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قدرة معمل دير عمار الثاني
وقع وزير الطاقة جبران
الذي ّ
باسيلمعشركة«»JPAVAX
اليونانية عقد إنشائه أمس.
خطة ال��ـ840
وه��و ج��زء من ّ
م��ي��غ��اواط وكلفتها 814
مليون دوالر

ق��ي��م��ة ال��س��ن��دات ب���ال���دوالر
( )Eurobondالتي أصدرها
لبنان على شريحيتين600 :
مليون دوالر تستحق عام
 2023و 500مليون دوالر
ع��ام  ،2027ب��ف��ائ��دة %6.15
و %6.7على التوالي

538

1.1

ميغاواط

«س�ت�ع�م��د ل�ج��ان ت�ق��وي��م امل�خ��اط��ر في
ت �ل��ك ال �ش��رك��ات إل � ّ�ى م �ق��ارن��ة األرب ��اح
ال� �ص ��اف� �ي ��ة امل � �ت� ��وق� ��ع ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا م��ع
ّ
امل � �خ� ��اط� ��ر امل� �ح� �ت� �م� �ل ��ة» ُي � �ع� ��ل� ��ق زه ��ر
ال� ��ذي ع �م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع ف��ي ال�خ�ل�ي��ج
ال� �ع ��رب ��ي ل� �ف� �ت ��رة ط ��وي� �ل ��ةُ .ي� �م� �ك ��ن أن
ت �ك��ون امل �خ��اط��ر أم �ن �ي��ة س �ي��اس �ي��ة أو
ّ
ً
مثال)
حتى ُإداري��ة (م�ع��دالت الفساد ّ
ول �ك��ن ي �م �ك��ن أن ت �ك� ّ�ون أي �ض��ًا ت�ع��ث��ر
ال �ش��رك��ات غ�ي��ر امل�ش��غ�ل��ة ال �ت��ي ت��دخ��ل
في الكونسورتيوم.

أخبار
بطاقات االئتمان 200 :خيار وخيار

مليار دوالر

ل��ذا ،ب��رأي ه��ذا االخ�ت�ص��اص��ي ،تكمن
الصعوبة ّحاليًا في تأهيل الشركات
غ�ي��ر امل�ش��غ�ل��ة ال �ت��ي س�ت�ك��ون شريكة
ف� ��ي امل � � ��ال وف � ��ي امل� �خ ��اط ��ر ف� ��ي إط� ��ار
الكونسورتيوم الذي تشارك فيه.
وبعدما استعرضنا خالل الحلقتني
ال �س��اب �ق �ت�ين ال� �ش ��رك ��ات ال� �ق ��ادم ��ة م��ن
ال � � �ق � � � ّ
�ارة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة وم � � ��ن أوروب� � � ��ا
وروس �ي��ا ،تبقى ال�ش��رك��ات اآلسيوية
ال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا  24ش��رك��ة م��ن 12
بلدًا.
ّ
ل �ع��ل اإلش� ��ارة األب ��رز ف��ي ه��ذا امل�ج��ال
هي للشركة اللبنانية «»CC Energy
وه��ي ت��اب�ع��ة ل�ش��رك��ة «( »CCCش��رك��ة
املقاولني املتحدين) التي أسسها في
منتصف ال�ق��رن امل��اض��ي ثالثة رج��ال
أعمال هم كامل عبد الرحمن ،حسيب
ُ
ّ
صباغ وسعيد خوري لتصبح إحدى
أولى الشركات في قطاع البناء على
ّ
مستوى العالم العربي .اليوم تتألف
الشركة من أكثر من ثمانني جنسية
وتعمل في عدد كبير من البلدان من
آسيا الوسطى إلى أفريقيا.
عربيًا أيضًا من الالفت حضور ست
ّ
شركات من اإلمارات العربية املتحدة،
ه��ذا ال�ب�ل��د ال�ت��ي يتمتع ب�ث��ان��ي أكبر
اق�ت�ص��اد ع��رب��ي ول��دي��ه خ�ب��رة عريقة
ف��ي قطاع النفط .تلك الشركات هي:
« »Crescent/Apex Gasو«Crescent
 »Petroleumو« »Dana Gasو«Dragon
 »Oilو« »MOISSإض��اف��ة إل��ى شركة
«م �ب��ادل��ة» ال �ت��ي ُي�م�ك��ن االط �ل�اع على
تفاصيلها في األسفل.
ك��ذل��ك ُي��رص��د ع��رب �ي��ًا ح �ض��ور ش��رك��ة
« »KUFPECالكويتية».
ول�ك��ي ن�س�ت�ع��رض ال �ش��رك��ات الباقية
ً
سنبتعد قليال ع��ن ال�ش��رق األوس��ط،
�ارة ال� �ق � ّ
وع ��ن ال� �ق � ّ
�ارة اآلس �ي��وي��ة كليًا
ل�ن�ص��ل إل ��ى أس �ت��رال �ي��ا ال �ت��ي تحضر
منها شركة « »Santosالتي ُت ّ
عد رائدة
قطاع الطاقة في القارة منذ منتصف

