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أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته 
الخارجيّة بمبلغٍ قدره 200.02 مليون دوالر أميركي 
خالل النصف األول من شهر أيّار 2020 إلى 34.22 
مليار دوالر، مقارنة بـ 34.42 مليار دوالر في نهاية 
نيسان. وعند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانية التي 
يحملهــا مصرف لبنان، والبالغــة قيمتها 5.03 مليار 
دوالر، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة األجنبيّة 29.19 
مليار دوالر في منتصف الشهر الخامس من 2020.

من منظاٍر آخر، أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 1.04 % أو 164.62 مليون دوالر في قيمة 
إحتياطاته من الذهب إلى 15.69 مليار دوالر تزامناً مع إنخفاض أسعار الذهب نتيجة دوالر أقوى.

أّما على صعيد ســنوي، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنســبة 8.30 % أو 3.10 
مليار دوالر مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف أيّار 2019، والبالغ حينها 37.32 مليار دوالر.
كما ارتفعت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان على صعيد سنوي بنسبة 31.05 % أو 3.72 مليار 
ل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.97 مليار دوالر. دوالر عند مقارنتها بالمستوى الُمَسجَّ

ل حوالى 48.66 % من  يذكــر، أن إجمالي اإلحتياطات )الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب(، تُشــّكِ
الدين العام اإلجمالي و54.36 % من صافي الدين العام، وهو يغّطي حوالى 130 شهراً من خدمة الدين.

احتياطات مصرف لبنان بالعملة األجنبّية حتى منتصف أّيار

أظهرت بيانــات  مصرف قطر المركزي،  تراجع 
اجمالــي القــروض والتســهيالت المصرفية في 
البالد خالل نيسان 2020 بنسبة 2 % على أساس 
شــهري، الى 1.07 تريليــون لاير، بينما صعدت 
بنســبة 13.6 % مقارنــة بشــهر نيســان 2019. 
وأشــارت البيانات الى انخفــاض قروض القطاع 
العام بنســبة 5.9 % على أساس شهري الى 321 
مليار لاير، بينما سجلت القروض الموجهة للقطاع 
الخاص ارتفاعاً بنســبة 0.8 % إلــى 676 مليار 

لاير بدعــم من برنامج الضمــان الحكومي لتمويل الشــركات المتعثرة بفعل جائحــة كورونا. كما ارتفعت 
القروض االستهالكية بنسبة 2 % إلى 140 مليار لاير، والقروض العقارية  1.3 % الى 150.4 مليار لاير.

تراجع اجمالي القروض والتسهيالت المصرفية القطرية
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صــرح مدير عــام المصرف العقاري في ســورية، مدين علي، 
بأنه تم اســتئناف منح القروض في المصرف بناًء على توجهات 

مصرف سورية المركزي وتعميم وزير المالية.
ووافق المصرف على طلبات لقروض جديدة بقيمة 210 مليون 
ليــرة معظمهــا قــروض إنمائية، كانــت طلباتها مجمــدة خالل 
الفترة الماضية بســبب الظروف واإلجراءات المرافقة للتصدي 
لكورونــا. وتم تعميم ذلك على كل فــروع المصرف العاملة في 
مختلف المناطق، مع تقديم كل التســهيالت وتبسيط اإلجراءات 

للحصول على القروض.
وأشــار علي، إلى أن المصرف يعمل على تطوير منتجاته بالتوافق مع دراســات السبر لألسواق بما يتالءم 
مــع التوجهات العامة لمنح القروض، ومراعاة األولويات التي حددتها الحكومة حول ذلك، خاصة ما يدعم 

ويعزز النشاط االقتصادي وحركة اإلنتاج التي تسهم في إنعاش المهن المختلفة.

مدين علي

منح قروض بقيمة 210 ماليين من “العقاري”

منحــت الوكالة العالميــة كابيتال انتلجنــس للتصنيفات 
االئتمانية، تقييمــاً لمصرف التنمية الدولي لالســتثمار 
والتمويــل العراقــي ألول مــرة، حيــث جــاء تصنيف 
المصــرف الخاص بالقــوة والمالءة المالية االساســية  
Core Financial Strength BB-. ويعد المصرف 
من اوائل المصارف التي تحصل على تصنيف ائتماني 

من وكاالت التصنيف االئتمانية العالمية. كما يعد التصنيف جيد جداً، في ظل الظروف االقتصادية التي يمر 
بها العراق، حيث جاء هذا التنصيف اسوة للتصنيف المناط لمصارف عربية واقليمية عمالقة.

وأعلنت شــركة كابيتــال إنتيليجنــس رايتينغــز Capital Intelligence Ratings، أنها حدّدت تصنيف 
العمــالت األجنبيــة على المدى الطويــل وتصنيف المصرف للعمالت األجنبية علــى المدى القصير للمرة 
األولى لمصرف التنمية الدولي لالســتثمار والتمويل عند B- وB على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة 
للتصنيــف على المدى الطويل. وفي الوقت عينه، حدّدت الشــركة لمصــرف التنمية الدولي تصنيف البنك 
المستقل والمرتبط بتصنيف السيادي للعراق والبيئة التشغيلية عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف 

القوة المالية األساسية عند BB-، ومستوى دعم استثنائي عند درجة “غير مؤكد”.

تصنيف ائتماني B- لـ”التنمية الدولي”
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بلــغ صافي أرباح مجموعة البنــك العربي بعد الضرائب 
والمخصصــات 147.6 مليــون دوالر أميركــي للفتــرة 
المنتهية في 31 آذار/مــارس 2020، مقارنة مع 231.8 
مليون دوالر في الفترة المقابلة لعام 2019، بتراجع نسبته 
36 %. وحافــظ البنك على قاعدة راســمالية متينة، حيث 
بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دوالر في نهاية الربع 
االول من 2020. وبلغت التسهيالت االئتمانية 26.2 مليار 
دوالر، فــي في 31 آذار/مــارس 2020، مقارنة بـ25.8 

مليار دوالر لنفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 2 %، في حين نمت ودائع العمالء بنسبة 5 % 
لتصل الى 35.2 مليار دوالر مقارنة بـ33.7 مليار دوالر لنفس الفترة من العام السابق.

وقال رئيس مجلس اإلدارة، صبيح المصري: ان النتائج المالية هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج 
عمــل البنــك القائم على تنويع األعمال اقليمياً وعالمياً، وان المرحلة القادمة ســتكون صعبة على االقتصاد 

العالمي، نتيجة تفشي وباء كورونا، إال انني على ثقة بالبنك وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف.
من جهته أكد، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمه صباغ، على قدرة البنك بإدارة أصوله في مختلف 
قطاعات وأسواق عمله الرئيسية، واضاف، ان البنك قام باقتطاع مخصصات اضافية مقابل محفظة الديون 
العاملــة لبعض القطاعات االقتصادية لدى جميــع تواجدات مجموعة البنك العربي، وحافظ على رأس مال 
قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5 %، باالضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت 

نسبة القروض الى الودائع 74.4 %، ونوه الى ان نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100 %.

147.6 مليون دوالر أرباح البنك العربي

قــال محللــو  بنــك أوف أميــركا،  إن البنــوك المركزية في 
االقتصادات الناشئة استنزفت ما يقرب من 240 مليار دوالر 
من احتياطياتها من  النقد األجنبي  خالل شهر نيسان/أبريل، 
في الوقــت الذي تعكف فيه الحكومــات والبنوك المركزية 
علــى تنفيذ برامــج لمواجهة تداعيات فيــروس “كورونا” 
على اقتصاداتها. وأوضح المحللون أنهم يتوقعون استمرار 
الخســائر بالتزامن مع أزمة “كورونــا”، لكن ربما بوتيرة 

أكثر تباطؤاً من الشهرين الماضيين. وذكر “بنك أوف أميركا” أن دوالً مثل  الصين  وهونغ كونغ والسعودية  
تعرض احتياطيها األجنبي لتراجع واضح، بينما كانت  مصر  و تركيا  األعلى تراجعاً من حيث النسبة المئوية.

240 مليار دوالر خسارة البنوك المركزية !
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أعلنــت وكالــة )رويتــرز(، أن مجموعــة 
ســوفت بنك اليابانية سجلت خسائر تشغيلية 
ســنوية بقيمة 1.9 تريليون يــن )18 مليار 
دوالر أميركي( في صندوق رؤية العمالق 
التابع لها، إذ تراجعت استثمارات الصندوق 
فــي قطاع التكنولوجيا لمــا دون التكلفة مما 
دفــع المجموعة لتســجيل أكبر خســائر لها 

على اإلطالق.
وأصبحت استثمارات الصندوق البالغة 75 
مليار دوالر أميركي، في 88 شركة ناشئة، 

بقيمــة 69.6 مليار دوالر في نهاية مارس/آذار 2020، بعد تكبد خســائر تقــارب 10مليارات دوالر في 
شركتي وي ورك وأوبر تكنولوجيز وحدهما.

عرض بنك اليابان المركزي ضخ 1.7 تريليون ين 
)15.8 مليــار دوالر( فــي االقتصاد بموجب خطة 
تهدف إلى زيادة إقراض الشــركات التي تضررت 

من جائحة فيروس كورونا.
وأظهــرت بيانــات البنــك المركــزي، أن المبلــغ 
المعروض على المؤسسات المالية الحالي كان مثلي 
حجم العطاء الســابق، في إشــارة إلى أن البرنامج 
يساعد في توجيه األموال إلى الشركات التي تعاني 

من نقص في السيولة بسبب الوباء. وتتسلم المؤسسات المالية القروض، ومداها 3 أشهر. وأظهرت البيانات 
أن إجمالي األموال التي تم ضخها في إطار البرنامج بلغ 14.4 تريليون ين.

يذكر ان بنك اليابان المركزي وضع هذه الخطة في مارس/آذار ضمن خطوات لتخفيف شح تمويل الشركات، 
ويقدم بموجبها قروضاً دون فائدة للمؤسسات المالية على أمل أن تستخدم األموال لتعزيز اإلقراض للشركات 
التــي تضــررت من الجائحة. وطــّور البنك المركزي الخطة في أبريل/نيســان بقبول مجموعة أوســع من 
الضمانات وتعهد بدفع فائدة 0.1 % للمؤسسات المالية التي تستفيد من القروض. وأدى هذا الوعد إلى زيادة 

كبيرة في طلب المؤسسات المالية على البرنامج.

بنك اليابان يضخ 16 مليار دوالر !؟

18 مليار دوالر خسائر “سوفت بنك”
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لــدى  الودائــع  ارتفعــت 
المصــارف فــي ســنغافورة، 
المستثمرين  مما يعكس تجنب 
للمخاطــر، وتدفقات نقدية من 

أسواق منها هونغ كونغ.
ووفقًا لبيانات ســلطة النقد في 
ســنغافورة، ارتفعــت ودائــع 
العملــة األجنبية نحو 4 مرات 
إلــى  ســنوي،  أســاس  علــى 
مليــار   27 قياســي  مســتوى 

دوالر ســنغافوري )19.25 مليار دوالر أميركي( خالل شهر نيســان/ابريل 2020، وزادت ودائع غير 
المقيمين بنســبة 44 % عند 62 مليار دوالر ســنغافوري، وهو المستوى األعلى منذ بدء تسجيل البيانات 

عام 1991.

أظهــرت إحصــاءات البنــك المركزي انكماشــاً بنســبة 
عة  5.09 % )16,624 مليــار ل.ل.( في الميزانيّة المجمَّ
للمصــارف التجاريّــة العاملــة في لبنان خالل األشــهر 
األربعة األولى من العام 2020 إلى 310,173 مليارات 
ل.ل. )205.75 مليــار د.أ.(، مقابــل 326,797 مليــار 

ل.ل. )216.78 مليار د.أ.( في نهاية العام 2019.
وعلــى صعيــد ســنوّي، إنخفضــت موجــودات القطاع 
المصرفي المقيم بنسبة 18.88 % مقارنةً بالمستوى الذي 

كانت عليه في شهر نيسان 2019، والبالغ حينها 382,374 مليار ل.ل. )253.65 مليار د.أ.(.
ويأتــي هذا اإلنخفاض في الميزانية لقروضها المعنونة بالليــرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل 
توظيفاتها بالليرة نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـNetting معه، والتي تحمل اآلجال نفسها والناتجة عن 
عمليّات الهندسات الماليّة وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة باإلضافة إلى التراجع الكبير في محفظة 

التسليفات إلى القطاع الخاص.

تراجع موجودات المصارف الى 205,75 مليارات دوالر

ودائع قياسية لدى مصارف سنغافورة

8



9

عالم البنوك

 حزيران/يونيو 2020 | البنك والمستثمر

ســعر صرف مزدوج، فــي رأيي، يضمــن الحفاظ على 
االستقرار االجتماعي.

إعادة هيكلة
وأشار ســامه، إلى أنه منذ بداية األزمة، قرر المصرف 
المركزي مــن المصارف قروضــاً بالــدوالر أو بالليرة 
اللبنانيــة، بهــدف تلبية طلبــات الســيولة، موضحــاً أنه 
لتخطي األزمة الحالية طلبنــا من المصارف إعادة هيكلة 
أسهمها وطلبنا منهم زيادة رأسمالهم بنسبة 20 %، وتلك 
التي تفشل سيســيطر عليها المصرف المركزي، مضيفاً 
تم انتقادنا من قبل الحكومة الجديدة بسبب التعميمات التي 
أصدرناها، والتي تســهل علــى اللبنانييــن الوصول إلى 
ودائعهم وأموالهــم، ونحن لم نتخــّط صاحياتنا القانونية 
ألن المصــرف المركزي بموجــب القانون مســتقل في 
القــرارات التي يتخذهــا، وبالرغم من ذلك، فإننا نســعى 
أجل مصلحة الباد.جاهدين للحفاظ على الحوار والتعــاون مع الحكومة من 

سالمه: لبنان ليس مفلسًا ...

رأى حاكــم مصرف لبنــان، أن بعــض القوى السياســية 
تحــّرك جزءاً مــن الشــارع لتشــويه صــورة المصرف 
المركزي وحاكم المصرف بطريقة كاريكاتورية، مشدداً 
علــى أن هذا غيــر عادل، “فلســنا ســبب المشــاكل التي 
يواجهها لبنان، فعلى العكس أبقت السياســة  النقدية المنفذة 
لفترة طويلة على أسعار الفائدة منخفضة في حين أن ديون 

الباد زادت من عام آلخر”.
وأضاف ســامه قائاً: على الرغم من حالــة الركود التي 
نعيشها بسبب الظروف وبسبب فيروس كورونا، وبالرغم 

من التقصير، إال أن لبنان ليس بلداً مفلساً”.
وشــدد ســامه، على أن وصول المنتجات إلى األســواق 
واســتقرار أســعار البنزين واألدوية والطحين، يؤكد أننا 
غير مفلسين، فامتاك احتياطيات كافية لتمويل الواردات 
األساسية إلى الباد يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة احترافية، 
وإال لن يكون هنــاك مزيد من المصــارف، وال مزيد من 

المال.

خفض سعر الصرف
وبما يخــص ارتفــاع أســعار حليــب األطفــال، أوضح 
ســامه، أن هــذا الموضــوع ليس مــن مســؤولية البنك 
المركزي، بل تقع علــى عاتق أولئك الذين يســتوردونه 
ويبيعونه، معلناً أننــا نفكر حالياً في حلول لخفض ســعر 
صرف الدوالر األميركي نســبة لألســعار التــي يقدمها 

الصيارفة.
ولفت حاكم مصرف لبنــان، إلى أنه بالرغــم من األزمة 
المالية فــي البــاد، إال ان المصــارف ال تزال تســيطر 
على 90 % مــن الحركة النقدية في الباد، وهذا يســاعد 
على تجنب التضخــم وإفقــار المواطنين، معتبــراً أن ال 
حلول مثالية لوضعنا لكن االستمرار في العيش مع نظام 

لبنان حقق  أن   ،parismatc رياض سالمه، خالل مقابلة مع صحيفة  لبنان  اعتبر حاكم مصرف 
عجزاً بقيمة 81 مليار دوالر أميركي، بسبب تراكم عجز الحساب الجاري والميزانية على مدى 
السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أننا سعينا في الفترة الماضية المحافظة على استمرار 
األموال  رؤوس  تدفق  على  وللمحافظة  توترات  أي  منع  بهدف  للبالد  الخارجية  الديون  دفع 

والعمالت األجنبية إلى البالد، لكن غالبية صناع القرار كانوا من الرأي المعاكس.

رياض سامه
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وحول إجراءات المصارف المركزية، قال يوسف: لقد اتخذت 
المصارف المركزية العربية وصندوق النقد العربي سلسلة من 
اإلجراءات لتخفيف وطأة األزمات. وبــادرت معظمها باتخاذ 
سلســلة من اإلجراءات لدعم البنــوك من أجل المســاهمة في 
التخفيف من تداعيات تفشي كورونا على االقتصاد والشركات، 
معلنــةً تقديم خطوط ســيولة ضخمــة للبنوك، تخفيض نســبة 
االحتياطي اإللزامي من الودائع تحت الطلب، الســماح للبنوك 
وشــركات التمويل المشــاركة في خطــة الدعـــم االقتصادي 
الشــاملة الموجهة بتمديد فتــرة تأجيــل الديــون والفائدة على 
الدفعات المستحقة، باإلضافة إلى تمديد التخفيضات في رؤوس 

األموال الوقائية حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2021.
تفعيل خطط الطوارئ

وأشــار، إلى ان البنوك تركــز في الوقت الرهــن على ضمان 
اســتدامة عملياتها وتفعيل خطــط الطوارئ لضمان اســتدامة 
العمليات التشــغيلية والتواصل مع كافة الشــركاء بما في ذلك 
العمــاء ومــزودي الخدمــات والمســاهمين وكيفيــة التعامل 
مع الموظفيــن ورفع معنوياتهــم. كما تقــوم بمراجعة خطوط 
الودائع بين البنوك للتأكد من حجــم مخاطر األطراف المقابلة. 
وكذلك مراجعة محافــظ التمويل مع التركيــز على التمويات 
في القطاعات األكثر تضــرراً وتقييم حجم تأثيــر اإلجراءات 
التي اتخذتهــا البنوك المركزية. كما تســعى البنــوك إلى تبني 
اســتراتيجيات الســوق التي تتاءم مــع وضــع المرحلة وأي 
خيارات سيعمل على التوسع فيها والخيارات التي سوف يقلص 
أعماله فيهــا. وبنفس الوقت تعمــل على تســريع التحول نحو 
بالنسبة للموظفين أو العماء.الرقمنة في تقديــم الخدمات لتطبيق التباعد االجتماعي ســواء 

يوسف: هدفنا تخفيف تداعيات كورونا على البنوك

وقال يوسف: إن معظم التوقعات تشــير إلى إمكانية أن تحقق 
أغلب البنوك الخليجية والعربيــة أرباحاً خال العام الجاري، 
على الرغم من جائحة كورونا الذي تزامن معها هبوط أسعار 
النفط. لكن بطبيعة الحال ســوف يتأثر حجم األرباح المحققة، 
وذلك لكون التمويل ســيكون محدوداً، وســتركز البنوك على 
المحافظة على مؤشــرات جودة أصولها عند مستوى مرتفع، 
مقابل التوسع في منح تمويات جديدة في ظل األزمة الحالية. 
كما أن المخاطر تتركز في أن الودائع متركزة على الشركات 
الحكوميــة والشــركات التابعة لها بالنســبة للبنــوك الخليجية 
والعربيــة، والتــي تمثــل 10 % إلــى 35 % مــن إجمالــي 
الودائع، ما قد يضطرها إلى ســحب جزء من الودائع لتوفير 

احتياجاتها. 
أما النوع الثاني من المخاطر، فيتعلــق بتأثير فيروس كورونا 
على حجــم العمالة فــي الباد، وســحبهم للودائع مــن البنوك. 
ورغم ذلك، فإن البنــوك العربية والخليجية تتمتع بمؤشــرات 
سيولة عالية. كما أدخلت األزمة تحديات جديدة كقيام الشركات 
بسحب أرصدة التسهيات االئتمانية الممنوحة لها، وقيام البنوك 
المركزية بتقديم الدعم لألفراد والمؤسسات والشراكات وزيادة 
الضغوط التخــاذ القرارات بشــأن التعامل مع العمــاء الذين 
تضرروا، إضافة للجمود الذي أصاب النشاط االقتصادي ككل.

إجراءات المصارف المركزية
وعدد يوســف مســتويات عدة في حجم تأثير فيروس كورونا 
على البنــوك وتفاوتها، اســتناداً إلى: حجم البنك ورأســماله - 
القطاعــات واألنشــطة االقتصادية التــي تتركز فيهــا محافظ 
اســتثماراته وتموياته - فيما إذا كان له وجود جغرافي متنوع 

في بلدان أخرى، وحجم تأثر هذه البلدان بفيروس كورونا. 

تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف البحرينية والرئيس 
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية اإلسالمية عدنان يوسف، 
في حوار صحفي، عن وضع المصارف العالمية والعربية خصوصاً، 
في ظل تداعيات وباء كورونا. وأشار إلى انه يعتقد بأن التأثيرات 
حجم  في  هو  االختالف  لكن  كبير،  لحد  متشابهة  ستكون 
استعدادات كل بنك لمواجهة هذا التأثير، وأن مصدر القلق، هو 
المتقدمة،  الدول  في  وخاصة  العالم،  في  البنوك  من  الكثير  أن 
كانت تعاني من بعض المشاكل قبل اندالع أزمة كورونا، مثل 
تراكم حجم الديون المتعثرة واالستثمارات الضخمة في األصول 
هذه  مثل  فإن  لذلك،  السيولة،  ونقص  التصنيفات  المنخفضة 

عدنان يوسفالبنوك ستكون أكثر عرضة للتأثر بتداعيات أزمة كورونا.
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ســجلت في المتوســط 5.5 % زيادة في األرباح على أساس سنوي، 
ويعود ذلك بالدرجــة األولى إلــى هوامش الربح األعلــى، والضبط 
المستمر للتكلفة، والتركيز الواضح على إدارة المخاطر. وعلى الرغم 
من ضغوط السيولة، شــهدت البنوك في قطر نمواً بنسبة 9.3 % في 
قاعدة أصولها، وحققت ثاني أعلى عائد على الملكية بنسبة 13.2 %، 
وسجلت أعلى معدل تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 78.1 %، وكان 
معدل التكلفة إلى الدخل لديها األكثر انخفاضاً بنسبة 26.5 %، وأشار 
التقرير إلى أن البنك األكبر بحســب إجمالي األصول هو بنك قطر 

الوطني QNB بنحو 259.5 مليار دوالر.
السعودية

ســجلت البنوك الـ11 المدرجــة نمواً فــي األصول بنســبة 12 % 
خالل الســنة المالية 2019 مع نمو قوي بنسبة 40.9 % في صافي 
األرباح. ومع ظهور فيروس كورونا المستجد، لم تختبر هذه األزمة 
الرســملة القوية والربحية العالية للقطاع فحســب، بل أشــارت إلى 

تحول ديناميكي في االستثمار نحو المنصات الرقمية.
سلطنة عمان

أظهر القطاع المصرفي في عمان مرونة في التشغيل منذ انخفاض 
أسعار النفط، كما حافظت البنوك على احتياطيات كافية لرأس المال. 
وبحسب البيانات، شهد القطاع المصرفي العماني نمواً بنسبة 4.3 % 
الخسائر االئتمانية التي كانت أعلى من المتوقع في 2019.في إجمالي األصول مع انخفاض في األرباح بنسبة 4.7 %، بسبب 

مؤشرات تعكس استقرار البنوك الخليجية

وفقاً للتقرير الذي يحلل النتائج المنشــورة للبنوك التجارية المدرجة 
في المنطقة للعــام المنتهي فــي 31 ديســمبر/كانون األول 2019، 
فإنه رغــم الصعوبات التــي واجهتهــا دول المنطقة على مســتوى 
أســعار النفط والتوترات، ظل القطاع المصرفي متماســكاً وحافظ 
على رسملة قوية. وتشير معطيات التقرير، إلى أنه على الرغم من 
صمود البنــوك اإلقليمية من حيث الربحية ونمــو األصول، إال أنها 
تســتمر بالتركيز على إدارة جودة ائتمان محافــظ قروضها حرصاً 

على استمرارية القدرة على الصمود.
اإلمارات

بحســب التقرير، فقد ســجل القطاع المصرفي في دولــة اإلمارات 
نتائج إيجابية فــي 2019 بمعدل نمو في األرباح نســبته 13.9 %، 
وهو األعلى بيــن دول مجلس التعــاون الخليجي، ويعــود ذلك إلى 
إجمالي دفتــر القــروض والنمو غيــر العضوي. واســتمر القطاع 
المصرفي بإظهــار القوة والمرونــة والقدرة علــى الصمود، حيث 
سجلت البنوك اإلماراتية الرائدة أعلى نمو في قاعدة أصولها بنسبة 
19.5 %. وسجل بنك اإلمارات دبي الوطني أعلى صافي ربح في 
دول مجلس التعاون محققاً 3.94 مليــون دوالر، وأعلى عائد على 

حقوق الملكية بنسبة 21.8 %.
وقال الشــريك ورئيس الخدمات المالية لدى “كي بــي إم جي لوار 
غلف”، عبــاس بصراي: “اســتطاع القطاع المصرفــي اإلماراتي 
أن يظل صامــداً ومرناً، ال ســيما أن أفضل عشــرة بنــوك مدرجة 
كان أداؤها جيداً. وســاهمت هذه النتائج المالية اإليجابية إلى جانب 
التركيــز المتزايد علــى الرقمنة  فــي المنطقة، في تبنــي نهج أكثر 

ابتكاراً في الخدمات المصرفية في العصر الجديد”.
الكويت

تظهــر البيانات، أن نمــو القطاع المصرفي اســتقر عنــد 8.2 % 
في إجمالــي األصول مــع انخفاض هامشــي في صافــي األرباح 
بنسبة 0.9 %، ويرجع ذلك أساســاً إلى ارتفاع الخسائر االئتمانية 
المتوقعــة فــي عــام 2019. ويتمتع القطــاع المصرفــي الكويتي 
بمؤشــرات قوية، حيث حققــت البنــوك المحلية معدالت رســملة 
مرتفعة وصلت إلى نحو 18 %. وظلت نســبة القروض المتعثرة 

للقطاع منخفضة عند 1.3 % في ديسمبر/كانون األول 2019.
قطر

كان 2019 عاماً جيداً على البنوك القطرية، بحســب التقرير، حيث 

أكد تقرير صادر عن “كي بي إم جي-KPMG”، شركة الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق 
والضرائب واالستشارات بعنوان “الخدمات المصرفية في العصر الجديد”، أن القطاع المصرفي في 
دول مجلس التعاون الخليج يتمتع بمؤشرات قوية، حيث استطاعت البنوك المدرجة أن تحقق نتائج 

إيجابية على مستوى األرباح واإليرادات، وأن تصمد في وجه التقلبات اإلقليمية.
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كم يبلغ الدوالر الجديد مقابل الدوالر المحلي؟

فراس سليم
كاتب صحفي - الرئيس التنفيذي لمؤسسة Virtue لالستشارات

إبتــدع مصرف لبنان، منذ االنــدالع الفعلي لألزمة 
الماليــة فــي شــهر آكتوبر/تشــرين األول 2019 
الماضي، ســابقة نقدية لــم ينتهجها أي بنك مركزي 
عالمياً من قبل، والتي تمثلت بربط عكسي للعمالت 
األجنبيــة مــن دوالر أميركي أو يــورو ذات القيمة 
النقديــة العالميــة بمــا أطلق عليــه إســم “الدوالر 

المحلي”.

وقد بــدأت قيمة الدوالر “المحلــي” تتآكل يوماً تلو 
اآلخــر الى ان وصلــت اليوم الى حــدود 2.5 مرة 
القيمة الدولية لها، أي أن كل دوالر أميركي “جديد” 
يساوي 2.5 دوالر أميركي “محلي”، وهو الدوالر 

المحجوز في المصارف، والذي يتيح على سبيل الحصر إجراء التحويالت وتحرير الشيكات.

تاريخيــاً علــى الصعيد العالمي، كان الــدوالر األميركي مغطًى بالكامل بالذهب، منذ إتفاقيــة Bretton Woods، بعد 
الحــرب العالميــة الثانية حتى العــام 1971، حيث ألغي الغطاء بالذهب. وظل الدوالر حتى بعــد الغاء الغطاء بالذهب، 
محتفظاً بقوته اعتماداً على قوة االقتصاد االميركي. وعادة ما يتم ربط أي عملة ألي بلد في العالم، بالدوالر األميركي أو 
بسلة عمالت أو االلغاء الكلي للعملة المحلية، مثلما حصل في زيمبابوي مثالً لمكافحة ظاهرة التضخم في العام 2010.

معاملة ورقية مصرفية
ونــرى بأن لبنان ومن خالل بدعة مصرفية جديدة، قد قام بتغطية الدوالر األميركي “المحلي” بالشــك المصرفي الذي 
يُصرف داخل الدولة فقط، فأضحت بكل بساطة عملة الدوالر محلياً معاملة ورقية مصرفية تغطيها الليرة اللبنانية. وقد 
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رافق هذا األمر شحاً غير مسبوق من سيولة الدوالر ألسباب عديدة لم يتم اإلكتراث لها في السنوات الماضية.
ونرى بأن من األسباب الغير مباشرة لتدهور قيمة الليرة هو هذه الممارسة، حيث أن أبجديات أي تحويل مصرفي، أن 
يكون مغطًى بقيمة نقود فعلية، بيد أن في الوقت الحالي يتم تغطية قيمة الدوالر “المحلي” بالعملة المحلية التي تخســر 

قيمتها يوماً بعد يوم.

عجز مزدوج
بعد سنوات تجاوزت العقدين من الزمن من تطبيق سياسة تثبيت سعر الصرف، والذي اتفقت عليه الحكومات المتتالية 
بما فيها حكومة 1998 الى 2000 وحاكمية مصرف لبنان بالتضامن والتكافل، أدى ذلك الى عجز مزدوج في الحساب 
الجاري، وفي المالية العامة وسّجل ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً، وها هو اليوم بدأ اإلقتناع من صندوق النقد الدولي 
بضرورة تحرير ســعر الصرف، حيث ســيتم التحرير التدريجي على مدار 5 سنوات، ابتداًء من تحديد سعر الليرة أمام 
الــدوالر عنــد 3500 فــي العام 2020، ثم 3684 ليرة في العام 2021، ثم 3878 ليرة في العام 2022، ثم 4082 ليرة 

في العام 2023، وأخيراً 4279 ليرة في العام 2024. 

إن تحريــر ســعر الصــرف هو خطوة كان يجــب القيام بها منذ وقت طويل لمنع اســتنفاد احتياطــي مصرف لبنان من 
العمــالت الصعبة للتدخل الواســع في حماية قيمة العملة، على مدى ســنوات طوال، حيث كانــت الذريعة دائماً  تضخم 
أسعار المواد المستوردة ال سيما االستهالكية منها والغذائية )اقتصاد جزئي ضيّق(، في حين غفُل صناع السياسة المالية 
فــي لبنان )الحكومة اللبنانية( والنقدية )مصرف لبنان( أن تثبيت ســعر الصرف يخالــف طبيعة االقتصاد اللبناني، فهو 
يّشل االقتصاد، ويعثّر الصناعة المحلية ويقّوض فرص عمل، لقطاعات مختلفة ويرفع معدالت الفوائد على الودائع بدل 

ضخها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.    
يأتــي هذا في وقت ارتفع ســعر صرف الدوالر مقابل الليرة بصورة غير مســيطر عليهــا. وجاء جزء من هذا الضغط 
على ســعر صرف الليرة، نتيجة إلغراق الســوق بالكتل النقدية بالليرة اللبنانية )M1 و2M(، حيث أن تآكل إحتياطي 
مصرف لبنان من العمالت األجنبية وتمســكه بالباقي منها، باإلضافة إلى تراجع حركة الســياحة وتحويالت المغتربين 
الى الحدود الدنيا، التي تســتقطب دوالراً من الخارج، أضف الى تعاميم مصرف لبنان األخيرة لدفع تحاويل المغتربين 
بالليرة اللبنانية، والذي يعني أن الدولة تريد االحتفاظ بالدوالر تتلقّاه عبر شركات التحويل والذي يصل حالياً الى حدود 
150 مليون دوالر شــهريّاً، تقريباً وتدفعه للمســتفدين منه في لبنان بالليرة اللبنانية، ما يحتم زيادة نقدية أكبر في السوق 

اللبناني وإغراقه بالعملة المحلية.

الخروج من الكساد
ختاماً، لقد اســتخدم االحتياطي الفيدرالي األميركي تقنية الـــQuantitative Easing في العام 2008، وذلك بضخ نحو 
تريليوني دوالر في السوق للخروج من الكساد الذي واجهه السوق المحلي آنذك. وعدة أسئلة تُطرح هنا ال بد من االجابة 
عنها؟ هل أن البنك المركزي في لبنان يقوم بخطة مماثلة ولكن بالعملة الوطنية؟ هل استنفد البنك المركزي كامل احتياطاته 
للتدخــل في ســوق القطع وحماية الليرة؟ لماذا المركزي بحاجة ماســة الى االحتفاظ بالتحويــالت القادمة من الخارج من 
العمالت الصعبة؟ هل يُدرك مصرف لبنان بأن تعاميمه األخيرة تساهم في إغراق السوق بالليرة، مما يترجم ارتفاعاً في 
الطلب على الدوالر إما استهالكاً أو ادخاراً؟ ما الهدف االقتصادي من خفض عدد مصارف لبنان الى النصف؟ هل يدرك 

القيّمون تأثير التسريحات الوظيفية التي سينتج عنها ذلك من الـ27 ألف موظف يعمل في القطاع؟
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أكــدت وكالة التقييــم االئتماني “ســتاندرز اند بــورز”، أن 
اقتصاد اإلمارات الغني والمتنوع أسهم في نمو قطاع التأمين 
بشرائحه المختلفة، من تأمين صحي أو تأمين على الممتلكات 
وضد الحوادث. وتوقعت أن تحافظ عوائد النفط على دورها 
فــي دفع عجلة النمو االقتصادي للدولة، وأضافت قائلة، إنها 
تنظر لجاذبية دبي كمركز تجاري دولي ووجهة سفر عالمية، 

باعتبارها من األصول المهمة للدولة. ولفتت إلى أنها ال ترى أي مخاوف تهدد اســتقرار الدولة، مؤكدة أن 
الدولــة مازالــت تعتبر مالذاً آمناً في المنطقة. وأوضحت أن قطاع التأمين بشــرائحه المختلفة في اإلمارات 
سيســتفيد من القوة النســبية لمســتويات الربحية، على خلفية انخفاض المخاطرة علــى المنتجات التأمينية، 
والتشريعات المواتية. وقالت الوكالة، إنه على الرغم من توقعات تباطؤ نمو األقساط هذا العام نتيجة تراجع 
أســعار النفط والتدابير المعتمــدة الحتواء وباء “كوفيد 19”، فإن نتائج القطــاع وربحيته في اإلمارات من 
المنتظر أن تبقى بين األعلى على مستوى المنطقة. وأضافت: هناك 62 شركة مرخصة، وبناء على بيانات 

الشركات الـ30 المدرجة منها، حقق السوق ربحية مجمعة 95 % على مدى السنوات الخمس الماضية.

نمو قطاع التأمين في اإلمارات

للتأميــن   أكســا  أربــاح شــركة “  ارتفعــت 
التعاونــي” بنحو 31.6 % فــي الربع األول 
من عام 2020، مقارنــة بالربع المماثل من 
عام 2019. وأظهرت بيانات الشــركة على 
“تداول”، ارتفع صافي الربح قبل الزكاة إلى 
35.31 مليــون لاير، مقابــل 26.83 مليون 

لاير للربع األول من العام الماضي.
وأوضحــت الشــركة، أن ارتفــاع صافــي 
األرباح، يعود بشــكل أساســي إلــى ارتفاع 

فائض عمليات  التأمين ، نتيجة تحسن قطاعي الممتلكات والحوادث، إلى جانب زيادة عائدات األستثمار لحملة 
الوثائق والمساهمين. وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح قبل الزكاة نحو 23.4 % مقارنة بأرباح الربع 
السابق التي بلغت 28.6 مليون لاير. وعلى مستوى صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل، فقد سجل نموا 

نسبته 35 % إلى 29.27 مليون لاير مقارنة مع 21.96 مليون لاير لنفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع أرباح “أكسا” بنسبة 32%
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ميزانيات الشركات وأرباحها”.
وتتوقع الوكالــة أيضاً، أن يتدهــور أداء االكتتاب الخاص 
بالسوق االلكتروني حال طلب التوسع في تغطيات مخاطر 
متعددة ومتطورة اخرى بخالف المعتادة وبالتبعية تطور 

نوعية التعويضات المطلوبة من شركات التأمين.

نقص المعلومات
وحذرت “فيتش” شــركات التأمين الجديدة من التحديات 
التي يمكن ان تظهر بالمســتقبل القريب، وكــذا  تلبية أداء 
الالعبين على المدى الطويل، بسبب نقص المعلومات عن 

األسعار ونوعية المطالبات لقلة الخبرة في ذلك المجال.
وأضافــت: بالرغــم مــن أن خروقــات البيانــات ال تزال 
المصــدر األساســي لتعــرض مطالبــات اإلنترنــت، فقد 
أصبحت الخســائر المرتبطة بهجمات برامــج الفدية أكثر 

بروزاً في العامين الماضيين.
وأشــارت فيتــش، الــى أن التحــول األخير نحــو المزيد 
من بيئات العمل عــن بعد - مــن المنــازل وبالتناوب في 
مؤسســة العمل الواحد - يضــع ضغطاً علــى جهود أمن 
المعلومات للشــركات، وقــد يؤدي هــذا إلــى المزيد من 
وتكتيكات القرصنة األكثر تعقيداً.الحوادث االلكترونية على المدى القريب من اقتحام الشبكة 

تغطية مخاطر اإللكترونيات ترفع من ربحية التأمين

قالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، إنه من من المحتمل 
أن تخلــف التداعيــات االقتصاديــة الناجمة عــن جائحة 
الفيروس التاجــي كورونــا )COVID-19( ارتفاع في 
الطلب على تأمين مخاطر اإللكترونيات وبالتبعية ارتفاع 

األقساط والتعويضات.
والحظ محللون بوكالــة فيتش، أن التأميــن على مخاطر 
اإللكترونيات ال يزال يمثل ســوقاً صغيــراً ولكنه مربح، 
ويمثل جــزءاً متواضعاً من مخاطر األقســاط لشــركات 

التأمين على األفراد.

توسع غير مدروس
وحذّرت “فيتش” من التوســع غير المدروس في التأمين 
على مخاطر اإللكترونيــات، والذي يمكــن ان يؤدي الى 
خسائر كبيرة فردية تكبدها يمكن أن تضغط على مستويات 
رأس المال والتصنيفــات الفردية للشــركات. وأكدت في 
تقريرهــا، نمــو أقســاط التأمين المباشــر المكتبة لســوق 
اإللكتروني بنســبة 12 % في عــام 2019، إلى أكثر من 

2.2 مليار دوالر مقابل نمو بنسبة 8 % في 2018.
وأظهرت “فيتش”، أن أقســاط تأمين شــبكات اإلنترنت 
فقط تمثل 1.3 مليــار دوالر في 2019، بزيــادة تقارب 
14 % عن العام الســابق، مؤكــدة ارتفــاع الطلب على 
تغطية مخاطر اإللكترونيات، التــي تعرف بالقرصنة أو 
اختراق البيانات أو الـcyber risk. وأظهر مســح سوق 
وكالء ووسطاء التأمين للربع الرابع زيادة بنسبة 2.9 % 

في األسعار.
ولفتــت وكالة فيتــش، إلى أن نمو األقســاط في شــركات 
التأمين لعــام 2020 الخــاص بالســوق اإللكتروني، من 
المحتمل أن يخفــف من حدة االنكمــاش االقتصادي الحاد 
األخير المرتبط بوباء الفيروس التاجي كورونا المســتجد. 
وقالت: “قــد تتغير ممارســات شــراء تغطيــة اإلنترنت 
بشــكل ملموس على المدى القريب مع تزايد الضغط على 

رصدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني في تقرير لها صدر مؤخراً، أن تأمين مخاطر اإللكترونيات 
سيرفع من ربحية شركات التأمين األميركية بالرغم من أنها سوق التزال متواضعة الحجم.
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تراجعت حركة عبور شاحنات نقل البضائع 
الســورية إلى األراضي األردنية عبر معبر 
نصيب الحدودي خالل الشهرين الماضيين، 
بســبب إجراءات منع انتشار جائحة فيروس 
كورونــا. وأعاد الجانب األردنــي عدداً من 
الشــاحنات، وفرض على سائقي الشاحنات 

السورية تأشيرات دخول.
ونقلــت صحيفة الوطن الســورية، عن أمين 
منفــذ نصيــب الحــدودي مــع األردن، مجد 
إســماعيل، قوله، إن حركة عبور الشاحنات 

السورية عبر معبر نصيب تراجعت من 200 شاحنة يومياً إلى أقل من 10 شاحنات، كما أن الشاحنات القادمة 
إلى سورية شبه متوقفة. مضيفاً، أن عمليات مناقلة البضائع والمواد من شاحنة إلى أخرى ضمن اإلجراءات 
االحترازية لمنع تفشــي كورونا أســهمت في تراجع الحركة التجارية، وأن معظم الصادرات من الشــعير 
الســوري باتجاه األردن تعود كما هي ما يؤدي لخســائر ليســت هينة. وتنوعت أسباب إرجاعها من الجانب 
األردني، بين عدم كفاية إجراءات التعقيم، وعدم توضيب الطلبيات الحاملة لمادة الشــعير بشكل مناسب، أو 

عدم دهن الحمولة باللون األحمر لتمييز الشعير السوري عن المنتج المحلي األردني، وأسباب أخرى.
يشار إلى أن إيرادات معبر نصيب، بلغت حوالى 9.8 مليارات ليرة سورية مع انتهاء عام 2019.

تراجع الحركة التجارية بين سورية واألردن

أعلنت شركة )اتش بي( األميركية لاللكترونيات، عن 
أرباح فصلية معدلة قدرها 51 ســنتا للســهم لألشهر 
الثالثة المنتهية في أبريل/نيســان مقارنة مع متوســط 
توقعــات المحللين البالغ 44 ســنتا للســهم، بحســب 
)رويتــرز(. وقالت )اتش بــي(، إن إيراداتها هبطت 
11.2 % إلى 12.47 مليار دوالر عن مســتواها قبل 
عــام، ومقارنة مع توقعات المحلليــن البالغة 12.93 
مليــار دوالر. كما أعلنت عن أربــاح فصلية صافية 

قدرها 764 مليون دوالر.

