
20
19

س  
ط

س
غ

/ أ
ب 

- آ
 2

24
د 

عد
 ال

ر |
م

تث
س

م
وال

ك 
بن

ال
A

l-B
an

k 
W

al
-M

ust
at

hm
er

 | 
N

o  2
24

 - 
Ju

ly
 2

01
9

العدد 224 - آب/أغسطس 2019

عرنوس: مشاريع مائية ضخمة في سورية 2019عرنوس: مشاريع مائية ضخمة في سورية 2019

المصارف اللبنانية تواجه المخاطر وكلفة الفوائدالمصارف اللبنانية تواجه المخاطر وكلفة الفوائد





06 الموضوع الرئيسي:  

العدد رقم: 224 - آب / أغسطس 2019

عالم االستثمار

عالم البنوك

زعماء أفريقيا يعلنون منطقة تجارة حرة للقارة
تراجع تدفقات االستثمار األجنبي إلى الدول العربية

صناديق المنطقة السيادية تتجه نحو الصين !

منتدى تعزيز االستقرار المالي: مواجهة المخاطر
“إيكو” عملة موحدة لـ“مجموعة دول غرب إفريقيا” 

جديد

16
17

28
30
31

62
66
76

لبنان يطمح ألفضل موسم سياحي منذ سنوات
الطلب على “الغذاء” يرتفع واإلنتاج يزداد عالمياً
ما هي أسباب استبدال لوحات السيارات السورية؟

عالم العقار
56
57

قفزة نوعية ونمو لقطاع البناء في الخليج
السوق العقارية تعود لالستقرار في اإلمارات

المصارف اللبنانية تواجه المخاطر وكلفة الفوائد

25 لاير | 4 دينار | السعودية  250 ل.س. | األردن  7500 ل.ل. | سورية  | لبنان 
| دينار   2 الكويت   | 10 لاير  | قطر  دينار   2.5 البحرين   | 25 درهم  اإلمارات   |
| 500 لاير  اليمن   | دنانير   5 العراق   | جنيهات   10 مصر   | 2.5 لاير  عمان   |
| درهم   70 المغرب   | دينار   200 الجزائر   | دنانير   7 تونس   | دنانير   10 ليبيا   |

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |

عالم االقتصاد
“موازنة” التقشف اللبنانية تحاكي قروض “سيدر” 

صندوق النقد الدولي: االقتصاد اليمني يغالب األزمة 
مشروع للنقل الشامل بين سورية والعراق وإيران

46
50
51

تقارير
58
59
60

فجوة األجور عالمياً تضرب فئات العمال
أزمات الغذاء تهدد التنمية المستدامة في العالم

انخفاض المعروض يرفع أسعار النفط
32الثروات الخاصة تتراجع عالمياً وتنمو في المنطقة

4152 دولة تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية

61 الفرص تعزز قدرة االقتصادات الخليجية على النمو



For more information regarding our affordable insurance 

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

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

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.



5البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2019

نهيار  القلق الذي عاشه اللبنانيون خالل الأســابيع الماضية، والمخاوف من الإ
ن التمويل، تبددا بعد التطورات المالية والقتصادية  وعدم قدرة الدولة عىل تأم�ي
المشجعة، خصوصاً بعد إقرار الموازنة العامة 2019، عىل رغم ما سادها من 
ي اعلنت رسمياً بـ6.7 %، ثم التهدئة 

التباسات حول تخفيض نسبة العجز وال�ت
ي أحدثها كالم حاكم مرصف لبنان رياض سالمة من أن المركزي لديه خيارات 

ال�ت
ي البلد 

ي أن الأمور �ن
أخرى لتمويل الدولة وتخفيض كلفة الدين العام، ما يع�ن

ستقرار إنما مع استمرار الحذر من المرحلة المقبلة. بدأت تعود إىل نوع من الإ

ي قلب الأزمة المالية، 
، خصوصاً وأننا ل نزال �ن ي الهدوء بأن البلد بدأ يتعا�ن

ل يع�ن
ي مجلس 

جراءات للخروج منها، علماً أن مناقشة الموازنة �ن من الإ ويســتلزم الكث�ي
دخال بنود إصالحية تستند إىل رؤية اقتصادية شاملة  النواب كانت فرصة لإ
يرادات،  نفاق والإ للنهوض بالقتصاد، ول تبقى الموازنة قائمة فقط عىل الإ
ية  ائب ورسوم وتداب�ي تقشفية طالت أك�ث وذلك عىل رغم ما تضمنته من �ن
ي الأمر أن هناك قراراً لتطبيق مواد الموازنة ومكافحة الفساد 

. والمهم �ن ن اللبناني�ي
ووقف الهدر، فإذا سارت الأمور عىل قدر التوقعات يمكن الرهان عىل الخروج 

من الأزمة.

ن  رادة لدى المعني�ي ات تدل عىل أن لبنان يمكن أن يتعا�ن إذا توافرت الإ كل المؤ�ث
بالس�ي بسياسات واضحة وشفافة، وإعادة الثقة إىل المؤسسات، ويمكن ايضاً 
ي فقدتها المصارف خالل الأشهر الماضية، إنما ذلك يتطلب 

تعويض الودائع ال�ت
ي أيضاً والعمل عىل خفض أسعار الفائدة وإقراض 

مرونة لدعم القتصاد اللبنا�ن
القطاعات. وهذا الأمر يستدعي المزيد من التعاون مع مرصف لبنان، إضافة اىل 

تهيئة الظروف لرفع تصنيف لبنان السيادي من وكالت التصنيف الدولية.

ي القتصاد للخروج من الزمة
تعا�ن
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وقد ارتفعت موجــودات القطاع مــن 222.59 مليــار دوالر عام 
2017 وفق ميزانيّــات المصارف المجّمعة، إلــى 249.48 مليار 
دوالر عام 2018، مــا يعكس صالبة القطاع رغــم التدهور الذي 
يصيب مختلف المؤّشــرات االقتصادية، خصوصاً تراجع ميزان 
المدفوعات. لكــن هذه النتائج ال تعكس مســتوى النمــو الفعلي في 
الحقيقة، إذ تدخل فيها وفق خبراء عناصر محاســبية وال تأخذ كل 
العناصر األخرى باالعتبار. وعلى ســبيل المثال، لم ينمو مجموع 
ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم بأكثر من 4.78 مليارات 
دوالر، أي بنســبة ال تتخّطى 2.8 %، وهذا يعنــي أن المصارف 
شــهدت حركة ســحوبات للودائــع، وإن كانت غير خطــرة بتأكيد 
المصارف نفســها ومصرف لبنان، على رغــم أن نمّوها كان أقل 
من معداّلت الفائدة على ودائع معيّنة خالل الفترة نفسها، علماً بأن 
متوّســط فوائد الودائع بالليرة اللبنانية بلــغ 8.3 % نهاية 2018، 
بينما بلغ هذا المتوّسط 5.15 % على الودائع بالدوالر، بينما كانت 
نســبة نمّو مجمل موجــودات القطاع تســّجل أرقاماً جيّــدة بفضل 
هندسات مصرف لبنان، التي قام جزء منها على احتفاظ المركزي 
بودائع مقابل منــح المصارف تســليفات بنحو مواٍز، مــا أدّى إلى 

ارتفاع ميزانياتها.

المصارف اللبنانية تواجه المخاطر وكلفة الفوائد

حجم المصارف والثقة
على رغم االوضاع المأزومة فــي البلد، ماليــاً واقتصادياً، يجمع 
كل المعنيين على أن النظــام المصرفي اللبناني ال يزال موثوقاً في 
الداخل والخارج، حتى عندما أشــرف حاكم مصــرف لبنان على 
عمليات الدمج التي ألغت نحو 32 مصرفــاً اندمجت مع مصارف 
أخرى، ولم تتأثــر ودائع اللبنانييــن بها، إذ أن قانــون الدمج حافظ 
على القطاع وعلى مدخــرات المواطنين. ويبلــغ حجم المصارف 
اليوم نحو 250 مليون دوالر أميركي من دون احتســاب 75 فرعا 
منتشــرا في الخارج، مع تقدير الرســاميل بـ21 مليــار دوالر، ما 
يعني انها غير مهددة بــأي أزمة مالية، وهي قــادرة على مواجهة 

المشكالت واألزمات الطارئة في البلد.
مع حجم المصارف اللبنانية وقدراتها وانتشــارها، يمكن القول انه 
لو كانت أزمة الدولة المالية خلفنا لكان يمكن للمصارف أن تشكل 
قاعدة للنمو في البلد عبر مشــاريع اســتثمارية وغيرها، أما ونحن 
في قلب األزمة، فإن المصارف تعاني أيضاً، على رغم مما حققته 

من أرباح ونمو خالل السنوات الماضية.
ففي نهاية العام الماضــي 2018 حقق القطــاع المصرفي اللبناني 
وفق تقارير مصرفية نجاحاً بزيادة موجوداته بنســبة 13.48 %. 

بعد انتخاب الدكتور سليم صفير رئيساً لجمعية مصارف لبنان، جرى التأكيد مجدداً على ان المصارف اللبنانية 
عن  الصادرة  بالتعاميم  االمتثال  قواعد  ويطبق  متين  المصرفي  والقطاع  مرتفعة،  بسيولة  وتتمتع  متميزة 
مصرف لبنان. ويشكل صفير وهو رئيس مجلس إدارة بنك بيروت موقعاً متميزاً وهو مصدر ثقة من المصارف، 
لكن المشكلة هي في الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان والحساسية الموجودة في األسواق، واألزمة المالية 
واالقتصادية للدولة، حيث المصارف معنية باألزمة مباشرة كونها تشكل مصدر تمويل للدولة، فيما القطاع ال 

يزال قوياً وصامداً بإشراف ومتابعة مصرف لبنان.
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وتأثيرها علــى هامش أربــاح المصارف، خصوصــاً وأن بعض 
المصارف لم يلتزم ســقف الفائــدة، ال يلغي أزمة الســيولة بالعملة 
الصعبــة التــي تضغط هــي أيضاً علــى معــداّلت الفوائد بشــكل 
منطقــي وفــق آليّات العــرض والطلــب. وقد شــهد شــهر تموز/
يوليو الماضي ارتفاعــاً في موجودات مصرف لبنــان، إال أن هذا 
األخير أشــار إلى أن الموجــودات الخارجية للمصــارف اللبنانية 
شــهدت تغييراً ســلبياً فــي 4 من أصــل 5 أشــهر، علمــاً أن هذا 
المؤّشــر يعكس تحديداً موجودات المصارف مــن العملة الصعبة. 
وقد بلغ صافي االنخفــاض في الموجــودات الخارجية للمصارف 
الخاصة في األشــهر الخمســة األولى من هذا العام 2.118 مليار 
دوالر أميركي، كما شــهد مصرف لبنان انخفاضــاً في موجوداته 
الخارجيــة زاد مــن العجز فــي ميــزان المدفوعات في األشــهر 

الخمسة األولى من السنة الحالية.
وتبقى المشــكلة األولى للمصارف في ارتفاع الفوائد، بســبب شّح 
الســيولة بالعملــة الصعبة، بينمــا يصبح تنقّــل العمــالء بحثاً عن 
الفوائد األفضل مســألة طبيعية وفقاً آلليات عمل األســواق، وهذا 
ما جعل بعض المصارف تتصرف في الفترة األخيرة على هواها 
فترفع الفوائد وتقدم تســهيالت الستقطاب األموال. وقد قادت أزمة 
تناقص الموجودات الخارجية في القطاع المصرفي إلى هندســات 
جديدة أطلقهــا مصرف لبنان، انعكســت أيضاً في شــكل مباشــر 
على معداّلت الفوائد. فوفقاً آللية عمل هذه الهندســات، يُعدّ تحويل 
األموال إلى الخارج خطوة كافية لتحقيق شــروط االســتفادة منها 
ونيل الفوائد المرتفعة )تشترط اآلليّة أن يكون مصدر األموال من 
الخارج(. لكن تعميــم جمعية مصارف لبنان األخيــر أصّر مجدّداً 
على تجاهل كون اآللية نفسها تتيح التســبّب بهذه الضغوط، ليرّكز 
فقط على التوصية بضرورة التزام المصارف شــروط االســتفادة 

من هذه الهندسات.

مأزق تمويل الدولة
تشــير مختلــف التقارير إلــى أن القطــاع المصرفــي وعلى رغم 

استقطاب الودائع
وفق آخر تقرير تبين أن الميزانية المجمعة للمصارف ارتفعت إلى 
253.63 مليار دوالر أميركــي، أي أن القطاع المصرفي يواصل 
اســتقطاب الودائع على رغم األزمة، يســاعده في ذلك الهندسات 
المالية لمصرف لبنان، وذلك من طريق زيادة الفوائد الســتقطاب 
الودائع وتوظيفها في هذه الهندســات. ويتضح وفق تعاميم جمعية 
المصــارف األخيــرة أن الودائع جيــدة، لكن كلفتها غيــر مبررة، 
والســيولة جيدة في عملية تمويل االقتصاد وإن كانت كلفة الودائع 
قد تؤدي الى تراجع الربحية. وبدا أن ســقوف الفوائد المتفق عليها 
هي 12 % على الليرة و8 % على الــدوالر، علماً أن المصارف 
تســعى إلى خفضها، بهــدف الحفــاظ على كلفــة مقبولــة للودائع 
والحفاظ على بنيتها في الســوق في الوقت نفســه، والمساهمة في 

ثبات االقتصاد وحمايته.
في التطورات األخيرة، شــهدت األســواق المالية اللبنانية تصحيحاً 
تصاعدياً لألسعار في سوق سندات األوروبوند، وارتفاعاً طفيفاً في 
األسعار في سوق األسهم، وتراجعاً مســتمراً في أحجام التحويالت 
لصالــح الــدوالر في ســوق القطــع والــذي تــالزم مع نمــو قوي 
للموجودات الخارجية لدى مصرف لبنــان، وفق تقرير لبنك عوده. 
وقد ســجلت الموجودات الخارجية لــدى مصرف لبنان نمــواً الفتاً 
مقداره 629 مليون دوالر في النصف األول من تموز/يوليو 2019 
لتبلغ زهاء 37 مليار دوالر، في إشارة إلى تعزز الخطوط الدفاعية 

النقدية المنوطة بالحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة.
وأظهرت آخر اإلحصــاءات النقدية الصادرة عــن مصرف لبنان 
في 4 تمــوز 2019 أن الودائع المصرفية المقيمــة تراجعت بقيمة 
99 مليار ليرة نتيجــة تقلص الودائــع المقيمة بالليــرة بقيمة 418 
مليار ليرة وســط انخفاض في الودائع تحت الطلــب بالليرة بقيمة 
405 مليار ليــرة وتراجع في الودائع االدخاريــة بالليرة بقيمة 13 
مليار ليرة، بينمــا زادت الودائع المقيمة بالعمــالت األجنبية بقيمة 

319 مليار ليرة )أي ما يعادل 212 مليون دوالر(. 
ويأتي هذا النمو مدعوماً بزيادة الفتة في ودائع القطاع المالي لدى 
مصرف لبنان خــالل النصف األول من الشــهر نتيجــة العمليات 
الجديــدة. في هــذا الســياق، ارتفعــت نســبة تغطيــة الموجودات 
الخارجية لدى مصرف لبنــان للكتلة النقديــة بالليرة من 73.9 % 
في نهاية حزيران/يونيو 2019 إلى 75.2 % في منتصف تموز/

يوليو 2019.

مشكلة ارتفاع اسعار الفوائد
على الرغــم من التطــورات اإليجابيــة مرحلياً، وتراجــع اإلقبال 
على الــدوالر، دقت جمعيــة المصارف أخيــراً ناقــوس الخطر، 
وحذرت من ظاهــرة ارتفاع أســعار الفوائد في الســوق اللبنانية، 
وهي التي تضغط بقوة علــى ربحيّة المصارف، بســبب انخفاض 
الفــارق بيــن متوّســط الفوائد التــي تدفعهــا للمودعين ومتوّســط 
عوائــد توظيفاتها لهــذه األموال. علــى أن خطورة هــذه الظاهرة 
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وكاالت التصنيــف الدوليــة، إذ أن “موديــز” ذكــرت أخيــراً في 
تقرير تعّرض المصارف الكبير والمتزايــد للمخاطر )التوظيفات 
في األدوات الســيادية تشــكل 55 % من موجــودات المصارف، 
و7 أضعــاف أموالها الخاصــة الرئيســية )Tier 1 capital( مع 
نهاية العــام 2018  للديون الســيادية، علمــاً أن نســبة الدين العام 
من الناتج المحلي اإلجمالــي قد بلغت 141 % فــي نهاية 2018، 
وهي ارتفعت في النصف األول من عام 2019(. وهذا يُعتبر أحد 
المخاطر الرئيســية للمصارف، والتي يرتبــط تصنيفها االئتماني 

ارتباطاً وثيقاً بالتصنيف السيادي للبنان.
وبالنســبة إلــى ودائع الزبائــن لــدى المصــارف، رأت “موديز” 
اســتمراراً فــي قــدرة المصــارف اللبناينــة علــى جــذب الودائع 
)خصوصاً من قبل المغتربين(، والتي مــن المتوقع أن تزيد بـ6.5 
مليــارات دوالر في 2019، فــي مقابل ارتفاع بلــغ 5.6 مليارات 
دوالر فــي العام الســابق، لتســاهم بذلك في ســدّ عجــز الموازنة 
والميزان التجاري، وفــي المحافظة على االســتقرار االقتصادي 
والمالي فــي البالد. ومــن المرتقب ان يســتمر جــذب الودائع في 
ظل معدالت الفائــدة المرتفعة التي تقدمها المصــارف، في ضوء 
العائــدات الجيدة التــي باتت تتقاضاهــا على توظيفاتهــا مع البنك 
المركزي. لكن تقارير أخرى للوكالة عادت وحذرت من المخاطر 

في حال لم تقم الدولة اللبنانية بإصالحات مالية شاملة.
وأشــادت “موديز” بقــدرة المصارف علــى المحافظــة على نمو 
الودائع حتــى في أحلــك الظــروف، على نحــو اقتصــر رد فعل 
المودعيــن بتحويــل أموالهم إلــى الــدوالر األميركــي. لكن على 
صعيد المــالءة، تعتبر “موديز” أن نَِســب كفايــة رأس المال لدى 
المصــارف اللبنانيــة “متواضعــة”، في ظل تعــّرض المصارف 

الكبير للديون السيادية، والبيئة المعقدة التي تعمل فيها.
أما لجهة الربحيــة، فقد ذكــرت “موديز” أن المصــارف اللبنانية 
ســتكون تحت ضغط عوامــل كثيرة مثــل: ارتفاع كلفــة الودائع، 
ومحدوديــة فــرص األعمــال الجديــدة، وتزايــد عــبء تكويــن 
المؤونات. إال أن الهندســات المالية، التي أطلقهــا مصرف لبنان، 
ســاهمت في دعم إيــرادات المصــارف، والتــي مــن المتوقع أن 
ترتفع مع نهايــة الفترة المدروســة، إذا ما تم إنجــاز اإلصالحات 

واالستثمارات المطلوبة.

صندوق النقد واالستقرار المالي
كان ال بد للمصارف من أن تأخذ تقرير بعثــة صندوق النقد الدولي 
باالعتبار، خصوصاً في الشق المتعلق بالسياسة النقدية، وهي تعي 
أن مصرف لبنــان كما يقــول التقرير هو ركيزة االســتقرار المالي 
والكيان الحارس لنظام سعر الصرف، ولكن ذلك جاء على حساب 
تكثيف الروابط بين البنــوك والمالية العامة وإثقــال كاهل ميزانيته 
العمومية. فعلى مدار الســنوات القليلة الماضية، وفــرت العمليات 
النقدية التي يقوم بهــا مصرف لبنان عائدات كبيــرة بالليرة اللبنانية 
على الودائــع الجديدة للبنوك بالــدوالر األميركي لــدى المصرف. 

األزمات سيســتمر في تمويل الدولــة، ولكن بطريقــة أكثر حذراً، 
وهو إذ نجح لمعاصرته مستوجبات االدارة والتجهيز، إنما يحتاج 
الى رفع نســبة الرســملة والى معالجة الديون المتعثرة والتي يقدر 

أنها توازي 7.5 % من االقراض.
وتشــير معلومات خبراء مصرفيين إلى أن المصارف غير قادرة 
اليوم علــى توفير مبالــغ ضخمة إلقــراض الدولة بفائــدة متدنية، 
خصوصاً فائدة الواحد في المئة. وانطالقاً مــن ذلك بدا أن إدارات 
المصارف تتجه إلى أداء محافظ وحــذر، في ظل الضغوط الماليّة 
القائمة، إذ أن ميزانياتهــا المجمعة وإن كانت مرتفعة ال تســتطيع 
المغامرة، خصوصاً مــع التدابير االســتثنائيّة التــي كان يقوم بها 

مصرف لبنان طوال الفترة الماضية.
ويظهر الحذر لدى القطاع واضحاً تجاه منح القروض المصرفيّة. 
فإجمالي القروض الممنوحة من قبل المصارف تراجع خالل العام 

الماضي بنسبة 4.64 %.
وفي ظــل الظــروف االقتصاديّة القائمة تظهر هذه النســبة تشــدّد 
معظم المصارف في سياســات التســليف التي تعتمدهــا منذ بداية 
األزمة، في محاولة للتحّوط للســيناريوات األكثر ضغطاً. وبدا أن 
السياســات التي اتبعها المصــرف المركزي، لضبط الســيولة في 
السوق، قد حدت من التسليفات بالدوالر األميركي والتي تراجعت 
بنســبة 2.1 %، ما يعنــي أن األمر يرتبط بشــكل مباشــر بفرص 
توظيف المصارف الســيولة بالعملة الصعبة في الهندسات الماليّة. 
لكن رغم ضعف نمو الودائع من ناحيــة االلتزامات المتوّجبة على 
المصارف في ميزانيّتها العامــة المجمعة، وتراجع حجم القروض 
المصرفيّة الممنوحة من ناحية الموجودات المصرفيّة، استطاعت 
مصــارف ألفــا الكبــرى تحقيق نســبة نمــو كبيــرة فــي إجمالي 

موجوداتها، بلغت 11.29 %.
وقــد كان واضحــاً أن الهندســات الماليــة خلقــت نمــواً كبيــراً في 
الموجــودات، بمعــزل عن األرقــام المتواضعــة التي حققها نشــاط 
المصارف التقليدي في إستقبال الودائع ومنح التسليفات. وقد تراجعت 
أرباح المصــارف العــام الماضي، وللمــّرة األولى منذ 5 ســنوات. 
فالنتائج أظهرت تراجــع هذه األرباح بنســبة 5.52 %، رغم ارتفاع 
حجم الفوائد المحّصلة من التوظيفات بنسبة 10.45 %. وتدل هذه 
األرقام بوضوح إلى أن ارتفاع كلفة الفوائد المدفوعة على الودائع 
المصرفيّة كان أعلى من ارتفاع الفوائــد المحّصلة من التوظيفات 

المصرفيّة.

األرقام واألزمة
تظهر المؤشــرات أن أرقام النصف األول من 2019  ليست على 
قدر األمــال، إذ أن االزمة أثــرت على ودائع القطــاع. فالضغوط 
مستمرة طالما أّن األزمة قائمة على المستوى االقتصادي، وطالما 
أنّها مســتمّرة بترك بصماتها على كل القطاعات، وذلك على رغم 

إقرار موازنة 2019 اللبنانية.
وتأخذ المصارف في هذا المجال باالعتبــار تصنيفات وتحذيرات 
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وهذا ما تريده المصارف وتســعى إليه وإن كانت فقدت قســما من 
العملة الصعبة.

تنبهت المصارف الى أن الصندوق نصح مصرف لبنان بأن عليه 
تقليص العمليات شــبه المالية بالتدريج وتقوية ميزانيته العمومية. 
فعليه أن يتراجع عن شــراء الســندات الحكومية والســماح للسوق 
بتحديد العائد علــى أدوات الدين الحكومية، ذلك أن شــراء أدوات 
الدين الحكومية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة من شأنه إضعاف 

الميزانية العمومية للمصرف وتقويض مصداقيته.
كذلك ينبغي أال يكون هناك أي ضغط على البنوك الخاصة لشراء 
أدوات الديــن ذات الفائدة المنخفضــة. وينبغــي أن يقوم مصرف 
لبنان بإلغاء عملياته المالية تدريجياً بمجرد أن يســمح بذلك الضبط 
المالي وما سينتج عنه من انخفاض الحق في العائدات التي يطلبها 
المســتثمرون. لذا ينبغي التحــرك لمواصلة بنــاء رؤوس األموال 
الوقائية لدى البنوك وزيادة مســتويات التغطيــة التأمينية للودائع . 
فتحقيق االتســاق التام مع اتفاقية بازل الثالثة فــي ما يتعلق بأوزان 
مخاطر حيازات البنوك من أدوات مصرف لبنــان يمثل آلية جيدة 

لزيادة رأس المال اإللزامي الفعلي.
على رغم األزمات يسعى القطاع المصرفي اللبناني إلى البقاء في 
المرتبة الخامســة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم 
األصول، وفي المرتبــة الثانية بيــن القطاعــات المصرفية للدول 
العربية غير النفطية، حيث يســتحوذ على نحــو 7 % من إجمالي 
موجــودات القطاع المصرفــي العربي، و8 % مــن ودائعه. وهو 
والضغوط فعلت فعلها على غير صعيد.إذ ســجل نســبة نمو فــي 2017، إال أن االزمة فرضــت تحديات 

وأدى ذلك إلــى زيادة حيــازات المصرف بالــدوالر األميركي من 
دون التأثير على أسعار الفائدة على الودائع القديمة لديه وعلى الدين 
الحكومي. كذلك ساعدت هذه العمليات البنوك على تقديم أسعار فائدة 
مرتفعة لمودعيها بهدف جــذب تمويل جديــد أو االحتفاظ بالتمويل 
القائم مع المحافظة على ربحيتها. ومن ناحية أخرى، ونتيجة لذلك، 
أصبحــت األوراق الماليــة الحكومية والودائع لــدى مصرف لبنان 
تشــكل اآلن 14 % و55 %، علــى الترتيب، من أصــول البنوك، 
حيث يبلغ حجم االنكشاف الكلي على الديون السيادية 68.5 % من 

األصول )أكثر من 8 أضعاف رأس المال األساسي(.

السياسة النقدية وانخفاض القروض
ووفق الصندوق اضطر مصــرف لبنان إلى اعتماد سياســة نقدية 
انكماشــية لموازنة أثر سياســة المالية العامة التيســيرية، ما ساهم 
في انخفاض القروض الــى القطاعات المنتجة. فقــد أدت عمليات 
المصرف المركــزي إلى تمكيــن البنوك مــن تقديم أســعار فائدة 
مرتفعــة للمودعين بهــدف االحتفــاظ بالودائع التــي مولت العجز 
المزدوج فــي لبنان لفتــرة طويلة ولجــذب ودائع جديــدة. غير أن 
هذه العمليات تسببت أيضا في رفع أســعار الفائدة على القروض، 
حيث ارتفع سعر الفائدة المرجعي بالدوالر األميركي من 6.8 % 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 إلى 9.7 % في يونيو/حزيران 
2019. وأدى ذلك بــدوره إلى مزيد من االنخفــاض في القروض 
المقدَّمــة للقطاع الخاص وارتفــاع حجم القــروض المتعثرة تحت 
وطأة بيئة اقتصادية صعبة. وتؤكد هذه التطورات على الضرورة 
الملحة للضبــط المالي الذي ســيحقق انخفاضا في أســعار الفائدة. 

9



عالم البنوك

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2019

توقـــع رئـيـــــس جمعيــةـ 
مصارف لبنان سليم صفير، 
فــي  الودائــع  تتعافــى  أن 
البنــوك اللبنانية بعد هبوط 
سـجلته في األشهر الخمسة 
األولــى من عام 2019 مع 
عــودة تفاؤل العمــاء بعد 

إقرار الموازنة.
ولفــت صفيــر فــي حديث 
لوكالــة رويتــرز، إلى أن 

ودائع البنوك اللبنانية قد تراجعت إلى 176 مليار دوالر 
أميركــي في نهاية أيار/مايــو 2019، مقارنة مع 179 

ملياراً في نهاية كانون األول/ديسمبر 2018.
وأكد أن البنوك ســتتخذ خطوات لدعم االقتصاد اللبناني 
في األشهر األربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل 
على خفض أســعار الفائدة وتقديــم المزيد من القروض 

لبعض القطاعات.

توقعات بتعافي ودائع البنوك
في لبنان

سليم صفير

أصدرت سلطة النقد الفلســطينية التقرير السنوي لعام 
2018. وأظهر التقرير استمرار التباطؤ في االقتصاد 
الفلســطيني للعام الثانــي على التوالي، مــع تعمقه في 
العــام 2018، حيث وصلت نســبة النمــو إلى 0.9 % 
بالقيــاس إلــى 3.1 % فــي العام 2017 )ليبلــغ الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي حوالى 13.8 مليار دوالر(، 
وذلك على خلفية استمرار انكماش االقتصاد في قطاع 

غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.
ففــي قطاع غــزة تراجع النمو بنحــو 6.9 % ليضاف 
إلى تراجع آخر حصل في العام 2017، وبلغت نســبته 
12.5 %. فــي حين تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 

3.1 % مقارنة مع 8.5 % في العام 2017.

مؤشرات التقرير السنوي
لسلطة النقد الفلسطينية

مداخيل التنقيب عن النفط ستخفف العجز

أّكــد حاكـــم مصــــرف 
لبنان رياض ســامه، أّن 
المركـــزي  “المصـرف 
ال يتعامل مــع موضوع 
في  االســـتثمار  مــردود 
قطــاع النفــط والغــاز ال 

ســلباً وال إيجاباً، لكونه لم يبدأ التنقيب عن النفــط، ولكن في حال حصلت الدولة على 
مداخيل من هذا القطاع فإّن ذلك سيخفف كثيراً من عجز الدولة”.

جاء ذلك خال جولة نّظمتها وزارة الخارجية والمغتربين في إطار برنامج الســياحة 
السياســية، للطاب الـ33 المشــاركين من أنحاء العالم على مصرف لبنان، حيث كان 
لهم لقاء مع الحاكم ســامه الذي شرح عن تاريخ الليرة اللبنانية وتطرق إلى موضوع 

األزمة السورية واالستثمار في قطاع النفط والغاز.

لبنان: إطالق مبادرة “الطريق إلى االدخار”

أطلقت الوكالة األميركية للتنمية 
الدوليــة )USAID( في لبنان، 
مبــادرة “الطريق إلى االدخار” 
 Bankmed بالتعــاون مــع 
ومؤسســة إمكان المالية التابعة 
للبنــك، وذلك  فــي حفل أقيم في 
المقر الرئيســي للبنك  بحضور 
مديــر مكتب النمــو االقتصادي 

لدى الوكالة وليام باترفيليد، ورئيس مجلس إدارة “إمكان” والمدير العام التنفيذي لدى 
Bankmed راوول نعمة، وممثلين عن مصرف لبنان وغيرهم . 

وتمنح هذه المبادرة التي تندرج  في إطار مشروع التوّسع في الشمول المالي وتحسين 
ســبل العيــش LIFE، خدمات مالية مصرفية لشــريحة كبيرة مــن اللبنانيين الذين ال 
يســتفيدون من الخدمــات التقليدية التي تقدمهــا المصارف، ما يحدّ مــن قدرتهم على 

االدخار وتنمية أعمالهم.

البنوك في سويسرا تغير مفهوم اإلقراض

بدأت بنوك تجارية في سويســرا بدفع فوائد للشركات والمؤسسات لقاء القروض التي 
تأخذها منها، ويرجع ذلك إلى أن البنك الوطني السويســري )البنك المركزي( يفرض 

سعر فائدة سلبي )-0.75% (على ودائع البنوك التجارية.
وفي ظل ذلك، تفضل البنوك العاملة في سويسرا إقراض السيولة الفائضة لديها ودفع 
عمولــة ســنوية للمقترض تتراوح ما بيــن 0.2% و0.70%، بدالً مــن أن تودع هذه 
الســيولة في المركزي السويسري وتخسر 0.75 % ســنوياً. وتقوم البنوك المركزية 
بفرض سعر فائدة سلبي لتشجيع اإلقراض، ما يسهم في ضخ السيولة في المشروعات 

الجديدة، وتنشيط االقتصاد ومكافحة انكماش األسعار.
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صفير: قطاعنا المصرفي متين

أكــد رئـيـــــس جمعيــــة 
المصـــارف فــي لبنـــان  
ســليم صفيــر، بعــد لقائه 
رئيس الجمهورية اللبنانية 
العماد ميشــال عــون، أن 
“المـصــارف اللبنانـيــــة 
مميــزة وتتمتــع بســيولة 

مرتفعــة وقطاعنــا المصرفي متيــن ويطبق قواعــد االمتثال بالتعاميــم الصادرة عن 
مصرف لبنان”. وكان صفير قد اســتهل اللقاء بشكر رئيس الجمهورية على االهتمام 
الــذي يوليه بالشــأنين المصرفي واالقتصــادي في الباد، وعــرض واقع المصارف 

وضرورة مشاركة الجمعية خال إعداد موازنة العام 2020.
بــدوره، هنّأ الرئيس عون صفير وأعضاء مجلــس اإلدارة الجديد، متمنياً لهم التوفيق 
في مسؤولياتهم، وأكد العمل مع الجمعية في كل ما يخص القطاع المصرفي في لبنان.

عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل اإلرهاب في 
لبنــان اجتماعاً مخصصاً للبحث بنتائج “التقييم الوطني 
لمخاطر تبييض األموال وتمويــل اإلرهاب”، في ثكنة 
المقــر العام برئاســة المدير العام لقــوى األمن الداخلي 
اللــواء عماد عثمان، وفي حضــور المدير التنفيذي في 
هيئة التحقيق الخاصة طارق زهران، ومسؤولين أمنيين 
وممثلين عن مصرف لبنان ووزارتي العدل والخارجية. 
افتتح اللواء عثمان الجلسة متناوالً التحديات التي تتطلبها 
عمليــة مكافحة تمويــل اإلرهاب، ومن ثــم قام زهران 
بالتذكير بنتائج التقييم الوطني لمخاطر تبييض االموال 
وتمويل االرهاب األول )عام 2014(، وباالستراتيجيات 
التي انبثقت عنه، كما عرض أبرز التهديدات والثغرات 

التي أظهرها التقييم الوطني الثاني )عام 2019(.

اجتماع لجنة تنسيق
مكافحة تمويل اإلرهاب

فاز بنــك بيروت والبــاد العربيــة )BBAC( بجائزة 
المصرف األفضل من حيث جودة الخدمات المصرفية 
 ،Best Bank for Banking Services Quality
وذلــك خال الحفــل الذي أقيــم لتوزيع جوائــز التميّز 
واإلنجاز المصرفي العربي، الذي نّظمه االتحاد الدولي 
للمصرفيين العــرب في مركز واجهة بيروت البحرية. 
وتسلّم الجائزة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام غسان 
عساف، الذي عبّر عن شكره لاتحاد الدولي للمصرفيين 
العــرب علــى تقديرهم لجهــود المصرف وســعيه إلى 

االرتقاء بجودة الخدمات المصرفية إلى مستوى أرفع.

BBAC األفضل
في جودة الخدمات المصرفية

المصارف اللبنانية تجذب الدوالرات

قال خبراء مصرفيون إن البنوك اللبنانية تجذب أمواال جديدة إلى الباد بعرض أسعار 
فائدة مرتفعة على المبالغ الكبيرة المودعة لمدة 3 ســنوات، في خطوة تهدف إلى دعم 
احتياطيات لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقال كبير االقتصاديين في بنك عوده 
مروان بركات: “سنشهد تحسنا في نمو الودائع من ناحية، وتحسناً في احتياطيات النقد 
األجنبــي بالمصرف المركزي نتيجة لتلك العمليات”، مشــيراً إلى أن البنوك تعرض 

فائدة سنوية 14 % على الودائع التي ال تقل عن 5 مايين دوالر.
مــن جهته، أكد رئيس قســم األبحاث في بنك بلوم إنفســت مــروان ميخائيل، أن “هذه 

الخطوة ستحقق االستقرار لاحتياطيات”.

 بطاقة World Elite Exclusive من “عوده”

أطلــق بنك عــوده بطاقــة االئتمان 
 World Elite Exclusive الجديــدة
الموّجهــة لعمــاء النخبــة، خــال 
حفــل أقيم في فياّ عــوده، بحضور 
رئيــس مجلــس إدارة ومديــر عــام 
البنك ســمير حنّا، الرئيس اإلقليمي 
لـ“ماســتركارد” في منطقة الشرق 

األوســط وشــمال أفريقيا خالد الجبالي. وتقــدم البطاقة لحامليهــا مجموعة فريدة من 
 Louis Fourteen االمتيــازات الحصرية أهمها: االســتفادة مــن خدمات مؤّسســة
االستشــاريّة الدوليّة ألســلوب الحياة، وبرامج الوالء السخيّة، وفرصة عيش تجارب 
استثنائيّة تشمل عروضاً ولقاءات شخصيّة مع المشاهير، وخدمة االستقبال والترحيب 
في عدد من صاالت كبار الشــخصيّات في أهم المطارات العالميّة، والدخول إلى نواٍد 

خاّصة في أكثر من 40 دولة.
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بسبب “سورية” ... أقدم بنوك الهند يغير اسمه

 Catholic بنــك  إدارة  أُجبِــرْت 
الهنــدي، علــى   Syrian Bank
تغيير اســمه واالكتفــاء باألحرف 
 ،CSB األولى من االســم ليصبح
وذلك بعد أن الحظ مسؤولو البنك 
انخفاضــاً فــي تدفــق الحــواالت 

 The Times والودائــع القادمة من خارج الهند. ونقلت مصادر اعامية عن صحيفة
of India، ما قاله المدير التنفيذي للبنك: بأن عماء البنك، بدأوا بنقل حساباتهم لبنوك 
أخــرى، لمــا يعانوه من صعوبات أثناء قيامهم بتحويل مبالغ مالية بســبب وجود كلمة 
Syria ضمن اســم البنك، حيث أن معظم البنوك تحظر التعامات المالية مع ســورية 
بسبب العقوبات المفروضة عليها، لذلك “قدمنا طلباً إلى البنك االحتياطي الهندي لتغيير 
اســم البنك، كما قررنا أيضاً االســتغناء عن كلمة Catholic ألنها تعطي انطباعاً أننا 

نمثل فئة معينة، فيما نحن بنك للجميع ونملك الكثير من الفروع على حد قوله.

أطلق بنك بيمو الســعودي الفرنســي القرض الســكني 
مجدداً، بغرض تمويل األفــراد من موظفين وأصحاب 
المهن الحرة لتمويل أو إكساء عقار سكني مقابل ضمانة 
عقارية، مع ميزات جديدة، وهي الموافقة المبدئية خال 
48 ســاعة من تاريخ التقديــم على طلب القرض، وبأن 
مدته تتراوح بين )1 - 15( ســنة، مع تخفيض الدفعات 

السنوية لتصبح 10 دفعات بدل 12 دفعة.

“بيمو” ... ميزات جديدة
للقرض السكني

كشـــــف مديــــر عــام 
المصـــرف الصناعـــي 
الســوري عمر ســيدي، 
عــن منــح 290 قرضاً 
بقيمة 3.2 مليــار ليرة، 
خــال 11 شــهراً، منذ 
آب/أغســـطــس 2018 
حزيــران/ نهاية  حتــى 

يونـيــــو 2019، منهـــا 
281 قرضــاً تنموياً بقيمــة 2.8 مليار ليرة، ما يعني أن 
نسبة القروض التنموية تبلغ 87.5 % من إجمالي قيمة 

القروض الممنوحة، و97 % من عدد القروض.
يذكر أن سقوف القروض التنموية يبدأ من 10 مليون ليرة 
ويصل إلى 50 مليون، وسقف قروض الحرف اإلنتاجية 
15 مليــون، والحرف الخدمية والمهــن 10 مليون، كما 
تم تحديد ســقف قروض الفعاليات التجارية ذات السجل 
التجاري والزراعية والسياحية بـ25 مليون ليرة، والمهن 
العلمية 15 مليــون ليرة، وللمراكز الرياضية والمعالجة 
الفيزيائيــة ودور األشــعة 25 مليــون، وللمهندســين 
والمقاوليــن بين 5 - 50 مليون، ولريــاض األطفال 15 
مليون ليرة، ولمحطات الوقــود 50 مليون، فيما ال يقبل 

أي طلب ألعمال السمسرة والوساطة والنوادي الليلية.

قروض تنموية
من “الصناعي السوري”

عمر سيدي

فرع جديد لـ“سورية اإلسالمي” بمشروع دمر

افتتــح حاكــم مصرف ســورية 
المركزي حــازم قرفول، فرعاً 
جديــداً لبنــك ســورية الدولــي 
اإلســامي فــي مشــروع دمر 
بدمشــق، ليكون الفــرع الـ 27 
في ســورية. وعــرض الرئيس 
التنفيــذي للبنك بشــار الســت، 
نتائــج البنك في الربع األول من 

2019، إذ ارتفعت األرباح الصافية للبنك، لتتجاوز 2.2 مليار ليرة سورية، وذلك بعد 
الضريبة ودون احتساب أثر إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، كما ارتفعت الموجودات 
بنسبة 49 % ليتخطى مجموعها حاجز 547 مليار ليرة مقابل 366 مليار ليرة في نهاية 
2018، بينمــا وصل إجمالي الودائع والتأمينات النقديــة إلى 507 مليار ليرة مرتفعة 
بنسبة 54 %، وبلغ مجموع حقوق المساهمين 30 مليار ليرة، كما بلغ صافي المحفظة 
التمويليــة 235 مليار ليرة. وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح الودائع اإلســتثمارية عن 
النصــف األول من العام الجــاري 2019 وهي األعلى منذ انطاق عمل البنك، حيث 
وصلت نسبة العائد على الودائع بالليرة السورية وألجل 3 سنوات نحو 9 %، في حين 
بلغت نسبة العائد الموزعة على الودائع ألجل سنتين 8.75 %، وبلغت 8.5 % نسبة 
العائد على الودائع ألجل سنة واحدة، وتعد هذه النسب من أفضل العوائد الموزعة على 
الودائع االستثمارية في القطاع المصرفي، إضافة إلى أن البنك زاد رأسماله من خال 

توزيع أسهم مجانية على مساهميه بنسبة 9.48 % ليصل إلى 15 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بأداء سهم البنك في بورصة دمشق فقد استحوذ سهم البنك على 40 % من 
إجمالي قيمة التداول في ســوق دمشــق لألوراق المالية في النصف األول من 2019، 
وبلغــت قيمة التداول على ســهم البنــك 3.8 مليار ليرة، من إجمالــي قيمة التداول في 

السوق البالغة خال الفترة ذاتها حوالى 9.6 مليار ليرة.
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مجلــس  رئيــس  أعلــن 
إدارة البنـك األفريقـــــي 
للتصديـر واالســــتيراد،  
بنديكت أوراما، أن البنك 
يؤسس منصة إلكترونية 
للتســويات بقيمــة مليار 
دوالر لـدعــم اتفاقـيـــــة 
التجارة الحـرة األفريقية 
التجاري  التبادل  وزيادة 

واالســتثمارات بين دول القــارة. وأوضح، خال كلمته 
أمام رؤساء دول القمة غير العادية الثانية عشرة لاتحاد 
اإلفريقي في نيامي، أن إطاق نظام الدفع والتسوية لعموم 
أفريقيــا )PAPSS(، يعد أول نظــام رقمي للمدفوعات 
على مســتوى القارة يركز على تسهيل مدفوعات السلع 
والخدمــات في التجارة بين البلــدان األفريقية بالعمات 
األفريقية. كما أن المنصة ســتنقذ القارة من خســارة 5 
مليــارات دوالر مــن تكاليــف معامــات الدفع ســنوياً 

والمساهمة بتعزيز التجارة البينية األفريقية.

رفع رأس مال بنك القاهرة كمباال

 منصة إلكترونية
لدعم اتفاقية التجارة األفريقية

قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد، 
إن البنــك المركــزي المصــري وافــق على رفع 
رأســمال بنك القاهــرة الدولي كمبــاال في أوغندا 
من مليوني دوالر إلــى 5 مايين دوالر. وتهدف 
الزيادة للتوسع في السوق األفريقي وتحويل الفرع 
إلى منصة لعمليات التبادل التجارية واالســتثمار 
والتصدير بين مصر والــدول األفريقية وخاصة 
في دول شرق أفريقيا ودول الكوميسا. وأشار فايد 
فــي تصريحات ســابقة، إلى أن البنــك المركزي 
وافق على طلب بنك القاهرة باالســتحواذ بنســبة 

100 % علــى بنــك القاهرة الدولي )كمباال( بأوغندا، حيــث كان بنكا مصر واألهلي 
المصري يستحوذان على 40 % من إجمالي رأس البنك مقابل 60 % لبنك القاهرة.

طارق فايد

 بنديكت أوراما

أعلن رئيس إدارة المراســلين في البنك التجاري الدولي 
في مصر وجــدي دبور، عن افتتــاح مكتب تمثيلي في 
إثيوبيا  لدعم المصدرين والمســتوردين لدخول السوق 
األفريقي، حيث تم إنشــاء قســم خــاص ألفريقيا لتنمية 
شــبكة المراســلين في القــارة الســمراء، مؤلفة من 41 

مراساً لتغطية عمليات تجارية مختلفة.
وذكــر دبور، أن مجلــس إدارة البنــك وافق على خطة 
التوســع في الــدول األفريقية بأفضل الطــرق المتاحة، 
مشــيراً إلى أنه رغم ســعي البنوك فــي الدول األفريقية 
إلجراء إصاحــات لكن هناك تحديــات مختلفة تواجه 

التعامل مع البنوك في هذه الدول.

