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/نوفم�ب 2019 إىل دفع 1.5 مليار  ي
ين الثا�ن ي 28 ت�ش

بادر مرصف لبنان المركزي �ن
نم بسداده  كي لسندات اليورو )اليوروبوند(، وهو استحقاق للبنان ال�ت دوالر أم�ي
ي تركت 

ي يعيشــها البلد، وال�ت
بالرغم من االأوضاع المالية والنقدية الصعبة ال�ت

مخاوف حول احتمال تخلف لبنان عن ســداد دينه. هذه الخطوة تدل عىل أنه 
ي التعامل 

ي خطط انقاذ للبلد اذا توافرت االرادة ومعها الشفافية �ن
يمكن الســ�ي �ن

ي أن تصدي المرصف 
ي بدأت تأخذ البلد اىل المجهول. وال شــك �ن

مع االأزمة ال�ت
المركزي لهذا االستحقاق يعيد بعض الثقة ويؤسس لمرحلة جديدة يتوىل خاللها 
ي استقال رئيسها تحت ضغط 

ي غياب الحكومة ال�ت
مرصف لبنان دور المنقذ �ن

الشارع.

لكــن المخاوف من االنزالق نحو الهاوية قائمة، إذ أن العملة الصعبة أو الدوالر 
ة اللبنانية، فيما  كي ال يزال مفقوداً من االأسواق والضغط مستمر عىل الل�ي االأم�ي
ن الذين ال يتمكنون من سحب ودائعهم أو الترصف بها  االأسعار تخنق اللبناني�ي
ي غيب المبادرات إىل تأليف حكومة ثقة قادرة 

بسبب االأزمة. وتتفاقم االخطار �ن
عىل نقل البلد اىل حال االستقرار، وتخفيف الضغط عىل مرصف لبنان الذي 
ي وقت يرتفع الدين العام اىل 

نهاك، �ن يترصف بحكمة لكن احتياطاته تتعرض لالإ
مستويات قياسية.

نقاذ، وذلك ال يتم اال مع حكومة تتوىل المســؤولية وتعيد  االأولوية اليوم هي لالإ
ن اىل الجوع والغضب ومواجهة  ترتيب الوضع الداخىلي من دون أن تدفع المواطن�ي
االزمات وحدهم. وهذا الرهان يتطلب تحمل المسؤولية وخوض غمار التحدي 
عادة بناء الدولة ومؤسساتها عىل قواعد الشــفافية ومكافحة الفساد والدفع  الإ

بالعملية االإصالحية اىل ذروتها، قبل أن تغرق السفينة بالجميع.

نقاذ قبل أن تغرق السفينة االأولوية لالإ
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سالمه يعّمم على المصارف رفع رساميلها

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض ســامه تعميماً 
طلب فيــه من “المصــارف رفع رســــاميلها من 
خــال الســــماح للمســــاهمين بضــخ المزيد من 
الســيولة بنســبة تصل الــى 20 % من رأســمالها 
الحالــي، بدءاً مــن نهاية عــام 2019 وحتى نهاية 
2020، ما يعزز رســملة المصارف بقيمة تقارب 
الـ4 مليارات دوالر أميركي، لتضاف الى رســملة 

تصــل الــى أكثر من 20 مليــار دوالر أميركي، مــا يعزز قدرتهــا المالية لمواجهة 
األوضــاع الراهنــة وأي تطــورات مســتقبلية، خصوصاً على صعيــد أي تخفيض 
محتمل للتصنيف االئتماني والبقاء عند مســتويات كافية لرأســمال فوق 8 % أعلى 

من المتطلبات الدولية”.

رياض سامه

“موديز” تخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية

خفضت وكالة موديز انفســتورز 
ســيرفيس، التصنيــف االئتماني 
ألكبــر ثاثة بنوك فــي لبنان إلى 

مستويات أعلى للمخاطر.
وقالــت “موديــز”، إنها خفضت 
تصنيف الودائــع بالعملة المحلية 

لدى بنــوك “عوده” و“بلوم” و“بيبلوس” إلى Caa2 مــن Caa1، وخفضت أيضاً 
تصنيف الودائع بالعملة األجنبية إلى Caa3 من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم 

السيادي لمثل تلك الودائع.
وقالــت موديز: “ينعكس ضعــف الجدارة االئتمانية للحكومــة اللبنانية على الجدارة 
االئتمانية للبنوك الثاثة، نظراً النكشــافها الكبير على الدين الســيادي اللبناني، وهو 

المصدر الرئيسي للمخاطر التي تتهددها”.
ويعكس هذا التخفيض أيضاً محدودية التمويل المنتظم، وأوضاع الســيولة، في ضوء 

تنامي الضبابية السياسية، وتدهور البيئة التشغيلية للبنوك، حسبما قالت “موديز”.

CNN بنك عودة يرد على

أوضــح بنــك عــودة، ان المقــال الذي 
تم نشــره من قبل عمر ســليمان رئيس 
موقــع  علــى   LBAC إدارة  مجلــس 
الصحــة  عــن  وعــار  كاذب   ،CNN
ويتضمن اســماً مزيفاً ومرجعــاً باطاً 
ومخادعــاً. فضــاً عن ذلك، فــإن هذا 
المقــال ال يتضمــن رابطاً الــى الموقع 
الرسمي لشبكة CNN، مما يشكل اثباتاً 

قاطعاً على عدم صحته وصدقيته.

نـفــــى الـمـصــــــرف 
لـدولـــــة  المركـــزي 
اإلمــارات مــا نقل عن 
المصــــرف  محافــــظ 
مـبــــارك راشــــــــــد 
تحــت  المنصـــــوري 
عنوان: “نــدرس تقديم 
مســــاعـدات للبنــان”، 
مؤكــداً أن “المعلومات 
المنشورة غير صحيحة 

وال تعكس سياق السؤال خال جلسة الحوار مع محافظ 
المصــرف المركزي لدولة اإلمــارات، حيث أكد خال 
الجلســة بأنه قــد جرت مناقشــات بين دولــة اإلمارات 
ولبنان حول المشاريع المقترحة خال مؤتمر االستثمار 
اإلماراتي - اللبناني في تشرين األول/اكتوبر 2019”. 
وأوضح أنه “لم يرد أي ذكر لمساعدات مالية في ضوء 
األحداث األخيرة”، الفتاً إلى أن “هذه المســألة ليســت 
ضمن اختصاص مصرف اإلمارات المركزي، ويجب 
التوجه باالستفســار حول هذه المســائل إلى الســلطات 

المختصة في الدولة”.

اإلمارات المركزي ينفي تقديمه
مساعدات مالية للبنان

مبارك راشد المنصوري

كشــف وزير االقتصـاد 
فــي حكومــة تصريف 
األعمـــــال اللبنانيـــــة 
منصـــور بطيــش، أن 
“حاكم مصــرف لبنان 
رياض ســامه أكد أن 
هناك 4 مليارات دوالر 
ُســحبت من المصارف 

منذ شهر أيلول/سبتمبر 2019”. وفي حديث تلفزيوني 
له، لفت بطيش إلى أننا “طلبنا تخفيض معدالت الفوائد 
بالليــرة اللبنانيــة والدوالر بحــدود 50 % وهي خطوة 
مهمة ألنّها تخفض العبء على االقتصاد والدين العام”، 
مشــيراً إلى أن “المشــاكل االقتصادية في البلد عمرها 
ســنوات ونتيجة تراكمات وسياســات اقتصادية ونقدية 
كانــت خاطئة”. ولفت بطيش إلى أنّــه  تم التأكيد خال 
االجتماع المالي األخير في بعبدا  أنه” ال haircut على 

الودائع وال تاعب بسعر الدوالر الرسمي”.

اللبنانيون سحبوا 4 مليارات دوالر
من المصارف

منصور بطيش
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“التجاري السوري” يرفع القرض المهني

قال  مدير عام  المصرف التجاري الســوري، الدكتور 
علي يوســف: إن المصرف رفع الحد األعلى للقرض 
المهني إلى 50 مليون ليرة ســورية بدالً من 30 مليون 
ليــرة ســورية. وأضــاف: أن المســتفيد مــن القرض 
بســقفه الجديد من أصحاب مهن هم الطبيب والمحامي 
والمهندس والصيدالني والطبيب البيطري والصيدلية 
الزراعية والبيطرية والتعويضات السنية على أن يكون 
مرخصاً لهم مزاولة المهنة حسب االختصاص، بفائدة 
عقديــة 12.5 % ســنوياً. أما الضمانــات فهي ضمانة 

عقارية تغطي 200 % من قيمة القرض. ويكون التسديد على أقساط شهرية.
د. علي يوسف

أعلن “بنك بوبيان” عن موافقة “بنك الكويت المركزي” 
على برنامــج البنك إلصدار صكــوك بقيمة ال تتجاوز 

مليار دوالر أميركي أو ما يُعادلها بالعمات األخرى.
وذكــر “بوبيــان” فــي بيــان للبورصــة الكويتيــة، إن 
“المركــزي” وافــق للبنك كذلك على طــرح اإلصدار 
األول مــن البرنامج بقيمة ال تتجاوز 500 مليون دوالر 

أو ما يُعادلها بالعمات األخرى.
موضحاً، أنه ســوف يكون لــه تأثير إيجابي على وضع 
السيولة وتنويع مصادر التمويل طويلة األجل مع تعزيز 
النســب الرقابية المرتبطة بالتعليمات الصادر عن بنك 

الكويت المركزي.

“الكويت المركزي” يوافق
على إصدار صكوك

بنك الشام يفتتح فرعًا في حمص

نظــراً لتزايد عـــدد 
المتعاملين وحرصـاً 
منــه علــى تســهيل 
خدماته المصرفيـة، 
افتتــح بنــك الشــام 
في  الجديــد  فرعــه 
شــارع الكورنيــش 

وســـط مدينة حمص بحضور نائب حاكم مصرف ســورية المركزي الدكتور محمد 
حمره، ورئيس غرفة تجارة حمص الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح، والرئيس التنفيذي 

للبنك أحمد يوسف اللحام، وعدد من رجال األعمال والمجتمع.
يقــدم الفرع الجديــد، مجموعة متكاملة مــن المنتجات المصرفيــة كتمويات األفراد 
والشركات، والسحب واإليداع وإرسال الحواالت واستقبالها، وخدمات الصراف اآللي 
على مدار الساعة، مما يدل على سامة القطاع المصرفي ونموه في ظل دعم مصرف 

سورية المركزي لكل المصارف العاملة في سورية.
 ،)ISO-9001:2015( تجدر اإلشارة إلى أن بنك الشام حاصل على شهادة الجودة العالمية
كما حصل على جائزة أفضل بنك في سورية لعام 2016، وجائزة أفضل بنك إسامي 

في سورية لعام 2017، وذلك من مجلة إنترناشونال فاينانس - لندن.

قــّرر بنك الكويــت الوطني إصــدار أوراق مالية دائمة 
مقومــة بالدوالر األميركي، ســتدخل ضمن الشــريحة 
األولــى اإلضافية لرأســمال البنك، مما ســيُعزز كفاية 
رأس المال وتساهم في عملية نمو المصرف على المدى 
المتوســط. وذكر البنك في بيان للبورصة الكويتية، أن 
هذا اإلصدار سيتم من خال شركة ذات غرض خاص 

منشأة في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضــح البنك في البيان، أن توقيت اإلصدار ســيعتمد 

على ظروف األسواق العالمية.

الكويت: أوراق مالية دائمة
مقومة بالدوالر األميركي

جائزة “الرؤية القيادية” لـ“أحمد الخليفي”

منــح اتحــاد المصــارف العربيــة جائزة 
“الرؤية القيادية لعام 2019” إلى محافظ 
 SAMA مؤسسة النقد العربي السعودي
أحمد بن عبد الكريم الخليفي تقديراً لجهوده 
وإنجازاته ودوره في إدارة السياسة النقدية 
في الســعودية، والتي ساهمت في تحقيق 

االستقرار المالي واالقتصادي، وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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خفضــت وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز” للتصنيفــات 
االئتمانية، تصنيف 3 بنــوك لبنانية، وهي: بنك عوده، 

. B- من CCC بلوم بنك، وبنك ميد، إلى درجة
وبحســب الوكالة، فــإن هذه البنــوك تعاني من ضغوط  
متزايدة على الســيولة، ال ســيما بعد إغاق المصارف 
اللبنانيــة لفتــرات طويلــة، إثــر االحتجاجات الشــعبية 
الواســعة اعتراضــاً على تــردي األوضاع المعيشــية 

واالقتصادية في الباد.
وقالــت الوكالــة: إن التصنيفــات ســتظل علــى قائمة 
المراقبة الســلبية، ما يجعلها عرضــة لخطر مزيد من 

الخفض.

بنك BLC والموظفين المصروفين

“ستاندرد أند بورز” تخفض تصنيف
3 بنوك لبنانية

توّصلت إدارة البنــك اللبناني للتجارة )BLC(، إلى 
اتفــاق مبدئي مــع اتحاد نقابات موظفــي المصارف 
فــي لبنان، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف 
االعمال كميل أبو ســليمان، بتحسين التعويض لنحو 

40 موظفاً أنهى البنك عقودهم.
وعقــد أبو ســليمان اجتماعاً إليجاد تســوية تضمن 
حقــوق األجــراء، بحضــور الرئيــس التنفيــذي لـ

BLC Bank بســام حسن على رأس وفد من ادارة 
المصرف، ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف 

في لبنان، جورج الحاج ورئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري عن 
االجراء.

كميل أبو سليمان

خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة

خفض البنك المركزي المصري 
أســـعار الفائدة الرئيســية، للمرة 
الثالثة علــى التوالي، بعد تراجع 
التضخــم ألدنــى مســتوياته في 
نحــو 14 عامــاً ومواصلة بنوك 
مركزية تيســير السياســة النقدية 

على مستوى العالم.
وقلــص البنــك المركزي ســعر 
الفائــدة لإليداع واإلقراض ألجل 
ليلة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 
علــى   % و13.25   %  12.25

الترتيب.

بـنــــــك  أعـلــــن 
ت  ا ر مـــــــــا ال ا
دبــــي الوطنـــي، 
إغــــــاق  عــــن 
بـــاب االكتتــــاب 
ص  شــــــخـــا لأل
المؤهلـيــــن فـــي 
األســـهـم الجديـدة 

التــي تــم إصدارها بموجــب زيادة رأس المــال بقيمة 
6.45 مليــار درهــم )1,76 مليــار دوالر(. وقــد أدى 
ارتفــاع طلبــات المســتثمرين من اإلمارات والشــرق 
األوسط باإلضافة إلى المستثمرين الدوليين إلى تجاوز 
إجمالي االلتزامــات الممولة بمبلغ 18 مليار درهم )5 
مليــار دوالر(، والتي أدت إلــى زيادة تغطية االكتتاب 

بنحو 2.8 مرة.
وأعرب رئيس مجلس “اإلمارات دبي الوطني” الشيخ 
أحمــد بن ســعيد آل مكتوم، عن ســعادته باالســتجابة 
المتميزة التي أبداها مســاهمو البنــك الحاليين في أول 

طرح حقوق اكتتاب يقوم به البنك.

2.8 مرة زيادة اكتتاب “اإلمارات دبي”

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

“دبي لتنمية االستثمار” توقع مذكرة

وقعـت “دبـــي لتنميـــــة 
االســــــــــتــثــمــــار”، 
مـذكــــرة تفاهم مع بنـك 
تشــارترد”،  “ســتاندرد 
في إطـــار الـتـعــــــاون 
لارتـقـــاء  المشــــتـرك 

فـي االداء االستثماري.
قــام بتوقيـــع االتفاقيــــة 

المدير التنفيذي لمؤســســـة دبي لتنمية االستثمار فهد القرقاوي، والرئيـــس التنفيذي 
لبنك ســـــتاندرد تشــــارترد في دولة اإلمارات، روال أبـو منـة، في مقـر المؤســسة 

في دبي.
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اختـــار بـنـــك الخليـج 
الدولــي خالــد عبــاس 
لمجموعة  رئيساً جديداً 
الشــــركات  مصرفيـة 
لبنــك الخليــج الدولي، 
حيـث ســــيـتـقـلـد هـذا 
المنصب بعد أن عمــل 
لفــرع  اقليميــاً  مديــراً 
بنــك الخليج الدولي في 

اإلمــارات. وقبل انضمامه لبنك الخليج، كان خالد نائباً 
للرئيس التنفيذي والمدير اإلقليمي للخدمات المصرفية 
للمؤسسات والشركات في مصرف أبوظبي اإلسامي، 
وكان قد شــغل قبل ذلك العديد من المناصب العليا في 
مجموعة ســامبا الماليــة، وأيضاً في البنك الســعودي 

الفرنسي.

السعودية تطلق بنكًا للصادرات

الخليج يعين رئيسًا
لمجموعة “مصرفية الشركات”

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر 
الخريف، أن باده أطلقت بنكا للصادرات برأسمال 30 
مليــار لاير، )8 مليــارات دوالر أميركي(، كاشــفاً أن 

هناك 3 مناطق صناعية حرة جاهزة لإلطاق.
يذكر أن المنطقة الحرة هي منطقة يلقى فيها المستثمرون 
والشــركات معاملة خاصة مثــل ضرائب منخفضة أو 
إعفــاء من الضرائــب وملكية كاملــة وقواعد تنظيمية 

بندر الخريفأخرى تسهل أنشطتهم بهدف دعم النشاط االقتصادي.

خالد عباس

ساكسو: نمو سنوي بنسبة 25 %

فــي دبــي احتفــل 
ساكسو بنك الرائد 
التكنولوجيــا  فــي 
والتنظيمية  المالية 
والمتخصــص في 
التداول واالستثمار 
المتعدد األصـــول 
اإلنترنــت،  عبــر 

بالذكرى السنوية العاشرة النطاق أعماله في منطقة الشرق األوسط والتي نجح خالها 
في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 25 % لألصول الخاضعة لإلدارة، مع توسع قاعدة 

عمائه في المنطقة بمقدار 5 أضعاف.

خفضت بنوك مركزية خليجية ســعر الفائدة الرئيســي 
بعدما خفض مجلــــس االحتياطـي الفدرالـي األميركي 
ســعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق مســتهدف بين 

1.50 % و1.75 %.
وعمــدت كل من الســعودية، واإلمارات، والبحريـــن، 
والكويـــت، وقطـــر، التــي تربــط عماتهــا بالدوالر 
األميركي، إلى خفض أسعار الفائدة هي األخرى بنفس 

المستوى )0.25 %.(.
 كذلــك، خفض البنك المركزي األردني أســعار الفائدة 
القياســية )0.25 %( إلــى 4 %، موضحــاً أن الخطوة 
واالســتثمار  المحلــي  االســتهاك  لتشــجيع  تهــدف 

الضروريين لتحفيز النمو الضعيف.

بنوك مركزية عربية تخفض الفائدة

خدمات فيناسترا للبنك العربي المتحد

عقدت “فيناســترا” اتفاقية شــراكة 
مع البنــك العربي المتحــد، ومقره 
دولــة اإلمــارات، تتولى الشــركة 
بموجبها قيادة رحلة التحول الرقمي 

للبنك.
وقد اختار العربــي المتحد خدمات 
للشــركات  فيوجــن”  “فيناســترا 
و”فيناســترا فيوجن” إلدارة النقد، 
بهــدف تحســين عــروض وقيمــة 
خدماته المقدمة للشــركات، وكذلك 

للمساعدة في جذب مزيد من العماء.
وفي إطار الشراكة، يعتزم البنك ترقية منظومة خدماته التقنية إلى اإلصدار األحدث 
لمنصة “فيناســترا إيكويشن” إلتاحة تجربة مصرفية رقمية مطورة تواكب تطلعات 
عمائه من األفراد. ومن شأن هذه الحلول أن تدعم البنك في تحسين قدرته التنافسية 

وتبسيط عملياته الداخلية، وبالتالي إتاحة قنوات إضافية لتدفق اإليرادات.
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فــي تقرير صادر عن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية بعنوان “تراجع سرعة النمو في البلدان النامية 
بأوروبا مع الضعف في االقتصاد العالمي”. أشار إلى 
وجود مؤشــرات قوية حول تحقيــق االقتصاد التركي 

انتعاشاً جيداً خال عام 2020.
وأوضــح التقارير، أنه يتوقع انتعاش كل من االقتصاد 
التركي والروســي في عــام 2020، بتأثير التزايد في 
ثقــة المســتهلك، والحوافز الماليــة، واألداء القوي في 

اإلصاحات االقتصادية.

مؤشرات قوية
النتعاش االقتصاد التركي

ارتفاع ودائع العمالت األجنبية في سنغافورة

كشف بنك االستثمار األميركي “جي 
بــي مورغــان”، أن ودائع العمات 
األجنبية في بنوك سنغافورة ارتفعت 

بشكل حاد في األشهر األخيرة.
ويأتي هــذا في ظــل االضطرابات 
السياسية في هونغ كونغ، التي دفعت 
األفراد والشــركات لنقل أموالهم في 

أماكن أخرى.
قرر البنك المركزي الصيني خفض ســعر الفائدة على 
اإلقــراض لمــدة عام بنســبة 0.5 % إلــى 4.20 %، 
محــاوالً انعاش االقتصاد الذي يواجه تداعيات الحرب 

التجارية مع الواليات المتحدة األميركية.
ويــؤدي خفض أســعار الفائــدة على اإلقــراض، إلى 
انخفاض تكاليف االقتراض للشركات والمستهلكين في 

االقتصاد المتباطئ.
ويُعد هذا اإلجراء الثالث من نوعه في عام 2019، بعد 
خطوتين مماثلتين فــي يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، 

بهدف توفير االئتمان للشركات األصغر.

المركزي الصيني
يخفض معدل اإلقراض

ترامب يواصل هجومه على المركزي األميركي

جــدد الرئيس األميركي دونالد ترمب، انتقاداته لمجلس 
االحتياطــي االتحــادي األميركــي )البنــك المركــزي 
األميركــي(، ملقيــاً باللــوم عليــه في إضعــاف القدرة 

التنافسية للواليات المتحدة مقارنة بدول أخرى.
وقــال ترامب: إن زيادات أســعار الفائــدة التي أجراها 
البنك المركزي األميركي كانت ســريعة بشكل مفرط، 

دونالد ترمبوالتخفيضات كانت بطيئة بشكل مفرط.

المركزي اإليراني يحذر من المضاربة بالنقد األجنبي

حــذّر محافظ البنك المركــزي اإليراني، عبد الناصر 
همتي، من مخاطر المضاربة بالعمات األجنبية، على 
وقع تراجع العملة اإليرانية بســبب تــردي األوضاع 
االقتصادية مــن جراء العقوبات األميركية. وكشــف 
همتــي أن المركــزي يقوم ببيع عمــات أجنبية، وأن 
عمليــة توفيــر النقد األجنبــي تجري بصــورة هادئة 
ومنطقية، مشيراً إلى أن “البنك ال يرى تغييرات أساسية 

في الســوق”. وحذر المركزي االيراني مجدداً من أن بعض المذبذبين )المتضررون 
من اســتقرار الســوق( قد يقومون ببث توقعات ســلبية في مراحل زمنية معينة بسبب 
الظروف الخاصة للحظر المفروض على طهران  وبعض العوامل السياسية والدولية.

عبد الناصر همتي

المركزي الفلبيني: لتطوير آليات الرقابة المصرفية

يجهز البنك المركزي الفلبيني نظام “إطار 
التقييم اإلشــرافي”، الذي يستهدف تعزيز 
قــدرة البنك علــى الرصد المبكــر وتقييم 
مدى التزام البنوك بالقواعد وحســن إدارة 
المخاطر. وســيحل النظــام الجديد، محل 

نظام التقييم واإلشراف الحالي الذي بدأ العمل به في 2013.
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قرر مجلس إدارة مصرف أبوظبي اإلسامي، توصية 
الجمعية العمومية لمســاهمي المصرف، بزيادة النسبة 
المســـــمـوحـــة للتملك األجنبي من 25 % لتصل إلى 

.% 40
وكان المصرف قد سمح بالتملك األجنبي للمرة األولى 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، لتصل 
النســبة الحالية لألجانب في أســهم المصرف إلى نحو 
6.3 %، بحســب البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي 

لألوراق المالية.

رفع نسبة التملك األجنبي إلى 40 %

اتفاقية لـ“أدنوك” مع “أبوظبي التجاري”

أبرم بنك أبوظبي التجاري اتفاقية 
مــع “أدنــوك للتوزيــع” كبــرى 
شركات البترول وأكثرها ابتكاراً 
في المنطقة، يطرح بموجبها البنك 
حســابات افتراضيــة تنــدرج في 
إطار الحلول المصرفية الرقمية، 
والتي بدورها ستُمّكن الشركة من 

التحكم بشــكل أفضل في عملية إدارة األموال وتعزيز الســيولة، وذلك بفضل تســريع 
العمليات المتعلقة بالحسابات المدينة.

وبهذا الصدد، قال رئيس دائرة المعامات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي التجاري 
اسحاق توماس: لقد أسهمت التقنيات الحديثة في تعزيز مستويات الشفافية وأحدثت فارقاً 
حقيقياً على مســتوى األعمال في القطاع المصرفي، ويأتي طرحنا لحلول الحســابات 

االفتراضية ضمن مساعينا لتوفير متطلبات عمائنا من الشركات.

توقع احتفاظ بنوك السعودية بوضع مالي مستقر

أشــارت وكالة “ســتاندرد آند بورز” للتصنيف االئتماني، في تقريرها األخير إلى أن 
البنوك الســعودية ســتحتفظ بوضع مالي مســتقر العام المقبل، بفضل التعافي المتوقع 

القتصاد المملكة، واستقرار جودة األصول.
وأضافت الوكالة، أن اإلنفاق الحكومي سيساعد في دعم نمو إقراض الشركات، الذي 
سيســتقر عنــد نحــو 5 %، موضحة أن الرهــون العقارية التزال تقــود نمو معدالت 

اإلقراض.

مذكرة لتطوير قطاع الشركات بدبي

وقــــع المديــــر 
ي  لـتـنـفـيـــــــذ ا
محمـد  لمؤسسـة 
بن راشــد لتنمية 
ريـــع  لـمشـــــا ا
لـصـغـيـــــــرة  ا
لمتـوســــطـة  وا

عبد الباســط الجناحي، ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد ببنك أبوظبي األول هناء 
الرستماني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتنــص االتفاقيــة على إطاق برنامــج جديد لتمويل الحســابات المدينة للشــركات 
الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل مواطني الدولة في دبي.

وبنــاًء عليه، يوفر “أبوظبي األول” للموردين اإلماراتيين للمؤسســة حلوالً تمويلية 
ســهلة ومصممة خصيصاً لضمان التمويل لفواتير المبيعات. وباإلضافة إلى ســداد 
الدفعات المســتحقة، يوفر البرنامج أسعاراً تفضيلية، ومجموعة واسعة من منتجات 

الخدمات المصرفية لألعمال.

أعلن بنك االستثمار 
أنـــه  األوروبـــي، 
ســـيـوقـف تمويـل 
الوقـود  مشـــاريـع 
بنهاية  األحفــوري 

عام 2021.
نـائــــب  وأوضــح 
الـبـنـك،  رئيـــــس 
أنــدرو ماكدويــل، 

أن سياســة إقــراض الطاقــة الجديدة للبنك، ســتحظر 
معظم مشاريع الوقود األحفوري بما في ذلك االستخدام 

التقليدي للغاز الطبيعي.
وبموجب السـياسـية الجديدة، سـتحتاج مشـاريع الطاقة 
التي تتقـــدم بطلــــب للحصـــول علـــى تمـويـــل مـن 
البنك، ألن تُظهر أن بمقدورها إنتاج كيلووات/ســاعة 
واحــد من الطاقة، بينمــا تبعث ما يقل عن 250 غراماً 
من ثاني أكســيد الكربون، وهــو تحرك يفرض حظراً 
على محطات الكهرباء التقليديـة التي تعتمد على حرق 

الغاز.

“االستثمار األوروبي” يوقف تمويل
مشاريع الوقود األحفوري

أندرو ماكدويل
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خفض بنك إنكلتــرا تقديرات النمو االقتصادي للمملكة 
المتحــدة خال الربــع األخير من عــام 2019، بفعل 
أزمة “البريكســت” وتباطؤ النمو العالمي، معتبراً أنه 
يتوقــع نمو اقتصاد المملكة المتحــدة بنحو 0.2 % في 
نهايــة عــام 2019، مقارنــة مع توقعــات 0.4 % في 

الربع الثالث 2019.
وأوضح بنك إنكلترا، أن النمو محدود، بســبب ضعف 
البيئة العالمية والحواجز التجارية الجديدة التي ستدخل 

حيّز التنفيذ فور تنفيذ صفقة “البريكست”.

بنك إنكلترا
يخفض توقعات النمو

832 مليون يورو خسائر دويتشه بنك

تكبد دويتشــه بنك خســارة بقيمة 
832 مليــون يــورو فــي الربــع 
الثالــث مــن عام 2019، بســبب 
تكاليف عملية إعادة هيكلة كبيرة 
مــع تراجع حــاد فــي الدخل من 

قطاعه الهام لتداول السندات.
وهــذه ثاني خســارة فصلية على 
التوالــي، إذ يواجــه البنك تكاليف 

إلعادة تشكيل أنشطته، وبالمقارنة مع خسارة 3.15 مليار يورو في الربع الثاني وربح 
صــاف بقيمــة 229 مليون يورو قبل عام. وتراجعت إيــرادات البنك 15 % إلى 5.3 

مليار يورو، وعزا البنك التراجع إلى قراره التخارج من أنشطة األسهم.
وهبطــت اإليرادات من قطاع تداول الســندات المربح لــدى البنك 13 % في الربع 
الثالــث، مما يلقي الضوء على الضعف المســتمر في المصرف االســتثماري التابع 

للبنك األلماني.

زيادة احتياطيات رؤوس األموال

أشــار رئيس بنــك االحتياطــي الفيدرالي فــي مدينة 
“بوســطن” إريك روزينغرين، إلــى ضرورة زيادة 
احتياطي رؤوس األمــوال لدى البنوك الكبرى، وأن 
يتم تعميــم ذلك في دول مثل اليابــان وأوروبا وليس 

الواليات المتحدة فقط.
وأوضــح قائاً: “لســت متأكــداً مــن أن المقترحات 
األخيــرة في تشــريعات البنوك تعكس جيــداً الخطر 
المحتمــل مواجهتــه فــي ظــل سياســة مــن الفائــدة 
المنخفضــة والتي تضغط علــى أرباح البنوك وتوفر 

إريك روزينغرينعائد أقل”.

“المركزي الدنماركي” يشتري الكرونة

كشف البنك المركزي الدنماركي 
عــن تدخله فــي ســوق العمات 
للمرة األولى في 9 أشــهر، حيث 
اشــترى الكرونة لدعم قيمتها في 
مواجهة اليورو. مشــيراً، أنه باع 
من اليورو، مــا يعادل 60 مليون 
دوالر لدعــم الكرونــة فــي أول 

تدخل له منذ اوائل العام 2019.
ولفت أحد المحللين االقتصاديين في البنك المركزي، إلى أنه تدخل محدود، لكنه يحمل 

إشارة إيجابية بإمكانية إجراء المزيد من التدخل في المستقبل.

بــدأ “البنــك المركــزي األوروبي” الجولــة الثانية من 
برنامج شــــراء ســــندات الشــــركات، حيث اشــترى 
خال أسـبوع واحد ما توقع المحللون أن يشــتريه خال 

شهر.
ووفقــاً لوكالة األنبــاء األلمانية، بلغت قيمة مشــتريات 
البنك المركزي األوروبي من ســندات الشــركات نحو 
2.8 مليار يورو، أي حوالى 3 مليارات دوالر أميركي.

ووفقاً لبيانات البنــك، تعتبر هذه الكمية ثاني أكبر كمية 
مشــتريات أســبوعية منذ أطلق البنــك برنامجه األول 
المعــروف باســم سياســة التخفيــف الكمي فــي يونيو/

حزيران 2016.

“المركزي األوروبي”
يشتري سندات شركات
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من المستثمرين الدوليين، كان يعني توقع البنوك عائداً أعلى بكثير.

منافسة شرسة
ستحصل البنوك التسعة الرئيسية على الجزء األكبر من الرسوم. ومن بينها 
ســيتي وغولدمان ســاكس ومورغان ســتانلي وجيه.بي مورغــان، إضافة 
إلى بنوك سعودية كاألهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية. وبالرغم من 
توقعات محاولة بعض البنوك استقطاب استثمارات من صناديق غربية في 
الصفقة، فمن المستبعد تخلي أرامكو عن أي بنك في هذه المرحلة المتقدمة. 
لكن اإلدراج سيساعدهم في تدعيم موقعهم على جدول ترتيب أسواق األسهم. 
وتنافست بنوك االستثمار بشراسة للحصول على تفويض من “أرامكو” منذ 
أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان عام 2016 عن خطة لبيع 
5 %، كحجر زاوية في خطة “رؤية المملكة 2030” لتنويع موارد اقتصاد 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وقالت “أرامكو”، إنها أرجأت اإلدراج في 
العام 2018 لالســتحواذ على 70 % في عمالق البتروكيماويات الشــركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك(، في تحرك يُنظر إليه كمحاولة لدعم 

تقييم الشركة.

البنوك السعودية مستفيدة
ســيكون دفتر االكتتــاب محليــاً بالكامــل تقريباً، ولكــن ربما يتقــدم بعض 
المستثمرين األجانب المؤهلين، في إشارة إلى المستثمرين األجانب المسموح 
لهم باالســتثمار في األوراق المالية الســعودية. فالصناديق األجنبية ال تميل 
إلى تقييم الشركات السعودية بشكل مرتفع كما يقيمها المستثمرون المحليون، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى قلقهم من المخاطر اإلقليمية. وستستفيد بنوك سعودية 
بيع جزء كبير من األسهم إلى المستثمرين المحليين وتقديم التمويل لهم.مثل البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي من 

خفض رسوم البنوك المشاركة بطرح “أرامكو”

طرحت السعودية جزٍء من أسهم شركتها النفطية لالكتتاب 
العام. ومعروف أن شركة “أرامكو” السعودية، التي خلفت 
“شــركة النفط العربية األميركية”، التي أسســتها شركات 
أميركية في األصــل،  وهي المنتج األكبــر للنفط في العالم 
بأدنى تكلفة إنتاجية، وتتمتع بسمعة طيبة كونها تُدار بشكل 
جيد للغاية، وكل ذلك ساعدها في أن تصبح الشركة األكثر 

تحقيقاً لألرباح على األرض.

أكبر طرح أولي في التاريخ
وشــهدت الـ25 بنــكاً التي عينتهــا أرامكو كمديــري دفاتر 
طرحها األولي المحلي أن رسومها المتوقعة تتضاءل رغم 
ســنوات العمل علــى اإلدراج الضخــم الذي طــال تأخره. 
وقدرت السعودية بداية قيمة شــركتها الحكومية بتريليوني 
دوالر، لكن جرى خفض الرقم إلى 1.7 تريليون دوالر على 
أقصى تقدير. وقــررت أرامكو مؤخرا طــرح 1.5 % فقط 
من أسهمها، دون توقع كان يبلغ 2 %. وألغت الشركة أيضاَ 
مناسبات ترويجية في أسواق متقدمة مثل الواليات المتحدة 

وبريطانيا، مديرة ظهرها لمعظم االستثمارات الدولية.
واشارت مصادر مطلعة إلى إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة 
أســاس من األموال المتحصلة. يعادل هــذا نحو 90 مليون 
دوالر إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير، 
لتجمع 25.6 مليار دوالر، لكنه سيظل أكبر طرح أولي في 

التاريخ. ولم ترد “أرامكو” حتى اآلن على طلب للتعليق.

حجم االسهم المعروضة
لو نجح المصرفيون بمســاعدة أرامكو علــى تحقيق القيمة 
المســتهدفة عند تريليونــي دوالر وبيع 2 % من أســهمها 
-وهو ما بات مســتحيال اآلن- لكانت البنوك ستحصل على 
50 نقطة أســاس. أي رســوماً تتجاوز 200 مليون دوالر. 
وهي أقل ممــا دفعته علــي بابا لنحــو 35 بنكاً شــارك في 

صفقتها في عام 2014، والتي جمعت 25 مليار دوالر.
في غضون ذلك، دفعــت “فايســبوك” 176 مليون دوالر 
لنحو 30 بنكاً شــارك في طرحها األولي في العام 2012، 
وهي الصفقة التي جمعت 16 مليــار دوالر. وفي حين كان 
من المتوقع دائماً أن تدفع “أرامكو” رسوماً أقل، فإن الحجم 
الضخم لألسهم المعروضة للبيع والتوقعات لمشاركة كبيرة 

جيش البنوك العاملة على إدراج شركة أرامكو السعودية سيتقاضى مجتمعاً رسوماَ قدرها 90 مليون دوالر 
أميركي أو أقل بعدما قلص عمالق النفط صفقة كان ُينظر إليها بادئ األمر كفرصة ذهبية لعملية تنطوي على 

مبالغ مالية ضخمة.
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ليــرة ســورية ليكــون مجموعهــا 142,8 مليار 
ليرة ســورية، أما أرصدة المحافــظ االئتمانية فقد 
بلغــت 62 مليار ليرة ســورية، في حين بلغ حجم 
الســيولة الموجودة لــدى المصرف 113,5 مليار 
ليرة ســورية منها 20,8 مليار ليرة ســيولة قابلة 

لإلقراض.
هل من أفكار حول منتجات مصرفية جديدة؟

وقعنا مع مؤسسة الســورية للتجارة اتفاقاً لتمويل 
السلع المعمرة عن طريقها حصراً، وقد بدأ العمل 
بهــذا القرض منذ بداية الشــهر العاشــر من العام 
الجــاري 2019، وننتظــر النتائــج مــع االعتقاد 
انه ســيحقق النتائج المطلوبة منه لكون شــروطه 
ميسرة بحدود مليون ليرة سورية، ويعامل معاملة 
القــرض المحدود لمدة خمس ســنوات ويســتخدم 
لشراء السلع المعمرة حصراً من السورية للتجارة 
لدعمهــا في دورها بالتدخل اإليجابي في الســوق 
الســورية لتوفير المســتلزمات بأســعار مناســبة 

ونوعية جيدة.

مصرف التسليف الشعبي: تمويل خاص بمحدودي الدخل
أكد المدير العام لمصرف التسليف الشعبي في سورية الدكتور نضال العربيد، أن المصرف تمكن من تحقيق نتائج 
جيدة حتى نهاية الشهر العاشر من العام الجاري 2019، سواء لجهة التوظيفات التي قام بها أم لجهة القروض 
التي منحها، الفتاً إلى أن المصرف عمل خالل الفترة القصيرة الماضية على تحديث بعض منتجاته المصرفية، 

بالتوازي مع طرح منتجات جديدة تناسب فئة محدودي الدخل التي تشكل خدمتها المهمة األساسية للمصرف.
وقال العربيد في حديث لـ“البنك والمستثمر” أن شبكة التوزع الجغرافي للمصرف باتت أكثر وضوحاً بعد ترميم 
ما دمره اإلرهاب من فروع ومكاتب، معتبراً الشبكة اإللكترونية التي تربط فروع المصرف باإلدارة المركزية في 

العاصمة وهذه األخيرة بمصرف سورية المركزي قد باتت أمراً واقعاً بنسبة 90 %.

مع مرحلة التعافي ما هي رؤيتكم للمرحلة 
المقبلــة فــي عمــل المصــرف وعالقته 

بمحدودي الدخل؟
مــن المؤكد أن المصرف وقف ويقف إلى 
جانــب المواطن بمنحه التمويل الالزم في 
مختلــف الظروف التي مــرت بها بالدنا، 
ويركــز المصرف بشــكل أساســي على 
تمكين الفئات محدودة الدخل لتمويل العجز 
أو الفجوة الحاصلة بين الدخل واالحتياجات 
األساســية لها، بالتــوازي مــع تفعيل كل 
المنتجــات المصرفية التي يمكن أن تؤدي 
إلى تحســين المستوى المعيشي لمحدودي 
الدخل، كما قمنا ببعض التمويالت الخاصة 
بالقروض اإلنتاجية لبعض أصحاب المهن 
والحرف والشهادات العملية والفكرية التي 
يمكن أن يقدمها الطبيب أو المهندس، وقد 
حددنــا أيضاً ســقوف عاليــة لتمويل هذه 
األفــكار كما هو الحال مع المعاهد العلمية 
والجامعات والمختبــرات، وقد بدأنا أيضاً 
بمنح القــروض في مجال الطاقــة البديلة 
وخاصة السخان الشمســي، حيث أجرينا 
تعديالت على بعض الشروط وبدأنا بتفعيل 
هذه القروض توفيراً لفاتورة الكهرباء وما 
تنفقــه الخزينــة العامة من دعــم لها، وقد 
بلــغ عدد القروض المنفــذة في المصرف 
49502 قرضاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 

33,576 مليار ليرة سوية.
هل نتائج المصرف إيجابية حتى تاريخه؟

بالتأكيد، فقد بلغت قيمة الحسابات الجارية 
والودائع تحت الطلب حتى نهاية الشــهر 
العاشــر من العــام الحالي نحــو 49,63 
مليار ليرة ســورية، فــي حين بلغت قيمة 
ودائع التوفير 73,3 مليار ليرة ســورية، 
أمــا الودائــع ألجــل فبلغــت 19,8 مليار 

مــاذا عن خطتكــم في التــوزع الجغرافي 
عبر شبكة الفروع والمكاتب؟

هــذه األفــكار مطروحــة، وطموحنــا أن 
نتوســع فــي مناطق أكثــر، ولكــن البداية 
مــن ترميم وتأهيــل الفــروع المتضررة، 
حيــث خرج 20 فرعا عــن الخدمة نتيجة 
اإلرهاب من أصــل 65، وقد اعدنا تأهيل 
فرع الحفة وبدأ العمل به منذ سنة، وهناك 
بعض الفروع االخرى في طور اإلنشــاء. 
لدينــا أيضــاً  فرعــان تــم اإلعــالن عن 
تجهيزهما وبنائهما في حمص والزبداني، 
وكذلك فروع أخرى في ريف حلب وريف 
ديــر الزور والحســكة إلــى جانب فرعي 
عفرين والباب بريف حلب والذين يعملون 
في مقــرات فروع أخرى، كمــا بدأنا منح 
القروض في فروع الحســكة والقامشــلي 
وديــر الزور وفي درعا وحلب بمجرد أن 
أصبحــت مناطقها آمنــة، أي ان العمل لم 
يتوقف بل تباشر الفروع المتضررة عملها 

في مقرات فروع أخرى.
هــل من خطــوات جدية لتطوير الشــبكة 

الحاسوبية البينيّة؟
بالرغم من محدودية الموارد إال أننا نجحنا 
فــي بناء نظــام مصرفي متكامــل بجهود 
وطنية وخبرات ســورية، وسيكون النظام 
اإللكتروني أكثر تكامــالً وتطوراً، وحتى 
بالنســبة للبريد اإللكتروني والتواصل مع 
الفروع فشبكة المصرف تتمتع بالتقنية التي 
تتيح جميع الخدمــات، فالربط مع الفروع 
موجود وكذلك مــع المصرف المركزي، 
ولكن المعانــاة الوحيدة هي مــع المناطق 
البعيــدة التي تعاني صعوبــة االتصاالت، 
طريق دارات خاصة أو PDN موقتاً.فلجأنا والحال كذلــك إلى الربط معها عن 

د. نضال العربيد
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ســابق لها أن األوضاع المالية األساســية لبنك دبي اإلسالمي، ستظل قوية 
بعد االســتحواذ، مشـــيرة إلى أنه رغم كون حجم نور بنك يســاوي تقريباً 
20 % من حجم دبي اإلسـالمي، فإن عملية االستحواذ ستحمل فوائد كثيرة 

للبنك.

وقال رئيــس الباحثين في سنشــري فاينانشــال أرون ليزلي جــون: تعتبر 
هذه الخطوة إيجابية للغاية بالنســبة للقطاع المصرفي اإلماراتي، حيث إن 
اإلندماجات بين البنوك تصب في مصلحــة االقتصاد الوطني وتعزز نموه 
على المدى الطويل خصوصاً في ظل وجود قرابــة 50 بنكاً في اإلمارات 
تخدم 9 مالييــن نســمة، وبالتالي فإن عمليــات الدمج ســتؤدي إلى خفض 

التكاليف وترشيد النفقات والمنافسة بقوة إقليمياً وعالمياً.

أضاف: أن الصفقة ستســمح لبنك دبي اإلســالمي بتوســيع نطــاق أعماله 
ليشــمل العروض الجديدة مع محفظــة منتجات نور الخاصــة كذلك، وهذا 
من شــأنه أن يســهم في تحقيق أقصى قدر من الربحية وتحقيق المزيد من 

التكامل من حيث خفض التكلفة.

ولفت إلى أن الصفقة ســتعزز قاعدة أصول بنك دبي اإلســالمي الذي لديه 
مثل المؤسسات الحكومية وقطاعات التجزئة.بالفعل محفظة إقراض متنوعة للبحث عن المزيد من الفرص في قطاعات 

بنك دبي اإلسالمي يستحوذ على نور بنك

نسبة تبادل االسهم
وذكر بنك دبي اإلســالمي في بيان له لســوق دبي المالي 
أن مجلس إدارة ‘دبي اإلسالمي وافق على انعقاد الجمعية 
العمومية في 17 ديســمبر/كانون االول، وفــي حال عدم 
اكتمال النصاب القانوني، ســيتم عقــد االجتماع الثاني في 

24 ديسمبر/كانون االول.

وكان مجلس إدارة دبي اإلسالمي قد وافق خالل اجتماعه 
مؤخرا على النسبة المحددة لتبادل األسهم بوصفها 5.49 
أسهم في نور بنك مقابل كل سهم من أســهم البنك الجديدة 
من خالل إصــدار 651 مليونــاً و159 ألفاً و198 ســهماً 

جديداً من أسهم البنك إلى الشركاء االستراتيجيين.

كما وافــق المجلــس على تعديــل المــادة 14 مــن النظام 
األساســي للبنك من خالل اقتراح الجمعية العمومية للبنك 
بزيادة رأســمال البنــك المدفــوع بقيمة إســمية تبلغ 651 

مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً في دبي اإلسالمي.

ثاني بنك اسالمي بالعالم
ومن شأن االستحواذ ترســيخ مكانة دبي اإلسالمي كواحد 
من أكبر البنوك اإلســالمية فــي العالم، بأصــول مجتمعة 
تبلغ نحو 276.5 مليــار درهم )75.2 مليــار دوالر(، ما 
سيعزز مكانته كثاني أكبر بنك إسالمي في العالم من حيث 
قيمة األصول، بعد مصرف الراجحي الســعودي والبالغة 
أصولــه 98.2 مليــار دوالر، ويتفــوق علــى كل من بنك 
التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي اإلســالمي اللذين يحتالن 

المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

والجدير بالذكــر، أن لدى دبــي اإلســالمي 30 فرعاً في 
دبي، بينما لدى نور بنك 10 فروع.

تعزيز النمو
وذكرت وكالــة “موديز” للتصنيــف االئتماني، في تقرير 

وافق مصرف االمارات المركزي على استحواذ بنك دبي اإلسالمي على نور بنك، وتم تحديد نسبة تبادل األسهم 
بواقع 5.49 سهما في نور بنك مقابل كل سهم من أسهم البنك الجديدة من خالل إصدار 651 مليون سهم 

جديد من أسهم البنك إلى الشركاء االستراتيجيين.
وأوضح بنك دبي اإلسالمي، أن االستحواذ سيكون من خالل استثمار استراتيجي عن طريق إصدار أسهم 
جديدة للبنك مقابل حصة عينية بنسبة 99.999 % من رأسمال نور بنك المملوكة لمجموعة نور لالستثمار 

وجهاز اإلمارات لالستثمار.
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بالـــcapital control وبمنــع التحويالت المصرفيــة إلى خارج 
لبنان، وكذلك تقييد حركة الســحوبات بالدوالر، بهدف ضبط الكتلة 
النقدية وحمايتها من االستنزاف، طالما أن االجراءات تحافظ عليها 
داخل حدود القطاع المصرفي، بمعزل عــن الجهة المصرفية التي 
تودعها في حســاباتها. لكن يمكن نقل األمــوال )مهما بلغت قيمتها( 
من حساب إلى حساب ومن مصرف إلى مصرف بالعملة اللبنانية أو 
بالدوالر األميركي، شرط أن تبقى عملية نقل هذه األموال )بموجب 
شيك مصرفي يودع في الحساب وال يُصرف نقداً مهما كانت قيمته( 

ضمن القطاع المصرفي اللبناني وعن طريقه.

