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، يتعلق بضعف نمّو  ي
ئتما�ن كية للتصنيف الإ ي تقرير وكالة “موديز” الأم�ي

أخطر ما ورد �ن
الودائع وتباطؤ التدفقات النقدية، ما يرفع احتمال توجه الحكومة وإمكان قيامها 
بعملية إعادة هيكلة تدفع المؤسسات المالية إىل اعتبار لبنان متخلفاً عن سداد 
ديونه. هذا التقرير الذي يتقاطع مع بيانات لـ”ستاندر أند بورز” وأيضاً مع تقارير 
ات النقدية المتعلقة بضعف تدفق الرســاميل إىل  لوكالة فيتش، القلق من المؤ�ش
كية تخفض فيها تصنيف المصارف  لبنان، يذكرنا بتقارير سابقة كانت الوكالة الأم�ي

ي عند كل أزمة، وايضاً خفض تصنيف لبنان.
ئتما�ن الإ

ي يعانيها لبنان مالياً واقتصادياً تقلق الجميع، فالمشكلة 
الواقع أن الأزمة ال�ت

ي 
ي عجز المالية المرتفع والذي يؤدي اىل اختاللت، خصوصاً �ن

الأساســية تبقى �ن
ان المدفوعات، وهو أمر ينعكس ســلباً عىل الوضع الماىلي ويرفع خدمة الدين  ن م�ي

ويفاقم أزمة المديونية أيضاً.

ي الموازنة، فإن ذلك مؤ�ش 
كز اليوم عىل خفض العجز �ن إذا كانت الجهود ت�ت

أساسي للمرحلة المقبلة وكيف سيتعامل لبنان مع استحقاقاته المالية، لكن الأهم 
يرادات،  ال تكــون إجراءات الخفض مجرد تداب�ي تقليدية تتعلق فقط بالنفاق والإ
ول اســتجابة لتعهدات مؤتمر “سيدر” فحسب بل يجب أن تكون مرتبطة بسياسة 
إصالحية مالية شــاملة، والتنبه اىل أن المشكلة المالية بدأت تظهر منذ عام 2011 
ات ومعها ارتفعت  ن تراجعت كل المؤ�ش أي منذ نشــوب الحرب عىل سورية، ح�ي
ة ومرهقة جداً عىل البلد. نسبة العجز وزادت المديونية العامة إىل مستويات خط�ي

نثق بكالم حاكم مرصف لبنان رياض سالمه الأخ�ي من أّن وضع السيولة سيتحسن 
ي أول 4 أشهر من 2019 لم يتجاوز 

انية �ن ن خالل الأشهر الستة المقبلة، وان “عجز الم�ي
ي أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة لقتصاد لبنان ...

المليار دولر. هذا يع�ن

ات مقلقة ومخاطر داهمة مؤ�ش
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افتتح بنك بيبلوس مركز البيانات الجديد التابع له، وهو 
 Tier المنشــأة الوحيدة في لبنان الحاصلة على شــهادة

.Uptime Institute من معهد أبتايم III
وحصــل المصرف على هذه الشــهادة بعــد تقييم دقيق 
لجميــع جوانــب مركز البيانــات الخاص بــه الذي تم 
إنشــاؤه حديثــاً، وذلك من قبل فريق خبــراء من معهد 

أبتايم من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.

شهادة Tier III لـ“بيبلوس”

أعلنــت نقابة أصحــاب المطاعم والمقاهــي والمالهي 
والباتيســري فــي لبنــان عــن تعاونهــا األول مع بنك 
عوده إلطالق برنامج المنافع Flavors لدى المطاعم 
باالشــتراك مع “فيزا”، وهو برنامــج منافع حصري 
يســمح لحاملــي بطاقــات “فيزا” مــن عــوده بالتمتّع 
بحسومات وامتيازات في العديد من المطاعم المفّضلة 
لديهم، بمجّرد اســتعمال البطاقــة. ويقدّم هذا البرنامج، 
الكثير من المنافع والحســومات واالمتيازات في أكثر 

من 40 مؤسسة كلّها أعضاء في النقابة.
ودعت النقابة جميع أصحاب المؤسسات المنتسبين إلى 
االشــتراك في البرنامج  الذي يهدف إلى تحريك الدورة 
االقتصاديــة الصغــرى للمطاعم والعجلــة االقتصادية 

الكبرى للسياحة.

عوده يطلق برنامج
المنافع Flavors لدى المطاعم

سالمه: حاالت تبييض األموال تزداد تعقيداً

أعلــن حاكــم مصرف لبنــان رئيــس هيئــة التحقيق 
الخاصة، رياض سالمه، أن “حاالت تبييض األموال 
وتمويل اإلرهــاب التي تعالجها الهيئة تــزداد تعقيداً، 
ما يســتدعي تحليالً معّمقاً وتنســيقاً محلياً مع األجهزة 
الوطنيــة المعنيــة وتعاونــاً دولياً”. وقال ســالمه في 
افتتاحية “التقرير الســنوي للعام 2018” الصادر عن 
الهيئــة -وحدة اإلخبــار المالي اللبنانيــة في مصرف 
لبنان- إن الهيئة تلقت 489 حالة، اســفر التحقيق فيها 
عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 

حالــة احيلت الى المدعي العام التمييزي. وشــكلت حاالت جرائــم إلكترونية الحصة 
األكبــر )25,05 %( مــن اجمالي حاالت تبييــض االموال، تبعتها حــاالت التزوير 

)20,84 %( والحاالت المتعلقة بتجارة المخدرات )6,11 %(.

رياض سالمه

بنوك عالمية تزيد تمويلها  لمشاريع بيئية

ارتفعــت التمويــالت العالمية المقدمة 
لمشــروعات تواجه التغيــر المناخي، 
ألعلى مســتوى على اإلطالق، بنسبة 
22 % فــي العام الماضي، لتصل إلى 
43 مليار دوالر، وذلك بدعم من أكبر 
بنوك التنمية المتعــددة األطراف التي 
زادت تمويالتهــا للمشــروعات التي 

تراعي التغير المناخي، مما عزز المشــاريع التي تســاعد البلدان النامية على معالجة 
مخاطر المناخ. وقال بنك االستثمار األوروبي إنه تم رصد أحدث أرقام تمويل المناخ 
في التقرير المشترك لعام 2018، ويشمل بنوكاً أخرى للتنمية متعددة األطراف، ومنها: 
بنك التنمية األفريقي، مصرف التنمية اآلسيوي، البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، بنك 
االستثمار األوروبي، مجموعة بنك التنمية للبلدان األميركية، ومجموعة البنك الدولي.

صفير رئيسًا لجمعية المصارف

صفيــر  ســليم  فــاز 
برئاســـــة جمعيــــة 
بعد  لبنان،  مصارف 
انتخاب مجلس إدارة 
جديد من 12 عضواً 
فــازوا  ســنتين  لمدة 

بالتزكية. واثر االنتخابات، تحدث صفير، متوجها بالشكر الى أعضاء المجلس على 
الثقــة التي أولــوه إياها، مؤكداً أن “الجمعية ركن أساســي مــن الهيئات االقتصادية 
اللبنانيــة تمثل قطاعــاً حيوياً يؤدي دوراً ناشــطاً وفعاالً في دعــم االقتصاد الوطني 

بقطاعيه العام والخاص”.
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مشاركة لبنانية في القمة المصرفية العربية

شــهدت العاصمــة 
االيطاليــة رومــــا 
انعـقـــــاد القـمــــة 
المصرفية العربيـة 
الـدولـيـــــة لـعـــام 
الـتــــــي   ،2019
نظمـهــــا اتـحــــاد 
العربية   المصارف 
وزراء  بمشـــاركة 

ومحافظــو مصــارف مركزية، ونخبة من القيــادات المصرفية والسياســية العربية 
والدولية.

يذكــر أن القمة اتخذت عنوان “الحوارات المتوســطية العربية - األوروبية من أجل 
منطقــة اقتصاديــة أفضل”، وركزت على الجوانب الماليــة والمصرفية في المنطقة 

المتوسطية.
وشارك في القمة من لبنان وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية مي شدياق ورئيس 
جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه واألمين العام التحاد المصارف العربية وسام 

فتوح ومصرفيون. 
وكرمــت القمــة طربيه، بمنحه الوســام الذهبي الشــخصية المصرفيــة العربية لعام 
2019. وهي أرقى جائزة يقدمها االتحاد ألكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزاً 

وقيادة.

The Metallic البطاقة المعدنّية األولى في لبنان

أطلق بنك اإلعتماد اللبناني بطاقة 
The metallic، وهــي بطاقــة 
معدنيّــة فريدة واألولى من نوعها 
في لبنــان وتســتهدف النخبة من 
الزبائن، لتقدّم لهم مزايا وخدمات 
ُصّممــت خصيصاً لتتماشــى مع 

أسلوب حياتهم الخاص.
وفي هــذه المناســبة، قالت نائب 

مدير عام ورئيســة قســم حلول الدفــع اإللكتروني وتقنية البطاقات فــي بنك اإلعتماد 
اللبناني رندا بدير: إّن  بطاقة The metallic Mastercard World Elite للنخبة، 

هي األولى من سلسلة بطاقات ستُبصر النور في األشهر القادمة.
وتوفر البطاقة، التي تقدم عبر دعوة شخصية فقط )by invitation only( خدمات 
عدة، أبرزها خدمة المســاعد الشــخصي )Concierge Service(، الذي يلبّي كّل 
طلبــات حاملها، كحجز إقامتــــه في أفخر الفنــادق العالمية، والمصرفـــي الخاص 
)Dedicated Private Banker( الــذي يهتــّم بمختلــف المعامــالت المصرفيــة 
الشــخصيّة ويقدّم استشارات خاّصة لالستثمارات المصرفية، إضافة إلى عروضات 

.Spectrum على تأجير الطائرات الخاصة، واالنضمام إلى برنامج الوالء

أطلــق البنك المركزي العراقــي، المنصة اإللكترونية 
للتــداوالت المالية بين المصــارف العاملة في العراق، 

.Interbank Market FX, Money Market
وذكــر بيان صــادر عن البنك المركــزي العراقي، أن 
المنصــة تهدف إلــى زيــادة التعاون بيــن المصارف 
وقدرتهــا علــى تنويــع الخدمــات الماليــة لعمالئهــا 
واســتقطاب العمليات التجارية والماليــة المتوافرة في 
السوق، كما تؤســس إلى سوق مالية إلكترونية منظمة 
تفتــح وتســهل الطريــق أمــام االســتثمار األجنبي في 

العراق.

منصة إلكترونية
لتداوالت مصارف العراق

قــال البنك العربــي األفريقي، في بيــان، إنه حاز على 
صفقــة تمويل لصالح شــركة خدمات البتــرول الجوية 
بغرض شراء طائرة نفاثه طراز CRJ900 من شركة 

بومبارديير الكندية بمبلغ 22 مليون دوالر أميركي.
ووقع على االتفاق نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب للبنك العربي اإلفريقي الدولي شــريف علوي، 
ورئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب لشركة خدمات 
البترول الجوية يحيى حســين عبد الحميد. وقال علوي: 
إن قطــاع الخدمات البترولية مــن أهم قطاعات الطاقة، 
التي نهتم دوماً بتمويلها لما لها من تأثير إيجابي ومباشر 
علــى االقتصاد، ونحرص بشــكل خــاص على توطيد 

أواصر التعاون مع شركة خدمات البترول الجوية.

تمويل من “العربي األفريقي”
لشراء طائرة للخدمات البترولية

رندا بدير
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تحــت عنــوان “البركة تجمعنــا”، افتتح بنــك “البركة 
ســورية” مكتباً له في مرفأ الالذقية ضمن صالة النافذة 
الواحــدة. وقال الرئيــس التنفيذي للبنــك محمد عبد هللا 
حلبي: “يندرج افتتاح المكتب ضمن خطة انتشار فروع 
البنــك للعــام 2019، والتــي تضمنت الوصــول ألكبر 
عــدد مــن المتعاملين وتوفيــر أفضل الخدمــات المالية 
والمصرفيــة التــي تواكــب المعايير العالميــة وترتقي 
بالصيرفة اإلسالمية وبالسوق المصرفية السورية، ومن 
أحــد أهم الميــزات التي يقدمها هــذا المكتب، هي تقديم 

الخدمة للمتعاملين خالل أيام السبت”.

“العقاري” يلغي شرط الوديعة ويخفض الفائدة“البركة” في مرفأ الالذقية

أعلن المصــرف العقاري الســوري، عن إلغاء 
شــــرط االدخـار المســبـق “الوديعـة” لجميـع 
أنــواع القــروض، ضمــن الســقوف المحــددة 
في نظــام عمليــات المصرف، وعــن تخفيض 
معــدل الفائــدة المترتبة على القــرض الممنوح 
مــن المصرف، للراغبين بإبقاء شــرط االدخار 

المسبق بقدر 1 %.
وأكد مدير عام المصرف مدين علي، أن القرار 

يأتــي بعدمــا تبين أن قســماً كبيراً من المواطنين ال يســتطيع تأميــن وديعة ادخارية 
بصورة مسبقة للحصول على القرض، وأن قرار إلغاء شرط االدخار المسبق يجعل 
األمر أكثر ســهولة أمــام المواطنين الذين يتعذر عليهم تأميــن الوديعة. الفتاً إلى أن 
المصــرف رفع كتاباً إلى مجلس النقد والتســليف لرفع ســقوف القــروض بأنواعها 

المختلفة بشكل يتناسب مع أسعار العقارات حالياً.
كمــا أعلن المصرف، عن قبوله بتعهد من المقترض بتســديد القســط المترتب عليه 
كامالً إلى المصرف مباشرة بدل اقتطاعه من راتبه، وأنه إذا بلغ التأخر عن التسديد 
3 أقساط شهرية عقب تقديم التعهد، سيتم الطلب من محاسبي المقترضين أو الكفالء، 

حسم القسط من رواتبهم بشكل شهري وفقاً لألصول.

مدين علي

1620 مليار ليرة ودائع التجاري السوري

كشــف المصرف التجاري الســوري عن أن حجم الودائع لديه يسجل تزايداً مستمراً 
جــراء ارتفاع الفوائد التي يمنحها المصــرف مقارنة مع المصارف األخرى العاملة 
في الســوق الســورية، وأن الودائع بلغت نحو 1620 مليار ليرة، موزعة بين ودائع 
تحــت الطلب وودائع ألجل وودائــع التوفير. وفي التفاصيل، بين المصرف أن حجم 
الودائــع تحت الطلب بلــغ 902 مليار ليرة، منها 783 مليار بالليرة الســورية، وما 
يعادل 119 مليار ليرة بالعمالت األجنبية، في حين سجلت ودائع األجل 607 مليار 
ليرة، منها 274 مليار بالليرة سورية، و333 مليار ليرة بالعمالت األجنبية، في حين 

بلغت ودائع التوفير 111 مليار ليرة.
من جانب آخر، أصدر المصرف التجاري السوري قراراً، تضمـــــن تحديـد معدالت 
جديدة للفائدة على القطع األجنبي، حيث أصبح معدل الفائدة على وديعة الشهر الواحد 
بالدوالر 3.43 %، ولـ 3 أشــهر 3.52 %، ولـ 6 أشــهر 3.55 %. أما لوديعة الجنيه 

االسترليني فلشهر واحد 0.73 %، ولـ3 
أشهر 0.80 %، ولـ 3 أشهر 0.89 %، 
أما بالنســبة لوديعة األشهر الـ 6 لليورو، 

فقد بات معدل فائدتها 0.68 %.
وفيمــا يتعلــق بودائع المــدى األعظمي 
لمــدد الودائع والمقرر بـ12 شــهراً فقد 
حددهــا القرار بنســبة 4.43 % لودائع 
الــدوالر، و1.68 % لودائــع اليــورو، 

و1.02 % لودائع الجنيه االسترليني.

أعلن بنك البركـة - ســـــوريـة في بيـان، اعتماد أسهم 
زيــادة رأس ماله والبالغ عددها 50 مليون ســهم بقيمة 
اســــمية 100 ليرة للســــهم الواحــد وبقيمة إجمالية 5 
مليار ليرة ســورية، بغرض زيادة رأس مال الشــركة 
عبـر ضـــم جــزء مـن األربـاح المـــدورة المتراكمـة 
المحققة والقابلـــة للتوزيـــع، بحيث يصبـح رأس مال 

البنـك بعد الزيادة 10 مليارات ليرة سورية.
وأضـاف البيــان، 
أن األســـــــــهــم 
المذكورة تـــوزع 
كأســــهـم مجانيـة 
على المســاهميـن 
فـي  المســــجليـن 
ســـجالت مركـز 
المقاصـــــة كمــا 
هـم، كل بحـســب 
فـي  مســـــاهمتـه 
المال بواقع  رأس 
“سهم لكل سهم”.

بنك البركة سورية ...
“سهم لكل سهم”
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“أبوظبي األول” يغلق فرعه في قطر

أكد بنك أبوظبي األول، أنه سيغلق 
فرعه الوحيد في قطر، عازياً ذلك 
إلى إجــراءات تنظيميــة اتخذتها 

الدوحة بحقه.
وتأتي هذه الخطوة بعدما فرضت 
هيئــة تنظيــم مركز قطــر للمال 
مزيداً مــن القيود على البنك لعدم 

تقديمه مســتندات مرتبطة بتحقيقات تجريها قطر بشــأن التالعب في عملتها المحلية 
فــي 2017. وقــال البنك: إن هذه اإلجراءات لم تؤثر على أعمال الفرع في قطر، وإن 

إغالق الفرع لن يؤثر مالياً على أداء أعمال المجموعة مستقبالً.

استثمار بريطاني في البنك المغربي للتجارة

البريطانية  المجموعــة  قامــت 
المملوكــة   ،CDC الحكوميــة 
مــن طــرف   % 100 بنســبة 
المتحــدة،  المملكــة  حكومــة 
باســتثمار مبلــغ 200 مليــون 
البنــك  فــي  اميركــي  دوالر 
المغربــي للتجــارة الخارجيــة 

إلفريقيا، كما ستقوم المجموعة البريطانية بشــــراء مســــاهمة تناهز نســبتها 5 % 
من رأســمال البنك.

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة “سي دي سي” نيك أودونوهوي، إن االستثمار 
في المؤسســات المالية يعتبــر آلية قوية يمكننا بفضلها ترك أثر واســع النطاق، كما 
أن أســواق الرساميل في دول مثل المغرب تعتبر مندمجة في القارة اإلفريقية، وهي 

ضرورية لنجاح المجاالت التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

استقالة رئيس ونائب مجلس إدارة االتحاد الوطني

بـنـــك االتحــــاد  أعلــن 
في  مصـــــر،  الوطنــي 
بيــان، تنحـــي الشــيـــخ 
نهيــان مبــارك آل نهيان 
عن رئاســــة وعضويــة 
مجلـــس إدارة الـبـنـــك، 
كمــا تقــدم نائــب رئيس 
مجلــــس اإلدارة محمــد 

أحمد نصر عابديـن باســـتقالته أيضاً مـن عضويـة مجلــــس إدارة البنــك.
يذكر، أن بنك االتحاد الوطني تأســس كشــركة مساهمة مصرية العام 2006، بدعم 

من المؤسسة األم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

خصــــص المصـــرف 
الزراعـــي الســــــوري 
400 مليار ليرة لصالح 
الســورية  المؤســســــة 
للحبــوب لقــاء الكميات 
المســتلمة من محصول 

القمح بالمحافظات.
وأشـــــار مديــــر عــام 
المصــــرف ابراهيـــــم 

زيدان، إلى أن المصرف حّول 25 مليار ليرة من المبلغ 
كســلفة أولية إلى حسابات مؤسسة الحبوب، وحّول إلى 
حســاب المؤسســة العامة إلكثار البذار 17 مليار ليرة، 
لتحويلها للمحافظات لقاء استالم عقود اإلكثار، كما قام 
بتحويــل 25 مليار ليــرة كدفعة أولية للمؤسســة العامة 
لألعــالف من أصل 70 مليار ليرة ســورية مخصصة 
الســتالم محصول الشعير وحســب الكميات المستلمة 
فــي المحافظــات. وأشــار زيــدان، إلــى أن المصرف 
أصــدر التعليمات إلى فروعه بصرف قيمة الحاصالت 
للمزارعين والفالحين خالل 24 - 48 ساعة من تاريخ 

استالم قوائم الفالحين لقاء الكميات المسلمة من قبلهم.

487 مليار ليرة سورية
للحبوب والبذار واألعالف

ابراهيم زيدان

ضبطت هيئــة مكافحة 
وتمويل  األموال  غسل 
اإلرهــاب في مصرف 
ســوريـــة المركــزي، 
بالتعاون والتنســيق مع 
مفوضية الحكومة لدى 

المصــارف والجهــات األمنية المختصة في دمشــق، 
إحدى شــركات الحواالت الماليــة الداخلية، التي تقوم 
باســتقبال الحــواالت الخارجيــة وإرســالها وتوزيعها 

بالقطع األجنبي في السوق السوداء.
وأشــارت الهيئة في بيان، إلى أنه تمت مصادرة العديد 
من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت 
تورط الشــركة بهذه األعمال غير القانونية، وتم تنظيم 
ضبــط بإفادات موظفي الشــركة ومســتلمي الحواالت 
وفــق األصول القانونية، وأكــدت الهيئة في بيان، أنها 
تواصــل دراســة وتحليــل المعلومــات المتوفــرة ليتم 

استكمال اإلجراءات القانونية أصوالً.

ضبط شركة حواالت
غير مرخصة بدمشق
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“دويتشه” يستعد لتأسيس أكبر “بنك سيئ”

يســتعد دويتشــه بنك إلجراء إصالحات عميقة لعملياته 
التجاريــة، بمــا في ذلك إنشــاء وحدة خاصــة تعرف بـ

bad bank  يتم تحويل األصول الســيئة ذات المخاطر 
العاليــة إليهــا ضمن الخطــوات التي يقوم بهــا الرئيس 
التنفيذي كريستيان ســوينغ، إلعادة هيكلة عملياته بعيداً 
عن الصيرفة االســتثمارية. ومن المتوقع أن تصل قيمة 
األصول التي ستنضم إلى هذه الوحدة إلى 50 مليار يورو 
بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ، وهي تمثل 14 % من 
ميزانية البنك األلمانــي. وأضافت المصادر، أنه بعد أن 
أصبح البنك يحتفظ بـ260 مليار يورو من النقد واألوراق 
المالية السائلة، لم يعد يعتمد على هذه األصول من أجل 

كريستيان سوينغالتدفق النقدي ويمكنه بيعها إلى البنوك األخرى.

وقعــت مجموعة البنك اإلفريقي للتنميــة واالتحاد العام 
لمقاوالت المغرب، اتفاق منحة بقيمة 560000 دوالر، 
لتعزيــز دور القطــاع الخــاص المغربــي فــي دينامية 
االندماج االقتصادي للمملكة في القارة. وقالت ممثلة البنك 
المقيمــة في المغرب ليلى فرح مقدم، إن القطاع الخاص 
المغربي يلعب دوراً مهماً في عملية االندماج اإلفريقي.

من جهته، أكد رئيس االتحاد، صالح الدين المزوار، على 
أهمية هذا االتفاق لمساعدة المقاوالت المغربية الصغيرة 
والمتوسطة على تقدير إمكانيات القارة وأسواقها بشكل 
أفضل، واغتنام فرص االســتثمار المتاحة. وأشــار إلى 
الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تعزيز التآزر القائم، 

بغية تسريع عملية التصنيع في إفريقيا.

منحة من البنك اإلفريقي
التحاد المقاوالت المغربي

منصة للربط اإللكتروني بين البنوك االفريقية

أعلن رئيس مجلس ادارة البنك األفريقي 
للتصدير واالستيراد “أفريكسيم بنك”، 
بنديكت أوراما، عن اإلطالق الرسمي 
لمنصة الربــط اإللكتروني بين البنوك 
فــي الدول األفريقية مــن خالل النظام 
اإلقليمــــي للمقاصــــة والمدفوعــات 
والتســويات. وقــال أورامــا، إن هــذا 
الربط اإللكتروني بين البنوك في الدول 
األفريقيــة ســيكون لــه دور في دعم 

وتطوير العالقات االقتصادية بين الدول األفريقية، كما يسهم في تسهيل عمليات تحويل 
األموال وزيادة التبادل التجاري بين الدول األفريقية. وجاء ذلك خالل االجتماع السنوي 

للبنك السادس والعشرين في موسكو، الذي يعقد ألول مرة خارج قارة إفريقيا.

وقع وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي التونسي 
زيــاد العذاري، ونائــب رئيس البنــك اإلفريقي للتنمية  
خالد الشريف، اتفاقية تمويل دعم الميزانية للمساهمة في 
انجاز برنامج دعم وتطوير القطاع المالي )المرحلة2(، 
حيث تبلغ قيمته 120 مليون يورو، ســيتم تســديده على 
امتــداد 25 ســنة مــع 7 ســنوات إمهال وبنســبة فائدة 
0,39 %. وبيّن العذاري أهمية هذا التمويل كأحد أبرز 
اإلصالحــات التي ستســاهم في دفع النمــو االقتصادي 
المستدام والمندمج، من خالل دعم حوكمة القطاع المالي 
وتطويــر آلياته، الســيما المتعلق منها بدفع االســتثمار 

وتشجيع المبادرة ودعم التنمية.

قرض من البنك اإلفريقي لتونس

المركزي المصري يطلق أول بوابة الكترونية

أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية واإلبتكار في البنك 
المركزي أول بوابة الكترونية في مجال التكنولوجيا 

.FinTech Egypt المالية في مصر
وأوضــح وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم 
الدفع وتكنولوجيا المعلومات أيمن حسين، أن بوابة 
FinTech Egypt خطــوة جديدة للبنك المركزي 

المصري على طريق التحول لالقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تعمل 
البوابــة على دعــم وربط كافة أطراف منظومــة التكنولوجيا الماليــة بما فيهم رواد 
أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، المؤسســات المالية، مقدمي خدمات التكنولوجيا 

المالية، الخبراء، والمستثمرين.

أيمن حسين
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أعلــن رئيــس المصــرف العراقــي للتجــارة فيصــل 
الهيمص، تحويــل 50 % من صافي أرباح المصرف 
لسنة 2018 إلى الخزينة العامة للدولة. وقال الهيمص: 
“إن مصرفنــا يعمــل وينمــو بخطوات ثابتــة لتطوير 
أعماله وتعزيــز أرضية عمله داخل البلد وخارجه، ما 
يســهم في زيادة األعمال الماليــة التي يقدمها وبدورها 
تــؤدي إلى زيــادة األرباح، لقد تــم تحويل 106.445 
مليار دينار )88.55 مليون دوالر( إلى خزينة الدولة، 

بعد انتهاء المدقق الخارجي من عمله”.

106.4 مليارات دينار
من “العراقي للتجارة” لخزينة الدولة

فيصل الهيمص

أعلنت فروع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة، 
عــن صــرف 3.47 مليار ليــرة قيم محصولــي القمح 
والشــعير المسّوقة لفرعي المؤسســة السورية للحبوب 
والمؤسسة العامة لألعالف. وبيّن مدير فرع المصرف 
بالحسكة خضر الحسو، أن المبالغ المالية التي تم تسليمها 
يتم صرفها من الرصيد المحول من فرع الحبوب البالغ 
10 مليــار ات ليــرة، ورصيد فرع األعــالف البالغ 8 
مليــارات ليرة. أما مدير فرع الســورية للحبوب عبيدة 
العلي، فأشار إلى أن عمليات استالم األقماح في مركزي 
جرمز والثروة الحيوانية بالقامشلي وبيع أكياس التعبئة 
مســتمرة، وأنه تم بيــع 3.5 مليون كيس تعبئة للفالحين 

حتى منتصف حزيران/يونيو 2019.
يشار، إلى أن المساحة المزروعة بالقمح والشعير التي 
تــم حصادها من قبل فالحــي المحافظة حتــى التاريخ 

المذكور زادت على 480 ألف هكتار.

3.47 مليار ليرة لقمح وشعير الحسكة

توسيع قاعدة بيانات أسعار الصرف في العراق

أعلــن البنــك المركــزي العراقــي، عن 
توســيع قاعــدة البيانات الخاصة بنشــر 
أســعار الصــرف وأســعار الذهب على 
موقعــه االلكترونــي، وأن هــذه القاعدة 
باتت تتضمن المعدالت اليومية والشهرية 
لسعر صرف الدينار العراقي والعمالت 
األخرى تجاه الدوالر االميركي وأسعار 

الذهب. وأشار البنك، إلى إمكانية الرجوع إلى هذه المؤشرات من قبل جميع المستفيدين 
)الباحثين والدارســين فضال عن المؤسسات الحكومية ودور القضاء والمحاكم(، من 
دون الحاجــة إلى طلبهــا عن طريق المخاطبــات الورقية، وإلــى أن دائرة اإلحصاء 
واألبحاث في البنك ستتولى اإلجابة عن جميع االستفسارات المتعلقة بأسعار الصرف.

قرض الرافدين للمختبرات والمذاخر الطبية

أصدر المكتب اإلعالمي لمصرف الرافدين العراقي بياناً، 
يوضح أن مدة منح قرض الـ50 مليون دينار )41.6 ألف 
دوالر(، لتمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بأنها 
5 ســنوات، وبفترة إمهال تبلغ 3 أشــهر، وبضمانة رهن 
العقار المقدم من قبل المقترض من الدرجة األولى لصالح 

المصــرف. وأضاف البيان: أن المصرف قرر منح قرض بقيمة 25 مليون دينار إلى 
أصحــاب المختبرات والمذاخر الطبية، شــرط أن يقدم موظفــاً مدنياً من دوائر الدولة 

الموطنة رواتبه لدى المصرف ككفيل ضامن.

رأسمال شركات الحواالت المالية السورية

أقر مجلس الشــعب الســوري، 
مشروع قانون زيادة الحد األدنى 
لرأســمال شــركات الحــواالت 
المالية الداخليــة وأصبح قانونا. 
وحــدد الحــد األدنى لرأســمال 
شــركة المرخــص له بـــ100 

مليون ليرة للشــركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمــة الحواالت المالية الداخلية، 
و400 مليــون ليرة للشــركة الحاصلة علــى ترخيص لتقديم خدمة الحــواالت المالية 
الداخلية والخارجية. كما يلتزم المرخص له بتجميد مبلغ يعادل 25 % من رأس المال، 
ويحــق لــه تقديم خدمات إضافية من التعاقد مع شــبكات التحويــل العربية أو العالمية 
أو وكالئها لتســليم حواالتها الواردة إلى ســورية، والتعاقد مع المصارف وشــركات 
الصرافة العاملة في سورية لتسليم حوالتها الواردة إلى سورية داخليا وبالليرة السورية.
وبيّن وزير المالية مأمون حمدان، أن الهدف األساسي من القانون، هو تحقيق التوافق 
بين رؤوس أموال حواالت الشركات الداخلية وحجم عملياتها، والحفاظ على حواالت 

للمواطنين، مع إمكانية الرقابة على الشركات.
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اصدار ســندات بقيمــة 11 ألف مليار ليــرة بفائدة 
1 %، مؤّكــداً انّــه لــم يتــم البحث أساســاً في هذا 

الموضوع.
ولفت ســامه الــى اّن وضع المصــارف خاّص 
ألنّهــا محكومــة بنتائجهــا وإمكانياتهــا الماليــة، 
“وبالتالــي لن تُلزمهــا أي جهة كانت، بأي إجراء 
وليس مطلوباً منها أساساً أن تشارك في أي عملية 

سنقوم بها”. 

سالمه: االقتصاد اللبناني سيتحسن في األشهر المقبلة

توّقع حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، أن تشهد األوضاع االقتصادية في لبنان تحسناً في األشهر الـ6 المقبلة 
نتيجة االجراءات التي تعمل عليها الحكومة، مشيراً إلى أن عجز الميزانية في أول 4 أشهر من 2019 لم يتجاوز 

مليار دوالر وهو “مؤشر جيد”.
كالم سالمه جاء خالل مؤتمر “يوروموني” الذي انعقد في بيروت تحت عنوان “استكشاف المستقبل المالي 

.”Navigating the Financial Future

سياسة

مصرف لبنان النقدية

هي دعم استقرار

سعر صرف الليرة

ودعم القطاع المصرفي

ودعم مالءة الدولة

وقال الحاكم ســامه لوكالــة رويترز، إن 
البنك المركزي يتوقع “أال ينمو االقتصاد 
أو ينكمش في العام 2019 وإن قد تحّســن 
الوضع بفضل تحّسن السياحة”، الفتاً إلى 
أن “اآلفاق قد تتحّســن بــدءاً من النصف 
الثانــي من العام الجاري بســبب تحّســن 
االســتهاك نظراً إلى الموســم الســياحي 

الجيّد”.
وعــن تحويــات اللبنانيين مــن الخارج، 
أوضح ســامه أنها “مســتقرة عند نحو 7 

إلى 8 مليارات دوالر سنوياً”.
وعمــا إذا كان ذلك كافيــاً لتلبية احتياجات 
لبنــان المالية، قال: إذا لــم يكن ذلك كافياً، 

فإن البنك المركزي سيعّوض النقص.

خفض خدمة الدين
أكــد ســامه، اّن مصرف لبنان ســيكون 
على تواصل مع وزارة المالية للبحث في 
اآلليات التي قد تؤدّي الى النتائج المرجوة 
على صعيد خفض كلفة خدمة الدين العام، 
والتي اعتمدتها الحكومة ضمن مشــروع 
قانــون موازنــة 2019، والتي تحافظ في 

الوقت نفسه على الثقة واالستقرار.
وشــدّد علــى انّه لــم يتم التوصــل الى أي 
صيغــة نهائية بعد مع الوزارة حول اآللية 
التي ســيتم اعتمادهــا، “ولكــّن المهّم هو 
النتيجة المضمونة التي سنصل اليها والتي 
ستحقق وفراً في الموازنة يصل الى 700 
مليون دوالر. لكّن أي عملية سنقوم بها من 
اجل تأمين هذا الوفر المالي في الموازنة، 
ستكون عملية مدروسة بين البنك المركزي 
ووزارة الماليــة، ألّن مصرف لبنان بات 

يحمل معظم الدين العام”.
ورفض ســامه حصر اآلليــة بموضوع 

تقارير خارجية سلبية
وأشار الحاكم ســامه، إلى أّن “التعليقات 
الســلبية المتأتيــة من الخــارج حول لبنان 
مرتبطــة فعلياً بوجهة نظــر اعتدنا عليها 
منذ فتــرة، كما انّها مرتبطة بواقع موجود 
في لبنان ال نســتطيع تجاهله، وهو ارتفاع 
عجــز الموازنــة الى مســتويات يمكن ان 
تخلق شــكوكاً حــول امكانية االســتمرار 
بتمويل هذا العجز الذي بلغ في عام 2018 

نسبة 11,5 % من الناتج المحلي”.
لكّن ســامه لفــت الى اّن األســواق تنظر 
أيضاً نحو المســتقبل، معتبــراً اّن الجهود 
التــي تقــوم بهــا الحكومة لضبــط العجز 
وتخفيض نســبته مقارنــة بالناتج المحلي، 
بغــض النظر عــن نســبة التخفيض، هي 
إشارة ايجابية ستدرك الجهات الخارجية، 

مستقباً، مفاعيلها.
أضــاف: “فــي المقابل، علينــا القيام، بعد 
إقــرار الموازنة، بالتواصــل مع الجهات 
الخارجية لشرح التطورات االيجابية التي 

تحصل في لبنان”.
وحــول التصنيفات االئتمانيــة الُمنتظرة، 
أّكــد ســامه أن قــرار وكاالت التصنيف 
االئتمانية يعود لها وحدها، “لكنني ال أرى 
منطقياً انه يجب خفض تصنيف لبنان، ألن 
ماءة الحكومة ليست على المحّك بل هي 
مؤّمنة، وقد ســدّدنا كافــة الفوائد المتوجبة 
خصوصــاً بالعمات االجنبيــة باإلضافة 
الى أصل الدين”. وطمأن سامه الى تلبية 
احتياجات الدولة المالية وتأمين مستحقاتها 
الداخلية والخارجية، الفتاً الى اّن سياســة 
مصــرف لبنان النقدية هي دعم اســتقرار 
المصرفي ودعم ماءة الدولة.ســعر صرف الليرة، ودعم سامه القطاع 

رياض سامه
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وتضليــل المواطنيــن، وعليــه فنحن حريصــون علــى ان ترتبط 
تصريحاتنــا بإجــراءات علــى االرض، وكذلك حــال التدخل في 
الســوق حيث يأخــذ تدخلنا شــكل سياســات واجــراءات اكثر من 
الــكالم، فالمركزي غير معنــي باالنجرار خلف الــرد على كل ما 
يقال او يشاع وكل من تحدث، بل هو معني بتوضيح بعض االمور 
وتفنيد االخبــار الكاذبة التي تمــس الليرة واالقتصــاد الوطني من 

خاللها.

سعر صرف القطع يرتفع بجنون.. لم ال يتدخل المركزي؟
ال بد من ان نعترف ان ارتفاع ســعر الصرف يكون نتيجة الطلب 

قرفول: سياسة نقدية جديدة لـ“المركزي السوري”

كيف تتعاملون مــع المضاربين والمتالعبين بالقطع في الســوق 
السورية؟

المهمة الرئيســية هي للذراع التنفيذية الحكومية فــي هذا المجال، 
حيث تقوم هيئة مكافحة غســل االموال وتمويــل االرهاب بدورها 
فــي ضرب مراكــز ومواقــع الســوق الســوداء دون أيــة خطوط 
حمراء أمام عملها، وبالفعــل فقد وضعت الهيئة يدهــا على العديد 
من المراكز التي تتالعب بالسعر، ولعل أخر ما قامت به بالتعاون 
مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات األمنية المختصة، 
هو ضبــط إحدى شــركات الحــواالت المالية الداخلية في دمشــق 
والتي تقــوم باســتقبال الحــواالت الخارجية وإرســالها وتوزيعها 
بالقطع األجنبي في الســوق الســوداء، وقد تمت مصــادرة العديد 
من الخزنــات الحديديــة والوثائق والمســتندات التــي تثبت تورط 
الشــركة بهذه األعمال غير القانونيــة، وتم تنظيم ضبــط بإفادات 
موظفي الشــركة ومتســلمي الحواالت وفــق األصــول القانونية، 
وتواصل الهيئة دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة، ليتم استكمال 
اإلجراءات القانونية أصوالً، وال يغيب عــن الذهن ان عمل الهيئة 
في هذا المجال مســتمر دون توقف ولكن ال يتــم اإلعالن عن كل 
الحاالت التي تضبطهــا، وإنما نقوم بين فينــة وأخرى بإعالن عن 
ضبط معيــن للتذكير وإلعالم المواطنين باســتمرار هــذه المتابعة 

والمراقبة الدقيقة للسوق.

لمــاذا ال يعلــن المركــزي عمــا يقوم بــه بــدالً من ترك الســوق 
للتأويالت؟

العامل النفســي يؤدي اليوم دوراً مهماً وال شك، فسورية تتعرض 
لحــرب اقتصادية حقيقية تســتخدم فيهــا كل الوســائل، فأحيانا يتم 
اســتخدام التصريح من المركــزي او ايــة جهة  لتشــويه الحقائق 

ملفات كثيرة ومتنوعة تحفل بها أروقة المصرف المركزي في سورية، وإن كانت مهمته األساسية التقليدية 
ينهض  لما  السوري،  لالقتصاد  الحيوي  العصب  اليوم  بات  وقد  النقدية،  والسياسات  والمصارف  النقد  هي 
األساسية  االحتياجات  من  الرئيسي  جسمها  يتشكل  التي  األساسية  المستوردات  تمويل  مهام  من  به 
للمواطن السوري في معيشته ومستلزمات اإلنتاج لتمكين المنتج الوطني، بالتوازي مع تخفيض فاتورة قطع 

المستوردات، االمر الذي يجعل من المركزي العباً رئيسياً في صنع القرار االقتصادي.
ذلك كله لم يرق لمن يناصب سورية العداء، فباتت الحمالت الممنهجة للنيل من المركزي متوالية لم يعد 
المواطن السوري يهتم بها لوعيه بأهمية الحفاظ على الليرة السورية كرمز وطني ال يقل اهمية عن باقي الرموز، 
كما باتت المضاربات والمتاجرة غير المشروعة بالعمالت لرفع سعر صرف القطع األجنبي في السوق الموازية 

وسيلة للضغط على الليرة السورية، وبالتالي محاولة التقليل من فعالية دور مصرف سورية المركزي.
وبالرغم من سخونة كل هذه الملفات إال ان مصرف سورية المركزي بات يعتمد وسائل واليات جديدة في 
التعامل معها، ال سيما الظهور اإلعالمي الذي يقتصر في الوقت الراهن على توضيح بعض اإلجراءات وتفنيد 

بعض الشائعات التي تمس االقتصاد الوطني.
حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور حازم يونس قرفول، وفي اول حوار صحفي له تحّدث لمجلة البنك 

والمستثمر عن مجمل هذه النواحي وغيرها ممن يتابعها المصرف.

د. حازم يونس قرفول
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الهائلة التي تواجه االقتصاد الســوري اليوم، وعليــه فعندما يمول 
المركزي السكر والرز مثالً بدوالر سعره الرسمي 435 ليرة، فما 
المبرر حتى تباع للمســتهلك على اساس ســعر صرف 600 ليرة 
سورية..!! وكذلك الحال بالنسبة للصناعة فعندما نمول مستلزمات 
االنتاج باقل ســعر ممكن نكون في هذه الحالة نسعى تقوية االنتاج 
الوطنــي، وعندما نتحــدث عن حــرب اقتصادية فنحــن ال نبحث 
عن عذر ألنفســنا او ألي كان كون الليرة هــي الهدف من الحرب 
االقتصادية بشكل اساســي، ومن هنا وللحفاظ على العملة الوطنية 
يجب عدم االنقياد خلف الحمالت التي تباشــرها الجهات المستفيدة 
والمتالعبيــن والمضاربيــن، وال ننســى ان من يمتلــك مدخرات 
واصول بالــدوالر ال بد من ان يكــون حريصاً على ارتفاع ســعر 

الدوالر حتى تباع بأعلى قيمة ممكنة.

هذا يقودنا إلى سبب وجود سعرين للصرف والتباين بينهما؟
لدينا في المركزي سعر رســمي نصدره عبر نشرة وسطي اسعار 
الصرف للمصارف وشــركات الصرافة، كما يوجد ســعر السوق 
الموازية وهذا االخير ســعر موجود في صفحات وسائل التواصل 
االجتماعي والتطبيقات، وال ننكــر الواقع ونقول انه غير موجود.. 
بل هو موجود ومتداول ولكنه ال يســتند ألســباب اقتصادية حقيقية 
بتاتــا، ففي الفترة االخيرة شــهد ســعر الصرف ارتفاعــات كبيرة 
ولكنه ارتفاع ليس له ما يبرره وال يســتند لعوامل بنيوية لجهة عدم 
تغير شــيء جذري في بنية االقتصاد الســوري، وال يســتند أيضا 
لتوقيع عــدد كبير من الصفقــات والعقود، وعليــه فالمركزي يقوم 
بتمويل المســتوردات ومســتلزمات االنتاج واحتياجــات المواطن 
الســوري بالســعر الرســمي المعتمد من قبله، مع األخذ باالعتبار 
وجود ضغوط ناجمة عن الخلل بين العرض والطلب في االقتصاد 
الســوري، واخــرى ناجمة عــن العقوبــات االقتصاديــة والقطاع 

المصرفي.

من المستفيد من رفع سعر الصرف حتى تُشــّن كل هذه الحمالت 
ضد المركزي؟

المســتهدف الحقيقي اليوم هــو الليرة الســورية ما يتطلــب الكثير 
من الوعي، ال ســيما أن رفع ســعر الصــرف لن يخــدم المواطن 
وال الصناعــة الوطنية ألنه ســيرفع مــن تكاليف اإلنتــاج الوطني 
وسيوصل األســعار لمســتويات عالية في ظل الحرب التي أثرت 
على القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت دخولهم تتآكل، فالحكومة 
قامت بــكل الجهــود الممكنــة لدعم قطــاع الصــادرات من خالل 
دعــم المــزارع وتأمين الكهربــاء والوقــود وتوفير كل الشــروط 
لالشــتراك بالمعارض وتحمل نفقات النقل الجوي، بما فيها الدعم 
المباشــر للصادرات، وبالتالي وكما كنا نســمع من خــالل تقارير 
اتحاد المصدرين فصادراتنا تصل إلى أكثــر من 100 دولة حول 
العالم وتصل قيمتها إلــى أكثر من 4 أو 5 مليــارات دوالر، وهذه 
المبالغ الكبيرة هي من حق الدولة الســورية والمواطن واالقتصاد 

لتأمين بعض االحتياجات، ولكــن عامل المضاربة موجود ويؤدي 
دوراً كبيــراً فــي تذبذب ســعر الصرف وهــي حمالت تقــوم بها 
بعض الصفحات وبعــض الجهات التي لها مصالح في رفع ســعر 
الصرف امال منها في تحقيق مكاســب كبيرة، وقــد اعتاد البعض 
على آلية عمــل لدى المركــزي في حــال ارتفاع ســعر الصرف 
-لدرجة تخلق فجوة بين السعرين الرســمي والموازي- تقوم على 
تحريك نشرة االسعار ورفع سعر الصرف في النهاية لتقليص هذه 
الفجوة، وتكون النتيجة ضخ كميات كبيرة مــن القطع األجنبي في 
السوق، أما اليوم فلدى مصرف ســورية المركزي سياسة مختلفة 
هي توظيــف موجــودات الخزينــة من القطــع لتاميــن احتياجات 
المواطن واالقتصــاد الوطني وتخفيــض تكاليف االنتاج بالنســبة 
لالقتصاد الوطنــي، أي انه غير معني بلعبة االســتدراج التي يقوم 
بها البعض الســتنزاف قدرات االقتصاد الوطنــي، وهنا نعود إلى 
مســألة اإلعالن عمــا يقوم بــه المركــزي، فالتصريحــات ترتبط 
بالسياســات وبإجراءات معينة يحــاول المركزي مــن خاللها ان 
يشــرح للمواطن وقطاع االعمال عــن هذه السياســات، وال ننكر 
ان آلية التعاطي مختلفة قياســا بمــا كان البعض قد اعتــادوا عليه 
في سياســات المركزي من المضاربين والمتالعبيــن.. وكما كان 
حال التدخل في ســوق الصــرف للجــم ارتفاعه يقــوم على ضخ 
مئــات ماليين الــدوالرات، فــان التعاطي اليــوم اختلــف، أي أن 
مفهوم التدخــل اليوم مختلف لــدى المركزي وال يعني اســتنزاف 
احتياطيــات المركزي من القطــع بل على العكس مــن ذلك تماما، 
فنحن حريصون من خالل سعرنا الرســمي على تمويل احتياجات 
المواطن وتمويل المستوردات من احتياجات اساسية ومستلزمات 
االنتاج ونمولها باقل تكلفة ممكنة، رغم أن ذلك يشكل عبئاً علينا.. 
وقد يسال المواطن ماذا اســتفيد ان كان في السوق سعرين رسمي 
وموازي.. وعليه نحن نقول ما من داعٍ للربط بين االمرين ما دمنا 
نمول المستوردات بسعر 435 ليرة للدوالر هادفين من خالل ذلك 

الى تخفيض االعباء المعيشية للمواطن عبر تخفيض التكاليف.

أال يجب أن ينعكس هذا الواقع انخفاضا على اســعار االســتهالك 
وسواه من الضروريات؟

ذلك أكيد ... ولكن مســؤولية التحقق من قيام التاجر أو المســتورد 
ببيع منتجاته بالســعر المنطقي المبني على أســاس ســعر التمويل 
ليســت مســؤولية المركزي فقــط بل مســؤولية جهات عــدة، وقد 
اجتمعنا مؤخــراً مع االتحــادات االقتصادية وحاولنــا التأكيد على 
مسالة مهمة هي ضبط االســواق وضبط االسعار والتأكد من مدى 
قيام والتــزام التاجر او المســتورد ببيع منتجاته وفقا للســعر الذي 
تم تمويله به، وهي مسؤولية جماعية وليســت مسؤولية المركزي 
منفــردا، بل هي مســؤولية تشــترك فيهــا االتحــادات االقتصادية 
والجهات الحكومية وال يمكــن القاء عبء التأكد وااللتزام بســعر 
التمويل على عاتــق المركزي، لكون ســعر الصرف فــي النهاية 
يعكس الحالــة االقتصادية بشــكل عام، وال يمكن انــكار التحديات 
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المركزي غير معني بلعبة االستدراج التي تقوم بها بعض المواقع 
اإللكترونية ووســائل التواصل االجتماعي وبعض وسائل اإلعالم 
لدفع المركزي إلى رفع سعر الصرف والدفع به لمستويات عالية، 
فالمصرف المركزي معني بالدرجة األولــى بلقمة عيش المواطن 
واالقتصاد الوطني وتخفيض التكاليف وليس تحقيق مصالح ضيقة 
للبعض ممن تخيل لهم عقولهم بأنه يمكــن الضغط على المركزي 

لحمله على رفع سعر الصرف لتحقيق مصالحهم الخاصة.
لكن نحــن نقول لهــم: ان المركزي قــادر وبكل تأكيــد على ضبط 
الواقع الذي تعيشه الليرة السورية مقابل الدوالر، فالسياسة النقدية 
في خدمة السياســة االقتصادية وال يمكن أن نوجــه جميع الموارد 
لتكون بخدمة ســعر الصرف، ولكــن تنهض إمكانية ضبط ســعر 
الصرف مــن خــالل السياســات التــي انتهجها مصرف ســورية 
المركزي والتي تستهدف بالدرجة األولى خلق الحوافز باالقتصاد 
الوطني ودفع العجلة االقتصادية واســتئناف النشــاط االقتصادي، 
عبر تأميــن وصول العديــد من األفراد والشــركات إلــى مصادر 

التمويل.

وّســعتم قائمة االولويــات الممولة بالقطــع.. ما الحاجة الماّســة 
حالياً لذلك؟

الهدف الرئيســي من إصدار هذه القائمة هو التركيــز على تمويل 
الســلع األساســية في كل مرحلة وفق حاجة االقتصاد الوطني لها، 
وهي تتضمن نســبة كبيرة من السلع المســتوردة تلبي حجم الطلب 
المحلي، ويمكــن أن تتغير قائمة الســلع تبعاً لتطــور االحتياجات 
والتغيــرات التي تطــرأ على المشــهد االقتصادي، بالتــوازي مع 
ضبط عملية تسعير السلع المســتوردة من خالل اتباع آلية التمويل 
للســلعة دون االعتبــار إلى الجهــة المســتوردة، وهــذا يحد على 
نحو كبير مــن التالعب باألســعار، وطالما أن التمويل هو بســعر 
الصرف الصادر عن المركزي فإن ذلك يقلل من تذبذب األســعار 
ويصبــح مرتبطــاً باألســعار العالمية، كمــا يخفض مــن الضغط 
على طلب القطع األجنبي في الســوق، وقــد وجهنا إلى المصارف 
العاملة المســموح لها التعامــل بالقطع األجنبي ضــرورة االلتزام 
بتمويــل قائمة مــن الســلع الضرورية لحاجــة االقتصــاد وتأمين 
االحتياجات األساســية للمواطنين وذلك بســعر الصرف الصادر 
عن مصرف ســورية المركزي، وبالتالي يتوجب على المصارف 
تمويلهــا كأولوية في المرحلــة الراهنة وفق آليــة التمويل المتبعة، 
وهذه القائمة قابلــة للتعديل بما يتــالءم مع احتياجــات كل مرحلة 
ووفــق رؤيــة الحكومــة وتوجهاتها بعــد أن تعرض علــى اللجنة 
االقتصادية في رئاســة مجلس الوزراء، مع االنتباه الى ان ذلك ال 
يعني إطالقاً اقتصار التمويل على هذه القائمة فهنالك ســلعاً أخرى 
كثيرة مسموح باســتيرادها بقيت دون تغيير، وإنما ترى الحكومة 
ضرورة تمويل توليفة الســلع المعممة بالقائمة بمــا يلبي متطلبات 
هذه المرحلة من احتياجات المواطنين ومستلزمات اإلنتاج المحلي 
التي تدخل في الصناعة السورية، وبالنتيجة فاألمر يتطلب لنجاحه 

السوري، وال يغيب عن الذهن أن ارتفاع سعر الصرف في الفترة 
األخيرة ترافق مــع حملة كبيرة يقوم بها البعــض في محاولة منهم 
لإلقناع بفكرة أن قيــام المركــزي بالدعوة إلعادة قطــع التصدير 
واســتعادة قيم الصــادرات لتلبية احتياجــات االقتصــاد الوطني، 
سيؤثر بشــكل ســلبي على الصادرات ويضر بمصالح المصدرين 
والصناعيين، وهو أمر نؤكد انه غير صحيــح على اإلطالق وأن 
المركزي مســتمر بدعم قطاع الصادرات ولكن ليس على حساب 
خزينة الدولة والمواطن، وال نخفي أن أحد أبرز أســباب االرتفاع 
الحاصل مؤخرا بســعر الصــرف هو بعض التجــار المتضررين 
من إجراءات مكافحة الفســاد أو مــن ضبط البيئة الفاســدة، فهناك 
بعض المواقف المتشــددة التي تنشــر علــى المواقــع اإللكترونية 
وتستهدف المصرف المركزي وتحاول تشــويه الحقائق وتضليل 
الرأي العام من خالل إشــاعة أن هذه اإلجراءات ســتلحق الضرر 
بالصناعــة الســورية، أي ان هناك قلــة قليلة تعتبــر أن مصالحها 
ســتتضرر في حال قيام المركزي بإقرار اســتعادة قطع التصدير، 
ولكل هؤالء ومن لــّف لفّهم نقول: إن مصرف ســورية المركزي 
ســيتخذ إجراءات قانونية بحق جميع من تســول له نفسه التالعب 
بســعر الصرف أو الضغط على المركزي لدفعه إلى خيارات ضد 

مصلحة المواطن واالقتصاد الوطني.

أليس الفتــاً هذا التزامــن بين الحملة التي تَُشــّن علــى المركزي 
وتشديد الحصار على سورية؟

ال شــك في أن هذه الحملة تترافــق وتتزامن مع قانــون العقوبات 
األميركي )ســيزر( الذي فرض على ســورية، كما أن المؤســف 
هو تماهي البعض ســواء عن قصد أو غير قصد مــع تلك الحرب 
االقتصادية التي تشن على سورية، وال يشــك عاقل في أن ارتفاع 
ســعر صرف الــدوالر األميركــي ينــدرج ضمن حملــة ممنهجة 
إلضعاف الليرة الســورية واالقتصاد وزعزعــة الثقة بالمصرف 
المركــزي وإجراءاتــه، ودفــع المواطنيــن إلى الخــوف والتخلي 
عن عملتهم الوطنية، وال نذيع ســرا القول ان بعــض المضاربين 
وبعض من تراكمت لديهم مبالغ ال بأس بها من الدوالرات تعودوا 
على سياســة معينة للمركزي فــي الماضي عندمــا يُخلق نوع من 
التوتر في ســوق القطــع األجنبي ويصــل الفرق إلى مــا بين 30 
و50 ليرة ســورية، تقوم على مبادرة المركزي لتحريك النشرة أو 
ضخ عشــرات أو مئات الماليين من الــدوالرات، فهؤالء ال تتقبّل 
عقولهم اليوم أن هناك سياســة جديدة للمركزي تقول إن كل دوالر 
موجود لــدى المركــزي والدولة الســورية هو من حــق المواطن 
واالقتصاد الســوري فــي النفــط والــدواء ومســتلزمات اإلنتاج، 
ولســنا معنيين بوضع هــذا القطع األجنبــي بجيــوب المضاربين 
والقلة من التجار ممن يتخيلــون أن المركزي ســينجر لهذه اللعبة 
ويرفع ســعر الصرف أو يضــخ الدوالرات، فالبوصلة األساســية 
لمصرف ســورية المركزي هي مصلحة المواطن وخزينة الدولة 
واالقتصاد الوطنــي والحرص علــى الصناعة الوطنيــة، كما أن 
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خاص من المركــزي ومجلس النقد والتســليف، األمــر الذي دفع 
إلى إصدار القرار الخاص بنظام إصدار شــهادات اإليداع بالليرة 
الســورية وتعليماته التنفيذية، تعزيزا لقدرة المصارف على جذب 
أموال جديــدة والتحكــم بالعــرض النقــدي، وقد تــم اإلعالن عن 
اإلصدار األول لشــهادات اإليداع بالليرة الســورية من المركزي 
لالكتتاب عليها من المصــارف التقليدية العاملة في ســورية، وقد 
حقق اإلصدار األول )بتاريــخ 19 / 02 / 2019( إقباالً كبيراً من 
قبل المصارف المؤهلة لالكتتــاب، حيث تم االكتتاب على 1,308 
ألف شــهادة )تبلغ قيمة الشــهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية( 
بقيمة إجمالية وصلت إلى 130.8 مليار ليرة ســورية من قبل 16 
مصرفاً من أصــل 17 مصرف مؤهــل لالكتتاب، وتســتحق هذا 
الشــهادات بعد عام من تاريخ التســوية بســعر فائدة يبلغ 4.5 %، 
وتعد نتائج اإلصدار األول خطــوة رائدة تتيح للمصرف المركزي 
قدرة أكبر في إدارة الســيولة المحلية، واســتثماراً جيداً للمصارف 
في توظيــف أموالها المتاحــة لإلقراض، مع اإلشــارة إلى إمكانية 
تداول هذه الشــهادات بين المصارف، إضافة إلى إمكانية خصمها 

لدى مصرف سورية المركزي وفق الشروط المحددة من قبله. 
وعلى الصعيد نفســه فقــد صدر اإلطــار القانوني لنظام شــهادات 
اإليداع التقليدية بالعمالت األجنبية القابلة للخصم والتداول وبآجال 
ال تقّل عن ســنة، بهدف االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحة من 
القطع األجنبي بما يســهم من تخفيف اآلثــار الناجمة عن محدودية 
السيولة بالقطع األجنبي، كما سمحنا للمصارف العاملة المرخص 
لها التعامــل بالقطع األجنبــي توظيف فائــض الودائــع لديها عن 
طريق إيداعه لدى مصرف ســورية المركزي في حسابات ودائع 
ألجــل بالقطــع األجنبي، بما يشــجع المصــارف على اســتقطاب 
الودائع بالقطع األجنبي ويسمح لمصرف سورية المركزي بإدارة 

السيولة بالقطع األجنبي.

