر من ألف عراقي في مجال التعليم التقني 
والمهني، إضافة إلى تبرع الشــركة للقطــاع الصحي العراقي إلقامــة عيادة طبية 
مريض سنوياً، وإلعادة تأهيل السكان في المناطق المحررة.ذكية، مجهزة بأحــدث المعدات الطبيــة، وتهدف إلى تقديم العــالج لنحو 10 آالف 

“سيمنز” تعيد بناء قطاع الطاقة في العراق

خريطة الطريق
وقالت شركة ســيمنز في بيان، إن االتفاقيات التي 
تم توقيعها مــن قبل رئيــس مجلس إدارة شــركة 
ســيمنز ورئيســها التنفيــذي جو كايســر، ووزير 
الكهربــاء العراقي لــؤي الخطيب، فــي حضور 
ميــركل وعبــد المهدي، إنهــا خطوة جديــدة نحو 
إعادة بناء قطــاع الطاقة في العــراق، لبدء التنفيذ 
الفعلي لخريطة الطريق االستراتيجية التي قدمتها 
“ســيمنز” خالل مؤتمر المانحين إلعــادة اعمار 
العــراق الذي عقد فــي الكويت في شــباط/فبراير 
2018، والتــي ارتكــزت بعــد ذلك علــى مذكرة 
التفاهــم الحصرية التي تم توقيعها بين “ســيمنز” 
والعراق في تشرين األول/أكتوبر 2018، وتحدد 
الميزانيــات والجــداول الزمنية الالزمــة لمرحلة 
التنفيذ، وتشمل العناصر األساسية لتزويد العراق 

بالكهرباء.

700 مليون يورو
أضافــت “ســيمنز”، أن االتفاقيات تشــمل خطط 
العمل القصيــرة، والمتوســطة، والطويلة األجل، 
والمصممة لتلبية أهــداف إعادة إعمــار العراق، 
ودعم متطلبــات التنمية االقتصاديــة فيه، وألجل 
توســيع توليد الطاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية، 
وإعــادة تأهيــل المحطــات العراقيــة وتحديثها، 
وتوســيع شــبكات النقــل والتوزيع، إضافــة إلى 
منح ثالثة عقود بقيمة تقــارب 700 مليون يورو 
للمرحلة األولى من خريطة الطريق، كما تشــمل 
العقود بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بســعة 500 
ميغاوات في منطقة الزبيدية، وتزويد 40 توربين 
غازي بوحدات تبريد، وإنشــاء 13 محطة فرعية 
بقــوة 132 كيلوفولــت مــع 34 محــول طاقة في 

العراق.

الجدوى االقتصادية
ولفــت البيــان، إلــى أن الخريطة التــي تركز في 

يسعى العراق إلى إعادة بناء قطاع الطاقة وتزويد مدنه بالكهرباء من خالل اتفاقيات يوقعها مع كبرى الشركات 
العالمية الكبرى. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خالل مؤتمر صحافي 
اتفاقيات مع شركة سيمنز   4 توقيع  مؤخراً، عن  برلين  في  ميركل،  أنجيال  األلمانية  المستشارة  مع  عقده 

األلمانية تتعلق بمشاريع كهربائية في العراق، قيمتها 14 مليار دوالر أميركي.
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ل األيدي العاملة  ُمَشغِّ
وقال رئيــــس غرفــة تجــــارة عمــــان، خليل الحاج توفيق معلقاً 
على هــذه المؤشــرات االقتصاديــة، “إن القطاع التجــاري يعتبر 
المشــغل األول لأليدي العاملــة األردنية، والمولــد األكبر لفرص 
العمل، وشــــريكاً رئيســـياً في الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعية 
وتحقيق األمن االقتصــادي الوطني”، الفتاً إلــى دوره في تعزيز 
عالقــات األردن االقتصادية مــع دول العالم المختلفــة، والترويج 
لبيئة األعمـــال واالســـتثمار، وإبـــرام االتفاقيـــات االقتصاديـــة 
دول العالم.والتجارية، بهـــدف تســهيل التبادل التجاري بين األردن ومختلف 

التجارة تشكل 59.5 % من الناتج اإلجمالي لألردن

الناتج المحلي
لفتت المؤشــرات إلــى أن الناتج المحلــي اإلجمالي في األســعار 
الجارية بلغ نحــو 30 مليار دينار )42.3 مليــار دوالر أميركي(، 
مقابل حوالــى 29 مليار دينار فــي عام 2017، وأن مســتوردات 
األردن بلغــت 14.3 مليار دينــار، مقابل 14.5 مليــار دينار عام 
2017، فيمــا بلغت الســلع المعــاد تصديرها 850 مليــون دينار، 
والصــادرات الوطنيــة بلغــت 4.6 مليــارات دينار، أمــا إجمالي 
التســهيالت االئتمانية المباشــرة الممنوحة من البنــوك المرخصة 
لقطاع التجــارة العامة والخدمــات، فقد وصلت إلــى 13.3 مليار 

دينار.

الخدمات والتجارة والنقل ...
وفق المؤشرات، توزعت نسبة مســاهمة قطاع التجارة والخدمات 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي علــى قطاعــات الخدمــات المالية 
والعقاريــة واألعمــال بنســبة 22.4 %، والتجــارة والمطاعــم 
والفنادق بنســبة 9.7 %، والنقل واالتصاالت 8.7 %، والخدمات 
الشــخصية واالجتماعية 6.6 %، والزراعــة 5.6 %، والكهرباء 

والمياه 3.6 %، واإلنشاءات 2.9 %.

وأظهــرت المؤشــرات أيضــاً أن عــدد العامليــن فــي القطاعين 
التجـاري والخدماتــي بلــغ 460 ألـــف عامـل وعاملـة، فيمــا بلغ 
إجمالي حجــم مناولــة البضائع في ميناء العقبــة خالل 2018 مـا 
مقداره 16 مليون طـن، كما ارتفـع حجـم الدخـل الســياحي ليصل 
إلى 3.7 مليــارات دينــار، وكذلك زاد حجم اإلنفـــاق الســــياحي 
ليصل إلــى 985 مليون دينــار، وبلغ حجـــم التداول في ســــوق 
العقار 5.2 مليارات دينار، فيما بلــــغ حجــــم التــداول اإلجمالي 
لبورصــــة عمان 2.3 مليار دينــار، وعدد األســهم المتداولة في 
البورصة 1.2 مليار ســــهم مقابل 1.7 مليار ســــهم عام 2017، 
بينما بلغ معــدل دوران األســــهم 18.8 % مقابــل 25.7 % عام 
2017، وبلغــت الضرائــب علــى التجــارة والمعامــالت الدولية 
“الرســوم الجمركيــة” 257 مليــون دينــار مقابــل 286 مليــون 
دينــار عــام 2017، فيمــا بلغــت الضرائــب العامة على الســلع 
والخدمات نحـــو 3.18 مليار دينار، بينما بلغت الضرائب العامة 
على المعامــالت المالية “ضريبــة بيع العقــار” 93 مليون دينار، 
وضرائب الدخـــل من الشركات ومشروعات أخرى 762 مليون 

دينار.

بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2018 في األردن 59.5 %، وذلك 
وفق المؤشرات االقتصادية حول االقتصاد الوطني األردني المتعلقة بنشاط القطاع التجاري، الصادرة عن غرفة 

تجارة عمان.

 خليل الحاج توفيق
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بدعم من االســتثمارات المتعلقة باســتضافة مونديال 2022، وبدء 
تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020. وتنبع المخاطر 
النزولية من تقلب أسعار الطاقة واستمرار التوترات الدبلوماسية مع 
دول الجوار. وال يزال تنويع االقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات، 

يشكل تحدياً رئيسياً، حسب التقرير.
الكويت

من المتوقع أن تبقــي تخفيضات إنتاج أوبك فــي النصف األول من 
عام 2019 النمو ضعيفاً عنــد 1.6 %. ومن شــأن الخطط الرامية 
إلى اســتثمار 115 مليار دوالر في قطاع النفط علــى مدى األعوام 
الخمســة المقبلة أن تــؤدي إلى زيــادة أخرى فــي إنتاج النفــط، إذا 
أمكن تنفيذها. كما يوفر اســتئناف اإلنتاج في الحقول المشتركة مع 

السعودية )الخفجي والوفرة( إمكانية مباشرة لتعزيز قطاع النفط.
سلطنة عمان

بعد أن وصــل النمو إلى 2.1 % في عــام 2018، يتوقع التقرير أن 
يتراجع قليالً في الســنة 2019 إلى 1.2 % متأثــرة بالتزامها اتفاق 
أوبك فــي ديســمبر/كانون األول 2018. وســيكون هنــاك ارتفاع 
مرة واحدة في النمو إلــى 6 % في عــام 2020 إذ تخطط الحكومة 
لزيادة االستثمار في حقل خزان للغاز بشكل كبير. وستستمر الدفعة 
المحتملة الناتجة عن تنويع اإلنفاق االســتثماري فــي دعم النمو في 

عام 2021 وفي األجل المتوسط. 
البحرين

وفق التقرير، دعم اإلنفاق االســتهالكي وزيادة االستثمار في توسعة 
مصنع شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( نمواً إجماليا بمعدل 2 % في العام 
2018. ومن شأن برنامج توازن الموازنة الذي أعلنت عنه الحكومة 
في العام 2018 مصحوبــاً بدعم مالي قدره 10 مليــارات دوالر من 
دول مجلس التعــاون الخليجــي، أن يخفف القيود علــى التمويل في 
أعقاب صدمة أسعار النفط عام 2014. ويُتوقع أن يستمر معدل النمو 
اإلجمالي عند 2.1 % في المتوســط في 2019 - 2020، مع ارتفاع 
في السنة 2019 والزيادات اإلضافية المقترحة في أسعار الطاقة.معدل التضخم إلى 3 %، بالنظر إلى فرض ضريبة القيمة المضافة 

نمو محدود لدول التعاون الخليجي في 2019

لتحقيق نمــو اقتصــادي أكثر اســتدامة، يتطلــب مــن دول الخليج 
االستمرار في مســاندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع 
النشاط االقتصادي، والنهوض لخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.

المملكة العربية السعودية
ال تزال آفــاق النمو فــي 2019 ضعيفةً جراء التخفيضــات الكبيرة 
في إنتاج النفط وتقلب أســعاره، وعليه يتوقــع أن ينخفض النمو إلى 
1.7 % في 2019، من معدل 2.2 % في 2018. ويعوض ارتفاع 
اإلنفاق الحكومي تأثير تخفيضات إنتاج النفط في النصف األول من 
2019. وحذر التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان “بناء 
أسس االســتدامة االقتصادية: رأس المال البشــري والنمو في دول 
مجلس التعاون الخليجي” مــن أن أوضاع الماليــة العامة والنمو ال 
تزال عرضة للتقلبات في أســعار الطاقة العالميــة، ويمكن أن تؤثر 
االضطرابات في األســواق الماليــة العالمية علــى تكاليف التمويل 
ســواء للديون الســيادية أو ديــون الشــركات، ال ســيما بالنظر إلى 

احتياجات التمويل لصفقة أرامكو-سابك.
اإلمارات العربية المتحدة

اســتفادت البالد من إنهــاء اتفاق أوبــك في يونيو/حزيــران 2018 
ليصل النمو في ذلــك العام إلــى 1.6 %. ويتوقــع أن يبلغ 2.6 % 
في 2019، ثم 3 % فــي 2020، مع مضي البــالد في تنفيذ مرافق 
البنية التحتية لتنظيم معرض “إكســبو 2020”، وتحسن آفاق النمو 
لدى الشــركاء التجاريين.  ويتصــل التحدي االقتصادي الرئيســي 
الذي تواجهه اإلمارات بقدرتها على تعديل نموذجها الناجح للتنويع 
االقتصادي فــي مواجهــة المنافســة المتزايــدة في ما بيــن مراكز 
الخدمات، والتحــوالت التكنولوجيــة بعيداً عن الكربــون كمصدر 
للطاقة حيث يحول النفط الصخري في اميركا الشــمالية المشهد في 

قطاع النفط.
قطر

تشــير التقديرات إلى أن النمو قد وصل إلى 2.1 % في 2018، مع 
التعافــي التدريجي من آثار الخالف بين قطــر وبعض دول الخليج. 
ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد بنســبة 3 % في األجل المتوســط، 

االقتصادي  المرصد  أشار تقرير 
لدول مجلس التعاون الخليجي 
إلى أن معدل النمو االقتصادي 
يرتفع  أن  يتوقع  المنطقة  في 
إلى 2.1 % فـي 2019، مقارنــة 
بنحو 2 % العام الماضي، قبل 
إلى  ليصل  وتيرته  تتسارع  أن 
3.2 % في 2020، ويستقر عند 
2.7 % فـي 2021، مـع اختالف 
بيـن الــدول الخليجيــة التي 

تأرجحت بين النمو والتراجع.
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الحكومي دعمت النمو وتنفيذ اإلصالحــات، ولكنها تزيد من المخاطــر المالية على المدى 
المتوسط”.

أضاف: أنه “بالرغم مــن فائض الميزانية المحقــق في الربع األول من العــام 2019، فإن 
الفريق يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 7 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري”.

الفائض
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أعلن في نيسان/ابريل الماضي، إن المملكة 
سجلت فائضاً في الميزانية قدره 27.8 مليار لاير )7.4 مليارات دوالر أميركي( في الفترة 
بين يناير/كانون الثاني ومــارس/آذار، وهو أول فائــض منذ هبوط أســعار النفط في العام 

.2014
وذكر صندوق النقد، أن مــن المتوقع أن يتســارع النمو غير النفطــي الحقيقي إلى 2.9 % 
في عام 2019، معــززاً النمو االقتصادي الكلــي ليصل إلــى 1.9 %، بارتفاع طفيف عن 

تقديراته السابقة البالغة 1.8 %.

تطورات مستقبلية
أضاف الجدعان، أن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام يعزز الثقة، لكن يصعب حالياً تقييم 
التطورات المستقبلية في سوق النفط “نظراً لعدم اليقين بشأن حجم اإلنتاج في بعض البلدان 

المصدرة األساسية.
وفي نيســان/ابريل الماضي، قال محافظ مؤسســة النقد العربي الســعودي )البنك المركزي/ 
2 %”. ونما اقتصاد السعودية 2.2 % في عام 2018، بعد انكماشه في عام 2017.ســاما( أحمد الخليفي لـ“رويترز”، إن االقتصاد السـعودي سـينمو في 2019 “بما ال يقل عن 

صندوق النقد: عجز الموازنة السعودية 7 % في 2019

النفط السعودي
في بيان بعد زيارة فريق خبراء صندوق 
النقد الدولي للمملكة، ذكــر الصندوق أن 
تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط 
إنتــاج النفــط الســعودي 10.2 مالييــن 
برميل يومياً ومتوسط ســعر النفط 65.5 

دوالر للبرميل في السنة 2019.
وتتوقــع الحكومة الســعودية عجــزاً في 
الموازنة نسبته 4.2 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي هذا العام، مقارنــة مع 4.6 % 

في العام 2018.

ضريبة القيمة المضافة
واشــار الصندوق، الى انــه جرى تطبيق 
ضريبة القيمة المضافــة “بنجاح كبير”، 
لكن ينبغــي للحكومة الســعودية أن تنظر 
في رفع نســبة الضريبــة البالغــة 5 %، 
وهي نســبة منخفضــة مقارنــة بالمعايير 
الحكومــات  مــع  بالتشــاور  العالميــة، 

الخليجية األخرى.
األجــور  فاتــورة  خفــض  أن  أضــاف، 
الحكوميــة والتركيز على زيــادة اإلنفاق 
الرأســمالي بصــورة ممنهجــة وتوجيــه 
المنافع االجتماعية بدقــة أكبر إلى الفئات 
المســتحقة، ســتؤدي جميعها إلى تحقيق 

وفورات في المالية العامة.

عجز الموازنة
فــي نيســان/ابريل الماضي، قــال مدير 
إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوسطى 
في صندوق النقــد الدولي جهــاد ازعور 
الموازنــة  عجــز  إن  لـ“رويتــرز”: 
السعودية هذا العام قد يصل إلى 7.9 %، 
لكنه رجح أن يتــم تعديل هــذه التقديرات 

بعد زيارة وفد الصندوق.
وقال صنــدوق النقد: إن “زيــادة اإلنفاق 

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير مخصص عن السعودية، أن ارتفاع اإلنفاق العام سيدفع عجز الموازنة 
السعودية إلى 7 % من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام 2019، وهو ما يزيد كثيراً عن تقديرات الحكومة.
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مالمح االقتصاد المتكامل
وبالنســبة إلى مرحلة االنتعاش فهي تهدف إلى البدء بإعادة رســم 
مالمح االقتصاد الســوري المتكامل، وتتســارع فيها عملية تشّكل 
سلسلة توليد القيمة المضافة عن طريق زيادة الترابطات القطاعية.

ويعدّ القطاعــان الزراعي والصناعي مــن األمثلة األكثر حضوراً 
خالل هــذه المرحلة، مع التركيــز كذلك على تفعيل المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة إلنعــاش االقتصاد الســوري، كما تنطوي 
هذه المرحلة على تعزيز مبدأ “التمويــل الذاتي” للعملية التنموية، 
وتشــكل األرضية الضرورية إلطالق مشــروع مكافحة “الركود 
التضخمي”، وهو الطريق نحو االســتدامة التنمويــة في المرحلة 
التالية، في حين تشــهد مرحلــة االســتدامة التنموية تشــّكل هوية 
االقتصاد الســوري الحديــث، ويجــري خاللها وضع السياســات 
واآلليات التــي تضمن اســتدامة التنمية بأبعادهــا المختلفة قطاعياً 
وجغرافياً وبشــرياً، كما تركز على ربط األبعاد المختلفة السياسية 
واالقتصاديــة والمؤسســاتية واالجتماعيــة، مع األخــذ باالعتبار 
وجوب أن تُبنى التدخالت فــي هذه المرحلة على رؤيــة يتّم تبنيها 
عن طريــق حــوار وطنــي تنبثق عنــه مجموعــة مــن األهداف 
المتوســطة والبعيــدة األمد، تســتهدف “إعــادة هندســة االقتصاد 
الســوري”، وتحــدّد هويــة االقتصــاد الســوري المرتكــز إلــى 

المؤسسات المرنة القوية.

محاور البرنامج التنموي
وفي ما يتعلــق بمحــاور ومكونات البرنامــج )تبعاً لمــا تتضمنه( 
فيتألف البرنامج الوطني التنموي لســورية في مــا بعد األزمة من 
خمســة محاور مترابطة، تشــمل محور البناء المؤسســي ومحور 
تطويــر وتحديــث البنــى التحتيــة )أي إعــادة اإلعمــار بالمعنى 
الضيق(، ومحور النمــو والتنمية المتوازنة والمســتدامة، وكذلك 
محور التنمية اإلنســانية )التكوين االجتماعي والتربوي والتعليمي 

“سورية ما بعد األزمة”: برنامج تنموي للمستقبل

مراحل انتقالية
في مضمون البرنامج، هو يرتكز علــى مبدأ مرور عملية االنتقال 
في سورية من الوضع الراهن إلى ما بعد األزمة من خالل مراحل 
أربع، هــي مرحلــة اإلغاثــة واالســتجابة لالحتياجــات ومرحلة 
التعافي ومرحلــة االنتعاش وأخيــراً مرحلة االســتدامة التنموية، 
من دون أن يعني ذلــك عدم وجود تداخل بين هــذه المراحل، وفق 
ما تفرضه ظروف األزمــة وتطوراتها. فبالنســبة لمرحلة اإلغاثة 
واالســتجابة لالحتياجــات فهــي تمتد عمليــاً حتى انتهــاء الحرب 
ويكــون التركيز فيهــا علــى االســتجابة لالحتياجات األساســية، 
وتوفيرها عن طريق نشاطات مدروســة يمكن استخدامها كقاعدة 
لتعزيز العملية اإلنتاجيــة وتأهيل البنى التحتية، وتقدير الخســائر 
واألضرار للحدّ مــن آثارها، وجمــع المعلومات لوضــع وتعديل 
السياســات والخطط بحيــث تتوافق مــع المعطيــات الجديدة على 
األرض، مع اســتمرار االهتمام بالمتطلّبات اإلنســانية في مختلف 

مراحل البرنامج طالما بقيت الحاجة إليه قائمة.
أما مرحلــة التعافي، فيجري فيهــا التركيز على نشــاطات “إعادة 
اإلعمار” بمفهــوم إعــادة تأهيل البنــى التحتية في شــكل خاص، 
وتكريس مفهوم التعافي، وتتحدد نقطتــي بدء وانتهاء هذه المرحلة 
وفق التطورات الجغرافية لألزمة، ومــن ثّم تُحدَّد مدتها تبعاً لذلك، 
كما يجري في هذه المرحلة البدء -حيث أمكن- بتوفير االحتياجات 
الالزمة، اســتناداً إلى حجم األضرار التي ُمنيــت بها البنى التحتية 

والقطاعات االقتصادية واالجتماعية واإلمكانات المتاحة.
وتهدف هذه المرحلة إلى “اســتعادة التوازن” باستخدام كل وسائل 
التمويل الخارجية والداخلية المتوفرة، كمــا يجري تدريجياً العمل 
على ترميم سالســل اإلنتاج بــدءاً باألقــل تكلفة واألكثــر إلحاحاً، 
باتجاه األعلى تكلفة واألقل إلحاحاً، مــع التركيز الكبير على البنى 
التحتية )الطاقة والنقل والمياه على وجــه التحديد( الالزمة إلعادة 

إحياء العملية اإلنتاجية في سياقها األوسع.

بعد سنوات من الحرب اإلرهابية الشرسة التي طالت كل قطاعات الدولة السورية وبناها التحتية، لم يكن 
من الممكن االستمرار في سياسة إطفاء الحرائق التي فرضتها ظروف األزمة ولم يعد من المنطقي االستمرار 
في وضع الخطط الراهنة اآلنية المبنية على تطورات الظروف، ففي سنوات عديدة قدمت سورية فيها كل 

غاٍل ونفيس جعلت من األمل والنظر للمستقبل واإلعداد له محور الخطط المستقبلية.
فالنصر العسكري والسياسي يعزز بنصر اقتصادي واجتماعي يطال كل فئات المجتمع وقطاعات االقتصاد 
خصوصًا  البالد  مكونات  بكل  للنهوض  المستويات  كل  على  عمل  ورشة  اليوم  سورية  وباتت  الوطني، 
القطاعات االقتصادية، لكون االقتصاد حجر زاوية في االنطالقة المتجددة للبالد بعد أن أثبتت أنها مستمرة 
نابضة بالحياة، ومن هذا المنطلق وحتى ال تكون كل خطط اإلعمار متفرقة، فقد جمعت الحكومة السورية 
الرؤى كلها تحت مظلة واحدة موحدة الهدف من خالل برنامج شامل عام بعنوان “سورية ما بعد األزمة” 
تتضمن استراتيجيات الجهات العامة من جهة، وتشاركها مع القطاع األهلي من جهة أخرى في النهوض 

بسورية خالل المرحلة المقبلة.
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من النمو يتيح لجميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية المساهمة 
واالســتفادة من النمو االقتصادي، وصوالً إلى التنميــة المتوازنة 
وبخاصة بين الريف والمدينــة، وهنا يتجلى مفهوم النمو الشــامل 
على أنه ال يهتم فقط بوتيــرة النمو بل بنمط هــذا النمو وآلية تحققه 
وتوزيعه، وهما أمران مترابطان في ما بينهما ويجب تناولهما معاً 
على حد ســواء، فالوتيرة الســريعة للنمو ضرورية للحد من الفقر 
على نحو فعال، غير أن اســتدامة هذا النمو تتطلب أن يتحقق على 
نحو واسع النطاق عبر القطاعات، ويستخدم جزءاً كبيراً من القوة 

العاملة الوطنية.
وينطوي ذلك علــى تبني المبــادرات الالزمة للتحــول الهيكلي من 
أجــل التنويع االقتصــادي ورفع معدل نمــو اإلنتاجيــة، وليس فقط 
معدل نمو العمالة، كما ويعدّ التعاون الدولــي مكمالً وداعماً لجهود 
التنمية الوطنية، ومن ثّم يرّكز البرنامج )فــي جميع محاوره( على 
تبني توجهات استراتيجية لقضايا التعاون الدولي بأشكالها المختلفة، 
انطالقاً من حقيقة أن األزمة السورية أفضت إلى فجوات في جميع 

مدخالت عملية التنمية المالية والمادية والبشرية.
وتعتمد االســتفادة المثلى من مكونــات التعاون الدولــي على مدى 
النجاح في دمــج مراحل التخطيــط للتعاون الدولــي بمراحل إعداد 

خطط التنمية الوطنية.
وللوصــول إلى اســتدامة التنمية ســيكون فــي اإلمــكان الربط بين 
االقتصاديــن العينــي والمالــي النقــدي، بحيــث يصار إلى رســم 
السياســتين المالية والنقدية بجميع مكوناتهما على نحــو يتواءم مع 
السياســة االقتصادية الكليــة، بالتوازي مــع تحديد المزايا النســبية 
لالقتصــاد الســوري، وكذلــك تحديــد مصــادر التمويــل الداخلي 
والخارجــي وآلياتــه، إلى جانب رســم الخريطة االســتثمارية التي 
تراعي الفــرص الممكنة وإمكانيــات التنفيذ، وأيضاً رســم خريطة 

التعاون الدولي.

مقترحات الرؤى الوطنية واألهداف
تدرك الحكومة الســورية في شــكل جلّي أن االنتقال إلى مرحلة ما 
بعــد األزمة يســتوجب اعتمــاد رؤية بعيــدة المدى تؤســس لتنمية 
شــاملة ... متوازنة ومســتدامة بجميع جوانبها، ومن هــذا المنطلق 
تبنّت الحكومة العمــل على إعداد البرنامج التنموي لســورية في ما 
بعد األزمة، الذي يرمي إلى إرســاء مســارات التنمية للوصول إلى 
الشــكل المنشــود لالقتصاد الســوري، أي أن التحّول في مرحلة ما 
بعد األزمة يشــمل التمكين االقتصادي واالجتماعي الشامل للجميع 
وصوالً إلى اســتدامة التنمية، وبغية توطيد التنميــة والتحّول اآلمن 
والمــدروس، ينطلق البرنامج التنموي لســورية في مــا بعد األزمة 
من ضرورة التأسيس لنظام اقتصادي يستطيع التعامل مع مفرزات 
الحرب، ويضع حجر األساس لحوكمة رشيدة وإصالح شامل يقوم 
على تعزيز بناء المؤسســات، والتي تشــّكل الحامــل األهم إلعادة 
اإلعمار، ويتطلب ذلك كله من البرنامج التنموي لسورية في ما بعد 
األزمة إيراد تحديد واضح لدور الدولة باعتبارها الموجه التنموي، 

والثقافي(. ولعل مــن أهم ما يبــرز منها اقتصاديــاً محور تطوير 
وتحديث البنى التحتية، حيث يتضّمن هذا المحور إعادة بناء البنى 
التحتية وتطويرها على نحو متوازن وعادل، لتكون عامالً مسانداً 
مزدوج الغــرض، فهي مقــوم من مقومــات االســتثمار والتنمية، 
وهي ضرورة لتحســين مســتوى حياة الســكان، ومن الضروري 
التعامل مع هذه البُنــى لمواجهة الضغوط الشــديدة المتوقعة جّراء 
عودة النازحين والمهجرين الســوريين وإعادة االســتقرار لتوفير 
الخدمــات المطلوبــة، ويتنــاول هــذا المحــور القضايــا المتعلقة 
بقطاعــات المياه والصرف الصحــي والنفايات الصلبة، والســكن 
والبناء والتشــييد، والكهربــاء والنقل والمواصــالت واالتصاالت 
وغيرهــا، بحيث يجــري أوالً إجراء تقييم ســريع للحالــة الراهنة 
لهذه القطاعات يتضمن االختناقــات والحاالت الطارئة، والحاالت 
التي يمكن تأجيلهــا مرحلياً، ووضع الرؤية المســتقبلية لكل قطاع 
وتحديد األهداف بعيدة المدى، ثم يجري بناًء على هذا التقييم تحديد 
األهداف والمشــاريع واإلجراءات والتدخالت الالزمة للمعالجة، 

ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.

