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ي يعانيها لبنان لها أوجه عدة ومستويات مختلفة، وهي اقتصادية ونقدية 
الأزمة ال�ت

ي الوقت نفسه، وكذلك لها مستويات اجتماعية تؤثر عىل قدرة 
ومرصفية ومالية �ف

ف المعيشــية وتدفع القسم الك�ب منهم اىل حافة الجوع أو ترميهم تحت  اللبناني�ي
خط الفقر. ولهذه الأزمة تداعيات قد تؤدي اىل عودة الناس إىل الشارع بسبب 
الجوع والغالء الفاحش، بعدما عجزت الحكومة اللبنانية الجديدة ح�ت الآن عن 
ي وتؤمن الســتقرار 

تحقيق انجازات انقاذية رسيعة تفتح الطريق مجدداً اىل التعا�ف
ف وتعيد  ي تخفيف الأعباء عن اللبناني�ي

ي البلد. ح�ت أنها لم تطلق مشاريع تساهم �ف
�ف

انعاش الأسواق، والهم تعيد الثقة اىل الدولة ومؤسساتها.

وس كورونا، مع انها  ي فــ�ي
ي تحركها هو التصدي لتف�ش

أك�ش ما فعلته الحكومة �ف
ان من الدول انت�ش فيها الوباء، فإذا  لم تتخذ قرارات حاسمة بمنع رحالت الط�ي
بحكومتنا لم تنفذ أي برنامج إصالحي شفاف للتعامل مع التحديات والستحقاقات 
ي ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام. 

المالية عىل لبنان خالل هذه السنة، ول �ف
وهي إذ استشــارت صندوق النقد الدوىلي حول التعامل مع الستحقاقات، إل انها 
لم تطرح برنامجاً واضحاً للتعامل مع كل ما يعانيه لبنان من أزمات مالية ونقدية، 

. ف ولعل أبرزها أيضاً كيفية التعامل مع المصارف وودائع المواطن�ي

ف انتظار كارثة مالية ح�ت تقول الحكومة كلمتها؟  يبقى السؤال، هل عىل اللبناني�ي
ية الساحقة من الناس.  التحذير واجب قبل أن تنهار القدرة المعيشــية لدى الأك�ش
عندها يستحيل الحل وتصبح المعالجة صفراً بعد فوات الآوان، ونذهب بالبلد 

نحو المجهول ...

تحذير من الأزمة قبل فوات الأوان
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أصــدر بنك بيروت والبالد العربية BBAC بياناً جاء 
فيــه التالــي: تعقيباً على الخبــر الذي يتــّم تداوله عبر 
مواقع التواصل االجتماعي وعبر الواتساب ومفاده أّن 
BBAC يرغم المودعيــن الذين ال تتجاوز أرصدتهم 
الـ500 دوالر أميركي، إّما على سحب أموالهم بالليرة 
اللبنانيــة وإّما ســوف يتم تجميدها مــن دون علمهم ... 
تنفي إدارة المصرف الخبر وتؤّكد أّن جميع الحسابات 
الجاريــة بالــدوالر األميركــي القائمة قبــل تاريخ 17 
تشــرين األّول/أكتوبــر 2019، يمكــن ســحب كامل 
رصيدهــا بالــدوالر األميركــي نقداً ضمن الســقوف 
المحددة بتاريخه، وأن كل ما يشاع عن تجميع ألرصدة 

الحسابات هو عار تماماً عن الصحة”.

BBAC  بيان توضيحي لـ

جمعية  رئيس  طمأن 
مصارف لبنان، سليم 
صفيــر، الموِدعيـــن 
إلــى أن ودائعـهـــــم 
محفوظــة، مـؤكــــداً 
أن ال مخـــاوف على 
المصارف في لبنان. 

وأشــار صفير فــي حديث تلفزيوني، إلى أن “الســيولة 
موجودة، ولم يتغيّر شــيء بالنسبة إلينا، ونحن قادرون 

حالياً على تحّمل صعوبة المرحلة”.
واعتبــر صفيــر، أن “دمج المصــارف صعب، وهو 
يتطلــب جواً معيّنــاً، كما أنه مكلف للمصــرف الداِمج 
والُمدَمج على الســواء، وكذلك بالنســبة إلى الموظفين 

العاملين فيهما”.
ورأى أن “المرحلــة الراهنــة ليســت مناســبة للدمــج 
المصرفي، لكن في اإلجمال هذا الموضوع يدخل ضمن 

سياسة مصرف لبنان”.

صفير: السيولة متوافرة
وأموال الموِدعين محفوظة

سليم صفير

سالمه: األزمة محّضرة مسبقًا داخليًا وخارجيًا

وصف حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمه ما 
يجري فــي الوضعين 
المالــي واالقتصــادي 
بأنّه “خبطــة كبيرة”، 
أن  إلـى  مـشــــــيـــراً 
“المشـــكلة فــي لبنان 
ليست مشكلة اقتصادية 

- مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محّضرة مسبقاً داخلياً وإقليمياً ودولياً”.
كالم الحاكــم جــاء خالل االجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة والمجلس االستشــاري 
العالمي لتجمع رجال وســيدات األعمال اللبنانيين في العالم. واســتبعد سالمه فرضية 
تحرير سعر صرف الليرة، ألّن كلفة المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة ترك 
الدوالر حراً في ظل عجز الدولة. وأعطى جرعة تفاؤل، قائالً: “من اآلن حتى شــهر 

حزيران/يونيو 2020 سيكون الوضع االقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان”.

سوسيتيه جنرال: ال انسحاب من لبنان

نفى بنك سوســيتيه جنرال في 
لبنان ما أوردته بعض الصحف 
عن انســحاب الجهة الفرنســية 
من رأســمال البنــك. وأوضح 
أن االجراء المحاســبي المتخذ 
من قبــل “سوســيتيه جنرال” 
)فرنســا( باتخــاذ مؤونة على 

مساهمة المصرف المذكور في رأسمال “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” هو 
إجراء متبع عند انخفاض التصنيف االئتماني للدولة التي يعمل فيها المصرف المحلّي، 
مشــيراً إلى أن هذا االجراء ال يعني اطالقاً انســحاب “سوسيتيه جنرال )فرنسا(” من 
رأســمال “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” وليس له أي عالقة بالوضع المالي 

للمصرف المذكور.

جمعية المصارف تدعو لسداد السندات

اعتبــرت جمعية مصــارف لبنــان انه من 
الضروري ســداد ســندات دولية بقيمة 1.2 
مليار دوالر تستحق في  آذار/مارس 2020، 
في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على 

مكانة لبنان في األسواق المالية العالمية.
وقالــت الجمعية في بيان، إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتاً ومســاعدة من مؤسســات 
دولية، مشيرةً إلى أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من آذار/

مارس “ال تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية”.
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“أبوظبي األول” ُيقر توصيات الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية 
لبنك “أبوظبــي األول” 
أربــاح  توزيــع  علــى 
نقدية بنســبة 74 %، ما 
يعادل 74 فلســاً للسهم، 
وبإجمالــي 8.08 مليار 
درهم )نحــو 2.2 مليار 

دوالر أميركي( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون األول 2019.
وخــالل اجتماع الجمعية العمومية، تم انتخاب األعضاء الجدد لمجلس اإلدارة لمدة 3 
ســنوات، وزيادة عــدد أعضاء المجلس الجديد من 9 إلى 11 عضواً. كما تم ترشــيح 
أندريه صايغ، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفاً لعبدالحميد سعيد، الذي 

تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة البنك.

قــررت الجمعيــة العمومية غيــر العاديــة لبنك عوده 
ش.م.ل، قبــول المرحلة األولى مــن المقدمات النقديّة 
بالــدوالر األميركــي، مــن المســاهمين، بمبلــغ 210 

ماليين دوالر أميركي.
كما قررت الجمعيّة تحويل المقدّمات النقدية المذكورة 

إلى أسهم عاديّة في رأسمال الشركة.
وأكــد بنك عوده، أن نفاذ قرارات الجمعية أعاله معلق 

على موافقة مصرف لبنان عليها.
وتأتي هــذه المقدّمات ضمن المرحلة األولى من زيادة 
األمــوال الخاّصــة التي طلب مصرف لبنــان من كافّة 

المصارف القيام بها.

“عوده” يزيد أمواله الخاصة
210 ماليين دوالر أميركي

أصدرت مجموعة “ســيدروس” المصرفيــة اللبنانية 
بيانــاً، ردت فيــه على بعــض التأويالت والشــائعات 
التي تحاول ربـــط المجموعـــة بجهـة ســياسـية معينة 
وإقحامها في الصراع السياســي القائــم حالياً في لبنان 
واإليحاء أنها استفادت من “الهندسات المالية” ألسباب 

سياسية.
وأكدت المجموعة، أنها “غير تابعة ألي جهة أو حزب 
أو تيار سياســي في لبنان”، الفتــةً الى أنها تتعاون مع 
كل الكتــل السياســية “بهــدف وضــع الخطــط البناءة 

للنهوض باالقتصاد الوطني”.

سيدروس: ال ننتمي ألي تيار سياسي

ارتفاع تمويل الصيرفة اإلسالمية العمانية

أظهــرت البيانــات الصــادرة عن 
البنك المركــزي العماني، ارتفاع 
إجمالــي رصيد التمويــل الممنوح 
من قبل قطاع الصيرفة اإلسالمية 
إلى حوالى 4 مليارات لاير عماني 
فــي نهايــة ديســمبر/كانون األول 

2019، )الريال يساوي 2.60 دوالر(. وأشار البنك المركزي العماني، إلى أن إجمالي 
التمويل خالل نفس الفترة من عام 2018، بلغ 3.6 مليار لاير عماني.

غرامة أميركية ضخمة على “ويلز فارغو”

توصلت السلطات األميركية 
إلى اتفاق مع مصرف “ويلز 
بفرض  يقضــي  فارغــو”، 
غرامــة قدرهــا 3 مليارات 
دوالر أميركــي، على البنك 
إلنهــاء 3 تحقيقــات، أحدها 
جنائي، حول فتحه حسابات 

وهمية باســــم زبائنه من دون علمهم بين 2002 و2016. وقالت وزارة العدل، إن 
البنك اعترف بجمع ماليين الدوالرات من الرســــوم والفوائد والعموالت لم تكن من 
حقه، واســـتخدم بطريقة غير مشـروعة وبنيّة سـيئة، معلومات شـخصية وحسـاسـة 

للزبائن.
وتتهم السلطات موظفين في البنك األميركي بفتح ماليين الحسابات باسم زبائن لديهم 
ومــن دون علــم هؤالء، بيــن 2002 و2016، لتحقيق األهداف المحــددة للمبيعات. 

وتسمي السلطات هذه الممارسة التجارية بـ“الغش”.
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أكد مدير عام المصرف 
العقــاري مديــن علي، 
انــه تــم رفــع ســقوف 
القروض الســكنية التي 
يمنحهــــا المصــــرف 
العقــاري، حيث أصبح 
ســقف القرض السـكني 
)شراء( 15 مليون ليرة 
 5 مــن  بــدالً  ســورية 

ماليين ليرة، والقرض الســكني )ترميم( 4 ماليين ليرة 
بــدالً من 2 مليون ليرة. مضيفاً انه تم العمل على إنجاز 
التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار وتعميم السقوف 

الجديد للقروض السكنية على فروع المصرف.
وسيتم العمل على تبسيط اإلجراءات المتعلقة بالحصول 
عليها، وخاصة أن الظروف التي رافقت سنوات الحرب 
على سورية ضاعفت الحاجة لدى الكثير من المواطنين 

لسكن جديد أو ترميم منازلهم السابقة.

المصرف الصناعي يمول سندات خزينة رفع سقف القروض السكنية
في سورية

كشــف مدير عام المصرف الصناعي السوري عمر 
ســيدي، أن الســيولة القابلة للتوظيف لدى المصرف 
تقــارب 32 مليار ليرة، جرى تخصيــص 22 ملياراً 
لتوظيفهــا خــالل 2020، وإبقــاء 10 مليــارات ليرة 

هامش أمان في حال زادت طلبات التمويل.
واعلن ســيدي عن مساهمة المصرف بتمويل سندات 
الخزينــة بمبلــغ 8 مليارات ليرة ســورية، ورأى أنها 

ليســت مســاهمة ضعيفة، خاصة وأنه ســيتم طرح ســندات أخرى في آب/اغســطس 
2020. مؤكداً أن ســيولة المصرف ليست بكاملها ودائع، وإنما هناك حسابات جارية 
دون فوائــد. موضحاً أن الهدف هو إنشــاء محفظة ائتمانيــة متنوعة، تضمن توظيف 

السيولة المتوفرة وتؤّمن هامش ربح جيد للمصرف.

عمر سيدي

مدين علي

توفير السجالت التجارية للبنوك المصرية

 I-Score قال رئيس الشركة المصرية لالستعالم االئتماني
محمد كفافي، إن إطالق خدمات الســجل التجاري للقطاع 
المصرفي يأتي ضمن خطة رئيس الجمهورية في التنمية 
المستدامة 2030، مما يعمل على تطوير مختلف القطاعات 
االقتصاديــة. وأكد، خالل كلمته فــي مؤتمر إطالق خدمة 
الســجل التجاري، أنه تم توفير آلية تكنولوجية لربط جميع 
البنوك مع مصلحة الســجل التجاري، وذلك لتيسير عملية 
االستعالم للســجالت التجارية والحد من مخاطر االئتمان 
محمد كفافيوتوفير الوقت لعمالء البنوك في استخراج تلك السجالت.

سورية: تعليمات جديدة من مجلس النقد

أشارت مديرة العالقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى، أنه أصبح 
بإمــكان القادميــن إلى األراضي الســورية حمل مبلغ 100 ألــف دوالر كحد أقصى، 
وفق قرار صدر عن مجلس النقد، ويتوجب على المسافر القادم التصريح لدى األمانة 
الجمركيــة بما يحمله من مبالغ في حال تجاوزت عتبة الـ5000 دوالر أميركي، دون 
أن تترتب عليه أي مســاءلة قانونية أو إجراء سلبي، في حين تحتفظ األمانة الجمركية 
بنســخة من التصريح وتمنح المســافر القادم إلى البالد نســخة أخرى منه. كما يمكن 
للقادميــن لحظة وصولهم إلــى المنافذ الحدودية إيداع أموالهــم في مكاتب المصارف 
المتوزعة عند جميع المنافذ، وطلب فتح حســاب، ومن ثم يمكن اســتالم المبلغ من أي 
فرع للمصرف داخل البالد، دون وجود ســقف للمبلغ المســموح للوافد حمله في هذه 

الحالة.
أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم، فبإمكانه إخراج مبلغ 10 آالف دوالر 
كحــد أقصى، ويتوجب عليه التصريح حين يحمل مــا يتجاوز عتبة األلف دوالر، أما 
بالنسبة لغير السوريين، فبإمكانهم إخراج 5000 دوالر كحد أقصى، أو بحدود المبالغ 

التي أدخلها وصرح عنها عند اإلدخال.

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدوالر 
بنسبة 50 %، في إجراء جديد على خلفية شح الدوالر 

واألزمة االقتصادية في البالد.
وأكــدت ثالثة مصــارف على األقل، رداً على أســئلة 
وكالة “فرانس برس”، أنها خفّضت ســقف السحوبات 
الشهري منذ مطلع شهر شــباط/فبراير 2020، بنسبة 
50 %، وبــات الســقف المســموح بــه فــي عــدد من 
المصارف ال يتخطى 600 دوالر أميركي من الودائع 

التي تقّل عن 100 ألف دوالر.
أما بالنســبة لمن تتخطى قيمة حســابه المليون دوالر، 
فيمكنه ســحب مبلغ يتراوح بين ألفين و3 آالف دوالر 

شهرياً.

مصارف لبنانية
تخفض سقف السحوبات
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الجزائري،  الرئيس  قال 
عبــد المجيد تبــون، إن 
الجزائر ســتضع وديعة 
مليــون   150 قيمتهــا 
دوالر أميركي في البنك 
التونســي،  المركــزي 
حيث تواجه تونس عبء 
دين عام ضخم في حين 

أن جارتها الجزائر، وهي مصدر رئيسي للطاقة، تحاول 
خفــض العجز الحكومي لديها بعد تراجع إيرادات النفط 

والغاز بشكل كبير في السنوات األخيرة.

45 % من أسهم بنك القاهرة بالبورصة وديعة في البنك المركزي التونسي

قــال رئيس بنك مصر، محمــد اإلتربي، إن مصرفه 
المالــك لبنــك القاهــرة، ثالث أكبر بنــك حكومي في 
مصر، يســعى لطرح ما يصل إلى 45 % من أســهم 
البنك في بورصة مصر خالل النصف األول من هذا 
العام مع إمكانية حصول مســتثمر أجنبي على حصة 

من أسهم البنك خالل الطرح.
وأضــاف في جلســة نقاشــية مع الجمعيــة المصرية 
لمخاطــر االئتمان، أنه يجــري القيام بجولة ترويجية 

محمد اإلتربيلطرح أسهم بنك القاهرة في الواليات المتحدة. عبد المجيد تبون

البنــك  محافــظ  قــال 
المركــزي الجزائــري، 
بن عبــد الرحمن أيمن، 
إن االحتياطيات األجنبية 
للجزائر انخفضت 10.6 
مليار دوالر في األشهر 
التسعة الماضية، وهو ما 
يزيد من الضغوط المالية 

الناجمة عن هبوط في إيرادات الطاقة. وأظهرت بيانات 
رســمية أن مجمل االحتياطيات بلغ 72.6 مليار دوالر 
في نهاية أبريل/نيســان من العام الماضي، انخفاضاً من 
79.88 مليــار دوالر في ديســمبر/كانون األول 2018 

و97.33 مليار دوالر في نهاية 2017.

هبوط احتياطيات الجزائر األجنبية

بن عبد الرحمن أيمن

خفض سعر صرف الجنيه السوداني

قرر البنك المركزي الســوداني، خفض ســعر 
صــرف الجنيــه الســوداني إلــى 49.6 مقابل 
الــدوالر األميركي، نزوالً مــن 45 جنيها في 
يناير/كانون ثاني الماضي ألول مرة منذ سقوط 
النظام الســابق. وقال المركزي السوداني، إن 
سعر شراء الدوالر سجل 49.6 جنيها فيما بلغ 
سعر البيع 49.9 جنيها. بينما قال مصدر لوكالة 

األناضول، إن الخطوة تأتي لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

الماليــــة  وزيـــر  قــال 
المغربي محمد بنشعبون 
إن بــالده في وضع جيد 
للقيــام بالخطــوة القادمة 
صــوب ســعر صــرف 
أكثــر مرونــة للدرهــم. 
وقال: “األمر بيد وزارة 
المالية والبنك المركزي 

لالتفاق على متى يتم االنتقال إلى الخطوة الثانية”.

المغرب مستعد لتحرير سعر الدرهم

محمد بنشعبون

تدريب 37 ألف مصرفي مصري

أعلن المعهــد المصرفي )EBI(، الــذراع التدريبية 
للبنك المركزي، عن إنجازات النصف األول من عام 
2019 /2020، مؤكداً التزامه بتطوير وتدريب رواد 

وقادة المستقبل في القطاعين المصرفي والمالي.
قال المديــر التنفيذي عبدالعزيز نصيــر، إن المعهد 
قدم خالل 6 أشهر 1788 دورة تدريبية، استفاد منها 
أكثــر مــن 37000 متدرب، بإجمالي عدد ســاعات 

عبدالعزيز نصيرتدريبية 44000 ساعة.

هبوط إيرادات النفط الليبية إلى الصفر

قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيســي لدخل البالد، 
هبطت إلى الصفر في يناير/كانون الثاني بعدما أغلقت قوات ورجال قبائل متحالفون 
مع القائد العســكري في شــرق ليبيا خليفة حفتر موانئ نفطية رئيســية، حيث يخوض 
حفتر حرباً ضد الحكومة المعترف بها دولياً، والتي مقرها طرابلس ويحاول االستيالء 
على العاصمة بالقوة منذ أبريل/نيســان. وقال المركزي، إن إغالق الموانئ والحقول 

النفطية تسبب خسائر تتجاوز 2.5 مليار دينار ليبي )1.78 مليار دوالر(.
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ارتفاع غير متوقع الحتياطي الصين األجنبي

ارتفعت احتياطيات النقد األجنبي للصين على غير 
المتوقع في كانــون الثاني/يناير 2020 مع صعود 
اليوان بعد أن وقعت بكين وواشــنطن اتفاقاً تجارياً 
لنــزع فتيل نــزاع دار لثمانية عشــر شــهراً ونال 
مــن النمو العالمي.  وأظهــرت بيانات صادرة عن 
المركــزي الصينــي، أن احتياطيــات البالد، وهي 

األضخــم في العالــم، ارتفعت بمقدار 7.57 مليار دوالر في كانون الثاني/يناير لتصل 
إلــى 3.115 تريليون دوالر. وأشــارت البيانات إلى أن احتياطيات الصين من الذهب 

بلغت  62.64 مليون أوقية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وقــع بنك “أبوظبــي التجاري” و“مصــرف الهالل”، 
اتفاقيــة مع “االتحاد للعطالت” التابع لالتحاد للطيران، 
بهدف توفير خطة دفع ميسرة لحاملي بطاقات االئتمان 
من “أبوظبي التجاري” و“مصرف الهالل” عند حجز 

رحالتهم لدى “االتحاد للعطالت”.
وقــع االتفاقية نائــب الرئيــس إلدارة الوجهات وقطاع 
الســياحة في “االتحــاد للطيــران” حــارب المهيري، 
والرئيــس اإلقليمي للخدمات المصرفية للفروع في بنك 

أبوظبي التجاري عمران تيمور.

خطة دفع ميسرة
من “االتحاد للعطالت”

أكــد المصرف المركــزي الصيني، أنه ســيضخ 1,2 
تريليــون يــوان )173 مليــار دوالر أميركــي( فــي 
االقتصــاد لدعم جهود مكافحة فيــروس كورونا، الذي 
يتوقــع أن يؤثر ســلباً على نمو ثاني أكبــر اقتصاد في 

العالم.
وأشــار بنك الصين الشــعبي، إلــى أن الخطوة تهدف 
للمحافظــة على “ســيولة معقولة ووفيــرة” في النظام 

المصرفي وعلى سوق عمالت مستقر.
وأضــاف، أن المبلغ اإلجمالي للســيولة في المنظومة 
المصرفية سيكون أعلى بنحو 900 مليار يوان )129 

مليار دوالر( عن الفترة ذاتها من عام 2019.

المركزي الصيني يضخ
173 مليار دوالر أميركي

دبي للطيران: صفقة بقيمة 300 مليون دوالر

عقدـــت “دبـــي لصناعــــات 
الطيران” صفقــة تمويل غير 
مضمون ثنائي الشريحة بقيمة 
300 مليـــون دوالر أميركي 
ولمدة 5 سنوات مع “اإلمارات 
اإلســالمي” و“اإلمارات دبي 
الوطنــي كابيتــــال” الــذراع 
االســتثماري لبنك “اإلمارات 

دبي الوطني”، تتضمن شريحة تقليدية وأخرى إسالمية مع إمكانية رفع قيمة التمويل 
إلــى 600 مليون دوالر. وأعرب الرئيس التنفيــذي لدبي لصناعات الطيران فيروز 
تارابور، عن ســعادته بتوقيع االتفاقية وتعزيز العالقة مع “اإلمارات دبي الوطني” 

لمواصلة تنويع مصادر السيولة للشركة.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في اإلمارات اإلسالمي صالح أمين، أن هذه الصفقة 

تعكس قدرة البنك ألن يكون مزوداً للحلول المصرفية اإلسالمية للشركات واألفراد.

البنك الدولي يدعم دول الساحل األفريقي

أكــد المديــر العــام للبنــك الدولي، اكســيل فان 
تروتزنبرغ، أن البنك قرر تخصيص دعم مالي 
يتــراوح بين 6 إلى 7 مليــارات دوالر أميركي 
لــدول مجموعــة الســاحل األفريقــي مــن أجل 

تمكينها من مواجهة التحديات.
وقــال تروتزنبــرغ، عقب لقاء جمعــه بالرئيس 
الموريتانــي، محمد ولــد الغزوانــي، أن الدعم 
يهدف إلى تنمية المصادر البشرية وإنشاء مزيد 

من فرص العمل، حسبما ذكرت وكالة األنباء الموريتانية.
يُذكر أن مجموعة دول الساحل الخمس، هي عبارة عن تجمع إقليمي للتنسيق ومتابعة 

التعاون، يضم موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر.

اكسيل فان تروتزنبرغ
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أكدت مجموعة من المصارف االســتثمارية، أن تفشي 
فيــروس كورونا قد يمثل فرصة للشــراء في األســواق 
اآلسيوية. ويشير بنك JPMorgan إلى أنه مع استقرار 
عدد حــاالت الفيروس ستســنح فرصة لالســتثمار في 
أســواق آســيا الناشــئة. كذلك توصي بنوك أخرى مثل 
UBS وMorgan Stanley بشراء األصول اآلسيوية 
ال ســيما الصينيــة مع هبوط أســعارها، علماً أن بعض 
الشركات الكبرى المدرجة في الواليات المتحدة تعافت 
 .JD.comو Alibaba من بعض خسائرها األخيرة مثل
وأوضح  UBS أنه باالســتناد إلى الفيروســات السابقة 
مثل الســارس، فإن تأثير الكورونا على االقتصاد الكلي 

سيكون محدودا.
من جانبه، شجع جوليوس باير المستثمرين على الشراء 

بعد تراجع األسهم.

بنوك عالمية ترى فرصة لالستثمار
بسبب “كورونا”

“إتش.إس.بي.سي” يدرس التخارج من تركيا

نقلــت وكالة رويترز عن مصــادر مطلعة قولها، إن 
بنك “إتش.إس.بي.ســي” يــدرس التخارج من تركيا 
في إطار إجراءات لخفض التكاليف بصفة عامة، في 

ظل قيادة الرئيس التنفيذي المؤقت نويل كوين.
وأضافــت المصادر، أن البنك يســعى أيضــاً لبيع أو 
تقليــص أنشــطته في أســواق أخــرى، حيــث توجد 
عمليات أقل حجماً تواجه صعوبات للمنافســة بما في 

نويل كوينذلك أرمينيا واليونان وعمان.

خسائر قاسية لـ“دويتشه بنك”

أعلن “دويتشــه بنــك” األلماني، 
أنه تكبد خسارة قدرها 1.6 مليار 
يــورو في الربــع األخير من عام 
2019، لترتفــع بذلــك الخســائر 
االجماليــة إلى 5.7 مليــار يورو 
خالل العام الماضــي، في الوقت 
الــذي يجتــاز فيــه البنــك عملية 

إصــالح باهظــة التكلفة. والخســارة الفصلية هــي الثالثة على التوالي والســنوية هي 
الخامسة على الترتيب ألكبر بنوك ألمانيا.

وتختم تلك األرقام عقداً مضطرباً لدويتشــه، الذي خســر إجماالً 15 مليار يورو على 
مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمحو ربحا بقيمة 9 مليارات يورو حققه خالل 

السنوات الخمس السابقة. وهبط سعر السهم 82 % خالل السنوات العشر الماضية.

أعـلـنـــــت المجمـوعــــة 
المصرفـيــة البريطانـيـــة 
HSBC أنـهـــا ســـــتبيع 
أصــوالً بقيمة 100 مليار 
دوالر، وذلــك فــي إطار 
إصالحات جذرية ستؤدي 
إلى  إلغاء 35 ألف وظيفة 

على مدى 3 سنوات.
ويسعى مصرف HSBC منذ فترة طويلة لتعزيز قدرته 
التنافســية، بينما يواجه العديــد من التحديات مثل تباطؤ 
النمو في األســواق الرئيســية وانفصــال بريطانيا عن 
االتحــاد األوروبي، فضالً عن خفض البنوك المركزية 
أســعار الفائدة. وأوضح الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك 
نويل كوين، أن عدد العاملين في المجموعة قد ينخفض 

إلى 200 ألف على مدى 3 أعوام.

أكبر بنك أوروبي يبيع أصوال
بقيمة 100 مليار دوالر

نويل كوين

استقالة الرئيس التنفيذي لـ“كريدي سويس”

قــدّم الرئيــس التنفيــذي لمصــرف كريدي 
ســويس تيدجان تيام، اســتقالته إثر فضيحة 
تجســس مدمرة هزت ثانــي أكبر مصرف 
سويسري. وسيحل محله توماس غوتشتاين، 
الذي يشــغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي 

لعمليات كريدي سويس في سويسرا.
وشكلت اســتقالة تيام مفاجأة لمعظم وسائل 
اإلعــالم، حيــث كان مــن المتوقــع رحيل 

رئيس البنك أورس رونير.
وذكرت تقارير اعالمية، أن كبار المساهمين 
فــي البنك كانــوا يضغطون مــن أجل بقاء 

الرئيــس التنفيذي في منصبه، مشــيرةً إلى أن تيام ورونيــر خاضا صراعاً محتدماً، 
وذلك على خلفية تعرض مديرين تنفيذيين ســابقين في البنك ألســاليب مراقبة مثيرة 

للجدل.

تيدجان تيام
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أبقــى البنــك المركزي المصــري على أســعار الفائدة 
الرئيســية دون تغيير، بما يتماشــى مع توقعات خبراء 

اقتصاديين في استطالع أجرته رويترز.
وقــال بيان البنــك: إن المركزي المصــري أبقى على 
ســـعـــر فائـــدة اإليـداع ألجـــل ليلــة واحــــدة عنـــد 
13.25 % وســـعـــر فائـــدة اإلقراض ألجـــل ليلـــة 

واحـدة عنـد 12.25 %.

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة

“المركزي السعودي” يتوقع زيادة النمو

توقــع محافــظ مؤســســــة النقد العربي الســعودي 
)البنك المركزي(، أحمد الخليفي، أن ينمو االقتصاد 
في المملكة العربية الســـعودية، وأن يشـهد ارتفاعاً 
خالل  العــام 2020، وذلك بدعم مــن القطاع غير 

النفطي.
وقال الخليفي، إنه من الســابق آلوانه تحديد الضرر 
االقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في 

أحمد الخليفيالصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.

“األوروبي لإلنشاء” سيتوسع في إفريقيا

قال رئيس البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، سوما 
شــاكرابارتي، إن البنك سيطلب موافقة المساهمين 
فيه في مايو/أيار بشــأن التوســع في منطقة إفريقيا 
جنوبــي الصحــراء، حيث تأســس البنــك في عام 
1991 لمســاعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق 
أوروبا للتحول إلى اقتصاد السوق، وهو مهتم أيضاً 
بالتوســع فــي الجزائر إذا طلبــت الحكومة الجديدة 

االنضمام إليه. وكانت طموحات البنك في السنوات األخيرة، التوسع في إفريقيا جنوب 
الصحراء، لكنه واجه مقاومة من بعض كبار المساهمين.

سوما شاكرابارتي

بدأ  مصرف “ريكســبنك” الســويدي في اختبار عملة 
)الكرونــة اإللكترونية(، ما يجعل البالد قاب قوســين 
أو أدنى من إنشــاء أول عملــة رقمية لبنك مركزي في 

العالم.
وقال البنك: إن الكرونة اإللكترونية ستُستخدم لمحاكاة 
األنشــطة المصرفيــة اليوميــة، مثــل: المدفوعــات، 
والودائــع، والســحوبات التــي ســتجري عــن طريق 
محفظة رقمية، مثل: تطبيق الهاتف المحمول، مشــيراً 
إلى  إن “الهدف من المشــروع إظهار كيفية اســتخدام 

الكرونة اإللكترونية من قبل الجمهور العام”.
وتعــد العمالت الرقمية مــن البنــوك المركزية أمواالً 
تقليديــة، ولكــن في شــكل رقمي، يصدرهــا ويحكمها 

البنك المركزي للبلد.

أول عملة رقمية تابعة لبنك مركزي

محادثات مصرية مع صندوق النقد

قــال محافــظ البنــك المركــزي المصــري طارق 
عامر، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد 
الدولي بخصوص مســاعدة فنية تتعلق بإصالحات 
هيكليــة غير مالية. وقال الجهــاز المركزي للتعبئة 
واالحصاء، إن عدد ســكان مصر بلغ 100 مليون 
وهو ما يضع ضغوط على الموارد والبنية التحتية. 
ووفقــاً للبنك الدولــي، فإن القــوة العاملة في مصر 

طارق عامرستصل إلى 80 مليونا في غضون 10 سنوات.

هيئة رقابة شرعية للمصارف الكويتية

أوردت وكالــة األنباء الكويتية، أن برلمــان البالد وافق على 
مشــروع قانون إلنشــاء هيئــة عليــا للرقابة الشــرعية على 
العمل المصرفي والمالي اإلســالمي. وقالت: إن بنك الكويت 
المركزي سيتولى اإلشراف على القطاع المصرفي وضمان 
االلتزام بأحكام الشــريعة اإلسالمية، وأن البنك سيشكل الهيئة 

الجديدة وينظم عملها.
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التزال الرســملة لدى البنوك اإلماراتية قوية بمتوسط غير موزون 
لرأس المال المرجح بالمخاطر وصــل إلى 12.3 % في نهاية العام 
2018، مع االعتقاد بأن هذه النســبة ســترتفع إلى ما بين 13.0 %   
و13.5 % في الفترة ما بين 2020 و2021، بفضل إصدار أدوات 
هجينة من قبل بعــض البنوك الُمصنّفة فــي 2019. واتخذت معظم 
مبــادرات دعم رأس المــال خالل الســنوات القليلة الماضية شــكل 

إصدارات هجينة ويُتوقع االستمرار في هذا التوجه.
تراجع الودائع 

كغيرها من البنــوك الخليجيــة، تتمتع البنــوك اإلماراتيــة بمراكز 
أســعار فائدة طويلة. ويرجع ذلــك إلى الحصة الكبيــرة للودائع من 
دون فائدة في هيكلها التمويلــي، وبالتالي فإن التحول في السياســة 
النقديــة لالتحادي الفدرالــي األميركي نحو موقف أكثــر ليونة، مع 
خفضه ألســعار الفائدة 3 مرات وقيام البنك المركزي في اإلمارات 
بخطوات مماثلة، سيكون له تداعيات ســلبية على هوامش الربحية 
لدى هذه البنوك. وشهدت األشهر التسعة األولى من 2019 تراجعاً 

طفيفاً في ربحية البنوك اإلماراتية ويتوقع استمرار هذا التوجه.
ومع االرتفاع الطفيف في تكلفة المخاطر، ترجح ستاندرد آند بورز 
أن تواصل البنوك اتخاذ إجراءات اســتباقية إلدارة التكلفة. وتحاول 
معظم البنوك االستفادة من التكنولوجيا وإعادة توزيع الموظفين في 
حين أنه من المتوقع أن تــؤدي عمليات االندمــاج التي حصلت في 

السنوات األخيرة إلى الحد من التكلفة.
من جهة أخــرى، تراجع النمو فــي ودائع العمالء إلــى 2.7 % في 
األشهر التسعة األولى من 2019، مقارنةً بنحو 7.9 % في 2018، 
نتيجة لزيادة النشــاط االســتثماري واإلنفــاق على البنيــة التحتية، 
باإلضافة إلى تراجــع الودائع غير المقيمة. وكما فــي العام 2019، 
العامين المقبلين.تتوقع الوكالة نمواً سنوياً مكوناً من رقم واحد منخفض للودائع خالل 

أداء مالي ثابت وإئتمان مستقر لبنوك اإلمارات

تتوقع الوكالة أن ينمــو االقتصاد اإلماراتي هذا العــام بوتيرة أعلى 
بقليــل مــن 2019، بفضل حزمــة الحوافــز التي أطلقتهــا حكومة 
المقــررة  واالســتثمارات  دوالر  مليــار   13.6 بحجــم  أبوظبــي 
لحكومة دبي اســتعداداً لمعرض إكســبو 2020، ما يرجح انتعاش 
االســتثمارات في القطاع غيــر النفطي وزيادة األنشــطة المرتبطة 
بالسياحة. ويتوقع بفضل هذه المشاريع، توسعة صافي اإلقراض من 
رقم واحد في عام 2020. كما يتوقع أن يبقى حجم األصول المتعثرة 
)المرحلة 2 والمرحلة 3( والقروض مستقراً، مع بعض التحول بين 
هاتين المرحلتين وارتفاع تكلفة المخاطر قليالً لتصل إلى 120 نقطة 
أساس في العام 2020، مقارنةً بـ110 نقاط أساس في العام 2019. 
ونتيجةً ذلك ونظراً الســتمرار الضغط على صافي هوامش الفائدة، 

يرجح أن يحدث تراجع طفيف في ربحية القطاع.
الرسملة

على الرغم من تراجع أسعار العقارات في اإلمارات أكثر من 35 % 
منذ منتصــف العام 2014 وعلــى الرغم من أن البنــوك اإلماراتية 
منكشــفة بشــكل كبير على قطاع العقــارات )20 % مــن إجمالي 
اإلقراض موجهة للقطاع العقاري( إال أن مؤشرات جودة األصول 
المصرفيــة مســتقرة. ويرجع ذلك إلــى هيمنة المشــترين نقداً على 
السوق العقارية )بنســبة 75 %(، إذ ســاهم تمويل الرهن العقاري 
بنحو ربع العمليات بحسب القيمة في العام 2019. عالوة على ذلك، 
تتم الموافقة عادةً على قروض الرهن العقاري وفقاً لمعايير متحفظة 
نسبياً، على ســبيل المثال، تم تحديد الســقف األعلى لنسبة القرض 
إلى القيمة بموجــب القانون بـــ%80 للمواطنيــن و%75 للوافدين 

للعقارات التي تقل قيمتها عن 5 ماليين درهم )1.3 مليون دوالر(.
إضافة إلى ذلك، تميل البنوك إلى اتخاذ إجراءات حماية أخرى مثل 
الشــيكات على بياض، وهذا يُعّرض البنوك لمخاطر فقدان العميل 

لوظيفته بدالً من مخاطر الضمانة العقارية الخالصة.

توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف االئتماني أن تتمكن البنوك اإلماراتية من المحافظة على استقرار 
أوضاعها االئتمانية في عام 2020، نظراً ألدائها المالي المستقر، ما لم يحدث أي تصاعد غير متوقع في المخاطر 

الجيوسياسية أو تراجع ملحوظ في أسعار النفط.
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أمراً غير مستدام.
كمــا أن قانون خفض الضرائب الــذي نفذته إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب لم يؤد إلى أضرار 

كذلك.
واستحوذت البنوك الكبرى على حصة في السوق 
مــن البنــوك األصغر، خصوصــاً في مــا يتعلق 

بالودائع.
وعلــى ســبيل المثــال، شــهد كل من “بنــك أوف 
أميــركا” و“جي.بي.مورغان” زيــادة في الودائع 
بنســبة 4 % و6 % على التوالي في عام 2019، 

حتى بالتزامن مع تباطؤ النمو االقتصادي.
وفي شكل ملحوظ، فإن عوائد البنوك نسبة لحقوق 
المساهمين تظل قريبة من مستوياتها المسجلة قبل 
عقد من الزمن، رغم أن القواعد التنظيمية تطالبهم 

باالحتفاظ برأس مال أكبر بكثير.

مبادرات السيطرة
وأدت مبــادرات الســيطرة علــى التكاليــف دوراً 

انتعاش االقتصاد يرفع أرباح المصارف األميركية

الرئيسي 3 مرات عام 2019، ما أثر في  خفض االحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي األميركي) سعر الفائدة 
األميركية  المصارف  سجلت  وقد  االقتصادي.  التمويلي  نشاطها  في  التجارية  المصرفية  والودائع  القروض 

الكبرى، أرباحا كبيرة في ظل انتعاش في خدمات الوساطة المالية.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في 2020، وهو عام االنتخابات الرئاسية األميركية، وفقا لما ذكره “جي بي 

مورغان تشيس” ومديرو “سيتي غروب”.

أرباح قياسية
وطرح تحليل نشــرته صحيفة “فايننشال 
تايمــز” للمحلليــن “روب أرمســترونغ” 
و“لورا نونان” رؤية حول كيفية مضاعفة 
البنــوك األميركية الكبــرى أرباحها على 
مــدى العقــد الثانــي مــن القــرن الحادي 

والعشرين.
وتمكــن “جي.بي.مورغان تشــيس” من 
تســجيل أرباح بقيمة 36.43 مليار دوالر  
أميركــي فــي إجمالي عــام 2019، وهو 
ما يعتبر أعلى مســتوى فــي تاريخ البنك 
األميركــي، كمــا يمثل زيــادة 12 % عن 

العام السابق له.
وبالنظر إلى بنك “مورغان ستانلي”، فإنه 
سجل أرباحاً قياســية عند 9.04 مليارات 
دوالر العام الماضي بدعم قفزة 46 % في 

الربع الرابع.
ورغم تراجع أرباح “غولدمان ســاكس” 
و”بنــك أوف أميــركا” في مجمــل العام 
الماضــي، إال أن الربع األخير من 2019 
شــهد تســجيل نتائــج أعمــال أفضل من 

المتوقع.
ويكمن المســاهم الرئيســي لهذا اإلزدهار 
في النمو الممتد لالقتصاد األميركي، وهو 
اتجاه مستمر اآلن في عامه الحادي عشر 

على التوالي.
وتُعــد أربــاح البنوك إلى حــد كبير بمثابة 
وظيفــة االقتصاديات التي تعمل فيها، كما 
أن البيئــة الجيدة في الواليــات المتحدة قد 
قلصت بشكل حاد خســائر القروض التي 
تتعرض لها البنوك )مثل القروض السيئة 
وفشــل العمالء في ســداد ديونهم(، والتي 
وصفهــا الرئيــس التنفيــذي لبنــك “جي.

بي.مورغــان” جيمي ديمون مؤخراً بأنها 

رئيسياً في هذا الشــأن، حيث يعتبر “بنك 
أوف أميركا” مثاالً جيداً مرة أخرى، حيث 
بلغت التكاليف العامة للبنك االســتثماري 
في العام الماضــي 65 مليار دوالر، وهو 
ما يعتبر أقــل بحوالى 10 مليارات دوالر 
عــن المتســوى المســجل قبــل 5 أعوام، 

بالرغم من ارتفاع اإليرادات.
وكذلــك قبل عقد مضى، كان يوجد الكثير 
من المخاوف بأن الشركات المالية الناشئة 
وشــركات التكنولوجيا الكبــرى قد تغزو 

مناطق الصناعة المصرفية.
لكن انتهى األمر بالنسبة إلى الجزء األكبر 
من مقرضي األسواق ومنصات التواصل 
االجتماعــي وغيرهــا مــن مجموعــات 
التكنولوجيا، بالشراكة مع البنوك بدالً من 
إزاحتها، مثل شراكة غولدمان ساكس مع 
آبل فــي “آبل كارد”، حيــث من الصعب 

طرد المصارف القائمة.
ومــع ذلك، من األمــور الالفتة للنظر، أن 
أداء أســهم البنوك االســتثمارية الخالصة 
مثــل “غولدمــان ســاكس” و”مورغــان 
ستانلي” كان أقل بشكل كبير للغاية مقارنة 

مع أسهم البنوك المتنوعة.

ً األعلى أجرا
بعــد مــا حقــق بنك “جيــه بــي مورغان 
تشيس” أرباحاً ضخمة، إضافة إلى تحطيم 
أســعار أســهمه األرقام القياســية في عام 
2019، ارتفع أجر جيمي ديمون، الرئيس 
التنفيــذي للبنك، ليصل إلــى 31.5 مليون 
دوالر، األمــر الذي رشــحه مــرة أخرى 
للفوز بلقب الرئيس التنفيذي األعلى أجراً 
لصحيفة وول ستريت جورنال.للبنوك الكبرى في الواليات المتحدة، وفقاً 

جيمي ديمون
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أي رأسمال إضافي من خالل الديون -مثل إصدار 
السندات أو الشهادات- وليس من المساهمين.

أيضاً، الهيئة التنظيمية أصبحت أكثر انفتاًحا في ما 
يخص إعطاء بعض الوقت للتآزر والبدء في عملية 
الدمــج. على ســبيل المثال، أصبح قبول رأســمال 
عازل أصغر، وفقاً ألحد األشخاص المطلعين على 

األمر.
ورأس المال العازل هو رأس المال اإللزامي، الذي 
يتعين على المؤسسات المالية الراغبة في االندماج 
االحتفــاظ به، إضافة إلى الحد األدنى من متطلبات 

رأس المال األخرى، خالل تلك الفترة.

المزيد من االنفتاح
لطالمــا وصفــت عمليــات االندماج بأنهــا “غير 
محتملة” كحل للمشــاكل المصرفيــة في المنطقة، 
وكان أحد األســباب المنطقيــة لرفض المقرضين 
األوروبييــن األكبر حجًما لفكــرة الدمج قديما، هو 
شعورهم الدائم بأنهم بحاجة إلى مقياس للتنافس مع 
المنافســين األميركيين، الذين تفوقوا في أدائهم منذ 

المركزي األوروبي يفّضل اندماج البنوك لمنطقة اليورو
يدعو البنك المركزي األوروبي منذ فترة طويلة إلى اندماج في القطاع الذي يواجه صعوبات لتحقيق أرباح بسبب 

انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف شبكة فروعه التقليدية.
وقد تعهد رئيس المجلس اإلشرافي في البنك المركزي األوروبي أندريا إنريا بإزالة بعض العراقيل أمام اندماج البنوك 

العابر للحدود في منطقة اليورو، مثل القيود المفروضة على نقل األموال بين وحدات تابعة في دول مختلفة.
لكن عمليات االندماج بين بنوك في دول مختلفة قليلة ومتباعدة، ألسباب من بينها خليط من المتطلبات 

المحلية بشأن السيولة ورأس المال، وأيضا بسبب االفتقار إلى نموذج مشترك لحماية الودائع. 

