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مال وأسواق

أخبار وشركات

ـمعنا!
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق اش ـ ـ ــارت دراسـ ــة
نـشــرهــا ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي في
ايلول الى ان حجم ايرادات الضرائب
غير النفطية في دول الخليج شكلت
ع ــام  2014اق ــل مــن  %5مــن إجـمــالــي
ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي حني
بـلـغــت الـنـسـبــة ف ــي تــونــس وامل ـغــرب
 %23وفي االردن .%17
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة اخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ــدر ان
يـنـخـفــض االنـ ـف ــاق بـشـكــل كـبـيــر في
دول مجلس التعاون الخليجي وان
يـتــم وق ــف الكثير مــن املـشــاريــع غير
الـضــروريــة او التي ال تمثل اولــويــة.
واضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،س ـت ـل ـج ــأ دول
ال ـخ ـل ـيــج الـ ــى رفـ ــع ال ــدع ــم تــدريـجـيــا
ع ــن الـكـثـيــر م ــن ال ـق ـطــاعــات ملــواجـهــة
التدني في اسعار النفط حيث قررت
االمــارات الغاء الدعم عن املحروقات
فيما الغت الكويت الدعم عن الديزل
ووقود الطائرات.
وقد كشف الرئيس التنفيذي لهيئة
الــربــط الـكـهــربــائــي فــي دول مجلس
الـ ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي اح ـ ـمـ ــد ع ـلــي
االبراهيم ان كلفة دعم قطاع الطاقة
في دول مجلس التعاون وصلت الى
 160مليار دوالر سـنــويــا ،مــؤكـدًا ان
دول املجلس تدرس جديًا مسألة رفع
الدعم عن الطاقة الكهربائية.

اليمن ...الكلمة الفصل للميدان
الحرب على اليمن اصابت االقتصاد
ً
ال ـي ـم ـنــي امل ـن ـه ــار اص ـ ــا ب ـم ـق ـتــل .من
توقف الصادرات الى التراجع الحاد
في صادرات النفط وارتفاع التضخم
وم ـعــدالت الـبـطــالــة الـهــائـلــة وتــراجــع
االح ـت ـي ــاط ــي ال ـن ـق ــدي وال ـن ـق ــص فــي
املواد االساسيةّ ...
حدث وال حرج.
م ـص ـيــر االق ـت ـص ــاد ال ـي ـم ـنــي مــرتـبــط
بشكل كــامــل بنتائج الـحــرب والحل
ال ـس ـي ــاس ــي وم ـ ــوازي ـ ــن الـ ـق ــوى ال ـتــي
سـتـنـتــج ع ــن اي ت ـســويــة .وف ــي حــال
تــوقـفــت ال ـحــرب بـمــا يــرضــي اململكة
العربية السعودية ،يتوقع ان يشهد
ال ـي ـمــن حـمـلــة اع ـ ــادة اع ـم ــار ضخمة
قـ ـ ــد تـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــريـ ــك ال ـع ـج ـل ــة
االقتصادية وتوفير اآلالف من فرص
العمل ،اضــافــة الــى تــدفــق مساعدات
من املانحني االقليميني والدوليني.

مصر :نفرتيتي هي الحل
تـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة «ك ـ ـ ــابـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال
ايكونوميكس» العاملية تحسن أداء
االقتصاد املصري عام  ،2016على ان
يمتد لعام  ،2017مع بدء جني ثمار
اكتشافات الغاز التي حققتها مصر
في املتوسط.
وقدرت املؤسسة ارتفاع نمو الناتج
املحلي االجمالي ملصر من  %2.5عام
 2015ال ــى م ــا ب ــن  %3.5و %4عــام
 2016ـ ـ ـ ـ  .2017واع ـت ـب ــرت ان خطط
الـحـكــومــة املـصــريــة لـتـطــويــر منطقة
ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ســاه ـمــت ف ــي جعل
م ـص ــر م ــركـ ـزًا واعـ ـ ـ ـدًا ف ــي املـسـتـقـبــل
للخدمات اللوجستية والتصنيع.
من جهة اخرى لفت تقرير صادر عن
موقع «ايكونومي وواتــش» انه على
رغم تأثر القطاع السياحي املصري
بشكل كبير جــراء الظروف الداخلية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي م ـن ـه ــا م ـ ـصـ ــر ،اال ان
التكهنات التي تقارب حد اليقني من
العثور على مقبرة نفرتيتي والتي
تعد اشهر ملكات مصر مــع زوجها
اخـنــاتــون ،قــد تـعــود لتنشط القطاع
السياحي املصري.