ترتيب األولويات االقتصادية
يبرز من ضمــن المحــاور ذات البعــد االقتصادي التــي تضمنها 
البرنامــج أيضاً، محــور النمــو والتنميــة، حيث أفــرزت األزمة 
والحرب مجموعة من اإلشــكاليات والتحديات غير المســبوقة في 
التاريخ االقتصادي الســوري، لذلك من غيــر المنطقي النظر إلى 
مســألة الخروج من األزمة ومعالجة هذه اإلشــكاليات والتحديات 
على أنها أمــر لحظوي، بــل يجب التعامــل معها علــى قاعدة أن 
االنتقال إلى ســورية في ما بعد األزمــة هو عملية طويلة وشــاقة 
ومكلفــة، ســتتوزع تكاليفها على ســنوات طويلة، ونظــراً لما هو 
متوقع أن يؤدي تســريع وتائــر النمو والتنمية إلــى ضغوط كبيرة 
على المــوارد المتاحة، لذلك مــن المهم جداً في هذا الســياق إعادة 
ترتيب األولويات في القطاعات االقتصاديــة والخدماتية، والنظر 
إلــى القطاعــات ذات التكنولوجيــا المتقدمة، وذلــك للوصول إلى 
االقتصاد القائــم على المعرفــة، وال بدّ أن يترافق ذلــك مع تحقيق 
االســتدامة في إدارة وحماية الموارد الطبيعيــة، وأن تكون التنمية 
المرجــوة تحمــي األرض والميــاه والمصــادر الوراثيــة النباتية 
والحيوانية، وال تضــّر بالبيئة، وتكون مالئمة مــن النواحي الفنية 

واالقتصادية ومقبولة اجتماعياً.

مكافحة الفقر والبطالة
وعما يتناوله هــذا المحور -ووفقــاً للبرنامج- فهو يتنــاول قضايا 
اســتعادة االنتعاش االقتصادي بهــدف معالجة اآلثــار االقتصادية 
لألزمة في ســورية، ثــم إعــادة وضــع االقتصاد الســوري على 
مســار التنمية وصوالً إلى استدامة تســاعد في القضاء على الفقر 
والبطالة، ضمن إطار تشــاركي واسع يضم جميع قطاعات وفئات 
المجتمع، حيث ترتكز اســتدامة التنمية على تحقيق وتائر ســريعة 
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تحكم أدوار القطاعات وأهميــة كل منها في كل مرحلة، وتســاهم 
إلى حــد بعيد فــي تصميــم التدخــالت وبنــاء المشــاريع وتوجيه 
االســتثمارات بين القطاعات والمحافظات، في حين يتشّكل ثالثها 
من الغايات واألهــداف المرحلية، لجهــة أن البرنامج يســتند إلى 
ترجمة الرؤية إلى غايات )أهداف استراتيجية بعيدة المدى( مشتقة 
منها، وهي غايات مســتمرة تســعى تدخــالت البرنامــج لتحقيقها 
خالل كامل مدته، ولــكّل منها أهداف مرحلية تســعى تدخالت كل 
مرحلة من برامج ومشــاريع لتحقيقها خالل مدتها الزمنية، والتي 
تختلف من قطاع إلى آخر وفقاً لحجم الضرر الذي أصاب مقومات 
عمله من جهــة، وأهميته وأولويتــه من جهة أخرى، وتــم التعبير 
عن هذه األهداف بمؤشــرات تفيد في تقييم أثر التدخالت المختلفة 

والتدخل عند الحاجة لتعديلها لتحقيق األهداف.

تشاركية التخطيط والتنفيذ
أما رابع مقومات نهــج بناء الرؤية الوطنية فهو الشــراكات وأدوار 
الجهــات المختلفة، ال ســيما وأن تحقيق الرؤية يتطلب تشــاركاً في 
التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم، بحيــث ال تنحصر مســؤولية التنمية 
بالحكومة فقط، مع تحميلها مهام تنفيــذ تدخالت تحقيق األهداف في 
كل مرحلة مــن مراحل التنميــة؛ بل يوجب ذلك تعدد المســؤوليات 
وتوزيعها تكامليا لتشمل اإلدارات المحلية )المحافظات( والمنظمات 

غير الحكومية ومنظمات المجتمع األهلي والقطاع الخاص.
في حين يتضمن المقّوم الخامس االستثمار وتمويل التنمية وأسس 
تخصيص الموارد، حيث ســتحكم محاور التركيز االســتراتيجي 
التي ذُكرت ســابقاً )بعد ترجمتها إلى أهداف وتدخالت للقطاعات 
المختلفة(، عمليــة توزيع وتوجيه االســتثمارات قطاعياً وجغرافياً 
وفقــاً ألولويــات التركيز فــي كل مرحلة؛ وهــذه القضيــة ترتبط 
مباشــرة بآليات تمويل التنميــة ومصادرها المالية التي ســيجري 

تفصيلها ضمن محور النمو والتنمية.

الرؤية المستقبلية لسورية
تضّمن البرنامج الوطني التنموي لـ“ســورية في مــا بعد األزمة” 
أيضاً، رؤية مستقبلية مكتملة األركان حجر زاويته مجتمع سوري 
مزدهر معاصــر معتمد علــى ذاته، يحافــظ على هويتــه وثقافته 
األصيلة، ومنفتح على الثقافات األخرى، يتمتع فيه المواطن برفاٍه 
اقتصادي، وبوضع صحي وتعليمي متميز ... وينجز مهام التنمية 
المستدامة، ويعتمد على تنمية اقتصادية تشاركية واقتصاد متنوع، 
مندمج باالقتصاد العالمــي بندية، ويمتاز بإنتاجيــة مرتفعة وقدرة 
تنافســية عالية، ويعتمد المعرفة مصــدراً أساســياً للنمو. وتختلف 
الرؤية البعيدة المدى التي تؤطر برامج التنميــة عن خطط التنمية 
المتوسطة والقريبة المدى، في أن األخيرة ينحصر اهتمامها عادة 
بالميزة النســبية في توظيف المــوارد، في حيــن أن الرؤية البعيدة 
المدى تســاعد في التأســيس إلرســاء األرضية الالزمة للوصول 
إلى امتالك الميزات التنافسية التي تقود إلى تحقيق نمو اقتصادي، 

ولدور القطاع الخاص ومسؤوليته االجتماعية والوطنية، وفي مثل 
هذا المنظور الشــامل، فإن االنتقــال إلى اإلعمار وإطــالق التنمية 
يهدف في المقام األول إلى التعامل مــع التحوالت الهيكلية في البُنى 
االقتصاديــة واالجتماعية والمجتمعية، ثم التأســيس لتطوير بنيوي 
يضمن االستدامة، وقد بات من الواضح تماما أن المستقبل السوري 
يحتاج للخروج من مأزق قصور التنمية الذي كرســته الحرب، إلى 
وجود رؤية واضحة تلقي الضوء على الطريق الذي ستسلكه عملية 
إعادة بناء التنمية من منظور مختلف يضمن استدامتها، ويعمل على 
التخلّص من مفاعيــل ومؤثرات الحــرب، ويقدم إطاراً لمســارات 

التنمية خالل السنوات المقبلة.

ترابط المراحل
بُني البرنامج التنموي لســورية في ما بعد األزمة على وجود عالقة 
عضوية بين مراحلــه األربعــة )اإلغاثة واالســتجابة لالحتياجات 
- التعافي - االنتعاش - مرحلة االســتدامة التنمويــة(، بحيث تكون 
مخرجات كل مرحلة مدخال للمرحلة التي تليها، مع وجود استجابة 
وعمليــات تأثير وتأثّــر في مــا بينها، لهــذا الســبب، ال يمكن مثالً 
الحديث عــن متطلبات االســتدامة التنمويــة بعد الحرب مباشــرة، 
وإغفال متطلبات مرحلــة اإلغاثة أو التعافي، أي أن القفز المباشــر 
إلى سياســات وبرامج اســتدامة التنمية هو تجاهل للوضع التنموي 
للبالد وحالتــه الراهنة ومفــرزات الحرب، كما أن االســتمرار في 
مرحلة اإلغاثة واالســتجابة لالحتياجات أكثر مما ينبغي يغرق البلد 
في جهود ومنتجات مســتهلكة ال تُعرف آليات الخروج منها ومداها 

الزمني وتكاليفها.
ومن دون شك، فإن لكل مرحلة متطلباتها ومســتويات لمعالجاتها، 
ولها كذلك عدساتها في رؤية الواقع، وهي متشابكة بعضها ببعض، 
أي إنها غير منفصلة زمنيّا انفصاالً كامالً، بمعنى ضرورة االنتهاء 
من المرحلة األولى للبدء بالثانية، أو تأجيل الرابعة حتى االنتهاء من 
الثالثة؛ فالوزن الذي يعطى ألهمية كل مرحلة وأولوياتها يعتمد على 

تحليل الحالة التنموية لنتائج كل مرحلة.

مقّومات الرؤية
يقوم نهج بناء الرؤية الوطنية وما يتصل بهــا من غايات وأهداف 
وسياسات على مقومات خمســة، أولها التشــبيك الكلي والقطاعي 
والمكانــي، لكــون التشــبيك يعدّ بيــن مســتويات التنميــة قطاعياً 
وجغرافياً ضرورة قصوى في الحالة السورية لتصحيح اختالالت 
هيكليــة وتنموية كانت مالمحهــا موجودة قبل األزمــة، ثم تعمقت 
وطفت على الســطح في ظلها، فأبرزت إلى حــد بعيد تحديات من 
المفترض التعامل معها لتحقيق الرؤية المنشــودة، وثانيهان تحديد 
مراحل ومحاور التركيز االســتراتيجي، حيث إن الهدف األساسي 
لتقســيم مســيرة تحقيق الرؤية إلى أربع مراحل هــو الوقوف على 
محاور التركيز االســتراتيجي فــي كل مرحلة اســتناداً إلى النتائج 
التي تم التوصل إليهــا في مرحلة تحليــل الحالــة التنموية، والتي 
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القســرية األحاديــة الجانــب المفروضــة علــى ســورية، والدمار 
الحاصل في مقومات التنمية )البُنــى التحتية( وكذلك خلل الجغرافيا 
االقتصادية، إلى جانب محدودية الموارد المالية واتساع االحتياجات 
والتحــدي الطاقــوي، وتحــدي األمــن الغذائــي في ظــل اإلرهاب 
والحصار االقتصــادي، إضافة إلى تحدي المــوارد المائية في ظل 
موجات الجفاف، في حين تعــزز إمكانية تحقيــق الرؤية مجموعة 
من الفرص، والتي يبرز منها انتصارات الجيش العربي الســوري 
وإعادة األمن واالستقرار والتنوع الطبيعي واالقتصادي، بالتوازي 
مع الغنى الحضــاري والبشــري، والمكانــة اإلقليميــة )الجغرافيا 
االقتصادية(، والتشــاركية االقتصادية ودعم الدول الصديقة لجهود 

الحكومة السورية في مساعيها التنموية.

الصورة المستقبلية للتنمية
إن محور النمو والتنمية في الرؤية المســتقبلية لسورية يضع خطة 
للوصول إلى اقتصــاد متطور يدعــم التنمية الشــاملة والمتوازنة 
عن طريــق تحقيق معــدالت نمــو وتشــغيل مرتفعة ومســتدامة، 
ويوفّر دخالً الئقاً يســتند إلى قاعدة إنتاجية متنوعة تواكب التطور 
التكنولوجي وتعــزز االســتدامة البيئيــة، ويكون مدخــالً لتحقيق 
الغايــات التي تشــكل أهداف اســتراتيجية تشــمل تحقيــق اقتصاد 
متنوع المصادر ذي قدرة تنافســية عالية، بالتــوازي مع االعتماد 
على الذات واالنفتاح علــى الخارج وتعظيم االنتفــاع من التعاون 
الدولــي، إلــى جانــب تحســين جغرافيــة التنميــة باالســتفادة من 
الميزات النسبية والتنافســية، وإنجاز تنمية قائمة على التكنولوجيا 
الحديثة والمعرفة، واالنتفاع األمثل من المــوارد المتاحة، وكذلك 
الغذائي.ضمان اســتدامة الموارد البيئية والطبيعية، وأخيــراً تحقيق األمن 

وإلى حيازة رأس مال مؤسســي فاعل يضمن االســتدامة والكفاءة 
في األداء.

وإضافــة إلى ذلــك، تدفع الرؤيــة البعيــدة المدى إلــى توليد رأس 
مال اجتماعي يتمثل فــي منظومة جديدة من قيــم العمل ومن ثقافة 
المســؤولية والثقة المتبادلة بيــن األطراف الفاعلة فــي معامالت 
الســوق والتنافس، وتســاعد الرؤية البعيدة المدى أيضاً على بناء 
مســارات التنمية، وتأطير النشــاط االقتصادي على المدى البعيد 
عن طريق إدارة دفة االقتصاد الوطني، واالســتثمار في المشاريع 
الحيوية التي يحجم القطــاع الخاص عن االســتثمار فيها، وتنظيم 
القواعــد المطلوبــة للتنافــس، وضمان البيئــة التمكينيــة لألعمال 

واالستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية.

تحديات األزمة
ال شــك في أن الحكومة الســورية تعي أن تحقيق الرؤية ســيواجه 
بتحديات جســيمة، بعضها ناتج عن مســيرة التنمية االعتيادية التي 
تعمقت في ظل األزمة، وبعضها اآلخــر ناجم عن مفرزات الحرب 
وتداعياتهــا، وقــد ظهــرت في تحليــل الحالــة التنمويــة لقطاعات 
االقتصاد الســوري الفجوات والفروق الموجودة بين الواقع الحالي 

ومقومات االقتصاد المنشود الذي تحدد الرؤية المستقبلية أبعاده.
وفي هذا السياق، فإن تحليل الحالة التنموية التي تم إجراؤها لتحديد 
إمكانات القطاعات ودرجة تأثرها باألزمة، وتشــخيص نقاط القوة 
والضعف والفرص والمخاطر، قد ساعد في الوصول إلى عناصر 
التخطيط االســتراتيجي البعيد المــدى الذي توضحــه وثيقة الرؤية 
المستقبلية هذه، ويؤطر الشــتقاق أهداف البرنامج وتدخالته في كل 
مرحلة من مراحله، وتلــك العناصر بمجملها هي تحديات يســتلزم 
التعامل معها، والتي يبرز منها الحصــار االقتصادي واإلجراءات 
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العقارات في قلب األزمة
وبحسب التقرير، فقد تراجعت أسعار العقارات مؤخراً في المناطق المركزية في لندن 
وبشكل خاص الحي المالي بنسبة تجاوزت 18 % خالل العام 2018، أما على مستوى 
العقارات الفاخرة، فقد ســجلت تراجعاً بأكثر من 10 % مقارنة بأســعارها السائدة في 

أوقات الذروة التي سادت في العام 2015.
وتكمن المخاطر الســوقية حالياً فــي الغموض السياســي الذي ال يزال مســيطراً على 
المشــهد العام فــي المملكــة األمر الــذي يعزز خيــارات االنتظــار والترقــب من قبل 
المستثمرين إلى حين عودة الطلب الحقيقي للسوق العقارية، وهو ما يصعب تحديده في 

ظل حالة عدم االستقرار هذه.
وشــــدد التقرير على أن الســــوق العقارية البريطانية تتمتع بجاهزية اســـتثنائية تقوم 
على التنوع  والطلــب المرتفــع على المســتويين الداخلــي والخارجــي، وبالتالي فإن 
ضغوط البريكســــت ســـــتحمل تأثيرات ســـــلبية تحــــد مــن حجـــم االســـتثمارات 
الخارجيــة في الوقــــت الحالي، من دون أن تتراجـــع إلى مســــــتـويـات حـادة، مــع 
األخــذ باالعتبــــار أن المضاربــات العقاريــة وبالتحديــــد على فئة العقارات الفاخرة 
ســتتواصل ســــواء نجحت أم فشــلت خطة الخروج باتفــاق أو من دون اتفــاق، حيث 
يتواصل تنفيــذ صفقــات الشــراء على العقارات الفاخرة المدفوعـة بتراجع كبير لقيمة 
الجنيــه االســترليني والتي وصلــت نســـبـتـهـا إلى 13 % منـــذ االســــتفتاء، وهــذا 
يعني أن العقارات البريطانية باتت ضمن األســـــواق المســــتهدفة مـن قبـل المشترين 

األجانب.
فــي المقابل، فــإن جملة التطــورات الضاغطة قــد دفعت مالكــي العقــارات لالنتظار 
والحيرة.والتريث في تنفيذ صفقات البيع، وهذا بطبيعة الحال يضع السوق في حالة من اإلرباك 

“البريكست” تضغط سلبًا على االقتصاد البريطاني

وفــي هذا الصــدد، أشــار تقرير صــادر عن 
شــركة المزايا القابضــة إلــى أن تعثر خطة 
الخروج من االتحــاد األوروبــي وحالة عدم 
االستقرار التي تعيشها الحكومة البريطانية قد 
انعكسا سلباً على أداء أســواق الذهب العالمية 
وقادتها لتســجيل المزيد من الخسائر، والذي 

بدوره أثر على أسواق المال العالمية سلباً.
وفي اإلطار، فإن رفــض البرلمان البريطاني 
فكرة البريكســت مــن دون اتفــاق باتت أكثر 
خطراً علــى أداء االقتصاد البريطاني بشــكل 
علــى  المخاطــر  مســتويات  وترفــع  عــام، 

االستثمارات الحالية والمحتملة.

مخاطر الخروج بال اتفاق
وأشار التقرير، مستنداً إلى تقديرات صندوق 
النقد الدولي، إلى أن الخــروج من دون اتفاق 
ســيكلف المملكة المتحدة خسائر قد تصل إلى 
8 % من ناتجهــا المحلي، األمــر الذي يعني 

دخول االقتصاد البريطاني في حالة انكماش.
كما حذر البنــك المركــزي البريطاني من أن 
الخــروج مــن دون اتفاق ســيؤثر ســلباً على 
أســعار العقارات بنســبة تراجع قد تصل إلى 
30 %، كمــا ســيؤثر أيضــاً علــى قطاعات 
النقــل وخصوصاً النقل الجوي، حيث ســتفقد 
شــركات الطيــران البريطانيــة الحــق فــي 
تشــغيل الرحالت بين المملكــة ودول االتحاد 
األوروبي فيما تتزايد المخــاوف االقتصادية 
إلى احتمــاالت أن يفقد الجنيه االســترليني ما 
يصل إلــى 25 % مــن قيمته، مــع تقديرات 
أكثر ســلبية على مســتوى معــدالت البطالة 
لتصل إلــى 7.5 % عــن مســتوياتها الحالية 
البالغــة 4.1 %، األمر الذي يثيــر الكثير من 
التســاؤالت عن مدى اســتعداد بريطانيا لدفع 

هذه التكاليف وما هو المقابل.

االقتصاد  على  إيجاباً  ستعود  مؤيديها  نظر  وجهة  من  األوروبي  االتحاد  من  البريطاني  الخروج  خطة  كانت 
قد  البريكست  خطة  أن  على  يقوم  الفئة  هذه  لدى  السائد  االعتقاد  وكان  ذلك.  باتجاه  وصوتوا  البريطاني 
اعتمدت في األساس على تحقيق كل المطالب البريطانية من دون تقديم أي تنازالت أو التزامات على الحكومة 
واالقتصاد، األمر الذي أدخل هذه العملية وكل المباحثات الخاصة بها في تعقيدات أثمرت عن تأجيل جديد حتى 

31 أكتوبر/تشرين األول 2019، وهو ما يضع عائقًا أمام االقتصاد خالفًا للخطط التي كانت على الطاولة.
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“دبـر راســـك” والبدائـل ...

القطــاع الخــاص الســــوري

ليـون زكـي

فشلت سياسات الحكومات المتعاقبة خالل سنوات الحرب في اتباع تكتيك “دبر راسك”، على الرغم من محاوالتها، لاللتفاف على العقوبات 
االقتصادية الخارجية المفروضة على ســورية بغية ثنيها عن مواقفها. وراحت تمارس عبر إجراءات وقرارات ارتجالية وغير مدروســة 
ضغوطا على طبقة رجال األعمال، خصوصا التجار منهم، حالت دون مزاولة أعمالهم، التي تســتهدف تأمين الســلع والبضائع المســتوردة 

بأسعار منافسة، بأريحية تعين المواطنين على مواجهة متطلبات حياتهم وظروف الحرب القاهرة.
ومــع زيــادة حدة ووطأة العقوبات، اتجهت الحكومة راهنا، ولو في وقت متأخر، نحو اعتماد “خطة بديلة” الغاية منها التصدي لإلجراءات 
االقتصادية المفروضة والتي ســتملى في المرحلة المقبلة على الشــعب الســوري، والمقصود هنا قانون “سيزر” األميركي، عبر االعتماد 
على المنتجات المحلية مكان المستوردة، واالعتماد على الذات التي أنهكتها الحرب وغدت غير قادرة على الوفاء بمتطلبات فئة واسعة من 
المواطنين. والهدف الحكومي المعلن والمســتتر هو الحفاظ على القطع األجنبي وإغالق القنوات الخارجية لتهريبه واســتنزافه، ومنها سبل 

التهريب التي تجهد الحكومة في إغالق منافذها من خالل حملة ضخمة مستمرة بغض النظر عن الصعوبات التي تعترضها.
وتجاهلت الحكومة في زحمة مشــاغلها وتعثرها المتواصل لتحســين معيشــة المواطن، أو وقف تدهورها على أقل تقدير، عن حقيقة غاية 
فــي األهميــة، وهي االتكال على القطاع الخاص ومنحه الدور الريادي في مواجهة العقوبات االقتصادية بســبب المرونة العالية التي تتمتع 
بها معامالته الخارجية بدل حشره في الزاوية الضيقة والنظر بعين الشك والريبة إليه، وهو الذي شكل أهم رديف لالقتصاد الوطني طوال 

سنوات الحرب الرعناء على مقدراته وحياة المواطنين. وتأمين المشتقات النفطية مثال جلي على ذلك.
فمع عجز إجراءات الحكومة لتالفي تعثر توريدات العقود المبرمة من المازوت وتســجيل ســعره في الســوق الســوداء أرقاماً قياسية غير 
مســبوقة ثم الســماح للصناعيين باستيراده، ونجح هؤالء وخالل زمن قصير باستجراره لتأمين حاجات زمالئهم وبسعر مقبول ال بد من أن 

يشجع الحكومة على إطالق يد رجال األعمال لتوفير مستلزمات دوران عجلة االقتصاد وصيانة عيش المواطنين وحفظ كرامتهم.
يمكن القول إن القطاع الخاص الصناعي والتجاري وفي باقي القطاعات أفضل ضمانة لتوفير البدائل مع اشتداد العقوبات الخارجية نظرا 
لخبرته وباعه الطويل في هذا المجال، كما أن رسم سياسات اقتصادية طويلة األجل في هذا الظرف بالذات من عمر البالد قد ال يأتي بالنتائج 
المرجــوة والتــي تتركــز في تخفيف حجم وحدة الضغوط المعيشــية على حياة المواطنين. ولعل من المفيد إعادة النظر بتقييد المســتوردات 
وترشــيدها بل ومســاعدة التجار والصناعيين على العمل بنهج وسياســة “دبر راســك” التي أثبتت نجاحها وجدواها في أوقات الشدة وحين 
تكالبت الكيانات االقتصادية الكبرى على مقدرات البالد والشعب السوري الذي يدفع ضريبة أخطاء راسمي السياسات االقتصادية وكان قد 

برع في تدبير شؤون حياته برغم الحصار والملمات وشدائد الحرب وأشد الظروف صعوبة.
وبدا واضحاً أن العقوبات االقتصادية األوربية واألميركية على سورية الهدف منها التأثير على حياة السوريين ومعيشتهم وزيادة معاناتهم 
لفرض شــروط تســوية على مقاس مخططات وأجندة الالعبين الدوليين في األزمة الســورية والذين عجزوا عن فهم حقيقة صبر السوريين 
وصالبتهم الراسخة في التغلب على كل الصعاب، يشهد على ذلك تاريخهم الطويل الذي أخرج من سياقه جميع اإلمبراطوريات التي جاءت 

غازية وانكسرت تحت إرادة اإلنسان السوري.
وأخيــراً، فإن ما عجزت الدول العظمى على تحقيقه بالحرب على ســورية وطوال 8 ســنوات، فلن تســتطيع إنجــازه بالحصار والعقوبات 
االقتصادية وإن كان وقعها اشــد وأكثر إيالماً على فئات الشــعب. وليكن الجميع على يقين بأن رجال األعمال الســوريين لن يعدموا الوسيلة 
تضع العقوبات وراء ظهورهم لدعم صمود مواطنيهم في مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز النصر المأمول.التي من خاللها سيلجأون إلى أطراف وسيطة لتحويل األموال عبر مصارف عالمية إلتمام عمليات تصديرهم واستيرادهم وبطرق مبتكرة 
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التنفيــذي، ريــن زينغفــوي: إن “الممارســات الحاليّة للسياســيّين 
األميركيّين يقلّلون أهّميّة قّوتنا. لن يتأثّر الجيل الخامس من هواوي 
إطالقاً. علــى مســتوى تكنولوجيــات الجيــل الخامس، لــن يكون 
اآلخرون قادرين على اللحاق بهواوي خالل سنتين أو 3 سنوات. لقد 
ضّحينا بأنفسنا وبعائالتنا من أجل ُمثلنا للوقوف على قّمة العالم. من 
أجل الوصول إلى هذا المثال، عاجالً أم آجالً سيكون هنالك صراع 

مع الواليات المتّحدة”.
تبدو قضية “هواوي” جزءاً من اســتمرار حــرب ترامب التجارية 
على الصين، وبينما يؤكد مؤسس الشركة زينغفوي أن شركته كانت 
مستعدّة بالكامل للسيناريو األميركي، بدأت هذه األزمة تأخذ شكلها 
الحالي، منذ بداية العام الماضي، عندما ضغطت إدارة ترامب على 
بكين للتراجــع عن اســتراتيجية “صنع في الصيــن 2025”، عبر 
إقرار الكونغرس قانوناً لمراجعة مخاطر االستثمار األجنبي. حينها، 
برز اســم “هواوي” التي حّولت الصناعات الصينية إلى مســتوى 
متقدم من الجودة وقدمت نفسها شــركة منافسة لكبرى الشركات في 
عالــم التكنولوجيا. فــإذا كان الجيل الرابع ولّد خدمات من مســتوى 
“نتفليكس” وغيرها، فــإن الجيل الخامس لـ“هــواوي” بعد وضعه 
قيد التشغيل، ســيقلب كل عناصر التكنولوجيا ومعادالتها وقد يؤدي 
الى حرب تكنولوجية تتخوف منها واشــنطن فيما العمالق الصيني 

العمالق الصيني يكسر الحظر األميركي

تفّوق هواوي
اســتطاعت الشــركة الصينية العمالقة “هواوي” التفوق واحتالل 
المركز الثاني فــي مبيعات الهواتــف الذكية حــول العالم، متخطية 
بذلك مبيعات الشــركة األميركية “آبل” ومنافســة الشركة الكورية 

“سامسونغ” على تبوؤ المركز األول.
ومع عالمتهــا التجارية “أونــور” تمكنت هواوي من تســجيل نمو 
قوي خالل عــام 2018، فــي وقت كانــت فيه العالمــات األخرى 
للهواتــف الذكية تكافــح للحفاظ علــى مكانتها وســوقها. وقد باعت 
“هــواوي” و“أونــور” 200 مليــون جهــاز في الســنة، وطمحت 
“هواوي” ألن تصبح أكبر صانع للهواتــف الذكية في العالم بحلول 
السنة 2020. وقد كان الربع األول من هذا العام أكثر قوة، مع زيادة 
بنسبة 50 % مقارنة بالشــحنات في الوقت نفسه من العام الماضي، 
وقد أشــارت أرقام شــركة “اي دي ســي” للبحوث إلى أن شــركة 
هواوي حصلت على حصة عالمية في سوق الهواتف الذكية بنسبة 

21.4 %، خلف شركة سامسونغ الرائدة بنسبة 26 %.
تمكنت “هــواوي” من قلــب المعادلــة التكنولوجية، وهــو ما أقلق 
األميركيين من ضمن الصراع بين واشنطن وبكين. ونجحت أيضاً 
في تطوير شبكات الجيل الخامس )5G(، ما أثار مخاوف واشنطن 
من احتمال أن تســمح أنظمة “هواوي” للصين بجمع كميات هائلة 
من البيانات الســرية والمعلومات السياسية، أو تعطيل البنى التحتية 
في حال اندالع صراع دولي. هذا ما دفع ترامب واالدارة األميركية 
إلى محاولة عرقة نشــاط العمــالق التكنولوجي الصيني، ال ســيما 
في فترة اســتعداده القتنــاص أكبر فرصــة تجاريــة، والمتمثلة في 
نشــر تكنولوجيا شــبكات اتصاالت الجيل الخامس التي تبلغ قيمتها 
عشــرات المليارات من الدوالرات، وفق صحيفــة “ذي تلغراف” 
البريطانية، التي اشارت في مقالة لها إلى أن القرار األميركي يمكن 
أن يؤدي إلى تعقيدات خطيرة وصعوبات في اإلدارة اليومية ألعمال 
“هواوي”، التي حققت مبيعات فاقــت مئة مليار دوالر، خالل العام 

.2018

مواجهة اإلجراءات األميركية
وفي تصريح صحافي أخيراً، قال مؤســس شركة هواوي ومديرها 

أنها  المتحدة األميركية. هي حرب يبدو  العمالقة “هواوي” والواليات  الحرب بين الشركة الصينية  لم تنته 
مفتوحة على كل االحتماالت، وإن كانت بلغت أوجها بإدراج الشركة الصينية من قبل الرئيس األميركي دونالد 
ترامب على القائمة السوداء للمصدرين، أو قائمة الشركات التجارية المدرجة في القائمة السوداء للشركات 
التي تتطلب نقل منتجات  أعمالها  لـ“غوغل”  األم  الشركة  “ألفابت”، وهي  أوقفت شركة  األميركية، فيما 
عتادية وبرمجية مع شركة هواوي، ما يمنعها من إمكان الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل “أندرويد”. هذه 
الحرب المفتوحة تتصل بالحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة، إنما األخطر التهم األميركية لهواوي 
بالتجّسس لمصلحة الحكومة الصينية، ثم الخوف من التنافس التكنولوجي، حيث تمكنت هواوي من تخطي 

“آبل” وتفوقها في السيطرة التكنولوجية الجديدة.