إجراءات المصارف وموقف الحاكم
ســعت المصارف النتزاع إقرار من حاكم مصــرف لبنان رياض 
سالمه يحميها تجاه الزبائن في لبنان والخارج ويعلن رسمياً تطبيق 
ما يســمى الـ“كابيتال كونترول” في شــكل رســمي، خالفــاً لرؤية 
ســالمه الذي يرى أن هكــذا إقرار يحتــاج إلى تشــريع من مجلس 
النواب، أو أن تتحمل مســؤوليته الســلطة السياســية، علماً أن هذه 
الخطوة ليــس منصوصاً عنهــا صراحة في قانون النقد والتســليف 

هل يخرج لبنان من نفق االنهيار المالي؟

ارتفاع الدوالر واألسعار
ارتفع ســعر الدوالر في الســوق الموازية بمســتويات قياسية، على 
رغم أن مصــرف لبنان ال يزال يمســك بالوضع ويُســعّر رســمياً 
بـ1510 ليرة للدوالر الواحــد، لكن الوضع غير المســتقر أدى الى 
تفلت أسعار السوق اإلستهالكية الرتباطها بالدوالر، فعمد العديد من 
المؤسســات حينها إلى االشتراط على المســتهلك الدفع بالدوالر، ثم 
عادت المؤسسات إلى إعادة تسعير منتجاتها بالليرة، لكن وفق سعر 
الصرف المعمول به في الســوق الموازية، التي تحولت إلى ســوق 
سوداء. وبذلك ارتفعت أسعار االستهالك بنسب تتفاوت بين 20 % 
و40 %. وقد وقعت المؤسسات كلها في َشــَرك أزمة شح الدوالر، 
فالقيود التي فرضتها المصارف أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد 
األولية، وبــات على الجميع تأميــن الدوالر من الصرافين بأســعار 

تتخطى 2000 ليرة في بعض األحيان، لتؤمن استيراد مواد أولية.
ومع تراجــع قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع ســعر الــدوالر، في ظل 
األزمة التي يعانيها لبنان، واستمرار الحراك الشعبي، والخالفات 
بين أهل الحكم، لم تســتطع المصــارف اللبنانية تحييد نفســها عن 
المشــكالت، إذ تهافــت الناس علــى ســحب الودائــع، وأدى ذلك 
الى إغــالق المصــارف أبوابها لمدة أســبوعين بســبب األوضاع 
والستكشــاف اآلليــة الجديدة التي ســتعمل بها بإشــراف مصرف 
لبنان، وذلك على رغم حدوث تحويــالت مالية بالدوالر االميركي 
أدت الى مزيد من التعثر في القطاع. ثم عادت المصارف وفتحت 
أبوابها، لكنها اســتأنفت العمل ضمن ضوابط صارمة على حركة 
الســحوبات والتحويالت الى الخارج، بهدف الحفــاظ على القطاع 

المصرفي.
الواقع أن األزمة المالية والنقدية ســببها التأزم السياســي في البلد، 
وكذلك عدم قدرة الحكومات على ضبط العجز واســتمرار الفساد، 
وهو ما استدعى تحركاً على أكثر من جهة للتخفيف من حالة الهلع 
التي يعيشـها اللبنانيون وخوفهم من خســارة ودائعهم اذا استمرت 
األمــور على حالهــا. وقـــد فرضت المصــارف إجــراءات على 
المودعيـن من دون اإلعالن عنها رســــمياً، خصوصاً ما يعــرف 

لم يشهد لبنان في تاريخه، أزمة نقدية ومالية كالتي تحدث اليوم، حتى في أقسى الظروف التي مر بها في 
حروبه الداخلية. تسارعت حدة األزمة قبل نحو شهرين وجرفت معها قطاعات عدة، ما استدعى من حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمه التدخل لضبط الحركة النقدية واتخاذ إجراءات لمنع أي انهيار مفاجئ، خصوصاً بعد 
استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، واستدعت أيضاً من المصارف فرض قيود على حركة األموال. 
إال أن االمور تأزمت ايضاً مع استمرار الفراغ في السلطة التنفيذية، فتفّجرت أزمة االستيراد، على رغم أن الحلول 
ُحصرت بتأمين الدوالر الستيراد القمح والمحروقات واألدوية فقط، وهي لم تنفذ بالشكل الكافي. وقد ولدت 
سوق موازية لسعر الدوالر، عند الصّرافين، ما يعني أن سعر الصرف الرسمي لم يعد متداواًل في األسواق، بل سعر 
الصرف الموازي الخاضع لعملية العرض والطلب. فهل ما يحصل في لبنان مؤشر النهيار محتمل لليرة وارتفاع 
سعر الدوالر الذي تخطى االلفي ليرة لبنانية في السوق السوداء، ورفع معه نسبة تضخم األسعار، وخّفض 

بطبيعة الحال القدرة الشرائية للبنانيين بواقع نحو 40 %.

رياض سالمه
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للشركات، فيما يواجه لبنان بســبب األزمة تراجعاً كبيراً في معدل 
النمو 2019 قد يصل إلى 0 %، في وقت تتدنى فيه نسبة تحصيل 
الدولة للرسوم مع تراجع األسواق، وهذا دليل على حجم المخاطر 

التي قد تأخذ البلد إلى االنهيار.
في مواجهة االزمة، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه في رده 
على األزمة وكيفية مواجهتها “اننا امام مرحلة جديدة سنحافظ فيها 
على ســعر صرف الليرة والمصارف تتعامل بالســعر الذي أعلنه 
مصرف لبنان، وامكاناتنــا متوفرة لذلك، والهدف األساســي الثاني 
حماية المودعيــن والودائع، وهذا موضوع اساســي ونهائي واخذنا 
إجراءات حتى ال يكون هناك خسائر يتحملها المودعون. فال اقتطاع 
من الودائــع ابدا، واالليــة التي وضعناهــا هي لحمايــة المودع من 
خالل عدم تعثر اي مصرف. وقد اعلمنا المصارف بانها تســتطيع 
االستالف من مصرف لبنان بالدوالر، ولكن هذه االموال غير قابلة 

للتحويل الى الخارج انها لالستعمال في لبنان فقط”.
وأوضــح أن “هنــاك 30 مليــار دوالر لــدى المركــزي جاهــزة 

لالستخدام من االحتياطات”.
النقطة التي أشــار إليها ســالمه، وهي أننــا مررنا بتحديــات مالية 
واســتطعنا عبورهــا، مشــيراً إلــى أنّنا عشــنا فراغــات كبيرة في 
الحكومات، ومشكالت داخلية، فشهدنا تراجعاً في السيولة وارتفعت 

الفوائد بمعدل 3 %.

المحافظة على الليرة
وقــال ســالمه: إن “هــدف مصــرف لبنــان هــو المحافظــة على 
الثقة بالليــرة اللبنانية وهذا أمر أساســي، والليــرة أداة لتأمين النمو 
االقتصادي واالستقرار االجتماعي، ونسب التضخم ترتفع والقدرة 
الشــرائية تتراجع في حال تراجعت الليرة، ونجــاح المحافظة على 
اســتقرار الليرة اللبنانية”، مشــيراً إلــى أن “التراجع فــي الحركة 
االقتصادية والنمو هو صفر ودون فــي 2019، وهذا التراجع رفع 
البطالة وأثّر على فئات عدّة من الشعب اللبناني والتعثر على صعيد 

تسديد القروض السكنية”.
وأشــار إلى أن “الودائع التي أخذناها بالدوالر من المصارف دفعنا 
عليهــا بيــن 6.15 و6.89 فوائــد”. ولفت إلــى أن “الوضــع اليوم 
اســتثنائي، فلبنان اقتصاده حّر، ولــه حّرية التداول بجميع الســلع، 
ومنها النقد”، مؤكداً “إنّنا اليوم أمام مرحلة جديدة، وســنحافظ على 
االستقرار بسعر صرف الليرة، والفارق الموجود هو نتيجة عرض 
وطلب”. أضــاف، أن “هدف مصــرف لبنان األساســي أيضاً هو 
حماية المودعين، واتّخذنــا اإلجراءات لئال يتحّملوا الخســائر، وال 
HairCut، فال صالحية قانونية لذلك”، مشيراً إلى أننا “طلبنا من 
المصارف إعادة درس التســهيالت التي خفّضتها من 17 تشــرين 
األول/أكتوبــر، وإعادتها إلى وضعهــا، وطلبنا أيضــاً اإلبقاء على 

سقوف بطاقات االئتمان”.
وحســم بأن مســألة الـCapital Control غير موجــودة، ولبنان 
اليوم يعيش مرحلــة تاريخية، ونأمل الوصول إلى مســتقبل أفضل. 

ما يستوجب استصدار تشــريع لها. لكن بمعزل عن االلتزام المعلن 
بقواعد عمل السوق وحرية القطع والتحويل والحرص على حقوق 
المودعين، اعتمدت غالبية المصارف التدابير الخاصة بها في إدارة 
عمليات التحويل إلــى الخــارج، بحيث تم حصرهــا ضمن أضيق 
الحدود بالنســبة لحاجات األفراد، بينما وضعت قيود مشــددة للغاية 
على عمليات التحويل العادية رغم التأكيد المســتمر بالحرص على 

حقوق العمالء.
وكانت التوجيهــات العامة الموقتــة لجمعية المصــارف التي قالت 
انها تمت بالتشــاور مع مصرف لبنان تنص علــى أن ال قيود على 
األموال الجديدة المحولة من الخــارج، وأن التحويالت إلى الخارج 
تكون فقط لتغطية النفقات الشــخصية الملحــة، وال قيود كذلك على 
تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات األئتمان داخل لبنان، 
إضافة إلى تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، ألصحاب الحسابات 

الجارية بالدوالر.

األزمة والتحويالت
األزمة المالية الحادة لم يشــهد لبنــان مثيالً لها خــالل كل تاريخه، 
فالتطــورات أدت إلى تهافت المودعين إلى المصارف ما اســتدعى 
Capi� ـوضع قيود على الســحوبات والتحويالت، أو ما يعرف بال

tal Control . لكــن هــذه اإلجــراءات أدت فــي الوقــت ذاته الى 
مشــكالت وزيادة المخاطر، اذ أن التحويالت أيضاً من الخارج الى 
لبنان توقفت أو تراجعت الى حدود خطيرة، إذ أن لبنان يعيش على 
التمويل من الخــارج وهذه السياســة تقضي على قــدرة لبنان على 
Hair�  جذب التحويالت المالية. فهل يتم اللجوء إلــى ما يعرف بالـ

cut. والمعنى من ذلك ان تتخلف الدولة اللبنانية عن دفع ديونها في 
شكل جزئي أي عندما تشطب جزءاً من دينها. فالمصارف اللبنانية 
تدين الدولة اللبنانية مباشــرة عبر شــراء ســندات الخزينــة أم عن 
طريق وضعها لالموال في مصرف لبنان واألخير يقوم بإقراضها 
إلى الدولة. وهــذا يعني ان الدولــة اذا قامت بالـhaircut ستخســر 
المصارف اللبنانية اصولها. وبمــا ان هذه القروض تمول بمعظمها 
من الودائع، فــإن الـhaircut علــى حاملي الدين العــام قد تترجمه 
المصارف بـhaircut علــى أموال المودعين. وهنــا تكمن االزمة 

االخطر في لبنان.
 

االستحقاقات اللبنانية وإجراءات المركزي
يُقــال أن الحكومة وعلى رغــم األزمة احتاطت لســداد 1.5 مليار 
دوالر أميركي استحقت في أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، 
وذلك من خــالل مصرف لبنان. وهي ســترتاح حتى االســتحقاق 
األول المقبــل فــي آذار/مــارس 2021 بواقــع 1.2 مليــار. لكن 
اللبنانييــن ال قــدرة لهــم على الســداد بالــدوالر األميركــي طالما 
رواتبهــم بالليرة التي خســرت حتــى اآلن نحو 35 % مــن قوتها 
التحويلية ونحو 25 % من قوتها الشــرائية نتيجة ارتفاع األسعار. 
في حين أن هنــاك ديونــاً للقطــاع الخــاص للمصــارف، وديوناً 
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األمر المهم فــي االزمة الحاليــة، أن لبنان يحتاج ســريعاً إلى تنفيذ 
سياســات إصالحية محدّدة الحتــواء األزمة النقدية، تبــدأ ببرنامج 
حكومي قادر على تهدئــة الناس وإقرار موازنــة تهدف إلى خفض 
العجز تدريجاً حتى تحقيق التوازن عام 2022، ثم العمل في شــكل 
متدرج إلى خفض كلفة أســعار الفائدة المرتفعــة، وإصالح القطاع 
العام. لكن العمل يجــب أن يتركز على النمــو االقتصادي ومعالجة 
مشــكلة الدين العام وإعادة الثقة الدولية والحصول على مســاعدات 
انطالقاً مــن اصالحات جدية، واالعتراف بالفشــل الــذي منيت به 
سياســات الحكومات االقتصاديــة. لكن فــي الوضــع الراهن يبدو 
لبنان يعيش مرحلة دقيقــة، إذ أن وكاالت التصنيف الدولية تســتمر 
في خفض تصنيفه وخفض تصنيف المصارف اللبنانية أيضاً، وهذا 
يطرح الكثير مــن التحديات أمام الســلطة المقبلة لتجــاوز االزمة، 
حتى أن الغالبية تجمع على أن لبنان لن يســتطيع النهوض من حالة 
االنهيار التي يعيشها على كل المســتويات والتي يمكن اذا استمرت 
على هذا النحو أن تأخذ البالد إلى الفوضى، إال من خالل مساعدات 
مالية فورية من الخــارج، أو على االقل تأمين أموال يســتطيع من 
خاللها إعادة ضخ االموال في الســوق، طالما أن المصارف أعلنت 
من خالل اجراءاتها أنها تعاني شحاً في مالءتها، وهذا ينسحب على 

طريقة تعاملها مع أموال المودعين.
الســؤال، هل يســتطيع مصــرف لبنــان االســتمرار فــي مواجهة 
الضغط على الليرة خالل المرحلــة المقبلة؟ أم أنه ســيواجه الكثير 
من االخطار في ظل انعدام األفق والمســادة، وهو الذي يبذل الكثير 
من الجهود لتجنيب الدولة اإلفــالس ... فالثقة بالمصرف المركزي 
واالستقرار....وحاكمه كبيرة وال بــد من انتظار نقلــة نوعية للعبــور الى التعافي 

وأكد أن االقتصاد اللبناني مدولر، أّي أن الثقة بالليرة اللبنانية تساهم 
باســتمرار تدفق الدوالرات الى لبنان، والهندســات المالية تســاعد 
أيضاً، ولكن تم فهمها في بعض األيام بشــكٍل خاطــئ، الفتاً إلى أن 
“الهندسة المالية عام 2016 سمحت بتكوين احتياطات كبيرة دعمت 
الليرة ورفعت رسملة المصارف، ورفعت المالءة في ظل تخفيض 
التصنيف االئتمانــي وتمويل الدولــة”. وقال: إن “هذه الهندســات 
تساعد في تأمين دوالرات بأسعار فوائد مقبولة، وال استعمال للمال 
العام فيها، فيما تبلغ الضرائب على الهندسات 800 مليون دوالر”، 
مشــيراً إلى أن “المطالب بمراجعــة أموال الهندســات يعني خصم 

الفوائد على األوراق المالية”.
وأعلن ان “اإلحتياطي في مصرف لبنان يقارب الـ38 مليار دوالر، 
بما فيه اليوروبوند واستثمارات البنك المركزي، والقدرة النقدية لدى 
المصرف في الوقت الحاضر، والتي نســتطيع استعمالها فوراً هي 

في حدود الـ30 مليار دوالر”.

غياب الحكومة والمسؤوليات
بدا أن لبنان يعيــش اليوم حالة فوضى، فإذا كان مــا وصل إليه البلد 
وقيام حركة شــعبية تطالب باســتعادة األموال المنهوبــة ومكافحة 
الفســاد، فإن من يتحمل المســؤولية عما وصلنا إليه من شبه انهيار 
وانــدالع األزمــة النقديــة القائمــة ليس سياســات مصــرف لبنان 
وهندســاته المالية، إنمــا غياب الســلطة عن وضع سياســات مالية 
واقتصادية تساهم في خفض نسبة العجز. مصرف لبنان حافظ على 
احتياطاته المالية وهو فقد جزءاً منها بســبب تدخلــه لحماية العملة 
اللبنانية ولتمويل الدولة، حتى أن الهندســات المالية ساعدت الدولة 

على تجاوز مشكالت مالية كثيرة.
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“وول ستريت جورنال” تتهم “غوغل” بالّتحكم

كشــفت صحيفــة “وول ســتريت 
جورنــال” األميركية فــي تحقيق 
لها، أن عمالق محــركات البحث 
“غوغــل” يعمل ســراً على تغيير 
نتائــج البحــث التــي تظهــر فــي 
صفحاته. وأوضحت الصحيفة، أن 
“غوغــل” يتحكم في ظهور نتائج 
معينة وإخفاء أخرى، مشــيرة إلى 

أنه يستخدم “القوائم السوداء” التي نفى وجودها. واستند التحقيق إلى تجارب شخصية 
للصحافيين ومقابالت مع أكثر من 100 من العاملين في “غوغل” والمتعاملين معه.

“إيباي” يبيع “ستاب هاب” بنحو 4 مليارات دوالر

أعلــن موقع “إيبــاي” األميركي 
شــركة  بيــع  علــى  وافــق  أنــه 
“ســتاب هاب” لتبــادل التذاكر، 
إلــى  بالكامــل،  لــه  والمملوكــة 
شــركة “فياغوغــو” البريطانية 
التــي تزاول نشــاط بيــع التذاكر 
أيضــاً، وذلك مقابــل مبلغ 4.05 

مليــارات دوالر. ومــن المتوقــع إغالق صفقة البيــع بحلول نهايــة الربع األول من 
2020، شريطة استصدار الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية المعنية واستيفاء 

الشروط االعتيادية.
يُذكــر، أن الرئيــس التنفيذي الحالي لــ“فياغوغو”، إيريك بيكر، كان قد شــارك في 
تأســيس “ســتاب هاب”، بينما كان يدرس التجارة في الجامعة، إال أنه تركها بسبب 

خالف مع شريكه، قبل بيعها إلى “إيباي” في 2007.

سليم: معيار الكفاية يشجع على االستثمار

اعتبر رجل األعمال المكســيكي مــن أصل لبناني، 
كارلوس ســليم حلو، خالل اســتقباله رئيس االتحاد 
العقاري الدولي )FIABCI( وليد موســى، أن “من 
شــأن اعتماد الدولة اللبنانية معيار الكفاية أن يشــجع 
لبنانيي االنتشار على االســتثمار في لبنان”. والتقى 
موســى ســليم خالل زيارته المكســيك ضمن جولة 
شملت دوالً آسيوية ثم الواليات المتحدة، وسلمه خالل 
اجتماعه به عضوية الشــرف في االتحــاد العقاري 

الدولي - فرع المكسيك، “إلنجازاته على الصعيد العقاري خالل مسيرته المهنية”.
وأشار موسى إلى أنه بحث مع سليم وضع القطاع العقاري في المكسيك، وتطرق معه 

على هامش اللقاء، إلى األوضاع في لبنان.

أعلــن مجمع مونت ري غولف آنــد كانتري كلوب في 
البرتغال، عن توفير عائد مضمون على االستثمار بنسبة 
4 % على مدار 4 سنوات لمجموعة مختارة من مساكن 
كلــوب هاوس ضمن “برنامج التأشــيرة الذهبية” الذي 
أطلقتــه البرتغال للمســتثمرين األجانب من خارج دول 
االتحــاد األوروبي للحصول على ما يعرف بالتأشــيرة 

الذهبية لرجال العمال.

فرص استثمار في “مونت ري”

سجلت مجموعة سوفت بنك اليابانية أول خسارة فصلية 
لها في 14 عاماً، متأثرة بخسائر بلغت 8.9 مليار دوالر 
في صندوقها العمالق رؤية، وهو ما يشكل لحظة نادرة 
وحرجة لرئيسها التنفيذي ماسايوشي سون، بسبب دعمه 

لشركة وي ورك الناشئة المتعثرة.
ويظهــر حجــم الخســائر مخاطر اســتراتيجية ســون 
باالســتثمار في الشركات الناشــئة التي تستنفد السيولة 

النقدية سريعاً لتمويل نموها.
وتكبدت المجموعة اليابانية العمالقة خســائر تشــغيلية 
بقيمــة 704 مليارات ين )6.5 مليار دوالر( في الربع 
الثالث مــن 2019، مقابل أرباح تشــغيلية بلغت 706 
مليارات ين ) 6.52 مليار دوالر( في الفترة نفسها من 

العام الماضي.

أول خسارة فصلية لـ“سوفت بنك”
في 14 عامًا

ماسايوشي سون
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450 مليون يورو إلعادة إعمار سورية

أعلن رئيــس الوفــد البرلماني 
بازيمــان،  فرانــك  األلمانــي 
خالل زيارته دمشــق مؤخراً، 
عــن “تغيــر المناخ السياســي 
األوروبي تجاه سورية”، حيث 
قررت سويســرا منح ســورية 
 450 بقيمــة  ماليــة  مســاعدة 

مليون يورو إلعادة اإلعمار، مشيراً أن وزير االتصاالت اإليطالي أبدى رغبته بزيارة 
سورية، كما أن البرلمان األلماني طرح مشروعاً للتعاون مع الحكومة السورية.

كما بحث بازيمان مع لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب 
السوري سبل تذليل العقبات بين سورية وألمانيا وتعزيز التعاون بين البلدين، من خالل 
العمــل البرلماني، للبدء بخطوات عملية متعلقة برفع العقوبات وتســهيل عملية عودة 

الالجئين السوريين وتعزيز العالقات بين البلدين.

أكــد مديــر عــام هيئــة 
االســـتثمار مدين دياب، 
تشــميل مشــروع نقــل 
باصات وميكرو باصات 
الطاقــــة  عـلـى  تعمــل 
برأســــمال  الكهربائيــة 
20,5 مليار ليرة يوفـــر 
1500 فرصــة عمـــل، 
مبينــاً أن الهـــدف مـــن 

المشروع تطوير تقنيات النقل العام التي تستخدم الطاقة 
المتجددة عن طريق استخدام الباصات الكهربائية وتوفير 
البنية األساسية لشحنها عن طريق الطاقة الشمسية، أما 
خطة عمل المشــروع فتشــمل مبدئياً نشر حوالى 800 
باص كهربائي من مختلف األحجام في جميع محافظات 
القطــر مدعومة بشــبكة من محطات شــحن المركبات 
الكهربائية وتجهيز شــبكة شــحن المركبات الكهربائية 
ببطاريات متقدمة سعتها حوالى 2 جيغاواط في الساعة 
لعزل الضغط على الشبكة وتوفير سعة تخزين إضافية 

يمكن استعمالها خالل ساعات الذروة.

سورية: باصات كهربائية للنقل

مدين دياب

مقترح إلنشاء بورصة إسالمية

تمخض لقــاء رئيس مجلــس مفوضي هيئــة األوراق 
واألسواق المالية الدكتور عابد فضلية مع المدير التنفيذي 
لبورصــة فارابورس-إيــران الدكتــور أميــر هاموني  
مؤخرا عن العرض المقدم إلنشاء بورصة أخرى غير 
بورصة دمشق تُعنى بالسوق األولي واألوراق المالية 
اإلسالمية بشكل خاص. وشرح فضلية العوامل المعيقة 
لتطبيق هذا المقترح، والسيما التشريعات النافذة حالياً، 
مع اســتعراض عدد من الطروحات واألفكار التي من 

شــأنها أن تزيد من فعالية و تطوير المقترح، من أهمها التأكيد على ضرورة  تأســيس 
صناديق استثمار باألوراق المالية أو صناديق استثمار للخدمات غير المالية، وتأسيس 
مصارف اســتثمار مشتركة تســهم في تمويل األنشطة االســتثمارية وتقديم الخدمات 
االستشــارية. الطرفان اتفقا على ضرورة فتح مجال التعاون المشــترك بين ســورية 
وإيران بما يســهم في تحريك رأس المال للتوجه نحو المشاريع اإلستثمارية اإلنتاجية 
والتمويلية وتفعيل ســوق السلع والخدمات، وبالتالي فتح المجال للتعاون في المجاالت 

االقتصادية كافة للوصول إلى شراكة استراتيجية مستدامة لكال البلدين.

عابد فضلية

أول  قبــرص  وقعـــت 
صفقة الســتغالل الغاز 
 9.3 بقيمــة  الطبيعــي 
مليارات دوالر أميركـي 
يضــم  تـحـالــــف  مـع 
“شـــل”،  شــــــركات 
إنـيـرجــــي”،  و“نوبل 

و“ديليك”.
وقال وزيـــــر الطاقــة 
القبرصـــي، جــــورج 
الكـوتـريـبــــــــس، إن  

الشــركات الثالث “لديهــا اآلن أول رخصة اســتغالل 
تمنحهــا جمهوريــة قبــرص حتــى تتمكن من تســويق 

المخزون”.
وتبلــغ مــدة الترخيــص 25 عامــاً، وتشــمل حقل غاز 
“أفروديت”، األول الذي اكتشــفته قبالة قبرص شــركة 
“نوبل إنيرجي” عام 2011، إذ تشير التقديرات إلى أنه 
يحتوي على أكثر من 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز.

قبرص توقع أول عقد الستخراج الغاز

جورج الكوتريبس

“علي بابا” تجمع 12.9 مليار دوالر

جمعت شركة “علي بابا” الصينية العمالقة 12.9 مليار دوالر في إدراج مهم في هونغ 
كونغ، وهو أكبر بيع أسهم في المدينة في تسع سنوات ويمثل مستوى قياسيا عالميا للبيع 
الثانوي العابر للحدود لألسهم.وقالت “علي بابا” إنها قامت بتسعير األسهم عند 176 
دوالر هونغ كونغ )22.49 دوالر أميركي( لكل ســهم. وســيدعم بيع األســهم المدينة 
التي انزلقت ألول ركود في عشر سنوات وسط احتجاجات منذ أكثر من خمسة أشهر 

ومخاوف من تداعيات حرب التجارة بين الواليات المتحدة والصين.
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اســـــتـقـبـــل وزيـر االقتصـــاد االماراتـي، ســــعـيـد 
المنصــوري، في مقر الوزارة بدبــي، وزيرة التجارة 
والصناعــة اإلثيوبيــة، فيتلورك جيبــر، وجرى خالل 
اللقاء بحــث فرص التعــاون التجاري واالســتثماري 
بين البلدين، وســبل العمل المشــترك لتعزيز التبادالت 
التجاريــة في مختلف القطاعــات، والتعاون في مجال 
الخدمــات اللوجســتية واإللكترونية الداعمــة للتجارة 

البينية.

آفاق التعاون التجاري
بين االمارات واثيوبيا

صرح الرئيس التنفيذي 
لسوق أبوظبي لألوراق 
الماليــة باإلنابة، خليفة 
المنصوري، أن  ســالم 
السوق أدرج الصكوك 
المقـومـــة بـالــــدوالر 
األميركي الصادرة عن 
شركة الدار لالسـتثمار 
بقيمــة اســــمية بلغــت 
500 مـلـيــــون دوالر 

أميركي. وتم تســعير الصكوك بمعدل ربح ثابت، عند 
3.875 %، ألجل 10 سنوات.

وفاقت طلبات االكتتاب المعروض بأكثر من 6 مرات، 
فيمــا بلغت حصة المســتثمرين العالمييــن 71 % من 

إجمالي الصكوك.
وكان المنصوري قد أعلن إجراء تعديالت وتحسينات 
علــى نظام وآلية اإلفصاح اإللكتروني ســوق أبوظبي 
لألوراق المالية، حيث ســتتمكن الشــركات من خالل 
هذه التعديالت ممارسة اإلفصاح بشكل فوري من دون 

الحاجة الى الموافقة المسبقة من السوق.

إدراج صكوك الدار لالستثمار

خليفة سالم المنصوري

قروض جديدة لتنمية سيناء

شــهد رئيس مجلس الوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، 
ونظيره الكويتي الشيخ جابر 
الصبــاح،  الحمــد  مبــارك 
مراسم توقيع االتفاق الخاص 
بتمويل المرحلــة الثانية من 
برنامــج تنمية شــبه جزيرة 
ســيناء بقيمــة مليــار دوالر 
على 3 سنوات حتى 2022، 

واتفاق اســتكمال مشــروعات البنية األساســية والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق 
النفق/شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دوالر. ووقع االتفاقيتين من الجانب المصري وزيرة 
االســتثمار والتعاون الدولي ســحر نصر، ومن الجانب الكويتــي نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ورئيس مجلــس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية الشــيخ 

صباح الخالد الحمد الصباح.

“أرامكو” توقع عقوداً مع شركات صينية

وقعت شركة “أرامكو” السعودية، 
خــالل أكبــر معرض تجــاري في 
الصين، عقوداً مع شــركات صينية 
إلمدادهــا بالنفــط الخــام فــي عام 
2020. وقالــت: إن االتفاقات التي 
أبرمــت مــع 5 عمــالء صينييــن، 
تتضمن زيــادة إجمالية في إمدادات 

النفــط في 2020 بواقع 151 ألف برميل يومياً مقارنة بعام 2019. وكانت “أرامكو” 
وقعــت في أيلول/ســبتمبر الماضي مذكرة تفاهم لالســتحواذ علــى 9 % من مصفاة 
تشجيانغ المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، تضمنت اتفاقاً لتوريد النفط الخام للصين 
علــى المدى الطويل. ويعتبر اســتثمار “أرامكــو” في مصفاة تشــجيانغ، أحد أحدث 
اســتثمارات الشــركة الســعودية، حيث تخطط لمضاعفة طاقة التكرير بحلول 2030 

لتصل إلى 10 ماليين برميل يومياً.

 “سويفل” تتوسع في شرق آسيا

تخطط شركة النقل الجماعي التشاركي المصرية 
“ســويفل”، لبدء العمل في الفليبين وإندونيســيا 
وبنغــالدش فــي نهايــة 2020. وتقدم الشــركة 
الناشــئة خدمة للنقل الجماعي بالحافالت، يمكن 
فيها للركاب الحجز وســداد األجرة عبر تطبيق 
على الهاتف المحمول، وبدأت نشاطها في مصر 

في 2017. وقد دشنت “سويفل” أنشطتها في باكستان ونقلت مقرها إلى دبي.
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غرفة دبي تبحث الفرص االستثمارية بإفريقيا

ســلط تقرير أعدته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون 
مــع وحــدة معلومــات اإليكونومســت، علــى هامــش 
اســتعداداتها لتنظيم الدورة الخامســة للمنتــدى العالمي 
اإلفريقــي لألعمــال، الضوء على آفــاق وتحديات نمو 
األعمال في إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح التقرير، 
أن النمــو الهائل في المنطقة اســتقطب عــدداً كبيراً من 
المســتثمرين األجانب في األلفية الجديدة، حيث برزت 
دول القارة على قائمة االقتصادات األسرع نمواً عالمياً 
بيــن عامي 2000 و2014. وقال مدير عام غرفة دبي، 

حمد بوعميم: يأتي التقرير ليسلط الضوء على الفرص االستثمارية، وقياس جاهزية البنية 
التحتية والقطاعات الداعمة لالستثمار، ووضع رؤية شاملة لوضع االقتصاد اإلفريقي.

حمد بوعميم

الصندوق الروسي الصيني لمنطقة الخليج الكبير

شــهدت العاصمــة الصينية بكين، مراســم 
التوقيع على اتفاق تأســيس صندوق روسي 
صينــي بقيمة مليار دوالر، لالســتثمار في 
مشــاريع مشــتركة بين البلديــن. والمنصة 
الجديدة التي تحمل اسم “الصندوق الروسي 
الصيني لمنطقة الخليج الكبير”، هي عبارة 

عن شراكة بين 3 جهات، وهي: الصندوق الروسي لالستثمارات المباشرة، الصندوق 
 Guangdong Utrust الروســي الصيني لالستثمار، وشــركة االســتثمار الصينية
Investment Holdings. وأوضح الصندوق الروســي لالســتثمارات المباشرة، 
أن نشــاط الصندوق الجديد سيســاهم في تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين 

الشركات الروسية والصينية، كما سيعزز الشراكة االستراتيجية بين البلدين.

تراجعت عائدات السندات في إسبانيا وايطاليا واليونان 
بعد ارتفاع قياسي في فصل الصيف.

وفي إيطاليا، تراجعت عائدات ســندات الدين الحكومي 
االسترشادية لألســبوع الرابع على التوالي، مما أوقف 
انتعاشــا حقق أدنى مستوى له في كل األوقات في شهر 

سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ.
وجاءت عائدات الســندات االسبانية سلبية تقريباً ولكنها 
منذ ذلك الحين، ارتفعت على مدار ســتة اســابيع، وهي 
الفترة األطول في غضون عام، ولكن السندات اليونانية 
األفضــل أداًء في منطقة اليورو تعاني االســوأ منذ عام 

.2018

عائدات السندات
في إسبانيا وإيطاليا واليونان

أعلــن مركــز دبــــي 
أن  العالمـي،  المالـــي 
المدفـوعـات  شــــركة 
وصـــرف العمــــالت 
البريطانيـــة “ورلــــد 
فيرســـــت” افتتحـــت 
مكتبها اإلقليمي الجديد 

في المركز.
وســيتيح المكتب تقديم 

خدمات صــرف العمــالت وتحويــل المدفوعات عبر 
الحدود لصالح شــركات التجــارة اإللكترونية واألفراد 
إلى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ودعم 
التحويــالت الماليــة الدولية بعمالت متعــددة، وتكوين 

منصة أعمال أفضل للتجارة الدولية.
وقــال الرئيس التنفيذي لســلطة المركز عارف أميري: 
ســيتيح مركز دبي للشــركة فرصة االستفادة من سوق 
التجارة اإللكترونية المزدهر بالشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا وجنوب آسيا، والذي من المتوقع أن تصل قيمته 

إلى 97 مليار دوالر بحلول عام 2020.

“وورلد فيرست” في مركز دبي المالي

Mothercare شبح اإلفالس يهدد سلسلة

أعلنت سلســلة متاجــر مســتلزمات األطفال 
Mothercare أنهــا ســتعين مراقبــاً إلعادة 
هيكلــة عملياتهــا، األمــر الذي يهــدد 2500 
وظيفــة داخل الشــركة. وقالت الشــركة: إن 
متاجرها الـــ79 في بريطانيا غير قادرة على 
تحقيق معدالت ربحية تمكنها من االستمرار 
في العمل، وذلك بعد أن أغلقت 55 متجراً منذ 

عام 2018. وتكبدت الشــركة خسائر تجاوزت 36 مليون جنيه إسترليني )46 مليون 
دوالر( من عملياتها داخل بريطانيا خالل العام المالي المنتهي في آذار/مارس 2019، 

فيما بلغت أرباحها من عملياتها خارج بريطانيا 28 مليون جنيه )36 مليون دوالر(.
وتواجــه الشــركة البريطانية مصاعب في المنافســة مع المتاجــر اإللكترونية ومن 

محالت السوبر ماركت.
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سوق االسهم الروسية األفضل أداًء في 2019

تصدرت ســوق األســهم 
الروسية األسواق العالمية 
من حيــث العائــدات في 
عــام 2019، إذ حققــت 
أكبــر عائد للمســتثمرين 
فيها، مدفوعة بتخفيضات 
فــي  الفائــــدة  أســعـــار 
اقتصادات كبرى وزيـادة 

مدفوعات األرباح.
وصعد المؤشــر MSCI لألســهم المقومة بالروبل منذ بداية 2019 بنســبة 44 %، 
وفقاً لمحلل مصرف “سبيربنك”، كول أكيسون، فيما أشار كبير المحللين لدى شركة 
“آتــون”، ميخائيل غانيلين، إلى أن االرتفاع كان مدفوعاً بزيادة الرغبة العالمية في 

المخاطرة والبحث عن فرص للربح.
كما أن قيام الشركات الروسية بزيادة توزيعات األرباح كان أحد أسباب نمو المؤشر، 
وتعد عائدات توزيعات األرباح في روســيا من أعلى النســب فــي العالم، حيث يبلغ 

متوسط التوزيعات 6.7 %.

تســتعد “وي وورك” لخفض عدد الموظفين بما يصل 
إلــى 4 آالف علــى األقل، من أجل تحقيق االســتقرار 

المالي، عن طريق خفض التكاليف.
ويمكن اإلعالن رســمياً عن هذه الخطة قريباً، حسبما 
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر ُمطلعة 

على األمر.
ويُمكن لـ “وي وورك” أن تُســرح مــن ألفين موظف 
وحتى 2500 موظف لدى نشاطها الرئيسي الستئجار 

المساحات المكتبية.
ومــن المتوقــع أن يغــادر ألــف موظف آخر مــع قيام 
الشــركة األميركية ببيع أعمالها غير الرئيســية، بينما 
ســيتم نقل ألف موظف آخر لصيانة المباني إلى شركة 

أخرى.

“وي وورك”تسّرح آالف العمال
لتحقيق االستقرار المالي

“فولكس فاغن” ترفض التعاون مع “تسال”

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فولكس فاغن” هربرت 
ديس، أن شــركة صناعة السيارات األلمانية ال تعتزم 
التعاون مع شركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة 
“تسال” األميركية. وأشار ديس إلى أن “تسال” يجب 
أن تنال اإلعجاب بمدى سرعتها في االبتكار وإرساء 
المعيار في بعض مجــاالت التكنولوجيا، موضحاً أن 
المسؤول التنفيذي السابق في “بي إم دبليو” ماركوس 
دوســمان، ســيتولى منصــب عضــو مجلــس إدارة 

“فولكس فاغن” المسؤول عن البحث والتطوير ورئيس “أودي”.
هربرت ديس

ال يمكن الوثوق بـ“هواوي” و“زد تي إي” !

أشــار النائب العام األميركي ويليام بار، إلى إنه 
ال يمكن الوثوق بشركتي التكنولوجيا الصينيتين 
“زد تــي إي” و”هــواوي”، الفتاً إلــى أن الدور 
الكبيــر الذي تلعبه الشــركتان في ســوق معدات 
تكنولوجيا اتصاالت الجيل الخامس “5G” يثير 
للقلق. وأضاف بار: “سنصبح أكثر اعتماداً على 

الشــبكات التي تدعمها معدات هاتين الشــركتين، فســيتم توصيل العديد من األجهزة 
والخدمات وســتعمل بســرعة غير مســبوقة، ومن ثم، ســتعتمد حياة الكثيرين وأمنهم 

السيبراني وخصوصيتهم وحتى أنشطة حكومية عليها”.

ويليام بار

ذكرت وكالة “تاس”، أن شركة “غازبروم” الروسية، 
التي تعتبر أكبر منتج للغاز في العالم، باعت 3.6 % من 

أسهمها لمشتٍر واحد.
وقالت الشركة الروسية  العمالقة، إن شركة “غازبروم 
غازوراســبريديانيا” التابعة لها، ســتبيع حزمة األسهم 
بنحــو 220.72 روبــل للســهم )3.47 دوالرأميركــي 
للســهم(، لتجمع الشــركة الروســية من الصفقة حوالى 
187.7 مليــار روبــل )ما يعــادل 2.95 مليــار دوالر 

أميركي(.

“غازبروم” تبرم صفقة
بقيمة 3 مليارات دوالر
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“فيزا” تستحوذ على حصة في “إنترسويتش”

نقلت تقاريــر صحفية عن مصــادر مّطلعة قولها، 
أن شــركة “فيــزا” للخدمات المالية ومقرها ســان 
فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا األميركية، تنوي دفع 
200 مليــون دوالر مقابل حصة قدرها 20 % في 
شــركة “إنترســويتش” للدفع اإللكتروني والتجارة 

الرقمية ومقرها نيجيريا.

“نايكي” توقف مبيعاتها عبر “أمازون”

أعلنت شــركة نايكــي األميركية 
والمالبــس  األدوات  إلنتــاج 
الرياضية عــن توقفها نهائياً عن 
بيع منتجاتها إلكترونياً عبر شركة 
أمازون للتسوق اإللكتروني، في 
إطار اتجاه الشــركة لبيع المزيد 
مــن منتجاتهــا إلى المســتهلكين 
التســوق  منافــذ  عبــر  مباشــرة 

اإللكتروني الخاصة بها.
ويُنهي هذا القرار المفاجئ شراكة تجريبية محدودة، كانت “نايكي” قد أبرمتها على 

مضض مع “أمازون” في عام 2017.
وســتواصل الشركة األميركية استخدام خدمات الموقع الشبكي التابعة لــ“أمازون”، 
باإلضافــة إلــى تطبيقات أخرى عبر الهواتف الذكية، مثل “إس إن كيه آر إس”، في 

إدارة موقعها الشبكي الخاص.

انخفاض ثروة مليارديرات العالم 388 مليار دوالر

أظهــر تقريــر أعدتــه مؤسســة 
يو.بي.إس بالتعاون مع مجموعة 
بي.دبليو.ســي للخدمات المهنية، 
أن ثــروات أثرى أثريــاء العالم 
تراجعــت قليالً فــي عام 2018، 
التوتــرات  خفضــت  حيــث 
الجيوسياســية وتقلبــات أســواق 
األسهم ثرواتهم ألول مرة خالل 
عقد. وأوضح التقرير أن ثروات 

مليارديــرات العالم تراجعت بمقدار 388 مليــار دوالر إلى 8.539 تريليون دوالر 
أميركي، مشيراً إلى انخفاض حاد في الثروات بمنطقة الصين الكبرى.

وعلــى مســتوى العالــم، انخفض عــدد المليارديرات فــي جميع المناطق باســتثناء 
األميركتين، حيث ال يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا ضمن األكثر ثراء في الواليات 

المتحدة.

تصــدر المليارديـــر 
الفرنســــي، مـالـــك 
 LVMH مجموعــة
للموضـة،  العمالقــة 
برنــار آرنــو، قائمة 
أغنى أغنيــاء العالم، 
على  اســتحواذه  بعد 
مجموعـــة تيفانــــي 

األميركية للمجوهرات، مقابل 16.2 مليار دوالر.
وبذلك أصبحــت ثروة آرنو حوالــى 119 مليار دوالر 
وفقــاً لمجلة Challenge. وكانــت وكالة “بلومبيرغ” 
قد صنفت ســابقاً مؤســس مايكروسوفت بيل غيتس في 
المرتبة األولــى، بـ110 مليــارات دوالر، متقدماً على 
مالــك موقع امازون جيــف بيزوس الــذي تُقدر ثروته 
بحوالى 109 مليارات دوالر، فيما حل آرنو حينها ثالثاً 

بـ103 مليارات دوالر.
وبعــد صفقة االســتحواذ، صــّرح آرنو لوكالــة األنباء 
الفرنسية أن تيفاني “ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً، وأيقونة 
ألميركا، ستصبح بذلك فرنسية إلى حد ما”، مؤكداً أنها 

تملك “إمكانيات كبيرة وتاريخاً مهماً”.

برنار آرنو أغنى أغنياء العالم

برنار آرنو

“نوفارتــس”  وافقــت 
لألدوية،  السويســرية 
االســتحواذ  علــى 
علــى  “ذا ميديســنز” 
التــي  األميركيــة، 
عــالج  عقــار  تنتــج 
الكوليسترول لمرضى 

القلب “إنكليســيران”، في صفقة قيمتهــا 9.7 مليارات 
دوالر. وســتدفع “نوفارتــس” 85 دوالراً نقــداً للســهم  
لالســتحواذ على الــدواء الوحيــد لشــركة التكنولوجيا 
الحيويــة األميركيــة. وتظهر الصفقة اســتعداد الرئيس 
التنفيذي لنوفارتس، فاس ناراسيمهان، إلنفاق المليارات 
ليــس فقط على عالجــات أمراض نــادرة، وإنما أيضاً 
على أدويــة القلب واألوعية الدموية، مســتهدفاً ســوقاً 
تخدم ماليين المرضى. وقال ناراسيمهان، إنه واثق من 
أن إنكليسيران ســيدر عائداً مغرياً على االستثمار وأن 

يساهم في المبيعات اعتباراً من 2021.

“نوفارتس” تبرم صفقة
بقيمة 9.7 مليارات دوالر

فاس ناراسيمهان
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“غوغل” تتحدى “فايسبوك”

دخول  “فايســبوك”  أرادت 
ســـــوق األجهـــزة القابلــة 
لالرتــــداء عـــن طريــــق 
 ،Fitbit محاولــة شــــــراء
بحســب تقريــر صـادر عن 
The Information، لكن 
“غوغل” عرضــت المزيد 
مــن النقــود، وكانــت على 

اســتعداد لدفع ضعف المبلغ، فقد أعلنت شركة غوغل، أنها ستشتري شركة صناعة 
األجهزة القابلة لالرتداء فيتبت Fitbit مقابل 2.1 مليار دوالر أميركي، مما يشــكل 
فرصة لالستثمار بشكل أكبر في منصة Wear OS، وسيساعد على إدخال األجهزة 

الذكية القابلة لالرتداء التي ستحمل عالمة Made by Google إلى السوق.

بعــد إطالق نار جماعي في منزل مســتأجر من خالل 
التطبيــق في كاليفورنيا أســفر عن مقتل 5 أشــخاص، 
حظرت منصة تأجير المنازل “إير بي إن بي” منازل 
الحفالت، وأشار رئيسها التنفيذي، براين تشيسكي، أن 
الشركة ســتتخذ خطوات للتخلص من سلوك المضيف 
والضيف المســيء. وأكد تشيسكي، أن شركته ستنشئ 
فريقاً مخصصاً لالستجابة السريعة للحفالت، وتوسيع 
نطــاق الفحص اليــدوي للحجوزات عاليــة المخاطر، 
اضافــة إلجــراءات ضد المســتخدمين الذيــن انتهكوا 

سياساتها.

airbnb تحظر تأجير منازل للحفالت

على الرغم مــن أنها تبدو صفقة رابحة كأرخص قيمة 
اشتراك بقيمة 4.99 دوالرات شهرياً، لكن خدمة البث 
“آبــل تي في بالس”، مــن “آبل”، هي أغلى الخدمات 
وفقاً لعدد اإلنتاجات، فتحوي قائمة المشاهدة في منصة 
“آبل تــي في بالس” 8 مسلســالت تلفزيونيــة وفيلماً 
وثائقياً واحــداً فقط، أي أن عدد اإلنتاجات في التطبيق 

9 أعمال.
فــي المقابــل، تقــدم “نتفليكــس” رصيــداً أميركياً من 
1.326 مسلســالً و4339 فيلمــاً مقابل 12.99 دوالراً 
شــهرياً. مــا يعني أن “آبــل تي في بــالس” أغلى من 

“نتفليكس” بـ26 مرة.

“آبل تي في بالس”
أغلى من “نتفلكس” بـ26مرة

“فايسبوك” تعتزم االنتقال إلى نيويورك

وقعت “فايسبوك” عقد استئجار 
مســاحة مكتبية تصــل إلى 1.5 
مليون قــدم مربع )نحــو 0.45 
مليون متر مربع( في هدســون 
ياردز بمدينــة نيويورك، حيث 
تعتــزم االنتقــال إلــى المكاتب 

الجديدة في عام 2020.
وتقــع المكاتب الجديــدة في 30 

طابقــاً موزعة على 3 مباني. ويتضمن عقد اإليجار ســاحة تصل مســاحتها إلى 1.2 
مليــون قــدم مربع )نحو 0.3 مليون متر مربع( في برج هدســون يــاردز الذي يصل 

ارتفاعه إلى نحو 300 متراً.

“مايكروسوفت” تخفض أجهزة وألعاب الفيديو

كشفت “مايكروســوفت” عن تخفيضاتها 
المقــررة علــى أجهــزة وألعــاب الفيديو 
استعداداً لموســم األعياد والعطالت الذي 
يشــمل مــا يســمى بـ“الجمعة الســوادء” 
تلــك  وتتضمــن  اإلنترنــت”،  و“إثنيــن 
العــروض تخفيضات غير مســبوقة على 

جهاز تحكم “إكس بوكس وان”، وألعاب “فريســت بارتي”. ولفتت الشــركة إلى أن 
عروضها المرتقبة ستكون متاحة في متاجرها في الفترة من 24 نوفمبر/تشرين الثاني 
إلى 2 ديســمبر/كانون األول، كما أن األعضاء المشــتركين في خدمات “إكس بوكس 
اليــف غولد” و“إكس بوكس غيم باس” ســيتمكنون مــن الوصول إلى تلك العروض 

بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
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أطلــق فريــق مــن الموظفيــن الســابقين لــدى “أوبر 
تكنولوجيز” نشــاط تجاري لتأجيــر المطابخ للمطاعم 
التجاريــة لصناعــة وتجهيز وجباتهــا للعمالء، يدعى 
“فيرتشــوال كيتشــن”، وهو ما يعد منافســة مباشــرة 
للشــركة الناشئة الجديدة “كالود كيتشينز” التي أطلقها 

مؤسس “أوبر” ترافيز كاالنيك.
واســتأجر الموظفين مســاحة في كاليفورنيا وأوكالند، 
الســتغلاللها في األنشــطة التجارية الجديــدة للمطابخ 
وتجهيــز منتجــات ووجبــات وتوصيلها عبــر خدمة 
“أوبر إيتس”. وتخطط “فيرتشــوال كيتشن” الستثمار 
15 مليــون دوالر حصلت عليها كتمويل من شــركات 

وصناديق للتوسع في أنشطتها.

موظفون سابقون يطلقون
“فيرتشوال كيتشن”

تســعى نيوجيرســي 
للحصــول على أكثر 
مــن 640 مليـــــون 
أمــيــركــــي  دوالر 
وعقوبات  كضرائب 
مـــــن “أوبـــر”، إذ 
تصنيف  في  أخطأت 
ســائقيها كمتعاقديــن 

مستقلين وليســوا موظفين. وأخطرت وزارة العمل في 
نيوجيرســي، “أوبــر” ووحدتها التابعــة “رايزر” أنها 
مدينــة بمبلغ 523 مليــون دوالر كضرائب متأخرة في 
األربع ســنوات الماضية، وتواجه أيضاً غرامات بقيمة 
119 مليــون دوالر، وفقاً لخطابات من الوزارة أطلعت 

عليها “بلومبرغ”.
وشككت شركة خدمات مشاركة الركوب في استنتاجات 
الواليــة من خــالل بيان لهــا، ألن الســائقين متعاقدين 

مستقليين في نيوجيرسي، وأماكن أخرى.

