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السعودية قوة فاعلة لالستقرار في
الشرق األوسط

،�إن  بومبيو  مايك  �لأم��ري��ك��ي  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
�ل��ولي��ات  دع��م  ب��دون  �سيتفاقم  �ليمن  يف  �ل�سر�ع 

�ملتحدة �لأمريكية للمملكة �لعربية �ل�سعودية .
�إي��ر�ن  خطر  �أن  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  و�أ�ساف 
�أم��ري��ك��ا  يتطلب �حل��ف��اظ ع��ل��ى ع��اق��ات ق��وي��ة ب��ن 
فاعلة  ق��وة  �ل�سعودية  �أن  �إىل  م�سري�   ، و�ل�سعودية 
لا�ستقر�ر يف �ل�سرق �لأو�سط. وقال مببيو �إن خف�ض 
م�ستوى �لعاقات مع �ل�سعودية خطاأ بالن�سبة لاأمن 

�لقومي �لأمريكي  .
وكان بومبيو ، قد و�سف يف مقال ن�سرته �سحيفة وول 
�سرتيت �ململكة�لعربية �ل�سعودية باأنها �لقوة �ل�سامنة 
تعمل  �ململكة  �أن  و�أ�ساف  �لأو�سط  �ل�سرق  ل�ستقر�ر 

بومبيو:

، وحتاول  �لعر�ق  �له�سة يف  �لدميقر�طية  تاأمن  على 
�إبقاء بغد�د مرتبطة مب�سالح �لعرب ولي�ض بطهر�ن 

كما �ن �لريا�ض ت�ساعد يف �لتعامل مع �لأعد�د �لهائلة 
من �للجئن �لهاربن من �حلرب �ل�سورية عن طريق 
مع  وثيق  ب�سكل  و�لتعاون   ، �مل�سيفة  �ل��دول  مع  �لعمل 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  خ�س�ست  وق��د   ، م�سر 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  جهود  لتعزيز  �ل���دولر�ت  ماين 
�لأمريكية ملحاربة د�ع�ض و�ملنظمات �لإرهابية �لأخرى 
�ل�سعودي و�ل�ستقر�ر �لقت�سادي  �لنفط  �أن  ، موؤكد� 
�لطاقة  و�أم��ن  �لإقليمي  �لرخاء  مفتاحا  هو  للمملكة 

�لعاملي .
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م�سروع  �إل��غ��اء  ب�سدد  �ليابان  �أن  نيكي  �سحيفة  �أف���ادت 
كهرباء نووية تركي كان ُيعر�ض كمثال على ت�سدير طوكيو 

للبنية �لتحتية.

وبح�سب �لتقرير، ز�دت تكلفة �مل�سروع، �لذي كان �سينفذه 
كون�سورتيوم من �لقطاعن �لعام و�خلا�ض بقيادة يابانية، 
حو�يل  لت�سبح  �لأ�سلي  �لتقدير  مثلي  من  يقرب  ما  �إىل 
من  يجعل  مما  دولر(،  مليار   44( ين  تريليونات  خم�سة 
لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  �لرئي�سي  �مل�سيد  على  �ل�سعب 

�لثقيلة و�سركائها �ل�ستمر�ر فيه.

�ل�سامة  متطلبات  �إىل  بالأ�سا�ض  �لتكلفة  زي��ادة  وترجع 
�لنووية  �لكهرباء  مبحطة   2011 حادث  �أعقاب  يف  �لأعلى 
�لرتكية،  �للرية  و�نخفا�ض  �ليابان،  د�يت�سي يف  فوكو�سيما 

وفقا ملا ذكرته نيكي.

ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 يف املئة

قال رئي�ض �لوزر�ء �ل�سود�ين معتز مو�سى �إن �ل�سود�ن قرر 
�ل�سماح ل�سركات �لقطاع �خلا�ض �ملحلية بت�سدير �لذهب، 
خمففا من �ساحيات �لبنك �ملركزي على �سادر�ت �ملعدن 
�لأ�سفر �لنفي�ض، يف �لوقت �لذي ت�سعى فيه �حلكومة لدعم 
ر�مية  جهود  �إط��ار  يف  �خلطوة  هذه  �لباد.تاأتي  �قت�ساد 
للق�ساء على تهريب �لذهب، وهو �أحد �مل�سادر �لرئي�سية 
على  ر�سالة  يف  مو�سى  �ل��ب��اد.وق��ال  يف  �لأجنبية  للعملة 
قررنا  �جلمهورية،  رئي�ض  "مبباركة  تويرت  مبوقع  ح�سابه 
�ليوم �سمول باب �سادر �لذهب مب�ساركة �لقطاع �خلا�ض".

�سيتخذ  �مل��رك��زي  �ل��ب��ن��ك  �أن  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ض  و�أ����س���اف 
�لإجر�ء�ت �ل�سرورية "لإدخال عائد �ل�سادر يف �لقت�ساد 
�ملحلية،  �خلا�سة  �ل�سركات  على  �لقر�ر  �لقومي".وُيطبق 
��ستخر�ج  جمال  يف  �لعاملة  �لأجنبية  �ل�سركات  �أن  حيث 

�لذهب ُم�سرح لها بالفعل بت�سدير �ملعدن.

�ملنتجون  �سيبيع  �جلديدة،  �لتنظيمية  �لقو�عد  ومبوجب 
رئي�ض  وقال  �ملركزي.  للبنك  �ل�سعبة  بالعملة  �لإي��ر�د�ت 
لرويرتز  �ل�سديق  �ملنعم  عبد  �ل��ذه��ب  م�سدري  �سعبة 
ت�سدير  عو�ئد  كل  بيع  على  �ل��وزر�ء  رئي�ض  مع  "�تفقنا 
بال�سعر  �مل��رك��زي  للبنك  �لأجنبية  �لعمات  من  �لذهب 
�جلاري �حلقيقي للجنيه". و�أ�ساف �أن �ل�سعر �لذي �سيتم 
�لبالغ  �لآلية  �سرف  �سعر  من  �أعلى  �سيكون  عليه  �لتفاق 
�أكتوبر، حينما خف�ست  منذ  �مل�ستمر  للدولر  47.5 جنيه 
�حلكومة قيمة �لعملة �ملحلية ب�سدة من خال ت�سكيل هيئة 
�سرف  �سعر  لتحديد  �سر�فة  و�سركات  م�سرفين  م��ن 

�جلنيه على �أ�سا�ض يومي.

 3 من  �أك��ر  يف  م�ستوياتها  �أعلى  �لذهب  �أ�سعار  �سجلت 
�أ�سابيع بفعل تر�جع �لدولر، حيث يتجدد طلب �مل�ستثمرين 
تو�سلت  �لتي  "�لهدنة"  بعد  �ملخاطر  عالية  �لأ�سول  على 

�إليها �لوليات �ملتحدة و�ل�سن يف حربهما �لتجارية.
�لفوري  �ل�سعر  بتوقيت غرينت�ض، كان  �ل�ساعة 07:25  ويف 
دولر   1230.78 �إىل  �ملئة  يف   0.7 نحو  مرتفعا  للذهب 
منذ  م�ستوياته  �أعلى  لم�ض  �أن  بعد  )�لأون�سة(  لاأوقية 
�ل�سابع من نوفمرب عند 1231.34 دولر يف وقت �سابق من 

�جلل�سة.

و�رتفعت عقود �لذهب �لأمريكية �لآجلة 0.8 يف �ملئة، �إىل 
1235.2دولر لاأوقية.

يف  �لأول��ي��ة  �ل�سلع  �سوق  �أبحاث  مدير  ف.،  هاري�ض  وق��ال 
م�ستوياته  عن  ن��زل  "�لدولر  �ملالية  للخدمات  جيوجيت 
�ستظل  �ل�سوق  �أن  م�سيفا  �لذهب"،  يدعم  مما  �ملرتفعة، 

تر�قب نو�يا �لوليات �ملتحدة و�ل�سن عن كثب.

وز�د �لباديوم حو�يل و�حد يف �ملئة يف �ملعامات �لفورية 
�إىل 1188.49 دولر لاأوقية، بعد �أن �خرتق م�ستوى 1200 

دولر للمرة �لأوىل يوم �جلمعة.

و�سعدت �لف�سة 1.6 يف �ملئة �إىل 14.40 دولر لاأوقية، 
يف حن قفز �لباتن نحو �ثنن يف �ملئة �إىل 812.10 دولر 

لاأوقية.

مشروعا  تلغي  ال��ي��اب��ان 
نوويا في تركيا

الذهب يسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع

السودان يسمح لشركات 
المحلية  ال��خ��اص  القطاع 

بتصدير الذهب
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الثالثية قطر تنسحب من منظمة »أوبك« اللجنة  إلى  تنضم  السعودية 
في مجموعة العشرين

موؤمتر  يف  �لكعبي،  �سعد  �ل��ق��ط��ري  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  وق���ال 
�ل�سلعة  �لرتكيز على  �ملهم  �أن من  �إن باده ترى  �سحفي، 
�سدد  لكنه  �لطبيعي،  للغاز  �إ�سارة  يف  تبيعها،  �لتي  �لأولية 
"�ستو��سل �للتز�م بجميع �لتعهد�ت مثل  �أن �لدوحة  على 

�أي دولة خارج �أوبك".

�إنتاج نفط يف  تاأثري قطر على قر�ر�ت  �أن  �لكعبي  و�عترب 

�أوبك  من  �لن�سحاب  قر�ر  �إن  قال  لكنه  "حمدود"،  �أوبك 
"مل يكن �سها"، خ�سو�سا و�أنها ظلت ع�سو� يف �ملنظمة 

طو�ل 57 عاما.

يرجع  �ملنظمة  من  قطر  �ن�سحاب  �أن  على  �لوزير  و�سدد 
لأ�سباب فنية و��سرت�تيجية، و"لي�ض لأ�سباب �سيا�سية" على 

حد قوله.

�لثاثية  للجنة  �ل�سبت،  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �ن�سمت 
�ليابان  تر�أ�سها  و�لتي  �لع�سرين،  جمموعة  يف  "�لرتويكا" 
ب�سفتها  و�لأرجنتن   ،2019 لعام  �ملجموعة  رئي�ض  ب�سفتها 
�لرئي�ض �ل�سابق، و�ل�سعودية ب�سفتها �لرئي�ض �لاحق للمجموعة 

يف عام 2020. بح�سب وكالة �لأنباء �ل�سعودية.
وتهدف �للجنة للتعاون ب�ساأن ��ستمر�رية و�ت�ساق جدول �لأعمال، 

و�ملو��سيع �لتي تناق�سها �ملجموعة.
�لأرجنتن  جمهورية  جهود  �ل�سعودية  ثمنت  �لوكالة،  وح�سب 
خال رئا�ستها هذ� �لعام للمجموعة، وما �أحرزته من تقدم يف 
و�لبنية  �لعمل،  مب�ستقبل  �ملتعلقة  �لأ�سا�سية  �لق�سايا  من  عدد 
�هتمامًا خا�سًا  �إيائها  �إىل جانب  �لغذ�ء،  و��ستد�مة  �لتحتية، 
بق�سايا متكن �ملر�أة و�لقت�ساد �لرقمي. و�سرعت �ل�سعودية يف 
يف  �ملجموعة  �جتماعات  ل�ست�سافة  وحت�سري�تها  ��ستعد�د�تها 
قمة  للرئا�سة خال  توليها  �لإعان عن موعد  منذ  عام 2020 
�ل�سعودية  " �لأمانة  �إن�ساء  ذلك  وت�سمن  هامبورغ عام 2017، 
خال  �ملجموعة  �أعمال  على  "لاإ�سر�ف  �لع�سرين  ملجموعة 
�إىل  ي�سعى  �أعمال  ج��دول  وبلورة   ، لها  �ل�سعودية  رئا�سة  فرتة 
�لقت�ساد  �أ�سعدة  على  و�أولوياتها  �ملجموعة  �إجن��از�ت  تعزيز 
دوره��ا  م��ن  لا�ستفادة  �ململكة  و�ست�سعى  و�لتنمية.  �لعاملي 

�لفاعلة  للم�ساركة  و�لدويل  �لإقليمي  �ل�سعيدين  على  �ملحوري 
�ملجتمع  ومنظمات  �مل��دع��وة،  و�ل���دول  �ملجموعة،  �أع�ساء  مع 
تو�فق  حتقيق  �أجل  من  و�لإقليمية،  �لدولية  و�ملنظمات  �ملدين، 
حيال �ل�سبل �ملثلى ملعاجلة �لتحديات �لعاملية �حلالية و�مل�ستجدة 
�لعامل.  �أنحاء  �ستى  يف  و�ملجتمعات  �لقت�ساد�ت  على  �ملوؤثرة 
بح�سب بيان �لوكالة.و�ست�سهد رئا�سة �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
م�ستوى  على  �لجتماعات  من  كبريً�  ع��ددً�  �لع�سرين  ملجموعة 
ذ�ت  و�ملوؤ�س�سات  �لعمل،  وجمموعات  �ل��وزر�ء  ووك��اء  �ل��وزر�ء 
�لعاقة خال �سنة رئا�ستها من �أجل بناء تو�فق حول �ل�سيا�سات 
بقمة  �لجتماعات  هذه  و�ستتوج  �ملطروحة،  للق�سايا  �ملقرتحة 
حتول  مبرحلة  حاليًا  �ل�سعودية  ومتر  �لع�سرين.  جمموعة  قادة 
�ململكة  روؤي���ة  �إط���ار  يف  م�سبوقة  غ��ري  و�جتماعي  �قت�سادي 
2030، و�لتي تتو�ءم ب�سكل كبري مع �أهد�ف و�أولويات جمموعة 
�لع�سرين وحتقيق �لتنمية �لقت�سادية �مل�ستد�مة ومتكن �ملر�أة 

ورفع قدر�ت ر�أ�ض �ملال �لب�سري وتعزيز �لتجارة و�ل�ستثمار.
�ل��دول  مع  �لعمل  خ��ال  من  رئا�ستها  لنجاح  �لريا�ض  وتتطلع 
�أعمالها  يف  �مل�ساركن  وكافة  �لع�سرين  جمموعة  يف  �لأع�ساء 

لتحقيق �أثر �إيجابي وم�ستد�م على �مل�ستوين �لإقليمي و�لعاملي.

اأعلنت قطر، الثنني، اأنها �صتن�صحب من منظمة الدول امل�صدرة للبرتول 
املنظمة. اإىل  هذا  قرارها  واأبلغت   ،  2019 يناير  من  "اأوبك" اعتبارا 
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أميركا وكندا والمكسيك.. اتفاق 
جديد بديال ل�«النافتا«

ب��ع��د زي����ارة ب��ن س��ل��م��ان.. ق��رض 
نصف  بقيمة  لتونس  س��ع��ودي 

مليار دوالر وبفائدة منخفضة

وقعت �لوليات �ملتحدة وكند� و�ملك�سيك، �جلمعة، �تفاقية �لتبادل �حلر لأمريكا �ل�سمالية، خال حفل ر�سمي 
نظم على هام�ض قمة جمموعة �لع�سرين يف �لعا�سمة �لأرجنتينية بوين�ض �آير�ض.

يف  للجميع"،  بالن�سبة  �لتجارية  �خلريطة  �سيغري  �حلر  للتبادل  �تفاق  منوذج  "هذ�  �لأمريكي:  �لرئي�ض  وقال 
�إ�سارة �إىل �لتفاقية �لتي كانت مو�سع مفاو�سات �ساقة بن �لدول �لثاث، ب�سغط من دونالد تر�مب.

�تفاقية  حمل  حتل  �سبتمرب   30 يف  �أبرمت  �لتي  وكند�،  و�ملك�سيك  �ملتحدة  �لوليات  بن  �جلديدة  و�لتفاقية 
�لتبادل �حلر لأمريكا �ل�سمالية �ل�سارية "�لنافتا" منذ 1994 �لتي قرر �لرئي�ض �لأمريكي �لن�سحاب منها.

وكان �ملفاو�سون من �لدول �لثاث تو�سلو� �إىل �تفاق، بعد مار�ثون من �ملحادثات بد�أ يف مطلع �سبتمرب.

وتو�سل �لأطر�ف �لثاثة �أخري� �إىل ت�سوية ب�ساأن عدد من �مل�سائل �حل�سا�سة، وخ�سو�سا فيما يتعلق بال�سيار�ت 
و�لزر�عة.

�سمن حزمة  منخف�سة  بفائدة  دولر  مليون   500 بقمية  قر�سا  تون�ض  �ستمنح  �ل�سعودية  �إن  �لأربعاء  يوم  لرويرتز  قال م�سدر 
�لأمري حممد بن  �ل�سعودي  �لعهد  بها ويل  زيارة قام  يوم و�حد من  بعد  �أيام  �لإعان عنها خال  �سيتم  �قت�سادية  �تفاقيات 

�سلمان لتون�ض.
و�سارك مئات �لتون�سين يف �أول �حتجاجات بالعامل �لعربي �سد ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري حممد بن �سلمان �لذي ز�ر تون�ض يوم 

�لثاثاء حيث �تهموه بال�سلوع يف قتل �ل�سحفي �ل�سعودي جمال خا�سقجي.
لكن على �لرغم من �لحتجاجات، حظي �لأمري حممد با�ستقبال حافل من �لرئي�ض �لتون�سي �لباجي قائد �ل�سب�سي �لذي منح 

�سيفه �ل�سعودي و�سام �جلمهورية خال �لزيارة.
وقال نور �لدين بن تي�سة �مل�ست�سار �ل�سيا�سي لرئي�ض �جلمهورية للتلفزيون �حلكومي "هناك جمموعة �تفاقيات �قت�سادية هامة 

�سيتم �لإعان عنها يف �لأيام �ملقبلة من بينها قر�ض بفائدة تفا�سلية و�تفاقيات بخ�سو�ض �ل�ستثمار وتفا�سيل �أخرى مهمة".
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�عرت�فها  تو�سعة  �إىل  �لإم��ار�ت،  يف  تنظيمية  هيئات  ت�سعى 
من  مزيد  لإقناع  م�سعى  يف  �ل�ستثمار  �سناديق  برت�خي�ض 

�ل�سناديق باأن تتخذ من �لباد مقر� لها.
وقالت هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع يف دولة �لإمار�ت، و�سلطة 
دبي للخدمات �ملالية، و�سلطة تنظيم �خلدمات �ملالية ل�سوق 
ترخي�ض  عملية  ت�سهيل  على  �تفقو�  �إنهم  �لعاملي  �أبوظبي 

�سناديق �ل�ستثمار لدى كل منها.
ووفقا ل�"رويرتز"، قالت �لهيئات �لتنظيمية يف �ملو�قع �لثاثة 
�لع��رت�ف  عرب  �حل��و�ج��ز  �إز�ل���ة  على  �تفقت  �إنها  بيان  يف 
برتخي�ض موحد يف �أنحاء �لباد، ب�سرف �لنظر عن موقع 

�إ�سد�ره.
ويف �لوقت �حلايل يو�جه �ل�سندوق �حلا�سل على ترخي�ض 
من جهة و�حدة قيود� على �لكيفية �لتي ميكنه بها �لرتويج 
و�لبيع يف �ملنطقتن �لأخرين، ما يت�سبب يف تباطوؤ �ملبيعات 

و�رتفاع �لتكاليف.
وقال �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري وزير �لقت�ساد �لإمار�تي 
ورئي�ض جمل�ض �إد�رة هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع، �إن �لإ�ساح 

من �ساأنه "ت�سجيع �ل�سركات �لأجنبية �ملرخ�سة يف �ملناطق 
�ملالية �حلرة يف �لدول �لأخرى على �لنتقال للعمل يف �أ�سو�ق 

�لدولة".
تفا�سيل  ب�ساأن  ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  �إىل  حاجة  هناك  ز�ل��ت  وم��ا 
و�أ�سدرت  �لإم��ار�ت،  �لإ�ساح يف  بها  �لتي �سيطبق  �لكيفية 
و�سوق  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  ملركز  �لتنظيميتان  �ل�سلطتان 
�أبوظبي �لعاملي وثيقتي ت�ساور هذ� �لأ�سبوع تطلبان تعليقات 

عامة على �لتعديات �ملقرتحة.
على  �ستطبق  �مل��ق��رتح��ة  �ل��ت��ع��دي��ات  �إن  حم��ام��ون،  وق���ال 
�ل�سناديق �ملحلية فقط، وهي �ل�سناديق �ملرخ�سة حمليا، 
�أ�سارت  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  ملركز  �لتنظيمية  �ل�سلطة  لكن 
�لتنظيمية تو�سعة نظام  �أنها �ستطلب من بقية �لهيئات  �إىل 
�لعرت�ف �ملتبادل بالرت�خي�ض يف �مل�ستقبل لي�سمل منتجات 

مالية �أخرى.
�ملايل  دب��ي  مركز  من  تتخذ  �لتي  �ل�سركات  ه��ذ�  وي�ساعد 
بقية  يف  �لن�ساط  من  مبزيد  �لقيام  على  لها  مقر�  �لعاملي 

�لإمار�ت.