دول المغرب العربي :غروب
االقتصاد الليبي مرتبط باالستقرار
ال ـس ـيــاســي واالم ـ ـنـ ــي ،وط ــامل ــا بقيت
االحوال على ما هي عليه فالتوقعات
ال ت ـب ـشــر ب ــال ـخ ـي ــر .وي ـس ــاه ــم تــدنــي
اسعار النفط وتراجع االنتاج الليبي
الــى ازمــة مالية حقيقية ينتج عنها
ازدياد في عجز املوازنة خصوصًا ان
هذا القطاع يشكل  %95من االيرادات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة و %98مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات،
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«»Wings of Lebanon
تزيد عدد رحالتها

تضاف اليها القدرات شبه املعدومة
للحكومة الليبية ملمارسة السيادة
على ارجاء الوطن وتحصيل ايرادات
اخرى كالضرائب والرسوم.
تونس مــن جهتها يتوقع ان يشهد
اقتصادها نـمـوًا بنحو  %3بحسب
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـن ـ ـقـ ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي .إال ان
االقـتـصــاد الـتــونـســي ال ي ــزال يعاني
مـ ــن صـ ـع ــوب ــات كـ ـبـ ـي ــرة مـ ـن ــذ الـ ـع ــام
 2011م ــع بـ ـ ــروز ال ـخ ـط ــر االره ــاب ــي
الــذي اتــى ليعمق من مشاكل تونس
االقتصادية.
ويـتــوقــع ان تستمر مـعــانــاة القطاع
الـ ـسـ ـي ــاح ــي الـ ـت ــونـ ـس ــي ع ـ ـ ــام 2016
ف ــي ظ ــل امل ـخ ــاط ــر االم ـن ـي ــة امل ـحــدقــة
بــال ـبــاد ،مــا سـتـكــون لــه انـعـكــاســات
واضحة على سوق العمل ومعدالت
ال ـب ـطــالــة خ ـصــوصــا ان ه ــذا الـقـطــاع
يــوفــر ح ــوال ــي نـصــف مـلـيــون فــرصــة
ع ـمــل م ـب ــاش ــرة ،اض ــاف ــة الـ ــى تــراجــع
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات االجـ ـن ـبـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
القطاع.
أمـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــال ـ ـجـ ــزائـ ــر
فـ ـ ــاملـ ـ ــؤشـ ـ ــرات خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة وقـ ـ ـ ــد تـ ـن ــذر
ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــوء .ت ـ ــراج ـ ــع اس ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط
س ـت ـك ــون ل ــه ارتـ ـ ـ ـ ــدادات ك ـب ـي ــرة عـلــى
االق ـت ـص ــاد ال ـج ــزائ ــري ن ـظ ـرًا ال ــى أن
املحروقات تدر على الجزائر اكثر من
 %95من عائداتها الخارجية وتسهم
بنحو  %61من ميزانيتها .وبحسب
وزير املالية الجزائري يتوقع تراجع
اي ــرادات الطاقة الجزائرية الــى 26.4
مليار دوالر وانـخـفــاض احتياطات
النقد االجنبي الى  121مليار دوالر.
وفيما توقعت الحكومة الجزائرية
ان ي ـش ـهــد االقـ ـتـ ـص ــاد ن ـم ـوًا بـنـسـبــة
 %4.6عام  ،2016قلص البنك الدولي