ديون “أوبر” أكثر
من 640 مليون دوالر أميركي

“دي بيرز” تخفض أسعار األلماس

بيــرز”  “دي  شــركة  خفضــت 
للتعدين، أسعار األلماس  العالمية 
ألول مــرة منذ ســنوات، وهو ما 
يشير إلى شدة األزمة التي تواجهها 
صناعة المعدن النفيس في العالم.  
وخفضت الشركة أسعار األلماس 

بنسبة 5 % لمبيعات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وذلك بهدف المساهمة في تحسين 
أرباح الشــركات الوســيطة في صناعة األلماس العالميــة، والممثلة في مجموعة من 

التجارة وشركات تقطيع وصقل األلماس الذين يشترون الخام من “دي بيرز”.

“وول مارت” تبذل المزيد من الجهد

ارتفعــت مبيعات “وول مارت” بنســبة 41 % خالل 
الربع الســنوي الثالث بفضل مبيعات البقالة، وبالرغم 
من ذلك أكد المدير التنفيذي للشــركة دوج ماكميالن، 
أن الشــركة بحاجة لبذل المزيد مــن الجهد على كافة 

األصعدة.
وأشار ماكميالن، إلى أن الشركة ستحتاج لبذل المزيد 
مــن الجهد على صعيد المبيعــات اإللكترونية في ظل 
التنافسية الشــديدة في هذا المعترك. ولفت إلى أن قوة 
“وول مــارت” جــاءت بفضل مبيعات الغذاء وســلع 
البقالــة، ولكــن هناك حاجة للعمل بشــكل أفضل على 

“وول مارت دوت كوم”.

“إيرباص” تتخطى منافستها “بوينغ”

تلقت شركة صناعة الطائرات األوروبية “إيرباص” 
طلبيات من شركات الطيران اآلسيوية لشراء أكثر من 
350 طائرة منذ اغسطس/آب 2019 الماضي، لتتفوق 
على منافستها األميركية “بوينغ” التي تعاني تداعيات 
قرار سلطات السالمة الجوية في العالم، وقف تشغيل 
طائــرات من طراز “بوينــغ 737 ماكس”. والصفقة 
األكبر التي فــازت بها “إيرباص”، جــاءت مؤخراً، 
عندمــا طلبت شــركة “آنــدي جو” الهنديــة للطيران 
منخفض التكاليف شــراء 300 طائــرة من الطائرات 

ذات الجسم الضيق بقيمة تتجاوز 33 مليار دوالر أميركي، وفقاً لألسعار الرسمية.
في سياق آخر، أعلن المدير التنفيذي لـ“إيرباص” جيوم فيوري، أن اتفاق “بريكست” 
األخيــر بين بريطانيا واالتحاد األوروبي، يجب أن يمهد الطريق لمواصلة الشــركة 
إنتــاج أجنحة الطائرات فــي المملكة المتحدة. واضاف “لدينــا قاعدة صناعية وفنية 

قوية للغاية في المملكة المتحدة، ونحن سعداء للغاية بما لدينا”.

جيوم فيوري

28
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المنشــآت الصناعية بمختلف مجاالتها، مبيناً أن عدد المنشآت والمعامل في 
مدينة عدرا الصناعية وصل إلى 1200 معمل، ومن المتوقع أن تصل العام 

المقبل إلى 2400 معمل منها 20 معمالً للتصنيع الدوائي.

المدير التنفيذي للشــركة، عدنان جعفــو، أوضح في تصريح لـ“ســانا” أن 
المعمل الذي افتتح بخبرات وطنية “هو األول من نوعه في سورية والمنطقة 
العربية من حيث خطوط اإلنتاج المتطورة والتقنيات الحديثة”. وبيّن جعفو، 
أن المعمل يغطي 70 % مــن مجموع األصناف الدوائيــة الخاصة بالعالج 

الكيماوي وإنتاجه يؤمن حاجة السوق المحلية ويكفي للتصدير.

ويبدأ المعمل في عــام 2020 بإنتــاج 8 أصناف من خط الســائل العقيم و8 
أصناف من خط الحبوب المضغوطة كمرحلة أولى للوصول إلى هدف 20 
صنف في كل خط في نهاية العام المقبل، بحسب مديره التنفيذي، الذي أكد أن 

هذه األصناف ستحقق معادلة الجودة مع سعر أوفر.

يذكر، أن سورية تســتورد كامل أدوية األورام من الخارج مع أدوية نوعية 
من حاجة السوق المحلية.أخرى ولقاحات فيما يغطي اإلنتاج الوطنــي نحو 90 % من باقي األصناف 

معمل سوري ألدوية السرطان األول في المنطقة

الطاقة اإلنتاجية
تصل الطاقــة اإلنتاجية للمعمل الذي يســعى لضمان توفير 
الدواء في الســوق وبأســعار اقتصاديــة إلــى 6000 فيال 
وامبول في الســاعة من خــط الســوائل العقيــم و12000 
مضغوطة في الســاعة مــن خط المضغوطات، ويســتخدم 
المعمل أحــدث تقنيــات اإلنتــاج والتحليل ذات المســتوى 

العالمي.

وبيّن وزير الصحــة الدكتور نــزار يازجي خــالل افتتاح 
المعمل، أنه يشــكل نقلة نوعيــة في الصناعــة الدوائية في 
ســورية، فضالً عن كونه المعمل األول في سورية في هذا 
المجال، مشــيراً إلى أن عدد معامل األدوية المرخصة في 
سورية يبلغ 96 معمالً تؤمن أكثر من 90 % من احتياجات 

السوق المحلية.

ولفت وزير الصحــة، إلى أن خطــة الــوزارة العمل على 
تصنيــع األدويــة النوعيــة وال ســيما لمعالجة الســرطان 
واللقاحــات لتأمين حاجــة الســوق المحلية، موضحــاً أنه 
تم رصد 117 مليار ليرة ســورية العام الماضي الســتيراد 
األدوية لأمــراض المزمنة والمضادة لــأورام واللقاحات 
حيث تقــوم الوزارة باســتيرادها مــن الــدول الصديقة بعد 
خــروج وكالء عدد مــن الشــركات الدوائيــة األجنبية من 
ســورية نتيجــة الحــرب اإلرهابيــة عليهــا واإلجــراءات 

االقتصادية القسرية أحادية الجانب.

وأكــد الدكتور يازجــي، أن الــوزارة تقدم العــالج الدوائي 
المجاني لأمــراض المزمنة عبــر 1864 مركــزاً صحياً 

ونحو 150 مستشفى في مختلف المحافظات.

تسهيالت المنشآت
من جانبه أوضح محافظ ريف دمشــق المهندس عالء منير 
ابراهيــم أن الجهــات المعنية تقــدم كل التســهيالت إلقامة 

السرطانية  المضادة لألورام  الكيماوية  األدوية  الصناعية بريف دمشق معمل لصناعة  افُتتح في مدينة عدرا 
هو األول محلياً وعربياً من حيث خطوط اإلنتاج المتطورة والتقنيات الحديثة. أُنشئ المعمل بخبرات محلية 
بالكامل. وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي خالل حضوره االفتتاح، “إن الوزارة تقدم العالج الدوائي المجاني 
لألمراض المزمنة، حيث تأثر ذلك بالحرب على سورية والعقوبات االحادية”. أضاف: “أن خطة الوزارة المساعدة 

في تصنيع األدوية النوعية، ال سيما ادوية السرطان واللقاحات لتأمين حاجة السوق المحلية”.
وبّين المدير التنفيذي عدنان جعفو، أن المعمل يتبع للشركة المركزية للصناعات الدوائية “مينفارما” وهو 
المحلية ويكفي  السوق  وإنتاجه يؤمن حاجة  الكيماوي  بالعالج  الخاصة  الدوائية  األصناف  يغطي 70 % من 

للتصدير. ومن المقرر أن يبدأ المعمل في عام 2020.

عدنان جعفو
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يشمل اقتصادات الســوق المتقدمة والناشئة على حد سواء، على الرغم من 
أن شدتها تختلف وفقاً ألهمية التجارة في كل دولة.

وفي هذا الصــدد، مــن المتوقــع أن يتباطــأ النمو فــي الواليــات المتحدة 
األميركية إلى 2 % فــي عامي 2020 و2021. وفــي منطقة اليورو، من 
المتوقع أن يصل النمو إلى حوالى 1.2 % في عام 2019، ثم ينخفض إلى 

1.1 % في 2020.
وفي آســيا، من المتوقع أن يكون أداء الصين هذه الســنة أفضــل بقليل من 
التوقعات األساســية، ليصل نمــو اقتصادها إلى 6.2 % فــي عام 2019، 
على أن يتراجع إلى 5.7 % فــي العام المقبل و5.5 % فــي العام 2021. 
بينما من المتوقع أن يتسارع نمو الهند إلى 6.2 % العام المقبل، ثم 6.4 % 

عام 2021.
أما في أوروبا، ال تزال فرنســا تقاوم األزمة مع توقع نمو بنســبة 1.2 % 
في عامي 2020 و2021، بعد تســجيل 1.3 % في عام 2019. فيما أداء 
ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، فســيكون أفضل بقليل من التوقعات 
الســابقة ليصل إلــى 0.6 %، قبل أن يتباطــأ إلى 0.4 % عــام 2020، ثم 

يسجل انتعاشاً عند 0.9 % في 2021.
ومن بيـــن الدول الناشـــئة، يتوقع أن يكون الوضع أصعـب في األرجنتين 
مع تســـجيل انكماش 3 % فــي إجمالي ناتجهــا الداخلي، قبل أن يتحســـن 
0.7 % عام 2021.بشــكل طفيف عام 2020 ليقتصر التراجع على 1.7 %، ثم انكماش بنحو 

ضعف اإلستثمار والحرب التجارية يهددان النمو العالمي

ما العمل؟
)OECD( أكــدت منظمة التعــاون االقتصادي والتنميــة

وجــود حاجــــة التخاذ إجراءات جريئة لمعالجــة كل من 
المســتويات العالية من عدم اليقين التي تواجه الشركات، 
وكذلــك التغيــرات األساســية التــي تحدث فــي االقتصاد 

العالمي.
وذّكــرت المنظمــة، أن العالــم مطالــب باالنتقــال إلــى 
طاقة أنظف وإلــى عالم رقمــي متزايد، فيمــا يتعين على 
الحكومات أن تعمل معاً بشــكل عاجل لتعزيز االســتثمار 

ووضع قواعد دولية عادلة بشأن الضرائب والتجارة.

تغييرات هيكلية
وقال كبير االقتصادييــن في منظمة التعــاون االقتصادي 
والتنمية، لورانس بــون، إن “القلق األكبر هو أن يســتمر 
تدهــور النظــرة المســتقبلية بال توقــف، وهو مــا يعكس 
التغيــرات الهيكلية التــي لم تتــم معالجتها، أكثــر من أي 

صدمة دورية”.
أضــاف بــون، أن “تغيــر المنــاخ، والرقمنــة، واالبتعاد 
عن التعدديــة فــي التجــارة والجغرافيــا السياســية، هي 
كلها تغييــرات هيكلية يتعيــن على صانعي السـياســــات 

معالجتها”.

نمو متدني
بدوره، قــال األمين العــام لمنظمــة التعــاون االقتصادي 
والتنمية، أنجيل غوريا: إن “أجراس اإلنذار تدق بصوت 
عاٍل وواضح. ومــا لم تتخذ الحكومات إجراءات حاســمة 
للمســاعدة في تعزيــز االســــتثمار، وتكييف اقتصاداتها 
مع تحديات عصرنا وبناء نظام تجـــاري مفتوح وعـــادل 
وقائم على القواعـــد، فإننا نتجـــه نحـــو مســـتقبل طويـل 
األجــل مــن النمــو المتدنــي ومســــتـويـــات معيشــــة 

متدهورة”.

التوقعات ألقوى االقتصادات
ووفقاً لمنظمة التعاون االقتصادي والتنميــة، فإن التباطؤ 

حّذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) من أن عوامل الحرب التجارية وضعف االستثمار وعدم 
اليقين السياسي المستمر، تؤثر على االقتصاد العالمي وتزيد من خطر الركود على المدى الطويل.

معدل  أدنى  وهو   ،2019 عام  في   % 2.9 إلى  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تباطؤ  المنظمة  وتوقعت 
سنوي منذ األزمة المالية العالمية، وأن يظل عند النسبة ذاتها في عام 2020، و3 % في 2021، مقابل 3.5 % في 

.2018

أنجيل غوريا
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الشرق األوســط وشــمال إفريقيا قد تباطأت خالل الربع الثالث من هذا العام 
مقارنة مع العــام الماضــي، إال أن األفق يزخر بصفقــات مرتقبة مهمة من 
شــركات تقوم اآلن بوضع اللمســات األخيرة على تفاصيل إدراجها للتداول 
في أسواق األسهم خالل األشهر االثني عشــر المقبلة، سواء على المستوى 

اإلقليمي أو العالمي”.
دول الخليج تحّدث قوانينها

تســعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى اســتقطاب مزيد من المســتثمرين 
األجانب من خالل تحديث القوانين المعمول بها. ففي اإلمارات تخطط هيئة 
األوراق المالية والسلع التخاذ مجموعة من التدابير للمساعدة في تعزيز ثقة 
المستثمرين. ومن هذه التدابير إنشاء منصة للشركات غير المربحة، وفرض 
وجود امرأة واحدة على األقل في عضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة 
في البورصة، وأن يكون لدى جميع الشركات مجلس إدارة يتمتع بمستويات 

مناسبة من الخبرة والمعرفة واالستقاللية.
وفي محاولة منها لتشجيع االســتثمار األجنبي في الشركات المحلية، تخطط 
ســلطنة ُعمان لتطبيق قوانين جديدة بحيث لن يكون هناك حد أقصى لرأس 
المال بالنسبة للمستثمرين األجانب. ومن المتوقع أن تدخل هذه القوانين حيز 

التنفيذ اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.
أما في الكويت، فقد أظهر النشــاط غيــر النفطي عالمات انتعاش ملموســة 
وذلك بسبب الميزانية الحكومية التوســعية، والسياسة النقدية التيسيرية. وقد 
بلغ معدل نمو االئتمان 5.2 % في النصف األول من عام 2019، كما تعزز 
مستويات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة.في شكل أكبر من خالل التحسن الملموس في اإلقراض التجاري، وانخفاض 

مصر والسعودية تتصدران نشاط االكتتاب في المنطقة

وفي تعليقــه على نشــاط االكتتابات خالل هــذا الربع، قال 
رئيس خدمات استشــارات الصفقــات في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا لدى EY، ماثيو بنســون: “كان 
نشــاط االكتتابات العامة األولية في السوق العالمي وسوق 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا أكثر هدوءاً خالل الربع 
الثالث من عام 2019، إال أن الصفقــات المرتقبة تراكمت 
خالل هذا الربع، ومع دخولنا موســم الذروة التقليدي، فمن 
المتوقع أن يرتفع نشاط االكتتابات في الربع األخير من عام 
2019 وفي بداية عــام 2020، حيث ســتصبح التطورات 
الجيوسياسية العالمية، مثل العالقات التجارية بين الواليات 
المتحدة والصين واالتحاد األوروبــي، واحتجاجات هونج 
كونج، وخــروج بريطانيــا من االتحــاد األوروبــي، أكثر 

وضوحاً”.
مصر تتصدر المنطقة

تصدرت مصر دول المنطقة خالل الربع الثالث على صعيد 
قيمة االكتتابات العامة، مع إدراج شركة فوري لتكنولوجيا 
البنوك والمدفوعات اإللكترونيــة ش.م.ع. الذي جمع رأس 
مــال قــدره 97 مليــون دوالر أميركي في أغســطس/آب 

.2019
والقى النمو االقتصادي الذي تشهده مصر حالياً ترحيباً من 
قبل المســتثمرين منذ أن ســجلت البالد نمواً بنسبة 5.6 % 
وهو أعلى نمو اقتصادي تحققه منذ يونيو/حزيران 2010. 
وعالوة على ذلك، انخفض مستوى التضخم في أغسطس/

آب ووصل إلى أدنى معدل له منذ عام 2013.
السعودية

ووفقاً للتقرير، تعمــل مدينة الرياض على تشــجيع المزيد 
من الشــركات العائلية على إدراج أسهمها في سوق األسهم 
المحليــة. وفــي يوليو/تمــوز 2019، جمع اكتتاب شــركة 
عطــاء التعليميــة، إحدى أكبر شــركات تشــغيل المدارس 
الخاصة في المملكــة، رأس مال قدره 93 مليــون دوالر، 
في صفقة إدراج هي الرابعــة من نوعها في الرياض خالل 

.2019
وفي هذا السياق، قال رئيس خدمات االكتتابات في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا لدى EY، غريغوري هيوز: “على 
الرغم من أن صفقات االكتتابــات العامة األولية في منطقة 

استحوذت مصر والسعودية على صفقات االكتتاب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بواقع صفقة 
لكل دولة وبقيمة وصلت إلى 190 مليون دوالر خالل الربع الثالث من عام 2019، وهو ما يعني انخفاض قيمة 
الصفقات في المنطقة بنسبة 45.3 % مقارنة مع 347.3 مليون دوالر أميركي في الفترة نفسها من العام 2018، 
بحسب تقرير إرنست ويونغ (EY) الشرق األوسط، الرائدة في مجال التدقيق المالي واالستشارات الضريبية 

والمعامالت التجارية والخدمات االستشارية.
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المناخ االستثماري المشجع
مؤســس ورئيس مجلس إدارة شركة “كي إيه إف 
القابضــة” فيصل كوتيكولــون، علّق على التقرير 
قائــاً: تُعد دبي واحدة من مــدن العالم القليلة التي 
شــهدت تحوالً اســتثنائياً على مدار العقود الثاثة 
الماضيــة، فهــي وراء عــدد مــن أشــهر قصص 
النجــاح الملهمة في العالم، ليس فقط نظراً لموقعها 
االســتراتيجي، بل بفضل الرؤيــة بعيدة األمد التي 
تتمتع بها قيادة دولة اإلمارات. وباعتباري مواطناً 
هندياً يســتثمر في المنطقة، فقد شــهدت بنفسي ما 
تقدمه الحكومة من دعم قوي ساعد شركة “كي إيه 
إف القابضة” على تسطير قصة نجاحها العالمية. 
وفي ضــوء العاقات الراســخة التــي تربط دولة 
اإلمارات والهند، والمناخ االســتثماري المشــجع، 
تحظــى دبــي باهتمــام متواصل ســريع النمو من 

الشركات العالمية.
أنشطة متنوعة

ومن أبرز األنشــطة الرئيسية ألصحاب المنشآت 

الهند تغزو دبي ... أنشطة تجارية واستثمارات
ُتعتبر الهند من أبرز االقتصاديات وأكثرها شراكة مع إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام، فهناك 
تاريخ عريق من النتائج الطبية والعالقات المتينة بين البلدين. وتوضح األرقام أن دبي ُتعد من الوجهات المفضلة 
لرجال األعمال الهنود لما تتمتع به من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، ما  يؤهلها لتكون مركز جذب لرجال 
األعمال من كل أنحاء العالم، فضاًل عّما توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية ال حصر لها. كما تمكنت دبي من 
تحقيق الصدارة في محيطها اإلقليمي من خالل وجود بيئة آمنة للعيش والعمل واالستثمار والمناخ االقتصادي 

المتنوع القادر على استقطاب قطاعات األعمال كافة، وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة. 

رخص أعمال
أظهــر تقرير صادر عن قطاع التســجيل 
والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، 
أن 246737 رجل أعمال هندي يمتلكون 
64,360 رخصــة أعمال فاعلة في دبي، 
تســتحوذ األنشــطة التجارية على النسبة 
األكبــر منهــا بواقــع 49900 رخصــة 
)77.5 %(، تليها األنشطة المهنية بواقع 
13037 رخصة )30153 فرد(، إضافة 
إلــى 1404 رخــص صناعيــة )4,042 

فرد(، و19 رخصة سياحية )42 فرد(.
وقد ساهمت الشركات الهندية الفاعلة في 
إضافة 854234 وظيفة إلى سوق العمل.
ومن حيث توزع الرخص الهندية حســب 
المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حازت 
منطقــة ديــرة النســبة األكبــر بإجمالــي 
34396 رخصــة، ثــم منطقــة بــر دبي 
29866 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 98 

رخصة تجارية.
أما بالنسبة لتوزيع الرخص الهندية بحسب 
أعلــى 10 مناطق فرعية فــي إمارة دبي، 
جــاءت منطقة نايف فــي المرتبة األولى، 
تلتهــا بــرج خليفة، ثــم المــرر، الكرامة، 
عيــال ناصــر، بور ســعيد، هــور العنز 
شرق، المركز التجاري األول، القرهود، 

والقصيص األولى.
جديــر بالذكــر، أن 315 رخصة تجارية 
تم إصدارها للجنسية الهندية عام 1963، 
ال يــزال يعمل 108 شــركات فعالة منها 
لغايــة اليوم، وقد توزعــت هذه الرخص 
األنشــطة  كالتالــي:  األنشــطة  حســب 
التجاريــة وصلــت إلــى )98 رخصة(، 
تبعتها المهنية )9 رخــص(، والصناعية 

)رخصة واحدة(.

من الجنسية الهندية: المقاوالت وما يتعلق 
بهــا، مجموعة االلكترونيــات، مجموعة 
المبانــي  صيانــة  الجاهــزة،  المابــس 
والحــراس والتنظيــف، تجــارة المعدات 
الميكانيكية والهندســية، االستشــارات - 
اإلدارة والمعلومــات، تجارة مواد البناء، 
المطاعــم  والتخزيــن،  والشــحن  النقــل 
والمقاهــي، تجارة المجوهــرات، تجاره 
المــواد الغذائية، تجــارة األدوية، تجارة 
اصــاح  المكتبيــة،  واألدوات  الكتــب 
واإللكترونيــة،  الكهربائيــة  األجهــزة 
تجــارة الكهربائيــات، تجــارة النظارات 
الطبية وخدمات فحــص البصر، الدعاية 
واإلعان، مكاتــب الطباعة، تجارة قطع 
غيار الســيارات، ومجموعــة المجمعات 

االستهاكية.
عام الجذب

2019 هــو عام جــذب لرجــال األعمال 
الهنود حيث وصل عدد الرخص التجارية 
الجديــدة نحــو 5,536 رخصــة مملوكة 
ألصحاب المنشــآت من الهنــد بلغ عددهم 
19495 فرداً، األمر الذي يؤكد استمرارية 
اقتصاد دبي في مسيرته التنموية الطموحة 
وترســيخ مكانته كمركز للمال واألعمال 

على مستوى المنطقة والعالم.
يُذكر، أن التجــارة الخارجية غير النفطية 
بين اإلمارات والهند شــهدت نمواً كبيراً، 
بلغت نسبته 22 % خال السنوات العشر 
الماضية، حيــث ارتفع من 108 مليارات 
درهم )29.4 مليــار دوالر أميركي( عام 
2009 إلى 132 مليار درهم )35.9 مليار 
دوالر أميركي( فــي 2018 بزيادة قدرها 
أميركي(.24 مليــار درهــم )6.5 مليــارات دوالر 

فيصل كوتيكولون
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زيادة قدرها 10 % في مســتويات اإلشغال 
خــال النصــف األول مــن 2019 مقارنــة 
بالفترة نفســها من الســنة الماضيــة، إال أن 
متوسط المعدالت اليومية قد واصل تراجعه 
ليصــل إلى 17 % عن الفترة نفســها مجبراً 
إيرادات كل غرفة متوفرة إلى التراجع بنسبة 

.% 8

مستقبل واعد
فــي خدمــات  المســاعدة  المديــرة  وتــرى 
االستشارات المالية في قسم السفر والضيافة 
والترفيــه في ديلويت الشــرق األوســط دنيا 
جوالنــي، أن أســواق الضيافــة الرئيســية 
بالمملكة تتمتــع بآفاق مســتقبلية إيجابية في 
المنظور البعيــد، وذلك على ضــوء النتائج 
الملموســة للجهــود التي تقوم بهــا الحكومة 
االقتصاديــة،  القاعــدة  لتنويــع  الســعودية 
واإلصاحــات االجتماعية، واالســتثمارات 
الضخمة فــي البنية التحتية وقطــاع الترفيه 

والسياحة.

تحسن طفيف وتوقعات إيجابية لسوق الضيافة السعودية 
واجهت سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية خالل العام 2019 مجموعة من التحديات مقارنة بالسنوات 
الماضية، وبرزت خالله تفاوتات بين كل مدينة، ولكن تبقى توقعات السوق على المدى الطويل إيجابية خصوصاً مع 
عمليات التحديث واالستثمارات في قطاع السياحة والضيافة، بحسب ما ذكرته شركة ديلويت الشرق األوسط 

لالستشارات المالية.

مكة
ســّجل األداء العام لمكة تحسناً ملحوظاً، فقد 
شــهد إشــغال الفنادق ارتفاعاً بنسبة 10 %، 
لتصل هذه الزيادة إلى 68 % خال النصف 
األول مــن 2019 مقارنة بالفترة نفســها من 
السنة الماضية، بينما ألقت المنافسة والزيادة 
في العــرض بثقلها على متوســط المعدالت 
اليومية الذي شهد تراجعاً بنسبة 8 % خال 
الفترة نفسها، يقابلها زيادة طفيفة بنسبة 1 % 
في إيرادات كل غرفة متوفرة بســبب التأثير 

المشترك  لهذين العاملين.

الرياض
وأظهــر التقريــر، أن الريــاض قد شــهدت 
زيادة في متوسط مســتويات اإلشغال بنسبة 
5 % مقارنــة بالفترة نفســها من 2018، إال 
أن متوســط المعــدالت اليومية قــد انخفض 
بنســبة 10 % عن الفترة نفســها تحت تأثير 
زيادة المعروض وشــدّة المنافسة األمر الذي 
نتج عنه تراجع بنســبة 6 % في إيرادات كل 

غرفة متوفرة.

جدة
وفي حين ظلت مســتويات اإلشغال مستقرة 
في جدّة، إال أنها لم تســلم من التأثير الســلبي 
لزيادة العرض والمنافسة ما أدى إلى تراجع 
بنســبة 11 % في إيرادات كل غرفة متوفرة 
في النصف األول من 2019 مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
والجديــر بالذكــر، أن جدّة كانــت قد حققت 
أعلى متوســط المعدالت اليوميــة في العالم 

خال عام 2018.

الدمام
وعلــى نحو مماثــل، وبالرغم من أن ســوق 
الفنــادق في منطقة الدمام / الُخبر قد شــهدت 

المشاريع الجديدة تدعم القطاع
بدوره، قال الشــريك المسؤول عن خدمات 
االستشــارات المالية في قســم العقارات في 
ديلويت الشرق األوسط، روبن ويليامسون: 
في العام 2018، باشر صندوق االستثمارات 
العامة في المملكة العربية الســعودية بتنفيذ 
مجموعة من المشــاريع العماقة في قطاع 
الســياحة والضيافــة، والتــي ممــا ال شــك 
فيه أنها ستســاهم في نشــوء قطاع ســياحي 
فريــد من نوعــه في المملكة، غيــر أن هذه 
الطموحــات دونهــا عدد مــن التحديات من 
بينها المنافســة من بعض المــدن الخليجية، 
وتنفيذ اإلصاحات التنظيمية )التشــريعية( 
واالجتماعيــة، باإلضافة الى التحديات التي 
تواجــه تزويــد الفنــادق بالكــوادر المؤهلة 
باإلضافــة إلــى اســتثمار القطــاع الخاص 
فــي هــذا القطاع. وال بــد مــن معالجة هذه 
التحديات لضمان نمو مســتدام في قطاعات 

السياحة والترفيه.
أضاف ويليامســون: ال شــك أن التحوالت 
التــي تشــهدها المملكــة العربية الســعودية 
كترجمة عملية لرؤية 2030 تجري بوتيرة 
عالية ومهمة لغاية اآلن، فخال الســنتين أو 
الســنوات الثاث الماضية، عملت المملكة، 
صاحبــة االقتصاد األضخم بين دول مجلس 
التعــاون الخليجي، على تصميــم وتخطيط 
العديد مــن مباني الدوائر الحكومية وشــبه 
الحكومية، باإلضافة إلى تشــكيل محركات 
التطويــر  لمشــاريع  حكوميــاً  مدعومــة 
العقــاري. ومــع انتهــاء مرحلــة التصميــم 
والتخطيــط، واقتراب المملكــة من مراحل 
التنفيذ والتشــغيل لتلك المشــاريع العقارية، 
يتعين على المملكة التعامل بعناية كبيرة مع 
عدة عوامل مؤثرة وذات صلة بهذه المرحلة 
المدى الطويل.الجديــدة لضمان نجاح هذه المشــاريع على 

دنيا جوالني



البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2019

عالم االقتصاد

بحث وكيل وزارة االقتصاد اإلماراتية لشــؤون التجارة 
الخارجيــة عبدهللا بن أحمد آل صالــح، مع نائب وزير 
التجــارة الخارجيــة الهولندي هانك شــولينغ، مجاالت 
وفــرص التعاون االقتصادي والتجاري واالســتثماري 
بيــن البلديــن، وكذلــك التعــاون بمجــاالت االبتــكار 
والتكنولوجيــا والزراعــة واألمن الغذائــي واالقتصاد 
الدائــري الصديق للبيئة، والطاقة المتجددة والمشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وأكــد آل صالــح، أهمية زيادة مجاالت االســتثمارات 
والتبادل التجاري وتقوية الروابط بين مجتمع األعمال 
فــي البلدين، مشــيراً إلــى أن األرقــام واإلحصائيات 
تعكــس متانة العالقات، إذ نمت التجــارة غير النفطية 
بيــن البلدين لتصل إلى 3.9 مليــار دوالر أميركي في 
عام 2018، بنســبة نمو بلغــت 14.7 % مقارنة بعام 

.2017

اإلمارات وهولندا تعززان
التعاون االقتصادي

ارتفاع الصادرات الصناعية اللبنانية

أظهر تقريــر أعدته مصلحة 
المعلومــات الصناعيــة فــي 
وزارة الصناعــة اللبنانية أن 
مجمــوع قيمــة الصــادرات 
اللبنانيـــة خالل  الصناعيـــة 
األشــــهـر الســـــبعـة األولى 
مــن عــام 2019 بلــغ ملياراً 

و527.3 مليــون دوالر، مقابــل مليار و464.1 مليــون دوالر خالل الفترة عينها من 
العــام الماضي ومليــار و427.6 مليون دوالر خالل الفترة عينها من عام 2017، أي 
بارتفاع بنسبة 4.3 % مقارنةً بالعام 2018 وبارتفاع نسبته 7 % مقارنةً بالعام 2017.
من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة االستيرادات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل 
األشــهر الســبعة االولى من 2019، نحو 123.2 مليون دوالر، مقابل 169.2 مليون 

دوالر خالل الفترة عينها من العام الماضي.

البنك الدولي مستعد لدعم لبنان

أكــد البنــك الدولــي، أنه 
الدعم  لتقديم كل  مســتعد 
الممكن لحكومة لبنانيـــة 
جديــدة تكــون ملتزمـــة 
الرشــيـدة  “بالحوكمــــة 
وخلق فرص عمل لجميع 

اللبنانييــن”. وقال البنك في بيان، بعد أن التقى  المدير اإلقليمي للبنك ســاروج كومار 
بالرئيس اللبناني ميشال عون، إن التشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين 
هي الخطوة األكثر إلحاحاً في لبنان. وأشــار البنك إلى أنه يتوقع أن يكون الركود في 

2019 أكبر بكثير من تقدير سابق للبنك النكماش االقتصاد  اللبناني بنسبة 0.2 %.

الزراعة  وجه وزير 
في حكومة تصريف 
األعمــــال اللبنانيــة 
حسن اللقيـس الشكر 
الى كل من رئيــــس 
الــوزراء  مجلــــس 
االقتصــــاد  ووزيـر 
والتجــارة الخارجية 
الجمهـوريـــة  فــــي 

العربية الســورية على قرار السماح باستيراد 70 الف 
طن من الموز اللبناني.

وأوضح بيان للمكتب االعالمــي للوزير اللقيس، “أن 
هــذه الخطوة تأتــي في إطار التنســيق والتعــاون بين 

البلدين خصوصاً فيما يتعلق بالشأن الزراعي”.

 سورية تستورد 70 الف طن
من الموز اللبناني

حسن اللقيس

تعزيز التعاون االقتصادي بين لبنان والصين

شــدد سفير الصين في لبنان، وانغ كيجيان، على أهمية 
التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بين بالده 
ولبنان، مشيراً إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري 
للبنان على مدى 6 أعوام متتالية منذ العام 2013، وأن 
هيكل التبادل التجاري بين البلدين يشهد تحسناً مطرداً.

وقال كيجيان: “تقوم ســفارة الصين بتشجيع الشركات 
الصينية الكبيرة ذات االمكانية والسمعة الطيبة لزيارة 
لبنــان. وتعمل اإلدارات الحكومية للبلدين على التالقي 
بين سياســات التنمية للجانبين وتسعى إلى تحقيق نتائج 

ملموســة في إطار مبادرة الحزام والطريق”. وأشــار الســفير الصيني إلى أن رجال 
األعمال الصينيين من القطاع الخاص زاروا لبنان أيضاً لبحث فرص التعاون التجاري.

وانغ كيجيان
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14 % نسبة البطالة في تركيا

أظهــرت بيانات صادرة عن 
معهــد اإلحصــاءات التركي 
أن معــدل البطالــة في تركيا 
قفــز إلــى 14 % فــي الفترة 
مــن تموز/يوليو 2019، إلى 
أيلول/سبتمبر 2019، مقارنة 
مــع 13.9 % قبــل شــهر، 
ليظل دون ذروة 10 سنوات 

المسجلة في الربع األول من العام. وزاد معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.7 % من 
16.5 % قبل شــهر، وفقا لألرقام. وتراجعت نســبة البطالة المعدلة، في ضوء العوامل 

الموسمية إلى 14.2 %، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 14.3 % قبل شهر.

ضوابط جديدة إلجازات االستيراد

أصــدر وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، 
الدكتور محمد سامر الخليل، قراراً يتعلق بإخضاع 
استيراد البضائع والسلع لكافة المستوردين لوزارة 
االقتصاد والتجــارة الخارجية بعد الحصول على 
الموافقــة المبدئية وفــق الدليل التطبيقــي المعتمد 
لمنــح الموافقات إلجازات وموافقات االســتيراد،  
وقبل منح إجازة أو موافقة االستيراد الالزمة لعدة 
إجراءات، على ان تُصدر كل من وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية ومصرف ســورية المركزي كل ما يخص التعليمات الضرورية 
الالزمة لحسن تطبيق أو تفسير هذا القرار.

د. محمد سامر الخليل

كشــف خبــراء معهــد تطويــر اإلنترنــت )IRI(، عن 
المهن المعرضة لخطر الزوال بسبب التقنيات الجديدة، 
وتكنولوجيــا الذكاء االصطناعي. ووفقــاً للخبراء، ففي 
المقــام األول، قــد تختفي مهن ســائق ســيارة األجرة، 
والبائــع، والحّمــال. ويرجع هــذا إلى حقيقــة أن عمل 
هؤالء ال يعتمد في كثير من األحيان على مخيلة واسعة 
متطــورة ونهج خــالق، وباإلضافة إلى ذلــك، نادراً ما 
يتخذ العاملــون في هذه المهن قــرارات صعبة تتطلب 
ذكاء وحنكة. ويؤكد الخبراء أن “المهن التي ال يشــارك 
فيها الذكاء الخالق والعاطفي للشــخص، أي تلك المهن 
التي تكون فيها اإلجــراءات القصوى ميكانيكية، تكون 

أكثر عرضة للخطر”.

ما هي المهن األكثر عرضة لالنقراض؟

اتفاق إماراتي بولندي بشأن القطاع البحري

بحــث وزير تطوير البنية التحتية 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
االتحاديــة للمواصــالت البريــة 
والبحرية في اإلمــارات، عبدهللا 
وزيــر  مــع  النعيمــي،  بلحيــف 
والمالحــة  البحــري  االقتصــاد 
الداخلية لجمهورية بولندا، ماريك 

جروبتشيك، سبل تعزيز العالقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، خاصة في المجاالت 
االقتصادية والتجارية وتعزيز الفرص االستثمارية للشركات اإلماراتية والبولندية.

جــاء ذلك خــالل زيارة وفد اإلمارات للعاصمة البولندية وارســو، وقع خاللها مذكرة 
تفاهم تهدف إلى تعزيز مجاالت التعاون البحري بما فيها حرية اإلبحار واتخاذ جميع 
التدابير الالزمة لتسهيل وتعزيز النقل البحري، وتبسيط وتسريع الجمارك، فضالً عن 

المعاملة بالمثل للسفن بين الجانبين في موانئهما ومياههما اإلقليمية.

في كلمة له خالل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
“أديبــك”، قــال األمين العــام لمنظمة الــدول المصدرة 
للبترول “أوبك” محمد سنوسي باركيندو، إنه من المنتظر 
أن يواصل قطاع النفط والغاز لعب دور رئيس في التنمية 
االقتصادية المستدامة والحدّ من “فقر الطاقة”، موضحاً 
أن المنظمة تتوقع زيادة 25 % في إجمالي الطلب العالمي 
علــى الطاقة بيــن 2018 و2040، مع توقعات بأن يلبي 
النفط والغاز غالبية الطلب. وذكر، أن جميع أشكال الطاقة 
ستكون مطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة 
مســتدامة، وأن النفط والغاز سيستحوذان على أكثر من 

نصف مزيج الطاقة العالمي بحلول 2040.

“أوبك” تتوقع نمو الطلب على الطاقة
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“ضمان” تتفاهم مع “المؤسسة اإلسالمية”

وقعت المؤسسة العربية لضمان 
الصادرات  وائتمان  االستثمار 
“ضمان” ممثلــة بالمدير العام 
عبدهللا أحمــد الصبيح، مذكرة 
مع “المؤسـســـة اإلســالمية” 
والصادرات  االستثمار  لتأمين 
ممثلة بالرئيـس التنفيذي أسامة 
عبدالرحمــن القيســي. وتنص 

المذكرة على التســويق المباشــر للمنتجات التأمينية من خالل تنظيم نــدوات وزيارات 
ميدانية داخل األســوق المشــتركة للمؤسســتين، وتعزيز التدريب المشترك للكوادر، 
وتطوير نظم المعلومات المستخدمة، وتبادل البحوث والدراسات والمعلومات التجارية 

والمالية والقانونية عن المستثمرين والبنوك والشركات المصدرة والمستوردة.

W Motors تنضم لـ“ناسداك دبي”

انضمــت شــركة “دبليو 
دبي،  ومقرها  موتورز” 
إلى سوق ناسداك دبي في 
إطار اســتعدادها لمرحلة 

توسع جديدة، لتصبح أول شركة من القطاع الخاص تودع أسهمها لدى مركز إيداع 
األوراق الماليــة التابع لناســداك دبي، مــا يعزز عالقتها بالمســتثمرين، ويوفر باقة 
متنوعــة من الحلول المالية التمويلية. كما أنشــأت “دبليــو موتورز” مجموعة دبليو 
موتورز أتوموتيف القابضة المحدودة في مركز دبي المالي العالمي. وقال مؤســس 
دبليو موتورز رالف دباس: إن البنية التحتية التي توفرها لنا ناســداك دبي ومكانتها 
الدولية الرفيعة ستعزز عالقتنا مع المستثمرين، خاصة بعد تنفيذ المرحلة التالية من 

مسيرة تطورنا.

اإلدارة المالية الفّعالة ُتعزز اإليرادات االقتصادية

أشــار تقرير لشــركة “أوليفــر وايمان” لالستشــارات 
اإلداريــة، إلــى حاجــة الحكومــات الخليجيــة للتصدي 
المباشر للتحديات التي تواجه اإلدارة المالية الفعّالة. وبيّن 
التقرير، أنه عند اعتماد إطار فعّال إلدارة المالية، ستتمكن 
الحكومــات من موازنة األموال العامة، وســيُزودها هذا 
اإلطــار بالعمليــات والقــدرات والبنى التحتيــة لمواكبة 
المتغيرات المالية في المستقبل، كما سيمّكنها من التوزيع 

االستراتيجي للتمويل على مختلف المشاريع التنموية.
وأشار شريك قسم القطاع العام لدى “أوليفر وايمان” أنطونيو كارفاليو، إلى أن العديد 
من الدول الخليجية أدركت أهمية اإلدارة المالية مؤخراً، وباتت مســتعدة لتهيئتها عبر 

االستثمار بكفاءة في اقتصاداتها والتصدي بدقة للتحديات المالية.

أنطونيو كارفاليو

وقعت الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية في 
اإلمارات مذكــرة تفاهم مع المنظمــة البحرية الدولية، 
حول أنشــطة التعــاون الفني في المجــال البحري، في 
إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز دور القطاع البحري 
الدولي، والمساهمة الفاعلة في خلق مجتمع بحري دولي 
آمن ومستدام. وتنص المذكرة على تحقيق التعاون الفني 
بين الهيئة والمنظمة، من خالل االستفادة من اختصاص 
المنظمة البحرية الدولية بصفتهــا الوكالة المتخصصة 
التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن وضع معايير عالمية 
لســالمة وأمن وتســهيل النقــل البحري الدولــي ومنع 
التلوث بواسطة السفن، وذلك إدراكاً منها لخطة التنمية 

المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

اإلمارات تتعاون مع
المنظمة البحرية الدولية

المقطع”  “بوابة  أطلقت 
المشغل والمطور لنظام 
مجتمـــع الموانـــئ فــي 
والمملوكــة  اإلمـــارات 
لموانئ أبوظبي، نظـــام 
نظــام  أول  “مارجــو” 
متكامـــــل  إلكترونــــي 
لتخليــــص وتوصيــــل 
الشــحنات إلى أي مكان 

في اإلمارات. 
وأوضحــت الرئيــس التنفيــذي لبوابــة المقطــع نورة 
الظاهــري، أن إطــالق “مارجو” يتماشــى مع حرص 
بوابة المقطع على الوفاء باحتياجات العمالء عبر تسهيل 
اإلجراءات وإيجاد حلول متكاملة لتوفير الوقت والجهد 
ما يســهم في تحقيق أهداف رؤيــة أبوظبي االقتصادية 
2030، مؤكدةً أن إطالق النظام الجديد يهدف إلى تحقيق 
التحــول الرقمي فــي قطاع المالحة البحريــة والتجارة 
والخدمات اللوجســتية وتسهيل ممارســة األعمال عبر 

تبسيط األنظمة وتعزيز كفاءة اإلجراءات.

نظام إلكتروني
لتوصيل الشحنات في اإلمارات

نورة الظاهري
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أكد صندوق النقد الدولي، أن أداء االقتصاد المغربي ال 
يزال ســليماً، على الرغم من التقلبات في إنتاج الحبوب 
وضعــف النمو فــي الشــركاء التجارييــن، والمخاطر 
الخارجية المرتفعة، مشيراً إلى أن “السلطات المغربية 
ال تزال ملتزمة باإلصالحات المالية والمالية والهيكلية 
المهمة، التي من شــأنها أن تعزز قــدرة االقتصاد على 
مواجهة الصدمــات الخارجية، وتدعم نمو أعلى وأكثر 

شموالً”.
وتوقع الصندوق “أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو 
2.8 % في 2019، مقابل توقعات الحكومة بنمو نسبته 

.% 2.9

االقتصاد المغربي ال يزال سليمًا

معدل التضخم السنوي في السودان يرتفع

أفــاد الجهــاز المركــزي 
الســودان،  في  لإلحصاء 
أن معدل التضخم السنوي 
قفــز إلــى 57.70 % في 

أكتوبر/تشرين االول 2019، مقارنة بـ53.35 % لشهر سبتمبر/ايلول 2019، بنسبة 
ارتفاع 17.4 %، معتبراً ان ســبب ارتفاع معدل التضخم هو زيادة أســعار مجموعة 

األغذية والمشروبات بنسبة بلغت 61.01 % من التضخم العام.
يذكر، ان ديون السودان بلغت وفقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دوالر 

أميركي آواخر عام 2016.

مصر ترفع صادراتها من الغاز

كشفت صحيفة البورصة االقتصادية 
أن مصر رفعت صادراتها من الغاز 
الطبيعي عبر مصنع “إدكو” لإلسالة، 
إلــى مليار قدم مكعــب يومياً مقارنة 
مــع 300 مليون قدم مكعب الشــهر 
الماضــي. وأعلنت مصــر االكتفاء 
الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام 

الماضي، وتحولت إلى مصدّر له.

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق غيانا في عام 2020 
أفضل نمو اقتصادي في العالم )86 %( بعد أن سجلت 

نمواً بنسبة 4.4 % في 2019.
وأوضح الصندوق أن النمو ســيكون مدفوعاً باكتشاف 
النفط في هذه الدولة الواقعة في جنوب أميركا الالتينية، 

والتي يبلغ عدد سكانها 780 ألف نسمة.
ويقــدر حجم الناتــج المحلــي اإلجمالي لغيانــا بنحو 4 
مليارات دوالر، لكنه من المتوقع أن يبلغ في عام 2024 
نحو 15 مليار دوالر، وسيشكل قطاع النفط 40 % من 

اقتصاد هذا البلد على مدى السنوات الخمس القادمة.

صندوق النقد يتوقع نمو
اقتصاد غيانا بنسبة 86 %

سد مائي جديد في إثيوبيا

أشــــارت شــــركة الكهربـــاء 
اإلثيوبيــة، أن مشــروع الطاقة 
المائية “غينالي داو 3”، الجاري 
بناؤه في الجزء الجنوبي الشرقي 
من إثيوبيا، سيبدأ تشغيله بالكامل 
عند االنتهــاء مــن االختبارات 

الالزمة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشــركة، أبراهام بلعي، أن المشروع اكتمل بنسبة 
99 %، وأن قدرة السد تبلغ 254 ميغاوات من الكهرباء.

إنتاج نفط ُعمان يتجاوز 30 مليون برميل

كشــف التقرير الشــهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز بسلطنة ُعمان عن تسجيل 
إنتاج النفط الخام خالل شــهر اكتوبر/تشــرين األول 2019 مستوى 30.131 برميل. 
وأشــار التقرير الشــهري، إلى أن معدل اإلنتاج اليومي من النفط ســجل خالل الشهر 
الماضــي 971.9 ألــف برميل يومياً، وفقــاً لوكالة أنباء ُعمان. وبلــغ إجمالي كميات 
النفط الخام المصدرة للخارج في شهر أكتوبر/تشرين األول الماضي 30.540 مليون 

برميل، أي بمعدل يومي قدره 985 ألفًا و175 برمياًل.
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أشـــار المدير الســـابق 
لوكالة االســــتخبارات 
المركزيــة األميركيـــة 
بترايوس،  ديفيد   CIA
الى ان الريــاض تريد 
أن يكــون الطرح العام 
أرامكو  لشركة  األولي 
ناجحــاً، كونهــا تحتاج 
إلى جذب اســتثمارات 
أجنبية، فهي تحتاج إلى 

المال، الفتاً إلى ان “األموال الســعودية تنفذ تدريجياً، 
وستكون أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية 
قــد تقلص، إنه في مكان مــا دون الـ500 مليار دوالر 

اآلن.
وأوضــح بترايــوس، أن العجز في الميزانية بحســب 
ســعر خام “برنت” يمكــن أن يتراوح بيــن 40 و60 
مليار دوالر أميركي، اســتناداً إلى بعض أنشطتهم في 

دول المنطقة.

قمة “بريكس” تعزز التجارة الحرة األموال تنفذ تدريجيًا من السعودية

مجموعــة  قــادة  جــدد 
“بريكــس”، التــي تضم 
أكبر االقتصادات الناشئة 
فــي العالــم )البرازيــل، 
روســيا، الهنــد، الصيـن، 
وجنوب إفريقيا(، دعمهم 
للتعددية والتجارة الحرة، 
اإلجراءات  انتقدت  لكنها 

الحمائية، وتصميم المجموعة على “تجاوز التحديات التي تطرح على خيار العالقات 
المتعددة الطرف”، في إشارة ضمنية للواليات المتحدة.

وأكــدت مجموعة دول “بريكس” في إعالن مشــترك في ختام القمة، التي اســتمرت 
يومين في برازيليا، عاصمة البرازيل، على “األهمية األساسية للتجارة الدولية القائمة 

على قواعد الشفافية وغير التمييزية والمفتوحة والحرة والشاملة”.

ديفيد بترايوس

توقــع نائــب رئيــس “بيمكــو” االســتثمارية، جــون 
ستودزينسكي، بأن الواليات المتحدة األميركية والصين 
مــن الممكن أن يوقّعا علــى المرحلة األولى من االتفاق 

التجاري بحلول نهاية ديسمبر/كانون األول 2019.
وقال ستودزينسكي: إأن الجانب الصيني واألميركي ال 
يزاالن يتناقشــان بشأن العديد من القضايا الرئيسية مثل 
المشــتريات الصينية من المنتجات الزراعية األميركية 
ونقل التكنولوجيــا وحماية الملكية الفكرية. لكنه أعرب 
عــن أمله في توصل الطرفان إلــى المرحلة األولى من 
التســوية التجارية بحلــول بداية ديســمبر/كانون األول 
2019 والتوقيع عليها في الخامس والعشــرين من نفس 

الشهر.

توقعات بإتمام االتفاق التجاري
بين أميركا والصين

اإلكوادور: البرلمان يرفض إصالحات الرئيس

فـــي  البرلمــــان  رفــــض 
اإلكوادور حزمة إصالحات 
اقترحها  ضريبيــة ونقديــة 

الرئيس لينين مورينو.
القانون  مشروع  واستهدف 
الذي قدمته الحكومة تحسين 
حصيلة الضرائب من خالل 
الضرائــب  بعــض  زيــادة 

ومســاهمة خاصة للشــركات التي يزيد عائدها عن مليون دوالر ســنوياً. كما اقترح 
المشــروع أيضاً منح البنك المركزي اســتقالالً والحيلولة من دون تحوله إلى مصدر 

مباشر لتمويل الحكومة.