)��سياد(  للوجي�ستيات  �لعاملية  �لعمانية  �ملجموعة  �أك��دت 
�ل�سبعة  �لأ�سهر  �لرئي�سية حققت خال  �ل�سلطنة  �أن مو�نئ 
 20 على  تزيد  بن�سبة  �أد�ئها  يف  منًو�  �لعام  هذ�  من  �لأوىل 
باملئة مقارنة بالفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي ، وذلك وفقا 
لأحدث �لإح�سائيات �ل�سادرة عن �ملركز �لوطني لاإح�ساء 
و�ملعلومات. وقالت �ملجموعة يف تقرير ن�سرته وكالة �لنباء 
�لعمانية �ليوم �ل�سبت ، �إن هذ� �لنمو يعد موؤ�سر� على �لنمو 
معدلت  يفوق  و�لذي  �لعمانية،  للمو�نئ  و�ملتو��سل  �ملطرد 

منو �لأ�سو�ق �لعاملية �لتي ل تتجاوز 3.1 باملئة عامليا.
و�أو����س���ح ت��ق��ري��ر �مل��ج��م��وع��ة �أن ح��رك��ة م��ن��اول��ة �حل��اوي��ات 
و�ل�سادرة  باملئة   20 بن�سبة  �رتفعت  �سحار  مليناء  �ل��و�ردة 
�أما بالن�سبة مليناء �سالة فقد �رتفع  منه بن�سبة 26 باملئة، 
حجم �حلاويات �لو�ردة عرب ميناء �سالة بن�سبة 24 باملئة، 

و�ل�سادرة بن�سبة 22 باملائة.
وطبقا للتقرير ، �سهد �مليناء زيادة بن�سبة 2 باملئة يف حركة 

�إعادة �ل�سحن وذلك على �لرغم من توقف �حلركة �لتجارية 
يف �مليناء ملدة 10 �أيام، ب�سبب �لأ�سر�ر �لناجتة عن �لأنو�ء 
�ملا�سي، وقد مت  �أو�خر مايو  "�إع�سار ميكونو" يف  �ملناخية 
�لعمل بكامل  �إىل  �لتعايف بوقت وجيز من �لأ�سر�ر و�لعودة 

�لكفاءة.
�جلدير بالذكر �أن حجم �ملناولة جلميع �أن�سطة �حلاويات يف 
ميناء �سالة قبل هذه �لأنو�ء �ملناخية، كان قد �رتفع بن�سبة 
10 باملئة، وعاود �مليناء حتقيق �لنمو بعد �لإع�سار بن�سبة 6 
باملئة بدء من �سهر يوليو �ملا�سي مقارنة بالفرتة �لتي �سبقت 

�لأنو�ء �ملناخية "ميكونو".
يف  متز�يد�  منو�  �ل�سلطنة  مو�نئ  �سهدت   ، للتقرير  ووفقا 
�ل�سفن  حركة  منو  يف  ذلك  ومتثل  �لعاملية،  باملو�نئ  ربطها 
ومنو�  �حل��اوي��ات،  �سفن  عدد  يف  باملئة   30 بن�سبة  �مللحوظ 
بن�سبة 14 باملئة يف �سفن �لب�سائع �لعامة، وبلغت ن�سبة �لنمو 

يف حركة �سفن �ملو�د �ل�سائلة 28 باملئة.

لصناديق  موحدا  ترخيصا  تقر  اإلم��ارات 
االستثمار في البالد

 20 بنسبة  ن��م��ًوا  تحقق  ع��م��ان  م��وان��ئ 
بالمئة خالل 7 أشهر من العام الجاري
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قالت �سركة برتول �أبوظبي �لوطنية )�أدنوك( �ليوم �إنها �ست�ستثمر 5.1 
مليار درهم )1.4 مليار دولر( يف تطوير وتو�سعة حقل بوح�سا �لربي 
�لعماق. و�أو�سحت �أدنوك يف بيان �أن �لتطوير �سريفع طاقة �إنتاج �لنفط 
�خلام �إىل 650 �ألف برميل يوميا من 550 �ألف برميل يوميا بنهاية 2020.
�تفاقا  �لأربعاء  �ليوم  )�أدن��وك(  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  �سركة  ووقعت 
�إطاريا مع �سركة مبادلة لا�ستثمار ل�ستك�ساف فر�ض �ل�ستثمار �ملحتملة 

يف قطاع �مل�سب.
�إمكانات  �لطرفان  �سيبحث  �لتفاقية،  "بح�سب  �أدن��وك  من  بيان  وق��ال 
معاجلة �لنفط �خلام و�ملو�د �لهيدروكربونية �لأخرى �لتي تنتجها �أدنوك، 
�إ�سافة �إىل �حتمالية ��ستخد�م تقنيات �ل�سركات �لتابعة ملبادلة يف معاجلة 

منتجات �سركات �أدنوك �لأخرى".
�ل�سركة  �أن  رويرتز  �أبلغ  لأدن��وك  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �جلابر  �سلطان  كان 

�ست�سعى لفر�ض ��ستثمار يف �خلارج بقطاع �لغاز �لطبيعي �مل�سال.

بن  �لتا�سع  �لقت�سادي  �حل���و�ر  �ل��ي��وم  �لكويت،  دول��ة  يف  عقد 
ملناق�سة  �لأوروب��ي  و�لحتاد  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ض 
�ل�سيا�سات �لقت�سادية �لعامة لدى �جلانبن وبر�مج  م�ستجد�ت 
من  وخمت�سون  خ��رب�ء  �حل��و�ر  يف  و�سارك  �لقت�سادي.   �لتنوع 
و�ملنظمات  �لتعاون  ملجل�ض  �لعامة  و�لأمانة  �لتعاون  جمل�ض  دول 
�خلليجية �ملتخ�س�سة، ومن �ملفو�سية �لأوروبية و�لدول �لأع�ساء 
�تفاقية  �إطار  �نعقاد هذ� �حلو�ر يف  وياأتي  �لأوروب��ي،  يف �لحتاد 

�لتعاون �مل�سرتك بن �جلانبن �لتي �أبرمت يف يونيو 1988م.
�لعام  �لأم��ن  �لعوي�سق،  حمد  بن  عبد�لعزيز  �لدكتور  و�أو���س��ح 
باأن  و�ملفاو�سات،  �ل�سيا�سية  لل�سوؤون  �لتعاون  ملجل�ض  �مل�ساعد 
يف  �لقت�سادية  �ل��ت��ط��ور�ت  ت��ن��اول  �لتا�سع  �لقت�سادي  �حل���و�ر 
حيث  �مل�ستقبلية،  و�لتطور�ت  �لأوروب��ي  و�لحت��اد  �لتعاون  جمل�ض 
يف  �لقت�سادي  �لنمو  معدلت  �نخفا�ض  �لأوروب��ي  �جلانب  توقع 
منطقة �لحتاد �لأوروبي خال عامي 2019 و2020، يف حن توقع 
و2019   2018 عامي  يف  �لنمو  معدلت  �رتفاع  �خلليجي  �جلانب 

نتيجة �لتح�سن يف �أ�سعار �لنفط.و�أ�سار �لأمن �لعام �مل�ساعد �إىل 
�أن �حلو�ر ناق�ض كذلك �لتغري �لنوعي و�لكمي يف �لدخل �حلكومي 
�لطاقة  �أ�سعار  هيكل  وتغري  �ل�سر�ئب  من  جمموعة  لتبني  نتيجة 
�ل�سادر�ت  يف  �لتدريجي  �لتنوع  �إىل  بالإ�سافة  �ملجل�ض،  دول  يف 

وثيقة  عاقة  لهما  مو�سوعن  �إىل  �حل���و�ر  وت��ط��رق  �خلليجية. 
برب�مج �لتحول �لوطني يف دول �ملجل�ض هما كفاءة �لطاقة وبر�مج 

�لطاقة �ملتجددة.

 5.1 ت��س��ت��ث��م��ر  أدن�����وك 
مليار درهم في تطوير 
وتوسعة حقل بوحصا

مجلس  بين  التاسع  االقتصادي  الحوار  تحتضن  الكويت 
التعاون واالتحاد األوروبي

عبدالعزيز الفكي من الدمام
�أهد�ف  لتحقيق ثاثة  �مل�سارف، وذلك  �ندماج جديدة يف قطاع  �ل�سوق �خلليحية عمليات  ت�سهد  �أن  توقع م�سرفيون 
رئي�سة تتمثل يف تعزيز �لقدر�ت �لتناف�سية، ومو�جهة �لتحديات �لقت�سادية، و�لمتثال للمعايري �لدولية �خلا�سة بكفاية 
�إىل تر�سيد  �أن �لندماجات �ملحتملة يف �لقطاع تهدف يف معظمها  �إىل  و�أ�سارو�  ر�أ�ض �ملال، خ�سو�سا معايري بازل 3. 

�لإنفاق عرب خف�ض �لتكاليف و�مل�سروفات، وزيادة هو�م�ض �لربح يف �سوق تعج باملناف�سة �ل�سر�سة.

ال��م��ص��ارف  تحفز  ع��وام��ل   3 م��ص��رف��ي��ون: 
الخليجية على التكتل واالندماج

وقال ل�"�لقت�سادية" و�سام فتوح، �أمن �حتاد �مل�سارف �لعربية، 
�إن �لقطاع �مل�سريف �خلليجي �سهد يف �ل�سنو�ت �ملا�سية عدد� من 
ترفع جاذبية  �لندماج  �سيا�سة  �أن  �إىل  �لندماج، م�سري�  عمليات 

�ل�سوق �ملالية �أمام �مل�ستثمرين.
�ل�سعودية مثا  �مل�سارف  �لندماج يف  �آخر حالت  �أن  فتوح  و�أكد 
بن "�ساب" و"�لأول" لي�سبح �لكيان �جلديد ثالث �أكرب بنك يف 

�ل�سعودية.
يف  ح��دث��ت��ا  �ل�����س��ع��ودي��ة  يف  �سابقتان  ح��ال��ت��ان  "توجد  و�أ����س���اف 
بنك  من  كل  �ندمج  عندما   1997 ع��ام  يف  �أوله��ا  �لت�سعينيات، 

لتاأ�سي�ض  �ملتحد،  �ل�سعودي  �لتجاري  و�لبنك  �ل�سعودي  �لقاهرة 
��ستحو�ذ  عملية   1999 عام  �سهد  كما  �ملتحد،  �ل�سعودي  �لبنك 
�مل�سرف �ل�سعودي �لأمريكي على �مل�سرف �ل�سعودي �ملتحد، نتج 

عنها جمموعة �سامبا �ملالية".
و�أو�سح فتوح �أن �لإمار�ت �سهدت عام 2007 �أول عملية �ندماج من 
خال م�سرف دبي �لوطني وم�سرف دبي �لإمار�ت يف كيان حمل 

��سم م�سرف �لإمار�ت دبي �لوطني. 
�لقانونية  �ملتطلبات  �كتملت   ،2017 )�أبريل(  ني�سان  "يف  وق��ال: 
�أبوظبي  وم�سرف  �لأول  �خلليج  م�سرف  بن  �لن��دم��اج  لعملية 
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م�سرف  �أكرب  �لأول؛  �أبوظبي  م�سرف  منها  ن�ساأ  �لتي  �لوطني، 
بلغت 188 مليار  �أكرب م�سرف عربي؛ مبوجود�ت  �إمار�تي وثاين 
�سوقية  ح�سة  ميثل  ما   ،2018 من  �لثاين  �لف�سل  بنهاية  دولر 

بن�سبة 25 يف �ملائة من موجود�ت �لقطاع �مل�سريف �لإمار�تي".
عن  �أخ��ري�  �لتجاري  �أبوظبي  م�سرف  �إع��ان  �إىل  فتوح  و�أ���س��ار 
حمادثات �ندماج مع م�سرف �لحتاد �لوطني وم�سرف �لهال، 
حيث قد ت�سفر عن تاأ�سي�ض خام�ض �أكرب م�سرف خليجي باأ�سول 

حكومة  �أن  وبن  دولر(.  مليار   113( دره��م  مليار   415 حجمها 
�أبوظبي متلك ح�سة �أغلبية يف كل من �أبوظبي �لتجاري، ثاين �أكرب 
م�سارف �لإمارة، و�لحتاد �لوطني، يف حن تعود ملكية م�سرف 

�لهال �لإ�سامي حلكومة �أبوظبي ب�سكل كامل.
ريادة �لندماج �مل�سريف يف منطقة �خلليج ترتكز  �أن  و�أكد فتوح 
�لأع���و�م  ب��ن  �ن��دم��اج  عمليات  �أرب���ع  �سهدت  �لتي  �لبحرين،  يف 
2009 و2013، حيث �ندمج م�سرف �ل�سامل وبنك �لإثمار نهاية 
وم�سرف  �ل�سعودي  �لبحريني  �مل�سرف  �ندمج  كما   ،2009 عام 
�ل�سام �أو�خر �آب )�أغ�سط�ض( 2011. و�أ�ساف، "يف ت�سرين �لأول 
)�أكتوبر( 2012 �سهد �ندماج م�سرف �لإثمار مع م�سرف �لإجارة 
حن   2013 ع��ام  �لبحرين  يف  �ندماج  عملية  وج��دت  كما  �لأول، 
"كابيف�ست"؛  وم�سرف  �ملال  �إد�رة  وبيت  �إياف  �ندمج م�سرف 

لتاأ�سي�ض كيان م�سريف موحد، حتت مظلة م�سرف �إياف". 
ولفت �أمن �حتاد �مل�سارف �لعربية، �إىل �أن �سبب �زدهار �لندماج 
�لرئي�ض يف منطقة  �ملايل و�مل�سريف  �ملركز  تعد  �أنها  �لبحرين  يف 
مالية حملية  وموؤ�س�سة  100 م�سرف  نحو  فيها  يعمل  �إذ  �خلليج، 

و�إقليمية وعاملية.
وذكر �أن �لبنك �لأهلي �ملتحد �لبحريني يجري حمادثات مع بيت 
خليجي  م�سريف  حتالف  �أول  ي�سبح  قد  فيما  �لكويتي،  �لتمويل 

عابر للحدود يف �ل�سنو�ت �لأخرية ما �سيقود �إىل �إيجاد كيان قوي 
�لوطني  �مل�سرف  �إن  وقال:  دولر.  مليار   92.6 �أ�سول  باإجمايل 
حول  مفاو�سات  ب��دء   2018 )يوليو(  مت��وز  نهاية  �أعلن  �لعماين 
ببور�سة  م��درج  وكاهما  ظفار،  بنك  مع  حمتملة  �ندماج  عملية 
�سيبلغ  �لندماج،  �سفقة  �إمتام  حال  ويف  �ملالية،  ل��اأور�ق  م�سقط 

�إجمايل �أ�سول �لكيان �جلديد نحو 20 مليار دولر.
م�سرفية  كيانات  تاأ�سي�ض  �إىل  تهدف  �لندماج  عمليات  �أن  وبن 
�لتحديات  ومو�جهة  وعامليا،  �إقليميا  �ملناف�سة  على  قادرة  �سخمة 
بازل  معايري  خ�سو�سا  �لدولية،  للمعايري  و�لمتثال  �لقت�سادية، 
و�ملعيار  �لأم��و�ل،  وتبيي�ض  �لإره��اب  متويل  مكافحة  ومعايري   ،3
خف�ض  ع��رب  �لإن��ف��اق  تر�سيد  يف  ت�سهم  كما  �ل���دويل،  �ملحا�سبي 
كفاءة  وتعزيز  �لربح  هو�م�ض  يزيد  ما  و�مل�سروفات  �لتكاليف 

بن  �مل�سرفية  �خلرب�ت  تبادل  وكذلك  �مل�سريف،  �لقطاع  ومتانة 
و�ل�ستثمارية  �لتمويلية  �لفر�ض  يف  و�لتو�سع  �ل�سابقة،  �لإد�رت��ن 
�لتكاليف،  �إىل تقليل  �إ�سافة  و�لتخارج من �ل�ستثمار�ت �ملتعرة، 

ما يعني زيادة يف ربحية �ل�سهم وعائد�ت �مل�ساهمن.
جمعية  رئي�ض  يو�سف،  عدنان  ل�"�لقت�سادية"  قال  جانبه،  من 
�إن  �ل��ربك��ة،  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لبحرين،  يف  �مل�سارف 
�لدولة  يف  �سو�ء  بينها  فيما  لاندماج  تتباحث  خليجية  م�سارف 