مكتب تمثيل للتجاري الدولي
في إثيوبيا

“ماجدة القطرية” تستحوذ على بنك الزيتونة

استحوذت مجموعة ماجدة القطرية التابعة للشيخة موزا، 
بشكل رسمي، على جميع أسهم بنك الزيتونة في تونس. 
وبعد إتمام الصفقات، أصبح رأسمال بنك الزيتونة مملوكاً 
بنســبة 100 % مــن قبل المجموعة القطرية. وبحســب 
مصادر، فإن مجموعة التريكي أنهت خال مزاد علني، 
إحالــة حصتها في بنــك الزيتونة لفائدة الفرع التونســي 
لمجموعة ماجدة القطرية. وتمثل كتلة األسهم التي بيعت 
20.903 % من رأســمال البنك، وبلغــت قيمة الصفقة 
111.88 مليــون دينار )38.7 مليــون دوالر(، علماً أن 

مجموعــة التريكي اشــترت، في 6 تموز/يوليو 2018، كافة أســهم البنك اإلســامي 
للتنمية 20.9 % من رأسمال بنك الزيتونة، مؤكدة أن العملية كلفت المجموعة 102.8 

مليون دينار، بسعر موحد عن السهم بلغ 4.100 دينار تونسي.

الشيخة موزا

النقد الفلسطينية تنضم لـ“إدارة المخاطر”

أعلن محافظ ســلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، عن 
انضمــام الســلطة لعضويــة مجموعة العمــل الدولية 
للمخاطر التشغيلية للبنوك المركزية حول العالم، وذلك 
بعــد اســتيفائها لمتطلبات وشــروط العضوية في هذه 
المجموعة. وأفاد الشوا أن انضمام السلطة للمجموعة 
الدولية ســيلعب دوراً هاماً في تعزيز ممارســة إدارة 
المخاطر التشغيلية في الصناعة المصرفية الفلسطينية، 
مما سينعكس باإليجاب على أداء سلطة النقد والجهاز 
المصرفي الفلســطيني في موضــوع إدارة المخاطر 

وتعزيز مبادئ الحوكمة واالمتثال، واالرتقاء بهما إلى مستويات متطورة وفعالة.
عزام الشوا
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التســويات  بنــك  وافــق 
الدوليــة علــى إنشـــــاء 
مركز ابتكار سـتعمل من 
خاله البنــوك المركزية 
معا على نحــو أوثق في 
الســريعة  التغيرات  ظل 
فــي التكنولوجيــا المالية 
وتوجــه شــــركات مثل 
فيســبوك صــوب العمل 
المالي. وقــال البنك، إن 

الهدف من مركز االبتكار هو تحسين أداء النظام المالي 
العالمــي ومعرفــة وتطوير الــرؤى الســائدة في مجال 

التكنولوجيا التي تؤثر على عمل البنوك المركزية.
وأوضــح رئيس مجلــس إدارة البنك ينــس فايدمان، أن 
المركز سيســاعد البنوك المركزيــة في “التعرف على 
االتجاهــات العامة ذات الصلة في مجــال التكنولوجيا، 
وتحديــث المتطلبــات التنظيمية بما يتناســب مع هدف 

حماية االستقرار المالي”.

البنوك المركزية تعالج
تحدي التكنولوجيا بمركز ابتكار

ينس فايدمان

أعلن البنك المركزي 
العراقــي عبر بيان، 
ســقف  رفــع  عــن 
القـــروض لتمويــل 
المشــاريع الصغيرة 
إلى  والمتوســطـــة 

مليــار دينار )837.5 ألــف دوالر(، وأن هذه القروض 
ستشمل جميع القطاعات عدا قطاع اإلسكان، مع إعطاء 
مســاحة أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي. وأضاف 
البيان، أن البنك أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة 
م كل مصرف  بهــذا اإلقراض، أكد فيها إمكانيــة أن يُقدِّ
مشــاريع تصل قيمتها إلى 5 مليار دينار، دفعة واحدة، 
اعتماداً على االستمارة المرسلة الخاصة بكل مشروع، 
وأنَّ البنك سيقوم بتدقيق المشروعات التي سيتم تمويلها 
بعد 6 أشــهر مــن تاريخ تغذية حســاب المصرف كحد 
أقصــى دون الســماح بتمديد المدة، علــى أن تصل مدة 

القرض إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات.
من جهة أخرى، صادق المركزي على ضوابط اندماج 

واتحاد المصارف.

العراق ... قروض المشاريع
إلى مليار دينار

نتائج قوية ألكبر بنك أميركي

أعلــن مصــرف “جيه.بــي مورغان 
تشــيس آند كــو”، أن أرباحه الفصلية 
ارتفعت بنسبة 16 % في الوقت الذي 
عوض فيه ارتفاع صافي دخل الفائدة 
ومكاسب ضريبية تراجع نشاط البنك 
في أقسام التداول. وارتفع صافي ربح 
أكبر البنوك األميركية في الربع الثاني 
 2.82 أو  دوالر  مليــار   9.65 إلــى 

دوالر للســهم من 8.32 مليار دوالر أو 2.29 دوالر للســهم قبل عام، في حين ارتفع 
صافــي اإليــرادات 4 % إلى 29.57 مليار دوالر. ويتابع المســتثمرون نتائج أعمال 

“جيه.بي مورغان” عن كثب بحثاً عن مؤشرات بشأن متانة االقتصاد األميركي.

“دويتشه” يشطب 18 ألف وظيفة عالميًا

بدأ دويتشــه بنك تنفيذ واحدة 
مــن أكبر عمليـــات اإلصاح 
في بنك اســتثماري منذ توابع 
األزمة المالية العالمية، والتي 
تتضمــن خفـــــض 18 ألف 
وظيفة عالمياً، باستبعاد أطقم 

كاملة من عملياته في آسيا.
وأعلن البنك خفض الوظائف 
فــي إطار خطة إعــادة هيكلة 
النهاية  ســتصل تكلفتها فــي 

إلى 7.4 مليار يورو. وستشــهد تراجعاً عن عمل اســتمر لسنوات استهدف جعل بنكه 
االســتثماري قوة كبيرة في وول ســتريت. وفي إطار اإلصاح، ســيتخلى البنك عن 

أنشطته لألسهم العالمية وسيقلص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت.

“اإلمارات دبي الوطني” يتوسع في السعودية

أكد بنك اإلمــارات دبي الوطني، الذي يعد 
أكبر المصــارف في اإلمارات، أنه حصل 
علــى تصريــح  لفتح 20 فرعــاً جديداً في 
الســعودية، وذلك في إطار خطة للتوســع 
فــي األســواق الخارجية. كمــا أعلن البنك 
أنه افتتح فروعاً جديدة في مصر، مشــيراً 
إلــى أنه حصــل علــى جميــع الموافقات 

المتعلقة بصفقة شراء البنك التركي “دينيز بنك” من البنك الروسي “سبيربنك”. ويعمل 
“اإلمارات دبي الوطني” على تقديم الخدمات المصرفية في اإلمارات ومصر والسعودية 

وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
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تغطية المخصصات للديون غير العاملة 79 %.
أضاف قندح، أن الجهاز المصرفي األردني حقق مســتويات سيولة 
مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نســبة الســيولة القانونية 131.9 % في 
نهاية عــام 2018، إلى جانب تحقيق القطاع المصرفي لمســتويات 
ربحية بلغ معهــا معدل العائد علــى الموجــودات 1.2 %، فيما بلغ 
معــدل العائد علــى حقــوق المســاهمين 9.6 %، عــاوة على أن 
البنوك استطاعت تحقيق معدالت نمو موجبة من حيث الموجودات 
والودائع والتســهيات االئتمانيــة الممنوحة، حيث بلــغ معدل نمو 
إجمالي الموجودات 3 %، ومعدل نمو ودائع العماء 2 %، ومعدل 

نمو التسهيات 5.3 %.

الواقع العربي
من جهته، قال األمين العام التحاد المصارف العربية وسام فتوح، 
إن موضوع االســتقرار المالي أصبح مصدر قلــق دائم لقطاعاتنا 
المصرفية العربية، نتيجة للتطورات التي تشهدها منطقتنا والعالم، 
ما دفع باالتحاد إلياء هــذا الموضوع أهمية، ال ســيما وأن العالم 
العربي يمــر في حالة عــدم اليقيــن نتيجــة النزاعات السياســية، 

والمشكات األمنية، وانتشار الفقر والبطالة، وتفشي األمية.
أضاف فتوح أن االتحاد يســعى لتعزيز االســتقرار المالي وتفعيل 
جهود التنمية المستدامة إلى جانب تحييد القطاع المصرفي العربي 
عن طريق الصراعات السياسية في المنطقة، وذلك بتطوير األطر 
التشريعية والمؤسسية لاستقرار المالي في الدول العربية، منوها 
بأن الشمول المالي يحســن كفاءة عملية الوســاطة بين المدخرات 
الوطنية واالســتثمارات، ويســهم في تطوير كفاءة النظام المالي، 
ويســاعد المتعاملين مــع البنوك في توفيــر قاعدة أكثر اســتقرارا 
التمويل بالجملة.للودائع خصوصــا “ودائع التجزئــة”، ويقلل مــن اعتمادها على 

منتدى تعزيز االستقرار المالي: مواجهة المخاطر والصدمات

الشمول المالي
وقال نائــب محافظ البنك المركــزي األردني عادل الشــركس في 
كلمتــه التي افتتــح المنتــدى بهــا، إن الصناعة المصرفيــة تواجه 
تحديات نتيجة األزمــات الماليــة واالقتصادية العالميــة المتعاقبة 
واالضطرابــات السياســية التــي تشــهدها بعــض دول المنطقة، 
وما لها من انعكاســات ســلبية على اقتصادات هذه الــدول والدول 
المجاورة لها، لــذا يجب مواجهة هذه التحديــات، من خال تعزيز 
قدرة البنوك على مواجهــة المخاطر والصدمــات، بتطبيق قواعد 
الحاكمية المؤسســية الرشــيدة، وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى 
البنوك، وتعزيــز االمتثال للقوانيــن والمعايير المحليــة والدولية، 
إضافة إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك ومســتوى الســيولة لديها 
وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة، عاوة على ضرورة التشــدد 
في قضايــا االمتثــال وإدارة المخاطــر ومتطلبات مكافحة غســل 

األموال وتمويل اإلرهاب ومعرفة العميل.
ونوه شركس بإطاق البنك المركزي األردني االستراتيجية الوطنية 
للشــمول المالــي )2018 - 2020(، وذلك بما يســهم فــي إحداث 
التوازن بيــن أربعة أهداف رئيســة )الشــمول المالي، االســتقرار 

المالي، نزاهة القطاع المالي، وحماية المستهلك المالي(.

بيانات األردن
بدوره، أكد المدير العام لجمعية البنوك في األردن عدلي قندح، أن 
البيانات المتوفرة تشـــير إلى أن نســبة كفايـــة رأس المال للبنـوك 
في األردن بلغـــت 16.9 % في نهاية عـــام 2018، والتي تعـــد 
أعلى بهامـــش مريح من النسـبة المحـــددة من المركزي والبالغـة 
12 %، وكذلك أعلى من النســبة المحددة من لجنــة بازل والبالغة 
10.5 %، مع اإلشــارة إلى ارتفاع جودة ونوعية أصول البنوك، 
حيث بلغت نســبة الديون غيــر العاملة 4.9 %، بينما كانت نســبة 

أقيـم مؤخـراً منتـدى “تعزيــز 
نظمه  الذي  المالي”،  االسـتقرار 
اتحاد المصارف العربية، بالتعاون 
مـع البنـك المركـزي األردنــي، 
األردنيــة،  الـبـنـوك  وجمعيـة 

بمشاركة مصرفية عربية.
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لغرب إفريقيا والبنك المركزي إلفريقيا الوسطى لتنفيذ مشاريعها .
وتحدثت الصحفيــة الكاميرونيــة، باتي بيبــي، عن هــذا األمر في 
مقابلة، فذّكــرت بأن هــذه االتفاقيات بين هــذه البلدان وفرنســا في 
جوهرها تهدف إلى “إنشاء والحفاظ على ديكتاتورية تخدم مصالح 
فرنسا”. وأضافت أن “كل بلد يحاول وضع حد لهذه الممارسة غير 

األخالقية يواجه مشاكل التمرد واالحتجاجات”.
وتعتقد باتــي بيبي اليوم، أن فرنســا ليســت مهتمة باالســتثمار في 
رأس المال البشــري في إفريقيا، بل “يأتي المال في شكل ما يسمى 

بالمساعدات اإلنسانية أو مساعدات التنمية”.
من وجهة نظرها، يمكن مســاعدة إفريقيــا، “إذا خفضت حكومات 
الواليات المتحدة األميركية وأوروبا على األقل اإلعانات الضخمة 
التي تقدمهــا لمزارعيهــا”. وهكذا، يمكــن للمزارعيــن االفريقيين 
الوصول إلى األســواق العالمية والعيش علــى إنتاجهم، األمر الذي 
ســيكون أكثر كفاءة من تقديم المســاعدة اإلنمائية، التي يتم سرقتها 

وتشكل ديوناً في الحقيقة”.
إنشاء احتياطيات

ومن أهم األمور لتنفيذ الخطة إنشــاء احتياطيات النقد األجنبي التي 
تغطي ما ال يقل عن 3 أشــهر من الواردات، أو عجز في الميزانية 
أقل من 3 % من الناتج المحلي اإلجمالــي، أو التضخم أقل من 10 
10 % من إجمالي العائدات الضريبية للسنة المالية السابقة.%. وأال يتجاوز معدل تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة نســبة 

“إيكو” عملة موحدة لـ“مجموعة دول غرب إفريقيا” 

“فرنك س ف ا” 
للقيام بذلك، سيتعين على 8 بلدان التخلي عن عملة الفرنك األفريقي 
CFA franc في 8 دول أعضاء باإلكــواس، الدول الفرنكوفونية، 
وهي بنين، بوركينافاســو، كوت ديفوار، مالي، النيجر، الســنغال، 
توجو، غينيا بيســاو، الرأس األخضر، المرتبطة باليورو، و7 دول 
أخرى، عن عملتها الوطنية. وقال موقع Africa news، نقالً عن 
بيان صادر من دول التجمع، إن العملة الجديدة سيتم ربطها باليورو، 
وفقــاً لمعدل ســعر صــرف “فرنــك س ف ا” مقابل اليــورو الذي 
تستخدمه 8 دول من التجمع كعملة رسمية لهم. لكن تلك الخطوة التي 
ستكون رمزاً سياسياً لدول التجمع، رفضتها فرنسا معتبرة “اطالق 
عملة موحــدة بين دول غــرب افريقيــا مخاطرة اقتصاديــة كبيرة. 
وأكدت القمة في بيانها الختامــي، النهج التدريجــي العتماد العملة 

الموحدة، بدءاً من البلدان التي تتمتع باقتصاد متوازن.
يذكر انه تم ربط “فرنك س ف ا” عند اســتحداثه بالفرنك الفرنسي، 
وأضحى اليوم مرتبطــا باليورو، وتهيمن فرنســا على السياســات 
النقدية المرتبطة بالفرنك ســيفا، وتحتفظ الخزانة الفرنســية بنســبة 
50 % من احتياطيات النقــد األجنبي للدول الفرنكفونية بمعدل فائدة 
قدره 0.72 %، وذلك بموجب اتفاقية عام 1960 المبرمة بين فرنسا 
وهذه البلدان، كما يتم التحكم بالفرنك ســيفا من قبل البنك المركزي 
الفرنسي، حيث تتم طباعته. وفي الوقت نفسه، يتعين على هذه البلدان 
اإلفريقية االقتراض بمعدل 3 إلى 7 % ســنوياً من البنك المركزي 

صادقت الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا - إيكواس (دول بنين، بوركينا فاسو، 
غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، الرأس األخضر، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو) 

على اعتماد عملة موحدة تسمى “إيكو” اعتباراً من مطلع السنة 2020.
وأكدت هذه البلدان، التي يعيش فيها حوالى 385 مليون شخص، في القمة التي عقدت في العاصمة النيجيرية 
أبوجا مؤخراً، أن العملة الموحدة يجب أن تصبح حقيقة واقعة لتأتي تتويجاً لجهود ُبِذلت على مدار عقود منذ أن 

تأسست “إيكواس” في منتصف سبعينات القرن الماضي.
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أعلن مسؤول بوزارة المالية المصرية، أن نظام التأمين 
الصحي الشــامل ســيتيح عالج المواطنين خارج البالد 
في حالة عدم التمكن مــن عالجهم في مصر، الفتاً إلى 
سعى الحكومة لتحسين جودة الخدمة الصحية وتحسين 
المقابــل الذى يحصــل عليه األطباء وأطقــم التمريض 

وكافة العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضــاف، أن الدولــة ســتتعاقد علــى األجهــزة الطبية 
واألدوية لجميع المصريين، بما يسهم في تخفيض تكلفة 
العــالج، على أن يتحمل النظام الجديد التكلفة كاملة عن 
األســرة ككل وليس عدد معين في األســرة. كما أشــار 
إلــى أنه لن تتمكن أي حكومة من تخصيص مبالغ مالية 

للصحة والتعليم من دون وجود فوائض مالية.

منظومة جديدة للتأمين الصحي
في مصر

أصــدر رئيس مجلس الــوزراء المصــري القرار رقم 
1581 لسنة 2019 بتشكيل أول مجلس إلدارة صندوق 
ضمــان حملة وثائــق التأميــن والمســتفيدين منها لدى 
شــركات التأمين، ويعد هــذا القرار اإلجــراء التنفيذي 
األخير لتفعيل الصندوق بشــكل نهائي، وليبدأ ممارسة 
نشــاطه بحماية حقــوق حملة الوثائق فــي حاالت تعثر 

شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
ويخضــع الصندوق إلشــراف ورقابــة كاملة من هيئة 

الرقابة المالية.

صندوق لضمان حملة وثائق
التأمين المصرية

صندوقان حكوميان للتأمين في مصر

كشــف رئيس هيئة الرقابــة المالية، محمد عمران، 
عن صدور قراري رئيس الوزراء 1583، و1584 
لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي 
لرعايــة طالب مدارس مصــر والتعليم األزهري. 
وقال عمران، إن الصندوقين يستهدفان توفير مظلة 
للحماية التأمينية للطالب ضد أخطار الوفاة الطبيعية 
أو الناتجــة عن الحوادث، واإلصابــات البدنية وما 
ينتج عنها من عجــز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة 
إجراء عمليات جراحية والعالج وبما ال يتعدى الحد 

األقصــى المنصوص عليــه لمبلغ التأمين، باإلضافة إلى إمتــداد التغطية في صندوق 
رعاية طالب مدارس مصر نحو تقديم إعانات إجتماعية للطالب في بعض المحافظات 

النائية.

محمد عمران

قانون للتأمين اإلسالمي في المغرب

وافــق مجلس المستشــارين في المغــرب على قانون 
للتأميــن اإلســالمي )التكافل(، وقال رئيــس الجمعية 
المغربية لمهنيي المالية التشــاركية، سعيد أمغدير، إن 
هنــاك حاجة لالســتفادة من أســواق رأس المال حتى 
تزدهــر شــركات التأميــن اإلســالمي، وحث مجلس 
القيم المنقولة، الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير 
االســتثمارات المتوافقــة مع الشــريعة التــي تقوم بها 
شــركات التكافل. وأضاف، نحتاج فــي المغرب إلى 

سلطة عليا للخدمات المالية لضمان تنسيق أفضل بين الجهات التنظيمية المختلفة )بنك 
المغرب المركزي، هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، مجلس القيم المنقولة 

لتسريع العمليات(.

سعيد أمغدير

ارتفاع التأمين عبر مضيق هرمز

نقلــت قنــاة CNBC عــن الرئيس 
التنفيذي لشــركة أردمور للمالحة، 
أنتونــي جورني، قولــه: إن التأمين 
عبــر مضيق هرمز ارتفع بنحو 10 
أضعاف بعد تعرض ناقالت في مياه 

الخليج لهجمات.
من جهته، قال رئيس الرابطة الدولية 

ألصحاب ناقالت النفط ، باولو داميكو، لصحيفة نيويورك تايمز إنه “إذا أصبحت المياه 
غير آمنة، فقد تكون اإلمدادات إلى العالم بأســره في خطر”. ومن المتوقع أن يســاهم 
ارتفاع نفقات التأمين في ارتفاع أسعار النفط، في ظل زيادة التوتر في مياه الخليج بعد 

هجومين على ناقالت النفط، وقيام إيران بإسقاط طائرة أميركية قبالة مضيق هرمز.
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قالــت صحيفة The Sun البريطانية، إن تايالند تنظر 
في بدء تنفيذ تأمين سفر إجباري لكل الزوار األجانب، 
وهو تأمين ال يمكنك شراؤه إال بعد الهبوط من مكاتب 

الهجرة الموجودة في المطارات التايالندية.
ومــن المتوقــع أن يبدأ هــذا التأمين، وتكلفتــه 20 باتاً 
تايالنديــاً، أي نصف دوالر تقريباً، في وقت الحق من 

هذا العام، بحسب هيئة لجنة التأمين التابعة للدولة.
ويغطــي هذا التأميــن الزوار المقيمين مــدة تصل إلى 
شــهر، ويقدم مليــون بــات )32.600 دوالر أميركي 

تقريباً( تعويضاً في حالة الموت.

نصف دوالر تأمين إجباري
للسائحين في تايالند

انتهــت اإلدارة التنفيذيــة للهيئــة العامة للرقابــة المالية 
المصرية، من الصيغة النهائية لمشــروع قانون التأمين 
الموحد، الذي ينظم نشــاط التأمين في مصر، ســواء ما 
يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط 

بها من إشراف ورقابة عليها.
وينظم مشروع القانون عمل شــركات التأمين، وإعادة 
التأميــن التجارية في نشــاطي تأمينــات الحياة وتكوين 
األمــوال، ونشــاط تأمينــات الممتلكات والمســئوليات 
وتمييــز شــركات التأمين التكافلية. كما ينظم مشــروع 
القانون نشــاط صناديق التأمين الخاصة، بحيث يراعى 

فيها أفضل الممارسات والتشريعات الدولية.

مشروع لقانون التأمين الموحد بمصر

تأسيس شركة تأمين مغربية في مصر

تقدمت  شركة الوفاء المغربية للتأمين بطلب إلى الهيئة 
العامــة للرقابــة المالية للحصول علــى موافقة مبدئية 
للترخيص لشــركة وفاء مصر للتأمين التابعة للشركة 
المغربية. ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة بشكل 
مبدئي نحو 150 مليون جنيه )9 مليون دوالر(، لكنه 
اليــزال فــي مرحلة مناقشــة بين المؤسســين والهيئة 
العامة للرقابة المالية لحســمه بشكل نهائي في مراحل 
الحقــة، وتعد تلــك أحدث خطــوة لمجموعة التجاري 

وفا المغربية في قطاع الوســاطة المالية المصري، وسبق للمجموعة االستحواذ على 
بنك باركليز قبل عامين ويعمل البنك على التوســع في مصر. وأعلن العضو المنتدب 
لمجموعة بنك التجاري وفا محمد الكتاني، عن نية البنك تأسيس شركة لتأمينات الحياة 
بالســوق المصرية خالل الفترة المقبلة، وإطالق خدمات شــركة وفا كاش للمصريين 

المغتربين بالخارج.

محمد الكتاني

برنامج االتحاد األردني لشركات التأمين

أقـام االتحاد األردني لشركات 
التأميــن، أعمــال البرنامــج 
التدريبــي على المســتـــوى 
العربــي بعنــوان “أســـــس 
وتطبيقاتها  التأميــن  ومبادئ 
على مختلف فروع التأمين”.

وهــدف البرنامج إلى تعريف المشــاركين بمبادئ التأمين )مبــادئ المصلحة التأمينية، 
ومنتهى حســن النية، والسبب المباشــر والتعويض، والمشاركة، والحلول في الحقوق، 
وتطبيقات على فروع التأمين المختلفة من حيث مبادئ التأمين والتغطيات والشــروط، 

وبعض أنواع التأمين وإجراءات التعويض فيها وربطها مع مبادئ التأمين(.
يذكر أن االتحاد يســتكمل بهذا البرنامج خطته التدريبية للعام 2019، والتي تضمنت 
البرامج التدريبية ضمن مستجدات سوق التأمين في جميع الفروع، وبالمواضيع ذات 

العالقة بأعمال الشركات بشكل عام، وشركات التأمين بشكل خاص.

شركة جديدة في سوق إعادة التأمين المصرية

اقتحمت شــركة كوريا ري سوق اتفاقيات إعادة التأمين 
فــي مصر بعد تعاقدهـــا مع شــركة المصريــة للتأمين 
التكافلي - ممتلــكات. وقال العضو المنتدب “للمصرية 
للتأمين التكافلي” أحمد عارفين، إن شــركته هي األولى 
بالســوق المصريــة التي تضــم “كوريــا ري” ضمن 
اتفاقيات إعادة التأمين، الفتاً إلى أن حصة “كوريا ري” 
فــي االتفاقيات الخاصة بشــركته 10%، وأن تصنيفها 

.S&P من مؤسسة ستاندرد آند بورز A أحمد عارفيناالئتماني
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“فودافون” تستحوذ على “ليبرتي غلوبال”

وافقــت المفوضية األوروبية 
“فودافون”  اســتحواذ  علــى 
البريطانية المقرر على شركة 
“ليبرتي غلوبــال”، ومقرها 
لنــدن، ولكنها وضعت العديد 
مــن الشــروط لمنــع عرقلة 
التنافــس في ألمانيا، حســبما 

ذكرت وكالة األنباء األلمانية. وســتتضمن عملية االندمــاج التي تم اإلعالن عنها في 
أيار/مايو 2018، والتي تقدر قيمتها بـ18.4 مليار يورو، استحواذ شركة فودافون في 

بريطانيا على شركة يونيتي ميديا، وهي الفرع األلماني لشركة ليبرتي ميديا.

“شل” توسع حضورها في روسيا

أكــد رئيــس شــركة رويــال داتش 
شــل، بين فان بيرديــن، خالل لقائه 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أن 
الشركة تخطط الفتتاح محطة وقود 
جديدة كل أســبوع في روســيا طيلة 
السنوات الـ5 القادمة. واستمع بوتين 
خــالل اللقاء إلى شــرح من بيردين 
عن مشــروعات الشركة في روسيا 
أعرب فيه عن تقديره العالي للتعاون 

الذي يربط شــركته بروســيا، مشيراً إلى أن شركته التي تحتل المركز الخامس عالمياً 
في قطاع الطاقة تنشط في روسيا منذ 127 عاماً.

أول محطة رياح لتوليد الكهرباء في سورية

أوضح مدير مديريــة التخطيط واإلحصاء 
فــي الشــركة العامة لكهرباء حمص بســام 
اليوسف، أن العمل يتم على تنفيذ أول محطة 
طاقــة ريحية رســمية، باســتطاعة اســمية 
تركيبيــة 5 ميغــاواط في منطقة الســنديانة 
بريف حمــص، إذ أن المنطقــة الممتدة من 
محور قطينة بريف حمص الجنوبي الغربي 

إلى محور منطقة الســنديانة المقام عليها المحطــة الريحية بالريف الغربي من أفضل 
المناطق الريحية الرسمية على مستوى العالم من حيث سرعة الرياح على مدار العام.

بدوره، بيّن رئيس دائرة حفظ الطاقة بالشركة عاصي اليوسف، أن المحطة تتألف من 
عنفتين ريحيتين، كل واحدة منها باســتطاعة 2.5 ميغاواط، والعنفة الواحدة تحوي 3 
شفرات، وطول الواحدة  نحو 50 متراً، وارتفاع سارية العنفة يمتد بين 75 و80 متراً، 

وأن المحطة ستوضع بالخدمة في الربع الثالث من العام 2019.

كشف وزير الســياحة الســوري محمد رامي مرتيني، 
عن وجود مشروعين سياحيين روسيين يجري تنفيذهما 
في الســاحل السوري، وقال: هناك عقد موقع مع شركة 
“أولمبيك” في الالذقية إلقامة مجمع ســياحي من فئة 4 
نجوم يضم فعاليات سياحية وتجارية وترفيهية متنوعة، 
وبدأت الشركة بتنفيذه، وسيوضع باالستثمار قريباً. وقال 
مرتيني: إن المشروع الثاني، يتمثل بالمنارة السياحية في 
طرطــوس، إذ تم التعاقد على إعادة تأهيل المجمع القائم 
وتطوير الموقع العام إلقامة منتجع وشاليهات وفعاليات 
متنوعة، وأيضاً سيوضع المشروع في االستثمار قريباً.

روسيا: مشروعان سياحيان
في الساحل السوري

بحث وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد 
سامر الخليل، إمكانية إقامة استثمارات مشتركة مع كوبا 
لالســتفادة من إمكانياتها المتقدمــة على الصعيد العلمي 
والصناعات الدوائية والطبية. وحســب بيان صادر عن 
الوزارة، فقد تناولت المباحثات مع الوفد الكوبي برئاسة 
رئيس القســم االقتصادي في اللجنــة المركزية للحزب 
الشــيوعي الكوبي خورخــي كويباس رامــوس، إقامة 
معامل في سورية لإلفادة من موقعها الجغرافي كمركز 
إقليمي لتســويق المنتجــات في المنطقــة. ولفت الخليل 
إلى ضرورة إقامة معارض تجارية مشــتركة للترويج 
لمنتجات البلدين، وأن ذلك سيتجســد بمشــاركة سورية 
في معرض هافانا التجــاري الدولي في دورته القادمة، 
والمشــاركة الكوبية في معرض دمشق الدولي بدورته 

الـ61 من عام 2019.
بدوره، أشاد راموس بالتجربة االقتصادية السورية فترة 

الحــرب، الفتاً لجهة 
دخول آالف المنشآت 
الخدمــة من جديد ما 
يفيد العالقات الثنائية 

بين البلدين.

استثمارات ومعامل سورية كوبية
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أظهــرت بيانــات مجموعــة مــن شــركات االتصاالت 
الخليويــة العاملة في منطقة الشــرق األوســط )فودافون 
بمصــر- أورانــج بــاألردن - STC بالســعودية - زين 
بالكويت - ترك تيليكوم بتركيا - سيريتل موبايل تيليكوم 
بسورية(، أن مقارنة معدل الربح السنوي لهذه الشركات 
تشير إلى أن “سيريتل تيليكوم” هي األعلى بمعدل الربح 
بينهــا، حيث أن معدل الربح الصافي لســيريتل بلغ العام 
2018 نحو 32 % من اإليرادات، تلتها STC بنسبة ربح 
قدرها 26 %، ثم زين 17  %، عقبتها “ترك وفودافون” 

بنسبة 6 % لكل منهما، وأخيراً أورانج 1 %.
يذكر أن أرباح ســيريتل ارتفعــت إلى نحو 58.5 مليار 
ليرة العام 2018، وسجلت إيراداتها 184.1 مليار ليرة.

“سيريتل” من أعلى شركات االتصاالت
ربحًا في الشرق األوسط

ال بالج ... أول شاطئ مفتوح في الالذقية

افتتحت وزارة السياحة السورية 
ضمــن جولة لوزراء الســياحة 
محمــد رامي مرتينــي واإلدارة 
المحلية والبيئة حســين مخلوف 
والصحة نزار يازجي، ومحافظ 
الالذقية ابراهيم الســالم، شاطئ 

“ال بالج” في منطقة وادي قنديل بالالذقية كـ“أول شاطئ مفتوح في سورية”، المؤلف 
من شاليهات خشبية. واطلع الوزراء على سير العمل بمشروع سوق مكاتب بيع وشراء 
الســيارات فــي المنطقة الصناعيــة بالالذقية الذي يقوم على مســاحة 40 دونماً وكلفة 
1.657 مليــار ليــرة وأعمال تعبيد وصيانة الطرقات فــي المنطقة بتكلفة 125 مليون 
ليرة، وعلى مشروع الشارع التنظيمي في القرداحة بطول 2.4 كيلومتر وعرض 24 
متراً والذي يتضمن مركزاً لخدمة المواطن. وفي جبلة، اطلعوا على مشروع المشفى 
الوطني الذي تكلف أعمال إكسائه 4.25 مليار ليرة، وسيوضع في الخدمة خالل الربع 

الثالث من 2019، إضافة إلى مواقع معدة لالستثمار السياحي على كورنيش جبلة.

صّرح مدير عام المؤسســة العامــة للمناطق الحرة في 
سورية إياد كوســا، أن المناطق الحرة السورية، حققت 
نقلــة نوعية في إيراداتها حتى نهايــة أيار/مايو 2019، 
إذ بلغــت 2.18 مليار ليرة، مقارنة مع اإليرادات خالل 
نفــس الفترة من عــام 2018 والتي بلغــت 1.75 مليار 
ليــرة، بزيــادة 430 مليــون ليــرة. ونوه كوســا إلى أن 
المســتوردات خالل الفترة المذكورة بلغت 23.6 مليار 
ليــرة، وقيمــة الصــادرات 19.5 مليار ليــرة، كما بلغ 
رأس المال المســتثمر 751 مليون دوالر عائدة لـ967 
مســتثمراً، أمنــت 6470 فرصــة عمل، كمــا تم رفد 
الخزينة العامة جراء النشــاط االستثماري في المناطق 

الحرة بـ3.1 مليار ليرة كرسوم جمركية.

2.18 مليار ليرة قيمة إيرادات
المناطق الحرة السورية

21 مليار ليرة استثمارات بالمدن الصناعية السورية

صرح مدير المدن الصناعية في 
وزارة اإلدارة المحلية الســورية 
علــي بالل، أن المــدن الصناعية 
الرئيســة الثــالث )الشــيخ نجار 
اســتقطبت  وعــدرا(،  وحســياء 

اســتثمارات جديــدة بنحــو 21 مليار ليرة خــالل النصف األول مــن 2019، وأنه تم 
تخصيص 101 مقســماً صناعيــاً جديداً، ومنح 43 رخصة بنــاء جديدة، ودخول 32 
معمالً حيز اإلنتاج، أمنت 1330 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى قدوم مستثمرين من 
الصين ومصر ولبنان، للبحث في إمكانية إقامة مشروعات استثمارية فيها. ونوه بالل 

إلى أن نهاية العام 2019 ستشهد دخول بعض المناطق الصناعية في الخدمة.
بدوره، قال مدير مكتب غرفة صناعة دمشــق وريفها في القلمون توفيق صوفان: إن 
المكتب حصل على موافقة المحافظ إلحداث مخطط تنظيمي في منطقة صناعية جديدة 
في يبرود، على مساحة 77 هكتاراً، تشمل 1800 مقسماً، منها 800 مقسماً صناعياً.

اتفاقية تركية روسية حول محطة “آق قويو”

وقعت شــركتا “كونسيرن تيتيان” الروسية و“إج إتشطاش إنشاءات” التركية، اتفاقية 
تعــاون حول توريــد المعدات وأعمال البنــاء في محطة “آق قويــو” للطاقة النووية، 
الخاضعة لإلنشاء في والية مرسين جنوبي تركيا. وجرى حفل التوقيع بحضور وزير 
الطاقــة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، والمدير العام لمؤسســة روس آتوم 

الحكومية الروسية المكلفة بإنشاء المحطة، أليكسي ليخاتشوف.
وتتضمن االتفاقية: التعاون بين الشركتين حول التصميم الداخلي للمحطة، إلى جانب 

أعمال البناء، وتوريد مختلف المعدات.
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وافــق مجلــس النــواب المصري، علــى تعديل بعض 
أحــكام قانون ضريبــة الدمغة، بهــدف تثبيت ضريبة 
الدمغــة على معامالت البورصة عنــد 1.5 في األلف 

حتى 16 أيار/مايو 2020.
وتهــدف مصــر مــن التعديــالت المرتقبــة لمنظومة 
الضرائــب بســوق المال إلنعاش التــداوالت من جديد 
ومحاولة جذب المزيد من المســتثمرين سواء المحليين 
أو األجانب للسوق. كما يتوقع محللون من سوق المال 
أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب الُمطبقة 

على تعامالت البورصة قبل نهاية العام.

إقرار ضريبة الدمغة
في البورصة المصرية

أعلنت شــركة أوراسكوم للتنمية مصر عن بيع حصتها 
فــي الفنــدق العائم أوبــروي زهــرة باألقصــر، بقيمة 
اســتثمارية 4 مالييــن دوالر. وســوف ينتج عن عملية 
البيع تدفقات نقدية قدرها 2 مليون دوالر، ستســتخدمها 

الشركة لتمويل توسعاتها.
وبحســب بيان أرســلته الشــركة للبورصة، فإن حصة 
الشــركة تبلــغ 51 % مــن الفنــدق العائم الــذي يتكون 
مــن 27 كابينــة. وقــال البيــان: إن عمليــة البيــع تأتي 
ضمن اســتراتيجية الشــركة في بيع عــدد من األصول 
غير األساســية لتعزيز مركزها المالي وإعادة تشــكيل 
اســتثماراتها وتحديــد أولوياتهــا واســتثمار رأس مال 

الشركة في بناء المدن.

“أوراسكوم للتنمية” تبيع حصتها
في “أوبروي”

“بوش” في السوق المصرية بمنتجات جديدة

قررت شــركة بي إس إتش لألجهــزة المنزلية، صاحبة 
العالمة التجارية بوش، ضخ استثمارات هي األولى من 
نوعها في أفريقيا من خالل الســوق المصرية، وتتضمن 
إنشاء مصنع ألجهزة الطبخ في مدينة العاشر من رمضان 
العام المقبل، وطرح 200 منتج يضم أنواعاً تتواجد ألول 
مرة في الســوق المصرية ذات الجــودة العالية والمزايا 
المتعــددة. وقــال المدير التنفيذي لشــركة بس إس إتش، 
لويس ألفاريز، نطمح لتكون مصر مركزنا للتوســع في 
المنطقة، ما سيتيح لنا الفرصة أن نطور منتجات مناسبة 

للسوق المحلية باالستفادة من الموردين المحليين لشبكة اإلنتاج العالمية لشركتنا.
لويس ألفاريز

تعزيز االستثمارات بين البنك األوروبي ومصر

قالت العضو المنتدب لجنوب وشــرق البحر المتوســط 
بالبنــك األوروبــي جانيــت هيكمــان، إن البنــك يعتزم 
المشــاركة في طرح متوقع ألســهم شــركة اإلسكندرية 
لتداول الحاويــات والبضائع التي تديرهــا الدولة، وهي 
من أوائل عشرات الشــركات العامة التي تخطط لطرح 
حصص للبيع. كما سيسهم البنك في تمويل مشروع خط 
حديدي أحادي )مونوريل( سيربط بين القاهرة والعاصمة 
اإلداريــة الجديــدة الجاري بناؤها فــي الصحراء، حيث 
اختيــر كونســورتيوم بقيــادة بومباردييــه كأفضل مقدم 

عرض للمشروع. ويتوقع البنك اإلبقاء على استثماراته في مصر فوق مليار يورو هذا 
العام، معززاً محفظته لألسهم من خالل برنامج خصخصة تأخر تنفيذه.

جانيت هيكمان

شركة سورية عراقية إلنتاج سماد اليوريا

وجهت الحكومة السورية، بناء 
على توصية اللجنة االقتصادية، 
بزيادة فرص التعاون مع العراق 
فــي المجــاالت االقتصادية، ما 
دعا وزارة الصناعــة بالتعاون 
مــع هيئــة التخطيــط والتعاون 

الدولــي، إلــى البدء بالعمل إلنتاج ســماد اليوريا فــي المنطقة الحدوديــة بين البلدين، 
باالعتماد على الغاز العراقي المنتج في حقل عكار بهدف إقامة شركة مشتركة سورية 
عراقية، إضافة إلى إقامة صناعات بتروكيميائية مشتركة. كما يتم العمل على التعاون 
في تبادل الخبرات والخبراء في مختلف المجاالت الصناعية، الســيما صناعة السكر 
والصناعــات الزراعيــة والغذائية والنســيجية، كذلك في مجال البرامج والسياســات 
الصناعيــة المعتمدة في البلدين، إضافة إلى البحــث في إمكانية إقامة مناطق صناعية 

مشتركة على الحدود بين البلدين.
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أعــلــــن الـبـنــــــك 
األوروبـــي إلعــادة 
اإلعمــار والتنميــة، 
انضمــام ليبيــا إليــه 
المساهمين،  كأحدث 
بهدف أن تصبح بلداً 
يســـتثمر فيــه البنك 
ويدعـــم إجراءاتــــه 

االصالحية.
وقـال رئيــس البنــك 
إلعــادة  األوروبــي 

اإلعمار والتنمية، الســير سوما تشاكرابارتي، إن ليبيا 
أصبحت رســمياً الدولة الواحد والســبعين المساهم في 

مؤسسته.

ليبيا في البنك األوروبي
إلعادة االعمار

السير سوما تشاكرابارتي

أكدت “إنرجيان” للتنقيب عن الغاز التي تركز أعمالها 
على إســرائيل أنها تعتزم شــراء وحــدة النفط والغاز 
الطبيعي التابعــة لمجموعة الطاقة اإليطالية إديســون 

بسعر مبدئي 750 مليون دوالر أميركي.
وسيوســع االســتحواذ بدرجــة كبيرة نطــاق عمليات 
إنرجيان بمركز الغاز الطبيعي اآلخذ في النمو بشــرق 
المتوســط، بمنحها حضوراً كبيــراً في الحوض الواقع 

قبالة سواحل مصر.
وقالــت “إنرجيان”، إنها ســتدفع علــى األرجح 100 
مليون دوالر أميركــي إضافية بعد أن يبدأ إنتاج الغاز 
من حقل كاســيوبيا قبالة ســواحل إيطاليا والمتوقع في 

.2022
وتتوقع الشــركة أن تنتج المجموعة الناتجة عن الدمج 
مــا يتجاوز 140 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً 

في عام 2021.

“إنرجيان” تشتري
وحدة “إديسون” للنفط والغاز

مركز للتحكيم وتسوية المنازعات المالية بمصر

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر، محمد عمران، 
البدء في إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات 
الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعامالت 
المالية غير المصرفية بموجب قرار رئيس الجمهورية 

رقم 335 لسنة 2019.
وأوضح، أن خطوة إنشاء مركز التحكيم تأتي في إطار 
تنفيذ المحور السادس من اســتراتيجية الهيئة الشاملة 
لتطوير األنشــطة الماليــة غير المصرفيــة والمعني 
بتعزيز القدرات الرقابيــة وحماية حقوق المتعاملين، 
وقد ســبقها خطوة إصــدار )دليل حمايــة المتعاملين( 

والذي يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة األساسية 
- وهي الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى 

المتعاملين وتعزيز الثقة - بكل تفاصيلها لكل نشاط مالي غير مصرفي.

محمد عمران

“هيرميس” تطرح شركتين بالبورصة

قال مســؤول فــي المجموعــة الماليــة هيرميس، إن 
الشركة تعمل على طرح شركتين من القطاع الخاص 
ببورصة مصر بين الربع الثالث والرابع من 2019، 

إحداهما بقطاع التكنولوجيا.
وقــال الرئيس المشــارك لقطــاع الترويــج وتغطية 
االكتتاب بالمجموعة مصطفى جاد، إن الشركة تعمل 
أيضا على طــرح حصص من شــركتين حكوميتين 
همــا اإلســكندرية لتــداول الحاويات وبنــك القاهرة. 
مضيفاً أن كل منهما ســيجذب منفرداً مئات الماليين 

من الدوالرات وسيكون األكبر بالبورصة منذ طرح المصرية لالتصاالت.
مصطفى جاد

HC تبدأ الـShort Selling في البورصة

حصلت شركة اتش سي لتداول األوراق المالية على 
موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بمزاولة 
عمليات اقتراض األوراق المالية بغرض البيع إعماالً 
ألحكام قرار الهيئة رقم )268( لســنة 2019. وقال 
العضو المنتدب للشــركة، حسن شكري، إن إدارتي 
تداول األوراق المالية والحفظ يعمالن بدأب للتجهيز 
داخليــاً لتنفيذ تعامالت هذه اآللية بنجاح وبما يضمن 

رضا عمالئنا.
وأضاف، أرى أن السوق المصري بتفعيله آللية الـShort Selling يخطو أخيراً نحو 
منافســة نظراءه من أســوق المال في العالم نظراً ألهميتها في توسيع نطاق القرارات 

االستثمارية أمام العميل.

حسن شكري
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وقعت في بلدة ديرابي ســعيد بلواء الكورة في األردن، 
مذكرة تفاهم، بين وفد من المستثمرين الصينيين برئاسة 
رجل األعمــال واي شــيجن، ورجال أعمــال أردنيين 
برئاســة محمد الجــراح، يتــم بموجبها إجراء دراســة 
اســتقطاب اســتثمارات صينية إلى األردن، في قطاعي 

السياحة والنقل.
يذكــر، أن الوفد الصيني ضم مســتثمرين، يعملون في 
قطاع الفندقة والسياحة الداخلية والنقل، ويمتلكون عدداً 

من المشاريع االستثمارية في الصين ودبي.

مذكرة تفاهم بين مستثمرين
صينيين وأردنيين

اســتحوذت شــركة آبل األميركيــة على غالبيــة وحدة 
تصنيع شرائح االتصال في شركة إنتل العمالقة بصفقة 
تبلغ مليار دوالر. وبحسب موقع TNW التقني، تشمل 
الصفقة تحويل نحو 2200 موظف من إنتل، فضالً عن 
الملكيــة الفكرية والمعدات واإليجــارات، ومن المتوقع 

إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2019.
ومــن شــأن هــذه الصفقة أن تمنــَح آبــل  مجموعةً من 
بــراءاِت االختراع، باإلضافة إلى إمكانيِة الوصول إلى 
األعمال الهندســية لتطويِر رقائق المــودم للجيل القادم 
من التكنولوجيا الالســلكية المعروفة باسم تقنيات الجيل 

.5G الخامس

“آبل” تستحوذ على وحدة
“أنتل” للرقائق

750 ألف حاوية طاقة أرصفة ميناء أم قصر

أكــد وزيــر النقــل العراقــي عبدهللا 
اللعيبــي، خــالل زيارته لمشــروع 
األرصفة الثالثــة )25 - 26 - 27( 
في ميناء أم قصر الشــمالي “محطة 
حاويــات بوابة البصــرة”، أن طاقة 
المشروع 750 ألف حاوية كمناولة 
سنوية. وأشار إلى الجهوزية الكاملة 

للرصيف 27 “مشروع استثماري لشركة فلبينية”، وإلى مناولة 163 ألف حاوية عبره 
خــالل النصف األول من عام 2019. وقال اللعيبي، إن الرصيفين اآلخرين في طور 

إكمال البنى التحتية فيهما، ليفتتح عملهما مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

شراكة صينية سعودية إلنتاج األلمنيوم بمصر

قــال وزير التجــارة والصناعة 
المصــري عمــرو نصــار، إن 
إحــدى كبريــات المجموعــات 
الصناعية الصينية تعتزم إنشاء 
متخصــص  صناعــي  مجمــع 
لصناعــة األلمنيــوم في مصر 
بالشــراكة مع مجموعة عجالن 

السعودية، وذلك على مساحة 6 ماليين متر. ونظمت الوزارة لقاء مع الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة هانجزاو جنجياج الصينية وانج جيان ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 
عجــالن الســعودية محمد بن عبــد العزيز العجــالن وذلك في مقر مجلــس الوزراء 
بمدينة العلمين الجديدة. وتناول اللقاء رغبة المجموعة الصينية بإقامة هذا المشــروع 
االســتراتيجي على 4 مراحل تشــمل مصنع ألومنيا، مصهــر ألمنيوم، مصنع صودا 

كاوية باإلضافة إلى محطتي تحلية مياه وكهرباء.