ترامب يطلب من طوكيو 8 مليارات دوالر

كشــفت مجلة فورين بوليسي 
األميركية، أن رئيس الواليات 
المتحــدة األميركيــة دونالــد 
ترامــب، طلب مــن طوكيو 
دفع 8 مليارات دوالر، إلبقاء 
القــوات األميركية المتمركزة 
اليابان. وأشارت المجلة، إلى 

أن واشنطن تريد أن تزيد طوكيو المبالغ التي تدفعها سنوياً للقوات األميركية في اليابان 
التي تضم 540 ألف فرد، من نحو ملياري دوالر إلى نحو 8 مليارات دوالر. وتنتهي 

االتفاقية الحالية بين البلدين في مارس/آذار عام 2021.
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اإلمارات تعلن عن اكتشافات قياسية

أعلنت اإلمارات عن اكتشافات 
“قياسية واألولى من نوعها في 
المنطقــة” مــن النفــط والغاز، 
وضعــت البــالد فــي المركــز 
حيــث  مــن  عالميــاً  الســادس 
هــذا  واصفــة  االحتياطــات، 

التطور باإلنجاز التاريخي.
األعلــى  المجلــس  وأوضــح 
للبتــرول، أن هذه االكتشــافات 
مليــارات   7 بحوالــى  “تقــدر 
برميــل مــن النفط الخــام و58 
تريليــون قــدم مكعبــة قياســية 

مــن الغــاز التقليدي، ما يضع دولــة اإلمارات في المركز الســادس عالمياً من حيث 
احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من 

النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي”.

أعلن وزير النفط الهندي، 
دارمنــدرا بــرادان، عــن 
خطط بالده لدعوة شركات 
طاقة عالمية للمشاركة في 
خصخصة البالد لشركات 
للدولة. وقال  نفط مملوكة 
برادان، إن رئيس الوزراء 
الهنــدي نارينــدرا مودي 

التقى مؤخراً بالمســؤولين التنفيذيين لشركات طاقة في 
هيوســتون بينهم مسؤولون من “إكسون موبيل” و“بي 
بي” و“رويال داتش شــل” و“روســنفت” و“أرامكو” 
الســعودية وشركة “بترول أبوظبي الوطنية” )أدنوك(. 
وهذه أول مرة يشير فيها برادان إلى نية الحكومة إدخال 

استثمار أجنبي في شركات النفط المملوكة للدولة.

الهند تدعو لالستثمار
في شركات النفط

دارمندرا برادان

تكاليف المعيشة في اإلمارات تنخفض

كشــف تقريــر صــادر عــن الهيئــة 
االتحاديــة للتنافســية واإلحصاء في 
دولــة اإلمــارات، عــن بقــاء معدّل 
التضخم في البالد في النطاق السالب 
للشــهر التاســع علــى التوالــي، عند 

)2.17- %( خالل شــهر ســبتمبر/أيلول 2019. ووفقاً للتقرير، سجل الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشــة انخفاضاً إلى 109 نقاط خالل اغسطس/آب 2019، مقارنةً بـ111 

نقطة خالل الفترة نفسها من العام الماضي.

“أوبك” تخّفض توقعات طلب النفط

فــي تقريرها الســنوي “رؤية ســوق 
النفــط العالمي” أكــدت منظمة الدّول 
المصــدّرة للنفــط “أوبــك” ،خفــض 
توقعاتها لنمــو الطلــب العالمي على 
النفط إلى 104.8 مليون برميل يومياً 
بحلول عــام 2024، و110.6 مليون 

برميل يومياً في 2040.
وتوقعت المنظمة أن الطلب على النفط 
سيواصل النمو بمعدالت صحية نسبياً 

خالل السنوات الخمس المقبلة، متوقعة زيادة قدرها 6.1 مليون برميل يومياً بالمقارنة 
مع مستوى العام الماضي.

جذبت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب 
عالمياً تدفقات بنحو 1.9 مليار دوالر أميركي بدعم من 

الطلب على صناديق أوروبا وأميركا الشمالية.
وزادت حيــازة صناديــق المؤشــرات المتداولــة مــن 
المعدن النفيس إلى 2900 طــن، بزيادة حوالى 44.4 
طن، وزادت حجم األصول العالمية المدعومة بالذهب 

التي يجري إدارتها بنسبة 38 % لعام 2019.

صناديق استثمار الذهب ترتفع

أعلن مجلس األغذية األيرلندي “بورد بيا” عن تسجيل 
رقم قياســي في صادرات أيرلندا مــن األلبان إلى دولة 
اإلمــارات بواقــع 113 مليــون درهــم إماراتي خالل 
النصف األول من عام 2019، في الوقت الذي شــهدت 
فيه الصادرات ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 80 % بين عامي 

2010 و2018.

البان أيرلندا
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أشــار تقرير صادر عن معرض ســوق السفر العربي 
2020، إلــى أن عدد الســياح الهنود القادمين إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي سيرتفع من 5.4 مليون سائح 
عام 2018 إلى 9.8 مليون ســائح بحلول عام 2024، 

بمعدل نمو سنوي 10 %.
وتتوقــع “كوليــرز إنترناشــونال”، شــريك األبحاث 
الرســمي لمعرض ســوق الســفر العربي، أن تستحوذ 
منطقة الخليج على أكثر من 20 % من ســوق السياحة 
الخارجية للهند بحلول عام 2024، حيث استقبلت دولة  
اإلمارات 2.89 مليون ســائح هندي عام 2018. ومن 
المتوقــع أن يرتفع هذا الرقم ليصــل إلى 5.29 مليون 

بحلول 2024 بمعدل نمو سنوي 11 %.

توقعات بنمو السياحة الهندية
إلى دول الخليج

يتجــه الديــن العالمــي إلى اختتــام العام الجــاري عند 
مســتوى قياسي مرتفع يزيد على 255 تريليون دوالر 
أميركي، بما يعادل نحو 32.5 ألف دوالر لكل فرد من 

سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار شخص.
وقــدّر معهــد التمويــل الدولــي، أن تتجــاوز الديــون 
الحكوميــة وحدهــا 70 تريليــون دوالر أميركــي هذا 
العام، وكذلــك إجمالي الدين “للحكومات والشــركات 

والقطاع المالي” لدول األسواق الناشئة.

32.5 ألف دوالر أميركي
... نصيبك من الدين العالمي

560مليون دوالر تحويالت العمالة الفلبينية

العمالــة  تحويــالت  ارتفعــت 
الفليبينيــة مــن الكويــت خالل 
التســعة أشهر األولى من العام 
 %  16.09 بنســبة  الجــاري 

على أساس سنوي.
وحســب بيانــات بنــك الفلبين 
تحويالت  ســجلت  المركزي، 
التســعة  الفلبينية في  العماليــة 

أشــهر األولى من عام 2019 نحو 560.22 مليــون دوالر، مقابل 482.59 مليون 
دوالر أميركي بنفس الفترة من عام 2018.

18 % من اليابانيين يستخدمون الدفع اإللكتروني

أظهر مسح لمعهد أبحاث تابع 
لبنك اليابان المركزي، أن نحو 
ُخمس األســر اليابانية تستخدم 
الدفع اإللكتروني للمشــتريات 
الصغيــرة، مــا يشــير الى أن 

ثقافة اكتناز النقود تتغير.
وأوضح المسح، أن 18.5 % 

من األســر تستخدم نظم الدفع اإللكتروني في عمليات التسوق التي تنفق خاللها ألف 
ين )9.17 دوالر أميركي( أو أقل، ارتفاعاً من 15.4 % في العام الماضي.

وكان المعــدل أعلــى كثيــراً بين األســر المكونة مــن فرد واحــد - 43 % منهم في 
العشــرينيات والثالثينيات - إذ بلغت 35.6 %، ما يشير إلى أن جهود الحكومة لدفع 

اليابانيين لالستغناء عن نظام الدفع النقدي ربما بدأت تؤتي ثمارها.

ماليزيا ترفض تسوية بملياري دوالر

رفضت ماليزيا عرضاً للتعويض بأقل من ملياري 
دوالر أميركي، قدمه مصرف غولدمان ســاكس، 
لدور شركاته في فضيحة اختالسات في الصندوق 

السيادي الماليزي.
وأوضــح رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، 
لصحيفة فايننشــال تايمز، أن المصرف األميركي 
عــرض أقل من مليــاري دوالر، وال نرضى بهذا 

المبلغ. لذا، فإننا ال نزال نتحدث إليهم ... إذا استجابوا بشكل معقول فقد ال نصر على 
الحصول على 7.5 مليارات دوالر.

يذكر أن صندوق “1 إم دي بي” الماليزي موضع تحقيق كبير يتعلق بالفســاد، يمتد 
لعدة بلدان، بناًءعلى شــبهة أن مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى أساؤوا استغالل 

4.5 مليارات دوالر أميركي.

مهاتير محمد
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توقــع البنك المركــزي األوكراني، أن يتكبــد اقتصاد 
البالد خســائر فادحة في العاميــن المقبلين جراء فقدان 
جــزء من عائــدات ترانزيت الغاز الروســي الذي يتم 

ضخه إلى أوروبا عبر األراضي األوكرانية.
وأوضح البنك أن خسائر االقتصاد األوكراني ستشكل  
0.6 % و0.9 % مــن حجم الناتــج المحلي اإلجمالي 

للبالد في العامين 2020 و2021 على التوالي.
ويفترض البنك في الســيناريو األساســي، أن يتراجع 
حجــم ترانزيــت الغاز مــن 90 مليار متــر مكعب في 
2019 إلــى 50 مليار متر مكعب في 2020 وإلى 30 

مليار في 2021.
وتوقــع البنــك أن تجنــي أوكرانيا حوالــى 3 مليارات 

دوالر أميركي سنوياً من ترانزيت الغاز الروسي.

االقتصاد األوكراني
يتكبد خسائر فادحة

عقوبات صينية على أميركا بـ3.6 مليارات دوالر

وافقت منظمة التجــارة العالمية 
على فرض الصين عقوبات على 
الواليات المتحدة األميركية بقيمة 
3.6 مليــارات دوالر، في نزاع 
تجاري بينهما يعــود إلى ما قبل 
بدء الحرب التجارية بين البلدين.

وتعد هذه العقوبــات، ثالث أكبر 
عقوبة على اإلطالق تقرها منظمة التجارة ضد إحدى الدول منذ تأسيسها.

يذكــر، أن المنظمة كانت قد أعلنت في أيار/مايــو 2017 أنه “على الواليات المتحدة 
تعديل نظامها لمكافحة اإلغراق، والذي كانت واشنطن تستخدمه في الحد من وصول 

السلع الصينية رخيصة الثمن إلى السوق األميركية”.

كارني: االقتصاد العالمي يزداد سوءاً

أشار محافظ بنك إنكلترا مارك كارني في مؤتمر 
صحفــي بعد بيــان السياســة النقديــة، أن العالم 
يخاطر باالنزالق إلى حالة من “النمو والتضخم 

المنخفض”.
وذكــر كارنــي أن بريطانيــا لديهــا اآلن فرصة 
للخــروج من هذا المأزق، مشــيراً إلــى أن إتمام 
صفقــة خــروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي 

تخلــق إمكانية تســارع النمو. متوقعاً أن تتجنب المملكة المتحــدة الركود االقتصادي، 
حيث يرى البنك أن االقتصاد البريطاني سوف ينمو بنحو 0.4 % في الربع الثالث.

مارك كارني
قالــت عضــو االحتياطــي الفيدرالي )البنــك المركزي 
األميركــي( اليل برينارد، إن التغيــرات المناخية ربما 

ينتج عنها صدمات اقتصادية ال يمكن تجاهلها.
وأضافــت، ال يجــب فقط األخذ في االعتبــار الكوارث 
الطبيعيــة علــى المدى القصيــر كحرائــق الغابات في 
كاليفورنيــا، بــل أيضاً التداعيات علــى المدى الطويل. 
فالتغيــرات المناخية يمكن أن تضر االقتصاد األميركي 
مــن خــالل التأثير ســلباً علــى إنتاجية العمالــة والنمو 

االقتصادي على المدى الطويل.

التغيرات المناخية
تضر االقتصاد األميركي

رئيس أذربيجان يستقبل وزير االقتصاد اإلماراتي

اســتقبل رئيس جمهوريــة أذربيجــان إلهام 
علييــف، وزير االقتصاد اإلماراتي ســلطان 
بن ســعيد المنصــوري، على هامــش انعقاد 
الدورة الســابعة للجنة االقتصادية المشتركة 
بيــن البلديــن فــي العاصمــة باكــو، وبحث 
الجانبان ســبل االنتقال بالشراكة االقتصادية 

إلى مستويات جديدة.
وأكد الجانبان قــوة العالقات الثنائية ووجود 
آفاق للتعاون في المجاالت التي تخدم األجندة 
االقتصاديــة للبلديــن، ومن أبرزهــا التبادل 

التجاري واألنشــطة االستثمارية والتصنيع ومشــاريع الطاقة المتجددة وقطاع النقل 
والســياحة. وأعرب المنصوري عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشــهد توســعاً في 
المشــاريع واالســتثمارات المتبادلة في أسواق البلدين واستكشاف فرص جديدة عبر 

آليات وبرامج واضحة ومنسقة.
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دعــت مديرة صندوق 
النقد الدولي كريستالينا 
جورجيفــا دول العالم 
مخرج  عــن  للبحــث 
الديــون  فقاعــة  مــن 
التــي تهــدد االقتصاد 
إلى  العالمي، مشــيرةً 
أن الديــن العالمي بلغ 

رقماً قياســياً، حيث وصل إلى 188 تريليون دوالر، ما 
يفوق بنحو ضعفي الناتج اإلجمالي العالمي.

وأوضحــت جورجيفــا، أن المحـــرك الرئيســـــي في 
زيـــادة حجم الديــون هو القطاع الخــاص، الذي يمثل 
حالياً ثلثي إجمالي الديون. ويعني ذلك أن كل شــخص 
علــى كوكب األرض عليه ديــن بنحو 24500 دوالر 
أميركــي، أي ما يعادل نحو ضعفي متوســط دخل كل 

فرد في العالم.

“فقاعة الديون” تهّدد االقتصاد العالمي

كريستالينا جورجيفا

خفضــت وكالــة موديــز للتصنيف االئتمانــي نظرتها 
للمملكة المتحدة إلى سلبية، وذلك بسبب تعطل مغادرة 
البــالد لالتحاد األوروبي والذي أثــر على قابلية التنبؤ 

لعملية صنع السياسات.
كمــا حــذرت الوكالــة مــن خطــر خفــض التصنيف 
االئتماني للدين الســيادي البريطاني فــي حال مغادرة 
االتحــاد األوروبي من دون اتفــاق، في حين وضعت 
كل من وكالتي “إس آند بي” و“فيتش” بالفعل المملكة 

المتحدة تحت المراقبة السلبية.
وأشــارت “موديز” إلى أن مؤسسات البالد قد ضعفت 
في مواجهة التحديات السياسية. ومن المتوقع أن تتراجع 

القوة االقتصادية والمالية البريطانية.

“موديز” تخفض نظرتها االئتمانية
لبريطانيا إلى سلبية

G7 دول البريكس تتفوق على مجموعة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أن 
مجموعة بريكس )روسيا، الصين، الهند، البرازيل، 
جنوب أفريقيا( تفوقت على مجموعة السبع الكبرى

G7 مــن حيث الناتج المحلــي اإلجمالي. وقال: إن 
“بريكس” تعد أحد الركائز األساســية لتشكيل نظام 
عالمي متعدد األقطاب، يلعب دوراً هاماً في تحقيق 
االستقرار الدولي، مشيراً إلى أن حجم الناتج المحلي 
اإلجمالي لدول “بريكس” يشكل نحو ثلث االقتصاد 

العالمي وفقاً لمؤشر تعادل القوة الشرائية.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن حجم الناتج المحلي اإلجمالي لدول “بريكس” 
وفقاً لتعادل القوة الشرائية يبلغ 44.1 تريليون دوالر أميركي، فيما يبلغ حجم اقتصادات 

دول مجموعة السبع الكبرى 40.7 تريليون دوالر.

سيرغي الفروف

اتساع فجوة الثروة بين األجيال في أميركا

كشــف تقريــر صادر عــن خلية 
التفكيــر “نيو أميــركا”، أن جيل 
األلفية يملك ثروة أقــــل بنســـبة 
20 % ممــا جنــاه جيــل طفــرة 

المواليد عندما بلغوا سنهم.
وأوضــح التقرير، أن األســـــرة 
األميركية العادية من جيل األلفية 

)التي كان يتراوح أعمار أفرادها بين 20 و35 عاماً في 2016(، يبلغ متوسط قيمة 
ثروتها 100.8 ألف دوالر، في حين يبلغ متوسط ثروة األسر األميركية المولودة في 
فتــرة طفرة المواليد )التي يتــراوح أعمار أفرادها بين 52 إلى 70 عاماً في 2016( 
1.2 مليون دوالر. ويعني ذلك، أن ثروة األسر المولودة في فترة طفرة المواليد أكبر 

بمقدار 12 مرة من أسر جيل األلفية.

اكتشاف حقل نفطي ضخم في إيران

أعلن الرئيس اإليراني حســن روحاني، عن اكتشاف 
حقــل نفطــي ضخم يقع فــي إقليم خوزســتان جنوب 
غرب البالد، مشيراً إلى أن هذا االكتشاف هو “هدية 
صغيرة من الحكومة ووزارة النفط والشركة الوطنية 

اإليرانية للنفط للشعب اإليراني”.
من جهته، أكد وزير النفط اإليراني بيجن زنغنة، أن 
الحقــل الجديد يعد ثانــي أكبر حقل في ايران )حوالى 
53 مليــار برميل(، مشــيراً إلى أن االستكشــاف بدأ 

في الموقع عام 2016، إذ ســبق أن تم اكتشاف 31 مليار برميل وأضيفت 22 مليار 
برميل أخرى للتقديرات السابقة مع احتمال توسع الحقل جنوباً، غرباً وشرقاً.

بيجن زنغنة
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أكدت دراســة أجرتها مجموعة فايتالتي للتأمين الطبي 
ومركــز راند أوروبــا لألبحاث، أن المشــي يومياً لمدة 
ربع ســاعة إضافية أو الجري الخفيف مســافة كيلومتر 
بشــكل متواصــل كل يوم ســيعزز اإلنتاجية وســيزيد 
متوســط األعمار مما يؤدي في النهاية إلى تحسن النمو 
االقتصادي. وأوضحت الدراســة أن تحســن االقتصاد 
ســينجم عــن تراجع معــدل الوفيات وتراجع عــدد أيام 

اإلجازات المرضية.
وقالت الدراسة، إنه إذا مارس كل العاملين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و64 عاماً رياضة المشي لربع ساعة 
إضافية يومياً فقد يعزز ذلك اإلنتاج االقتصادي العالمي 

بنحو 100 مليار دوالر على أساس سنوي.

ممارسة الرياضة اليومية
تعزز االقتصاد العالمي

اتفاقيات بقيمة 5 مليار دوالر بين الصين وفرنسا

وقعت فرنسا والصين عقوداً بقيمة 15 مليار 
دوالر خالل زيارة قام بها الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون للصين. وجــرى إبرام 
االتفاقــات في مجــاالت الطيــران والطاقة 
والزراعة، بما في ذلك منح موافقات لعشرين 
شركة فرنسية على تصدير الدواجن ولحوم 

األبقار ولحوم الخنازير إلى الصين.
وشــملت صفقات الطاقة مذكــرة تفاهم بين 

مجموعة بكين غاس ومرفق إنجي للكهرباء الفرنسي للتعاون في إنشاء مرفأ ومستودع 
تخزين للغاز الطبيعي المسال في مدينة تيانجين.

وضمن صفقات أخرى ســتقيم “توتال” مشــروعاً مشــتركاً مع مجموعة شــينرجي 
الصينية لتوزيع الغاز الطبيعي المسال باستخدام شاحنات في دلتا نهر يانغتسي.

ارتفاع مخزونات أميركا للغاز الطبيعي

أظهرت بيانات إدارة معلومات 
الطاقــــة األميركيــــة ارتـفــاع 
مخزونــات الغــاز الطبيعي في 
الواليــات المتحدة 34 مليار قدم 
مكعب في نوفمبر/تشرين الثاني 
2019، مــع توقعــات بارتفاع 

لـ39 مليار قدم مكعب.
وبلــغ إجمالــي مخــزون الغاز 

الطبيعي في أميركا 3.729 تريليون قدم مكعب، بارتفاع قدره 530 مليار قدم مكعب 
من نفس الفترة من عام 2018 وأعلى متوسط الخمس سنوات 29 مليار قدم مكعب.

السياسات األميركية تسبب قلقاً للمستثمرين

أجــرى بنك االســتثمار األميركي 
“مورغان ســتانلي” مســحاً شمل 
645 مســتثمراً من مختلف أنحاء 
العالم، أظهرت نتائجه أن السياسات 
التجارية والماليــة والضرائب في 
الواليات المتحدة، تمثل حالياً أقوى 

أسباب قلق المستثمرين.
وبحســب التقرير، فإن المســتثمرين أقل شعوراً بالقلق من سياســات الهجرة والطاقة 
والمناخ. كما يتوقع أغلب المســتثمرين أن يكــون الحزب الديمقراطي األميركي أقدر 
على تعزيز القواعد المالية، وتخفيف حرب الرسوم التجارية مع الصين، وتغيير قواعد 
ســوق الدواء األميركية، في حين يتوقع مستثمرون أن يكون الحزب الجمهوري أكثر 

استعدادا إلطالق حزم لتحفيز االقتصاد.

اختتم معرض الواردات والصادرات الصيني )معرض 
كانتون( الـ126، الذي اســتقبل 186,015 مشترياً من 
214 دولة، أعمال دورته األخيرة محققاً حجم تجارة بلغ 
29 مليار دوالر. ومثــل مبلغ العائدات من دول مبادرة 
الحزام والطريق نسبة 37.75 % أي 11 مليار دوالر، 
وهو ما مثل نســبة نمو ســنوية بلغت 14.81 %. وبلغ 
عدد المشــترين في المعرض من دول الحزام والطريق 
85,445 شــخص، وهو ما مثل نسبة نمو سنوية بلغت 

.% 1.03

تحسن نوعية المشترين
في معرض كانتون الـ126
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قررت الســلطات البريطانية تذويــب نحو مليون عملة 
معدنية تم صكها لالحتفال بخروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي في تشــرين األول/أكتوبر 2019، بعد أن تم 
تأجيل الموعد حتى الحادي والثالثين من كانون الثاني/

يناير 2019. وتجهيز العمالت المعدنية من فئة خمسين 
بنســاً باكراً، وبهذه الكمية، يعكس مدى إفراط الحكومة 
البريطانيــة في ثقتها بأن “البركســيت” كان ســيتم في 

تشرين األول/أكتوبر الماضي.
تجدر اإلشــارة، إلــى أن المملكة المتحدة تجهز عمالت 
معدنيــة خاصة من فئة 50 بنســاً لالحتفال باإلنجازات 
الوطنيــة ومن بينها عملــة خاصة بأولمبيــاد لندن عام 

.2012

البطالة في روسيا عند أدنى مستوياتها

بريطانيا: تذويب مليون عملة معدنية

أشاد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، باقتصاد 
بــالده، مشــدداً على أنــه نما في عــام 2019، 
بالرغــم مــن تباطؤ االقتصــاد العالمــي، وأن 
البطالة خالل العام الجاري ســجلت مســتويات 
هي األدنى في التاريخ. وقال بوتين: على الرغم 
من تباطؤ النمو العالمي، إال أن روسيا حافظت 
علــى ديناميكية اقتصادية إيجابية، فقد نما حجم 
الناتــج المحلي اإلجمالي للبــالد العام الماضي 

بنسبة 2.3 %، أما خالل األرباع الثالثة من عام 2019، فقد نما بنسبة 1.1 %.
وأشار بوتين،إلى تراجع معدالت البطالة في بالده، حيث بلغت نحو 4.6 %، وشدد 

على أن هذا المؤشر عند أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث.

فالديمير بوتين

توقعت منظمة التجارة العالمية، أن يظل حجم النمو في 
تجارة السلع العالمية “دون المعدالت” في الربع الرابع 
من عام 2019، وسط توترات وزيادة الرسوم الجمركية 
فــي قطاعات رئيســية. وأظهــر أحدث مؤشــر فصلي 
للمنظمة، نمواً نســبته 0.2 % في تجارة السلع العالمية 
فــي الربع الثانــي مقارنة مع 3.5 % في الفترة نفســها 
من 2018. وقالت المنظمة: إن بعض مكونات المؤشر 
“اســتقرت منذ القراءة الســابقة في  آب/أغسطس، في 
حين تظل أخرى في مسار نزولي نظرا لزيادة التوترات 

التجارية وزيادة الرسوم في قطاعات رئيسية”.

التوترات تؤثر سلبًا
على التجارة العالمية

بولندا: ضريبة على االزدحام في متاجر التجزئة

كشفت وزيرة ريادة األعمال والتكنولوجيا 
البولندية يادفيجــا إيميليفيتش، أن بالدها  
تعتزم فرض ضريبة جديدة على متاجر 
التجزئــة الكبرى، حيث لــن يتم فرض 
الضريبــة علــى حجم التعامــالت ولكن 
على االرتباك الذي تســببه هذه المتاجر 
فــي المــدن. وأوضحــت، أن ضريبــة 

االزدحـام بالتأكـيــد ســــوف تكون مقبولـة لدى المفوضيـة األوروبيـة.
وكان قد تم تعليق محاولة بولندا السابقة لفرض ضرائب تصاعدية على متاجر التجزئة 
بعد فترة قصيرة من بدء تطبيقها عام 2016، بعد أن أعربت المفوضية األوروبية عن 

شكوكها بشأن توافقها مع قانون االتحاد األوروبي.

روسيا تهيمن على انتاج المعادن البالتينية

تتجه روســيا ألن تصبــح أكبر منتج 
للمعادن البالتينية فــي العالم، بفضل 
مشــروع “أرتيــك بــاالدي”، الــذي 
يهدف إلى تطوير العديد من المكامن 
المعدنيــة للمجموعــة البالتينيــة في 
القطــب الشــمالي. ويعتبــر “أرتيــك 
بــاالدي”، أحــد أكبر المشــاريع في 

العالم، وهو مشروع مشترك بين الشركتين “روسكايا بالتينا” و“نورليسك نيكل”.
وقال رئيس “روسكايا بالتينا” موسى بازهايف، خالل لقائه بالرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، إن منطقة المشروع  تحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 5 آالف طن من معادن 
المجموعة البالتينية، ما سيوفر قدرة إنتاجية تبلغ 120 طناً سنوياً، مشيراً إلى أن روسيا 

ستصبح دولة رائدة في إنتاج معادن مجموعة البالتين، خصوصاً البالديوم.
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الوطنيــة للــدول اإلفريقيــة. وتابع: “عملــت العديد من الشــركات 
الروسية منذ فترة طويلة وبنجاح مع شــركاء من مختلف قطاعات 
االقتصاد اإلفريقي، وهي مصممة على زيــادة وجودها في إفريقيا. 

وبالطبع، سندعم مثل هذه الخطط على مستوى الدولة”.
روسيا والدور المتعاظم

لم يفوت بوتين الفرصة خــالل القمة للتأكيد أن بالده مســتعدة لحل 
الخالفات والنزاعات التي تعيشها إفريقيا، وذلك من موقعها كعضو 

دائم في مجلس األمن الدولي، حسب قوله.
وذكر الرئيس الروســي أن  بالده تعتزم مواصلة المشــاركة بنشاط 
في تطويــر الخط االســتراتيجي للمجتمع الدولي واتخــاذ إجراءات 
عمليــة لتعزيــز الســالم واالســتقرار فــي إفريقيا وضمــان األمن 
اإلقليمي. ونحن على استعداد لمواصلة تدريب العسكريين والعاملين 
بهيئات إنفاذ القانــون في البلدان اإلفريقية في المؤسســات التعليمية 

المتخصصة الروسية.
أما القضية األبرز التي تعيشها إفريقيا وتحديداً أزمة سد النهضة بين 

مصر وإثيوبيا، فقد  أعلن بوتين استعداده للتوسط  لحل أزمة السد.
السيسي: وصلنا مرحلة جديدة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بصفته رئيس الدورة الحالية 
لالتحاد اإلفريقي، قــال في كلمته: تأتي قمة إفريقيا-روســيا لتترجم 
المستوى المتنامي لعالقات التعاون بين الجانبين، واإلرادة السياسية 
للزعماء المشاركين لتعزيز أواصر العالقات في كافة أوجهها، بما 
يدفع نحو تحقيق أهدافنا في الســالم واالستقرار والتنمية المستدامة. 
لقد حقق المنتدى االقتصادي الروسي اإلفريقي نجاحاً ملموساً لكافة 
األطراف، لما شهده من تفاعالت بين مختلف الفاعلين االقتصاديين، 
حيث شــارك فيه نخبة من رجال األعمال األفارقة والروس. وركز 
على عدد من الموضوعات ذات األولوية بالنســبة للدول اإلفريقية، 
وعلى رأســها قطاعــات البنيــة التحتيــة، والصناعــة، والزراعة، 
والصحة، والطاقة، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خالل 
المحــاور الثالثة الرئيســة لمناقشــات المنتدى وهي: ســبل وجهود 
تنمية العالقات االقتصادية، وتشجيع إنشاء المشروعات المشتركة، 
والتعاون فــي المجالين اإلنســاني واالجتماعي. كما دشــن المنتدى 
منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضفي 
بعــداً إضافياً للعالقات الروســية اإلفريقية بتشــجيع انخــراط رواد 

األعمال الروس في إفريقيا في القطاعات ذات األولوية للقارة.
تابع الرئيس المصري: اســتعرض الجانبان اإلفريقي والروســي 
وجهات النظر بشــكل صريح تجاه العديد مــن الموضوعات ذات 

صفحة جديدة من التعاون بين روسيا والدول اإلفريقية

القمة األولى من نوعها التي حملت  شعار “من أجل السالم واألمن 
والتطور” شــهدت حضور 45 زعيماً إفريقياً، على رأسهم الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي ورئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد، 
ورئيســاً جنوب إفريقيا ســيريل رامابوزا ونيجيريا محمد بخاري. 
وشارك فيها قادة “االتحاد اإلفريقي”، و“مجموعة شرق إفريقيا”، 
و“المجموعة االقتصادية لدول وســط إفريقيــا”، و“اتحاد المغرب 
العربي”، في حضور أكثر من 10 آالف شــخص يمثلون قطاعات 

األعمال والصناعة والشركات الكبرى في روسيا وبلدان القارة.
 موسكو تستهل الحدث برؤية أخرى

في قمة كان محورها األساسي التعاون واالنفتاح االقتصادي، قدمت 
موسكو منذ البداية للحضور أبرز ما توصلت إليه آلة العلم الروسية، 
طائرات ميــغ 35 و وصواريــخ “أس 400” وغيرها من المعدات 
حربية، قامت روســيا بعرضها أمــام الزعماء والوفود المشــاركة. 
كل ذلك يأتي انطالقاً من طموح روســي لزيادة توريد األسلحة إلى 
إفريقيا، وهو ما أكده مسؤولون روس وعلى رأسهم مدير عام شركة 

ميغ،  إيليا تاراسينكو.
التجارة مع إفريقيا من منظور بوتين

“تضاعفــت في الســنوات الخمــس الماضيــة التجارة بين روســيا 
والدول اإلفريقية لتتجاوز 20 مليــار دوالر، لكن هذا ليس كافياً أيها 
الســيدات والســادة”، هذا ما جاء على لســان الرئيس بوتين خالل 
كلمتــه االفتتاحية للقمــة. أضاف: تجارتنــا مع مصــر وحدها تبلغ 
7.7 مليــارات دوالر، أي ما يقرب من 40 % مــن مجمل التجارة 
مع إفريقيا. لكن يوجــد في إفريقيــا العديد من الشــركاء الواعدين، 
وبإمكانات نمو كبيرة، لذلك فهذا الحجم من التبادل التجاري ال يكفي.

وأشــار بوتيــن، إلى أن روســيا تــرى فرصــة لمضاعفــة التبادل 
التجاري مع القارة السمراء في الســنوات الخمس المقبلة، الفتاً إلى 
أن صادرات روســيا الزراعية حالياً تجاوزت صادرات األســلحة 
والمعدات العسكرية، وأكد أن موسكو تقدم محفزات تجارية، بما في 
ذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية، لتعزيز الصادرات الروسية 

إلى الدول اإلفريقية.
وفي منحى آخر لتمتين العالقات، قال الرئيس الروســي إن موسكو 
قامت بشطب ديون بقيمة 20 مليار دوالر كانت مستحقة على الدول 
اإلفريقية لصالح روســيا، في خطوة تهدف لتخفيــف أعباء الديون 

على كاهل هذه الدول.
وتحدث بوتين عن العمل الذي تقوم به بالده لتسهيل العمل مع إفريقيا 
بما في ذلك تقديم قروض استثمارية ستسهم في تعزيز االقتصادات 

رسمت القمة الروسية - اإلفريقية التي استضافتها سوتشي الروسية في 23 - 24 أكتوبر/تشرين األول 2019 
الروسي فالديمير بوتين  الرئيس  السمراء. قمة وجد فيها  بالقارة  تربط روسيا  التي  للعالقات  خارطة جديدة 

والزعماء األفارقة مكانا جديداً للتعاون على مختلف األصعدة سياسيًا وتجاريًا واقتصاديًا.
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توقيع 92 وثيقة ومذكرة تفاهم بقيمــة وصلت إلى حوالى  تريليون 
روبل )15 مليار دوالر(، أبرزها اتفاقية حول إنشــاء آلية للتمويل 
التجاري بين روســيا والدول اإلفريقية، وذلك  لتطوير التعاون مع 
الدول اإلفريقية من خالل تنظيم آليات اإلقراض لمشاريع التجارة 
الخارجية المشــتركة وفتح إمكانية لزيادة الصادرات الروسية من 
خالل الدعم المالي لتوريد البضائع الروســية إلى القارة اإلفريقية، 
بما في ذلــك إلى أنغــوال وإثيوبيا وموزمبيــق وزيمبابوي، وبلغت 

قيمة االتفاقية 320 مليار روبل )5 مليارات دوالر(.
أيضاً، وقعت مجموعة شــــركات “إيفكو” الروســـية، وشـــركة 
United Oil المصرية اتفاقية إلنشــاء مشــروع مشــترك إلنتاج 
منتجــات الزيوت والدهون، ســيتم توجيــه مخرجاته إلى أســواق 
جنــوب أوروبا والشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. كمــا يخطط 
الطرفان لبناء محطة للحبوب في البحر المتوسط لنقل مليوني طن 

من البضائع سنوياً.
في القطــاع المصرفــي، أبرمت الوكالــة الدولية للتنمية الســيادية 
)IASD( اتفاقــاً أصبحت بموجبه مستشــاراً لحكومات جمهورية 
النيجــر وجمهورية غينيا وجمهورية الكونغــو الديمقراطية، حيث 
ســتقوم الوكالة بجــذب االســتثمار لتنفيذ برامــج التنميــة في هذه 

البلدان.
أما المغــرب ممثلة بشــركة ميا إنرجي، فقــد اتفقت مع بنــك التنمية 
الروســي والمركز الروســي للتصدير من أجل تمويــل بناء مصفاة 
تكرير النفط في المغرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ماليين طن سنوياً.

من جهة أخرى، ســتقوم شــركة “بروموبــوت” الروســية إلنتاج 
المطارات وقطاع الترفيه.الروبوتات بتوريد روبوتــات إلى نيجيريا بغرض اســتخدامها في 

االهتمام المشــترك، على رأســها قضايــا التعاون فــي المجاالت 
السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة والتجاريــة والعلميــة والفنيــة 
واإلنســانية. وقام رؤســاء الدول والحكومات اإلفريقية وروســيا 
باعتماد إعالن ختامي يعكــس المبادئ التي اتفــق الجانبان عليها، 
وأهمهــا احتــرام قواعــد القانــون الدولي، ومبــادئ ميثــاق األمم 
المتحدة، وتحقيق الســلم واألمن من خالل بناء نظام أكثر مســاواة 
وعدالة فــي العالقات الدولية يقــوم على مبــادئ التعددية واحترام 
الســيادة، وعــدم التدخل فــي الشــئون الداخليــة للدول، وتســوية 
الصراعات بالطرق الســلمية، وحمايــة الهوية الوطنيــة والتنوع 
الحضاري، كمــا دعم اإلعــالن أهداف أجنــدة التنميــة اإلفريقية 
2063، وكذا أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. كما تم تدشين 
آلية وزارية لمتابعة الحوار والشــراكة، وهــي جميعها مخرجات 
نثمنها ونقــدر أنها تضع أساســاً قوياً لتطوير العالقــات اإلفريقية-

الروسية.
واستطرد قائالً: انطالقاً من مسؤولياتنا المشتركة سيستمر الجانبان 
اإلفريقي والروسي في التنســيق لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة، 
بما يحقق آمال وطموحات شــعوب قارتنا اإلفريقية وشــعب روسيا 
االتحادية. وتظل المســؤولية ملقاة على عاتقنا جميعاً للبناء على ما 
تحقق، والعمل سوياً لتعزيز مخرجات النسخة األولى لقمة روسيا- 
إفريقيا لتعكس بشــكل أفضل احتياجات قارتنــا اإلفريقية وتطلعات 

شعوبنا وأبنائنا.
اتفاقيات بالمليارات

أبرز نتائج القمة كان االتفاق على تحويل القمة الروسية-اإلفريقية 
إلى آلية ثابتة تعقد مرة كل 3 ســنوات، وبالتناوب في اســتضافتها 
بين روســيا وإحــدى دول إفريقيا. وعلــى مســتوى االتفاقيات، تم 



48

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2019

نقترح الحلــول لها من أجــل الحفاظ علــى هذه المنشــآت وعملها 
واســتمراريتها كونها مــن أصول الدولــة. وفي ما يتعلــق بملفات 
المــدى البعيد فإن جــزءاً من المؤسســات مدمر تصل نســبته إلى 
40 % أو 50 % ونضــع لهــا المقترحــات الالزمــة بالتكامل مع 
لجنة إصــالح القطاع العــام االقتصادي، ال ســيما وأن بعض هذه 
المؤسســات غير قادر على العمــل مجدداً، فنضع تصــوراً لكيفية 
تشغيلها ومدى الجدوى منها، فإن كان تشــغيلها مجدياً نعيد بناءها 
من جديد، وإن كان غيــر مجٍد نحولها إلى نشــاط آخــر فقد تكون 
التشــاركية مــع القطــاع الخــاص المحلــي أو الخارجي حــالً لها 
ولمعضالت تشــغيلها، وعليه نحــدد األولوية، ففي الفتــرة الحالية 
العمل على الوضع المعيشــي يعتبر مســالة آنية وعاجلة ويتمحور 

نشاط الحكومة في الفترة الحالية حول تحسينه للمواطنين.

بصراحة ... هل تقدمــون الرأي الموضوعي البحــت أم تتجهون 
وفق هوى أصحاب القرار؟

نضع الــرأي العلمي الموضوعــي البحت بحياديــة كاملة من دون 
حتى أن نعرف رأي الحكومة فــي األمر، كون الملــف يُحال إلينا 

زنبوعة: األولوية للمعيشة وتطوير الزراعة وإصالح الصناعة

ما هــي الغايــة مــن وجــود المجلــس االستشــاري فــي مجلس 
الوزراء؟

يتولى المجلس تقديم االستشــارات والمقترحــات لمجلس الوزراء 
فــي الشــؤون التــي تتعلــق بالسياســة العامــة للدولــة والقضايــا 
االقتصادية والخدمية والتنموية واإلصالحية ومشــاريع التشريع، 
كمــا يقوم بإجراء دراســات عــن المواضيــع التي يحيلهــا مجلس 
الوزراء لــه، ويســتعين في بعــض االحيــان بخبراء مــن خارج 
أعضائه عند الحاجــة لذلك وقد يصــل عددهم إلى اكثــر من عدد 
أعضاء المجلس نفســه وذلك للوصول إلى رؤية موحدة من خالل 
أوراق العمل التخصصية التي تُقدّم، كما يقوم بوضع خطة ســنوية 
حول مختلــف القضايا آنفــة الذكر مــع التركيز علــى االقتصادية 
منها كونها تشــكل صميم العمل الحكومي في الفترة الراهنة، حيث 
يتم العمل حالياً علــى ملف غاية في األهمية محــوره “دور الدولة 
من المتدخل إلى الناظم” لجهــة الدعم االجتماعــي المقدم وما هو 
مســتقبله وأفاقه، ودعم المنتج المحلي وإحالل بدائل المستوردات، 
وكذلك اقتصــاد الظل وواقع التعليــم وأفاقه واإلصــالح القضائي 
ومؤسســات القطــاع العــام الصناعــي كلها لجهــة مشــاكلها وما 
يعترض عملها من عقبات والحلول المنطقية الناجعة القادرة على 
تغيير واقع ما يحتاج التغيير منها. وبعبارة أخرى فإن طيفاً واســعاً 
من الموضوعات يتــم العمل عليه مــن قبل المجلس االستشــاري 
الذي يمكن وصفه ببيت الخبــرة الحكومي في كثيــر من القضايا، 

ناهيك بالمبادرات التي يتقدم بها المجلس بمبادرة منه.

اقتصاديــاً ... أين تكمن أولوياتكــم وهل هي فــي االقتصاد البارد 
االستراتيجي أم اليومي الساخن؟

نركز علــى كل هذه القضايا. فعلــى المدى القصير تبــرز القضايا 
الملحة التي تحتاج إلى حل ســريع ومعالجــة فورية، وعلى المدى 
الطويــل البعيــد يحتــاج األمر خطــة طويلــة أو متوســطة األجل 
كالقطاع الصناعــي الذي ال تزال مؤسســاته تعمــل ولكنها تعاني 
بعض المشــكالت كنقص العمالة أو فائضها أو االستبدال والتجديد 
آلالتها، او مشــكلة التســويق أو جودة المنتــج، وكلهــا تعتبر آنية 

الدكتور محمود زنبوعة، أن قضايا كثيرة وملفات  الوزراء السوري  قال رئيس المجلس االستشاري لمجلس 
الساخنة يتم العمل عليها في الفترة الحالية، مبيناً أن تحسين المستوى المعيشي للمواطن السوري وتطوير 

القطاع الزراعي والنهوض به من أبرز أولويات العمل الحكومي راهناً.
ولفت في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إلى أن ملفاً في غاية األهمية يتم العمل عليه في الفترة الحالية 
أن توليفة من القضايا كالدعم االجتماعي واقتصاد الظل  محوره دور الدولة من المتدخل إلى الناظم، معتبراً 
وبرنامج إحالل صناعة بدائل المستوردات تندرج تحت هذا العنوان لتحديد نقاط الضعف والقوة فيها، وبالتالي 
تطوير كل قطاع منها في إطار العمل الحكومي الهادف إلى النهوض بكل القطاعات بعد ان بدأت سورية تدخل 

مرحلة التعافي، وتزيل عنها آثار الحرب اإلرهابية الظالمة التي ُشنت عليها.

محمود زنبوعة
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من الحرب نــأكل مما نزرع بل إن الســواد األعظــم من الخضار 
والفاكهة في الســوق الســورية هي مــن اإلنتاج المحلي الســوري 
بالكامل، وبعبارة أخــرى فالقطاع الزراعي هــو عمود الخيمة في 
االقتصاد الســوري، ناهيك بدوره فــي تطوير القطــاع الصناعي 
نفســه. كما يضاف إلى الملفين الســابقين ملف الصناعة الســورية 
وهو متداخــل مع الملف الزراعــي، لجهة الحفــاظ عليه وتطويره 
لكون هذا القطاع جزء مهم من األصول المملوكة للدولة، وألهمية 
ذلك فقد ترأس رئيــس مجلس الوزراء لجنة إصــالح القطاع العام 
في ســورية ومنه بطبيعة الحــال القطــاع الصناعــي وكل العمل 
ينطلق من الحفاظ على القطاع العام ودعمــه كونه أدى دوراً مهماً 
في صمود سورية وبالتالي فإن الحفاظ عليه هو حفاظ على سورية 

ومستقبلها وعمالها.

بعد النصر النهائي علــى اإلرهاب ... كيف ترون ســورية ما بعد 
الحرب؟

على المســتوى التقني يوجد ملــف كامل في عهدة هيئــة التخطيط 
والتعاون الدولــي تحت عنوان )ســورية ما بعد الحرب- ســورية 
2030( وهــو رؤيــة لمراحل تطــور ســورية في المرحلــة التي 
تلي الحرب. ويقســم البرنامج بشــكل عام إلى التعافي واالنطالق 
والتنمية ومن هنا ستنطلق رؤية ســورية ما بعد الحرب، وال نبالغ 
إن قلنا أن ســورية بخير ومســتقبلها واعد أكثر ممــا كان، وقد أكد 
الســيد الرئيس بشــار األســد بان في إمكان ســورية إعمار نفسها 
بخبراتها وإمكاناتها الذاتية وبمســاعدة األصدقــاء الذين وقفوا إلى 
جانبها، وعليه أقول من موقعي ومن قناعتي الشخصية ومما تكنّه 
ســورية من طاقات أن بلدنا ســينهض مجدداً وســيكون في طليعة 
الــدول المتقدمة في المنطقة وستشــهد البالد تطــوراً هائالً في كل 
القطاعات وعلى كل المســتويات، وال يغيب عن الذهن أن التحدي 
الحقيقي كما الحــرب على اإلرهاب وتحرير كل شــبر من أرضنا 
هو إعمار الوطــن والنهوض به مجدداً وهو أمــر لن يصعب على 
هجمة ارهابية في تاريخ العالم.الدولة وعلى المواطن الســوري الذي صمد وحمى بلده ضد أعتى 

بمضمونه فقط من دون أراء مرافقة له، وعليه فرأينا يكون ضمن 
المصلحــة العامة، وفي ذلــك نلتقي مع الحكومة التــي تعمل ألجل 
المصلحة العامة ومصلحة المواطن ضمن توجيهات الرئيس بشار 
األســد، ناهيك بالخبراء المدعوين من خارج المجلس وهؤالء لهم 
رأيهم وليســوا من الجهاز الحكومــي أو من العاملين فــي الدولة، 
فيكون الرأي النهائــي نتيجة النقاش ومحصلــة اآلراء المختلفة ... 
وهنا أقول أمراً مهماً: لو أرادت الحكومة تأطيرنا في رأي مســبق 
لما كنا جزءاً منها ولما أحالت إلينا الملــف أصالً، أو طلبت الرأي 
من المجلس االستشاري ... صحيح أننا جزء من الجهاز الحكومي 
ولكن قد نتفــق أو نختلف في الــرأي معها، ولوال رغبــة الحكومة 
بتحقيق أقصــى مصلحة عامــة ممكنة فــي العمل، لمــا كان لديها 
مجلس استشــاري ولما طلبت رايه واكتفت برأيها، ولكن رئاســة 
مجلس الــوزراء تعمل ضمن رؤية مرنة وعقليــة منفتحة تقبل كل 
اآلراء لعل أحدهــا أو بعضها يحمل أفقــاً جديداً في تحقيق ســوية 

أعلى من النشاط ومصلحة الوطن والمواطن.
هذا من جهــة، ومن جهة أخــرى يضم المجلس ثالثة من رؤســاء 
االتحادات التخصصية )التجــارة والصناعة والزراعة( وكلهم لهم 
آراؤهم والتي قد ال نتفق معها بالكامــل، ولكن الرأي الموضوعي 
المتضمن المصلحة العامة يكون األقوى وتأخذ به رئاســة مجلس 
الوزراء ما دام من شــأنه تقديــم قيمة مضافة للعمــل العام الوطني 

وبما يعزز نجاح العمل.