�خلليجية �أو �لندماج مع م�سارف يف دول خليجية �أخرى.
بن  �لكويت  يف  �ندماجات  �ملقبلة  �لفرتة  ت�سهد  �أن  عدنان  وتوقع 
من  تكون  قد  �أخ��رى  مالية  وموؤ�س�سات  �لكويتي  �لتمويل  م�سرف 
خارج �لكويت.و�أكد �أن �لندماج بن �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية 
�لكبرية يف دول �خلليج يعطي قوة كبرية للموؤ�س�سات �ملالية، لفتا 
�أفكار مالية من خرب�ت مالية  �أن �لندماج يعمل على تاقح  �إىل 
يف �ملوؤ�س�سة �ملالية �جلديدة و�لقدمية، ف�سا عن قوة ر�أ�ض �ملال 
للموؤ�س�سة �ملالية �جلديدة.وبن رئي�ض جمعية �مل�سارف يف �لبحرين 
�لأمر  قوية بن م�سارفها،  �ندماجات  �سهدت  �أن منطقة �خلليج 
�لذي �أ�سهم يف توليد موؤ�س�سات مالية قوية مناف�سة عامليا ومو�كبة 
موؤ�س�سات  �إىل  بحاجة  �خلليج  دول  �إن  وق��ال  �لقت�ساد.  حلركة 
�أمو�ل �سخمة، ما يعزز من قدرتها يف  مالية قوية قائمة بروؤو�ض 

متويل م�ساريع كبرية مثا يف قطاع �لبرتوكيماويات.
عمليات  على  ت�سجع  �خلليج  يف  �ملركزية  �مل�سارف  �أن  �إىل  ولفت 
�لتي  �جلديدة  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  خا�سة  �مل�سارف،  بن  �لدمج 

تندمج مع موؤ�س�سات �أخرى قوية.
موؤ�س�سات  �إىل  يحتاج  �خلليجية  �لقت�ساد�ت  منو  �أن  �إىل  و�أ�سار 
مالية قوية ت�ستطيع تقدمي خدمات ومنتجاتها لهذه �لقت�ساد�ت 
�لتي حتتاج �إىل موؤ�س�سات مالية تو�كب هذه �لطفرة �لقت�سادية 

يف دول �خلليج. 
م�سارف  ب��ن  �ن��دم��اج  م�ساريع  �سهدت  �لبحرين  �أن  و�أ���س��اف 
�لإم���ار�ت  يف  مت��ت  �ل��ت��ي  بال�سخامة  لي�ست  ولكنها  بحرينية، 
��ستثماري  م�ست�سار  معن،  �أ�سامة  ق��ال  جانبه  من  و�ل�سعودية. 
بحريني، �إن �لبحرين �سهدت �ندماج �مل�سرف �لتجاري �لبحريني 
مع �أحد �مل�سارف �لكويتية لي�سبح �مل�سرف �لأهلي �ملتحد، كما بد�أ 
�لأخري يف عمليات �ل�ستحو�ذ على م�سارف �سغرية يف �لبحرين. 
وقال "�مل�سارف �ل�سغرية ل تفيد �ملنطقة، ومن �ملهم �ندماج عدد 
منها وذلك خلدمة حركة �لتطور يف �ملنطقة". وبن �أن �مل�سارف 
�ل�سغرية عادة ما تتلقى خطوط متويل من م�سارف عاملية، ولكن 
وروؤو���ض  �ل�سغرية  �مل�سارف  هذه  حجم  وفق  يقدم  �لتمويل  هذ� 
�لقطاع  يف  �لتطور  حجم  مع  تتما�سى  �أن  ميكن  ل  حيث  �أمو�لها، 
كبرية،  متويات  �إىل  حتتاج  �لتي  �خلليج  يف  و�مل�ساريع  �مل�سريف 
لتاأ�سي�ض  �أو �ل�ستحو�ذ  ما دفع �مل�سارف لتباع �سيا�سة �لندماج 
موؤ�س�سات مالية قوية. و�أو�سح �أن �مل�سارف �ل�سغرية ل ميكن �أن 
تبقى على ما هي عليه عند تاأ�سي�سها، حتى �إن كان و�سعها جيد� ل 

ميكن �أن تتما�سى مع حجم �لتطور يف �ملنطقة.
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في مدينة بيتين الهولندية، صمم باحثون في مركز األبحاث المشترك األوروبي 
مطبخًا. للوهلة األولى يبدو عاديًا. لكنه في الحقيقة مختبٌر معّقٌد ُصّمم لتقييم 
عملية اتصال عشرات األجهزة الذكية فيه ببعضها البعض. كيف سيكون عالمنا 
المستقبلي مع تحويل منازلنا الى منازل ذكية؟ ما هي حدودها وامكانياتها؟ 

وكيف سيستفيد المستهلك األوروبي من األبحاث التي ُتجرى فيه؟

اأ�صئلة عديدة، لكن الهدف منها هو اإيجاد منزل امل�صتقبل وهو املنزل الذكي.
فيه، ميكننا ت�سغيل �ملكّيف و�لغ�سالة و�ل�ستائر و�آلة �لقهوة، لي�ض بال�سغط على �لزر�ر و�منا بو��سطة �ل�سوت �أو �لهاتف �جلو�ل.
لكن لكل من هذه �لجهزة نظاُمها �للكرتوين �خلا�ض، ل ميكن ت�سغيُلها دون تعريفها و�ت�سالها ببع�سها �لبع�ض. �مر يجعل 

تطبيق هذ� �حللم �سبه م�ستحيل.

المنزل الذكي هو منزل المستقبل ... أجهزته 
متصلة ويستهلك الطاقة وينتجها...

كهرباء،  مهند�سة  وهي  بابايو�نو،  يوليا 
ت�سارك يف �جر�ء �لختبار�ت و�لدر��سات 
يف هذ� �ملخترب، وت�سف منزل �مل�ستقبل 
نحتاج  لذلك  بيانات  من  عنه  ينتج  وما 
و�لب�سر  ل���اأدو�ت  ميكن  م�سرتكة  للغة 

�لتعامل بها.
"�ملنزل  هذ�  �أن  �ملهند�سة  هذه  وت�سيف 
ذكية،  ب���اأدو�ت  جمهزً�  �سيكون  �لذكي 
ك��اآل��ة غ�سل �لط��ب��اق �ل��ذك��ي��ة، و�ل��ف��رن 
لل�سيارة.  �لكهربائي  و�ل�ساحن  �لذكي، 
بيانات و�ستتو��سل  �لأجهزة �ستنتج  هذه 
فيما بينها. لذلك �سنحتاج للغة م�سرتكة 
و�ي�����س��ًا،  �ل��ب��ي��ان��ات،  ه���ذه  م��ع  للتعامل 
�ملوجودة  �لأجهزة  هذه  �أعمال  لتح�سن 

يف �ملنزل �لذكي".

ج���م���ع ال��ب��ي��ان��ات 
وإي�����ج�����اد ح��ل��ول 

مستقبلية
هذ� �ملطبخ - �ملخترب �لذي طوره مركز 
�لأب��ح��اث �مل�����س��رتك �لأوروب�����ي، يهدف 
عملية  لتقييم  �لناجعة  �لأدو�ت  لتاأمن 
�لت�سغيل �مل�سرتكة بن جميع �لتجهيز�ت 
من  و�ي�سًا  �لذكي،  �ملنزل  يف  �ملوجودة 

�جل هدف �آخر.

�لبيانات  ه��و جمع  �لآخ���ر  �ل��ه��دف  ه��ذ� 
�لذكية  �لأج��ه��زة  �ختبار  عن  �ل�سادرة 
ليجاد  ع��دي��دة  �سركات  �سنعتها  �لتي 
�نطونيو�ض  يفيدنا  كما  م�ستقبلية،  حلول 
مهند�ض  �أي�سًا  هو  �لذي  مارينوبولو�ض، 

كهرباء، من مركز �لأبحاث �مل�سرتك.

خال  من  �نه  �ىل  مارينوبولو�ض  وي�سري 
�إن�ساء  "�سن�ستطيع  �لبيانات  هذه  جمع 
�سنتمكن  ولح���ق���ًا،  ب��ي��ان��ات.  ق���اع���دة 
م��ن ����س��ت��خ��د�م ق��اع��دة �ل��ب��ي��ان��ات ه��ذه 
�ملتعلقة  �ملحتملة  للم�ساكل  حلول  لإيجاد 
باملو��سفات �و بعمل �لتجهيز�ت. وهكذ� 
م�ستقبلية  ح��ل��وًل  للم�سنعن  �سنوؤمن 
لتح�سن  ج���دي���دة  وط����رق����ًا  حم��ت��م��ل��ة 

منتجاتها".
�ل��ب��اح��ث��ون يف ه���ذ� �مل��خ��ت��رب ي��ت��ن��ب��وؤون 
مت�سًا  م��ن��زُل��ن��ا  ف��ي��ه  ي��ك��ون  مب�ستقبل 
حمطات  متكامل.  ذك��ي  رق��م��ي  بنظام 
بينهما  فيما  تت�سل  �ملت�سابكة  �لكهرباء 
وب��اأن��ظ��م��ة �ل��ط��اق��ة �مل�����س��ت��د�م��ة. وحيث 
�ل�سيار�ت �لكهربائية تعمل وفق بطاريات 
كما  �لطاقة  ينتجون  و�ملو�طنون  ذكية. 
�لبحث  يهتم خمترب  لذلك  ي�ستهلكونها. 

هذ� بت�سهيل تخزين �لطاقة.
كاتالن  �ل��ك��ه��رب��اء  مهند�ض  وي��ق��ودن��ا 
لبطارية  ح��اوي��ة  �ىل  كوفريغ  فيليك�ض 
كبرية. د�خلها �سناديق عديدة. ويفيدنا 
هذه  من  �سندوق  كل  �ن  �ملهند�ض  ه��ذ� 
�لطاقة  ت��اأم��ن  على  "قادر  �ل�سناديق 
ملنزل. د�خل كل �سندوق جند بطاريات 
تكنولوجيات  ه��ن��اك  �ل��ل��ي��ث��ي��وم.  �ي���ون 

خمتلفة للطاقة. �أما هنا لدينا مادة �إيون 
�لليثيوم، هذه �ملادة �أكر ��ستجابة و�أكر 

�سرعة. �إنها �مل�ستقبل".

من  �سي�ستفيدون  �لأوروب��ي��ون  بالطبع، 
�لأب����ح����اث �جل���اري���ة يف ه����ذ� �مل��خ��ت��رب 
�ل���ه���ول���ن���دي. ل��ك��ن �ل��ع��ل��م��اء ي��اأم��ل��ون 
�بتكارً�  �أكر  بامل�ساهمة يف خلق �سناعة 
حماية  ت��اأم��ن  ميكنها  مفتوحة  و�سوقًا 

�أف�سل حلقوق �مل�ستهلكن.

وكما يوؤكد كوفريغ، فاإن كل �آلة كهربائية 
بنظام  جم��ه��زة  ���س��ت��ك��ون  �ست�سرتيها 
غريها  مع  بات�سالها  ي�سمح  �ل��ك��رتوين 
�لذكي،  �ملنزل  �ملوجودة يف  �لأدو�ت  من 
و��سحة  ومعلومات  "معايري  وفق  وذلك 

ع". يوفرها �مل�سنِّ

ي��ز�ل��ون يف  م��ا  �ل��ذي��ن  �لباحثون  ه���وؤلء 
ما  �إن  يقولون  �لأوىل،  عملهم  م��ر�ح��ل 
�سيا�سات  و�سع  يف  �سي�ساهم  �سيقدمونه 
خا�سة بالحتاد �لأوروبي تهدف لرقمنة 

��ستهاك �لطاقة
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ارتفعت األسهم السعودية بنحو تسع نقاط لتغلق عند 7514 نقطة. وجاء االرتفاع بدعم 

من القطاع العقاري بقيادة سهم »جبل عمر«. وكانت السوق قد فقدت نحو 0.5 في المائة 

من قيمتها أثناء الجلسة إال أن دخول قوى شرائية أعادت السوق إلى المنطقة الخضراء. 

وهذا األداء يحسن من قراءة السوق مع عودة المشترين والدفاع عند مستويات الدعم 

7470 نقطة، حيث لم تسجل السوق إغالقات منخفضة طوال الجلسات األربع األخيرة، ما 

نقطة   7570 المقاومة  وتجاوز  لالرتفاع  السوق  عودة  اإليجابي.  التماسك  من  نوعا  يظهر 

سيعزز من االتجاه الصاعد واستهداف اختراق متوسط 21 يوما عند 7730 نقطة.

إلى  السعودية  األس��ه��م  تعيد  شرائية  ق��وى 
المنطقة الخضراء .. والسيولة ترتفع 15 %
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األداء العام للسوق
�فتتح �ملوؤ�سر �لعام عند 7504 نقاط، وتد�ول بن �لرتفاع و�لنخفا�ض، وكانت �أعلى نقطة عند 7514 نقطة ر�بحا 0.13 يف 
�ملائة، بينما �أدنى نقطة عند 7464 نقطة فاقد� 0.54 يف �ملائة، يف نهاية �جلل�سة �أغلق �ملوؤ�سر �لعام عند 7514 نقطة ر�بحا 
ت�سع نقاط بن�سبة 0.13 يف �ملائة. و�رتفعت �ل�سيولة 15 يف �ملائة بنحو 369 مليون ريال لت�سل �إىل 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل 

بينما  ري��ال.  �أل��ف   27.5 �لو�حدة  �ل�سفقة  قيمة 
ز�دت �لأ�سهم �ملتد�ولة 13 يف �ملائة بنحو 13 مليون 
�سهم متد�ول لت�سل �إىل 119 مليون �سهم متد�ول، 
مبعدل تدوير 0.22 يف �ملائة. �أما �ل�سفقات فقد 

�رتفعت �أربعة �آلف �سفقة لت�سل 102 �ألف.

أداء القطاعات
تر�جعت خم�سة قطاعات ت�سدرها »�إنتاج �لأغذية« 
بن�سبة 0.65 يف �ملائة، يليه »جتزئة �لأغذية« بن�سبة 
�لر�أ�سمالية«  »�ل�سلع  ثالثا  وحل  �ملائة،  يف   0.50
�لقطاعات  بقية  و�رتفعت  �ملائة.  يف   0.3 بن�سبة 

بقيادة »�لأدوية« بن�سبة 2.6 يف �ملائة، يليه »�لإعام و�لرتفيه« بن�سبة 1.7 يف �ملائة، وحل ثالثا »�لتاأمن« بن�سبة 1.6 يف �ملائة.
وكان �لأعلى تد�ول »�ملو�د �لأ�سا�سية« بن�سبة 35 يف �ملائة بقيمة 992 مليون ريال، يليه »�مل�سارف« بن�سبة 25 يف �ملائة بقيمة 692 

مليون ريال، وحل ثالثا »�لتاأمن« بن�سبة 8 يف �ملائة بقيمة 226 مليون ريال.

أداء األسهم
ت�سدر �لأ�سهم �ملرت�جعة »�سادر�ت« بالن�سبة �لق�سوى ليغلق عند 88.10 ريال، يليه »برتوكيم« بن�سبة 4.15 يف �ملائة ليغلق 
عند 25.40 ريال، وحل ثالثا »وفرة« بن�سبة 3.8 يف �ملائة ليغلق عند 16.36 ريال. ويف �ملقابل ت�سدر �ملرتفعة »�أمانة للتاأمن« 
بالن�سبة �لق�سوى ليغلق عند 18.54 ريال، يليه »�ساكو« بن�سبة 5.9 يف �ملائة، ليغلق عند 91.10 ريال، وحل ثالثا »ميدغلف 

للتاأمن« بن�سبة 5.7 يف �ملائة ليغلق عند 
15.64 ريال.

 486 بقيمة  »�سابك«  تد�ول  �لأعلى  وكان 
يليه  �مل��ائ��ة،  يف   17 بن�سبة  ري���ال  مليون 
بن�سبة  ريال  مليون   300 بقيمة  »�لإمن��اء« 
11 يف �ملائة، وحل ثالثا »�لر�جحي« بقيمة 

206 ماين ريال بن�سبة 7 يف �ملائة.
* وحدة �لتقارير �لقت�سادية

ثالثاء التحول التاريخي في بريطانيا

حممد كركوتي

�إذ�   %  9.3 بن�سبة  بريطانيا  �قت�ساد  »�سينكم�ض 
�ت��ف��اق« من  �لأوروب���ي با  ما خرجت من �لحت��اد 
�لثاثاء  ي��وم  �لربيطانية  �خل��ز�ن��ة  ل���وز�رة  تقرير 
�ملقبل �ستنقلب بريطانيا �سيا�سيا ر�أ�سا على عقب. 
على  �لعموم  جمل�ض  فيه  �سي�سوت  �لذي  �ليوم  �إنه 
�تفاق خروج �ململكة �ملتحدة من �لحتاد �لأوروبي. 
من  ماي  ترييز�  �ل��وزر�ء  رئي�سة  حملته  �تفاق  وهو 
بروك�سل وقالت لنو�ب �ل�سعب "�إما هذ� �لتفاق �أو 
خروج با �تفاق �أو ل خروج نهائيا". �ل�سدمة هنا 
مل تكن فيما يت�سمنه �لتفاق فقط، بل يف عدم وجود 

خطة �أخرى بديلة ت�سعها ماي �أمام �لنو�ب �إذ� ما �أخفق �لتفاق 
�مل�سيبة  �ملقبل.  �لثاثاء  ل�"�لعموم" يوم  �لتاريخي  �لت�سويت  يف 
ر�سمية  "غري  جبهة  �أن�ساأ  �ل��وزر�ء  رئي�سة  طرح  �أن  يف  تكمن  هنا 
بالطبع" جمعت �لأ�سد�د بع�سهم مع بع�ض. �سملت �أولئك �لذين 
�لبقاء  يدعمون  و�لذين  ظرف،  �أي  حتت  �خل��روج  ب�سدة  يوؤيدون 
باأي �سورة كانت. ومن هنا ز�دت �لتوقعات ب�سقوط �لتفاق �مل�سار 
�إليه يف �لت�سويت، �إل �إذ� �أحدثت ترييز� ماي خرقا ت�سويتيا حتى 
�أن يح�سد رئي�سة  قبل دقائق من �ملوعد �ملحدد له. ل �أحد ميكنه 
�لوزر�ء �لربيطانية على و�سعيتها �لر�هنة. فهي حما�سرة لي�ست 
فقط من �أحز�ب معار�سة تريد �لتخل�ض من حكومتها باأي ثمن، 
ومن حزبها باأي �سكل. بل �أي�سا تخ�سع للح�سار من د�خل حزبها 
"�ملحافظن"، من قبل �لذين يريدون �خلروج حتى بدون �تفاق. 
�أقل  بعد  حكومتها  من  وزر�ء  �سبعة  ��ستقالة  مثا  يربر  ما  وهذ� 
ناهيك عن  �لعموم.  �أمام جمل�ض  �لتفاق  �أ�سبوع من طرحها  من 
�لوزر�ء �لذين ��ستقالو� قبله، ويف مقدمتهم وزير� �سوؤون �خلروج 
"بريك�ست"، �إ�سافة �إىل وزير �خلارجية وغريهم. حتى �إن جريدة 