“اتش بي” تعلن نتائجها للربع المنتهي في أبريل/نيسان
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كشف السفير الروســي في بغداد ماكسيم 
ماكسيموف، عن عرض روسي الستثمار 
ضخم في حقل غاز المنصورية في ديالى، 
مبيناً ان العالقات االقتصادية والعسكرية 

مع العراق في غاية االهمية والقوة.
وقــال ماكســيموف في حــوار متلفز، إن 
“الشركات الروسية تســعى الى استثمار 
ضخــم، وقد قدمــت مناقصة  الســتثمار 
في حــق غــاز المنصورية فــي ديالى”. 
واضــاف، أن “3 شــركات روســية في 

العراق تنتج نحو 600 الف برميل من النفط يومياً، بضمنه شركة كاز بروم نفط، حيث تشتغل في محافظة 
واسط في حقل بدرة نحو 100 الف برميل نفط يومياً وفي حقل  القرنة 400 الف برميل”.

روسيا تستعد لالستثمار في الغاز العراقي !؟

قــام “إي جــي بنــك”، مــن خــالل ذراعــه 
االســتثمارية شــركة المصــري الخليجــي 
لالســتثمارات، باســتثمار نحــو 650 ألــف 
دوالر في شــركة اإلقراض الرقمي المحلية 
الناشئة “شهري”. ووفقاً لما نشره موقع مينا 
بايتــس، فإن Shahry، التي تأسســت أوائل 
العام الماضي من قبل رائدي األعمال شريف 
الركباوي ومحمد عويس، حصلت على 650 
ألف دوالر في جولة التمويل ما قبل التأسيس.

وتعمل الشركة على استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا لتمكين المستخدمين من التقدم بطلب 
للحصول على ائتمان افتراضي من خالل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشــركة لشــراء أي منتج عبر 

اإلنترنت، ويتم دفع مقابل القرض على دفعات شهرية.
ويقوم المســتخدمون بإضافة بعض التفاصيل التي يطلبها التطبيق ثم يتم الرد على طلبات اإلقراض خالل 
يوم واحد فقط، ويستطيع المستخدمون تصفح المنتجات والدفع من خالل تطبيق Shahry حتى أثناء عملية 

االسترجاع تتم من خالل التطبيق.

“إي جي بنك” يستثمر في “شهري”
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إرتفعــت األربــاح الصافيــة لـ”مجموعــة ســامبا الماليــة”  
الســعودية  بالربــع األول من هــذا العام بنحــو 20 % على 
أســاس ســنوي، وصوالً إلى 1.27 مليار لاير. كما إرتفعت 
موجودات المجموعة بالربع األول من هذا العام بنحو 16 % 
على أســاس سنوي، وصوالً إلى 267 مليار لاير. وأرجعت 
المجموعة ســبب إرتفاع أرباحها بالربع األول من هذا العام 

إلى عدة أسباب، منها زيادة مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

إرتفاع أرباح “سامبا المالية” 20 %

ــتثمارات  لالس دبــي  مؤسســة  قالــت 
الحكومية إنها حققت إيرادات بلغت 228 
مليار درهم )62 مليار دوالر( وأرباحا 
صافيــة بلغــت 25 مليار درهــم )6.8 
مليار دوالر( حســبما أعلنته المؤسســة 
من نتائج مالية موحدة للسنة المنتهية في 

31 كانون األول/ديسمبر 2019.
وقالت المؤسسة، إن صافي الربح ارتفع 
بنســبة 16.9 % عن العام الســابق إلى 

25 مليار درهم، ويشمل ذلك المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية وأداء قويا من النقل، مشيرة 
إلى أنه قابل تلك الزيادات انخفاض المساهمات من النفط والغاز وإنتاج األلمنيوم، واستفادت نتائج الخدمات 
المصرفية والمالية من مكاســب بقيمة 4.4 مليار درهم )1.1 مليار دوالر( من التخلص الجزئي من نتورك 
إنترناشيونال القابضة “بي إل سي” وقياس القيمة العادلة لحصتها المتبقية. وذكرت أن صافي الربح المنسوب 
إلى حاملي أســهم المؤسســة بلغ 18 مليــار درهم )4.8 مليار دوالر( بزيادة قدرهــا 10.7 % مقارنة بالعام 
السابق، فيما سجلت األصول ارتفاعا بمستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون درهم )300 مليار دوالر( وهي زيادة 
بنسبة 27.5 % مقارنة بنهاية عام 2018. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5 % 
لتصل إلى 204.6 مليار درهم )55.6 مليار دوالر( مقارنة بنهاية عام 2018 رغم إجراء تعديل لمرة واحدة 

بقيمة 9.7 مليار درهم )2.6 مليار دوالر( فيما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.
يذكر أن مؤّسســة دبي لالســتثمارات الحكومية تملك شركات ضخمة في اإلمارة من بينها مجموعة طيران 

اإلمارات وشركة إعمار العقارية.

6.8 مليار دوالر  أرباح “دبي لالستثمارات الحكومية”
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أكــد رئيــس الغرفــة التجارية االيرانية العمانية المشــتركة، محســن 
ضرابــي، لوكالة ايلنــا، أن حجم التبادل التجــاري البيني تضاعف 5 

مرات في غضون 5 سنوات منذ عام 2013.
وأوضح ضرابي، أن حجم التبادل التجاري كان قد سجل 221 مليون 
دوالر فــي ســنة 2013 ، بحيث بلغت صادرات ايــران 149 مليون 
دوالر عندئذ. واشــار الى أن ســلطنة عمان ورغم الحظر االميركي، 
لطالمــا عــززت عالقاتها التجارية مع ايران التــي بلغت حصتها من 

السوق العمانية نسبة 3.6 % في عام 2018.
وبيّــن ضرابي، أن الســلطنة وبعد تفشــي فيروس كورونــا، ولتقليل 
مصاريف الشــحن، زادت من خطوط الشــحن البحــري مع الموانئ 
االيرانية، على خلفية انغالق تواصلها مع بعض الدول بسبب الجائحة 

وحاجة ســوقها للمواد الغذائية والمنتجات الزراعيــة واالدوية. ولفت الى وجود 9 خطوط جوية للطيران 
المباشر بين مدن ايران ومسقط قبل الجائحة.

محسن ضرابي

تضاعف التبادل التجاري االيراني الُعماني 5 مرات

أعلنــت “فوربــس” تصنيفها الســنوي 
الثامن عشــر ألكبر 2000 شركة حول 
العالم، والذي شهد وجود شركة أرامكو 
الســعودية في الترتيب الخامس عالمياً، 
واألولى على مســتوى المنطقة العربية 
والشــرق األوســط. كما احتلت صدارة 
الشــركات العالميــة مــن حيــث القيمة 
الســوقية متفوقة على “مايكروسوفت” 
و“آبــل”، حيــث بلغــت قيمتهــا 1.68 

تريليون دوالر، تلتها “مايكروسوفت” و“آبل” بنحو 1.36 تريليون دوالر و1.29 تريليون دوالر على التوالي.
وشهدت معظم الشركات المدرجة في قائمة Global 2000 لهذا العام، انخفاضاً كبيراً في قيمها السوقية منذ 
العام الماضي بســبب عمليات اإلغالق الواسعة جّراء فيروس كورونا، وتوفر أرباح الربع األول المروعة 

نظرة مؤلمة حول تأثير الجائحة. 

أرامكو الخامسة عالميا ضمن تصنيف فوربس ...
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 ،Smith Medical شــركة  أعلنــت 
المصنّعــة العالميّــة لألجهــزة الطبية، 
عن اســتحواذها على أعمال “أكســيس 
ســاينتيفيك” المحــدودة، وهي شــركة 
خاصة تتّخذ من سان دييغو في كاليفورنيا 
مقراً لها. وتعتبر “أكســيس ساينتيفيك” 
هي شركة واسعة النطاق للوصول إلى 
األوعيــة الدموية والوقايــة من العدوى 
تقوم بتصنيع قثاطيــر “باورواند” عند 

الخط المتوســط والقثاطير ذات االســتخدام الممدد. وتســاهم مجموعة منتجات “باورواند” بتوسيع حافظة 
منتجات الوصول إلى األوعية الدموية من “سميث ميديكال”، وإتاحة خيار سريري أكبر لمعالجة المرضى.

وتُعدّ مجموعة منتجات “باورواند” حلوالً متباينة سريريّاً للوصول إلى األوعية الدموية، كما تقدّم قيمة إلى 
مــزودي الرعاية الصحيــة الذين يبحثون عن تقديم رعاية عالية الجودة لمرضاهم. وعند دمجها مع قثاطير 
“جيلكو آي في” ومنتجات “بورت-إيه-كاث” القويّة األداء من “سميث ميديكال”، تزّود “سميثس ميديكال” 

حالياً األطباء السريريّين بمزيد من الحلول لعالج مرضاهم من خالل حافظة أوسع.

طرحــت  وزارة الماليــة المصرية  ســندات 
دوليــة بقيمــة 5 مليــارات دوالر أميركــي 
على 3 شــرائح )4 - 12 - 30 ســنة(، وبقيم 
مصدرة تبلــغ 1.25 مليــار دوالر، و1.75 
مليار دوالر، و2 مليــار دوالر على التوالي 
،وبأســعار عائد جيدة جداً في ضوء التقلبات 

التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخراً.
وذكــرت وزارة الماليــة، في بيــان لها، أن 
الطــرح شــهد منــذ بدايتــه تزايداً مســتمراً 

وقوياً لطلبات الشــراء من قبل المســتثمرين األجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات 
االكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دوالر بعد ســاعتين ونصف الســاعة فقط من بدء االكتتاب، بينما وصل 

حجم طلبات المستثمرين في المراحل النهائية للطرح وقبل اإلغالق إلى أكثر من 22 مليار دوالر.

مصر تطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دوالر

“سميثس ميديكال” تستحوذ على “أكسيس ساينتيفيك”
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أظهــرت األرقام الصــادرة عن 
مؤسســة “إن.دي.بــي غروب” 
األميركية لدراســات السوق، أن 
الربــع األول مــن العــام 2020 
الحالي كان مميزاً للغاية بالنسبة 
إلى مطّوري ألعــاب الفيديو في 

الواليات المتحدة.
وأشــــــارت إلــى ان مبيعــــات 
وممارســة األلعاب قد وارتفعت  
خــالل الربــع األول مــن العام، 

سواء كان ذلك عبر أجهزة األلعاب، أو الهواتف المحمولة، أو الكمبيوتر الشخصي، أو حتى تقنية الواقع 
االفتراضي. 

وأكدت المؤسســة، أن قيمــة مبيعات هذه األلعاب بلغت نحو 10.86 مليــار دوالر أميركي خالل فترة 3 
أشهر، بزيادة نسبتها 9 % عن الفترة نفسها من العام 2019 الماضي، حيث كانت المبيعات 9.58 مليار 

دوالر أميركي.
وأشــار موقــع “تك كرانش”، المتخصص فــي موضوعات التكنولوجيا، إلــى أن القيود المفروضة على 
الحركة واألنشــطة االجتماعية واالقتصادية الحتواء فيروس كورونا المستجد كانت السبب الرئيس وراء 

زيادة المبيعات، إذ زاد اإلقبال على ممارسة ألعاب الفيديو والكمبيوتر بسبب بقاء الناس في البيوت.

10 مليارات دوالر مبيعات ألعاب الفيديو األمريكية

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشــركة “ سي 
آي كابيتــال  القابضــة لالســتثمارات المالية” 
خالل الربــع األول من العــام 2020 الحالي، 
تراجــع أرباحهــا بنســبة 17 % على أســاس 
ســنوي، محققة نحو 101 مليــون جنيه مقابل 
أرباح بلغت حوالــى 122 مليون جنيه بالفترة 

المقارنة من عام 2019.
وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة ذاتها إلى 494.511 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 543.74 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

تراجع أرباح “سي آي كابيتال” بنسبة 17 %
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أظهر تحليل لســتاندرد آند بــورز غلوبال، أن عدد 
الشركات أو الدول المعرضة لخطر خفض تصنيفها 
االئتماني إلى عاليــة المخاطر من الدرجة الجديرة 
باالســتثمار، بلغ ارتفاعاً قياســياً عند 111 بســبب 
جائحة فيروس كورونا. وتشــير التقديرات إلى أن 
عدد الشركات والدول المخفض تصنيفها بهذا الشكل 
بلغ بالفعل 24 هذا العام، مما يؤثر على ديون بأكثر 
من 300 مليــار دوالر. وللشــركات والدول البالغ 
عددها 111 المرشــحة لهذا الخفض في التصنيف، 

سندات بقيمة 444 مليار دوالر أخرى، مما يعني أن المبلغ من المرجح أن يقفز بأكثر من ذلك بكثير.
والشركات والدول المرشحة للخفض مهمة، ألن مدى فقدان التصنيفات من الدرجة الجديرة باالستثمار يمكن 

أن يدفع المستثمرين لبيع السندات من أجل شركات أكثر جدارة ائتمانية، مما يرفع تكاليف اقتراضها.
وقالت ستاندرد آند بورز، “تواصل الضغوط االئتمانية التراكم”، مما يلقي الضوء على أن قرابة الربع من 
عدد الشــركات المعرضة لخطر خفض التصنيف إلى عاليــة المخاطر، لتحذير صريح بخفض التصنيف. 
وجرى بالفعل تجريد أسماء عالمية كبرى، مثل فورد وكرافت هاينز ورينو ودلتا إيرالينز وماسيز وماركس 
آند سبنسر في قطاع التجزئة، من عالمة الجديرة باالستثمار منذ أن أضر فيروس كورونا باقتصادات كبرى.

وتتضمن قائمة المرشــحين للخفض بعضا من األســماء التي ال تقل شأنا، منها الناقلتان الوطنيتان بريتش 
إيروايــز ولوفتهانزا وسلســلتا الفنــادق العالميتان حيــاة وماريوت وعمالقا التعدين أرســيلورميتال وفيل 

البرازيلية.

كورونا يهدد 111 دولة بخفض تصنيفها المالي

أفــادت وكالة رويترز - هونغ كونــغ، أن مجموعة لينوفو الصينية، 
أكبــر ُمصنــع للكمبيوتر الشــخصي في العالم، أعلنــت ربحاً فصلياً 
فاق التوقعات، وقالت إنها قد تســتفيد من “الوضع الطبيعي الجديد” 

المتمثل في العمل من المنزل.
وأشــارت إلى انخفاض صافــي ارباح “لينوفو” بنســبة 64 % في 
الربع الرابع المنتهي في مارس/آذار، إلى 43 مليون دوالر أميركي، 

بســبب التعطيالت الناجمة عن كوفيد19-، لكنه تجاوز متوســط تقديرات 7 محللين كان يبلغ 7.49 مليون 
دوالر أميركي، بحسب بيانات رفينيتيف.

انخفاض أرباح لينوفو الصينية 64 %
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امتنعت شركة مازدا موتور عن تقديم توقعات لألرباح بحسب وكالة 
)رويترز(، وسجلت أدنى أرباح سنوية تشغيلية في 8 سنوات إذ نال 
تفشــي فيروس كورونا من الطلب العالمي على السيارات. وبلغت 
أرباح خامس أكبر شــركة صناعة سيارات في اليابان 43.6 مليار 
ين )408 ماليين دوالر( للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار، ما يقل 
بواقع النصف تقريباً عن 82.3 مليار ين للعام الســابق، وهو أدنى 
ربح منذ الســنة المنتهية في 31 مــارس/آذار 2012. لكن األرباح 

تجاوزت متوسط التقديرات لربح 25.7 مليار ين من 17 محلالً استطلعت رفينيتيف آراءهم.
وشــهدت الشــركة انخفاضاً بنســبة 9 % فــي المبيعات في أنحاء العالــم، إلى 1.42 مليــون وحدة، بعد أن 
انخفضت المبيعات 20 % خالل الربع الرابع، حين بدأت مصانع السيارات والمعارض في اإلغالق بسبب 
إجراءات العزل العام التي فُرضت في الكثير من الدول. وتلقت شركة صناعة السيارات ضربة كبيرة على 

األخص في الصين ثاني أكبر أسواقها وحيث ظهر فيروس كورونا.
وبدأت شــركات صناعة الســيارات العالمية في اســتئناف العمليات بشــكل تدريجي في مصانعها، لكن من 
المتوقع أن يتســبب ضعف الطلب واضطرابات سالسل اإلمداد وإجراءات التباعد االجتماعي في المصانع 

في تقييد اإلنتاج في األشهر المقبلة.

مازدا تسجل انخفاضا 47 % في األرباح السنوية

أشارت وكالة )رويترز(، أن عمالق التواصل االجتماعي 
واأللعاب الصيني “تينسنت هولدينغز” جمعت 6 مليارات 
دوالر من بيع سندات بالدوالر األميركي في أكبر صفقة 
دين لشــركة آســيوية في 2020. وقالت “تينسنت”، إنها 
جمعت مليار دوالر من ســندات ألجل 5 سنوات و2.25 
مليار دوالر من سندات ألجل 10 سنوات وملياري دوالر 
من سندات ألجل 20 عاما و750 مليون دوالر من سندات 
ألجل 40 عاماً بحســب ما أظهرته وثيقة بنود. وهذه هي 

المرة األولى التي تجمع فيها “تينسنت”، ثاني أكبر شركة آسيوية قيمة من حيث رأس المال السوقي، ديونا 
ألجل 40 عاماً. وبلغ طلب المستثمرين 36 مليار دوالر وفقا لمصدرين مطلعين مباشرة على المسألة.

يذكر ان الصفقة، هي األكبر لشــركة غير مالية في منطقة آســيا منذ بداية العام بحســب ما تظهره بيانات 
جمعتها رفينيتيف. 

“تينسنت” تجمع 6 مليارات دوالر ...
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تراجعــت مبيعــات “ هيونــداي  موتور” 
الكوريــة الجنوبية في أيار/مايو، بنســبة 
39 % علــى أســاس ســنوي، إلى 217 
ألفــا و510 ســيارات في أنحــاء العالم، 
مع اســتمرار تأثــر الطلــب العالمي في 
أسواق رئيسية سلباً جّراء جائحة فيروس 

“كورونا”.

مبيعات “هيونداي موتور” تهوي 39 %

أظهر تقرير حكومي، تراجع أرباح الشركات 
اليابانية بأكبر معدل فصلي منذ 10 ســنوات 
ونصف، بحسب وكالة )فرانس برس(، قبل 
خصم الضرائب، بنســبة 32 % على أساس 
سنوي، لتصل إلى 15.1 تريليون ين )140 
مليــار دوالر أميركــي( خــالل الربع األول 
من 2020، بســبب تفشــي فيروس كورونا 

المستجد.
وجاء في التقرير الصادر عن وزارة المالية 

اليابانيــة، أن القــراءة تمثل الربع الرابع على التوالي من التراجــع في االقتصاد الذي أصابه الركود. وقالت 
الوزارة: إن اســتثمارات الشــركات اليابانية ارتفعت بنســبة 4.3 % على أساس ســنوي، لتصل إلى 16.4 
تريليون ين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3.5 % إلى 
359.6 تريليون ين. كما أظهر التقرير أن االحتياطيات الداخلية للشركات نمت بنسبة 3.7 %، لتصل إلى 

484 تريليون ين في الربع الرابع، وهو ما يزيد على 4 أضعاف ميزانية اليابان.
وتواجه الشــركات اليابانية، التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة انتقادات قوية بسبب عدم إنفاقها مزيداً من 
هذه الســيولة على األجور، وزيادة االعتماد على العمالة المؤقتة أو العاملين لبعض الوقت الذين يحصلون 

على أجور أقل في كثير من األحيان.
وانكمش االقتصاد الياباني بمعدل ســنوي قدره 3.4 % في الربع األول من هذا العام، مســجالً نمواً ســلبياً 
لربعيــن متتالييــن، وفقاً لتقرير حكومي صدر في منتصف مايو/أيار 2020، كما أظهر التقرير، اســتمرار 

تراجع األداء االقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خالل مايو/أيار، بوتيرة أسرع.

تراجع قياسي ألرباح الشركات اليابانية
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أعلنــت مجموعة إيميرجنــغ ماركتس 
بروبرتــي، )EMPG(، التي تتخذ من 
دبي مقراً لهــا وتمتلك منصة “بيوت” 
العقاريــة، وشــركة OLX، المالكــة 
لمنصة “دوبيزل” لإلعالنات المبوبة، 

عن دمج عملياتهما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا لتشكيل شركة تبلغ قيمتها مليار 
دوالر أميركي. وتتضمن االتفاقية جولة اســتثمارية قيمتها 150 مليون دوالر، بقيادة المســاهمين الحاليين 
في مجموعة EMPG ومجموعة OLX، لتصبح شــركة OLX بهذا االندماج أكبر مســاهم منفرد لشركة 

EMPG بحصة أسهم تقدر بـ39 %، بحسب ما ذكرته وكالة األنباء اإلماراتية.
وستدير شركة EMPG كالً من “دوبيزل” و“بيوت” في اإلمارات العربية المتحدة، بينما تتواجد الشركة 
حول العالم في باكستان تحت عالمة “زمين”، وفي بنغالديش تحت عالمة “بي بروبرتي”، وفي المغرب 

وتونس تحت عالمة “مبوب”، وفي تايالند تحت عالمة “ كايدي”.
وباإلضافة إلى “دوبيزل”، ســتندمج جميع أعمال OLX في مصر ولبنان وباكســتان وبعض دول مجلس 
التعــاون الخليجــي تحت جناح EMPG. وقال المديــر اإلداري لمدينة دبي لإلنترنــت، عمار مالك، حيث 
انطلقت منصة بيوت ودوبيزل، إنه بالرغم من األوقات االستثنائية، أظهرت دبي جاذبيتها كوجهة استثمارية 
دولية. لقد خلقت بنيتنا التحتية وبيئة عملنا المالئمة نظاماً بيئياً يمكن رواد األعمال من توسيع نطاق مشاريعهم 

في مجتمع يضم الجميع، من الشركات الناشئة إلى الشركات التي تظهر على قائمة فورتشن 500.

اندماج منصة “بيوت” و”دوبيزل”

أعلن مكتــب  أبوظبي  اإلعالمــي، أن “ مبادلة “، وهي 
صنــدوق تابع لحكومة أبوظبي، ستســتثمر 4.4 مليار 
درهــم، أي ما يعــادل 1.2 مليــار دوالر أميركي، في 

الشركة الرقمية الهندية “ جيو  بالتفورمز”.
وأوضــح المكتــب اإلعالمــي، فــي بيــان، أن “هــذا 
اإلســتثمار يأتــي فــي إطار حــرص “مبادلــة” على 
اإلســتثمار والدخول في شــراكات من أجل المساهمة 

فــي تنويــع إقتصاد أبوظبي وتكامله مع  اإلقتصاد العالمي ، وذلك عبــر القطاعات التي تقود  النمو العالمي  
وتساهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم، السيما  تكنولوجيا المعلومات  واإلتصاالت”.

“مبادلة” ستستثمر في “جيو بالتفورمز” الهندية
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أعلــن مكتــب اإلحصــاءات الوطنــي 
اإلســباني إن  إســبانيا  لــم تســتقبل أي 
ســائحين في نيســان بســبب إجراءات 
احتــواء فيــروس كورونــا، مما قلص 
دخل القطاع الهام بمقدار النصف تقريباً 
في األشهر األربعة األولى من 2020. 
وقال: إن السائحين لم ينفقوا سوى 11.7 
مليار يورو، 13.02 مليار دوالر، من 
كانون الثاني إلى نيســان، وهو ما يقل 
بنسبة 48 % عن نفس الفترة قبل عام.

واستقبلت إسبانيا، التي دخلت في عزل عام منتصف مارس/آذار الحتواء الجائحة، 10.58 مليون سائح فقط 
في األشهر األربعة، أي نصف عدد زوارها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشكل  السياحة  عادة أكثر من %12 من الناتج المحلي اإلجمالي في إسبانيا، ثاني بلدان العالم جذبا للزائرين 
بعد فرنسا.

أشــار تقرير بشأن االســتثمارات االجنبية في ايران، 
انه تمت المصادقة على 18 مشروعاً استثمارياً اجنبياً 
بقيمــة 417 مليــون و400 الــف دوالر أميركــي في 
قطاع الصناعة والتعدين والتجارة خالل الشهر االول 
مــن العام الحالــي االيراني ) بدأ فــي 21 آذار/مارس 

.)2020
واوضــح التقريــر، ان معظــم المشــاريع التــي تمت 

المصادقة بتنفيذها في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة لشركات من المانيا والنمسا واالمارات والصين 
وايطاليا وفي 5 محافظات هي سيستان وبلوجستان وطهران والبرز واصفهان وكردستان. وقال التقرير: إن 
6 من هذه المشاريع كانت لشركات استثمارية اجنبية بنسبة 100 %، 9 منها مشاريع مشتركة مع شركات 
ايرانية و3 مشاريع كانت على شكل شراكات مدنية وبيع متبادل و)BOT(. الفتاً، الى ان االستثمارات كانت 

في مجاالت المنتجات الكيمياوية واالسمنت وتكرير النفط و الوقود النووي.

استثمارات في الصناعة والتعدين والتجارة في إيران

انخفاض إيرادات السياحة في إسبانيا
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أعلنــت شــركة “ توشــيبا “ اليابانية، عن 
توقّعات بانخفاض أرباح التشغيل السنوية 
15.7 %، مقابل توقعات بارتفاع محدود 

في األرباح.
وقالت “توشيبا”، إنّها تتوقع أرباحاً بقيمة 
110 مليارات ين )مليار دوالر أميركي( 
للســنة المنتهية فــي آذار/مارس 2021، 
انخفاضا من 130.46 مليار ين في السنة 

السابقة.

“توشيبا” تتوقع انخفاض أرباحها 15 %

أفــادت Lufthansa عــن خســارة 
كبيــرة فــي الربــع األول مــن عــام 
2020، وقالــت: إن إعــادة الهيكلــة 
ضرورية ألن نتائجها “تأثرت بشكل 

.Covid-19 كبير” بسبب جائحة
وســجلت شــركة الطيران األلمانية 
خســارة صافيــة قدرهــا 2.1 مليار 
يــورو، أي مــا يعــادل 2.35 مليار 
دوالر أميركي، في األشــهر الثالثة 
األولى من 2020، مقارنة بخســارة 

342 مليون يورو في العام السابق.
وجلبــت أزمة الفيروس التاجي صعوبات اقتصادية شــــديدة للعديد من شـــركات الطيــران، بما في ذلك 

.Lufthansa
ووافقت الشركة على تسليم ما يصل إلى 24 فتحة إقالع للمنافسين في مطاري فرانكفورت وميونيخ مقابل 

9 مليارات يورو ، أو ما يعادل 10.05 مليار دوالر أميركي، بدعم من الحكومة األلمانية.
وكجزء من الصفقة، ســتحصل الحكومة األلمانية على حصة 20 % في Lufthansa. وانخفضت أســهم 

الشركة الطيران بنسبة 42 % منذ بداية 2020 حتى تاريخه.

Lufthansa تسجل خسارة بقيمة 2.1 مليار يورو
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االقتصادات تنوعاً، وهو غيــر قائم على النفط في الخليج 
الفارســي، تعتمد على قطاعات مثل الضيافة والســياحة 
والترفيــه والخدمات اللوجســتية والعقــارات والتجزئة، 

حيث تحظى فنادقها ومطاعمها بإشادة دولية.
ومع ذلك، فــإن ما يقرب مــن نصف المطاعــم والفنادق 
التي شــملتها الدراســة، تتوقع أن تتوقف عــن العمل في 
األشــهر المقبلة، كما قــال 74 % من شــركات الســفر 
والســياحة، إنها تتوقع اإلغــاق أيضاً، في حيــن يتوقع 
نحو 30 % من شــركات النقل والتخزيــن واالتصاالت 

المصير نفسه.

طريق مسدود
وكتبت غرفة دبي فــي تقريرها، أن “إجــراءات إغاق 
المدينة كلياً أو جزئياً ستقود الطلب في األسواق الرئيسية 
إلى طريق مســدود، وإن أثــر الصدمــة المزدوجة يدفع 

70 % من شركات دبي قد تخرج من السوق

قال موقع “ســي إن بــي ســي”، إن غرفة تجــارة دبي، 
قامت بمسح شمل 1228 مديراً تنفيذياً عبر مجموعة من 
القطاعات بيــن 16 و22 أبريل/نيســان الماضي، خال 
فترة اإلغاق األكثر صرامة فــي اإلمارة، وإن ما يقرب 
من ثاثة أرباع هؤالء كانوا من الشركات الصغيرة التي 

تضم أقل من 20 موظفاً.
وأفاد مقال ناتاشــا تــوراك بالموقــع، أن أكثــر من ثلثي 
المديرين الذين شملهم المسح، تحدثوا عن وجود احتمال 
متوســط إلى مرتفــع بمغادرة العمل في األشــهر الســتة 
المقبلة، وقال 27 % منهم إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم 
خــال الشــهر المقبــل، و43 % يتوقعون الخــروج من 

السوق في غضون 6 أشهر.

إشادة دولية
وأوضــح الموقع، أن دبــي التــي تتمتع بواحد مــن أكثر 

كشف استطالع أجرته غرفة تجارة دبي مؤخراً، أن 70 % من الشركات في دبي تتوقع إغالق 
المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  وذلك  المقبلة،  الستة  األشهر  غضون  في  أبوابها 

وحالة اإلغالق العالمية.



29

عالم االستثمار

 حزيران/يونيو 2020 | البنك والمستثمر

تقديم الدعم
ووفقــاً للبعثات الدبلوماســية، فــإن أكثر مــن 150 ألف 
مواطن هندي و40 ألف مواطن باكستاني غادروا بالفعل 
أو ســجلوا لمغــادرة اإلمارات بحلــول أوائــل مايو/أيار 

.2020
وقـال المديـر العــام الســــابق لدائـرة الماليـة في حكومة 
دبي، ناصر الشــــيخ -فــي وقت ســــابق- إنــه يعتقد أن 
“الحد األدنى لتقلص الســكان ســيكون بنسبة 10 % هذا 

العام”.
وأضافــت غرفة دبي فــي تقريرهــا، الذي جــاء بعنوان 
“تأثيــر كوفيــد - 19 على مجتمــع األعمــال بدبي”، أن 
“أســواق دول مجلس التعاون تعاني تحدياً خاصاً، ألنها 
عانت من ضعف أســعار النفط وصدمــات كوفيد - 19، 
إال أن هــذه الصدمــة مؤقتة، والتعافي ســيظهر بشــكل 

تدريجي بمجرد تخفيف القيود”.
وقال متحدث باسم غرفة دبي في الساعات التي تلت نشر 
المســح، إن “حكومة دبي تواصل المراقبة وتقديم الدعم 
عند الضرورة لمســاعدة مجتمع األعمال في دبي خال 

هذه الفترة”.

اقتصاد يتباطأ
ونبه الموقــع إلى أن أزمة كورونا تأتي بعد عدة ســنوات 
من انخفــاض اإليــرادات لبعض أهم قطاعــات اإلمارة، 
وخاصة العقــارات والضيافــة، حيث انخفضت أســعار 
العقارات السكنية بنسبة 30 % عن ذروتها عام 2014، 
وســط زيــادة العــرض وضعــف الطلــب، وانخفضت 
اإليرادات لكل غرفة فندقيــة متاحة بأكثر من 25 % منذ 

عام 2015.
ومع أن اقتصاد دبي نما في العام 2019 الماضي بنســبة 
1.94 %، فإن هذا هو أبطأ وتيرة لــه منذ األيام المظلمة 

لانهيار االقتصادي عام 2009.
وخلص الموقع، إلــى ترجيح أن تنتج عــن وباء كورونا 
العالمي خســائر فادحة في دبي أكثر بكثير من االنكماش 
الذي شــهدته قبل عقــد من الزمــن، خاصــة وأن تقرير 
الغرفــة يحــذر “مــن أن تأثير أزمــة كوفيــد - 19 على 
المالية 2008 - 2009”.االقتصــاد العالمي هذا العام، ســيكون أكبــر من األزمة 

النشاط االقتصادي إلى مستويات لم تســبق رؤيتها حتى 
خال األزمة المالية”.

وفي وقت الحق، قام متحدث باســم غرفــة دبي بتلطيف 
بعــض نتائــج االســتطاع، قائاً فــي بيــان: إن “غرفة 
دبي قامت بمســح 1228 مــن بين 245 ألف شــركة في 
دبي، فــي وقت كانــت فيه إجــراءات اإلغاق في أشــد 
مراحلها، واستندت مشاعرهم إلى توقع إطالة أمد مرحلة 

اإلغاق”.
وأضاف: “نتوقــع أن تتحســن ثقة األعمال بشــكل كبير 
في األســابيع واألشــهر المقبلة مع عودة الشــركات إلى 

عملياتها الطبيعية”.

انكماش سكاني
لكن فــي ظل عــدم اليقيــن الحالــي، تقوم الشــركات في 
اإلمارات السبع المكونة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
-كما هي الحال في أماكن أخــرى في جميع أنحاء العالم- 
بتخفيض الرواتب ووضــع الموظفين في إجازة من دون 

راتب، وخفض مستويات التوظيف.
وأوضــح الموقــع، أن دولــة اإلمــارات لديهــا مــا يزيد 
على 26 ألف إصابة، مــع ما يناهز الـــ233 وفاة، لغاية 
تاريخه، مؤكــدة بفيــروس كورونــا، ممــا اضطر دبي 
-مركز التجارة والســياحة في الباد- إلــى فرض حظر 
صارم على مدار 24 ســاعة على ســكانها البالغ عددهم 
3.3 مايين نسمة لمدة 3 أســابيع بدأت في أوائل أبريل/

نيسان.
وســــــمح تخفيـــف اإلغــاق خــال شـــــهر رمضان 
للمراكز التجاريـة وبعــــض الشـــركات بالفتـح بســـعـة 
30 %، إال أن العودة كانت بطيئة، كما أن معظم الفنادق 
فارغــــة والســــياحة غيــر موجــــودة، حيث توقفــــت 
رحات الركاب لغير اإلماراتييــــن منذ 24 مارس/آذار 

الماضي.
وأشــار الموقع إلــى أن الخطر يبــدو كبيراً بالنســبة لبلد 
يعتمد على 80 % من الســكان المغتربين في جزء كبير 
من نشاطه االقتصادي، بحيث يرجح أن يعود هؤالء إلى 
بلدانهم األصلية إذا لــم يعد بإمكانهم العثــور على عمل، 
وبالتالي يفقد البلد قاعدة المســتهلكين الازمة لتمكين أي 

اقتصاد من التعافي.
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المزيد من االستثمارات المحلية والعالمية.
وقال المنصــوري: إن الهيئة عززت حضورهــا الدولي، الذي 
يعكس المكانة التــي تتبوأها اإلمــارات بفضل قيادتها الرشــيدة 
على خريطــة العالــم، حيث شــاركت فــي اجتماعــات منظمة 
“أيوســكو”، باعتبارها رئيساً للجنة األســواق الناشئة، وعضواً 
في مجلــس إدارتها، باإلضافــة إلى عملها مع منظمــات دولية، 
فضالً عن اتحاد هيئات األوراق المالية العربية، ولجنة الهيئات 

المشرفة على أسواق رأس المال في مجلس التعاون الخليجي.

انعدام التوازن
وقال الدكتور عبيد الزعابــي، الرئيس التنفيــذي لهيئة األوراق 
الماليــة والســلع، إن األخيــرة واجهــت تحديات اســتراتيجية، 
وأطلقــت مبــادرات الجتيازهــا والتغلــب عليها، فــي مقدمتها 
التغيّرات المتسارعة في المستقبل، وأهمية المبادرة الستشراف 
المســتقبل، ووضعــت ســيناريوهات مختلفــة للتغيّــرات التي 
قد تحــدث وكيفية التعامل معهــا في ظل أحوال الســوق، وتمت 
ترجمة هذه الســيناريوهات إلى مبادرات يمكن للهيئة أن تتبناها 

20 صندوقًا محليًا مقابل 498 أجنبيًا في اإلمارات

تطوير القطاع
وأكــد المهندس ســلطان بــن ســعيد المنصوري، 
وزيــر االقتصــاد، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
األوراق المالية والســلع، في كلمته التي تضمنها 
التقريــر الســنوي، أن الهيئــة قطعــت خطــوات 
سريعة على طريق تطوير قطاع األوراق المالية 
مــن خــالل إصدارهــا لقــرارات وأنظمــة تعمل 
على تمكيــن الصناعة المالية مــن تقديم الخدمات 
والمنتجات واآلليات االســتثمارية المتنوعة وفق 
أحدث وأفضل الممارســات الدولية، فقد تعززت 
العــام الماضــي المنظومة التشــريعية لألســواق 
المالية بعشــرة أنظمــة وقرارات جديدة تتماشــى 
مــع تطــورات الصناعــة، واحتياجات الســوق، 
ومتطلبــات المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق 

المالية ‘أيوسكو.
وبيّــن، أن الهيئــة بذلــت قصــارى جهدهــا العام 
الماضي في تنفيــذ كافة مبادرات وأنشــطة العالم 
الثالــث المتصلة بخطتهــا االســتراتيجية الجديدة 
)2021 - 2017(، المنبثقة عــن األجندة الوطنية 
للدولــة، وترتكــز الخطة علــى مبــادئ االبتكار 
والكفاءة والتمكين فــي تطوير المنتجــات وتقديم 
أفضــل  وفــق  المــوارد  وتوظيــف  الخدمــات، 

الممارسات الدولية.
وأوضح، أنها واصلت ســعيها نحو تبني منهجية 
الجهــات ذاتيــة التنظيــم، وبذلــت جهــداً كبيراً، 
إلرســاء اإلطار التنظيمي الذي يدعم التحّول من 
سوق عمودية إلى أفقية، بهدف ترقية األسواق من 
ناشئة إلى متقدمة على المؤشــرات الدولية، مثل، 
“فوتسي” و“إم إس سي آي”، بما يسهم في جذب 

كشف التقرير السنوي لهيئة األوراق األوراق المالية والسلع عن انعدام التوازن بين الصناديق 
االستثمارية المحلية واألجنبية في دولة اإلمارات، حيث سجلت وفقًا للتقرير، 20 صندوقًا محليًا 
فقط، مقابل 498 صندوقًا أجنبيًا، وأن الجزء األكبر من استثمارات الصناديق األجنبية يذهب إلى 

خارج الدولة.

المهندس سلطان بن سعيد المنصوري
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الشــركات الخاضعة لرقابتها، فيما تم فرض 38 
غرامة نظير ما نُســب إليها مــن مخالفات، فضالً 
عن إيقاف 6 شركات مرخصة مؤقتاً عن مزاولة 
النشــاط، وفرض غرامــات مالية علــى 41 جهة 

وشخص مخالف، وإنذار 84 جهة وشخصاً.
هذا إلى جانب أنه تم إحالة 30 بالغاً إلى الجهات 
المختصــة، ضــد جهــات أو أشــخاص، نظــراً 
للممارســات غير المشــروعة المرتكبة ومخالفة 
قانون الهيئــة واألنظمــة والتشــريعات، وتوجيه 
تنبيه إلى 22 مســتثمراً، وتلقــي 8 طلبات تصالح 

مقدمة من أشخاص خالفوا “قانون الشركات”.

تسجيل شركات
ووافقــت الهيئة علــى 4 صفقات لدخول شــركاء 
استراتيجيين كمساهمين في رأســمال 4 شركات 
مســاهمة عامة، ووافقــت على إدراج 3 ســندات 
وصكــوك، إدراجاً مشــتركاً لدى ســوق أبوظبي 
لألوراق المالية بقيمة 11 مليــار دوالر أميركي، 
وأصدرت ســندات وصكوك بـ19 مليــار درهم، 
ووافقــت علــى طلبــات لبورصــة دبــي للذهب 
والســلع، منها تعديــل عقد واحد مــدرج، وإدراج 
4 عقود مســتقبلية جديدة، وتعليق إدراج 7 عقود 

مدرجة.
شــركات حكوميــة   6 تســجيل  علــى  ووافقــت 
برأسمال 1.6 مليار درهم، هي ‘أبوظبي لألعمال 
البحريــة و“كهربــاء وميــاه اإلمــارات” و“ُمدُن 
الصــادرات”  الئتمــان  و“االتحــاد  العقاريــة” 
و“أبوظبــي  القابضــة”  التنمويــة  و“أبوظبــي 
للطاقة”، ووافقت على زيــادة رؤوس أموال 12 
شــركة مســاهمة عامة بـــ18 مليار درهــم، منها 
9 شــركات بإصدار أســهم جديدة، و3 شــركات 
بتحويل سندات، ووافقت على إصدار أسهم زيادة 
رؤوس أموال 6 شــركات مدرجــة بقيمة 10.24 
مليارات درهــم، ووافقت على قيد شــركة واحدة 
مســاهمة أجنبية هــي ‘كلية مجان، وتســجيل 47 
موافقة ترويج داخل الدولة في 2019.صندوقاً اســتثمارياً أجنبياً جديــداً، وإصدار 276 

في ظل التحديات المستقبلية.
ونوه بأن الهيئة تابعت حاالت التعثر لبعض الشركات المدرجة؛ 
ســواء بســبب قصور في أنظمة الحوكمة لديها أو الخسائر التي 
واجهتها أو أي مشــكالت قانونيــة، وبأنها اتخــذت اإلجراءات 
الالزمــة للتعامل مع مختلــف الحاالت لديهــا، وقامت بمراجعة 
بعض األنظمة مثل نظام الحوكمة، إلجراء التعديالت الالزمة، 

تفادياً لحاالت مستقبلية مماثلة.
وأوضح، أنه من بيــن التحديات األخرى التــي تواجهها الهيئة، 
انعدام التوازن بيــن الصناديق االســتثمارية المحلية واألجنبية، 
مبيّناً أنه فــي مقابــل 20 صندوقاً محليــاً فقــط، وبإجمالي قيمة 
أصول 1.27 مليار درهم، توجــد مجموعة كبيرة من الصناديق 
األجنبية، وافقت الهيئة لها على الترويج في األســواق المحلية، 
يقدّر عددها بـ498 صندوقاً، جزٌء كبير من اســتثماراتها خارج 
الدولة، الفتاً إلى أن الهيئة تعكف علــى تطوير أنظمتها لمعالجة 
هذا الوضع، حيث شــكلت فريق عمل معني لدراسة مالحظات 
الصناعة، وتطويــر نظام صناديق االســتثمار؛ بهدف تشــجيع 
تأســيس الصناديق المحلية، وجذب المزيد من االستثمارات إلى 
األسواق المحلية وتحقيق التوازن، وقد انتهى الفريق من حصر 
التعديــالت على النظــام األصلي وتجــري المراجعــة القانونية 

تمهيداً إلصداره.