إنعاش القطاع المتعثر
قــال أندريــا إنريــا لممثلــي البنــك فــي 
فرنكفــورت إن “اإلشــراف المصرفــي 
فــي البنــك المركــزي األوروبــي يدرس 
مجموعــة مــن الخيــارات، مثل تحســين 
الدور المحتمل التفاقات ترمي لدعم العمل 
الجماعي لشركات تابعة”. أضاف، “نحن 
منفتحون أيضاً على تسهيل منح إعفاءات 
بشــأن الســيولة العابــرة للحــدود علــى 
المســتوى الفردي إلى الحد الممكن ضمن 
اإلطــار التشــريعي الحالــي”، موضحاً، 
أن المركــزي األوروبــي سيســهل أيضاً 
على نحو أكبــر للمصارف معاملة بعض 
عملياتها فــي منطقة اليــورو كفروع، ما 
ينطوي على قدر أقل من التدقيق من جانب 

جهات اإلشراف المحلية.
وفي ســبيل تحقيق ذلك، تحــاول الجهات 
الرقابيــة المصرفية الرئيســية في أوروبا 
تمهيد الطريق لالندماجات بين المقرضين 
في القارة، مع زيادة اعتقادهم بأن هذا الحل 

قد يكون مفتاح إنعاش القطاع المتعثر.
ووفقًا لما يقوله المصرفيون والمشــرفون 
والمحللــون، فقــد تناول بعض مســؤولي 
المنظم المصرفــي األوروبي قضية دمج 
البنــوك علنًا في خطاباتهــم األخيرة للدفع 

نحو هذا االتجاه.
فــي  المســتحدثة  الليونــة  تلــك  وتمثــل 
اإلجــراءات خروجــاً للمنظــم المصرفي 
األوروبــي عن موقفه القديــم المتمثل في 

فرض شروط قاسية على عمليات الدمج.
وأثناء مناقشات عمليات االندماج في العام 
الماضي، ووفقاً ألشــخاص مطلعين على 
المحادثــات، تمحــورت المفاوضــات مع 
الجهة المنظمة حول ما إذا كان يمكن جمع 

األزمة المالية العالمية.
ويبلغ متوسط عائد البنوك األوروبية على 
حقوق المســاهمين حوالــى 6 %، أي ما 
يقرب مــن نصف نظرائهم فــي الواليات 

المتحدة.
ويتشكك بعض المصرفيين أيضاً في مدى 
استعداد البنك المركزي األوروبي للتحلي 
بالمرونــة الالزمــة لتنفيذ عمليــات الدمج 
المقترحة، وما إذا كان ذلك ســيكون كافياً 
لتحفيز عمليات االندماجات بصورة أكبر 

في المستقبل.
ووفقاً لما يؤكده المحللون، يمكن أن يثبت 
إجــراء المزيد من االنفتــاح على عمليات 
االندماج بين البنوك األوروبية، أنه يشكل 
تغييــًرا حقيقيًا فــي قواعد اللعبة بالنســبة 
للنظــام المصرفي األوروبــي، ويمكن أن 
يؤدي ذلك إلى العديد من عمليات االندماج 
متوســطة الحجــم مســتقبالً، ال ســيما في 
األســواق المحلية ذات الحجم الكبير، التي 

تحتاج بشدة إلى مثل هذه الحلول.
وعلى سبيل المثال، نجد أن ألمانيا بمفردها 
لديها أكثر من 1500 بنك، وهو أكبر عدد 
موجود في القارة األوروبية، تليها إيطاليا 
بأكثر من 500 مصرف، و400 في فرنسا 

و200 في إسبانيا.
وخالل السنوات األخيرة، نوقشت عمليات 
االندماج الكبرى بيــن بعض أكبر البنوك 
في منطقــة اليورو، وأبرزهــا المحادثات 
التــي تمــت بيــن المصرفيــن األلمانيين 
 Deutsche Bank دويتشــه بنك إيه جي
AG، وكـومـرزبـانـــــــــك إيــــه جــي 
Commerzbank AG، التي انهارت 
تكلفة االندماج، وتعقيد العملية نفسها.بســبب مشكلتين رئيســيتين، هما: ارتفاع 

أندريا إنريا
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أعـلـنـــت شــــركة 
متاليـف إيه آي جي 
العربي السـعوديـة، 
بأن فتـرة اعتراض 
الدائنين على صفقـة 

أندماجها مع شــركة والء للتأمين التعاوني انقضت يوم  
.27/02/2020

وبموجب نظام الشــركات، يكون قــرار االندماج نافذاً 
مباشــرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، وذلك في 
حال عدم وجــود أي اعتراض قائم من دائني “متاليف 

إيه آي جي العربي” على صفقة االندماج.

أندماج “متاليف” مع “والء للتأمين”

أطلق ســوق التأمين المغربية مجمعــة تأمين لتغطية 3 
أخطــار طبيعية إلى جانب اإلرهاب بحدود تغطية 300 
مليــون دوالر للخطر الواحد. وقال المدير العام لإلتحاد 
العربــي للتأمين وإعادة التأمين، بشــير بــادو: إن الحد 
األقصى لتغطية الحــادث الواحد من األخطار الطبيعية 
تم تحديده وفقاً المالءة المالية لكل شــركة، وأن مجموع 
األخطــار المجمعــة ال يزيــد عن 900 مليــون دوالر. 
مضيفاً أن المغرب اســتحدثت وثيقــة لتغطية األخطار 
الطبيعية تتضمن ثالثة تغطيات رئيسى تشمل الفيضانات 
والزالزل وتســونامى بخــالف خطر اإلرهــاب، ويتم 
ترتيب إتفاقيات إعادة التأمين لتلك النوعية من المخاطر 
عبر 5 شركات إعادة تأمين عالمية منها: “سكور رى”، 
“هانوفــر رى”، و“ســويس رى”، وتتولــى الحكومة 
المغربية تســهيل توقيــع تلك االتفاقيات بين الشــركات 

المحلية والشركات العالمية.
وحددت الحكومة المغربية 50 مليون دوالر كحد احتفاظ 
من الخطر الواحد بالشركة المحلية، مقابل 250 مليون 

دوالر يتم إسنادها إلحدى شركات اإلعادة العالمية.

شركات التأمين المغربية تطلق
مجمعة لألخطار الطبيعية

“العين” تطلق فوكاس للتأمين الصحي

أطلقت شركة العين األهلية للتأمين، بالتعاون مع شركة 
إيتنا إنترناشونال، منتج “فوكاس”، وهو برنامج التأمين 
الصحي المتخصص للشــركات الصغيرة والمتوسطة 
العاملــة في اإلمارات، المُصمم مــن قبل “إيتنا” لتلبية 
احتياجات التغطية التأمينية للموظفين في هذه الشركات. 
ويعتبــر منتج “فــوكاس” الحل األمثل للشــركات التي 

لديها فريق عمل يتكون من أقل من 100 موظف.
وأوضــح المديــر العام لشــركة العيــن األهلية، محمد 
مظهر حمادة، أن متطلبات التغطية التأمينية للشركات 

الصغيرة والمتوسطة تختلف عن احتياجات الشركات الكبيرة، لذا حرصنا على التعاون 
مع “إيتنا إنترناشونال” لفهم هذه االحتياجات، من أجل توفير برنامج صحي شامل.

محمد مظهر حمادة

ارتفاع طفيف ألقساط التأمين في لبنان

ســـجلت أقساط التأمين في لبنان 
ارتفاعــاً ســنوياً بنســبة 0,8 % 
خــالل النصــف األول مــن عام 
2019، لتصل إلــى 875 مليون 
دوالر أميركــي، مقارنــة بنحــو 
868 مليون دوالر في الفترة ذاتها 
من عام 2018، حســبما أظهرت 
بيانــات صــادرة عـــن جمعيــة 

شــركات الضمان في لبنان.  وبحســب تقرير أعده بنك االعتماد اللبناني، يُنســب هذا 
االرتفاع بشــكل رئيســي إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 10 %، والذي طغى 
على االنخفاض بنسبة 10 % في التأمين على السيارات ووسائل النقل والتراجع بنسبة 

2 % في التأمين على الحياة واالنكماش بنسبة 10 % في التأمين على العمال.

زيادة في أقساط التأمين التي يدفعها السوريون

زادت أقســاط التأميــن التي يدفعها 
لشــركات  الســوري  المواطــن 
التأميــن  خــالل 2019 بنســبة 13 
% عن العام 2018، وبلغت القيمة 
اإلجمالية لألقساط 36.8 مليار ليرة 
ســورية. وكان النصيب األكبر من 
األقساط للمؤسسة السورية للتأمين، 

بنسبة 70 %، بمبلغ 25.8 مليار ليرة، وتقاسمت 12 شركة تأمين خاصة قيمة األقساط 
المتبقيــة التــي تبلغ 11 مليار ليرة. وبحســب بيانات خاصة باألقســاط حصل التأمين 
اإللزامي للســيارات على اعلى نســبة 34.5 %، بقيمة 12.7 مليار ليرة، يليه التأمين 

الصحي بنسبة 33.9 % من إجمالي األقساط، وبقيمة تجاوزت 12.5 مليار ليرة.
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التعميم  علــى  تعليقاً 
الصادر عن وزيـــر 
والتجـارة  االقتصـاد 
اللـبـنـانـــــي راوول 
نعمة، القاضي بعــدم 
تـوزيــــع األربـــاح 
عـلـى المســــاهميـن 
في شركات التأمين، 
رئـيــــــس  أوضــح 

جمعية شــركات الضمان ACAL إيلي طربيه، أنه لم 
يتم مناقشة التعميم مع جمعية شركات الضمان وسنطلب 
من الوزيرســحب التعميم بناء على اقتــراح الكثير من 
الشــركات اللتــي نمثلهــا. إذ ان 70 % من الشــركات 
عائلية، وفي الوضع الراهن، يحق لها إما تدوير أرباحها 

أو توزيع قسم منها وفقاً لما تراه مناسباً.

رئيس جمعية شركات التأمين يرّد

إيلي طربيه

كشــف محافظ مؤسســة النقد العربي السعودي )ساما(، 
الدكتــور أحمد الخليفــي، أن المملكة العربية الســعودية 
تعمــل علــى إصــدار تنظيمات جديــدة لرفــع متطلبات 
رأس المال لشــركات التأمين في الســعودية خالل العام 
2020 الحالي، وســتجعل تلك التنظيمات ســوق التأمين 
الســعودية أكثر جاذبية للمســتثمرين األجانب، بحســب 

وكالة “بلومبيرغ”.

الخليفي: رفع رأسمال شركات التأمين

د. أحمد الخليفي

تراجع كبير في أرباح “الدرع للتأمين”

الـدرع  شـــــركة  أعلنـــت 
التعاوني،  للتأميــن  العربي 
أنها حققت أرباحاً صافيـــة 
قدرهــا 7.264 مليون لاير 
ســعـــودي )1.93 مليــون 
دوالر أميركي( في عــــام 
2019، مقابــــل 22.543 
مليـون ريـــال )6 مالييــن 

دوالر( عــام 2018، وذلك بانخفاض قدره 68 %. وأوضحت الشــركة، أن ســبب 
االنخفــاض في األرباح يعود إلى االرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنســبة 35 
%، يقابلهــا ارتفــاع في صافي األقســاط المكتســبة بنســبة 9 %، وارتفاع في دخل 
العموالت المكتسبة بنسبة 3 %، وانخفاض في تكاليف االكتتاب األخرى بنسبة 24 
%، وانخفاض في مصاريف العمليات والمصاريف اإلدارية بنسبة 35 %، وارتفاع 

في دخل االستثمارات بنسبة 43 %.

توقعت وكالة “ســتاندرد آند بــورز”، أن ترتفع ديون 
الحكومــات في أنحاء العالم إلى مســتوى قياســي عند 
53 تريليــون دوالر أميركي بحلول نهاية عام 2020، 
مع االتجاه القتراض 8.1 تريليون دوالر أميركي هذا 

العام وحده.
وأاشــارت الوكالــة إلى أنه ســيكون نحــو 70 % من 
إجمالــي االقتراض إلعادة تمويــل ديون طويلة األجل 
مستحقة السداد، بيد أن حجم االقتراض الجديد المتوقع 
البالغ 2.3 تريليون دوالر ســيظل يعادل 2.6 % على 

األقل من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
وقالــت الوكالة: إن النمو يشــير إلى زيــادة احتياجات 

االقتراض للدول الكبرى.

مستوى قياسي لديون الحكومات
في العالم

مشروع تعزيز االقتصاد التضامني واالجتماعي

 BCTS شـــــركة  أطلقــت 
لالســتــشـــارات والتدريـب، 
برعاية وزارة العمل اللبنانية 
االتـحــــاد  مــع  وبالتعـــاون 
العمالــي العــام، مشـــــروع 
“تعزيـز االقتصـاد التضامني 
واالجتماعــي للعاطليــن عن 

العمل، وغير المتعلمين والالجئين - MoreThanAJob، وذلك في مؤتمر صحافي 
عقــد في فندق لو غابريــال، بعنوان “تعزيز التعــاون بيــن اإلدارات العامة وهيئات 

االقتصاد التضامني االجتماعي في لبنان”.
والمشــروع ممول مــن االتحاد األوروبي عبر مبــادرة دول الجوار األوروبي، لخلق 
الشــراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسط ENI CBC MED، وهو يهدف 

الى تعزيز االندماج االجتماعي للفئات األكثر حاجة وللعاطلين عن العمل.
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األرض لــن يكون خاطئاً في حال اســتطاع النظام 
الصرفــي تحقيق رؤيته، وإيجاد أليات دفع لتحويل 
المستحقات في عمليات إسناد األعمال ودفع األقساط 
الناجمة عن إســناد األعمــال، معتبراً أن الحصول 
على التعويضات بشكل مناسب سيكون محققاً حال 
وجود ألية مصرفية مضبوطة، مبدياً تفاؤله بتحقق 
ذلك لوجود جهاز كامل من المصارف العاملة في 
ســورية من عامة وخاصة يعمــل على ذلك تحت 

إشراف مصرف سورية المركزي.
المنتجات التأمينية

وعن إمكانيــة طرح منتجات تأمينيــة جديدة، قال 
المدير العام لمؤسســة التأميــن، أن ابتداع تأمينات 
جديدة غير ممكن حالياً لكون التوجه األقوى اليوم 
بســيط ومزدهــر، وهو حاجــة األفــراد المتزايدة 
للرعاية الطبية بالنظر إلى ارتفاع التكاليف وارتفاع 
أجور ونفقات المســتلزمات واإلجــراءات الطبية 
ومســتلزمات العمــل الجراحي، ما أفــرز ارتفاع 
تكاليــف العالج كثيراً على عاتــق المواطن األمر 
الــذي أفرز ضــرورة خلق أكثر مــن منتج تأميني 
يتناســب مع المجتمع السوري بشرائحه المختلفة، 
وبغــض النظر عما تقدمه المشــافي الحكومية من 
الرعايــة الطبية، موضحاً أن العمــل يتركز حالياً 

الزهراء: تغطيات تأمين تناسب كل فئات المجتمع
قال المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إياد الزهراء، أن العام الحالي 2020 يعتبر ذروة األزمة من حيث 
األوضاع االقتصادية، الفتاً إلى أن هذا العام لن يكون سهالً في عمل المؤسسة بسبب اشتداد العقوبات االقتصادية 
القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، معتبراً أن المؤسسة في منأى عن ذلك نسبياً كونها 

استطاعت التكيف مع الظرف المفروض عليها جّراء العقوبات.

طلبات رفع قيمة التأمين
وقــال الزهــراء فــي حديث لمجلــة البنك 
والمســتثمر، أن الشــيء المالحــظ فــي 
2020، والذي يشــكل تحــٍد جديد أضيف 
إلى تحديات المؤسســة، هــو ارتفاع قيمة 
األشــياء، فمعظم المؤمنين يلجأون راهناً 
إلى رفــع قيمة األشــياء المؤمنــة بمقدار 
مثلين إلى 3 أمثال، بالنظر إلى ارتفاع قيم 
المخزونــات من المواد األولية والمصنعة 
مثــالً، فتكون طلبــات رفع قيمــة التأمين 
توازياً مــع ذلك، ورغم ذلــك وحتى اآلن 
)يعتبــر الزهراء( فــإن المؤسســة قادرة 
على التغطية ضمن الظــروف الموجودة 
حالياً شرط البقاء ضمن القراءة الصحيحة 
للخطــر، بالتوازي مع القــول، أن القطاع 
الخــاص يجــد صعوبة في إيجــاد الغطاء 
التأميني الكامل من إعادة التأمين، فينهض 
هنا دور المؤسســة في التكامل مع السوق 
باالكتتــاب على بعض األخطــار، منوهاً 
إلــى نقطــة تســتوجب القــراءة والتحليل 
بتــأٍن، والتي تتلخــص بازدياد الحصص 
المعروضــة لالكتتاب في الســوق، والتي 
كانت حصص بسيطة بين 5 و15 %، أما 
اليوم، فالحصــص التي تُعرض لالكتتاب 
أكبر مــن ذلك، مؤكداً أن المؤسســة ومع 
تكاليف وقوع الخطر إال أنها ال تزال قادرة 
علــى النهوض بــه، كون ســيولتها كبيرة 

ومعززة وتعمل بالليرة السورية.
وعن خطة المؤسســة خالل العام الجاري 
2020، قال مديرها العام أن األولوية تقوم 
في محــاوالت التعاون مع الدول الصديقة 
بولوج أســواق إعــادة التأميــن خارجية، 
مذكراً بمحاوالت مماثلة في العام الماضي 
2019، والتــي لــم تنضــج إلــى درجــة 
المشاركة في العمل، في حين يبدو المجال 
أوســع وفــرص النجاح أكبر فــي 2020 
من خالل صور أخرى وأشــكال مختلفة، 
لجهة أن المشاركة في العمل الميداني على 

على إيجاد تغطيــات مكملة لفئات مختلفة 
ولو كان في إطار صناديق أو مساعدات، 
عبر عقود تأمينية خاصة بالمشافي والحالة 
الدوائية، بحيث ال تضطر المؤسسة لتحمل 
عــبء التغطيــات الكاملة بــل التغطيات 
جزئية التي تتناســب مع القسط المدفوع، 
مع عدم اشتراط أن يكون القسط من حامل 
البطاقة بل يكون مسحوباً على الجمعيات 
التــي تلجــأ للمؤسســة لشــراء التغطيات 
التأمينية لصالح المتبرعين، مشدداً على أن 
هذا التوجه ليس ربحياً بالمطلق بل سيكون 
فــي إطار التكاتف المجتمعي، وذلك تحت 
قيادة المؤسســة في كل هــذا االتجاه حيث 
ستتحمل المســؤولية في ذلك أمام الدولة، 
مؤكداً قدرة المؤسســة على النهوض بهذا 
األمر لتمتعهــا بالمالءة الماليــة الضامنة 
لتحمــل أي صدمــة، ناهيــك عــن هدف 
إضافــي يتمحور حول نشــر ثقافة الوعي 
التأميني بحيث يترسخ لدى حامل البطاقة 
التأمينية أنها ضرورة وحماية وليست حالة 
طارئة نتيجة حالة عالجية معينة، بل حالة 
مســتقرة ضمن ســقوف تغطيــات مقبولة 

وذلك لمواجهة السيناريوهات االسوأ.
القطاع العام

وأكــد الزهراء، أن القطــاع العام يبقى هو 
األســاس مع ضــرورة وجــود كل أدوات 
ومستلزمات تعزيز عمله بغية استمراره، 
دون إغفــال أهميــة دور القطــاع الخاص 
كشــريك مهــم في العمــل التأمينــي كون 
االعتماد عليه يبقى نسبياً، باعتباره باحث 
عــن الربح ما يجعــل منه عامل مســاعد 
مكمــل، منوهاً ببعض التأمينــات النوعية 
جداً والتي تبقى على عاتق الخزينة العامة 
للدولة كمــا دُرجت العادة في العمل عليها 
بضمانة الخزينة لجهــة تصدير األخطار 
كبوالص، ولكن في حال تحقق الخطر فإن 
وغير القابلة لالهتزاز.ضمانة الخزينة العامة هي الضمانة األكبر 

إياد الزهراء
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أطلقت موانئ أبوظبي مشــروع توسعة شاطئ “صير 
بني ياس” للسفن السياحية لمضاعفة طاقته االستيعابية، 
وذلك من خالل بناء رصيف جديد باستثمار 100 مليون 
درهــم )نحو 27 مليون دوالر أميركي(. وســيتم افتتاح 
الرصيــف الجديد فــي الربع األخير مــن العام 2020، 

تزامناً مع انطالق موسم الرحالت البحرية 2021.
وتتيــح التوســعة الجديدة للشــاطئ اســتقبال ســفينتين 
ســياحيتين في آن واحد، مع تسهيل وتسريع إجراءات 
اســتقبال ومغادرة المســافرين. وتم اختيار شركة “بام 
إنترناشــونال” الذراع التشــغيلية لمجموعــة “رويال 
بام” الهولندية خارج أوروبا، لتصميم وتنفيذ الرصيف 

الجديد.

موانئ أبوظبي توسع
شاطئ “بني ياس”

ارتفاع صافي أرباح سامبا السعودية

ارتفاع صافي أرباح مجموعة 
 3.99 إلــى  الماليــة  ســامبا 
مليار لاير فــي الســنة المالية 
األخيرة، مــن 3.06 مليار في 
السابقة. وارتفع إجمالي  السنة 
العمــوالت  مــن  إيراداتهــا 
الخاصــة واالســتثمارات إلى 
8.43 مليــار لاير مــن 7.54 

مليار. كما زاد إجمالي ربح العمليات بنسبة 5.4 % خالل السنة المالية.
وفــي نهاية ديســمبر/كانون األول بلغت القــروض والســلف 141.60 مليار لاير، 
بزيادة 24.52 % على أســاس ســنوي، وبلغت ودائع العمالء 180.17 مليار لاير 

بزيادة 5.87 % على أساس سنوي.

مقر لعلي بابا في السعودية

وقــع وزيــر الثقافــة الســعودي 
األمير بدر بن عبد هللا بن فرحان 
آل ســعود، رئيس مجلــس ادارة 
مشــروع “المدينــة اإلعالمية”، 
وجيــري لي، العضو المنتدب في 
صنــدوق Arabia االســتثماري 
مــع شــركة علــي كالود التابعة 
لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم 

لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع “المدينة اإلعالمية” بالرياض.

مشروعات مشتركة لشركات روسية وسعودية

ذكــر صندوق االســتثمار المباشــر الروســي، أن 
شــركات روسية وســعودية أجرت مباحثات حول 
مشــروعات مشــتركة محتملــة، وكذلك اســتثمار 

محتمل يفوق 10 مليارات دوالر أميركي.
وجرت المحادثات في السعودية بينما كانت تبحث 
روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 

تعزيز التعاون في سوق النفط العالمية.
وتحاول السعودية ذات الصوت القوي في “أوبك” 

إقناع روسيا باالنضمام إلى تخفيضات أكبر إلنتاج النفط. وقالت موسكو، إنها ستكشف 
عن موقفها إزاء هذا المقترح خالل األيام المقبلة.

وقال صندوق االستثمار المباشر الروسي، الذي يرأسه كيريل ديميترييف، إن ممثلين 
لشــركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع ويســتأنفون محادثاتهم مع الشركات 

الروسية.

كيريل ديميترييف

ارتفــع إنتاج “بي.بي” من النفط الصخري في الواليات 
المتحــدة أكثر مــن مثليه في عــام 2019 مقارنة بالعام 
الســابق، إذ كثفت الشركة اإلنتاج في أعقاب االستحواذ 
بقيمة 10.5 مليارات دوالر على أصول “بي.إتش.بي” 

أواخر 2018.
وارتفع إنتاج النفط بقطاع “بي.بي” للنفط الصخري إلى 
124 ألف برميل يومياً في 2019، من 55 ألف برميل 

يومياً قبل عام.
وزاد إنتــاج الغاز الطبيعي إلى 2175 مليون قدم مكعبة 

قياسية يومياً من 1705 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

قفزة كبيرة في انتاج “بي.بي”
من النفط الصخري
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الزاوية الليبية توقف عمليات التكرير

قالــت شــركة الزاويــة الليبيــة 
لتكريــر النفــط، إنهــا اضطرت 
لوقــف عمليات التكرير بســبب 
نقص إمدادات ومخزونات الخام.

وقال مصدر من الشــركة التابعة 
للمؤسســة الوطنية الليبية للنفط، 

إن وحدتــي تكريــر تبلغ طاقة كل منهمــا 60 ألف برميل توقفتا عــن العمل. وذكرت 
الشركة في بيان أنها “تعلن اضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير، وذلك بسبب نقص 

إمدادات الخام من الحقول النفطية وكذلك نفاد الخام من خزاناتها”.

تغريم شركة اتصاالت المغرب

غرمــت الهيئــة الحكومية المســؤولة عن تنظيم 
االتصاالت شركة اتصاالت المغرب 3.6 مليار 
درهــم )375 مليون دوالر( بســبب ممارســات 
احتكاريــة. وقالــت الهيئــة: إن الغرامــة التــي 
فرضت على الشــركة تماثل صافي الربح الذي 
حققته اتصاالت المغــرب خالل النصف األول 

من عام 2019/ وبلغ 321 مليون دوالر.

معظم بضائع “بيم” التركية مغربية الصنع

قال هالوك دورتل أوغلو، المدير المالي لشــركة بيم 
التركية، التي تمتلك متاجر تجزئة تبيع السلع بأسعار 
مخفضة، إن الشــركة تشــتري معظــم البضائع في 
متاجرها بالمغرب محلياً، وذلك بعد أن طالبتها الرباط 
برفع نســبة الســلع المحلية إلى النصف وإال واجهت 
خطر اإلغالق. وأضاف: نرســل حوالى 15 % فقط 
مــن منتجاتنا التي تُباع في المغــرب من تركيا. ويتم 

هالوك دورتل أوغلوشراء الباقي، وهو 85 %، من منتجين محليين.

الجزائر: “بي.بي” لن تبيع حصتها

نقلــت وكالــة األنبــاء الجزائرية عن وزيــر الطاقة محمد 
عرقــاب، إن “بي.بــي: كتبت إلــى الجزائــر للتعبير عن 
اهتمامها باالستثمار في قطاعها النفطي، ولم تقدم أي طلب 
لبيع أســهمها في منشــأة عين أميناس للغاز، حيث ذكرت 
رويترز نقالً عن 3 مصادر قولها، إن الشــركة البريطانية 
تســعى إلى مشترين لحصتها في المنشأة الواقعة في عمق 
محمد عرقابالصحراء، بعد أن فشلت في محادثات بيعها إلى روسنفت.

قال صندوق االستثمار، 
الــذراع االســــتثماريـة 
للســـلطة الفلســــطينية، 
إنـه أقــر اســــتثمار 25 
أميركي  دوالر  مليــون 
التمكين  صنــدوق  فــي 
االقتصـادي للشـــــعـب 

الفلسطيني.
مجلــس  رئيــس  وقــال 
إدارة صندوق االستثمار 

محمد مصطفى: لن يقتصر تأثير هذا االســتثمار على 
األثــر االقتصادي فقط، بل ســــيمتد إلى تعزيز كينونة 
وشــمولية الحياة الفلســطينية من خالل االســتثمار في 
القطاعــات ذات األثــر التنموي المرتفــع، وخصوصاً 
علــى الفئــات المهمشــة مــن المواطنيــن والشــباب، 
كالزراعــة والتعليــم والطاقــة والســياحة والمنشــآت 

الصغيرة والمتوسطة.

صندوق فلسطيني يستثمر
لتمكين االقتصاد

محمد مصطفى

أظهــرت وثيقة حكوميــة، أن الجزائر تخطط إلصدار 
ســندات إســالمية وتطوير ســوقها الصغيرة لألسهم، 
بينما يسعى اقتصادها المعتمد على النفط والغاز لتنويع 

مصادر التمويل.
والخطوات المزمعة جزء من إصالحات أوسع تهدف 
إلــى التغلب علــى ضغوط مالية ناتجــة عن هبوط في 
إيرادات الطاقــة واحتياطيات النقــد األجنبي، وهو ما 

يزيد العجز في ميزانية البالد وميزان التجارة.
وقالت الحكومة: إن اإلصالحات تشمل تشجيع البنوك 
علــى تنويع مصــادر التمويل من خالل تطوير ســوق 

السندات واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

الجزائر تخطط إلصدار سندات إسالمية
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سلطنة عمان تمنح “توتال” امتيازاً للتنقيب

ذكــرت وزارة النفط والغاز في 
ســلطنة عمان أنها وقّعت اتفاقاً 
لتقاسم اإلنتاج مع شركتي توتال 
و“بي.تي.تي.إي.بي”  الفرنسية 
التايالندية لالستكشاف والتنقيب 
عــن الغاز غيــر المصاحب في 

منطقة االمتياز رقم 12.
وقالت الوزارة إن “توتال لالستكشاف واإلنتاج”، هي المشغل للمنطقة البالغة مساحتها 
9546 كيلومتراً مربعاً الواقعة في وسط عمان، وهي تحوز 80 % من حقوق المشاركة 

في المشروع المشترك، بينما تملك “بي.تي.تي.إي.بي” النسبة الباقية.

المناطق الحرة بدبي تسّهل حركة البضائع

وقع الرئيــس التنفيذي لمؤسســة 
مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب 
خليفــة الزفين، ومدير عام موانئ 
دبــي العالمية )إقليــم اإلمارات(، 
والمديــر التنفيذي لجافــزا محمد 
المعلم، اتفاقية تهدف إلى تســهيل 
دخول وخروج الســلع والبضائع 

بين المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” ودبي الجنوب. وأوضح خليفة الزفين، أن توقيع 
المذكرة هو جزء من الجهود االستباقية لضمان عمليات أكثر كفاءة، وبالتالي نقل أكثر 
سالســة للســلع بين المناطق الحرة في دبي الجنوب وجافزا. وأضاف، أن ذلك سيتيح 
فوائد عديدة خاصةً للشــركات والمشاركين بمعرض “إكسبو 2020” القادم، وهو ما 

سيتطلب تسهيل دخولهم وخروجهم من هذه المناطق الحرة.

أعلنت مجموعة GFH المالية، اســتحواذها من خالل 
شــــركتها االســــتثمارية “GFH كابيتال”، على نسبة 
70 % في شــركة “مارشــال”، أكبر مزود لتكنولوجيا 
الدفع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومقرها 
دبي. وتوفر “مارشال” منتجات أتمتة المعامالت األكثر 
حداثــة وتطور، بجانب توفير حلول التكنولوجيا المالية 

في السوق.
وقال الرئيــس التنفيذي لدى “GFH المالية”، هشــام 
الريس: تُعـــد هــــذه ثاني معاملة اســـــتثمارية كبرى 
للشــركة في مجال التكنولوجيا، وهو من المجــــاالت 
التي نواصل التركيز عليها واالســــتثمار فيها بشــكل 

استراتيجي.

GFH تستحوذ في “مارشال”

هشام الريس

قالت شــركة “أرامكو” الســعودية، إنها حصلت على 
موافقة الجهــات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة 
غيــر التقليــدي، حيث تتوقع أن يبــدأ اإلنتاج في أوائل 

عام 2024.
وقالت “أرامكو”، إن اإلنتاج ســيصل إلى حوالى 2.2 
مليــار قدم مكعب من الغــاز يومياً بحلول عام 2036، 
مــع إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز اإليثان 
يومياً. وســينتج الحقل حوالــى 550 ألف برميل يومياً 

من سوائل الغاز والمكثفات.

أرامكو تطور حقل غاز الجافورة

جزر كايمان تتصدر قائمة مخابئ األموال

أجرتها  دراســة  كشــفت 
شبكة العدالة الضريبية أن 
جزر كايمــان البريطانية 
تعمل كل ما في وســعها 
أغنياء  أغنــى  لمســاعدة 
العالم على إخفاء وغسيل 

األموال.
وقال الرئيس التنفيذي للشبكة أليكس كوبهام، إن “محور السرية األنغلو أميركي، يفاقم 
الفســاد والتهرب الضريبي”. وأشــارت الدراســة، إلى أن جزر كايمان هي جزء من 

“شبكة عنكبوتية” بريطانية، تؤثر فيها لندن على القوانين وتعيين المسؤولين.
وخلصت الدراســة إلى أن وزراء مالية االتحــاد األوروبي أدرجوا كايمان في القائمة 

السوداء لمالذات التهرب الضريبي إلى جانب بنما وجزر سيشيل وجزيرة باالو.
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قطــاع  قــال وزيــر 
األعمــال المصري، 
هشــــام توفيـــق، إن 
بالده تعمل على دمج 
تســع مــن شــركات 
حـلـيـــج وتـجـــــارة 
وتصدير األقطان في 
شــركة واحدة بحلول 
30 يونيو/حزيـــران 

المقبل.
وأضاف توفيق، أن الحكومة لديها خطة تشــمل تطوير 
وتحديث محالج األقطان لتحســين قدراتها وكفاءتها إلى 
جانب االهتمام بجودة القطن المحلوج بتكلفة نحو مليار 

جنيه.
وتابــع، أن خطة التطويــر تتضمن خفض عدد المحالج 
الحاليــة، والتــي يصل عددها إلــى 25 محلجاً، لتصبح 
11 محلجــاً جديداً فقط بطاقة إنتاجية 4.4 مليون قنطار 

سنوياً.

مصر تدمج 9 شركات أقطان

هشام توفيق

قــال محللــون اقتصاديــون، إن الشــركة المصريــة 
لالتصاالت، أكبر مشــغل لخدمــات الهاتف الثابت في 
أفريقيا والشــرق األوســط، لــن تلجأ لحق الشــفعة في 
صفقة شــراء االتصاالت الســعودية لنحو 55 % من 

أسهم فودافون مصر.
ووقعت شــركة االتصاالت الســعودية مؤخراً، مذكرة 
تفاهم غير ملزمة مع “فودافون” العالمية، لشراء نسبة 
55 % مــن أســهم وحدتها التابعــة “فودافون مصر” 
بقيمــة مبدئية 2.392 مليار دوالر. وتمتلك “المصرية 

لالتصاالت” 45 % من أسهم “فودافون مصر”.

المصرية لالتصاالت لن تلجأ
“لحق الشفعة”

القناة للسكر المصرية تبدأ اإلنتاج

قال الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر المصرية، 
إسالم ســالم، إن الشركة ســتنتج 400 ألف طن من 
السكر األبيض عندما تبدأ اإلنتاج في موسم 2021. 
وأبلغ الصحفيين على هامش مناسبة للصناعة في دبي 
أن مصنع الشركة سينتهي تشييده هذا العام، وسيصل 
المشروع إلى طاقته الكاملة البالغة 900 ألف طن في 
2023. وصرح ســالم، أن زراعة محصول 2021 

إسالم سالمستبدأ في أواخر أكتوبر/تشرين األول.

“شل مصر” تتلقى عروض الشراء ألصولها

قال رئيس مجلس إدارة “شــل مصر”، خالد قاسم، 
إن شــركته ال تــزال منفتحــة على تلقــي عروض 

الشراء ألصولها بالصحراء الغربية.
وكانت “شــل مصــر” أعلنت في أكتوبر/تشــرين 
األول 2019، عــن طــرح أصولهــا الحاليــة فــي 
الصحراء الغربية للبيع، بغية التركيز على توســعة 

أعمالها في مشروعات الغاز بالمناطق البحرية.
ورفض قاسم الخوض في أي تفاصيل خاصة بأسماء الشركات التي تقدمت لشراء تلك 

األصول حتى اآلن أو الموعد المحدد إلغالق الصفقة.

خالد قاسم

“إتش.سي” المصرية تدير 3 صفقات

قال رئيس مجلس إدارة شــركة إتش.ســي لألوراق 
المالية واالستثمار المصرية، إن شركته تلعب دور 
المستشــار المالي لنحو 3 صفقات اســتحواذ خالل 
النصــف األول من عام 2020 بنحــو 300 مليون 
دوالر أميركــي. وأضــاف حســين شــكري، الذي 
يملك 63 % من أســهم “إتش.سي”، في مقابلة مع 
رويترز: أن شــركته لن تعمــل في قطاعات أخرى 
باألنشــطة المالية غير المصرفية بخالف تلك التي 

حسين شكريتعمل بها بالفعل، ألسباب خاصة بالشركة.

إديسون تبدأ عمليات حفر للغاز في مصر

قال ماثيوس ريغاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين، التي تركز أعمالها في إسرائيل، 
إن مجموعة الطاقة اإليطالية إديسون بدأت حفر بئر استكشافية في منطقة مياه عميقة 
في مصر، ليســت بعيدة عن حقول الغاز العمالقة األخرى في شــرق البحر المتوسط. 
يذكر، أن “إنرجين” في خضم االستحواذ على أصول “إديسون” في مصر، بموجب 

اتفاق توصلت إليه العام الماضي.
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كوك إندستريز تستثمر في “إنفور”

وقعــت شــركة “كــوك إكويتــي دفلوبمنــت” ذراع 
االســتثمار واالســتحواذ التابعــة لمجموعــة كــوك 
إندســتريز، اتفاق نهائي تحصل بموجبه على حصة 
األســهم المتبقيــة في شــركة “إنفــور” المتخصصة 
بتوريد تطبيقات األعمال القائمة على السحابة، والتي 
تملكها شركة جولدن جيت كابيتال. وعليها، ستصبح 
“إنفور” فرعاً مســتقالً تابعاً لمجموعة كوك، وسيتم 
تشــغيلها بواسطة فريق اإلدارة الحالي “إلنفور” من 
مقرها الرئيسي في نيويورك. وقال الرئيس التنفيذي 

لشــركة إنفــور كيفن صامويلســون: يعد اســتثمار مجموعة كوك برهانــاً قوياً على 
فعالية اســتراتيجيتنا وخطط النمو التي نتبعها، وتركيزنا على إيجاد الحلول المبتكرة 

المناسبة لعمالئنا.

كيفن صامويلسون

روسنفت تستثمر المليارات في القطب الشمالي

التنفيذي  الرئيس  كشــف 
لشـــركة “روســـنفت”، 
إيغور سيتشين، عن العائد 
لمشــروع  االقتصــادي، 
“فوســتوك أويل”، الذي 
تنفذه شــركته في منطقة 

القطب الشمالي.
وقال سيتشين، خالل لقاء 

مع الرئيس الروســي فالديمير بوتين، إن االســتثمارات اإلجمالية في المشــروع من 
المتوقــع أن تبلغ 10 تريليونــات روبل )159 مليار دوالر أميركي(، مشــيراً إلى أن 
المشــروع سيســاهم في نمو حجم الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا بنسبة 2 % سنوياً، 
وسيخلق فرص عمل جديدة.  ويهدف المشروع لبناء بنية تحتية جديدة للنفط والغاز  في 
شــبه جزيرة تايميار. وفي إطار المشروع سيتم الربط بين مجموعة من حقول النفط، 

وتشكيل مجمع إنتاجي على أساسها.

قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية، إن أرباح التشغيل 
في الربــع الرابع من عام 2019 هبطت 99 % جّراء 

خسائر في صندوق رؤية للربع الثاني على التوالي.
وســتعّمق هذه النتائج الســلبية علــى األرجح مخاوف 
بشــأن قدرة مؤســس المجموعة ماسايوشي سون على 

تدبير تمويل جديد لـ“صندوق رؤية 2”.
وُمني صندوق رؤية -المدعوم من السعودية- بخسائر 
تشــغيلية بلغــت 225 مليــار يــن )2.05 مليار دوالر 
أميركي( بالربع الرابع )أكتوبر/تشــرين األول وحتى 
ديســمبر/كانون األول 2019( مقارنة مع أرباح 176 

مليار ين قبل عام.

بيزوس يبيع أسهمًا بقيمة 4 مليارات دوالر تراجع كبير بأرباح سوفت بنك

ذكــرت وكالة بلومبيرغ، أن  الرئيس التنفيذي لشــركة 
أمازون، جيف بيزوس، باع مليوني ســهم من أمازون 
بقيمــة 4.1 مليارات دوالر. وقالت الوكالة، إن بيزوس 
أصبح صاحب أكبر عملية بيع ألسهم يقوم بها مسؤول 

تنفيذي منذ عام 2012.
يذكر أن الشركة األميركية حققت أرباحاً وإيرادات قوية 
خالل الربع األخير من العام 2019 الماضي، مما جعل 

جيف بيزوسالقيمة السوقية تتجاوز تريليون دوالر أميركي مجدداً.

أمــرت هيئــة محلفين بواليــة نيوجيرســي األميركية، 
شركة جونسون آند جونســون، بدفع تعويضات عقابية 
بقيمــة 750 مليون دوالر ألربعــة مدعين يزعمون أن 
مســحوق )بيبي بــاودر( الذي تنتجه الشــركة لألطفال 
تســبب في إصابتهم بالســرطان. وقالت الشركة ومحام 
عن المدعين، إن مبلغ التعويض ســينخفض إلى حوالى 

185 مليون دوالر بسبب قوانين الوالية.
وخالل مرحلة سابقة من المحاكمة، حّملت هيئة محلفين 
مختلفة شــركة جونسون آند جونســون المسؤولية عن 
إصابة المدعين بالسرطان ومنحتهم 37.2 مليون دوالر 

أميركي كتعويض.
وبموجــــب قانـــون 
نيوجيرســي،  والية 
يتم تحديد التعويضات 
 5 بواقــع  العقابيــة 
أضعاف التعويضات 

عن األضرار.

غرامة ضخمة
على “جونسون آند جونسون”
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“ألستوم” تشتري وحدة القطارات في بومباردييه

وافقت شــركة ألســتوم الفرنسية 
على شــراء وحــدة القطارات في 
بومباردييــه الكنديــة مقابــل 6.2 
مليار يــورو، في أحدث مســعى 
لشركات السكك الحديدية الغربية 
للتكتل في مواجهة منافسة صينية.

وقالت ألســتوم، إنها ســتدفع قيمة 
األمــوال  بمزيــج مــن  الصفقــة 

واألسهم الجديدة، مشيرةً إلى أن األصول المجمعة تحقق تكامالً جغرافياً.
وسارعت الحكومة الفرنسية إلى الترحيب بصفقة شراء وحدة القطارات في بومباردييه.
وقال وزير المالية الفرنســي، برونو لو مير: إن هذا االتفاق يسمح أللستوم باالستعداد 

للمستقبل على خلفية منافسة دولية حامية بشكل متزايد.

نجــح صندوق صيني جديد في جذب 120 مليار يوان 
)17.14 مليار دوالر أميركي( من طلبات االكتتاب في 
يومــه األول، أو ما يزيد 20 مرة على الرقم الذي كان 
يســتهدفه للمبيعات، وهو ما يبرز حماس المســتثمرين 

بالرغم من تفشي “كورونا”.
وصندوق االستثمار المشترك، الذي يمكنه أن يستثمر 
مــا يصل إلى نســبة 95 % من األصول في األســهم، 
كان يهدف لجمع 6 مليارات يوان ) 855 مليون دوالر 
أميركي(، لكــن جرى اختصار الحملة التســويقية مع 

تدفق االهتمام.
وقال مسـؤول تنفيذي في “فورسـايت”، وهي الشـركة 
التي أســســـت الصنــدوق، إن المبيعات تســـببت في 
وضع إدارته تحت ضغط كبير، حســـبما ذكرت وكالة 

رويترز.

صندوق صيني يجذب 17 مليار دوالر
بالرغم من تفشي “كورونا”

قــال منتــج النفــط الروســي “غازبــروم نفــط”، إنه 
ســيكون مستعداً لدراســة التطوير المشترك لحقل غاز 
المنصوريــة العراقــي مع شــركاء عالميين أو روس، 

حسبما أفادته وكالة اإلعالم الروسية.
وقالت الشـــركة، إنهـــا تتوقـــع أن يســــتـقـر الوضع 
الســــياسي في العراق، وأن يعاد طرح مشــروع غاز 

المنصورية.

“غازبروم” ستعمل
في “المنصورية العراقي”

تراجع أرباح “سواتش” بسبب هونغ كونغ

تســببت التوتــرات السياســية فــي هونغ 
رئيســة  آســيوية  ســوق  وهــي  كونــغ، 
للمنتجــات الراقيــة فــي انخفــاض أرباح 
عمالقة الســاعات السويسرية “سواتش” 
في 2019. وانخفــــض صافـــي أربـــاح 
الشــركة 13.7 %، إلى 748 مليون فرنك 
سويســري )760 مليون دوالر أميركي(. 

كما انخفضت المبيعات بنسبة 2.7 %، إلى 8.2 مليارات فرنك )8.3 مليارات دوالر(.
وفي النصف الثاني من العام الماضي، عندما اجتاحت هونغ كونغ احتجاجات واسعة 
النطــاق، انخفضت مبيعات “ســواتش” في المدينة بمقــدار 200 مليون فرنك )203 
ماليين دوالر(، مقارنة بالفترة نفسها من 2018. وقالت الشركة: إنها تتوقع نمواً صحياً 

في 2020 في جميع األسواق بالعمالت المحلية، باستثناء منطقة هونغ كونغ.

Pizza Hut تدرس خيار اإلفالس

كشفت شــركة NPC، أكبر وكيل للعالمة التجارية  
Pizza Hut، أن ديونهــا تقدر بمليار دوالر، مؤكدة 
أنها تدرس خيار اإلفالس، في ظل انخفاض مبيعات 

سلسلة مطاعمها، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وبــدأت NPC بالتفاوض مع المقرضين، في ســبيل 
إعادة هيكلة الديون بعيدا عن المحاكم، بعد أن تخلفت 
الشــركة عن ســداد حوالى 800 مليــون دوالر من 

الديون، على خلفية انخفاض مبيعاتها في قسم Pizza Hut، األمر الذي سبب لها أزمة 
 Domino’s في مواجهة منافسة شرسة من قبل ،Pizza Hutو NPC نقدية. وتكافح

Pizza وPapa John’s Pizza، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والمكونات.
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الفالــح،  خالد  اختير 
الــــذي أقيــــل فــي 
شهر ســبتمبر/أيلول 
2019، من منصـب 
وزيــر الطاقــة فــي 
السـعوديـــة، لقيــادة 
وزارة جــديـــــــــدة 
لالستثمار، في تعديل 
وزاري شـــهد أيضاً 

اســــتـحـداث وزارتين للســياحـة والرياضـة.
وقد سبق للفالح ترؤس شركة النفط الوطنية “أرامكو”، 
وأشــرف على أكثــر من نصف اقتصــاد أكبر مصدر 

للنفط في العالم.

السعودية تعين وزيراً جديداً لالستثمار

خالد الفالح

أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مبادرة 
“كونســورتيوم اإلمــارات من أجل إفريقيــا”، بالتزام 
اســتثماري بلغت قيمته 500 مليــون دوالر أميركي، 
تهدف لتحقيق رؤية بناء متســارع إلفريقيا جديدة أكثر 

اتصاالً وتمكيناً يقودها الشباب.
وأكدت وزيرة الدولة لشــؤون التعاون الدولي، المدير 
العــام لمكتــب “إكســبو دبــي2020”، ريــم إبراهيم 
الهاشمي، لممثلي الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي، 
أن هذا الكونســورتيوم ســيعمل على بنــاء رأس المال 
البشــري في القارة على المدى البعيد، مع إيالء األولية 

حالياً للتحول الرقمي والشباب.
وأوضحت الهاشــمي، أن الكونســورتيوم سيجمع بين 
طمــوح التقدم والموارد التي ســتدعم هذا الطموح في 

كيان واحد هدفه دعم التنمية واالستثمار.

اإلمارات تطلق مبادرة استثمارية
في إفريقيا

برنامج سعودي روسي لدعم االستثمار

اإلســــكان  وزارة  وقعت 
السعودية ممثلة بالمستشار 
العام للوزارة عبدهللا محمد 
البديـــر، ووزارة البنـــاء 
واإلسكان والمرافق العامة 
بنائــب  الروســية ممثلــةً 
وزيــر البنــاء واإلســكان 
نيكيتا ستاسيشين، برنامج 

لدعم فرص االستثمار في مجال االسكان. ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات 
واالستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في 

مجال الجودة وتحسين السالمة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء واإلسكان.
ويرتكز البرنامج على 8 محاور، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة 
عالقات بين المنظمات الروســية والســعودية، إضافة إلى البيانات فيما يخص تنظيم 

آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية وتطوير المساكن.

“الترفيه السعودية” تطّور مجمعات ترفيهية

أعلنت شركة “مشــاريع الترفيه السعودية”، الذراع 
االســتثمارية لصندوق االستثمارات العامة في قطاع 
الترفيــه فــي البالد، عــن تطوير مجمعــات ترفيهية 

جديدة في مواقع حيوية على امتداد المملكة.
وبحســب بيان للشركة، ســيضم كل مجمع العديد من 
المرافق مثل دور السينما ومراكز األلعاب والمطاعم 

والمقاهي، والكثير غيرها.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدهللا الداوود، أن 

الشركة تعمل على بناء منظومة متكاملة لقطاع الترفيه، الفتاً أن الشركة تتبع هيكلية 
تطويرية دقيقة.

عبدهللا الداوود

شركة إماراتية تضخ استثمارات لمصر

تبحث مجموعة “أم بي اف” اإلماراتية، ضخ 
اســتثمارات بقيمة 300 مليار دوالر أميركي 
لبنــاء 6 مدن اســتثمارية في مصر، بالتعاون 
مع تحالــف دولي تعكف على تكوينه، ويضم 
شركات عالمية ومصرية متخصصة وبنوك.