ما هي الملفات األكثر ســخونة وتعتبر عاجلة في العمل الحكومي 
وعملكم؟

لعل األهــم فــي الفتــرة الحالية هو تحســين المســتوى المعيشــي 
للمواطــن والحفــاظ على ســعر صرف مناســب لليرة الســورية، 
وهذا يتطلب بطبيعــة الحال التركيــز على دوران عجلــة اإلنتاج 
مجــدداً وزيــادة الصــادرات لتحقيق مــوارد من القطــع األجنبي 
وبالتالي زيادة الطلب على الليرة الســورية ما يعنــي زيادة قوتها، 
أما اإلنتــاج، فعندما يبدأ بشــكله وحجمه الحقيقي من شــانه تغطية 
حاجة الســوق المحلية من الســلع والخدمــات ناهيك بتشــغيل اليد 
العاملة، وبالتالي كلها نواحٍ تنعكس على المستوى المعيشي كونها 
عوامل مترابطة ومتكاملة تشــكل حلقة واحــدة، ولذلك نركز على 
كلها، كما يبرز ضمن أولوياتنا تطوير القطاع الزراعي وهو ملف 
كبير ناقشــنا مشــاكله ومســتقبله كون القطاع الزراعي هو األهم 
وهو العمــود الفقــري لالقتصاد الســوري، حيث بحثنــا واقع هذا 
القطاع والمشكالت التي يعانيها خاصة السلع االستراتيجية الهامة 
والمحاصيل االســتراتيجية في ســورية كالقمح والقطن والشمندر 
الســكري، إلى جانب دعــم اإلنتاج الزراعــي وكيفيــة القيام بذلك 
والسياســات الزراعية المســتقبلية في مرحلة الحــرب وما بعدها 
خالل فترة االعمار والحلول لكل ناحية منها. وال يغيب عن الذهن 
أن الزراعــة هي أحد أبــرز عوامل صمود ســورية فــي مواجهة 
الحرب اإلرهابية التي ُشــنّت عليها، فما زلنا رغم ثماني ســنوات 
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ســورية بموجب كتاب من مديريــة االقتصاد والتجــارة الخارجية 
المعنية أو دوائــر منح اإلجــازات لدى هيئة االســتثمار الســورية 
وفروعها فــي المحافظــات أو دوائــر منــح اإلجازات فــي المدن 
الصناعية فــي المحافظات يتضمن مقــدار المبلــغ بالقطع األجنبي 
)ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية( 
ورقم وتاريخ مشروع إجازة االستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة 
االستيراد بالنســبة للبضائع الخاضعة ألحكام اتفاقية منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى، ويقــوم المصرف المعني بعــد إيداع المبلغ 
المذكــور بتســليم صاحب العالقــة إشــعاراً بذلك إلرفاقــه وحفظه 
مع النســخة األصلية مــن إجــازة االســتيراد أو موافقة االســتيراد 
لدى مديرية االقتصــاد والتجــارة الخارجية المعنيــة أو دوائر منح 
اإلجازات لدى هيئة االستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو 

دوائر منح اإلجازات في المدن الصناعية في المحافظات.
أما استرداد المبلغ المودع )15 %( فيكون - وفقاً للقرار - بكتاب من 
مديرية االقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح اإلجازات 
لدى هيئة االســتثمار الســورية وفروعها في المحافظات أو دوائر 
منح اإلجازات في المدن الصناعية فــي المحافظات إلى المصرف 
المعني في حالة عدم  اســتكمال منح اإلجازة أو الموافقة لتعارضها 
مع األنظمة النافذة، أم إذا رغب صاحب العالقــة بإلغاء اإلجازة أو 
الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من االستعمال، او إذا انتهت 
مدة اإلجازة أو الموافقة التي ســدد عنها مبلغ االيداع دون أن يتمكن 
صاحب العالقة من االســتعمال، أو في حال رغب صاحب العالقة 
بإلغاء جزء من اإلجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء اآلخر ويعاد 
إليه المبلغ بموجب نســخة إضافية عن الشــهادة الجمركية مؤشــرة 
ألغراض هذا القرار، وكذلك في حال إتمام عملية االستيراد وإبراز 
نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة ألغراض هذا القرار، 
أما في حال مخالفة المســتورد للقوانيــن واألنظمة النافــذة، ال يُعاد 

المبلغ المودع لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.
وفي ما يتعلق بالتعليمــات التنفيذية لتفاصيل الحاالت التي يســري 
عليها القرار تُصدر كل مــن وزارة االقتصاد والتجــارة الخارجية 
ومصــرف ســورية المركــزي )كل فــي مــا يخصــه( التعليمات 
الضرورية الالزمة لحســن تطبيق أو تفســير هذا القــرار، مع نفاذ 
وموافقات االستيراد التي تُمنح من تاريخ نفاذه.القرار من اليوم التالي لصدوره وســريان أحكامــه على اإلجازات 

الحكومة السورية تحدد آلية جديدة إلجازات االستيراد

إجراءات تنظيمية
وفي هذا الســياق، أصــدرت وزارة االقتصاد والتجــارة الخارجية 
قراراً نص على خضوع اســتيراد البضائع والســلع وللمستوردين 
كافة لمجموعة من اإلجــراءات وذلك بعد الحصــول على الموافقة 
المبدئية لوزارة االقتصاد والتجــارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي 
المعتمد لمنح الموافقــات إلجازات وموافقات االســتيراد وقبل منح 

إجازة أو موافقة االستيراد الالزمة.
وقد نص القرار في إطار اإلجــراءات على تزويد مديرية االقتصاد 
والتجــارة الخارجية المعنيــة أو دوائر منــح اإلجازات لــدى هيئة 
االســتثمار الســورية وفروعهــا فــي المحافظــات أو دوائــر منح 
اإلجازات فــي المدن الصناعيــة فــي المحافظات بكتــاب من أحد 
المصارف العاملة في ســورية يتضمن أن المســتورد لديه إيداعات 
بما يعادل مبلــغ 25 % مــن القيمة المقابلة لمشــروع اإلجــازة أو 
الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار 
صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف ســورية المركزي 
بهذا الخصــوص في تاريخ طلــب اإلجازة أو الموافقــة على أن يتم 
تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور في حال 
رغب المســتورد بذلك، وبالتوازي إيداع وحجــز مبلغ  15 % من 
القيمة المقابلة لمشروع اإلجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية 
وفق نشرة أســعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف 
ســورية المركزي ومن دون فوائد وذلك حتى تاريــخ تنفيذ اإلجازة 

أو عدم استخدامها وفق الحاالت المذكورة في المادة من هذا القرار.
مضمون القرار

تضمن القــرار مجموعة من الحاالت التي تعفى فيها المســتوردات 
من االشــتراطات المتعلقة بالمؤونة النقدية والتي تشمل مستوردات 
القطاع العام ومســتوردات عقود القطاع الخــاص المبرمة لصالح 
جهات القطاع العــام وأيضاً اإلجازات التي ســيتم منحها كتســوية 
وضع، والنمــاذج والهدايا وكذلــك التبرعات والهدايــا التي تقترن 
بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعند قيام المســتورد بتمويل إجازة 
االستيراد من أحد المصارف العاملة )عامة أم خاصة( قضى القرار 
بأن تخضــع عملية التمويــل لإلجــراءات الصادرة عــن مصرف 

سورية المركزي بهذا الخصوص.
وباالنتقال إلــى اإلجراءات الميدانيــة يتم إيداع المبلــغ )15 % من 
القيمة المقابلة لمشــروع اإلجازة( لدى أحد المصــارف العاملة في 

االستيراد  إجازات  األعمال بخصوص  السوري ال سيما مجتمع  الشارع  بها  وال تحصى حفل  تعد  ال  تأويالت 
ومنحها باشتراطات تتعلق بمؤونة من القطع األجنبي أو بالليرات السورية أو دونها، األمر الذي جعل القضية 
محل جدل واخذ ورد حتى بين االقتصاديين أنفسهم وهو جدل حسمته الحكومة السورية بقرار صدر مؤخراً، 
تم فيه تحديد الخطوات التي تؤطر عملية الحصول على إجازة االستيراد والحاالت التي يتم فيها االعفاء من 
االشتراطات الالزمة بموجب القرار ناهيك بحاالت التمويل من مصرف سورية المركزي أو أحد المصارف العاملة 

في سورية من عامة وخاصة.
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كما أفادت بيانــات معهد التمويل الدولي، التي تســتند إلى أرقام بنك 
التســويات الدولية وصنــدوق النقد الدولــي، وكذلك أرقــام المعهد 
الخاصـــة، أن حجـم الديــن خـــارج القطـاع المالي يتجـــاوز حالياً 
240 % من الناتــج المحلي اإلجمالــي للعالم البالــغ 190 تريليون 

دوالر أميركي.

عالم السندات
وارتفعت أسواق الســندات العالمية من 87 تريليون دوالر أميركي 
في عــام 2009، إلى مــا يزيد عــن 115 تريليون دوالر. وتشــكل 
السندات الحكومية حالياً ما يصل إلى 47 % من السوق مقارنة مع 
40 % في 2009. وانخفضت سندات البنوك إلى ما يقل عن 40 % 

من مستوى يزيد عن 50 % في 2009.
وذكر التقرير، أن “عالم الســندات نما بوتيرة أســرع في األســواق 
الناشئة ، حيث تضخم بأكثر من 17 تريليون دوالر أميركي إلى ما 

يقرب من 28 تريليون دوالر منذ عام 2009”.
كان ســوق الســندات الحكومية العالمية، وخاصة ما يسمى بأصول 
المالذ اآلمن، مثل ســندات الخزانــة األميركية، مزدحمــاً مؤخراً، 
حيث يهرع المســتثمرون إلى األصول األكثر أماناً وســط حالة من 
عدم اليقين بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتباطؤ نمو 
ترامب في الواليات المتحدة.عالمي وقيام مجلس النواب االميركي بمحاولة أقصاء الرئيس دونالد 

الدين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دوالر 

ثالثة أمثال الناتج
ويزيد الرقم أيضاً عن 3 أمثــال الناتج االقتصادي الســنوي للعالم، 
ويأتــي مدفوعــا بارتفــاع قــدره 7.5 تريليــون دوالر أميركي في 

النصف األول من العام الذي لم يُظهر مؤشرات على التباطؤ.
وتنبع نحــو 60 % من تلك القفــزة من الواليات المتحــدة والصين. 
ومن المقرر أن تتجاوز الديون الحكومية وحدها 70 تريليون دوالر 
هذا العام، وكذلك إجمالــي الدين )للحكومات والشــركات والقطاع 

المالي( لدول األسواق الناشئة.
وقال معهد التمويل فــي تقريره، إنه “في ضوء مؤشــرات محدودة 
على تباطؤ وتيرة جمع الدين، نُقدر أن الدين العالمي سيتجاوز 255 

تريليون دوالر هذا العام”.
وفي أنحاء القطاعات، شــهد الدين الحكومي أكبر زيادة في النصف 
األول مــن العام، ليرتفــع 1.5 نقطــة مئوية، وتلته الشــركات غير 

المالية بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.

ديون الحكومات
عالوة على ذلك، وفــي ضوء أن الشــركات المملوكــة للحكومات 
تشــكل حالياً ما يزيد على نصف ديون الشــركات غيــر المالية في 
األســواق الناشــئة، فإن االقتراض المرتبــط بالدول هــو المحرك 
المنفرد األكثــر أهمية للديــن العالمي على مدى الســنوات العشــر 

الماضية.
أجرتها  حســابات  ووفــق 
تحليــالت منفصلة صادرة 
أميــركا  أوف  بنــك  عــن 
ميريل لينــش مؤخراً، فإنه 
منذ انهيار بنك االســتثمار 
األميركي ليمــان براذرز، 
اقترضــت الحكومات 30 
تريليـــون دوالر أميركي، 
وحـصـلـــت الشـــــركات 
على 25 تريليــون دوالر 
أميـركـي، واقـتــرضــــت 
األسـر 9 تريليونات دوالر 
أميركي، وحصلت البنوك 
عـلـــى تريليونـــي دوالر 

أميركي.

قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي يتجه صوب اختتام 2019 عند مستوى قياسي مرتفع يزيد عن 
255 تريليون دوالر أميركي، ما يعادل نحو 32 ألفا و500 دوالر أميركي لكل فرد من سكان العالم البالغ تعدداهم 

7.7 مليار شخص.
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جديدة للحصول على التأشــيرات، وإدخال رحــات جوية جديدة 
ومباشرة بين البلدين. وتكفي اإلشارة إلى أن “فاي دبي” أصبحت 
أول شــركة طيران خليجية توفر رحات جوية مباشــرة بين دولة 
اإلمــارات ومدينة سوتشــي الروســية في وقٍت ســابق مــن العام 
2019، كمــا عملت كل من طيــران اإلمارات واالتحــاد للطيران 
على زيادة رحاتهما بين البلدين، حيث أضافت طيران اإلمارات 

رحلة يومية ثالثة إلى موسكو عام 2018”.

السعودية
وفي الســياق ذاته، يتوقع للمملكة العربية السعودية أن تستقبل نحو 
17 ألف زائر روســي عــام 2023، وأن تحقق ثانــي أعلى معدل 
إنفاق للســياح الــروس فــي المنطقة، ليصــل إجمالــي إنفاقهم إلى 

حوالى 28.5 مليون  دوالر.
وفي ظل اإلصاحات األخيرة وإدخال نظام التأشــيرات السياحية 
اإللكترونية والعمل على تطوير عدد من المشاريع العماقة بما في 
ذلك مشروع البحر األحمر ومشروع “أماال”، تتطلع المملكة إلى 

جذب المزيد من السياح الروس واالستفادة من زيادة إنفاقهم.
تابعت دانييــل كورتيس: “تهدف مشــاريع التطويــر العماقة في 
الســعودية إلى تلبيــة االحتياجــات المتزايــدة في قطاع الســياحة 
الفاخــرة ألصحاب الثروات الضخمة، الســيما وأن روســيا تحتل 
اآلن المرتبــة الرابعــة فــي العالــم من حيــث عــدد المليارديرات 
المقيمين في الباد، حيث يبلغ مجموع ثــروات 303 مليارديرات 

روس نحو 355 مليار دوالر أميركي”.
تستقبل 13 ألف مواطن روسي بحلول عام 2023.أما ســلطنة عمان، فيتوقع لها أن تحقق معدل نمو قدره 4 %، وأن 

إقبال السياح الروس ينعش القطاع في دول الخليج

وتعليقــاً على ذلــك، قالت مديــرة معرض ســوق الســفر العربي 
فــي الشــرق األوســط، دانييــل كورتيــس: إن “انتعــاش أســعار 
النفط واســتقرار األســواق المالية وارتفاع دخل الفــرد، أدى إلى 
عودة الســياحة الروســية بقوة إلى دول مجلس التعــاون الخليجي 
ومســاهمتها الكبيــرة في دعــم قطــاع الســفر والســياحة. ويأتي 
المواطنــون الروس عــادةً إلــى دول المنطقة لاســتمتاع بأشــعة 
الشــمس الدافئة على مدار العام، واإلقامة في الفنادق والمنتجعات 
الفاخــرة ذات الخدمات المميــزة، وزيارة أبرز المعالــم والمرافق 

الترفيهية”.

اإلمارات أوالً
يتوقع البحث الذي أجرتــه كوليرز إنترناشــونال بالتعاون مع ريد 
ترافيل إكزيبشــنز الجهة المنظمة لسوق الســفر العربي، أن تشهد 
دولة اإلمارات النمو األبــرز في هذا الجانب، حيــث من المنتظر 
أن يصل إجمالي إنفاق الســياح الروس فيها  إلى 1.1 مليار دوالر 
أميركي بحلول عام 2023، وارتفاع اإلنفاق الســياحي في الرحلة 

بنسبة 5 % من 1600 دوالر إلى 1750 دوالر.
وبالنظر إلى أرقامها في السياحة الخارجية، تعد روسيا واحدة من 
أكبر 10 أسواق مصدرة للســياح إلى دولة اإلمارات التي استقبلت 
578 ألف زائر روســي عام 2018، ومن المتوقــع أن يرتفع هذا 
الرقم بمعدل نمو ســنوي مركب نســبته 4.2 % ليصــل إلى 688 

ألف زائر بحلول عام 2023، بحسب كوليرز إنترناشونال.
أضافــت كورتيــس: “بالتزامن مــع هذا النمــو المتوقع، شــهدت 
العاقــات والروابط بين روســيا ودولــة اإلمارات نمــواً ملحوظاً 
في الســنوات األخيرة مدعومةً بمنح المواطنين الروس تسهيات 

الماضية،  السنوات  مــدى  على 
التعاون  مجلس  دول  استقبلت 
السياح  من  كبيراً  عدداً  الخليجي 
الروس. وتشير التوقعات إلى أن هذا 
مستقباًل  بالنمو  سيستمر  االقبال 
قطاع  إيــرادات  ارتفاع  في  ليسهم 
السياحة والسفر في دول المجلس 
من السياحة الروسية إلى نحو 1.22 
مليار دوالر أميركي بحلول عام 2023، 
بزيادة قدرها 19 % بالمقارنة مع أرقام 
لألبحاث  وفقاً  ذلك  جاء   .2018 عام 
السفر  سوق  معرض  عن  الصادرة 
الذي سيقام في مركز  العربي 2020 
ما  الفترة  في  العالمي  التجاري  دبي 

بين 19 إلى 22 أبريل/نيسان 2020.
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قالت الهيئة العامة لالستثمار في السعودية، إن الشركة 
العقاريــة الســعودية وقعت اتفاقية اســتثمارية بقيمة 5 
مليــارات دوالر أميركــي، مع مجموعــة تريبل فايف 

لتطوير )أرابيان دريم(، وهو مقصد سياحي دولي.
وأضافــت الهيئة في بيان، أن هــذه الصفقة ترفع قيمة 
الصفقات التي أعلنتها في مؤتمر مبادرة االستثمار إلى 

20 مليار دوالر.

“العقارية السعودية”
توقع اتفاقًا ضخمًا مع “تريبل فايف”

“إيغل هيلز” تتعاون مع “إم جي إم”

هيلز”  “إيغــل  أعلنــت 
الشـــــارقـة، عـن منــح 
عقد األعمال الرئيســية 
لـ“واجهة كلباء المائية” 
فــي الشـــارقة لصالــح 
شـــــركـــة “إم جــي إم 
للمقــاوالت”. ويشــتمل 

العقد إنجاز أعمال الهندســة المعمارية والبنية التحتية والمســاحات الطبيعية التابعة 
للمركز التجاري، والذي ســيمثل وجهة للترفيه والتســوق في رحاب بحيرات كلباء 

الطبيعية.

ارتفعت خســائر شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية 
34.67 % في الربع الثالث من عام 2019، إلى 202 
مليــون لاير )54 مليون دوالر أميركــي( مقابل 150 
مليــون لاير )40 مليــون دوالر أميركــي( فــي الربع 

الثالث من عام 2018.
ونمت خســائر شــركة إعمــار للربع الثالــث من عام 
2019، بنســبة 54 % إلــى 303 مالييــن لاير )81 
مليــون دوالر أميركــي( مــن 196 مليــون لاير )52 

مليون دوالر أميركي( في عام 2018.
وأرجعت الشركة األســباب إلى زيادة تكاليف التمويل 
نتيجــة للزيادة في أرصدة القــروض وانخفاض القيمة 
المرســملة لتكاليــف االقتراض بســبب تباطــؤ وتيرة 

التطوير.

“إعمار” تعتزم إطالق مجمع سكني جديدارتفاع خسائر “إعمار” السعودية

تعتــزم شــركة “إعمار 
العقــاريــــة”، إطـــالق 
مجمع فلل ســكني جديد 
باسم “ربى” في منطقة 
المرابـــع العربـيـــــة 3 
بدبي. ويضـم مشـــروع 

“المرابـع العربيـة 3” مجمعات سكنية عدة من منازل التاون هاوس، وحديقة مركزية 
تزيد مساحتها على 30 ألف متر مربع، وبوليفارد ممتد بطول 4 كيلومترات، والعديد 

من الحدائق، ومناطق ألعاب األطفال، والمرافق الصحية والرياضية.

أبوظبي األول العقارية تتبنى المعلومات االئتمانية

أعلنــت شــركة “أبوظبي 
األول العقارية” أنها باتت 
أول شــــركة عقاريـة في 
أبوظبــي مدرجــة ضمن 
قائمة المشــــتركين فـــي 
خدمـــات شــركة االتحاد 
االئتمانيــة،  للمعلومــات 
وذلــك لالســـــتفادة مــن 

خدمـات التقريـر والتقييم االئتماني لطلبات اإليجار للمستأجرين الجدد ولتجديد العقود، 
التي تقدمها شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية.

وقال الرئيس التنفيذي ألبوظبي األول العقارية، جاســم آل علي: يؤكد اعتماد الشركة 
لخدمات االتحاد للمعلومات االئتمانية مدى التزامنا بتبني أفضل الممارســات العالمية 
في عملياتنا، وســيعود ذلك بفائدة كبيرة علينا وعلى المســتأجرين الذين نتعامل معهم، 
وذلــك من خالل المســاهمة في تحقيق إدارة أفضل للمخاطــر المالية المرتبطة بعقود 

اإليجار وتجديدها.

54



كانون األول/ديسمبر 2019 | البنك والمستثمر

عالم العقار

الغاء ومنح تراخيص لشركات تطوير عقاري

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير واالســتثمار 
العقــاري  في ســورية على الترخيص األولي لســبع 
شركات كانت قد استوفت جميع االشتراطات الالزمة 
والموضوعة من قبل الهيئة لتبدأ بعدها استكمال ما يلزم 
للحصــول على الترخيص النهائي، كما تمت الموافقة 
علــى المقتــرح المقــدم من مؤسســة ألتــون للتطوير 
واالســتثمار العقاري إلحــداث منطقة تطوير عقاري 
فــي منطقة معربا بريف دمشــق. وكشــف مدير عام 
الهيئة الدكتور أحمد الحمصي، عن ألغاء ترخيص 13 

شــركة لعدم التزامها بأحكام قانون التطوير العقاري من أصل 108 شركة مرخصة، 
مشــيراً أن عدد شــركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة ترخيص أولي بلغت 
34 شركة، فيما عدد الشركات الحاصلة على موافقة ترخيص نهائي 61 شركة منها 6 
قطاع عام. مضيفاً ان عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة 26 منطقة، منها 18 على 

أراضي أمالك الدولة، و8 على أرض خاصة بشركات التطوير العقاري.

د. أحمد الحمصي أعلــن مؤســس ورئيس مجلــس إدارة الشــركة العملية 
للفنادق، الشيخ عبدهللا المبارك الصباح ومجموعة أكور 
للضيافــة والفنادق، عن افتتاح فندق “نوفوتيل بر دبي” 
رســمياً، ليكون أول فندق 4 نجوم من الفئة المتوســطة 
فــي مدينة دبي الطبية. ويكمل فندق “نوفوتيل بر دبي” 
المنظــر البديع لمدينة دبي الطبيــة، بتصاميمه المفعمة 
بالبســاطة والعفويــة والتفاصيــل الطبيعية ومســاحاته 
المريحــة النابضة بالحيوية. ويضــم الفندق 219 غرفة 
وجناحاً، ومجموعة واسعة من مرافق الصحة واالعافية 
واألنشطة الترفيهية، وينفرد بكونه الفندق الوحيد لعالمة 
“نوفوتيل” في اإلمارات، الذي يضم جاكوزي خارجي 

في الشرفة الخاصة بالجناح التنفيذي.

“نوفوتيل بر دبي” يفتتح أبوبه رسميًا

طلــب رئيس مجلس الوزراء الســوري، عماد خميس، 
تنفيذ اإلجراءات الخاصة بتطبيق الكود السـوري للعزل 
الحراري، واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في 
األبنية الجديدة الســكنية والخدميــة الخاصة والتعاونية. 
ووجه خميس تعميمه إلى وزارة اإلدارة المحلية والبيئة، 
ووزارة األشــغال العامة واإلسكان، ووزارة الكهرباء، 
ونقابة المهندسين السوريين، بحسب موقع رئاسة مجلس 

الوزراء.
يشــار إلى ان التعميم حددّ إجــراءات تطبيق كود العزل 
الحراري واســتخدام الطاقة الشمســية لتسخين المياه في 
األبنية الجديدة، كما اعتمد شكل الوثيقة الطاقية التي تُمنح 
للمالك، وتعتبر شرطاً لحصوله على إجازة السكن الثانية.

سورية: اعتماد شكل
“الوثيقة الطاقية”

أرباح “أعيان العقارية” ترتفع

أظهرت البيانات المالية لشركة “أعيان العقارية” 
ارتفــاع أرباح في الربع الثالث من العام الجاري 

بنسبة 17.8 % على أساس سنوي.
ووفقاً لنتائج الشركة في بورصة الكويتية، بلغت 
أربــاح الفتــرة 378 ألــف دينــار )1.25 مليون 
دوالر أميركــي( مقابل أرباح الربــع الثالث من 

العام الماضي 321 ألف دينار )1.06 مليون دوالر(. ويعود ارتفاع األرباح إلى الربح 
الناتج من بيع عقارات استثمارية، وزيادة في اإليرادات.

هواتشو الصينية تشتري شتايغنبرغر األلمانية

هواتشــو  مجموعــة  اســتحوذت 
الصينية على فنادق شتايغنبرغر، 
في إطار ســعيها للتوســع عالمياً 
بإضافة واحدة من أشهر السالسل 

األلمانية الفاخرة.
وستدفع “هواتشو”، وهي خامس 
أكبــر مجموعة فندقية فــي العالم 
من حيــث القيمة الســوقية، 700 

مليون يورو )781 مليون دوالر( نقداً لشــراء “دويتشــه هوسبيتاليتي”، الشركة األم 
“لشتايغنبرغر”. وتشتري “هواتشو” شركة دويتشه هوسبيتاليتي من مجموعة ترافكو 
للسياحة، التي يملكها رجل األعمال المصري حامد الشيتي، والتي اشترتها من عائلة 

“شتايغنبرغر” في عام 2009.
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وقع إيجابي
من جهته، أشــاد الشــريك والمديــر العام لشــركة “جــي آر إس” 
لألبحاث واالســتراتيجيات أندريا بيتشــن،  بنتائج هذا البحث الفتاً 
إلى أن وقعها سيكون إيجابياً على مســتوى دولة اإلمارات ومنطقة 
الشرق األوسط قائالً: “نظراً للنمو االقتصادي الذي تشهده المنطقة، 
تســتحوذ مشــاريع التطوير والبناء على اهتمام غالبية الشــركات، 
وبدورنا نتطلع إلى االستفادة من هذه المقومات والتوسع في الشرق 

األوسط للمرة األولى”. 
أضاف “إن التطور الذي يشــهده القطاع الســياحي السيما في دولة 
اإلمارات على نحو الخصوص، يعد محركاً رئيســياً لنمو األعمال 
التجارية وهو ما اســتفادت منــه بالفعل شــركات التطوير العقاري 

والمقاوالت”. 
وكجزء من البحث، تم التطرق إلى أبرز االتجاهات التي تؤثر على 
كافة جوانب قطاع البناء والتشييد، حيث أشــار المشاركون إلى أن 
البناء مسبق الصنع والبناء المعياري وكفاءة الطاقة واالستدامة هي 

األهم في هذا الجانب.
وأكمل بيتشن قائالً: “تعكس هذه االتجاهات تركيز الحكومة في كل 
من اإلمارات والســعودية في اآلونة األخيرة على تطوير مدن ذكية 
ومســتدامة. ووفقاً للنتائج، فإنه من المتوقــع أن تركز حكومتا هذين 
في دفع عجلة النمو في هذه الصناعة”.البلدين خالل الـ12 شهراً المقبلة على هذه المشاريع وهو ما يساهم 

فرص استثمارية لقطاع البناء في الشرق األوسط

السمعة والمكانة
يســتند التقرير إلى أبحاث أجرتها شــركة “جــي آر إس” لألبحاث 
واالستراتيجيات في الشرق األوســط بالتعاون مع معرض الخمسة 
الكبار، استطلعت فيها آراء 5,951 شخص من كبار المتخصصين 
في قطاع البنــاء مــن 136 دولة مختلفة حــول العالم، حــول أبرز 
االتجاهــات والتوقعات المســتقبلية لصناعة البناء فــي دول مجلس 

التعاون الخليجي والشرق األوسط وأفريقيا. 
وبهذه المناســبة، قال نائب الرئيــس األول في شــركة “دي إم جي 
للفعاليات”، بــن غرينش إن حجم ومكانة وتاريخ معرض الخمســة 
الكبــار ال يجعــل منه حدثــاً عالمياً فحســب، بــل مصــدراً موثوقاً 
للمعلومــات والتوجهات الســائدة فــي صناعــة البنــاء. ويؤكد هذا 
البحث الجديد الذي أُجري بمشــاركة واســعة ألبرز المتخصصين 
والخبراء في هذه الصناعة على سمعتنا ومكانتنا المرموقة كمصدر 
رئيسي للمعرفة، ويســاعد أصحاب المصلحة في هذه الصناعة من 
مختلف أنحاء العالم على تحقيق عائــدات ووفورات أفضل ووضع 

استراتيجيات مستقبلية صحيحة.
أضاف: “حصلنا على إجابات من مختلف االختصاصات في قطاع 
البناء بدءاً من المصنعين والموزعين والمطورين مروراً بالمقاولين 
والمهندسين المعماريين واالستشاريين، وتم تقسيم اإلجابات واآلراء 
التي ســاهمت في صياغة التقرير حســب نــوع العمــل واألقدمية 
والموقع الجغرافــي وإجمالي مبيعات الشــركة، وهو ما ســاهم في 
إجراء تحليل مفصل لجميع القضايا التي تواجه كل قسم من األقسام 

التي تشكل هذا القطاع”.

أرض خصبة لصناعة البناء
كشف المشــاركون في البحث والمنتمين إلى شــركات ال تملك أي 
مشاريع حالية في المنطقة، أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 
الشرق األوسط على نطاٍق أوســع تعد أكثر المناطق جذباً للشركات 
في صناعة البناء، وأكدوا بأنهم قد يخططون مستقبالً لالستثمار في 

المنطقة.  
وأشار 56 % من المشــاركين إلى أن دولة اإلمارات تمتلك الفرص 
األكبر لالســتثمار في قطــاع البناء على مســتوى المنطقــة، تليها 
السعودية حسب 44 % منهم. وفي اإلطار ذاته، أشار 36 % إلى أن 
مشاريعهم ستجد طريقها إلى دولة اإلمارات خالل الـ12 شهراً المقبلة 

سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خالل مشاريع مشتركة. 

أكد قرابة 6 آالف خبير ومتخصص في صناعة البناء أن منطقة الخليج والشرق األوسط على نطاٍق أوسع توفر 
فرص هائلة لالستثمار في هذه الصناعة، وذلك وفقاً  ألول ورقة بحثية من نوعها في صناعة البناء والتشييد 
بعنوان “تقرير واقع وأصداء صناعة البناء”، التي كشف عنها خالل معرض الخمسة الكبار (The Big 5) الحدث 
األضخم من نوعه في الشرق األوسط وإفريقيا الذي أقيم من 25 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في مركز 

دبي التجاري العالمي.

أندريا بيتشن
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وعلى صعيد ســهولة ممارســة أنشــطة األعمال، ال تزال دولة اإلمارات 
تتصدر التصنيف على مســتوى منطقة الشــرق األوســط، حيث تأتي في 
المرتبة السادسة عشر من بين 190 دولة في تصنيف البنك الدولي لسهولة 
ممارســة أنشــطة األعمال لعام 2020. وأطلقت حكومة اإلمارات العديد 
من المبادرات في كل من أبوظبي ودبي بهدف تحفيز الطلب على القطاع 
التجــاري، إذ توفــر دبي بيئــة جذابة لرواد األعمال تُمكن الشــركات من 
العمل في العديد من المناطق الحرة باستخدام ترخيص واحد ضمن مبادرة 

“ترخيص واحد”.
اإلدارة العامة وأنظمة الرعاية

وتُعد جودة الحياة من بين أبرز المزايا التي تتمتع بها أبوظبي ودبي، وهي 
ميزة تدعمها وتعززها منظومة اإلدارة العامة بالدولة إلى جانب الخدمات 
عالية الجودة، والســيما فــي قطاعي النقل والبنية التحتيــة باإلضافة إلى 
أنظمة الرعاية الصحية والتعليم عالمية الطراز. كما يعزز مجتمع الفنون 
والثقافة المتنامي الذي يضم المجمع الثقافي في أبوظبي والســركال أفنيو 
في دبي من مكانة المدينتين ومســتوى جودة الحياة فيهما نظراً لمســاهمة 
المحاور اإلبداعية للفن والثقافة وأسلوب الحياة في المعروض الثقافي الذي 

تقدمه المدن.
وأضافــت: “ينبغي على المســتثمرين أال ينصب اهتمامهم على األســس 
االقتصادية ودورات األداء الحالية عند اتخاذ القرارات االستثمارية فقط، 
بل أيضاً مراعاة مستوى المعيشة وغيرها من الجوانب المتمثلة في الجودة 

واالبتكار واالستدامة والسالمة”.
وبحسب التقرير، ستحافظ المدن القادرة على التكيف والتغيير على قدرتها 
التنافســية العالمية، مما سيشــجع بدوره أنماطاً جديدة للمعيشــة والعمل، 
العابرة للحدود.ما ســيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات من المســتثمرين والشركات 

جودة الحياة بالمدن المواكبة للنماذج االقتصادية الجديدة 
نعيش حالياً فترة مثيرة لالهتمام بالنسبة لالستثمارات العقارية العالمية واتجاهات تدفق رؤوس األموال، وفي هذا 
االطار، أصدرت شركة جيه إل إل، لالستشارات واالستثمارات العقارية، بالتعاون مع شركة “ذا بيزنس أوف سيتيز”، 
تقريراً بعنوان: الطلب والتحول الجذري في المدن العالمية، وذلك الستكشاف وفهم المنظومة العالمية سريعة التطور 

للمدن وتأثير قوى التغيير الرئيسية على ديناميكيات التطور الحضري والعمراني وتداعياتها على قطاع العقارات.

جودة الحياة واالبتكار
ويكشف التقرير، أن األسس االقتصادية لم تعد أبرز العوامل التي تستقطب 
الشــركات والمستثمرين للمدن أو الدول، حيث ينصرف اهتمام الشركات 
والمســتثمرين بشــكل تدريجي إلى جــودة الحياة واالبتكار واالســتدامة 
والحوكمة والمرونة والقدرة على التكيف، كما ينظر إليها باعتبارها عوامل 
جوهريــة يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارات االســتثمار وافتتاح المكاتب 
التمثيلية لها. وستتمتع المدن التي تتكيف مع النماذج االقتصادية الجديدة، 
كاقتصــاد االبتــكار واقتصاد التجربــة واالقتصاد التشــاركي واالقتصاد 
الدائري، بمصادر جديدة للطلب على العقارات وجذب اســتثمارات أعلى 

عبر الحدود.
وصنف التقريــر أبوظبي ودبي ضمن “المــدن الهجينة” التي تجمع بين 
خصائــص “المدن الناشــئة” و“مــدن العالم الجديد”. ومــن المالحظ أن 
المدن العالمية الناشئة تمكنت من إثبات أهميتها كمراكز للتمويل وخدمات 
األعمــال وتجارة التجزئــة، حيث تقع هذه المدن فــي ملتقى الطرق التي 
تخدم األسواق المحلية وتتمتع باالنفتاح الكبير على االقتصاد العالمي. بينما 
تمتلــك مدن العالم الجديد خصائص مميزة وقدرات عالمية المســتوى في 

مجاالت العلوم والتقنية واألعمال التي تعزز االبتكار وريادة األعمال.
خريطة جاذبية المدن

وتعليقاً على التقرير، قالت رئيســة قسم البحوث في جيه إل إل في منطقة 
الشــرق األوسط وشمال إفريقيا “دانا ســلباق”: “نعيش حالياً فترة مثيرة 
لالهتمام بالنسبة لالســتثمارات العقارية العالمية واتجاهات تدفق رؤوس 
األمــوال مع دخــول العديد مــن العوامــل المختلفة إلى خريطــة عوامل 
الجذب التي تتميز بها المدن، واســتفادت كل من أبوظبي ودبي من خالل 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال واستمرار الحكومة في إطالق العديد من 

المبادرات الرامية إلى تحفيز الطلب وخلق بيئة جذابة للمستثمرين”.
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االقتصــادي “لكن بعد أن تضــع الحرب أوزارها 
وبدء عملية االعمار، ســتحقق سورية اعلى نسبة 
نمو عالمية بفضــل تهافت الدول لالســتثمار فيها 
والمشــاركة في إعادة أعمارهــا لعوائدها المجزية 
جــداً، وبالتالــي، ســتغدو ذات جــدوى اقتصادية 
لالنضمــام إلــى المجموعــة، إضافة الــى موقعها 
الجيوسياسي الفريد عالمياً، والذي استقطب روسيا 

زكي: هل يمكن انضمام سورية إلى الـ“بريكس”؟

دعا الخبير االقتصادي ورئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي، المعنيين بالشأن االقتصادي السوري 
إلى التفكير بشكل جدي في تحقيق الشروط والمؤهالت المحفزة التي تؤهل سورية، وعلى المدى البعيد، 
لالنضمام الى مجموعة بريكس BRICS، التي تأسست عام ٢٠٠٦ وتضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب 
أفريقيا، لما في ذلك من فوائد جمة على االقتصاد السوري الذي أنهكته العقوبات االقتصادية الخارجية بفعل 

الحرب الظالمة، والتي شارفت على دخول عامها العاشر.

اســتغرب زكي، في حديث لمجلة “البنك 
والمســتثمر”، من عــدم إعطاء موضوع 
“بريكــس”  بركــب  ســورية  التحــاق 
مستقبال أســوة بتكتلي منظمة “شنغهاي” 
و“االتحــاد األوراســي” االقتصادييــن، 
مع بــزوغ بوادر لخــروج البالد من نفق 
الحــرب، األهميــة التي تســتحق في ظل 
دمار البنية االقتصاديــة التحتية والحاجة 
إلى أموال ضخمة إلعــادة اإلعمار على 
كل األصعــدة: “إذ يمّكــن االنضمام إلى 
المجموعــة االقتصادية العالميــة، زيادة 
الصــادرات الســورية إلى دولهــا، التي 
يشــكل عدد ســكانها حوالــي نصف عدد 
ســكان العالم، بمــا يحقق خفــض العجز 
في الميزان التجــاري معها وتوفير جزء 
مــن القطــع األجنبــي لمواجهــة األعباء 
االقتصادية وتحســين سعر صرف الليرة 
واســتقرارها، علمــا أن دول )بريكــس( 
تقدمــت في العام الجــاري على مجموعة 
الــدول الصناعيــة الســبع الكبــرى على 
صعيــد حجــم اإلنتاج اإلجمالــي الداخلي 
ومعادلة القدرات الشرائية بنسبة 12 %، 
كمــا يتوقع الخبراء ازديــاد قوة البرازيل 
اقتصاديا  وروســــيا والهنــد والصــــين 
مقارنــة بمجموعــة الســـبع بحلــول عام 
2035 وتجاوز االقتصـاد الصـيني نظيره 

أألميركي مع بداية عام 2022”.

جدوى االنضمام
ورأى زكــي بأن فرص انضمام ســورية 
إلــى “بريكــس” قــد تكــون معدومة في 
الظــروف الراهنة نظراً لكونه غير مربح 
ماليــا لدول المجموعــة االقتصادية راهناً 
بسبب ضعف اقتصادها وتدني نسبة نموها 

لالنخراط فــي الحرب على اإلرهاب فيها 
وضمــان اســتثمارات اقتصاديــة مربحة 

طويلة األجل”.
وطالب المسؤولين االقتصاديين بالمبادرة 
الى فتح معارض دائمة لســورية في دول 
“بريكــس”، التــي ترتبــط بعالقــة جيدة 
مع أعضائهــا الفاعلين روســيا والصين 
والهند، للتعريف بالسلع السورية وتحديد 
الصادرات التي تمتلك ميزة تنافسية أكبر 
والتركيــز عليها “األمر الذي يرفع معدل 
نمــو الصــادرات الى تلك الــدول مقارنة 
بمعــدل نمو المســتوردات منها، الســيما 
بعد ترحيب قادة دول المجموعة بانضمام 
سورية إليها ودفاعهم عن سيادتها ووحدة 
وســالمة أراضيهــا، كما جاء فــي البيان 
الختامــي لقمتهم في 14 تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضــي في العاصمة البرازيلية 

برازيليا”.

مرحلة إعادة اإلعمار
ولفت الكاتب والباحث ليون زكي إلى أنه 
يمكن لسورية أن تستفيد في مرحلة إعادة 
االعمــار، التي يجب أن يعد لها العدة من 
االن، مــن مزايا “بنــك التنمية الوطني” 
الــذي أسســته “بريكــس” ســنة 2015 
كبديــل عــن “البنــك الدولي” برأســمال 
مبدئي مقــداره 111 مليار دوالر “وذلك 
في مجال تمويــل البنية التحتية لالقتصاد 
الســوري والذي دمرته الحرب، وبحاجة 
إلــى مبالــغ ضخمــة إلعــادة ترميمــه، 
خصوصــا أن الهنــد دعــت المجموعــة 
الى إنشــاء صندوق خاص بإعادة إعمار 
سورية، وسبق لوزير خارجيتها )مباشار 
أكبر( أن أعلن في آب/أغسطس الماضي 

ليون زكي

يمكن لسورية

أن تستفيد

من مزايا

بنك التنمية الوطني

الذي أسسته “بريكس”

كبديل عن البنك الدولي
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إليهــا “كما حدث في تشــرين األول الماضي عند 
إدراج ســورية ضمــن قائمــة البلــدان التــي تنال 
امتيازات جمركية من )االتحاد األوراسي(، والذي 
يضــم روســيا أيضا، حيــث حصلــت صادراتها 
المحددة من قبل االتحاد على حسم جمركي مقداره 

.”% 25
ودعــا القطــاع الخــاص الســوري إلــى تشــكيل 
مصدرين نوعيين ومتخصصين بالقطاع الزراعي 
السوري، الذي يعد ثروة حقيقية تضاهي الثروات 
الباطنيــة، كصلــة وصــل مباشــرة بيــن المنتــج 
وأســواق دول “بريكس”، والتركيز على تصدير 
الحمضيات الســورية التي تالقــي رواجا في تلك 
األســواق ويمكنها منافسة مثيالتها من باقي الدول 
مثل التركية مرتفعــة الكلفة عدا المنتجات القطنية 

وغيرها من البضائع التفضيلية.
ونــوه زكــي إلى أنــه وعلــى الرغم مــن امتالك 
الصيــن المرتبــة األولى عالميا مــن حيث امتالك 
القطــع األجنبــي، إذ أن احتياطاتهــا  مــن الدوالر 
تبلــغ 3 تريليونــات دوالر في حين تحتل روســيا 
المرتبة الخامســة دولياً بـ460 مليــار دوالر “اال 
أن مجموعــة )بريكس( مصرة على إصدار عملة 
جديدة تحمل اسمها لكسر هيمنة الدوالر األميركي 
فــي المعامــالت التجاريــة العالميــة، وتجلى ذلك 
بوضــوح مع بداية عهد دونالد  ترامب  بالرئاســة 
األميركية وميله إلى ممارسة الضغوط على الدول 

خالل زيارته لســورية أن بالده مســتعدة 
لـــإسهام بشــكل نشــيط في العمل على 
تنمية ســورية وإعادة إعمارها بعد انتهاء 

األزمة التي تمر بها حالياً”.
وأشــار زكي إلى أن باســتطاعة ســورية 
فــي حال االنضمام إلى “بريكس”، تفادي 
العقوبات األميركيــة بأنواعها “باالمتناع 
عــن الــدوالر فــي تعامالتهــا التجاريــة 
والمالية، بعدما عززت موسكو احتياطاتها 
من عمالت دول المجموعــة العام الفائت 
بقيمة 125 مليار دوالر وعلى خلفية توقيع 
روسيا اتفاقيات العتماد العمالت الوطنية 
مــع دول عالقاتهــا متوترة مــع الواليات 
المتحدة مثل الصين وإيران وتركيا وتوقيع 
مصــارف المجموعــة المركزيــة اتفاقية 
خاصة بشروط الدعم المتبادل للعمالت في 
إطار صندوق احتياطي للعمالت، بما يحد 
مــن هيمنة دول الغرب على المؤسســات 

المالية العالمية”.

امتيازات جمركية
وبيّن أنه بإمكان سورية اذا ما انضمت إلى 
قائمة الــدول التي لها امتيــازات جمركية 
من “بريكس”، أن تحصل على حسومات 
جمركية مــن دول المجموعة لصادراتها 

سياسياً عبر استخدامه ورقة الدوالر”.
التعامــل  أضــاف أن ذلــك ولّــد خيــار 
التجاري بيــن دول المجموعة بالعمالت 
المحلية وخفض حيازتها لألوراق المالية 
والمخاطــر  المخــاوف  ذات  األميركيــة 
فــي التعامل بها فــي المدفوعات الدولية، 
ولذلك شرعت الصين بتداول عقود النفط 
الخــام في بورصــة “شــنغهاي” الدولية 
بالعملة المحلية “اليوان” في وقت أطلقت 
المجموعــة تطبيــق للهواتــف المحمولة 
)BRICS Pay(، وهو يساعد في تسديد 
قيمة المشتريات عبر الشــبكة العنكبوتية 
فــي دول المجموعة، مهمــا كانت العملة 
الموجــودة فــي الحســاب، األمــر الذي 
سيســهم في مساعدة الســوريين مستقبالً 
فــي تجــاوز نظــام التحويــالت الدولــي 
)SWIFT( واســتخدام نظــام تحويالت 
مســتقل خاص بـ)بريكس( عبــر عملتها 
المشــفرة التي تسعى اليجادها، وذلك بعد 
انضمام سورية إلى المجموعة، وبالتالي، 
تخطــي العقوبات االقتصاديــة األميركية 
واألوروبيــة فيمــا اذا ظلــت مفروضــة 
علــى بالدهــم حتى بعــد توقــف الحرب 
السياسية.وتحقيق انفراج ملحوظ في تطور العملية 
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والذي يقدر بحوالى 189 مليار دوالر أميركي عام 2018.
وتتراوح عروض الســياحة الحــال بين المنتجعــات البحرية إلى 
الفنــادق المخصصة للعائــات، وبين وكاالت الســفر والتطبيقات 

المخصصة لحجز اإلجازات وتقييمها.
وعلى مــدار العــام 2018، ظهــرت العديــد من وكاالت الســفر 
عبــر اإلنترنت من “منــال دوت كــوم” إلى وكالة الســفر الحال 
عبر اإلنترنت الجديــدة “رحالــة دوت كوم” التابعة لســرنديبيتي 
تايلورمايــد فــي المملكــة المتحدة، و“حــال هوليــداي” ومقرها 

ماليزيا.
وتدفع خطط حكومات منظمة التعاون اإلســامي خطط االستثمار 
فــي القطاع أكثر ســواء فــي ماليزيــا أو إندونيســيا أو فــي تركيا 

والمملكة العربية السعودية.
وتقــوم البلدان غير المســلمة بتســويق بلدانهــا على نحــو متزايد 
للمسلمين، فقد وعدت اليابان مثاً، بتوفير بيئة متوافقة مع الشريعة 

اإلسامية خال أولمبياد طوكيو 2020.

األزياء المحافظة
وبحســب التقرير، فإن األزيــاء المحافظــة أكثر ظهــوراً من أي 
وقت مضى  ســواء في الشــارع أو اإلعام أو عبــر اإلنترنت أو 
في عروض األزياء، وتثبــت تصميماتها أنها رائجة  في كل أنحاء 

العالم.
وخــال العــام 2018، تــم تنظيــم العديد مــن عــروض األزياء 
المحافظة للمرة األولى في مدن حول العالــم، من ميانو إلى أكرا 
وموســكو وميامي. ويقدر التقرير إنفاق المســلمين على المابس 

واألحذية في العام 2018 بنحو 283 مليار دوالر.

مستحضرات التجميل واألدوية الحالل
يُتوقع للمســتحضرات الدوائيــة الحال أن تحقق مزيــداً من النمو 

االقتصاد اإلسالمي ينتشر ويحقق معدالت نمو قياسية

األغذية الحالل
وفقــاً للتقريــر الــذي أعدتــه شــركة “دينــار ســتاندرد” للبحوث 
واالستشــارات، الشــريك االســتراتيجي لمركــز دبــي لتطويــر 
االقتصاد اإلسامي، فقد شــهدت األغذية الحال ثورة رئيسية في 

عام 2018، دفعتها التكنولوجيا وتطوير المراكز الحال.
وتشير التقديرات، إلى أن قيمة إنفاق المسلمين على الطعام الحال 
بلــغ 1.4 تريليون دوالر أميركــي، ومن المتوقــع أن تصل إلى 2 

تريليون دوالر بحلول عام 2024.
وظهــر جليــاً خــال عــام 2018، أن الحكومات دعمــت تطوير 
مراكز حال مخصصة، مثاً، حيث تبنت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والصين اتفاقية بقيمة مليار دوالر أميركي، وذلك إلنشــاء 
مصنع لألغذية ومعالجتهــا في إمارة دبي، بينما تهدف إندونيســيا 
إلى إطــاق منصة لنمــط الحياة الحــال بقيمة 18 مليــون دوالر 

أميركي.

التمويل اإلسالمي
واكب التمويل اإلســامي التغيرات الســريعة في الســوق، فتبنى 
التكنولوجيــا المالية والعمات المشــفرة والصيرفــة الرقمية. لكن 
وفيما تأخــذ التكنولوجيا المالية التمويل اإلســامي إلى المســتوى 
التالي ال يزال النمو األخير يســتند بقوة إلــى الخدمات والمنتجات 

المصرفية التقليدية.
وقدّر التقرير، أن قطاع التمويل اإلســامي ســاوى 2.5 تريليون 
دوالر عــام 2018، ومن المتوقــع أن يصل إلــى 3.5 تريليونات 

دوالر أميركي عام 2024.