حركتم سعر الفائدة مؤخراً ... ما المحفّز على ذلك؟
حركناهــا في ســــــبيل تحقيــــق التــوازن النقــــدي علــى القطع 
األجنبــي، حيــث قمنــا برفــع معــدل الفائــدة علــى الودائــع لدى 
المصارف بالقطـــع األجنبي )الدوالر األميركي واليورو( ليصبح 
بيــن )Libor + 2 % - Libor + 1%( ســنوياً حســب اآلجــال 
علــى الودائع ألجل، شــريطة أال يقــل الفرق بين أقــل معدل على 
أدنى أجــل وأعلى معدل على أطــول أجل يحــدده المصرف على 
هــذه الودائع عــن 1 %، وذلك تشــجيعاً علــى اســتقطاب الودائع 
بالقطــع األجنبــي، كما تــم اعتماد ســعر فائدة مرجعــي لمعدالت 
الفائدة التــي تدفعها المصارف العاملة علــى الودائع بموجب قرار 
من مجلس النقد والتســليف، بغرض تعزيز قــدرة المصارف على 
إدارة ســيولتها بفعالية وكفاءة وبما يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية 
وتوفير االحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات االقتصاد 
وفق الظروف السائدة في السوق المحلية بصورة عادلة.الوطني، وقد أتاح هذا القرار المرونــة الالزمة للمصارف العاملة 

التعاون في ما بين الجهات المعنية األخرى وبذل الجهود في سبيل 
ذلك.

ما هي أبرز مالمــح السياســة النقدية الجديدة لمصرف ســورية 
المركزي؟

يمكن القول أن المصــرف المركزي اعتمد خــالل الفترة األخيرة 
سياســة نقدية جديدة تبتعد عن أســلوب رد الفعل والتدخل المباشر 
وتغيير نشرة أســعار الصرف، وتســتند إلى إجراء دراسة متأنية 
للتأثير في الســوق النقديــة والمصرفيــة من خــالل أدوات جديدة 
غيــر مســبوقة إلدارة الســيولة المحليــة بصورة تعيــد للمصرف 
المركزي دوره كقائــد ومحرك للعمل المصرفــي وفق المعطيات 
االقتصادية، والعمــل على إعادة التوازن للقوى الفاعلة في ســوق 
القطع بما يســهم فــي الوصول إلــى ســعر توازني حقيقــي لليرة 
الســورية مقابل العمالت األجنبية، وكمالمح إلجراءات المركزي 
المكونــة لسياســته النقديــة الجديــدة. وعلــى صعيد زيــادة قدرة 
المصارف على التمويل فقد قــام المركزي بتهيئة البيئة المناســبة 
الســتئناف منح القروض في المصارف العاملــة كافة، من خالل 
إعــادة النظــر بضوابــط التســهيالت االئتمانية الصــادرة لتصبح 
أكثر توافقاً مــع متطلبات التطبيــق ومصالــح المتعاملين والقطاع 
المصرفي والممارسات المصرفية الفضلى، وبناًء عليه فقد صدر 
قرار من مجلــس النقد والتســليف أنهى العمل بقراريــه الخاصين 
بمنــح التســهيالت االئتمانيــة بالليــرات الســورية، والتســهيالت 
االئتمانية على شــكل جاري مدين، وذلك بهدف تذليل الصعوبات 
والمعوقــات كافة التي تحد مــن مرونة منح التســهيالت االئتمانية 
وزيادة القدرة علــى اإلقراض وتوفيــر التمويل الالزم لألنشــطة 
االقتصادية، ما يتيــح للمصارف العاملة توظيــف أموالها وتمويل 
عمليات اإلنتاج الالزمة لدفع العجلــة االقتصادية وتأمين متطلبات 
التســهيالت االئتمانية في المرحلــة المقبلة، كمــا أصدر مصرف 
ســورية المركزي قرارا بمضاعفة قدرة المصــارف على تمويل 
طلبات االســتيراد خالل المرحلة الراهنة والمقبلة، من خالل رفع 
نســبة االحتفاظ بمراكز القطع التشــغيلية لكل مصرف مسموح له 
بالتعامل بالقطع األجنبي من 1 % إلــى 2 % من مجموع عناصر 
األمــوال الخاصة األساســية الصافيــة، باإلضافة إلى رفع نســبة 
مبيعات القطــع األجنبي اليومية المســموح بها مــن 5 باأللف إلى 
1 %، ســعياً من المركــزي لتأميــن متطلبات تمويل مســتوردات 
القطاع الخاص والســيما خالل الفترة الحالية التي تشــهد نشــاطاً 
في القطاعات كافة وبصــورة خاصة القطــاع اإلنتاجي، وحرصاً 
منه على تلبيــة حاجة هــذا القطاع مــن القطع األجنبي الســتيراد 

مستلزمات اإلنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية اإلنتاجية.

ماذا عن إدارة الســيولة في مرحلــة يعّول فيها علــى المصارف 
كعصب حيوي؟

من المؤكد أن إدارة الســيولة لدى القطــاع المصرفي محل اهتمام 
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2018، مقارنة بنحو 254 مليار ليرة نهايــة العام 2017، وإلى أن الزيادة 
في اســتقطاب الودائع كان عامالً مهماً في زيادة التسليفات، عالوة على أن 
أحد أسباب زيادة الودائع، محاوالت استقطاب الودائع بالدوالر األميركي، 
ومنح فوائد جيدة عليــه تراوحت بيــن 2.5 % إلــى 3.55 % وفي بعض 
الحاالت وصلت إلى 4 %، وهو ما ســاهم فــي زيادة الودائــع بالدوالر - 
وإن كان بشــكل نســبي - بالتوازي مع سياسة مصرف ســورية المركزي 

الستقطاب الودائع بالقطع األجنبي.

أرباح
ونوهت البيانات إلى أن الـــ14 مصرفاً خاصاً من المصــارف العاملة في 
ســورية، حققت أرباحا قدرها 9.7 مليارات ليرة في أول تســعة أشهر من 
ليرة.العــام 2018، وأن المصارف اإلســالمية اســتفادت مــن 5.57 مليارات 

مليارا دوالر ودائع السوريين في المصارف الخاصة

زيادة 24 %
وأشــارت البيانــات الماليــة لـــ13 مصرفا، إلــى ارتفاع 
إجمالي ودائع الزبائن بنســبة تجــاوزت 24 %، إذ بلغت 
القيمة اإلجمالية لودائع العمالء في المصارف عام 2017 

نحو 849.5 مليار ليرة.
كمــا لفتــت البيانــات إلــى أن قيمــة ودائــع الزبائــن في 
المصارف اإلســالمية )3 مصارف( بلغــت نحو 243.7 
مليار ليــرة، أي مــا نســبته 23.1 % من إجمالــي ودائع 
الزبائن، محققة زيادة بنسبة 36.36 % عن العام 2017. 
وفي المقابــل، بلغت القيمــة اإلجمالية لودائــع الزبائن في 
المصارف التقليدية )10 مصارف من أصل 11 مصرفاً( 
نحــو 810.86 مليــار ليــرة، بزيــادة نســبتها 20.9 %، 

وشكلت هذه الودائع 76.9 % من الودائع اإلجمالية.

بيمو أوالً
وبتفنيد بيانات المصارف، نجــد أن 23.6 % من الودائع 
تتجمــع في بنــك خاص واحــد، هو بنــك بيمو الســعودي 
الفرنســي بحجم ودائع بلغ 249.5 مليار ليــرة، يليه البنك 
الدولي للتجــارة والتمويل بـــ109.6 مليار ليــرة، ثم بنك 
ســورية والمهجر بـ107.9 مليار ليرة. في حين تجاوزت 
ودائع الزبائن لــدى بنــك “البركة ســورية” 96.8 مليار 
ليرة، فبنك سورية الدولي اإلســالمي بما يزيد عن 92.9 
مليار ليرة، ثم بنــك عودة بنحــو 66.3 مليــار ليرة، تاله 
فرنســبنك بنحو 65 مليار ليرة، فبنك بيبلوس بنحو 54.8 
مليار ليرة، ثم بنك الشام اإلســالمي بما يزيد عن 53.96 
مليار ليرة، تاله البنك العربي بنحــو 51 مليار ليرة، فبنك 
المشــرق بقيمة تجاوزت 47.9 مليار ليرة، ثم بنك سورية 
والخليج بـ 35.66 مليار ليرة، وأخيــراً بنك قطر الوطني 

بنحو 23.2 مليار ليرة.

419.5 ملياراً تسهيالت ائتمانية
وأرجع خبراء فــي القطاعين المالــي والمصرفي الزيادة 
في قيمــة ودائــع الزبائــن بربطهــا بالزيــادة المحققة في 
التســهيالت االئتمانية، والتي زادت على 65 %، إذ بلغت 
القيمة اإلجمالية للتســهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة 
من الـــ13 مصرفاً نحــو 419.57 مليار ليــرة حتى نهاية 

بلغت القيمة اإلجمالية لودائع السوريين “في المصارف الخاصة العاملة في سورية، 1054.6 مليار ليرة سورية 
(أكثر من ملياري دوالر)، حتى نهاية عام 2018، من دون ودائع المصارف في ما بينها، وتضم 13 مصرفاً، باستثناء 

“بنك األردن” لعدم نشر بياناته المالية السنوية النهائية بعد.
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مسؤولية تحفيز اقتصاد منطقة اليورو، وبالتالي دعم التضخم، على 
عاتق المركزي األوروبي.

ويتمثل العائق السياسي الثاني أمام المركزي األوروبي في برنامجه 
الخاص بشــراء األصول، والذي يخشــى البعض من تحوله لمجرد 
وســيلة إلجراء تحويالت مالية بين البلــدان. وليس بمقــدور البنك 
المركزي األوروبي شــراء أكثر مــن 50 % من أي ســند واحد أو 
أكثر من 50 % من الســندات الصادرة عن أي حكومة واحدة. وفي 
الواقع من الصعب عليه شــراء أكثر من 33 % من أي سند واحد، 
ألن ذلك من شأنه أن يســمح له باعتراض القرارات في مفاوضات 
إعادة هيكلة الديون. وقد التزم المركــزي األوروبي أيضاً بمحاولة 
شــراء األصول وفقاً للحصة التــي تملكها كل دولة فــي رأس ماله. 
والنتيجة النهائية هي أن البنــك غير قادر على تحفيز اقتصاد منطقة 

اليورو والتضخم من خالل التوسع في عمليات شراء األصول.
ويتمثل أحد التعقيــدات األخرى في أنه من المقــرر أن يترك ماريو 
دراغــي منصبــه كرئيــس للبنــك المركــزي األوروبي فــي نهاية 
شــهر أكتوبر/تشــرين األول 2019. ولذلــك، فــإن “االرشــادات 
االستشــرافية” تنطوي بشــكل ما على قيام دراغي بوضع سياســة 
َخلَفه. ويعتبر رئيــس البنك المركزي األلماني، ينــس ويدمان، أحد 
النقدية، حسب ما أورده التحليل.المرشــحين لخالفة دراغــي، وهو من المؤيدين لتشــديد السياســة 

تحديات سياسية ونقدية تواجه “المركزي األوروبي”

يعود انخفــاض معدل التضخــم في منطقــة اليورو إلــى مزيج من 
المعوقات العالمية التي تواجه االقتصاد وإلى تراجع أســعار النفط. 
وفي نفس الوقت، فإن المســاحة المتاحة للبنك المركزي األوروبي 
للتحرك مقيــدة بالحدود المفروضــة على عمليات شــراء األصول 

والمخاوف بشأن ربحية البنوك.

أثر الحرب التجارية
يشير التحليل إلى أن التصعيد األخير للحرب التجارية بين الواليات 
المتحدة والصين بالتضافر مع ضعف البيانات االقتصادية األميركية 
أدى إلــى ترويع األســواق المالية. فمع مطلع شــهر يونيو/حزيران 
2019، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 7 %، وسعر خام برنت 
بنسبة 18 % عن ذروته في أبريل/نيسان من العام ذاته. ورداً على 
هذه المعوقات العالمية، لجأت األسواق إلى تحديد أسعارها بافتراض 
أن يقوم بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي بإجراء تخفيضين على 

األقل ألسعار الفائدة بنهاية العام 2019.

التضخم
وأدت المعوقات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض التضخم 
في منطقة اليورو إلــى 1.2 % في مايو/أيــار، وبلغ معدل التضخم 
أقل مــن 1.3 % خالل الســنوات العشــر األخيــرة. ويتوقــع البنك 
المركزي األوروبي نفســه أن يصــل معدل التضخم إلى مســتوى 
1.6 % فقط بحلول 2021. كذلك انخفضت توقعات الســوق بشأن 
التضخم في منطقة اليورو خالل الخمس إلى عشــر ســنوات مقبلة 
إلى ما دون 1.3 %. وفي آخر مرة تراجعت فيها التوقعات إلى هذا 
المســتوى في العام 2016، أطلــق المركزي األوروبــي تحفيزات 
نقدية قوية. لكنــه يواجه حالياً عدداً من التعقيدات والقيود السياســية 

التي تحد من قدرته على إطالق المزيد من التيسير النقدي القوي.

المركزي األوروبي والقيود السياسية
ويقول التحليل، إن أول القيود السياسية التي تواجه البنك المركزي 
األوروبي هو تباين المواقف حيال السياسية المالية في أوروبا. ففي 
حين تطبق إيطاليا سياســة مالية مخففة، تتبنى ألمانيا سياســة مالية 
متشددة جداً. وقد أدى نقص التحفيزات المالية في أوروبا إلى وضع 

التضخم  “مطرقة”  بين  حالياً  محشوٌر  األوروبي  المركزي  البنك  أن   ،QNB الوطني  قطر  بنك  أصدره  تحليل  رأى 
من  كبيرة  حوافز  بتقديم  مجدداً  القيام  على  قدرته  من  تحد  التي  والقيود  التعقيدات  و“سندان”  المنخفض، 
لتحقيق معدل تضخم مستهدف يقل عن  األوروبي يصارع  المركزي  أن  التحليل  وأوضح  النقدية.  التسهيالت 
نسبة 2 %. وقد خيب البنك آمال األسواق في اجتماعه بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2019، بسبب قيامه فقط بتمديد 
“االرشادات االستشرافية” لمدة 6 أشهر، مع الوعد بعدم زيادة أسعار الفائدة قبل منتصف 2020. ولم يحدث البنك 
تغييراً في أسعار إعادة التمويل الرئيسية، التي ال تزال عند مستوى الصفر، وال في سعر الفائدة على الودائع الذي ال 

يزال عند 0.4- %.
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ومؤسســات تمويل التجارة مــن تخزين وتأمين وتبــادل تفاصيل العقود والشــروط 
المالية تلقائياً، وتنسيق الخدمات اللوجستية التجارية والمدفوعات في إطار شبكة آنية 
ومتكاملة من المعامالت، بما يســاعد في دعم عمليات تمويل التجارة وسد جزء من 
فجوة تمويل التجارة خاصة في البلدان النامية وتوفير ما يقرب من 30 الى 40 مليار 

دوالر سنوياً.
في العالم العربي

ولفتت دراســة صندوق النقد العربي، إلى وجود العديد من المبادرات لالســتفادة من 
تطور استخدام البلوكشين في تقديم الخدمات المالية في الدول العربية. ففي االمارات، 
تبنى ســوق أبوظبي العالمي اســتراتيجية للتقنيات المالية الحديثة لتشــجيع تطبيقات 
البلوكشين في تقديم الخدمات المالية من خالل إنشاء مختبر تنظيمي يدعم تطوير مثل 

هذه التطبيقات.
وفي مجال العمــالت الرقمية، أطلقت مؤسســة النقد العربي الســعودي والمصرف 
المركــزي لدولة اإلمــارات مؤخــراً مشــروع “عابر” إلصــدار عملــة رقمية يتم 
اســتخدامها بين المملكة واإلمارات في التســويات المالية من خالل تقنيات سالســل 

الكتل والسجالت الموزعة.
من ناحية أخرى، تعتبر تونس مــن أوائل دول العالم التي تبنت نظــام دفع إلكتروني 
تديره الدولة استناداً إلى تقنية البلوكشين، حيث قررت في العام 2015 تعزيز عملتها 
الرقمية eDinar باســتخدام تقنية البلوكشــين بالتعــاون مع البريد التونســي، حيث 
أتاحت لعمالء البريد القيام بعمليات الدفع والتحويل بســهولة. وتتمثل الرؤية الوطنية 
في االعتماد على تقنية البلوكشــين لتقديم الخدمات المالية للقطاعات التي ال تستطيع 
متكاملة داعمة للمدفوعات الرقمية استناداً إلى هذه التقنية.النفاذ إلى الخدمات المالية. لذلك، تتعاون الحكومة مع شركات البلوكشين لتوفير بيئة 

تقنية البلوكشين تغير عالمي األعمال والمال

القطاع المصرفي
ترى الدراســة، أن “البلوكشــين” يمكن أن تساهم 
في خفض تكاليف الخدمات المصرفية، بما يشمل 
تكاليف العمليــات واالمتثال واالفصــاح وتكاليف 
أنظمــة “اعرف عميلك” بنســب تتــراوح ما بين  
30 % - 70 % مــن كلفة هــذه العمليــات. ويقدر 
التوفير الناتج عن ذلك بما يتراوح بين 8 و12 مليار 

دوالر سنوياً بالنسبة لكبرى البنوك االستثمارية.
أنظمة الدفع والتسوية

وتعتبــر أنظمة الدفع والتســوية أحــد أهم مجاالت 
الخدمات المالية التي ستستفيد من تقنية البلوكشين، 
حيث تنطوي عمليات المقاصة والتســوية التقليدية 
على عمليات وأطراف متعددة بما يخلق في بعض 
الحاالت اختناقــات بفعل العمليــات اليدوية وكثرة 
المتطلبــات التنظيميــة، ما يؤدي إلــى تأخير وقت 

التسوية وارتفاع التكاليف.
في المقابل، تســهم تقنية البلوكشين في زيادة كفاءة 
عمليات الدفع والتســوية من خــالل خفض الوقت 
الــالزم إلنجــاز المعامالت مــن أيام إلــى دقائق، 
وتعمل علــى خفض التكلفــة المرتبطــة بمثل هذه 

العمليات في شكل ملموس.
التحويالت المالية

وتعتبر التحويالت المالية أيضاً من أبرز الخدمات 
الماليــة التي بــدأت بالفعــل االســتفادة مــن تقنية 
البلوكشــين على نطاق واســع، حيــث أصبح من 
الممكن التحويــل الفــوري لألموال عبــر الحدود 
بتكلفة منخفضة نسبياً وفي وقت ال يتجاوز الدقائق. 
ويمكــن أن تســاهم هــذه التقنية فــي زيــادة حجم 
التحويالت العالمية التي تقــدر بحوالى 500 مليار 

دوالر سنوياً باستخدام قنوات التحويالت التقليدية.
تمويل التجارة

ووفقاً للدراسة، تستخدم تقنية البلوكشين في تيسير 
خدمات تمويل التجارة. ففــي حين تتطلب عمليات 
تمويل التجــارة التقليدية إجــراءات ورقية متعددة 
وصارمة، ســيُمّكن اســتخدام هذه التقنيــة البنوك 

في  البلوكشين  تقنية  الستخدام  واعدة  فرص  وجود  إلى  العربي،  النقد  صندوق  عن  صادرة  دراسة  أشارت 
تقديم الخدمات المالية على وجه التحديد. فعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال الخدمات المالية على مدار 
العقود الماضية، ال تزال الوظائف المرتبطة بتنفيذ الصفقات وإبرامها وحفظ التعامالت المالية تتطلب إجراءات 
طويلة ومعقدة في عدد من األنشطة المالية. ويعتقد البعض أن تقنية البلوكشين يمكن أن تسهم في زيادة 

مستويات كفاءة الخدمات المالية وفاعليتها بطريقة تماثل الطريقة التي غيرت بها اإلنترنت صناعة اإلعالم.
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من دون اإللزامي 
وأوضح التقرير، أنه بالنســبة لألقساط “من دون 
أقساط التأمين اإللزامي على السيارات”، فقد بلغ 
إجمالي األقســاط التي حققتها كل الشركات 20.6 
مليار ليرة، بارتفاع عن العام الذي ســبقه بنســـبة 
18 %، حيــث كانت أقســاطه 17.4 مليار ليرة، 
مقابــل 8.8 مليــار ليرة للشــركات الخاصة فقط، 
بنســبة 43 % من اإلجمالي، وبنسبة نمو 19 % 

عن العام الذي سبقه.
وأيضاً، حققت المؤســســــة الســــورية للتأميــن 
أعلــى حصــة ســــوقية مــن األقســاط مــن دون 
أقســاط التأميــن اإللزامــي بمبلــــغ 11.7 مليار 
ليــرة، وبنســــبة 57 %، تليها الوطنية بنســبة 7 
%، وكل مــن )الســــورية العربيــــة، والعقيلة، 
والمتحــــدة( بنســبة 5 % لــكل منهــا، وكل مــن 
)العربية، والمشــرق، وآروب( بنســبة 4 % لكل 
منهــــا، و3 % لالتحاد التعاوني، و2 % لكل من 
)الكويتية، واإلسالمية، وأدير(، وأقل الشــركات 

حصة كانت الثقة بنسـبة 1 %.

سوق التأمين السورية تنمو والشركات تتعافى

التي  اإلجمالية  األقساط  أن  سورية،  في  التأمين  على  اإلشراف  هيئة  عن  الصادر  السنوي  التقرير  كشف 
حققتها شركات التأمين خالل عام 2018، بلغ 32.7 مليار ليرة، بنسبة نمو نحو 30 % عن عام 2017، حيث 
كانت األقساط المحققة قد بلغت 27.5 مليار ليرة، ما يعني أن قيمة األقساط في العامين الماضيين 60.2 

مليار ليرة سورية.

السورية للتأمين
على صعيد الحصة السوقية للعام 2018، 
أشــارت األرقام إلى أن أقســاط المؤسسة 
السورية للتأمين وصلت إلى 22.8 مليار 
ليرة، ونســبة 70 % مــن إجمالي القيمة 
الســوقية، تليها الشــركة الوطنية بنســبة 
5 % وبأقساط بلغت 1.7 مليار ليرة، من 
ثم شــركة العقيلة للتأمين التكافلي بنســبة 
4 % وأقســاط بلغــت 1.2 مليــار ليرة، 
فـ)الســورية العربية، والمتحدة، والتأمين 
العربيــة، والمشــــرق، وآروب( بنســبة 
3 % من المبلغ اإلجمالي لكل منها، بينما 
حققـــت “االتحـاد التعاونـي” مـا نســـبته 
2 %، أما )الكويتية، وأدير، واإلسالمية( 
فقد حقــق كل منها 1 %، وكانت الحصة 
األصغر من نصيب شركة الثقة السورية 

للتأمين بما نسبته 0.3 %.

نمو األقساط
ونــوه التقريــر، إلــى أن شــركة العقيلة 
للتأميــن التكافلي حققت أعلى نســبة نمو 
في األقســاط خــالل عــام 2018 مقارنة 
مع عــام 2017، حيث بلغــت 123 %، 
تليهــا “االتحاد التعاونــي” بنمو 45 %، 
ثم المؤســســـة العامة الســورية للتأميــن 

بنمو 30 %.
أمــا أقل نســب نمــو فكانت مــن نصيب 
الشــركة اإلســالمية بنســبة 12 %. فيما 
سجلت شــركة الثقة أكبر انخفاض بنسبة 
53 % عــن أقســاطها في عــام 2017، 
وأديــر بنســبة 24 %، وآروب 16 %، 
والســــورية العربيــة 13 %، والكويتية 
11 %، والمشــــرق 9 %، وكـــل مـــن 
المتحــدة والوطنيــة 6 %، أمــا العربيــة 

.% 2

الفروع
فــي المقابل، حقق فرع تأمين الســيارات 
اإللزامــي الحصــة األكبــر من الســوق 
بنســبة 37 % من إجمالي األقساط والتي 
بلغــت 12 مليار ليرة وفــق الفروع، يليه 
فــرع التأمين الصحي بنســبة 34 % من 
إجمالــي أعمــال الســوق محققاً أقســاطاً 
بقيمة 11 مليار ليرة، ثم تأمين الســيارات 
التكميلي بـ8 % وبأقساط 2.7 مليار ليرة 
، يليــه تأمين الحريق بأقســاط 2.5 مليار 
ليــرة وبنســبة تقارب الـــ8 % من حصة 
السوق، في حين بلغت نسبة تأمينات النقل 
5 % بأقساط 1.7 مليار ليرة، والحوادث 
العامة 3 % بأقساط 1.1 مليار ليرة، كما 
سجلت أقساط كل من تأمينات )الهندسي، 
والحيــاة( 500 مليون ليرة لــكل منهما، 
أما أقل الحصص الســوقية فكانت لتأمين 

السفر بأقل من 1 %.
هذا وكانت أعلى نســبة نمــو في الفروع 
من نصيــب التأمين الهندســي مســــجلة 
71 % مقارنة مع العام الذي ســبقه، يليه 
“الصحي” بنســـــبة 29 %، فالحريــــق 
26 %، فاإللزامي للســيارات 21 %، ثم 
النقل 9 %، فالســيارات التكميلي 6 %، 
فالحياة 5 %، بالمقابل انخفضت أقســاط 
تأمينات الحوادث العامة بنســبة 28 %، 
وكذلك أقساط تأمين الطيران، الذي يؤمن 
حصرياً لدى المؤسســة العامة الســورية 

للتأمين.

التعويضات 
أما التعويضات المسددة حسب الشركات، 
فقــد بلغت 18 مليار ليــرة، موزعة على 
كل شــركات التأمين بنسبة نمو 7 % عن 
إجمالــي التعويضــات المســددة في العام 

سامر العش
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140 ألف وثيقة
أمــا إجمالي عــدد وثائــق التأمين الصــادرة عن 
شــركات التأمين الخاصــة فقد بلغــت 140 ألف 
وثيقة، موزعة على الشركات الخاصة، بانخفاض 
نســبته 54 % عن عدد الوثائق الصادرة في عام 
2017، في حين بلغ عدد وثائق التأمين الصادرة 
عن الشــركات الخاصة “مــن دون وثائق التأمين 
اإللزامــي” 45 ألــف وثيقة بنمو نســبته 19 %. 
بينمــا كان أكبــر عدد لوثائــق التأميــن الصادرة 
والموزعة على فروع التأمين اإللزامي للسيارات 

بنسبة 68 %.

تعافي السوق
وصرح المدير العام لهيئة اإلشراف على التأمين 
سامر العش، بأن سوق التأمين حققت خالل عامي 
)2017 - 2018( نمواً مهماً، إذ ســجلت أقســاط 
التأميــن زيادة بمعدل 20 %، وهو مؤشــر كبير 
على تعافي واقع سوق التأمين في سورية، بحسب 
العش. أضاف: إن سوق التأمين تتحسن بالتوازي 
مع التحســن العام في المناخ االقتصادي وتحسن 

الظروف العامة.

صغيرة ومتناهية الصغر
وكشــف العش، أن شــركات التأميــن تعمل على 
تحديث برامج عملها وتطوير خدماتها ومنتجاتها 
فــي الســوق بما يتــواءم مــع متطلبــات المرحلة 

الذي ســبقه والتي بلغــت 17 مليار ليرة. 
وتشــكل حصة شــركات التأمين الخاصة 
29 % مــن إجمالــي التعويضــات حيث 
بلغــت 5 مليــارات ليــرة بنمــو 16 %، 
مقابل 13 مليارا مسددة من قبل المؤسسة 
العامة. في حين بلغت نســبة التعويضات 
المســددة إلى األقســاط المكتتبــة لدى كل 
شــركات التأمين 56 % بينما كانت لدى 

الشركات الخاصة بنسبة 54 %.
وفي المقابل بلغت حصة السورية للتأمين 
من التعويضات المدفوعة 13 مليار ليرة 
بنســبة 71 % من إجمالــي التعويضات، 
وكان للشــركة الوطنيــة للتأمين الحصة 
األكبر من إجمالي التعويضات المســددة 
مــن الشــركات الخاصــة حيــث بلغــت 
نســبتها 6 % بقيمــة مليــار ليــرة، تليها 
العقيلة 4 % بقيمــــة 708 مليون ليــرة، 
مــن ثم الشــركات )العربية، والمشــرق، 
واإلســالمية، وآروب( بنســبة 3 % لكل 
منهــا بتعويضــــات 500 مليـــــون لكل 
منهــا، فالشــركات )المتحدة، والســورية 
العربيــة، واالتحاد التعاوني( بـ2 % لكل 
منهــا بقيمة 300 مليون ليــرة لكل منها، 
أما باقي الشركات فكانت حصة كل منهـا 
حوالــى 1 % مــن إجمالي المســــدد في 

السوق.

الحاليــة، إذ تتجــه الكثير من الشــركات 
لطرح منتجــات تأمين صغيرة تتناســب 
مــع الظــروف العامــة مثــل التأمينــات 
الشــخصية والتأمينــات العالجيــة داخل 
المشافي، إضافة إلى أن هناك تعاوناً بين 
الهيئة ومؤسسات التمويل الصغير لطرح 
“منتجــات تأمينيــة متناهيــة الصغــر”، 
وتحديد المحالت والمطارح التأمينية التي 
يمكنهــم التركيز عليهــا، وخاصة أن هذه 
المؤسســات مهتمة بمنــح قروض وطلب 
تأمينات ترتبط بطبيعة المشروعات التي 
تمولهــا مــن تأميــن الحريــق والحوادث 
والتأمينــات الصحيــة علــى العاملين في 

المشروع وغيرها.

شركات خارجية
ولفــت العش، إلى أن عدداً من الشــركات 
أبــدت  العربيــة،  وخاصــة  الخارجيــة، 
رغبتها بالعمل في سوق التأمين السورية، 
وأكــدت أنهــا تطَِّلــع علــى حجم الســوق 
وتدرس نشــاطه، إال أنه لم يتم الترخيص 
ألي شــركة جديــدة بعد، وذلــك ألن عدد 
الشركات العاملة حالياً في السوق، يوازي 
حجم العمل، ما لم تطرح الشركات الجديدة 
منتجات جديدة.الراغبة بالعمل في سوق التأمين السورية 
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 www.khouryinsurance.com، الذي يعتبر 
المنصة الخدميــة التأمينية األولى مــن نوعها في 
سورية، والتي من خاللها سوف يكون متاح  تقديم 
االستشــارات التأمينية، والحصول على عروض 
وشــراء وثائق التأمين من شركات التأمين العاملة  

في السوق السوري.
الحكومة االلكترونية

وصرح خوري، أن الورشــة تندرج ضمن التوجه 
الحكومي نحو الحكومــة االلكترونية ودعم العمل 
حول التشريعات المرتبطة بالخدمات االلكترونية، 
مــا يحتاج إلى تطوير خدمــات تأمينية قادرة على 

تغطية أخطار الجريمة اإللكترونية في سورية
أقامت هيئة اإلشراف على التأمين في سورية، بالتعاون مع مؤسسة خوري للوساطة التأمينية، أول ورشة عمل 
حول “تغطية األخطار المرتبطة بالجريمة اإللكترونية في سورية”، قدم محاضراتها كال من نائب المدير العام في 
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة علي علي، ومدير دائرة مكافحة الجريمة اإللكترونية في فرع األمن الجنائي حيدر 

فوزي، والمدير الفني في االتحاد العربي إلعادة التأمين سعد جواد علي، ووسيط التأمين/االستشاري رامي خوري.

محاور
وتضمنــت الورشــة عــددا مــن المحاور 
أهمها )التشــريعات الســبرانية التي تنظم 
الفضــاء اإللكتروني في كافــة المجاالت، 
قوانيــن تنظيم الشــبكة ومكافحة الجريمة 
المعلوماتية، أنــواع الجريمة اإللكترونية 
وعينــات من قانون الجريمــة اإللكترونية 
الســوري مع بعــض الحلــول التقنية لهذا 
النــوع من الجرائم، أهميــة وجود التوقيع 
اإللكتروني وشــرح لميزاتــه المتعددة من 
ســرية المعلومات وسالمتها والتحقق من 
قع وعدم اإلنــكار وذكر حجيّة  هويــة الموُّ
التوقيع اإللكتروني، دور شركات التأمين 
في عملية التوقيع اإللكتروني، نموذج عن 
وثيقة تأمين أخطــار الجريمة االلكترونية 
والتغطيــات المحددة، أهم األســباب التي 
تجعل الشــركات بحاجة إلى وثائق تأمين 
تغطــي األخطــار المرتبطــة بالجريمــة 

اإللكترونية(.
تطبيق ... موقع

كما تم خالل الورشــة، تقديم شــرح حول 
تطبيــق التأمين الخــاص بالهواتف الذكية 
   KIB-  Khoury insurance Broker

والموقع االلكتروني:

تغطية األخطــار التي من الممكن أن تنتج 
عن هذه الخدمات، كما أنه البد من اعتبار 
وجــود وثائق تأمين تغطــي هذه األخطار 
من الشروط األساسية الناظمة للترخيص 
للشركات والمؤسسات التي سوف تقدم أو 
تســتفيد من هذه الخدمات وال بد من أن يتم 
التنسيق بين جميع األطراف المرتبطة بهذا 

النوع من التأمين.
 الخدمات االلكترونية

ولفت خوري إلى أن ما شهدته الورشة من 
محاور يعد فكــرة متكاملة حول الخدمات 
االلكترونيــة واألخطــار المرتبطــة بهــا 
مــن جميع الجوانب ومدى حاجة الســوق 
السوري إلى هذا النوع من الوثائق وما هي 
الوسائل المستخدمة في التحقيق ومكافحة 
الجريمة االلكترونية والحاجة إلى شركات 

إعادة تأمين تدعم هذا النوع من الوثائق.
ً ختاما

وفــي نهاية الورشــة، تم طــرح العديد من 
التوصيات أهمها: تشكيل لجنة فنية بالتعاون 
بيــن هيئة اإلشــراف على التأميــن وكافة 
شــركات التأمين والهيئة الوطنية لخدمات 
الشبكة لدراسة إمكانية إصدار عقود تأمينية 
لتغطية أخطار الجرائم اإللكترونية، االهتمام 
بمكافحة الجريمة اإللكترونية والتصدي لها 
نظراً لما تشكله من تهديد لسمعة الشركات 
فضالً عن الخســائر التــي قد تنتج عن هذه 
الجرائم، اعتبار الوقاية عامالً أساســياً في 
مواجهــة الجريمة اإللكترونيــة، ضرورة 
تشديد الوصف الجنائي والعقوبات المقررة 
لألنماط اإلجراميــة للجريمة اإللكترونية، 
ضرورة خلق ثقافــة اجتماعية جديدة تندد 
بجرائم االنترنت، مع تفعيل أسلوب التوعية 
والتهذيب لدى مستخدمي شبكة االتصاالت 
التقنيات.العالمية وحثهم على االستخدام األمثل لهذه 

رامي خوري
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كشــفت وكالة رويترز، عن اســتثمار قطري جديد في 
تركيــا، وذلــك بعد بيانــات تحدثت عن أن مســتثمرين 
قطريين سحبوا استثمارات بنحو 800 مليون دوالر من 
االقتصاد التركي خالل األشهر الـ5 األولى من 2019.

ونقلت الوكالة عن شــركة بوينر بيراكندي التركية، أن 
شركة اســتثمارية قطرية تســمى “مايهوال” ستشتري 
حصة 43.91 % في الشــركة التركية لتجارة التجزئة 

مقابل 405 ماليين دوالر.

استثمار قطري جديد في تركيا

وقعت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع 
ســفير االتحاد األوروبي لدى القاهرة إيفان سوركوش، 
اتفاق تنفيذ مشــروع تطوير وتأهيل المتحف المصري 
في ميــدان التحرير بمنحة مقدمة من االتحاد األوروبي 
قدرها 3.1 مليون يورو. وســيتم تنفيذ المشــروع خالل 
3 ســنوات، حيث يساهم تحالف من 5 متاحف أوروبية 
يضــم: المتحف المصري في تورينــو بإيطاليا، متحف 
اللوفر في فرنسا، المتحف البريطاني في انكلترا المتحف 
المصري في برلين في ألمانيا، المتحف الوطني لآلثار 
في ليدن في هولندا، باإلضافة إلى المعهد الفرنسي لآلثار 
الشــرقية، المكتب االتحادي للبناء والتخطيط اإلقليمي، 
والمعهد المركزي لآلثار، في وضع رؤية اســتراتيجية 

مستقبلية للمشروع ضمن المعايير الدولية.

االتحاد األوروبي يوقع اتفاقًا
لتطوير المتحف المصري

“أمازون” أقوى عالمة تجارية

تخطت مجموعة أمازون األميركية 
التجــارة  مجــال  فــي  العمالقــة 
اإللكترونية مجموعتي غوغل وآبل 
متصــدرة ترتيــب أقــوى العالمات 
التجاريــة العالميــة، وفــق تصنيف 
أعدته شــركة كانتار. وبحســب هذا 
التصنيف الســنوي الصادر بعنوان 

“براندز”، عززت المجموعة التي أسســها جيف بيزوس قيمة ماركتها بنسبة 52 % 
لتصــل إلــى 315 مليار دوالر. وأشــارت “كانتار” إلى أن “أمــازون” عززت قيمة 
ماركتها عن طريق “عمليات استحواذ ذكية وخدمة ممتازة للمستهلك وقدرة في التقدم 

على منافسيها من خالل تقديم نظام بيئي غني بالمنتجات والخدمات”.

عودة الحياة إلى مدينة األسد الرياضية

كشف مدير مدينة األسد الرياضية 
فــي الالذقية يحيــى درويش، عن 
وجــود إعالن الســتثمار 5 مواقع 
في المدينة، بمســاحة 1000 متر 
مربع، ســتتم المباشــرة بها خالل 
النصف الثاني من العــام 2019. 

ولفت درويش، إلى إعداد دفاتر الشروط الخاصة باستثمار موقع نادي اليخوت، الممتد 
على مساحة 51 دونماً، من قبل وزارة السياحة بالتشاركية مع االتحاد الرياضي، بهدف 
طرحه في ملتقى االســتثمار الســياحي خالل العام 2019 أيضا. وأشار، إلى أن المدينة 
الرياضية ســتعود إلى أداء دورها الوظيفي، خاصة بعد إعداد دراسة كلفتها 4 مليارات 
ليرة، وبعد إنجاز 90 % من أعمال إعادة التأهيل، بكلفة تقديرية بلغت 845 مليون ليرة.

سالمه يطلق منّصة التداول اإللكترونية

أطلق حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة األســواق المالية رياض سالمه منّصة التداول 
اإللكترونيــة بعد فّض العروض التي تقدّمت بهــا 3 مجموعات مالية لبنانية إلى هيئة 
األســواق المالية. جاء ذلك على هامش مؤتمر “باركليز” لألســواق الناشئة في لندن، 
بحضور مجموعة من المصرفيين والخبراء االقتصاديين والمؤسســات االســتثمارية 
العالميــة. وأوضح ســالمه أن مجلــس إدارة الهيئــة قرر منح رخصة إنشــاء منصة 
إلكترونيــة للتداول إلى مجموعة بنك عوده وبورصــة أثينا Athex Group، بعد أن 
نالت النقاط األعلى بحســب المعايير المحددة مســبقاً ضمن دفتر الشروط. وأشار إلى 
أن “المنصة اإللكترونية ستتيح لألسواق اللبنانية إمكانية اإلدراج والتداول واالستثمار 
في كل أنواع األدوات المالية والعمالت والمعادن الثمينة. كما أنها ستأخذ أبعادا إقليمية 
ودولية، بالتعاون مع البورصات األخرى في العالم من جهة، واستقطاب االستثمارات 
من االنتشــار اللبناني في بالد االغتراب، بحيث سوف نمكنهم من التداول واالستثمار 

في لبنان من خالل هواتفهم الذكية أينما كانوا”.
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أشارت أحدث البيانات الصادرة عن بورصة أبوظبي، 
إلى أن تداوالت األردنيين ســجلت في بورصة أبوظبي 
خــالل الفترة من كانــون الثاني/يناير وحتى نهاية أيار/

مايــو من العــام 2019 نحو 117 مليــون دينار )165 
مليون دوالر(، أي ما قيمته 605 مليون درهم إماراتي، 
واســتحوذت تــداوالت األردنييــن علــى 1.27 % من 
إجمالي الجنســيات المتداولة في بورصة أبوظبي خالل 
الفتــرة المذكــورة. وأوضحــت البيانــات، أن تداوالت 
األردنييــن جاءت بالمرتبة التاســعة مــن بين أعلى 10 
جنســيات متداولة في بورصة أبوظبــي، وأن تداوالت 
الجنســيات العربية فــي بورصة أبوظبي ســجلت 1.4 
مليار درهم إماراتي، بينما ســجلت تداوالت الجنسيات 
الخليجية 1.9 مليار درهم، أما تداوالت اإلماراتيين فقد 

بلغت نحو 25 مليار درهم إماراتي.
ــان، إلى أن قيمة  بالمقابل، أشــارت بيانات بورصة عمَّ
األسهم المشــتراة من قبل المســتثمرين غير األردنيين 
في بورصة عّمان منذ بداية 2019 وحتى نهاية نيسان/
ابريل، بلغت 143 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 29 % 
من حجم التداول الكلي، وبلغت قيمة األسهم المباعة من 
قبلهم 183 مليون دينار، وبذلك يكون صافي االستثمار 
غيــر األردني قــد انخفض بمقــدار 39 مليــون دينار، 
مقارنة مع انخفاض قيمته 6 ماليين دينار للفترة نفســها 
مــن العــام 2018. أما من ناحية المســتثمرين العرب، 
فقد بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات شــرائهم خالل ذات 
الفتــرة 79 مليون دينار، شــكلت ما نســبته 55 % من 
إجمالي قيمة شراء غير األردنيين، لتبلغ القيمة اإلجمالية 
لعمليات شــراء غير العرب 64 مليون دينار، شكلت ما 

نسبته 45 % من إجمالي شراء غير األردنيين.
أما بالنسبة للقيمة اإلجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 
101 مليون دينار شــكلت ما نسبته 55 % من إجمالي 
قيمــة عمليات بيع غير األردنييــن، في حين بلغت قيمة 
عمليات بيــع غير العرب 82 مليون دينار، شــكلت ما 

نسبته 45 % من إجمالي قيمة بيع غير األردنيين.

165 مليون دوالر تداوالت األردنيين
في بورصة أبوظبي

14.76 مليار دوالر موجودات “الضمان” األردني

أعلنــت رئيس صندوق اســتثمار أمــوال الضمان 
أن  الســقاف،  خلــود  األردن  فــي  االجتماعــي 
استثمارات الصندوق موزعة على قطاعات حيوية 
عديــدة، وأنهــا اســتثمارات الصندوق المباشــرة 

وفرت 3500 فرصة عمل دائمة.
وبيّنــت الســقاف، أن موجودات الصنــدوق نمت 
لتصــل إلى 10.47 مليــار دينــار )14.76 مليار 
دوالر( كما في نهاية الربع األول من العام 2019، 
مقارنة مع 10.19 مليار دينار كما في بداية العام، 

وأنــه وفقــاً لنتائج أعمال الصندوق للربع األول من العــام، فقد حقق الصندوق دخالً 
بلــغ 166 مليون دينار مقارنة مع حوالى 130 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 
2018، وبنسبة نمو بلغت 28 %، في حين بلغ الدخل الشامل للصندوق 123 مليون 

دينار.
من جانب آخر، كشــفت الســقاف، خالل زيارة لها إلى شــركة توزيع الكهرباء، أن 
اســتثمارات الصندوق في مشــروعات توليد وتوزيــع الكهرباء والطاقــة المتجددة 

تجاوزت 100 مليون دينار )141 مليون دوالر(.
بدوره، قال مدير عام شركة توزيع الكهرباء حسان الذنيبات: إن الشركة أنجزت عدة 
مشاريع من أجل ضمان ديمومة إيصال التيار الكهربائي بالجودة المحكمة للمواطنين 
في مناطق عملها والتي تشــمل نحو 70 % من مســاحة األردن، كما أنجزت نظام 
المراقبة والتحكم “ســكادا”، والذي ســيتم من خالله التحكم بكافة المحطات الرئيسة 

بالشركة، إضافة إلى القواطع الهوائية العاملة على شبكات الضغط المتوسط.

خلود السقاف

دوبليمار النمساوية لتنفيذ تلفريك عجلون

وقعــت المجموعــة األردنيــة للمناطــق الحرة 
والمناطق التنموية وشركة دوبليمار النمساوية، 
اتفاقيــة لتنفيــذ أعمال مشــروع تلفريك عجلون 

بكلفة تصل إلى 10 ماليين دينار أردني.
وقــال رئيس المجموعــة خلف الهميســات: إن 
التنفيذ سيتم في غضون 18 شهراً، ويمتد بطول 
2.85 كيلومتــر هوائــي، تبدأ المحطــة األولى 
من القطعة المخصصة للشــركة ضمن أراضي 

منطقة الصــوان التنموية “عجلــون”، والمحطة 
الثانية للخروج بالقرب من قلعة عجلون، وسيشمل المشروع 40 عربة قابلة للزيادة 
بســعة 8 أشــخاص للعربة الواحدة، ويتضمن أعمال تصميم وتركيب وتشغيل نظام 
التلفريك، وتجهيز مواقع وأساسات األبراج الحاملة لخط التلفريك، ثم تجهيز المباني 

في الموقع.
وأضاف الهميســات، أن المشروع يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية في المحافظة 
وتوفير 50 فرصة عمل، في حين ســتوفر مشاريع الفرص االستثمارية في المنطقة 

التنموية الصوان “عجلون” 700 فرصة عمل.

خلف الهميسات
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صــادقــــــــــت وزارة 
التجـــارة الداخلـيـــــــة 
وحماية المســـتتهلك في 
تأسيس  على  ســورية، 
شــركة “افينيو للتجارة 
والمقاوالت” المحـدودة 
المســـــؤوليــة، والتــي 
ستتولى اســتثمار مول 

المالكي بدمشــق. وبحســب النظام األساســي للشركة، 
يحق للشــركة العمــل في االســتيراد والتصدير لجميع 
المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات، 
والقيام بأعمال التعهــدات والمقاوالت، وتجارة المواد 
والمنشــآت  المشــاريع  وإدارة  والمنزليــة،  الغذائيــة 
الســياحية، وتمثيــل الشــركات والــوكاالت العربيــة 

واألجنبية.
وتعود ملكية الشــركة لثالثة مستثمرين سوريين )وسيم 
القطان 34 %، محمد أنور القطان 33 %، محمد خالد 

المالكي 33 %(.

تأسيس شركة افينيو
لـ“مول المالكي”

وسيم القطان

أصــدرت وزارة الســياحة الســورية، رخصة إشــادة 
سياحية لمشــروع في بلدة أم الزيتون بالسويداء، يضم 
مطعــم ثالث نجــوم وكافيتريا نجمتيــن وصالة ألعاب 

داخلية وخارجية بكلفة مليار ليرة سورية.
وأوضــح مدير الســياحة بالســويداء يعــرب العربيد، 
أن المشــروع يقــع على مســاحة 6200 متــر مربع، 
وبمســاحة طابقيــة 2409 متر مربع، ضمــن طابقين 
وقبو، وبطاقة اســتيعابية إجمالية 345 كرسي إطعام، 
ويضم جلســات عائلية للترفيه ومساحة ألعاب لألطفال 
ومواقف للســيارات ومرافق خدمية متممة، كما يؤمن 

250 فرصة عمل.

مليار ليرة كلفة مشروع سياحي
في أم الزيتون في السويداء

تأسيس “إيال” للخدمات اإلعالنية

صادقــت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المســتهلك في ســورية، 
“إيــال  شــركة  تأســيس  علــى 
للخدمــات اإلعالنيــة” المحدودة 
المســؤولية في دمشق، برأسمال 

25 مليون ليرة.
األساســي  النظــام  وبحســب 

للشــركة، يحق لها تقديــم جميع الخدمــات واألعمال المختصــة بالدعاية واإلعالن 
والتصاميــم، واســتيراد وتصدير وتجــارة المواد الالزمــة لتحقيق الغايــة، وتمثيل 
الشــركات، والدخول في المناقصات والمزايدات. وتعود ملكية الشركة لخضر علي 

طاهر، وهو مالك شركة ايماتل لالتصاالت، وشركة القلعة للحراسات.

350 شركة جديدة في سورية

كشــف مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري 
أيمن أبوزيتون، أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خالل أول 5 شهور من 2019 بلغ 
341، موزعة إلى 303 شــركات محدودة المســؤولية، و24 محدودة المسؤولية ذات 
الشــخص الواحد، و14 مساهمة مغفلة خاصة، إضافة إلى 8 شركات VIP )محدودة 
المسؤولية 3 - مساهمة مغفلة خاصة 3(. وقال أبوزيتون، إن المديرية حققت إيرادات 
بلغت 537 مليون ليرة، بنســبة تحســن 28 % عن ذات الفترة مــن عام 2018، وأن 
عدد الســجالت التجارية الممنوحة من قبل المحافظات بلغ 4171 ســجالً، منوهاً إلى 

أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية على إطالق البنك الوطني للسجالت التجارية.

خسارة MTN نحو 1.3 مليار ليرة سورية

بلغت خسائر شركة  MTN سورية 
خالل الربــع األول من العام 2019 
نحــو 1.3 مليار ليــرة، مقابل أرباح 
تجاوزت مليــاري ليرة خالل الفترة 
المقابلة في 2018. وبحسب البيانات 
المالية للشــركة، فإن سبب الخسائر 
يعود إلى زيادة اســتثمارات الشركة 

فــي أصولها الثابتة وبنيتها التحتية بنحو 4 مليــار ليرة، مما أدى إلى زيادة مصاريف 
اهتالك الشــبكة وإصالحها بمبلغ 1.8 مليار ليرة. وأضافت البيانات، أن من أســباب 
الخســائر ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة الشــبكة 20 % بما يعادل 589 مليون ليرة، 
وذلك نتيجة للظروف التي عانى منها قطاع الطاقة خالل األشــهر األولى من 2019. 
ولفتت البيانات إلى ارتفاع إيرادات الشــركة 13.7 % من 17.4 مليار ليرة في الربع 
األول من 2018، إلى 19.8 مليار ليرة في الربع األول من 2019، كما ارتفع مجموع 
الموجودات 7.1 % من 146.1 إلى 156.4 مليار ليرة، وانخفضت حقوق المساهمين 

12.1 % من 10.7 إلى 9.4 مليار ليرة.
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قال رئيس هيئة الرقابة 
المالـيـــة فـــي مصـــر 
الدكتور محمد عمـران، 
إن قــرار رئيس مجلس 
الــوزراء رقم )1347( 
لسنة 2019، والخاص 
أحكام  بعــض  بتعديــل 
الالئحة التنفيذية لقانون 
ســـوق رأس المال قـد 

اقتصر على قيام شــركة خدمات اإلدارة بإجراء التقييم 
الدوري إلجمالي أصول الصندوق العقاري لتصبح كل 
6 أشــهر على األقل )بدالً من كل 3 أشهر( في الحاالت 
التــي يكون الصندوق فيها غيــر مقيد بالبورصة بهدف 
تخفيف األعبــاء المالية على الصنــدوق، نظراً لطبيعة 
بعض الصناديق التي تســتهدف االستثمار طويل األجل 
فــي أصــول عقاريــة أو أوراق ماليــة غيــر مقيدة في 
البورصة مع االلتزام بأن يكون التقييم كل ثالثة أشــهر 

إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

مصر عضو في المنتدى العالمي للصناديق تعديل أحكام الصناديق
في سوق المال المصرية

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 
والمدير التنفيذي المؤقت لصندوق مصر السيادي هالة 
الســعيد، انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى 
العالمي للصناديق السيادية الدولية )IFSWF(، الذي 
يضم عدداً من الصناديق السيادية ألكثر من 30 دولة.
وأوضحــت الوزارة في بيان لهــا، أن صندوق مصر 
يقوم من خالل هذه العضوية بقبول العمل على تطبيق 
المبادئ العامة للشــفافية واالستثمار وإدارة المخاطر 

الخاصة بالصناديق الســيادية والمعروفة باســم مبادئ سانتياغو، مشــيرة إلى أن مدة 
هذا النوع من العضوية بالمنتدى هي 3 سنوات، يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى 
العضوية الكاملة بعد االنتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياغو وااللتزام بالمراجعة 

السنوية على ذلك من قبل المنتدى.

هالة السعيد

د. محمد عمران

قالت “الســويدي إلكتريــك” المصرية، فــي بيان، إنها 
وقعــت اتفاقيــة لالســتحواذ علــى محفظــة قائمــة من 
مشــروعات الطاقة المتجــددة باليونان بقيمــة 61.64 
مليون دوالر. وتضم هذه المشروعات 3 شركات تمتلك 
مشــروعات طاقة رياح ورابعة تمتلك مشروعا للطاقة 
الكهرومائيــة. وأضافت الشــركة في بيانها، أنه ســيتم 
تمويــل 75 % من عملية االســتحواذ عبر التســهيالت 
االئتمانية من البنــك األهلي اليوناني والباقي من حقوق 
الملكيــة، وأوضحت “الســويدي” أن القــدرة اإلجمالية 
للشركات المستحوذ عليها باليونان تبلغ 63.6 ميغاوات، 

وهو ما يكفي احتياجات نحو 34 ألف منزل.

استحواذ “السويدي المصرية”
على مشروعات باليونان 

منحة من اليابان لدعم مدارس مصر

وقعــت مصــر واليابان، 
مشــروع  لدعــم  منحــة 
إصالح وتطويــر التعليم 
ووحــدة إدارة المــدارس 
المصرية اليابانية، بقيمة 
7.5 مليون جنيه، بحسب 
بيان من وزارة االستثمار 

والتعاون الدولي أوضحت فيه أن االتفاقية تأتي في إطار اســتكمال التعاون المصري 
الياباني لدعم العملية التعليمية واالستثمار في العنصر البشري، والذي وصل إلى 282 

مليون دوالر منها 169 مليون دوالر للمدارس المصرية اليابانية.
ونص االتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية 
ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشــطة التوكاتسوفي مصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة 

تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية.