وبحسب )د ب أ(، أعلنت المجموعة اإلماراتية 
تدشــين مكتبها في “ كايرو فســتيفال سيتي” 
بمصر خالل الفترة القليلة المقبلة، لإلشــراف 

علــى اإلجــراءات الالزمة إلنشــاء وتكوين هذه المــدن ومتابعة الخطــوات اإلدارية 
والتنسيقية بشأن هذه المشاريع.
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تحظى بها الجهة، أشــار لفتيت إلــى أن مؤهالتها الهائلــة كفيلة بتحويلها 
إلى قطب اقتصادي حقيقي ذي تنافســية وجاذبية، وقادر على ربح رهان 

الجهوية المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري.
ستة محاور

ويرتكز برنامــج تنمية أغادير على ســتة محاور كما يحددهــا والي جهة 
سوس - ماســة، أحمد حجي، حيث يتضمن المحور األول إنجاز أول خط 
للحافالت بجودة عالية لمدينة أغادير، يمتد علــى 15.5 كلم ويربط ميناء 
أغادير والمناطق الصناعية المحيطة به، ويمر بعدة أحياء رئيسية وصوالً 

إلى المنطقة الصناعية تاسيال.
أما المحــور الثاني، فيتعلــق بتطويــر البنية التحتية وتحســين انســيابية 
التنقــالت، من خالل إنجــاز الشــطر األول للطريق المداري )الشــمال - 
الشرقي( على طول يناهز 25 كلم، ويربط مطار أغادير المسيرة بالميناء 

التجاري للمدينة، فضالً عن توسعة وإعادة تهيئة الطريق السريع.
ويعنى المحــور الثالــث بتهيئة المنطقــة الســياحية بأغاديــر والرفع من 
جاذبيتها، من خالل إنجاز عدد من المشاريع، السيما إعادة تأهيل كورنيش 
المدينة وإحــداث مرافق عامــة كمركــز المعلومات الســياحية، ومتحف 

تيميتار.
وتندرج مشــاريع المحــور الرابع في ســياق العمل علــى المحافظة على 
المحيط البيئي وإنشاء وتأهيل الفضاءات الخضراء، وسيتم في إطار ذلك 
إحداث منتزه تيكوين على مســاحة 28 هكتــاراً، ومنتــزه االنبعاث على 
مساحة 25 هكتاراً، وتأهيل وإعادة هيكلة منتزه ابن زيدون وحديقة أولهاو 
على مســاحة 15 هكتاراً، باإلضافة إلى مجموعة من الحدائق والساحات 

العامة وتجهيز فضاءات ترفيهية باألحياء اآلهلة بالسكان.
ويسعى المحور الخامس إلى تعزيز المنشآت الدينية ودور العبادة بالمدينة 
والحفاظ على التــراث واالهتمام بالتنميــة الثقافية. بينمــا يرتبط المحور 
السادس بتعزيز التجهيزات االجتماعية األساســية، ويهدف إلى استكمال 
تأهيل األحياء ناقصــة التجهيز، ومواكبــة النمو الديموغرافي والتوســع 
العمراني للمدينة، وكذلك تحســين إطار عيش المواطنيــن. ومن المتوقع 
والرياضة والصحة والتعليم واألنشطة االقتصادية.تنفيذ العديد من المشــاريع تحت هذا المحور، والتي تتعلق بقطاع الشباب 

أغادير المغربية تفتح صفحة جديدة للتنمية

مدينة االبتكار
داخل حــرم جامعة ابن زهــر في أغادير، دشــن العاهــل المغربي محمد 
الســادس مدينة االبتكار التي تهدف إلــى جعل المنطقة مركــزاً اقتصادياً 
مركزياً للمملكــة، وقادراً على خلــق فرص العمل للشــباب وضمان نمو 
شــامل. وســيكون الطالب والمســتثمرون وحاملــو المشــروعات أبرز 

المستفيدين من خالل إتاحتها لفضاء مالئم لالبتكار واالستثمار.
تقدر قيمة المشــروع بنحو 42 مليون درهم مغربي )4.3 ماليين دوالر(، 
ويشــمل حاضنــة للمقــاوالت والمقــاوالت الناشــئة المبتكــرة، ومركزاً 
للبحث والتطوير يحتضن مختبرات “تحديــد وتحليل الوحدات الطبيعية” 
و“التكنولوجيا العضوية والصحية”، و“تحليــل المخلفات”، و“التغيرات 
المناخية والتنمية المســتدامة”، و“المــاء والطاقة والطاقــات المتجددة”، 
و“الصناعة بالمختبرات”. كما يحتوي على قاعات لالجتماعات والندوات 
والمعلوميات والتكوين، وفضاء للعمل المشــترك، وآخر للتوثيق، إضافة 

إلى شباك موحد لتسهيل العمليات اإلدارية للمقاوالت.
برنامج تنمية أغادير

الخطة األوسع للتنمية كانت عبر “برنامج التنمية الحضرية لمدينة أغادير 
)2020 - 2024(”، الــذي يؤســس لمرحلــة جديدة في مسلســل التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعية لهذه المدينــة. ويهدف البرنامج بحســب وزير 
الداخليــة المغربي عبــد الوافي لفتيت، إلــى االرتقاء بالمدينــة، وتكريس 

مكانتها وتقوية جاذبيتها، وجهةً سياحيةً وطنيةً ودوليةً.
وأشــار لفتيت، إلى أن إعداد هذا البرنامج جاء تنفيــذاً للتوجيهات الملكية 
الواردة في خطاب الملك محمد الســادس بمناســبة الذكرى الـ44 للمسيرة 
الخضراء، والذي دعا فيه إلى تعزيز البنى التحتية األساسية لجهة سوس - 
ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وربط مراكش وأغادير بخط السكة الحديد، 
وتقوية المكانة التي تتبوأها المنطقة بوصفها حلقة وصل بين شمال المملكة 

وجنوبها.
وأوضح لفتيت، أن هذا البرنامج يســعى لرفع مؤشــرات التنمية البشرية، 
وتحســين ظروف عيش السكان، ال ســيما األحياء ناقصة التجهيز، تقوية 
البنيات التحتية األساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أغادير لتحسين 
ظروف التنقل بالمدينة. وبعدما سلط الضوء على المزايا االقتصادية التي 

دشنت مدينة أغادير المغربية صفحة جديدة من صفحات التطور والتقدم، ضمن مشاريع وخطط اقتصادية واجتماعية 
وتنموية وضعتها الحكومة المغربية لتعزيز دور أغادير بوصفها قطباً اقتصادياً مندمجاً وقاطرة لتنمية جهة سوس - ماسة.
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والجيوسياســية وغيرها من المخاطر الطرفية الظــروف االقتصادية العالمية، 
وهو ما يزيد عالوات مخاطر األصــول التقليدية ويجعل المالذات اآلمنة البديلة 

أكثر جاذبية.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن االتجاهات الجيوسياســية طويلة األمد، مثل المنافســة 
المتزايدة بيــن الواليات المتحــدة والصين، وتراجــع التعاون الدولــي، وتزايد 
الصراعات التجارية، والقوميــة، والعقوبات، تعزز الطلــب على فئات أصول 
المالذ اآلمن التي ال ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك 
المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مســتوياتها لعدة عقود في األعوام 

القليلة الماضية.
ثالثاً، يؤدي انخفــاض معدالت النمــو والتضخم وأســعار الفائدة فــي ظل تزايد 
عدم المســاواة االجتماعية إلى زيادة الطلب على اإلنفاق المالــي اإلضافي. وفي 
حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض االقتصــادات المتقدمة، فإن بروز 
الشــعبوية يدعم أيضاً اآلراء السياســية األقل مصداقية بشــأن السياســات المالية 
التوســعية. ويقترح مؤيــدو السياســات “المالية الشــعبوية” عادةً زيــادة اإلنفاق 
الحكومي لدعم فــرص العمل والنمو، علــى الرغم من ارتفاع مســتويات الدين. 
وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بااللتزامات غير الممولة )المعاشــات التقاعدية( 
والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي 
هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل 
الديون الحكومية وخروج التضخم عن الســيطرة وشــيوع القمــع المالي. ويميل 
في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات.الذهب لالرتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب االستثمارات طويلة األجل 

أسباب تزايد الطلب على الذهب كمالذ آمن

قيمة الذهب
المهم في هذا الخصوص هو أن الذهب اســتفاد مؤخراً 

من تزايد الطلب عليه.
نتيجة لذلك، وبعد ســت ســنوات من الركــود، تخطت 
هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسي لتحوم حول 

السعر الحالي البالغ 1,590 دوالر أميركي لألونصة.
ويتناول تحليلنا العوامل الثالثة الرئيسية وراء ارتفاع 

وتصاعد أسعار الذهب.
أوالً، تقلصــت جاذبيــة الســندات الحكوميــة طويلــة 
األجل مــن االقتصادات المتقدمة للمســتثمرين إلى حد 
كبير. فمع وصــول أســعار الفائدة الرســمية والعوائد 
عبر المنحنى إلى مســتويات اســمية عنــد أو بالقرب 
من الصفر أو حتى أقــل منه )الحد األدنى في أســعار 
الفائــدة(، يجــد المســتثمرون القليل من الجــدوى في 
أوراق الدخل الثابت الخاليــة من المخاطر والمدعومة 
من الحكومــة. نتيجةً لذلك، يكون الخيــار أمام رؤوس 
األموال إمــا اللجوء لــألوراق الماليــة ذات المخاطر 
العالية أو البحث عن أصول المــالذ اآلمن البديلة مثل 
الذهب. في حين أن كل من أصول الســندات الحكومية 
والذهــب عاليــة الجــودة تمثل أصــوالً دفاعيــة تميل 
إلى االرتفــاع في القيمــة خالل موجــات الهروب من 
المخاطــر أو الصدمات الســلبية، فإن مزايا الســندات 
مقيدة حالياً بالحد االدنى ألســعار الفائدة. وفي ظل هذه 
الظروف، ومــع حدوث صدمات ســلبية، من المرجح 
أن تنفصل أســعار الذهب عن أســعار الفائدة، وتتفوق 
عليها. هذا االمر مهم بشــكل خاص لليابــان وأوروبا، 
حيث أســعار الفائــدة منخفضــة للغاية أو ســلبية. في 
الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني 
بالفعل إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق في األسابيع 

األخيرة.

مالذات آمنة وطلب إضافي
ثانياً، تهــدد مجموعة كبيــرة من المخاطر السياســية 

كان اللورد جون ماينارد كينيز، الذي ُيعد تقريباً أهم االقتصاديين في القرن العشرين، له رأي سيء في الذهب 
حيث اعتبره “بقايا بربرية من الماضي”، وأنه سلعة تدعمها “الخرافات” و“الشغف البدائي بالمعادن الصلبة”.

وعلى نحو مماثل، قدم بن برنانكي، الرئيس السابق لبنك االحتياطي الفيدرالي األميركي، تعريفاً لدور المعدن 
النفيس في النظام االقتصادي الحالي على أنه مجرد دالة “تراثية”. ولكن بعيداً عن التصريحات للمنتقدين من 
المشاهير، فقد ظل المستثمرون واألسر والحكومات والشركات يحتفظون بالذهب آلالف السنين. وعلى الرغم 
من أن هذه السلعة ال توّلد دخاًل، إال أنها كانت بمثابة مستودع طويل األجل للقيمة على مدى األجيال، وعمل 

على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل األزمة المالية الكبرى في الفترة 2008 - 2009.
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المــادي والميزانية، إال أن هــذا الجيل يمثل أكبر ســوق من حيث 
العائدات.

وأضافــت كورتيس: ســيراقب خبــراء الســياحة والســفر أحدث 
االتجاهات الناشــئة المرتبطــة بأجيــال المســافرين والمتمثلة في 
“جيل ألفــا” وهم أطفــال جيل األلفية. ســيبدأ هــؤالء األطفال من 
مواليد ما بعد عــام 2010، في اتخاذ ترتيبات الســفر الخاصة بهم 
قبل نهاية هذا العقد بفتــرة طويلة، وهناك اعتقاد بــأن يكونوا أكثر 

زعزعةً لمفاهيم وتجارب السفر من آبائهم.

)Z( الجيل زد
 ينفق “الجيل زد” ممن ولدوا خــال الفترة الممتدة من 1996 إلى 
2010 أي تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 24 عاماً، نحو 11 % 
من ميزانية الســفر الخاصة بهم على األنشطة والجوالت السياحية 
أعلى مــن أي جيل آخــر. وما يميز المســافرين ضمن هــذا الجيل 
األكثر انفتاحــاً عن األجيــال األخرى هو أن حوالــى 90 % منهم 
يستمدون أنشطتهم من أقرانهم وأصدقائهم على منصات التواصل 
االجتماعــي، فــي حيــن أن 70 % منهــم منفتحون علــى األفكار 
الجديدة واإلبداعيــة. وباعتبارهم أفــراداً رقمييــن حقيقيين، فإنهم 
يفضلون البحث والتخطيط وإجراء حجوزات الســفر الخاصة بهم 
وفريدة من نوعها.عبر هواتفهم الذكية، كما أنهم تّواقون إلــى تجارب جديدة وحقيقية 

التجارب واألنشطة السياحة تستقطب أجيااًل مختلفة

ترى مديرة معرض ســوق الســفر العربي في الشــرق األوســط، 
دانييل كورتيس، أن ما يجعل الســوق أكثر تعقيــداً هو التفضيات 
والمتطلبات الفردية للمسافرين والســياح لكل جيٍل على حدة، وهو 
ما يشــكل تحدياً حقيقياً للمســوقين الذين يحاولون التعامل مع هذه 

المتغيرات وتلبية رغبات المسافرين.

جيل الطفرة السكانية
على مستوى األجيال وتوجهاتهم في السفر والسياحة، ال يهتم جيل 
الطفرة الســكانية وهم األشــخاص الذين ولدوا بيــن عامي 1946 
و1964 بالميزانية بقدر اهتمامهم بمشــاهدة المعالم السياحية، في 
حين يخطط نحو 40 % من الســياح األميركيين لقضاء إجازاتهم 
وعطاتهم في األماكــن التي تشــتهر بالمأكوالت والمشــروبات. 
وبشكٍل عام، يبحث هذا الجيل بشــكٍل رئيسي عن السامة واألمان 
والخدمات، في حين يفضــل المتقاعدون االســترخاء في األماكن 

الهادئة وتجنب رحات السفر الطويلة عموماً.

)X( الجيل إكس
المسافرون من “الجيل إكس” الذين تتراوح أعمارهم اآلن بين 40 
و56 عاماً، هم أقل األجيال سفراً نظراً النشغالهم الدائم في العمل، 
حيث يتبوأ هذا الجيل نحو 50 % من المناصب القيادية والعليا في 
مختلف الشركات والمؤسسات حول العالم. ويعمل أفراد هذا الجيل 
على إيجاد التوازن بين العمل والحيــاة ويفضلون قضاء العطات 
المريحــة التي تســاعدهم على التخفيــف من التوتــر وضغوطات 
العمل. ومن المثيــر لاهتمام، أن 25 % من الجيــل إكس يتقبلون 
الكام الشفهي في اتخاذ القرارات، وتجدهم ينجذبون بشكٍل خاص 
إلى التجارب الثقافية. وفي هذا اإلطــار، أبرز البحث الصادر عن 
إكســبيديا أن 70 % منهم يســتمتعون بزيارة المتاحــف والمواقع 

التاريخية واألثرية والمعارض الفنية.

)Y( الجيل واي
يعرف هــذا الجيــل بجيــل األلفية، وهــم األفــراد الذيــن تتراوح 
أعمارهم اآلن بيــن 25 و39 عاماً. وينتزع هــذا الجيل لقب أبطال 
الســفر المتكرر مع امتاكهم مهــارات وخبرات عاليــة ويبحثون 
عن كل ما هو جديد. ويتطلع جيل األلفية إلــى المغامرات والتنوع 
في تجارب الســفر، وعلى الرغم من حرصهم فيما يتعلق بالجانب 

والتجارب  األنشطة  في  مشتركًا  اهتمامًا  يمتلكون  وأجيالهم  أعمارهم  اختالف  على  المسافرون  أصبح 
السياحية، ويفضل كل جيل منهم لوناً ونمطاً معيناً من هذه األنشطة التي باتت تؤدي دوراً مؤثراً في تحديد 
أعدته “إكسبيديا غروب ميديا سوليوشنز” أن سوق  اتجاهات سفرهم، وفي ظل هذا االهتمام ذكر بحث 

األنشطة والتجارب السياحية بلغ نحو 183 مليار دوالر أميركي بنمو ملحوظ يقدر بـ35 % منذ العام 2016.
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تــرأس رئيس مجلس الــوزراء اللبناني حســان دياب 
اجتماعــا مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاســة 
مارتن ســيريزولة. وبعد االجتماع أوضح وزير المال 
اللبنانــي غــازي وزنــي أن هــذا االجتمــاع خصص 
للتعارف، مشــيراً إلى أن لبنــان حضر خطة لمواجهة 
األزمــة وكيفية الخــروج منها، الفتاً إلــى أن صندوق 
النقــد يعطــي وجهة نظره فــي ظل الظــروف الحالية 
وما يحتاجه لبنان مــن إجراءات إصالحية واقتصادية 
وماليــة. وأكد وزني أن “وفد الصندوق ســيتابع عمله 
حتى االنتهــاء من التعاون مع لبنــان إلعداد الخطة”، 
موضحــا “أننــا فــي مرحلــة المشــورة التقنيــة، وأن 

المساعدات تأتي في المرحلة المقبلة”.

إيران تعرض المساعدة على لبنان دياب ترأس اجتماعًا مع وفد
صندوق النقد الدولي

البرلمان  رئيـــــس  أكــد 
اإليراني علي الريجاني، 
أن بالده مستعدة لتقديم يد 
الحكومة  إلى  المســاعدة 
مــا  فــي ظــل  اللبنانيــة 
يتعــرض لــه االقتصــاد 

اللبناني من أزمة خانقة.
ونقل مكتـــب الرئيــــس 
اللبناني ميشـال عون عن 

الريجاني قوله: “نتمنى للحكومة الجديدة النجاح ونحن مستعدون للمساعدة في تحسين 
الوضع االقتصادي”.

جــاء ذلك خالل لقاء جمع الجانبيــن في إطار زيارة قام بها رئيس البرلمان اإليراني 
إلــى بيروت، في وقت تواجه فيــه الحكومة اللبنانية أزمة اقتصادية ومالية شــديدة، 

تسببت بمظاهرات واحتجاجات منذ تشرين األول/أكتوبر 2019.

السعودية تدعم لبنان والشعب اللبناني

أكــد وزيــر المالية الســعودي، محمــد الجدعان، 
اتصــال  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن 
ببلدان أخرى لتنســيق أي دعم للبنان على أســاس 

اإلصالحات االقتصادية.
وقــال الجدعــان للصحفييــن فــي ختــام اجتمــاع 
لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: إن المملكة 

كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني.

التقى وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر سفراء 
كل مــن النرويــج ليني ستانســيت، وسويســرا مونيكا 
كيرغــوز، وتــم البحث في موضوع الكهرباء ال ســيما 
لناحية اإلصالحات المطلوبة وتنفيذ خطة الكهرباء على 
المدى المنظور. وأعربت ســفيرة النرويج عن استعداد 

بالدها لالستمرار في مساعدة لبنان في قطاع النفط.
في حين أشارت سفيرة سويسرا إلى أهمية قطاع المياه، 
معلنةً متابعة المســاعدة في هذا المجــال خصوصاً في 

منطقة البقاع.

دعم نروجي وسويسري للبنان

مشروع الهايبرلوب في السعودية

وقع وزير النقل السعودي جاسر 
بن ناصر الجاســر، عقد دراســة 
الهايبرلــوب  لمشــروع  أوليــة 
مــع الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
فيرجــن هايبرلــوب ون، جــاي 
والــدر، بحضور وزير الصناعة 
والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم 
الخريــف ورئيس مجلــس إدارة 

فيرجن هايبرلوب ون، ســلطان أحمد بن ســليم والرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
للخطوط الحديدية مهندس بشار المالك ومسؤولي الشركة.

يذكر أن تلك التكنولوجيا تتســم بالســرعة الفائقة واالستدامة والقدرة على نقل أعداد 
كبيــرة من الركاب، وهي قادرة على قطع المســافة بيــن الرياض وجدة في غضون 

46 دقيقة.
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انتاج الغاز يعود الى مستوياته الطبيعية في سورية

قــال وزير النفــط والثــروة المعدنيــة المهندس علي 
غانم، أن انتاج الغاز المنزلي بدأ يعود الى مســتوياته 
الطبيعيــة، بعد انخفاض االنتاج المحلــي الى من 50 
الــى 25 % نتيجة ضرب معامل الغاز وتأخر نواقله، 
مشيراً إلى أن االستقرار مرتبط باالنتاج المحلي الذي 
يغطي 50 % من االستهالك، وانتظام توارد شحنات 
الغاز المستوردة. مضيفاً، أن هناك جهود تبذلها الدولة 
لتأمين استقرار توفر المواد، لكن هناك ممارسات لمنع  
هذه المواد وخلق حالة من الفوضى في ظل الظروف 

الجوية الصعبة. واوضح، أن هناك ما يشبه خلية األزمة إلدارة تأمين المواد ومواجهة 
أي صعوبات والعمل على تالفيها، مؤكداً حجم الضغوط التي تتعرض لها سورية في 
قطاع النفط والغاز كبيرة، وأن االحتياج اليومي من الغاز المنزلي يبلغ 1200 طن، بعد 

أن وصل اإلنتاج المحلي من هذه المادة إلى 50 % من االحتياجات اليومية.

علي غانم

حمضيات سورية إلى روسيا

أوضــح مدير عــام هيئــة دعم وتنميــة اإلنتــاج المحلي 
والصــادرات الدكتــور إبراهيــم ميده، أن أكثــر ما يعيق 
العمليــة التصديرية هي الزيادة فــي التكلفة، خاصة عبر 
المنافذ الحدودية، حيث تكلف الشاحنة التي تدخل العراق 
8500 دوالر بين نقل ورسوم، لذا، تم العمل على تخفيض 
التكلفة عبر دعم المصدّر، مشــيراً إلى أن دور الهيئة هو 
إسعافي لحين إيجاد حلول دائمة تذلل العقبات أمام العملية 
التصديرية، الفتاً إلى أن ما أعاق هذه العملية خالل الحرب، 
هو فقدان األسواق خاصة األوروبية، العقوبات االقتصادية 

والقيود على تصدير البضائع والتحويالت المالية وحركة تنقل رجال األعمال، مضيفاً: 
نحاول دخول األسواق األوروبية الستعادة كمية الصادرات التي كانت موجودة سابقاً، 
أن هناك خط بحري ثابت ومنتظم لشحن الحمضيات الى المرافئ الروسية عبر باخرة 

تتبع لشركة روس الين تبحر إلى ميناء كيرتش في شبه جزيرة القرم.

د. إبراهيم ميده

أكد وزيــر الماليـــة 
الفرنســي، برونـــو 
لـو ميـــر، أن بالده 
مســتعدة لدعم لبنان 
ماليـــاً، في إطــــار 
ثنائــي أو مـتـعــــدد 
األطراف، محـــذراً 
التعافي  خلــط  مــن 
االقتصادي في لبنان 
مــع الجهــود التــي 
تقـودهــا الواليـــات 

المتحــدة لمواجهــة إيــران في المنطقــة.
وقــال لــو ميــر لوكالــة رويترز، فــي نهايــة اجتماع 
لمســؤولي المالية من مجموعة العشــرين: “إن فرنسا 
مســتعدة دائماً لمســاعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في 

الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل”.
أضاف: “إذا طلب لبنان أي مســاعدة، فستكون فرنسا 

موجودة”.

فرنسا مستعدة لدعم لبنان

برونو لو مير

أعلنــت شــركة “توتــال” الفرنســية، أن ســفينة الحفر 
Tungsten explorer وصلت إلى المنطقة االقتصادية 
الخالصــة فــي لبنان وبــدأت بعمليات الحفــر ألول بئر 
إستكشــافية فــي البلوك رقم 4، قبالة الشــاطئ اللبناني، 

على بعد حوالى 30 كيلومتراً من بيروت.
وأشارت الشــركة، الى أنه “يتم حفر البئر االستكشافية 
على عمق 1500 متر من ســطح البحر. ويهدف الحفر 
الى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر 
تحت قعــر البحر. ويقدر أن تســتمر أعمال الحفر لمدة 

شهرين وبعدها ستغادر السفينة”.

Tungsten explorer سفينة
في المياه اللبنانية

العالقات السورية اإليرانية إلى مزيد من التطور

التقى رئيس مجلس الوزراء الســوري 
عمــاد خميس، مع رئيــس لجنة تنمية 
العالقــات االقتصاديــة اإليرانيــة مع 
سورية والعراق حسن دانائي، وبحث 
آليات تذليل العقبات أمام تنفيذ االتفاقيات 
الموقعة بين البلديــن إضافة إلى بحث 

توقيع اتفاقيات جديدة وتوســيع التعاون في المجاالت االســتثمارية والتجارة الخارجية 
والصناعة والبنى التحتية واإلسكان والنقل والمواصفات القياسية المعتمدة لتبادل السلع.
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ذكــرت وكالـــة األنبــــاء 
العراقيــة أن شــركة نفــط 
البصــرة ســتخفض إنتاج 
الخام في حقل نهر بن عمر 
ألدنــى حد ممكن بســبب 
التلــوث وانبعاثات غازية. 
وقال المدير العام للشركة، 
إحســان عبد الجبار، حقل 
نهر بن عمر أكثر الحقول 

جدالً بشــأن التلوثات والغــازات المنبعثــة، حيث تقرر 
تخفيــض إنتــاج النفط الخام إلــى الحد األدنــى وإيقاف 

تشغيل جميع اآلبار النفطية فيه لتوفير الحماية البيئية.

البصرة للنفط تخفض إنتاج الخام

إحسان عبد الجبار

السعودية تخفض اإلمدادات للعمالء اآلسيويين

قالت 4 مصادر مطلعة إن السعودية، أكبر ُمصدر 
للنفط في العالم، خفضت إمداداتها من النفط الخام 
لبعض عمالئها اآلســيويين في مــارس/آذار بعد 
أن قلصت شــركات تكرير اإلنتاج عقب تفشــي 
فيروس كورونا وبســبب عمليات صيانة دورية. 
ويأتــي التراجع فــي اإلمدادات بعــد أن خفضت 

شركة النفط الوطنية “أرامكو” أسعار البيع الرسمية في مارس/آذار بأكثر من المتوقع.

األردن يشتري “60 ألف طن قمح”

قــال تجار، إن األردن اشــترى 
60 ألــف طن مــن القمح الصلد 
للتوريد من مناشــئ خيارية في 
مناقصــة لشــراء مــا يصل إلى 
120 ألف طن. وجرى الشــراء 
بسعر 224 دوالراً للطن شامالً 
تكلفــة الشــحن علــى أن يكون 
التوريد في النصــف الثاني من 

أغسطس/آب. وفي األشهر الماضية، واجه األردن صعوبات في شراء القمح والشعير 
بعد تغيير مواصفات الجودة وشــروط الســداد مما قلص مشــاركة شــركات التجارة 

العالمية، لكن أحدث مناقصاته حالفها نجاح أكبر.

التمديد لبغداد الستيراد الطاقة اإليرانية

قــال مســؤول بالحكومــة العراقيــة، إن 
الواليــات المتحــدة وافقــت علــى تمديد 
االســتثناء الممنــوح للعراق للســماح له 
باســتيراد الطاقة من إيــران، بما في ذلك 
الغاز. وكانت واشــنطن مددت االستثناء 
الممنوح لبغداد عــدة مرات من قبل لكي 

تستطيع استخدام إمدادات الطاقة اإليرانية الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية، لفترات 
بلغت 90 و120 يوماً. وقال أحد المسؤولين، إن أحدث تمديد سيستمر 120 يوماً.

ذكــرت وكالــة األنبــاء 
العراقيــة الحكومية، أن 
حكومــة العــراق وإقليم 
المسـتقل  شبه  كردستان 
توصـــال إلـــى اتفــــاق 
بشـأن مســــاهمة أربيل 
في الميزانية االتحاديـــة 
لعام 2020. ونقلت عن 
باســم حكومة  المتحدث 

كردســتان، جوتيار عــادل، قولــه: إن االتفاق يتضمن 
تحويل إيرادات 250 ألف برميل يومياً من النفط المنتج 
في اإلقليم إلى الميزانية الوطنية للعراق. وتجري مناقشة 

الميزانية االتحادية للعراق لعام 2020 في البرلمان.

اتفاق بين كردستان العراق وبغداد

جوتيار عادل

ارتفــع صافي الدين العام الُمســتحق على األردن خالل 
الـ11 شــهراً األولى من 2019 الماضي، بنسبة 8.4 % 
إلى 29.153 مليــار دينار )41.1 مليار دوالر( مقارنة 
مــع 26.9 مليــار دينــار فــي نهايــة 2018. وأظهرت 
االحصائيات التي نُشرت على الموقع االلكتروني لوزارة 
المالية، أن صافي الدين الداخلي في نهاية نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2019 بلغ 16.75 مليار دينار في حين أن الدين 
الخارجــي بلغ 12.4 مليار دينار. ويشــكل صافي الدين 

العام ما نسبته 93.6 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

ارتفاع صافي دين األردن
الكويت تسجل عجزاً جديداً

أظهرت بيانات رسمية، أن الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.3 مليار دينار )7.52 مليار 
دوالر أميركي( في الفترة من أول أبريل/نيسان 2019، إلى نهاية يناير/كانون الثاني، 

بعد أن أودعت 10 % من اإليرادات في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت، قالت في وقت سابق، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً قدره 7.7 مليار دينار 

في السنة المالية 2019 - 2020، التي تنتهي في مارس/آذار.
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اقتراب إنجاز مصفاة الزور الكويتية

توقــع األميــن العــام للمجلــس األعلــى للتخطيط 
والتنمية بالكويت، الدكتــور خالد مهدي، االنتهاء 
من مشــروع مصفاة الــزور في ديســمبر/كانون 

األول 2020 المقبل.
وقال خالد مهدي في بيان، بعد زيارة قام بها فريق 
متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية بالمجلس، إن 
نســبة االنجاز في مشروع المصفاة، التي ستصل 

طاقتها إلى حوالى 615 ألف برميل يومياً، بلغت 94 %.
د. خالد مهدي

قالــت شــيفرون في بيــان: إنها بــدأت عمليــات إعداد 
الســتئناف اإلنتاج في حقل الوفــرة النفطي في المنطقة 
المقسومة بين الكويت والسعودية، حيث اتفقت الكويت 
والسعودية، ولكلتيهما عضوية بمنظمة البلدان المصدرة 
للبتــرول )أوبــك(، في العــام 2019،علــى إنهاء نزاع 
دام لمدة 5 ســنوات بشــأن المنطقة الحدودية المعروفة 
باسم المنطقة المقسومة، مما يســمح باســتئناف اإلنتاج 
بحقليــن يجري تشــغيلهما بالشــراكة ويمكنهما ضخ ما 

يصل إلى 0.5 % من إمدادات النفط العالمية.

استئناف اإلنتاج النفطي لحقل الوفرة

افتتحت “كيكالب” للتراخيص ومساحات العمل، المملوكة 
لمؤسســة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أول 
أعمالها في سفينة كوين إليزابيث2. ويمتد المقر على 25 
ألف قدم مربع، مع خطط قريبة للتوسع، ويقدم اختيارات 
من المكاتب الخاصة ومساحات العمل المشترك ومكاتب 
مرنة. وأشار الرئيس التنفيذي لـ“كيكالب” تصور الحق، 
إلــى أن الشــركة تمتلك القــدرة على إصــدار تصاريح 
التجارة وتوفير مساحات عمل ذكية، لذلك فهي مصممة 
لتحويل طبيعة تجربة العمل، وأن الخطوة األولى إلقامة 
شــركة هي الحصول على ترخيص تجــاري، وبصفتنا 
كيانــاً مملوكاً للحكومة، فإننا نصــدر تراخيص للمنطقة 

الحرة بدبي ودائرة التنمية االقتصادية.

“كيكالب” تفتتح أعمالها
في “كوين اليزابيث 2”

واشنطن تفرض عقوبات على 13 كيانًا

فرضــت الواليات المتحــدة األميركيــة، عقوبات 
علــى 13 كيانــاً وشــخصية فــي كل مــن الصين 
والعــراق وروســيا وتركيــا، بتهمة دعــم برنامج 

إيران الصاروخي.
وجاء في بيان لوزيــر الخارجية األميركي، مايك 
بومبيــو، أن العقوبــات تفــرض بموجــب القانون 
األميركــي حــول عدم االنتشــار الخــاص بإيران 

وكوريا الشمالية وســورية، والذي يفرض حظراً على تسليم التكنولوجيات لصناعة 
األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول.

مايك بومبيو

 البريطانيون يعودون لجواز سفرهم األزرق

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنها ســوف تصدر 
شــهر مــارس/اذار 2020. جوازات ســفر بريطانية 
زرقــاء اللــون ألول مرة منــذ 30 عاماً. وســيجري 
استبدال التصميم الحالي ذي اللون العنابي، بعد خروج 
المملكــة المتحدة من االتحاد األوروبي. واســتخدمت 
جوازات السفر الزرقاء في المملكة المتحدة من 1921 
حتــى 1988، عندما اتفق أعضاء الســوق األوروبية 
المشــتركة )االســم الســابق لالتحاد األوروبي( على 

تصاميم لجوازات السفر تنسجم مع بعضها.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، “بالعودة إلى التصميم المميز الذي يجمع 
بين األزرق والذهبي، سيرتبط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية وال 
يمكنني االنتظار طويالً حتى أسافر مستخدمة واحدا منها”. وأثار اإلعالن جدالً واسعاً 
عبر وســائل التواصل االجتماعي، فبينما احتفل مؤيدو البريكسيت، بالعودة إلى جواز 
الســفر األزرق، أبدى البعض اآلخر امتعاضه، مشــيراً إلى أن جواز السفر األوروبي 
كان يســمح للبريطانيين بالدخول والعيش والعمل والتعلم فــي 31 دولة أوروبية، فيما 
سيحرمهم جواز البريكسيت من هذه الميزات. كما أعرب بريطانيون عن غضبهم بعدما 

علموا أن شركة فرنسية هي التي أنتجت جوازات السفر البريطانية الزرقاء الجديدة.

بريتي باتيل

33



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2020

قالت هيئة السالمة الزراعية 
الجزائـــر  الروســيـــة، إن 
أعطــت موافقة مبدئية على 
القمح الروســي بعد إجراء 
مديـرة  وقالت  اختبـــارات. 
قسـم تقييم الجودة في الهيئة، 
يوليا كوروليوفا، إن روسيا 
سترسل عينات اختبار قمح 

جديـدة إلى العـراق لفحصهـا قريبـاً.

الجزائر توافق على القمح الروسي

يوليا كوروليوفا

السودان يطلب مساعدة أميركا

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن السودان 
يطلب مســاعدة الواليات المتحدة فــي ترتيب منظومة 
البطاقات الذكية فيما يســتعد لإلعــالن عن إصالحات 
لنظام الدعم الذي طبقه مؤخراً، تشــمل تحركاً محتمالً 
باتجاه التحويــالت النقدية الموجهة. ويهدف الســودان 
التخــاذ قــرار بشــأن إصالحــات الدعم بعــد اجتماع 
اقتصادي سيجري في مارس/آذار بين الحكومة وتحالف 

إبراهيم البدويمدني ظهر بعد االنتفاضة الشعبية العام الماضي.

قال رئيس الوزراء عبد 
العزيز جراد، إن الدين 
العام في الجزائر ارتفع 
إلى 45 % مــن الناتج 
المحلــي االجمالــي في 
نهاية عــام 2019، من 
26 % فـــــي 2017، 
وإن الوضع االقتصادي 

فــي البالد يمر بمرحلة “حرجة”. ومتحدثاً أمام أعضاء 
البرلمان، ألقى جراد باللوم على ســوء اإلدارة والفســاد 
على مــدار األعوام الماضية في تفاقم المشــاكل المالية 
للبلــد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز األزمة عبر 

إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

االقتصاد الجزائري في مرحلة “حرجة”

عبد العزيز جراد

الطاقــة  وزيــر  قــال 
الجزائري محمد عرقاب 
في بيــان، إن لجنة فنية 
لـ“أوبـــك+” أوصــــت 
بتمديــد االتفــاق الحالي 
النفــط  إنتــاج  لخفــض 
حتى نهاية 2020. ومن 
المقرر إجراء تخفيضات 

أكبر بســبب تبعات فيروس كورونــا على الطلب على 
النفــط. وقال عرقــاب: فيروس كورونا له تأثير ســلبي 
على األنشطة االقتصادية، ال سيما على النقل والسياحة 
والصناعــة في الصين بشــكل خاص، وبشــكل متزايد 

أيضاً في المنطقة اآلسيوية وبشكل تدريجي في العالم.

دعوة لخفض إنتاج النفط الجزائري

محمد عرقاب

مصر تسدد أغلب المستحقات المتأخرة

قال وزيــر البترول المصري، طــارق المال، إن مصر 
سددت أكثر من 80 % من المستحقات المتأخرة لشركات 
النفط األجنبية العاملة في البالد، حيث كانت مســتحقات 
شركات النفط األجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير/كانون 
الثاني 2011، التي أطاحت بحكم حســني مبارك لتصل 
إلى 6.3 مليار دوالر في الســنة المالية 2011 - 2012. 
غير أن تلك المديونيات بدأت في االنخفاض تدريجياً منذ 
2014 - 2015 مع سعي مصر لالنتهاء من سدادها في 

طارق المالوقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، 
في تصريحات برلمانية، إن تراجع إنتاج الفوســفات 
كلــف الدولة التونســية 6.7 مليــار دوالر على مدى 
األعوام الستة األخيرة. وتشــكل صادرات الفوسفات 
أحد أعمدة االقتصاد التونسي لكن مستويات اإلنتاج قد 

تراجعت منذ ثورة 2011.

تراجع الفوسفات يكلف تونس المليارات

مروان العباسي

نمو االقتصاد المصري

قالــت الحكومــة المصرية 
إن اقتصاد البالد نما بنســبة 
5.6 % في 6 أشــهر حتى 
ديسمبر/كانون األول 2019. 
المصري  االقتصاد  وتعزز 
في السنوات الثالث األخيرة 

بفضل ارتفاع دخل السياحة وتحويالت قوية من المصريين العاملين في الخارج وبدء 
اإلنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثاً.
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قال رئيـــس وزراء 
تونــــس، يـوســـف 
الشــــاهد، إن حقــل 
نــــوارة للغـاز بــدأ 
وســــيرفع  اإلنتاج، 
اإلنتــاج الوطـنــــي 

بنحو 50 %.
مملوك  والمشــروع 
لشــركة “أو.إم.في” 
النمساوية والمؤسسة 

الوطنية التونســية لألنشطة البترولية، باستثمارات تبلغ 
حوالى 1.25 مليار دوالر أميركي.

يشــار، إلى أن مشــروع “نوارة” هو أحد المشــاريع 
المهمــة التي تعــّول عليهــا الحكومة التونســية لزيادة 
اإلنتــاج وتقليل العجــز في إمدادات الطاقــة في البالد 
بنســــبة 20 %، إضافة الى خفـــض العجـز التجاري 

بنحـو 7 %.

بدء “نوارة” التونسي إنتاج الغاز

 يوسف الشاهد

قــال مكتب الصرف في المغــرب، إن العجز التجاري 
للبــالد زاد بنســبة 1.5 % إلــى 209 مليــارات درهم 
)21.6 مليــار دوالر أميركي( في عام 2019، مقارنة 

مع العام السابق.
وقال المكتب في تقريره الشهري، إن إجمالي الواردات 
زاد بنســبة 2 % إلــى 491 مليــار درهــم، لتتجــاوز 
الصادرات التي بلغت 282 مليار درهم وزادت بنسبة 

.% 2.4
كذلــك، هبطــت واردات الطاقــة، التــي تشــمل الغاز 
والنفــط، 7.2 % إلــى 76.4 مليار درهــم، بما يعادل 

15.6 % من إجمالي الواردات.

ارتفاع العجز التجاري المغربي

تونس تستأنف محادثات صندوق النقد

قــال وزيــر االصالحــات االقتصادية 
توفيــق الراجحي، إن تونس اســتأنفت 
المحادثــات مع صندوق النقــد الدولي 
وتنتظر تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة 
لخبــراء الصنــدوق فــي مــارس/آذار 
المقبل لمناقشــة المراجعة السادسة من 
برنامج قــرض. والبرنامج البالغ قيمته 
حوالــى 2.8 مليــار دوالر أميركــي، 

والــذي تم التوصــل إليه في عــام 2016، مرتبط بإصالحــات اقتصادية تهدف إلى 
الســيطرة علــى عجــز الموازنة، حيــث تحتاج تونــس لتمويالت خارجيــة بقيمة 3 

مليارات دوالر في 2020.

توفيق الراجحي

ليبيا ستواجه أزمة مالية

قال رئيــس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، 
فائز الســراج: إن ليبيا ســتواجه أزمة مالية وعجزاً في 
ميزانية 2020 بسبب استمرار إغالق المنشآت النفطية 
من قبل جماعات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شــرق 
ليبيــا )الجيش الليبي(. وقد تراجــع إنتاج ليبيا من النفط 
بشــكل كبير منــذ 18 يناير/كانون الثانــي عندما بدأت 

عمليات اإلغالق.
وقالــت المؤسســة الوطنية للنفط: إن إنتــاج النفط الخام 

فائز السراجهبط إلى 163684 برميالً يومياً.

مزايدة مصرية للتنقيب عن الذهب

قــــال مســـــؤول 
فـــي الـهـيـئـــــــة 
لـمـصـريـــــــــة  ا
لـلـــثـــــــــــــروة 
المعدنـيـــــــة، إن 
مصــــر تخطـــط 
لـطـرح مـزايــــدة 
عالميــة للتنقيـــب 
عـــن الـذهـــــــب 
فـــي الصحــــراء 

الشــرقية خــالل النصف األول من مارس/آذار 2020. وأضاف المســؤول “ســيتم 
طرح الصحراء الشــرقية أمام المستثمرين بنظام )البلوكات( على أن يتم إغالق كل 
مرحلة بعد 4 أشــهر من طرحها. والمزايدة ســيتم طرحها بنظام اإلتاوة والضرائب 

وحصة للحكومة”.
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70 مليار دوالر حجم التجارة الخارجية إليران

كشــف نائــب الرئيــس اإليرانــي، إســحق 
جهانغيــري، أن حجم تجارة بالده مع العالم 
بلغ 70 مليار دوالر خالل األشــهر العشرة 
الماضية رغــم العقوبات. وأكد جهانغيري، 
أن بالده تمتلك حدوداً واسعة ونفوذاً كبيراً، 
وال يمكــن ألميــركا أن تحبــس اقتصادها، 
معتبــراً أن إيران تشــهد أقســى عقوبات ال 
ســابق لها فــي التاريخ. وقال: إن أســوأ ما 
فــي العقوبات، أن الواليات المتحدة أوجدت 

أنظمة داخل الدول األخرى لمراقبة تطبيق العقوبات على إيران، حيث أنها “ال تسمح 
لنا بنقل لاير واحد من أموالنا”.

إسحق جهانغيري

قائمة تضم شركات على صلة بالمستوطنات

نشــرت األمم المتحدة قائمة 
بأســماء 112 شركة تمارس 
أنشــطة فــي المســتوطنات 
يعتبرها  التــي  اإلســرائيلية 
القانون الدولي غير قانونية، 
بينها شــركات “إير بي.أن.

بي” و“إكســبيديا” و“تريب 
أدفايــزور”. ويأتــي التقرير 

تلبيــة لقرار أصدره مجلس حقوق اإلنســان في األمم المتحدة عــام 2016 وطلب فيه 
“قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات 

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضحت األمم المتحدة أن هذه القائمة “ال تشــكل -وليس في نيتها أن تشكل - عملية 
قضائية أو شــبه قضائية”، في إشارة ضمنية إلى المخاوف اإلسرائيلية من استخدامها 

وسيلة للمقاطعة.

فلسطين توقف استيراد المنتجات اإلسرائيلية

قالت الحكومة الفلسطينية 
أنها قررت وقف استيراد 
المنتجـات الـزراعـيــــة 
والعصائــــر والمـيـــــاه 
والغـازيـــة  المعدنـيـــة 

اإلســـرائيلية.
وأضافت، أن هذا القرار 
يأتي في إطار التعامـــل 

بالمثل في موضوع وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.

كشــف السفير الصيني لدى طهران جانغ هوا، أن حجم 
التجــارة بين بــالده وإيــران تقلص بواقــع 30 % بعد 
انســحاب واشــنطن من االتفاق النووي، وإعادة فرض 
العقوبات على طهران. وقال: إن الصين هي البلد الوحيد 
الذي يشتري النفط اإليراني، وأن حجم التجارة بين بكين 
وطهران بلغ 31 مليار دوالر عام 2018، لكنه انخفض 
حتى 22 ملياراً بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/

نوفمبر 2019. وأضاف، أن الصين أكبر شريك تجاري 
إليران، وسياســتها لشراء النفط اإليراني ال تتغير، لكن 
التعــاون بين البلدين يتعرض لضغــوط من دولة ثالثة، 

وهذا التدخل غير شرعي بموجب القانون الدولي.

الصين البلد الوحيد الذي يشتري
النفط اإليراني

يزدهر النشاط في أكبر مصنع لألعالم في إيران، حيث 
يجري إنتاج األعالم األميركية والبريطانية واإلسرائيلية 
كي يحرقها المحتجون اإليرانيون، حسبما ذكرت وكالة 
رويتــرز. ونقلــت الوكالة عــن صاحب مصنــع “ديبا 
برجم”، قاســم قانجاني، قوله إنه “ال توجد مشكلة بيننا 
وبين الشــعبين األميركي والبريطاني. لدينا مشــكلة مع 
حكامهما والسياســة الخاطئة التي يتبعونها”، وأضاف: 
إذا أحرق الناس أعالم هذه البلدان في مســيرات مختلفة 

فإن ذلك للتعبير عن احتجاجهم فقط”.
وينتج المصنع القائم في بلدة خمين، حوالى 2000 علم 
أميركي وإســرائيلي في الشــهر خالل فتــرات الذروة، 

وأكثر من 1.5 مليون قدم مربعة من األعالم كل عام.

مصنع إيراني يزدهر بفضل
االحتجاجات المناهضة ألميركا
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كشــفت دراســة أجراها المعهد األلماني ألبحاث ســوق 
العمل والتوظيف، أن نحو نصف الالجئين الذين جاؤوا 
إلى ألمانيا منذ عام 2013، يباشرون عمالً نظامياً بعد 5 
أعوام من وصولهم، مشيرةً إلى “إن االندماج في سوق 
العمل يتحقق بشكل أسرع مقارنة بالالجئين في األعوام 
الماضية”. وأظهرت الدراسة، أن أكثر من ثلثي الالجئين 
الذين لديهم وظيفة يعملون بدوام كامل، ولكنها أكدت أن 
هناك اختالفاً كبيراً بين النساء والرجال، حيث ان 29 % 
فقط من الالجئات حصلن على عمل بعد مرور 5 أعوام 

على لجوئهن، بينما تبلغ النسبة بين الرجال 57 %.