قرارات و غرامات
وكشــف التقرير الســنوي للهيئة عن العمل على إصــدار نظام 
األصول المشــفرة خــالل 2020، وأظهر أن عدد التشــريعات 
المراجعــة والمعتمدة مــن الهيئة إلى األســواق الماليــة بلغت 7 
تشريعات، وبلغ عدد االستشارات واالستفسارات القانونية التي 
تم تقديمهــا 292، فيما تم إعــداد ومراجعة 177 مــن القرارات 

اإلدارية، إلى جانب متابعة 7 دعاوى قضائية.
ولفت، إلــى رصد وإحالــة 25 تالعباً بالســوق، اشــتملت على 
عملية واحدة اســتباقية، و14 عملية تــداوالت المطلعين، و10 
تالعبــات أخــرى، وإحالــة عــدد من األشــخاص والشــركات 
والجهــات المخالفة ألحــكام قانــون وأنظمة الهيئــة والقرارات 
الصــادرة بمقتضاها إلى النيابــة العامة، واإلحالــة إلى الجهات 
األمنية المختصة في الدولــة، حيث بلغ عــدد البالغات المحالة 

إلى 30 بالغاً.
وأظهر التقرير، إيقاف 5 شــركات مرخصة عن مزاولة النشاط 
لمخالفــة أحكام قانــون الهيئــة، وفــرض غرامــات مالية بحق 
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الناجمة عن فيروس كورونا المســتجد إلى فقدان ما يصل 
إلى 242 مليون وظيفة حول العالم، وهو رقم أعلى بأكثر 
من 7 مــرات من خســائر الوظائف التي شــوهدت خالل 
األزمة المالية العالمية قبل عقــد. وقد يتجاوز دخل العمالة 

المفقودة 1.8 تريليون دوالر أميركي.
فيما توقع تقرير لمنظمــة العمل الدولية، أن يشــهد العالم 
تقليصاً في الوظائف لنحو 200 مليون من الموظفين بدوام 
كامل في األشــهر الثالثة المقبلة فقط. ويأتي ذلك بســبب 
فرض إجــراءات اإلغــالق الكامل أو الجزئــي في العديد 
من الدول، وما حمله ذلك من تأثير علــى نحو 2.7 مليار 

عامل، أي 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم.

“كورونا” ُيفقد الماليين لوظائفهم حول العالم

أعلنــت مديــرة مكتب منظمــة العمــل الدوليــة ألوروبا 
الشرقية وآسيا الوسطى، أولغا كواليفا، أن أكثر من 300 
مليون وظيفة، بدوام كامل، قد يفقدهــا االقتصاد العالمي 
بســبب وباء فيروس “كورونا” في الربع الثاني من عام 
2020. وقالت في مقابلة مع صحيفة روسيسكيا غازيتا: 
“بلغ إجمالي خســارة وقت العمل فــي االقتصاد العالمي 
10.7 %. وبعبــارات أكثــر فهماً، فإن هــذا يعادل 305 

ماليين وظيفة بدوام كامل”.

أكبر الخسارات
توقع بنــك التنمية اآلســيوي مؤخــراً، أن تــؤدي األزمة 

أدى فيروس كورونا إلى فقدان الماليين لوظائفهم حول العالم، وفي الوقت ذاته، تزداد التوقعات 
بأن معدالت البطالة ستواجه مزيداً من االرتفاع خالل الفترة المقبلة في بلدان عدة، وذلك بسبب 
الركود االقتصادي الناتج عن اإلجراءات التقييدية التي فرضتها غالبية دول العالم من أجل كبح 
انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى إيقاف العمل في الكثير من المؤسسات والمرافق 
الحيوية، وفقد كثيرون نتيجة لذلك أماكن عملهم، وأعلنت العديد من الدول فقدان الكثير من 

مواطنيها وظائفهم.
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نيسان/ابريل 2020، مقارنة بنسبة 5.2 % في شهر آذار/
مارس الذي ســبقه. وذكــر المكتب، في بيــان، أن حوالى 
595 ألف شــخص فقدوا وظائفهم في شــهر نيسان/ابريل 
الماضي بسبب القيود وإجراءات اإلغالق لمكافحة تفشي 

فيروس “كورونا” المستجد.

كوريا الجنوبية
بدورها، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، خطة انعاش غير 
مســبوقة بقيمة 26 مليار يورو لدعــم االقتصاد المتضرر 

جّراء فيروس “كورونا”.
وتعد الخطة المذكورة، الثالثة مــن نوعها التي تعلن عنها 
الحكومــة الكورية اســتجابةً ألزمة فيــروس “كورونا”. 
وتنص الخطة على خلق 550 ألف فرصة عمل وإنشــاء 
“صندوق للطوارئ” للشركات الصغيرة والمتوسطة التي 

تضررت من األزمة.

منطقة اليورو
في منطقة اليورو، أظهرت بيانات “يوروستات”، ارتفاع 
البطالة في منطقة اليورو إلى 7.3 % خالل شهر نيسان/
ابريل 2020، من قراءة آذار/مارس المعدلة بالخفض عند 
7.1 %. ويعكس ذلك آثار وبــاء “كورونا” على اقتصاد 

المنطقة، الذي أعاد مؤخراً تشغيل االقتصادات تدريجياً.

ألمانيا
ارتفع معدل البطالة في ألمانيا خالل أيار/مايو 2020، إلى 
أعلى مستوى في 4 سنوات، وسط زيادة عدد العاطلين عن 
العمل مع اســتمرار تداعيات إجــراءات اإلغالق المطبقة 
الحتواء فيروس “كورونا” رغم بــدء تخفيفها. وأظهرت 
بيانات صادرة عن مكتب العمل الفيدرالــي ارتفاع معدل 
البطالة في ألمانيا عند 6.3 % في الشــهر الماضي، وهو 
أعلى مســتوى منذ نهاية عام 2015، مقابــل 5.8 % في 
نيســان/أبريل. وارتفع عــدد العاطلين عــن العمل بمقدار 
238 ألفاً إلى 2.875 مليون شخص، مقارنة مع التوقعات 
التي أشارت إلى زيادة قدرها 188 ألفاً. وأكد مكتب العمل 
الفيدرالي على أن ســوق العمل ال يزال تحت ضغط هائل 
بسبب جائحة “كورونا”، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى 
أن البطالة لم ترتفع في الشــهر الماضي بمثل مســتويات 

وشــهدت الــدول العربية وأوروبا أســوأ تأثيــر في مجال 
التوظيف من ناحية نســبية. وتتركز أكبر الخســارات من 
ناحية األرقام في دول آســيا والمحيط الهادئ، وهي أكثر 

المناطق المأهولة بالسكان في العالم.

الواليات المتحدة
في الواليات المتحــدة األميركية، أظهر إحصائيات مكتب 
العمل األميركي، أن هناك 22.5 مليون عاطل عن العمل، 
وذلك قبــل تصاعد وتيــرة الظاهــرات والشــغب، نتيجة 
االحتجاجــات علــى مقتل األميركــي من أصــل افريقي، 

جورج فلويد، على يد أحد رجال الشرطة العنصريين.
وبحســب اإلحصائيــات، فــإن وظائــف قطــاع الضيافة 
والترفيه كانت األكثر تأثــرا، إذ يوجد 4.86 مليون عاطل 
عن العمل بهذا القطاع، بنسبة 39 %. وجاء قطاع التجزئة 
والجملة في المرتبــة الثانية، إذ يصل عــدد العاطلين عن 
العمل فيه إلى 3.22 مليون بنسبة 17 %. فيما جاء قطاع 
التعليم والرعاية الصحية، في المرتبة الثالثة، إذ فقد 2.55 

مليون وظيفة، ومعدل البطالة به 11 %.
وكان العاملــون في القطــاع الحكومــي، رابــع أكبر فئة 
متأثرة، إذ فقــد 2.02 مليــون وظيفة، ومعــدل البطالة به 
بلغ 9 %. وقطاع التصنيع فقد 1.99 مليون وظيفة، وبلغ 
معدل البطالــة 13 %. وفقد قطاع خدمــات األعمال 1.7 
مليون وظيفة، وبلغ معــدل البطالة بــه 10 %. أما قطاع 
اإلنشــاءات، ففقد 1.53 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة 

به 17 %.

المكسيك
كشــف الرئيــس المكســيكي، أندريــس مانويــل لوبيــز 
أوبــرادور، أن مــا ال يقل عــن 350 ألف شــخص فقدوا 
وظائفهم في شــهر أيار/مايو 2020، على خلفية التبعات 
االقتصاديــة لجائحــة “كورونــا”. وأشــار إلى أنــه توقع 
خســارة مليون وظيفة على األكثر جّراء تفشي الفيروس، 

مضيفاً، أن البيانات الرسمية في هذا الشأن ستنشر الحقاً.

أوستراليا
في أوســتراليا، أعلــن مكتــب اإلحصاءات األوســترالي 
ارتفاع مســتوى البطالة فــي البالد إلى 6.2 % في شــهر 
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هذا العام، وتم تخصيــص 25 % من المــوارد لتنفيذ هذه 
البرامج.

ً عربيا
رجح تقرير جامعة الدول العربية حول القطاع االجتماعي 
مؤخراً، أن تخســر الدول العربية نحو 1.7 مليون وظيفة 
عام 2020، وأن يرتفع معدل البطالة بنسبة 1.2 % بسبب 
تعطل أنشطة اقتصادية ونقص النمو في المنطقة العربية، 
واآلثار المترتبة عن جائحــة كورونا. وبيّــن التقرير، أن 
األزمة ســتطال كافة فئــات المجتمع، وال ســيما الطبقات 
الضعيفة واألكثــر احتياجاً للمســاعدات الحكومية. منبهاً، 
إلى أن انتشار الوباء أثر ســلباً على العديد من القطاعات، 
ال سيما قطاع الخدمات. وأشار إلى تأثير فيروس كورونا، 
وما سببه من أضرار في ظل ازدياد معدالت البطالة على 

الشباب العربي.
ويشــمل الضرر، بحســب التقريــر، العاملين فــي قطاع 
الســياحة، خاصة في دول مثل المغرب وتونــس، اللذين 
يعتمد اقتصادهما على السياحة، والعاملين بقطاع الطيران 
والضيافــة، خاصة شــركات الطيــران الخليجيــة الثالث 
الكبرى، طيــران اإلمارات واالتحــاد للطيران والخطوط 

الجوية القطرية.

النساء العامالت
وذكر تقرير جامعة الــدول العربية، أن أوضاع النســاء 
فــي المنطقة العربيــة تعد األكثر هشاشــة، لعدة أســباب 
اجتماعية قد تمنع النســاء من المشــاركة في سوق العمل 
على قدم المساواة مع الرجل، حيث تصل مشاركة المرأة 
في ســوق العمل في المنطقة العربية إلــى 21 % مقابل 
70 % للرجال، كما أن نســبة البطالة للنساء هي 19 % 

مقابل 8 % للرجال.
وفي ظل تفشي وباء كورونا، غالباً ما تكون النساء األكثر 
عرضة للبطالــة وفقــدان العمــل، خاصــة العامالت في 
مهن العمالة اليومية والتســويق، مثــل موظفي المبيعات، 
وعمال المطاعم والمطابخ، وعمال التنظيف. ونظراً ألن 
النســاء العامالت في المنطقة العربية معظمهن يعملن في 
القطــاع غير النظامي بنســبة تصل إلــى 61.8 %، توقع 
التقرير تأثر المرأة العاملة بشــكل مباشــر بانتشــار وباء 

نيسان/أبريل.

روسيا
في روســيا، أعلن الرئيس فالديمير بوتين عــن بدء تنفيذ 
“خطة الشــاملة إلنعاش االقتصاد الوطني عامي 2020 - 
2021”، التي أعدتها الحكومة، بتكلفة تزيد على 66 مليار 
دوالر أميركــي، وتركز فيها على تنشــيط االســتثمارات 
في مجــاالت رئيســية، وضمان نمــو مســتدام على دخل 
المواطنين، وتقليص معــدل البطالة، واالنتقــال نحو نمو 
اقتصادي بمعدل 2.5 % سنوياً. ويفترض أن تحقق الخطة 
جملة أهداف، في مقدمتها تقليــص معدل البطالة حتى أقل 

من 5 %.

إيران
في إيران، وعلى عكس باقي الدول، تراجع معدل البطالة 
إلى 10.7 %، بحســب ما أكــد رئيس منظمــة التخطيط 
والموازنة اإليرانية، محمد باقر نوبخت، خالل حديثه في 
جلســة مفتوحة للبرلمان، وقال: إن معدل البطالة انخفض 
في إيران مــن 12.3 إلى 10.7 % خــالل العقد الماضي. 
وأشار في تقرير اقتصادي قدمه لنواب المجلس، أن هناك 
برنامجــان أو 3 برامج لتوفيــر فرص العمل فــي البالد، 
وأن آثار تلك البرامج، التي تشمل العمالة المكثفة والعمالة 
الريفية وقفزة اإلنتاج، قد خفضت معدل البطالة، الذي كان 
حوالى 10.7 % في 2019 و12.1 % في 2018، بمعنى 
أن معــدل البطالة أنخفض بمقــدار واحد وأربعة أعشــار 

نقطة مئوية خالل العامين الماضيين.
وقال نوبخــت: إن عــدد العامليــن ارتفع مــن 23 مليوناً 
و731 ألفا عــام 2018، إلــى 24 مليونــاً و273 ألفاً، أي 
542 ألــف عامل أضيفــوا في عــام 2019 مقارنــة بعام 
2018. وأضاف: أن عدد العاطلين عن العمل، والذي كان 
3 ماليين و254 ألف شــخص، تم تخفيضه إلى 2 مليون 
و893 ألف شخص، أي أن 361 ألف شخص قد انخفض 
من الســكان العاطلين، ولكن ال يزال 2 مليون و893 ألف 
شــخص عاطل عن العمــل، وهذه عالمة تؤكــد ضرورة 

العمل الجاد لزيادة فرص العمل.
وأشــار رئيس منظمــة التخطيــط والموازنة الــى إعداد 
برنامج  خاص لتوفير فرص العمل لكل محافظة في البالد 
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ولفتت الوزيرة، إلى أن أزمة فيروس كورونا وما صاحبها 
من اإلجراءات الوقائية التي تبنتها الحكومة الحتواء تفشي 
الوباء أثرت ســلباً على معدل البطالة في شــهر نيســان/
ابريل، والذي ارتفع إلى 9.2 % من نهاية آذار/مارس إلى 

نهاية نيسان/ابريل 2020.

اإلمارات
أّكــد نائــب المديــر العــام لجامعة اإلمــارات للشــؤون 
األكاديميــة، الدكتور محمــد عبدهللا البيلــي، أن معدالت 
البطالة داخل دولة اإلمارات العربيــة المتحدة تصل إلى 
11 %، الفتاً، إلى أن اإلمارات أقل الدول العربية معاناة 
للبطالة. وقــال: إن معدالتها وفق آخــر تقديرات لمنظمة 
العمــل الدولية، في الفئــة العمرية من 15 إلــى 25 عاماً 
تصل إلــى 11 % بين الذكــور، مقابــل 18 % لإلناث، 
متوقعاً أن تســتمر هذه النســبة من دون زيادة حتى نهاية 

عام 2020.

السعودية
أعلنت المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية السعودية، 
عن البدء بصــرف تعويض دعم العاملين الســعوديين في 
منشــآت القطاع الخاص،  المتأثرة مــن تداعيات فيروس 
كورونا، وقد ُمنحت هذه التعويضات ألكثر من 450 ألف 
عامل مستفيد، يعملون في أكثر من 90 ألف منشأة، وذلك 
من خالل صندوق نظام التأمين ضــد التعطل عن العمل، 
الذي تم تصميمــه لمواجهة مثل هذه الحــاالت، التي تهدد 
قدرة أصحاب العمل على االســتمرار بممارســة النشاط 
وتهــدد العامليــن بفقدان مصــدر دخلهم، بســبب تعرض 

القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.
واستهدف هذا الدعم العمال الســعوديين فقط، باعتبار أن 
نظام التأمين ضــد التعطل عن العمل يطبــق علىهم، النه 

يستقطع من أجورهم اشتراكات لتغطية مثل هذه الحاالت.

الجزائر
توقّع صنــدوق النقــد الدولي، ارتفــاع نســبة البطالة في 
الجزائر لتصل إلى 13.3 % فــي 2020، من 12.5 % 
السنوات األخيرة.في 2019، حيث تســّجل البطالة أعلى مستوياتها، خالل 

كورونا، “فهذا يعني أن نسبة مرتفعة من النساء العامالت 
ســيتضررن بشــكل أكبر، كمــا أن العامالت فــي أعمال 
الرعاية المنزلية من المهاجرات سيتضررن بشكل كبير، 
والالتي تمثلــن 5.8 مالييــن عاملة على مســتوى العالم، 

أغلبهن من المعيالت ألسرهن”.

لبنان
ال تتوفر أرقام رســمية حول أعــداد العاطلين عن العمل 
ونســبة البطالة في لبنــان، بالرغم من أهميــة هذا األمر 
كمؤشر اقتصادي واجتماعي، فنسبة البطالة التي أعلنتها 
إدارة اإلحصاء المركزي بعد مســح بالعينات جرى بين 

نيسان/ابريل 2018 وآذار/مارس 2019، هي 11.6 %.
لكــّن الواقــع هو خــالف ذلــك، إذ تشــير اســتطالعات 
“الدولية للمعلومات”، أن عــدد العاطلين عن العمل زاد 
حدةً مع تفشــي وبــاء الكورورنا، فقد صــرف من العمل 
نحو 80 ألفــاً ليرتفع العــدد اإلجمالي إلــى 430 ألفاً أي 
بنسبة 32 %. ولكّن المؤشــرات واألوضاع االقتصادية 
التي يعيشــها لبنان، تشــير إلى إمكانية في ارتفاع أعداد 
العاطلين عن العمل في األشــهر القادمــة إلى نحو مليون 

عاطل عن العمل أي بنسبة 65 %.

مصر
قالت وزيــرة التخطيــط والتنمية االقتصاديــة في مصر، 
الدكتورة هالة السعيد، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء أعلن عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 
7.7 % في الربــع األول من عــام 2020، مقارنة بـ8 % 
خالل الربع ذاته مــن 2019، مضيفــةً: أن القوى العاملة 
زادت بنســبة 0.2 % لتصــل إلــى 29.008 مليون فرد، 
مرتفعة من 28.95 مليــون في الربــع األول من 2020، 
بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 
31000 مقارنة بنفــس الربع من عام 2019. وأشــارت 
الســعيد، إلى انخفاض معدل العاطلين عــن العمل الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامــاً إلى 68.5 % في 
الربع األول من عــام 2020، منخفضأً من 69.5 % في 
الربــع الرابع من 2019، كمــا ارتفع عــدد العاملين إلى 
26.772 مليــون في الربــع األول مــن 2020، مقارنة 

بـ26.621 مليون في الربع الرابع من عام 2019.
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أما في ما خص الوافدين من الخــارج وتأثيرهم على واقع 
البطالة، فرأى شــمس الدين أن أعدادهــم ال تزال معقولة، 
منهم من جاء موقتاً في انتظار استتباب األوضاع وبعضهم 
قد يكون فَقَدَ وظيفته لكنهم ال يشــكلون ضغطاً كبيراً حتى 
اللحظة وأعدادهم محدودة، حيث تتراوح ما بين الـ1500 
و2000، إذ ال إحصاء دقيق عنهم بعد، مؤكداً أن المشكلة 

األساسية ترتّبها أعداد البطالة في صفوف المقيمين.
وأشــار إلى أن قبل أزمة “كورونا”، بلغ عــدد المغتربين 
بحثاً عن فرصة عمل مــن المتخّرجين الجدد وغيرهم 66 
ألفاً، ما انعكس انخفاضاً في نســبة البطالة المحلية، إال أن 
الســفر بات أصعب أو متعذّراً، إلى جانــب تقلّص فرص 
العمل في الخارج، من هنا قد ينخفض عدد هؤالء بشــكل 
كبيــر أو حتى ينعــدم لذلك نحن حكمــاً أمام ارتفــاع كبير 
وسيصبح أكثر من 500 ألف مواطن عاطالً عن العمل.في نســب البطالة خالل األشــهر المقبلة من هذه الســنة، 

البطالة ترتفع بسرعة مع عودة المغتربين

أوضح الباحث فــي “الدولية للمعلومات”، محمد شــمس 
الدين، أن قبل تأّزم األوضاع االقتصادية وتطّور المشاكل 
في لبنان منذ 17 تشــرين وصوالً إلى أزمــة “كورونا”، 
كان عدد العاطليــن عن العمــل الفعلي 350 ألفــا، أي ما 
يوازي 25 % من حجم القــوى العاملة، في حين أن الرقم 
الرسمي الصادر عن اإلحصاء المركزي كان 11,6 %، 
وطبعاً هذا الرقم ال يعكس الواقع، بالتالي الرقم الرســمي 

النهائي غير متوافر.
وتابــع، نتيجة إقفال المؤسســات بعد 17 تشــرين ومن ثم 
بســبب كورونا، ُصرف 80 ألف موّظف، مــا رفع العدد 
اإلجمالي إلى الـ430 ألف عاطل عــن العمل أي 32 %، 
وهــذا الرقــم مرّجــح لالرتفــاع ألن 50 ألــف موّظف لم 
يصرفوا من عملهم لكن ال يتقاضــون رواتبهم، بالتالي ال 

يزال مصيرهم غير محسوم.
ولفت إلى أن اســتمرار أزمــة “كورونا” وامتــداد الفترة 
الزمنيــة للعــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة يجعــل العديد من 
المؤسســات قيد اإلقفال، وهناك احتمال في ارتفاع معدّل 
البطالة المســّجل حاليــاً بوتيرة ســريعة جدّاً في األشــهر 
المقبلة إذا لم تتّخذ حلول ســريعة في الســياق، ال سيما في 
القطاعات السياحية والنقل التي تعّول على موسم الصيف، 
وإذا لم تكن نسبة اإلشــغال جيّدة خالله، فهذا يؤشر حكماً 
إلــى إغــالق إضافــي لمؤسســات منضوية ضمــن هذه 
القطاعــات، وحاليــاً هذا القطــاع األكثر تضــرراً محلياً، 
إلى جانب محاالت بيع الســلع غير األساسية مثل األلبسة 
واألحذية وغيرهــا من الكماليات التــي تراجعت مبيعاتها 

واضطرت إلى صرف موظفيها.

تتفاقم نسب البطالة المرتفعة في لبنان، في ظّل صرف عدد كبير من الموظفين، وفق إحصاءات 
“الدولية للمعلومات”، باإلضافة إلى تدني القدرة الشرائية، في ظّل ارتفاع األسعار الجنوني الذي 
تسبب فيه سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الليرة اللبنانية، والذي جعل الحد األدنى لألجور 
البالغ 675 ألف ليرة أي 450 دوالراً على أساس سعر صرف 1,500 ليرة ينخفض إلى 168 دوالراً على 

أساس سعر صرف الدوالر 4,000 ليرة، أي تراجع بنسبة 63 %.
واألخطر، أن األزمة االقتصادية العالمية، وإن كانت نتائجها أقّل حّدة من المحلية، إال أنها أدت إلى 
خسارة العديد من اللبنانيين المنتشرين لوظائفهم، فعادوا إلى بلدهم األم في عداد المغتربين 

خالل مراحل اإلجالء. فهل يساهم هؤالء في ارتفاع نسب البطالة؟

محمد شمس الدين
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786 مليار دوالر حجم ثروات النساء بالمنطقة

مصطفى بوسكا
المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق األوسط

تعيش الثروة النسائية في منطقة الشرق األوسط حالة من االزدهار، حيث بلغت هذه الثروات نحو 786 مليار دوالر أميركي، ويتوقع أن يشهد 
العقد المقبل نمواً مضطرداً لها. وتظهر النساء في المنطقة أيضاً  كقوة اقتصادية فاعلة توفر فرصاً وإمكانات هائلة في عالم الثروات ما يؤهلها 
لتحقيق مزيد من النجاح. وبحسب تقرير الثروات العالمية 2019، الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ غروب، وبناء على مراجعة شاملة 
لبيانات حجم السوق، فإن قطاعات الثروة النسائية في األصول الخاضعة لإلدارة )AuM(  في وضع إيجابي. ويتوقع التقرير، أن تشهد الثروات 
النســائية نمواً في كل من اإلمارات والســعودية لتبلغ 103 مليار دوالر و224 مليار دوالر على التوالي، مع توقع نمو الثروة وفق معدل نمو 
سنوي مركب )CAGR( يبلغ 8.3 % و5.1 % حتى عام 2023. وعلى الرغم من أن جائحة كورونا ترخي بظاللها على األوضاع االقتصادية 
حول العالم، إال أن التوقعات ال تزال إيجابية فيما يتعلق بالنمو المستمر والمتسارع للثروات في المستقبل، حيث ستسهم الثروات النسائية بقوة 

في تعزيز نمو الثروات عبر المنطقة خالل السنوات القادمة.
وترتكز التوقعات المتعلقة باســتمرارية النمو، إلى احتمالية حصول صدمة اقتصادية نتيجة االنتشــار واســع النطاق للجائحة، والتي ســينتج 
عنها بالتالي انحسار في اإليرادات، يتلوه ازدهار في الثروات. وستتمكن معدالت النمو السنوية، من استيعاب التأثيرات الناجمة عن الصدمة 

االقتصادية، ما يساهم بالتالي في استمرار تسارع النمو.
وتشــير الدراســات، إلى أن منطقة الشرق األوسط ستشــهد خالل الفترة القادمة معدالت نمو عالية للثروات النسائية، مع التوقع بارتفاع معدل 
النمو السنوي المركب بنسبة 9 % بحلول عام 2023. ويعزى ذلك في المقام األول إلى االستقرار السياسي واالقتصادي عبر المنطقة، فضالً 
عن اإلجراءات المستمرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية واالهتمام بتعليم المرأة. وبينما يتساوى اإلناث والذكور في معدل االلتحاق بالتعليم 
األساسي والثانوي عبر المنطقة، تظهر الدراسات بأن نسبة االلتحاق بالجامعات من قبل اإلناث تتفوق على نسبة الذكور في 15 إلى 22 دولة 

عربية.
على صعيد آخر، ارتفع شغل المرأة للمناصب القيادية بواقع 2.4 % في اإلمارات، في حين ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجاالت ريادة 
األعمال والقوى العاملة في المملكة العربية الســعودية بنســبة 1 % و0.5 % على التوالي. وقال المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن 
كونســلتينغ غروب الشــرق األوســط، مصطفى بوســكا: تعتبر المشــاركة في القوى العاملة، وتولي المناصب القيادية، والمساهمة في ريادة 
األعمال، والتمكين االقتصادي عناصر حيوية تساهم في تعزيز النمو والتطور االقتصاديين، األمر الذي يسهم بدوره في تعزيز نمو الثروات 

النسائية خالل العقد المقبل.
وترى المجموعة، بأن المستشارين الماليين ومسؤولي إدارة الثروات يحتاجون لبذل المزيد من الجهود الهادفة لالستفادة من الفرص واإلمكانات 
واألثر الذي تحققه المرأة، واالســتثمار في اإلمكانات والفرص الناجمة عن تعزيز ونمو الثروات عبر المنطقة. لذا ينبغي على مديري إدارة 

الثروات تركيز اهتمامهم على قضيتين غاية في األهمية لضمان تمكين المرأة على النحو األمثل:
أوالً، تعزيز ثقافة اإلدماج عبر إعداد الفرق للمساهمة بإتمام عملية التحول الثقافي والتأسيس لبيئة متنوعة مع التركيز بالدرجة األولى على العميل.
ثانياً، التركيز على األفراد  عبر اعتماد مقاربات شــخصية مناســبة لكل فرد على حدة، وتصميمها على نحو مخصص لتتوافق مع األهداف 

المالية والشخصية لألفراد.
واســتطرد بوســكا قائــالً: يتوجب على مديــري إدارة الثروات، العمل على إعادة تقييم الثقافة الســائدة بشــأن التعامل مــع أصحاب الثروات 
األفراد واستخدام األدلة، لضمان تحقيق النساء لكل ما تصبوا إليه في العقد المقبل.واالســتثمارات من النســاء، وتخطي الحواجز التقليدية للتعامل مع األفراد، واعتماد مقاربات استشــارية متطورة ترتكز على تحقيق أهداف 
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خـــفضت  وكالة “ فـــيــتــش”  
للتصنيــف االئتمانــي درجــة 
اآلفــاق  االقتصاد يــة لفرنســا   
من “مســتقرة” إلى “سلبية”، 
معبّــرة عن تخوفها من تراجع  
المالية العامــة  واالقتصاد هذه  
الســنة ، لكنها لم تغير درجتها 

“ايه ايه”.
وذكرت الوكالة، في بيان، إن 
“خفض اآلفاق يعكس التدهور 

الكبير المتوقع هذه الســنة للمالية العامة و النشــاط االقتصادي  بســبب وباء كوفيد - 19”، مشــيرة الى أن 
“تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساساً وتقدم محدود في تعزيز  

الميزانية  منذ  األزمة  المالية )في 2008( ونمو اقتصادي معتدل”.

“فيتش” تخفض تصنيف اآلفاق االقتصادية لفرنسا

حافظــت وكالــة موديــز علــى تصنيفهــا االئتماني 
للبنــان عند Ca فــي 18 أيار/مايو 2020، مع نظرة 
مستقبليّة “مستقّرة”. ويعكس تصنيف الدولة، بحسب 
“موديز”، للديــن العام اللبنانــي وإحتماليّة أن يُمنى 
دائنو الدولة بخســائر فادحة، كما هــو مبيّن في خط 
المســار غير الثابت إلعــادة هيكلة الديــن العام. أما 
بالنســبة للنظرة المســتقبليّة المســتقّرة، فإنها توازي 
بيــن إحتمالية نجاح الحكومة بإعادة هيكلة دينها، بعد 
التوّصل إلى تفاهم مع دائنيها، تماشياً مع تطبيق خّطة 

إصالح إقتصادي يوافق عليها صندوق النقد الدولي، بما سيؤّمن التمويل الخارجي، وبين إحتماليّة غياب هذا 
التمويل، نظراً لسجل الدولة الضعيف في تطبيق السياسات.

يجدر التوضيح، أن التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز، يأتي بناًء على نتائج مسّجلة على 4 مستويات: القّوة 
االقتصاديّة، القّوة المؤسساتية، القوة المالية والتعّرض لمخاطر األحداث. وقد سّجل لبنان نتيجة b2 في معيار 

القوة االقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه االقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة.

Ca موديز” تحافظ على تصنيف لبنان عند“

38



عالم االقتصاد

 حزيران/يونيو 2020 | البنك والمستثمر

 TRADING أفـــادت مجلــــة
ECONOMICS العالمية التي 
االقتصادية  بالمؤشــرات  تعنــى 
والماليــة، بأن العــراق هو رابع 

منتج للنفط بالعالم.
وأظهــرت المجلة ضمــن تقرير 
لها الدول العشــرة األولى بأعلى 
معــدل إنتــاج للنفــط خــالل عام 
2019، والذي أظهر بأن العراق 
جاء بالمرتبة الرابعة بواقع معدل 

إنتــاج 4 مالييــن و580 ألف برميل يومياً. وأضافت أن أمريكا جاءت بالمرتبة األولى بمعدل إنتاج بلغ 12 
مليونــاً و230 ألــف برميل يومياً، تليها روســيا بمعدل انتاج 10 ماليين و840 ألــف برميل يومياً، ومن ثم 

السعودية بمعدل انتاج بلغ 9 ماليين و810 الف برميل يومياً.
وأشارت إلى ان كندا جاءت بالمرتبة الخامسة بمعدل انتاج بلغ 4 ماليين و350 ألف برميل يومياً، ومن ثم 
جاءت الصين بالمرتبة السادسة بمعدل إنتاج 3 ماليين و820 ألف برميل يوميا، مبينة ان اإلمارات جاءت 

بالمرتبة السابعة بمعدل انتاج بلغ 3 ماليين و60 الف برميل يوميا.
وبيــن التقرير ان البرازيل جاءت بالمرتبــة الثامنة بمعدل انتاج بلغ مليونين و790 ألف برميل يومياً، يليها 
الكويت بمعدل انتاج بلغ مليونين و680 الف برميل يوميا، واخيرا في المرتبة العاشرة جاءت ايران وبمعدل 

انتاج بلغ مليونين و360 الف برميل يومياً.

العراق رابع منتج للنفط في العالم ... ؟!

تراجع احتياطــي العمالت األجنبيــة في  البنك 
المركــزي األردنــي  خــالل األشــهر األربعة 
األولى من العام 2020الحالي، بنســبة 7.4 % 

مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.
وبلغت قيمة احتياطي العمالت في نهاية شــهر 
نيسان/ابريل الماضي نحو 11.26 مليار دوالر 
أميركــي، مقارنة مع نحو 12.17 مليار دوالر 

في نهاية عام 2019.

تراجع احتياطي العمالت األجنبية 7.4 % في األردن
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أعلن رئيس الغرفة التجارية االيرانية االفغانية 
المشــتركة حســن ســليمي، أن الصــادرات 
الفغانستان في طور العودة لوضعها الطبيعي 
بعدمــا تمــت اعــادة فتــح المعابــر الحدودية 
بين البلديــن. وأوضح، أن المعابــر الحدودية 
المشــتركة بين ايران وافغانستان مفتوحة امام 
تدفق السلع وأن الصادرات االيرانية لهذا البلد 
قائمــة، إنما بوتيــرة أبطأ بســبب االجراءات 

الصحية المتبعة من الجانب االفغاني. وأشار سليمي، الى أن الحجم التجاري البيني يالمس 3 مليارات دوالر 
ســنوياً، موضحاً بأن ايران تســتحوذ على الحصة التصديرية االكبر على ضوء أن افغانستان تقوم بتصدير 
نحو 30 مليون دوالر من الســلع فقط. ونوه الى أن غالبية الســلع االيرانية المصدرة تشــمل المواد الغذائية 

والسلع االستهالكية.

3 مليارات دوالر الحجم التجاري اإليراني االفغاني

ســجلت صادرات ايــران من الطاقــة الكهربائية 
لــدول الجــوار نموا بنســبة 27.6 % في الســنة 
الماليــة المنتهيــة 19 مــارس/آذار 2020 على 
اســاس ســنوي، فيما تصدر العراق قائمة الدول 

المستوردة.
وأوضحــت شــركة “ســاتكاب” الدارة صناعة 
وتوفير السلع المائية والكهربائية، أن الصادرات 
تخطــت 8 مليــارات كيلوواط ســاعة في الســنة 
المذكورة، وتم توريدها لكل من أرمينيا وآذربيجان 

وباكستان وافغانستان والعراق وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي. وأشارت الى أن العراق استحوذ على 
توريــد 6 مليــارات و652 مليون كيلوواط ســاعة من كهرباء ايران بنمو 36 % على اســاس ســنوي تلته 
افغانستان بـ775 مليون وباكستان بـ516 مليون وأرمينيا بـ53 مليون ونخجوان بـ33 مليون كيلوواط ساعة. 
وبلــغ اجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة من ايران لهــذه الدول 8.031 مليار كيلوواط بنمو 1.736 مليار 
كيلوواط ساعة عن السنة المالية السابقة. وبذلك سجلت نسبة العراق من صادرات كهرباء ايران 82.7 % 

وافغاستان 9.7 % وباكستان 6.4 % وأرمينيا 0.7 %.

العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للكهرباء من ايران
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أعلنت  تونــس ، ارتفاع  عجز الميزان 
التجــاري  للبالد فــي الربع األول من 
 1.4 إلــى  اري،  ـ الجـ  2020 العــام 
مليــار دينــار )486.2 مليون دوالر 
أميركي(، مقابل 943.9 مليون دينار 
)327.7 مليــون دوالر( فــي الربــع 

األول من 2019.
وقالــت الماليــة التونســيّة، إن حجــم 
االقتــراض الخارجي بلغ فــي الربع 

األول 812.6 مليــون دينــار )281.1 مليون دوالر( مقابل 1.09 مليار دينار )373 مليون دوالر( خالل 
الفترة نفسها في 2019.

ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي ...

قال وزيــر الفالحة والصيد 
البحــري والتنميــة القروية 
المغربي،  والغابات  والمياه 
إن  أخنــوش،  عزيــز 
المغربية  الفالحة  صادرات 
ماليــة  عائــدات  حققــت 
بقيمــة 17.5 مليــار درهم 
)نحــو 1.75 مليــار دوالر 
أميركــي(، وعــزا ذلك إلى 
خالل  المبذولة  المجهودات 

السنوات الماضية، والمراهنة على زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح أخنوش خطاب أمام البرلمان المغربي، أن أنشــطة الفالحة الموجهة للتصدير واصلت وتيرتها، 
ســواء من حيث تحقيقها االكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني، والرفع من قيمتها التصديرية، موضحاً أن 
صادرات باكورة اإلنتاج الزراعي ارتفعت حتى 24 مايو/أيار 2020 بنسبة 9 %، ببلوغها سقف مليون 

و178 ألف طن.

1.75 مليار دوالر عائدات الصادرات الزراعية المغربية
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استقر معدل التضخم السنوي في الجزائر على مستوى 
1.8 % في نيسان/ابريل من دون تغيير عن مستوياته 
في شباط/فبراير وآذار/مارس، وظلت أسعار أغلب  
المواد الغذائية  من دون تغيير. وعلى أســاس شهري 
ارتفع  مؤشــر أسعار المستهلكين  0.3 % في نيسان/

ابريل وفقاً للديوان الوطني لإلحصاءات.
وتعمــل الجزائــر حاليــاً، علــى خفــض وارداتها، 
ومنهــا المواد الغذائية، وذلك في إطار خطة لخفض 

اإلنفاق، في أعقاب انخفاض إيرادات  الطاقة ، المصدر الرئيسي للتمويل في البالد.

1.8 % نسبة التضخم في الجزائر

قال رئيس هيئة قناة السويس، 
إن  ربيــع،  مة  ا ـ أسـ الفريــق 
إيرادات القنــاة تراجعت 9.6 
% في أيار/مايــو 2020على 
أســاس ســنوي، وذلــك بفعل 
تأثير تفشــي فيــروس كورونا 

على حركة التجارة العالمية.
للتلفزيــون  ربيــع  وتحــدث 
الرسمي، قائالً: إن عدد السفن 
المارة عبر القناة في أيار/مايو 
2020، لــم يتغيــر تقريباً عن 

أيار/مايو 2019. لكن الحموالت انخفضت. وامتنع، عن اإلفصاح عن اإليرادات الكلية للشــهور الخمسة 
األولى من 2020. لكنه قال: حققنا تقريباً مثل العام الماضي، سواء إيرادات أو حمولة أو عدد مراكب”.
وذكر في الشهر الماضي، أن إيرادات القناة ارتفعت إلى 1.907 مليار دوالر أميركي في الشهور األربعة 
األولــى مــن عام 2020، مقارنة مع 1.869 مليار دوالر في الفترة نفســها من العــام الماضي. وقال: أنا 
متفائل أننا في النصف الثاني، مع تحرك حركة التجارة العالمية، ســنحقق اإليرادات نفســها والدخل نفسه 

مثل العام الماضي.

تراجع إيرادات قناة السويس 9.6 %
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التجاريــة  التنميــة  أعلــن رئيــس منظمــة 
االيرانية، حميد زادبوم، أن حجم صادرات 
الســــلع المشــــمولة بالتعرفــة التفضيليــة 
مــع دول االتحــاد االوراســي، ســجل نمواً 
بنســبة 69.4 % فــي 5 شــهور خالل فترة 
23 اكتوبر/تشــرين االول 2019 حتى 19 

مارس/آذار 2020.
وأشــار”زادبوم” فــي اجتمــاع مــع ممثلي 
االجهزة التنفيذية ونشطاء القطاع الخاص، 
الــى تفعيل االتفاقيــة التجاريــة المؤقتة بين 

ايران واالتحاد االوراسي وتأثيرها على تنمية التجارية البينية، مؤكداً ضرورة دراسة هذه االتفاقية بشكل 
جيد واصالح نواقصها عند التوقيع النهائي عليها ألهميتها.

وأوضــح، أن التجــارة بيــن ايران واتحاد دول االتحاد ) روســيا -  كازاخســتان - قيرغيزيــا - أرمينيا - 
بيالروســيا(، سجلت نمواً بنسبة 69.4 % خالل الفترة الممتدة من 23 اكتوبر/تشرين االول 2019 حتى 

19 مارس/آذار 2020، مع بدء سريان االتفاقية.

حميد زادبوم،

نمو صادرات إيران لدول االتحاد االوراسي 69 %

أعلن وزير التجارة والصناعة والمعادن االيراني بالوكالة، 
حســين مــدرس خياباني، عن تخفيض القيــود التصديرية 
للسلع غير النفطية الى الحدود الدنيا، وذلك بهدف مساعدة 

المصدرين في تعزيز جذب النقد االجنبي للبالد.
وتعهــد خياباني، في اجتماع مجلــس ادارة غرفة التجارة 
والصناعــة والمعــادن والزراعة، للنشــطاء االقتصاديين 
بادارة القيود التصديرية للســلع غير النفطية بشــكل اكبر 

بهدف تنميتها وتحقيق استراتيجية طفرة االنتاج.
واشــار الــى أن العوائــد التصديريــة بالعملــة االجنبيــة 
ســتخصص الستيراد السلع المستخدمة بقطاع االنتاج هذا 

العام. وبيّن أن استراتيجية “طفرة االنتاج “ ال تتحقق سوى بتنمية الصادرات واستهداف اسواق تصديرية 
في الخارج.

حسين مدرس خياباني

خفض القيود التصديرية في إيران
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أعلــن مدير مراقبــة االنتاج بالشــركة الوطنية 
االيرانيــة للصناعــات البتروكيماويــة، جــالل 
المجمعــات  انتــاج  حجــم  أن  ميرهاشــمي، 
البتروكماوية للبالد، سجل نمواً بنسبة 6 % في 
50 يوماً، من فترة 20 مارس/آذار حتى 9 مايو/

أيار 2020، قياساً بالفترة المناظرة 2019.
وبيّن أن صناعة البتروكيماويات، وعلى ضوء 
االمكانيات واالجراءات المتبعة على اســتعداد 

من تحقيق اهداف استراتيجية طفرة االنتاج هذا العام، منوهاً الى أن كافة البنى التحتية لتحقيق االستراتيجة 
في قطاع البتروكيماويات باتت مهيأة بجانب العزم على تدشين مشاريع جديدة.

وأعتبر أن صناعة البتروكيماويات بوصفها إحدى الصناعات االساسية، هي من أهم اركان التنمية ومحرك 
دفع مختلف قطاعات االقتصاد االيراني، وأن مقاربة الشركة الوطنية تتمثل بتكميل سلسلة االنتاج وتنويعه 

وترقية قيمة السلة االنتاجية بهذه الصناعة.

نمو إنتاج قطاع البتروكيماويات االيراني 6 %

أكد محافظ البنك المركــزي االيراني، عبد الناصر همتي، أن حجم 
الــواردات ســجل 43 مليار دوالر في الســنة الماليــة المنتهية 19 
مارس/آذار 2020. وأوضح، أن ايران ال تواجه مشــاكل في العملة 
وأن احتياطيهــا مــن النقد االجنبــي بوضع ممتاز، اال أن المشــكلة 
تكمن فــي الوصول الى هذه العمالت، حيث نســعى عبر الضغوط 
والمقاوضات االفادة منها. وأضاف، أنه في الســنة المالية المنتهية، 
تم االفادة من جزء من أرصدة النقد االجنبي، ولم نواجة أي مشاكل 
في توفير الســلع االساسية، بحيث تم استيراد أدوية بقيمة 4.5 مليار 

دوالر. وأكد، توفر العملة االجنبية بوتيرة جيدة اليران، وانه من المتوقع تحسنها. مشيراً، الى أن انخفاض 
الصادرات النفطية، أحدث صدمة تضخمية، أدى لتنبي االنتاج الوطني وتقليل االعتماد على ايرادات النفط، 
مؤكدا أن كافة المؤشرات االقتصادية سجلت نموا  في الربع االخير )21 اكتوبر/تشرين االول 2019 حتى 

19 مارس/آذار 2020( من السنة المالية الفائئة.
وقــال همتي، إن نســبة نمو القطــاع الزراعي تخطت 7.8 % والصناعــي 7 % والخدمات 1.2 % وحتى 

القطاع النفطي نما 1.2 %، وأن هذا يوفر االرضية لتحقيق استراتيجية طفرة االنتاج.