توقعاته ملعدل النمو مــؤكـدًا انــه لن
يرتفع اكثر من  %0.9بسبب تداعيات
انهيار اسعار النفط.
وقـ ــد ت ـن ـجــم ع ــن م ـســاعــي الـحـكــومــة
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة مل ـع ــال ـج ــة آثـ ـ ـ ــار االزمـ ـ ــة
مخاطر اجتماعية خطيرة قد تمس
الـقــدرة الشرائية والــوضــع املعيشي
لـ ـلـ ـطـ ـبـ ـق ــات امل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة والـ ـفـ ـقـ ـي ــرة
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ان ال ـ ـح ـ ـلـ ــول امل ــرتـ ـقـ ـب ــة
ت ـت ـض ـم ــن فـ ـ ــرض ضـ ــرائـ ــب ورسـ ـ ــوم
جـ ــديـ ــدة وزيـ ـ ـ ـ ــادة فـ ــي سـ ـع ــر بـعــض
امل ـ ـ ــواد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة كــال ـك ـهــربــاء
واملاء والوقود ،اضافة الى زيادة في
الرسوم على الواردات قد تتراوح بني
 30و %60ح ـســب امل ـن ـتــج ،وتجميد
بعض املشاريع العامة واالستغناء
عن البعض اآلخر.
في ما يختص باملغرب ،فان تساقط
االمـ ـط ــار وام ـكــان ـيــة ح ـص ــول مــوســم
جـ ـ ـف ـ ــاف دفـ ـ ـع ـ ــت ب ـ ـنـ ــك امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب الـ ــى
تخفيض تــوقـعــاتــه للنمو بالنسبة
لـ ـلـ ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل لـ ـتـ ـص ــل ال ـ ـ ــى %2.1
عــوض  %3التي توقعتها الحكومة
ووضـعـتـهــا ف ــي ق ــان ــون املــال ـيــة لـعــام
.2016
م ـخــاطــر ال ـج ـف ــاف س ـت ـكــون شــديــدة
ع ـلــى امل ـغ ــرب خ ـصــوصــا ان الـقـطــاع
الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ي ـم ـث ــل حـ ــوالـ ــي  %15مــن
الناتج املحلي االجمالي ويوفر %40
مــن الــوظــائــف .وتـشـيــر االح ـص ــاءات
الـ ــى ان ح ــوال ــي  %85م ــن االراض ـ ــي
الزراعية في اململكة تعتمد على مياه
االمطار للري.
البكاء على امليت ح ــرام ...عجلوا في
دفنه .االزمة االقتصادية التي يعاني
م ـن ـه ــا الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي وامل ــرشـ ـح ــة
للتصاعد دق ــت املـسـمــار االخ ـيــر في
نعش السياسات االقتصادية املتبعة
واالسس التي يقوم عليها االقتصاد
العربي .املطلوب أخذ العبر والسعي
ل ـل ـق ـيــام ب ــاص ــاح ــات ب ـن ـيــويــة تـطــال
ال ــرك ــائ ــز االس ــاس ـي ــة لــاق ـت ـصــاد في
العالم العربي ،تخرجه من التبعية
ل ـل ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز والـ ــريـ ــع ن ـح ــو آف ــاق
ارح ـ ــب تــرت ـكــز ع ـلــى تــدع ـيــم الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي صـنــاعــة
املعرفة والتكنولوجيا الحديثة وإال
فالتلهي بالرقص والغناء.