نصف الالجئين إلى ألمانيا
يباشرون عماًل نظاميًا

قالــت المديـــرة 
العامـة لصندوق 
الدولـــي،  النقــد 
كريســتـالـيـنــــا 
 ، جييفـــــا ر جـو
إنــه مــن المبكر 
معرفـة العواقـب 
االقتصـاديــــــة 
لفيروس كورونا 

المســتجد في الصيــن، لكنها توقعت أن يكــون تأثيره 
على النمو العالمي طفيفاً. وتوقع صندوق النقد تراجعاً 
كبيــراً جداً في النشــاط االقتصــادي فــي الصين يليه 
انتعاش ســريع جــداً. وقالت جورجييفــا: إن هذا يعني 
أن “تأثير ذلك على بقية مناطق العالم سيكون طفيفا”، 
لكنهــا حذرت مــن أنه “ال يزال من المبكــر جداً القيام 
بتوقعــات”، خصوصــاً، أن االقتصــاد العالمــي “أقل 
متانــة” مما كان عليه عندما واجهــت الصين فيروس 

سارس في 2003.

تأثير طفيف لـ“كورونا”
على االقتصاد العالمي!

كريستالينا جورجييفا

مخارج األزمة في لبنان ال تزال ممكنة

أكد تقرير لبنك عوده، أن اعتماد وتطبيق سياســات تستجيب للمطالب الشعبية بالترافق 
مع إطالق عجلة اإلصالحات، قادرة على احتواء عناصر الهشاشة في االقتصاد اللبناني 
وتوفير دعم للوضع المالي والنقدي، وتأمين االنتقال السلس من حقبة الوهن إلى التحسن 
التدريجي بالمعيشة، مشيراً إلى أنه في حال أُطلقت عجلة اإلصالحات الهيكلية، بإمكان 
لبنان أن ينتقل من حقبة الوهن إلى االحتواء التدريجي للمخاطر والتهديدات. وشدد على 

أن الحاجة الملّحة اليوم هي تنظيم العالقة بين المؤسسات المصرفية وقاعدة زبائنها.

سلطنة عمان شريك لبورصة برلين 2020

شــاركت عمان بمعرض بورصة الســفر العالمي ITB  برلين لــدورة العام 2020، 
كشــريك رئيســي في البورصة، بوفد يرأسه وزير الســياحة أحمد ناصر المحرزي، 
وبمشــاركة 50 شركة ومنشأة سياحية وفندقية. عكس اختيار السلطنة كشريك رسمي 
لبورصة السفر العالمي ببرلين، تقديراً لما تبذله من جهود للنهوض بالقطاع السياحي 
والخطوات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع بما يعكس أهميته بتعزيز النمو والتنويع 
االقتصادي للبالد. وقد حظىيت السلطنة بميزات دعائية وإعالمية ومساحات للعرض، 

إضافة إلى تخصيص حفل االفتتاح الرئيسي للحديث عن الهوية الثقافية لعمان.

المغرب يخطط لتطوير القطاع الزراعي

أطلق المغرب مخططــاً جديداً لتطوير القطاع الزراعي 
يطمــح إلى توفيــر 350 ألف فرصة عمــل وخلق طبقة 
وسطى من المزارعين، فضالً عن مضاعفة الناتج الخام 

للقطاع، بحسب ما أفادت وكالة األنباء المغربية.
وتهدف استراتيجية “الجيل األخضر 2020 - 2030”، 
التــي تــرأس الملك محمد الســادس حفــل إطالقها، إلى 
“انبثــاق جيل جديد من الطبقة الوســطى الفالحية، عبر 

تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أســرة جديــدة من الولوج لهذه الطبقة”، وفق ما نقلت 
الوكالة عن وزير الزراعة عزيز أخنوش.

عزيز أخنوش

الجزائر تحض على ترشيد اإلنفاق

صدقت حكومة الجزائــر بالفعل، على خفض اإلنفاق 
العــام 9.2 % هذا العام، تفادياً للمشــاكل االجتماعية، 
بعــد احتجاجات مطالبــة باإلصالح على مــدار عام. 
وقالــت الرئاســة فــي بيــان عقــب اجتمــاع لمجلس 
الوزراء، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعا 
إلى “ضرورة ترشــيد نفقات الدولــة، حيث تراجعت 
اإليرادات من تصدير النفط والغاز بشــكل حاد بسبب 
انخفاض اإلنتاج وهبوط في أســعار الخام العالمية منذ 

منتصف 2014، مما رفع العجز التجاري للبالد”.
عبد المجيد تبون
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ميزات الغاز الروسي أمام األميركي واألوسترالي

كشــف وزير الطاقة الروسي، ألكســندر نوفاك، عن 
ميــزات تنافســية تتمتع بها صادرات الغــاز الطبيعي 
الروسي المسال مقارنة بمنافستيها من الواليات المتحدة 
وأوستراليا. وقال نوفاك، إن الموقع الجغرافي المميز  
لبالده يمنح صادرات الغاز ميزة تنافسية عالية، لدرجة 
أن إمدادات هذه الســلعة من روسيا تكون مربحة أكثر 

إذا ما قورنت باإلمدادات من أميركا وأوستراليا.
وأضاف، أن الغاز الروسي يتمتع بميزة تنافسية عالية ليس فقط في األسواق اآلسيوية، 
بل وفي األســواق األوروبية، وذلك بفضل األســعار المغرية وفترة التسليم القصيرة، 

مشيراً إلى أن بالده بمقدورها شحن الغاز الطبيعي المسال إلى أي دولة أوروبية.

ألكسندر نوفاك

انضــم رجــل األعمــال البريطاني الروســي، نيقوالي 
ستورونسكي، إلى نادي المليارديرات بعد أن تجاوزت 
ثروتــه 1.6 مليــار دوالر أميركــي. وذكــرت مجلــة 
 )FinTech( الماليــة  التكنولوجيــا  أن  “فوربــوس”، 
لشــركة Revolut التي أسســها ستورونســكي،أكملت 
الجولة التالية من جاذبية االســتثمار، وبعد ذلك ارتفعت 
قيمة الشــركة إلــى 6 مليــارات دوالر. ووفقاً لمصادر 
المجلــة، تبلغ حصة ستورونســكي حوالى 30 %، مما 
يعنــي أنه يمكن تقييم ثروتــه بنحو 1.6 مليار دوالر، إذ 
في عام 2019، كانت ثروته تقدر بـ500 مليون دوالر.

والدة ملياردير روسي جديد

نيقوالي ستورونسكي

خصصت الحكومة 
الســنغافورية 5.6 
ملـيــــارات دوالر 
ســــــنـغـافـــوري 
)نحــو 4.02 مليار 
دوالر(، لمســاعدة 
الشــركات واألسر 
لمواجهـة تداعيات 

تــفـــشـــــي  فـيـــروس “كـورونــا”.
وأوضــح نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر المالية في 
ســنغافورة، هنغ ســوي كيت، أن التدابيــر االقتصادية 
الحكومية  تشــمل خططا لمســاعدة قطاعات الســياحة 

والطيران وتجارة التجزئة والغذاء والنقل.
وأضــاف: أن الحكومة ســتخصص 800 مليون دوالر 
سنغافوري لمكافحة الفيروس القاتل، حيث يذهب الجزء 

األكبر من األموال إلى وزارة الصحة.
يذكــر، أن ســنغافورة ســجلت أعلــى نســبة إصابــات 

بالفيروس الجديد بعد الصين.

سنغافورة تخصص 4 مليارات دوالر
لمواجهة “كورونا”

هنغ سوي كيت

اليونان تعين خبيراً حائزاً على جائزة نوبل

قــال الخبير االقتصادي كريســتوفر بيســاريدس، إن 
اقتصــاد اليونــان أمامــه فرص كبيــرة للنمــو، لكنه 
أكــد الحاجة إلى المزيــد من اإلصالحــات. وأوضح 
بيســاريدس، وهو بريطاني مــن أصل قبرصي حائز 
علــى جائــزة نوبل في االقتصــاد، أن اليونــان تتمتع 
بفرص نمو كبيرة في مجاالت الطاقة والبيئة والسياحة 

والغذاء والزراعة، والتصنيع والنقل.
ووقــع اختيــار رئيس الــوزراء اليونانــي كيرياكوس 

ميتسوتاكيس على بيساريدس ليرأس لجنة مكلفة بصوغ استراتيجية طويلة األجل للنمو 
في البالد، انبثقت عن ثالث إنقاذ مالي دولي لليونان. وقال الخبير االقتصادي، إنه أخذ هذه 
المهمة على عاتقه ألن اليونان عانت أكثر مما يجب على مدار السنوات العشر الماضية.

كريستوفر بيساريدس

صندوق النقد يحذر من أزمة في األرجنتين

حــذر صنــدوق النقــد الدولي 
مــن أزمــة فــي األرجنتيــن، 
مشــيراً إلــى أن ديــون البالد 
عند مســتوى غير مستدام، أي 
أن عائــدات الدولة لــن تكون 
قادرة على خدمة الكلفة الهائلة 
للديــن. وقــال الصنــدوق، إنه 
اتفق مع األرجنتين على البدء 

بمحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تمويل جديد لهذه الدولة المثقلة بالديون.
وتأمــل  األرجنتين بإعادة التفــاوض حول 195 مليار دوالر من قيمة الدين الخارجي 
البالغة 311 ملياراً، من بينها قرض بقيمة 57 مليار دوالر أميركي من صندوق النقد 
لخطة انقاذ. ويشكل الدين الخارجي أكثر من 90 % من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد 

التي تعاني من الركود منذ عام 2018.
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حصلت شــركة “غراندويلد” اإلماراتية لبناء الســفن، 
علــى عقد لبناء 4 قوارب دعم ســريع بطــول 41 متراً 
لصالــح شــركة “أعالــي البحــار” للخدمــات البحرية 
والصناعيــة، ومقرهــا الســعودية. وســتتخصص هذه 
القوارب في خدمات حقول النفط والغاز البحرية. وسيتم 
بنائها بتصميم جديد يتم تصنيعه ألول مرة وفقاً لمعايير 
شــركة أرامكو السعودية، وســتكون متوافقة مع جميع 
اللوائــح والمعايير التي تحتاجها خدمات الدعم الســريع 

للحقول البحرية.
ومن المتوقع أن يتم إكمال بناء القوارب خالل 14 شهراً. 
ووقع العقد مدير غراندويلد، جمال عبكي، ونائب رئيس 
مجموعة التميمي، فواز طالل التميمي، بحضور المدير 

التنفيذي لشركة أعالي البحار، إبراهيم السعيد.

“غراندويلد” تبني 4 قوارب
لشركة سعودية

لجنة وطنية لخدمة المصدرين السعوديين

أســس مجلــس الغــرف الســعودية لجنة 
وطنية للصــادرات، لخدمــة المصدرين 
السعوديين من مصانع وشركات بالتنسيق 
مع الجهات الحكومية المعنية، في خطوة 
تهدف إلى تطوير القطاع والمساهمة في 
تطويــر وتعزيز مكانــة المملكة. وتهدف 

اللجنة إلى تكوين تكتل للمصدرين الســعوديين من مصانع وطنية وشــركات وسيطة 
للدفاع عن مصالحهم بالمخاطبات الرســمية للجهــات الحكومية المعنية في قضاياهم 

بالنيابة عنهم وذلك بموجب اسم مستخدم ورقم سري معطى لكل عضو باللجنة.

موانئ أبوظبي تفتتح “مرسى مينا”

افتتحت موانئ أبوظبي مشروع “مرسى 
مينا” الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة 
ألبوظبي في ميناء زايد، لتشكل إضافة 
نوعية لوجهات الترفيه العائلي ومنصة 
لريادة األعمال. ويشكل المشروع الذي 
تــم تطويــره من قبــل موانــئ أبوظبي 
وشركة “داناس” الستشارات األعمال، 

أولى المعالم البارزة التي تســتقبل ركاب الســفن السياحية فور وصولهم إلى أبوظبي. 
وقال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي: يأتي افتتاح “مرسى مينا” 
في ميناء زايد التاريخي تأكيداً على التزامنا بالمســاهمة في مسيرة التنمية االقتصادية 
والمجتمعية من خالل مبادرات ومشــاريع حيوية تشــكل إضافــة نوعية لجهود تنويع 

االقتصاد وتحقيق استدامته.

أبوظبي تسعى الستقطاب 1.3 مليون زائر

وقّعت موانــئ أبوظبي مع 
شركة “إم إس سي كروز” 
المتخصصـــة بتشـــغيـــل 
خطوط الرحالت العالمية، 
اتفاقيــة لمــدة 5 ســـنوات 
لمنحهــا حقوق الرســو في 
للســــفن  أبوظبي  محطــة 
الســياحية وشاطئ جزيرة 

“صير بني ياس” للسفن السياحية. ويتوقع أن تستقطب أبوظبي من خالل االتفاقية أكثر 
من 1.3 مليون سائح خالل مدة سريانها، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز دور محطة 
أبوظبي للسفن السياحية. وأوضح المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق باإلنابة في 
دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي علي حسن الشيبة: أن هذه االتفاقية التاريخية ستساهم 

في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات السياحية للسفن في المنطقة.

اكتشــفت الهنــد حقول 
عـلـــى  تحتـوي  ذهـب 
احتياطيـــات ضخمـــة 
آالف   3 تـتـجـــــــاوز 
طــن، في واليــة أوتار 
براديش، كبرى واليات 
البــالد من حيــث عدد 

السكان.
وقالــت رئـيســـة إدارة 

التعدين في الوالية، روشـــان جاكوب، إن إدارات على 
المســتوى الوطني وعلى مســتوى الواليات اكتشــفت 
آثارا للذهب في منطقة ســونبهادرا بعد أن أجرت مسحاً 

للمنطقة على مدى أكثر من 10 سنوات.
وأوضحت أن مســتوى تركيز الذهب في المنطقة يصل 
إلــى حوالى 3 غرامات في الطن الواحد من الخام، وأن 
الوالية تعمل مع هيئة المسح الجيولوجي الهندية لتحديد 

كمية الذهب التي يمكن استخراجها من الحقول.

الهند تكتشف احتياطات ضخمة
من الذهب

روشان جاكوب
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إجراءات العمل في إحداث وتأســيس الشركات 
مــن حدود الشــهر إلى ســاعتين فقــط، وكذلك 
منح وتســجيل العالمات التجارية من ســنة إلى 
حدود ثــالث شــهور فقط، مع وضع األســاس 
المتين لالســتفادة من االختراعات واإلبداعات 
في المشــاريع المتوســطة والصغيرة من خالل 
التوقيــع على مذكــرة تفاهم في هذا الشــأن مع 
وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، ناهيك 
بإعادة هيكلـة المخابـز لالنطالق نحـو العالميـة 
فــي عملهــا، وذلك مــن خالل الحصــول على 
ISO/ شــــهادة اآليــــزو لتطبيـــق المواصفــة
IEC 17025، ويتم إبرام عقد مع أحد المراكز 
التخصصية لتأهيل ثالثة مخابر وهي )حمص، 
دمشــق، الالذقية( للوصول لالعتماد الدولي في 
عمل المخابر بشكل فني عالي المستوى، وتقديم 
خدمات االختبار لمجموعة من القرائن األساسية 
للمنتجــات المتداولــة فــي األســواق الوطنيــة 
والمستوردة والمعدّة للتصدير وبما يحقق ريعية 

اقتصادية كبيرة للوزارة.
للوزارة الكثير من األمالك ... أال تعد مورد مهم 

إن تم استثمارها بالشكل األمثل؟
بالفعــل ذلــك ... حيــث تــم إعــادة النظــر في 
اســتثمارات وإيجارات أمالك الوزارة والتي لم 
يعــد لها أي جدوى اقتصاديــة، من خالل إعادة 
العقارات المؤجرة للقطاع الخاص إلى الوزارة 

من موالت ومستودعات وصاالت.
وأعددنــا قائمــة بالعقــارات المملوكــة للوزارة 
والمؤجــرة والمفردة، حيث تــم إلغاء كل عقود 
اإليجارات بغية استثمارها وفق مبدأ التشاركية 
وقــد باشــرنا اســتثمارها وإعــادة تفعيلها وفق 

النداف: األولوية لتعزيز الئامن الغذائي في سورية

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية 
الدكتور عاطف النداف، أن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة 
الكثير من القطاعات التابعة لها وتوحيد جهاتها المختلفة 
الواحـدة لتكثيف جهودهـا ورفـع  العمـل  ذات طبيعة 
مسـتوى األداء، معتبراً أن من شأن ذلك تخفيض التكلفة 
على الخزينة العامـة للدولـة وتعزيـز الخدمـات المقدمـة 
للمواطن. وكشف في حديث لمجلة البنك والمستثمر، عن 
خطة وضعتها الوزارة لرفع مستوى تحقيق األمن الغذائي 
للمواطن وتعزيز الخدمات المقدمة إليه في مجال التجارة 
الداخلية، إلى جانب حمايته من ارتفاع األسعار عبر إعادة 
هيكلتها بدءاً من سعر االستيراد وصواًل إلى سعر المبيع.

ما هي رؤية الوزارة وأهدافها للمرحلة المقبلة؟
بعــد ســنوات مــن إجــرام اإلرهــاب وتخريبه 
كان ال بــد لــوزارة التجــارة الداخليــة وحماية 
المســتهلك -كمــا أي وزارة أخــرى- من وضع 
خطة استراتيجية تضمن تجاوز ما مر بقطاعها 
مــن تحديــات ناجمة عن الحصــار االقتصادي 
القســري المفــروض على الشــعب الســوري. 
وعليه فقد وضعت الوزارة رؤية مســتقبلية لها 
تتمحور حول الوصول إلى سوق تجارية داخلية 
منّظمة وفعالة، يســودها االســتقرار والمنافسة 
وخالية من االحتكار وتضمن حقوق المســتهلك 
والمنتج معاً، وتوفر أفضل المنتجات والخدمات 
بأنسب األسعار في كل األوقات وعلى اختالف 
الظروف. وللوصول إلى ذلك وضعت الوزارة 
بنك أهداف بعيدة المدى، حيث تعمل على تحقيق 
التوجهات الحكومية وتراعي الحالة االقتصادية 
واالجتماعيــة الراهنــة بهدف تلبيــة التطلعات 
المســتقبلية التي ينشدها المواطن والحكومة في 
مجال التجارة الداخلية، من خالل رفع مساهمة 
قطاع التجــارة الداخلية في الناتج المحلي ورفع 
مســتوى تحقيق األمــن الغذائــي للمواطن إلى 
مســتويات مرغوبــة، إلــى جانب تفعيــل دور 
الرقابــة فــي األســواق لتعزيز المنافســة ومنع 
االحتكار وتعزيز التدخل اإليجابي في األسواق، 

واألهم العمل على حماية حقوق المستهلك.
مــن أين انطلقت الــوزارة في تحقيــق رؤيتها 

االستراتيجية وأهدافها؟
بــدأت الــوزارة بتنفيــذ حزمة مــن اإلجراءات 
خــالل الفترة الســابقة كان من شــأنها تحســين 
األداء وتطويــره، حيــث نجحنــا فــي تســريع 

المواصفات العالمية وبما يحقق ريعية اقتصادية 
لخزينــة الدولة، كون هذه العقــارات في مواقع 
استراتيجية ضمن األســواق والمدن وتخدم فئة 
كبيــرة من المواطنيــن، بالتــوازي مع المضي 
قدمــاً في مشــروع المجمعات التنمويــة لزيادة 
مساهمة قطاع التجارة الداخلية في عملية التنمية 
االقتصادية وتأمين فرص عمل محلية مســتقرة 
قريبة من الســكن، وتشــجيع االستقرار المحلي 
لصغــار المنتجيــن الزراعيين والمشــروعات 
الصغيرة، ويصل عددها إلى 11 مجمع تنموي 
بكلفــة تقديرية تبلغ 11 مليار ليرة ســورية لكل 
مجمع، وهــي منتشــرة في ريــف المحافظات 
الســورية وتضــم العديد من األعمــال الخدمية 
التي تخدم المنطقــة كخطوط الفرز والتوضيب 
البيــع ومعامــل  التخزيــن ومنافــذ  وبــرادات 
الكونســروة والصيدليــات العماليــة وأســواق 
الهال، وقد تم تخصيص 4 مواقع ضمن حمص 
والســويداء وحماه وطرطوس وحالياً يتم العمل 

إلكمال التخصيص ببقية األراضي.
األسعار تبقى التحدي األبرز من سعر االستيراد 

إلى سعر المبيع. ماذا عنها؟
ال شــك في ذلك، وقد كان علــى رأس أولوياتنا 
الوصــول إلى ســعر عــادل ومنصــف وإزالة 
التشــوهات الســعرية ومنع االســتيراد بأسعار 
وهميــة، فقمنا بتشــكيل لجنة مركزية لدراســة 
تكاليــف مســتوردات القطــاع الخــاص تضــم 
مندوبــي وزارة االقتصاد والجمارك ومصرف 
ســورية المركــزي إضافــة للجهــات المعنيــة 
لدينــا لدراســة التكاليف وتحديد األســعار، وقد 
كان لعملهــا أثر كبير في عــدم تفويت أي مبالغ 

د. عاطف النداف
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ليتر المــازوت على أســاس 135 ليرة وتوفير 
4,2 مليار ليرة ســورية في حال احتســاب ليتر 
المازوت 185 ليرة ســورية، وتوفير الكهرباء 
بحدود 1,44 مليار ليرة سورية وتوفير استهالك 
الزيــت بحــدود 600 مليون ليرة ســورية، مع 
التوســع األفقــي في عمــل المخابــز من خالل 
اســتمرار افتتاح مخابز آلية جديــدة وفق حاجة 

كل منطقة.
أيــن وصلتم في تهيئــة البنيــة التحتية لقطاع 

القمح التمويني؟
لقــد كانت البداية في تخفيــض أجور نقل القمح 
من خالل إبــرام عقد بالتراضي مع المؤسســة 
العامة إلنشــاء الخطوط الحديدية لتنفيذ األعمال 
اإلنشــائية في صومعة حبوب  شنشار بحمص، 
وإبــرام عقد بالتراضي بين مع الشــركة العامة 
للطرق والجسور لدراســة وتنفيذ تفريعة الخط 
الحديدي من محطة شنشار إلى صومعة الحبوب 
في شنشار، ومتابعة أعمال صومعة عدرا على 
الخطــة اإلســعافية إنشــائياً مع شــركة الطرق 
والجسور وآلياً مع شركة روسية، بالتوازي مع 
زيادة الطاقة التخزينية والطحن من خالل متابعة 
تنفيذ عقد مع الشــركة الروسية لتجهيز مطحنة 
تلكلــخ بحمص بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن في 
اليوم، وعقد مع شــركة إيرانية إلنشــاء خمسة 

مطاحن بطاقة إنتاجية تبلغ 1420 طن يومياً.
ما هي أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت 
الوزارة في النهوض بقطاع التجارة الداخلية؟

ليس المشهد مشرقاً بالكامل بل واجهت الوزارة 
العديد من الصعوبات لتجاوز تحديات عملها، وال 
يخفى أن ارتفاع ســعر القطع للمواد المستوردة 
والمــواد األوليــة الداخلــة فــي تصنيــع المواد 
المحلية ومســتلزمات اإلنتاج أبرز الصعوبات، 
ناهيك بارتفاع أســعار المواد المستوردة من بلد 
المنشأ، وارتفاع األسعار بسبب انخفاض االنتاج 
وخروج الكثير من المعامـل ومراكز االنتاج من 
الخدمــــة نتيجة اإلرهاب، ما فــرض االعتماد 
علــى بعــض الســلع المســتوردة، إلــى جانب 
العقوبات االقتصادية المفروضة على ســورية 
وما سببته من تحديات في تأمين مســـتـلـزمات 

عمل المطاحن والصوامع والمخابز مثالً.
وكذلك زيادة أجور النقل حتى بين المحافظات، 
وحاجة بعض التشــريعات اإلداريــة والقانونية 
والماليــة الناظمــة لعمــل المؤسســات التابعــة 
للــوزارة للتعديــل لتواكب النشــاط االقتصادي 
الحالــي، وأخيــراً ضــرورة تطويــر منظومة 
الشــحن لدى الوزارة، حيث أن معظم ســيارات 
وتحتاج لصيانة مستمرة.النقل والشحن في المؤسسات والشركات قديمة 

لصالح الخزينة بخالف الســابق، وعززنا ذلك 
بتنظيم أسواق الهال لجهة ضبط حركة الدخول 
والخروج للســلع والمنتجات وآلية توزيعها في 
األســواق المحلية، وإلزام جميــع التجار بتداول 
الفواتيــر النظاميــة إضافــة إلــى منــع حاالت 
االحتكار وايصال السلعة إلى المستهلك بالسعر 
الحقيقي، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضار 
والفواكه والمواد األساســية بشــكل ملحوظ في 
األسواق، بالتوازي مع تكثيف التواجد الميداني 
المســتمر لجميع عناصر حماية المســتهلك في 
األسواق ما أدى إلى ضبط العديد من المخالفات 
الجســيمة والنوعية والمتعلقة بالتزوير أو الغش 
في البضاعة أو احتكار مواد أساســية وتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحق المخالفين.
ومؤخــراً فعّلنا الرقابة االســتقصائية من خالل 
التواصل المســتمر مع المواطنيــن والجمعيات 
األهليــة والــذي أدى إلى تفعيل ثقافة الشــكوى 

وتعزيز الثقة بين المواطن والوزارة.
تبدو الوزارة ناشــطة في توحيــد الجهات ذات 

طبيعة العمل الواحدة ... ما الهدف من ذلك؟
مــن المؤكــد، أن توحيد عمل هــذه الجهات من 
شــأنه تخفيض التكاليف علــى الدولة إلى جانب 
توحيــد آلية العمــل بما يضمن رفع مســتـــوى 
األداء، حيث أعدنا هيكلة قطاع الحبـــوب الذي 
يشــــمـل مؤســســة الحبـوب وشركة الصوامع 
وشــركة المطاحــن وشــركة المخابــز، وذلك 
لتجميع تلك الجهات تحت مظلة واحدة وحصر 
العجز التمويني ضمنها، والتخفيف من التضخم 
اإلداري الحالي بهدف خفض تكلفة إنتاج رغيف 
الخبــز وإتبــاع أســلوب التخصص فــي العمل 
واالســتثمار األمثل للــكادر البشــري الموجود 
وأسطول النقل المتواجد لدى كافة تلك الجهات، 
وقد تم رفع تلك الدراســة مع مشروع المرسوم 
التشــريعي واألســباب الموجبة لرئاسة مجلس 

الوزراء.
كمــا أعدنا هيكلة مؤسســات التدخــل اإليجابي 
سابقاً )مؤسسات االستهالكية والخزن والتسويق 
وســندس( من خــالل دمج هذه المؤسســات في 
مؤسســة واحدة هي السورية للتجارة، لتخفيض 
تكاليف اإلنتاج وزيادة الســيولة النقدية وتوحيد 
الســعر والتنوع فــي المنتجات وإعــادة توزيع 
العمالــة الفائضــة، وزيــادة الحصــة الســوقية 
بالتوسع األفقي في إحداث منافذ وصاالت البيع 
والتي بلغت أكثر مــن 1500 صالة ومنفذ بيع، 
ناهيــك بتطوير عمل المخابــز العامة من خالل 
مشــروع الفــرن المتنقــل واســتبدال العجانات 
العمودية بعجانــات أرضية واعتماد دارة تحكم 
لتوفير 3,2 مليار ليرة سورية في حال احتساب 

العودة إلى آلية التسعير

قــال معــاون وزيــر التجــارة الداخلية 
جمال الدين شــعيب، يعتبر السعر أداة 
اقتصادية هامة ذات ارتباط مباشــر مع 
مختلــف القطاعــات ومجاالت النشــاط 
االقتصــادي لكونها تســاعد فــي تتبع 
النشاط االقتصادي في سورية وتطوره 
وإزالة احتمــاالت التناقض بين االنتاج 

واالستهالك.
أضــاف: كمــا يعتبــر التســعير عملية 
هامــة ترتبط مع المســتوى المعيشــي 
للمســتهلكين علــى مختلــف طبقاتهــم 
وفئاتهم، ال سيما منهم محدودي الدخل، 
وتمس حياتهــم اليوميــة، وخاصة في 
الحاالت االســتثنائية، فقبل عام 2013 
تــم تحريــر معظم المــواد والســلع من 
التســعير، باســتثناء الســلع والمــواد 
الضروريــة للمواطن، وذلك في شــكل 
كلــي من نســب األرباح وتركهــا آللية 
الســوق المبنيــة علــى ثالثــي العرض 

والطلب والمنافسة.
وتابع قائالً: لكن آلية التسعير المباشر 
قد تمــت العودة إليها مع تحديد نســب 
وهوامــش األربــاح لكل مادة وبشــكل 
تدريجــي وصوالً الى تحديد األســعار، 
حيث حددت بقراراتهــا هوامش الربح 
لضبط األسعار واستقرار المواد حسب 
وطبيعتهــا  لمســتهلك  الســلع  أهميــة 
المعنية كافة.وضرورتهــا بالتنســيق مــع الجهــات 

جمال الدين شعيب
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ما هي الخسائر؟
بناء على ما ســبق فإن أي حصار للموانــئ والحقول النفطية يمثــل كارثة على 

االقتصاد في دولة مثل ليبيا.
وتشــير التقديرات إلى أن البــاد فقدت ما بيــن 700 و900 ألــف برميل يومياً 
منذ بدء الحصار، أما الخســائر المالية فكانت تزداد يوماً بعد يــوم، وهو ما دفع 
المؤسســة الوطنية للنفط لنشــر بيان كل يوم توضح فيه الخســائر التي تتكبدها 

الباد.
وبحسب المؤسســة فإن إيرادات شــهر يناير/كانون الثاني 2020 بلغت حوالى 
1.77 مليار دوالر أميركي، مســجلة بذلك انخفاضاً بحوالى 418 مليون دوالر 

)19 %( مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر/كانون األول 2019.
ســيناريو التراجع ظل مســتمراً بشــكل مخيف، إذ وصل إنتاج النفط الخام حتى 
25 فبراير/شــباط 2020 إلى نحو 135 ألــف برميل في اليوم فقــط، وهو أدنى 
مستوى له منذ عام 2011. وتســبّب هذا االنخفاض القسري في معدالت اإلنتاج 

في خسائر مالية كبيرة تجاوزت 2 مليار دوالر أميركي.

توقعات خطيرة
ترى حكومة الوفاق الليبية، أن استمرار الحصار سيســبب ضرراً كبيرا للباد، 
وهو ما أكده رئيس وزرائها فاير الســراج قائاً: إن ليبيا ســتواجه وضعاً كارثياً 
إذا لم تضغط القوى األجنبية إلنهاء حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج 

الخام تقريباً. مشيراً إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير أوضح أن ميزانية 
2020 قد تسجل عجزاً بسبب الحصار، ســيما وأن النفط يمثل 93 إلى 95 % 
رصاصة في الرأس ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.من إجمالي اإليرادات ويغطي 70 % من إجمالي اإلنفاق، واصفاً الحصار بأنه 

النفط يدخل الحرب في ليبيا واالقتصاد يختنق

يشــار هنا، إلــى أن حكومــة الوفــاق الليبيــة )مقرها 
طرابلس( تقوم باإلشــراف على حقــول النفط وموانئ 

التصدير وهي المسؤولة عن كل اإليرادات.

ما الذي حدث؟
تعود بداية القصة إلــى 17 يناير/كانون الثاني 2020، 
عندما بدأت مجموعات موالية للجيــش الوطني الليبي 
)التابع لحكومة طبرق(  حصــاراً على حقول النفط في 
الشرق الليبي، حتى وصلت إلى حقلي الشرارة والفيل، 
اللذين يســاهمان بحوالــى 400 ألف برميــل يومياً. ثّم 
أعلنت القوات إغاق موانئ الزويتينــة البريقة وراس 

النوف والحريقة والسدرة.
وفي وقت الحق تطورت األزمة، حيث قصف الجيش 
الوطني الليبي ميناء طرابلس، الــذي يمثل بوابة هامة 
لعبــور الغــذاء والوقــود أدى معــه إلى إيقــاف جميع 
العمليات فيــه. هــذه الحصار بحســب مســؤولين في 
حكومة الوفاق خنــق اإلمدادات النفطيــة للباد وأدخل 

الباد في أزمة مالية كبيرة.

اعتماد كلي على النفط
يمثل النفط والغاز شــريان الحياة بالنســبة لليبيا، حيث 
تبلــع صادراتها من النفــط الخام ما يعــادل 96 % من 
إجمالي الصادرات الكليــة، كما تســهم عائداته المالية 

بنحو 95 % من اإليرادات المالية.
وقبل حصار الموانئ والحقول النفطيــة بلغ إنتاج ليبيا 
1.2 مليون برميل نفط يومياً. وأظهرت بيانات منظمة 
الدول المنتجــة للنفط “أوبــك” أن ليبيا تحتــل المرتبة 
الخامســة عربياً باحتياطي يبلغ حوالــي 48.36 مليار 
برميل، والتاسعة على مستوى العالم، وأكبر احتياطي 

نفطي في إفريقيا. 
وفي ما يتعلق بالغــاز، تنتج الباد 2 مليــار قدم مكعب 
من الغاز الطبيعي، ويبلغ االحتياطي 54.6 ترليون قدم 
مكعب، يضعها في المرتبة 21 عالميــاً في احتياطات 
الغــاز. وخال العــام 2019 بلغت عائداتهــا من النفط 

والغاز نحو 22 مليار دوالر.

على مسرح االشتباكات الدائرة بين حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي، حلت حقول النفط وموانئ 
التصدير ضيفاً ثقياًل لتصفية الحسابات بين األطراف المتصارعة. حصار واشتباكات وقصف، ربما هي الحالة 
األدق لتوصيف الوضع هناك. هي مرحلة جدية وصل إليها النزاع الليبي خنقت معها اإلنتاج النفطي الذي يمثل 

شريان الحياة للبالد، وبالتالي خسائر مالية واقتصادية كبيرة لم تكن في الحسبان.
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خروجها يعني انخفاض ميزانية االتحاد بنحو 12 %.

على صعيد آخر، سيخســر االتحاد األوروبي 66 مليون مواطن، 
هــم تعداد ســكان بريطانيــا، ليصبح تعداد مواطنيــه حوالى 447 

مليون نسمة.

اتفاقية التجارة الحرة
كان السؤال المطروح على ألسنة صناع السياسة األوروبيين، هو 

ماذا ستؤول إليه اتفاقية التجارة الحرة؟

بــل كانــت هذه القضية هي الشــغل الشــاغل فــي كل اجتماع بين 
ممثلي المملكة المتحــدة واالتحاد األوروبي لالتفاق على خطوات 

الخروج.

حساســية هذه القضية تكمن في االنســحاب بحد ذاته، حيث يعني 
ذلــك انفصاالً عن االتحــاد األوروبي تماماً فــي جميع المجاالت، 
ولن تســري بموجب ذلك االتفاقيات التجارية الموقعة بين االتحاد 
األوروبي ودول العالم على بريطانيا، وما يبرهن أهمية الموضوع 
هــو أن ثلث الصــادرات البريطانية تتجه إلــى االتحاد األوروبي 

والثلث الثاني يتجه إلى دول لديها اتفاق تجاري مع االتحاد.

رئيــس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، قــال في أكثر من 
مناسبة، إن بالده تســعى للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة مماثل 
لمــا أبرمتــه كندا مع االتحــاد األوروبي، ولكنه شــدد على أن إي 
اتفاق تجــارة حرة يجب أال يحتوي بالضــرورة على قبول قواعد 
االتحاد األوروبي، ولم يخِف استعداده لالنسحاب من المفاوضات، 

وااللتزام بالنموذج األوسترالي.

وداعاً لالقتصاد الكبير 
كانــت المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية على مســتوى االتحاد 
األوروبــي مــن حيث الناتــج المحلــي االجمالي والخامســة على 
مســتوى العالــم، ومنذ أن بــدأت مباحثات االنفصــال عن االتحاد 
األوروبي في عام 2016 بلغت الخسائر االقتصادية التي أحصتها 
وكالــة بلومبيــرغ األميركية حوالــى 130 مليار جنيه إســترليني 
)167 مليــار دوالر(، وتوقعت أن يضاف اليها خســائر بقيمة 70 
مليار جنيه إســترليني )90 مليار دوالر أميركي( حتى نهاية العام 

.2020

الخبيــر االقتصــادي فــي “بلومبيــرغ”، دان هانســون، قال: إن 
“التكلفة اإلجمالية للبريكســت تقدّر بحلول نهاية عام 2020 بنحو 
200 مليــار جنيه إســترليني )نحو 260 مليــار دوالر أميركي(، 
حيث ال يزال عدم اليقين يؤثر ســلباً على الشركات والمستهلكين، 
وذلك مع انتظار ما ستســفر عنه الفتــرة االنتقالية حتى نهاية العام 
فــي ما يتعلق بالصفقــة التجارية التي تنظم العالقــة بين بريطانيا 

والكتلة”.

االتحاد األوروبي أمام مفترق طرق 
يقف االتحاد األوروبي بعد خروج المملكة المتحدة ليجد نفسه أمام 

واقع جديد فرضه تصويت البريطانيين على االنفصال.
و

أبــرز التغيرات التي قد تطرأ على االتحاد، وفقاً إلحصائية أعدها 
موقع “ستاتيســتا”، يتمثل في تآكل نحو 15 % من الناتج المحلي 
اإلجمالــي لدول االتحاد، ليصبــح 13.5 تريليون دوالر أميركي، 
بعــد أن كان 15.9 تريليــون دوالر. وباعتبــار المملكــة المتحدة 
ثاني أكبر مســاهم في ميزانية االتحاد األوروبــي بعد ألمانيا، فإن 

حين بدأت بريطانيا مفاوضاتها للخروج من االتحاد 
األوروبي، كانت جميع المؤشرات تؤكد أن اقتصادها 
سيتلقى صفعة عكسية جّراء هذه الخطوة، أما اآلن 
رسميًا  االتحاد  أسوار  خارج  بريطانيا  أصبحت  وقد 
بعد عضوية دامت 47 عاماً، فثمة مؤشرات وتغيرات 
ليس  دولية  وهيئات  منظمات  رسمتها  مقلقة 
االتحاد  القتصادات  وإنما  فقط،  البريطاني  لالقتصاد 
األوروبي أيضاً. وعلى األرجح ستمتلئ على أثر الخروج 
بريطانيا  بين  العالقة  رسم  لتعيد  األوراق  من  كثير 
جهة  من  العالم  وبين  وبينها  جهة،  من  واالتحاد 

أخرى.

“البريكست” يعيد رسم السياسات االقتصادية لبريطانيا

بوريس جونسون
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ســتكون الضربات األقســى على شــركات فولكس فاغن، وبي إم 
 ،Mini دابليو، حيث تدير هذه األخيرة مصنعاً في بريطانيا لسيارة
كمــا لدى الشــركة مصنع محــركات بالقرب مــن برمنغهام، وقد 

تحصل مشاكل في تبادل المواد بين البلدين.

وعلــى ما يبــدو، فإن حركــة المســــافرين مــن دول االتحاد إلى 
بريطانيا وبالعكــــس، ســــوف تتأثر لحين التوصل إلى اتفاق في 

هذا الخصوص.

وتشــير صحيفة “نيويورك تايمز” األميركية، إلى أن مواطني كال 
المنطقتين كانوا ينتقلون بين الحدود باستخدام بطاقة الهوية الوطنية 
فقط، لكن بعد 31 ديسمبر/كانون األول 2020، لن يُسمح لمواطني 
االتحاد األوروبي باستخدام البطاقات الوطنية لدخول بريطانيا، وإنما 
يجب عليهم اســتخدام جواز السفر. كما ستفقد الشركات البريطانية 
حقها في الســفر إلى مطارات االتحــاد األوروبي نظراً ألن خروج 
بريطانيا من االتحاد سيلغي حقها لتكون جزءاً من سوق حركة النقل 

الجوي الداخلية في االتحاد.

لذلك فإن الكلمة الفصل هي أن كل نقطة خالفية ســتحتاج إلى اتفاق 
يعيد رســم العالقات بين طرفين كانا حتــى وقت قريب كياناً واحداً 
وأصبحــا اآلن كيانين منفصلين. وربما تمثــل الفترة االنتقالية التي 
فرصة مثالية لرسم التحالفات مجدداً.ستعيشها بريطانيا ضمن االتحاد والتي تمتد حتى نهاية العام 2020، 

يشار، إلى أن أوستراليا تمتلك اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي 
تتضمن تعرفة جمركية محددة على البضائع والمنتجات الزراعية.

ويكمن السؤال األهم هنا، ماذا لو خرجت بريطانيا من االتحاد من 
دون التوصل إلى اتفاق؟

فــي هــذا اإلطار، أجاب تقريــر صادر عن مؤتمــر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية )أونكتاد( عن هذا السؤال، حيث توقع أن مغادرة 
بريطانيا االتحاد األوروبي من دون اتفاق تجارة، سيكلفها خسارة  
صــادرات ال تقل عن 16 مليــار دوالر أميركي، بما يعادل فقدان 

نحو 7 % من إجمالي صادراتها إلى االتحاد.

وربما ســتضطر بريطانيا للتعامل مع االتحاد األوروبي بالتعرفة 
الجمركيــة المعمول بها في منظمــة التجارة العالميــة، التي تقدر 
بحوالــى 1.5 %، ولكنها ســتواجه في الوقــت ذاته تعرفة مرتفعة 
على بعض السلع، مثل السيارات وبعض المواد الغذائية، كما أنها 
ستضطر إلى اتباع القواعد األخرى التي تنص عليها المنظمة مثل 
الفحــص الجمركي على الحدود، وبالطبع في النهاية ســيعني هذا 

تزايداً لألعمال الورقية.

بريطانيا تفتح صفحتها المنفردة مع العالم
تحــاول بريطانيا أن تجــد لها مخرجاً منفصــالً أو موازياً التفاقية 
التجــارة مع االتحــاد األوروبي، حيث وقعــت اتفاقيات تجارة مع 
دول أخــرى مثل تلــك الموقعة مــع كوريا الجنوبية والتي ســيبدأ 
تنفيذهــا مع نهاية الفترة االنتقالية للخــروج من االتحاد األوروبي 

المقررة في نهاية العام 2020.

كمــا أنها اتفقت مع اليابــان خالل زيارة قام بهــا وزير الخارجية 
البريطاني دومينيك راب إلــى طوكيو على بدء مفاوضات إلبرام 
اتفــاق تجــارة جديد بين الدولتين بشــكل  يتطابق مــع االتفاق بين 

طوكيو واالتحاد األوروبي.

وأعلن وزير التجارة األوســترالي، ســايمون برمنغهام، أنه سيتم 
إبــرام اتفــاق تجــارة حرة مــع بريطانيا قبــل نهاية عــام 2020. 
وســتدخل لندن أيضاً في مفاوضات موازية مع واشــنطن الحليف 
التاريخي، بعدمــا أبدى الرئيس األميركي دونالد ترامب حماســة 

لهذا االنفصال معتبراً أنه يشكل آفاقاً اقتصادية جديدة.

ً القطاعات متضررة أيضا
ترتبــط ألمانيــا بعالقات تجاريــة قوية مع المملكــة المتحدة، وتعد 
واحــدة من أكبر أســـواق التصدير بالنســـبة لمصنعي الســيارات 

األلمان.

 وبحســب تقرير صادر عــن معهد “هالي” للبحــث االقتصادي، 
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الخارجي من قبــل االقتصاديــن الصينــي واألميركي ممثلةُ فــي كل من: 
الســعودية واإلمارات والكويت وســلطنة ُعمان وقطر والجزائر والعراق 

ومصر واألردن.

ثانياً: األثــر اإليجابي: ينطلق هــذا األثر من عملية “تحويــل التجارة” أي 
تحويــل جزء من التجــارة ما بيــن الواليــات المتحدة األميركيــة والصين 
الخاضعة للرســوم الجمركية إلى بعــض الدول العربية، وهو ما قد يُفســر 
االرتفاع الملموس في قيمة الصادرات العربية إلى الدولتين في عام 2018 
على وجه الخصوص، وهو العام الذي شهد بداية التوترات التجارية، حيث 
نمت الصادرات العربيــة إلى الواليــات المتحدة األميركية بنســبة 20 %، 
فيما ارتفعت الصــادرات العربية إلى الســوق الصينية بنســبة 47 % في 
العام نفســه، وهو ما قد يُعزى إلى أثر التحويل الناتــج عن تعمق التوترات 
التجارية بين البلدين وانتقال جانب مــن التجارة الخارجية بين الدولتين إلى 
الدول العربية مثلما حدث بشــكل مماثل في كل من المكســيك واألرجنتين 

وغيرها من الدول األخرى التي استفادت من هذه التوترات.

أسعار النفط
خالل العامين 2018 و2019 تباطأت مســتويات الطلب على النفط نتيجة 
الرتفاع مستويات عدم اليقين وتراجع ثقة المســتثمرين والمستهلكين التي 
أثرت بدورها على أنشــطة التجارة والتصنيع واالستثمار، وهو ما عكسته 
التقارير الصادرة عن منظمة أوبك التي أفادت بانخفاض مستويات الزيادة 
في الطلب على النفط إلى نحو 0.98 مليون برميــل يومياً في عام 2019، 
مقارنة بنحــو 1.5 مليون برميــل يومياً في عــام 2018. هــذه التطورات 
إضافة إلى عوامل أخــرى أدت إلى تراجع األســعار العالمية للنفط خاصة 
في عام 2019 الذي سجل أعلى مستويات للحمائية التجارية على مستوى 

كيف تأثرت االقتصادات العربية بالحرب التجارية العالمية؟

من خالل عدد مــن القنوات االقتصاديــة تتمثل في الطلب 
الخارجي، واألســعار العالمية للنفط، وتدفقات االســتثمار 
األجنبي المباشــر، مــن المتوقــع أن تنعكس اآلثــار غير 
المواتية للتوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين 
على اقتصــادات 13 دولة عربية بصــورة خاصة، وهي: 
الســعودية، واإلمــارات، وُعمــان، وقطــر، والكويــت، 
ومصــر،  وليبيــا،  والجزائــر،  والعــراق،  والبحريــن، 

والمغرب، واألردن، والسودان.

الطلب الخارجي
يعتبر الطلــب الخارجي من أهم مكونــات الطلب الكلي في 
الدول العربية، حيث يســهم بنحو 48 % من الناتج المحلي 
اإلجمالــي. ومن المالحــظ أن مســتويات انكشــاف الدول 
العربية على االقتصــادات العالمية -مقاســاً بحجم تجارتها 
الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي- يعتبر أكبر 
من غيرها من األقاليــم األخرى، وهو ما يرشــحها  للتأثر 
بشكل أكبر باآلثار غير المواتية الناتجة عن تعمق التوترات 
انعكســت  و2019   2018 العاميــن  وخــالل  التجاريــة. 
التطورات في حركة التجارة الدولية على صادرات الدول 
العربية خاصــة أن كالً من الواليــات المتحــدة األميركية 
والصيــن تســتأثران بنحــو 20 % مــن إجمالــي الطلــب 
الخارجي علــى صــادرات الــدول العربيــة، وإذا ما تمت 
إضافة البلــدان اآلســيوية األخــرى المرتبطــة باالقتصاد 
الصيني يكون حصة هؤالء الشركاء التجاريين نحو 40 % 

من إجمالي الطلب الخارجي.
وفي المجمــل يمكــن أن تتأثــر االقتصــادات العربية من 
خالل قناة الطلب الخارجي بشكلين مختلفين أحدهما سلبي 

واآلخر إيجابي:
أوالً: األثر الســلبي: يتمثــل األثر غير المواتــي المحتمل 
على الــدول العربيــة نتيجة انخفــاض مســتويات الطلب 
الخارجي في كل من الدولتين )الواليات المتحدة والصين( 
تأثُراً بالتراجــع المحتمل لمعدل النمــو االقتصادي فيهما، 
وهو ما ســيؤثر علــى مســتويات الطلــب الخارجي على 
صادرات الدول العربية ومعدل نموها. وسيتركز ذلك في 
مجموعة من الدول العربيــة األكثر انكشــافاً على الطلب 

العربية،  للدول  االقتصادية  الشرايين  أهم  على  أثرها  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  تركت 
ولم يكن ذلك مستبعداً نظراً لتنامي عولمة االقتصادات العربية وانكشافها على األسواق العالمية خصوصًا 
والتجارية  االقتصادية  النظر في سياساتها  إعادة  الدول  والصين، مما يستدعي من هذه  المتحدة  الواليات 

للتعاطي مع آثار هذه التوترات. هذا ما توصلت إليه دراسة أعدها صندوق النقد العربي.
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والمغرب ولبنان واألردن وسلطنة ُعمان والسودان باآلثار 
غير المواتيــة للتوترات التجارية على االســتثمار األجنبي 
المباشــر أكثر من غيرها من الدول العربية األخرى، حيث 
تســتقبل هذه المجموعة نحــو 93 % من متوســط تدفقات 

االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية.

