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ي لبنان. أزمة شح الدوالر مثالً لم 
كشف العام 2019 عمق االأزمة االقتصادية �ف

ي جعلت لبنان بلداً غ�ي قادر 
تــأت من فراغ، بل خرجت من تحت رماد االأزمات ال�ت

مكان الحد من مفاعيلها بال  ي االإ
ي ما عاد �ف

عىل االستمرار بالطريقة ذاتها، وال�ت
جراحة عاجلة وسياســات انقاذ عميقة تجعل الدولة قادرة عىل كبح االأزمة. نحن 
ين االأول/  ي 17 ت�ش

اليوم أمام مرحلة جديدة بعدما نزلت الناس اىل الشــارع �ف
أكتوبر مطالبة بحل ومحاسبة الفاسدين واستعادة االموال المنهوبة، وتمكنت 
من دفع رئيس الحكومة إىل االستقالة من دون أن تتمكن ح�ت االآن من تحقيق ما 

يطمح إليه اللبنانيون بدولة عادلة تنقذ ما تبقى من البلد.

ال مع�ف لقيام الدولة مجدداً إذا بقيت عىل النهج السابق ذاته، فتأليف الحكومة 
يثمر إذا كانت حكومة انقاذ فعالً ال قوالً، تتمكن من وضع برنامج انقاذ اقتصادي 
ومالي وتعزز دور الهيئات والمؤسسات وتعيد رسم العالقة الطبيعية مع 
مرصف لبنان، وتضع خطة لمكافحة الفســاد وإعادة اطالق العجلة االقتصادية 
ف أنه  ي قطاع الطاقة الذي تب�ي

واستقطاب االســتثمارات، ووقف الهدر خصوصاً �ف
ي البالد، بعدما أظهرت البيانات أن لبنان أنفق عىل 

فف الماىلي االأول �ف مكان ال�ف
، وهو قطاع لو أصلح  كي الكهرباء خالل 25 سنة ما ال يقل عن 50 مليار دوالر أم�ي
كفيل وحده بخفض العجز، فكيف بقطاع االتصاالت الذي ال تزال الدولة تتعامل 

معه بقصور واضح.

ي التعامل مع ما يواجههه اللبنانيون 
االأزمة أوصلت البلد إىل الهاوية. واالستسهال �ف

يزيد من عنق المأزق. والحل أن يكون الوضوح سيد الموقف وأن يكون برنامج 
االنقاذ شفافاً وجدياً للخروج من النفق المظلم.

برنامج انقاذ للخروج من النفق
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أعلنت وكالة “ســـــتـانـــدرد آنــــد بـورز” للتصنيف 
االئتمانــي )S&P( عــــن تعديــــل تصنيفهــــا لـــ3 
مصـــارف لبنانيـــة وهـــي: - بنـــك عـــــودة - بلــوم 
بنـــك - Bankmed، مـن درجـة CCC إلــى درجــة 
SD selective default، الـــذي يعـنــــي “التعثـــر 

االنتقائي”.
وأشــارت  وكالة “ســتاندرد آند بورز”، إلى أن تعديل 
تصنيفها لهــــذه البنــــوك، يأتي بعد اإلجــراءات التي 
اتخذها مصرف لبنان، من بينها الطلب من البنوك دفع 
نصف قيمـــة الفوائـــد على الــدوالر األميركي بالليرة 

اللبنانية.

تخفيض تصنيف 3 مصارف لبنانية

سالمه: سنتخذ إجراءات لمعرفة مصير التحويالت

أعلــن حاكــم مصــرف لبنــان المركزي، 
رياض ســامه، بعد اجتماع اســتثنائي في 
مجلــس النــواب اللبناني، برئاســة رئيس 
لجنــة المــال والموازنــة، النائــب ابراهيم 
كنعــان، وحضور وزير المالية في حكومة 
تصريــف األعمــال، علــي حســن خليل، 
ورئيــس جمعية المصارف، ســليم صفير، 
انه سيتخذ “كل الخطوات القانونية لمعرفة 

مصير التحويات الخارجية الى سويسرا واذا حصلت فعاً”.
وقال سامة: “علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويات خرجت من لبنان فعاً”.

رياض سامه

وفد مصرفي ألماني يزور اتحاد المصارف العربية

ألمانيــا  جمهوريــة  ســفير  زار 
جــورج  لبنــان  فــي  االتحاديــة 
بيرجلن، على رأس وفد مصرفي 
ومالــي ألماني، اتحاد المصارف 
العربيــة والتقــى األميــن العــام 

لاتحاد وسام فتوح.
وتنــاول اللقاء مناقشــة المشــهد 

المالي األوروبي بعد خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ودور ألمانيا المتزايد، 
حيث تتطلع الى اســتقبال المؤسسات المالية والمصرفية العربية المتواجدة في لندن، 
عقب خــروج األخيرة من االتحــاد األوروبي. وتم التطرق إلــى التحضير للمؤتمر 
المصرفــي الــذي ســينظمه االتحاد فــي فرانكفورت بعنــوان “الصيرفــة في زمن 

االضطرابات”.
وأكد فتوح “حرص االتحاد تعزيز العاقة مع المانيا، مشيراً الى أن “القطاع المصرفي 

األلماني يعد من بين أكثر القطاعات إبداعاً ونجاحاً على مستوى العالم”.

... وموديز تخفض تصنيف 3 مصارف

أعلنــت وكالــة موديــز خفــض التصنيفــات 
االئتمانية األساسية المســتقلة لبنك عودة، بلوم 
 ،ca إلى caa2 بنــك وبيبلوس بنك من درجــة
موضحةً أن الدافع وراء هذا التخفيض هو دفع 
جزء من الفائدة على الودائع بالعمات األجنبية 
بالعملة المحلية من قبل البنوك في لبنان استناداً 

إلــى تعليمــات مصرف لبنان، األمــر الذي اعتبرت “موديز” أنه يشــكل تقصيراً في 
اإليداع بناًء علــى تعريفات وكالة التصنيف الخاصة. وأضافت: أن جميع التصنيفات 
والتقييمات للبنوك اللبنانية الثاثة ال تتأثر بهذا االستنتاج. ووفقاً لذلك، ال تزال تصنيفات 

الودائع بالعملة المحلية للبنوك Caa3 وCaa2 قيد المراجعة للتخفيض.

6

وافــق مجلــس إدارة بنك بيبلوس على زيادة رأســمال 
المصرف بمبلغ قدره 135 مليون دوالر أميركي، من 
خــال إصدار مقدّمات نقدية قابلة للتحويل إلى أســهم، 
بما يمثل 10 % من حقوق حملة األسهم العادية، وذلك 
تنفيذاً للتعميم الوســيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 

.13129
وأوضح البنك، أن المقدمات النقدية المخصصة لرأس 
المال قابلة للتحويل إلى أســهم عادية في المصرف كل 
ســنة، ولمدة 5 ســنوات، بمعدل تحويــل قدره 1,515 

ليرة لبنانية.

“بيبلوس” يرفع رأسماله
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400 قرض إنمائي من المصرف العقاري

كشــف المدير العام للمصرف العقاري الســوري، 
مديــن علي، عن تمويل مشــاريع إنمائية منذ بداية 
العــام بقيمة 2.2 مليار ليرة، اســتفاد منها أكثر من 

400 شخص.
ولفــت مدين علي، إلى أنــه تم تلبية معظم الطلبات 
التــي وردت للمصــرف مــن أصحاب المشــاريع 
اإلنمائية، إذ إن تمويل مثل هذه المشــروعات مهم 
لكونه يســهم في رفع وتيرة نشــاط وأعمال العديد 
مــن المهن والحــرف الضروريــة والمهمة، التي 

تؤمن احتياجات الســوق المحلية، وتعمل علــى تأمين المزيد من فرص العمل، وفي 
المحصلة دفع حركة االقتصاد، وتحريك ســوق العمل، إضافة إلى فسح مجال أوسع 
لتوظيفــات المصرف وتشــغيل أمواله، خاصــة أن لدى المصرف نســبة عالية من 
الســيولة القابلة للتوظيــف وتحقيق مزيد من األرباح بما ينعكــس إيجاباً على أعمال 

المصرف ونشاطه.

مدين علي

أعلنت مؤسســة ضمان مخاطر القروض السورية عن 
انطاق عملها بداية 2020، بعد أن انتهت من اللمسات 
األخيرة للقيام بذلك. وبالتزامن تتنظر المؤسسة  البرامج 
التي ستحددها وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية لجهة 
القطاعات ذات األولوية االقتصادية ليتم بعد ذلك التوقيع 
مــع المصارف لضمان الكفالة التــي يحتاجها أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة  التي  تبحث عن التمويل 
من مصــارف كانــت تصنفها ضمن دائــرة المخاطر، 
بحيث ســتعمل المؤسسة على توفير الضمانات الازمة 
التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول 
علــى التمويل الازم لهــا، دون أن تشــكل أعباء مالية 
إضافية عليها، األمر الذي يشــجع أصحاب المشــاريع 
على االســتمرار بإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات 

الحرفية والخدمية.

ضمان مخاطر القروض تعود

أعلن مصرف سورية المركزي إتمام استصدار قرارات 
الضوابــط واالســتمارات الخاصة بالترخيــص والبدء 
باســتقبال طلبات ترخيص شــركات التأجيــر التمويلي 
وشــركات اإلجارة اإلسامية، وذلك بعد إصدار مجلس 
الوزراء قرار الموافقة على تعديل الحد األدنى لرأسمال 
شــركات التأجير التمويلي وشركات اإلجارة اإلسامية 
بحيث يصبح 4 مليارات ليرة ســورية لشركات التأجير 
التمويلي، و6 مليارات ليرة لشركات اإلجارة اإلسامية، 
كما تضمن القرار الموافقة على تحديد نفقات الدراســة 

والتسجيل لتلك الشركات.

ضوابط جديدة للتراخيص في سورية

مدير عام جديد لبنك الجزائر الخارجي

أشــرف وزير الماليــة الجزائري، محمــد لوكال، 
علــى تنصيــب لزهر لطرش رئيســاً مديــراً عاماً 
جديداً لبنك الجزائر الخارجي خلفاً البراهيم سميد.

وأكــد لوكـــال على هامــــش التنصيب، أن هــــذا 
التغييــر يرمي الى تنشــيط هذا البنــك المهم الذي 
مــن شــأنه أن يلعب دوراً هاماً في الســاحة المالية 

محمد لوكالالوطنية.

بنك خلق يفشل في وقف دعوى قضائية

رفض قــاض أميركي طلبا مــن بنك خلق 
التركــي المملــوك للدولــة لوقــف دعوى 
قضائية أميركية تتهمه بمســاعدة إيران في 
االلتفاف علــى عقوبات اقتصادية تفرضها 

واشنطن.
وقال القاضي ريتشــارد بيرمــان، إن البنك 
لن يواجه ضرراً ال يمكن إصاحه في حالة 

المضي قدماً في القضية، وإن احتواء األضرار االقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته 
“يمكــن تحقيقه علــى الوجه األمثل إذا عجل البنك بالرد علــى التهم الجنائية الموجهة 

إليه”.
وأضاف: أن الصالح العام يســتدعي بقوة “حكماً قضائياً ناجزاً بخصوص دور البنك 
المزعــوم فــي التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عــن طريق التحويل المزعوم 

لعشرين مليار دوالر من األموال اإليرانية الخاضعة لقيود.

ريتشارد بيرمان
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فــاز “بنك مســقط” بجائزتيــن في مجــال االعتراف 
بالجــودة من بنــك “جي بي مورغــان”، تقديراً ألدائه 
في مجــال تحويل األموال بالــدوالر األميركي، حيث 
أظهــرت عمليات الدفع التي قــام بها البنك أداًء متميزاً 
بنســبة 99.47 % من المعالجة المباشرة في تحويات 
األمــوال المؤسســية بالدوالر إضافة إلــى المدفوعات 

التجارية.
وتعد الجائزة اعترافاً بنظام بنك مسقط الداخلي المتطور 

في إرسال مدفوعات تجارية وتحويات مالية.

بنك مسقط ينال جائزة الجودة

أعلن “بنك أبوظبي األول” عـــن افتتـاح فرعه الجديد 
فــي جــدة دعمــاً الســــتراتيجية توســعة أعمالــه في 

السعودية.
وكان البنــك قــد حصل علــى ترخيص مؤسســة النقد 
العربي الســعودي لتأسيس أعماله المصرفية التجارية 

عبر 3 فروع له في المملكة.
وحضر حفل افتتاح الفرع الجديد، أمين محافظة جدة، 
صالــح التركــي، ورئيس مجلــس إدارة غرفــة جدة، 
محمد ناغي، ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد ببنك 

أبوظبي األول، هناء الرستماني.

“أبوظبي األول” يفتتح فرعه في جدة

... ويسعى لتطوير الحلول المصرفية

وقــع “بنــك مســقط” 
ممثاً بنائب مدير عام 
الخدمــات المصرفيــة 
التجاريــة والحكوميــة 
طارق عتيــق، اتفاقيــة 
مــع شــــركة “يونــي 
مونـــي” للصرافــــة، 

ممثلةً بالرئيس التنفيذي بوبان إم.بي، لاســتفادة من الحلول الرقمية المتاحة في مجال 
تقديم مختلف الخدمات والتســهيات المصرفية من خال منصة الخدمات المصرفية 
للشركات التابعة لبنك مسقط، وربط شركة “يوني موني” بنظام إيداع الشيك الرقمي 

الذي يقدمه البنك.

البنك الدولي يقرض المغرب

وافــق البنــك الدولي علــى تقديم 
قرض بقيمــة 275 مليون دوالر 
أميركــي للمغــرب موجــه لدعم 
سياســات التنميــة إلدارة مخاطر 
الكوارث، ويتضمن خيار ســحب 

مؤجل في حاالت الكوارث.
وأفاد بــاغ للبنك الدولي، أن هذه 

العملية مصممة لمساعدة المغرب على تقوية قدرته على إدارة اآلثار المالية للكوارث 
الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وأيضاً لتحديث إطاره المؤسسي إلدارة مخاطر 

الكوارث.

المصارف العالمية تشطب 77 ألف وظيفة

أظهرت بيانات المؤسسات المصرفية 
والنقابــات العمالية أن عدد الوظائف، 
التي قــررت البنوك في أنحــاء العالم 
شطبها خال 2019، كان األكبر منذ 
4 سنوات، في إطار إجراءات خفض 
النفقــات لمواجهــة تباطــؤ االقتصاد 
العالمــي، والتحول نحــو التكنولوجيا 
الرقمية. وأشارت وكالة “بلومبيرغ”،  

إلى أن تحليل هذه البيانات كشف عن إعان أكثر من 50 بنكاً في العالم خططاً لشطب 
77780 وظيفة، منذ بداية عام 2019، وهو أكبر عدد وظائف يتم إعان شطبها خال 

عام، منذ أعلنت البنوك العالمية شطب 91448 وظيفة خال 2015.
وكان نصيب البنوك األوروبية نحو 82 % من إجمالي عدد الوظائف المقرر شطبها 

في القطاع المصرفي على مستوى العالم.
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“المركزي الكويتي” يعدل القانون

قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، 
إن البنــك طلب تعديل القانون الــذي يعمل وفقاً له 
تمهيداً إلنشــاء هيئــة عليا للرقابة الشــرعية لديه، 
مبينــاً أن طلبــه وصــل اآلن إلى مرحلــة متقدمة 

الستصداره من مجلس األمة.
وتُعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك 
اإلســامية التــي بدأت مع تأســيس بيــت التمويل 

الكويتي.
وفــي عــام 2016، قرر بنــك الكويــت المركزي 
فرض تعليمــات تتعلق بحوكمة الرقابة الشــرعية 
فــي البنــوك اإلســامية بالبــاد، متضمنــة أطراً 

مهنية واضحة ومحددة لمهام ومســؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق 
الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

محمد الهاشل

أسهم لـ“بوبيان” في “لندن والشرق األوسط”

أشــــار بنـــك “بوبيــان” 
الكويتــي، إلــى أنــه فــي 
مرحلــــة متقدمــــة مــن 
المفاوضات مع بنك لندن 
والشـرق األوسـط، لتقديم 
عرض نقدي لاســتحواذ 
على كامل األسهم التي ال 

يملكهــا حالياً بقيمـــة 158 مليـــون دوالر أميركي.
وأكد بنك “بوبيان” وشركته التابعة التي تملك نحو 28 % من األسهم الُمصدرة لبنك 
لندن والشــرق األوســط وأســهم الخزينة، أنه لم يتم تقديم أي عرض نهائي أو ُملزم 

لاستحواذ على بنك لندن والشرق األوسط بعد.

أصدر مصــرف قطر المركزي، أذونــات خزينة عن 
شهر ديســمبر/كانون األول 2019 بقيمة 600 مليون 
لاير )165 مليــون دوالر أميركــي(، لصالــح البنوك 

المحلية موزعة على 3 شرائح.
وبلغت قيمة الشريحة األولى من اإلصدار 300 مليون 
لاير ألجل 3 أشــهر، والثانية بقيمــة 200 مليون لاير 
ألجــل 6 أشــهر، واألخيــرة بقيمــة 100 مليون ألجل 
9 أشــهر. وبلغ إجمالــي أذون الخزينــة الصادرة عن 
مصرف قطــر المركزي خال عام 2019 المنصرم، 

7.1 مليار لاير.

قطر تصدر أذونات خزينة

مصرف عجمان يعزز تجربة الحلول المصرفية

وقع مصــرف عجمــان اتفاقية 
مع شــركة “أفانزا سولوشينز” 
للشــركات  الرقميــة  للحلــول 
والمصــارف، تهــدف إلقامــة 
منصة شــاملة متعددة القنوات، 
مصرفــي  حــل  مــن  تتكــون 
رقمي ومحــرك ينظم األعمال 

المصرفيـة، لتحويـل تجربتـه المصرفية وتقديـم خدمـات جديـدة بوتيـرة أســــرع.
وحضــر التوقيع الرئيس التنفيذي لـ“أفانزا سولوشــينز” محمود كابورواال، ورئيس 

قسم الخدمات المصرفية لألفراد بمصرف عجمان كاشف أمين تاكور.

أعلنــــت مجمـوعـــــة 
“جي إف إتش” المالية 
عـــن قـيـــام الوكالــــة 
الدولـيـــة  اإلســـاميـة 
بتأكيـــــد  للتصنيـــــف 
التصنيـــــف الممنــوح 
بدرجـــة  للمجموعــــة 
على النطاق   B B / B
الـدولـي، باإلضافة إلى

A3-BBBl/bh على 
النطاق المحلي، مع نظرة مســتقبلية بدرجة “مستقرة” 

لكا التصنيفين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ“جي إف إتش” هشام الريس: 
نواصــل تنويــع أنشــطة أعمالنــا مــن خال التوســع 
فــي نشــاط الخزينة والنمــو المتواصل عبر أنشــطتنا 
االســتثمارية، وتحقيق تخارجــات ناجحة، والقيام بكل 
ما هو ضــروري لمواصلة االحتفــاظ بوضعنا المالي 

القوي.

تأكيد معدالت الثقة لـ“جي إف إتش”

هشام الريس
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أكــــد عميــــد مجـلــــس 
المديريــن التنفيذييــن في 
الدكتور  الدولــي،  البنــك 
ميرزا حسن، أن المجلس 
إنشــاء صنــدوق  يعتــزم 
ائتمان لمســاعدة الحكومة 

االنتقالية في السودان.
من جانبهـــا، قالت وزارة 
الخارجيــة الســودانية في 

بيان إن الدكتور ميرزا حســن، أشـــاد بالثورة الســودانية 
وســـلميتها، مناشــــداً أعضاء المجلــس بالتواصل مع 
حكوماتهم بهـدف تقديـــم الدعـم للحكومـة االنتقالية في 

السودان، حتى تتجاوز التحديات التي تواجهها.

البنك الدولي يساعد
الحكومة االنتقالية السودانية

د. ميرزا حسن

“المركزي المصري” يرفع نسبة قروض األفراد

المصري  المركــزي  قررالبنــك 
زيادة نســبة القروض الممنوحة 
مــن إجمالــي الدخــل الشــهري 
لألفــراد مــن %35 لتصــل إلى 
40 % فــي حالــة منــح قروض 
عقارية لإلسكان. كما قرر البنك، 
حســب خطابات موجهــة للبنوك 
العاملــة بالســوق المحلــي، رفع 

نســبة إجمالي أقساط القروض ألغراض اســتهاكية القروض الشخصية والبطاقات 
االئتمانية والقروض بغرض شــراء ســيارات ليصبح حدها األقصى 50 % من 35 
% من مجموع الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية لإلسكان الشخصي عند 

نسبة 40 %من مجموع الدخل الشهري.

أكــد نائب مديــر إدارة النقد األجنبي واألســواق المالية 
في بنك الســودان المركزي، محمد بكري ســيد أحمد، 
ضرورة إنشاء بورصة للسلع الزراعية والمعادن على 
رأســها الذهب للمســاهمة فــي تحقيق أهداف السياســة 
النقدية بالوصول الســتقرار سعر الصرف واالستقرار 
النقدي المنشود. ودفع بتوصية إلى مؤتمر قضايا التعدين 
في الســودان، تحت شــعار: )تعدين أمن من أجل تنمية 
مســتدامة(، الذي اختتم أعماله باســتكمال هياكل سلطة 
أســواق رأس المال لتقــوم بالمهام اإلشــرافية وإصدار 
الئحة لتنظيم ســوق السلع بناء على قانونها الصادر في 

اغسطس/آب 2016 بمسمى الئحة سوق السلع.
على صعيد آخر، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً، 
ســمح فيه للمصارف بشراء واســتخدام جميع حصائل 
الصــادرات بما فيها المنفذة بطريقــة الدفع المقدم، وفقاً 
للضوابط السارية. وألغى المنشور منشوراً سابقاً للبنك 
المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، كان 
ســمح فيه للمصارف بشراء واســتخدام جميع حصائل 

الصادرات )عدا المنفذة عن طريق الدفع المقدم(.

“المركزي السوداني”
يستعجل إنشاء بورصة جديدة

منصة مصرفية لبنك النيل

وقع بنك النيل السوداني مع شركة “أوراكل” 
األميركية للبرمجيات، اتفاقية لتوفير منصة 

مصرفية عبر الهواتف المحمولة.
وتأتي االتفاقية داللة على تحسن في عاقات 
الســودان االقتصادية مــع الواليات المتحدة 

بعد سنوات من عقوبات قاسية.
وبحســب بيان صادر عن مجموعة “ســي.

تي.سي” السودانية، وهي شريك ألوراكل، 
فإن اتفاقية أوراكل هي أول تعاون أميركي سوداني مهم خال أكثر من عامين.

تراجع العملة السودانية في السوق السوداء

أكــد الخبير اقتصــادي الدكتور محمــد الناير، عدم 
قدرة بنك الســودان اتباع السياســات الناجعة حيال 
ســعر الصرف منذ أكثر من 8 أعوام. مرجعاً سبب 
ارتفاع الدوالر المتكرر إلى عدم قدرة بنك السودان 
على الوفاء بمتطلبات الباد، نسبة لضعف احتياطي 
البــاد من النقد األجنبي. وأكد أن القضية بدأت منذ 
انفصال جنوب السودان وفقدان عائدات النفط التي 
كانت تشــكل أكثــر من 90 % من النقــد االجنبي، 

وأكثــر مــن 50 % من إيراد الموازنة، مشــيراً إلــى أنه منذ ذلك التاريخ لم يســتطع 
بنك الســودان السيطرة على سعر الصرف باتخاذ السياسات الناجعة، وأصبح السوق 
المــوازي هو المتحكم في ســعر الصــرف، مما أدى إلى تراجع قيمــة العملة الوطنية 
بصورة غير مســبوقة في الســوق الســوداء، حتى أصبحت تعادل ضعف الســعر في 

السوق الرسمي.

د.محمد الناير
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تــورط المصــرف الســويدي SEB في قضايا غســل 
أموال روسية، وفقاً لتقرير اقتصادي، وربط االتهامات 
بقضية “ماجنتسكي” التي سميت باسم محاسب قانوني 
روســي توفي في السجن في موسكو بعد إدانته بعملية 

احتيال مالي ضخمة.
ووفقــاً للتقريــر الــذي اســتقى معلوماته مــن مصدر 
مصرفي ســويدي، قام 25 زبوناً للمصرف الســويدي 
بغســل نحــو 45 مليون يــورو قادمة من 18 شــركة 

روسية مرتبطة بقضية ماجنتسكي.

مصرف سويدي يتورط
في غسل أموال روسية

نفــى محافــظ البنــك 
المركزي اإليرانـي، 
عبد الناصـر همتـي، 
التقـاريــــر  صحـــة 
التي تحدثـــت عـــن 
الســـــلطـات  نـيــــة 
جديد  ســـعـر  تحديد 
لصرف الريـال أمام 
األميركي،  الــدوالر 

في مشـــروع قانون موازنة الســنة المالية القادمة التي 
تبدأ في 21 مارس/آذار.

وأوضــح همتي، فــي تصريح، أن الحكومــة اإليرانية 
تعمد لإلبقاء على الســــعر الحالي المحدد بـ42 ألـــف 
ريـــال إيراني لقاء الدوالر األميركي الواحـد، لتغطية 
واردات الســلع األساســية في مشــروع موازنة السنة 

المقبلة.
وكانت بعض األنباء قد زعمت اعتماد الحكومة ســعر 
11 ألف لاير للدوالر األميركي في مشــروع الموازنة 

القادمة.

ال تغيرات في سعر صرف الريال اإليراني

عبد الناصر همتي

“يوني كريديت” نحو خفض 8 آالف وظيفة

قــّرر “يوني كريديــت”، أكبر بنك فــي إيطاليا، 
خفــض 8 آالف وظيفــة ضمــن خطتــه إلعــادة 
الهيكلــة، حيــث يســعى للحصــول علــى موافقة 
الجهات التنظيمية على أول إعادة شــراء ألسهمه 

منذ عقد.
وكشف الرئيس التنفيذي، جان بيير موستير، عن 
خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات تستهدف إغاق 
500 فرع وتأسيس شــركة وسيطة جديدة لجميع 

جان بيير موستيرأعمال البنك غير اإليطالية.

“المركزي األوروبي” يواصل ضخ األموال

أبقى البنك المركزي األوروبي على سياسته النقدية 
مــن دون تغييــر فــي أول اجتماع للرئيســة الجديدة 
للبنك كريستين الغارد، مما يشير إلى استمرار ضخ 
المال بشــكل واســع واالســتعداد لمزيد من التحفيز 
في ظل اســتمرار معاناة اقتصــاد منطقة اليورو من 

اضطراب عالمي أوسع نطاقاً.
وسيظل سعر فائدة اإليداع ألجل ليلة، وهو حالياً أداة 

ســعر الفائدة الرئيسية للبنك، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.50- %. وما 
زال سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة االئتمان في االقتصاد، من 
دون تغيير عند 0 %، بينما يبلغ ســعر الفائدة ألداة إقراض هامشــي، أداة االقتراض 

الطارئة ألجل ليلة للبنوك، عند 0.25 %.

كريستين الغارد

“بي. بي. بي” تحت إدارة الدولة اإليطالية

وضعــت الحكومــة اإليطاليــة 
مصــرف “بانكا بوبوالري دي 
بــاري” )بــي. بي. بــي( تحت 
إدارة الدولة بعد المشــاكل التي 
عانــى منها البنــك المضطرب 

مع بنك إيطاليا.
وقالــت الحكومــة، إنــه تم حل 
لـ“بــي. بي.  اإلداريــة  الهيئــة 

بي”، وتـــم تعيين اثنين من مفوضي الدولة وثاثة أفـــراد آخرين في لجنـة إشــراف 
على البنك.

وأوضح البنك، أنه تم اتخاذ اإلجراء نتيجة للخسائر في األصول، لكنه طمأن زبائنه 
بأن العمليات التجارية ستستمر من دون توقف.

وكان االنكماش االقتصادي المستمر منذ سنوات في إيطاليا قد دفع الكثير من البنوك 
لاستدانة لحل المشكات، مما أجبر الحكومة على إجراء العديد من التدخات.
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أعلن بنك ABC، عن إنشــاء مجسم “الوجه” وتثبيته 
بشــكل دائم أمام الواجهة األمامية لمقره الرئيســي في 

البحرين.
ويمثل هذا المجســم المصمــم على يد الفنــان العالمي 
الشــهير فيكتــور إكبوك، والبالــغ طولــه 5.4 أمتار، 
تكريمــاً للبحريــن، ويعكــس الوجه المتجدد لمؤسســة 

أنهت عقدها الرابع.
واحتفاالً بالمجســم ومبدعه، نظم بنك ABC حفاً في 
مبنى مقره الرئيســي في ديسمبر/كانون األول 2019، 
وحضــره أفراد من مجتمع الفن المحلي وموظفو البنك 

وممثلو وسائل اإلعام.

 ABC يدشن مجسم “الوجه”

ســحب “ســتاندرد تشــارترد” تمويل ثــاث محطات 
كهرباء تعمل بالفحم في جنوب شرق آسيا وسط مسعى 
عالمي لخفض انبعاثات مسببة لاحتباس الحراري مما 
يلقــي بظال من الشــك على مشــروعاتُ تقدر قيمتها 
بنحو 7 مليــارات دوالر ويكثف الضغط على صناعة 

الفحم.
ولــم يذكــر البنــك الــذي تتركــز أنشــطته فــي آســيا 
المشــروعات، لكــن مصادر في القطاع  أشــارت إلى 
محطتي فونغ انغ2 وفينه تا 3 في فيتنام وجاوة 9 و10 

في إندونيسيا.

“ستاندرد تشارترد” يتخارج
من 3 محطات كهرباء

البنك المركزي التونسي يتعرض للسرقة

كشــف البنك المركزي التونسي 
عن ســرقة ما قيمتــه 1.2 مليون 
النقديــة  األوراق  مــن  دينــار 
األجنبيــة. وأفاد البنك، في باغ، 
أنــه على إثر عملية تدقيق داخلي 
تــم اإلذن بها خال شــهر كانون 
قصــد   2019 األول/ديســمبر 
التثبت من سامة بعض العمليات 

المالية، تفطنت مصالحه إلى أن عددا من لفافات األوراق النقدية األجنبية ال تحتوي 
علــى كامل عدد األوراق النقدية المســجلة بها. وقدرت المبالغ المســتولى عليها بما 

يعادل حوالي مليون ومئتي ألف دينار تونسي.

البنوك الجزائرية تتجه للقروض اإلسالمية

تتجــه البنــوك العموميــة فــي 
القــروض  إلطــاق  الجزائــر 
اإلســامية والخدمــات الماليــة 
المطابقة للشــريعة بدايــة العام 
تنصيــب  مــن خــال   ،2020
مديرية للقروض اإلسامية على 
مستوى هذه البنوك على غرار 

البنــك الوطني الجزائري والقرض الوطني الشــعبي وبنك التنميــة المحلية. ووفقاً لما 
ذكرته مصادر من قطاع البنوك، سارعت البنوك العمومية لتفعيل مديريات القروض 

اإلسامية تحسباً إلطاق قروض دون فوائد ربوية وفق صيغ المرابحة والمضاربة.

“مونتي دي باشي” يتخلص من قروض رديئة

دي  مونتــي  بنــك  قــال 
باشي اإليطالي، المملوك 
للدولــة، إنــه انتهــى من 
3 عمليــات للتخلص من 
قروض رديئة بنحو 1.8 
مليــار يــورو، متجــاوزاً 
الهدف المحدد في خطته 
إلعادة الهيكلة قبل عامين 

من الموعد المقرر.
وأوضح البنك، أن هــــذه العمليات قلّصـت القـــروض الرديئة في ميزانيته إلى نحو 

12.5 % من إجمالي اإلقراض.
يذكر، أن إيطاليا تخطط لبيع حصة األغلبية، التي تمتلكها في البنك )68 %( بحلول 

عام 2021.
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بأســعار فائدة شــديدة التدني، وزيادة في التنظيم مــع اتفاقية بازل 
الرابعــة )Basel IV( )والتي ســتؤدي إلى تخفيــض إضافي في 
عائدات البنك على األسهم( والمنافســة من الشركات المتخصصة 

بالتقنية المالية في األسواق المتخصصة.
وكشــفت الرئيســة الجديدة للبنك المركزي األوروبي، كريســتين 
الغارد، أن الحفاظ على أســعار الفائدة السلبية للودائع لفترة أطول 
يضّر بســامة القطاع المصرفي األوروبــي. وإلجبار الحكومات 
في منطقة اليورو، على التدخل واســتخدام السياسة المالية لتحفيز 
االقتصاد، عكس المركزي األوروبي سياسته النقدية ورفع أسعار 

الفائدة، فعادت أسعار الفائدة مجدداً نحو الصفر.

قطاع الطاقة والبيئة
ســاهمت ثورة النفط الصخــري بجعل اميــركا أكبر منتــج للنفط 
وسوائل البترول في العالم. وتجســدت القوة الثانية في زيادة رأس 
المال السياســي والشــعبي وراء محاربة التغيــرات المناخية، مما 
تســبب بزيادة هائلة في الطلب علــى الطاقة المتجــددة. واجتمعت 
األســعار المنخفضة وتجنب المســتثمرين لقطاع الطاقة الســوداء 
لتدفع تقييم األسهم في شــركات الطاقة التقليدية نحو خصم 23 % 

لصالح شركات الطاقة النظيفة.
وسنشــهد فــي عــام 2020 انقــاب األحــوال لصالــح توقعــات 
االســتثمار، حيث تتجه “أوبك” نحو توسيع تخفيض اإلنتاج، بينما 
يناســب اإلنتاج غير المربــح للنفط الصخــري األميركي مع بطء 
نمو اإلنتاج وتجدد ارتفاع الطلب من آســيا. ولن يكون قطاع النفط 
والغاز الفائز الوحيد في 2020، حيث يشــهد قطاع الطاقة النظيفة 

دعوة متزامنة لليقظة.

جنوب أفريقيا وديون “إسكوم”
مع ارتفاع زوج العمات دوالر أميركي/رانــد جنوب أفريقيا من 
15 إلى 20، وخفــض العالم خطوط االئتمان إلــى جنوب أفريقيا، 
وإعان حكومة جنــوب أفريقيا محاولة انتشــال شــركة الكهرباء 
الحكومية من ازمتها برفع ميزانية 2020 بنسبة 6.5 % من الناتج 
المحلي اإلجمالــي، مع الديون الخارجية التــي تجاوزت الضعف، 
فإن فشل “إســكوم” القشــة التي ستكســر ظهر رغبة الدائنين في 
مواصلة تمويل دولة لم تســتقر أوضاعها المالية أو الحكومية منذ 

اضطرابات تهز الحكومات وسيطرة المصارف المركزية

أسعار الذهب والنفط
تتجه أسعار المعادن الثمينة نحو االرتفاع اكثر مما كانت عليه في 
2019، مع تخفيض تكلفــة الحمل. فيما حشــدت البنوك المركزية 
العالميــة الدعــم سياســي القتصاداتها الضعيفــة فدفعــت العوائد 
الحقيقية نحو االنخفاض، والعائدات االسمية نحو المنطقة السلبية، 

لاستفادة من العائدات الُمنعكسة في الحاالت القصوى.
ومع ارتفاع أسعار الذهب تراجعت أســعار النفط في أسواق النفط 
الخام بســبب ضعف معدالت نمــو الطلب اكثر مــن معدالت نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي، مــع مخاوف جفاف الطلــب على المدى 
الطويل جراء الحروب التجارية والتوجه نحو صناعة الســيارات 

الكهربائية.
وازدادت الضغوط على األســعار من جانب العرض وسط ارتفاع 
معدالت اإلنتاج األميركي، والمخاوف بشأن جهود روسيا وأوبك 

للحفاظ على تخفيض اإلنتاج. 

الركود التضخمي
ســتبقى شــركات التكنولوجيا بعيدة عــن الصناديــق المتداولة في 
البورصة التي ستتفوق عليها بنســبة 25 % واتجه تسعير الدوالر 
األميركــي بنــاء على الذهــب إلى نظــام قيمــة الــدوالر القانونية 

الصافية، مع وجود تريليونات الدوالرات المقترضة.
وتطلبــت كل دورة ائتمانيــة أســعار فائــدة منخفضة باســتمرار، 
ومحفزات اكبــر لمنع الهيمنــة التامة فــي أميركا والنظــام المالي 

العالمي.
ومع انخفاض أســعار الفائدة إلــى حدودها الدنيا، ســيدفع الركود 
األميركــي المقبل مجلــس االحتياطــي الفدرالــي لرفــع ميزانيته 
العمومية لتغطية النفقات والهائلة التــي فرضها ترامب لدعم البنية 

التحتية أماً في إعادة انتخابه، فترتفع األجور واألسعار.
وعلى المســتوى العالمي، يعاني الدوالر األميركــي من انخفاض 
حاد في قيمتــه، حيث تدرك الســوق أن بنك االحتياطــي الفدرالي 
ســيعزز توســيع موازنته العامة مع الحفاظ على انخفاض أسعار 

الفائدة.

المركزي األوروبي يرفع الفائدة
تواجه البنوك االوروبية بيئة اقتصاديــة ومالية زاخرة بالتحديات، 

نحو  ومتأرجحة  كبيرة  وتقلبات  الراهن،  الوضع  استقرار  في  اضطرابات  تسبب  قد  بأحداث   2020 عام  يزخر 
اتجاهات معاكسة في السياسة، والسياسات المالية والنقدية، ولن تكون البيئة بمأمن منها.

وعلى صعيد صناعة السياسات، تتوجه البنوك المركزية نحو التنّحي أو تطبيع معدالت الفائدة بشكل طفيف، 
وتصل الحكومات إلى حالة من االنهيار ببنيتها التحتية وسياستها الخاصة باإلنفاق والمرتبطة بالمناخ. هذا 

أبرز ما جاء في التوقعات السنوية الصادرة عن بنك ساكسو لعام 2020.
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20 - 40 عامـاً، الشــــريحـة األكثر ليبرالية. اضافة لتزايد النقمة 
الشــعبية من ترامب بعد إنــكاره للتغييــرات المناخية وألســــباب 

كثيرة غيرها.

هنغاريا تغادر االتحاد األوروبي
اتخذ االتحــاد األوروبي إجــراًء ضــد هنغاريا جراء القيــود التي 
فرضتهــا علــى حريــة وســائل اإلعــام والقضــاء واألكاديميين 

واألقليات.
وردت هنغاريا أنها تقوم بحماية نفسها، وســيجد الجانبان صعوبة 
في التوافق عام 2020، ألن إجراءات المادة السابعة تتحرك ببطء 

عبر النظام في االتحاد األوروبي.
وتتراجع الفورنت )العملة الهنغارية( لمســتوى أكثر ضعفاً بواقع 
375 قياســاً باليورو، حيث تخشــى األســواق من فك االرتباط أو 
عكس التدفقات المالية بينما تعيد شركات االتحاد األوروبي النظر 

في استثماراتها بهنغاريا.

عملة آسيا الجديدة
إصــدار عملــة آســــيوية احتياطيـــة رقميــــة مدعومــــة ببنــك 
االســــتثمار اآلســيوي للبنيــة التحتيــة يخفــض مؤشـــر الدوالر 
األميركي بنســــبـــة 20 %، بحيـــث يشــــكل بنـــك االســتثمار 
اآلســيـوي للبنيـة التحتيـة أصاً جديـداً تحـت اســـم حـق الســحب 
اآلســـيـــوي )ADR(، فتعــــادل كل عملــة جديــــدة 2 دوالر 
أميركي، مــــا يجعلهــا أكبــر وحــــدة عملــــة في العالم، يــؤدي 
إلى فــــك ارتبــــاط التجارة اإلقليميــة بالدوالر، وتــــرك اميـركا 
المزدوج.الواليات مـــن دون التدفقــات المالية الازمة لتمويـــل عجزهـــا 

عقود. وستنجّر أسواق ناشئة أخرى غير جديرة بالثقة نحو الهاوية 
في عام 2020. وهكذا فإّن الدولة تترنّح نحو العجز.

ضريبة ترامب: “أميركا أوالً”
هي ضريبة تُفــرض على جميع خطــوط إمداد العائدات المشــتقة 
من الخارج، وهي ترفــع التضخم. وبموجبها ســتعاد هيكلة جدول 
ضرائب الشــركات األميركية بالكامل لصالح اإلنتــاج في اميركا 

بناء على مبادئ “التجارة العادلة والحرة”.
وتلغي الخطــة جميع الرســوم الجمركية الحاليــة لتفرض ضريبة 
القيمة المضافة بنســبة 25 % على جميع اإليرادات اإلجمالية في 

السوق األميركية التي تعتمد على منتجات أجنبية.
ومن شــأن ذلــك إثــارة حفيظــة الشــركاء التجاريين فيمــا يتعلق 
بالرسوم الجمركية القديمة التي أخذت شــكاً جديداً، ولكن اإلدارة 
تدرك أن الشركات األجنبية مرحب بها لتحويل إنتاجها إلى اميركا 

تجنباً للضريبة.

السويد تنهض من ظروفها السيئة
سيشــكل دمجهــا لمزيد مــن الاجئيــن محفــزات ماليــة ضخمة 
وارتفاعاً كبيراً في ســعر الكرونة. مع تجاهل األحزاب الرئيســية 
التقليدية  النقاش األصــوات المناهضة للهجــرة، والتي تمثل أكثر 
من 25 % من الناخبين الســويديين. وتقبع الســويد حالياً في حالة 
ركود مع حساســية وضعها االقتصادي الصغير والمفتوح بشــدة 
للتباطؤ العالمي. وســيحدث ذلك شــعوراً باألزمة على الصعيدين 

االجتماعي واالقتصادي، وسيشكل تفويضاً بضرورة التغيير.

فوز الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة األميركية
الرئاســة  انتخابــات  تُعيــد 
األميركيــة 2020 الســيطرة 
إلى الديمقراطيين في الرئاسة 

ومجلسي الكونغرس.
وســتتعرض أســهم الرعايــة 
الصحية وشــركات المنتجات 
الدوائيــة إلــى انهيــار كبيــر 

بنسبة 50 %.
الرأي  وال تبشر استطاعات 
في عام 2020 بالخير بالنسبة 
لترامب، وكذلـــك ناخـبـيــــه 
يشـــكلون  الذيـــن  الهرميـن، 
يتاشــى  ســــكانية  شــريحة 
دورها أمام بروز الشــــريحة 
األكبر فــي أميركا مــن جيل 
األلفيــــة الناضجيـــن ممـــن 
تـتـــراوح أعـمــارهـــم بيــن 
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وذلك نتيجة الستحواذه على دينيز بنك.

الفائدة
أيضاً اســتمر تحســن صافي هامــش الفائدة بواقع 
2.3 نقاط أســاس في الربع الثالث من العام 2019 
إلــى 2.51 % بالمقارنــة مــع 2.49 % في الربع 
الثانــي من نفس العام. وشــهدت 3 مــن أصل 10 
بنوك تحسناً في صافي هامش الفائدة واستقراراً في 

بنكين اثنين خالل الربع الثالث.

التكلفة إلى الدخل
تراجعت نســبة التكلفــة إلى الدخل بشــكل طفيف 
بواقــع 72.1 نقطة أســاس نتيجة النخفاض الدخل 
التشــغيلي. وكانت نســبة التكلفة إلــى الدخل أعلى 
في 6 من أصل 10 بنوك. ويعزى ارتفاع مستوى 
المبيعات والنفقات العامة واإلدارية إلى اســتمرار 
النفقــات على التقنيات التكنولوجية. وفي حال عدم 
احتساب تأثير استحواذ بنك اإلمارات دبي الوطني 

أداء مستقر للقطاع المصرفي اإلماراتي وتحديات

استمر األداء المستقر للقطاع المصرفي في اإلمارات العربية المتحدة. وبالرغم من تحقيق أكبر 10 بنوك إماراتية 
مدرجة زيادة بنسبة 25.5 % على أساس سنوي في اإليرادات خالل الربع الثالث من العام 2019، إال أن هوامش 
الربح تأثرت بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار الفوائد، وهو ما يتوقع أن يستمر تأثيره بشكل أكبر على 
أداء البنوك في الربع األخير، بحسب ما أعلنت عنه شركة “ألفاريز آند مارسال”، الشركة العالمية المتخصصة 

في تقديم الخدمات االستشارية.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة 
في التقرير الذي حمل عنوان “أداء القطاع 
المصرفــي فــي دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة في الربع الثالــث لعام 2019”،  
وبنــك  األول،  أبوظبــي  بنــك  مــن  كالً 
اإلمارات دبــي الوطني، وبنــك أبوظبي 
التجــاري، وبنــك دبي اإلســالمي، وبنك 
المشــرق، ومصرف أبوظبي اإلسالمي، 
وبنك دبي التجاري، ومصرف اإلمارات 
اإلســالمي، وبنك رأس الخيمة الوطني، 

ومصرف الشارق اإلسالمي.

أبرز االتجاهات:
القروض

حقــق نمــو القــروض والســلف زيــادة 
بنســبة 7.8 % وبوتيرة أســرع بقليل من 
معــدالت النمو في الربع الســابق، وذلك 
بسبب انخفاض أسعار الفوائد. وتراجعت 
معــدالت نمو ودائع البنــوك إلى 7.5 % 
بالمقارنــة مــع 8.5 % في الربــع الثاني 
للعام 2019، نتيجة للمنافســة الشديدة في 
القطــاع. وفي حــال عدم احتســاب تأثير 
استحواذ بنك اإلمارات دبي الوطني على 
دينيز بنــك، فإن معدالت نمــو القروض 
والسلف على أســاس فصلي كانت بنسبة 
نمــو  معــدالت  فــي  و1.6 %   % 1.5

الودائع.

الدخل التشغيلي
ووفــق الدراســة، ارتفعت معــدالت نمو 
الدخل التشــغيلي بشكل ملحوظ، مدعومة 
خاصة بنتائج بنك اإلمارات دبي الوطني 
الذي حقــق زيادة بنســبة 54.2 % على 
أساس فصلي في الدخل من غير الفوائد، 

علــى دينيــز بنك، فــإن نســبة التكلفة إلى 
الدخل تكون 34.4 % في الربع الثالث من 
العــام 2019 بالمقارنة مــع 33.7 % في 

الربع السابق.

تكلفة المخاطر
وتشير الدراسة إلى أن مؤشر زيادة تكلفة 
المخاطر استمر من الربع الثالث من العام 
2018. وبالرغم مــن أن 5 من أصل 10 
بنــوك حققت تحســناً في مؤشــرات تكلفة 
المخاطــر، إال أن معــدل تكلفــة المخاطر 
ارتفع بشكل طفيف إلى 1 %، حيث قامت 
عدة بنــوك بزيــادة مخصصات خســائر 
القــروض بنســبة 32 % خــالل الربــع 
الثالث. ومن المتوقع أن الضغوط المتزايدة 
على القطاع العقاري وقطاع النفط ستساهم 

في ارتفاع مؤشر تكلفة المخاطر.

ضغوطات في الربع األخير
وتعليقــاً علــى هــذا النتائج، قــال رئيس 
الخدمــات الماليــة فــي شــركة ألفاريــز 
آند مارســال الشــرق األوســط والمؤلف 
المشــارك في الدراســة، أســد أحمد، إن 
القطاع المصرفي فــي اإلمارات العربية 
المتحدة حافظ على معدالت نمو بســيطة، 
بالرغــم من أن معــدالت الربحية تأثرت 
بانخفــاض إجمالــي العوائــد وانخفــاض 

صافي القيمة خالل هذا الربع.
وأضــاف: إننــا نتوقــع اســتمرار هــذه 
التحديات خالل الربــع األخير، حيث أن 
انخفاض أســعار الفائــدة الذي حصل في 
شــهري ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين 
على هوامش الربح في البنوك”.األول ســيؤدي غالباً إلى زيادة الضغوط 

أسد أحمد
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سقفاً ألي إجراءات محتملة ضمن سياسات التحفيز. ولن تقوم الحكومة 
بتغيير هذا المسار بشــكل جذري إال في حال تحول التباطؤ إلى تهديد 
بحدوث “تراجــع حــاد”، أي حالة من الركــود الجامــح. ومع ظهور 
عالمات تعافي معتدل لالقتصاد وتراجع حدة الخالفات التجارية، فليس 

هناك من حاجة ملحة إلطالق “سالح” التحفيز في هذه المرحلة.
ثانياً: الحذر من الحرب التجارية

يقــول التحليــل، إن اســتمرار حالة عــدم اليقيــن وتأرجــح تطورات 
النزاعــات التجاريــة مع الواليــات المتحدة يولــدان الحذر فــي بكين. 
وترغب الحكومة الصينية فــي التصرف بحكمة واإلبقــاء على خيار 
اللجوء للسياسة أو التحفيز في حال أخذت المفاوضات التجارية مسلكاً 

سلبياً أو حدثت صدمات خارجية.
ثالثاً: التضخم

تحد التأثيرات المتداخلة في األســعار أيضاً من إمكانية إجراء تخفيف 
إضافي للسياســة النقدية. وفي حيــن أدى ضعف النمــو إلى ضغوط 
انكماشــية في أســعار المنتجين، إال أن صدمات العرض الخارجية، 
مثــل إنفلونــزا الخنازيــر اإلفريقية، قد تســببت في ارتفــاع التضخم 
الكلي في مؤشــر أســعار المســتهلك إلى 3.7 % على أساس سنوي 
فــي أكتوبر/تشــرين األول 2019. وهــذا أعلــى بكثير مــن المعدل 
المستهدف أو السقف المحدد للعام والذي يبلغ 3 %. وارتفعت أسعار 
الغذاء بنســبة 16 % على أســاس ســنوي، مدفوعةً بالزيادة الكبيرة 
في أســعار اللحوم والدواجــن والمنتجات ذات الصلــة. ومن المتوقع 
أن تســتمر العوامل المعاكســة المرتبطة بإمدادات الغذاء، مما يضع 
ضغوطاً إضافيةً على تضخم أســعار المســتهلك. ونظــراً للتأثيرات 
الســلبية المحتملة الرتفاع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك 
تقديم حوافز لكن بشكل حذر. على توقعــات التضخم، فإن بنك الشــعب الصيني ســيمضي قدماً في 

هل تنقذ الصين االقتصاد العالمي مجدداً؟

السؤال األهم
تعززت الفترات األخيرة من االنتعــاش الصناعي بفضل الدعم الكبير 
الناتج عــن التحفيــز النقدي والمالــي في الصيــن. وعلى مــدى العقد 
الماضي، أنتجت نوبات من تيسير السياسات النقدية والمالية في الصين 
“انتعاشــات” امتدت إلى أســعار الســلع األساسية واألســواق الناشئة 
وغيرها مــن االقتصادات المفتوحــة، ودعمــت دورات النمو العالمي 
المتزامنة المصغرة. وبالنظر إلى ما ســبق، يتســاءل صناع السياســة 
والمستثمرون عما إذا كانت الفترة 2020 - 2021 ستتكرر فيها طفرة 

صغيرة أخرى تصنعها الصناعة في الصين.
تعاٍف معتدل ... لماذا؟

ومع توقعــات التعافــي فــي 2020، إال أن التحليل يرى أنه ســيكون 
أكثر اعتداالً من ذلك الذي شــهدته الفترة بين 2016 - 2017، بســبب 
خصوصيــة الوضع فــي الصين. فرغــم العالمــات اإليجابية بشــأن 
استقرار النمو في الصين، إال أن ســيناريو التعافي القوي سيكون على 
األرجح مقيداً بتواضع دورة التحفيز المالي والنقدي. ويحدد QNB ثالثة 
عوامل رئيسية تعمل على الحد من قدرة الصين على االستجابة للتباطؤ 

األخير من خالل السياسات النقدية والمالية:
أوالً: الخوف من الديون

بعد جوالت من التحفيز االقتصادي القائم على الديون، ترغب السلطات 
الصينية في تجنب حدوث مرحلة كبرى أخرى مــن تراكم الديون. أي 
أن الحكومة  ال ترغب في أن يتسبب التحفيز قصير المدى في تقويض 
االســتقرار المالي على المدى الطويل. وقد ظلت السلطات االقتصادية 
تحاول كبح فائــض النمو في االئتمــان وخفض مســتوى الديون عبر 
فصل النمو عن أنشــطة االئتمان الكثيفة. لذلك، ال يــزال يجري العمل 
بالضوابط الرقابية الهادفة للحد من اإلقراض خارج الميزانية العمومية 
أو اإلقراض من بنــوك الظل. ومن البديهي أن يضــع مثل هذا االلتزام 

استطاعت الصين خالل أعوام سابقة دعم االقتصاد العالمي خالل فترات ركوده، ومع التوقعات بأنها تستطيع 
القيام بدور مشابه في العامين المقبلين، إال أنها ربما تتأثر بعوامل قد تمنعها من ذلك. فبعد أشهر عدة من الركود، 
بدأ الطلب العالمي على الصناعات يشير  إلى انتعاش محتمل في األشهر المقبلة. وسيؤدي هذا على األرجح إلى 
تسريع معتدل في نمو الناتج المحلي االجمالي العالمي في عام 2020، ولكن ستعتمد وتيرة االنتعاش إلى حد كبير 

على األداء االقتصادي للصين.
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عــام  مديــر  كشــف 
على  اإلشــراف  هيئــة 
التأمين، ســامر العش، 
عــن فصــل نحــو 60 
وكيــل تأمين على مدار 
عامين نتيجة المخالفات 
المرتكبة من قبل هؤالء 
الــوكالء. ولفــت إلــى 
أن عــدد وكالء التأمين 
المهنة  يزاولــون  الذين 

حاليــاً 121 وكيــالً، في حين تــم الترخيص لـ79 خبير 
أضرار حوادث ومســوي خسائر، و6 استشاريي تأمين 
و6 إكتوارييــن، في حين تم منح تراخيص لـ4 وســطاء 
تأمين، وشــركة وســاطة، وشــركة أخرى مازالت قيد 
اســتكمال التراخيــص المطلوبة منها. ولجهة شــركات 
التأمين وشــركات إدارة النفقات الطبيــة، بيّن أن هناك 
شــركة تأمين إيرانية طلبت الترخيص وهي قيد البحث 
والمتابعة، في حين تم الترخيص مؤخراً لشركتي إدارة 
ليصبح عدد شركات إدارة النفقات الطبية المرخص لها 
8 شركات. ورأى العش، أن عدد شركات التأمين وإدارة 
النفقات الطبيــة العاملة في الســوق يغطي االحتياجات 
الحالية لســوق التأمين، لكن هناك الكثير من الشــركات 
تقوم بدراسة مستقبلية للســوق وتخطط لتكون حاضرة 

في المرحلة المقبلة من اإلعمار.
مــن جهة ثانية، أِملت هيئة اإلشــراف علــى التأمين أن 
تُســهم التأمينات الصغيرة بحلحلة ملف التأمين الصحي 
العالــق منذ ســنوات، حيث ان هناك توجهــاً عاماً نحو 
التأمينات الصغيرة ومنها )المنتج الشــعبي(، من خالل 
طرح منتجات صحية بداية عام 2020 تشمل التأمين في 
المشافي للعمليات الجراحية تحت التخدير الكامل، بقسط 
ســنوي بحدود 8500 ليرة لفئة الشباب، ويزداد حسب 
الفئة العمرية، ويتم التحضير لمنتج صحي أوسع يصل 
قسطه الســنوي لحدود 30 ألف ليرة سنوياً يشتمل على 
الخدمات داخل المشــافي وخارجها من أشــعة ومخابر 
وغيرها من الخدمات الصحية. مع امكانية تجزئة القسط 
السنوي باقســاط شــهرية تدفع الكترونياً عبر تطبيقات 
برنامــج “عين الهيئة” الذي يمكــن تحميله على أجهزة 
الموبايل. واضافت الهيئة: أن هذه المشــاريع االئتمانية 
الصغيــرة ال تمثل بديالً من المشــروع الوطني للتأمين 

الصحي الذي تعمل عليه الحكومة.