السياحة الحالل
ولفت التقرير إلى أن السياحة الحال انتشرت بشكل كبير مؤخراً،  
وهو ما يؤكــده اإلنفــاق الكبير من قبل المســلمين على الســياحة، 

حقق االقتصاد اإلسالمي بمختلف فروعه أداء قويًا خالل عام 2018. وتشير التقديرات إلى أن المسلمين أنفقوا 
2.2 تريليون دوالر أميركي عام 2018 في قطاعات األغذية والمستحضرات الدوائية ونمط الحياة المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية.
ويعكس هذا اإلنفاق نمواً سنويًا حيويًا يبلغ 5.2 %، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليونات دوالر أميركي 

بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 %، بحسب تقرير واقع  االقتصاد اإلسالمي العالمي.
في  متزايد  بشكل  مهمًا  موقعًا  اإلسالمي  االقتصاد  يكّرس   ،2018 العام  خالل  الفتة  تطورات  وجود  ومع 
االقتصاد العالمي، يدفعه طلب متزايد من المستهلكين المسلمين على منتجات وخدمات مخصصة استناداً 

إلى الشريعة اإلسالمية.
وتدعم النمو العالمي 10 عوامل، تشمل النمو والترفيه المرتفعين بين الكتل السكانية المسلم، وزيادة االلتزام 
بالقيم األخالقية. والمشـاركة المسـتمرة للشـركات والمسـتثمرين المتعددين الجنسيات والعدد المتزايد 

لالستراتيجيات الوطنية المخصصة للمنتجات الحالل والفرص ذات الصلة.
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اإلعالم والترفيه
220 مليون دوالر أميركــي هو مجموع ما أنفقه المســلمون على  

اإلعام والترفيه في العام 2018.
ويقــول التقريــر، إن اإلعــام والترفيــه الحال يمتلــكان محفظة 
متناميــة من العــروض تشــمل األفــام والمسلســات القصيرة، 
والمحتوى عبــر اإلنترنت، وصوالً إلى التطبيقات التي تســتهدف 

احتياجات نمط الحياة اإلسامي.
وتعمــد االســتوديوهات ومنصــات البث المباشــر الرئيســية مثل 
نتفليكــس إلى تبنــي وإنشــاء محتــوى جديد يجــذب المشــاهدين 
المسلمين فيما يتم تطوير قيم ثقافية إســامية لألطفال في منصات 

عديدة.
وعلى الرغــم من وجود مســافة على صعيــد تغييــر العقليات من 
خال اإلعام، تعمل االستوديوهات ومنصات البث الرئيسية على 
تكييف إنشاء محتوى جديد لجذب المشــاهدين المسلمين سواء في 
البلدان ذات األغلبية غير المســلمة أو داخل بلدان منظمة المؤتمر 
اإلســامي، مثــاً تخطــط نتفليكس إلطاق مسلســل من الشــرق 
األوســط بعنوان “مدرســة الروابي للبنــات”، وأطلقت مسلســاً 
يواجهها المسلمون.في إسبانيا  باســم “النخبة” تســلط الضوء فيه على التحديات التي 

فيما تستثمر الشركات بعيدة النظر في المجال وتنال اعتماد حال، 
خصوصاً في ماليزيا وكوريا الجنوبية.

يذكر، أن حكومات منظمة التعاون اإلســامي تدفع باتجاه إنشــاء 
لقاحات وأدوية حال.

وبلغ إنفاق المسلمين على المستحضرات الدوائية 92 مليار دوالر 
أميركي عام 2018، ومن الُمتوقــع أن ينمو إلى 134 مليار دوالر 

أميركي بحلول عام 2024.
أمــا مســتحضرات التجميل الحــال، فتعــد مجال نمــو إضافي، 
ويتم إطــاق عامــات تجارية جديدة بينما يوســع تجــار التجزئة 
اإللكترونيــة نطاق العــروض ويجذبون االســتثمار، على ســبيل 
المثال، تخطط العامــة التجارية لمســتحضرات التجميل الحال 
“ســيمبلي ســيتي” إلدراج أســهمها فــي البورصــة الماليزيــة، 
فيما ضاعفــت “بوتيكات”، وهي شــركة ناشــئة في مجــال البيع 
اإللكترونــي لمســتحضرات التجميــل واألزياء مقرهــا الكويت، 
قيمتها إلــى 500 مليون دوالر أميركي بعــد حصولها على تمويل 

من شركة استثمار مقرها الخليج.
وتُقدَّر قيمة إنفاق المســلمين على مســتحضرات التجميل بحوالى 
64 مليار دوالر أميركي عام 2018، ومــن المتوقع أن تصل إلى 

95 مليار دوالر أميركي بحلول العام 2024.
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الجنــوب اإلفريقــي آالن أونيبــون “إن األمطــار 
المتأخــرة وفترات الجفاف الممتــدة واإلعصارين 
الهائليــن اللذيــن حدثــا، والتحديــات االقتصاديــة 
تشــكل وصفة لكارثة ستحل باألمن الغذائي وسبل 
العيــش في كل أنحاء الجنــوب اإلفريقي. إن الدعم 
الفوري أمر حاســم وضروري نظــراً ألن العديد 
من المجتمعات الزراعية ســتحتاج إلى موســمين 

انعدام األمن الغذائي يجتاح جنوب القارة اإلفريقية

حذرت كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وبرنامج 
األغذية العالمي، من أن 45 مليون شخص في دول مجموعة التنمية في الجنوب اإلفريقي التي تضم 16 دولة 
سيعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد في األشهر الستة المقبلة. ودعت المنظمات إلى توفير تمويل 
عاجل لتالفي حدوث أزمة جوع كبيرة، وحثت المجتمع الدولي على تكثيف االستثمار في تدابير طويلة األجل 

لمكافحة تأثير الصدمات المناخية وبناء قدرات المجتمعات والبلدان على تحملها.
ويعاني 11 مليون شخص من مستويات “األزمة” أو “الطوارئ” من انعدام األمن الغذائي في 9 بلدان في الجنوب 

اإلفريقي، وهي: أنغوال، وزمبابوي، وموزمبيق، وزامبيا، ومدغشقر، ومالوي، وناميبيا، وإسواتيني، وليسوتو.

األزمات تعصف بالمنطقة
زيــادة  فــي  كبيــراً  دوراً  الجفــاف  أدى 
حالــة انعدام األمــن الغذائي فــي الجنوب 
اإلفريقي، وهو ما أكدته  المديرة اإلقليمية 
بالنيابة لبرنامج األغذيــة العالمي لمنطقة 
الجنوب اإلفريقي مارغريت مالو بقولها: 
“لقد شــهدت المناطق الوســطى والغربية 
خالل موســم الزراعة أسوأ موجة جفاف 
منــذ 35 عاماً. وعلينــا أن نلبي احتياجات 
فــي حــاالت  الملحــة  والتغذيــة  الغــذاء 
الطــوارئ لمالييــن النــاس، وعلينا أيضاً 
أن نســتثمر في بناء القــدرة على الصمود 
للذين يتعرضون للتهديد من جراء موجات 
الجفاف والفيضانات والعواصف المتزايدة 

والشديدة”.
ورغم أن الجنوب اإلفريقي شــهد هطوالً 
طبيعياً لألمطار في موســم واحد فقط من 
بيــن المواســم الخمســة األخيــرة، إال أن 
الجفاف المستمر واألعاصير التي أعقبت 
الفيضانات تســببت في دمــار المحاصيل 
فــي هذ المنطقــة التي تعتمد بشــكل كبير 
على الزراعة البعلية ألصحاب الحيازات 

الصغيرة.
وتتفاقــم أزمــة الجــوع، التــي تؤثر على 
المجتمعات الحضريــة والريفية على حد 
سواء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، 
وفقدان الثروة الحيوانية على نطاق واسع، 
وارتفاع معدالت البطالــة، وهو ما يؤدي 
أيضــاً إلى تفاقم مســتويات ســوء التغذية 
الحاد فــي المجتمعــات المعرضة للخطر 

بشكل خاص.
وقال المنسق اإلقليمي الفرعي للفاو لمنطقة 

أو 3 مواســم زراعية علــى األقل لتتعافى 
وتعــود إلــى اإلنتــاج الطبيعــي. اآلن هو 
الوقت المناسب لتوســيع نطاق االستجابة 
لحــاالت الطــوارئ الزراعيــة. علينا أن 
نضمن أن يســتفيد المزارعــون والرعاة 
المزارعون من األمطار الجيدة المتوقعة، 
علــى افتراض هطولها، ألن هذا ســيكون 
حاسماً في مساعدتهم على إعادة بناء سبل 

عيشهم”.

ارتفاع درجات الحرارة
وبحســب الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المنــاخ، فإن درجــات الحرارة في 
الجنــوب اإلفريقي ترتفــع بمعدل ضعفي 
المتوســط العالمي، وتضم المنطقة 6 من 
البلدان اإلفريقية التسعة األكثر تضرراً من 
سوء األحوال الجوية في السنوات القادمة 
وتشــمل: جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ومالوي، وموزمبيق، وتنزانيا، وزامبيا، 

وزيمبابوي.
مــن جانبه، قــال مدير الصنــدوق الدولي 
للتنميــة الزراعيــة فــي مركــز الجنوب 
اإلفريقــي روبســون موتانــدي: “نظــراً 
ألن المنطقــة معرضة للتأثــر بالصدمات 
وتضررهــا مــن ارتفاع معــدالت الجوع 
المزمن وانعدام المســاواة والفقر الهيكلي، 
يمثل تغيــر المناخ حالة طــوارئ وجيهة 
يجــب معالجتهــا بأقصى ســرعة ممكنة. 
ورغم أن للحكومات دور رئيســي لتؤديه 
في هــذا المجــال، فــإن علينا جميعــاً أن 
واحد منا”.نضاعف جهودنا ألن هــذا يؤثر على كل 

مارغريت مالو

إن الدعم الفوري

أمر حاسم وضروري

ألن المجتمعات الزراعية

ستحتاج إلى موسمين

لتعود إلى اإلنتاج الطبيعي
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تأجير المواد الكيماوية للعمالء
يتيح هذا النهج لموردي الكيماويات توفير خدمات 
تأجيــر المواد الكيماوية لعمالئهــم. ويتفق العمالء 
وشــركات الكيماويات على رســوم محــددة مقابل 
خدمات إدارة المواد الكيماوية، يتم دفعها لكل وحدة 
منتجــات معالجة. مثالً، يتــم اعتماد المتر المكعب 
من المياه المنقّاة كأســاس للدفــع في عملية اإلدارة 
الكيماويــة لمعالجــة المياه. ويؤدي هــذا النهج إلى 
توفير التكاليف بالنسبة للعمالء، كما يتيح استخداماً 

أكثر كفاءة للموارد.
كمــا ينطوي هــذا النمط على فوائــد أخرى، حيث 
يســاعد نموذج تأجير المواد الكيماوية الشــركات 
التــي تشــتري مــواد كيماوية في تقليــل المخاطر 
الصحيــة على موظفيهــا. ويمكن لهذه الشــركات 
أيضاً تحسين الممارسات البيئية من خالل تخفيض 

نسبة المواد الكيماوية المنبعثة الملوثة.
المنتجات الدائرية

يُفنــد نموذج االقتصــاد الدائري الفكــرة التي كانت 

“االقتصاد الدائري” يفتح آفاق النمو لشركات الكيماويات

أن   ،(pwc) التي تعتبر جزءاً من شبكة بي دبليو سي “الفكر” في شركة ستراتيجي&،  أشار تقرير لمركز 
قطاع الكيماويات في منطقة الشرق األوسط يشجع على اعتماد نموذج االقتصاد الدائري، لخفض التكاليف 

التشغيلية وخلق منتجات وخدمات جديدة، بما يتيح توفير قيمة إضافية وتحقيق نمو مستدام.
الدائري، االستفادة القصوى من الموارد وتقليل الهدر، وهو ما يحد بدوره من االنبعاثات  ويقصد باالقتصاد 

واألخطار على البيئة.

وبحسب الدراسة، يعد النموذج االقتصادي 
الخطي التقليدي الســائد حالياً، والذي يقوم 
علــى “األخــذ، والتصنيع، واالســتخدام، 
والتخلص كنفايات”، نموذجاً غير مستدام، 
ومصدراً للنفايات ومضــراً بالبيئة. فعلى 
ســبيل المثال، ازداد اســتخدام البالستيك 
علــى مســتوى العالــم بمقــدار عشــرين 
ضعفاً خالل نصــف القرن الماضي فقط، 
ومــن المتوقع أن يتضاعــف مجدداً خالل 

العشرين عاماً القادمة.
وتحــدد ســتراتيجي& أربعــة مجــاالت 
رئيســية لمفهوم االقتصــاد الدائري يمكن 
من خاللهــا تحقيق تأثير فوري، وأن يولد 
ميزة تنافســية كبيرة لشركات الكيماويات 

في الشرق األوسط:
المشتريات الدائرية

تــؤدي المشــتريات الدائرية إلــى تحويل 
عمليــة شــراء المنتجات لتصبــح عملية 
أشــبه بشــراء خدمات التأجير والصيانة 
وغيرها، فهــي تقلل من األضــرار التي 
تلحق بالبيئة، نظــراً لعامل إعادة التدوير 
القوي الــذي تنطوي عليــه. ومن المزايا 
اإلضافية للشــركات في أسواق مثل دول 
مجلس التعاون الخليجي، أن المشــتريات 
الدائريــة ستشــجع علــى تعزيــز اإلنتاج 
المحلي من خالل أنشــطة التجديد وإعادة 

التصنيع.
وعلى سبيل المثال، يتم استخدام البراميل 
وألــواح التحميــل علــى نطاق واســع في 
صناعــة الكيماويــات لتخزيــن البضائــع 
وتوزيعهــا. ويــؤدي التحــول إلــى نهــج 
المشــتريات الدائرية إلى إنشــاء أســواق 
جديــدة لتجديــد البراميل وتجميــع وإعادة 

توزيع ألواح التحميل.

سائدة تقليدياً بأن المنتجات الكيماوية يمكن 
التخلص منهــا بعد اســتعمال واحد، وأنها 
تســتهلك الكثيــر مــن الطاقة وغيــر قابلة 
للتدويــر. ولدى شــركات الكيماويات اآلن 
فرصــة كبيــرة البتــكار منتجــات دائرية 
مســتدامة، وتقديــم حلول حيويــة وتعزيز 
العديد من القطاعات األخرى. فعلى ســبيل 
المثال، تقوم بعض الشــركات بإنتاج مواد 
تغليف قوية ويمكن استعمالها مرات عدة، 
في حين تقوم شــركات أخرى بإنتاج مواد 
مضافة تقلل من استهالك الطاقة في عمليات 
اإلنتاج مثل المواد المضافة لألســفلت التي 

تقلل من الطاقة الحرارية الالزمة إلذابته.
إعادة تدوير المنتج النهائي

يميل المستهلكون والشركات إلى التخلص 
من المنتجات وهي في حالتها األصلية في 
مطامر النفايات أو مواقع أخرى. وبتوظيف 
نهــج اقتصــاد دائــري، يمكن للشــركات 
إخضاع منتجات منتهية الصالحية لعملية 
تدويــر ميكانيكيــة أو كيماوية، واســتعادة 
بعض المواد والمكونات من خالل عملية 
التدوير هذه. ويطيــل هذا النهج عمر هذه 
المكونــات، ويمكن أن يقلــل اآلثار البيئية 
الســلبية، ويســاعد االقتصــادات على أن 

تصبح أكثر استدامة واكتفاء ذاتي.
وفــي الصــدد، قالــت الزميلة فــي مركز 
الفكر في شركة ستراتيجي& جنى البطل: 
“تمثل إعادة تدوير اإلطارات على ســبيل 
المثال فرصة واعدة لشركات الكيماويات 
في منطقــة دول مجلس التعاون الخليجي. 
وتشــير تقديراتنا إلــى أن المملكة العربية 
الســعودية تتخلص من حوالي 30 مليون 
مقارنة بمعدل عالمي يبلغ 5 %0”.إطار ســنوياً، يتم إعــادة تدوير ثلثها فقط، 

جنى البطل
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وجهة تســّوق رائعة تلبّي كل األذواق. وتعّج المدينة بالمتاجر الفخمة وتلك 
التي تقدّم أســعاراً مقبولة. وهكذا سيتســنّى للمسافرين االســتمتاع بتجربة 
تسّوق استثنائية في وســط المدينة لدى متاجر حصرية لمصّممين عالميين 

أو عالمات تجارية راقية.
تقدّم جنيف فعالً كل مــا يتمنّاه المرء مــن مراكز تســّوق، ومتاجر متعدّدة 
أماكن التسوق التي تروق لكل األعمار.األقسام، ومتاجر الهدايا التذكارية وأسواق العيد. وبالتالي هي توفّر أفضل 

جنيف تتألق بالفرح في األعياد

افتتاح األسواق
تبدأ احتفاالت العيد يوم 24 نوفمبر/تشــرين الثاني 2019 
تزامناً مع افتتاح ســوق شــارع مــون بالن، يليه ســوقان 
آخران همــا ســوق كاروج وســوق ال فوســتيري، حيث 
ســينتقل الســيّاح بفضل األجواء التي تعّم أسواق العيد إلى 
عالم من نســج الخيال، فيما يتنّزهون بين شاليهات خشبية 
ويرتشــفون كوباً مــن الشــوكوالتة الســاخنة أو يتناولون 

بعض الحلويات الطازجة أو المكّسرات المحّمصة.
تُعدّ أســواق العيد في جنيف مثالية لمن ينشــد عيش أجواء 
احتفالية وســط ديكورات خالبة، وأضواء بّراقة، وحرف 
يدوية استثنائية على وقع موسيقى رائعة فيما تفوح رائحة 
الخبز الطازج وكل األصناف االخــرى التي تمنح الدفء 

في ليالي الشتاء الباردة.
أضواء العيد

بدءاً من شهر ديســمبر/كانون االول 2019، ستنير أضواء 
العيد البّراقة درب ســاحة موالر الشــهيرة في وسط المدينة 
على مدار العام. وسيتســنّى للزّوار الذيــن يتنّزهون في هذه 
الســاحة اكتشــاف كلمات وعبــارات يومية منقوشــة على 
األرصفة مثل “مرحباً”، “ليلة ســعيدة”، “شــكراً” و“أهالً 
وسهالً” باللغات الست الرسمية في األمم المتحدة، أال وهي 
اإلنكليزية، الصينية، العربية، اإلسبانية، الفرنسية والروسية.

وتقدّم جنيف نشــاطات رائعــة يســتمتع بها أفــراد العائلة 
واألصدقاء خالل هذا الوقت من الســنة. على سبيل المثال، 
يمكن لكامل أفراد العائلة المشــاركة في صف لتعلّم أسرار 
تحضير طبق سويسري شهير هو فوندو “الجبنة التقليدي”. 
كما يمكن للــزّوار تــذّوق أصنافــاً يُعدّها الطهــاة حصرياً 
بمناســبة األعياد في فنادق جنيف المصنّفة من فئة الخمس 
نجوم، مثل حلوى يولي لوغ الشــهيرة. كذلك هناك أنشطة 
مليئة بالمرح والحماس في حلبات عــدة موقّتة للتزلّج على 
الجليد، وحتى مطلــع العام 2020. لن تشــعر بذّرة ملل في 
هذا المكان، إذ أنّك ســتمضي لحظات ملؤها المرح ســواء 

كنت تريد التزلّج أم التفّرج فقط.
وجهة لألذواق كافة

شــراء الهدايا ليس مهمةً شــاقة، إذ تُعــرف جنيف بكونها 

مع  األعياد  موسم  الستقبال  جنيف  تستعد 
الممّيزة،  والديكورات  النشاطات  من  باقة 
حيث ستعمر المدينة باألفراح وتتألق باألضواء 
إلى  األعياد  فترة  خالل  وستتحّول  المتأللئة، 
وجهٍة جّذابة لكل مسافر ينشد عيش تجارب 

مختلفة وخارجة عن المألوف.
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“كرونوغراف إبرهارد آند كو” ... يتألق
تعد الســاعة التي 
بيعــــت بقيمــــة 
156,000 يورو 
في مـزاد بوالفـي 
العلنــي اكتشــافاً 
مثيــــراً، كونهــا 
الطــراز الثانـــي 
من كرونوغراف 

ماجيني الذي تم العثور عليه، بعد النموذج األولي المســتخدم خالل 
مهمة عســكرية للقوات الجوية اإليطالية 1942، ويملكها اآلن أحد 

الجامعين المهمين.

توندا 1950 بالتقويم القمري
قامــــت دار الســــاعــــات 
برميجيانــي فلورييه بإهداء 
الثمين، إصدار  الوقت  عالم 
تـونــــدا 1950 بالتقـويــــم 
القمـــري، متناســـبـــة مــع 
شــخصية الرجل العصري، 
بجانب إصدار توندا 1950 
فكالهما  الفاخــر،  النســائي 
يبرز شــــاعـريـــة “التقويم 
القمــري” بقوة فنيــة وتقنية 

في آن معا.

“موناكو” بمحرك محلي الصنع
ســــبـــة  بـمـنـا
ى  كـــــــر لـذ ا
الخمســـــــين، 
طـلـقــــــــت  أ
“تـــاغ هوير” 
عــــــة  مجمــو
اصــــــدارت 
لساعة  متنوعة 

موناكو األســطورية. اســتخدمت فيها تكنولوجيا جديدة بمحرك تم 
تصنيعه داخلياً. وتصميم محدث بشــكل مربع وفريد، ضم 1000 

قطعة فقط.

ساعة من “مون بالن” في المكسيك
كشــفت مون بالن في الدورة 
الـــ12 من المعــرض الدولي 
للساعات الراقية الذي اقيم في 
المكسيك عن سـاعتها الجديدة  
ســبليت ســكند 1858، التــي 
تعد من األيقونــات التاريخية 
لسـاعات “مينرفا” العسـكرية  
مـن حقبــــة الثالثيـنـيـــــات، 
والتــي تجمــع بيــن جماليات 
مميــزة باللونيــن البرونـــزي 

واألخضر.

أحدث تشكيلة ألتيلييه سواروفسكي
“أتيلييه سواروفسكي”  طرحت 
للديكــورات واإلكســســـوارات 
المنزلية، أحدث تشكيالتها التي 
تضّم أعماالً مشــتركةً بالتعاون 
مع باتريثيــا أوركياوال وتوماس 

ألونسو وبيتر بيلوتو.
كما تقدّم “سواروفسكي اليتينج” 
قطعــاً مذهلــة مـــن مصابيـــح 
اإلنارة ضمــن مجموعة “أنيما 
ميراجــي”، إضافة إلى تشــكيلة 

مـن حلـول اإلنـارة الكالســـيكية منها والعصريـة.

أقالم فخمة حصرية جديدة
 Graf von أطـلـقـــــت
 F a b e r - C a st e l l
مجموعتهــا الجديــدة من 
األقــالم الفاخــرة ضمــن 
 Bentley ســــلســــلـــة
Motors، وذلك استكماالً 
لشــراكة فريــدة وطويلة 
تربــط ما بيــن العالمتين 

التجاريتيــن، حيث إن ما تتمتّع به الشــركتان معاً مــن مزايا بارزة 
مشــتَركة مثل الِحَرفيــة اليدوية التي تصعب منافســتها والتصاميم 

الفريدة المتألّقة.
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عرض أزياء عبر تطبيق “غوغل”
نقلــت مراكـــز 
تسـوق “ســيتي 
سـنتر” تجربــة 
ق  لـتـســــــــو ا
إلـى مـنـصــات 
جـديـــدة، مـــن 

خالل إطالقهــا ألول عرض أزياء من نوعه في العالم، الذي يمكن 
متابعته عبر تطبيق “غوغل ستريت فيو”.

ويوفر العرض المقام على ممشــى رقمي للمتســوقين، طريقة فريدة 
للتعــرف علــى مجموعة أزيــاء خريف/شــتاء 2019، التي أطلقت 

مؤخراً، ولتشجيعهم على أن يكونوا على طبيعتهم بعيداً عن التكلف.

الفلين في الديكور المنزلي
تــنــــــوع 
اســتـخدام 
لفلّـِيــــــن  ا
يــــــة  لـغـا
الديكــــور 
فـــــــــــي 
المنــــازل 

الـ“مــودرن” كونه مــادة رخيصة ومتوفرة بعدة ألــوان ونقوش، 
نة  ومنها األلواح الســادة القابلة للتلويــن، أو األلواح الجاهزة الملوَّ
لــة بتصميمــات معينة، وأن توظيف الفلِّين على الســقف  أو الُمحمَّ

والجدران يمنح المنزل لمسة عصرية.

منع النساء من ارتداء النظارات
حظرت بعض الشركات في اليابان 
ارتداء الموظفات للنظارات الطبية 
فــي أماكــن العمــل، وهــو األمر 
الذي أثار جدالً كبيراً عبر وســائل 
التواصــل االجتماعــي. مبررة أن 
البائعــات المرتديــات النظــارات 
أعطين انطباعاً بارداً للزبائن، وأن 
النظارة تتناقض مع مفهوم األنوثة 

عند المرأة وعدم مناســبته لشــكل المرأة. وشــمل القــرار العاملين 
في شــركات الطيران والعامالت في قطاع مســتحضرات التجميل 

والماكياج. ولم تتقبل النساء اليابانيات هذا القرار.

“لو ميريديان” دبي يختتم موسمه
اختتــم فنــدق “لــو 
دبــي  ميريديـــان” 
الســياحي،  الميناء 
موســم الصيف مع 
حفلــة أو ســـــولي 
الســـــاهـرة عـلــى 
تراس التتيود وسط 

أجواء هادئة.
واســتمتع الضيوف باألجــواء الرائعة على التــراس األنيق الذي 
كان أشــبه بواحــة متوســطية، حيث تناولــوا المأكــوالت الخفيفة 

والمشروبات المنعشة على أنغام المعزوفات الحية.

“سوت سبالي” تحتفل بألوان الخريف
مــع اقتــراب موســم األجواء 
الباردة، تطالعنا عالمة “سوت 
سبالي” بتشكيلتها الجديدة من 
المالبس األساســية التي تحفل 
بتدرجات األخضر والخمري، 
العصــري  الرجــل  لتمنــح 
خيــارات أنيقة مفعمــة بألوان 

الخريف.
كما تتألق بدلــة “هافانا” بحلّة 
خريفية جذابة بتدرجات لونية 

غنية بأناقة األخضر.

“ستايل الشارع” خالل أسبوع الموضة
دائمــاً ما تقدم لنا عــروض األزياء 
أفكاراً وصيحات استثنائية، وشهدنا 
مؤخراً ظهور العديــد من تصاميم 
األزياء المميزة في عروض أسبوع 

موضة “باريس والكوتور”.
وفــي حيــن أن لتصاميــم عروض 
األزياء وما يقدمه أبرز المصممين 
العالمييــن مكانــة خاصــة، إال أنه 
ال يمكــن إخفــاء حقيقة أن لســتايل 
الشــارع صيحاته المميزة وطابعه 

الخاص والمؤثر على الموضة.
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تصاميم تحطم األرقام القياسية
تعــد دبــي 
ميـــــراكل 
غـــاردن، 
أكبر حديقة 
للزهــــور 
لطبيعيـــة  ا
عـلــــــــى 

مستوى العالم، حاملة في جعبتها مجموعة من األعمال الفنية الجديدة 
وتضــم أكثر من 50 مليون زهرة ونبتــة، وتخطط الحديقة لدخول 
موســوعة غينيس لألرقام القياســية للمرة الرابعة خالل الموســم 

الحالي.

“جيه دبليو ماريوت” في المالديف
أعـلـنــــت “جيـه 
دبليو ماريــوت”، 
عن افتتاح منتجع 
وســـبا جيه دبليو 
ماريوت المالديف 
جـزيـــــرة  فـــي 
فـاجـارو الواقعــة 
ضمـــن جـــــزر 

شافياني المرجانية في المالديف. ويحتوي هذا المنتجع المذهل على 
60 فيال واسعة، شاملة مسابح خاصة ومنصات خشبية للتشمس. مع 

إطالالت على الجهة الشرقية أو الغربية.

قرية باباي ترحب بسياح المنطقة
قرية باباي أحد المعالم المهمة 
لجزيــرة مالطــا، خاصة وهي 
موقــع الشــخصية الكرتونيــة 
الشهيرة “باباي رجل البحار” 
في ثمانينيات القرن الماضي، 
ومن ذلك اليوم تُرحب بالزوار، 

وتفتح أبوابها موفرة أنشطة ممتعة، للصغار لاللتقاء بباباي وأصدقائه 
وفرصة التمثيل في فيلم خاص بهم مع شخصياتهم المفضلة. واضافة 
لالستمتاع بركوب الزوارق والترامبولين والغولف المصغر والسينما، 
فهي ايضاً تتميز بمظهرها األنيق وأكواخها الخشبية الملونة وخلفيتها 

الطبيعية البديعة المناسبة لحفالت الزواج.

“موريشيوس” تعدكم بأشهى االطباق
تضاريســها المتنوعة، التي 
تجــذب العيــن كالشــواطئ 
الرملية البيضاء، مع سالسل 
وخلجــان  شــاهقة،  جبليــة 
وكهوف والموقع المميز، كل 

ذلك حّول جزيرة “موريشــيوس” الى جزيرة خيالية من الوجهات 
الجاذبة للسياح، ومع ذلك فإن أهم ما ينتظر الزائر هو الطعام اللذيذ 
الفريد من نوعه، فالمطبخ المحلي مليء بالنكهات الفريدة واألطباق 
االســيوية واالفريقية واالوربية، نظراً الختــالط الثقافات المتعددة 
في الجزيرة، وتشتهر الجزيرة بالسمك الطازج والوجبات السريعة 

ويُعتبر األناناس وجوز الهند رمز وطني للجزيرة.

حجرات تسمح االندماج بالطبيعة

تتميز حجرات “لينديس” التي تمت إقامتها في وادي أهوريري  في 
نيوزيلندا، بزجاجها العاكس، وجدرانها الخشــبية الداكنة التي يمكن 
أن تمتــزج بالمناظر الطبيعية المحيطة بها. ومــن أهم المزايا التي 
تنفــرد بها احتواؤها على مضخات حرارية أرضية وأنظمة تجميع 

مياه األمطار وأحواض االستحمام الساخنة على السطح.

“سيرينتي بول” في تايالند
كشفت إدارة منتجع بانيان 
تــري بوكيت في تايالند، 
التابــع لمجموعــة فنادق 
بانيان تري العالمية، عن 
افتتاح فيللــه جديدة تحت 
إســـم “ســيرينتي بول”، 
الهــادئ  الموقــع  ذات 

المطــل على ملعب الغولف ومســاحتها الواســعة، يحيط بالمنتجع 
غابــات ذات طبيعــة اســتوائية، حيــث تضفي الحديقــة الخضراء 
والصاالت الخارجية المصممة على الطراز التايالندي التقليدي جواً 

من االسترخاء، كما تضم مساحات لأللعاب واألنشطة الترفيهية.

68



جديد مرايا

كانون األول/ديسمبر 2019 | البنك والمستثمر

إقامة مجانية في فنادق إيطاليا

فندق بدوالر في الليلة!

هـــل ترغــب بزيـارة إيطاليـــا واإلقامــة بأحـــد فنادقهـا الرائعـة 
مجاناً؟

كتقليــد راســخ منذ 11 عاماً، يقام ســنوياً من 18 إلــى 24 نوفمبر/
تشرين الثاني “أسبوع المقايضة اإليطالي”، تفتح فيه الفنادق أبوابها 
لإلقامة المجانية لمدة ليلتين مقابل تبادل الخدمات اليدوية أو التعليمية 
واإلبداعية اوالســلع كاألثاث العتيق، الهواتــف المحمولة، وأجهزة 
الكمبيوتر، ونظراً لنجاحه المســتمر، لن يقتصــر هذا الحدث على 

فنادق إيطاليا فقط، بل سيشمل فنادق 64 دولة حول العالم.
ويمكن للراغبين بمعرفة التفاصيل، الدخول على الموقع الرسمي: 

.settimanadelbaratto.it

فــي مدينة فوكــوكا اليابانيــة، أصبح بإمــكان الســياح، أصحاب 
الميزانيــة المحدودة، الحصول على غرفة مقابل دوالر واحد فقط 
بالليلــة الواحــدة في فنــدق “بيزنس ريوكان أساشــي”. وليحصل 
الســائح على هــذا العرض، عليه التخلي عــن كامل خصوصيته، 
حيث ســيقوم الفندق ببث مباشر على موقع “يوتيوب” من غرفته 

طوال فترة إقامته، وذلك بهدف الترويج لخدمات الفندق.
وتغطي الكاميرا الغرفة بأكملها، وال تترك لشاغليها مكاناً لالختباء، 
لكنها تحجب الصوت عن المشــاهدين لعدم سماع أحاديث النزالء 

أو أي أصوات محرجة.

غابة اشجارها تنحني!
ل  ا يـــــــز ال
العلمــاء فــي 
لعـــدم  حيرة 
فــــــة  مـعــر
أسباب انحناء 
أحــد غابــات 
األشـجـار في 
فكافة  بولندا، 
األشـــجـــار 
الموجــــودة 
بـداخـلـهـــــا 

منحنيــة بشــكل غريب. ففي عــام 1930، تم زراعة 400 شــجرة 
صنوبر في قرية نوفوســتار شــمال غرب بولندا، كانت تنمو بشكل 
مــوازي لألرض، وعنــد صعودها إلى األعلى تتحــول الى زاوية 
قائمة.ويعتقــد الفالحين فيها، أن أشــخاص تعمــدوا بوضع البذور 
بطريقة منحنية، لنمو األشــجار بتلك الطريقة، الستغالل االخشاب 
في بناء المنازل. فيما يظن أخرون أن ســقوط الثلوج على األشجار 

بعد زراعتها السبب وراء نموها بهذا الشكل.

فندق 5 نجوم في منطاد!
كشــــــفــت 
شــــــركــة 
ســــويـديـة 
عن أضخــم 
منطاد فاخر 
لنقــل  ُصمم 
المليونيرات 
المغامريــن 
لـــــــــــى  إ

القطــــب الشــمالي في رحلة توفر لهم أعلى مســتوى من الترف، 
وتستغرق الرحلة 36 ساعة ذهاباً وإياباً. ويتم بناء المنطاد المسمى 
“إير الندر10” في مدينة بيدفوردشــير فــي المملكة المتحدة، وهو 
يعتبــر األطول فــي العالم. ومن المقرر أن يقلــع المنطاد من مدينة 
لونجييربين في “أرخبيل ســفالبارد” النرويجي، لينقل الركاب إلى 
القطب الشــمالي. ومن المتوقــع أن تبدأ الرحــالت الجوية في عام 
2023. وقــال الرئيس التنفيذي لمؤسســة “أوشــن ســكاي” كارل 
أوســكار الواكزيك: بعد الهبوط، سيخوض المسافرون رحلة مدتها 

يوم ونصف على سهول القطب الشمالي.
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األميركيــة، وكذلك انخفــاض التوقعات بشــأن إنتاج بذور اللفــت في كندا 
واالتحاد األوروبي.

كما تتوقع الفاو أيضاً انخفاض اإلنتاج العالمي للسكر بنسبة 2.8 % في العام 
2020، حتى مع زيادة االستهالك العالمي.

الموز في خطر
يشــكل مرض “الذبول الفطري TR4” الذي يضرب الموز تهديداً لسوق 

اإلنتاج العالمي البالغ قيمتها 45 مليار دوالر أميركي.
ومع افتراضات محافظة، بما في ذلك االفتراض بأن الفطريات ال تنتشــر 
خــارج كولومبيا في أميــركا الالتينيــة، من المحتمــل أن يُلحق االنتشــار 
التدريجي لمرض الذبــول الفطري TR4 أكبر قدر من الضرر في آســيا، 
وســيترتب على ذلك انخفاض بنســبة 2 % في اإلنتاج العالمي، وخســارة 
240 ألف وظيفة مباشــرة، والتســبب بارتفاع بنســبة 9.2 % في الســعر 

العالمي للموز بحلول عام 2028.
ويعيد انتشــــار مرض الذبول الفطري TR4 إلى الذاكرة شـــبح األضرار 
التي أحدثها مرض الذبــول الفطري الســـابق الذي تســـبب بالقضاء على 
صنف الموز “جروس مايكل” في الخمسينيات، مســــبباً خســائر تجارية 
تقـدر بمليـــارات الدوالرات مـــا أدى إلى اســتبداله بالمـــوز مـن صنــف 

.Cavendish
وتتســبب فطريات ذبول الفيوزاريوم بشــكل خاص بأضرار شــديدة ألنها 
الضغط لتوسعة زراعة الموز في أراض جديدة لم تتأثر بالمرض.تظل في التربــة لعقود من الزمــن، ما يؤدي إلــى هجر المــزارع وزيادة 

إنتاج الحبوب يزداد واألخطار تهدد اللحوم والموز

اللحوم
للمرة األولى منذ أكثر مــن عقدين، سيشــهد العام 2019 
انخفاضاً في انتــاج اللحوم. ومن المتوقــع أن يبلغ إجمالي 
إنتاج لحــوم األبقــار والغنــم والدواجــن والخنزير 335 
مليون طن وفق مكافئ وزن الذبائح، أي أقل بنســبة 1 % 
عن العام 2018، وفقاً لما جاء في الدراســة االستشــرافية 

لألغذية.
ويعزى هذا االنخفاض إلى توقعات بانخفاض بنســبة 20 
% على األقل في إنتــاج لحم الخنزير فــي الصين، والتي 
تشــكل في العادة ما يقرب مــن نصف إنتــاج العالم. وفي 
المقابل، ارتفع إنتــاج الدواجن في الصين بســرعة، ومن 
المتوقــع أن ينمو بنســبة 17 % ســنوياً، مقلصــاً إجمالي 

انخفاض إنتاج اللحوم في البالد إلى 8 %.
وبحسب الدراسة، يشــكل لحم الخنزير عادةً أكثر من ثلث 
إنتاج اللحوم في جميع أنحاء العالم، وتشــكل الدواجن 39 

% من اإلنتاج، أما لحم البقر فيشكل 21 %.
ومن المتوقــع أن ينمو اإلنتاج العالمي مــن لحوم الدواجن 
فــي 2019، التي تســتأثر بالحصة األكبر مــن بين جميع 
اللحوم األخرى مقارنة مع لحم الخنزير، وكذلك إنتاج لحم 
البقر والغنم، مع زيادات متوقعة في األرجنتين والبرازيل 

واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية.
ومن المتوقع أن تنمو التجــارة العالمية في منتجات اللحوم 
بنســبة 6.7 % في 2019، مقارنة مع تباطؤ اإلنتاج الذي 

لوحظ في العديد من السلع الغذائية.

زيادة استخدام الحبوب في الغذاء
وتتوقع الدراســة، أن يزداد إنتاج القمــح والذرة في جميع 
أنحاء العالم في عام 2019، بينما ســينخفض إنتاج األرز 
إلى مــا دون مســتواه فــي العــام الســابق. أما مــن ناحية 
االســتهالك، فمــن المتوقــع أن يواكــب معدل اســتهالك 
الفرد الواحد للحبوب الثالث معدل النمو الســكاني، إن لم 

يتجاوزه.
وفي الوقت نفســه، من المتوقع أن يتراجع اإلنتاج العالمي 
للبذور الزيتية للمــرة األولى منذ ثالث ســنوات، ويرجع 
ذلك إلى حــد كبير إلــى التوقعــات بتراجع مــزارع فول 
الصويا وانخفاض عوائد المحاصيل في الواليات المتحدة 

رجحت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) أن يشهد إنتاج الحبوب ازدهاراً في اإلنتاج خالل عام 
2019. وفي الوقت نفسه دقت المنظمة ناقوس الخطر في ما يتعلق بإنتاج اللحوم والموز، حيث تتعرض هذه 

األخيرة لمرض الذبول الفطري TR4، الذي اكتشف للمرة األولى في أميركا الالتينية.
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فائدة الكوليسترول
جــــــــــــد  و
العلمـــاء، أن 
الكوليسترول 
فـــي  يفيـــــد 
تـنـشــــيـــط 
المســتقبالت 

المســؤولة عن إفراز األنســولين في الجســم. فهو المنظم الرئيسي 
لسكر الدم، وأن مستقبل GPR183 الموجود على سطح خاليا بيتا 

البنكرياسية يلعب دوراً رئيسياً في إفرازه.
تجدر اإلشارة، أنه يتم تنشيط هذا المستقبل عندما يرتبط بواحدة من 

مستقلبات الكوليسترول التي ينتجها الكبد.

دخان التبغ يؤثر على رؤية األطفال
وجد علماء مــن جامعة هونغ 
كونــغ في الصين، أن التدخين 
السلبي يسبب أمراضاً تصيب 
عيون األطفــال، حيث فحص 
العلماء عيــون 1.4 ألف طفل 
تتــراوح أعمارهــم بين 6 و8 
سنوات ووجدوا، أن التعرض 
لدخــان التبــغ غير المباشــر 

يســبب ترقق المشيمية. كما ترتبط شدة التعرض بعدد المدخنين في 
األسرة وتواتر التدخين، وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة جاما لطب 

العيون.

STOP بروج شريك في

رحبــت شــــركتا بورياليـــس وSYSTEMIQ، اللتــان اطلقتــا 
مشــروع STOP، الهادف إلى وقف تســرب النفايات البالستيكية 
إلى المحيطات، بشــركة بــروج البتروكيماويــة الرائدة في توفير 
الحلول البالســتيكية المبتكرة عالية القيمة، كشريك إستراتيجي في 
المشروع، إلى جانب شركاء آخرين مثل وزارة الشؤون الخارجية 
النرويجية، “نوفا للكيماويات”، “نستله” و“تحالف وقف النفايات 

البالستيكية”.
ويتعاون المشروع مع البلديات والمنظمات البيئية في جنوب شرق 
آســيا لتطويــر بنية تحتيــة إلدارة النفايات من خالل مشــاريع مع 

المدن اإلندونيسية.

غابات األمازون تتقلص

فقــدت البرازيل نحــو 9 آالف و762 كيلومترا مربعــاً من غابات 
األمــازون المطيرة، خــالل الفترة من اغســطس/آب 2018 حتى 
يوليو/تمــوز 2019. ويزيد هذا بنســبة 30 % تقريباً عما تم فقدانه 
خالل الفترة نفسها من العام الماضي، وتعدُّ أكبر مساحة من الغابات 

تُفقد منذ عام 2008.
وتلعــب غابات األمــازون المطيرة، التي يطلق عليها اســم “رئتي 

الكوكب”، دوراً مهماً في الحد من ظاهرة االحتباس الحراري.

العلماء يحددون مكانًا ال حياة فيه
على  أماكــن  هنــاك 
محرومــة  األرض 
بالرغم  الحيــاة  مــن 
مــن وجــود المــاء. 
ومؤخراً، أثبت فريق 
علمــي مــن جامعــة 

باريس الجنوبية عدم إمكانية وجود أي كائن حي وحتى البكتيريا في 
وادي البراكين دالول في إثيوبيا. ويرجع السبب إلى أن المياه في هذا 
الوادي ساخنة جداً تصل حرارتها إلى 109 درجات مئوية، ومالحة 
جداً ومشــبعة بالمغنيزيوم، كما أن تركيــب هذه المياه يفتت الخاليا 

الحية. ويذكر أن موقع دالول أدرج في قائمة أسخن مناطق العالم.
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كبيرة في ذلك اليوم. إضافة إلى المتاجر األميركية الكبيرة Walmart ومتجر 
 John Lewis وكبرى المتاجر البريطانية مثل .Target ومتجر Bestbuy
ومتجر very.co.uk ومتجر Argos. أما في الوطن العربي، فأشهر المتاجر 

التي تقدم تخفيضات الجمعة السوداء هي متجر سوق كوم، ومتجر جوميا.

التسوق اإللكتروني يبدأ مبكراً 
العديد من المشترين يبدأ البحث عن المنتجات عبر اإلنترنت في وقت مبكر، 
حيث يقضى المشترون حوالى نصف وقتهم بالتفاعل مع المنتج قبل الشراء. 
ومن المهم أن تتواجد العالمات التجارية على اإلنترنت في هذا الوقت، حيث 

يكون المستهلكون في مرحلة تكوين اآلراء حول المنتجات.

التفاعل مع اإلعالنات قبل الشراء
من يحب الشراء إلكترونياً، يقوم بالتصفح أوالً قبل الشراء خالل جولته على 
معظم المواقع الستطالع المنتجات والعروضات. ووفقاً لبيانات كريتيو، فإن 
73 % من المشترين المنتظمين يتفاعلون مع اإلعالنات قبل مواسم التسوق 
الرئيسية مثل االعياد والجمعة البيضاء. ومن المحتمل أن ينتظر المشترون 

القناصون الفرص في مواعيد المواسم الرئيسية التخاذ قرارات الشراء.

زيادة االيرادات
تقول كريتيو بأن المتسوقين في ظل احتدام المنافسة التجارية ونمو معدالت 
التصفح  خاصة في شهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، يقومون بالحصول 
على احتياجاتهم من أكثر من منصة تجزئة واحدة، لذلك يتعين على العالمات 
التجارية في المنطقة الراغبة بزيــادة إيراداتها أن تبدأ بتعزيز زخم ظهورها 
العمالء قبل فترة الذروة، وجذب المشترين المنتظمين.والتواجد مبكراً علــى مواقع البيــع بالتجزئة من أجل التأثيــر على قرارات 

“الجمعة السوداء” عروض ومنافسة تجارية

سبب التسمية
تعود تسمية الجمعة السوداء إلى القرن الـ19، وارتبط ذلك 
مع األزمة المالية عام 1869 في الواليــات المتحدة والذي 
شــكل ضربة كبــرى لالقتصــاد األميركي، حيث كســدت 
البضائــع وتوقفت حركات البيع والشــراء ما ســبب كارثة 
اقتصادية في أميركا، تعافت منها عن طريق إجراءات عدة 
منها إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها 
بدالً من كسادها وتقليل الخســائر قدر المستطاع. ومنذ ذلك 
اليوم أصبح هناك تقليد في أميــركا ومعظم دول العالم تقوم 
فيه كبرى المتاجر والمحــال والوكاالت بإجراء تخفيضات 
كبرى على منتجاتها تصل إلى 90 % من قيمتها لتعود بعد 
ذلك إلى ســعرها الطبيعي بعد انقضاء الجمعة الســوداء أو 
الشهر الخاص في هذه المناســبة. وشهدت المنطقة العربية 

مؤخراً تفاعل المشترين مع هذا الموسم.

نمو المبيعات اإللكترونية في الجمعة السوداء!
مــن المتوقــع أن تصــل مبيعــات التجزئــة اإللكترونيــة، 
ومعدالت التصفح من قبل المســتخدمين في منطقة الشرق 
األوســط وأفريقيا إلى ذروتها خالل موسم الجمعة البيضاء 
هــذا العــام، وفق بيانــات صــادرة عــن “شــركة كريتيو 
لتكنولوجيا تســويق األداء”، وســترتفع معــدالت التصفح 
والمبيعــات اإللكترونية بنســبة وصلت إلــى 331 % في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وتشــير التوقعات إلى نمو مماثل في الفترة نفســها من عام 
2019، فقد ارتفع أيضاً معدل التحويل اليومي للشــراء بما 
يزيد عن 62 % خالل الفترة نفسها. وارتفع معدل المبيعات 
والتصفح كل ســاعة أيضاً بنســبة تزيد عن 443 % خالل 
يوم الجمعة الســوداء في العام الماضي. وأظهرت البيانات 
أيضاً، أن مبيعــات األجهزة المحمولة وأجهــزة الكمبيوتر 
المكتبية بلغت ذروتها على مدار الساعة خالل يوم الجمعة 

البيضاء الماضي.

أشهر المتاجر االلكترونية
ومن أشــهر المواقع التي تعتمد تخفيضات الجمعة الســوداء 
متجر أمــازون للتســوق اإللكتروني، والــذي يتلقى طلبات 
من جميع أنحاء العالم للشــراء منه لما يوفره من تخفيضات 

الجمعة السوداء Black Friday، وتسمى أحيانًا في الوطن العربي بالجمعة البيضاء، وهو اليوم الذي يأتي بعد 
عيد الشكر في اميركا ويكون نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ويعتبر بداية موسم شراء 

هدايا عيد الميالد. فتقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة على مختلف انواع المنتجات.
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منصة أعمال للشركات من “لينكد إن”
أطلقــــت “لينكــد إن”، 
أكبر شــــبكة للمهنييــن 
فـــي العالـــم، منصـــة 
 Open األعـمــــال  أو
for Business التــي 
تتيح للعاملين  المستقلين 

وأصحــاب األعمال الصغيرة والمتوســطة إضافــة الخدمات التي 
يقدمونها على حساباتهم على الشبكة، وتوأمتها مع العمالء ومزودي 
الخدمات األخرى، مما يعزز إمكانية اكتشافهم وتوظيفهم. ويعد هذا 
الحدث األول من نوعه عالمياً للشبكة التي تضم في عضويتها نحو 

660 مليون مهني ومتخصص من مختلف أنحاء العالم.

مكتبة آي إي إي إي إكسبلور الرقميةالكشف عن ثغرة في “كروم”
كـتـشــــفـت  ا
ل  حــلــــــــو
كاسبرســـكي 
األمـنـيــــــــة 
المـؤتـمــــــة 
وجــــــــــود 
ثغـرة جديــدة 
مســتغلة فـي 

متصفح الويب الشــهير “كــروم” Chrome مــن “غوغل”. وقد 
وسارعت إلى إبالغ “غوغل” التي أصدرت تصحيحاً برمجياً لها، 
.zero-day ”مؤكدة أنها تعاملت مع ما يعرف بثغرة “يوم الصفر

أعلنت مؤســســة آي 
إي إي إي، المنظمــة 
التقنيــة األكبــر فــي 
العالم التي تعمل على 
تقــدم التقنيــة لصالح 
اإلنسانية، أن مكتبتها 
التقنية آي إي إي إي 
إكســبلور، قــد بلغت 

رقم الـ5 ماليين وثيقة حتى اآلن. وتُعـد واحـدة مـن أكبر مجموعـات 
األدبيات التقنية في العالم التي يستشــهد بها كبار الباحثين ويفضلها 

المؤلفون في األوساط األكاديمية والصناعية لنشر أبحاثهم.

إصدار محدث للبرمجيات الخبيثة

“أبوظبي الرقمية” في “قمة الويب”

نشرت شركة “بالو 
ألتــو نتوركــــس” 
دراســـــة جـديـــدة 
أظهرت اكتشـــاف 
الوحدة 42 األمنية، 
إصدار محــدث من 
الخبيثة  البرمجيــة 

“جــاف جيــت Gafgyt” والتي تســتهدف إصابة أجهــزة إنترنت 
األشــياء، ســيما أجهزة التوجيه الالســلكية المكتبيــة والمنزلية من 
عالمــات تجارية معروفــة، حيث تبين تعرض أكثــر من 32 ألف 

جهاز توجيه “راوتر” الختراق محتمل في أنحاء العالم.