منغ وانزو
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من أندرويد من دون أن يالحظ أحد، وال يزال مســتبعداً أن يصبح 
“هونغمنغ” هو االسم النهائي لنظام تشــغيل “هواوي”، إذ يرجح 

أنه إسم “الكود” التابع له.

استبدال النظام
ووعدت شــركة هــواوي بعد القــرار األميركــي بمواصلــة تقديم 
تحديثــات األمان وخدمات ما بعــد البيع للهواتــف الذكية واألجهزة 
اللوحية الخاصة بها، وأكدت أنها ستســتمر في بناء نظام بيئي آمن 
ومســتدام، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المســتخدمين على 

مستوى العالم.
كما أبدت الشركة استعدادها لمواجهة ضغوط واشنطن، مع تقليص 
ارتهانها للشــركات األميركيــة، وفقاً لما أكده مؤسســها ورئيســها 
التنفيــذي زينغفوي. وأشــار إلــى أن مجموعته ســتواصل تطوير 
مكوناتها الخاصة لتقليص ارتهانها لمجموعــة الموّردين األجانب، 
وقال في تصريحات لوسائل اعالم يابانية، “لم نفعل أي شيء ينتهك 
القانون”، وتوقع أن يتباطأ نمو هــواوي “إنما بصورة طفيفة فقط”. 
وأكد أن شركته لن تخضع لضغوط واشنطن، موضحاً أننا “لن نغير 
التوجه بناء على طلب الواليات المتحدة ولن نقبل المراقبة وستستمر 
هواوي في الوصول إلى نسخة نظام التشغيل “أندرويد” المتاحة من 
خالل الترخيص المفتوح المصدر، الذي يجعل النظام متاًحا لكل من 

يرغب في استخدامه.
ووفقــاً لصحيفــة South China Morning Post فقــد بــدأت 
“هواوي” العمل على استبدال نظام أندرويد في وقت مبكر من العام 
2012، عندما فتحت الواليات المتحدة تحقيقاً مع “هواوي” وشركة 
ZTE الصينيــة، وكانت ال تزال تعمل على تطويــر النظام في عام 
2016، ولكن حتى اللحظة ال يُعرف كيف يعمل نظام التشغيل هذا، 

وما الذي يبدو عليه في دورة التطوير التكنولوجية.
وال يقتصر األمــر فقط على نظام تشــغيل جديد، إذ تشــير التقارير 
األخيرة الى إن شــركة هواوي، التي تعتمد على رقائق من شركات 

يفرض تقنيته بقوة في العالم.
بعد نجاح “هــواوي” في عالــم الهواتف الذكية، انطلقت الشــكوك 
األميركية حولها بالبروز ســواء في هواتفها او في معدات شــبكات 
الهاتف المحمول، حيــث بدأت الواليات المتحــدة األميركية حربها 
على العمــالق الصيني متهمة إياها بالتجســس لصالــح المخابرات 
الصينية ودعت العالم الى مقاطعة هواتفها ومعداتها. وكانت شركة 
“هواوي” قد رفعت دعوى قضائية ضد الواليات المتحدة رداً على 
حظر استخدام التقنية الخاصة بهواوي في الشــبكات الفيدرالية، ما 
يمنع المقاولين الحكوميين الرئيسيين من استخدام معدات “هواوي”، 
ونصــت دعوى “هــواوي” علــى أن الواليات المتحــدة األميركية 
حددت العقــاب على “هواوي” بشــكل غير دســتوري وأن الحظر 
المفروض عليها من شــأنه أن يضع أميركا وراء المناطق األخرى 

في السباق لبناء شبكات الجيل الخامس.

تأثيرات سلبية
يمكن أن تفقد هواتف هواوي الذكية المســتقبلية التــي تُباع خارج 
الصين إمكانيــة الوصــول إلى تطبيقــات “غوغــل”، والخدمات 
الشــائعة على “أندرويــد”، بما في ذلــك متجر “غوغــل بالي”، 
وتطبيق خدمــة البريــد اإللكترونــي “جي مايــل”، وذلــك بعدما 
أعلنت “غوغــل” عن حظر دعم نظــام “أندرويــد” على هواتف 
هواوي، وحظر خدمات “غوغل” المختلفة عليها، استجابة لقرار 
وزارة التجارة األميركية بإدراج “هواوي” على القائمة الســوداء 
للشركات المحظور عليها استخدام تقنيات ومنتجات أميركية دون 
موافقة حكومة الواليات المتحدة، وان كانت واشــنطن أعلنت عن 
تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصديــر التكنولوجيا األميركية إلى 
شــركة هواوي الصينية العمالقة لمدة 3 أشــهر، واعطائها الوقت 
“للمحافظــة على الشــبكات والمعــدات الموجودة والعاملــة حالياً 
ودعمها، بما في ذلــك بالتحديثات على األنظمــة الخاضعة للعقود 
واالتفاقــات القانونية الملزمــة الموقعة قبــل 16 أيار/مايو 2019 

ضمناً”.
لكن الشركة الصينية التي تنبهت مسبقاً للسيناريو األميركي، كانت 
تشــتغل على خطة “ب” وفق الرئيس التنفيذي للشــركة ريتشارد 
يــو، وقد أعلــن أن الشــركة تطور خطــة “ب” وهي عبــارة عن 
نظام تشــغيل داخلي بديل لنظام أندرويد، جاهــزة لتنفيذه في حال 
أدت معركتهــا القانونيــة في الواليــات المتحدة إلــى فرض حظر 
على تصدير المنتجات والخدمات األميركيــة الصنع مثل أندرويد 
وويندوز، وهو مــا حدث بالفعل بعد القرار الــذي اتخذته الواليات 

المتحدة.
ووفــق موقــع “هــواوي ســنترال”، فقد كشــف مصــدر صيني 
عن صحــة تطوير هــواوي لنظــام تشــغيلها الخاص، تحت اســم 
“هونغمــن” Hongmeng، والذي يقال إن “هــواوي” بدأت في 
تطويره بنشــاط منذ عام 2012. وهي اســتخدمت نظام التشــغيل 
“هونغمنغ” في هواتفها الذكية بالفعل بصورة مخفية داخل نسختها 
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الشــركة الصينية صفعــة جديدة بعدما أعلنت شــركة باناســونيك 
اليابانيــة أنها ســتقلّص تعامالتها مــع المجموعة الصينيــة، وأنها 
“ستعلق التعامالت مع “هواوي” وفروعها البالغ عددها 68 فرعاً 

المشمولة بالحظر الحكومي األميركي.

مناورات
يعتقد بعــض المســؤولين داخــل اإلدارة األميركيــة أّن ترامب قد 
يتراجع عــن العقوبات فــي إطــار مفاوضاته مع نظيــره الصينّي 
شــي جينبينغ. وتســاءلت مجلّة “فورتشن” وشــبكة “بلومبيرغ” 
عن توقيت خطــوة ترامــب ومــا إذا كان األخير يعاقب الشــركة 
لكســب تفّوق تفاوضّي علــى الصين فــي المفاوضــات التجاريّة. 
وذّكــر الموقعان بأنّــه وقبل اصطــدام المفاوضات بالجــدار، كان 
مســؤولون متردّدين بالتحّرك ضدّ “هــواوي” ألّن ترامب عَكس 
إجراءات مشابهة السنة الماضية ضدّ شركة “زد تي إي” الصينيّة 

لالتّصاالت.
وبرز القلق من أن يقوم ترامب باألمر نفسه مع “هواوي” كخدمة 
لشــي جيبينغ أو مقابل اســتيراد فــول الصويا. لكن إلــى أّي مدى 
ســيحظى ترامب بالنفوذ اإلضافّي يبقى أيضاً عالمة اســتفهام، إذ 
بحســب تقرير آخر لـ“بلومبيــرغ” عرضت الصيــن على صنّاع 
التطبيقات مســاعدتهم في الدخول إلى أراضيهــا، هي التي تحوي 
أكبر ســوق للهواتف الذكيّة، في مقابل بنــاء البرمجيّات لمعرض 

التطبيقات الخاص بها.
ليــس واضحاً اســتعداد “هــواوي” ومدى شــموليّته. يشــرح فالد 
سافوف في موقع “ذا فيرج” األميركي المتخّصص بالتكنولوجيا، 
أّن الشركة اســتعدّت لهذه المشكلة عبر اســتباقها السنة الماضية، 
غير أن الخّطة لحظــت احتمال خســارة “هواوي” شــراكتها مع 
“غوغل” فقط، ال مع جميع الشركات األميركيّة، مثل “فايسبوك” 
و“تويتر” و“بينترست” وشــركات أخرى. من هنا، يشير إلى أن 
شــدّة إجراءات ترامب لن تجعل معرض التطبيقات لدى الشــركة 
الصينيّة مثمراً. لكّن الســلبيّات ليست محصورة بشركة “هواوي” 

أميركية كإنتــل وكوالكوم، تقوم بتطوير وتخزيــن رقائق ومكونات 
أخرى تحسباً للحظر، إذ قال زينغفوي في حديث سابق، إن الشركة 

ستكون “جيدة” من دون رقائق أميركية.
وعلــى الرغم مــن قولها، إنها مســتعدة الســتبدال نظام التشــغيل 
ألجهزة الكمبيوتــر الخاصة بهــا، إال أن “هواوي” ســتحتاج إلى 
العثور على شــركاء جدد في األجهزة ألنها تعتمــد على معالجات 
إنتل في أجهــزة الكمبيوتــر المحمولة، ونظراً ألن شــركة “إنتل” 
و“كوالكوم” و“برودكــوم”، وهي ثالث مــن مصممي وموردي 
الرقائق فــي العالم، قد أوقفــت تعامالتهــا مع هواوي تماشــياً مع 
قرار الحكومة األميركية الذي يمنعها من التعامل مع الشركة، فقد 
تحتاج هواوي إلى بدء تطوير معالجاتها الخاصة بجهاز الكمبيوتر 

المحمول.
خفّفــت اإلدارة األميركيــة بعض القيــود المفروضة على الشــركة 
الصينية لغايات إجرائيّة، فســمحت وزارة التجارة بشــراء هواوي 
مواد أميركيّة الصنع الســتمرار عمل الشــبكات القائمــة وتحديث 

البرامج الموجودة على أجهزتها.
وقال وزير التجارة األميركي، ويلبور روس: إّن التفويض يستهدف 
منح شــركات االتّصاالت التــي تعتمد على معدّات هــواوي الوقت 
التّخــاذ ترتيبات أخــرى. علماً أن الشــركة الصينيّة هــي المصدّر 
الوحيد لمعدّات االتّصال لشركات تؤّمن خدمة اإلنترنت في المناطق 

الريفيّة األميركيّة. 

الحرب األميركية على الصين
بدأت الحــرب األميركية على الصين فعلياً منذ نحو ســنتين أو أقل 
بقليل، وتشــعبت الخالفات بيــن الطرفيــن، ومن بيــن االتّهامات 
التي ُوّجهت إلى الشــركة أيضاً سرقة أســرار صناعيّة من شركة 
االتّصــاالت األميركيّة “تي موبايل”. لكن الحــرب مع “هواوي” 
هو جزء من المعركــة األميركية ضد الصيــن، ويظهر هذا األمر 
باتهام وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، مجموعة هواوي 
بأنّها ليســت صادقة بشــأن عالقاتها مع الحكومــة الصينية، التي 
استنكرت بدورها “ضغوطاً تعســفية” تقوم بها واشنطن ضدّ ثاني 

شركة عالمية للهواتف الذكية.
وقال بومبيو لشبكة “ســي ان بي ســي” بعد القرارات األميركية، 
إّن “قولهم بأنهم ال يعملون مع الحكومــة الصينية ليس صحيحاً”. 
وتابــع، أّن الرئيــس التنفيــذي لهواوي ريــن زينغفــوي “ال يقول 
الحقيقة للشــعب األميركي أو العالم” حين ينفي وجود عالقات مع 
الحكومة الصينية، وأشــار إلى قانون في الصين يجبر الشركات، 
وفقاً له، على التعاون مع الســلطات. في حين قال وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي، إّن الواليات المتحدة “تستخدم قوة الدولة لتضع 
الضغوط بشكل تعسفي على شــركات صينية خاصة مثل هواوي، 
في استقواء اقتصادي”. وحذّر من أّن بكين مســتعدة “للقتال حتى 

النهاية” في حربها التجارية مع واشنطن.
ويسعى األميركيون إلى محاصرة “هواوي” في الخارج، إذ تلقت 
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األميركية. وأدى األمر بالصين بعد اعتقال منغ وانزو ابنة مؤسس 
الشــركة “هواوي”، قبل اإلفراج عنها الحقاً إلى خوض المعركة، 
فاتخذت إجراءات غيــر اعتيادية، وتحّولت “هــواوي” إلى رأس 

حربة في المواجهة بين الواليات المتحدة والصين.

 الصراع المفتوح
العقوبــات التــي فُرضــت على “هــواوي” لــن تجعل الشــبكات 
األميركية أكثــر أماناً. قالت المديرة في الشــركة الصينية، كاثرين 
شــين، لصحيفة النيويــورك تايمز، إذ ســيّضر ذلــك باألميركيين 
العاديين والشــركات، عبر حرمانهم من الوصول إلى التكنولوجيا 
الرائدة، وتقليل المنافسة وزيادة األسعار، كما سيضر الحظر مالياً 
بآالف الشــركات األميركيــة التي تتعامــل مع “هــواوي”، إذ إن 
األخيرة تشتري أكثر من 11 مليار دوالر من السلع والخدمات من 
الشركات األميركية كل عام. كما أن فرض حظر تام على معدات 

هواوي يمكن أن يلغي عشرات اآلالف من الوظائف األميركية.
األمر األساســي متعلق أيضاً بشــبكة الجيل الخامــس، فإذا تمكنت 
الصين مــع “هواوي” مــن بيع النظــام الجديد للدول والشــركات 
ســتوجه ضربــة كبيــرة لألميركييــن ولشــركاتها التكنولوجيــة، 
خصوصــاً وأن “هــواوي” قــررت المواجهــة لكســر الحظــر 
والحصار األميركيين. وبتشــغيل شــبكة الجيل الخامس، ســتكون 
الصين في المقدمة ولن يكون ســهالً اللحاق بها في ظل المنافســة 
الشرســة مع األميركيين الذين يفهم اليوم ســبب ســخطهم والعمل 
العقوبات التجارية على الصين.علــى محاصــرة الشــركة التكنولوجيــة العمالقــة ورفــع درجة 

كمــا يجادل البعــض اآلخــر، إذ إّن وضع الشــركة علــى الالئحة 
السوداء هو جزء من حرب تجاريّة أوسع.

إشــكاليّة الحرب التجاريّة بين الصيــن والواليــات المتّحدة تكمن 
وفق خبراء في كونها حرباً متعدّدة المســتويات، وال يحدّها غياب 
التوازن التجارّي بين البلدين أو حتى سرقة الملكيّة الفكريّة بحسب 
النظرة األميركيّة. بناء لذلك، قد ال تكون منّظمــة التجارة العالميّة 
الحّل النهائّي لهذه اإلشــكاليّة. وقد تحدّث رين زينغفوي عن شبكة 
“الجيل الخامس” التي ستتربّع شــركته بفضلها على عرش العالم 
خالل الســنوات القليلة المقبلة. لكّن البعض يخشــى من أّن الصين 
لن تدخل عبر هذا الجيل في منافســة مشــروعة مــع األميركيّين، 

مستندين إلى بعض القوانين التي سنّتها بيجينغ.
ال شــك في أن أســباب القرار األميركــي إدراج “هــواوي” على 
الالئحة الســوداء للشــركات يعود إلى عوامــل عدة، أولهــا اتهام 
الشــركة بالتجســس لمصلحــة الحكومــة الصينيــة، إال أن أهمها 
التنافس والصــراع بين “هــواوي” و“آبل” األميركية للســيطرة 
على المستقبل تكنولوجياً وتســويقياً. وقد حطمت الشركة الصينية 
أرقاماً قياســية فــي مبيعاتها وانتشــرت فــي 170 بلــداً في وقت 
قياســي، وتربعت على المركز الثاني عالمياً بعد سامســونغ، فيما 
حلت “أبل” ثالثــة. وبعد معركــة الجيل الخامس، نشــبت األزمة 
بين الصين والواليات المتحــدة أواخر العام الماضــي بعد اعتقال 
المديرة المالية للشــركة منغ وانزو في كندا، بطلــب من الواليات 

المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
ووجهت وزارة العدل األميركية 23 تهمة رسمية ضد “هواوي”، 
شــملت تهماً بالتحايل وســرقة أســرار تكنولوجية من الشــركات 
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أطلقت شركتا إعمار وP&O Marinas التابعة لشركة 
موانئ دبي العالمية، وجهة ساحلية جديدة أشبه بالريفيرا 
الفرنســية، في ميناء راشد على شاطئ الخليج العربي، 
باســتثمارات ســتبلغ 25 مليــار درهــم )6.8 مليارات 
دوالر(. وســتقدم شــركة موانئ دبــي العالمية األرض  
للمشروع الذي ســتطوره “إعمار”. وأطلقت” إعمار” 
أولى الوحدات الســكنية في ميناء راشد، مع طرح شقق 
ومنازل تاون هاوس ضمن مشــروع ســيردانا، المطل 

على الواجهة البحرية.
يشــار إلى أن ميناء راشد سيكون وجهة عالمية لإلبحار 
يضم 430 مرســى مجهزاً الستيعاب أكبر اليخوت في 

العالم.

تمويل لـ“إيغل هيلز” بقيمة 374 مليون دوالر

“ريفيرا” إماراتية في ميناء راشد

وقعت “إيجــل هيلز ديار” 
اإلماراتية اتفاقية مع اتحاد 
مــن البنوك فــي اإلمارات 
للحصول  البحرين  ومملكة 
علــى تمويــل بقيمــة 374 
مـلـيــــون دوالر أميركي، 
لتشــييد 3 مشــاريع ضمن 

المدينــة العصريــة وهي: مراســي جاليريا، فنــدق العنوان مراســي البحرين وفيدا 
مراسي البحرين.

وتولّــى توقيــع االتفاقية الرئيــس التنفيذي إليجل هيلــز لو بينغ، والعضــو المنتدب 
للشــركة، وممثل عن البنوك المدرجة تحت االتحاد ماهر الشــاعر، الذي أوضح أن 
العمل في مواقع اإلنشاء قائم على قدم وساق، وتوقع أن يتم االنتهاء من تشييد الهيكل 

الخارجي والدعائم بالمجمع بحلول يوليو/تموز 2020.

سجل مؤشر بنك بيبلوس 
فــي  العقــاري  للطلــب 
لبنان  معدالً شــهرياً بلغ 
56,1 نقطــة في الفصل 
األول من عــام 2019، 
ما يشــّكل ارتفاعاً بنسبة 
الـــ51,2  عــن   %9,6
فــي  المســجلة  نقطــة 
الفصــل الرابع من العام 

2018، مقارنة بتراجع المؤشر بنسبة 6 % في 2018.
وأوضح  كبيــر االقتصاديين ورئيــس مديرية البحوث 
والتحاليــل االقتصاديــة فــي البنك، نســيب غبريل، أن 
الطلب على الوحدات الســكنية ارتفع في الفصل األول 
بعدمــا أطلق مصرف لبنان الرزمة التحفيزية لالقتصاد 
اللبنانــي للعــام 2019 بقيمة 1,1 مليار دوالر، مشــيراً 
إلى أن “الســوق العقارية تتطلب تدابير إضافية لتحفيز 

الطلب على الشقق السكنية بشكل مستدام.

مؤشر بيبلوس للطلب العقاري
يرتفع بنسبة 9.6 %

نسيب غبريل

“ميرال” تستثمر في “ياس باي”

وقعــت “ميــرال” لتطويــر 
الوجهات في أبوظبي، صفقة 
لبيــع قطعتــي أرض “ياس 
باي” مع شــركة “ســيادة” 
للتطويــر العقــاري، والتــي 
بتطويــر  بدورهــا  ســتقوم 
بنائين سكنيين على الواجهة 

البحرية.
وتعليقاً على الصفقة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “ميرال” محمد عبد هللا الزعابي، 
عن ســعادته بإتمام عملية بيع أول قطعتي أرض للتطوير السكني في “ياس باي” مع 

“سيادة انترناشيونال”.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ“ســيادة” شــوقي دراجي: نتطلــع إلى أن نعكس رؤية 
“ميــرال” عبــر توفير تجارب فريــدة وغامرة من خالل تحويلنا لهــذه األراضي إلى 

مجمعات سكنية حيوية ذات إطالالت مباشرة على الواجهة البحرية لياس باي.

67 مليار دينار لوزارة اإلعمار العراقية

أعلنــت وزارة التخطيــط العراقية عن مصادقة 
وزيرهــا، نوري صبــاح الدليمي، على صرف 
67 مليــار دينار عراقــي )49.7 مليون دوالر 
اميركي(، لتنفيــــذ المزيــــد مـــن المشــــاريع 
الخدميــة مــن قبــل تشــكيالت وزارة اإلعمار 
واإلســكان والبلديــات واألشــغال العامــة على 

نوري صباح الدليميمستوى العراق.
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االستثمار والمســتوردات والصناعات التحويلية، وإلى نسب أكبر في الصادرات، 
خاصة مع إعــادة افتتــاح المعابــر الحدودية مــع األردن، ومع العراق فــي الفترة 

المقبلة.

مشاركة تنموية
وأشــار التقرير إلى أهمية اعتماد المشــاركة التنموية للقطاع التجــاري ومنظماته 
الداعمة في مرحلة ما بعد األزمة، نظرا لكونه قطاعاً ديناميكياً تنافسياً منظماً يتمتع 
بحرية الحركة في السوقين الداخلية والخارجية من خالل قوانين العرض والطلب، 
عبر تشــكيل نموذج اقتصادي جديد يعتمد على المرور االنســيابي لكل المبادرات 

الداخلية والخارجية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية.
ونوه التقرير، بقدرة االقتصاد الســوري وقطاعه الخاص تحديداً، من دون التمويل 

الخارجي، على تحقيق ما يقارب الـ40 % من تكلفة إعادة إعمار سورية.

ً ختاما
وختــم التقريــر، بتحديده مهــام القطــاع الخاص الســــوري فــي مرحلــة التعافي 
واالنتعاش، وهي: المشـــاركة فــي تحقيق زيــادة الناتج المحلــي االجمالي وزيادة 
مشــاركته في االدخار واالسـتثمار، والمســــاهمة في زيادة الصادرات المصنعة، 
وخلـق فـــرص عمـــل جديـــدة لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة، والمســاهمة في 
رفع مســتوى الدخل الفردي من خالل التشــغيل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات 
االقتصادية الرئيسية، والمشــاركة في معالجة احتياجات )السكن والصحة والتعليم 
التنمية المستدامة.والبنية التحتية( وخلق مناطق تنموية في كل المحافظات السورية بما يحقق أهداف 

القطاع الخاص السوري يساهم في إعادة اإلعمار

منع االنهيار
جاء فــي التقريــر أن االقتصاد الســوري وبفعل 
امتالكه لمكامن قــوة وأرضية متنوعــة ومتعددة 
المصادر كونه اقتصــاداً حقيقياً، اســتطاع تفعيل 
قوة حركــة التصنيع فــي أغلب المــدن الصناعية 
باســترجاع  الزراعــة  بــدأت  كمــا  الرئيســية، 
مكانتها، إضافة الســتمرار التجارتيــن )الداخلية 
والخارجية(، وتسهيل اســتيراد السلع وتصديرها 
وتأمين انســيابها في األســواق المحليــة، كل ذلك 
أدى إلــى حدوث تماســك واضح لبيئــة االقتصاد 

السوري، االمر الذي حماه من االنهيار.

تشجيع الصناعات الخاصة
وأوضــح التقريــر، أن الحكومــة الســورية، من 
منطلق االســتفادة من المــوارد والبدائل الوطنية، 
ركزت في عام 2018 ومطلع 2019، على خلق 
األرضية المناسبة لتشجيع إنشاء صناعات خاصة 
كبديل عــن الكثير من المســتوردات التي أرهقت 
كاهــل االقتصاد الســوري، مع محاولة اســتخدام 
المحــركات الذاتيــة للنمــو االقتصــادي لتحقيــق 
مستويات سريعة من االنتعاش وإعادة التوازنات 
لمجمل السياســات االقتصادية )النقديــة والمالية 
والتجارية(، عبر التركيز على دعم المشروعات 
الصغيرة، لتحقيق أكبر عائد ممكن من االستثمار 
لردم فجوة الخســائر التي لحقت باالقتصاد جراء 

الحرب على سورية.

بدء التعافي في 2019
وذكــر التقريــر، أن القطــاع الخــاص بامتالكــه 
المقــدرات والمعرفة ســاهم في شــكل واضح في 
حالة بدء التعافــي، وتجلى ذلك بمســاهمته بأكثر 
من ثلثي الناتج المحلي االجمالي، وتجاوزت نسبة 
اســتثماراته 56 % مــن مجموع االســتثمارات، 
ونحــو 40 % مــن إجمالــي اإلنتــاج الصناعي، 
وتوقــع أن ترتفــع هــذه المســاهمة خــالل عامي 
2019 و2020 إلــى نحــو 70 % فــي كل مــن 

خلص التقرير السنوي التحاد غرف التجارة السورية، إلى أن عام 2018 شكل منعطفًا مهمًا لصمود االقتصاد 
السوري في مواجهة العقوبات والحصار االقتصادي الجائر، مؤكداً أنه عام بدء الشراكة التنموية مع القطاع 

الخاص.
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تعرف حتى اآلن باســم العاصمة اإلدارية الجديدة، عند اكتمالها على 700 كيلومتر 
مربع. وســتبلغ مســاحة المرحلة األولى من المشــروع نحو 168 كيلومتــراً مربعاً 
وتشمل بناء مقار للرئاسة والوزارات والبرلمان وأحياء سكنية وحياً ديبلوماسياً وآخر 

مالياً. وتم بالفعل بناء مسجد كبير وكنيسة كبرى وفندق ومركز مؤتمرات.

وضع األساسات
ويغص موقع البناء، على بعد حوالى 45 كيلومترا شرقي القاهرة، بأعداد كبيرة من 
الحفارين والرافعات وتمتد طرق واســعة بين قطع األراضي الفارغة والمباني شبه 
المكتملة. ويضع العمال التابعون للشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة األساسات 
لحي المال حيث من المخطط بناء 21 ناطحة ســحاب من بينها أطول ناطحة سحاب 

في قارة أفريقيا والتي ستتألف من 85 طابقاً.
وقال عابدين، إنه يأمل في أن يصبح خط القطار الكهربائــي الذي يربط بين القاهرة 
والعاصمة الجديدة بتكلفة 1.2 مليار دوالر، وتقوم ببنائه شركة صينية أيضاً، جاهزاً 

خالل 18 شهراً. أضاف، أنه قبل ذلك ستتولى شبكة حافالت كهربائية خدمة المدينة.
ومع ذلك، فقــد تعثرت المفاوضات الخاصــة باتفاق قيمته 20 مليــار دوالر لتطوير 
المرحلة الثانية من المشــروع مع شركة “تشاينا فورتشــن الند” لتطوير األراضي. 