و��سعة �لنت�سار "�إيفننيج �ستاندرد"، ن�سرت قبل �أ�سبوعن مان�سيتا 
عري�سا على �سدر �سفحتها �لأوىل على �ل�سكل �لتايل "نرجو من 
�آخر وزير �سيخرج من �حلكومة، �إطفاء �لنور قبل �أن يرحل". وهي 
عبارة كوميدية لكنها معربة بالفعل على �حلالة �حلكومية �ل�سائدة 
�لأوروبية  �ملفو�سية  من  مبا�سر�  دعما  �أخذت  ماي  ترييز�  حاليا. 
نف�سها، لكي ت�سوق �لتفاق على نو�ب جمل�ض �لعموم. وهذ� �لدعم 
ر�سمي  باإعان  يتعلق  وهو  فعال.  يكون  قد  لكنه  �سلبي  ظاهره  يف 
�سريح من �ملفو�سية باأن �أحد� من �مل�سوؤولن �أو �لنو�ب �لربيطانين 
ل يفكر للحظة و�حدة باإعادة �لتفاو�ض حول �لتفاق، �أو فتح ملف 
�أو �خلروج بدونه. ويف �حلالة  تفاو�سي جديد. فاإما هذ� �لتفاق 
�لأخرية، على �ململكة �ملتحدة �أن تتحمل تبعات خروج با �تفاق �أو 
لو�ئح تنظم �لعاقة بن �لطرفن، ناهيك عن �لق�سايا �ملتد�خلة 
و�لتفاهم،  و�لتفاق  بالتن�سيق  �إل  ت�ستوي  �أن  �لتي ل ميكن  بينهما 
طارق  وجبل  �ل�سمالية،  �إيرلند�  و�سعية  بالطبع  مقدمتها  ويف 
وغريهما، بل حتى �لتموين �لدو�ئي �لأوروبي لربيطانيا. �خل�سائر 
حا�سرة على �ل�ساحة �لربيطانية فيما لو مت "بريك�ست" با �تفاق. 
وبنك  �ملالية  وز�رة  من  كل  مو�ربة  دون  �أعلنها  �خل�سائر  وه��ذه 
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�إجنلرت� �ملركزي. ورمبا يكون مفيد� ��ستعر��ض بع�سها باخت�سار. 
�أكر من 9 يف  �أن بريطانيا �ستفقد  �إىل  فالوز�رة و�لبنك ي�سري�ن 
 6.7 و�ستفقد  �تفاق،  با  �خل��روج  حال  يف  �قت�سادها  من  �ملائة 
يف �ملائة يف حال �لتزمت �ململكة �ملتحدة بقانون �لتجارة �حلرة، 
ماي  �لذي جلبته  �لتفاق  على  �سادقت  لو  �ملائة حتى  3 يف  ونحو 
�حلالت،  كل  يف  و�ردة  �خل�سائر  �سيناريوهات  �أي  بروك�سل.  من 
لكنها متفاوتة من حالة �إىل �أخرى. ويف �لنهاية يبقى �لبقاء �سمن 
مكانة  على  �سيحافظ  �لذي  �لوحيد  �ل�سيء  هو  �لأوروب��ي  �لحت��اد 
وو�سعية بريطانيا �لقت�سادية، ويجعل �قت�سادها ينمو بال�سورة 
يوم  قبل  �لآن(،  موؤ�سر�ت  )�أو  موؤ�سر  �أي  مهما  يعد  مل  �ملر�سية. 
�لعموم  جمل�ض  ن��و�ب  بن  حامية  �ملعركة  �ستكون  �ملقبل  �لثاثاء 
بالفعل  جديد�  تاريخا  وي�سنعون  �لتفاق  �سيمررون  �إذ�  ما  حول 
لبادهم، �أو �أنهم �سي�سقطون �لتفاق، ما �سيدفع باجتاه �نتخابات 
من  �لربيطاين  �خلروج  حول  ثان  ��ستفتاء  حتى  �أو  مبكرة،  عامة 

ز�وية  من  تاريخا  ي�سنعون  �أي�سا  بذلك  وهم  �لأوروب��ي،  �لحت��اد 
بل ل  �أوروبية جديدة،  لندن مبفاو�سات  �أحد يحلم يف  ل  �أخ��رى. 
�أوروبية خا�سة للمملكة �ملتحدة،  �أحد يفكر للحظة يف �أي معاملة 
وهذه  �ل��ع��امل،  بلد�ن  بقية  نحو  لتخرج  �أو  بالتفاق  �لقبول  ف��اإن 
�لأخرية �أعلنت يف غري منا�سبة، �أنها تف�سل �لتعاون مع بريطانيا 
جتمعها عاقات جيدة مع �لحتاد �لأوروبي، ولي�ض �لعك�ض. وعلى 
�تفاق  �ليابان نف�سها. ولذلك فاإن �خلروج با  �لبلد�ن  ر�أ�ض هذه 
هو يف �لو�قع �نتحار �سيا�سي �قت�سادي بريطاين، ولي�ض �أوروبيا. 
ت�سويت جمل�ض  نتائج  �إعان  �أعقاب  �ستظهر يف  �حلقيقة  حلظة 
�ستحدد  �لتي  تلك  من  حلظة  وهي  �خل��روج،  �تفاق  على  �لعموم 
�ست�سع  �لتي  �للحظة  �إنها  و�لأف���ر�د.  �جلهات  من  كثري  م�سائر 
�ململكة �ملتحدة �أمام حقائق جديدة، من بينها �إمكانية �أن تتفكك 
على  ر�هنت  �لأقل  على  �أو  وحدها.  تكون  �أن  ف�سلت  لأنها  بالفعل 

�أدو�ت لي�ست �سوى �أوهام تاريخية باتت تدعو لل�سخرية.

تشين«  »ب���ل���وك  ت��ق��ن��ي��ة 
والطاقة المتجددة

عادة ما تكون جميع الثورات ال�صناعية م�صحوبة بثورة يف جمال الطاقة، والثورة احلالية لي�صت ا�صتثناء 
من هذه القاعدة لأنها تنطلق بف�صل الطفرة احلادثة يف جمال الطاقة املتجددة. حيث اإن منوذج الطاقة 
اجلديد املقرتن بالتقنية الرقمية مل يولد اإنتاجا ل مركزيا اأكرب للطاقة فح�صب، بل جلب اأي�صا خدمات 
الذاتي، ومنذجة ال�صتهالك  التكاليف، وال�صتهالك  ومنتجات طاقة جديدة. وتعد م�صائل التحكم يف 
وال�صتغالل الأمثل له، ومعامالت الطاقة من نظري اإىل نظري، والتنبوؤات باملبالغ القابلة للفوترة على 
ب�صكل  الطاقة  و�صركات  امل�صاريع  اأ�صحاب  حلها  على  يعمل  التي  الق�صايا  اأب��رز  بع�ض  الفردي  امل�صتوى 

منهجي ق�صية تلو الأخرى. 

وعلى �لرغم من �أنها قد ل تبدو كذلك �إل �أنها كلها ق�سايا معقدة 
على  طويلة  لعقود  تركز  كانت  �سناعة  �إط��ار  يف  حلها  ومطلوب 
وحجم  �لت�سغيل  عمليات  وتق�سيم  �ملختلفة  و�لتوليفات  �ملركزية 
�لإنتاج �ل�سخم. ولكن هناك تقنية مي�سرة جديدة ميكنها �أن جتعل 
�لتكلفة،  وفعالية من حيث  و�أمان  وكفاءة  ب�سرعة  كل هذ� يحدث 
�ملت�سل�سلة  �لبيانات  قو�عد  تقنية  عليها  نطلق  �لتي  �لتقنية  وهي 

�لنا�ض  من  كثري�  �أن  �سك  ول  ت�سن".  "بلوك   blockchain
 ،blockchain قد �سمع �أو قر�أ عن قو�عد �لبيانات �ملت�سل�سلة
ملعظم  بالن�سبة  فكرة جمردة  �لأمر حم�ض  يز�ل  ل  قد  ومع ذلك 
�لنا�ض، لذ� �ساأحاول �أن �أ�سف باخت�سار ما هي هذه �لتقنية وكيف 
تعمل. كان �أ�سهل و�سف �سادفته لهذه �لتقنية هو �أنها تقنية حتول 
�ملعلومات �إىل كائن مادي، وبعبارة �أخرى هي ت�ساعد على �لتعامل 

هيثم باحيدرة
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مع �ملعلومات �ملجانية �لوفرية كمنتج نادر و�سيء ميكننا �لتجارة 
ولكن  �لرقمية فح�سب  �لعمات  �لو�سف ل ينطبق على  به. وهذ� 
فهي  �لأخ��رى.  �ملادية  و�لكائنات  �لأ�سول  فئات  جميع  على  �أي�سا 
عن  �مل�سوؤولية  �ملطاف يف جمال حتديد  نهاية  ت�ساعدنا يف  تقنية 
�لكائنات �ملادية. فنحن نحتاج �إىل �سخ�ض ما �أو �سيء ما لإثبات 
حقيقة �أنني رمبا بعت �سيارتي لك و�أنني لن �أمتكن من بيع �ل�سيارة 
نف�سها ل�سخ�ض �آخر، وهذ� ي�سمح لنا ب�سكل �أ�سا�سي بالتجارة يف 
�لكائنات �ملادية فيما بيننا، كما �أنه عن طريق توزيع هذ� �ل�سجل 
و�سيط مركزي  �إىل وجود  تنتفي �حلاجة  �ملادي  بالكائن  �خلا�ض 
للتحقق من �أنني قمت بالفعل ببيع تلك �ل�سيارة، حيث يتم توزيع 
�ل�سبكة �لإلكرتونية  هذ� �ل�سجل عرب خمتلف ما يطلق عليه عقد 
نكون  لن  لذلك  �ملعاملة.  �سحة  من  �لتحقق  عقدة  لكل  وميكن 
بحاجة �إىل وجود نوع من �لكيان �ملركزي -مثل بنك لتتبع تفا�سيل 
يجعل  �لأم��ر  وهذ�  �ملعاملة.  �سحة  من  بالتحقق  ليقوم  �ملعاملة- 
تقنية قو�عد �لبيانات �ملت�سل�سلة blockchain مفيدة يف �أي 
مكان م�ساب بعدم �لكفاءة يف �ملعامات نظر� ل�سرت�ك �أطر�ف 
يف  �آم��ن��ة  �ملعاملة  تكون  �أن  على  �ملحافظة  ���س��رورة  م��ع  متعددة 
�لوقت نف�سه. وهذه �لتقنية هي يف �لأ�سا�ض طريقة لأمتتة وظيفة 
مثال من  �سنتناول  �لأمر  ولتو�سيح  �ملعقدة.  �لعمليات  �لتحكم يف 
و�قع �حلياة وهو تطبيق حمتمل من عامل �لطاقة. لنفرت�ض �أنني 

�سوف �أوقع عقد� ذكيا لا�ستجابة للطلب مع �سركة �لكهرباء وهو 
عقد يفو�ض �سركة �لكهرباء باإيقاف ت�سغيل مكيف �لهو�ء �خلا�ض 
بي يف �أي وقت تكون فيه ظروف �ل�سبكة ل ت�سمح بت�سغيله. حيث 
�أنني �ساأتقا�سى مقابل تقدمي هذه �خلدمة �إىل  ين�ض �لعقد على 
ت�سغيل  �إيقاف  لل�سركة  ميكن  �لعقد  توقيع  وبعد  �لكهرباء،  �سركة 
هذه  تخزين  وميكننا  وق��ت.  �أي  يف  بي  �خلا�ض  �لتكييف  جهاز 
�ملعلومات على قاعدة بيانات مت�سل�سلة blockchain. وبهذه 
�لطريقة يف كل مرة تر�سل فيها �سركة �لكهرباء �إ�سارة معينة �إىل 
�لتوقف  عليه  يجب  �أنه  �سيعلم  فاإنه  بي،  �خلا�ض  �لتكييف  جهاز 
عن �لت�سغيل، بينما �سيتم �لتحقق من �ملعاملة عرب قاعدة بيانات 
و�حد من عديد  مثال  وهذ� جمرد   .blockchain مت�سل�سلة 
�لطاقة.  جمال  يف  نر�ها  �أن  ميكن  �لتي  �ملحتملة  �لتطبيقات  من 
ما،  بطريقة  بالإنرتنت  مت�سا  معظمنا  بالفعل  �أ�سبح  و�ليوم 
�إىل  و�لآلت وما  �لأجهزة  ب�سكل متز�يد  ويدخل يف هذ� �لت�سال 
ذلك. ويتوقع �خلرب�ء �أن يتم يف �مل�ستقبل �لقريب تو�سيل 50 مليار 
جهاز �أو �أكر بالإنرتنت. وهذ� يعني �أننا �سن�سبح يف موجات �ساحقة 
من �ملعلومات و�لبيانات �لقادمة من عدد كبري من �لأجهزة، وبعد 
ذلك �سوف نرغب جميعا يف �لتفاعل ب�سكل حيوي مع تلك �لأجهزة 

وبناء على تلك �ملعلومات.
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على  م��ن��ازع  �ي  ب��دون  يرتبع  وذه��ن��ي  فكري  ح��ق  وجعله  و�لب���د�ع  باخللق  �لن�سان  �م��ت��از  بحيث  �لن�����س��ان،  ق��دم  ق��دمي  �لخ���رت�ع  �ن 
ت�سويقها  وكيفية  ب��الخ��رت�ع��ات  �لت�سويقية  �ملفاهيم  رب��ط  خ��ال  م��ن  �حل��ق  ه��ذ�  ���س��ون  �همية  تكمن  وه��ن��ا  �حل��ق��وق.  ك��ل  ع��ر���ض 
منظمة  و�د�ري���ة  ت�سويقية  ط��رق  �ىل  ويحتاج  �قت�سادية  قيمة  يحول  �ل��ذي  لابتكار  �حلقيقية  �ل�سورة  ت��ربز  بحيث  فعالة  بطريقة 
�بتكار. من  �ملخرتع  �ليه  و�سل  ما  و�نتاج  با�ستغال  غريه  يناف�سه  و�ل  للفكرة  �نتاجه  ثمرة  �ملخرتع  ينال  �ن  ذلك  وي�سمل  ومبتكرة 
توفري  �ىل  تهدف  �لعربية،   �ل��دول  جامعة  ومظلة  رعاية  حتت  مغلقة  م�ساهمة  �سركة  وهي  �لعرب،  خمرتعن  �سركة  دور  ياأتي  وهنا 
�لرقي  يتم  بحيث  و�لت�سويقية  و�لد�ري��ة  �لقانونية  �لناحية  من  فريدة  وخدمات  مبتكرة  مالية  حلول  تقدمي  عرب  للمخرتعن  �حلماية 
بالتفكري�لتجاري   �لتقني   �لتفكري  تدمج  بحيث  للمنتج  متكاملة  جتارية  عمل  خطة  �ع��د�د  طريق  عن  للمخرتع  �لكاملة  �حلماية  �ىل 
�ف�سل.   لغد  �ملخرتعن  دروب  لت�سيئ  �لعاجل  �لقريب  يف  �لنور  تب�سر  �سوف  �هلل  �ن�ساء  �لتى  �ل�سركة  هذه  من  �ملتوخاة  �لغاية  وهي 

بقلم نيكول مزهر 
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ال��ش��خ��ص��ي��ات األك��ث��ر ت��أث��ي��را في 
االقتصاد العالمي

ت�صم  قائمة  اجلامعات،  بت�صنيف  املخت�صة  الربيطانية   )CUG( ملوؤ�ص�صة  تقرير  ا�صتعر�ض 
اقت�صاديني طوروا الفكر القت�صادي واأثروا فيه حتى بعد وفاة بع�صهم بينما مايزال اآخرون 

اأحياء وموؤثرين.

عامل اقت�صاد اأ�صكتلندي، و"اأبو القت�صاد 
احلديث"، واأحد رواد القت�صاد ال�صيا�صي.

دعا يف كتابه �ل�سهري "ثروة �لأمم" �إىل �إعطاء �حلرية للجميع 
لإنتاج وتبادل �لب�سائع، وفتح �لأ�سو�ق �أمام �ملناف�سة �ملحلية 
و�خلارجية، لأن ذلك من �ساأنه �أن يعزز �لرخاء، ويعترب هذ� 
�لكتاب هو �لعمود �لفقري لل�سيا�سات �لقت�سادية يف جميع 

�أنحاء �لعامل �ليوم.

آدم سميث )1790-1723(

كارل ماركس )1818 – 1883(

�لر�أ�سمالية  �ل�سيا�سات  باأن  تنباأ  �أمل��اين،  و�قت�سادي  فيل�سوف 
�ستوؤدي �إىل تقلبات و�أزمات �قت�سادية، ومن موؤلفاته »نظريات 
و«بيان  �ل�سيا�سي«  �لقت�ساد  نقد  يف  و«م�ساهمة  �لقيمة«  فائ�ض 
�لفل�سفة«،  و«بوؤ�ض  �لأملانية«  و«�لأيديولوجيا  �ل�سيوعي«  �حلزب 

ولكن رمبا �أهمها هو »ر�أ�ض �ملال«.

امل�صدر: وكالت ناديجدا اأنيوتينا

�قت�سادي بريطاين تبنى وجهة نظر مفادها �أن �لأ�سو�ق 
م�ستوى  ��ستعادة  على  �لقت�ساد  ت�ساعد  �سوف  �حل��رة 
�لت�سغيل �لكامل للعمالة تلقائيا. كما �أيد تدخل �لدولة يف 
�لقت�ساد �أثناء فرت�ت �لزدهار و�لك�ساد، وهي �ل�سيا�سة 
خال  �لغربية  �لق��ت�����س��اد�ت  معظم  �عتمدتها  �ل��ت��ي 

�لثاثينيات.

ميلتون فريدمان
)2006-1912( 

�لنقدية"،  "�لنظرية  منظري  �أه��م  ومن  �أمريكي،  �قت�سادي 
حا�سل على جائزة "نوبل" يف �لعلوم �لقت�سادية يف عام 1976، 
�لنقدي  و�ل��ت��اري��خ  �ل�ستهاك  حتليل  جم��الت  يف  لإجن��از�ت��ه 
�لقت�سادية  �ل�سيا�سة  تعقيد  درج��ة  على  وبرهنته  و�لنظري، 
�قت�ساديا  م�ست�سار�  وك��ان  �ل�ستقر�ر.  حتقيق  �إىل  �لر�مية 
�نعكا�ض  �أ�سهم يف  ما  "رونالد ريجان"، وهو  �لأمريكي  للرئي�ض 
�لقت�سادية  �ل�سيا�سات  م��ن  �لعديد  على  ونظرياته  �أف��ك��اره 

للوليات �ملتحدة.