ال �ق ��رن امل ��اض ��ي .ت� ��زود ه ��ذه ال �ش��رك��ة
األس��واق األسترالية واآلسيوية وقد
ط� � ّ�ورت ال �ع��دي��د م��ن م �ش��اري��ع ال�ن�ف��ط
وال � � �غ � ��از ف � ��ي ب �ل��اده � ��ا وت� �ن� �ش ��ط ف��ي
اإلقليم الشمالي من البالد.
وليس بعيدًا من أستراليا ،وتحديدًا
م� � ��ن ك� � ��وري� � ��ا ال � �ج � �ن� ��وب � �ي� ��ة ،ت� �ق � ّ�دم ��ت
ش��رك �ت��ان :األول ��ى ه��ي « »KNOCأم��ا
ال �ش��رك��ة ال �ث��ان �ي��ة ف �ه��ي «،»KOGAS
ال�ت��ي أسستها ال�ح�ك��وم��ة ع��ام ،1983
ُ
ومنذ تأسيسها كبرت لتصبح أكبر
مستورد للغاز الطبيعي املسال في

يجب تشكيل حكومة
فاعلة ُلتصدر المراسيم
وتطلق شرارة العمل
ُ
الفعلي

ال �ع��ال��م .يعمل فيها  3062شخصًا،
وت �ب �ل ��غ أص ��ول� �ه ��ا اإلج� �م ��ال� �ي ��ة ّ28.2
م�ل�ي��ار دوالر .ف��ي ع��ام  ،2011حققت
إي��رادات تشغيلية بلغت  25.2مليار
دوالر ،وربحت  154.6مليون دوالر.
ً
من اليابان ّ
تقدمت أربع شركاتّ .أوال،
ّ
شركة « »Inpexوهي شركة عاملية ّفي
ُ
مجال االستكشاف واإلن�ت��اج .تشغل
أكثر من  70مشروعًا في  27بلدًا .هي
ّ
عاملية
م��ن ب�ين أك�ب��ر  50ش��رك��ة ط��اق��ة
بحسب معيار القيمة السوقية.
ثانيًا »Mitsui« ،التي ُت ّ
عد أح��د أكبر
ال� �ت� �ك� �ت�ل�ات ف� ��ي ال � �ي � ��اب� ��ان .ت��أس �س��ت
ع ��ام  .1883ت �ص��ل م��وج��ودات �ه��ا إل��ى
 90م� �ل� �ي ��ار دوالر وف � ��ي ع � ��ام 2012

«مبادلة»

«»CCE

ت��أس �س��ت ه ��ذه ال �ش��رك��ة اإلم ��ارات� �ي ��ة ع��ام
 ،2012وه ��ي م�م�ل��وك��ة ك�ل�ي��ًا م��ن حكومة
ُ
أبو ظبي .تنتج النفط والغاز وتطمح لدور
دول� � ��ي .ت� �ش ��ارك ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل �ش��اري��ع
الكبرى بما في ذلك مشروع دولفني للطاقة
على مستوى عاملي ،وأيضًا في مشاريع
زي��ادة معدالت استخراج النفط في عمان
والبحرين .تعمل أيضًا في كازاخستان،
وتانزانيا ،وجنوب شرق آسيا .يعمل فيها
ّ
 700شخص .تتخطى أصولها اإلجمالية
 54م �ل �ي��ار دوالر ب�ح�س��ب ب �ي��ان��ات ع��ام
 .2012إيراداتها التشغيلية  8.34مليارات
دوالرّ ،أم��ا إي��رادات�ه��ا الصافية فهي عند
 362.5مليار دوالر.