وقال عابدين إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة.
وبرغم العقبــات، يســتعرض الرئيــس المصــري المشــروع بفخر أمــام ضيوفه. 
واصطحب السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل زيارته مصر مؤخراً 

في جولة بطائرة هليكوبتر لتفقد الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي. 
وقال مؤلف كتاب “أحالم الصحراء المصرية”، وهو كتاب عن مشروعات التنمية، 
ديفيد ســيمز: إن الدعــم الذي توفره الرئاســة والجيــش في مصر للمشــروع يجعله 
“أكبر من أن يفشل”، لكنه لفت إلى أن هذا ال يضمن أن الناس يريدون العيش هناك. 
تالل الرمال فهذا أمر ... لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.وأضاف، “أن يكون لديك جيش مــن العمال وكثير من اآلالت في مشــروع يزيلون 

“التمويل” يبطئ انجاز العاصمة اإلدارية الجديدة لمصر

يتقدم العمــل لبناء المناطق األساســية فــي المدينة 
الجديدة التي ستحل محل القاهرة، العاصمة الحالية 
المطلة على نهــر النيل والتي تعانــي من االختناق 
المروري والزحــف العمراني والتلــوث، ويعيش 

فيها أكثر من 20 مليون نسمة.

أهداف المشروع
يهدف المشــروع، الذي أطلقه الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي في 2015، بعد عام من انتخابه أول مرة، 
إلى توفيــر قاعدة صديقــة للبيئة وفعالــة للحكومة 
ولقطاع المــال، فضالً عــن توفير مســاكن لما ال 
يقل عن 6.5 مليون شــخص. لكن المشروع، الذي 
يهدف أيضاً إلى النهوض باالقتصــاد الذي تراجع 
بســبب االضطرابات السياســية بعــد 2011، فقد 
مستثمراً رئيســياً من اإلمارات وتديره حالياً شركة 
مشتركة من وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية 
للتنمية العمرانية المســؤولة عن تنفيذ المشــروع، 
أحمد زكي عابدين، وهــو لواء متقاعد من الجيش، 
لـ“رويتــرز” إن هناك اهتماماً شــديداً مــن القيادة 
السياسية في المشروع، واشار الى أن هناك مشاكل 
ضخمة سببها ضخامة المشــروع. أضاف، أن من 
بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة 
الماهــرة لبنــاء “المدينــة الذكية” وجمــع وتوفير 
تمويــل يقدر بنحــو تريليــون جنيه مصــري )58 
مليار دوالر( للســنوات المقبلة مــن بيع األراضي 
واســتثمارات أخــرى. وقــال عابديــن: إن نســبة 
االستثمارات األجنبية في المشروع حتى اآلن تبلغ 
نحو 20 % من بينها استثمارات صينية تصل إلى 

4.5 مليارات دوالر.
ويصور مقطــع فيديو دعائي مدينــة خضراء تدار 
بأنظمة الدفع غيــر النقدي للمواصــالت وخدمات 
أخرى، وذلك علــى النقيض من القاهــرة التي نال 
اإلهمال من قلبها المعمــاري األنيق الذي يعود إلى 

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ومن المتوقع أن تزيد مساحة المدينة الحديثة، التي 

تعتزم الحكومة المصرية، البدء في إدارة شؤون البالد من العاصمة اإلدارية الجديدة، اعتباراً من منتصف السنة 
2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالى 58 مليار دوالر أميركي يكابد لجمع التمويل وللتغلب على 

تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.
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تأجيل المشروع تحت التنفيذ أحياناً وتؤدي إلى خسائر كبيرة للمشترين.
ويرى التقريــر أن االتجاه نحو الشــراء باألقســاط مخاطرة كبيــرة نظراً لعدم 
التأكد من قــدرة القائميــن على المشــروع من إنجــازه وفق المواعيــد المتفق 
عليها والصعوبات التي ترافق تسليم هذه المشــاريع وتسليم أصحاب الوحدات 
العقارية لســندات الملكيــة، وبالتالي فــإن خيارات شــراء الوحــدات العقارية 
الجاهزة يُعّد أفضل بكثير لألشــخاص الذين ليس لديهم الخبرة الكافية بالســوق 

العقاري محل االهتمام.

ما العمل؟
وبحسب التقرير فإن االشــكالية تبدأ من قبل المستثمرين أنفســهم وتمتد لتصل 
إلى الوســطاء العقاريين والشــركات العقارية الوهمية التي تنشط في عدد من 

األسواق.
وعليه، فإن القدرة على الســيطرة علــى ضعف المعلومــات المتوفرة والخبرة 
الكافية والوصول إلى االســتثمار اآلمن، يتطلب االنتباه إلى الكثير من المسائل 
ذات العالقة وفي مقدمتها االبتعاد عن العقارات التي تعرض بأسعار تقل كثيراً 
عن األســعار المتداولة، ذلك أن فروقات األســعار تعتبر المدخل األول إلتمام 
عملية النصب علــى المســتثمرين، وإمكانية معرفة مدى اســتيفاء المشــروع 
لإلجراءات الحكومية، واذا ما كان هناك إشكاليات في التراخيص أو صعوبات 
في إصــدار ســندات الملكية فــي المقــام األول. فالبحث في ســجل الشــركات 
العقارية وســنوات عملها وخبرتها في الســوق وطبيعة وعدد المشــاريع التي 
قامت بتنفيذها واآلليات المتبعة في تمويل المشــروع ســواء بشكل ذاتي أو من 
في السوق ومدخالً جيداً لتجاوز حدوث عملية نصب واحتيال.خالل البنوك، األمر الذي يُعتبر مؤشــراً مهما على قوة الشركة وسالمة سجلها 

جذب االستثمار يصطدم بعمليات االحتيال العقاري

تنتعش عمليات النصب واالحتيال العقاري مع ارتفاع 
وتيرة النشــاط واالســتثمارات العقارية، وترتبط هذه 
العمليات بكافة مراحل التطــور المالي واالقتصادي، 
بل وتتســتر في الكثير من األحيان خلف خطط جذب 

االستثمارات وتطوير التشريعات ذات العالقة.

النصب  يفشل االستثمار
أثبتت التجارب أنه من الصعب إيجاد أطر عامة تحفظ 
لجميــع األطراف حقوقهم، وفشــلت كل آليــات العمل 
والقوانين والتشــريعات في الحيلولة دون وقوف مثل 
هــذه الحوادث لــدى أكثر األســواق العقاريــة تطوراً 
أو عشــوائية إقليمياً وعالمياً، حيــث أن ارتفاع وتيرة 
عمليات النصب واالحتيال على المســتثمرين األفراد 
باتت أحد عوامل فشــل خطــط تحفيز االســتثمارات 
الخارجية وجذب المستثمرين األفراد التي ينفذها عدد 
من األسواق العقارية حول العالم، إضافةً إلى تأثيرها 
العميق على األسواق العقارية الناشئة التي تتمتع بعدد 
من فرص االستثمار وتنتظر تدفق السيولة الخارجية. 
وفي المقابل، عززت األســواق العقارية على مستوى 
المنطقة قدرتها من التعامل مع هــذه الظاهرة باعتماد 
حزم من القوانين والتشــريعات الضابطــة والمحفزة 
للسوق العقاري بنفس الوقت، مع األخذ بعين االعتبار 
التأثيــرات الكارثيــة التي فرضتها ظــروف الفوضى 
واتساع عمليات االحتيال على الســوق العقاري ككل 

خالل السنوات الماضية.

تعدد أوجه النصب
ووفقاً للتقريــر فإن لالحتيــال والنصب لــدى القطاع 
العقاري الكثير من األوجه، فهناك االحتيال من خالل 
البيع بأسعار غير حقيقية، ومضاعفة األسعار الحقيقية 
الســائدة في الســوق، وعمليات احتيــال تتعلق بوجود 
المشروع العقاري من عدمه في األساس، يضاف إلى 
ذلك أن قدرة المســتثمرين األفراد على معرفة وتحديد 
العالقة بيــن المطور العقــاري والشــركات العقارية 
والدولة والبلديات محدودة، والتي تؤدي إلى إيقاف أو 

رأى تقرير صادر عن شركة “المزايا القابضة” الكويتية، أن هناك تعارضاً كبيراً بين اتجاه جذب االستثمارات ودعم 
قوة العملة المحلية واستقرارها ورفع وتيرة النشاط االقتصادي واألداء للقطاع العقاري من جهة، وبين وجود 
حصة متصاعدة من عمليات النصب واالحتيال على المستثمرين اآلتين من الخارج، في الوقت الذي تتخذ فيه 

الجهات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر كل اإلجراءات للحد من هذه الظاهرة وانتشارها واستمرارها.
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االنترنت وعــروض الرهن العقاري المنافســة، 
وإجــراءات التســجيل العقاري الفعالــة، ما يمنح 

القطاع العقاري المزيد من الثقة.

ويتميــــز الباحثــون عــن العقــــارات الســـكنيـة 
فــي دولة اإلمــارات بالدقــــة، حيــث أن 66 % 
منهــــم يقومــون بمعاينة منزل واحد إلى خمســة 
منازل قبـــل شـــــراء العـقــار الســــكني األول. 
ومن المؤكــــد أن الوقت والجهــــد المبــذول في 

سوق العقارات تجذب المقيمين في دولة اإلمارات

أظهر استطالع بنك HSBC لعام 2019، أن المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة يقضون 6.6 ساعة من 
وقتهم أسبوعيًا، في البحث عن طريق المواقع اإللكترونية المتخصصة عن العقارات السكنية، وهي األعلى 

على المستوى العالمي، حتى عندما ال يكونون يبحثون في السوق لشراء منزل جديد.

شمل استطالع بنك HSBC لعام 2019، 
11932 شــخصاً أعمارهم من 21 عاماً 
وما فوق في كل من أوســتراليا والمملكة 
المتحدة وكندا واإلمارات العربية المتحدة 
والمكسيك وفرنسا وســنغافورة وماليزيا 

وتايوان.

مشترون إيجابيون ومتفائلون 
من بين 1058 شخصاً شملهم االستطالع 
فــي دولة اإلمــارات، فــإن 39 % منهم 
يمتلكــون عقارات ســكنية في اإلمارات، 
ولديهــم توجهــات إيجابيــة عالية بشــأن 

شراء العقارات.

أكثــــر  المقيميــــن  مــن   %  94 وكان 
تفـــاؤالً، و89 % منهـــم متحمســــون، 
بينمـا كـــان 85 % متفائلون بشأن شراء 
العقــارات، أي بزيادة قدرها 12 نقطــــة 

عن المتوسطات العالمية.

وقال رئيــس الخدمات المصرفية لألفراد 
وإدارة الثــروات فــي اإلمــارات العربية 
المتحــــدة لدى HSBC، مروان هادي: 
ال تــزال اإلمــارات الوجهــة المفضلــة 
للوافدين من ذوي االهتمامات المهنية مع 
توجــه المزيد منهم العتبارها موطناً لهم. 
وحقيقة أن التوجهات نحو شراء العقارات 
تبــدو إيجابية إنما تدل على تطور القطاع 

العقاري.

أضــاف: مــن خــالل دعــم اإلصالحات 
العقاريــة القوية، تحســن قطاع العقارات 
القليلــة  بشــكل كبيــر خــالل الســنوات 
الماضية. شهدنا تطورات هائلة في جميع 
المجاالت من خالل المواقع المتخصصة 
العقاريــة عبــر  بالعقــارات والوســاطة 

عملية البحــث تؤتي ثمارهــــا، حيث أن 
50 % مــن األشــــخاص يقولــون إنهــم 
يعرفون المنزل المناسـب بمجرد دخولهم 

الباب.

التسهيالت المالية
بالنســبة إلى أصحاب العقارات الســكنية 
والمالكيــن الخارجييــن، وأولئــك ممــن 
ينوون شــراء العقارات فــي العقد المقبل 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
فإن معدالت الفائدة المشــجعة، واألقساط 
الشــهرية المعقولــة، وســهولة إجراءات 
تقديــم الطلبــات، هي من األمــور األكثر 
أهمية بالنســبة إليهــم عند اتخــاذ القرار 

بشأن الرهن العقاري.

وفــي هذا الســــياق، قال رئيــــس قســــم 
الشــرق  لمنطقــة  البحــوث والدراســات 
األوسط وشمال إفريقيا لدى “جيه إل إل” 
لالســتـشــــارات العقارية، كريج بالمب، 
“إن متوســط األسعار انخفض حوالى 10 
% فــي دبي خــالل العــام الماضي، لكن 
معدل االنخفاض تباطأ في األشهر األخيرة 

مع اقتراب السوق من نهاية دورته”.

أضــاف: “مــع دخــول أعــداد كبيرة من 
الوحــدات الســكنية الجديدة إلى الســوق، 
بتقديــم  العقاريــون  المطــورون  يقــوم 
خصومــات وخطط دفــع مشــجعة أكثر 
لجذب المشترين. كما أن معظم العائالت 
المقيمــة حاليــاً فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ال تملــك عقارات ســكنية، وإن 
تراجع األوضاع في الســوق العقارية في 
الوقــت الحالــي يتيح الفرصــة للعائالت 
السكنية الخاصة بهم”.المســتأجرة لالنتقال إلى شراء عقاراتهم 

كريج بالمب

تقديم

حوافز

وخطط

دفع

مشجعة

أكثر

لجذب

 المشترين
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إفريقيا، حيث تعتمد 65 % من دولها على السلع األساسية. ويعتمد 
أيضاً نصف الدول في أميــركا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي، 

ونصف بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ على السلع األساسية.
صدمات األسعار

تتعرض البلــدان النامية المعتمدة على الســلع األساســية للصدمات 
السلبية ألسعار السلع األساســية. فعلى سبيل المثال، عندما انخفض 
متوسط مستويات أسعار الســلع بين عامي 2013 و2017 بصورة 
كبيرة، ســاهم ذلك فــي تباطؤ اقتصــاد 64 دولة تعتمد على الســلع 

األساسية، دخل العديد منها في ركود اقتصادي.
ومع تباطؤ النمو فقد تدهور الوضع المالي في العديد من هذه الدول، 
ما أدى إلى تراكم الديــن العام، وغالباً ما كان ذلــك بمثابة زيادة في 
الدين الخارجــي الذي ارتفع فــي 17 دولة نامية تعتمد على الســلع 
األساســية بأكثر من 25 % من الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي 

2008 و2017.
بعض النجاحات

ويشير التقرير أيضاً، إلى أن بعض الدول نجحت في تنويع إنتاجها 
وصادراتها على مدار العقدين الماضيين. فعلى سبيل المثال، زادت 
بعض البلــدان المعتمدة على تصديــر الطاقة مثل ُعمــان والمملكة 
العربية السعودية وترينيداد وتوباغو من حصة صادراتها من السلع 

غير األساسية من خالل إضافة قيمة في قطاعات التكرير.
رواندا والكاميرون، من توسيع صادراتها الزراعية.كما تمكنت دول أخرى تعتمد على تصدير الطاقــة أو المعادن مثل 

102 دولة تعتمد على صادرات السلع األساسية

المخاطر
يظهر التقرير الــذي حمل عنوان “حالة االعتماد على الســلع لعام 
2019” أن عدد البلدان المعتمدة على الســلع األساسية قد زاد من 
92 دولة بيــن عامي 1998 و2002 إلــى 102 بين عامي 2013 

و2017.
وتبرز مخاطــر هذه الزيــادة في أن اعتمــاد اقتصــاد البلدان على 
الســلع يجعلها عرضــةً لتقلبــات األســواق العالمية، حيث تســهم 
صدمات األســعار والتقلبات فــي إبطاء اقتصــاد 64 دولة معتمدة 

على السلع.
 وفي هذا اإلطار، أشار األمين العام لألونكتاد موخيسا كيتوي، إلى 
أن أكثر من نصــف دول العالم، )102 دولة مــن بين 189(، ونحو 
ثلثي البلدان النامية تعتمد على السلع، وغالباً ما يؤثر ذلك سلباً على 
التنميــة االقتصادية للبلــدان، داعياً فــي الوقت ذاته إلــى “الحد من 
االعتماد على السلع من أجل إحراز تقدم أسرع نحو تحقيق أهـداف 

التنمية المستدامة”.
البلدان النامية في قلب المشكلة 

يوضح التقرير، أن االعتماد على السلع األساسية يؤثر على البلدان 
النامية تقريباً بشــكل حصري، حيث تتأثر به 85 % من أقل البلدان 
نمواً، و81 % من البلدان النامية غير الســاحلية و57 % من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية.
وتعد منطقة افريقيا جنوب الصحراء األكثر تضرراً باعتماد 89 % 
من بلدانها على السلع األساسية، تليها منطقة الشرق األوسط وشمال 

السلع  على  معتمد  بأنه  البلد  (أونكتاد)،  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  صادر  تقرير  يصنف 
من حيث  االجمالية  البضائع  من صادرات   % 60 من  أكثر  السلع  هذه  من  تمثل صادراته  عندما  األساسية 
القيمة. وقد بلغ عدد البلدان التي تعتمد على تصدير السلع األساسية، وفق التقرير، أعلى مستوى له منذ 
20 عامًا، حيث أضحى ثلثا البلدان النامية يعتمد على السلع األساسية، ويزداد األمر سوءاً في إفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى ليبلغ 89 % من البلدان هناك.
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المياه، حققت نتائــج أفضل في مجال األمن الغذائــي والتغذية بالمقارنة مع 
البلدان التي تعاني من نزاعات أو التي حققت مســتويات متدنية في مســألة 

التحول الريفي”.
وأشــار إلى أن التقرير يؤكد الحاجة إلى بــذل المزيد من الجهــود لتعزيز 
العمالة فــي الريف وتحفيــز النمو االقتصــادي فيه، وتقليــل الفجوات بين 
الريف والمدن وتحســين اإلنتــاج الزراعي والبنية التحتيــة والخدمات في 

الريف.
ويقول التقريــر، إن البطالة ال ســيما بطالة الشــباب والنســاء من مختلف 
الفئــات العمرية، تشــكل تحدياً كبيــراً في منطقة الشــرق األدنى وشــمال 
إفريقيا، حيث ترتفع نسبتها في الغالب مقارنةً بالمناطق األخرى في العالم. 
ويتفاقم هذا الوضع بســبب الفجوات بين الريف والمــدن، واالختالفات في 
إنتاجية العمل بين الزراعة التقليدية والصناعة والخدمات. وقد ازداد عمق 
هذه الفجوة بســبب االختالفات في إمكان الحصول علــى التعليم والصحة 

والخدمات العامة واإلسكان.

الفقر
في الوقــت نفســه، تســتوعب المناطــق الريفيــة حوالــى 40 % من عدد 
الســكان، حيث يعيش غالبيــة الفقراء. ويظهــر التقرير أن متوســط أجور 
العاملين في الزراعــة يرجح أن يكون أقــل بكثير من أجــور العاملين في 

القطاعات األخرى.
وتعاني المناطق الريفية في الشــرق األدنى وشــمال إفريقيــا من معدالت 
أعلى في فقر الدخــل مقارنةً بالمدن، والســبب فــي ذلك يعــود جزئياً إلى 
ضعف معدل الفقر في المدن.انخفاض األجور في الزراعة. وفي المتوسط، يشكل معدل الفقر في الريف 

52 مليون شخص يعانون الجوع في المنطقة

النزاع يزيد المشكلة
ووفق تقرير “نظرة إقليمية عامة حول حالة األمن الغذائي 
والتغذية في الشرق األدنى وشمال إفريقيا” نشرته منظمة 
األغذية والزراعــة لألمم المتحدة )الفــاو(، فإن النزاعات 
تظل السبب الرئيسي للجوع في المنطقة، إذ يعيش حوالى 
34 مليون شــخص فــي البلــدان المتضررة مــن النزاع، 
مقارنــةً بـــ18 مليون شــخص في البلــدان التــي ال تتأثر 
مباشــرة بالنزاع. كمــا أن حاالت التقــزم والهزال ونقص 
التغذية أســوأ بكثير في البلدان التي تشهد نزاعات مقارنةً 
بالدول األخرى. ويعيـــش معظـــم الجيـــاع في منطقـــة 
الـشرق األدنى وشمال إفريقيا في 5 بلـــدان تعـاني حاليـاً 
مـن نزاعـات وهـي: العـــراق وليبيـا وسـورية والسـودان 

واليمــن.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام المســاعد للفاو والممثل 
اإلقليمي للشــرق األدنى وشــمال إفريقيا عبد الســالم ولد 
أحمد: “من آثــار النزاعات تعطيل إنتاج الغذاء والماشــية 
في بعض البلدان، وبالتالــي التأثير على توفــر الغذاء في 
مختلف أنحاء المنطقة”. مضيفاً أن “ارتفاع نســبة الجوع 
يفاقمها أيضاً النمو الســكاني الســريع، والموارد الطبيعية 
الشحيحة والهشة، والخطر المتزايد لتغير المناخ، وزيادة 
معــدالت البطالة، وتناقــص البنية التحتيــة والخدمات في 

الريف”.

تناقضات
ويبيّن التقرير، أن المنطقة ال تعانــي من أزمة جوع فقط، 
إذ أن بعض بلــدان المنطقة لديها معــدالت بدانة تعتبر من 
بين األعلى في العالم، ما يشــكل ضغطاً على صحة الناس 
وأنماط حياتهم وأنظمــة الصحة الوطنيــة واالقتصادات. 
وتتطلــب معالجــة البدانــة وجــود أنظمة غذائيــة تضمن 
حصول الناس على طعــام صحي،  وزيــادة الوعي العام 
والمعرفة حول المخاطر المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة.

أهمية التحول الريفي
أضاف ولــد أحمد قائــالً، “إن البلــدان التــي ال تعاني من 
نزاعات وقطعت شوطاً طويالً في تحويل المناطق الريفية 
بطريقة مســتدامة، بما في ذلــك اإلدارة األفضــل لموارد 

بدأت معدالت الجوع منذ عام 2011، تأخذ اتجاهاً تصاعدياً في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا، وتشير 
اإلحصاءات إلى أن 52 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن، ما يهدد جهود المنطقة لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك القضاء على الجوع.
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المزارع في أوروبا، والذي سيســتفيد من انخفاض أسعار األعالف، وكذلك 
على منتجي لحم الخنزير فــي الواليات المتحدة الذيــن يمتلكون القدرة على 

التصدير لزيادة المعروض بسرعة.
وفــي اإلطار نفســه، فقد عادت أزمــة حمى الخنازيــر بالفائــدة على مربي 
الدجاج، ال ســيما الذين يصدرون مثل البرازيل. واألهم مــن ذلك، يتوقع أن 
ينمو قطاع إنتاج الدواجن في الصين بنسبة 7 % في 2019، ما يعكس آثار 
حمى الخنازير اإلفريقية وكذلك نجاح البالد في احتواء مرض حيواني آخر 

سريع االنتشار، أال وهو أنفلونزا الطيور.

السلع الغذائية األساسية
تشــير نشــرة “توقعات األغذية” إلى توفر العديد من الســلع في األســواق 

العالمية بشكل جيد، ما يرجح أن تُسهم في خفض فواتير استيراد األغذية.
وثمة تغييرات حدثــت بالفعل في خريطة إنتاج األغذيــة العالمية وتجارتها، 
فعلى ســبيل المثال، عززت الهند من موقعها كأكبر منتج للســكر، وروسيا 
كأكبر ُمصدّر للقمح في العالم. وصعدت البرازيل لتصبح ثاني أكبر ُمصدّر 
للذرة في العالــم، مع ارتفاع حصتها في الســوق العالمية مــن أقل من 1 % 
منذ عقد مضــى إلى أكثر مــن 25 % حالياً. وتتوقع النشــرة أيضاً انخفاض 
إنتاج مصائد األسماك الطبيعية في كل أنحاء العالم بنسبة 3.4 % في 2019، 
ويرتبط ذلك بانخفاض حجم صيد أسماك البلم وأسماك السطح الصغيرة مثل 
ســمك الماكريل والقد والبولوك. ومن المتوقع كذلك أن يتوســع إنتاج قطاع 
االستزراع المائي في 2019، ما سيؤدي إلى استقرار حجم االستهالك الكلي 
لألســماك، لكن مع اختالف في الديناميات، حيث ســتعاني أسواق السلمون 
الروبيان المستزرع، وأسماك القاروص والدنيس وفرة في المعروض.والمحاريات ذات الصدفتين من شــح في اإلمدادات، في حين ستشهد أسواق 

فاتورة استيراد االغذية تنخفض عالميًا في 2019

وتركــز النشــرة علــى تقييــم اتجاهــات الســوق واإلنتاج 
لمجموعة مــن األغذية، بما فــي ذلك الحبوب واألســماك 

والسكر والمحاصيل الزيتية والحليب واللحوم.

من المستفيد؟
تتوقع النشرة أن تكون الدول المتقدمة المستفيد الرئيسي من 
انخفاض التكاليف، وأن ترتفع فاتورة واردات دول إفريقيا 
جنوب الصحــراء. ورغــم أن انخفاض تكاليــف واردات 
األغذية يشــير إلى إمكانية شــراء مزيد من المواد الغذائية 
بالقدر عينه من المال، إال أن الــدول ذات الدخل المنخفض 
والتي تعاني مــن عجز غذائي لن تتمكن من االســتفادة من 
ذلك بســبب ضعف عمالتها مقابل الدوالر األميركي الذي 

يستخدم في إجراء معظم المعامالت التجارية الدولية.
وتســتأثر القهوة والشــاي والكاكاو والتوابل بما يقرب من 
نصف االنخفاض المتوقع، في حين لن تشهد فواتير السكر 
والحبوب أي تغيير واسع النطاق. وفي المقابل تستفيد الدول 
الضعيفة من انخفاض قيمة فاتورة شــراء الزيوت النباتية، 

وهي عادة ما تكون من أهم مستورداتها.

حمى الخنازير: رابحون وخاسرون
وبحسب الفاو، سيكون النتشار “حمى الخنازير اإلفريقية” 
في الصين، التي تضم نصــف أعداد الخنازيــر في العالم، 
تأثيــر ملحوظ على األســواق العالمية ســواء بالنســبة إلى 
اللحوم أو األعالف. ويتوقع أن يكون التأثير العالمي معقداً، 
فمن ناحية، ثمة توقعات بارتفاع حجم واردات لحم الخنزير 
بنســبة 26 %. ومن المحتمل أن يرتفع أيضاً حجم واردات 
أنواع اللحوم األخرى، بما في ذلك لحوم األبقار والدواجن. 
ومن ناحية أخرى، ســيؤدي انخفاض أعــداد الخنازير في 
الصين إلى انخفاض الطلب على حبوب األعالف والبذور 

الزيتية، وخاصة فول الصويا. 
وتســتورد الصين نحو ثلثــي أنواع فول الصويــا المتداولة 
دولياً، ويُستخدم نحو نصفها إلطعام الخنازير المحلية. وقد 
شهدت الواردات تباطؤاً بالفعل بســبب التوترات التجارية 
مع الواليات المتحدة، عززها قرار الصين بتقليل متطلبات 

البروتين في أعالف الخنازير.
وســتعود “مجموعة األحــداث النادرة” بالنفــع على قطاع 

رّجحت نشرة “توقعات األغذية” التي تصدرها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، أن تشهد فاتورة 
استيراد األغذية انخفاضاً خالل السنة الحالية 2019 بنسبة 2.5 % لتصل إلى 1.472 تريليون دوالر أميركي، لكن 

هذا االنخفاض قد ال ينعكس بصورته اإليجابية على الدول األكثر احتياجاً وإنما على العكس تماماً.
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تكريم أفضل 10 مبادرات مجتمعية
أجــــواء  فـــي 
احتفالية رائعة، 
كّرمت ساعات 
سيتزن اليابانية 
األشـــــخـاص 
لُملِهمـيـــــــن  ا
ب  صـحـــــــا أ

اإلنجازات التي انعكســت أثارها على المجتمع وذلك ضمن مبادرة 
األفضــل يبدأ اآلن. وحصلت شــوبيكا كالرا علــى الجائزة الكبرى 
لمشروعها في جعل اإلمارات صديقة لألشخاص الذين يستخدمون 

الكراسي المتحركة.