عبد الناصر همتي

43 مليار دوالر حجم الواردات اإليرانية
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قالــت وكالة تــاس الروســية، إن 
حوارهــا  تواصــل  بيالروســيا 
مــع صنــدوق النقد الدولــي حول 
الحصول علــى قرض بقيمة 900 
مليــون دوالر، كمــا تجــري فــي 
الســياق ذاته مفاوضــات مع البنك 
الدولي وبنك االستثمار األوروبي، 
للحصول علــى تمويل على خلفية 
تداعيــات تفشــي كورونــا. وحتى 

األول مــن نيســان/أبريل 2020، بلغت ديون بيالروســيا الخارجية 16.6 مليــار دوالر، أو أقل بنحو 0.5 
مليــار عــن حجمها مطلع العام. وخالل الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار حصلت بيالروســيا 
على قروض بقيمة 247.7 مليون دوالر، منها 222.7 مليون من الحكومة الروسية، و12.8 مليون دوالر 
قرض صادرات من الصين، و8 ماليين من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، فضالً عن 4.2 مليون من البنك 
األوروبي إلعادة البناء والتنمية. وســدّدت بيالروســيا خالل الربع األول من العام 504.9 مليون دوالر من 

ديونها الخارجية.
وكان البنك المركزي البيالروسي قد أشار في تقرير رسمي مؤخراً، أن حجم صادرات المنتجات والخدمات 
تراجــع خالل يناير/كانون الثاني وفبراير/شــباط 2020 بنســبة 11 %، مقارنة بالفتــرة ذاتها من 2019. 
وانخفــض حجم الصادرات البيالروســية بنســبة 15.7 %، حتــى 4.159 مليار دوالر خالل الشــهرين، 

والواردات بنسبة 14.3 %، حتى 4.39 مليار دوالر.

اقتصاد بيالروسيا يتأثر سلبًا بـ“كورونا”

تراجــع اقتصاد سويســرا بأكبر وتيرة فــي 4 عقود على 
األقــل بســبب جائحة “كورونــا”، التــي أدت النخفاض 
االستهالك واالستثمار. وأظهرت بيانات صدرت مؤخراً، 
تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.6 % خالل الربع 
األول من 2020، في حين كان متوقعاً انخفاضه 2.1 % 
فقط، في أسوأ انكماش فصلي منذ بدء سلسلة البيانات عام 
1980. وتأثر الكثير من االقتصاد بسبب الوباء، وتراجع 

ناتج قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 23.4 %.

أكبر انكماش القتصاد سويسرا
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ســّجل اقتصاد  تايالند  انكماشاً ألول 
مــرة منذ عــام 2014 خــالل الربع 
األول مــن العــام 2020 الجــاري، 
تزامناً مع التراجع الحاد في نشــاط  

السياحة.
الوطني  المجلس  بيانــات  وأظهرت 
للتنميــة االجتماعيــة واالقتصادية، 
تراجــع  الناتــج المحلــي  اإلجمالــي 
لتايالنــد بنســبة 1.8 % فــي الربع 

األول مــن عام 2020 على أســاس ســنوي، مقارنــة بارتفاع بنســبة 1.5 % في الربع الرابــع من العام 
الماضي. أما على أساس فصلي، فقد انكمش الناتج المحلي اإلجمالي لتايالند بنسبة 2.2 %.

وانخفــض معدل وصول الســياح األجانب لتايالند بنســبة 74.6 % من كانــون الثاني/يناير وحتى آذار/
مارس على أساس سنوي، تزامناً مع تفشي فيروس “كورونا”.

انكماش اقتصاد تايالند خالل الربع األول 2020

توقــع البنـــك األوروبـــي لإلنشــــاء 
والتعمير، في تقرير، تراجع االقتصاد 
الروســي خالل العام الجاري بنســبة 
4.5 %، على أن ينمو في العام القادم 

بنسبة 4 %.
البنـك األوروبـــي، تراجـــــع  وعـزا 
االقتصاد الروسي في 2020 لعاملين 
رئيسيين، وهما: هبوط أسعار النفط - 

وأزمة فيروس كورونا.
وكان البنك قد توقع قبل اندالع أزمة كورونا، نمو االقتصاد الروسي خالل العام الجاري بنسبة 1.7 %.

كذلــك توقــع البنك، في تقريره حــول اآلفاق االقتصادية، أن تشــهد 37 دولة في أوروبا وآســيا وإفريقيا 
انكماشــا في 2020 بنسبة 3.5 % نتيجة تضرر الســياحة وتحويالت العاملين في الخارج وأسعار السلع 

األولية بشدة بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

توقع بنمو االقتصاد الروسي في 2021
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بيانـــات تفصيليــــة،  أظهـــرت 
أن تهاويـــاً فــي االســــتثمارات 
الرأســمالية واالستهالك الخاص 
االقتصــــاد  دفــع  والصــادرات 
األلمانــي إلى الركود فــي الربع 

األول من العام الجاري.
وقال مكتــب اإلحصاء األلماني، 
إن االســــتثمارات الرأســــمالية 
تـراجـعـــت بنســـــبـة 6.9 %، 

واالســتهالك الخاص بنســبة 3.2 %، والصادرات بنســبة 3.1 %. ويعني هذا أن االستهالك الخاص ألغى 
1.7 % من مجمل النشاط االقتصادي، في حين شطب صافي التجارة 0.8 %، مما أفضى إلى انكماش نسبته 

2.2 % في الربع األول من العام الجاري.
يذكر، ان هذه البيانات تعطي لمحة عن األضرار التي أوقعتها جائحة “كورونا” بأقوى اقتصاد في أوروبا.

تهاوي اإلستهالك والصادرات يدفع ألمانيا للركود

ارتفــع معدل البطالة فــي ألمانيا خالل 
أيار/مايو ألعلى مستوى في 4 سنوات، 
وسط زيادة عدد العاطلين عن العمل مع 
اســتمرار تداعيات إجراءات اإلغالق 
المطبقــة الحتواء فيــروس “كورونا” 
رغــم بــدء تخفيفها. وأظهــرت بيانات 
صــادرة عن مكتب العمــل الفيدرالي، 
ارتفاع معــدل البطالة فــي ألمانيا عند 
6.3 % في الشهر الماضي، وهو أعلى 
مســتوى منذ نهاية عام 2015، مقابل 

5.8 % في نيســان/ابريل. وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 238 ألفاً إلى 2.875 مليون شــخص، 
مقارنة مع التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 188 ألفاً.

وأكد مكتب العمل الفيدرالي على أن سوق العمل ال يزال تحت ضغط هائل بسبب جائحة “كورونا”، ولكن 
في الوقت نفسه أشار إلى أن البطالة لم ترتفع في الشهر الماضي بمثل مستويات نيسان/ابريل.

البطالة تفتك بعمال ألمانيا
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ســجل اقتصــاد  إيطاليــا  إنكماشــاً خالل 
الربــع األول مــن 2020، فــاق التقدير 
األولــي، مما يعكــس تأثير القيــود التي 
فرضتها الدولة للحد من تفشــي فيروس 

“كورونا”.
وانكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالي في 
إيطالياً بنســبة 5.3 %، بدالً من التقدير 
السابق البالغ 4.7 %، مع تراجع  اإلنفاق  
االستهالكي 5.1 %، واالستثمار بأكثر 

من 8 %.

اقتصاد إيطاليا ينكمش بنسبة 5.3 %

تراجعت صادرات األسلحة الفرنسية 
بنحو 8,6 % إلى 8,3 مليارات يورو 
عام 2019 بعد ســنة مــن االزدهار 
في 2018، وشــكلت أوروبا سوقها 
الرئيســية، وكذلــك دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة. وذكر تقرير رسمي 
قدمه البرلمان، أن “قيمة طلبات عام 
2019 بلغــت 3,8 مليــارات يورو، 

وهي ضمن المعدل الذي سجل خالل األعوام العشرة الماضية”. وتضمن عام 2019 عقوداً بارزة مع بلجيكا 
لشراء سفن نزع ألغام من مجموعة نافال غروب، والمجر التي وقعت عقدا لشراء مروحيات ايرباص من 
طراز “اتش 225 أم” و“اتش 145 أم”، واإلمارات التي وقعت عقداً لشراء فرقاطات “غوويند” من “نافال 
غروب”. تضاف إليها عقود مع أوســتراليا مع “نافال غروب” لشــراء تصاميم غواصات، وإسبانيا لشراء 
أقمار اصطناعية لالتصاالت. وشكلت طلبات مبيعات قطاع األسلحة البحرية نصف طلبات المبيعات لعام 

2019، “في حين كانت في األعوام الماضية تساوي ما معدله 10 %”، وفق التقرير.
وأشار التقرير، الى إن “حصة أوروبا بلغت 45 % من إجمالي الطلبات” في  عام 2018، في مقابل 25 % 
في العام السابق، لتساوي 3,47 مليار يورو. وبلجيكا وحدها قدمت طلبا لشراء ما يساوي 1,8 مليار يورو 

من األسلحة الفرنسية العام الماضي.

تراجع صادرات األسلحة الفرنسية 8,6 %
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انكمش اقتصــاد  الدنمارك  بأكبــر وتيرة منذ 
األزمــة المالية، خالل الربــع األول من عام 
2020 الجــاري، مع ارتفــاع البطالة  خالل 
نيسان/ابريل، مما يظهر تأثير وباء “كورونا” 

على االقتصاد.
وأظهــرت البيانات األوليــة، انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة 2.1 % خالل الربع 
األول من األشــهر الثالثــة األخيرة من العام 
الماضي، وبنسبة 0.3 % على أساس فصلي.
وكشــفت بيانــات منفصلــة، ارتفــاع معدل 

البطالة المعدل موسمياً إلى 5.1 % خالل شهر نيسان/ابريل، من 3.6 % في آذار/مارس.

اقتصاد الدنمارك ينكمش بأكبر وتيرة

ارتفع  عجــز الميــزان التجاري  
الســلعي األميركي خالل نيسان 
وبعكس توقعات المحللين، وذلك 
مع اســتمرار تداعيــات فيروس 
“كورونا” علــى الدولة صاحبة 

أكبر اقتصاد في العالم.
وكشــفت بيانات “مكتب التحليل 
االقتصادي” األميركي أن عجز 
الميــزان التجــاري الســلعي بلغ 
69.7 مليــار دوالر في نيســان/

ابريل، إذ ارتفع بنســبة 7.2 % أو بنحو 4.7 مليار دوالر عن مســتويات آذار/مارس، أما التوقعات فقد 
أشارت إلى تسجيل المؤشر 64.8 مليار دوالر أميركي.

وبلغــت قيمة صادرات أميركا من الســلع في أيار/مايو الماضي 95.4 مليــار دوالر، إذ تراجعت بمقدار 
32.2 مليــار دوالر، كمــا انخفضــت قيمة الواردات في نفس الفترة بمقــدار 27.5 مليار دوالر إلى 165 

مليار دوالر أميركي.

ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في أميركا
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فيما تعاني اليابان، واالقتصادات العالمية الكبرى، 
جّراء أزمة فيروس كورونا الجديد، سجلت البالد 
في نيســان/أبريل 2020، أســوأ تراجع شــهري 
فــي الصادرات منــذ 2009. فقد كشــفت األرقام 
الصــادرة عن وزارة المالية، أن اليابان، ثالث قوة 
اقتصادية في العالم، ســجلت أسوأ تراجع شهري 
فــي صادراتهــا منذ األزمــة المالية فــي 2009. 
وأعلنــت والــوزارة اليابانية، أن قيمــة صادرات 

البالد تراجعت في نيسان/ابريل بنسبة 21.9 %على مدى عام، لتصل إلى 44 مليار يورو. ووفقاً للوزارة، 
فإن هذا التراجع مســتمر للشــهر السابع عشــر على التوالي، وهو أسوأ انخفاض شهري تسجله الصادرات 
اليابانية منذ 11 عاماً. فقد انخفضت الواردات، في نيســان/ابريل بنســبة 7.2 % على مدى عام لتبلغ 51.9 
مليــار يورو، بعد تراجع نســبته 5 % في آذار/مارس 2020. كذلك انخفضــت واردات اليابان من أوروبا 

الغربية بنسبة 11.5 %، بينما سجلت الواردات من الواليات المتحدة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.6 %.

أكبر تراجع في الصادرات اليابانية منذ 2009!

أظهرت بيانــات حكوميــة انكماش اقتصــاد اليابان 
3.4 % علــى أســاس ســنوي في الفترة مــن يناير/

كانون الثاني إلى مــارس/آذار، بما يمثل ثاني فصل 
على التوالي يشــهد انكماشــا وبما يطابــق التعريف 
الفني للركود، بســبب تبعات جائحة فيروس كورونا 
المستجد، بحسب وكالة )رويترز(. ويشكل ذلك أول 
ركود منذ النصف الثاني من 2015. وجاءت القراءة 
األوليــة للناتــج المحلــي اإلجمالي فــي الربع األول 

بالمقارنة مع متوســط تقديرات االقتصاديين في اســتطالع أجرته رويترز النكماش 4.6 % وفقا للبيانات 
الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء. وتأتي عقب انكماش معدل نســبته 7.3 % في الربع الســابق في الفترة 

من أكتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/كانون األول.
وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي اإلجمالي 0.9 %، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 1.2 %، 
وفقــا لما أظهرته للبيانات. وأظهرت البيانات أيضاً، أن االســتهالك الخاص، الذي يشــكل أكثر من نصف 
االقتصاد، تراجع بنسبة 0.7 % كما انخفض اإلنفاق الرأسمالي 0.5 %، في حين نزلت الصادرات 6 %.

انكماش اقتصاد اليابان %3.4 !؟
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أعلن  مكتب االحصاءات األوســترالي  
في بيان، ان  اقتصاد  البالد سجل فائضاً 
في  الحســاب الجاري  بقيمة 8.4 مليار  

دوالر أوســترالي  فــي الربــع األول 
المنتهي في آذار/مارس 2020. وذكر، 
ان فائض الحساب الجاري جاء مدفوعاً 
بفائض تجاري بلغ 19.2 مليار دوالر، 
وتقليص العجز  فــي صافي الدخل إلى 

10.6 مليار دوالر أوسترالي.
من جانب آخر، انكمش اقتصاد البالد بنسبة 0.3 % في األشهر الـ3 األولى من 2020 مقارنة بالربع السابق، 
وفقاً لمكتب اإلحصاءات األوسترالي. وحذر أمين الخزانة، جوش فرايدنبرغ، من أن الناتج المحلي اإلجمالي 
للبالد سينكمش في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، مسجالً ثاني انكماش ربعي على التوالي. وقد 
تسببت عمليات اإلغالق التي فرضها فيروس كورونا، في إنهاء 29 عاماً من النمو االقتصادي في أوستراليا. 
وقال فرايدنبرغ: من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي األوسترالي بنسبة 9 % في الربع الثاني، 

بحسب تحليالت بين أودي، االقتصادي المختص بأوستراليا ونيوزيلندا في كابيتال إيكونوميكس.
ووفقاً ألودي، فإن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع األول يعود بشــكل رئيســي إلى انخفاض 
إنفاق المستهلكين على الخدمات عندما بدأوا بممارسة التباعد االجتماعي. وتوقع أودي، أن يكون االستهالك 
أقل بنحو 20 % من مستويات ما قبل الفيروس في الربع الثاني، حيث توقفت األسر عن تخزين المنتجات 

والتسوق المدفوع بالذعر، وفرضت القيود على خدمات الترفيه والتجزئة.

8.4 مليار دوالر فائض الحساب األوسترالي

منحــت غرفة زراعة دمشــق خــالل الربع األول من العــام الجاري 
2,517 شــهادة منشأ لتصدير منتجات زراعية، بقيمة إجمالية قدرها 
5.037 مالييــن دوالر، وجــاء الكمون وزيت الزيتون أوالً من حيث 

قيم الصادرات، حسب كالم مدير الغرفة عمر الشالط.
وخــالل النصــف األول من 2019، ســجلت قيمة صادرات دمشــق 
الزراعية 72 مليون دوالر، بحســب بيانات ســابقة لـ“غرفة زراعة 
دمشق”، والتي بيّنت تراجع كمية الصادرات خالل مايو/ أيار ويونيو/ 

حزيران من العام 2019 مقارنة بباقي األشهر.

غرفة دمشق تمنح 2,517 شهادة تصدير لمنتجات زراعية

51



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2020

ســجل االقتصاد الكندي انكماشــاً نسبته 8,2 % 
بالوتيرة السنوية في الفصل األول من 2020، في 
أكبر تراجع له منذ مطلع 2019، تحت تأثير وباء 
كوفيد - 19، حسب أرقام نشرها معهد اإلحصاء 
في كندا مؤخراً. ووجه انتشار الفيروس المستجد 
ضربة إلى نفقات العائالت التي سجلت انخفاضاً 

غير مسبوق بينما أغلقت الشركات غير األساسية أبوابها. لكن تراجع أجمالي الناتج الداخلي جاء أقل مما كان 
يتوقعه المحللون الذين تحدثوا عن نسبة 10 %. وقال معهد اإلحصاء إنه باألرقام الفصلية بلغ التراجع 2,1 % 

في الفصل األول من 2020 عما كان عليه في الربع السابق، مع انخفاض نسبته 1,5 % للطلب الداخلي.
يذكر، أن الصادرات تراجعت بنسبة 3 % والواردات 2,8 %، بسبب فرض الشركاء التجاريين الرئيسيين 

لكندا، وخصوصاً الواليات المتحدة والصين ومعظم الدول األوروبية، إجراءات صحية مماثلة.

انكماش االقتصاد الكندي في الربع األول

أظهــرت بيانات هيئــة اإلحصاء الكوريــة، أن إنتاج 
المصانــع في كوريا الجنوبية هبــط بأكبر قدر له منذ 
أكثر من عقد في شــهر أبريل/نيســان مقارنة بالشهر 
الذي ســبقه. وانخفض اإلنتاج فــي صناعات التعدين 
والتصنيــع والغاز والكهرباء بنســبة 6 %، مســجالً 
أكبر انخفاض منذ ديســمبر/كانون األول 2008، كما 
انخفض اإلنتاج الصناعي الكلي للبالد بنسبة 2.5 % 

في أبريل/نيسان. وفي مارس/آذار، انخفض اإلنتاج الصناعي الكلي 0.3 % مقارنة مع الشهر الذي سبقه، 
مســجالً أكبر انخفاض منذ فبراير/شباط 2011. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.3 % في أبريل/نيسان 

مقارنة بالشهر الذي سبقه، وزاد اإلنتاج في قطاع الخدمات 0.5 % على أساس شهري.
وانكمش اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي في الربع 
األول من 2020، وهو أكبر انكماش منذ األشهر الثالثة األخيرة من 2008. وتراجعت الصادرات بنسبة 23.7 
% في مايو/أيار، وسط  األزمة االقتصادية  المتزايدة التي تسببت بها “كورونا”. وأظهرت بيانات وزارة التجارة 
والصناعة و الطاقة  الكورية الجنوبية، أن قيمة الصادرات الخارجية للبالد وصلت إلى 34.8 مليار دوالر مقارنة 
بـ45.7 مليار دوالر عن نفس الفترة من 2019. كما انخفضت الواردات إلى 34.4 مليار دوالر، مســجلة 

تراجعاً بنسبة 21.1 % مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا العجز إلى توقف سلسلة التوريد العالمية.

انخفاض حاد لإلنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية
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إنخفضت أســعار الســلع الغذائية عالمياً للشهر 
الرابــع علــى التوالي خــالل أيار/مايو 2020، 
لتتراجع إلى أدنى مســتوى منذ نحو 17 شهراً، 
حيث يواصل فيــروس كورونا تأثيره الســلبي 

على سالسل التوريد ومستويات االستهالك.
وبحسب التقرير الشهري لمنظمة األمم المتحدة 
للغذاء والزراعة “الفاو”، فإن مؤشــر أســعار 
الغــذاء العالمية تراجع 1.9 % خالل أيار/مايو 

2020 على أساس شهري ليبلغ في المتوسط 162.5 نقطة. ويتبع مؤشر الفاو، أسعار السلع الغذائية شائعة 
التداول على الصعيد الدولي، وهو ســجل أدنى مســتوى منذ ديســمبر/كانون األول عام 2018. وقد ســجل 
مؤشر أسعار منتجات األلبان تراجعاً بنسبة 7.3 %، بينما تراجع مؤشر أسعار الحبوب الغذائية بنسبة 1%. 

كما إنخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.8 %، فيما هبط مؤشر أسعار اللحوم بنحو 0.8 %.
في المقابل سجل مؤشر أسعار األرز إرتفاعاً طفيفاً، بينمافيما صعد مؤشر أسعار السكر بنحو 7.4 %.

أسعار الغذاء العالمية تتراجع ...

أدى فيروس  كورونا  إلى فقدان الماليين لوظائفهم حول 
العالــم، في الوقــت ذاته تزداد التوقعــات بأن معدالت 
البطالة ستواجه مزيدا من االرتفاع خالل الفترة المقبلة 

في  الواليات المتحدة ، وقد تصل إلى 20 %.
وتظهر إحصائيات مكتب العمل األميركي، أن هناك 
22.5 مليون عاطل عن العمل في الواليات المتحدة، 
وأن وظائف قطاع الضيافة والترفيه األكثر تأثرا، إذ 
يوجــد 4.86 مليون عاطل عن العمــل بهذا القطاع، 

بنســبة 39 %. وجاء  قطاع التجزئة  والجملة في المرتبة الثانية، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل به إلى 
3.22 مليون بنسبة 17 %. وقطاع التعليم والرعاية الصحية ، جاء في المرتبة الثالثة، إذ فقد 2.55 مليون 
وظيفــة، و معــدل البطالة  بــه 11 %. وكان العاملون في  القطاع الحكومي ، رابع أكبــر فئة متأثرة، إذ فقد 
2.02 مليــون وظيفة، ومعدل البطالة بــه بلغ 9 %. وقطاع التصنيع فقد 1.99 مليون وظيفة، وبلغ معدل 
البطالــة 13 %. وفقــد قطاع خدمات األعمال 1.7 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة به 10 %. أما قطاع 

اإلنشاءات، ففقد 1.53 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة به 17 %.

القطاعات األكثر تأثراً        بفيروس كورونا ...
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الداخلية جزئياً مع افتــراض توفّر لقاح لـ Covid-19 في 
حلول منتصف العام 2021، باإلضافة الى تنفيذ المشاريع 
الرئيســية الممولــة من خــال قــروض CEDRE، إلى 
جانب ثمار اإلصاحات الهيكلية وتحسين القدرة التنافسية 
بعد توحيد أســعار الصرف المتعددة، األمر الذي ســيرفع 
نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 6 % بحلول 

العام 2024.

اعادة هيكلية المصارف
وتعليقاً على خطة الحكومة الصــاح القطاع المصرفي، 
رأى معهد التمويل، أن خطة تدريجية إلصاح القطاع قد 
تكون أقل ضرراً. مشــيراً الى اّن الخطة المالية للحكومة 
تبدو راديكالية وتفــرض عبئاً غير متناســب على البنوك 
التجارية، مما قد يصعّب للغاية اســتعادة الثقة في القطاع 
المصرفي. ولفت الــى اّن خطة الحكومــة تقترح معالجة 
الخســائر الكبيرة في النظام المالي على الفور، مما يعني 
ضمنــاً شــطب موجــودات البنــوك التجارية لــدى البنك 
المركزي )70 مليــار دوالر( وتعويضها باقتطاع نســبة 
من أمــوال 2 % من كبار المودعين. كمــا لفت الى وجود 
حاجة إلى معاملة عادلة ومنصفة للمودعين لتعزيز القطاع 
المصرفــي المحلــي القابل للبقــاء، وضمان اســتمرارية 

اندماج لبنان في النظام المالي الدولي.
وقال المعهد، إن خبراء صندوق النقد الدولي قد يقترحون 

الناتج اللبناني سيتراجع الى 33 مليار دوالر في 2020

عدّل معهد التمويل الدولــي توقعاته لانكماش االقتصادي 
في لبنان، بعــد حالة التعبئــة العامة واالقفال التام بســبب 
فيروس كورونا، مــن حوالى 10- % مــن الناتج المحلي 
اإلجمالــي إلــى 14- % في عــام 2020، حيث تســتمر 
قيــود الصرف وضوابــط رأس المــال في إعاقة النشــاط 

االقتصادي والثقة.
واشار، الى اّن السياحة الداخلية ســــتنهار بســــبب وباء 
Covid-19 وقيود السفر االجتماعية. وسيؤدّي االنكماش 
الكبير في اإلنتاج واالنخفاض الهائل في المتوسط المرّجح 
ألسعار الصرف الرســمية والمتوازية، إلى تقليص الناتج 
المحلي اإلجمالي االسمي من 52 مليار دوالر في 2019، 
إلى 33 مليار دوالر في 2020. ومع تراجع قيمة األجور 
بشكل حاد، توقّع المعهد أن يقفز معدل التضخم إلى حوالى 

35 % في العام 2020.
ومع زيادة الصادرات بنســبة 27 % وانخفاض الواردات 
بنســبة 25 % في الربع األول مــن 2020، توقّع المعهد، 
على الرغم من االنهيــار المتوقع إليرادات الســياحة، أن 
ينخفض العجز التجاري بشــكل حاد، من 10.8 مليارات 
دوالر في 2019، إلــى 3.8 مليــارات دوالرأميركي في 
عام 2020، في حال لم يستمر تهريب المحروقات والقمح 
المستورد إلى سورية، ما قد يؤدّي إلى عجز عند حوالى 6 

مليارات دوالر في العام 2020.

استئناف النمو
ورّجح معهد التمويل الدولي، أن يعود االقتصاد ببطء إلى 
النمو في العام المقبل، مدعوماً بتنفيذ اإلصاحات الازمة 
والحصول على التمويل الكافي مــن صندوق النقد الدولي 
والدائنين الرســميين اآلخرين. وتوقع نمــو الناتج المحلي 
اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 1.3 % فــي العــام 2021 ، 
 )CEDRE مدفوعاً باالســتثمار العام )المتعلق بمشاريع
وصافي الصادرات. كما من المتوقع أن تتعافى الســياحة 

رأى معهد التمويل الدولي في آخر تقرير له بعنوان “لبنان: بصيص نور في نهاية النفق”، من إعداد 
غربيس ايراديان، اّنه فيما نجحت السلطات في احتواء انتشار COVID-19 مقارنة مع دول أخرى في 

المنطقة، إال أن الخطر لم ينتِه بعد، ألنه من المتوقع ان يستمر الركود االقتصادي في التعّمق.
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الســتقرار االقتصاد الكلــي - عوائد جذابة علــى الودائع 
بالعملة المحلية - تحســين التوقعات لميزان المدفوعات -  

استقرار النظام المالي وفرض الرقابة المناسبة.

برنامج صندوق النقد
قــدّر المعهــد احتياجــات التمويــل الخارجي للبنــان في 
الســنوات الخمس المقبلة بأكثر من 25 مليار دوالر )60 
% من الناتــج المحلي اإلجمالــي(، باســتثناء تكلفة إعادة 
هيكلة النظام المصرفي. واشــار الــى اّن برنامج صندوق 
النقــد الدولــي ســيوفر إطــار عمل يعتمــد علــى برنامج 
الحكومــة لاصــاح المالــي المطلــوب، وإعــادة هيكلة 
الديون واإلصاحــات الهيكلية األخــرى، لمعالجة أوجه 
القصور في االقتصاد. وفي حين أّن حجم تمويل الصندوق 
ســيعتمد على احتياجات التمويــل، إال أن المعهــد قدّر أن 
يمنح الصندوق تموياً اســتثنائياً إلى لبنان في حدود 8,5 
مليارات دوالر، أي ما يعــادل 1000 % من حّصة لبنان 
في صندوق النقد الدولي، على فترة تتــراوح من 3 إلى 4 
ســنوات. ويمكن للبرنامج الذي يدعمه الصندوق أن يحفّز 

تموياً إضافياً من مصادر متعددة وثنائية األطراف.
واشــار الــى اّن هــذا الدعــم المالــي، إلــى جانــب تنفيذ 
اإلصاحــات المتفــق عليهــا، يمكــن أن يوقفــا التدهور 
االقتصادي ويعّززا احتياطات الباد من العمات األجنبية 
الســائلة. لكنه لفت الى اّن المخاطر كبيرة، ألّن الفشل في 
االتفاق مع صندوق النقد الدولي أو استقالة الحكومة سيزيد 
من خطر االنهيــار الكامل لاقتصاد اللبنانــي ويؤدّي الى 

مجاعة واحتجاجات مستمرة في الشوارع.

تحسين القاعدة اإلحصائية
ولفت المعهد، الــى اّن اإلحصاءات الموثوقــة هي مفتاح 
صياغة السياســات والتحليات الفعّالة، وبالتالي ستجعل 
الثغــرات الموجــودة في النظــام اإلحصائــي اللبناني من 
الصعب علــى برنامــج صنــدوق النقــد الدولــي مراقبة 
التطــورات االقتصاديــة. لذلــك تحتــاج الســلطات إلــى 
تخصيص مــوارد بشــرية كافيــة فــي اإلدارة المركزية 
لإلحصاء، وفي مصــرف لبنــان ووزارة المالية، لتعزيز 
تجميع اإلحصــاءات وإعداد تحليات دوريــة للتطورات 
أضعف القواعد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.االقتصادية، إذ ان القاعــدة اإلحصائية فــي لبنان تعد من 

مجموعة من اإلجراءات التي تضمن أّن لدى لبنان نظاماً 
مصرفياً قادراً على دعم نمو االقتصاد، الفتاً الى اّن النظام 

المصرفي السليم هو شرط مسبق لعملة سليمة.
وشدّد على اّن النهج المناسب ينطوي على تحميل القطاع 
العام كلفة أكبر. مقترحاً باإلضافة إلى استخدام المزيد من 
أصول الدولة، يمكن االستدانة مقابل رهن جزء من الذهب 
)المقــدّر حاليــاً بقيمة 15.7 مليــار دوالر( لضخ ســيولة 

العمات األجنبية في النظام المصرفي.
الحّد من الفساد

رّجح معهد التمويل الدولــي، أن يتضّمن برنامج صندوق 
النقد الدولي المحتمل إجراءات مســبقة لمعالجة مشكات 
الفســاد والحكــم المزمنــة، التــي أثــرت علــى االقتصاد 
اللبناني فــي العقود الثاثــة الماضيــة. ورأى انّه يجب أن 
يتبنّى البرلمان تشــريعاً يهدف إلى مكافحة الفساد، والذي 
سيســاعد في اســترداد االمــوال المنهوبة طــوال العقود 
الثاثة الماضيــة. كما ينبغي اعتماد قواعد محدّدة لســلوك 
الموظفيــن العموميين وكشــفهم. الفتــاً الى انّه في ســياق 
تعهدات “سيدر” البالغة 11 مليار دوالر، طالب المانحون 
الدوليون فــي 2018، تطبيق إجراءات رئيســية لمكافحة 
الفساد والبدء بإصاح مؤسسة كهرباء لبنان، قبل الحصول 
علــى القروض الميســرة لـCEDRE. لســوء الحــظ، تّم 

إحراز تقدّم محدود بتطبيق اإلصاحات المطلوبة.
كمــا رأى المعهد، انّه مــن الممكن أن يؤدّي توحيد ســعر 
الصرف الى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية )كما كان 
الحال في تركيا ومصر(، على افتراض أّن معظم التدابير 
واإلصاحات يتّم تنفيذها في الوقت المناسب، وأن التمويل 
الكافي متاح من قِبــل صندوق النقد الدولــي ومن أطراف 
أخــرى متعددة ومصــادر ثنائيــة )بما في ذلــك القروض 
الميسرة من CEDRE(. وفي سياق نظام سعر الصرف 
المرن، ترّكز السياســة النقدية على تحقيق تضّخم أحادي 

الرقم في حلول نهاية 2022 وفقاً لخطة الحكومة.
اعتبــر المعهد في تقريــره، اّن ضوابط رأس المال ســمة 
أساســية إلطار السياســة النقدية، نظراً إلى حجم التدفقات 
المحتملة لرأس المــال. ويمكن إزالتهــا تدريجياً مع عودة 
الثقة، بعــد اقرار برنامــج صنــدوق النقد الدولــي وتنفيذ 
اإلصاحــات، وحيــن تســمح التطــورات فــي ميــزان 
المدفوعات. وقال اّن الشروط المســبقة الرئيسية لتحرير 
ضوابــط رأس المــال تشــمل: سياســات ذات مصداقيــة 
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وفي الوقــت نفســه، كان االتجــاه إيجابياً إلى حــد ما في 
ألمانيــا التي حلت بالمرتبــة الـ20 عالميــاً، واليابان التي 
جاءت فــي المرتبة الـــ22، وكوريــا الجنوبيــة بالمرتبة 

الـ48، وروسيا بالمرتبة الـ80.

ً عربيا
بقطــر  األّول متبوعــة  المركــز  فــي  المغــرب  حلّــت 
واإلمارات وُعمان، أما المملكة العربية الســعودية فحلّت 
ثامنة عربيــاً وفي المرتبة الـ  86عالمياً. وبالنســبة لقطر 
فقد تمكنت خالل الـ12 شــهراً الماضية مــن إحراز تقدم 
كبير فيما يخّص التحّول إلى الطاقة النظيفة لتتقدم بمعدل 
11 نقطة في التصنيف وتحل في المرتبــة 54عالمياً في 

مؤشر التحّول في مجال الطاقة.

وفي اإلمارات، شــهد األداء تقدماً بمعدّل ســبع نقاط في 
مؤشر التنمية االقتصادية والنمو لتحّل في المرتبة الـ38 
عالمياً، وتقدماً في مؤشــر رأس المال واالستثمار بمعدّل 
ثماني نقــاط. أما مؤشــر البنيــة التحتية وبيئــة األعمال 
المبتكرة فشــهد هو اآلخر تقدماً بمعدّل ســبع نقاط والذي 

سويسرا تتصدر التحول في مجال الطاقة

يقيس تقرير المنتدى االقتصــادي العالمي، 115 اقتصاداً 
فيما يتعلــق باألداء الحالــي ألنظمة الطاقــة لديهم، وذلك 
عبر مجــاالت التنميــة االقتصادية والنمو، واالســتدامة 
البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، وكذلك 
اســتعدادهم للتحــول إلــى أنظمة طاقــة آمنة ومســتدامة 

ومعقولة التكلفة وشاملة.

األوائل
خلف السويد، جاءت سويســرا بالمرتبة الثانية عالمياً، ثم 
فنلندا بالمرتبة الثالثة، تلتها الدانمارك، ثم النرويج،  تليها 

النمسا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وأيسلندا على التوالي.

في المقابل، شــهدت بقيــة دول مجموعة العشــرين أداًء 
متباينــاً، وقد بذلــت مراكــز الطلب الناشــئة مثــل الهند 

والصين جهوداً متسقة لتحسين البيئة المواتية للطاقة.

وفــي حالــة الصيــن، أدت مشــاكل تلــوث الهــواء إلى 
تدشــين سياســات للســيطرة على االنبعاثات والحد منها 
وتحويل المركبات إلى التشــغيل بالكهرباء وتطوير أكبر 
قدرة فــي العالم فيمــا يخص محطــات الطاقة الشمســية 

الكهروضوئية ومحطات طاقة الرياح البرية. 

أما الهند، فقد جاءت المكاســب من برنامج توسيع الطاقة 
المتجددة بتكليف من الحكومة، والذي تم توســيعه ليصل 
إلــى 275 جيغــاوات بحلــول عــام 2027. كمــا حققت 
الهند خطــوات كبيرة في كفاءة الطاقة من خالل الشــراء 
المكثــف لمصابيــح الليــد LED، والعــدادات الذكيــة، 
وبرامج وســم األجهزة وتصنيفها، وتجري تجربة تدابير 

مماثلة لخفض تكاليف المركبات الكهربائية.

لعام  الطاقة  الفعال في مجال  التحول  “تعزيز  تقرير  في  العالمي   االقتصادي  المنتدى  كشف 
2020”، أن السويد ال تزال تتصدر مؤشر التحول في مجال الطاقة للسنة الثالثة على التوالي.

ويبرز تقرير هذا العام، أن االضطرابات غير المسبوقة الناجمة عن أزمة فيروس “كوفيد - 19” 
تهدد التحول إلى الطاقة النظيفة.
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خالل مساعدة البلدان على توســيع جهودها في الوصول 
إلى أنظمة الطاقة المستدامة والشاملة.

تدخل غير تقليدي
وقال رئيس قســم الطاقة والمــواد بالمنتــدى االقتصادي 
العالمي، روبرتو بوكا: إن “جائحة فيروس كورونا تهيئ 
فرصة للنظر في التدخل غير التقليدي في أســواق الطاقة 
وفي التعاون العالمي لدعم االنتعاش الذي يســرع التحول 
في مجال الطاقة بمجرد أن تهدأ حدة هذه األزمة الشديدة”.

وأضاف: “أن الخطوة التصحيحيــة العمالقة هذه تمنحنا 
خيار تدشــين استراتيجيات قوية ومســتقبلية طويلة األمد 
تؤدي إلى توفير نظام طاقة متنــوع وآمن وموثوق يدعم 
مستدامة ومنصفة”.في النهايــة النمو المســتقبلي لالقتصــاد العالمي بطريقة 

حلّت فيه اإلمارات رابعة عالمياً.

البشــري ومشــاركة  المــال  كمــا شــهد مؤشــر رأس 
المســتهلكين تقدماً بمعــدل 3 نقاط، ومؤشــر أمن الطاقة 
والنفاذ إليهــا تقدماً هائــالً بمعــدّل 24 نقطــة لتصل فيه 

اإلمارات إلى المركز السابع عالمياً.

مــن جهــة أخــرى، قفــز األداء الســعودي فــي غالبيــة 
مؤشرات التقرير، حيث شهد مؤشــر التنمية االقتصادية 
والنمو تقدماً بمعدل 7 نقاط لتحّل المملكة في المركز 32 
عالمياً، بينما شهد مؤشــر رأس المال البشري ومشاركة 
المســتهلكين تقدماً بمعدّل 10 نقاط، ومؤشــر هيكل نظام 

الطاقة تقدماً بمعدّل نقطة واحدة.

كورونا يهدد التقدم
وبشــكل عام، يجد التقريــر أن جائحة 
كورونــا تلقــي بظاللهــا علــى مجال 
التحول إلــى الطاقــة النظيفــة، وذلك 
مــن خــالل تهديدهــا بإلغــاء التقــدم 
الذي تم إحــرازه مؤخراً فــي التحول 
إلــى الطاقــة النظيفــة، وذلك بســبب 
حــدوث انخفاضات غير مســبوقة في 
الطلــب وتقلب األســعار والضغط من 
أجــل التخفيف بســرعة مــن التكاليف 
االجتماعيــة واالقتصاديــة مما يضع 
مسار التحول  - على المدى القريب - 

في موضع شك.

وأجبر “كورونا” الشــركات في شتى 
المجــاالت والصناعات علــى التكيف 
مع االضطرابات التشغيلية والتغيرات 
في الطلــب وطــرق العمــل الجديدة، 
إذ دشــنت الحكومــات حــزم انتعاش 
اقتصاديــة لتخفيــف اآلثــار، إذا ما تم 
تنفيذها مــع أخذ اســتراتيجيات طويلة 
المــدى فــي االعتبــار، يمكنهــا أيضاً 
تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، من 
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شــهد ســوق  العقارات  في  هونغ 
كونغ  إقباالً واســعاً مؤخــراً، إذ 
اندفع العمالء إلى سوق العقارات 
األغلــى فــي العالــم تزامنــاً مع 
االضطرابــات السياســية التــي 
تشــهدها المدينــة اآلســيوية في 

الوقت الراهن.
ووفقاً لتقارير صحفية، اصطف 
المشــترون من أجــل الحصول 
على فرصة شــراء في مشروع 

“كامبيتون” والتابع لشــركة التطوير العقاري “تشــينا فانك كو”، والذي طرح 94 شــقة مؤلفة من غرفة 
نوم واحدة فقط قيمتها 6.8 مليون دوالر هونغ كونغ، أي 872.4 ألف دوالر. وتم شــراء جميع الوحدات 

باستثناء واحدة فقط في 8 ساعات.
وباعت شركة التطوير العقاري “سان هونغ كاي برو بروربتيز” 97 % من أصل 298 شقة، قيمتها نحو 

ملياري دوالر هونغ كونغ في يوم واحد خالل شهر أيار/مايو الماضي.

كشــفت دائرة األراضي واألمالك في  
دبي  وبالشراكة مع “ بروبرتي فايندر “ 
عن اإلصدار الثاني من مؤشر أسعار 
البيع الرســمي في اإلمــارة بعد العمل 
على تحســينه وتوســيع نطاقه ليصبح 
مؤشراً سنوياً وربع سنوي، باإلضافة 
إلى المؤشــر الشــهري الــذي جاء في 

اإلصدار الحالي.
واشــتمل اإلصدار على المؤشــر ربع 
السنوي للربع األول من العام الجاري 

2020، والمؤشــر الشهري لعام 2020 حتى نيســان/ابريل، وتم اتخاذ عام 2012 سنة األساس، وكانون 
الثاني/يناير 2012 شهر األساس، والربع األول من العام ذاته فصل األساس.

“أراضي دبي” تصدر مؤشر أسعار بيع العقارات الثاني

إقبال على سوق العقارات في هونغ كونغ
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قال الرئيــس التنفيذى لشــركة أورا ديفلوبرز 
العقاريــة في مصــر، هيثم عبــد العظيم، إنها 
انتهــت من بيــع 50 % من وحــدات المرحلة 
الثانية من مشــروع ZED بالشيخ زايد عقب 
بيع كامل وحــدات المرحلــة األولى. ووقعت 
شركة أوراسكوم كونستراكشون، عقد شراكة 
مع “أورا ديفلوبــرز”، لتنفيذ المرحلة األولى 
من مشــروع ZED الشــيخ زايد، كما وقعت 

“أورا” اتفاقيــة قــرض بقيمــة مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل نفس المشــروع ويمثــل أول اتفاقية تمويل 
للشــركة لالنتهاء من بناء المرحلة األولى. وأوضح عبد العظيم، أن إنشاءات المرحلة األولى من المشروع 
ســتنتهى فى غضون 35 شــهراً، علماً بأن قيمة مبيعاتها تبلغ 6 مليارات جنيه. مضيفاً، أن الشــركة نجحت 
بتحقيق مبيعات تعاقدية تمثل 50 % من المرحلة الثانية بمشروع ZED، التي يبلغ عدد وحداتها 500 شقة.