ه��ذه الشركة ه��ي ج��زء م��ن «ش��رك��ة اتحاد
املقاولني» ( )CCCالتي تأسست في بيروت
عام  1952وأضحت أكبر شركة للهندسة
والبناء في الشرق األوسط .يعمل فيها اليوم
أك �ث��ر م��ن  110آالف ش�خ��ص م��ن ثمانني
جنسية .تنتشر عملياتها في أذربيجان،
كازاخستان ،تركمانستان ،وعدد من الدول
االفريقية هي أنغوال ،بنني ،غينيا االستوائية،
ُ ّ
موزامبيق ،وسان تومي وبرينسيبي .تركز
ع�ل��ى ال�ه�ن��دس��ة ،ال �ب �ن��اء ،ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات،
النفط والغاز عند املنبع وعند املصب .بلغت
إيراداتها التشغيلية  2.9مليار دوالر عام
ُ
 .2012تنتج  12أل��ف برميل يوميًا ويبلغ
احتياطيها  100مليون برميل.

بلغت إي��رادات �ه��ا  52.5م�ل�ي��ار دوالر.
ُ
ث ��ال� �ث ��ًا ،»JX Nippon« ،ال� �ت ��ي ت �ع � ّ�د
ح��دي�ث��ة ال� ��والدة ح�ي��ث ت��أس�س��ت ع��ام
 .2010ل��دي�ه��ا ع�م�ل�ي��ات ف��ي م��ال�ي��زي��ا،
ّ
امل�م�ل�ك��ة امل��ت �ح��دة ،ف�ي�ي�ت�ن��ام وال �ش��رق
ُ
األوس � � � ��ط .ت� �ن� �ت ��ج  120أل � ��ف ب��رم �ي��ل
ُ
وت ّ
ّ
املورد األول للمنتجات
عد
يوميًا،
بالدها.
في
البترولية
ُ ّ
رابعًا .»Japex« ،التي تنقب عن النفط
والغاز الطبيعي في اليابان ــ وتحديدًا
هوكايدو ،اكيتا ،ياماغاتا ونيغاتا
 ف ��ي وال� �خ ��ارج ت�ن�ش��ط ال �ش��رك��ة فيكندا وإندونيسيا والعراق ومناطق
أخرى.
وم��ن ام�ب��راط��وري��ة الشمس إل��ى بالد
أت��ات��ورك ،حيث ّ
تقدمت شركة النفط
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة »TPAO« ،ال �ت��ي
تأسست عام  ،1954وتعد واحدة من
الشركات الصناعية األكثر أهمية في
تركيا.
ً
ع � � ��ودة إل� ��ى ال � �ش� ��رق ،وت� �ح ��دي� �دًا إل��ى
ش��رك��ة « »Petronasامل��ال �ي��زي��ة ال �ت��ي
تشارك في األنشطة التجارية للغاز
الطبيعي املسال والطاقة في بالدها
وف��ي أوروب� ��ا ع�م��وم��ًا .ح��ال�ي��ًا تحظى
ّ
بحصة كبيرة من سوق الغاز
الشركة
الطبيعي املسال في الشرق األقصى.
وخ � �ل� ��ال ال� � �س� � �ن � ��وات ح ��اف � �ظ ��ت ع �ل��ى
م�ك��ان�ت�ه��ا ال �س��وق �ي��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا م � ّ
�ورد
ج ��دي ��ر ب��ال �ث �ق��ة ل �ل �غ��از امل � �س� ��ال .وم��ن
إن �ش��اء أول م�ح�ط��ة ل�ل�غ��از الطبيعي
ّ
امل�س��ال عامليًا ع��ام  ،1983ت��ول��ت هذه
الشركة أكثر من  7آالف شحنة.
إل��ى الهند التي ّ
تقدمت منها شركة
« »ONGCالتي ُت ّ
عد فريدة من نوعها
ف��ي ال�ع��ال��م ل�ن��اح�ي��ة ت�ق�ن�ي��ات تشغيل
املنشآت البحرية والبرية واملصافي
املثبتة بشهادات معترف بها عامليا.
وإض��اف��ة إل ��ى ه ��ذه ال �ش��رك��ات ه�ن��اك:
« »CNOOCIGمن الصني؛ «»CAIRN
من الهند؛ « »PTTEPالتايالندية.