لحظات ذهبية
أحيت “أوميغا” 
ذكرى اليوبيـــل 
الذهـبــــي ألول 
خطوة خطاهـــا 
اإلنســـان علـى 
ســــطح القمــر 
في حفل عشــاء 
تكريمي، تحــت 

صــاروخ ســاترن 5. وكان الحفل زاخر بالنجــوم بحضور جورج 
كلونــي ومجموعة من أســماء نــازا التي لمعت فــي الماضي منها 

تشارلي ديوك وتوماس ستافورد.

تشكيلة “مون فيز” من “فابوال جولز”
أطلقــت “فابــوال 
جولــز” تشــكيلة 
جـديـــــدة مـــــن 
المجـوهـــــرات 
بإســــم  الفريـــدة 
“مـــون فيـــــز” 
بشــــهر  احتفــاًء 

رمضان الكريم.
وتســتقي التشــكيلة إلهامها من أطوار القمر وســحره لتقــدم قطعاً 
عصريــة مزيّنة بلمســاٍت من األلمــاس البــراق والذهب األصيل، 

تحاكي مراحل تطور القمر وتحتفي به كرمٍز للجمال والغموض.

جاك دو بوشرون ... حداثة وتمرد
مــا بيــن الكوتــور واإلتقــان الحرفــي، 
باإلضافــة للمرونــة التــي تمتــاز بهــا 
مجموعــة “جــاك دو بوشــرون” فائقة 
األســاك  مــن  المســتوحاة  الحداثــة، 
المستخدمة في سّماعات الموسيقى التي 
توضع في األذنيــن، بينما البكات التي 
زودّت بها توحي بشكل قابس السّماعات.

هــذه المجوهــرات تمنــح المــرأة التي 
ترتديها مجاالً غير متناٍه مــن الخيارات. تنطلق المجموعة الجديدة 
بالمــرح واللعب وحّب الحياة، مع شــيء من التمــّرد ما يجعل عام 

2019 انقاباً حقيقياً من ناحية مفهوم ارتداء المجوهرات!

مناقصات جديدة في إكسبو 2020 دبي

كشف الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 
دبي، أحمد الخطيــب، عن طرح حزمة جديدة من المناقصات بقيمة 
800 مليــون درهــــم )218 مليــون دوالر( خـال الفترة المقبلة، 

الفتاً إلى أن هناك مباني تم االنتهاء منها بنسبة 100 %.

أول فستان رقمي بـ9500 دوالر
The Fabricant كشفت شــركة

الهولندية النقاب عن أول سلســلة 
من الفســاتين الرقمية هي األولى 
من نوعها في العالم على اإلطاق، 

.Iridescence وتحمل اسم
وستوجد السلســلة التي بيعت في 
مــزاد علني في نيويــورك أخيراً 
بمبلغ 9500 دوالر عبر اإلنترنت 
فقــط وتم إنشــاؤها بالتعــاون مع 
مختبرات “دابر” والفنانة جوهانا 

جاسكواسكا، وفقاً لـ فوربس.
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“سبورت تيك” من “فيرزاتشي”
أحضرت سبورت تيك الموضة 
إلــى المابــس الرياضيــة مــن 
فيرزاتشي. لديها علبة متوسطة 
وعداد للثواني الصغيرة وُزينت 
مــن  اســتُعير  شــطرنج  بلــوح 

مابس فيرزاتشي الكاسيكية.
تتمتع الساعة بمظهر أسطوري 
يكملــه الحرف المنقــوش بحافة 
جريكا والشــعار من التسعينيات 
المنقــوش بشــكل بــارز علــى 

الحزام.

... وتشكيلة ما قبل خريف 2019
تعــود ســاعة “فــي ســركل” أيقونة 

الموضة من ســاعات فيرزاتشي، 
تعود محدثــة لاضطراب أكثر 

من أي وقت مضى بإصدارين 
أصليين.

صممــت الســاعة لمؤثــري 
عامــة  ومحبــي  الموضــة 
فيرزاتشــي وتأتــي األحرف 
علــى الحزام لتحيي الســاعة 
وتحولهــا إلــى إكسســوار ال 

يمكن االستغناء عنه.

أسطورة تتجسد في ساعة
بحماس بالغ، كشفت دار 
الســاعات الســويســرية 
إبرهــــارد آنـــــد كـــــو 
الســويسـرية النقاب عن 
إصدارها المطور لتجسد 
أسطورة رالي السيارات 
نوفــــوالري”  “تازيـــو 
ليحمل اإلصـدار الجديــد 

نفس االسم ويكرمه.
ويُجســد اإلصدار األنيق الشــخصية الرياضية الناجحة من خال 

ساعة تجمع بين روعة التصميم والكفاءة العالية.

الفوالذ الدمشقي ُيزين إصدارات عالمية
كشفت دار الساعات Corum عن 

ســاعات هيريتاج كــوروم الب 
01 األنيقــة، والتــي اختارت 

إصداراتهــا  تزيــن  أن 
المعروف  الدمشقي  بالفوالذ 
بصابتــه العاليــة. وكل من 
هذه الساعات محدودة بـ99 

قطع.
وتحافــظ أحــدث طــرازات 
الب 01 على علبها المميزة 
برميلية الشكل مثل سابقاتها.

ساعة سيماستر األسطورية من أوميغا
أوميغا  ســاعة  صنعــت 
سيماســتر دايفــر لتكون 
لآلبــاء  األمثــل  الهديــة 
المغامرين بمناســبة عيد 

األب.
يصل حجم الســـاعة إلى 
42 ملم، وهي مصنوعـة 
من الستانلس ستيل وفيها 
ســيراميك مصقول  مينا 

مع أمواج منقوشة بالليزر، إضافة إلى حرف سيراميك مع مقاييس 
غوص.

تشكيلة باترافي سكوباتك النسائية
ســـكوباتيك  باترافي  ســــاعة 
النســــائية األخيــرة من كارل 
أف. بوشــرر خير مثال عــن 
الثقــة واألناقــة، وهــــي اآلن 
نابضـة  بألوان مختلفة  متوفرة 
بالحياة. ســاعات قوية للغاية، 
فيهــا حــزام مطاطــي متوفر 
باللــون األزرق أو األخضــر 
أو البيــج أو المرجاني وتتحلى 
بنقشــة مموجة باللون األبيض 

على المينا.
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يؤدي إلى زيادة مخرجات 87 من أهم المحاصيل الغذائية فــي جميع أنحاء العالم، 
باإلضافة إلى العديد من األدوية المشتقة من النباتات.

ووفقاً لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، يعد االهتمام بالنحل وغيره 
من الملقحــات جزءاً مهمــا من العمل علــى إنهاء الفقــر في العالم، وشــددت على 
ضرورة ضمان التنوع البيولوجي لهذه األنواع في بناء نظم إيكولوجية قادرة على 

الصمود في وجه تغير المناخ.
من جهة أخرى، يعتمد نحو ثلثي النباتات المحصولية التي تغذي العالم على التلقيح 
بواســطة الحشــرات أو الحيوانات األخرى إلنتاج ثمار وبذور صالحة لالستهالك 
البشــري. ويفيد التلقيح فــي تغذية اإلنســان، متيحاً إنتــاج كمية وافرة مــن الفواكه 

والمكسرات والبذور، باإلضافة إلى توفير تنوع أكبر وجودة أفضل.

الخطر األكبر
وقال المدير العــام لمنظمة “الفاو” جوزيه غرازيانو دا ســيلفا لمناســبة يوم النحل 
العالمــي إن “غياب النحــل والملقحات األخرى ســيؤدي إلى القضــاء على القهوة 
والتفــاح واللوز والطماطــم والــكاكاو، وغيرها مــن المحاصيل التــي تعتمد على 

التلقيح”.
وأكدت منظمة الفاو، أن االنخفــاض العالمي في أعداد النحل يمثــل تهديداً خطيراً 
لمجموعة واســعة من النباتات الحيوية لإلنسان وســبل عيش البشر، وحثت البلدان 
على تكثيف جهودها لحمايــة النحل في مكافحــة الجوع وســوء التغذية.  وحذرت 
المنظمة من أنه إذا اســتمر هذا االتجاه، فســيتم اســتبدال المحاصيــل الغذائية مثل 
الفواكــه والمكســرات والعديد من الخضــروات بالمحاصيل األساســية مثل األرز 
غذائي غير متوازن.والذرة والبطاطا بشــكل متزايد، األمر الذي ســيؤدي فــي النهاية إلــى اتباع نظام 

النحل معّرض للزوال وأمننا الغذائي مهدد

تشــهد أعداد النحل وغيرها من الملقحات تراجعاً 
كبيراً فــي أجزاء كثيــرة من العالــم، ويرجع ذلك 
في شكل كبير إلى الممارســات الزراعية المكثفة 
المــواد  والمــزارع األحاديــة وفــرط اســتخدام 
الكيماويــة الزراعيــة وارتفاع درجــات الحرارة 
المرتبطة بتغير المنــاخ. ويأتــي التحذير األممي 
في اليوم العالمي للنحل، الذي تحييه األمم المتحدة 
للعام الثانــي توالياً، لتســليط الضــوء على أهمية 
الملقحات بالنســبة إلى العديد من النباتات، بما في 

ذلك المحاصيل الغذائية ومساعدتها في التكاثر.

المساهمة العظيمة للنحل
تشــير التقديــرات إلى أن أكثــر من ثالثــة أرباع 
األنواع الرائدة مــن المحاصيل الغذائيــة العالمية 
تعتمد إلى حد ما على النحل والملقحات األخرى، 
وفقاً لما قالتــه نائب األميــن العام لألمــم المتحدة 
أمينــة محمد. أضافــت، أن “المحاصيــل الملقَّحة 
جيداً لها مذاق أفضل وقيمة غذائية أعلى ومظهر 
أفضــل وعمــر افتراضي أطــول. كمــا أن تربية 
النحــل توفــر بمنتجاتهــا المتعــددة مثــل العســل 
ومشتقاته، مصدراً مهما للدخل، خاصة للناس في 
المناطق الريفية. وهذا هو حقــاً مفتاح إنهاء الفقر 

والجوع”. 
ولفتت محمد، إلــى أن دور الملقحــات ال يقتصر 
علــى المســاهمة المباشــرة فــي األمــن الغذائي 
وحســب، بل يعتبر عنصراً أساســياً فــي الحفاظ 
على التنــوع الحيوي الذي هو ركيــزة أخرى من 

ركائز أهـداف التنمية المستدامة.

أهمية الملقحات
بينما يوجد إلــى جانــب النحل أنــواع أخرى من 
الملقحات، مثل الفراشــات والطيور والخفافيش، 
إال أن النحل هو أشــهرها وأهمها كذلــك. وتعتمد 
90 % من الزهور البرية علــى الملقحات إلنتاج 
بذورها، كما تقع على عاتق الملقحات مســؤولية 
إنتــاج 35 % مــن المحاصيــل فــي العالــم، مــا 

في اليوم العالمي للنحل 20 مايو/أيار 2019، دقت األمم المتحدة ناقوس الخطر محّذرة من تراجع أعداد النحل 
وغيرها من الملقحات على مستوى العالم، والذي قد يؤدي بدوره إلى القضاء على محاصيل كاملة، فضاًل عن 

تأثيره على سالمة األمن الغذائي.
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4 -  يدّمر تآكل التربة البنية التحتية الحضرية:
عندما ال يتــم تجميــع التربة عن طريــق جــذور النباتات، يســهل تحّركه 
بواســطة الرياح أو المياه. ونتيجة لذلك، يمكن للتربة الرخوة والمتآكلة أن 

تزيد من حدة الفيضانات واالنهيارات األرضية والعواصف الريحية. 

5 - يساهم تآكل التربة في الفقر ويمكن أن يؤّدي إلى الهجرة:
لقد نزح أكثر من 68 مليون شخص من ديارهم في جميع أنحاء العالم. وقد 
قام العديد منهم بذلك بســبب القضايا المتعلقة بالمنــاخ. ويؤدي تآكل التربة 
إلى تفاقم آثار تغير المنــاخ: فبتقليل التربة، تصبح النظــم اإليكولوجية أقّل 
قدرة على التكيّف مع أنماط جديدة من درجات الحرارة وهطول األمطار. 
ونظراً ألن التربة المستنفدة تُمِكّن من تفاقم آثار أحداث الطقس، تتأثر سبل 

عيش الناس بشكل متزايد - وقد يضطر المزيد من الناس إلى الرحيل.

تقليل التآكل
في المقابل، هناك فــي بعض أنحاء العالم، انخفضت معــدالت تآكل التربة 

خالل العقود القليلة الماضية.
فــي الواقــع، يمكن تقليــل التآكل بشــكل كبيــر فــي كل موقــف تقريبًا مع 
ممارســات اإلدارة المســتدامة للتربــة مثــل بنــاء المدرجــات أو زراعة 

المحاصيل التي تحمي سطح التربة. 
وخلصت “الفاو” الى القول ان 95 % من أغذيتنا تأتي من التربة، لذا فإن 
المستدامة - وضمان مستقبل خال من الجوع”.وقف تآكلها أمر أساســي ... تعتمد عليه قدرتنا على تحقيــق أهداف التنمية 

“الفاو”: لوقف تآكل التربة وضمان الغذاء

يعني التــآكل إزالة التربة الســطحية بالميــاه أو الرياح أو 
األنشطة الزراعية غير المستدامة مثل الحرث المكثف.

ويعــدّ بعض تــآكل التربــة أمر طبيعــي، يحــدث في كل 
الظــروف المناخيــة وفــي جميع القــارات. لكــن معظمه 
يحدث جّراء أنشــطة بشــرية غير مســتدامة، مثل الرعي 
الجائر والزراعــة المكثفة وإزالة الغابــات، التي يمكن أن 

يتضاعف معدّل تآكل التربة بما يصل إلى الف مرة.
وحــذرت “الفــاو” من انــه “إذا لــم نتصــرف اآلن، فإن 
أكثر من 90 % من تربة األرض قد تتحلل بحلول الســنة 

.”2050

تآكل التربة واالمن الغذائي
وفيما يلي خمس طرق يهدد تآكل التربــة بها أمننا الغذائي 

وتحقيَق أهداف التنمية المستدامة:

1 - تــآكل التربــة يقــّوض قدرتنا علــى زراعــة الطعام 
المغذي:

تقليل العناصر الغذائية المتاحة للنباتات وكذلك المســاحة 
الكافية إلمكانيــة التجذّر، يمكن أن يؤدّي تــآكل التربة إلى 
تقليل غالّت المحاصيل بنسبة تصل إلى 50 %. وعادة ما 

تكون المحاصيل التي تنمو ذات جودة أقل.

2 - يؤدي تآكل التربة إلى تدهُور النظام اإليكولوجي:
تآكل التربة هو إزالة التربة الســطحية، وهي الطبقة العليا 
األكثر خصوبة في التربــة. ما يؤدي إلــى تراكم المعادن 
والمواد المغذيــة في التربة فــي أماكن أخــرى، فتتدهور 

النظم اإليكولوجية التقليدية بذلك في كثير من األحيان. 

3 - يؤثّر تآكل التربة على إمدادات المياه:
تلتقــط التربــة الميــاه وتخّزنها وتصفيهــا - لذلــك عندما 
تتآكل، يمكن أن تنخفــض كمية المياه التــي تمّر بها. ومن 
دون تربة، قــد تنخفض جودة مياه الشــرب فــي المناطق 
المنخفضة، إذ ال تتّم تصفية المياه بشكل مناسب من خالل 

التربة في أعلى النهر.

حذرت منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدة (الفاو) من ان ما يعادل ملعب واحد من مالعب كرة القدم 
من التربة تتآكل كل خمس ثوان، مؤكدة ان أحد التهديدات الرئيسية للتربة وأمننا الغذائي، هو التآكل. 

وبعدما اشارت “الفاو” الى ان التربة هي أحد العناصر الرئيسية لتحقيق مستقبل خاٍل من الجوع، أكدت انه إذا 
أردنا ضمان األمن الغذائي وتحسين التغذية في المستقبل، فنحن بحاجة إلى العناية بترابنا اليوم.
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VIV TECH 100 ألف مشارك في
صرح رئيس مجلس  اإلدارة/الرئيس 
التنفيذي لـOrange العالمية ستيفان 
ريتشــارد، خالل فعاليات النســخة 
 VIV الرابعة مــن المؤتمر العالمي
TECH الــذي عقــد فــي باريس، 
بمشاركة أكثر من مئة ألف مشارك، 
مــن )ريادييــن ومســتثمرين وقادة 
صناعــة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومات(، بأن الشركة تهتم بدعم 
الرياديين حول العالم، حيث أصبحوا 
أحد مكونات االقتصاد العالمي، كما 

غدت شركاتهم داعما رئيسياً في التنمية العالمية.
بــدوره، قال الرئيس التنفيذي لـOrange األردن تيري ماريني: إن 
الشركة شــاركت في المؤتمر المتخصص في الريادة والتكنولوجيا 
Viva Technology، ودعمت مشــاركة ســت شــركات ريادية 
 ،BIG منضمة للموسم السادس من برنامجها لتسريع نمو األعمال
لفتــح المجــال أمام رياديــي BIG بتبــادل الخبرات مــع نظرائهم 

المشاركين من حول العالم.

“أمازون” قد تستبدل 1300 موظف
قررت شــركة أمازون استبدال بعض موظفيها البشر بالروبوتات، 
حيث تعتزم الشركة تركيب آالت تقوم بتجهيز المنتجات في صناديق 

قبل التسليم في بعض مراكز التوزيع الخاصة بها.
وذكــرت وكالة رويترز نقــالً عن مصــادر، أن الخطة قد تتضمن 
تركيب “العشــرات” من اآلالت في مستودعات التخزين، لتستبدل 
بشــكل فاعل 24 وظيفة بشرية في كل مستودع. وفي اإلجمال فإن 
أكثر من 1300 عامل قد يجدون أنفســهم من دون عمل إذا مضت 
الشركة في خطتها، لذا قررت الشركة تقديم مكافآت مالية لموظفيها 

إذا قدموا استقالتهم، وبدأوا العمل بخدمة توصيل البضائع.

الكوابل الضوئية إلى االتصاالت السورية
أعلنــت الشــركة الســورية لالتصــاالت عــن تفويضهــا لمديري 
فروعها في المحافظات، بإجراء الدراســات والمسوحات الالزمة 
للبدء بتنفيذ مشروع تحويل جميع الكوابل النحاسية دون 2.6 ألف 
متــر إلى ضوئية، وأمهلت إدارة الشــركة فروعها حتى نهاية عام 
2019، لالنتهاء من الدراسات الالزمة لعملية التحويل، ليتم بعدها 
التعاقــد على المواد األوليــة للتحويل بهدف تأميــن خدمة إنترنت 

واتصاالت عالية الجودة للمناطق البعيدة.
 ،FTTB وأكدت الشركة على أن المشروع يتم على مراحل، أولها
وهي خدمة توفير االنترنت لألبنية الكبيرة وبسرعات عالية تصل 
إلــى 100 غيغا - تم االنتهاء منــه حالياً في عدد من المحافظات - 
 ،FTTH كما يتم العمل حالياً على تقديم خدمة الفايبر نت للمنازل
وهو مشــروع ســرعات تصل إلــى 16 غيغا، والمرحلــة الثالثة 

واألخيرة “مشروع استبدال الكوابل النحاسية بضوئية”.

حظر التعرف على الوجه
حظرت مدينة سان فرانسيسكو 
اسـتخدام تقنيات التعرف على 
الوجــــه، لتكــون بذلـــك أول 
مدينة أميركية تحظر استخدام 
هــذه التقنيــة، ولم يعد يســمح 
باستخدامها من قبل اإلدارات 
المحليــة مثــل هيئــة النقل أو 
الجهات المسؤولة عن تطبيق 

القانون.
وأفاد رئيس أبحاث التهديدات 

اإللكترونيــة لــدى F5 نتوركس ديفيــد واربرتن، أن قرار ســان 
فرانسيســكو بحظر هذه التقنية يعد اعترافــاً صريحاً بأنها ال تزال 
تعاني مع جوانب ضعف متأصلة ولها تبعات واسعة النطاق تطال 

الخصوصية.
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الصين تكشف عن قطار فائق السرعةجهاز يكشف المشاعر البشرية

أفاد تقرير نشــرته وكالة بلومبيرغ، بأن شــركة أمازون تعمل على 
تطويــر جهــاز قابل لالرتداء ينشــط صوتياً، ويمتــاز بقدرته على 
التعــرف على المشــاعر البشــرية. ويُوصف الجهــاز، الذي يُلبس 
حــول المعصم، بأنه منتج للصحة والعافيــة، وهو ثمرة تعاون بين 
Lab126 - التي طورت هاتف فاير، ومكبر الصوت الذكي إيكو - 

وفريق تطوير المساعد الرقمي أليكسا.
ويحتــوي الجهــاز على ميكروفونــات مقترنة ببرنامــج قادر على 

التعرف على الحالة العاطفية لمرتديه عن طريق صوته.
ويمكن لهذه التقنية تقديم النصح للمســتخدمين عن كيفية التعامل مع 

اآلخر بصورة أكثر فعالية.

كشــفت شركة السكك الحديدية الصينية رولينغ ستوك كوربوريشن 
)سي آر آر سي( عن نموذج أولي لقطار مغناطيسي عالي السرعة 
جديد من فئة “ماغليف” تصل سرعته القصوى إلى 600 كيلومتر 
في الســاعة. ويطفو القطار الجديد على وســادة هوائية مغناطيسية 
بدالً من اســتخدام العجالت والمسار، مما يقلل االحتكاك ويسمح له 

بالوصول إلى سرعات كبيرة بشكل ال يصدق.
وقال نائب كبير مهندســي “ســي آر ســي ســي تشــينغداو”، دينغ 
سانسان، إن الرحلة بالطائرة بين بكين وشنغهاي تستغرق حوالى 4 
ساعات ونصف الساعة، في حين ستستغرق الرحلة فقط 3 ساعات 

ونصف الساعة بواسطة ماغليف.

بصمة اإلصبع تعود إلى “آيفون”
تقـريـــر  كشــــف 
صادر عن موقـــع  
 MacRumors
تخطط  “آبــل”  أن 
نـظــــام  إلعــــادة 
بصمـــة اإلصبـــع 
 ،2020 عـــام  في 
ســـيســمح  والـذي 
مـيـــن  للمــــستـخد
فـــوق  بالضغــــط 
الشاشـــــة فــي أي 
مــكان إللغــاء قفل 

الجهاز.
وكانت “آبل” قد اشترت شركة AuthenTec في 2012 مقابل 356 
مليــون دوالر، وفي العام التالي تم إطالق هاتف iPhone 5s، الذي 
كان أول جهاز يعمل بنظام iOS مزوداً بماسح بصمة وكانت هذه 
ميزة أساســية في هواتف آيفون حتى استبدل آيفون إكس في العام 

2017 ميزة بصمة اإلصبع ببصمة الوجه.

“غوغل” تجيز أجهزة لـ“نوكيا”

أعلنــت HMD العالميــة المطــّورة لهواتف نوكيــا، أنّها أصبحت 
تمتلك المجموعة األكبر من الهواتف الذكية “األفضل على مستوى 
الصناعة” بنظام التشــغيل آندرويــد، وذلك مع إضافتها لـ3 هواتف 
إلى محفظتها، وهي نوكيــا 9 بيور فيو، ونوكيا 4.2، ونوكيا 3.2، 
التي انضمــت إلى 11 هاتفاً ذكياً تم تقييمــه ضمن برنامج آندرويد 
 Android Enterprise لألجهــزة الموصــى بهــا للمؤسســات
Recommended، والتــي تمنح المســتخدمين مزيداً من الثقة في 
الهواتف الذكية، حيث تم تقييمها وإجازتها من قبل غوغل بعد إيفائها 

كافة متطلبات التقييم والمعايير المؤسسية.
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SES اتفاقية لـ“المصرية لالتصاالت”“فايبر مصر” توّقع اتفاقية مع

وقعت شركة فايبر مصر المتخصصة في مجال تكامل األنظمة والبنية 
التحتية التكنولوجية، اتفاقية شراكة مع SES العالمية العاملة في قطاع 
األقمــار الصناعية، ســتحصل “فايبر مصــر” بموجبها على حلول 
األقمار الصناعيّــة بمدارات ثابتة مــن األرض )GEO(، واألقمار 
الصناعيّة التي تدور حول األرض من مسافة متوّسطة )MEO(. كما 
تتضمن االتفاقية أن يتعاون الطرفان في توفير احتياجات االتصاالت 

الفورية في مصر والمنطقة لمؤسسات القطاعين العام والخاص.
قــال رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لـ“فايبر، احمد مكي: 
إن هــذا التعاون يعبر عن طموحات الشــركة الرامية إلى توســيع 

نطاق خدماتها وتعزيز خبراتها في كل قطاعات نقل البيانات.

أعلنــت “المصرية لالتصــاالت”، عن توقيعهــا اتفاقية بقيمة 45 
مليون دوالر أميركي، مع شــركة باكســتان وشــرق افريقيا لربط 
الشــبكات الدولية ألوروبا “بيس”، وشــركة “بي سي سي دبليو” 
العالمية الذراع الدولي لشــركة “إتش كاي تي”، المقدم الرئيســي 

لخدمات االتصاالت في هونغ كونغ.
وأوضحت الشــركة - في بيــان لها - إن “كابل بيــس”، هو نظام 
كابل بحري يمتد لمسافة 12 ألف كيلومتر، بنقاط إنزال في كل من 
باكســتان وجيبوتي ومصر وكينيا وفرنسا، ويوفر خدمات لعمالئه 

تتسم بالمرونة والحياد من أي مشغل اتصاالت.

Google assistant بالعربي في مصر

أعلنت غوغل عن إطالق مســاعد Google الشــخصي - المساعد 
االفتراضــي المتــاح عبر األجهــزة المحمولة - باللغــة العربية في 
مصــر، مع مزايــا فهم اللهجة المصريــة واإلجابة باللغــة العربية 

.iOSالفصحى، وهو متوفر لألجهزة العاملة بنظامي أندرويد و
وقال رئيس التســويق في Google لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا طــارق عبدهللا، يعتمد مســاعد Google الشــخصي على 
التكنولوجيــا والتقنيات الذكية التي نعمل على تطويرها منذ ســنين، 
ويتيح المساعد الذكي للمســتخدمين التحدث مع Google وإرسال 

الرسائل له بطريقة طبيعية، ما يسهل عليهم إنجاز مهامهم اليومية.

“أورنج” تستحوذ على “سكيورلينك”
اسـتحوذت “أورنج” 
العالمية على كامـــل 
شـركة ســـكيورلينك 
  S e c u r e L i n k
العالمية، التي تعد من 
أكبر مزودي خدمات 
في  السيبراني  األمن 
أوروبــا، بقيمة 515 

مليون يورو. وبحســــب بيان صحافي صادر عــن “أورنج”، فإن 
SecureLink، ومقرها هولنــدا حققت عام 2018 إيرادات بلغت 
248 مليــون يــورو، وتعدّ موزعــاً ذا قيمة مضافــة لبرامج األمن 
وحلــول األجهزة، حيث تمتلك أكثر من ألف اعتماد تقني أو اعتماد 
مبيعــات من مزود يأمــن bluechip، وقدمــت خدماتها ألكثر من 

2100 عميل عبر مجموعة واسعة من الصناعات المختلفة.
يشار إلى أنه بهذا االستحواذ، تصبح “أورنج” من أهم الشركات في 

مجال األمن السيبراني، ولديها 1800 موّظف.
يذكر، أنها حققت أكثر من 600 مليون يورو كعائدات عام 2018، 

وتواجد في 8 دول أوروبية، تمثل 75 % من السوق.
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خط بين العقبة وشرم الشيخ والقاهرة

ان أكبر طائرة بالعالم من اإلمارات إلى َعمَّ

بدأ أول خط جوي ســياحي منتظم ومباشر بين العقبة وشرم الشيخ 
والقاهرة، بتســيير رحالته من مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة 

بواقع رحلتين أسبوعياً.
وأكد مسؤول الخط الجوي بين العقبة وشرم الشيخ والقاهرة أحمد 
أبــو الفيالت، أن الخط الجديد يخدم الســياحة بين البلدين والعمالة 
المصريــة في العقبــة والجنوب، ما يعــزز مكانــة العقبة لتصبح 
مركزاً إقليمياً للنقل الجوي والسياحة والسفر، ونقطة التقاء للشرق 
مــع الغرب، مبينــاً أن الرحالت يومي االثنيــن والخميس من كل 
أسبوع، واحدة للقاهرة والثانية لشرم الشيخ ذهاباً وإياباً، وسترتفع 

لتلبي حجم الطلب إذا لزم األمر.