جان تينبرجن 
)1994-1903(

�لف�سل يف تطوير  له  ويعود  �لقيا�سي،  �لقت�ساد  رو�د علم  و�أحد  �قت�سادي هولندي،  خبري 
مناذج �لقت�ساد �لكلي �أثناء �سنع �ل�سيا�سات �لقت�سادية، وهي �لطريقة �لتي يتم بها �إجر�ء 
�لقت�سادية  �لعلوم  نوبل  جائزة  على   1969 �لعام  يف  ح�سل  �ليوم.  �لقت�سادية  �لبحوث 
بال�سرت�ك مع �لقت�سادي �لرنويجي »ركرن فر�ض« بعد جناحهما يف تطوير وتطبيق �لنماذج 

�لديناميكية لتحليل �لعمليات �لقت�سادية.

جون ماينارد كينز 
)1946-1883(
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في  العسل  شهر  تقضي  بوليوود«  »ملكة 
أضخم قصور أوزبكستان.. لن تتخيلوا تكلفة 

الليلة الواحدة!
"بريانكا  �جلديدة  و�لعرو�ض  بوليوود  ملكة  تق�سي 
بهاو�ن" يف  "�أوميد  ق�سر  يف  �لع�سل  ت�سوبر�" �سهر 
ريجا�ستان، �ل�سهري يف �أوز باك�ستان بعد 3 �أيام فقط 
من �نتهاء حفل �لزفاف �لأ�سطوري �لذي ��ستمر لأيام 
عدة. وتزوجت �ملمثلة �لهندية �ل�سهرية )بريانكا( 36 
�حتفال  يف  عامًا،   26 جونا�ض"،  "نيك  باملغني  عامًا 
�سهر  �ل��زوج��ان  ويق�سي  ع��دة  �أي���ام  ��ستمر  �سخم، 
�أوزبك�ستان،  �أ�سخم �لق�سور يف  �لع�سل يف و�حد من 
جنيه  �أل���ف   13 �إىل  تكلفته  ت�سل  خ��ا���ض  ج��ن��اح  يف 

�إ�سرتليني يف �لليلة �لو�حدة.
بني  �ل���ذي  �لأط�����ر�ف،  �مل��رت�م��ي  �لق�سر  وينق�سم 
لعائلة  خا�ض  �سكن  �إىل  و1943،   1928 عامي  بن 
ي�سم  فاخر  جنوم  خم�سة  وفندق  "جودبور" �مللكية، 
64 غرفة و�أجنحة على طر�ز رفيع، بالإ�سافة �إىل 26 
فد�نًا من �حلد�ئق �ملورقة ل�ستك�ساف مطاعم �لأكل 

�لفاخر ومنتجع �سحي على �أعلى م�ستوى.
"كينغ"،  وتختلف �لإقامة يف �لفندق على مد�ر �لعام، وتبد�أ �لأ�سعار من حو�يل 280 جنيهًا �إ�سرتلينيًا للغرفة �لتي حتتوي على �سرير 
وت�سل �إىل 12،270 جنيهًا �إ�سرتلينيًا يف �لليلة يف �جلناح �لرئا�سي �لكبري، و�لذي يتميز بحمام تبلغ م�ساحته 447 قدمًا مربعًا وي�سم 
حو�ض ��ستحمام �ساخن وغرفة بخار. مت ت�سميم �لق�سر من قبل �ملهند�ض �ملعماري �لربيطاين "هرني فوجان لنك�سرت"، ويتميز بعنا�سر 
من طر�ز فن "�لآرت ديكو" �ل�سهري يف �أوروبا و�أمريكا يف ثاثينيات و�أربعينيات �لقرن �لع�سرين، بالإ�سافة �إىل �حلرف �ليدوية �لهندية 
�لتقليدية. �لق�سر مفتوح للزو�ر على مد�ر �لعام، و�أ�سبح مق�سدً� للقادة �حلكومين وغريهم من �أفر�د �لعائلة �ملالكة وجنوم هوليوود 
وبوليوود على حد �سو�ء، ففي عام 2007 تزوجت �ملمثلة �لربيطانية "�إليز�بيث هرييل" من رجل �لأعمال �لهندي �أرون نايار حتت مظلة 

�لرخام �لأبي�ض يف حديقة �لق�سر.

ماهو مفهوم اقتصادّيات المعرفة

 Knowledge( �سطلِح  مِبُ �ملعرفة  �قت�سادّيات  ُت��ع��رُف 
�لقت�سادّية  �لقطاعات  �أنو�ع  ِمن  نوٌع  وهي   ،)economy
�أو  �ل�سخ�سّية،  �مل��ه��ار�ت  تطبيِق  على  تعتمُد  و�لتي  �حلديثة، 
قطاع  �سمن  �ملالية  غري  �أو  �ملالية،  �لتعاماِت  يف  �لتكنولوجّية 
�لذكاء  ��ستخد�ُم  باأنها  �ملعرفة  �قت�سادّيات  وُتعَرُف  �لقت�ساد، 
�لطبيعّي، �أو �ل�سناعّي �ملُعتمِد على �أجهزِة �حلا�سوب يف معرفِة 
طبيعة �ملُنتجات، و�خلدمات �لتي �سيتُم طرحها يف �لأ�سو�ِق، ثّم 
ت�ساهُم  �لتي  �لعاملة  و�لُقوى  و�مَل��و�رد،  �ملال،  ر�أ�ض  قيمة  حتديُد 
�أّن  �إىل  �لدولية  �لإح�ساء�ُت  وت�سرُي  �لإنتاج،  عملية  تطبيِق  يف 
�لقت�سادّي  �لإجمايل  ن�سبَة 7% من  ُت�سكُل  �ملعرفة  �قت�سادّيات 
ُم�سافٍة  بقيمٍة  �سنويًا  �لن�سبة  هذه  وتزد�ُد  �لعامل،  لُدوِل  �ملحلي 

ُتقدُر بحو�يل 10% من �إجمايل �لقيمة �لقت�سادّية �لعامة. ن�ساأة 
�لقرن  �إىل  �ملعرفة  �قت�سادّيات  ن�ساأة  تعوُد  �ملعرفة  �قت�ساديات 
�ملعرفة  �قت�ساديات  مفهوم  �لأوىل  للمرِة  فا�سُتخدم  �لع�سرين، 
"بيرت  �لأمريكي  و�لفيل�سوف  لاإد�ري  كتاب  عام 1969م يف  يف 
�لدر��سات  م��ن  جمموعٍة  تطبيِق  على  �عتمد  و�ل���ذي  در�كر" 
�لُعمايّل،  �لقت�ساد  وقطاع  �ل��زر�ع��ّي،  �لقت�ساد  قطاع  على 
حول  �لأوىل  �لأف��ك��ار  �سياغِة  على  �لدر��سات  ه��ذه  و�ساعدُتُه 
�قت�ساديات �ملعرفة، ودورها يف �ملُ�ساعدِة على دعِم �لإنتاج يف 
�أ�سبح  2000م  عام  مطلِع  يف  �لقت�سادية.  �لقطاعات  خُمتلِف 
�لقت�سادية،  �لقر�ر�ت  دعِم  مهٌم يف  دوٌر  �ملعرفة  لقت�ساديات 
تعتمُد  ب����د�أْت  و�ل��ت��ي  �ل�سناعية،  �ملوؤ�س�سات  يف  وخ�سو�سًا 

مفهوم اقتصادّيات المعرفة
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ُم�ساندٍة  َخَدماٍت  لتقدمِي  �حلا�سوب  لأجهزِة  ق�سٍم  وج��وِد  على 
�حل�سابات  �إع��د�ِد  يف  �أم  �ملُنتجات  نوعيِة  يف  �سو�ًء  للُموظفِن 
�أم  �ملخزون،  طبيعة  تقييِم  يف  �أم  ِب�ُسهولة،  و�ملحا�سبية  �ملالية 
ومع  �لأعمال،  على  �ملرُتّتبة  و�خل�سائر  �لأرب��اح  ن�سبة  يف حتديِد 
�سة يف  �ملُتخ�سّ �لرب�مج  من  ت�سميُم جمموعٍة  �لوقت مت  مرور 
هذ�  تطّوِر  �إىل  �أدى  مما  �ملعرفة  لقت�ساديات  �لدعم  تقدمِي 
�قت�ساديات  خ�سائ�ض  ملحوظ.  ب�سكٍل  �لقت�سادّي  �لقطاع 
توفري جمموعٍة من  �لقت�سادي يف  �لبتكار  تعتمُد على  �ملعرفة 
بن  �لتجارّية  �لرو�بِط  دعِم  يف  ت�ساهُم  �لتي  و�خلدمات  �ملو�د، 
ُمو�كبِة  �إىل  ت�سعى  و�ح��ٍد.  عمٍل  جماِل  يف  تعمُل  �لتي  �ل�سركات 
�أنو�ع �لقت�ساديات �ملحلية، مما  �ملُ�ستد�مة يف خُمتلِف  �لتنمية 
َو�سِع  على  ت�ساعُد  �لأف��ر�د.  حاجات  �أغلب  توفرِي  على  ي�ساعُد 
و�لقادرة  �ملاهرة،  �لعاملة  �لأيدي  بتوفرِي  ترتبُط  ُعماليٍة  ُخطٍة 
على �ل�ستفادِة من �ملعارف ِمن �أجل تطويِر �لإنتاج �لقت�سادي. 
حتر�ُض على بناِء ُبنيٍة حتتيٍة تعتمُد ب�سكٍل ُمبا�سٍر على �ل�ستفادِة 
من دور تكنولوجيا �ملعلومات يف دعِم �ملعرفة للحاجات �ملحلية. 
و�لقدرة  �ملحلي،  �لإنتاج  تدعُم  �لتي  �حلو�فز  توفرِي  يف  ت�ساهُم 
�لعتماد  خال  ِمن  �أنو�عها  ختلِف  مِبُ �ل�سركات  بن  �لتناف�سية 
�ل�سركات �ملُوجودة  على تطبيق ��ستبياناٍت معرفّيٍة حول طبيعة 
على  �ملُ��وؤث��ر�ت  �ملجتمع.  يف  �لأف��ر�د  على  وتاأثريها  �ل�سوق،  يف 
�أدْت �إىل حتويِل  �قت�ساديات �ملعرفة �لعوملة �لقت�سادية: و�لتي 
�إىل  �أدى  مم��ا  عاملية  �ق��ت�����س��اد�ٍت  �إىل  �ملحلية  �لق��ت�����س��اد�ت 
�لقت�سادية:  �ل�سيا�سات  حتريُر  معًا.  �لتجارية  �لأ�سو�ق  ربِط 
�لتي  �لتجارية  �ملُعامات  من  �لعديد  ت�سهيِل  يف  �ساهمْت  و�لتي 
�لتجارة  قطاع  �سمن  وخ�سو�سًا  طويل،  وقٍت  �إىل  حتتاُج  كانت 
على  �ساعدْت  و�لتي  �لإن��رتن��ت:  ب�سبكِة  �ل�ستعانُة  �خلارجية. 
ي�سهُل  �فرت��سٍي  و�ق��ٍع  �إىل  �ملعرفة  �قت�ساديات  �أفكار  حتويِل 

�لتعامُل معه من خال جهاز �حلا�سوب.

من  �سو�ًء  �لإن�سان؛  حياة  يف  �أهمّية  و�لقت�ساد  �مل��ال  من  لكٍلّ 
خال �ملُعامات �لفردّية �أو على نطاق �لأعمال �لكربى �ملتعّلقة 
بال�سركات، وفيما ياأتي جمموعة من �لنقاط �لتي ُتلّخ�ض �أهمية 
�ملال و�لقت�ساد: �أهمية �ملال ظهرت �أهمّية �ملال ب�سفته من �أهم 
ي�سبح  �أّن  �إىل  �أدى  مّما  �لإن�سان؛  لها  و�سل  �لتي  �لخرت�عات 
�ملال من �لأمور �لأ�سا�سّية يف حياة كافة �لأفر�د يف �ملجتمعات، 
�أهم  �ملال من  �لآتيةيعُدّ  �لنقاط  بناًء على  �لأهمية  وتت�سح هذه 
بامل�ستهلكن،  �خلا�سة  �ل�سر�ئّية  �لقوة  تدعم  �لتي  �لو�سائل 
ب�سورته  عليه  يعتمد  �ل��ذي  للدخل  �لأ�سا�سّي  �مل��ك��ّون  ويعترب 
�لنقدّية، و�أي�سًا �عتمد قطاع �لقت�ساد على �ملال ب�سكل رئي�سّي؛ 
�لتي  �لأف��ر�د، و�ملقادير  �لتحكم بطبيعة رغبات  ب�سبب دوره يف 
�ملال  يدعم  و�خل��دم��ات.  �ل�سلع  من  عليها  �حل�سول  ي��ري��دون 
�ملن�ساآت لتخاذ  �أ�سحاب  ي�ساهم يف متكن  لأّنه  �لإنتاج؛  عملّية 
�لقر�ر�ت �ملنا�سبة، و�خلا�سة يف �أولوّية �إنتاج �ملنتجات �أو حتديد 
كميات معّينة منها. يعترب �ملال من �لأ�سياء �ملازمة للتخ�س�ض 
�لُعمال  من  �لكثري  يوجد  حيث  �لعمل؛  تق�سيم  مبعنى  �لعمل  يف 
�لقادرين على �لإنتاج و�لعمل، ويح�سل كٌلّ منهم على ن�سيبه من 
�ملنتجات �أو من �لأجور �ملالّية؛ من �أجل ��ستهاكها �أو �دخارها. 
يف  �أثرت  �لتي  �لعلوم  �أهم  من  �لقت�ساد  يعُدّ  �لقت�ساد  �أهمية 
�ملوؤثرة  �لعديد من �لظو�هر  �إذ �ساهم يف ظهور  �لإن�سان؛  حياة 

يف �سعوب �لعامل، وُتلخ�ض �أهمّية �لقت�ساد وفقًا للنقاط �لآتية
من  �لعديد  �إن�ساء  يتُمّ  �إذ  �ل�سيا�سة؛  علم  مع  �لقت�ساد  �رتبط 
�لرب�مج �ل�سيا�سّية بالعتماد على و�سائل ذ�ت طبيعة �قت�سادّية. 
�ساهم �لقت�ساد يف تعزيز �لأمن، و�لرفاهّية، و�ل�ستقر�ر للدول 
�لتي متتلك قطاعًا �قت�سادّيًا ثرّيًا. �ساعد �لقت�ساد على تطّور 

أهمية المال واالقتصاد
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علم  ُيق�سم  �لقت�ساد  ف��روع  �ملتنّوعة.  �لعمل  جم��الت  و�زده���ار 

�لقت�ساد �إىل فرعن رئي�سن هما
االقتصاد الجزئّي 

 :)Microeconomics (
�مل��وؤث��ر�ت،  ب��در����س��ة  وي��ه��ت��ُمّ  ف��روع علم �لقت�ساد،  م��ن  ف��رع  ه��و 
�ل�سلوك  در��سة  مثل  �جلزئّية،  �لقت�سادّية  و�لأحد�ث  و�لظو�هر، 
و�سلوك  �ملُ��ن��ت��ج،  �سلوك  مثل  ب���الأف���ر�د،  �خل��ا���ض  �لق��ت�����س��ادّي 
�سمن  مبدينة  �خلا�سة  �لقت�سادّية  �حلالة  در��سة  �أو  �مل�ستهلك، 
�لفئات  �إىل  �جلزئّي  لاقت�ساد  وفقًا  �ل�سركات  توزيع  ويتُمّ  دولة، 
متو�سط  كان  �قت�سادّيًا يف حال  ربحًا  حُتّقق  �لتي  �ل�سركة  �لآتية: 
�أٍيّ من �ملنتجات �لإ�سافية �لتي يتُمّ  �أقّل من تكلفة  �لتكلفة �لكلّية 
�لإنتاج  نقطة  على  توجد  �ل�سركة  �أّن  على  ذل��ك  وي��دُلّ  �إنتاجها، 
�لق�سوى للربح. �ل�سركة �لتي حُتقق ربحًا طبيعّيًا يف حال كان �لربح 
�لقت�سادّي ي�ساوي �سفرً�، ويظهر هذ� �لربح عند حدوث ت�ساٍو بن 
�ل�سركة  للربح.  �لق�سوى  �لإنتاج  ونقطة  �لكلّية،  �لتكلفة  متو�سط 
متو�سط  بن  و�قعًا  �ل�سعر  كان  حال  يف  خ�سائرها  من  ُتقلل  �لتي 
�لتكلفة �ملتغرّي، ومتو�سط �لتكلفة �لكلّية، ويتطلب هذ� �ل�سيء من 
�ل�سركات �أّن يظَلّ عملها م�ستمرً�؛ �إذ قد تزد�د ن�سبة �خل�سائر يف 
حال �لتوقف عن �لعمل. �ل�سركة �لتي يجب �أّن يتّم �إغاقها �إذ� كان 
�لق�سوى  �لإنتاج  �ملتغرّي يف نقطة  �لتكلفة  �أقّل من متو�سط  �ل�سعر 
للربح؛ مّما ي�ساهم يف تقليل �خل�سائر عند �لتوقف عن �لعمل، فمع 
زيادة �لإنتاج تزد�د �خل�سارة ويقّل �ملردود �ملايّل. �لقت�ساد �لكلّي 
�لثاين  �لفرع  هو   :)Macroeconomic )بالإجنليزّية: 
و�لظو�هر،  �مل��وؤث��ر�ت،  بدر��سة  ويهتُمّ  �لقت�ساد،  علم  ف��روع  من 
و�لأحد�ث �لقت�سادّية �لكلّية، مثل �لناجت �ملحلّي �لإجمايّل لدولة 
�لكلّي  �لقت�ساد  و�عتمد  �لكلّي،  و�لطلب  �لكلّي  �لعر�ض  �أو  م��ا، 
على تعديل �ل�سيا�سات �لقت�سادّية �لعامة؛ من �أجل �لتخل�ض من 
�لتاأثري�ت �ل�سلبّية لاأزمات �لقت�سادّية؛ مّما ي�ساهم يف �لو�سول 
�لقت�سادّية  �لإد�رة  �هتمت  و�أي�سًا  �لقت�ساد،  ومنو  ��ستقر�ر  �إىل 

�لكلّية بنوعن من �ل�سيا�سات �لقت�سادّية هما �ل�سيا�سة �لنقدّية، 
يعتمد  �مل��ال  با�ستخد�م  �لتمويل  جم��الت  �ل�سريبّية.  و�ل�سيا�سة 
�ملجالت  من  جمموعة  على  �لأعمال  قطاع  �سمن  �ملال  ��ستخد�م 
�لرئي�سة �لتي ت�ساعد �ملن�ساآت على متويل �أعمالها، ومن �أهم هذه 