تأمين صحي “شعبي” في سورية
... و60 وكيل تأمين خارج السوق

سامر العش

اإلمارات: ملتقى حواري للتأمين البحري

أطلقت شــركة فيشــت 
وشـــــركائـــه، إحـدى 
شــــركات المحامــــاة 
واالسـتشارات القانونية 
في  اإلمارات، “الملتقى 
الحواري لقطاع التأمين 
البحري” لتعزيز وضع 

اســتراتيجيات فعالــة للتحديات والفرص في هذا القطاع، وذلــك في مقر وزارة تطوير 
البنية التحتية في دبي تحت شعار “نحو تعزيز التعاون لدعم قطاع التأمين البحري في 
اإلمارات” برعاية الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية، ودعم من هيئة التأمين.
وأكــد المديــر العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، أن الهيئة ســتعمل على متابعة 
النقاشات والمبادرات والتوصيات النهائية للملتقى ودراسة األفكار والمواضيع التي يمكن 
أن تعزز مساعي الهيئة وجهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين ودعم التأمين البحري.

“فوينكس” تستحوذ على “ري أشور”

وافقت مجموعة فوينكس القابضة للتأمين 
على شــراء وحدة التأمين التابعة لشــركة 
“سويس ري” إلعادة التأمين في بريطانيا 
“ري أشــور”، في أكبر صفقة اســتحواذ 

تقوم بها المجموعة على االطالق.
وأفادت وكالة بلومبــرغ، بأن “فوينكس” 
سوف تدفع 3.25 مليارات جنيه استرليني 

)4.3 مليارات دوالر( لشــراء “ري أشور”، حيث ستحصل “سويس ري” على 1.2 
مليــار جنيــه )1.57 مليار دوالر( نقداً عالوة على حصة تتــراوح ما بين 13 % إلى 
17 % من أســهم فوينكس. وذكرت “فوينكس”، أن هذه الصفقة سوف تعزز مكانتها 

باعتبارها أكبر شركة لخدمات التقاعد والتأمين على الحياة في أوروبا.

تشاب تستثمر في وكالة التأمين اإلفريقية

أعلنت شركة تشاب للتأمين على الممتلكات والمخاطر، 
عن قيامها باســتثمار أســهم فــي وكالة تأميــن التجارة 
اإلفريقيــة بنحو 10 مالييــن دوالر. وبهــذا تكون أول 
شركة ممتلكات ومخاطر عالمية تصبح مالكة أسهم في 
وكالة للتأمين ضد المخاطر السياسية واالئتمانية متعددة 
الجنســيات فــي إفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لشــركة 
تشاب، إيفان جي غرينبرغ: تلعب شركات التأمين دوراً 
حاسماً في المساعدة على دفع عجلة النمو وتحسين البنية 
التحتية في العالم النامي. واستثمارنا في الوكالة يزيد من 

تقدم مهمتها في تعزيز االستثمار والتجارة والنمو االقتصادي في جميع أنحاء إفريقيا.
إيفان جي غرينبرغ
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أعلنــــت وزارة الطاقـــة والمياه اللبنانيـة، أن شــركة 
ZR ENERGY فازت بمناقصة استيراد مادة البنزين 
بســعر 39.70 دوالر. وقد جرت عملية فض عروض 
اســتيراد الدولــة اللبنانيــة للبنزين في مبنى المنشــآت 
النفطية في الحازمية، في حضور وزيرة الطاقة والمياه 
فــي حكومة تصريف األعمــال ندى بســتاني خوري، 
وذلك للمشاركة في شــــــراء 150 الف طـن مـن مـادة 
البنزيـن، أي 10 % من اإلستهالك لصالح منشآت النفط.

ZR ENERGY تفوز بمناقصة
استيراد البنزين في لبنان

عقود جديدة الستكشاف النفط في سورية

وافق البرلمان الســوري على عقود استكشــاف للنفط 
مع شركتين روسيتين، هما الزئبق المحدودة، وفيالدا 
المحدودة. وشــملت المواقع حقل نفط يقع في المنطقة 

الشمالية الشرقية، والحقل الثاني يقع شمال دمشق.
وصرح وزير النفط الســوري، علي غانــم، قائالً:إن 
العقــود تهدف لزيــادة االنتاج ووضــع مناطق جديدة 
فــي الخدمة، وضمــن التوجه الحكومي نحــو البلدان 
الصديقة لســورية. وتنص شروط العقود على ان تبلغ 
نســبة العمالة السورية في المشــروعات 90 %، مع 
تخصيص 50,000 دوالر سنوياً لتدريبهم، ما يعطي 

المقاولين الســوريين االولوية في العمل. وأشــار إلى ان ســورية بحاجة الى مساعدة 
وإلى إبرام عقود تشاركية في مشاريع االستثمار واالنتاج النفطي بتكلفة كبيرة، حيث 
ان تكلفة االستكشــاف االولي لبئر أرض تصل الى 12 مليون دوالر، فيما بئر بحري 
واحــد يحتاج الى 100 مليــون دوالر، مضيفاً، ان الوزارة تواصل إبرام عقود بحرية 
لالســتثمار النفطي، لكن العقوبات االقتصادية تمنع العقود البحرية، حيث ان شركات 

المسح البحري شركات دولية ومهددة بالعقوبات، التي تمنعها من العمل في سورية.

علي غانم

وافقــت هيئــة االســتثمار الســورية  علــى 
تشميل مشروع نقل جديد للبضائع والحوايا 
والمواشي تعود ملكيته لمجموعة قاطرجي  
وفق المرســوم رقم 8 لعــام 2007 الخاص 
بتشجيع االستثمار. وتشير المعطيات األولية 
لهذا المشروع بأنه يتكّون من 100 شاحنة، 
ويمكــن أن تُصنّــع الصناديــق وأنصــاف 

المقاطير محلياً، أو تكون مستوردة ) بطاقة تشغيلية تصل من 15 إلى 51 طناً للقالّب 
والصهريج وحاملة الســيارات(. وتقدّر قيمة وســائط النقل هذه بنمو 2.8 مليار ليرة، 

على أن يُنفذ هذا المشروع خالل سنتين في دمشق، ليستقطب 125 فرصة عمل.

“االستثمار السورية” توافق على مشروع نقل

اليابان تخطط لالستثمار في األسواق الناشئة

يعتزم مديرو األصول اليابانيون المشــاركة على نحو أكبر في األسواق الناشئة خالل 
2020 فــي ظــل تراجع عوائد الســندات في وجهات االســتثمار التقليدية مثل أوروبا 
ممــا يجبرهم على الســعي ألصول أعلــى مخاطرة. ونقلت وكالــة رويترز عن مدير 
صنــدوق الدخــل الثابت العالمي في شــركة وان إلدارة األصول، أكيــرا تاكي، قوله: 
سنزيد االنكشاف في المكسيك ونتطلع لفرصة لدخول جنوب أفريقيا التي تملك واحداً 
من أعلى منحنيات العائد. وأشــارت الوكالة إلى أن أحد األســباب الختيار المزيد من 
المستثمرين اليابانيين الدين السيادي في األسواق الناشئة هو أن االستثمارات األخرى 

الرائجة ذات العائد المرتفع أصبحت شديدة االزدحام.

ســلمت وزيرة الطاقة فــي حكومة تصريــف األعمال 
اللبنانية ندى البستاني خوري رخصة الحفر في أّول بئر 
استكشافي في البلوك رقم ٤ لـ“كونسورتيوم توتال ايني 
نوفاتيك”. وأوضحت البســتاني أن حفر البئر ستقوم به 
السفينة التابعة لشركة Vantage، مشيرةً إلى أن عملية 
الحفر ســتتطلّب حوالى شــهرين يضاف اليهما شهران 
لتحليــل المعطيــات ومعرفة إمكانية وجود استكشــاف 
تجاري أو ال. وختمت البستاني شاكرةً الرئيس التنفيذي 
لشــركة توتال باتريك بويانيه، ومديــر “توتال” اللذين 
التزماً باحتــرام المهل وبرنامج العمــل رغم الظروف 

الصعبة التي يمر بها لبنان.

“توتال” تتسلم رخصة حفر
أول بئر نفط في لبنان
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وافقت هيئة االســتثمار السورية على تأسيس مشروع 
إلنتاج اإلســمنت األبيض والكلس المطفا، وتم تشميله 
بموجب مرســوم االســتثمار رقم )8(. وبحسب القرار 
فــإن المشــروع ســينتج ســنوياً 500 ألــف طــن من 
اإلســمنت األبيض المعبــأ، و135 ألف طن من الكلس 
المطفا المعبأ. وتعود ملكية المشروع إلى شركة انتيرا 
للتجارة والصناعة المحدودة المســؤولية. وســيقام في 
مدينــة حمص خــالل مدة 3 ســنوات وســيؤمن 190 

فرصة عمل.
ووافقت الهيئة على تأســيس مشــروع إلنتاج األســمدة 
الفوسفاتية المتنوعة في ريف دمشق، سينتج سنوياً 130 
ألف طن من األســمدة الفوسفاتية المحببة الثالثية، و20 
ألف طن سماد فوسفاتي محبب أحادي، و10 آالف طن 
سماد فوســفاتي مركب. وكشفت “هيئة االستثمار” في 
تقرير سابق لها عن استقطابها 30 مشروعاً خالل الربع 
األول من 2019، بتكلفة تقديرية 21 مليار ليرة سورية.

طهران ودمشق تتفقان على إعادة إعمار سورية هيئة االستثمار
ترّخص لمشاريع صناعية

أعلن وزيــر الطاقة 
اإليرانـــي، رضـــا 
أردكانيان، عقب لقاء 
مــع وزيــر الموارد 
المائيـــة الســوري، 
حســــيـن عرنـوس، 
في طهران مؤخراً، 
لجنة  تشــــكيل  عن 

مشــتركة خاصة بإعادة إعمار ســورية. وأوضح أردكانيان، في تصريح صحفي، أن 
الجانبين اإليراني والســوري اتفقا على تشــكيل لجنة مشتركة حول انخراط الشركات 
اإليرانية في المشــاريع المتعلقة بإعادة إعمار ســورية في فتــرة ما بعد الحرب، التي 
اندلعت في البالد عام 2011. وأشــار، إلى أن المحادثات مع عرنوس ووفده تطرقت 
إلى مناقشــة دور الشركات اإليرانية في مشــاريع المياه وشبكة الصرف الصحي في 

سورية وقرر الجانبان صياغة مذكرة تفاهم سيتم إبرامها بهذا الخصوص.
ولفــت الى أن بناء الســدود والمحطــات الكهرومائية ومحطــات التصفية والصرف 

الصحي وشبكات المياه من المشاريع التي ستنفذها الشركات اإليرانية في هذا البلد.
من جهته، أكد عرنوس أنه ســيتم إبرام مذكرة بخصوص مشاركة الشركات اإليرانية 

في المشاريع المائية في سورية.

31 مستثمراً في حسياء الصناعية

قال مدير مدينة حسياء الصناعية، بسام منصور، بأن 
عدد المستثمرين العرب واألجانب في المدينة بلغ 31 
مستثمراً، وهم من إيران ولبنان والعراق وكندا والهند 

ومصر والكويت.
وتتوزع شــركات المســتثمرين العرب واألجانب في 
قطــاع الصناعــات الغذائية بتصنيع الحليــب وأغذية 
األطفال، وفي قطاع الصناعات الهندسية في صناعة 
الســيارات والدراجــات، وفي الصناعــات الكيميائية 
في مجال صناعة الدهانــات والكيماويات وفي قطاع 

المصارف.
ولفت إلى أنه يتم الســماح للمســتثمرين العرب واألجانب حســب قانون االســتثمار، 
بإخراج أرباحهم على رأس المال األجنبي بعد تســديد ضرائب األرباح، والسماح لهم 
بالتملك، ويحصل المستثمرون غير السوريين وفق القانون على تراخيص عمل وإقامة 

لهم ولعائالتهم طول مدة تنفيذ المشروع.
وبيّن منصور، أن عدد المنشآت المنتجة في المدينة قد وصل إلى 234 منشأة، برأسمال 
تجاوز 62 مليار ليرة، وبعدد عمال وصل إلى 7630 عامالً، أما المنشآت التي ال تزال 
قيد اإلنشــاء فعددها 677 منشــأة، برأسمال وقدره 130 مليار ليرة تقريباً وعدد عمال 
يبلغ 16525 عامالً. وقد بلغت إيرادات المدينة 1.67 مليار ليرة سورية منذ بداية العام 

2019، ولغاية نهاية تشرين األول/أوكتوبر 2019 .

بسام منصور

كشفت شركة “كامكو لالستثمار” عن قيام هيئة أسواق 
المال الكويتية بإلغاء ترخيص أنشــطة األوراق المالية 
لشــركة بيــت االســتثمار العالمــي “غلوبــل”، والتي 

اصبحت تابعة لها.
ويترتب على هذا اإلجراء، شطب “غلوبل” من سجل 
األشــخاص الُمرخــص لهم لــدى هيئة أســواق المال 
الكويتيــة، وذلك بموجب قرار الهيئة الذي صدر خالل 

عام 2019، بحسب بيان الشركة للسوق.

إلغاء ترخيص أنشطة
األوراق المالية لـ“غلوبل”
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عقــد  رئيــــس 
لــــــــوزراء  ا
الســـــــوداني 
الدكتور عبدهللا 
وك،  حـمــــــد
والوفد المرافق 
اجتماعــات مع 
أعضاء  مجلس 
الشــــــركـات 
األفريقيــــــــة 
 ) C C A (

برئاســة فلورزيال ليســر. وتداول االجتماع حول زيادة 
التعاون مع الشركات األميركية الكبيرة، واتفق االجتماع 
على تشجيع التجارة واالستثمار األميركي، ووعد الوفد 
السوداني بتسهيل اإلجراءات للشركات األميركية التي 
تعمل في هذه المجاالت لدخول الســوق السوداني عبر 

االستثمار.
يذكر، أن مجلس الشــركات في إفريقيــا )CCA(، هو 
مجلــس أميركي يضــم أعضــاء ومســتثمرين لكبرى 
الشركات األميركية ويركز على ربط المصالح التجارية 

في إفريقيا.

4.8 مليارات دوالر قيمة “سيتي لكرة القدم”

تشجيع التجارة واالستثمار األميركي
في السودان

اتفقت  المجموعة المالكة لنادي مانشســتر 
ســيتي التــي تســيطر عليهــا مجموعــة 
أبوظبــي علــى بيع حصــة بقيمــة 500 
مليون دوالر أميركي لشــركة سيلفر ليك 
األميركية لالستثمار المباشر، مما يجعلها 
مجموعة كرة القدم األعلى قيمة في العالم 

بسعر يبلغ 4.8 مليارات دوالر.
وستشــتري “ســيلفر ليك” أكثر قليالً من 
10 % مــن مجموعة ســيتي لكــرة القدم 

المالكــة لنادي مانشســتر ســيتي حامل لقب الــدوري اإلنكليزي الممتــاز وفرق في 
الواليات المتحدة وأوســتراليا والصين. وســتظل مجموعة أبوظبــي المتحدة للتنمية 
واالســتثمار المملوكة للشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحبة حصة األغلبية في 

 مجموعة سيتي لكرة القدم بحصة تقترب من 77 %.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

أشــار بيان لوزارة الطاقة، إلى اهتمام الجزائر بالتعاون 
مــع مجمــع “د أي أي ديــزرت إينرجــي” )ديزيرتك( 

األلماني بهدف تعزيز قدرات إنتاج الطاقات المتجددة.
وأوضــح ذات المصــدر، أنــه بهــدف تعزيــز قدرات 
إنتاج الطاقات المتجــددة وإدراجها الجيد في المنظومة 
الكهربائية الجزائرية، يتطلــع قطاع الطاقة إلى تطوير 
محــاور التعاون مــع “د أي أي ديــزرت إينرجي” في 

مجال الطاقات المتجددة.

الجزائر تتعاون مع مجمع
ديزيرتك األلماني

وضع حجر األساس لبناء وحدة صناعية تونسية

وضــع رئيس الحكومة التونســية 
لتصريـــف االعمـــال يوســــف 
الشــاهد، حجر األساس النطالق 
المشــروع االســتثماري لشــركة 
“ســوميتومو إليكتريــك سيســتام 
تونس” المتخصصة في األسالك 
الكهربائية والمكونات اإللكترونية 
الموجهــة لصناعــة الســيارات، 

التابعة للمجمع الياباني “سوميتومو”، باستثمارات تقدر بـ68 مليون دينار تونسي، )24 
مليون دوالر(. وأكد الشاهد، أن المشروع سيُمكن من فتح آفاق تشغيلية كبيرة في والية 

المنستير وواليات مجاورة لتشغيل عدد مهم من الكوادر وحاملي الشهادات العليا.

خفض تكلفة خدمة الدين العام االردني

قــال وزير الماليــة األردنــي، محمد العســعس، إن 
األردن يأمــل في أن يتيــح برنامج جديد مع صندوق 
النقــد الدولي للعــام 2020، خفض تكلفة خدمة الدين 
العام البالغ 42 مليار دوالر التي ازدادت في السنوات 
العشــر األخيــرة نتيجــة تأثــر االقتصــاد بالصراع 
اإلقليمــي. واعــرب الوزير، عــن أن المحادثات مع 
صنــدوق النقد الدولي بشــأن برنامج جديد يحل محل 
صندوق التســهيل الممدد الذي ينتهي في مارس/آذار 
2020، سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي 

محمد العسعسسجل نحو 2 % خالل السنوات العشر الماضية.
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التقــى رئيــس مجلــس 
الدكتـــــور  الــــوزراء 
مصطفى مدبولي، وفـد 
الكونفيدراليـة اإليطاليـة 

للتنمية االقتصادية.
واســـتهل اللقاء بالتأكيد 
العالقــــات  على عمق 
التاريخيــة التــي تربط 
الشــــعبيـن المصـــري 
واإليطالــــي، مـعـربــاً 

عن ســعادته بعقــد االجتماعات واللقــاءات الثنائية بين 
الشــركات المصريــة واإليطاليــة، ال ســيما وأن هناك 
حرصــاً شــديداً بالعمل علــى تعزيز عالقــات التعاون 
االقتصــادي بين الجانبين، للحفــاظ على زخم العالقات 
التجاريــة واالقتصادية بعد أن تجــاوز حجم التجارة 7 
مليارات دوالر، وأصبحت إيطاليا خامس أكبر مستثمر 

أجنبي في مصر.

الترحيب برغبة الشركات اإليطالية
لالستثمار في مصر

د. مصطفى مدبولي

المديـــر  أكـــد 
ي  لتنـفـيــــــذ ا
لشـــركة )هان 
آيـر( األلمانيـة 
بـأفـريـقـيــــــا 
ن  جـوهـــــــــا
بـــول، ولــوج 
شــركته للعمل 
فــي الســودان 
شــــركة  عبـر 

نوفا للطيران.
فـــــي  وقـــال 

الورشــة التعريفيــة لنظام )هان آيــر( لتذاكر الطيران 
وحلول الســفر، التي نظمتها شــركة )نوفــا للطيران( 
بالتعــاون مــع شــركة )هــان آيــر( األلمانية فــي دار 
الشــرطة ببري، إن شــركته تقدم رحالت مجدولة في 
عــدد من دول العالــم داخل أوروبــا وخارجها وتعمل 
علــى إيجــاد حجز تذاكــر الطيران عبــر أنظمة حجز 
متطــورة ومتاحــة وبأســعار معقولة، الفتــاً إلى تقديم 

خدمات التوزيع لشركات الطيران األخرى.

شركة ألمانية لخدمة حجز التذاكر
في السودان

زيادة تخفيضات إنتاج النفط في الشتاء خطأ

رأت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية إلنتاج 
النفــط، أنه لن يكون من المالئم زيادة تخفيضات إنتاج 

النفط في فصل الشتاء على األخص بالنسبة لروسيا.
وقــال رئيــس “لــوك أويــل” التنفيــذي، وحيــد علي 
كبيروف، إنه ســيكون بمقدور روســيا اســتعادة إنتاج 
النفط في اآلبار، التي توقفت على نحو طوعي في إطار 
المســاعي الخاصة بخفض اإلنتاج، في 6 أشــهر فقط، 

وحيد علي كبيروفبسبب األوضاع القاسية في الشتاء.

تقدمت المؤسسة الليبية لالستثمار ممثلة برئيس مجلس 
إدارتها الدكتورعلي محمود محمد، بطلب الى المحكمة 
التجاريــة االنكليزيــة لوضع حد وانهاء 3 حراســات 
قضائيــة في انكلترا من خالل طلب اعالن لالعتراف 

قضائياً بمجلس ادارة المؤسسة لسنة 2017.
وكان القضاء االنكليزي قد أمر بفرض هذه الحراسات 
القضائيــة منذ عــام 2015 لتســهيل إدارة العديد من 
دعاوى المؤسســة أمام المحاكــم اإلنكليزية، حيث أن 
طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة األصول تحت 
ســلطة مجلس إدارة المؤسســة الشــرعي يتماشى مع 

جهود االمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية الليبية المشروعة، كما ان مجلس 
إدارة المؤسســة يساوره القلق بشــكل متزايد ازاء التكاليف المستمرة غير الضرورية 

للحراسات القضائية.
وأكدت المؤسســة الليبية لالســتثمار، ان هذا الطلب القضائي يتمتع بالدعم الكامل من 

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس وزراء حكومة الوفاق.

د.علي محمود محمد

“الليبية لالستثمار” تنهي الحراسة القضائية

جهود لتحسين مناخ االستثمار المصري

التقــت وزيــرة التخطيط الدكتورة هالة الســعيد، وفد 
بعثة آلية مراجعة النظراء اإلفريقية. وقد استعرضت 
خالل اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف 
تحســين مناخ االســتثمار في مصــر، واآلليات التي 
وضعتها الدولة لتشجيع االستثمار، وتعزيز مشاركة 
القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلصالح 
بيئة األعمال وتهيئة الفرص االســتثمارية من خالل 
رؤيــة شــاملة طويلة المــدى تتمثل فــي رؤية مصر 
2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية، 

أهمهــا البرنامج الوطني لإلصــالح االقتصادي واالجتماعــي، باإلضافة إلى تكثيف 
االستثمار في مشروعات البنية التحتية الالزمة لتحفيز االستثمار المحلى واألجنبي.

د. هالة السعيد
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إريكسون تدفع مليار دوالر لتسوية تحقيق فساد

وافقــت شــركة اتصــاالت الهواتف 
المحمولة الســويدية إريكسون، على 
دفع ما يتجاوز مليار دوالر لتســوية 
تحقيــق فســاد يشــمل دفع رشــاوى 
لمســؤولين حكومييــن فــي دول من 
بينها الصين وفيتنام وجيبوتي، حسبما 

أعلنت وزارة العدل األميركية.
وتشمل االتهامات دفع عقوبة جنائية 

بأكثــر مــن 520 مليون دوالر، إضافــة إلى 540 مليون دوالر تســدد للجنة األوراق 
الماليــة والبورصات األميركية في شــأن ذي صلة. وقالت وزارة العدل: إن الشــركة 
أقرت بأنها تآمرت مع آخرين النتهاك قانون مكافحة ممارســات الفســاد األجنبية بين 
عامــي 2000 و2016 علــى األقل بالضلوع في مخطط لدفع رشــاوى بهدف تزييف 

دفاتر وسجالت وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.

هبطت أســهم إن إم ســي للرعاية الصحية )مستشــفى 
المركــز الطبــي الجديــد( ومقرها اإلمــارات. بمعدل 
27 % لتتذيــل مؤشــر بورصة لندن لألســهم القيادية. 
ويعد ذلك أدنى هبوط منذ إدارج أســهمها سنة 2012، 
لتتالشى ما قيمته 1.9 مليار دوالر في القيمة السوقية، 
وتحولت إلى هدف للبيع على المكشوف من قبل شركة 
مادي وترز كارســون بلوك التي أعربت أنها أنشــئت 
مركز بيع في مستشــفى المركز الطبي الجديد، مشككة 
فــي قيمة أصول المستشــفى ورصيــده النقدي وكذلك 
أرباحه وديونه المعلنة، إضافة الى المبالغة في أســعار 
شــراء األصول والنفقات الرأسمالية، واصفة ذلك بأنه 

“عالمات على احتيال كبير”.

أسهم nmc تهوي

“هانيويل” تستحوذ على “ريبلين فوتونكس”

 أعلنــت شــركة “هانيويل” اســتحواذها على شــركة 
“ريبليــن فوتونكس” المتخصصة فــي حلول االبتكار 
والذكاء ورصد الغاز بصرياً وتعزيز السالمة. وبموجب 
عملية االســتحواذ ســتندرج “ريبلين فوتونكس” تحت 
مظلــة وحدة حلول الســالمة واإلنتاجية فــي هانيويل. 
كما ســيتم توظيف التكنولوجيا الخاصــة بها في وحدة 
مــواد األداء والتكنولوجيا بهدف مســاعدة العمالء من 

المصنعين على تحسين مستويات السالمة واالمتثال.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة هانيويل لحلول السالمة واإلنتاجية جون والدرون: إن 
هذا االســتحواذ يأتي ليستكمل محفظة هانيويل القوية لتقنيات العمليات وحلول األتمتة 

والكشف عن الغاز ويسرع من تحولنا إلى شركة برمجية صناعية.

جون والدرون

أوضــــح مـديـــــــر 
المخاطـــر الماليــــة 
كبير محللي الســوق 
في شــركة سنشري 
فيجــاي  فاينانشــال، 
فـالـيشـــا، أن ســـهم 
السعودية  “أرامكو” 
بنسـبـة  ارتفــــع  قـد 
10 % إلــــى 35.2 

لاير ســــعودي )9,39 دوالر أميركــي(، مما يعطيها 
القيمة السوقية البالغة 1.88 تريليون دوالر.

كما وضع االكتتاب العام ســوق األســهم السعودية في 
دور كبيــر، حيــث أصبح تاســع أكبر ســوق لألوراق 

المالية.
وبهذا تصبح القيمة الســوقية السعودية، أعلى من الهند 

وقريبة من ألمانيا وكندا.

األسهم السعودية
تاسع أكبر سوق مالية

فيجاي فاليشا

أمباني يضيف 17 مليار دوالر لثروته

أضاف رجل األعمال الهندي، موكيش أمباني، أغنى 
رجل في آســيا، 17 مليار دوالر إلــى ثروته في عام 
2019. وذكر مؤشــر المليارديرات لوكالة بلومبيرغ 
أنه بهذه اإلضافة، بلغت ثروة أمباني 61 مليار دوالر، 
موضحــةً، أن الزيادة الكبيــرة في ثروة أمباني جاءت 
على خلفية ارتفاع أســهم شركته ريالينس إنداستريز 

بنسبة 40 % في العام الماضي.
يذكــر أن  “ريالينــس إنداســتريز”  تعــد  واحدة من 

أكثر الشــركات ربحية في الهند، وتعمل في مجاالت أبرزها الطاقة والبتروكيماويات 
والمنسوجات والموارد الطبيعية وتجارة التجزئة واالتصاالت.

 موكيش أمباني
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أبوظبي تطور ميناء خليفة

أعلنــت موانئ أبوظبي عن اســتثمار 
3,8 مليار درهم )1,03 مليار دوالر( 
فــي أعمال تطوير ميناء خليفة، وذلك 
اســتجابة للنمو المتوقع في احتياجات 
العمالء الحالية والمســتقبلية. وتتوزع 
االســتثمارات في الرصيف الجنوبي 
والمنطقــة اللوجســتية للمينــاء بقيمة 
600 مليــون دوالر، وتوســعات في 

مرافئ أبوظبي بقيمة 440 مليون دوالر. ومع هذه التوسعة، سيشهد الميناء زيادة في 
طاقته االستيعابية لتصل إلى 9 مليون حاوية نمطية خالل السنوات الخمس القادمة.

“اقتصادية دبي” تروج التجارة غير النقدية

وقع نائــب مدير عــام اقتصادية دبي 
علي إبراهيم محمد، ومدير عام شركة 
فيزا فــي اإلمــارات، شــاهباز خان، 
مذكرة بشــأن الترويج للتجــارة غير 
النقديــة ونمو األعمــال التجارية عبر 

“برنامج والء فيزا”.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون 

بين الطرفين لتســهيل مزاولة األعمال وقيادة االقتصاد غير النقدي عبر الشــراكة مع 
التجار وتشــجيعهم على توفير حوافز لشــراء المنتجات بالبطاقات في المتاجر وعبر 
اإلنترنت، وتحفيز المســتهلك الختيار طرق الشــراء غير النقدي. وبموجب االتفاقية 
ســتقوم اقتصادية دبي من خالل قطاع التســجيل والترخيص التجاري بتزويد “فيزا” 

ببيانات الشركات المسجلة بنظامها لتحديد معايير اشتراك التجار بهذه المبادرة.

أقــرت مدينة توبيــكا، وهــي عاصمة والية كانســاس 
األميركيــة، خطــة جديدة وفريــدة من نوعهــا إلغراء 
المهاجريــن باالنتقال إليها والعيــش والعمل فيها، حيث 
تتضمــن الخطة دفع مبلغ تحفيزي يصــل إلى 15 ألف 
دوالر لــكل من يوافق على االنتقال إليها، حســبما ذكر 
موقع “انســايد هــوك” األميركي. وتهــدف هذه الخطة 
الــى تحريــك االقتصاد الراكد في المدينــة وجلب مزيد 
مــن الســكان إليها، وذلك على الرغم مــن أن المدينة ال 
تعاني من تناقص سكاني. واشار الموقع، إلى أن تكاليف 
المعيشة في توبيكا منخفضة مقارنة بالمدن الكبرى، كما 
أن مــن يعانون من ضجيج االزدحام والفوضى ســوف 

يجدون ضالتهم في هذه المدينة الهادئة.

مدينة أميركية تدفع 15 ألف دوالر
لمن يهاجر إليها

أظهــرت بيانات صادرة عــن الخزانــة األميركية، أن 
روسيا زادت استثماراتها في السندات المالية الحكومية 
األميركيــة بمبلغ قــدره 622 مليــون دوالر لتصل الى  
10.697 مليــار دوالر. وأفــادت وســائل اعــالم، بأن 
هذه الزيادة هي الثالثة في اســتثمارات موســكو في عام 
2019، إال أن روســيا في نفس الوقت ليســت بين أكبر 

30 دولة من حاملي سندات الدين العام األميركي.
يذكر أن اليابان هي أكبر مســتثمر في الســندات المالية 
األميركيــة بمبلــغ 1.16 تريليــون دوالر، تليها الصين 
بـــ1.1 تريليــون دوالر، وبفــارق كبير تأتــي بريطانيا 

باستثمارات تقارب قيمتها 298.6 مليار دوالر.

روسيا تزيد استثماراتها
في السندات األميركية

“حرة عجمان” تفتتح وجهة أعمال

افتتحــت منطقــة عجمــان الحرة 
وجهة أعمال جديدة لها في المبنى 
الرئيس للمنطقة، بحضور رئيس 
المنطقــة الحــرة أحمد بــن حميد 
النعيمــي، وذلــك بهــدف تعزيز 
وتســهيل  المســتثمرين  تجربــة 
ممارسة األعمال. ويتكون المركز 
مــن قســمين، أحدهمــا للمهنيين 

المســتقلين وآخر خاص برواد األعمال ورجال األعمال، كما ســيوفر خدمات داعمة 
لممارســة األعمال ومنها عدد من المكاتب المؤثثة التي تتميز باالســتقاللية. وتتضمن 
وجهة األعمال الجديدة أيضاً مكاتب مؤثثة تلبية الحتياجات المســتثمرين وجاءت بناًء 

على الطلبات التي تلقتها المنطقة الحرة من المتعاملين واللقاءات المفتوحة.

24



عالم االستثمار

كانون الثاني/يناير 2020 | البنك والمستثمر

أعلنــت “نيســان” عــن اســتثمارها مبالغ كبيــرة في 
التكنولوجيــات والتجهيــزات المتطورة، ما سيســاعد 
على طرح جيل جديد من الســيارات الكهربائية الذكية 
التي تعكس رؤية التنقّل الذكي من “نيســان”، وتعزيز 
مرونــة عمليات اإلنتاج وفعاليتها. فبعد اســتثمار أولي 
بلــغ 33 مليار ين يابانــي )نحو 300 مليــون دوالر(  
فــي معمــل توشــيغي فــي اليابــان، ســيجري اعتماد 
التكنولوجيات الُمبتكرة في مصانع نيسان حول العالم.

تكنولوجيا مبتكرة في مصانع
إنتاج “نيسان”

أكدت شــركة “كالرينت” السويســرية أنهــا تعتزم بيع 
وحدتهــا لألصبغة لشــركة “بولــي وان” التــي مقرها 
الواليــات المتحدة مقابل 1.6 مليار دوالر، كاشــفةً أنها 

ستدفع للمساهمين حوالي مليار دوالر من الحصيلة.
وتبيــع “كالرينــت” النشــاط الــذي يتضمــن األلــوان 
واإلضافــات ومركــزات التأثيــرات الخاصــة للمــواد 
البالســتيكية لصانــع البوليمــرات األميركي بعد فشــل 
مشــروع مشــترك لجمع الوحدة مع أجزاء من الشركة 
مســاهمي  أكبــر  األساســية،  للصناعــات  الســعودية 
“كالرينــت”. وبعد إلغاء المشــروع المشــترك، تركز 
“كالرينت” على المواد الكيماوية للمنتجات االستهالكية 
مثل الصابون والشامبو وصناعة النفط والغاز وعوامل 
الحفز التي تســاعد على تســريع التفاعالت الكيميائية، 

بينما تبيع أجزاء من محفظتها.

كالرينت تبيع وحدة
مقابل 1.6 مليار دوالر

“كارجيل” تطور منشآتها في ساحل العاج وغانا

أعلنت شــركة “كارجيل” عن استثمار 
أكثر من 113 مليون دوالر في توسعة 
منشــآت معالجة الــكاكاو في يوبوغون 
بساحل العاج، وتيما في غانا. ويستهدف 
االســتثمار بقيمــة 100 مليــون دوالر 
زيادة ســعة اإلنتاج في يوبوغون بنحو 
50 %، بينما يستهدف االستثمار بقيمة 

13 مليون دوالر زيادة اإلنتاجية في موقع تيما بنحو 20 %. كما ستســتثمر كارجيل 
12,3 مليون دوالر خالل الســنوات الثالث القادمة للتوســع في برامج االســتدامة في 
الدولتين، بهدف تحســين ســالمة ورفاهية األطفال وعائالتهم من العاملين في مناطق 
زراعة الكاكاو وتوفير سلسلة توريد أكثر شفافية وإمكانية تتبع خاصة بإنتاج الكاكاو.

عمالق جديد في صناعة المواد الغذائية

 International وافقت شركة
 Flavors & Fragrances
علـــى االندمـاج مـــع شــركة 
DuPont العاملــة فــي مجال 
البيولوجيــة  والعلــوم  التغذيــة 
فــي صفقة قيمتهــا 26.2 مليار 
دوالر. وبموجــــب االتفاقيــة، 
 ،DuPont سـيمتلك مســـاهمو

نحو  55.4 % من الشركة المندمجة، في حين سيمتلك مساهمو IFF النسبة المتبقية. 
وتقدر قيمة الشركة المندمجة شاملة الديون بـ45.4 مليار دوالر فيما تقدر عائدتها بـ11 
مليار دوالر. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى وفرات بـ300 مليون دوالر خالل 3 
سنوات. وستخلق الصفقة عمالقاً في صناعة المنكهات والمواد الغذائية، حيث ستوفر 
الشركة المكونات للمنتجات من البرغر النباتي إلى صلصة السلطة إلى منظف الغسيل.

الصين تستثمر 385 مليار دوالر في قطاع النقل

تعتزم الصين استثمار ما يصل 
إلــى 385 مليــار دوالر فــي 
قطاع النقل خالل عام 2020، 
حيث تراهن بكين على مشاريع 
البنى التحتية لزيادة معدل النمو 

االقتصادي في البالد.
وأوضح وزير النقل الصيني، لي شياو بنغ  أن بكين تخطط الستثمار 800 مليار يوان 
)114.38 مليــار دوالر( في الســكك الحديدية، و1.8 تريليون يــوان )257.4 مليار 
دوالر( في الطرق السريعة والقنوات المالحية و90 مليار يوان )12.9 مليار دوالر( 

في الطيران المدني في 2020.
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8.9 % خالل عام 2019 ونتطلع إلى تحسين ديناميكية التجارة المتبادلة بين 
روسيا وسورية في المستقبل، وهناك إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي 
في مجاالت مثل الطاقة والصناعة والنقل والبناء وإن الشــركات الروســية 
على استعداد للمشــاركة في ترميم مختلف المنشآت في سورية. فنحن نعتبر 
أنه من المهم الحفاظ علــى تعاون فعال في المجال اإلنســاني بما في ذلك في 
مجال العلوم والتعليم. وان الجانب الروسي اكتسب خبرة واسعة في مجاالت 
مثل أمن الشــبكات وأتمتة اإلدارة العامــة ومراقبة الراديــو ووضع الحلول 

لمشغالت االتصاالت ومنتجات البرمجيات األخرى”.
خطط كبيرة

وفــي مقابلة مــع وكالة ســانا، قــال نائب رئيــس الجانــب الروســي للجنة 
السورية الروسية المشــتركة الدائمة فيكتور بابيتشيف: “أنجزنا عمالً كبيراً 
واستخلصنا نتائج االلتزامات الناجمة عن الجلسات السابقة للجنة، وتم عمل 
الكثير ونســعى لتنفيذ ما تم االتفاق عليه في مجال الطاقة والتنمية الصناعية 
وتطوير مرفأ طرطــوس وطرق المواصــالت إليصال الشــحنات وزيادة 
التبادل التجاري، ورســمنا خطط كبيرة لتطوير عالقاتنــا والخروج بها إلى 
مستويات جديدة وتنفيذ عشرات المشاريع المهمة التي سيجري تشييدها معاً 

في سورية قريباً”.
حضر الجلســات نائب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الخارجية والمغتربين 
وليد المعلم، وزير شؤون رئاســة الجمهورية منصور عزام، معاون وزير 
الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، سفير سورية في موسكو رياض حداد، 
وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور علي غانــم، وزير االقتصاد والتجارة 
الخارجية الدكتور محمد ســامر الخليل، األمين العام لرئاســة الوزراء قيس 
خضر، حاكم مصرف ســورية المركزي حازم قرفول، معاون رئيس هيئة 
التخطيط والتعاون الدولي ثريا إدلبي، مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة 
المرافق للوزير المعلم.الخارجية والمغتربين محمد العمراني، وباقي أعضاء الوفد الرسمي والفني 

اتفاقيات جديدة لتعزيز العالقات السورية الروسية

شراكة استراتيجية
أكد وزير الخارجية والمغتربين الســوري وليــد المعلم، أن 
المبدأ األساس لعالقات التعاون بين سورية وروسيا هو بناء 
شراكة استراتيجية بمستوى عالقات التحالف القائمة، معرباً 
عن تقديره لما تم تحقيقه في مجال التعاون االقتصادي، داعياً 
إلى البحث في الطرق والوسائل التي تكفل تحقيق قفزة نوعية 
في عالقات التعاون االقتصادية والتبــادل التجاري وتجاوز 
المعوقات كافة، معرباً عن يقينه بوجود إرادة مشتركة لبناء 

صرح متين للتعاون يحقق ما يصبو إليه البلدان.
بدوره، عبّر نائب رئيس الوزراء الرئيس المشــارك للجنة 
الروسية الســورية يوري بوريســوف، عن عمق العالقات 
السورية الروسية واستعداد موســكو لمواصلة تفاعلها في 
جميع المجاالت من الحوار السياسي إلى التعاون العسكري 
واالقتصــادي والعالقات اإلنســانية. وقــال، “إننــا نعتزم 
مواصلة المسيرة والحفاظ على ديناميكية عالية من الحوار 
وبناء التجارة واالستثمار والتعاون العلمي والتقني والثقافي 
واإلنساني وستواصل روسيا االتحادية تقديم الدعم الشامل 
للشعب السوري، فموسكو تولي أهمية خاصة الجتماعات 
اللجنة المشــتركة لتحقيق هذه األهــداف وتعزيز العالقات 
التجارية واالقتصادية مشيراً الى التفاهمات التي تم التوصل 

إليها في مجمل القضايا المدرجة على جدول األعمال”.
من جهته، قال معــاون وزير الخارجيــة والمغتربين أيمن 
سوســان، إن اجتماع اللجنة الســورية الروســية المشتركة 
الدائمة هو خطــوة جديدة فــي تعزيز مســيرة التعاون بين 
البلدين بهدف بناء شــراكة اســتراتيجية واالرتقاء بعالقات 
التعــاون االقتصادي والتجــاري والصناعــي وغيرها إلى 
مستوى العالقات السياسية. ورأى أن زيارة بوريسوف إلى 
دمشق مهدت لهذه االجتماعات في موسكو وهي خطوة في 

مسيرة تعزيز هذا التعاون.
تعاون فعال

من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة السورية الروسية الدائمة 
من الجانب الروســي ميخائيــل بابيج خالل الجلســة العامة 
الموسعة، بناء آلية فعالة لتعزيز مشاريع التعاون الرئيسة من 
المشــاريع الواعدة الجديدة ومجاالت التعاون ورصد قائمة 
المشاريع ذات األولوية للتعاون الروسي السوري المشترك. 
وقال: “نركز على توفير المنتجات ذات االستهالك الشعبي 
بالرغم من انخفــاض حجم صادرات هذه المنتجات بنســبة 

بعد االجتماع الثاني عشر للجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري واالقتصادي والتقني 
والعلمي، الذي أقيم نهاية عام 2019 في موسكو، تم التوقيع على البروتوكول الختامي إضافة إلى اتفاقية 

للتعاون في مجال التسهيالت الجمركية بين البلدين.
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منطقة اقتصادية
وتعول روســيا كثيراً على مدينة طرطوس البحرية، والتي من المتوقع أن يتم انشاء 
منطقة اقتصادية حرة في مينائها البحري بحسب ما كشف عنه محافظ المدينة صفوان 
أبو سعدى خالل زيارته إلى شــبه جزيرة القرم التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 
2019، بأن هناك مفاوضات تجري مع ســلطات مدينة سيفاستوبول بخصوص هذا 

الشأن الستيراد وتوزيع وإعادة تصدير الحبوب من روسيا.
وقد أعلن رئيس حكومة شــبه جزيرة القرم “يوري غوتسانيوك” في وقت سابق عن 
مشاركة مصنع ســكك كيرتش المتخصص في إنتاج روابط العبور ومفاتيح السكك 
الحديدية في مناقصة لتوريد منتجاته إلى ســورية، كما تم أيضاً إرســال شحنات من 

الحبوب وصلت إلى 5 آالف طن نهاية العام 2019.
اتفاقية حماية

يذكر، أن موســكو ودمشــق كانتا قد وقعتا عام 2017 على اتفاقية مدتهــا 49 عاماً، 
تقضي بتوســيع مركز اإلمداد المادي والتقني التابع لألســطول الحربي الروسي في 
طرطوس، حيث تنــص االتفاقية علــى ان تتولى روســيا حماية المركــز من البحر 
والجو، فيما تأخذ الحكومة السورية على عاتقها، مسؤولية الدفاع عنه برا، كما تسمح 
االتفاقية لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج حرم مركز اإلمداد المادي والتقني، 
بغية حراسة الميناء والدفاع عنه، شريطة تنســيق ذلك مع األجهزة المعنية للطرفين 

السوري والروسي.
االرتياح الســوري والروســي لتطــور العالقات والتعــاون االقتصــادي والتجاري 
بين البلدين، مهد لقيام أرضيــة صلبة يمكن من خاللها تذليــل العقبات التي تعترض 
تنفيذ االتفاقيات بســرعة أكبر كرد غير مباشــر علــى “قانون ســيزر” والبدء فوراً 
بحسب مصادر حكومية سورية، بمشــاريع تتعلق بالطاقة والبنى التحتية والمشاريع 
وبالتالي تساهم في تخفيف العقوبات االقتصادية المفروضة على الشعب السوري.االســتثمارية والصناعية الجديدة التي تحقق المصالح المشــتركة للبلدين الصديقين، 

دمشق وموسكو: مشاريع ضخمة واستثمارات لإلعمار

قانون سيزر
رغــم توقيــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
مؤخرا على “قانون ســيزر” الذي يمنع من خالله 
أي شــخص أو جهــة حكوميــة أو غيــر حكومية 
التعامل مع الحكومة الســورية، مع التهديد بفرض 
عقوبات على من ال يلتزم، يبدو أن الدولة السورية 
اتخذت طريقاً أخر للحد من االثار التي تمثلها تلك 
العقوبــات الجائرة علــى االقتصاد المنهك بســبب 
الحرب، مــن خالل فتح بــاب آخر مــع األصدقاء 
الروس والصينيين الذين ال يعنيهــم قرار ترامب، 
وهذا ما بــدأ يتجلى بوضــوح من خالل مشــاريع 
روســيا الضخمة التي بدأت بإقامتها في ســورية، 
واألكثر من ذلك انعقاد اللجنة السورية الروسية في 
موســكو للتصديق على عدد من االتفاقيات الهامة 
التي تم سابقا االتفاق عليها في مجاالت المصارف 
والتأميــن والنقل والتجــارة الخارجيــة والجمارك 
وتصدير المنتجات الزراعية ال ســيما الحمضيات 

وزيت الزيتون .
تحديث ميناء طرطوس

المحادثــات األخيــرة التــي جرت في دمشــق بين 
نائب رئيس الوزراء الروســي يوري بوريســوف 
والرئيس بشار األسد كان من ابرز نتائجها إعالن 
موســكو تخصيــص 500 مليــون دوالر لتحديث 
مينــاء طرطوس علــى مــدى 4 ســنوات وتوفير 
3700 فرصة عمل وتأسيس سكة حديد جديدة عبر 
ســورية والعراق إلنشــاء ممر إلى البحر األبيض 
المتوســط تربطه مــع الخليج العربــي عن طريق 
العراق، مــا ســيزيد من قــدرة الشــحن والحركة 

التجارية في الميناء السوري.
إضافة الى عزم روســيا أيضاً، علــى بناء مركز 
حبوب في ميناء طرطوس، األمر الذي سيســمح 
لها بالعمل في ســوق الحبوب في منطقة الشــرق 
األوســط بســرعة أكبر باعتبارها مورداً رئيســياً 
للحبــوب، وبذلــك ســتضمن تواجدهــا الدائم في 

الشرق األوسط.

االخيرة  الفترة  الدائم على االصعدة كافة، وفي  بالتعاون والتنسيق  دائماً  السورية  الروسية  العالقات  تميزت 
خصوصاً بعد اقتراب نهاية الحرب في سورية وتوفر المناخ االستثماري المناسب للبدء بإعادة اإلعمار مع تزامن 
فرض اإلدارة األميركية عقوبات اقتصادية جديدة على سورية، لوحظ في الفترة االخيرة، بشكل الفت ازدياد 

حجم التعاون التجاري واالستثماري بين البلدين، وتجلى ذلك في االتفاق على البدء بعدد من المشاريع المهمة.
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صناعات المنبع وبدء تشــغيل مشاريع كبرى مثل 
معملــّي الغاز في واســط والفضلــي. وبالرغم من 
ذلــك، تبرز من جديــد مخاطر حــدوث نقص في 
العرض في ظل الصعوبــات التي يواجهها بعض 

الدول في جذب االستثمارات من القطاع الخاص.
التطــور اآلخــر المثيــر لالهتمــام، هــو لجــوء 
المســتثمرين في سلســلة القيمة لقطــاع الغاز إلى 
تبني اســتراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة 
ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك 

نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً”.

نتائج وأرقام
يُتوقع نمو الطلب على الغاز في الســعودية ســنويا 
إلى 1.8 % خالل الفترة الحالية لغاية 2024 وهو 
أقل من السابق، وســيكون االستهالك على المدى 
المتوسط مدفوعاً بأنشــطة توليد الطاقة واألنشطة 
الصناعية. ومن المتوقع انخفاض استثمارات الغاز 
مقارنةً بالتوقعات الســابقة مع إقرار مشــروعات 
كبرى وخططهــا الطموحة لزيــادة مبيعات الغاز 
والتي بلغت 89 مليار متر مكعب سنوياً في 2017 
إلــى 164 مليــار متر مكعــب ســنوياً بحلول عام 

.2026
وشهدت قطر زيادات كبيرة في استثمارات الغاز، 
فقد قامت مؤخراً بطرح مناقصات لمنشآت جديدة 
لمعالجة الغاز الطبيعي المســال تقدر قيمتها بنحو 

15 مليار دوالر أميركي.
أما في مصر، فتواصل نمو اســتهالك الغاز سنوياً 
4 % خالل الخمس ســنوات المقبلة، بســبب توليد 
الطاقة وتصدير الغاز والتنمية الصناعية، مع توقع 
أن يصل االســتهالك الســنوي المحلــي للغاز إلى 
72 مليــار متر مكعب في 2020 و 92 مليار متر 
مكعب في 2021، وذلك في ظل مخاوف بالتحول 
فــي مصــر إلى عجــز في صافــي الغــاز بحلول 
2025، بسبب ارتفاع االستهالك المحلي واقتراب 
تشغيل مرافق منشآت الغاز الطبيعي المسال بكامل 
طاقتهــا والتي تبلغ 12 مليــون طن متري. بالرغم 

انخفاض استثمارات الغاز في المنطقة حتى 2023

تشهد استثمارات الغاز في المنطقة انخفاضاً مقارنة بتوقعات 2018. ففي إطار التوجهات التي تقوم برسم 
مالمح قطاع الغاز على المديين القصير والمتوسط، أصدرت الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب) 

تقرير توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لألعوام 2019 - 2023.

ســجل ثلثا دول الشــرق األوســط وشمال 
إفريقيــا انخفاضاً بقيمــة 70 مليار دوالر 
أميركي في اســتثمارات الغــاز، وبالرغم 
من اإلصالحات التي ســاهمت في خفض 
دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وبرامج 
الطاقــة المتجــددة، إال أنه يوجــد قلق من 
نقــص االســتثمار فــي صناعــات المنبع 
لقطــاع الغاز. ومــن المؤكد أن مشــاريع 
جديدة لتوليد الطاقة ســتحتاج إلى إمدادات 

غاز إضافية.

استثمارات المنبع
وقال الرئيس التنفيذي البيكورب، الدكتور 
أحمد علي عتيقة : ياُلحظ أن االستثمارات 
الحكومية هي األكبر من حيث استثمارات 
المنبــع بســبب ارتفــاع مخاطــر أعمــال 
التنقيــب واالســتكشــــاف، حيث تشــكل 
92 % من اســتثمارات المنبع، مقارنة بـ 
29 % فقط لمشاريع البتروكيماويات التي 
تتركــز فيها اســتثمارات القطاع الخاص. 
وهــذا القطــاع يزيد دوره فــي ظل تنامي 
حصة مشاريع البتروكيماويات ومشاريع 
صناعات المصب لقطــاع الغاز، المقدرة 
بنحــو 134 مليــار دوالر أميركي، اي ما 
يعادل 71 % من إجمالي مشــاريع سلسلة 
القيمــة لقطاع الغــاز مقارنــة بصناعات 

المنبع والصناعات الوسطى.