أول رخصة “شورت سيلنغ” من البورصة المصرية

أصــدر رئيس الهيئة العامة للرقابــة المالية في مصر، محمد عمران القرار رقم 684 
لســنة 2019، بمنح شركة أرقام لتداول األوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات 
اقتــراض األوراق المالية بغــرض البيع. ويأتي ذلك في إطــار جهود تفعيل منظومة 
اقتراض األوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ“الشــورت سيلنغ” بهدف رفع قيم 
وأحجام التداوالت في السوق المصرية، والعمل على زيادة السيولة. وتقضي تلك اآللية 
بــأن يقوم العميل باقتراض بعض األســهم من عميل آخر، وبيعهــا مقابل فائدة محددة 
للمقرض، ويتعهد المقترض برد األسهم المقترضة خالل فترة محددة من خالل إعادة 
شــرائها مرة أخرى، أو من خالل رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أســعار 

البيع والشراء.

28



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تموز/يوليو  2019

تطلق شركة المصريين 
فى الخارج لالســتثمار 
الصنــدوق  والتنميــة، 
األول مــن نوعــه فــي 
لالســـــتثمار  مصـــر 
فــي مجــال الخدمــات 

اللوجيستية.
وكشــف نائــب رئيــس 
مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيــذي للشــركة هاشــم الســيد، أن القيمــة المبدئيــة 
المستهدفة للصندوق حوالى 2 مليار جنيه )106 مليون 
دوالر(. ومــن المتوقــع إطالق  الصنــدوق خالل العام 
2020، موضحــاً أن الهدف من الصندوق التخفيف من 
اإلجراءات التي تتم مع الحاويات فى الموانئ البحرية، 
وأيضاً تقديم خدمات المساحات التخزينية وخدمات النقل 

وغيرها من الخدمات اللوجيستية المتطورة األخرى.

الحكير السعودية تستثمر في “مول طنطا”  المصريون في الخارج:
تأسيس صندوق لـ“اللوجيستيات”

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مراكز لالستثمار 
العقــاري التابعــة لمجموعة فواز الحكير الســعودية، 
أحمــد بدراوي، إن شــركته تســتثمر 1.2 مليار جنيه 
)71.60 مليــون دوالر( فــي إنشــاء “مــول طنطا” 
بمحافظــة الغربية الواقعة إلى الشــمال مــن القاهرة. 
وأضاف بدراوي، أن االفتتاح الرسمي للمول سيكون 
في أغسطس/آب على مساحة 33 فداناً. وقال: إنه أول 
وأكبر مــول منظم بالمقاييس العالميــة في طنطا بهذا 
الحجم. بحيث يضم جميع العالمات التجارية العالمية 

إلى جانب سبع قاعات للسينما.
علــى صعيد آخر، ذكر بدراوي، أن الشــركة تعمل على إنشــاء “مــول القطامية” في 
القاهرة على مساحة 100 فدان، يتوقع افتتاحه في 2020. وسيجري خالل الفترة القادمة 

توقيع عقد إنشاء مول تجاري بمدينة المنصورة )بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل(.

أحمد بدراوي هاشم السيد

أعـلـنــت شــــــركة 
كســـــــــــو  غــال “
يـــــن  ســـــــمـيثكال
كونســيـومـر هيلـث 
كير”، أنها ســتضخ 
جديدة  اســـتثمارات 
فــي مصـــر بقيمــة 
100 مليــون جنيــه 
دوالر(  مليــون   5(
الحالي،  العام  خالل 
منهــا الـــ20 مليون 

جنيه في خط اإلنتاج الجديــد إلنتاج الفولتارين، وذلك 
بمصنع سميثكالين بيشام في الجيزة، والتي من خاللها 
تم تطوير خط اإلنتاج شــبه الصلب بالمصنع إلى أعلى 
المعاييــر. كما تعتزم الشــركة افتتاح خــط إنتاج جديد 
خالل العام الحالي باســتثمارات تقدر بقيمة 80 مليون 

جنيه.
وقال المدير العام لغالكسو سيمثكالين كونسيومر هيلث 
كير لشمال أفريقيا، نبيل بصري، إن هذا االستثمار في 
مصنع الجيزة ســيُمكننا من توفير أحد أفضل منتجاتنا 

وتصنيعه محلياً.

“غالكسو” ... استثمارات جديدة

نبيل بصري

شركات بيالروسية في المنطقة الصناعية بمصر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة 
المصريــة عــن قيــام مجموعــة 
مــن الشــركات “البيالروســية” 
باالستثمار في المنطقة الصناعية 
الروسية شــرق بورسعيد، فضالً 
عــن التعــاون بيــن البلديــن في 
أســواق ثالثة مثل الــدول العربية 

واألفريقية، والتعاون في مجال تصنيع السيارات واألوتوبيسات الكهربائية.
وأوضحت الوزارة، أن حجم االســتثمارات البيالروسية في السوق المصري تشمل 
27 مشــروعاً في قطاعات الخدمات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والزراعة 
واإلنشاءات والسياحة والصناعة، إلى جانب وجود فرص ضخمة للتعاون الصناعي 
بيــن البلديــن، خاصة فــي مجاالت تصنيــع اآلآلت والمعدات لألغراض اإلنشــائية 
والتعديــن وصناعة الشــاحنات والجرارات وفي قطاعات األثاث والغزل والنســيج 

ومواد البناء.

بيع حصة في “أوراسكوم” للتنمية

قالــت شــركة أوراســكوم للتنمية مصــر إنها أنهت 
إجراءات بيع حصتها البالغة 87 % من أسهم الشركة 
في مجموعة تمويل بقيمة إجمالية قدرها 360 مليون 
جنيــه )19 مليــون دوالر(، لصالــح شــركة ابتكار 
للتمويل االستثماري. وأعلنت الشركة في بيان، أنها 
ستحصل على عائدات نقدية بقيمة 313 مليون جنيه، 

وسيتم توجيهها نحو استراتيجية الشركة المعلن عنها سابقاً لتخفيض القروض.
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أعلنت شــركتا بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( و“أو.
سي.آي” الهولندية أنهما ستؤسســان مشروعاً مشتركاً 
يدمج أصول “أدنوك لألسمدة” في منصة “أو.سي.آي” 
لألسمدة النيتروجينية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وســتمتلك “أو.ســي.آي” 58 % من رأســمال الشركة 

الجديدة، مقابل 42 % لـ“أدنوك”.
وقالت الشــركتان: إن المشروع ســيصبح أكبر منصة 
إلنتاج األسمدة النيتروجينية في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا، وأكبــر مصدر لهــا عالمياً. وســتصل الطاقة 
اإلنتاجية للشــركة الجديدة إلى 5 ماليين طن سنوياً من 

اليوريا و1.5 مليون طن من األمونيا.
وذكر بيان لشركة “أو.سي.آي”، أن اإليرادات السنوية 

للشركة الجديدة تقدر بواقع 1.74 مليار دوالر.

تأسيس شركة عمالقة
إلنتاج األسمدة النيتروجينية

ذكــرت مجلــة 
اإليكونوميست 
البريطـانـيــــة 
أن صنـاديــــق 
الثروة السيادية 
في العالم لديها 
أصـــول تبلــغ 

قيمتها 8 تريليونات دوالر، أكثر من ربعها تستحوذ عليه 
4 دول خليجيــة. وأضافت المجلــة، أن الدول الخليجية 
األربع هي الكويت وقطر والسعودية واإلمارات، الغنية 
بمــوارد النفط والغاز. وأوضحــت المجلة، أن صندوق 
اإلمــارات يدير أصوالً بقيمــة 1.202 تريليون دوالر، 
فيمــا تدير الكويــت أصوالً بـــ592 مليــار دوالر. أما 
صندوق االســتثمارات العامة السعودي فيمتلك أصوال 
بقيمــة 320 مليــار دوالر، في حيــن يمتلك جهاز قطر 

لالستثمار أصوال بنحو 320 مليار دوالر.

دول الخليج تستحوذ
على ربع حجم الصناديق السيادية

بورصة قطر تطبق نظام تجزئة األسهم

في خطوة تهدف إلى جذب المزيد 
من المستثمرين، أعلنت بورصة 
قطر بدء تنفيذ نظام تجزئة األسهم 
الــذي يقــوم علــى تقســيم القيمة 
االسمية للســهم إلى عدد أكبر من 
دون المســاس باألصول أو رأس 

المال أو القيمة السوقية للسهم.
وتهــدف البورصــة من تجزئة األســهم إلى زيادة آفاق االســتثمار في الســوق المالية 
وتوســيع قاعدة المســاهمين وجذب المزيد من صغار المســتثمرين، فضالً عن تعدد 
فرص االختيار أمام كافة المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران 

التداول على األسهم.
وتؤدي تجزئة األســهم إلى مضاعفة عدد األسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 أضعاف 

للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فهي ثابتة.

247 مليار دوالر إيرادات شركات السلع الفاخرة

أفاد تقرير جديد لشركة ديلويت 
لعام 2019، حول أسواق السلع 
الفاخرة، بأن أكبر 100 شــركة 
للســلع الفاخرة في العالم حققت 
إيــرادات تراكميــة بلغت 247 
مليــار دوالر في الســنة المالية 
2017، محققة بذلك نمواً مركباً 

بنســبة 10.8 %. وتعكس هذه األرقام نظرة إيجابية في أسواق السلع الفاخرة، بالرغم 
من تباطؤ معدالت النمو االقتصادي في األســواق العالمية الكبرى، ومن بينها الصين 
وأميركا ومنطقة اليورو. وأشــار التقرير إلى أن  76 % من شــركات الســلع الفاخرة 
حققت نمواً في مبيعاتها، كما أن نصف هذه الشركات قد سجل معدل نمو مزدوج الخانة 

على أساس التغيير السنوي المقارن.

الصديقي يستقيل من “شعاع كابيتال”

ذكرت شــركة شــعاع كابيتال، أن جاسم الصديقي قد 
اســتقال من عضوية مجلس اإلدارة، وتم تعيين فاضل 
العلي مكانه. وأضافت الشركة، أن االستقالة تأتي قبل 
إتمام عملية االندماج بين “شعاع كابيتال” ومجموعة 
أبوظبي المالية، حيث من المتوقع أن يشغل الصديقي 
منصب الرئيــس التنفيذي للكيان المشــترك بعد إتمام 

الصفقة.
وذكرت الشركة أن صفقة االندماج بمراحلها النهائية 

جاسم الصديقيعند الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة.
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أكدت “إيثاكا إنرجي”، أنها ستشتري أصول حقول النفط 
والغاز التابعة لشركة شيفرون في القطاع البريطاني من 
بحر الشمال مقابل ملياري دوالر، حيث يستهدف مشغل 
النفــط والغاز الذي تتركز أعمالــه على المنطقة تعزيز 
حضوره هناك. وأوضحت الشركة، المملوكة لمجموعة 
ديليك المدرجة في تل أبيب، في بيان أن الصفقة تضيف 

حصصاً في 10 حقول منتجة إلى محفظتها القائمة.

“إيثاكا” تشتري أصول شيفرون
في بحر الشمال

تصــدرت الواليــات المتحــدة، ألول مــرة منــذ العــام 
2013، تصنيف الدول المســتثمرة في روسيا. واتضح 
 ،EY ذلــك مــن خــالل نتائج دراســة ســنوية لشــبكة
للتدقيق واالستشــارات، نشرتها تحت عنوان “الجاذبية 

االستثمارية لدول أوروبا لعام 2018”.
وذكــرت الدراســة أن الشــركات األميركية، تســتثمر 
مبالــغ مالية كبيــرة في االقتصاد الروســي على الرغم 
مــن الصعوبات في العالقات السياســية بين واشــنطن 
وموسكو، والضغوط الغربية الصارمة المفروضة على 
روســيا. وأوضحت الدراسة أن المســتثمرين األجانب 
وظفوا أموالهم في 211 مشــروعاً في روســيا في العام 
الماضــي ، مشــيرةً إلــى أن ألمانيا جاءت فــي المرتبة 

الثانية، تليها الصين، وفرنسا واليابان.

أميركا األكثر استثماراً في روسيا

استثمارات مشتركة بين روسيا والسعودية

ثمن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، التعاون بين 
موســكو والرياض في أســواق النفط العالمية، مشددا 

على أن العالقات بين البلدين تتجاوز النفط.
وقال الفالـح في مقابلـة مع صحيفـة عـرب نيـوز: إن 
عالقاتنا مع روســيا تتجاوز النفط ومنظمة “أوبك”، 
وتعاوننــا في اتســــاع، وكال البلديــن لديهما إمكانات 
هائلــة، مشــيراً إلى أن البلدين يتعاونــان في مجاالت 

متعددة من االســتثمار إلى البحوث المشــتركة في مجال الطاقة وصوالً إلى إمدادات 
القمح إلى المملكة. ولفت الفالـــح الى أن الشــركات الروســية تدرس االســتثمار في 
الســعودية، وكذلــك “أرامكو” “وســابك” تدرســان االســتثمار في مشــاريع غاز 

وبتروكيميائيات في روسيا.

خالد الفالح

“إنيوس” تعتزم االستثمار في السعودية

تعتزم شــركة “إنيوس” التابعة للملياردير البريطاني 
جيم راتكليف، اســتثمار ملياري دوالر أميركي لبناء 
ثالثة مصانع ستكون جزءاً من مجمع للبتروكيماويات 
تطوره كل من شركة “أرامكو” وشركة “توتال” في 

السعودية.
وقالت شــركة “إنيوس”: إن مصانع إنيوس ستكون 
جزءاً من مجمع بتروكيماويات تبلغ قيمته 5 مليارات 
دوالر يُطلق عليه اســم مشــروع أميرال، يهدف إلى 

توريد مشــتقات وكيماويات متخصصة بقيمة تزيد عــن 4 مليارات دوالر. وذكرت 
الشركة أن المصانع ستحصل على مواد خام وطاقة تتمتع بمزايا تنافسية، فضالً عن 

بنية تحتية لخدمة العمالء في المنطقة وآسيا.
و“إنيوس” هي من أكبر منتجي اكريلونتريل، وهي مادة ســائلة تُســتخدم في صناعة 

األلياف الصناعية. وقالت الشركة: إن أحد المصانع الثالثة سينتج هذه المادة.

جيم راتكليف

111 مليار دوالر أرباح “أرامكو” السعودية

أعلنت شــركة أرامكو السعودية 
العمالقــة  فــي بيان عــن صافي 
ربح عائد للمساهمين بلغ 111.1 
مليــار دوالر في العــام 2018، 
ارتفاعاً مــن 75.9 مليار دوالر 

في العام السابق.
وقالــت “أرامكــو”، إن إجمالي 

اإليــرادات بلــغ 355.9 مليار دوالر في العام الماضي، صعــوداً من 264.2 مليار 
دوالر، مع تحسن أسعار النفط. وقفزت األصول اإلجمالية إلى 358.9 مليار دوالر 

في الفترة ذاتها، من 294 مليار دوالر في 2017.
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2018، إضافــة إلــى تطبيــق سلســلة مــن 
اإلصالحات المالية.

كما تراجعت أيضاً عائدات السندات العمانية 
بشــكل حاد علــى خلفيــة الوعــود المتعلقة 
بتطبيق اإلصالحات المالية، وتحديداً تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة.

تزايد الطلب على السندات  الخليجية
وقــال كبيــر االقتصادييــن لمجموعــة بنك 
الكويــت الوطني ســعادة شــامي معلقاً على 
التقريــر: تتميــز كل دول مجلــس التعاون 
الخليجــي فــي الوقــت الحاضر بآفــاق نمو 
مســتقرة، ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية 
من درجة االستثمار. ومن المتوقع أن يتزايد 
الطلــب الدولي على الســندات الخليجية في 
العام 2019 على خلفية االنضمام الوشــيك 

إصدارات السندات والصكوك ترتفع في دول الخليج

مجلس  دول  في  والصكوك  السندات  إصدارات  ارتفعت 
التعاون الخليجي بمقدار 32 مليار دوالر في الربع األول من 
إلى  المنطقة  في  المستحقة  الديون  رفع  ما   ،2019 عام 
الكويت  بنك  تقرير صادر عن  وذلك وفق  دوالر،  مليار   478

الوطني.

عائدات  انخفضت  التقرير  وبحسب  نفسه،  الوقت  وفي 
السندات في دول المجلس، مدعومة بارتفاع أسعار النفط 
والتي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في 

جميع دول المنطقة.

في المقابل، تزايدت إصدارات أدوات الدين 
السيادية على المســتوى اإلقليمي بقيادة كٍل 
مــن الســعودية وقطر، بدعم مــن انخفاض 
التصنيــف  وجــودة  االقتــراض  تكاليــف 
االئتماني وإقبال المســتثمرين الدوليين على 

إصدارات الدين االقليمية.
ومــن المتوقــع أن تظــل عائدات الســندات 
اإلقليميــة منخفضــة، فــي حين قــد تتزايد 
إصدارات السندات على المستوى اإلقليمي 

مقارنةً بالعام 2018.

تراجع عائدات السندات
علــى خطى نظيراتهــا العالميــة، تراجعت 
عائدات الســندات الخليجية في الربع األول 
من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي 
وإشــارات باتباع سياســات نقدية تيســيرية 
وانخفاض معدالت التضخم وانتعاش أسعار 
النفــط من أدنــى مســتوياتها في ديســمبر/ 

كانون األول 2018.
وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة 
الــدول التي شــهدت أعلى معــدالت تراجع  
بواقــع 95 و90 نقطة أســاس على التوالي 
علــى الرغم مــن الضغــط المســتمر على 
األوضاع المالية للدولتين. ويرجع انخفاض 
عائدات السندات في البحرين إلى قيام  دول 
الخليــج، بتقديم حزمة دعــم مالي بقيمة 10 
مليارات دوالر أميركــي في العام الماضي 

لخمسة دول خليجية )باستثناء عمان( ضمن 
مؤشــرات “جي.بــي مورغــان” لســندات 
حكومات األســواق الناشــئة. ومن المرجح 
أن تجــذب المنطقة  حوالى 30 مليار دوالر 
مــن التدفقات المالية، على أن يذهب أكثرها 
إلى السعودية وقطر، أكبر أسواق الدين في 

المنطقة.
القانونيــة  “األطــر  أن  شــامي،  أضــاف 
والتنظيميــة فــي المنطقة شــهدت تطورات 
ملحوظــة، لتحســين إدارة وتنظيــم الديون 
وزيادة الشــفافية، والوصول إلى األسواق، 
وتوافــر المعلومــات في الوقت المناســب، 
حيــث تم إقرار قانــون الدين العام وإنشــاء 
مكتب إدارة الديــن العام في دولة اإلمارات 
ســوق  شــهدت  بينمــا  المتحــدة،  العربيــة 
تداول الســعودية إطالق وتداول الســندات 

والصكوك في 2018”.
واختتم شــامي حديثه قائالً: في الربع األول 
من العام 2019، شهدنا تطورات مهمة بما 
في ذلــك االكتتاب على إصدارات ســندات 
“أرامكــو” للمــرة األولى بقيمــة 12 مليار 

دوالر أميركي.
ومــن المتوقع أن ينمو إصدار ســندات دول 
مجلــس التعاون الخليجي فــي عام 2019، 
نتيجــة للميزانيات التوســعية إلــى حد كبير 
الديون المستحقة.واحتياجــات إعــادة التمويــل الناشــئة عن 

سعادة شامي

من المتوقع

أن ينمو

إصدار سندات

دول مجلس

التعاون الخليجي

في عام 2019
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والنسيجية(. ولفت التقرير إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها 
خالل الفترة المذكورة 380 منشأة صناعية وحرفية برأسمال 34 مليار ليرة، 

توفر حين تشغيلها 6471 فرصة عمل.
عقود وأرباح

أضاف التقرير، أن قيمة العقود التســويقية التي وقعتها الــوزارة 172 مليار 
ليرة، وأن مؤسسة اإلسمنت تأتي في مقدمة المؤسسات الصناعية من الناحية 
التسويقية بقيمة 113 مليار ليرة، تلتها الغذائية بـ14 مليار ليرة، ثم الهندسية 
بـ22 مليار ليرة، فالنســيجية 13 مليار ليرة، فالكيميائية 7 مليارات ليرة، ثم 
مؤسسة السكر 3 مليارات ليرة، ومليارين في باقي المؤسسات، وأن األرباح 
الصافية لمؤسسات وشــركات الوزارة بلغ 2.37 مليار ليرة، في حين زادت 
المبيعات الفعلية بما يزيد على 5 مليارات ليــرة، وأن أكثر المبيعات حققتها 
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 10 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 67 %.المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بواقع 10 مليار ليرة، كما بلغت مبيعات 

119 منطقة صناعية وحرفية جديدة في سورية

1480 منشأة تعود لحلب
أكد رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير 
دركلــت، أن عدد المنشــآت الصناعيــة التي كانــت تعمل 
قبل الحرب على ســورية في منطقة العرقــوب هي 2100 
منشــأة، لكنها دمرت بشــكل كبير، إال أن آخر عامين شهداً 
عودة تدريجية للصناعيين، وإعادة تأهيل وترميم وتشــغيل 
منشــآتهم من جديد، مســتفيدين من الدعم الحكومي المقدم 
لهــم، حتى وصل عدد المنشــآت التــي عادت إلــى اإلنتاج 
من جديد إلى 1480 منشــأة صناعية متنوعة، وارتفع عدد 
المنشــآت الخاصة باإلنتاج التصديري من 40 منشــأة إلى 
400 منشــأة تصديرية. ولفــت دركلت إلى أن 40 منشــأة 
أيضا، تشــهد وضع اللمســات األخيرة على إعــادة تأهليها 

لتعود خالل فترة وجيزة إلى العمل.
في حماه

بدوره، أشــار رئيس غرفة صناعة حماه زيــاد عربو، إلى 
إتمام دراسة التكلفة األولية لمقاسم توسيع المنطقة الصناعية 
في المحافظــة، وأنها حددت بـــ21.139 ألف ليــرة للمتر 
المربع الواحد للصناعييــن، و 14 ألف ليرة للحرفيين. كما 
بين رئيس مجلس مدينة حماه عدنان الطيــار، أنه تم تحديد 
األســعار بعد توصية الوزارة بفتح باب االكتتاب واإلعالن 
عن المقاسم الشاغرة، والتي وصل عددها إلى 108 مقسماً.

55 منشأة في القنيطرة
أما مدير الصناعة في محافظة القنيطرة نصر الدين الحلبي، 
فقد أوضح أنه تم ترخيص 55 منشــأة صناعيــة جديدة في 
المحافظة، وأن مباشــرة العمل بها ســتكون خالل النصف 
الثاني من عام 2019. مضيفا أنه تم االكتتاب أيضا في أكثر 
من 80 % من مقاسم المنطقة الصناعية في منطقة الحلس 
التي تضم 166 مقســماً صناعيــاً، و103 مقســماً حرفياً، 
إلقامة منشــآت صناعية موزعة على القطاعــات )الغذائية 

والنسيجية والمعدنية والكيميائية(.
208 منشأة ... 18 مليار

في السياق ذاته، كشــف تقرير مديرية االستثمار في وزارة 
الصناعة الســورية، عــن دخول 208 منشــأة ومشــروع 
وحرف صناعية حيــز اإلنتاج خالل الربــع األول من عام 
2019 فــي عموم المحافظات الســورية، برأســمال قارب 
الـ18 مليار ليرة، وفــرت نحو 3400 فرصــة عمل، وأن 
هذه المنشآت تتوزع بين )الغذائية، والكيميائية، والهندسية، 

أعلنت مديرّية المدن والمناطق الصناعية في وزارة اإلدارة المحلية السورية، عن استحداث 119 منطقة صناعية 
وحرفية ممولة من قبل الوزارة، مبينًة أن بعضها وضع في االستثمار، وبعضها اآلخر قيد التنفيذ.
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وكذلك سوء صيانة البنية التحتية وإدارتها األسر والشركات ما ال يقل عن 
390 مليار دوالر سنوياً في تلك البلدان.

أمثلة على الكوارث
ل إفريقيا وجنوب آسيا حالياً أكبر الخسائر جراء البنية التحتية التي ال  تتحمَّ

يمكن االعتماد عليها.
فعلى ســبيل المثال، تــؤدي الفيضانات في كمبــاال في أوغندا إلى انســداد 
الشوارع بدرجة يتعذر معها على ثلث الســكان الوصول إلى أي مستشفى 
في حاالت الطوارئ. بينما تتكبَّد الشــركات في تنزانيا خسائر قيمتها 668 
مليون دوالر ســنوياً جراء انقطاعــات خدمات الكهربــاء والمياه وأعطال 

خدمات النقل بصرف النظر عن سببها.
يرجع نحو نصف أعطال خدمــات النقل في البالد أيضاً إلــى الفيضانات، 
وتبلغ التكاليف الناجمة عــن أعطال النقل المرتبطــة بالفيضانات أكثر من 

100 مليون دوالر سنوياً.
أيضاً تعد منطقة شــرق آســيا إحدى بؤر ضعف مرافق البنيــة التحتية في 
مواجهة األخطار الطبيعية وآثار تغيُّر المناخ، فهناك 4 بلدان من بين أبرز 
خمس دول على مستوى العالم من حيث المخاطر التي تتعرض لها مرافق 
النقل، و3 منها من بين أبــرز 5 بلدان من حيث المخاطــر التي تهدد توليد 

الكهرباء.
كذلك يعتمــد 64 مليون شــخص في الصين علــى محطــات لمعالجة مياه 
ضة لمخاطــر الزالزل وتســييل التربة، ويعتمــد نحو 200  الصرف معرَّ
مليون شــخص على محطــات معالجة ســتكون عرضة لمخاطــر فيضان 
إلى تعطُّل حركة المرور.متزايدة بسبب تغيُّر المناخ. وفي بيرو، غالباً ما تؤدي االنهيارات األرضية 

االستثمار في البنية التحتية يقلل خسائر الكوارث

يتناول التقرير الذي حمل عنوان “شرايين الحياة: الفرص 
المتاحة في قطاع البنى التحتية”، 4 أنظمة رئيســية للبنية 
التحتية: الكهربــاء، والمياه والصرف الصحــي، والنقل، 

واالتصاالت السلكية والالسلكية.

البشر أبرز الخاسرين
يشــير التقرير، إلى أن جْعل هذه األنظمــة أكثر قدرة على 
الصمود أمر حيــوي لتفــادي أعمال اإلصــالح والترميم 

باهظة التكاليف.
ليس هذا فحســب، وإنمــا أيضــاً للتقليل قــْدر اإلمكان من 
العواقب والتبعات واســعة النطاق للكوارث الطبيعية على 
ســبل عيش الناس ورفاهتهــم. فاالنقطاعــات أو األعطال 
لخدمات الكهرباء والمياه واالتصــاالت والنقل تُؤثِّر على 
إنتاجيــة الشــركات، ومســتويات الدخــل والوظائف التي 
توفرها، ومــن ثمَّ تُؤثِّر بشــكل مــا على ظروف معيشــة 
الناس، وتجعل من المســتحيل على األطفــال الذهاب إلى 
المدرسة أو الدراســة، وتسهم في انتشــار األمراض التي 

تنقلها المياه مثل الكوليرا.
وتعليقــاُ علــى ذلك، قــال رئيــس مجموعة البنــك الدولي 
ديفيد مالبــاس: “ال تقتصــر البنيــة التحتية القــادرة على 
الصمود على الطرق أو الجسور أو محطات توليد الطاقة 
الكهربائيــة وحدهــا. إنمــا تتعلق أيضاً بالبشــر واألســر 
والمجتمعــات المحلية الذين تشــكل البنية التحتيــة الجيدة 
شــريان حياة لهم لينعمــوا بصحــة أفضل وتعليــم أفضل 

وسبل عيش أفضل”.

ضرر أكبر من المتوقع
يقــول التقريــر، إن عدم وجــود بنيــة تحتية قــادرة على 
الصمود يضــر الناس والشــركات أكثر ممــا كان مفهوما 
من قبل. فالكــوارث الطبيعية، على ســبيل المثال، تُحِدث 
أضراراً مباشــرة بالبنية التحتية لتوليــد الكهرباء والنقل، 
وتتطلب تكاليف تبلــــغ حوالى 18 مليــار دوالر أميركي 
ســــنوياً في البلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل. لكن 
المشــكلة األكبر هي ما تُســبِّبه من أضرار أوســع لألسر 

والشركات.
وإجماالً، تُكلِّف األعطال الناجمة عــن الكوارث الطبيعية 

خُلص تقرير جديد صدر عن “الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها” إلى أن صافي منفعة 
الدخل، سيبلغ في  المنخفضة والمتوسطة  البلدان  االستثمار في بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود في 

المتوسط 4.2 تريليونات دوالر، أو 4 دوالرات مقابل كل دوالر ُمستثمر.
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بالمنطقــة كمــا يظهر من خالل بعــض الصفقات 
البــارزة التــي تمــت فــي بدايــات عــام 2019، 
واالهتمام المستمر في قطاع الطاقة/البنية التحتية. 
إذ تواصل أســواق المنطقة نضجها ومن المتوقع 
أن تحقــق نتائج إيجابية في المســتقبل على صعيد 
حركة صفقات الدمج واالســتحواذ في القطاعات 

خالل عام إلى عام ونصف”.

صفقات االندماج واالستحواذ تتراجع في الشرق األوسط

رصد تقرير جديد صادر عن “بي دبليو سي الشرق األوسط” تراجعًا في نشاط الدمج واالستحواذ في المنطقة 
بين عامي 2017 و2018، مع استمرار هذا التراجع  في العام الجاري 2019.

وتعكس هذه البيانات، الشعور العام باتجاه السوق نحو االنخفاض، ال سيما لكبار رجال األعمال في منطقة 
الشرق األوسط.

عودة مصر

إلى الصورة

وتقديمها فرص

لجذب المستثمرين

ال سيما

في القطاعات

التي تتعامل

مباشرة

مع المستهلك

التفاصيل
ووفقــاً للتقريــر الذي جاء تحــت عنوان 
“العوامــل التي ترســم مالمــح صفقات 
الدمج واالســتحواذ في الشرق األوسط”، 
فقــد انخفض إجمالي عــدد الصفقات من 
267 فــي عــام 2017، إلــى 214 فــي 
2018، فضــالً عــن التراجــع فــي عدد 
صفقــات حقــوق الملكية الخاصــة لتمثل 
21 % مــن مجموع الصفقات في 2018 

مقارنةً بنسبة 26 % في عام 2017.
وفــي عــام 2019، تم اإلبــالغ عن 44 
صفقة في الربع األول مقارنةً بـ56 صفقة 
في الربع ذاته مــن عام 2018، واكتتاب 
عام أولي واحــد في الربع األول من عام 
2019، مقابل 4 عمليات اكتتاب أولي في 
الربــع األول 2018. غير أن الشــركات 
المستحوذة، رفعت حصتها من الصفقات 
مــن 54 % فــي 2017 إلــى 60 % في 
2018. مع تركز النشــاط فــي قطاعات 
والرعايــة  الماليــة  والخدمــات  الطاقــة 

الصحية.

توقعات إيجابية
وتعليقاً على التقرير، صرح مدير أسواق 
الصفقــات وخدمات التقييــم اإلقليمية في 
“بي دبليو سي” الشرق األوسط، روميل 
راديا، قائالً: “يكشف تقرير الصفقات في 
الشرق األوسط لعام 2019 تباين المشهد 
بين األســواق والقطاعات، حيث اتجهت 
محــاور عدة بــارزة إلى الصعــود رغم 
التحديــات على مســتوى االقتصاد الكلي 
والتباطؤ الذي شهدته سوق الصفقات في 

عام 2018”.
أضــاف: “نحن واثقون مــن أن االهتمام 
الــوارد مــن الــدول األخــرى سيســتمر 

تنامي قطاع التكنلوجيا
ومــن االتجاهــات الجديدة التــي ظهرت 
للعيـــان فـي الفتـــرة األخيــــرة، تنامـي 
نشــاط قطاع التكنولوجيــا، حيث أنجزت 
مجموعة مــن الصفقات في هــذا القطاع 
في العــام األخيــر، ويتوقــع أن يســتمر 
هــــذا االتجاه في ظل رغبة الشــــركات 
في إجـــراء عمليــات اســتحواذ للتوســع 
في نشـــاطها الرقمي في المنطقة وحماية 
خدماتهـا الحاليـة و حصتهــا في الســوق 
من منافســة الشركات الناشــئة والمنشأة 

حديثاً.

جهود التوحيد
مـــن جهتـــه، تحــــدث الشــــريـــك فـي 
قطـــاع خدمـــات الصفقات لـــدى “بـــي 
األوســـــط،  الشــــرق  ســـي”  دبليــو 
أوفيـــس توشــــتاني، فقــال: “ليــس مـن 
المسـتغرب أن نـــرى انخفاضاً في عـدد 
الصفقــات المنجــزة هذا العــام، في ظل 
الوضــع الحالي لدورة االقتصــاد الكلي. 
ويعزى هذا بوجه عام إلى تراجع نشــاط 

الرعاة الماليين”.
وتابع توشــتاني قائــالً: “غيــر أننا نرى 
بالفعل تنامي رغبة بعض الشــركات في 
إجراء صفقات استحواذ، وهو أمر مفهوم 
في ظــل تراجع النمو العضوي عبر عدد 
مــن القطاعات، حيث شــهدنا توجها نحو 
التوحيد في قطــاع الخدمات المالية، ولن 
يفاجئنــي أن أرى جهود التوحيد تكتســب 
زخمــاً فــي قطاعات معينة، ال ســيما في 
ظــل عودة مصر إلى الصــورة وتقديمها 
فـرص لجـــذب المســـتثمرين وال سـيما 
المستهلك”.في القطاعات التي تتعامل مباشــــرةً مع 

روميل راديا
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يجب أن نحاول إيجاد أرضية مشــتركة وليــس االختالفات بيننا، 
ونأمــل فــي أن نواصل جهودنــا للحفاظ علــى النمــو االقتصادي 

العالمي”.
وما يعتبر نجاحــاً للقمة هــو التراجع في التصعيــد األميركي ضد 
الصيــن بالدرجــة األولــى، فبينمــا ســيطرت الرســوم الجمركية 
التي فرضتها الواليــات المتحــدة األميركية على عــدد من الدول 
خصوصــاً الصين، علــى قمة العشــرين، كان اللقاء بيــن الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب ونظيره الصيني شــي جيــن بينغ على 

هامش القمة، حاسماً في هذا اإلطار.
وقد اتفقت الواليــات المتحدة والصين على اســتئناف المفاوضات 
التجارية، لتخفيف حــدة الخالف االقتصادي الممتــد بينهما والذي 
أدى إلى تباطؤ االقتصاد العالمي. وعلق ترامــب على المحادثات 

بأنها كانت “ممتازة”.
وكان ترامب قد هــدد بفرض رســوم جمركية بقيمــة 300 مليار 
دوالر إضافيــة على الــواردات الصينيــة. لكن بعــد االجتماع مع 
نظيــره الصيني فــي أوســاكا، تراجع ترامــب وأكد عــدم تطبيق 
الرسوم اإلضافية، مشــيرا إلى اســتمرار التفاوض مع بكين “في 

الوقت الحالي”.

صعود هواوي
لكن األهم هو ما يتعلق بأزمة شــركة “هــواوي” الصينية، والتي 
حظرتها أميركا بســبب ما وصفته بمخاوف أمنية، فقد أكد ترامب 
على استعادة التعاون معها واســتمرار الشركات األميركية في بيع 
التكنولوجيا لها. وقــال إن المفاوضــات “عادت إلى مســارها ... 

قمة العشرين: ترامب يتراجع أمام الصين وهواوي

هدنة دولية ومناخ جديد
بينمــا كان العالــم يترقب ما قد تــؤول إليــه المواجهــة األميركية 
اإليرانيــة، خصوصــاً بعدمــا تراجعت الســخونة التــي ارتفعت 
حدتها أخيراً، انعقدت قمة العشــرين في 28 و29 حزيران/ يونيو 
الماضي وســط أجواء متوترة، فقلل الجميع من حجم التوقعات في 
أن تخرج القمة بقــرارات حاســمة. وبالفعل أحجم قــادة مجموعة 
العشــرين عن التنديد بالحماية التجارية، لكنهــم دعوا بدالً من ذلك 
إلى توفير مناخ تجاري “حر ونزيه وغير منحاز” في بيان صدر 
في ختــام قمتهم التي انعقــدت على مدى يومين في أوســاكا غرب 

اليابان.
البيان الختامي للقمة حذر من أن النمو االقتصادي العالمي ال يزال 
ضعيفاً مع “زيادة حدة” التوترات التجارية والجيوسياســية. وجاء 
في نصه بحسب بيان القادة، “نســعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري 
واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به 

وإبقاء أسواقنا مفتوحة”.

مفاوضات أميركية صينية
تبيّن وفق أجــواء القمة أن األميركيين ال يســتطيعون االســتمرار 
في سياســاتهم بشــن حروب تجارية ضد دول العالــم، وفي وقت 
أعلن رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي وهو مضيف القمة، عن 
نجاح اجتماعات القمة، وقال في ختــام أعمالها إن “دول مجموعة 
العشــرين، بصفتها الــدول التي تقــود االقتصاد العالمــي، تتحمل 
مســؤولية مواجهة المشــاكل العالمية في شكل مباشــر والتوصل 
إلى حلول من خالل حوار صريح. واآلن، مع إعالن أوساكا هذا، 

في ظــل التوتــرات العالميـة، 
خصوصًا بيـن الصين والواليـات 
المتحدة االميركية على مـا بات 
ُيعرف بالحرب التجارية، لم يكن 
متوقعًا أن تشهد قمة العشرين 
2019 فـي أوســـاكـا اليابـان، 
تطـورات قلبـت كل الموازيـن، 
وأبرزها تراجع الرئيس االميركي 
دونالد ترامب عـن إجراءاتـه ضد 
والتي  الصينية،  شـركة هواوي 
كانت متهمـة عشـية انعقـاد 
القمة بتعاملهـا مـع الجيــش 
الصينـي فـي أعمـال تـتـصـل 

بالتكنولوجيا الجديدة.
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اتفاقية باريس للمناخ
بقيت الواليــات المتحدة خــارج االلتــزام العالي التفاقيــة باريس 
للمناخ، وذلك بعد انســحاب ترامب منها. فقد أكــدت 19 من دول 
مجموعة العشرين باستثناء الواليات المتحدة األميركية في أوساكا 
في اليابان، التزامها اتفاق باريس حول المناخ والموقع في 2015.

وجــددت دول مجموعــة العشــرين باســتثناء الواليــات المتحدة 
التزامها من أجــل “التطبيق الكامــل” لالتفاق الموقــع في باريس 
لمكافحة االحتبــاس الحراري. وأكد الموقعون فــي البيان الختامي 
للقمــة، أنهم متفقــون علــى “عــدم التراجع” عــن هــذا االتفاق، 
مســتخدمين لهجة مشــابهة لنبرة البيــان الختامي لقمــة مجموعة 

العشرين العام الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجب أن نذهب أبعد من 

ذلك في ما يخص المناخ. 
ويؤكد اتفاق 1+19، دعم الــدول الـ19 من بينها الصين وفرنســا 
وألمانيــا، التفــاق باريس حــول المناخ الــذي انســحبت الواليات 

المتحدة منه عام 2017.
وتم التوصل إلى هذا االتفاق بعد مفاوضات طويلة وشــاقة بســبب 
محاولة الواليات المتحدة عرقلة اإلعالن الذي اتخذ شــكال مماثال 
إلعالنــي قمتي مجموعــة العشــرين فــي هامبورغ عــام 2017 

وبوينوس آيريس عام 2018، وفق الرئاسة الفرنسية.

أجواء القمة ورئاستها
تسلمت الســعودية رئاســة القمة بعد اختتام اجتماعاتها، وقد مثلها 

ولي العهد محمد بن سلمان.
وكانت افتتحت قمة مجموعة العشــرين أعمالها في مدينة أوســاكا 
غرب اليابان في 28 حزيران/يونيو، بمشاركة 37 دولة ومنظمة. 
وفي كلمة له شــدد الرئيس الصينــي على أن هدف تلــك القمة هو 

عقدنــا اجتماعاً جيداً جداً مــع الرئيس الصيني شــي، كان ممتازاً، 
وسأقول ممتازاً، وكان جيدا كما كان يجب أن يكون”.

وأكد ترامب، الســماح للشــركات األميركيــة بأن تبيــع منتجاتها 
لشركة هواوي الصينية، فيما كان قد فرض عليها حظراً، في وقت 
سابق، بسبب مخاوف متعلقة بالتجســس واألمن القومي. وأوضح 
الرئيس األميركــي، أن العالقات التجارية لبــالده كانت مختلة مع 
عدد من الدول، لكن اإلدارات الســابقة في البيــت األبيض لم تول 
األمر أي أهمية، أما في الوقت الحالي، فيفهم الشركاء ما يحصل، 

بل ويقرون بأنه لم يطلب منهم أحد في الماضي، أن يعدلوا الكفة.
كما اتفق جين بينغ مع ترامب على عــدم رفع التعرفات األميركية 
على الواردات الصينية فــي الوقت الراهن علــى أن ترفع الصين 

من وارداتها من المنتجات الزراعية األميركية.

السياسة النقدية
أكد بيان القمة التزام دول المجموعة بأســعار الصرف التي أعلنها 
وزراء ماليتهــا ومحافظو البنــوك المركزية بها فــي مارس/آذار 
2018، وأن السياسة النقدية ستســتمر في دعم النشاط االقتصادي 
وضمان استقرار األسعار بما يتماشــى مع عمل البنوك المركزية. 
كما شدد على دعم العمل من أجل اإلصالح الضروري في منظمة 

التجارة العالمية لتطوير مهامها.
وقد منحت الهدنة الجديدة، بين بكين وواشنطن، قدراً من االرتياح 
فــي القمة ولدى القــادة المشــاركين، وهي ســاهمت باالتفاق على 
الحد األدنــى من التوافقــات التــي وردت في البيــان، وذلك بعدما 
كلفت الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين والمســتمرة 
منذ أكثر من عــام، الشــركات مليــارات الــدوالرات، وأدّت إلى 
تباطؤ االقتصاد العالمي، فضالً عن تعقيدات في سالســل اإلنتاج، 

واإلمداد وقلق في أسواق المال.
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وفيمــا يتعلــق باحتمــال تعــرض روســيا لمزيــد مــن العقوبات 
األميركية، قال بوتيــن إن األمر يعود إلى واشــنطن لتحديد أفضل 

السبل لبناء العالقات مع موسكو.

أوروبا وأميركا الالتينية واليابان
خالل القمة، قال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، إن االتحاد 
األوروبي توصل إلى مســودة اتفاق للتجارة الحرة بينه وبين دول 

أميركا الالتينية بشروط تتماشى ومعايير االتحاد.
أما رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي، فقال لدى افتتاح الجلســة 
االفتتاحيــة إن الرقمنة حولت بشــكل ســريع جوانــب مختلفة في 
المجتمع واالقتصاد. وأكــد ضرورة التركيز علــى أهداف التنمية 
المســتدامة. وحض آبي على اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحفيز 
االقتصــاد العالمي وســط توترات تجاريــة وجيوسياســية مكثفة، 

محذرا من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط االقتصاد العالمي.
يذكر، أن أعضــاء مجموعة العشــرين يمثلــون 85 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي، وأكثر مــن 75 % من التجارة العالمية 

و66 % من سكان العالم.
وقبل انطــالق أعمــال القمة، ناشــدت منظمــة أوكســفام الخيرية 
مجموعة العشــرين اتخــاذ مزيد من اإلجــراءات للتصــدي لعدم 

المساواة االجتماعية في العالم.
وقال المتحدث باســم المنظمة يورن كالينسكي إن 1 % من سكان 
العالم يمتلكون نصف ثروات العالم تقريباً، معتبراً “عدم المساواة 
الشديدة أرضا خصبة للعنف وللتيارات الدكتاتورية”. أضاف، أن 
الشــركات العالمية تدفع حالياً ضرائب أقل كثيــراً مما كانت تدفعه 
الخارجية في مالذات ضريبية.قبل األزمة المالية العالمية في 2008، وتجني 40 % من أرباحها 

الوصول إلى مقاربة تدفع بالبشرية إلى األمام.
وفي حين تطــرق الرئيس األميركــي، دونالد ترمــب، إلى أهمية 
االقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التدفق الحر للبيانات هو األساس 

لنجاح االقتصاد الرقمي.
وطغت أخبار الرئيس األميركي على قمة العشــرين، بعد موافقته 
على استئناف المحادثات التجارية مع الصين، وبعدما فاجأ الجميع 
بتوجيه دعوة مفاجئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لمقابلته 
األحد في المنطقة منزوعة السالح، وهو ما تحقق باللقاء المشترك 
الذي انعقــد فــي 30 حزيران/يونيو. كمــا التقى ترامــب الرئيس 
الروســي فالديمير بوتين وولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وخــالل لقائــه بأردوغــان، قــال ترامــب إن عملية شــراء أنقرة 
لمنظومة صواريخ “إس - 400” الدفاعية الروسية تعد “مشكلة”. 
لكنه أضاف أن تركيا “كانت صديقة لنا )...( نحن شــريك تجاري 

كبير )بالنسبة إليها(. وسنصبح أكبر”.
وكان ترامب أكد خالل قمة العشرين صداقته مع بوتين الذي بادله 
المزاح حول التدخل الروســي في االنتخابات و“األخبار الكاذبة”. 
وقبيل الصــورة التقليدية لزعماء الدول، صعــد ترامب إلى المنبر 
وهو يســير إلى جانب بوتين، متبادالً معه أطراف الحديث ومربتاً 

على ظهره.
وعندمــا ُســئل فــي مؤتمــر صحفي خــالل القمــة، قــال الرئيس 
الروســي فالديمير بوتين إن روســيا علــى اتصال جيــد دائما مع 
الواليات المتحدة في ما يتعلق بســوريا وإنه ابلغ نظيره األميركي 

باإلجراءات التي اتخذتها موسكو في سوريا في اآلونة األخيرة.
وشــدد بوتين علــى أن بالده ســتفعل كل ما في وســعها لتحســين 

العالقات مع الواليات المتحدة.
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انتهاء المرحلة األولى من توسعة مطار بيروت

اللبنانيــة  الحكومــة  افتتحــت 
المرحلــة األولــى من توســعة 
مطار رفيــق الحريري الدولي 
في بيروت، بحضـــور وزيــر 
االشـــغال يوســـف فنيانــوس 
ووزير السياحة اواديس كدنيان 
ورئيــس المطار فادي الحســن 

واألجهزة األمنية.
وكانــت الحكومة اللبنانية قد أقرت مخطط توســعة المطار لرفع قدرة اســتيعابه من 6 
ماليين إلى قرابة 10 ماليين مسافر، بتكلفة نحو 200 مليون دوالر. وقالت الحكومة: إن 
التوسعة ستشمل إعادة النظر في التصميم الداخلي والخارجي لمبنى المسافرين الحالي 
في المطار، واستحداث جناح جديد للمسافرين. وتدرس الحكومة خطة طويلة األمد من 

أجل إعادة بناء المطار للوصول إلى طاقة استيعابية قدرها 20 مليون مسافر سنوياً.

نمو خجول لالقتصاد اللبناني

توقع البنك الدولي أن تبقى نسبة النمو 
االقتصــادي فــي لبنــان خجولة على 
الرغــم من ارتفاعها مــن 0,2 % في 
العــام 2018 إلــى 0,9 % فــي العام 
2019، و1,3 % فــي العــام 2020، 
و1,5 % في العام 2021. إال أن هذه 
األرقام تم خفضها مقارنة بالتقديرات 

الســابقة للبنك، والتي كانت تتوقع نمواً بنســبة 1,0 % في العام 2018، و1,3 % في 
العــام 2019، و1,5 % فــي كل مــن العامين 2020 و2021. وقــال البنك إن اآلفاق 
االقتصاديــة للبنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتبنّي الناجح للسياســات الالزمة، والتطبيق 

الفعلي لإلصالحات، والدعم المالي األجنبي ما يعيد ثقة المستثمرين والمستهلكين.

شـــــــــارك لبنـــان، وألول مــرة بجنــاح كبيــر، في 
معـــرض الســــيـاحـــة الــذي تنظمه مدينة ســيـــول 
Korea Tourism Fair 2019 لمناســــبة اليوبيـــل 
الـــ25 للعالقــات الدبلوماســية بيــن لبنــان وكوريــا 
الجنوبيــة، برعايــة وزيــر الخارجيــة اللبناني جبران 
باسيل وبالتعاون بين سفارة لبنان في ســـيول وشـركة 
نخال للســياحة، بهدف اســــتقطاب الســـائح الكوري 
لزيارة لبنان ضمن جولــة تضم مصر، لبنان، األردن 

وتركيا.
وقد زار عمدة مدينة ســيول بارك ون - ســون الجناح 
اللبناني، يرافقه سفير لبنان في كوريا الجنوبية أنطوان 
عــزام، وأشــاد بفــرادة الطبيعــة اللبنانية في الشــرق 
األوســط، وبالمطعم اللبناني”، متمنياً “أن يكون للبنان 

حضور اقتصادي كبير في سيول”.

مشاركة لبنانية في معرض السياحة
في كوريا الجنوبية

كشــف وزير الزراعة 
اللبناني حســن اللقيس، 
عن اجتماعات حصلت 
األشــغال  وزارة  بيــن 
العامة والنقــل اللبنانية 
الســورية،  ونظيرتهــا 
لحــل مســألة الرســوم 
المرتفعــة المفروضــة 
عـلـــى الشـــــاحـنــات 
اللبنانيـــة، وتســـــهيـل 

تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية عبر معبر 
نصيــب، وكذلك عن مباحثات مع الســلطات األردنية 

لذات الغرض.

اجتماعات لبنانية سورية
لمناقشة رسوم الترانزيت

حسن اللقيس

اهتمام أوروبي بالقطاع النفطي اللبناني

أكــدت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بســتاني، أن شــركات 
روســية وأوروبية تبــدي اهتماماً باالســتثمار في قطاعي 
النفط والغاز في لبنان، في وقت تســتعد فيه الدولة اللبنانية 

لحفر أول بئر في كانون األول/ديسمبر  2019.
وقالت بستاني: إن الشركات الروسية تحديداً، مهتمة للغاية 
بهذا األمــر، من بينها “غازبروم” و“لوك أويل”، وكذلك 

شــركة BP البريطانية. وإلى جانب اهتمام شــركات “توتال”، “إيني” و“نوفاتيك”، 
التي وقعت عقوداً مع الدولة اللبنانية للتنقيب، لفتت بستاني إلى أنها تبلغت من مساعد 
وزير الخارجية االميركي لشؤون الشرق األوسط ديفيد ساترفيلد،  بأنه ال مانع من أن 

تشارك شركات أميركية في مشاريع االستثمار هذه.

ندى بستاني
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وزيـــــــر  صــــّرح 
الكهربـاء الســــوري 
زهـيــــــر  محـمـــد 
بـــأن  خربوطلــــي، 
سورية تدرس مسألة 
الكهرباء من  شــراء 
روســـــيا، وأنه تـــم 
توقيع عــدة مذكرات 
مع الجانب الروسي، 

بمــا في ذلك إعــادة تأهيل وإصالح األقســام 2 و3 و4 
فــي محطة حلــب الحراريــة لتوليــد الكهربــاء. وقال 
خربوطلي: “يبحث الجانبان كذلك، إمكانية شراء الطاقة 
الكهربائيــة، في حال تم تنفيذ مشــاريع تتعلق بمحطات 
التوليــد الحرارية”، كاشــفاً عن أن الجانب الروســي، 
أرسل موفدين من “تكنوبروم”، إلى سورية لتأكيد تفعيل 

المذكرات واالتفاقيات التي أبرمت بين البلدين.

سورية: شراء الطاقة الكهربائية
من روسيا

محمد زهير خربوطلي

بينــت دراســة قــام بهــا المصــدر الســوري البحثــي 
التخصصــي، أن دولــة اإلمــارات جاءت فــي المرتبة 
األولى في االستيراد من سورية بالوزن الصافي، حيث 
بلغ حجم اســتيرادها لعــام 2018 نحــو 112.8 مليون 
كيلوغرام، وهو ما شكل نسبة 18 % من إجمالي الوزن 
الصافي للصادرات، كما جــاءت اإلمارات في المرتبة 
الخامســة كأكثر الدول اســتيراداً بالقيمــة اإلجمالية فقد 
بلغت بالدوالر ما يساوي 28.86 مليون دوالر، وهو ما 

نسبته 7.66 % من إجمالي القيمة للواردات.
وفي تفاصيل السلع المصدرة إلى اإلمارات، فقدت بيّنت 
الدراســة أن زيت الزيتون وزيت الزيتون البكر جاء في 
المرتبــة األولــى كأكثر المواد تصديــراً، من ثم الحجر، 

فاأللبسة، فحبة البركة، فالكمون فاليانسون، فجبنة البقر.

اإلمارات تستحوذ على 18 %
من صادرات سورية

إطالق تكافل في األردن بقيمة 282 مليون دوالر

أطلق رئيس الــوزراء األردني 
عمــر الــرزاز، خــالل زيارته 
إلى صنــدوق المعونة الوطنية، 
برنامج الدعم التكميلي “تكافل”، 
بكلفــة 200 مليون دينار )282 
مليــون دوالر( علــى مــدى 3 

ســنوات، بهدف تعزيز شــبكة الحماية والرعاية االجتماعية الموجهة لألســر الفقيرة 
والمحتاجة، وتم اعتماد 200 وحدة دعم تسجيل في مختلف مناطق األردن.

وأكــد الرزاز لدى لقائــه وزيرة التنميــة االجتماعية، رئيس مجلــس إدارة الصندوق 
بسمة اسحاقات، ومدير عام الصندوق عمر مشاقبة، وبحضور ممثلي الجهات الدولية 
المانحــة والداعمة للبرنامــج، أن الحكومة تطلق واحداً من أهم برامج االســتراتيجية 
الوطنية للحماية االجتماعية، والذي تســتفيد منه 140 ألف أســرة ليكون أكبر برنامج 

وطني للحماية االجتماعية في تاريخ األردن.

ربط الغاز اإليراني بمنظومة GRS بشط البصرة

أعلنــت الشــركة العامة إلنتــاج الطاقة فــي المنطقة 
الجنوبيــة في العراق، عن انتهــاء أعمال ربط الغاز 
اإليرانــي بمنظومة GRS، وعن عودة محطة شــط 
البصــرة إلــى العمل. وقال مدير عام الشــركة محمد 
عبــد األميــر: يجري العمــل حاليا علــى ربط جميع 
الوحدات العشــرة بطاقة إجمالية تبلغ 750 ميغاواط 

محمد عبد األميرمع الشبكة الوطنية.

تعديل قائمة تمويل المستوردات السورية

أصدر مصرف سورية المركزي 
تعميمــا، تضمــن تعديــل قائمــة 
المواد التــي لها أولوية فى تمويل 
المســتوردات من قبل المصارف 
المســموح لهــا التعامــل بالقطع 

األجنبي.
وسمح المركزي بموجب التعميم 

الجديــد للمصارف بتمويل جميع مســتوردات المــواد األولية أو مســتلزمات اإلنتاج 
الصناعــي والزراعــي، إضافة إلى تمويل مســتوردات التشــغيل الالزمة لشــركات 
االتصاالت الخاصة، شريطة قيام المستورد بإرفاق كتاب صادر عن وزارة االتصاالت 

والتقانة يثبت أن المواد التي يطلب تمويل استيرادها هي مستلزمات تشغيل.
وصرحت مدير مديرية العالقات الخارجية في المركزي لينا يحيى، أن التعميم يأتي في 
إطار سعي المصرف لضمان استمرارية العملية اإلنتاجية، وجاء بناء على توجيهات 

الحكومة المستمرة المتمثلة بدعم استمرار دوران عجلة اإلنتاج بشتى السبل الممكنة.
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كشـــفـت معـــاون 
وزيـر االقتصــــاد 
لـتـجــــــــــارة  وا
رجـيـــــــــة  لخـا ا
التنميـة  لشــــؤون 
االقتصـاديــــــــة 
لـعـالقــــــــات  وا
االقتصــاديــــــــة 
الدولـيــة، رانـيـــا 

األحمـد، عن التوجه إلقامــة معـرض دائـم فـي أوسيتيا 
الجنوبية بغية الترويج للمنتجات السورية في سوق هذا 
البلــد، بعد توقيع مذكرة اقتصادية لهذا الهدف في العام 
2018، ومن ثم العمل على زيادة التبادل التجاري بين 

البلدين.
وأضافــت الوزيــرة األحمــد، أنــه تــم تحديــد المكان 
والمســاحة إلقامــة المعــرض الدائم، بانتظــار تحديد 
تاريــخ انطالقته، وذلك خالل عقد اللجنة “المشــتركة 
السورية األوسيتنية” اجتماعها األول الذي سيتم خالل 

الفترة القادمة.