�ملجالت:
تمويل الشركات 

�لتي  �ملهمة  �ملجالت  من  هو   :)Corporate Finance(
ُي�ستخدم فيها �ملال؛ �إذ يعتمد على طبيعة �لإجر�ء�ت �لتي ُتطبقها 
�أ�سحاب  على  ويجب  �لتمويل،  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �أث��ن��اء  �ملن�ساآت 
دفعه  عند  وخ�سو�سًا  �مل��ال؛  مع  �لتعامل  كيفية  معرفة  �ملن�ساآت 
يف  �ل�سركات  متويل  ي�ساهم  كما  للعمل،  خم��زون  �سر�ء  مقابل 
تفعيل �لعديد من �ملجالت، مثل �لتحليل �ملايّل، و�إد�رة ر�أ�ض �ملال، 
)بالإجنليزّية:  �ل�ستثمار  وغريها.  �ملالّية،  �لبيانات  تطور  ودعم 
بيئة  يف  �مل�ستخدم  �لثاين  �ملايّل  �ملجال  هو   :)Investment
�لأعمال �لتجارّية، وخ�سو�سًا �لكبرية منها؛ �إذ تعتمد �ملن�ساآت على 
�أكانت ق�سرية �لأجل  �ل�ستثمار يف �لأور�ق �ملالّية �ملتنوعة، �سو�ًء 
�أم طويلة �لأجل، كال�سند�ت و�لأ�سهم، و�أي�سًا قد يتّم �لعتماد على 
و�لأ�سو�ق  �ملوؤ�س�سات  �لأر��سي.  مثل  �ملادّية  �لأ�سول  يف  �ل�ستثمار 
 Financial Markets and )ب��الإجن��ل��ي��زّي��ة:  �مل��ال��ّي��ة 
��ستخد�م  جمالت  من  �لثالث  �ملجال  هي   :)Institutions
خمتلف  مع  تتعامل  �لتي  �لأ�سو�ق  كافة  وت�سمل  �لتمويل،  يف  �ملال 
�أنو�ع �ملال، مثل �لأ�سو�ق �ملالّية �لأولّية و�لثانوّية، و�أ�سو�ق �ل�سند�ت 
يف  �ملالّية  �ملوؤ�س�سات  وت�ساهم  �لأم��و�ل،  روؤو�ض  و�أ�سو�ق  و�لأ�سهم، 
دعم هذه �لأ�سو�ق؛ من خال عملها على تطبيق �لو�ساطة �ملالّية 
�لتجارة(  )وك��اء  �ملدخرين  بن  �ملالّية  �لتحويات  تنفيذ  �أثناء 

و�ل�سركات

إعالن



4041

أخبارأخبار

جولة بأغلى فنادق العالم.. 83 ألف دوالر في الليلة
امل�صدر: العربية.نت

وبنظرة �سريعة على قائمة خمت�سرة باأغلى �لغرف �لفندقية يف �لعامل مع عر�ض لأ�سعار �لتكلفة لليلة و�حدة، جند �أن 
PRESIDENT WILSON يف جنيف، حيث يكلف  �لغرفة �لفندقية �لأغلى عامليًا تقع يف �سوي�سر� وحتديدً� يف فندق 
حجز جناح �ل� PENTHOUSE �مللكي �لذي ي�سم 12 غرفة، 83 �ألف دولر لكل ليلة!  ومن بن �ل�سخ�سيات �مل�سهورة 
�أما مقابل 60 �ألف دولر   MICHAEL DOUGLAS لتي �سغلت �لغرفة، �لرئي�ض �لأمريكي �ل�سابق بيل كلينتون و�ملمثل�

يف �لليلة فيمكنك �لبقاء يف جناح SHAHI MAHAL يف فندق RAJ PALACE يف منطقة JAIPUR �لهندية.

مع بداية مو�صم العطالت ال�صيفية يربز مكان الإقامة على راأ�ض قائمة البحث عند التخطيط للعطلة 
ويعتمد اختيار الفندق على الت�صهيالت املقدمة والتكلفة، التي ت�صكل العامل احلا�صم يف اأغلب الأحيان. 

لكن هناك �صريحة من النا�ض ل تلتفت للتكلفة بل تختار الأف�صل والأغلى.

�جلناح  ه��ذ�  مييز  م��ا  و�أه���م 
هو �حتو�وؤه على م�سرح خا�ض 
وم��ك��ت��ب��ة وم�����س��ب��ح، ب��ج��ان��ب 6 

غرف.
فرنسا .. ويف كان بفرن�سا يربز 

يف   PENTHOUSE جناح 
 GRAND HYATT فندق 
و800  �أل��ف��ًا   51 يكلف  �ل���ذي 
دولر يف �لليلة. وي�سم �جلناح 
لعدد  �أ�سلية  ولوحات  غرف   4
من �لفنانن �لكبار من بينهم 

�أغلى �لغرف �لفندقية يف �لعامل،  ، وبالطبع لي�ض من �ملفاجئ �أن حتت�سن نيويورك �إحدى   MATISSE و   PICASSO

 FOUR SEASONS يف فندق PENTHOUSE و TY WARNER فمقابل 45 �ألف دولر ميكنك ق�ساء ليلة يف جناح
وما ير�فقه من خدمات فاخرة مثل مدخل خا�ض وجناح للم�ساج ومدرب ريا�سي، و�سيارة رولز روي�ض مع �سائق.

وفي الواليات المتحدة .. 
 ولكن يف ل�ض فيغا�ض هذه �ملرة ت�سل تكلفة ليلة و�حدة يف Sky Villa يف منتجع Palms Casino �أكر من 40 �لف دولر.

فنادق عربية.. 
فندق  يف  �أبوظبي  �لإمار�تية  �لعا�سمة  يف  تقع  �لأوىل  �لعربي،  �لعامل  يف  غرفتن  �أغلى  عامليا  �ل�ساد�سة  �ملرتبة  يف  وتاأتي 
ومنتجع St. Regis على جزيرة �ل�سعديات يف �جلناح �لرئا�سي بتكلفة 35 �ألف دولر. وميتد هذ� �جلناح على م�ساحة تقارب 
�أي�سًا �سينما خا�سة وم�سبحًا وغرفة طعام تت�سع لثني  23 �ألف قدم مربعة وي�سم 4 غرف مق�سمة �ىل طابقن، وي�سم 

ع�سر �سخ�سا.
�أما �لغرفة �لثانية فتقع يف دبي يف فندق �أتانت�ض على جزيرة �لنخلة، حيث ميكنك �لبقاء يف جناح Royal Bridge مقابل 
35 �ألف دولر لليلة و�حدة، مع تو�فر خدمات م�ساج وجتميل جمانية، ومدرب ريا�سي خا�ض بجانب �ل�سباحة مع �لدلفن 
وغريها. وعلى �لرغم من �أن �لبقاء يف هذه �لغرف لي�ض يف متناول �لكثريين، �إل �ن �لطلب من جانب �أثرياء �لعامل على 
هذه �لغرف �لفاخرة يف تز�يد، حيث ت�سري �لأرقام �إىل �رتفاع ثرو�ت �أغنى 300 �سخ�ض بنحو 530 مليار دولر يف 2013.

يف حن �رتفع عدد �أ�سحاب �ملاين بع�سرين يف �ملئة خال �لعام �ملا�سي �ىل �أكر من 16 مليون ثري.
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لغاية عام  �سعبية فقرية جدً� و�سعيفة  كانت �ل�سن دولة 
يف  �لرئي�سية  �ل�سناعية  �ملنتجات  �أع��ل��ى  وك��ان��ت   1977
و�حلبوب  �خل��ام  و�لفحم  و�لأقم�سة  "�لغزل  هي  �لباد  
عماقة  �سناعية  دولة  �ل�سن  �أ�سبحت  و�لقطن" و�ليوم 
وغريها  و�يطاليا  و�ملانيا  وفرن�سا  �إنكلرت�  على  تفوقت 
م��ن �ل����دول �ل��ع��ري��ق��ة يف جم���ال �ل�����س��ن��اع��ة  و�لإق��ت�����س��اد 
�لتنمية  �ن  �لربيطانية،  �أك�سفورد  جامعة  در��سة  وح�سب 
حاليا  �ل��ع��امل  يف  �لأوىل  ه��ي  �ل�سينية   �لإق��ت�����س��ادي��ة 
وق�����س��ة حت����ول ت��ن��م��ي��ة �إق��ت�����س��اد �ل�����س��ن م���ن ه��زي��ل 
�لتالية: �لأ���س��ط��ر  يف  نوجزها  ع��امل��ي��ًا   �لأول  �ىل   رك��ي��ك 
�لروحي  ينج" �لأب  "دينج ه�سياو  تويل  وبعد   عام 1978 
�ملركزية  �للجنة  من  طلَب  �ل�سن  يف  �حلديثة  للنه�سة 
�لتعاقد مع خبري  �ل�سيوعي �حلاكم ،�ملو�فقة على  للحزب 
تنمية �إد�رية و�إقت�سادية عاملي للنهو�ض بالو�قع �لإقت�سادي 
�ملرتدي لل�سن �ل�سعبية وبعد رف�ض طلبه �سبع مر�ت "مل يكل 
 �أو ميل" حتى يف �ملرة �لثامنة �أقنعهم بفكرته وو�فقت �للجنة.
وخاطب "دينج ه�سياو ينج" �سخ�سيًا عمادة كلية �لإد�رة 
�لربيطانية،  �أك�سفورد  جامعة  يف  و�ل�سيا�سة  و�لإقت�ساد 
رغبة  ع��ن  و�أبلغهم  �لتخ�س�ض،  ه��ذ�  يف  عامليًا  �لأوىل 
بالتنمية  متخ�س�ض  بروفي�سور  م��ع  بالتعاقد  �ل�سن، 

م��ن وق���ف خلف 
الصين  ن��ه��ض��ة 
 االق�����ت�����ص�����ادي�����ة

أقرأ وستفاجئ

هل تعلم من هي الشخصية التي رسمت للصين مستقبلها االقتصادي الزاهر

�لإقت�سادية و�لإد�رية، للعمل مع �حلكومة �ل�سينية ب�سفة 
ر�تبه �حلايل مع  �أ�سعاف  له خم�سة  ،وُيدفع   �أول  م�ست�سار 
ثاث  �ملجانية  �ل�سفر  كتذ�كر  �آخ��رى  �إ�سافية  �إمتياز�ت 
�لثمن. مدفوعة  �ل�سنة  يف  ي��وم   60 وعطلة  بال�سنة   م��ر�ت 
رف�ست جامعة �أك�سفورد طلبه، لكنه مل يياأ�ض وعاوَد �لَكَرَة 
لل�سنة  �لأ�ستاذ  رو�تب  للكلية  يدفع  �أن  ثانيًة وعر�ض عليهم 
يف  وو�سعته  �إع��ان  وعملت  �لعمادة  و�فقت  كلها،  �ملا�سية 
لوحة �إعانات �جلامعة، وتقدم �حدهم وو�فق على �لعر�ض 
�حلكومة  ينج" وزر�ء  ه�سياو  "دينج  و�أم��َر  لل�سن،  وذهب 
 �ل�سينية بتنفيذ مايطلبُه منهم �خلبري و�أول خطو�ته كانت:
�أمام  �لباب  وفتح  �ل�سوق،  �إقت�ساد  �إىل  �لتدريجي  �لتحول   
�لإ�ستثمار�ت �لأجنبية وخا�سة يف جمال �ل�سناعة ، وقد حدد 
""�خلبري �أربع نقاط �أ�سا�سية مل�سروعه مع حكومة �ل�سن وهي :
ونزيهة. و�أم��ي��ن��ة  نظيفة  حكومة  �أج��ل  م��ن  �لعمل   : �أوًل    
 ث���ان���ي���ًا : ت�����س��ي��ق �ل���ف���ج���وة �لإق���ت�������س���ادي���ة ب���ن ���س��رق 
 وغ��������رب �ل���������س����ن ب����ت����ب����ادل �خل����������رب�ت �مل����ت����وف����رة.
  ث���ال���ث���ا : �ل���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ق��ل��ي��ل �ل��ت�����س��خ��م ب��ال��ع��م��ل��ة.
 ر�بعًا :  قام �سخ�سيًا  بتدريب �لوزر�ء على �لإد�رة و�لقيادة وتعلم 
 �لإنكليزية، ونقل �لوزر�ء هذه �لتجربة �إىل موظفي وز�ر�تهم.
 وبعد ثاث �سنو�ت من بد�ية عمله وو�سعه خطة �إ�سرت�تيجية 
�ل�سن  لإقت�ساد  �لإ�ساحية  جتربته  �أخ��ذت  وز�رة،  لكل 
��ستطاعت  عمله  من  �سنو�ت  خم�ض  وبعد  للعيان،  تظهر 

�ل�سن من بلورة مفهوم �قت�ساد �ل�سوق �ل�سرت�كي وحتديث 
ت�سوية عملية ونظرية بن �حلفاظ على دور �لدولة �لتدخلي 
�قت�سادية  جزر  �أو  ف�ساء�ت  وخلق  جهة  من  �لقت�ساد  يف 
ربط  �خلبريعلى  عمل  ثالثة  جهة  ومن  متعوملة   ليرب�لية  
�لإقت�ساد �ل�سيني بالقت�ساد �لعاملي وتلك �لتجربة �حلديثة 
�سمحت لل�سن بالندماج بدون �أن تعاين من �لزلزل �لتي 
 تو�كب عادة �لتحول من �قت�ساد مغلق �إىل �قت�ساد متعومل.

نظام  بتد�سن  �لريفية  �ملناطق  يف  �لإ�ساح  �خلبري  وب��د�أ   
�لباد،  يف  �لإ���س��اح��ي  عمله  و����س��ل  ث��م  �ملنتجة،  �لأ���س��ر 
��ستمرت  ب��ه  �ل���ذي  �ل�����س��ن��اع��ة  ق��ط��اع  �لإ����س���اح  و ط���ال 
�ملذكور  �خلبري  و�ساعد  �لقت�سادي  �نفتاحها  يف  �ل�سن 
�ل��ع��امل��ي��ة. �ل��ت��ج��ارة  ب��الإن�����س��م��ام �إىل م��ن��ظ��م��ة   �ل�����س��ن 
�لر�سوة  كانت  جانغ،   يل  بكن  جامعة  يف  �لأ�ستاذ  ويقول   
حكيم  ق��ر�ر  لكن  �حلكومية  �لدو�ئر  يف  متف�سية  و�ل�سرقة 
�ىل  �أدى  �خلبري  ويق�سد  لل�سن  �لتنموي  �مل�ست�سار  من 
زي����ادة دخ���ل �مل��وظ��ف ك��ل م��ا ز�د ح��ج��م �لإن���ت���اج وز�دت 
و�لعامل  للموظف  تذهب  �لربح  من  ن�سبة  وجعل  �ملبيعات 
�لنتاجية. ب��زي��ادة  ُيفكر  �جلميع  جعل  م��ا  وه��ذ�   و�مل��دي��ر 

�لذي  �فاجاأكم من هو �خلبري �ل�ستري�تيجي   �لآن دعوين 
فقط  �سنن  ع�سر  وخ��ال  �ل�سن  نه�سة  يف  �سببا   �سار 
�نه �لربوفي�سور �لعر�قي �ليا�ض كوركي�ض �ل�ستاذ يف جامعة 

�ك�سفورد �لربيطانية.
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اقدم شركات سيارات في التاريخ

فيات

أوبل

�أوتوموبيلي   �تاليانا   )فابريكا  لعيارة  �لأوىل  �لأح��رف  هي  فيات 
و�أ�س�سها  تورين  يف  �لإي��ط��ايل  �ل�سيار�ت  م�سنع  وتعني  تورينو( 
بقي  حيث   1899 ع��ام  م�ستثمرين  ع��دة  مع  �أغنيلي(  )جيوفاين 

جيوفاين  رئي�سًا لل�سركة حتى وفاته عام 1945
�لأربعة  �سيارة  فكانت   فيات  �سنعتها  �لتي  �لأوىل  �ل�سيارة  �أم��ا 
�ل�سيارة  وزودت  ح�سان   3.5 با�سم  �أي�سًا  تعرف  و�لتي  �أح�سنة 
 4 يولد قوة  ب�سعة 700 �سم مكعب   ��سطو�نتن  مبحرك مكون من 

�أح�سة مع �سندوق ترو�ض ثاثي �ل�سرعات وبلغت �سرعتها �لق�سوى 35 كم/�ض .
ومل ت�سنع فيات �سوى 26 ن�سخة فقط  من هذه �ل�سيارة بقي �ليوم �أربعة منها على �لأقل ، �ثنتان يف متحف �ل�سيار�ت يف 

تورين وو�حدة يف متحف �ل�سيار�ت �لوطني يف بريطانيا و�لأخري يف متحف فورد يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�سركات  من  �لعديد  مع  �حلال  هو  كما 
عندما   ، �حل���ن  ذل���ك  يف  �ل�����س��ي��ار�ت 
عام  �أمل��ان��ي��ا  يف  �أوب���ل  �سركة  تاأ�س�ست 
بل   ، �ل�سيار�ت  ت�سنع  تكن  مل   1862
�أ�سًا  مل يكن هنالك �سركات �سيار�ت 
�أوبل خمت�سة  وكانت   ، �لفرتة  يف هذه 
ثم  وم��ن  �خلياطة  ماكينات  �سنع  يف 
ب�سنع  ت��ب��د�أ  ومل  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات 
�ل�سيار�ت حتى عام 1899  �لذي �سهد 
�سنع �أول �سيارة �أوبل وهي �سيارة )�أوبل 
منها  ي�سنع  ومل  و�جن(  موتور  باتينت 
�سوى 65 ن�سخة فقط حتى عام 1902 .