نقص في العرض
وأشــارت كبيــرة الخبــراء االقتصاديين 
ورئيسة قسم االســتراتيجية واقتصاديات 
الطاقة واالستدامة في “ابيكورب”  دكتورة 
ليلى بنعلي، إلى “أن تراجع االستثمارات 
في قطاع الغاز ليس مؤشــراً على ضعف 
إقبال المستثمرين. فالتراجع في السعودية 
على ســبيل المثــال، ناجم عــن تباطؤ في 

من حاجتها إلى مزيد من التطوير.
االحتياجــات الصناعيــة فــي االمــارات 
ستكون المحرك الرئيسي الستهالك الغاز 
خالل السنوات المقبلة، وخاصة في قطاع 
البتروكيماويــات. ويتوقــع تباطؤ الطلب 
على الغاز لتوليد الطاقة إلى أقل من 1 % 
ســنوياً لغاية 2024، مقارنة بـ6 % خالل 
السنوات الست الماضية، بسبب بدء تشغيل 
وحــدات توليد الطاقــة النووية في محطة 
براكة ومشــاريع الطاقة الشمسية. وكانت 
االمــارات قفــزت إلــى المركز الســادس 
عالميــاً مــن حيــث احتياطات الغــاز بعد 
اضافــة 1.624 تريليــون متر مكعب إلى 
احتياطيهــا من الغاز، فأصبحت أول دولة 
في المنطقــة تدرج احتياطــات غاز غير 

تقليدية تبلغ 4.5 تريليونات متر مكعب.
أما سلطنة ُعمان، فتواصل مساعيها لتنفيذ 
إصالحــات في صناعات المنبع وذلك من 
خالل تلزيم 3 مناطق امتياز لشركات نفط 
عالميــة في 2019. ويُتوقــع ارتفاع إنتاج 
الغاز في الســنوات الخمس المقبلة بمقدار 
47 مليار قدم مكعب عن مســتواه الحالي 
البالغ 40 مليار قدم مكعب، وستعزز هذه 
الزيادة حصة الغاز في مزيج الوقود بنسبة 
15 % )من 35 % في 2015 إلى 50 % 

بحلول عام 2025(.
فــي الجزائر يواصل الطلب المحلي على 
الطاقة تصاعده، ووصل الى 70 % بين 
2008 و2018،العتمــاد قطاع الكهرباء 
على الغاز بنسبه 98 % من حاجة البالد. 
وسيســتمر ذلــك فــي مشــاريع الكهرباء 
الجديــدة، التي يقدر إجمالي اســتثماراتها 
بنحــو 31 مليــار دوالر أميركي، أي ما 
يعــادل 56 % مــن إجمالي اســتثمارات 
ســنوات  الخمــس  مــدى  علــى  المقبلة.الطاقــة 
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والجاهزية، وهو ما يعزز من مكانتها في الســياحة العالجية فــي ظل ما تحظى به 
من تنوع لخدماتها وتطورها وقدراتها على المنافســة إقليمياً وعالمياً. ويستند قطاع 
الرعاية الصحية اإلماراتي على ميزانيات حكومية ضخمة والتي وصلت إلى 4.4 
مليارات درهم )حوالــى ملياري دوالر(، في الوقت الذي تشــهد فيــه الدولة زيادة 
على االنفاق وبمعدل نمو ســنوي يبلــغ %8.8، فيما تظهر التوقعــات إلى وصول 

حجم االنفاق إلى 2.4 مليار دوالر بحلول العام 2025.
أضاف تقريــر المزايــا، أن جاهزية القطاع ســاهمت في تطور ســريع للســياحة 
العالجية، حيــث تعتبر الدولــة من ضمــن أفضل 20 وجهــة حول العالم للســياح 

الدوليين الراغبين في العالج.

 سوق األدوية
وتحدث تقرير المزايا عن الفرص االســتثمارية الهائلة التي يظهرها سوق األدوية 

على مستوى الدول الخليجية في الوقت الذي ترتفع فيه نسب االستيراد الخارجي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة ســوق األدوية في دولة االمارات العربية المتحدة 
لتصل إلى 4.54 مليارات دوالر بحلول عام 2021، وبنســبة نمو سنوي تصل إلى 
5.8 %، وفي المملكة العربية الســعودية إلى 10.74 مليــارات دوالر بحلول عام 
2022. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة رفع نسبة التصنيع المحلي 

في قطاع االدوية الى 40 % في العام 2020.
وشدد تقرير المزايا، على أن ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة الطلب على خدمات 
لألدوية، وهو ما يعد فرصة استثمار مجدية لشركات القطاع الخاص.الرعاية الصحية يتطلب ضخ المزيد من االســتثمارات لرفع نسب التصنيع المحلي 

قطاع الرعاية الصحية يعزز النمو في دول التعاون

وفــق تقرير صــادر عن شــركة المزايــا القابضة 
)مقرها الكويت(، فقد انعكســت نتائج هذه الجهود 
على تكاليف العالج في الخارج والتحول التدريجي 
إلى العالج المحلي، بــل وتجــاوزت النتائج ذلك، 
وصوالً إلى تسجيل نجاحات متواصلة على صعيد 
قيم االســتثمارات الخارجية ضمــن قطاع الرعاية 
الصحية فــي دول الخليج، وزيادة أعــداد القادمين 
للعالج من الخــارج، األمر الذي رفــع من جدوى 

االستثمارات الحالية والمستقبلية.

السعودية توسع خطط النمو
ووفقاً لتقرير المزايا فإن قيمة المشــاريع والخطط 
والفــرص االســتثمارية الحكومية المباشــرة في 
المملكة العربية الســعودية ســتتجاوز حاجز 71 
مليار دوالر أميركــي حتى نهاية الســنة 2020، 
ويتوقع أن يســجل القطاع الصحــي معدالت نمو 
تصل إلى 12 %، في ظل ارتفاع عدد السكان في 
شــكل عام وزيادة الفئة العمرية ما فوق 60 عاماً، 

إضافة إلى اعتماد التأمين الصحي اإللزامي.
وتســــتهدف المملكــة رفــع مســــاهمة القطــاع 
الخاص من اجمالي االنفاق على الرعاية الصحية 
إلــى 35 % بحلول العام 2020، ورفع مســاهمة 
القطاع من الناتــج المحلي اإلجمالــي من 40 % 

إلى 65 % في العام 2030.
في المقابل خصصت المملكة ما نســبته 15.6 % 
من ميزانية عــام 2019 لقطــاع الرعاية الصحية 
بقيمــة 172 مليار لاير )45.8 مليــار دوالر(، في 
ظل خطط أكثــر طموحــاً لخصخصة عــدد كبير 
من المستشــفيات والمراكز الصحيــة بحلول العام 

.2030

اإلمارات: وجهة للسياحة العالجية
ووصف التقريــر قطــاع الرعايــة الصحية لدى 
دولة االمارات العربية المتحدة بالتكامل والشمول 

الرعاية  نوعية في قطاع  نقلة  إحداث  الماضية  القليلة  األعوام  الخليجي خالل  التعاون  دول مجلس  تمكنت 
الصحية بدعم كبير ومباشر من الجهات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص، بما يتالءم مع خطط التنويع 
القطاع.  االستثمار في  آفاق  وفتحت  التحتية  البنى  الحديثة وطورت  التكنولوجيا  أدخلت  االقتصادي، حيث 
هذا التحول المضطرد فتح آفاقاً جديدة لدول المجلس نحو تحقيق النمو سواء من خالل العوائد المتوقعة أو 

المساهمة في الناتج المحلي االجمالي.
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األنظار تتجه إلى أميركا
تقارير المؤسســات الدولية ومنظماتها ال تتوقــع أن يكون العام 2020 
أفضل مــن 2019، إذ وفق منظمــة التنمية والتعــاون االقتصادي لن 
يتخطى النمو العالمي خالل الســنة 2020، أكثر من 2.9 %، كما في 
العام 2019، وهو أدنى مستوى يسجله منذ األزمة المالية عام 2009، 
فرئيســة قســم االقتصاد في المنظمة لورانس بون ترى أننا نعيش في 

مرحلة قلقة.
أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر تفاؤال، فقد توقع في تقريره “آفاق 
االقتصاد العالمي” نمواً بنســبة 3.4 % في 2020، ولو أن مســؤولة 
االقتصاد فــي المؤسســة المالية غيتــا غوبينــات حذرت مــن أن هذا 

االنتعاش “يبقى هشا”.
كل األنظــار تتجه إلى الواليــات المتحدة األميركية، فكمــا كان دونالد 
ترامب نجــم الحروب التجارية مــع العالم خالل الســنتين الماضيتين، 
يتوقع أن يسير االقتصاد العالمي على طريق مختلف عن التبادل الحر 
واالزدهار التجــاري في حال عبر من مســاءلته وعزلــه أميركياً بعد 
االتهامات التي وجهت اليه من الديموقراطيين والقضاء األميركي في 
موضوع التسريبات األوكرانية. وقد كان التبادل الحر سقط مع وصول 
الرئيــس األميركي دونالد ترامــب إلى البيت األبيض قبــل أكثر من 3 
ســنوات، إذ دخل في مواجهة تجارية وكذلك تكنولوجيــة مع الصين، 
انعكســت ســلبا على النمو العالمي، وكذلك مع أوروبــا ودول عدة في 

العالم، فيما سيقضي بريكست على النهج التعددي في العالم.
محطات 2019

تأثر نمو االقتصاد العالمي في عام 2019 بالنزاعات والتحوالت التي 
شهدتها دول العالم، والمرشــحة ألن تســتمر في 2020، إال إذا حدث 
تغيير كبير في الواليــات المتحدة االميركية مع االنتخابات الرئاســية. 
فالصعوبات التي عاشها االقتصاد العالمي في 2019 كان أبرز أسبابها  
النزاعــات التجاريــة وغموض ملف بريكســت الذي أخــذ يتضح بعد 
االنتخابات المبكرة وفوز بوريس جونسون مجدداً حيث تشير التوقعات 
الى أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ســينجز في الربع األول 

من 2020.
ففي كانون األول/ديســمبر 2019، تخلص البريطانيون من الغموض 
الذي غلف ملــف الخروج من االتحــاد األوروبي “بريكســت” عندما 
منحوا حزب المحافظين أغلبيــة برلمانية تمكنه مــن المضي قدما في 

تنفيذ خطته الحاسمة لمغادرة االتحاد األوروبي نهائياً.
ومن الصعوبات أيضاً تأرجح سياســات البنوك المركزية، وان كانت 
نهاية العام 2019 حســمت حالــة عدم اليقيــن التي كبلــت االقتصاد 
العالمي علــى مدار األشــهر الماضية مــا يعنــي أن 2020 قد يكون 

2020 عام التحوالت الكبرى في االقتصاد العالمي

شبح األزمات
في العالم ال يزال شــبح أزمة عامي 2008 و2009 يلوح في األجواء، 
إذ أن توقعات كثيرة تشــير الى أن العالم قد يتعرض ألزمات أقسى من 
األزمة المالية العالمية قبل 11 سنة خصوصاً في ظل ارتفاع المديونية 
العالميــة وحروب ترامــب التجارية خصوصاً مــع الصين واألخطار 
الناجمة عن االختالالت الهيكلية في منطقة اليــورو مع األزمات التي 

يعيشعا بعض الدول األوروبية.
اقتــرب العالم فــي 2019 مــن اضطــراب اقتصادي بســبب ارتفاع 
تكاليف اإلقــراض، وزيادة مخاطــر الديون، والتقلبات في األســواق 
العالمية، وهجرة النقد من األســواق الناشــئةن فيما استعرت الحرب 
التجارية بين أكبــر اقتصادين في العالم، الواليــات المتحدة والصين. 
ويمكــن القــول، أن العوائد الماليــة المرتفعــة في كل مــن الواليات 
المتحدة وأوروبــا واليابان ســحبت رأس المــال بعيداً من األســواق 
المالية الناشــئة لكنها لم تصل الى مرحلة أثرت فيها على استقرارها. 
وبما أن عدداً من الــدول النامية عجزت عن ســداد ديونها الخارجية 
بســبب ارتفاع الفائدة على النقــد األجنبي، ودخلت فــي أزمات، مثل 
تركيا إال أن الخطــر األكبر بقي في المديونيــة العالمية، التي وصلت 
إلى مســتويات غير مســبوقة، أي إلــى 220 % من إجمالــي الناتج 

المحلي اإلجمالي لعام 2018.
بــدت المشــكلة األكبر فــي االقتصــاد العالمــي تتركز في السياســة 
االقتصادية االميركية، فمنذ أن اتخذ الرئيس األميركي دونالد ترامب 
قرار التخفيضات الضريبية زادت نسبة العجز في ميزانية البالد إلى 
6 % من الناتــج المحلي اإلجمالي في عــام 2019، وهو أعلى معدل 
على اإلطالق فــي الظروف العادية. كما أن رفــع معدالت الفائدة من 

خالل البنك الفيدرالي قد أثر على ارتفاع األسعار.
كذلك، فإن الحرب االقتصادية مع الصين، أثرت على حركة االقتصاد 
العالمي نتيجة توجس المســتثمرين والمصدّرين، فيما شــهد االقتصاد 
الصيني تقلبــات مماثلة، بعد تشــديد الحكومــة على سياســة االئتمان 
وخفض اإلقراض، إلى جانب تضخم ســوق العقارات، وارتفاع ديون 

األسر إلى 110 % من الدخل.
فيما استمرت المشــكالت قائمة في منطقة اليورو، بسبب تباطؤ وتيرة 
النمو االقتصادي. لكن حرب الرســوم الجمركية التجارية بين الصين 
وأميركا أخذت ابعاداً مختلفة في 2019، فتراجعت بعد إجراءات قاسية 
من جانب الواليات المتحدة، لكنها في الوقت نفســه دفعت الصين إلى 
تغيير سياســتها االقتصادية، مثل تثبيت مســتوى الديون، واتخاذ مزيد 
من إجراءات التقشــف، وتخفيض الضرائب على الشــركات، واتباع 

سياسات مختلفة إلدارة العجز المالي.

لم يتعاف االقتصاد العالمي في عام 2019. هو رّحل أزماته الى العام 2020، بدءاً من تعثر النمو االقتصادي الذي 
سجل أدنى معدالته منذ األزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، متأثراً بالتوترات التجارية بين الصين والواليات 
المتحدة األميركية وغيرهما من دول العالم، إلى سياسات دونالد ترامب وموقفه من التغير المناخي، وهي أمور 
مرشحة ألن تكون أكثر توتراً في العام الجديد، ما ينذر بمزيد من التوترات والخالفات وتأجيج االحتجاجات 

المطلبية العالمية.
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االقتصاد في منطقة اليــورو يظهر عالمات على االنتعــاش، فيما قال 
رئيس االحتياطــي االتحادي األميركــي، جيروم بــاول، إن التوقعات 
للواليات المتحدة ال تزال مشجعة. وقالت الحكومة الصينية، إنها سوف 
تحســن فاعلية السياســة المالية في 2020، بينما تعتزم اليابان تطبيق 

سياسة جديدة للتحفيز المالي.
هل العالم أمام أزمة مالية؟

بالرغم من األجواء اإليجابية في نهاية عــام 2019، إال أن تقارير عدة 
كانت أشارت الى احتمال نشوب أزمة مالية عالمية جديدة في 2020. 
فقد تحدثت إدارة المخاطر في بنك “جــي بي مورغان” األميركي عن 
إمكانية نشــوب أزمة مالية عالميــة جديدة عــام 2020، على إثر حالة 

الركود االقتصادي المتوقعة خالل الفترة المقبلة.
وأفاد تقرير لصحيفة التايمز، نشر في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، 
بأن الفترة الحالية يسودها قلق عالمي، خشــية حدوث ركود اقتصادي 
وشــيك، ما قد يتســبب بحدوث أزمة ماليــة عالمية مشــابهة لتلك التي 
حدثت في 2008، ما قد يتســبب بانهيار في بعض االقتصادات وزيادة 

الديون الخارجية لبعضها.
لكن خبراء أخرين يعتبــرون أن هناك مبالغة في هــذه التوقعات، إذ ال 
يوجد مؤشــرات تدل على احتمال نشــوب أزمة مالية عالمية. فاألزمة 
المالية العالمية تكون مؤشــراتها مرتبطة بحجــم المديونية الخارجية، 
خاصــة إذا عجزت بعــض الدول عن الســداد. في حين أن مؤشــرات 
نشوب أزمة مالية عالمية ضعيفة إلى اآلن، ألن معدل النمو في أميركا 
جيد، ومعدل البطالة فيها انخفض أيضاً، ووصل إلى 3.5 %. وتحدث 
األزمة إذا انخفض ناتج الدولة، علمــاً أن الدول األوروبية هي الوحيدة 

التي تعاني حالياً وخاصة ألمانيا، بسبب الركود.
ويؤكد الخبير المالي األميركي، ســتيف آيزمان، أنــه “لن تكون هناك 
أزمة معّممة”، ويرى المستثمر الذي اشتهر لتنبّؤه بانهيار النظام المالي 
األميركي قبل نحو عقد، أن االقتصاد قد يستمر في تسجيل نمو بطيء 
أو يدخــل في انكمــاش نمطّي مع تباطــؤ اقتصادي وخســارة عدد من 
األفراد مبالغ مالية، من دون أن تكون األزمة المالية شاملة. إضافة إلى 
ذلك، فان انتخاب رئيس ديموقراطي يطبق سياسة ضريبية أكثر تشدداً 
مع الثروات الكبرى، ويهاجم بشــكل مباشــر ضخامة حجم شــركات 

مختلفاً، لكن بنسب معينة. 
وشــكل شــهر كانون االول/ديســمبر 2019 محطة خففت قليالً حجم 
الحرب التجاري العالمية، حين  توصلت الصيــن والواليات المتحدة 
أخيراً إلــى اتفاق مرحلــي للتجــارة بينهمــا، وبموجب هــذا االتفاق 
ســيخفض البلدان الرســوم الجمركية المتبادلــة، كما ســيتجهان إلى 
مراحل تجارية جديدة من شأنها زيادة التبادل بينهما. لكن هذا االتفاق 
قد ال ينهي مسألة الرســوم المتبادلة، خصوصاً اذا ما تبين أن الرئيس 
االميركي دونالد ترامب قد نجا من عزل الكونغرس ومجلس الشيوخ 
له. علماً أن ملفــي بريطانيا والحرب التجارية كانــا من أكثر الملفات 
تعقيــداً وتأثيراً في االقتصاد العالمي، وبســببهما توقــع صندوق النقد 
الدولي أن تتراجــع معدالت النمــو العالمية إلى أدنى مســتوياتها منذ 

األزمة المالية العالمية.
مخاطر واحتماالت

كان 2019 عام التوتــرات التجارية والمخاطر السياســية، وهما أثرتا 
على االقتصاد العالمي، لكن هناك توقعات إيجابية بالنمو على مستوى 
العالم بشــأن عام 2020، بعدما أبرمــت الواليات المتحــدة األميركية 
والصين اتفاقهما التجاري جزئيــاً، واتضحت إلى حــد بعيد التوقعات 
بخروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي. ويعني االتفــاق بين الرئيس 
األميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شــي جين بينغ أنه يبدو أن 
بعض أسوأ السيناريوهات التي كان يتم تصورها قبل أشهر قليلة أصبح 
احتمــال حدوثها أقــل اآلن، مــن دون أن يعني ذلك أن األمــور انتهت 
عند هذا الحد. فالمرحلــة األولى من االتفاق لم تتضمن تســوية بعض 
المسائل المعقدة، ما يمهد الطريق لمواجهات جديدة، فيما يسعى ترامب 
إلعــادة انتخابه في نوفمبر/تشــرين الثاني 2020. وتشــمل المســائل 
العالقة الشــكاوى األميركية بشأن شبكة شاســعة من اإلعانات تتراوح 
من الكهرباء الرخيصة إلى القروض منخفضة الفائدة التي استخدمتها 

الصين لبناء قوتها الصناعية.
ويقول خبراء في “بلومبرغ”، إن من شــأن اتفاق تجاري يعيد الرسوم 
إلى مســتويات أيار/مايــو 2019، وهذا يعني بالنســبة ألميركا فرض 
رســوم بنســبة 25 % على واردات صينيــة بقيمة 50 مليــار دوالر، 
وبنسبة 10 % على واردات بقيمة 200 مليار دوالر أخرى، ويخفض 
مســتوى عدم اليقين، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي 

لدول العالم عام 2020 بواقع 0.6 %.
أما انهيار المحادثات وزيادة الرســوم، وبالتالي إلغاء االتفاق، فســوف 

يؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج العالمي بواقع 0.1 %.
وأوضح الخبير االقتصادي في وحدة األبحــاث االقتصادية “بلومبرغ 
إيكونوميكــس” تــوم أورليــك، إن الفوز الكاســح لحــزب المحافظين 
البريطاني بزعامة رئيــس الوزراء بوريس جونســون في االنتخابات 
يعني أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا االتحاد األوروبي في 31 كانون 
الثاني/يناير 2020. كما أن النتيجة التي من شأنها أن تحرك االنتعاش، 
المقترن بسياســة مالية أكثر يســرا، يجب أن تؤدي إلى تســريع وتيرة 
النشاط االقتصادي على نحو أســرع مما كان عام 2019. وفي الوقت 
نفســه يجب أن يتفاوض جونســون اآلن بشــأن اتفاق تجاري جديد مع 
االتحاد األوروبــي بحلول نهاية العام 2020، مــا يعني إمكانية ظهور 

حالة غموض جديدة.
ووفق رئيســة البنــك المركــزي األوروبي، كريســتين الغــارد، فإن 
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التي تعتمد على المواد الخام، حيث أن أسعار المواد الخام في مثل هذه 
الحالة عادة ما تنخفض. لكن معظم هذه الدول، بما فيها روســيا، لديها 
احتياطيات كبيرة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة من التدهور الموقت 

للوضع االقتصادي دون عواقب وخيمة.
في المقابــل، كلما ارتفع معــدل نمو االقتصــاد في بلد مــا، زاد هبوط 
نمو االقتصاد، إذا مــا تغيرت ديناميــات االقتصاد العالمــي من النمو 
إلى الركود، ومن وجهة النظر هذه، فإن أســوأ وضع في االقتصادات 
العالمية ســوف يكون من نصيب جنوب شــرق آســيا، بينما ســيكون 
الوضــع أفضل فــي الــدول المتقدمة، ولكن بســبب عولمــة االقتصاد 

العالمي، فإن الجميع سوف يتأثر بدرجة ما.
وبينما تباطأت وتيرة االقتصاد العالمي، وهو مــا تؤكده بيانات البنك 
الدولي، ففــي عــام 2017، بلغ معدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي 
3.16 %، وفي عام 2018 بلغ 3.04 %، وأما في عام 2019، فمن 
المتوقع أن يكون أقل من 3 %، فإن ديون الشــركات في جميع أنحاء 
العالم تنمو وتقتــرب من مســتوى 19 تريليــون دوالر، بينما تقترب 
ديــون الحكومات إلى أكثــر من 80 تريليــون دوالر، وهــو ما يمثل 
حوالى 115 % من الناتج المحلي اإلجمالــي العالمي، أي أن اإلنتاج 
العالمي لــن يوفر إجمالــي الدين الخارجــي للبلــدان. ويكفي الندالع 
األزمة العالميــة إعالن عن توقف الشــراكة بين شــركاء دوليين، أو 
توقف صندوق اســتثماري عن متابعة اســتثماراته الخارجية، لنكون 
بصــدد ركــود يمكــن مقارنتــه بســنوات 2008 - 2009، أو حتــى 

بالركود العظيم في الثالثينيات من القرن الماضي.
ركود اقتصادي

تشــير تقارير إلى أن مجموعة من الدول الكبرى والمحورية يتوقع أن 
تعاني من ركود اقتصــادي في عام 2020، فاقتصــاد المملكة المتحدة 
تأثربصورة كبيــرة، حيث تقلص نموها االقتصــادي للمرة األولى منذ 
عام 2012، وقد يؤدي خروج بريطانيا مــن االتحاد إلى حدوث ركود 
حاد في االقتصادي البريطانــي. ومن المتوقع أن تعانــي ألمانيا، أكبر 
اقتصاد في االتحاد األوروبي، مــن الركود، خاصة في ظل االنخفاض 
المســتمر في قطاع الصناعــات التحويلية، وكذلك مبيعات الســيارات 

العالمية الضعيفة.
واســتمر االقتصاد الصيني فــي التباطؤ في خضم الحــرب التجارية، 
رغم أنه لم يمر بعد بحالة من الركود. وقد توقــع صندوق النقد الدولي 
نمواً بنســبة 5.8 % فقط لثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2020، 

منخفضاً من 6.6 % في عام 2018، و6.1 % في عام 2019.
ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، فإن اقتصادات المنطقة تعصف 
بها االزمات، وقال الصندوق في تقريره إّن خفض توقعات النمو في 
منطقة الشــرق االوسط وشــمال افريقيا ســببه التراجع في اقتصادي 
إيران والســعودية. وذكر أّن “االضطرابات فــي اقتصادات اخرى، 
بينها ليبيا وسورية واليمن، تلقي بثقلها على آفاق المنطقة، وتراجعت 
أســعار النفط والغاز، المصدرين الرئيســيين لإليرادات في المنطقة، 
بنســبة 13 % بين نيســان/ابريل وتشــرين االول/اكتوبــر، على أن 
تواصل أسعار الخام انخفاضها حتى العام 2023، واعتبر الصندوق 
ان الهجمات ضد المنشــآت النفطية في “أرامكو” شــرق الســعودية 
خلقت توترات وعــدم يقين في المنطقــة، خصوصاً أنهــا جاءت بعد 

هجمات تعّرضت لها ناقالت نفط وسفن في مياه الخليج.

اإلنترنت الكبرى، ويشــدد التنظيمات المراعية للبيئة والمناخ، سيعيد 
االقتصاد العالمي الى طريق مختلف، إذ أن تقاســم المداخيل والرقمنة 
والمناخ تشــكل 3 تحديات ســتهيمن على االقتصاد العالمي إلى ما بعد 

العام 2020.
ثقة المستثمرين

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي كانت أوضحت في تقرير لها حول 
حول آفاق نمــو االقتصاد العالمــي، قبل االتفاق األخير بين واشــنطن 
وبكين، أن تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين االقتصادين األكبرين 
على مستوى العالم )الواليات المتحدة والصين( يلقي بظالل سلبية على 
ثقة المستثمرين في مناخ األعمال العالمي، ويضيف مزيداً من الضبابية 
والتخبط على التعامالت باألسواق العالمية، ومن ثم تقويض آفاق النمو 
العالمي. وهي دعــت الحكومات للتحــرك من أجل احتــواء تداعيات 
حالة الضبابية المســيطرة على األداء االقتصادي، والعمل على جذب 
مزيد من االستثمارات من أجل الحد من المخاطر التي تواجه آفاق نمو 
االقتصاد العالمي. فالحكومــات ال تقوم بما يكفي لمنــع حدوث ضرر 
طويل المدى. وقالت: إن مســتقبل االقتصاد العالمــي مليء بالغموض 
ويتسم بالهشاشة ... وتصاعد التوترات التجارية يترك آثاراً سلبية على 

الثقة واالستثمار.
ويبدو أنه بمعزل عن االتفاق، هناك حاجة عاجلة لجهود موحدة لوقف 
تراكم الرسوم المعرقلة للتجارة، إذ يجب أن تبقى السياسة النقدية قابلة 
للتكيف بصورة كبيرة فــي االقتصادات المتقدمــة، ولكن يمكن تعزيز 

تكيف السياسة النقدية إذا صاحبتها سياسة نقدية وهيكلية أكثر قوة.
يذكــر، أن منظمة التعــاون والتنمية خفضت احتمــاالت النمو لغالبية 
دول مجموعة العشــرين، خصوصاً تلك المعرضــة لتراجع التجارة 

واالستثمار العالمي.
وكتبت المنظمــة أن تصاعد التوتــرات التجارية يؤثر بشــكل متزايد 
على الثقــة واالســتثمارات، ويزيــد من حالــة غموض السياســات، 
ويزيــد من مشــاعر الخــوف مــن المخاطرة فــي األســواق المالية، 
ويعرض احتماالت النمو المســتقبلي للخطر. كمــا خفضت توقعاتها 
للنمو االقتصادي في منطقة اليورو التي تضــم 19 بلداً إلى 1 % في 
2020، بينما كانت تتوقع في الســابق زيادة النشــاط االقتصادي في 

هذه المنطقة.
وجهات نظر حول االقتصاد العالمي

نشرت وســائل اعالم عالمية مقالة كانت نشــرتها ايلينا تريغوبوفا في 
“أرغومنتي إي فاكتي” حول ما ينتظر االقتصــاد العالمي في 2020. 
وقالت: “وقعت األزمة االقتصادية العالميــة األخيرة قبل أكثر من 10 
سنوات، وبما أن دورة االقتصاد تتكرر، وفقاً للعديد من الخبراء، ينتظر 
العالم أزمة اقتصادية وشــيكة، فمــا هي العوامل التــي تدفع نحو أزمة 

كهذه، وما هي العوامل التي تحد من احتمال حدوثها؟
ترى الكاتبة، أن الحرب التجارية ستخفض إجمالي االستهالك العالمي. 
في حين أن التوقعات تشــير إلى نهاية النمو غير المســبوق لالقتصاد 
العالمي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في اإلقراض واالستثمار 
واالستهالك، حيث يتخذ عدد من المؤسسات االقتصادية الفاعلة مواقف 
وإجراءات حذرة بشــكل متزايد. تعتقد أن أقصى ما ننتظره هو تباطؤ 
في االقتصاد العالمــي إلى مســتوى 2.5 % عــام 2020، وذلك ليس 
أمراً ســيئاً للغاية. قد يؤثر ذلك في المقام األول علــى اقتصادات الدول 
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وتراجع فرص العمل”.
أما بالنســبة لصعوبات قطاع التصنيع، فال يمكن تفسيرها فقط انطالقاً 
من النزاعات التجارية بين الواليات المتحدة وشركائها الدوليين، والتي 

تضعف التبادل التجاري حول العالم.
في أوروبا، مــا زال بعض المــدن التي تضم أبرز مصانع الســيارات 
تشعر بوقع وضع إجراءات مضادة للتلويث حيّز التنفيذ في عام 2018. 
ويجب على تلك المدن التأقلم أيضاً مع االرتفاع في الطلب، حيث بات 
المستهلكون يتجهون عموماً نحو اختيار ســيارات كهربائية او هجينة 

تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة.
وتعيش مدن أخرى مثل سنداي في اليابان ظروفاً خاصة، حيث مرحلة 

إعادة اإلعمار بعد الكوارث الطبيعية باتت على وشك االنتهاء.
وفي أميركا الالتينية، تضغط األزمات واالضطرابات السياســية على 
اقتصاد المدن. وبحســب الدراســة فإن “كراكاس بوضوح أكثر المدن 

الكبرى معاناةً”.
وفي الواليات المتحدة، قد تكون مدينة سان خوسيه الواقعة في سيليكون 

فاليه أكثر المدن التي سيكون تباطؤ نموها ملحوظاً، وفق الدراسة.
في آسيا، ســيعاني نمو المدن الصينية كذلك من صعوبات، بينما المدن 

الهندية في موقع ازدهار. 
ويخلص الباحثون في دراســتهم إلى أنه “بحلول عام 2035، ســتكون 
المدن اآلســيوية قد تخطــت عالمياً مدن أميــركا الشــمالية وأوروبا”. 
وتضيف أن “4 مدن صينية ســتكون بين أول 10 مدن في العالم )من 
حيث النمــو(، لكن نيويــورك وطوكيو ولوس أنجلوس ولندن ســتبقى 

األكبر من حيث الناتج المحلي اإلجمالي”.
هل تتأثر الدول العربية؟

يشــدد الخبراء على أن أثر األزمــة المالية العالميــة إن حدثت في عام 
2020 على الدول العربية لن يكون قويــاً، باعتبار أن أغلب اقتصادها 
ريعي. فالدول العربية هي خارج إطار التأثر باألزمات المالية العالمية، 
فأغلب اقتصادياتها تعتمد على النفط، فلو انخفض ســعره فســتنخفض 
إيراداتهــا، لكن دول الخليج عندهــا احتياطيات نفطية جيــدة، وبالتالي 

فإنها يستطيع أن تسحب منها وتمر من األزمة.
أما الدول العربيــة األخرى، فال يرتبط تصديرهــا باالقتصاد العالمي، 
خاصة أن بعضهــا يصدر كميــات محدودة مــن المعــادن كالنفط في 
انخفاض السياحة وتحويالت مواطنيها من الخارج.الجزائر والفوســفات في األردن. لكن قد تتأثر بعض هذه الدول بسبب 

وبالنسبة لإلمارات، صاحبة أكثر االقتصادات تنوعاً في المنطقة، فقد 
انخفضت توقعات النمــو إلى 1.6 % بعدما كانت تتــراوح عند عتبة 
2.8 %، وذلك على خلفية تراجع اســعار النفط وتباطؤ اقتصادي في 

دبي، كما تراجعت توقعات النمو في الكويت وقطر وسلطنة عمان.
تباطؤ نشاط المدن العالمية

في تقرير نشــرته وكالــة الصحافة الفرنســية أن من بيــن 900 مدينة 
رئيسية حول العالم، ستشهد 586 أي ثلثيها تباطؤاً في النمو االقتصادي 
بين 2020 و2021، خصوصاً على خلفية تراجع في التجارة الدولية، 

وفق دراسة لمركز “أوكسفورد إيكونومكس”.
وتشّكل لندن وحيدةً اســتثناًء في هذا اإلطار من بين 10 أكبر مدن من 
حيث الناتج المحلي اإلجمالي، إذ يتوقع أن تشهد زيادةً في النمو، بنسبة 
2.1 % فــي 2020 - 2021 مقابل 1.5 % فــي 2018 - 2019. أما 

باريس، فستعرف تراجعاً في النمو إلى 1.7 %، أي بنسبة 0.2 %.
وأوضح الباحثون في دراســتهم، أنه “في فرنســا، كانت ليون المدينة 
األفضل من حيث األداء في وقت مبكر هــذا العقد، لكن نموها أيضاً قد 

تباطأ”.
ولن تكون نيويــورك أيضاً بمنأى عن هذا التراجــع، حيث يفترض أن 

تبلغ نسبة نموها االقتصادي 1.8 %، مقابل 2.2 % في 2019.
ويرى الباحثون، أن “الســبب الرئيســي هو بوضوح تباطــؤ التجارة 
العالمية”، مشــيرين إلى أن العديد من المدن حــول العالم تحتوي على 
قطاعات صناعية هامــة. وهي لذلك “ســتتأثر مباشــرة بتباطؤ النمو 

التجاري العالمي”، بحسب الدراسة.
وفي بعض الحاالت، يمكن مالحظة أثر التباطؤ على مســتوى المدينة 
بشــكل أوضح من على مســتوى البالد، خصوصاً عندما يشكل قطاع 

التصنيع المكون األبرز لالقتصاد المحلي.
ويشــير الباحثون في هذا اإلطار، إلى مدينة برشلونة في إسبانيا، التي 
يمثل فيها هذا القطاع نسبة 19 % من االقتصاد المحلي. وفي تايبيه في 

تايوان، يحتل القطاع نسبة 23 % من االقتصاد المحلي.
لكن التباطؤ في قطاع التصنيع ال يكفي لفهــم كل خلفيات هذا التراجع 

المرتقب في النمو.
ويؤثر تباطؤ التجارة العالمية أيضاً على الطلب في قطاعات خدماتية 
على وجه خاص، مثل الســفر والتأمين، التي غالباً مــا تكون مراكز 
أعمالها في المدن. ويشرح الباحثون أنه “إضافة إلى ذلك، يوجد آثار 
غير مباشــرة للتباطؤ على تكاليف االســتهالك، عبر خفض الرواتب 
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اقتصادي ينصح ترامب باستهداف ألمانيا

قال االقتصــادي األميركي الحائز على جائزة 
نوبل في االقتصاد، بول كروغمان، إن هجوم 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب التجاري 
الدولي كان من المحتمل أن يحقق نجاحاً أكبر 
لو كان قد استهدف االقتصاد األكبر في أوروبا 

وليس الصين، ويعني االقتصاد األلماني.
وأضــاف كروغمان فــي مقابلة مــع صحيفة 
هاندلســبالت األلمانية: “ربما كان ينبغي على 

الرئيس األميركي أن يبدأ حرباً مع ألمانيا، كان من الممكن أن تكون الفرص أفضل، 
ألن الضغط على برلين لتغيير شيء ما هو بالتأكيد أقل قدراً”.

الهيئات االقتصادية تقترح تشكيل خلية أزمة

الهيئــات االقتصادية  اقترحت 
اللبنانية تشــكيل خلية أزمة من 
القطاعين العام والخاص، على 
أن يكون األخير ممثالً بالهيئات 
االقتصادية وبمشاركة خبراء، 
مهمتها اقتــراح برنامج علمي 

عملـي متكامـل الســـتنهـاض االقتصـاد اللبنانـي ومراقبــة األداء والتطبيـق.
ودعت السلطة إلى عدم إهدار الوقت، مؤكدة أن مواجهة التحديات في هذه المرحلة 
الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب تحّمل القوى السياســية مســؤولياتها الوطنية وإعالء 
مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى واتخاذ إجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم 
التدهور ووضع األمور على المســار الصحيح ولمنع الشــائعات والبلبلة التي يعيش 

البلد على إيقاعها.

زار وفــد مــن الجمعيــة اللبنانيــة لتراخيــص االمتياز 
“الفرانشــايز” برئاســة يحيى قصعــة، حاكم مصرف 
لبنان رياض ســالمه. وناقش المجتمعون األزمة الحادة 
التــي يواجههــا قطــاع التجزئــة والعالمــات التجارية 
وسائر القطاعات اإلنتاجية والسياحية. وبحثوا في سبل 
المعالجة وإعادة تحريك الحركة االقتصادية. وعرضوا 
اإلجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتدارك التداعيات 

وتخفيف وطأتها على جميع اللبنانيين.
وشــدد قصعة على أن “قطاع الفرانشايز هو في طليعة 
القطاعــات التي تعيد الحيــاة إلى الــدورة االقتصادية، 
لتميــزه بالمرونة والمبادرة والقدرة على ادارة التعاطي 

مع األزمات بمسؤولية”.

وفد من الفرانشايز زار سالمه

وقعــت Webb Fontaine لحلــول تســهيل التجارة 
المدعومة بالــذكاء االصطناعي، عقداً للعمل مع دائرة 
الجمــارك األردنيــة لتعزيــز وظائف نظــام التخليص 

الجمركي بشكل رقمي.
وبموجــب االتفاقية، ســيتم تطويــر البوابــة التجارية 
االلكترونية وتحسين معالجة نظام التخليص الجمركي 
الحالي ومهامه الوظيفية، لتقليل وقت التخليص وزيادة 
كفــاءة التعامالت واالرتقــاء بالتوقعــات المحيطة في 

األوساط التجارية األردنية.

بول كروغمانالجمارك األردنية تطور عملياتها

انكماش غير متوقع لالقتصاد الكندي

أظهرت بيانات صادرة عن  هيئة 
االحصاء الكندية، أن اقتصاد كندا 
سجل انكماشــاً غير متوقع بنسبة 
0.1 % في تشرين األول/أكتوبر 
2019، في أول تراجع شــهري 
منذ شــباط/ فبراير 2019، فيما 
يرجع جزئياً الى إضراب لعمال 

صناعة السيارات في الواليات المتحدة أضر بقطاع الصناعات التحويلية.
وأشــارت البيانات، إلى أن قطاع الصناعات التحويلية انكمش بنسبة  1.4 %، وهو 

رابع تراجع في 5 أشهر.
يذكر أن أرقام تشــرين األول/أكتوبر، هي األحدث في سلســلة بيانات مخيبة لآلمال، 

يقول محللون، إنها قد تدفع البنك المركزي الكندي للتفكير في خفض أسعار الفائدة.
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استقبل وزير المال في حكومة تصريف األعمال اللبنانية 
علي حسن خليل، المدير اإلقليمي للبنك الدولي ساروج 
كومارجــاه، والمدير العام للشــؤون المالية والتنافســية 
واالبتكار الفونســو غارسيا مورا، مع وفد، وتم عرض 

األوضاع الراهنة واستطالع المخاطر جّراءها.
ونقل الوفد للوزير خليل، تأكيد البنك الدولي واســتعداده 
للمســاعدة ودرس تأثيــرات األزمة التي يمــّر بها لبنان 
على الطبقات الفقيرة والسيناريوهات المطلوبة لمواكبتها 

وطريقة المعالجة وسبلها.

البنك الدولي مستعد لمساعدة لبنان

 ،InfoPro Research كشــف استطالع أجرته شركة
عن خســائر فادحة مني بها القطاع الخاص اللبناني منذ 
بدء االحتجاجات في 17 تشرين األول/أكتوبر 2019، 
حيث خســر القطاع أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة 

مؤقتة أو دائمة.
وأظهر االســتطالع أن 10 % علــى األقل من إجمالي 
عدد الشركات العاملة في لبنان توقف قسرياً عن العمل 

أو أقفل أبوابه بشكل نهائي.
وكشف االستطالع أن الفقر يمكن أن يرتفع إلى 50 % 
إذا تفاقم الوضع االقتصادي، وأن معدل البطالة المرتفع 

أصالً، خصوصاً بين الشباب، قد يرتفع بشكل حاد.

القطاع الخاص اللبناني
يخسر آالف الوظائف

 BLOM PMI يسجل أدنى مستوى له منذ 2013

ســّجل مؤشــر مدراء المشتريات 
BLOM PMI 37، نقطــة فــي 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، 
وهو أدنى مســتوى له منذ إنشائه 

في أيار/مايو 2013.
وأوضح رئيس قســم األبحاث في 
بنك BLOMINVEST مروان 
مخايــل، أن المؤشــر وصل إلى 

أدنى مستوى له بسبب “حالة الجمود السياسي واالحتجاجات”، مشيراً إلى أن مستوى 
اإلنتاج والطلبيات الجديدة ســجل 25 نقطة، في حين سّجلت طلبيات التصدير الجديدة 
انخفاضاً وبقيت عند 30 نقطة. ورافق تدنّي مستويات اإلنتاج والطلب، ارتفاع ملحوظ 
في أســعار المدخالت واإلنتاج بســبب ظهور ســوق موازية لصرف العمالت جراء 

الضوابط المالية الرقابية التي اتخذتها المصارف.

CC فيتش” تصّنف لبنان عند“

خفّضت وكالة التصنيف االئتماني 
“فيتش” تصنيف لبنان إلى مستوى 
CC، وتوقعت انكماشاً في اقتصاده 

في عامي 2019 و2020.
وفي السياق، أفادت مصادر وكالة 
“بلومبــرغ” أن اتجــاه لبنــان إلى 
إعــادة هيكلة ديونه المقــدّرة بـ87 

مليار دوالر، هو مســألة وقت بالنســبة إلى عدد كبير من حاملي الســندات. وتحدثت 
الوكالة عن “إمكانية تفادي لبنان االنهيار االقتصادي عبر تشكيل حكومة جديدة تتعّهد 

بإجراء إصالحات فورية والحصول على مساعدة من حلفائه الدوليين”.

تراجع حركة المسافرين في مطار بيروت

أظهــر تقريــر أعدتــه مصلحة 
األبحاث والدراسات في مديرية 
الطيران المدني في مطار رفيق 
الحريري في بيروت أن الحركة 
الجوية في المطار سجلت تراجعاً 
بنسبة 3 % خالل تشرين األول/

أكتوبر 2019، و30 % خالل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بسنة 2018.
أما عن حركة الشــحن بين الصادرات والواردات، فأشــار التقرير الى أن عام 2019 
ســجل تراجعاً ملحوظاً عن ســنة 2018، موضحاً أن التراجع األكبر هو في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، حيث تراجعت الواردات بنسبة 45 % عن السنة 2018، أما 

الصادرات فتراجعت 2.7 %.
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أعــرب وزيـــر النقــل 
السوري المهندس علي 
حمود، أن وزارة النقل 
ستكون أولى الوزارات 
برنامــج  التــي تطبــق 
الدفـــع اإللترونـي بعـد 
أن اســــتكملت إنجــاز 

البنية التحتية والشــهادات 
الرقمية الالزمة إلطالق هذا المشروع ووضعه موضع 

التتنفيذ.
وأشــار الوزير حمود، إلى أن برنامج إدارة المركبات 
االلكترونــي الــذي أطلق فــي ريف دمشــق وحمص 
وطرطوس سيستمر ليغطي كافة المحافظات السورية، 
حيــث يتم العمــل عليه توازياً مع إنجــاز برنامج الدفع 
اإللكتروني، وذلك بهدف تأمين الخدمات المتكاملة في 

مديريات النقل لكافة المواطنين.

“النقل” الوزاراة األولى
التي تطبق الدفع االلكتروني

المهندس علي حمود

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 
سورية، على تأسيس “شركة الخبير والنذير لالستيراد 

والتصدير”.
وبحســب النظــام األساســي للشــركة، يحق للشــركة 
اســتيراد وتصدير كافة المواد الغذائيــة، والمحاصيل 

الزراعية والحيوانية.
وتعود ملكية الشــركة لكل مــن خالد أحمد محمد علي، 
ســفير الســودان في سورية، ويملك نســبة 33 % من 
رأســمال الشــركة، وعبد القادر عبد الرحمن البشير، 
الســوداني الجنسية، ويملك نســبة 67 % من الشركة، 
فــي حين يديــر الشــركة كالً من تمام عصــام حمزة، 

وهاشم خالد الشريف.

شراكة سورية سودانية

سورية: بئران غازيان جديدان في الخدمة

قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، 
أن الفنيين والعمال في الوزارة نجحوا بإصالح بئرين 
غازييــن جديدين الشــريفة /2/ والشــريفة /104/ في 
المنطقة الوســطى وإدخالهــم بالخدمة من جديد بطاقة 
إنتاجيــة تصل إلى مليون متر مكعب من الغاز يومياً، 
الفتاً إلــى أن إدخال هذين البئرين في اإلنتاج ســيزيد 
كميــات الغــاز المــوردة إلى محطــات توليــد الطاقة 
الكهربائيــة متوقعــاً انعكاس ذلك إيجابيــاً على الواقع 

الكهربائي خالل الفترة القادمة.
ونوه الوزير بجهود الفنيين والعاملين في وزارة النفط 

الذين يحققون اإلنجاز تلو اآلخر بإصالح البنى التحتية النفطية التي خربتها يد اإلرهاب 
ولوضعها بالخدمة مجدداً إضافة إلى اإلنجاز الذي حققته شــركة اإلنشاءات العسكرية 
لتنفيذ خط الربط بطول /16/ كلم مع كافة المســتلزمات الالزمة لوصل هذين البئرين 

مع الشبكة، وكان ذلك كله خالل فترة لم تتعدى الـ15 يوماً فقط.

المهندس علي غانم

وفد أردني لحل مشكلة عبور الشاحنات

قام وفــد أردني نقابــي مؤخراً، 
بزيارة دمشق، لبحث تسهيالت 
نقــل البضاعة وحركة الشــحن 
بيــن ســورية واألردن. وقــال 
رئيس اتحاد شــركات الشــحن 
الدولية في سورية، محمد صالح 

كيشور: إن العديد من القضايا الموثقة تم بحثها ومنها موضوع تخفيض الرسوم.
من جانبه، أوضح نقيب أصحاب شــركات تخليص ونقل البضائع في االردن، ضيف 
اللـه أبو عاقولة، أهمية السوق السورية لالقتصاد األردني وتجارة األردن الخارجية، 
خاصة مع لبنان وتركيا ودول االتحاد األوروبي، وكذلك عمليات نقل بضائع الترانزيت 

إلى دول الخليج والعراق ومصر عبر األراضي األردنية والسورية.

مواد جديدة في برنامج بدائل المستوردات

أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية الســورية، اعتماد مجموعة من البرامج 
الجديدة ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة لعدد من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً، 

وذلك في إطار الرؤية التي تعمل عليها في إحالل صناعة بدائل المستوردات.
وتشمل البرامج المشار إليها، إقامة معامل إلنتاج األلواح الزجاجية إلى جانب ترميم 
وإعادة تشغيل معامل صناعة اآلالت وخطوط اإلنتاج وترميم وإعادة تشغيل وإقامة 
معامــل صناعة ألواح الفورميكا بــدءاً من المادة األولية، بالتوازي مع ترميم وإعادة 
تشــغيل وإقامة مشــاريع صناعة مكونات الطاقــات المتجددة، وأيضــاً إقامة معامل 
إلنتــاج منظمات الطاقة )اإلنفيرترات( وأخيرا ترميم وإعادة تشــغيل وإقامة معامل 

إلنتاج البطاريات.
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وافقــت منظمــة الدول 
لـلـنـفــــط  المصــــدرة 
“أوبــك”، على خفض 
إضافــي إلنتــاج الخام 
بـمـقــدار 500 ألــــف 

برميل يومياً.
وأكــد وزيــر الطاقــــة 
الســعودي، األمير عبد 

العزيز بن ســلمان، إن المملكة ستواصل المساهمة في 
تخفيضات إنتاج النفط “إذا امتثل الجميع”.

وأضاف، أنها ستســتمر في الخفــض الطوعي لإلنتاج 
بمقــدار 400 ألف برميل يوميــاً، الفتاً إلى أن الخفض 
اإلضافي إلنتاج الســعودية ســيكون 167 ألف برميل 

يومياً.

خفض إضافي إلنتاج النفط

األمير عبد العزيز بن سلمان

شــّكك تقرير نشــرته وكالــة الصحافة الفرنســية، في 
تقديرات النظام الســعودي بشــأن اإلقبال على شــراء 
أســهم شــركة أرامكو النفطيــة العمالقة، فــي الحصة 

المخصصة لألفراد.
ورصد التقرير، أن “أرامكو”، الشــركة األكثر ربحية 
في العالم، تسعى لجمع حوالى 25 مليار دوالر أميركي 
من االكتتاب، بعدما كانت تهدف في الســابق لتحصيل 

100 مليار دوالر.
وبينمــا نقلت الوكالة عن “أرامكو” قولها: إن بيع 1,5 
في المئة من أســــهم الشـــركة فــاق العدد المعروض 
من األســهم بأكثــر من النصــف، أكــدت الوكالة، أنه 
بالمقارنـــة مـع عمليات اكتتاب أخــــرى في المملكة، 
فإن اإلقبال على “أرامكو” ليــس األكبر حتى اآلن في 

تاريخ السعودية.

اإلقبال على “أرامكو” ليس األكبر

ال زيادة في الرسوم والضرائب السعودية

أكــدت وزارة المالية الســعودية، أنه لــن يكون هناك 
مزيد من الرســوم والضرائب، إال بعد دراســة آثارها 
المالية واالقتصادية على المواطن وآثارها في تنافسية 

االقتصاد.
وقــال وزيــر المالية، محمد عبــد هللا الجدعان، خالل 
ملتقى الميزانية: “خادم الحرمين أّكد أهمية االستدامة 
المالية وزيادة اإليرادات والسعودية خالل عام 2019 
حققــت نجاحات متميزة ولن تقف عند ذلك”، مضيفاً: 
“أتمنى أن نرى مزيداً من النمو في 2020”. وأشــار 

إلى أن هدف الحكومة واضح جداً في تمكين القطاع الخاص وهو شريك أساسي ومهم.
محمد عبد هللا الجدعان

زيادة طفيفة للرواتب باإلمارات والسعودية

كشــفت شــركة “كوبــر فيتــش” أن 
الرواتب فــي اإلمارات ســتبقى ثابتة 
على نطاق واسع في معظم القطاعات 
للعــام 2020. وتوقعت الشــركة، أن 
تزيــد الرواتب فــي قطــاع الخدمات 
بينمــا   ،% 5 بنســبة  االســتراتيجية 
ســتكون الزيــادة في قطاعــات إدارة 
االســتثمار والتصنيــع والتكنولوجيــا 

واالتصــاالت حوالــى 2 %. وفي الســعودية، يتوقع زيادة الرواتب بنســبة 3 % في 
المتوسط لدى جميع القطاعات، ويرجع ذلك إلى التغيرات العميقة الجارية في المملكة، 
حيث تشمل زيادات عام 2020 في قطاع الخدمات االستراتيجية نحو 6 %، تليها إدارة 

االستثمار والمبيعات والتسويق بنسبة 5 %، والمحاسبة والتمويل بنسبة 4 %.

أعمال توسعية لمرافئ الفجيرة

أعلنــت مرافــئ الفجيــرة، الــذراع 
التشــغيلية المملوكة بالكامل لموانئ 
أبوظبــي، عــن وصــول رافعتيــن 
جســريتين عمالقتين لتعزيز فعالية 
العمليــات التشــغيلية فــي المينــاء 
وتأهيلــه لمناولة 500 ألــف حاوية 

نمطية إضافية سنوياً.
وتأتي هذه اإلضافة في إطار عمليات 

التطويــر والتحديث لميناء الفجيرة التي تقوم بها موانئ أبوظبي باســتثمار يبلغ مليار 
درهم )272 مليون دوالر(، بموجب اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً. وسيســهم تشــغيل 
هاتيــن الرافعتيــن من طراز “بوســت باناماكس” في تعزيز كفــاءة مناولة الحاويات 

بسرعة ودقة ووفق أعلى معايير السالمة.
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قدم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، 
خــالل لقاء جمعه مع رئيــــس الجمهورية التونســـية، 
قيــــس ســــعيد، عرضاً حــول الوضعيــة االقتصادية 
لتونـــس في الفترة الحالية وتطّور عدد من المؤشـرات 
في نهاية سنة 2019، مقارنة بما كانت عليه في السنة 

الماضية.
وتنــاول اللقاء األوضــاع االقتصاديــة والمالية للفترة 
المقبلــة، وخاصة االنعكاســــات اإليجابيــة المنتظرة، 
وذلــك إثر تحســـن ترتيب تونــس وقرار مجموعـــة 
العمل المالي باإلجمــــاع خروجهـا مـــن قائمة الدول 

الخاضعــة لرقابتها.