ضــمـــــــن 
ت  لـيــــا فعا
دورة “قمــة 
يــــــب  لـو ا
 ، ”2 0 1 9
ث  لـحـــــد ا

التقنــي األكبــر في العالم الــذي ُعقد بالعاصمة البرتغالية لشــبونة، 
اســتعرضت مدير عــام هيئة أبوظبــي الرقمية الدكتــورة روضة 
الســعدي، أبــرز إنجازات الهيئة فــي الخدمات الحكوميــة الرقمية 
واحداث منصة رقميــة واحدة تلبي احتياجات المتعاملين من خالل 
دمج 1600 خدمة حكومية وتقديمها عبر 80 رحلة رقمية متكاملة.

“فايسبوك” ُتشغل الكاميرا سراً !
كشــف أحد مســتخدمي فايســبوك 
يدعى جوشوا مادوكس، ثغرة أمنية 
خطيــرة، تســمح لكاميــرا الهاتف 

بالعمل دون إذن مستخدميه.
ونشر الشاب فيديو يُثبت فيه صحة 
كالمــه قائالً: عثرت على مشــكلة 
تتعلق باألمــن والخصوصية على 

فايســبوك. عندما يكون التطبيق مفتوحاً فإنه يستخدم الكاميرا سراً، 
والثغرة تجعلك ترى الكاميرا مفتوحة خلف حائط األخبار. علماً انها 
تواجه مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS. وقد وعدت 

فايسبوك بحل المشكلة.
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شراكة بين “أمنية” و“كاسبرسكي”
أعلنت شــركة 
“كاسبرسكي” 
ت  لـتـقـنـيــــــا
وخدمــات أمن 
المعلومــــات، 
اتفاقية  توقيعها 
تزويد خدمـات 
األمــن المدارة 
شـــــركـة  مـع 

“أمنيــة” مــزود خدمات االتصــاالت في األردن، حيث ســتعمل 
“أمنية” على توســيع خدمات األمن المدارة من خالل تقديم حلول 
األمن الســيبراني من “كاسبرسكي”، إضافة إلى توفير نظام بيئي 

متكامل لمساعدة العمالء على االرتقاء بأعمالهم.
وفــي تعليقــه على هذه الشــــراكة، قــال المديــر اإلداري لمنطقة 
الشــــرق األوســــط وتركيــا وإفريقيا في “كاسـبرســـكي”، أمير 
كنعان: نحن على ثقة أنه من خالل هذه الشراكة، سـتضمن خبراتنا 
وحلولنا المبتكرة تقديم حماية بيانات ال تضاهى لعمالئنا في جميع 

أنحاء المنطقة.

خلل أمني خطير في “واتساب”
حذر “فايســبوك” مــن خلل أمني 
جديـــد فــي “واتســــاب”، يتيـــح 
للمتسللين اختراق أجهزة مستخدمي 
واتساب، عن طريق إرسال ملفات 

فيديو MP4 للضحايا.
وبفتحها تصيب أجهزتهم بأضرار 
اتصالهــا  منــع  إلــى  تصــل  قــد 

باإلنترنت. كما يمكن اســتغالل الثغرة الجديدة في ســرقة معلومات 
مهمة مثل تفاصيل الحساب المصرفي.

ويمكــن أن يصيب هــذا الخلل مســتخدمي هواتــف “أندرويد” أو 
“أيفون”، لكن ممن لديهم نسخ قديمة نسبياً من “واتساب”.

“غوغل مابس” ... خاصية طال انتظارها

بعد سنوات من الجدل حول جمع “غوغل” معلومات عن عمالئها 
عبــر “خرائط غوغــل”، بات بإمكان مســتخدمي التطبيق اختيار 
وضــع “عدم التتبــع” الذي يمنع إيصال بيانــات رحالتك أو حتى 

بحثك إلى العمالق األميركي.
ووفقاً لوثيقـــة صـــادرة عن شـــركة غـوغــــل، فإن مســتخدمي 
Google Maps عبــر هواتــف “أندرويــد”، أصبحــوا أحراراً 
في اختيـــار وضع “عـدم التتبع”، ووقتهـــا تصبـح “غـوغــــل” 
غيــــر قـــادرة على تتبع رحالتهـــم أو األماكن التي بحثوا عنهـا 

على التطبيق.

ماسنجر: تشفير المكالمات الصوتية
أعلنت”فايســـبوك” أنها 
ستتيح ميزة “المحادثات 
الســريـــة” للمكالمــات 
الصوتيـــة ومكالمــــات 
الفيديو. وبذلك ســيتمكن 
مسـتخدمـو “ماســنجر” 

مــن االتصال بالصــوت والصورة  مع حمايــة الخصوصية عبر 
التشفير الذي يمنع الجهات الخارجية من التجسس عليهم، في حين 

أن التشفير حالياً يقتصر على الرسائل النصية في التطبيق.
وال يتم تشــفير الرسائل بشــكل تلقائي بل يجب أن يقوم المستخدم 

بتفعيل المحادثات المشفرة يدوياً.

خطوات لحماية الشركات
ضـــت  ســـــــــتـعــر ا
“ســــيكيوروركـــس” 
المتخصصــة بتوفيـــر 
الحماية لشـركات العالم 

الرقمي، الخطوات التي ينبغي على الشركات اتباعها لتأمين حمايتها 
في ظل التحول الرقمي، حيث تحتاج شــركات األعمال إلى التفكر 
بعمق حــول أثر األمن علــى رحلتها في التحــول الرقمي. وتتمثل 
اإلجراءات لحماية الشــركات، في فهم مآل التحول الرقمي وتبعاته 
على األمن، وتحديد االعتبارات األمنية والوظيفية لكل تقنية جديدة، 
وإيــكال ملكية كل تقنيــة ومكوناتها الفرعية إلى جماعة أو شــركة 

أعمال، والحفاظ على أهداف ومقاييس األمن المالئمة لكل تقنية.
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خلل يتيح التجسس عبر الكاميرا

اإلنذار المبكر للزالزل من شاومي

اكتشــف فريق Checkmarx لألبحاث األمنية خلالً جديداً اســمه 
CVE-2019-2234 فــي “أندرويد”، يمكن أن يســمح لقراصنة 
اإلنترنت بالتجســس على المســتخدمين عبر كاميرا الهاتف. وهذا 
الخلل قد يســمح للقراصنة بالتحكم في تطبيقــات “كاميرا غوغل” 
أو “كاميــرا سامســونغ”، والتقــاط صور أو تســجيل مقاطع فيديو 
للمســتخدم. وحــدد باحثون طريقــة لتمكين تطبيق خبيــث إلجبار 
تطبيقات الكاميرا على التقاط الصور وتسجيل الفيديو، حتى إذا كان 
الهاتف مغلقاً أو أُوقف تشــغيل الشاشــة. وأبلغوا شركة غوغل عن 
الخلل، وقالت غوغل: عولجت المشكلة عبر تحديث “متجر بالي” 

لتطبيق “ كاميرا غوغل”، وشمل التصحيح جميع الشركاء.

كشــفت شركة شــاومي عن ميزة جديدة يحصل فيها المستخدمون 
علــى تنبيهــات علــى الهواتف الذكيــة العاملة باإلصــدار 11 من 
 ،)Mi TV ونظام التلفــاز )مي تي في MIUI واجهة المســتخدم
وذلك “قبل ثواٍن أو أعشــار الثانية” من وصول موجات الزالزل 

إلى موقع المستخدم.
وُطورت هذه الميزة بالشراكة مع معهد Care-life، وهي منظمة 
مقرها مدينة تشنغدو تركز على اإلنذار بالكوارث الطبيعية. وقالت 
شاومي: إنها نشطت الميزة لمقاطعة سيتشوان المعرضة للزالزل 

وتخطط لتوسيعها في أماكن أخرى من البالد قريباً.

مشاريع “الين سايت”

تواصــل شــركة “الين ســايت” الدولية لالستشــارات اإلنشــائية 
نجاحها في تطوير مشاريع مراكز البيانات في جميع أنحاء الشرق 
األوســط، حيث تبلغ قيمة المشــاريع الحالية التي تطورها الشركة 

نحو 400 مليون دوالر أميركي.
ومن خالل خبرة “الين سايت” في تقدير تكاليف المشاريع وإدارة 
المناقصــات والتعيينات وتنفيذ االســتراتيجيات اســتطاعت زيادة 
عدد مشاريعها وتطوير مراكز البيانات بنسبة تتراوح بين 30 % 
و40 %، من بينها عدة مشاريع بارزة يجري العمل على تطويرها 

حالياً في دبي وأبوظبي والبحرين.

تطبيق يكشف للناس طائرات الدرون

تعمل شــركة DJI الصينية “اكبر ُمصنــع لطائرات الدرون” على 
تطويــر تطبيق للهواتف الذكية يتيــح امكانية تحديد ماهية ومصدر 
وجــود طائرات الــدرون الغامضة التي تحلق في الجوار، وســيتم 

إصداره أوائل 2020 بعد موافقة الجهات التنظيمية الحكومية.
ويتميز التطبيق بنطاق يبلغ نحو 6 أميال )9.66 كم(، باستخدام شبكة 
WiFi Aware، وهو بروتوكول اتصال جديد يسمح لألجهزة التي 
 :DJI تدعم شبكة “واي-فاي” بالتواصل مع بعضها البعض. وتقول
إن التطبيق يوفر حالً لألشخاص، الذين يشعرون بالقلق من استخدام 

اآلخرين لطائرات التجسس، في محاولة النتهاك خصوصيتهم.
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ما أدى النخفاض مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة 1.2 % 
في عام 2018.

وأوضــح لوفلوك، أنه “إضافــة إلى تغير عادات الشــراء 
لدى المســتهلكين، الحظنــا نقصاً في مهــارات الموظفين 
داخل المؤسســات خصوصاً مع اعتماد هذه المؤسســات 
لتكنولوجيــات جديدة كليــاً مثل أجهــزة إنترنت األشــياء 
بهدف الدفع قُدمــاً باألعمال الرقمية. وبــات نصف القوى 
العاملة فــي قطاع تكنولوجيــا المعلومــات بحاجة لتطوير 
المهارات أو الكفاءات الالزمة لدعــم المبادرات الرقمية. 
كما أن متطلبــات المهارات الالزمة لمواكبــة هذا التحول 
نحو التكنولوجيات المتطورة، مثل المهارات المتخصصة 
بالــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللي وتصميــم واجهات 
بأي وقت مضى”.برامج التطبيقات، باتت تشــهد تغيرات متســارعة مقارنة 

3.7 % نمو اإلنفاق على تقنية المعلومات في 2020

مزيد من النمو
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس األبحاث لدى غارتنر جون ديفيد لوفلوك: 
الســيناريو المتوقع المقبل لمعدالت اإلنفاق على تكنولوجيــا المعلومات في 
2019 هو المزيد مــن االرتفاع والنمو، برغم انتشــار الريبــة وعدم اليقين 
بسبب الشائعات المتضاربة حول حالة كســاد محتملة وخروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي و الحروب التجارية وارتفاع مستويات التعرفة الضريبية.

بيد أن هناك الكثير من التغيــرات الديناميكية على مســتوى القطاعات التي 
ســتحقق أعلى مســتويات النمو في المســتقبل. كما أن عمليات اإلنفاق باتت 
تتحول على نحو أوسع من قطاعات السوق الُمشبعة بالمنافسة مثل قطاعات 
الهواتــف الجوالة وأجهــزة الكومبيوتر الشــخصية والبنــى التحتية لمراكز 
البيانات التــي تقبع ضمن مقاّر الشــركات، إلــى قطاع الخدمات الســحابية 
وأجهزة إنترنت األشــياء ,التي بدأت باســتقطاب المزيد مــن االهتمام على 
حساب قطاع األجهزة اإللكترونية الذي يعتبر أحد قطاعات السوق الُمشبعة 
بالمنافســة، إذ لم تعد تكنولوجيا المعلومات مجرد منصة تمّكن المؤسســات 
مــن إدارة أعمالها، بــل باتت تعتبر المحرك األساســي الــذي يدفع عمليات 
األعمال. وفي الوقت الذي تشــهد فيه األعمال الرقميــة ومنظومات التجارة 
الرقمية مزيداً من التطور والتقدم، فإن تكنولوجيا المعلومات ستشكل القاعدة 

األساسية التي تعزز من ترابط قطاع األعمال ككل”.
ومع المزيد من عمليات التحول نحو السحابة، والتي تعزز معدالت اإلنفاق 
على تكنولوجيا المعلومات، فإن برمجيات المؤسســات ستشهد معدالت نمو 
قوية، فمن المتوقع أن ينمو اإلنفــاق على قطاع البرمجيات بنســبة 8.5 % 
في عام 2019. إضافة إلى نمو هذا اإلنفاق بنسبة 8.2 % أيضاً في 2020، 
ليصل إلى 466 مليار دوالر. ومن المتوقع أن تعزز المؤسســات من إنفاقها 
على برمجيات تطبيقات المؤسسات في 2019، خصوصاً مع تحّول المزيد 

من ميزانيات المؤسسات نحوالبرمجيات.

قطاع االجهزة االلكترونية
وعلى الرغم من تراجع أداء سوق الهواتف المحمولة، إال أن قطاع األجهزة 

اإللكترونية من المتوقــع أن يحقق نمواً أكبر بنســبة 4.2 % في 
عام 2019. وأســواق الهواتــف الذكية مثل الصيــن والواليات 
المتحدة وأوروبا الغربية، ستكون مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات 
استبدال المستهلكين لهواتفهم الجوالة بهواتف جديدة. لكن في ظل 
مواجهة شــركة سامســونغ لتحديات متعلقة بتوفير هواتف ذكية 
متميزة وعالية المواصفات في السوق إضافة إلى ارتباط هواتف 
آبل الذكية الرائدة باألســعار المرتفعة مقابل القيمة والمزايا التي 
تقدمها، فقد قام المســتهلكون باالحتفاظ بهواتفهم الذكية الحالية، 

يتوقع نمو اإلنفاق على تقنية المعلومات في 2020، وذلك برغم حرب التعرفات الجمركية، ووجود مخاوف حصول 
ركود اقتصادي وقيام الشركات بتقليص إنفاقها كما حصل في عام 2019. ويأتي التوقع متطابقاً مع تصريح 

لخبير اقتصادي قال فيه ان ال أثر مباشًرا للتعرفات الجمركية على اإلنفاق التقني حتى اليوم.
وفي هذا الخصوص توقعت شركة غارتنر لألبحاث نمو اإلنفاق العالمي على تقنية المعلومات بنسبة 3.7 % خالل 
العام 2020، وذلك نتيجة ازدياد اإلنفاق على برمجيات المؤسسات بصفة رئيسية. كما توقعت أن يصل اإلنفاق على 
تقنية المعلومات عالمياً إلى 3.7 تريليونات دوالر في 2019، بارتفاع قدره 0.4 % مقارنة بالعام 2018، ويعتبر هذا أدنى 

نمو متوقع للعام 2019 لغاية اليوم. 

جون ديفيد لوفلوك
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بطاقة ذاكرة صغيرة بسعة 1 تيرابايت
كشــفت شــركة Micron عــن أول 
بطاقــة تخزين مخصصــة لكاميرات 
المراقبة التي يتحكم بها عبر اإلنترنت.

 وقالـــت الشـــــركــــة، إن البطاقــة 
microSDXC UHS-I هي األعلى 

ســعة من نوعها، وطّورت خصيصــاً لتلبية احتياجات التخزين في 
 NAND ســوق المراقبة المرئية. موضحــةً، أنها تعتمد على تقنية
الثالثيــة األبعاد بمســتوى 96 طبقــة لتوفير مســاحة تخزين أكبر 
للكاميرا. كما تتيح لمستخدمي كاميرات المراقبة تخزين أكثر من 3 
أشهر من تسجيالت الفيديو التي تلتقطها كاميراتهم. وتتميز بقدرتها 

على تحمل البيئات القاسية التي تعمل فيها كاميرات المراقبة.

تقنية لـ“التخزين األبدي” للبيانات
كشــفت شــركة مايكروسوفت عن 
تقنيــة تعتمــد على الزجاج تســمح 
بتخزين البيانات لفترة طويلة تصل 
إلــى آالف الســنين، تهــدف لحفظ 
البيانــات علــى رقاقــات زجاجية 

صغيرة مقاومة للخدوش والكســر، وتتحمــل درجات حرارة تفوق 
الـ°500. مســتخدمين تقنية “الفوكسل” بحفر البيانات على الزجاج 
بدقة متناهية باستعمال أشعة “ليزر الفيمتو ثانية”، وتتم قراءة البيانات 
مستقبالً باالعتماد على نظام متطور يستخدم الذكاء الصناعي، حيث 
تمكنت مايكروسوفت من تخزين نسخة عن فيلم “سوبر مان” على 

لوح زجاجي صغير بأبعاد 75/75 ملم، سماكته 2 ملم فقط.

كمبيوتر مخصص لرجال األعمال
حاسباً  “أســوس”  اســتعرضت 
شــخصياً لرجال األعمال، يتميز 
بهيــكل أنيــق مكســو بطبقة من 
الجلــد األبيض الناعــم، ومزين 
بإطــارات وشــعار مصنوع من 

الذهــب الوردي عيار 18، ومزود بشاشــة عاليــة الدقة بمقاس 13 
بوصة وإطارات رقيقة، وحصل على شاشــة صغيرة تعمل باللمس 
بمقاس 5.65 بوصة أســفل لوحــة المفاتيح. ويضمن األداء الممتاز 
لهــذا الجهاز معالجــات Intel Core i5 أو i7 مــن الجيل الثامن، 
ومعالج رسوميات Nvidia GeForce MX250، وبطارية تكفيه 

ليعمل أكثر من 8 ساعات متواصلة.

Adobe تكِشف الصور المعدلة!
كشــف خبراء في شركة 
Adobe تقنية ثورية في 
عالم التصويـر والتصميم 
اإللكترونــي، حيــــث أن 
 Face Aware ( اداة 
Liquify(، صممــت 

خصيصاً لمعاينة واكتشــاف إذا تم التالعب الصور أو تعديلها عبر 
برامج التعديل كـــفوتوشوب. فهي تُعاين كل بيكســل من بيكسالت 
الصورة اإللكترونية، وتكتشــف أماكن التالعب بمواقع البيكسالت 
في الصورة، وتظهرها عبر “خرائط حرارية”. اضافة الى امكانية 

استعادتها الشكل األصلي للصورة قبل التعديل.

MacBook بـ6 مكبرات صوت
كشــفت آبل عــن نســخة جديدة 
 MacBook Pro من حواسب
يتميز بشاشة بمقاس 16 بوصة، 
ولوحــة مفاتيح جديدة كلياً أكدت 
آبل أنها ســتجنب المســتخدمين 
المشــكالت التــي عانــوا منهــا 

مــع لوحات “الفراشــة” األقدم. ويحوي الجهاز على شــريط لمس 
Touch Bar أعلــى لوحــة المفاتيح للتحكم باألصــوات والصور 
والشاشــة بطريقة ســهلة وعمليــة، إضافة إلــى 6 مكبرات صوت 
متطورة تمنح المستخدم تجربة مميزة في توزيع األصوات. وتتميز 

البطارية بالقدرة على العمل ألكثر من 11 ساعة متواصلة.

نظارة Lenovo للواقع المعزز
اطلقــت Lenovo نظــارات 
صممــت  متطــوراة.  ذكيــة 
لتعطي مســتخدمي الحواسب 
أثنــاء  بصريــة  خصوصيــة 
العمل في األماكــن العامة، إذ 
يمكنها عرض محتويات شاشة 

الكمبيوتر على عدســاتها المزودة بشاشــات صغيرة، وهي مزودة 
بالعديد من البرامج والتطبيقات التي تساعد المستخدم على استعمالها 
لتصفح مواقع التواصل االجتماعي، وبرمجيات تسمح باستخدامها 
مع ألعاب الفيديو وألعاب الحاســوب. وتدعم تقنيات الواقع المعزز، 

.Intel Core i7 ومزودة بـ3 كاميرات، ومعالجات
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TECNO في الخليج
 TECNO كشــفـــت 
عــن إطالق ســــلسلة 
 TECNO SPARK
4 بشاشة عرض كبيرة 
فائقة الوضوح وهـــي 
األولى مــن نوعها في 
دول الخليــــج، يأتـــي 
الهاتـــف الجديـــد مـع 
الميزات  مــن  العديــد 
لألغـراض اإلنتاجيـــة 

والترفيهيـة، وهـو مـن أنحـف األجهـزة فـي األســواق.

... وتنافس “آبل” بساعة متطورة
اســتعرض Xiaomi ساعة ذكية 
جديدة، ُوصفــت بالمنافس األقوى 
لساعات apple، ومن أهم مميزات 
Mi Watch  القدرة على عرض 
الفيديوهات والصور الموجودة في 
الهاتف، وتقنيــات لقياس معدالت 

النشــاط البدني ودقات القلب ومسافات المشــي. وهي تدعم شرائح 
eSIM إلجراء المكالمات دون الحاجة إلى الهاتف، كما ســتحصل 
على شريحة NFC للدفع اإللكتروني ونقل البيانات السلكياً، إضافة 
إلى القدرة على االتصال مع األجهزة الذكية عبر شــبكات بلوتوث 

وWi-Fi، وستزود بمعالج snapdragon 311 سريع األداء.

Xiaomi تكشف عن هاتف فريد
كشــفـت xiaomi عن هاتف 
بقــدرات   ،Mi CC9 Pro
تصوير لم تشهدها الجواالت 
مــن قبــل، بفضــل كاميرته 
األساســية التــي تبلــغ دقــة 
العدسة األساســية فيها 108 
ميغابيكســــل، وهي مـزودة 
بـ5 عدسات وتستخدم حساس 

ISOCELL Bright HMX الذي طّور بالتعاون مع سامســونغ، 
إلعطــاء قدرات تصوير فائقــة. ويأتي هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم 

للماء والغبار ومعالج Snapdragon 730G ثماني النوى.

... وتتحدى سامسونغ وآبل بسماعة
كشــــفـــت “هـــواوي” عـن 
الســماعات الالسلكية المميزة 
تحمــل  التــي   ،FreeLace
تصميماً ذكياً أنيقاً يعكس عزم 
الشركة على إضافة تعديالت 
جديــدة على كل جهــاز تعمل 
على تصنيعه. وتأتي السماعة 
الجديدة بجســم مصنــوع من 

المطاط والبالســتيك المقــاوم للماء وملتفة حــول العنق بمجموعة 
بألوان متوافقة مع هواتف هواوي بي 30 الجديدة. وبحسب الشركة، 

فإن البطارية الداخلية للسماعة تكفيها لتعمل 18 ساعة.

“هواوي” تكشف عن أحدث هواتفها
كشــفت “هــواوي” عن هاتفهــا الجديد 
Y9s، بكاميرا أماميــة منبثقة بدقة 16 
ميغابيكسل، مخفية داخل الهيكل، تخرج 
منه عند الحاجة اللتقاط صور السيلفي، 
فيمــا أتــت الكاميــرا األساســية ثالثية 
العدســة بدقة )2+8+48( ميغابيكسل، 
وهــي تعتبر واحدة من أفضل كاميرات 

الهواتــف، ولها القــدرة على التقاط صور عاليــة الدقة في ظروف 
اإلضاءة المنخفضة. وأتى الهاتف بهيكل أنيق من الزجاج والبالستيك 
مزود بشاشــة IPS LCD دقة عرضها )1080/2340( بيكســل، 

وماسح لبصمات األصابع مدمج في زر الطاقة الجانبي.

هاتف ذكي “تيك توك”
أطلقــت شــركة “بايــت 
دانــس” المالكــة لتطبيق 
“تيــك تــوك”، هاتفهــــا 
الذكي الجديد، بعد أشهر 
من التكهنات، تحت اســم 
“جيانغو بـرو 3”، وهـو 

ثمرة تعاون بين “بايت دانس” وشركة الهواتف الصينية سمارتيسان. 
ويصدر الهاتف الجديد تحت العالمة التجارية لـ“سمارتيسان”.

يشــار إلى أن “بايــت دانس” حصلت على مجموعــة من براءات 
االختراع الخاصة بـ“سمارتيســان”، ثم أضافت العديد من الميزات 

إلى الهاتف الجديد.
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تصميم غريب آليفون المستقبل
قدمــت “آبل” بــراءة اختراع 
لتصميم مميــز لهاتف آيفون، 
حــول  ملتفــة  بشاشــة  يأتــي 
الجهاز. وقالت الشركة: إن هذا 
التصميم سيسمح للمستخدمين 
بلعــب األلعــاب أو مشــاهدة 

مقاطع الفيديو على كال الجانبين، وعرض الصور في حلقة مستمرة 
حول أجهزة آيفون، في تصميم يحاكي تجربة ثالثية األبعاد.

وتصف براءة االختراع كيفية ابتكار حلقة مستمرة من الزجاج حول 
الجزء األمامــي والخلفي للهاتف، موضحــة بالتفصيل: أن الهيكل 

الشفاف يشكل حلقة مستمرة حول محيط الجهاز اإللكتروني.

حاسب مصفح ألصحاب المهن الخطرة
استعرضت “سامسونغ” 
أحــدث حاســب لوحــي 
مصفح طورته ألصحاب 
الذين  المهن الخطرة، أو 
يعملون على هــذا النوع 
من األجهزة خارج حدود 

المكتــب أو المنــزل. ومن أكثر ما يميز هذا الجهــاز، هيكله المتين 
 ،IP68 المقــاوم للصدمات والغبــار والماء، المحمي وفــق معايير
العالميــة. وهو يمتاز بمقاومته للملح والغبار والرطوبة وفق معايير 
MIL-STD 810G، ليمّكن المســتخدم من استعمال الحاسب في 

أي مكان وضمن أصعب الظروف المناخية.

“سامسونغ” تطلق هاتفها المصفح !
أطلقــت “سامســونغ” هاتفهــا 
 XCover FieldPro الذكــي
شــديد المتانة والتحمل، والذي 
يستهدف العاملين في القطاعات 
التــي تتطلب هــذه النوعية من 
الهواتــف، وهو مــزود بهيكل 
متين ضــد الصدمات وللحماية 
مــن الغبــار والميــاه، وضــد 

االهتــزازات القوية واإلشــعاع الشمســي والصدمــات الحرارية.
 MIL-STD 810G وقد حصل على شــهادة حماية وفقــاً لمعايير

.IP68 ومعايير

Vivo األنيق من S5 هاتف
كشفت شركة Vivo عن 
هاتفهــا  S5 الذي صنف 
من أكثــر الهواتف أناقة 
بهيكله  ويتميــز  وتميزاً. 
األنيق، والتصميم الفريد 
لإلطار الذي وضعت فيه 
عدسات الكاميرا الخلفية 
ومصبــاح اإلضاءة على 

واجهة الجهاز الخلفية، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.44 
بوصة وأبعاد “20:9” بدقة عرض )1080/2400( بيكسل، تغطي 

كامل مساحة الواجهة األمامية تقريباً.

HTC تعود للمنافسة بهاتف رخيص
 HTC أعلنت شركة
عــن طــرح هاتــف 
Desire 19s. وجاء 
الهاتــف بهيكل مميز 
للصدمــات  مقــــاوم 
والخـــدوش بــــوزن 
وشاشة  غرام،   170

IPS بمقــاس 6.2 بوصة بدقة عرض )1520/720( بيكســل. كما 
زود بكاميرا أساســية ثالثية العدسة بدقة )2+5+13( ميغابيكسل، 
 ،f/2.0 إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، بفتحة عدسة
قادرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

“موتوروال” تحيي RAZR األسطوري
كشفت “موتوروال” عن النسخة 
 RAZR الجديــدة من هاتــف
بمواصفــات  للطــي،  القابــل 
تجعله أحد أكثر الهواتف أناقة 
وتطوراً، ويتميز بشاشــة قابلة 
للطــي تعمل باللمــس، ويمكن 
تحويــل أحد نصفيها إلى لوحة 

مفاتيح لمســية أو استخدامها كشاشة كبيرة وشاشة OLED صغيرة 
على الواجهة الخارجية يمكن استعمالها كشاشة اللتقاط صور السيلفي 
 Qualcomm Snapdragon كونها تقــع أعلى الكاميرا. ومعالــج

.Android 10 710، ونظام تشغيل
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بنك روسي يكشف عن حاسوب خارق

كشــف بنك ســبيربنك الروســي عن أقوى حاســوب إلكتروني في 
روسيا أطلق عليه اسم أول وكيل للبنك، نيقوالي كريستوفاري.

Christofari، هو مجمع للحواســيب اإللكترونية بمقدوره إجراء 
حســابات معقدة وســريعة ومعالجة كميات هائلة من البيانات. وقد 
بلغــت إنتاجيتــه 6.7 بيتافلوبس، مع العلــم أن بيتافلوبس هي وحدة 
قياس ســرعة إجــراء العمليات فــي الثانية. ومــن مميزاته توزيع 
غالبية موارده في السحابة. وقال رئيس قسم التكنولوجيات في بنك 
“ســبيربنك”، دافيد رافالوفســكي، إن قدرات الحاســوب يمكن أن 
تستفيد منها شــركات صغيرة وكبيرة ومؤسسات حكومية على حد 

سواء دون أن تطور بنيتها التحتية المعلوماتية.

Triton ... أكثر كمبيوتر غرابة وتطوراً
كشفت شركة 
Acer عـــن 
كمبيــوتـــــر 
محـمـــــــول 
بـتصـمـيــــم 
يجعــل منـــه 
أحــــد أكثــر 
الكمبيوترات 
بـــــــة  ا غــر

وعملية.
والغريــب فــي كمبيوتــر Triton 900، هــو الشاشــة المحمولة 
علــى محاور خاصة تمكن المســتخدم من تدويرها أو اســتعمالها 
بالوضعية التي تناسبه، والتي أتت بمقاس 17 بوصة ودقة عرض 
عالية )3840/2160( بيكســل، واألهم أنها تعمل باللمس، ويمكن 
للمســتخدم التحكــم بها أو حتى الكتابة عليها مــن دون الحاجة لقلم 
ذكــي خــاص. وزودت Acer االكمبيوتــر بلوحــة مفاتيح خاصة 
بإضــاءة خلفية، ولوحة تحكم صغيرة تعمــل باللمس مثبتة عليها، 

.Nvidia GeForce RTX 2080 ومعالج رسوميات

تقنية تحول هاتفك لمجهر إلكتروني“نوكيا” تكشف عن أحدث هواتفها

تستعد شركة نوكيا إلطالق هاتف يعيد لها موقع المنافسة في سوق 
الهواتف الذكية.

وســيحمل الهاتف الجديد الرمز 8.2، بســعر متوســط، وستكشف 
 Nokiaو Nokia 5.2 الشــركة عن مجموعة جديدة مــن هواتف
2.3. وســتأتي أجهزة Nokia 5.2 بشاشــات بحجم 6.4 بوصة، 
تغطــي كامل مســاحة الواجهة األمامية للهاتف، وســتحصل على 
معالج MеdiaTek Hеlio A22 رباعي النوى، وبطارية بسعة 

3920 ميلي أمبير.

استعرضت شركة SmartMicroOptics تقنية جديدة تعمل على 
تطويرها بإمكانها تحويل الهاتف الذكي إلى مجهر إلكتروني محمول، 
تتكــون من علبة صغيرة فيها إضاءة داخلية، بداخلها ألواح زجاجية 
رقيقة توضع عليها العينات المراد اختبارها، مزودة بعدسات بقدرات 
تكبير مختلفة، تتراوح بين 35 و1000 مرة. ويمكن للمستخدم وضع 
كاميرا هاتفه الذكي فوق الجهاز ليرى العينات المكبرة عبر شاشته، 

كما سيتمكن من توثيق صور وفيديوهات لتلك العينات.
وتبعاً للخبراء في الشركة المصنعة سيكون بإمكان مستخدمي التقنية 
رؤية أجسام متناهية في الصغر بواسطتها، بل يمكنهم رؤية تفاصيل 

الخاليا النباتية والحيوانية والكائنات المجهرية.
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TCL تكشف عن هاتف ال مثيل له!

كشفت شركة TCL الصينية عن هاتف مميز بمواصفات متطورة، 
مزود بشاشة كبيرة قابلة للطي لتتحول إلى 3 شاشات.

والشيء المميز في هذا الجهاز هو الحجم الكبير للشاشة المرنة التي 
أتت بمقــاس 10 بوصات، أي عند فردها بحجمها الكامل ســيعمل 

الهاتف كحاسب لوحي متكامل.
وزودت TCL هذا الهاتف بمفاصــل DragonHinges الخاصة 
بها. كما ســيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة 
ســتكون إحدى أفضل كاميرات الهواتف المطروحة في األســواق، 
ومنفذ USB-C، وبطارية تكفيه ليعمل نهاراً كامالً عند اســتعماله 
إلجــراء االتصــاالت وتصفــح اإلنترنــت، وأكثر من 11 ســاعة 

متواصلة عند مشاهدة األفالم.

الصين تطلق قمراً اصطناعياً عالي الدقة

ذكرت وسائل إعالم صينية رسمية، أن الصين أطلقت قمراً صناعياً 
جديداً عالي الدقة لالستشــعار عن بعد يمكنه التقاط صور مجسمة، 
مما يشكل خطوة مهمة أخرى في مساعي بكين لتقليل االعتماد على 

التكنولوجيا األجنبية في رسم الخرائط الطبوغرافية.
وتقول إدارة الفضاء، إن الهدف هو المساعدة في إنشاء نظام عالمي 
لالستشــعار عن بعد يعمل على مدار الساعة وتحت جميع ظروف 
الطقس بحلول عام 2020، يكون قادراً على مراقبة اليابسة والغالف 

الجوي والمحيطات.

“باناسونيك” تكشف عن قدرات جديدة

طرحـــت “باناســونيـــك”، مجموعــــة لالتصــاالت المرئيــــــة 
)KX-VC HD( باإلصــدار الجديد 6.0 مــن الترقية البرمجية، 
تتيــح إمكانية اســتخدام أجهزة طرفية مع وحــدة االتصال المرئي 

خالل مؤتمرات الويب.
ويتم توصيل الكاميرا والميكروفون والســماعة والشاشة الخاصة 
بنظــام االتصال مع الكمبيوتر المســتخدم إلجراء المؤتمرات عبر 
اإلنترنت، مما يحقق اتصاالً مرئياً فعاالً وعالي الدقة من دون قيود 

الزمان أو المكان أو عدد المشاركين.

“آبل” تطلق أغطية حماية لهواتفها

أطلقت “آبـــل” مجموعة جديـــدة مــن أغطية الحماية لهواتــــف 
iPhone 11 بعدة نماذج وميزات. وأضافت “آبل” لهذه األغطية، 
زراً يشــغل تطبيق كاميرا آيفون تلقائياً عند الضغط عليه، حتى في 
حــال كان الهاتــف مقفالً، وبالضغط المســتمر على هــذا الزر يبدأ 

.QuickTake الهاتف بتسجيل الفيديو عبر ميزة
وتحوي هذه األغطية بطاريات داخلية يمكنها شحن بطارية الهاتف 
األساســية في حال نفاد الشــحن، ما يوفر للمستخدم مدة تعادل مرة 
ونصف من مدة االستعمال األساسية للهاتف. واألبرز من ذلك، هو 
أن بطارية األغطية تتوافق مع ميزة الشــحن الالسلكي Qi، وتعمل 

مع أجهزة الشحن المتوافقة مع USB-PD للشحن السريع.
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“خرائط المطار” خاصية لطيران اإلمارات
اإلمــارات  طيــران  أطلقــت 
خاصية “خرائط المطار” على 
تطبيقها لمســاعدة المســافرين 
على التنقل بسالسة في المطار.

وتحــدد الخاصية الجديدة موقع 
المســتخدم من خالل البلوتوث 
أو wi fi وتوفر إمكانية البحث 
الدقيق عن مواقع داخل المطار 
تشــمل مكاتب إنهاء إجراءات 
الســـفـــر وصــاالت طيـــران 
اإلمــارات والمتاجر والمطاعم 

وأجهزة الصراف اآللي.
ويتمكـــن المســــافرون مـــن 
اســتخدام “خرائــط المطــار” 
الجديــدة فــي المبنــى رقــم 3 

لمطــار دبي الدولي، مقر طيران اإلمارات الرئيس، باإلضافة إلى 
مطارات رئيســة أخرى ضمن شــبكة خطوط الناقلــة وهي: لندن 

هيثرو، ولندن غاتويك، ومطار هونغ كونغ الدولي.

A350 طيران اإلمارات تطلب 50 طائرة
وقعــت طيران 
اإلمـــــــارات 
ممثلة بالرئـيس 
التنفيذي الشـيخ 
أحمد بن ســعيد 
آل مـكـتـــــوم، 
بــــاص  يـر إ و
ممثلة بالرئيـس 
ي  لـتـنـفـيــــذ ا
م  غـيـلـيــــــــو

 A350-900 فاوري، على صفقة طلبية مؤكدة لشــراء 50 طائرة
XWB بقيمة 58.7 مليار درهم )16 مليار دوالر(، وذلك في اليوم 
الثاني لمعرض دبي للطيران 2019، والتي ســيبدأ تسليمها اعتباراً 
مــن مايو/أيــار 2023. وفي معرض تعليقه علــى الصفقة، قال آل 
مكتوم: إن اســتراتيجية طيران اإلمــارات على المدى الطويل تقوم 
على االستثمار في الطائرات الحديثة والكفؤة، ونحن على ثقة تامة 
مــن أداء الطائرة التي ســتمنحنا مرونة تشــغيلية إضافية من حيث 

السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب.

اتفاقية بين “االتحاد للطيران” وبوينغ
عـلـنــــــت  أ
“االتحـــــاد 
للطـيـــران” 
عن شــراكة 
اســتراتيجية 
ضخـمــــــة 
مــع شــركة 
“بويـنــــغ” 

بهدف التطوير المســتمر لطائرات بوينغ 787 دريمالينر، وخفض 
االنبعاثــات الكربونية، ما يعتبر التحدي األكبــر الذي يواجه قطاع 
الطيران. وقد كشــفت الشــركتان عن طائرة بوينغ 787 دريمالينر 
بتصميم خاص حملت اسم “غرينالينر” لتأكيد التزامهما حيال قطاع 
طيران أكثر اســتدامة ولتجربة المنتجات واإلجراءات والمبادرات 

المخصصة لخفض استهالك الوقود.
وترتكز الشراكة على مجموعة من المبادرات التقنية والتجارية بقيمة 
تصــل إلى ما يقارب المليار درهــم )272 مليون دوالر(، وتتضمن 
مجموعــة خدمات منهــا برنامج خــاص بمعدات الهبــوط وتصنيع 

منتجات عالية الجودة وتطوير أدوات تخطيط الصيانة.

طائرة “عام التسامح المذهل”

تأكيــدأ على مهمتهــا باحتضــان العالم، واحتفــاالً بعام التســامح، 
وبالتعاون مع طيــران االمارات، قامت دولة االمارات يوم الجمعة 
29 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، باطــالق رحلة واحدة لطائرة 
ايرباص A380 مزينة بملصقات عام التســامح، وعلى متنها 541 
راكباً من مختلف الجنســيات والخلفيات الثقافية التي تشــّكل نســيج 
مجتمــع دولة اإلمارات. وتمكن ســّكان جميــع االمارات من رصد 
الطائــرة التــي حلقت على ارتفــاع منخفض وهبطــت بمطار دبي 
الدولي، وخالل العام المقبل ســتقوم الطائرة ذاتها بـ50 رحلة لنشر 

رسائل التسامح واالحترام المتبادل أينما حلت.
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“فوسون” تشتري “لتوماس كوك”

“آي.إيه.جي” تشتري طيران أوروبا

اشــترت المجموعــة الصينية 
فوســون، العالمــة التجاريــة 
لتوماس كوك، لقاء 11 مليون 
جنيه اســترليني )14,2 مليون 
علــى  أســابيع  بعــد  دوالر(، 
إفــالس الشــركة البريطانيــة 
للسياحة والســفر، ما أدى إلى 
عرقلة رحالت آالف الســياح 

الذين علقــوا في الخارج. وكانت الشــركة البريطانية التي انطلقت 
قبل 178 عاماً قد أعلنت إفالسها في أيلول/سبتمبر 2019 بعد فشل 

محاولة لتأمين 250 مليون دوالر من جهات خاصة مستثمرة.

أكــدت  آي.إيه.جــي المالكــة للخطــوط 
الجوية البريطانية أنها اتفقت على شراء 
الناقلة اإلســبانية طيــران أوروبا مقابل 
مليار يورو تُدفع نقــدا، وذلك في الوقت 
الذي تعقد فيه آمالها على سوق الرحالت 

األوروبية إلى أميركا الالتينية.
وقال الرئيس التنفيــذي لـ“آي.إيه.جي” 

ويلــي وولش، إن االســتحواذ علــى طيران أوروبا ســيضيف إلى 
آي.إيه.جي شــركة طيران تنافســية جديدة وفعالة من حيث التكلفة، 
مما يعزز مكانة مدريد باعتبارهــا مركزاً أوروبياً رائداً ويتمخض 

عنه إحراز “ آي.إيه.جي” ريادة في منطقة جنوب األطلسي.

تعاون بين سكاي إكسبريس والقطرية
وقعــــت شــــركـة 
الطيـران اليونانيــة 
ســكاي إكسبريــس 
اتفاقــاً مع الخطوط 
الجويـــة القطريــة 
للتعـــــاون فــــــي 

رحــالت تربط الدوحة بالجزر اليونانية، في دفعة لقطاع الســياحة 
المهم بالبالد. وتســيّر شــركة الطيران المملوكــة للقطاع الخاص، 
والتي تنافس أوليمبيك إيروايز في المسارات الداخلية، رحالت إلى 
24 وجهة يونانية من بينها جزر كورفو وســانتوريني وكريت التي 

تعد مقاصد سياحية تحظى بإقبال واسع.

Dash 8-400 إيلين غروب تشتري طائرات

أعلنت “دي هافيالند” الكندية للطائرات في إطار فعاليات معرض 
دبــي للطيران، أن مجموعة إيليــن غروب ومقرها نيجيريا، وقعت 

.Dash 8-400اتفاقية لشراء 3 طائرات من طراز
وتعليقــاً على التعاون، قــال المدير العام لمجموعــة إيلين كارولين 
 Dash بريثيش: تفي السرعة الهائلة والراحة المتميزة في طائرات
400-8 التوربينيــة بمتطلباتنا على نحو مثالي، حيث نطمح لتوفير 
الفرص  لدعم القطاعات الحيوية في نيجيريا، ال ســيما قطاع النفط 
والغاز، نحن سعداء للغاية للتوصل إلى هذا االتفاق مع  دي هافيالند 

كندا ونتطلع إلى توسيع أعمالنا بفضل القدرات الرائعة للطائرة.

“دافزا” تشارك بمعرض دبي للطيران

أعلنــت ســلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” مشــاركتها في 
فعاليات النســخة الـ16 مــن معرض دبي للطيــران 2019، التي 
يســتضيفها “دبــي وورلد ســنترال”، وذلك الســتعراض محفظة 

خدماتها المتميزة أمام الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي.
وتأتي مشــاركة “دافزا” في المعرض بما ينســجم مع مستهدفاتها 
االســتراتيجية والرامية إلى جذب مختلف أنواع الشركات العالمية 
لتأســيس أعمالها في دبي، ودعمها للتوسع على مستوى المنطقة، 
مســتفيدة مــن موقعها االســتثنائي بالقرب من مطــار دبي الدولي 
إلى جانب البنية التحتيــة المتطورة، فضالً عن الخدمات المتميزة 

وحوافز تسهيل مزاولة األعمال التي توفرها.
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“أودي” تقدم RS Q8 الرياضية 2020

أعلنت شــركة أودي األلمانية عن أيقونتها RS Q8 موديل 2020 
الرياضية، التي تصنف من بين أجمل سيارات الكروس أوفر.

وتعتمد أودي RS Q8 على محرك توربيني مكون من 8 اسطوانات 
ســعة 4 ليترات بقوة 592 حصان بســرعة قصــوى 305 كلم في 
الســاعة، ويمكنهــا االنطالق من الثبــات حتى 100 كلــم في 3.6 
ثانية. وتتميز الســيارة بتصميمها العصري الفريد وخاصة الواجهة 
األماميــة التي تزين الشــبك األمامي الكبير بإطار أســود من ألياف 
الكربون، إضافــة إلى مصابيح LED تحتوي على خطوط إضاءة 
مميزة بداخلها، وجاءت بعجالت رياضية كبيرة بأقراص قياس 22 

بوصة من الكروم.

Maybach GLS من “مرسيدس”

كشفت شركة مرســيدس عن أيقونتها Maybach GLS الفارهة، 
التي تنتمي لفئة موديالت الطرق الوعرة.

وتأتي السيارة الجديدة بطول 5.21 متر، وتزهو بطالء ثنائي اللون 
مع شبكة المبرد تزدان بحليات الكروم.

وعلى صعيــد الدفع، تعتمد الســيارة الفارهة على ســواعد محرك 
بنزين V8 يعمل بنظام هجين معتدل ليولد قوة 410 كيلوواط/558 
حصــان، مــع التعزيز بمحــرك كهربائــي بقوة 16 كيلــوواط/22 
حصان. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 
4.9 ثانية، في حين تبلغ الســرعة القصوى 250 كلم/س. أما معدل 

استهالك الوقود فيبلغ 11.7 لتر من البنزين/100 كلم.

Roma فيراري” تطلق“

كشــفت شــركة فيراري عن ســيارتها Roma الجديدة، التي تتمتع 
بتصميــم رياضي مفعم بالقوة. وتأتي الســيارة الجديدة بطول 4.65 
متر، وتقف على قاعــدة عجالت بطول 2.67 متر، ويزأر بداخلها 
محرك تربو 8 األسطوانات V8 بقوة 620 حصان/760 نيوتن متر 
لعزم الــدوران األقصى، ويتم نقل قوة المحرك لعجالت الدفع عبر 

ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ثمان تعشيقات.
وبفضل هذه القوة تتســارع الجران توريزمو، من الثبات إلى 100 
كلم/س في غضون 3.4 ثانية، وتصل ســرعتها القصوى إلى 320 
كلم/س، ديدة مع شــبكة مبرد بها شــعار S8، باإلضافة إلى مصادم 

جديدة بفتحات تهوية أكبر في األمام والخلف.

Mustang نسخة كهربائية من

كشــفت فورد النقاب عن نســخة كهربائيــة اختبارية مــن أيقونتها 
Mustang األســطورية. وأوضحت الشركة األميركية أن السيارة 
الكهربائيــة Mustang Lithium االختباريــة تعتمد على بطارية 
800 فولت وتزأر بقوة 900 حصان، مع ناقل حركة يدوي سداسي 

السرعات.
 Mustang ولم تفصــح فورد عن مدى ســير الســيارة الكهربائية
Lithium االختباريــة، التي لن تدخل مرحلة اإلنتاج القياســي، إال 
أنهــا تعطــي فقط لمحة عن الســيارة Match E الكهربائية من فئة 

.Mustang المستوحاة من األيقونة SUV
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“تسال” تخطط لفتح مصنع في ألمانيا
تخطط شــركة 
تسال األميركية 
عــــــة  لـصـنـا
الســــيـــارات 
الكهربائـيـــــة 
لفتح مصنع في 
منطقـة برليـن، 

حســب مالك الشــركة، إيلون ماســك،  موضحــاً أن موقع المصنع 
الجديد سيكون بالقرب من مطار برلين براندنبورج الدولي.

وكانت “تسال” دشنت في أكتوبر/تشرين األول الماضي أول مصنع 
لها خارج الواليات المتحدة في الصين.

PSA فيات” تناقش االندماج مع“
شــــركة صناعــة  تناقـــش 
السـيارات “فيات كرايسـلر” 
االندمـاج مع  “بي إس إيه” 
التي تضم بيجو وســيتروين 

وأوبل.
وبموجــب اتفــاق 50-50 ، 

سيحتفظ الرئيس التنفيذي لـ“بي إس إيه” كارلوس تافاريس ورئيس 
“فيات كرايســلر” جون إلكان بمنصبيهما فــي الكيان المدمج. وإذا 
تحقق هذا االندماج، فستتشــكل شركة عمالقة بقيمة نحو 50 مليار 
دوالر أميركي، وســتكون رابع أكبر شــركة سيارات في العالم بعد 

فولكس فاغن ورينو نيسان وتويوتا.

فوائد عملية الستخدام مثبت السرعة
يعتبــر مثبــت الســرعة مــن 
أهم التجهيــزات المتوفرة في 
الســيارات فهو يساعد السائق 
في القيادة ويعمل على الحد من 
اســتهالك الوقــود، خصوصاً 

على الطرق السريعة.
ومن أهم مميزات مثبت السرعة تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ 
ومتكرر، والتســارع والتباطؤ، مما يزيد من استهالك الوقود. كما 
يســاعد علــى القيادة بشــكل متزن، ويجنــب قائــد المركبة تجاوز 
الســرعة القانونية ال شعورياً، ويمنح السائق اإلحساس بالراحة في 

الرحالت الطويلة.

“فورد Mustang Mach-E” الكهربائية

 MachE كشــفت شركة فورد األميركية عن نســختها الكهربائية
.Mustang من أيقونتها

وتقدم “فورد” للسيارة MachE بطارية قياسية سعة 75 كيلوواط 
ســاعة تبلغ معها الســيارة مدى السير 450 كلم، وأخرى سعة 99 

كيلوواط ساعة بمدى سير يصل إلى 600 كلم.
وفــي الموديل األساســي، تعتمد الســيارة MachE على ســواعد 
محرك كهربائــي بقوة 190 كيلوواط بقوة 258 حصان، في حين 
يعتمــد الموديل األقوى على ســواعد محرك بقــوة 248 كيلوواط 

وعزم 337 حصان.