معرض دائم للمنتجات السورية
في أوسيتيا الجنوبية

رانيا األحمد

أعلــن اتحــاد غرف 
الســورية،  التجــارة 
عــن إرســــال وفــد 
مـن أعضـاء غـرف 
التجــارة الســــورية 
تمــــوز/ منتصـــف 

يوليــو 2019، إلــى 
لعقــد  باكـــستــــان، 

“منتدى اقتصادي ســـوري باكســــتاني”.
وبحسب بيان صادر عن اتحاد غرف التجارة السورية، 
فقد تم التعميم على كافة غرف التجارة لترشــيح أسماء 
من التجار المتعاملين مع باكســتان، لكي يكونوا ضمن 
الوفد الذي ســيبحث تطويــر التبــادل االقتصادي بين 

البلدين.
مــن جهة ثانيــة، عمم االتحــاد على غــرف التجارة، 
للمشــاركة فــي معــرض “الهنــد التجــاري التعاوني 
الدولــي”، الذي ســيقام خــالل تشــرين األول/اكتوبر 

2019 في نيودلهي.

ملتقى اقتصادي سوري باكستاني

إقرار مشروع قانون إدارة مرفأ طرطوس

أقــر مجلس الشــعب الســوري، 
مشروع القانون الخاص بتصديق 
العقد الموقع  بين الشــركة العامة 
لمرفــأ طرطوس وشــركة “اس.

تي.جــي اينجينيرينغ” الروســية 
 إلدارة المرفــأ.  وينص العقد على 
إحداث مرفأ جديد إلى جانب القديم 

بقيمة 500 مليون دوالر،  بطاقة إنتاجية 40 مليون طن، إضافة إلى 2.5 مليون حاوية 
سنوياً.  كما نص االتفاق على عدم التنازل عن الحقوق من الشركة الروسية إلى طرف 
ثالث أو  المشاركة بها في االستثمار كالً أو جزءاً إال بموافقة وزارة النقل السورية، مع 
الحفاظ على كافة العمال السوريين في المرفأ، ويحق للشركة الروسية استخدام  عمالة 
غير ســورية بنســبة 15 % عن العدد الكلي للعمالة، وأنه بعد انتهاء مشــروع توسيع 
المرفأ “المحدد بســت سنوات”،  تبدأ الشركة الروســية بدفع كافة الضرائب والرسوم 

بموجب القوانين السورية حتى  انتهاء سريان العقد، المقرر بـ49 عاماً.

إلغاء اتحاد المصدرين السوريين

أقر مجلس الشعب السوري قانوناً 
يقضــي بإلغاء اتحــاد المصدرين 
الســوريين الذي تم تأسيســه  عام 
2009. وذكر مشروع القانون أنه 
سيتم تشكيل لجنة بقرار من وزير 
االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة 
محمد سامر الخليل،  مهمتها إدارة 

شــؤون االتحاد خالل تصفية أعماله والقيام باألعمال الالزمة ألعمال  الحل والتصفية 
وتحديــد الحقوق وااللتزامــات المترتبة عليه.  وبيّن الخليــل أن مثل هذا  االتحاد غير 
موجود لدى الدول األخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار  من جمعيات ونقابات 
ترعى مصالح المنتسبين، موضحاً أن البنى المؤسساتية في  سورية كفيلة بأداء الدور 
الذي يؤديه على النحو األمثل تحت إشراف الوزارة كونه  يشكل جزءاً من اختصاصاتها 
المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية،  خصوصاً مع وجود هيئة دعم اإلنتاج 

المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة. 

تصنيع ناقلة نفط عمالقة في بورسعيد

أعلنت ترســانة “بورســعيد مارين” لتصنيع السفن في مصر، عن تدشين أحدث ناقلة 
نفط ضخمة، والتي تعد أول ناقلة تصنع في الترسانة بهذا الحجم العمالق. وقال مدير 
إدارة ترســانة “بورســعيد مارين”، محمد الكتبي، إنها تحمل شهادات دولية من هيئة 
التفتيش البولندية، مشــيراً إلى أن التصميم والتنفيذ بالكامل تم داخل الترســانة. وأشار 
إلى أن الترسانة شهدت أيضاً تصنيع “النش خدمات بترولية وونش صيد هيدروليك”. 

ويبلغ طول الناقلة 85 متراً وعرضها 15 متراً، وحمولتها 3500 طن.
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تسلمت وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية 100 
باص نقل داخلي حديثة الصنع بسعة 44 مقعداً للباص 
الواحــد، كتقدمة من الصين، إضافة إلى اكسســوارات 
ومعــدات وتجهيــزات للباصات يرافقهــا 5 فنيين إلى 
ســورية لتدريــب الكــوادر علــى اســتخدام الباصات 

وعمليات الصيانة الالزمة لها مستقبالً.
وأكد وزير اإلدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عقب 
توقيع مذكرة االســتالم والتسليم مع السفير الصيني في 
دمشــق فينغ بياو، أن الهدية المقدمــة من الصين تأتي 
في وقت تواصل فيه الدول الغربية إجراءاتها القسرية 

أحادية الجانب على سورية.
بــدوره، لفت بياو إلى أن بالده ســتقدم 3 أجهزة تفتيش 
حاويات “ســكانر”، وذلك لرفع قــدرة عمل الجمارك 

السورية.

100 باص نقل داخلي
من الصين إلى سورية

اتفاقية بين المغرب والصندوق العربي لإلنماء

وقع وزير االقتصــاد والمالية 
بنشــعبون،  المغربــي محمــد 
ورئيس مجلس إدارة الصندوق 
العربـي لإلنمـــاء االقتصـادي 
واالجتماعـــي عبـــد اللطيـف 
يوســف الحمد، علــى اتفاقيتي 
قرض بمبلغ إجمالي يصل إلى 

2.27 مليار درهم )237مليون دوالر أميركي(. ويهدف هذا القرض، إلى المســاهمة 
في تمويل كل من مشروع تعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية للمملكة ومشروع 

إنشاء الطريق السريع المداري لمدينة العيون.
وقال بنشعبون، إن القرض سيساعد بالده على تحسين شبكة الطرق، وتطوير سد يخدم 

أغراض الري في شرق المغرب.

5 اتفاقيات تعاون بين تونس وعدد من الدول

وقعــت تونــس 5 اتفاقيــات فــي 
مجال االسـتثمار وتعزيز التعاون 
الثنائي على هامـش منتدى تونـس 
لالســتثمار، بين الوكالة الوطنية 
للنهــوض باالســتثمار والوكالــة 
الصينيــة للنهــوض باالســتثمار 
وبروتوكــول تعاون بيــن الوكالة 
وجمعيـــة التعـــاون المشـــتـرك 

التونســي التركــي، باإلضافة إلى اتفاقية تعــاون ثالثي مع الوكالــة األلمانية للتعاون 
الدولي وجمعية أفكار. وأكد وزير االســتثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن الغاية 
المرجوة من هذه االتفاقيات هي البحث عن استقطاب االستثمارات من الجانب الصيني 

واأللماني والتركي كما أنها تهدف إلى مزيد من التعاون مع البلدان المذكورة.

شركة مصرية تنفذ مشروعاً بترولياً بالسعودية

أعلنــت وزارة البتــرول المصرية فوز شــركة إنبي، 
التابعــة لهــا بمناقصــة عالمية كبرى لتنفيذ مشــروع 
بترولي جديد في السعودية لمعالجة الزيت الخام لزيادة 
معدالت اإلنتاج بقيمة تتجاوز 500 مليون دوالر. وأكد 
وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المال، أن فوز 
شركات البترول المصرية بعقود جديدة خارج مصر 
يأتي في إطار التوســع في حجم أعمال تلك الشركات 

في الخارج استثماراً لما تمتلكه من خبرات عالمية وكوادر بشرية متميزة وكفاءة أداء 
وما لديها من خبرة قوية في تنفيذ المشــروعات داخلياً وخارجياً بأعلى معايير الجودة 

وفي توقيتات زمنية قياسية.

طارق المال

أعـلـــن المتحـــــدث 
الرسمي باسم مجلس 
الوزراء المصــري، 
نــادر ســــعد، عــن 
موافقـــــة اللجنــــــة 
الوزارية االقتصادية 
فـي المجلــس علــى 
مقترح قدمتـه وزارة 

المالية بهدف إنشــاء شــركة جديدة للمقاصة والتسوية 
والحفــظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية 
وشــركة مصــر للمقاصة واإليــداع والقيــد المركزي 
بــرأس مــال 100 مليــون جنيــه )9 مليــون دوالر 
أميركي(، ويســاهم البنك المركــزي بـ60 % ووزارة 
المالية بـ20 % وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد 
المركزي بـ20 % من رأس المال. وستســاهم الشركة 

في خفض الدين العام.

إنشاء شركة لخفض
الدين العام في مصر

نادر سعد
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وقع العراق ممثالً بوزير المالية فؤاد محمد، مع الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” ممثلة بسفير اليابان لدى 
العراق ناوفومي هاشيموتو، على اتفاقية إقراض الوكالة 
للعراق مليار دوالر، لمدة 40 سنة، بضمنها 10 سنوات 
إمهال، ويتم إعادة تســديد القرض بأقساط نصف سنوية 
على مدى 30 ســنة، وتبلغ نســبة الفائدة 0.2 % ثابتة. 
وذكرت السفارة اليابانية، أن القرض يعد من أكبر المبالغ 
التــي تخصصها حكومة اليابان لمشــروع قرض واحد 
في الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا، وأن الغرض منه 
تطوير مصفى البصرة )المرحلة الثانية( والذي سيساهم 
بتحسين جودة المشتقات النفطية، إضافة إلى زيادة القدرة 

االنتاجية لسد احتياجات العراق من هذه المشتقات.

قرض ياباني لتطوير مصفى البصرة
بقيمة مليار دوالر

بحــث وزير النقل العراقي عبدهللا اللعيبي، مع الســفير 
الصينــي زانــك تاو، انضمــام العراق لمبــادرة الحزام 
والطريق. وقال اللعيبي: إن العراق يســعى بشــكل جاد 
لالنضمام إلى المبادرة الدولية، كونها تهدف إلى تقارب 
الرؤى بين الدول المشــاركة، ال سيما أن العراق يمتاز 
بموقع جغرافي يميزه عن العديد من الدول، حيث يربط 
بين البحر المتوســط والخليج العربي، ما يســهل عملية 

نقل البضائع والمسافرين بين الشرق والغرب.
بــدوره، وقال تاو: إن العراق جزء ال يتجزأ من مبادرة 
الحزام والطريق، وأن المبادرة متاحة لجميع دول العالم، 
كمــا أن الصين تتحرك نحو العولمة لجعل جميع الدول 

تتجه نحو المبادرة.

العراق ومبادرة الحزام والطريق الصينية

انخفاض عجز الموازنة األردنية

أشــارت النشــرة المالية للحكومة 
األردنيــة، إلى أن عجــز الموازنة 
العامــة انخفــض بعــد المنــح إلى 
303.7 مليــون دينــار )428.35 
مليون دوالر( لنهاية نيسان/أبريل 
من العام 2019، مقارنة مع عجز 
مقداره 377.8 مليون دينار للفترة 

ذاتها من العام 2018، كما ارتفعت اإليرادات المحلية بقيمة 93 مليون دينار لتصل إلى 
2.48 مليار دينار، وبلغت المنح الخارجية 84.6 مليون دينار، وإجمالي النفقات نحو 
2.87 مليار دينار. أما على صعيد الدين العام، فقد بلغ 28.95 مليار دينار، وأنه يشكل 
ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لنهاية نيسان/أبريل، مقارنة مع 
28.3 مليار دينار نهاية العام 2018. وختمت النشرة أن العجز المتوقع بعد المنح في 

الموازنة حتى نهاية العام 2019 سيبلغ نحو 645.6 مليون دينار.

تسهيالت للشركات االميركية في العراق

أعلنت السفارة االميركية في بغداد 
عــن إصــدار العراق تســهيالت 
اســتثمارية للشــركات االميركية 
ومواطنيها، وذلك خالل احتضان 
واشنطن للجلســة الثانية الجتماع 
مجلــس اتفاقيــة إطـــار التجــارة 
واالســتثمار بين العراق وأميركا 

المنبثق عـن اتفاقية إطار التجارة واالستثمار الموقعة العام 2005. وأوضحت السفارة 
في بيان، أن هيئة االســتثمار العراقية قامت بتســهيل زيارات المستثمرين االميركيين 
بمنحهم تأشيرات متعددة الدخول لمدة 6 أشهر، كما يعمل البنك الدولي مع وزارة المالية 
العراقية للنهوض بواقع أداء المصارف العراقية وتعزيز دورها بدعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة. وأضاف البيان، أن أميركا عبرت عن دعمها لقرار العراق باالنضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية، فضالً عن تحرير التعرفة الجمركية والتجارة بمجال الخدمات، 

ودعمها قبول العراق اإلقرارات الضريبية المعدة وفقاً للمعايير المالية العالمية.

2.95 مليار دوالر الدخل السياحي األردني

أظهــرت أحدث بيانات للبنك المركزي األردني، 
أن الدخل السياحي ارتفع في نيسان/أبريل 2019، 
بنســبة 6.1 % إلى 1.746 مليار دوالر، مقارنة 
مــع 1.645 مليار دوالر للفترة ذاتها من 2018. 
وبحسب بيان صادر عن المركزي، فقد ارتفعت 

حــواالت العاملين في الخارج بنســبة 1.6 % خــالل ذات الفترة المذكورة، لتبلغ 1.2 
مليار دوالر، مقارنة مع 1.18 مليار دوالر للفترة ذاتها من العام 2018.
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أجرى وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين األردني 
أيمــن الصفــدي، مــع نظيــره األلماني هايكــو ماس، 
مباحثات حول ســبل تطوير العالقات الثنائية وتعزيز 
فــرص التعاون االقتصادي بيــن البلدين. وأعلن ماس 
خــالل مؤتمــر صحافي مشــترك مــع الصفــدي، أن 
ألمانيا تســاعد األردن للحصول على قرض مالي غير 

مشروط بقيمة 100 مليون دوالر أميركي.

العراق في منتدى سان بطرسبورغ للطاقة

قرض ألماني لألردن
بقيمة 100 مليون دوالر

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان 
خالل لقائه بنظيره الروســي الكســندر 
نوفاك، على هامش مشاركة العراق في 
منتدى سان بطرســبورغ للطاقة، الذي 
أقيمــت أعماله في روســيا، أن الســوق 
العالميــة ال تزال غير مســتقرة بســبب 
التحديات التــي تواجهها ومنها )فائض 
المعروض النفطي من مصادر متعددة، 
والظروف الجيوسياسية التي تعاني منها 

بعض مناطق االنتاج النفطي(، ما يوثر سلباً على استقرار األسعار واضطراب السوق، 
وهو ما يتطلب البحث عن الحلول واالتفاقات المناسبة التي تعزز من موقف المنتجين 

داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمتحالفين معها من خارجها بقيادة روسيا.

دشــن رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز، في منطقة 
الماضونة، مرافق عمان االستراتيجية للمشتقات النفطية 
بســعة 350 ألف طن، على مساحة 400 دونما، بتكلفة 
210 مليون دوالر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. 
وتوفــر المرافق مخزونا اســتراتيجيا احتياطيا مناســبا 
يكفي األردن لمدة 34 يوما، من مادة الديزل، و30 يوماً 
من البنزين، و34 يوما لوقود الطائرات، و16 يوما من 
الغاز البترولي المســال. بدوره أشار مدير عام صندوق 
أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، إلى أن الصندوق 
مــول العديد مــن المشــاريع التنموية األردنيــة )البنية 
التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والمياه والطاقة(، 
فــي إطار منحة دولة االمارات لــألردن التي أقرت في 

العام 2013 البالغة 1.250 مليار دوالر.

210 ماليين دوالر من أبوظبي
للماضونة األردنية

انتعاش أكبر اقتصادين عربيين

أن  بلومبيــرغ،  وكالــة  ذكــرت 
الوضع االقتصادي في السعودية 
واإلمارات قد تحسن في السنوات 
الماضية، في ظل مؤشرات تؤكد 
أن االنتعاش قد يكون مستقراً في 
أكبر اقتصادين في العالم العربي.

وقالت الوكالة: إن مؤشر مديري 
المشــتريات التابع لبنك اإلمارات 

دبي الوطني، ســجل مؤخراً في السعودية، أعلى مستوى له منذ كانون األول/ديسمبر 
2017، كذلك صعد المؤشر في اإلمارات. وسجل المؤشر أفضل القراءات منذ سنوات 
فــي البلدين، حيث زاد فوق مســتوى 50 نقطة، الذي يفصــل االنكماش عن النمو، إذ 

وصل في اإلمارات إلى 59.4 نقطة، وإلى 57.3 نقطة في السعودية.

دبي: قانون جديد لـ“اإلعسار المالي”

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون 
“مركز دبي المالي العالمي” رقم )1( لعام 2019، بشأن 
اإلعســار في المركز. ويتيح قانون “اإلعســار المالي” 
الجديد، نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية إلعادة الهيكلة، وسيدخل 
هــو ولوائحــه التنظيمية حيــز التنفيذ في آب/أغســطس 
2019. ويقــدم القانــون، كذلــك نظامــاً جديــداً إلفالس 
المدينين المتملكين، بما يتماشــى مع أفضل الممارســات 

العالمية، وسيوفر إجراءات متطورة للتعاطي مع حاالت سوء اإلدارة أو سوء السلوك، 
إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة إلجراءات التصفية، حيث سيعتمد إجراءات اإلعسار 

العابرة للحدود، مع إدخال بعض التعديالت عليها، لتطبيقها في المركز.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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تم اإلعالن عن انطالق سلســلة “المؤتمــرات الوزارية 
اإلقليمية بشأن االقتصاد األخضر 2019” في 5 مناطق 
رئيســية حــول العالم، وذلك بهدف نشــر وتعزيز حلول 
االقتصاد األخضر وممارســاته الناجحــة والقائمة على 
األدلــة بما يلبــي احتياجات الدول فيما يتعلق بمســاعيها 
لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة لألمم المتحدة 2030. 
وســيتم عقد هذه المؤتمرات لدول آسيا والمحيط الهادئ 
فــي العاصمة التايلندية بانكوك، ولــدول القارة اإلفريقية 
في العاصمة المصرية القاهرة، وفي فورتاليزا البرازيلية 
ممثلــة عــن دول القارتيــن االميركيتين ولدول الشــرق 
األوســط في العاصمة البحرينية المنامة، ولدول أوروبا 
ورابطة الدول المستقلة في طشقند، عاصمة أوزبكستان.

مؤتمرات وزارية بشأن االقتصاد األخضر

تجديد اتفاقية “لوك أويل” والناقالت الكويتية

مواصلــة لتعاونهــا الناجح خالل 
السنوات الثالث الماضية، تمكنت 
شــركة “لــوك أويــل” للزيــوت 
البحريــة ومقرها دبــي، والتابعة 
لعمــالق النفــط والغاز الروســي 
“لوك أويل”، من تجديد اتفاقها مع 
شــركة “ناقالت النفط الكويتية”، 

حيث ستزود “لوك أويل” أسطول “الناقالت الكويتية” بأفضل منتجات زيوت التشحيم 
البحرية للســنوات الثالث القادمة. ويبلغ قوام هذا األسطول 24 سفينة، تضم عدداً من 
ناقالت النفط الخام، وسفن نقل غاز البترول المسال، وناقالت تزويد وقود السفن. وتم 
توقيع االتفاقية من قبل مديرة “لوك أويل” جون مانوهاران، والرئيس التنفيذي لشركة 

ناقالت النفط الكويتية علي شهاب.

ربط مصر لوجستيًا مع الدول اإلفريقية

كشــف وزيــر النقــل المصــري كامل الوزيــر، عن 
إقامة مشــاريع تهدف للربط البري بين مصر والدول 
اإلفريقية، كطريق مصر تشــاد ومحور اإلســكندرية 
كيــب تاون، باإلضافة إلى خطط للربط الســككي عن 

طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان.
وأشــار إلــى أنه يتــم حالياً دراســة مشــروع الربط 
المالحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الفتاً 
إلــى أنه يجري إعداد عدد مــن االتفاقيات ومذكرات 
التفاهــم الحكوميــة بين قطاع النقــل البحري بوزارة 

النقــل والجهة المناظرة بالدول اإلفريقية وكذلك مذكــرات تفاهم مينائية مع عدد من 
الدول اإلفريقية لتشغيل الربط البحري فيما بينها.

كامل الوزير

مصر وجهة سياحية لمليارديرات العالم

ذكرت صحيفة “بيزنس إنسايدر” 
رأس  علــى  تأتــي  مصــر  أن 
الوجهات الســياحية التي يســافر 
إليهــا األثرياء فــي 2019، وذلك 
وفقاً لتصنيف شركة “أوريجينال 
التي تخطــط لرحالت  ترافيــل” 
المليارديرات حــول العالم. ووفقاً 

للشــركة فقد احتلت مصر المرتبة األولى في هذا التصنيف، الذي اعتمد على دراســة 
حجوزات العام الجاري باإلضافة إلى تقييم العمالء.

وقالت المديرة في “أوريجينال ترافيل”، أميليا ستيوارت، إن حجوزات رجال األعمال 
لعام 2019 في مصر ستتضاعف 3 مرات أكثر من حجوزات العام الماضي.

أعلنــت الهيئــة المصريــة العامــة للبترول والشــركة 
المصريــة القابضة للغازات الطبيعيــة في بيان، إنهما 
توصلتا إلى تســوية مع هيئه كهرباء إســرائيل بشــأن 
اتفــاق للغاز الطبيعي توقف العمل به. وتم االتفاق ودياً 
لحل النــزاع القائم بين األطراف وتخفيض مبلغ الحكم 
الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون 

دوالر أميركي.
وذكر البيان أن مبلغ التســوية ســيتم سداده على ثماني 
ســنوات ونصف بواقع 60 مليون دوالر أميركي دفعة 
مقدمــة في تاريــخ تفعيل اتفــاق التســوية و40 مليون 
دوالر بعد ستة أشــهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ 
المتبقــي بواقــع 25 مليون دوالر على 16 قســطاً كل 

ستة أشهر.

تسوية مصرية اسرائيلية حول الغاز
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اكتشاف حقل للغاز جنوب غربي الجزائر

أعلــن وزير الطاقــة الجزائري محمــد عرقاب، عن 
اكتشاف حقل مهم للغاز في والية تندوف جنوب غربي 
البالد، ما قد يساهم في تعزيز صادرات البالد ويحافظ 
على حصتها الســوقية في الخارج. وأشار الوزير إلى 
أن الحقــل أعطى نتائج جــد إيجابية مكنت من تحقيق 
حوالــى 275 متراً مكعباً مــن الغاز إلى جانب حوالى 
300 ليتــر في الســاعة من الغاز المكثــف، ولم يحدد 

موعداً لبدء اإلنتاج في الحقل.
وأوضح عرقاب، أن هذا الحقل “يقع على مســاحة تمتد على حوالى 140 كلم مربع” 
وسيتضاعف مستقبالً بعد أن تجري شركة الطاقة الحكومية “سوناطراك” المزيد من 

التقييمات لطاقة الحقل اإلنتاجية.

محمد عرقاب

محطات مترو جديدة في مصر

أعلن وزير النقل المصري كامل 
الوزير، فتح محطات مترو جديدة 
)هــارون ونــادي الشــمس وألف 
مسكن(، بما يسهل حركة الركاب 

خالل بطولة األمم األفريقية.
وكانت الوزارة قد انتهت من فترة 
التشغيل التجريبي بهذه المحطات 
دون ركاب، وهــي المرحلة التي 

شــهدت إنهاء كافة االختبارات التشــغيلية الخاصة بأنظمة الســكة واختبارات كهربة 
السكة واإلشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات.

“بومباردييه” تنفذ خطي قطار مونوريل في مصر

قــال وزيــر التجــارة الدوليــة 
البريطانــي ليام فوكــس، إنه تم 
“بومباردييــه  شــركة  اختيــار 
ترانسبورتيشن” كمقدمة أفضل 
نظــام  وتوريــد  لبنــاء  عطــاء 
الجديــد  “المونوريــل”  قطــار 
فــي القاهــرة، وذلــك لخطيــن 

جدد لمونوريل في القاهرة، وســينفذ المشروع بالشــراكة مع شركتين مصريتين هما 
أوراســكوم لإلنشــاءات، والمقاولين العرب. وتبلغ القيمة المحتملة للعطاء 1.4  مليار 
يورو للمشتريات الهندسية والبناء، باإلضافة إلى ذلك، هناك اتفاق على 15 + 15 عاماً 
للتشــغيل والصيانة بقيمة محتملة تبلغ حوالى 1.6 مليار يورو. ونظام المونوريل هو 
خط طوله 54 كيلو متر يربط العاصمة اإلدارية الجديدة بشــرق القاهرة، وخط طوله 

42 كيلو متر يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وقّع الرئيس الجزائري 
المؤقت، عبد القادر بن 
صالح، مرســوماً حول 
االنضمام  بالده  موافقة 
مبــادرة  إلــى  رســمياً 
الجديد،  الحرير  طريق 
التي أطلقتها الصين قبل 

5 سنوات.
وبانضمــام الجزائر، تقول بكين، إن 90 دولة انضمت 
إلى المشروع، وتعد الصين أول مزود للجزائر بالسلع، 
حيــث يتجاوز حجــم المبادالت التجارية الســنوية بين 
البلدين 9 مليارات دوالر، فيما يبلغ حجم اســتثمارات 
الشــركات الصينية فــي الجزائر 10 مليــارات دوالر 

أميركي.

الجزائر تنضم إلى مبادرة
طريق الحرير الصينية

عبد القادر بن صالح

ثـــالث  تتنـافــــــس 
تحالفات دولية للفوز 
بتنفيــذ إنشــــاء أول 
ميناء جــاف بمصر 
والمقــرر إقامته في 
الصناعية  المنطقــة 
بمدينة الســادس من 

أكتوبر.
وذكر بيــان لوزارة 

الماليــة أن التحالفات الثالثة هي: تحالف تقوده شــركة 
كونكور )الهند( ويضم شــركتي بــي إس إيه )ماليزيا( 
وحســن عــالم، وتحالف تقوده الشــركة القابضة للنقل 
البحــري والبــري مــع شــركة موانــئ دبــي العالمية 
)اإلمارات(، وتحالف بقيادة شــركة السويدي إليكتريك 
ويضم أيًضا شــركتي شــنكر إيجيبــت )ألمانيا( وثري 
إيه إنترناشيونال. وسيقام المشروع على مساحة 100 

فدان.
وقــال رئيس الوحــدة المركزية للمشــاركة مع القطاع 
الخــاص p.p.p، في وزارة المالية، عاطر حنورة: إن 
هذه الموانئ الجافة ستقدم جميع خدمات الموانئ  الفتًا 
إلــى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشــغيل الميناء الجاف 
بمدينة أكتوبر 30 عاًما تؤول بنهايتها ملكية المشروع 

إلى الدولة.

أول مشروع لميناء جاف في مصر

عاطر حنورة
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وقعت “ســوناطراك” والشــركة البرتغاليــة “جالب” 
)Galp( اتفاقيــات لتزويــد الســوق البرتغالــي بالغاز 
الطبيعي الجزائري بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنوياً، 
وذلــك تمديداً لالتفاقيات التي تجمع الشــركتين منذ 25 

سنة، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الشركة.
وتقــوم” ســوناطراك” و“جالــب”، مــن خــالل هــذه 
االتفاقيات بتمديد شــراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات 
إضافيــة. ومن شــأن هــذه االتفاقيات أن تعــزز مكانة 

سوناطراك كمورد رئيسي لشبه الجزيرة اإليبيرية.

“سوناطراك” تمدد اتفاقًا
لتزويد البرتغال بالغاز

أقــر رئيــس الحكومــة 
التونسية يوسف الشاهد، 
مجموعة من اإلجراءات 
في مجال األمن الطاقي 
وترشــيد الطاقة وقطاع 
المناجم والحوكمة، حيث 
سيتم البدء بتنفيذ مخطط 

تطويــري يشــمل االستكشــافات الغازيــة والبتروليــة 
البحرية، وهيكلة المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية 
لتصبح مشــغال وطنيا في ميدان استغالل المحروقات، 

وإقامة مركز تدريب إقليمي قطاعي.
وفــي مجال ترشــيد الطاقــة، تقرر تخفيض اســتهالك 
الطاقة بنسبة 20 % في الهياكل والمؤسسات العمومية 
المركزية والمحلية في العام 2021، وإطالق المشروع 
الوطني لتجهيز أســقف منازل العائالت محدودة الدخل 
بالطاقة الشمســية الفولطو-ضوئية. وفيما يخص قطاع 
المناجم، ســيتم العمل على تطويــر الصناعة والموارد 
الفسفاطية وتنويع القاعدة االقتصادية للقطاعين الفالحي 

والصناعي.

إجراءات لترشيد الطاقة
وتطوير المناجم في تونس

يوسف الشاهد

15 مليار دوالر لتنمية حقول الغاز في مصر

قالت وزارة البترول المصرية 
في بيان، إن من المســتهدف 
تنفيــذ 11 مشــروعاً جديــداً 
لتنميــة حقول الغــاز الجديدة 
باستثمارات تقدر بحوالى 15 
مليــار دوالر حتــى منتصف 

العام 2022.
وأوضحت الوزارة أن تحقيق 

االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي أدى إلى تحول مصر من دولة مستوردة للغاز المسال 
العــام 2015 إلــى دولة تمتلك فائضاً مــن إنتاج الغاز وقادرة علــى الوفاء بالتزاماتها 
التصديرية السابقة. كما ذكرت الوزارة أنه يجري تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة 
البتروكيماويات باســتثمارات تقدر بـ1.5 مليار دوالر، ودراســة إنشــاء مجمع جديد 

للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات تقدر بـ8.5 مليار دوالر.

شركات نفط أجنبية تجدد تراخيصها في ليبيا

قال وزير االقتصاد الليبي علي عبد العزيز العيســاوي، 
إن “توتال” الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت تجديد 
تراخيــص أعمالها في ليبيا، بهــدف مواصلة العمل في 
البالد. وأضــاف، أنه إذا لم تُجدد التراخيص، فإن هناك 
الكثير من شركات النفط التي ستستحوذ على حقول النفط 
في 24 ســاعة. ومن بين الشــركات األخــرى الُمطالبة 
بتجديد تراخيصها: شــركة صناعات الطيــران تاليس 
الفرنســية، وشركة الهندســة األلمانية سيمنس، وشركة 

معدات االتصاالت ألكاتيل-لوســنت، المملوكة حالياً لنوكيا الفنلندية، ومايكروسوفت. 
وأشار العيساوي إلى أن إنتاج ليبيا النفطي بلغ 1.25 مليون برميل يومياً.

علي عبد العزيز العيساوي

المسح السيزمي في البحرين األحمر والمتوسط

قــال وزير البتــرول والثروة المعدنيــة في مصر، 
طــارق المــال، إن بالده تســعى الســتعادة دورها 
الريــادي في تعزيــز التعاون اإلقليمــي والعالمي، 
وإطالق المســح الســيزمي فــي البحريــن األحمر 
والمتوســط. وأضاف، أن ذلك سيتم من خالل تنفيذ 
مشروعها القومي لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عن 
طريق 3 محاور عمل رئيسية، سواء على المستوى 

الداخلي أو السياسي أو الفني والتجاري.
وبحســب المــال، تتضمــن تلــك المحــاور إصدار 

التشــريعات الداعمة لالســتثمار في مجاالت الغاز والبتــرول، حيث تم إصدار قانون 
تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل.

طارق المال
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كشــفت وسائل 
إعالم أميركيـة 
عـــن بــــروز 
توتر وخالفـات 
بسبب ما أسمته 
بــ“حـــــــرب 
الفســـتق” بيـن 

الواليات المتحــدة األميركية وإيــران، كأكبر منتجين 
لهذا النــوع مــن المكســـرات في العالم. وذكــر موقـع 
pastemagazine، أن شركات إنتاج الفستق في والية 
كاليفورنيــا األميركية تســعى جاهدة إلــى إبقاء أقصى 
العقوبــات االقتصاديــة ضد إيران. وأشــار فيلم وثائقي 
للمخرج رومان ويرنهــام، إلى أن مجموعة “ووندرفل 
كومباني” التي تملك شــركة للفســتق فــي كاليفورنيا، 
اســتفادت بشــكل كبير من العقوبــات االقتصادية على 
إيران، وهذا األمر ينطبق على عدد كبير من المزارعين.

وتنتــج كل من الواليات المتحــدة وإيران ما بين 70 % 
إلى 80 % من اإلنتاج العالمي للفستق.

“حرب الفستق” تندلع
بين أميركا وإيران

كشف البنك المركزي الفنزويلي، أن معدل التضخم في 
البــالد وصل في 2018 إلــى 130.060 %، في حين 
انكمــش االقتصــاد بين العامين 2013 و2018 بنســبة 
47,6 %. وأوضــح البنك أن معدل التضخم وصل في 
العام 2016 إلى 274,4 % وفي 2017 إلى 862,6 % 
وفــي العام الماضي إلــى 130 ألفاً و60,2 %، وفقاً لما 

نقلته وكالة “فرانس برس”.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات البنك، أّن عائدات البالد 
من صــادرات النفــط التي تمثّــل 96 % مــن مداخيل 
الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29,81 مليار 

دوالر أميركي.

فنزويال: التضخم يصل
إلى 130 ألفا في المئة

الصين تسيطر على إمدادات المعادن النادرة

ذكــر تقريــر لوكالــة رويتــرز، أن 
الشــركات األميركية بحاجــة لوقت 
طويل كي تتمكن من منافســة الهيمنة 
الصينيــة علــى المعــادن األرضيــة 
النادرة بســبب افتقارها إلى منشــآت 
المعالجــة المحلية بما يضمن للصين 
اإلبقاء على شــبه احتــكار في مجال 
معالجة المعادن ويمنحها ميزة ضخمة 

في محادثات التجارة. وعلى الرغم من أن بيانات هيئة المســح الجيولوجي األميركية 
تُظهــر أن الصيــن تحوي ثُلث احتياطات العالم فقط من المعادن النادرة، إال أن 80 % 
من واردات الواليات المتحدة من تلك المعادن، وهي مجموعة من 17 معدناً تُستخدم في 

اإللكترونيات االستهالكية ذات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري تأتي من الصين.

صندوق النقد يحّذر أميركا من مخاطر اقتصادية

حــذر صنــدوق النقــد الدولــي، الواليات 
المتحدة من أن تصعيداً للنزاعات التجارية 
وتباطــؤاً مفاجئاً في األســواق المالية، قد 
يشــكالن مخاطــر كبيرة علــى االقتصاد 
األميركــي. وأشــار الصنــدوق إلــى أن 
اقتصاد الواليات المتحدة يتجه لتحقيق نمو 
عند 2.6 % في 2019، وهو معدل أسرع 

من توقعات النمو التي أصدرها الصندوق في نيسان /ابريل الماضي، والبالغة 2.3 % 
ويدعمه تيسير لألوضاع في األسواق المالية. وقال مسؤولون في الصندوق، إن “النظام 
المالي األميركي يبدو عرضة بشــكل متزايد لنقاط ضعف، وإن األوضاع االقتصادية 
قد تتعثر مع شعور المستثمرين بقلق أكبر بشأن النزاعات التجارية للواليات المتحدة”.

انكماش حاد لالقتصاد البريطاني

انكمــش اقتصاد بريطانيا بشــكل حاد في 
نيسان/ابريل الماضي بعد أكبر تراجع في 
إنتاج الســيارات منذ بدء تسجيل البيانات، 
فيمــا عجز الُمصنعون عن العدول بشــأن 
خطط اإلغالق المقررة تحســباً النسحاب 
بريطانيــا مــن االتحاد األوروبــي. وذكر 
مكتب اإلحصاءات الوطنية أن االقتصاد، 

انكمش 0.4 % في نيسان/ابريل بعدما تراجع 0.1 % في آذار/مارس. وتباطأ النمو في 
3 أشــهر حتى نيسان/ابريل إلى 0.3 % من 0.5 % في الربع األول من عام 2019، 

وهو تراجع أكبر من توقعات االقتصاديين، وتباطأ معدل النمو السنوي إلى 1.3 %.
يذكر أن إنتاج السيارات هبط 24 % خالل نيسان/ابريل، وهو األكبر منذ العام 1995.
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رفعت شــركة “بريتش بتروليوم” البريطانية، تقديراتها 
الحتياطيات النفط الخام الســعودية واألميركية في نهاية 
العام الماضي بنسبة 12 % و22 % على الترتيب. وجاء 
التغيير في تقدير احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 
297.7 مليــار برميل في نهاية 2018 من 266.2 مليار 
برميــل في تقرير العام الماضي. ورفع التقرير تقديرات 
االحتياطــي النفطي للواليــات المتحــدة، التي أصبحت 
أكبــر منتج في العالم في 2018، إلى 61.2 مليار برميل 
مــن 50 مليار برميل في نهاية 2017. واســتقر إجمالي 
االحتياطيات العالمية دون تغير يذكر عند 1729.7 مليار 

برميل، بما يغطي 50 عاماً من الطلب العالمي.

297 مليار برميل
احتياطات السعودية من النفط

األسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة

حــذر المحللون لدى بنك سوســيتيه 
جنــرال الفرنســي من أن األســواق 
الناشــئة تدخل مرحلة خطيرة وأشد 
تقلبــا، مــع تزايــد المخاوف بشــأن 
ضعف النمو وحدوث ركود أو حتى 
أزمات. وعلى الرغم من أن عمالت 
وســندات األسواق الناشــئة ستتلقى 

علــى األرجــح الدعم في المدى القصير من توقعات خفض أســعار الفائدة األميركية، 
فإن النظرة طويلة المدى تبدو صعبة. وقال المحللون: ندخل في مرحلة خطيرة ومتقلبة 
على نحو كبير لألســواق الناشــئة ... امتالك أصول األسواق الناشئة، خاصة إذا كان 

لمجرد االحتفاظ بها، في هذه المرحلة من الدورة االقتصادية هو لعب بالنار.

ترامب يتهم أوروبا بخفض قيمة اليورو

اتهم الرئيــس األميركي دونالد ترامب أوروبا بخفض 
قيمــة العملة الموحــدة لمنطقة اليورو، كما اســتهدف 
السياســة النقدية بمعاودة الهجوم على البنك المركزي 
األميركــي. وكتــب ترامــب علــى تويتــر: “اليورو 
وعمــالت أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدوالر، 
ممــا يجعل الواليــات المتحدة في وضــع غير مؤات 

بشكل كبير”، من دون أن يقدم أي دليل.
ويدفع انخفاض قيمة العملة األوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى 

اليورو، باعتبارها عملة رئيسة في تعامالتها الداخلية والخارجية.
وانتقــد ترامــب ارتفاع أســعار الفائدة األميركية أكثــر من الالزم، كمــا انتقد مجلس 

االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي(.

دونالد ترامب

Prelude أوستراليا: بدء تصدير الغاز من

أعلنت شــركة رويال داتش شل، 
أنهــا قامــت بشــحن أول شــحنة 
مــن الغــاز الطبيعي المســال من 
مشــروع Prelude  التابــع لهــا 
قبالة شــمال غرب أوستراليا، ما 
يعطي األخيــرة موقــع الصدارة 
كأكبــر مصــدر للغــاز الطبيعي 

المسال في العالم. وتقدر تكلفة المشروع بقيمة 17 مليار دوالر. ويتوقع أن تصل طاقته 
اإلنتاجيــة إلى 3 ماليين و600 ألف طن ســنوياً من الغاز الطبيعي المســال، ومليون 
و300 ألف طن ســنوياً من المكثفات، إضافة إلى إنتاج 400 ألف طن ســنوياً من غاز 
البترول المسال. وسيفرض المشروع المزيد من الضغوط على أسعار الغاز المسال، 

والتي تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أعوام.

تنظم جامعتا “هارفرد” و“زيوريخ” دورات فريدة من 
نوعها بالتعاون مع المنتــدى االقتصادي العالمي تحت 
عنوان “االستثمار لجيل المستقبل” بهدف تدريب الجيل 
الجديد من األثرياء على كيفية االستثمار وإفادةِ المجتمع.

وتضــم هذه الــدورات مجموعة من عشــرات الطالب 
دخلوا كلية Kennedy بجامعة Harvard في تشــرين 
األول/أكتوبر الماضي، ووحدتهم 3 أشياء: صغر سنهم، 
وطموحهم، وثروتهم الهائلة. وتحضر المجموعة الدورة 
المشــتركة للتعلم على كيفية االســتثمار مع األخذ بعين 
االعتبار المجتمع ككل. وكان على المشــاركين اجتياز 
مقابلــة قبل دفع مبلغ 12 ألف دوالر لمحاضرات مدتها 

أسبوع واحد فقط في الواليات المتحدة وسويسرا.

دورات جامعية لألثرياء الجدد فقط
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يعتزم االتحاد األوروبي 
منـــــح تركيـــــا 275 
مليــون يــورو، لتمويل 
جــزء مــن خط ســكك 
حديديـــة يمتـــد مــــن 
اســـطنبول إلى الحدود 
البلغاريــة. ومشـــروع 
خــط الســكك الحديدية 
خلكالي-كابيكولــة هــو 

رابع مشــروع ســكك حديدية كبير يموله جزئياً االتحاد 
األوروبــي، الــذي قدم منحــا بنحو 840 مليــون يورو 
للســكك الحديدية التركية في الثماني ســنوات األخيرة. 
وسيســاهم هذا المبلغ  في تمويل بناء نحو نصف الخط 
الحديدي خلكالي-كابيكولة، على أن يتم تمويل الباقي من 

خالل مؤسسة السكك الحديدية الحكومية في تركيا.
وقال رئيس وفد االتحاد األوروبي إلى تركيا، كريستيان 
برغــر، إن المشــروع سيســهل نقل البضائع بين آســيا 

وأوروبا.

دعم أوروبي للسكك الحديد التركية

كريستيان برغر

تعتــزم إيــران تركيب منصــة بحرية رابعــة في حقل 
“بارس” للغاز المشترك مع قطر، مؤكدة أن هذه الخطوة 
سترفع كمية االســتخراج في هذا الحقل إلى 14 مليون 
متر مكعب يوميا. يأتي ذلك، ضمن المرحلة التطويرية 
الـــ14 في حقل “بارس”، حيــث أوضح رئيس مجلس 
إدارة منظمة تحديث وتطوير الصناعات اإليرانية محمد 
باقر عالي في مراسم نقل المنصة، أن تصميم وصناعة 
ونقــل المنصة تم بأيدي خبــراء إيرانيين، مشــيرا إلى 
أنــه تم االنتهاء من تصنيعها في مجمع صناعة الســفن 

“ايزوايكو” في بندر عباس.
وقــال عالي، إن صناعة المنصة محليا وفرت أكثر من 

150 مليون دوالر من العملة الصعبة لطهران.

منصة بحرية ايرانية جديدة
في حقل “بارس”

أوروبا وفرت 8 مليارات دوالر في فاتورة الغاز

قال رئيس وكالــة الطاقة الدولية فاتح 
بيرول إن أوروبــا وفرت 8 مليارات 
دوالر من فاتورة الغاز الطبيعي بسبب 
زيــادة اإلنتــاج االميركي مــن الغاز 
الصخــري وإصالحــات في أســواق 
الطاقة، أجبرت روسيا على تغيير آلية 
تسعير الغاز لديها. وبدأ التغيير عندما 
أدى ارتفــاع االنتــاج االميركــي من 

الغاز إلى قيام قطر، أكبر مصدر للغاز في العالم، بتحويل إمدادات الغاز إلى أوروبا، 
مما أدى إلى تغيير التسعير في القارة واتساع تأثير مؤشر األسعار القياسي. ونقدر أنه 
في العام 2018، انخفض سعر صادرات خطوط األنابيب الروسية 8 مليارات دوالر. 

“روسنفت”: الطاقة تستخدم كسالح سياسي

قال الرئيس التنفيذي لشــركة النفط الروســية “روسنفت” ايغور سيتشن خالل منتدى 
اقتصادي في سان بطرسبرغ، إن الطاقة تستخدم كسالح سياسي، وإن ثُلث احتياطيات 
النفــط العالمية مكبــل حالياً بالعقوبــات االميركية المفروضة على إيــران وفنزويال. 
واوضح سيتشن الذي تنتج شركته أكثر من 4 ماليين برميل يومياً من النفط، أن الحقيقة 
التي ال تقبل الجدل اليوم هي أن الواليات المتحدة تستخدم الطاقة كسالح سياسي على 
نطاق واسع. متوقعاً أن يزيد حجم إنتاج النفط العالمي الخاضع للعقوبات هذا العام إلى 

2.5 مليون برميل يومياً من 1.5 مليون العام الماضي.
واشار سيتشن الى ان واشنطن تريد حظر إمدادات الغاز الروسي الرخيص إلى أوروبا 
ليس لتقويض روســيا فحسب، بل لكبح االقتصاد األوروبي أيضاً. وقال، إنه من اجل 
ان تعزز الواليات المتحدة انتاجها النفطي، قد يتطلب االمر “ضحية جديدة للعقوبات”، 
موضحاً أن صادرات النفط االميركية ستزيد لثالثة أمثالها إلى 9 ماليين برميل يومياً 

بحلول العام 2024، لتتخطى اإلمدادات السعودية والروسية.

انتعاش ثروات االميركيين أوائل 2019

قــال مجلــس االحتياطــي االتحــادي )البنك 
المركزي االميركي( إن ثروات االميركيين 
زادت أوائل العام 2019، مع ارتفاع أسعار 
األسهم بقوة وانتعاش األوضاع المالية لألسر 
بعد تراجع تاريخي فــي نهاية 2018 عندما 
تخــوف المســتثمرون من تباطــؤ االقتصاد 

العالمــي في ظــل توترات التجــارة الدولية واحتماالت أن يرفــع مجلس االحتياطي 
أســعار الفائــدة. وذكر مجلس االحتياطــي في تقرير ربع ســنوي إن صافي ثروات 
االميركييــن زاد إلى 108.6 تريليــون دوالر في نهاية مارس/آذار، مرتفعاً 4.5 % 
عن مستواه في نهاية ديسمبر/كانون األول. وتشمل الزيادة ارتفاعا بنسبة 12 % في 

قيمة أسهم الشركات التي في حوزة األسر.
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بدأت السعودية بمنح تأشيرات إلكترونية يمكن الحصول 
عليهــا عبر الهواتف النقالة خــالل دقائق لمواطني عدد 
من الدول، وذلك مع سعيها لرفع إيرادات قطاع السياحة 
لديهــا. ويتزامن إطالق التأشــيرة مع انطــالق فعاليات 
“موســم جدة” السياحي، الذي يتضمن فعاليات ترفيهية 
وفنية وثقافية متنوعة. وذكرت اللجنة المنظمة لفعاليات 
“موسم جدة”، أن الحصول على التأشيرة سيتاح بشكل 
خاص لزوار “موسم جدة”، إذ تم ربط إصدار التأشيرة 
بشراء تذاكر ألي من المناسبات والفعاليات التي يقدمها 
الموسم. ويضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول 
على التأشيرة الســياحية اإللكترونية بشكل فوري وفي 
غضون دقائق، من خالل تســجيل الدخول على الموقع 

اإللكتروني )sharek.com.sa( واتباع اإلرشادات.

السعودية تطلق التأشيرة اإللكترونية
لتعزيز السياحة

دعم آسيوي لباكستان

قال القائم بأعمال وزير المالية في باكستان، عبد الحفيظ 
شــيخ، إن بالده ســتحصل علــى دعم لميزانيتهــا بـ3.4 
مليــار دوالر من البنك اآلســيوي للتنميــة، للتغلب على 
أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة. وأضاف: “سيجري 
صرف 2.2 مليار دوالر في السنة المالية الحالية بداية من 
الربع األول من السنة المالية 2019 - 2020. وسيساعد 
ذلك وضع االحتياطي والمعامالت الخارجية”. وذكرت 

وزارة المالية الباكســتانية في بيان أن الدفعة األولى “ســتغطي إصالح السياسات في 
مجاالت مثل المنافسة التجارية وقطاع الطاقة وتطوير أسواق المال”.

عبد الحفيظ شيخ

إنشاء صندوق استثماري بين روسيا والصين

قال رئيس صندوق االســتثمارات المباشــرة الروسي 
بمنتــدى  مشــاركته  خــالل  ديميترييــف،  كيريــل 
بطرسبورغ، إن موســكو وبكين أبرمتا خالل الحدث 
االقتصادي مجموعة من العقود، منها إنشــاء صندوق 
اســتثماري جديد، وإطالق مشــروع مشترك للتجارة 
اإللكترونية، حســبما ذكرت RT . ووصف المسؤول 
المنتدى بالحدث االقتصادي األبرز في روسيا، مشدداً 
على أن االقتصاد الروسي نجح في جذب المستثمرين 

األجانب. وقد شهد المنتدى مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، وبحث 
المشاركون فيه التحديات التي يواجهها االقتصاد العالمي، وال سيما قطاع الطاقة.

كيريل ديميترييف

اتفاقية تجارية بين بريطانيا وكوريا الجنوبية

توصلــت كوريــا الجنوبيــة 
وبريطانيا إلى اتفاقية للتجارة 
الحــرة الثنائيــة مــن حيــث 
المبــدأ، فــي إطــار الجهود 
إلــى  لالســتجابة  المبذولــة 
احتمــال خــروج بريطانيــا 
األوروبــي  االتحــاد  مــن 
نهايــة  فــي  )بريكســت( 

تشــرين األول/أكتوبر2019. وأعلنت المديرة العامة لمكتب السياســات التجارية في 
وزارة التجــارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، يــو ميونغ-هي، ووزير التجارة 
البريطاني، ليام فوكس، إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من حيث المبدأ، بحسب 

ما نقلته وكالة “يونهاب”.
وتركز االتفاقية على ضمان االســتمرارية والســالمة في التجارة بين كوريا الجنوبية 
وبريطانيــا، من خالل الحفاظ على العالقة التجارية بين البلدين على مســتوى مماثل 

التفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واالتحاد األوروبي.

اتفقـــت روســـــــيـا 
واالتحــاد األوروبي 
على تشكيل مجموعة 
عمل لتقليص حصة 
الدوالر في ميـــزان 
المدفوعـات بينهمـــا 
واالنتقال إلى الروبل 

واليورو. وأشار وزير المالية الروسي، أندريه الفروف، 
إلى أنه اتفق مع نائب رئيس المفوضية األوروبية لشؤون 
الطاقة ماروش شيفوفيتش، على ذلك، كما الجانبان على 
أهمية استخدام العمالت الوطنية في تجارة الطاقة بهدف 
تقليــل المخاطر التي قد يتعرض لها قطاعا األعمال في 
روســيا واالتحاد األوروبي. ووفقاً للمركزي الروسي، 
فإن حصــة التعامــالت بالروبل في تجارة روســيا مع 
االتحــاد األوروبــي تبلــغ 8.3 % ، فيما تشــكل حصة 

اليورو 34.3 %، وحصة الدوالر )54 %(.

روسيا واالتحاد األوروبي يستغنيان
عن الدوالر في التجارة
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اضافية وتعويضــات غير مبــررة. وقبل ذلك جــرى اقرار خطة 
الكهرباء والبدء بتخفيض عجز هذا القطاع. 

خفض النفقات
على الــورق وفق ما يقــول مشــروع موازنة 2019 تــم تخفيض 
النفقات، وزيــادة الواردات والمــواد االضافية فــي الموازنة التي 
تؤســس لمعالجة بعض الخلل في الوضعيــن االقتصادي والمالي، 
وتؤســس ايضا لموازنة في العاميــن 2020 و2021. وقد وصل 
االنفاق في هــذه الموازنة الى 23140 مليار ليــرة لبنانية، تضاف 
اليه 2500 مليار ســلفة لدعم كهربــاء لبنان. أما الــواردات فتبلغ 
19016 مليار ليــرة، بزيادة أيضاً عما كان مقررا ســابقا، فتصبح 
نسبة العجز بالمقارنة مع الناتج المحلي 7.59 في المئة، وذلك بعد 

اإلجراءات الموجعة التي استهدفت الجميع. 
بني مشروع الموازنة أيضاً على نســبة نمو محدودة تبلغ 1.2 في 
المئــة للناتج المحلي االجمالــي، ليصل الى ما يقــارب الـ 90 الف 
مليار ليرة أي نحــو 60 مليار دوالر، لكن ذلك دونه شــروط ما لم 
تطلق المشــاريع وتعزز االســتثمارات في البلد، وهذا األمر يفهم 
أنه رســالة واضحة الى المجتمع الدولي، وكل الصناديق الملتزمة 
مســاعدة لبنان وإقراضه، إذ ان اقرار االجراءات هدفه الحصول 

على قروض سيدر بعنوان اطالق مشاريع استثمارية جديدة.

ميزان المدفوعات
كل اجــراءات الموازنــة ال تــدل حتــى اآلن علــى انهــا يمكن أن 

تعهدات “سيدر” اللبنانية تسابق العجز والدين

إجراءات واستهدافات 
نوقشت الموازنة في مجلس الوزراء اللبناني على مدى 20 جلسة، 
وقيل انها موازنة قائمة على اإلصــالح والتصحيح المالي، ليتبين 
أنها موازنة تســتهدف زيادة اإليرادات لخفــض العجز، خصوصاً 
ان ذلك هو أحد شروط مؤتمر سيدر والجهات المانحة والمقرضة. 
وبينما بات الحديــث في ما يتجــاوز الموازنــة، إال ان ما تضمنته 
من اجــراءات تبقــى مطروحة على الذيــن اســتهدفتهم اي أكثرية 
اللبنانيين، وجرى معها تجاوز قطع الحســاب وهو شــرط أســاس 
إلقــرار الموازنات، مــن دون أن تقــدم مقاربة شــاملة للوضعين 

االقتصادي والمالي.
يعترف وزير المال اللبناني علي حســن خليل بأن الموازنة جاءت 
استجابة للتحديات الكبيرة التي يعاني منها البلد على صعيد المال، 
واالقتصــاد، والمؤسســات، خصوصــاً وأن لبنــان يمــر بظرف 

اقتصادي ومالي ضاغط جداً.
وللعلــم أن موازنــة أقرت بعــد منتصف الســنة تعني انهــا أقرت 
لألشهر المتبقية من الســنة، فالصرف كان يتم وفق القاعدة اإلثني 
عشرية، ما يعني ان احتســاب العجز ال يمكن حصره فعلياً بأرقام 
الموازنة، علماً أن موازنة 2018 ســجلت عجزاً قــدره 11.8 في 
المئة، في حين أن أرقــام الموازنة الجديدة ســجلت عنــد اعدادها 
عجزاً يصل الى 11.5 في المئة، ما استدعى وفق رواية الحكومة 
ضــرورة خفضــه 4 نقــاط اســتجابة لشــروط الــدول والجهــات 

المشاركة في سيدر. 

مواجهة خفض الدين
إذا كانــت موازنة 2019 قد جاءت في ســياق مالــي متضخم، من 
دين عام كبير جداً نســبة الى الناتج االجمالي المحلي، وخدمة دين 
تكبر بدورها، فــإن التحدي كان خفض العجز، ثــم اقرار خطوات 
اصالحيــة بنيوية في المجــاالت التي تشــكل العناصر االساســية 

للموازنة.
يتبين مثالً أن نســبة 35 في المئة من الموازنة تذهب الى الرواتب 
والمخصصات ومعاشــات التقاعد في لبنان، و35 في المئة خدمة 
دين عام، و11 فــي المئة عجز كهربــاء، وما يقــارب 9 في المئة 
انفاق اســتثماري، والباقي نفقــات تشــغيلية للدولة، مــن هنا كان 
التركيز وفق وزير المال اللبناني على معالجة كل النقاط االساسية 
في هذه الموازنــة، تم بحث موضــوع خدمة الدين العــام، واعادة 
النظر في مجموعة من االمور التــي ترتبط بحوافز ومخصصات 

سلكت موازنة العام 2019 في لبنان طريقها بإجراءات تستهدف خصوصاً موظفي القطاع العام والمتقاعدين 
والعسكريين، وتضمنت ضرائب ورسوماً جديدة، لم يسلم منها أي قطاع بما فيها المصارف، باستثناء فرض 
رسوم وغرامات على االمالك البحرية والنهرية. الهدف هو خفض العجز، حيث سبق ذلك الترويج لإلجراءات 

القاسية، وهو أمر ال مفر منه، انسجاماً مع مقتضيات مؤتمر “سيدر” ونصائح المجتمع الدولي.