تحسن ترتيب تونس المالي!

نيجيريا موطن لـ25 % من فقراء العالم

توقــع البنك الدولي أن 
نيجيريا موطناً  تصبح 
لربــع المعدميــن فــي 
العالم خــالل عقد من 
لــم يتحمل  الزمان إذا 
السياســة  صانعــو 
النمو  مسؤولية إنعاش 
وزيــادة  االقتصــادي 

فرص العمل، وذلك في تقريره عن “االقتصاد النيجيري”.
وأشــار البنك الدولي، إلى أن معدل النمو االقتصادي ســيزداد بوتيرة أبطأ من معدل 
النمو الســكاني في األعوام المقبلة، فمن المرجح أن يســجل اقتصاد أكبر منتج للنفط 
في إفريقيا نمواً بنسبة 2.1 % خالل عامي 2020 و2021، وهو أقل من معدل نمو 

السكان البالغ 2.6 %.

“كــــل األرقــــــــام 
المتعلقــة بالمداخيــل 
يـقــع اســــــتيفاؤهـا 
المنظـومــــات  مــن 
 ، تـيـــــــة لمعلـومـا ا
كلها  تخضــع  والتي 
لرقـابــــة “دائـــــرة 
لمحاســـــبـــات”،  ا
بحسب وزير الماليـة 
التونســـــي، رضـــا 

شلغوم، الذي اعتبر خالل جلسة مناقشة مشروع قانون 
المالية التكميلي لســنة 2019، أن التشكيك في األرقام 
الرســمية من شــأنه المس بصورة تونس ومصداقيتها 

في الخارج.
وأكــد شــلغوم، أن صــرف األجور يتم عبــر منظومة 
تســمى إنصــاف وتخضع إلشــراف المركــز الوطني 
لإلعالمية، نافياً تدخل أي مســؤول إداري أو سياســي 

في هذه المنظومة.

التشكيك والمّس بصورة تونس

رضـا شلغوم

مالحقة المتهربين من الضرائب في مصر

أكــد وزيــر المالية المصــري، الدكتــور محمد 
معيط، اســــتمرار حمالت مكافحـــة التهـــرب 
الضريبــي للتأكد مــن االلتزام بالتســجيـــل في 
ضريبــة القيمة المضافة وفقــاً للقواعد القانونية 
المقــررة، وتحصيــل حق الدولــة ووقف الهدر 
الضريبــي، بمــا يُســهم فــي تعظيم اإليــرادات 
العامة وخفض معــدالت عجز الموازنة والدين 

والتضخم.
كما أكد االستمرار في االرتقاء بمستوى معيشة 
المواطنيــن وتطويــر الخدمــات المقدمــة لهم، 

وتحســــين األجور واســــتقرار األسعار وزيادة أوجه اإلنفـــاق العام على محـوري 
التنمية البشــرية: الصحة والتعليـم.

محمد معيط

خطط لالستفادة من الذهب السوداني

كشــفت وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي عن 
حزمة من الخطط لالستفادة من حصائل الصادر من 

بينها قفل منافذ التهريب.
وأكــد وزيــر المالية، إبراهيــم البــدوي، أن وزارته 
وضعــت حزمة مــن الخطط كفيلــة باالســتفادة من 
حصائــل الصادر، وقــال: “ذلك ال يتــم إال باإلحكام 
الدقيــق لمنع التهريــب بقفل المنافــذ وضبط مناطق 

اإلنتاج والعمل على تشــديد الرقابة بالمنافذ الحدودية والمطارات”، إلى جانب ســن 
قوانين رادعة جديدة تصب في ذلك االتجاه.

إبراهيم البدوي

38



عالم االقتصاد

كانون الثاني/يناير 2020 | البنك والمستثمر

افتتح وزير تطويــر البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة 
الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية اإلماراتي، 
عبد هللا بلحيف النعيمي، “ورشــة العمل اإلقليمية بشأن 
االتفاقيات البحرية للمسؤوليات المدنية والتعويضات”، 
التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية 

في فندق اإلنتركونتننتال بدبي.
وناقش الحضور القضايا المتعلقة باألضرار الناتجة عن 
الحوادث البحرية، وتطرقوا إلى التعويضات المالية التي 

تستحقها أي جهات نتيجة لهذه الحوادث.

النعيمي يفتتح ورشة
لتعويضات الحوادث البحرية

الجزائر: عراقيل التغلغل في األسواق اإلفريقية

تســعى الجزائــر منذ فتــرة إلى 
إيجاد نقــاط للولوج إلى الســوق 
اإلفريقيــة، وهــو التوجــه الذي 
العجلــة  تحريــك  منــه  ينتظــر 
االقتصادية للبالد ويعد بمنح آفاق 
جديدة، غير أن سعي الجزائر قد 
تصادفــه عراقيل داخليــة متعلقة 

بتخلــف المنظومات المعتمدة والمســيرة لمختلف القطاعات والمؤسســات التي تعد 
الركيــزة فــي تحقيق هذا التوجــه الجديد، كالمنظومــة البنكية والمؤسســاتية والنقل 
والخدمات اللوجســتيكية، وعراقيل خارجية على رأســها المنافسة مع دول كالصين 
وروسيا وتركيا، التي تبحث بشتى الوسائل عن السيطرة على هذه السوق، ما يجعل 
الجزائر مطالبة وبأســرع وقت بإعادة هيكلة كل المنظومة ذات الصلة، واســتغالل 

ميدان الدبلوماسية لضمان مكانتها في هذه السوق المهمة.

إيران تواصل بيع نفطها

كشــف النائــب األول للرئيــس اإليراني، إســحق 
جهانغيــري، أن بالده تبيع النفط بطرق وأســاليب 
أخرى، بالرغم من العقوبات األميركية. وقال: إن 
أميركا لم تستطع تصفير صادرات النفط اإليراني، 
على الرغم من ممارســة أقصى الضغوط النفسية 

واالقتصادية على إيران.
وتابع قائالً: األميركيون ركزوا أقصى ضغوطهم 
على الحياة المعيشــية للشــعب اإليراني، مشــيراً 
إلــى أن الوضع الحالي فــي البالد هو أحد أصعب 

األوضاع منذ الثورة اإلســالمية، وتهدف الحــرب االقتصادية األميركية إلى انهيار 
االقتصــاد اإليراني والتســبب بضغوط على المجتمع وخروج الشــعب باحتجاجات 

عارمة تؤدي إلى سقوط الجمهورية وانهيار إيران بالكامل.

إسحق جهانغيري انطلقــت فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي أعمــال 
االجتمــــاع الـــــوزاري للــدورة األولــى مــن اللجنة 
االقتصاديــة المشــتركة بين دولة اإلمــارات وجمهورية 
التفيا، برئاســة وزيــر االقتصاد اإلماراتي ســلطان بن 
سعيد المنصوري، ووزير الشؤون االقتصادية الالتفية 
رالفز نيميرو. واتفقــت حكومتا البلدين خالل االجتماع 
على برنامج مشترك للعمل االقتصادي للعامين 2020 
- 2021 ينتهي بانعقــاد الدورة الثانية من اللجنة، حيث 
تضمــن عدداً من آليات وأطــر التعاون المحددة في 11 
محوراً شــملت: التجارة واالستثمار، السياحة، االبتكار 
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، الطاقــة المتجددة 
والصناعة والزراعة، القطاع المالي والتأمين، الطيران 
المدني والخدمات اللوجســتية، تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصاالت، التعليم، الثقافة، والصحة.

برنامج للتعاون االقتصادي
بين اإلمارات والتفيا

كتلة نقدية ضخمة لدى النظام السوداني السابق

كشــف القيادي بقوى الحرية والتغييــر، عادل خلف 
هللا، عن وجود كتلة نقدية كبيرة خارج حلبة االقتصاد 
الحقيقي. وقال: إن هذه الكتلة كانت والزالت متوفرة 
عنــد العناصــر النافذة فــي النظام الســابق وتمنحهم 
مســاحة واســعة في المضاربة في الــدوالر، الذهب 

والمحاصيل.
وأستعجل عادل في تصريح مجلس الوزراء والسلطة 
القضائيــة االســراع في خطواتهمــا لمراجعة ركائز 

 عادل خلف هللاالنظام القديم ومؤسسات التمكين.
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دعا الرئيس اإليراني حســن روحاني الدول اإلسالمية 
إلى التحرر من النظام المالي األميركي وهيمنة الدوالر، 
وإيجاد آليات بديلة للتعاون المالي واالقتصادي بين هذه 
البلدان. واعتبر روحانــي أن الحظر االقتصادي تحول 
إلــى أهــم أداة للهيمنة االســتكبارية، مضيفــاً أن تداخل 
األنظمة االقتصادية والتجارية والمالية الدولية مع النظام 
االقتصادي األميركي واعتماد الدوالر في االقتصادات 
الوطنية والعالمية، وفر للواليات المتحدة إمكانية المضي 

بهيمنتها عبر تهديدات الحظر واإلرهاب االقتصادي.
ودعا روحاني إلى إيجــاد آليات خاصة للتعاون البنكي 
والمالي بين الدول اإلســالمية واستخدام العملة الوطنية 
فــي التجارة المتبادلة وعقــد اتفاقيات التجارة التفضيلية 

واالستثمار في مجاالت ذات مزايا نسبية وغيرها.

اتفاق بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز

دعوة الدول اإلسالمية للتحرر
من هيمنة الدوالر األميركي

توصلــت موســكو وكييف، 
التــي  المفاوضــات  خــالل 
جــرت بينهمــا فــي برلين، 
إلى اتفاق بشــأن نقــل الغاز 
الروســي إلــى أوروبا عبر 
أوكرانيا. واتفق المتفاوضون 
علــى تحديــد كميــات الغاز 

المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت ومواعيد توقيع اتفاقه بين األطراف المعنية.
يذكر، أن العالقات الروسية األوكرانية كانت قد تدهورت إلى حد كبير منذ عام 2014، 
مــع ضــم القرم وبداية الحرب في شــرق أوكرانيــا. وترك ذلك تأثيراً ســيئاً على تقدم 

المحادثات بين غازبروم الروسية ونظيرتها األوكرانية نفتوغاز حول امدادات الغاز.

حسن روحاني

وزيـــر  أعـلـــن 
ق  لــطــــــــــر ا
محمد  اإليراني، 
 ، مـــي ســــــال إ
أن إيــران اتفقت 
مع روســيا على 
خــــط  تطويـــر 

ســكك حديدية يصل إلى الحدود المحاذية لتركمانستان 
المجاورة، حيث ستقوم الشركات الروسية بكهربة هذا 

الخط.
وأوضح إسالمي، أن عقد خط سكك الحديد “كرمسار” 
)شــرق طهــران( - “إينجة برون” )مدينة في شــمال 
البالد ومحاذية لتركمانســتان(، ســيدخل حيــز التنفيذ 
قريباً. وأشــار، إلى أن قيمــة العقد تبلغ نحو 1.2 مليار 
يورو، ويســتهدف تخفيف االزدحام المروري بالطرق 

الرئيسية البرية عبر كهربة هذا المسار.

روسيا تطور خط سكك حديدية
في ايران

محمد إسالمي

روسيا ال تعيش على تركة االتحاد السوفياتي

أكد الرئيس الروســي فالديميــر بوتين، أن 
بالده ال تعيش على تركة االتحاد السوفيتي، 
بل تمكنت من إنشاء بنية اقتصادية وصناعية 
قوية خالل العقدين األخيرين، مشيراً إلى أن 
75 % من الطاقات في الصناعات التحويلية 
تم إنشاؤها منذ عام 2000. وأشار بوتين، إلى 
أنه في قطاع الزراعة كان االتحاد السوفيتي 
يستورد القمح، بينما أصبحت روسيا تصدره 
بكمية أكبر من الواليات المتحدة وكندا. ومع 

ذلك، قال بوتين، إنه “يجب علينا أن نفتخر بما تم إنجازه في االتحاد السوفيتي، بما في 
ذلك النصر في الحرب الوطنية العظمى والوصول إلى الفضاء”.

فالديمير بوتين

 خط سكك حديدية يربط القرم بروسيا

افتتح الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، حركة السكك الحديدية 
على جســر القــرم البالغ طوله 
19 كلــم، والــذي يربط شــبه 
الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا، 
ووصــف بوتيــن الجســر بأنه 

“تحفة فنية”.
وبدأ بناء الجسر في عام 2016، 

وتم افتتاح حركة الســيارات عبر الجســر، الذي يعتبر األطول في أوروبا في أيار/مايو 
2018. وقال بوتين: إن تدشين هذه األعجوبة الهندسية يعد “حدثاً كبيراً”، حيث سيسمح 
لماليين السياح من روسيا والخارج بزيارة شبه جزيرة القرم. وتوجه أول قطار إلى شبه 

الجزيرة من سان بطرسبرغ وقطع مسافة 2714 كيلومتراً ليصل إلى سيفاستوبول.
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن قادة دول االتحاد األوروبي 
“دعمــوا باإلجمــاع” فــرض ضريبة علــى المنتجات 
األجنبيــة إذا لم تلب نفس الشــروط البيئيــة المفروضة 
على الشــركات األوروبية، مشــيرةً إلــى أن المفوضية 
األوروبية ســتعد نصاً تشــريعياً الســتحداث هذه اآللية 

المالية التي تندرج في إطار “الميثاق األخضر”.
وقال البيان الختامي لقمــة قادة دول االتحاد األوروبي، 
إن “حياد الكربون يجب أن يتحقق من أجل الحفاظ على 
القدرة التنافسية لالتحاد، ال سيما عن طريق اتخاذ تدابير 
فعالة، ضد تســرب الكربــون، في ظل احتــرام قواعد 
منظمــة التجارة العالمية”. وتهدف هذه اآللية الضريبية 
إلى فرض “احترام الشــركات فــي الدول الثالثة ألعلى 

المعايير البيئية األوروبية”.

األرجنتين عاجزة عن تسديد ديونها

أوروبا تفرض ضريبة كربون
على المنتجات المستوردة

قال الرئيس األرجنتيني الجديد، ألبرتو 
فرنانديــز، إن بالده ترغب في ســداد 
ديونها لكنها لن تســتطيع ذلك في ظل 
الظروف الراهنة، وهي تحتاج إلى نمو 
اقتصادها مجدداً قبل الوفاء بالتزاماتها 
المالية. وأضاف، أن الحكومة ستسعى 
إلــى الدخــول في حوار مــع صندوق 

النقــد الدولي وحملة الســندات األرجنتينيــة للتعامل مع عبء الديون، مشــيراً إلى أن 
حكومة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري تركت األرجنتين فيما “يشبه اإلفالس”.

وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن فرنانديز عرض قائمة بالتحديات االقتصادية التي تواجه 
بالده ومنها معدل الدين العام الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004.

قــال مصــدر فــي مقر 
الحكومـــة البريطانيــة 
فــي داوننــغ ســتريت، 
إن رئيـــــس الــوزراء 
بوريــس  البريطانــي، 
جـونســـــون حـظــــر 
مشــــاركة الوزراء في 
المنتـــدى االقتـصــادي 

العالمي المقرر إقامته في دافوس، في الفترة الممتدة بين 
21 و24 يناير/كانون الثاني 2020.

وكان جونســون قد تعهد بأنه سيرأس “حكومة الشعب” 
وينجــز الخــروج من االتحــاد األوروبي ويــرد الجميل 
للناخبين في المناطق التي كانت تعتبر معاقل لخصومه 
مــن حزب العمال. وصرح تعليقاً علــى قراره: تركيزنا 
ينصب على الوفاء بثقة الشــعب ال احتساء الشمبانيا مع 
أصحاب المليارات، في إشــارة إلى تجمع الساســة وقادة 

األعمال والمشاهير السنوي بمنتجع دافوس السويسري.

جونسون يحظر حضور الوزراء
منتدى دافوس

بوريس جونسون

تأميم سلسلة لمحطات الغاز في نيكاراغوا

وافقــت الجمعيــة الوطنيــة فــي 
نيكاراغــوا علــى تأميــم شــركة 
رئيســية لمحطات الغــاز، وذلك 
بعد أن فرضت الواليات المتحدة 
عقوبــات علــى الشــركة بســبب 
اتهامــات باســتخدامها مــن قبــل 
أســرة الرئيس دانييل أورتيغا في 

عمليات تمويل وغســيل أموال لحســاب الحكومة. وتسيطر الشركة على ثلث مبيعات 
الغاز في نيكاراغوا. وتقول وزارة الخزانة األميركية، إن أفراد أسرة أورتيغا يملكون 
أو يسيطرون على الشركة، وقد تم شراؤها بأموال عامة قبل تحويلها لملكية األسرة. 

ويقضي القانون الذي اقترحه الرئيس ووافق عليه النواب بإعالن كل مخزونات الوقود 
ومنتجات البترول التي تملكها الشركة تخص األمن السيادي للبالد، وأنها منفعة عامة.

“غراندويلد” تصنع قاربان لـ“خالد فرج للشحن”

وقعــت “غراندويلد” لبناء الســفن 
ومقرهــا اإلمــارات، اتفاقية لبناء 
قاربي نقل طواقم بحرية، مع شركة 
“خالــد فــرج للشــحن البحري”، 
المتخصصة في الخدمات البحرية 
وخدمات الدعم اللوجستي للحقول 

البحريــة ومشــاريع النفط والغاز، ومقرهــا أبوظبي. كما يتضمن العقد خياراً يســمح 
لشركة خالد فرج للشحن ببناء قاربين إضافيين، مع حماية سعرية خالل مدة 3 شهور.

وتنص االتفاقية على أن يتم تسليم القاربين قبل نهاية 2020، حيث سيدخالن في الخدمة 
مباشــرة ضمن خطط التوسع التي تقوم بها شركة خالد فرج للشحن، السيما مع زيادة 

الطلب على الخدمات اللوجستية وخدمات الدعم في قطاع النفط والغاز بأبوظبي.
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روسيا تحقق أدنى مستوى تضخم في تاريخها

كشــف رئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف، 
أن روســيا حققــت في العــام 2019، أدنى مســتوى 

للتضخم في تاريخها الحديث )3.8 %(.
وأشــار مدفيديف، إلى أن االقتصاد الروســي شــهد 
تطويــراً فــي عــام 2019، لكــن “ليــس بالوتيــرة 
المرجــوة”. كما أشــار إلى “أرقام جيــدة” في مجال 
البطالة، موضحاً أن مســتواها في الســنوات األخيرة 
كانت نحو 5 %، ومن المتوقع أن تتراوح في 2019 

دميتري مدفيديفبين 4.6 % إلى 4.7 %.

الدولة  وزيــرة  أكــدت 
للشــــؤون  الفرنســــية 
االقتصاديــة، أنييــــس 
بانيه رانشر، أن بالدها 
موقفهـــا  علــى  باقيــة 
القـــوي، بشــأن فرض 
الضريبة الرقميـة على 
شـــركات التكنولوجيا، 

بالرغم من التهديدات األميركية بفرض رســوم عقابية 
بقيمــة 2.4 مليــار دوالر أميركــي علــى المنتجــات 

الفرنسية.
وأشــارت رانشــر، إلى أن منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، كانت قد طرحت على الدول األعضاء ومنها 
فرنسا والواليات المتحدة، خطة لفرض هذه الضريبة، 
وقالت الواليــات المتحدة، إنها ســتحاول حل الخالف 

بشأن الضريبة من خالل المنظمة.

فرنسا تتمسك بـ“الضريبة الرقمية”
بالرغم من التهديدات األميركية

أنييس بانيه رانشر

أميركا تقترب من االستقالل في مجال الطاقة

أكــد تقرير نشــره موقــع أويل 
برايــس، أن الواليــات المتحدة 
األميركيــة  أصبحــت على بُعد 
أشــهر مــن تحقيق االســتقالل 

الكامل في الطاقة.
وقــال الموقــع نقــالً عــن نائب 
رئيس شــركة ريســتاد إنرجي، 

ســيندر كنوتســون، إن هذا اإلنجاز يأتي في أعقاب فترة نمو قوية في كل من الموارد 
الهيدروكربونيــة والموارد المتجددة، ومن المتوقع أن تســجل أميركا فائضاً أولياً في 

الطاقة بحلول شهر فبراير/شباط أو مارس/آذار 2020، بناًء على موسم الشتاء.
وأضاف كنوتسون، أن أميركا ستكون قادرة على تحقيق استقالليتها في مجال الطاقة 
بنسق شهري، حيث ستتجاوز معدالت إجمالي إنتاج الطاقة األولية الطلب على الطاقة 

األولية بحوالى 30 % بحلول عام 2030.

كشــف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، 
أن تجارة األســلحة العالمية ســجلت نمواً  بنسبة 5 % 

في عام 2018 بالرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي.
وأوضــح التقرير، أن قيمة مبيعات أكبر 100 شــركة 
لتصنيع األســلحة، معظمها أميركي، بلغت 420 مليار 
دوالر، وأن حصة المصنعين األميركيين بلغت 59 % 
من الســوق ) 246 مليار دوالر أميركي( بزيادة بنسبة 
7,2 % عــن عام 2017. وجاءت روســيا في المرتبة 
الثانيــة لمصنعي األســلحة، مع 8,6 % من الســوق، 
متقدمة بقليل علــى المملكة المتحدة التي بلغها حصتها 
8,4 % وفرنســا 5,5 %.وحلت شركتان تركيتان في 
قطــاع األســلحة ضمن المئــة األوائل فــي العالم، مع 

مبيعات بقيمة 2,8 مليار دوالر.

تجارة االسلحة تزدهر عالميًا
بالرغم من التباطؤ االقتصادي

صفقة لمجموعة الساحل الغربي وشاحنات رينو

أّكدت مجموعة الســاحل الغربي 
بتوفير  المتخصصة  اإلماراتيــة، 
خدمات إدارة النفايات والمرافق، 
طلبية شراء 24 شاحنة دفع بجميع 
العجالت من شــركة “شــاحنات 
رينــو” ضمن اتفاقية تشــمل 22 
شــاحنة. وقال الرئيــس التنفيذي 

لمجموعة الســاحل الغربي، داني الرميلي: يمنح وجود شاحنات رينو ضمن أسطولنا 
الضمان فيما يتعلّق بالجودة واالعتمادية التي تُعدّ محورية بالنسبة لنا.

بدوره، أكد المدير التجاري لشــركة شاحنات رينو الشرق األوسط، غييوم زيمرمان: 
أن االتفاقية تعيد تأكيد الثقة التي توليها أبرز شــركات إدارة األســاطيل في اإلمارات 

لمجموعة المركبات التي توفرها شاحنات رينو.
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نقلــت وكالــة  “بلومبيرغ” عن مصــادر في “أوبك” 
قولهــا: إن وزراء النفــط فــي المنظمــة يعتقــدون أن 
العصر الذهبي للنفط الصخــري في الواليات المتحدة 

األميركية قد انتهى.
وتعتقد منظمة “أوبــك”، أن إنتاج النفط الصخري في 
أميركا ســيتباطـــأ في عـــام 2020، مقارنـــة بالفتـرة 

السابقة.
وترى وكالة “بلومبيرغ”، أن الخبراء في أسواق النفط 

يحتفظون بالتقييم نفسه.

العصر الذهبي للنفط الصخري انتهى

دعت وزارة الخارجية الصينية كندا إلى إطالق ســراح 
المديرة المالية لدى شــركة هــواوي تكنولوجيز، وابنة 
مؤسســها منــج وانــزو، والتي تــم إلقاء القبــض عليها 
منــذ أكثر من عام وتنتظر محاكمة بشــأن ترحيلها إلى 
الواليات المتحدة. واتهمت المتحدثة باســم الوزارة هوا 
تشــون يينــغ الواليات المتحــدة وكندا بانتهــاك معاهدة 
“تســليم المجرمين”، باإلضافة إلى الحقوق اإلنســانية 
لمنج، مشــددة على أهمية أن “تأخد كندا مطالب الصين 
علــى محمل الجــد، واتخــاذ تدابيــر عمليــة لتصحيح 
أخطائهــا، واإلفــراج عن منــغ وانزو فــي أقرب وقت 

ممكن، مع ضمان عودتها إلى الوطن بأمان”.

الصين تتهم كندا بانتهاك
معاهدة تسليم المجرمين

روسيا تشدد عقوبة تجارة المخدرات على اإلنترنت

يعتــزم نــواب مجلس 
الـدومـــا )البرلـمـــــان 
تشـــديـد  الروســـي(، 
العقوبـات المفروضــة 
على من يقــوم بتجارة 
الـمـخـــدرات عـلــــى 
اإلنترنــت، لتبلــغ مدة 
سجنه 25 عاماً. ووجه 

نواب البرلمان رسالة بهذا الشأن إلى وزير الداخلية الروسي، فالديمير كولوكولتسيف.
وأوضح النائب األول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الموارد الطبيعية والعقارات، 
فالديمير فالســوف، أن شدة العقوبات التي تطبق حالياً في هذا المجال غير كافية، أما 

القوانين بهذا الشأن فلم يتم ضبطها.

تدشين أول أنبوب غاز بين الصين وروسيا

أشاد الرئيسان الروسي 
فالديمير بوتين ونظيره 
الصيني شــي جينبينغ،  
بتدشــــين “تاريخي”، 
غـــاز  أنبــــوب  ألول 
بيــن البلديــن، أُطلقت 
تســمية “فورس  عليه 
)قوة  أوف ســايبيريا” 

ســيبيريا(. وقــال بوتين عبر اتصال فيديــو، نقله التلفزيون الروســي، إن هذا “حدث 
تاريخي فعالً، ليس فقط لســوق الطاقة العالمية لكن قبل كل شــيء لكم ولنا، لروســيا 
والصين”. وأضاف أن المشــروع “سيحمل التعاون االســتراتيجي الروسي الصيني 
إلى مستوى مختلف تماماً”. ويربط خط أنبوب “باور أوف سايبيريا” حقول الغاز في 
ســيبيريا الشــرقية بالحدود الصينية على مسافة تمتدّ ألكثر من ألفي كيلومتر، ويهدف 

إلشباع الحاجة الصينية الضخمة إلى الطاقة.

أكبر طرح سندات دولية للصين

جمعــت الصين 6 مليــارات دوالر، فــي أكبر بيع 
تجريه لسندات سيادية دولية على اإلطالق، مستفيدة 
من هبوط حاد في تكاليف االقتراض. وذكرت وكالة 
رويترز نقالً عن مصدر، أن وزارة المالية الصينية 
باعت الســندات على 4 شرائح، حيث تقرر تسعير 

شــريحة الثالث سنوات عند 35 نقطة أساس فوق سندات الخزانة األميركية القياسية، 
وشــريحة الخمس سنوات عند 40 نقطة أســاس والعشر سنوات عند 50 نقطة أساس 

والعشرين عاماً عند 70 نقطة أساس فوق السندات األميركية.
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رفــض االتحاد األوروبي اســتخدام العمالت المشــفرة 
المستقرة وهي عمالت رقمية مدعومة بقيم مادية، على 

أراضيه.
وقال مجلس االتحاد األوروبي على المستوى الوزاري 
للشــؤون االقتصــادي والماليــة ECOFIN فــي بيان 
مشــترك: “لن يتم اســتخدام أي عملة مشــفرة مستقرة 
عالمياً في االتحاد بشــكل قانونــي، حتى يتم تقييم جميع 
المخاطــر والتحديات القانونية والتنظيمية واإلشــرافية 

المرتبطة بها، وتحديدها والتخلص منها”.

راتب رئيس “سيمنس” يقفز إلى رقم خيالي االتحاد األوروبي يرفض استخدام
عمالت مشفرة “مستقرة”

كشــفت بيانات صادرة عن شركة سيمنس األلمانية، أن 
راتــب رئيس الشــركة جو كيزر، ارتفع بنســبة 48 % 
على أساس سنوي ووصل إلى بلغ 14.25مليون يورو. 
وحسب “سيمنس”، فقد استفاد كيزر من عامل خاص، إذ 
أنه كان قد تم تقليص مدة االحتفاظ بخيارات األســهم في 

2015، ما جعله يجمع في 2019 حزمة أسهم لعامين.
تجدر اإلشــارة، إلى أن خيارات األســهم هــو امتياز يتم 
منحــه إلى المــدراء التنفيذيين والموظفيــن المهمين في 

الشركات، وتعطي هذه الخيارات لألشخاص المعنيين الحق في بيع أسهم تابعة للشركة 
إلى جهات أخرى خالل فترة زمنية محددة.

جو كيزر

كشــف تقرير صادر عــن معهد “ووري” للدراســات 
المالية، أن كوريا الجنوبية هي المتضرر األكبر من بين 
االقتصادات العالمية الرئيســة جــّراء الحرب التجارية 
األميركيــة الصينيــة، بســبب اعتمادهــا الكبيــر على 

التصدير للبلدين.
وأوضح التقرير، أن الواليات المتحدة والصين هما أكبر 
مستوردين للمنتجات الكورية، حيث تخطت الصادرات 
للصين أكثر من ربع صادرات كوريا الجنوبية في عام 
2018. ومع ذلك، توقع معدو التقرير انتعاش صادرات 
كوريا الجنوبية بوتيرة سريعة في حال توصلت أميركا 

والصين التفاق تجاري.

كوريا الجنوبية المتضرر األكبر
من الحرب الصينية األميركية

اتفاق تجاري جديد بين أميركا وكندا والمكسيك

وقعت الواليــات المتحــدة وكندا 
والمكســيك على اتفاق جديد حول 
التجارة، من المقرر أن يحل محل 
اتفاقية التجــارة الحرة في أميركا 
الشــمالية “نافتا”. وتــم التوصل 
 ،USMCA إلى االتفــاق الجديد
بعــد أن أقر المفاوضون تعديالت 
على االتفاق األولي الذي أقر عام 

2018. وكتب الرئيس األميركي دونالد ترامب على “تويتر”: اتفاق التجارة األميركي 
العظيــم USMCA يبــدو جيداً، وســتكون هذه أفضل وأهم صفقــة تجارية في تاريخ 
الواليات المتحدة. وأشار إلى أن االتفاق سيفيد الجميع، خاصة المزارعين والصناعيين 

وقطاع الطاقة، وأضاف: المهم أننا سننهي “نافتا” أسوأ صفقة تجارية لبالدنا.
يذكر أن “نافتا” تم توقيعها عام 1994، وتشــمل تعامالت قيمتها 1.2 تريليون دوالر 

أميركي.

كوريا تخزن ماليين براميل النفط تحت األرض

الوطنيــة  النفــط  شــركة  قالــت 
الكوريــة )كنــوك( إنهــا تتوقــع 
اســتكمال منشــأة تحت األرض 
لتخزيــن نفط خــام اســتراتيجي 
تشــيدها فــي مدينة أولســان في 
بحلــول  البــالد  شــرق  جنــوب 
حزيران/يونيــو 2021. ويرفــع 

استكمال منشأة تخزين النفط الخام طاقة التخزين اإلجمالية للشركة إلى 146 مليون 
برميل. وتبلــغ طاقة التخزين الراهنة 136 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات 

النفطية المكررة موزعة على تسع منشآت.
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تشــــرين باســــتطاعة 400 ميغــاواط ومحطــة 
توليــد الالذقيــة باســــتطاعة 540 ميغاواط، مع 
إعــادة تأهيــل المجموعتيــن في التيّم باســتطاعة 
60 ميغــاواط، وكذلك إعادة تأهيــل المجموعات 
الخمس في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 

1065 ميغاواط.
وضمن اإلطــار ذاتــه، أعلنا عن تنفيذ مشــروع 
محطة توليد في حلب باســتطاعة 600 ميغاواط، 
كما أعلنا عن تنفيذ مشــروع محطة توليد في دير 
الزور باســتطاعة 300 ميغاواط. ومن خالل كل 
هذه المشــاريع نقول، إننا سوف نعيد قيمة التوليد 
كمــا كانت عليه قبل الحرب الى 9 أالف ميغاواط 

حتى مدة أقصاها عام 2023.
أمــــا في مــا يتعلق بالطاقــــات المتجددة، فقــــد 
وضعــت وزارة الكهربــاء اســــتراتيجية خاصة 

خربوطلي: مشاريع استراتيجية لتوليد الطاقة وزيادة اإلنتاج

لتوليد  استراتيجية  الوزارة وضعت خططاً  أن  زهير خربوطلي،  المهندس محمد  السوري  الكهرباء  وزير  قال 
كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية سواء التقليدية منها أم المتجددة، الفتاً إلى أن الحصار االقتصادي الجائر 
المفروض على سورية أّثر سلباً على كميات الطاقة المولَّدة لجهة النقص الحاصل في الغاز والفيول الالزمين 

لتوليد الكهرباء.
وأكد خربوطلي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن توسع رقعة المناطق المحررة أعاد وصل ما تقطع من 
أن مشروع الربط  أوصال الشبكة الكهربائية العامة في سورية لتعاود سيرتها االولى شبكة واحدة، مبيناً 
الكهربائي الثالثي بين سورية والعراق وإيران، سيسهم كثيراً في مد الشبكة السورية بالكهرباء، وكاشفاً عن 

موعد وضع المشروع في الخدمة خالل الشهر السادس من السنة 2020.

ألم يشــهد واقع الكهرباء تحســناً بعد ما 
اتسعت رقعة المناطق المحررة؟

منــذ بداية الحــرب كان عمــال الكهرباء 
رديفاً حقيقيــاً للجيش العربي الســوري، 
فأينما يتــم التحرير تراهــم خلف الجيش 
إلصالح المنظومة الكهربائية التي دمرها 
االرهابيــون، وإعادتها إلــى ما كانت في 
ســابق عهدهــا، وال يخفــى أن األضرار 
الكبيــرة التي لحقت بالكهربــاء منذ بداية 
الحرب تجاوزت قيمتها الفعلية الـ5 أالف 
مليار ليرة ســورية ما بين محطات توليد 
وخطوط نقل ومحطات ومراكز تحويل، 
وحتى عدادات المشتركين طالها تخريب 

اإلرهاب وسرقاته.
وبالرغــم مــن أن عمــل وزارة الكهرباء 
كان في البداية أقرب إلى وزارة طوارئ 
لمــا تقــوم بــه مــن أعمــال اإلصالحات 
والصيانات وإعادة الوضع كما كان عليه 
بعــد تخريب اإلرهابيين لــه، ولكن وبعد 
بسط األمان عبر الجيش تنفسنا الصعداء، 
وقمنــا برســــم خططنــا الســـــتراتيجية 
مســــتقبلية لقطــاع الكهربــاء مــن أجل 
إعــادة كميات التوليد إلى مــا كانت عليه 
التوليــد  محطــات  ألن  الحــرب،  قبــل 
وكمياتها أصيب منها ما يقارب الـ60 % 
باألضرار، فخططنا لهذه االستراتيجية إن 
كان صوب الطاقات التقليدية أم المتجددة. 
فبالنســبة للطاقــات التقليدية نعمــل حالياً 
على مشــاريع اســتراتيجية مثل توســــع 
مشــــروع توليــــد ديــــر علي بطاقــــة 
750 ميغــاواط، وتوســــــع مشـــــروع 

بها وتمــــت المصادقــة عليهـا مـن قبــل 
رئاســــة مجلــس الــوزراء فــي الشــهر 
العاشــر من العام 2019، كون هذا النوع 
من الطاقات يشكل المســتقبل ألنها طاقة 

مستدامة.
وعن مضمون االســتراتيجية فقد خططنا 
حتــى عام 2030، بحيث نكون إلى وقتها 
قــد نفذنا 1500 ميغاواط شمســي و900 
ميغــاواط ريحــي و1.2 مليــون ســخان 
شمســي، بالتوازي مــع إطالقنــا قوانين 
وتشريعات عدة ألجل تشجيع المستثمرين 
على المشــاركة في هذه المشــاريع، فقبل 
االســتراتيجية كان المســتثمر هــو مــن 
يؤمــن األرض الالزمــة للمشــروع، أما 
مســؤولية  بــات  األرض  فتأميــن  اآلن 
وزارة الكهربــاء، وقبــل االســتراتيجية 
كان المســتثمر هو من يقوم بربط منشأته 
بالشــبكة الكهربائية، أمــا األن فعلى نفقة 
محفــزات  هنــاك  إذاً  الكهربــاء.  وزارة 
ومغريات للمستثمرين على االستثمار في 

الطاقات المتجددة.
وفــي المجمــل ال خــوف علــى قطــاع 
الكهربــاء، فلدينــا حاليــاً مجموعــة من 
محطات التوليد متوقفة عن العمل بســبب 
الحرب والحصار والعقوبات االقتصادية 
علــى حوامــل الطاقة، ولكــن إن توفرت 
حوامل الطاقة اســتطعنا تشغيلها وإدخال 
 1500 بحوالــى  يقــدر  اضافــي  إنتــاج 
ميغاواط، ولكن الحرب اســتهدفت كامل 
قطاع الطاقة ســواء النفطي أم الكهربائي 

أو حتى المائي.

محمد زهير خربوطلي
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وتشغيله في حزيران من العام 2020، وال شك في 
أن هذا الربط سيســاعدنا نسبياً في تامين الكهرباء 
بشكل أفضل لكل المناطق المحررة، كون الكهرباء 
حالياً ليست مثالية بل مقبولة ولكننا نطمح لألفضل.

ورغــم الحرب فقــد أعدنــا التيــار الكهربائي الى 
المناطــق المحــررة مثل حلب فــي 2017 وكذلك 
أحياءها المحــررة بالحدود المقبولة وأيضاً أرياف 
حلب وديــر الــزور وأريافهــا والمياديــن وحاليا 
البوكمال، والريــف المحرر من الرقة مثل محطة 
البــو حمد وكذلــك أرياف حمص وأريــاف حماه، 
واألن ريــف إدلــب فــي خــان شــيخون ومورك 
وســنجار، وأمنّا الكهرباء للقنيطرة وريف دمشق 
في الغوطة الشرقية وجبل الشيخ، والغوطة الغربية 
في بلودان والزبداني وبقين ومضايا، وهذا يتطلب 
جهودا كبيرة ودعما حكوميا ونفقات هائلة من أجل 
عودة الكهرباء ومنظومتها المتكاملة بكل تفاصيلها.

كيــف تحســن واقع الكهربــاء في ظــل محدودية 
تراجع كميات التوليد؟

لدينا في الشــــبكة الســورية خطوط كهرباء بطاقة 
400 و230 كيلو فولت وكل مساراتها كانت مقطعة 
في المقاطع الموجودة في مناطق المسلحين، وعليه 
كانت الشبكة كلها مقطعة، فقبل الحرب كانت شبكاتنا 
كلها موصولة على شــكل شــبكة واحــدة في طول 
سورية وعرضها، ننقل الطاقة عبرها أينما أردنا من 
السويداء إلى الالذقية مثالً ومن الحسكة الى درعا، 
ولكن بوجود المسلحين في بعض المناطق تقطعت 
أوصال الشبكة وباتت كل مجموعة منها على شكل 
شــبكة محلية نوعاً مــا، األمر الــذي أفرز ضعفها 
ألن االنقطــاع الحاصل في محافظة ال يمكن أن يتم 
تداركه بتحويل الطاقة من محافظة أخرى إلى منطقة 
االنقطاع، ما جعل من هذه التقطيعات نقاط ضعف 

كــم تحتاج محطــات التوليد مــن الفيول 
والمازوت والمحروقات يومياً؟

خالل مرحلة ما قبل الحرب كانت محطات 
توليد الكهرباء تستهلك كمية 15 ألف طن 
مــن الفيول و21 مليــون متر مكعب غاز 
بشــكل يومي، أما اليوم فما يتوفر لدينا ال 
يتجــاوز 11 مليون متــر مكعب من الغاز 
فقــط من أصل الكمية الســابقة البالغة 21 
مليون متر مكعب. والفيول أيضاً له شجونه 
الخاصة بسبب الحصار االقتصادي الجائر 
أحــادي الجانب المفروض على الشــعب 
الســوري، فالنواقل كلها محاصرة وبشدة 
من أجل منع وصولها إلى سورية، ولكننا 
نعمــل بإمكاناتنا وبكل الجهود الممكنة من 
أجل تلبية الطلب علــى الكهرباء وتأمينها 

بالشكل المقبول للمواطن.

ألم يحن وقت المباشــرة بمشروع الربط 
الكهربائي الثالثي بين ســورية والعراق 

وإيران؟
هو قيــد التنفيــذ حالياً ولن يكــون متأخراً 
في الخدمة، وقــد كان وزير الكهرباء في 
إيــران منذ فترة قصيرة حيث وقعنا خالل 
زيارة العمل هذه على اتفاقية بين ســورية 

والعراق وإيران.
ولتهيئــة البنية التحتية الالزمة لتفعيل خط 
الربــط الثالثي ال بد من تأهيل النقاط التي 
تعرضت لألضرار فــي بعض المناطق، 
ولذلــك أعلنــا حالياً عن إعــادة تأهيل خط 
التيّــم )في ســورية( القائم )فــي العراق( 
بطــول 125 كلــم توتــر 400 كيلو فولت 
وتكلفة تصل إلى حوالــى 82 مليون ليرة 
سورية، لتحقيق الفائدة القصوى من الربط 
فــي تبــادل الكهربــاء، فعنــد النقص لدى 
العراق مثالً نعطيها الكهرباء من ســورية 
أو مــن إيران والعكس صحيح، وكذلك إن 
نقصت الكهرباء لدى سورية تحصل على 
حاجتها مــن العراق كون مواســم الذروة 
بين البلدين متفاوتة فهي صيفاً في العراق 
وشــتاًء فــي ســورية، بحيث يبقــى التيار 
مســتقراً واالحتياجــات مؤمنــة على مبدأ 

األواني المستطرقة.
ومن المتوقع انتهــاء التحضير لهذا الخط 

تعتري الشــبكة الكليّة، ولكــن عند تحرير 
الجيش العربــي الســوري للمناطق أعدنا 
تشــبيك المنظومة فــي كل منطقة محررة 
بالشــبكة العامة، فازدادت قوتهــا تدريجياً 
لتقترب ممــا كانت عليه قبــل الحرب من 
حيــث االتصال وإمكانية تحويل الكهرباء، 
ناهيك بما كانت تتعرض له محطات التوليد 
من هجوم في كل يوم مثل محطات محردة 
ومحّســة والــزارة وتشــرين، وكلها كانت 
ضمن المناطق الساخنة ما أفرز المزيد من 
عدم اســتقرار الكهرباء، ولكن بعد تحرير 
جيشــنا الباســل لمناطــق وجودهــا عادت 
محطات التوليد تعمل باســتقرار وشبكاتنا 
باتــت أفضــل وتتمتــع بصيانــة دوريــة، 
وبعبارة أخرى فالجيش هو صاحب الفضل 
األول في تحّســن الكهرباء، وثانيهما الدعم 
الحكومي لجهة توفير السيولة المالية حتى 
تمكنّا من تنفيذ مشاريع كبيرة، بالتوازي مع 
تأميــن الحكومة  لنا الوقود من غاز وفيول 
يومياً، فمع كل إشــراقة شمس تدفع الدولة 
3 مليارات ليرة سورية ثمناً للفيول والغاز 
الالزمين لتشغيل محطات التوليد، وأخيراً 
الجهــود التي تبذلها كوادر وزارة الكهرباء 
وخاصــة التوليــد، فرغم الحاجة للشــركة 
المصنعة فــي أية عمليات إصــالح إال أن 
كوادرنا باتت األن تقوم بعمليات اإلصالح، 
وخبراؤنــا يصنعون القطــع التبديلية التي 
تضمن اســتمرار عمل التوليد، ســيما وأن 
الحصار يمنع وصول أي قطعة تبديلية من 
القطع الالزمة الســتمرار عمليات التوليد 

الكهربائي مهما صغرت وقّل شأنها.
ولعــل المتتبع لســير األمور في ســورية 
خالل الســنوات الثمانــي األخيرة، يلحظ 
تطــور األمر مــن فوضى إلى مســلحين 
إلى حصــار اقتصادي، واألن يشــتد هذا 
الحصــار أكثر فأكثر لكونها باتت مرحلة 
الحرب االقتصادية المباشرة وهي أصعب 
أنواع الحروب، ولكننا منتصرون، فرغم 
ما حصل لدينا ال يزال وضعنا الكهربائي 
أفضل ونسعى ألن نكون أفضل مما نحن 
عليه األن، ألن المواطن السوري يستحق 
للبالد.األفضل لصمــوده ووطنيتــه واحتضانه 

 المواطن السوري

يستحق األفضل

لصموده ووطنيته

واحتضانه للبالد
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االرهابية في المنطقة الوسطى وكانت تسبب 
شرخ في تماسك الشــبكة الكهربائية، واآلن 
نتيجة إعادة هذه الخطوط فقد أصبحت الشبكة 
الكهربائيــة موحدة من جديد من الجنوب إلى 
الشمال كما كان الحال قبل الحرب، وبما انها 
باتت مرتبطة فلم يعد من مشــكلة أينما تمت 
عمليــة توليد الكهرباء جنوباً أم شــماالً، ألن 
الطاقــة يتم نقلها عبر خطــوط التوتر العالي 

ونوجهها أينما أردنا.

أيــن وصلتم في تأهيل شــبكة النقــل العامة 
والداخلية في حلب؟

لــم يكن هينــاً ترميم الوضــع الكهربائي في 
حلب، حيــث أعدنا خطــوط التوتــر العالي 
230 كيلو فولت في حلب تقريباً بالكامل إلى 
الخدمة، إضافة إلى قســم كبيــر من خطوك 
66 كيلــو فولت ضمن المدينة، وال نخفي أن 
خطــة ترميم الشــبكة وتأهيلها في حلب ذات 
أولوية بالنســبة إلينا وتســتأثر بقسم كبير من 
عملنــا في الفتــرة الحالية أكبر ما تســتهلكه 
باقي المحافظات، كون حلب تعرضت أكثر 
مــن باقــي المحافظــات لتخريــب اإلرهاب 
وإجرامــه، وبطبيعــة الحــال نالت شــبكتها 
الكهربائية نصيبها من التخريب، ال سيما وأن 
إعــادة الكهرباء يعني إعــادة الحياة الحقيقية 
إليها، فحتى مضخة المياه في منطقة الخفسة 
المغذيــة لحلب بالمياه تعمــل على الكهرباء. 
وتالفياً ألي طوارئ قمنا بربط خط جديد من 
توليد حلب إلى منطقة كويرس ومن كويرس 
إلى الخفسة وهو خط بديل إلى الفرات أو سد 
تشرين فالخفسة حتى ال تنقطع الكهرباء عن 
محطــات ضخ المياه مهما جــرى، أي أن 4 
مصادر باتــت مؤمنة لمياه حلــب بحيث إذا 
انقطع أي مصدر فيكون لدى حلب 3 مصادر 

الظاهر: تأهيل خطوط النقل للشبكة العامة للكهرباء

أشار مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سورية المهندس فواز الظاهر أن الطلب المتزايد على الطاقة 
نتيجة دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة أفرز حتمية التقنين، ال سيما وأن سورية تعاني حصاراً 
اقتصادياً جائراً طال حوامل الطاقة من غاز وفيول ومازوت فكان اتجاه المواطن للكهرباء ألغراض التدفئة، معتبراً 
في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن تأمين الكميات الالزمة من حوامل الطاقة لمحطات التوليد من شأنه 

زيادة الكميات الموّلدة من الكهرباء إلى معدل إلغاء التقنين القسري الحاصل حالياً.

ما هي االســتراتيجية العامة للمؤسسة وما 
هي أولوياتها؟

ضمن خطة المؤسســة لعام 2019 في إعادة 
تأهيل المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه 
قبل الحرب، أعطينا األولوية لترميم الشبكات 
والمحطات التي تعرضت لإلرهاب من قبل 
المســلحين، إضافة إلى وجود خطة لتوسيع 
بعــض محطــات التحويــل وتكبيــر بعض 
المحطات األخــرى لمواجهــة تزايد الطلب 
على الطاقــة الكهربائية، فالبــالد باتت اكثر 
استقراراً والحرب بدأت تنحسر في سورية، 
وبالتالــي ُوجد طلب متزايد على الطاقة وهو 
تزايــد يمكــن حله عن طريق بنــاء محطات 
تحويــل جديــدة وتوســيع بعــض محطــات 
التحويــل القائمــة وتكبير اســتطاعة بعضها 
األخر، وبالتالي وبعد تنفيذ هذه المشروعات 
نكون قد تجاوزنا موضوع التقنين القســري 

ولبّينا الطلب على الطاقة.
ما هي أبــرز النقاط التي تم من خاللها ربط 

الشبكة العامة في سورية؟
المنظومــة  إعــادة ربــط  باشــرنا مؤخــراً 
الكهربائية، وتمكنّا من ربط المنطقة الوسطى 
بالمنطقــة الجنوبية عن طريــق خطي 400 
كيلــو فولــت وهما جنــدر وحمــاه 2، وهذه 
الخطــوط كانت تمر في مناطق ســاخنة جداً 
كتلبيسة والرســتن والزعفرانة، األمر الذي 
منع إعــادة تأهيلها. أما األن، فقــد تمكنّا من 
ذلــك والخطان باتا في الخدمــة، إضافة إلى 
تأهيــل خــط 230 كيلــو فولت الــذي يربط 
المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية وهو خط 
حمــاه 1 فيروزة، في حيــن نعمل األن على 
خط شمال حمص حماه 2 وتمكنا من إصالح 
الزارة حماه 1، وهي كلها خطوط توتر عالي 
تعرضت لإلرهاب أثناء تواجد المجموعات 

أخرى موجودة.

ألــم يخف الطلب علــى الطاقة بعد مشــكلة 
هجرة وتدمير االرهاب للمناطق السكنية؟

بالفعــل فنتيجة الحرب والهجرة وكل ما تاله 
انخفــض الطلب نســبياً على الطاقــة، ولكن 
بالمقابل تعاني ســورية حصارا على حوامل 
الطاقة الكهربائيــة من غاز وفيول ومازوت 
وســواها مما تحتاجه محطات التوليد للعمل 
وإنتــاج الكهرباء، وعليه فقد انخفضت كمية 
االســتهالك نســبياً، ولكن في الوقت نفســه 
انخفضــت كمية التوليد كذلك فعادت النســبة 
ذاتها مع غلبة نقص التوليد، أما حالياً، فنحن 
فــي فصل الشــتاء ورغــم عــودة المنظومة 
الكهربائية والشبكة إلى وضع جيد مع قدرتها 
على نقل الكهرباء إلى أي مكان في سورية، 
إال أن برامج تقنين قد ُطبّقت بسبب الحصار 
االقتصــادي الجائــر علــى حوامــل الطاقة 
الكهربائية، ما أدى إلى زيادة االستهالك أثناء 
برودة الطقس، فارتفع االستهالك بشكل كبير 
ألغراض التدفئة وتســخين المياه، وارتفعت 
النســبة اكثر مــن 50 % في بعض المناطق 
و100 % فــي مناطق أخرى، أي أن كميات 
التوليــد ثابتة ومحطات التوليــد العاملة على 
الفيــول والغــاز لها مخصصــات محددة في 
ظل الحصــار االقتصادي الجائر، ال ســيما 
وأن الحــرب االقتصادية قد بــدأت وتوازي 
بخطورتها الحرب العسكرية، ودليل ذلك أن 
الكهرباء لم تنقطع أو تقنن طوال فترة الربيع 
والصيف ما يعني أن الشبكة عالية الجاهزية، 
لكــن التقنيــن جــاء نتيجــة الطلــب الزائــد 
ومحدوديــة كميــات الفيول والغــاز، فالحل 
على تخفيف ساعات تقنين الكهرباء.يكون إذاً بالترشيد ومساعدة وزارة الكهرباء 



49

عالم االقتصاد

كانون الثاني/يناير 2020 | البنك والمستثمر

مــا مــن كهرباء يمكن أن تصــل ألي جهة. وفي هذا 
السياق ال بد من الحديث عن العقد الخاص بالعدادات 
الكهربائية والذي أبرمناه مع إحدى الشركات العربية 
الخاصة بالعدادات اإللكترونية بكمية تبلغ نحو 200 
د إلينا بموجب هذا  ألــف عداد، ومن المقرر أن تــورَّ
العقد الدفعة األولى في مطلع عام 2020، وهو العام 
الذي ســتصل خالله الكمية المســتوردة إلى سورية. 
وبالتــوازي مع ذلــك، لدينا عقــد أخر قيد الدراســة 
بكمية تصل إلى حوالى 400 ألف عداد، ما يعني أن 
جهودنا قد تكللت بالنجاح، وعليه وفي ســيكون لدينا 
فــي عام 2020 نحــو 600 ألف عداد كهربائي. لكن 
ذلــك ال يعني أننا تجاهلنا حاجــة المواطن فلم نتركه 
دون عــدادات أي من دون كهربــاء، بل أعدنا تقدير 
كل العــدادات الميكانيكية واإللكترونية الموجودة في 
مســتودعاتنا، ووجهنا الشركات العامة للكهرباء في 
المحافظات إلعادة تركيبها مجدداً، وذلك وفق تسلسل 
زمنــي يلحــظ األولويــات، بالنظر إلى عــدم قدرتنا 
على تأمين العدادات دفعة واحدة، ال ســيما وأن عدد 

المشتركين لدينا كان يبلغ 5 ماليين مشترك.
كــم يبلغ معــدل الجبايــة لصالح خزينــة الدولة بعد 

استقرار األوضاع؟
الحقيقــة أن خطوات جدية تحققت فــي هذا المجال، 

الخطيب: 97 % تحصيل المستحقات وخدمات للكهرباء 
الوهاب الخطيب، أن معدل  العام لمؤسسة توزيع واستثمار الكهرباء في سورية المهندس عبد  المدير  أوضح 
التحصيل لمستحقات الكهرباء بات يتجاوز نسبة 97 %، معتبراً أن الخدمات والمحفزات التي تقدمها المؤسسة 
ذات أثر واضح في هذه النسبة. وأكد في حديث لمجلة البنك والمستثمر، العمل على إعادة توزيع عدادات االشتراك 

الكهربائي على المناطق المحررة من رجس اإلرهاب، والتي كان يصل عددها إلى 5 ماليين اشتراك.