شراكة بين سوفت بنك و“ون ويب”

ذكرت صحيفة “نيــكاي” اليابانية أن 
إحدى شــركات االتصــاالت المحلية 
التابعة لمجموعة ســوفت بنك دخلت 
في شراكة تجارية مع شركة ون ويب 
األميركيــة لألقمــار الصناعية، حيث 
تمّول مجموعة ســوفت بنك مشروع 

اتصــاالت عبر األقمار الصناعية. وتســعى “ون ويب” إلــى إطالق كوكبة من 650 
قمراً صناعياً وهي من ضمن مخططات الشركة لتقديم خدمات اإلنترنت في كل مكان 
على الكرة األرضية. ونجحت الشــركة في إطالق أول 6 أقمار صناعية في شــباط/

فبراير 2019، كما تخطط إلطالق أكثر من 30 قمراً صناعياً شهرياً ابتداًء من نهاية 
العام الجاري. ومن المخطط أن تقدم “ون ويب” خدماتها التجارية في عام 2021.
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وافق الصندوق الســيادي ألبوظبي على شراء 30 % 
من شــركة “دوميســتك جنرال غــروب” البريطانية، 
والتــي تعمل على توفيــر الضمان لألجهــزة المنزلية 

لنحو ثلث األسر في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يقوم جهاز أبوظبي لالســتثمار بشراء 
هــذه الشــركة مــن CVC Capital Partners فــي 

صفقة من المتوقع تنفيذها نهاية العام 2019.
ونقلــت وكالة  بلومبيرغ عن مصــادر قولها” إن قيمة 
الصفقة لن تقل عن مليار جنيه إسترليني ) 1.25 مليار 

دوالر أميركي(.

إطار تنظيمي جديد لشركات “دبي المالي” “أبوظبي لالستثمار” يشتري
30 % من “دوميستك جنرال”

أصــدر مركــز دبي المالــي العالمي 
إطــاراً تنظيمياً جديــداً بهدف تعزيز 
سرعة ومرونة وجدوى عمليات هيكلة 
الشــركات ضمن المركز، وذلك من 
خالل تصنيف هيكليات األعمال مثل 
الشــركات ذات األغــراض الخاصة 
الوسطى والشركات ذات األغراض 
الخاصة على أنها “شركات محددة”. 

وسيستفيد من النظام الجديد كالٌ من الشركات المرّخصة أو المعترف بها كجهة تنظيمية 
لدى ســلطة دبي للخدمات المالية. ويفسح النظام الجديد فرصة تأسيس شركات محددة 
في مركز دبي العالمي، كما جرى خفض رسوم الترخيص السنوية للشركات المحددة 

إلى ألف دوالر، فيما تم تحديد رسوم التأسيس بقيمة مئة دوالر.

شراكة سعودية أميركية للمواد غير المعدنية

أبرمت “أرامكو” الســعودية مذكرة تفاهم مع شــركة 
“بيكر هيوز” التابعة لجنرال إلكتريك لتأسيس مشروع 
مشــترك فــي المملكة لتصنيــع المواد غيــر المعدنية 

المستخدمة في مختلف المجاالت الصناعية.
وقــال النائــب األعلــى لرئيــس الخدمــات الفنية في 
“أرامكو” أحمد السعدي: إن هذه الشراكة تعد “خطوة 
إضافية في مســيرة أرامكو نحو التوســع في توظيف 
التطبيقــات الجديدة للمواد غيــر المعدنية في مختلف 
مجاالت أعمالهــا”. وأضاف: “أثبتت أرامكو نجاحها 

من خالل مد خطوط أنابيب بطول يزيد على 5 آالف كيلومتر، مصنعة من مواد غير 
معدنية، أسهمت بشكل كبير في زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة. وسيتيح 

توطين هذه الصناعة فرصاً استثمارية للمنتجين المحليين”.

أحمد السعدي
أعلنت “أرامكو” الســعودية أنها أرست 34 عقداً بقيمة 
18 مليــار دوالر لتنفيــذ مشــاريع للتصميــم والتوريد 
واإلنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين، مشيرةً 
إلى أن نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية بلغت 
50 %. وأوضحت الشــركة، أن مشروع تنمية الحقول 
البحريــة يهدف إلى زيــادة طاقة إنتاج حقــل المرجان 
بواقع 300 ألف برميل من النفط يومياً من الخام العربي 
المتوسط ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز 
وكذلــك رفع اإلنتاج بواقع 360 ألــف برميل يومياً من 
سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على االيثان. كما تهدف 
“أرامكو” لزيادة إنتاج الخام العربي الخفيف بواقع 250 

ألف برميل يومياً من حقل البري البحري.

“أرامكو” ترسي عقوداً
بقيمة 18 مليار دوالر

“بتروغاس” الُعمانية تستثمر في بريطانيا

قالــت مجموعــة النفــط العُمانيــة 
“بتروغاس” وصندوق االستثمار 
“هايتــك فيجــن” إنهمــا يتعاونان 
علــى شــراء محفظة حقــول نفط 
بحــر الشــمال البريطانــي التابعة 
مليــون   635 مقابــل  لـ“توتــال” 

دوالر. وستكون الحقول التي من المنتظر أن تنتج 25 ألف برميل من المكافئ النفطي 
يومياً في 2019، مملوكة لشــركة تابعة للمجموعتين باســم “بتروغاس نيو يو كيه”، 
والتي تسعى المجموعتان لتوسعتها لتنتج أكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النفطي 

يومياً في غضون عامين إلى 3 أعوام.
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استثمار عماني مهم في الصومال

ذكــرت صحيفــة أثيـــــر 
اإللكترونية، أن شـــــركة 
“ريســـوت لإلســــمنت” 
العمانيـــــة اتفقــــت مــع 
شــــــركات  مجمـوعــــة 
“أم إس جــي المحــدودة” 
على تأســيس وحدة طحن 

لإلسمنت في مدينة بربرة الصومالية المطلة على البحر األحمر. ووفقاً للشركة العمانية 
فــإن تكلفة المشــروع تبلــغ حوالى 40 مليــون دوالر، على أن تبلــغ الطاقة اإلنتاجية 
للمشــروع حوالى مليون طن من اإلسمنت سنوياً. وأفادت “ريسوت” أن نصيبها من 
رأس المال يبلغ ما يقارب 55 %، بينما يبلغ نصيب مجموعة “أم إس جي” 45 %.

“جي إف إتش” تستحوذ في أميركا

كشفت شركة جي إف إتش كابيتال عن 
استحواذها على محفظة للمكاتب الفنية 
في الواليــات المتحدة بقيمــة تتجاوز 
الـ100 مليون دوالر، والتي تقع داخل 
نطــاق مجمــع “ريســرتش تريانجل 

بارك” أكبر مجمع متخصص في األبحاث العلمية بالواليات المتحدة. وأعرب الرئيس 
التنفيذي لـ“جي إف إتش” هشــام الريس، عن ســعادته بمواصلة التوسع في المحفظة 
من االســتثمارات العقارية القوية المدرة للدخل في ســوق الواليات المتحدة، الفتاً إلى 
أن القدرة المســتمرة على إيجاد أصول في األســواق سريعة النمو، مع مستأجرين من 

قطاعات مقاومة لفترات الركود، سيتيح تحقيق القيمة لمستثمري الشركة.

قالت عائلة بينتون اإليطالية إنها باعت حصة أقلية غير 
مباشرة في مجموعة ســيلنكس اإلسبانية إلى صندوقي 

الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة.
وأوضحــت بينتــون أنهــا باعــت 5 % مــن صندوق 
استثماري معروف باسم كونكت الذي يملك 29 % من 
ســيلنكس، على أن تذهب 2.5 % إلى كل من صندوقي 

الثروة السيادية.
وفــي أعقاب الصفقة تبقى إديزيون، وهي الشــركة األم 
المملوكــة لبينتــون، أكبر مســاهم فــي كونكت بحصة 
قدرها 55 %، في حين يملك جهاز أبوظبي لالســتثمار 
وصندوق الثروة السيادية لســنغافورة حصة 22.5 % 

لكل منهما.

قطر وأميركا توقعان 5 اتفاقات “بينتون” تبيع حصة أقلية
في “سيلنكس”

شــهدت زيــارة أمير قطــر تميم 
بــن حمــد آل ثاني إلــى الواليات 
المتحــدة، توقيــع 5 اتفاقــات بين 
البلديــن، أبرزها في مجال الدفاع 
والطيــران. وتم توقيــع االتفاقات 
بحضــور أميــر قطــر والرئيس 
األميركي دونالــد ترامب، وهي: 

اتفاقيــة بيــن الخطوط الجوية القطرية وشــركة بوينغ لشــراء 5 طائرات شــحن من 
طراز “بوينغ 777”، اتفاقية بين الخطوط القطرية و“غلف ســتريم” للطيران لشراء 
طائرات، اتفاقية بين شركتي الطاقة “قطر للبترول” و“شيفرون فيليبس” للكيميائيات 
لتطوير مجمع عالمي للبتروكيميائيات في قطر، اتفاق في مجال الدفاع الجوي لتزويد 
قطر بأنظمة Patriot وNasam، واتفاقية بين الخطوط القطرية  و“جنرال إلكتريك” 

.GE9Xو GEnx لتوفير وصيانة محركات

أكدت شــركة إيكيا الســويدية لألثاث أنها ســوف تغلق 
مصنعها الوحيــد في الواليات المتحــدة األميركية في 
نهايــة 2019، موضحةً أن الســبب وراء هذه الخطوة 
هو ارتفاع تكاليف اإلنتاج وخاصة أسعار المواد الخام 

في أميركا مقارنة بدول أوروبا.
وقالت الشــركة، إنه ســوف يكون من األفضل تصنيع 
المنتجات من أجل ســوق أميركا الشــمالية في مصانع 

أوروبية ثم نقلها عبر المحيط األطلسي.
ومــن المقــرر أن تؤدي هــذه الخطوة لشــطب 3000 

وظيفة في أميركا.

“إيكيا” تغلق مصنعها الوحيد
في أميركا
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أمده من خالل دعــم التجــارة البينية، وتقوية سالســل اإلمدادات، 
ونشر الخبرات.

وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17 في المئة من الصادرات في 
2017، مقابل 59 في المئة في آســيا و69 في المئــة  في أوروبا، 
حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية، حققتها تكتالت تجارية 

أخرى في العقود األخيرة.
ويقول خبراء اقتصاديــون، إن تحديات كبيرة ال تــزال قائمة، من 
بينها شبكات الطرق والســكك الحديدية المتهالكة، واالضطرابات 
في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد 

الذي يعرقل النمو والتكامل.

تغير قواعد اللعبة
وتعهدت الدول األعضاء بإلغاء الرســوم على معظم المنتجات، ما 
يزيد حجم التجارة في المنطقة بما يتــراوح بين 15 في المئة و25 
في المئة علــى المدى المتوســط، لكن ذلك ســيتضاعف إذا جرت 
معالجة تلــك التحديات األخرى، بحســب تقديرات صنــدوق النقد 

الدولي. 
وذكــر الصندوق فــي تقرير لــه في شــهر مايو/أيــار 2019، أن 
منطقة التجارة الحرة يحتمل أن “تغير قواعد اللعبة على المستوى 

زعماء أفريقيا يعلنون منطقة تجارة حرة للقارة

55 دولة
دشــن الزعماء األفارقة، منطقة تجارة حرة على مســتوى القارة، 
توحد في حــال نجاحها 1.3 مليار نســمة، وتخلق كتلــة اقتصادية 
حجمهــا 3.4 تريليونات دوالر أميركــي، وتفتح البــاب أمام عهد 

جديد من التنمية.
فبعد محادثــات على مدار أربع ســنوات تــم التوصل إلــى اتفاقية 
لتشــكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس/آذار، وهو ما مهد 
الطريق أمام أعمال القمة االســتثنائية لالتحاد اإلفريقي في نيامي، 
عاصمة النيجر، حيث تم إعــالن غانا مقراً للمنطقــة التجارية في 
المســتقبل، وأجريت مباحثات بشــأن كيفية عمل هــذا التكتل على 

وجه الدقة.
ودرس المجتمعون، القضايا التجارية الرئيســية، كإزالة الحواجز 
غير الجمركيــة، واللوائــح التي تحكــم تحرير التجــارة، وقواعد 

المنشأ، وتطوير نظام الدفع الرقمي.

إطالق إمكانات أفريقيا
ومن المأمول، أن تســهم منطقة التجــارة الحرة للقــارة األفريقية، 
وهي األكبر مــن نوعها منذ إنشــاء منظمــة التجــارة العالمية في 
1994، فــي إطالق إمكانــات افريقيا االقتصادية، بعــد تعثر طال 

اإلفريقية،  البلدان  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  بدء سريان  والصناعة،  للتجارة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن مفوض 
اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2020.

ووقعت نيجيريا وبنين، على اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة اإلفريقية، ليرتفع على إثرها عدد أعضاء 
التحالف إلى 54 دولة. وقال مفوض االتحاد اإلفريقي للتجارة والصناعة، ألبرت موتشانغا، إن البلدين وقعا على 
االتفاقية، الهادفة إلى إزالة الحواجز أمام حرية حركة تجارة السلع عبر حدود القارة. وذكر “موتشانغا” أن 
التداول الفعلي للتجارة سيكون اعتباراً من يوليو/تموز 2020، لمنح الدول األعضاء الوقت لتبني اإلطار وإعداد 

مجتمعاتها التجارية من أجل “السوق الناشئة”.
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تعزيز الموقف التفاوضي
وقال الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، الــذي تترأس بالده 
الدورة الحالية لالتحاد األفريقــي، في افتتاح القمة، أن أنظار العالم 

مسلطة على أفريقيا.
وأشــار السيســي إلى أن “اتفاقية التجــارة الحرة للقــارة األفريقية 
ســتعزز موقفنا التفاوضي على الســاحة الدولية، وســتمثل خطوة 

مهمة”.

تعزيز التجارة البينية
المســؤول اإلفريقي “موتشــانغا” قال: “لم نتفق بعــد على قواعد 
المنشــأ واالعترافات الجمركية، لكن اإلطار الذي لدينا كاف لبدء 

التداول في 1 يوليو/تموز 2020”.
وتلــزم اتفاقية التجــارة الحرة اإلفريقيــة، الحكومــات، بمزيد من 
التكامــل االقتصــادي، حيث تتحــرك الــدول الموقعة نحــو إزالة 
الحواجــز التجارية بمــا في ذلك الرســوم الجمركيــة على 90 في 

المئة من السلع.
ومن المتوقــع أن تؤدي حركــة البضائع المعفاة من الرســوم، إلى 
تعزيز التجــارة داخل المنطقــة، مع مســاعدة البلــدان أيضاً على 
االبتعاد من تصدير المواد الخام في شــكل أساســي وبنــاء القدرة 

التصنيعية لجذب االستثمارات األجنبية.
يذكر أن فكرة التجارة الحرة اإلفريقية عــام 2012، جاءت خالل 
االجتماع الـــ18 لقمة االتحــاد اإلفريقي، الذي عقد فــي العاصمة 
إفريقيا”، بهدف التكامل اإلقليمي.اإلثيوبية أديــس أبابا، تحــت عنوان “تعزيــز التجــارة البينية في 

االقتصادي” على نحو مماثل للتغييــر الذي عزز النمو في أوروبا 
وأميركا الشــمالية، لكنه حذر من أن “خفض الرســوم وحده ليس 

كافيا”.

خليط من المناطق التجارية
ويوجد فــي أفريقيــا بالفعــــل، خليــــط من المناطـــق التجاريـــة 
المتنافســـة والمتداخلـــة، وهي المجموعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا )إيكواس( في الغرب، ومجموعة شــرق أفريقيا )ايك( في 
الشــرق، ومجموعة تنمية الجنوب االفريقي )سادك( في الجنوب، 
والسوق المشتركة لشــرق وجنوب أفريقيا )الكوميسا( في الشرق 

والجنوب.
لكن ايك، التي تحركها كينيا في شكل رئيسي، أحرزت تقدماً كبيراً 

صوب سوق مشتركة للسلع والخدمات.
وستواصل تلك التكتالت االقتصادية اإلقليمية المعامالت التجارية 

في ما بينها كما هو الحال اآلن.
وقالــت المديرة فــي مركــز تــراالك للقانــون التجــاري بجنوب 
أفريقيا، ترودي هارتزينبرج: إن دور منطقة التجارة الحرة للقارة 
االفريقية يتمثل في تحرير التجارة بيــن الدول األعضاء بها والتي 

ال تنتمي للكتلة االقتصادية نفسها.
ووافقت نيجيريــا، أكبر اقتصــاد فــي افريقيا، علــى التوقيع على 
االتفاقية خالل القمــة، ما يعزز المكانة المرتقبــة للمنطقة الجديدة. 

كما وافقت بنين أيضاً على االنضمام.
ووقعت 54 من دول القارة الســوداء، وعددها 55، على االتفاقية 

بينما لم يصدق عليها سوى 25 دولة.
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االســتثمارات العربيــة البينية فقد جــاءت اإلمــارات أوالً 
بحصة بلغــت 73 %، تلتها الكويت بحصــة 10.2 %، ثم 

السعودية 10 %.
واســتمر العقار كأهم قطاع فـــي اســتقطابه للمشــروعات 
العربية البينية لعــام 2018 حيث حظي بحصــة تبلغ نحو 
63.6 % مــن إجمالي تكلفة المشــاريع، تاله قطــاع الفحم 
والنفط والغــاز بحصــة 12.6 %، ثم قطاع الغــذاء والتبغ 

بحصة 9.3 %.
جاذبية أقل

تشير نتائج المؤشر العام لجاذبية االستثمار لسنة 2019 إلى 
تراجع الدول العربية إلى المرتبة الخامســة على مســتوى 
العالم من بين 7 مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر 

يبلغ 38.4 نقطة.
ومقارنــة بتقريــر عــام 2018 انخفضــت جاذبيــة الدول 
العربية لالســتثمار األجنبي المباشــر بدرجة طفيفة نتيجة 
انخفاض قيمة المؤشر في جميع المجموعات العربية. وفي 
شــكل عام تصدرت دول الخليج )الســعودية، واإلمارات، 
والكويــت، وقطر، وســلطنة عمــان، والبحريــن( بـ49,7 
نقطة من إجمالي 100 نقطة خالل العام 2019، كما حلت 
دول المشــرق العربي )مصر ولبنان واألردن( في المرتبة 
والجزائر والمغرب( ثالثاً  بـ38 نقطة.الثانية بقيمة 38.5 نقطة، ثــم دول المغرب العربي )تونس 

تراجع تدفقات االستثمار األجنبي إلى الدول العربية

الدول األكثر جاذبية
وأشــار التقرير، الذي اعتمد على بيانات صادرة عــن مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية )أنكتاد( وقاعدة بيانات مشاريع االستثمار األجنبي المباشر 
الجديدة في العالم ومصادر أخرى، إلى أن االستثمار األجنبي المباشر الوارد 
تركز فـي عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من اإلمارات 

ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 % من التدفقات اإلجمالية الواردة.
وشــهدت أرصدة االســتثمار األجنبي المباشــر الوافدة إلى الدول العربية 
ارتفاعاً بمعــدل 3.4 % لتبلغ 889.4 مليار دوالر عام 2018، بما نســبته 
2.8 % من اإلجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دوالر، واستحوذت كل 

من السعودية واإلمارات ومصر على 54.8 % من اإلجمالي.
االستثمارات الصادرة 

في المقابل، سجلت تدفقات االستثمار األجنبي المبـــاشر الصـادر من الدول 
العربية ارتفاعــاً بنســبة 27.4 % إلى 47.8 ملـيـــار دوالر عــــام 2018 
وبحصـة بلــغــت 2.7 % من اإلجمالـــي العـالـمي الـبـالـغ 1014 ملـيـــار 
دوالر. ومثلــت الســعودية واإلمــارات على التوالــي، المصادر الرئيســية 

للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76 %.
 أما على صعيد أرصدة االســتثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول 
العربية، فقد بلغت 422.4 مليار دوالر بنهاية عــام 2018، ومثلت 1.4 % 

من اإلجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دوالر.
زيادة في المشاريع األجنبية

 ،)FDI Markets( ووفق قاعدة بيانات أسواق االستثمار األجنبي المباشر
شــهد عام 2018 إنشــاء 876 مشــروعاً اســتثمارياً أجنبياً جديداً في الدول 
العربية بزيادة 56 مشــروعاً عن 2017، وقدرت تكلفتها االستثمارية بأكثر 

من 83.5 مليار دوالر، ووفرت نحو 134.2 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أن ســلطنة عمان حلت في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع 
االســتثمار األجنبي لعام 2018 بقيمة 19.6 مليار دوالر تمثل 23.5 % من 
اإلجمالي، تلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دوالر وبحصة بلغت 18.6 %، 

ثم اإلمارات بقيمة 14.1 مليار دوالر بحصة 16.9 %.
مشاريع االستثمار العربي البيني

وعلى صعيد مشــاريع االســتثمار العربــي البيني فقد قامت 103 شــركات 
عربية بإنشاء 173 مشروعا جديداً في المنطقة خارج حدود دولها، وقدرت 
التكلفة االستثمارية لتلك المشاريع بنحو 26.4 مليار دوالر، ووفرت 32.2 
ألف فرصة عمل جديدة. وبحســب الدول المســتقبلة لتدفقات االســتثمارات 
العربية البينية خالل عام 2018 تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية 
باســتحواذها على 58.4 % من إجمالي االســتثمارات، تلتها مصر بحصة 
16.3 %، ثم الســعودية بحصــة 10.9 %. أمــا الدول المصــدرة لتدفقات 

تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34 % لتبلغ 31.2 
مليـار دوالر عام 2018، مقارنًة مع 31.3 مليار دوالر عام 2017.

ووفق تقرير للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في تقرير لها أن ذلك يأتي مع تراجع 
جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر “ضمان” لجاذبية االستثمار.
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صناديق المنطقة السيادية تتجه نحو الصين !
تتجه الصين ألن تصبح قبلة مستثمري الصناديق السيادية في الشرق األوسط. فقد كشف تقرير صادر عن 
مؤسسة انفيسكو إلدارة األصول ومقرها دبي، عن تراجع جاذبية أوروبا بين مستثمري الصناديق السيادية في 
الشرق األوسط وتحّول اهتمامهم نحو األسواق الناشئة وخاصة الصين. ويظهر ذلك من أن 88 % من مستثمري 

الشرق األوسط لديهم انكشاف على الصين، مقارنة بنسبة 73 % من المستثمرين على الصعيد العالمي.

االنكشــاف العالمي تدفــع العديد من المســتثمرين 
اإلقليميين الستكشاف الفرص في األسواق الناشئة 
وآســيا، وذلك بســبب األســس والتقييمات الجذابة 
التي تتمتع بها األسواق الناشــئة. وعلى الرغم من 
أن زيادة المخصصات للصين ال تزال تشــكل بنداً 
على أجندات المستثمرين اإلقليميين، إال أن مخاطر 

االستثمار تعد أكبر تحدٍّ لالستثمار هناك”.

ضعف جاذبية أوروبا
والتنبــؤات  االقتصــادي  النمــو  تباطــؤ  وأدى 
المتزايدة بالمخاطر السياسية إلى انخفاض جاذبية 
االقتصــادات األوروبية الرئيســية. ويؤثر خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي حالياً على قرارات 
تخصيص األصول لـ64 % مــن جميع الصناديق 
الســيادية العالميــة، بينما تــزداد هذه النســبة لدى 

المستثمرين الشرق أوسطيين لتصل إلى 78 %. 
وبات المستثمرون ينظرون إلى أوروبا بعدم اليقين 
في شــكل متزايد، مع صعود األحزاب والحركات 
الشــعبوية اليمينية فــي االقتصــادات الكبرى مثل 
ألمانيــا وإيطاليا، األمــر الذي يؤثر علــى قرارات 
تخصيص األصول عند 46 % من المشاركين في 

لماذا الصين؟
تحسنت جاذبية الصين بالنسبة للمستثمرين 
الســياديين أكثر مــن أي منطقة رئيســية 
أخــرى منــذ عــام 2017. وقــد كشــفت 
الدراســة أن الديناميات التنافســية الفريدة 
التي تتمتع بهــا الصين تجــذب الصناديق 
السيادية التي تسعى إلى مزيد من التنويع، 
على الرغــم من اســتمرار تمتع األســهم 

بمكانتها كفئة األصول األكثر تفضيالً.
كمــا أن حوالــى 100 % مــن الصناديق 
السيادية في الشرق األوســط والتي تتمتع 
بانكشــاف علــى الصيــن تحمــل أســهماً 
صينية، ما يدل على أن التدابير الحكومية 
لفتح الســوق أمــام المســتثمرين األجانب 
تؤتــي ثمارهــا. وذكــر المشــاركون في 
التقرير من منطقة الشــرق األوســط أنهم 
صبــوا تركيزهم علــى بنــاء خبراتهم في 
الصيــن عبــر االســتثمار في الشــراكات 
وتطوير كفاءاتهم داخلياً وتأســيس مكاتب 

آسيوية متخصصة.
ولكن، تعد مخاطــر االســتثمار أكبر تحدٍّ 
يواجــه االســتثمار فــي الصين بالنســبة 
للصناديق الســيادية في الشــرق األوسط. 
وال تــزال الشــفافية تشــكل عقبــة كبيرة 
أمام زيــادة الصناديــق الســيادية العالمية 
مخصصاتهــا فــي الصيــن، بينمــا تعتبر 
قيــود االســتثمار ومخاطــر العمالت من 
أهم العوائق الرئيســية بالنســبة للصناديق 
السيادية التي ليس لديها مخصصات حالية 

للصين.
وفــي تعليق لهــا، قالــت مديــر المبيعات 
للعمالء المؤسسين لمنطقة الشرق األوسط 
لدى “انفيســكو” جوزيــت رزق: “نلحظ 
تحوالً مثيــراً لالهتمام من حيــث التوزيع 
الجغرافــي والقطاعي في منطقة الشــرق 
األوســط، حيــث أن الحاجة إلــى موازنة 

استطالع الرأي. وقد أدى ذلك إلى تراجع 
أوروبا علــى قائمــة المناطــق المفضلة، 
حيث قام نصف المستثمرين السياديين في 
الشــرق األوســط بتخفيض مخصصاتهم 
إلى أوروبــا في عــام 2018، وهناك عدد 
مماثل أيضاً يخطط لتقليص المخصصات 

في عام 2019.

االستثمار في قطاع التكنولوجيا
ووفق التقرير، تنظر الصناديق السيادية في 
الشرق األوسط إلى التكنولوجيا باعتبارها 
فرصة استثمارية كبيرة ذات قاعدة واسعة، 
إذ تضم 89 % من تلك الصناديق مجموعة 
أو فريق عمــل متخصــص بالتكنولوجيا، 
مقارنةً مع 48 % مــن الصناديق العالمية. 
وإذا نظرنا إلى هيمنة شركات التكنولوجيا 
من حيث مســاهمتها في عائدات األســهم 
والتنميــة االقتصادية على مدى الســنوات 
القليلــة الماضيــة، ســنجد أنــه مــن غير 
المستغرب أن يشير 75 % من المشاركين 
في اســتطالع الــرأي من منطقة الشــرق 
األوســط إلى تعزيــز عائدات االســتثمار 
كالســبب األهم الذي يدفعهم للتركيز على 

هذا القطاع.
وأضافــت رزق: “الحظنــا اتجاهــاً آخراً 
مثيــراً لالهتمــام، وهــو أن التكنولوجيــا 
واالبتكار أصبحا جزءاً مهماً من المحفظة 
الكلية للمســتثمرين اإلقليميين. ويعود ذلك 
فــي المقــام األول إلــى العائــدات الجذابة 
التي تقدمهــا شــركات التكنولوجيــا، كما 
أنه يتوافق مع جــداول أعمــال العديد من 
الحكومات اإلقليمية، وخاصــة اإلمارات 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة 
الســعودية، والتي ترغب بتطوير اقتصاد 
االقتصادية في بلدانهم”.قائم علــى المعرفــة لدفــع عجلــة التنمية 

جوزيت رزق
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التســاع وعمق رؤى مديري الثــروات الدوليين، 
الفتــاً إلــى أنــه  يتعيــن علــى مديــري الثروات 
المحلييــن تصميــم عروضهــم ومنتجاتهــم بمــا 
يتناسب مع االحتياجات المحلية أو شرائح الثروة 
التي تمتلكهــا الفئات األصغر ســناً. كما أن تقديم 
عروض خدمــات مصممة لتقديم منتجات تشــبه 
تلك المتاحة في الســوق لن يكون كافياً لالســتفادة 

من الثروة المتنامية.

توزع األصول في اإلمارات
مع التركيز بشكل أكبر على تخصيص األصول، 
شــكلت العملة والودائع )66 %( أكبر نســبة من 
األصــول، في حيــن توزعت باقــي األصول في 
عام 2018 على التأمين على الحياة والمعاشــات 
التقاعدية )17 %( واألسهم وصناديق االستثمار 

الثروات الخاصة تتراجع عالميًا وتنمو في المنطقة

شهدت المكاسب الثابتة في الثروة الشخصية حول العالم تراجعًا بأكثر من 5 نقاط مئوية في عام 2018، 
وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG)، بعنوان “الثروة العالمية 2019: إعادة 

النمو الجذري إلى مساره الصحيح”.
وشّكل انخفاض مؤشرات األسهم في الربع الرابع والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة ومستويات القيمة 
العالية والتحديات المتعلقة بأسعار الفائدة، عوامل دفعت التقرير إلى اإلشارة إلى أن هذا االنخفاض في الثروة 

يحّتم على مديري الثروات إعادة ابتكار نماذج األعمال في السنوات المقبلة.

نمو في المنطقة
فــي المقابــل، لــم تتأثــر الثــروة المالية 
الشخصية في الشرق األوسط باالتجاهات 
العالمية، حيث ســاهمت العوائد اإليجابية 
في تحقيق نمو في إجمالي الثروة بنســبة 
5.7 %. وقــد كان هــذا النمــو ثابتــاً في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مع األداء 
الجيد الذي تشــهده أسواق األسهم في شبه 

الجزيرة العربية خالل العام المنصرم.
ونتيجــة لذلك، فقــد نمت الثــروة المالية 
الشــخصية في دولة اإلمارات في الفترة 
من 2013 إلى 2018 بنســبة 5 % على 
أســاس ســنوي لتصل إلى 0.4 تريليون 
دوالر أميركي. ومن المتوقع أن تواصل 
نموها بنســبة 8 % سنوياً لتصل إلى 0.6 

تريليون دوالر بحلول العام 2023.

ً الشرق األوسط أقل ابتكارا
وقال المدير المفّوض والشريك األول لدى 
شركة بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق 
األوســط، ماركوس ماســي: يشــير أداء 
الثروة العالمية في عام 2018 إلى وجود 
عدد من التحــوالت المهمة الجارية على 
مســتوى القطاعات الرئيســية واألسواق 

إضافة إلى نموذج إدارة الثروات.
وبينما يخطــو مديرو الثــروات الدوليين 
خطــوات واســعة نحو االبتــكار في بيئة 
ســريعة التغير، إال أن مديري الثروة في 
الشرق األوسط لم يتمكنوا بعد من مواكبة 

تلك التوجهات بشكل كامل.
فحتــى الالعبــون الكبــار منهــم ال زالوا 
يقدمــون منتجات وخدمــات تقليدية تخلو 
من االبتــكار، إضافة إلى كونهم يفتقرون 

)14 %( والسندات )3 %(.
وفي المســتقبل القريب يتوقع التقرير أن 
يتغيــر تخصيص األصول بشــكل طفيف 
بحلول عام 2023، مع توقعات بأن يشهد 
مجــال التأمين علــى الحياة والمعاشــات 
التقاعديـة معــدل النمـو األســرع بنســبة 
18 % ســنوياً، مقارنــةً بالعملة والودائع 
التي من المتوقع أن تشــهد أقل معدل نمو 

بنسبة 5 % سنوياً.

توزع شرائح الثروة 
وفيمــا يتعلــق بشــرائح تــوزع الثــروة 
الخاصــة فــي اإلمــارات ، فقد اســتحوذ 
أصحــاب الماليين في عــام 2018 على 
حوالى نصف إجمالي الثروة الشــخصية 

.)% 47(
وفي المســتقبل القريب، مــن المتوقع أن 
يبقى تــوزع الثروة التي يمتلكها أصحاب 

الماليين في اإلمارات على حالها.

الثروات الخارجية
وبلغت حصة الثروة اإلجمالية الخارجية 
31.8 % فــي عــام 2018، وهــو مــا 
يتماشــى مع متوســط الثروة في الشــرق 
األوســط وإفريقيا، لكنه أعلــى بكثير من 
الحصــة العالمية من الثــروات الخارجية 

والبالغة 4.2 %.
ومع تســجيل األصــول الخارجية معدل 
نمــو أقل مــن األصــول المســتثمرة في 
الداخل عند 6 % على أساس سنوي، من 
المتوقع أن تشــهد حصة الثروة اإلجمالية 
عام 2023.الخارجيــة انخفاضاً إلى 28.8 % بحلول 
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وقع رئيس مجلس إدارة - المدير العام للمؤسســة العامة 
لإلســكان روني لحــود مع رئيس مجلس إدارة شــركة 
OMT توفيــق معــوض، مذكــرة تفاهم مشــتركة بين 
المؤسســتين تســمح للمقترضين من المؤسسة استخدام 
أكثر مــن الف مركز وكيــل OMT في لبنان لتســديد 
السندات المترتبة عليهم في المرحلة الثانية من استحقاقها 

وذلك في أوقاتها المحددة.
وتم توقيع المذكرة في احتفال أقيم في مقر المؤسسة في 
بيروت، حضــره الى جانب لحــود ومعوض، أعضاء 
مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء المصالح والدوائر فيها 

.OMTوفريق عمل الـ

البنك الدولي يؤكد استمرار دعم لبنان OMTتفاهم بين “االسكان” و

التقــى وزيــر المــال اللبنانــي 
علي حســن خليل عميد مجلس 
المديريــن التنفيذيين لمجموعة 
البنــك الدولــي ميــرزا حســن 
للمديــر  األول  والمستشــار 
التنفيــذي ندى مفــّرج، وجرى 
عرض للمشاريع المشتركة بين 
لبنــان والبنك الدولــي مؤكدين 

دعم البنك الدولي المســتمر للبنان من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة إشراك القطاع 
الخاص في تطوير المشــاريع العامة في لبنان من خالل فتح مناخ أكبر له، خصوصاً 

أن لبنان يتمتع بالمقّومات الالزمة لذلك.

“النقد” يتوقع عجزاً أكبر مما يستهدفه لبنان

توقــع  صنــدوق النقــد الدولي أن 
يتجاوز العجز فــي موازنة لبنان 
الــذي  المســتوى   2019 لعــام 
تســتهدفه الحكومة البالغ 7.6 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.

وقالت بعثــة صنــدوق النقد إلى 
لبنان: نتوقع أن تؤدي التدابير في 
ميزانية 2019 إلى خفض العجز 

المالي إلى حوالى 9.75 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019.
وأشــار الصنــدوق إلى أن التنفيــذ القوي لجهود الحكومة للتعديــل المالي في 2019 - 
2020  واإلصالحــات الهيكلية المزمعة يمكن أن يعززا الثقة ويشــجعا المانحين على 
صرف  األموال . لكنه حذر من أن المخاطر وأوجه الضعف ال تزال قائمة بالنسبة للبنان 

وعدم تحقيق األهداف وإحراز تقدم في اإلصالحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة.

 PMI  BLOM سّجل مؤشر مدراء المشتريات للبنان
قراءة 46.3 نقطة في حزيران/يونيو 2019، ما يشــير 

إلى  استمرار تدهور ظروف العمل في هذا الشهر.
وفــي إطــار تعليقهــا على نتائج مؤشــر PMI لشــهر 
حزيران/يونيــو الماضــي، قالت الخبيــرة االقتصادية 
ل  لــدى بنك لبنان والمهجر لألعمال ربى شــبير: ســجَّ
مؤشــر PMI  46.3 نقطة ليشير إلى استمرار ضعف 
النمــّو االقتصادي الذي يتراوح مــا بين 0% و%0.5، 
خصوصاً مع بقاء مؤّشــري اإلنتاج والطلبيّات الجديدة 
دون عتبــة الـ44 نقطــة. وجاء التراجع فــي الظروف 
التشغيلية الذي شهدته شركات القطاع الخاص في لبنان 

بشكل أساسي نتيجة استمرار االنكماش في اإلنتاج.

استمرار تدهور ظروف العمل في لبنان

استمرار تراجع ثقة المستهلك في لبنان

سجل “مؤشر بنك بيبلوس” والجامعة األميركية 
في بيروت لثقة المستهلك في لبنان  70.9 نقطة 
في الفصل الثاني من عام 2019 أي بانخفاض 
بنســبة 6.1% عن 75.5 في الفصل األول من 
العام الحالي وبتراجع بنسبة 4.3% عن 74.2 

في الفصل الثاني من العام 2018.
وقــال كبير االقتصاديين ورئيس مديرية البحــوث والتحاليل االقتصادية في مجموعة 
بنك بيبلوس، نسيب غبريل: إن ثقة المستهلك تراجعت في الفصل الثاني، بعدما اكتشف 
المواطنون أن التدابير اإلصالحية في موازنة 2019 تتضمن رزمة أخرى من الزيادات 

في الضرائب والرسوم التي ستؤدي إلى تقليص دخلهم المتاح وقوتهم الشرائية.
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بلــغ عدد القادمين العرب واألجانب إلى ســورية حتى 
بدايــة حزيران/يونيــو 2019 نحــو 915 ألفا، بنســبة 

ارتفاع 76 % عن نفس الفترة من عام 2018.
وبيّنــت اإلحصائيــات الصــادرة عن وزارة الســياحة 
السورية، ارتفاع عدد القادمين من دول الجوار )لبنان 
والعراق واألردن( خالل الفترة المذكورة بزيادة قدرها 
83 %، فيمــا بلغ عدد القادمين األجانب ومعظمهم من 
دول أوروبــا الغربية نحو 73 ألف قادم، بزيادة قدرها 
18 %، كمــا بلغ عدد القادمين من الهند 3799 بزيادة 
قدرها 96 %، فيما بلغ عدد القادمين من ألمانيا 2091 

بزيادة قدرها 36 %.

915 ألف زائر عربي وأجنبي إلى سورية

سورية ... االستغناء عن استيراد 45 سلعة

كشــف وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجية 
الســوري محمــد ســامر الخليــل، عــن خطــة 
تهــدف إلحالل الواردات انطالقــا من أولويات 
اســتهالكها، وذلــك لتخفيف فاتورة االســتيراد 
علــى البالد، وأنه بناء لهــذه الغاية تم تحديد 45 
مادة يمكن طرحها لإلنتاج محلياً، وذلك بســبب 
الظــروف التــي تمر بها ســورية، ما اســتدعى 
أهميــة صناعــة بدائل المســتوردات، بغية دعم 

اســتقاللية القــرار االقتصــادي. وبين الخليل أنــه من المواد التي تــم طرحها ضمن 
برنامج إحالل المستوردات )الحبيبات البالستيكية مع إنشاء مجمع للبتروكيماويات، 
واألدويــة البشــرية غيــر المصنعة محلياً، واألقمشــة غيــر المنتجة محليــاً “جينز 
وجــوخ”، والخيوط غير المنتجة محليــاً “الكومباكت والصنعيــة” والورق، وقطع 
تبديــل ســيارات واآلالت، والحليب المجفــف، وورق األلمنيوم، وألــواح الزجاج، 
والطالئــح البالســتيكية، والبطاريــات، وألــواح الفورميــكا، والخميــرة، والقطــر 
الصناعــي، والزيوت النباتية الخامية، والنشــاء، وأجهزة اإلنــارة، وألكيل البنزين، 
واألحذيــة الرياضيــة، واالنفرتــرات، والســيليكون، ومادة الفريت المســتخدمة في 

صناعة السيراميك، والمصاعد، والجرارات الزراعية(.

محمد سامر الخليل

وفد روسي في “تجارة وصناعة دمشق وريفها”

بحــث وفد مــن رجال 
أعمال روسيا، يمثلون 
14 شـــركة مــن 11 
مع  روســية،  منطقــة 
إدارتـــي  مجلــــــسي 
غرفتي تجارة دمشــق 
وصناعـــة دمشــــــق 
وريفها، في اجتماعين 

منفصلين، ســبل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري، وإقامة مصانع في ســورية 
بشتى المجاالت. وصرح رئيس الوفد الروسي ايغور ماتفييف، بأن الشركات الـ14 
تعمل في تنقية المياه، وحماية المنشآت والمعدات الصناعية والطبية، وتبريد الحليب 
واأللبان، وصناعة القوالب المعدنية لألبنية الســكنية، والسكك الحديدية، والمحوالت 
الكهربائية، والمضخات الصناعية والمنزلية، والمواد البالستيكية، وحافالت للركاب 

وللبضائع، ومعدات إنتاج النفط، ومواد العزل والدهان.
بدوره دعا رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القالع، إلى إقامة شركة تجارية مصرفية 
بين البلدين، وإيجاد وســيلة دائمة لشــحن البضائع بحراً بدالً من البر، وإلى ضرورة 

تخفيض األسعار االسترشادية للبضائع السورية المصدرة إلى روسيا.
من جهتهم، دعوا أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الجانب الروسي، 
إلى منح االعفاءات الالزمة على البضائع الســورية المصدرة لروسيا، وإلى إحداث 

فروع للشركات الروسية في سورية.

وافق مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة الســورية، على 
تشــكيل لجنة مصدرين في كل غرفة مــن المحافظات 
السورية، تعنى بكل ما من شأنه تحفيز وتطوير العملية 
التصديريــة. ووفق بيان لالتحاد، فإن هذه اللجان ترتبط 
باللجنة التي تقرر تشكيلها في االتحاد لهذه الغاية وتسمى 
“اللجنة المركزية للتصدير”، بحيث تضم في عضويتها 
رؤســاء اللجان، إضافة إلــى أعضاء من خارج االتحاد 
معنيين بعملية التصدير. كما أقر المجلس تشــكيل فريق 
عمــل، يضم ممثلين عــن االتحاد مهمتــه التواصل مع 
المســتثمرين ورجال األعمال الســوريين فــي الخارج 
ودعوتهم للعودة إلى الوطن وإعادة رساميلهم المهاجرة، 
واالطالع على األســباب التي تقف حائالً أمام عودتهم 

لمتابعتها لدى الجهات المعنية ومعالجتها.

لجنة للتصدير والتواصل
مع المستثمرين السوريين في الخارج
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مدينة للذهب في حلب

أعلن عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب كميت عاصي الشــيخ، أن اللجنة 
االستشــارية للمحافظــة تدرس إنشــاء مدينة مصغــرة للذهب في حلــب، ليتم تصنيع 
وعــرض وبيع وشــراء منتجات الذهب فيهــا، وأنه تم اقتراح عدة أماكن تناســب هذا 

المشروع من الناحية االستثمارية والتراثية.
بــدوره، قال رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي: إن تنفيذ هذا المشــروع 
يحمــل معان كبيــرة أبرزها األمن واألمان، اللــذان عادا إلى هــذه المدينة، وتعافيها، 
ومؤشر على اقتصادها القوي، موضحا أن مدينة الذهب ستضم بين 250 - 300 محال 
لعــرض منتجات الذهــب، إضافة إلى فندق ومقاه ومرآب تحــت األرض، وأن جميع 
ورش تصنيع الذهب ســتكون في “مدينة الذهب” بشــكل إلزامي، وتتمحور الدراسة 

حالياً حول أن يكون مكانها في األرض الخالية بجانب فندق الشيراتون.

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين اإلمارات 
والصيــن إلى 213.4 مليار درهــم إماراتي )58 مليار 
دوالر( خالل عام 2018، وذلك وفق تقديرات رســمية 
أوليــة مدعومــة بدراســات متخصصة أعدتهــا وزارة 
االقتصــاد اإلماراتيــة. وتوقعت الــوزارة ارتفاع حجم 
التبادل التجــاري بين البلدين إلــى 257.6 مليار درهم 

)70 مليار دوالر( بحلول عام  2020.
وتعد اإلمارات أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، 
حيــث تســتحوذ على 23 % من حجم التجــارة العربية 
مع الصين، كذلك فإن نحو 60 % من التجارة الصينية 
يعاد تصديرها عبر موانئ اإلمارات إلى أكثر من 400 

مدينة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ارتفاع حجم التبادل التجاري
بين اإلمارات والصين

جمعت ســلطنة عمان 3 مليــارات دوالر في أول ولوج 
لها إلى أســواق الدين العالمية في عــام 2019، بعد أن 
تلقت طلبا قويا من المســتثمرين العالميين الساعين إلى 
عوائــد مرتفعة في ظل بيئة تتســم بانخفــاض العوائد. 
وقدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دوالر 
في الســندات التي ُعرضت بعائــد نهائي عند 4.95 % 
لشــريحة بأجل أزيد من 5 ســنوات، تُستحق في شباط/ 

فبراير 2025، و6 % لشريحة العشر سنوات.
ويُنظر إلى بيع الســندات على أنه اختبــار لقدرة عمان 
علــى طرق أســواق الديــن الخارجيــة، بعدما خفضت 
وكاالت التصنيف االئتماني الثالث الرئيســية تصنيف 

السلطنة إلى عالي المخاطر.