ما العمل؟
في ضوء ما ســبق، ترى الدراســة أنه يتوجب على الدول 
العربية رصد تطــورات التوتــر التجاري بيــن الواليات 
المتحــدة األميركية والصيــن أو أي دول كبــرى بصورة 
مســتمرة وقياس آثارها على اقتصاداتها، وإشــراك نتائج 
هــذه الدراســات مع مراكــز التخطيــط وصناعــة القرار 

االقتصادي في الدول العربية.
كمــا  يتطلــب األمــر االهتمــام بزيــادة مســتويات تنويع 
االقتصادات العربية ســواء على صعيد الهياكل االنتاجية 
أو التصديريــة والتنويع فيمــا يتعلق بالعالقــات التجارية 
واالســتثمارية مع دول العالم المختلفة، مــع التركيز على 
التحســين المتواصــل لمســتويات االنتاجيــة والتنافســية 
الدولية بهدف زيادة مستويات قدرة هذه االقتصادات على 

مواجهة أية صدمات خارجية.
أما النقطــة األكثر إشــراقاً، فتتمثــل  بضــرورة اقتناص 
الفرص الكامنــة للنزاع التجــاري بين الواليــات المتحدة 
والصين والمتضمنة التحول النســبي الحاصل من التجارة 
البينية للبلدين إلى المنطقة العربية من خالل تحســين بيئة 
األعمال ومناخ االســتثمار والمنافســة وتحســين مؤشــر 
ســهولة أداء األعمال، وإعادة هيكلة القطاعات المرتبطة 
العالمية وطريق الحرير.بالتجــارة مــع الصين الســيما في إطــار سالســل القيمة 

العالم وتزايد غير مســبوق للقيود التجارية أمام حركة التجارة الدولية وهو 
ما عمل على انخفاض األســعار العالمية للنفط بنســبة تقــارب 10 % عام 

2019 مقارنة بعام 2018 .
في ضوء ما ســبق، أثــرت التطورات فــي األســعار العالميــة للنفط على 
الدول العربية وخاصة المصــدرة للنفط، نتيجة النخفــاض كميات االنتاج 
ســواًء بفعل تباطؤ الطلب العالمــي، أو بفعل التزام الــدول العربية  باتفاق 
أوبك+ لخفض اإلنتــاج، عالوة على األثر الســعري الناتــج عن انخفاض 
أسعار تصدير النفط العربي بما يتالءم مع االنخفاض المسجل في األسعار 

العالمية.
وياُلحظ في هذا الصدد، أن الدول العربية تتأثر بشــكل أكبر مع كل تراجع 
للطلــب الصيني على النفــط الخام مقارنــة بالواليات المتحــدة األميركية، 
حيث ارتفعت صــادرات الدول العربية النفطية إلــى الصين إلى نحو 113 
مليار دوالر في عام 2018، مقابــل 19 مليــار دوالر لصادراتها النفطية 
إلى الواليات المتحدة، بما يعادل 6 أضعاف. وينعكس اســتمرار التوترات 
التجاريــة علــى ثمانــي دول عربية مصــدرة للنفط، هــي ليبيــا والعراق 

والسعودية وقطر والجزائر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.
لكن تجدر اإلشــارة، إلى أن تأثر االقتصــادات العربية بقناة أســعار النفط 
سيتباين بحسب مســتويات التنويع االقتصادي في الدول العربية المصدرة 
للنفط، وانعكاس ذلك على مستوى مساهمة الصادرات واإليرادات النفطية 

من مجمل الصادرات اإلجمالية واإليرادات العامة.

االستثمار األجنبي المباشر
أثٌر آخر ترتب على  الصراعات التجاريــة، وتمثل هذه المرة في انخفاض 
تدفقات رؤوس األموال األجنبية إلى الدول النامية خالل العامين الماضيين 
)2018 - 2019( في ضوء انخفاض مســتويات ثقة المســتثمرين وسيادة 

أجواء من عدم اليقين بشأن توجه السياسات.
وبحســب اتجاهات تدفقات رأس المال األجنبي المباشــر إلى الدول العربية 
يتضح تأثر مجموعة من الدول شملت كالً من اإلمارات والسعودية ومصر 
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إمكانات نمو قوية للغاز
 تشــير التوقعــات المســتقبلية لقطــاع الغاز 
الطبيعي في الشــرق األوسط إلى احتماالت 
تحقيــق معدالت نمو قويــة، لكن تحقيق ذلك 
النمو بشــكل كامل ســيتطلب دعماً مستمراً 
وإجراءات متناســقة بين الشــركات العاملة 
فــي القطاع والحكومــات الوطنية والمجتمع 

الدولي.

الطلب على الغاز في الشرق األوسط األعلى عالميًا
أشار تقرير صادر عن مجموعة “بوسطن” االستشارية، إلى أن منطقة الشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ أظهرت 
أقوى نمو في الطلب على الغاز خالل السنوات العشر الماضية، حيث تظل تكلفة العرض تنافسية على المدى الطويل 
رغم ثورة النفط الصخري. وأوضح أن النمو في إنتاج الغاز يواجه قيوداً تتعلق بلوائح السوق والبنية التحتية، إضافة 
إلى حجم االستثمار في خطوط األنابيب العابرة للحدود، مبيناً أن منطقة الشرق األوسط يمكن أن تحقق فوائد هائلة 
من خالل ربط احتياطيات الغاز بأسواق االستخدام النهائي بتكلفة منخفضة، واالستثمار في البنية التحتية، ودعم 

السياسات واعتمادها.

أقوى معدل نمو
شهد سوق الغاز الطبيعي في الشرق األوسط 
نمواً ملحوظاً في الفتــرة األخيرة، مع حفاظ 
تكلفــة العــرض على تنافســيتها على المدى 
الطويل بالرغم من ثورة “الغاز الصخري”. 
وكشــف تقريــر حديــث أطلقتــه بوســطن 
كونســلتينغ غــروب بالتعــاون مــع شــركة 
“ســنام” واالتحاد الدولي للغاز )IGU(، أن 
دول الشــرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ 
قد شــهدت أقوى معدّل نمــو في الطلب على 
الغاز خالل السنوات العشر الماضية، حيث 
نمــت بمعدل 4.6 % في الســنة، أي ضعف 
معــدّل الطلب العالمي علــى مصادر الطاقة 

األولية.
ويشير التقرير، إلى أن بلدان الشرق األوسط 
بمقدورها توفير نحــو 8.500 مليارات متر 
مكعب من الغاز، بمتوســط 2.5 دوالر لكل 
مليون وحــدة حرارية بريطانية، بحلول عام 
2030. وفي حين أن االنخفاض القياسي في 
أسعار الغاز في اآلونة األخيرة يرجع جزئياً 
إلى الفائض في العرض في السوق العالمية، 
إال أن احتياطيــات الغــاز منخفــض التكلفة 
وفيرة للغاية، إضافة إلى أن تنافســية التكلفة 

الهيكلية للغاز تشهد تحسناً ملحوظاً.
وقال بابلــو أفوغــادري، الشــريك والمدير 
المفّوض في بوســطن كونســلتينغ غروب: 
“شهدت سوق الغاز في الشرق األوسط نمواً 
هائالً في العقد الماضي. ويوّضح بحثنا القيود 
التي تواجه الوصول إلى الغاز ونمو الســوق 
والمتمثّلة في لوائح وأنظمة الســوق المحلية 
والبنية التحتية، باإلضافة إلى حجم االستثمار 
فــي خطوط االنتاج العابــرة للحدود. ويمكن 
أن تحقق المنطقة فوائد هائلة من خالل ربط 
احتياطيات الغاز بأسواق االستهالك النهائي 
بتكلفــة منخفضــة، واالســتثمار فــي البنية 

التحتية،ودعم السياسات واعتمادها”.

وعلى الرغم من أن أســعار الغاز في الشرق 
األوســط مدعومــة إلى حــد كبيــر وهياكل 
التسعير تخضع لقوانين ولوائح تنظيمية، إال 
أن االنخفاض المستمّر في أسعار الغاز يجعله 
أكثر تنافســية مقارنةً بأنواع الوقود األخرى 
على أساس قياسي. وتستوجب التكاليف التي 
تتعدّى 2.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية دعماً حكومياً لمواصلة تقديم أسعار 

منخفضة للمستخدمين النهائيين.
ويتوقّــع التقرير، أن يحافظ ســوق الغاز في 
الشــرق األوســط على معدالت نموه القوية 
حتى عام 2030، علــى الرغم من االرتفاع 
المتوقع في تكاليف اإلنتاج. ومع ذلك، تحتاج 
دول المنطقة إلى زيادة االســتثمار في البنية 
التحتية بشــكل أســرع عبر سالســل القيمة 
الخاصة بقطاع الغاز لمواكبة توقعات النمو.

 وســيتطلب تنفيذ اســتراتيجيات تعزيز نمو 
صناعــة الغاز اتخاذ إجراءات متناســقة من 
مختلــف األطــراف المعنيــة، ويشــمل ذلك 
اعتماد نماذج أعمال وتقنيات جديدة من جميع 
الجهات المعنية في صناعة الغاز، وسياسات 
رأسمالية مستدامة من المؤسسات المالية.فعالــة مــن جانــب الحكومــات، والتزامات 

بابلو أفوغادري
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تـســــتـعـد شــــركة 
الـمشـــــــروعــات 
عــيــــــــة  لـصـنـا ا
والهندســـية لتســليم 
أعمــال بنيــة تحتية 
تقارب  باسـتثمارات 
710 ماليين جنيـه، 
فــي إطــار خطتهــا 

للتوســع بقطــاع المقــاوالت، وزيــادة حجــم األعمال 
باقتناص مشــروعات للصرف الصحي ومياه الشرب 

في الصعيد.
وقــال العضو المنتــدب، القائم بأعمــال رئيس مجلس 
اإلدارة، المهندس عبد المقصود إبراهيم، إن الشــركة 
بصدد تسليم مشــروعات بنية تحتية باستثمارات 350 

مليون جنيه.

“المشروعات الصناعية” المصرية
تنهي أعمالها

عبد المقصود إبراهيم

هبوط سهم مصر الجديدة لإلسكان

هــوى ســهم شــركة مصــر 
والتعمير،  لإلســكان  الجديدة 
بنحو 10 % خالل معامالت 
ببورصة مصــر، بعد إعالن 
الشــركة عــن عدم تقــدم أي 
من المطورين العقاريين لعقد 
إدارتها وشراء حصة 10 % 
من أســهمها. ونقلت صحف 

مصرية في اآلونة األخيرة، تصريحات للعديد من مســؤولي الشــركة بشــأن انتظار 
عروض من شــركات عقارية كبرى لتطوير مصر الجديدة لإلســكان، لكن الشــركة 
قالت، إنه لم يتقدم أحد لعقد إدارة الشركة، وإنها تعمل على خطة بديلة لتطوير الشركة.

نشاط في شراء العقارات السودانية

كشــف عــدد مــن أصحــاب 
الوكاالت العقارية، عن ارتفاع 
ملحوظ في أســعار العقارات، 
لشـــــح  االرتفــاع  وأرجعــوا 
المعــروض من األراضي إلى 
جانب ارتفاع أســعار الدوالر، 
لجهة أن البعض يقيمون أسعار 

قطــع األراضي بالدوالر. وقال أحد أصحاب الوكاالت العقارية، أحمد علي: إن هناك 
شــحاً كبيراً في المعروض من األراضي، مؤكداً نشاط حركة الشراء رغم من ارتفاع 

األسعار، متوقعاً استمرار أسعار العقارات في االرتفاع خالل الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة “وول ســتريت جورنال” أن مؤســس 
شــركة “أمازون” الملياردير األميركي جيف بيزوس  
اشــترى ملكية عقارية فخمة في لوس أنجلوس بســعر 
165 مليون دوالر ما يشــكل مستوى قياسيا جديدا في 

هذه المدينة.
وأوضحــت الصحيفة أن بيزوس اشــترى هذه الملكية 
اإلعالميــة  اإلمبراطوريــة  مــن صاحــب  العقاريــة 
األميركية ديفيد غيفين محطما الســعر القياســي لعقار 

في منطقة لوس أنجلوس.
وتم تصميم هــذه الملكية العقارية فــي ثالثينات القرن 
الماضــي لمؤســس شــركة “وارنر براذيــرز”، جاك 
وارنــر، وهــي تضــم منــازل ضيــوف وملعبــا لكرة 

المضرب وملعب غولف.

أغلى منزل في تاريخ لوس أنجلس

توقعات بانتعاش قطاع اإلنشاءات الخليجي

كشف تقرير “ميـدل إيست 
إيكونوميــك دايـجـــست” 
في  المتخصصــة  )ميــد( 
مجـــال ذكـــاء األعمــال 
عن  األوســـط،  بالشــرق 
توقعــات واعــدة لقطــاع 
اإلنشاءات في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي لعــام 

2019، في ضوء المشاريع الضخمة المرتقبة وخطط تطوير البنية التحتية الرئيسية. 
وأشــار التقرير إلى وجود 6 آالف و722 مشــروعاً نشــطاً قيد التخطيط أو التنفيذ في 
المنطقة بقيمة تتجاوز 3.1 تريليون دوالر، مما يجعلها إحدى أكثر أســواق المشــاريع 
حيويةً في العالم. وقد شهدت المنطقة مجموعة من المشاريع العالمية من بينها معرض 

دبي “إكسبو 2020” ومدينة نيوم المستقبلية في السعودية، ومشاريع بارزة أخرى.
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بلغ عــدد العقــارات المرهونــة، التي وثقتهــا كتابات 
العدل في المملكة العربية الســعودية، نحو 42.3 ألف 
عقار خالل 167 يومـــاً منـــذ بدايــــة العام الهجــري 
الجــــاري، بارتفاع 60 % مقارنة بالفترة نفســها من 

العام الماضي.
وتصــدرت كتابــات العدل فــي منطقة الريــاض عدد 
عمليــات العقــارات المرهونــة بنحــو 9101 عقــار، 
مســتحوذة علــى النصيب األكبر بنســبة 21.5 % من 
إجمالي العقارات المرهونة، تلتها منطقة مكة المكرمة 
بتوثيق 7003 عقارات، ثم المنطقة الشــرقية بـــسبعة 

آالف عقار مرهون.

42.3 ألف عقار سعودي مرهون

أوضح وزير اإلسكان 
رئيــس مجلــس إدارة 
الهيئة العامــة للعقار، 
مـاجـــد الـحـقـيــــــل، 
أن اعتمــاد مجلـــــس 
الـــوزراء نظام ملكية 
الوحــــدات العقاريـــة 
وفرزها وإدارتهـا يعد 
مهمة  تشريعية  خطوة 
لما له من انعكاســات 

تنفيذية مباشــرة على واقع ويوميات المالك إلى جانب 
دوره الفاعــل في حوكمة العالقة بيــن كافة األطراف 

وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة.
وأشــار الحقيل، إلى أن القرار سيسهم في رفع مستوى 
جــودة الخدمــات في الوحــدات العقاريــة ذات الملكية 

المشتركة.

نظام الملكية السعودي
سيحفظ الحقوق

ماجد الحقيل

تحالف بين “ميلينيوم” و“جونسون كونترولز”

أعلنــت فنــادق ومنتجعــات “ميلينيوم” 
و“جونسون كونترولز” ألجهزة التكييف 
والتهويــة، عــن تحالــف تقنــي لتطبيق 
أحدث الحلول الخاصة بالطاقة المستدامة 
ومنتجــات كفــاءة الطاقة بهــدف توفير 
الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية. وقال 
الرئيــس التنفيذي في فنــادق ومنتجعات 
وإفريقيــا،  األوســط  الشــرق  ميلينيــوم 

كيفورك دلدليان: نتطلع من خالل هذه الشــراكة إلى توفير أفضل الحلول المســتدامة 
والذكية والعملية لجميع الفنادق الحالية والجديدة التي تضمها محفظة ميلينيوم.

بدوره، لفت مدير “جونسون كونترولز” في الخليج، ماركوس شوماخر، إلى االهتمام 
المتزايد من جانب العمالء بتجربة االستخدام وترشيد استهالك الطاقة عند الشراء.

GFH تستحوذ على محفظة ضيافة بأميركا

أعلنت شركة GFH اســتحواذها على 
محفظة ضيافــة متنوعة فــي الواليات 
المتحدة بقيمة 250 مليــون دوالر، في 
إطار شراكة مع شركة “آربر لودجينج 
بارتنــرز” التي ستســتحوذ على 9 % 
مــن المحفظــة. وتتكــون المحفظة من 
12 فندقاً فاخراً متوزعين على واليات 

كاليفورنيا، كونتيكت، ونيوجيرســي، وتعمل تحت مظلة أســماء تجارية معروفة مثل 
هيلتون وماريوت. وأعرب رئيس GFH هشــام الريس، عن ســعادته بإنجاز استثمار 
آخر في األسواق األميركية، التي تواصل أدائها القوي بهذا المجال ضمن قطاع الضيافة.

100 مليون درهم مبيعات “سيفن تايدز”

سجلت شــركة “ســيفن تايدز” 
الفندقيــة  المشــاريع  لتطويــر 
والســكنية باإلمــارات، ارتفاعاً 
في مبيعاتها بنسبة 70 % خالل 
الشــهرين الماضييــن ، حيــث 
تجاوزت قيمة الشقق التي بيعت 
األول  ديســمبر/كانون  خــالل 

2019 ويناير/كانون الثاني 2020، حاجز الـ100 مليون درهم )نحو 28 مليون دوالر 
أميركي(. واستحوذ مشروع “سيفن بالم” في نخلة جميرا على النصيب األكبر من هذه 
المبيعات. وتصدر المستثمرون الروس الذين يفضلون أسلوب الحياة الفاخر واستغالل 
فــرص العمل المتنامية في اإلمارات قائمة المســتثمرين من حيــث الحجم خالل تلك 

الفترة، تالهم المستثمرون األوزبك، ثم البريطانيون فالفرنسيون.
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زيادة استثمارات “الشرقيون للتنمية” المصرية

قال مالك “الشــرقيون للتنميــة العمرانية”، محمد 
فريد خميس، إن الشــركة تستهدف زيادة مبيعاتها 
47 % هذا العام لتصل إلى 2.5 مليار جنيه )160 
مليون دوالر أميركي(، وزيادة اســتثماراتها نحو 
57 % لتصــل إلى 1.1 مليــار جنيه، في عدد من 

المشروعات العقارية.
ســتطلق  “الشــرقيون”  أن  خميــس،  وأضــاف 
مشــروعات جديدة في الشيخ زايد غربي القاهرة، 

محمد فريد خميسوفي مرسى علم على البحر األحمر.

أصدر بنك الســودان المركزي قــراراً بإيقاف رهونات 
األراضــي والعقــارات التــي تتجــاوز قيمتهــا مبلغ 5 
مليــون جنيــه. وأوضــح البنــك أن القرار اســتند على 
خطاب المجلس السيادي بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 
الماضي، إنفاذاً لمقررات لجنة تفكيك التمكين ومحاربة 
الفســاد واســترداد األموال بناًء على قانون تفكيك نظام 
الثالثين من يونيو/حزيران 1989، وإزالة التمكين لسنة 
2019. وأوضح القرار، أنه حال حدوث أي تظلم يُحّول 
المتضرر إلى لجنة القطاع المصرفي والقروض لعمل 

الُمعالجات الممكنة.

رهونات األراضي والعقارات السودانية

4 فنادق جديدة لـ“سويس بلهوتيل”

اســتكملت “ســويس بلهوتيل” اســتعداداتها 
الفتتــاح 4 فنــادق فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجــي خــالل النصــف األول مــن العام 
2020، وهي “ســويس بل بوتيك بنيد القار” 
الكويت، “وســويس بل إن مســقط” بسلطنة 
عمــان، والمقرر افتتاحه نهاية فبراير/شــباط 
2020، و“غراند سويس بل ريزورت سيف” 
البحرين، الذي ســيفتتح فــي الربع الثاني من 
2020، وفندق “سويس بل سويتس أدميرال” 
فــي البحرين. وقد قــام جافــن م. فول رئيس 
مجلــس اإلدارة ورئيــس ســويس- بل هوتيل 

انترناشــيونال، ولوران أ. فوافنيل النائب األول للرئيس، العمليات والتطوير للشــرق 
األوسط، أفريقيا والهند، بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة تلك الفنادق.

إطالق مشروع مريم جيت رزيدنسز في الشارقة

أعلنــت “إيغــل هيلز الشــارقة”، 
المشــروع المشــترك بيــن هيئــة 
والتطويــر  لالســتثمار  الشــارقة 
“شروق” وشــركة “إيغل هيلز”، 
بــدء المرحلة الثانية من مشــروع 
تطويــر جزيــرة مريم مــن خالل 
إطالقهــا مشــروع “مريــم جيت 

رزيدنســز”. ويأتي إطالق المشــروع استكماالً للمشروع الســكني في جزيرة مريم، 
حيث يضم 6 مباني منخفضة االرتفاع موفراً ســهولة الوصول إلى الشــارع التجاري 
الرئيســي في الجزيرة، باإلضافة إلى حدائق داخلية وإطالالت على القناة المائية، بما 
في ذلك شاطئي الممزر والخان الشهيران. وسيكون “نور رزيدنسز” أول مبنى سكني 

يتم إطالقه في المشروع الجديد.

طرح عـــدد من الشـركات العقارية المصرية مؤخراً، 
وحـدات ســـكنيـة بخصومـــات كبيــرة على ســـــداد 
قيمــة الوحدة نقــــداً، والتي وصلــــت التخفيضات في 
بعضها إلى أكثر من 40% من ثمن الوحدة المعروضة 

للبيع.
وقــال عدد من المتعاملين في القطــاع إن الخصومات 
المطروحة على الوحدات الســكنية من جانب شركات 
التطويــر العقــاري تهدف لتدبير الســيولة، كآلية بديلة 
للتمويــل بعيــدا عــن االقتراض مــن البنــوك في ظل 

الشروط المطلوبة منها.

الشركات العقارية المصرية
تلجأ للخصومات
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من استهالك الطاقة، وصوالً إلى الطاقة المتجددة.
ويتوجــب علــى المباني قيــد التطوير أن تســتفيد مــن تقنية المستشــعرات 
ألغراض مراقبة اســتهالك الطاقة في الوقــت الفعلي من أجــل تكوين فهم 

أفضل حول بصمتها الكربونية وسبل تحسينها.
وتُشير العديد من األدلة المتزايدة إلى قدرة المباني األكثر استدامة على الحد 
من التكاليف التشغيلية، ال سيما عند حســابها على طول دورة حياة المبنى، 
فضالً عــن إمكانية تحقيقهــا للعديد مــن المزايا األخرى من حيــث اإليجار 

والقيمة.
وتنصح الشركة المطورين العقاريين وشاغلي األبنية والمستثمرين على حد 
ســواء بضرورة توفير المزيد من األهمية لمسائل االســتدامة واألثر البيئي 

لدى تطوير مشاريعهم خالل عام 2020.
• إدارة المساحات

أسهمت عوامل عديدة مثل مساحات العمل المشتركة، وغيرها من التغييرات 
التي طالت أساليب استفادة شاغلي األبنية من مساحاتهم المكتبية، في حدوث 
نمو سريع في إجمالي المســاحات المكتبية المرنة التي يجري تطويرها في 
منطقة الشرق األوســط. وفي حين شــهدت اإلمارات بدورها هذا النوع من 
النمو السريع في معدالت الطلب على المســاحات المماثلة، فإنّها تستأثر في 
يومنا الحالي بأقل من 1 % من إجمالي المساحات المكتبية المتوفرة في دبي 
نضوج كبير لمفهوم المكاتب المرنة في دولة اإلمارات.)بالمقارنة مع 6 % في لندن(. ولكن سيشــهد العــام 2020 انطالق مرحلة 

أفضل السبل والممارسات إلدارة األصول العقارية

مرونة في األسواق
تييري ديلفو قال خالل كلمته، إن “األســواق العقارية تتأثر 
في شــكل واضح بعدد من العوامل قصيــرة المدى، وعلى 
رأسها الظروف الجيوسياسية العالمية وأداء السوق، إال أن 
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا تتميز بقدرتها على التكيف 
مع التوجهات قصيرة األمد آخذين بعين االعتبار التوجهات 

الهيكلية بعيدة المدى”.
أضاف: “نحن علــى ثقة بأّن عــام 2020 ســيكون زاخراً 
بالفــرص الكبيــرة التي مــن شــأنها تحســين قدراتنا على 
اســتخدام العقارات الحالية وتعزيز أدائها، ال سيما في ظل 

تواصل مرحلة التطور والنضوج التي تمر بها السوق”.
من جانبها، قالت دانا ســلباق، انه “في ظل ثبات الظروف 
المواتية للمشــترين عبر ُمختلف قطاعات السوق العقارية 
فــي دولــة اإلمــارات خــالل عــام 2019، ننصــح جميع 
الشــركات في الوقت الراهن بتركيز جهودهــا لتجاوز هذه 
الظروف واســتخالص القدر األكبر من الفائدة من الفرص 
خالل العام 2020”. مضيفةً، أن “الهدف يتمثل في تجاوز 
مرحلــة التقلب والبــدء باعتماد اســتراتيجيات أطــول أمداً 
وأكثر اســتدامة للوصول بنجــاح إلى فترة من االســتقرار 

وضمان تحقيق االستفادة المثلى من األصول العقارية”.
وأرست التحليالت التي كشفت عنها “جيه إل إل” عدة نقاط 
لمساعدة الشركات على تحسين أداء أصولها العقارية خالل 

عام 2020:
• تحديد التكاليف

يوصي الخبراء بتقدير التكاليف المتعلقــة باهتالك المباني 
في مرحلــة مبكــرة من عمــر المشــروع لضمــان حفاظ 

العقارات على قيمتها ألطول فترة زمنية ممكنة.
• التعديل التحديثي

يعدّ إيجاد السبل الكفيلة بزيادة كفاءة تشغيل األبنية، المكتبية 
منها أو الســكنية، محوريــاً في تعزيز االســتدامة. إذ تلعب 
التكنولوجيا الحديثة دوراً كبيراً في طرح الحلول المبتكرة، 
بدءاً من تدابير التعديل التحديثــي، والنوافذ الذكية التي تحد 

سلطت شركة االستثمارات واالستشارات العقارية العالمية “جيه إل إل”، الضوء على أفضل الممارسات التي 
ُيمكن للمستثمرين ومطوري العقارات وشاغليها اعتمادها خالل فترات التقلب التي تشهدها األسواق المحلية 

والعالمية، وذلك خالل الفعالية السنوية للشركة التي نظمتها في دبي.
حملت الندوة شعار: “ما بعد عدم اليقين: نحو تحسين قطاع السوق العقاري”، وشهدت مشاركة الرئيس 
التنفيذي للشركة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا تييري ديلفو، ورئيسة قسم البحوث في الشركة دانا 
سلباق، ورئيس قسم المشاريع وخدمات التطوير وبن جاكسون، وغيرهم من الخبراء وصناع الرأي في القطاع 

العقاري.
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وجاءت التحذيرات بسبب انخفاض االســتهالك واالنفاق الصيني 
والعالمي، وتحديداً انخفاض اإلنفاق على الســفر والسياحة، والذي 
جاء متزامنا مع إيقاف أو تخفيض معظم شركات الطيران العالمية 
رحالتها من والــى الصين، إضافة إلى انخفاض االســتهالك على 

السلع غير األساسية.
انتشــار الفيروس وارتفاع عدد الوفيات ووكثــرة االصابات، أدت 
كلها إلى تخفيض توقعات النمو االقتصاديين الصيني والعالمي في 
2020 من قبل معظم المحللين االقتصاديين والماليين حول العالم. 
وقد تباينت تلك التخفيضــات لنمو االقتصــاد العالمي بين 0.4 % 
و1.5 %، أي بخســارة ما يقدر بـ400 مليــار دوالر أميركي إلى 
أكثر من تريليــون دوالر من الناتج المحلــي اإلجمالي العالمي في 
النصف األول من العام الجــاري، لكن ســيكون المتضرر األكبر 
منه الصين، وهــو ما ســينعكس على النمــو العالمــي بفعل وزن 
هذا البلد االقتصادي الــذي يعتبر ثاني أكبر اقتصــاد في العالم بعد 

الواليات المتحدة األميركية.

التوقعات االقتصادية
التوقعــات االقتصادية الســلبية ارتبطت بعوامل عــدة، أهمها عدم 
معرفــة مدى انتشــار المرض وتفشــيه حــول العالــم، إضافة إلى 
متى ســيتم التوصل إلى عالج ضد الفيروس. وقد اعتبرت منظمة 
الصحة العالمية، ظاهرة تفشي كورونا حالة طوارئ عالمية لكنها 
لم تصل الى حد وصفه بالوبــاء العالمي، بالرغم مــن أن الخبراء 

وباء كورونا الصيني يعصف باالقتصاد العالمي

التصدي لألزمة
ال شــيء يـــدل على أن االقتصاد الصيني ســـيتعافى ســـريعاً بعد 
الســيطـرة على الفيروس الـذي ظهــــر في ســوق بمدينـة ووهان 
الواقعة وســــط الصين، وهي جزء من مقاطعــــة تعــرض فيهــا 
أكثر من 56 مليون شــخص لشــبه عزل، فيما اضطــرت الصين 
النشــاء مستشــفيات في وقت قياســي تتسع آلالف األســرة لعالج 
المصابين بالمرض. حتى أن السلع الصينية ستواجه صعوبات في 
التصدير خصوصاً بعــد التأكد من أنها ال تحمــل بقايا من فيروس 

كورنا.
وقد رســمت وكالة بلومبيــرغ األميركية صورة قاتمــة لتداعيات 
وباء كورونا الفتاك على االقتصاد العالمي، فذكرت بأن االقتصاد 
العالمي المترابط بدأ يشــعر بوطأة تفشي فيروس كورونا واحتمال 

تعرضه لضربة تفقده نموا مقداره 160 مليار دوالر.
الواقع انــه منذ حدوث آخــر أزمة صحية في الصين جّراء تفشــي 
مــرض متالزمة االلتهــاب الرئــوي الحاد )ســارس( مــن أصل 
حيواني المنشــأ فــي عــام 2003، تضاعفــت حصتها فــي الناتج 

االقتصادي العالمي 4 مرات بمعدل 17 % تقريبا.
وتشــير “بلومبيرغ”، إلى أن الصين تعد اآلن أكبر ســوق إلنتاج 
الســيارات الجديدة، وأكبــر دولة من حيــث اإلنفاق في الســياحة 
العالمية، والمصدر الرئيسي للمالبس والمنسوجات. كما أنها البلد 

الذي يُصنَّع فيه العديد من أنواع األجهزة اإللكترونية.

بين الصين والعالم
األزمة التي يواجهها االقتصــاد العالمي منذ انــدالع وباء كورونا 
المستجد ســيكون تاثيرها أضعاف الضربة التي تعرض لها جراء 
تفشي فيروس سارس، حيث قدرت الخســائر في 2003 بنحو 40 

مليار دوالر، وفق ما يقول خبراء اقتصاديون عالميون.
ويُعد فيروس كورونا المســتجد أحد األحداث غيــر المتوقعة التي 
أثارت اضطرابــاً في االقتصــاد العالمي منــذ بداية العــام الحالي 
2020، مــا شــكل ظاهرة تســمى “البجعــة الســوداء” والتي تعد 
ظاهرة اقتصادية عند ظهور حدث غير متوقع يؤثر على االقتصاد 

عالمياً.
وحذّرت مؤسسات اقتصادية ومالية عالمية، من تأثيرات اقتصادية 
سلبية بســبب تفشــي الفيروس حول العالم في الربع األول من العام 

الجاري على أقل تقدير وإلى النصف األول من هذا العام.

حصد فيروس كورونا المستجد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “كوفيد - 19” آالف الضحايا 
واصاب نحو 100 ألف في الصين وحدها وانتشر في أكثر من 66 دولة حول العالم. والفيروس الذي أعلن عنه 
في كانون األول/ديسمبر الماضي، أصاب االقتصاد الصيني في الصميم وأثر فيه، وهو ما ألقى بتداعياته على 

االقتصاد العالمي خصوصاً االقتصادين األميركي واألوروبي وأثر على األسواق الناشئة في آسيا.
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كيف تعاملت الصين مع الوباء
اســتطاعت الصيــن، وفــق “بلومبيــرغ”، امتصــاص الصدمــة 
االقتصاديــة األولــى الناجمة عن وبــاء كورونا، لكــن التطورات 
كانت تشــير الى أن أزمة الوباء هي أكثر من مجــرد صدمة، وقد 
تضطر الصيــن الى تحمل خســائر كبيــرة بالرغم مــن اقتصادها 

القوي والمتين.
وتبيّــن، أن الخطــر يكمن فــي احتمــال اســتمرار تفشــي الوباء 
واضطرار النــاس للبقاء داخــل منازلهم، ما يعني بروز مشــاكل 
للشــركات في مجالــي التوزيــع واإلنتــاج. وهو أمــر حصل في 
الصين، خصوصــاً في بؤرة الوبــاء، حيث اضظــر البلد كله ألن 
يتخذ اجراءات احترازية ومنع التجــول أحياناً اال لحاالت التبضع 
االضطــراري. وقد أقفلت شــركات كبــرى محالهــا ومكاتبها في 
الصين، حتــى أن األحياء الصينيــة في مختلف بلــدان العالم باتت 

أسواقها شبه فارغة بسبب الخوف من الفيروس.
وأشارت “بلومبيرغ” مثالً إلى أن شــركة ليفي شتراوس وشركاءه 
المتخصصة في مالبس “الجينز” أغلقت أبواب متجرها الرئيســي 
في مدينة ووهان الذي افتتحته قبل 4 أشهر. وانتقلت شركات عالمية 
لفتح محال ومعارض في مدينتي بكين وشــنغهاي الصينيتين، مثل 
إيستي لودر األميركية لمستحضرات التجميل، وكندا غوس، وهي 
شــركة كندية قابضــة لصناعة المالبــس الشــتوية، ورولز رويس 

للسيارات، وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات.
وتقــول الوكالة، إن موجــة التأثير األولى على االقتصــاد العالمي 
من الفيروس تأتــي في وقت حرج. فالشــركات الغربية ســاهمت 
في تحويل احتفــاالت الصين بالســنة القمرية الجديــدة التي كانت 
مقررة أواخر يناير/كانون الثاني من كل عام إلى مناســبة للتسوق 
تدر أرباحاً وفيرة، حتى باتت فترة محوريــة للنمو االقتصادي في 
البالد. لكنها لم تعد كذلك هذا العام بسبب وباء كورونا، حيث تشير 
التقديرات إلى أن نمو االســتهالك في الربع األول 2020 سيتباطأ 
بأكثر من النصــف في الصيــن من معدله المســجل في الشــهور 

األخيرة من عام 2019 الذي بلغ 5.5 %.

يطلقون عليه اســم وبــاء، فيما خفضــت وكالة موديــز للتصنيف 
اإلئتماني توقع نمو االقتصاد الصيني إلى 5.2 % من 5.8 % في 

.2020
ولعل مديــرة صندوق النقد الدولــي، كريســتالينا جورجيفا، كانت 
غير حاسمة في مدى تأثير الفيروس على االقتصاد العالمي، فقالت 
في مؤتمر مؤخراً في دبي، إن التأثيــرات االقتصادية الناجمة عن 
وباء فيروس كورونا في الصين ســتكون قصيرة األجل في أفضل 

األحوال، لكنها تتزامن مع هشاشة االقتصاد العالمي حالياً.
أضافت، “ســيتضاعف تأثيــر الوباء العالمي ويتجســد في حدوث 
اضطرابات كبيرة في سلسلة االمدادات، وانخفاض مستمر في ثقة 

المستثمرين، خصوصا إذا انتشر خارج الصين”.
وكانت شركة آبل األميركية على ســبيل المثال، والتي تعتمد على 
اإلنتاج واالستهالك الصينيين، حذرت من أن إمداداتها من هواتف 
آيفون ستتأثر، ما شكل مخاوف على إيراداتها ومبيعاتها هذا العام، 
وذلك يشير إلى إمكانية تأثير سلبي كبير على شركات كبيرة حول 
العالم مرتبطة باالستهالك الصيني او إنتاج عملياتها التشغيلية في 

الصين.
كما تأثرت أســعار النفط ســلبا بانخفاض وصل إلى 20 % خالل 
تداوالت الشــهر الماضي، وبفعل انخفاض االســتهالك الصيني، 
ثاني أكبر مســتهلك للنفط وأكبر مســتورد للنفط فــي العالم، حيث 
أشارت التقارير إلى أن استهالك الصين من النفط انخفض بمقدار 
3 ماليين برميــل يومياً، إضافــة إلى انخفاض الطلــب على وقود 
الطائرات بفعــل تعطل حركة الســفر عالمياً وتحديــداً من الصين 

واليها.
وفي محاولــة لتخفيف حدة التأثير الســلبي علــى االقتصاد، قامت 
الصين بضخ مئــات المليارات مــن الدوالرات في النظــام المالي 
لديهــا لتوفير الســيولة وتحفيــز األســواق. وخفض بنك الشــعب 
الصيني، معــدل الفائدة على القــروض آلجل عام إلــى 4.05 % 
بمقدار 10 نقاط أســاس، كما تم تخفيضها على القــروض لمدة 5 

سنوات إلى 4.75 %.

55



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2020

الصغرى تســاهم بدورهــا في النمــو االقتصادي للمــارد الصيني. 
وبإزاء هــذا الوضع، وجدت الصين نفســها مطالبة بزيــادة اإلنفاق 
وخفض الضرائب المفروضة، فضالً عن تقديم قروض بنسب فوائد 
مغرية إلنعاش النمو االقتصــادي. وهذا يعني إثقــال كاهل البنوك، 
وهو ما سبق أن حصل في البالد في وقت سابق، لكن حجم الفيروس 
والظروف الدقيقة التي تمر بها ال تتيح هامشاً واسعاً للمناورة وهي 
ال تســمُح بخيارات كثيرة لتفادي األسوأ. وبما أن شــركات عالمية 
كثيرة تعتمد على سالســل اإلنتــاج الصينية، فإن عــدم تعافي ثاني 
اقتصاد في العالم، ستكون له تداعيات في الخارج، وعندئذ، ستصبح 

األزمة عالمية وأوسع نطاقاً ولن تظل في الصين فحسب.

موقع الصين
األزمة الكبيرة التي عاشتها الصين بسبب فيروس كورونا وأثبتت 
انها دولة قادرة على التعبئة ومواجهة الكوارث اإلنســانية، أكدت 
القيمة الكبيــرة التي يمثلها االقتصــاد الصيني بالنســبة إلى العالم، 
حيث تداعت األســواق العالمية واالقتصاديات الكبرى للمســاعدة 
في ما يتعرض له االقتصــاد الصيني جراء توقف بعض أنشــطته 

االقتصادية.
تشــير أرقام بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي للصين بلغ 
13.6 تريليــون دوالر في عــام 2018 بما يمثل نســبة 15.8 % 
من الناتج المحلــي العالمي، كما أن حصة الصيــن من الصادرات 
الســلعية في العام نفســه بلغت 2.4 تريليون دوالر بما يمثل نسبة 
12.2 % مــن إجمالي الصادرات الســلعية للعالم. فــي حين تقول 
مديرة صندوق النقد الدولي أن الصين تمثل 19 % اليوم من الناتج 

العالمي بعدما كانت في عام 2003 ال تمثل أكثر من 8 %.
في الحصيلة األولــى لتأثير أزمة فيروس كورونــا على االقتصاد 
الصيني، ثمــة تقديرات أوليــة تؤكد تضــرر أكبر شــركة ائتمان 
صينيــة “آي ســي بي ســي” بانخفــاض أســهمها بنحــو 11 %، 
وانخفاض قيمة أســهم بنــك التعمير الصينــي 7.6 %، فضالً عن 
مخاوف تتعلــق بتعميق أزمة مديونية الشــركات داخــل االقتصاد 
الصيني، وكذلك الدفع خالل الفتــرة المقبلة لموجة تضخم تضرب 

بعمق االقتصاد الصيني نتيجة تراجع اإلنتاج.
ويبدو أن األمر مرتبط بحســب الخبراء بمدى قــدرة الصين على 
الســيطرة على الفيروس نهائياً ومكافحته ووقف تداعياته الســلبية 

على االقتصاد.

امتصاص الصدمة والخسائر
ووفق تقارير عدة هناك سيناريوهات للتنبؤ بقدرة االقتصاد الصيني 
على تجاوز أزمة “كورونا”. اذا كان التوصل إلى لقاح فعال للوقاية 
من الفيروس يستلزم مدة زمنية طويلة، فيعني ذلك استمرار إغالق 
العديد من المنشــآت الصناعيــة والخدماتية داخــل الصين، خاصة 
تلك التي تستلزم تعامالً بشــرياً، أما ما يمكن إنجازه عبر التعامالت 
اإللكترونيــة فيتــم بصــورة طبيعية، خاصــة أن الصيــن قد مرت 

وكانت أقدمت شركة ســتاربكس على إغالق أكثر من ألفي مقهى 
في عمــوم الصين، أي نصف عددهــا في تلك الدولــة. كما أغلقت 
شــركة ماكدونالدز المئات من مطاعمها، بينما نفذت البضائع في 
بعض محالت وولمــارت للبيع بالتجزئة. في حيــن أغلقت مالهي 
ديزني النــد أبوابها في شــنغهاي وهونغ كونــغ، ونصحت معظم 
الــدول رعاياها بتجنــب الســفر إلى الصيــن، وقلصت شــركات 

الطيران رحالتها.
ويبدو أن قطاع صناعة التكنولوجيا سيكون االكثر تأثراً لتفشي وباء 
كورونا، حيث تســتأثر الصين بنحو 21 % من اإلنفاق العالمي في 
أجهزة تكنولوجيا المعلومات، حيث تتخذ بعض كبريات الشــركات 
المصنعة ألجهزة الكمبيوتر الشــخصي وموردي قطــع الغيار من 
الصين مقراً لها، فإذا ما حدث تباطؤ في المبيعات فمن شأنه أن يحد 

من الطلب على برمجيات أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز.
وتستخدم أكثر من 50 % من الشرائح اإللكترونية المقدر قيمتها بنحو 
د إليها، بغية  470 مليار دوالر، إما في أجهزة تباع في الصين أو تورَّ
وضعها في معدات أو تجهيزات تمهيداً لبيعها حــول العالم. علماً أن 
وزير التجــارة األميركــي، ويلبــور روس، صرح لشــبكة فوكس 
بيزنس، بأن تفشــي المرض قد يدفع مزيــداً من الشــركات إلى نقل 
صناعاتها التحويلية إلى الواليات المتحدة والمكسيك. في حين تخوف 
مديرو شــركات من أن يكون الفيروس أكثر تأثيــراً في أعمالهم من 

الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين.

التحدي العالمي
التفشي السريع لفيروس كورونا المســتجد، وظهور بؤر جديدة في 
كوريا الجنوبية وإيــران وإيطاليا، وضع اقتصــاد العالم برمته أمام 
تحد حقيقي، حتى وإن كانت غالبية الوفيات واإلصابات قد ســجلت 
فــي الصيــن. وأوردت صحيفة “نيويــورك تايمــز” األميركية أن 
قدرة العالم على احتواء هذا الفيروس هو الذي يحدد حجم الخســائر 
االقتصادية، كما أن عنصر التوقيت مهم أيضا، ألن عدم اســتقرار 
الوضــع يزيد من األضــرار. علمــاً أن بكين أعلنــت أن االصابات 

اليومية كانت تتراجع ما يعني أنه يمكن السيطرة على الفيروس.
لكن المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يكمن أيضاً بإغالق 
كثير من المصانع والمراكز المالية في مــدن الصين الكبرى، وهو 
ما يعني العجز عن تســليم الطلبيــات إلى الخــارج. وتعثرت عودة 
المصانع الصينية إلى نشــاطها، بســبب عدم إمكانية عــودة العمال 
المهاجرين، أو نظــراً لصعوبة الحصــول على المــواد الخام التي 
يتطلبها اإلنتاج فيما عرقلت إجراءات الحجر الصحي عملية التنقل 

في الصين.
ويقول الباحث االقتصادي في جامعة كورنيل، إيســوار بالساد، إن 
االستهالك تأثر على نحو كارثي، ألن الناس صاروا يفضلون البقاء 
في بيوتهم عــوض أن يخرجوا إلى المطاعم والمنشــآت الســياحية 
األخرى، إضافــة الى االجــراءات التي قررتهــا الحكومة الصينية 
بتوجيهات مــن الرئيس الصيني شــي جيــن بينغ، وهذه األنشــطة 
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يعادل نحو 7 يوانات صينيــة تقريباً(، وكذلك رصيــد الصين من 
احتياطيــات النقــد األجنبي الــذي بلغ فــي ديســمبر/كانون األول 
2016 نحــو 3.1 تريليونــات دوالر، بســبب ما هو متوقع بشــأن 
تراجع معدالت اإلنتاج في الدخل، وإصابة الصادرات والواردات 
بالشــلل، وهو ما يعني أن العملة الصينية ســتفقد جــزءاً كبيراً من 
قيمتها. وســيؤدي ذلك إلــى تغير كبير فــي وضع الصيــن كأكبر 
مستثمر في ســندات الخزانة األميركية، حيث إن استمرار األزمة 
يعني حاجة الصين للتمويل بشــكل كبير، مــا يضطرها لبيع جزء 
كبير مــن أرصدتها الخارجيــة، حيث تمتلك الصيــن رصيداً يزيد 

على تريليون دوالر كاستثمار في سندات الخزانة األميركية.
على أن عدم الســيطرة على الفيــروس يعني انتقــال األزمة أيضاً 
من الصين إلى العالم، وهو ما يعني اســتنهاض كل الجهود العلمية 
والماليــة لمواجهة كورونا حتى ال يصبح وبــاء عالميا، فضال عن 
أن المصالــح االقتصادية لباقي بلدان العالم مــع الصين تفرض أن 
تتشارك الجهود إلنقاذ الصين بغض النظر عن مكانتها االقتصادية 

وعودتها كقوة اقتصادية.
تبقى الصين دولة عالمية قادرة على مواجهــة االزمات، وان كان 
الفيروس المستجد سيظهر ســببه من خالل ممارسات بشرية. لكن 
المهم ان الصين اســتطاعت تعبئة كل طاقات شعبها، وتمكنت من 
اســتقطاب العالم للوقوف الــى جانبها، وهذا يعنــي أن خطر تجدد 
الحــرب التجارية بين الصيــن والواليات المتحــدة االميركية بات 
مســتبعداً. كما ســتعمل الدول لعدم تأثر االقتصــاد الصيني كثيراً 
بتداعيات الوباء ألن ذلــك يؤثر في اقتصاداتهــا، علماً أن فيروس 
كورونا الذي لم يؤثــر على االقتصاد األميركي بشــكل كبير حتى 
اآلن، لكنه قد يؤدي إلى كبح النمو االقتصــادي للواليات المتحدة، 
خــالل العام الحالــي، في حــال لم تتحســن األوضاع فــي الصين 
نفسها. ومســاعدة العالم خصوصاً األميركيين مرتبطة باالتفاقات 
التي يمكن أن تتبخــر كلها في حال لم يتعــاف االقتصاد من تبعات 
أغلب االقتصادات الكبرى.فيــروس كورونا المســتجد، وهو ما ســيحد من االســتثمارات في 

من قبل بتجربة فيروس ســارس في مطلع األلفية الثالثة. وســيكون 
األمر في هذه الحالة مجرد إعادة ماكينة تشــغيل االقتصاد الصيني 
لطبيعتها، ولتعويض خســائر البنوك والشــركات، وحركة الصين 
االقتصاديــة الخارجية، مــن صــادرات وواردات ســلعية، وضخ 
واستقبال االستثمارات المباشرة. لكن استعادة معدالت النمو ستحتاج 
لبعض الوقت، خاصة أن ثمة تنبــؤات تذهب إلى أن معدل النمو في 
االقتصاد الصيني سيكون عند 1 % خالل الربع األول من 2020، 

وفق سيناريو السيطرة على كورونا في األجل القصير.
وما يســاعد على التعافي الســريع لالقتصاد الصينــي في ظل هذا 
السيناريو هو امتالك البالد بنية أساسية صلبة ومعرفية قوية يمكن 
من خاللها توفير قــدر كبير مــن المرونة في جهازهــا اإلنتاجي، 
وتعافي أســواقها الداخلية والخارجية. وبمــا أن الحكومة الصينية 
ضخت مئات المليارات من الدوالرات من أجل زيادة الســيولة في 
السوق وتنشيط الطلب في األســواق. لكن في ظل إغالق المنشآت 

اإلنتاجية في الصين قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدالت التضخم.