كيــف تعاملتــم مــع زيــادة الطلــب علــى 
االشــتراكات الكهربائية بعد اتســاع نطاق 

المناطق المحررة؟
ال شــك في أن وزارة الكهرباء مستمرة في 
عملها بترميم وتأهيل البنى التحتية للمنظومة 
الكهربائيــة فــي المناطــق التــي يحررهــا 
الجيــش العربي الســوري، ما يعنــي زيادة 
عــدد االشــتراكات عما كانــت عليه خالل 
الفتــرة الماضية األمر الــذي يتطلب المزيد 
من العدادات الكهربائية. وباعتبار أن البالد 
تعانــي من حصار اقتصــادي جائر وحظر 
تقني شــامل، بــات من غيــر الممكن تأمين 
العدادات الكهربائية لالشــتراكات كما كان 
الحال في الماضي، فكان الحل الوحيد هو ما 
نقوم به حالياً من تأهيل العدادات الميكانيكية 
واإللكترونيــة الموجــودة لدينــا علــى حــد 
ســواء وما يحتاج منها إلى صيانة وتركيبها 
تباعــاً، ولكــن لدينــا معاناة متمثلــة ببعض 
النقــص بالنظر إلى أن الكثير من تجهيزات 
منظومة الشبكة الكهربائية قد ُسرقت من قبل 
المســلحين في المناطق التي تواجدوا فيها، 
كالمحوالت واألبراج واألعمدة والشــبكات 
وكذلك العدادات الكهربائية، فكان الترميم لما 
هو موجود حالياً الخطة اإلســعافية األقرب 
إلى التنفيذ ضمن برامج زمنية متتابعة تمت 
المباشرة بها منذ عام 2017 وهي مستمرة، 
بالنظــر إلــى أن الهــدف األبرز هــو تأمين 
الخدمة بالوســائل واإلمكانيات والتجهيزات 
المتاحــة، حتى تصل الخدمة الكهربائية إلى 

كل نقطة في سورية.
أما من دور تؤديه الدول الصديقة والحليفة 

في تأمين التجهيزات الالزمة؟
من المؤكــد أن تأمين التجهيزات الكهربائية 
ليــس باألمــر الســهل فــي ظــل الحصــار 
االقتصادي، بالنظر إلــى الفروق الحاصلة 
فــي األســعار عنــد تأميــن المطلــوب من 
مصادر بديلة، ورغم ذلك تســعى المؤسسة 
جاهــدة عبر الــوزارة ألن تصــل الكهرباء 
لــكل مواطن وهــي عملية تنتهــي مرحلتها 
األخيرة بتركيب العــداد الكهربائي، فبدونه 

حيث وصل معــدل الجباية بالنســبة لقطاع 
االشــتراكات الخاصة إلى ما يفوق 97 %، 
وبالنســبة لالشــتراكات العامة تصل النسبة 
إلى حوالى 80 %، مع بقاء الهدف الرئيسي 
وهــو وصــول الجبايــة إلــى 100 %، وال 
يخفى أن العائق الرئيســي لذلك هو المناطق 
التي تعرضت إلجــرام اإلرهاب وتخريبه، 
نظــراً لوجــود المنازل المهدمــة وتلك التي 
هجرهــا أهلها والتي تبقــى أوضاعها معلقة 
الى حيــن إيجاد حل شــامل ومنطقــي لها، 
ولكن ما تحقــق ليس بالهيّــن، وقد حّصلت 
خزينة الدولة الكثير من األموال من الجباية، 
إلى جانب السهولة في التعامل مع المواطن 

وتقديم الخدمات الميّسرة له.
مــا هــي الحلول التــي لجأتم إليهــا لتحفيز 

المواطن على السداد؟
المواطن أساســاً ملتزم ســداد مــا عليه من 
التزامات، ولكن تيسير عملية الدفع ساهمت 
فــي زيــادة الحصيلــة، ناهيــك بالمحفزات 
األخرى مثل تقســيط الشــرائح والتخفيض 
فــي بعــض األحيــان، ولكــن عملنــا على 
بعــض البرامج التي تُعــد األن بين الوزارة 
والمؤسسة من أجل أن نقدم الخدمة للمواطن 
مــن حيث الدفــع اإللكترونــي بالتعاون مع 
الســورية للمدفوعات، وقد بتنا في األطوار 
النهائية، وفي العام 2020 سنكون قد ضممنا 
كل شــركات الكهرباء فــي المحافظات إلى 
أليــة الدفع اإللكتروني بحيث نســهل عملية 
والمســتثمرين  للمواطــن  بالنســبة  الدفــع 
والتجــار، إضافة إلــى العمل علــى برامج 
تحقــق الراحة للمواطــن بالنســبة للفاتورة 
واالعتراض عليها وتقســيط مبلغها وتنزيل 
التأشــيرة )الكتلة الكهربائية المســتخدمة(، 
وكل هــذه اإلجــراءات ســيجدها المواطن 
في تطبيق واحــد ينّصبه على جواله لتصل 
الخدمــة إليــه في أي وقت وأينمــا كان، وال 
نذيع سراً إن قلنا أن بعض هذه الخدمات بات 
قيد التنفيذ في بعض المحافظات مثل دمشق 
عن الفاتورة.وريفها والتي دخلت إليها خدمة االســتعالم 

عبد الوهاب الخطيب
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ومع انخفاض االحتياطات المالية، ال تزال عمان والبحرين األكثر 
ضعفاً فــي المجلس مــن حيث القــدرة على االســتمرار في تحمل 

أعباء الديون.

آفاق النمو في كل دولة
البحرين:

يتوقـــع التقريـر أن ينمـــو اقتصاد البحريـــن بمعدل معتدل قــدره 
%2 فـــي عـــام 2019، ومتوســــط قـــدره 2.3 % فـــي عامـي 
2020 - 2021، ويشــكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيســي 
لهــذا النمو. وســتكون الزيــادة فــي اإلنتــاج الصناعــي وارتفاع 
مســتويات اإلنفاق على البنيــة التحتية هي المحــرك لنمو إجمالي 

الناتج المحلي غير النفطي.

الكويت: يـرجــــح أن يتراجــع مـعــدل النمــــو إلى 0.4 % فــي 
عــــام 2019، قبــل أن يتعافــــى إلى 2.2 % فـــي عــام 2020، 
مع انتهــاء تخفيضــات اإلنتــــاج التي قررتهــا “أوبــك”، و2 % 

2019 عام الضغوط على دول الخليج

نظرة على التراجع
بحســب تقرير صادر عن البنــك الدولي بعنوان “تنويع األنشــطة 
االقتصادية من أجــل مجلس تعــاون خليجي مســتدام وقادر على 
التكيف”، فقــد  تراجع نمو إجمالــي الناتج المحلــي الحقيقي الكلي 
لدول الخليج إلى 0.8 % في عــام 2019، بالمقارنة مع 2 % في 

العام 2018.

وأدى هبوط الطلب على النفط بسبب تباطؤ نمو االقتصاد العالمي 
وتراجع األســعار العالمية للســلع األولية إلى إضعاف نمو القطاع 

النفطي.

كذلــك، تدهورت أوضــاع موازيــن الماليــة العامــة والمعامالت 
الخارجيــة مقتفية أثــر أداء القطــاع النفطي وركــود الطلب على 
الصادرات غير النفطية. واســتمر اتجاه مســتويات المديونية نحو 
الصعود في مختلف أنحاء المجلس، حيث عادت بعض الدول إلى 

أسواق الدين لتمويل عجز موازين ماليتها العامة.

لم يجر العام 2019 جيداً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وفرة المعروض النفطي وضعف أسعاره 
انعكسا بشكل واضح على معدل النمو، وزادت المديونية لدوله وتراجعت معها توقعات النمو للمستقبل 
الرامية لتنويع اقتصاداتها أن تقطع شوطًا  القريب. ولكن رغم ذلك، استطاعت دول المجلس في خططها 
كبيراً في هذا المجال، وبرزت بوصفها واحدة من أكثر المناطق التي ترسي األساس لبيئة مواتية لتحقيق تنوع 

األنشطة االقتصادية.
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الوافدة، وتتســارع خطى إصالح القطاع المالــي في مختلف دول 
المجلس. وتقوم البحرين والســعودية واإلمارات بإنشــاء عمالت 

ُمشفرة وتنظيم عملها.

عالوة على ذلــك، فإنه عمالً باســتراتيجياتها للتنويــع االقتصادي 
تنفذ حكومات دول المجلس تدابير )منهــا ضرائب القيمة المضافة 

وفرض رسوم اإلنتاج( لتنويع موارد إيرادات موازناتها العامة.

يجب العمل أكثر
ووفقاً للتقرير، يتطلب تحقيق نمو مســتدام طويل األجل أن تكتسب 
دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على التكيف عن طريق القيام 

بالجيل التالي من اإلصالحات.

ومــع أن دول المجلس قد حققت تقدماً ملموســاً فــي تنفيذ برامجها 
اإلنمائيــة، ال يزال يتعيــن عليها معالجــة بعض المســائل العالقة. 
وســيتطلب تحقيق مزيد مــن التنويع لألنشــطة االقتصادية تعميق 
إصالحات ســوق العمــل والتعليم لتحقيــق زيادات فــي اإلنتاجية 

وتوسيع الفرص االقتصادية لأليدي العاملة في المنطقة.

وال تزال معدالت مشاركة النســاء في القوى العاملة منخفضة في 
دول المجلــس. عالوة علــى ذلك، قد تســاعد الجهــود الرامية إلى 
ضمان اتساق نواتج التعليم والتدريب مع متطلبات أرباب األعمال 
على تقليص الفجوات وأوجه النقص فــي المهارات التي لوحظت 

في أسواق العمل في المنطقة.

وقد تســاعد السياســات المتصلــة بالهجــرة على اجتــذاب العمال 
المهرة واســتبقائهم، وبناء رأس المال البشــري الــالزم لدعم نمو 

فعال يفوده القطاع الخاص.

وال يزال تعافي القطاعــات غير النفطية في أنحــاء المنطقة يعتمد 
على سياسات التحفيز الحكومية.

وينبغي أن تركز أولويات سياســات المالية العامة لمجلس التعاون 
الخليجــي فــي المرحلة المقبلــة على ضمــان اإلنصــاف فيما بين 

األجيال والقدرة على االستمرار في تحمل أعباء الدين.

ولتفادي اختالل مسيرة النمو، يجب على الحكومات تكملة ما تقوم 
به من إجراءات لضبــط أوضاع المالية العامــة بإصالحات تعزز 
كفاءة النفقــات العامــة، وتُصلح نظام تســعير الطاقــة والمرافق، 
وتؤدي إلــى تنويع مصادر اإليــرادات، وتحســين إدارة المخاطر 
المتصلة بالمالية العامة. وســيكون من الضــروري تعبئة إيرادات 
النفط على المالية العامة.غير نفطية حتى تتمكن دول المجلس من تخفيف آثار تقلب أســعار 

في عــــام 2021، ومـع زيـادة اإلنفــــاق الحكومي على تحســيـن 
قدرات إنتاج النفــــط، وعلى مشــــروعات البنية التحتيــة بهــدف 

تعزيز القطاع غير النفطي.

ُعَمان: يتوقـــع أن تتســارع وتيـــرة نمـــو االقتصاد العماني مـن 
نحـو 0 % في عام 2019، إلى 3.7 % في عام 2020، و4.3 % 
في عام 2021، مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وســيواصل 
الدعــم المحتمل مــن اإلنفاق علــى االســتثمار في تنويع النشــاط 

االقتصادي مساندة النمو في األمد المتوسط.

قطر: يتوقع أن يسجل االقتصاد القطري معدل نمو متواضع قدره 
0.5 % في عام 2019، قبل أن تتســارع وتيرتــه إلى 1.5 % في 
عــام 2020، و3.2 % فــي عام 2021. وســيتعزز معــدل النمو 
بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشــغيل مشروع غاز برزان 
الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوماً ببرنامج االستثمارات 

الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.

الســعودية: يتوقـع أن يتباطـــأ معـدل نمـــو إجمالي الناتج المحلي 
إلى 0.4 % في عام 2019، بســبب جهود منظمة “أوبك” لخفض 
إمدادات النفط، ثّم يرتفع إلى 1 % في عــام 2020، و2.2 % في 

عام 2021.

اإلمارات: تشير التوقعات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
سيســتقر عند 1.8 % في عام 2019، ليصل إلى 2.6 % في عام 
2020، و3 % بحلول عام 2021، وذلــك بفضل خطط الحكومة 
للتحفيز االقتصادي، والقوة الدافعة من اســتضافة معرض إكســبو 

الدولي 2020.

النقاط اإليجابية
في خضــم التأثر باألحــداث العالميــة، خصوصاً تراجــع القطاع 
النفطــي، كانــت دول  مجلــس التعــاون الخليجــي تقــوم تدريجياً 

بإصالح بيئات األعمال المحلية واالستثمارات األجنبية.

وتضم دول المجلــس هذا العام ثــالث دول من بين الدول العشــر 
األكثــر تطبيقاً لإلصالحات فــي العالم من حيث إجراء تحســينات 
على مؤشــرات البنك الدولي لممارســة أنشــطة األعمــال، وهي: 

السعودية والبحرين والكويت.

وحلت الســعودية في المرتبة األولى من حيث عــدد اإلصالحات 
على مستوى العالم.

وقد نفــذت حكومــات دول المجلس أيضــاً إصالحــات تهدف إلى 
تســهيل التبادل التجــاري واجتذاب االســتثمار األجنبــي والعمالة 
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السيناريو المرتقب
لــدى االتحــاد األوروبــي فائض كبير فــي تجارة 
السلع مع بريطانيا )126 مليار دوالر أميركي في 

.)2018
كبيــر المفاوضين في االتحاد األوروبي، ميشــيل 
بارنييــه، قال: إن هدفه ســيكون إبرام صفقة توفر 
تجــارة معفــاة من الرســوم الجمركيــة ومن دون 
محاصصات. لكن يبقى لدى االتحاد االوربي عجز 
مســتمر في تجــارة الخدمات مــع بريطانيا )37- 
مليار دوالر أميركي في 2018(، حيث بقيت لندن 
تقدم الخدمات المالية والمهنية بشكل سلس إلى دول 
االتحاد األوروبــي. وتميل اتفاقات التجارة الدولية 
إلى عقد تفاهمات أقل بشــأن فتح األسواق للتجارة 
في الخدمات نســبة للســلع. ويتضــح أن العواصم 

األوروبية تسعى لجذب األعمال بعيداً عن لندن.
وعــد جونســون بعــدم “تمديــد ترتيبــات الفتــرة 
االنتقاليــة” في بيانه االنتخابــي، لضمان أصوات 
األشخاص الذين يفضلون خروجاً قاسياً لبريطانيا 
من االتحاد األوروبي في االنتخابات. لكن سبق أن 
تراجع عن العديد من وعوده السابقة. لذلك فالتمديد 

كيف تستكمل بريطانيا خروجها من االتحاد األوروبي؟

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي “البريكست” كان الشعار القوي الذي منح رئيس الوزراء بوريس جونسون 
فوزاً ساحقاً في االنتخابات وأغلبية برلمانية كبيرة بـ80 مقعداً. وهو يساعده للفوز بالتصويت في البرلمان حول 
اتفاقية االنسحاب من االتحاد األوروبي. ويتم تنفيذ البريكست خالل فترة انتقالية تظل خاللها القواعد واللوائح 

متوافقة مع االتحاد األوروبي.

ثالثة احتماالت
وفقاً التفاقية االنســحاب ستغادر بريطانيا 
رســمياً االتحاد األوروبي في آخر يناير/

كانــون الثانــي 2020، وتنتهــي الفتــرة 
االنتقاليــة في ديســمبر/كانون االول من 
العــام نفســه، وقــد التزم جونســون بعدم 

تمديدها.
ولكــن التفــاوض علــى صفقــة تجاريــة 
مــع االتحــاد األوروبــي أكثــر صعوبــة 
مــن التفاوض علــى االنســحاب، ويمكن 
أن يســتمر إلى مــا بعد موعد جونســون 
النهائــي، فالوقــت المتاح أمــام بريطانيا 
واالتحــاد األوروبــي هــو امــا للتوصــل 
التفــاق يمكــن تنفيــذه نهايــة 2020 أو 
تمديد الفترة االنتقاليــة، إذا لم يكن االتفاق 
جاهز. فالتصديق الرسمي على االتفاقيات 
التجارية لالتحــاد األوروبي يتطلب أكثر 
من أربعة أشــهر من الفحــوص القانونية 

والترجمة. لذا هناك ثالثة احتماالت:
أوالً، التوصل إلى صفقة تجارية سريعة.

ثانياً، تمديد ترتيبات الفترة االنتقالية.
االتحــاد  مــن  بريطانيــا  ثالثــاً، خــروج 

األوروبي من دون اتفاق تجاري.
يزعــم جونســون أن التوصل إلــى اتفاق 
تجاري سريع سيكون سهال، فاألساس هو 
التطابق الكامل فــي القوانين واللوائح بين 

بريطانيا واالتحاد األوروبي.
لكن من الواضح رغبة جونســون بابتعاد 
بريطانيــا عن هــذه القوانيــن والمعايير. 
وبالتالــي لن يقبــل االتحــاد األوروبي أن 
يكون لبريطانيا قواعد وسياســات مستقلة 
بشــأن الدعــم الحكومــي وقانــون العمل 
والبيئة والضرائب والهجرة، وتحتفظ في 
الوقــت ذاته بحق الوصول الكامل لســوق 

االتحاد األوروبي.

هو السيناريو األرجح لسببين:
أوالً، اتفــاق انســحاب ينــص بالفعل على 

تمديد محتمل حتى 2022.
ثانياً، الغالبية البرلمانية الكبيرة لجونسون 
تحميــه مــن مؤيــدي الخــروج القاســي 
لبريطانيــا مــن االتحاد األوروبــي داخل 
حزبه، والذين قد يحاولون سحب الثقة منه.

تمديد الترتيبات
احتمال عــدم التوصل لصفقة تجارية قبل 
نهاية 2020 وتمسك جونسون بعدم تمديد 
الفتــرة االنتقاليــة، ســيكون بمثابة خروج 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي بدون 
اتفاق، وبعد انتهاء الفترة االنتقالية، ســتبدأ 
بريطانيــا بالتبــادل التجاري مــع االتحاد 
األوروبــي بحواجــز وحصص وتعرفات 
تجارية محددة وفق قواعد منظمة التجارة 
العالمية. وقد تجنب جونسون الحديث عن 
هــذا االحتمال من خالل إصراره على أنه 

سيتم التوصل إلى صفقة.
االحتمال الغالب هو تمديد ترتيبات الفترة 
االنتقاليــة. فال يُتوقــع التوصل إلى صفقة 
تجارية ســريعة، وانتهــاء ترتيبات الفترة 
االنتقاليــة بنهايــة 2020، ففــي ظل عدم 
وجود صفقة تجارية سيكون االمر بمثابة 

صدمة شديدة لالقتصاد البريطاني.
لــذا، يُرجــح اســتمرار حالة عــدم اليقين 
المتعلقــة بخــروج بريطانيا مــن االتحاد 
األوروبــي حتــى 2020. لكــن األغلبيــة 
البرلمانية الكبيرة لجونســون ستســمح له 
باتخــاذ تدابير سياســية لتحفيــز االقتصاد 
البريطانــي والقضاء علــى معوقات عدم 
اليقين المستمر، خاصة تكاليف االقتراض 
القريبــة من الصفر. ففــي إمكان الحكومة 
االستثمار لدعم النمو االقتصادي.اقتراض مليارات الجنيهات وانفاقها على 

بوريس جونسون
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والتجارية بين الصين والواليات المتحدة تدريجياً إلى مسار التنمية 
الطبيعية ويضخ الثقة في االقتصاد العالمي الهابط ويعزز اســتقرار 
نظام التجارة العالمي. وقال: إن العالقات الصينية األميركية الحالية 
ما تزال تواجه العديد من القضايا التي تستدعي االهتمام والمعالجة 
المتأنية، معرباً عن أمله في أن تبذل الواليات المتحدة جهوداً منسقة 
مع الصين إلدارة الخالفات بشــكل فعال وتوســيع التعــاون متبادل 
المنفعة من أجل المضي قدماً فــي العالقات الصينية األميركية التي 

تتميز بالتنسيق والتعاون واالستقرار.
وال يســتهدف االتفاق أو يلحق الضرر بطرف ثالــث، وإنما يمثل 

أنباء تفاؤلية لجميع دول العالم.
وأفاد، أن التعاون التجاري بين الصين والواليات المتحدة ســيكون 
مســتنداً إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، وستســتورد الشركات 
الصينية منتجات وخدمات أكثر تنافسية من الواليات المتحدة ودول 

أخرى وفقاً لمبادئ التسويق والتجارة.
وذكر وانغ، أنه مع تعميق الصين إلصالحها وانفتاحها، فإن سوقها 
ســوف يتوســع حتما، مما يوفر فرصا للواليات المتحــدة، وكذلك 

ألوروبا وبقية العالم.
اقتصاد مفتوح

ولدى إعرابه عن معارضة الصيــن الثابتة للحمائية، أوضح وانغ، 
أن الصين تتمســك ببناء اقتصاد مفتوح، وينبغي على جميع الدول 
توفير بيئــة عادلة وغير تمييزيــة للتجارة واالســتثمار الطبيعيين. 
ولفت إلى أن الصين ترحب بالشــركات من جميع الدول للمنافسة 
المنافسة من أوروبا.بشــكل عادل فــي الســوق الصينيــة وبمنتجــات أكثر قــدرة على 

اتفاق المرحلة األولى التجاري بين أميركا والصين

التوصل إلى اتفاق
أعلنت الصين مؤخراً التوصل إلى اتفــاق المرحلة األولى التجاري 
مع الواليات المتحدة الذي يتضمن إلغاء تدريجياً للرسوم التي أرخت 
بظاللها على االقتصاد العالمي. ويأتي اإلعالن الصيني غداة تأكيد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أن الواليات المتحدة قريبة جداً من 
توقيع “اتفاق مهم مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة 

بين أكبر اقتصادين في العالم”.
من جانبه، أعلــن الرئيــس األميركي دونالــد ترامب إلغاء رســوم 
جمركية جديدة على الصين كان من المقــرر أن تدخل حيّز التنفيذ، 
وذلك فــي إطار المرحلــة األولى التفــاق تجاري تــم التوصل إليه. 
وكتب ترامــب على تويتر، أن الرســوم لــن تفرض نظــراً إلى أننا 
توصلنا إلى االتفاق، مضيفاً إن الرســوم الحالية بنسبة 25 % على 
سلع صينية بقيمة 250 مليار دوالر ستبقى مطبقة حتى إجراء المزيد 
من المفاوضات حول مرحلــة ثانية من االتفاق، إضافة إلى رســوم 

بنسبة 7.5 % على سلع مستوردة أخرى بقيمة 120 مليار دوالر.
صياغة نص المرحلة األولى

وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينــي وانغ يي، إن 
االتفاق بين الصيــن والواليات المتحدة على نــص المرحلة األولى 
لالتفاق االقتصادي والتجاري يمثل أنبــاء تفاؤلية لكال البلدين وبقية 

العالم.
وخالل حديثه في مؤتمر صحفي مشــترك مع نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية السلوفيني ميرو سيرار، أفاد وانغ بأن الصين، كما 
هو الحال دائماً، تعارض تســوية النزاعــات االقتصادية والتجارية 
عبر فرض تعرفــات جمركية نظــراً ألنه ال يوجد فائــز في حرب 
تجارية، مذكراً أن الصين رفضت اســتخدام الضغط األحادي ألنه 

ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشــار إلى أن الصيــن والواليات المتحــدة اتفقتا بعــد جوالت من 
المفاوضات المكوكيــة على صياغة نص المرحلــة األولى لالتفاق 
االقتصادي والتجاري، وقد وعد الجانب األميركي بإلغاء التعرفات 

اإلضافية على المنتجات الصينية على نحو تدريجي.
وأوضــح أن االتفــاق يظهــر روح االحتــرام المتبادل وهــو نتيجة 

التشاور على قدم المساواة، حيث يعالج هواجس الجانبين.
وبيّن أن االتفاق يلبي المتطلبــات الجوهرية للتنمية االقتصادية ذات 
الجودة العالية للصين والطموح المشــترك للمجتمع الدولي، ويخدم 

المصالح المشتركة لكال للشعبين.
عالقات متميزة

ولفت إلــى أن االتفــاق يســاعد فــي إعــادة العالقــات االقتصادية 

تخوض الواليات المتحدة األميركية والصين معركة تجارية مريرة، تبادل فيها أكبر اقتصادين في العالم فرض 
رسوم جمركية على بضائع بعضهما البعض تصل قيمتها إلى مليارات الدوالرات.

وانغ يي
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عــاوة على ذلــك، تــم تعزيــز آليــات “أوبــك+” لفــرض المســــاءلة واالمتثال 
للحصص، مما يقوي الصدقية العامة لاستراتيجية.

هدوء الحرب التجارية
وفي حين يُحتمل أن تســتمر حالة عدم اليقين بشــأن أوضاع االقتصاد العالمي، من 
المتوقع أن تتاشــى موقتاً المشــكات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الواليات 
المتحــدة والصين عقب اتفــاق “المرحلــة األولى” المحتمــل. كما يُتوقــع أن تحّل 

مخاطر االنتخابات األميركية محل المخاطر العالمية في عام 2020.
وبالنســبة ألســعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يُعد تطوراً إيجابياً، فمن شأن 
تحســن المعنويات العالمية بســبب تراجع حالة عدم اليقين بشــأن التجارة أن يدعم 

شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام.
إضافـة إلى ذلك، قـــد تزيـــد االنتخابات في الواليات المتحدة االميركية مـن حالـة 
عـــدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين 
يشــككون في اآلثار البيئية ألنشــطة النفط الصخــري. وقد يؤدي عــدم اليقين هذا 
إلى منع االســتثمارات الجديدة في التنقيــب واإلنتاج، مما يحد مــن نمو اإلنتاج في 

المستقبل.
وفي شكل عام، يرى التحليل أن ظروف االقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة 
المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعماً قوياً ألسعار برنت.الماليــة والنقديــة، والتطورات الخاصــة بقطاع النفــط، والتحوالت فــي معنويات 

أسواق النفط العالمية نحو االنتعاش في 2020

نمو التصنيع 
تميل توقعات الســوق الحالية بشــأن نمــو الطلب 
على النفــط إلى االنخفاض بشــكل مبالــغ فيه وال 
تأخــذ بعيــن االعتبار فــي شــكل كامــل التحول 
المرتقــب فــي دورة التصنيــع العالمي إلــى فترة 

أخرى من التوسع.
وبــدأت مؤشــرات مبكــرة علــى انتعــاش قطاع 
التصنيــع فــي الظهــور مع تحســن المؤشــرات 
الرائــــدة الرئيســــية، بما فــي ذلك مؤشــــرات 
مديري المشتريات، وأســـعار أســـهم شـــركات 
الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة 
التجــارة الدولية. وســيكون ذلــك مدعومــاً أكثر 
بالتأثير المتأخر لتخفيف السياســة المالية والنقدية 
فــي االقتصــادات المتقدمــة الكبيــرة واألســواق 

الناشئة.
وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن األساسية 
بشكل حاد مؤخراً، والتي تقود أسعار النفط ونمو 

الناتج المحلي اإلجمالي لألسواق الناشئة.

تراجع النفط الصخري
وجاء فــي التحليــل أنه علــى الرغم مــن اإلنتاج 
القوي للنفــط الصخري في الواليــات المتحدة في 
السنوات األخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل 
المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل 
على االستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج 

النفط الصخري.
إضافة إلــى ذلك، قــررت دول “أوبــك+” مطلع 
كانــون األول/ديســمبر 2019، خفــض اإلنتــاج 
بمقدار 500 ألف برميل من النفط يومياً، على أن 
يبدأ تنفيذه اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020، 
وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق 

الفعلية.

بعد أن عاشت أسواق النفط في العام 2019 حالة من التقلبات بين الصعود تارًة والهبوط تارًة أخرى، جعلت معها 
متوسط أسعار خام برنت تنخفض إلى 64 دوالراً للبرميل من 72 دوالراً للبرميل في عام 2018، يرى تحليل أعده 
QNB أن العام 2020، يحمل معه توقعات أكثر إيجابية ألسواق النفط، مستنداً في ذلك على عوامل يرجح حدوثها 

في العام الجديد.
وإذا كانت وكالة بلومبيرغ تتوقع مزيداً من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دوالراً 
أميركياً في العام 2020، فإن تحليل بنك قطر الوطني يتوقع أن تظل أسعار برنت مدعومة جيداً عند المستويات 

الحالية البالغة 65 دوالراً للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى االتجاه الصعودي.
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استقاللية المدقق الخارجي
يعزز الشركة ويحميها

مع تعاظم دور الشركات المساهمة في االقتصاد المعاصر، وأهميتها لكل المساهمين 
والمودعين أو الدائنين والمدينين بشكل خاص، ولكل االقتصاد الوطني بشكل عام، 
فقد ازدادت كثيراً أهمية وحساسية مهنة التدقيق والمراجعة الخارجية لنشاط هذه 
الشركات، كنوع من الحماية المسبقة لحقوق كل األطراف ذات العالقة بها. وإذا ما 
كانت هذه األهمية والحساسية لهذه المهنة عامة في كل األوقات، فإنها تكون أهم 

وأخطر في زمن التقلبات االقتصادية والهزات المالية التي تهدد عمل هذه الشركات.

في دراسة لألستاذ في كلية االقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زياد زنبوعة، خص بها مجلة البنك والمستثمر، شرح اهمية دور المدقق الخارجي على النحو اآلتي:
أوالً: من هو المدقق الخارجي؟

يسمي نفسه محاسب قانوني مستقل عن الشركة )أو الشركات( التي يعمل لحسابها وبأجر منها. ويجب أن يقوم بعمله بشكل محايد ومستقل عن الشركة 
من أجل إظهار رأيه في عدالة القوائم المالية وقانونية النشــاط المالي والمحاســبي للشــركة. وبالتالي فإن عمله يدخل في صميم حوكمة الشــركات على 

التوازي مع نشاط مجالس إدارتها.
ثانياً: هل يمكن لعامل أن يخالف رب عمله؟

في الواقع العملي إن استقاللية المدقق الخارجي تبقى منقوصة طالما أن الشركة التي يعمل لحسابها تستطيع تغييره أو عزله وتتحكم بأجره.
يُعين المدقق الخارجي، نظرياً فقط، من قبل الهيئة العامة لمســاهمي الشــركة، ولكن، عملياً، من قبل إدارة الشــركة. وتُحدد تعويضاته المباشــرة و“غير 
المباشــرة” من قبل اإلدارة التي تســتحصل، في معظم الحاالت، على تفويض بذلك من الهيئة العامة للمســاهمين. وبالتالي فإن هذا المدقق الخارجي مقيد 
-إلى حد بعيد- بإرادة إدارة الشركة وال يقيم أي اعتبار للهيئة العامة للمساهمين، وبالتالي لن يستطيع رفض أي بيانات أو إجراء مالي أو محاسبي للشركة، 
وأقصى ما يمكنه فعله هو ذكر بعض التحفظات، وبشكل خجول جداً، وأحياناً بشكل مبطن أو غير صريح، كي ال ينتبه إليه المساهمون، وال يُغضب اإلدارة.

ثالثاً: أهمية المدقق الخارجي:
إن وجود المدقق الخارجي له أهمية كبيرة، وخاصة في الشركات المساهمة للعديد من األسباب نذكر منها اآلتي:

1( إن معظم المساهمين في الشركات المساهمة غير ملمين بالحسابات المالية، أو غير متفرغين لتدقيق أو حتى مجرد مراجعة البيانات والقوائم المالية، لذلك 
ُوجد المدقق الخارجي لمتابعة أعمال المحاسبين والمدققين الداخليين.

2( المدقق الخارجي هو بمثابة محامي عن المساهمين، وإال كان أُكتفي بالمدققين الداخليين. ولذلك يجب أن يكون جل همه الحفاظ على حقوقهم )طبعاً وحقوق 
كل األطراف ذات العالقة مع الشــركة(، وتبيان المركز الحقيقي لشــركتهم، وتبيان أي مخاطر تحيط بالشــركة، سواء مالياً أو محاسبياً، وأحياناً قانونياً من 
جهة التشريعات المالية والمحاسبية. ولذلك نشاطه يجب أن يتسع ليشمل ليس فقط المحاسبين والمدققين الداخليين، ولكن أيضاً الشؤون القانونية فيما يخص 

التشريعات المالية والمحاسبية التي تتغير باستمرار.
3( قانونياً هو ليس موظفا لدى إدارة الشركة وإنما لدى المساهمين.

رابعاً: مقترحات لتعزيز استقاللية المدقق الخارجي:
نظراً لهذه األهمية الكبيرة للمدقق الخارجي، وحساســية عمله، فال بد لنا من أن نركز على روح ومضمون اســتقاللية المدقق الخارجي وليس فقط  - كما 
يحصل في أحيان كثيرة - على مظهر هذه االســتقاللية. ولذلك فإنه البد من معالجة موضوع اســتقالليته المنقوصة - كما بيناها أعاله - من جهة التعيين 

واألجر، ولذلك نقترح الحلول اآلتية:
1. نقل مهمة ومسؤولية تعيين المدققين الخارجيين إلى “مجلس المحاسبة والتدقيق” والذي تم تشكيله تنفيذا ألحكام القانون رقم /33/ تاريخ 1/12/2009 
المتضمن تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في سورية، وذلك لكافة الشركات المساهمة، وبطريقة القرعة العشوائية بين كل المحاسبين القانونيين المسجلين 
إما لدى جمعية المحاسبين القانونيين، أو من الالئحة المعتمدة من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية. هذه القرعة ستحقق أمرين في غاية األهمية: 
- أ( نزاهة وشفافية اختيار المدقق الخارجي من دون أي تدخل، سواء من قبل هذا المجلس، أو من الشركة المساهمة. وهذا سيعطي استقاللية كبيرة ليس فقط 
للمدقق، ولكن أيضاً لكل من المجلس والشركة المساهمة أيضاً، وستكون العالقة فيما بين هؤالء الثالثة عالقة مهنية وموضوعية بحتة. - ب( إتاحة الفرصة 
لعمل كل المحاســبين القانونيين المســجلين في جمعية المحاسبين القانونيين، وعدم حصره بفئة قليلة متنفذة منهم، كما يحصل حالياً، إذ نجد بعض المدققين 

الخارجيين يعملون في الكثير من الشركات في نفس الدورة المالية، بينما آخرون ال يعملون.
2. تحديد أتعاب المدقق الخارجي من قبل هذا المجلس وبحسب كبر أو صغر وأهمية الشركة المساهمة. وبذلك نتخلص من مشكلة قائمة حالياً، وهي التفاوت 
الكبير بين تعويضات المدققين الخارجيين مابين شــركة وأخرى، وبعيداُ عن أي معيار موضوعي. فأحياناً يصل التفاوت لخمســة أضعاف بين شــركتين 

متقاربتين مالياً ومحاسبياً؟!
3. أن يعين المدقق الخارجي لدورة مالية واحدة فقط. وهذا شرط مهم يجعل المدقق يقول كل ما لديه ويمضي دون أن ينوي على شيء.

4. بما ال يتعارض مع البند السابق، ال مانع أن يتكرر تعيين المدقق الخارجي لدورة مالية أخرى، سواء متصلة أو منفصلة، إذا ما صادف ووقعت القرعة عليه 
ثانية. وهذا الشرط يتعاضد مع سابقه في تعزيز الحيادية والموضوعية في العالقة بين الشركة والمدقق الخارجي، طالما أن كالً منهما سيتوقع عودة العمل معاً 

في أي وقت الحق.
5. يحظر على المدققين الخارجيين القيام بأي أعمال أخرى - عدا التدقيق والمراجعة - في نفس الشركة، كتقديم بعض الخدمات اإلدارية أو االستشارية أو 
الضريبية وغيرها، مما يمكن أن يؤثر في مضمون وشفافية تقاريرهم عن نشاط الشركة واستمراريتها ومركزها المالي. وتطبيق كل قواعد حوكمة الشركات 

المساهمة الصادرة عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية.
اجتماعاتها.6. إذا ما تحقق كل ذلك فلن يعود أمر تعيين المدقق الخارجي مرتبطاً بالهيئة العامة لمساهمي الشركة، وبالتالي سيخرج بند تعيينه وتعويضاته من جداول 
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وقــعــــــت 
مجموعــــة 
يــــــم”  “تا
للفنــــــادق 
ممثلــــــــةً 
بالرئيــــس 
التنفيـــــذي 
مـحـمــــــد 
ض  عــــــو

هللا، ومقرهــا دولــة اإلمارات، وشــركة “جيمس إتش 
آر سوليوشــنز”  ممثلــة بالمديــر اإلداري علي محمد 
القطامــي، اتفاقيــة جديــدة إلدارة وتشــغيل منشــأتين 
فندقيتيــن فــي البــالد، ســتتولى من خاللهــا مجموعة 
“تايم” إدارة العمليات اليومية لكل من “تايم أونيكس” 
للشــقق الفندقيــة القصيص بدبــي و“تايم مونســتون” 

للشقق الفندقية الفجيرة.
وتضم “تايم أونيكس” 176 شقة فندقية بما في ذلك 42 
استوديو و99 شــقة بغرفة نوم واحدة و35 شقة مؤلفة 
من غرفتي نوم. فيما تتألف “تايم مونســتون” من 89 

شقة فندقية.

احتيال عقاري على كويتيين

“تايم” تضيف
منشأتين فندقيتين لمحفظتها

كشف المحامي الكويتي محمد الحداد، 
عــن رفــع 11 ألــف دعــوى قضائية 
“نصب واحتيال عقاري” في الكويت، 
مشــيراً إلــى أن حوالــى 49 شــركة 
مارســت النصب العقاري واالحتيال 
فــي الكويت، بمبلغ وقــدره 12 مليار 

دينار تقريباً )39 مليار دوالر(.
وقــال حداد: “إن هنــاك حاالت فقدت كل ما تملك من أموال بســبب عمليات النصب 
العقاري، مشيراً إلى أن السبب في كثرة النصب العقاري في الكويت هو أن المواطن 
الكويتي يفضل االستثمار في العقارات خاصة العقارات الخارجية، بسبب أنها منخفضة 
الســعر بخالف العقارات داخل الكويت التي تعتبر األعلى ســعرا في العالم لذلك يتجه 
الكويتيون إلى العقارات الخارجية عبر المكاتب العقارية المنتشرة في الكويت، موضحاً 
أن 40 % من العقارات التي اشــتراها الكويتيين في الخارج اليجوز بيعها وال تملُكها 

وال حتى البناء عليها بسبب ما عليها من ضرائب أو موانع قانونية.

يســتعد فندق ســويس - بل بوتيــك بنيد القــار الكويت 
لالفتتاح في يناير/كانون الثاني 2020.

ويتمتــع الفنــدق العصري ذو الـ4 نجــوم، بموقع رائع 
علــى شــاطئ البحــر في الكويــت، مطالً علــى خليج 

الكويت.
ويضم الفندق ســبع فئات مختلفة من الغرف الفسيحة، 
بشــكل يحقق التــوازن الصحيح بين الراحــة واألناقة 

بعناية كبيرة.

افتتاح “سويس - بل بوتيك” في 2020

مشاريع إسكان عصرية في الرياض

تنشــأ داخل مدينــة الرياض 
وفي أطرافها، أحياء ســكنية 
جديــدة، تختلف فــي تنظيمها 
وبنيتهــا التحتية عن التوســع 
العمرانــي الذي شــــهـدتـــه 
العاصمة السعودية في العقود 

الماضية.
وخالل سنوات قليلة سيتحول شارع األمير فيصل بن بندر الجديد، في شمال الرياض، 
إلى طريق يسلكه 50 ألف مواطن إلى مساكنهم. ومن أبرز المشاريع: )مرسية، ويضم 
5600 وحدة في مرحلته األولى( - )إشراق ليفينغ، بأكثر من 2200 وحدة( - )شمس 

الديار، 503 فيال وتاون هاوس( - )ديار السعد، 577 تاون هاوس(.

ارتفاع أسعار الشقق في بورسودان

قالــت صحيفة االنتباهة، 
إن أســعار إيجار الشقق 
الفندقية والســمك شهدت 
ارتفاعــاً فــي مدينة بور 
شــرق  شــمال  ســودان 
تزايد  وســط  الســودان، 
كبير فــي عدد الواصلين 
وبحــراً.  بــراً  للمدينــة 

مشيرةً، أن إيجار الشقق الفندقية وصل إلى ألفي جنيه )45 دوالر اميركي(.
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شــركة  أعلنــت 
العقارية  “ُمدن” 
العمل  بــدء  عن 
بإنشــــاء خمسـة 
مســـاجـــد فـــي 
المنطقة الشمالية 
مـــن “مدينـــــة 
في  الريــــاض” 
أبوظبــي، بحيث 

تبلغ طاقة المساجد االستيعابية أكثر من 2,500 مصل.
وأشــارت الشــركة، إلى أنه تم اختيار مواقع المساجد 
بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ودائرة البلديات والنقل، وذلك بناًء على نســبة السكان 
والتوســع المســتقبلي للمشــروع، حيث من المقرر أن 
تنتهي العمليات اإلنشــائية خالل الربع الثاني من العام 
2020، لتكــون قــادرة على اســتقبال المصلين خالل 

شهر رمضان.

“ُمدن” تبدأ إنشاء 5 مساجد

أعلنت شــركة ماغنوليــا “أم كيو دي ســي” العقارية 
في تايلند، أنها زادت اســتثمارها في مشــروعها “ذي 
فوريستياس” البالغ مســاحته 48 هكتاراً في ضواحي 
بانكوك، وأنها وسعت تكلفة المشروع من 2.98 مليار 
دوالر إلــى 4.4 مليار دوالر أميركي إلنشــاء نموذج 
عالمي جديد للتطوير المديني. كما تمت زيادة مساحته 

إلى 63.7 هكتار.
ويتضمن المشــروع فيالت ووحدات سكنية بمجموعة 
متنوعــة من أنمــاط الحيــاة وأحجــام األُســر، وكذلك 

المساحات التجارية للمكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة.

أكبر مشروع تطوير عقاري بتايالند

عقاريون يناقشون مستقبل القطاع بدبي

استضافت “دريس آند سومر”، الشركة المتخصصة باالستشارات الهندسية المرتبطة 
باألعمــال االنشــائية والعقاريــة، اجتماعاً ضم 13 مــن كبار المســؤولين لدى أبرز 
الشــركات العقارية والمقاولين واالستشــاريين في دبي، بهدف مناقشة التحديات التي 
تواجه قطاع العقارات. وأكد المطورون الحاجة الملحة إلعادة التركيز على المستخدم 
النهائي وضرورة العمل على تنويع المشــاريع المســتقبلية من أجــل دفع وتيرة النمو 
االقتصادي بدبي. وركزت النقاشات على ضرورة تعاون مختلف التخصصات العاملة 
فــي القطــاع العقاري لمواجهــة التحديات الحاليــة المتمثلة في زيــادة المعروض من 

الوحدات العقارية، والضغوطات التي تواجه المبيعات، وعمليات التسليم المشاريع.

ضمانات لبيع العقارات في المغرب

أفرجت الحكومــة المغربية عن 
مرســوم يتعلق بشروط وكيفيات 
تقديم ضمانات استرجاع األقساط 
المــؤداة في حالة عــدم تنفيذ عقد 
بيــع العقــار في طــور اإلنجاز، 
مئــات  تعــرض  مــع  تزامنــاً 
المواطنيــن ألكبــر عملية نصب 

فــي تاريخ العقار بالمغرب. ويُعزز المرســوم الجديد آليات حماية حقوق المشــتري، 
ويضمن له تحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال.

تونس ترفع سقف القروض السكنية 

وقع وزيــر المالية ووزير 
التنميـــــة واالســـــتـثـمـار 
والتعــاون الدّولي بالنيابـــة 
محمـــد رضـــا شـــــلغوم، 
والمدير العام لبنك اإلسـكان 
الربيعــي،  )BH(، هشــام 
ملحق تعديلي التفاقية إدارة 

نظام االدخار الســكني، حيث يسمح االتفاق المعدل، بدعم القدرة التمويلية للمدخرين 
وتمكين شريحة من العمالء من الحصول على قرض سكني بشروط ميسرة، وبنسبة 

فائدة تفاضلية 5 % سنوياً، وآلجال تصل إلى 25 عاماً.
كما يســمح بأنواع جديدة من عقود االدخار الســكني، ورفع سقف القروض السكنية 

إلى حدود 4 أضعاف قيمة المدخرات.
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في الســوق، وذلك عقب انخفاض أســعار العقارات والزيادة الكبيــرة في العرض 
المطروح في الســوق، فضالً عن خطط الســداد المالئمة التي يطرحها المطّورون 

ومعدالت الفائدة المنخفضة التي يعرضها مقدّمو قروض الرهن العقاري.
وســاهمت جميع هــذه العوامل فــي تعزيز ثقة المشــترين لالســتثمار في الســوق 

العقاري بدبي خالل األشهر القليلة السابقة لمعرض “إكسبو 2020”.
وتعليقــاً على ذلك، قالت مديرة قســم األبحــاث والبيانات لــدى “بروبرتي فايندر” 
لينيت عباد: “سنشــهد اســتمراراً في تزايــد عدد الصفقــات العقارية شــهرياً أثناء 
دخولنــا في عام 2020، كما ســنرى ميــل العديد من المســتثمرين والمســتخدمين 
النهائيين لشراء العقارات في دبي. وأتوقع ميل األسعار لالستقرار أيضاً مع دخولنا 

الربع الثاني من عام 2020”.

لإلصالحات دور حاسم
وبحســب “بروبرتــي فاينــدر”، فقد ســاهمت اإلصالحات التــي بدأتهــا الحكومة 
ومصرف اإلمارات المركزي في زيادة الطلب أيضاً، حيث القت القوانين الجديدة 
مثل تأشــيرة اإلقامة لعشــر ســنوات التي تتجدّد تلقائياً ضمن نظام البطاقة الذهبية 
وتأشــيرة اإلقامة طويلة األمــد للمتقاعديــن وتأشــيرة اإلقامة لمشــتري العقارات 
ونظام “ُماّلك” اإللكتروني لتنسيق رســوم الخدمة، ترحيب المستخدمين النهائيين 

والمستثمرين على حد سواء.
كما ساهمت قرارات تخفيض رسوم التسوية المبكرة للرهون العقارية وإلغاء شرط 
السوق.الحد األعلى للسن المرتبط بسداد الرهون العقارية أيضاً بالتأثير إيجاباً على حركة 

سوق العقارات في دبي يسجل تحسنًا في الصفقات

أرقام قياسية
خالل الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني وحتى 
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم بيع أكثر من 
36 ألف عقار ســكني، وهو ثاني أعلــى رقم بعد 
الرقم المســّجل في عام 2017، حين تــم بيع 37 

ألف وحدة سكنية في المجمل.
وكشــفت “بروبرتي فايندر”، المنصــة العقارية 
اإللكترونية الرائدة على مســتوى منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا وتركيا، عن تســجيل 
صفقــات البيــع العقاريــة فــي دبي خالل شــهر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي أعلى مســتوى خالل 11 
عامــاً، بمجمــوع 5 آالف صفقة، لتتجــاوز بذلك 
إجمالي عدد صفقــات البيع خالل شــهر أكتوبر/
تشرين االول )4 آالف و744 صفقة(، وسبتمبر/

أيلول )4 آالف صفقة(.
وتشــير جميــع هــذه المؤشــرات، إلى أن ســوق 
العقارات في دبي يســتعدّ للزخــم الكبير المرتقب 

قبل معرض “إكسبو 2020”.
القيمة األكبر للصفقات العقارية ســجلت في شهر 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، بمبلــغ وصل إلى 
9.27 مليــارات درهــم إماراتــي )2.52 مليــون 
دوالر أميركي(، وجاء فبراير/شــباط في المرتبة 
الثانيــة بقيمــة صفقــاٍت بلغــت 8.71 مليــارات 
درهــم )2.37 مليــون دوالر(، وحــّل أكتوبــر/

تشــرين األول في المرتبــة الثالثــة بقيمة صفقات 
بلغت 8.68 مليار درهــم )2.36 مليون دوالر(، 
بينما ســّجل أغســطس/آب أقل قيمة بحــو 4.27 
مليار درهم فقــط )1.16 مليــون دوالر(. ويُمكن 
أن يعــزى ذلك إلــى الركود الذي يشــهده ســوق 

الصفقات عموماً خالل أشهر الصيف.

تحسن ثقة المستهلكين
وتقول “بروبرتي فايندر”، إن هــذا الزخم الهائل 
في صفقات البيع يشير إلى تحّسن ثقة المستهلكين 

سجلت دبي خالل الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وحتى الشهر ذاته من العام 2019، أكبر عدد 
من الصفقات العقارية في تاريخها، بإجمالي 44 ألفا و590 صفقة عقارية.

ومن حيث قيمة بيع العقارات، كان العام 2019 األكثر ربحية أيضاً، وفق ما ذكرته “بروبرتي فايندر”. ويبدو جليًا 
أن التشريعات والقرارات التي اتخذتها حكومة دبي قد أدت دوراً رئيسياً في هذا اإلنجاز، وهو ما سيستمر تأثيره 

اإليجابي مستقباًل، حسب التوقعات.
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النساء والرجال في العمل ستستغرق 257 عاماً.
وقد أضاء التقرير على تطورات إيجابية بينها االزدياد العام في حصة النساء 
بين العاملين من ذوي المهارات وذوي المناصب المهنية العليا. غير أنه أشار 
إلى أن هذا المنحى يواجــه عوامل مضادة تتمثل في “ثبات أو اتســاع الهوة 

على صعيد المشاركة في سوق العمل والمكافآت المالية”.
وفي المعــدل، 55 % فقط من النســاء البالغــات موجودات حالياً في ســوق 
العمل، مقارنة مع 78 % من الرجال، فيما تتقاضى النســاء عموما رواتب 

أدنى بـ40 % في المعدل من الرجال في األعمال والمناصب نفسها.
وتسجل الهوة في الرواتب تراجعاً مستمراً في بلدان منظمة التنمية والتعاون 
في الميدان االقتصادي خالل القعد المنصرم، غير أنها آخذة في التوســع في 

االقتصادات الصاعدة والنامية، وفق تقرير المنتدى االقتصادي العالمي.
تباين في المساواة بين الجنسين

ثمة تباين كبير في نسبة التقدم على طريق المساواة بين الجنسين تبعاً للبلدان 
والمناطق.