ُعمان تصدر سندات
بقيمة 3 مليارات دوالر

ديون الصين تتجاوز 300 % من الناتج االجمالي

أظهــر تقرير صــادر عن معهــد التمويل 
الدولي أن إجمالي ديون الشركات واألسر 
والحكومة الصينيــة زاد إلى 303 % من 
الناتج اإلجمالي فــي الربع األول من عام 
2019، مــن 297 % فــي نفــس الفتــرة 
قبل عــام. وقــال التقرير “فــي حين أدى 
سعي الســلطات لكبح إقراض بنوك الظل 

)خصوصاً  للشركات الصغيرة( إلى تراجع ديون المؤسسات غير المالية، فإن صافي 
االقتــراض فــي قطاعات أخرى دفع إجمالي ديون الصين إلــى أكثر من 40 تريليون 
دوالر، بما يشــكل 15 % من الديون العالمية”. وأشــار التقرير إلــى أن “إصدارات 
السندات في الداخل تشير إلى زيادة في اقتراض الحكومات والبنوك المحلية هذا العام”.

  16 مليار دوالر خسائر القطاع الزراعي السوري

صرحت مديرة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 
السورية ماجدة مفلح، أن زيت الزيتون السوري صدر 
في الســنوات الماضية إلى 44 دولــة، حيث أن الكمية 
المصــدرة في الموســم 2016 - 2017 بلغت 32 ألف 
طــن، وفي 2017 - 2018 نحو 30 ألف طن، أما عن 
الموسم الزراعي 2018 - 2019 الذي لم ينته بعد، فقد 
تم تصدير 8619 طناً حتى النصف األول من 2019.

وكان وزير الزراعة أحمد القادري، قد كشــف مؤخراً 
عن أن القطاع الزراعي والحيواني تعرض بســبب الحــرب ألضرار كبيرة في الفترة 
2011 - 2016 بلغت 16 مليار دوالر، من دون حساب األضرار التي لحقت بمشاريع 
الري الحكومية وقنوات اإلنتاج في قطاعات التجارة الخارجية والتصنيع الزراعي التي 
تضررت نتيجة تضرر القطاع الزراعي. وأشار إلى أن قيمة الخسائر، التي تعرض لها 

القطاع نتيجة الحرائق التي طالت األراضي الزراعية بلغت 5.4 مليون دوالر.

أحمد القادري
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افتتح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أول سوق 
حرة في المعبر البري الحدودي بملولة من منطقة طبرقة 
التابعة لمحافظة جندوبــة على الحدود الجزائرية، وهو 
معبر نشط يعبره حوالى 2.5 مليون شخص سنوياً، أي 
نحو نصف عدد المسافرين عبر مطار قرطاج الدولي.

وهذه هي المرة األولى التي يتّم فيها افتتاح ســوق حرة 
في المعبر البري بملولة في تونس وشــمال أفريقيا، وقد 
جــاء افتتاح هذه الســوق بعد إحصائيات رســمية تؤكد 
اإلقبال الكبيــر للجزائريين على تونــس لقضاء العطل 
الصيفية والمدرسية وعطلة رأس السنة، حيث استقبلت 
تونس في عطلة رأس الســنة الميالدية أكثر من نصف 

مليون سائح جزائري.

خط للسكة الحديد بين السودان وإثيوبيا

وافــق بنك التنميــة األفريقي على 
تخصيــص )3.2( مليــون دوالر 
لتمويل دراسة جدوى لمشروع بناء 
خط ســكك حديدية يربط السودان 
وإثيوبيــا بطــول )1512( كيلــو 
متراً، بتكلفة تقديرية )9( مليارات 
القطــري  المديــر  وقــال  دوالر. 
لمجموعــة البنك العبــد كمارا، إّن 

البنك سيصرف األموال على مكونين، هما إعداد دراسة جدوى كاملة، وتغطية ورش 
العمل اإلقليمية لبناء تَوافُق في اآلراء وُمراجعة واعتماد مخرجات الدراسة.

مركز لوجيستي اردني مصري

كشــف رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية 
أحمــد الوكيل، عن التنســيق مع رئيــس غرفة تجارة 
األردن نائــل الكباريتي، إلنشــاء المركز اللوجســتي 
المصــري األردني فــي منطقة “المفــرق” األردنية. 
وقال الوكيل، بأن المركز سيحقق طفرة في الصادرات 
المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وســورية 
بخالف الســوق األردني، وليس فقط في مســتلزمات 
اعادة االعمار من مواد البناء، ولكن أيضاً في الســلع 
المختلفة، حيث يفضل المســتوردين شــراء البضاعة 

الحاضرة في ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية. وأضاف، سيحتاج المركز لمساحة 
تقدر بحوالى 360 فدان تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاة والمكشوفة 
والثالجات والمنطقة الجمركية وأماكن انتظار السيارات واالدارة والخدمات، مقسمة  
40 % مســاحات الطرق والخدمات وأماكن االنتظار، و40 % للتخزين المكشــوف 

والتوسعات، و20 % المساحة البنائية متضمنة المخازن والثالجات.

أحمد الوكيل

بدأت شــركة تابعة للشــركة المصريــة الكويتية 
القابضــة، اإلنتاج من أول بئر غــاز  في منطقة 
شــمال ســيناء البحرية بمعدل إنتــاج يومي قدره 
25 مليــون قدم مكعب. وقالت الشــركة في بيان 
 NSCO Investments للبورصة، إن شــركة
Limited التابعــة لها، التي تمتلــك حق امتياز 

حقل الغاز شمال سيناء البحرية، انتهت من حفر البئر األولى، وجاري استكمال حفر 
البئر الثانية تميهداً لإلنتاج. وأوضحت الشركة، أنه تم حفر البئر األولى لمنطقة تنمية 
كاموس شمال سيناء بعمق 1698 متراً، بتكلفة 15 مليون دوالر. ومع إدخالها اإلنتاج 

للبئر الجديد، وصل إجمالي معدل انتاج الشركة إلى 40 مليون قدم مكعب يومياً.

بدء انتاج الغاز شمال سيناء

سوق حرة على الحدود
التونسية الجزائرية

أكد صنــدوق النقد 
الدولي أن الدوالر 
األميركــي مقيّـــم 
بأعلى من قيمتـــه 
الحقيقيـــة بنســبـة 
6 % إلى 12 %، 
وذلــك بنــاء على 

العوامل األساســية لالقتصاد فــي المدى القريب، خالفاً 
لليورو والين واليوان.

ويرفــض الصنــدوق  اســتخدام الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب للرســوم الجمركية لحــل االختالالت 
التجاريــة، لكن تقييمه للدوالر األميركي بأنه أعلى من 
قيمتــه الحقيقية من المرجح أن يعطــي ذخيرة إضافية 
لترامب في شــكواه المتكررة من أن قوة الدوالر تعيق 

الصادرات األميركية.
وينتقد ترامب السياسات األوروبية والصينية التي يقول، 
إنهــا تفضي إلى خفض قيمة اليورو والعمالت األخرى 

أمام الدوالر.

صندوق النقد: الدوالر مقّيم
بأعلى من قيمته الحقيقية
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أعلن نائب رئيس دولة االمارات العربية المتحدة، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشــد آل مكتوم، 
عن اتاحة 122 نشاطاً اقتصادياً في اإلمارات لالستثمار 

والتملك الكامل لألجانب.
وقــال محمد بــن راشــد: إن قطاعــات مثــل الزراعة 
والصناعــات التحويليــة والطاقــة المتجــددة والتجارة 
اإللكترونية والنقل والفنون والتشــييد والترفيه وغيرها 
ســتكون مفتوحة بنســبة 100 % لالســتثمار األجنبي، 
موضحاً أن “هدفنا التحفيز والتنشــيط والتسهيل، ونريد 
فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، ونريد استقطاب 
مستثمرين جدد، ومواهب جديدة، ودماء جديدة، وترسيخ 

تنافسية عالمية القتصادنا الوطني”.

اإلمارات تفتح 122 نشاطًا اقتصاديًا
لألجانب

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة 
عمــان فــي 2019 إلى 0.3 % من 1.1 % مع تســبب 
القيــود على إنتــاج النفط بقيادة أوبك فــي تقليص النمو 

المرتبط بالخام في دول الخليج المنتجة للطاقة.
وأشار الصندوق إلى أن انتعاش أسعار الخام ساعد على 
أن يبلــغ النمــو الكلي للناتج المحلي اإلجمالي للســلطنة 
2.2 % في العام الماضي، لكن ديونها ارتفعت وتأجلت 
بعــض اإلصالحــات المالية.  وقال الصنــدوق، إنه في 
الوقت الذي ال تواجه فيه الســلطنة خطراً وشيكاً ألزمة 
ائتمان، إذ أنها تمتلك احتياطيات كافية لتغطية مدفوعات 
ديونها، فإنه يتعين عليها بذل جهد أكبر بشأن إصالحات 

ضبط أوضاع المالية العامة.

نمو ضعيف لالقتصاد الُعماني

غرفة دبي األولى باعتماد البلوك تشين

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة مع غرفة التجارة 
الدولية وشــركة بيرلين، لتصبح األولــى في العالم، التي 
تزود أعضاءها وشــركاءها اإلقليمييــن بحلول متطورة 
عبر تقنية البلوك تشين لتسهيل التجارة العالمية وتسريع 
وتبســيط إجراءاتها وضمان معامالتها وتعزيز تنافســية 
األعضــاء والشــركاء اإلقليميين. كما ســتمتلك بموجبها 
الحقوق الحصرية لدعم حركة التجارة في الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا، األمر الذي ســيحول منظومــة التجارة 

العالمية إلى نموذج مبسط وآمن لجميع المتعاملين.
وأوضــح مدير عام غرفة تجارة دبــي حمد بوعميم، أن 

اختيار غرفة دبي لتقديم أحدث الحلول التقنية يعكس المكانة والثقة التي تحتلها الغرفة.
حمد بوعميم

تعاون إماراتي غامبي لحماية االستثمارات

أبرمت اإلمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية 
للتشــجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات مع 
جمهوريــة غامبيا. ووقع االتفاقية من الجانب 
اإلماراتي وزير الدولة للشــؤون المالية عبيد 
حميــد الطايــر، ومن الجانــب الغامبي وزير 

المالية والشؤون االقتصادية مابوراي نيجي.
تنص االتفاقية على حماية استثمارات الجانبين 
من المخاطر غير التجارية كالتأميم والمصادرة 

والحجز القضائي والتجميد، والســماح بإنشاء االستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص 
لهذه االستثمارات، والتأكيد على أحقية تحويل األرباح والعائدات األخرى لالستثمارات 
بعملة حرة قابلة للتحويل. وأكد الطاير الحرص على توفير المناخ المناسب الستقطاب 

االستثمارات األجنبية وفق منظومة قانونية ترتقي ألفضل الممارسات العالمية.

“االقتصاد اإلماراتية” تعدل رسوم الخدمات

أعلنــت وزارة االقتصــاد اإلماراتية تطبيــق قائمة جديدة 
ومعدلــة لرســوم الخدمات فــي مختلــف االختصاصات 
التي تشــرف عليها، والتي شملت إلغاء وتخفيض الرسوم 
المطبقــة علــى 110 خدمات وغرامات مــن أصل 235 
رســماً، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 
8 خدمــات مــن إجمالي الرســوم التي تطبقهــا الوزارة. 
وأوضــح وزيــر االقتصاد اإلماراتي ســلطان بن ســعيد 
المنصــوري، أن هذا التطبيق يهدف إلى تخفيض تكاليف 
ممارسة األنشــطة التجارية واالستثمارية عن المواطنين 

والمقيمين من أصحاب األعمال، مؤكداً الحرص الدائم للوزارة على توفير بيئة حاضنة 
للشركات والمشاريع في الدولة، وتعزيز مقومات النجاح التجاري لديها.

سلطان بن سعيد المنصوري
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جدولة ديون السودان مع السعودية

وقــع الســودان حزمــة اتفاقيــات مــع 
السعودية إلعادة جدولة ديونه المترتبة 
علــى القــروض وبرنامــج الصادرات 
الصنــدوق  مــن  المقدمــة  الســعودي 
السعودي للتنمية، باإلضافة إلى الودائع 
التــي قدمتها المملكة للخرطوم من دون 
الكشــف عن حجم هذه الديون. ووقـــع 
علــى هـــذه االتفاقيــات فــي العاصمة 

الرياض وكيل وزارة المالية السوداني المكلف عبد المنعم الطيب.
ووفــــق تقرير مشــترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط االقتصادي، فإن 
إجمالي الدين الخارجي يبلغ 58 مليار دوالر، تمثل النسبة األكبر منه فوائد وغرامات 
تأخير. ويتراوح أصل الدين الخارجي بين 17 و18 مليار دوالر، والمتبقي من إجمالي 

الدين بنسبة 85 % عبارة عن فوائد وجزاءات، بدأت في التراكم منذ عام 1958.

أظهرت بيانات صادرة عن اإلدارة المركزية لإلحصاء 
في الكويت أن الناتج المحلي اإلجمالي للبالد نما بنســبة 
2.6 % باألســعار الثابتــة في الربــع األول من 2019 
مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، 
مشــيرةً إلى أن القطاع النفطي نما بنســبة 1.3 %، في 

حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 %.
وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الكويتي ارتفع إلى 
10.048 مليــارات دينار )33.1 مليــار دوالر( خالل 
األشــهر الثالثة المنتهية في مارس/آذار الماضي بعدما 
بلــغ 9.892 مليــارات دينار )32.6 مليــار دوالر( في 

الفترة المماثلة من العام 2018.

نمو االقتصاد الكويتي بنسبة 2.6 %

فنزويال تواصل بيع ذهبها رغم العقوبات

ذكــرت وكالة بلومبيــرغ، أن فنزويــال باعت كميات 
مــن الذهــب بقيمة 40 مليــون دوالر، مشــيرةً إلى أن 
احتياطيات البالد وصلت إلى أدنى مســتوى لها خالل 
3 عقــود. ونقلــت عن مصــادر قولهــا، إن المركزي 
الفنزويلي بــاع في 12 يوليو/تمــوز 2019 ما يقارب 
طناً من الذهب، ما خفض االحتياطيات إلى 8.1 مليار 

دوالر، وهو أدنى مستوى لها في 30 عاماً. وبعدما حدت العقوبات األميركية من وصول 
فنزويــال إلى النظام المالي العالمي، بدأت كراكاس ببيع الذهب لشــركات في دول مثل 

اإلمارات وتركيا، وبلغت مبيعاتها منذ بداية نيسان/أبريل الماضي، 24 طناً من الذهب.

تعاون بين غرفة القاهرة والمخلصين الجمركيين

وقعــت غرفــة القاهرة التجاريــة، بروتوكــول تعاون 
مشترك مع االتحاد العربي للمخلصين الجمركيين. وقال 
رئيس غرفــة القاهرة إبراهيم العربــي، إن الهدف من 
البروتوكــول دعم العالقات العربية في كافة المجاالت 
بما يزيد من التبادل التجاري واالســتثماري بين الدول 
العربية واالســتفادة من أي اتفاقيــات موجودة بين هذه 
الــدول، وفتح مزيد من األســواق المتبادلة في مختلف 
األنشطة. وأشار إلى أنه من خالل هذا البروتوكول سيتم 

التواصل فيما بين هذه الدول وتنشيط الحركة التجارية فيما بينها، والتوعية بالوسائل التى 
تزيــد من العالقات االقتصادية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتدريب والتأهيل على الطرق 
التجارية والصناعية الحديثة، مستفيدين من أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة المتخصصة 
لتدريب وتأهيل منتسبي الغرف التجارية على كافة وسائل التجارة والصناعة الحديثة.

إبراهيم العربي

قرر مجلس الوزراء السعودي السماح لألنشطة التجارية 
بالعمل لمدة 24 ســاعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير 
الشــؤون البلدية والقرويــة. وقال رئيــس مجلس إدارة 
غرفة الرياض عجالن العجالن، ان القرار يســاهم في 
تنشــيط الحركة وزيادة المبيعات، موضحاً، انه سيسهم 
فــي توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشــرة في قطاع 
التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشــرة، وخلق 
مــا يقارب 30 ألف وظيفــة دوام جزئي، باإلضافة إلى 
زيادة االنفاق االســتهالكي ليصــل إلى 100 مليار لاير 
ســنوياً، وتحســين البيئة الترفيهية في المدن، وتخفيف 

االزدحام بأوقات الذروة.

السعودية: السماح بالعمل
لمدة 24 ساعة لألنشطة التجارية
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وافقت الحكومة الروسية على مشروع ضخم في البنية 
التحتية بقيمة 9.5 مليار دوالر، ســيربط آســيا بأوروبا 
وسيعزز من مكانة روسيا اللوجستية. ويتضمن المشروع 
شق طريق ســريع للســيارات بطول 2000 كيلومتر، 
يمتد من حدود كازاخســتان إلى حدود بيالروســيا عبر 
األراضي الروســية. ويحمل المشروع اسم “مريديان” 
ومن المتوقع أن تبلغ كلفته نحو 600 مليار روبل )نحو 
9.5 مليــار دوالر(. ومن المتوقع أن يصبح المشــروع 
جزءا من طريق شــحن ســريع للشــاحنات بين الصين 
وأوروبا، ليعــزز خطة بكين الطموحــة “طريق واحد 
حزام واحد”، التي تهدف لخلق مســارات لوجستية بين 
الصين ودول العالم، إلعطاء زخم للصادرات الصينية.

مشروع روسي ضخم
يربط آسيا بأوروبا

ارتفاع عدد األثرياء في الكويت

أظهــر تقريــر الثــروة العالميــة 
لعــام 2018 الصادر عن شــركة 
“كابجيمينــي”، أن عــدد أثريــاء 
الكويــت الذين يملكــون أكثر من 
مليــون دوالر ارتفع خــالل العام 
الماضي بنســبة 8 % وبلغ 188 
ألــف مليونيــر، لتحتــل الكويت 
بذلك المرتبة 17 عالمياً، والثانية 

خليجياً في عدد األثرياء. وأشــار التقرير إلى أن الســعودية ســجلت زيادة بواقع 7 % 
فــي عدد األثرياء واحتلــت المرتبة الـ16 عالمياً، في حين تراجعت أعداد األثرياء في 
اإلمارات بنسبة 6 %. وتصدرت أميركا القائمة العالمية بأكثر من 5 ماليين مليونير، 

تلتها اليابان )3.1 مليون(، ثم ألمانيا )1.3 مليون(، فالصين )1.1 مليون(.

أقر مجلــس الوزراء 
نظـام  الســــعـودي، 
التجارة اإللكترونية، 
وهــو أول نظام من 
المملكة،  في  نوعــه 
والـــذي تضـمــــــن 
عقـوبــــات عـلـــــى 
البائعيــن المخالفيــن 

وحقوقاً للمشترين من التطبيقات اإللكترونية. وأوضحت 
وزارة التجارة السعودية أن النظام يشمل 26 مادة توفر 
الحماية الالزمة لتعامالت التجارة اإللكترونية من الغش 
والخداع والتضليل واالحتيــال بما يحفظ حقوق التاجر 

والمتسوق اإللكتروني معاً.
ويبلغ حجم سوق التجارة اإللكترونية من سلع وخدمات 
في المملكة 80 مليار لاير )21.3 مليار دوالر أميركي(، 
حســبما أكد  وزير التجارة واالســتثمار السعودي ماجد 

القصبي.

السعودية تقر نظام التجارة اإللكترونية

ماجد القصبي

“بيتكوين” تستهلك طاقة أكثر من سويسرا

أكــد باحثون مــن جامعــة كامبريــدج أن 
العملــة االفتراضيــة الرقميــة األكبــر في 
العالــم “بيتكوين” تســتهلك طاقة أكثر مما 
تستهلكه دولة سويسرا بأكملها. وتم حساب 
ذلــك من خــالل أداة عبر اإلنترنت باســم 
مؤشر “كامبريدج” الستهالك بتكوين من 

الكهرباء “سي بي إي سي آي”.
وأظهر المؤشر أن شبكة البيتكوين العالمية تستهلك أكثر من 7 جيغاواط من الكهرباء، 
وعلى مدار عام فإن ذلك يعادل حوالى 64 تيرا واط ســاعة من اســتهالك الطاقة وهو 
أكثر مما تستخدمه سويسرا خالل نفس الفترة والبالغ 58 تيرا واط/ساعة سنوياً، وهو 

ما يعني أن “بيتكوين” تمثل حوالى 0.25 % من االستهالك العالمي للكهرباء.

24 مليار دوالر صادرات السعودية إلى أميركا

 ITC Trade أظهــرت بيانــات لموقــع
أن صــادرات الواليــات المتحــدة إلــى 
أكبر الــدول العربية بلغت العام الماضي 
قرابــة 50 مليــار دوالر وتعــد الســوق 
السعودية أبرز األسواق في العالم العربي 
للصادرات األميركية. وأشارت البيانات 
إلــى أن التبادل التجاري بين الســعودية 
والواليات المتحــدة بلغ 37 مليار دوالر 

عــام 2018، منها 24 مليار دوالر صادرات المملكة إلى أميركا مقابل واردات بقيمة 
13 مليار دوالر، أي أن الميزان التجاري يصب في صالح الرياض، ويعود ذلك إلى 

صادرات النفط الخام.
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أصــدرت الرئاســة المصريــة قــراراً بالموافقة على 
مشــروع لمد أنبوب غاز في شــرق المتوسط. وكانت 
الحكومتــان  المصريــة والقبرصية وقعتــا في أيلول/

ســبتمبر الماضي، على اتفاق لمد خــط أنابيب بحري 
مباشر للغاز الطبيعي.

وتســعى مصــر ألن تصبــح مركــزاً إقليميــاً للطاقة، 
ووقعت هذا االتفاق مع قبرص الستيراد الغاز الطبيعي 
منها من حقل بحري بهدف تسييله في مصانعها المطلة 
على المتوسط وتصديره لألسواق الخارجية، من خالل 
االستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين 

في دمياط وادكو على البحر المتوسط.

تحديد الحد األدنى لألجور في مصر

المصادقة على خط الغاز
القبرصي المصري

الــوزراء  مجلس  وافــق 
المصري، على مشروع 
قــرار بشــأن تقرير الحد 
الموظفين  األدنى ألجور 
أجهزة  لــدى  والعامليــن 
الدولــة والهيئــات العامة 

االقتصاديــة، بحيث تكون الدرجــة الممتازة 7 آالف جنيه شــهرياً، والعالية 5 آالف، 
وبالنســبة لمديــر عــام 4 آالف، والدرجة األولــى 3500، والثانيــة 3 آالف، والثالثة 
2600، والرابعــة 2400، بينما الخامســة 2200، والسادســة 2000 جنيه. كما نص 
المشروع على أن يزيد الحد األدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 
سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات 
الدرجــة، كما يصرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي األجر الذي يتم الحصول 

عليه وبين الحد األدنى المقرر له.

طالب أميــن عام اتحاد 
فلسطين،  نقابات عمال 
بإزالة  شـــاهر ســعـد، 
الحواجـز العـســـكريـة 
اإلســـــرائيليـــة مــــن 
أمــام حركــة الشـــعب 
الفلســــــطيني داخــــل 
الضفــة الغربيــة، فــي 
ضــوء مــا تســببه من 

خسائر لالقتصاد الفلسطيني، كاشفاً أن خسائر االقتصاد 
الفلســطيني تقدر بحوالــى 60 مليون ســاعة عمل، ما 

يعادل 270 مليون دوالر أميركي سنوياً.
وأوضــح أن تلــك الحواجز”تتســبب بهــدر الوقــود، 
وانبعــاث إضافي لثاني أكســيد الكربــون، الذي قدره 
الخبــراء بنحــو 169 ألــف طــن ســنوياً، وبانخفاض 
توظيف القوى العاملة من ســاكني األرياف الفلسطينية 
بنســبة 10 %، وانخفــاض مســتوى الرفاهية بنســبة 

تتراوح من 3 % إلى 12 %”.

الحواجز اإلسرائيلية تكّبد
االقتصاد الفلسطيني خسائر ضخمة

شاهر سعد

تعديل تعرفة النقل البحري بمصر

أعلنــت وزارة النقل المصرية، حزمــة من الحوافز تصل 
إلى 45 % على رســوم المساعدات المالحية لتقليل فواتير 
الخدمات المقدمة للســفن الداخلة إلى موانئ البالد والعابرة 
لقناة السويس بما يســاعد على استعادة التحالفات المالحية 
التي ســبق اإلعالن عــن خروجها مــن الموانئ المصرية 
لصالح أخرى مجاورة، وزيادة القدرة التنافســية للمنشــآت 

البحرية خصوصاً بعد التطوير الحديث الذي شهدته بما يسمح باستقبال السفن العمالقة.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من الحزمة الجديدة، القضاء على أي شكل من 
االزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بدخول السفن الموانئ المصرية أو عبور القناة.

... ورفع أسعار الوقود والغاز

رفعت الحكومة المصرية أســعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 % و30 %، في إطار 
خطة تحرير سعر الوقود. وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، إنه تقرر رفع سعر 
البنزين 92 أوكتان إلى 8 جنيهات لليتر من 6.75 جنيه، بزيادة 18.5 %، والبنزين 80 
أوكتان األقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 %. وذكرت الوزارة 
أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات لليتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 %، وارتفع 

السوالر إلى 6.75 جنيه لليتر من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 %.
من جهة أخرى، صدر القرار بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط 
التجاري، وارتفع سعر الشريحة األولى )من صفر حتى 30 متراً مكعباً( من استهالك 
الغــاز مــن 1.75 جنيه إلى 2.35 جنيه لكل متر مكعب، بنســبة زيادة بلغت 34.3 %، 
وســعر الشــريحة الثانية )من 30 متراً مكعباً حتى 60 متراً مكعباً( من 2.50 جنيه إلى 
3.10 جنيهات لكل متر مكعب، بنســبة زيادة بلغت 24 %، وسعر الشريحة الثالثة )ما 
يزيد عن 60 متراً مكعباً( من 3 جنيهات إلى 3.60 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 20 %.

41



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2019

قــال مدير عــام مجمع 
لصناعــة  “إيريــــس” 
العجـــالت المطاطيـــة 
للمركبات جمال قيدوم، 
إنــه تــم البدء بتســويق 
أول إطــار عجالت من 
صنــع جزائري، وتمتد 
على  المصنع  مســاحة 
5.5 هكتــارات بقــدرة 

إنتــاج متزايدة تقــدر فــي مرحلتها األولى بـــ2 مليون 
إطــار عجلة مــن النوع الســياحي والتجــاري ونصف 
الثقيــل ســنوياً لتتزايد هــذه الوتيرة تدريجيــا لتبلغ 4.5 
مليون في المرحلة الثانية بينما ســتتميز المرحلة الثالثة 
بتصنيع عجــالت النوع الثقيل بقــدرة 400 ألف عجلة 
في الســنة. وتجرى االختبارات يومياً في مخبر مجهز 
بجميع الوســائل التكنولوجية المتطــورة من أجل إنتاج  
إطــار بمعايير دولية و درجة أمان عالية جدا مع إجراء 
أبحاث تهدف إلى التطوير الدائم لإلطارات ذات العالمة 

التجارية المنتجة بالمصنع.

اتفاقية غاز بين تونس وإيطاليا

مصنع لصناعة العجالت المطاطية
في الجزائر

وقع وزير الصناعة التونســي سليم 
الفرياني والرئيس التنفيذي لمجموعة 
أينــي للطاقــة االيطاليــة كالوديــو 
ديسكالزيا بحضور رئيس الحكومة 
اتفاقيــة تقضــي  يوســف الشــاهد، 
بتجديد عقد نقل الغاز الجزائري إلى 
ايطاليا عبر تونس لمدة 10 سنوات. 
وأشار وزير الصناعة والمؤسسات 

الصغرى والمتوســطة التونسي سليم الفرياني إلى أن اإلتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في 
تشــرين األول/أكتوبر 2019، وستوفر لتونس مداخيل بنحو 500 مليون دينار سنوياً 
)171 مليــون دوالر( ناتجــة عن الغــاز المنقول بنســبة 5.25 % و41 مليون دينار 
إضافية سنوياً تحصل عليها تونس من مجمع “إيني” )ENI( لنقل األنبوب، إضافة إلى 
تكفل الجانب االيطالي بتأهيل وتطوير التجهيزات بكلفة 460 مليون دينار. وأضاف، 
أن هذا األنبوب سيســاعد على تزويد البالد التونسية بالغاز الطبيعي بنسبة 3.8 مليار 

متر مكعب غاز ما يمثل 65 % من اإلستهالك السنوي للطاقة في تونس.

جمال قيدوم

اتفاقيات التأجير التمويلي بين مصر والسعودية

وقّع الصندوق الســعودي للتنمية 
3 اتفاقيات، بقيمــة إجمالية بلغت 
125 مليون جنيه مصري حوالى 
مليــون دوالر(، بحضــور   42(
وزيرة االستثمار والتعاون الدولي 
ســحر نصر ووزيــر النقل كامل 
الوزير، والســفير السعودي لدى 

مصر أسامة بن أحمد نقلي.
بدوره، أكد نقلي أن توقيع الصندوق السعودي للتنمية لهذه االتفاقيات التمويلية الثالث 
سيعود نفعها على المســتفيدين من مشروعات التمويل الصغيرة والناشئة في عدد من 
المحافظــات المصرية. فيما أعربت نصر، عن ســعادتها بتوقيع هــذه االتفاقيات التي 
يقدم من خاللها الصندوق السعودي للتنمية الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وتشجيع أعمال الشباب المستثمرين، وهو ما يتيح دوراً أكبر للشباب في النمو االقتصادي.

وقعــت الشــركة المغربيــة بالتينيوم بــاور، والصينية 
CFHEC للهندســة، في بكين، اتفاقية شــراكة لتشييد 
مشروع للطاقة الكهرومائية وسط المغرب بقيمة تصل 
إلــى 300 مليون دوالر، بقــوة 108 ميغاوات. ويهدف 
المشروع لتعزيز قدرات الشــركة الصينية، ومواردها 
وأن تصبــح العباً رئيســياً في قطاع الطاقــة المتجددة 
فــي القارة اإلفريقيــة. وأوضحت الشــركتان في بيان، 
أن الطاقة المتجددة، بشــكل عام، والطاقة المائية، على 
وجه الخصوص، تشــكل حالً مســتداماً وتنافسياً لتلبية 

االحتياجات المتزايدة للطاقة في القارة اإلفريقية.

مشروع للطاقة الكهرومائية
بين المغرب والصين

السعودية تكتشف 849 موقع ذهب

أظهرت بيانات رسمية أن مواقع المعادن المكتشفة في السعودية بنهاية عام 2018 بلغ 
5574 موقعاً مسجلة ارتفاعاً بـ11 موقعاً مقارنة بنهاية 2017، والبالغة 5563 موقعاً 
في حين زاد عددها 328 موقعاً بنسبة 6.3 % مقارنة بنهاية 2010. وذكرت صحيفة 
االقتصادية، أن الذهب جاء في مقدمة المعادن المكتشــفة حيث بلغ 849 موقعاً بنهاية 
2018. ولــم يتغير عدد مواقع الذهب مقارنة بنهاية 2017، بينما عند مقارنتها بنهاية 

2010 يتضح أنها ارتفعت 43 موقعاً، حيث كان يبلغ عددها 806 مواقع للذهب.
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توقعــت منظمــة العمــل الدوليــة أن يــؤدي االحتباس 
الحراري من خالل تسببه بارتفاع اإلجهاد الحراري في 
الزراعة وبعض القطاعات الصناعية، إلى خســارة في 

اإلنتاجية توازي 80 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وقالــت المنظمة، إنه في عام 2030، قد تضيع 2,2 % 
مــن مجموع ســاعات العمل في العالم بســبب درجات 
الحرارة المرتفعة، بحســب توقعــات مبنية على ارتفاع 

الحرارة العالمية 1,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وتمثّل الخســائر االقتصادية 2400 مليــار دوالر على 
مستوى العالم. ويشير اإلجهاد الحراري إلى حرارة أعلى 
من تلك التي يمكن للجسم أن يتحّملها من دون التعرض 

ألضرار فسيولوجية، وفق ما أوضحت المنظمة.

االحتباس الحراري يكّبد
االقتصاد العالمي 80 مليون وظيفة

“أوبك+” تمدد تخفيضات اإلنتاج

اتفقــت دول “أوبك+” على تمديد 
خفــض إنتــاج النفط حتــى آذار/

مــارس 2020 في مســعى لدعم 
أســعار الخــام، في الوقــت الذي 
يشهد فيه االقتصاد العالمي ضعفاً 
وارتفاعــاً في اإلنتــاج األميركي 
تحالــف  الخــام. ويخفــض  مــن 
“أوبــك+”، الــذي تقوده روســيا 
والســعودية، إمــدادات النفط منذ 

عام 2017، لمنع انخفاض األسعار، وبهدف امتصاص التخمة الزائدة من األسواق.
وأظهر استطالع أجرته وكالة رويترز، أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطاً من جّراء 
تباطؤ االقتصاد العالمي، الذي يقلص الطلب، في حين يغرق النفط األميركي السوق.

البطالة في إيطاليا دون الـ10 %

انخفضت نســبة البطالة في 
إيطاليــا إلى مــا دون 10 % 
فــي أيار/مايــو 2019، في 
شــباط/فبراير  منــذ  ســابقة 
ســار  نبــأ  وهــو   ،2012
الحاكم،  الشــعبوي  للتحالف 
حتى وإن كانت إيطاليا تشهد 

مشاكل اقتصادية عديدة.
وتراجعت نسبة البطالة بنسبة 

0,2 نقطة مقارنة مع نيســان/ابريل، لتصل إلى 9،9 %، بحسب أرقام نشرها المعهد 
الوطني لإلحصاء. ورغم ذلك يبقى معدل البطالة فوق المعدل في منطقة اليورو الذي 
بلغ في أيار/مايو 7,5 %. وأشاد االئتالف الشعبوي الحاكم في روما بهذا اإلعالن، في 

حين تنتقد بروكسل االئتالف لسياسته المتعلقة بالموازنة.

قــــررت المفوضيـــــة 
األوروبية عدم المضي 
فــي تفعيل آليــة عقابية 
ضد إيطاليا بسبب دينها 
المفــرط، بعدما تعهدت 
الحكومة اإليطالية بكبح 
وقال  الموازنــة.  عجز 
األوروبــي  المفــوض 

للشــؤون االقتصادية والمالية بيار موسوكوفيســي، إن 
المفوضيــة خلصت إلى أن إجــراء العجز المفرط ضد 
إيطاليا بسبب الدين، ال يمكن تبريره في المرحلة الحالية.

ويأتــي قــرار المفوضية بعد إعــالن رئيــس الوزراء 
اإليطالــي جوزيبي كونتي أن العجز العــام لبالده “في 
مســاره الصحيح” للوصول إلــى 2,04 % من إجمالي 
الناتج المحلي في عام 2019. وتعد ديون إيطاليا األكبر 
فــي منطقة اليــورو بعد اليونان، وتقــدر بـ132 % من 

إجمالي الناتج الداخلي.

إيطاليا تنجو من “اآللية العقابية”

بيار موسوكوفيسي

إيران تقلص اعتمادها على النفط

أعلنــت إيران أنها وجدت بدائــل لتعويض أي نقص في 
إيــرادات النفــط بالموازنة العامــة خالل الســنة المالية 
الجاريــة. وقــال رئيــس منظمــة التخطيــط والموازنة 
اإليرانية محمد باقر نوبخت، إن بالده تمتلك مصادر عدة 
بديلة إليرادات النفط، موضحاً أن ســعر صرف الريال 
أمام العمالت األجنبية شــهد استقراراً مع تبلور السياسة 
اإليرانية على الصعيد الخارجي. وأضاف، أنه بحســب 
توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين، فإن إيران تمضي 
محمد باقر نوبختنحو تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في السنة المالية المقبلة.
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الصيــــن  تـعـتـــزم 
فرض عقوبات على 
شركات أميركيــــــة 
صفقات  أبـرمـــــت 
تســــلح مع تايـــوان 
مليــار   2.2 بقيمـــة 

دوالر أميركي.
وحــــــذر وزيــــــر 
الصيـن،  خارجيـــة 

وانغ يي الواليات المتحــدة األميركية قائالً: إنها يجب 
أال “تلعب بالنار” في مسألة تايوان.

وقــال وانغ: إن من غير الممكــن أن توقف قوة أجنبية 
إعادة توحيــد الصين كما يجب أال تحــاول قوة أجنبية 

التدخل.
تشــمل الصفقة بالدرجة األولى 108 دبابات من طراز 
“إم 1 إيــه 2 تي أبرامز” و250 صاروَخ أرض - جو 
قصير المدى محموالً على الكتف من طراز “ستينغر” 

والعتاد الضروري.

عقوبات صينية على شركات أميركية

االقتصاد الصيني عند أدنى مستوى في 3 عقود

تباطأ نمو االقتصــاد الصيني إلى 
أدنى مستوياته منذ 27 عاماً مسجالً 
نســبة 6.2 % في الربع الثاني من 
2019 بالمقارنة مع الفترة نفســها 
من العام الماضي، حســبما ذكرت 
وكالة فرانس برس. وقال المتحدث 
باسم المكتب الوطني لإلحصاءات 
مــاو شـــــينيونغ، إن “الظــروف 

االقتصاديــة ال تــزال صعبة ســواء داخل البــالد أو خارجها، نمــو االقتصاد العالمي 
يتباطــأ، فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامــل الغموض في الخارج”. وتبقى أرقام إجمالي 
الناتج المحلي الصيني ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة الصينية للنمو اإلجمالي للعام 

الجاري ويتراوح بين 6 % و6.5 %، مقابل نمو بنسبة 6.6 % العام 2018.

“فيتش” تخفض التصنيف االئتماني لتركيا

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيفات 
االئتمانية تصنيفها للديون السيادية 
 -BB إلى BB لتركيا من مستوى

مع نظرة مستقبلية سلبية.
وعزت الوكالة خفضها للتصنيف 
االئتمانــي لتركيــا بعــدة عوامــل 
أهمها، إقالة محافظ البنك المركزي 

مراد جتينقايا، إعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول، وكذلك الخشية من فرض الواليات 
المتحدة عقوبات ضد تركيا بسبب صفقة الصواريخ الدفاعية “إس - 400” الروسية.

وقالت “فيتش”: إن إقالة جتينقايا تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس األموال األجنبية 
الالزمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا، وبتدهور النتائج االقتصادية.

روسيا وبوليفيا توقعان حزمة من االتفاقات

وقعت روســيا وبوليفيــا، في حضور 
رئيســي البلدين، حزمة من االتفاقات 
ومذكــرات التفاهم لتعزيــز العالقات 

التجارية واالقتصادية بينهما.
ومن أهم الوثائق التــي وقعت مذكرة 
تفاهم بين شــركة الطاقة الكهروذرية 
ووزارة  آتـــوم”  “روس  الروســــية 
الطاقــة البوليفية، بشــأن التعاون في 

تطوير صناعة الليثيوم، إضافة لمذكرة في مجال الطاقة بين وزارتي الطاقة الروسية 
والبوليفية. وجرى توقيع الوثائق عقب محادثات جرت في موسكو بين الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين، ونظيره البوليفي، إيفو موراليس.

وانغ يي

وافق صنــدوق النقد 
الدولي على اإلفراج 
عــن دفعة جديدة من 
القــروض بقيمــــــة 
مـلـيــــــــارات   5.4
دوالرات، لصالــــح 
األرجنتين، بهــــدف 

دعم اقتصادها.
وقال المدير اإلداري 

فــي الصنــدوق ديفيد ليبتون، إن ســــلطات األرجنتين 
تظهر التزاماً واضحاً مســتمراً ببرنامجها االقتصادي، 
وتنفــذ جميــع األهــداف المعمول بها ضمــن البرنامج 
المدعــوم مــن الصنــدوق، مشــيراً إلــى أن االقتصاد 
األرجنتينــي بصدد التعافي التدريجــي بعد ركود العام 

الماضي.
وكانــت األرجنتين حصلت أساســاً علــى تمويل بقيمة 
50 مليــار دوالر من صنــدوق النقد في حزيران/يونيو 
2018، قبــل أن تعــود مجــدداً للصنــدوق وتطلــب 6 

مليارات إضافية ودفعات معجلة مقابل شروط أقسى.

صندوق النقد  ُيقرض األرجنتين
5.4 مليارات دوالر

ديفيد ليبتون
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ســابق، وهو المرتبــط باكتتاب المصــارف بســندات خزينة بقيمة 
11 ألف مليار ليرة بفائــدة 1 %، وتم التراجع عنــه بعد تحذيرات 
صندوق النقد الدولي، وبعد اكتشــاف ان الحكومة ترمي كل شــيء 

على مصرف لبنان. 
هناك نقطة اساسية ترتبط بالموازنة لجهة خفض العجز وتخفيض 
كلفة المديونية، تتعلق باالكتتاب بالســندات اللبنانيــة بفائدة 1 %. 
لكن مصرف لبنان والمصارف لم يعودا على اســتعداد للسير بهذا 
الموضــوع، خصوصاً وأن حاكــم مصرف لبنان رياض ســامة 
كان أوضح موقــف المصرف المركــزي بهذا األمر وفي مســالة 
اإلقراض المباشــر للدولة اللبنانية، وهو الــذي يعمل على اطاق 
أدوات ماليــة أخــرى لتوفير الســيولة للدولــة، مــن دون أن يلغي 
نهائياً اإلقراض المباشــر. لكن ذلك يعني عدم سير مصرف لبنان 
باكتتاب المصارف بالســندات اللبنانية بقيمة 12 ألــف مليار ليرة 
بفائدة 1 %، وهو أمر ســيدفع الحكومة الــى التفكير بآليات أخرى 
لخفض كلفة خدمة الدين العام البالغة سنوياً نحو 5 مليارات دوالر 

أميركي.

الرسوم والضرائب
في نســخة القانون األخيــر للموازنة أقــر مجلس النواب رســم 3 
في المئة علــى كل المســتوردات الخاضعة للضريبــة على القيمة 
المضافــة TVA، بإســتثناء البنزيــن والمــواد األوليــة الصناعية 
والزراعيــة، علــى أن تُحدد بمرســوم يصــدر الحقاً عــن مجلس 
الــوزراء اللبنانــي. وبإقــرار الرســم باســتثناء البنزيــن، تتراجع 
اإليرادات المتوقع تحصيلها من هذا الرسم من ما يفوق 550 مليار 

ليرة لبنانية إلى ما يقل عن 400 مليار ليرة.
أُقرت كل مواد الموازنة، مع إدخال بعض التعديات عليها كإعادة 
مبلغ 75 مليار ليرة إلى موازنة مجلس اإلنماء واإلعمار، من أصل 
175 ملياراً، بعد أن خفضت موازنته الســنوية. كذلــك، في مقابل 
خفض موازنة هيئة أوجيرو بمبلغ 14 مليار ليرة عقب ســجال دار 
بين النواب. كما تمّســكت الموازنــة بعدم المــّس بعائدات صندوق 
تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة ملياراً و800 مليون ليرة.

وفرضت ضريبة دخل على رواتب العســكريين المتقاعدين وعلى 
أســاك التقاعد االخــرى، وحســم 1.5 % من أصــل 3 % كانت 
مقترحة للحســم من كلفة طبابــة المتقاعدين العســكريين، وتعديل 
مدة صاحية جواز السفر وتحديدها بثاث ســنوات بالحد األدنى، 

“موازنة” التقشف اللبنانية تحاكي قروض “سيدر”

تأخير إقرار الموازنة
أقرت الموازنة بعد تأخر 7 اشهر للسنة 2019، وأكثر من 9 أشهر 
على المهلة القانونية التي تفرض إقرار الموازنة قبل شــهرين من 
الســنة، ما يعني أن تبعات القانون مرتبطة أكثر بالشــروط الدولية 
لمنح قروض مؤتمر “ســيدر” طالما ان المتبقي من الســنة الحالية 

هو 5 أشهر.
لكن الموازنــة الجديدة التي خفضــت اإلنفاق خلت مــن أي إجراء 
إصاحي حقيقي يؤســس للموازنــات المقبلة، خصوصــاً موازنة 
2020 التي يفتــرض البدء بمناقشــتها في تشــرين األول/ أكتوبر 

المقبل.
وقد أقرت موازنة 2019 بموادها الـ99 التي يتضمن البعض منها 
إجراءات تعكس رؤية الحكومة اللبنانيــة لمعالجة العجز الهائل في 
الموازنة، من خال الضرائب بالدرجة األولى وبإجراءات موجعة 
على األكثرية الســاحقة من اللبنانيين، طالما أن الهدف هو كســب 

الثقة الدولية باالقتصاد اللبناني.