استعادة الثقة
ومن التحديات التي ســتواجه االقتصاد الصيني بعد السيطرة على 
أزمة كورونا اســتعادة حالة الثقة فــي المنتجات الصينيــة وما إذا 
كانت خالية من بقايا الفيــروس، فثمة إجراءات احترازية ســوف 
تالزم العديــد من الــدول، خاصة المســتوردة من الصين، بشــأن 
المخاوف الصحية، وهو ما سيؤخر فترة اســتعادة الصين مكانتها 

االقتصادية على الصعيد العالمي.
أما اذا لم تتمكن الصين من السيطرة على الفيروس وأخذ ذلك وقتاً 
أطول من المتوقع، فســتكون في أزمة حقيقية، وســيتأخر وضعها 
على خريطة القوى االقتصادية الكبرى، وســيتجاوز الحديث عن 
تراجع قيمة المؤسســات المالية واإلنتاجية في الصين كثيراً، فيما 
دول الجوار للصيــن، مثل اليابان وســنغافورة وفيتنــام، وغيرها 
ســتتأثر ســلباً، وهو ما يعني أن األزمــة االقتصادية قــد تمتد إلى 
خارج الصين. وقد يؤثر األمر على قيمة العملة الصينية )الدوالر 
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صارمة مثل فــرض الحجر الصحي فــي أكثر مــن 10 مدن وتمديد عطلة الســنة 
القمرية الجديدة في محاولة لوقف انتشــاره، ما أدى إلى توقف قطاعات رئيسية في 

اقتصادها. 
وعلى الرغم من أن األسواق انتعشت في األيام األخيرة بعد أن أصبح المستثمرون 
واثقين بأن الصيــن يمكن أن تحتــوي الفيروس بســرعة، وأن تأثيــره االقتصادي 
سيكون قصير األجل، حذرت وكالة الطاقة الدولية من التهاون ومقارنة أزمة اليوم 

مع انتشار السارس عام 2003.
وقال التقرير: “رغــم أن الصين تبنت إجراءات للحد من انتشــار الفيروس أســرع 
وأشمل من تلك التي تبنتها لمواجهة فيروس سارس، فإن التحول الكبير في االقتصاد 

العالمي منذ 2003 يعني أن تباطؤ الصين اليوم سيكون له تأثير عالمي أقوى”.
والحظت وكالة الطاقة الدولية أنه منذ عام 2003، أصبحــت الصين أكثر اندماجا 
في سالســل اإلمدادات العالمية، وتوســع قطاع السياحة فيها بشــكل كبير، وأصبح 
الصينيــون أكبر مجموعة من الســياح في العالــم، وقفزت حصة البــالد من الناتج 

المحلي اإلجمالي العالمي من 4 إلى 16 %.
ومع تقديرها أن الســفر الجوي الدولي من وإلى الصين قد انخفض بنســبة 70 %، 
والســفر الداخلي بمقدار النصف في المرحلة المبكرة من األزمــة، توقعت الوكالة 
انخفاضا مضاعفاً في الطلب على وقود الطائرات فــي البالد. ومن المتوقع حدوث 

انخفاض مماثل في الطلب على الديزل بسبب قيود السفر األخرى.
ولم تعلن الوكالة تغييرات في أســعار النفــط، لكنها قالت إنه من غيــر المرجح أن 

يستفيد المستهلكون كثيراً من انخفاض أسعار البنزين والديزل.
وأضافــت أن “تأثير أزمــة كوفيد 19 علــى االقتصاد األوســع يعني أنه ســيكون 
من الصعب على المســتهلكين الشــعور بفوائد انخفاض أســعار النفط. ألن الصين 
في السنوات األخيرة، فسيكون لألزمة تأثير كبير على منتجي النفط”.مستهلك كبير للنفط بحيث شــكلت أكبر مصدر لنمو الطلب على هذه المادة الحيوية 

كورونا يخفض الطلب العالمي على النفط

ضعف الطلب
في تقرير سوق النفط لشهر فبراير/شباط، الحظت 
وكالة الطاقة الدولية أن تأثير فيروس كورونا على 
الطلب العالمي على النفط سيكون “كبيراً”. هبطت 
أسعار النفط بالفعل نحو 10 دوالرات للبرميل لخام 
برنت، إلى أقل مــن 55 دوالراً للبرميــل، قبل أن 

تستقر عند 57 دوالراً.
انخفض العرض العالمي بمقدار 800 ألف برميل 
يومياً في يناير/كانــون الثاني إلــى 100.5 مليون 
برميل يومياً. لقد أدى الحصار المفروض في ليبيا 
إلى خفــض إنتاجها، فــي حين شــهدت اإلمارات 
انخفاضــاً فــي اإلنتــاج بمقــدار 300000 برميل 
يوميــاً. كان اإلنتــاج العالمي ثابتــاً، مقارنــةً بعام 
2019، حيــث تم تعويــض انخفــاض اإلنتاج من 
أعضاء أوبك بزيادة قدرهــا 2.1 مليون برميل في 
اليوم في اإلنتاج من الدول غير األعضاء في أوبك. 
أضافت الوكالة: “حتــى المخاطر التــي تهدد أمن 
التوريد، مثل التوتر في العــراق، وانخفاض إنتاج 
النفط الليبي بمقدار مليــون برميل في اليوم، والقوة 
القاهرة المعلنة لبعض الشحنات النيجيرية، لم يكن 
لها تأثير كبير على األسعار. واآلن بعد أن ضعفت 
توقعات الطلب، تحركت األسعار بانخفاض كبير”.

قبل انــدالع األزمــة، كان المنتجــون يتوقعون أن 
يتوازن الســوق في النصف الثاني من عام 2020 
اســتجابة لتخفيضات إنتــاج أوبك، وذلــك اعتباراً 
مــن كانــون األول/ينايــر 2020، وتوقــع زيــادة 
الطلب، وضعف نمو العرض مــن غير األعضاء 
في أوبك. بعد بدء تفشــي المرض، اقترحت اللجنة 
الفنية المشتركة في “أوبك” مزيداً من التخفيضات 
في اإلنتاج تبلغ 600 ألف برميــل يومياً، مما رفع 
إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يومياً، 
إضافة إلــى 400 ألف برميل يوميــاً التي اختارت 

السعودية خفضها.
احتواء الفيروس

دفع انتشــار الفيروس في الصين إلى اتخاذ تدابير 

توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع األول من 
عام 2020، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) باقتصاد الصين وتبعاته على العالم ... وهذا هو أول 
انخفاض فصلي في الطلب منذ أكثر من 10 سنوات. وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو لعام 2020 

بمقدار 365 ألف برميل يومياً إلى 825 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011.
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إيروسبيس، وتكســترون أفييشــن، وفايكينغ إير ليميتد، إضافة إلى شركتي 
“لوكهيد مارتــن” و“رايثيــون” األميركيتين بعــد طلب مــن وزارة الدفاع 
األميركيــة. كما قــررت الهيئــة العامــة للصناعات العســكرية الســعودية 
االنسحاب من المعرض، وهو نفس األمر الذي فعلته القوات الجوية لكورية 

الجنوبية.
وبحســب منظمة الطيران المدني الدولــي )اإليكاو( فإّن حوالى 70 شــركة 
طيران قد ألغت جميــع الرحالت الدولية مــن وإلى البر الرئيســي للصين، 
وقلصت 50 شــركة أخرى العمليات الجوية ذات الصلة. وقــد أدّى ذلك إلى 
انخفاض بنسبة 80 % في سعة شركات الطيران األجنبية للمسافرين مباشرة 
من وإلى الصين، وخفض بنسبة 40 % من السعة من قبل شركات الطيران 

الصينية.
وتشير التقديرات األولية لإليكاو إلى أن الربع األول من عام 2020 قد شهد 
بدالً من ذلك 39 % إلى 41 % من ســعة الــركاب، أو انخفاضاً بين 16.4 
و19.6 مليون راكب مقارنة بمــا كانت قد توقعته شــركات الطيران، وهذا 
يعادل احتمال انخفاض في إجمالي اإليرادات التشغيلية من 4 إلى 5 مليارات 

دوالر لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم.
وبحســب التقديرات فإن اليابان قد تخســر ما يصل إلــى 1.29 مليار دوالر 
من عائداتها الســياحية بســبب كورونا، بينما يتوقع أن تبلغ خسائر السياحة 

التايالندية 1.15 مليار دوالر.
وفي روســيا، تلقت شركات ســياحية ضربة قوية بعد اضطرارها إلى إلغاء 
برامج لســياح صينيين بقيمة 450 مليون روبل )7 مليــون دوالر(، إضافة 
إلى فقدان هذه الشركات أرباحاً متوقعة بقيمة 140 مليون روبل )2.1 مليون 
دوالر(. كذلك، فقد قدرت وزارة النقل الروسية خسائر شركات النقل الجوي 
دوالر(.نتيجة توقف رحالتها إلى الصين بنحو 1.6 مليار روبل )حوالى 25 مليون 

شركات النقل الجوي ضحية لوباء كورونا

صورة قاتمة
الكثير من شــركات الطيران من مختلــف دول العالم ألغت 
رحالتها من وإلى الصين. ووســط هذه األجــواء، حذرت 
شركة “بوينغ” من آثار تفشــي فيروس “كورونا”، مشيرةً 
إلى أنه ســيؤثر بالتأكيــد على صناعــة الطيــران تحديداً، 

واالقتصاد عموماً.
االتحاد الدولــي للنقل الجــوي )IATA( توقع أن يســبب 
كورونا خســائر كبيــرة لشــركات الطيران حــول العالم. 
وســتكون شــركات الطيــران في منطقــة آســيا والمحيط 
الهادئ األكثر تأثــراً، وعلى عكــس التوقعــات اإليجابية 
التي كانت تشــير إلى نمو شــركات الطيران فــي المنطقة 
بنســبة 4.8 %، سيشهد القطاع انكماشــاً في الطلب بنسبة 
8.2 % طوال العــام 2020 مقارنة بعــام 2019. ويقدر 
أن تصل خسارة شــركات الطيران في المنطقة إلى 27.8 
مليار دوالر، منها 12.8 مليار دوالر في السوق الصينية 

وحدها.
أما شركات الطيران خارج منطقة آســيا والمحيط الهادئ، 
فيتوقع لها أن تخسر 1.5 مليار دوالر، وذلك على افتراض 
أن تراجع مستويات الطلب سيكون مقتصراً على األسواق 
المرتبطــة بالصيــن. وبذلــك يصــل إجمالي الخســائر في 
اإليرادات العالمية إلــى 29.3 مليــار دوالر، أي انخفاض 
إيرادات الــركاب بنســبة 5 % مقارنــةً بتوقعــات االتحاد 
الدولي للنقل الجوي في شهر ديسمبر/كانون األول 2019، 

ويمثل تراجعاً في الطلب العالمي بنسبة 4.7 %.
دول تحصي خسائرها

فــي أوج التحذيــرات والخوف مــن المرض، جــاء موعد 
معــرض ســنغافورة الجــوي 2020 مــن 11 وحتــى 16 
فبراير/شــباط. ولعــل أبــرز ما ميــزه مســاحات العرض 
الفارغة التي خلت من العارضين والزوار. كل شــيء كان 
يدل على الخوف من الفيروس، حيث تــم تحذير الحضور 
بتجنب المصافحــة، وقام طاقــم طبي بفحصهــم للتأكد من 

سالمتهم.
المعرض الذي يقام كّل عامين شــهد في نسخة عام 2018 
مشــاركة أكثر مــن ألف شــركة، أمــا نســخة 2020، فقد 
شهدت انســحاب أكثر من 70 عارضاً، منهم: بومبارديير، 
وسي إيه إي، ودي هافيالند إيركرافت الكندية، وغلفستريم 

النقل الجوي منذ أن بدأ فيروس كورونا باالنتشار. تحذيرات  سيطرت حالة من االرتباك والخوف على قطاع 
إلغاء رحاالت ومعارض طائرات، ربما هي الصورة األبسط لشرح معاناة القطاع جراء المرض، ولكن  وخسائر، 

الصورة األكبر تكمن في أن قطاع النقل الجوي كله ومعه االقتصاد العالمي في خطر.
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توفير نموذج إدارة وتحكم مناســب يضمن تحقيق 
التعاون المطلوب بين البشــر والروبوتات بشكل 

فعال. 
ويرغب العديد من العمال في شركات بيع التجزئة 
فــي اعتماد تقنيات الــذكاء االصطناعي على وجه 
التحديد كعنصر إضافي للمساعدة وفق الحاجة، أو 
كأداة لتوليد توقعات استباقية حول سير العمليات، 
أي أن الروبوتات يجب أن تعمل جنباً إلى جنب مع 

العمال من البشر.
وقالت ماريان: إن “هذا يعني أن على الروبوتات 
أن تؤدي عملها باالشــتراك مع الفريق البشــري، 
وبذلــك فإن كال الجانبيــن يحتاجان إلى تعلم كيفية 

“التعاون” بغية تنفيذ العمليات بفعالية أكبر”.
ويعتبــر روبوت الطبخ اآللي المســتقل مثاالً على 
ذلك، حيث يمكن لهذا المساعد تعلم وصفات الطبخ 
الذي يحددها مسؤول المطبخ، ومن ثم تطبيق هذه 
الوصفات وفقاً لرغبات وتعليمات هذا المســؤول. 
وبذلك يمكــن لجهاز الروبوت أن يعمل بانســجام 

اإلنسان واآللة معًا في شركات التجزئة العالمية

سيكون اختيار الروبوتات والموظفين البشرين المناسبين إلنجاز العمل المطلوب أمراً بالغ األهمية إلنجاح سير 
العمليات في المستقبل.

وتتوقع مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “غارتنر”، أن تقوم شركتان على األقل من بين أكبر 10 شركات 
عالمية متخصصة بالبيع بالتجزئة، بإنشاء أقسام متخصصة بإدارة موارد الروبوتات بهدف متابعة العمال اآلليين 

من غير البشر، وذلك بحلول عام 2025.

وفي هذا السياق، قالت كبيرة الباحثين لدى 
غارتنر كيلســي ماريان، إن “قطاع البيع 
بالتجزئة يشهد تحوالت واسعة وتغييرات 
كبيرة لم يسبق لها مثيل، خاصة مع تحول 
تجربة العمالء إلى العملة الجديدة في عالم 

األعمال”.
وأضافــت: “التقنيــات الرقميــة الجديدة 
التــي يتــم اعتمادهــا على نطاق واســع، 
وتوقعــات العمــالء المتغيــرة دائماً، هي 
تحديــات كبيرة بالنســبة لتجــار التجزئة 
التقليدييــن، األمــر الــذي يجبرهــم على 
استكشــاف نماذج تشغيلية جديدة وهجينة 
بين اإلنســان واآللة، بمــا في ذلك تقنيات 
الــذكاء االصطناعــي وأتمتــة العمليــات 

والروبوتات اآللية”.

التعاون المطلوب
يُظهــر التقريــر، أن 77 % مــن تجــار 
التجزئــة يخططون العتماد تقنيات الذكاء 
االصطناعي بحلول عــام 2021، إضافة 
إلى نشــر روبوتــات جمــع الطلبيات في 
المســتودعات والتركيــز علــى اعتمادها 
في المقــام األول، حيث تتم عمليات جمع 
الطلبيــات في المســتودعات عــن طريق 
روبوتــات ذكية تعمل بشــكل مســتقل أو 

بجانب عنصر بشري.
ويتطلــع تجــار التجزئــة فــي المســتقبل 
إلــى إنشــاء وحــدات متخصصــة داخل 
وصيانــة  شــراء  بغــرض  مؤسســاتهم 
كافــة  ومتابعــة  الروبوتــات،  وتدريــب 
ودفــع  بتشــغيلها،  المتعلقــة  العمليــات 
ضرائبهــا، أو إيقافهــا عــن العمــل، أو 
حتى التخلص مــن الموارد الخاصة بهذه 
الروبوتــات بطريقــة ســليمة. فضالً عن 

مع مســؤول المطبخ الذي بدوره يجب أن 
يتكيف مع أذواق المستهلكين المتغيرة.

المخاطر
يُعد اختيار الروبوتات والموظفين البشرين 
المناســبين إلنجاز العمــل المطلوب أمراً 
بالــغ األهميــة إلنجــاح ســير العمليــات. 
وســيكون هناك حاجة إلى تعاون مشترك 
بين قسم الموارد البشرية وقسم تكنولوجيا 
المعلومــات والمــدراء من كافة األقســام 
بهــدف تحديد المهــارات الالزمة لضمان 
نجــاح العمــل المشــترك بيــن كل مــن 

الروبوتات والبشر بشكل فعّال.
وفي هذا الخصوص قالت السيدة ماريان: 
المعلومــات  تكنولوجيــا  مــدراء  “علــى 
في قطــاع التجزئــة مراقبــة األداء وحل 
المشــكالت على نحو مســتمر بما يضمن 
نجاح ســير العمليات بفعاليــة أكبر. وفي 
حال عدم قيامهم بذلك، يمكن لفريق العمل 
أن يعاني من نتائج عكسية وهو ما سيؤثر 

على تجربة العمالء بشكل سلبي”.
مــن المحتمل أن يــؤدي اعتمــاد تقنيات 
الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات إلى 
ظهــور حاالت خوف وقلــق في صفوف 
العاملين ضمن قطاع التجزئة، خصوصاً 

ممن يعملون بدوام جزئي.
مــن المهــم بالنســبة لمــدراء تكنولوجيا 
المعلومــات فــي قطــاع التجزئــة تعزيز 
التعاون مع قادة الموارد البشــرية وقطاع 
األعمال بغية التعامل مع قضايا الموظفين 
وإدارة اهتماماتهــم وتطويــر مهاراتهم، 
إضافــة إلــى تغيير طريقــة تفكيرهم فيما 
بموارد الروبوتات.يخــص قضية تطوير وحدات متخصصة 

كيلسي ماريان
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البيولوجي البحري معرض للخطر أيضاً جراء اآلثار البيئية 
المترتبة على عمل هذه المحطات.

خطط للمواجهة
تمتلك حكومــات المنطقة خططاً مســتقبلية لمشــاريع المياه، 
حيث تقوم باســتثمار مليارات الدوالرات في مجاالت تحسين 
تقنيات التحلية أو محطــات التحلية العاملة بالطاقة الشمســية 
وغيرها. كما تشمل المبادرات األخرى معالجة المياه الجوفية، 
وعمليات التحلية الموفرة للطاقة، ونقل وتوزيع مياه الشــرب 
والميــاه الصناعية، وجمع الميــاه العادمــة ومعالجتها وإعادة 

استخدامها.
وأصبح اســتخدام تقنيات المياه المتقدمة عامالً حيوياً في دول 
مجلس التعــاون، فضالً عن اعتمــاد القطــاع الحكومي على 
اســتراتيجيات وبرامج أخرى من شــأنها أن تساعد على حل 
المشــكلة الملحة المتمثلة في شــح المياه. على ســبيل المثال، 
تستهدف هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، تلبية الطلب المحلي 
على المياه من خــالل إنتاج المياه المحالة باســتخدام مصادر 
الطاقة النظيفــة. ووفقاً إلحصائيــات الهيئة، تبلــغ طاقة دبي 
11400 ميغا واط من الكهرباء و470 مليون غالون من المياه 
المحالة يومياً. كما تســعى الهيئة إلى زيــادة الطاقة اإلنتاجية 
بحلول عام 2030.اإلجمالية لإلمارة من المياه المحالة إلــى 750 مليون غالون 

دول الخليج تسعى لحلول لمشكلة شح المياه

زيادة سكانية
وقال المدير العام لـ“مجموعة أورينت بالنيت” نضال أبو زكي، إن “عدد 
ســكان دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بحوالى 50 مليون نسمة، وهذا 
الرقم مرشح للزيادة بحوالى 14 مليون نسمة بحلول العام 2050. وبالنظر 
إلى هذه المؤشرات، فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الطلب على 
المياه في المنطقة. كما أن نمط الحياة السائد والقائم على االستهالك الكثيف 
للمياه، إضافة إلى النمو االقتصادي المطرد، سيزيد من الفجوة بين العرض 

والطلب على المياه مستقبالً”.
ً طلب كبير جدا

وتنبأت الدراســة التي حملــت عنــوان “إدارة المياه واالســتدامة في دول 
مجلس التعاون الخليجي: معالجة شــح المياه واالســتهالك في المنطقة”، 
بوصول متوســط اســتهالك دول مجلس التعاون إلى 33.733 مليون متر 
مكعب من المياه بحلول العــام 2050. ومع المخزون المســتقبلي المتوقع 
للمنطقة البالغ 25.855 مليون متر مكعب فقط، فإن دول الخليج ســتحتاج 
إلى ما نسبته 77 % إضافية من المياه لتلبية احتياجات سكانها بعد 30 عاماً 
من اآلن. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الطلب السنوي على المياه سيصل 
إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب بحلول العام 2030، وذلك استناداً إلى 
النمو الســكاني الحالي وطرق إدارة وممارســات اســتخدام المياه وأنماط 

االستهالك.
كيف تؤمن الحكومات المياه؟

لمواجهة مشكلة شــح المياه العذبة، التي تتفاقم بسبب عدم الهطول المنتظم 
لألمطار وارتفــاع معدل التبخر وتأثيرات تغير المناخ، يعتمد ســكان دول 
مجلس التعاون على المياه الجوفية لسد احتياجاتهم من مياه الشرب وغيرها 
من االحتياجات اليومية. كما تعتبــر عمليات تحلية الميــاه ومعالجة المياه 
العادمة من بين المصادر الرئيسة للمياه في الدول الخليجية، التي استثمرت 

خالل العقد الماضي 76 مليار دوالر في العديد من مشاريع المياه.
وفي مــا يتعلق بتحلية المياه، يشــير تقرير متخصص صــادر عن مركز 
الدراســات االســتراتيجية والدولية إلى أن أكثر مــن 50 % من إجمالي 
طاقة العالم لتحلية المياه هــي في دول مجلس التعــاون الخليجي. وتوجد 
حوالــى 57 % من محطــات تحليــة المياه فــي العالم فــي دول المجلس 
بالمقارنة مع 3 % في مناطق الشرق األوسط األخرى، و40 % في بقية 

دول العالم. 
ولكن تعتبــر عملية التحلية مكلفة وتســتهلك الكثير من الطاقة وتســهم في 
التدهور البيئــي. وتتراوح تكلفة تشــغيل وصيانــة محطات تحليــة المياه 
من ألف إلــى ألفي دوالر للمتر المكعــب الواحد من المياه. كمــا أن التنوع 

أشار تقرير أعدته “أورينت بالنيت لألبحاث”، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي  تشهد  زيادة كبيرة في 
الطلب على المياه، في وقت يزداد فيه عدد السكان والنمو االقتصادي إضافة إلى نقص في إمدادات المياه 
أكثر  بديلة  مصادر  عن  البحث  إلى  المجلس  دول  حكومات  تسعى  المخاطر،  لهذه  منها  وإدراكًا  العذبة. 
المالية  بتكاليفها  المعروفة  المياه  تحلية  على محطات  الكبير  اعتمادها  تقليل  أجل  من  للمياه  استدامة 

الباهظة وتأثيراتها البيئية المضرة.
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القرية العالمية تطلق مهرجان الصغار
نظمــــت “القريـــــة 
العالميــة”، الموســم 
مـــــن  الخامـــــــس 
فعاليــــة “مهرجــان 
التـــــي  الصغــار”، 
شــهـــدت العديد من 
األنشـطة والعروض 

الترفيهية واأللعاب المخصصة لألطفال، حيث قدّمت مجموعة من 
العروض المســرحية الحصرية لشــخصيات كرتونية عالمية، مثل 
“آنغــري بيردز” و“بن إند هولي”، و“بي جي ماســكس”، إضافةً 

إلى شخصية القرية العالمية “غلوبو” المحببة لدى األطفال.

افتتاح “بارك حياة” الثاني باليابان
افتتــــح “بــارك 
فندقــــه  حيـــاة” 
الثاني في اليابان 

في كيوتو.
يـقـــع الـفـنــــدق 
الجديـــد عـلــــى 
تالل هيغاشـياما، 

ويتكون من طابقين و4 تحت األرض، ويحتضن 70 غرفة و9 أجنحة 
تم تصميم معظمها من قبل المصمم العالمي ياساكا باغودا، الذي يتميز 
بالزخارف اليابانية التقليدية، وتم حفظ عدد من األبنية التاريخية المهمة 

في المنطقة مثل بيت الشاي من عصر اإليدو والبستان الياباني.

Galaxy Z Flip في اإلمارات
“ســامســــونغ”  أطلقــت 

الخليج لإللكترونيات 
خدمـــة الطلــــب 
المسبق للحصول 
عـلــى الهاتـــــف 
 Galaxy الذكــي
Z Flip القابــــل 
والجديــــد  للطي 

كلياً من “سامســونغ” فــي معظم متاجر التجزئــة الكبرى ومتاجر 
عالمة سامسونغ، وعبر االنترنت.

وتتحدى “سامسونغ” في تصميمها للهاتف الجديد قوانين الفيزياء.

تشكيلة عطور ذا بيرل كوليكشن
تحتفــي “لوتاه”، العالمة 
في  الرائـدة  اإلماراتيـــة 
العصريـة  العطور  عالم 
بــإرث األجــداد األوائـل 
الذين احترفوا مهنة صيد 
وتجارة اللؤلؤ، وذلك من 
خــالل إضافة عطريـــن 
جديديــن إلــى تشــــكيلة 
عطور اللؤلــؤ “ذا بيرل 
كوليكشن”، والتي تحمل 

اســــم لؤلؤتيـن شــــهيرتين هما: “جيـوان” و“ميـب”.

نسخة ثالثة لمهرجان كلوب سوشيال
أعــلــــــن 
القائمـــون 
عــلـــــــى 
مهرجـــان 
ب  كلـــو “
سـوشيال” 
عــــــــــن 

اســتضافة النســخة الثالثة للمهرجان لكوكبة من ألمع الفنانين وعدد 
من ألمع النجوم العالميين فــي جزيرة ياس، أفخر وجهات أبوظبي 
لالســترخاء والترفيه، حيث تبدأ أولى أيــام المهرجان الخميس 12 

آذار/مارس ويستمر حتى 14 آذار/مارس.

“القرية” تحتفل باليوم الوطني الكويتي
شــهد المـسـرح 
الرئيســـي فــي 
القرية العالمية، 
حفالً اســـتثنائياً 
بمناسبة اليـــوم 
لـوطـنــــــــي  ا
الكويتي، أحيتـه 
ميامـي  فرقـــة 

بمجموعة من أروع أعمالها وســط تفاعل استثنائي من الحاضرين 
الذين اســتمتعوا باألغاني المتنوعة، وقد تم نشر تفاصيل الحفل من 

قبل الضيوف على منصات التواصل االجتماعي.
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أكبر متجر لـG-SHOCK في المنطقة
قامــت شــركة 
 C A S I O
عــــــة  لـصـنـا
الســـــاعـــات 
بافتتــاح أكبــر 
متجـــــر فـــي 
الشرق االوسط 
لمـخـّصـــص  ا

لســاعات G-SHOCK في “دبي مــول زعبيل”. وتزامن هذا مع 
الكشــف عن 3 طــرازات جديدة. وتم التأكيــد أن الطرازات الثالثة 

الجديدة ستباع حصرياً في المتجر الموجود ضمن “دبي مول”.

إصدار “تونداغراف” الجديد

تايم للفنادق تطلق عالمة جديدة

قامت دار الساعات 
السويسرية الفاخرة 
برميجياني فلورييه 
بتصميـم اإلصـدار 
الرجالــي األنيــق، 
تـونـداغـــــــراف 

توربيبون.
وتتميز هذه الساعة 

الجديدة بميناء مصمم بمنتهى الدقة والعناية، يشــكل جزءاً من خط 
الساعات الجديد للشركة، يمزج الطراز بشكل مثالي بين التصميم 

الحديث األنيق وصناعة الساعات التقليدية.

تـســـــــتـعــد 
مجموعة تايم 
للفنــادق فــي 
اإلمــــارات، 
إلطـــــــالق 
عـالمـتـهــــا 
التجـاريـــــة 
الجديـدة تايــم 

إكسبريس للفنادق بالتزامن مع افتتاح فندقها الجديد في مدينة الشارقة 
في شــهر شــباط/فبراير. وســيضم الفندق من فئة الثالث نجوم 55 

غرفة فندقية، من ضمنها 5 أجنحة.

D6 كاميرا نيكون
أعلنت نيكون الشرق 
األوســط اليــوم عن 
كاميــرا D6 الجديدة 
خاصية  تقــدم  التــي 
التركيـــز البــــؤري 
التلقائي األكثر فاعليةً 
اللتقـــاط اللحظـــات 
المهمــة والمميـــزة، 

وتوفر خيارات اتصال ســـريعة ومتعددة االستخدامات حتى يتمكن 
المصورون من مشــاركة صورهم عبر غرف األخبار أو وســائل 

التواصل االجتماعي بنقرات بسيطة.

سفن رويال كاريبيان

يبحر أســطول رويال كاريبيان في البحر الكاريبي من الشــرق إلى 
الغرب، ويتألف من 18 سفينة فاخرة وحائزة على عدّة جوائز عالمية 
بحيث تضفي لمســة ساحرة على العطالت التي تمضيها بين غمار 

جزر الكاريبي. كما يتضمن أحدث 4 سفن من فئة “أواسيس”.

تجربة طعام الفرسان القدامى
قدمــت مالطــا 
برنامــج تاريخ 
التذوق، وهـــو 
مفهــوم جديـــد 
للمتــاحـــــف، 
حيث يمكن لكل 
ســــائح حجـز 
غداء أو عشـاء 

خاص في األماكن الفعلية حيث تمتع القراصنة والفرســان ورجال 
النظام القديم بمختلــف األطعمة، فهي فرصة للضيوف لتجربة كل 

من الطعم المالطي والمتوسطي التاريخي.
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الرجال أكثر عرضة لفيروس كورونا

أعلــن خبــراء روس، أن الرجال أكثر عرضــة لإلصابة بفيروس 
كورونا الجديد من النساء، وجدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 
أن ثلثي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا هم من الرجال، وربط 
الخبراء الروس هذه البيانات بحقيقة أن الكثير من الرجال يدخنون، 
وبالتالي يتطور الفيروس في رئتيهم بسرعة أكبر إلى التهاب رئوي 
النموذجي، والســبب اآلخر وراثي، حيث يمكــن أن يكون الرجال 
أكثــر قابلية للمرض ومن بيــن العوامل أيضا النشــاط االجتماعي 
المنخفــض للمرأة ما يقــل من احتماالت إصابتهــا بمرض خطير، 
وذكرت وزارة الصحة الروسية، أن هذا الفيروس يشكل أكبر خطر 

على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 50 سنة.

اكتشاف فيروس غامض يحّير العلماء

اكتشفت مجموعة من الباحثين شكالً جديداً من الفيروسات ال يحتوي 
على جينات معروفة، ما جعله محيّرا للمجتمع العلمي، ووجد العلماء 
أن هذا الفيروس الغامض، الذي جمعوه من األميبا )جنس كائن حي 
وحيد الخلية ينتمي إلى مملكة الطالئعيات وشعبة األنبوبيات، وهي 
تعيش داخل الجسم بشــكل طفيلي أو متعايش(، في بحيرة صناعية 
في البرازيل، كان أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة 
Yara� )بإصابة األميبا، وأطلق الفريق على الفيروس اســم “يارا” 

virus(، نســبة لـــYara، المعروفة أيضاً باســم Iara، ويعني “أم 
كل المياه”، وهي شــخصية جميلة مثل حورية البحر في األساطير 

البرازيلية التي تجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى األبد.

عقار جديد لحساسية الفول السودانيالعثور على بذور تمر نادرة

نجــح باحثون في جامعة ووريك، في زراعة تمر من بذور عمرها 
نحــو ألفي عام تم العثور عليها بالقرب من البحر الميت، ويبين هذا 
االكتشاف كيفية قيام المزارعين القدامى بزراعة التمر بشكل انتقائي 
من جميع أنحاء المنطقة، ووضع الباحثون بعض العينات في الماء 
الدافئ واألســمدة الســائلة ثم زرعوها في تربــة معقمة، ونبتت في 
النتيجة ســت بذور، وكان طول النباتات الناجحة عدة ســنتميترات 
وهي أكبر بـ30 % من البذور الحديثة، مما يشير إلى أن شجر التمر 

كان أكبر بكثير من األصناف الحديثة.
ويشير التحليل الجيني األولي للنباتات المزروعة من البذور القديمة، 

إلى أن المزارعين كانوا يستخدمون أنواعاً مختلفة من التمور.

أعلنــت هيئــة الغذاء والــدواء األميركية، عن إصــدار عالج جديد 
 AR101 لحساسية األطفال من الفول السوداني، وأطلق العلماء اسم
أو “بولفورزيا” على العالج المناعي عن طريق الفم للحد من حاالت 
الحساســية الفول السوداني الشديدة وخطورتها على حياة المرضى 
التــي تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 ســنة، وعلى المريض تناول 
الدواء يومياً لتجنب أي أعراض حساســية لتناول الفول السوداني، 
وال يعالج العقار الحساسية، إنما يحمي منها ويحذر صانعوه من أن 
يؤدي استخدامه في العالج قد يؤدي إلى اإلصابة بحساسية مفرطة، 
لهذا يســتمر المرضى الذين يتلقون العالج الجديد في تجنب تناوله 

وعدم تضمينه في النظام الغذائي الخاص بهم.
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هل “للوراثة” دور في تحديد الجنس؟خطر إدمان الهواتف الذكية

أثبتت دراســة حديثة، أن إدمان الهواتف الذكية يغير شــكل الدماغ 
البشــري وحجمه بطريقة تشــبه إلى حد بعيد تأثير المخدرات على 
األدمغة، حيث كشفت صور ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي أن 
أدمغة األشخاص، الذين يعانون من إدمان الهاتف الذكي، لديها حجم 

أقل من المادة الرمادية في بعض األجزاء الرئيسية منها.
وأظهرت الصور انخفاض النشاط في أدمغة مدمني الهواتف الذكية 
مقارنة بغير المدمنين. وتم تســجيل أنمــاط واتجاهات مماثلة للمادة 

الرمادية المتضائلة في أدمغة مدمني المخدرات.

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة كوينزالند األوسترالية عن 
حقيقة الدور الذي تلعبه العوامل الوراثية في تحديد جنس الجنين.

ويعتبر باحثون من عدة دول، أن الطبيعة الجينية لألسر ال تلعب دوراً 
في تحديد نوع الجنين ســواء ذكر أم أنثى، مؤكدة أن جنس المولود 
يتحدد بمحض الصدفة، كما تشير دراسات سابقة إلى أن اآلباء الذين 
يعيشــون في رغد أكبر من العيش، يكونون أقرب إلنجاب الذكور، 
وأن األشخاص األكثر وسامة يكونون أقرب إلنجاب اإلناث، ولكن 
وراثة المولود من والده الصبغي X أو الصبغي Y، هو الذي يحدد 

في النهاية ما إذا كان المولود ذكرا أم أنثى.

انتشار “كورونا” أخطر مما نتوقعمخاطر فرقعة األصابع
يـمـكـــــــن 

أن تـــــؤدي 
عادة فرقعـة 
األصابـــــع 
أو الرقبـــــة 
إلى إرســال 
صلـــــك  مفا
إلى “التقاعد 

المبكر”.
وأوضح اختصاصي جراحة العظام كونســتانتين تيرنوفا، ســبب 
هــذه العادة الســيئة وكيفية التخلــص منها، وقــال تيرينوفا: يحب 
الكثيــر من الناس فرقعة أصابعهم أو رقبتهم. ويعزى ذلك أساســاً 
إلــى التوتر في عضالت اليدين أو الرقبة، مما يؤدي إلى رغبة ال 
تقــاوم فــي “الفرقعة”. لكن عندما يفعل الناس ذلك باســتمرار من 
20 إلــى 30 مرة في اليوم، فإن األمر يشــبه إلى حد كبير التهاب 

األعصاب الحركي.
وأضــاف االختصاصــي: أن الفرقعــة المتكررة تــؤدي إلى عدم 

االستقرار، وهذا يؤدي إلى التهاب المفاصل.

أعلن علماء 
فيروس  أن 
“كورونــا” 
يمـكـنـــــــه 
ل  نتقــــا ال ا
واالنتشـــار 
بشــكل غير 
مـعــــروف 
وإن  حـتــى 

لم يظهـر علـى الشــــخـص المصاب أي عالمــات للعـدوى.
وكشــفت تقارير، أن شابة عمرها 20 عاما لم تقع ضحية المرض 
رغــم إصابة فيــروس COVID�19، في حين أن أفراد أســرتها 
أصيبوا بالحمى وااللتهاب الرئوي، وتبرز هذه الحالة الخطر الذي 
يمثله فيروس “كورونا”، وتشــير إلى أن عدد المصابين في جميع 

أنحاء العالم، قد يكون أعلى بكثير مما يعتقد.
وقال العلماء: “إذا تكــررت النتائج الواردة في التقرير عن انتقال 
العــدوى المفترض من قبــل حامل بال أعراض، فــإن الوقاية من 

عدوى COVID�19 ستكون صعبة”.
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5. كبار مســؤولي المعلومات مسؤولين عن جني 
اإليرادات

ســتتنامى المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق كبار 
مســؤولي المعلومات شيئاً فشــياً إزاء تمكين جني 
اإليرادات، وهو ما شــهدناه بالفعل خالل السنوات 
القليلــة الماضية. وعلــى مدار الســنوات الخمس 
القادمــة، ومن المرّجح بأن هذا التوجه سيكتســب 

المزيد من الزخم.
6. تعاظم دور كبار مسؤولي المعلومات

نظراً لتنامي اعتماد الشركات على التقنيات، فإنها 
ســتواجه وبوتيــرة متزايــدة العديد مــن الهجمات 
اإللكترونية، وســيتعرض العمالء لفقدان بياناتهم. 
وسيتعين عليها تأمين حماية: خصوصية البيانات. 
األمــن اإللكترونــي. تجربــة المســتخدم الرقمي. 

واالمتثال للوائح.
7. تقنية المعلومات تعزز انتشار الحمض النووي 

الرقمي
ستتطور آلية عمل فريق عمل تقنية المعلومات في 
معظم الشــركات ليصبح كوحدة رقمية تعمل على 
إنشاء الحمض النووي الرقمي الفريد والخاص بها. 
وبذلك، ســيصبح رؤســاء تقنية المعلومات بمثابة 

كيف تتطور تقنية المعلومات بين 2020 و2025؟

استعرض رئيس تقنية المعلومات ورئيس قسم التحول الرقمي في شركة في إم وير: باسك آير، أبرز 10 توقعات 
ستطال عمل رؤساء تقنية المعلومات خالل الفترة الممتدة بين عامي 2020 و 2025، وجاءت على النحو التالي:

1. الذكاء االصطناعي يتفوق على البشري 
ســتجتاز تقنية الذكاء االصطناعي اختبار 
“تورينغ” )والذي يشــير إلــى قدرة اآللة 
علــى محــاكاة الذكاء البشــري(، ما يعني 
أن الذكاء االصطناعي سيتوافق أو يتفوق 
على حدة الذكاء البشــري فــي العديد من 
المجاالت. ســيتعين علــى العمالء البحث 
كثيرا للعثور على خدمات ومنتجات الذكاء 

االصطناعي التي تناسبها حقاً.
2. صعود موجة المطورين

ســينتقل مطــورو البرامــج والتطبيقــات 
إلــى مركز مشــهد األعمــال، األمر الذي 
ســيمّكن االبتكارات الحديثــة القائمة على 
التطبيقات من دعــم عمليات التحول التي 
تشــهدها الشــركات. وفي ذات الســياق، 
ســتوجه تقنية المعلومات عمليات التحول 
الرقمية القائمة على التطبيقات، وستتطابق 
أوصــاف وظائــف تقنيــة المعلومات مع 
وظائف البحث والتطوير والهندســة، بما 

فيها تطوير التطبيقات.
3. تعزيز ابتكارات الجيل الخامس

سيُطلق الجيل الخامس من الشبكات الخلوية 
العنان لســرعات اتصال هائلــة للهواتف 
المحمولة، ما سيدفع الشركات إلى إعطاء 
األوليــة للهواتــف المحمولة دائمــاً. وألن 
معظمنا يســتخدم الهاتــف المحمول أكثر 
من أي جهاز آخر، سيؤدي هذا األمر إلى 
تعزيز مستوى رضا المستخدم إلى درجة 

غير مسبوقة.
4. تسليط األضواء على الطرفيات

ســتعزز حوســبة الطرفيات قدرة مراكز 
البيانــات واألنظمــة الســحابية على تقديم 
تجارب جديدة للعمالء، مع تمكين تطبيقات 
وحاالت استخدام جديدة. وعليه، ستصبح 
الخبــرة في هذا المجال )وليســت التقنية( 
هي العقبة التي ستقف في طريق تطبيقات 

إنترنت األشياء والطرفيات. 

صوت العميل المراد إيصاله للشــركات، 
وذلــك لتوجيههــا حــول كيفية اكتشــاف 
وتعلم وتجربة وشــراء عمالئها للمنتجات 

والخدمات التي تقدمها.
8. تجربة الموظف الرقمي تشــهد قفزات 

نوعية
سيتطور مستوى تجربة الموظف الرقمي 
بدرجة هائلة لتستقطب المواهب، وتحافظ 
عليها، وهو توجه يتنامى بوتيرة متسارعة. 
ورغم التطــرق إلى المزايــا الكبيرة التي 
توفرها مثل هــذه التجارب، التي تتضمن 
توفير الطعام المجاني والمكاتب المفتوحة 
تركيــز  أن  إال  البليــاردو،  وطــاوالت 
الموظفين ينصب وببســاطة على امتالك 
األدوات والسياسات والعمليات المناسبة، 

التي تمكنهم من إنجاز مهامهم.
9. األولوية لموجات الهجرة نحو السحابة
تقوم الشركات حالياً بتبني البيئة السحابية 
بالدرجة األولى من أجل اســتعادة قدرتها 
على متابعة العمل بعد تعرضها للكوارث، 
أو إلنشــاء تطبيقات جديــدة. لكن بدءاً من 
اآلن، ســتقوم هــذه البيئــات بلعــب دور 
جوهــري في االســتفادة مــن االبتكارات 
 Kubernetes مثــل حلــول  المتطــورة 
)للبلوك تشــين( والحلول متعددة السحابة، 
وذلك بهدف تحديث التطبيقات والعمليات 

الرئيسية في الشركات.
10. التشاركية على مستوى تقنية البلوك 

تشين
ســتعزز تقنية البلوك تشين التعامل بدرجة 
عالية من الشــفافية، كما أنها ســتوطد من 
أواصر التعاون على امتداد هذه الصناعة. 
وعلى نحو متنامي، سيؤدي هذا األمر إلى 
معالجة مشكالت تكامل البيانات المشتركة 
بين عدة شركات، حيث سيتم حل أي مشكلة 
الثقة في إنجاز المعامالت بطرق جديدة.ناجمة عن البلوك تشــين بواســطة تمكين 

باسك آير
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بين األطراف الثالثة كان قائماً من قبل. 
تعتبــر شــركة كريبتو رائــدة فــي إنتاج األجهــزة المســتخدمة في تشــفير 
االتصاالت الســرية. وبفضل أجهــزة التشــفير الُمتالعب بها، اســتطاعت 
المخابرات األميركيــة واأللمانية الغربية اإلطالع على مراســالت ســرية 

واالستماع إلى محادثات بين مسؤولين كبار في العديد من الدول األجنبية.
في عام 1993، تخلت دائرة االستخبارات االتحادية األلمانية )BND( عن 
عمليات التجّســس هذه، ولكن الواليات المتحدة اســتمرت حتى عام 2018 

على األقل.
أنتجت شــركة كريبتو عملياً نوعين من أجهزة التشفير: نسخة آمنة وأخرى 
غير آمنة، ولم يحصل ســوى عدد قليل من البلدان، من بينها سويسرا، على 
 .SRF النسخة اآلمنة، كما هو موضح في التحقيق الذي أجرته قناة التلفزيون
نظراً ألن “كريبتــو” تدير أعمالها فــوق األراضي السويســرية، كان حياد 
الكونفدرالية عنصراً مهماً في عمليات البيع الخاصة بالشركة، في المرحلة 
التي تلت الحرب العالمية الثانية وشهدت تفاقم الصراع في الشرق األوسط. 
كما لعبت تلك األجهزة دوراً أساســياً خالل المفاوضــات المتعلقة بالرهائن 

األميركيين المحتجزين في طهران عام 1981 أو لدى غزو بنما في 1989.
تشــير الوثائق التي تمكن فريق التحقيق االستقصائي من االطالع عليها إلى 
أن أكثر من 120 بلدا استخدم تجهيزات تشــفير مصنوعة من طرف شركة 
“كريبتو” آي جي من خمسينات القرن العشرين إلى بداية األلفية الثالثة. ومع 
أن الوثائق تخلو من قائمة كاملة للدول المعنية لكنها أوردت أسماء 62 عميالً 
على األقل شملت معظم دول أميركا الالتينية ودوالً آسيوية )الهند، باكستان، 
اليابان، ماليزيا، اندونيســيا، كوريا الجنوبية ...( وافريقية )أنغوال، الغابون، 
نيجيريا، جنوب افريقيا، الكونغو ...( والعديد مــن البلدان العربية ومن دول 
الشرق األوســط من بينها:  تركيا، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونس، 
سورية، اإلمارات.الســودان، إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، 

“كريبتو” متهمة بالتجسس لألميركيين واأللمان

تحقيق أستقصائي
على مدى عقود، قامت “كريبتو” Crypto، وهي شــركة 
تشــفير اتصــاالت كان مقرها فــي تســوغ )Zug( وتمت 
تصفيتها في عــام 2018، ببيع معدات لصنــع الرموز إلى 
أكثر من 120 دولة. وقد تم تعديل هذه التقنية للسماح لوكالة 
المخابرات المركزيــة األميركيــة ولدائرة االســتخبارات 
االتحاديــة األلمانيــة بكســر الشــيفرات واالطــالع علــى 
مضمــون المراســالت، وذلــك وفقــاً لتحقيق اســتقصائي 
اشترك في إنجازه برنامج “روندشاو” اإلخباري على قناة 
 )SRF( التلفزيون العمومي السويســري الناطق باأللمانية
األلمانــي “زد دي اف” )ZDF( وجريــدة  والتلفزيــون 

الواشنطن بوست.
فــي التحقيــق االســتقصائي الــذي أنجزته، قامت وســائل 
اإلعالم الثالث بتوصيــف عملية شــهدتها مرحلة الحرب 
البــاردة، كان فيها عدد من كبــار الجواســيس األميركيين 
ونظراؤهم فــي ما كان يُعــرف بألمانيا الغربية مســؤولين 
 Crypto ابتداء من عام 1970 عن جميع عمليات شــركة
تقريبــاً، بدءاً بالتوظيــف ومروراً بالتســريح ووصوالً إلى 
تكتيكات المبيعات. ووفقــاً لبرنامج “روندشــاو”، فقد كان 
جهــاز االســتخبارات الفدرالي علــى درايــة بالعملية التي 
قامت بتنفيذها وكالة المخابرات المركزية األميركية ودائرة 
االســتخبارات االتحادية األلمانيــة. وقد دفع هــذا التحقيق 
األستقصائي  الحكومة السويسرية إلى فتح تحقيق في قضية  
التجســس هذه، والتي مّكنــت وكالة المخابــرات المركزية 
األميركية ودائــرة االســتخبارات االتحاديــة األلمانية من 
الحصول على آالف الوثائق على مــدى عقود من أكثر من 

.Crypto ”100 دولة عن طريق شركة “كريبتو
وقد ُعهد بالتحقيق إلى القاضي الفدرالي المتقاعد نيكالوس 
أوبرهولتسير، الذي سيتعيّن عليه تقديم تقريره إلى اإلدارة 

بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران 2020.
 