أعلنت “طيران اإلمارات” تشــغيل طائــرة A380 العمالقة “ذات 
الطابقيــن” بين دبي وعمان، لتخدم إحــدى رحالتها اليومية الثالث 
بين مطاري دبي والملكة علياء الدوليين، ولفتت في بيان، إنها المرة 
األولــى التي تخدم فيها رحالت منتظمة بهذا الطراز من الطائرات 

إلى عمان.
وقال نائب رئيس أول للعمليات التجارية في الخليج والشرق األوسط 
وإيران، عادل الغيث: “إن الناقلة ستخدم الرحلة ئي كيه 904/903 
التي تضم 517 مقعــداً بتوزيع الدرجات الثالث: 14 جناحاً خاصاً 
في الدرجة األولى، 76 مقعداً يتحول إلى ســرير مســتو في درجة 

رجال األعمال، و427 مقعداً في الدرجة السياحية.

مطار في العاصمة اإلدارية المصرية

تســتعد وزارة الطيران المدني المصــري الفتتاح مطار العاصمة 
الدولــي، الواقع وســط العاصمــة اإلدارية الجديــدة، التي يجري 
بناؤها شــرقي القاهرة، ويخدم المطار ســكان شرق القاهرة ومدن 
الشــروق وبــدر وهليوبوليس ومدن ومحافظات القنــاة، كما يدعم 

حركة السياحة والسفر.
وبحســب وزارة الطيران المدني المصري، فإن المبنى الرئيســي 
للمطار أقيم على مساحة 5 آالف متر مربع، ويتسع لـ300 راكب 
في الســاعة، مما يســاعد فــي تخفيف الضغط عن مطــار القاهرة 

الدولي.

اإلنترنت في طائرات “مصر للطيران”

 AeroMobile أعلنــت “مصر للطيران” عن التعاقد مع شــركة
التابعة لشركة Panasonic Avionics لتقديم خدمات االتصاالت 
على متن طائراتها البوينغ 9-787، حيث يمكن للعمالء المسافرين 
على متن طائراتها الدريمالينر  استخدام خدمات الهاتف المحمول 
مثل إجراء المكالمات وخدمات بيانات الهاتف، إرســال واســتالم 

الرسائل القصيرة.
وســتقدم هذه الخدمات وفقــاً لتكلفة خدمات التجــوال التي يوفرها 
مشغلي خدمات الهاتف الخاصة بكل عميل. باإلضافة إلى خدمات 
الــواي فاي وخدمة الـLive TV، التي تعرض قناتين إخباريتين، 

.Sky Newsو Euro News :هما
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Droneتالنت” تستثمر في صناعة الـ“
تـفـقــــــــت  ا
شــركة تالنت 
لتونســــية،  ا
العـامـلـــــــة 
مجــــال  فـي 
التكنولوجيــا 
والهندســــة، 
تكوين  علــى 

شــركة تونسية يابانية لتصنيع طائرات من دون طيار تحمل اســـم 
Drone FIT، وســتقوم الــوكاالت اليابانيــة المختصــة بالتعاون 

االقتصادي بين البلدين بدعم المشروع مادياً.

رئيس تنفيذي جديد للطيران اإليراني
وكـالــــــة  ذكــــرت 
يــــــــــة  ر لجمهــو ا
اإلســـــــــالميــــــة 
اإليرانيـــة لألنبـــاء، 
أنــه تم تعييــن تورج 
دهقاني زنغنه، رئيساً 
لشركة  جديداً  تنفيذياً 

الخطــوط الجويــة اإليرانية )إيــران إير( الحكوميــة خالل اجتماع 
لمجلس الوزراء.

وأشارت الوكالة إلى أن زنغنه، الذي يحل محل فرزانة شرف بافي، 
كان يشغل في السابق منصب العضو المنتدب لشركة ميراج إير.

إسبانيا تخفف حظر السفر إلى تونس

أجرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلسبانية، تعديالً إيجابياً 
علــى محتوى تحذيرات الســفر إلــى تونس وتمت إعــادة تصنيف 
واليتي مدنين وتطاوين من كونهما منطقتين ذات مخاطر متوسطة 
إلى دون مخاطر باســتثناء المناطــق المحاذية للحدود مع ليبيا. كما 
قامــت الســلطات المعنية في اســبانيا بحذف واليتي تــوزر وقبلي 

كمناطق ذات مخاطر متوسطة.

110 ماليين دوالر تمويل لـ“سودانير”
العــام  المديــــر  أعلـــن 
لشــركة الخطوط الجوية 
الســودانية “سـودانير”، 
ياســر تيمــو، أن هنــاك 
عدداً مــن الجهات أبدت 
اســتعدادها لدعم الشركة 
وتوفير العمالت األجنبية 
لمقابـلـــــة احتيـاجــــات 
الصيانـــــة، مــن بينهــا 

تمويــل يبلغ حوالــى 110 ماليين دوالر أميركي مــن بنك التنمية 
اإلسالمي.

رئيس للهيئة العامة للطيران السعودية
صــدر أمــر ملكي ســعودي، 
بتعـيـيـــــن عبــــد الهـــــادي 
المنصــوري، رئيســاً للهيئــة 
العامة للطيران المدني بمرتبة 

وزير.
قبــل  المنصــوري  وشــغـــل 
تعيينــه، منصــب نائب وزير 
النقل السعودي، وهو حاصل 
بكالوريـــوس عـلـــــوم  على 
الحاســب اآللــي مــن جامعة 

.RBL الملك عبد العزيز والبرنامج التنفيذي للموارد البشرية

مشاركة بالرمز بين مصر وأوكرانيا
أعلنت “مصر للطيران” و”الخطوط 
األوكرانيــة” عــن إطالق شــراكتهما 
الجديــدة بالمشــاركة بالرمــز لتوفير 
رحــالت ربط بيــن القاهــرة وكييف. 
ووفقاً لالتفاقية، سيُمكن لمصر للطيران 
وضــع رمــز رحالتها علــى رحالت 

الخطــوط األوكرانية بيــن كييف والقاهرة وبين كييف وإســطنبول، 
بينما ستضع الخطوط األوكرانية رمز رحالتها على رحالت مصر 
للطيران بين القاهرة وإســطنبول. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضــة لمصر للطيران أحمد عادل: ســيحظى العمالء بفضل هذه 

الشراكة بتجربة مثالية بين مطار القاهرة ومطار بوريسبيل الدولي.

78



جديد طيران

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو  2019

بوينغ ... تعترف متأخرة

أعلنت “بوينغ”، أن مهندسين في الشركة  اكتشفوا منذ عام 2017، 
أعطــاالً في أنظمة إنــذار طائراتها من طــراز 737 ماكس، وذلك 
قبــل حادث “ليون إير” فــي أكتوبر/تشــرين األول 2018.  وهذه 

اإلنذارات مخصصة لتنبيه الطيارين إلى بعض المشاكل.
وفــي حادث “ليون إير”، تبيّن أن نظاماً محدداً اســتمر في إصدار 
بيانــات خاطئة. لكن “بوينغ” قالــت: إن عملية التدقيق التي أجراها 
مهندســون لم تتوصل إلى أن هذا الخلل قد “يكون لديه تأثير ســلبي 
على ســالمة الطائرة”. وتم وقف تشغيل “بوينغ 737 ماكس” بعد 
تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية اإلثيوبية في مارس/آذار 2019 

في ظروف مماثلة لحادث “ليون إير”.

طائرة جديدة أسرع 5 مرات من الصوت

انضمت شــركة جديــدة لســباق تطويــر الطائرات األســرع من 
الصوت، إذ تســعى “هيرميوس” لتطوير طائرة، أسرع 5 مرات 
مــن الصوت، يمكنها نقل الركاب من مدينة نيويورك إلى لندن في 

غضون 90 دقيقة فقط.
وذكــر موقــع Ars Technica أن الشــركة تلقــت تمويــالً أولياً 
لتطوير تكنولوجيا الدفع األســرع من الصــوت، التي تأمل في أن 

تشغل الطائرات التجارية خالل العقد المقبل.
وقالت هيرميوس: إن طائراتها ستنطلق بسرعات تبلغ 3300 ميل 
في الساعة بمدى يصل إلى 4600 ميل، وسيتم تشغيلها في الغالب 

بواسطة التكنولوجيا الحالية.

رحلة تجريبية  للتاكسي الطائر في المانيا

أطلقت شــركة ليليام الناشــئة للتاكســي الطائر أول رحلة تجريبية 
لنموذج من 5 مقاعد يعمل ببطارية ويتم التحكم فيه عن بعد. وتأمل 
الشــركة أن يدخل هــذا النموذج الخدمة بحلول عــام 2025، لينقل 

الركاب بين المدن من دون عناء تسجيل الدخول في المطارات.
والطائــرة، التي تعمل بالبطارية ويتم التحكــم فيها عن بعد، أقلعت 
من مطار في مدينة ميونيخ. وتســعى الشــركة من خالل التاكســي 
الطائر إلى إحداث ثورة في مجال السفر الجوي للمسافات القصيرة 
إذ تســتطيع بطارياتها تشغيل 36 محركاً كهربائياً تكون متجهة إلى 
أســفل عند اإلقالع ثم تغير اتجاهها لتســاعد علــى التحليق األفقي. 
وبإمــكان الطائــرة الطيران لمســافة تصل إلــى 300 كيلومتر في 

الساعة.

“737 ماكس” تكّبد خسائر فادحة

أعلنــت رابطة النقــل الجوي الصينية )كاتا( أن خســائر شــركات 
الطيــران الصينية ســتبلغ نحو 4 مليارات يــوان )579.32 مليون 
دوالر( في نهاية يونيو/حزيران 2019، بسبب وقف تحليق طائرات 

بوينغ 737 ماكس.
وكانــت شــركات الطيــران الصينية قــد طلبت من شــركة بوينغ 
األميركية تعويضها عن الخسائر الناجمة عن وقف تحليق طائرات 

737 ماكس وتأجيل تسليمات للطائرة.
وقالــت كاتــا: “نأمل بصــدق أن تُولي بوينغ أهميــة كبيرة لطلبات 
التعويــض التي قدمتها شــركاتنا األعضاء، وأن تقدم حلوال بشــكل 
معقول وقانوني”، مشيرةً إلى أنه “مع مرور الوقت ستزيد الخسائر 

المرتبطة بذلك”.
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تعاون جوي سوري فنزويلي

بحث وزير النقل السوري، علي حمود، وسفير جمهورية فنزويال 
في دمشــق، خوســيه غريغوريــو بيومورجي موســاتيس، تعزيز 

التعاون في مجال النقل بين البلدين.
وأكد حمود، أنه تمت دراســة ســبل فتح خط نقل جوي بين دمشق 
وكراكاس بما يمّكن من تبادل البضائع وتشــغيل رحالت الركاب، 
كما تّم بحث إمكانية أن يكون الخط مباشراً، أو عبر محطات لدول 

صديقة.
بدوره، قال موســاتيس: من الضروري دفع العالقات االقتصادية، 
وتعزيز التعاون االســتثماري بين البلدين وعلى رأســها في قطاع 

النقل.

EFawateercom حجز الملكية األردنية عبر
حـــــت  تا أ
شـــــركــة 
الخطـــوط 
الجـويـــــة 
لملكـيــــة  ا
األردنيــــة 
لمسـافريها 

خدمــة EFawateercom “إي فواتيركــم” التي تمكنهم من الدفع 
المباشــر مقابل الحصول علــى التذاكر وخدمات الســفر المضافة 
باستخدام الموقع االلكتروني للشركة، أو عبر تطبيقها على الهواتف 
الذكيــة. وتأتي هذه الخطوة عبــر نظام “إي فواتيركــم”، الذي يتم 
بموجبه اقتطاع قيمة التذكرة من حســاب المســافر البنكي مباشرة، 
علــى أن تتاح هذه الخدمة في المرحلة األولى لمســافري الشــركة 
من داخل األردن، في حين ستشــمل المرحلة الثانية جميع مسافري 

الشركة من شتى أنحاء العالم.
يذكــر أن “إي فواتيركم” تمثل نظامــاً الكترونياً لعرض وتحصيل 
الفواتير على مدار الساعة، وهو نظام مملوك من قبل البنك المركزي 

األردني، ويتم تشغيله من قبل شركة مدفوعاتكم للدفع اإللكتروني.

أفضل وأسوأ شركات الطيران والمطارات

ورد في القائمة الســنوية السابعة ألفضل وأســوأ شركات الطيران 
والمطــارات فــي العالم التــي تصدرهــا منظمة “إيرهيلــب”، أن 
مطارات حمــد الدولي في الدوحة وهانيدا بطوكيــو وأثينا باليونان 
احتلــت المراكز الثالثة األولى علــى التوالي لعام 2019، في حين 
احتلــت الخطــوط الجوية القطريــة المركز األول كأفضل شــركة 
طيران في العالم، تلتها “أميركان إيرالينز”، ثم “إيرومكســيكو”، 
حســبما ذكر موقع بلومبيرغ. فيما احتلت شركات طيران “توماس 
كوك” و“إيزي جيت” و“كويت إيرويز” أدنى المراكز في القائمة.
فــي المقابــل، ســجلت مطــارات “غاتويك” فــي لنــدن، و“بيلي 
بيشــوب” في تورنتو الكنديــة، و“بورتو إيربــورت” البرتغالي، 

أسوأ مطارات في القائمة.

االتحاد للطيران تعزز درجتها السياحية
كشفت “االتحاد للطيران” عن برنامج 
تحّول كبير على درجتها الســياحية، 
الذي يشمل ترقية وتجديد مقصورات 
طــراز  البــدن  ضيقــة  طائــرة   23
إيربــاص A320 وA321، ونظــام 
ترفيه الســلكي شــخصي جديد عبر 
األجهــزة الذكية واألجهــزة اللوحية، 
باإلضافة إلى تجربة طعام جديدة على 
امتداد رحالتها. ومن المقرر االنتهاء 

من العمل على البرنامج التحديثي في أغسطس/آب 2019.
في سياق آخر، أعلنت االتحاد للطيران عن إدخال تطبيق “مكتبة أدلة 
الصيانة المتنقلة” من بوينغ “المخصص ألجهزة اآليباد” إلى منظومة 
عملياتها لتمكين فريق العمليات الفنية التابع لها من تحسين مستويات 
الكفاءة لمهندسي الصيانة والفنيين المتخصصين بالشركة، ويمّكنهم 
من خــالل التطبيق الوصول إلى وثائق وأدلة الصيانة الســتخدامها 
والرجوع إليها فورياً، واستقبال تحديثات البيانات مباشرة، باإلضافة 
إلى تخزين وثائق الصيانة الخاصة بطائرات االتحاد من طراز بوينغ 

777 و787 دريمالينر إلى جانب الوثائق الداخلية للشركة.
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مكاتب في حلب لـ“أجنحة الشام”

افتتحــت شــركة أجنحــة الشــام للطيــران، مكاتب جديــدة للحجز 
والمبيعات في حلب، وذلك في فندق شيراتون حلب. وأكدت الشركة 
فــي بيان، أن افتتاح مكاتب جديدة لها في حلب يمثل خطوة تمهيدية 
تبشــر بتسيير رحالت جوية إلى مطار حلب الدولي في أقرب وقت 
ممكــن، ما ســيوفر على المســافرين “من وإلى” حلــب الكثير من 

الوقت والجهد والمال.
يذكر، أن “أجنحة الشــام” تسيّر رحالتها المباشرة حالياً من مطار 
دمشق الدولي إلى أكثر من 20 محطة عربية وإقليمية وعالمية على 

.”A320 متن طائراتها “طراز

... وفي فندق سفير حمص

افتتحت شــركة أجنحة الشــام للطيــران مكتباً لها في فندق ســفير 
حمــص، بحضور محافــظ حمص طالل البــرازي ورئيس اتحاد 
غرف السياحة السورية/مدير فندق السفير محمد خضور، وممثلي 
شركة أجنحة الشام للطيران/المدير التجاري نزار سليمان، ومدير 
العالقات الخارجية وتطوير األعمال أســامة ســاطع، ومســؤول 

التسويق خالد الشيخ ابراهيم.
ولفــت ســاطع، إلى أنه بعــد افتتــاح المكتب الجديــد، يصبح عدد 

المكاتب خارج دمشق ثالثة، في )حلب، الالذقية، وحمص(.

أرباح “طيران اإلمارات” تنخفض 69 %

كشفت شــركة “طيران اإلمارات” عن أضعف ربح سنوي لها في 
عشر سنوات، مع تآكل األرباح جراء ارتفاع أسعار النفط وصعود 

الدوالر واحتدام المنافسة.
وقالت الناقلة المملوكة لحكومة دبي، إن صافي الربح انخفض بنسبة 
69 % إلــى 871 مليــون درهم )237 مليــون دوالر أميركي( في 

السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 مارس/آذار 2019.
وصعدت إيرادات الشركة  بنسبة 6 % خالل نفس الفترة إلى 97.9 
مليــار  درهم )26.7 مليــار دوالر(، مدعومة بنمــو ثابت للركاب 

والبضائع.

سودانير تحصل على طائرة إيرباص 320

اســـــتـأجـرت شـــــركة الخطـوط الســــــودانية )ســــودانيـر(، 
طائـــرة )إيربــــاص 320(، فيمـــا تجــري محــــاوالت إصالح 
طائــرة أخرى من نفـــس الطــراز، حيث اتفقت الخطــوط الجوية 
الســــودانية مع وكيلها الجديد في المملكة العربية الســـعودية على 
هذه اإلجراءات، ليرتفع أســـطول الشـــركة من الطائرات العاملة 

إلى اثنتين
يشــار، إلــى ان الشــركة حصلــت أيضــاً على قرض من ســلطة 
الطيران المدني، وذلك لشراء طائرة نقل صغيرة، لتنفيذ التزامات 

“سودانير” الداخلية بدالً عن استئجار الطائرات.
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لكن سائق أوبر آخر رأى أنه خيار غير ضروري، قائالً: “أحاول 
تجاذب أطــراف الحديث مع الراكــب، لكن إذا الحظــت أنه يريد 

الهدوء، ال أتابع الحديث. هذا ما نسميه المهارات االجتماعية”.

التفاعل اليومي
أما الخبيرة في شؤون نمط الحياة فيليســيتي مورس، فقد أعربت، 
في تدوينة على تويتر، عن قلقها بشأن هذا الخيار ومدى أثره على 
التفاعل اليومي بين الناس، مضيفة “سوف تكون الحياة صعبة إلى 
حٍد ال يُطاق إذا لم تســتطع أن تطلب من أحد بعــض الهدوء أو أن 

تخبره أنك مثقل بكثير من األمور”. 
وتابعت: “ال أعتقد أن الضغط على مفتاح ســوف يجدي نفعا على 
المدى الطويل. ويأتي بعد ذلك اليوم الذي سوف نعلق فيه 20 شارة 

مدون عليها عبارة ال تتحدث إلي اليوم”. 
وأشــارت إلى أنه قد يكون من الطبيعي أال يتحدث سائقو سيارات 
األجرة إلى الــركاب، لكنها قالــت: “نحن كائنــات اجتماعية، وقد 

يشعر هؤالء بالوحدة إذا عملوا في صمت”.  
وقالــت: “ليس هنــاك مخطــىء وصائب في هــذه المســألة، لكن 
علينا أن نتحدث إلــى بعضنا البعض عندما تتعــارض احتياجاتنا، 
األصعب في العمل والمنزل”.ويســاعدنا هذا النوع من المواقف اليومية في االســتعداد للمواقف 

“أوبر” تتيح لركابها خيار “الرحلة الصامتة”

الخيارات المتاحة
في الوقت الحالي، يسمح هذا الخيار للركاب تقييم مهارات التحدث 
لدى السائق، لذا نجد أن الســائق بدوره يســعى إلى تحسين تقييمه 
فيقبل على تجــاذب أطراف الحديث مع الــركاب، وفقاً لموقع “بي 

بي سي”.
وقال أحد الســائقين: “أحب ذلــك”، تعليقاً على الــركاب الذين ال 

يرغبون في التحدث إليه أثناء الرحلة.
لكن بعض الركاب تحدثوا عن تجارب سيئة مروا بها عندما طلبوا 

من سائقي أوبر الهدوء.
وقال أحد هؤالء على موقع “تويتر”: “كان السائقون يتحدثون إلي 
في 80 % من الرحالت التي قطعتها حتى بعد أن أضع ســماعات 
الــرأس. وذات مرة توقــف أحدهم فجأة واســتدار إلــي ولوح بيده 

لجذب انتباهي ليسألني أين أقيم”. 
وقالت مســتخدمة أخرى على تويتر، “كانت لي تجارب سيئة مع 

سائقي أوبر عندما طلبت منهم الهدوء.

الرحالت الصامتة
علــى الجانــب اآلخــر، يـــرى البعـــض أن خيـــار “الرحــالت 
الصامتة” يعد مهينا وغير إنســاني للســائق، منهم مستخدمة على 
تويتر علقت على ذلك، قائلة: “لدي مشكلة في ذلك، ألن ذلك معناه 

يشــترون  األثريــاء  أن 
التفاعــل  إمكانيــة عــدم 
مع الفقراء ألنهم ليســوا 

جديرين باهتمامهم”. 
في المقابــل، تحدث عدد 
“أوبــــر”  ســــائقي  من 
عن تجاربه مع زبائــــن 
ثـرثـاريــــن، وآخريـــن 

مسيئين. 
ســائـــق  مايــك،  وقــال 
“أوبــر” في واشــنطن، 
لـ“بي بي سي” إن خيار 
يساعد  الهدوء”  “أفضل 
علــى زيــادة الوضــوح 

وتوفير األمان”. 

وضعت شركة “أوبر” لخدمات سيارات األجرة في تطبيقها خيار “أفضل الهدوء” لمن يفضل من ركابها عدم 
إجراء أي حديث مع السائق، وذلك بعدما كان هذا الخيار متاحاً فقط لزبائن فئة “أوبر بالك” مقابل رسوم مالية. 
واثار قرار “أوبر” جداًل ما بين مؤيد ومعارض، خصوصاً ان العديد من الركاب ينتقدون سلوك سائقي سيارات 

األجرة ورغبتهم في الحديث مع الزبائن، بينما يعتبر آخرون ان من اللباقة تبادل أطراف الحديث مع السائق.
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طرازان جديدان من “هيونداي”

تعتزم شــركة هيونداي طرح  طرازين جديدين في أسواق الشرق 
األوســط وأفريقيا، هما: الجيل الثامن من سيارة السيدان متوسطة 
الحجــم “ســوناتا”، والمركبــة الرياضيــة متعددة االســتخدامات 

العائلية “باليسيد”.
وأشار رئيس عمليات هيونداي في أفريقيا والشرق األوسط، مايك 
ســونغ ، إلى أن الجيل الثامن  من ســوناتا “يأتي بتصميم رياضي 
يحاكي مركبات الكوبيه، فضالً عن تمتعه بجودة استثنائية”، الفتاً 
إلى أن باليسيد سيوسع نطاق منتجات الشركة من المركبات ليشمل 

شرائح جديدة في السوق.

الصين متفوقة بالحافالت الكهربائية 

ذكــرت وكالة بلومبرغ االقتصادية، ان الواليات المتحدة ال تشــغل 
ســوى 300 من حافالت النقل الكهربائية، في حين ان الصين لديها 
اســطول يتضمن 421 الف حافلة كهربائية في شوارعها. وأشارت 
الى ان حافــالت النقل الكهربائية ليس امراً غريباً في الصين، فمن 
بين 425 الــف حافلة كهربائية في كل العالم مع نهاية عام 2018، 
هناك 421 الف حافلة منها في الصين. وقالت، إن ســوق الحافالت 
الكهربائية نما بنسبة 23 % خالل العام الماضي، وأن 2250 حافلة 
منهــا تجوب شــوارع اوروبــا. وتوقعت ان يكبر ســوق الحافالت 
الكهربائيــة في الصين ليصل الــى 600 الف حافلة بحلول 2025، 

بينما سيكون لدى الواليات المتحدة 5 االف حافلة من هذا النوع.

“مازيراتي” في أسطول شرطة دبي

 Maserati Granturismo أعلنت شــرطة دبي عن ضم سيارات
اإليطالية إلى أسرة المركبات الفارهة التي تملكها. ودّشن قائد شرطة 
دبــي اللواء، عبــد هللا خليفة المري، إحدى هذه الســيارات في مقر 

القيادة العامة لشرطة المدينة.
وأوضح الخبراء، أن هذه الســيارة مزودة بقمرة تتســع لـ4 ركاب، 

ومحرك بنزين توربيني سعة 4.7 ليتر، وعزم 460 حصان.
وبانضمام هذا النوع من السيارات، تتوسع عائلة المركبات الفارهة 
والرياضيــة التابعة لشــرطة دبــي، والتي تضم ســيارات فيراري 

ولمبورغيني وبنتلي وغيرها.

اندماج بين “رينو” و“فيات كرايسلر”
قدمت شــركة 
عــــــة  صـنــا
لســـــيارات  ا
اإليطالـيــــــة 
األميـركيـــــة 
فيات كرايسلر 
اقـتـراحـــــــاً 
بـانـدمـــــــاج 
“تحـولـــــي” 

لرينو، في صفقة قد تُنشــئ ثالث أكبر شركة عالمية جديدة لصناعة 
السيارات. وقالت فيات كرايسلر، إن الصفقة ستُنشئ شركة صناعة 
ســيارات تبيع 8.7 مليون ســيارة سنوياً، وســتحقق وفورات تُقدر 
بـ5 مليارات يورو ســنوياً. ويتنامى الضغط لالندماج بين شــركات 
صناعة السيارات مع التحديات التي يواجهها القطاع من السيارات 
الكهربائيــة، وتشــديد القواعــد التنظيميــة المتعلقــة باالنبعاثــات، 
والتكنولوجيــات المتعلقــة بالســيارات ذاتيــة القيــادة. وقالت فيات 
كرايسلر: إن مبرر االندماج تعززه الحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة 

القتناص فرص مناسبة ناتجة عن التحول في صناعة السيارات.
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أداء خارق لـIsuzuAMG GT R Roadster تعزز حضورها في سوق البيك آب

قررت Isuzu اليابانية، استعادة مركزها المميز في سوق سيارات 
البيك آب بإطالق نموذج جديد من مركبات D-Max الشهيرة.

وتتميز الســيارة الجديدة بهيكل أنيق وصندوق خلفي واســع مصمم 
ليحمل 950 كلغ من الحمولة. كما زودت بشاشة تعمل باللمس بمقاس 
7 بوصــات، ونظام رؤية مزود بكاميرات أمامية وخلفية، ونظامي 
دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تســخين وتبريد للمقاعد، ونظام تنقية 
لهواء مقصورة القيادة. وتأتي النسخة العادية منها بمحرك سعة 3.0 
ليتر، وعزم 177 حصان، وعلبة سرعة يدوية بـ6 مراحل، أو علبة 

سرعة Aisin أوتوماتيكية بـ6 مراحل أيضاً.

ال تحتاج ســيارة AMG GT R Roadster الجديدة إلى أكثر من 
3.6 ثانية للوصول الى سرعة 100 كلم/ساعة انطالقاً من السكون، 
وذلك بفضل محركها الجبار الذي يتألف من 8 اســطوانات سعة 4 
ليتــرات، يعمل بخاصية التيربو الثنائــي ويولد قوة تصل الى 430 

كيلوواط )585 حصان( وعزم دوران 700 نيوتن متر.
وباإلضافــة الى محركهــا القوي، تتميز الســيارة بنظام تعليق قابل 
للضبــط مع النوابض المســاعدة وخاصية توجيــه المحور الخلفي 
التفاعلية، وهيكل انســيابي  خفيف الــوزن، ما يمنحها أداًء رياضياً 

خارقاً وسرعة قصوى تصل الى 317 كلم/ساعة.