فقد أظهــر التقرير أن بلــدان أوروبــا الغربية قد تســد الهــوة اإلجمالية بين 
الجنســين بشــكل كامل في خالل 54,4 ســنة، وقد يســتغرق ذلــك حوالى 
140 عاماً في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. في حين هيمنــت البلدان 
االسكندينافية على التصنيف إذ إن أكبر نسبة من المساواة سجلت في آيسلندا 

تلتها النروج وفنلندا والسويد.
أما في ذيل القائمة فجاءت ســورية وباكســتان والعراق وأخيــراً اليمن التي 

احتلت المركز األخير على صعيد المساواة بين الجنسين في المجاالت كافة.
وفي بلدان مجموعة العشــرين ألكبــر االقتصادات العالميــة، حققت ألمانيا 
المرتبــة األفضل إذ حلت عاشــرة فــي التصنيف تلتها فرنســا فــي المركز 
الخامس عشــر وجنوب إفريقيا في المرتبة الســابعة عشــرة وبريطانيا في 

المركز الحادي والعشرين.
المرتبة الثالثة والخمسين.وواصلت الواليات المتحــدة األميركية تراجعها، إذ فقــدت مركزين محتلة 

257 عامًا لسد الفجوة بين الجنسين في العمل

اتساع الفجوة
فيما يتســارع ســد الفجوة بيــن الجنســين فــي ميادين مثل 
السياســة والصحة والتعليــم، توقع التقرير أال تُســد الفجوة 
بالكامل في مجال العمل قبل العام 2276. وأشــار المنتدى 
الذي جمع نخبــة المفكرين وصنــاع القرار فــي العالم في 
منطقــة دافــوس الجبلية السويســرية، إلــى أن الهــوة بين 
الجنســين في أماكن العمل اتســعت مقارنة مع تقرير العام 
2018 الذي كان قد توقع أن يستغرق سد هذه الفجوة مئتين 

وسنتين.
ويرصد التقرير الفروق بين الجنســين فــي 153 بلدا في 4 
مجاالت هي التعليــم والصحة وآفاق الفــرص االقتصادية 
والتمكيــن السياســي. وقــد تراجعت الهــوة بين الجنســين 
بصــورة إجمالية فــي هــذه الفئات، حيــث توقــع المنتدى 
االقتصادي العالمي أن تتحقق المســاواة بين الجنســين في 
غضــون 99,5 ســنة، بعدما كانــت توقعات تقرير الســنة 

الماضية تحدثت عن 108 سنوات لهذه الغاية.
لكن بموازاة تسجيل تحســن في بعض القطاعات، يبدو أن 
جهوداً كبيرة ال تزال مطلوبة لتحقيق المساواة في مجاالت 
أخــرى. وأقــر المنتــدى االقتصــادي العالمي بــأن تحقيق 

المساواة الشاملة بين الجنسين “سيستغرق أكثر من عمر”.
الفروق في الرواتب

أشار المنتدى إلى أنه جرى ســد أكثر من 96 % من الهوة 
بين الجنســين فــي مجــال التعليم كمــا من الممكــن ردمها 
بالكامل فــي خالل 12 عامــاً. كذلك، كانــت الهوة صغيرة 
نسبياً في مجال الصحة والصمود، غير أن التقرير أشار إلى 
أنه ال يزال من غير الواضح ما هي المدة التي ستســتغرقها 
المساواة الكاملة في هذا المجال بفعل مشكالت مستمرة في 

بلدان مثل الصين والهند.
وتبقى السياسة المجال الذي أحرزت فيه النساء التقدم األقل 
في المســيرة نحو المســاواة مع الرجال، رغم تسجيل تقدم 
كبير في العام الماضي. فقد اســتحوذت النســاء في 2019 
على 25,2 % من المقاعــد البرلمانية في العالم و22,1 % 
من المناصب الوزارية، مقارنــة مع 24,1 % و19 % في 

.2018
غير أن الصورة أقل وردية على صعيد المساواة في أماكن 
العمل. وخلص هــذا التقرير الذي ينظر فــي جملة عوامل 
تشــمل الفرص االقتصادية والرواتب، إلى أن المساواة بين 

سيتطلب سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل أكثر من قرنين ونصف قرن من الزمن. فقد خلص تقرير 
نشره المنتدى االقتصادي العالمي في 17 كانون األول/ديسمبر 2019، إلى توسع الهوة بين الرجال والنساء في 

أماكن العمل حول العالم رغم تزايد المطالبات بالمساواة.
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األكثر فقــراً إلــى دول أكثر ثــراًء مثل فرنســا واالتحاد الروســي 
واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

بالنسبة إلى الشرق األوســط، أظهرت البيانات أن دول الخليج فيها 
بعض أكثر األعداد من المهاجرين العمــال الموقتين في العالم، بما 
في ذلك اإلمارات العربية المتحدة، حيث يشكلون حوالى 90 % من 

السكان.
الصراع مرتبط بسجل النزوح

ومن خالل تســليط الضوء علــى الكيفية التــي أدت بهــا النزاعات 
والعنف المستمر في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو 
الديموقراطيــة وميانمــار وجنوب الســودان وســورية واليمن إلى 
نزوح داخلي واســع النطاق خــالل العامين الماضييــن، قال مركز 
مراقبة النزوح الداخلي التابــع للمنظمة الدولية للهجــرة إن حوالى 
41.3 مليون شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم في نهاية عام 

2018، وهو رقم قياسي منذ بدء الرصد في عام 1998.
وأشــارت المنظمة، إلــى أن ســورية يوجــد فيها أعلــى عدد من 
النازحين داخلياً بإجمالي 6.1 ماليين شخص، تليها كولومبيا )5.8 
ماليين شــخص( ثّم جمهورية الكونغــو الديمقراطية )3.1 ماليين 

شخص(.
وبعد ما يقرب من 9 سنوات من الصراع، تعد سورية أيضاً أكبر بلد 
مّصدر للمهاجرين، حيث يتجاوز عددهم أكثر من 6 ماليين نسمة، 

وأفغانستان حوالى 2.5 مليون شخص.
من جهة أخرى، وباالنتقال إلى تأثير الكــوارث المناخية والطقس، 
يشــير التقرير إلى أن إعصار مانغوت في الفليبين ساهم في نزوح 
مستوى العالم.3.8 ماليين شــخص في نهاية عــام 2018، وهو أكبــر عدد على 

270 مليون نسمة هجروا بلدانهم إلى الخارج

في تقريرها عــن الهجرة الدوليــة لعــام 2020، أوضحت المنظمة 
الدولية، أن الرقم اإلجمالي هو مجرد جزء صغير من ســكان العالم 
)عند 3.5 %(، ما يعني أن الغالبية العظمى من الناس على مستوى 
العالــم )96.5 %( يقيمون في البالد التي ولدوا فيهــا. كما يُقدّر، أن 
أكثر من نصف المهاجرين حول العالــم )52 %( من الذكور، وما 
يقرب من ثلثــي جميع المهاجريــن )حوالى 164 مليون شــخص( 

يبحثون عن عمل.
دول المقصد والهجرة

ووفقاً للوكالة األممية، يعيش أكثر من نصــف المهاجرين الدوليين 
)141 مليوناً( في أوروبا وأميركا الشمالية، وتبقى الواليات المتحدة 

الوجهة األولى  بما يقرب من 51 مليون مهاجر.
وعلــى النقيض من ذلــك، تحتــل الهند المرتبــة األولى فــي أعداد 
المواطنين الذين يعيشون خارج البالد، بنحو 17.5 مليون شخص، 

تليها المكسيك )11.8 مليون نسمة( والصين )10.7 مليون نسمة(.
مليارات الدوالرات يحولها المهاجرون

ووفقاُ لبيانــات التقرير، فإن التحويالت النقديــة الدولية زادت أيضاً 
لتصل إلى 689 مليار دوالر في عام 2018، وكان أكبر المستفيدين 
منها الهند )78.6 مليــار دوالر(، والصيــن )67.4 مليار دوالر(، 

والمكسيك )35.7 مليار دوالر(، والفليبين )34 مليار دوالر(.
وقد بقيت الواليات المتحــدة أكبر جهة مصــدرة للتحويالت، حيث 
بلغت 68 مليار دوالر، تليها اإلمارات العربية المتحدة )44.4 مليار 

دوالر( والمملكة العربية السعودية )36.1 مليار دوالر(.
هجرة العمال نحو الدول الغنية

على الرغم من أن معظم المهاجرين سافروا إلى الواليات المتحدة، 
إال أن التقريــر أكد وجود ممــرات مهمة أخرى للهجــرة من الدول 

قّدرت المنظمة الدولية للهجرة IOM، أن عدد المهاجرين الدوليين في عام 2019 بلغ  نحو 270 مليون شخص، 
األول  المصدر  تعتبر  التي  سورية  مثل  الدول  من  العديد  تشهدها  التي  النزاعات  من  هرباً  هاجر  معظمهم 
للمهاجرين. ولكن رغم ما تحمله الهجرة من أعباء وحاالت إنسانية، فإن التقرير يظهر أن المهاجرين يعودون 

إلى بالدهم األصلية بمليارات الدوالرات.



61

تقارير

كانون الثاني/يناير 2020 | البنك والمستثمر

وفي عــام 2018، نمت عمليات إنتاج األخشــاب الصناعية المســتديرة في 
العالم بنسبة 5 % لتصل إلى إنتاج قياسي بلغ 2.03 مليار متر مكعب.

ونمت التجارة العالمية بنسبة 7 % لتصل إلى مستوى جديد بلغ 138 مليون 
متر مكعــب، وبلغت حصة الصيــن من الــواردات نســبة 25 %. وتفوقت 
نيوزيلندا على روســيا لتصبح أكبر مصدر لألخشــاب الصناعية المستديرة 

في 2018.
وفيما يتعلق بالورق، تظهر الدراســة أن اإلنتاج العالمي من الورق والورق 
المقوى قد تقلص بنســبة 2 % في عام 2018. وشــهد إنتاج الــورق ركوداً 
في أوروبا وأميركا الشــمالية، فيما شــهد انخفاضاً في إفريقيا ومنطقة آســيا 
والمحيط الهادئ. كما انخفض إنتاج ورق الطباعة والكتابة بنسبة 4 %، وهو 

أدنى مستوى منذ عام 1996، متأثراً بالتكنولوجيا الرقمية.

صناعة الحبيبات الخشبية
وتشير الدراسة إلى أن إنتاج الحبيبات الخشبية ازداد بشكل كبير في السنوات 
األخيرة بســبب ارتفاع الطلب الناتج عن أهداف وسياســات الطاقة الحيوية 

التي وضعتها المفوضية األوروبية.
وفي عام 2018، نما اإلنتاج العالمي بنســبة 11 % مرة أخرى، ليصل إلى 
37 مليون طن، مما وفر فرصة لتخفيــض االعتماد على الوقود األحفوري. 
واســتحوذت أوروبا وأميــركا الشــمالية على الحصــة األكبر مــن اإلنتاج 
15 % في الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018.العالمي، فيما تضاعف اإلنتاج في منطقة آســيا والمحيط الهادئ ليصل إلى 

“الخشب” يحقق نمواً عالميًا في اإلنتاج والتجارة

في هذا الســياق، قــال  كبير مســؤولي الغابات لــدى الفاو 
ورئيس فريقها المعني بالمنتجات واإلحصائيات الحرجية، 
ســفين والتر “إن زيادة إنتاج المنتجــات الحرجية المتجددة 
يوفر فرصة الســتبدال المنتجات القائمة على األحفوريات 
والتي تترك بصمة كربونية أعلى، وبالتالي المســاهمة في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

بروز الصين
ووفقاً لبيانــات الفاو فقــد ارتفعت قيمة التجــارة الدولية في 
األخشــاب بنســبة 11 % عن قيمتها في عام 2017. وكان 
النمو األســرع في أميركا الشــمالية وأوروبا ومنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ، مدفوعاً إلى حد كبيــر بالنمو االقتصادي 
اإليجابي. ونما إنتاج األخشــاب المنشــورة بنسبة 2 % في 
جميع أنحاء العالم في عــام 2018. كما نما اإلنتاج العالمي 
من لب األخشاب ليسجل مستويات جديدة بلغت 66 مليون 

طن.
وتقول الدراسة، إن أهمية الصين ازدادت كمنتج ومستهلك 
للمنتجات الحرجية متفوقة على الواليــات المتحدة مؤخراً 

في إنتاج األخشاب المنشورة.
وتعد الصيــن إلى حــد بعيد أكبــر منتج ومســتهلك للورق 
واأللــواح الخشــبية. وفــي عــام 2018، ازدادت واردات 
الصين من األخشاب الصناعية المستديرة بنسبة 8 %، فيما 
اســتمر إنتاجها واستهالكها لألخشاب المنشــورة واأللواح 
الخشــبية في  النمو بوتيرة أســرع من الدول األخرى حول 

العالم.

ً فئات األخشاب األكثر طلبا
ســجل اإلنتاج العالمي لأللواح الخشــبية الحبيبيــة وألواح 
الخشب من الجدائل المنسقة الشائع استخدامها في عمليات 
البنــاء وصناعة األثــاث، النمــو األســرع بيــن كل فئات 
المنتجات الخشبية، حيث ارتفع بنسبة 25 % و13 % على 
التوالي من عــام 2014 إلــى عام 2018. وجــاءت معظم 
الطلبات المتزايدة على هذه المنتجات من أوروبا الشرقية، 

بما في ذلك روسيا االتحادية.

أظهرت دراسة أعدتها منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة “الفاو”، أن العام 2018 شهد ارتفاعًا في 
اإلنتاج العالمي من المنتجات الخشبية الرئيسية بمختلف أنواعها، كما ارتفعت التجارة العالمية فيها إلى 

أعلى مستوياتها منذ أن بدأت المنظمة بتسجيل إحصائيات الغابات في العام 1947.
وتعكس هذه البيانات طفرة اإلنتاج واالستهالك في الصين وأوروبا، خصوصًا مع زيادة استخدام األخشاب 

في الصناعات.
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إقامة أكثر فخامة.
وعلّقت كورتيس قائلة: اكتســب التخييم الفاخر شــعبية متزايدة في الشــرق 
األوسط على مدى السنوات األخيرة، بسبب كثرة المناظر الطبيعية وافتتاح 
العديد من مواقع الجــذب المذهلة في مختلف أنحاء دولــة اإلمارات وُعمان 
واألردن بما في ذلك منتجع ســدر تريلرز حتا، مخيم واحــة البدو في رأس 

الخيمة، مخيم ليالي الصحراء في ُعمان، مخيم وادي رم الفاخر في األردن.
سياحة السفر الفردي

وفي شــكل جديد آخر، تشــير التوقعات المســتقبلية إلى نمو ســياحة السفر 
الفردي وسياحة السيدات، حيث ارتفع البحث عن باقات السفر الفردي بنسبة 
17.4 % عام 2018 مقارنةً بعام 2017، وبات مفهوم السفر الفردي مألوفاً 
بين المجتمع، وهو ما دفع مشــغلي الفنادق ومنظمي الجوالت السياحية إلى 

إلغاء رسوم اإلقامة الفردية لتلبية احتياجات هذا السوق المتنامي.
وتشــير بيانات “كوليــرز إنترناشــيونال” إلــى أن 58 % من جيــل األلفية 
لديهم شغف تجاه السياحة الفردية مقابل 47 % لجيل الطفرة السكانية. ومن 
المثير لالهتمام أن نحو 74 % من محبي السفر الفردي هم من اإلناث الذين 
يفضلون الســفر بمفردهم ونشــر تجاربهم وقصصهم على مواقع التواصل 
االجتماعي ال ســيما “انســتغرام” الــذي يعد مصــدر إلهام لهــذا النوع من 

الرحالت في الوقت الراهن.
واختتمت كورتيــس بالقول: تســتحوذ الســيدات علــى 40 % مــن الثروة 
العالمية، وهو ما ســاهم في تحفيز المزيد منهن على الســفر بمفردهن. وفي 
هذا اإلطار، تميل المســافرات إلى اختيار وجهات السفر على أساس خوض 
الوجهات كجزء من البرامج التطوعية أو بهدف تعلم مهارات جديدة.المغامرة والتعرف على ثقافات جديدة واالســترخاء والطهي، وكذلك زيارة 

أنماط السياحة الجديدة تنعش القطاع في الشرق األوسط

حفالت الزفاف في الشرق األوسط
أظهر البحث الذي أجرته “كوليرز إنترناشيونال”، الشريك 
الرسمي لألبحاث لمعرض سوق الســفر العربي، أن حجم 
قطاع الوجهات المفضلة لحفالت الزفاف يتجاوز 90 مليار 
دوالر أميركي عالمياً، مع اإلشــارة إلى أن نحو 25 % من 
حفالت الزفاف تجري في الخــارج، أي ما يصل إلى 340 

ألف حفلة زفاف كل عام.
وعلى مســتوى الشــرق األوســط، يبلغ حجم سوق حفالت 
الزفاف أكثر مــن 4.5 مليارات دوالر وهو ما يشــكل نحو 
5 % من الســوق العالميــة لحفــالت الزفاف. وتعــد دولة 
اإلمــارات الوجهــة األكثر تفضيــالً إلقامة هــذا النوع من 
الحفالت نظراً للتسهيالت المتعلقة بالحصول على التأشيرة 
وســهولة الســفر إليها والمناخ المناســب على مــدار العام 
ووجــود الشــواطئ البكر الســاحرة، فضالً عن السالســل 

الجبلية ذات البيئة الهادئة والمناظر الخالبة.
وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق األوسط 
دانييل كورتيس: تشكل ســياحة حفالت الزفاف واحدة من 4 
اتجاهات رئيسية سترســم مالمح قطاع الضيافة في الشرق 
األوســط، كما أنها ســتؤثر على صناعة الســياحة والســفر 
العالمي وســلوك األفراد والمســتهلكين، بالتزامن مع حلول 
2020 واألعوام التي تليه. وأضافت: تؤدي حفالت الزفاف 
التي تقام فــي الخارج دوراً رئيســياً في النمو الشــامل الذي 
تشهده صناعة الضيافة على مستوى العالم، كما تؤثر بشكل 
إيجابي على نمو االقتصادات المحلية، حيث يسعى األزواج 

للحصول على تجربة فريدة وشخصية خارج دولهم.
السياحة البيئية

وبحســب “كوليرز إنترناشــيونال”، تعد الســياحة البيئية 
والصحية فضالً عن سياحة المغامرات والسياحة الزراعية 
اتجاهات ناشئة أيضاً في قطاع الضيافة السيما بين األفراد 
المهتمين بالبيئة. ويفضل نحو70 % من المســافرين حول 
العالم الحجز واإلقامة في أماكن صديقة للبيئة، مع استعداد 
ما يقرب مــن 52 % منهم لتغيير ســلوكهم فــي العطالت 
بما يتناسب مع االســتدامة. واليوم، بات المســافرون أكثر 
انســجاماً مع التأثير البيئي للسياحة، وأصبحوا يبحثون عن 
تجارب جديــدة مثل التخييم الفاخر وهو شــكل من أشــكال 
التخييم يجمــع بين المكونــات التقليدية مــع مرافق وأماكن 

مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في الشرق األوسط، بالتزامن مع تنوع أشكال السياحة العالمية، 
فإن المنطقة بما تمتلكه من بنى تحتية ومرافق ووسائل ترفيه تستعد لتكون مقصداً للسياحة الجديدة 
كسياحة الزفاف والسيدات والسياحة البيئية، وهو ما سيؤدي دوراً رئيسياً في رسم مالمح قطاع الضيافة في 

السنوات المقبلة، وفقاً لبيانات صادرة عن معرض سوق السفر العربية 2020.
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المترفة وتعتبر اليوم منطقة للمشاة، كما تشكل نقطة ارتكاز في المنطقة 
السياحية التجارية في وسط المدينة.

 Santa وهناك القصور والكنائس مثل كنيسة ســانتا ماريا ديل فيوري
Maira del Fiore والتي تعــد إحدى أكبر الكنائس األوروبية ويمكن 
 Santa Croce رؤيتها من كل أنحاء المدينة. وكنيسة سانتا كروتشي
التي دفن فيها العديد من أشــهر وألمع العظمــاء اإليطاليين مثل مايكل 
أنجلــو وغاليليلو وميكافيللــي وغيرهم، اضافة للمعــارض والمتاحف 

والمسارح التاريخية.
ميالن

هي العاصمــة االقتصادية إليطاليــا، كما أنها موطن أحــد أهم المباني 
األوروبية وهو الدوميو، باإلضافة إلى قصر كاستلو الذي يحتوي على 
دار األوبرا ال ســكاال La Scala، وهــو من أعــرق دور األوبرا في 

أوروبا.
تتســم ميالن بحياتها الليلية الحيوية وبوســائل التنقــل الرخصية التي 
يمكنكما عن طريقها التعرف على مختلف أنحاء المدينة الخالبة. ومن 
 La Strada di Corso الممتع زيارة شــارع كورس بونــس آيــرس
Buenos Aires، وهــو شــارع تجــاري عريق يحتوي على أشــهر 
الماركات العالمية مــن المالبس واألحذية والعطور واإلكسســوارت. 
 A.C. كما تعرف ميالن بأسبوع الموضة الشهير ونادي إيه سي ميالن
Milan ونادي ميالن الدولي Internazionale Milano الشهيرين.

نابولي
تُعتبر نابولي من أشــهر المــدن الســياحية، وتقع بالقرب مــن بركان 
فيزوفيزس ومدينة بومبي األثرية، كما تشتهر بنادي نابولي الرياضي 
الذي سبق أن تعاقد مع الالعب الشــهير مارادونا في الثمانينات. تتعدد 
معالم مدينــة نابولي مــن الســاحات والمتاحف والقصــور والكنائس. 
احرص على تذوق البيتزا التي تشــتهر وتختص بهــا نابولي! إضافة 
نابولي مثل بابا Baba، وزيبولي Zeppole وغيرها الكثير.إلى المأكوالت البحرية وجبنة الموزاريال والمعجنات التي تشتهر بها 

إيطاليا وجهة مثالية غنية بالتاريخ ومليئة بالحياة

روما
ال بد مــن زيــارة العاصمة اإليطاليــة الشــهيرة التي تعــرف بالمدينة 
األبدية وعاصمة العالــم، فهي مركز الحضــارة الرومانيــة وآثارها، 
كالكولوسيوم، وهو مدرج روماني عمالق كان يتسع لـ50 ألف شخص 
تقريباً من جمهــور العروض المثيرة كقتــال المصارعين والحيوانات 
المفترســة، كما يمكن زيارة نصب فيتوريو إيمانويلي الثاني وســاحة 
الشعب )بياتزا ديل بوبولو( وقلعة سانت أنجلو، التي بناها اإلمبراطور 
أدريان كضريح له ولعائلتــه، ونافورة األمنيات الشــهيرة وكاتدرائية 

القديس بطرس.
البندقية

كانت تعــرف مدينة البندقيــة بملكة البحــر األدرياتيكي نظــراً لتراثها 
الحضاري والفني، وهي عبارة عن 118 جزيرة متصلة ببعضها عن 
طريق الجســور، وتطل على البحر األدرياتيكي. تضــم مدينة البندقية 
مباني تاريخية يعــود أغلبها إلى عصــر النهضة. تســتضيف البندقية 
العديد مــن االحتفاالت والعــروض أهمها عرض بينال فينيســيا الذي 
يضم العديد من المعارض، كالمعرض الفني الدولي والمعرض الدولي 
للعمارة والمعرض الدولي للفن الســينمائي، والذي يعقد ســنوياً ما بين 
نهاية شهر آب/أغسطس وبداية شهر أيلول/سبتمبر. كما تشتهر البندقية 
بالكرنفال الشــهير باألقنعة والذي يقام قي اليوم الثالث عشر من صوم 
األربعين وحتى اليوم الذي يســبق أربعاء الرمــاد. وغيرها العديد من 

االحتفاالت والفعاليات التي تقام سنوياً في مدينة الجندول.
فلورنسا

تعتبر فلورنسا منشــأ عصر النهضة، واشــتهرت في العالم كمهد للفن 
والعمارة بمبانيها التاريخية العديدة ومعالمها ومتاحفها الغنية، كما تعتبر 
واحدة من أجمل مدن العالم. من أهم معالمها، الساحات، كساحة السيادة 
)Piazza della Signoria(، وهي الســاحة الوحيــدة في العالم التي 
تضم مجموعة فريدة من أهم أعمال النحت التي تحمل رسائل سياسية، 
وساحة الكاتدرائية وســاحة الجمهورية التي تعرف بمقاهيها وفنادقها 

ال عجب أن تكون إيطاليا أحد أكثر البلدان زيارًة على وجه األرض، فهي وجهة سياحية غنية بالتاريخ ومليئة باألماكن 
والمعالم السياحية مع المدن والجزر الساحرة والمتاحف الرائعة، واألطباق واألطعمة التقليدية الرائعة، حيث يمكن 
االستمتاع بالكثير من الفرص الترفيهية المتنوعة، بدايًة من روما وحتى توسكانا وصقلية، وهي مثالية لقضاء 
شهر العسل لقضاء عطلة رومانسية ال تنسى، خصوصاً وإن أهم ما يميز شهر العسل في إيطاليا هو أنه يمكنك 

زيارة جميع المدن الرئيسية بالقطار.



جديد مرايا

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2020

تشكيالت مجوهرات دوسول

طرحــت عالمة “دوســول” الشــهيرة مجوهرات فاخرة بأســعار 
معقولة، عن افتتاح متجر جديد لها في مول اإلمارات، ليجسد خطوة 
جديدة في اســتراتيجية العالمة التوسعية. حيث تعرض “دوسول” 
مزيجاً فريداً من التشكيالت المصممة داخل مشغلها الخاص، والتي 

تعكس التالقي األسطوري بين عناصر الطبيعة.

مجوهرات فريدة من “كاسبرسكي”
تـعـاونــــــت 
كاسـبرسـكي 
دار  مــــــــع 
يـــة  يـد ســـو
لتصــمـيـــــم 
المجوهــرات 
فــي إنـتــــاج 

قطعــة مجوهرات فريدة، جمعـــت روائــع الفن بأحـــدث التقنيات 
وصيغت على هيئة خاتم فريد من نوعه يمثل امتدادا للهوية الرقمية 
للمســتخدم، بتصميــم يكفل إبقاء المقاييـــس الحيويــة )البيومترية( 

للمستخدمين آمنة.

“برميجياني فلورييه” والتقويم الهجري
أطلقـــت دار الســــاعـــات 
الفخمـــة  الســـويســــريـــة 
“برميجياني فلورييه”، أول 
ســاعة يد فــي العالــم تعمل 
بالتقويم الهجري، ولم يسبق 
السويســريين أحد فــي هذا 
المجال، إلنتاج ساعة تعمل 
بميكانيكيــة عاليــة الجــودة 
ودقــة متناهيــة، الحتســاب 
الــوقــــت وفــــق التقويــــم 

اإلســالمي.

“كوروم” تتألق بإصدار نسائي
 Corum قامــت دار الســاعات
بإهداء المــرأة العصرية األنيقة 
 AC-One أدميــرال  ســاعات 
ذات التصميــم الفريــــد، حيــث 
تأتي بعلبة إما من التيتانيـــوم أو 
من الذهـــب الوردي عيـار 18 

قيراط.
وتأتي العقـــارب علـــى شــكل 
دوفيــن مهيكلة جزئياً، تملؤهـــا 
مــادة ســــوبـــرلومينوفا باللون 

األبيض.

عظمة المغول والمهراجا
تجمع إصدارات “مون 
بالن هاي آرتيسـتري” 
بجمالها الســاحر، بين 
التميز التقني واإلبــداع 
واألدوات  الالمتناهي، 
الحديثــة عاليــة الدقــة 
وفـائـقــة الـتـطـــــور، 
اإلصـــدار  ويحتفــــل 

celebration of the taj mahal بالتقاليــد الفنيــة  الجديــد 
الغنية للســـاللـة المغولية في الهنـد، وتأثيــر أحـد حكامهـا المثقفيــن 

“شــاه جهان”.

مجموعة هنري جاك الرائعة

“فانفــان & وغاليليو”، هو الثنائي العطري الصادر حديثاً عن دار 
العطور الفرنسية الراقية هنري جاك. وتنتمي إلى المجموعة التحف 
العطريــة النادرة الممهورة بتوقيع هنــري جاك، وتمتاز بقواريرها 
المستوحاة من لعبة البلبل الدوار، وهي تأتي بشكل ثنائي بقارورتين 

متشابهتين في الشكل.
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فندق لعشاق الخيال العلمي

بات من الممكن لعشــاق الخيال العلمي االستمتاع ببعض الوقت في 
أجــواء تحاكي أجواء الفضاء عبر اإلقامة في حجرات فندق صغير 

تم تصميمها على شكل كبسوالت فضائية.
ويحتوي فندق “غاالكسي بود هوستل” الذي يقع في مدينة ريكيافيك 
اآليسلندية، على عنابر نوم تضع النزالء في أجواء مشابهة ألجواء 
مركبات الفضاء الخيالية، وتضم حجرات الفندق على جميع وسائل 
الراحة األساســية التي يحتاجها النزيل، بما في ذلك مرتبة إسفنجية 
مريحــة ورف وســاعة منبــه، وإضاءة خاصة لخلــق أجواء تماثل 

أجواء مركبات الفضاء.

وجبات لغداء العمل
أطلق مطعم “مايز 
تاكــوس”، وجهــة 
المكسيكية  الضيافة 
المحليــة المفضلــة 
اإلمــارات،  فــي 
قائمة طعــام جديدة 
مخصصــة لغــداء 
العمل بسعر مميز.

وتتألــف قائمة الطعــام الجديدة مــن طبقين، حيــث تتضمن رقائق 
التورتيا المقرمشــة مع الصلصة والجواكامولي، إضافة إلى نوعين 

من التاكو ومشروب.

“الريتز - كارلتون” يستقبل الغزالن
أعلن منتجـع 
لـريـتــــز- ا

كارلـتــــون 
رأس الخيمة، 
صـحـــــراء 
الـوادي عـن 
اســــتـعـداده 

الســتقبال 80 غــزال مــن غــزالن الريــم العربي ضمــن محميته 
الطبيعيــة، وجرى نقل الغزالن من “محمية المرموم الصحراوية” 
إلى المنتجع باعتباره يشــكل موئالً مثالياً، حيث ستنضم إلى قطعان 

المها والغزالن التي يحتضنها حالياً.

مبنى الستقبال مسافري مرافئ الفجيرة
دشــنت مرافئ الفجيرة مؤخرا موســم الرحــالت البحرية 2019 - 
2020 بافتتاح أول مبنى مؤقت يحتوي على مرافق خدمية متنوعة، 
كقاعة للركاب ومنطقة اســتالم الحقائب وخدمات الدعم اللوجستي 
لنقل المســافرين من وإلى مطار دبي، ولتســهيل إجراءات استقبال 

ومغادرة المسافرين على متن السفينة “ماريال ديسكفري”.

ساعة ذكية بمواصفات غير مسبوقة

أعلنت شــركة “هونور” الصينية، عن إطالق ســاعة ذكية جديدة، 
تتمتع بمواصفات غير مســبوقة. وتعتمد الساعة الجديدة على نظام 
تشغيل شركة “هواوي”، ومزودة ببطارية تمتاز بمدة تشغيل تصل 
 ”OLED“ إلى 14 يوماً. وتدعم الســاعة التي تم تجهيزها بشاشــة
تقنية “Bluetooth 5.1”، كما تدعم تقنية اتصاالت المجال القريب 
“NFC” والنظــام العالمــي لتحديــد المواقع “GPS” ومستشــعر 

للتسارع ومقياس لمعدل ضربات القلب.
 ،”Kirin A1“ بمعالج ”Magic Watch 2“ وتأتي ساعة هونور
مــع ذاكرة داخلية تبلغ 4 غيغابايــت، مع إتاحة 2 غيغابايت كذاكرة 

للموسيقى لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية.
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كما شهدت أجزاء من أميركا الجنوبية أحواالً جوية رطبة للغاية في كانون 
الثاني/ينايــر. وحــدث فيضان كبيــر في شــمال األرجنتيــن وأوروغواي 
وجنوب البرازيل، مع تكبد األرجنتين وأوروغواي خسائر تقدَّر بنحو 2.5 

مليار دوالر أميركي.
حرائق الغابات

شــهد 2019 أيضاً، عدد حرائق أعلى من المتوســط فــي العديد من مناطق 
خطوط العرض العليا، بما في ذلك في ســيبيريا وأالســكا، مع حدوث نشاط 
حرائق في بعض مناطق القطب الشــمالي مع أن ذلك كان نــادراً للغاية في 
الماضي. وأدى الجفاف الشديد في إندونيسيا والبلدان المجاورة لها إلى أكبر 
موســم حرائق منذ عام 2015. وكان عدد الحرائق المبلــغ عنها في منطقة 
األمازون من البرازيل أعلى بقليل من متوســط العشر سنوات السابقة. وبلغ 
نشــاط الحرائق الكلي في أميركا الجنوبية أعاله منذ عام 2010، خصوصاً 

في بوليفيا وفنزويال.
األعاصير المدارية

كان نشــاط األعاصير المدارية على مســتوى العالم في عــام 2019 أعلى 
بقليل من المتوسط، إذ شهد نصف الكرة الشمالي 66 إعصاراً. وكان موسم 
نصف الكــرة الجنوبي فــي 2018 - 2019 أيضاً أعلى من المتوســط بعدد 
27 إعصــار. ووصل إعصار “إيــداي” المداري إلى موزامبيــق في آذار/

مارس، وأدى إلى ســقوط العديد من الضحايا ودمر قرابة 780 ألف هكتار 
من المحاصيل في مالوي وموزامبيق وزمبابوي. 

لت هذا  وكان إعصــار “دوريان” من أشــد األعاصيــر المدارية التي ُســّجِ
العام إذ وصل إلى جزر البهاما بشــدة من الفئة 5، وتفاقمت آثار الدمار ألن 
اإلعصار كان بطيئاً بشكل استثنائي وظل شــبه ثابت لمدة 24 ساعة تقريباً. 
أكتوبر، وتسبب في فيضانات كبيرة.وكذا وصل إعصار “هاغيبيس” إلى غرب طوكيو في 12 تشــرين األول/ 

2019 عام الكوارث واالحترار وانحسار الجليد

عند التطرق إلى تغير المناخ، ثمة مؤشــرات واضحة تدل 
على هذه الظاهرة كما تحددها المنظمة، وهي:

احترار األرض
كان متوســط درجــة الحــرارة العالمية للفتــرة الممتدة من 
كانون الثاني/يناير إلى تشــرين األول/أكتوبر 2019 أعلى 
بمقدار 1.1 درجة مئوية من فترة ما قبل العصر الصناعي 
)1850 - 1900(. ومن شــبه المؤكد أن متوسَطي درجات 
الحرارة لفترتَي الخمس سنوات )2015 - 2019( والعشر 
سنوات )2010 - 2019( سيكونان األعلى على اإلطالق. 
ومــن المتوقع أن يكون عــام 2019 العام الثانــي أو الثالث 
األكثر دفئاً، إذ ال يزال عام 2016 الــذي بدأ بظاهرة نينيو 

ل. شديدة أدفأ عام مسجَّ
ارتفاع سطح البحر

تشــير البيانــات إلــى أن مســتوى ســطح البحر قــد ارتفع 
في جميع المناطق المشــمولة بســجل القياســات الســاتلية 
لالرتفاعــات، ويرجــع ذلــك جزئياً إلــى ذوبــان الصفائح 
الجليدية فــي غرينالند والمنطقــة القطبيــة الجنوبية. وفي 
تشرين األول/أكتوبر 2019، بلغ المتوسط العالمي لمستوى 
سطح البحر أعاله منذ بداية ســجل قياس االرتفاعات عالي 

الدقة )كانون الثاني/يناير 1993(.
الذوبان الجليدي

يُظِهر التوازن الكلي للكتلــة الجليدية للصفيحة الجليدية في 
غرينالند فقدانــاً صافياً في الجليد قــدره 329 غيغاطن بين 
شــهَري أيلول/ســبتمبر 2018 إلى آب/أغســطس 2019. 
وفقدت غرينالنــد أيضاً نحو 260 غيغاطــن من الجليد في 
الســنة على مدى الفترة مــن 2002 - 2016، بحد أقصى 

458 غيغاطناً في 2011 / 2012.
إضافة إلى مؤشــرات تغير المناخ، فقد شــهد العام 2019 

مجموعة من الظواهر الطبيعية شديدة التأثير وهي:
الفيضانات

بحسب دراسة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، فقد شهد 
كل من وســط الواليات المتحدة األميركية، وشــمال كندا، 
وشمال روسيا، وجنوب غرب آسيا، ارتفاعاً غير عادي في 
هطول األمطــار. وفي هذا الصدد، تأخــرت بداية األمطار 
الموســمية الهندية ونهايتها مما تســبب في نقص كبير في 
هطول األمطار في شــهر حزيران/ يونيو مع زيادة هطول 

األمطار في األشهر التالية.

طوى العام 2019 صفحته واختتم معه عقداً غير مسبوٍق من االحترار العالمي وانحسار الجليد وارتفاع مستويات 
سطح البحر بسبب غازات االحتباس الحراري الناتجة عن األنشطة البشرية. كما خّلف وراءه حوادث وكوارث لم 

.WMO تشهدها األرض منذ عقود من أعاصير وحرائق وفيضانات، وفقاً للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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كان يمكن الوقاية منها، مثــل الوالدة المبكــرة أو التعقيدات خالل 
الوضع أو االلتهابات مثل تعفن الدم. وإضافــة إلى ذلك، فإن أكثر 

من 2.5 مليون طفل يولدون موتى كل عام.
وبحسب اليونيسف، فإنه خالل العقود الثالثة الماضية، شهد العالم 
تقدماً ملحوظاً في بقاء األطفال على قيد الحياة، وهو ما ســاهم في 
خفض عدد الوفيات بين األطفال قبل بلوغهم ســن الخامســة بأكثر 
من النصف. ولكن فــي المقابــل كان التقدم بطيئاً فــي خفض عدد 
الوفيات من المواليد الجدد. وتشــير األرقام إلــى أن المواليد الذين 
ماتوا في شــهرهم األول شكلوا 47 % من نســبة الوفيات ككل في 
صفوف األطفال ممن هم دون ســن الخامســة في عام 2018، في 

حين كانت النسبة 40 % عام 1990.

هناك فرصة للعيش
ولفتت اليونيســف إلى أنها أطلقــت حملة “فرصــة للعيش” تدعو 
من خاللها إلى االســتثمار في طواقم صحية مدربة تدريباً صحيحاً 
ويتوفر لديها المســتلزمات والدواء لضمان حصــول األم والطفل 
على الرعاية المناســبة وعالج التعقيدات التي تحدث خالل الحمل 

والوضع والوالدة.
وقالت هنريتا فور: “كثيرات هّن األمهات ثم األطفال حديثي الوالدة 
الذين ال يحصلون على الرعاية من قابالت أو ممرضات مدربات، 
وتكون النتائج كارثية”. مضيفةً أن “إنقاذ حياة الماليين من األطفال 
وذلك إذا ولد كلُّ واحد فيهم بين أيٍد أمينة”.أمر ممكن ليعيشــوا أول يوم من حياتهم ومن ثــم أول عقٍد وما بعد، 

392 ألف مولود في أول أيام السنة 2020

وتقول مديرة منظمة األمم المتحدة للطفولة، هنريتا فور، “إن بداية 
عام جديد وعقد جديد تشــكل فرصةً للتفكير في آمالنــا وتطلعاتنا، 
ليس فقط من أجل مســتقبلنا بل أيضاً من أجل مستقبل أولئك الذين 
ســيجيئون بعدنا”. وتذّكر فور العالم، أنه مع حلــول كل عام جديد 
فإنه يجب إمعان النظر في إمكانات وإمكانيات كل طفل وطفلة في 

بداية مشوار الحياة، فقط إذا ما تّم إعطاؤهم هذه الفرصة.

مواليد أول يوم في 2020
تشــير توقعــــات منظمــــة اليونيســــف، إلى أن أول طفــل ولـد 
فــي 1 / 1 / 2020  فــي دولة  فيجــي، وآخر طفل فــي الواليات 
المتحدة األميركية. وعلى الصعيد العالمي يتوقع أن يتوزع نصف 
المواليد الجدد في 8  دول وهي:  الهنــد )67 ألف طفل(، والصين 
)46 ألف طفل(، ثّم نيجيريا )26 ألف طفل(، وباكســتان )16 ألف 
طفل(، وإندونيســيا )13 ألف طفل( بعدها تأتــي الواليات المتحدة  
وجمهورية الكونغــو ) 10 آالف طفل لكل دولــة(، وأخيراً إثيوبيا 

)8 آالف طفل(.

المواليد الجدد هم الضحايا
ومع أن اليونيســف تحتفل بالمواليد الجــدد، وتعتبر أن اليوم األول 
من كل عام هو يوم ميمون لوالدة األطفــال في جميع أنحاء العالم، 
إال أنــه بالنســبة للماليين فــإن يوم ميالدهــم ليس ميمونــاً كما هو 
مأمول. ففي عــام 2018، فقد 2.5 مليون طفل حياتهم في الشــهر 
األول من عمرهم، ثلثهم في اليوم األول. وتوفي معظمهم ألسباب 

استقبل العـام 2020 
فـي يومـه األول أكثر 
من 392 ألـف مولـود 
جديـد حـول العالـم، 
معظمهم ولـدوا في 
مناطـق ذات كثافـة 
وفقًا  عالية،  سكانية 
منظمـة  لتقديـرات 
األمــم المـتـحــدة 

. unicef للطفولة
ــذه  وفـــي ظـــل ه
البشــــارة يكمــن 
التحـدي األبــرز فـي 
أن كثيراً مـن هـؤالء 
األطفــال يغّيبهــم 
الموت فـي مراحــل 

مبكرة.
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تصنيع دماغ مشابه للبشري

اإلنسان يشعر باإلهانة “الروبوتية”

قام فريق بحثي دولي في المعهد الوطني الياباني لعلم المواد بتصنيع 
شــبكة عصبية من األســاك الدقيقة المتناهية الصغر، والتي تشكل 
بمجملهــا ما يمكن تســميته “دماغاً صناعيــاً”، وعمل الفريق على 
دمج األســاك “النانونية الفضية متناهية الصغــر”، وتمكن فريق 
البحــث باالعتماد على هذه الشــبكة من توليــد خصائص كهربائية 
مشــابهة للخصائص التــي توجد فــي الدماغ البشــري مثل الحفظ 
والتعليــم والنســيان، وتقوم مجموعة األســاك الصغيرة بتشــكيل 
“شبكة عصبية” وتشكل الوصات بين األساك النانونية مقاومات 
متغيرة تقوم بأداء عمل المشــبك العصبي، لتشكل في نهايتها شبكة 
مــن المقاومات النانونية، ووجد العلماء أن اســتجابة هذه األســاك 

للكهرباء مشابهة تماماً للتيارات الكهربائية الموجودة بالدماغ.

أعلــن علماء أميــركان من جامعة كارنيغي ميلون، أن األشــخاص 
يعانــون مــن اإلهانــات، بغض النظر عمــن وجهها لهــم ولو كان 
رجا آلياً، وشــارك في التجربة 40 شــخصاً، قاموا بالتواصل مع 
روبــوت يدعى “بيبر”، حيث كانت وظيفته التعليق على تصرفات 
المشــاركين بعدة عبارات ســواء بشــكل إيجابي أو ســلبي، وتلقى 
األشــخاص إهانات الرجل اآللي كما لو أنها من شــخص بشــري، 
حيث عندما قام الروبوت بمدح المشارك في التجربة تحسنت حالته 
المزاجية، بينما ساءت الحالة المزاجية عندما وجه لهم إهانات، وال 
يســتبعد الباحثون أنه في المستقبل ســيتم استخدام الروبوت “بيبر” 

للتعامل مع االضطرابات النفسية عند األشخاص المريضين.

زيارة المعارض الفنية مفيد للصحة

تزعم دراســة جديــدة، أن الذهاب إلى المســرح أو متابعة األعمال 
الفنية مرة كل شهر قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وتتبــع باحثــو جامعة “كوليدج لندن” زهاء 7000 شــخص بالغ، 
فوق ســن 50 عاماً، لمــدة 12 عاماً، وتبين أن المشــاركين الذين 
تابعوا األعمال الفنية كل بضعة أشــهر، كانوا أقل عرضة للموت 

بنسبة 14 % في نهاية الدراسة.
وأظهرت النتائج، أن زيارة المتاحف والمســارح والمعارض الفنية 
بشكل متكرر قللت من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 31 %، واالنخراط 

في الفن، يمكن أن يكون مفيداً للصحة ويشجع النشاط البدني.

خطر اإلفراط في شرب المياه

تحدثت العديد من الدراســات عن دور المياه الهام في تركيب جسم 
اإلنســان ومدى حاجته اليومية له، ويجمع العديد من األطباء، على 
أن المــرء يحتــاج يومياً إلى 8 أكواب من المــاء، أي ما يعادل 1.8 
ليتــر يومياً، إال أن الكمية اإلضافية من المــاء قد تكون لها عواقب 
سلبية. فبحسب تصريحات الباحثة في المركز الفدرالي لعلوم التغذية 
والتكنولوجيا الحيوية الروسية لـ“آر تي”، آال بوجوزيفا، فإن هناك 
عواقب الســتهاك الميــاه بكميات زائدة، حيث تســهم فــي انهيار 
البروتين، كما تزيل المياه الزائدة من الجسم العناصر والفيتامينات، 

األمر الذي قد يزيد الحمل على الجهاز الدوري والبولي.

68



69

جديد معلوماتية

كانون الثاني/يناير 2020 | البنك والمستثمر

الحسابات أصبحت أقل، ليبدأوا بتنفيذ خططهم.
مواقع التواصل االجتماعي 

تلقي إشــعار وصول رســالة غريبة ارسلتها لنفســك عند االتصال 
باإلنترنت؟ أو تلقي طلب صداقة من شــخص هو فعلياً صديق لك؟ 
مثاالن بســيطان من الحيل والخدع الكثيرة المتبعة من قبل مجرمي 
اإلنترنــت الختراق حســابات التواصــل االجتماعــي، والتي تؤثر 
ســلباً على المســتخدمين لتتحول هــذه المنصات التي تــم ابتكارها 
لتكون وســيلة تواصل مع العائلة واألصدقاء، من نعمــة إلى نقمة، 
لذا فــإن تحديث إعــدادات الخصوصية الخاصة بالحســاب أمر في 
غاية األهميــة لجعل البيانــات محمية وبعيــدة من متنــاول الغرباء 

والمتطفلين.
تحصين الخصوصية

تعيين كلمات مرور قوية وغير شــائعة لحماية الملفات الشــخصية 
بشكل أفضل. ويمكن اســتخدم برنامج مدير كلمات المرور للحفاظ 
على كلمات المرور مشــفرة عند وجود العديد مــن كلمات المرور 
لحســابات مختلفة. اضافة الى تشــغيل وظائف التوثيق والمصادقة 
متعددة المســتوى. والحذًر من شــبكات االتصال الالســلكي العامة 
“واي فاي” فمن الســهولة الوقوع عرضة لتجســس اآلخرين أثناء 

االتصال بها.
المخاطر دائما موجودة

التحصين ضد التهديدات االلكترونية وتعزيز مســتوى األمان على 
اإلنترنت يتــم باتباع أفضــل الممارســات والتحلي بقــدر كاٍف من 
الوعي، ولكن على اإلنترنت ال يوجد أي نشــاط خاٍل من المخاطر. 
فيجب اتباع سياســة حماية قوية متعددة المستوى من خالل تحديث 
فيجب القيام بتدابير حماية إضافية وفحص الجهاز على الفور.األجهزة باستمرار، وفي حال الشــك بأن هناك شيئا مريباً أو خادعاً 

طرق لمواجهة االختراق االلكتروني واالحتيال عبر اإلنترنت

االختراق اإللكتروني
االتصــال باإلنترنت من دون اتخاذ خطــوات لحماية الخصوصية، 
يعّرض البيانــات المهمة لخطــر االختراق اإللكترونــي. ليس ذلك 
فحســب، بل حتى الهوية على اإلنترنت، قد تشــكل خطــراً وتجلب 
المتاعــب، إال أن التحلي بقدر كبير من الوعي حــول هذه المخاطر 
واتخاذ بعــض الخطــوات االســتباقية البســيطة، يمكن أن يســاهم 
بشــكل فعّال في الحماية من المتطفلين، ويمنح تجربة استخدام آمنة 

وموثوقة للقنوات الرقمية.
تعزيز الوعي

عمليات االحتيال الشائعة عبر اإلنترنت ال تســتهدف فقط الهواة أو 
االشخاص العاديين، بل حتى الخبراء المتمرسين هم عرضة للوقوع 
في فخ هذه العمليات. كل شــخص يســتخدم حســاباته الشــخصية، 
بغرض  تصفح وســائل التواصل االجتماعي أو مشــاهدة المحتوى 
الرقمي أو التســوق عبر المتاجر اإللكترونية أو حتى إلنجاز بعض 
األعمال المطلوبــة، ومعظمنا ال يتعــرض ألي نشــاط تخريبي أو 
ضار، لكن فــي المقابل، معرفة بعض األمور الشــائعة التي تشــير 
الحتمالية وجود نشــاط مشــبوه على اإلنترنت، تســاهم في تعزيز 
وعينا بشــكل أكبر حول األســاليب التي يتبعها مجرمــو اإلنترنت 

وكيفية تجنبها وعدم فتح الروابط المشبوهة من دون قصد.
رسائل البريد اإللكتروني

من األمور التي يجــب إدراكها والحذر منها تلقي طلبات مشــبوهة 
تدعو للنقر على روابط أو مشــاركة المعلومات الشــخصية. وتلقي 
رســائل تحتوي على مرفقــات لفتحها، أو رســائل غيــر عادية من 
األصدقاء تحوي روابط مثيرة للشــكوك. وأحياناً بريد يتضمن طلباً 
لتحويل األمــوال. ويجب أيضاً الحــذر من المواضيــع التي تحوي 
أخطــاء مطبعية. وفي حــال وجد في صنــدوق البريــد اإللكتروني 
أياً من هذه االمــور، فينبغي تجنب فتــح أو الضغط علــى الروابط 
المدمجة. وكذلــك فتح رســائل من عنوانيــن بريــد إلكترونية غير 

معروفة.
تعزيز حماية البيانات الشخصية

ثمة خطوات اســتباقية كالتأكد أن اســم المســتخدم وكلمــة المرور 
الشــخصية مختلفة عن التي فــي العمــل. والتنبه من تــرك كلمات 
المــرور مكتوبــة. أو مخزنة في الهاتــف المراد بيعــه، والتأكد من 
تســجيل الخروج من كمبيوتر العمل أو صديق في حال اســتعماله، 
وتجنب تعيين الرســائل التي تشــير إلى عدم التواجد، وعدم نشــر 
صور للعطلة أو الســفر على وســائل التواصل االجتماعي، فيمكن 
أن يســتغل مجرمو اإلنترنت انشــغال الضحية، ما يعني أن حماية 

في ظل االنتشار الواسع لهجمات وحوادث االختراق اإللكتروني، بات مستخدمو اإلنترنت غير مدركين للخطر 
الذي يتربص بهم، فيصبحون فريسة سهلة وصيداً ثميناً لمجرمي اإلنترنت، الذين يستغلون شعورنا باألمان 

.EMAIL عند تصفح القنوات الرقمية ووسائل التواصل االجتماع، أو حتى البريد االلكتروني
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إلى توفير إمكانيات اكبر لتنفيذ األعمال، كضمان حماية واسعة 
للمؤسسات، وإدارة الهوية والمنصات وتحليالت األعمال.

ً القوى العاملة المدعومة رقميا
ترتبط بيئــة العمل المدعومــة رقمياً بمدى رضــى الموظفين 
والقدرة على االحتفــاظ بهم وتعزيز تفاعلهــم. فالقوى العاملة 
تحتــاج إلى تدريــب واســتقالل ذاتي، مــع ضمــان امتالكها 

للتكنولوجيا الالزمة للعمل على مبادرات التحول الرقمي.
التحليالت في كل مكان

تشــير “غارتنر” إلى االســتخدام الواســع للتحليالت في كل 
مراحل تنفيــذ األعمــال وتوفير الخدمــات، على أنه انتشــار 
واســع للتحليــالت فــي كل مــكان. فهــي تــؤدي إلــى تخلي 
الهيئات الحكومية عن التقارير المعتمــدة على لوحات متابعة 
المعلومات، والتحــول إلى العمليــات التلقائية المســتقلة التي 

تساعد األفراد في اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الفعلي.  
الذكاء المعزز

يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي 
إعادة صياغــة الــذكاء االصطناعــي وتحويله إلــى “الذكاء 
الُمعزز”، الذي هو نموذج مشــترك يتمحور بشــكل أساســي 
حول الفرد، ويجمع بين العمل المشــترك بين اإلنسان والذكاء 
االصطناعي حيث يعملون معاً بهدف تحسين األداء المعرفي.

وفي نهاية االستطالع قال نائب رئيس األبحاث لدى غارتنر، 
ريك هاورد: “يمكــن لمدراء تكنولوجيا المعلومات اســتخدام 
هذه التوجهات إلشــراك أصحاب العمل بشــكل أكبــر وإزالة 
هذه التوجهات بالنسبة للمواطنين والمجتمع ككل”.الغموض عن العديد من المفاهيم، وتشجيع النقاش حول قيمة 

أي مستقبل للتوجهات التقنية في المؤسسات الحكومية؟

في ظل سعي المؤسســات الحكومية لتحقيق سياســاتها العامة، وتنفيذ األعمال 
تماشــيا مع القوانين التي تفرضها الســلطات القضائية في كل أنحاء العالم، فقد 
اعــدت “غارتنــر” اســتطالعا يحــدد التوجهــات التكنولوجية االســتراتيجية 

الحكومية المطلوبة.
نهج حماية قابل للتكيف

تتعرض الحكومات حول العالم بكل مستوياتها للعديد من الهجمات اإللكترونية، 
كطلب الفدية الخبيثة وهجمات أصول البنية التحتية الحيوية، ما يدفع بضرورة 

إيجاد أساليب حماية جديدة قابلة للتكيف.
هوية المواطن الرقمية

تُعد الهوية الرقمية قــادرة على إثبات هوية الفرد عبــر أي قناة حكومية رقمية، 
وهي ضرورية لتوفيــر الخدمات الحكوميــة، لكن العديد مــن الحكومات تتجه 
ببطئ نحو تبني هذا التوجه. ومهمــة مدراء تكنولوجيا المعلومــات في القطاع 
الحكومي توفير الهويات الرقمية التي تلبي متطلبــات الحماية وتواكب توقعات 

المواطنين. 
مشاركة المواطنين

الحكومات التي تلبي احتياجات مواطنيها عبر قنوات التواصل التي يفضلونها، 
كالهواتف الذكية، أو الكمبيوترات أو غيرها من وســائل التواصل أو حتى عن 
طريق اللقاء معهم شخصياً، ستتمكن من تلبية توقعات مواطنيها وتحقيق النتائج 

المرجوة من هذه القنوات. 
حكومات رقمية مرنة

ان تبنــي المبادئ والممارســات الموظفة لتطويــر أنظمة وحلــول أكثر مرونة 
تؤثر بشــكل ايجابي على األعمال والبنية التحتية الرقمية. لذا يجب على مدراء 

تكنولوجيا المعلومات إنشاء بيئة عمل سريعة االستجابة.
إدارة المنتجات الرقمية

مدراء تكنولوجيا المعلومات الحكوميين المشــاركين في االستطالع يعتمدون، 
أو يخططون العتماد نموذج إدارة المنتجات الرقمية. الستبدال أسلوب التطوير 
القائم على نموذج “الشــالل” الذي دائماً ما يســجل القليل من النجاحات، بينما 
يشمل نموذج إدارة المنتجات الرقمية عمليات تطوير “المنتجات” أو العروض 
وتقديمها للمستخدمين من قطاعي الشــركات واألفراد، مع مراقبتها والتأكد من 

فعاليتها.
توفير أي شيء على شكل خدمة

يغطي نموذج توفير “أي شيء كخدمة” مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا 
المعلومات المتوفرة على الســحابة من خالل عمليات اشــتراك. فالمؤسســات 
الحكومية تخطط إلنفاق أكبر قدر من تمويالتها على الخدمات الســحابية. حيث 
يساعد هذا النموذج في تحديث البنية التحتية القديمة، بوقت اقل لتقديم الخدمات 

الرقمية الحكومية على نطاق اوسع.
الجيل الثاني من الخدمات المشتركة

يحاول العديد من المؤسســات الحكومية الدفع بالكفاءات التكنولوجية من خالل 
مشــاركة الخدمات أو توفيرها بشــكل مركزي، لكن النتائج غالباً ما تكون غير 
مجدية. بينما تعمل الخدمات المشتركة على تحويل التركيز من التوفير بالتكاليف 

تزداد الحاجة إلى تعزيز مرونة المؤسسات الحكومية. وتبرز ضرورة تحديد أولويات قطاع تكنولوجيا المعلومات 
العمل  الرقمية بشكل عادل، واحترام أخالقيات  انتشار األدوات  الحالية مثل  لتتناسب مع توجهات األعمال 

والحفاظ على الخصوصية الرقمية.