وحول مستهدفات العام الجاري، أكد عبد العظيم، أنه ال يمكن تقييم الوضع بوضوح في ظل تداعيات انتشار 
فيروس كورونا، ومن ثم ال يمكن قياس األثر المتوقع على مبيعات العام الجاري.

ويتكون مشــروع ZED )ب( من 6 مراحل فيها أكثر من 4500 وحدة ســكنية كاملة التشطيب، فضالً عن 
مجمع تجاري إداري، فى حين أن المرحلة األولى التي تم إسنادها لشركة أوراسكوم كونستراكشون، تشمل 

حوالى 600 وحدة سكنية، بناء موقف من 3 طوابق، ومول من مستويين و4 أبراج سكنية 17 طابقاً.

ZED أورا” العقارية تبيع  50 % من“

التخطيــط  جهــاز  بيانــات  أظهــرت 
واإلحصــاء القطــري، انخفاض عدد 
رخص البنــاء في البالد خالل شــهر 
أيار/مايــو 2020 الماضي، بنســــبة 
44 % على أساس شهري، الى 271 

رخصة.
المنزلي  الحجر  وانعكســت إجراءات 
والقيــود الخاصــة بمكافحــة احتــواء 
أرقــام  علــى  “كورونــا”،  فيــروس 

ومؤشرات رخص وشهادات إتمام البناء الصادرة عن وزارة البلدية في قطر.

رخص البناء تهبط بنسبة %44 في قطر

59



60

عالم العقار

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2020

على الطلب فــي مختلف األســواق، األمر الــذي يتوجب 
االســتعداد له لتلبية احتياجــات العمالء ومواكبــة التغير 

الحاصل على العادات الشرائية لدى المستهلك العقاري.
مشاريع نوعية

بالنسبة لقطاع اإلنشــاءات الذي شــهد وتيرة نشاط خالل 
فترة اإلغالق، فيعتقد التقرير، أنه سيواصل دوره التنموي 
خالل فترة ما بعد القيود على مســتوى دول المنطقة، من 
خالل طرح المزيد من المشــاريع النوعيــة وذات الطلب 
المرتفع والتــي تأتي ضمــن الجهود الرامية إلى تحســين 
أداء البنى التحتية للســكك الحديدة والمطارات والموانئ، 
باإلضافة إلى االهتمــام الكبير الذي حظي وســيحظى به 
قطاع الرعاية الصحية خالل الفترة القادمة والتي ســتأتي 

بالضرورة على حساب قطاعات السياحة والترفيه.
واســتبعد التقرير أن تؤثر تداعيات الفيــروس على قطاع 
اإلنشاءات في السعودية مع وجود مشــاريع تقدر بــ850 
مشروعاً وبقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليار لاير )160 
مليار دوالر(، فيما لم تفلح الجائحــة في إيقاف إبرام عقود 
دولة االمارات خالل الربع األول من العام الحالي.جديدة بقيمة 43.5 مليار درهــم )11.8 مليار دوالر( في 

واقع جديد للسوق العقاري في الخليج بسبب كورونا

البيع والشراء عن بعد 
يقول التقرير، إن فرص التواصــل مع العمالء المحتملين 
الزالــت قائمة علــى الرغــم من ظــروف تقييــد الحركة 
واإلغالق الكلي أو شــبه الكلــي، وذلك بفضــل جهوزية 
العديد مــن شــركات التطوير والتســويق العقــاري على 
المســتوى التقني لتنفيذ مئات الجوالت االفتراضية والتي 
تمكن العمــالء من مشــاهدة وزيــارة الوحــدات العقارية 

بمختلف أنواعها عبر االنترنت.
وعلى الرغم من التطورات التقنية والرقمية المتســارعة 
التي أثرت بشــكل الفت على أنشطة الوســطاء العقاريين 
وما تالها من تأثيــرات مباشــرة فرضتها قيــود التحرك 
وتراجع وتيرة تنفيــذ الصفقات خالل الفتــرة الحالية، فإن 
ظروف الســوق تدفع باتجــاه المزيد من االبتــكار وإيجاد 
حلول غير تقليدية للبقاء في المنافسة، وبالتالي فهناك حاجة 
فعلية حقيقية للوســطاء إلنجاز المعامالت بطريقة إيجابية 
مناســبة، آخذين بعين االعتبــار أهمية التعامــل والتفاعل 

المباشر بين المالك والوسطاء والمشترين.
فائض في المعروض

ويــرى التقريــر، أن جائحــة كورونــا جاءت فــي وقت 
تشــهد فيه األســواق العقارية في دول الخليــج فائضاً من 
المعروض ضمــن كافــة الفئــات العقارية، وهــو ما أثر 
على األســعار المتداولة بشكل ســلبي. إال أن حالة الركود 
المســجلة في الوقــت الحالي ســتدفع باتجــاه تكوين طلب 
متراكــم سيســجل ذروته مــع انتهــاء إجــراءات الحجر 
واإلغــالق، وهذا يضــاف إلى رغبــة شــركات التطوير 
العقاري والمالك بالبيع بأســعار منافســة للحصول على 
الســيولة الســريعة. مؤكداً، أن عودة الطلب التي سترافق 
حالة تخفيف القيود وانحســار األزمة المتوقع لها مع نهاية 
العام الجاري، ســتعمل على تســجيل ارتفاعات ملموسة 

فرضت الظروف االستثنائية غير المتوقعة بما في ذلك إجراءات الحجر وتوقف عجلة االقتصاد، مجموعة 
من التغيرات التي رافقت القطاع العقاري، وبرز ذلك من خالل نقص في الطلب ووفرة في المعروض 
وأساليب تواصل جديدة مع المطورين والوسطاء على حد سواء. هذه الظروف تتطلب استعدادات 
أكثر كفاءًة وابتكاراً بهدف المحافظة على الحد األدنى من وتيرة النشاط واإلنتاج والحصة السوقية، 

وفقًا لتقرير صادر عن شركة المزايا القابضة التي تتخذ من الكويت مقراً لها.
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تقارير

العمليــات وإدارة فرق العمل وتخطيط المشــاريع. وطلبتها بشــكل 
مكثف قطاعات الخدمات المالية، والسلع االستهالكية، والبرمجيات 

وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس حلول المواهب للقطاع الخاص 
لدى “لينكــدإن” الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، أردا أتاالي: 
شــهدنا مؤخراً، زيادة في طلبات المتقدميــن للوظائف في قطاعات 
البرمجيــات، خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، النقــل والخدمات 
اللوجستية، والســلع االســتهالكية. ونتيجة لتداعيات الوباء العالمي 
وتغير احتياجات المســتهلكين، بدأت فرص جديــدة تظهر للباحثين 
عن وظائف في هــذه القطاعــات. وأضاف: من المرجح أن نشــهد 
مزيداً مــن المتقدمين بطلبــات التوظيف لهذه التخصصــات، نظراً 
لظروف العمــل المتغيرة التي يمر بهــا الكثير من النــاس. وهو ما 
يجعل الميزة التنافســية مهمة في هــذه األوقــات. ويمكن ألعضاء 
“لينكــدإن”، اتباع خطوات بســيطة، مثــل تحديث ســيرتهم الذاتية 
وملفاتهم الشــخصية على الشــبكة، التدرب على تقنيــات مقابالت 

العمل، اكتساب مهارات جديدة، لتكون لهم األفضلية على غيرهم.
أدوات مساعدة

وألن مقابالت العمل قد تكــون مقلقة، حتى عند أكثــر الباحثين عن 
العمل اســتعداداً وجاهزيــة، يمكن اليــوم ومع تحــول معظمها إلى 
مقابالت افتراضية عبر اإلنترنت االســتفادة مــن “أدوات التحضير 
للمقابالت” من لينكــدإن Interview Preparation Tools التي 
تساعد في االستعداد لإلجابة على األســئلة المتوقعة خالل المقابلة، 
واالســتفادة من أهم نصائح الخبراء حول أساليب اإلجابة على أسئلة 
المقابالت األكثر شــيوعاً. كما تمّكــن ميزة التقييم المدعــوم بالذكاء 
االصطناعي AI-powered feedback feature الجديدة أعضاء 
لينكدإن من تسجيل مقابلة تدريبية ألنفسهم أثناء اإلجابة على مجموعة 
أســئلة باللغة اإلنكليزية مثل: لمــاذا تريد العمل هنا؟ ومــا هي نقاط 
قوتك؟ يتلقون بعدها مالحظات فورية تســاعدهم في تحسين أسلوب 

استجابتهم، والحد من الكلمات الزائدة، وتجنب العبارات الحساسة.
من ناحية أخرى، توفر “ميزة تقييم المهارات” أداة إضافية لتمكين 
أعضاء شبكة لينكدإن من خوض اختبارات شخصية لتقييم مهارات 
محددة تبــرز كفاءاتهم. وتتيح هذه الميزة للمرشــحين فرصة توثيق 
التوظيف والشركات.مهاراتهــم وتســهل اكتشــافهم عبــر “لينكــدإن” من قبل شــركات 

“لينكدإن” تكشف عن الوظائف األكثر طلبًا

حددت تحليالت لينكدإن لعمليات التوظيف خالل الشهرين الماضيين 
الوظائف الخمس األكثر طلباً على مســتوى الدولــة خالل الجائحة 
الصحيــة العالميــة الراهنة، وهــي علــى التوالي: موظــف مركز 
االتصال، مدير اإلجراءات واألنظمة، مدير شراكات، يليها موظف 

خدمة عمالء، ثم رئيس العمليات التشغيلية.
وتزامنــاً مع التغيــرات الناجمــة عن جائحــة )كوفيــد - 19( ضمن 
قطاعات اقتصادية عدة على مســتوى العالم، شــهدت هذه الوظائف 
الخمس، أعلى نســبة زيادة في طلبات التوظيف على مســتوى دولة 
اإلمارات، خالل الفترة بين شهري آذار/مارس ونيسان/ابريل 2020.

المهارات والقطاعات
ولتسهيل مهمة الباحثين عن وظائف جديدة، قامت “لينكدإن” بتحليل 
المهــارات المطلوبة لكٍل مــن الوظائف الخمس، كمــا حددت أكثر 

القطاعات طلباً للموظفين ضمنها.
ولوظيفة مندوب مركز اتصال التي جاءت في المركز األول، يحتاج 
المتقدمون إلى مهارات أساســية مثــل تحقيق  رضــى المتعاملين، 
والقدرة على العمل الجماعي، وتقديم تجربة عمالء مميزة. أما أبرز 
القطاعات التي تحتاج إلى موظفين في هــذا المجال فهي تكنولوجيا 

المعلومات والبرمجيات، وقطاع التجزئة، والخدمات المالية.
أما وظيفة مدير اإلجــراءات واألنظمــة، فتحتاج إلــى مهارات في 
مجال مكافحة غسيل األموال، ومعرفة احتياجات العمالء، واإللمام 
باألطر التنظيمية لقواعد االمتثال. وتتركز القطاعات التي تســتقبل 
هذه الوظيفة فــي النقل والخدمات اللوجســتية، والخدمــات المالية، 

وتجارة السلع االستهالكية.
وتتطلب وظيفة مديــر الشــراكات، التي حلت في المركــز الثالث، 
مهارات تطوير األعمال، وبناء الشــراكات االســتراتيجية، وإدارة 
فــرق العمل. فيما تتركــز القطاعــات األكثر طلباً لهــا في مجاالت 
اإلدارة العامــة، والبرمجيــات وخدمــات تكنولوجيــا المعلومات، 

والرعاية الصحية.
ولوظيفة خدمات العمالء، يحتــاج المتقدمون إلــى مهارات تحقيق 
رضا المتعاملين وإدارة فرق العمل وعالقات العمالء. فيما شــكلت 
مجــاالت النقــل والخدمــات اللوجســتية، والبرمجيــات وخدمات 
تكنولوجيا المعلومات، والسلع االســتهالكية القطاعات األكثر طلباً 

للموظفين في هذا التخصص.
أما وظيفة رئيس العمليــات، فتتطلب مهارات رئيســية، مثل إدارة 

مع صعود الطلب في قطاعات األعمال عالمياً على وظائف تتطلب مزيداً من سرعة االستجابة والمرونة 
والتركيز على احتياجات العمالء، كشفت “لينكدإن”، أكبر شبكة مهنية حول العالم، عن الوظائف 
التي شهدت أكبر نسبة من إقبال المستخدمين على مستوى دولة اإلمارات خالل فترة التفشي العالمي 

لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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2020. ولكن على الرغم من ذلك، بدأنا نرى اآلن رغبة 
غير معلنة بالسفر لدى الكثيرين من األشخاص، وتلهفهم 

لتعويض ما فاتهم خالل األزمة”.

أضافــت: “ال تــزال الرغبة بالســفر وقضــاء العطالت 
تتملك األشــخاص ولكن مــع وجود تغييــرات جوهرية، 
حيث باتت الســالمة على رأس أولوياتهم. ونتيجةً لذلك، 
مــن المتوقع أن نشــهد زيادة فــي التوجه خالل األشــهر 
المقبلة نحــو ما بات يعــرف اليوم بإقامــة العطالت، مع 
حرص القاطنين فــي البلد علــى أخذ إجازتهــم لعدة أيام 
في مكاٍن مألوف بالنســبة لهم، الســيما في ظل استمرار 
توقف الرحــالت الجوية والقيود المفروضة على الســفر 

الدولي”.

نظرة متفائلة
ويتوقع التقرير، أن يســــتعيد ســــفر العائالت والســفر 

السياحة الداخلية تقود االنتعاش في دول الخليج

حركة نشطة في اإلمارات
كشــف البحث الــذي أجرته “كوليــرز إنترناشــيونال”، 
بالشــــراكة مــع ســــوق الســــفر العربي، إلــى ارتفاع 
نســــــبة الحجــــوزات فــي أبوظبــي، ضمــن نطــــاق 
مســـاحته 48 كيلومتراً من 20 % فقط في شــهر يناير/

كانون الثاني إلى 43 % في شــــهر مارس/آذار 2020، 
بينما ارتفعت في دبي مــن 19 % إلى 36 % خالل ذات 

الفترة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــير األبحــاث الصــادرة عن 
“ســوجيرن”، إلى أنه مــن المتوقــع أن تصبــح “إقامة 
العطالت” الخيار األكثــر تفضيالً على المــدى القصير 

والمتوسط.

وفي هذا اإلطار، كشــفت البيانات أن حجــوزات الفنادق 
فــي أبوظبــي ضمــن نطــاق مســاحته 48 كيلومتــر، 
اســتحوذت على نحو 77 % من جميع الحجوزات خالل 
شهر أبريل/نيســان، بينما شكل الســفر الداخلي من دبي 
نحــو 91 % مــن عمليات البحــث والحجــوزات ضمن 

النطاق ذاته.

تعويض ما فات
في هــذه المناســبة، قالت مديرة معرض ســوق الســفر 
العربي في الشــرق األوســط، دانييل كورتيــس: “أثّرت 
أزمة كوفيد - 19 العالمية بشــدة على الســفر والســياحة 
والفعاليات واألنشــطة الترفيهية في جميــع أنحاء العالم، 
وأجبــرت الكثير من األشــخاص علــى إلغــاء أو تأجيل 
خطط الســفر الخاصة بهم خالل النصــف األول من عام 

توقع  تقرير صادر عن معرض سوق السفر العربي، أن تقود السياحة المحلية والسفر الداخلي 
مرحلة التعافي من أزمة كوفيد - 19 في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون 

الخليجي، بالتزامن مع بدء رفع القيود تدريجيًا في المنطقة.
حتى  األول  من  اعتباراً  للمعرض،  الجديد  االفتراضي  الحدث  إقامة  قبل  التوقعات،  هذه  وتأتي 

الثالث من يونيو/حزيران 2020.

دانييل كورتيس
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الســياحية االســتفادة مــن أدوات التكنولوجيــا الحديثــة 
لتوفير تجارب جذابة للضيــوف، ويتضمن ذلك جوالت 
افتراضيــة ثالثية األبعاد للمنشــآت والمرافــق الترفيهية 
فيهــا، وتطويــر منصــات الحجــز اإللكترونــي عبــر 
اإلنترنت، حيث تعد هــذه الخدمات اليوم عامالً رئيســياً 
بالنسبة للفنادق كي تســتعيد عافيتها وتتمكن من المنافسة 

مجدداً في السوق.

وأضافــت كورتيــس، قائلــة: “مــع بــدء عودة الســفر 
والســياحة تدريجياً، مــن الضــروري أن تقــدم الفنادق 
عروضاً جذابــة إضافية، مــع بعض الحوافــز األخرى 
مثل الخصومات على األطعمة والمشــروبات للضيوف 
المقيميــن لديهـا، مـع ترقيات مجانيــة وتقديــم تسهيالت 
ومرونـــة في إجــــراء الحجــوزات تتيح ميــزة اإللغاء 
المجانــي وفقــاً للظــــروف والمتغيــــرات. باإلضافــة 
إلى ذلك، يتوجب عليهم إعادة النظر في بطاقات الوالء، 
مــع زيــادة النقــاط والعــروض الممنوحــة للضيــوف، 
لديهم”.في محاولــــة لتحفيــز الطلب ضمن قاعــــدة العمــــالء 

الفردي عافيتــه، أوالً، كما من المنتظر أن يشـــهد إجراء 
حجوزات جديـــدة قبل األقســــام األخــرى ضمن قطاع 

السفر.

وعلى مســتوى الفئات العمرية، فإن جيل األلفية والجيل 
“زد” هما األكثر توقاً للســفر، حيث يتطلعون إلى تغيير 
المشــهد بعد فترات اإلغالق الطويلة فــي مختلف أنحاء 

العالم.

مهمة شركات الضيافة في الوقت الراهن
واســـــتعداداً النتعــاش قطاع الســـفـــر والســـــياحـــة 
على كافة المســتويات المحلية واإلقليميــة والدولية، من 
الضرورة بمــكان أن تتمكن شــركات الضيافة من توفير 
راحة البال للضيوف في المســتقبل القريــب، وذلك عبر 
تطبيق سلســلة من إجــراءات التعقيــم والنظافــة المكثفة 
وفق قواعد وشــروط صارمة في مختلف أقسام منشآتهم 

الفندقية.

عــالوةً علــى ذلــك، يتوجب علــى الفنــادق والمنشــآت 
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بعض اآلثــار االقتصاديــة الســلبية لوباء كوفيــد - 19. 
مشــيراً إلى أن الواليــات المتحدة األميركية ستخســر ما 
يصل إلــى 2.2 تريليــون دوالر أو ُعشــر الناتج المحلي 
اإلجمالي، في حين أن الخســائر في الصين، حيث ظهر 
الفيــروس ألول مــرة، يمكــن أن تتجــاوز 1.6 تريليون 

دوالر أميركي أو 11 % من اقتصادها.
وقال البنك: إن تدابير احتواء االنتشار، قد تسبب خسائر 
اقتصادية تتراوح بيــن 1.7 تريليون 2.6 تريليون دوالر 

أميركي في آسيا.

العمال غير المهرة
ومن بين القطاعات المتضررة بشدة السياحة والطيران، 
إذ أغلقت البلدان الحدود وفرضت تدابير الحجر الحتواء 
انتشــار الفيروس. ولجأ العديد من شركات الطيران، إما 
إلى تقليص عدد الموظفيــن أو طلبت مــن موظفيها أخذ 

إجازة من دون راتب.
وقال بنــك التنميــة اآلســيوي: كان التأثير علــى العمالة 
قاســياً. وأكثر المتضررين هم العمال غيــر المهرة الذين 

يعملون عادة بالقطعة.
وذكر البنــك اآلســيوي للتنميــة، أن القيود على الســفر 
وإجراءات العزل العام ســتخفض على األرجح التجارة 
العالمية، بما يتــراوح بين 1.7 تريليــون و2.6 تريليون 
دوالر، وسيخرج ما بين 158 و242 مليون شخص من 
قوة العمل. علماً، بأن التجارة العالميــة تعاني بالفعل من 
التوتر التجــاري بين الواليــات المتحــدة والصين، ومن 

تباطؤ النمو العالمي وضعف ثقة الشركات.
يشــار إلى ان األمين العام لمنظمة التعــاون االقتصادي 
والتنمية، أنجيل جوريا، حذر مــن أن الدين الذي تحملته 

خسائر الوباء قد تصل إلى 8.8 تريليون دوالر أميركي

قال بنك التنمية اآلســيوي، إن التدخالت الحكومية يمكن 
أن تساعد في تعويض الخســائر التي تسببت بها األزمة. 
وأضاف البنك، أن الحد األعلى للنطاق يفترض استمرار 
القيود المفروضة على التنقل والشــركات 6 أشهر، بينما 

يفترض الحد األدنى أنها ستستمر 3 أشهر.
وستتســبب األزمــة بفقــدان ما يصــل إلــى 242 مليون 
وظيفة، وهو رقم أعلــى بأكثر من 7 مرات من خســائر 
الوظائف التي شوهدت خالل األزمة المالية العالمية قبل 
عقد. وقد يتجــاوز دخل العمالــة المفقــودة 1.8 تريليون 

دوالر أميركي.

أزمة مالية
وقال بنك التنمية اآلسيوي، ومقره في مانيال، إنه سيكون 
من الصعب تعويض الخســــائر، محذراً من أنه ال يمكن 
اســــــتبعاد احتمال حــــدوث أزمــــة ماليــــة، إذا لم يتم 
احتــواء الوباء بســرعة كافيــة لمنع التخلف عن الســداد 

واإلفالس.
وقالــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي تقرير لهــا، إن 
الفيــروس قــد يصبح مجــرد فيــروس متوطــن آخر في 
المجتمعات، وانه يتعين على البشــر أن يتعلموا التعايش 

معه.

إجراءات تحفيز
وللحــد مــن الخســائر االقتصاديــة، أعلنــت الحكومات 
مجموعة مــن إجــراءات التحفيــز، مثل دعــم الرواتب 
للحفاظ على الوظائف والتحويــالت النقدية واإلعفاءات 

الضريبية.
وقال بنك التنمية اآلسيوي: لقد ســاعد ذلك على مواجهة 

توقع بنك التنمية اآلسيوي مؤخراً، أن تؤدي األزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد، إلى 
تراجع االقتصاد العالمي بنسبة 9.7 %، ما يمثل ضعف تقديراته السابقة، بعد أن شّل الفيروس 

التجارة العالمية وترك الماليين بال عمل.
وُيقدر البنك، أن يكّلف التأثير ما يصل إلى حوالى 8.8 تريليون دوالر أميركي، بناًء على مجموعة 

من السيناريوهات.
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الناتج االقتصادي تدريجياً فحسب في  عام 2021.
وكانت  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بالمنظمة، 
توقعت فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي، نمــو االقتصاد 
العالمي ما بيــن 1.8 % و2.5 % هذا العام، فيما أشــار 
التقرير الجديــد، إلى أنــه “من المتوقــع أن يفقــد الناتج 
االقتصادي العالمي حوالى 8.5 تريليون دوالر أميركي 
في 2020 و2021، ليمحو تقريباً مكاســبه التي تراكمت 

على مدى السنوات األربع السابقة”.

تفاقم الفقر
وقالت اإلدارة إن “معركة الجائحــة - إذا طالت وأصبح 
ثمنها االقتصادي باهظاً - ستعيد تشكيل التجارة والعولمة 

على نحو جذري”.
وحذر التقرير، من فقد واســع النطاق للوظائف والدخل، 

مع تفاقم الفقر في أنحاء العالم جّراء الجائحة.
وأشــار، إلى أنه “وفقاً للتقديرات األساســية، فإن 34.3 
مليون شــخص - بمن فيهــم ماليين العامليــن في القطاع 
غيــر الرســمي - ســينزلون عن خــط الفقــر المدقع هذا 
الزيادة”.العام، وستســهم الــدول األفريقية بنســبة 56 % من هذه 

الــدول والشــركات لمواجهة جائحــة فيــروس كورونا 
المستجد، سيكون عبئاً على االقتصاد في المستقبل.

وقال خالل مؤتمر اســتضافته صحيفة “فايننشال تايمز” 
البريطانيــة: إن الديــن ســيعود ليطاردنــا، موضحاً، أن 
العالم ســيكون ُمثقل بالديــون، ألن الــدول بالفعل تحمل 

الكثير من الديون، واآلن تُضيف المزيد إلى كاهلها.

وطأة الديون
وتعانــي حكومــــات العالم في الوقــت الحالي، تحــــت 
وطــــأة الديون التي يمكــن أن تتحملها إلبقــاء اقتصادها 
طافياً خالل حالـــة اإلغــالق العام الســــائدة لمواجهـــة 

كوفيد - 19.
من جانبهــا، قالت األمم المتحدة مؤخــراً، إن من المتوقع 
أن ينكمــش االقتصــاد العالمــي بنســبة  3.2 % في عام 
2020، بعــد أن تســــببت جائحــة فيــروس كورونا في 
فــرض قيــــود صارمــــة علــى النشــــاط االقتصــادي 
وزيــــادة الضبابية، وأوقدت شــرارة أســوأ ركــود منذ 

الكساد العظيم.
وقال تقرير من إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتماعية 
في منظمة األمم المتحدة، إنه من المرجح أن يكون تعافي 
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حلول بديلة، أو طــرح تدابير الحجر الصحــي عند الوصول أو 
إدخالها كجزء من قيود السفر بعد انتهاء الوباء.

تداعيات لسنوات طويلة
وأضــاف دو جونيــاك: “ســتهدد هــذه األزمة حتى فــي أفضل 
حالتها، العديد مــن الوظائف، وســيكون لها تداعيات لســنوات 
طويلــة على اقتصــادات الدول الســيما علــى نمو قطــاع النقل 
الجــوي المتوقع. ولحماية قــدرة الطيران علــى أن يكون حافزاً 
للتعافي االقتصادي، يجب أال نجعل هذا التكهن أســوأ من خالل 
جعل الســفر غير عملي بإجــراءات الحجر الصحــي، ونحتاج 
إلى توفير حلــول آمنة للســفر تحافظ على حياة قطــاع الطيران 
وتحقق أمن وسالمة المســافرين ومنحهم الثقة مجدداً بأن السفر 
آمن، إلى جانب منح الحكومات الثقة بأنها محمية من استيرادها 

للفيروس”.
ويقترح “إياتا”، لمنــح الثقة للحكومات إلعــادة فتح الحدود من 
دون اللجوء إلى تدابير الحجر الصحي، منع ســفر المســافرين 
الذين تظهر عليهم عــوارض الفيروس باســتخدام أجهزة قياس 
الحــرارة، إضافــة إلــى معالجــة مخاطــر المســافرين عديمي 
لإلعالنات الصحية ونظام تتبع واتصال بالمسافرين.األعــراض، مــع الحكومــات مــن خــالل وضــع نظــام قوي 

الحجر الصحي يفاقم مصاعب النقل الجوي

نتائج طويلة األمد
أشــارت نتائج اســتبيان أعده “إياتا” فــي أبريل/ 
نيســان 2020، إلــى أن 58 % مــن المســافرين 
ســيتقيدون بالســفر المحلي في المرحلــة األولى. 
لكن التوقعات تشير إلى اإليرادات من المسافرين 
لكل كيلو متر على مستوى الســفر المحلي سوف 
تنتظر حتى العــام 2022 لتعود إلى ما كانت عليه 

في العام 2019.
في حيــن أن اإليرادات من المســافرين للكيلومتر 
على المســتوى الدولــي تحتاج إلى العــام 2024 

حتى تعود لمستوياتها في العام 2019.
وقــال المدير العــام والرئيــس التنفيــذي لالتحاد 
الدولــي للنقــل الجــوي “إياتــا”، ألكســاندر دو 
جونيــاك: “إن لتداعيات األزمــة العالمية الحالية 
آثار على السفر لمســافات طويلة أشد وأطول مما 
هو متوقع في األسواق المحلية، وهو ما يستوجب 
العمــل الدولــي المشــترك لوضــع معاييــر أمن 
بيولوجية موحدة ضمن إجراءات السفر، إذ نمتلك 
في الوقت الراهن فرصــة صغيرة لتجنب عواقب 
التدابير غير المنسقة والتي شــهدنا صدورها بعد 
أحداث 11 ســبتمبر/أيلول، وعلينــا أن نتصرف 

بسرعة”.

تجنب تدابير الحجر
واستناداً إلى استبيان ابريل/نيسان، فإن 86 % من 
المســافرين قلقون من  إجراءات الحجر الصحي 
بعــد الســفر، و69 % مــن المســافرين الجدد ال 
يفكرون فــي الســفر إذا كانت تنطــوي على فترة 

حجر صحي لمدة 14 يوماً.
وفي هذا الصدد، يطالب “إياتا” الحكومات بإيجاد 

يرى االتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في تحليل له أن الضرر الذي لحق بقطاع النقل الجوي من 
جراء كورونا سوف يمتد إلى المدى المتوسط، حيث يكون السفر الدولي أبرز المتضررين منه. ومن 

جهة أخرى تبرز تدابير الحجر الصحي كعامل جديد يضر بثقة المسافرين ويؤثر سلباً على القطاع.
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سياسات تقييدية بالنسبة للحركة وارتداء الكمامات.

استراتيجية ضرورية
ويقول الكاتب الفرنسي ليونيل لوران، في تحليل له نشرته 
وكالة  بلومبرغ  لألنباء، أنه من المرجح أن تكون أيســلندا 
نبراساً للدول التي تحاول تحقيق توازن بين جذب الزوار 

وتجنب حدوث زيادة كبيرة في حاالت اإلصابة بكورونا.
وســاهمت أيســلندا في توفير  الدعم المالي  لقطاع السياحة 
الذي أصبح ســلعتها التصديرية األساسية في أعقاب أزمة  

المصارف  القاسية في عام 2008.
ويعتبر قطــاع الســياحة الذي يمثــل 10 % مــن إجمالي  

الناتــج المحلي ، جزءاً كبيــراً من اقتصاد أيســلندا، ولذلك 
فإن اجتــذاب الــزوار من الداخــل والخارج اســتراتيجية 

ضرورية.

ركود عميق
ويختتم لوريان تحليلــه بالقول، إنه ال يبــدو أن أياً من هذه 
األمور ســيكون كافيــاً لتجنب حــدوث ركــود عميق في 
أيسلندا هذا العام، حيث تراجع عدد المستهلكين في العالم، 
وليس هناك إقبال كبير على الســفر. كما أن هذا لن يكون 
السيناريو األسوأ.كافياً لتجنب زيادة جديدة فــي اإلصابة بالعدوى إذا ما وقع 

أيسلندا ... أفضل مكان للسياحة في زمن كورونا !

أصبحت الصحة العامة عامالً مهماً في الســياحة: فالخلو 
من فيروس  كورونــا  يمثل تصنيف 5 نجــوم. وإذا كانت 
هنــاك وجهة قــد تصبح بوجــه خــاص مــالذاً مثالياً من 
فيروس كورونــا، فهي  أيســلندا . فتلك الدولــة الجزيرة، 
التي يبلغ تعــداد ســكانها 360 ألف نســمة، معروفة منذ 
زمن طويل بطبيعتها الخالبة، وكهوف الحمم البركانية، 

وأضواء الشفق القطبي الشمالي.

إغالق فوضوي
ونالت أيســلندا إشــادات، باعتبارها دراســة حالة تتعلق 
بفيروس كورونــا، حيث حافظــت على الســيطرة على 
تفشــي كورونا دون فرض إغــالق فوضوي، أو شــديد 

القسوة.
فقد أوضحت األبحاث العلمية الخاصة بانتشار الفيروس 
في بداية شهر آذار/مارس 2020 الماضي، أن القادمين 
من  بريطانيا  و أوروبا ، وليس من  الصين ، هم الذين كانوا 
يجلبون الفيروس إلى أيسلندا. وعلى هذا األساس، يتعين 
على الزوار تحميل التطبيق اإليســلندي لتتبع المخالطين 

عبر  الهاتف المحمول .
ويبدو أن هذا أمر عادل تماماً، في ضوء سياســات البالد 
القوية بالنســبة لحماية البيانات، وفي مقابل هذه الشروط 
الخفيفة، ســوف يتمتع الزائرون بمــكان ليس به زحام أو 

ت مناطـق   أ بــد
الســــيـاحــة  
في  اخنـة  ـ السـ
لم العودة إلى  العا
مـا كانـت عليـه 
تدريجياً بعد فترة 
اإلغالق الطويلــة 
صعبة، ولكـن  وال
أنها  ــدو  ــب ت ال 
جذابـة  كون  ست

كثيراً.
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كشفت شــركة ريلمي،  عن 
 Realme  الســاعة الذكيــة
Watch  الجديــدة، لعشــاق 
الرياضة، بمزايا مثل قياس 
تشبع األوكســجين في الدم. 
وأوضحت الشركة الصينية 
أن الســــاعة تأتي بشاشـــة 

مربعة قيــاس 1.4 بوصة، وتتمتع اللمســية بدقة وضوح 
320×320 بيكسل. وتتيح الساعة، التي تزن 33 غراماً، 
12 واجهة يمكن تخصيصها بشــكل فــردي، كما يمكنها 
تحديد 14 رياضة مسبقاً. باإلضافة إلى معايير مثل الجري 
وركــوب الدراجــات، هناك أيضا كرة الســلة و كرة القدم  
ضمن الرياضــات المختارة. وباالقتــران مع هاتف ذكي 
متوافق، يمكن استخدام الساعة Realme Watch لضبط 
صوت الهاتف أو التحكم فــي  الكاميرا  الخاصة به، وذلك 

بجانب عرض اإلشعارات.

دولبي Atmos من Tidalساعة ذكية جديدة من “ريلمي”

أعلنــت خدمة بث الموســيقى Tidal عــن إتاحة األغاني 
بصيغة الصوت المحيطي المجســم دولبي Atmos على 
المزيد من األجهزة، حيث يتمكن المســتخدم مســتقبال من 
تشــغيل الموســيقى على جهاز  آبل  TV 4K، واثنين من 
 Box  وخدمة البث  نفيديا ،Fire-TV  موديالت  أمــازون
Shield TV، وذلــك عن طريق تطبيــق Tidal. عالوة 
على أن هناك بعض الموديالت من أجهزة تلفاز “ سوني” 
و“ فيليبــس”، تدعــم تطبيق Tidal الجديــد، بحيث يمكن 
للمستخدم تشغيل الموسيقى عن طريق سماعات “الساوند 
بــار”، Atmos. ومــن خالل هــذه التحديثات، ســتتوفر 
الموســيقى بصيغــة “دولبــي Atmos” لعــدد أكبر من 
المســتخدمين على دفعة واحدة، وفي السابق كان الصوت 
المحيــط المجســم بصيغــة “دولبــي Atmos” متوفــراً 
فقــط بخدمة بث الموســيقى Tidal، عــن طريق هواتف 
“أندرويد”، وكذلك خدمة “أمازون Music” عن طريق 

السماعة Echo Studio الخاصة بها.
الجدير بالذكر، أن شــركة دولبــي، قامت طّورت صيغة 
Atmos لتوفير الصوت المحيطي المجسم بجودة أفضل. 
وللحصــول علــى التأثيــر المحيطي المجســم ال تنعكس 
الموجات الصوتية على الجدران فحســب، بل يتم عكسها 
Atmos على الســقف أيضا، وبالتالي، فإن صيغة دولبي

تحتاج إلى ســماعات خاصة تكون موجهة ألعلى، وهناك 
العديــد من  الشــركات العالمية  حاليا توفــر موديالت من 
 ،Atmos سماعات “الساوند بار” مع دعم صيغة دولبي

التي يتم استعمالها بشكل أساسي مع األفالم.

أعلن رئيــس مركز بحوث 
التراث الثقافي والســياحي 
االيراني، بهروز عمراني، 
ي  ـ ـ ن ا و أ  6 اكتشــاف  عــن 
خزفية يعود تاريخها إلى 7 
آالف ســنة، خالل عمليات 

التنقيب في منطقة ســــاوجبالغ التابعة لمحافظــة البرز 
بغــرب طهران. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا( عن 
عمراني قولــه، إنه “خالل عمليــات التنقيب، تم العثور 
على عظام تعود إلى األلفية الخامسة قبل الميالد، وكذلك 
تــم العثــور على 6 أوانــي خزفية تعود إلــى نفس الفترة 
الزمنية”. موضحاً، أن “األواني كانت ســليمة ومنقوشة 
برســوم جميلة للحيوانـــات وبمهــارة فائقة، وبأشـــكال 
هندســــية رائعة”. وقال: إن الدراســات والتنقيب شملت 

منطقة واسعة من “الن تبه”.

آثار تعود إلى 7 آالف سنة في ايران
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سانتوريني تستعد لعودة السياحة

تستعد جزيرة  ســانتوريني   اليونانية الستقبال السياح على 
شــواطئها، من خالل وضــع كبائن زجاجية على الشــط 

كإجراء احترازي لضمان تطبيق التباعد االجتماعي.
وقال أحد العاملين على الشواطئ: إنهم يعملون على اتخاذ 
كافة اإلجراءات التي تضمن أوقاتا آمنة للسائحين، بما في 

ذلك الحواجز والكبائن الزجاجية.
وتعانــي الجزيــرة اليونانية مــن حالة اإلغــالق العام في 
اليونــان، التــي بــدأت فــي 23 آذار/مــارس 2020، في 
وقــت ينتظــر أن تفتح بــه الجزيرة أبوابها للســائحين في 
مطلع تموز المقبل، ما يعني أنها فقدت أشــهراً عدة ضمن 
موسمها السياحي. وتشــتهر الجزيرة، التي استقبلت نحو 
مليوني سائح في 2018، باعتبارها مقصداً هاماً للعرسان 

الجدد لقضاء شهر العسل.
وفــي شــهر حزيران/يونيــو من العــام الماضــي، كانت 
معدالت اإلشــغال بفنادق الجزيرة نحو 70 %، في ما ال 
تتخطى النسبة بالوقت الحالي 30 %، بحسب تصريحات 
رئيس رابطــة الفنادق في الجزيرة، أندرياس باتينيوتيس. 
وقــال: “أعتقــد أنها علينا أن نبدأ مــن جديد في مرحلة ما 
ونعود للعمل من جديــد، هناك الكثير من الناس يعتمدون 
على الفنادق في الجزيرة، من موظفين وموردين وغيرها 

من الوظائف المرتبطة بالصناعة بوجه عام”.
ولدى اليونان واحدة من أقل معدالت اإلصابات والوفيات 
جراء فيروس كورونا المســتجد، مع قصة نجاح سطرتها 

الحكومة عن طريق اإلغالق الكلي المبكر.

ثروات مليارديرات أميركا ترتفع!؟

أفاد تقرير نشــره معهد الدراســات السياسية، أن ثروات 
مليارديــرات  الواليــات المتحدة األميركيــة،  ومن بينهم  
جيف بيزوس،  مؤسس شركة أمازون، ومارك  زوكربرغ  
مؤسس شركة فايسبوك، ارتفعت مجتمعة بنسبة تتجاوز 
الـ19 %، أو ما يعــادل نصف تريليون دوالر أميركي، 

منذ بداية جائحة “كوفيد - 19” في البالد.
وكشف التقرير، أنه منذ 18 آذار/مارس، وعلى مدى 11 
أســبوعاً، حين بدأت إجراءات العزل العام في الواليات 
المتحــدة، زادت ثــروات أغنــى األثرياء فــي الواليات 
المتحــدة األميركيــة بمــا يتجــاوز 565 مليــار دوالر 
أميركي، فيما تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول 

على إعانات  بطالة .
وأوضــح، تشــوك كولينــز، وهو أحــد المشــاركين في 
كتابــة التقرير، قائالً: إن “هــذه اإلحصاءات تذكرنا بأننا 
منقســمون إقتصاديــاً وعرقياً أكثر مــن أي وقت مضى 

خالل عقـــود”.
وعلى مدى 11 أسبوعاً، زادت ثروة بيزوس بنحو 36.2 
مليــار دوالر أميركي، فيما زادت ثروة زوكربرغ بنحو 
30.1 مليار دوالر. كما ارتفع صافي ثروة إلون موسك، 
الرئيــس التنفيذي لشــركة “ تســال”، بنحــو 14.1 مليار 

دوالر.
وكشــف التقرير أيضاً، أن ثروات مليارديرات الواليات 
المتحــدة قفزت 79 مليــار دوالر أميركي خــالل الفترة 

الماضية.
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فندق يؤجر مكاتب للعاملين من المنزل !!!
يحاول فندق “سبايســرز” في مدينة  ســيدني  األوســترالية، 
تعويض الخســائر الناجمة عن أزمــة فيروس  كورونا ، من 
خالل تقديم مكاتب مؤقتة وهادئة ألي شــخص يشعر بالملل 
من العمل من المنزل. وابتدع الفندق فكرة عبقرية تتمثل في 
توفير غرف مكتبية لألشــخاص الذين ضاقوا ذرعاً بالعمل 

من المنزل، مقابل 99 دوالر للغرفة الواحدة في اليوم.
ويتيــح العرض للموظفين من أي اختصاص االســتفادة من 
الفندق كمساحة مكتب معزولة ذاتياً إذا كانوا يريدون تغييراً 

من رتابة العمل من المنزل.
وسيوفر الفندق القهوة للعمالء عند الوصول، وجناحاً خاصاً للعمل من الساعة 8 صباحاً إلى 6 مساًء، إضافة إلى 
توفــر خدمة الـ“واي فاي” مجاناً ومواقف للســيارات ووجبة غداء خفيفــة. كما يمكن للضيوف المبيت في الجناح 

مقابل 51 دوالراً أميركياً إضافياً للشخص الواحد.
ويضم الفندق ذو الـ4 نجوم، 16 جناحاً فاخراً في قلب مدينة ســيدني، بالقرب من شــاطئ بوندي وكينغز كروس 

وميناء سيدني.

مونتنيغرو تستعد الستقبال السياح ... !
تــروج  مونتنيغرو  )الجبل األســود( لنفســها 
كوجهة لقضاء العطــالت، حيث لن يعد وباء  

كورونا  يشــكل تهديداً قريباً، حيث قال رئيس 
الــوزراء دوســكو ماركوفيتــش، أن الدولــة 
الصغيــرة المطلة علــى البحــر األدرياتيكي 

ستستعد لموسم السياحة في األسابيع المقبلة.
وأضاف ماركوفيتش في تغريدة: “مونتنيغرو 
في طريقها لتصبح وجهة خالية من كورونا”.
وأشــارت الحكومــة فــي بودجوريتشــا في 
اآلونة األخيرة إلى أنها تتوقع أن يبدأ موســم 

العطالت في أول تموز.
ومن المتوقع أن يعود السياح بشكل رئيسي من الدول المجاورة مثل  صربيا  و البوسنة  والهرسك إلى الجبل األسود.