رينو الفرنسية

سيارات )تاترا(  التشيكية

حيث �سنعت �أول �سيارة رينو عام 1898 قبل عام من تاأ�سي�ض �ل�سركة على يد لوي�ض رينو و�أخويه )مار�سيل( و )فريناند( 
، وكان لوي�ض مهند�سًا �سابًا مهتمًا يف �خرت�ع �ل�سيارة �لذي بد�أ ينت�سر يف �أنحاء �أوروبا ،

قد ل تتمتع تاتر�  بنف�ض �سهرة �ل�سركات 
تاأ�سي�ض  تاريخ  �أن  �إل  �ليوم  قائمتنا  على 
�ل�سركة �لعريقة يعود �إىل عام 1850 حيث 
�لبد�ية  يف  �خليول  عربات  ت�سنع  كانت 
�سناعة  �إىل  )ت��ات��ر�(   حت��ول��ت  بينما    ،
�ل�سيار�ت عام 1897  �لذي �سهد �سناعة 
�سيارة تاتر� �لأوىل وحملت �ل�سيارة  ��سم 
وكانت  بالعربية  �لرئي�ض  �أو  )بريزيدنت( 
مزودة مبحرك )بنز( من ��سطو�نتن  مع 
ناقل ترو�ض ب�سرعتن. و��ستمرت �ل�سركة  
�لحقة  �لعقود  خال  �ل�سيار�ت  �سنع  يف 
هذ�  يف  �مل��ب��ت��ك��ر�ت  م��ن  �لكثري  وق��دم��ت 

من  جمموعة  ت�سنع  ز�لت  ما  �أنها  �إل   1999 عام  �لركاب  �سيار�ت  �سناعة  �أوقفت  تاتر�  �أن  من  �لرغم  وعلى   ، �لقطاع 
�ساحنات �لدفع �لرباعي حتى �لآن .
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شركة بيجو

المركز األول لشركة )دايملر – بنز( والتي تعرف أيضًا باسم مرسيدس

ب��د�أت  حيث   1810 ع��ام  �إىل  بيجو  �سركة  ت��اري��خ  يعود 
�لأدو�ت  وبع�ض  �ل��ن  مطاحن  ت�سنع  عائلية  ك�سركة 
�لاحقة  �لعقود  خال  تطورت  �ل�سركة  ولكن   ، �ملعدنية 
�ملركبات  ثم  وم��ن  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  ب�سناعة  لتبد�أ 
�ملزودة مبحركات تعمل على �لبخار ، قبل �أن ت�سنع �أول 
 ، عام 1891  �لد�خلي  �لح��رت�ق  مزودة مبحرك  �سيارة 

و�أطلقت عليها ��سم بيجو تايب 3 . 
�سنع  من   ، �لت�سميم  �أملاين  كان  �ل�سيارة  حمرك  ولكن 
�سركة )بانارد( �لفرن�سية برتخي�ض من د�ميلر ، وكان 
Vبقوة  ��سطو�نتن على �سكل حرف  �ملحرك مكون من 
 3 تايب  بيجو  ل�سيارة  �لق�سوى  �ل�سرعة  �أما   ، ح�سانن 

فلم تتجاوز 18 كم/�ض

�لأملانين  �ملهند�سن  فاإن  �لتاريخية  �ملر�جع  ملعظم  وفقًا 
عندما  �لأ�سهر  �لإ�سمان  هما  د�ميلر  وغوتليب  بنز  كارل 
نتحدث عن �خرت�ع حمرك �لحرت�ق �لد�خلي و�ل�سيار�ت،
 فعلى �لرغم من وجود مناذج �سابقة ملركبات ت�سري بهذ� 
�ملحرك  ، �إل �أن هذه �لنماذج كانت جتريبية ومل تر �لنور 
بنز  كارل  �أ�س�ض  �أن  فبعد  �ملقابل  ويف  �إنتاجية  ك�سيار�ت 
�سركته عام 1883  قام �ملهند�ض و�ملخرتع �لأملاين ب�سنع 

�سيارته �لأوىل عام 1885 و�سممها بالكامل كنوع جديد من 
يف  �ملحرك  ت�سع  �ل�سابقة  �لتجارب  كانت  بينما  �ملركبات 
عربات �خليول ، ولذلك ��ستحق بر�ءة �خرت�ع �ل�سيارة عام 
1886 . و زودت �ملركبة ذ�ت �لثاث عجات مبحرك خلفي 
مكون من ��سطو�نة و�حدة  �سعة لرت و�حد يولد قوة تقل عن 
�ل�سيارة  حمرك  على  تطوير�ت  عدة  وبعد   ، و�حد  ح�سان 

وهيكلها  باع بنز �أول �سيارة له عام 1888
�أما  غوتليب د�ميلر ف�سنع �أول �سيارة له عام 1886 بعد �أن 
طور حمركا رباعي �لأ�سو�ط با�سطو�نة و�حدة  وو�سعه يف 

عربة  و�أ�س�ض �سركة م�ستقلة ل�سنع �ل�سيار�ت عام 1890
وعلى لرغم من �ن كارل بنز وغوتليب د�ميلر مل يلتقيا يف 
حياتهما �إل �ن �ل�سركتن مت دجمهما  لحقًا عام 1926 بعد 
وفاتهما ،  لتباع �ل�سيار�ت �لتي تنتجها �ل�سركة  حتت ��سم 

)مر�سيد�ض بنز( ،كما نعرفها �ليوم.
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مل  �لذي  �لعاملية،  �لعمل  �سوق  على  عميقا جد�  �أثر�  �أمده، 
يزد�د عدد  نف�سه،  �لوقت  �لآن. يف  تام حتى  ب�سكل  يتعاف 
�لنا�ض �لذين يدخلون �إىل �لقوة �لعاملة كل عام، مما يزيد 
من �لتحديات �ملتمثلة يف �إيجاد �أعد�د كافية من �لوظائف 

�جليدة."
�لعمالة  �أن  �إىل  �لتقرير  ي�سري  �إيجابية،  �أكر  �سعيد  وعلى 
�لفقرية ما ز�لت ترت�جع يف �لبلد�ن �ل�ساعدة، حيث ُيتوقع 
�إىل  مدقع  فقر  يف  يعي�سون  �لذين  �لعاملن  عدد  ي�سل  �أن 
176 مليونا يف عام 2018، �أي 7.2% من جمموع �لعاملن.

ويوؤكد �لتقرير كذلك �أن معدلت �مل�ساركة يف �أو�ساط �لن�ساء 
ل تز�ل �أدنى بكثري من نظري�تها بن �لرجال. ومن �ملرجح 
ورو�تب  �لوظائف  رديئة من  نوعية  �لن�ساء  تو�جه  �أن  �أي�سا 

�أقل.
يبن  �إذ  �ل�سكان؛  �سيخوخة  تاأثري  يف  �لتقرير  يبحث  كما 
�أن منو �لقوى �لعاملة �لعاملية لن يكون كافيا للتعوي�ض عن 

�لزيادة �ل�سريعة يف عدد �ملتقاعدين، ومن �ملتوقع �أن يرتفع 
�أقل من 40 عاما يف 2017 �إىل  متو�سط عمر �لعاملن من 

�أكر من 41 يف عام 2030.
ظروف  تظل  �أن  �ملتوقع  من  �لعربية،  بالدول  يتعلق  وفيما 
معدل  �نخفا�ض  توقع  م��ع  ن�سبيا،  م�ستقرة  �لعمل  �سوق 
�لبطالة �لإقليمي قليا �إىل 8.3% يف عام 2018 و�لرتفاع 

يف عام 2019.
عدد  �إن  �لتقرير  ق��ال  �أفريقيا،  �سمال  ملنطقة  وبالن�سبة 
ظل  يف  �سخ�ض  مليون   8.7 عند  ثابتا  �سيظل  �لعاطلن 
�لنمو �لقوي يف قوة �لعمل، موؤكد� على �أهمية خف�ض معدل 
�لبطالة من 11.7% �لعام �ملا�سي �إىل 11.5% هذ� �لعام. 
بطالة  معدل  باأعلى  �ملنطقة  تت�سم  �لعاملي،  �ل�سعيد  وعلى 
ب�سبب �لفجو�ت �لكبرية �لتي تو�جه �ل�سباب و�لن�ساء �لاتي 

ميثلن ن�سبة كبرية من �لعاطلن عن �لعمل.

وشمال   ،2018 ف��ي  عالميا  البطالة  اس��ت��ق��رار 
أفريقيا يسجل أعلى المعدالت

حذر تقرير اقتصادي جديد من استمرار معدالت البطالة العالمية 
في عام 2018 بنفس مستوى العام الماضي، وذلك على الرغم من 

انتعاش االقتصاد العالمي المصحوب بنمو في القوى العاملة.

أخبار من األمم المتحدة

�جتاهات  �لجتماعية:  و�لتوقعات  �لعاملية  "�لعمالة  تقرير 
�أ�سار  عام 2018"، �لذي �سدر عن منظمة �لعمل �لدولية، 
عام  يف  �رتفاعه  بعد  عامليا  �لبطالة  معدل  ��ستقر�ر  �إىل 
عدد  وجت���اوز   ،2017 ع��ام  يف   %5.6 بلغت  حيث   ،2016

�لعاطلن عن �لعمل 192 مليون �سخ�ض.
يف  و2018   2017 لعامي  �لإيجابي  �لجت��اه  �لتقرير  ويعزو 
�لأ�سا�ض �إىل �لأد�ء �لقوي لأ�سو�ق �لعمل يف �لبلد�ن �ملتقدمة، 
حيث من �ملتوقع �أن ينخف�ض   معدل �لبطالة هذ� �لعام لي�سل 

�إىل 5.5%، وهو معدل يقل عن م�ستويات ما قبل �لأزمة.

ويف موؤمتر �سحفي عقد بجنيف 
�ملدير  �سدد  �لتقرير،  لإط��اق 
�لدولية  �لعمل  ملنظمة  �ل��ع��ام 
غ��اي ر�ي���در على ���س��رورة بذل 
نوعية  لتح�سن  �إ�سافية  جهود 
مكا�سب  تقا�سم  و�سمان  �لعمل 

�لنمو ب�سكل عادل، و�أ�ساف:
م�سحوبا  �لأزم��ة،  عمق  "ترك 
طال  �ل���ذي  �لنمو  ب��طء  ب��ع��بء 
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متالحقة  إيجابية  ت��ط��ورات  يسجل  االقتصاد 
بشهادة المؤسسات الدولية

و�أكد �سندوق �لنقد �لدويل يف �آخر تقرير له �أن �لقت�ساد �ل�سعودي هو �لأكرب يف �لوطن �لعربي. ورفع �ل�سندوق توقعاته 
ب�ساأن �قت�ساد �ململكة للمرة �لثالثة من 1.7 يف �ملائة �إىل 1.9 يف �ملائة. وبح�سب موؤ�سر�ت �لبنك �لدويل، فاإن �ل�سعودية 
ثاين دول �لعامل يف �سهولة ممار�سة �أن�سطة �لأعمال لعام 2018. كما رفع �لبنك �لدويل توقعاته لنمو �لقت�ساد �ل�سعودي 
�لأ�سو�ق  مرتبة  �إىل  �ل�سعودية  �ل�سوق   )MSCI( �إنرتنا�سيونال  �ستانلي  مورجان  موؤ�س�سة  و�سمت  �ملائة.  يف   1.8 �إىل 

�لنا�سئة.

شهد االقتصاد السعودي تطورات إيجابية متالحقة بشهادة 
تعزيز  إلى  مجملها  في  تهدف  الدولية،  التقييم  مؤسسات 
بالتنوع  يتسم  اق��ت��ص��اد  نحو  وال��ت��وج��ه  االق��ت��ص��ادي��ة  البنية 

واالستدامة.

»االقتصادية« من الرياض

�أقوى  بن  من  �ململكة  �إن  �لأمريكية  فورب�ض  جملة  وقالت 
خم�ض دول عربية من حيث �لت�سنيف �لئتماين �ل�سيادي.

منو  معدلت  يف  تقدما  �ل�سعودي  �لقت�ساد  وترية  وحققت 
�لناجت �ملحلي، و�نعك�ض �إيجابا على �أد�ء �ململكة �لقت�سادي، 
وهو �لأمر �لذي بد�أت تظهر معامله بقوة خال عام 2018، 
�ل�سادرة  �لدولية  �لتقارير  برهنتها  و��سعة  �إ�سادة  ولقي 
من �ملوؤ�س�سات و�ملنظمات �لقت�سادية �لعاملية، �لتي �أكدت 
"روؤية  م�ستهدفات  حتقيق  نحو  قدما  مت�سي  �ل�سعودية  �أن 
�ملالية  وز�رة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  وبح�سب   ."2030 �ململكة 
يف  �مللحوظ  �لتح�سن  ف��اإن  عليه،  "�لقت�سادية"  ح�سلت 
�لدويل  �لنقد  به �سندوق  �أ�ساد  �لذي  �ل�سعودي،  �لقت�ساد 
يف تقريره �ل�سنوي حول نتائج م�ساور�ت �ملادة �لر�بعة بن 
حول  �ململكة  يف  �لر�سمين  و�مل�سوؤولن  �ل�سندوق  خ��رب�ء 
�لتطور�ت و�ل�سيا�سات �ملالية و�لقت�سادية، ياأتي من خال 
دعم �لقت�ساد غري �لنفطي، حيث توقع �رتفاع منو �إجمايل 
�جلاري  �لعام  خال  �ل�سعودية  يف  �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت 
�إىل 1.9 يف �ملائة، و�أن يرتفع منو �لقطاع غري �لنفطي �إىل 
2.3 يف �ملائة. كما توقع �سندوق �لنقد ��ستمر�ر تر�جع عجز 
�إجمايل  �ملائة من  �ل�سعودية من 9.3 يف  �لعامة يف  �ملالية 
�إجمايل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   4.6 �إىل   2017 يف  �ملحلي  �ل��ن��اجت 
يف   1.7 �إىل  �لرت�جع  يو��سل  ثم   ،2018 يف  �ملحلي  �لناجت 
�ملائة من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف 2019. وجاءت �لنتائج 
و�ملوؤ�سر�ت �لدولية لتوؤكد �أن �لقت�ساد �ل�سعودي خرج من 
د�ئرة �لتباطوؤ يف �لنمو �لقت�سادي، ويعود ذلك من خال 
يف  حا�سما  �أم��ر�  يعد  �ل��ذي  �لنفطي،  غري  �لقت�ساد  دعم 
�ململكة  �عتماد  لإنهاء   2030 �ل�سعودية  روؤي��ة  م�ستهدفات 
على �لدخل من �سادر�ت �لنفط �خلام، وجتاوز �لتحديات 
�لتنموية عرب �إطاق عديد من �ملبادر�ت �حلكومية �لر�مية 

�لناجت  موؤ�سر�ت  ورف��ع  �لنفطي،  غري  �لقطاع  تنمية  �إىل 
�لوطنية، و�ل�سادر�ت  �ل�سناعة  �ملحلي عرب بر�مج تطوير 
�لتحتية  �لبنية  حت�سن  مع  بالتز�من  و�لطاقة،  و�لتعدين 
لدعم �ل�سادر�ت وتطوير �خلدمات �للوج�ستية، �إ�سافة �إىل 
حت�سن مناخ �ل�ستثمار و�لأعمال، وحتفيز �لقطاع �خلا�ض، 
و�ل�سغرية،  �ملتو�سطة  �ل�سناعية  �لقطاعات  خ�سو�سا 
وعديد من �ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل تعزيز معدلت �لنمو 

�لقت�سادي وتنويع �لقاعدة �لقت�سادية يف �ململكة.
دولية،  �إ�سادة  للمملكة  �لقت�سادية  �ملبادر�ت  هذه  وتلقى 
حيث نّوه �سندوق �لنقد �لدويل يف �لتقرير بالتطور �مللحوظ 
يف �سبط �أو�ساع �ملالية �لعامة وتنفيذ �لإ�ساحات �لهيكلية 
يف �ململكة، م�سيفا �أن م�ستهدف حتقيق �لتو�زن �ملايل بحلول 
عام 2023 يعد هدفا جمديا ومنا�سبا، ومن �ملهم �ل�ستمر�ر 

يف تطبيق وتنفيذ خطط برنامج حتقيق �لتو�زن �ملايل.
قويا يف ظل  يز�ل  �لإ�ساحات ل  �أن زخم  �ل�سندوق  و�أكد 
مبادر�ت  تنفيذ  �لعمل على  ويجري  �ل�سعودية 2030،  روؤية 

جديدة �سمن �إطار بر�مج حتقيق �لروؤية �ملعلنة.
و�سع  �أهمية  �أك��دو�  �ل�سندوق  خ��رب�ء  �أن  بالذكر  �جلدير 
�أن  �إىل  م�سريين  و�خل�سوم،  �لأ�سول  لإد�رة  متكامل  �إطار 
�ل�سرت�تيجية  و�سع  نحو  كبري�  تقدما  �أح��رزت  �ل�سعودية 
�لعامة، وحتديد منهج  �ل�ستثمار�ت  �ل�ستثمارية ل�سندوق 

قوي و�أكر �سفافية لإد�رة �لدين �لعام.
�لقطاع  مركز  يف  �مللمو�ض  �لتح�سن  �إىل  �ل�سندوق  ولفت 
�خلارجي، مبينا �أن ربط �سعر �ل�سرف بالدولر �لأمريكي 
وهيكل  طبيعة  ح�سب  جيد،  ب�سكل  �ململكة  �قت�ساد  يخدم 

�لقت�ساد �ل�سعودي.
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سلمان  الملك  مدينة  ال��س��ع��ودي��ة:  أرام��ك��و 
للطاقة تضيف 5.22 مليار ريال للناتج المحلي

قالت شركة "أرامكو السعودية" اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن 
توفر مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" التي تقع في المنطقة 
الشرقية، 100 ألف فرصة عمل جديدة، مشيرة إلى أنها ستضيف 

5.22 مليار ريال للناتج المحلي.