ريك هاورد
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... وتنقل بيانات مستخدميهاكاسبيرسكي تكتشف ثغرات خطيرة

اكتشف باحثون من شركة كاسبيرسكي الشهيرة المتخصصة بأمن 
المعلومــات ثغرات برمجية خطيرة في أنظمة VNC المســتخدمة 
مع الحواســب. وقد تؤثر تلك الثغرات على آالف الحواســب حول 
العالم كون أنظمة VNC تعتبر من أشــهر البرمجيات المســتخدمة 
 RFB للوصول مــن جهاز آلخر عن بعد باســتخدام بروتوكوالت
للتخزيــن المؤقت. وللوقاية من هذه الثغرات يوصي الخبراء باتباع 
عدة تدابير، كالتدقيق في اســتخدام أدوات التطبيقات ونظام اإلدارة 
عن بعد المســتخدمة في الشــبكات الصناعية، وإزالة جميع أدوات 

التحكم عن بعد غير الضرورية من أجهزة الحاسب.

أعلنت شــركة كاسبرســكي عن قيامهــا بنقل بيانــات عمالئها في 
الواليــات المتحدة وكندا إلى مركز الشــفافية التابع لها في زيورخ. 
كما أعلنت عن خطة الفتتاح أول مركز تابع لها للشفافية بالبرازيل 

في يناير/كانون الثاني 2020.
وتلتزم “كاسبرســكي” بتحســين أمن العمالء من خالل بناء حماية 
فعالة للبيانات على أساس “الثقة الرقمية”. لذلك، وفي إطار مبادرتها 
العالمية للشفافية، تعمل الشركة على تكييف البنية األساسية الخاصة 
بتخزيــن البيانات ومعالجتها من خالل نقل العمليات األساســية من 

روسيا إلى سويسرا، بدًء بالمستخدمين األوروبيين.

تقنيات جديدة من “آبل” Windows 10 Mobile خبر محزن يخص

تقدمت “آبل” لمكتب براءات االختراع األميركي بابتكارين جديدين 
يهدفان لتطوير تقنيات تسمح بتبادل البيانات بشكل آمن بين األجهزة 
العاملة بأنظمة iOS، وهي تقنية شــبيهة بتقنية بلوتوث تعتمد على 
مستقبالت ومرسالت السلكية، بسرعة نقل كبيرة للبيانات، وتضمن 
نقلها بصورة آمنة، وفيما يتعلق ببراءة االختراع األخرى فيعتقد أن 
“آبل” تســعى إلدخال ميزة تبادل البيانات بين األجهزة عن طريق 
اللمس على غرار الطريقة المســتخدمة مــع األجهزة التي تتضمن 
شــرائح NFC، وربما تكــون بــراءات االختراع مرتبطــة أيضاً 
بشــرائح U1 التي طرحتها في هواتفها األخيــرة، والتي تعتقد أنها 

ستستخدم ألغراض نقل البيانات السلكياً أيضاً.

أعلنت شــركة 
مايكروسوفت 
أنها ســتتوقف 
عــــن دعــــم 
بـــرامــــــــج 
“أوفـيـــــس” 
على األجهـزة 
الذكية العاملـة 

بأنظمــــة Windows 10 Mobile، ولـــن تحصـــل تطبيقات 
 PowerPointو Excel Word و “أوفيــس” بمـا فـي ذلـك 
وOneNote التــي تعمل مع هذا النظــام على أي تحديثات أمنية 
أو دعــــم تقني، اعتبـــاراً مـــن 12 كانـــون الثاني/ينايـر 2021، 

وإصالح الثغـرات واإلصالحـات األمنية فيهـا.
يذكر ان “مايكروســــوفت” كانت قد أشـــارت، إلى أنها ســـتظل 
ملتزمة بتوفيـــر تجربـــة “أوفيـــس” على الهواتف للمسـتخدمين 
المســتهلكين، والتجارييــن، والتعليمييــن، والحكوميين، وذلك من 
خالل تطبيقات “أوفيــــس” على األجهزة العاملة بنظامي أندرويد 

.iOSو
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خدمة للمساعد الصوتي من “غوغل”
أدخـلـــــــت 
“غـوغــل” 
عـــلــــــــى 
مســاعـدهـا 
تــــي  لصو ا
 G o o g l e
 Assistant
ميــزة تمكن 
المستخدمين 
الترجمة  من 
يــة  ر لفو ا
السفر،  أثناء 

ولبــدء الترجمــة يكفــي على المســتخدم أن يوجه أمــرا صوتيا لـ 
Google Assistant يبدأ بـ Hey Google، ومن ثم يطلب من 

المساعد ترجمة الكالم إلى أي لغة يريدها.
 iOS وقالــت “غوغل”: إن الميــزة الجديدة متاحة علــى هواتف
وأندرويــد، وتســاعدهم على ترجمة األصوات بشــكل فوري من 

وإلى 44 لغة.

تطبيق لـ“بث األلعاب” من “سامسونغ”
طــلــقـــــت  أ
“سامسونغ” 
تـطـبـيـقــــــاً 
يمكن  جديــداً 
المسـتخدمين 
مــــن بـــــث 
ألعاب الفيديو 
من الحاســب 
إلى هواتـــف 

Galaxy الذكيــة. ويوفــر تطبيــق PlayGalaxy Link الجديــد 
إمكانية وصل الحاســب بهواتف Galaxy عبر شبكات Wi-Fi أو 
شبكات 4G أو5G، مع القدرة على نقل البيانات بسرعة عالية جداً 
مع زمن تأخير بسيط، ما يمكن المستخدم من االعتماد على الهاتف 
الذكــي كأداة للتحكم باأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو المشــغلة 
على الحاسب. ويتوافق هذا التطبيق مع الحواسب المزودة بمعالجات 
Intel Core i5 أو المعالجات األكثر تطوراً، ومعالج رســوميات 
أو   AMD Radeon RX550 أو   NVIDIA GTX 1060

معالجات الرسوميات األكثر تطوراً.

مايندتري تدشن مركزاً في الهند

أسست شركة “مايندتري” المتخصصة في التقنية والتحول الرقمي، 
مركز تميز جديد بالهند، يعرف باســم “إيمرسيف أورورا” كموقع 
PTC لتطوير الخبرات التقنية الشــاملة، وذلك بالتعاون مع شركة

للبرمجيات العالمية، إلطالق العنان أمام اإلمكانيات الجديدة وتحويل 
التفاعالت عبر خبرات العمالء ونقاط التواصل الخاصة بالصناعة 

من الجيل الرابع.
وستكشف الشــركتان الفرص أمام العمالء العالميين لتنفيذ خبرات 
التقنية الشــاملة على نحو أوسع نطاقاً عبر أعمالها من خالل مزيج 
من مركــز “إيمرســيف أورورا” التابــع لمايندتري وحــل الواقع 

.PTCالمعزز الصناعي “فيفوريا” التابع لـ

“سيتركس” تعزز التعاون مع “أمازون”

أعلنــت شــركة “ســيتركس” عــن توثيــق عالقتها مــع “أمازون 
ويب” بهدف تزويد الشــركات بمســتويات أعلى من المرونة لنشر 
منصــة Citrix® ADC ضمن بيئات العمــل الهجينة، وتزويدها 
بأسلوب سهل ومالئم يمكنها من توفير تجربة آمنة وموثوقة تشرك 

المستخدمين وتمكنهم من أداء مهامهم وفق أعلى المستويات.
وقــال رئيــس إدارة المنتجات والشــبكات لدى “ســيتركس” ميهر 
 Citrix® ADC مينيار: من خــالل العالقة المترابطة بين منصة
وأمــازون ويب سيرفيســز، يمكننا تقديم حل مؤسســي موثوق في 
نمــوذج إيصال مالئم يســاهم في توفير تجربة عاليــة األداء تمكن 

المستخدمين من القيام بعملهم بالشكل األمثل.
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“فايسبوك” تطّور نظامًا خاصًا بها
في محاولة لتحرير نفســها 
التكنولوجيــا  مــن عمالقــة 
اآلخرين، مثل “غوغـــل”، 
تعمل “فايســـبـــوك” على 
تطويـــر نظـــام التشــــغيل 

.OS الخاص بها
وقـــال أحـــد رواد التقنيــة 
الجديــدة فــي “فايســبوك”  

فيكــوس كيركباتريــك: فــي المســتقبل، ســتعمل منتجــات أجهزة 
“فايســبوك” مثــل Oculus وPortal بنظــام التشــغيل الخــاص 

بالشركة.

فرنسا تغّرم “غوغل” 150 مليون يورو

تطوير تكنولوجيا المعلومات في مصر

فرضــت هيئــة مراقبــة 
المنافســــة في فرنســــا 
غرامــــة قدرهــــا 150 
علـــى  يــــورو  مليــون 
األميركية  شركة غوغل 
الســـــتـغـالل وضـعـهـا 

المهيمـــن على ســــــوق اإلعالنـــات المرتبطـــة بمحرك البحث 
)غوغـل آدس(.

 ودعت  الهيئة، التي لم تفرض أي عقوبة من قبل على المجموعة 
العمالقــة، “غوغل” إلى توضيح قواعد عمــل منصتها اإلعالنية 

)غوغل آدس( وإجراءات تعليق حسابات بعض المعلنين.

وقعت شـــركة 
“فــي إم وير” 
لـمـعـهــــــد  ا و
الـقــــومــــــي 
لالتصـــــاالت 
مصــر،  فـــي 

مذكرة يكون بموجبها المعهد بمثابة “أكاديمية في إم وير لتكنولوجيا 
المعلومــات” الرائدة في منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا، لتأهيل 
الجيــل التالي من المدّربين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت وطالب الجامعــات، ودعم الشــركات المصرية في 

جهودها لتحقيق التحول الرقمي.

تسهيل إجراء االتصاالت من الحاسب
أدخـلـــت شـــركـــة 
مايكـروســــوفـــت 
تـعـديـــــالت عـلـى 
 Your تـطـبـيــــــق 
Phone لتســــهيـل 
كأداة  اســــــتـعمالـه 
إلجـــراء المكالمـات 

عبر أجهزة الكمبيوتر، ولالســـتفادة من ميزات التطبيق يجب على 
المســتخدم تحميله أوالً في كل من الهاتف والحاســب الخاصين به، 
إما عبر متجــر google play للهواتف، أو عبر متجر التطبيقات 

الخاص بمايكروسوفت على اإلنترنت المخصص للحواسب.

واتساب: ميزة تطيل عمر بطارية الهاتف
تقارير،  كشفت 
مـيـــــــــزة  أن 
“الـوضــــــــع 
المظلـــم” التي 
طـال انتظارهـا 
في “واتساب”، 
فــي  ستســاعد 

إطالة عمــر بطارية الهاتف. وتحول األداة ألوان الشاشــة إلنشــاء 
وضعية مظلمة يمكن التحكم بها، بهدف تخفيف الضغط المفروض 
على العينين، عند النظر إلى الشاشــة لوقــت طويل. وقالت تقارير 

WABetaInfo، إنه سيكون لدى المستخدم خيار ربط الميزة.

ماذا تخبئ “إنستغرام” لمستخدميها؟
اكتشفت المهندسة والمدونة 
الشهيرة، جيين ونغ، ميزة 
جديــدة بدأت “إنســتغرام” 
باختبارها عند مســتخدمي 
تطبيقهــا، وقالــت ونغ: إن 
إنســتغرام تختبر االهتزاز 
رد  أي  اإلعجــاب،  عنــد 

الفعل الذي تصدره شاشة الهاتف عند الضغط على أيقونة اإلعجاب 
على إنســتغرام، حيث تصدر “هزة خفيفة”، وأشــارت إلى أن هذه 
الميزة “ســتمنح المســتخدمين الشــعور بالرضا وتمنحهم شــعوراً 

مماثالً، كما لو أنهم حصلوا على إعجابات على منشوراتهم”.
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حماية سيبرانية لإلمارات من أكرونيستشفير المعلومات الحكومية في سورية
اعـتـمـــــد 
مجـلـــــس 
لــوزراء  ا
في سورية 
“السياســة 

الوطنيــة للتشــفير” التي أعدتهــا وزارة االتصــاالت بهدف حماية 
المعلومات والبيانات على المســتوى الوطني والشــخصي ووضع 
ضوابط أثناء حفظها أو نقلها عبر الشبكة وتوفير البيئة اآلمنة لتقديم 
الخدمــات اإللكترونية من قبل الجهــات العامة وطلب المجلس من 
الوزارات إعداد منهجية واضحة لتصنيف المعلومات لدى الجهات 

العامة وفقاً ألهميتها وبما يتوافق مع حق الوصول إلى المعلومة.

اســتضافت أكرونيــس 
لحلول األمن السيبراني 
الـخـدمـــات  مـقـدمــي 
والشــركات مــن دولة 
اإلمارات في قمة لألمن 
السيبراني، أطلق عليها 

قمــة CyberFit تجمع كافة أصحــاب المصلحة، والتي عقدت في 
جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك بغرض النقاش لتحريك جهود االبتكار 
في مجال األمن الســيبراني، ومناقشــة تحديــات إدارة البيانات في 
العصر الحديث، ووضع استراتيجيات لمكافحة الخطر المتزايد من 

الهجمات اإللكترونية.

“فايسبوك” يضيف ميزة جديدة
أدوات  “فايســبوك”  وسعت 
االستجابة لألزمات الخاصة 
لتشــمل تطبيق “واتس  بها، 
آب”، ما يســمح لمــن لديهم 
اتصــال ضعيــف باإلنترنت 
بتنبيــه األصدقــاء والعائلــة 
عنــد وقــوع كارثــة طبيعية 
أو هجــوم إرهابي، وجمعت 
الكــوارث  خرائــط  الميــزة 

الخاصة بـ“فايسبوك” والتي ستضيف معلومات حول أنماط التنقل 
والسكان.

ميزة لمستخدمي أندرويد من واتسآب
واتســاب  طرحــت 
تحديثاً جديداً لتطبيقها 
على نظــام أندرويد، 
انتظار  وهــو ميــزة 
المكالمــة، مــن دون 
ففي  المكالمة،  تعليق 
حال تلقى المســتخدم 

مكالمــة ثانية أثناء تحدثه مع شــخص ما، فإن الهاتف ســوف يرن 
وســيرى إشــعاراً، ويمكن حينها إما رفض المكالمة الثانية أو إنهاء 
المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة، لكن في حال الضغط على 

الزر األخضر للمكالمة الواردة يعني إنهاء المكالمة االولى.

... ورسائل منتهية الصالحية
كشــــــفـت 
تـقـاريـــــر 
صحفيـــــة 
تطبيــق  أن 
التراســـــل 
الفـــــوري 
األشـهر في 

العالم “واتســآب” بصدد طرح تحديث “رسائل التدمير الذاتي أو 
منتهية الصالحية” في المحادثات الجماعية، حيث يســمح بإضافة 
صالحية للرســالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة 

زمنية يحددها المستخدم.

... ويحدث تغييرات على تطبيق مسنجر
كشـــــــفـت 
تقاريــر، أن 
المستخدمين 
يتمكنوا  لــن 
من االشتراك 
في مســنجر 
إذا لــم يكــن 

لديهم حســاب على “فايســبوك”. ففي عام 2015، بدأ “فايسبوك” 
بالســماح للمســتخدمين المحتملين بالتســجيل في تطبيق مســنجر 
باستخدام أرقام هواتفهم فقط، أما اآلن، فإن المستخدم أصبح “بحاجة 

إلى إنشاء حساب فايسبوك الستخدام مسنجر”.
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هواتف “غوغل” تنقلك إلى الفضاء
طرحــت غوغل في هواتفها 
Pixel-4 تقنيــة  الجديــدة 
مميزة تحــول الهاتف الذكي 
يمكــن  صغيــر  لتلســكوب 
عشــاق التصوير من ثوثيق 
لقطات مميزة. وتساعد ميزة 
  Astrophotography
الهاتــف على العمل  كاميرا 

بشكل أفضل في الليل وفي ظروف اإلضاءة الخافتة جداً، كما تمكن 
عدسات الكاميرا من التركيز على األجسام البعيدة، ما يسهل استخدام 

الهاتف في الليل اللتقاط صور دقيقة للنجوم واألجسام السماوية.

الكشف عن هاتف للمهمات الصعبة
أطلقــت شــــــركة 
Doogee هاتفهـــا 
 S95 Pro الذكــي
لمخصــــــــــص  ا
لالســــتخـدامـــات 
الشــاقة، وهو يدعم 

فئتي الحماية IP68 وIP69K، ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود 
MIL-STD- تحــت الماء، كما انه يتوافق مع المعيار العســكري

810G. كذلــك يأتي بشاشــة FHD+ قيــاس 6.3 بوصة، كاميرا 
سيلفي بدقة 16 ميغابيكســل، 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 
ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

Xbox جديدة من “مايكروسوفت”
كشـــــفــــت شـــــركـــة 
مايكروسوفت عن منصة 
 Xbox األلعــاب الجديدة
بهيـــكل   ،Series X
شــبيه بهياكل الحواسيب 
المكتبيــة، كما مـــــزودة 
بقبضــة الســلكية للتحكم 
باأللعاب، وبقــــدرة على 
 Xbox دعــم منصـــات

One والحواسب التي تعمل بأنظمة “ويندوز - 10”، وقادرة على 
.Wi-Fiاالتصال باألجهزة األخرى عبر شبكات البلوتوث و

ساعات ذكية لألطفال
اطلقت Xiaomi ســاعة ذكية مخصصة 
 Mi Rabbit Children’s لألطفال 
Watch 2S حــرص المصممون أن تأتي 
بهيــكل متيــن مصنــوع من الكاوتشــوك 
والبالســتيك، مقاوم للصدمــات والغبار، 
ومقاوم للماء وفق معايير IPX8 العالمية، 
وشاشة AMOLED بمقاس 1.3 بوصة، 
بدقة عــرض 240/240 بيكســل، ومنفذ 

nano-SIM لشريحة االتصال، وبقدرة على االتصال مع شبكات 
Wi-Fi وGPS، ومكبر صوت لتلقي المكالمات وسماع الموسيقى، 

وبطارية تكفيها للعمل 7 أيام متواصلة.

OPPO 5 منG هاتف
تستعد شركة OPPO لطرح هاتفها 
الجديد Reno 3 Pro 5G بشاشة 
كبيرة تمأل كامل مســاحة الواجهة 
األمامية، وســتكون شاشة الهاتف 
بدقــة   AMOLED نــوع  مــن 
عرض )2400/1080( بيكســل، 
 Snаpdragon وســيعمل بمعالج
765G ثمانــي النــوى، ومعالــج 
أمــا   .Adrenо 620 رســوميات

الكاميرا األمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا األساسية 
ستكون رباعية العدسة بدقة )2+8+13+48( ميغابيكسل.

LG جيل جديد من شاشات
أعــلــنــــت 
شـــــــركـة 
“إل جـــي” 
لكشــــــف  ا
عن جيلهـــا 
مـن  الجديد 
شــاشــــات 
 U l t r a

المخصصــة للحواســب، حيث ســتطلق 3 أنواع ســتتميز جميعها 
بمفصل متحرك يسمح بتدوير الشاشة بشكل أفقي وعمودي، وتدعم 

تقنية المزامنة G-SYNC، وبدقة عرض كبيرة.

75



جديد تقنية

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2020

... وتطلق جياًل جديداً من هواتفها
كشفت شــركة HMD المطّورة 

ألجهــزة نوكيا، عــن الهاتف 
“نوكيــا 2.3” بخصائــص 
الكاميــــــرا المزدوجــــــة 
المدعـومـــــة بـالـذكــــــاء 
االصطناعــي، القادر على 

إلتقاط أفضل الصور.
ويحظــى نوكيــا 2.3 بشاشــة 

عــرض كبيرة الحجــم وبطارية 
قادرة على مواصلة العمل ليومين، 

وهو يعمل بنظام أندرويد 10.

C1 نوكيا” تعلن عن“
أعلنت شركة HMD عن هاتف نوكيا 
 Android Go جديد من فئة هواتف
Edition، وهــو Nokia C1، مــع 
شاشــة من نــوع IPS بقيــاس 5.45 
بوصــات وبدقة 960×480 بكســل، 
وهــو يأتــي بطبقــة زجاجية ســميكة 
لحماية الشاشة من الخدوش، ويحتوي 
الهاتــف علــى معالج رباعــي النوى 
بتردد 1.3 غيغاهرتز، ويمتلك )نوكيا 

ســي1( كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل مع فالش LED، كما أن 
الكاميرا الخلفية تقدم الدقة ذاتها.

“نوكيا” توسع مجال تطورها
أطلقــت شــركة نوكيــا 
أول جهــاز تلفزيــــون 
 Nokia Smart ذكــي
TV مــن خالل منصة 
التجــارة اإللكترونيــــة 
Flipkart، ويشـــتـمـل 
الجهــاز علــى شاشــة 
بحجم 55 إنشــاً مع دقة 

4K UHD، وســطوع بمعــدل 400 شــمعة في المتر، ويســتخدم 
التلفزيون لوح ADS، وتدعم الشاشة مجموعة واسعة من األلوان، 

.Dolby Vision بما في ذلك دعم ،HDR10 باإلضافة إلى

... وتنافس “آبل” و“سامسونغ”
كشفت شركة نوكيا عن سماعات 

 P o w e r  E a r b u d s
الالسلكية، وأهم ميزة في 

هذه السماعات هو أنها 
تعمــل ألكثر من 5 
بالشحنة  ســاعات 
الواحــدة، كما أنها 
بمحفظــة  مــزودة 

بالســتيكية صغيرة، تكفي لشــحن الســماعات ألكثر من 30 مرة، 
فضالً عن أنها أتت بتقنية اللمس، والهيكل الخاص محمياً من الغبار 

والرطوبة والعرق وفقاً لمعايير IPX7 العالمية.

سماعات السلكية ُتشحن بالضوء
كشــفت JBL عــن 
ســـماعـة الســـلكية 
قــادرة على  جديــدة 
شــــحن بطارياتهـــا 
فهي  الضــوء،  مــن 
مـــزودة بـألــــــواح 
للطاقـــة  صغيــــرة 

Powerfoyle، تشحن البطارية عند تعريضها لضوء الشمس أو 
أضواء اإلنارة المنزليــة أو المكتبية، ما يكفيها لتعمل يوماً كامالً، 
أو لالســتماع المتواصل للموسيقى لمدة 3 ساعات، ويمكن شحنها 

.USB أيضاً عبر شاحن يتصل بها من خالل منفذ

هاتف جديد من “هواوي”
تعتــزم شــركة هــواوي على طرح 
هاتــف Nova 6 SE في األســواق 
قريبــاً. وســيحصل الجهــاز علــى 
هيكل مقــاوم للماء والغبــار، مزود 
بشاشــة بحجــم 6.4 بوصــة، بدقــة 
األساسية  كاميرته   ،FHD+عرض
ودقــة  عدســات  بأربــع  مــزودة 
أمــا  ميغابيكســل،   )48+8+2+2(

الكاميرا األمامية 16 ميغابيكسل، ويعمل بمعالج Кirin 810 ثماني 
النوى، 2 من نوع ARM Cоrtex-A76 بتردد 2.27 غيغاهيرتز، 

و6 من نوع ARM Cоrtex-A55 بتردد 1.88 غيغاهيرتز.
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A سامسونغ” توسع عائلة هواتف“
تستعد سامسونغ إلطالق 
هاتف جديــد بمواصفات 
منافسة، ســينضم ألسرة 
هواتف الفئة A وسيحمل 
 Galaxy الهاتــف اســم
A51 التجاري، ســيأتي 
بشاشــة OLED عاليــة 

الدقة بمقاس 6.5 بوصة، وســيزود هذا الهاتف بشــريحتي اتصال، 
وماسحين لبصمات األصابع، أحدهما على الواجهة الخلفية واآلخر 
مدمج في الشاشة، وسيعمل بمعالج Exynоs 9611 ثماني النوى،  

.Mali-G72 MP3 ومعالج رسوميات

Xiaomi تنافس “غوغل” و“أمازون”
كشــف شــركة Xiaomi عن مساعد 
منزلــي ذكــي لمنافســة المســاعدات 
المنزلية التي تطرحها شــركتا غوغل 
وأمــازون، يتميز بتوافقــه مع أجهزة 
أندرويد وiOS، وإمكانية التعرف على 

 Bluetooth v5.0 األصوات من مســافات بعيدة ودعمه لشبكات
وWi-Fi 802.11ac، ومايكروفونات حساســة ليتمكن المستخدم 
من التحكم به عن بعد عبر األوامر الصوتية، إضافة إلى 3 مكبرات 
صوت قوية توفر توزيعا ممتازا لألصوات، كما يضم كاميرا أمامية 
لالعتماد عليه إلجراء مكالمات الفيديو، ويمكن اســتخدامه كوسيلة 

لمعرفة أحوال الطقس وقراءة الرسائل الواردة للهاتف الذكي.

... وتطلق هاتفًا جديداً
كشــفـــت Xiaomi مؤخـــراً، 
عــن هاتفــاً جديــداً بمواصفــات 
متطــورة، ومــن أكثر الســمات 
 Mi Note 10 المميــزة لهاتف
هو الكاميرا األساســية التي أتت 
بـــ5 عدســات دقــة إحداها 108 
ميغابيكســل، ولهــا القــدرة على 
توثيــق الصور بدقــة عالية جداً 
تبلغ )12032/9024( بيكســل، 

ويضمــن أداءه الممتاز معالــج Snapdragon 730G، وبطارية 
بسعة 5260 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع.

ZTE هاتف ال مثيل له من
 ،ZTE أعلنــت شـــــركة
عن إطــالق هاتف بمعالج 
متطــور يضمــن لــه قدرة 
علــى التعامل مع شــبكات 
5G وســرعة تعامــل مع 
البيانــات. كمــا ســـيـــأتي 
بهيكل من الزجاج المقوى 
والمعــدن مضــاد للمــــاء 

والغبار، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0. وباإلضافة إلى 
ذلك سيدعم تقنية Z-Booster 2.0 التي تسّرع أداء التطبيقات ونظام 

التشغيل، وشريحة NFC للدفع اإللكتروني، ونظام “أندرويد10-”.

Galaxy Book S وتطرح كمبيوتر ...
طرحت “سامسونغ” 
كمبيوترهــا الجديـــد 
بتقنياتــه المتطـــورة 
وتصميمــه األنيــق، 
بطاقات  منافــذ  مــع 
SIM التي تمكنه من 
االتصــال باإلنترنت 
عـبـــر الشـــــبـكـات 

الخلويــة. ويبلــغ وزن هذا الهيــكل 0.96 كلغ، أي بــوزن كمبيوتر 
 Snapdragon لوحي متوسط الحجم، ويعمل هذا الكمبيوتر بمعالج
8cx بتردد يصل إلى 2.8 غيغاهيرتز، مطور بتقنية )7 نانومتر(.

هاتف OnePlus المنتظر
تسـتعد شـــركة 
 O n e P l u s
لطــرح هاتـــف 
 O n e P l u s
8 الجديد لتنافس 
مـــن خاللــــــه 
أشهر شــركات 
فــي  الهواتــف 

األســواق، وسيأتي بـ3 نسخ، نسخة عادية، ونسخة Pro بمواصفات 
أفضل من النسخة األولى، ونسخة  Lite، ستكون بمواصفات متوسطة 

وسعر منافس، كما سيأتي بهيكل أنيق ورقيق بحواف معدنية.
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إيمرسون: جهاز الستشعار األعطال
أطلقت شــركة إيمرسون 
للتكنولوجيا جهاز “آي أم 
أس” الالسلكي الستشعار 

األعطال في اآلالت.
ويتمتــع الجهــاز بمزاياه 
االقتصاديــة وســهـولـــة 

االستخدام الستشعار االهتزازات في اآلالت والمحركات والمضخات 
والمــراوح وغيرها من معدات المصانع بشــكل كامــل، حيث يقوم 
بإجراء تحليالت إرشــادية حــول بيانات االهتــزاز وترتيبها لتوفير 
معلومات قابلة للتنفيذ، بحيث يحدد بشكل تلقائي أسباب تعّطل اآلالت 
وإيجاد الحلول المناسبة لمنع حدوثها والحدّ من أي مشاكل محتملة.

العلماء الروس يصممون روبوتاً خاصًا
يعمل العلماء الروس 
على تصميم روبوت 
خاص ســيســتـخـدم 
لجمــــع النفـايـــــات 
اإلشــعاعية وإتالفها، 
وســـيكون الروبـوت 

على هيئة إنســان وســيتم التحكم به عن بعد، حيث سيكرر حركات 
مشــغله، وسيعمل الروبوت في أقســام المفاعالت النووية وغيرها 
من المرافق الخطيرة من ناحية اإلشعاع والتي تشكل خطورة على 
اإلنســان أو تمنعه تماما من اإلقامة فيها. وســيقوم الروبوت بجمع 

النفايات والخامات اإلشعاعية وإتالفها.

روبوت آلي لتصنيع البيتزا
 Picnic أعلنــت
الشركة المبتكرة 
لتكنولوجيا إنتـاج 
األغذيـة وحلـول 
الروبوتـات، عن 
اختيـار نظامهـــا 
لتجميــــع  اآللي 

األغذية من قبل Centerplate، الرائدة في ضيافة األحداث الحية، 
.CES لخدمة الحضور في معرض اإللكترونيات االستهالكية

ويمكن للروبوت إنتاج 300 بيتزا في الساعة، ويمكن تعديله بسهولة 
ليتناسب مع مختلف المواقع.

“آسوس” تطور أحد هواتف األلعاب
شـــركة  تقــوم 
آســوس بتعديل 
 ROG هواتف
 ،P h o n e
وســـــتـصـــل 
ســرعة تحميل 
البيانات فيه إلى 
1 غيغابـايــــت 

فــي الثانية، ويملــك هيكالً متينــاً مصنوعاً من المعــدن والزجاج، 
 Quаlcomm بمقاس 6 بوصــات ومعالج AMOLED وشاشــة

Snаpdragon 855  ثماني النوى.

إل جي تعود للمنافسة بهاتف متطور
تســتعد شــركة إل 
جــي للكشــف عن 
 LG V60 هاتــف
ThinQ، الــــذي 
شــبكات  مع  يعمل 
5G، ومـيــــــــزة 
 Dual Screen

للشاشــة، بمعالــج Snapdragon 865، وهيــكل مصنــوع مــن 
الزجاج واأللمينيوم. كما ســيتم تزويــده بغطاء حماية خارجي فيه 
شاشــة إضافية يمكن استعمالها لمشــاهدة الفيديوهات أو االعتماد 

عليها تماماً مثل الشاشة األساسية للهاتف.

... وتكشف عن أقوى أجهزتها
قامــت شــركة 
جـــــي”،  “إل 
بالكشـــف عـن 
أجهــزة تلفــاز 
ســتنافس أقوى 
تلفزيونــــــات 

 ،OLED بشاشات LG 8K 2020 سامســونغ”، وسيأتي تلفاز“
بدقة عرض )7680 /4320( بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات 
4k  و8k Ultra HD، بمعدل تباين عال يصل إلى 90 %، وأيضاً 
توفيــر للطاقة بمعــدل يزيد عن الضعــف تقريبــاً، مقارنة بأحدث 

شاشات OLED الكبيرة.
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Oppo تكتسح سوق الهواتف

 Reno للكشف عن الجيل الجديد من هواتف Oppo تســتعد شركة
3 التي ســتكون من بيــن أكثر الهواتــف تطوراً. وســيأتي الهاتف 
الجديد بشاشــة بحــواف منحنية ورقيقة، وهيــكل نحيف ال تتجاوز 
ســماكته 7.7 ملم، وسيدعم شبكات 5G المســتقلة وغير المستقلة. 
 AMOLED بشاشات Oppo Reno 3 ومن المفترض أن تزود
بحجــم 6.5 بوصة، بدقة عرض )1800/2400( بيكســل، محمية 
بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات 
والخدوش، كما ســتحتوي هذه الشاشــات على مستشــعر لبصمات 
األصابع مدمج فيها. ويتوقع أن تزود هذه األجهزة بكاميرا أساســية 

رباعية العدسة ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف.

نظارات تراقب مرض السكري

طّور علماء مستشعراً بيولوجياً في نظارات ثورية قادرة على قياس 
معدل الســكر في الدم عبــر الدموع. إذ يتمكن المستشــعر الحيوي 
المطور من تحديد إنزيم “الغلوكوز أوكسيديز”، المستخدم للكشف 

عن الغلوكوز الحر في سوائل الجسم كالدموع.
وثبت باحثو معهد ســاو كارلوس للفيزياء، وعلماء الهندسة النانوية 
بجامعة كاليفورنيا، إنزيم الغلوكوز أوكســيديز على قطب كهربائي 
مقترن بتدفق مســتمر من اإللكترونات يحاكي الدموع، ما ينتج عنه 
إشارة يتم تسجيلها ومعالجتها بواسطة الجهاز المثبت في النظارات، 
وبالتالي إرسال النتائج بدوره في اللحظة ذاتها إلى جهاز حاسب أو 

هاتف ذكي، يمكنه من قراءة نسبة السكر في الدم.

Ring مراقبة األحياء عبر أجهزة

تخطط شــركة أمازون الســتخدام تكنولوجيا التعــرف على الوجه 
وأجهــزة Ring الذكية لألمــن المنزلي الخاصة بها إلنشــاء قائمة 
مراقبــة الحي بواســطة الذكاء االصطناعي. وذكــرت “أمازون”، 
انه من شــأن تكنولوجيا التعرف على الوجه من “أمازون” أن تنبه 
مســتخدمي Ring إذا كان األفراد المشبوهون بالقرب من منزلهم، 
وســتقوم قائمة مراقبة الحي بتنبيه مالك Ring تلقائياً بوجود نشاط 
مشبوه على هواتفهم المحمولة عند ظهور شخص يعتبر مشبوهاً في 
إطار الكاميرا. وال يزال من غير الواضح من الذي يمكنه الوصول 

إلى قوائم مراقبة األحياء هذه، أو كيف سيتم جمعها وتجميعها.

سترة قماشية أقوى من الفوالذ بـ15مرة

كشــفت العالمة التجارية الهولندية “أدفينشر”، عن إنتاجها ألقوى 
سترة شتوية في العالم، والتي صنعت من ألياف “داينيما” القوية.

وتشتهر “أدفينشر” منذ سنوات بتطوير مالبس رياضية للمغامرات، 
وأصبحت معروفة بإنتاج مالبس ذات خصائص مميزة، وقد أنتجت 
الشــركة مؤخراً، ســترة شــتوية، من نوع خاص من األلياف تفوق 
متانتها متانة الفوالذ بـ15 مرة. وبحســب ما نشــرته الشــركة على 
موقعها الرســمي على اإلنترنت، فإن السترة تتميز بوزنها الخفيف 

الذي ال يتجاوز 2.5 كيلوغرام، ومقاومتها للتلف والصدمات.
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خامة جديدة لصناعة الروبوتات
ابتكـر فريــق 
مــن الباحثين 
مــن جامعــة 
ســــنغافورة 
الـوطـنـيـــــة 
خامة معدنيـة 
تصلح  جديدة 
لالســـتـخـدام 

لصناعة الروبوتات المرنة الصغيرة القابلة لالنطواء، والتي تحمل 
اســم أوريغامي. وتســتطيع روبوتات أوريغامــي أداء مهام متعددة 

بحسب حجمها وإمكاناتها المختلفة.
ونظراً ألنه يتعين أن تكون هذه الروبوتات مرنة وقابلة لالنطواء، 
فإنهــا تصنع في كثير من األحيان من مــواد ورقية أو من خامات 
البالســتيك أو المطاط، ثم تضاف إليها وحدات استشــعار وأجهزة 
كهربائيــة، وإن كانــت هــذه المكونات اإلضافية تمثــل عبئاً زائداً 
بالنظــر إلى الوزن الخفيف لتلك الروبوتــات، لكن الفريق البحثي 
اســــتطاع تطويـــر خامــة معدنية جديدة تصلح لصناعـــة هـــذه 

الروبوتات اللينة.

Qualcomm تكشف عن جديدها
كشـــــــــــــف 
 Qualcomm
عـــن الجيــــل 
مــــن  الثانـــي 
 XR منصــات
اإللكترونيــــة 
التــي تعمل مع 
تقنيـات الواقــع 
االفتراضـــــي 
والـمـعـــــزز، 

وســـيقدم للمســتخدميـــن تجـارب لـــم يســـبق لها مثيل في عالـم 
الواقــع االفتراضــي. ويمكــن للنظــارة الخاصة بهــذه المنصات 
االتصال الســلكياً مــع األجهزة إلكترونية عبر شــبكات البلوتوث 
والــWi-Fi، ولديها شاشــة 3Kx3K مميــزة بمعدل تحديث 90 
إطــاراً فــي الثانية، تدعــم فيديوهات ثالثية األبعــاد بدقة 8k، كما 
يمكــن للمنصــة دعم نظارة تتعامل مع 26 نقطــة لتعقب حركة يد 
  Qualcomm المستخدم، باإلضافة ألنها زودت بأحدث معالجات

.5G الذي يدعم التعامل مع شبكات

الصين تدّشن قطاراً ال مثيل له

دّشنت الصين قطاراً يسير على سكة افتراضيّة في مدينة سيشوان، 
حيث إنه يستخدم شبكة من المستشعرات.

ويراقب قطار ART T1 أبعاد الطرقات ويرسم طريقه بدالً من أن 
يثبت على المسارات الحقيقية، ويمتد خط السكة االفتراضية لمسافة 
)17.7 كلــم(، ويجلس الســائق في قمرة القيــادة، لكنه ال يقود، ألن 
دوره هو أن يكون في حالة تأهب عند الطوارئ، وإذا استمر القطار 
خارج الخطوط الصفراء المحددة له أو كان هناك عائق في مكانه، 

فسيتم التبديل تلقائياً إلى الوضع اليدوي.

OPPO تنظم فعاليات يوم االبتكار

نظمت OPPO الرائدة في مجــال الهواتف الذكية، فعاليات “يوم 
OPPO لالبتكار 2019”، في مدينة شنزن الصينية، تحت شعار 
“إبــداع يتجــاوز الحدود”، كشــفت خاللها عن رؤاها المســتقبلية 

ومبادراتها لمواكبة عصر االتصال الذكي.
كذلك، اســتعرضت خالل الفعاليات، مجموعة من األجهزة الذكية 
ونظارات الواقع المعزز، إضافة إلى أحدث االبتكارات التقنية في 
مجاالت الشــحن الســريع، والجيل الخامس، والتصوير، وتحسين 

البرمجيات.
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الدرونز بســبب ســرعتها وقدرتها على إجــراء عمليات المعاينــة الالزمة 
لتســوية المطالبات، حيث تشــير التوقعات إلى أن عدد الشــحنات الخاصة 
بصناعة التأمين ســتبلغ 46000 وحدة خــالل العام 2020. ومــن المتوقع 

تضاعف هذا العدد 3 مرات بحلول عام 2023، ليبلغ 136000 وحدة. 
وبهدف الحد من التكاليف المرتبطة بعمليــات المعاينة للمطالبات المختلفة، 
تتوقع “غارتنر” نمو عدد طائرات الدرونز المستخدمة في مجال التأمين من 
واحدة لكل 152 ألف شخص في عام 2018 إلى واحدة لكل 72 ألف شخص 

في جميع أنحاء العالم في عام 2020.

الدوائر الحكومية 
باتت أقسام الشرطة والمطافئ ومكافحة الحرائق على مستوى العالم تستخدم 
الدرونز في عمليات السالمة العامة، وإدارة الحرائق الضخمة، والتحقيق في 
مسرح الجريمة، وخالل عمليات البحث واإلنقاذ. وتوقعت “غارتنر” ارتفاع 
عدد طائرات الدرونز التي تســتخدمها الشــرطة ورجال اإلطفاء من واحدة 
لكل 210 ألف شــخص إلى واحد لكل 47 ألف شــخص بيــن عامي 2018 

و2020.

قطاع التجزئة 
سيبلغ اجمالي شحنات طائرات الدرونز الخاصة بقطاع التجزئة 25000 في 
عام 2020، وسيرتفع هذا الرقم ليصل إلى 122000 وحدة في العام 2023. 
وفي أعقاب هذا النمــو المتوقع، فإن الفرصة األكبر لقطاع التجزئة ســتأتي 
بعد عام 2023. وإضافة إلى ذلــك، قدرت “غارتنر” انخفاض عدد موظفي 
18000 موظف لكل طائرة في عام 2020.قطاع التجزئة العالمي من 73000 موظف لكل طائــرة في عام 2018 إلى 

ارتفاع عدد الطائرات من دون طيار (الدرونز) عالميًا

توقعت مؤسســة الدراســات واألبحاث العالمية “غارتنر” 
ارتفاع عدد الشحنات العالمية من الطائرات من دون طيار 
“الدرونــز” المتصلــة بشــبكة إنترنت األشــياء والخاصة 
باالستخدامات المؤسسية ليبلغ 526000 وحدة خالل العام 
2020، بزيــادة قدرها 50 % عــن العام 2019. وتشــير 
التوقعــات العالمية إلى ارتفــاع هذا الرقم ليصــل إلى 1.3 

مليون وحدة بحلول العام 2023.

قطاع البناء
وفي هذه المناســبة، قــال المحلل الرئيســي لدى مؤسســة 
“غارتنر” كاي شــاربنغتون، “ان قطاع البنــاء يعتبر من 
أوائل القطاعات التي اســتخدمت الطائرات من دون طيار، 
لتمثل بالتالي عمليات مراقبة البناء حالة االســتخدام األكبر 

لهذه الطائرات في كل أنحاء العالم.
وتشير التقديرات إلى أن عدد شــحنات الطائرات من دون 
طيار، الخاصة بمراقبة مواقع البناء سيبلغ 210000 طائرة 
في عام 2020، ليرتفع هذا الرقم بأكثر من الضعف بحلول 

عام 2023.
وباتت طائرات الدرونز تقوم بالعديد من المهام مثل عمليات 
مسح ومعاينة المواقع وإدارة أعمال الحفر، وذلك لما تمتاز 
به من ســرعة وأمــان مقارنــة بالعامل البشــري”. ولذا قد 
ينخفض عدد موظفــي البناء في قطاع البناء والتشــييد لكل 
حالة اســتخدام لطائرة درون من 2400 إلى 640 موظف 

في 2020.

توسع االستخدامات
وستتمحور معظم حاالت اســتخدام طائرات الدرونز على 
المدى القصير حــول عمليــات المراقبة والحمايــة، وذلك 
بســبب التعقيدات التقنية التي تمتاز بها التطبيقات األخرى. 
وفــي العــام 2020، ســتكون ثانــي وثالث أوســع حاالت 
اســتخدام لشــحنات طائرات الدرونز تتركز على خدمات 
مكافحة الحرائق، وخدمات المعاينة والتحقق من مطالبات 

التأمين.

صناعة التأمين
تعد صناعــة التأمين ثاني أوســع مجال يســتخدم طائرات 

الطائرات من دون طيار أو “الدرونز” هي طائرات يتم التحكم فيها عن ُبعد، وغالباً تحمل حمولة ألداء مهامها 
كأجهزة كاميرات أو حتى قذائف ... وهناك تقديرات بارتفاع عدد الشحنات العالمية من الطائرات من دون طيار 

ذات االستخدام المؤسسي بنسبة 50 % خالل 2020.
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اتفاقية بين “السريالنكية” و“الخليج”
وقعت الخطـوط 
الـجــويــــــــــة 
الســـــريالنكية 
وطيران الخليـج 
اتفاقيـة الـرمـــز 
الـمشــــتـــرك، 
تضــع بموجبها 

الســريالنكية رمزهــا UL على رحالت  الخليج مــن البحرين إلى 
كولومبــو والعاصمة اليونانيــة أثينا والرنكا في قبرص، وســتقوم 
طيران الخليج بدورهــا بوضع رمزها GF على رحالت الخطوط 

السريالنكية من كولومبو إلى البحرين.

“سيركو” تدعم المالحة في مطار بغداد
أعلنت “سيركو الشــرق األوسط” عن 
تمديــد عقدهــا لخدمــات إدارة الحركة 
الجوية مــع وزارة النقل في بغداد حتى 
نهايــة 2020، لتصــل قيمــة العقد إلى 
25.6 مليــون دوالر. وبموجــب العقد 
تدعم “سيركو” الشركة العامة لخدمات 
المالحة الجوية في مطــار بغداد بأكثر 
مــن 50 موظفــاً، مــن خــالل توفيــر 

المدربين وطاقم تشــغيل أنظمة إدارة المالحة الجوية والمستشارين 
في مجال خدمات معلومات المالحة الجوية. توقيع العقد عقب زيارة 

فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق األوسط للعراق.

“العربية” أفضل شركة طيران اقتصادي
نالـــت “العربـيـــة 
لقــــب  للطيــران” 
شــــركة  “أفضــل 
طيران اقتصـادي” 
في منطقة الشــرق 
األوســط وإفريقيــا 
مـن قبــل مـوقـــــع 

AirlineRating.com للتميــز. وقال الرئيس التنفيذي للشــركة، 
عادل العلــي: يعتبر هذا الفوز دليالً يؤكد تركيزنا على تقديم القيمة 
االستثنائية لعمالئنا باالستناد إلى أرقى معايير الخدمة، وتفاني فريق 

العمل الذي يبذل قصارى جهده إلضافة القيمة إلى المسافرين.

500 مليون دوالر تمويل لـ“فالي دبي”
اســتكملت مؤسســة دبي للطيــران “فالي 
دبي” تمويل مشترك ألجل 5 سنوات، بقيمة 
500 مليون دوالر، إلعادة تمويل صكوكها 
األولــى التــي أصدرتهــا في عــام 2014، 
وذات تاريخ اســتحقاق في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2019. وقامت شركة اإلمارات دبي 
الوطني وبنــك نور بدور المنســق العالمي 

لهذه التسهيالت، في حين تولى بنك اإلمارات دبي الوطني وبنك نور 
دور متعهد التغطية. وقال الرئيس التنفيذي في “فالي دبي”، غيث 
الغيث: نســعى باستمرار إليجاد طرق لتنويع مصادر التمويل بينما 

نعمل في الوقت ذاته على أفضل الوسائل لتحسين تكلفة التمويل.

أسرع طائرة كهربائية لـ“رولز-رويس”

كشــفت رولز-رويس عن طائرتها الكهربائية في المملكة المتحدة، 
التي ســتعد األسرع في العالم عند بدء التجارب الفعلية للطيران في 
2020. وسيبدأ العمل على تركيب نظام الدفع الجديد والمبتكر، الذي 
سيسمح لهذه الطائرة من تجاوز سرعة 480 كيلومترا في الساعة.
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تقاسم رموز  بين MEA وطيران الخليج
أعلنــت شـــــركة 
طيــران الخليــــج 
البحرينية، وشركة 
الشــــرق  طيـران 
عــن  األوســــط، 
مشـــاركة رمزهـا 
للســفر، بعد توقيع 

مذكرة تفاهم بين الشركتين لتقاسم الرموز. وتقضي االتفاقية بوضع 
طيران الشــرق األوســط رمز MEA الخاص بهــا على رحالت 
طيران الخليج على خط بيروت - البحرين - بيروت. وسيرتفع عدد 

هذه الرحالت خالل مواسم الذروة مثل فترة الصيف.
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“هورايزن” تتسلم طائرة Bell 505 األولى

أعلنت شركة بيل تكسترون إنكوربوريشن عن تسليم أولى طائرات 
Bell 505 المروحيــة من أصل 12  طائــرة إلى األكاديمية الدولية 
للطيران”هورايــزن”، وســتقوم األكاديميــة باســتخدام الطائــرات 
لالســتمرار بتدريب جيل جديد من الطيّارين الذين يتمتّعون بأفضل 
ــزة بالكامل بقمــرة زجاجية مدَمجة  المهــارات العالمية، وهي مجهَّ
تمّكــن الطيّاريــن خالل التدريب مــن تجربة التحّكــم العصري في 
طائرة من محّرك مفرد. وتســلمت “هورايزن” الطائرة في المرافق 
الخاّصة بشــركة بيل في كندا، خــالل حفل حضره الرئيس التنفيذي 
لـ“هورايزن” حارب ثاني الظاهري، وسفير اإلمارات لدى كندا فهد 
الرقباني، والرئيس التنفيذي في شركة Cluster فهد هرهرة اليافعي.

إيرباص وستراتا تحتفالن بشراكتهما
إيرباص  شــركتا  احتفــت 
وستراتا اإلماراتية لصناعة 
مـكـونــــات الطائــــرات، 
بمــرور 10 ســنوات مــن 
بالعديد  المتميزة  الشــراكة 
مــن اإلنجازات الرئيســية 
بصناعة قطاع طيران في 

دولة اإلمارات.
وتأتــي هــذه الشــراكة في 
إطار استراتيجية اإلمارات 
النهــوض  إلــى  الراميــة 
بالقطــاع إلــى مســتويات 

عالمية تعزز من اســتراتيجية التنويع االقتصادي، وكذلك توســيع 
حضور “إيرباص” في منطقة الشــرق األوســط عبــر التعاون مع 
الهيئات المحلية للمســاهمة في النمــو االقتصادي، في حين تمكنت 
“ســتراتا” التي تتخذ مــن أبوظبي مقراً لها، أن تتحــول إلى موّرد 
إقليمي رئيســي لقطع طائــرات إيرباص في المنطقــة، فضالً عن 

دورها بتعزيز سلسلة التوريد العالمية إليرباص.

أول تاكسي طائر من “إيرباص”
أعـلنـــت مجمـوعــــة 
ايربــاص اعتزامهــــا 
إجــــــراء رحـــــالت 
تجـريبية ألول طـراز 
للتاكســي الطائــر في 
ألمانيا في العام 2020. 
وصرح المتحدث باسم 

المجموعــة جريجور فون كروزيل، إن من المنتظر أن يتم تســيير 
رحالت الطراز )سيتي ايرباص( في ساحة بمنطقة مانشينج القريبة 
مــن مدينة انجولشــتات. وأضاف: أن الطراز )ســيتي ايرباص( تم 
تجريبه بالفعل بنجاح في مصنع المروحيات في مدينة دوناوفورت.

“مرحبا” توسع نطاق تواجدها العالمي
أعـلـنـــت “مـرحـبـــا” 
لخدمــات االســـــتقبـال 
والمســاعدة للمسافرين 
المطـــارات، عن  فــي 
مزيد من التوسعات في 
شــبكتها العالمية، حيث 

ســتقوم بتحديث إحدى صاالتها في دبي كما ســتفتتح صالة إضافية 
في جنيف بسويســرا. وكشــفت عن نيتها تحديث التصميم والعالمة 
التجارية لصاالت دناتــا )التابعة لها( في مطارات جنيف وزيورخ 
بسويســرا وســنغافورة، لتصبح جميــع مرافقها تعمــل تحت نفس 

العالمة التجارية خالل العامين2020 - 2021.

هيونداي تستعد إلطالق سيارة طائرة
“هيونداي”  كشــــفت 
نموذج  تقديــم  عزمها 
لســــيارة طائــرة في 
معرض اإللكترونيات 
االســتهالكية 2020، 
اســتراتيجيتها  ضمن 

الراميــة إلى اســتثمارات مليــارات الــدوالرات في وســائل النقل 
المستقبلية، حيث أعلنت الشركة أنها ستكشف عن مركبتها “باف”، 
وتعد الشركة الكورية الجنوبية واحدة من أكثر الشركات المستثمرة 
فــي هذا المجال من بين أكثر من 70 شــركة تعمــل على مركبات 

الطيران الشخصية.
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نيويورك، مستفيدة من مكانتها البارزة في فرنسا وإيطاليا والواليات 
المتحدة.