وقدم الخبراء مقترحات حول كيفية تنفيذ قواعد الحفاظ على قواعد التباعد للوقاية من كورونا بين األشخاص على 
الشواطئ وفي المجمعات الفندقية.
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الغريبة )أي التي من خارج الجســم(. لذا يجب أن يكون قادراً 
على التمييز بين أنســجة وخاليا الذات من جهة وأي شيء من 
خارج الجسم من جهة أخرى، وهو ما يُعرف طبياً بـ“التسامح 
الذاتي” )Self-Tolerance( وامتالك هذه القدرة يمنع جهاز 
المناعة من مهاجمة أنسجة وخاليا الجســم عن طريق الخطأ، 
وهو الــذي يحصل في حــاالت اضطرابات أمــراض المناعة 

.)Autoimmune Disease( الذاتية
ويتكون جهاز المناعة في الواقع مــن نظامين متميزين: نظام 
المناعــة الفطريــة )Innate Immunity(، ونظــام المناعة 
التكيفية )المكتســبة( Adaptive Immunity، وهما يعمالن 

معاً بالتناغم طوال الوقت.
منظومة فطرية

تشــمل منظومة المناعــة الفطرية سلســلة مــن الحواجز غير 
النوعية )الفيزيائية والكيميائية(، جنبــاً إلى جنب مع العناصر 
الخلوية والجزيئية التي تم نشــرها وتموضعها مســبقاً لمنع و/ 

أو تحييد العدوى الميكروبية بسرعة في موقع اقتحامها للجسم.
وخط الدفاع األول هو الدفاعات الفيزيائية والكيميائية التي هي 
أكثر أشكال المناعة الفطرية بدائية، والتي قد تضطرب قدراتها 

في ظروف صحية معينة.
وعلى ســبيل المثال، فإن الجلــد له الدور األساســي في توفير 
الحماية الجسدية، ولكن إصاباته بالحروق أو الجروح أو نتيجة 
إدخال القســطرة الوريدية، تُســهل للميكروبــات الدخول إلى 

الجسم.
ويوفر الجهــاز الهضمي أيضاً خط حماية جســدياً، وذلك عبر 
درجة الحموضة الشــديدة في المعدة التــي تقضي على غالبية 
الميكروبــات، ولكن انخفاض شــدة الحموضــة بفعل أمراض 
المعــدة )Achlorhydria( أو بتنــاول أدويــة خفــض إنتاج 
أحمــاض المعــدة )Proton Pump Inhibitors(، يُقلل من 

قدرة الحماية تلك.
أيضــاً، الجهاز التنفســي له أشــكال متعددة لتوفير الحمايــــة 
واألهــــــداب  المخاطــــي  الطــــالء  مثــــل  الجســديــــة، 
)Mucociliary( فــي بطانة مجــاري التنفــس، التي تعيق 

جهاز مناعة الجسم ... منظومتان فطرية ومكتسبة

إضافة إلى إهمال اتباع خطوات الوقاية، فإن الضعف في عمل 
جهــاز المناعة هو أحد أســباب اإلصابة بعــدوى الميكروبات 
بوتيرة وبنوعيات من الميكروبات التي ال تسبب العدوى عادة 

لدى األفراد األصحاء.
وفي هذا الخصــوص، قالــت المؤسســة الوطنية للحساســية 
 ،)NIAID( واألمراض الُمعدية بالواليات المتحدة األميركية
إن جهاز المناعة يعتمد آلية “التعــّرف” إلتمام القيام بوظائفه. 
ولذا يمكــن للجهــاز المناعــي التمييز بيــن الخاليــا الصحية 
)الســليمة( والخاليا “غير الصحية”، وذلك من خالل التعرف 
على مجموعة متنوعة مــن المركبات الكيميائيــة التي تطلقها 
الخاليا غير الصحية كإشارات لمعايشــة وضع من الخطورة 
)Danger Cues(، التــي تســمى طبيــاً “األنمــاط الجزيئية 
المرتبطة بالخطــورة” )DAMPs(. كمــا تطلق الميكروبات 
المعدية، مثــل الفيروســات والبكتيريا، مجموعــة أخرى من 
اإلشارات الكيميائية التي يتعّرف عليها جهاز المناعة وتسمى 

.)PAMPs( ”األنماط الجزيئية المرتبطة بالُمْمرض“
وعندما يتعــرف الجهاز المناعــي على هذه اإلشــارات ألول 
مرة، فإنه يستجيب لمعالجة المشكلة. وإذا لم يُمكن آنذاك تنشيط 
االستجابة المناعية بكفاءة كافية، بالرغم من الحاجة إلى ذلك، 
تنشأ المشــاكل، مثل حدوث العدوى الميكروبية. وفي الظرف 
نفسه، عندما يتم تنشيط االســتجابة المناعية دون وجود تهديد 
حقيقــي أو أنه ال يتــم إيقاف نشــاط هــذه االســتجابة المناعية 
بالرغم من زوال الخطر، تنشأ مشاكل من نوعية مختلفة، مثل 
تفاعــالت الحساســية )Allergic Reactions( وأمــراض 

.)Autoimmune Disease( المناعة الذاتية
جهاز المناعة

الجهــاز المناعــي عبــارة عــن شــبكة معقــدة مــن الحواجز 
 )Cellular Elements( واألعضــاء والعناصــر الخلويــة
والجزيئــات الكيميائية التــي تتفاعل للدفاع عن الجســم. وهو 
مصمــم لمهاجمة وتدمير مجموعة واســعة من المســتضدات 
Antigens )أجــزاء مــن جســم الميكروبــات تثيــر التفاعل 
المناعي( ومســببات األمــراض )Pathogens( األجنبية أو 

الميكروبية. ويعزز  الوقاية، االستراتيجية األهم للحيلولة دون اإلصابة بعدوى األمراض  تبقى خطوات 
الحرص على االستمرار في تطبيق تلك الخطوات الوقائية والسلوكيات االحترازية الصحية، من عمل 
جهاز المناعة في الجسم، الذي تتمثل وظيفته العامة في القضاء على العدوى الميكروبية، أو الحد منها 

ومن تداعياتها ومضاعفاتها.
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لمكونات جهاز المناعة من القيام بتفاعالت مناعية محلية ضد 
الميكروبات في موقع اقتحامها للجسم لتوفير استجابات مناعية 

أوسع.
ويســاعد “التمييز” )Discrimination( بين أنسجة وخاليا 
الذات مقابل غيــر الذات في منع التســبب بالضرر على خاليا 

الجسم بسبب الجهاز المناعي.
وتشــير ســمة “التكرار” )Redundancy( إلــى قدرة جهاز 
المناعة على إنتــاج مكونــات ذات تأثيــرات بيولوجية مماثلة 
Cyto- )من خطوط خاليا مناعية متعددة، مثل الســيتوكينات 

kines( االلتهابية )بروتينات ينتجها الجســم، وتعمل كرسائل 
للخاليا إلثارة التفاعالت المناعية(. وأيضاً مضاعفة المكونات 
الخلوية للجهــاز المناعــي لتضخيم حجــم وقدرة االســتجابة 

المناعية ضد الميكروبات.
وتصف “النوعية” )Specificity( قدرة جهاز المناعة على 

التمييز.
استجابة مناعية

يمكــن تقســيم االســتجابة المناعيــة المكتســبة إلــى ذراعين 
رئيسيتين: مناعة خلطية )Humoral Immunity( وأخرى 

.)Cellular Immunity( خلوية
تعتمد المناعة الخلطيــة على نوع خاليا “بــي” )B( في إنتاج 
األجســام المضادة وتكوين الذاكرة المناعيــة. ولذا فإن مهامها 
الرئيسية: إنتاج األجسام المضادة للقضاء على الميكروبات قبل 
دخولها إلى داخل خاليا الجسم، وتنشــيط تكوين خاليا مناعية 
من نوع “بي” تحمــل الذاكرة المناعية ضــد ميكروب معين. 
بينما نــوع خاليا “تي” )T( هــو العامل الرئيســي في الذراع 
الخلويــة للمناعة المكتســبة. وخاليا “تــي” مصممة باألصل 
أهم أمثلة مسببات االلتهابات داخل الخاليا، الفيروسات.للتعامل مع عمليات االلتهابات داخل الخلية الحية بالجسم، ومن 

الميكروبات من االلتصاق بأســطح الخاليا وتسّهل إخراجها 
بالعطس أو الســعال. ولكن التدخين وتلوث الهــواء يُضعفان 

تلك القدرات.
كذلــك تدفــق البــول الطبيعــي يُنظــف مجــاري البــول من 
الميكروبات ويُقلل من فرص العدوى بها، ولكن وجود الحصاة 
في مجاري البــول أو حصر البــول لفترات طويلــة أو وجود 
اضطرابات وظيفيــة وعضوية في مجــاري البــول، كلها قد 

تُضعف تلك الحماية البولية.
المركبات الكيميائية

باإلضافــة إلى مجموعــة متنوعة مــن الخاليــا المناعية التي 
تعمل ضمــن منظومة المناعة الفطريــة لمهاجمة الميكروبات 
في موقع اقتحامها للجســم، هناك عدد من المركبات الكيميائية 
ضمن هــذه المنظومة. وتفيــد المصــادر الطبية بأنها تشــمل 
 )Complement System( والتكميــل”  “اإلتمــام  نظــام 
ومجموعة متعــددة مــن المركبــات الكيميائية األخــرى ذات 
األهمية الحيوية في كفاءة منظومة مناعة الجسم. ومنها المواد 
التــي تســمى اإلنترفيــرون واإلنترلوكين لتكويــن حالة حمى 
ارتفاع حرارة الجســم. ونظام “اإلتمــام والتكميل” عبارة عن 
نحو 35 من المركبات البروتينية التي يُفرزها الكبد في ســائل 
الدم واألنســجة، لتعزز قدرات األجســام المضادة وخاليا الدم 
البيضاء في محاربتها للميكروبــات. وتمتاز بأنها تكون خاملة 
طوال الوقت، ولكن عند التعرض لظــروف عدوى ميكروبية 
تحصل سلســلة من التفاعالت التي تحولها إلــى مواد كيميائية 

نشطة وفعّالة في عمليات المناعة لحماية الجسم.
منظومة مكتسبة

أما منظومة المناعة التكيفية، فهي تتطور باســتمرار وتتكيف 
)تُكتسب( مع كل مرة عند التعرض لمسببات األمراض التي قد 

تقتحم الجسم على فترات وفي ظروف متعاقبة.
تمتلك منظومــة هــذه المناعة المكتســبة عــدداً من الســمات 
المميــزة، مثــل: التنــوع، والذاكــرة، ومرونة حركــة التنقل، 
وقدرات التمييــز الذاتي مقابل عدم التمييــز الذاتي، والتكرار، 

والخصوصية.
وتشير سمة “التنوع” )Diversity( إلى قدرة الجهاز المناعي 
على االســتجابة للعديــد من مســببات األمراض أو ســالالت 

مسببات األمراض المختلفة.
 Immunological( المناعيــة”  “الذاكــرة  ســمة  وتوفــر 
Memory( قدرة اســتجابة أســرع وأكثر قوة في المواجهة 

الالحقة مع الميكروب نفسه لو حصلت.
 )Mobility( التنقــل”  حركــة  “مرونــة  قــدرات  وتُمّكــن 
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جهاز تعقيم بتقنية الضباب الجاف

نجحت شركة ايرانية بتصنيع جهاز معقم لألسطح واالجهزة 
والصاالت باستخدام تكنولوجيا “الضباب الجاف”. وقال 
عضــو مجلــس إدارة الشــركة، بابك شــهبازيان، إنه في 
تقنية الضباب الجاف ، يســحب محرك التربو في الجهاز 
الهــواء ويجعله مضغوطاً وكثيفاً للغايــة ويدفعه بقوة الى 
منفذ الخروج مايؤدي إلى إنتاج الضباب الجاف. وأضاف: 
ان الضبــاب الجاف الناتج يحتــوي على قطرات صغيرة 
مــن محلول معقم بقطر أقل مــن 5 ميكرون، وهذا الحجم 
من الجسيمات يسمح بإطالق المحلول المطهر في الوسط 
بأفضــل طريقة ممكنة وكالســحابة ، يوفر توزيعًا متكافئاً 

للجسيمات المعقمة في االسطح وجميع المنافذ.
وتابــع: تكنولوجيا الضباب الجاف تنبعث منها جســيمات 
بيروكســيد الهيدروجين على شــكل أيونات OH ســلبية 
وبسبب شــحنتها الكهربائية ، تخترق هذه األيونات جميع 
النقــاط الدقيقــة كصفائح الرادياتير، في مجــاري الهواء، 
داخل الخزائن. ونوه الى ان أجســام الكائنات الحية الدقيقة 
مثــل البكتيريا والفطريات والفيروســات تحمل شــحنات 
كهربائية إيجابية ، لذلك يتم اجتذاب أيونات OH الســلبية 

وتدميرها من خالل تدمير جدرانها.
ولفت شــهبازيان الى ان جهاز “نوكوبرشــيا”، له نظائر 
أجنبيــة، إال ان عملية تصنيعه في إيــران، بدأت منذ عام 
2016 واكتملــت في أواخــر العام الماضــي، وهو حالياً 
الجهاز الوحيد لتطهير البيئة واألسطح المعتمد من وزارة 

الصحة والتعليم الطبي.

أطعمة الفراز هرمون السعادة

يبحث الناس في جميع أنحاء العالم عن الســعادة، وهناك 
الكثيــر من األطعمة تعمل على إفراز هرمون الســعادة،  
وذلك بحســب ما كشفه أحد المواقع المعنية بالصحة، في 

تقرير عن وزارة الزراعة األميركية.
وأشــار التقريــر، إلــى انه يجــب االقتصار فــي كميات 
البروتين اليومية على القدر الذي يحتاج إليه الجسم للنمو 
بشــكل طبيعي، حيث يعتبر من أهم العوامل التي تساعد 

على زيادة هرمون السعادة في الجسم.
كذلــك، يمكن تناول كميــة متوازنة مــن الكربوهيدرات 
دون إخــالل ببرنامج الســعرات الحراريــة اليومية مما 

يُساعد في زيادة هرمون السعادة.
وال يمكــن الحديــث عــن هرمونــات الســعادة من دون 
الحديث عن الشــوكوالتة، فقد أشارت دراسات عدة، إلى 
ارتباط تناول الشيوكوالتة بتحسن الحالة المزاجية بشكل 
كبير، وربما هذا هو السبب في أن الكثير من األشخاص 

يلجؤون لتناولها في الحاالت النفسية السيئة.
كذلك، أشــار التقرير، إلى ان بعض المأكوالت البحرية 
تحتوي على نســب كبيرة من الســيروتونين، الذي يعتبر 
أحــد النواقــل العصبيــة الحاملة للقب هرمون الســعادة، 
وتشــمل هذه المأكوالت: المحــار - األخطبوط - الحبار 

- البطلينوس.
كمــا تحتوي بعض الفواكه أيضاً، وبشــكل خاص، على 
نســب مرتفعة من الســيروتونين والتربتوفان، ومن أهم 

هذه الفواكه: الموز - األناناس - البرقوق.

73



جديد علوم

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2020

اكتشاف “جين النحافة” !؟
أشــارت دراســة أعدها باحثون من جامعــة كولومبيا 
البريطانيــة - كنــدا، إلــى اكتشــاف “جيــن النحافة”، 
وأوضحت الدراسة، أن 1 % فقط من السكان قادرون 
علــى تناول ما يريــدون من طعام مــن دون التعرض 

لزيادة الوزن.
ودرس الباحثــون اآلالف من المالمح الوراثية للناس، 
ووجــدوا أن زهــاء 1 % افتقــدوا إلى ما يســمى جين 
ALK، وُوجــد أن هؤالء األشــخاص ضعفاء بشــكل 
طبيعي، مقارنة بالبالغين األصحاء اآلخرين، ما يشير 
إلى أنه قد يكون هناك رابط بين هذا الجين ووزنهم. ثم 

قاموا باختبار هذه النظرية على الفئران والذباب، ووجدوا أن إيقاف جين ALK سمح لها بالبقاء في حالة النحافة، 
حتى بعد إطعامها نظاما غذائيا غنيا بالسكر والدهون، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل.

وقال المعد الرئيس للدراســة، البروفيســور جوزيف بينينغر، إن حجب الجين يمكن أن يشكل يوماً ما أساساً لعالج 
الســـمنة لــدى البشــــر. وأضاف بينينغر قائالً: إن الجميع يعرفون شــــخصاً يمكنه تناول مــا يحلو له من دون أن 

يصبح بديناً.
وقال: “يمكنهم أن يأكلوا ما يريدون وأن يكونوا أصحاء. إنهم يأكلون كثيرا، وال يمارسون الرياضة طوال الوقت، 
لكنهم ال يكتسبون الوزن. الجميع يدرسون السمنة وعلم الوراثة. فكرنا، دعونا نبدأ مجال بحث جديد. دعونا ندرس 

النحافة”.
وكان بروتين ALK محل اهتمام العلماء لعدة سنوات، وهناك بالفعل أدوية تستهدفه، هذا ألنه يتحول بشكل متكرر 
في عدد من أشــكال الســرطان، ويكتسب سمعة على أنه يغذي نمو الورم. وظل دور الجين خارج حدود السرطان 

غير واضح حتى اآلن، ولكن االكتشاف الجديد يشير إلى أنه يلعب دورا حيويا في النحافة.
وقــال بينينغــر: إنه قد يكون من الممكن في يوم من األيام اســتخدام تقنية مماثلة لتلك المســتخدمة حاليا في عالج 

السرطان، لمساعدة الناس على إنقاص الوزن.
وحلل الباحثون الملف الوراثي لـ47102 شــخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عاما يعيشــون في إســتونيا منذ 
عام 2000. وهذا سمح لهم بربط غياب الجين ALK بأشخاص ضعفاء بشكل طبيعي، وفقاً لبينينغر. وبمجرد أن 

وجدوا صلة بين غياب ALK والنحافة، تمكنوا من اختبار النظرية حول الذباب والفئران في بيئة معملية.
ووجد الباحثون أن الفئران التي ال تمتلك جين ALK يمكنها أن تأكل أكثر، وتظل نحيفة مع كتلة الجســم الصحية 

مقارنة بتلك التي تمتلك الجين. وتمكن الفريق أيضاً، من إيقاف تفعيل الجين لدى الفئران ووجدوا النتيجة نفسها.
وقــال الباحثــون: إن األمر يتطلب المزيد مــن البحث لمعرفة ما إذا كانت مثبطات العقــار فعالة لهذا الغرض قبل 
تجربتها على البشــر. وســتتمثل المرحلة التالية من الدراسة في مقارنة هذه النتائج بسجالت “البنك الحيوي” على 

الصحة، ومستويات النشاط والحمض النووي لسكان البلدان األخرى.
قال الفريق: إن عمله فريد من نوعه ألنه يجمع بين استكشاف األساس الوراثي لنحافة السكان، مع تحليالت على 

نطاق الجينوم للكائنات الحية - الفئران والذباب.
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نظارة لمراقبة الصحة وممارسة ألعاب الفيديو
طــور علماء مــن  كوريا الجنوبيــة   نظارات  ثوريــة متعددة 
الوظائف يمكنها مراقبة صحتك وتمكنك من ممارسة ألعاب 
الفيديو بعينيك مع أداء مهمتها األساســية كنظارات شمسية. 
ويمكن أن توفر التقنية الجديدة القابلة لالرتداء التي تم إنشاؤها 
في جامعة سول الكورية، بيانات صحية شخصية أكثر تقدماً 

من األجهزة األخرى والساعات الذكية.
ويمكن لألجهزة التي تقيس اإلشــارات الكهربائية من الدماغ 
أو العيــن، أن تســاعد فــي تشــخيص حاالت مثــل الصرع 

واضطرابات  النوم ، وكذلك التحكم في أجهزة  الكمبيوتر .
وكان هناك تحد طويل األمد في قياس هذه اإلشارات، بهدف 

تطويــر األجهــزة التي يمكنها الحفاظ على االتصال الجســدي الثابت المطلوب بين أجهزة استشــعار الجهاز القابل 
لالرتداء وجلد المستخدم. وتغلب الباحثون على هذه المشكلة، من خالل دمج أقطاب كهربائية موصلة في النظارات، 

يمكنها مراقبة اإلشارات الكهربائية بشكل السلكي.
وسمحت النظارات لمرتديها بتحريك الطوب بسهولة في لعبة فيديو على غرار “ تيتريس “، عن طريق تعديل اتجاه 
وزاوية عيونهم. ويمكن للنظارة أيضاً اكتشــاف الضوء فوق البنفســجي، وتفســير حركات الجسم، والعمل كواجهة 

اتصال بين اإلنسان واآللة، ما يسمح لمرتديها بالتحكم في ألعاب الفيديو برمشة واحدة من العين.
وتم بناء إطار النظارات بطابعة ثالثية األبعاد، قبل إضافة أقطاب كهربائية مرنة بالقرب من منطقة األذنين والعينين، 
كما تم دمج دائرة الســلكية الستشــعار الحركة واألشعة فوق البنفسجية في جوانب النظارات، وحقن هالم مستجيب 

لألشعة فوق البنفسجية في العدسات، ما يعني أنها تستجيب للضوء، ويمكن أن تغير اللون لتصبح نظارات شمسية.

“كورونا” تجعل الفئران أكثر عدوانية
قــال المركــز األميركي لمكافحة األمراض والســيطرة 
عليها )CDC( في تحذير أصدره مؤخراً، إن القوارض 
التــي تبحث عن الطعــام يمكن أن تظهر “ســلوكا غير 

عادي وعدوانيا”.
وبحســب التحذيــر، فإن إغالق المطاعــم “أدى إلى قلة 
الطعام المتاح للقــوارض، خاصة في المناطق التجارية 
المزدحمــة، األمر الذي أجبر الفئــران على البحث عن 

مصادر جديدة للطعام وتغيير سلوكها”.
وأضاف: تعتمد هذه الثدييات الجائعة على الطعام والفضالت من المطاعم، وهي تبحث عن مصادر جديدة للطعام، 

ما زاد من نشاطها وأدى إلى رؤيتها بشكل متزايد حول العالم.
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ينطبق القانون على جميع رســائل البريد اإللكتروني التجارية 
ويمكن أن تكون العقوبات شــديدة ، تصل إلى 40000 دوالر 
أميركي اعتبــاراً من عــام 2017، لذا قد ترغــب في مراجعة 

شروط التشريع.
احتياطات إضافية

تستخدم بعض الشركات أنظمة االشتراك المزدوج للتأكد تماماً 
من أن المستلم يريد رسائل البريد اإللكتروني الخاصة به. يمأل 
المستلم نموذجاً على موقع ويب أو يمنح إذناً ألول اشتراك. ثم 
يتلقى المستلم بريداً إلكترونياً ثانياً تلقائياً يطلب منه النقر على 

رابط لتأكيد رغبته في االشتراك.
تســتخدم الشــركات ذات الســمعة الطيبة دائماً قوائــم العمالء 
المحتملين عند إرسال حمالت التسويق عبر البريد اإللكتروني. 
يعد إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عدد كبير من المستلمين 
الذين لم يختــاروا البريد اإللكتروني غير المرغــوب فيه أمراً 
غيــر مرغوب فيه إلــى حد كبيــر باإلضافة إلى كونــه مخالفاً 

للقانون.
حتى إذا كنت ال ترســل بريداً إلكترونياً غيــر مرغوب فيه من 
الناحية الفنية ألنك تلقيــت إذناً منهم في الماضي، فقد ينســون 
أنهم أعطوك إذناً. إذا كانوا يعتقدون أنك صاحب أســلوب غير 
مرغوب فيه، فقد يكون هــذا كل ما يلزم إلضفاء ســمعة على 
ســمعتك عبر اإلنترنت. يمكن أن يؤدي اســتخدام ممارســات 
االشتراك المزدوج عندما يكون ذلك عملياً إلى حمايتك من هذا 
عملية االشتراك إذا كان عليهم اتخاذ الخطوة الثانية.النوع من سوء الفهم. من المرجح أن يتذكر العمالء المحتملون 

االشتراك وإلغاء االشتراك لرسائل البريد اإللكتروني

رسائل بريد إلكتروني متعددة
ليس من الضروري الحصول على اشــتراك إذا كنت ترســل 
بريــداً إلكترونيــاً واحداً إلــى عميــل محتمل أو عميــل، ربما 
إلخبارهم بأنك تعــرض تخفيضــات كبيرة يوم الســبت. لكن 
االشــتراك أمر ضروري إذا كنت تنوي إضافتهم إلى أي نوع 
من قائمة البريــد اإللكتروني. يحدث االشــتراك عــادةً عندما 
يشترك شخص ما في سلسلة من رســائل البريد اإللكتروني ، 

مثل النشرة اإلخبارية اإللكترونية أو القسائم لمنتجات معينة.
القاعدة األساســية هي أن البريد اإللكتروني إلى مســتلم واحد 
أو اثنيــن ال يتطلب االشــتراك، ولكن إذا قمت بإرســال البريد 
اإللكتروني إلى مجموعة كبيرة في كل مرة، يجب عليك التأكد 
من أن جميع المستلمين قد وافقوا على استالم مثل هذه الرسائل 

اإللكترونية من أنت أو شركتك.
خيارات إضافية غير مؤكدة

يمكن أن تحدث عمليات االشــتراك غير المؤكــدة عندما يقوم 
شــخص ما بزيارة موقع الويب الخاص بك والتسجيل بطريقة 
أو بأخرى عنــد إعداد موقع الويب الخــاص بك بطريقة تجمع 
معلوماته. ربما واجهت هذه مرة أو مرتين بنفسك. أنت تبحث 
عن معلومات وانقر على موقع ويب تعتقد أنه ســيوفرها. بدالً 
من عرض المقالة أو المعلومات، تمتلئ الشاشة بالكامل بسؤال 
بســيط، وهو أمر يبدو غير ضار مثل، “هل تريــد حقاً قراءة 
هذا”؟ إذا قمت بالنقر فوق “نعم”، فربما تكون قد ألزمت نفسك 
باشــتراك غير مؤكد. عندما تبــدأ في تلقي رســائل إلكترونية 

غزيرة من الموقع، قد ال تفهم حتى سبب حدوث ذلك.
CAN-SPAM قانون

ال يمكــن فقــط لرســائل البريــد اإللكترونــي الجماعية غير 
المرحب بها إيقــاف جهات اتصالــك وعمالئــك المحتملين، 
ولكن بعض الممارســات تتعارض مع القانون. تم سن قانون 
CAN-SPAM في 2003 لتنظيم رسائل البريد اإللكتروني 
التجارية. يتطلــب القانون أن تذكر بوضــوح في مكان ما في 
رسائل البريد اإللكتروني أنه يمكن للمستلم االنسحاب في أي 

وقت وأن تخبره بكيفية القيام بذلك بعبارات واضحة.
عندما يقوم شخص ما بإلغاء االشتراك ، يجب عليك التأكد من 
إعداد نظامك إلزالته مــن قائمتك في غضــون 10 أيام عمل. 

االشتراك هو مصطلح مختصر يعني أن شخصاً ما يريد أن يشارك في شيء ما. في عصر التكنولوجيا 
وعالم المبيعات، يعني المصطلح أن شخصًا ما منحك اإلذن بإرسال رسائل بريد إلكتروني إليه.
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أندريه إيفدوكيموف، إنه ليس بوســع جهــات العمل تلبية 
جميع طلبات الموظفين، كالسماح لهم باستخدام أية خدمة 
وفقاً ألهوائهم، داعياً إلى إيجاد توازن بين راحة الموظف 
وضرورات العمل واألمــن، وأضاف: على جهات العمل 
لتحقيق ذلك إتاحة الوصول إلى الخدمات استناداً إلى مبدأ 
إتاحة الحد األدنى من االمتيازات الضرورية، واســتخدام 
الشــبكات االفتراضية الخاصــة VPN واألنظمة اآلمنة 
والمعتمدة. وقــد تفرض هــذه البرمجيات قيــوداً تقلّل من 

سهولة االستخدام، لكنها تضمن االلتزام بإجراءات األمن.
كيف نحمي الموظفين

بحسب كاسبرسكي، يجب على جهات العمل وضع برنامج 
للتدريب على الوعــي األمني األساســي للموظفين، يمكن 
تنفيذه عبر اإلنترنت وتغطية الممارســات األساسية، مثل 
إدارة الحسابات وكلمات المرور، وأمن البريد اإللكتروني، 
وأمن النقاط الطرفيــة. ومن الضــروري أن تقوم بتحديث 
األجهــزة والبرمجيــات والتطبيقــات والخدمــات بأحدث 
التصحيحــات حــال إتاحتها. أمــا الموظفــون الذين عليهم 
العمل مــن أجهزتهم الشــخصية، فتوصيهم كاسبرســكي 
 Kaspersky Total باســتخدام حل أمني موثوق به، مثل
Security، لتحقيق الحماية الشــاملة من مجموعة واسعة 
والترفيهي إالّ من مصادر موثوق بها.من التهديدات. إضافة إلى تجنّب تنزيل المحتوى التعليمي 

العاملون عن بعد يعملون لوقت أطول

وضع طبيعي جديد
بحســب الدراســة التي جاءت تحت عنوان “كيف غيّرت 
جائحة كورونــا طريقة العمــل”، بدأ “الوضــع الطبيعي 
الجديد” الذي يعيشــه الموظفــون اآلن يؤثر فــي التوازن 
بين العمل والمعيشة، إذ قال 31 % الموظفين المستطلعة 
آراؤهم إنهم يقضون وقتاً في العمل أكثر مما كانوا يفعلون 
من قبل. في المقابل، قال 46 % أنهــم زادوا مقدار الوقت 
الذي يقضونه في ممارســة األنشــطة الشــخصية. وربما 
حدث هذا التغيير بسبب عدم اضطرار الموظفين للتنقل أو 

السفر مثلما كان عليه الحال في السابق.
وكشــف التقرير كذلك، عن صعوبة فصــل الموظفين ما 
بين العمل والنشاط الشخصي، ال سيما عندما يتعلق األمر 
بتقنية المعلومات، إذ قال 55 % منهم إنهم يقرأون األخبار 
أكثر مما كانــوا يفعلون قبل بدء العمل مــن المنزل، نظراً 
للرغبة في متابعة مســتجدات األزمة الصحيــة العالمية، 
ولكن 60 % قالوا إنهم يستخدمون أجهزة العمل في قراءة 
األخبار. ومن المرّجح أن يؤدي هــذا إلى إصابة األجهزة 
بالبرمجيــات الخبيثة إذا لــم ينتبه الموظفون إلــى المواقع 

والمصادر التي يزورونها.
مخاطر

ونمت لــدى الموظفين أيضاً عــادة اللجوء إلــى الخدمات 
الشــخصية الخاصة بهم في إنجاز مهام العمــل، ما يرفع 
من احتمال التعّرض لمخاطر ما يُعرف بتقنية المعلومات 
الظلية، كالكشــف عن المعلومات الحساســة. فعلى سبيل 
المثال، يســتخدم 42 % من الموظفين حســابات بريدهم 
اإللكتروني الشــخصي في األمور المتعلقة بالعمل، وأقّر 
49 % بأن هذا االســتخدام قد ازداد في مرحلة العمل من 
المنزل، في حين يستخدم 38 % حسابات التراسل الفوري 
الشــخصية غير المعتمدة من إدارات تقنية المعلومات في 
جهات عملهم، والتي أقّر 60 % منهم بأنهم باتوا يلجؤون 

إليها أكثر في ظروف العمل الجديدة.
وقال كبير مســؤولي أمــن المعلومات لدى كاسبرســكي، 

أظهرت دراسة أعدتها كاسبرسكي المتخصصة في أمن الحواسيب وتطوير الحلول األمنية، 
كيف أّثر الحجر الصحي في طريقة عمل الموظفين من منازلهم، ال سيما بعد أن اعتاد الناس 

تدابير التباعد الجسدي واالجتماعي وبدأوا في التكيف معها ومع بيئات العمل الجديدة.
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... وموظفوه يعملون من منازلهم

أعلنت شركة تويتر، أنها ستسمح لبعض موظفيها بالعمل 
مــن منازلهم “إلى األبد”، إذا أرادوا ذلك، وفقاً لما أكدته 
الشركة في بيان لـCNN، ما يعكس الطريقة التي تستعد 
بها الشــركات لمواجهة تداعيات فيــروس كورونا على 

المدى الطويل.
ولم تُحــدد “تويتــر” الوظائف المؤهلــة لالســتفادة مـن 
هــذا القــرار، لكنها أكــدت أن تجربة العمــل من المنزل 
خالل األشــهر القليلة الماضيــة أثبتت نجاحها إلى درجة 

ما.
وقالت نائب رئيس “تويتر”، جينيفر كريســتي، في بيان 
الشــركة لـCNN: “إذا ســمحت أوضاع وأدوار بعض 
الموظفين لهم بالعمل من منازلهم وأرادوا أن يفعللوا ذلك 

إلى األبد، سنجعل ذلك ممكنا”.
وأضافــت كريســتي قائلــة: “وإذا لــم تتوفر الشــروط، 
سترحب مكاتبنا بهم بحرارة، مع اتخاذ بعض اإلجراءات 
الوقائية، عندما نرى أن الوقت مناســب للعودة”، حسبما 

قالت.
وال تعتــــزم الشــــركة فتح غالبية مكاتبهــــا أو أن تدعم 
الســـفـــر بغايــــة العمــــل قبل شــهر ســــبتمبر/أيلول 
المقبــل، وألغت جميــع فعالياتهــــا الداخليــة خالل عام 
2020، وقــد تمــــدد فترة اإللغــاء حتى عــــام 2021، 

حسبما جاء في البيان.

“تويتر” ُيغير لون شعاره لألسود
غير موقــع “ تويتر”، 
لون شـــــعاره، عبــر 
صفحتـه الرئيســــــية، 
مــــــن األزرق إلــــى 
مع  اً  تضامن األســـود، 

االحتجاجات الراهنة في  الواليات المتحدة، بســبب مقتل 
أميركي من أصول إفريقية على يد قوات الشرطة هناك. 
كما غير “تويتــر” صورة الخلفية الخاصة بصفحته إلى 

األبيض، ونشر “هاشتاغ” “حياة السود مهمة”.
وأعاد نشــر مجموعة مــن التغريدات من على حســاب 
“تويتر توغزر”، والذي يدعم التنوع قائالً فيها: “وســط 
الخــوف المتزايــد وعــدم اليقين حــول الوبــاء لفت هذا 
األسبوع اإلنتباه إلى شيء ربما يكون أكثر إنتشاراً، وهو  

العنصرية  والظلم طويل األمد تجاه السود”.

Immuni للمصابين بـ”كورونا       “

أطلقت  إيطاليا  تطبيــق  Immuni  للهواتف الذكية، يبعث 
برســالة تحذير للمواطنين إذا اقتربوا من شخص مصاب 
بفيــروس  كورونا  المســتجد. وكشــفت وزارة الصحة أن 

التطبيق متاح للتنزيل على الهواتف مجاناً.
ويعتمــد “إميوني” على تقنية “البلوتــوث”، وتم تطويره 

بواسطة شركة مقرها مدينة ميالنو.
وأكــدت وزارة الصحــة للمواطنيــن، أن التطبيــق قد تم 
تطويره وفقاً لقوانين حماية البيانات األوروبية واإليطالية، 

بعد أن أعرب نشطاء عن مخاوفهم.
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“آبل” تطرح iOS 13.5 الكمامة

طرحت شركة آبل تحديثاً جديداً لنظام iOS يحمل الرقم 
.iOS 13.5

ويأتــي هذا التحديــث بالعديد من المميــزات أهمها نظام 
تتبع المخالطين للحاالت المصابة بفيرس كورونا بجانب 

بعض اإلضافات والتحسينات األخرى.
فقــد تســببت الكمامة في اآلونــة األخيــرة بإزعاج كبير 
لحاملي هواتــف آيفون التي تعمل من خالل ميزة بصمة 
الوجه أو Face ID، فمع إنتشــار فيروس كورونا، تبين 
ان هــذه الميــزة ال تتعامــل مع الكمامة بشــكل جيد على 

اإلطالق.
ففــي اإلصــدارات الســابقة مــن iOS، كان يتعين على 
المســتخدم الــذي يرتدي كمامة وفي حال فشــل محاولته 
لفتح الهاتــف من خالل الـFace ID االنتظار لثواٍن قبل 

أن يسمح له الهاتف بإدخال رمز المرور.
أما اآلن فيتيح iOS 13.5 الذي خصص لمعالجة مشكلة 
الكمامة، إظهار خيار إدخال كلمة المرور بشــكل أسرع 
من الســابق عند الفشــل في التعرف على وجه المستخدم 

الذي يرتدي الكمامة.
يأتي iOS 13.5 مع واجهة تطوير برمجية لإلشــعارات 
تُمكن الســلطات المحلية في أي دولة من إنشــاء وتطوير 
تطبيقــات تتبــع المســتخدمين وتنبيههم عنــد مخالطتهم 
ألشخاص مصابين بفيروس كورونا خالل آخر 14 يوماً. 
كما يوفر التحديث خياراً يتيح للمســتخدم عدم المشاركة 

في برنامج التتبع.

زوم: رهان بمليارات الدوالرات
“زوم”  إن  محللــون  قــال 
تســتهدف المزيد مــن النمو 
واســتغالل تزايد أنشــطتها 
فيــروس  أزمــة  خــالل 
إلى  للوصــول  “كورونــا” 

المزيــد من الشــركات والقطاعــات. وتراهــن “زوم” - 
وهو تطبيق لمؤتمرات ومحادثات الفيديو - على مســتقبل  

الشركات الناشئة ، بحســب ما يرى المدير التنفيذي إريك 
يــوان. وتفوقت “زوم” في األشــهر القليلة الماضية على  
تطبيقات  منافســة مثل “ فيســبوك “ و” مايكروسوفت “ و” 

غوغل “ األمر الذي يدفعها للمزيد من التوسع. وارتفع عدد 
مستخدمي “زوم” إلى 300 مليون يومياً كما قفزت قيمتها 
الســوقية إلى 15.9 مليار دوالر في نيســان 2019، حتى 

اقتربت من 50 مليار دوالر مؤخراً.

ارتفاع رحالت Lyft بنسبة 26 %
ليفــت  كة  ر ـ شـ قالــت 
الــركاب  نقل  لخدمــات 
عبــر تطبيقــات الهاتف 
الرحالت  إن  المحمول، 
علــى منصتهــا ارتفعت 
فــي مايو/أيــار   % 26
2020، مقارنــــة مــــع 

الشــهر الذي ســبقه، بدعم من نمو قوي في مدن شــهدت 
تخفيف القيود المفروضة إلحتواء فيروس كورونا.

وصعدت أســهم “ليفــت” 4.2 % في التعامالت الالحقة 
علــى التســوية في بورصة وول ســتريت بعــد أن قالت 
الشركة، إن الرحالت زادت على أساس أسبوعي لسبعة 
أســابيع متتالية منــذ األســبوع المنتهي فــي 12 أبريل/
نيسان. لكن الشركة، التي مقرها سان فرانسيسكو بوالية 
كاليفورنيا، قالت: إن الرحالت هبطت حوالى 70 % في 

مايو/أيار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

79



80

جديد تقنية

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2020

وهو يتيح التقاط الفيديو بســرعة 480 إطاراً في الثانية، 
للمستخدمين امكانية تصوير مقاطع الفيديو ذات الحركة 
البطيئة التي يتم تشغيلها بســرعة 1/16 مقارنةً بالسرعة 

العادية.

خوارزميات الذكاء االصطناعي
اّما الكاميرا األمامية، فهي بدقة 8 ميغابيكســل، ومدمجة 
تحت الشاشــة ضمن ثلمــة Punch FullView، وهي 
تدعــم خوارزميــات الــذكاء االصطناعي مــن هواوي. 
 Face وتدعم الكاميرا األمامية تقنية التعرف على الوجه

Unlock 2.0 لفتح قفل الهاتف بسرعة.
 Punch مزود بشاشة HUAWEI Y7p يشــار إلى ان
FullView قيــاس 6.5 إنش وبإطار رفيــع، باإلضافة 
مريحة وآمنة أخرى إللغاء قفل الهاتف.إلى مستشــعر بصمــة إصبع فــي الخلف لتوفير وســيلة 

“هواوي” من هواتف الفئة األولى في متاجر لبنان

يحتــوي هاتــف HUAWEI Y7p، علــى 3 كاميرات 
خلفية مدّعمة بتقنية الــذكاء االصطناعي تتضمن كاميرا 
رئيســية بدقة 48 ميغابيكسل بعدســة ذات فتحة عريضة 
f / 1.8 اللتقاط صــور ولحظات ال تُعــّوض بدقة عالية 
وكاميــرا بزاويــة عريضــة بدقــة 8 ميغابيكســل تدعم 
مجال رؤيــة بـــ120 درجة اللتقــاط الصــور الجماعية 
والفيديو بزاوية عريضة، كما يحتــوي على كاميرا بدقة 
2 ميغابيكسل لتســاعد في محاكاة مؤثرات عمق المجال 
الضحل بواقعية مما يشكل العنصر األساسي في الصور 

الملفتة.

تثبيت اللقطات
وقد تم تزويده بمستشــعر كبير بقياس 1/2 بوصة يسمح 
له بالتفوق في سيناريوهات اإلضاءة المنخفضة، ما ينتج 
صوراً واضحة وغنية باأللوان والتفاصيل، بغض النظر 
عما إذا كان المســتخدم يلتقــط الصور في النهــار أو في 

الليل.
كما يدعم الوضع الليلي، تثبيت اللقطــات المحمولة باليد 
التي يتم التقاطها لمدة تصل إلى ســت ثوان من التعرض 
للحصــول علــى لقطــات اإلضــاءة المنخفضــة المليئة 

بالتفاصيل.

مشاهد الذكاء االصطناعي
 AI Scene بخاصيــة HUAWEI Y7p أيضاً يتميــز
)مشــاهد الــذكاء االصطناعــي(، الذي يتيــح للكاميرات 
الخلفية التعــرف علــى أكثر مــن 500 مشــهد وتطبيق 
التحســين المخصص في الوقــت الفعلــي لتحويل أعمال 

المبتدئين إلى اعمال احترافية.

في   HUAWEI Y7p هاتفها  إطالق  عن  مؤخراً،  المستهلكين  ألعمال  هواوي  مجموعة  أعلنت 
لبنان. وُيعد هذا الهاتف أحدث إضافة أنيقة لسلسلة HUAWEI Y، وذلك بفضل مجموعة من 
التحسينات وكاميرا ثالثية األبعاد بدقة 48 ميغابيكسل، التي تعد خياراً مقنعًا للمستخدمين 
الباحثين عن القيمة والجودة، باإلضافة الى انه ينتمي الى عائلة هواتف الفئة األولى ذات األسعار 

المعقولة.
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سماعة السلكية من “شاومي”
كشفت شركة شاومي، 
عن سماعتها الالسلكية  
 Redmi Earbuds S
التــي تخاطب عشــاق 
األلعــاب. وأوضحــت 
أن  الصينية،  الشــركة 
السماعة الجديدة تعتمد 

علــى تقنية بلوتــوث  5.0، كما أنها مزودة ببطارية ســعة 
43 مللي أمبير تســتمر بالعمل حتى 4 ســاعات، وحقيبة 
شــحن تمتد حتى 12 ســاعة، وهي تعتمد في الشحن على 
منفذ Micro-USB. كما يوجد زر على الجزء الخارجي 
من الســماعة يمكن استخدامه على ســبيل المثال إليقاف 
التشــغيل مؤقتاً أو لبدء المســاعد الصوتي. ويعمل وضع 
Gaming علــى الحد من تأخير البلوتوث، بحيث يتم نقل 
المؤثرات الصوتية للعبة في الوقت الحقيقي بقدر اإلمكان. 
وأوضحت “شــاومي” أن مــدة التأخير تبلــغ 122 مللي 
ثانية بهذا الوضع، تتيح السماعة إمكانية فلترة الضوضاء 
المحيطة أثناء المكالمات لسماع المكالمات بصورة أفضل.