أجهزة تشفير ُمتالعب بها
فــي عــام 1971، اشــترت وكالــة المخابــرات المركزية 
االميركية ودائرة االســتخبارات االتحادية األلمانية أسهًما 
في شــركة كريبتو التي يُوجد مقرها في مدينة تســوغ عبر 
مؤسسة في إمارة ليختنشــتاين المجاورة، علماً أّن التعاون 

 (CIA) األميركية المركزية  المخابرات  إن الكشف عن استخدام وكالة  السويسرية مؤخراً،  اعتبرت الصحف 
ودائرة االستخبارات االتحادية األلمانية (BND) لعقود من الزمن لتكنولوجيا تشفير تعتمدها شركة سويسرية 
للكشف عن مضمون الرسائل السرية لدول أخرى يمثل ضربة لحياد سويسرا وصدقيتها وحتى لسيادتها. كما 

اتفقت على أن إجراء تحقيق شامل واعتماد الشفافية أضحى مسألة حيوية اآلن.
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... وتقوم بتعديالت على خرائطها
أعـلــنــــــت 
“غوغــل”، 
عـن إدخــال 
مـيــــــزات 
جديدة مثـــل 
“استكشف” 
التي سيتمكن 
المستخدمون 
عبرها مـــن 

العثور على المعلومات والصــور لألماكن القريبة منهم، أما خدمة 
Commute، فتســاعد المســتخدم على التنقل بســرعة وســهولة 
للوصول إلى األماكن يزورهــا عادة، وتعرض له المعلومات التي 

تتعلق بالوضع المروروي وأفضل الطرق للوصول.
كما أتاحــت “غوغل” ميزة جديــدة تدعــى Contribute، لتمّكن 
مالييــن الناس من خاللها  الحصول على أحدث المســتجدات التي 
تتعلق بحالة الطرق من البيانات المفيدة لآلخريـــن. أمـــا خدمـــة 
Updates فســتتيح للمستخدم االطالع على أحدث التوصيات التي 

يقدمها خبراء Goole Maps في المناطق التي يتواجد فيها.

“إريكسون” و“نوكيا” هدف ألميركادور لـ“هواوي” في شبكة “5 جي”
منــح رئيــــس 
ء  ا ر ز لــــــو ا
البريطانــــــي 
يــــــــس  ر بـو
ن  نســـــو جـو
شـركة هواوي 
دوراً  الصينيـة 
محـــدوداً فــي 

بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، في مواجهة ضغوط 
أميركية الســتبعاد الشــركة تماماً تخوفاً من إمكانية استغاللها من 

جانب الصين ألغراض التجسس.
وســمح جونســون لمن يطلق عليهــم “المــوردون ذوو المخاطر 
المرتفعة” بالمشاركة في األجزاء “غير الحساسة” بشبكات الجيل 

الخامس، على أال تتجاوز نسبة مشاركتهم 35 %.
مــن جهتــه، قال نائــب رئيــــس الشــــركة، فيكتور تشــــانغ: إن 
“هــواوي مطمئنــة من تأكيــد حكومــة المملكة المتحــدة على أنه 
بإمكاننا مواصلة العمل مع عمالئنا للحفاظ على مســـــار طـــرح 

الجيل الخامــس”.

قــال وزيـــر 
ل  لــعـــــــد ا
األميـركــــي 
وليـــام بـــار 
إن عـــلـــــى 
الواليــــــات 
ة  لمتحـــــد ا
ئـهــــا  وحلفـا
أن يدرســــوا 

خطوة غير معتادة تتمثل في شــراء “حصة مسيطرة” في “نوكيا” 
الفنلندية و“إريكســون” الســويدية لمواجهة هيمنة هواوي الصينية 

على تكنولوجيا الجيل الخامس في مجال االتصاالت الالسلكية.
وكشــف بــار خــالل كلمة فــي مؤتمر عــن التجســس االقتصادي 
الصينــي، أن هنــاك مقترحات لمعالجة بواعــث القلق “عن طريق 
اصطفاف الواليــات المتحدة مع نوكيا و/أو إريكســون”، موضحاً 
أن هذا االصطفاف قد يجري “عن طريق الملكية األميركية لحصة 
مســيطرة، سواء مباشرة أو من خالل كونسورتيوم شركات خاصة 

أميركية ومن الدول الحليفة”.

غوغل تجهز مفاجأة بهاتف سامسونغ

كشــفت شركة “غوغل” أنها تجهز مفاجأة في هاتف “سامسونغ” 
المرتقب “غاالكســي إس 20”، وسيتم دمج تطبيق “غوغل ديو” 
في النظام األساســي لتشــغيل هاتف “غاالكســي إس 20” بحيث 
يمكنــه تشــغيل مكالمــات فيديو ألول مــرة بدقة 1080 بيكســل، 
ويمكــن من خالل أيقونة االتصــاالت الهاتفية العادية، عبر هاتف 
“غاالكســي إس 20” اختيار أيقونة االتصال عن طريق مكالمات 
الفيديو عبر أي من جهات االتصال الخاصة بك، من دون فتح أي 

تطبيق منفصل.
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ثغرات خطيرة في أنظمة ويندوز

حذرت شركة مايكروسوفت من وجود ثغرات برمجية خطيرة في 
أنظمة ويندوز، وأعلنت عــن إطالقها تصحيحاً أمنياً لمعالجة هذه 

المشكالت.
وقالت “مايكروســوفت”، أن التحديث الجديد صحح ثغرة برمجية 
 CVE-2020-0674 خطيرة فــي متصفحات إكســبلور تدعــى
يمكن اســتغاللها في اختراق الحواسب، وتبعاً للخبراء فإن الثغرة 
المذكورة كانت ســتمكن الهاكرز من اختراق الحواســب والتحكم 
بهــا عن بعد، في حال قام أصحاب تلك األجهزة بالنقر على رابط 

لصفحة إنترنت وهمية.

سامسونغ توقف تطبيقاتها في إيران

أعلنت طهران أنها تلقت إخطاراً من شــركة “سامســونغ” الكورية 
بأنها ســتوقف خدمات التطبيقات المدفوعة في إيران، وذلك بســبب 
العقوبــات األميركية على إيران. وقــال عضو مجلس إدارة جمعية 
مستوردي الجواالت والحواسيب اللوحية وملحقاتها اإليراني آيدين 
آرام، إن “سامسونغ” ستبقي على عمل التطبيقات المجانية في إيران.

يذكر، أن واشــنطن تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، 
خاصــة على القطــاع النفطي، وذلــك إلجبار طهــران على إعادة 
التفاوض على بنود االتفاق النووي الذي أبرمته مع السداســية عام 

.2015

... وتحقق أرباحًا تفوق التوقعات

حققت شــركة فايسبوك نتائج مالية فاقت التوقعات في الربع األخير 
من عام 2019، حيث بلغت األرباح الصافية للشركة  7.349 مليار 
دوالر )أو 2.56 دوالراً للســهم الواحــد(، مقارنة مع أرباح صافية 

بقيمة  6.882 مليار دوالر خالل الفترة نفسها من 2018.
وبلغــت االيــرادات االجمالية للشــركة 21.082 مليــار دوالر في 
الربع األخير من العام الماضي، بزيادة بنسبة 25 % مقارنة بالفترة 
نفســها من عام 2018. وقد جنت الشــركة األميركية إيراداتها من 
اإلعالنات، موضحة أنها حققت إيرادات بنحو 8.52 دوالر بفضل 

كل مستخدم فعال يزور حسابه مرة واحدة على األقل في الشهر.

“فايسبوك” تعمل على تطبيق جديد 
تســـــتـعـد 
شــــــركـة 
يســبوك  فا
لـطـــــرح 
تطـبـيــــق 
يــــــد  جــد
مخصـص 
لـلـصـــور 
شـــــــبـيـه 

بتطبيق “بنترســــت” الشــــهير، حيث يســـتـــعد “فايســــبوك” 
الختبـــار تطبيـق جديــــد تحـت اســـــم “هوبي” لحفـظ وترتيـب 

الصور.
ويســاعد تطبيق فايســبوك الجديد على توثيق وتذكر األشياء التي 
يفضلهــا الشــخص ومن بينهــا الصور، ويمكن مــن خالل تطبيق 
“هوبــي” أن يحفظ الشــخص صوره وينظمها فــي مجموعات أو 
ألبومات، بحيث يمكــن أن يدخل من يبحث عن صور الطبخ مثالً 
ليجد صوره بســهولة، وكذلك من يبحــث عن صور اللياقة البدنية 

على سبيل المثال.

69



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2020

جائزة من “إكس بوكس اليف”!

أعلنت شركة البرمجيات األميركية مايكروسوفت، عن تقديم مكافأة 
مالية كبيــرة تصل إلى 20 ألف دوالر أميركي لمن يكتشــف ثغرة 
أمنية خطيرة في شبكة وخدمات ألعاب الكمبيوتر التابعة لها “إكس 
بوكس اليف”. وأشــارت الشركة، إلى أن قيمة المكافأة تتحدد على 
أســاس مدى خطورة الثغرة التي يتم كشــفها ومدى اكتمال التقرير 

الذي يقدمه مكتشف الثغرة حتى يمكن التعامل مع الثغرة بسهولة.
وذكــر موقــع “ تك كرانش”، أنه مثل كل برامج مكافآت اكتشــاف 
الثغرات في البرامج واألجهزة الرقمية، فإن “مايكروسوفت” تبحث 

عن ثغرات أمنية محددة خطيرة في “إكس بوكس اليف”.

تقنية ثورية جديدة من “واتسآب”

يستعد تطبيق “واتسآب” لطرح تقنية جديدة، ستجعل “الدفع” متاحا 
بصورة ســهلة عبر التطبيق، حيث ستمكن “واتسآب” مستخدميها 
من إرســال واســتقبال األموال بســهولة شديدة، كما ســتمّكن تلك 
الميزة مستخدمي إصدار “واتسآب بزنس” على شراء ما يرغبون 

فيه بضغطة زر واحدة من دون إجراءات طويلة معقدة.
ومــن المقرر أن يبدأ “واتســآب” تدريجياً في تطبيــق تلك الميزة 
الجديــدة المثيرة علــى كل دول العالــم، والتي ســتتعاون فيها مع 

مختلف شركات تحويل األموال الرقمية.

“حصان طروادة” ينتشر مستغالً كورونا

يحذر محللو األمن السيبراني من وجود ما يسمى “حصان طروادة” 
) Emotet( يمكن أن ينتشــر عبر شــبكات “واي فــاي”، ويحّمل 
مجموعة من البرامج الخبيثة، وانتشر عبر رسائل البريد اإللكتروني 
الخادعــة، مع وجــود مســتندات “مايكروســوفت” مرفقة تحتوي 
على تعليمات برمجية خبيثة، وقام القراصنة على أنهم مســؤولون 
صحيون باستخدام أزمة فيروس “كورونا”، كوسيلة لنشر البرامج 
الخبيثة ويثيروا فزع الهدف عبر رسائل مخصصة إلجبارهم على 
فتح مســتند “مايكروســوفت وورد” المرفــق، وتركزت الهجمات 
علــى اليابــان والصين، ولكن الخبراء يحذرون من أنه مع انتشــار 

“كورونا” القاتل، سيكون  Emotet واسع النطاق.

Youtube 15 مليار دوالر عائدات

أظهرت بيانات صادرة عن شــركة Alphabet، المالكة لعمالق 
البحــث والتواصل “غوغل”، أن عائــدات االعالنات على موقع  
Youtube بلغــت 15 مليــار دوالر في عــام 2019، أي بارتفاع 

بنسبة 36 % مقارنة بعام 2018.
وأوضحــت الشــركة، أن تطبيق الفيديو األشــهر فــي العالم حقق 
عائدات بقيمة 3 مليارات دوالر أميركي، من طرق غير إعالنية، 

مثل االشتراكات، خالل الربع األخير من العام الماضي.
يذكــر أن Alphabet كانت قد اســتحوذت علــى “يوتيوب” عام 

2006 مقابل 1.65 مليار دوالر.
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تغييرات في التطبيق األشهر بالعالم
طــــرحـــــــــــت 
“مايكروســوفت” 
تحديثـــاً لتطبيـــق 
برامج “أوفيـــس” 
علـــى الهواتــــف 
الذكيـــة، بحيــــث 
يكـــون أســــــرع 

وأبسط، وحرصت “مايكروسوفت” على أال تضيف ميزات جديدة 
معقــدة إلــى تطبيقها، حتى ال تؤثر على ســرعة وبســاطة تشــغيل 
التطبيق، وسيكون التطبيق متوافقاً للعمل على كل ملفات “أوفيس” 

بدءاً من “وورد” و“إكسيل” وحتى ملفات “باور بوينت”.

إيجاد الصور في ثوان
ت  بتكــــر ا
شــركة آبل 
طـريـقـــــة 
عبقـريـــــة 
تســــاعـــد 
المســـتخدم 
فـي العثـور 
عـلــــى أي 

صورة بســهولة، حيث يمكن اســتخدام كلمات رئيسية في البحث، 
مثل البحث عن الصور في “غوغل”، وما أن تضع الكلمة للبحث 
عن الصورة حتى تظهر كل الصور ذات العالقة بالكلمة الرئيسية 
المستخدمة في عملية البحث، ويعود السبب في ذلك إلى أن “آبل” 
صممــت تطبيق الصور الخــاص بها بحيث يتعرف أو يستشــعر 

األشياء بواسطة تكنولوجيا خاصة.
وبســبب تلك التقنيــة، فإنه يمكن للمســتخدم البحث عــن فعاليات 
معينــة، مثل حضور حفلة موســيقية، ويمكن أيضاً البحث حســب 
الموقع، فبمجرد إدخال اسم المكان أو الموقع، فإن التطبيق يتعقب 

كل صورة بحسب الموقع المذكور.

محاكمة “فايسبوك” بسبب الضرائب
بدأت محاكمة في 
سـان فرانسـيسكو 
بين “فايســـبوك” 
ودائرة الضرائـب 
األمـيـركـيـــــــة 
التــي تـطـالــــب 
شـــبكة التواصـل 
االجتمـاعــــــــي 
بمتأخــرات بقيمة 

9 مليــارات دوالر. ويدور الخالف حول عمليــات نقل تكنولوجية 
قامت بها شركة “فايسبوك” عام 2010 إلى أحد فروعها في آيرلندا.

وتتهــم دائرة الضرائب المجموعة بأنها أعلنــت عن قيمة أدنى من 
الواقع بالنسبة لعمليات نقل التكنولوجيا بهدف خفض قيمة الضرائب 

المترتبة عليها في أميركا على هذه العائدات.
وسيتم االستماع خالل المحاكمة إلى عدد من كبار مسؤولي الشركة، 
وقد يشــكل الحكم ســابقة على صعيد موقف القضاء األميركي من 
عمليات نقل األرباح إلى الدول التي تفرض نسبة ضرائب أدنى منها 

في الواليات المتحدة.

الصين تستحوذ على مبيعات الهواتف

Android 11 غوغل” تكشف عن“

أظـهـــر تـقـريــــر 
صادر عن مؤسـسة 
بوينـــــت  كاونتــر 
ريسيرش لدراسات 
السـوق، أن الصين 
اســــتحوذت علــى 
50 % من مبيعات 

الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس في العالم  في عام 
2019، متفوقةً على الواليات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن شركة 
هواوي الصينية العمالقة تهيمن على السوق في الصين، مستحوذة 

على نحو 75 % من مبيعات هواتف الجيل الخامس فيها.

فـاجـــأت “غـوغـــل” 
مســــتـــخدمي أنظمـة 
“أندرويــد” هذا العام، 
نسخة  فجأة  وأصدرت 
نظــام  مــن  تجريبيــة 
 ،A n d r o i d  11
النســخـة  وســــتحمل 
الجديدة من “أندرويد” 

العديــد من المزايا الجديــدة والمهمة، والتي تتعلق باتصال األجهزة 
الذكية بشــبكات الجيــل الخامس الخلوية 5G، كما ستحســن مزايا 

الخصوصية وأمان األجهزة، وغيرها من الميزات.
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أقوى هاتف من Xiaomi لعشاق األلعاب

هاتف قابل للطي من “آبل”

تعمــل Xiaomi علــى تطويــر هاتف جديد ليكــون أفضل هاتف 
مخصصاً لعشاق األلعاب اإللكترونية.

وسيأتي هاتف Xiaomi Black Shark 3 الجديد بذاكرة وصول 
عشــوائي 16 غيغابايت هي األكبر للهواتف حتى اآلن، ما يعطيه 
قدرة كبيرة على معالجة البيانات والصور بســرعة ليكون مناســباً 
لعشــاق ألعاب الفيديو ومســتخدمي اإلنترنت. كمــا من المفترض 
 snapdragon-855 أن يزود هــــذا الهاتــــف أيضــاً، بمعالــــج
أو snapdragon-865، وموديــم متطور ســيمكنانه من التعامل 
مع شــبكات الجيل الخامس الخلوية 5G ليحمل ويســتقبل البيانات 

بسرعة كبيرة جداً.

كشــفت شــركة “آبل” عن هاتف قابل للطي مع آلية فريدة تتيح ثني 
الشاشــة المرنة بزاوية أوســع مــن دون حدوث تلــف أو تجعد لها 
عند الطــي. وتُظهر براءة االختراع التي تحمــل عنوان “األجهزة 
اإللكترونية ذات الشاشــات والمفصالت المرنة” إصداراً جديداً من 
هاتــف “آي فــون” قابل للطي يعتمد على لوحــات تعمل كدعامات 
معدنية صغيرة تحول من دون حدوث تجعد أو تلف في الشاشة عند 

الثني والطي وفتح وغلق الهاتف عدّة مرات.
وتوضح أيضاً، أنه عندما يكون الجهاز مفتوحاً بشــكل مسطح بدالً 
من طيه، فإن المفاصل تعمل على نشر لوحين دعم داخليين يدوران 

في مكانهما أسفل الشاشة إلبقائها مشدودة.

Kore.aiو CyberMAK روبوتات دردشة من

سماعات السلكية من “سامسونغ”

عقدت شركة CyberMAK المتخصصة بمجال التحول الرقمي، 
شراكة مع Kore.ai منصة الذكاء االصطناعي للمحادثة، لتعزيز 
المبادرات الرقمية للعمالء من خالل تمكين التفاعالت بين اإلنسان 
واآللة لتكــون أكثر واقعية وفعالية. وبموجب الشــراكة، ســتوفر 
الشركتان منصة الذكاء االصطناعي للمحادثة للهيئات والمؤسسات 
التي يمكن نشــرها واستخدامها في أماكن العمل أو على السحابة، 
مما يمّكن الشــركات من بناء ونشــر روبوتات الدردشــة المتقدمة 
بســرعة وســهولة. كمــا ســتمكن العمالء مــن االســتفادة من قوة 
روبوتات الدردشــة القائمة على الــذكاء االصطناعي، عبر توفير 

منصة للتواصل مع العمالء، وتوفير حلول لمشاكلهم.

كشــفت شركة سامســونغ عن الجيل الجديد من سماعة بمواصفات 
متطورة تجعلها من بين أفضل السماعات الالسلكية. ومقارنة بالجيل 
الســابق حصلــت Galaxy Buds Plus الجديــدة على العديد من 
التحســينات والميــزات، وزودت كل قطعة من ســماعتيها على 3 
مايكروفونات لتحسين جودة التقاط األصوات وتنقيتها من الضجيج 
الخارجــي، كما زودت بميــزة Spotify التي تمكنها من االتصال 
السلكياً وبسرعة كبيرة مع باقي األجهزة الذكية عبر تقنية البلوتوث، 
وببطاريات تكفيها لتعمل 11 ساعة متواصلة. وزودت بعلبة خارجية 
فيها بطارية إضافية تشحنها لمرتين أو 3، باإلضافة لميزات التحكم 

بالموسيقى والرد على المكالمات عبر لمس الهيكل.
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روبوت مميز من “إل جي”
أعلنت شركة 
إل جــي عــن 
تـشــــــغـيـل 
روبوت ذكي 
ت  مـــــا لخـد
الطعام ينقــل 
إلى  الطعـــام 
الطــــاوالت 
أحــــد  فــــي 
المطـاعــــــم 
فــي ســيول، 
يســــتطـيع  و

Cloi ServeBot حمــل وتوصيــل ما يصل إلــى أربعة صواني 
طعام للعمالء بشــكل مســتقل، مع تجنب العقبات واالصطدام أثناء 
التنقــل، وذلك تبعاً إلــى أنه مزود بتقنية القيــادة الذاتية، إضافة الى 

تشغيل موسيقى أثناء التنقل حتى يتمكن العمالء من التعرف عليه.
وقالت الشــركة: إنه قد تم نشــره في أحد مطاعــم االمتياز التابعة 

.CJ Foodville لشركة

وسيلة متطورة لتوصيل البضائع

بدأت شركة Yandex الروسية باختبار نوع جديد من الروبوتات 
طورتــه خصيصــاً لنقل البضائع، أو إليصــال البريد إلى المنازل 
والشــركات. ويأتــي الروبــوت الجديد على شــكل عربــة مدولبة 
صغيــرة مزودة بحاوية توضع فيهــا البضائع أو األوراق، يمكنها 
الحركة على الطرقات أو األرصفة، وقطع مسافات طويلة دون أن 
تلــوث البيئة، كونها تعمل بمحركات كهربائية، مزودة بمنظومات 
متطــورة تعتمد على الذكاء الصناعي، ما يمكنها من التعرف على 

مختلف األجسام على الطرقات لتفادي التصادم بها.
كمــا تملك هــذه الروبوتــات منظومات توجيه متطــورة تعمل مع 

أنظمة المالحة عبر األقمار الصناعية.

كرسي يساعد المعوقين على الوقوف
طــّورت شــركة هنديــة 
كرسياً متحركاً يســــاعد 
ذوي اإلعاقـــة الحركيــة 

على الوقوف.
ويتيــح هـــذا الكرســــي 
القائــم بذاتــه  المتحــرك 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
إلــى  بســهولة  االنتقــال 
وبالتالي  الوقوف،  وضع 
القيــــام بكــــل المهــــام 
واألعمــال التي يرغبون 
الحاجــة  دون  مــن  بهــا 

للمســاعدة. وأطلقت الشركة على الجهاز اسم Arise، وهو مصمم 
الســتيعاب األشخاص الذين تصل أوزانهم إلى 110 كيلوغرامات. 
ويفتقر غالبية مســتخدمي الكراسي المتحركة التقليدية إلى السيطرة 
على عضالت األطراف الســفلية، وبالتالي يحتاجون إلى جهد كبير 
ومســاعدة للوقوف. وتُعد القدرة علــى الوصول إلى وضع الوقوف 

والحفاظ عليه مفيدة بشكل كبير للصحة.

محطات OneCell من “كومسكوب”

أعلنت شــركة “كومسكوب” لحلول البنى التحتية للشبكات، تعزيز 
 OneCell منتجاتهــا من محطات االرســال الصغيرة من طــراز
بواجهات مفتوحة، ووظائف افتراضية لشبكة االتصاالت الالسلكية 
Ran، ونقــاط بث الســلكية Radio Points، لتوفر بذلك منظومة 
مبتكرة تمكن شــركات االتصاالت من نشر شبكات الجيل الخامس 

G5 ضمن مباني الشركات والميادين العامة.
وتســتفيد محطات OneCell الجديــدة والمطورة من أحدث أنظمة 
إدارة الشــبكات وتقنيات شــبكات االتصاالت الالسلكية المفتوحة، 
لتقديم أفضل الخدمات الالســلكية داخل المساحات العامة التي عادة 

تعاني نقصاً من هذه الخدمات.
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Xiaomi تتحدى “هواوي” بهاتف جديد

هاتف بمعالج Snapdragon 865 المتطور

أعلنــت Xiaomi عــن هاتف 
Mi 10 الــذي اعتبره الكثيرون 
أنــه المنافــس األقــوى لهواتف 
Mate 30 Pro مــن هــواوي، 
والكثير من هواتف سامســونغ 
وحتى آبــل. ويتميز هذا الهاتف 
بالكاميــرا األساســية الرباعيــة 

العدســة، التي أتت إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل، والمزودة 
بخاصية التقريب الرقمي بشــكل كبير جداً بمعدل X50، والتقريب 
البصري بمعدل X10، كما يتميز بشاشة AMOLED عالية الدقة 

.8K بمقاس 6.67 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات

كشــفت شــــركة ZTE الصينيــة 
عــن نيتها إطــالق هاتــف متطور 
 Snapdragon مـــزود بمعـالـــج
865 الجديــد، أقوى معالج طرحته 
كوالكــوم للهواتــف حتــى اليــوم، 
 Axon 10s وســـيـحـتـوي هـاتـف
Pro 5G علــى العديد من الميزات 
المتطورة األخرى، وسيكون قادراً 

علــى العمل مع شــبكات 5G بفضل معالجه الممتــاز، أما الكاميرا 
األساسية له فستكون ثالثية العدسة بدقة )8+20+48( ميغابيكسل، 

والكاميرا األمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

OPPO تفتتح مكتبًا جديداً بعّمان
عالمة  أعلنت 
 O P P O
ت  للتقنيــــــــا
الذكيــة، عــن 
افتتــاح مكتب 
تنمية األسواق 

في العاصمة األردنية عمان، حيث ســيتولى إدارة عمليات الشركة 
في المشرق العربي وسيكون بمثابة مركز للمبيعات والتسويق، كما 
ســيقدم خدمات الصيانة وما بعــد البيع ألجهزة OPPO، في ضوء 
حضورها القوي على شــبكات التواصــل االجتماعي، ونقاط البيع 

بالتجزئة التي أسستها في مواقع حيوية يسهل الوصول إليها.

G5 هواوي” توقع 91 عقداً لشبكات“
أعلنت شــركة هــواوي، أنهــا حصلت 
على 91 عقــداً من عقود 5G التجارية، 
مــا يجعلهــا في مقدمــة جميــع البائعين 
الرئيســيين بالرغم من القيود األميركية. 
وقامت الشركة بشحن أكثر من 60 ألف 
 AAU وحدة من وحدات الهوائي النشط
MIMO التابعة لـG5. وأوضح المدير 

التنفيذي لمجلس اإلدارة ورئيس شركة BG المشغلة لهواوي، ريان 
دينغ، أن 47 عقداً من هذه العقود أتت من أوروبا، بينما كان 27 منها 
من آسيا. الفتاً إلى أن الشركة تخطط الستثمار 20 مليون دوالر في 

تطبيقات G5 المبتكرة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وسادة لمحاربة آالم الرقبة
استعرضت شــركة روسية وسادة 
صغيــرة طورتها لمســاعدة الناس 
علــى التخلــص من آالم ومشــاكل 
الرقبــة، وهي مصنوعــة من مواد 
متينــة وخفيفــة، ومــزودة بنظــام 
ملئهــا  علــى  يســاعد  كهربائــي 

وتفريغها من الهواء بسرعة ما يجعلها سهلة الحمل ومناسبة للسفر، 
ونظام تســخين خاص لتدفئة العضالت والفقــرات الرقبية، وجهاز 
تدليك صغير يساعد على االسترخاء، كما زودتها الشركة بـ5 أنظمة 
إلكترونية مختلفة تمكن من استعمالها وفقاً للحاجة، وتكفي البطارية 

الداخلية ليعمل جهاز التدليك لـ3 ساعات.

هاتف متطور يتحدى الهواتف الحديثة
عــن   Sharp كشــفت 
 ،Aquos R5G هاتف
الــذي يلبــي المتطلبات 
فهو  الحديثــة،  التقنيــة 
قــادر على العمـــل مع 
شـــبكات مــن الجيـــل 
الخامـس 5G،  ومـزود 
 Snapdragon بمعالج

865 ثماني النوى بتردد 2.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات ممتاز 
من نوع Adreno 650، وحصل الهاتف على شاشــة بدقة عرض 

.HDR 3168/1440( بيكسل، تدعم عرض فيديوهات(
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• آسيا والمحيط الهادئ: سجلت شركات الطيران 
في منطقة آســيا والمحيط الهــادئ نمواً في حركة 
المســافرين بنســبة 4.5 % خالل عام 2019، ما 
يُمثــل انخفاضاً كبيراً بالمقارنة مع النمو المســجل 
في عام 2018 المقــدر بـ8.5 %، ويعود ذلك إلى 
التأثيــرات الناجمة عن الحــرب التجارية وتراجع 

الثقة باألعمال وضعف النشاط االقتصادي.
• إفريقيا: استطاعت شركات الطيران اإلفريقية أن 
تسجل أعلى معدل طلب على الرحالت الجوية بين 
كل المناطق بنســبة 5.0 %، كما ارتفعت الســعة 
بنســبة 4.5 % وعامل الحمولــة بواقع 0.3 نقطة 
مئوية ليبلغ 71.3 %. واستفادت شركات الطيران 
فــي المنطقة من البيئة االقتصادية الداعمة بشــكل 
عام باإلضافة إلى التطور المتزايد في مجال الربط 

الجوي.
• أميركا الشمالية: تباطأ نمو الحركة الجوية خالل 
2019 بواقــع 3.9 %، بانخفاض عن معدل النمو 
المســجل في عام 2018 )5.0 %(، وذلك بســبب 
النشاط االقتصادي الضعيف في الواليات المتحدة 

التوترات العالمية تنعكس سلبًا على “النقل الجوي”

أظهرت بيانات صادرة عن االتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، حدوث تباطؤ في معدل النمو السنوي للطلب 
على الرحالت الجوية خالل عام 2019 قياسًا بالنتائج الُمسجلة عام 2018 والبالغة 7.3 %، ليعتبر بذلك أول عام 
ينخفض فيه المعدل السنوي للطلب على الرحالت الجوية دون االتجاه طويل األمد والبالغ 5.5 % منذ األزمة 

المالية العالمية عام 2009.

عكست النتائج تراجعاً في النمو في مختلف 
المناطــق حول العالم، حيث تأثرت حركة 
النقــل الجوي باالضطرابــات والتوترات 
العالميــة. وعــن ذلــك يقول المديــر العام 
والرئيــس التنفيذي لالتحــاد الدولي للنقل 
الجوي، ألكســاندر دو جونيــاك: “حققت 
الخطــوط الجويــة نجاحاً كبيــراً بالحفاظ 
على نمو مّطرد خالل العام الماضي على 
الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها، 
حيث أثّــرت البيئة االقتصاديــة الضعيفة 
وتراجع نشاط التجارة العالمية والتوترات 
السياسية والجيوسياسية بشكل سلبي على 

الطلب على الرحالت الجوية”.

األسواق العالمية
• الشرق األوسط: سجلت شركات الطيران 
فــي منطقة الشــرق األوســط ارتفاعاً في 
معدل الطلب على الرحالت الجوية بنسبة 
2.6 % خــالل 2019، ويعتبــر معــدّل 
الزيــادة األكثر بطئــاً بين كافــة المناطق 
قياســاً بنسبة النمو البالغة 4.9 % في عام 
2018. ورغم ذلك، بدأ الطلب باالنتعاش 
خــالل الربع الرابع مــن 2019، وتصدّر 
معدل النمو الشهري خالل شهر ديسمبر/ 
كانون األول كافة المناطق بنسبة 6.4 %. 
كما ارتفعت السعة اإلجماليّة السنوية بنسبة 

.% 0.1
• أوروبا: تأثرت المنطقة بتباطؤ النشــاط 
االقتصــادي وتراجــع الثقــة باألعمــال، 
بســبب المنازعات الصناعيــة وحالة عدم 
اليقين بشــأن خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبــي، وانهيــار عــدد من شــركات 
الطيــران، وهو ما أدى إلــى تراجع النمو 
ليسجل 4.4 %، بالمقارنة مع ُمعدل النمو 

السنوي في عام 2018 البالغ 7.5 %.

وضعف الثقة باألعمال. كما ارتفعت السعة 
بنسبة 2.2 %، وعامل الحمولة بواقع 1.3 
نقطــة مئوية ليصل إلــى 84.0 %، وهو 

ثاني أعلى معدل بين المناطق كافة.

بداية صعبة في 2020
وعــن األحــداث التي جــرت بدايــة العام 
2020، قــال دو جونيــاك: واجــه قطــاع 
الطيران العديد من الصعوبات خالل عام 
2019، وتابع تعثّره بالمزيد من التحديات 
واألحداث المأساوية مع بداية عام 2020، 
وكان أبرزهــا إســقاط طائــرة الــركاب 
األوكرانية “بي اس 752” في شهر يناير/
كانون الثاني. فالطائــرات التجارية تمثّل 
أدوات للســالم، وليســت أهدافاً عسكريةً. 
ولتكريم ضحايا هذه المأساة، يجب مناقشة 
هــذا التحدي مــع الحكومــات وأصحاب 
المصلحــة. كما نعــرب عــن تعاطفنا مع 
الجرحــى وعائــالت الضحايا فــي حادثة 
تحطم طائرة الــركاب خالل رحلتها ذات 

الرقم PC2193 في تركيا.
وتابــع دو جونياك: يمنــح قطاع الطيران 
القصــوى،  الســالمة األولويــة  معاييــر 
ونتشــارك الرغبــة بفهــم ظــروف هــذه 
المأســاة والتعلــم منهــا. ويتّجــه تركيــز 
الجميــع اليــوم نحــو فيــروس كورونا، 
واستناداً إلى التجارب السابقة مع حاالت 
تفشــي األمــراض، يمكننــا القــول بــأن 
شركات الطيران مزودة بمعايير متطورة 
وأفضل الممارســات للحفاظ على سالمة 
المســافرين، كما تعمل شركات الطيران 
جنباً إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية 
وســلطات الصحــة العامــة فــي الجهود 
يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية.المبذولة للحدّ من تفشــي هذا المرض بما 

ألكساندر دو جونياك
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“فالكون” تجري “االختبار غير االتالفي”

حصلــت “فالكــون لخدمــات الطيــران” اإلماراتية، علــى موافقة 
تجيــز لها إجراء عمليات “االختبارات غير المتلفة” بمجال صيانة 
الطائــرات لصالح عمالئها، والذي ســيمكنها من تحديد المشــاكل 
الخفية في الطائرات التابعة للعمالء والتعامل معها وحلّها وفق أعلى 
درجات السالمة الممكنة. وتم منح شهادة الموافقة D1 من قِبَل الهيئة 
العامة للطيران المدني )GCAA( باإلمارات، والوكالة األوروبية 
لسالمة الطيران، والهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية. وتعني 
هذه الموافقة انضمام “فالكون” إلى مجموعة محدودة من المشغّلين 
في المنطقة القادرين على تنفيذ عمليات “االختبار غير اإلتالفي”، 
وهي تفتح مجاالً جديداً من خدمات الدعم التي يمكن تقديمها للعمالء.

انطالق أسرع رحلة جوية

نجحت طائرة تابعة لشــركة الخطوط الجوية البريطانية في تجاوز 
الرقم القياسي ألسرع رحلة جوية دون سرعة الصوت بين نيويورك 
ولندن، حيث وصلت سرعتها القصوى إلى أكثر من 800 ميل في 
الســاعة، وقد حلقت طائرة من طراز “بوينغ 747” خالل المساء، 
ووصلت إلى وجهتها خالل  4 ساعات و56 دقيقة، أي قبل ساعتين 
تقريبــاً من الموعد المحــدد، بينما كانت العاصفة “كيارا” تســرع 

باتجاه المملكة المتحدة.
وكانت الرحلة تحلق بقوة أكبر من التيار النفاث المعتاد، وبهذا تسترد 
الخطــوط الجويــة البريطانية اآلن لقب أســرع رحلة دون ســرعة 

الصوت بين نيويورك ولندن لتتجاوز الخطوط الجوية النرويجية.

“مسّيرة” لمكافحة فيروس كورونا
الحكومــة  أطلقـــت 
الصينيــة طائــرات 
مايكرو ملتيكوبتـــر 
“أم أم سي” المسيرة 
في مدينـــة شــنجن 
كحل ســريع للوقاية 
من انتشــار فيروس 
كورونا، وشــــكلت 
فريــق خدمــة مــن 
200 شخص مزود 
بأكثـــر مــــن 100 
طائـــرة مــــن دون 
نشــرها  تم  طيــار، 

في مدينة شــنغهاي، غوانغجــو، جاوغنغ، وغيرهــا من المناطق، 
للمشاركة في الجهود المبذولة لمنع تواصل انتشار الفيروس.

كما استخدمت طائرات “أم أم سي”، لرش المطهرات في األماكن 
العامة، حيث ســاعدت هذه الطائرات في اكتشاف الحلول بسرعة 

كبيرة.

DJI تطّور درونات مميزة

قررت شــركة DJI الدخول إلى عالم المعدات الزراعية. وكشــفت 
الشــركة عن درونات جديدة للعناية باألراضي والمحاصيل، وأول 
طائـــرة مســـيـــرة صغيرة خصصتها DJI لهــــذا المجـال كانت 
P4 Multispectral، بأربــع مراوح محركات كهربائية، زودت 
بكاميرات حرارية وكاميرات فيديو تســاعد على اســتخدامها كأداة 
لمراقبــة كثافة الغطــاء النباتي من الجــو، وبنفس الوقــت لمراقبة 
األراضي الزراعية، ومقياس طيفي لقياس معدالت ضوء الشمس.

أمــا الطائرة الثانيــة DJI Agras T16 فخصصت لرش المبيدات 
الزراعيــة من الجو، وحصلت على هيكل محمي من الماء والغبار 
وفق معايير IP67، وخزانات للمبيدات بســعة 16 ليتر، و4 أنابيب 

خاصة لرش المبيدات.
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“كيا” تستعد إلطالق “سورنتو”
تستعد شركة كيا 
موتور الكوريـة 
ق  طـــــــــا إل
Sorento التي 
تعــد مــن بيــن 
أكثر ســــيارات 
الرباعي  الدفــع 

شــعبية، وقد اختلف التصميم الجديدة عن ســابقيها، إذ تأتي بشــبك 
مميز مطلي بالكروم، ومصابيح أمامية غريبة الشكل يحوي كل منها 
على 4 وحدات إضاءة من نوع LED. وحصلت الســيارة الجديدة، 
على أحدث أنظمة الملتيميديا، وكاميرات لمراقبة محيطها بالكامل.

تحالف بين “لنكولن” و“ريفيان”“فاو” الصينية تغزو األسواق بجديدها

 Bestune T77 الصينيــة إلطاق ســيارة FAW تســتعد شــركة
رباعيــة الدفــع التــي تتميــز باألناقة والتطــور والســعر المنافس.

وســوف تأتي السيارة بهيكل انسيابي مدروس، وفقاً ألحدث معايير 
األيروديناميكية، مزين بشــبك أنيق وكبير مــن الكروم، ومصابيح 

LED مميزة.

تتعاون شركتا الســيارات لنكولن وريفيان لتطوير سيارة كهربائية 
اعتماداً على الهيكل األساسي الذي طورته ريفيان، التي قال رئيسها 
التنفيذي آر.جيه ســكارينج: إن الطراز الجديد سيكون منتجاً مختلفاً 
عن سيارتنا من فئة إس.يو.في. وقال رئيس لنكولن جوي فالوتيكو: 

نحن نمضي قدماً نحو مستقبل يتضمن السيارات الكهربائية كليا.

“جيلي” تكشف عن أحدث سياراتها“مازدا” تكشف عن جديدها رسميًا
كشــــفت شـــركة 
مازدا  عن الموديل 
الجديد من سيارتها 
الـصـغــيـــــــــرة 
الـتــي   Mazda2
حصلـــت عـلــــى 

تحديثات تقنية وتصميمية، حيث تتميز من خال شبكة المبرد على 
شــكل قرص العســل، وهي تعتمــد على باقة موســعة من األنظمة 
المســاعدة مثل منظم السرعة المتوائم مع وظيفة Stop&Go، كما 
تعتمد السيارة Mazda2 على محركي بنزين من 4 أسطوانات بقوة 

75 و90 حصان، مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

كشـفت شـركة 
 G e e l y
الصينيــة عـن 
مركبـة جديـدة 
بمواصفــــات 
مـمــيـــــــزة، 

فســوف تأتي الســيارة بهيكل أنيق، وســقف بانورامي من الزجاج.  
وجهزت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين تعمان 
باللمــس، ونظــام مكالمات خــاص الســتدعاء النجدة فــي حاالت 
الطــوارئ. كما زودت بنظامي دفــع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم 

بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الطرق الوعرة.

سيارة كهربائية جديدة من “ميني”
سـتطلق شركة 
ميني ســيارتها 
الكهربـائـيــــة 
 Cooper SE
فــي  الجديـــدة 
الربيــع  فصـل 

القادم.
وتســـتند Cooper SE على بطارية ســعة 33 كيلوواط/ســاعة، 
وتتيح السيارة بلوغ مدى السير 270 كلم، وفي ظل ظروف مثالية 
ســيكفي 35 دقيقة لشحن 80 % من ســعتها، ويتولى دفع السيارة 

محرك كهربائي بقوة 135 كيلوواط/184 حصان.

77



جديد سيارات

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2020

“تاتا موتورز” تقفز إلى المستقبل
كشــــــــفـــت 
شــركة “تاتــا 
مـوتـــــورز” 
عن ســـيارتها 
 Nexon EV
التي  الجديـدة، 

تعتمد على نظام الدفع الكهربائي، وتقف السيارة على قاعدة عجات 
بطــول 2.50 متر، ومجهزة بمحــرك كهربائي بقوة 129 حصان، 
مع بطارية سعة 30.2 كيلوواط/ساعة تتيح الوصول إلى مدى 321 
كلم، ويمكن شحن من 60 إلى 80 % من سعة البطارية عبر تقنية 

شحن سريع في غضون 60 دقيقة.

أطلس رباعية الدفع من فولكس فاغن
تسـعى شركة 
فولكس فاغـن 
لتطــويــــــر 
ســــــيـارات 
عــام   Atlas
بعــد آخــــر، 

وحاولــت “فولكــس فاغــن” إبراز طابــع العصريــة والفخامة في 
Atlas الجديــدة من خال زيادة حجمهــا، إذ أصبحت أكثر طوالً، 
كمــا غيرت شــكل واجهتها األمامية وزادت مــن العناصر البارزة 
المطلية بالكروم فيها، كما حصلت على مصابيح جديدة كلياً، حيث 
تم تزويدها بأشرطة إضاءة تتداخل مع خطوط تصميم غطاء المبرد.

ملكة الصحراء الجديدة من “تويوتا”
قررت تويوتا 
حـتـــــــال  ا
الصــــــدارة 
فــي ســــوق 
ســــــيـارات 
الـبـيــــك آب 
رباعية الدفـع 

وكشــفت عن نموذجها الجديد مــن Tacoma، وظهرت تغييرات 
ملحوظــة مقارنة بالنماذج الســابقة، بواجهة جديــدة منحتها مظهر 
القوة، وأنبوب للعادم يرتفع فوق ســطح المركبة ليمكنها من عبور 

المسطحات المائية دون أن ينطفئ المحرك.

“مرسيدس” تكشف عن “ويكندر”

قدمـــت شـــــركة مرســـــيدس نموذجـــاً مبتكــــراً، يجمـــع بيـن 
خصائص وقدرات ســيارات الدفـع الرباعي ورحابـة الســيارات 

الميني فان.
وتعتمد سيارة مرسيدس التي أطلق عليها “وينكدر” في تصميمها 
على حافلــة “متريس فان” الصغيرة من مرســيدس، ويمكن طي 
مقاعــد ســيارة “ويكنــدر” الخلفية لتتســع لنوم شــخصين، بينما 
يســتطيع الراكبيــن اآلخرين أن يناما في خيمة تمتد بطول ســطح 
الســيارة، والتي زودت بمرتبة إســفنجية ومنافذ ناقل تسلسلي عام 

لتشغيل اإلضاءة وشحن األجهزة اإللكترونية.

بيجو تعود إلى عالم “البيك أب”

كشفت شركة بيجو النقاب عن سيارتها Landtrek الجديدة من فئة 
موديات البيك آب، والتي تعتمد على محركات تعمل بوقود البنزين 
أو الديــزل. وتمتاز ســيارة البيك آب الجديدة بباقــة من التجهيزات 
مســتمدة من ســيارات الركوب، كما تروج بيجو لسيارتها الجديدة، 
المتوفرة بكابينة فردية أو مزدوجة، من خال راحة قيادة على نفس 
مســتوى موديل الفئة المتوسطة 508، كما تتربع على لوحة القيادة 
شاشــية لمسية قياس 10 بوصة، وتتوفر السيارة البيك آب الفرنسية 
بنظــام الدفع الخلفي أو الرباعي، ويســتند نظــام الدفع على محرك 
بنزين ســعة 2.4 لتر بقوة 210 حصان وآخر ديزل سعة 1.9 ليتر 

بقوة 150 حصان.
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“مرسيدس” تخطط لجديدها
تخطط شــركة مرسيدس 
 EQS إلطاق ســيارتها
الكهربائيــة الفارهــة في 
والسيارة   .2021 صيف 
الصالون تعتمد على نظام 

دفع كهربائي يتألف من محركين بقوة مجموعها 350 كيلوواط/476 
حصــان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 760 نيوتن متر، وتؤهل هذه 
القوة، التي يتم توزيعها على العجات األربعة، الســيارة للتســارع 
مــن الثبات إلى 100 كلم/س في  غضون 4.5 ثانية، في حين تقف 
السرعة القصوى على أعتاب 200 كلم/س، ويستند المحركان على 
بطارية سعة 100 كيلوواط ساعة، ما يؤهلها لبلوغ مدى 700 كلم.

نيسان تطالب غصن بـ90 مليون دوالر
شــركة  رفعت 
نيســان دعوى 
مـدنـيــــة فــي 
اليابـــان علــى 
رئيسها السابق 
كـارلـــــــوس 
غـــصـــــــــن 
فيهـــا  تطالبــه 
ت  يضــــا بتعو

مقدارهــا 10 مليارات ين )91.02 مليون دوالر أميركي( بســبب 
مخالفاته المالية المزعومة.