سيارة كهربائية من “لكزاس”

كشــفت شركة لكزس عن ســيارتها UX 300e الجديدة، التي تعد 
باكــورة إنتاجها من الســيارات الكهربائية الخالصــة، وذلك خالل 

فعاليات معرض جوانزو الدولي للسيارات.
وأوضحت الشــركة اليابانية، أن الســيارة UX 300e، التي تنتمي 
لفئة ســيارات الطرق الوعرة المدمجة، تعتمد على ســواعد محرك 
كهربائي على المحــور األمامي، غير أنها لم تفصح بعد عن قوته. 
وتتضافر جهود المحرك مع بطارية ســعة 54.3 كيلوواط/ســاعة 

توفر مدى سير يبلغ 400 كلم.
ولم تفصــح “لكزس” بعد عن معــدالت أداء الســيارة الكهربائية 

UX 300e الجديدة، التي من المقرر طرحها في العام القادم.
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مورجان تعود للحياة مع رودستر
بعـــد غـيـــاب دام 
ألكثــــر مـــن 20 
عاماً عادت شـركة 
مورجـان العريقــة 
إلى عالم السيارات 
بموديـل  الرياضية 
 Plus الرودســـتر

Six الــذي يتمتــع بتصميم كالســيكي وتقنيات حديثــة. وأوضحت 
الشركة البريطانية، أن سيارتها المكشوفة الجديدة تعتمد على سواعد 
محرك بنزين تربو ســعة 3 ليتر مكون من 6 أســطوانات، تتضافر 

جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي من شركة بي إم دبليو.

Cullinan رولز رويس” تكشف عن“

كيا تكشف عن أيقونتها المستقبلية

كشفت شركة رولز 
رويس عن سيارتها 
 C u l l i n a n
 ،Black Badge
والتــي تطل بطالء 
أســود أضفى على 
الســيارة المزيد من 

الشراسة والرعب. وأوضحت الشركة أنها تقدم لسيارتها، التي تنتمي 
لفئة الموديالت الرياضية متعــددة األغراض SUV، حليات باللون 
األسود الالمع على جسم السيارة، فضالً عن الجنوط الكبيرة المسبوكة 

قياس 22 بوصة، والتي تطل من خلفها سروج المكابح باللون.

كشـــــــفــت 
شــركة كيــا 
عن سيارتها 
 Futuron
التي تعتبـــر 

من موديالت اإلطاللة المســتقبلية. واسم السيارة مشتق من كلمتين 
Future وOn، مــا يدل أنها بمواصفات متطورة.كنظام قيادة ذاتي 
متطور من المســتوى الرابع يسمح لها بالحركة دون تدخل السائق 
نهائياً ومحرك كهربائي، ومقصورة بلوحة قيادة خالية من األزرار، 
وشاشــة تعمل باللمــس، ومقاعدها معــززة بنظام لتديلــك الركاب 

إلعطائهم شعوراً رائعاً بالراحة، وأبواب تفتح لألعلى.

شاحنة “سايبر تراك” الكهربائية
كشفت شــركة تيسال 
عن شـاحنتها الخفيفة 
التي تعمل بالكهرباء 
والتي حملـــت اســم 

“سايبر تراك”.
الجديــر بالذكــر، أن الســيارة مصنوعة من الفــوالذ، ولها تصميم 
خارجي يتميز بالزوايا الحادة، وستتوافر في 3 فئات، على أن يصل 
سعر الفئة األولى إلى 40 الف دوالر. وكان  الرئيس التنفيذي إيلون 
موسك، حضر مراسم إطالق الشاحنة، بوالية كاليفورنيا األميركية. 
وقال موســك: إنكم تريدون شاحنة قوية فعالً وليس بشكل زائف ... 

إنها شاحنة يمكنها أن تطرقوا عليها بمطرقة دون أن تنبعج.

HDC-6 Neptune من “هيونداي”
كشـــــفـت 
شــــــركـة 
هيونداي، 
عــــــــــن 
حنتها  شـــا
االختبارية 

HDC-6 Neptune التــي يتوقع خبراء أن تحقق ثورة في مجال 
النقــل التجاري، وهي تعتمد على محــرك هيدروجيني ال ينتج عنه 
انبعاثــات كربونية بل فقط ينفث بخار الماء. وقد جاءت مقصورتها 
بتصميــم ومواد صديقة للبيئــة مصنعة من ألواح إســفنجية مغطاة 

بالجلد وباأللياف المقواة بكفاءة حرارية ووزن أقل ومبردة أيضاً.

... وأيضًا عن “كولينان بالك بادج”
اعلنــت الشــركة البريطانية 
رولــز رويس عن ســيارتها 
بــالك  “كولينــان  المعدلــة 
بــادج”، التي تحتــوي على 
محرك V12 سعة 6.75 ليتر 

بقوة 600 حصان و900 نيوتن/متر من عزم الدوران بزيادة تبلغ 29 
حصان و37 نيوتن/متر من عزم الدوران عن الفئة األساسية، ويمكنها 
التسارع إلى 96 كلم/س في 4.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 
كلم/س، ونظــام تعليق ومكابح بتقنيــة Intuitive Throttle التي 
توفــر نقل أكثر ســرعة في ناقل الحركة بـ8 ســرعات، مع توفير 

ذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم.
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Turbo بورش” تطلق موديالت“
شــركة  أعلنت 
بـورشــــــــــه 
عــن إطــــالق 
ت  يــــــال د مو
 T u r b o
أيقونتهــا  مــن 

الرياضيــة 911 بمزيد من القوة ومعدالت األداء. وتتوفر موديالت 
Turbo وTurbo S الجديــدة بنســختي الكوبيه والكابريو، وتعتمد 
على ســواعد محرك سداسي األسطوانات سعة 3.8 ليتر يزأر بقوة 
478 كيلــوواط/650 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران األقصى 

800 نيوتن متر.

GV80 موديل 2020 من “جينيسيس”
شــــركة  تســتعد 
 G e n e s i s
إلطالق ســيارتها 
GV80 رباعيــة 
الدفع على هامش 
لــوس  معـــرض 
أنجلوس الـدولــي 

للســيارات المقبل. ومن المتوقع أن تطرح هذه الســيارة بعدة أنواع 
من المحركات، وتمتاز بكاميرات قادرة على رصد األجســام على 
مســافات بعيدة تعمــل بديالً للمرايــا الجنابية، كما ســتحصل على 

كاميرات تظهر محيطها بالكامل.

“نايت إيغل”

 وصلت نســخة “نايت إيغل” على أحدث إصدارات جيب رانغلر، 
وهــي اإلصدار الخاص األول الذي تم طرحه من الجيل الجديد من 

.4x4 طراز جيب
ومع إضافة لمسات باللون األســود، تضفي إعدادات “نايت إيغل” 

إلى سيارة رانغلر مظهراً أكثر جرأة ورياضية.

Maximus 24 نسخة فقط من
ضمــن فعاليــات 
مـــعــــــــــرض 
SEMA لتعديـل 
الســـيـــارات في 
الس فـيـغـــــاس، 
اطلقــت شــــركة 

هينيســي برفورمانس ســيارتها الجديدة Maximus، وهي عبارة 
عن ســيارة جيب بيك آب، مشــيرة إلى أن ســبب قوتها الهائلة هو 
 Challenger االستعانة بمحرك الكمبريسور الخاص بسيارة دودج
Hellcat سعة 6.2 ليتر. وقد اقتصر إنتاج السيارة المعدلة على 24 

نسخة فقط بسعر يبدأ من 225 ألف دوالر أميركي.

GLA الجيل الجديد من مرسيدس
كشفت شــركة مرسيدس 
الجديــد  الجيــــل  عــــن 
 GLA مـــن أيقونتـهــــا
المدمجة، التي تنتمي لفئة 
المخصصـة  الموديـالت 

للطرق الوعرة.
ويتمتــع الجيــل الجديد مــن GLA بالمزيــد من الرحابة، الســيما 
المخصصة للمقاعد الخلفية وحيز األمتعة، وذلك بفضل زيادة طول 
قاعدة العجالت 3 ســنتم مع رفع سقف السيارة. وتزخر المقصورة 
الداخليــة بقُمــرة قيــادة ذات شاشــة عريضــة، ونظام االســتعمال 

MBUX مع التحكم باألوامر الصوتية.

دراجة “إيه إم بي001”
كشــفت “أســـتون 
مارتـن” و“بـراف 
ســوبريور” عــن 
دراجـــة “إيـــه إم 
بـــي 001” للمرة 
األولـــى عــلــــى 
مســـتـوى العالــم، 

خــالل فعاليات المعرض الدولي للدراجات النارية في مدينة ميالنو 
اإليطالية. ويكتب إطالق الدراجة الجديدة أول فصل من تاريخ هذه 
الشراكة الجديدة والمتميزة بين الشركتين البريطانيتين المرموقتين 

في قطاع تصنيع المركبات.
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“ماكالرين” تقدم سيارة خارقة!
كشــفت “ماكالرين” 
البريطانيـــــة عــــن 
 Elva أيـقـونـتـهـــــا
 Elva المستوحاة من
M1A التي طرحت 
خالل الســتينيات من 

القرن العشــرين. وتوفر السيارة مستوى راٍق من الرفاهية واألمان، 
وهي ال تمتلك زجاج أمامي أو باألبواب، فضالً عن افتقارها لســقف 
ســواء أكان صلباً أو قماشــياً. وتعتمد السيارة على نظام إدارة الهواء 
النشط، إذ يبدأ النظام بعد وصول السيارة لسرعة 40 كلم إلى إنشاء ما 
يمكن أن يعرف بالفقاعة الهوائية والتي تعمل كحائط صد ضد الهواء.

“كيا أوبتيما” 2021 بمالمح رياضية
كشـــفـت شــــركة 
كيــا عن الموديـــل 
الجديد من سيارتها 
Optima، والــذي 
يمتــع بمالمح أكثر 
رياضية ومقصورة 
جديدة أكثر فخامة.

واعتمدت الشــركة في تصميم الموديــل الجديد على لغة تصميمية 
تتسم بالمزيد من االستقاللية والمالمح الرياضية على شبكة المبرد 
والكشــافات الجديدة والتوقيع الضوئي في شكل حرف Z، وشريط 

ضوء LED الممتد على مؤخرة السيارة.

C5 Aircross ستروين تكشف عن
“ستروين”  أطلقت 
الهجيــن  الموديــل 
مــــن   Plug-in
أيـقــونــتـهــــــــــا 
 C5 Aircross
المدمجـــة، التــــي 

تنتمــي لفئة الموديالت الرياضية متعددة األغراض SUV. ويعتمد 
الموديل C5 Aircross Hybrid على نظام دفع هجين يتألف من 
محرك بنزين ســعة 1.6 ليتر وبقــوة 132 كيلوواط/180 حصان، 
وآخر كهربائي بقوة 80 كيلوواط/109 حصان. ويأتي مع الســيارة 
شاحن بقدرة 3.7 كيلوواط ساعة لشحن البطارية خالل 4 ساعات.

... وتكشف عن سيارة بمحّرك مزدوج
كشـــفت 
“نيسان” 
عـــــــن 
ســــيارة 
اختبارية 
لـيــــة  عا
الطاقــــة 
بمحــرك 

ثنائــي ونظــام تحكم كلي الدفــع ومزودة بتكنولوجيــات جديدة يتم 
تطويرها للجيل المقبل من ســيارات الشركة الكهربائية. وتتضمن 

نظام دفع كلي يعمل بمحركات أمامية وخلفية عالية الطاقة.

Touareg إضافات متميزة في
كشفت شركة فولكس 
فاغــن عــن الموديل 
من   Drive الخاص 
 ،Touareg أيقونتها 
لفئــة  تنتمــي  التــي 
الموديالت الرياضية 

متعددة األغراض SUV. وأوضحت الشركة األلمانية، أن الموديل 
الخاص Drive الجديد يتمتع ببعض التجهيزات اإلضافية مثل باقة 
التجهيزات الجلدية Vienna، والغطاء الخلفي الكهربائي، وتجهيزة 
القَطر القابلة للطي كهربائياً، ومســاعد المناورة للمقطورة، وحزمة 

الطرق الوعرة، والتعليق الهوائي، ومنظم مسافة األمان.

“نيسان” في معرض طوكيو
تـعـــــــرض 
 ” ن نيســــا “
طــرازاً   14
فــي  جديـــداً 
الـ46  الدورة 
مــن معرض 
كـيــــــو  طـو
للســــيـارات 

بمــا في ذلك ســيارة IMk االختبارية الخالية من االنبعاثات، التي 
تجّســد مستقبل التنقل الذكي من “نيسان”، ورؤية الشركة المتعلقة 

بكيفية تشغيل السيارات وقيادتها ودمجها بالمجتمع.
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“نيسان صني” 2020 الجديدة

أطلقت “نيســان” الشــرق األوسط سيارة “نيســان صني” 2020 
الجديدة كلياً، وهي تضّم تكنولوجيات ومزايا سالمة ال يجدها السائق 
عادةً في ســيارة من هــذه الفئة. وتتميز “صنــي” بأناقتها المتجددة 
ورقيّهــا ورحابتها وتكنولوجيات التنقل الذكــي التي تتضّمنها، كما 

تتوفر بأسعار معقولة للغاية.

Audi S8 الجديدة متوفرة اآلن

تجمــع ســيارة Audi S8 الجديدة بيــن الفخامة والتطــور واألداء 
الرياضــي مؤكدة على اســم أودي العريق وشــعارها “التقدم عبر 
التكنولوجيا” من خالل أنظمة التعليق المبتكرة. كما تمتاز بعناصر 
تصميم اســتثنائية للتعبير عــن األناقة الرياضية لســيارة الصالون 

الفاخرة المتطورة ذات الدقة الفائقة في األداء. 

سيارة Pal-V Liberty الطائرة
ُعرضت في معرض الرياض 
للسيارات، أول سيارة طائرة، 
وهي ثمرة مشروع هولندي - 
سعودي، سيتم صنع 90 نسخة 
كدفعــة اولية، هيكلها مصنوع 
من الكربــون فايبر واأللمنيوم 

وفي األعلى مروحة يتم وضعها بســهولة بشكل يدوي، وهي تسير 
علــى 3 عجالت لمســافة تزيد عن 1,350 كلم مما يجعلها ســيارة 
اقتصاديــة االســتهالك، وإذا كانت تطير تقطع مســافة تتراوح بين 
400 إلــى 500 كلم بخزان بنزين واحد يتســع لـ100 ليتر. وتعتمد 

على محركين كل واحد منهما 4 سلندر وقوته 100 حصان.

“بيجو” تقدم الجيل الجديد من 2008
أعلنــت شــركة 
بيجــــو إطــالق 
الجيل الجديد من 
أيقونتها 2008، 
التـــي تنتمــــي 
لفئـة الموديـالت 

الرياضية SUV، وتتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد متعددة األلوان 
وقمــرة قيادة حديثة تحمل االســم i-Cockpit 3D، وشاشــة لنظام 
 e-2008 الملتيمديا بقياسات مختلفة. وتتوفر السيارة بنسخة كهربائية
بقــوة 100 كيلوواط/136 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 260 

نيوتن متر، وتصل النسخة الكهربائية إلى مدى السير 310 كلم.

سيارات “أستون مارتن” الرياضية

مع اقتراب موعد الكشــف عن ســيارة “دي بي إكس”، دخلت أول 
سيارات “أســتون مارتن” الرياضية متعددة االستخدامات مراحل 
التطويــر النهائيــة في برنامــج االختبار األكثر شــمولية في تاريخ 
العالمــة التجاريــة البريطانية الفاخــرة والتي أكدت اليــوم تعزيز 

سيارتها المرتقبة بمحّرك هو األقوى في فئته.

سيارة كهربائية خارقة من “كارما”
كشفت شركة كارما 
النقاب عن سيارتها 
 SC2 الكهربائيــــة
الخارقــــة، خــالل 
فعاليــات معــرض 
لــوس أنـجـلــــوس 
الدولـــي. وتعتمـــد 
SC2 االختباريــة، 

التي تنتمي إلى فئة الموديالت الســوبر رياضية، على 4 محركات 
بقــوة مجموعها 1100 حصان. وبفضل هذه القوة الهائلة تتســارع 

السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1.9 ثانية.
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تقنية جديدة للسيارات اآللية

طــّور باحثون في معهــد فراونهوفر لألنظمة الضوئية الدقيقة تقنية 
جديدة للسيارات آلية القيادة، والتي تمتاز بحجم أقل ووزن أخف من 
أجهزة الليدار الحالية، حيث قاموا بتطوير مرايا صغيرة )ماسحات 
MEMS( أصغــر حجمــاً من أنظمة ليــدار التقليديــة، حيث تقوم 
وحدة المرآة الدقيقة بمســح المحيط من خــالل توزيع ضوء الليزر 
في بُعدين، ثم يتعرف الكاشــف على انعكاس الضوء لجســم ما مثل 

مركبة أخرى.
ومــا يميز التقنيــة الجديدة هو أن مرايا MEMS تكشــف محيطها 
بدقــة، فضالً عن ذلــك فهي خفيفة للغاية وقابلة للتكامل، كما أنها ال 

تتأثر باالهتزازات الناتجة عن حركة السيارة.

“إيران خودرو” تستثمر في تركيا

ذكــرت صحيفة “أحوال” التركية، أن إيران تســعى لاللتفاف على 
العقوبــات األميركية، بنقل جزء كبير من اســتثماراتها إلى تركيا، 
الســيما في مجال صناعة الســيارات. وقالت الصحيفة، إن شــركة 
“إيران خودرو كومباني” االيرانية ستنقل أعمالها إلى والية “وان” 
شــرقي تركيا، مشــيرةً إلى أن الرئيس التنفيذي للشــركة ،فرشــاد 

مقيمي، زار الوالية التركية والتقى عدداً من المسؤولين األتراك.
ومن المزمع أن يتم إنشاء مصنع للسيارات على مساحة 50 هكتار 
فــي المنطقة الصناعيــة بالوالية، ليوفر فرص عمــل لنحو 1000 

شخص في المرحلة األولى.

أشياء يمكن أن تختفي من السيارات

كشــف خبراء الســيارات عــن األشــياء التي يمكــن أن تختفي من 
الســيارات إلى األبد في المســتقبل القريب. فالســيارات الحديثة لن 
تحــوي على مرآة الرؤية الخلفية، حيث ســيحل مكانها الكاميرات. 
والنوافذ التي تعمل يدوياً ســوف تختفي أيضاً، حيث ســتعمل جميع 
نوافــذ الحديثة على الكهرباء، باســتثناء الســيارات الرخيصة إلى 
حد كبير. كما أن مصنعي الســيارات ســوف يتخلصون من مفاتيح 

التشغيل، وسيتم تعويضها بأنظمة دون مفاتيح.
وأشــار الخبراء، إلى أن لوحة القيادة الكالسيكية مع األزرار أيضاً 
سوف تختفي، حيث ستحل مكانها لوحة تعمل باللمس تتمتع بجميع 

وظائف اللوحة الكالسيكية.

فرامل الطوارئ اآللية سمة قياسية!

ذكــرت صحيفة يوميوري اليابانية أن اليابــان بصدد جعل فرامل 
الطوارئ اآللية سمة قياسية في سيارات الركاب لتحسين السالمة. 
وستشــمل المتطلبات التي من الواجب إدخالها للســيارات الجديدة 
ضمانــات لمنــع االصطدام مع المشــاة، حيث أن هــذا األمر ليس 

مدرجاً في اللوائح اليابانية.
وقالت يوميوري: إن حوالى 85 % من السيارات الجديدة المنتجة 
محلياً كانت مزودة بأنظمة فرامل الطوارئ اآللية في عام 2018، 

وتهدف الحكومة إلى زيادة هذا العدد.
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محكمة تقرر وقف صحيفة “ليكو”

أبوظبي وجهة للتصوير واإلنتاج

قررت الشــركة المالكة لصحيفة  
“ليكو” الفرنسية تصفية أعمالها 
بســبب األزمــة االقتصادية التي 
الورقيــة  الصحافــة  تشــهدها 
فــي العالــم، والتــي طالت حتى 
بســبب  األوروبيــة  الصحــف 
ضعــف التمويــل، وذلــك عقب 

قرار محكمة ليموج التجارية.
وتعد صحيفة “ليكــو” اإلقليمية 

الفرنسية، التي تصدر في 5 مقاطعات وسط فرنسا، واحدة من أعرق 
الصحف الفرنسية، التي تعد رمزاً للمقاومة منذ عام 1943.

ضـــمــــــــن 
مــــج  نــا بـر
فــــــز  ا لحو ا
التـــي تقدمـه 
لجنة ابوظبي 
لالفالم، بدأت 
بمنح استرداد 
نســبته  نقدي 

30 % من تكاليف اإلنتاج وما بعد اإلنتاج المنُفقة في اإلمارة، يشمل 
اإلنتاجــات اإلعالمية، مما سيشــكل حافزا قويــا لمنتجي المحتوى 

اإلعالمي الختيار أبوظبي كوجهة للتصوير واإلنتاج.

“إنستغرام” تحظر فالتر التجميل
سـمح تحديث 
لتطـبـيـــــــق 
إنســــتـغـرام 
مين  للمسـتخد
فــــــــي أب/

أغســـــطـس 
ء  نشـــــــا بــإ

مؤثرات خاصة للوجه تجعل الناس و كأنهم خضعوا لعمليات تجميل 
مثل شــد الوجه وحقن الشفاه. ووسط مخاوف من أن هذه المؤثرات 
قد تُضر بالصحة العقلية للبشــر قرر إنســتغرام حظر وإزالة جميع 
هذه “الفيلترز” التي قد تكون تروج بشكل او بأخر لعمليات التجميل.

يوتيوب: ميزة تتيح كسب األرباح

أعلن القائمون على موقع “يوتيوب”، عن إدخال ميزة فريدة على 
موقعهم ستســاعد المدونين وأصحاب القنوات على كسب األرباح 

بطريقة فريدة.
ويشــير الخبراء في “يوتيوب”، إلى أن ميــزة الملصقات الجديدة 
Super Stickers، ســتعطي الرســائل التــي يبعثهــا المتابعون 
ألصحــاب القنــوات طابعاً مميــزاً، وســتوفر للمدونين وأصحاب 
القنوات إمكانية إضافية للربح مثلها مثل ميزة Super Chat التي 

ظهرت سابقاً.
وتتركز فكرة الميزة الجديـــدة، على ملصقـــات طريفـة يرســلها 
المتابع إلى صاحب القناة في الرســائـل أثناء الدردشـــة، لكن تلك 
الملصقــات مدفوعة الثمن، وتعود قيمتها فــي النهاية إلى صاحب 

المجموعة.

ارتفاع إيرادات “والت ديزني” 34 %
ارتـفـعــت 
إيـــرادات 
كـة  شـــــر
“والـــــت 
ديزنــــي” 
بـنـحـــــــو  
               %  3 4
خـــــــالل 
بــــع  لــر ا

المالي الرابع مـن العـام الجــاري، لتتجاوز توقعات المحلليـن.
وأظهرت نتائج أعمال الشــركة األميركية، تراجع صافي األرباح 
إلى 1.05 مليار دوالر أميركي )0.58 دوالر للســهم( خالل فترة 
األشــهر الثالثة المنتهية في شهر ســبتمبر/أيلول 2019 الماضي، 
مقابــل 2.322 مليــار دوالر أميركــي )1.55 دوالر للســهم( في 

الفترة نفسها في عام 2018.
وعلى مســتوى نصيب الســهم من األرباح باستثناء البنود والمواد 
غير المتكررة، تراجع بنحو 28 % إلى 1.07 دوالر مقابل 1.48 

دوالر للسهم في الفترة المماثلة من عام 2018.

91



جديد عموميات

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2019

معرض دبي للبصريات
حقــق معرض ومؤتمر 
ومنتجات  البصريــات 
“فيجن  بالعيون  العناية 
 ”2019 دبــي  إكــس 
نجاحــاً الفتــاً كمنصــة 
تجمع كبــار المصنعين 
والموردين والموزعين 

وتجــار التجزئة المحليين واإلقليميين والدوليين تحت ســقف واحد 
في مركز دبي التجاري العالمي. واســتضاف المعرض على مدار 
3 أيام مجموعة واســعة من العالمات الرائــدة في مجال النظارات 

ومستحضرات العناية بالعيون من مختلف أنحاء العالم.

مدير جديد لـ“كيرتن هوسبيتاليتي”
هوســبيتاليتي”،  “كيرتــن  قامــت 
الشـــــركـــة المختصــــة بتنفيــــذ 
المشروعات متعددة االستخدامات، 
بتعيين السعودي مشاري الهاجري، 
لتعزيــز خطــط النمــو والتوســــع 
للشركة في الســعودية، وهي تدير 
مجموعــة من العالمــات التجارية 
العصرية ضمن الســوق المتوسطة 
والفئــات الفاخــرة، التــي تتنـــوع 
بين فنادق وشــقق فندقية وســكنية، 

ومكاتب ومتاجر ومطاعم.

“جي إف إتش” تعين رئيسًا تنفيذيًا
أعلنــت شــركة جــي إف إتــش 
التابـعــــة  المحـــدودة،  كابيتـال 
والمملوكــة بالكامــل مــن قبــل 
مجموعة جــي إف إتش المالية، 
عـــن تعيين محمـــد خنجــــي، 
تنفيــذي أول  بمنصب رئيــــس 

بالشركة
يذكر، أن خنجي ســيقوم بإدارة 
العالقــات والثـروات وتطويــر 

األعمال، انطالقاً من خبرته الواسعة التي تربو على  21 عاماً في 
مجال االستثمار.

رئيس تنفيذي جديد لـ“أودي”
أعلنــت شــركة أودي عــن تعييــن 
ماركوس دوســمان رئيســاً تنفيذياً 
جديداً للشــركة اعتباراً من أبريل/

نيســان 2020، ليحــل مــكان برام 
شــوت الذي شــغل المنصــب منذ 

يونيو/حزيران 2018.
ويعمل دوسمان في مجال السيارات 
منذ أكثــر من 3 عقود، وقد شــغل 

مؤخــراً منصــب عضو في مجلس إدارة للمشــتريات فــي “بي إم 
دبليو”. وســيغادر برام شوت الذي يبلغ من العمر 58 عاماً الشركة 

في نهاية مارس/آذار بموجب اتفاق متبادل.

“ميدالب” يشهد حضوراً واسعًا ...
أعلــن معـــرض 
ومؤتمـر ميـدالب 
لـلـمـخـتـبـــــرات 
الطبية في الشرق 
وشمال  األوســط 
افريقيــا، أن دورة 
2019 شــهـــدت 

إبرام صفقات تتجاوز قيمتها 152 مليون دوالر، وذلك ضمن البحث 
الذي أجرته شركة “وايز جاي” لألبحاث واالستشارات، الذي أشار 
أن قيمة ســوق خدمات المختبرات الطبية “الســريرية” في الشرق 

األوسط وإفريقيا ستتجاوز 14 مليار دوالر بحلول عام 2023.

بوجان يتقلد منصبًا في “سيركو”
عينت “سيركو الشرق األوسط” 
لتوفيــر خدمــات القطــاع العام، 
بــول بوجان فــي منصب رئيس 
العمليات الرقميــة ضمن مكتبها 
الواقــع في دبي، حيث ســيتولى 
مسؤولية إدارة األصول الرقمية 
وفريق العمل وعمليات استخدام 
وإطــالق  الضخمــة،  البيانــات 
مبادرات واســتراتيجيات جديدة 
تهدف إلى إعطــاء قيمة للعمالء 

وتنفيذ آليات عمل سلسة توّظف أحدث االبتكارات التقنية.
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“فيرست هوتيل” يفوز بجائزة
فــاز فنــدق 
فـيـرســــت 
ســــنـتـرال 
هـوتـيــــــل 
ســــويتس، 
ة  ئـــــز بجـا
“أفـضـــــل 
شــــــــقــق 

فندقيــة” في جوائز الســفر العربي 2019 المرموقــة التي أقيمت 
فــي دبي. وأعرب مدير الفندق هاني صمويل عن ســعادته بالفوز 

بالجائزة قائالً: إنما هي نتيجة جهد وتطوير مستمر لعملنا.

“دل تكنولوجيز” توقع مذكرة تفاهم
وقـعــــــت “دل 
تكنولوجيــــز” 
مذكرة تفاهم مع 
االتحاد القطري 
للشطرنج، لبناء 
مـكـتـــب ذكــي 
يعتمــد أحـــدث 

التقنيــات لالتحاد. ووقع المذكرة أمين الســر العام لالتحاد القطري 
للشطرنج علي عبد الرزاق هاشم، ومدير “دل تكنولوجيز” في قطر 
غســان كوســتا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر 

لتكنولوجيا المعلومات “كيتكوم 2019” الدوحة.

المدير التنفيذي األكثر ابتكاراً لعام 2019
نظم نادي شبكة الرؤساء 
التنفيذيين فــي دبي حفالً 
تكريمياً للمدراء التنفيذيين 
المتميزين، بحضور عدد 
من الشخصيات السياسية 
ورواد األعمال، حيث نال 
اللبناني األميركي، فيليب 
زيادة، جائزة المدير العام 
التنفيــذي األكثر ابتكاراً، 

وهــو رئيس ومديــر تنفيذي لعدد من شــركات العقــارات، الطاقة 
المتجددة والتكنولوجيا وغيرها في الواليات المتحدة.

STOP يفوز بإحدى جوائز “أديبك”
شــــركة  أعلنـــت 
بــروج وبورياليس 
للكيماويات،  ونوفا 
الشـــــــــــــــركاء 
في  االستراتيجيون 

مشروع STOP لوقف تسرب البالستيك إلى المحيطات، عن فوز 
مشروعهم بإحدى جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
“أديبك” 2019 ضمن فئة “أفضل مشروع في المساهمة المجتمعية 
وتعزيز القيمة المحلية لهذا العام”.  ويساهم مشروع STOP بإيجاد 
منهج شمولي للقضاء على تسرب النفايات البالستيكية من مصدرها 

في الوقت الذي يساهم به في دعم االقتصاد الدائري للبالستيك.

أفضل مصرف في سورية
وفــق تقييــم نتائج عــام 2019، 
وخالل حفل توزيع جوائز المال 
واألعمــال اإلســالمية الذي أقيم 
مؤخــراً في فنــدق الريتز بدبي، 
فــاز بنك البركة ســورية بجائزة 
أفضل مصرف في مجال مبادرة 

التنمية المستدامة على مستوى الشرق األوسط، تسلم الجائزة الرئيس 
التنفيذي للبنك محمد عبدهللا حلبي، الذي أعرب عن تقديره لمؤسسة 
CPI Financial العتمادها معايير عالمية للتقييم وشفافية النتائج.

يُذكر، أن بنك البركة ترشــح للمنافســة على الجائزة لتنفيذه مبادرة 
تكوين لدعم رياديي األعمال.

MTN سورية توضح لعمالئها ...
مواقــع  بعــض  نشــر  بعــد 
اخباراً  االجتماعــي  التواصل 
االحتياطــي  الحجــز  مفادهــا 
علــى أموالها، قامت الشــركة 
باطــالق بيــان توضــح فيــه 
اســتمرارها بتقديــم خدماتهــا 
والتزاماتها من دون أن يكون 
لقرار الحجز تأثير على كامل 

ماليتها العامة، كونه إجراء قانوني روتيني تتم تسويته.
وتُعتبر MTN احد المشــغلين لشبكة الهواتف الخلوية في سورية 

مع شركة سيرياتل.
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“قرية سند” إكسبو ألصحاب الهمم
اختتمـــت بنجــــاح، 
فعاليــات معــــرض 
الـدولــي  إكســــــبـو 
الهمــــم  ألصحـــاب 
2019 في مركز دبي 
الدولــي للمؤتمــرات 
لـمـعـــــــارض،  ا و

بمشــاركة 245 شــركة دولية ومركز متخصــص بتأهيل أصحاب 
الهمم من 40 دولة، بحضور 8 آالف شــخص، محققاً نمواً بنســبة 
15 % عن الدورة الماضية، تم فيه االعالن عن والدة “قرية سند” 

أول وأضخم مركز في العالم لتعليم وإعادة تأهيل أصحاب الهمم.

وزارة االقتصاد تروج للسياحة

أقامــت وزارة التجارة االماراتية معرضاً ترويجياً متنقالً للســياحة 
شمل الدنمارك وفنلندا والسويد، شارك فيه عدة وفود محلية مختصة، 
ويهدف الى الترويج للمقاصد السياحية والعروض التي يمكن لسياح 

الدول اإلسكندنافية الحصول عليها عند زيارة الدولة.

... وتفوز بمقعد في األونيسكو

حققت اإلمارات فوزاً مســتحقاً بعضويــة المجلس التنفيذي لمنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )األونيسكو(، وذلك بعد الكشف 
عن نتائج التصويت الذي جرت في المؤتمر العام األربعين لمنظمة 
اليونســكو في باريــس، لتصبح هذه المــرة الرابعة التــي تفوز بها 
اإلمارات بعضوية أحد األجهزة الرئيسية الثالث لمنظمة اليونسكو. 
وتــرأس وفد اإلمارات وزيــر الثقافة وتنمية المعرفــة نورة محمد 

الكعبي.
وترتبــط اإلمارات بســجل تاريخــي حافل من التعــاون الوثيق مع 
اليونســكو عبر مبادرات وبرامج ترعاها الدولة بإشراف المنظمة، 

باإلضافة إلى مبادراتها في مجال التعليم والثقافة والعلوم.

اتفاق “حرة عجمان” و“لينكد إن”

وقعت منطقــة عجمان الحرة اتفاقية مع منصــة “لينكد إن” بهدف 
تعزيــز مكانــة المنطقة على المنصــة العالمية التــي تجمع ماليين 
المهنييــن والمســتثمرين من مختلف الدول، وتعزيــز التواصل مع 
القطاعات التجارية على مستوى العالم، بحضور رئيس “لينكد إن” 
علي مطر، مدير عام منطقة عجمان الحرة فاطمة ســالم. وســتقدم 
منطقــة عجمان نفســها باعتبارهــا وجهة أعمال رائــدة بالدولة مع 
الســعي لجذب استثمارات بمختلف األحجام، والتركيز على المزايا 
التي توفرها المنطقة للمســتثمرين. فيما ســتقوم “لينكد إن” بتسليط 
الضوء على ما توفره المنطقة للموظفين بهدف استقطاب أصحاب 

الخبرات لمختلف أقسام المنطقة واختيار األفضل من بينها.

اإلمارات تستعرض إنجازاتها ...
اســتعرض المندوب 
الدائم لدولة اإلمارات 
الدكتورة نوال خليفة 
الحوســــنـي،علــى 
هـامــــــش أعـمـــال 
االجتمـــاع الثامــــن 
عشر لمجلس الوكالة 
الدوليــــة للطاقــــــة 

المتجــددة الــذي ُعقد في أبوظبي برئاســة لوكســمبورغ، إنجازات 
اإلمارات بدعم انتشــار حلول الطاقة النظيفة بمشاركة وزير التغير 

المناخي والبيئة االماراتي د. ثاني بن أحمد الزيودي.

94



جديد نشاطات

كانون األول/ديسمبر 2019 | البنك والمستثمر

ملتقى لالستثمار السنوي

أبرم ملتقى االستثمار السنوي )AIM(، أكبر منصة استثمارية في 
الشرق األوســط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه وزارة االقتصاد في 
دولة اإلمارات، اتفاقية تعاون مشــترك مع معهد أبحاث رأس المال 
 China Venture Capital Research Institute الصيني
CVCRI، وقعها كل من المدير العام لملتقى االســتثمار الســنوي، 
وليــد فرغل، ورئيس CVCRI، جيهونــغ دينغ، بحضور القنصل 
العام لدولة اإلمــارات في مدينة كوانغ جو الصينية، رحمة بن عبد 
الرحمن الشامسي، ورئيس مكتب بلدية شينزين للتجارة ياو وينكاي، 

وذلك في فندق شانغريال، شينزين.

المنتدى االقتصادي االماراتي الهندي

برعايــة منطقة عجمان الحرة، أُقيم المنتدى االقتصادي اإلماراتي 
الهندي )بنســخته الخامســة( في فنــدق والدروف آســتوريا دبي، 
بحضــور وكيــل وزارة االقتصــاد لشــؤون التجــارة الخارجيــة 
والصناعــة عبد هللا آل صالح، مديــر منطقة عجمان الحرة فاطمة 

سالم، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين.
يشــار إلى أنه يتوقع تخطي حجم التجارة بين البلدين قيمة الـ100 

مليار دوالر أميركي بحلول عام 2020.

الدورة األولى لـ“المجلس الرقمي”

اســتضافت “هيئة أبوظبي الرقمية” الدورة األولى للمجلس الرقمي 
بعنــوان “الذكاء االصطناعي وحكومة المســتقبل” بحضور وزير 
التغير المناخي والبيئة ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الدولة للذكاء 
االصطناعي عمر ســلطان العلماء، ومســؤولين حكوميين محليين 
ودوليين وممثلين عن األوساط األكاديمية والطالبية، في إطار حلقة 
تفاعلية حول الفرص والتحديــات التي يحملها الذكاء االصطناعي 
لمســتقبل الحكومــة، وتأثير الــذكاء االصطناعي علــى الوظائف 
الحكوميــة والتعليم. وتناولت المناقشــات تأثير الذكاء االصطناعي 
على حكومات اليوم ودور الحكومة في ضمان االستخدام األخالقي 
للذكاء االصطناعي، وكذلك التحديات المنتظر أن تؤثر على طبيعة 

توظيف العمالة البشرية في ظل هيمنة الذكاء االصطناعي.

اإلمارات تؤكد أهمية النقل البحري

شاركت اإلمارات في الدورة الـ32 لمجلس وزراء النقل العرب، التي 
تستضيفها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 
مقرها باإلسكندرية، حيث ترأس الوفد اإلماراتي وزير تطوير البنية 
التحتيــة ورئيس مجلس إدارة الهيئة االتحاديــة للمواصالت البرية 
والبحرية عبد هللا بلحيف النعيمي، الذي أوضح أن اإلمارات تشارك 
في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب بشــكل ســنوي في إطار 
حرصها على تعزيز الجهــود العربية والدولية لبناء منظمة بحرية 
آمنة ونظيفــة في العالم العربي والحفاظ على مســتويات عالية من 
الكفاءة ضمن قطاع النقل البحري لما له من دور أساسي فيما يتعلق 

بحركة التجارة العالمية.
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مشاركة في اجتماعات الـ“الفرانشايز”تمويل للصحة النفسية في لبنان
وقـــــع كــل 
مــن المديــر 
العام باإلنابة 
للـمـعـهـــــد 
الـعـالـــــــي 
لألعـمـــــال 
نـــس  كسا ما
دوأولـــــت، 
ومـمـثـلـــــة 
منظــمــــــة 

الّصحة العالمية في لبنان إيمان الشــنقيطي، وسفير فرنسا في لبنان 
برونو فوشيه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان أوليفيه راي، 
اتفاقيتــي تمويل: األولى لمنحة بقيمة 750 ألــف يورو بين الوكالة 
الفرنسية للتنمية والمعهد العالي لألعمال، والثانية لمنحة بقيمة 250 

ألف يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية.
ويهــدف التمويل، إلى دعم إصالح نظام الصحة النفســية في لبنان 
من خالل تعزيز الخدمات العامة للصحة النفســية والدعم النفســي 

االجتماعي في لبنان.

شــــارك رئيـــــس 
الجمعيــة اللبنانيــة 
لتراخيص االمتيـاز 
يحيــى القصعة في 
اجتماعات المجلس 
للفرانشايز  العالمي 
أبـوظـبــــي،   فـــي 
الى  الدعــوة  وجدد 
األعضاء للمشاركة 
فـي االجتمـاعـــات 

المقبلـة للمجلــس في بيـروت، في حزيـران/يونيـو 2020. 
وأكــد القصعة للمشــاركين “أهميــة انعقاد هذا الحــدث الدولي في 
العاصمــة اللبنانية لما يمثله الحضور العالمــي دعما واضحا وثقة 
كبيرة باالقتصاد اللبناني وببيئة األعمال في لبنان وبقطاع الفرانشايز 
اللبناني”. ولفت الى انه “التقى سفير لبنان في االمارات فؤاد دندن، 
وعــرض معه للنشــاطات والمشــاريع اللبنانية في االمــارات التي 
تعتبر قاعدة مهمة وبارزة للعالمات التجارية ومشــاريع الفرانشايز 

اللبنانية”.

معرض استثنائي بظرف استثنائي

في بلد ينفض عن نفســه اثار الحرب، نظمت مجموعة مشــهداني 
الدولية للمعــارض والمؤتمرات في تشــرين االول/أكتوبر 2019 
 SyrPetro فعاليات معرض ســورية الدولي للبترول “ســيربترو
2019” الذي اقيم في مدينة المعارض بدمشــق تحت رعاية وزارة 
النفط والثروة المعدنية وبالتعاون مع غرفة التجارة السورية اإليرانية 
المشتركة بحضور نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء 
في قطاع الصناعات النفطية وعدد من الصناعيين والتجار، وســط 
مشــاركة محلية ودولية واسعة تجاوزت 50 شركة وطنية وعالمية 
من روسيا وبيالروسيا وإيران والكويت والعراق ومصر والصين. 

جرى فيه عقد اجتماعات وندوات وصفقات بتغطية اعالمية واسعة.

غروهي تجدد سعيها لـ“االستدامة”
تلتــزم شــركة 
“غروهـــــي” 
للتجهيـــــزات 
فــي  الصّحيــة 
ئهـــــــا  د مبا “
تهـــا  جيها تو و
لالســـتدامة”، 
مـــن خـــــالل 
مـواصـلـــــــة 

جهودها لتحســين كافة منتجاتها وخدماتها فيما يتعلق بحماية البيئة 
والمحافظــة على المــوارد. وأثبتت العالمة مرة جديــدة أنها تعمل 
لتحقيق هدفها بأن تصبح أول مصنع رائد لصناعة األدوات الصحية 

إلنتاج خالي من انبعاثات الكربون بحلول 2020.
وكجزء من مبادرة “غروهي تلتزم بصفر انبعاثات” حّولت الشركة 
مصانع اإلنتاج الخمســة لديها حول العالــم، باإلضافة إلى المراكز 
اللوجســتية في ألمانيــا إلى الكهربــاء الخضراء، كما ســتعمل في 
المستقبل على إزالة آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ال يمكن 

تجنبها، من خالل مشاريع التعويض.

96



تصدرعن:
مجموعة ماغاغروب ش.م.م.

Published by
MAGAGROUP sarl

الناشر
الشريف جعفر الفضل

Publisher
AlCharif Jaafar Alfadel

مدير التحرير المسؤول
إبراهيم حيدر

Editor Responsible Manager
Ibrahim Haydar

مدير العالقات العامة
شكيبة بنشي

P.R. Manager
Shakiba Binchi

المحررون  والمراسلون
إيفا جبور - شهيدي عجيب

شادي شهاب - جان عيد - قـتادة الحّمود
Editors & Reporters

Eva Jabour - Shahedeh Ajeeb
Shadi Shehab - Jean Eid - Qatada Al Hammoud

المخرج
محمود علو

Art Director
Mahmoud Allo

Al Bank Wal Mustathmer

شكيبة بنشي
دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 552600065 971+

يزن الحمود
دمشق - سورية

هاتف: 3347021 11 963+
فاكس: 3347024 11 963+

بيروت - لبنان
هاتف: 970725/6 1 961+

فاكس: 985414 1 961+
خليوي: 606087 81 961+

المملكة المتحدة
هاتف: 442037697445+

ص.ب: 11-3534

Shakiba Binchi
Dubai - U.A.E
Tel: +971 552600065

Yazan Al Hamoud
Damascus - Syria
Tel:  +963 11 3347021
Fax: +963 11 3347024

Beirut - Lebanon
Tel:  +961 1 970725/6
Fax: +961 1 985414
Mobile: +961 81 606087

United Kingdom
Tel: +442037697445

P.O.Box: 11-3534

E-mail: editor@magaggroup.com
admin@magagroup.com

الطباعة: مطبعة كركي

جديد نشاطات

كانون األول/ديسمبر 2019 | البنك والمستثمر

أم شريف سورية في الفورسيزنز

تم افتتاح مطعم “أم شــريف” اللبناني الشهير، في فندق الفورسيزنز، وسط العاصمة 
السورية دمشق، بحضور رسمي وحكومي تمثل بوزير السياحة المهندس محمد رامي 
مارتيني وتواجد نخبة من رجال األعمال، وجوه من المجتمع، المشاهير والمعنيين في 

قطاع االستثمار والسياحة في سورية.
وأكد الوزير مارتيني خالل زيارته لمطعم “أم شــريف” على أن اطالق هذه المنشــأة 
والعديد من المنشآت مختلفة السوية تشكل رسالة لعودة األلق السياحي وبداية التعافي، 
إضافة لكونها رسالة تشجيعية لكافة المستثمرين، ال سيما المغتربين السوريين للعودة 

واالستثمار في سورية وتوظيف إمكاناتهم وطاقاتهم في بلدهم.
يصنّف مطعم “أم شريف” من سوية الخمس نجوم، ويتضمن صالة رئيسية، باإلضافة 
إلى تّراس صيفي بطاقة اســتيعابية تصل إلى 180 كرســي إطعام، وتأمين ما يقارب 
130 فرصــة عمل لطالب المعاهد الفندقية وكليات الســياحة وبعض اإلختصاصات 

األخرى.
ويعدّ مطعم “أم شريف” من أهم المطاعم وأشهرها في المنطقة، حيث بدأ عام 2011 
مــن بيروت بتقديم أكل المطبخ اللبناني في أجواء راقية وخدمة عالية تدل على كرم 
الضيافة بوجود السيدة ميراي حايك، المالكة والمؤسسة لسلسة مطاعم “أم شريف” 

التي تتواجد بشكل يومي في 
مطعمها. وبســبب اكتســابه 
شــهرة واســعة، تــم افتتاح 
العديــد مــن الفــروع خارج 
لبنان، منها في دبي والكويت 
وقطــر، واليــوم يتواجد في 
الســوريون  ليختبر  دمشــق 

تجربة “أم شريف”.
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حدث أن نزل اللبنانيون إلى الشــارع منذ 17 تشــرين األول/أكتوبر، وقرروا أن يعترضوا 
على أداء الســلطة ووصفوها بالفاسدة وطالبوا باإلصالح واســتعادة األموال المنهوبة 
وبحكومة مســتقلة ببرنامج انتقالي لنقل البلد إلى حال من التعافي واالستقرار. ولعل 
الغالب في هذه االنتفاضة كان الغضب من الوضع الراهن إلى حد االختناق، لكن بعد مدة 
من الحراك اليومي بعنوان إســقاط النظام، تبين أن األمور تحتاج الى أكثر من مجرد َهّبة 
شــعبية، أي الى مراكمة انجازات وتحقيقها في شكل ملموس لتغيير التركيبة. ولعل 
ما حصل خالل الفترة الســابقة أي بعد انطالق الحراك الشعبي، أن النظام أقوى مما كان 
يراهن البعض على اسقاطه سريعًا، وكذلك المؤسسات التي تتبع له، علما أن السياسة 
المالية واالقتصادية التي أرســيت منذ التسعينات من القرن الماضي هي المسؤولة عما 
حل بالبلد من أزمات، وهي التي تراكم العجز وترفع الدين العام، والدليل على ذلك ما حل 
بقطاعات الكهرباء والمياه ومعالجة النفايات وغيرها، الى غياب االستثمارات والمشاريع 

التي توفر فرص عمل للشباب.

النظام قـوي. هـذا واقـع بدأ الجميع يكتشـــفه يومًا بعد يـوم مـن ايـام االنتفاضة. 
لكن هذه االنتفاضة حققت الكثيــر وان تكن اليوم صارت أقصى ما تطالب به حكومة 
مستقلة توقف االنهيار. ومهما يكن حجم اإلنجازات التي حققتها االنتفاضة الشعبية 
اللبنانية ضد الفســاد، بقي المتقــدم فيها طالب الجامعات وتالمــذة المدارس، فهم 
من أكثر الفئات التي تمكنت من كســر الخوف والــوالءات. هذا الجيل الجديد نزل الى 
الســاحات برغم الضغوط وجرف معه كل القشــور والتقاليد التي تمنــع من التعبير، 
فشــكلوا طليعة االنتفاضة طلبًا لالصالح ولدولة عادلة. ولعــل هذا االمر يبنى عليه من 
دون مبالغة في الرهانات، إذ أن الطالب يعودون الى جامعاتهم ويساهمون في الحراك من 
أجل التغيير خطوة خطوة، تارة بالضغط وتارة أخرى بااللتفات الى دراســتهم التي تفتح 

أمامهم مجاالت المستقبل.

األهم أن تدرك االنتفاضة وهي تســلط الضوء على مكمن االزمة، أن طريق التغيير يلزمه 
الكثيرمن الجهد والمثابرة بداًل من التســرع وحــرق االنجازات. فالبلد يقف على مفترق 
طرق مصيرية، ومصالح الناس وجنى عمرهم مهددان بالتالشــي اذا استمرت االمور على 
هذا النحو. وقد يكون طبيعيًا الصمود في الساحات، لكن بأهداف واضحة وبرؤية شفافة 
تسمح باالستقطاب وبناء حركة شعبية ونقابات تعزز االنتفاضة وتؤسس لبلد ال يظلم 

أهله ويفتح الطريق إلى المستقبل واإلزدهار.

طريق التغيير بمراكمة اإلنجازات
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