و�أ�سافت "�أر�مكو" يف بيان لها �ليوم �جلمعة �أنه ُيتوقع �أن 
�لبعيد،  �ملدى  �قت�ساديا وطنيا على  �أثر�  �ملدينة  "حتقق 
ي�سمل... توفري 000،100 وظيفة مبا�سرة وغري مبا�سرة، 
و�إ�سافة 5.22 مليار ريال للناجت �ملحلي �لإجمايل �سنوًيا، 

�أكر من 350 من�ساأة �سناعية وخدمية جديدة،  وتوطن 
و�لتطوير  �لبتكار  على  ت�ساعد  �سناعية  قاعدة  وخلق 

و�ملناف�سة �لعاملية". 
ووفقا للبيان، ُت�سهم يف هذه �ملدينة �أد�ء �أر�مكو �ل�سعودية 
و�خلدمات  لل�سناعات  وطني  قطاع  تطوير  يف  لر�سالتها 
�ملرتبطة بالطاقة ي�ستحوذ على 70% من �لطلب �ملحلي، 

ولديه �لقدرة على ت�سدير 30% من منتجاته بحلول عام 
�ملبا�سرة  وغري  �ملبا�سرة  �لوظائف  �آلف  وتوليد   ،2021

بحلول عام 2025.
موقع  لإع��د�د  �لإن�ساء�ت  �أعمال  بدء  بعد  �أنه  و�و�سحت 
ن�سف  من  �أك��ر  �إجن��از  مت   ،2017 �سبتمرب  يف  �مل�سروع 
يتم  فيما  �مل�سروع،  لكامل  �لهند�سية  �لت�سميمات  �أعمال 
من  �لثالث  �لربع  يف  للم�ستثمرين  �لأر����س��ي  تخ�سي�ض 
لكامل  �لإن�سائية  �لأعمال  تنتهي  �أن  على  �جلاري،  �لعام 

�ملرحلة �لأوىل يف عام 2021.
و�أ�سافت �أنه يجري يف �لوقت �حلايل �لتفاو�ض مع �لعديد 
 120 م��ن  �أك��ر  جل��ذب  خطة  �إط���ار  يف  �مل�ستثمرين  م��ن 
�مل�سروع،  من  �لأوىل  �ملرحلة  بنهاية  �سناعيًا  ��ستثمارً� 
م�سرية �إىل �أنها �ستنقل �إد�رة �أعمال �حلفر و�سيانة �لآبار 
�لتابعة لها �إىل �ملدينة �لتي �ستكون مركًز� لإد�رة �سا�سل 

�لإمد�د. 
للطاقة  �سلمان  �مللك  مدينة  �أن  �إىل  �أر�م��ك��و  و�أ���س��ارت 
�لتنقيب  وه��ي  حيوية،  �إنتاجية  جم��الت  ع��دة  ت�ستهدف 
و�لإنتاج و�لتكرير، و�لبرتوكيماويات، و�لطاقة �لكهربائية 

�لتقليدية، و�إنتاج ومعاجلة �ملياه. 
خدمات  باملدينة،  و�خلدمية  �لت�سنيعية  �لأن�سطة  وت�سم 
�ل�سو�ئل،  معاجلة  ومعد�ت  �حلفر،  و�أجهزة  �لآبار،  حفر 
وخدمات �لتنقيب و�لإنتاج، �لأنابيب، و�ملعد�ت �لكهربائية، 

و�لأوعية و�خلز�نات، و�ل�سمامات و�مل�سخات. 
�لدمام  حا�سرتي  بن  للطاقة  �سلمان  �مللك  مدينة  وتقع 
و�لأح�ساء )�سرقي �ململكة(، و�سوف يتم تطويرها خال 
كيلومرًت�   50 تبلغ  �إجمالية  م�ساحة  على  مر�حل  ث��اث 
 12 قدرها  م�ساحة  منها  �لأوىل  �ملرحلة  تغطي  مربًعا، 

كيلومرًت� مربًعا. 
�ملنطقة  م��ن��اط��ق حم���وري���ة:  �مل�����س��روع خ��م�����ض  وي�����س��م 
منطقة  �لأع��م��ال،  منطقة  �جل��اف،  �مليناء  �ل�سناعية، 

�لتدريب، �ملنطقة �ل�سكنية و�لتجارية.
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ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار ت��رع��ى م��ش��روع 
مشترك إلنشاء مجمع صناعي كيميائي في 

وعد الشمال

رعت الهيئة العامة لالستثمار بمقرها بالرياض توقيع اتفاقية مشتركة بين مجموعة 
)إيتالماتش( للكيماويات، وشركة )صادق( للصناعات، إلنشاء مجمع صناعي كيميائي 
بحجم  الصناعية،  الجبيل  ومدينة  الشمال،  وعد  بمدينة  الفسفور  لصناعة  متكامل 
العامة  المحافظ للهيئة  300 مليون دوالر أمريكي. وأوضح وكيل  ب�  استثمارات قدرت 
سيعزز  المشروع  أن  مفتي  سلطان  االستثمار  وتطوير  ج��ذب  ل��ش��ؤون  لالستثمار 
الفرص  من  المزيد  أمام  المجال  وسيفسح  الشمال،  وعد  مدينة  في  الصناعة  قطاع 
بالصناعات التحويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو قطاع صناعة الكيماويات 

المتخصصة في المملكة.

الرياض : واس

على  �إيجابًيا  �أث��ًر�  �مل�سروع  لهذ�  يكون  ب��اأن  مفتي  وتوقع 
�لناجت  منو  يف  م�ساهمته  �إىل  �إ�سافة  �لوطني  �لقت�ساد 
�ملحلي، �لأمر �لذي �سيوفر �أكر من 300 فر�سة عمل يف 

منطقة �حلدود �ل�سمالية.
�إيتاملات�ض  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �أب��ان  جانبه،  من 
برنامج  روؤية  يحقق  �مل�سروع  �أن  يوريو  �سريجيو  �ملهند�ض 
�كتفاء لإن�ساء �سناعات حملية جديدة، مما ي�سيف قيمة 
فنية  وظائف  �سيخلق  كما  �ململكة،  يف  لل�سناعة  كبرية 
�لعاملية يف جمال  �ململكة  مكانة  مع  يتنا�سب  وتقنية، مبا 
�لطاقة وتوفر �ملو�د �خلام، م�سيًفا �أن �سركته ت�سعى �إىل 
يائم  مبا  �ملحلية،  �لتحويلية  �ل�سناعات  يف  �ل�ستثمار 

�حتياجات �ململكة لهذه �لأ�سو�ق �ملتنامية.
�سركة  �إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ذك���ر  مت�سل،  ���س��ي��اق  يف 
)�سادق( لل�سناعات �ملهند�ض عبد�هلل بق�سان �أن �مل�سروع 
�لوقت  يف  مقدًما   ،2030 �ململكة  روؤي��ة  مع  متا�سًيا  ياأتي 
�لعامة  �لهيئة  به  تقوم  �لذي  �لرئي�ض  للدور  �سكره  نف�سه 

لا�ستثمار ووز�رة �لطاقة و�ل�سناعة و�لروة �ملعدنية يف 
جذب �ل�ستثمار�ت �لنوعية وتطوير �ل�سناعة يف �ململكة.

�ملهند�ض  )�سادق(  ل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير  �أ�سار  فيما 
مو�د  ��ستحد�ث  ي�ستهدف  �مل�سروع  �أن  �إىل  �لعبيد  �أحمد 
كيميائية جديدة باململكة من �ساأنها متكن وتعزيز �ملزيد 
منو  عجلة  دفع  يف  ي�سهم  ما  �لتحويلية،  �ل�سناعات  من 

�قت�ساد �ململكة و�سادر�تها للخارج.
)�سادق(،  ل�سركة  �مل�سرتك  �مل�سروع  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لوطنية  �ل�سرت�تيجية  مع  يتو�فق  )�إيتاملات�ض(  و�سركة 
�لفو�سفات  خ��ام  من  �سي�ستفيد  �إذ  باململكة،  لل�سناعة 
�إىل  لح��ًق��ا  حتويلها  يتم  �ل��ت��ي  �لفو�سفور  م���ادة  لإن��ت��اج 
يتم  �مل��و�د  هذه  �أن  كما  �لقيمة،  عالية  متخ�س�سة  مو�د 
معاجلة  مثل  �ل�سناعات  م��ن  �لعديد  يف  ��ستخد�مها 
و�سناعة  �لت�سحيم  وم��و�د  و�لغاز  �لنفط  و�سناعة  �ملياه 
بتقنيات  جديدة  �سناعات  توطن  ويعترب  �لبا�ستيك، 
حديثة مع �سريك �أجنبي من �ملز�يا �لفريدة لهذ� �مل�سروع.
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تأسيس شركة سعودية - سويسرية لتطوير 
األمن اإللكتروني

ملجموعة  تابعة  �سركة  هي  �ملتقدمة"  للتقنيات  و"�ل�سعودية 
�جلفايل، �إحدى �ل�سركات �ل�سعودية متعددة �لن�ساطات �لتي 
يعود تاأ�سي�سها �إىل عام 1946، وي�سمل ن�ساط �ملجموعة جتارة 
�ل�سيار�ت وقطع �لغيار، وجتارة �ملو�د �لكيمياوية، و�لأجهزة 
�ملنزلية، وبيع �ملو�د �ل�سناعية، و�لتاأمن، وتقنية �ملعلومات. 
�أمن  جم��ال  يف  �ل�سنن  من  عقد  نحو  منذ  �ل�سركة  ودخلت 

�لف�ساء �لإلكرتوين.
و"�سات"  كي"،  "و�يز  �سركة  ف��اإن  �لتفاهم،  ملذكرة  ووفقًا 
�لأمن  لتطوير  ��سرت�تيجية  لتنفيذ  معًا  جهودهما  �ست�سمان 
�لإلكرتوين يف �ل�سعودية، وتو�سيع وجود �ل�سركة �جلديدة يف 
�لأو�سط لت�سبح مزودً� رئي�سًا للخدمات يف جمالت  �ل�سرق 

�لأمن �لإلكرتوين يف دول �ملنطقة.
وقالت ل�"�لقت�سادية" "و�يز كي" وهي �ل�سركة �ل�سوي�سرية 
�ختارت  �إن��ه��ا  �لإل��ك��رتوين،  �لف�ساء  �أم��ن  جم��ال  يف  �لأوىل 
�ل�سعودية للتقنيات �ملتقدمة "�سات" لإن�ساء �سركة "و�يز كي 
�أر�بيا" باعتبار �ل�سعودية و�حدة من �لدول �لر�ئدة يف جمال 
خزن  تقنية  وخدمات  �لأ�سياء،  و�إنرتنت  �لإلكرتوين،  �لأمن 
لل�سوق   )blockchain( �ملعلومات  ُكتل  �سا�سل  ونقل 

�ملتنامية يف �ل�سرق �لأو�سط.
"و�يز كي"  �لكبري يف  �مل�سوؤول  �أو�سح كارلو�ض مورير�،  فيما 
�أن �لهدف �لرئي�ض لل�سركة �جلديدة هو �إقامة موطئ قدم يف 
�ل�سوق مع بلد�ن منطقة �خلليج و�لقت�ساد�ت �لأخرى ذ�ت 

�لنمو �ملرتفع يف �ل�سرق �لأو�سط، لتعظيم �لإير�د�ت �لقريبة 
�لأجل،

وخلق فر�ض �سوقية كبرية يف قطاعات مثل �لبيع بالتجزئة، 
و�مل��ع��ام��ات �مل��ال��ي��ة، �ل�����س��ي��ار�ت، �مل��دن �ل��ذك��ي��ة، �ملنتجات 
�ل��ذك��ي��ة،  �ل��ب��ط��اق��ات  �ل�سحية،  �ل��رع��اي��ة  �ل���س��ت��ه��اك��ي��ة، 
وتوقع  �ملعلومات.  لتقنية  �لتحتية  و�لبنية  �لنقل،  �ل�سناعية، 
�لعقد  �ملنطقة يف  دول  �قت�ساد�ت  �ل�سوق يف  ي�ستمر منو  �أن 

�لقادم.
وقالت "و�يز كي" يف بيان حول تاأ�سي�ض �ل�سركة �جلديدة يف 
�ل�سعودية �إنه من �ملتوقع �أن ي�سل حجم �سوق �لت�سالت يف 
�لف�ساء  �أمن  من  �ملائة  يف   65 حاليا  ي�سم  �لذي  �ل�سعودية، 
 16 �إىل  �خلليج،  منطقة  يف  �لت�سالت  و�سوق  �لإل��ك��رتوين 
مليار دولر يف 2019 )من 4.9 مليار يف 2014(، و�أن ي�ستمر 

�لنمو �ل�سريع لهذه �ل�سوق خال �لعقد �لقادم.
وو�سعت �لبنية �لتحتية �لرقمية �ملتطورة كجزء ل يتجز�أ من 
�لأن�سطة �ل�سناعية يف �ل�سعودية، جلذب �مل�ستثمرين وتعزيز 

�لقدرة �لتناف�سية لاقت�ساد. 
�لقطاع  مع  �ل�سعودية  �حلكومة  �ست�سارك  �ل�سبب،  ولهذ� 
�خل���ا����ض )مب����ا يف ذل����ك ���س��رك��ات �لت�������س���الت( ل��دع��م 
وتقنية  �لت�سالت  قطاعات  لتطوير  �ملحلية  �ل�ستثمار�ت 
�إىل تطوير �قت�ساد رقمي  �لنهاية  �لتي �ستقود يف  �ملعلومات 

متطور.

"وايز كي" ال�صوي�صرية لأمن الف�صاء الإلكرتوين مذكرة تفاهم مع ال�صركة ال�صعودية للتقنيات  وقعت �صركة 
املتقدمة "�صات" لتاأ�صي�ض �صركة م�صرتكة بني الطرفني يف ال�صعودية با�صم "وايز كي اأرابيا" وفقاً لقوانني ولوائح 

ال�صتثمار الأجنبي يف اململكة. 

ماجد الجميل من جنيف
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اإلمارات تعفي العقارات السكنية من ضريبة 
القيمة المضافة

�أكدت �لهيئة �لحتادية لل�سر�ئب يف �لإمار�ت �إعفاء �لعقار�ت 
عد�  فيما  عام  ب�سكل  �مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  من  �ل�سكنية 
�لتوريد �لأول خال �ل�سنو�ت �لثاث �لأوىل من بنائه و�لذي 
ن�سرته  للهيئة  بيان  يف  ذلك  وجاء  �ل�سفر.  لن�سبة  �سيخ�سع 
معاملة  �سو�بط  فيه  �أو�سحت  �أم�ض  �لإمار�تية  �لأنباء  وكالة 
�لقيمة �مل�سافة. وقالت  �لعقار�ت فيما يتعلق ب�سريبة  قطاع 
�أو  �لبيع   - �لتجارية  �لعقار�ت  توريد�ت  "�ستخ�سع  �لهيئة 
 5 �مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  من  �لأ�سا�سية  للن�سبة   - �لإيجار 
�إعفاء �لعقار�ت �ل�سكنية من �ل�سريبة ب�سكل  % بينما �سيتم 

�لأوىل  �لثاث  �ل�سنو�ت  خال  �لأول  �لتوريد  عد�  فيما  عام 
من بنائه و�لذي �سيخ�سع لن�سبة �ل�سفر". و�أو�سحت �لهيئة 
�أن �ملبنى �ل�سكني لأغر��ض �سريبة �لقيمة �مل�سافة هو �ملبنى 
�لأفر�د  قبل  ل�سغله من  وم�سمم  معد  منه  �أو جزء�  �ل�سكني 
مبا يف ذلك �أي مبنى ي�سغله �سخ�ض كمحل �سكنه �لرئي�سي. 
لي�ض مبنى  يت�سمن  �أي مكان  ل  �ل�سكني  �ملبنى  �أن  و�أ�سافت 
مبنى  �أو  �أي  �إت��اف��ه  ب��دون  نقله  يجوز  �أو  �لأر����ض  يف  ثابتا 
�أو ما  �أو م�ست�سفى  �أو مكان للمبيت  �أو نزل  م�ستخدم كفندق 
�سابه ذلك �أو  �سقة فندقية تقدم خدمات بالإ�سافة �إىل توفري 

االقتصادية« من الرياض

�أو  ت�سييده  مت  مبنى  �أو  �أي  �لإق��ام��ة 
حتويله دون ترخي�ض قانوين.

�لتجاري  �ملبنى  فاإن  �لهيئة  وبح�سب 
�مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  لأغ��ر����ض 
غري  م��ن��ه  ج���زء  �أو  م��ب��ن��ى  �أي  ه���و 
�سبيل  على  ومنها  �ل�سكني  �ملبنى 
و�لفنادق  و�مل��خ��ازن  �ملكاتب  �ملثال 
يعترب  بينما  �لتجارية..  و�مل��ح��ات 
�لتوريد بالن�سبة للعقار�ت هو توريد 
ح�سر  دون  ي�سمل  �ل��ذي  �لعقار�ت 
�ل��ب��ي��ع و�لإي���ج���ار وم��ن��ح ح��ق يف �أي 
توريد  �إن  �لهيئة  وق��ال��ت  ع��ق��ار�ت. 
 3 خ��ال  م��رة  لأول  �ل�سكني  �ملبنى 
خا�سعا  �سيكون  بنائه  من  �سنو�ت 
لن�سبة �ل�سفر.. بينما �ستكون جميع 

خال  كانت  لو  حتى  �ل�سريبة  من  معفاة  �لاحقة  �لتوريد�ت 
�ملقابل  ويف  بنائه..  من  �لنتهاء  من  �لأوىل  �لثاثة  �ل�سنو�ت 
�ستكون جميع توريد�ت �ملباين �لتجارية خا�سعة ل�سريبة �لقيمة 
�مل�سافة بن�سبة 5% مبا يف ذلك جميع �ملباين �لتي ل تعترب مباٍن 

�سكنية �أو �أية �أجز�ء منها.
و�أ�سارت �لهيئة �إىل �أن مالك �ملبنى �ل�سكني ل يقوم بالت�سجيل 
�أعمال  �أن�سطة  لديه  تكن  مل  �إذ�  �مل�سافة  �لقيمة  ل�سريبة 
فعليه  �أخ��رى  �أعمال  �أن�سطة  �أي��ة  لديه  كانت  �إذ�  �أم��ا  �أخ��رى.. 
مبنى  �أي  مالك  على  يجب  حيث  للت�سجيل  حاجته  يف  �لنظر 
غري �ملبنى �ل�سكني �لت�سجيل ل�سريبة �لقيمة �مل�سافة �إذ� كان 
مبلغ توريد�ته يفوق 375 �ألف درهم خال �لثني ع�سر �سهر� 
�ل�سابقة �أو من �ملتوقع �أن تفوق �إير�د�ته 375 �ألف درهم خال 
�لثاثن يوما �لقادمة. كما �أكدت �أن مالك �ملبنى �ل�سكني لن 
بالتكاليف  �ملتعلقة  �مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  ��سرتد�د  ي�ستطيع 

�ل�سريبة  من  �ملعفى  �ل�سكني  �ملبنى  توريد  على  تكبدها  �لتي 
�سريبة  ����س��رتد�د  من  �لتجاري  �ملبنى  مالك  �سيتمكن  بينما 
توريد  على  تكبدها  �لتي  بالتكاليف  �ملتعلقة  �مل�سافة  �لقيمة 

�ملبنى.
 " �مل���زدوج  �ل�ستخد�م  ذ�ت  �ملباين  معاملة  �سعيد  على  �أم��ا 
�ل�سكني  �جلزء  �إيجار  �أو  بيع  عملية  " �ستكون  وجتاري  �سكني 
من �ملبنى خا�سعا لن�سبة �ل�سفر يف حال �لتوريد �لأول �أو معفى 
من �ل�سريبة �إذ� كان �لتوريد لحق.. �أما يف حال بيع �أو �إيجار 
�جلزء �لتجاري من �ملبنى فاإنه �سيكون خا�سعا ل�سريبة �لقيمة 
�لتي  �ل�سريبة  تق�سيم  �ملبنى  مالك  وعلى   .%5 بن�سبة  �مل�سافة 
مت تكبدها �إذ� كان هناك توريد معفى من �ل�سريبة وي�ستطيع 
�أي   - لل�سريبة  �خلا�سع  بالتوريد  �ملتعلق  �جل��زء  ����س��رتد�د 
�سيكون  �ل�سكني  �ملبنى  وت��اأج��ري   - و%5   %0 لن�سبة  �خلا�سع 
معفى من �ل�سريبة بينما �سيكون تاأجري �ملبنى �لتجاري خا�سع 

ل�سريبة �لقيمة �مل�سافة بن�سبة %5.
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