علي حسن خليل
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أن نقص الــدوالرات يؤدي إلى رفــع كلفة تأمينهــا، إّما من خالل 
رفع معدّل الفائدة، وأما من خالل بيع للدوالر ضمن هوامش أعلى 

من سعر التثبيت.
ويُعبّر ميــزان المدفوعــات عن صافــي األموال التــي تدخل إلى 
لبنان وتخــرج منه، وألن ميزان المدفوعات ســجل عجزاً قياســياً 
في 2018، فإن المشــكلة ظهرت الى العلن، من خالل اســتنزاف 
احتياطات العمــالت األجنبية وزيادة الضغوط على ســعر صرف 

الليرة اللبنانية.
لــذا، كان الهدف األساســي من إجــراءات الموازنة حل المشــكلة 
المالية عن طريق اســتمرار النموذج القائم، أي االلتزام بشــروط 
“سيدر” الستجالب أموال القروض وضّخ المزيد من الدوالرات، 

من دون أن يكون هناك مشروعاً إصالحياً شامالً.

دور الموازنة
يفترض في األســاس أال ينحصر دور الموازنة في اإلنفاق وجباية 

اإليرادات، وإال تحولت الى إطار محاسبي بحت.
وإذا كان تضميــن الموازنة إجراءات ضريبية واســتحداث نفقات 
فيها، تســاهم في الحدّ من عجز ميزان المدفوعات، مسألة عادية، 
إال أنه يفتــرض تحديد مصدر هذه المشــكلة والتعامل معها، فلماذا 
مثالً ال يتــم  تقديــر حّصة كّل مــن الدولــة والقطــاع الخاص في 
زيادة االســتيراد، واتخاذ إجراءات هادفة ومناســبة لزيادة اإلنتاج 
وتخفيض العجز التجاري، ومــاذا عن الهدر الذي يــودي بالكثير 
من االموال، فيما تذهب المشــاريع ويتم التغطيــة عليها بالتواطؤ 
بين النظامين السياســي واالقتصادي، وذلك علــى رغم رفع فوائد 

تســاعد في تحســين ميزان المدفوعات، انطالقاً من تحسين العجز 
في الميــزان التجاري. فدعــم القطاعــات االنتاجية فــي الزراعة 
والصناعــة بقي خجــوالً، وال يــؤدي إلــى تخفيف االســتيراد من 
الخــارج وتقليص حجــم اســتنزاف العمــالت االجنبية مــن لبنان 
الى الخارج. فالعجز في الميــزان التجاري اللبنانــي كبير جداً، إذ 
اســتورد لبنان في عــام 2018 ما يقــارب 20 مليــار دوالر، ولم 
يصدر أكثر مــن 3.8 مليــارات دوالر، وهــذه األرقام الرســمية 
لــوزارة المال، وهــذا العجــز يضغط علــى االحتيــاط بالعمالت 

االجنبية في لبنان.
لكن رغــم الوصول إلى نســبة عجز بحــدود 7.5 في المئــة، فإنه 
ال يمكن الجزم بــأن الحكومة اللبنانية كّرســت خطوات إصالحية 
مؤسســاتية حقيقية من جهة، ودفعت فــي اتجاه تنشــيط االقتصاد 
ومعالجــة الخلل المالــي من جهة ثانيــة، وال اســتكملت التصحيح 
الجدي والكامل للمسارات االقتصادية والمالية في البلد، وذلك ألن 

الموازنة لم تخرج عن مفهوم اإليرادات واالنفاق.

مشكلة المالية العامة والمديونية
يعتبر عجــز الماليــة العاّمــة وارتفــاع المديونية من المشــكالت 
الرئيســة للبنــان. ودفعــت األزمــة الراهنة القــوى السياســية في 
الحكومة ومجلس النــواب على التحّرك وطرح برامجها للتقّشــف 
واالجراءات الموجعة، وتتمثّل المشــكالت كما ذكر بعجز ميزان 
المدفوعــات، أي بنقص العمــالت األجنبيــة التي يحتاجهــا لبنان 
لتســديد المطلوبات الُمترتبة عليــه للخارج، وال ســيّما دفع فاتورة 
استيراد السلع التي تُســتهلك محلّياً وغيرها. ويقول خبراء ماليون، 
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إلى عبء ثقيل علــى االقتصاد بفعــل تراكم الدَّين، بــدل أن تكون 
أداة للتنمية الشــاملة والمســتدامة. وال شــك في أن السياسة المالية 
بقيت مرتبطة بالعجز ولم تستعد دورها، ما يستدعي انتظام المالية 
العامة، وبناء صدقيــة قوية لدى إعــداد الموازنة، بهدف إرســال 
إشــارات جدّية عــن نيّة الحكومــة فعــالً لخفض العجــز وإجراء 
تعديالت بنيوية وهيكلية على المسار الُمتّبع الذي من غير الممكن 
االســتمرار به، طالما أن مؤتمر ســيدر هو الذي فرض إجراءات 
لخفض العجــز، فيمــا كان المطلوب سياســة مســتدامة اصالحية 

تنشط االقتصاد وتخفض العجز وتكافح الفساد.

احترام القوانين
وال بد في هذا الســياق، ومع التقدم فــي إقــرار الموازنة رغم كل 
ثغراتها، احتــرام القوانين الماليــة والترتيبات المؤّسســية والمهل 
الزمنية عند إعداد الموازنة السنوية ومناقشــتها وإقرارها، ورسم 
خريطة طريق على المدى المتوّســط، حيث تلتزم الحكومة أهدافاً 
ونســباً واضحة في ما يتعلّق بالنفقات، وبحجم اإليرادات نسبة إلى 
الناتج المحلّي، وبالعجز المتوقّع في السنوات المقبلة، وعلى الدولة 
التزام المسار الذي تضعه لنفسها، بحيث تعكس ميزانيتها السنوية 
األهداف التي وضعتها ســابقاً، مع األخذ باالعتبــار خفض العجز 
ثانياً، وتحقيق االهــداف في ما يتعلّق بكلفــة الرواتب واألجور، أم 
بكلفة الدَّين العام، أم بأهداف الحماية االجتماعية، أم بعبء التقاعد 
وسبل تمويله، وهذا يعني شمول الموازنة وأن ال يتم أي شيء من 
خارجها، إضافــة إلى عدالة النظام الضريبــي ووضع حدّ للتهّرب 

الضريبي.
الحقاً بخفض الدين العام وخفض العجز؟.فهل نحن أمام إجراءات تؤدي فعالً الى سياســة مالية سليمة تسمح 

الودائع في المصارف اللبنانية.
ولماذا مثالً لم تلحظ سلســلة إجــراءات لخفض العجــز في ميزان 
المدفوعــات والحدّ من خــروج العمــالت األجنبية، عبــر توزيع 
األعبــاء واألكالف وعــدم حصر اإلجــراءات برواتــب العاملين 

والمصارف فقط؟
وأحد األهــداف لذلك يكمن في لجــم التهــّرب الضريبي من خالل 
إلغــاء اإلعفــاءات والتخفيضــات للمتخلّفيــن عن دفــع الضريبة، 
واعتمــاد الضرائــب التصاعدية علــى اإلرث والربــح العقاري، 
وتحسين جباية ضريبة الدخل على األرباح، إضافة الى اجراءات 
كثيرة لها عالقة باالســتيراد واالســتثمار، فضالً عن إعادة فرض 

رسوم على األمالك العامة البحرية والنهرية.
أما حجــم المديونيــة المرتفعــة التي تجــاوزت 86 مليــار دوالر 
أميركــي، في ظل وضــع اقتصادي ســيء، فــإن أول االجراءات 
يجب أن تكون لخفض كلفة خدمة الدَّْين عبــر إعادة جدولة الديون 
ذات الفوائد المرتفعة بفائــدة 1 %، أو صفر في المئــة لمدّة معيّنة 
أســوة بما حصل فــي أعقــاب مؤتمر باريــس2، ما يخفّــض كلفة 
االستدانة عموماً ويحفّز االســتثمار الذي يحتاج الى دعم أيضاً مع 
ترشــيد النفقات واإليرادات من خــالل إعادة هيكلــة القطاع العام 

وتقليل النفقات غير الضرورية وزيادة التحصيل الضريبي.

حلول واحتماالت
ال بد من وضع سياســات ماليــة واقتصادية مســتدامة، تقوم على 
االســتراتيجيات وليــس خططاً خمســية، فسياســة الحكومــة التي 
انحصرت بالرواتب واألجور، وخدمة الدَّين العام، وبتغطية عجز 
الكهرباء، أدت إلى انحســار هامش االســتثمار في البنيــة التحتية 
وفي تحســين مســتوى الحماية االجتماعية للمواطنيــن، وتحّولت 
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معدل التضخم. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو فــي الجزائر ضعيفاً عند 
1.7 % في 2020 مع تأثْر نشــاط القطاعات غير النفطية بإجراءات ضبط 

أوضاع المالية العامة.
وفي االقتصادات المســتوردة للنفط، من المفترض أن ترتفع معدالت النمو 
بفعل التقدم المحرز على صعيد إصالح السياســات واآلفاق المشرقة لقطاع 
السياحة. وسيُعّزز استمرار برامج إصالح السياسات التي يساندها صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في اقتصادات مثل مصر والمغرب اإلصالحات 

الهيكلية؛ وريادة األعمال الصغيرة وإمكانية الحصول على الكهرباء.

المخاطر
ولفت التقريــر إلــى أن التحديات السياســية تبقــى كبيرة فــي االقتصادات 
المستوردة للنفط. ويُشّكل تصاعد التوترات الجيوسياسية داخل المنطقة وبين 
بلدانها مخاطر على آفاق النمــو وينذر بتفاقم التحديات اإلنســانية المرتبطة 
بأزمة الالجئين المســتمرة. وقد تؤدي التطورات في إنتــاج النفط في إيران 
أو فنزويال أو الواليــات المتحدة إلى زيادة تقْلب أســعاره ما يؤدي إلى تعقيد 
إصالحــات الماليــة العامــة أو توقفها فــي البلــدان المصدرة والمســتوردة 
للنفط على الســواء. وقد تضعف حالة عدم اليقين التي تشــوب أسعار النفط 
استثمارات البلدان المصدرة له وبرامجها االجتماعية، وقد تؤثر على تدفقات 
رؤوس األموال واالســتثمارات الوافدة إلى االقتصادات المســتوردة للنفط. 
وتشكل التوترات واالحتكاكات التجارية المتصاعدة عامل خطر أيضاً، إذ إن 
الرئيسيين، ومنهم منطقة اليورو.زيادة القيود على التجارة قد تضعف الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين 

النمو االقتصادي 1.3 % في المنطقة و2.6 % عالميًا

ولم تقتصر التوقعات الســلبية على المنطقة فقط، إذ يرجح 
التقرير تراجع معدل النمو االقتصادي العالمي إلى مستوى 
أقل مما كان متوقعاً إلى 2.6 % في 2019، قبل أن يتحسن 

قليالً إلى 2.7 % في 2020.

دول مجلس التعاون
ويــرى التقريــر، أن تخفيضات إنتــاج النفط التــي أجرتها 
منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول “أوبــك” وآخرون، 
أضعفت نمو القطاع النفطي في اقتصادات مجلس التعاون 
الخليجي، ولكن نشاط القطاعات غير النفطية في اقتصادات 
المجلس ينتعش بفضل اتباع سياسات تيسيرية على صعيد 

المالية العامة وزيادة اإلنفاق الحكومي.

النمو في الدول المستوردة للنفط
تحّســن معــدل النمــو بشــكل مضطــرد فــي االقتصادات 
المســتوردة للنفط فــي المنطقة. ففي مصــر ظلت معدالت 
االســتثمار الحكومي وإنتاج الغاز الطبيعي قوية. ويمضي 
المغرب وتونــس قدماً في تنفيذ إصالحــات مناخ األعمال. 
وتسيطر معظم بلدان المنطقة على معدالت التضخم، لكنها 
ارتفعت بشــدة في إيران جّراء تراجع قيمة الريال اإليراني 
في الســوق الموازية. وفي الكثيــر من البلدان المســتوردة 
للنفــط، مازال الديــن الحكومــي مرتفعاً ويضعــف قدرتها 

للحصول على التمويل من األسواق العالمية.

اآلفاق المستقبلية
يتوقع تقرير البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا إلى 3.2 % في 2020. 
ومن المحتمل أن ينتعش معدل النمو فــي البلدان المصدرة 
للنفط إلى 2.9 % فيمــا يُعزى جزئياً إلــى ارتفاع النمو في 
العراق مع زيادة إنتــاج النفط. من جهة أخــرى، يرجح أن 
تؤدي زيادة االســتثمارات في البنية التحتية وارتفاع إنتاج 
النفط وتيســير شــروط التمويل إلى دعم صعــود النمو في 
اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. بينمــا تعود إيران إلى 
تحقيق نمو بمعدل 0.9 % بعد انكماش نســبته 4.5 % في 
عام 2019، مع انحسار آثار العقوبات األميركية واستقرار 

أثره على  إيران  العقوبات االميركية على  الخليجي وآثار  التعاون  النفطي في دول مجلس  اإلنتاج  ترك ضعف 
اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما يقول البنك الدولي في عدد يونيو/حزيران 2019 من تقرير 
“آفاق االقتصاد العالمي: اشتداد التوترات وضعف النمو”، حيث يتوقع أن يظل معدل النمو في المنطقة ضعيفًا 

خالل العام 2019 عند 1.3 %، مع ميل المخاطر نحو الجانب السلبي.
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عموماً، ما يؤســس النطالقة قوية في جهود دبي لترســيخ دورهــا الحيوي كمركز 
اقتصادي محوري يربط األســواق اإلقليمية والعالمية. أضــاف: “يمثل نجاح دبي في 
تخطي التحديات التي تواجه التجارة العالمية خالل المرحلة الحالية محفزاً جديداً لتدفق 
التجارة واالستثمار نحو اإلمارة. ونحن متحمسون ومتفائلون بتوقعات النمو في تجارة 

دبي الخارجية خاصة مع تسارع االستعدادات الستضافة معرض اكسبو 2020”.

ً التجارة براً وبحراً وجوا
وتظهر البيانات أيضاً أن تجارة دبــي الخارجية المنقولة جواً نمــت في الربع األول 
من عام 2019 بنســبة 11 % لتصل قيمتها إلــى نحو 158 مليار درهــم )43 مليار 
دوالر(. أما التجارة الخارجيــة عبر البحر، فقد وصلت قيمتها إلــى نحو 129 مليار 
درهم )حوالي 35 مليار دوالر(، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 52 مليار 

درهم )14 مليار دوالر(.

أبرز الشركاء التجاريين
ووفقاً لجمارك دبي، فقد تصدّرت الصين قائمة شــركاء دبي التجاريين، تلتها الهند، 
ثم الواليات المتحدة في المركز الثالث، والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع 

عالمياً  واألول عربياً،  ثم سويسرا خامساً.
وحافظت الهواتف الذكيــة والمحمولة واألرضية على صدارتهــا في أعلى البضائع 
قيمةً بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة اإلمارة بالهواتف في الربع األول 
من عام 2019 نحو 41.7 مليــار درهم )11.3 مليار دوالر(، وســجلت قيمة تجارة 
الذهب واأللماس والمجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهــم )24.5 مليار دوالر( 
21 مليار درهم )5.7 مليارات دوالر(.بنمو 9 %. ونمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي لتبلغ 

قفزة كبيرة لدبي في التجارة العالمية

وتشــير البيانات إلى نمو حجم التجــارة الخارجية 
بنســبة 32 % ليصل وزن البضائع إلــى 27.71 
مليون طن بزيــادة قدرهــا 6.71 ماليين طن عن 
كمية التجارة في الربع األول من العام 2018، كما 
بلغت تجارتهــا الخارجية نحــو 339 مليار درهم 
)92.3 مليار دوالر(، مســجلةً نمواً نســبته 7 % 

مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي هذا الصــدد، أكد ولي عهد دبي الشــيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن األداء القوي لقطاع 
التجارة الخارجية في الربع األول من 2019 يظهر 
قدرة االقتصاد الوطني على تحقيــق النمو ويعكس 
نجاح دولة اإلمارات في تنويع بنيتها االقتصادية.

الصادرات والواردات
شمل النمو الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية كل 
مكونات التبادل التجاري، حيث شهدت الصادرات 
قفزة قوية بنسبة 30 % لتصل قيمتها إلى أكثر من 
42 مليــار درهــم )11.4 مليــار دوالر(، وحققت 
الــواردات نمواً بنســبة 4 % لتصل إلــى أكثر من 
190 مليار درهم )51 مليــار دوالر(، كما حققت 
إعادة التصدير نمواً بنسبة 7 % إلى أكثر من 106 

مليارات درهم )28.8 مليار دوالر(.

التجارة عبر المناطق الحرة
من جهة أخرى، اســتطاعت تجارة دبي الخارجية 
عبر المناطــق الحرة أن تحقق نمــواً بواقع 20 % 
لتصل قيمتها إلى أكثر مــن 147 مليار درهم )40 
مليــار دوالر(، وبلغــت قيمــة التجارة المباشــرة 
أكثر من 189 مليار درهــم )51.4 مليار دوالر(، 
وتجارة المســتودعات الجمركية 2.3 مليار درهم 

)626 مليون دوالر(.
وأوضح رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة موانئ دبــي العالمية، ســلطان أحمد بن 
ســليم، أن األداء القوي للتجارة عبر المناطق الحرة 
يظهر أهمية الدور الحيوي للمناطق الحرة في تجارة 
واقتصاد دبــي ودولة االمــارات العربيــة المتحدة 

تواصل دبي تعزيز موقعها التجاري عالمياً، وهي ال تزال تحافظ على موقعها كأهم المراكز التجارية على مستوى 
الربع األول من 2019، على  التجارة الخارجية غير النفطية في  العالم، وما يؤكد ذلك تحقيقها نمواً قوياً في 
الرغم من التراجع الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحديات الناجمة عن النزاعات التجارية بين األقطاب 

االقتصادية الدولية الكبرى، واضطراب األوضاع في العديد من دول العالم، وفقاً إلحصائية أعدتها جمارك دبي.
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حوالى 20 % فقط من احتياجاتها من األلبان و10 % من احتياجاتها من الدواجن.
وقالت مديرة العالقات العامة واالتصال في شــركة “بلدنا” للصناعات الغذائية صبا 

الفضالة، إن قطر بعد المقاطعة في يونيو/حزيران 2017 ليست مثل قطر قبلها.
ويتجول أوالد المــدارس في صاالت حلب األبقار في مزرعــة “بلدنا”، حيث تعيش 
20 ألف بقرة في حظائر واســعة مكيفــة. ويتعلم الزائرون كيــف أن اجتالب األبقار 
أثمر في اســتعادة إمدادات الحليب التي كانت تُنقل إلى البالد بالشاحنات قبل أن تغلق 

السعودية الحدود.

معاناة قطاعات
لكــن قطاعات أخرى فــي االقتصاد القطــري تعاني. فقــد تضرر قطاعــا العقارات 
والبيع بالتجزئة. وأصبحت مراكز التسوق والفنادق التي كانت تعج أحيانا بالسائحين 
السعوديين واإلماراتيين شــبه خالية. وانخفضت أســعار العقارات بشكل حاد وسط 

تخمة المعروض في الفترة التي تسبق استضافة قطر لكأس العالم 2022.
وفي مارس/آذار، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خســائر ســنوية للعام الثاني 
على التوالي. فبعــد أن منعتها دول المقاطعة من اســتخدام مجالها الجوي، اضطرت 
الشركة المملوكة للدولة لتغيير مسارات وإعادة توجيه كثير من الرحالت الجوية، ما 

أدى إلى زيادة المدة والتكلفة.
ويقول ديبلوماســيون ومحللون إن قطر التي يبلغ عدد مواطنيها ما يزيد قليال فحسب 
على 320 ألف نسمة ولديها صندوق سيادي بقيمة 320 مليار دوالر، في وضع جيد 

في مواجهة الحظر.
وفي األشــهر األولى من األزمة، قامت قطــر بتصفية ما يقرب مــن ثالثة مليارات 
دوالر من اســتثماراتها في أدوات الخزانــة االميركية، وأنفقت أكثــر من 40 مليار 

دوالر من االحتياطيات األجنبية لدعم عملتها وبنوكها.
واســتقر االقتصاد منذ ذلك الحين، حيث نما 2.2 % على أســاس ســنوي في الربع 
محل الكثير من األموال السعودية واإلماراتية المنسحبة.الثالث من 2018. وجرى تجديد موارد البنــوك القطرية بالودائع األجنبية التي حلت 

عامان على المقاطعة: اقتصاد قطر أكثر قوة

قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
لكنها تستورد كل شيء آخر تقريبا. وتخضع قطر 
لمقاطعــة في التجــارة والنقــل من قبل الســعودية 
وحلفائهــا منــذ يونيو/حزيــران عــام 2017، مــا 
اضطرها إلعادة تنظيم اقتصــاد كان يعتمد بكثافة 

على دول الخليج.

شركات جديدة وإنتاج
تســلمت “بلدنــا” أبقارهــا األولــى بعد شــهر من 
المقاطعة وأقامــت مزرعة ألبان ضخمــة. وتقول 
إنها توفر اآلن أكثر من نصف الحليب الطازج في 
قطر بل وتصدر إلى أفغانســتان واليمن وســلطنة 
عمان، وقريباً جداً إلــى ليبيا. وبعد فترة وجيزة من 
المقاطعة، أقامت الدوحة طرقاً جديدة للتجارة لتحل 
محل الشركاء الخليجيين السابقين. وفي أواخر عام 
2017، افتتحت ميناء بقيمــة 7.4 مليارات دوالر 

ُصمم ليصبح مركزا للنقل اإلقليمي.
ويقول المسؤولون الحكوميون، إن التوسع السريع 
لقطــر أظهــر أن الحصار جعــل اقتصادها أشــد 
قوة مــن ذي قبل، حيــث يتمثل هدفهم في تشــجيع 

المنتجين المحليين.
وفــي أبريل/نيســان الماضــي، أطلقــت “بلدنــا” 
خطا إلنتاج عصائــر الفاكهة. وفــي متاجر البقالة 
القطرية، توجد عالمات تجارية مثل “مزرعتي”، 
التي افتتحت أكبر مشــروع دواجن فــي البالد في 
يناير/كانون الثاني، جنباً إلى جنب مع معروضات 

“مزارع قطر” من الفواكه والخضروات المحلية.
وقال وكيل الــوزارة المســاعد لشــؤون الزراعة 
والثروة الســمكية في وزارة البلدية والبيئة الشــيخ 
فالح بن ناصــر آل ثانــي، إن إنتــاج الخضروات 
ارتفع بنســبة تقارب 20 % منــذ منتصف 2017 
إلى حوالى 66 ألف طن ســنوياً، ومــن المتوقع أن 
يرتفع بمقدار 20 إلى 40 ألف طن في العام المقبل 

مع بدء إنتاج مزارع جديدة.

اكتفاء ذاتي
تتمتــع قطــر اآلن باالكتفــاء الذاتــي فــي األلبان 
والدواجــن الطازجــة. وقبــل 2017، كانــت تنتج 

بعد عامين من جلب آالف األبقار المدرة للحليب من أجل التغلب على الحظر التجاري، أصبحت شركة “بلدنا” 
القطرية إلنتاج األلبان تصّدر للخارج للمرة األولى.
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ويرى التحليل أنه يمكن  لرئيس الوزراء الجديد أن يســتقطب مؤيدي البقاء 
في االتحــاد األوروبي وأن يقترح إجراء خروج ســلس من االتحــاد. إال أن 
تحقيق الخروج الســلس أمر صعب ألنه مرفوض من قبــل كل من أعضاء 
البرلمان الذين يؤيدون الخروج الصعب مــن االتحاد، وأولئك الذين يؤيدون 
البقاء فيه. وبالفعل، تــم طرح العديد مــن المقترحات لتحقيــق خروج أكثر 
نعومة من االتحاد األوروبي ولكنها فشــلت جميعها في الحصول على تأييد 

األغلبية البرلمانية.
وبالطبع، فــإن أكثر أنواع الخروج مــن االتحاد األوروبي سالســة هو عدم 
الخروج منه، لكن ذلك يتطلب الحصول على تأييد شعبي إما من خالل إجراء 

انتخابات عامة أو تنظيم استفتاء ثان.

رابعاً: التأجيل
يتمثل الخيار الرابع في تأجيل خروج بريطانيا من االتحاد إلى ما بعد تاريخ 
31 أكتوبر/تشرين األول، وهو المسار الذي يرجحه التحليل نظراً للتحديات 
التي تعرقل كل الخيارات األخرى. فتأخير الخروج من االتحاد سيوفر الوقت 
الالزم لتنظيم انتخابات عامة أو اســتفتاء ثان، وذلك ضروري على األرجح 
للخروج من المأزق الحالــي. ويُتوقع موافقة االتحــاد األوروبي على تمديد 
مهلة الخروج نظــراً للظروف الراهنــة، حيث يمكن لبريطانيــا اللجوء إلى 

المادة 50 من معاهدة لشبونة لالتحاد األوروبي لتأجيل الخروج إلى عامين.
وفي ظل هذه الخيــارات يتوقع التحليــل أن تمتد أزمة خــروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي والشكوك المحيطة بها حتى عام 2020، وهو ما سيؤدي 
أوروبا.إلى اســتمرار العوامل الســلبية التي تؤدي إلى تباطؤ النمــو االقتصادي في 

أي خيارات لبريطانيا حول البريكست بعد “ماي”؟

كانت ماي قد تفاوضــت حول صفقة الخــروج مع االتحاد 
األوروبي، ولكن لــم تكن نتائــج هذه المفاوضــات مقبولة 
شعبياً على نطاق واسع ما أدى إلى رفضها مراراً في ثالث 
“جلســات تصويت على الخروج من االتحــاد األوروبي” 
من قبل البرلمان البريطاني. ونتيجــة لذلك، تأخرت عملية 
خروج بريطانيا مــن االتحاد مرات عدة، ومــن المقدر لها 

حالياً أن تتم في 31 أكتوبر/تشرين األول 2019.
وأيــاً كان من ســيخلف تيريزا مــاي، فإنه ســيواجه أربعة 
خيارات صعبــة كما حددها بنك قطــر الوطني  QNB في 

تحليل له.

أوالً: على خطى ماي
قد يحاول رئيــس الــوزراء الجديــد الدفع بمقترح مشــابه 
لصفقة رئيســة الوزراء تيريــزا ماي. لكن يبــدو ذلك غير 
محتمل حيث أنه مرفوض قي شــكل واضح من قبل أغلبية 
أعضاء البرلمان. وفي حين يعتبر ما يســمى “شبكة األمان 
اإليرلندية” غير مقبول للبرلمانيين المشــككين في أوروبا، 
فإن أغلبيــة النواب يدعمــون إما الخروج الســلس أو خيار 

“البقاء”.

ثانياً: الخروج بال اتفاق
يمكــن لرئيــس وزراء جديــد إرضــاء أعضــاء البرلمان 
المشــككين في أوروبا باقتراح انفصال صعــب أو محاولة 
التهديد بعــدم التوصل إلى اتفــاق. وفي حــال الخروج من 
دون اتفاق، فإن المملكة المتحدة ستنفصل فوراً عن االتحاد 
األوروبي وبشــكل غير منظم علــى األرجــح. وفي وقت 
سابق، قال محافظ بنك إنكلترا )المركزي( مارك كارني في 
مقابلة مع قناة “ســكاي نيوز” إن “الخروج من دون اتفاق 
قد يحصل صدفة وقد يحــدث فجأة، ولن تكــون هناك فترة 

انتقالية. وسيكون خروجاً عرضياً غير منظم”.
ويشير نموذج بنك إنكلترا لســيناريوهات الخروج من دون 
اتفاق إلى أن مســتوى الناتج المحلــي اإلجمالي في المملكة 

المتحدة سيتراجع بنسبة 2.75 % إلى 4.25 %. 

ثالثاً: البقاء في االتحاد

منذ أن صوتت المملكة المتحدة لخيار الخروج من االتحاد األوروبي في يونيو/حزيران 2016، بدأت المشكالت 
تحيط باالقتصاد البريطاني، حيث انخفضت قيمة الجنيه اإلسترليني في شكل حاد بعد االستفتاء وبقيت 
أقل بنسبة 17 % من متوسط الخمس سنوات السابقة. ومع ترك تيريزا ماي لرئاسة الوزراء من دون التوصل 

إلى اتفاق للخروج حتى اآلن، تزداد األمور صعوبة على بريطانيا.
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أقـيـمـــــت فعالـيـــــات 
معـــرض ومؤتـمـــــر 
“إعمار العراق” لمــواد 
البنــاء والبنى التحتيـــة 
والكهرباء والمياه، على 
أرض معــرض بغــداد 
الدولي بمشــاركة 120 
شــركة عربية وأجنبية 
متخصصــــة مــن 11 

دولة. وأكد وزير التجارة العراقي محمد هاشــم العاني، 
في كلمتــه االفتتاحية للمعرض، االلتــزام بدعم وتنمية 
القطاع الخاص في جميع االتجاهات، باعتباره شــريكا 
فاعال في تنفيذ البرامج التنموية والخطط المتعددة األمد 

التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.

120 شركة في معرض إعمار العراق

محمد هاشم العاني

موسى رئيسًا لإلتحاد العقاري الدولي

تســلّم نقيــب الوســطاء واالستشــاريين العقاريين في 
لبنان )REAL(، وليد موسى، رسمياً منصب رئيس 
االتحاد العقاري الدولي )FIABCI( لســنة 2019 - 
2020، خلفاً للبلغاري آسن ماكيدونوف، وأصبح بذلك 
أول رئيــس عربي لهذا االتحاد. وتم تنصيب موســى 
رئيساً في احتفال أقيم خالل المؤتمر السبعين لالتحاد، 
الذي اســتضافه مركز التجارة العالمي في موســكو. 
ويضم االتحاد 165 مؤسســة وهيئة مهنية وأكاديمية 
من 70 دولة، ويشمل  كل المهن العقارية، كالتطوير 

والوساطة وإدارة األمالك وسواها.

كشف وزير اإلعمار واإلسكان العراقي بنكين ريكاني، 
أن مجلــس الوزراء أقر العمل بـ49 مشــروعا ســكنيا 
متوقفا في عموم المحافظات وبمشاركة القطاع الخاص، 
وأن المجلس صوت على قانون االستمالك العيني الذي 
يعزز آليــة توزيع األراضي الســكنية على المواطنين. 
وأضــاف ريكاني خالل ترؤســه ورشــة لمعالجة أزمة 
السكن، بحضور ممثلين عن الوزارات والسفير التركي 
وممثليــن عن البعثات الدبلوماســية ونقابة المهندســين 
واتحــاد المقاوليــن، أن الوزارة ســتعمل على أن تكون 
األراضي مخدمة في كافة النواحي رغم التخصيصات 
المالية غيــر الكافية. ولفت ريكاني، إلــى أن المالكات 
البلدية ستعمل على مساعدة المواطنين في بيع األراضي 
أو تقديــم الخدمــات لها حال عدم بيعهــا، وإلى أن البنك 
المركــزي قــدم دعماً ماليــاً لصندوق اإلســكان لتأمين 

القروض التي ستوزع على المواطنين.

إعادة العمل بـ49 مشروعًا
سكنيًا عراقيًا

قرطاس: نستغرب زيادة الفوائد ...

اســتغرب رئيس جمعية مطّوري 
 )REDAL( العقــار فــي لبنــان
نمير قرطــاس “تصاعــد الفوائد 
رغم التراجع في السوق العقارية 
والوضع االقتصــادي الصعب”، 
معتبــراً أن “هــذا األمــر مضــّر 

بالقطاع العقاري”.
جــاء كالم قرطاس فــي ندوة عن 

القطاع العقاري نظمتها REDAL على هامش اجتماع لجمعيتها العمومية في “منطقة 
بيروت الرقمية”، بمشــاركة كبير اقتصاديي بنك بيبلوس نســيب غبريل، ومؤســس 
ورئيس تحرير مجلة Lebanon Opportunities رمزي الحافظ. وأشــار قرطاس 
إلى أن العقار محوري في تنشــيط االقتصاد اللبناني، مشــدداً على ضرورة “تســويق 

لبنان”، الفتاً إلى أن االستراتيجية التواصلية للجمعية سترّكز على هذا الجانب.

“غلوبال بايونير” تطور مواًل تجاريًا في مصر

بدأت شركة غلوبال بايونير لالستثمار والتعمير، إحدى 
شركات مجموعة بايونير العالمية تطوير مول تجاري 
“بايونير بالزا” بمنطقة MU23 في العاصمة اإلدارية 
الجديدة باســتثمارات 750 مليون جنيه )39,3 مليون 
دوالر(. وقال رئيــس مجلس اإلدارة، العضو المنتدب 
للشركة سامي ســيد، إنَّ الشركة بدأت صب الخرسانة 
أساســات المشــروع الذي يتكون مــن طابقين مواقف 
سيارات وطابق أرضي تجاري و7 طوابق إدارية، وتم 
تصميم المشــروع من قبل “بايونير العالمية” ومقرها 

الرئيســي دولة اإلمارات طبقاً للمواصفات العالمية. أضاف، أن المشروع عبارة عن 
استثمار مصري إماراتي إيطالي  ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع 2020.

سامي سيد
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شــركات  مجموعة  حصلــت 
ماريــوت هليــز المتخصصة 
بإنشــاء المدن المستدامة حول 
العالــم، علــى عضويــة لجنة 
االســتدامة في األمم المتحدة، 
كأول شركة واستثمار مصري 
وعربي يخطط لتغيير بوصلة 
العربــي  العالــم  فــي  البنــاء 

وإفريقيــا إلــى االســتدامة. وقــال رئيس مجلــس إدارة 
المجموعــة أحمــد حســن، إن لجنــة االســتدامة باألمم 
المتحدة تخطط مــن خالل “ماريوت هيلز” إلى تحويل 
منطقة الساحل الشمالي إلى أول إقليم مستدام في الشرق 
األوســط وحوض البحر األبيض المتوسط، مما سيكون 
له تأثير إيجابي مباشر على االستثمار في تلك المنطقة. 
وأوضح أن “ماريوت هليز” تخطط، بالتعاون مع لجنة 
االســتدامة باألمم المتحدة، لتوجيه اســتثمارات الشمال 
الغربي ألوروبا من دول النرويج والســويد وسويســرا 
واســكتلندا وإيرلندا، وألمانيا وإيطاليا إلى االستثمار في 

مصر في قطاعي الطاقة المتجددة والعقارات الحديثة.

صندوق إماراتي يستحوذ على مبنى في نيويورك

بناء أول إقليم مستدام في مصر

أعلن جهاز أبوظبي لالستثمار أنه اشترى حصة 25 % 
فــي 330 ماديســون أفنيو في نيويــورك من فورنادو 
ريالتي تراســت، لينــال كامل ملكية المبنــى اإلداري 
القريــب من محطــة غراند ســنترال فــي نيويورك. 
ويمتلــك جهاز أبوظبي، الذي يدير أصوالً بنحو 700 
مليار دوالر، عقارات تتراوح نســبتها بين 5 و10 % 
من محفظته. ولم يفصح الجهاز عن قيمة الصفقة، لكن 
فورنادو، قالت: إنها اتفقت على بيع حصتها في العقار 
في إطار “عملية بيع/شــراء بادر بها شــريكها البالغة 

حصته 75 % بتقييم قدره 900 مليون دوالر”.

أحمد حسن

بيّن مدير عام المؤسسة العامة لإلسمنت في سورية أيمن 
نبهان، أن الشركات التابعة للمؤسسة، أبرمت عقود مع 
موزعيــن معتمدين لتصريف كامــل حصتها من إنتاج 
اإلسمنت البالغة نسبتها 25 % من إنتاجها، بقيمة إجمالية 
37 مليــار ليرة خالل العــام الواحد. وأوضح نبهان، أن 
المؤسسة تقوم بمتابعة اإلجراءات من أجل إبرام عقدين 
مع مستثمرين اثنين لشراء مليوني طن من مادة الكلينكر 
من “السورية لصناعة اإلسمنت ومواد البناء” وطحنها 
في مطاحن الشــركة وفق مبدأ التشــغيل لصالح الغير، 
تقدر قيمتها بـ76 مليار ليرة خالل 4 ســنوات، ما يعني 

أن القيمة اإلجمالية للعقود 113 مليار ليرة.

113 مليار ليرة قيمة 
عقود “االسمنت السورية”

“روف آت ذي بارك” ينضم لفنادق دبي

افتتحــت “روف للفنادق” وجهتها 
السادســة فــي دبي، وهــو “روف 
آت ذي بــارك”، ضمن “دي إكس 
بــي إنترتينمنتــس”، أكبــر منتجع 

للمنتزهات الترفيهية في المنطقة.
ويضم الفندق الجديــد 579 غرفة 
واسعة، ويتصل العديد من الغرف 

ببعضها البعض، مما يجعل من الفندق خياراً مثالياً للعائالت. ويبعد فندق “روف آت 
ذي بارك” أكثر من نصف ســاعة بقليل عن “مطار دبي الدولي” و“مطار آل مكتوم 
الدولــي”. وبفضل موقعه الحيوي ضمن “دبي باركس آند ريزورتس”، يمكن للزوار 

استكشاف عدد من أبرز وجهات التسوق والترفيه.

مشاريع إلعمار العراق بقيمة 46 مليار دوالر

أعلــن نقيب المقاوليــن األردنيين أحمــد اليعقوب، 
عن أن الجانب العراقي زود النقابة بقائمة مشــاريع 
اإلعمــار واالســتثمارات، والتــي تبلــغ قيمتها 46 
مليار دوالر أميركي، وأنه تم عرضها على الموقع 

اإللكتروني للنقابة.
وصــرح اليعقــوب خــالل مؤتمــر صحافــي، أن 
الفرصة سانحة أمام المقاولين األردنيين والعراقيين 
لعقد شراكات بمشاريع إعادة إعمار العراق. منوهاً 

إلى التســهيالت التي تم التوصل إليها ومن شــأنها تحفيز المقاول على المســاهمة في 
هذه المشــاريع، وخاصة ما يتعلق بتقديم الكفــاالت المالية من البنك المركزي لتمكين 
المقاول من المساهمة في المشاريع الخارجية واالعتراف بالمقاول األردني في العراق 
ومعاملتــه معاملــة المقاول العراقي. وأكد اليعقوب، أنه ال يوجد ما يمنع من مســاهمة 

المقاول األردني في مشاريع إعادة اإلعمار في سورية.

أحمد اليعقوب
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فإذا تم الحديث عن مناطق )ســور دمشق( كمثال 
للمناطــق األخــرى، والمناطــق التي تــم تكليف 
الوزارة بمتابعتها كـ)عين الفيجة، وبســيمة وعين 
الخضــرة، واليرمــوك، والقابــون، وجوبر(، فقد 
تــم التوصــل إلــى إزالــة كل األبنيــة المتضررة 
إنشائيا، وكذلك إزالة كل األبنية المخالفة، وإعداد 
مخططــات تنظيمية جديدة لهذه المناطق، وهو ما 

أقرته الحكومة أيضاً.

أبراج 2020
من جهــة أخرى، أكد عبــد اللطيــف أن الوزارة 

استراتيجية سورية وطنية لإلسكان وخطة عمرانية

السكانية  الخريطة  إنجاز  نسبة  أن  عن  اللطيف،  عبد  السوري سهيل  واإلسكان  العامة  األشغال  وزير  أعلن 
تجاوزت 25 %، وعن امتالك القائمين على المشروع نسبة كبيرة من البيانات والمعلومات بما يعادل 70 %، وأن 
المؤتمر الوطني لإلسكان الذي سيعقد خالل النصف الثاني من العام 2019، سيشهد رفع التوصيات النهائية 

لالستراتيجية الوطنية لإلسكان إلى مجلس الوزراء، ليصبح لدى سورية استراتيجية عمرانية متكاملة.

إزالة كل األبنية

 المتضررة إنشائيا

وكذلك

األبنية المخالفة

قانون التطوير العقاري
وكشــف عبداللطيف أنه لم يتم على أرض 
الواقــع البــدء بأعمال أي منطقــة تطوير 
عقــاري، معيداً ذلــك إلى أســباب متعلقة 
بالــوزارة، وأخــرى متعلقــة بالمطورين 
ذاتهم، ومشــيراً إلى أن الوزارة بحثت في 
األســباب، ووجدت أن عــدداً منها يخص 
المطورين العقاريين، فيمــا تبين أن عدداً 
مــن المطوريــن الذين تــم الترخيص لهم 
ليسوا جادين أو من أصحاب االختصاص، 
لــذا، تــم إعداد مشــروع قانــون التطوير 
العقــاري بطريقة أكثر مرونة، وهو حالياً 

مطروح للنقاش في مجلس الشعب.

ال أرقام حقيقية
ولفــت عبداللطيــف إلــى أن المصارف 
التي ستمنح القروض لكل من المطورين 
العقارييــن وللمواطنيــن الراغبيــن فــي 
منــازل عــن طريــق  الحصــول علــى 
االقتراض، تحتاج إلى توصيات بما يحقق 
تمويالً بالطريقة الصحيحة والضامنة لكل 
األطراف، وذلك يحتاج قبل أي شيء إلى 
تحديــد العدد الحقيقي للمســاكن المطلوبة 
واالحتياجــات الحقيقية لهــا، ولكن حتى 
اللحظــة، ليس هنــاك رقم نهائــي ودقيق 
لعدد المســاكن المطلوب إنشــاؤها خالل 
الفترة المقبلة، بسبب حجم الضرر الكبير 

الذي لحق بالمباني في عموم سورية.

مخططات تنظيمية جديدة
وأضــاف عبداللطيــف أن المناطق التي 
تعرضــت للتخريب جــّراء الحرب على 
خاصــة  رؤيــة  ذات  ليســت  ســورية، 
بالوزارة، بــل رؤية حكومــة كاملة، أما 
عمل الوزارة فهــو التنفيذ على األرض، 

تَِعدُ بــأن عام 2020 سيشــهد تخصيص 
المرحلة األخيرة من الســكن الشبابي في 
دمشــق، عبر انجاز 60 برجاً ســكنياً في 

مدينة الديماس الجديدة.
بدوره، بيــن مدير مدينة الديماس الجديدة 
محمد العــالن، أن مســاحة المدينة 600 
هكتــار، تســتوعب 350 برجــا ســكنيا، 
تحتوي على 12 ألف شقة، بقيمة تقديرية 
تبلغ 30 مليار ليرة ســورية، وتســتهدف 
نحو 130 ألف نســمة، وأن العمل يجري 
حالياً على 60 برج للســكن الشبابي، كما 
ســيخصص جزء مــن المقاســم المخدمة 

ألصحاب األراضي المستملكة.
مــن جهتها، لفتت الشــركة العامــة للبناء 
والتعميــر/ فــرع المنطقــة الجنوبية عبر 
بيــان، إلى تنفيذ 14 برجــا، أي ما يعادل 

682 شقة، بنسبة تنفيذ 22 %.
للطــرق  العامــة  الشــركة  أكــدت  كمــا 
والجســور/فرع دمشــق، إلــى تنفيذ 10 
أبراج، بنحو 500 مســكن، وبنسبة تنفيذ 
جيــدة، حيــث تقوم مؤسســة اإلنشــاءات 
العســكرية بتنفيــذ أعمــال البنــى التحتية 
والخدمات مع بعض المقاولين من القطاع 

الخاص.

11 ألف وحدة سكنية
ونــوه عبــد اللطيف أيضاً إلــى أن أعمال 
البنــى التحتيــة والخدميــة فــي ضاحيــة 
الفيحاء الســكنية، المخصصة للجمعيات 
التعاونيــة الســكنية في )دمشــق - ريف 
دمشق - القنيطرة( شارفت على االنتهاء، 
وإلى أن العدد اإلجمالي للشــقق الســكنية 
فيهــا هو 11 ألــف وحدة ســكنية، حصة 
وما تبقى هو للتعاون السكني.االدخار الســكني منها هو 1100 شــقة، 

سهيل عبد اللطيف
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والروسية في هذا المجال، ودعا الروس الستثمار 
أرض الســيليكون الســورية في صحرائها الممتدة 
مــن الجزيرة الســورية شــرق البــاد إلى حمص 

وتدمر في الوسط وحتى السويداء جنوبا.

البادية السورية
أضــاف ليــون زكي، الــذي يشــغل رئيس مجلس 
األعمال الســوري األرمينــي، أن صحراء البادية 
الســورية، وخصوصــا التدمرية منهــا، قد تحوي 
ســيليكون نقي لكن ليس بالنسبة التي تحدثت عنها 
الروايــة االفتراضيــة الســابقة، ويمكــن أن تخلق 
نوعا من مجاالت التعاون واالستثمار بين سورية 
وروسيا التي تسعى لاســتئثار باستثمار الثروات 
السورية كما فعلت بفوسفات تدمر وغاز قارة ونفط 
وغاز الساحل، مما يزيد من االنتعاش االقتصادي 
السوري المطلوب إلعادة إعمار ما دمرته الحرب 

بعد توقفها.
ودعا إلى عدم المبالغــة باألحام والتمنيات وعدم 
تبرير ذرائع تدخل القوى األجنبية في ســورية، ال 
سيما األميركية التي ال تحتاج إلى مبررات للسيطرة 
على شــرق الفرات الســوري بغية سلب مخزون 
حقوله النفطية والغازية الرئيسية والثروات المائية 
والزراعية التي تتركز فيه عدا سعيها الدائم لتقسيم 

الباد وخلق كانتونات عرقية.

“السيليكون” ذريعة أميركية الحتالل شرق سورية !
كشف رجل األعمال السوري ليون زكي عن نوع جديد من التضليل اإلعالمي تمارسه اإلدارة األميركية لالحتفاظ 
بوجودها العسكري كقوة احتالل شرقي نهر الفرات في سورية، وذلك عبر اإليحاء بتوافر “السيليكون” النقي جداً، 
الذي من شأنه تحقيق قفزة نوعية في صناعة الحواسيب الذكية والصغيرة على مستوى العالم، في رمال صحاري 

تلك المنطقة التي تسيطر عليها “قوات سورية الديموقراطية” (قسد) ذات األغلبية الكردية بدعم أميركي.

وأكــد زكــي أن الجهــات الســورية المعنية بهذا 
األمــر، مثــل وزارة النفــط والثــروة المعدنيــة 
والمؤسســة العامة للجيولوجيا، لــم تعلن في أي 
وقــت من األوقات عن مثل هذا االكتشــاف الذي 
من شأنه أن يجعل من سورية “وادي سيليكون” 
عالمــي جديد، ولــو أن كل ســوري يحلم ويأمل 
بــأن يكون حقيقة علــى األرض وليس من بنات 
أفكار العالم االفتراضي وحيلة من حيل العم سام 

للسيطرة على مقدرات الشعوب وثرواتها.

اكتشافات غير موثقة
وأشار زكي، إلى أن أخباراً غير موثوقة وغير 
موثقــة تناقلتها صفحات التواصــل االجتماعي 
زعمــت أن ســورية قدمت شــكوى إلى مجلس 
األمن عام 2004، عن دخول طائرات أميركية 
لياً إلى بادية الشــام شــرق ســورية قادمة من 
العــراق وجرى تحليــل تربتهــا واإلعان عن 
اكتشاف الســــيليكون الذي قـدرت نقاوتـه بنحو 
79 % مقارنة بالســــيليكون المتوســـط النقاوة 
)37 % فـقــــط )المكتشــــف فــــي بنغالــــور

Benngaluru/ Bangalore( بالهنــد، والذي 
عدّ عماد صناعة برمجياتها المتطورة ألنه كلما 
زادت نقاوة الســيليكون أعطت معالجات أعلى 
مــن معايير الدقة ورفع من قيمــة الجيل، األمر 
الــذي ســيدخل البشــرية في عصــر معلوماتي 
جديد ومزدهر وســيخلق صراعاً دولياً مستمراً 
على الصحراء السورية سيدفع روسيا والصين 
وربمــا الهند للتدخل ومنافســة القطــب العالمي 

شبه الوحيد الواليات المتحدة.

ترويج يفتقد إلى الصدقية
ورأى زكي، أن الرواية السابقة الوحيدة المفصلة، 
والتي وردت على لســان خبير معلوماتية هندي 
مجهــول، تفتقد إلى الصدقيــة وتعتبر ضرباً من 
الخيال وقريبة إلى قصص ألف ليلة وليلة بحبكتها 
التي نسجت هالة من قصص المغامرة والمؤامرة 
الكونية التي تروجها الشبكة العنكبوتية لدرجة أن 
بعض رجال األعمال الســوريين طالبوا بتأسيس 
مجــاالت للتعــاون بيــن الحكومتيــن الســورية 

استثمار الثروات السورية
ودعــا زكي، فــي المقابــل، إلى ضــرورة بذل 
كل الجهود الســتثمار الثروات الســورية ومنها 
الســيليكون بغــض النظر عن نســبة نقاوته بعد 
إن نجــح األســتاذ الدكتــور فــي كلية الهندســة 
اإللكترونيــة فــي جامعــة حلب خلــف العبد هللا 
بتحويــل الرمل إلى مــادة الســيليكون بتطبيقاته 
الصناعيــة اإللكترونيــة الدقيقــة، وبخاصة في 
مجال الكمبيوتــر، عبر طرق كيميائية بســيطة 
وغير مقتبســة من مراجع علمية أخرى نقى من 
خالها رمال جبال البشري شرق سورية والتي 
تدخل فــي الصناعات اإللكترونيــة الدقيقة، كما 
نجحت اختباراته في استخاص الخايا الشمسية 
كبديــل عن الثروة النفطية مــن الرمال وتحويل 
الرمال إلى أنصاف نواقــل وعناصر الكترونية 
قادرة على حماية شبكات الهاتف والمصانع من 
ضربات التيار الكهربائي المفاجئة باإلضافة إلى 
اختبارات تطبيقيــة أخرى ناجحة على غاية من 

األهمية لرمال الصحراء.

المادة األغلى في العالم
وختم زكي حديثه بالقول، إن ما صرح به أخيراً 
رئيس مجلــس النواب العراقي األســبق محمود 
المشــهداني بأن الواليات المتحدة تركز وجودها 
في “مثلث الســيليكون” الواقع ببن شرق سورية 
وغــرب العراق وأنها لن تغــادره ألن هذه المادة 
“هي األغلــى في العالم حاليــاً”، إنما هو مجرد 
تصريح “سياســي” يحتــاج إلى أدلــة وبراهين 

تدعمه وتثبت وجوده على أرض الواقع.
يذكــر أن الســيليكون يشــكل 28 % مــن كتلــة 
األرض، لذلــك يعتبــر المادة األكثــر وفرة فيها 
لكنــه ال يتواجد نقيــاً بصورة طبيعيــة بل متحداً 
مــع عناصر أخــرى، وخصوصاً األوكســجين 
بشكل ثنائي أوكسيد السيليكون المكون الرئيسي 
للرمل والكوارتز المستخدم في صناعة الزجاج. 
ويعد الســيليكون النقــي مادة صلبة ومن أشــباه 
المواصــات، وهو يمزج مع مــواد أخرى مثل 
في المعالجات الصغرية.الفوســفور أو البورون لتكوين مركبات أساســية 

ليون زكي
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القطاع الصحي اإلماراتي سترتفع لتصل إلى 125 مليار دوالر مع توقعات 
بارتفاع اإلنفاق على الرعاية الصحية إلى 104 مليارات دوالر بحلول العام 

2022، وبمعدل نمو مركب سيصل إلى 6.6 % على أساس سنوي.
وتبدو مشاريع الخصخصة من أهم سمات القطاع الصحي السعودي والذي 
يستحوذ على 50 % من حجم قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج. بينما 
يحتل القطاع الصحي البحريني المزيد من االهتمام والتركيز االســتثماري، 
إذ تســعى الجهات الحكومية إلى تطوير خدمات القطاع وتحقيق قفزة نوعية 

في األداء والفاعلية.

القطاعات الداعمة
وتحدث تقرير “المزايا القابضة” عن األدوار االستثنائية التي يؤديها القطاع 
المصرفي وقطاع التمويل في دعم وتيرة األنشطة االقتصادية وفي مقدمتها 

القطاع العقاري.
وفي هذا الصدد، نمت عقود التمويل لدى الســوق العقارية الســعودية ثالثة 
أضعاف خالل الربع األول من العام 2019 بقيمــة إجمالية وصلت إلى 15 
مليار لاير )4 مليارات دوالر(، فيما يواصل التمويل العقاري لألفراد تحقيق 
مســتويات جديدة، وتصب هذه المؤشــرات في تحقيق األهــداف الحكومية 

والتي تستهدف رفع نسب التملك إلى 70 % بحلول العام 2030.
وتبدو درجة االرتبــاط بين القطاع العقاري والمصرفــي أكثر وضوحاً لدى 
االقتصاد اإلماراتي، لتظهر البيانات المتداولة أن القطاع المصرفي قد ضخ 
ما قيمته 15.5 مليار درهم )4.2 مليار دوالر( في شــرايين القطاع العقاري 
خالل الربع األول من 2019، ليرتفع رصيد القروض العقارية إلى 259.2 
مليار درهم )70.5 مليار دوالر( بنسبة نمو 6.4 % على أساس سنوي، مع 
المزيد من القوانين المحفزة.توقعات بأن تســتمر المصارف في ضخ المزيد من التمويــل في ظل إقرار 

توظيفات القطاعات االقتصادية تعزز النمو لدول الخليج

ً القطاع األكثر نشاطا
وبحسب التقرير، سجل القطاع السياحي أداًء استثنائياً على 
مســتوى اقتصادات دول المنطقة، ففي اإلمارات ساهم هذا 
القطــاع بأكثر مــن 161 مليــار درهم )44 مليــار دوالر( 
خالل العام 2018، وجذب القطــاع ما يزيد عن 20 مليون 
زائر مع تســجيل معدالت نمو ملموســة على صعيد األداء 
التشــغيلي للقطاع الفندقي، فيما يتوقع أن يرتفع عدد السياح 
خالل العام 2019 إلى 21.5 مليون سائح بنسبة نمو 5 %. 

واســتطاع القطاع الســياحي الســعودي االنطالق بسرعة 
محققاً مــا يزيد عــن 211 مليــار لاير )56 مليــار دوالر( 
نهاية العــام 2018، ويرجح التقرير أن يكــون هذا القطاع 
قد أضــاف ما يزيد عن مليــون وظيفة في نهايــة العام، في 
ظل وجود ما يزيد عن 60 ألف منشــأة ســياحية وتوقعات 

بوصولها إلى 78 ألف منشأة بنهاية العام 2020.

األقوى في مواجهة الصدمات
وأوضح التقرير مدى قدرة القطاعات االقتصادية الرئيسية 
على التعامل مع الضغوط المالية واالقتصادية المحيطة، إذ 
أظهر القطــاع الصناعــي والخدمات اللوجســتية البحريني 
مســارات إضافية للتعافي، حيث يســتحوذ على مساهمات 
مرتفعة من الناتج المحلي اإلجمالي والتــي تتجاوز 21 %، 
لتصبــح البحرين من خــالل الزخــم االســتثماري مركزاً 
إقليمياً للخدمات اللوجســتية والصناعية. وفي اإلطار ذاته، 
يستحوذ القطاع الصناعي العماني على ما نسبته 37 % من 
االقتصاد، ويســيطر قطاع الخدمات على ما نسبته 60 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي.

مشاركة القطاع الخاص
بات القطــاع الصحــي على مســتوى دول المنطقــة يعمل 
وفق منهجية جديدة تتركز على تشجيع استثمارات القطاع 
الخاص، لرفع مستوى الكفاءة والمنافسة والحد من التكاليف 
على القطاع العام، مع التأكيد أن االســتثمارات في القطاع 
الصحــي تشــهد تســارعاً وتنوعاً علــى الطلــب على كل 
الخدمات الصحية. وتبدو المؤشرات إيجابية حتى اللحظة، 
إذ تشــير البيانات المتداولة إلى أن حجم االســتثمارات في 

أشار تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة في الكويت، إلى أن القطاعات االقتصادية الرئيسة العاملة في دول 
الخليج كادت أن تتساوى في نسب النمو والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، نتيجة التوظيف الجيد 
للمواد المتاحة، وحجم الفرص التي كانت سانحة لالستغالل خالل السنوات الماضية. وفي المجمل سجلت 
كل القطاعات معدالت نمو جيدة، لكنها دون المستهدف بالمقارنة بحجم االستثمارات القائمة وتلك التي 

تحت التنفيذ.
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العالم يشيخ
ويورد التقرير أن عدد ســكان العالم األكبر ســناً يتزايد اآلن، بحيث صارت 
أعداد الســكان المنضوين تحت فئة الـ 65 عاماً أو أكبر هي األســرع نمواً، 
ويمثلون واحداً من بين كل ســتة أشــخاص في العالم. وبحلول العام 2050، 
يمكن أن تصل نســبتهم في أوروبا واميركا الشــمالية إلى واحد من بين كل 
أربعة أشــخاص. وألول مرة في التاريــخ فإن عدد من بلغــت أعمارهم 65 
عاماً أو أكثــر في العــام 2018 فاق عدد األطفال دون ســن الخامســة على 

مستوى العالم.
وفي الصدد، فــإن أعداد من هم في ســن العمــل مقارنة بمن تجاوزوا ســن 
الـ65 تتناقص في جميع أنحاء العالم. وتؤكد هذه النســبة المنخفضة، التأثير 
المتوقع الذي ستتركه شيخوخة السكان على سوق العمل واألداء االقتصادي 

والضغوط المالية التي ستواجهها العديد من البلدان في العقود المقبلة. 