أولوية تخفيض العجز
جرى العمل فــي موازنة 2019 علــى تخفيض العجــز، وهو أحد 
الشــروط األساســية للمقرضين في مؤتمــر “ســيدر” إضافة إلى 
اإلصاح. تبين وفق األرقام الرســمية أن العجز خفّض إلى أقل من 
7 % من 12 % عند وضع المشــروع، فيما ملف اإلصاح رّحل 
الى مشــاريع أخرى، أو على االقل لم يتم االتفاق على عناوينه بين 

القوى التي تشكل الطبقة السياسية الحاكمة في البلد.
لكن نســبة العجز المحقق تبقى حبــراً علــى ورق، إذ أن الموازنة 
الحالية هي صالحة ألشهر قليلة فيما كان الصرف يتم على القاعدة 
اإلثني عشــرية، ما يعني ان اعتمادات الصرف ليســت من صلب 
أرقام الموازنة وهو ما سيزيد العجز حكماً، خصوصاً وأن صندوق 
النقد الدولي شــكك باألرقام الرســمية وتحدث عن نســبة عجز قد 

تصل الى 9 %.
والواقع ان العجز المقدر لن يقل فــي 2019 عن العجز في موازنة 
العام 2018 المقــدر بأكثر من 11 %، أو أقله لــن تتمكن الحكومة 
من الوفاء بما تعهدت به بخفض العجز الى 6.59 %. فاإلجراءان 
اللذان عّولت عليهما الحكومة لتحقيق خفض كبير بالعجز، تم إقرار 
أحدهما بخاف ما تم االتفاق عليه، وهو المتعلّق برســم االستيراد. 
إذ اســتُثني البنزين منه، في مقابل نســف اإلجــراء الثاني في وقت 

سيقال الكثير عن قانون الموازنة العامة 2019 التي أقرها مجلس النواب اللبناني في 19 تموز/يوليو الماضي 
بعد جدل سياسي واتهامات متبادلة بالفساد لم تخلو من التهديدات بين األطراف وممثلي الكتل النيابية. 
على رغم كل الكالم النيابي المرتفع السقف رفضًا لبعض بنود الموازنة الموجعة، إال أن إقرارها جاء بأكثرية 

83 صوتًا مقابل اعتراض 17 فقط وامتناع نائب واحد، فيما لم يحضر عدد من النواب جلسة التصويت.
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وقد تــم تقدير إيرادات ال تتعــدى 100 مليون دوالر من تســويات 
إشــغال األماك العامــة البحريــة مثــاً، وكذلك االمــاك العامة 
المشغولة با ترخيص، علماً دراســات أكدت أن تسوية هذا الملف 
وحده تضمــن إيرادات تتعــدى الـــ800 مليــون دوالر إذا رفعت 
الحكومــة الغطــاء عن الســيطرة المحمية سياســياً علــى االماك 

العامة.
وتكشف الموازنة بأرقامها المزيد من التشكيك حول قدرة الحكومة 
اللبنانية على تحقيق خفض العجز في نهاية العــام الجاري. ويتبين 
وفــق اقتصاديين ان الهــدف الرئيســي كان خفض العجــز لتفادي 
االنهيار المالي، عبر تحصيل إيرادات في شــكل سريع، من خال 
الضرائب والرسوم، بصرف النظر عن تأثير هذه اإلجراءات على 
النمو، علماً أن العجز المقدر خال األشهر السبعة الماضية يتخطى 

ما سجلته الموازنة من تخفيض 7 %.
لم تتمكن الموازنة أيضاً من معالجة ملف التهرب الجمركي بـ500 
مليــون دوالر، وال المعابر غيــر الشــرعية، لم توقــف الموازنة 
اإلنفاق على الصناديق غير المجديــة، فيما بقي موضوع تخفيض 
كلفة خدمــة الدين العــام مرتبطاً بقروض “ســيدر”، علمــاً أن ال 
قرار إلعادة هيكلة الدين العام وفوائده المرتفعــة، أقله خال العام 
الحالي. وها هي موازنة 2019 تقر وهــي مفصلية بعد إقرار آلية 
خطة الكهرباء في مجلس النواب، وهكذا بدت األمور أكثر سهولة 
للقوى السياسية في الترويج لاجراءات الموجعة، وهو أمر ال مفر 
الدولي.منه، انســجاما مع مقتضيات مؤتمر “ســيدر” ونصائــح المجتمع 

وإخضــاع مخصصــات رؤســاء الجمهوريــة ومجلــس النــواب 
والحكومــة والنواب والــوزراء الســابقين للضريبة، وفقــاً ألحكام 
ضريبة الدخل، والمــادة المتعلقة بالرســوم التي تســتوفيها وزارة 

العمل.

شروط “سيدر”
طــوت موازنــة 2019 صفحتهــا لكنها ســتبقى مادة ســجال بين 
اللبنانييــن الرتباطهــا بتعهدات مؤتمر “ســيدر”، وألنها كشــفت 
أيضاً عما يسميه البعض محميات سياســية وأن كان بعض القوى 
السياسية يعتبرها إصاحية وصّوت عليها للمرة األولى في تاريخ 

مشاركته في الندوة البرلمانية اللبنانية كـ“حزب هللا” مثاً.
وقد أظهــرت نقاشــات الموازنة احتماء قــوى سياســية بمناخاتها 
وأظهــرت أن لها مؤسســاتها ومحمياتهــا، وعندما تطــّرق نواب 
إلى ضــرورة تخفيض ميزانيات بعض المؤسســات كادت األمور 
تنفجــر في مجلــس النواب، بخــاف ما أقــره من بنــود أخرى لم 
يعترض أحد عليهــا، فأقــرت كل اإلعفاءات الضريبيــة، والمواد 
التي تطال المتقاعدين والموظفين من دون أي تعديل، ولم يأبه أحد 

باالعتراضات التي عبّر عنها المعتصمون في ساحة الشهداء. 
تظهر بنــود الموازنــة انها تنصب حصــراً علــى المواطنين، من 
خال زيــادة الضرائب والرســوم، إلــى االقتطاع من مكتســبات 
الموظفين وحقوقهم، وهي لم تعالج مكامن الفســاد والهدر، إن كان 
في ما يتعلق بإشغال األماك العامة البحرية أو غيرها من التهرب 

الضريبي.
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بين طرطــوس والالذقية والســويداء ومحافظات 
أخرى حســب أولوية التنفيذ، في إطار توجه ثابت 
للحكومة بأن نزيد من عمليات حفظ المياه وتخزينها 
وأن نحفظ كل نقطة تهطل في أراضي الجمهورية 
العربية الســورية لنســتفيد مها بالشكل األمثل من 

خالل التخزين في السدود والسدات المائية.
وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الســدود ومحدودية 
المــوارد في الفترة الحالية نتيجــة األزمة، إال أن 
الحكومة تضع األمن المائي في موقع متقدم ومهم 
علــى ســلم أولوياتها كونه يشــبه األمــن الغذائي 
بــل ويفوقــه لكونه يعتبــر مقدمة لــه، فهو صمام 
الحياة وعصبها الحيــوي وهو من أولويات عمل 
الحكومــة، ورغــم كل سياســات الترشــيد إال أن 
األمن المائي خط أحمر، ولدينا في وزارة الموارد 
المائيــة الكثيــر من المشــاريع ولكنهــا محكومة 

عرنوس: مشاريع مائية ضخمة في سورية 2019

قال وزير الموارد المائية في سورية المهندس حسين عرنوس، أن موازنة الوزارة للعام الحالي 2019 تجاوزت 46 
مليار ليرة سورية، ستكون موجهة في معظمها إلى إصالح شبكات المياه والري وكذلك استصالح األراضي 

الزراعية إلعادة تفعيل المشاريع الزراعية التي توقفت نتيجة األزمة التي مرت بها البالد.
المائية  السدود  من  مجموعة  على  تعمل  الوزارة  أن  والمستثمر”  “البنك  لمجلة  حديث  في  عرنوس  وأكد 
إلى أن 15711 منشأة حرفية وصناعية عادت  الموزعة ما بين الالذقية وطرطوس ومحافظات أخرى، مشيراً 
للعمل في مدينة حلب، والتي بات وضعها المائي أكثر استقراراً بعد التحرير نتيجة تأهيل الوزارة لمجموعة 

من محطات ضخ المياه.

كيف انعكس موسم الخير اقتصادياً على 
الواقع العام في سورية؟

لقد كان الموسم الزراعي الجيد والممتاز 
باكــورة هــذا الخير فــي العــام الحالي، 
والــذي نجني ثمــاره اليوم فــي عمليات 
حصاد وتســلم الحبوب من قمح وشــعير 
وخالفــه مــن المزروعــات واألشــجار. 
هــذا علــى الجانــب الزراعــي، أما على 
صعيد األمن المائي فقد امتألت ســدودنا 
وباتــت المياه الضرورية للــري مؤمنة، 
كمــا باشــرنا بإعــادة كل شــبكات الري 
إلى الخدمــة لتأمين إرواء ما يحتاج لذلك 
مــن المحاصيــل الصيفيــة، وهناك خطة 
وتنســيق مــع وزارة الزراعــة لتأميــن 
هــذا الموضــوع، إضافة إلــى أن ارتفاع 
منســوب الميــاه الجوفية نتيجــة األمطار 
الغزيرة يفرز تخفيــض تكاليف الكهرباء 
والمحروقــات الالزمــة لضــخ المياه في 
حال شحها، ولذلك نأمل في أن يكون هذا 
الموســم باكورة للخير الوفير في المواسم 
المقبلة حتــى تعود الموازنــة المائية إلى 

وضعها الطبيعي في سورية.

بعــد امتالء الســدود، هــل وضعتم خطة 
لمواقع جديدة واعدة؟

لدينــا اليــوم مجموعة مــن الســدود التي 
باشرنا فيها كسد بللوران في الالذقية وسد 
فاقي حســن في طرطوس، وسدود أخرى 
فــي مواقــع متعــددة ننتظر عــودة األمن 
واألمــان إلى مناطقها حتــى نعمل عليها، 
وبالتــوازي مع ذلك هناك مجموعة كبيرة 
جداً من الســدود المائية الصغيرة موزعة 

بأولويــات للتنفيــذ، أي وبالمجمــل فــإن 
الزراعة والصناعة والموارد المائية هي 
من الجهات التي تؤمن الدعم واالستقرار 
للحيــاة االقتصاديــة والحيــاة العامــة في 

سورية.

أليس من تصــور للتعامل مــع التعديات 
على الشبكات المائية؟

موضــوع المخالفــات والتعديــات هو ألم 
مزمــن وقديم، ولكننا في الوزارة وضعناه 
ضمــن أولوياتنا فالدولة تدعم قضايا تمس 
حياة المواطن كالخبز والماء والكهرباء في 
حدود االستهالكات الدنيا التي تؤمن حاجة 
الفئات الوسطى والفقيرة من أهالينا، ولكن 
أن تكــون هذه التعديات تســتنزف كميات 
كبيــرة دون مبرر من الميــاه وبال طائل، 
فذلــك أمر غيــر وارد، وعليه فقد وضعنا 
برامــج وخططاً لمعالجة ذلك وصوالً إلى 
أن يكــون الهــدر المائي نتيجــة التعديات 
معــدوم، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن 
التعديات على المياه والشبكة هي نوعين: 
أولهــا مواطــن يســتخدم المياه مــن دون 
وجه حــق، وثانيها تعدي بأشــكال أخرى 
كاشــتراك منزلي يتــم تحويله إلى تجاري 
كمغســل للســيارات، بل إن هناك تعديات 
لإلرواء الزراعي لجهة أننا نتكلف وننفق 
لتعقيم المياه ونجهزها للشرب فيقوم أحدهم 
باســتخدامها لري المزروعات، أو يغسل 
بها الســيارات، ونحن نعــول في مكافحة 
هذه الظاهرة على وعــي المواطن وعلى 
التعاون مع المحافظات المعنية، وال رجعة 

عن هذا الموضوع لمكافحته وعالجه.

حسين عرنوس
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العربي الســوري، وال ننســى أن جــزءاً من ادلب 
)ريف إدلب الشــرقي( بات محرراً وقد عززنا فيه 
وضــع الماء ووضع الكهرباء وهناك تنســيق بيننا 
وبين كل الوزارات للدخول والمســاعدة والوقوف 
إلى جانب أهلنا فــي إدلب كما وقفنا إلى جانب كل 

المناطق المحررة.

بصفتكم رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة مشــاريع 
حلب ... ما هو واقع مشاريعها عموماً؟

بالنسبة للمشروعات ونسب التنفيذ في حلب ال سيما 
المشاريع الخدماتية المنتهية منذ تحرير المدينة من 
اإلرهاب، فقد بلغ إجماليها 1216 مشــروعاً، كما 
تــم ترحيل 3.3 ماليين متــر مكعب من األنقاض، 
فــي حين بلغ عدد المنشــآت الصناعيــة والحرفية 
التي عــادت إلى العمل واإلنتاج 15711 منشــأة، 

كما تمت المباشــرة بأعمال الدراســات التفصيلية 
للمخطــط التنظيمــي ويتــم العمل علــى تنفيذ خط 
كهربائي من حماة إلى حلب بقدرة 400 كيلو فولت 
أمبيــر، مع التأكيــد على االســتمرار بترميم حلب 
القديمــة والحفاظ على الهوية الثقافيــة والتاريخية 
للمدينة. وقد طلبنا إلى وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمل متابعة تطوير العمل األهلي في المحافظة 
لتتكامــل الجهود االهلية والحكومية في تنفيذ خطة 

التنمية البشرية فيها.
أما بالنســبة للمشــاريع التي تم إقرارها في حلب 
منــذ بداية التحرير وحتى اليوم، فقد بلغت 1216 
مشــروعاً، مع األخذ بعين االعتبــار أن أكثر من 
90 % من هذه المشــاريع بحكم المنتهية، والباقي 

ما يزال قيد العمل.
وفي هذا اإلطار، ال بد من اإلشارة، إلى أن الوضع 

وزارة  فــي   2019 موازنــة  تبلــغ  كــم 
الموارد المائية وما هي أوجهها؟

تبلــغ موازنــة وزارة المــوارد المائية ما 
ينوف على 46 مليار ليرة، متركزة على 
كل مناحــي نشــاط الوزارة كاســتصالح 
األراضي وعودة المشاريع الزراعية إلى 
وضعها الســابق مع الســير في مشــاريع 
مهمة كمواقع الصرف الصحي وعمليات 
استبدال الخطوط في شبكات المياه، وعلى 
عمليــات تدعيم اآلبــار الموجــودة لتلبية 
حاجــات المواطنين مــن المياه، ونســبة 
التنفيذ لتاريخه مطابقة تماماً للبرامج التي 
وضعناها، وعلى ســبيل المثال مشــروع 
محطة معالجــة جباب في درعا، فبالنظر 
إلــى أهميته في رفع التلوث عن آبار مياه 
الشرب في قرية “شعارة” التي يبلغ عدد 
ســكانها 230 ألف نســمة، وتؤمن المياه 
لبلــدات وقرى جبــاب وغباغب وموثبين 
وشــعارة والشــرايع في محافظــة درعا، 
فقد درســت اللجنة االقتصادية في رئاسة 
مجلس الوزراء العقــد المبرم بين وزارة 
الموارد المائية والشركة العامة للمشاريع 
المائية، لدراســة وتنفيذ مشروع “محطة 
معالجة جباب” بقيمة تبلغ 1.4 مليار ليرة 
ســورية، ناهيك بالتعاون مــع المنظمات 
الدولية التي تشــارك فيها ســورية، حيث 
نعمل معهم على مشاريع متعددة وخاصة 
في مجــال المياه، ونتوقــع الوصول إلى 
نتائــج جداً مرضية للدخــول في عمليات 
اســتصالح األراضي إلعادة المشــاريع 

إلى وضع االستفادة.

هــل من خطــة لترميم البنــى التحتية في 
الشمال ال سيما إدلب؟

هــذا من مهــام الدولة والــوزارة ونحن لم 
نتخلــف عن الدخول خلــف رجال القوات 
المسلحة سواء في ريف دمشق أم في حلب 
أو في القصير بحمص أو في درعا أو في 
أي مكان وفي كل مناطق ســورية، ونحن 
اآلن واثقــون ومتأكدون أن إدلب ســتعود 
كاملة إلى حضن الوطن، ونحن مستعدون 
بشكل كبير كما في كل المحافظات السابقة 
للتدخل المباشر على خطى رجال الجيش 

الفني لمشــروع )إثريا - خناصر - حلب( 
جيد جــداً باعتباره محور حركة أساســي 
للمدينــة، كمــا أن وضــع المشــاريع التي 
تم تنفيذهــا على هذا المحــور أيضاً جيد، 
بالتوازي مع التأكيد كذلك على أن مجموع 
مشــاريع المطحنــة والصومعــة ومركز 
األعالف والمبقرة ومشروع إنبات البطاطا 
باتــت جميعهــا فــي المراحل اإلنشــائية 

األخيرة بانتظار وصول التجهيزات.

مــاذا عن وضــع المياه في حلــب بعد أن 
عانت العطش نتيجة إجرام اإلرهاب؟

بالنســبة لوضع المياه فــي حلب والمنطقة 
الشمالية المحيطة بها عموماً، فقد تم تجهيز 
محطة مسكنة الكهربائية حيث ستسهم هذه 
المحطة بتغيير وضع المياه كليا في المنطقة 
الشرقية، وأطمئن في هذا السياق أهلنا في 
تلك المناطق أن محطات ضخ المياه تعمل 
بشــكل منتظم وصحيــح رغــم التخريب 
الممنهــج الــذي تعرضت لــه تجهيزاتها، 
والفضل في ذلك يعود إلى الفنيين القائمين 
عليهــا وقدرتهــم علــى تجــاوز العقبات 
بخبراتهم المحلية، وضمن ذات اإلطار فقد 
تم إنجاز مشروع محطة “كهرباء مسكنة” 
بعد أن تم تجهيزها وإعادة صيانتها، حيث 
باتت المحطة فــي الخدمة األن مع التأكيد 
على أن “مشــروع مســكنة” ســيغير من 
واقع المياه في مناطق شــرق حلب، لجهة 
تأمين التغذية الكهربائية لمحطة ضخ المياه 
في مســكنة، ولجهــة إرواء المحطة لنحو 
40 قريــة، وعلى ذات الصعيــد وبالرغم 
من التخريب الممنهج الذي طال محطات 
المياه على بحيرة األســـــد، إال اننا قمنـــا 
بإعادة تأهيل كامل هذه المحطات كمحطة 
الخفســة التي تؤمن 60 % من مياه حلب 
وكذلك محطــة البابيري التــي تؤمن مياه 
الــري، ويجــري العمل حاليــاً على إعادة 
تأهيــل محطة المشــتركة، بمــا توفر من 
خبرات وطنية ومبالغ مالية محدودة، حيث 
سيتم اإلعالن قريباً عن وضعها بالخدمة، 
علماً أنها تضخ نحو 7.5 أمتار مكعبة من 
رائدة ومتطورة.المياه في الثانيــة وتحتوي على تجهيزات 

 المشاريع

التي تم إقرارها

في حلب

منذ بداية التحرير

وحتى اليوم

بلغت 1216 مشروعًا
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حاجة إلى دعم المانحين
وســوف تقتضي الحاجة توفيَر تمويل إضافي من المانحين، وتعزيَز عملية تحصيل 
اإليرادات، واتّخاذَ المزيد مــن تدابير ترتيب أولويات اإلنفــاق ألجل المحافظة على 
االســتقرار االقتصادي. وبالّرغم من الزيادة المتوقّعة في إيرادات النفط والغاز، فمن 
المحتمل أن يبقى العجز في المالية العامة كبيراً للغاية وعلى نحٍو يصعب تمويله من 
خالل الوســائل غير التضخمية. كما أّن كبح جماح اإلنفاق، والعمــل في الوقت ذاته 
على حماية اإلنفاق حســب ُســلَّم األولويات، ومن ذلك التحويالت إلــى الفقراء ودفع 

رواتب العاملين في كل أنحاء البالد، ستكون بالتالي من اإلجراءات الضرورية.
كذلك فإّن الوضع يقتضي أيضــاً المزيد من التمويــل لتجنُّب اللجوء إلــى قيام البنك 
المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات األساسية. ويشعر صندوق النقد الدولي 
بقلق كبير حيال التكاليف اإلنســانية واالقتصادية لهذا النزاع، وهو يعمل مع الجهات 
المانحة على سرعة توفير التمويل الالزم للمستوردات األساسية، ويدعم عملية دفع 

أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات االجتماعية.

إعادة بناء الكوادر
وأشــار البيان إلى أن الحكومة أحرزت تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها 
الفنية، وتحســين عمليات جمــع البيانــات وتحليلها، األمــر الذي مّكنها مــن اتّخاذ 
الخطــوة المهّمة التــي تمثّلت في إعــداد الموازنــة القومية لعــام 2019 ألول مرة 
منذ 5 ســنوات. ومع ذلك، تحتاج الحكومة إلــى المزيد من بناء القــدرات، ويُمكن 
للمانحين أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد في نطــاق متنّوع من المجاالت، ومنها 
عمليات البنــك المركزي، والرقابــة المصرفية من جانب البنــك المركزي، ونظام 

المدفوعات، واإلدارة المالية العامة.
كذلك فإن ممارسة مســتويات متزايدة من الّشــفافية، وتقوية الضوابط الداخلية من 
الذي يحتاجه اليمن بشكل كبير.شأنها أيضاً أن تُساعد في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي 

صندوق النقد الدولي: االقتصاد اليمني يغالب األزمة

حرب دمرت االقتصاد
أوضح البيــان أن النّزاع الدائر فــي اليمن أصاَب 
اقتصــادَ البالد بالشَّــلل، ودفــع بها إلــى مواجهة 
أَزمــٍة إنســانية. وقــد عمــل االنكماش الحــاد في 
النشــاط االقتصادي وفي صادرات النفط والغاز، 
والتّعليُق واســُع النطــاق لتوفير الخدمــات العامة 
األساســية على تــرك حوالى 17 مليون شــخص 
في حاجة حادّة إلى المعونات الغذائية واألشــكال 
األخرى مــن المســاعدات. فالمؤّسســات العامة، 
ومنها البنك المركزي تعّرضت لإلنقســام، األمر 
الذي أســهم، بوجود صعوبات في التّنســيق بشأن 
تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير 
مــن المنتســبين إلى نظــام الخدمــة المدنيــة، في 

المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

تحسن مقبول
انخفض حجم الضغوط على االقتصــاد الُكلي في 
اآلونة األخيــرة، ولكنه يبقــى جديــراً باالعتبار. 
فعقب التّراجع الحاد في اإلنتاجية والُمخرجات في 
الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2017، تراجع 
النمو إلى المجــال اإليجابي، رغم أنّــه اآلن يأتي 
من مســتوى أكثر انخفاضاً في نصيــب الفرد من 

الدخل.
المانحــون،  قدّمــه  الــذي  التمويــل  كان  وقــد 
والمقبوضات المتأتية من النفط والغاز عاملين من 
عوامل التهدئة األساسية للتّقلُّب الدرامي في سعر 
صرف الريــال اليمني الــذي وقع العــام 2018، 

وفي أسعار المواد الغذائية.
كذلك فقد ارتفعت المستوردات من المواد الغذائية 
األساسية باتجاه المســتويات التي كانت عليها قبل 
اندالع الحــرب، بدعم مــن المعونات اإلنســانية 
أيضــاً. وكان اســتئناُف الحكومة دفَع مســتحقات 
عدد كبير مــن العامليــن وجميــع المتقاعدين في 
المناطق غير الخاضعة لسيطرتها خطوةً مرّحٌب 

بها نحو استعادة األُسر المعيشية قّوتها الشرائية.

زار فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة كوشي ماثاي العاصمة األردنية عّمان خالل الفترة الممتدة من 10 
- 18 تموز/يوليو 2019، بهدف االجتماع مع وفد اليمن الذي يضم في عضويته ممّثلين عن الحكومة والبنك 
المركزي ومشاركين من القطاع الخاص. وفي نهاية الزيارة، أدلى ماثاي ببيان تناول فيه أحدث الُمستجدات 

االقتصادية لليمن:
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طالب جواد كاظم في حضور نائب وزيــر الطرق اإليراني خيرهللا 
خادمي، في طهران أيضا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال 
ربط السكك الحديدية وزيادة الترانزيت وتنمية االستيراد والتصدير 

بين البلدان الثالثة.
وأعلن رسولي، أنه تمت مناقشة مشروع ربط ميناء اإلمام الخميني، 
الواقع على الجانب اإليراني من مياه الخليج، مع ميناء الالذقية على 
البحر األبيض المتوســط، جراء التوصل إلى مشروع ربط مدينتي 
شلمجة اإليرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا، ليكتمل بربط 
شلمجة بميناء الخميني وربط البصرة بميناء الالذقية، وأن ذلك سيبدأ 

في نهاية الربع الثالث من عام 2019، بتنفيذ وتمويل من إيران.

البنى التحتية
من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس إدارة غرفــة التجارة اإليرانية 
كيوان كاشــفي، عزم الغرفة إرســال فريق اقتصادي إلى ســورية 
خالل الربع الثالث من عام 2019، لدراســة حاجاتها األساسية في 
مجال البنــى التحتية، منوها بأن ســورية، رغم ما مــرت به، تملك 
األرضية المناســبة إلعادة تفعيل النشاطات والمشــاريع المختلفة، 
وخاصة في المجاليــن الصناعي والزراعــي، وأن حاجاتها الحالية 
تتركز على إعادة تأهيل البنى التحتية كالسدود والكهرباء والمشاريع 
المائية. وأن إعادة فتح الطريق التجاري الواصل بين إيران وسورية 
تصدير مواد البناء.عبر العراق ستتيح فرص تبادل اقتصادي كبيرة، خاصة في مجال 

مشروع للنقل الشامل بين سورية والعراق وإيران

ربط سككي
تضمن محضر االجتماع تشــكيل لجنــة مركزية للتعــاون الثالثي 
بين األطراف لتســهيل اإلجراءات، وتقديم الدعــم الالزم لتذليل كل 
الصعوبات، وتشــكيل فرق عمل تخصصية في كل مجاالت النقل، 
تعمل على إعداد الدراسات الفنية الالزمة إلنجاح المشروع، إضافة 
إلى العمل بخصوص الربط السككي للشبكات الحديدية للدول الثالث 
حيث يقوم كل طرف بتقديم تقريره عن الدراسات التي قام بها حول 
الحموالت التــي يوجد رغبة فــي نقلها عن طريق مشــروع الربط 
الســككي للطرفين االخرين، على أن تشمل الدراســات المعلومات 
المفيدة إلنجاز هذا المشروع بما فيها أحجام النقل وتكاليف التأسيس 

والصيانة ودراسة الجدوى االقتصادية.

إعادة بناء األسطول
خرج االجتماع أيضاً، بتوجهات تنميــة التعاون التخصصي ما بين 
األطراف في مجال إعادة بناء األسطول، وتجديده وإصالح وصيانة 
الخطوط واألبنية التقنية الســككية، والعالمات االلكترونية، وتبادل 
الخدمات التقنية والهندســية والتعــاون التدريبي وتنميــة المهارات 
والمعارف في مختلف المجاالت التقنية واإلدارية والتشــغيلية، عن 
طريق زيارات ميدانية للعاملين بســكك الحديد، وتدريب العاملين، 

والحضور المشترك في الندوات والمؤتمرات.

الزمن والتكلفة
وصّرح الفــارس على هامش االجتمــاع، قائالً أن مشــروع الربط 
الســككي سيســهم بشــكل فاعل وجاد في اختصار الزمن، وتحقيق 
مســار نقل آمن واقتصادي، ينعكس إيجاباً علــى تكاليف البضائع، 

وبالتالي ينعكس على مواطني البلدان الثالثة في الزمن والتكلفة.
بدوره، قال نجــاد، إن االجتماع الثالثي كان هدفــه الرئيس “تفعيل 
ممر الحموالت والنقل اإليراني العراقي السوري” كجزء من خطة 
أكبر إلحياء طريق الحرير، فالدول الثالث لديهــا تجربة قديمة في 
التجارة الدولية، وكانت دائما معبرا للمسافرين والبضائع من الشرق 
األقصى إلى ســاحل البحر المتوســط وأوروبا وأفريقيا، منوها بأن 
التوقيع على هذا المشروع سيعكس انسيابا تجاريا بين الدول الثالث 

بمليارات الدوالرات.

االنطالق في 2019
كما بحــث الفارس مع نظيريه اإليراني ســعيد رســولي، والعراقي 

وقعت سورية والعراق وإيران، على محضر “االجتماع األول للتعاون الثالثي في مجال النقل الشامل”، الذي انعقد 
في طهران، ووقعه عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديد نجيب الفارس، وعن 
الجانب اإليراني وكيل وزارة الطرق وبناء المدن شهرام آدم نجاد، وعن الجانب العراقي المدير العام للدائرة الفنية 

في وزارة النقل عمران موسى، في حضور معاون مدير التخطيط والتعاون الدولي السوري إياد األسعد.

كيوان كاشفي
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وفي اليمن، واجه حوالي 15.9 مليون شخص، أي 53 % من تعداد السكان، 
انعداماً حاداً في األمن الغذائي )التصنيــف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، 
المرحلة 3 “األزمة” وما فوقها(، في الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون األول 

2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019.
وعلى غرار ذلك، فــإن حالة األمــن الغذائــي المريعة في عدد مــن البلدان 
اإلفريقيــة، بما فــي ذلك جمهوريــة أفريقيا الوســطى وجمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية وجنوب السودان، هي نتيجة الستمرار النزاعات وانعدام األمن. 
من المتوقع أن يصــل إنتاج الحبــوب في أميــركا الالتينيــة ومنطقة البحر 
الكاريبي في العام 2019 إلى مستوى قياسي يبلغ 274 مليون طن. وتعكس 
الزيادة المتوقعــة غالباً انتعاشــاً قوياً في إنتــاج الذرة في أميــركا الجنوبية، 
ويُعزى ذلك أساســاً إلــى زيادة المســاحات المزروعــة، وثانياً إلى تحّســن 

المحاصيل.
 البلدان المتضررة

البلدان الـ41 التي تحتاج حالياً إلى مساعدات غذائية خارجية هي: أفغانستان، 
وبنغالديــش، وبوركينا فاســو، وبورونــدي، وكابو فيــردي، والكاميرون، 
وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، وتشــاد، والكونغــو، وجمهوريــة كوريــا 
الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، 
وإيســواتيني، واثيوبيــا، وغينيــا، وهايتــي، والعــراق، وكينيا، وليســوتو، 
وليبيريا، وليبيا، ومدغشــقر، ومــالوي، ومالي، وموريتانيــا، وموزمبيق، 
وميانمــار، والنيجــر، ونيجيريــا، وباكســتان، والســنغال، وســيراليون، 
واوغندا، وفنزويال، واليمن، وزيمبابوي.والصومال، وجنوب السودان، والســودان، والجمهورية العربية السورية، 

41 دولة تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية

نقص حاد
ســببت األضرار الناجمة عن األعاصيــر واالنخفاض في 
هطوالت األمطار في عــام 2019 نقصاً حــاداً في اإلنتاج 
الزراعي فــي مناطق جنــوب إفريقيــا، ما أدى إلــى تزايد 
كبير في احتياجــات اســتيراد الحبوب. وتراجــع الحصاد 
للعام الثاني علــى التوالي في زيمبابــوي وزامبيا، في حين 
سجلت البلدان المجاورة أيضاً انخفاضات في اإلنتاج بسبب 
ظروف الطقس غير المواتية، بما فــي ذلك موزمبيق التي 
ضربها اإلعصار. وأشارت التقديرات إلى معاناة 3 ماليين 
شــخص في زيمبابوي فــي بداية العــام 2019 مــن انعدام 
األمن الغذائي، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً خالل 
هذا العام نتيجــة االرتفاع الكبير في أســعار المواد الغذائية 

األساسية والتباطؤ االقتصادي.
وفي شرق إفريقيا، أثر الجفاف الشديد سلباً على المحاصيل 
الموســمية األولــى وأدى إلى تدهــور ظــروف المراعي. 
ويشــير التقرير إلى توقع حــدوث أكبــر االنخفاضات في 
اإلنتــاج الســنوي للحبوب فــي عــام 2019، مــن الناحية 
النســبية، في كينيا والصومال والســودان، حيث يتوقع أن 

تحقق المحاصيل مستويات أدنى من معدالتها.
انخفاض في آسيا

وفي آســيا، من المتوقع انخفاض إنتاج القمح والشــعير في 
جمهورية كوريا الشــعبية الديموقراطية )كوريا الشمالية( 
عن المعدل المتوسط لموســم 2018 / 2019، مع تصاعد 
مخاوف بشأن المحاصيل الموسمية الرئيسية لعام 2019، 
والتي ســيتم جمعهــا بحلول شــهر أكتوبر/تشــرين األول. 
ويعــود ذلك إلى حــد كبير إلــى انخفاض هطــول األمطار 
وانخفاض توافر ميــاه الري. ووفقــا لبعثة التقييم الســريع 
لألمــن الغذائي لعام 2019 المشــتركة بين الفــاو وبرنامج 
األغذيــة العالمي، فإن أكثــر من 10 ماليين شــخص، أو 
40 % من مجموع الســكان، يعانون حالياً من انعدام األمن 

الغذائي وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.
في الشــرق األدنى، وعلــى الرغم من الظــروف المناخية 
المواتيــة بشــكل عــام للمحاصيــل، اســتمرت النزاعات 
المســتمرة في ســورية واليمن في عرقلة إمكانــات اإلنتاج 
الزراعي عن طريق الحد من توافر المدخالت وزيادة تكلفة 

اإلنتاج.

أشار تقرير “آفاق المحاصيل وحالة األغذية” الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، إلى 
األمن  انعدام  الرئيسيين الرتفاع مستويات  السببين  زاال  الجاف ما  الطقس  المستمرة وظروف  النزاعات  أن 
الغذائي الحاد، ويعّوقان توافر الغذاء ووصوله إلى الماليين من البشر. ويذكر التقرير أن 41 بلداً، منها 31 في 

إفريقيا، ال تزال في حاجة إلى المساعدات الغذائية الخارجية، وهو عددها نفسه قبل 3 أشهر.
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األوروبي أو أي شريك تجاري آخر للواليات المتحدة، من المرجح 
أن تتدهور المعنويات بشــكل حاد بفعل التوســع المحتمل للمخاطر 

التجارية الذي يتجاوز النزاعات االميركية الصينية بكثير.

ثالثاً: بريطانيا واالتحاد األوروبي
ووفقاً للتحليل، تشكل الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي عائقــاً دائماً أمام االقتصاد البريطانــي وأزمة في اقتصاد 
االتحاد األوروبي. وقد ازدادت مخاطر الخروج بشــكل غير منظم 
بعد أن تــمَّ رفض ثالثــة مقترحات مختلفــة من “صفقــات خروج 
بريطانيا من االتحاد” من قبل البرلمــان البريطاني. وبعد تأجيالت 
عدة، أصبــح الموعــد النهائي الرســمي الجديد للخــروج هو نهاية 

أكتوبر/تشرين األول 2019.
ويــرى التحليل، أن أي خــروج عنيف أو غير منظــم لبريطانيا من 
وسيولد صدمات سياسية واقتصادية في االتحاد األوروبي.االتحاد األوروبي سيكون فيه ضربة قوية القتصاد المملكة المتحدة، 

المخاطر السياسية تحدث صدمات في االقتصاد العالمي

وحــدد التحليل أكثر ثالثــة مخاطر سياســية تأثيراً علــى االقتصاد 
العالمي وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية:

أوالً: الحرب التجارية
ســاءت الحرب التجارية بين الواليات المتحــدة األميركية والصين 
أكثر مؤخراً مع قيام الواليات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 
10 % إلــى 25 % على ما قيمتــه 200 مليــار دوالر أميركي من 
السلع الصينية المستوردة. وردّت الصين على هذا اإلجراء بفرض 
رســوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دوالر من السلع االميركية 

المستوردة.
وبدأ هذا النزاع في التحول بســرعة إلى خالفات اقتصادية أوســع، 
مــع اتخــاذ كال الطرفين إجــراءات حمائيــة ثنائية غيــر جمركية، 
كالتحركات االميركية ضــد العمالق الصيني هــواوي والتهديدات 
الصينية المبطنة لوقف تصدير المواد الخام االستراتيجية كالمعادن 

النادرة إلى الواليات المتحدة.
وقد تشــهد األوضاع مزيداً من التصعيد في حــال أقدمت الواليات 
المتحدة على فرض رسوم إضافية على كل الواردات المتبقية اآلتية 
من الصين )البالغ قيمتها نحو 600 مليــار دوالر(. وإذا حدث ذلك، 
يرجح التحليل أن تتراجع معنويات الســوق، ما ســيؤدي إلى تزايد 
عمليات تجنــب المخاطــرة، وهو ما من شــأنه أن يقود إلى تشــديد 
األوضاع المالية العالمية. وعالوة على ذلك، ســتؤدي تلك الصدمة 
إلى تعطيل سالسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية 

وعلى أرباح الشركات في كل من الواليات المتحدة والصين.

ثانياً: نزاعات الواليات المتحدة مع شركائها
يشير التحليل إلى أن المخاطر المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية 
بين الواليات المتحدة وشركائها الرئيســيين اآلخرين مثل المكسيك 
واالتحــاد األوروبي تتصاعد، وذلــك مع تهديد الرئيــس األميركي 
دونالد ترامــب مؤخــراً بفــرض رســوم جمركية على المكســيك 
إلجبارها على منع الهجــرة إلى الواليات المتحدة مــن دول أميركا 
الوســطى األخرى عبر المكســيك. وإضافــة إلى ذلــك، يُنظر إلى 
االتحاد األوروبي كوجهة مســتهدفة محتملــة للتعريفات األميركية 

على واردات السيارات.
 وإذا تــم فرض تعرفــات تجارية كبيــرة على المكســيك أو االتحاد 

بعد ما تراجعت توقعات بلومبيرغ اإلجماعية للنمو العالمي من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % في 
عام 2019، وقيام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر/تشرين 
األول 2018 من 3.7 % إلى 3.3 %، وتدهور المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي، رأى بنك قطر الوطني QNB في 
تحليل له أن هناك عدداً كبيراً من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث 
صدمات كبيرة في االقتصاد العالمي قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيٌد من التدهور في أوضاع 

االقتصاد الكلي.
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وقعــت الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقاري 
المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة، اتفاقية 
شــراكة مع “دويتشــه الخليج للتمويل” تشــمل برنامج 
شــراء محافظ عقاريــة، وتقديم تســهيالت مالية بقيمة 

تتجاوز 2.25 مليار لاير )600 مليون دوالر(.
وتســتهدف الخطوة ضــخ مزيد من الســيولة في قطاع 
اإلسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري 
فــي المملكة، باإلضافــة إلى تخفيض المعدل الســنوي 
للربــح علــى التمويل الُمقــدم للمواطنين من “دويتشــه 
الخليج” بنســبة 36 %، ما يسهم في زيادة فرص تملك 
المساكن لألسر السعودية. ووقع االتفاقية كل من الرئيس 
التنفيذي للشركة السعودية  فابريس سوسيني، والرئيس 

التنفيذي المكلف لـ “دويتشه الخليج “ محمد الدويش.

شراكة بين “السعودية إلعادة التمويل”
و“دويتشه الخليج”

أرســت شــركة الدار العقارية عقدين بقيمة مليار درهم 
)272.3 مليــون دوالر( لتنفيــذ مشــروعي “الريمان” 
و“ريفليكشــن” فــي إمارة أبوظبي. وســتكون شــركة 
“ترايســتار للهندســة واإلنشــاءات” المقاول الرئيسي 

لمشروع الريمان المتوقع إنجازه بحلول عام 2021.
أما بالنسبة لمشــروع “ريفليكشن” السكني المؤلف من 
برجين متجاورين، فقد تم إرســاء عقد اإلنشاء الرئيسي 
على “مجموعــة فايبريكس لإلنشــاءات”، على أن يتم 

إنجاز أعمال البناء في المشروع خالل عامين.

“الدار” ترسي عقدين
لتنفيذ “الريمان” و“ريفلكشن”

افتتاح سيتي سنتر ألماظة مصر

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، 
في بيان، افتتاح ســيتي سنتر 
ألماظــة، بالقاهرة، في أيلول/

ســـــبتمـبـر 2019، ويغطـي 
المشروع مساحة إجمالية تبلغ 
103 ألف متـر مربــع ويضم 
مجموعــة متنوعة من متاجر 

التجزئــة والمطاعم والمرافق الترفيهية. وقال الرئيس التنفيذي لمراكز التســوق لدى 
ماجــد الفطيم العقارية غيث شــقير: “تقوم رؤيتنا في ماجــد الفطيم على خلق وتوفير 

تجارب تسوق وترفيه استثنائية لزوار مراكزنا الرائدة للتسوق”.

المخطط التنظيمي للقابون وحرستا

عــن  دمشــق  محافظــة  أعلنــت 
المخطط التنظيمي 104 لمنطقتي 
القابــون الصناعــي وجــزء من 
األراضي الزراعية في حرســتا، 
بمساحة 200 هكتار )150 هكتار 
من القابون، 50 هكتارمن حرستا. 

وبيّن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة إبراهيم دياب، أن المخطط يشمل 
منطقتين هما )أ - ب(، ويتضمن تحويل المنطقة إلى )أبراج سكنية ومباني استثمارية 
ومشافي ومدارس ومراكز تجارية وعدة مراكز خدمية(. وقال عضو المكتب التنفيذي 
في المحافظة فيصل سرور: سيحصل المالكون والمستأجرون على 80 % من المساحة 
الكاملــة للتنظيم، والمحافظة علــى 20 % مقابل تجهيز البنى التحتية. ووافق المجلس 
على تفويض شــركة دمشق الشام القابضة بتكليف إحدى شــركات اإلدارة التابعة لها 

بمهام إدارة المناطق التنظيمية وتنفيذها واإلشراف عليها وإبرام كافة العقود الالزمة.

“إعمار” تبرم عقداً ضخمًا مع الصين

أبرمت شــركة “إعمار” العقارية اإلماراتية اتفاقا مع 
مطار داشــينغ الدولي في بكين لتنفيذ مشــروع بقيمة 
40.5 مليــار درهم )11 مليار دوالر( يتضمن تشــييد 
منشآت سكنية وترفيهية. ويشمل االتفاق، الذي جرى 
توقيعــه على هامش زيارة رســمية قــام بها ولي عهد 
أبوظبي  محمد بن زايد إلى الصين، قيمة األرض التي 

تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة “إعمار” محمــد العبار: 
إن تنفيذ المشــروع سيســتغرق 10 سنوات ويتضمن 

مشــاريع سكنية ومرافق ترفيهية، موضحاً أن فوز الشركة بتنفيذ المشروع يعد إشارة 
واضحة على العالقة المتميزة بين اإلمارات والصين.

محمد العبار
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أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم

أكدت شــركة “الفروانية للتطوير 
العقــاري” أن الحديقــة الثلجيــة 
“ســنو أبوظبــي” ســتكون أكبر 
حديقــة ثلجية مغطاة في العالم، إذ 
ستتضمن 13 لعبة متنوعة ومعالم 
ترفيهية تناســب الجميع. وتعتبر 
الحديقــة جــزءاً مــن المشــاريع 

الترفيهيــة التي تقدمها “الفروانية” بالتعاون مــع “ماجد الفطيم” و“ثينك ويل” ضمن 
مشــروع “ريم مول” الذي تصل تكلفته إلــى 1.2 مليار دوالر. وتمتد الحديقة الثلجية 

على مساحة 11600 متر مربع، ومن المتوقع افتتاحها رسمياً في نهاية عام 2020.

أكد وزير اإلسكان الهندي هارديب سينغ بوري، خالل 
لقائه ســفير ســورية في الهند رياض عباس، اســتعداد 
بالده للمســاهمة بعمليــة إعادة إعمار ســورية، خاصة 
فــي مجاالت )البنى التحتية والمدن الذكية( وغيرها من 
المشروعات التنموية. وسبق أن أعلنت الهند عن وجود 
خطة لتأســيس 100 مدينة ذكية بحلول 2022، وبدأت 

المرحلة األولى خالل الفترة من 2015 - 2016.
يذكــر أن المدن الذكية تعتمد على اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومات مع توافر إمدادات كافية من المياه والكهرباء 
والصــرف الصحــي، وخدمــات االتصــال باإلنترنت 
واإلســكان الميســور، وشــبكة متطورة للنقل، وتكون 

صديقة للبيئة ومكاناً آمناً للنساء واألطفال.

الهند: إعادة إعمار سورية
بالمدن الذكية

أعلن معاون وزير األشــغال العامة واإلسكان السوري 
محمد ســيف الدين، عن أن المؤسســة بصدد توقيع عقد 
جديد عن طريق البروتوكول الروسي، لتوريد 140 آلية 
هندسية وإنتاجية ثقيلة، بقيمة 9 مليارات ليرة، بموجب 

تسهيالت بالدفع تصل إلى 7 سنوات.
بدوره، لفت معاون وزير اإلســكان مازن لحام، إلى أن 
ممثلي شــركات روسية وخالل زيارتهم للوزارة، أبدوا 
اســتعدادهم للتعاون والشــراكة في عدد من المشــاريع 
المتعلقة باإلســكان، الســيما في مجال قوالب الكوفراج 
لألبنية السكنية والصناعية والطرقات والجسور وتصنيع 
المعــدات الصناعية واآلليات الثقيلة. فيما نوه مدير عام 
الشركة العامة للطرق والجسور محمد عاصي، إلى أن 
استقدام آليات نوعية ومتخصصة بأعمال الهدم وتدوير 

األنقاض، له دور كبير في مرحلة إعادة اإلعمار.
يذكر أن الوزارة استوردت 
100 آليــة خــالل عامــي 
2014 - 2015، وتــــــم 
توزيعهــا على الشــركات 

اإلنشائية السورية.