سيارة هجينة من “أوبل”
كشـــــــفـت 
شـــــــركــة 
“أوبــــــل” 
عن ســـيارة 
كـــــــروس 
أوفـر هجينة 
ومتطــورة، 
قـــــــد  مـــا 

يجعلهــا أحد أهم المنافســين لســيارات “تويوتا” من نفــس الفئة. 
وجــاءت Grandland X Hybrid4 بهيــكل كــروس انســيابي 
أنيق، يميزه تداخل اللون األســود مع األلوان األساســية للســيارة، 
ومصابيح LED، وفتحــات هوائية كبيرة على الواجهة. كما أتت 
هذه الســيارة، بعجالت مقاس 18 و20 إنش، ونظامي دفع أمامي 
ورباعي، ونظام تعليق خاص يمّكنها من اجتياز الطرقات الوعرة.
وزودت Grandland X Hybrid4 بمحرك بنزين توربيني سعة 
1.6 ليتــر، وعــزم 200 حصان، ومحرك إضافــي كهربائي بعزم 
110 أحصنــة، مثبت على محور العجــالت الخلفي، باإلضافة إلى 

علبة سرعة أوتوماتيكية بـ9 مراحل.

“لكزس” تطرح سيارة VAN فارهة
اســتعرضت 
“لكـــــزس” 
نيـــــــة  با ليا ا
كـبــــــة  مــر
مـمـيــــــزة، 
صـنـفـــــــت 
كواحــدة مـن 

أفضــل ســــــيـارات الـVAN الفارهــة فـي العالــم.
وجاءت ســيارة LM الجديدة بهيكل عصري، يتميز بشبك أمامي 
عريض مطلي بالكــروم، ومصابيح LED كبيرة، وجناح هوائي 

يعطيها ثباتا عاليا على السرعات العالية.
كما زودت “لكزس” المسافة الموجودة بين مقاعد الركاب بمساند 
تحــوي على بــرادات صغيرة للمشــروبات، ولوحــة تحكم تعمل 
باللمــس، يمكن مــن خاللها التحكــم بأنظمة اإلضــاءة والتكييف، 

وشاشة التلفاز.
وجــاءت هــذه الســيارة بنوعين من المحــركات، محــرك بنزين 
بســعة 3.5 ليتر، وعزم 300 حصان، ومحرك هجين بعزم 200 

حصان، وبنظامي دفع أمامي ورباعي.
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“زوي الكهربائية” الفرنسية في لبنان

سيارة مستقبلية من “سيتروين”

أقـــام الســفير 
الـفـرنســــــي 
فـــي لـبـنــان،  
برونو فوشيه، 
اســــتـقـبـــاالً 
فــي قـصـــــر 
الصـنـوبــــر، 
ســـــبــة  لمـنـا
ل  صــــــــو و
سـيارة “زوي 
الكهربائيـــة” 
مــن “رينـــو” 

واســتخدامها من السفارة الفرنســية، في حضور وزير البيئة فادي 
جريصاتي، والمدير اإلقليمي لشركة رينو مروان هيدموس، وعدد 

من الشخصيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ويندرج شــراء هذه الســيارة، في إطار اإلجــراءات التي اتخذتها 
ســفارة فرنســا في لبنان منذ العام 2015، لتحويلها إلى “ســفارة 

خضراء”.

استعرضت شركة  سيتروين سيارة كهربائية شبيهة بمركبات أفالم 
الخيــال العلمي، وذلك لمناســبة الذكرى المئوية لتأســيس الشــركة 
الفرنســية. وتم تزويد Citroen 19-19 بعجــالت رياضية كبيرة 
مقــاس R30 255/30، وأبــواب بتصميــم فريد، تفتــح إلى األمام 
والخلــف. أما القمرة، فصنعت من أحدث المــواد، وزودت بمقاعد 

مريحة تتسع ألربعة ركاب، وشاشات إلكترونية كبيرة.
وتم تجهيز هذه الســيارة بأنظمة قيــادة ذاتية، ومحركين كهربائيين 
بعزم إجمالي يبلغ 460 حصاناً، قادرين على زيادة تسارعها من 0 
إلى 100 كلم/ســاعة في غضون 5 ثــوان، باإلضافة إلى بطاريات 

تكفيها لتقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة.

“أفينتادور إس رودستر” فائقة األداء

 Aventador S( ”حصلت “المبورغيني أفينتادور إس رودستر
Roadster( على جائزة أفضل ســيارة فائقة األداء )ســوبر كار( 
ضمن حفل توزيع جوائز MECOTY لســيارة العام 2019 في 
الشــرق األوســط، لتمنح بذلك عالمة المبورغينــي الفوز في هذه 
الفئة للســنة الثانية على التوالي بعد أن حازت ســيارة “هوراكان 

بيرفورمانتي” على الجائزة ذاتها في 2018.
وجــاء اإلعالن عن هذه الجائزة خالل حفل عشــاء أقيم في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.

“فيراري إف 8 تريبوتو” في لبنان

كشــفت شــركة ’ســكودريا ليبانون‘، الوكيل الحصري لســيارات 
فيراري في لبنان، عن سيّارة “فيراري إف 8 تريبوتو” الجديدة كلياً، 
وذلك في فعالية حصرية استضافتها في صالة عرضها في الدورة، 
شمالي بيروت، في حضور مالك شركة “سكودريا ليبانون” حسن 
حيدر، والمدير العام لعالمة “فيراري” في المنطقة جورجيو توري.
وتتمتع F8 Tributo بمواصفات اســتثنائية، وتــم تزويدها بأقوى 
محــرك )V8( تيربو صنعتــه فيراري إذ يولّــد  720 حصاناً عند 
7000 دورة في الدقيقة، ما يمنحها القدرة على االنطالق من  صفر 

إلى 100 كيلومتر/ساعة في 2.90 ثانية فقط.
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عن ضرورة دعــم الكتابة، وهي التي كتبت روايتهــا األخيرة بعيداً 
من اســرتها ومتنقلة من عالم إلى إلى أخر في اوروبا، وبصراحتها 
تحدثت بعد اعالن فوزهــا بالجائزة قائلة انها لم تكتب كلمة مســبقة 
النها ال تعرف من ســيفوز بالجائزة، وخافت من أن يؤدي ذلك إلى 

إحباطها.
وبينما كان التحضير الحتفال الجائزة قائماً كانت وســائل التواصل 
االجتماعي تعلن فوز هدى بــركات بالجائزة قبل اعالنها رســمياً، 
ما أدى الى بعض البلبلة من تســريب الخبر الذي قالت لجنة التحكيم 
بشأنه أنها ستحقق في تســريبه. لكن ذلك أدى إلى اعتكاف الروائية 
العراقية انعام كجى جي فلم تحضر االحتفال، وأدى أيضاً إلى بعض 
المواقف المتشــنجة للمرشحين والمرشــحات الذين قال بعضهم أن 
األمر يجب أن يتوضح كــي ال يقال أن اللجنة اختارت ســلفاً رواية 

فائزة بعينها.
لكن رئيس لجنة التحكيم، شــرف الدين ماجدولين، قــال: إن رواية 
“بريد الليل” تعبّر عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية 
بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها الســردي وقدرتها على تصوير 
العمق اإلنســاني، ويتمثــل تحديها الكبير بأنها اســتخدمت وســائل 

روائية شائعة وأفلحت في أن تبدع داخلها وأن تقنع القارئ بها.
لكن رواية هدى بركات الفائزة ال يمكن إال أن تكون في المقدمة بين 
الروايات الجيدة ايضاً، علماً أن الجميع يعترف أن هناك روايات في 

“بريد الليل” لهدى بركات تنتزع “البوكر العربية”

“بريد الليل”
كأن “ملكوت هذه األرض” عادت مع “بريد الليل” الفائزة بالجائزة 
العالمية للرواية العربية 2019. هي هدى بركات لغتها لغة الناس، 
تصورهم وكأنها تنتمي اليهم. فــي روايتها األولى وضعت الروائية 
اللبنانيــة كل براعتها في تصوير الشــخصيات فــي معقلها الجبلي 
اللبنانــي متحدثة عــن حروبها وأيامهــا وتقاليدها ودخــول مظاهر 
الحداثة اليها ودور رجال الدين واالقطاع، في نص يحمل الكثير من 
الحياة الواقعية. لكــن “ملكوت هذه األرض” لم تصــل الى الالئحة 
القصيرة للجائزة العالميــة للرواية العربية، ما جعــل هدى بركات 
تتمنع عن الترشح مجدداً للجائزة في نسخها المختلفة، وكأن روايتها 
ختمت فيها ابداعها، وهي الروايــة ذاتها التي بلغت القائمة القصيرة 
لجائزة “مان بوكــر العالمية” للعام 2015، التــي كانت تمنح آنذاك 
مرة كل سنتين عن مجمل أعمال الكاتب أو الكاتبة وهي من الجوائز 
المهّمة جداً عالمياً. وفازت أيضاً عام 2000 بجائزة نجيب محفوظ 

عن روايتها “حارث المياه”، وبجائزة سلطان العويس عام 2018.
رفعت لجنة تحكيم جائزة البوكر رواية هــدى بركات “بريد الليل” 
الى المقدمة. هي بين الروايات الســت األكثر تماسكاً وحياة وحبكة 
للفــوز. فبعد منافســة بيــن 6 روايــات لروائيين عرب مــن لبنان، 
األردن، سورية، مصر، العراق والمغرب، فازت الروائية اللبنانية 
هدى بركات بـ“الجائزة العالمية للروايــة العربية” )البوكر العربية 
2019(، عــن روايتها “بريد الليــل” )دار اآلداب(، في احتفال أقيم 
في أبوظبي، عشــيّة افتتاح معــرض أبوظبي الدولــي للكتاب الذي 

استمر من 24 نيسان/إبريل الماضي إلى 30 منه.

فوز الرواية والتسريبات
هدى بركات الصريحــة، كانت واضحة في كالمهــا حتى بعد نيلها 
الجائزة، فقالت أنها رفضت الترّشــح للجائزة سابقاً إلى أن رشحتها 
دار اآلداب في لبنان وأقنعتها بالتقدم إلى اللجنة التي شــجعتها أيضاً 
على المضي بالترشيح، وكأن الفوز هنا يعوض اإلخفاق في 2013، 
على رغم أن هدى بــركات تعتبر أن الروايتيــن مختلفتين، لكن في 

الواقع اللغة واحدة، وتستعيد فيها الهزائم واالنكسار للناس العاديين.
المصادفة أن 3 روايات في الالئحة القصيرة من ســت صادرة عن 
دار األداب في لبنــان. هدى بــركات الروائيــة والواضحة تحدثت 

مع “بريد الليل”، استعادت هدى بركات لغة الحياة الجميلة، وكأنها تعود بها مع روايتها “ملكوت هذه االرض” 
التي ترشحت لجائزة البوكر العربية عام 2013 وأخفقت، فقدمت نصاً تتناول فيه “حكايات اصحاب الرسائل” 

الذين كتبوها وضاعت مثلهم، لكنها تستدعي رسائل أخرى، تتقاطع مثل مصائر هؤالء الغرباء.
هم المهاجرون، أو المهجرون أو المنفيون المشردون، يتامى بلدانهم التي كسرتها األيام. هؤالء من انكسرت 
أوطانهم فصاروا مشّردين في األرض، أيتام أماكنهم األولى، تائهين، وفي مهّب الرياح وعلى قوارب الموت. 

ليس في هذه الرواية من يقين. منطقة الشك وااللتباس... ضياع األمكنة والبيوت األولى.
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المشــردين في األرض، المســتقلين قوارب الموت وال يريد العالم 
النظر إليهم إال ككتلة غير مرغوب فيها أو كفيروس يهدد الحضارة، 
في حين رحنا نكتشف تراجع البعد اإلنساني لتلك الحضارة وتحصن 
القوميات بإقفال األبواب. أردت فقط اإلنصات إلى حيوات تهيم في 
صحراء هذا العالم. آمــل في أن تكون هذه الرواية قد أســمعت بهذا 
القدر أو ذاك أصوات حيوات هشــة يتم إصــدار األحكام عليها دون 

فهمها أو استفتاء ما أوصلها إلى ما صارت إليه.
اختيرت روايــة “بريد الليل” مــن لجنة التحكيــم باعتبارها أفضل 
عمل روائي نُشــر بين تموز/يوليو 2017 وحزيران/يونيو 2018، 
وجرى اختيارها من بين 6 روايات في القائمة القصيرة. وتم تكريم 
الكتّاب الخمسة المرشحين في القائمة القصيرة في الحفل، وهم، كفى 
الزعبي، وشهال العجيلي، وعادل عصمت، إنعام كجه جي، ومحمد 
المعزوز. ونال كل من المرشحين مبلغ عشرة آالف دوالر أميركي.

روايات الالئحة القصيرة
هذه نبذة عن الروايات األخرى التي كانت مرّشحة للفوز بالجائزة:

- “شــمس بيضاء باردة”: للروائيــة األردنية كفــى الزعبي )دار 
اآلداب(: تسلّط الرواية الضوء على مصادر أزمة الشباب، وتطرح 

مسألة الثقافة العقلية لدى النخبة في مجتمع جامد أبى أن يتغير.
- “الوصايــا”: للروائي المصــري عادل عصمــت )الكتب خان(: 
وهي رواية حــول أجيال ذكوريــة، تصّور حيــاة الريف المصري 
قبل الســتينات من القرن الماضــي، مقدّمةً صورة عــن التغييرات 

الالئحة الطويلة تستحق أن تكون في القائمة القصيرة. لكن المنافسة 
اقتصــرت علــى 6 روايــات لروائيين عــرب من لبنــان، األردن، 
ســورية، مصر، العراق والمغرب، ففازت الروائيــة اللبنانية هدى 
بركات بـ“الجائزة العالمية للرواية العربيــة” “البوكر” العربية في 

دورتها الثانية عشرة 2019، عن روايتها “بريد الليل”.
وتتنــاول رواية “بريد الليــل”، التي فازت بالجائزة، من انكســرت 
أوطانهم فصــاروا مشــّردين فــي األرض، أيتام أماكنهــم األولى، 
تائهيــن، وفي مهّب الريــاح وعلى قــوارب الموت. وهــي “رواية 
إنســانية، ذكية الحبكة، توازن بيــن جدّة التكنيك وجمال األســلوب 

وراهنية الموضوع الذي تعالجه”.

50 ألف دوالر
وكان أعلن ماجدولين، خالل االحتفال الذي أقيم في فندق فيرمونت 
البحر في أبوظبي عن اســم الرواية الفائزة بالجائزة، حيث حصلت 
هدى بركات بموجبها علــى الجائزة النقدية البالغــة قيمتها 50 ألف 

دوالر أميركي، إضافة إلى ترجمة روايتها إلى اللغة اإلنكليزية.
ويذكر، أن حقوق ترجمة الرواية إلى اإلنكليزية قد بيعت، وستصدر 
النسخة اإلنكليزية للرواية الفائزة “بريد الليل” عن دار وانورلد في 

المملكة المتحدة عام 2020.
وقال رئيس مجلس أمناء الجائــزة العالمية للرواية العربية، ياســر 
ســليمان: في مجموعة مقننــة من الرســائل، تتناول “بريــد الليل” 
موضوعها الرئيس باقتصاد لغوي بالغ، يجعل كل كلمة من كلماتها 
لبنة محكمة تؤدي دورها في بناء فضــاءات من المعاني المتقاربة - 
المتباعدة في آن واحد. يتابع القارىء مســارات الســرد في الرواية 
بأحاسيس متداخلة، تحول دون التسطيح، على الرغم من تمركزها 
حول موضوع اللجــوء والتهجير الذي طالما شــغل أهل األدب في 
عالمنا الهش. تسبر الرواية ثيماتها في هذا الفضاء بتمعن ومسائلة، 
ينّمان عن صنعــة روائية محكمة. إن تتويج “بريــد الليل” بالجائزة 
العالمية للرواية العربية اعتراف بتميزها، وتقدير لهدى بركات التي 

نحتفي بها روائية عربية مبدعة.
وعلى قول هدى بركات، إن ما دفعها إلى الشكل األخير للرواية كان 
نفاذ مشــاهد المهاجرين الهاربين من بلدانهم إلى وساوســي. هؤالء 
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واألكاديمية والباحثة الصينية تشانغ هونغ يي.
وتضمــن الجائزة تمويــل ترجمــات للروايــات الفائــزة. ومن بين 
الروايات التي ترجمت العام الماضي، رواية “مصائر، كونشــرتو 
الهولوكوست والنكبة” لربعي المدهون، الفائزة بجائزة عام 2016، 
والتي صــدرت باإلنكليزية عــن دار هوبو. ورواية “فرانكشــتاين 
في بغداد” ألحمد ســعداوي، الفائزة بجائزة عــام 2014 والصادرة 
باإلنكليزية عن دار وون ورلد في المملكة المتحدة ودار بنجوين في 

الواليات المتحدة.
كما يشهد هذا العام صدور الترجمات اإلنكليزية لعدد من الروايات 
التي وصلت إلى القائمتيــن الطويلة والقصيرة، منها “مديح لنســاء 
العائلة” لمحمود شــقير )القائمة القصيرة 2016( التي ترجمها بول 
ســتاركي وتصدر عن دار انترلينك. ورواية “الفهرســت” لســنان 
أنطــون )القائمة الطويلــة 2017(، التــي ترجمها جوناثــان رايت 

وتصدرها مطبعة جامعة يايل في أيار/مايو المقبل. 
وتعتبر الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختّص بمجال 
اإلبداع الروائي باللغة العربية. كما تشــرف على الجائزة “مؤسسة 
جائزة بوكر” في لندن، برعاية مالية من “دائرة الثقافة والســياحة - 

أبوظبي” في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وفي العام الماضي، فــازت رواية “حرب الكلــب الثانية” للروائي 
األردني من أصل فلسطيني إبراهيم نصر هللا، وهي تتناول “نزعة 
التوحش التي تســود المجتمعــات والنماذج البشــرية، واستشــراء 
النزعة المادية بعيدا عن القيم الخلقية واإلنســانية فيغدو كل شــيء 

مباحا حتى المتاجرة بمصير الناس وأرواحهم”.

معرض الكتاب وجائزة الشيخ زايد
يذكر أن احتفــال اعالن الجائزة جرى بالتزامــن مع افتتاح معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، والذي شــارك فيه أكثــر من ألف عارض، 
وأقيمت خالله ندوات ولقاءات مع شخصيات عربية وأجنبية، بينها 

وزير الخارجية األميركي األسبق جون كيري.
كذلك وزعت علــى هامش معــرض الكتــاب، جائزة الشــيخ زايد 
كتاب، من بينهم الكاتب والمؤلف اللبناني شربل داغر.للكتاب، في احتفــال أقيم في متحــف اللوفر أبوظبي، وفــاز فيها 7 

االجتماعية الكبيرة التي طــرأت عليه بتأثير االنفتــاح على المدينة 
والسفر والتعليم.

- “صيف مع العدو”: للروائية السورية شهال العجيلي )منشورات 
ضفاف(: تصّور الرواية مشاهد من حياة مدينة الرقة السورية على 
امتداد ثالثة أجيال؛ فهي ســيرة مدينة، ولكنّها أيضاً سيرة مواطنين 
يدفعهم سوء الواقع إلى الهجرة إلى أماكن بعيدة ولغات مختلفة، وإلى 

فقدان الهوية.
- “بأي ذنب رحلت؟”: للروائــي المغربي محمد المعزوز )المركز 
الثقافي للكتاب(: هي رواية تحاكــي المثقفين، أي حكاية الخيبة التي 
عاشها ذلك الجيل على امتداد البالد العربية، بالد العالم الثالث، وهي 

حكاية األمل أيضاً في النّهوض والبدء من جديد.
- “النبيــذة” للروائيــة العراقيــة إنعــام كجــه جــي )دار الجديد(: 
تصّور هذه الرواية من خالل شــخصيتين نسائيتين، أصداء حقبتين 
من تاريخ العراق الحديث، الملكية والجمهورية. وال تغفل المســألة 
الفلسطينية التي تدخل إليها من خالل شــخصية الحبيب الفلسطيني 

المهجر الذي يتنقل بين عواصم العالم حامال معه ماضيه وهويته.
ترأس لجنة التحكيم هذا العام األكاديمــي والناقد المغربي المختّص 
فــي الجماليــات والســرديات اللفظيــة والبصريــة شــرف الديــن 
ماجدولين، إلى جانب األعضاء: الشــاعرة والباحثة الســعودية في 
القضايا االجتماعية والسياســية فوزية أبو خالد، الشاعرة والناشطة 
فــي قضايا المــرأة وحقــوق اإلنســان األردنيــة زليخة أبوريشــة، 
األكاديمــي والناقد اللبنانــي والمختص بالســرديات لطيف زيتوني 
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المسلسالت التركية بالمرتبة الثانيةدعاية مجانية لـ“ستاربكس”

حققت شركة ستاربكس مكاسب خيالية في أيام معدودة بفضل ظهور 
كوب من القهوة “بالخطأ” في أحد مشاهد مسلسل “صراع العروش” 
)غيــم أوف ثرونز(. وخالل دقائق قليلة انتشــرت الصور ومقاطع 
الفيديــو عبر مواقع التواصل االجتماعي، وقال المعلقون، إن الكوب 
يحمل شعار “ستاربكس”، لكن تبين الحقاً أنه لم يكن كذلك بالفعل.

وقالت الرئيســة التنفيذية المختصة بالتســويق لدى شركة التسويق 
األميركيــة “هوليود برانديد”، ستاســي جونــز، إن القيمة التجارية 
التقديريــة للضجة اإلعالمية التــي أثارها ظهور هذا الكوب بالخطأ 
هي 2.3 مليار دوالر، حسبما ذكرت “سي إن بي سي” األميركية.

التركي،  الرئيس  أشاد 
رجب طيب أردوغان  
بقطاع صناعة األفالم 
التركي،  والمسلسالت 
مشــيراً إلى أنه يحقق 
بـماليـيــــن  إيــرادات 
الدوالرات األميركية.

وأوضـح الـرئـيــــــس 
التركي، أن صادرات 
بــــالده  مـن األفـــالم 
والمسـلـسـالت بلغــت 

350 مليون دوالر، كاشــفاً أن تركيــا  تحتل المركز الثاني عالمياً 
بعد الواليات المتحدة األميركية في هذا القطاع. 

كذلك، أشــاد أردوغان، بقطاع السياحة التركي، الفتاً إلى أن بالده 
أصبحت تستقبل السياح خالل المواسم الـ4 من العام.

وتوقــع الرئيــس التركــي، أن يصل عــدد الســياح األجانب الذين 
ستســتقبلهم تركيــا خالل عــام 2019 الجاري ، إلــى حوالى 50 

مليون سائح.

ويكيبيديا تقاضي تركيا أمام المحكمة

رفعت مؤسســة ويكيميديا Wikimedia، التي تدير الموســوعة 
اإللكترونيــة ويكبيديا، قضية ضد تركيا أمــام المحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنســان حول حظرها موقع الموسوعة الشهيرة. وطالبت 
المنظمــة، التي تديــر دائرة معــارف، ويكيبيديا، بإنهــاء الحجب 
المســتمر الذي تفرضه أنقرة على موقعها منذ عامين. واضطرت 
المنظمــة إلى رفع تلك الدعوى، كما ذكرت، مطالبة برفع الحظر، 

بعد فشل محاوالت لرفعه عبر محاكم محلية في تركيا.
وكانت الحكومة التركية قد حجبت موقع الموســوعة بعد انتقادات 
ظهــرت علــى صفحاتها. وقــال المديــر القانونــي لويكيميديا: إن 
الحكومــة طالبــت بإزالة صفحــات بعينها “مــن دون أي توضيح 

رسمي للمحتوى الذي تدعي أنه غير قانوني”.

تدريب مكفوفي األردن على الهواتف

نظمــت “آي سيســتم” في عمان ورشــة عمل ضمــن فعاليات يوم 
التواصل العالمي، اســتهدفت تدريب فاقــدي وضعاف البصر على 
التفاعل مع الهواتف الذكية وتمكينهم من استخدامها بفعالية. وأوضح 
مدير عام الشركة جريس تادرس، أنه تم تدريب وتعريف 30 مشاركاً 
من فاقــدي البصر على تطبيقات “آي فون” المخصصة لخدمة هذه 
الفئة من المجتمع بتحويل كل محتوى يصل للجهاز إلى ملف صوتي، 
منوها إلى توفير مدربين محترفين من كفيفي البصر، لينقلوا خبراتهم 
في التعامل مع التطبيقات الخاصة بالمكفوفين لمجموعة أوســع من 
الشباب سواء المكفوفين، أو الذين يعانون من مشكالت في البصر.

يذكر أن هذه المبادرة، التي نفذت في عمان، هي الثانية بعد أن كانت 
األولى العام 2017.
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جائزة ليبر العالمية لـ“أوريكس”
فاز صندوق أوريكس من بنك مسقط 
بجائــزة “ليبــر” العالميــة عــن فئة 
5 ســنوات، من تومســون رويترز 
2019، كأفضل صندوق استثماري 
في الشــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
كأفضــل صنــدوق  تصنيفــه  وتــم 
اســتثماري من ناحية األداء في من 

ضمن 13 صندوقاً يتبع اســتراتيجية اســتثمار مماثلة. وأفاد رئيس 
مجلــس إدارة الصندوق، ســليمان بــن محمد اليحيائــي، أن اعتماد 
جائزة ليبر يعكس اتساق أداء “أوريكس” واستراتيجيات االستثمار 
المبتكرة التي يتبعها، والتي عززت سمعتها في سوق صعب للغاية.

OER جائزة لبنك مسقط من
فــي  الريــادي  لــدوره  تعزيــزاً 
مجــال تقديــم مختلــف الخدمات 
والتسهيالت المصرفية، توج بنك 
مســقط بجائزة أفضل بنك في فئة 
البنوك كبيرة الحجم التي يبلغ حجم 
أصولها اكثر من 3 مليارات لاير 

 OER 8,7 مليار دوالر(، بناء على المســح الــذي قامت به مجلة(
لعام 2019. وقام الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر بن 
ســالم العمري، بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي لبنك مسقط وليد بن 
خميس الحشار الذي أكد بدوره، أن الجائزة جاءت  كتقدير واعتراف 

باألداء المتميز الذي يتمتع به البنك وبالنتائج المالية التي حققها.

“مون بالن” تكّرم محبي الخير
دّشنت “مون بالن” الدورة 
الثامنة والعشــرين لجائزة 
مون بــالن لرعاية الفنون 
باحتفــال أقيــم فــي “فيــال 
جوليا” في رومــا. وتكّرم 
الجائزة السنوية المساهمات 

االستثنائية لرعاة الفنون المعاصرة في 15 دولة حول العالم. وخالل 
الفعاليــة األولى تم تكريم 7 فائزين، كريســتوف تانــرت )ألمانيا(، 
وساندرا ترديمان )فرنسا(، وستيفانو شياريتا ورافاييال فراسكاريللي 
)إيطاليا(، وإينا بازينوفا )روسيا(، وهان نيفكنز )إسبانيا(، وفيليكس 

لينر )سويسرا(، وفاليريا نابليون )المملكة المتحدة(.

“كونتيننتال” تفوز بلقب “موّرد العام”
أعـلـنــــت “كونـتـيـنـنـتــــال” 
بلقب  لإلطارات، عــن فوزها 
مــوّرد العــام من قِبل شــركة 
جنرال موتورز )GM( للمرة 
الثالثة منذ بدء شــراكتهما من 

أربع سنوات.
وتم اإلعالن عن الجائزة خالل 
الحفل الســنوي لتوزيع جوائز 
جنــرال موتــورز في نســخته 
الســابعة والعشرين، الذي أقيم 

في 15 أيار/مايو 2019، في مدينة ديترويت األميركية.

اآليزو لمجلس األعمال العراقي في األردن
حصل مجلس األعمال العراقي 
في األردن على شــهادة اآليزو 

العالمية 9001:2015.
وبهــذا يكــون المجلـــــس أول 
األعمــال  لرجــــال  مجلــــس 
العراقييــن داخــــل وخــــارج 

العــراق يحصل على هذه الشـــــهادة. وأشــــار المجلس في بيان، 
إلى أن تطبيق نظام اآليزو ســيكون له دور كبير في تطوير العمل 
اإلداري وتحســين األداء فــي جميع األقســام التابعة له، ما يســهم 
في االرتقاء بمســتوى الخدمــات المقدمة لمنتســبيه من األعضاء 

والمنتفعين من برامجه.