الهجرة والتغير السكاني
ويورد التقرير أن 14 دولة أو منطقة في العالم ستشــهد تدفقات تصل ألكثر 
من مليون مهاجر بيــن عامي 2010 و2020. بينما ستشــهد عشــرة بلدان 
أخرى تدفقات قريبة من هذا الرقــم. وتأتي بعض من أكبــر تدفقات الهجرة 
هذه مدفوعة بالطلب على العمال المهاجرين )بنغالدش ونيبال والفليبين(، أو 
بسبب العنف وانعدام األمن والصراع المسلح )ميانمار وسوريا وفنزويال(.  

ويقول التقرير، إن بلدانا مثل بيالروسيا وإستونيا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا 
واليابان واالتحاد الروسي وصربيا وأوكرانيا، سوف تتلقى تدفقاً للمهاجرين 
عن زيادة عدد الوفيات على الوالدات.على مدى العقد المقبل، ما سيساعدها في تعويض الخسائر السكانية الناجمة 

سكان األرض في ازدياد ... والعالم يشيخ

ووفق التقريــر، انخفــض معــدل الخصوبــة العالمي عام 
2019 إلى 2.5 والدة لكل امرأة، مقارنــةً بمعدل 3.2 عام 
1990، وسيواصل االنخفاض في عام 2050 إلى أن يصل 
إلى معدل 2.2 والدة لكل امرأة. وينبغي أن يكون مســتوى 
الخصوبــة المطلوب لضمــان اســتبدال األجيــال وتجنب 
انخفاض عدد الســكان على المدى الطويل عند 2.1 مولود 

لكل امرأة على األقل.

دول بين التراجع والنمو
التقريــر الذي تصدره دورياً شــعبة الســكان التابعة إلدارة 
الشــؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة يشــير 
إلى أن تســعة بلدان فقــط ستشــكل أكثر من نصــف النمو 
المتوقع لسكان العالم. والدول بالترتيب هي: الهند، نيجيريا، 
باكستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، إثيوبيا، تنزانيا، 

إندونيسيا، مصر، ثم الواليات المتحدة.  
ويتوقــع التقريــر أن تتفــوق الهند علــى الصيــن، لتصبح 
أكبر بلد في العالم من حيث عدد الســكان فــي عام 2027. 
وهناك توقعات أخرى بتضاعف عدد سكان إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى بحلول العام 2050 )بنســبة زيادة تصل 

إلى 99 %(.  
علــى النقيــض مــن ذلــك، شـــهدت 27 دولــة أو منطقة 
انخفاضاً بنســــبة 1 % أو أكثر في عدد ســكانها منذ العام 
2010، وذلك جراء انخفاض مســتويات الخصوبة بشكل 
مســتمر. وبيــن عامــي 2019 و2050، مــن المتوقع أن 
ينخفض عدد الســكان بنســبة 1 % أو أكثر فــي 55 دولة 
أو منطقة. فعلى ســبيل المثال يقدر أن ينخفض عدد سكان 

الصين بمقدار 31.4 مليون نسمة، أو حوالى 2.2 %.

عمر أقل في البلدان الفقيرة
ورغم أن التقرير يتوقع زيادة في متوسط العمر المفترض 
على مستوى العالم )من 64.2 عاماً عام 1990 إلى 72.6 
عاماً في 2019، ثــم إلى 77.1 عاماً في العــام 2050( إال 
أنه يشير إلى أن النسبة في البلدان األشــد فقراً تقل بحوالى 
7.4 سنوات عن المتوسط العالمي، بســبب ارتفاع مستمر 
في مستويات وفيات األطفال واألمهات، والعنف والصراع 

والتأثير المستمر لوباء فيروس نقص المناعة البشرية.

توقعت األمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص خالل الثالثين عاماً المقبلة (حتى العام 
2050) على أن يصل إلى ذروته بحلول العام 2100 إلى حوالى 11 مليار شخص. لكن هذه الزيادة لن تحمل معها 

فوائد كثيرة، ال سيما وأن األعباء ستزداد على الدول األكثر فقراً وتحول العالم نحو الشيخوخة.
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واليمن.
وفي أنغوال، انخفضــت معدالت اإلحراق بنســبة 27 %، إذ إنَّ الغــاز المصاحب 
الذي كان مــن المرجح إحراقه، تم بــدالً من ذلك تصديره من خــال محطة أنغوال 
ر إيجابي الســتراتيجية الباد للحــد من عملية  للغاز الطبيعي المســال، وهو تطــوُّ
ر  اإلحراق. بينما هبطت معدالت إحراق الغاز في سورية بنسبة 42 %، وهو ُمؤّشِ
على اســتعادة مزيد من عمليات حقــول النفط العادية في أعقــاب فترة صراع طال 

أمدها.

مبادرة وقف اإلحراق
في عام 2015، انضم األميــن العام لألمم المتحــدة ورئيس البنــك الدولي إلى 25 
من الحكومات وشــركات النفط ومؤسســات التنمية الدولية إلطاق مبادرة الوقف 
التام إلحراق الغاز المعتاد بحلول العام 2030، وتُلِزم هذه المبادرة الموافقين عليها 
بالكف عن إحراق الغاز بشكل معتاد في المشروعات الجديدة لتطوير حقول النفط، 
ومواقع إنتاج النفــط الحالية في أقرب وقت ممكن وفي موعــد أقصاه العام 2030. 
وبلغ عــدد الموافقين على المبــادرة أكثر مــن 80 من الحكومات وشــركات النفط 

ومؤسسات التنمية.
وفي الســياق، قال مدير برنامــج الشــراكة العالمية لتخفيض إحــراق الغاز زوبين 
بامجي: “الموافقون حالياً علــى مبادرة الوقف التام إلحراق الغاز يســهمون بأكثر 
ـب اإلحراق المعتاد في  من نصف عمليات إحراق الغاز فــي العالم. وتعهدهم بتجنّـُ
حقول النفط الجديــدة أمر يبعث على التفاؤل وضــروري إذا كان لنا أن نضع نهاية 

لهذه الممارسة التي تمتد لحوالى 160 عاماً في الصناعة”.
أضاف: “خال العقدين الماضيين، انخفضت عمليات إحــراق الغاز المعتادة بينما 
وتسريع الجهود بحثاً عن سبل مبتكرة إلنهاء ممارسة إحراق الغاز”.زاد إنتاج النفط زيادة حادة، ولكــن يجب علينا مواصلة التركيز على هذه المســألة 

إحراق الغاز يصل إلى مستويات قياسية عالميًا

يُقَصد “بإحــراق الغــاز”، حرق الغــاز الطبيعي 
المصاحب الســتخراج النفط، وهو يحدث بســبب 
وجود قيود ومعوقات فنية وتنظيمية أو اقتصادية. 
ي إلــى إطاق أكثــر مــن 350 مليون طن  ويؤدِّ
من مكافــئ انبعاثات ثانــي أوكســيد الكربون كل 
عام، وتبديد مــورد ثميــن، ويُخلِّف آثــاراً ضارة 
بالبيئة جراء انبعاثــات غاز الميثان غير المحترق 

والكربون األسود.

النفط الصخري في الواليات المتحدة
صاحبت زيــادة إحــراق الغاز فــي العالــم زيادة 
إنتاج النفط في الواليات المتحــدة، حيث ارتفعت 
مستويات إحراق الغاز بنحو 48 % في الفترة من 
عام 2017 إلــى 2018، وقفز إنتاج النفط بنســبة 

.% 33
وتكشــف بيانات األقمار االصطناعية، أن الزيادة 
في حجــم إحراق الغــاز تركَّزت بشــكل حصري 
تقريبــاً فــي أحــواض إنتــاج النفــط الصخــري 
في باكيــن في نــورث داكوتــا وبيرميــان وإيغل 
فــورد في تكســاس، حيث شــهدت هــذه المناطق 
تطورات ســريعة فــي عــام 2018، وزاد إنتاج 
النفــط الصخــري نحــو 29 % في باكيــن و40 
% فــي بيرميــان و15 % في إيغل فــورد. ولكن 
ظلت كثافة اإلحراق فــي الواليــات المتحدة -أي 
حجم الغــاز المحتــرق بالنســبة لــكل برميل نفط 
يُنتَج- منخفضةً فــي 2018 عند 0.3 متر مكعب، 

انخفاضاً من 2.9 متر مكعب في 2012.

بلدان الصراعات
وبحســب “الشــراكة العالميــة لتخفيــض إحراق 
الغاز”، فقد شــهدت بلدان تعصف بها صراعات 
زيادةً في معدالت إحراق الغاز. ففي فنزويا، قفز 
اإلحراق على الرغم من أن إنتــاج النفط انخفض 
بشدة، وهو مؤشــر على أن الدولة في أزمة تماثل 
االتجاهــات التــي لوحظت مــن قبل في ســورية 

ُتظهر تقديرات نشرت حديثاً من بيانات لألقمار االصطناعية أن معدالت إحراق الغاز على مستوى العالم زادت 
بنسبة 3 % في 2018 إلى 145 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل االستهالك السنوي اإلجمالي من الغاز في أميركا 
الوسطى والجنوبية. وما ساهم في هذه الزيادة طفرة إنتاج النفط الصخري والصراعات التي يشهدها بعض 

البلدان، وفقًا للشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التي يديرها البنك الدولي.
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أما الدوري اإليطالي فقد ارتفعت إيراداته بنسبة 8 % لتصل إلى 2.2 مليار يورو، 
لكن تظل هذه الزيادة غير كافية لتسد الفجوة بينه وبين نظرائه اإلنكليزي واأللماني 
واإلســباني، األمر الذي يضع على كاهله المزيد من العبء للحاق بركب متقدميه. 
ويعود الســبب في هذا الترتيب المنخفــض إلى أن الزيادة في تكلفــة أجور الدوري 
اإليطالي كانت أبطأ من الزيادة لدى الخمســة الكبار في الدوريــات األوروبية، ما  
أدى إلى تراجع نســبة األجور إلى اإليرادات لتصل إلى أدنى مستوى لها )66 %( 

منذ الموسم 2005 / 2006.  
علــى الطرف اآلخــر، ال يزال الــدوري الفرنســي يحتل أدنــى مرتبة فــي تحقيق 
اإليرادات بين الخمســة الكبار بإجمالي قدره 1.7 مليار يورو. ويتزامن االنخفاض 
مع تراجع إيــرادات حقوق البــث والرعاية. وســوف ينتظر الدوري حتى موســم 
2020 / 2021 ليشهد زيادة كبيرة في إيراداته من خالل العقد الجديد لحقوق البث، 
حيث من المتوقع أن تقفز قيمــة حقوق البث المحلية بنســبة 55 % لتصل إلى 1.2 
مليار يورو لكل موســم متجاوزة القيمة الحالية البالغة 1 مليــار يورو ومتقاربة مع 

حقوق بث مباريات الليغا اإلسبانية.

وراء الخمسة الكبار
وبحســب التقرير، فقد تبوأ الدوري الروســي الممتــاز المرتبة السادســة بإجمالي 
إيرادات بلغ 813 مليون يــورو بعد أن أزاح عنها الــدوري التركي الذي تراجعت 

إيراداته إلى 731 ميلون يورو.
ومن المتوقع أن ترتفــع إيرادات الدوري التركي من العقــد الجديد لبيع حقوق البث 
كرة القدم لعام 2020.المحلية ليســتعيد ترتيبه الســادس في اإلصدار التالي من المراجعة الســنوية لمالية 

عائدات قياسية للكبار في كرة القدم االوروبية

ورغــم زيــادة اإليــرادات، تراجعــت األربــاح 
التشغيلية التراكمية ألكبر خمس دوريات أوروبية 
خالل الموسم 2017/2018 بسبب اشتعال أجور 
الالعبين على أثــر الزيادة الهائلة فــي اإليرادات 
التي حققها كل من الدوري اإلنكليزي واإلســباني 
فــي صفقات حقــوق البــث المحلية خالل موســم 
األلمانــي  الــدوري  أن  علمــاً   ،2017 /  2016
واإليطالــي حقــق كل منهمــا زيــادة فــي أرباحه 

التشغيلية بنسبة 9 % و8 % على التوالي.

ترتيب الدوريات الكبرى
ويشــير التقرير إلــى ارتفــاع إيــرادات الدوري 
اإلنكليــزي الممتاز مــن 5.3 مليــارات يورو في 
موســم 2016 / 2017 إلى 5.4 مليــارات يورو 

في الموسم 2017 / 2018.
وفي الدوري األلماني، ســاهمت الصفقة الجديدة 
لبيع حقوق بث المباريات في زيادة اإليرادات من 

حقوق البث بحوالى 290 مليون يورو.
من جهتها، كســرت الليغــا اإلســبانية حاجز الـ3 
مليارات يــورو للمرة األولى محققة زيادة بنســبة 
7 %، ويعود الفضل في معظمهــا إلى فوز نادي 
لاير مدريــد بدوري أبطــال أوروبا للمــرة الثالثة 
على التوالي في الموســم 2017 / 2018، إضافة 
إلى نمو اإليرادات التجارية لنادي برشلونة والتي 
اشــتملت على عقد لمدة أربع ســنوات مع شــركة 
التجارة اإللكترونية اليابانيــة “راكوتين” لوضع 

شعار الشركة على قمصان النادي.
وفي هذا الصــدد، يتوقع الشــريك المســؤول في 
مجموعــة األعمال الرياضية فــي “ديلويت” دان 
جونز، أن يحافــظ الدوري األلمانــي على ترتيبه 
الثانــي من حيــث تحقيق اإليــرادات في الموســم 
2018 / 2019 مــع احتمال أن يســتعيد الدوري 
اإلسـبانـي المرتبـة الثانيـة فـــي موســم 2019 / 

.2020

حققت أسواق كرة القدم األوروبية زيادة في اإليرادات بنسبة 11 % لتصل إلى 28 مليار يورو في الموسم الكروي  
واأللماني  واإلسباني  (اإلنكليزي  الكبرى  الخمس  للبلدان  الدوري  إيرادات  زيادة  من  / 2018، مستفيدة   2017
والفرنسي واإليطالي) بنسبة 6 %، وكأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في روسيا في صيف العام 2018، وذلك 
بحسب التقرير السنوي لشركة “ديلويت لالستشارات” ومقرها نيويورك حول الشؤون المالية في كرة القدم 

في إصداره الثامن والعشرين.
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 والالفت أن إنفاق الســياح الدوليين وصل إلى 136 مليار درهم )37 مليار 
دوالر( خــالل العام 2018، ومــن المتوقع أن يرتفع إلــى 146 مليار درهم 
)39.7 مليــار دوالر( بنهاية العام 2019. وتدل هذه المؤشــرات على تنوع 
واتســاع القطاع وخدماته وقدرته على فتح أســواق جديــدة من خالل خطط 

ورحالت الترويج المتواصلة.

السياحة العالجية تنعش األردن
وفــي األردن ارتفعت مؤشــرات أداء القطاع الســياحي األردنــي بدعم من 
الســياحة العالجية، ما رفع من التصنيف الســياحي األردني للمرتبة األولى 
على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وأعطاه أفضلية وتميز كمركز 
جاذب للســياحة العالجية، وســاهم في تعزيز خزينة الدولة بنحو 1.1 مليار 
دوالر. ويشــير التقرير إلى أن أعداد السياح قد ارتفع بنسبة 7 % نهاية العام 
2018، فيما تســعى الجهات المنظمة إلى التنشــيط والترويــج للقطاع على 
المستوى اإلقليمي والعالمي، وذلك عند المستوى الحالي من المنافسة وتنامي 

األهمية االقتصادية للقطاع السياحي.

لبنان
واعتبر تقرير المزايا القابضة أن القطاع الســياحي اللبناني أكثر اســتعداداً 
لهذا الصيف مقارنةً باألســواق المجاورة، وبشــكل خــاص الخليجية منها، 
كون الســياحة البينية تبقى األفضل واألقــرب باللغة والثقافــة، ويتوقع نمو 
القطاع بنسبة تصل حتى 10 % خالل صيف العام 2019، بما يتجاوز 1.5 
استعادة موقعه على خريطة السياحة العربية على أقل تقدير.مليون سائح، وهي مؤشرات مشجعة ستساعد القطاع السياحي اللبناني على 

قطاع السياحة العربي ينمو عبر الخدمات والترويج

أشــار التقرير إلى أن القطاع السياحي على مستوى أسواق 
المنطقــة يخضــع للكثير مــن خطــط التحفيز والتنشــيط؛ 
من خالل اعتماد وتصميــم برامج معدة خصيصــاً لتفعيل 
القطاع وتوفير المزيد من فرص العمــل الدائمة والموقتة، 
إضافة إلى التأثيرات اإليجابية ذات العالقة برفع مســتوى 
جودة الحياة، واستقطاب المزيد من الزوار على المستويين 
الداخلــي والخارجــي. وفي الســياق ذاته، تبدو مؤشــرات 
النجاح واضحة وذلك مــن خالل الزيادة الكبيرة المســجلة 
على حجم اإلنفاق على السياحة والتي باتت ترفع من وتيرة 
النشاط االقتصادي للقطاعات االقتصادية المرتبطة بالقطاع 

السياحي أيضاً.

السياحة المصرية تعود بقوة
يُظهر القطاع الســياحي المصــري المزيد من مؤشــرات 
التعافي والمنافسة، وبات مؤهالً الستعادة جاذبيته وحيويته 
مع وصول عدد الســياح في نهاية عــام 2018، إلى نحو 
11.7 مليون ســائح، والتي تأتي في األســاس مع تحســن 
األجواء األمنية، ما ساهم في زيادة معدالت السياحة حتى 
ـد األفضل منذ عــام 2010. ويصنف  16.5 %، والتي تُعَـّ
القطاع الســياحي المصري ضمن القطاعات األسرع نمواً 
بين دول شــمال إفريقيا، ويتوقــع أن يتجاوز عدد الســياح 
15 مليون ســائح مع نهاية 2019، إذ تسعى مصر الى فتح 
أسواق جديدة لرفع عدد الزوار القادمين، وبشكل خاص من 
دول الخليج، مع األخذ باالعتبار أن القطاع السياحي يساهم 

بنسبة 11.9 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

السياحة في اإلمارات
يرى التقرير أنه من الصعب تجاوز مؤشــرات أداء القطاع 
الســياحي اإلماراتي خالل صيف العام 2019، إذ يســجل 
القطاع الفندقي المزيد من النمو على األداء التشــغيلي، مع 
توقعات بارتفاع أعداد الزوار إلى 21.5 مليون زائر. وأدى 
التركيز على االبتــكار والتحول الرقمي للقطاع الســياحي 
وتعزيز فرص الشــركات الصغيرة والمتوســطة وتسهيل 
إجراءات الســفر، إلــى افتتــاح مرافق ووجهات ســياحية 
جديدة، وتحفيز ســياحة األعمــال والمؤتمرات والســياحة 

العالجية.

أظهر القطاع السياحي في عدد من الدول العربية جاهزية غير مسبوقة على مستوى خدماته وأسعاره وآليات 
االستقطاب والترويج. وُيتوقع أن يرفع ذلك مستوى تنافسيته، نظراً لتعدد الوجهات وارتفاع أعداد المسافرين 
والزوار لمختلف الغايات، ما يعني ان القطاع السياحي سيحقق المزيد من النجاحات، وفق ما جاء في تقرير 

أصدرته شركة المزايا القابضة ومقرها الكويت.
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إصدار جديد من “كرونوسويس”
أعلنت دار الســاعات السويسرية 
قيامهــا  عــن  “كرونوســويس” 
بإطــاق إصــدار الليــل والنهار 
الُمطــور بدقــة سويســرية عالية 
الكفاءة. ويجمــع اإلصدار الجديد 
بيــن التصميــم التقدمــي وحرفية 
التصنيــع التقليدية. تم تصميم هذا 
النمــط الــذي يشــبه الموجة على 
المينــاء فــي دار كرونوســويس 
في لوســيرن عن طريق مخرطة 

محرك وردي قديم.

إصدارات نسائية من بيرميجاني فلورييه
فلورييــه  بيرميجانــي  قامــت 
مؤخراً بإهــداء المرأة العصرية 
إصدارات توندا 1950 بالتقويم 
القمــري األنيق وبألــوان مذهلة 
تتماشــى مــع مناســبات المرأة 

العديدة.
تتمثل مزايا الســاعة الفريدة في 
علبــة الذهــب الــوردي، ميناء 

عرق اللؤلؤ.
كمــا تزيــن القطعة شــكل القمر 

عند الساعة العاشرة.

إصدار “تيسو” الجديد
أطلقـــت “تيســــــو” ســاعــــة 
 Chrono XL 3x3 Street
بأهميــة  احتفــاًء   Basketball
كرة سلة الشارع بالنسبة للطابع 

الحضري.
تتميز الســاعة بعلبة قطرها 45 
 FIBA 3 x 3 ملم، وبشــــعار 

محفور على ظهر العلبة.
وتأتي الساعة بسوارين، أحدهما 
ذي طراز زخرفي واآلخر سوار 

جلدي أسود أنيق.

تشكيلة فيرزاتشي لربيع وصيف 2019
أطلقــت “فيرزاتشــي” ســاعة 
ســبورت تيــك 40 ملــم، وهي 
إلــى  أضيفــت  ســاعة  أحــدث 
التشكيلة مســتوحاة من مابس 
فيرزاتشــي الرياضيــة، لديهــا 
علبة متوســطة وعــداد للثواني 
الصغيرة وُزينت بلوح شطرنج.
وتتمتع الساعة بمظهر أسطوري 
يكمله الحــرف المنقوش بحافة 
جريكا والشــعار المنقوش على 

الحزام.

دقة الوقت السويسري بروح إيطالية
دار  أطـلـقـــــــــت 
ت  عــــا لســـــــــا ا
يـــة  لـســـويســـر ا
“إبرهـارد آند كو” 
الجديـــد  اإلصـدار 
 Quadrifoglio
Verde لـلـمـــــرة 
األولى في أســواق 

الشرق األوسط.وكرمت من خاله عامة السيارات الفخمة القوية 
“ألفــا روميو”. وتأتي الســاعة في علبة فوالذيــة قطرها 43 ملم، 

وتعمل بحركة أوتوماتيكية تشغل ثاثة عدادات.

ساعات فيراجامو كوير للمرأة األنيقة
دار  أطـلـقـــــــت 
ساعات فيراجامو 
كويـر ســــاعـات 
جديـــدة للمــــرأة 
العصريــة، بعلبة 
قطرهــا 30 ملــم 
مصنوعـــة مـــن 
الستانلس ستيل أو 
IP لون شــامبانيا 

أو لــون الذهب الزهري، وبحزام مصنوع مــن جلد األفعى متوفر 
بثاثة ألوان: األزرق والزهري والبيج استخدمت أيضاً على المينا.

71



72

جديد علوم

البنك والمستثمر | تموز/يوليو  2019

أجل مواجهة الجفــاف وعكس عمليــة التصحر، إلى جانــب التكنولوجيات 
الجغرافية المكانية.

ولفت دا سيلفا، إلى أن الفاو وشركاءها يدعمون االتحاد اإلفريقي في منطقة 
الســاحل لبناء الجدار األخضر العظيم، وهي مبادرة إفريقية رائدة لمكافحة 
تدهــور األراضي والتصحــر والجفــاف، وتهــدف إلى إحاطــة الصحراء 
بحزام واسع من النباتات واألشجار والشجيرات من أجل الحفاظ على البيئة 
الزراعيــة وحمايتها ومنــع الزحف الصحــراوي. أضاف: “من شــأن هذا 
اإلجراء مســاعدتنا على وقف التصحر والذي يعد أحد األســباب الرئيســية 

للنزاعات المتزايدة بين الرعاة والمزارعين”.

WaPOR أداة
وبحسب الفاو، يمكن للتطبيقات والبوابات اإللكترونية المبتكرة التي ُطّورت 
خالل األعوام األخيرة أن توفر للمزارعين معلومات عملية يسهل الوصول 

إليها.
وفي هــذا الســياق، أطلقت الفــاو مؤخراً نســخة حديثــة متطورة مــن أداة 
WaPOR، وهي قاعــدة بيانات مفتوحة تتيح الوصول إلــى بيانات األقمار 
الصناعية في الوقــت الحقيقي لمراقبة إنتاجية األراضــي والمياه في إفريقيا 
والشــرق األدنى. وتســاعد البيانات الواردة مــن WaPOR، والتي أطلقت 
ألول مرة في 2017، صانعي السياســات والمزارعين على اتخاذ قرارات 
مدروســة ليكونوا أكثر اســتعداداً لمواجهة الجفاف وزيادة اإلنتاج الزراعي 

باستخدام كميات أقل من المياه.
وتقدم النسخة المطورة 2.0 من البرنامج منهجية أفضل وتغطي ثالثة بلدان 
أخرى مع دقة بيانات تصل إلى 100 متر وهي: العراق والسودان والنيجر. 
إلى 21 دولة.ومع اإلضافات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الدول المشمولة في األداة من 18 

24 مليار طن من التربة يخسرها العالم سنويًا

ال يشير التصحر إلى توسع الصحاري، بل يشير إلى تدهور 
األراضي في المناطق القاحلة وشــبه القاحلة والجافة شــبه 
الرطبة، نتيجة األنشــطة البشــرية والتغيرات المناخية في 
المقــام األول. والتصحر ظاهرة عالميــة تؤثر على حوالى 
ثلثي بلدان العالم وثلث مساحة األرض، والتي يعيش عليها 
نحــو مليار شــخص. ويرافق حــدوث التصحــر انخفاض 
في اإلمكانات الطبيعيــة لألرض وموارد المياه الســطحية 
والجوفية. كما أن له تداعيات سلبية على الظروف المعيشية 
والتنمية االقتصادية للمتضررين منه. وباإلضافة إلى ذلك، 
يمكن أن يــؤدي كل من الفقر وعدم االســتقرار السياســي 
وإزالــة الغابــات واإلفراط في الرعي وســوء ممارســات 

الري، إلى تقويض إنتاجية األرض.

كلمة غوتيريش
وللمناســبة، قــال األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش: “كل عــام يخســر العالــم 24 مليــار طن من 
التربة، كما يقلل تدهور األراضي الجافة من الناتج المحلي 
اإلجمالي في البلدان النامية بنسبة 8 % سنوياً. وعلينا تغيير 
هذه االتجاهات بشكل عاجل. فحماية األراضي واستعادتها، 
أي اســتخدامها بشــكل أفضل، قد يحد من الهجرة القسرية 
ويحسن األمن الغذائي ويحفز النمو االقتصادي، كما يمكن 

أن يساعدنا في معالجة حالة الطوارئ المناخية”.

توقعات قاتمة
تشير األمم المتحدة إلى أن ثلثي سكان العالم سيعيشون تحت 
ضغط ندرة الميــاه بحلــول العــام 2025، أي عندما يفوق 
الطلب علــى المياه المــوارد المتاحة خالل فتــرات معينة. 
وبالفعل يعاني 1.8 مليار شخص من ندرة المياه بشكل تام، 
أي عدم كفاية مــوارد المياه الطبيعية فــي المنطقة بصورة 

عامة، وليس خالل فترات معينة.
كما أنه من المرجح أن تزداد الهجرة نتيجة للتصحر، حيث 
تقدر األمم المتحدة أنه بحلول العام 2045، سيتشرد حوالى 

135 مليون شخص حول العالم جراء ذلك.

الجدار األخضر العظيم
من جهته، شــدد المدير العــام لمنظمة األغذيــة والزراعة 
لألمم المتحدة )الفاو( غرازيانو دا ســيلفا علــى أن بإمكان 
المزارعين أيضاً االســتفادة من حلول شــديدة البساطة من 

في اليوم العالمي للتصحر الذي صادف 17 يونيو/حزيران 2019، حذرت األمم المتحدة من فقدان 24 مليار طن 
التربة في األراضي الخصبة كل عام، فضاًل عن تدهور جودتها، ما يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الوطني للبلدان.
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“ناسا” توزع حجارة من القمر

أعلنت وكالة الفضاء األميركية “ناسا”، أنها ستوزع على الباحثين 
بعضاً من عينات التربة القمرية المخزنة لديها في كبسوالت مفرغة 
مــن الهواء منذ وصولها إلــى األرض. وقال  أميــن مختبرات في 
مركز “ناســا” ريان زيغلر، بالقرب من هيوسن، حيث يتم تخزين 
العيانــات، إن عملية فتح الكبســوالت ال تتعلق بالذكرى الخمســين 
لهبــوط بعثة المركبــة الفضائية “أبولو 11” على ســطح القمر في 
تموز/يوليو عام 1969. وأشارت الوكالة إلى أنها ستوزع “أحجار 
القمر”، التي لم تشهد أبداً تأثيرات الغالف الجوي لألرض، على 9 

مجموعات من الباحثين األميركيين في العام المقبل.

فطر يقضي على بعوض المالريا

كشــفت جامعة ميريالند األميركية، أن العلماء ابتكروا فطراً معدالً 
وراثياً، تمكنوا بواسطته من قتل 99 % من بعوض المالريا، خالل 
تجربة أجروها بالتعاون مع معهد IRSS للبحوث في بوركينا فاسو.
وأوضحت الجامعة  أن الفطر المعدل وراثياً على المستوى الجيني، 
باســتخدام ســم العنكبوت األوســترالي قضى خالل 45 يوماً على 
بعوض المالريا في قرية اصطناعية في بوركينا-فاســو مســاحتها 
600 متر مربع. وقد عدل العلماء هذا الفطر الموجود في الطبيعة، 

بحيث أصبح يقضي على تلك الحشرات قبل تكاثرها.
ويعتقد العلماء، أن الفطر المعدل ال يؤثر في الحشرات المفيدة مثل 

النحل، بل بالبعوض فقط.

تريليون دوالر كلفة التغير المناخي

تتوقع اكثر عن 200 من كبريات الشــركات حول العالم، أن التغير 
المناخــي ربما يكلفهــا نحو تريليون دوالر إجماالً، إذ ســتعاني من 
جزء كبير من المصاعب في الســنوات الخمس القادمة. وفي أحدث 
دراساتها، حللت “ســي.دي.بي”، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، 
بيانات مسح من 215 من أكبر الشركات، التي تتنوع من “آبل” إلى 
“مايكروسوفت” إلى “يونيليفر” و“يو.بي.إس” و“نستله” و“تشاينا 

موبايل” و“انفوسيس” و“سوني” و“بي.إتش.بي”.
وتتوقع الشــركات إجماالً تكاليف إضافيــة بقيمة 970 مليار دوالر 
بسبب عوامل من بينها ارتفاع درجات الحرارة واضطراب المناخ 

ووضع انبعاثات غازات االحتباس الحراري في االعتبار.

األغنياء ينجون بأنفسهم من المناخ
حــذر تقرير 
حقوقي لألمم 
المتحـــــدة، 
مـن أن العالم 
في طريقـــه 
“فصـل  إلى 
خــــي”  منـا
يشــتري فيه 
األغـنـيــــاء 

خالصهم من أســوأ تداعيات ارتفاع درجــة حرارة الكرة األرضية 
بينما يتحمل الفقراء عبئه األكبر.

وذكــر التقرير الذي أعده مقرر مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم 
المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع فيليب ألستون، أنه “من الممكن 
أن يــؤدي اإلفراط في االعتماد على القطاع الخاص إلى ســيناريو 
يقــوم على الفصل المناخي الذي يدفع فيه األثرياء ثمن اإلفالت من 
الحر الشديد والجوع والصراعات بينما تتبقى المعاناة لبقية العالم”. 
واعتبــر ان ذلك ســيؤدي “بالتأكيد إلــى انتهاكات واســعة لحقوق 

اإلنسان وتلبية احتياجات األثرياء وإهمال الفقراء”.

73



74

جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | تموز/يوليو  2019

إنها “ال تُذكر”، األمر الذي يُشــير إلى قلة الوعي 
بالضرر الــذي يُحدثه االحتيال في المشــتريات، 
علــى الرغم من أن حوالى 48 % من الشــركات 

تعلن أنها تُجري عمليات تدقيق داخلية منتظمة.

شيوع طرق الحماية التقليدية
يؤكد خبراء “ساس” أهمية استثمار الشركات في 
أوروبا والشرق األوســط وإفريقيا بآليات ُمحّسنة 

للكشف عن االحتيال.

وتُظهر الدراســة أن عناصر التحكــم اليدوي هي 
الشــكل األكثر شيوعاً لمراقبة عمليات المشتريات 
والكشــف عــن حــاالت االحتيــال المحتملــة وفقاً 
ألكثــر من 44 % من المشــاركين في الدراســة. 
ويقــوم حوالى 30 % بالتحقّق مــن صّحة طلبات 
المشــتريات يدوياً لتقليــل األخطــاء أو االحتيال، 
فيمــا يعتمد 28 % على الموظفين لإلبالغ عن أي 
مخالفات. وتتضمن أساليب الكشف األخرى األكثر 
شــيوعاً طرقــاً برمجية تعتمد علــى قواعد محددة 
للكشــف عن محاوالت االحتيال )حوالى 30 %( 
والكشــف عن الحاالت الغريبة )أكثر من 28 %(. 

عمليات االحتيال والتزوير في المشتريات ترهق الشركات

والنفقات،  السفر  في  احتيال  عمليات  من  وإفريقيا  األوسط  والشرق  أوروبا  منطقة  في  الشركات  تعاني 
وتزوير العقود، والفواتير المكررة، وعمليات االحتيال التي يرتكبها موظفون باستخدام بطاقات ائتمان تعود 
لشركاتهم. وكشفت دراسة أجرتها شركة “ساس” ومقرها اإلمارات، عن أن أكثر من ربع الشركات تخسر 
ما بين 40 ألف و600 ألف درهم (11 ألف دوالر و163 ألف دوالر تواليًا) كل عام جّراء االحتيال واألخطاء سنويًا، 
بينما قالت 3.7 % من الشركات المشاركة في الدراسة إنها تكبدت خسائر تجاوزت 1.650 مليون درهم (450 

ألف دوالر أميركي).

تحدث عمليات االحتيال في المشــتريات 
عندمــا يتصرف الموظفــون والموردون 
بطريقــة احتياليــة أثنــاء عمليــة تقديــم 
العطاءات للفوز بمشــروع مــا أو خالل 

تنفيذ عقد العمل بالمشروع.

ويمكــن أن يــراوح ذلــك بيــن تواطــؤ 
الموظفين مع مــوّرد مفضل لمنحه ميزة 
تفضيلية غير عادلة أثناء عملية الشــراء، 
وتقديــم الموردين فواتير متعــددة للمنتج 

نفسه أو لخدمة واحدة.

قلة الوعي لدى الشركات
ولفت رئيس حلول األعمال لدى “ساس” 
الشــرق األوســط جالل قاوقلــو، إلى أن 
عمليات االحتيال في المشــتريات تشــهد 
ارتفاعاً كبيراً ويزداد اكتشــافها صعوبة، 
ويرجع ذلك إلى قلــة الوعي والجاهزية، 
إضافــة إلــى كونهــا مصــدراً لحالة قلق 
ينتاب الشــركات، مضيفاً أن “الشركات 
تقلّل من حجم التحــدّي وتأثيره نتيجة قلة 
وعــي موظفيها وافتقارهــا إلى الجاهزية 

الالزمة للتصدي لهذه العمليات”.

ويُعــدّ االفتقار إلى الطــرق واإلجراءات 
الفعالة للكشف عن االحتيال قضية مهمة، 
ففــي بعض األحيان ال تعرف الشــركات 
مقــدار المال الــذي تخســره، واإلجابات 
بنَعَم حــول هذه النقطة قاربت 17 % في 

دراسة “ساس”.

وقلّل 24 % من المســتطلعة آراؤهم في 
الدراســة من أهمية هذه الخســائر قائلين 

وعلــى الرغم من أن هذه األســاليب غير 
فعالة إلى حد كبير، فقد أظهرت الدراســة 
داللة واعدة، إذ قال 28 % من المشاركين: 
إنهم يستخدمون تحليالت البيانات لمراقبة 
وقوع أي حوادث والتنبؤ بحاالت االحتيال 

المحتملة.

وثّمة عوائق رئيســة تحول دون استخدام 
تقنيات التحليالت المتقدمة كأداة وقاية من 
االحتيال في المشــتريات، تشــمل تكاليف 
توظيــف تقنيــات التحليــالت )32 %(، 
ونقــص المهــارات )30 %( وتفضيــل 
المعالجــة اليدوية )27 %(. وتمنع عقبات 
مماثلة الشركات من تطبيق تقنيات الذكاء 
االصطناعــي أو األتمتــة كأدوات وقايــة 
مــن التزويــر أو األخطــاء فــي عمليات 

المشتريات.

الثقة في شبكات الموردين
ويمكــن أن يرتكب الجرائــَم المالية أفراد 
مــن شــبكة المورديــن، حتــى بوجــود 
نظــام داخلــي صارم لمكافحــة الغش في 
الشــركات. ولهــذا فــإن على الشــركات 
التركيز جيداً خالل التعامل مع الموردين 

والمتعاونين.

وقد أظهرت الدراسة، أن 22 % فقط من 
الشركات تراقب شبكة الموردين كل ثالثة 
أشــهر، وأن نحــو 23 % يقومــون بذلك 
مرتين في العام، في حين أن ما يقرب من 
19 % يراقبون الموردين ويدققون معهم 
عند الحاجة ولغرض محدد.مرة واحدة في السنة، و14 % يراقبونهم 

جالل قاوقلو
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 تأشيرة الكترونية في مصر
أعلنت الحكومة 
المصــريـــــــة 
أنهـا انتهـــــــت 
مـن المرحلـــــة 
األولى الخاصـة 
شـــــيـــرة  لتأ با
اإللكترونـيـــــة 
المخصصــــــة 
لـمــصـــــــــر، 

وشــملت 46 دولة. وأشــارت الخارجية المصرية في بيان لها، إلى 
أن هذه التســهيالت هدفها تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، 
وكذلك تيســير إجراءات دخول رجال األعمال للبالد لزيادة حركة 
التجارة وتدفقات االســتثمار. وأشــارت الوزارة، إلى أنه تم إطالق 
بوابة التأشــيرة اإللكترونية بالتعاون بين وزارة الخارجية وكل من 
وزارات الداخلية، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

مــن جهة أخرى، يتــم اإلعداد حاليــا إلطالق المرحلــة الثانية من 
التأشــيرة اإللكترونية والتي ستشــمل 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية 

مصرية في الخارج.

العراق في “عرب نت” ببيروت

شــارك العراق ممثــالً بوزير االتصاالت نعيــم ثجيل الربيعي، في 
فعاليات االحتفال العاشــر إلنشاء مجموعة عرب نت في العاصمة 
اللبنانيــة بيروت. وقال الربيعــي: إن العراق يعيش انفتاحاً في عالم 
االتصــاالت والمعلومات، وهذا األمر يتطلب التعامل بدقة وحداثة، 
لذا أسست الوزارة هيئة للنظر بشهادة ترصين صحة المعلومات من 
خالل تعريف األشــخاص والكيانات المادية والحركات بقيم واحدة 
ال تقبل الشك والحد من عمليات تهريب سعات اإلنترنت. وأضاف، 
أن الوزارة أنجزت مشروع ربط العراق بالمجتمع الدولي من خالل 
الكيبل البحري في الخليج، وهي تعمل على استكمال متطلبات تنفيذ 

بوابات النفاذ الدولية التي تتضمن مكافحة اإلرهاب السيبراني.

الفوج األول من “مركز المرأة الرقمي”

اتفاق بين “التميز” والبرمجية الجامعية

احتفلت Orange األردن، ضمن شــراكتها مع الصندوق األردني 
الهاشمي للتنمية البشرية “جهد”، بتخريج 100 سيدة أردنية مشاركة 
فــي برنامج “مركز المرأة الرقمي”. وقد نُفّذ البرنامج، تحت مظلة 
مراكــز Orange الرقميــة، فــي 5 مواقع تابعة لجهــد، وتم تلقين 
الُمشــاركات، تدريبات مكثفة في المهارات والكفاءات الرقمية وفن 
اإلدارة والمهــارات الريادية، وبناء الشــركات الصغيرة وترويجها 
إلكترونيــاً، وتطويــر خبراتهن المهنية وتحقيق اســتقاللهن المالي. 
وتضمــن الحفل الــذي حضره الرئيس التنفيذي لـــOrange تيري 
ماريني، والمديرة التنفيذية لـ“جهد” فرح الداغستاني، اإلعالن عن 

أسماء المشاريع الفائزة، التي ستقدم Orange منحاً لتمويلها.

وقعــــت 
رئيســــة 
هـيـئـــــة 
لتميــــز  ا
واإلبـداع 
السـورية 
هـــــــال 
الدقـــاق، 

مع المدير التنفيذي للمســابقة البرمجيــة الجامعية في الوطن العربي 
وإفريقيــا محمد فــؤاد، اتفاقية تعاون، بهدف دعم قــدرات ومهارات 
الشباب في مجال البرمجة التنافسية، حيث تشرف الهيئة على تأهيل 
وإعداد فرق الجامعات الســورية المشــاركة في المسابقات التأهيلية 
للمســابقة البرمجية الجامعية الوطنية، وإعدادهم للمسابقات الدولية، 
إضافة إلى عمل الطرفين على تأسيس مراكز تقنية غير ربحية تهدف 

إلى تعميق قدرات الطلبة التقنية وروابطهم المجتمعية والمهنية.
وكان فريــق “راديــو أكتيف” مــن الجامعة االفتراضية الســورية 
أحرز المرتبة األولى بالشرق األوسط وافريقيا، والمرتبة 21 عالمياً 

بالمسابقة التي أقيمت في البرتغال في نيسان/أبريل 2019.
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شراكة بين روسيا و“هواوي”كوبا ترفع الحظر على شبكات اإلنترنت
رفعـت كوبــا 
الحظــر على 
شـــــــبـكـات 
اإلنتـرنـــــت 
الخـاصــــــة 
واســــتـيـراد 
معـــدات مثل 
مـوجـهــــات 

شــبكات االتصــال، لتزيل أحد أشــد القيود صرامة على اســتخدام 
اإلنترنــت في العالــم. ويمنح هذا اإلجراء الصفــة القانونية آلالف 
الكوبيين الذين أقاموا شــبكات رقمية منزلية بمعدات مهربة كانت 
غير قانونية. ويبدو أن الســلطات ستســمح لشركات خاصة بتقديم 
خدمة اإلنترنت للمســتهلكين، في بدايــة محتملة لمقاهي اإلنترنت 

في كوبا.
وبينما يســمح القانون الجديد للمواطنيــن باالتصال باإلنترنت عبر 
معداتهم الخاصة، ومشاركة االتصال مع آخرين، ال يخفف ذلك من 
قبضة الدولة على اإلنترنت نفسه، حيث التزال شبكة “إتيكسا” هي 

مزود اإلنترنت الوحيد في البالد.

وقعت هواوي مع شــركة MTS الروســية، اتفاقية شراكة لتطوير 
وإطالق شبكات الجيل الخامس من اإلنترنت G5 في روسيا. وجرى 
توقيع االتفاقية خالل حفل حضره الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
والرئيس الصيني شــي جين بينغ وعدد من الشــخصيات الروسية 
والصينية، عشــية انطالق فعاليات منتدى بطرسبورغ االقتصادي 
الدولي. وأعلنت “أم تي أس” في بيان أن العقد ينص على “تطوير 
تكنولوجيــات الجيــل الخامس واإلطالق التجريبي لشــبكات الجيل 

الخامس في 2019 - 2020”.
ونقل البيان عن رئيس هواوي غوو بينغ قوله إنه “سعيد جداً” بتوقيع 

عقد “في مجال يكتسب أهمية استراتيجية مثل الجيل الخامس”.

مديرة التسويق في “غوغل” تستقيل
اســـتقالـــت 
مـديــــــــرة 
لتســــويـق  ا
في “غوغل” 
كـلـيـــــــــر 
ســـتابلتون، 
بســــــبـــب 
مزاعم انتقام 
الشـــــركــة 
منهــا بعــــد 
االحتجاجات 

العمالية التي قادتها لالحتجاج على بعض ســياسـات الشـركة.
وذكــرت صحيفة “غارديان” أن ســتابلتون أخبــرت زمالءها في 
العمــل بأن اإلدارة وصفتها بكلمــات غير الئقة جعلت من الصعب 
عليهــا القيام بعملها أو العثور على وظيفة أخرى، لذا شــعرت بأنه 
ال يوجد مكان لها داخل الشــركة، مؤكدة أنها تعرضت لالضطهاد 
بسبب احتجاجها ضد الشركة، إضافة إلى محاوالت الشركة المتتالية 

طردها أو دفعها لالستقالة.

تسويق المنتجات الزراعية رقميًا
وقعــــت جمعيـــة 
شــــركات تقنيـــة 
ت  مـــــــا لمعلـو ا
واالتصـــــــاالت 
“إنتاج”،  األردنية 
مذكــرة تفاهم، مع 
منصة “غوركم”، 
بهدف مســاعدتهـا 
عـلــــى زيــــــادة 
انتشــــارهـا، مــن 

خالل دعم وتسويق منتجاتها عبر فعاليات ونشاطات الجمعية. وقال 
الرئيس التنفيذي إلنتاج نضال البيطار: إن المذكرة تأتي تماشياً مع 
المبادرة الملكية “ريتــش 2025” للنهوض بتكنولوجيا المعلومات 
في األردن، والوصول به ليصبح مركزاً إقليمياً للقطاع في المنطقة، 

وتطويع التكنولوجيا في خدمة القطاعات االقتصادية كافة.
من جانبه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لغوركم، محمد العقيلي: 
إن المذكرة تأتي ضمن ســعي المنصة لالستفادة من شبكة أعضاء 

الجمعية.
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المغرب تبيع حصة في “اتصاالت”

قالت شــركة اتصــاالت المغــرب، إن  الحكومة المغربية ســتبيع 
ما يصل نســبته إلى 8 % من حصتها في الشــركة، المدرجة في 

بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس.
وتمتلــك الحكومة المغربية حوالى 30 % في شــركة االتصاالت 
المغرب، بينما تبلغ حصة شــركة “اتصــاالت االماراتية” حوالى 

.% 53

تفاهم بين “أبوغزالة” واألمن السيبراني
وقـعـــت شــــركـة 
“طالل أبـوغزالة” 
العالميــــة، ممثلــة 
برئيــــس مجلـــس 
طـــالل  إدارتهــــا 
أبو غزالة، وشركة 
“األمن الســيبراني 
غــــروب آي بي” 
الروســـــية، ممثلة 
برئيســـها التنفيذي 
ســاتشــكوف،  إليا 
مذكــــرة تفاهــــم، 

لتعزيز التعاون في مجاالت أمــن المعلومات والتعليم اإللكتروني 
والتدريــب في جميع أنحــاء العالم، وللتركيز على شــؤون حماية 

الملكية الفكرية، إضافة إلى التعليم اإللكتروني والتدريب.
وقال أبوغزالة: “يوجد العديد من الفرص والمجاالت للتعاون فيها 
بيننا وبين “غروب آي بي”، مشيراً إلى أن لدى “أبوغزالة” 110 

مكتب حول العالم.
مــن جانبه، قال ساتشــكوف: إن لــدى “أبوغزالــة” معرفة كبيرة 
بالمشــكالت التــي يواجهها العمــالء المحليون في مجــال الملكية 
الفكرية، وستتمكن الشركات في المنطقة من االستفادة من التعاون 
الفريد فــي مجال تقنيات الجيل الجديد لحماية الملكية الفكرية التي 

تقدمها “غروب آي بي”.

إطالق “جيت تو بيه” للحلول المالية

أطلقت الشركة األردنية المختصة بحلول التكنولوجيا المالية “بوابة 
الدفع جيت تو بيه”، حلوالً مالية للشــركات، لتكون حلقة جديدة في 
مجال التكنولوجيا المالية، تنقلها إلى المستويات العالمية. وقال رئيس 
مجلس إدارة الشركة مروان عوض: إن ثورة العالم الرقمي والذكاء 
االصطناعــي، تحتــم علينا التفاعــل مع مســتجدات العصر وتقديم 
الحلول المبتكرة، وإن التكنولوجيا التي نقدمها تساعد الشركات في 
السيطرة على النفقات وتسهل عمليات التحصيل والدفع بطرق تعتمد 

التقنية الحديثة، وتقلل االعتماد على النقد والتعامالت الورقية.
بدورهــا، قالت المدير التنفيذي للشــركة مها الســعيد: إن الشــركة 
استبدلت طرق الدفع التقليدية بحلول مبتكرة ال تختص بخدمة قطاع 

معين، كونها تمتاز بالشمول.

إطالق “مليون مبرمج أردني”
أكد وزيــر االقتصاد 
الرقـمــي والـريـــادة 
األردنــــي مـثـنــــى 
الغرايبــــة، خــــالل 
حفل إطــالق مبادرة 
“مليــــون مبـرمـــج 
أردني”، التي تنفذهــا 

مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع الوزارة، بالتعاون مع وزارة شؤون 
مجلس الوزراء والمستقبل في دولة اإلمارات، أن المبادرة تهدف إلى 
تدريب مليون شاب أردني على البرمجة وتقنياتها من خالل دورات 
تدريبية مجانية عبر اإلنترنت، ومنح شــهادات دولية تؤهلهم لدخول 
سوق العمل. وقال، تأتي المبادرة في إطار تسارع التكنولوجيا في زمن 
الثــورة الصناعية الرابعة، الذي  يتطلب االســتخدام األمثل لألدوات 

التكنولوجية والمنصات المتاحة للتمكن من مواكبة هذه التطورات.
بدوره، قال وزير شــؤون مجلس الوزراء والمستقبل في اإلمارات 
محمد القرقــاوي: إن األردن يتمتع بموارد بشــرية متميزة عمادها 
الشــباب أصحاب المواهب والعقول، وإن علوم البرمجة ومهاراتها 

تمثل أساسا متـينا لصناعة المستقبل.
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التحقيق مع أمازون وفايسبوك وغوغل

تسعى الحكومة األميركية الى التحقيق في القوة السوقية الكبيرة التي 
تتمتع بها “أمازون”، “أبل”، “فايسبوك” و”غوغل”.

وذكــرت “رويتــرز” ان لجنة التجــارة االتحاديــة ووزارة العدل 
االميركية، اللتان تطبقان قوانين مكافحة االحتكار، تقاســمتا الرقابة 
على الشــركات األربع. وتواجه شــركات التكنولوجيا انتقادات، إذ 
يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من الالزم وتنتهك 

قوانين المنافسة العادلة.
وكان الرئيــس االميركــي دونالد ترامــب دعا الى تشــديد التدقيق 
علــى شــركات التواصــل االجتماعــي و”غوغــل”، متهمــا إياها 
بحجب األصوات المحافظة على اإلنترنت. كما انتقد مرارا شــركة 

“أمازون” الستغاللها هيئة البريد االميركية.

مايكروسوفت تخطئ بفقدان أندرويد

كشــف المليارديــر االميركــي بيل غيتس، وهو مؤســس شــركة 
مايكروســوفت، أن أكبــر خطــأ إداري ارتكبه علــى اإلطالق هو 
التســبب فــي فقــدان “مايكروســوفت” لفرصة “أندرويــد” الذي 
يشــكل المنصة الرئيسية للهواتف بخالف أجهزة آبل، إذ كان على 

مايكروسوفت الفوز بهذا النظام التشغيلي.
وقــال غيتس: “اليوم هناك شــركة واحدة قادرة على منافســة آبل 
وبســبب زلتي في هذا المجال كســبت شــركة غوغل 400 مليار 
دوالر كان مــن المحتمل أن تكســبها مايكروســوفت”. وأكد، أنه 
“لوال ذلك الخطأ لكانت مايكروســوفت على رأس قائمة المنافسين 

في هذه السوق، وليست مجرد منافس بين األوائل فحسب”.

“زين” تطلق الجيل الخامس في الخليج
عــلــنـــــت  أ
مجموعــــــة 
يـــــــن”  “ز
الكويـتـيـــــة 
لالتصــاالت 
أن شــــبكتها 
جـاهــــــــزة 
ق  طـــــال لإل
التجــــــاري 

لتكنولوجيـا الجيــل الخامـــس، لتكون أول شـــركة تطـرح تقنيــة 
الـ“جي 5” في منطقة الخليج عبر السوق الكويتية.

ومــن المتوقع أن تتيــح تكنولوجيا الجيل الخامس قفــزة هائلة في 
ســرعة االتصاالت وسعاتها. وقد يكون تنزيل البيانات فيها أسرع 

100 مرة من الشبكات الحالية.
غير أن الجيل الخامس ال يعني الســرعة فقط، إذ أنه ســيتيح زيادة 
مطــردة في عدد االتصاالت بيــن مليارات األجهزة التي يتوقع أن 
تعمل بشبكات الجيل الخامس من البرادات )الثالجات( الذكية إلى 

السيارات التي تعمل بال سائق.
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5G للحافالت ذاتية القيادة في الصين

أجــرت الحافلة ذاتيــة القيادة المعتمدة على خدمــة الجيل الخامس 
لالتصاالت أول تجربة للســير على إحدى الطرق بوسط الصين. 

وسارت حافلة 5G من دون سائق وهي تحمل ركابا.
وتم تجهيز الحافلة بأجهزة رادار وليزر واستشعار، باإلضافة إلى 
الكاميرات، وبالتالي يمكنها التعرف على إشارات المرور والمشاة 

والعقبات.
ويسمح نظام التحكم اآللي للحافلة بتغيير الممرات وتجاوز المركبات 
األخرى إذا احتاج األمر لذلك. واألهم أنه يمكن للركاب حجز رحلة 

تجريبية عن طريق مسح الرمز الموجود في المحطة.
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محطة وقود هيدروجيني في السعودية

دشــنت “أرامكو” الســعودية وشــركة أير برودكتــس أول محطة 
لتزويد الســيارات بوقود الهيدروجين في المملكة، بحضور رئيس 
أرامكو السعودية، أمين حسن الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة 

أير برودكتس سيف قاسمي، وذلك في وادي الظهران للتقنية.
وتعمــل هذه المحطــة التجريبية على تزويــد هيدروجين مضغوط 
عالي النقاء ألسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا 

ميراي، التي تعمل بخاليا الوقود الهيدروجيني.
يذكــر أن المركبات التــي تعمل بوقود الهيدروجين تمتاز بأن كل 5 
كيلوغرامات من وقود الهيدروجين يجعل الســيارة قادرة على قطع 

مساقة 500 كيلو متر من دون انبعاثات باستثناء الماء.

HMD الذكي من NOKIA 2.2
 HMD أطلقت شركة
 Nokia هاتفها الذكي
2.2 األول في سلسلة 
 2 الذكيــة  الهواتــف 
series وينضــم إلى 
 Android برنامــج 
One، ليقــدم تجارب 
أندرويد األحدث على 

شاشــة بحجم 5.7 بوصة وزر مســاعد غوغل بســعر منافس. وهو 
يتميز بمزايا التصويــر الليلي المعززة بتقنيات الذكاء االصطناعي، 
وبتقنية “قفل التعرف على الوجه” وعدســة غوغل. كما يوفر أحدث 
االتجاهــات في تصميم الشاشــة، فهو مصمم بشاشــة من الحافة إلى 
الحافة مع نتوء السيلفي، مما يزيد من سطح الشاشة إلى الحد األقصى 

من دون التأثير على حجمها.