140 آلية من روسيا إلى سورية
بقيمة 9 مليارات ليرة

انكماش قطاع التشييد في قطر

انكمــش قطــاع التشــييد في قطر 
خــالل الربــع األول مــن العــام 
2019 بمعــدل 1.2 %، وذلــك 
صــدور  بــدء  منــذ  مــرة  ألول 
بيانات قطــاع التشــييد القطري، 
بحســب بيانــات هيئــة التخطيط 
واإلحصــاء القطريــة. ووفقاً لما 
نقلتــه “األلمانيــة” عــن وكالــة 

“بلومبيرغ” لألنباء، فإن انكماش قطاع التشييد بدأ يؤثر سلباً في أداء االقتصاد القطري 
ككل، إذ ســجل الناتج المحلي اإلجمالي لقطر من دون حســاب النفط والغاز نمواً بأقل 
من 2 % خالل األشــهر الســتة الماضية. وبحســب بيانات الهيئة، فإن قطاع التشــييد 
يســجل نمواً سنوياً بمتوســط 18 % منذ نهاية 2012 مدعوماً باإلنفاق الحكومي على 

مشروعات البنية التحتية الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

استثمار قطري جديد في الواليات المتحدة

أعلن جهاز قطر لالســتثمار 
أن صندوق الثروة الســيادي 
القطري ومجموعة دوغالس 
إيميــت األميركية اســتحوذا 
على مشــروع عقاري بقيمة 

365 مليــون دوالر في كاليفورنيا، في الواليات المتحدة. وأوضح الصندوق القطري 
أن الصفقة تتعلق باالستحواذ على مجمع سكني يدعى “ذا غليندون”، يقع في ويستوود 

في كاليفورنيا، يضم 350 شقة ومساحات للتجزئة تبلغ نحو 50 ألف قدم مربعة.
وعلق الرئيس التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار، منصور آل محمود، على الصفقة قائالً: 
إن “هذا يؤكد طموح الصندوق الســيادي لزيادة استثماراته األميركية بصورة كبيرة، 

وثقته في اإلمكانات الطويلة األجل، التي تعرضها لوس أنجلس ووالية كاليفورنيا”.
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تنفيذهــا وما تبعها من خطط ومشــاريع لتنشــيط قطاعــات الترفيه 
والسياحة والفندقية وتحفيزها، ساهمت في تسجيل مستويات جديدة 
على وتيرة البناء والتشــييد خالل الفترة الماضيــة. وخالل النصف 
األول مــن العام 2019 ســجلت الســوق إصــدار 30 ألف رخصة 
بناء. وتستحوذ رخص البناء السكني على نســبة كبيرة من إجمالي 
الترخيص والتــي وصلت إلى 63.7 % العــام 2018، وتحمل هذه 
المؤشــرات عناوين إيجابية للســوق العقــاري الســعودي في ظل 
الظروف الضاغطة وتشــكل مؤشــرات نجاح على رؤيــة المملكة 

.2030
أداء قوي في البحرين

تعكس البيانــات المتداولة مزيــداً من نمو قطاع البنــاء في البحرين 
ليصل عدد الرخــص الصادرة خالل الربع األول مــن العام 2019 
إلى حوالى 2600 رخصة وبنسبة نمو 4.2 % مقارنةً بالفترة ذاتها 
من العــام الماضي، مع اإلشــارة إلى أنه لوال وجــود عوامل جاذبة 
لالستثمار، وتوفر مؤشــرات حقيقية لنمو االقتصادي الوطني، وما 
يتمتع به االقتصاد مــن مرونة ومــا تقدمة المملكة من تســهيالت، 
لما اســتطاعت البحرين التعامل مع التحديات ورفع وتيرة التشــييد 
والبناء. ونــوه التقرير بأن ما أُنجز من تطويــر وتحديث على آليات 
وأدوات إصدار رخص البناء، أصبح قادراً على التعامل مع األعداد 
المتزايدة لطلبات إصدار التراخيص بسرعة ومن دون تأخير، وبما 
صعيد التنمية العمرانية.يعزز من موقع المملكة على ســلم التنافســية إقليميــاً وعالمياً على 

قفزة نوعية ونمو لقطاع البناء في الخليج

وفي اإلطــار تبذل الجهــات الرســمية جهــوداً لتســهيل إجراءات 
الحصول علــى التراخيــص والموافقات ذات العالقــة بقطاع البناء 
والتشــييد، بما ينســجم مع خطــط جــذب المزيد من االســتثمارات 
والمســتثمرين وتوجهات ومتطلبات عمل الحكومــات اإللكترونية 
التي باتت األســاس في تطوير عوامل المنافســة واالستحواذ على 

مزيد من التأييد والتوجهات االستثمارية.
عوامل مقاومة الضغوط

ولفــت التقرير إلــى أن التوجهــات نحــو تطويــر األداء الحكومي 
التراخيــص  علــى  الحصــول  إجــراءات  وتســهيل  والخــاص، 
الالزمة للبــدء بالمشــاريع االســتثمارية بما يتناســب وكل الخطط 
واالســتراتيجيات الجاري اعتمادها للمضي قدماً في تحقيق المزيد 
من اإلنجــازات التنموية والماليــة واالقتصادية، إضافــةً إلى األداء 
االقتصادي اإلجمالي، تمثل كلها عوامــل المقاومة الالزمة للتعامل 

مع ظروف التراجع والضغوط المستجدة.
مؤشرات إيجابية في اإلمارات

أثبت القطاع العقاري اإلماراتي أنه عصــي عن التوقف والخمول، 
وأنه قادر علــى التعامل مــع كل المعطيات والتطــورات اإليجابية 
والســلبية، في حين أضحــى التركيز بشــكل واضح علــى تحديث 
األدوات وآليات العمل ذات العالقة وتطويرها، إذ أشــارت البيانات 
المتداولة إلى أن إجمالي قيم التحفيز قد انعكست إيجاباً على القطاع، 
لتســجل إمارة أبوظبي ارتفاعاً في رخص البناء بنسبة وصلت إلى 
9.5 % في عــام 2018، وصوالً إلــى 7.7 آالف رخصة توزعت 
على العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والمرافق 
العامــة. ووصلــت عمليــات التطويــر والتحديــث والمنافســة إلى 
أوجها لدى إمارة دبــي وصوالً إلى إصدار الرخصــة الفورية التي 
تمكن رجــال األعمال مــن اســتخراج الرخص التجاريــة خالل 5 
دقائق، والذي يأتي ضمن اســتراتيجية اإلمــارة بتوفير مناخ مثالي 
لالستثمار وممارســة مختلف األنشطة بســهولة، وبما يخدم تطوير 
أدوات المنافسة على المســتوى العالمي، ووصل عدد رخص البناء 
الصادرة في اإلمارة إلى ما يزيد عن 29 ألــف رخصة خالل العام 
2018، فيما وصلت مســاحات البناء التي ُرخصت إلى 10 ماليين 

متر مربع.
السعودية ونهضة التشييد

وبحســب التقرير، فإن الطلب المحلي المتواصل على المساكن في 
المملكة العربية الســعودية، إضافة إلى المشاريع الحكومية الجاري 

سجل قطاع البناء في منطقة الشرق األوسط قفزة نوعية وحقق إنجازات مهمة على مؤشر األداء االقتصادي. 
فقد أشار تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة (مقرها الكويت) إلى أن قطاع البناء والتشييد لدى أسواق 
منطقة الشرق األوسط، خصوصاً دول الخليج، أثبت قدرته على التماسك والنمو، على الرغم من عوامل الضغط 
الممكن مشاهدة حجم اإلنجازات  الراهنة، وأصبح من  المرحلة  العقاري في  القطاع  التي يعيشها  والتراجع 

المحققة في كل مدن وعواصم دول المنطقة، والتي باتت تنافس كبريات المدن والعواصم العالمية.
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أداء قطــاع الوحدات الســكنية في أبوظبي ودبي، 
ومــن المحتمل أيضاً أن يشــهد قطاع المســاحات 
اإلداريــة اتجاهاً صعودياً بفضل هــذه المبادرات 
الجديدة التــي جرى اإلعالن عنهــا بهدف تحفيز 

االقتصاد”.

المساحات اإلدارية
علــى صعيــد قطــاع المســاحات اإلداريــة فــي 
أبوظبــي، اســتمرت الضغــوط التنازليــة خالل 
الربــع الثاني من 2019، حيث ســجلت معدالت 
إيجــارات المســاحات اإلداريــة مــن الدرجة )أ( 
والدرجــة )ب( تراجعاً، غير أن الســوق ال يزال 
يشــهد طلباً قوياً على الوحدات األصغر حجماً مع 
تركيز الشــركات العالمية على مقاييس اإلشــغال 
التي ترمي إلى تعزيز إنتاجية الموظفين من خالل 

الحد من المساحات المهدرة.
وإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع تعزيز هذا القطاع 

السوق العقارية تعود لالستقرار في اإلمارات

أشارت شركة االستشارات واالستثمارات العقارية “جيه إل إل” الشرق األوسط، إلى أن المبادرات الحكومية 
التي أطلقتها اإلمارات العربية المتحدة مؤخراً ساهمت في تحسين الحالة المعنوية للسوق وزيادة الطلب خالل 
األشهر المقبلة، على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت معظم قطاعات سوق العقارات خالل النصف 
العام 2020 اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير هذه  أداء السوق خالل  العام 2019، كما سيعتمد  األول من 

المبادرات.

وبحسب تقرير الشركة الذي حمل عنوان 
“ســوق اإلمــارات العربيــة المتحدة في 
الربــع الثانــي لعــام 2019”، فقد شــهد 
المناخ االقتصادي العام لإلمارات بعض 
التطــورات اإليجابية، إذ أشــار مصرف 
اإلمــارات المركــزي إلى ارتفــاع الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة 2.2 % في الربع 
األول مــن العام 2019 بدعــم من األداء 

الحكومي الفعال.

مبادرات حكومية فعالة
شــهد الربــع الثانــي مــن العــام 2019 
إعــالن الحكومــة اإلماراتيــة عــن عدد 
مــن المبــادرات الرامية إلى دفــع التنوع 
االقتصــادي وتحفيــز الطلــب المتراجع 
فــي الســوق، ومن ذلــك إصــدار قانون 
التملــك الحر في إمــارة أبوظبي، والذي 
يجيــز لغيــر المواطنين تملــك األراضي 
والعقارات في المناطق االســتثمارية في 
اإلمارة على أســاس التملــك الحر للمرة 

االولى في تاريخها.
بدورهــا أعلنــت دبي عن مبــادرة جديدة 
لإلقامة الدائمة والمعروفة باسم “البطاقة 
للمســتثمرين  تمنــح  والتــي  الذهبيــة”، 
مجــاالت  فــي  االســتثنائية  والكفــاءات 
الصحــة والهندســة والعلــوم والفن حق 

اإلقامة الدائمة في الدولة.
وتعليقــاً علــى التقريــر، قالــت المديــرة 
األولــى في قســم البحوث لــدى “جيه إل 
إل” في منطقة الشــرق األوســط وشمال 
إفريقيا، دانا ســلباق: “تســهم المبادرات 
الراميــة إلــى الســماح لألجانــب بتملك 
المنازل والشــقق علــى تعزيز الطلب في 
السوق، على الرغم من التراجع العام في 

بفضل إعالن الحكومة عن إطالق منصة 
التكنولوجيــا العالميــة “هــب 71”، في 
إطار حزمــة التحفيز االقتصــادي، التي 
تســعى إلــى دعم الشــركات الناشــئة في 

مجال التكنولوجيا.
وفــي مــا يخــص دبــي، اســتمرت حالة 
التراجع في ســوق المســاحات اإلدارية، 
ولكن ال يزال هناك طلب على مســاحات 
العمل المشتركة. وعلى الرغم من أن هذا 
القطاع ال يمثل حالياً ســوى أقل من 1 % 
من إجمالي المســاحات اإلدارية في دبي، 
فمن المتوقع أن يشهد نمواً بوتيرة سريعة 

خالل السنوات المقبلة.

قطاع منافذ التجزئة
ويشــير التقريــر إلــى أن  قطــاع منافــذ 
التجزئــة في دولة اإلمارات ال يزال أكثر 
القطاعات مواجهــة للتحديات والضغوط 
نتيجة الزيادة المســتمرة فــي المعروض 
مقابــل انخفــاض اإلنفــاق االســتهالكي. 
وللتعامل مع هذا الوضع، يســتثمر مالكو 
مراكز التسوق في تقنيات جديدة للتوصل 
إلى الســبل التي تمكنهم من زيادة مبيعات 
منافــذ البيــع بالتجزئــة وزيــادة معدالت 

اإلقبال.

قطاع الفنادق
وكان قطــاع الفنــادق في إمــارة أبوظبي 
أفضل القطاعــات أداًء فــي الربع الثاني 
من عــــام 2019، بعــد تســجيلـه زيـادةً 
قدرهـــا 12 % فــي متوســط األســعار 
اليوميــة منذ بدايــة 2019 وحتى شــهر 
العام 2018.مايو/أيــار، مقارنةً بالفترة نفســــها مـــن 

دانا سلباق
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وشــملت البلدان التي تلقى فيها أصحــاب المداخيل األعلى ارتفاعاً بنســبة 
1 % في حصتهم، خالل الفترة التي تغطيها الدراســة، ألمانيا وإندونيســيا 

وإيطاليا وباكستان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.
وتشــــيـر البيانــــات الصــادرة عــن المنظمـــة إلى أن حصـــة الـ20 % 
مــن العامليـــن األعلـى دخـالً فــــي العالــم ارتفعــت مــــن 51.3 % إلى 
53.5 % في الفترة من عام 2004 إلى عام 2017، على مســتوى العالم. 
بينما انخفضت حصة أصحاب الدخل المتوســط من 44.8 % إلى 43 % 

في نفس الفترة.
وترتفع مســتويات عدم المســاواة فــي األجور في شــكل كبير فــي الدول 
الفقيرة، وهذا يفاقــم مصاعب المجموعات الســكانية الضعيفة. ففي أفريقيا 
جنوب الصحراء، يكسب الـ50 % األقل دخالً من العمال 3.3 % فقط من 
من دخل العمال اإلجمالي.دخل العمل، بينما ترتفع النسبة نفســها في االتحاد األوروبي إلى 22.9 % 

فجوة األجور عالميًا تضرب فئات العمال

تظهر البيانــات التي جمعت مــن 189 دولــة، أن حوالى 
300 مليون شخص يتلقون رواتب تصل إلى نحو 7500 

دوالر أميركي شهرياً في المتوسط.
يقابل ذلك، أن حوالى 1.6 مليار شخص  )نصف مجموع 
العاملين فــي العالم( يتلقــون أجراً بمتوســط 200 دوالر 
أميركي فقط في الشهر، أما نسبة الـ10 % األدنى في سلم 
األجور، فيتلقون مــا ال يزيد عــن 22 دوالراً أميركياً في 

الشهر.
وفي الســياق، قال الخبيــر االقتصادي فــي منظمة العمل 
الدولية، روجر غوميــس، “إن المنتمين لفئــة األقل أجراً 
األخيرة، ســيحتاجون إلى العمل لمــدة 28 عاماً متواصلة 
ليحصلوا على نفس ما يحصل عليه أصحاب فئة الـ10 % 

من ذوي المداخيل األعلى في شهر واحد”.

األغنياء يربحون والفقراء يخسرون
وأشــار غوميس، إلى أن الزيادة بنســبة 1 % في األجور 
الصافية التي يربحها أصحاب المداخيل األعلى في العالم 
اليوم، قد أســفرت في المقابل عن انخفاض كبير بالنســبة 
إلــى أي شــخص آخــر، خصوصــاً ألصحــاب المداخيل 
األدنــى، الذيــن يشــهدون انخفاضــاً بنســبة 1.6 % في 

نصيبهم من دخل العمل.
وعلى العكس مــن هذا التبادل الســلبي، أكــد غوميس أنه 
عندما ترتفع أجور العمال من فئة ذوي الدخل المتوســط، 
فإن حصة غيرهم من األجــور ترتفع أيضاً باســتثناء فئة 

أصحاب المداخيل األعلى.

وضع أسوأ في البلدان الفقيرة
خالل الفتــرة الممتدة من عام 2004 إلــى 2017، وجدت 
الدراســة أن المداخيل تتــوزع بصورة غيــر متكافئة بين 
العاملين في البلدان األفقر، مقارنةً بمن يعملون في البلدان 

الغنية.
ويتضــح ذلــك جليــاً بمالحظــة أن رواتب فئــة أصحاب 
المداخيل األعلــى في البلدان الغنية ال تمثل ســوى 30 % 
مـــن كل الدخـــل القومي القتصاداتهـا الوطنيــــة، بينمــا 
تمثل حصــة فئة أصحــاب المداخيــل األعلى في الـــدول 

النامية 70 % من مجمل الدخل القومي لبلدانهم.

في وقت تتزايد فيه الفجوة بين األثرياء والفقراء، لفت تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن أصحاب 
المداخيل المرتفعة في كل أنحاء العالم، شهدوا زيادة في نصيبهم من الدخل القومي لبلدانهم خالل الـ15 

عامًا الماضية، مقابل تقلص حزم رواتب جميع العاملين من الفئات األقل دخاًل.
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أنه من بين 7,155 ســالة محلية )أي الســاالت 
التي تحدث في بلد واحد فقط(، هناك 1940 سالة 
معرضة لخطر االنقراض. ومن األمثلة على ذلك 
 Gembrong ماشــية فوجيرا في إثيوبيا أو عنزة

في بالي.
غير أن هذا الرقم قد يكون أعلى من ذلك ألن ثلثي 
ســاالت الماشــية المحلية، وخاصة في الشــرق 
األوســط واألدنى وإفريقيا وآسيا، ال توجد بيانات 

عن حالة الخطر بشأنها.
ويحــذر التقرير أيضاً من عدم إحراز أي تقدم في 
الحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية، وياحظ 
أن الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الموارد تبدو 

غير كافية.
فعلى ســبيل المثــال، أقل من 1 % من ســاالت 
الماشــية المحليــة في جميع أنحــاء العالم لديها ما 
يكفي مــن المــواد الوراثية المخزنة التي تســمح 

بإعادة تكوين السالة في حالة االنقراض.

الصيد الجائر
ارتفعت نسبة الصيد الجائز في األرصدة السمكية 
العالميــة اليوم إلــى الثلث مقارنةً مــع 1 % فقط 

أزمات الغذاء تهدد التنمية المستدامة في العالم

في وقت يعاني العديد من دول العالم من الحروب واالضطرابات وانعدام األمن، تظهر اليوم مشاكل أخرى ربما 
تهدد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع واألمن الغذائي والتغذية، وفقًا لما يقوله تقرير صادر عن 

منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة (الفاو).

فــي هذا الصدد، قالت نائــب المدير العام 
للفاو لشــؤون المناخ والمــوارد الطبيعية 
ماريــا هيلينا ســيميدو، “إن عدم الســير 
على المسار الصحيح عندما يتعلق األمر 
بتحقيق الركائز األساسية ألهداف التنمية 
المســتدامة يعّرض من دون شــك تحقيق 
خطة عام 2030 بأكملها للخطر، ويجعل 
هدفنا الشــامل المتمثل في ضمان السام 
واالزدهــار للنــاس وللكوكب أقــل قابلية 

للتحقيق”.

الجوع في ارتفاع
ووفقــاً لتقريــر “حالــة األمــن الغذائــي 
والتغذيــة فــي العالم” ال يــزال أكثر من 
820 مليون شــخص يعانــون من الجوع 
حتى اليــوم. وأكثر الحاالت إثــارة للقلق 
كانــت في إفريقيا حيث ســجل فيها أعلى 
معــدالت الجــوع في العالــم. بينما يعيش 
أكثر من 500 مليون شخص ممن يعانون 

من نقص التغذية في قارة آسيا.

تقلب أسعار المواد الغذائية 
خال العامين 2016 - 2017، أثر تقلب 
أســعار المواد الغذائية على أكثر من ثلث 
البلدان النامية غير الســاحلية، وواحد من 
كل أربعة بلدان في إفريقيا وغرب آســيا، 
وواحــد من كل خمســة بلدان في وســط 
وجنوب آســيا. أما الزيادات المعتدلة في 
أســعار المواد الغذائية العامة، فقد أثرت 

على جميع المناطق.

سالالت مهددة باالنقراض
مــن   % 60 قرابــة  أن  التقريــر  يبيّــن 
ســاالت الماشية المحلية معرضة لخطر 
االنقراض في البلدان الســبعين التي لديها 
معلومــات عن حالة الخطــر، وهذا يعني 

في عــام 1974. وعلى الرغم من بعض 
التحســينات األخيــرة فــي إدارة مصايد 
األســماك وحالــة أرصدتهــا فــي البلدان 
المتقدمة،  إال أن حصة األرصدة السمكية 
ضمــن المســتويات المســتدامة بيولوجياً 

شهدت تراجعاً كبيراً في البلدان النامية.
عــاوة على ذلــك، ال يزال لــدى حوالى 
30 % من البلدان سجل تنفيذ منخفض أو 
متوســط للصكوك الدولية الرئيســية التي 
تحارب الصيد غيــر القانوني دون إباغ 
ودون تنظيــم، ولدى حوالــى 20 % من 
البلدان ســجل تنفيذي منخفض أو متوسط 
لتشــجيع وصــول  الرئيســية  للصكــوك 
صغار الصيادين إلى المــوارد اإلنتاجية 

والخدمات واألسواق.

خسائر المياه والغابات
وبحســب التقريــر، يؤثر اإلجهــاد المائي 
علــى البلدان في جميع القــارات. وتتركز 
غالبيــة البلــدان التي ســجلت ارتفاعاً في 
اإلجهاد المائي منذ عام 2000 في شــمال 

إفريقيا وغرب آسيا ووسط وجنوب آسيا.
مــن جهــة أخــرى، يؤكــد التقريــر أن 
العالم خســر بين عامــي 2000 و2015 
مســاحة من الغابات تعــادل حجم جزيرة 
مدغشــقر، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 
تحويل األراضي الحرجية لاستخدامات 
الزراعية. وتم تسجيل معظم هذه الخسائر 
فــي المناطــق االســتوائية فــي أميــركا 
الاتينيــة ودول إفريقيا جنوب الصحراء 
وجنوب شــرق آســيا. ولكن تباطأ معدل 
فقدان الغابات فــي جميع أنحاء العالم في 
الفتــرة 2010 - 2015، وتــم تعويــض 
هــذه الخســائر جزئياً عن طريــق زيادة 
وأوروبا.مساحة الغابات في آسيا وأميركا الشمالية 

ماريا هيلينا سيميدو
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لتبلغ متوســط 66 دوالراً للبرميل، وذلك على خلفية اتفاق أوبك+ 
في ديسمبر/كانون األول 2018 لخفض اإلنتاج بمقدار 1.2 مليون 

برميل في اليوم.

توقعات 2019
ويتوقع التحليل أن يتباطأ الطلــب العالمي على الرغم من االنفراج 
األخيــر فــي األوضــاع الماليــة العالمية بقيــادة بنــك االحتياطي 
الفيدرالي واالســتجابات المبكرة اإليجابية للتحفيز المالي والنقدي 

في الصين.
أما في جانب العرض، ســيهيمن على الديناميات ارتفاع إنتاج النفط 
الصخري األميركــي والعقوبات على بعــض المصدرين )فنزويال 

وإيران( وترتيبات أوبك+.
وفي الواليات المتحدة، من المرجح أن تخّف اختناقات البنية التحتية 
في منطقة إنتاج النفط الصخري الرئيسية في حوض بيرميان بغرب 
تكساس، وهو ما سيعود بالفائدة على المنتجين. وبالتالي، من المتوقع 
أن يزداد معروض الخام األميركي بواقــع 1.7 مليون برميل يومياً 

في العام 2019 و1.3 مليون برميل يومياً في العام 2020.
ونظــراً ألن العقوبــات وغيرها مــن االضطرابات قــد تؤثر على 
ما يقدر بحوالــى 1.1 مليون برميــل في اليوم من صــادرات النفط 
الفنزويلية واإليرانية، فإن أي صدمات ســلبية إضافيــة في اإلمداد 
ستؤدي إلى تضييق السوق أكثر، وهو ما سيخفض المخزونات إلى 

ما دون متوسط 5 سنوات.
ووفقاً للتحليل، فــإن العوامل األخرى إذا ظلت علــى حالها، أي مع 
عدم حدوث تغييرات كبيــرة في الخلفية الجيوسياســية وكذلك على 
معنويات السوق وتوقعات النمو، ينبغي أن تشهد السوق الفعلية للنفط 
ضيقاً إضافياً وأن تدخل في عجز خــالل األرباع القليلة المقبلة. من 
بشكل طفيف إلى متوسط 68 دوالراً للبرميل في العام 2019.المتوقع أن يؤدي هذا إلى انخفاض المخزونات ورفع أســعار برنت 

انخفاض المعروض يرفع أسعار النفط

تقلبات األسعار في 2018
وفق تحليل خبراء الطاقة، بلغ متوسط أسعار خام برنت 72 دوالراً 

للبرميل في العام 2018، مرتفعاً من 55 دوالراً في 2017.
ففي جانب الطلب، أدى النمو العالمي المتزامــن إلى زيادة قوية في 
الطلب، وخاصة في الواليات المتحدة والصين ودول آسيوية أخرى.

أما في جانب العرض، فقد تقيّد إنتاج النفط بسبب عاملين رئيسيين، 
أولهما، قيام كبــار مصدري النفط باقتطــاع 1.2 مليون برميل نفط 

يومياً من السوق بموجب اتفاقية أوبك+.
ثانيــاً، أدت عوامــل غيــر مرتبطــة بحركــة الســوق وصدمــات 
جيوسياســية إلى انخفاض اإلمدادات من فنزويال وإيران، وهو ما 
أزال مليوني برميل يوميــاً من اإلمدادات العالميــة. وأدى ذلك إلى 
عجز في المعــروض مــع انخفاض المخزونــات التجاريــة لدول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وقــادت عملية إعادة التوازن 
هذه إلى انتعاش أســعار النفــط التي بلغت ذروتها عنــد 86 دوالراً 

للبرميل في أكتوبر/تشرين األول 2018.
في الربع الرابع من 2018، تغيرت الخلفية بشكل كبير. ففي جانب 
الطلب، ســادت توقعات متشائمة حيال النمو بســبب المخاوف من 
تصاعد النزاع التجــاري بين الواليات المتحــدة والصين وتضييق 
الظروف المالية من قبل بنــك االحتياطي الفيدرالي االميركي الذي 
كان متشــدداً آنذاك. وفي جانــب العرض، رفعــت كل من منظمة 
أوبك وروسيا اإلنتاج إلى مستويات قياسية لتخفيف توقعات حدوث 
اضطرابات كبيرة فــي اإلمدادات بســبب إعادة فــرض العقوبات 
االميركية على إيران. ولكن غمر الســوق فائض مــن النفط الخام 
وهبط ســعر خام برنت إلى مســتوى متدٍن بلغ 50 دوالراً للبرميل 
آواخــر ديســمبر/كانون األول 2018، بســبب مفاجــأة الواليــات 
المتحــدة للســوق بمنــح اســتثناءات مدتهــا 180 يومــاً للعديد من 

مستوردي النفط الخام اإليراني.
وفي النصف األول من العام 2019 تعافت أسعار خام برنت جزئياً 

بعد التقلبات التي شهدتها أسعار 
النفط خالل العام 2018، توقع خبراء 
في قطــاع الطاقــة، أن ينخفــض 
المعروض العالمي من النفط الخام، 
ما سيؤدي إلى تحسن األسعار قلياًل 
خالل ما تبقى من العام 2019، وذلك 
على الرغم من التوقعات باســتمرار 
التقلـب الحــاد بفعــل التوتــرات 
الجيوسياسية والتغيرات المفاجئة 

في معنويات السوق.



61

تقارير

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2019

التاريــخ. ولكن هذا لم يكن ليتحقق من دون رغبة 
هــذه الدول في التقدم والتطور، إذ أن هناك العديد 
من الدول األخرى التي تمتلك احتياطيات أكبر من 
النفط والغاز ومساحات زراعية شاسعة ومصادر 
مائية غنية، إال أنها تعاني لتوفير الغذاء لسكانها”.

أضــاف: “ينبغــي علــى االقتصــادات الخليجية 
مســتقبالً أن تســتغل هــذه الفترة لتنفيــذ مبادرات 

الفرص تعزز قدرة االقتصادات الخليجية على النمو

أن  إلى  االستراتيجية،  االستشارات  في  المتخصصة  العالمية  وايمان”  “أوليفر  شركة  عن  صادر  تقرير  أشار 
اقتصادات دول منطقة الخليج العربي تضم أصواًل سائلة وشبه سائلة تبلغ قيمتها 43.7 تريليون دوالر أميركي، 
تتوزع على 3.3 تريليونات دوالر في صناديق الثروة السيادية، و40.4 تريليون دوالر أميركي في شكل احتياطيات 

مؤكدة للنفط والغاز.

سيسهم

النمو السكاني

في زيادة

معدالت

االستهالك الداخلي

ال تباطؤ
عنــوان  حمــل  الــذي  التقريــر  وأشــار 
“اقتصــادات الخليــج العربــي: ثروة من 
األصــول والفــرص وعمليــات التحول 
االقتصــادي”، إلــى أن عوامل مثل تقلب 
أســعار النفط واالستبدال المستمر للوقود 
األحفوري، إضافةً إلــى التحول البطيء 
فــي بعض اقتصــادات المنطقة، قد خلّف 
االقتصــادي  النشــاط  بتباطــؤ  شــعوراً 
فيهــا، ولكن علــى العكس يُعتبــر الجمع 
بيــن محفظة قويــة من األصول الســائلة 
ومســتويات الدين المنخفضة من العوامل 
الرئيســية في اســتدامة االقتصــادات في 

منطقة الخليج العربي.

أهمية التحول االقتصادي
مجلــس  دول  قامــت  للتقريــر،  ووفقــاً 
التعــاون الخليجي بطــرح برامج للتحول 
اإلقليمــي لتقليل االعتماد علــى إيرادات 
الوقــود األحفــوري، حيث ســاهم تعديل 
قنــوات اإليرادات، إضافــة إلى األصول 
الســائلة عالية القيمة في تمويل مبادرات 
االقتصــادي  للتحــول  النطــاق  واســعة 
دول  فــي  االقتصــاد  مصــادر  وتنويــع 
المجلس. ودعمت المبادرات االقتصادية 
المدروســة، مثــل تطبيق ضريبــة القيمة 
المضافــة في اإلمــارات العربية المتحدة 
والمملكــة العربية الســعودية والبحرين، 

جهود تنويع مصادر االقتصاد.
وفــي هذا الصــدد، قال المديــر اإلقليمي 
لمنطقــة الشــرق األوســط وإفريقيا لدى 
شــركة “أوليفر وايمان” بيــدرو أوليفرا: 
“ال شــك في أن احتياطيات النفط والغاز 
قــد مّكنت المنطقة مــن تحقيق واحدة من 
أكبر حــاالت االزدهــار االقتصادي في 

مرحلة ما بعد النفط، ألن عملية اســتبدال 
الوقــود األحفوري ستســتغرق وقتاً أكثر 

مما يتوقعه البعض”.

فرص كبيرة للنمو
وتطرق التقرير إلى فرص النمو الرئيسية 
فــي المنطقــة خــالل األعــوام الخمســة 
المقبلة، مثل إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع 
العــام ودخــول مجــال الطاقــة المتجددة 
والبتروكيماويات وازدهار قطاع التقنيات 
المالية وتطوير قطاعي النقل واإلنشاءات 
والتركيز على السياحة، وتحويل القطاعين 
العــام والخــاص اعتمــاداً علــى التحول 

الرقمي والتحليالت.
ومــن العوامل األخرى أيضــاً وجود فئة 
ســكانية شابة في هذه الدول، والتي تعتبر 
من أكبر المســاهمين فــي اليد العاملة في 
قطاعات المســتقبل. ومن خالل اكتساب 
المهــارات المطلوبــة للعمــل فــي هــذه 
القطاعــات المبتكرة، ســيتمكن الشــباب 
مــن قيادة جهود التحــول وتنويع مصادر 

االقتصاد.
وتمتلــك دول الخليــج نســبة عاليــة مــن 
الشـــباب، حيث أن 30 % مـن الســكان 
يقـــل عمرهــــم عــــن 21 عامــاً، ومن 
المتوقــع أن تنمو هذه النســبة خالل العقد 

المقبل.
وعــالوةً على ذلك، هنــاك توجه إيجابي 
فــي نســبة التعلّم لدى الســكان، حيث من 
المتوقع أن يكتســب 32 % من الشــباب 
في المنطقــة المهارات الضرورية للعمل 
فــي القطاع الخدماتي. كما سيســهم النمو 
الســكاني في زيادة معدالت االســتهالك 
دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي.الداخلــي، وهذا بدوره ســوف يؤدي إلى 

بيدرو أوليفرا
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للتربية والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( والمناظر الجميلــة للجبال وســاحل البحر 
المتوسط.

وتتوقع وزارة الســياحة زيادة عدد الزائريــن األوروبيين بنســبة 40 % هذا العام 
مقارنة مع العام 2010.

وقال كاســبر بوكس وهو طالب من أمســتردام يبلغ من العمر 21 عامــاً بينما كان 
يتنزه في شــارع الحمراء المزدحم في بيروت مع أحد أصدقائه: “فكرت في أي بلد 
يمكنني أن أذهب إليه لرؤية الثقافة العربية؟ ثم توقفت عند لبنان وقلت لم ال؟ إنه بلد 
آمن للذهاب إليه. نكتفي بالتجول في المدينة ... أنا أســتمتع بها حقا. إنها مختلفة جدا 

عن أوروبا كما أنها قريبة جدا منها”.

سياح أوروبيون
هناك المزيد من السياح الغربيين يجوبون وســط مدينة بيروت المتأللئ الذي أعيد 
بناؤه بعد الدمار الذي لحق به أثنــاء الحرب األهلية التــي دارت رحاها بين عامي 

1975 و1990.
وناشد وزير السياحة السياسيين أال يسمحوا باشتعال التوترات، محذرا من أن ذلك 

سيؤثر سلباً على توقعات الصيف.
وقال رئيس نقابة أصحــاب الفنادق في لبنان بيار االشــقر، إن “هناك تحســناً عن 
حدث خالل السنوات الماضية ... لكن اليوم نحن في بداية النهوض”.الســنين الماضية ... لكن ليس بقدر طموحنا ... أكيد عانينا، وتراكم الخســائر الذي 

لبنان يطمح ألفضل موسم سياحي منذ سنوات

استقطاب السياح
يمثل موسم الســياحة المبشــر لهذا العام بصيص 
أمل  نادرا من الضــوء في آفاق قاتمــة لالقتصاد 
اللبنانــي الذي يكابد فــي ظل دين عــام ضخم بعد 

سنوات من النمو المتدني.
أواديــس  اللبنانــي  الســياحـــة  وزيـــر  ويقــول 
كيدانيان، إن عدد الــزوار الســعوديين ارتفع في 
النصف األول من عام 2019 إلى ضعفي مستواه 

قبل عام.
وأبلغ وزير الســياحة وكالة رويتــرز أن إيرادات 
القطاع ســتتجاوز ســبعة مليارات دوالر أميركي 
فــي 2019، بمــا يزيــد بنحــو 46 % عــن العام 
الماضــي. وقــال فــي مقابلــة أجريت فــي مطار 
بيروت إن “الحجوزات على شــركات الطيران، 
الحجوزات بالفنادق، والحجوزات على شــركات 
تأجير السيارات، كلها تدل على نمو كبير ... ومن 
الممكن ان تكون ســنة 2019 أفضل سنة للسياحة 

للبنان”. 
وعزا الوزير اللبناني الدعم الذي تلقاه القطاع إلى 
تحســن الوضع األمنــي والجهــود الرامية لطرق 
أســواق جديدة فضــالً عن تحســن العالقــات مع 

الرياض.

أبعد من السياحة
وقبل حظر الســفر من بعــض الــدول الخليجية، 
لطالما كانت بيروت الوجهــة المفضلة للخليجيين 
العــرب الفارين من درجات الحــرارة الخانقة في 

بالدهم.
ويتطلــع لبنان لما هــــو أبعــــد مــن ذلــــك، بما 
يتجــاوز االعتمــاد علــى الســــياح الخليجييــن، 
بهــــدف جــذب المزيد مــن الــزوار إلــى أماكنه 
الترفيهيـــة الليليــــة والمواقــــع المدرجــة علـى 
قائمــة التــراث العالمي لمنظمــة األمم المتحـــدة 

األوروبيين  الزائرين  ارتفاع عدد  له منذ  عام 2010، بفضل  أن يشهد أفضل موسم سياحي  لبنان في  يأمل 
وعودة السعوديين الذين رفعت حكومتهم هذا العام تحذيرا سابقًا بشأن  السفر  إلى هذا البلد.

ويشهد قطاع السياحة، الذي كان يوما ما أحد ركائز اقتصاد لبنان، ركودا منذ عام 2011 حين اندلع الصراع 
في سورية المجاورة.

النزاعات السياسية في لبنان وتحذيرات من دول خليجية إلى  وزادت المتاعب التي يواجهها القطاع جراء 
مواطنيها من السفر إلى لبنان.
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للمرة األولى مصر تفتح هرم سنفرو
افتحـت مصـــر 
ألول مرة منـــذ 
الـعــــام 1965 
أقدم أهراماتها. 

وقــال وزيـــــر 
اآلثـار خـالـــــد 
إن  العنانـــــي، 

السائحين أصبح بإمكانهم اآلن زيارة هرم سنفرو المائل، وهرم آخر 
تابع له في المقابر الملكية في دهشــور، ويتميز الهرم المائل، الذي 
شيد خالل عصر الدولة القديمة للفرعون سنفرو، حوالى 2600 قبل 

الميالد، بأن به هيكلين داخليين.

إبرهارد آند كو تفتتح متحفها الخاص
يتضمن بيت النسر 
أو كمــا يُطلق عليه 
نســــــيـــة  لـفـر بـا
 Maison  de (
l’Aigle( الشهير 
الــذي بناه مؤســس 
الشــــركة جــورج 
إبرهـارد  لوســــين 
فــي أوائــل القــرن 

العشرين، يتضمن التشكيلة التي تمثل التراث الثقافي للعالمة. وشهدت 
مراسم االفتتاح التي ال تنسى عودة النسر رمزياً إلى قمة القبة.

ُتحف نادرة من “برميجياني فلورييه”
قـــام فريــق 
لـعـمـــــــل  ا
فــي  الفنــي 
“برميجياني 
فلوريـيـــه” 
بالكشف عن 
نـادرة  تُحف 

تــم ترميمها لتجســد تراث الدار. ويهتم قســم ترميم تراث صناعة 
الساعات والمحافظة عليه بالحفاظ على تُحف الوقت الفنية.

وتم طرح مقتنيات الوقت الثمينة من خالل إصدارات الفأر واليرقة 
والصفدع.

تاغ هوير تعيد افتتاح متجرها في بيروت
بالشـــــراكـــة 
مـع مؤســســة 
أتاميــــان،  هـ. 
أعــادت “تــاغ 
هويــر” افتتاح 
متجرهـا الرائد 
ســـــوق  فـــي 
بيروت. ويأتـي 

ذلك استكماالً لتعزيز العالمة التجارية في منطقة الشرق األوسط.
المتجــر الجديد يتميز بروح حديثة وعصرية واتّجاه نحو الرياضة، 

ويضمن للعمالء رحلة تسّوق غامرة.

حجب “الغابة الراقصة” عن السياح
قــررت الســلطات المختصة تســييج 
“الغابة الراقصة” الموجودة في حديقة 
كروشينسكايا كوســا )برزخ قورش( 
الطبيعية بمقاطعة كالينينغراد الروسية، 
حيث تم تشييد سور لهذه الغابة الفريدة، 
لحماية األشجار. ووفقاً لمدير الحديقة، 
أناتولي كالينين، فإن األشــجار تموت 
بسبب السياح، الذين يتسلقون أغصانها 

ويدوسون جذورها ما أدى لموت 12 شجرة. وأنجزت إدارة الحديقة 
قسماً من العمل وتم وضع سياج لألشجار الملتوية، كما سيتم تسوير 

كامل الطريق الذي يمر منه السياح في هذه الحديقة.

أروع األجواء في “أوينو”
 أطلق “أوينو” 
فـــي فـنـــــدق 
ويســـتن دبــي 
الميناء السياحي 
أمســية خاصة 
مــن األجــــواء 
الموســيقية كل 

يوم اثنين من الســاعة 5 مساًء وحتى منتصف الليل على وقع أروع 
األغاني التي يؤديها )تينو توزيتاال(. وسيستمع الضيوف الى مجموعة 
من أروع أغاني الســول الرومانسية. ويشتهر تينو بعروضه الغنائية 
وينبع شغفه بالموسيقى من تراث مناطق جزر ساموا ونجوم السول.
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“كوروم ليدي” بألوان الطيف
قامت دار الساعات “كوروم” 
بإهــداء عالم الوقــت الثمين، 
تحفــة الوقت الفريدة “كوروم 
ليدي غولــدن بريــدج راوند 
39 ملم” والتي تتزين بألوان 
الطيــف وتُغلــف بكريســتال 
الوفير، لتُجســد الــدار مفهوم 
أناقة الوقت وتجمع من خالل 
إصــدار ليدي جولــدن بريدج 
بيــن أناقــة التصميــم وكفاءة 

األداء.

“أدميرال ليجند 42”
قامت دار الساعات “كوروم” 
بكشــف النقاب عن إصدارات 
 ”42 ليجـنــــد  “أدميــــرال 
األيقونيــة، والتــي تنضم إلى 
أدميــرال  ســاعات  أســطول 

الرمزية.
تتألــق هذه الطــرازات بأناقة 
رجالية بأعالمها الملونة على 
خلفيــة زرقــاء أو بيضــاء أو 
ســوداء وهــي مصنوعة من 

الفوالذ أو الذهب الوردي.

إصدار “توندا” النسائي األنيق
قامت دار الســاعات السويسرية 
برميجيانــي فلورييـــه بإهــــداء 
المرأة األنيقة إصدارات جديــدة 
 Tonda لمجموعــــة ســـاعـات
 Métropolitaine Sélène
بمناســبة اقتــراب عيد األضحى 
المبــارك لتتألق المرأة العصرية 
بطرازيــن جديديــن مــن الذهب 
الوردي. يعرض هذان الطرازان 
مراحــل القمر في علبة مصقولة 

من الذهب الوردي.

“أوميغا سيماستر بالنيت أوشن”
عندمــا نجح المغامــر فيكتور 
فيســكوفو بإيصــال غواصته 
Limiting Factor إلى قعر 
المرســى في بداية عام 2019 
علــى عمــق 10,982 م، قام 
بتســجيل رقم قياســي عالمي 

جديد.
ورافقته في عملية الغوص هذه 
بأداء مثالي في األعماق ساعة 
أوميغا سيماستر بالنيت أوشن 

ألترا ديب بروفيشونال.

كرونوسويس تحتفل بذكرى 35 عامًا
قامت دار الســاعات السويسرية 

“كرونوســويس” وبمناســبة 
مــن  عامــاً   35 مــرور 
االبتكار واإلبداع، بإطالق 
إصدار جديــد. وجاء رقم 
35 ملونــاً علــى مقيــاس 

الدقائق.
يأتــي الطراز فــي إصدار 
35 ســاعة  مــن  محــدود 
فقــط، كما يأتي فــي علبة 
من الفوالذ المقاوم للصدأ.

Artelier Calibre ... للرجل األنيق
أهدى فريق اإلبداع الفني بدار الساعات 
السويســرية أوريس األفراد من محبي 
الســاعات الثمينــة إصــدارات أوريس 
Artelier Calibre 111، لتُجســد فن 
اإلبــداع الحقيقــي في عالم الســاعات، 
ولتظهــر الروح اإلبداعيــة التي تتحلى 
بهــا من خالل احتياطي الطاقة لمدة 10 
أيام ومؤشر احتياطي طاقة مسجل غير 
خطــي. وبذلك تكون أوريــس أضافت 
طرازاً جديــداً، يجمع بيــن علبة فوالذ 

مقاوم للصدأ وعقارب وشارات ساعات مطلية بالذهب.
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تجاوز المليوني وحدة عالميًا
حــقــقـــــــت 
 HUAWEI
 WATCH
GT مبيعات 
تجـــــاوزت 
ملـيــونــــــي 

وحدة لتصبح بذلك ســاعة هواوي الذكية األكثر رواجاً حول العالم. 
وتحظــى يمواصفات تقنيــة متقدمة حيث أصبح بإمكان المســتخدم 
التمتع بوظائف الســاعة الكاملة لمدة تصل إلى أسبوعين بين عملية 
شحن وأخرى مع تشغيل ميزة قياس معدل ضربات القلب، وتنشيط 

وظيفة مراقبة النوم لياًل، وتشغيل التنبيهات.

إصدار الحوت األزرق

 تاغ هوير كاريرا كاليبر

الســاعات  أطلقت دار 
السويســرية Oris في 
إطــار دعمهــا للبيئــة 
إصـــدارات خاصــــة 
لحماية محيطات العالم. 
وهــو إصــدار الحوت 

األزرق المحدود.
تقتصر الساعة الجديدة 
علـــى 200 قطـعـــــة 

وســتكون متاحة فقــط كجزء من طاقم يتم تســليمه في علبة فريدة 
باإلمكان اعادة تدويرها.

ســاعة  كانت  لطالما 
 TAG Heuer (
Carrera( تتوجــــه 
إلـــى متســـــابقــــي 
الســـيارات بقــدر ما 
تتوّجــه إلــى ذّواقــة 

الساعات الراقية.
والتحســينات األنيقة الجديدة لتصميم تاغ هوير كاريرا األسطورية 
تمنحها ميزة أكثر حداثة ال تؤدي فقط إلى تحســين وضوح القراءة 
على الميناء فحسب، بل إنها تجعلها أيضاً مثالية لألناقة اليومية - من 

المكتب إلى عطلة نهاية أسبوع غير رسمية أثناء التنقل.

Tissot Chrono XL Tour de France
دورة  فـــــــي 
فرنســا الدولية 
لــركــــــــوب 
الدراجــــات، 
قائد  تقديــم  يتم 
الدورة بفانلـــة 
 M a i l l o t
فــي   Jaune

نهاية كل مرحلــة، والتي يتم ارتدائها بفخــر كوســام شــرف.
وقــد أطلقــت “تيســو” بهذه المناســبة إصــدار خاص من ســاعة 

Chrono XL Tour de France المميزة لعام 2019.