تعمل شركة الطيران الخاصة Wings of Lebanon
على زيادة وجهات سفرها اضافة الى تشغيل طائرة
ركاب جديدة ،كما تعمل الشركة على اطالق وجهات
جديدة ال تقدمها شركة طيران الشرق االوسط مثل
ستوكهولم وفيينا ،وكوبنهاغن ،وب ــراغ ،وطـهــران.
ليست هذه املرة االولى التي تقرر فيها شركة طيران
خــاصــة تـقــديــم وج ـه ــات ال تــوفــرهــا شــركــة طـيــران
الشرق االوســط ،بل ان أكثر من أربع شركات كانت
قــد حلقت ضمن وجـهــات لــم تكن تقصدها امليدل
ايست .تمتلك  wings of lebanonطائرتان من نوع
بوينغ تتسع كل واحدة منها لحوالى  737راكبًا.

التأمين يسجل
ارتفاعًا بنسبة %24

حـقــق قـطــاع الـتــأمــن فــي لـبـنــان نـتــائــج ايـجــابـيــة من
حيث االرباح واالصول في عام  2014مقارنة بعام
 2013وذل ــك وف ـقــا آلخ ــر تـقــريــر أص ــدرت ــه جمعية
شركات التأمني في لبنان .وبحسب التقرير ،فقد
سجلت الشركات اللبنانية العاملة في القطاع أرباحًا
صافية بلغت  142مليون دوالر أي ارتفاعًا بنسبة
 %24عن عام  .2013وحظيت بوالص التأمني على
ال ـح ـيــاة بـحـصــة االسـ ــد ،إذ ســاهـمــت بـتـسـجـيــل ما
يقارب  %65من مجمل االرباح أي  92مليون دوالر
تليها بــوالــص التأمني الطبية ( 9.4مليون دوالر)،
أمــا الـتــأمــن على الـسـيــارات فعلى الــرغــم مــن أنــه ال
يزال قطاعًا خاسرًا إال أن العجز انخفض من 13.8
مليون دوالر في عام  2013الى  60.000دوالر سنة
.2014

استثمار بقيمة  90مليون دوالر
لمستشفى جديد

أنـهــت جــامـعــة سـيــدة ال ـلــويــزة ( )NDUالــدراســات
الفنية من أجل تشييد مستشفى مجاور لحرمها
الجامعي ،حيث سيتم إطالق أعمال البناء به أوائل
عام  .2016ومن املتوقع أن ُيفتتح املستشفى في
غضون ثالث سنوات ،بلغت قيمة هذا االستثمار
حوالى  90مليون دوالر .هــذا وستتقدم الجامعة
بطلب للحصول على ترخيص من وزارة التربية
والـتـعـلـيــم الـعــالــي مــن أجــل إنـشــاء كلية الـطــب لــدى
الـبــدء بعملية التشييد ،أمــا املستشفى فسيشيد
على مساحة  100ألــف متر مربع وسيضم 300
غرفة.

منتدى إريكسون لصناع التغيير

بهدف اتاحة الفرصة أمام رواد األعمال والشركات
الناشئة لقيادة م ـبــادرات االبـتـكــار واالسـتـفــادة من
ال ـف ــرص ال ـت ــي ي ــوف ــره ــا املـجـتـمــع ال ـش ـب ـكــي ،اضــافــة
ال ــى تسليط األض ـ ــواء عـلــى األف ـك ــار وال ـف ــرص التي
يتيحها ه ــذا املـجـتـمــع ،سيعقد مـنـتــدى إريـكـســون
لصناع التغيير في دبــي .سيتناول املنتدى األفكار
واالبـتـكــارات التي غيرت وجــه العالم كما سيتطرق
إلى أهمية االبتكار كعامل أساسي في رسم مالمح
امل ـج ـت ـمــع ال ـش ـب ـكــي ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مـســاعــدة األف ـكــار واالب ـت ـكــارات ال ــواع ــدة فــي اغتنام
الفرص التي يقدمها التحول الــذي يشهده املجتمع
بفضل تطور تكنولوجيا املعلومات.

فورد تضاعف سياراتها ذاتية
القيادة

بهدف إتاحة املجال أمام جميع الراغبني في الحصول
عـلــى ال ـس ـيــارات ذات ـيــة ال ـق ـيــادة ،وع ــدم اقـتـصــار ذلــك
ع ـل ــى ال ـن ـخ ـب ــة ،ت ـس ـعــى فـ ـ ــورد ال ـ ــى ت ـس ــري ــع تـنـفـيــذ
خططها الرامية إلى تطوير السيارات ذاتية القيادة.
لــذلــك ضاعفت ف ــورد حجم أسطولها مــن سـيــارات
االختبار فيوجن الهجينة ذاتية القيادة ثالث مرات،
ليصبح أسطولها بذلك األكبر بني أساطيل صانعي
السيارات .ونظرًا إلى مرور ما يزيد على عقد كامل
على بــدء أبـحــاث شركة فــورد فــي مجال السيارات
ذات ـي ــة ال ـق ـي ــادة ،ف ــإن ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـوس ــع يـعـتـبــر عـنـصـرًا
مهمًا لخدمة خطة وســائــل النقل الذكية لــدى فــورد
 ،Ford Smart Mobilityوالتي تهدف إلى االرتقاء
بنظم االت ـص ــال ،ووســائــل الـنـقــل ،واملــرك ـبــات اآللـ ّـيــة،
وتجربة العمالء والبيانات الضخمة إلى مستويات
جديدة.