ّ
توفر املصارف التجارية في لبنان أكثر من
 200بطاقة ائتمان ،بالدوالر ،الليرة ،اليورو
والجنيه االسترليني .وت��راوح الكلفة بينها
على نحو واضح ،كما تختلف الفائدة وفقًا
لطريقة استخدام البطاقة.
ُ ّ
ت �م��ك��ن ت �ل��ك ال �ب �ط��اق��ات م�س�ت�خ��دم�ي�ه��ا من
استعمال أموال ال يملكونها لتسديد ثمن
املشتريات في نقاط البيع التي ّ
تؤمن هكذا
خدمة ( )PoSأو لسحب األم��وال مباشرة
ع�ب��ر ال �ص��راف��ات اآلل �ي��ة ( .)ATMsبمعنى
آخ � ��ر ،ف ��ي ك ��ل م � � ّ�رة ي �س �ح��ب ال ��زب ��ون م��ن
بطاقة أو ُي �س� ّ�دد عبرها ي�ك��ون ق��د سحب
ّ
قرضًا صغيرًا يترتب عليه م�ع� ّ�دل فائدة.
وع�ل�ي��ه أن ُي�ع�ي��د امل�ب�ل��غ امل�س�ح��وب بدفعات
صغيرة ُت ّ
سدد دوريًا؛ وتراوح فترة تسديد
تلك األج � ّ�زاء ب�ين  10أي��ام و 60يومًا طبقًا
ّ
السنوية
لشروط كل بطاقة .ت��راوح الكلفة
ل �ب �ط��اق��ات االئ �ت �م��ان ف��ي ل �ب �ن��ان ب�ي�ن صفر
دوالر و 750دوالرًا ،بحسب نوعها .وعادة
م��ا ت �ك��ون ال�ك�ل�ف��ة األع �ل��ى ل�ت�ل��ك ال�ب�ط��اق��ات
امل ��رف� �ه ��ة ( )Gold, Platinumوال� �ت ��ي
ت� ّ
�ؤم��ن لحاملها خ��دم��ات أخ ��رى م�ث��ل حق
ال��ول��وج إل��ى ال�ص��االت الفخمة ف��ي امل�ط��ارات
( )VIP Loungesأو خ��دم��ة امل�س��اع��دي��ن
ال�ش�خ�ص�ي�ين (ّ .)Conciergeأم ��ا امل �ع� ّ�دل
السائد لكلفة البطاقات فيبلغ  97.6دوالرًا
ُ
سنويًا .وإن كانت تلك الكلفة تدفع سنويًا،
فإن الفائدة ُت ّ
ّ
سدد خالل فترة تختلف بني
ّ
ب�ط��اق��ة وأخ � ��رى .وف ��ي امل �ع��دل ت�ص��ل ف�ت��رة
ُ
سداد دفعات القرض  44.5يومًا وتحتسب
ال�ف��ائ��دة على أس��اس ال��رص�ي��د املتبقي في
ال�ب�ط��اق��ة م��ع ان �ق �ض��اء ه ��ذه ال �ف �ت��رة دوري ��ًا.
وتختلف ال�ف��ائ��دة وف�ق��ًا لطريقة استخدام
ً
البطاقةّ .أوال ،لدى استعمالها في نقاط البيع
لتسديد ثمن املشتريات :يبلغ ّ
الحد األدنى
للفائدة خالل فترة السداد  .%0.9أما الحدّ
األق�ص��ى فهو  %2.99خ�لال فترة السداد
و %27.32على أساس سنوي .وفي ّ
املعدل
يكون ّ
معدل الفائدة خالل الفترات الدورية
 .%1.62ثانيًا ،استخدام البطاقة للسحب
م��ن ال�ص��راف��ات اآلل�ي��ة :ال�ح� ّ�د األدن��ى املتوفر
للفائدة يبلغ  %0.9خالل فترة السداد .أما
ّ
الحد األقصى فيبلغ  %3للفترات .وبالتالي
ّ
يكون املعدل .%1.94
ل�لاط�لاع ع�ل��ى خ �ي��ارات ب�ط��اق��ات االئ�ت�م��ان
امل�ت��وف��رة وامل�ق��ارن��ة ب�ين ع��روض امل�ص��ارف:
www.bnooki.com