Tissot Heritage 1973 ساعة
تحتفــل دار الســاعات تيســو 
بســباق  التاريخية  بروابطهــا 
الســيارات مــن خــالل إعادة 
بطابع  كرونوغــراف  إصدار 
الســبعينيات، حيــث تتباهــى 
 Tissot Heritage 1973
بفخر بعضويتها في مجموعة 

تيسو التاريخية.
فهي ترمز إلى الشــراكة التي 
تجمع ما بين “تيســو” وفريق 

.Kessel Classics سباق

جوائز ستيفن هوكينغ لتواصل العلوم
قدّمت “اوميغا” 
4 ســـــاعــات 
“سبيدماستر” 
فريدة، للفائزين 
بجائزة ســتيفن 
هــوكــيــنـــــغ 
لتواصل العلوم 
خالل مهرجان 

ستارموس بدورته الخامسة لعام 2019. كما تم تكريم القيمين على 
فيلــم أبولو 11 الوثائقي من إخراج تــود دوغالس ميلر، الذي وّجه 

نظرة سبّاقة إلى بعثات الفضاء.
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تركيز على أميركا الالتينية
وركز التقرير علــى منطقة أميركا الالتينيــة والكاريبي التي تمثل 
14 % مــن اإلنتــاج العالمــي و23 % مــن صــادرات العالم من 
المنتجات الزراعية والســمكية، ويتوقع أن ترتفع هذه النســبة إلى 

25 % بحلول السنة 2028.
ورغم النمو المذهــل الذي حققتــه المنطقة إال أنهــا تواجه تحديات 
مســتمرة في موضوع األمن الغذائي، إذ أن العديد من األســر غير 
قادرة على تحمــل تكاليف الغــذاء الذي تحتاجه، فضــالً عن تنامي 
التحديات فــي مجال الموارد الطبيعية. ويشــير التقريــر إلى وجود 
“فرص نمو قوية” فــي المنطقة إلنتاج الفواكــه والخضروات ذات 
القيمة العالية، ما يوفر فرصــاً أفضل ألصحاب الحيازات الصغيرة 
وأنظمة تغذية صحية للســكان. وقد تســاعد السياســات المستهدفة 
الموارد الطبيعية في المنطقة في الوقت نفسه.المزارعين والمســتهلكين في اغتنــام هذه الفــرص، وحماية قاعدة 

الطلب على “الغذاء” يرتفع واإلنتاج يزداد عالميًا

ويتنبــأ التقريــر الســنوي للمنظمتيــن الــذي صــدر مؤخــراً بــأن 
تحســينات غلة المحاصيل وزيادة كثافة اإلنتاج، مدفوعة باالبتكار 
التكنولوجي، ســتؤدي إلى زيادة اإلنتــاج حتى مع اســتمرار ثبات 
اســتخدام األراضي الزراعية العالمية في شــكل عــام. وفي الوقت 
نفســه، من المتوقع أن تــزداد انبعاثات الغــازات الدفيئة المباشــرة 
الناتجة عن الزراعة بنحو 0.5 % سنوياً خالل العقد المقبل، أي أقل 
من معدل 0.7 % في السنوات العشر الماضية، وأقل من معدل نمو 

الناتج المتوقع، وهذا يشير إلى انخفاض كثافة انبعاثات الكربون.
النمو السكاني وزيادة الطلب

من المتوقع أن يزداد اســتخدام الحبوب لألغذية في كل أنحاء العالم 
بحوالى 150 مليون طن خالل الفترة التي يغطيها التقرير أي بزيادة 
قدرها 13 %، ويشكل األرز والقمح الجزء األكبر من هذه الزيادة، 
ويرجع ذلك في شــكل أساســي إلى الزيــادة في عدد الســكان على 

مستوى العالم.
وتشمل توقعات زيادة االستهالك أيضاً السكر والزيوت النباتية، ما 
يعكس االتجاه المستمر نحو استهالك األطعمة الجاهزة والمصنعة، 
خاصة في العديد من البلدان سريعة التحضر ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن تدفع المخاوف المتعلقة 
بالصحة والرفاهية العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى خفض 

استهالك اللحوم الحمراء والتحول من الزيوت النباتية إلى الزبدة.
وفي ما يتعلق بمحاصيل األعالف يُرجــح أن يتجاوز معدل الطلب 
على محاصيــل األعالف نمــو اإلنتــاج الحيواني في البلــدان التي 

يتطور فيها قطاع الثروة الحيوانية.
ويتوقع التقريــر أيضاً ارتفاع نســبة التجــارة في الســلع الزراعية 
والســمكية خالل العقد المقبل بحوالى 1.3 % ســنوياً، وهو أقل من 
معدل العقد الماضي )متوســط 3.3 %(، نظراً للتوقعات التي تشير 

إلى تراجع نمو الطلب العالمي على الواردات.
التحديات

وبحسب التقرير، تظهر شكوك جديدة على رأس المخاطر المعتادة 
التــي تواجه قطــاع الزراعة، وتشــمل االضطرابــات الناجمة عن 
التوتــرات التجارية، وانتشــار أمــراض المحاصيــل والحيوانات، 
والمقاومــة المتزايدة للمواد المضــادة للميكروبات، واالســتجابات 
التنظيمية لتقنيــات تربيــة النباتات الجديــدة، والظواهــر المناخية 
المتطرفة في شكل متزايد. وتشمل الشكوك أيضاً تفضيالت غذائية 
متطورة في ضوء مشكالت الصحة واالستدامة واستجابات السياسة 

لالتجاهات العالمية للبدانة المثيرة للقلق.

توقع تقرير لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) أن يرتفع 
اإلنتاج  نمو  أن  في حين  المقبلة،  العشر  السنوات  15 % خالل  بنسبة  الزراعي  اإلنتاج  على  العالمي  الطلب 
الزراعي سيزداد بوتيرة أسرع قلياًل، ما يؤدي إلى بقاء أسعار السلع الزراعية الرئيسية المعدلة حسب التضخم 

عند مستوياتها الحالية أو دونها.
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بذور النخيل إلى محطة الفضاء الدوليةافتتاح أول مركز تونسي للفضاء

أعلن المدير العام لمجموعة “تالنات” التونســية محمد الفريخة عن 
توقيــع مذكرة تفاهم مع كل من الشــركات الروســية التابعة لوكالة 
الفضاء الروســية “ســباتنيك” و“جيكا النش للخدمات” المختصة 
بتصنيــع األقمــار الصناعية . وتهــدف اتفاقية التعاون إلى إنشــاء 
ونشــر حوالي 30 قمراً صناعياً للتطبيقات في مجال “االنترنت”، 
وذلك قبل العام 2023. كما يتضمن المشــروع تطويراً مشتركاً مع 
الشركات الروسية التابعة لوكالة الفضاء الروسية “سباتنيك” إلنشاء 
خدمات البحث والتطوير إلنتاج مكونات األقمار الصناعية ونشــر 

المختبرات ومقاعد االختبار في تونس.
وأضاف الفريخة، أن هذا المركز سيخصص لتكوين الطلبة الباحثين 

والمهندسين الشبان التونسيين المختصين في مجال الفضاء.

أعلنت وكالــة اإلمارات 
للفضاء عن إرسال بذور 
من شــجرة النخيــل إلى 
محطة الفضــاء الدولية، 
تأثرهــا  مــدى  لدراســة 
وبحــث  الفضــاء  ببيئــة 
إمكانيــة زراعتهــا فــي 
مستقبالً،  المريخ  كوكب 
في تجربــة علمية بحثية 
هــي األولى مــن نوعها 
في العالم يجري تنظيمها 
كليــة  مــع  بالتعــاون 

األغذيــة والزراعة في جامعة اإلمارات العربية المتحدة وشــركة 
نانو راكس.

وســيكون اإلطالق من قاعدة “كيب كنافيــرال” بوالية فلوريدا في 
الواليــات المتحــدة ،وذلك على متــن صاروخ “فالكــون 9” الذي 
سيحمل مركبة “دراغون” التابع لشركة “سبيس أكس”، في المهمة 

رقم 18 لتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن.

نوع نادر من البحيرات البركانيةابتكار النتاج الماء والطاقة معًا

ابتكر علماء لوحة شمسية مطورة تنتج الطاقة ومياه الشرب أيضاً، 
باســتخدام الحرارة الزائدة لتبخر ميــاه البحر. ويقول مخترعوها، 
إنهم يأملون في أن تســاعد على ازدهــار الصحاري، وتوفير مياه 

الشرب النظيفة للماليين.
وتم في فترة ســابقة، إجراء دراسة للجمع بين العمليتين في جهاز 
واحــد، إال أن النماذج األولية الســابقة كانت غير فعالة إلى درجة 

أنها غير قابلة للتطبيق تجارياً.
ولحــل هذه المشــكلة، طور العلمــاء نظاماً يقوم بإعادة اســتخدام 

الحرارة الناتجة عن تبخر الماء، بعد كل مرحلة تقطير.

اكتشــف العلماء بحيرة شاســعة مــن الحمم البركانيــة في جزيرة 
“بعيدة ال يمكن الوصول إليها”، بالقرب من القطب الجنوبي.

وأكــدت صور األقمــار الصناعية، وجود بحيــرة ثابتة من الحمم 
داخل فوهة جبل مايكل، وهو بركان نشط يقع في جزيرة نائية في 

المحيط الجنوبي.
وتعد البحيرة المكتشــفة حديثاً، واحدة من ثماني “بحيرات بركانية 
ثابتة”، اكتشــفت علــى األرض بواســطة تحليل بيانــات األقمار 

الصناعية والصور الفوتوغرافية.
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“كاسبرسكي” تساعد اإلنتربول
وقــع الرئيــس 
التنفيذي لشركة 
كاســـبرسـكي، 
جــيـــــــن  يــو
كاســـبرسـكي، 
والـمـديــــــــر 
الـتـنـفـيــــــذي 
للخــدمــــــات 
في  الشـــرطية 

“اإلنتربول” تيم موريس، اتفاقية جديدة لمدة 5 سنوات بهدف تعزيز 
التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة اإللكترونية بجميع 
أنحــاء العالم، وذلك خالل حفل أقيم علــى هامش مؤتمر “إنتربول 

وورلد 2019” في سنغافورة.
وبناًء عليها، ســتزّود “كاسبرســكي” اإلنتربول، بالخبراء والدعم 
والتدريب، فضالً عن المعلومات المهّمة المتعلقة بأحدث نشــاطات 
المجرمين اإللكترونيين، متيحة للمنظمة الدولية كذلك جميع األدوات 
التــي تحتاجها في إجراء التحّريات الجنائية الرقمية، ما يعّزز قدرة 

المنظمة الدولية على محاربة التهديدات الرقمية.

تضاعف المخاوف حيال التحّول الرقمي

45 مليار دوالر تكلفة اإلختراقات

كشــــف اســـتـبـيـــان 
عـالـمـــي، شــــــمــل 
فــي  أعمـــال  رجــال 
الشــــرق  مـنـطـقــــة 
بـــــأن  األوســـــــط، 
66 % من الرؤســــاء 
التنفيذيين في المنطقـة 
يـــرون أن التحــــول 
الرقـمـــــي واألمــــن 

الســـيبراني يمثالن أكبر التحديـات أمـام شـــركاتهم.
وأظهــر تقرير األداء الصادر بتكليف من “هيدســبرينج” لتطوير 
المهــارات التنفيذية، زيادة ملموســة في المخــاوف حيال التحّول 

الرقمي واألمن السيبراني خالل عامي 2017 / 2018.
وأكــدت نائب الرئيــــس التنفيــذي بمركـــز دبي المالي، عليـــاء 
الزرعوني، مواصلــة العمل على تعزيز التميّــز والتنمية المهنية 
من خالل عدد من المبادرات القائمـة على تبادل المعارف وتوفيـر 
دورات التثقيــف التنفيذي عبر شـــبكة متنامية مـــن المؤســـسات 

األكاديمية.

كشــف تقرير لـ”تحالف بناء الثقة على اإلنترنت” حول “توجهات 
الحوادث واالختراقات اإللكترونية” عن ارتفاع نسبة األثر المالي 
الــذي تحدثه برامج طلب الفدية الخبيثة بمقدار 60 %، وتضاعف 
حجم الخســائر الناجمة عن اختراق البريد اإللكتروني للشركات، 
وزيادة حوادث تشــفير الرمــوز ألكثر من ثالثة أضعاف في العام 

.2018
وأظهــرت البيانات أن مجرمــي اإلنترنت اتقنوا أســاليب تحويل 
ماليين المبالغ من هذه األنشــطة إلى أرباح مادية، ويقدر التحالف 
حجم الخسائر الناجمة عن مليوني حادثة اختراق إلكترونية جرت 

في العام 2018 بما يزيد عن 45 مليار دوالر أميركي.

تغريم “فايسبوك” 5 مليارات دوالر

وافقت لجنة التجارة الفدرالية األميركية على تسوية مع “فايسبوك” 
تفــرض بموجبها غرامة مالية بقيمة 5 مليارات دوالر على الموقع 

الشهير، بسبب” سوء إدارة المعلومات الشخصية للمستخدمين”.
ووجــدت اللجنة أن كيفية إدارة “فايســبوك” لبيانات المســتخدمين 
تنتهك اتفاقاً مبرماً بيــن الطرفين العام 2011. وتعتبر هذه الغرامة 
األكبر التي تفرضها اللجنة على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، 
حيث تتجاوز بعشــرات األضعاف الغرامة المفروضة سنة 2012 

على شركة “غوغل” المقدرة بـ22 مليون دوالر.
ووافقت شركة “فايسبوك” من جهتها على تبني سياسات رقابة أكثر 

شموالً بخصوص كيفية إدارة بيانات المستخدمين.
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مؤتمر التحول الرقمي المالي

أقيمــت فعاليات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي في بغداد، 
بتنظيم مــن الجمعية االقتصاديــة العراقية األردنيــة، بالتعاون مع 
جمعية شــركات تقنية المعلومات واالتصــاالت األردنية “انتاج”، 
وبمشــاركة وزير االتصاالت العراقي نعيم الربيعي ومحافظ البنك 
المركــزي علــي العالق، وعدد من المؤسســات الماليــة العراقية، 
ووزيــر االقتصاد الرقمي والريادة األردني مثنــى الغرايبة، وعدد 
من الشــركات والبنوك األردنيــة العاملة في تكنولوجيا المعلومات. 
ونوقــش خالل المؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي واألنظمة 
والقوانيــن المتعلقة بــه وتعزيزه من خــالل تكنولوجيا المعلومات، 

ودور الذكاء االصطناعي في القطاع المالي.

أحدث كاميرات المراقبة من “بوش”

أطلقت شــركة بوش لتوريــد التكنولوجيا والخدمــات، مجموعتها 
 FLEXIDOME IP األحــدث مـــن كاميرات المراقبة الثابتــة
starlight 8000i فــي منطقــة الشــرق األوســط، والتي تحقق 
وفــورات بنســبة تصل حتى 75 % من الوقت المطلوب ألنشــطة 
اإلعــداد المســبق والتركيــب واختبارات بــدء التشــغيل واإلعداد 
الالســلكي عن بعــد. وتعتبر المجموعــة الجديدة أحــدث ابتكارات 
الشركة لتوفير مزايا متقدمة في مجال أمن المباني وإدارة المرافق، 
حيــث تتيح الكاميرات الجديــدة إمكانية التقاط صــور تفصيلية في 
ظــروف اإلضــاءة غير المواتية إلى جانب قــدرات تحليل البيانات 

لتعزيز مستويات األمن وتوفير معلومات األعمال.

أوستراليا تقاضي “سامسونغ”

رفعت لجنة المنافسة والمستهلكين األوسترالية دعوى قضائية ضد 
وحدة شــركة سامســونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية في البالد، 
متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية غاالكسي 

على أنها مقاومة للمياه.
وتتركــز الدعــوى حــول أكثــر مــن 300 إعــالن عرضــت فيها 
“سامسونغ” هواتفها الذكية غاالكسي، وهي تستخدم تحت الماء في 
أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها 

غرامات بماليين الدوالرات.
وقالت اللجنة، أن الشركة الكورية لم تجر االختبارات الكافية لمعرفة 
اآلثار الفعلية للمياه على هواتفها، كاشفةً أن بعض الهواتف أصابها 

التلف عندما تعرضت للمياه.

ضريبة على “التكنولوجيا” في فرنسا

أقر مجلس الشيوخ في فرنسا فرض ضريبة على إيرادات شركات 
التكنولوجـيــا مـثــــل “غوغل” و“أمازون” و“فايسبوك”، بالرغم 
من تحذيرات واشــنطن. ومــن المقرر تطبيــق الضريبة المقترحة 
والبالغة 3 % على إيرادات الشــركات الرقمية في فرنســا، التي ال 
تقل مبيعاتها الســنوية على مســتوى العالم عن 750 مليون يورو، 
وستطال الضريبة الجديدة 30 شركة رئيسية معظمها من الواليات 
المتحدة. ووفقاً لتقديرات المجلس فإن الضريبة الجديدة ستجلب نحو 

400 مليون يورو في 2019، و650 مليوناً في 2020.
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IHRMو MTN اتفاقية بين
 MTN أعلنت شــركة
ســورية، عــن توقيــع 
اتفاقيــة التعــاون مــع 
جمعيــة إدارة الموارد 
البشرية IHRM للسنة 
الثالثــة علــى التوالي، 
خالل حفل فــي المقر 
 ،MTNلـــ الرئيســي 
 MTN علــى أن تقوم

بتقديــم الدعم الكامل لـIHRM، وبالمقابل تقوم الجمعية بمشــاركة 
خبرتها في مجال الموارد البشرية وتقديم االستشارات والمعلومات 
الالزمــة لـMTN. وأكد رئيس مجلس إدارة IHRM منير عباس، 
أن MTN اســتطاعت بفضــل اســتثمارها الصحيح فــي مواردها 

البشرية االستمرار بنجاحاتها حتى ضمن فترة األزمة السورية.
بــدوره، قال مدير إدارة الموارد البشــرية والشــؤون التنظيمية في  
MTN، أحمــد رمضــان: إن “MTN  ســورية” حصلت مؤخراً 
علــى الجائزة الفضية في تقييم مؤسســة المســتثمرون في الموارد 
البشرية، لتكون أول شركة في سورية تخضع لهذا التقييم المتفوق.

شريحة اتصال مجانية لزائري اإلمارات
أطلقــت “الهيئة االتحادية 
للهويــة والجنســية” فــي 
دولــة االمــارات العربية 
المتحدة، مبادرة للترحيب 
بــزوار اإلمارات بشــكل 
غير تقليــدي، وذلك عبر 
تمكينهم من التواصل مع 
ذويهم منذ اللحظة األولى 
التــي تطــأ فيهــا أقدامهم 

أرض الدولــــة مــن خالل تقديم شــريحــــة اتصال مجانيــة لكل 
زائــر، تتضمن عــدداً من دقائق االتصال الهاتفــي وحزمة بيانات 

خلوية.
وأكد المدير العام لشــؤون األجانب والمنافذ في الهيئة، اللواء سعيد 
راكان الراشــدي، أن المبادرة تشــمل جميع زوار الدولة ممن تزيد 
أعمارهم عن 18 عاماً، وبغض النظر عن نوع التأشيرة سواء كانت 
للزيارة أو للســياحة أو تأشيرة وصول ألول مرة لإلقامة أو تأشيرة 
عبور وكذلك جميع المســافرين القادمين مــن دول مجلس التعاون 

الخليجي الذين ال يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الدولة.

“اليسيا” إلى 820 غيغابايت
الســورية  الشــركة  مديــر  كشــف 
لالتصــاالت منيــر عبيــد، أن حجم 
خســائر الســورية لالتصــاالت منذ 
بدايــة الحــرب 500 مليــون يورو 
للتجهيــزات الفنيــة، و278 مليــار 
ليرة ســورية للحفر وشــبكات وبناء 
المقاسم. وأعلن عن أن الربع الثالث 
من 2019 سيشهد إكمال اإلجراءات 

وتوقيع العقد لتغيير الكبل القديم النحاسي “أوغاريت” بين طرطوس 
وقبرص البالغ عمره 24 ســنة. ووضع الكبل الضوئي الجديد باسم 
“اليســيا” لتصبــح وحدة قيــاس االنترنت الـ“تيرا” بــدل “غيغا”، 
وترتفع سرعة االنترنت باألرياف من واحد ميغابايت إلى 10 ميغا، 
في حين ســتبقى الســرعة بالمدن 100 ميغا، وأن 2020 سيشــهد 
توسيع البوابة الدولية لسورية بمقدار 500 غيغابايت، لتصبح 820 
غيغا، بعد أن كانت 320. وبحسب عبيد، فإن عدد بوابات االنترنت 
1.595 مليون بوابة، والشــاغر منهــا 180.247 ألف بوابة، وأنه 
يتم تنفيذ عقد ســيؤمن احتياجات عام 2019 وهي 175 ألف بوابة، 

إضافة إلى 175 ألفا عام 2020.

مسابقة لتطبيقات الموبايل في سورية

أطلقــت الجمعيــة العلمية الســورية للمعلوماتية فــي الالذقية، أول 
مسابقة خاصة بالمطورين والمصممين في مجال تطبيقات الموبايل 
IEEEmadC في ســورية، بتنظيم منظمة IEEE معهد مهندسي 

الكهرباء واإللكترونيات حول العالم.
واستعرض رئيس لجنة الشباب المعلوماتي أحمد الصالح، التطبيقات 
الفائزة منذ انطالق المســابقة عام 2013 وحتى عام 2018، منوها 
إلى أنها تشكل بوابة نفاذ بين المنظمة العالمية والطالب السوريين، 
وإلــى أن الفائز بالمركز األول ســينال جائزة ماليــة قدرها 5000 
دوالر، إضافــة إلــى 1000 دوالر تكاليف الســفر إلــى البلد الذي 

سيكرم فيه، والفائز الثاني 3000 دوالر.
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مصر في االتحاد الدولي للنقل الجوي
فازت مصر بعضوية لجنة الرئاسة 
التابعة لمجلس المحافظين باالتحاد 
الدولي للنقل الجوي “آياتا”، حيث 
انتخب أعضاء مجلس المحافظين 
رئيـــس الشــركة القابضة لمصر 
للطيران أحمـد عــادل عضـواً في 

الـIATA Chair Committee لمدة 3 سنوات حتى 2022.
واعتبر عادل اختياره لهذه العضوية إضافة جديدة لرصيد الشــركة 
الوطنيــة وإنجازاً دولياً تم تحقيقه لقطاع الطيران المدني المصري. 
وتعــد هذه المرة األولى في تاريــخ مصر للطيران التي يتم انتخاب 

أحد رؤسائها لهذه العضوية.

روسيا: تصنيع 200 سوخوي سوبرجيت

ألمانيا ترفع حظر السفر إلى طابا

أكــد وزيــر الصناعة الروســي 
دينيــس مانتــوروف، أن بــاده 
تعتزم إنتــاج ما ال يقل عن 200 
طائرة أخرى من طراز سوخوي 
ســوبرجيت 100 رغــم حــادث 
تحطم مميت أثار تساؤالت بشأن 
مستقبل أول طائرة ركاب جديدة 

تنتجها الباد منذ العهد السوفيتي. وقال مانتوروف، الذي يسافر على 
متن هذه الطائرة أثناء رحات العمل إن الطلب عليها ال يزال قوياً، 
وإن خطــط اإلنتاج لم تتغير. وأضاف: لم تؤثر الكارثة في عمائنا 

المحتملين وال من لدينا معهم عقود بالفعل.

أعلنــت ألمانيــا رفــع الحظــر عن 
ســفر مواطنيهــا إلــى مدينــة طابا 
المصريــة جنــوب ســيناء. وقالت 
وزارة الخارجية األلمانية في تعميم 
لها نشــر على موقعها اإللكتروني، 

إنها رفعت اســم مدينة طابا المصرية من األماكن المحظور ســفر 
مواطنيهــا لها في آخر تحديــث للمدن. وأوضح ســفير مصر لدى 
ألمانيــا االتحادية بدر عبد العاطي، أن هذا التعديل من شــأنه زيادة 
معدالت تدفق السياحة األلمانية إلى منطقة جنوب سيناء، ال سيما بعد 
نجاح جهود السفارة المصرية في برلين لتسيير وزيادة عدد رحات 

شارتر المباشرة من المدن األلمانية إلى مدينه شرم الشيخ.

صيانة طائرة سودانية في أوكرانيا
الجويــة  الخطــوط  مديــر  كشــف 
الســودانية )ســودانير( ياسر تيمو، 
أن تكلفة صيانة طائرة الشركة التي 
غــادرت الباد إلــى أوكرانيا تقدر 
بـــ700 ألــف دوالر، وتنقســم إلى 
شــقين صيانة روتينيــة قدرت من 

مركز الصيانة في أوكرانيا بـ350 ألف دوالر، وصيانة غير روتينية 
قدرت عن طريق مسؤولي الهندسة والصيانة في )سودانير( بـ350 
ألف دوالر. وأوضح تيمو، أن مركز صيانة الشــركة غير مصدق 
لها بالقيام بالصيانة الكبرى لهذا الطراز لعدم توفر المعدات ونقص 

الخبرات المطلوبة لمثل هذا النوع من الصيانة.

خطة 2025 لـ“الجوية السريالنكية”

أكــد الرئيس التنفيذي لشــركة الخطوط 
الجوية السريانكية فيبوال جوناتيلكا، قيام 
الشركة بتطبيق خططها التوسعية خال 
األشــهر الُمقبلة، وإطاق خطط أعمالها 
االستراتيجية 2025، بهدف التحول إلى 
مجموعة شــركات طيــران قابلة للنمو 
مالياً تتمتع برؤية وسمعة عالمية مميزة، 

وتحويل ســريانكا إلى مركز استراتيجي للنقل والشحن الجوي في 
المنطقة. وأشــار إلى خطــط لزيادة عدد األفراد من المســافرين إلى 
سريانكا، الذي وصل إلى 2.3 مليون مسافر في 2018 منهم 5 % 

من دول مجلس التعاون الخليجي.

“أجنحة الشام” في حلب
شــركة  أعلنت 
أجنحــة الشــام 
 ، ن ا للطـيـــــر
عــن االفتتــاح 
الرســــــمـــي 
تـبـهـــــــا  لمكا
الجديــــدة فــي 

حلب. وقال مدير تطوير األعمال أســامة ساطع: إن افتتاح المكاتب 
في هذه المرحلة يتزامن مع عودة التعافي إلى حلب. فيما أكد المدير 
التجاري للشركة نزار سليمان، أن افتتاح المكاتب سيلعب دوراً هاماً 

في تسهيل حركة سفر الجالية السورية من أهالي حلب.
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“األردنية” ... اتفاقية للسياحة العالجية

وقعــت “الملكية األردنية”، ممثلة بمديرها العام ســتيفان بيشــلر، 
مع جمعية المستشفيات الخاصة، ممثلة برئيسها فوزي الحموري، 
اتفاقية تعاون، تســتهدف دعم وتنشــيط حركة الســياحة العاجية 

القادمة إلى األردن.
وتتضمــن االتفاقيــة توفير خصومات على أســعار تذاكر الســفر 
بالدرجــة الســياحية أو درجة رجــال األعمال للمرضــى العرب 
واألجانب ولمرافقيهم، بهدف تلقي الرعاية الطبية في المستشفيات 

والمراكز الطبية األردنية األعضاء في الجمعية.

 رحلة لطائرة مصرية بالوقود الحيوي

أطلقت شــركة مصر للطيران أطول رحلــة بطائرة “دريماينر” 
الجديــدة، مــن نقطة اإلقاع مــن مقر مركز تســليم الطائرات في 

إيفيريت، حتى وجهتها إلى القاهرة.
واســتخدمت الطائــرة الوقود الحيوي بنســبة 30 % مــن الوقود 

المصنّع من المخلفات الزراعية و70 % من الوقود العادي.
وقال رئيس الشــركة القابضة لمصر للطيــران، أحمد عادل، بأن 
الطائـرة هي مـن ضمـن 6 طائـرات تعاقـدت عليهـا الشــركة من 

نفس الطراز.

“األنصاري” توفر خدمة دفع تذاكر لسيبو

وقعت شركة سيبو باسيفيك، الناقل الجوي الفليبيني، اتفاقية شراكة 
مــع “األنصاري للصرافة”، الشــركة المتخصصة في التحويات 
الماليــة وصرف العمات األجنبية في اإلمارات، لتوفير حلول دفع 

سهلة ومريحة للمسافرين من دولة اإلمارات.
وبموجــب االتفاقية، ســيتمكن العمــاء الذين يســافرون على متن 
خطوط طيران “ســيبو باسيفيك” من دفع قيمة تذاكر الطيران عبر 
أكثر من 190 فرعاً لألنصاري. وقال مدير االتصاالت المؤسســية 
لدى “سيبو باسيفيك”، تشارو لوغارتا-الغامون: سنتمكن من خال 
هذه الشراكة من توفير المزيد من خيارات الدفع لعمائنا وبما يتيح 

لهم االستفادة من أسعارنا المخفضة على مدار العام.

بكين: مطار نجم البحر قريبًا

يفتتح في 30 ايلول/ســبتمبر 2019 مطار داشــينغ قرب العاصمة 
الصينيــة بكيــن، والذي صممت مبنى المســافرين فيــه المعمارية 
العراقيــة الراحلــة زهاء حديد، وهو ثاني أكبر مبنى مســافرين في 
العالــم بعد مبنــى مطار اســطنبول الجديد. وبدأ تشــييد المطار في 
كانون األول/ديســمبر 2014، وانتهى في الثالــث من تموز/يوليو 
2019. ويفتتح رسمياً عشية احتفال الصين بالذكرى السنوية الـ70 
لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وسيصل مطار داشينغ )أو نجم 
البحر، كما بدأ الصينيون بتســميته نظراً لشكل مبنى المسافرين فيه 
الذي يحاكي ذلك الكائن البحري( إلى طاقته االســتيعابية الكلية عام 

2025، وسيتمكن من خدمة 72 مليون مسافر سنوياً.
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طائرات متطورة إلى وجهات آسيوية
كشــفت االتحاد للطيران عن ترقية خدمات رحاتها إلى 3 وجهات 
آســيوية رئيســية عبر تشــغيل طائرات أكبــر حجماً تلبيــةً للطلب 
المتزايــد، حيــث أعلنت الشــركة عن ترقية رحاتهــا بين أبوظبي 
ومدينتي شنغهاي وتشنغدو الصينتين من طائرة بوينغ 787 - 9 إلى 
طائرة بوينــغ 787 - 10 دريماينر التي تضم 336 مقعداً، بزيادة 
تصل إلى 12 % في عدد المقاعد، إضافة إلى تشغيل طائرتها طراز 
إيرباص A380 “سوبر جامبو” التي تتسع لنحو 494 مقعداً، محل 
طائــرة بوينغ 787 - 10 دريماينــر، بزيادة تصل إلى 47 % في 
عــدد المقاعد، لتعزيــز الرحات بين أبوظبــي والعاصمة الكورية 

الجنوبية سيؤول.

خط جوي بين وهران وشرم الشيخ
قال مدير الخطوط الجوية الجزائرية لوهران قارة تركي، أنه ســيتم 
في الشــهر الحالي فتح خط جوي موســمي “شارتر” يربط مدينتي 

وهران )الجزائر( وشرم الشيخ )مصر( خال موسم االصطياف.
وأضاف، أن هناك إمكانية فتح خط جوي موســمي “شارتر” يربط 
مدينتــي وهــران )الجزائــر( وأنطانيا )تركيا( بنــاء على طلب من 
الوكاالت الســياحية. كما تم رفــع عدد رحات الخط الجوي الرابط 
بين وهران وباريس بمعدل 3 رحات يومياً بعدما كانت على مدار 
السنة ما بين رحلة إلى رحلتين في اليوم حسب الطلب للخط الجوي 

الرابط بين وهران ومرسيليا.

خط جوي مباشر بين وارسو وبيروت

 SAMANA وشــركة LOT افتتحت شــركة الطيــران البولندية
الخط الجوي المباشــر بين العاصمة البولندية وارسو، ومطار رفيق 
الحريري الدولي في بيروت، حيث دشنت الخط المباشر أول طائرة 
بولندية وصلت الى مطار بيروت وكان على متنها الرئيس التنفيذي 
لشــركة الخطوط الجويــة البولندية رافال ميلكزانســكي مع عدد من 
المــدراء التنفيذييــن في الشــركة برفقة وفد صحافــي بولندي كبير. 
وأقامت الشركتان حفل استقبال في فندق روتانا في الحمرا، حضره، 
إضافة الى ميلكزانســكي، وزير الســياحة اللبناني أواديس كيدانيان، 
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، رئيس مجلس إدارة 

SAMANA جميل بيرم وممثلين عن وكاالت سفر وشخصيات.

رفع رسوم العبور في األجواء السورية

رفعت مؤسسة الطيران المدني السورية، بدالت الخدمات الماحية 
والتسهيات المقدمة للطائرات التي تحلق في األجواء السورية بنسبة 
50 %. وبيّــن مدير المؤسســة إياد زيــدان، أن التعديل ينص على 
أن يســتوفى 150 دوالراً كرســم مقطوع على مرور أي طائرة في 
األجواء في المرة الواحدة، والتي ال يزيد وزنها على 75 طناً، و2.1 
دوالراً عــن كل طن زيادة للطائرات من وزن 76 طناً ولغاية 200 
طن، و2.4 دوالر لكل طن للطائرات من وزن 201 طن وما يزيد.

بدورها كشــفت مدير عام المؤسســة شــفاء النوري، أن المؤسســة 
تدرس أضابير ترخيص شركات خاصة، وأنه تم استعراض القضايا 
االســتراتيجية في عمل المؤسسة خال اجتماع برئاسة وزير النقل 
علي حمود، كان مخصصاً لمناقشة موازنة المؤسسة لعــام 2020.
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إطالق أقمار اصطناعية من “بوينغ 747”
أجرت شــركة فيرجين أوربت تجربة ناجحة إلطاق صاروخ من 
طائرة بوينغ 747، يمكنه إطاق قمر صناعي، من ارتفاع عشرات 
آالف األقدام. وقال الرئيس التنفيذي للشركة،  دان هارت: إنه يتوقع 

إطاق أول قمر صناعي بهذه الطريقة قبل نهاية صيف 2019.
وكان الصاروخ الذي تمت تجربته يحمل جســماً معدنياً في مقدمته 
بدالً من القمر الصناعي، وبدالً من الوقود كان الصاروخ التجريبي 

يحمل مياهاً ومادة مانعة للتجمد من أجل تخفيف الوزن.
وأوضح هارت، أن أول صاروخ سوف تطلقه الشركة إلى الفضاء 
يمر حالياً باالختبارات النهائية في مصنع فيرجين أوربت في لونغ 

بيتش بكاليفورنيا.

“إيرباص” تتفوق على “بوينغ”
ت  كــــــــد أ
شـــــــركــة 
إيربـــــاص 
األوروبيـــة 
أن تسليماتها 
ارتـفـعــــت 
بـنـســــــبـة 
28 % فـــي 
لـنـصــــف  ا
األول مــــن 

عام 2019 إلى 389 طائرة، ما يؤهلها للتفوق على “بوينغ” للمرة 
األولى في 8 سنوات، في الوقت الذي ال ترى فيه شركة صناعات 
الطائرات األميركية نهاية ســريعة لوقف تشــغيل طائراتها طراز 

“737 ماكس”.
على صعيد آخر، أعلنت “بوينغ” عن انخفاض تســليماتها بنســبة  
37 % في النصف األول من العام الحالي، بســبب وقف تشــغيل 
طائرتهــا األفضــل مبيعــاً )737 ماكــس( بعد تحطــم الطائرتين 

االثيوبية واإلندونيسية.

اتهامات أميركية ضد قطر واالمارات

بحث المســؤولون التنفيذيون في كبرى شركات الطيران االميركية 
مع الرئيس االميركي دونالد ترامب في البيت االبيض، قضية الدعم 
الذي تقدمه قطر واإلمارات لشركتي طيرانهما الوطنيتين، ما يؤثر 
على القدرة على المنافســة ويكلفها وظائف، وهو ما تنفيه شــركات 
الطيران الخليجية. وشــارك مدراء من شــركات أميركان إيرالينز 
ويونايتــد إيرالينز وجيــت بلو إيروايز وفيدكــس كورب وأطاس 
إير. ومنذ العام 2015 تشكو شركات طيران، من أن منافساتها في 

الخليج تتلقى دعما من حكوماتها على نحو غير عادل.
وقال مســؤول في احدى الشــركات في بيان ان ترامب “يشــاطرنا 

القلق وطلب منا مواصلة العمل مع وزارة النقل االميركية”.

ارتفاع سوق الطائرات المسيرة
كشــفت دراســة صادرة عن شــركة تيل غروب المتخصصة في 
تحليل بيانات الفضاء الجوي، أن ســوق الطائرات الُمســيرة غير 
العسكرية التي تهيمن عليها شركات تصنيع في الصين ستتضاعف 
عالميا إلى ثاثة أمثال حجمها الحالي خال العقد المقبل لتصل إلى 
14.3 مليار دوالر، وذلك رغم تحذيرات مســؤولين أميركيين من 

مخاطرها على األمن القومي.
ووفقا للدراســة، فإن الســوق التي تُقدر قيمتها حالياً بـ  4.9 مليار 
دوالر، ستســتفيد من الفتــح التدريجي للمجال الجــوي األميركي 
من قبــل إدارة الطيران االتحادية واالســتخدام المتزايد للطائرات 

المسيرة من جانب القطاعات التجارية.
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وتشمل جميع اللوحات في سورية”.
وكان مديـــر النقـــل الطرقـــي في وزارة النقل، محمود أســـعـد، قـال: إن 
ســـبب االســتبدال هو ضرورة وضــع نموذج جديد، ليسـتوعـــب أرقـــام 
الســيارات الموجودة حاليــاً ألن القديم لم يعــد ممكناً توســيعه، إضافة إلى 
زيادة عدد الســيارات واللوحات الموجودة حالياً وهي المستخدمة منذ فترة 
طويلة تقارب نحو 23 ســنة، إذ أن تلك اللوحات وضعت نماذجها منذ عام 

.1996

خط إنتاج جديد
وكانت المؤسســة العامة للخط الحديدي الحجــازي الحكومية أعلنت مطلع 
العام الجاري 2019 أنها وضعت خط إنتاج جديد في معمل اللوحات وفق 

تصميم يلبي الحاجة المتزايدة والتي تبلغ 2.5 مليون سيارة.
وأوضحت أن التصميم الجديد يتألف من 5 أرقام على يمين اللوحة ورقمين 
على يســارها، وفي الوســط صورة العلم السوري وكلمة ســورية، وقالت 
المؤسســة، إن ذلك التصميم “يمتلك العديد من الميزات والعالمات السرية 

التي تساهم بمنع تزوير اللوحات وسرقتها”. 
وقــال محمود أســعد، أن تكلفة األرقــام النهائيــة تحددها الجهــة المصنعة 
لتلك اللوحات )المؤسســة العامة للخط الحديدي الحجازي(، لكن دراسات 
ستعادل تقريباً ما يدفعونه حالياً.الوزارة تلحظ أن أصحاب الســيارات لــن يتحملوا أعباء كبيــرة، والتكلفة 

ما هي أسباب استبدال لوحات السيارات السورية؟

أبرز األسباب ...
أورد البيان أبرز األسباب الستبدال اللوحات:

أوالً، تزايــد عدد المركبات في ســورية ما يســتوجب فتح 
“ترقيــم جديد” عبر زيــادة رقم لتصبح اللوحة من ســبعة 

أرقام بدالً من الحالية وهو ستة أرقام.
ثانياً، تكرار الرقم ذاته فــي أكثر من محافظة، والرقم ذاته 

ألكثر من فئة )عامة - خاصة(. 
ثالثاً، تشــوه العديد من اللوحات بالدهان أو تلوين األرقام 
أو اســتخدام إضافات عند البعض أو التشــوه من العوامل 

المناخية وغيرها.
رابعاً، خســارة العديــد من لوحات الســير بســبب فقدانها 
أو فقدان رخصة الســير بســبب الحــرب وظروفها على 

المواطنين.
خامساً، سرقة العديد من لوحات السير لمركبات وتركيبها 

على مركبات أخرى.
سادســاً، إمكانية تزويد اللوحات الحاليــة بعالمات مميزة 
تمنع تزويرهــا أو فكهــا وتركيبها على مركبــات أخرى. 
وتوفر الكثير فــي جهود المراقبــة المرورية والضابطات 

الشرطية وأجهزتها من كاميرات ورادارات الطرق. 
ســابعاً، ضبط المركبات التي تســتخدم لوحات مزورة أو 

مسروقة.

مدة المشروع
وكانت وزارة النقل الســورية حددت، مدة ســنتين إلنجاز 
مشــروع اســتبدال لوحات الســيارات والمركبات الحالية 
بلوحات جديدة سيتم خاللها حذف أسماء المحافظات األربع 

عشرة واستبداله برقم إضافي على اللوحة الجديدة.
وقال وزيــر النقل علي حمــود، “إن الــوزارة تعمل على 
مشروع الستبدال لوحات السيارات وفقاً ألفضل المعايير 
والمواصفــات العالميــة، وإلغــاء أســماء المحافظات من 
اللوحات، وإضافــة رقم جديد فــي اللوحة لتصبح ســبعة 

أرقام”.
أضاف الوزير، “أن مدة تنفيذ المشــروع تستغرق سنتين 

كشفت وزارة النقل السورية عن األسباب التي دعتها إلى استبدال لوحات المركبات والسيارات بلوحات جديدة 
ضمن مشروع حكومي مدته سنتين.

وذكر المكتب اإلعالمي في وزارة النقل في بيان عبر موقع الوزارة الرسمي، “إن أهم مبررات مشروع اللوحات 
الجديدة للمركبات الذي لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد تراكم دراسات واستشارات وأبحاث فنية وعلمية 
على مدى سنوات وتشكيل لجان متخصصة توصلت إلى ضرورة استبدال اللوحات الحالية ومواكبة التطورات 

الحديثة التي تشهدها صناعة اللوحات ومزاياها. 
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الشباب يفضلون سيارات السيدان
أظهرت نتائج استبيان 
أجرته شــركة نيســان 
أّن ســيارات الســيدان 
تســتقطب الكثيــر من 
الشـــــراة، وال ســـيما 

الشباب.
وأوضح االســتبيان أن 75 % من الســائقين الذين ال يملكون سيارة 
ســيدان قد يفكرون في شراء واحدة اآلن أو مستقبالً، مشيراً إلى أن 
80 % من أبناء األلفية ممن ال يملكون سيارة سيدان قد يفكرون في 
شراء واحدة. وينطبق األمر ذاته على أبناء الجيل الذي يلي جيل األلفية 
حيث أّن 7 من أصل 10 أشخاص يفكرون في اقتناء سيارة سيدان.

“باليسيد” إضافة جريئة إلى “هيونداي”
ســـتـشـّكل المركبة 
كلـيـــاً،  الجديــــدة 
باليســــيد، إضافــة 
جريئة إلى تشــكيلة 
طـــرز هيونــــداي 
المركبــــات  مـــن 
الرياضيـة متعــددة 

االستخدامات في أسواق المنطقة. وتأتي في باقة من التصاميم األنيقة 
والمبتكرة، إذ تتميز بتصميم خارجي وتشــطيبات داخلية فاخرة، مع 
مســتويات جديدة من قدرات القيــادة على جميع الطرق ، فضالً عن 
الكفاءة في القيادة وتقنيات الراحة والسالمة، ومزايا الرحابة الداخلية.

شراكة بين “إم جي” ونادي “ليفربول” 

وقعت شــركة )MG Motor( للســيارات عقداً مع نادي ليفربول 
االنكليزي  تصبح بموجبه العالمة التجارية الشريك الدولي الرسمي 
لنادي كرة القدم الشهير عالمياً والفائز بدوري األبطال للعام 2019. 
وجرى التوقيع في “ستاد آنفيلد” التابع للنادي العريق في بريطانيا.

يذكر أن التعاون بين “إم جي موتور” و“ ليفربول” بدأ عام 2016 
عندما أصبحت العالمة التجارية الشريك الرسمي للنادي في الصين.

“حرب السيارات” بين أميركا وأوروبا

أعربت مفوضة التجارة في االتحاد األوروبي سيسيليا مالمستروم، 
عن اســتعداد االتحاد لزيادة الرســوم الجمركية على سلع أميركية 
بـــ35 مليــار يــورو، في حــال فرضت واشــنطن رســوماً على 

السيارات األوروبية.
وجــاء تحذيــر المفوضة األوروبيــة بعد أن أعلنت أن المســاعي 
التــي تبذلها أوروبا والواليات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق 
تجاري تراوح مكانها. ورحبت المســؤولة بقرار الواليات المتحدة 
عدم فرض رســوم حتى اآلن على الســيارات وقطع الغيار، لكنها 
أضافت أن “مجرد اعتبار أن السيارات األوروبية قد تشكل تهديدا 

لألمن القومي األميركي هو بالطبع طرح سخيف”.

شام أوتوماتيك في األسواق

أكد مدير عام المؤسســة العامة للصناعات الهندســية في سورية، 
أســعـــد وردة، أن شــركة ســـــيامكو لصناعة الســـيارات، باتت 
تُصنّع ســيارة من طــراز بيجو 207، وبيجو ســيدان، وجاك أس 

3 و2.
وكشــف وردة، عن أن جديد الشركة )طرح سيارات فان صغيرة، 
وأخــرى متوســطة ســعة 24 راكباً، وســيارات شــاحنة صغيرة 
ومتوسطة(، مع العمل على إضافة خط إنتاج جديد سيكون جاهزاً 
للعمــل قبل نهاية العام 2019، إضافة إلى طرح ســيارات “شــام 

أوتوماتيك” خالل المدة المذكورة.
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سيارة GLS الجديدة من “مرسيدس”فولكسفاغن تستدعي 660 ألف سيارة

قررت شركة فولكسفاغن األلمانية  استدعاء مئات آالف السيارات 
في السوق األميركية بسبب مشاكل في مصابيح الضوء العالي.

وأعلنــت اإلدارة الوطنية لســالمة النقل على الطرق الســريعة في 
الواليات المتحدة، أن إجمالي الســيارات التي سيتم استدعاؤها يبلغ 
662 ألف و185 ســيارة من طراز باسات واتالس إنتاج الفترة بين 
2012 حتــى 2020 للطراز األول والفترة بين 2018 حتى 2019 

للطراز الثاني.
وأوضحــت اإلدارة، أن األمر يتعلق بالتحديد بنقص أحد المكونات 
الــذي يؤثر على إعدادات المصابيح ما يمكــن أن يؤدي إلى تردي 

الرؤية ويزيد من خطر وقوع حوادث.

كشفت “مرسيدس” عن نموذجها الجديد من سيارات GLS الرباعية 
الدفع التي تصنف من أكثر السيارات الفارهة تميزاً في العالم.