رئيس تنفيذي جديد لـ“كومفولت”
قامــت “كومفولــت” لحلــول النســخ 
االحتياطي واستعادة وأرشفة البيانات 
المؤسســية والســحابة وبيئات مواقع 
العمــل، بتعيين ريكاردو دي بالســيو 
بمنصــب الرئيــس التنفيذي لشــؤون 
اإليرادات، وســيتولى قيادة األنشــطة 
المتعلقــة باإليرادات من خالل تعزيز 

التكامل والمواءمة عبر جميع أقسام عمل الشركة، وهو يمتلك خبرة 
تمتــد لعقدين في مجاالت المبيعات والتســويق والعمليات التجارية 
العالمية، كما يتمتع بخبرة عملية في أســواق األعمال المباشرة إلى 

جانب تخصص متعمق في العديد من شرائح الحزم التكنولوجية.
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األدوية الســرطانية، في ظل صعوبــات اإلجراءات االقتصادية القســرية 
أحادية الجانــب المفروضة على ســورية. كما بحث مــع المقرر الخاص 
المعنــي بأثر اإلجراءات القســرية األحاديــة وعالقة اإلجــراءات بحقوق 
اإلنســان إدريس جزائري، أثر اإلجراءات على الشعب السوري، وبشكل 
خاص تداعياتها على قطاع الصحة، وآليــات تعاون المنظمة الدولية لرفع 
تلك اإلجــراءات.  وحضر االجتماعات مندوب ســورية الدائــم لدى األمم 

المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف حسام الدين آال.

التنمية المستدامة 2030
وعقد وزراء الصحة في دول حركة عدم االنحياز اجتماعهم الثاني عشر، 
وذلك ضمن جدول أعمال الدورة الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد يازجي خالل كلمته أمام ممثلي الحركة، أن جهودها تزداد أهمية في 
ظل المتغيرات الدولية الراهنة وتداعياتها على قدرة دول الحركة في تنفيذ 
األهــداف ذات الصلة بالصحة في أجنــدة التنمية المســتدامة لعام 2030، 
الفتاً إلى ضــرورة بذل المزيد من الجهــود في المنابــر الدولية، لمواجهة 
اإلجراءات أحادية الجانب التي تفرضها دول غربية على دول من الحركة 

ألسباب سياسية بحتة.

فلسطين والجوالن
ودعا يازجي دول الحركة إلى االســتمرار بدعم موقف الوفدين الســوري 
والفلسطيني لمواجهة محاوالت االحتالل اإلسرائيلي التهرب من التزاماته 
في توفيــر الرعاية الصحية للســكان الفلســطينيين والســوريين من أبناء 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948.الجوالن الســوري المحتل، والتي أقرها القانون الدولي اإلنســاني بما فيه 

سورية تشارك في الدورة 72 لـ“الصحة العالمية”

وعلى هامــش أعمال الــدورة، ناقــش يازجي مــع نظيره 
الفلســطيني مي كيلــة، المواضيع المطروحــة على جدول 
أعمال الــدورة، وبحــث مع نظيــره البيالروســي فاليري 
ماالشكو، ســبل اســتيراد األدوية النوعية غير المنتجة في 
ســورية. وكذلك تباحث مع نظيــره الكوبي خوســيه انخل 

بورتال، بآليات التعاون في المجال الدوائي.

إجراءات أحادية 
وبحث يازجــي مع المدير العــام لمنظمة الصحــة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبرييســوس، جهود الــوزارة للوصول 
إلى التغطية الطبية الشاملة وسط التحديات المتمثلة بخروج 
مستشــفيات ومراكز صحيــة مــن الخدمة جــراء الحرب 
السورية من جهة، واإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية 
الجانب على ســورية من جهة ثانية، منوها بأن عام 2018 
شــهد إعادة تأهيل عشــرات المراكز الصحيــة المتضررة 
وأقسام حيوية في مستشــفيات ضمن أكثر من محافظة، ما 

ساهم في تحسين وصول الخدمات الصحية للمواطنين.
وشــدد يازجي على ضرورة ايالء المنظمة االهتمام الالزم 
باألوضاع الصحيــة المترديــة ألهالي الجوالن الســوري 
المحتــل، والزام االحتــالل اإلســرائيلي بإتاحــة الخدمات 
الصحية لهم، وعلى أهمية توخــي الدقة والموضوعية فيما 
يخص المعلومات التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية 
بشــأن الوضع الصحي في ســورية وعدم االنجــرار وراء 

شائعات وسائل إعالم خارجية.
بدوره، أعرب غيبرييسوس عن تقديره لإلنجازات الكبيرة 
التي حققتها وزارة الصحة الســورية، ال ســيما نجاحها في 
التصدي لمرض شــلل األطفال وإعالن سورية خالية منه، 
مؤكــدا اســتمرار المنظمة بذل قصــارى الجهــود، لتوفير 
متطلبات القطاع الصحي في سورية وفق أقصى اإلمكانات 

المتاحة.

مستشفى أورام 
واتفق يازجــي مع مديــر منظمة الصحــة العالميــة إلقليم 
شرق المتوســط أحمد المنظري، حول إمكانيات المساعدة 
في مجال بناء مستشــفى متخصصاً بعالج األورام وتوفير 

العالمية في جنيف، بمشاركة سورية عبر وفد  الثانية والسبعين لمنظمة الصحة  الدورة  أقيمت اجتماعات 
ترأسه وزير الصحة السوري نزار يازجي، وممثلين عن 194 دولة أعضاء في الجمعية، ومنظمات وهيئات دولية 
وجهات مانحة، لمناقشة مواضيع أهمها (تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين، واألحوال الصحية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة والجوالن السوري المحتل، وصحة المرأة والطفل والمراهق)، إضافة إلى مناقشة عمليات 

إصالح منظمة الصحة العالمية.
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القاهــرة عــام 2008 ، 1.5 مليون شــخص ومــن المقدر حاليــاً أن يكون 
هذا العدد وصل إلــى ما يزيد عن 1.9 مليون شــخص. وفي لبنان، تشــير 
الدراســات إلى أّن منطقة التبانــة تعاني من التهميش نتيجــة غياب اإلرادة 
السياســية والمركزية، بينما يبقى العمال المياومون والشــباب والمســنون 

واألشخاص ذوو اإلعاقة أكثر الفئات تهميشاً.
من أبرز أســباب التهميش االقتصادي لســكان الريــف الجنوبي والمناطق 
الغربية في تونس عدم القدرة على اســتقطاب االســتثمار الخاص الوطني 
واألجنبــي وارتفاع نســب البطالة بين الشــباب وضعف الكثافة الســكانية 
وغياب التوطن الصناعي وضعف خلق فرص العمــل الحديثة التي تؤدي 

جميعها إلى موجات واسعة من النزوح الداخلي والهجرة.
وقد شــهد االجتماع كلمة رئيســية لممثلــة مفوضيــة األمم المتحــدة العليا 
لشــؤون الالجئين في لبنــان ميراي جيــرارد التــي قالت،  “صحيــح أننا 
شــهدنا تقدماً هائالً في مكافحة الفقــر والظلم، لكّن الكثيرين -األشــد ضعفًا 
والمســتبعدين والمحرومين واألكثــر تعرضاً للعنف والتمييــز- ال يزالون 

يواجهون تفاوتاً رهيباً في الحصول على الموارد والحقوق”. 
من جهته، تحدث رئيــس الجامعة اللبنانيــة االميركيــة، الدكتور جوزيف 
جبرة عــن دور الجامعة في تحقيــق العدالــة االجتماعية. وقال: “نســعى 
من خالل برامجنا االكاديميــة ونهجنا المجتمعي الــذي يميّزنا، إلى إحقاق 
المســاواة االجتماعيــة ... إّن مفهوم العدالــة المجتمعية وتحقيق المســاواة 
واجــب ارتضينــاه نحــن كمربّيــن وأكاديمييــن بالرغــم مــن كل العوائق 
الغايِة األسمى إالّ بتضافر كّل الجهود”.والمصاعب والعراقيل التي يعيشها بعُض شــرقِنا. ولن يكون وصول إلى 

االسكوا: مكافحة الفقر والتهميش في العالم العربي

االجتماع الذي نظمته اإلســكوا بالتعاون مع منظمة األمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )األونيســكو( ومركز 
الدراســات اللبنانية في الجامعة اللبنانيــة االميركية يومي 
13 و14 أيار/مايــو، كان فرصــة لمراجعــة التقرير قيد 
اإلعداد الذي يحمل العنوان نفسه والذي يركز على دراسة 
ثالث حــاالت هــي: ســكان الريــف الجنوبــي والمناطق 
الغربية في تونــس، وســكان المقابر في مصر، وســكان 

منطقة التبانة في شمال لبنان.
التأثر بالنزاعات

في كلمتهــا االفتتاحيــة، قالت األمينــة التنفيذية لإلســكوا 
الدكتــورة روال دشــتي، إّن عدد ســكان المنطقــة العربية 
المتأثريــن بالنزاعــات يقــدَّر أن يرتفــع إلــى أكثــر مــن 
300 مليون فــي العــام 2020، واصفةً ذلــك بالتحوالت 
والتغيّــرات المتســارعة التي تعيد رســم مالمــح المنطقة 

العربية وتلقي بوزرها األكبر على الفئات األكثر ضعفًا.
واعتبرت دشتي، أّن عدم توافر البيانات الموثوقة وحسنة 
التوقيت والمصنّفــة “يحول دون اإللمــام بأوضاع الفئات 

المهّمشة وبالتالي دون تلبية احتياجاتها”.
وشــددت، على أن ذلك “يتطلب من الحكومات االستثمار 
في توفيــر البيانات وجودتها”. وقالت: “إّن اإلســكوا، بما 
تعدّه من إحصاءات ودراســات، تــؤازر بلدانها األعضاء 
العتمــاد تقنيات خارجــة عن المألــوف من أجــل تكوين 

صورة وافية عن احتياجات الفئات الضعيفة وظروفها”. 
مــن جهتهــا، تناولــت اختصاصيــة العلــوم االجتماعيــة 
واإلنســانية في المكتب اإلقليمي لألونيسكو سيكو سوجيتا 
أســباب عدم المســاواة في المنطقة العربية، بمــا في ذلك 
والتحــرر  العســكري  واالحتــالل  والنزاعــات  العنــف 

االقتصادي وغيرها.
وقالت: إن طبيعة خطة 2030 للتنمية المستدامة المتكاملة 
وأهدافها السبعة عشر تتطلب اتســاقاً أكبر للسياسات على 
الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي، وهو ما يمكن تحقيقه 
من خــالل روابط أقــوى بين بحــوث العلــوم االجتماعية 

وصنع السياسات.
 التهميش والفقر

وبحســب الدراســات، بلغ عدد الذين يعيشــون فــي مقابر 

تظهر الدراسات أّن معدل البطالة بين الشباب في المنطقة العربية يبلغ ضعف المتوسط العالمي وأّن الفقر 
المتعدد البعد يرهق 40 % من سكانها. وفي هذا اإلطار، عقدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا (اإلسكوا) في مقّرها في بيروت على مدى يومين اجتماعاً للخبراء حمل عنوان “عدم إهمال أحد: 

الوصول إلى أكثر الفئات المهمشة في بلدان مختارة في المنطقة العربية” وتحديداً في تونس ولبنان ومصر. 
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إفطار تكريمي لجمعية المعلوماتية

أقامت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان برئاســة كميل مكرزل، 
حفــل إفطــار تكريمي في الحازميــة، برعاية رئيــس مجلس إدارة 
شركة Tecomsa محمد دياب، شارك فيه، رئيس لجنة المعلوماتية 
النيابية النائب نديم الجميل، النائب إلياس حنكش، نقيب المعلوماتية 
والتكنولوجيــا جــورج خويــري، رؤســاء الجمعيــات فــي قطاع 
المعلوماتية والتكنولوجيا. وتم خالل الحفل تكريم موظفين في شركة 
Tecomsa وعدد من الخبراء الذين سجلوا نجاحات مهنية وادخلوا 
تطويــراً في القطاع. وأشــار مكرزل في كلمة لــه، إلى أن الجمعية 
ستنظم جائزة أفضل محتوى رقمي في العالم العربي عن عدة فئات، 

بحضور ومشاركة مرشحين من كل الدول العربية.

شركات تمّثل مصر في قمة عالمية

قالـــت الســـفارة االميركيـــة في القاهــــرة في بيــــان لهـا، إن 7 
شــــركات ناشــئة مصريــة تـــم اختيارها لتمثل مصــر في القمة 
العالميــة لريادة األعمال في الهاي بهولندا في الفترة من 3 إلى 5 
حزيران/يونيو وســينصب تركيز القمة هذا العام على 5 مجاالت 
حيويــة، وهــي: الزراعة والغــذاء والتواصل والطاقــة والصحة 

والمياه.
وبحســب البيان فإنه ســتتاح الفرصــة أمام ممثلي هذه الشــركات 
الســبع للتواصل مع أكثر من 1000 مــن رواد األعمال اآلخرين 

وما يزيد عن 300 مستثمر من جميع أنحاء العالم.

إفطار الشام لألمهات واأليتام وموظفيه

نظــم بنك الشــام حفــل إفطار لفريــق عمله في جميــع المحافظات 
السورية، وقال الرئيس التنفيذي للبنك أحمد يوسف اللحام: نحرص 
علــى تعزيز كل عناصر القوة لدى فريق البنــك. وتم اختتام الحفل 
بتكريــم الموظفين المتميزين لعام 2018، كما حصد فرع البنك في 

طرطوس جائزة الفرع األول على مستوى فروعه بالمحافظات.
وأقــام البنك مأدبــة إفطار للســيدات المعيــالت ولألطفــال األيتام 
المسجلين لدى جمعية مبادرة “أهل الشام”، بحضور وزيرة العمل 
ريمة القادري. وقال اللحام: إن هذه الخطوة تأتي سعياً للتواصل مع 
كافة فئات المجتمع المحلي، حيث أن المســؤولية االجتماعية ودعم 

األيتام مسؤولية مشتركة بين جميع األطراف.

افتتاح صالة كيا موتورز في حلب

افتتحــت صالة عرض جديدة لســيارات كيا فــي منطقة الموكامبو/
شــارع المــاركات في حلــب، بحضور عــدد من رجــال األعمال 
وفعاليات رســمية ووكالء الشــركة في ســورية، وعدد من إداريي 
الشركة على رأسهم مديرها التنفيذي وائل شقير، ووكيلها في حلب 
فــراس بصمه جي. وقال بصمه جي: إن هذه الصالة هي الثانية في 
حلب، وتعرض الجيل األحدث من موديالت كيا لعام 2019، وهي 
)بيكانتو، ريو، سيراتو، أوبتيما، سبورتاج، سورينتو، كيا 2700(، 
منوهاً إلى أن كافة سيارات كيا مشمولة بضمان مصنعي مميز مدته 

5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر.
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120 شركة في مهرجان صيف حلب
أقيمــت على مدار 15 يوماً فعاليات مهرجــان الصيف على أرض 
الحديقة العامة في حلب تحت عنوان “حلب بتجمعنا”، بمشاركة 120 
شركة سورية، مختصة بالمنتجات الغذائية، المأكوالت، الملبوسات، 
كما تضمن المهرجان فعاليات متنوعة ترفيهية واجتماعية، من بينها 
خيمة رمضان ومدينة ألعاب وخان للطعام. وأوضح مدير المهرجان 
عماد الركبي، أن المهرجان يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، وأن 
الدخول كان مجانياً ومتاحاً للجميع. وأشــار مدير الشــركة المنظمة 
للمهرجــان “آفاق” علي تركمانــي، إلى أهمية افتتاح المهرجان في 
الحديقة العامة، العتبارها تشــكل ذاكرة حلب، مشــيداً بالحسومات 

التي قدمتها الشركات طيلة أيام المهرجان الذي سبق عيد الفطر.

“صنع في سورية ... أهال بالعيد”

نظمت غرفة صناعة دمشق وريفها مهرجان “صنع في سورية ... 
أهالً بالعيد” في دورته الـ87 تحت شعار “صناعتنا بتقوينا وبتنمينا”، 
في صالة مدينة الجالء الرياضية بدمشــق، بمشــاركة 178 شــركة 
تشمل القطاعات الصناعية الغذائية والكيميائية والنسيجية، كما رافق 
المهرجان خيمة رمضانية. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة ســامر 
الدبس، أن المهرجان ظاهرة اقتصادية ووســيلة من وســائل التدخل 
في األســواق لكســر األســعار ومنع االحتكار، هدفها إيصال السلع 
من المنتج إلى المســتهلك دون حلقات وســاطة بما يساهم بتخفيض 
األسعار، ويدعم الليرة. فيما أشار عضو مجلس إدارة الغرفة طالل 
قلعــه جي، إلى أن المهرجان يحســب أن شــهد مشــاركة شــركات 
صناعية في مجال القطاع الغذائي ألول مرة في “صنع في سورية”.

سورية في إكسبو بكين للبستنة

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، فعاليات معرض “اكسبو بكين 
الدولي للبستنة 2019” تحت عنوان “حياة خضراء ... حياة أفضل” 
في حي يانتشــينغ عند سفح سور الصين العظيم في بكين، بمشاركة 
110 دول، من بينها سورية. وأكد مدير عام هيئة دعم وتنمية اإلنتاج 
المحلي والصادرات، ابراهيم ميده، أن سورية تشارك بجناح مساحته 
200 متر مربع، مصمم وفق الطابع التراثي التقليدي بـ6 شــركات 
تابعة لوزارتي الزراعة والســياحة، وأن 80 % من مساحة الجناح 
خصصت للمنتجات المتعلقة بالبســتنة )الوردة الشامية والزيوت(، 
و20 % لمعروضــات الشــركات فــي مجــال الصناعــة الغذائية. 
وسيستمر المعرض 162 يوماً، ويتوقع أن يستقطب 16 مليون زائر.

ريادة األعمال التجارية الشبابية
أعلنت غرفة تجارة دمشــق، عن إطالق مركز غرفة تجارة دمشق 
لريادة األعمــال، وعن إطالق 3 مبادرات وأنشــطة خاصة بريادة 
األعمال التجارية، لتشجيع أعمال الرواد الشباب، وأن أولى نشاطات 
المركز: إطالق جائزة سنوية باسم “جائزة الغرفة للريادة التجارية”. 
وأوضحــت في بيان، أن الجائزة مبادرة اقتصادية اجتماعية وطنية 
لتشــجيع الشــباب من الفئة العمرية بين 20 و35 سنة، وخلق أفكار 
تجارية ومبادرات تســويقية ناجحة، وأن المسابقة تنقسم إلى: جائزة 
)أفضل فكرة مشروع تجاري جديد، أفضل مشروع تجاري صغير 
أو متوسط قائم(، وقيمة الجائزة للمركز األول من كل فئة 250 ألف 
ليرة، والثانية 150 ألف. وأضاف البيان، أن الغرفة ستحتضن من 4 
إلى 6 من الشباب أصحاب أفكار المشاريع التجارية الجديدة سنوياً.
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تكنولوجيا صناعة اإلسمنت السوري

أقيمــت فعاليات المؤتمــر األول لتكنولوجيا صناعة اإلســمنت في 
ســورية، في مكتبة األســد الوطنية، بتنظيم من شــركة “سيم تك” 

لتكنولوجيا اإلسمنت ومواد البناء، بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وقال وزير الصناعة، محمد جذبة: إن المؤتمر يسعى لتسليط الضوء 
على واقع صناعة اإلسمنت، ودور هذه الصناعة في تلبية احتياجات 
البناء وآفاق تطويرها ورفدها بأحدث التقنيات لتمكينها من االستجابة 
لمتطلبات إعادة اإلعمار وتخفيض كلف اإلنتاج بما يجعل منتجاتها 
قادرة على المنافســة وينعكس إيجاباً على أسعار المنشآت واألبنية 

السكنية والخدمية.
وطرح المشــاركون مواضيع التقنيات الحديثة لمصانع اإلســمنت، 
والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، واإلضافات اإلسمنتية ومواد 
البناء المســتقبلية، واإلسمنت الخاص بآبار النفط، والطاقة الشمسية 
والطاقــات المتجددة في خدمــة صناعة اإلســمنت، وأماكن تواجد 
خامــات معامل اإلســمنت في ســورية، وخدمات مركــز األعمال 
الخاص بصناعة اإلســمنت وآفاق تطوره، واآلثــار البيئية لمعامل 

اإلسمنت والمقالع وطرق معالجتها ومخلفاتها الصناعية.

بنك الشام يمّول التجهيزات الطبية
أقامــت نقابة أطباء دمشــق 
فعاليـــات المؤتمـــر العلمي 
والمعـرض  عشـــر  الثانــي 
الطبــي المرافــق، فــي دار 
والفنــون،  للثقافــة  األســــد 
بمشاركة عدد من الشـركات 

الطبية والدوائية والمستشفيات وشركات الرعاية الصحية والتجهيزات 
الطبية، إضافة إلى مشــاركة بنك الشــام، وعدٍد من األطباء. وشهد 

المؤتمر ندوات حول بعض األورام بمختلف التخصصات.
وأعلن الرئيس التنفيذي للبنك، أحمد يوســف اللحام خالل المؤتمر، 
عن إطالق خدمات جديدة تستهدف القطاع الطبي من خالل خدمات 

تمويل التجهيزات الطبية حتى 5 سنوات ومن دون دفعة أولى.

سورية المركزي: زيادة سقوف اإلقراض

أقــام مـصـــرف سورية المركزي ورشــــة عمـل في فندق آرميتاج 
في دمشـــق، حملت عنوان “دعم قطــاع التمويل الصغير”، بهدف 
تطوير االستراتيجية المالية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وزيادة 
ســقوف اإلقــراض للمقترضيــن والحصول على المبلغ المناســب 

الحتياجات مشاريعهم.
وأكد حاكم المركزي حازم قرفول، أن قطاع التمويل الصغير يواجه 
تحديات: )تعدد المؤسســات المانحة للتمويل، ما يعني تعدد الجهات 
المشرفة والمنظمة لعملها، وهو يؤدي إلى تضارب الجهود المبذولة 
لتنظيم وتطوير القطاع، إلى جانب ارتفاع التكاليف ونقص الكوادر 

المؤهلة والخبيرة، وضعف الثقافة المالية(.
بدوره، أشــار مدير تطوير المنتجات في مؤسســة التمويل الصغير 
األولى/ســورية، مثنــى الجندي، إلى أن المؤسســة تمــول الزبائن 
بقروض اجتماعية تســهم بتحســين دخلهم ضمن مواضيع )التعليم 
والمشــاريع الزراعيــة وتربيــة الثــروة الحيوانية والنقــل والطاقة 

الشمسية والسكن(.

إفطار “إعمار موتورز”
أقامت شـركة 
“إعـمــــــار 
موتـــــورز” 
حفـل إفطــار 
رمضانــــي، 
فــي مطعــــم 
نــة  ســــلـطـا
دمشـــق،  في 

دعــت إليه وكالء الشــركة وعائلة الشــركة من الطاقــم اإلداري 
وموظفي المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

كمــا قامت خالل الحفل بتكريم وكالئها في المحافظات الســورية، 
إضافة لفرق المبيعات ذات األداء المتميز.
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أول محّطة صديقة للبيئة في لبنان

في رعاية وحضور وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي، نظمت شركة “أي بي تي” 
في مقرها الرئيسي في عمشيت، طاولة حوار مؤلفة من 30 شخصية لمناقشة تقرير 
المسؤولية اإلجتماعية لعام 2018 والفتتاح محطة “أي بي تي المستدامة والصديقة 
للبيئة”. وشرح  نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة طوني عيسى، أهداف الشركة 
في مجال اإلســتدامة وتحقيق المسؤولية اإلجتماعية وهدف اللقاء، الذي أكد أنه ليس 

للتباهي باإلنجازات، بل للنقد والتقييم واالستماع إلى آراء قيّمة ومالحظات وأفكار.
وقال جريصاتي: إن مسؤولية حماية البيئة وتحقيق استدامة الطاقة تقع على البلديات 
والوزارات المعنيّة كقطاع عام وتعتمد على مبادرات القطاع الخاص، مشيراً الى أن 
الدكتور عيسى خير مثال على الممارسة المسؤولة لألعمال واإليمان بأن االستثمار 
بمصــادر الطاقة المتجــددة يدعم االقتصاد. ثم ناقش المشــاركون في طاولة الحوار 
مضمــون التقرير حول المســؤولية االجتماعية للشــركة  لعــام 2018، وقد أدارت 
الحوار رئيســة قسم المسؤولية اإلجتماعية في بنك عوده هازميغ الخوري، وخلص 

الى سلسلة اقتراحات وتبادل خبرات في مجال المسؤولية اإلجتماعية.
وبعد االفتتاح  كانت جولة للوزير جريصاتي في المحّطة تعرف خاللهـا على ميزاتها 
واختبــر خصائصها التي تترجـم رؤيــة “أي بي تي” الخضراء وعملها على تحقيق 

استدامة الطاقة 
وتحويل مفهوم 
ت  محطـــــــــا
المحروقــــات 
فــي لبنــان من 
ث  مصــدر ملِوّ
مصــــدر  الى 
مخفّــض لألثر 

البيئي.
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سلكت االجراءات الموجعة في مشروع الموازنة طريقها على أكثر من محور لخفض العجز 
خصوصاً على حساب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين. الالفت أن الكالم عن 
اإلجراءات ترافق مع توظيف سياسي للمرحلة المقبلة، وفق مونة األطراف على القطاعات 
التي تعنيها. وبينما راقبت القوى السياسية ردود فعل الشارع، بدت مطمئنة إلمكان تمرير 
إجراءات جراحية موجعة تطال بالدرجة األولى مخصصات الموظفين والتقدمات المرتبطة 
بها، إذ أن معظم القوى بدت مرتاحة لقدرتها على ضبط الشارع وإمرار القرارات من دون أن 

يتسبب األمر بفوضى شاملة.

بعد إقرار الحكومة اللبنانية مشروع الموازنة وقبله آلية خطة الكهرباء في مجلس النواب، 
بدت األمور أكثر ســهولة في الترويج لالجراءات الموجعــة وكأنها تحصيل حاصل، وهو 
بالنســبة إلى الحكومة أمر ال مفر منه، انســجاما مع مقتضيات مؤتمر “سيدر” ونصائح 
المجتمع الدولي. وبينما استحضر البعض مجدداً تجارب دول خفضت رواتب موظفيها، على 
ما ذكره بعض المسؤولين في مجلسي الوزراء والنواب، ظهر أن أكثر اإلجراءات تركزت على 
اقتطاعات من مخصصات العاملين في القطاع العام من موظفين ومعلمين وعسكريين، 
والمتقاعدين بنســب متفاوتة، من ضمن سّلة تتضمن رفع بعض اإليرادات. تبين مثاًل أن 
األجور تشــكل 36 % من الموازنة، فيما تشكل خدمة الدين العام نحو 35 في المئة، وهذا 
يعني أن أي خفض للعجز يطال في شــكل رئيسي أجور العاملين والمتقاعدين. وبما أنه 
جرى تجاوز ملف الكهرباء بإقرار خطتها وهي تشــكل 11 %، بدا موضوع االقتطاعات هو 
االســهل في موضوع خفض اإلنفاق، من دون البحث في ملفات الهدر والتهرب الضريبي 

والتعويضات الضخمة ورواتب مؤسسات عامة مستقلة غير منتجة.

التقدمات الخاصة بموظفي القطاع العام تعرضت للبتر، وخفضت أيضاً المنح المدرســية 
وأعيدت هيكلة التقدمات األخرى، ومن بينها موضــوع التعويضات وحتى الطبابة. وقد 
تبين وفق اإلجراءات أن خفض االنفاق بلغ مليــاري دوالر أميركي، إذ أن رفع الضريبة على 
فوائد الودائع من 7 % الــى 10 % يؤمن وحده نحو 650 مليون دوالر، أما ضريبة الدخل على 
المتقاعديــن وفرض 2 في المئة إضافية على الواردات الجمركية إلى اجراءات أخرى تتعلق 
بتعويضات العســكريين وتعديل تقدمات التدبير رقــم 3، إضافة إلى خفض قيمة المنح 
التعليمية لبعض الفئات يؤدي الى خفــض في االنفاق يراوح بين 600 مليون و800 مليون 

دوالر وفق اإلجراءات المطروحة.

أقل ما يقال في بنود الموازنــة العامة في لبنان أنها قاصرة عن احداث تغيير حقيقي في 
البلد، فهي موازنة لـ6 أشــهر ما يعني أن خفــض االنفاق لن يصل الى النصف من االرقام 
التي تضعها الحكومة. هي موازنة تقشفية غير اصالحية، وهي ليست انجازاً إذا قلنا أن أي 
رؤيــة إصالحية واضحة، يجب أن تأخذ باالعتبار نمو الناتج المحلي وتكبير االقتصاد وزيادة 

االستثمارات وتحفيز القطاعات اإلنتاجية وغيرها. وماذا أيضاً عن قطوع الحسابات؟

اإلجراءات الموجعة ليست رؤية تصحيحية
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