روبوت لتأهيل مدمني المخدرات

استخدمت مدينة قوانغتشو جنوبي الصين روبوتاً حديثاً للمساعدة في 
عالج وإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، يعتمد على استشارات بين 
اإلنسان واآللة التي ال يخجل المتعاطي من مصارحتها. وبمساعدة 
خوارزميــات الــذكاء االصطناعي والبيانات الضخمــة، تقدم اآللة 

استشارات فردية وتقييماً نفسياً وتذكيراً باختبارات البول.
وتم تطوير الروبوت بشكل مشترك من قبل لجنة مكافحة المخدرات 
فــي المقاطعة وشــركة التكنولوجيــا الصينية لتبســيط خدمة إعادة 
التأهيــل. وبعد تمرير بطاقة الهوية والخضوع لعملية التعرف على 
الوجه، يمكن للمســتخدم بدء االستشارة مع الروبوت، الذي يقدم له 

تقريراً بحالته بعد ذلك.

تطبيق لمكافحة التهديدات االلكترونية

 Kaspersky Internet عـــّززت “كاســـبـرســكي” تطبيقهـــا
Security for Android بميــزة جديــدة لمكافحــة التهديــدات 

.Cloud ML for Android اإللكترونية المتقدمة، هي
وتضمــن الميزة الجديدة المســتندة علــى تقنية تعلــم اآلالت قدرة 
الكشف االســتباقي الفوري عن البرمجيات الخبيثة المتقدمة، حتى 
المجهولة منهــا، لتقليل مخاطر تعرض األجهزة المحمولة العاملة 
بالنظام “أندرويد” للهجمات اإللكترونية. ويستطيع الحّل، اكتشاف 

التطبيقات الخبيثة التي تّم تنزيلها على الجهاز، قبل تشغيلها.
وقال نائب الرئيس ألبحاث التهديدات لدى “كاسبرســكي”، تيمور 
بياتشــويف، حرصنــا علــى أن يكــون منتجنا الخــاص باألجهزة 
المحمولة قادراً على حماية الماليين من المستخدمين من التهديدات 
المتقدمة المجهولة، فأضفنا له مكّوناً يحّســن من دقته وسرعته في 
اكتشاف هذه التهديدات، ما يجعل استخدام األجهزة المحمولة أكثر 

أماناً.
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المسجل عام 2018 والبالغ 4.4 مليارات مسافر، مع بقاء عائدات المسافرين 
دون تغيير يذكر، وذلك بعد انخفاضها بواقع 2.1 % خالل العام المنصرم.

عوامل الخطورة
تعتبر حالة عدم االستقرار السياسي واحتمال نشوب النزاعات أبرز العوامل 
التي تؤثر على النقل الجوي، فيما يُمثل انتشــار السياسات الحمائية وتصعيد 
الحرب التجاريــة العوامل األخطر بهــذا الصدد. ومع ارتفــاع حدة الحرب 
التجارية بين الصين والواليات المتحدة، تزداد مخاطر تشــديد الخناق أكثر 
فأكثر على حركة الشحن الجوي. وبالرغم من تماسك أداء طلب المسافرين 
على الرحالت الجوية، إال أنه قد يتأثر بصورة ســلبية للغايــة نتيجة تراجع 

العالقات الجارية.

التوقعات اإلقليمية
تشــير التوقعات إلى تســجيل المناطق كافة انخفاضاً في الربحية، باســتثناء 
أميركا الشــمالية )15 مليار دوالر( وأميركا الالتينية )200 مليون دوالر(، 

مع وجود تباينات كبيرة للغاية بين المناطق المختلفة. 
وفي أوروبا يتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحاً صافية بقيمة 8.1 مليار 
دوالر، بانخفاض عن 9.4 مليارات الُمسجلة عام 2018، وهي نسبة تعكس 
ربحاً صافياً عن كل مســافر بقيمة 6.75 دوالرات. وفي الشــرق األوســط 
ستتكبد شركات الطيران خسائر صافية إجمالية بقيمة 1.1 مليار دوالر، مع 
خســارة بقيمة 5.01 دوالرات لكل مسافر. بينما ستســجل شركات الطيران 
الرابع على التوالي.اإلفريقية خســائر إجمالية بقيمة 0.1 مليار دوالر  لتستمر في تراجعها للعام 

أسعار الوقود والتوترات يقلقان “النقل الجوي العالمي”

التكاليف
ستحافظ أسعار الوقود على معدالتها المرتفعة المسجلة العام 
2018 والبالغة 71.6 دوالر لبرميل خــام برنت خالل عام 
2019، بحســب “إياتا” وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.5 % 
مقارنة مع ســعر برميل خام برنت في عــام 2017 والبالغ 
54.9 دوالر. كما ستشــكل تكاليف الوقود نســبة 25 % من 

التكاليف التشغيلية، بارتفاع عن 23.5 % خالل 2018.
وتشــير التوقعــات إلــى ارتفــاع تكاليــف الوحــدات غير 
المرتبطة بالوقود من 39.2 إلى 39.5 سنت لكل طن شحن 
متاح في الكيلومتر، وذلك بســبب زيادة تكاليف اليد العاملة 
والبنية التحتيــة وغيرها. ومــن المتوقع ارتفــاع التكاليف 

اإلجمالية بواقع 7.4 % لتصل إلى 822 مليار دوالر.

الشحن
ســجل الطلب على الشــحن نمواً اســتثنائياً في عام 2017 
بنسبة تتجاوز 9.7 %، ليعود ويتراجع بشكل ملحوظ العام 
2018 محققاً نســبة 3.4 % فقط، وهي النســبة التي يتوقع 
لها االســتمرار دون تغير خالل العام الجــاري، مع تراجع 
طفيف في أحجام الشحنات من 63.3 مليون طن في 2018 
إلى 63.1 مليون طن في 2019، وذلك بسبب تأثير ارتفاع 
الرسوم الجمركية. وتنطبق حالة الثبات نفسها على توقعات 
عائدات الشحن، وذلك بعد تســجيلها لتحسن ملحوظ بواقع 
12.3 % فــي 2018، والتــي تأتي بالتــوازي مع تواصل 
انخفــاض عامل حمولــة الشــحن، وتراجع حالــة العرض 

والطلب.

طلب المسافرين
من جهة أخــرى، يُتوقع أن يحقــق طلب المســافرين على 
الرحــالت الجويــة معــدالت نمو أعلــى من الطلــب على 
الشــحن. ويعود ذلك إلى التوقعات باستمرار معدالت النمو 
القوية نســبياً للناتج المحلي اإلجمالي العالمي عند 2.7 %. 
ويتوقع أن تنمو مستويات طلب المسافرين اإلجمالي بنسبة 

5 % مقارنة بنسبة 7.4 % الُمسجلة عام 2018.
كذلك يرجح أن تزداد أعــداد المســافرين اإلجمالية لتصل 
إلى 4.6 مليارات مســافر، وهو ما يشكل ارتفاعاً عن الرقم 

ألقى ارتفاع أسعار الوقود والتوترات التجارية العالمية بظاللهما على قطاع النقل الجوي وجعال التوقعات التي تحيط 
بالقطاع أقل تفاؤاًل، حيث خفض االتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” توقعاته حول أرباح قطاع النقل الجوي العالمي 

لتصل إلى 28 مليار دوالر أميركي للعام 2019، من 35.5 مليار دوالر كانت متوقعة في ديسمبر/ كانون األول 2018.
وتسجل هوامش الربح الصافية تراجعاً متوقعاً من 3.7 % في عام 2018، لتصل إلى 3.2 %. كما سينخفض الربح 

عن كل مسافر بصورة مشابهة من 6.85 دوالر أميركي في العام 2018 إلى 6.12 دوالر خالل العام 2019.
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بمئتين وثمانين جهاز كمبيوتر في 14 مطاراً يونانياً لتمكينهم من مسح كود 
الحقائب.

ضياع الحقائــب هي مشــكلة يواجههــا المســافرون الذين تكــون وجهتهم 
مطارات صغيرة.

في العام الماضي شــرعت المنظمة الدولية للنقل الجــوي “إياتا” في تطبيق 
قانون جديد بهدف جعل المطارات وشــركات الطيران تهتم باألمتعة بشكل 
أكبر. وفقاً للنظام القديم يجب متابعة الحقائب في أكثر من نقطة عبر الرحلة، 
كما يوضح أندرو برايس، وحتى حين وضعهــا داخل الطائرة، وحين تدخل 

نظام النقل في المطارات.
وفي العــام الماضي أيضاً، صوتت لصالح اســتخدام بطاقــات “فريد” عبر 
قطاع النقل بأكملــه، وهي خطوة قد توفر مبلغ 3 مليــارات دوالر، حتى بعد 

حساب األجهزة الجديدة التي يتطلبها النظام الجديد.

أنماط وتطبيقات
وتجري شــركة “دلتا” تجارب في حقل “التعلم اآللي” من أجل تحديد نمط 
الحقائب التــي تفقد بســهولة ونقاط الضعف فــي النظام، مثــل بعض أنماط 

محطات الوصول.
ومن التجديــدات أيضا بعض التطبيقات التي يســتطيع الــركاب من خاللها 
تعقب حقائبهم، ومــع أن هــذا ال يؤثر بالضــرورة على حســن التعامل مع 

الحقيبة، إال أن الركاب يحبون الحصول على معلومات في هذا المجال.
وتفيد “سيتا” ، أن أوروبا هي األســوأ في معالجة قضية نقل الحقائب، حيث 
2.85 في الواليات المتحدة و 1.77 في آسيا.يختفي أثر أكثر من 7 حقائب لكل 1000 مسافر في السنة، بينما النسبة هي 

25 مليون حقيبة سفر ُتفقد سنويًا في المطارات؟

انخفاض أعداد الحقائب المفقودة
تقول شركة “ســيتا”، وهي شــركة لتكنولوجيا المعلومات 
ترصد كيفية التعامل مع هذه القضية، إن عدد الحقائب التي 
لم تصل مقصدها قــد انخفض من 46.9 مليــون حقيبة في 
عام 2007 إلى 24.8 مليوناً في العــام 2018. وحدث هذا 

بالتوازي مع زيادة عدد المسافرين جوا إلى الضعف.
وتقول “ســيتا”، إن االســتثمارات في تقنيات التعقب تؤتي 
ثمارها. مثال، تربط شركة خطوط “دلتا” االميركية جهازاً 
صغيراً للتعقب بالحقيبة، يمسح كل حقيبة بشكل أوتوماتيكي 
أثناء تنقلها عبر قاعات المطار، وهــذا يجعل العثور عليها 

أكثر سهولة.
“في اإلمكان االفتــراض أن كل حقيبة مــن الحقائب المئة 
وخمســين مليوناً التي ننقلها كل سنة ســتحصل على جهاز 

تعقب”، يقول أحد موظفي شركة “دلتا” غاريث جويس. 
وتقــول شــركة “دلتــا”، اآلن إن 99.9 % مــن حقائــب 

مسافريها تصل وجهتها.

لكن لماذا تفقد 25 مليون حقيبة حتى اآلن؟
تقول شــركة “ســيتا”، إن كل الحقائب التي تضل طريقها 
خالل النقل الجــوي تقريباً، تكون قد فقــدت خالل عمليات 
العبور، وبعض الحاالت تحدث بسبب التقاط المسافرين أو 

العاملين الحقيبة الخطأ.
أحد العوامــل األخرى وراء ضياع األمتعــة قد يكون تعقيد 
العملية. في بعض المطارات تســتخدم الشركات موظفيها 
الخاصين، لكن في مطارات أخرى توكل المهمة لشركات 

مستقلة عن شركات الطيران.

التشفير والمسح
وبدأ اســتخدام نظام الرمــز اإللكتروني في العــام 1989، 
بينما بدأ استخدام نظام تشفير األمتعة للرابطة الدولية للنقل 
الجوي في خمسينيات القرن الماضي. في بعض المطارات 
الصغيرة، ال يقومون بمســح حتى تلك البطاقات الصغيرة 

التي تحمل الكود.
مثــالً، أعلنت شــركة “زيبــرا” التكنولوجية مؤخــراً أنها 
زودت من يتعاملون مــع األمتعة في المطــارات اليونانية 

عشرات ماليين الحقائب ال تزال تفقد خالل الرحالت الجوية، فيما تؤكد شركات الطيران انها باتت تفقد عدداً 
أقل من االمتعة بسبب عوامل من بينها استخدام أنظمة تعقب أكثر تطوراً.

إنه شعور محبط لماليين الركاب، لكن لماذا يحدث هذا؟ يتساءل محرر شؤون التكنولوجيا في هيئة االذاعة 
البريطانية (بي بي سي) كريس بارانيوك قائاًل، لماذا يعجز قطاع الطيران الذي يستخدم أحدث التقنيات في 

الطائرات وأنظمة التحكم عن حل هذه المشكلة؟
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A321XLR الميدل ايست” المشّغل األول“
وقعت شــركة طيران الشــرق األوسط  اتفاقية لشــراء 4 طائرات 
“إيربــاص” مــن طــراز “A321XLR”. وبهــذه الطلبية تصبح 
“الميدل إيســت” أول شــركة طيران في العالم تطلــب هذا الطراز 
الجديــد، الذي تم تطويره من عائلة الطائرات األكثر نجاحاً عالمياً، 
الـA321neo. واشــارت الشــركة، إلى أنه “بهذه االتفاقية يصبح 
مجموع طلبيات الناقلة اللبنانية من عائلة طائرات إيرباص األحادية 
الممــر 15 طائــرة لتشــمل 11 طائرة من طــراز A321neo و4 

طائرات A321XLR. وسيبدأ تسليم هذه الطلبية في العام 2020.
وستســتخدم الشــركة طائرات الـــA321XLR الجديــدة لتعزيز 

مساراتها في أفريقيا مع إمكانية توسيع عملياتها إلى آسيا.

معرض طيران العراق اكسبو 2019

افتتــح وزير النقل العراقي عبدهللا لعيبــي، معرض طيران العراق 
اكسبو 2019 بنسخته السابعة، الذي أقيم على أرض صالة كربالء 
في مطار بغداد الدولي ليومين، بمشــاركة 50 شــركة متخصصة، 
و150 مندوباً قدموا عروضاً تفصيلية حول التطورات واالبتكارات 
التكنولوجيــة والممارســات التجاريــة الفعالــة الخاصــة في مجال 
الطيــران. وقال لعيبي: إن الهدف من الملتقى ايجاد حلول للتحديات 
والعقبات التي تواجه المطارات العراقية، وللمشاريع التي تم التطرق 
إليها ضمن الخطة اإلســتراتيجية لسلطة الطيران المدني العراقية، 
إضافة إلــى إدارة المطارات وتطوير مهارات الموظفين والعاملين 

وزيادة فرص االستثمار من الشركات العالمية.

خط جوي بين بغداد وباريس

بحــث وزير النقل العراقــي عبد هللا اللعيبي في باريس، مع نظيرته 
الفرنسية الزابيث برون، آفاق التعاون المشترك بين العراق وفرنسا 
بمجال النقل. وكشف مكتب الوزارة اإلعالمي، أن اللعيبي أكد على 
ســعي وزارته لتطوير واقع النقل العراقي الجوي، عبر افتتاح خط 
مباشر بين بغداد وباريس وبالعكس، وأن من ألويات اهتمام الوزارة 
أن تقدم فرنســا الدعم الفني واللوجستي للخطوط العراقية، ولسلطة 
الطيــران المدني لرفــع الحظر الجوي األوروبــي المفروض على 

طائرات الناقل الوطني العراقي.
بدورها، أكدت برون مساندة العراق في مشروع افتتاح خط مباشر 

للنقل الجوي بين باريس وبغداد.

“القطرية” األفضل لعام 2019
كشــف تقرير نشرته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن الخطوط 
الجويــة القطرية نالت الجائــزة األعلى تصنيفاً وتقديــراً في قطاع 
الطيران، وهي جائزة أفضل شــركة طيران في العالم للعام 2019. 
وأصدرت شــركة ســكاي تراكس تقريرها الســنوي الذي تصنّف 
فيــه أفضل شــركات الطيران على المســتوى العالمي، حيث حلت 
“القطرية” بالمرتبة األولــى للعام الجاري، بعدما أزاحت الخطوط 

الجوية السنغافورية، التي تراجعت إلى المركز الثاني.
وبعــد الخطــوط الجوية القطرية والســنغافورية، جــاءت الخطوط 
الجوية “أي أن أي أول نيبون أيروايز” اليابانية وكاثي باسيفيك في 

هونغ كونغ واإلماراتية على التوالي.
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رحالت جوية بين مسقط وطهران

أعلنت الخطوط الجوية العمانية عن تسيير رحالت جوية مباشرة بين 
مســقط وطهران، وذلك بحضور السفير اإليراني لدى مسقط محمد 
رضا نوري شــاهرودي وكبار مسؤولين منظمة الطيران العمانية. 
وقال شاهرودي، في تصريح خالل مراسم التشغيل، إن تسيير هذه 
الرحالت الجوية في مثل هذه الظروف يدل على متانة الصداقة بين 
عمان وايران . وأضاف أن “تعداد اإليرانيين يربو على 83 مليون 
نســمة ولدى البالد طاقات واسعة في مختلف المجاالت االقتصادية 
والعلمية والطبية، ما يمنح الفرصة لكال الشعبين الستخدام رحالت 

شركة - سالم اير- الهادفة إلى توطيد العالقات بين شعبي البلدين.

األجهزة الذكية على متن “األردنية”
أتاحت شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية، لمسافيرها استخدام 
أجهزتهم اإللكترونية الذكية أثناء الرحالت الجوية لمشــاهدة األفالم 
والبرامــج الترفيهية المنوعة الموجودة علــى الطائرات عبر نظام 
الملكية األردنية الخاص بالترفيه الجوي IFE، وتعاقدت لهذه الغاية، 
مع شــركة Bluebox العالميــة المتخصصة بتوفير أنظمة الترفيه 
الجوي، لتقوم بتزويد 10 طائرات من أســطولها بأجهزة الســلكية 
خاصــة تم وضعها على 4 طائرات مــن طراز إيرباص 319، و6 
طائرات إيرباص 320. ويستطيع المسافرون اختيار المحتوى عبر 
تحميل تطبيق Sky Connect على أجهزتهم الشــخصية سواء من 

المنزل أو عندما تكون الطائرات على أرض المطار قبيل إقالعها.
وبيّــن الرئيس التنفيذي لـBluebox كيفين كالرك، أن 40 شــركة 

تستخدم تقنية بلوبوكس، كبديل عن الشاشات المثبتة على المقاعد.

االتحاد للطيران تطلق منصة لالبتكار
أطلقت االتحاد 
ن  ا للطيـــــــر
بالتعــــــــاون 
مـع شـــــركـة

  S W A E
مـنـصـــــــــة 
 i F i k r a
ء  كــــــــا لـلـذ

االصطناعــي، والتي تهدف إلى االســتفادة القصــوى من إمكانيات 
القوى العاملة في االتحاد للطيران من خالل تمكين كل موظف من 
المساهمة في عملية االبتكار، حيث صّممت المنصة لتسخير الطاقة 
االبتكارية الجماعية، وتعزيز روح المبادرة في المجموعة من خالل 
السماح للموظفين بتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستمرة وللفرص 

غير المستغلة.
وقال الرئيس التنفيذي االتحاد للطيران توني دوغالس: قمنا بتطوير 
هذه األداة لمنح موظفينا المنصة التي يحتاجون إليها لالبتكار، فمع 
إطــالق االبتكار داخلياً ســنمنح ضيوفنا تجربةً أفضــل بكثير عند 

اختيارهم االتحاد للطيران.

طائرة A320NEO لـ“السالم العماني”
أعلن طيران السالم العُماني إضافة ثاني طائرة من طراز إيرباص 
A320neo ألســطوله المتنامي. وتم تجهيز هذه الطائرة خصيصاً 
لطيران السالم بحيث تتسع إلى 180 ضيفاً، وتتسم برحابة ممراتها 
ومقاعدها الواســعة وكفاءتها في استهالك الوقود ومساحة التخزين 
اإلضافية. وقال الرئيس التنفيذي لطيران السالم محمد أحمد: ستحقق 
هذه اإلضافات هدفنا بتوسيع شبكة وجهاتنا للوصول إلى 60 وجهة 
مختلفة، ونتوقع تسلم طائرة A320neo أخرى في يونيو/حزيران 
2019. ومن المقرر أن تتسلم الشركة 4 طائرات A320neos في 
وقت الحق من العام 2019، ليصل العدد اإلجمالي لهذا الطراز في 

الشركة 6 طائرات.
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“السريالنكية” تدعم مهرجان ملبورن

تواصل الخطوط الجوية السريالنكية تعزيز حضورها في استراليا، 
حيــث قامت بدعــم مهرجان “جريت أوشــن رود” بمدينة ملبورن 
باعتبارها شريك الطيران الرسمي للمهرجان الرياضي، كما كانت 
الشــركة الراعي الرئيسي لســباق المهرجان لمسافة 6 كلم. وسجل 
المهرجان أعلى مشــاركة في تاريخ الحدث، بإجمالي 8,200 عداًء 

للعام 2019، كما استقطب سباق الـ6 كلم ما يقارب ألف رياضي.
وضــم مهرجان “جريت أوشــن رود” على مدار يومين، مجموعة 
من األحداث مثل الماراثون الشــاق، الماراثون والنصف ماراثون، 
لمســافات 14 كلم و6 كلم و1.5 كلم وســباقات المشــي، ويستقطب 

آالف المشاركين والعائالت سنوياً.

“هيثرو” أغلى عالمة تجارية للمطارات
تصــدر مطــار “هيثرو” الدولــي قائمة أغلى عالمــات المطارات 
الدولية التجارية في عام 2019 نشــرتها شــركة “براند فاينانس”، 
حيــث قدرت قيمة العالمة التجارية  للمطــار بـ919 مليون دوالر. 
واعتمــد التصنيف على مجموعة متنوعة مــن المقاييس مثل جودة 
الخدمة، مراجعــات العمالء ودرجات التقييــم. وكان “هيثرو”  قد  
اســتقبل 80.1 مليون مســافر في 2018، ما جعله أكثر المطارات 

ازدحاماً في أوروبا.
واحتل مطار شــانغي الدولي في ســنغافورة المركــز الثاني، حيث 
بلغت قيمة العالمة التجارية  للمطار 754 مليون دوالر. كما حصل 

على لقب أقوى عالمة تجارية في العالم برصيد 86.9 عالمة.

والدة عمالق دفاع وطيران جديد
وقعــت مجموعتا “ريثيــون” و“يونايتد تكنولوجيــز” األميركيتان 
لصناعة الدفــاع والطيران، اتفاقية اندماج ســتنبثق عنها واحدة من 
أكبر المجموعات العالمية في هذين القطاعين. وقالت المجموعتان، 
إن عملية االندماج عبر تبادل األســهم ستنجز في النصف األول من 
العام 2020. وســيجمع الكيــان الجديد بين محفظتــي المجموعتين 
المتكاملتين، وسيطلق عليه اسم “ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن”.

وريثيون مشــهورة خصوصاً بأنها المجموعة المصنّعة لصواريخ 
“توماهوك” المجنحة وصواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ.

أما “يونايتد تكنولوجيز” فمشــهورة مــن جهتها بمحركات “برات 
أند ويتني” المســتخدمة في  مقاتالت “أف - 35”. ويتوقع أن يبلغ 

إجمالي مبيعات المجموعة الجديدة 74 مليار دوالر في 2019.

خدمة التوصيل بالطوافات من “أوبر”

أطلقت شركة أوبر أول رحلة ضمن خدمتها الجديدة “أوبر كوبتر”، 
لتوصيل الركاب بواســطة طائرة هليكوبتر من مطار جون كنيدى 
فى نيويورك إلى وســط مانهاتن، حســبما ذكر موقع “ديلى ميل”. 
ويتراوح سعر الرحلة  بين 200 و225 دوالراً، شاملة النقل البري 

في المدينة والمطار.
وســبق أن أعلنــت “أوبر” عن خططها للنقل الجــوي بحلول العام 
2023 بيــن عدد من الضواحي والمدن في الواليات المتحدة ودول 
أخرى، كما تتعاون الشــركة مع عدد من الشركاء لتطوير سيارات 

طائرة أو طائرة كهربائية صغيرة ذات قدرة إقالع وهبوط رأسي.
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انضمام اإلمارات للمرصد الدولي للمناخ

انضمت وكالة اإلمارات للفضاء إلى جانب عدد من وكاالت الفضاء 
العالميــة إلى مبادرة المرصد الفضائي الدولي للمناخ، وذلك لتحديد 
أطــر التعاون وتبــادل المعلومات والبيانات حــول التغير المناخي 
لمعرفة التأثيرات المحتملة، إلى جانب توفير الدعم والتعاون إليجاد 

الحلول المناسبة لهذه التأثيرات.
جاء ذلك خالل حفل رسمي أقيم بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، على هامش فعاليات معرض باريس للطيران، ووقع على 
وثيقــة االنضمام ممثالً عن وكالة اإلمــارات للفضاء رئيس مجلس 
إدارة وكالة اإلمارات للفضاء أحمد بالهول الفالسي، بحضور مدير 

عام الوكالة محمد ناصر األحبابي.

السعودية تعزز أسطولها بـ100 طائرة

وقعــت الخطوط الجوية العربية الســعودية، اتفاقيــة لزيادة طلبيتها 
الحالية لعائلة طائرات A320neo من 35 إلى 100 طائرة مع أحقية 
شراء 35 طائرة من نفس الطراز، ليصبح مجموع الطلبيات المؤكدة 
للناقلــة 65 طائرة من عائلة A320neo منهم 15 طائرة من طراز 
A321XLR. ووقع االتفاقية خالل معرض باريس للطيران مدير 
عام الخطوط الجوية العربية الســعودية صالح بن ناصر الجاســر، 
ورئيس العمليات التجارية في إيرباص كريســتيان شــيرير. كما تم 
االتفاق بين إيرباص والخطوط السعودية على توسيع شراكتهما في 

مجال تطوير التدريب الفني والصيانة وغيرها من الخدمات.

شراكة بين أميركان أيرالينز وكانتاس

وافقــت وزارة النقل األميركية بشــكل مبدئي، على قيام مشــروع 
مشــترك بين شــركتي الطيــران األميركية “أميــركان أيرالينز” 

واألوسترالية “كانتاس أيروايز”.
وكانــت الشــركتان، قد قدمتا مؤخراً، طلباً إلقامة شــركة لتســيير 
رحــالت الطيران بيــن الواليــات المتحدة األميركية وأوســتراليا 

ونيوزيلندا.
وذكرت الوزارة، أن الموافقة المبدئية تتضمن الشــروط المطلوبة 

لحماية المنافسة واستفادة المستهلكين.

صفقة بين “سيمنس” و“رولز-رويس”

تعتزم شــركة ســيمنس األلمانية للصناعات الهندســية بيع وحدتها 
المتخصصة في محركات الطائرات الكهربائية إلى “رولز-رويس” 

البريطانية لتصنيع محركات الطائرات.
ومــن المقرر اســتكمال الصفقة قبــل نهايــة 2019، وتتضمن نقل 
الـ180 فرداً العاملين في مجال التطوير في الوحدة المعروفة باســم 
“إي.إيركرافــت” )الطائــرة الكهربائيــة(. وقد لفتــت الوحدة انتباه 
وســائل اإلعالم خالل الســنوات الماضية بفعاليات مثل أول رحلة 
طيران كهربائية فوق القنال اإلنكليزي. كما شــاركت في مشروع، 

مع إيرباص، لتطوير سيارة أجرة كهربائية.

85



86

جديد سيارات

البنك والمستثمر | تموز/يوليو  2019

مراكز البيع لســياراتها في شــكل أوسع بحيث يشــمل جميع أنحاء 
ســورية، إضافة إلى المركز الرئيســي في العاصمة دمشق. وتوقَع 
شــقير أن تحقــق ســيارة Arrizo6 انتشــاراً واســعا في الشــارع 
الســوري، مبيّنا أن الهدف مــن إطالقها اليــوم يعــود لمواصفاتها 
الخاصة، من حيث توفير الوقود واســتطاعة المحــرك إضافة إلى 
تصميمها المميّز، وهي تالئم السوق السورية وتناسب جميع الفئات 

واألعمار.
وأعلن شقير أن )سيا موتورز( قامت بتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة 
ريالي )Rely( التي تعمــل تحت جناح شــركة )CHERY( األم 
تختص بالشاحنات التجارية، مبيناً أن شركته قامت، منذ مدة، بطلب 

عدد من هذه الشاحنات وتنتظر وصولها لبيعها في السوق السورية.
وتحدث عن الشركة الصينية، فقال إن شــيري انترناشيونال خطت 
خطوات كبيرة تضعها بين أهم صانعي الســيارات في العالم وليس 
في الصين فقط واألرقام تتحدث، فقد احتلت شــيري المرتبة األولى 
بين كل الشــركات الصينيــة المصدرة للســيارات لـ16 ســنة على 
التوالــي من خــالل تواجدها في أكثر مــن 80 دولــة ومنطقة حول 

“سيا موتورز” تطلق Arrizo6 األحدث في سورية

أقيم حفل إطــالق Arrizo6 في فندق داما روز في دمشــق حضره 
الســفير الصيني في ســورية فونغ بياو وعــدد من أعضــاء البعثة 
الدبلوماسية الصينية والمدير العام لشــركة )CHERY( للسيارات 
في منطقة الشــرق األوســط تشــين تشــاو، ومديرة المبيعات العام 
في الشرق األوســط تشــان مون تينج ومدير المبيعات ليو ايمسي، 
والرئيس التنفيذي لشركة )سيا موتورز( المهندس وائل توفيق شقير 
ومدراء وموظفي )سيا موتورز( إضافة إلى عدد من رجال األعمال 

ووكالء CHERY والمهتمين بعالمتها في السوق السورية.
تشاو: السيارة األحدث

تمتاز ســيارة Arrizo6، كمــا وصفها تشــاو بالموثوقيــة والتقنية 
والعصرية وهي مزودة بمحرك توربــو جديد كلياً بأداء متطور إلى 
 CVT جانب علبة ســرعة الكترونية تيبترونيك 9 ســرعات بتقنية

ونظام ترفيهي غير مسبوق ومقصورة مشبعة بالفخامة والترف.
وألقى تشــين تشــاوفي كلمة، إن طريــق الحرير قــد وصل الصين 
بســوريا منــذ زمــن طويــل، وقــد ســاهمت اســتراتيجية )الحزام 
والطريــق( التي تــّم تبنيها فــي الصين إلــى جانب مشــروع إعادة 
اإلعمار في ســورية في ربط بلدينا بشــكل أوثق، ما ساهم في خلق 

فرص جديدة واعدة القتصادّي البلدين.
وأوضــَح أن ســورية شــّكلت عالمــة فارقة فــي تطــّور عمليات 
)CHERY( العالمية بشكل اســتراتيجي، حين أصبحت أول سوق 
خارجية لـCHERY عام 2001 ولغاية عــام 2011، فقد صدّرت 
الشركة إلى سورية أكثر من 17 ألف سيارة، واليوم يمكنكم مشاهدة 
)CHERY( على الطرقات السورية. وأّكد أن شركته تبذل الجهود 
للعودة إلى الســوق الســورية من خالل شــركة ســيا موتورز أكبر 
شركات تجميع الســيارات في ســوريا وذلك بتقديم موديالت جديدة 
وبناء صورة عالمة )CHERY( التجارية لدى المستهلك السوري.

أضاف: إننا اليوم نقدّم أحدث موديالتنا الجديدة وهي Arrizo6 التي 
تعتبر أحد موديالت الجيل األحدث من شــيري فقد تم تصميمها من 
قبل فريق البحــث والتطوير الدولي لــدى )CHERY( المكّون من 
أكثر من 3200 عضو وأكثر من 300 خبير ومدير عالمي من كل 

أنحاء العالم.
وشكر تشــاو، شــركة “ســيا موتورز” التي نقلت بجهودها عالمة 
)CHERY( إلى مســتوى عال، مؤكــداً أن التعاون مع الشــركاء 
ومنهم الشركة السورية هو مفيدٌ ومثمر ٌ لشــركتينا وسنتابع النجاح 

يداً بيد بالمستقبل.
شقير: عالقة استراتيجية

من جهته،  قال شــقير في كلمــة، إننا نمتلك عالقة إســتراتيجية مع 
شــركة )CHERY( ونســعى لتمكين هذه العالقة من خالل زيادة 

أطلقت شركة “سيا موتورز” الوكيل الحصري لشركة (CHERY) في سورية، سيارة Arrizo6 2019. وهي تعتبر الجيل 
األحدث من أحد أهم موديالت شيري وهي أريزو 6 التي تجسد آخر ما توصلت إليه شيري من تقنية وتقدم علميين.
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تنبيه ضغط العجالت، جنط المنيوم 17، الفرامل اليدوية الكترونية 
مــع auto hold، نظــام مانع انــزالق ESP، نظــام الفرامل مانع 
انغالق ABS،  موزع الكتروني لقوة الكبح - EBD، نظام التحكم 

. ECO ونظام توفير الوقود ،HHC بالصعود
“سيا موتورز”

تأسست شركة “سيا موتورز” في عام 1997 كشركة خاصة لتجميع 
السيارات، وهي تدير اليوم أكبر مصنع لتجميع السيارات في سورية، 
والثالث على مستوى الشرق األوسط من حيث المساحة والتجهيزات 

والطاقة اإلنتاجية في مدينة حسيا الصناعية بمحافظة حمص.
تمكنت “سيا موتورز” من الحصول على حقوق الوكالة الحصرية 
لعدد من شركات السيارات العالمية من مناشئ عالمية، لتوفر للسوق 

السورية منتجات ذات جودة وموثوقية عالية.
تحرص “ســيا موتورز” على تقديم تجربة امتــالك مميزة لزبائنها 
في كل المناطق السورية وقد قامت انطالقا من هذه القناعة بتأسيس 
شــبكة متكاملة من صاالت العــرض ومراكز الصيانــة ومنافذ بيع 
قطع الغيار األصلية التــي توفر خدمات البيع وما بعــد البيع لزبائن 
الشركة. كما تلتزم “ســيا موتورز” بتطبيق الكفالة العالمية المحددة 

من الشركات األم على كل السيارات التي تقوم بإنتاجها.
تدير “ســيا موتورز” عملياتها باالعتماد على اليــد العاملة الوطنية 
بشــكل كامل وتســعى باســتمرار لخلق بيئة عمل تحقق االستقرار 
والتطــور لكوادرها. وتعمل علــى تحقيق أهدافها مــن خالل تبنيها 
إســتراتيجية قائمة علــى المشــاركة الفاعلــة والمســاهمة في دعم 
االقتصاد الوطني وتأهيل الكوادر الفنية الصناعية السورية للنهوض 
على الجودة أو ارضاء الزبون.بهذه الصناعة الى مســتوى مرموق في المنطقة من دون المساومة 

العالم، وفي عام 2018 فقط صدرت شيري 127 ألف سيارة وتقوم 
اليوم بإنتاج ســيارة كل 4 دقائــق حتى وصل عدد مالكي ســيارات 
شيري حول العالم في العام الماضي إلى 7200000 عاشق لشيري.

مواصفات أريزو 6
تتفوق أريزو 6 على شــقيقاتها مــن عائلة اريــزو بالحجم والتصميم 
واألداء والذكاء، وهي ذات مقدمة رياضية تعكس الجرأة في التصميم.

في نســختها الجديدة 2019 وهي التي نزلت في الســوق السورية، 
تتضمن محــركاً بقوة 1.5 ليتر مزود بشــاحن توربينــي بقوة 148 
حصان بخــاري، وفيهــا علبــة ســرعة أوتوماتيكيــة تيبترونك 9 
ســرعات CVT. وتتميــز بمقــود هيدروليكــي متعدد االســتعمال 
للتحكم بالسرعة والملتيميديا، مثبت سرعة، 6 وسائد هوائية لحماية 
المقصورة بالكامل مع أحزمة أمان للــركاب األربعة، مكيف هواء 
الكتروني بالكامل عن طريق شاشة 8 انش تعمل باللمس مع فتحات 
في المقصورة الخلفية، شاشة 9 انش تعمل باللمس لتشغيل الموسيقى 
والصور والفيديو والهاتــف مع إمكانية تغيير الثيمــة بـ4 خيارات، 
نظام صوتي فاخر مزود ب 6 مكبــرات صوت، فرش جلد مدروز 
بشــكل حجر األلماس، المقاعــد االماميــة متحركة يدوياً )الســائق 
6 حركات المرافق 4 حــركات(، أضواء نهاريــة، نوافذ كهربائية 
ومفتاح تحكم عن بعد مع ميــزة المفتاح الذكي )الدخول والتشــغيل 
بدون مفتاح(، شاشــة 7 انش للوحــة العدادات والقيــادة مع إمكانية 
تغيير لون الخلفية بـ3 خيارات، قفل مركــزي وقفل أمان لألطفال، 
مرايــا جانبيــة كهربائية ومدفــأة قابلة للطــي كهربائيــان كمبيوتر 
للرحــالت - فتحة ســقف كهربائيــة، كاميــرا خلفية مع حساســات 
الرجوع الــى الخلــف، إضافة الــى كاميــرا 360 درجــة لصورة 
بانوراميه للمساعدة على الركن وكشــف النقطة العمياء، حساسات 
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تجنّب االزدحام الخانق
في عام 2018، أجرت شركة فورد وجامعة فاندربيلت دراسة على حلبة اختبارات 
مغلقة تحاكــي ظروف االزدحــام المــروري في الحيــاة الواقعيــة، وأظهرت تلك 
الدراسة أنّه في حال استخدم سائق من بين كّل ثالثة سائقين مثبّت السرعة التفاعلي 
ACC، يمكن أن يســاعد ذلك في تجنّــب االزدحام الذي يحدث من دون أّي ســبب 

وجيه.
وعادة ما يحــدث االزدحام نتيجة عــادات القيادة الســيئة، على غــرار القيادة على 
مقربة شديدة من السيارة التي في األمام، والفرملة غير الضرورية، واالنخراط في 

خط السير من دون إعطاء إشارة.
ومن خالل ترك مسافة كافية بين السيارات، يمكن تجنّب ردّ الفعل المتسلسل الناتج 
عن فرملة السيارات الذي يحدث عندما تقوم ســيارة ما بتخفيف سرعتها فجأة وفي 

شكل غير متوقّع.
ال يســاعد مثبّت الســرعة التفاعلي ACC علــى التخفيف من التوتّر فحســب، بل 

يساعد أيضاً على التخفيف من زحمة السير.
وفي هذا السياق، أضاف راي: “ما زال الســائقون بحاجة إلى البقاء متيقّظين للتأّكد 
من استطاعتهم االســتجابة بســرعة وفعالية عند مواجهة مشــكلة معيّنة في حركة 
المرور. وبالتالــي فإّن األنظمة اآللية، عدا عن المســاعدة في التخفيــف من التوتّر 
وتأمين بيئة أكثر أماناً وهدوءاً للسائقين، تستطيع تحســين حركة المرور أيضاً في 

ظّل ظروف معيّنة”.
إشــارة إلى أن مثبّت الســرعة التفاعلي يتوفّر مع ميزة التوقّف واالنطالق التلقائّي 
إدج 2019، المتوقّع طرحها في المنطقة في شهر يونيو/حزيران 2019.في فورد F-150  وإكسبيديشن. وتتوفّر ميّزات نظام البقاء في وسط خط السير في 

نظام سرعة من “فورد” مخصص لإلزدحام المروري

ً التوقّف واالنطالق تلقائيا
تؤدّي القيادة في زحمــــة الســــير إلى إرهــــاق 
الدماغ، حيث تكون متأّهباً دائماً محاوالً توقُّع متى 
عليك التوقّــف ومتى عليك المضــّي قدماً. ويمكن 
تشــبيه األمر بالخضــوع المتحان طويــل، تكون 
جالساً طوال الوقت ولكنك تخرج مصاباً بإرهاق 

شديد.
وتقــدّم فورد ميــزة التوقّــف واالنطــالق التلقائّي 
الجديــدة التي تســاعد فــي التخفيف مــن اإلجهاد 
الذهني من خــالل الســماح للمركبة باالســتجابة 
تلقائيــاً للتغييــرات في حركــة الســير، حتى عند 

القيادة على الطرقات المزدحمة.
وتتيح وظيفة التوقّف واالنطالق التلقائّي للسائقين 
ضبط الســرعة مســبقاً، وتســتخدم تقنية الرادار 
والكاميــرا لمراقبــة حركــة المــرور فــي األمام 
للحفاظ على مســافة محــددة بيــن المركبات، مع 
إمكانية التوقف بالكامل، ثم التســريع مرة أخرى 

لغاية السرعة المحددة مسبقاً.
ويقول مدير تسويق فورد الشرق األوسط، جيمي 
راي: “كان في إمكان السائقين في السابق تشغيل 
مثبّت الســرعة التفاعلي عند القيادة على ســرعة 
معيّنــة. لكّن ميــزة التوقّــف واالنطــالق التلقائّي 
التي أُضيفت حديثاً تمدّد مدى التشــغيل إلى صفر 
كيلومتــر فــي الســاعة، بحيث بــات فــي إمكان 

السائقين تفعيلها عند التوقّف”.

تعديل السرعة وخّط السير
يســتطيع مثبّت الســرعة التفاعلــي ACC أيضاً 
توجيــه المركبة إلى وســط خــّط الســير، إضافة 
للعودة إلى السرعة الســابقة تلقائياً وتعديل سرعة 
الســيارة لمجاراة المركبة التي أمامك، مع الحفاظ 

على مسافة محدّدة مسبقاً.
وبالتالي لن يضطّر الســائقون إلــى الضغط على 
دواســتي الفرامــل والوقود باســتمرار أو تحريك 
عجلة القيــادة، مــا يــؤدّي إلى قيــادة أكثــر أماناً 

واسترخاًء.

حيث  فورد،  شركة  أظهرته  ما  وفق  للسائقين  قلق  مصدر  الخانقة  السير  وأزمة  المروري  االزدحام  يعد  لم 
مثّبت  خالل  من  االزدحام،  من  والملل  واالنزعاج  التوتر  تجنب  على  السائقين  يساعد  جديداً  نظامًا  طرحت 

.(ACC 1( Adaptive Cruise Control السرعة التفاعلي
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تحديد نسب تصنيع السيارات في مصرشراكة صينية مصرية النتاج السيارات
وزارة  قالـــت 
ة  ر لتجــــــــا ا
والصناعــــة، 
بـيــــــان،  فـي 
إنه تم التوصل 
شـراكة  التفاق 
شــــركة  بيــن 
 S A I C
لصـينـيــــــة  ا
وشــــــــركــة 

 MG سيارات مصرية لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة
في مصر. وأضاف البيان، أن االتفاق يأتي لالستفادة من الطاقات 
اإلنتاجية غير المســتغلة بالشــركة المصرية، ونتيجة للمفاوضات 
التي تبنتها الوزارة مع الشــركة الصينية منذ شــهر تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة شــركة SAIC الصينية شــن هونح، إنه 
جــاري العمل حالياً على إطالق الطراز الجديد، حيث من المتوقع 

أن يبدأ االنتاج خالل الشهور القليلة القادمة.

أصدرت وزارة التجارة 
والصناعة القـرار رقـم: 
571 لســـــنــة 2019، 
بتحديد نســـب التصنيع 
المحلــــي لصنـاعـــــة 
الســــيارات بـــ45 %، 
ويســتهدف القرار رفع 
األعـبــــاء اإلضافـيـــة 
عــن شــركات التجميع 
ومنحهم الفرصة لضخ 

استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز االستثمارية.
وأوضح مستشــار وزير التجارة والصناعة حسام عبد العزيز، أن 
القرار 571 يســتهدف باألســاس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل 
مصنعي المركبات الحاليين، مشــيراً إلى أنه يجري مراجعة جميع 
القــرارات الحاكمة لصناعة وســائل النقل علــى التوازي مع بلورة 
حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي ســيقوم وزير 
التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة االقتصادية بعد االنتهاء 

من صياغتها.

تجميع سيارات “مرسيدس” في مصر
وقـع وزير 
التجــــارة 
والصناعـة 
عـمـــــرو 
نـصــــار، 
اتفاقـيـــــة 
تـعـــــاون 
مع شــركة 
مرســيدس 

بنز الســتئناف تجميع ســيارات الركوب في مصــر بعد توقف دام 
عــدة ســنوات. وتتضمن االتفاقية التي شــهد توقيعها رئيس مجلس 
الــوزراء المصري الدكتــور مصطفى مدبولي خــالل زيارته إلى 
مدينة شــتوتغارت األلمانية، إنشاء مركز هندسي لـ“مرسيدس” في 

المنطقة االقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير السيارات.
ومن المقرر أن تقوم “مرســيدس” بتوســيع خطــوط إنتاجها لتضم 
طرازات جديدة. كما تعتزم الشركة ضخ مزيد من االستثمارات في 
مصر على المدى الطويل، وتأسيس “مركز لوجستي” في المنطقة 

االقتصادية بقناة السويس، وتوسع شبكة موزعيها.

مصنع جديد لـ“بيجو” في المغرب

دشــنت شــركة بيجو الفرنســية في المغرب، بحضور الملك محمد 
السادس، مصنعاً للسيارات في المنطقة الصناعية بالقنيطرة، بتكلفة 
استثمارية بلغت 550 مليون يورو. وأشار وزير الصناعة والتجارة 
واالقتصاد الرقمي المغربي، موالي الحفيظ العلمي، إلى أن المصنع 
بنــي في مرحلته األولى على مســاحة 400 هكتار، قبل أن تضاف 
إليها 500 هكتار أخرى في مرحلة ثانية، بما يوفر 4 آالف وظيفة.

وتشير مصادر، إلى أن المصنع سيقلص العجز في الميزان التجاري 
من خالل زيادة في صادرات السيارات، وذلك عقب إنشاء مجموعة 

رينو الفرنسية مصنعين في مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
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معرض دولي للسيارات في دمشق

أقيمت فعاليات المعرض الدولي للســيارات واآلليات وإكسسوارتها 
“موتور شــو” على أرض مدينة المعارض في دمشــق، بمشاركة 
48 شركة، وحضوروكاالت وشركات بيع وشراء السيارات. وأكد 
وزير النقل علي حمود خالل افتتاح المعرض أنه تم تخصيص ساحة 
في المعرض تتســع لـ1000 سيارة يمكن من خاللها للمواطنين بيع 
وشراء ســياراتهم وعرضها للزوار، إضافة إلى تخصيص مركزا 
كمديرية نقل مصغرة إلتمام كل إجراءات نقل وتســجيل وفراغ أي 

سيارة يتم بيعها ومنحها اللوحات خالل المعرض.
بــدوره، أكد محافظ ريف دمشــق عالء إبراهيــم، على التعاون مع 
الوزارة إلنجاز مدينة معارض صناعية للســيارات بمنطقة الدوير 

بريف دمشق، على مساحة 200 هكتار.

سيارات ذاتية القيادة من “هواوي”

كشفت شــركة “هواوي” الصينية عن توجهها نحو عالم السيارات 
ذاتيــة القيادة، وعزمها إطــالق منتوجها الخاص بهــذا المجال في 
غضون عامين. وستتعاون الشركة مع “أودي” و“تويوتا” لتطوير 
ســيارتها ذاتية القيادة التي ســتضعها أمام منافسة كل من “غوغل” 
و“أوبر” في هذه الســوق الناشــئة. كما ســتتعاون “هــواوي” مع 
شركتين صينيتين أخريين، مختصتين في مجال صناعة السيارات، 
 Changanو Beijing New Energy Automobile :وهمــا
Automobile، فضالً عــن اعتمادها تكنولوجيا الذكاء الصناعي 
الخاصة بها. وبحسب صحيفة “ فاينانشيال تايمز”، فإن “هواوي” 

تخطط إلطالق سيارتها ذاتية القيادة بحلول عام 2021.

نموذج GLB الجديد من “مرسيدس”

 ،GLB اســتعرضت “مرســيدس” النمــوذج الجديد من ســيارات
بمواصفات تجعلها من أفضل مركبات الكروس أوفر العائلية. وبنيت 
GLB الجديدة التي تتســع لـ7 ركاب على منصة MFA، وجاءت 
بتصميم يجمع بين تصاميم ســيارات A-Class وGLA. وزودت 
بأنظمة رؤيــة تعمل بكاميرات ترصد كامل محيطها، وحساســات 
للمسافات لمنع اصطدامها باألجسام األخرى على الطرقات، إضافة 
إلــى أنظمة إلكترونية للتحكم بالســرعة ومنع انزالقها على الطرق 
المكســوة بالرمــال أو الثلوج. ومن المفتــرض أن يطرح منها عدة 
نماذج مزودة بمحركات بنزين وديزل، بعزم 150 و224 حصان، 

وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

... و“إم جي” توسع حضورها

تســــتعدّ شــركة إم جي موتورز، إلطالق 3 طــرازات جديدة في 
 )MG 5( :منطقة الشـــرق األوســـط خالل عــام 2019، وهــي
أول   )MG RX8( وتعتبــر   .)MG HS(و  )MG RX 8(و
مركبة SUV بســبعة مقاعد تنتجها الشــركة، وتتمتّع بأبعاد أطول 

وأوسع مقارنةً بالطرازات اليابانية ضمن هذه الفئة.
أما طراز )MG 5(، فقد تّم تصميمه لتلبية متطلبات عمالء سيارات 
الســيدان المدمجة. وتم تجهيز هذه الســيارة  بمحّرك سعة 1.5 ليتر 
ومجموعــة متنوعة مــن التجهيزات. كما تعتــزم “إم جي” إطالق 
)MG HS(، التي تعتبر أول سيارة ضمن فئة المركبات الرياضية 

متعددة االستخدامات ذات الحجم المتوّسط تنتجها الشركة.
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“فورد” تغلق مصنع محركات في ويلز

أكدت “فورد” أنها ســتغلق مصنعها في بريدجند في جنوب ويلز 
في العام 2020 بســبب تراجع الطلب على بعض محركاته، مما 
قد يــؤدي إلى شــطب 1700 وظيفة في ضربة جديــدة لصناعة 
الســيارات البريطانية. وتُجري “فورد” تخفيضات في عدة دول 

إلقالة عملياتها الخاســرة في سوق السيارات األوروبية.
وقــال رئيس “فورد” أوروبا، ســتيوارت راولي: إن تغير طلب 
العمــالء وســلبيات التكلفة، إضافــة إلى غياب طــرز محركات 
إضافية لمصنع بريدجند في المســتقبل يجعــل المصنع غير قابل 

لالســتمرار من الناحية االقتصادية في األعوام القادمة.

Series 1 الجيل الجديد من

طرحت “بي إم دبليو” الجيل الجديد من ســياراتها Series 1  التي 
تحظى بشعبية واسعة  لدى فئة الشباب.

وكجميع ســيارات Series 1 السابقة جاءت النماذج الجديدة بهيكل 
هاتشباك عصري، ومزود بجناح هوائي صغير عند مؤخرة السيارة 

ليزيد من ثباتها على المنعطفات والسرعات الفائقة.
وســتنتج الشــركة عدة نماذج من هذه الســيارات، بمحركات ديزل 
بســعة 1.5 ليتر وعزم 116 حصاناً، ومحركات بنزين بعزم 118 
حصاناً، ومحركات بســعة ليترين وعزم 140 حصاناً، ستعمل مع 
علب ســرعة ميكانيكية بـ6 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 

مراحل.

... وتستدعي 1.2 مليون سيارة

قررت شــركة “فورد” ســحب أكثر من مليون و200 ألف ســيارة 
من األسواق العالمية، بعد اكتشاف خلل فيها. وذكر موقع “فيستي” 
 Ford الروســي، أن عملية السحب ستشمل نحو 1.2 مليون سيارة
Explorer أطلقــت فــي الواليــات المتحدة ما بيــن عامي 2011 
و2017، بعــد أن اكتشــف الخبراء فــي تلك الســيارات أعطاالً قد 

تتسبب بوقوع حوادث سير خطيرة.
كما أشار الموقع، إلى أن “فورد” ستسحب أكثر من 28 ألف سيارة 
Explorer طرحــت فــي كندا في الفترة المذكــورة، وكذلك بعض 

السيارات من هذا الطراز طرحت في المكسيك.

الجيل الثامن من “هيونداي سوناتا”

تعتزم “هيونداي”، إطالق الجيل الثامن من مركبة السيدان متوسطة 
الحجم سوناتا، التي تتميز بمظهر كوبيه رياضي أنيق، يُبرز أحدث 
أســاليب التصميم التــي ابتكرتها العالمة التجاريــة، وهو التصميم 
ُزّودت  وقــد   .Sensuous Sportiness المؤثــر”  “الرياضــي 
مقصورة السيارة بتسع وســائد هوائية معيارية، ومجموعة واسعة 
من أنظمة الســالمة التي تأتي ضمن باقة تقنيات السالمة “سمارت 
ســينس” مــن هيونداي. وهي تتوفر في الشــرق األوســط وأفريقيا 
بخيارين من المحركات، األول بســعة 2.0 ليتر، يعمل بنظام َحقن 
الوقود متعدد النقاط ويولّد 152 حصاناً، والثاني “سمارت ستريم” 

بسعة 2.5 ليتر، بنظام َحقن متعدد النقاط يولّد 180 حصاناً.
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“ كروس أوفر” جديدة من “بيجو”

تســتعد “بيجو” الفرنســية إلطالق ســيارة كــروس أوفر جديدة، 
ســتصبح واحدة من أكثر الســيارات تميزا وتطورا في األسواق. 
ومــن أبرز ما يميز ســيارة “2008” الجديدة هــو هيكلها األنيق 
المزود بمصابيح LED غريبة المظهر، ومصابيح ضد الضباب 
موضوعة بشكل طولي على جانبي الواجهة األمامية. وقد زودت 
 ،Stop&Go بأحدث أنظمة التحكم األوتوماتيكي بالقيادة، ونظام

باإلضافــة إلى أنظمة تنقية للهواء الموجود في قمرة القيادة.
وســيطرح منها عــدة نماذج مزودة بمحركات بنزين بســعة 1.2 
و1.5 ليتر، وعزم 100 و135 و155 حصاناً، ومحركات ديزل 

بسعة 1.5 ليتر وعزم 100 و130 حصاناً.

FLYING SPUR الرياضية من “بنتلي”ضربة موجعة لـ“دايملر”

أجبرت الوكالة األلمانية للســيارات شركة “دايملر” األلمانية على 
اســتعادة 60 ألف سيارة في ألمانيا، لالشتباه في أنها تستخدم برامج 
للتالعب باالنبعاثات، وفقاً لصحيفة بيلد. وتعرضت الشركة لتحقيق 
أجرته الســلطات شــمل نماذج مرســيدس-بنز جــي.ال.كاي 220 
ســي.دي.اي، المصنوعة بيــن 2012 و2015. ويقلل البرنامج من 
انبعــاث الجزيئات الضارة من المركبات خــالل فترة االختبار، إال 
أنها تصدر كميات ضارة من االنبعاثات تفوق الحدود المسموح بها.

يذكــر أن الســلطات األلمانيــة كانت قــد طلبت من “ديملــر” العام 
الماضي اســتعادة 700 ألف ســيارة في جميع أنحاء العالم بســبب 

اعتماد برامج غير قانونية.

كشفت شركة “بنتلي” عن سيارتها الجديدة Flying Spur، التي 
 )Grand Tourer( تعد من أكثر سيارات السيدان الرياضية الفاخرة

تطّوراً في العالم.
وجرى تصميم الســيارة الجديدة وتصنيعها يدوياً في مقر الشــركة 
في مدينة كرو في المملكة المتحدة. وهي مجهزة بنظامي “التوجيه 

اإللكتروني بجميع العجالت”، و“الدفع بجميع العجالت”.
وتم تزويد الســيارة بمحرك W12 ســعة 6.0 ليترات، مع شاحن 
توربيني توأمي يولّد 626 حصاناً وعزم دوران قدره 900 نيوتن/

متر، ما يجعلها تتســارع من صفر إلى سرعة 100 كلم/ساعة في 
غضون 3.8 ثواني، والوصول إلى سرعة 333 كلم/ساعة.

Citigo الكهربائية من “سكودا”

اســتعرضت شركة ســكودا، ســيارة Citigo الجديدة، المتوقع أن 
تصبح واحدة من أكثر الســيارات المنافســة في ســوق الســيارات 

الكهربائية.
Fa-  وأتت هذه الســيارة بهيكل هاتشــباك، شــبيه بهياكل ســيارات

bia، طوله 3 أمتار و59 ســنتيمترا، وعرضه 1.62 متر. وزودت 
Citigo الجديــدة بمحــرك كهربائي بعزم 82 حصانــاً، قادر على 
زيادة تســارعها من 0 إلى 100 كلم/ســاعة في غضون 12 ثانية، 

والوصول بها إلى سرعة 130 كلم/ساعة.
يذكر، أنه تم تزويد الســيارة ببطارية تكفيها لقطع مســافة 265 كلم 

بالشحنة الواحدة.
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تعاون بين “ميشالن” و“جنرال موتورز”األطفال يتسّببون بالخطر على الطرقات

أظهرت دراســة قامت بها شركة نيسان أن 63 % من األوروبيين 
يعتبــرون أنه يصعب عليهــم التركيز بالكامل علــى الطريق أثناء 
القيــادة حين يســيء أطفالهم التصّرف داخل الســيارة، وأن 29 % 
من الراشدين يشعرون أنهم أقّل أماناً خلف المقود نتيجة لهذا األمر.