وجــاءت GLS الجديدة بهيــكل كبير بطول 5 أمتار وعرض 190 
سنتيمترا. أما قمرة السيارة فجاءت بتصميم عصري يتميز بإضاءة 
داخليــة يمكنها تغيير ألوانها وفقا لرغبة الســائق، وزودت بواجهة 

قيادة متطورة عليها شاشة كبيرة تمتد على نصف طولها تقريباً.
وســتطرح هذه المركبــة بمحركات بـــ8 أســطوانات وعزم 340 
حصاناً، وعلب ســرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ7 مراحل، قادرة 
على زيادة تســارعها من 0 إلى 100 كلم/ســاعة في غضون 7.2 

ثانية.

CVVD بقيمة 2.7 مليون دوالرأول محرك في العالم يعمل بتقنية ”C7 كورفيت“

نجحــت مجموعة هيونــداي موتور بتطوير أول محــرك في العالم 
يعمــل بتقنيــة التوقيت المتكيــف للصمامــات CVVD لتقدمه في 

منتجاتها المستقبلية من السيارات.
وتعمــل التقنيــة الجديدة على تحســين أداء المحرك بنســبة 4 % 
وكفاءة اســتهالك الوقود بنسبة 5 %، وتخفيض انبعاثات المحرك 

بنسبة 12 %.
 وتم الكشف عن هذه التقنية في “هيونداي موتور ستوديو جويانغ” 
في سيول ألول مرة على محرك “سمارت ستريم” بسعة 1.6 تيربو 
GDI ذو األربعة اســطوانات، والذي يولد قوة 180 حصان وعزم 

265 نيوتن متر.

تمكنــت دار Barrett-Jackson للمــزادات من بيع آخر ســيارة 
Chevrolet Corvette C7 بســعر خيالي بلــغ مليونين و700 
ألف دوالر. وجاءت هذه السيارة بهيكل أسود مصنوع من المعدن 
وأليــاف الكربون، تزينه عجالت رياضيــة كبيرة، وفرامل مميزة 

حمراء اللون، وواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة.
أمــا من الداخل فأتــت هذه المركبــة بقمرة مــزودة بمقاعد جلدية 

يتداخل فيها اللونان األسود واألحمر.
ويمكن لهذه الســيارة التســارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل 
من 3 ثوان بفضل محرك رياضي بـ8 أسطوانات، سعة 6.2 ليتر، 

يولد 650 حصاناً.
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“فورد” تعيد إحياء Puma“أودي” تستعرض Q7 الجديدة

اســتعرضت “أودي” نموذجهــا الجديد من ســيارات Q7 رباعية 
الدفــع. وتميز النموذج الجديد بواجهة أمامية مزينة بشــبك عريض 
ومصابيح متطورة يمكن اســتعمالها كمصابيح السيارات العادية أو 

.LED إنارتها على شكل خطوط تعمل بتقنيات
كما جاءت هذه الســيارة بقمرة تتســع لـ7 ركاب، فيها واجهة قيادة 
متطــورة مثبت عليها 3 شاشــات تعمل باللمــس. وزودت بأنظمة 
إلكترونيــة للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، وحساســات 
للمطر وقياس معدل اإلضاءة الخارجية. وستطرح بمحركات بنزين 
توربينية بســعة 3.0 ليتر، وعــزم 230 و280 حصاناً، تعمل على 

زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم في أقل من 5 ثوان.

اســتعرضت شركة فورد النموذج الجديد من سيارات Puma التي 
 Puma اشتهرت بشكل كبير في تسعينيات القرن الماضي. وجاءت
الجديــدة بهيكل كروس أوفر مصمم بشــكل عصري وأنيق، يميزه 
 LED الشــبك األمامــي العريــض، والمصابيح المزودة بشــرائط
مضيئــة. كما حصلت هذه الســيارة علــى ســقف بانورامي كبير، 

وزودت بقمرة تتسع لـ 5 ركاب.
وســتطرح المركبــة بنظامي دفــع أمامي ورباعــي، ونظام للتحكم 
بــدوران العجالت على الطرق الوعــرة، ونظام يمنع انزالقها عند 
المنعطفات، وستحصل على علب ســرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية 

بـ7 مراحل، ومحركات بسعة 1.5 ليتر، وعزم 120 حصاناً.

مصنع لـ“نيكستر” في إفريقيا

 افتتحــت شــركة نيكســتر العالميــة المتخصصة في إنتــاج أنظمة 
وتكنولوجيا قيادة الســيارات، مصنعاً لها في مدينة القنيطرة ليكون 
هو األول في القارة اإلفريقية. تبلغ المساحة اإلجمالية التي أقيم عليها 
المصنــع 10 آالف متر مربع، وباســتثمار يفوق 35 مليون دوالر. 
ويجري وضع الترتيبات اســتعداداً إلنطالق االنتاج الذي ســيوجه 
 ،FCA مجموعة ،PSA جزء منه لمصانع مجموعة بيجو ستروين
وشــركة روينو-نيسان-ميتسوبيشــي. وكانت عملية إنشــاء مصنع 
نيكســتر بالقنيطرة قد انطلقت خالل الربع األول من ســنة 2018، 
حيث استمرت لمدة 9 أشهر كاملة، فيما يجري حالياً تجهيز معداته، 

استعداداً للبدء في اإلنتاج والمتوقع في أيلول/سبتمبر 2019.

شراكة بين “رينو” و“جيانغ لينغ”

أسست “رينو” الفرنسية مشروعاً مشتركاً مع مجموعة جيانغ لينغ 
موتورز يستهدف سوق السيارات الكهربائية في الصين في صفقة 
تســتحوذ رينو من خاللها على حصة نسبتها 50 % في المشروع 

الجديد.
وأعلنت الشركة الفرنســية، أنها سترفع رأس المال المساهم بنحو 
مليــار يــوان أو حوالــى 128.5 مليــون يورو، لالســتحواذ على 

حصتها البالغة 50 % في المشروع الجديد.
وقــال نائــب الرئيــس ورئيــس مجلــس إدارة منطقــة الصين في 
“رينو”، فرانســوا بروفوســت، إن “هذه الشــراكة ستدعم خطتنا 

للنمو في الصين وقدراتنا في قطاع السيارات الكهربائية”.
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بنتلي تحتفل بمئويتها في “غودوود”

شــهد مهرجان “غودوود” للســرعة 2019 الــذي اُقيم في المملكة 
المتحدّة، مشاركة قوية لشركة بنتلي البريطانية التي نظمت عروضاً 
ديناميكية لمجموعة من سياراتها ألول مرة، وذلك احتفاالً بالذكرى 
المئوية األولى على تأســيها. وعرضت الشركة أكثر من 30 سيارة 
أسطورية  أبرزها: Embiricos الحصرية ذات محرك سعة 4 ¼ 
 Gurney Nutting Speedالجديــدة، و Flying Spurليتــر، و
Six، وPininfarina Mark VI طــــراز 1948، وأيضاً 
لمؤســس  الخاصــة  والســيارة   ،Continental GT Zagato
الشــركة،  والتر أويــن بنتلي، وهي من طراز العــام 1930 وذات 

محّرك سعة 8 ليترات.

فولكسفاغن توقف انتاج “الخنفساء”مركبات ذاتية القيادة في الخليج

وقعــت نيوليكــس الصينية اتفاقــاً مبدئياً مع شــركة نــون للتجارة 
اإللكترونية لتجربة مركبات ذاتية القيادة في السعودية واإلمارات.

وقالــت نون، إن نيوليكس ســتصنع مركبــات ذاتية القيــادة معدة 
للظــروف المناخيــة بالمنطقة، حيــث قد ترتفع درجــات الحرارة 

ألكثر من 50 درجة مئوية في الصيف.
وأضافت نون، وهي مشــروع مشترك بين صندوق االستثمارات 
العامة السعودي والملياردير االماراتي محمد العبار، أنها ستركز 
علــى “التوصيــل للميل األخير” للمركبات في عــدد من المناطق 

المختارة بأبوظبي ودبي خالل األسابيع المقبلة.

 Beetle أعلنــت شــركة فولكســفاغن عــن إنتاجها آلخــر ســيارة
)الخنفســاء(، والتي أصبحت أســطورة في عالم الســيارات خالل 
العقــود الثمانية الفائتة. وجرى االحتفال بإنتاج آخر ســيارة من هذا 

النموذج في معمل الشركة في والية بويبال المكسيكية.
وقال الرئيس التنفيذي لفرع “فولكســفاغن” في المكســيك، شتيفن 
ريتشــيه: إن المصنع  الذي أطلق آخر ســيارة “بيتل” سينتقل العام 

القادم إلى تصنيع سيارات touareg الرباعية الدفع.
تجدر اإلشارة إلى أن “الخنفساء” األسطورية رأت النور ألول مرة 

عام 1938، وصنعت بأمر من أدولف هتلر.

AG ودايملر BMW تعاون بين

وقعت BMW ودايملر AG اتفاقية تعاون استراتيجي طويل األمد 
لتطوير الجيل القادم من تقنيات أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية 
على الطرقات الســريعة وتقنيات الركــن الذاتي التي تندرج ضمن 

المستوى 4 ضمن معايير جمعية مهندسي السيارات.
وتهدف الشراكة إلى تســريع إطالق هذه التقنيات المتوقع دخولها 
حيز اإلنتاج في أنظمة السيارة المخصصة للمستهلكين بحلول عام 

.2024
وستعمل الشركتان على إدخال هذه التقنيات إلى طرازات السيارات 

الخاصة لكل منهما بشكل مستقل.
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 مصنع لتجميع السيارات في أوغندا“فولفو” تستدعي نصف مليون سيارة

اســتدعت شــركة “فولفو” نحو نصف مليون من سياراتها بسبب 
مكون معيب في المحرك، يمكن أن يســفر في أســوأ الحاالت عن 
احتراق المركبة. وقالت الشركة السويدية، إن السيارات المتضررة 
مــزودة بمحركات ليترين و4 ليترات ديزل، المصنعة بين 2014 
و2019. وأوضحت، أن مدخل المحرك متعدد العناصر مصنوع 

من البالستيك، ويمكن أن يذوب بسبب تغيرات الحرارة.
وتمتلك “تشــيجيانغ جيلي القابضة” في الصين سيارات “فولفو” 

منذ عام 2010.

تعتـــــزم أوغـنــدا 
استثمار 40 مليون 
دوالر في المرحلة 
األولى من مصنـع 
لتجميع الســيارات 
بقيمة 263 مليـون 
دوالر، وبــــــــدء 
االنتــاج بحلــــول 

منتصف عام 2021. وتســعى أوغندا لالستفادة من الطلب المتزايد 
في مجموعة شــرق أفريقيا التي تعد منظمة دولية تضم 6 دول من 
شــرق أفريقيا، وهي بورونــدي وكينيا وأوغندا وروانــدا وتنزانيا 
وجنوب الســودان. وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة كييرا موتورز 
األوغندية، إســحاق بول موساســيزي، إن عمليات تشــييد المصنع 
بدأت خالل شــهر شــباط/فبراير الماضي. ويتوقع كييرا، أن يصل 
االنتاج السنوي للمصنع إلى 5 آالف سيارة، ومن ثم إلى 150 ألف 
وحــدة من خالل تجميــع الحافالت والشــاحنات والعربات النصف 
نقــل والســيارات الرياضية. وأنتجت “كييرا موتــورز” حتى اآلن 

نموذجين أوليين للسيارة الفاخرة والحافلة العاملة بالطاقة الشمسية.

مصنع بيجو سيتروان في الجزائر

أعلن المدير العام لمجمع بيجو ســيتروان إلنتاج السيارت جيروم 
فورنيــال، البــدء بانجــاز مصنع بيجو ســيتروان الجزائــر ببلدية 
طفــراوي )وهــران( على مســاحة اجمالية تقدر بـــ120 هكتار، 

وبإنتاج 10 مركبات في الساعة الواحدة قابلة لالرتفاع.
وســيدخل مصنــع بيجو ســيتروان الجزائــر حيز اإلنتــاج خالل 
النصف األول من العام  القادم 2020 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 
ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى مع توقعات برفع الطاقة االنتاجية 

تدريجياً خالل 4 سنوات.

“كريم” تنهي عملياتها في السودان
شـــــركـة  أعلنــت 
تطبيقــــات نـقــــل 
كـريـــــم  الركــاب 
إنهاء عملياتهــا في 
الســودان في إطار 
صفقـــة اســتحـواذ 
عليهــا،  “أوبـــر” 
وذلك بعــد أقل من 
عــام مــن إطالقها 

الخدمة في البالد.
مــن جهتهــا، قالت 

“أوبر” في إشعار للبورصة إنها تتوقع أن تُنهي كريم، ومقرها دبي، 
عملياتها في السودان قبل إتمام االستحواذ عليها في صفقة بقيمة 3.1 
مليار دوالر أميركــي، ومن المتوقع إتمام الصفقة، التي أُعلنت في 

آذار/مارس، أوائل العام القادم.
وبــدأت “كريم” عملياتها في الســودان في أيلول/ســبتمبر 2018، 
بعدما رفعت الواليــات المتحدة األميركية عقوبــات اقتصادية عن 

الخرطوم في عام 2017.
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“مسرح خليفة بن زايد” في باريسمنصة إلكترونية لتدريب الشباب

وقعــت “فودافون مصــر” بروتوكول تعاون مع وزارة الشــباب 
والرياضة إلطالق منصــة رقمية لدعم ورعاية مبادرات وأعمال 
ريــادة األعمال وتقييم مشــروعاتهم، باإلضافــة إلى تولي جوانب 

التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
يشــار إلــى ان البروتوكول يتضمــن قيام الشــركة باختيار أفضل 
الكوادر الشــبابية مــن المدارس والجامعــات المصرية ومنظمات 
المجتمــع المدنــي، وذلك لالنضمــام لمنظومة التدريــب والتأهيل 
العملــي التي ســــيتم تنفيذهـــا داخـــل أروقة الشــــركة وإداراتها 

وأقسامها المختلفة.

شــهد الشــيخ عبدهللا بن زايد  وزير الخارجية مراسم افتتاح مسرح 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “مسرح قصر فونتينبلو اإلمبراطوري” 
في العاصمة الفرنســية باريس. وتأتي أعمال الترميم وإعادة الحياة 
لهذا الجزء المهم من تاريخ فرنسا في إطار اتفاقية تعاون ثقافي بين 
إمارة أبوظبي والحكومة الفرنسية تم توقيعها عام 2007، وتضمنت 
إنشاء اللوفر أبوظبي. واكتملت المرحلة األولى من أعمال الترميم في 
نيسان/ابريل 2014، وشهدت تجديد قاعة المسرح الرئيسية بمشاركة 
25 خبيــراً و135 حرفيــاً عملوا على اســتعادة تصميماته الداخلية. 
وبدأت المرحلة الثانية خالل حزيران/يونيو 2017، وشملت تركيب 

وتثبيت اآلالت واألنظمة التشغيلية وتجديد زخارف المسرح .

تراجع عدد عمالء Netflix في أميركاإطالق “نايل سات 301” المصري

قالت الشــركة المصرية لألقمار الصناعية “نايل سات” في بيان، 
إنها ســــتبدأ إجراءات مناقصــة محدودة لتصنيــع وإطالق القمر 
الصناعي المصري “نايـــل ســـــات 301” والمحطات األرضية 

الخاصة به.
وتقدم الشركة أنواعاً مختلفة من الخدمات لتلبية احتياجات العمالء 
والمشــاهدين، وتهــدف للحفاظ علــى األخالق والثقافــة الخاصة 
بالهويــة العربية والجــذور األفريقية، وذلك إلثــراء صناعة البث 

اإلعالمي.

صدمت شركة Netflix المســتثمرين بعد أن أعلنت عن انخفاض 
عــدد عمالئها في الواليــات المتحدة للمرة األولــى منذ عام 2011 
بـــ130 ألف مســتخدم بســبب ارتفاع األســعار وضعــف البرامج 
التلفزيونية الجديدة. كذلك جاء النمو في عدد عمالئها دوليا بنصف 

تقديرات الشركة سابقا إذ زاد عددهم بـ2.8 مليون عميل.
وقد تراجعت األرباح الصافية للشــركة بنســبة 30 % خالل الربع 
الثاني من عام 2019 مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي 
إلى 270.65 مليون دوالر. هذه النتائج أثارت قلق المستثمرين في 
ظل األرباح المتواضعة نســبياً مقابل اإلنفاق المرتفع جداً الذي فاق 

3 مليارات دوالر على البرامج خالل الربع الثاني.
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“شلمبرجير” لـ“الخليج العربي” للنفط
الخليج  شـــــركة  حصلــت 
العربي للنفــط الليبية، على 
جائزة “شلمبرجير” لإلنجاز 
الفضية، نتيجة لما قدمته من 

زيادة وتطوير اإلنتاج.
وأقيم حفل التكريم، بحضور 

رئيس لجنة اإلدارة لشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، 
ومدير عام “شلمبرجير” رضا الكبير. وأكد بن شتوان عقب تسلمه 
الجائزة، أن هذا الفوز هو ثمرة جهد مشترك وعمل دؤوب من قبل 
الشــركتين، تفتخر به الشركة للعودة إلى استئناف نشاطها بالحقول 

الليبية لما تتمتع به من أمن واستقرار.

جائزة أفضل بنك لـ“البحرين الوطني”
منحت مجلــة يورومونــي، بنك 
البحرين الوطنــي NBB جائزة 
“أفضــل بنك فــي البحرين” في 
حفل جوائز يوروموني الشــرق 
األوســط للتميز 2019 في دبي، 
نتيجــة تحولــه الملمــوس وأدائه 
ونتائجه المالية القوية التي حققها 

خالل عام 2018. وتســلم الجائزة، الرئيس التنفيذي جان كريستوف 
دوران، الذي لفت إلى أن هذه الجائزة تؤكد النجاحات واإلنجازات التي 
حققها البنك حتى اللحظة لضمان مواصلة االبتكار والتغيير ومواكبة 
االحتياجات المتطورة سريعاً في األسواق، خاصة في المجال الرقمي.

“األهلي” األول في السوق المصرية
أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج 
العالمية عن البنــوك خالل النصف األول 
من العــام 2019، حصــول البنك األهلي 
المصــري علــى المركــز األول كأفضل 
بنك في الســوق المصرفية المصرية عن 
القروض المشتركة، بقيمة إجمالية وصلت 

إلى 21 مليار جنيه )مليار دوالر(. كما حصد البنك المركز السادس 
على الشــرق األوســط عن القروض المشتركة التي قام بدور وكيل 
التمويل فيها. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك هشام عكاشه على توفير 
البنك كل التمويالت الالزمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم 

مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة االئتمانية.

FEBS سوري يحصد إحدى جوائز
حصــل الباحث الســوري 
عبــدهللا هالل علــى إحدى 
جوائــز المؤتمــر العالمي 
الجمعيــات  التحــاد  الـ44 
الكيميائـيــــة  األوروبـيــة 
الحيوية FEBS الذي أقيــم 

ْت الحيوانات المنوية والبولي  في بولندا، عن بحثه “مؤشــرات تََموُّ
أمينات في السائل المنوي البشري”. وأوضح هالل، طالب الدكتوراه 
فــي الكيمياء الحيوية بجامعة الصداقة بين الشــعوب بموســكو، أنه 
شــارك في المؤتمر ببحثين: قدرات نظائر البولي أمينات على منع 

انتشار خاليا سرطان البروستات، والثاني الذي حصد الجائزة.

جائزة أفضل آلية استثمارية لـ“المتحد”
أعلن األمين العام لالتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب وسام فتوح، 
فوز صندوق “رخاء” المصرف 
المتحد النقــدي المصري بجائزة 
أفضل آلية استثمارية متوافقة مع 
أحكام الشريعة للعام الثاني علي 
التوالــي فــي العاصمــة اللبنانية 

بيروت. وتســلم الجائزة، نائب العضو المنتــدب فرج عبد الحميد، 
نائب العضو المنتدب لقطاعات األعمال نيفين كشــميري، مســاعد 
العضو المنتدب لقطاع االستثمار أحمد الغندور، مساعد المدير العام 

لصناديق االستثمار حسن الهواري.

جائزة لـ“المستقبل لصناعة االنابيب”
حـصــــــدت شــركـــة 
المســـتقبـــل لصناعــة 
األنابيــــــب  جائـــــزة 
“النســر العربي للتميز 
خــالل  االقتصــادي”، 
حفــل تكريـــم أقامتـــه 

أكاديمية جوائز التميز في العاصمة المصرية القاهرة. وتسلم الجائزة 
نائب رئيس مجموعة مخزومي للشؤون اإلعالمية برنارد بريدي.

يذكر أن الشركة التي أسسها النائب فؤاد مخزومي، متخصصة  في 
صناعة أنابيب الفيبرغالس المقواة باأللياف الزجاجية، وتقدم حلوال 

متكاملة ألنظمة أنابيب الفيبرغالس.
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تفاهم بين النفط الليبية وشلمبريجر

وقعت المؤسســة الوطنية للنفط مذّكرة تفاهم مع شركة شلمبريجير 
مقدمة الخدمات للحقول النفطية، وذلك إلنشاء مركز تدريب وتطوير 

متخّصص في مدينة بنغازي.
وأوضحــت المؤسســة في بيــان، أن هــذه الخطوة تأتــي في إطار 
حرصهــا المتواصــل على تطوير مهارات الجيــل القادم من عّمال 
قطــاع النفط الليبي. وتم توقيع االتفاقية خــال زيارة قام بها رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفط مصطفى صنع هللا، ورئيس 
لجنة إدارة شركة زالف ليبيا الستكشاف وإنتاج النفط والغاز خليفة 

رجب، إلى مقّر شركة شلمبريجير في العاصمة البريطانية لندن.

تعاون بين ستاندرد تشارترد و“إنجاز”

سبل العيش من خالل التراث الثقافي

بـنـــــك  أعلــــن 
ستاندرد تشارترد 
 ، ن  د ر أل ا  -
ســـســــــة  مـؤ و
“إنجــاز”، عــن 
مشـــترك  تعاون 
تعزيـــز  بهــدف 
ثقافــة التطــــوع 
المجتمــع،  فـــي 

من خال مشــاركة مجموعة مــن موظفي البنك كمتطوعين ضمن 
برامج المؤسسة التي يتم تنفيذها في المدارس والجامعات والمراكز 
الشــبابية، بهدف مشــاركة خبراتهم العلمية والعملية. وقال الرئيس 
التنفيذي للبنك مهند مكحل: يتماشى هذا التعاون مع إطاق مجموعة 
البنك مبادرته العالمية “فيوتشر ميكر” لتشجيع المساواة بين الشباب 
والشابات في مجتمعاتهم. فيما أكد المدير التنفيذي إلنجاز التعليم في 
مؤسســة إنجاز مهند الجراح، أن التعاون مع البنك يمتد لســنوات، 
وهو تجســيد للــدور الحقيقي للقطاع الخاص ومؤسســات المجتمع 

المدني في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية.

ان، بالشراكة مع  أطلق االتحاد األوروبي، ومكتب اليونســكو في َعمَّ
منظمة العمل الدولية، ومكتب اليونســكو في العراق، مشروع “دعم 
ســبل العيش من خال تنميــة التراث الثقافي” بدعــم من الصندوق 
االســتئماني اإلقليمي لاتحاد األوروبي، وصنــدوق مدد األوروبي، 

بتكلفة 11 مليون يورو.
وأكدت وزيرة الســياحة واآلثار األردنية مجد شويكة، أهمية تحويل 
التحديــات الــذي يواجها قطاع الســياحة إلى فرص ملموســة. وقال 
سفير االتحاد األوروبي في األردن أندريا ماتيو فونتانا: إن المشروع 
يهدف إلى الوصول إلى فرص عمل مناســبة للســوريين واألردنيين 
والعراقييــن، من خال خطط توظيف مكثفة في محافظتي شــمالي 

األردن وإقليم كردستان العراق )اربد والمفرق، أربيل ودهوك(.

45 شركة في برودكس 2019 بدمشق

أقيمت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لتجهيزات المعامل 
وتصنيــع وبيع خطوط اإلنتاج “برودكس 2019” على أرض مدينة 
المعارض في دمشــق، بتنظيم مجموعة “7 غيتــس”، بالتعاون مع 
مجلس األعمال الســوري الصيني، ومشــاركة 45 شــركة سورية 
وصينية ووكاء شــركات يابانية، إيطالية، ألمانية ولبنانية. وأوضح 
المدير التنفيذي لـ“ســفن غيتس” محمد العســاودة، أن 15 شــركة 
شاركت عبر وكاالت، 5 شركات صينية، و25 شركة سورية، قدموا 
أحدث التقنيات واآلالت والتجهيزات الازمة لترميم ما دمرته الحرب 
من آالت وخطوط إنتاج وتحديث المعامل القديمة وإقامة معامل جديدة. 
حضــر االفتتــاح وزير الصناعــة محمد جذبة، وعــدد من أعضاء 
غرف الصناعة والتجارة، والقائم بأعمال السفارة الصينية بدمشق.
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سوريات في قمة القيادات باليابان

قدم وفد مجلس الشــعب الســوري الذي شــارك في القمــة العالمية 
للقيــادات السياســية النســائية 2019 فــي طوكيــو، تحــت عنوان 
“إجراءات النهوض بالمجتمع من خال أهداف التنمية المستدامة”، 
صورة عن المرأة الســورية ودورها القيادي، بحضور 300 سيدة 
مــن 70 دولة. وأكدت مقــرر لجنة الحريات وحقوق اإلنســان في 
مجلس الشــعب السوري/رئيسة الوفد أشواق عباس، على ضرورة 
بذل الجهــود من أجل النهوض بالمجتمعات وتعزيز ثقة الشــعوب 
ببرلماناتها وحكوماتها. كما عقد الوفد السوري ممثاً بعباس وأميرة 
ســتيفانو وفــرح حمشــو على هامش أعمــال القمة لقــاء مع رئيس 

البرلمان الياباني تاداموري أوشيما وعدد من البرلمانيين اليابانيين.

سورية في المنتدى البرلماني بنيويورك

مؤتمر صناع الجودة العرب في السويداء

شارك وفد من مجلس الشعب السوري في أعمال المنتدى البرلماني 
في مقر األمم المتحدة في نيويورك، الذي دعا إليه االتحاد البرلماني 
الدولي، في إطار مســاهمته في المنتدى السياســي من أجل التنمية 
المســتدامة، الذي عقد بإشــراف المجلس االقتصادي واالجتماعي 
في األمــم المتحدة، تحت عنوان “تمكين الناس وضمان الشــمولية 
والمساواة”، وكيفية تفعيل الشراكات من أجل ضمان تحقيق أهداف 
خطة التنمية المستدامة 2030. وضم الوفد مندوب سورية الدائم لدى 
األمم المتحدة بشار الجعفري، ومراقب مجلس الشعب سناء أبوزيد، 
ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري، ومقرر لجنة 

الشؤون العربية والخارجية مها شبيرو، والنائب حامد حسن.

أكد المشــاركون في مؤتمر صناع الجودة العــرب، الذي انعقد في 
الفندق الســياحي بالسويداء، تحت عنوان “المعايير الدولية لضمان 
جودة واعتماد الخدمات الصحية والطبية والتفتيش والتدقيق المعتمد 
على جودتها في المنشــآت الصحية وصناعة وتــداول الدواء وفق 
منظمات االيزو واالســكوا”، على أهمية نشــر علوم وثقافة الجودة 
للخدمــات التي يقدمها القطاع الصحي، وضــرورة رفع كفاءته بما 

يسهم باالنتقال من األداء إلى جودة األداء في القطاع الصحي.
وصــّرح نائــب مدير عام صناع الجودة العرب أديب األســطه، أن 
المؤتمر هو األول من نوعه، ويأتي في إطار التعاون لترسيخ مبادئ 
الجودة وتطبيقها واتباع معاييرها في القطاع الصحي بما يســهم في 

توطين هذه المعرفة وانعكاسها على االقتصاد وترشيد اإلنفاق.

RAME سورية في اجتماع

شــاركت وزارة النقل الســورية، ممثلة بمدير عام المؤسسة العامة 
للخط الحديدي الحجازي حسنين علي، في اجتماع الجمعية اإلقليمية 
للسكك الحديدية في الشرق األوسط RAME، الذي عقد في العقبة 
بــاألردن. وقدم علي عرضاً عن واقع الخطوط الحديدية الســورية 
واآلثــار الكارثية التي تعرض لهــا القطاع جّراء التخريب الممنهج 
في بنيته التحتية، وســرقة مستودعاته بســبب الحرب، األمر الذي 
نتج عنه توقف القطارات عن العمل، مؤكداً أن العقوبات القســرية 
أحادية الجانب على سورية تطال كل القطاعات، بما فيها قطاع النقل 
السككي وتحرمه من قطع الغيار وصيانة المحطات، وأنه رغم ذلك 
تمت إعادة تأهيل الكثير من الخطوط وأهمها خط )دمشق - الربوة - 

الزبداني(، مع الحفاظ على عراقة وتاريخية الخط الحجازي.
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عودة 16 ألف منشأة للعمل في حلبالبركة سورية يكرم طالب إدارة األعمال

تفعياً لبنود اتفاقية التعاون المبرمة بين بنك البركة سورية والمعهد 
العالي إلدارة األعمال والتي تتضمن في أحد بنودها تســديد مبالغ 
الرســوم الســنوية كاملة عن ســبعة طاب من ســنة التخرج للعام 
الدراسي 2018 - 2019، استضاف الرئيس التنفيذي للبنك محمد 
عبدهللا حلبي، الطاب الحاصلين على المنحة، وقدم لهم كتب تهنئة 
باســم البنك تشجيعاً لدعم مســيرتهم العلمية ودافعاً لهم لبذل أفضل 

الجهود وتحقيق التميز والنجاح.
يذكر أن المنحة تتضمن تقديـــم فـــرص تدريب مباشــرة للطاب 
ضمــن فــروع وإدارات البنك، وذلك وفق االختصاص المناســب 

لكل منهم.

شارك بنك الشام برعاية اجتماع الهيئة العامة السنوي وافتتاح المقر 
الجديــد لغرفة صناعة حلب، الكائن في حي الســبع بحرات، وذلك 
خال عقد اجتماع الهيئة العامة -بعد غياب 7 سنوات- برعاية وزير 
الصناعــة محمد معن جذبة، وحضور محافظ حلب حســين دياب، 
ورئيس اتحاد غرف الصناعة الســورية/رئيس غرفة صناعة حلب 
فارس شــهابي، بمشاركة فعاليات صناعية في حلب. وصرح دياب 
خــال االجتماع، بأن مطار حلب الدولي جاهز بالكامل، وســيعود 

للعمل قريباً، كما يتم العمل على بدء إصاح المحطة الحرارية.
بدوره بيّن الشهابي أن نحو 16 ألف منشأة صناعية وحرفية عادت 

إلى العمل واإلنتاج في حلب بعد أن كان عددها 4000 عام 2016.

48 دولة في 3 معارض في سورية

أقيمــت في مدينــة المعارض بدمشــق 3 معــارض تخصصية في 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، التدفئــة والتكييــف والمياه 
والطاقات المتجددة، وبناء البنى التحتية واإلكساء، بتنظيم من شركة 
المبدعون للمعارض والمؤتمرات، بمشــاركة 221 وكياً وشركة 
عالمية يمثلون 776 عامة تجارية لشــركات عالمية من 48 دولة 
منها )ألمانيا وفرنســا وإيطاليــا والصين ولبنــان والعراق ومصر 
واألردن(. ولفتت مديرة المبيعات في الشــركة هالة شــربجي، إلى 
أن عــدد الزوار وصل إلــى 42 ألفاً، وإلى توقيع صفقات مع رجال 
األعمال المهتمين بقطاعات البناء والتكنولوجيا، إضافة إلى حصول 

بعض الشركات المحلية على وكاالت من شركات عربية.

بابل ودمشق ضمن التراث العالمي

أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونســكو”، 
خال انعقاد دورتها الـ43 في العاصمة األذرية باكو، بحضور ألفي 
شخص من 180 دولة، عن إدراج بابل العراقية، المشتهرة بحدائقها 
المعلقة -من عجائب الدنيا السبع- ضمن مواقع التراث العالمي. كما 
وافقت المنظمة على دراسة رفع “دمشق القديمة” من قائمة التراث 
المهدد بالخطر، مع دراسة إمكانية تسجيل 36 موقعا جديداً وضمها 
للقائمــة. وأكد مديــر اآلثار والمتاحف الســوري محمود حمود، أن 
القرار تضمن إرسال بعثة للتحقق من وضع دمشق القديمة، لتتمكن 
اللجنة مــن إزالة الموقع عــن قائمة التراث المهــدد بالخطر خال 

الدورة الـ44.
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إيران ... دورة في مجال األوراق المالية

... وفي اجتماعات “العربية اإليطالية”

أقيمــت في بورصــة إيــران دورة تدريبية للمســابقة الدولية الثالثة 
للتعامات في ســوق األوراق المالية، والتي تضمنت محفظة مالية، 
وهــي أوراق ماليــة تصدرهــا عــدة شــركات إيرانيــة، إضافة إلى 
التعامات باألوراق المالية، بمشــاركة ســورية والعــراق وُعَمان 
وماليزيا وباكستان وأفغانستان وتركيا، على أن تدار المحفظة المالية 
بعد انتهاء الدورة لمدة 45 يوم من قبل الوفود المشــاركة في أنظمتها 
المالية، ومن ثم يتم اإلعان عن المسابقة والفائزين بها. وتألف الوفد 
السوري المشارك أعضاء في هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 
)عبدالمجيد الغبرة، وراما حوارنة، ونور بدوي(. وقالت حوارنة: إن 
الهدف من المشــاركة هو االســتفادة من التجربة اإليرانية في مجال 

األوراق المالية وإمكانية إغناء التجربة السورية بهذا المجال.

شــارك اتحاد غرف التجارة الســورية، في اجتماعات مجلس إدارة 
الغرفة التجارية العربية اإليطالية المشــتركة في روما. وأكد رئيس 
غرفة تجارة ريف دمشق/رئيس الوفد السوري وسيم القطان، على 
عمق العاقات التجارية واالقتصادية الســورية اإليطالية، واإليمان 
بأن المستقبل يحمل الكثير كي تتطور هذه العاقات وتتوسع معتمدة 
على إرث كبير من التعاون والعاقات بين تجار وشركات البلدين، 
منوهــا إلى أن ســورية تخطو نحو إعادة االعمــار، وإلى أن هناك 
الكثير من المصانع والورش تعود إلى العمل. كما قام قطان بصفته 
رئيساً للجنة الوفود والعاقات العامة في اللجنة التنظيمية لمعرض 
دمشــق الدولي، بتوجيه الدعوة ألعضاء الغرفــة العربية اإليطالية 

للمشاركة في فعاليات دورته المقبلة أواخر عام 2019.

ان” اتفاقية لتنفيذ مشروع “درب َعمَّ

وقعــت هيئة تنشــيط الســياحة األردنية، مــع أمانة عّمــان الكبرى 
ومشروع السياحة لتعزيز االستدامة االقتصادية الممول من الوكالة 
األميركيــة للتنمية الدولية، اتفاقية مشــروع ممشــى عّمان التراثي 
“درب عمان”، لتصبح عمان مدينة صديقة للمشاة، قادرة على إبراز 
وجهي التراث والحياة المعاصرة. وقال مدير عام الهيئة عبدالرزاق 
عربيات: إن المشروع خطوة لجعل عّمان وجهة جذابة للسياح عبر 
تزويدها بممرات صديقة للمشــاة تتيح للســياح والسكان االستمتاع 

بجمالها بأسلوب يتسم بالصفاء بعيداً عن مزاحمة المركبات.
من جانبه، لفت أمين عمان يوسف الشواربة، إلى أن االتفاقية تهدف 

إلى تمكين عمان سياحياً، والترويج لها.

سورية في “فود إكسبو”
أقيمــــت فعالـيــــات 
معــرض الصناعات 
والتعبئـــة  الغذائـيــة 
والتغليف فود إكسبو 
فــي دورته الـ15 في 
مديـنــة الـمـعــارض 
بدمشــق، بمشــاركة 
75 شــركة صناعـة 
غذائية من ســورية، 

إضافة إلى شــركات مــن لبنان وإيــران واإلمــارات. ولفت وزير 
الصناعة الســوري محمد معن زيــن العابدين جذبة خال االفتتاح، 
إلى أهمية المعرض لترويج وتسويق منتجات الشركات الصناعات 

الغذائية التي لم تتوقف رغم التحديات والنكبات التي واجهتها.
مــن جهته، أوضــح مدير عــام مجموعة دلتا لاقتصــاد واألعمال 
المنظمــة للمعرض غياث شــماع، أن  المعرض المســتمر منذ 15 
عاماً يشــكل داعماً أساســياً للصناعات الغذائيــة الوطنية من خال 
التصدير إلى األســواق الخارجية، وأنه يشمل إضافة إلى الغذائيات 

المؤسسات والبنوك وصناديق التنمية والتمويل.
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LAUالريجي” تراعي الوضع االقتصاديتعاون بين وزارة الطاقة و“

وقعــت وزارة الطاقــة والميــاه اللبنانية مذكرة تعــاون مع الجامعة 
اللبنانية األميركية )LAU(، بهدف اتاحة الفرصة لطاب الجامعة 
للتدريب والمشــاركة في مشــاريع وانشــطة الــوزارة المختلفة في 
قطاعــات النفط والمياه والكهرباء، في موازاة اســتفادة الوزارة من 

االمكانات االكاديمية والبحثية والتعليمية الموجودة في الجامعة.
وحضرت الوزيرة ندى البســتاني يرافقهــا مدير عام الوزارة أحمد 
عويــدات، عضــو مجلس ادارة هيئة قطاع البترول وســام شــباط. 
في حين تمثلت الجامعة برئيســها جوزف جبرا، الوكيل االكاديمي  
جورج نصر، عميد كلية الهندســة ريمون غجــر وعدد من عمداء 

الكليات والمسؤولين في الجامعة.

أقامت إدارة حصر التبــغ والتنباك اللبنانية “الريجي” بالتعاون مع 
معهد باســل فليحان - وزارة المال، لقاءها السنوي السادس للماك 
العالي الذي وضعت خاله مســودّة الخطة الســنوية لإلدارة للســنة 
المقبلة، وشــدّد رئيــس “الريجي” مديرها العام ناصيف ســقاوي 
خال اللقاء على أن الخطة ستكون “مبنية على أسس علمية تراعي 
الوضع االقتصادي المستجدّ”. وتم خال اللقاء الذي أقيم على مدى 
يومين في مقّر اإلدارة في الحدث، توزيع الشهادات على المشاركين 
مــن “الريجي” في برنامج التطوير القيادي واإلداري الذي أقيم في 
الجامعــة األميركية في بيــروت، بهدف تعزيز المهــارات القيادية 

للماك العالي والمتوسط وتعميق مفاهيم اإلدارة والتخطيط.

حفل “ستار ووكر”شراكة بين بنك الغذاء و“بريستول”
وقّع بنك الغذاء 
اللبنانـي اتفــاق 
شـــراكـــة مـع 
فندق بريسـتول 
يتبرع بموجبها 
الفنــدق بفائض 
الطعــام لديــه، 
مســـاهمة منـه 
في جهـود بنــك 
الغذاء لتزويـــد 

العائات المحتاجــــة بحصـــص غذائيـة، سعــــياً إلى وضـع حٍد 
للجـــوع في لبنان. ويشــمل االتفاق تبّرع الفندق البيروتي بفائـض 
األطعمــة في مطاعمــه أو في األعراس والحفــات األخرى التي 
 Chez Vous يســــتضيفها أو ينظمها خارجــــه، مـن خـال:  

.Fine Catering By Le Bristol
وإضافة الى ذلك، يتبّرع “بريســتول”، بحسب االتفاق، بمجموعة 
وافرة من الثياب والبياضات، من شراشف ومناشف، يتولى أيضاً 

بنك الغذاء توزيعها على العائات المستفيدة من خدماته.

احتفلــت “مون بان” باإلطــاق اإلقليمي لتشــكيلة أدوات الكتابة 
“ستار ووكر” المصممة حديثاً ضمن أجواء كونية.

وخال أمســية أقيمت فــي بيروت، عاصمة الحفات والســهر في 
 Hngr الشرق األوسط - حّولت “مون بان” الملهى الليلي الشهير
إلــى تجربــة من خارج هــذا العالم مســتوحاة من واحــدة من أكثر 

المغامرات البشرية غموضاً وتأثيراً، وهي استكشاف الفضاء.
وشــهدت األمســية حضــور أكثــر مــن 500 ضيــف مــن كبــار 
الشخصيات، وقد تضّمنت فقرات مذهلة نقلت الضيوف مجازياً إلى 

المجرات الخارجية.
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شباب في متحف العمالت في “المركزي”

اســتقبل حاكم مصرف لبنان، رياض سامه مؤخراً، حوالى 200 شاب وشابة 
من أصول لبنانيــــة من 18 دولـــة مـــن جميع أنحــــاء العالـــم، وذلك ضمن 
برنامـــج LEBOLUTION 2019، الــذي نظمته الجامعــة اللبنانية الثقافية 
حول العالم، والذي بوشــر به سنة 2013، وهو يهدف الى تعريف الشباب من 

أصل لبناني على وطنهم األم.
وبعد الصورة التذكارية أمام المبنى الرئيسي لمصرف لبنان، انتقل الجميع الى 

متحف العمات، حيث ألقى الحاكم كلمة ترحيبية.
شرح الحاكم خال كلمته، عمل مصرف لبنان كما الهيئات التابعة له، وأهميتها 
في حفظ االســتقرار النقــدي وتمتين الثقة بلبنان. ولفت الــى الدور المهم الذي 
يلعبه االقتصاد الرقمي وأهمية الرأسمال البشري اللبناني المقيم والمغترب. ثم 

تطرق الحاكم الى الوضع الحالي في المنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان.
وتحــدث ســامه خال كلمته، عــن ان الحكومة اللبنانية لديهــا برنامج خاص 
يهدف إلى تحســين البنى التحتية، وانها تعمل على القيام باالصاحات الازمة 
من أجل الحصول على األموال عبر مؤتمر “ســيدر”، الذي بدوره، ســيخفف 
عجز الدولة، وعبّر ســامه عن أمله ان موازنة 2020 ستكون فاصلة في هذا 

االطار.
وختــم حاكم مصرف لبنان كلمته، مذكراً أن لبنان قد مّر عبر الســنين بأزمات 
كبيــرة لكنه دائماً خرج منتصراً، لذلك قال للشــباب: “يجب أن تفتخروا ببلدكم 

لبنان، وال تنسوه أبداً”.
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كان يقال عن التعليم الرسمي في لبنان انه عصب التعليم. مدارسه وثانوياته كانت حتى 
التسعينات من القرن الماضي تنافس القطاع الخاص وتتخطاه، فيما كلفته على الدولة لم 
تكن مرتفعة. من دور المعلمين الى كلية التربية كان األساتذة يتخرجون ليرفدوا التعليم 
بالكفاءات. ومنذ ان الغي دورهما مطلــع األلفية الجديدة صار التعليم قائماً على التعاقد، 
فيما تراجعت رعاية الدولة ودعمها إلى الحدود الدنيا، فهل ال يزال التعليم الرســمي حاجة 

وله األولوية؟ 

قبل سنوات أطلق مدير مدرسة رسمية صرخة في لقاء لمناسبة تأهيل مدارس منطقته، 
فقال، إن 58 مدرسة وثانوية كانت تضم قبل 10 سنوات، 25 ألف تلميذ لبناني، بينما اليوم 
ال يتجاوز عددهم الـ7000، علماً أن المنطقة التي تحدث عنها المدير تضم أحزمة بؤس وفقر 
وأحياء معدمة. كشــف المدير حينها أن عدد التالمذة النازحين يفوقون أعداد اللبنانيين 
بأضعاف، وكأنه يبعث برسالة تشير إلى أن النزوح أعاد الحياة إلى التعليم الرسمي. المفارقة 
أن تلك المنطقة انتشرت فيها مدارس غير مرخصة وبعضها وهمي عملت على استقطاب 
تالمذة لبنانيين اكتشف ذووهم الحقاً أن أسماء أوالدهم غير مدرجة على لوائح اإلمتحانات، 
فخسروا على الضفتين. هذا يعني أن عامل اإلقبال على المدرسة الرسمية، ال يقتصر على 
الفقر والحاجة، إنما الثقة بها هي األســاس، واإلقتناع أن الدولة تريد تعليماً رسمياً نوعيًا 

تقدمه للبنانيين.

التذكير بصرخة المدير هي للقول بأن المدرســة الرســمية تواجه أخطاراً كبرى، ستظهر 
أزماتها خالل السنة الدراسية المقبلة. فأمامنا سنة صعبة ومليئة بالتحديات، وهو ما يطرح 
الكثير من األســئلة عن واقع المدرسة، التي تحتاج الى تقويم وإعادة هيكلة، ولتأكيد ما 
إذا كان التعليم الرسمي من األولويات، أو أنه صار في مرتبة خلفية. ولعل تعيين المشكلة 
أساســي لعبور أزمة التعليم في الســنة الجديدة، وفي المقدمة تأمين الكادر التعليمي 
للمواد، إذ نخسر سنوياً أكثر من 1200 معلم ومعلمة يحالون على التقاعد، وقد ال نجد خالل 

السنوات القليلة المقبلة غير المتعاقدين الذين يعانون أيضاً من مشكالت كثيرة. 

وقف التوظيف للســنوات الثالث المقبلة، سيجعل المدرســة الرسمية تعاني نقصاً في 
المعلمين، علماً أن أعداد المتعاقدين تغلب أعداد اساتذة المالك، وهذا يقتضي البدء بدمج 
المدارس التي ال يتعدى عدد تالمذتها الـ100 تلميذ والتي تبلغ نسبتها 27.6 % من مجموع 
مدارس لبنان، ثم ضبط ساعات التعليم ودمج الصفوف، فاإلحصاءات في 2017 تشير إلى 
أن معدل التالمذة للمعلم الفعلي الواحد في القطاع الرسمي تدنى إلى تسعة، فيما حصة 

التعليم الرسمي هي 30 % من إجمالي تالمذة لبنان.

يتطلب األمــر أيضًا، إلى توفير هيئات إدارية وتعليمية، اإلعداد التربوي األساســي ألكثر 
من 90 % من المعلمين، لرفع مســتوى التعليم. واألهم وضع خريطة طريق لحل األزمات 

التربوية، تعيد االعتبار للمستوى وتنقذ التعليم الرسمي.

رعاية الدولة للتعليم الرسمي !
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