تقنية جديدة لطباعة أوراق النقد

طــورت الشــركة األميركيــة “كراين كارنســي”، تقنية 
جديدة في مجال طباعة أوراق النقد تتيح للمستخدم العادي 
اكتشاف األموال المزيفة بســهولة. وتشير الدراسات إلى 
أنــه أثناء تــداول أوراق النقد في التعامــالت اليومية، فإن 
الشــخص العادي ينظر لورقة النقود في يده لفترة ال تزيد 

بأي حال من األحوال عن ثانية واحدة.
ونجحت الشركة في طباعة أوراق نقد تحتوي على عدسة 
متناهية الصغر داخلها، وتقوم هذه العدســة بالتركيز على 
أيقونــة أو رســم معين على وجه ورقــة النقد، بحيث يبدو 
كصورة مجســمة بل ويتحرك أثناء تعامل المستخدم بهذه 
العملة. وقامت الشــركة بطباعــة العديد من  العمالت  التي 
تتميز بخاصية الصورة المجســمة، من بينها عمالت في  

أوزبكســتان  وجزيرة أروبا فــي البحر الكاريبي. ويجري 
تــداول هذه النوعية من العمــالت في تلك البلدان، وأثبتت 
الدراســات أن هذه الخاصية األمنيــة الجديدة تحظى بثقة 

المستخدم من ناحية االطمئنان إلى سالمة العملة.
وتعقيباً علــى هذه التقنية، قالــت الباحثة المتخصصة في 
مجال اإلدراك البصري بجامعة برمنغهام البريطانية، جين 
ريموند: “معظم الناس يثقون في العمالت التي يتداولونها، 
وعادة ما يتعاملون بها في عجالة، وكثيراً ما تكون ظروف 
اإلضــاءة ســيئة أيضاً، وبالتالــي من الســهل أال يتعرفوا 
علــى أوراق النقد المزيفة”. وأضافت: “الخواص األمنية 
الجديدة تعطي المستخدم مؤشرات سهلة وواضحة لتحديد 
ما إذا كانت الورقة مزيفة أو سليمة، ومن السهل التعرف 

على هذه المؤشرات في مختلف ظروف اإلضاءة”.

تعافي سوق الهواتف في روسيا 
أشـــــــارت 
قسم  رئيســة 
اإلتصــاالت 
إحــدى  فــي 
الشــــركات 
روســـية، آنا 
شـــيبك، إلى 

أن مبيعــات الهواتف الذكية في روســيا في أيار الماضي 
عادت إلى مســتوها قبــل عام، بعد إنخفاضها في نيســان 
الماضــي بأكثر من الثلث. وســجلت أكبر زيادة في قطاع 
مبيعات الهواتف الذكية عبر اإلنترنت، حيث بلغت الزيادة 

الشهر الماضي 70 % مقارنةً بشهر نيسان الماضي.
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توسيع مصنع بطاريات باناسونيك

قال المدير المالي لشــركة باناســونيك، إن الشركة تتوقع 
طلبــاً قوياً على خاليا البطاريات من الشــريك األمريكي 
“تســال”، وإنهما تجريــان محادثات لتوســيع مصنعهما 

المشترك في نيفادا الذي أصبح مدرا للربح.
وتأتي التوقعات اإليجابية بعد مشكالت وتأخيرات إنتاجية 
لدى “تســال” أثرت على شراكتها مع “باناسونيك” على 

مدار السنوات القليلة الماضية.
يذكر، أن “باناســونيك” فقدت مؤخــراً مركزها كمّورد 
البطاريــات الحصري لتســال، لكنها تمكنــت من إحداث 
تحول في نشاط البطاريات المشترك في الواليات المتحدة 

في ظل تنامي الطلب على سيارات تسال الكهربائية.
وفي الشــهر الماضي، أعلنت “تسال”، ثالث ربح فصلي 
علــى التوالي، على الرغم من التأثير االقتصادي لجائحة 

فيروس كورونا، مما فاجأ المستثمرين.
وقال مديــر “باناســونيك” المالي، هيــروكازو أوميدا، 
نتوقع طلباً قوياً من “تســال”، مما يتجاوز الطاقة الحالية 
لمصنع نيفادا البالغة 35 جيغاوات ساعة سنوياً. وأضاف: 
“نجري محادثات” بشــأن زيادة طاقة المصنع. الفتاً إلى 
إن المصنــع حقق ربحاً في الفترة من كانون الثاني/يناير 
إلى آذار/مــارس 2020. فيما انخفض الربح التشــغيلي 
للمجموعــة في العام المنتهي في آذار/مارس 29 % إلى 

294 مليار ين )2.7 مليار دوالر(.
ويتوقع محللون متوســط أرباح عنــد 225.46 مليار ين 

للسنة المالية الحالية.

“سي 5” كاميرا حرارّية مضغوطة

أعلنت شركة فلير سيستمز، عن إطالق الكاميرا الحرارية 
المضغوطة “ســي 5” مع اتّصال “فلير إجنايت” الجديد 
والمدمــج بالســحابة ومزايا االتصال بتقنيــة “واي-فاي” 
للمختّصيــن فــي قطاعات صيانــة المبانــي، والتصنيع، 
والمرافق. وتــّم تصميم “فلير ســي 5” ككاميرا حرارية 
محمولة بالجيب تقدم أدوات مشاركة سهلة ووقت تشخيص 
منخفــض لالختبــارات الكهربائيــة التجارية، والهندســة 
الميكانيكية، وفحص المنازل والمباني، ومراجعة حسابات 

الطاقة، والمقاوالت العامة.
وتشــّكل “ســي 5” أّول كاميرا حراريّة من سلسلة “سي 
إكــس” من “فلير” تقــدّم حّل “فلير إجنايــت” القائم على 
الســحابة. وعند االتصــال بتقنية “واي-فاي”، يســتطيع 
االختصاصيّيــن أن يحّملــوا ويخزنوا وينســخوا الصور 
ومقاطع الفيديو مباشــرةً إلى “فلير إجنايت”. ويســتطيع 
االختصاصيّون أيضاً إدارة ومشاركة البيانات عبر البريد 
اإللكتروني من أّي جهاز جوال أو حاســوب مكتبي. ومع 
توافر جميع الصور ومقاطع الفيديو في مكان واحد، تُشّكل 
مشــاركة البيانــات مع أعضــاء الفريق وإصــدار تقارير 

للعمالء عمليّة مناسبة وبسيطة.
وباستخدام مستشعر “فلير ليبتون” للصور الحرارية وتقنيّة 
“إم إس إكــس” )الصور الديناميكيــة المتعددة األطياف( 
الحائزة على براءة اختراع لصالح “فلير”، هي التي تزيد 
تفاصيــل واضحة على الصــور الحرارية للحصول على 
صورة واضحة، يستطيع المفتشون تحديد المشاكل الخفيّة 

بشكٍل فورّي.
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آيفون من صنع في الصين الى الهند
تعمــل شــركة آبل علــى تنويع قاعدتهــا اإلنتاجية 
خارج الصين، فهي وبحســب معلومات صحفية، 
قــررت تحويل 20 % من إنتاج هواتف آيفون من 
الصيــن إلى الهند على مدار الســنوات الـ5 القبلة. 
وتهدف “آبــل” من خالل هذه الخطــوة الى تقليل 
اعتمادها المتزايد على الصين في تصنيع اآليفون.

ووفقــاً للخطة التــي تم وضعها، فــإن حجم إنتاج 
آيفــون Made in India ســيصل الى 40 مليار 
دوالر أميركي، منها 1.5 مليار دوالر مخصصة 

للهواتف التي سيتم بيعها في الهند و38.5 مليار دوالر مخصصة لهواتف آيفون التي سيتم تصديرها الى األسواق 
العالمية.

تجــدر اإلشــارة، الى ان “آبل” تقوم حالياً بإنتاج بعض طرازات “آيفــون” في الهند، مثل آيفون XR، وهي تقوم 
ببيعهــا في الســوق المحلية، وذلك للتخلــص من الضرائب التي تقوم الهند بفرضها على الهواتف المســتوردة من 

خارج البالد.

Honor سماعة السلكية جديدة من
أعلنــت Honor التابعة لـ” هــواوي “، عن مجموعة 
جديدة من األجهزة الذكية، من بينها  سماعات السلكية  
مميــزة بســعر منافــس. ومن حيــث التصميم، تشــبه 
ســــماعات  Magic Earbuds  الجديــدة، ســماعات 
airpods التــي تنتجهــا “ آبل “، لكنهــا حصلت على 
العديــد مــن المواصفــات العمليــة التــي تميزها عن 

األخيرة.
والمميز في Magic Earbuds، أنها تضم سماعتين صغيرتين تزن كل منهما نحو 5 غرامات فقط، وزودت كل 
سماعة بملحقات مطاطية طرية بعدة مقاسات تجعلها مناسبة آلذان جميع المستخدمين. كما زودت هذه السماعات 
بميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء إجراء المكالمات أو االستماع للموسيقى، إذ تقوم بحجب األصوات الخارجية 
التي يزيد ترددها عن 32 ديسيبل، ويمكن التحكم بها باللمس أو عبر األوامر الصوتية، أو السلكيا من الهاتف عبر 
“البلوتوث”. كما تضم كل ســماعة بطارية داخلية تكفيها لتعمل ألكثر من 3 ســاعات، ويمكن حملها في محفظة 

بالستيكية خاصة صغيرة فيها أيضا بطارية تشحن السماعة 3 مرات.
وستتوفر هذه السماعات في الكثير من أسواق العالم بلونين أساسيين هما األبيض واألزرق، وبسعر 99 يورو.

83



جديد تقنية

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2020

فأرة خفيفة الوزن من “إتش بي”
أطلقت شركة “ إتش بي “ وحدات فأرة جديدة خفيفة الوزن ومزودة ب إضاءة  
RGB لعشــاق األلعــاب. وأوضحت الشــركة األميركية أن وحــدات الفأرة 
Omen Vector  وOmen Vector Essential الجديــدة تمتــاز بالتصميم 
المريح والمستشعرات المناسبة والتكلفة المعقولة. وتأتي الفأرة الجديدة بوزن 
88 غرامــاً، في حين يصــل وزن الموديل Omen Vector إلى 25 غراماً، 
 USB-A ويتم توصيل موديالت الفأرة الجديدة بالحواسيب عن طريق كابل

ويبلغ معدل االستقصاء 1000 هرتز. وتكمن االختالفات بين موديالت الفأرة الجديدة في المستشعر البصري، حيث 
تم تزويد الفأرة Omen Vector Essential بالمستشعر PixArt PAW-3327 بدقة 7200 نقطة في البوصة، في 
حين تأتي الفأرة Omen Vector بمستشعر PixArt PMW-3389 وبدقة تصل إلى 16 ألف نقطة في البوصة، 

مع االعتماد على أزرار D2FC من شركة Omron، والتي تتحمل 20 أو 50 مليون نقرة حسب الموديل.
وأشارت “إتش بي” إلى تجهيز شعار Omen على موديالت الفأرة الجديدة بإضاءة RGB، مع استعمالها أيضا في 
إضاءة طارة التمرير بالموديل الفاخر، وتزخر موديالت الفأرة الجديدة بزرين على الجانب األيسر وكذلك زر يمكن 
استعماله للتحكم في درجة الحساسية. وأوضحت أن تكلفة الفأرة Omen Vector Essential تبلغ 30 دوالر، أما 

تكلفة الفأرة Omen Vector، فتبلغ 50 دوالر.

Game Gear Micro بـ50 دوالر
كشفت شركة Sega عن إصدار جديد من وحدات التحكم في األلعاب المحمولة 
والمصغرة، والتي تنطلق بعنوان Game Gear Micro خالل شــهر تشرين 
األول/أكتوبر بسعر 50 دوالر. فقد طورت شركة Sega وحدة ألعاب محمولة 
Game Gear Micro، تتميز بأصغر تصميم في وحدات التحكم في األلعاب 
التي انطلقت حتى اآلن، إحتفاالً بالذكرى الســنوية 60 للشــركة. وتتميز وحدة 
Game Gear Micro بحجم 80 في 43 ملم، حيث تنطلق للبيع رسمياً الحقاً 

هذا العام، إال أنها لن تقدم الكثير من األلعاب كما في وحدة NES mini على سبيل المثال. أيضاً من المقرر أن تنطلق 
وحدة Game Gear Micro من Sega بعدد 4 من عناوين األلعاب الكالسيكية، في الوقت الذي جاءت فيه وحدة 
 ،Game Gear Micro بميزة دعم 16 لعبة، كما تتوفر كل لعبة على حدا في كل وحدة من Sega Game Gear
حيث تقدم Sega وحدة األلعاب بعدد 4 من األلوان هم األسود، األصفر، األحمر إلى جانب األزرق، على أن يضم 
Megami Ten- بألعاب سونيك، أو Game Gear Micro  كل لون لعبة مختلفة. ويمكن للمستخدمين إختيار وحدة

sei، أو Shining Force Gaiden أو غيرها، كما تنطلق كل وحدة بشاشة صغيرة تتوافق مع كل لون للوحدة.
ومن المقرر ان تتوفر Game Gear Micro للبيع في الســوق الياباني في 6 من تشــرين األول/أكتوبر بســعر 50 

دوالر، إال أن شركة Sega لم تكشف عن موعد محدد إلطالق وحدة األلعاب في أسواق أخرى.
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Skullcandy 4 سماعات من
أطلقت شــركة “ســكل 
كانــدي”، 4  ســماعات 
السلكية  جديدة من نوع 

.In-Ears
وأوضحـــت الشــــركة 
األميركية  أن الموديالت 

الجديدة تمتــاز بكلفة منخفضة وجودة الصور، وتشــغيل 
أطول للبطارية، إضافة إلى وظيفة التتبع Tile المدمجة، 
إذ يمكن للمستخدم تتبع السماعة عند حالة فقدانها، حتى إذا 

كانت متوقفة عن العمل.
ويوضح تطبيق Tile إذا كانت السماعة في مكان قريب، 
وإال فإنه يمكن للمستخدم التعرف على آخر موقع معروف 
لها، وإذا لم يعثر عليها، يمكن تسجيلها في الوضع المفقود 
Lost Mode، ليتلقى المســتخدم رسالة بمجرد ظهورها 

في نطاق جهاز التتبع المدمج.
وكشفت الشركة، أن كل الموديالت الجديدة تمتاز بمقاومة  

المــاء  وزر للتحكــم فــي الموســيقى ومســتوى الصوت 
وإمكانية اســتعمال ســماعة واحــدة، باعتبارها ســماعة 
أحادية. وأضافت، أن الموديل Sesh Evo يعتبر أرخص 
الموديــالت الجديــدة ويتوفر بـــ60 دوالر، ويمتاز بفترة 
تشــغيل بطارية طيلة 6 ســاعات، يمكن أن تصل إلى 24 

ساعة مع استعمال علبة الشحن.
ويعتمد الموديل Indy Evoعلى تقنية مشــابهة للموديل 
Sesh Evo، وتصــل فترة التشــغيل اإلجمالية للبطارية 
إلى حوالى 30 ســاعة، ويتوفر بـــ80 دوالر. فيما تمتاز 
السماعة Indy Fuel بنفس تقنيات Indy Evo تقريباً، 

ويمكن شحنها السلكيا، وتتوفر بـ100 دوالر.
أمــا الموديل Push Ultra، فيمتــاز بقوس للتثبيت على 
األذن، لذلــك تعتبــر الســماعة أكثــر مالئمــة للتمارين 
الرياضيــة، عالوة علــى مقاومتها للمــاء واألتربة وفقاً 
لمعيار الحماية IP67، ويمتد  تشغيل البطارية حتى 40 
ســاعة تقريباً، مع إمكانية الشــحن السلكيا أو عن طريق 

.USB-C منفذ

Samsung Sero TV القابل للدوران

 Samsung كشفت شركة سامسونغ عن التلفزيون الذكي
Sero TV باعتبــاره مفهومــاً فقط في كوريــا الجنوبية 
خــالل عــام 2019، ولكن فــي معــرض اإللكترونيات 
اإلســتهالكية CES 2020، الــذي أقيم في وقت ســابق 
مــن هذا العام بمدينــة الس فيغــاس األميركية، أظهرت 
“سامســونغ” نواياهــا إلطالق هذا التلفاز في األســواق 
العالمية في المستقبل المنظور. وبعد مرور أكثر من عام 
على لحظة اإلعالن الرســمي عن هذا التلفزيون الفريد، 
 Samsung Sero TV قررت شركة سامسونغ عرض

للبيع مقابل 2000 دوالر أميركي تقريباً.
وبســبب الطريقة التي تم بها تصميم هواتفنا الذكية، يقوم 
الكثير منا في كثير من األحيان بتسجيل مقاطع الفيديو في 
وضــع عمودي. ينتج عن ذلك مقاطع فيديو خاصة تتميز 
بحدود ســوداء عريضة علــى الجانبين أثناء مشــاهدتها 
علــى الحاســوب للتعويــض عــن إلتقاطهــا فــي وضع 
عمودي، ولكن تعتقد شركة سامسونغ، أنه سيتم حل هذه 
المشكلة مع التلفزيون Samsung Sero TV، إذ يمكن 
إســتخدامه بوضع عمودي أو أفقي، ما يعني أنه في حالة 
إذا صادفــت مقطع فيديو تم تســجيله في وضع عمودي، 
فبإمكانك فقط تدوير التلفزيون ومشاهدته من دون الحاجة 
إلى التعامل مع األشــرطة السوداء على الجانبين. ويضم 
هذا التلفزيون شاشــة بقطر 43 إنش تســتخدم تكنولوجيا 
QLED، وتــم تزويده بمكبــرات صوتية بقوة 60 واط، 

.Bixby وبالمساعد الرقمي

85



86

جديد طيران

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2020

آثار طويلة وضرورات حتمية
تتوقع الدراســة أن تكون رحلــة تعافي قطاع الطيــران العربي من 
تداعيات أزمة كورونا طويلة وقد تحتاج إلى 3 ســنوات على األقل. 
لذا من الضروري في هذه األجواء اتباع عدة سياســات لدعم تعافي 

القطاع في المدى المتوسط، كما حددتها الدراسة:
أوالً: تخفيف األعباء المالية على شركات الطيران

يتحقق ذلك بقيام الحكومات بتأجيل تســديد الضرائب المستحقة لها 
أو تأجيل مدفوعات ســداد ديونها أو تحمل كامل أو جانب من أجور 
العاملين لديها حتى يمكنها أن تتجاوز هذه الفترة من دون أن تضطر 

إلى اللجوء إلى تسريح واسع للعمالة.
ثانياً: إعادة الهيكلة وترشيد النفقات

ترى الدارسة أنه في ظل الضغوطات التي تشهدها شركات الطيران 
العربية حالياً والتحديات المســتقبلية التي تواجهها فــي عالم ما بعد 
كورونــا، يتعين على هــذه الشــركات تبني برامج واســعة لخفض 
وترشــيد النفقات واالقتصار فقط على النفقات الضرورية الستعادة 

العمليات التشغيلية في األجل المتوسط حتى تحافظ على ربحيتها.
ثالثاً: التحول الرقمي

ســتعمل التحوالت الرقمية على تغيير صناعة الطيــران في الفترة 
المقبلة. ومــن الضروري أن تركز شــكات الطيــران العربية على 
االســتفادة من التحول الرقمي في تطوير عملياتها التشغيلية وكسب 
عمليات التحول الرقمي التي من شأنها زيادة اإلنتاجية والتنافسية.أســواق وشــرائح جديدة من المســتهلكين من خــال التركيز على 

قطاع الطيران العربي يتجرع مرارة كورونا

شــهدت إيرادات شــركات الطيران العربيــة، وفقاً لدراســة أعدها 
صندوق النقد العربي، توقفاً شبه تام في ظل انعدام حركة المسافرين 
جواً. ومهما حاولت شــركات الطيران العربية خفض التكاليف فلن 
تنجو من أزمة الســيولة المالية من دون دعم طــارئ من حكومات 
المنطقة للحفاظ على دورها االقتصادي المهم، واســتمرارية حركة 
النقل الجوي بما يدعم عملية التعافي االقتصادي في المدى المتوسط.

وتشــير الدراســة التــي حملت عنــوان “تداعيــات أزمــة فيروس 
كورونا المســتجد على قطاع الطيران في الدول العربية وسياسات 
التعافي”، إلى أن أثر األزمــة تبدو أعمق بكثير فــي 3 دول عربية 
على وجه الخصوص، بما يشــمل مصر التي تمثــل أول دولة على 
مستوى المنطقة تبدأ بتســيير رحات جوية منذ 88 عاماً وبالتحديد 
عام 1932 مع تأسيس أول شــركة طيران وطنية وسابع شركة يتم 

تأسيسها عالمياً.
الدولة الثانية كانت اإلمارات العربية المتحدة، التي  شهدت صناعة 
الطيران فيهــا نمــواً ملحوظاً منذ منتصــف الثمانينــات وأصبحت 
ناقاتها الوطنية منافساً قوياً على المســتوى العالمي، وهو ما عزز 
التوقعات بمســاهمة قطاع الطيــران بنحو 5 % مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي إلمارة دبي عام 2030.
من جهة أخرى، يحتل قطاع الطيران في السعودية مكانة مميزةً من 
بين القطاعات االقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي اإلجمالي في 
ظل ندفق مايين المسافرين ســنوياً إلى المملكة ألداء مناسك الحج 

والعمرة.
تراجع في أعداد المسافرين

يتوقع االتحاد الدولي للنقل الجوي أن ينخفض أعداد المسافرين بنحو 
4 مليون مسافر عام 2020 إلى تسع دول عربية تلعب بها قطاعات 
الطيران دوراً بارزاً وهي: اإلمارات، الســعودية، مصر، المغرب، 

الكويت، الجزائر، قطر، تونس، وسلطنة ُعمان.
ويقــدر ان يكون 70 % مــن إجمالي االنخفاض المتوقــع في أعداد 

المسافرين في اإلمارات والسعودية ومصر.
ويتوقع أيضاً أن يؤدي انتشــار الفيــروس إلى انخفــاض في أعداد 
الوظائف بقطاع الطيران في هذه الدول التســع بنحو مليون وظيفة 
وتراجع في إيــرادات القطاع بنحو 23 مليــار دوالر وانخفاض في 
مســاهمته في الناتج المحلي اإلجمالي لاقتصادات العربية التســع 

بنحو 60 مليار دوالر عام 2020.

تشير المعطيات إلى أن قطاع الطيران العالمي هو أبرز التضررين من أزمة التوقف التي خلفاها كورونا، 
ويتلخص ذلك في تراجع اإليرادات وتسريح موظفين وتناقص في التوقعات. ولم يكن قطاع النقل 
الجوي العربي ببعيد عن هذه التأثيرات، حيث ألقت األزمة بظاللها على القطاع الذي يسهم في عدد 

من دول المنطقة بجانب مهم من الناتج اإلجمالي ويوفر فرص عمل آلالف األشخاص.
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تابعة لـ”ناسا” يتم تطويرها خالل عقدين.
أجزاء متحركة أقل

وحسب برنت كوبلي، مدير مشــروع مركز أرمسترونغ 
ألبحاث الطيــران التابع لـ“ناســا”، فإن الطائرة ســتمتلك 
أجنحة أصغــر وأخف وزنــا، وهي مزودة بـــ14 محركاً 

كهربائياً و10 دعائم رفع.
وأوضــح كوبلــي، أنــه “نظــراً ألن أنظمــة المحركات 
الكهربائية أصغر حجماً، مع وجــود أجزاء متحركة أقل، 
فإن الطائرة تتمتع بوزن أقل وصيانة أبســط، مما يتطلب 
طاقة أقل للطيــران. وهي أيضاً أكثر هــدوءاً من طائرات 

المحركات التقليدية”.
ويتمثل أحد التحديات التي تواجه تطوير الطائرة، تحسين 
تقنية البطارية لتخزين المزيد من الطاقة لتحلق لمســافات 

أطول، مع إعادة شحن أسرع.
ونظراً للقيــود الحاليــة للبطارية، تم تصميــم “إكس 57 
ماكســويل” الســتخدامها في الرحالت الجويــة قصيرة 
الركاب.المــدى، كطائــرة أجــرة أو طائــرة لعــدد صغيــر مــن 

“ناسا” تكشف عن اول طائرة كهربائية لها

عرضت “ناسا” طائرتها التجريبية من طراز “إكس 57 
ماكســويل”، التي ال تزال قيد التطوير منذ عــام 2015، 
وتبقى على بعد عام على األقل من القيام برحلتها التجريبية 
األولى. لكن بعد ربط أكبر محركين مــن بين 14 محركاً 
كهربائياً ستمد الطائرة بحركتها، تعتبر “ناسا” أن “إكس 

57 ماكسويل” جاهزة ألول معاينة عامة لها.
وطورت اإلدارة جهاز محاكاة تم إنشــاؤه حديثا، ليســمح 
للمهندسين والطيارين بالتعرف على كيفية قيادة الطائرة، 

حتى مع بقائها قيد التطوير.

سلسلة فخمة
وتعد “إكس 57 ماكســويل” األحدث في سلسلة فخمة من 
الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء 
األميركية على مدار عقود ألغــراض عديدة، بما في ذلك 
“بيل إكس 1” التي تتخذ شــكل الرصاصة وتكسر حاجز 
الصــوت ألول مرة، وطائــرة الصاروخ “إكــس 15 نيل 

أرمسترونغ”.
وســتكون الطائرة “إكس 57 ماكسويل” أول طائرة طيار 

حيث  الطيران،  عالم  في  ثوري  إنجاز  بتحقيق  (ناسا)  األميركية  والفضاء  الطيران  إدارة  نجحت 
كشفت مؤخراً عن أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، في مختبرها الشهير بصحراء كاليفورنيا.
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أعــلــــــنوزير
االقتصادالفرنسي
أن لومير، برونو
بالدهستقدمحزمة
مة بقي مســاعدات
15مليــــاريورو
ـار ــــ ) 16.9ملي

دوالر(،لدعــمقطــاعالنقلالجويخــاللأزمةفيروس
“كورونا”.وبحســبلومير،فإنأزمة“كورونا”جعلت
القطــاعيتوقفبعدأعواممــنتزايدحركةالنقلالجوي،
مشــيراًإلىأنالطلباتعلىالطائــراتالجديدةانخفض

بنسبةتتراوحمابين80%و90 %.
وتساعدالحزمة،شــركة“إيرباص“األوروبيةلصناعة
الطائرات،باإلضافةإلىشركاتالفضاءالجويوالدفاع
“داســو”و”سافران“و”ثاليس”علىالحفاظعلىفرص

العملفيفرنسا.

طائرات لمكافحة الجراد في الهند

إنهــاالمرةاألولــىالتيستســتخدمفيهــاالطائراتمن
دونطياروالطائــراتلمكافحةهجومالجرادفيوالية
راجســتانالهندية،حيثقالمديرمشــروعوكالةإدارة
التكنولوجيــاالزراعية:قــامالجرادبتغييراســتراتيجية
الهجومهذاالموسمويطيرعلىارتفاعكبيرضدطبيعته

األساسيةليطيرفيالمناطقالمنخفضة.
وبحســبموقعTOIالهندي،فقدطلبوزيرالزراعة
الهنــدىمــنالمديريةالعامــةللطيرانالمدنيمســاعدة
الحكومــةمنخاللالطائراتالتييمكنهامكافحةخطر
الجــرادمنارتفاععنطريقرشالمبيداتالحشــرية،

علىحدقوله.
وأضاف:أنحكومةراجســتانتــدرسمناقصاتحتى
يمكــناســتخدامالطائــراتمندونطيارفــيمواجهة

خطرالجراد.
وبحسبالتقرير،فقداستيقظسكانمدينةجايبورالهندية
مؤخــراً،علــىهجوممفاجئمنقبلســربمنالجراد
الذيغزاأجزاءكثيــرةمنالمدينة،ولميقتصرالهجوم
علىمســتعمرةواحدة،بلشــوهدفيالعديدمنمناطق

المدينةمماجعلالسكانمتفاجئين.
وقــالالمســؤولون:إنهاالمــرةاألولىالتــييغزوفيها
الجرادالمناطقالسكنيةفيالمدينةفيأشهرالصيف.

وقالمديرمشــروعوكالةإدارةالتكنولوجياالزراعية،
إنالجراددخلجايبورفيشــتاء1993،وبعد3عقود

هاجمواالمدينةفيالصيف.

دعم فرنسي لقطاع النقل الجوي

خسارة فادحة لشركات الطيران
توقــعاالتحــادالدوليللنقل
الجــوي“إياتــا“،أنتؤدي
أزمةفيــروسكوروناإلى
تكبيــدشــركاتالطيــران
خســائرقدرهــا84مليــار

دوالر،وتقليــصاإليراداتإلــىالنصف.ولفتالإلتحاد
إلىأنه“منالمرجحأنتنخفضاإليراداتإلى419مليار
دوالرمــن838مليارقياســاًبالعــامالماضي،معتوقف
معظمالرحالتالجويةحولالعالمفيالوقتالحالي”.

وأوضحالمديرالعاملالتحادألكســندردوجونياك:“كل
يــوميمرفيهذاالعــاميضيفللصناعةخســائرتصل
إلى230مليوندوالر”.وقال:“ستظلالخطوطالجوية
هشــةماليافيعــام2021”،وتنبأبأنتكونالمنافســة

“أكثرحدة”.

88



جديد طيران

 حزيران/يونيو 2020 | البنك والمستثمر

ألمانيا: توافق على انقاذ  “لوفتهانزا”
أشــارتقريرلـ)رويترز(،أنالحكومــةاأللمانيةوافقتعلىالتفاصيل
النهائيةلحزمةانقاذلشــركةالطيرانلوفتهانزا،التيتســعىللحصول
علىتمويلمنصندوقاالســتقراراالقتصادياأللمانيلمساعدتهافي
اجتيازجائحةفيروسكوروناومايتوقعأنيكونركودايســتمرلفترة
طويلةفيالســفرجوا.وذكرتمجلةديرشبيغل،أنالوزراءالمعنيين
وضعوااللمساتالنهائيةعلىحزمةاالنقاذ.وقالتالمستشارةاأللمانية
أنغيــالميركل،إنهاتتوقــعاتفاقاًعلىحزمةانقــاذللوفتهانزافيوقت

قريب،لكنهالمتذكرالتفاصيل.
وفيتقريرمنفصل،نقلتصحيفةهاندلسبالتعنمصادرحكوميةقولها،إنبرلينوافقعلىنموذجمن3مراحل
يتضمنماإجماليه9ملياراتيورو)9.88ملياردوالِر(،بمافيذلكقرضبقيمة3ملياراتيورومنبنك)كيهإف
دبليو(المملوكللدولة.وكانتلوفتهانزاقدأشارتفيالسابعمنمايو/أيار،إلىأنهاتتفاوضمعالحكومةاأللمانية

علىحزمةانقاذبقيمة9ملياراتيورولضمانمستقبلها،مؤكدةتقريراأوردتهرويترزفيوقتسابق.
وقالتهاندلســبالت:إناالتفاقيتعيناآلنأنيوافقعليهاالئتالفالحاكم،وبعدذلكســيكونأماملوفتهانزامهلة

يومينللموافقةعليه.

“بوينغ” تستأنف إنتاج طائرة 737 ماكس
استأنفت“بوينغ”إنتاجطائرتهاالمضطربة737ماكس
بحســب)CNN(،رغــمعــدمموافقــةإدارةالطيران
الفيدراليةبعدعلىاســتئنافالطائــرةرحالتهاالجوية.
وجاءاإلعالنعناســتئنافاإلنتاجفيذاتاليومالذي
أبلغــتفيه“بوينــغ”حوالــى7آالفموظفعنقرار
تســريحهم،بينماقبل5.520موظفاًآخراًصفقةتسريح
طوعية.وقددفعتحــركخطوطالطيرانالجويةإللغاء
أوتأخيرتسليمالطائراتالجديدةفيأعقاباألزمةالتي
تسببتبهاجائحةكورونا،شركةبوينغإلىخفضخطط
إنتاجهابشكلكبيرعلىاألقلفيالسنواتالقليلةالمقبلة.

وكانتقداستمرتبوينغفيبناءطائرةماكس،التيتعدأكثرطائراتهامبيعاً،حتىعلقترحالتهافيمارس/آذار
2019،بعدحادثينقاتلينأوديابحياة346شخصاً.وقدأنتجتالشركةأكثرمن400طائرةلمتتمكنمنتسليمها
قبلوقفاإلنتاجفييناير/كانونالثاني،حيثتوقفتالشركةبشكلمؤقتعنبناءالطائرة،قبلأنتضربجائحة

فيروسكورونامعظمشركاتالطيرانفيالعالم.
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سيارة بمليون دوالر من “نيسان”

أعلنت شــركة نيسان عن اســتعدادها لطرح نسخ خاصة 
 GT بمواصفات استثنائية من سياراتها الرياضية الشهيرة
احتفاالً بالذكرى الـ50 إلطالقها، حيث ســيصل ســعرها 
إلى مليون دوالر. وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فقد 
قامت شــركة نيسان بتصميم النســخ الجديدة من سيارات 
GT بالتعاون مع شــركة إيطالية متخصصة في الهندسة 
والتصميمات، لتكون هذه النسخ ال تشبه على اإلطالق أي 
ســيارة رياضية أخرى موجودة في األسواق. وقد حرص 
 GT المصممــون على منح النســخ الجديدة من ســيارات
مالمح القوة والرياضية، وذلك عن طريق هيكل انســيابي 
مزيــن بمصابيــح أماميــة غريبة الشــكل، وكذلك فتحات 

هوائية كبيرة وشبك أمامي عريض.
وأشارت التقارير إلى أن نسخة سيارة GT-R50، جاءت 
بتصميم مصابيح خلفية مستديرة شبيهة بشكل العوادم التي 
تضاء بلون أحمر، باإلضافة إلى أنها مزودة بقبضات أبواب 
مخفيــة بداخل الهيكل، إلى جانب وجود جنح هوائي كبير 
عند المؤخرة، مما يمنح الســيارة ثباتاً أعلى في السرعات 
العالية. وأضافت، أن الســيارة حصلــت أيضاً على قمرة 
مميزة بها مقود رياضي، كما تم تزيينها بعناصر من الجلد 

الفاخر ومواد مصنوعة من ألياف الكربون.
من جانبها، قالت “نيسان”، إنها ستقوم بإطالق 50 نسخة 
فقط من هذه السيارات، ستحصل كل منها على محركات 
توربينية بـ6 أسطوانات وسعة 3.8 ليتر، وهي قادرة على 
توليد عــزم يعادل 720 حصاناً، كمــا أن هذه المحركات 

ستعمل علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

سيارة مصّفحة بـ1.2 مليون يورو

كشـفت شـــــركة كالســين، عن نســــخة مصفحــة من 
 ،Range Rover Autobiography LWB SV
التــي تفــــي بمتطلبــات أعـلــــــى معاييــــر الحمايـــة 

.VR8
وأوضحت الشـــــركة األلمانية، أن الســيارة المصفحة، 
التي تنتمي إلــــــى فئــــة SUV، قــــد تــــم تجهيزهــا 
بألــــواح مــــن الزجــــاج  المضـــاد للرصاص عيــــار 
7.62×39 ملم )BZ( و7.62×51 ملم من مســــافة 10 

أمتار.
 Range Rover Auto وتتمتع الســــــيارة المصفحـــة
إلطفــــاء  نشــــط  بنظــام   ،biography LWB SV
الحريق ونظام أوكســجين خـاص، يوفــر إمــداداً ذاتيــاً 
مؤقتـــــاً لهـــــواء التنفــــــس للداخــل وفقـــــاً لمعيـــار 

.DIN EN 12021
وتضمــن المواد العازلــة للصوت والســتائر الكهربائية 
المزيد من الراحة و الخصوصية  داخل الســيارة. كما أن 
الجدار الفاصل لكابينة السائق مصنوع من زجاج خاص 

ويغير شفافيته بضغطة زر.
يذكر، أن شركة “كالســين”، أعلنت عن سـعر سـيارتها 
 Range Rover Autobiography الـمصـفــحـــة
LWB SV، الذي يبلــــغ حوالــى 1.2 مليــون يــورو 

تقريباً.
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“غولف” األكثر شيوعًا في ألمانيا

كشــفت أحدث إحصائية للمكتب االتحادي للســيارات في  
ألمانيا ، أن السيارة “غولف” من إنتاج شركة “ فولكس فاغن 
“ استطاعت أن تدافع عن لقبها كأكثر  السيارات  شيوعاً في 
ألمانيا. وأوضحت إحصائية المكتب عن سيارات الركاب 
التي حصلت على تراخيص فــي أول كانون الثاني/يناير 
2020، أن عــدد ســيارات “غولف” التــي حصلت على 
ترخيص من المكتب، كان األعلى بين جميع الســيارات، 
بـ3.73 مليون ســيارة، أي ما يعادل أكثر من ضعف عدد 
الســيارة “بولو” من “فولكس فاغن” أيضا، والتي جاءت 

في المركز الثاني بـ1.5 مليون سيارة.
وجاء في المركز الثالث والرابع السيارتان “ أوبل  كورسا”، 
و”أوبل أسترا” بـ1.19 مليون سيارة لكل منهما، وبفارق 
بضع مئات بينهما، وقد بدلت الســيارتان مركزيهما، كما 
حــدث مع ســيارتي المركز الخامس والســادس، وهما “ 
مرسيدس “ فئة ســي، 1.073 مليون سيارة بفارق ضئيل 

عن “بي إم دبليو” الفئة الثالثة، 1.071 مليون سيارة.
وجاء في المركز الســابع السيارة “باسات” من “فولكس 
فاغن”، بـ1.03 مليون ســيارة، تلتها “ أودي  ايه 4”، التي 
تشــمل موديــالت “إس 4” و”آر إس4”، بـــ940 ألــف 
ســيارة، في ما حل في المركز التاســع والعاشــر سيارتا 
“فورد”، “فورد فيســتا” و” فــورد فوكاس “، بـ880 ألف 

و850 ألف سيارة على الترتيب.
ولم تــأت الســيارات الرياضية متعــددة األغراض “إس 
يــو في”، ضمن قائمــة أكثر 10 ســيارات حصوالً على 
تراخيص تســيير جديدة، حتى رغم زيــادة المتوافر منها 

بنسبة تقارب نحو 20 %.

تراجع صناعة السيارات في بريطانيا

أعلنت “جمعية مصنعي وتجار  السيارات “ البريطانية إن 
إنتاج  المملكة المتحدة  من السيارات تراجع بنحو 99.7% 
في نيسان إلى 197 سيارة فقط، إذ اتجه عدد من المصانع 
لوقــف اإلنتاج تماماً في ظل جائحــة “كورونا” والتحول 

لتصنيع معدات الحماية الشخصية مثل أقنعة الوجه.
وتوقع التقرير انخفاض إنتاج المملكة المتحدة من السيارات 
عن إجمالي العام الجاري أدنى 999.46 ألف سيارة، وهو 
المستوى الذي ســجلته خالل األزمة المالية العالمية، كما 
أشــار إلى أن الخسائر بسبب إغالق المصانع وبطء إعادة 
تشــغيلها قد يتسبب في خســائر للقطاع بقيمة 12.5 مليار 

إسترليني، أي 15.4 مليار دوالر.

اغالق مصانع نيسان في برشلونة
كشــــــــــــــــف 
مصــــدر نقابــي 
أن  لـ“رويترز”، 
“ نيســــان موتور 

“ قــــــــدّرت أن 
إغالق مصانعهـا 
في  برشــلونة  قد 

يكلفهــا ما يصل إلى 1.5 مليار يــورو )1.7 مليار دوالر 
أميركي(. وأوضح المصدر، أن “نيســان” أبلغت العمال 
قبل أسابيع قليلة بأن إغالق مصانعها الثالثة في برشلونة، 

سيكلفها حوالي 1.5 مليار يورو.
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تراجع مبيعات السيارات األوروبية

أشــارت وكالة )رويترز(، ان بيانات شــهر نيسان/ابريل 
2020، أظهرت تراجعاً في  مبيعات السيارات األوروبية 
إلى مستوى قياســي منخفض في أول شهر كامل في ظل 
القيــود المفروضة الحتــواء جائحة فيــروس كورونا في 
أنحــاء القارة. وقــال اتحاد صناعة الســيارات األوروبي 
إن تسجيالت ســيارات الركوب الجديدة في ابريل/نيسان 
انخفضــت 78.3 % إلــى 282 ألفــا و182 ســيارة فــي 
االتحــاد األوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة 

األوروبية.
وســجلت المبيعات تراجعات في خانة العشــرات بجميع 
أســواق االتحاد األوروبي، والســيما إيطاليــا وبريطانيا 
وإســبانيا - التي عصفت بها الجائحــة على نحو خاص - 
والتي شــهدت انخفاضــات بنســبة 97.6 % و97.3 % 
و96.5 % علــى الترتيب. وهوت تســجيالت الســيارات 
61.1 % في ألمانيا و88.8 % في فرنســا. فيما تراجعت 
مبيعات مجموعة فولكســفاغن 75 % في ابريل/نيســان 

ورينو ومجموعة بي.إس.ايه 79.5 %و82.4 %.
أيضاً، شملت انخفاضات ابريل/نيسان العالمات الفاخرة ، 
مثل بي.إم.دبليو التي تراجعت مبيعاتها 69.7 %ومنافستها 

دايملر التي تراجعت مبيعاتها 80.1 %.
وبــدأ كبــار مصنعــي الســيارات األوروبيين إعــادة فتح 
المصانع واستئناف اإلنتاج بشكل جزئي في مايو/أيار لكن 
تدني الطلب دفع ُمصنعين مثل “فولكســفاغن” إلى وقف 

إنتاج بعض الطرز.