ويواجه غصن تهماً جنائية في اليابان بسبب كذبه المفتَرض بشأن 
دخله الســنوي وإســاءة استخدام أموال الشــركة. لكن غصن أنكر 
ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أنه ضحية مؤامرة من داخل الشركة 

ومتهماً القضاء الياباني بالتواطؤ ضده.
وقالت “نيســان” إنها قــد تقيم دعوى أخرى علــى رجل األعمال 
اللبنانــي األصل بســبب تصريحات أدلى بها فــي مؤتمر صحافي 

عقده في بيروت، واعتبرت أن فيها تشويهاً لسمعتها.

Jeep ُتبهر عشاقها
أسرت Jeep األميركية 
قلوب عشاق المغامرات 
في الصحاري والجبال 
هذا العام بنموذج جديد 
ومميــز مــن ســيارات 
الشــهيرة  آب  البيــك 

Gladiator بمظهر جذاب وأنيق، ميزه التصميم الجديد لممتصات 
الصدمــات األماميــة والخلفيــة، وتداخل اللون األســود مع األلوان 
األساســية للهيكل، كما حصلت على العديد مــن أنظمة القيادة التي 
تجعلها رشيقة الحركة على الجبال والطرق الصخرية، إضافة إلى 

نظام أوتوماتيكي يحميها من االنقاب على الطرق الوعرة.

”RS Q8 تعديالت تقنية على “أودي

أجرت شــركة ABT المتخصصة في تعديل الســيارات بتعديات 
 SUV التي تنتمي لفئة موديات ،RS Q8 تقنية على سيارة أودي
الكوبيــه، لزيــادة معدالت األداء. وأوضحت الشــركة األلمانية، أن 
التعديات، التي تم إجراؤها على المحرك المكون من 8 أسطوانات 
ســعة 4 ليتــر زادت قوته من 600 حصــان/800 نيوتن متر لعزم 

الدوران األقصى إلى 700 حصان/880 نيوتن متر.
وتتيــح شــركة التعديــل لســيارة أودي بشــكل اختيــاري نوابض 
هوائيــة، مع إمكانية خفض الخلوص األرضي، وبجانب التعديات 
التقنية، توفر شــركة ABT تعديات تصميمية على جســم السيارة 

والمقصورة الداخلية، باإلضافة إلى طاقم جنوط جديد.

“كاديالك” تقدم أحدث سياراتها
كشــــفت شــركة 
عـــن  كاديــاك، 
الجديــد  الجيــــل 
ســــيـــارة  مـــن 
 ،E s c a l a d e
تـنـتمــــي  الـتــي 
لفئـة الموديــات 
الرياضية متعددة 

األغــراض SUV. وتتمتع ســيارة Escalade الجديدةـ بتصميم 
أكثر شراســة من خال شبكة المبرد الضخمة، فضاً عن تصميم 

الكشافات األكثر جاذبية.
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الظهور االول لسيارة فيراري روما
بعد ان تــم إطاقها 
عالميــاً فــي حفــل 
حصري اسـتضافته 
العاصمة اإليطاليــة 
في تشــرين الثاني/

نوفـمـبــــر 2019، 
فيـراري  سـجلـــت 

روما ظهورها االول عالمياً خال حفل فاخر استضافه فندق ومنتجع 
بولغاري في دبي.

وتتميز الســيارة بأناقتها وتمثل صورة معاصرة لنمط الحياة الهادئة 
والممتعة التي تميزت بها روما.

أجمل سيارة نموذجية للعام
حـصـلــــــت 
 B e n t l e y
 M o t o r s
ســــيـارتهـــا 
جيــــة  ذ لنمو ا
المســـتقبليـــة 
طـــــــــــراز  

Bentley EXP 100 GT علــى تقديــر خاص جداً. كما كســب 
الطــراز النموذجي الخاص بالمئوية األولى للشــركة اللقب البارز 
“أجمل ســيارة نموذجية للعام” في “مهرجان الســيارات الدولي” 

الفرنسي بدورته السنوية الخامسة والثاثون.

“تويوتا” تكشف عن Supra الجديدة
طــلــقـــــــت  أ
شـــركة تويوتا 
رتـهـا  ســـــيــا
Supra الجديدة 
مـع تجهيـــزها 
بـمــحـــــــرك 

سداســي األســطوانات بمزيــد من القــوة. ويولد محرك الســيارة 
الجديــدة قــوة 387 مع عزم دوران أقصــى 499 نيوتن متر. وقد 
حققــت “تويوتا” هذه المعــدالت بفضل مجموعة العــادم المعدلة 
وإجراء بعض التعديات على المحرك، وبذلك تتســارع الســيارة 

الجديدة من الثبات إلى سرعة 97 كلم في غضون 3.9 ثانية.

موديل خاص لـ“أوكتافيا” من سكودا
كشــفت شــــركة 
ســـــكـودا، عــن 
الموديـل الخاص 
 First Edition
 Octavia مــــن
المدمجة، ويتمتع 

الموديل الخاص First Edition بنظام معلومات متطور، وجنوط 
قياس 17 بوصة، ومقاعد قابلة للضبط بآلية كهربائية.

وتبدأ أســعار الموديل الخــاص من 29 ألفاً و750 يــورو للموديل 
الصالون المعتمد على محرك بنزين ثاثي األســطوانات سعة 1.0 

ليتر وبقوة 110 أحصنة.

أول سيارة بال مرايا جانبية
لكزس  شــركة  تعتــزم 
الكشـــــف عـــن آخــر 
حلولهــا التقنية في عالم 
المتمثل في  الســيارات 
اســـتبدال مرايا الرؤية 
الخلفيـــة بالكاميــرات، 

ويظهــر النظام الجديد فــي الموديل ES 300h، لتصبح الشــركة 
األولــى التي تقدم هذه التقنيــة. وتقول لكزس، إن التقنية الجديدة من 
شأنها تحسين الرؤية للمنطقة الخلفية للمركبة وحولها، كما أنها تقلل 
أو حتــى تصل لتغطية كاملة للنقاط الميتة، وتظهر صورة الكاميرا 

.A عبر شاشتين ملونتين قياس 5 بوصة على قاعدتي العمودين

“رينو” تكشف عنTriber كروس أوفر
كشفت شركة 
رينــــو عــن 
ســـــيارتـهـا 
 T r i b e r
الجديدة، التي 
تنتمـــي لفئـة 

موديات الكروس أوفر، والمجهزة بثاثة صفوف من المقاعد.
وتتألــق الســيارة الجديــدة بعناصــر تصميمية مميــزة لموديات 
الكــروس أوفــر، مثــل تجهيــزة حماية قــاع الســيارة والخلوص 
األرضــي الكبير. وقد تم تجهيــز المقصورة الداخلية بمكيف هواء 

وعدادات رقمية.
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بفرض العقوبات، فقد تمت محاربة كل شــيء حتى حليب األطفال 
وكل االمور االساسية المهمة للشعب السوري، ولكن يبقى االقتصاد 
المقاوم فوق كل االمور وستنتصر ســورية اقتصاديا كما انتصرت 
عسكريا وسياسيا وخاصة بعد تحرير العاصمة االقتصادية لسورية، 

وسنرى نهضة صناعية قوية في حلب.
كما عبر عامر قصار مدير العالقات العامة في شــركة االتصاالت
MTN عن سروره بافتتاح شركة إيال ميديا في هذه المرحلة المهمة 
من تاريخ البلد االقتصادي، واصفاً المشروع بالمفيد والضخم والذي 

سيرى المجتمع السوري نتائجه في القريب العاجل.
وذكر قصار أن وجود شــركات على هذا المســتوى العالي سيؤثر 
بهذا القطاع الذي سيعكس صورة التقدم االقتصادي السوري.إيجابياً على االقتصاد وحركة السوق والتشغيل و ايضا على التطور 

إطالق شركة اعالنات طرقية جديدة في سورية

مــن جانبها، قالــت مديرة التســويق لشــركة إيــال لإلعــالن، داليا 
االشــاهان: إنــه تم اختيــار انطالقة الشــركة فــي يوم مميــز 20 / 
2 / 2020، بــدءاً من دمشــق والمحافظــات الرئيســية لتغطي كل 
المحافظات الســورية، وهي تختــص باالعالن الطرقــي الفليكس، 
وهو اعالن شاشات الكترونية وتتميز بطبيعة المواد التي تستخدمها 
وقياس الشاشــة الســتاندرد 3×6 لكل االعالنات، مشــيرة، إلى أن 
الشركة بدأت حملة تجريبية نالت رضا الشركات االقتصادية وسيتم 
االنطالق بأسعار منافسة تناسب السوق السورية، خاصة بعد دراسة 
الســوق من الناحيــة االقتصاديــة والجغرافية للنهــوض باإلعالن 

واالقتصاد السوري بشكل افضل.
مــن جهته، صــرح رئيس غرفــة صناعة دمشــق وريفها، ســامر 
الدبس، أن افتتاح شــركة جديدة مثل إيال يعتبر مشروعاً رائداً كون 
اإلعالن هو ضرورة قصوى في الحرب االقتصادية وايضاً إلبراز 
وجه سورية الحضاري، مضيفاً ان وضوح الرؤية للشركة بالنسبة 
للســوق االعالنية ودعمها للصناعة الوطنية ودعــم كل القطاعات 
االقتصادية امر مفرح الن ســورية بحاجة لإلعــالن خاصة بوجود 
حمالت تضليــل إعالمية ضد ســورية، لذا يجب دعم هذه الشــركة 

بشكل كبير لتساهم في ابراز الوجه الحضاري الحقيقي لسورية.
واشــار الدكتور الدبس، إلــى ان العقوبات المفروضــة على رجال 
األعمال الســوريين هي جزء من العقوبات على ســورية والشعب 
السوري بشكل كامل، مبيناً انه ليس بالجديد على هذه الدول ان تقوم 

في حضور عدد من الشخصيات االقتصادية، وضمن احتفال جرى مؤخراً في فندق الفورسيزن - دمشق، تم اطالق “ايال 
ميديا” الشركة المتخصصة في اإلعالنات الطرقية، حيث أكد المدير التنفيذي للشركة حسين صوفان، انها تملك ١٠٠٠ 
وجه إعالن طرقي متوزعة بطريقة مدروسة وبانتشار واسع بين دمشق، حلب، حمص، طرطوس، الالذقية، دير الزور، 
السويداء ودرعا. ونوه بنوعية الشاشات الموجودة لدى الشركة والتي تجذب المشاهد بإضاءتها الخلفية وبشكل 
واضح للمشاهد، إضافة إلى تقنيات انتقائية للمواقع. كما ان الشركة تعمل بآيزو السالمة الطرقية، حيث ان نوعية 
اإلضاءة الموجودة بها ال تزعج السائق على الطرقات، مضيفاً ان شركة “إيال” هي الوحيدة التي تعرض المنتج بطريقة 
الئقة واضحة وصريحة مكتملة الشروط، والموافقة المبدئية لنشر اي اعالن ال تتم إال إذا كان المنتج حاصال على حماية 

الملكية وسجل تجاري وموافقات اخرى مطلوبة للمنتجات الطبية.
وعن العقوبات األميركية التي طالت بعض رجال األعمال السوريين، بّين صوفان، ان شركة إيال هي الشركة الوحيدة التي 
تم حظرها اقتصاديا قبل ان يتم افتتاحها، وهذا ما يعتبر وساما على صدرها ويميزها عالميا، موضحاً ان هذا االمر ال يهم 

طالما أن الشركة والمنتج سوريين.
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“بيركشاير هاثاواي” تبيع أصولها
وافـقــــت شـــــــركـة 
“بيركشـاير هاثاواي” 
لبيـــع  علــى صفقـــة 
مجموعة من الصحف 
لـمـنـشــــــــورات  وا
والمواقع  األســبوعية 
إلــى  اإللكـتـرونـيـــة 
األخــبــــــار  مـــزّود 

“لي إنتربريــســز” مقابل 140 مليون دوالر أميركي نقداً.
وقالت الشــركة المملوكة للمليارديــر األميركي وارن بافيت، إنها 
ســتمنح “لي إنتربريســز” حوالى 576 مليــون دوالر في صورة 

تمويل طويل اآلجل.
وتســتخدم “لــي إنتربريس” عائــدات إعــادة التمويــل لدفع ثمن 
مجموعة “بي.إتش.ميديا” و“بافلو نيوز” المملوكة لوارن بافيت، 

باإلضافة إلى سداد ديون بقيمة 400 مليون دوالر أميركي.
وقال بافيت: لم تكن لدينا مصلحة في بيع المجموعة ألي شــخص 
آخر لســبب واحد بســيط هو أننا نعتقد أن “لي” في أفضل وضع 

لإلدارة من خالل التحديات الحالية.

“ميلينيوم سنترال” يتعاون مع روتانا
يســـتضيف فنــدق 
ميلينيوم ســــنترال 
الكويت داون تاون، 
الفــرق الموســيقية 
في  المشــــاركـــة 
مهرجـــــان هــــال 
فبراير الموســيقي، 
الــذي تــنـظمــــــه 
شـــــركـة روتانـــا 
للســنة الرابعة على 

التوالي.
ويشــارك في مهرجان هذا العام نخبة من المطربين والمغنين وهم، 
محمد عبده، عبدهللا الرويشــد، راشد الماجد، نوال الكويتية، أصالة 
نصري، أنغام، نبيل شعيل، ماجد المهندس، حسين الجسمي، بلقيس 
فتحي، ومطرف المطرف، وذلك ضمن حفالت ضخمة تنعقد على 
مدار شــهر كامل. وســيوفر الفندق قاعات بديلة إلجراء التدريبات 
الموســيقية قبل العروض خالل انشــغال مركز الشيخ جابر األحمد 

الثقافي والمعروف بأوبرا الكويت.

أعـلـــن مـجـلــــس 
 twofour54 إدارة
لـمـنـطـقــــــــــــة  ا
اإلعالميـــة الحــرة 
في أبوظبي، عـــن 
تعيين مايكل غارين 

رئيساً تنفيذياً لها.
ويمتلـــك غاريـــن 

أكثــر مــن 50 عاماً من الخبــرات الطويلة ويتمتع بكفــاءة تنفيذية 
متميّزة في القطاع اإلعالمي، اتياً من “إيمج نيشن أبوظبي” شركة 

صناعة المحتوى اإلعالمي والترفيهي.
وأوضح غارين، أنه سيواصل تنفيذ المهمة المتمثّلة في تعزيز نمو 

القطاع اإلعالمي في أبوظبي.

غارين ينضم لـtwofour54 أبوظبي

منتدى بناء السينما السعودية

انطلقت الدورة الثانية لمنتدى بناء الســينما الســعودية في فيرمونت 
الريــاض. تم تنظيــم هذا الحدث من قبل عيون المــدن بالتعاون مع 
مجموعــة جريت مايندز وبدعم مــن برنامج جودة الحياة، حيث أن 
بناء وتطوير قطاع السينما في السعودية سيعزز بالتأكيد جودة الحياة 

للجميع سواء أفراد أو أسر.
غطــت جلســات المنتــدى ومناقشــاته  على مــدار يوميــن جميع 
الموضوعــات المتعلقــة ببناء دور الســينما المســتقبلية، بــدءاً من 
االعتبارات المعمارية والتقنية لتصميم دور السينما الحديثة، وانتهاًء 
بأهمية الصوتيات وأحدث االبتكارات المســتخدمة على المســتوى 
العالمــي. باإلضافة إلى ذلك، قــام قادة الصناعــة والخبراء بتبادل 
اآلراء وتقديم حلول للتغلب على تحديات تسليم المشاريع للعديد من 
المطورين في فترة قصيرة وكذلك تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد 

مع تلبية المواصفات المطلوبة والمعايير الدولية.
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تعيينات جديدة لدى “إس إيه بي”
قامــت شــركة “إس إيــه بــي” 
المتخصصــة بتطوير التطبيقات 
بترقية  للمؤسســات،  البرمجيــة 
ســيرجيو ماكوتا ليشغل منصب 
النائــب األول للرئيــس لمنطقــة 

جنوب الشرق األوسط.
وسيواصل ماكوتا عمله انطالقاً 
من دبــي، ليحل محــل جيرجي 
عبــود الــذي تمــت ترقيتــه إلى 
منصــب رئيــس قطــاع برنامج 

العمالء االستراتيجيين في جنوب أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.

“إس إيه بي” تعّين مديراً تنفيذيًا
عيّنت “إس إيه بي”، آندي فرومل 
مديــراً تنفيذيــاً لهــا فــي الكويت، 
وذلك علــى خلفية اســتثمار البالد 
في تجارب العمالء لتعزيز ســوق 
تقنيــة المعلومــات، والتــي يُتوقع 
أن تبلــغ قيمتهــا 556 مليون دينار 
)1.8 مليار دوالرأميركي( بحلول 

العــام 2021. وأّكد فرومل، أن رؤيــة الكويت 2035 الهادفة إلى 
تنويع النمو االقتصادي، تظهر أن المنشآت تُقدم على تبنّي التحّول 
الرقمي والتحليالت الفورية لجعل الخدمات “أسرع وأسهل وأكثر 

فعالية”.

ديكستر يتولى قيادة “ليدجر إكس”
عينــت شــركة “ليدجــر أكــس” أول 
مؤشــر لمشــتقات العمالت المشــفرة 
خاضــع للتنظيــم الفدرالي، مؤســس 
الشركة المشارك زاك ديكستر رئيساً 
ورئيســاً تنفيذياً لها، ليخلــف الرئيس 
التنفيذي المؤقت الري إي تومســون. 
وأكد ديســكتر، أن هذا هو وقت سوق 
العملة المشــفرة. موضحــاً أنه يتطلع 
إلى الفرص المهمة في الشركة لزيادة 

قاعدة البيع بالتجزئة والعمل مع صناع السوق لتطوير برامج الحوافز 
للمساعدة في إنشاء أسواق مسيلة عميقة على ليدجر أكس.

أدريان هيرن يعود لـ“الريتز- كارلتون”
أعلن كل مــن “الريتز-كارلتون 
رأس الخيمة، شــاطئ الحمرا” 
و“الريتز-كارلتون رأس الخيمة 
صحــراء الوادي”، عــن تعيين 
أدريــان هيــرن بمنصــب مدير 
قســم المبيعات والتســويق. وقد 
عــاد هيرن للعمل لدى “الريتز-

كارلتون” بعــد 3 أعوام قضاها 
فــي العمل كمدير للمبيعات لدى فندق “شــيراتون مول اإلمارات” 
بدبي. وسيســاهم هيرن بتعزيز مكانــة الفندقين بصفتهما الوجهات 

المفضلة لتجارب استكشاف المطابخ المتنوعة والسياحة البيئية.

ملتقى خدماتي دولي في دمشق
تحــت شــعار نلتقــي لنرتقــي، 
مشــهداني  مجموعــة  أطلقــت 
والمؤتمرات  للمعارض  الدولية 
وســيدات  رجــال  “ملتقــى 

األعمال” - ملتقى الشــركات الخدمية )سيرفكس 2020(، في فندق 
دامــاروز، برعايــة وزير االقتصــاد والتجارة الخارجيــة الدكتور 
محمد سامر الخليل، ومشاركة نخبة من الشركات المخدمة لألعمال 
واالستثمار. والملتقى هو األول باختصاص خدمي، تم اطالقه بشكل 
فعال ودولي منذ 2007، ما يسهم بفتح آفاق جديدة للعمل للمشاركين 
والزوار والحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها أي رجل أو 

سيدة أعمال بأقل وقت وجهد في مكان واحد.

تكريم “فالُكن ِستي أوف وندورز” بدبي
األراضــي  دائــرة  كرمــت 
واألمــالك فــي دبــي شــركة 
فالُكــن ِســتي أوف ونــدورز، 
للمشــروع  العقاري  المطــّور 
الضخم متعدد األغراض، الذي 
يجــري بناؤه في دبــي، تقديراً 

لمساهماتها خالل 2019، في االرتقاء بقطاع العقارات في اإلمارات، 
ولمواءمــة أهدافها مــع مهمة الدائرة بجعل ســوق العقارات من بين 
األفضل عالمياً. واستلم الجائزة رئيس مجلس اإلدارة سالم الموسى، 
خالل اجتماع رسمي برئاسة مدير عام دائرة األراضي واألمالك في 

دبي سلطان بطي بن مجرن، وحضور كبار شركاء الدائرة.
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“ويستن الدوحة” يعّين مديراً جديداً
عيــن فندق ونادي الصحي “ويســتن 
الدوحة” عمار صمد بمنصب المدير 
العــام، ليتولــى مهــام إدارة المنتجع 
بخبرتــه التي تزيد عــن 20 عاماً في 
قطاع الضيافة، عمل خاللها مع أفخم 
الفنــادق العالمية. وســيصب تركيزه 
على الحفاظ على أعلى معايير الجودة 
والخدمة وتطوير تجربة النزالء. وهو 
يحمل شــهادة في التسويق ودراسات 
األعمال والتمويل من جامعة الروش 

في بنسلفانيا، وقد عمل في مشاريع تتبع لقطاعات متنوعة.

منصب لعثمان البورا في “سامسونغ”
عينــت “ســـامســــونغ الخليــــج 
لإللكترونيـــات” عثمــان البــورا 
في منصب رئيس قســم مجموعة 
الهواتــف النقالــة، ومــن ضمنها 
الذكيـــة. وســـيكـــون  الهواتـــف 
البــورا مســـؤوالً عــن التوجهات 
لقســـم مجموعــة  االســـتراتيجية 
المعلومــات والهواتــف النقالة في 
“سامسونغ الخليج”، وذلك لتحسين 
وتوسيع محفظة منتجات سامسونغ 

من الهواتف الذكية واألجهزة القابلة لالرتداء واألجهزة اللوحية.

رئيسًا تنفيذيًا لمبيعات “ماريوت”
أعلنت “ماريــوت الدوليــة” عن تعيين 
نيل جونز فــي منصب الرئيس التنفيذي 
لشــؤون المبيعات والتسويق في أوروبا 
والشرق األوسط وإفريقيا ضمن الفريق 
اإلداري فــي المنطقــة بقيــادة الرئيــس 
والمديــر اإلداري لــدى ماريــوت ليــام 
براون. بــدأ جونز مســيرته المهنية في 
ماريوت-لنــدن منذ أكثر مــن 20 عاماً، 

وشغل منصب رئيس قســم التسويق والمبيعات في الشرق األوسط 
وإفريقيا بدبي. كما شــغل عدة مناصب في المبيعات والتسويق، بما 

فيها منصب نائب رئيس المبيعات العالمية في أوروبا.

مدير لـ“ميلينيوم سنترال مفرق”
عيــن فنــدق “ميلينيــوم ســنترال 
مفرق” الذي يوفر تجربة المنتجع، 
أســامة إبراهيم مديراً عاماً للفندق. 
وسيركز أسامة على تعزيز مكانة 
الفندق كوجهة مفضلة للمســافرين 
بقصد العمل أو الترفيه، وســيكون 
مسؤوالً عن رفع مستويات الخدمة 
وزيادة الربحية وإدارة كافة نواحي 

العمليات اليومية في الفندق.
ويمتلك أسامة، الذي يحمل الجنسية 

األردنية خبرة 25 عاماً في إدارة الفنادق والعمليات.

غوردون لوف ينضم لفريق “فاير آي”
آي”  “فايـــر  شــــــركة  عينـــت 
األمـــــن  فــــي  المتخصـصـــــة 
اإللكتروني، غــوردون لوف في 
منصــب نائــب الرئيــس لمنطقة 
الشــرق األوســط وإفريقيا، وذلك 
بهدف تطوير أعمال الشركة ودفع 
وتيرة النمــو، إلى جانــب تعميق 
العالقات مع الشركاء في المنطقة. 
وســيثري لــوف هــذا المنصــب 

بخبرته الطويلة في مجال الهندســة واإلدارة والمبيعات، حيث عمل 
في مجالي أمن تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات المؤسسات.

مديرة إدارية لـ“لوف هوم سواب”
عينت شركة “لوف هوم سواب”، 
وهي واحدة من شبكات العضوية 
لمبادلــة المنــازل، ســيليا برونتو 
مديــرة إداريــة جديــدة للشــركة. 
تنضم برونتو إلى الشــركة قادمة 
دايننــغ  “كاجــوال  شــركة  مــن 
غــروب” حيــث شــغلت منصب 
رئيس العمالء والمسؤول الرقمي 

في الشــركة. وتتمتــع برونتو بأكثــر من 20 عاماً مــن الخبرة في 
الشــركات الكبرى والشركات الناشئة في مجاالت السفر والضيافة 

وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية.
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المحافظــات مــن مشــاركين وزوار وتبــادل اآلراء واألفكار حول آليــات تطوير 
الصناعة الوطنية وحل المشكالت التي تعانيها الســتعادة مكانتها الرائدة والمتميزة 

داخلياً وخارجياً.

مشاركة واسعة
شــهد المعرض مشــاركة عريضة من صناع وتجار من مختلف الــدول العربية، 
و بحســب رئيس رابطة المصدرين الســوريين لأللبســة أكرم قتوت فقــد تم دعوة 
نحو 850 رجل أعمال وتاجر مــن العراق ولبنان وليبيــا ودول الخليج، معتبراً أن 
المعرض فاتحة الستعادة المنتجات النسيجة ألسواقها التقليدية في تلك الدول إضافة 
إلى فتح أســواق جديدة ما يزيد مــن حجم الصادرات الســورية ويعــزز االقتصاد 

الوطني.
وأشار إلى أن مئات رجال األعمال والتجار من أغلب المدن والمحافظات العراقية 
زاروا المعرض واطلعوا على المنتجات النســيجية الســورية التــي تتمتع بميزات 

تنافسية عالية في جوانب الجودة ومواكبة الموديالت الحديثة والسعر المنافس.

تسهيل إجراءات العقود
عمل الجانب الســوري على تســهيل األعمال لمختلف الزوار العرب، حيث كشف 
عضو مجلــس إدارة غرفــة صناعة دمشــق وعضو اللجنــة المنظمــة للمعرض 
التخصصي محمد دعدوش عن موافقة مصرف ســورية المركزي السماح للعقود 
الخارجية أن تتــم بالدوالر بالبيــع والمقايضة مــا يدعم االقتصــاد الوطني ويرفده 
بالقطع األجنبي، وبيّن أن اللجنة المشــّكلة من عدة غــرف صناعية وتجارية بذلت 
جهوداً استثنائية إلنجاح المعرض، وكشــف دعدوش عن  دعوة زائرين من جميع 

الدول العربية مجاناً إضافة إلى تذاكر الطيران ونفقة المشاركين.
من جهة أخرى، أشــار رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس شهابي إلى التسهيالت 
الصادرات وتخفيض كلفة اإلنتاج للرسوم اإلضافية.الكبيرة التي قدمتهــا الحكومة في دعم التصديــر من خالل إزالة كل الرســوم عن 

“صنع في سورية لأللبسة” ... عودة الصناعات النسيجة

جرى تنظيم المعــرض من قبل اتحاد غرف الصناعة الســورية 
بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة الســورية ورابطة المصدرين 
الســوريين لأللبســة والنســيج، وخصص له أربع صاالت على 
أرض المعارض في دمشق بمساحة قدرت بـ14 ألف متر مربع، 
وشملت المعروضات ألبســة والدية ونسائية ورجالية والنجري 

وجوارب وأقمشة ومستلزمات اإلنتاج.

المعرض بنظر المسؤولين
يعتبر قطاع الصناعات النســيجية من أهم القطاعات الســورية، 
هذا ما جاء على لسان وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر 
خليل، مضيفاً أنه قطاع متكامل بدءاً مــن زراعة القطن وانتهاًء 
بتصنيــع األلبســة الجاهزة ومــا يمثله مــن قيم مضافــة مرتفعة 
تميزت بها سورية على مدار سنوات طويلة، واستطاعت دخول 
األسواق العالمية لتكون ذلك المنتج القادر والمتميز على مستوى 

المواصفة والسعر.
وخالل زيارة للمعــرض لفت وزيــر التجارة الداخليــة وحماية 
المســتهلك عاطف نداف إلى أن المعرض يشــكل فرصة لتبادل 
اآلراء واالفــكار والســلع والمنتجــات وتطوير أســاليب اإلنتاج 
والتســويق وعقد الصفقات بين العارضيــن وأصحاب الفعاليات 
التجارية، الفتاً الى أهمية التعاون مع المؤسسة السورية للتجارة 
لعرض مثــل هــذه المنتجات مــن األلبســة الرجالية والنســائية 
والوالدية وغيرها من المنتج الى المســتهلك وبموديالت ترضي 

أذواق المستهلكين.
وأكد حرص الحكومة على تقديم مختلف اشكال الرعاية والدعم 
للصناعات والمنتجات الوطنية وتنشيط عجلة اإلنتاج الصناعي 
وعملية تصدير المنتجات الوطنية الســورية من مختلف الســلع 
والمنتجات من األلبسة والصناعات النسيجية بما يساهم في دعم 

االقتصاد الوطني.
رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشــق ســامر الدبــس، أكد تفوق 
الصناعــة الســورية رغم الســنوات الصعبــة التي مــرت على 
ســورية، حيث اســتطاع قطــاع الصناعــة االنتصــار وهو ما 
ترجم علــى أرض الواقع من خالل هــذه المعارض التخصصية 
والمشــاركة الكبيــرة التــي تحظى بهــا هــذه المعــارض، كما 
نوه بالــدور الكبيــر الــذي تلعبه هــذه المعارض في اســتقطاب 

المستوردين من البلدان العربية وخاصة العراق.
من جهته، أوضح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة حلب محمد 
زيزان أن المعرض شكل فرصة إلبراز قدرات وإبداع الصناعي 
السوري ومساحة للقاء الصناعيين ورجال األعمال من مختلف 

استضافت العاصمة السورية دمشق على مدى 4 أيام، معرض “صنع في سورية التصديري لأللبسة والنسيج - ربيع 
وصيف ٢٠٢٠” بمشاركة رجال أعمال ومهنيين وزوار من مختلف الدول العربية. وقدمت خالله 260 شركة وطنية نخبة 
من الصناعات النسيجية في مسعى منهم ومن المنظمين إلى تسويق المنتج السوري ووصوله إلى األسواق الخارجية. 
خطوة ربما تكون باكورة خير لعودة األلبسة السورية لتتبوأ جزءاً من المكانة التي وصلت إليها ما قبل الحرب، وفق ما 

قاله مسؤولون سوريون.
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مناقشات لدعم التنمية المستدامة
فــي مقر األمانـــة  عقدت 
الــدول  لجامعــة  العامــة 
القاهــرة،  فــي  العربيــة 
اجتمـاعــــات  أعـمــــــال 
االقتصــــادي  المجلــــس 
للـــدورة  واالجتماعــي 

.105
دولــة  ممثــل  وأوضــح 

اإلمــارات العربية المتحدة، مسـتشـــــار وزيــر االقتصاد، محمد 
صالح شــلواح، أن المجلس ناقــــش مجموعة مــن الموضوعات 
المهمــة لدعــم التنمية المســـتدامة في الدول العربيــة في عدد من 
القطاعــات الحيويــة مثــل التعاون التجــاري بين الــدول العربية 

والقارة اإلفريقية.
وأشــــار شـــــلواح، إلــى انه مــن الموضوعــات التي تــم أيضاً 
مناقشـــتها تعزيــز منظومة االســــتثمار ودفع الجهود المشــتركة 
بشـــأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واالرتقاء بالتنســيق 
بيــن الغرف التجاريــة في المنطقة، فضالً عن بحث ســبل تعزيز 

التنمية السياحية.

ورشة لمتطلبات األنشطة االقتصادية

نظمــت وزارة الماليــة اإلماراتيــة، بالتعــاون مع منظمــة التعاون 
االقتصــادي والتنمية، ورشــة عمل تعريفية بشــأن تنفيذ متطلبات 
األنشــطة االقتصادية الواقعية وفقاً لقــرار مجلس الوزراء رقم 31 
بشــأن تحديد متطلبــات األنشــطة االقتصادية الواقعيــة، في فندق 
غراند حياة دبي. وتضمنت ورشة العمل عروضاً من ممثلي منتدى 
الممارســات الضريبية الضارة التابع لمنظمــة التعاون االقتصادي 
والتنمية، للمساعدة في تنفيذ متطلبات األنشطة االقتصادية الواقعية.

كما تناولت الورشــة ســبل تثقيف الجهات الحكوميــة ذات العالقة 
لتصبح قادرة على رفع مســتوى الوعي لــدى الجهات المتضررة، 

لتعزز من قدرتها على تنفيذ متطلبات المواد االقتصادية.

رئيس كازاخستان في “دبي المالي”تعاون بين اإلمارات ولوكسمبورغ

وقعت اإلمارات، ممثلةً بوزير االقتصاد سلطان سعيد المنصوري، 
وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، ممثلةً  بوزير االقتصاد إتيان 
شنايدر، مذكرة بشأن التعاون االقتصادي والفني بين البلدين، وذلك 

لتعزيز اإلطار المؤسسي والقانوني للعالقات االقتصادية الثنائية.
وتتضمن المذكرة تأســيس لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزيري 
االقتصــاد تختص بمتابعة تنفيــذ بنود التعاون االقتصــادي والفني 
المتفق عليها، ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة باالرتقاء بجهود 
التعاون المشترك. كما تتضمن التأكيد على أهمية تعزيز التقارب بين 
مجتمعي األعمال وتبادل الوفود التجارية واالستثمارية والمشاركة 

في المؤتمرات المعارض االقتصادية المقامة في كال البلدين.

ســــتقـبل  ا
مـــن  كــل 
فــــظ  محـا
مركز دبي 
لــــي  لمـا ا
لعالمــــي  ا
عـيســـــى 
 ، ظــــم كـا
والرئيــس 
ي  لتنفيــذ ا

لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إلى جانب كبار 
مســؤولي المركز، رئيس جمهورية كازاخســتان، قاسم جومارت 

توكاييف.
وعقــد الطرفان اجتماعاً تطرقا خالله إلــى قطاع الخدمات المالية 

وآفاق التعاون المشترك بين دولة اإلمارات ودولة كازاخستان.
وقدم عيســى كاظم مجّســم بوابة كريســتالية حصرية بمركز دبي 
المالــي العالمــي للرئيس توكاييــف، كعربون تقديــر لزيارته إلى 

مركز دبي المالي.
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“ماريوت” تتولى إدارة برج “رافال”

عقــد صنــدوق “الرياض ريــت” اتفاقية مع “ماريــوت الدولية” 
لتولّــي عمليات تشــغيل فندق برج رافال أطــول مبنى تجاري في 
الرياض. ومن المقرر تســليم إدارة الفندق إلى مشــغّله الجديد في 
الربــع األول مــن عام 2020، حيث ســيخضع الفنــدق إلى خطة 
تحســين وتجديد خالل السنة األولى ستشمل إدراج وجهات جديدة 
للمأكوالت وفق مفاهيم مبتكرة مثل “قهوة المندلون” و“جي دبليو 

جريل”، وسيبقى مفتوحاً للضيوف.
وبعــد تنفيذ عمليــة التجديد، ســــيتم إعادة تســــميته ليحمل هوية 
“جي دبليو ماريوت”، في خطوة تســّجل أول حضور للعالمة في 

السعودية.

Justmop تدخل السوق السعودية

أعلنــت Justmop.com منصــة توفير الخدمات المنزلية حســب 
الطلب ومقرها دبي، عن توسيع نطاق عملها في السعودية. واستهلت 
الشــركة عملياتها التشــغيلية في المملكة ابتداًء من مدينة جدة، قبل 
أن تتوســع نحو العاصمة الرياض. وقال مؤســس Justmop علي 
شاتاي أوزكان: لطالما كانت السعودية من أهم األسواق التي نتطلع 
للتوسع فيها، حيث تقدّر قيمة قطاع خدمات التنظيف المنزلي بدوام 
جزئي فيها بحوالى 1.2 مليار دوالر. مضيفاً، أن الهدف األساســي 
من الدخول لســوق المملكة يتمثل في إحــداث نقلة نوعية في قطاع 
التنظيف المنزلي عبر استكمال عملية التحول الرقمي للقطاع بأكمله.

أجندة اقتصادية لإلمارات ونيوزيلندا

انطلقت أعمال الدورة الســابعة من اللجنة االقتصادية المشــتركة 
اإلمارتيــة - النيوزيلنديــة، برئاســة وزيــر االقتصــاد اإلماراتي 
ســلطان ســعيد المنصوري، ووزيــر التجارة وتنميــة الصادرات 
النيوزيالندي ديفيد باركر، وتم االتفاق على التعاون في 12 قطاعاً 

حيوياً مختلفاً.
وركــز محضر الدورة على وضع أجندة اقتصادية وتنموية، وعلى 
تعزيز التعــاون في المجاالت التجارية واالقتصادية واالســتثمار، 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال واالبتكار، المجاالت 
المتعلقة باألغذية والزراعة، التعاون المالي والتكنولوجي، الطيران 

المدني، المواصفات والمقاييس، والطاقة المتجددة.

تعاون إماراتي أميركي في األمن الغذائي
بحـث الوكيـــل 
عـــد  لمســـــا ا
ع  لـقـطــــــــــا
المعالـجـــــات 
التجاريـــــــــة 
وزارة  فــــــي 
االقـتـصــــــاد 
اإلماراتية عبـد 

هللا سلطان الشامسي، سبل تنمية وتنويع أطر الروابـط االقتصاديـة 
والتجاريـــة اإلماراتيـــة - األميركية في المجاالت المتعلقة باألمن 
الغذائي. وجاء ذلك خالل استقباله وفداً تجارياً برئاسة رئيس مجلس 
األعمال اإلماراتي - األميركي داني ســبرايت، بمقر الوزارة بدبي. 
وتناول اللقاء اســتعراضاً للمستويات المتقدمة للعالقات االقتصادية 
الثنائية، ومناقشــة فرص توسيع الشــراكة المتعلقة باألمن الغذائي، 
واالستثمار في التقنيات المتقدمة بمجال الزراعة والري والصناعات 
الغذائية. وأوضح الشامسي، أن ملف األمن الغذائي يحتل أولوية على 
األجنــدة التنموية لإلمارات، وتتكاتف جهود المؤسســات الحكومية 

المعنية لضمان استيفاء متطلبات هذا الملف وضمان استدامته.
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في عيد الحب ... MTN بتحبك

MTN“ سورية حملة MTN بمناسبة عيد الحب، أطلقت شــركة
بتحبــك”، تضمنت مجموعة من الفعاليات المميزة على المســتوى 

االجتماعي والتجاري، باإلضافة لعروض خاصة بهذه المناسبة.
بدأت الحملة من 13 وحتى 16 شباط/فبراير 2020، حيث قام فريق 
مبيعات الشركة بتوزيع الهدايا في محافظات دمشق وحلب والالذقية 
وطرطــوس وحمص وحماة، مع هديــة خط MTN مجاني، رافقه 
عرض يتضمن باقة إنترنت ودقائق مجانية لمدة 3 أشهر للمشتركين 
الجــدد والحالييــن. كما تــم إطالق الحملــة على وســائل التواصل 
االجتماعي، ونشر فيديو ُمخصص للتركيز على المناسبة ومشاركة 

المجتمع السوري بهذا اليوم.

و“ظفني” ... ينطلق في سورية

أطلقت الشركة العالمية للمعارض، ملتقى “فرصة عمل” في فندق 
قيصر باالس بدمشــق، وذلــك بهدف تحقيق الربــط بين أصحاب 

العمل في القطاع الخاص وبين الباحثين عن فرص عمل.
كمــا تم إطــالق تطبيــق “وظفني”، الــذي صمم من قبل شــركة 
“مــدارات”، بالتنســيق مع وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل 
كمرحلة تجريبية، وهو عبارة عن تطبيق يمكن الشــباب من خالله 
اإلطالع على فرص العمل المتوافرة في شركات القطاع الخاص، 
باإلضافــة إلى برامج التدريب المتاحة في مراكز تمكين الشــباب 

في المحافظات.

شراكة بين “بيبسيكو” و“أمريكانا”

أعلنت “بيبسيكو” الشركة المتخصصة باألغذية والمشروبات، عن 
تجديد اتفاقية الشراكة مع مجموعة “أمريكانا” لمدة 6 سنوات، بحيث 
ستواصل “بيبسيكو” تقديم منتجاتها المتنوعة والمفضلة للمستهلكين 
في مختلــف المطاعم التابعــة لمجموعة مطاعــم “أمريكانا” أكبر 
شــركة لتصنيع األغذية في الشــرق األوسط وشمال إفريقيا. وبذلك 
سيواصل المستهلكون استمتاعهم بالمجموعة الكاملة من مشروبات 
“بيبســيكو” في مطاعم “أمريكانا”، حيث ستغتنم الشركتان فرصة 
النمو في التحول الرقمي لتقديم تجارب مبتكرة ومحسنة في األغذية 
والمشــروبات من خالل القوائم المخصصة والعروض الترويجية 
وعقد الشــراكات مع شــبكات تســليم المحتــوى، يدعمهما في ذلك 

فهمهما العميق لرغبات المستهلكين وخبرتهما الطويلة.

مقر لـ“اإليطالية للتجارة” في البحرين

افتتحــت “الوكالة اإليطالية للتجارة” مقرها في البحرين، وذلك في 
أعقاب توقيعها اتفاقية مع مجلس التنمية االقتصادية، لتعزيز التعاون 
المؤسســي وإتاحة الفرص التجارية واالستثمارية، إلى جانب دعم 
الروابــط االقتصادية والتجارية الثنائية. وتقــع هذه االتفاقية ضمن 
اتفاقيــات تبلغ قيمتهــا 330 مليون يورو، جــرى توقيعها في إطار 
الزيارة التي قام بها ولي العهد البحريني ســلمان بن حمد آل خليفة 
إلى إيطاليا.  وأوضــح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادي 
خالد حميدان، أن الهدف من الزيارة هو توفير منصة للتعاون وتبادل 
الفرص، والتي تجلت بتوقيع االتفاقية التي ستمهد للتعاون التجاري 

واالستثماري بين الشركات وقطاعات االعمال بكال البلدين.
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الطباعة: مطبعة شمص

بنك الخليج الدولي يفتتح مركزه بـ“الخبر”

افتتــح بنك الخليــج الدولي مركز عملياتــه الجديد في مدينة الخبر في الســعودية، 
تحت رعاية أمير المنطقة الشــرقية األمير ســعود نايف بن عبدالعزيز، وحضور 
محافظ مصرف البحرين المركزي رشــيد المعراج، ومحافظ مؤسسة النقد العربي 
الســعودي أحمد عبدالكريم الخليفي، إلى جانب مســؤولين حكوميين ورجال المال 

واألعمال من البحرين والسعودية.
يشــكل افتتاح المركز الجديد تتويجاً لمرحلة مهمة في االستراتيجية التوسعية لبنك 
الخليــج الدولي، بعد التحويل الناجح لفروعه إلى مصرف تجاري ســعودي محلي 
باســم “بنك الخليج الدولي - الســعودية” في العام 2019، واتخاذ المنطقة الشرقية 

مقراً رئيساً له.

االحتفال بالهوية اإلعالمية الجديدة لإلمارات

احتفــاًء بإطــالق الهوية اإلعالمية المرئية الجديدة لإلمارات على شاشــات بورصة 
ناسداك في ساحة “تايمز سكوير” بنيويورك، شارك مكتب الهوية اإلعالمية المرئية 
لإلمارات التابع لمكتب الدبلوماســية العامة، وبورصة ناســداك دبي، وسلطة مركز 
دبي المالي العالمي في قرع جرس افتتاح ســوق ناســداك دبي، وذلك إلعالن الدور 

المهم الذي ستمارسه الهوية الجديدة في تعزيز سمعة الدولة على جميع المستويات.
جاء ذلك، بحضور مدير مكتب الدبلوماسية العامة سعيد العطر، وممثلين عن مكتب 
الهوية اإلعالمية المرئية لإلمارات، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي 

حامد علي، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري.
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الذعر الذي أصاب المواطنين اللبنانيين خوفاً من انتشــار فيروس كورونا بعد اكتشــاف 
اصابات في لبنان، ال يحجب األزمات التــي تطال البلد، وهي اقتصادية ومالية واجتماعية. 
لكن هناك المشكلة األساس يتخبط فيها تالمذة لبنان جّراء األوضاع المعيشية والضائقة 
التي دفعت بالكثير من األهالي الى إخراج أوالدهم من المدرسة وكذلك فعل طالب جامعات 
عجزوا عن اكمال دراســتهم في الفصل الجامعي الثاني، وهي أزمة لم تتقدم وزارة التربية 
والتعليم العالي بأي مبادرة أو على األقل خطوة تخفف من شــدة األزمة وتساعد القطاع 
التربوي على االســتمرار في تأدية رســالته، أو عقد تســويات إلنهاء السنة الدراسية في 
المدارس والجامعات وإنجاز االمتحانات الرســمية، ثم البحث عن حلول جدية لمشــكلة 

التربية واحداث خرق اصالحي في بنيتها.

ســنفترض أن وزراء الحكومة قد عينوا بهدف االصــالح وأن األولوية هي لالنقاذ، فكيف 
يمكن السير بخطوات انقاذية إذا كنا ال نشهد على سبيل المثال ممارسات مغايرة تعطي 
انطباعاً بأن هناك جدية في معالجة المشكالت الناشئة وتلك القديمة والمرتبطة أساسًا 
بمأزق المؤسسات التربوية ومحاصصة االطراف السياسية، وهو المأزق الذي منع أي اصالح 
تربوي، لنكتشــف أن كل التعاميم التي تصدر عن وزارة التربية ال تغير من الواقع شيئاً، وال 
ترقى الى مســتوى األزمة التي تقارب اإلنهيار. سنفترض أيضاً أن الوزارة على علم بالعجز 
الذي تعانيه المدارس، ليس في إداراتها انما لدى معلميها الذين باتوا على خط الفقر بعدما 
خفضت رواتبهم الى النصف والبعض الى أقل من 40 % من قيمة معاشــاتهم، وكذلك 
عجز آالف من التالمذة عن دفع األقساط، فإذا بالكثير منهم اختاروا الهجرة من المدرسة. 
وهل وصل الى مسامع وزارة التعليم العالي أن طالباً خرجوا الى الشارع نتيجة القلة والفقر 
الذي ســببته األزمة، وماذا عن تالمذة في المدرسة الرسمية ال يجدون رغيف خبز أو طالب 
في الجامعة يعجزون عن تأمين رســم التسجيل. فإذا كانت سلطة الوصاية على القطاع 
تعلم بذلك مع وزيرها ولم تقدم على خطوة جريئة باالشراف المباشر عبر اجتماعات متتالية 
تجمــع كل المعنيين بالقطاع واعالن حالة طوارئ تربوية، فتلك خطيئة، أما إذا كان العجز 
هو الذي يحكم عمل الوزارة باســتمرار السيطرة السياســية على قرارها، فتلك مصيبة 
أكبر، ويؤكد ذلك أن عنوان االنقاذ واالصالح ال ينطبقان على الوزارة على رغم وجود طاقات 
كبيرة وانجازات تحققت ســابقاً من دون أن تغير من الهيكلية القائمة على المحاصصة 

والتنفيعات.

األولوية اليوم هي لالنقاذ، من إعادة الهيكلة إلى تعديل المناهج التربوية، ثم البحث بتطوير 
النظام التربوي وإستعادة دور لبنان التاريخي في التعليم. والمطلوب التقدم فوراً والتصرف 
لرفع العبء عن الناس وتوفير الشــروط إلكمال السنة الدراسية المهددة، وكذلك تأمين 

مقومات الصمود للمعلمين والمدرسة والجامعة معاً.

األزمة المعيشية تضرب االقتصاد والتعليم
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