ويتوقع انجاز االندماج في غضون 12 - 15 شــهراً، وفقاً لشــروط 
اإلغــاق االعتيادية، وموافقة مســاهمي الشــركتين فــي االجتماع 
الطارئ للجمعيــة العمومية واســتيفاء متطلبات مكافحــة االحتكار 

واللوائح التنظيمية األخرى.
وقد التزمت إكســور وبــي بــي فرانس وعائلــة بيجــو ودونجفنج 
بالتصويت لصالح الصفقة بشــكل نهائي ال رجعة فيــه في اجتماع 

المساهمين لمجموعتي فيات كريسلر ومجموعة بيجو ستروين.
وصرح رئيس مجلــس إدارة مجموعــة بيجو ســتروين، كارلوس 
تيفاريس قائاً، “إن االندماج فرصة هائلــة الحتال موقع أكثر قوة 
في مجال تصنيع السيارات حيث نسعى لريادة العملية االنتقالية لعالم 
السيارات المستخدمة للطاقة النظيفة والســيارات اآلمنة والصديقة 
للبيئة، كما نســعى لتوفير منتجات وتقنيات وخدمــات لعمائنا من 
الطراز العالمي. وكلي ثقة تامة بأن فريق العمــل لدينا بما يتميز به 
من مواهــب مذهلة وعقلية متعاونة ســوف ينجح فــي تحقيق أعلى 

مستويات األداء بكل همة وحماس”.
أضاف المســؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة فيات كريسلر، مايك 
مانلي، قائاً إن “هذا التحالف بين اثنين من الشركات ذات العامات 
التجارية المذهلة والقوى العاملة المتفانية ذات المهارات العالية. كلتا 
الشــركتين مّرتا بأصعب األوقات ونجحتا في الظهور على الساحة 
كمنافس سريع التطور وذكي ومذهل. يوجد لدى العاملين لدينا ميزة 
بل والطريق للتميز في ما نصنع”.مشــتركة - أال وهي رؤية التحديات بمثابة فرص ينبغي استغالها، 

شراكة واندماج بين بيجو ستروين وفيات كرايسلر

اندماج
وقعت الشــركتان اتفاقية تنص علــى االندماج بالمناصفة إلنشــاء 
رابع أكبر شركة مصنّعة للسيارات على مســتوى العالم من حيث 
حجم اإلنتاج، وثالث أكبر شــركة مــن حيث اإليرادات. وســوف 
تكون الشركة األم بمثابة إحدى الشركات الرائدة من حيث اإلدارة 
واإلمكانيات والموارد وتوفير التكاليف حتى تتمكن من اســتغال 
الفرص الســانحة في الحقبــة الجديدة لتصنيع الســيارات الصديقة 

للبيئة بنجاح.
ســيحظى الكيان المندمــج بمكانة عالميــة ذات تــوازن وأرباح في 
ظل وجود مجموعــة من العامــات البارزة لتغطي جميع شــرائح 
السيارات الرئيســية بدًء من السيارات الفاخرة والســيارات السائدة 
للركاب أو العملية ووصوالً لســيارات الدفع الرباعي والشــاحنات 
وســيارات النقل الصغيرة، وذلك بدعم من مجموعة فيات كريسلر 
بمكانتها القوية في أميركا الشــمالية وأميــركا الاتينية، فضاً عن 
الوضع الراسخ لمجموعة بيجو ســتروين في أوروبا، حيث ستصل 
نســبة اإليرادات من أوروبا إلى 46 % وإيرادات أميركا الشــمالية 
إلى 43 %، وفقــاً إلجمالــي أرقام اإليــرادات لدى كل شــركة في 
عام 2018. وسيتيح الدمج فرصة للشــركة الجديدة إلعادة صياغة 

االستراتيجية في المناطق األخرى.
وسوف تصل مبيعات السيارات للشركة األم إلى 8.7 مايين سيارة 
ســنوياً بقيمة إيرادات تصل إلى 170 مليار يورو ســنوياً، وأرباح 
تشغيل متكررة تتعدى 11 مليار يورو، وهامش ربح التشغيل بنسبة 

6.6 %، وذلك بناء على نتائج 2018.
وتوفــر الميزانيــة العموميــة المندمجة القويــة مرونة ماليــة هائلة 
وإمكانية واسعة المدى من أجل تنفيذ الخطط االستراتيجية من جهة 

واالستثمار في التقنيات في الدورة من جهة أخرى.

استثمارات ضخمة
سوف تتيح هذه التوافقات للشركة اآلم بإجراء استثمارات هائلة في 
التقنيات والخدمات، ما يعيد صياغة اســتراتيجية تصنيع السيارات 
في المســتقبل مع تلبية تحديات المتطلبات العالميــة المتعلقة بلوائح 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون CO2. وفي ظــل البصمات القوية 
بالفعل للبحث والتطويــر العالمي )R&D(، ســوف يحظى الكيان 
المندمــج بمنصة شــديدة التطــور لدعم االبتــكار وتطويــر القيادة 
بشــكل أكبر للقدرات االنتقالية في الســيارات ذات الطاقة المتجددة 

والسيارات الصديقة للبيئة والقيادة الذاتية واالتصال.
سيتم تسجيل شــركة المجموعة الجديدة ومقرها هولندا في بورصة 
يورونيكســت )باريــس( وبورصــة إيطاليــا )ميــان( وبورصــة 

بفضل الموقف المالي القوي والكفاءات العالية لدى الشركتين، سيحتل الكيان األم مرتبة متميزة لتوفير منتجات 
السيارات المبتكرة والمستخدمة للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، في المناطق سريعة التحضر والمناطق الريفية حول 
العالم. تقدم بذلك أفضل المنتجات والتقنيات والخدمات لجميع عمالئها، وسرعة للمتطلبات المتنامية في عالم السيارات 
.PSA  وبيجو ستروين FCA بفضل الجمع بين القوى والكفاءات األساسية التي تتمتع بها شركتا فيات كريسلر للسيارات
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أنواع جديدة من طالء السيارات

أوضح البروفيســور باولو تومينيللي، أن طالء الســيارات سيشهد 
في الســنوات القادمة رواجاً كبيراً لأللــوان الميتالك الفاتحة، كلون 
يمزج بين الفضي واألزرق األزوري، وهو لون يعكس التوجه نحو 
السيارات الكهربائية باعتباره لوناً تقنياً. وقال األستاذ بكلية التصميم 
الدولية بمدينة كولن األلمانية، أن األزرق سيمثل أحد األلوان الرائجة 
بقوة بفضل طابعه الرياضي، وكذلك درجات األحمر بفضل طابعها 
الدافئ، مشيراً إلى أن الرمادي سيظل رائجاً، خاصة الرمادي بلون 
األنثراسيت والرمادي المائل للبيج. وأشار تومينيللي، إلى أن ألوان 
طالء الســيارات ستشهد في الســنوات القادمة تراجعاً للون الفضي 

واألخضر، في حين يظل األسود سيد األلوان.

4S بورش” تكشف عن طرازها“

نسخة جديدة من سيارة “سمارت”

كشـــــــــفـــت 
“بـــــــورش” 
نـيـــــــة  لمـا أل ا
عــن الموديـــل 
 4S األســــاسي
مـن ســــيارتهـا 
الـريـاضيــــــة 

Taycan الكهربائية، الذي يعتمد على سواعد محركين كهربائيين 
بقوة 390 كيلــوواط وعزم 530 حصان. وبفضل هذه القوة الهائلة 
تتســارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4 

ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

شـــــركـة  قدمــت 
“جيرمان أرموريـد 
األلمانيــة،  كارز” 
نسـخة مصفحة من 
الســـيارة الصغيرة 
سمارت، تتمتع بفئة 

الحماية B4. وتم تجهيز الســيارة المصفحة بزجاج يبلغ سمكه 22 
ملم مع طبقة داخلية من البولي كربون وإطار من الصلب الباليستي، 
كمــا أن المقصورة الداخلية تم تصفيحها بمادتي األرميد والكيفالر، 
وتتمتع البطارية بحماية منفصلة من القذائف، ونظام إطفاء الحريق 

ونظام مكالمات الطوارئ.

Suburban شيفروليه” ُتطلق الوحش“
كشــــفت شـــــركة 
شيفروليه األميركية 
نموذجهـــــا  عـــن 
الجديد من سـيارات 
ذ  إ  ،Suburban
أكبـــر  أصبحــــت 

وأكثر عصرية.
وجاءت السيارة الجديدة من شيفروليه بمقصورة داخلية أكثر رحابة، 
 Suburban مزودة بمقاعد مريحة مكســوة بالجلد الفاخر، وزودت
الجديــدة بواجهة قيــادة بنظام مولتيميديا متطــور يعمل مع مختلف 

أنواع األجهزة والهواتف الذكية.

Niro Hybrid كيا” تطلق“

 ،Niro Hybrid أعلنت شركة كيا، عن إطالق الموديل الجديد من
التــي تنتمي لفئة موديالت الكروس أوفر. وتعتمد الســيارة الجديدة 
علــى مقصورة داخلية أكثر حداثة مع قمرة رقمية بالكامل. ويتولى 
دفع الهجين المدمجة محرك بنزين رباعي األســطوانات سعة 1.6 
ليتر بقوة 105 حصان، يؤازره محرك كهربائي بقوة 32 كيلوواط، 

وتنطلق السيارة بقوة إجمالية 141 حصان.
وأفــادت الشــركة، أن الســيارة ال يمكنهــا االعتماد علــى المحرك 
الكهربائي إال لبضعة مئات من األمتار. وتروج شركة كيا لسيارتها 
من خالل معدل استهالك 6.4 ليتر/ 100 كلم، وهو ما يمنح السيارة 

مدى سير 700 كلم لنظامها الهجين.
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”B7 ألبينا“Zetta روسيا تكشف عن أسعار

تقدم شركة ألبينا لتعديل السيارات الحل األمثل لعشاق “بي ام دبليو” 
الفئة الســابعة، الذي يشــتكون من كون الشــركة األم لم تقرر صنع 
وتطوير طراز “أم 7” العالي األداء، “ألبينا” التي اقترن اسمها بـ“بي 
ام دابليــو” ألكثر من 50 عاماً حتى اآلن، أصبحت االن توفر البديل 

الحقيقي لـ“بي ام دبليو ام 7” عبر سيارتها الجديدة “ألبينا بي 7”.
وتتميز “بي ام دبليو ألبينا B7” عن القياسية بالتحسينات الديناكية 
واالنســيابية وبعجــالت الـ20 بوصــة والمتعــددة االضالع. كما 
يمكــن اختيار عجالت بقياس 21 بوصة، وبمكابح الفرجار باللون 
األزرق، والمزودة بأقــراص بقياس 15.5 بوصة األمام  و14.5 

بوصة في الخلف.

كشــفت وزارة الصناعــة والتجارة الروســية النقاب عن الســيارة 
الصغيرة Zetta، التي تعد أول سيارة روسية كهربائية.

وتعتمد الســيارة الكهربائيــة Zetta في دفعها على أربعة محركات 
كهربائيــة مركبــة على صرة العجــالت بقــوة 18.1 كيلوواط لكل 
محــرك. وبفضل هذه المحركات تنطلق الســيارة Zetta بســرعة 
قصــوى 120 كلــم، في حيــن يبلغ مــدى الســير 200 كلم بفضل 
البطارية ســعة 10 كيلوواط ساعة، والتي يتم شحنها في غضون 4 

ساعات متصلة بمصدر تيار 220 فولت.
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الســيارة في 2020، على أن يتم طرحها 

بسعر 6400 يورو لتكون أرخص سيارة كهربائية في العالم.

تحفة جديدة لعالم السيارات الرياضية

تستعد شــركة McLaren إلطالق ســيارة جديدة لتنافس فيها أهم 
سيارات السباق في العالم. وستزود هذه السيارة، التي ستحمل رمز 
620R، بمحرك توربيني بقوة 8 أسطوانات، قادر على توليد عزم 
يساوي 620 حصاناً. وسيتيح هذا المحرك للسيارة الجديدة بالتسارع 
من 0 إلى 200 كلم/ســاعة في غضــون 8.1 ثانية فقط، والوصول 

بالمركبة إلى سرعة قصوى تبلغ 322 كلم/ساعة.
كما زودت السيارة بجناح هوائي صغير على مؤخرتها، يحسن من 
أيروديناميكية الهيكل، ويضيف قوة ضغط على األرض تعادل 185 

كلغ عندما تتحرك المركبة بسرعة 250 كلم/ساعة.

”Chiron نسختان من “بوغاتي

أطلقت شــركة بوغاتي الفرنســية اإلصدار الخــاص Noire من 
 Chiron Noire الذي يتوفر بنسختين، هما ،Chiron ســيارتها

.Chiron Noire Sportiveو Élégance
يتميــز الموديــل Chiron Noire Élégance مــن خالل اللون 
األسود أللياف الكربون الشفافة، والتصميم الشبكي الجديد، ويزين 
التوقيــع باســم Noire األجــزاء الجانبيــة أمام العجــالت الخلفية 
 Chiron Noire والجانب السفلي من الجناح الخلفي. أما الموديل
Sportive باللــون األســود المطفــأ بالكامل، كما يزيــن التوقيع 

Noire الكونسول األوسط، ومساند الرأس للمودلين.
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سيارة G70 الجديدة من “جينيسيس”

كشــفت شــركة Genesis عن  ســيارة G70 الجديدة التي سماها 
الكثيرون منافســة ســيارات “بي إم دبليو”. وتتميز السيارة الجديدة 
بهيكلها االنســيابي األنيق المزين بشــبك أمامــي عريض وفتحات 

هوائية كبيرة ومصابيح LED فريدة الشكل.
تتوفــر Genesis G70 بنســختين مزودتيــن بعلــب ســرعة بـ8 
مراحل، فجاءت أول نســخة بمحرك بنزين بـ4 أســطوانات وعزم 
252 حصاناً، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة 
في غضون 5.9 ثانية. أما النموذج الثاني فزود بمحرك توربيني بـ6 
أســطوانات، وعزم 510 أحصنة، قادر على زيادة التســارع من 0 

إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.7 ثانية.

Revero من GTS كارما” تكشف عن“

بيع “فيراري شوماخر” األسطورية

كشــفت الشــركة األميركية كارما عن الموديــل الجديد GTS من 
أيقونتها الرياضية Revero الهجين، وذلك خالل فعاليات معرض 

لوس أنجلوس الدولي للسيارات.
ويعتمــد الموديل الجديد على ســواعد محركيــن كهربائيين بواقع 
محرك على كل محور، مع محرك بنزين تربو ثالثي األسطوانات 
 .Range Extender ســعة 1.5 ليتر يعمل كموســع لمدى السير
وينطلــق من الثبات إلى 100 كلم/س فــي غضون 3.9 ثانية، في 

حين تقف سرعته القصوى على أعتاب 210 كلم/س.
ومن المقرر اطالق الموديل الجديد خالل عام 2020، بســعر يبلغ 

نحو 150 ألف دوالر أميركي.

بيعت ســــيارة Ferrari F2002، التي قادهـــا مايكل شــوماخر 
إلى العديــــد مـن االنتصـارات في ســباقات الفورمــوال 1، مقابل 
6,643,750 دوالراً أميركياً، شــــاملـــة رســـــوم المشــــتري، 
وذلك في مــــزاد RM Sotheby’s األخير، الذي أقيم في إمــارة 
أبوظبي، على هامــــش جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مارســـا 

ياس.
وسيتم إعادة بناء محرك السيارة ومكوناتها الميكانيكية بالكامل من 
قبل شــركة فيراري مع تغطية التكلفة من قبل البائع، عند االنتهاء 
مــن جميع األعمــال، ليتم تســليم F2002 إلى مالكهــا الجديد في 

فيورانو.

IIHS السيارة األكثر أمانًا من معهد

نشــر المعهد الوطني لســالمة حركة المرور على الطرق الرئيسية 
في الواليات المتحدة IIHS، نتائح اختبارات الســيارة جيب رينجيد 
موديــل 2020، التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية، حيث اجتازت 
الســيارة اختبارات التصادم المختلفة، ما أهلها للحصول على تقييم 
TOP SAFETY PICK، وهو التقييم الذي يمكن أن تحصل فيه 

السيارة على عالمة مقبول بالتصادم الجانبي ناحية السائق.
وأفاد المعهد األميركي، بأن الســيارة التي خضعت لالختبارات من 
“جيب رينيجيد” تم إنتاجها بعد شــهر أيلول/سبتمبر 2019، وهي 
النســخة التي حصلت على تعديل إضافي بالهيــكل األمامي لزيادة 

حماية الركاب في حوادث التداخل الصغيرة من جانب السائق.
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SUV هيونداي تكشف عن اختبارية

 Vision T Plug - in - كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارتها
Hybrid االختبارية، وذلك خالل المشاركة ضمن فعاليات معرض 
لوس أنجلوس الدولي للسيارات. وتنتمي السيارة االختبارية الهجين 

.SUV لفئة الموديالت الرياضية متعددة األغراض
وتعتمد الســيارة علــى اللغة التصميمية الجديدة للشــركة من خالل 
غطــاء حيز المحرك الطويــل والبروز القصيــر وقاعدة العجالت 
بطول 2804 ملم والكشــافات النحيفة جداً والمدمجة بشبكة المبرد. 
وتزخــر مقدمة الســيارة بالعديد مــن الحلول التقنيــة، فمثالً تتكون 
شبكة المبرد من أغطية هوائية فعالة، وتتولى هذه األغطية تحسين 

الخصائص اإليروديناميكية وتتحكم في تيار الهواء أثناء السير.

رينو: تحديثات على نظام الملتيميديا

أجرت شــــركة رينو تحديثـــات شــاملـــة على نظـــام الملتيميديا 
Easy Link إلتاحــة تحديثات نظام المالحة والبرامج عبر األثير 

over the air، وذلك اعتماداً على منصة 4G الجديدة.
وأوضحت الشركة الفرنسية، أن عملية تحديثات المالحة وتحديثات 

.over the air البرامج تتم بشكل تلقائي عبر واجهة السلكية
وينطبق هذا أيضاً على التطبيقات والخدمات المســتخدمة، وبذلك 
يكــون Easy Link محدثاً دائماً، حيث يتم إجراء تحديثات لمواد 
الخرائــط كل 6 أشــهر، ويتم تحديث البرمجيــات بمعدل 3 إلى 4 

مرات في العام.

جاغوار تكشف عن أيقونتها F-Type“جيلي” تستعد القتحام األسواق

تســتعد شــركة Geely الصينيــة القتحــام أســواق العالم بســيارة 
Binyue، التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي الجديدة 
تميزاً، حيث تميزت السيارة بالتصميم الفريد واالنثيابية لشبك غطاء 

.LEDالمبرد، والفتحات الهوائية الكبيرة، ومصابيح الـ
تعمل هذه الســيارة بمحرك توربيني ســعة 1.5 ليتر، وبعزم 177 
حصانــاً وعلبة ســرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحــل، وهي قادرة على 
زيادة تســارعها من 0 إلى 100 كلم/ســاعة في غضون 7.9 ثانية، 
وزودت بنظــام مراقبة عبر كاميرات أماميــة وخلفية، ونظام يمنع 

انزالقها على المنحدرات.

كشــفت شــركة جاغوار، عن الجيل الجديد من أيقونتها الرياضية 
F-Type. وتتميز الســيارة F-Type من خــالل التصميم الجديد 
على المقدمة، والذي ترســمه الكشافات النحيفة، كما تطل المؤخرة 

ببعض الرتوش التصميمية.
وعلــى صعيد الدفــع، تتوفر للســيارة باقــة من المحــركات، التي 
تغطــي نطاق قــوة يمتد بيــن 221 كيلوواط/300 حصــان و423 
كيلوواط/575 حصان. وبفضل عزم الدوران األقصى 700 نيوتن 
متر تتســارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 

ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 300 كلم/س.

88



جديد سيارات

كانون الثاني/يناير 2020 | البنك والمستثمر

الذكاء االصطناعي في سيارات 2022“فولكسفاغن” تتعاون مع “ماندوكي”

 ID.3 أعلنت شــركة فولكســفاغن عن تزويد ســيارتها الكهربائية
بنظــام إنذار صوتي، تطبيقاً للوائح االتحاد األوروبي الجديدة، التي 
تنص على ضرورة أن تُصدر الســيارات الكهربائية إنذاراً صوتياً 
لتنبيه المشــاة من أجل رفع مســتوى الســالمة واألمان في الحركة 
المرورية. وأوضحت الشــركة األلمانية أنها تعاونت مع الموسيقار 
العالمي ليســلي ماندوكي، من أجل إبداع إنذار صوتي “يستشــرف 
المســتقبل” ويعبر عن هوية الســيارة، وســيصدر اإلنذار الصوتي 
حتى سرعة 30 كلم/س، وسيكون مسموعاً خارج وداخل السيارة.

الجدير بالذكر، أن “فولكسفاغن” ستطلق السيارة الكهربائية الجديدة 
في منتصف عام 2020.

ستعتمد سيارات عام 
2022، على أنظمــة 
الــذكاء االصطناعي 
التي سـتنبه الســائقين 
عند تعرضهم للنعاس 
أو التشـــتيت إلبطـاء 
ســـرعة الســيارات، 

وتحــذر الســائقين وبقية الركاب حــول أحزمة األمــان غير الثابتة 
وتدفعهــم إلى تعديل أجهزة الســالمة كالوســائد الهوائية واألحزمة 
لتتناسب مع وضعية جلوسهم، وتتخذ اإلجراءات الالزمة في حاالت 

الطوارئ مثل تنبيه السائقين المنشغلين عن مراقبة الطريق.

طابعة 3D إلنتاج سيارة

كشــفت شــركة XEV عن ســيارتها الكهربائية Yoyo الصغيرة، 
والتــي تعتمد علــى تقنية الطباعــة ثالثية األبعــاد 3D في تصميم 
بعــض األجزاء، وينبض بداخل الســيارة محرك كهربائي بقوة 10 
حصان بشــكل مســتمر، كما يمكــن أن يوفر 30 حصــان لمدة 30 
ثانية للتســارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 
كلم/س، وتتمتع الســيارة بمدى ســير يبلغ 150 كلم بفضل بطارية 
ليثيوم فوســفات الحديد سعة 9.2 كيلوواط ساعة، كما تتمتع ببعض 
التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء 

وشاشة لمسية، ومن المقرر طرحها بحلول نهاية عام 2020.

رقم قياسي جديد من “كورفيت”

تمكنــت ســيارة شــيفرولية كورفيت C8 Z51 موديــل 2020 من 
تحقيق رقماً قياســياً جديداً، حيث قطعت مضمــار نوربور جرينج 
فــي ألمانيا الــذي يبلغ طولــه 25.95 كيلومتراً فــي 7 دقائق و28 
 C8 Z51 ثانية و30 جزءاً من الثانية، وتعمل شــيفرولية كورفيت
بمحرك توربيني بـ8 أســطوانات وسعة 6.2 ليتر، قادر على توليد 

عزم يساوي 495 حصاناً.

تعاون بين “أستون مارتن” و“إيرباص”
أبرمت “أســـــتون 
مارتـن الغونـــدا” 
و“إيــربــــــــاص 
ئـــــــــرات  للـطــا
شراكة  المروحية” 
جديــــدة تجمــــــع 
بيــن أفضل فـــرق 

التصميــم في عالم الســيارات والطيران. وعلى مدار االثني عشــر 
شــهراً الماضيــة، تعاون مصممــون من الشــركتين لوضع الطابع 
الجمالي ألول منتج مشترك بين العالمتين والذي من المقرر الكشف 

عنه في مطلع هذا العام.
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GT-R50 في معرض جنيف
يســـتضيـف 
ض  مـعـــــر
جـنـيــــــــف 
للســــيارات 
ر/  ذا آ فـــي 
مارس 2020 
الـطـــــــراز 

األول من نيسان GT-R50 من تصميم Italdesign على أن يبدأ 
التسليم اعتباراً من أواخر عام 2020. وشهدت النسخة المنتجة من 
السيارة والمتوفرة بعدد محدود ال يتجاوز الخمسين إقباالً كبيراً من 

العمالء حول العالم.

زيادة اإلنفاق على السيارات الكهربائية
شـــــركـة  أقـرت 
Audi األلمانيــــة 
تخصيــص مبلـــغ 
إجمالــي قــــــدره 
37 مليــار يــورو 
للبحث والتطويــر 
فــي الممتلكـــــات 

والمعدات.
وفي سياق إنتاج السيارات الكهربائية تخطط الشركة لزيادة نفقاتها 
األولية على إنتاج الســيارات الكهربائية إلى 12 مليار يورو، وهي 

أكبر ميزانية مخصصة لهذا المجال في تاريخ الشركة.

موديل من “هوندا” غاية في الفخامة
كشفت شـــركة 
هـونـــدا عــــن 
الموديل الجديد 
أيقونتهــا  مــن 
الـمـدمجـــــــة 
 C i v i c

بتجهيـــــزات محســنة، وتعتمد المقصورة الداخلية للموديل الجديد 
على مواد أكثر فخامة. وتتمتع الســيارة بنظام دمج الهواتف الذكية 

.Auto وأندرويد Carplay عبر أبل
وتضم باقة التجهيزات االختيارية كشــافات LED كاملة، كما تطل 

مصابيح الضوء النهاري ومصابيح الضباب بتصميم جديد،

GS 8 في روسيا

أعلنــت شــركة GAC عن ســعر ســيارتها SUV الفاخــرة أمام 
الحضــور وممثلي وســائل اإلعالم من خالل حفــل إطالق ماركة 
GAC موتور الروسية سيارة GS8، الذي عقد في متحف موسكو. 

وهي أول سيارة من سيارات الشركة التي يتم إطالقها في روسيا.

Mirai تويوتا تعلن عن الجيل الجديد من
عـلـنـــت  أ
شــــــركـة 
تويـوتـــــا 
الجيــل  أن 
من  الجديد 

سيارتها Mirai، التي تنتمي لفئة موديالت الفئة المتوسطة المعتمدة 
على الدفع بخلية الوقود، سيدخل مرحلة اإلنتاج القياسي بشكل أكبر 
من السابق. ويتمتع الجيل الجديد بمالمح من السيارة Camry، كما 
يتمتع بمدى ســير يبلغ 650 كلم بدالً من 500 كلم المســجل باســم 
الجيل الســابق، مع اإلشــارة إلى أن Mirai، هي أول سيارة تعمل 

بوقود الهيدروجين، وقد تم إنتاجها للمرة األولى عام 2014.

ES350 الجديدة من “لكزس”
أعلنــت شــركة 
تويوتا موتـورز 
اليابانية مالكـــة 
عالمــة لكزس، 
توافــــر  عــــن 
موديـــل 2020 
 ES-350 مــن 

السيدان العائلية متوسطة الحجم. وتمتاز السيارة بشبك أمامي كبير، 
وتحيــط به مصابيح بتصميم متطور، وفي الخلفية زودت الســيارة 
بأضــواء جديدة وجناح مدمج بحافــة باب الصندوق الخلفي، ونظام 

مراقبة ضغط الهواء في االطارات.
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MBC رئيس تنفيذي جديد لمجموعة

بعد قبوله اســتقالة الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة سام بارنيت، 
الــذي أمضــى أكثر من 17 عامــاً فيها، أعلن رئيــس مجلس إدارة 
مجموعــة MBC، الشــيخ وليــد بــن ابراهيــم آل ابراهيــم، عــن 
تعيين مارك أنطوان داليوين رئيســاً تنفيذيــاً جديداً للمجموعة خلفاً 
لـ“بارنيــت”، وذلك بعد حصول داليوين علــى ثقة مجلس اإلدارة، 

رئيساً وأعضاء، ليتسلم بالتالي مسؤولياته مطلع عام 2020.
يذكــر أن داليوين هــو تنفيذي بارز في قطاعي اإلعــام والترفيه، 

ولديه خبرة مهنية عالمية واسعة في البث واإلنتاج التلفزيوني.

القضاء الفرنسي يغّرم وكالة بلومبرغ

قضت محكمة فرنسية بتغريم وكالة “بلومبيرغ” بـ5 مايين يورو، 
على خلفية ترويج األخيرة ألخبار حول شركة البناء Vinci، سنة 

2016، ما تسبب في انخفاض أسهمها بنسبة 20 %.
وقالت إدارة الســوق المالية الفرنسية، إن الوكالة رّوجت معلومات 
كاذبــة، مرجحة أن تكون هذه المعلومات تم ترويجها بهدف التأثير 
على أسهم الشركة، موضحةً، أن الوكالة نشرت بياناً صحفياً مزيفاً 
عن Vinci، قالت فيه: إن “الشركة طردت مديرها وتقوم بمراجعة 
أدائها المالي بعد اكتشاف أخطاء في حساباتها”، وقد تسبب ذلك في 

انخفاض أسعار أسهم الشركة.

خدمة الفيديو تحت الطلب في العراق
أعــلــنـــــت مـنـصـــــة 
STARZPLAY التـي 
مشــاهدة  خدمــة  توفــر 
الفيديو حسب الطلب في 
الشرق األوســط وشمال 
إفريقيــا وباكســتان، عن 

شــراكة جديدة مع “آسياســيل العراق” المزود الرئيســي لخدمات 
االتصاالت النقالة واإلنترنت عالية الجودة، بحيث ستكون الخدمات 
متوافرة لمشتركي باقة “انترنت با حدود” ووقع اتفاقية الشراكة كل 
STARZPLAY  من نائب رئيس المبيعات وتطوير األعمال في

راغدة أبو فاضل، والمتحدث باسم “آسياسيل” عبدهللا حسن.

أفالم “ملغومة” قد تعرضك لالختراق
مــع صــدور الجزء 
الجديـــد مـــن فيلـــم 
“حـــرب النجــــوم” 
الشـــهيـــر، حـذرت 
شــركة  كاسبيرسكي 
مــن  المســــتخدمين 

وجود برمجيات خبيثة في بعض المواقع التي تعرض هذا الفيلم على 
اإلنترنت، حيــث تم العثور على أكثر من 30 موقعاً وصفحة مزيفة 
على اإلنترنت، تنتحل صفة حســابات رسمية لفيلم “حرب النجوم” 
الجديد مدعية أنها تعرض نســخاً مجانية منه لكنها تستخدم لعمليات 

“التصيد اإللكتروني” واختراق حسابات المستخدمين

بعد 12 عامًا “ديسكفري” تنسحب
أعلنت شبكة “ديسكفري” 
األميركية عن إيقاف بث 
قنواتها األربع على شبكة 
بعــد  التلفزيونيــة،   osn
تعثّر الوصول الى إتفاق. 
وأسفت الشبكة األميركية 
 osn إلنتهاء التفاوض مع
الذي استمر ألشهر عدة، 

موضحة أن المشكلة ليست في “المبالغ غير الواقعية المتوقعة” بل 
“في عدم الدفع مقابل قنواتنا ومحتوانا خال عام 2019”. ما دفعها 

إلنهاء اإلتفاق وإغاق القنوات.
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“البركة سورية” يستثمر في المستقبل
للمـســــــؤولية  برنامجــه  ضمــن 
االجتماعيــة رفع بنك البركة المنح 
الدراسية التي يقدمها إلى 74 منحة، 
إيماناً بأهمية العلم ودوره في تمكين 
اإلنســان لتعزيــز المجتمع المحلي 
واالقتصاد الوطنــي. وقال الرئيس 
التنفيــذي للبنــك، ســورية محمــد 
عبدهللا حلبي: التعليم هو اســتثمار 

في المســتقبل واألثــر الحقيقي للمنح الدراســية هو احــداث تغيير 
اجتماعي إيجابي، ودعم التعليم والموارد البشرية هو أهم المواضيع 
التي يتبناها بنك البركة سورية في برنامجه للمسؤولية االجتماعية.

ديوكو مديراً لـ“سويس - بل”
عيّنت “ســـويــــس- بلهوتيل” 
ديوكو ا.دو فريــز، مديراً عاماً 
لـ“ســويس - بــل ريزيدانســز 

الجفير” في البحرين.
يذكــر أن ديوكو يتيمتع بتجربة 
الضيافــة  فــي  رائعــة  قيــادة 
العالميــة، حيث تمتــد إلى أكثر 
من 3 عقود في كل من أوروبا، 
الواليــات المتحــدة األميركية، 
التعاون  آســــيا ودول مجلــس 

الخليجي.

رئيس جديد إلدارة خزينة بنك الخليج
عين بنك “الخليج الدولي”، ســارة 
عبد الهادي رئيساً إلدارة االستثمار 
والخزينــة للمجموعة، وهي تتمتع 
بخبــرة تزيد علــى 15 عامــاً في 

نشاطات األسواق العالمية.
وتعليقاً علــى التعيين، قال الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنك الخليج، عبد 
العزيز الحليسي: تتسم تجربة سارة 
عبد الهادي وســجلها االســتثنائي 

الحافــل في هذا المجال بأهمية كبيرة لدى بنك الخليج، ومن شــأنها 
مساعدتنا في تطوير وإدارة هذا المجال المهم من أعمالنا.

مدير لمجموعة “سويس بل هوتيل”
قامــت “ســويس بــل هوتيــل” 
بترقية ألبان دوتمبل، مديراً عاماً 
للمجموعــة . ويعمل دوتمبل مع 
المجموعة مديراً لفندق ســويس 
بل هوتيــل ســيف البحرين منذ 

يونيو/حزيران 2018.
ويأتي هذا اإلعالن، مع تأســيس 
مكاتــب مــا قبل االفتتــاح لفندق 
ســويس بــل ســويتس أدميرال 
الجفير، الذي ســيفتتح في الربع 

األول من عام 2020.

هون مديراً لـ“الريتز- كارلتون”
عين فنــدق الريتز كارلتون أبوظبي - 
غراند كنال، كريستيان هون بمنصب 
المديــر العــام. وتتمثــل مســؤولياته 
الجديدة في قيادة فريق الفندق المتميز. 
كمــا ســيقود عمليــة تحــّول الفنــدق 
التي ستشــمل تجديــد المطاعم وركن 

المشروبات.
وكان هون قد تولى منصب مدير عام 
لفندق دبليو باريس، حيث نجح بتحقيق 
زيــادة كبيرة فــي معدالت إيــرادات 

الفندق وإشغاله في أقل من عامين.

رئيس لـ“كليمنتس وورلدوايد”
أعلنــت شــركة كليمنتــس وورلدوايد 
للتأمين الدولي للمغتربين والمنظمات، 
أن رئيــس الشــركة، تارون شــوبرا 
ســيصبح الرئيــس التنفيــذي لها، مع 

احتفاظه بمنصب الرئيس.
انضــم شــوبرا إلى “كليمنتــس” عام 
2010 ككبيــر المســؤولين الماليين، 
وتمت ترقيته إلى منصب الرئيس عام 

2017. عمــل في التخطيط االســتراتيجي والعمليات والتكنولوجيا 
والتمويل. وسيســتخدم خبرته في مســاعدة الناس والمنظمات على 

اكتساب حرية العيش والعمل في أي مكان في العالم.
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بنك الدوحة ينال جائزة للتميُّز
أعلن “ســــيتي 
بـنـــــك، عــن 
بنــك  اختيــاره 
للفوز  الدوحــة 
بجائــزة التميُّز 
فــي المعالجــة 
المباشــــــــرة 

للمدفوعــات بالــدوالر، وقد تلقى الجائــزة الرئيــس التنفيذي لبنك 
الدوحة ر. سيتارامان، حيث علّق بهذه المناسبة قائالً: يعترينا الفخر 
بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من “سيتي بنك” والتي تُثبت 

األداء المتميز لبنك الدوحة في التنفيذ السلس للمدفوعات بالدوالر.

انطالق منتدى الصحة البحريني
انـطـلـقـــــت 
أعمال منتدى 
“الصحـــــة: 
يــــــــــة  ؤ ر
 ”2 0 3 0

األول من نوعه تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة البحريني 
الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، في فندق دبلومات راديســون بلو 
البحريــن. وقد اســتقطب المنتدى أكثر من 200 مشــارك من نخبة 
أخصائيي أمــراض القلب وجراحي القلــب ومختصين في الصحة 
العامة وشركات التأمين الطبية والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات 

العالقة، لمناقشة آخر التطورات في علوم القلب واألوعية الدموية.

“أبوظبي للطاقة” توقع اتفاقية شراكة
وقّعت مؤسسة 
أبـوظـبـــــــي 
للطاقة، اتفاقية 
تكون بموجبها 
شــــــريـكــــاً 
اســتراتيجيـــاً 

لــ“أســبوع أبوظبي لالستدامة 2020”، بهدف تسليط الضوء على 
التحّوالت الشاملة التي يشــهدها قطاع المياه والكهرباء في اإلمارة 
مــن حيث التقــدّم واألداء المتميّز. ووقّع االتفاقيــة الرئيس التنفيذي 
لمؤّسســة أبوظبي للطاقة جاســم حســين ثابت، والرئيــس التنفيذي 

لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” محمد جميل الرمحي.

“دوبونت” تنتقل إلى “جافزا وان”
أعلنــت شـــركة دوبونــت 
للكيماويــــات،  األميركيــة 
عن انتقالهــا من مكتبها في 
“ليمتلــــس غاليريــز” إلى 
“جافـــزا وان” فــي دبـــي 
الجديدة، في إطار مساعيها 
المستمرة لترسيخ حضورها 

في أسواق المنطقة وتعزيز خطتها التوسعية على المستوى العالمي.
وتعليقــاً على الخطــوة الجديدة، قال رئيس “دوبونــت” في أوروبا 
والشــرق األوسط وإفريقيا لي غالو: يوفر لنا مكتبنا هذا بيئة محفزة 

لتقديم حلول تالئم احتياجات العمالء.

كونتيننتال تمّدد لـ“اإلماراتية لإلطارات”
أعــلــنـــــــت 
“كونتيننتال”، 
الشــــــركـــة 
األلمانـيـــــــة 
لإلطـــــارات 
والتقنيــــــات 
والصناعــات 
لمغــذيـــــــة  ا

للسيارات، عن إعادة تعيين شركة “اإلماراتية لإلطارات العالمية” 
وكيالً حصرياً لمنتجاتها في اإلمارات، مع تمديد فترة الشراكة لغاية 

نهاية 2023. وقد تم توقيع العقد بحضور مسؤؤلين من الشركتين.

شاشة عرض بتقنية الواقع المدمج
حـطـمــــــت 
دائــرة الثقافة 
حة  لســــيا ا و
بأبوظـبـــــي 
الرقم القياسي 
لموســوعـــة 
غـيـنـيــــــس 
العالمـيـــــة، 

باســتخدامها أكبر شاشة عرض بتقنية الواقع المدمج بلغ طولها 40 
قدماً، ضمــن حملتها اإلعالنية في قلب العاصمــة البريطانية لندن 

لعرض أبرز وأشهر المعالم السياحية في أبوظبي.
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خدمة للمسافرين من أبوظبي للسفن

تعاقدت “محطة أبوظبي للسفن السياحية” التابعة لموانئ أبوظبي، 
مع الشركة العالمية إلدارة خدمات األمتعة “بكجمنت” لتقديم خدمة 
جديدة تتضمن توصيل أمتعة المســافرين القادمين لإلمارات على 
متن الســفن الســياحية في ميناء زايد إلى األماكــن التي يحددونها 

بحيث تغطي هذه الخدمة أبوظبي وخارجها.
وتتيــح هــذه الخدمــة للمســافرين الراغبين بالســفر عبــر إحدى 
مطــارات الدولة توصيل حقائبهم مباشــرة إلى المطــار بناًء على 

رحلتهم المقررة.
كمــا توفر الخدمة تطبيق يمكن للمســافرين تحميلــه على هواتفهم 
المحمولــة، إلتاحــة المزيد من الراحة والســهولة وإمكانية متابعة 

حركة أمتعتهم.

النعيمي يبحث التعاون مع نيكاراغوا

اســتقبل وزيــر تطوير البنية التحتيــة ورئيس مجلــس إدارة الهيئة 
االتحاديــة للمواصالت البرية والبحريــة اإلماراتي عبدهللا بلحيف 
النعيمــي، وزير العالقــات الخارجية لجمهوريــة نيكاراغوا دنيس 

مونكادا كوليندرس، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.
وتركزت المباحثات الثنائية في مجملها على زيادة التعاون والتنسيق 
وتبــادل الخبرات فــي القطاعين البــري والبحري واالســتفادة من 
أفضل الممارســات. واستعرض الجانب النيكاراغوي أهم مميزات 
وممكنات الدولة ومؤهالتها في االســتثمار المســتقبلي بين البلدين، 
وطرح فكرة إقامة مشاريع استثمارية مستقبلية كالتعاون في تشغيل 

الموانئ واالستثمار في سكك الحديد والطرق السريعة.

صندوق خليفة يشارك في “سيال”
شـــــــــارك 
ق  و صنـــــد
فــي  خليفـــة 
ة  ر و لــــــد ا
العاشــرة من 
معـــــــرض 
ل  “ســــــــيا
ق  لشـــــــر ا

األوســط” الذي يعنــى بالتعريف بأحدث المنتجــات والخدمات في 
قطاع األغذية، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي المشاركة في إطار مساعي الصندوق لدعم ريادة األعمال في 
اإلمارات، وتشجيع الشباب على تحويل أفكاره المبتكرة إلى مشاريع 

قائمة في السوق المحلية.
ويقوم الصندوق من خالل مشــاركته بالمعــرض الذي يتم تنظيمه 
تحت شعار “إعادة صياغة االبتكار في قطاع األغذية والمشروبات 
والضيافــة”، بعــرض الخدمات وبرامج التمويــل والتدريب وكافة 
أشــكال الدعــم المالي وغيــر المالي التــي يقدّمها لــرواد األعمال 

المواطنين، وأصحاب المشاريع الوطنية في اإلمارات.

مجلس المحاسبة الدولية في أبوظبي

استضافت دائرة المالية في أبوظبي اجتماع مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام، في إطار جهودها لتحســين جودة وأســس 
إعــداد البيانــات المالية على مســتوى اإلمــارات، واعتماد أفضل 
المعاييــر العالميــة في هــذا المجال، وذلــك في فنــدق جراند حياة 

كورنيش أبوظبي.
وأفاد رئيس دائرة المالية ألبوظبي جاســم الزعابي، بأن اســتضافة 
أبوظبــي لهذا االجتماع تعكــس المكانة التي تحتلهــا االمارات في 
المحافــل الدولية. وأضاف: كانت الدائرة ســباقة في تطبيق معايير 
المحاســبة الدولية بالقطــاع العام إلعداد تقاريرهــا المالية منذ عام 
2008، لتكون بذلك أول حكومة في الشــرق األوســط تعد بياناتها 

المالية بناًء على هذه المعايير العالمية.
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اجتماع لتطوير إنترنت العالم العربي

عقدت منظمة رايب إن. ســي. ســي، والهيئة العامــة لتنظيم قطاع 
االتصــاالت في اإلمارات، طاولة مســتديرة للحكومــات والهيئات 
التنظيميــة لبحث “دور الحكومات العربيــة في تطوير اإلنترنت”. 
وركــز االجتمــاع على الفــرص والتحديات الحاليــة التي تواجهها 

الحكومات في الشرق األوسط في سبيل إدارة موارد اإلنترنت.
 وقالت عضو مجلس إدارة “رايب إن. سي. سي” سالم يموت: تلتزم 
المنظمة بالعمل والتعــاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة، من 
أجل النهوض باإلنترنت وتطويره، وتوفير الخبرات التقنية الالزمة 
لدعم هذه الجهات، وتعد االجتماعات منصة مثالية لمعالجة التحديات 
الملحة التي تواجه تبادل المعلومات والمخاطر السيبرانية لإلنترنت.

القرية العالمية: أرقام قياسية للزوار

حققــت “القرية العالمية”، أحد أكبر المنتزهــات الثقافية في العالم، 
والوجهة العائلية األولى للثقافة والتسوق في اإلمارات، أرقاماً قياسية 
جديــدة من حيث أعــداد الضيوف من داخل اإلمــارات وخارجها، 

خالل احتفاالت اليوم الوطني الـ48 لإلمارات.
وشــهد اليوم الوطني 2 ديسمبر/كانون األول 2019 أكبر عدد من 
الضيــوف بعدد تجــاوز الـ140 ألف ضيف، ليصــل إجمالي عدد 
الضيــوف خالل فترة احتفاالت اليــوم الوطني إلى أكثر من 650 
ألف ضيف. وشــملت الفعاليات الخاصــة باحتفاالت اليوم الوطني 
استضافة أوبريت “أرض الســالم والتسامح” بتقديم فرقة أورنينا 

لالستعراض المسرحي.

منتدى لدعم مكافحة تغير المناخ

عقــدت “المنظمة العالميــة لالقتصاد األخضــر” و“اتفاقية األمم 
المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ”، منتدى لمناقشــة اســتراتيجيات 
تمويل األنشــطة الموجهــة للتعامل مع التغيــرات المناخية ولتنفيذ 
المساهمات الوطنية، واالطالع على التدابير واإلجراءات المتخذة 

من قبل الدول في إطار اتفاقية باريس.
وسلط المنتدى الضوء على أهم الممارسات الفعّالة لتطوير وتنفيذ 
االســتراتيجيات اإلقليمية والوطنية التي تسهل على الدول إمكانية 
الحصول على تمويل لتلبية مســاهماتها للتخفيــف من آثار التغير 

المناخي.

منتدى مصر اإلمارات االقتصادي

انطلقــت بالعاصمــة المصريــة القاهــرة فعاليــات “منتدى مصر 
اإلمارات للتجارة واالستثمار” أكبر تجمع استثماري بين البلدين، 
بحضور كبار المســؤولين ورؤســاء الشــركات وممثلــي القطاع 
الخاص فــي البلدين، وبالتعــاون مع وزارة االقتصــاد اإلماراتية 
ومجلــس اإلمــارات للمســتثمرين بالخــارج ومجلــس األعمــال 

المصري اإلماراتي.
وشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية، هدفت إلى تعزيز آفاق 

الشراكة االقتصادية خالل المرحلة المقبلة.
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صندوق إنقاذ مركز سرطان األطفالمبادرة “أنت الحياة” لتمكين المرأة

أقام بنك ســورية الدولي اإلســالمي، بالتعاون مع األمانة السورية 
للتنميــة حفــالً ختامياً لمبــادرة “أنــت الحياة”، التــي تهدف لدعم 
وتأهيــل المــرأة المعيلة وتمكينها مهنيا من خالل ورشــات عملية 
بعــدة اختصاصــات )كالخياطة والمهن اليدوية وإدارة المشــاريع 

الصغيرة(.
قــدم البنك في الحفــل 12 حقيبة مجهزة بمعــدات العمل للمتدربات 
المميزات، ووزع شــهادات تدريب مهني على المشاركات، اضافة 

الفتتاح معرض المنتجات الخاص بورشات الدورة التدريبية.

أعلن “مركز 
ســــــرطـان 
ل  ألطـفـــــا ا
لبنــان”   فــي 
ق  طـــــــال إ
“صنــــدوق 
إنقاذ” يهـدف 
إلـى جـمــــع 

10 مالييــن دوالر لتوفير العــالج من دون مقابل لنحو 300 طفل 
مصــاب بداء الســرطان خالل عام 2020، محــذّراً من أّن تأمين 
العــالج للحاالت الجديدة من االطفال المصابين قد يتعذّر عليه في 

حال عدم تلقيه الدعم المطلوب.
وأكــد المركز، أّن “نحو 80 % من مداخيلــه تأتي من لبنان، مما 
يعّرضــه، مــع تفاقم االوضــاع المالية، إلى انخفــاض الدعم الذي 

يعّول عليه المركز لمتابعة رسالته”.
ووّجه المركز نداًء إلى الجميع للعمل على دعم الصندوق، مشيراً 
إلى أن متوســط كلفة عــالج الطفل المريض هــو 55 ألف دوالر 

أميركي سنوياً.

ايماتيل تضيء شجرة الميالد بدمشق

أقامت شــركة “إيماتيل” ألجهزة الموبايل احتفاالً بالميالد ورأس 
الســنة تحت رعاية وزارة السياحة، وبحضور مدير سياحة دمشق 
طــارق كريشــاتي، وأعضاء مجلــس ادارة الشــركة ورجال دين 

وإعالميين بمشاركة جماهيرية.
أقيم االحتفال في صالة الشــركة الرئيسية، وتضمن إضاءة شجرة 
الميــالد وتقديم كورال الكاتدرائية المريميــة لمجموعة من أغاني 
الميالد وعرضاً لفريق الكشــاف وهدايا بابا نويل لألطفال بأجواء 

الحب والفرح وأماني المحبة والسالم لسورية.

سورية تحتفل بالميالد

بمناســبة أعياد الميالد المجيد ورأس الســنة الميالدية، شــهد وسط 
العاصمة الســورية دمشــق احتفالية )عاصمة الميالد2( في ســاحة 
العباسيين بدمشق، وسط حضور شعبي كبير، حيث تضمنت الفعالية 
معزوفات موســيقية للفرقة السمفونية العســكرية وإضاءة الشجرة 
الميالديــة بطول نحو 20 متراً وافتتاح أول مغارة حية في ســورية 

على ارتفاع 5 أمتار وعمق نحو 13 متراً.
رئيس فريق سابرو التطوعي )منظم الفعالية(، األب برصوم كندو، 
أوضــح أن الهــدف من هذه الفعالية هو إعــادة روح األمل والبهجة 
لســكان دمشــق بعد أعوام من الحرب وبعد عودة األمان إليها، وآن 

األوان لتسطع فيها أضواء العيد بعد غياب.
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“ايدال” رعت الجناح اللبناني في “عرب نت”

رعت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - “إيدال”، الجناح اللبناني في 
مؤتمــر ومعرض “عرب نت الرياض 2019” الذي عقد في الســعودية، وحضره 
مسؤولون حكوميون وقادة وممثلو شركات التكنولوجيا والعالم الرقمي. وافتتح رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة، مازن ســويد، الجناح اللبناني في المعرض، الذي ضم 18 

مؤسسة ناشئة وصغيرة ومتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وعلى هامش المؤتمر، كانت لسويد عدة لقاءات مع المسؤولين السعوديين، حيث التقى 
كل من رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” صالح الرشيد، 
رئيس الهيئة العامة لالســتثمار ابراهيم العمر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في 

الرياض عجالن العجالن.

دبي تستضيف “أسبوع المناخ اإلقليمي”

أعلــن رئيس المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر، ســعيد محمد الطاير، أن “اتفاقية 
األمم المتحدة بشأن تغير المناخ” قد اختارت دبي الستضافة “أسبوع المناخ اإلقليمي 

2020”، األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك، خالل مؤتمر صحفي عقد خالل فعالية “أســابيع المناخ اإلقليمية” المقامة 
ضمن مؤتمر “األطراف الخامس والعشــرين” التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ، 

في العاصمة اإلسبانية مدريد.
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إبراهيم حيدر
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كانت األزمة تضرب المؤسســات التربوية الخاصة في لبنان، قبل 17 تشرين األول/أكتوبر 
2019، أي تاريخ نزول الناس إلى الشــارع. هي وضعت مكوناتها خصوصاً المعلمين أمام 
تحديات كبرى. لنتذكر أن قسماً كبيراً من أهالي التالمذة لم يتمكنوا من سداد األقساط 
المتراكمة لسنوات سابقة، في حين طالبت ادارات المدارس، الدولة بتمويل الدرجات الست 
ودفع مستحقات المدارس المجانية المعلقة منذ ســنوات. فمنذ انطالق العام الدراسي 
الحالي كانت المدارس تغالب للخروج من المــأزق، لكنها واجهت األزمة بتحييد اداراتها 
وتســليط الضوء على المعلمين الذين تعرضوا الى اجراءات عقابية بينها االســتغناء عن 
خدماتهم. لكن األزمة التي تخنق كل اللبنانيينن وتطال كل الفئات وقطاعات اإلنتاج، من 
دون أن نجد مبادرات جدية لمعالجة المشكالت الخطيرة الناجمة عنها، ضربت مؤسسات 
الدولة العاجزة وجعلت المؤسسات الخاصة مهددة بوجودها، وبينها مؤسسات القطاع 

التربوي الخاص.

كل القطاعات شــاركت في ســاحات الحراك، فيما بقيت نقابة المعلمين في المدارس 
الخاصة تتخذ جانب الحذر، فحيدت نفسها عن االنتفاضة ولم تشارك في أي من الساحات 
تماماً كما فعلت رابطات المعلمين في التعليم الرسمي. لكن عدم انحياز النقابة لالنتفاضة 
لم يشــفع لها فتعرض عدد كبير من المعلمين إلى الصرف وكذلك اقتطع من رواتبهم 
بحجة ان االهالي يتخلفون عن دفع األقساط المتوجبة عليهم. وألن االزمة تطال البلد كله، 
فإن الســنة الدراسية باتت مهددة في ظل االزمة، وقد نشهد قرارات من مدارس باإلقفال 
إذا اســتمرت األزمة تجنباً لمراكمة االعباء وهروباً من أزمة قد تمتد الى وقت ال أحد يعرف 
نهايته، فإذا قيل للمدارس أن المعالجة ممكنة ترد بأنها لم تعد تستطيع التحمل وبالتالي 
اإلقفال يوقف الخسائر وال يرتب أعباء إضافية. لكنها في المقابل تكون قد وضعت عائالت 
بأكملها في البطالة طالما وضعت المعلمين بال عمل، وضربت مستقبل التالمذة. وبما أن 
االمور ذاهبة الى مزيد من التعقيد في البلد، فإن االهالي الذين خسروا أعمالهم لن يتمكنوا 
من سداد األقساط، ما يستوجب على المدارس باشــراف وزارة التربية العمل على لملمة 
الوضع بمزيد من التعاون والتعاضد لمواجهة األزمة، بصرف النظر عما اذا كانت التربية قادرة 
عبر لجنة طوارئ أو غيرها على المساعدة، ما لم تتخذ اجراءات فاعلة، وأن تؤدي الوزارة دورها 

كوزارة وصاية أقله لتمرير المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة.

المطلوب طرح خطط عملية لمعالجة االزمة في قطاع التعليم وعدم التصرف كأن شــيئًا 
لم يحدث. فعندما تمتنع المدارس عن تســديد الحســومات التقاعدية لصندوق التقاعد 
والتعويضات للمعلمين ســنجد أن المئات ال بل اآلالف من المعلمين يتهددون بحياتهم 
ومســتقبلهم ومصيرهم. ولعل األولويــة اليوم هي في إجــراءات فاعلة تجعل القطاع 

التعليمي قادر على االستمرار وانقاذ العام الدراسي بال صدمات كبرى.

إنقاذ العام الدراسي ومستقبل التالمذة
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