وشــدّدت الدراســة، على أّن تجنّب مصادر اإللهاء هو أكثر ما يهّم 
األهل عند اختيار الســيارة التي سيشــترونها. وقال واحد من أصل 
3 منهم )34 %(، إنه يتعين على الســيارة أن تضّم أنظمة لمساعدة 
الســائق مثل نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكية ونظام التحذير من 

مغادرة المسار ونظام التحّكم المتكيّف بثبات السرعة.

كشفت شركتا ميشــالن وجنرال موتورز، عن جيل جديد من تقنية 
اإلطارات الخالية من الهواء المخصصة لســيارات الرّكاب، والتي 

تحمل اسم Uptis )أي “نظام اإلطار الفريد المضاد لالنثقاب”(.
ووقعت الشركتان اتفاقية أبحاث مشتركة للتحقّق من كفاءة اإلطارات 
الجديدة بهدف البدء بطرحها مطلع عام 2024. وســتبدأ الشركتان، 
في وقت الحق من هذا العام، باختبار اإلطارات على أرض الواقع 
ضمن أسطوٍل اختبارّي من سيارات بولت EV الكهربائية في والية 
ميشيغان األميركية. ويمتاز هذا اإلطار، بتركيبته االستثنائية وتطور 
المواد المســتخدمة فيه، مما يجعله قادراً على تحمل وزن الســيارة 

على مختلف السرعات.

سيارة رياضية جديدة من “جاغوار”

اســتعرضت شــركة جاغوار، مشــروع مركبة رياضيــة مميزة 
مخصصة لسوق الســيارات الرياضية المتوسطة الحجم. وستأتي 
ســيارة XE SV Project 8 Touring بهيــكل انســيابي أنيق، 
مزود بشبك أمامي عريض، وفتحات هوائية كبيرة، وجناح خلفي 
لزيادة ثباتها. أما قمرة الســيارة من الداخل فســتزود بمقاعد جلدية 
مريحة تتسع لـ4 ركاب، يمكن استبدالها بمقاعد رياضية ودعامات 
معدنيــة خاصة للتقليل من وزن المركبــة. كما زودت “جاغوار” 
هذه السيارة بمحرك توربيني بـ8 أسطوانات، وعزم 600 حصان، 
لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.5 ثانية، 

والوصول بها إلى سرعة أقصاها 320 كلم/ساعة.

روسيا تدخل سوق السيارات الكهربائية

أكــد خبراء من جامعة نوفوسيبيرســك التقنية الحكومية الروســية، 
عزمهم صناعة سيارة كهربائية، استناداً إلى هيكل السيارة الرياضية 
الخارقة الروســية “ماروسيا”. وينفذ المشروع الجديد بالتعاون مع 
مكتب التصميم في نوفوسيبيرســك، “ســبيكتر”، حيــث أيّد وزير 
الصناعــة والتجارة في منطقة نوفوسيبيرســك، المشــروع التقني 
المشترك. وينص المشروع على التخلص من “محرك االحتراق” 

التقليدي في سيارات “ماروسيا”، لصالح محرك كهربائي قوي. 
يذكر، أن مشــروع “ماروسيا” لصناعة السيارات الخارقة كان قد 
أفلس في العام 2014، بعد 7 سنوات من تأسيسه على يد نيقوالي 

فومينكو.
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الصبيح مديراً عامًا لضمان االستثمار
قرر مجلس مساهمي المؤسسة العربية 
لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات 
فــي اجتماعه الـ46 فــي دولة الكويت، 
تعيين عبدهللا أحمد عبد اللطيف الصبيح 
مديراً عاماً للمؤسسة لمدة 5 أعوام، خلفا 
لفهد راشد اإلبراهيم، كما قرر المجلس 
تعيين جمال عبدهللا فراج الغانم عضوا 

جديدا في مجلس إدارة المؤسسة ممثال عن دولة الكويت.
يذكــر أن الصبيح “الحاصل على البكالوريــوس في إدارة األعمال 
من كلية وســترن أورجن ستيت كولدج األميركية عام 1987” هو 

المدير العام الرابع للمؤسسة منذ تأسيسها عام 1974.

درع من FIABCI لرئيس حكومة تونس
أعلــن رئيــس االتحــاد 
الـدولــي  الـعـقــــــاري 
نقيـــــب  /F I A B C I
الوسطاء واالستشاريين 
لبنــان  فــي  العقارييــن 

REAL وليد موســى، خالل مشــاركته في مؤتمر عقاري بتونس، 
ولقائه مع رئيس الحكومة يوســف الشاهد، أنه سيعمل على التعريف 
بفرص االســتثمار فــي القطاع العقــاري العربي. كما زار موســى 
الشاهد في دار الضيافة بقرطاج، برفقة رئيس الغرفة النقابية للباعثين 
العقاريين فهمي شعبان، وقدم إلى درعاً تقديراً من االتحاد عن برنامج 

“المسكن األول”، الذي يسمح بتملك أول منزل من دون دفعة أولى.

بدران رئيسًا لـ“جيبا”
اختــارت الهيئــة االداريــة الجديدة 
لجمعية األعمال األردنية األوروبية 
“جيبا” جمال بدران رئيساً للجمعية، 
وعلي مــراد نائباً للرئيــس، وعادل 
مشــهراوي أمينــاً للســر، ورمزي 
المنى أميناً للصندوق، وفواز القطان 
وجمال فريز وباسل مرجي أعضاء 

مجلس لإلدارة.
ولفت بــدران إلى أن مجلس اإلدارة 

الجديد سيضع خطة عمل جديدة لمواصلة مسيرة الجمعية في تعزيز 
العالقات األردنية األوروبية وإقامة الشراكات المستقبلية الواعدة.

اقتصادي مصري رئيسًا لـ“كامبردج”
اختيـــر كبيـــر المسـتـشـــارين 
االقتصادييــن لــدى أليانز محمد 
العريان رئيساً جديداً لكلية كوينز 

في جامعة كامبردج.
ويحل العريان، الذي فاز بمنحة 
لدراسة االقتصاد في كوينز العام 
1977 وتخــرج بعــد حصولــه 
على مرتبة الشــرف من الدرجة 

األولى، محل اللورد جون ليونارد ايتويل في تشــرين األول/أكتوبر 
2020. وأُدرج العريــان ألربــع ســنوات متتالية علــى قائمة مجلة 

“فورين بوليسي” كأهم 100مفكر عالمي.

وسام جوقة الشرف الفرنسي لـ“صادر”
الفرنســي  الرئيــس  منــح 
ايمانويل ماكرون، أمين عام 
جمعية مصارف لبنان مكرم 
صادر وســام جوقة الشرف 

من رتبة  فارس.
 وقلده الوســام ســفير فرنسا 
فــي لبنــان برونو فوشــيه، 
خــالل احتفــال فــي قصــر 

الصنوبر، حضره الحاكم األســبق لمصرف لبنان ميشال الخوري، 
رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه وعدد من كبار المصرفيين 

وعائلة المحتفى به.

أفضل محافظ بنك مركزي لمصر
تسلم محافظ البنك المركزي 
المصــري طــارق عامــر 
جائــزة المصرفي اإلفريقي 
الســنوية كأفضــل محافــظ 
للبنــوك المركزية اإلفريقية 
لعام 2019، خالل حفل في 

ماالبو عاصمة غينيا االستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري 
المشــارك في االجتماعات الســنوية لبنك التنمية األفريقي - بصفته 
محافظ مصر لدى البنك. وتُمنح هذه الجائزة سنوياً لمحافظي البنوك 
المركزية ممن قاموا بإنجازات وإصالحات هامة في السياسة النقدية 

والقطاع المصرفي في الدول األفريقية.
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األردن ثانياً في المؤتمرات واالجتماعات
حــاز األردن عـلـــــى 
المرتبــة الثانيــة ضمن 
دول الشرق األوسط من 
حيث عـدد المؤتمــرات 
واالجتماعـات المنعقـدة 
لعــام 2018 وفق آخر 

تصنيــف صادر عــن الجمعيــة الدولية لالجتماعــات والمؤتمرات 
ICCA، حيث استضاف األردن 22 مؤتمراً دولياً لجمعيات عالمية، 
وبلغت نســبة الزيادة عن العام 2017 نحو 120 %. ووفقاً ألحدث 
تصنيفــات ICCA، فقد جاءت دولة اإلمــارات في المرتبة األولى 

ضمن دول الشرق األوسط باستضافة المؤتمرات واالجتماعات.

سوري يحصد جائزة الطالب العالمي
حـصــــد المهـنـــــدس 
الســوري بسام مسوح 
جائزة الطالب العالمي 
ولقب المبتكـر المتميـز 
فــي الســــويد، وهـــو 
الذي تخرج من جامعة 
دمشق/قســم هندســــة 
الحواسيب واألتمتة في 

عام 2015، وحصل في عام 2018 على منحة دراسية من المعهد 
الســويدي، تتركــز على خاليــا روبوتية “تحكم آلــي”، وتطبيقات 

الصناعة كاإلبصار الحاسوبي والذكاء الصناعي.

افتتاح مكتب لبنك القدس في عّمان
افتتح بنــك القدس 
العامل في فلسطين 
مكتبــاً تمثيليــاً في 
عمان، بحضـــور 
محافــظ ســلطـــة 
النقــد الفلســطينية 
عزام الشوا، نائب 

محافظ المركزي األردني ماهر الشــيخ، رئيس مجلس إدارة البنك 
أكــرم عبداللطيــف جراب، وعــدد من أعضاء األســرة المصرفية 
األردنية الفلســطينية. وقال الشــيخ: إن األردن يقدم الدعم لالقتصاد 

الفلسطيني، والمركزي األردني يقدم الدعم للبنوك الفلسطينية.

“البوتاس” من أقوى 100 شركة
أعلنــت مجلــة فوربس الشــرق 
األوســط عــن قائمتها الســنوية 
ألقــوى مئــة شــركة عربية في 
الشــرق االوســط لعــام 2018، 
وأهمها شــركة البوتاس العربية 
والبنــك العربي وبنك اإلســكان 

األردني. وأشــارت المجلة إلــى أن مبيعات البوتــاس ارتفعت إلى 
أعلى مســتوى لها، حيث بلغت 2.44 مليــون طن، وحققت أرباحاً 
بلغت 126 مليون دينار )177.7 مليون دوالر(، بنسبة نمو 39 %، 
ووزعــت 100 مليون دينار أرباحاً نقدية على مســاهميها، ورفدت 
الخزينة بنسبة 57 % من صافي أرباحها، وبمبلغ 71 مليون دينار.

“التجاري الدولي” األفضل في أفريقيا
مؤسســة  أعلنــت 
أفريــكان بيزنــس 
تصنيفها ألفضـــل 
250 شــركة فــي 
أفريقيـــا، حـيـــث 

تصدر البنك التجاري الدولي، قائمة الشركات المصرية في التصنيف 
على مســتوى القارة السمراء. وأشــارت “أفريكان بيزنس” إلى أن 
البنــك التجاري الدولي من أكثر الشــركات المصرية التي تحســن 
ترتيبها بشــكل ملحوظ في تصنيف “أفضل 250 شركة بأفريقيا”، 
حيث قفز البنك من المركز الـ35 خالل عام 2018، ليحتل المركز 

الـ27 خالل 2019، متقدماً 8 مراكز خالل فترة وجيزة.

95

اتفاقية بين بريدي مصر ومدغشقر
وقــع رئيــس مجلــس 
المصري  البريد  إدارة 
عصـــــام الصغيــــر، 
والرئيــــس التنفيـــذي 
لبريــــد مـدغشـــــقـر 
ريتشارد راناريســون، 
بروتوكــول تـعــــاون 
مشـــترك فــي مجــال 

التجــارة اإللكترونية بهــدف إتاحة الفرصة لعمالء بريد مدغشــقر 
للتســوق من الواليات المتحــدة وإنكلترا والصين عن طريق مركز 

التجميع اللوجيستي بالقاهرة.
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حملة الشهادات الجامعية واألثرياء. وقد حققت صحف “النيويورك تايمز”، “وول 
ستريت جورنال” و”الواشنطن بوست”، نتائج طيبة في المجال الرقمي.

ومع ذلك فقد قال “معهد رويترز”، اســتناداً إلى مقال منشــور فــي موقع “فوكس 
اإلخباري”، إن حوالــى 40 % من االشــتراكات الرقمية الجديدة فــي “نيويورك 

تايمز”، موجهة للكلمات المتقاطعة ووصفات الطبخ.
وفي بريطانيا، قال حوالى ثلث المشــاركين في اســتطالع إنهم يتحاشــون األخبار 
بســبب مالبســات انفصال بريطانيــا عن االتحــاد األوروبــي. وقال مــن صوتوا 
بالموافقة على االنفصال، إنهم يتحاشــون األخبار ألنها تُحزنهم وألنه ليس بوسعهم 

الثقة في صحة األخبار.

نتفليكس وآبل وأمازون
في الوقت الذي تتصارع فيه المؤسســات اإلخبارية على اإليــرادات، فإنها تواجه 
تهديــداً متزايداً مــن مقدمــي الخدمــات الترفيهية مثــل نتفليكس وســبوتيفاي وآبل 

ميوزيك وأمازون برايم.
وقــال الباحث األول في “معهــد رويترز” نيــك نيومان، “في بعــض البلدان ربما 
يكون العجز عن مواصلة دفع االشتراك قد بدأ يستقر، وتفضل األغلبية، خصوصاً 
االصغر سنا، إنفاق ميزانتيها المحدودة على الترفيه )نتفليكس وسبوتيفاي( بدالً من 

األخبار”. 
وعنــد ســؤال المشــاركين في االســتطالع عن نــوع االشــتراك اإلعالمــي الذي 
يختارونه إذا كان المتاح لهم اشــتراك واحد للعام التالي، وقع اختيار 7 % فقط من 
عبر اإلنترنت و15 % اختاروا الموسيقى على اإلنترنت.الناس دون ســن الخامســة واألربعين على األخبار. واختار 37 % خدمات الفيديو 

وسائل اإلعالم تواجه الخطر: من يدفع ثمن األخبار؟

األخبار الرقمية
واوضــح “معهــد رويترز” فــي تقريــر األخبار 
الرقمية الســنوي إن أغلب النــاس ال يرغبون في 
دفع المــال مقابــل اإلطــالع على األخبــار على 
اإلنترنــت وإنــه لم تحــدث ســوى زيــادة طفيفة 
في نســبة الراغبين في ذلك في الســنوات الســت 
األخيــرة. وحتــى مــن يدفعــون يحــدث بينهم أن 
يتوقف البعض عن مواصلة ســداد االشــتراكات 
ويشــعر كثيرون باإلرهاق جراء مطالبتهم بسداد 
قيمة اشــتراكات عديدة مختلفــة. ويختار كثيرون 
دفع المال لمشاهدة األفالم واالســتماع للموسيقى 
بدال مــن اإلطالع علــى األخبار. ولذلك ســتنهار 

بعض الشركات اإلعالمية.
وقال مدير “معهد رويترز”، راسموســن كاليس 
نيلســن، إن “فئات كثيرة من النــاس راضية تمام 
الرضى عن األخبار التــي يمكنهم اإلطالع عليها 
مجانا، وحتــى بين مــن هم علــى اســتعداد لدفع 
المال، فــإن األغلبيــة مســتعدة فقــط للتعاقد على 

اشتراك واحد”.
وأضاف، “كثيرون يشعرون باالنسالخ فعال عن 
الكثير مــن الصحافة التي يطلعــون عليها. فهم ال 
يجدون أنها جديرة بالثقــة وال يجدونها صائبة وال 

يرون أنها تنقلهم إلى مكانة أفضل”.
وفي حيــن أن مؤسســات إخبارية كثيــرة ال تتيح 
اإلطالع على أخبارها إال لمــن يدفع وأن بعضها 
يشهد زيادات في االشتراكات الرقمية، فلم يحدث 
تغييــر يذكر في نســبة مــن يدفعون المــال مقابل 
اإلطالع علــى األخبار علــى اإلنترنت باســتثناء 
الزيادة التي أحدثها انتخاب الرئيس دونالد ترامب 

في الواليات المتحدة في 2016 - 2017.

دفع االشتراكات
وفي الواليات المتحدة من المرجــح أن يكون من 
يدفعــون اشــتراكات لألخبار علــى اإلنترنت من 

تواجه المؤسسات اإلخبارية تحديات من شركات التكنولوجيا العمالقة ويربكها غياب الثقة على مستوى 
جمهورها، لكن لديها مشكلة أعمق كثيرا إذ أن أغلب الناس ال يريدون دفع المال مقابل األخبار على اإلنترنت.

وذكر “معهد رويترز لدراسة الصحافة”، وهو مركز أبحاث في جامعة أوكسفورد في لندن، ان انتشار اإلنترنت 
عبر الهواتف المحمولة والهواتف الذكية احدث بوتيرة متسارعة ثورة في عالم توصيل األخبار للمستهلكين 
وقضى على نماذج أعمال قامت عليها مؤسسات إخبارية عديدة خالل العشرين عاماً األخيرة األمر الذي أدى إلى 

انخفاض اإليرادات واالستغناء عن عمالة وعمليات استحواذ في هذا القطاع.
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على منصــب الرئيس التنفيذي لتقنيــة المعلومات 
وفشلوا، بخيبة أمل وامتعاض، وبالتالي قد يعتقدون 
أن الفائــز بالمنصب ال يســتحقه عن جدارة، وهذه 
الحالــة شــائعة جــداً. لذلــك ينبغي علــى الرئيس 
التنفيذي الجديد لتقنيــة المعلومات أن يولي المزيد 
من االهتمام نحو المتقدمين الذين لم ينالوا المنصب 
بغية كســبهم إلى جانبه، أو حتى مســاعدتهم على 
إيجــاد منصب بموقــع آخر. وبالنتيجة ســنرى أن 
هؤالء سيتجاوزون األمر برمته في أغلب األحوال.

ثالثاً: التبصر عند اتخاذ القرارات
يعــد اتخاذ قــرارات هزيلة في وقــت مبكر إحدى 

كيف ينجح الرؤساء التنفيذيون الجدد في عملهم؟

تحقيق النجاح هو غاية الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات عندما يتسلمون المناصب الجديدة، لكن إنجاز 
هذا النجاح ينطوي على تجنب 5 أخطاء، كما تقول مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “غارتنر”.

ينبغي تكوين

مجموعة صغيرة وموثوقة

من المستشارين

يستثمرون

في نجاح الرئيس التنفيذي

لتقنية المعلومات

ضمن المنظمة

يصعب التوقع بدقة كيف سيمضي الرئيس 
التنفيذي لتقنية المعلومات يومه األول في 
أداء دوره الجديد، سواء كان حديث العهد 
في هــذا المجــال أم يتمتــع بتاريخ مهني 
حافــل. إذ ال بد من أن يحمــل اليوم األول 
بعــض المفاجآت وبضــع تحديات، فضالً 

عن قراءة كمية كبيرة من األوراق.
وفي هذا الســياق، قالت نائب رئيس قســم 
األبحــاث لدى “غارتنــر”، كيلي كالهون 
وليامز: “ســيواجه الرئيس التنفيذي لتقنية 
المعلومات في يومه األول بعض المواقف 
التــي يحتمــل أن تكون ضــارة. لكن النبأ 
الســار هو أن تلك المواقف قد توالت على 
كثيرين سبق وأن عملوا في المنصب ذاته. 

لذلك يمكن للمرء أن يستعد لها مسبقاً”.

ماهي األخطاء:
أوالً: إعادة توجيه األنا نحو الكفاءة

لــدى فــوزه بالمنصــب، يكــون الرئيس 
التنفيــذي لتقنيــة المعلومــات قــد أثبــت 
جدارتــه أمــام الذين اختــاروه، لكنه يبقى 
الرقم المجهول عنــد طاقم عمله ونظرائه 
وأصحاب الشــأن والموردين. لذلك يجب 
عليه مقاومة أي رغبة جامحة في ترســيخ 
صدقيتــه عــن طريــق التباهــي بقصص 

النجاح التي حققها في مناصبه السابقة.
وتتطلب البداية منه السير بخطوات هادئة 
وواثقــة في عملية التآلف، لكن مع احتواء 
األنــا وبأقل قــدر من التباهــي. وحتى إن 
كان يتمتع بسجل حافل، يجب عليه توطيد 
عالمتــه الفارقــة والقيمــة المتصورة في 
عمله بأســلوب حســاس بداية من الصفر 

حتى يصبح القائد الموثوق به.

ثانياً: كسب الخاسرين كأصدقاء
قد يشعر أحد أفراد طاقم العمل أو النظراء 
أو أصحاب الشــأن ممن تقدموا للحصول 

الطرق الشائعة التي تؤدي إلى فشل الرئيس 
التنفيذي لتقنية المعلومات، سواء كان األمر 
يتعلــق بإلغاء أو إطــالق مبادرات ضخمة 
وبارزة أو اســتبدال شــخصيات رئيســية 
خالل المرحلة االنتقالية. لذلك ينبغي تدارك 
أنه ما لم يوجد أزمة مســتفحلة فإن بضعة 
أسابيع قليلة إضافية لن تفضي إلى إحداث 
فــرق ملموس، لكن اتخــاذ قرارات مبكرة 
جداً قد يؤدي إلى أضرار مستديمة تستدعي 

تكرار العمل أو معاودة التصميم.

رابعاً: تجنب االنتقاد في غير مكانه
الرؤســاء  فــإن  “غارتنــر”،  وبحســب 
التنفيذيين الجدد لتقنيــة المعلومات يقعون 
غالباً في مصيــدة انتقادهم المبكر للرئيس 
الســابق، وهــذا قــد يــؤدي بطاقــم العمل 
وآخريــن إلــى الشــعور أنهم مســتهدفين 
بذلــك االنتقاد أيضاً. وهنــا يجب أن يتيقن 
الرؤســاء التنفيذيــون الجــدد أن عقلياتهم 
وانتقاداتهــم هي موضع تقدير كبير كونهم 
مبتدئيــن، لكن يجب عليهم كبح االنتقاد إال 
حيثما يكون في موضع دقيق جداً، وعندها 
يمكنهم الوثــوق بأنهم ســيكونون قادرين 

على إدخال التحسينات.

خامساً: البحث عن المشورة
قبل البداية في تولي دور الرئيس التنفيذي 
لتقنية المعلومات، ينبغي تكوين مجموعة 
صغيرة وموثوقة من المستشــارين يكون 
اختيارهم عن معرفة جيدة بهم، مثل خبراء 
في الصناعــة أو متنفذين يســتثمرون في 
نجاح الرئيس التنفيــذي لتقنية المعلومات 
ضمن المنظمة. على النقيض، يبرز خطر 
الوثــوق في األشــخاص غير المناســبين 
ألجــل الحصول علــى النصيحة، وهذا قد 
وأعراف وسياسات المنظمة الجديدة.يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تتفاقم ضد ثقافة 

كيلي كالهون وليامز
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سانا في المؤتمر العالمي لوكاالت األنباء

أقيمــت في العاصمــة البلغارية صوفيا، فعاليــات المؤتمر العالمي 
الســادس لوكاالت األنباء على مدار 3 أيام، تحت عنوان “مســتقبل 
األخبار” بمشــاركة وكاالت أنباء من عشــرات الدول بينها الوكالة 
العربية السورية لألنباء “سانا”، بمشاركة مديرها العام عبد الرحيم 

أحمد، والقائم بأعمال السفارة السورية في صوفيا محمد محمد.
وقــال رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف: إن مســتقبل األخبار 
يعني مستقبل البشرية لما له من دور في تشكيل الوعي والسلوك في 
المجتمع، لذلك نحن بحاجة إلى المعلومة والخبر الصحيح لمواجهة 
طوفان األخبار الكاذبة التي يشــهدها عالم الميديا الحديث، الســيما 
وسائل التواصل االجتماعي والتي تشكل خطراً مدمراً على مستقبل 

الشعوب أكثر من القنابل.

تفاهم بين االعالم العراقي والصين

500 ألف دوالر استثمار لـ“أوركاس”

أبرم وفد شبكة اإلعالم العراقي خالل زيارة إلى الصين، مذكرات 
تفاهــم، تضمنت االتفاق على التعاون في مجاالت التدريب وتبادل 
المعلومات الصحافية واإلعالمية، فضالً عن تفعيل عمليات الدعم 

التكنولوجي لشبكة االعالم العراقي.
واطلــع الوفد العراقــي، الذي ضم رئيس الشــبكة فضل فرج هللا، 
وعضــوي مجلس األمناء، علي الشــاله وهديــل كامل، وعدد من 
العامليــن في الشــبكة، خالل الزيارة، التــي تضمنت كل من بكين 
وشــانغهاي، علــى خطوات عمل شــبكة قنــوات cctv الصينية، 
ووضع مسودة تفاهم، تتضمن التعاون بين المؤسستين في مختلف 

المجاالت.

أعلنــت منصــة “أوركاس”، العاملة بمجال تكنولوجيــا التعليم في 
مصــر، جمع 500 ألــف دوالر في جولة ما قبــل التمويل األولى، 
بقيادة صندوق “ألجبرا فينتشــرز” المتخصــص بضخ رأس المال 
المخاطر بالشــركات التكنولوجية الناشــئة، بالشــراكة مع صندوق 
“إن. إف. أكس كابيتال”. ويســاعد تطبيق “أوركاس”، الذي يضم 
20 ألف طالب، في خلق فرص عمل للشباب، بينما يحصل الطالب 
علــى أفضل المعلمين. وقــال المدير التنفيذي لـ“أوركاس” حســام 
طاهــر، إن فرص العمل المتاحة أمام الطالب قليلة في الوقت الذي 
تزيد فيه الحاجة للمعلمين المؤهلين والموثوقين، ما ساعد على خلق 
فكرة المنصة التي تعمل على حل المشــكلة من خالل خلق وظائف 

للشباب كمعلمين وتقديم أفضل المعلمين للطالب في سن المدرسة.

أنغامي تحتفل بيوم الموسيقى العالمي

تحتفل “أنغامي” منصة المصنفات الموســيقية حســب الطلب في 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، بيوم الموسيقى العالمي 
مع أهــم العالمات التجاريــة والوكاالت اإلعالنيــة في اإلمارات 
والسعودية ومصر ولبنان. وللمرة األولى تنّظم “أنغامي” حفالت 

مع فنانين محليّين في مكاتب الوكاالت الموجودة في المنطقة.
وقال نائب الرئيس في الخليج في “أنغامي” إيلي أبو صالح: تشّكل 
“أنغامــي” قناة خاصة بشــركائنا للتواصل مع عمالئهم من خالل 
حّب الموســيقى، فالموسيقى من شــأنها توفير تواصل عاطفي مع 

المستهلكين وإنشاء عالقات متينة مع العالمات التجارية.
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اجتماع لرفع العقوبات عن سورية

أقيمت في بيــروت، فعاليات االجتماع العربــي التحضيري لبحث 
خطة عمل “إطالق حملة شــعبية عربية وعالمية لرفع اإلجراءات 
االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانب المفروضة على ســورية”، 
بحضــور شــخصيات ومنظمــات شــعبية عربيــة. وقــال مجدي 
المعصراوي في كلمة باســم األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي 
والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، الداعيين والمنظمين 
لالجتمــاع: إن الحصار االقتصادي المفروض على ســورية ليس 
ســوى حلقة في مسلسل الحرب المســتمرة منذ أكثر من 8 سنوات 
بهدف إخضاعها وثنيها عن مواقفها، إن أبناء لبنان يدركون أن أي 

أذى أو ضرر يصيب سورية يصيب لبنان وأمنه واقتصاده.

ChemEx 2020 المعرض السوري الدولي

أعلنت مجموعة مشــهداني الدولية للمعــارض والمؤتمرات، أنها 
ســوف تطلق المعرض الســوري الدولــي للصناعــات الكيميائية 
“كيميكس 2020” في دمشق، خالل الربع األول من عام 2020، 
والذي يضم منتجات شــركات الصناعــات الكيميائية من قطاعات 
)األدويــة والمنظفــات والغذائيــات والبتروكيماويــات والدهانات 
ومــواد التجميل وكيماويات البناء والمواد الخام والمنتجات نصف 
النهائيــة وتقنيــات إنتاج المواد الكيميائية(، مما يســاهم في معرفة 
االتجاهــات والمتطلبات الكيميائية لتوســيع الفــرص التجارية في 

سورية والعالم.

جبق يجول على مصانع األدوية

زار وزيــر الصحــة العامة جميل جبق مقر شــركة بنتا للصناعات 
الدوائيــة فــي ضبيّه، ضمن جولة قــام بها على عــدد  من مصانع 
األدوية. وقال جبق في تصريح صحافي: من واجبنا كدولة أن ندعم 
هذا القطاع حتى يستحوذ على أكبر قدر ممكن من القطاع االستشفائي 
في لبنان، باإلضافة إلى دعمه حتى يصدّر الدواء إلى الخارج، ألّن 

قطاع الدواء هو الوجه الحضاري الذي ال نزال نحافظ عليه.
وكان في اســتقبال جبق والوفد المرافق رئيس مجلس إدارة “بنتا” 
برنــار تنّــوري، الــذي اصطحبه والوفــد المرافق فــي جولة على 

المصنع، اّطلع فيها على تجهيزاته الحديثة.

Visit Lebanon 2019 في البريستول

احتضن فندق البريســتول مؤخراً منتدى Visit Lebanon، وكان 
الجهــة الراعية له بنســخته لعام 2019 للســنة الثالثة على التوالي، 
والــذي أقيم بالتعاون مع وزارة الســياحة. ويعتبــر هذا الحدث أول 
منتدى دولي حــول صناعة األعمال التجارية بين المؤسســات في 

لبنان، لتعزيز فرص الترفيه والسياحة واألعمال في البالد.
وقد شــملت نســخة هذا العام 108 من منظمي الرحالت السياحية، 
مــن وكاالت تقديــم الحوافز وتنظيم المناســبات، إلى المؤسســات 
والجمعيات الدولية، الذين شــاركوا في اجتماعــات جانبية وأقاموا 
شبكات تواصل مع مهنيين لبنانيين من جميع القطاعات، بما في ذلك 

الحكومية منها، والمطاعم والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الترفيه.
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واقع صناعة اإلسمنت في سوريةسورية في “العمل الدولي” بجنيف

أكد رئيس االتحاد العام لنقابات العمال السورية جمال القادري، في 
كلمته أمام الجلســة العامة للــدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي 
انعقــد في جنيف، أن الحرب ضد ســورية اســتهدفت البنى التحتية 
القتصادهــا، وما بناه عمالها خالل عقود طويلة من التنمية، عالوة 
علــى نهب الموارد االقتصادية الرئيســية كالنفط والغاز والحاجات 
األساسية لألمن الغذائي. ولفت القادري إلى أن هذه الجرائم تناغمت 
مــع الحصار االقتصادي واإلجراءات االقتصادية القســرية أحادية 
الجانــب المفروضة على الشــعب، وتماهت مــع االعتداءات على 
ســورية. وأشــار إلى أن ما يتعرض له المهجرون الســوريون في 
الخارج، هو الحرمان من أبســط حقوقهم وإجبارهم على الرضوخ 

ألقسى األعمال وأدنى األجور.

أقـامــــت هـيـئـــــة 
االسـتثمار السورية 
بالتعـــــاون مـــــع 
تك  شــركة “ســيم 
م.م” لـلـخـدمـــــات 
المتكامـلــــة فــــي 
الثــروات المقلعية، 

بحضور عدد مــن الفعاليــات االقتصادية والمســؤولين والممثلين 
الحكومييــن، ندوة تعريفيــة تمهيدية حول واقع صناعة اإلســمنت 
في ســورية منذ العام 2004 وحتى 2019، في ســياق خطط إعادة 
اإلعمار، كما تم اســتعراض مهام “مركز األعمال الخاص بقطاع 
اإلســمنت في ســورية” والخدمات التي يقدمها لمصانع اإلســمنت 
العاملة والمرخصة حديثاً، مع اإلشــارة إلى ملتقى األعمال الخاص 
بقطاع اإلسمنت والذي تقوم شركة “سيم تك م.م” بالتحضير له في 

دمشق في األول من تشرين األول/أكتوبر 2019.
وأكد مدير عام هيئة االســتثمار مدين دياب، أن شــركات االسمنت 
السورية تستطيع مجاراة التقنيات العالمية، وتقديم الخدمات للمناجم 

والمقالع مع الحفاظ على البيئة وااللتزام بالمعايير العالمية.

اتفاق بين شؤون الالجئين ودامسكو
الســامية  المفوضيــة  وقعــت 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
ممثلة برئيس شركات القطاع 
الخاص في الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا حسام شاهين، 
وشركة دامسكو ممثلة برئيس 
مجلس إدارتها مهند المصري، 
اتفاقية تعاون مشترك في مقر 
دامســكو بدبــي، تهــدف إلى 
دعــم جهــود المفوضيــة في 
مجــال إعــادة تأهيــل المباني 

التعليمية المتضررة من جراء الحرب على ســورية. ولفت شاهين 
إلى أن المفوضية تسعى إلشراك مزيد من شركات القطاع الخاص 
واألشــخاص القادرين على المســاعدة في تغطية االحتياجات التي 

تزيد يوماً بعد يوم عالمياً وخصوصاً في المنطقة العربية.
بــدوره، قــال المصــري: أود أن أعرب عن ســعادتي بالتعاون مع 
األمم المتحدة في مشاريع تدعم جهود الدولة السورية إلعادة تأهيل 

المباني التعليمية المتضررة.

“أغريتكس” ... للمنتجات الزراعية

أقيمت فعاليات معرض “أغريتكس لمستلزمات الزراعة والبيطرة” 
بدورته الـ18 في دمشق، بمشاركة شركات سورية وعربية وأجنبية 
مختصة بقطاع الدواجن والزراعة. وأشــار معاون وزير الزراعة 
واالصالح الزراعي السوري عبد الكريم اللحام، إلى أهمية المعرض 
لجهة تبادل اآلراء والخبرات بين الشــركات المصنعة والمستوردة 
بهدف تطويــر العمل والوصول إلى منتج صحيح وفعال، ولتعزيز 
اإليجابيات وتالفي الســلبيات إن وجدت. فيما أوضح مدير الشركة 
المنظمة غازي األتاســي، أن المعرض يعد األقدم في سورية، وأن 
ســورية تأتي في مقدمة الدول العربيــة المنتجة للدواجن بعد مصر 
والســعودية، وأن حماه من المحافظات السورية المتقدمة في مجال 

مزارع أمات البياض والفروج وإنتاج أعالف الدواجن.
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ندوة إلعادة إعمار سورية والعراق50 فعالية في مهرجان دير الزور

أقيم مهرجان “دير الزور للتسوق والفنون” في ساحة الرئيس وسط 
محافظة دير الزور بمشــاركة 50 فعاليــة تجارية محلية وعدد من 
شــركات ومؤسســات القطاع العام. وأكد رئيس لجنــة المهرجان/

عضــو المكتب التنفيذي في المحافظة حســان المغير، أن الفعاليات 
التجاريــة شــاركت بالمــواد الغذائية واأللبســة والمســتحضرات 
الطبيــة واألجهزة المنزلية والمفروشــات وأجهزة الخلوي، إضافة 
إلى مشــاركة المؤسسة الســورية للتجارة ومؤسسة عمران لتجارة 
اإلســمنت ومواد البناء وجامعة الفرات وعدد من الجمعيات األهلية 
التي طرحت منتجاتها بأســعار مخفضة، عالوة على إقامة فعاليات 

ثقافية وفنية ومسرحية ومعارض تراثية خالل المهرجان.

أقامت وزارة الخارجية التشيكية ندوة، لبحث األدوات والطرق التي 
تؤمن دعم المشــاركة التشيكية في إعادة إعمار سورية والعراق من 
قبل القطاعيــن العام والخاص ومن قبــل المنظمات غير الحكومية 
العاملة في التشيك. وصرح نائب وزير الخارجية مارتين تالبا، بأن 
عشرات الشركات التشــيكية تبدي اهتمامها بالمشاركة في مشاريع 
إعادة إعمار ســورية وتنفيذ البرامج التنموية فيها، وأن 80 % من 
ممثلي المؤسســات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير 
الحكومية التشيكية شاركت في الندوة. ونوهت الخارجية التشيكية في 
بيان، إلى التعاون القائم بين المتحف الوطني التشيكي ومديرية اآلثار 
والمتاحف في سورية حول إعادة إعمار وحماية اإلرث الثقافي فيها.

بعد لوبوشي ... سوري على إيفرستتعاون سوري صيني في الزراعة

بحــث وزير الزراعة الســوري أحمد القادري مــع نظيره الصيني 
هان تشــانغ فو، خــالل لقاء عقد في مقــر وزارة الزراعة الصينية 
في بكين، بحضور ســفير سورية لدى الصين عماد مصطفى، آفاق 
تعزيز التعاون الثنائي بين ســورية والصيــن. واتفق الجانبان على 
تطوير بروتوكــول التعاون الزراعي بيــن البلدين، والتركيز على 
مجاالت تقانات الزراعة الحديثة واألسمدة النانوية والبحوث العلمية 

الزراعية وتبادل الخبرات الفنية والزيارات.
وجاء اللقاء في إطار الزيارة التي قام بها القادري لحضور فعاليات 

اليوم السوري بمعرض بكين للزهور والبستنة في بكين.

وصل السوري 
العقـاد،  ســامر 
إلـــى قـمـــــــة 
إيفرست “أعلى 
العالم”  قمة في 
8848 متـــراً، 
بعد أن انطلــق 
فـــي نـيســـان/

أبريـــل 2019 
من مطار دمشــق الدولي إلى عاصمــة نيبال كاتمندو، ثم انتقل جواً 
إلى قرية لوكال، ليبدأ المســير باتجاه مخيم إفرســت الرئيس برحلة 
علــى األقدام اســتغرقت 10 أيــام. وقال خريــج األدب الياباني في 
جامعة العلوم اإلنسانية في اليابان سامر العقاد: هناك مقوله مشهورة 
تتعلق بإفرســت وهــي “افعل أو مت”، وأنا فعلــت ولم أمت، نحن 
السوريون نملك أحالم الحياة، ومن يملك حلماً ال يتوقف حتى يحققه.
وكان العقاد وصل في حزيران/يونيو 2018 إلى قمة جبل لوبوشي 
فــي نيبال “أحد جبال سلســلة الهماليا” ليكون أول ســوري أيضاً، 

يصل إلى ارتفاع أكثر من 6100 متر فوق سطح البحر.
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شراكة بين “اإلسكان” و“إيليا نقل”
وقــع بـنــــك 
ن  ســـــكا إل ا
األردنـــــي، 
ممثالً برئيسه 
التنفـيــــــذي 
ر  عـمـــــــــا
لصفــــدي،  ا
اتفـاقـيــــــــة 

شراكة، مع مؤسسة “إيليا نقل” ممثلة برئيس مجلس أمنائها غسان 
نقل، لتقديم منحتين دراسيتين جامعيتين لألعوام 2019 - 2022.

وبموجب االتفاقية، ســيقوم البنك بتغطية األقساط الدراسية للطالب 
الذيــن تنطبــق عليهم معايير المؤسســة، على أن يتم تســمية المنح 
الدراسية باسم “منحة بنك اإلسكان”. وقال نقل: إن 71 % من طلبة 
المؤسسة يحصلون على فرص عمل فور تخرجهم األمر الذي يدل 

على أن المؤسسة على الطريق الصحيح.
بدوره، قال الصفدي: إن البنك والمؤسسة، شركاء منذ العام 2016 
انسجاما مع اســتراتيجية المسؤولية االجتماعية التي ينتهجها البنك 

في دعم قطاع التعليم.

المركز األلماني العراقي للوظائف

بحــث وزير التخطيط العراقي نــوري الدليمي، مع وكيل الوزارة 
االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنمية ايكــر ييغر، 
االتفاقيــات الجديدة الخاصة بالتعاون في المشــاريع االســتثمارية 
المتعــــددة مــن خالل المنح والقــــروض الميســرة التي تقدمهــا 
ألمانيا، وذلــك خالل افتتاح “المركز األلمانــي العراقي للوظائف 
والهجرة وإعادة االدماج Gmac”، في بغداد، بحضـــور وزيـــر 
الهجــرة والمهجريــن نوفــل بهــاء، وممثلين عن منظمــة الهجرة 

.Iom الدولية
يذكر أن المركز ســيختص بإعادة دمــج العراقيين العائدين طوعاً 
من ألمانيا عبر تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم ضمن المشــاريع 

المذكورة ضمن االتفاق بين الجانبين العراقي واأللماني.

تجديد اتفاقية زين وتكية أم علي

جددت شــركة زين وتكيــة أم علي، اتفاقيتهما االســتراتيجية التي 
تجمعهما منذ أعوام، لتقوم األولى وبموجب الشراكة بدعم ورعاية 
كافة البرامج والحمالت الموسمية التي تقيمها تكية أم علي لمحاربة 

الجوع والقضاء على الفقر الغذائي في األردن.
وأوضحت زين عبر بيان، أن هذه الشراكة تترجم مفاهيم ومبادئ 
المسؤولية االجتماعية، بإيصال الدعم إلى آالف األسر األقل حظاً 
في جميــع محافظات األردن، وتحقيق أثــر ايجابي بتأمين العيش 
الكريم لهم بالتعاون مع تكية أم علي، تماشياً مع الهدف الثاني وهو 

“القضاء التام على الجوع”.

“تحديات إدارة المرافق في األردن”

ناقشــت جمعية “الشــرق األوســط إلدارة المرافق” أبرز تحديات 
قطــاع إدارة المرافق في األردن، خالل “ملتقى تواصل” في فندق 
روتانا بعّمان، تحت عنــوان “تحديات إدارة المرافق في األردن”، 
وهو الحدث األول من نوعه ضمن األردن. وســلط الملتقى الضوء 
على الدور الفعال للممارسات الفضلى في قطاع إدارة المرافق بغية 

حفظ وتطوير استراتيجيات العمل في أسواق الشرق األوسط.
يذكــر أن الجمعية مؤسســة غير ربحية تأسســت العام 2010 من 
قبــل غرفة تجــارة وصناعة دبي وفعاليات دبــي لألعمال ومركز 
دبي التجاري العالمي. وهي عضو مســجل فــي الجمعية العالمية 

إلدارة المرافق.
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مذكرة بين “صنع في االردن” و“وصل”

إطالق برنامج “أردننا جنة”

وقعــت حملــة “صنــع فــي االردن”، ومؤسســة وصــل للتوعية 
والتثقيف، مذكرة تفاهم، لتعزيز مفهوم االبداع واالبتكار للمساهمة 
في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة حصتها في أسواقها التقليدية. 
وأكــد رئيــس الحملة/نائــب رئيس غرفــة صناعة عمان موســى 
الســاكت، أن “صنع في األردن” تسعى لتمكين الصناعة الوطنية 

من اختراق أسواق تصديرية جديدة.
بدورها أشــارت مدير عام “وصل” لين ملكاوي، إلى أن المؤسسة 
شــركة غير ربحية تعنى بتعزيــز مفهوم الهويــة األردنية، وتوفر 
منصــة ينخرط فيها الشــباب، من خالل ورشــات عمل المؤسســة 

المعنية بتوعيتهم ليعملوا معاً تجاه هوية أردنية واحدة.

أعلنت وزيرة الســياحة واآلثار األردنية مجد شــويكة، عن إطالق 
برنامــج “أردننا جنة”، الذي يغطــي 40 % من تكاليف الرحالت 
الســياحية الداخلية ضمن مجموعات، إضافة إلى توفير مواصالت 
مجانية، بهدف دعم وتحفيز الســياحة الداخلية وتوفير فرص العمل 

لألردنيين.
وقالت شــويكة: إن برنامج “أردننا جنــة” مصمم للعائلة األردنية، 
وســيوفر خدمــات الحجز اإللكترونــي، إلى جانــب توفير الطرق 
التقليديــة مثــل الحجــز من خــالل مكاتــب مديريات الســياحة في 

المحافظات ومكاتب البريد األردني.

إطالق مسابقة وطنية شبابية أردنية
أطلق صندوق الملك عبد 
هللا الثاني للتنمية، مسابقة 
وطنيــة للشــباب لمعالجة 
التحديــات أمام القطاعات 
المختلفــة بطــرق مبتكرة 
من خالل مشروع مسابقة 
تحدي الريــادة المجتمعية 
ليفتح اآلفاق أمام ابداعاتهم 
وتحويلهــا الــى فــرص، 

على أن تفرز المسابقة 12 مشروعاً ريادياً موزعة على محافظات 
األردن، بهدف تنفيذ األفكار الريادية للشباب.

لجنة للمصدرين في دمشق وريفها
أعلنت غرفة صناعة 
دمشق وريفها، خالل 
اجتماع مجلس إدارة 
الغرفــة، عن إحداث 
“لجنة المصدرين”، 

وأن تكــون مهمة اللجنــة وضع خطة عمل تخــص دعم التصدير. 
وتــم خالل االجتماع انتخاب رئيس القطاع الكيميائي بالغرفة محمد 
أكرم الحالق أميناً لســر الغرفة واعتماد محمد أيمن المولوي بديالً 
عنه كرئيس للقطاع. كما ناقش االجتماع تحضيرات المشــاركة في 
معرضــي دمشــق وبغداد الدولييــن وآليات دعم المعــارض داخلياً 
وخارجياً بالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات.

فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة
بحـــث وزيــــــر 
العمل والشــؤون 
عـيــــــة  جتما ال ا
العراقي، باســـــم 
عبــد الزمان، مع 
ممثلين من منظمة 

اليونسكو واالتحاد األوروبي القضايا المتعلقة بالعمل وآلية االرتقاء 
بــه في العراق. وأشــار عبــد الزمان، إلى أهميــة توحيد مخرجات 
التعليــم مع ســوق العمل، وأنــه يجب أن يكون لــذوي االحتياجات 
الخاصــة دور بارز عبر تأهيلهم وإعطائهم مكاناً عبر توفير فرص 

العمل لتمكينهم اقتصادياً وتسهيل مهمة دمجهم في المجتمع.
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تدريب الكوادر المصرفية اإلفريقيةورشة عمل لبورصتي مصر ولندن

عقدت إدارة البورصة المصرية بالتنســيق مع بورصة لندن ورشة 
عمــل لتطوير قــدرات الشــركات الصغيرة والمتوســطة بمختلف 
القطاعات االقتصادية في المســائل المتعلقة بالتمويل والدعم الفني 
لتمكينهم من التوســع واالنطالق. وقال رئيس البورصة المصرية، 
محمد فريد، إن أسواق رأس المال تمتلك البنية التحتية التكنولوجية 
والتشريعية التي تمكن الشركات الصغيرة من الوصول إلى التمويل 
الالزم لتوسعاتها المستقبلية، مؤكداً أن نظام الـCRM الجديد، الذي 
أطلقته البورصة مؤخراً يعمل بالقرب من كافة الشــركات لتعريفهم 
بمزايا واجراءات القيد والطرح . وحضر ورشة العمل قيادات ممثلة 
عن عدة مؤسســات تمويل دولية كالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك االفريقي للتنمية.

قــام البنــك المركزي المصري مــن خالل ذراعــه التدريبية المعهد 
المصرفي المصري، بالتعاون مع البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد، 
بإطالق مبادرة لتدريب الكــوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية 
اإلفريقية، والبنوك العاملة بمصر، على استخدام المنصة اإللكترونية 
لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسســات 
األفريقية MANSA، بغرض خفض مخاطر وتكلفة االئتمان، ودعم 

الثقة في منظومة البنوك، وزيادة حجم التجارة اإلفريقية البينية.
وقالت مستشار محافظ “المركزي للشؤون األفريقية” نجالء نزهي، 
إن المعهــد قام بتدريب 40 مصرفي، ونظراً لإلقبال الشــديد، ســيتم 

إطالق دورات متتالية الستيعاب جميع المتقدمين.

منتدى اقتصادي أورو متوسطي

شاركت الوحدة الفنية التفاقية أغادير في أول منتدى أعمال متخصص 
بالتجارة، نظمته األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط في القاهرة، 
بالشراكة مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، وجمعية غرف التجارة 
والصناعة للبحر المتوســط، بهدف تعزيــز التجارة وتحقيق التكامل 
االقتصادي في المنطقة األورو متوسطية. وركز المنتدى الذي افتتحته 
وزيــرة التخطيط المصرية هالة الســعيد، على النفاذ إلى األســواق 
والتجارة اإللكترونية. وقــال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية ألغادير 
فخري الهزايمة: إن االتحاد من أجل المتوســط بالتنسيق مع الوحدة، 

سيبدأ بتنفيذ هذا البرنامج خالل النصف الثاني من 2019.
يشــار، إلى أن منتدى أعمال االتحاد من أجل المتوســط يعد خطوة 
أولى في تنفيذ التفويضات الوزارية لوزراء تجارة الدول األعضاء 

باالتحاد والتي أطلقت خالل العام 2018.

معايير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أصدرت جمعية المجمـــع 
للمحاســــبـيـن  العـربـــي 
القانونيين، النسخة العربية 
المترجمــــة والمعتـمــــدة 
من دليل معايير التدقيــــق 
علــى  للتدقيــق  الدوليــــة 

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، الصــادر عن االتحــاد الدولي 
للمحاسبين.

وقــال رئيــس الجمعيــة طــالل أبوغزالــة: إن الدليل يهــدف إلى 
تمكيــن الممارســين من تطوير فهم أعمق لعمليــة التدقيق التي تتم 
باالمتثال لمعايير التدقيق الدولية عبر الشرح واألمثلة التوضيحية، 
ويوفــر المنهجية للتطبيق العملي لعمليات التدقيق التي يســتخدمها 

الممارسون.
وتم ترتيــب الدليل على مجلدين حيث يحتــوي المجلد األول على 
المفاهيم األساسية المتعلقة بعمليات التدقيق ومناقشة مفاهيم التدقيق 
الرئيســية، كاألهمية النسبية وإجراءات تقييم المخاطر، فيما يركز 
المجلــد الثاني على كيفية تطبيــق المفاهيم المبينة في المجلد األول 

ويتبع المراحل النموذجية المتعلقة بأداء التدقيق.
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HEC إطالق جائزة رائد أعمال

أطلــق المعهد العالــي لألعمال في بيروت “اإليزا” النســخة األولى من جائزة رائد 
أعمــال HEC ، وذلك في مؤتمر نظمــه المعهد وحضره وزير االتصاالت اللبناني 
محمــد شــقير، والمديــر األكاديمي لإليزا ماكســان ديو ممثالً المدير ســتيفان أتالي 
والمديــر التنفيذي لصحيفة “لوريان لوجور” ميشــال حلــو، ورئيس HEC باريس 
ونائــب رئيس غرفة التجارة في إيل دي فرانس جان بول فرميس. ونشــأت الجائزة 
بتضافــر جهود “لوريان لوجور” وغرفة التجارة فــي بيروت وجبل لبنان واإليزا، 
وبالتعــاون مع SMART ESA وقدامى متخرجــي HEC في لبنان، وهي عبارة 
عن مسابقة مفتوحة أمام الشركات الناشئة التي استحدثها لبنانيون في لبنان وخارجه.
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OMT 20 عامًا على تأسيس

أقامت شركة OMT حفل عشاء في قاعة سي سايد آرينا، لمناسبة مرور 20 عاماً على 
تأسيســها، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير االتصاالت 
محمد شقير، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، نائب الرئيس االقليمي للشركة 
في الشرق األوسط وباكستان حاتم سليمان، رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوض 
وحشد من الشخصيات السياسية واالجتماعية والعسكرية. وكانت كلمة لمعوض أشار 
فيها إلى أن OMT تنفذ 12 مليون معاملة سنوياً تشمل التحويالت وتحصيل األموال، 

وأن إجمالي قيمة المعامالت أكثر من 3 مليارات دوالر بالسنة.



إبراهيم حيدر
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لم يعد السؤال يتركز حول عدد الجامعات في لبنان، وعما اذا كان البلد يحتاج فعاًل الى مؤسسات 
تعليم عال جديدة وبتخصصات متوافرة، فبين 52 جامعة لبنانية، ال تزال التساؤالت مطروحة في ما 
إذا كانت تمنح شهاداتها وتقدم تخصصاتها مدعومة بأنظمة اعتماد ممنوحة عالمياً، وتصنيف 
جيد، علماً أن هناك جامعات استطاعت أن تفرض نفسها في التخصصات وباتت تستقطب عدداً 

كبيراً من الطالب نظراً لمستوى شهاداتها وتعليمها. 

المبالغة بالتراخيص الممنوحة، ومنها عبر المحاصصة ليس دليل تنوع أو تعدد، هو استســهال 
وضرب للجودة، ويعكس وجود خلل فاضح في النظــام الجامعي اللبناني، يهدد التعليم العالي 
ويشكل خطراً على اســتمراريته. وقد بدا أن غياب التشريعات التي تتطّلب ضمان الجودة، جعل 
ارتكاب المخالفات مسألة عادية، في الشهادات، وبااللتفاف على نظام التعليم الستقطاب الطالب 
فــي اختصاصات عدة. لكن األخطر أن بعض الجامعات، وليس تلــك التي تعتمد األخالقيات في 
التعليم وتلتزم المعايير، يتصرف بمنظور تجاري، وهو ما يضعف أو يهدد النظام الجامعي الذي مّيز 

لبنان في التعليم العالي واالختصاصات والجودة. 

الجامعات ال تســتطيع المنافسة اليوم من منظور مغلق. المعايير العالمية باتت أكثر تطلباً أمام 
التطور، إذ ال يمكن مثاًل اال تكتــرث الجامعة لالعتماد األكاديمي في التعليم العالي، نظراً الرتباطه 
بمبادئ ادارة الجــودة التي تبدو متداخلة في مضمونها ومخرجاتــه، علماً أن الجامعات الكبرى 
يمكنها الحصول على مســتويات تقييم أعلى وسمعة دولية أكبر. وقد اضطرت دول كثيرة الى 
إعادة النظر في أنظمتها التعليمية الجامعية وهي مســتمرة في التقييم وإجراء إصالحات على 
منظومتها. ففي التجربة الفرنســية التي خاضت عملية إصالحية منذ 2010 استهدفت التعليم 
العالي بعد النتائج المخيبة للجامعات الفرنسية، اضطرت معها إلى عقد شراكات وتبادل خبرات 

وتعديل برامج، علماً أنه كان مطروحاً خيار دمج جامعات انفصلت اختصاصاتها بعد عام 1970. 

تضع مؤسسات االعتماد في أوروبا والواليات المتحدة معايير متشددة لمنح االعتماد للمؤسسات 
الجامعية، من بينها تطوير البرامج األكاديمية، نظام التقويم،الخبرات الميدانية، تنوع المعلمين، 
التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، اإلدارة والمصادر والموارد. فيما يبقى نظام التقويم والجودة 

األكثر تطلباً بهدف تحسين برامجها. 

المستوى االكاديمي الجامعي في لبنان ال يمكن أن يستمر بالمصادفة أو عبر إعداد ضعيف، والتزام 
جزئي بمعايير الجودة. هناك مسؤولية تقع على الدولة أواًل ثم مؤسسات التعليم العالي. فتحديد 
المرجعيات األكاديمية والتعاون بين المعنيين يسمح بتتقييم المؤسسات على أساس الهيكلية 
واألنظمة والبرامج واألبنية والمختبرات والقياس، لكي ال تكون هناك مؤسســات جامعية موزعة 
على الطوائف، وعلى الدولة أن تضع األنظمة لتحديد مستويات وجودة التعليم العالي، وسد الثغر 
في النصوص التشريعية لجهة توفير آليات جديدة للترخيص والمباشرة بالتعليم والتدقيق الدوري 
في واقع المؤسســات القائمة ووضع النصوص التي تحاسب بشــدة المؤسسات التي تباشر 
التعليم دون االلتزام باآلليات والضوابط القائمة. ولهذا بات إنشــاء هيئة وطنية للجودة ولإلعتماد 

مسألة ضرورية وحاسمة.

جودة التعليم العالي أساس للتطوير
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