السيارات األكثر مبيعًا في لبنان

أظهرت إحصاءات جمعيّة مستوردي السيارات في لبنان، 
تراجع مبيعات الســيّارات الجديدة إلى 188 سيارة خالل 
شــهر نيســان/ابريل 2020 مقارنةً بـ 2.168 ســيارة في 

نيسان/ابريل 2019.
ويأتي هــذا التراجع في ظّل األوضاع الماليّة والسياســيّة 
الصعبة والتعبئة العاّمة التي رافقت تفّشي فيروس كورونا. 
فيما انخفضــت مبيعات الســيّارات الجديــدة على صعيٍد 
تراكمي، خالل األشــهر األربع األولى من 2020 بنســبة 
68.75 % إلى 2.532 ســيّارة، مقارنة بـ8.102 ســيّارة 

في الفترة نفسها من 2019.
وبحســب وحــدة األبحــاث اإلقتصادية في بنــك اإلعتماد 
اللبناني، فقد أظهرت اإلحصاءات أّن السيّارات األوروبيّة 
الصنــع قد تََصدََّرت مبيعات الســيّارات الجديدة في لبنان 
بحيــث بلغــت حّصتها مــن الســوق 31.48 % مع نهاية 
نيســان/ابريل 2020، تلتهــا الســيّارات اليابانيّــة بحصة 
31.08 %، ثــم الكوريّــة بحصــة 20.06 %، ومــن ثّم 
السيّارات األميركيّة بـ 13.70 % والصينيّة بـ 3.67 %.

وفيمــا يلي نعرض عليكم قائمة أكثر 10 شــركات باعت 
سيّارات جديدة في لبنان مع نهاية الشهر الرابع من 2020:

كيا: 330 ســيّارة - نيسان: 235 سيّارة -شيفروليه: 213 
سيّارة - هيونداي: 172 سيّارة - ميتسوبيشي: 153 سيّارة 
- تويوتا: 130 ســيّارة - ســوزوكي: 115 سيّارة - رينو: 
112 ســيّارة - BMW:ـ108 ســيّارات - مرسيدس: 90 

سيّارة.
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بطارية للسيارات الكهربائية تدوم مليون ميل من “تسال”
كشف محللون في Wedbush لألوراق المالية، أن “ تسال “ ربما 
تقترب من الكشــف عن بطارية لســياراتها الكهربائية قد تجعلها 

تسافر لمسافة مليون ميل.
وقــال كل مــن دان إيفيــس وســتريكر بيكفــي: “ســتكون تقنيــة  
البطاريــات  هذه متقدمة للغاية، وربما تســتمر لعقود، وســتتحمل 
جميــع أنواع الطقس والتضاريس، وســتكون معلماً رئيســياً آخر 

لنظام تسال البيئي”.
وأضــاف المحلالن: “من الناحية النظرية، ســتدعم هذه البطارية 

المركبة الكهربائية لمســافة مليون ميل، وســتكون خطوة كبيرة إلى األمام في المنافسة مع السيارات التقليدية التي 
تعمل بالبنزين من حيث عائد االستثمار ومن المنظور البيئي”.

وذكرت “ رويترز “ مؤخراً، أن “تســال” خططت لتقديم بطارية تســيّر المركبات الكهربائية لمســافة مليون ميل، 
وتكلف أقل من البطاريات الحالية للشركة هذا العام أو في عام 2021.

وتعــد البطاريــة أغلى جزء في الســيارة الكهربائية، على الرغــم من انخفاض تكاليف البطاريــة على مدى العقد 
الماضي.

ارتفاع مبيعات السيارات بالصين
مبيعــات  ارتفعــت 
فــي   الســـــيـارات 
مـرة  الصين  ألول 
منـــذ نحــــو عـام، 
خالل شــــهر أيار/
مايـــو 2020، في 

داللة علــى بدء تعافي أكبر ســوق للســيارات في العالم 
مــن تداعيات فيروس “كورونــا” والحرب التجارية مع  

الواليات المتحدة .
وأعلنت رابطة ســيارات الركاب في الصين، أن  مبيعات 
التجزئة  للســيارات ارتفعت بنســبة 1.9 % خالل أيار/
مايو الماضي مقارنة بالشــهر نفســه من العام الســابق، 
لتصــل إلــى 1.64 مليون وحــدة. وتعدُّ هــذه الزيادة في 

المبيعات، األولى منذ حزيران/يونيو 2019.

“بي واي دي” تزود فورد ببطاريات
أظهــرت وثـائــــق علــى 
موقـــــع وزارة الصناعـة 
لصينيــة،  ا والمعلومـــات 
رات  ا ي ـ ـ الس صانعــة   أن 
الكهربائية  “بي واي دي” 

- المدعومــة من قبل الملياردير األميركي وارن بافيت، 
ستزود “ فورد موتور “ بالبطاريات  الكهربائية، وفقًا لما 

ذكرته “ رويترز “.
ويســعى المشروع المشــترك لـ “فورد” في الصين مع 
“تشــانجان أتوموبيل” للحصول علــى موافقة الحكومة 
لتصنيــع موديالت هجينة مــزودة ببطاريات “بي واي 
دي”. وأوضحت الصينية “بي واي دي”، أنها ســتورد 
للشــركة مكونــات الســيارات الكهربائيــة بمــا يشــمل 

البطاريات وأجهزة التحكم في الطاقة.
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“كوكو”، مــن إنتــاج ديزني/بيكســار، والفائــز بجائزة أوســكار عام 
2017، بفضل قصته القوية التي تحكي عن صبي مكســيكي يعبر إلى 
“أرض الموتى”، ويكتشف أسرار عائلته أثناء محاولة تحقيق حلمه في 

أن يصبح موسيقياً.

“مارلي وأنا”
يليه فــي القائمة فيلــم “مارلي وأنــا” إنتاج عــام 2008، ويحكي قصة 
تبنى الزوجين أوين ويلســون وجنيفر أنيســتون لكلب مشاغب من نوع 

البرادور، يرافقهما خالل حياتهما العائلية.

وتصدر هذان الفيلمان القائمة مقارنة بأفالم أخرى، وال يعد ذلك مسحاً 

أكثر األفالم إثارة للمشاعر... !؟

كتــب الناقد الســينمائي األميركــي، كيفين 
لي، تغريدة له مؤخراً، سأل فيها الجمهور 
عن “أصعب شــيء أبكاهم على اإلطالق 
في فيلم أو برنامــج تلفزيونــي”، ولم يكن 
لي يتوقع هــذا الهجوم العاصــف رداً على 

تغريدته.

وقال لي: “فــي غضون أول 6 ســاعات، 
لــم تكــن الــردود متوقعة علــى اإلطالق، 
ســتندهش بعــض الشــيء عنــد ســماعك 

الحقيقة”.

كثير من الدموع
فقد أغدق عشــاق األفالم الســينمائية عليه 
بأسماء أفالم تســببت في كثير من الدموع، 
كما أثار اندهاشــه أكثر من أي شــيء آخر 
هو أن بعــض الــردود جــاءت مصحوبة 
بقصص شــخصية تفســر ســبب االهتمام 

بهذه األفالم.

األفالم األسرية
وأضاف الناقد الســينمائي األميركي قائالً: 
“كانــت الــردود جميلــة للغايــة، وكانــت 
مختلفة جداً. وتم تحليــل 35 ألف رد منها، 
وكان أبــرز فيلمين اهتزت لهما المشــاعر 
بالدموع، ليسا من نوع المالحم أو الدراما 
الثقيلة، بــل من نوع األفالم األســرية التي 

تحركت معها القلوب”.

“أرض الموتى”
وتصــدر القائمة فيلــم الرســوم المتحركة 

إذا كنت من بين الذين يبكون بهدوء عند مشاهدة فيلم مؤثر، فإليك هذا التحذير: ضع بجانبك 
علبة مناديل ورقية إضافية قبل مشاهدة األفالم المذكورة في هذا التقرير.
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قائمة شندلر
وقال لي: كانت الســمة المشتركة األخرى 
التي الحظتها هي تلك األفالم التي تســتند 
تاريخيــة حقيقيــة،  وقائــع  إلــى  قصتهــا 
وهي أفــالم قائمة شــندلر، الحيــاة جميلة، 
اختيــار صوفــي، إنقــاذ الجنــدي رايان، 
قبــر اليراعــات، وتوجد كثير مــن األفالم 
التاريخية التي تُظهــر أحلك فصول تاريخ 
البشــرية وتصــل بالفعــل إلــى الجمهور، 
مضيفــاً، أنــه عندمــا يتعلق األمــر بأحلك 
فصول تاريخ البشــرية، فهذا يجعلك ترى 
فيه أسوأ ما في البشــر، ولكنك ترى أيضاً 
أفضل ما في البشــر، لذا فهي مدمرة لكنها 
مؤثرة أيضاً بالفعل. لســت متأكداً تماماً إذا 

كنت تبكي دموع الحزن أم دموع الفرح.

روح العصر
يذكــر، أن أبــرز االختيــارات األخــرى 
تضمنــت درامــا مــن ثمانينيــات القــرن 
مثــل  نســائية،  بطولــة  ذات  الماضــي 
“عبارات المودة” و“شواطئ” و“مغنوليا 
الصلب” إلــى “المنتقمون: نهايــة اللعبة” 

إنتاج عام 2019.

ويعتقــد لــي أن تغريدته األصلية المســت 
المشاعر إلى حد ما بســبب اإلغالق الذي 

فرضه تفشي فيروس كورونا.

ويقول: “تفســيري الوحيد هو أنني لمست 
روح العصــر فــي كيفيــة شــعور الجميع 
باللحظــة الراهنــة، وأصبــح الجميع اآلن 
أكثر عزلــة، يوجــد كثير من األشــخاص 
بمفردهم في هذا اإلغالق، وربما جعل هذا 
المنشور كثيرين يرغبون في التواصل مع 
اآلخريــن، وقد فتح المنــاخ الحالي المجال 
الشخصية.أمام الناس لمشــاركة المزيد مــن أمورهم 

علمياً بالطبع، ولكن ثمة قائمة تضم أفضل 10 أفالم مذكورة في تفاعل 
الجمهور مع تغريدة كيفين لي.

“كوكو”
لم يندهش لي من تصــدر فيلم “كوكو” للقائمة، وقال لـ”بي بي ســي”: 
أعجبني هذا الفيلم، ويزداد اإلعجاب مع كل مشاهدة له، والقصة مؤثرة 
للغاية والشــخصيات قريبة جدا في الحياة، أعتقد أن هــذا هو ما وصل 

إلى الكثير من الجمهور.

يشــار، إلى ان القائمة تضمنــت أبرز 10 أفــالم، 3 من نوع الرســوم 
المتحركة، جميعها مــن إنتاج ديزني/بيكســار، من بينهــا فيلم “فوق” 
الذي يعد فيلما تتناقله األجيال، وفيلم “قصة لعبة 3” الذي وصفه موقع 

“بازفيد” بأنه “أحد أكثر األفالم حزنا على األرجح في هذا الجيل”.

وقال لــي، إنه “عاشــق” ألفــالم الرســوم المتحركة لســهولة االنتقال 
إلى عوالــم تخلقها، والغــوص في أعماقها. مفســراً، أن أفالم الرســوم 
المتحركة تتمتــع بحرية كبيرة من حيث ابتــكار فكرتها الخاصة، وهذه 
الفكرة تسمو بالقصة التي تريد ســردها، لذا فمن السهل جدا التجرد مع 
ترك القصة تأخذني إلى عالمها. وأضــاف: أن ردود الجمهور ركزت 

عموماً على نوعين من القصص المؤثرة.

وتابع: “يبكي المرء لموت شخصية ما، إما ألنه أصبح مرتبطاً عاطفياً 
بتلك الشــخصية وحــزن قلبه عليهــا، أو يشــعر بنفــس تفاصيل قصة 

الشخصية، السيما عندما يتذكر فقدان أحد القريبين منه”.

فقد تواصــل معه أحد المســتخدمين وأخبره أنه تأثر بشــكل خاص عند 
مشــاهدة فيلم “كوكو”، ألن جدته توفيت مؤخراً، )وتعد شخصية الجدة 

محور التأثير في قصة فيلم كوكو(.
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انطالق مهرجان األرض السينمائي

انطلقت فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان األرض 
السينمائي. المهرجان الذي يندرج ضمن “أسبوع النكبة”، 
ـ فلسطين(، بدأ بسلسلة  نّظمته جمعية الصداقة )ســردينياـ 
عروض ألفالم ســينمائية تحاكي فلسطين ونضالها، عبر 
صالة ســينمائية افتراضية، بعدما أجبــر فيروس كورونا 

القائمين على الحدث على إيجاد أساليب وتقنيات بديلة.
اســتهّل المهرجان بعرض فيلم “عائد إلى حيفا” للمخرج 
العراقي جمال قاسم. وسيتمّكن الجمهور من متابعته خالل 
الفترة المتبقية من عمر الحدث، إلى جانب أشرطة تتناول 
النكبة والذاكرة الفلسطينية، من بينها فيلم للمخرجة كارول 
منصور بعنوان “ال سبيل للعودة هناك، يا عزيزي” الذي 
يحكي معاناة هجرة الفلســطينيين من مخيم اليرموك إبان 

نكبة 1948.
المهرجان الذي يعدّ الفلســطيني األول في أوروبا، يهدف 
إلى تحفيز اإلنتاج الفلســطيني وخاصة لدى فئة الشــباب 
ودعــم إبداعاتهم. كما عمد المنّظمون إلى ترجمة األعمال 
المشاركة إلى اإليطالية لكي تصل مضامينها إلى الجمهور 
اإليطالــي، في إطار الســعي نحو تحقيــق مزيد من الدعم 
للقضية الفلسطينية. ومن خالل األفالم الروائية والوثائقية، 
يركــز مهرجان األرض الســينمائي إلى إطالع الجمهور 
الغربي على الحكاية الفلسطينية، خاصة أّن القائمين عليه 
يقولون دائماً إنه رغم وجود مخرجين فلسطينيين وعاملين 
في مجال صناعة الفن الســابع يهتمون بهذا القطاع، غير 

أنّه بحاجة إلى المزيد من التطوير واالستثمارات.

استبدال الصحفيين بالروبوتات

أعلنــت شــركة تقنيــة المعلومــات األميركيــة العمالقــة 
مايكروســوفت عــن نيتها اســتبدال عشــرات الصحفيين 
المتعاقديــن مع موقــع “أم أس أن” التابع لها، بأنظمة آلية 
تنتقي القصص والتقارير اإلخبارية، الذي يتولّى صحفيين 
اإلشراف على جمع واختيار العناوين والصور للنشر على 
موقــع “أم أس أن”. وقالت مصادر من الشــركة لجريدة 
سياتل تايمز األميركية، إّن الذكاء االصطناعي سيتولّى تلك 
المهام. وقال بيان صدر عن الشــركة: مثل كل الشركات، 
نعيد تقييم أعمالنا بشــكل دوري، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة 
االستثمار في بعض القطاعات، وإلى إعادة توزيع القوى 
العاملة في قطاعات أخرى، وهذه القرارات الجديدة ليست 

ناتجة عن جائحة تفشي فيروس كورنا الحالية.

هوليود تستأنف العمل مجدداً
ســـيُستأنف تصوير 
ت  لمـســلســـــال ا
واألفالم في هوليود 
بواليــة كاليفورنيــا 
ابتــداءا  االميركيــة 

من 12 يونيو/حزيران الجاري، في ظل إجراءات صحية 
صارمــة وفق مــا أعلن مكتب حاكم الواليــة. وكان قد تم 
وقف تصوير األفالم حول العالم في منتصف مارس/آذار 
للمســاعدة في كبــح جائحة كورونا. وقال بيــان من إدارة 
الصحة بكاليفورنيا، إنه ســيتعين على المنتجين الحصول 
على موافقة مسؤولي الصحة المحليين الستئناف تصوير 
األفــالم، كما يتعين عليهم الحصول أيضاً على موافقة من 

مسؤولي الصحة بالمقاطعات قبل البدء بالتصوير.
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حايك مستشاراً في هونغ كونغ
أعلنت سـلطة 
النقــــد فــــي 
هونــغ كونغ، 
عــن تعييـــن 
اللبناني رامي 
كبيراً  حايــك 

للمستشارين.
وفـــــــــــــي 
التفاصيــــل، 

أن حايك سيبدأ عمله في مصرف المدينة المركزي الفعلي 
في األول من حزيران/يونيو 2020، حيث سيركز على 
مبــادرات تنمية األســواق، وفقاً لما قالــه مطلعون على 

المسألة.
 HSBC Holdings يذكــر، أن حايك غادر منصبه في
Plc، هو اختصار الســم شــركة هونغ كونغ وشــنغهاي 
للخدمــات المصرفيــة القابضــة، حيــث كان مدير قســم 

المؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتــرك بعد عمله لمدة 6 ســنوات فــي المصرف الكبير، 
حيــث أدار العمــل مــع صناديق تحوط ومــدراء أصول 
وسواهم من العمالء عبر مجموعة واسعة من المنتجات 

والخدمات.
وفي ظــل االحتجاجــات والحــرب التجاريــة الصينية-
األميركية وتفشــي كورونا، تواجه هونغ كونع صعوبات 
متناميــة لجهــة جذب الرســاميل األجنبيــة ومنع خروج 

الرساميل المحلية.
وتشير آخر اإلحصاءات إلى أّن الناتج المحلي اإلجمالي 
انكمش بنسبة قياسية قُدّرت بـ8.9 % في الربع األول من 
العام الجاري، في حين ارتفع معدّل البطالة ليسجل أعلى 

نسبة منذ العام 2009.
وأعلنت حكومة هونغ كونغ في بيان نشرته مطلع الشهر 
الجاري أّن تراجع الناتج المحلي هو “األكبر الذي يقاس 
منــذ الفترة المرجعية االساســية، الفصــل االول من عام 

.”1974

رئيس تنفيذي لفولكس فاغن
عينت “فولكس فاغن” 
براندســتايتر،  رالــف 
جديداً  تنفيذيــاً  رئيســاً 
صناعــة  لشــركة 
األلمانيــة،  الســيارات 

ليحــل محل هربرت ديس الذي ســيحتفظ بمنصب رئيس 
مجموعة “فولكــس فاغن”. وقالــت “فولكس فاغن” في 
بيان، إن براندستايتر، الذي شغل في السابق منصب رئيس 

العمليات، سيتولى منصبه الجديد في أول تموز/يوليو.

خالفات بين مع التنمية األفريقي
عـلـــــــــن  أ
لــرئيـــــس  ا
لنيجيــري،  ا
مـحـمــــــــد 
بخــــــاري، 
عن مســاندة 

بالده الراســخة لطلب رئيس مصــرف التنمية األفريقي 
الحالي النيجري، أكينومي اديســينا، تولي منصب رئاسة 
المصرف لدورة ثانية، بالرغم من تهم الفســاد واستغالل 

المنصب المثارة ضده.
ونشــبت خالفات بين الواليات المتحدة ومصرف التنمية 
األفريقي بسبب مزاعم فساد ضد رئيس البنك النيجيري، 
بحســب الري مــادوو، المحرر الســابق لـ”بي بي ســي 

أفريكا بزنس”.
ويتميــز أديســينا بأناقتــه البالغــة وحلله باهظــة الثمن، 
والقمصان ناصعة البياض، فضالً عن عدد ال نهائي من 

ربطات العنق الملونة.
وكان أديســينا، البالــغ مــن العمــر 60 عامــا، معروفا 
كشخصية عامة نظيفة اليد ولكنه، قيد التحقيق حالياً عقب 
سلسلة من عمليات الفســاد ومزاعم عن تجاوزات علنية 

لموظفي مكتبه. وقد أنكر أديسينا كل هذه المزاعم.
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في البلدان ذات التنمية البشــرية المنخفضة، بالمقارنة مع 
20 % من أقرانهم في البلدان ذات التنمية البشرية العالية 

جداً.
وأكد مديــر مكتب تقريــر التنمية البشــرية ببرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائــي، بيدرو كونسيســاو، أن “هــذه األزمة 
تُظهر أننا إذا ما فشــلنا في إدراج العدالــة واإلنصاف في 
صلــب مجموعــة األدوات التي نســتخدمها فــي صناعة 
السياســات، فإن الكثيرين من الناس سيتخلفون أكثر وراء 

ركب التنمية”.
أضاف: “هذا أمر حاســم األهمية بشكل خاص فيما يتعلق 
بالضرورات الجديدة الالزمة للتعامل مع مقتضيات القرن 
الحادي والعشــرين، مثل إتاحة الوصول إلــى اإلنترنت، 
التي تساعدنا على االستفادة من التعليم عن بعد، والتطبيب 

عن بعد، والعمل من المنزل”.
ومن الممكــن أن تكــون تكاليف تنفيــذ مثل تلــك التدابير 

الساعية إلى تحقيق اإلنصاف في متناول الجميع.
فعلى سبيل المثال، تشــير التقديرات إلى أن سد الفجوة في 
الوصول إلى اإلنترنت في البلــدان منخفضة الدخل وتلك 
متوســطة الدخل ال يكلف أكثــر من 1 % فقــط من القيمة 
اإلجمالية لِحــَزم الدعم المالي االســتثنائية التــي التزمت 
كوفيد - 19.مختلف دول العالم بها حتى اآلن في استجاباتها لـتداعيات 

معدالت التنمية البشرية في طريقها للتراجع

األزمة األخطر
وقال مدير البرنامج اإلنمائي، آخيم شــتاينر، “شهد العالم 
العديد مــن األزمات خالل الســنوات الثالثيــن الماضية، 
بما في ذلك األزمــة المالية العالمية ما بيــن عامي 2007 
و2009، أثــرت كل منهــا على معدالت التنمية البشــرية 
ســلباً، ولكن ظلت تلك المعدالت تحقق المكاسب عاما تلو 
اآلخر على صعيد المتوســط العالمــي.” وأضاف: “لكن 
التأثير الســلبي لجائحة كوفيــد - 19 علــى ثالثية الصحة 
والتعليم ومســتويات الدخل قد يغير هذا االتجاه المتواصل 

من المكاسب، بل إنه قد يعكسه”.
وتشهد معظم البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء تراجعاً 
ملموســاً في مجاالت التنمية البشــرية األساســية. وبينما 
حصدت الجائحــة أرواح أكثــر من 300 ألــف فرد حول 
العالم، من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل هذا 

العام بنسبة 4 %.
يشير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلى أن النسبة المئوية 
لألطفال في ســن المدرســة االبتدائية، الذين ال يحصلون 
على أي تعليم، وتم تعديله ليشــمل مــن ال يملكون إمكانية 
الوصول إلــى اإلنترنت تقــدر بنحو 60 % مــن األطفال 
على مســتوى العالم، وهو مســتوى لم يشــهده العالم منذ 

ثمانينات القرن الماضي.

التفاوتات الصارخة
ومقارنــة بالبلدان الغنيــة، من المتوقــع أن تكون معدالت 
االنخفاض فــي التنمية البشــرية أعلى بكثير فــي البلدان 
الناميــة التي تقــل قدراتهــا علــى التعامل مــع التداعيات 

االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن الوباء.
وفي مجال التعليم، تظهر تقديــرات برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي أنه بسبب إغالق المدارس والتفاوتات الصارخة 
في إتاحة وســائل التعلم عبر اإلنترنت، يظل اآلن 86 % 
من األطفال في سن التعليم االبتدائي فعلياً خارج المدرسة 

حذر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من أن معدالت التنمية البشرية على الصعيد الدولي، والتي 
تقيس مستويات التعليم والصحة والمستوى المعيشي لكل بلدان العالم في سبيلها للتراجع 

هذا العام ألول مرة منذ تبني مفهوم التنمية البشرية في عام 1990.
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الصناعة السورية تطالب شركاتها بتنظيم عمليات البيع
أصــدرت وزارة الصناعــة الســورية قراراً طالبــت من خالله 
المؤسســات التابعــة لهــا: الغذائية، الســكر، الهندســية، التبغ، 
الكيميائيــة، واألقطان، ضرورة تنظيم عمليات البيع والتســويق 
لمنتجاتها المصنعة، وبما يساهم في تحقيق عدالة التوزيع والبيع 

ويضمن وصولها ألكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
كما تضمــن قرار الوزارة، التأكيد على عــدم احتكار المنتجات 
واستقرار أســعارها في األســواق المحلية وفق ضوابط وأسس 

تضعها كل شركة منتجة وبحيث يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة، وضرورة إلزام 
الموزعين والمعتمدين والوكالء وصاالت ومنافذ البيع التابعة للشركات والمؤسسات إضافة إلى صاالت المركزية 

المعتمدة من الوزارة باإلعالن عن األسعار بشكل واضح، وضمن أماكن تمكن الزبائن من االطالع عليها.
كما أوضحت الوزارة أن هذا التعميم جاء بعد حاالت الضغط الكبيرة مؤخراً على المنتجات المحلية، خاصة الشركات 
التي تنتج مواد غذائية في ظل العقوبات االقتصادية وارتفاع األســعار في الســوق المحلية، األمر الذي دفع بالوزارة 
والمؤسسات التابعة لها إلى العمل على وضع آلية جديدة لضمان وصول المنتجات لجميع المواطنين واالستفادة منها، 

ويعدّ هذا القرار نافذاً منذ صدوره، وأي مخالفة تعّرض المسؤولين إلى المساءلة وفق األصول القانونية.

العقاري السوري: تأجيل األقساط المستحقة على المقترضين
أصــدر المصــرف العقاري الســوري تعميماً بتأجيل األقســاط 
المستحقة على المقترضين عن أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 
ويونيو/ حزيران من العام 2020، سواء كانت شهرية أو ربعية 

أو نصف سنوية أو سنوية لمدة 3 أشهر.
ووفقــاً للتعميم فإن تأجيل األقســاط يجــب أن يتم بناًء على طلب 
خطي يتقدم به المقترض لدى أي فرع من فروع المصرف، ويتم 

تسديد األقساط المذكورة من حساب وسيط أي مدينين مختلفين على أن يتم إغالق هذا الحساب بعد 3 أشهر من تاريخ 
استحقاق آخر قسط، كما ال يتم منح براءة الذمة لحين إغالق الحساب.

وتبقى األقســاط المتبقية من القرض في مواعيد اســتحقاقها في حين ال يشمل التأجيل التسهيالت والقروض الجديدة 
الممنوحة بعد تاريخ صدور قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن، بينما يشترط الستفادة المقترضين المتعثرين من 

ميزة تأجيل األقساط أن يقوموا بتسديد جميع المبالغ المستحقة غير المسددة قبل نفاذ القرار.
وكان مجلــس النقد والتســليف أصدر قراراً في مارس/آذار الماضي بالســماح للمصارف العاملة بتأجيل األقســاط 
المستحقة على العمالء المتأثرين من تداعيات فيروس كورونا مرة واحدة لمدة 3 أشهر، مؤكداً أن على المصارف 

االلتزام بعدم فرض أي عموالت أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل.
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“فيليبس” تدعم الصليب األحمر اللبناني
أعلنــت “فيليبس فاونديشــن”، المؤسســة الخيرية التي تهــدف إلى تزويد 
المجتمعات المحتاجة بخدمات الرعاية الطبية عالية الجودة، عن تعاونها مع 
شركة فيليبس الشرق األوسط لتقديم مجموعة من المعدات الطبية ألغراض 
وقايــة ومراقبة وعالج الحــاالت المرضية الناجمة عــن Covid-19 إلى 
جمعية الصليب األحمر اللبناني. ويأتي التبرع بهذه األجهزة استجابة للحاجة 
الُملحة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في أكثر 

المناطــق تضــرراً من الجائحة في لبنان. وتمنح هذه المســاهمة الصليب األحمر اللبناني القدرة على تجهيز مراكزه 
في لبنان بأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وأجهزة تنظيم ضربات القلب المتنقلة لتقديم المساعدة عن بُعد.

ويُمكــن اســتخدام أجهزة التصوير هذه ضمــن بيئات متنوعة، بما فيها خدمات الطوارئ مثل ســيارات اإلســعاف 
والمستشفيات المؤقتة، من أجل رصد ومراقبة حالة المرض، من خالل البحث عن أّي اختالالت رئوية متوافقة مع 
دالالت اإلصابة بـCovid-19 أو احتمال وجود أّي مضاعفات قلبية. وسيتم توزيع هذه األجهزة في ُمختلف مرافق 
رعاية الطوارئ في لبنان من أجل تعزيز آليات االستجابة والتصدي ألزمة Covid-19 في المناطق األشد احتياجاً.
وقال األمين العام للصليب األحمر اللبناني جورج كتانة، ان التعاون مع ُكّل من فيليبس الشــرق األوســط وفيليبس 

فاونديشن يحمل أهمية كبيرة في هذه الظروف غير المسبوقة.

مهرجان القاهرة السينمائي يحّدد موعداً لنسخته الـ42
أعلن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي إقامة دورته الثانية واألربعين في 
تشــرين الثاني، وبدأ في تلقي األفالم المشــاركة مع اتخاذ التدابير الصحية 
الكاملة للحفاظ على سالمة جميع المشاركين في ظل جائحة فيروس كورونا 
التــي طالت جميع دول العالم. وأشــار رئيس المهرجــان محمد حفظي في 
بيان، إلى إّن “الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة 
السينما في العالم تمثل تحدياً كبيراً، بالتالي فإن إقامة الدورة 42 في حد ذاتها 

رسالة مهمة للعالم أن ال حياة من دون ثقافة أو فن”.
وقال الناقد أحمد شوقي الذي تولى رسمياً منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي خلفا للراحل يوسف شريف رزق 
هللا: إن إدارة المهرجان فتحت باب تسجيل األفالم للمشاركة في الدورة الثانية واألربعين والتي ستقام في الفترة من 
19 إلى 28 تشرين الثاني المقبل. مشيراً، إلى أّن اللجنة االستشارية العليا للمهرجان التي تضم نخبة من المخرجين 
والنجــوم وصناع الســينما “اجتمعت ووضعت عدة خطط كبدائل يمكن تطبيقها كــي تخرج الدورة القادمة بما يالئم 

الوضع العام الذي نأمل في تحسنه قبل شهر تشرين الثاني المقبل”.
يذكر، أن المهرجان الذي تأســس في 1976، يعتبر من أقدم وأكبر المهرجانات الســينمائية العربية وتنظمه ســنوياً 

وزارة الثقافة.
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تفاهم بين “وثيقة وطن” و”سورية الدولي اإلسالمي”
تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسســة “وثيقة وطن” 
ممثلةً برئيســة مجلس األمناء الدكتورة بثينة شعبان، وبنك 
ســورية الدولي اإلســالمي، ممثالً بالرئيس التنفيذي بشار 
الســت، وذلك بحضور حاكم مصرف سورية المركزي، 
الدكتور حازم قرفول، ومعاون وزير الشؤون االجتماعية 
والعمــل، وائــل بدين. وتمثل مذكــرة التفاهم إطــاراً عاماً 
للتعاون المتبادل بهدف إنجاح المشاريع المعرفية للمؤسسة 

والبنك، وبشكل خاص المشروعين المستقلين:
- جائزة حكايتي 2020، ألفضل قصة واقعية قصيرة التي 

تتوالها مؤسسة وثيقة وطن.
- توثيق تاريخ قطاع المصارف والمال في سورية، الذي يحضر البنك لتأسيسه وتولي تنفيذه.

ووفقاً للمذكرة، ســيقوم البنك بتقديم الدعم لجائزة حكايتي وتقوم المؤسســة بتدريب األطر البشــرية في البنك على 
التأريخ الشــفوي تمهيداً إلطالق مشــروع “توثيق تاريخ قطاع المصارف والمال في سورية” الذي سيتواله البنك 

بإشراف علمي من قبل “مؤسسة وثيقة وطن”.

جواز سفر إلكتروني قريبًا في سورية
كشفت وزارة الداخلية عن التعاقد مع شركة ماليزية إلنجاز مشروع جواز 
ســفر إلكتروني، باإلضافة إلى مشروع تعديل الهويات الشخصية لكن بعد 
استعادة كل المناطق السورية. وخالل تصريحٍ صحفي لوسائل إعالم محلية، 
قال وزير الداخلية محمد الرحمون: إن مشروع أمانة سورية الواحدة أصبح 
جاهــزاً، إال أن أزمــة كورونا أخرت تنفيذه، كما أكد أن تعديالت مشــروع 

قانون األحوال المدنية أصبحت حالياً في وزارة العدل ومجلس الدولة.
وفي تشــرين الثاني 2019، أكد وزير الداخلية، أنه تم اإلعالن عن عرض 
جديد لمشروع جواز السفر اإللكتروني، بعدما أخفق العرض األول، مضيفاً 

أنه ال بد من إنجاز المشروع في 2020.
وأعلنت وزارة الداخلية في 2018، نيتها تنفيذ جواز ســفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونياً، عبر وســائل 
االتصــال المتوافــرة حالياً، ومن خالل التعــاون مع وزارة االتصاالت والتقانة ومصرف ســورية المركزي وبدعم 
من الحكومة. وتبلغ تكاليف الحصول على جواز السفر المستعجل داخل البالد حالياً 31 ألف ليرة سورية، والعادي 
13 ألف ليرة، وتكون مدته 6 أعوام، أما الرســم القنصلي للحصول على جواز مســتعجل خارج البالد 800 دوالر، 

والعادي 300 دوالر أميركي.
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دليل مجالس نقد البلدان النامية

صدر عن المعهد اللبناني لدراســات السوق كتاب بعنوان 
“دليــل مجالس النقد في البلدان النامية”، وهو ترجمة الى 
 Currency Boards for اللغــة العربيــة لكتــاب 
 Developing Countries : A Handbook
لمؤلفيه ســتيف هـ هانكي وكيرت شولر. ويقترح الكتاب، 
بحســب بيان للمعهد، طريقة مســتدامة لتحقيق اســتقرار 
سعرف صرف الليرة ووقف انحدارها مقابل الدوالر عن 
طريق استخدام نظام مجلس النقد الذي جرى تطبيقه بنجاح 
منقطع النظير في أماكن كثيرة حول العالم، وال ســيما في  

هونغ كونغ  وبلغاريا  و البوسنة  والهرسك.
ففــي هونغ كونــغ وبلغاريا، ســاهم مجلس النقــد في يوم 
إنشــائه بمعالجة أزمة تدهور سعر صرف العملة، ممهداً 
الطريق أمام تحقيق  النمو االقتصادي . ويسمح نظام مجلس 
النقد بتثبيت ســعر صرف الليرة والتخلي عن القيود على 
 )Capital Control( الســحوبات وحركة رأس المــال

ووقف  التضخم  وغالء االسعار الذي يعيشه لبنان اليوم.
واشــار البيان، الى ان “البروفيســور ستيف هانكي يعتبر 
المرجــع االول فــي العالــم لمعالجة مشــكالت  العمالت  
المضطربــة والتضخم المفرط. وقد عــرف دولياً بطبيب 
العملة لكونه هو من هندس اإلصالحات النقدية التي اوقفت 
تدهور سعر الصرف وساهمت بمعالجة ازمة  المصارف  
والديون الســيادية في إستونيا و ليتوانيا  وبلغاريا والبوسنة 

والهرسك والجبل األسود و األرجنتين  واإلكوادور.
أما شــولر، فهو  خبيــر اقتصادي  متخصص فــي التاريخ 
المالــي في مركز االســتقرار المالي بنيويورك، وأســس 

قاعدة بيانات اإلحصاءات المالية التاريخية.

دليل السترداد أموال الفساد
أطلقت وزيرة العدل ماري 
كلود نجــم، “دليل التعاون 
الدولــي مــع الجمهوريــة 
اللبنانية السترداد األموال 
المتأتية عن  الفساد”، وهو 
ثمرة جهود متواصلة بذلها 

مجموعة من القضاة منذ العام 2015 تحت إشراف وزارة 
العــدل، بالتعــاون مع ممثلين عن هيئــة التحقيق الخاصة 
ومصرف لبنان  و وزارة الداخلية  وخبراء من برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائــي. ويلخص هذا الدليــل القواعد المرعية 
اإلجراء التي يمكن اإلســتناد إليها مــن قبل الدول الطالبة 
في مختلف مراحل استرداد األموال، ويعرض أهم قواعد 
البيانات التي يمكن اإلســتناد إليها في تعقب أثر األموال، 
كمــا يقدم معلومات عملية عن اآلليــات المتبعة للحصول 
على المســاعدة القانونية من جانب الجمهورية اللبنانية ، 

باإلضافة الى الخطوات الممكن اتخاذها في هذا المجال.
وأشــارت الوزيــرة نجم الــى أن “إطــالق الدليــل يؤكد 
جديــة الحكومة فــي اتخاذ كل ما يلزم مــن تدابير لتعزيز 
الثقة الدولية بلبنان، وتمهيــد الطريق أمام التعاون الدولي 
المتبادل في المسائل المتعلقة باسترداد األموال المتأتية عن 
الفساد”. وتزامن هذه الخطوة مع تقدّم جهود مجلس النواب 
في إقرار قانون مكافحة الفســاد في  القطاع العام  وإنشــاء 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد رقم 175/2020، كما في 
العمل على إعداد اقتراح قانون خاص الســتعادة األموال 
المتأتية عن جرائم الفســاد يمكــن لبنان من تعقب وتجميد 
وحجز ومصادرة واســترداد األمــوال المتأتية عن جرائم 

الفساد، والتي تم إخراجها الى بلدان أخرى.
يذكــر أن إطالق الدليل يأتي بعد أيام قليلة من قيام  مجلس 
الوزراء  بإقرار أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في 
تاريــخ لبنان، وعلى خلفية سلســلة من التدابير التي تعمل 
الحكومة علــى بلورتها وتنفيذها بغيــة التصدي لمختلف 

الجرائم ذات الصلة واسترداد األموال المتأتية عنها.
.www.justice.gov.lb :ويمكن اإلطالع عليه
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Keys Of Success تطلق مشروع JCI

 Keys دمشق، مشروع - JCI أطلقت الغرفة الفنية الدولية
of Success، الذي يتضمن ورشــات عمل اختصاصية، 
تجــري من قبل مدربين عالميين ومحليين لتدريب أعضاء 
الغرفة المحليــة والوطنية، ورواد األعمال الشــباب حول 
أســس ومبادئ ريادة األعمال الناجحــة، وكيفية االنطالق 
بمشاريع خاصة، واستثمار الفرص ودعم االقتصاد، وأهم 
األدوات اإلدارية التي يحتاجها كل ريادي أعمال، إضافة إلى 
اإلطالع على تجارب وقصص نجاح ملهمة وتقديم نصائح 
هامة للدخول بسوق العمل، عبر منصات الواقع االفتراضي 
)ZOOM(، وذلك بهدف تمكين رياديي األعمال ودعمهم 
إلمتــالك األدوات والمهــارات ليقومــوا بإنشــاء أعمالهم 

الخاصة، أو يعيدوا إقالع مشاريعهم التي توقفت.

مراسيم لجمع ونقل النفايات

وقّــع وزير الماليــة اللبناني غازي وزني جميع مشــاريع 
المراسيم التي وردت إلى مكتبه والمتعلقة بالشركات التي 
تهتم بجمع وكنس ونقل النفايــات على األراضي اللبنانية 
كافــة بقيمة 35 مليار و496 مليون ليرة لبنانية. وبالتالي، 
تكون وزارة المالية قد أنجزت من جهتها جميع اإلجراءات 
الالزمة إلعطاء مشاريع المراسيم مجراها القانوني. وكان 
وزني قد وقّع على دفعات ومشــاريع مراسيم خاصة بتلك 

الشركات بقيمة 40 مليار و361 مليون ليرة لبنانية.

لبنان متصدر في التدريس... !؟

أعلــن البنــك الدولي   فــي بيــان، أن “بلــدان مثل  مصر  
واألردن  و  لبنــان   و  المغرب  ، تعتبر من بيــن البلدان التي 
تأتي فــي الصدارة فــي االبتكارات فــي التدريس خالل 
جائحة  “كورونا ”، حيث تستخدم أساليب متعددة الوسائط 
وتعمــل على بناء شــراكات مبتكــرة على الفــور لتقديم 
خدمات التعلم في بيئة جديدة”، مشــيراً الى أن “االبتكار 
في االســتجابة والتصدي لجائحة كورونا يمكن أن يمهد 
الطريق لتحســين نواتج التعلم في منطقة  الشرق األوسط  

و شمال إفريقيا ”.
وأوضــح البيان، أنه “فــي لبنان، تعاونــت اكاديمية في 
منطقة  بيروت  الرقمية مع مشروع البنك الدولي، لتعزيز 
المهارات في بلدان  المشرق  ومؤسسة Code.org لتقديم 
دورات  ترميــز  مجانية باللغــات اإلنكليزية والفرنســية 
والعربيــة للطــالب الذين تتراوح أعمارهــم بين 6 و18 

عاماً في جميع أنحاء البالد.
أما في مصر، وفي إطار التعاون بين البلدان، تمنح مصر 
المســتخدمين من البلدان المجــاورة إمكانية الوصول إلى 
بنك المعرفة المصري من خالل موقع study.ekb، وهو 
عبارة عــن مكتبة حكومية علــى  اإلنترنت  تضم مصادر 
مثل الدروس والمناهج التعليمية من  الروضة  وحتى الثالث 

الثانوي للمعلمين والتربويين والباحثين والطالب.
وفــي كل من مصــر والمغــرب، نجحت الســلطات في 
التفاوض على إبرام شــراكات مع  شــركات االتصاالت  
التي تسمح بوصول جميع الطالب إلى منصاتها التعليمية 

من دون دفع مقابل اإلنترنت أو رسوم البيانات.
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Covid-19 Health Bot للبنانيين !

 Covid-19 عن طرح حّل )MoPH( أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان
Health Bot للمواطنيــن. وقامــت شــركة trakMD بالتعاون مع شــركة 
مايكروسوفت، ووحدة المراقبة الوبائية والصحة اإللكترونية بوزارة الصحة 
العامة بتطويــر Covid-19 Health Bot وفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة 

.)WHO( الصحة العالمية
 Microsoft الذي يتم تشغيله بواسطة ،Covid-19 Health Bot ويحتوي
Azure، على مدقّق أعراض يحاكي ستة سيناريوهات تسمح للناس بإجراء 
تقييمات ذاتية للكشــف عــن اإلصابات المحتملة. ولدى الـــBot القدرة على 
تحديد حاالت المرضى الشــديدة الخطورة بما يتماشى مع اإلجراءات الطبية 

وعلى توجيه هؤالء لمزيد من االستشارات والعالج في المستشفى.
و خدمة Healthcare Bot من “مايكروســوفت”، هي خدمة سحابية تمّكن 
مؤسســات الرعاية الصحية من إنشــاء ونشر مساعدين صحيين افتراضيين 
وروبوتات الدردشــة التي تعمل بالذكاء االصطناعي والتي يمكن استخدامها 

لتعزيز عملياتها، والخدمة الذاتية وجهود لتحسين الكلفة.
واســتخدمت خدمة الرعاية الصحية Bot من Microsoft ســابقاً، من قبل 
مؤسســات الرعاية الصحية ألكثر من عام فقد تّم تصميمها في األصل لدعم 

سيناريوهات المساعدة الصحية االفتراضية الشائعة.
وبحســب مديرة البرنامج الوطني للصحة اإللكترونية، وزارة الصحة العامة 
فــي لبنــان، لينا أبــو مــراد، فــإن Covid-19 Health Bot ســوف يوفر 
المعلومــات الصحيحــة عن Covid-19 لألشــخاص، والوصــول الى هذه 

المعلومات الدقيقة على نطاق واسع.
ولمــن ال يعلم فإن الـBot هو software مبرمج للقيام بمهام آلية دون تدخل 

البشر وعبر اإلنترنت. 
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For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 

website, scan the QR code above, or e-mail us your questions 

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.


