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عالم البنوك

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2020

أعلن “بنك  دبي  اإلســامي”، المدرج أســهمه 
في  ســوق دبي المالي ، إصداره بنجاح  صكوكاً 
بقيمة مليار دوالر ألجل 5 سنوات بمعدل ربح 
2.95 % ســنوياً، والــذي يعــادل 245 نقطــة 
أساس، عاوة على متوسط عائد عقود المبادلة 

لـ5 سنوات.
ويمثــل هذا اإلصــدار، أول صكــوك مرجعية 
عامــة، تصدرهــا مؤسســة ماليــة إقليمية بعد 
توقف السوق نتيجة انتشــار  فيروس  “كوفيد - 

19”. وأغلق سجل  االكتتاب  بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دوالر أميركي، بنسبة تقارب 50 % منها من خارج منطقة  
الشرق األوسط  وشمال  إفريقيا .

يذكر، ان الصكوك أصدرت بشــكل ســحب مالي ضمن برنامج إصدار  شــهادات  ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دوالر 
أميركي من  بنك دبي اإلسامي ، الذي تم إدراجه في كل من بورصة “يورونكست دبلن” و“ناسداك دبي”.

وتم تفويض كل من بنك ABC، وبنك دبي اإلسامي، و“اإلمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك  أبوظبي  األول، 
وبنك “اتش إس بي ســي”، وبنك “آي ســي بي ســي”، والمؤسســة اإلســامية لتنمية  القطاع الخاص ، وشــركة 
بيتك كابيتال، ومصرف الشــارقة اإلســامي، وبنك ســتاندرد  تشــارترد ، للعمل بصفة مدراء اإلصدار الرئيسيين 

المشتركين ومدراء سجل االكتتاب المشتركين لهذا اإلصدار.

“دبي اإلسالمي” يصدر صكوكًا بمليار دوالر أميركي

أعلن مصــرف الهال، وهو شــركة مملوكة بالكامل 
لمجموعــة بنك أبوظبــي التجاري، عــن إتمام عملية 
بيع شــركة الهال للتكافل، وهي شركة فرعية تتولى 
تقديم خدمات التأمين اإلسامي، لصالح شركة سراج 

القابضة.
يشار إلى ان هذه الصفقة جاءت في إطار استراتيجية 
مصرف الهال، الرامية إلى التركيز بشــكل رئيســي 
على تقديــم المنتجــات المالية والخدمــات المصرفية 

اإلسامية لألفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية.
وفــي إطــار عملية االندماج بين كّلٍ من بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني، اســتحوذ الكيان الُمدمج على 
مصرف الهال في شهر مايو/ايار 2019، ليتّم بعدها اكتمال عملية االندماج الكامل في أوائل شهر أبريل/نيسان 

2020. وقد نشأ عن هذا االندماج مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة.

“سراج للتمويل” تشتري “تكافل الهالل”
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قال بنك “إتش إس بي ســي”، أنه قدم تسهيات 
مهيكلة بقيمــة 2.049 مليار درهم )558 مليون 
دوالر( للمقاولين الذين نجحوا في الحصول على 
عقد مناقصة األعمال الهندسية المدنية واإلنشائية 
لتمويل الحزمة “د” للمرحلة الثانية من مشروع 
شــركة االتحاد للقطارات، وهو مشــروع شبكة 

السكك الحديدية الوطنية لدولة اإلمارات.
يذكر، أنه في ديسمبر/كانون األول 2019، منحت شركة االتحاد للقطارات عقد شراكة مستقاً بين الشركة الصينية 
لتشييد السكك الحديدية والشركة اإلماراتية الوطنية للمشروعات واإلنشاءات، ومع توفير تسهيات تمويل رأس المال 

التشغيلي، بدأت أعمال إنشاء مشروع خط السكة الحديدية.
وتتضمن الحزمة “د” من مشروع شركة االتحاد للقطارات إنشاء خط سكة حديد بطول 145 كيلومتراً، يربط موانئ 
الفجيرة وخورفكان بشبكة السكك الحديدية التي تمر عبر كافة إمارات الباد على حدود دبي مع الشارقة، لتفتح بذلك 

محطات ربط لها في كل من دبي وأبوظبي وحدود اإلمارات والسعودية.
يشار إلى أن بنك “إتش إس بي سي”، قد فاز بالمنافسة لتقديم حزمة ضمانات شاملة بقيمة 558 مليون دوالر، لتمويل 
المشروع المشترك بين الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية وشركة المشروعات الوطنية واإلنشاءات، وتمويل 
التجارة وشــبكات التوريد والذمم المالية، وإدارة النقد، وحلول الصرف األجنبي، لتمكينهم من إنجاز مشــروع إنشاء 

السكة الحديدية بنجاح.

558 مليون دوالر تمويل لمشروع سكك الحديد باإلمارات

أعلن بنكا “اتش اس بي سي” و“ستاندرد تشارترد” مساندتهما 
لفــرض الصين قانون لألمن القومي على هونغ كونغ، وذلك 
في انحراف عن سياســتهما المعتادة للحياد السياسي، بحسب 
)رويترز(. وقال “اتش اس بي ســي”، إن الرئيسي التنفيذي 
لعمليات البنك في منطقة آسيا-الباســفيك وقًع عريضة تســاند 
القانــون. وأضــاف البنك فــي تدوينة على وســائل للتواصل 
االجتماعي في الصين، أنــه “يحترم ويؤيد كل القوانين التي 

تكفل استقرار النظام االجتماعي في هونغ كونغ”.
من جانبه، قال بنك ستاندرد تشارترد، إنه يعتقد أن القانون يمكن أن “يساعد في الحفاظ على االستقرار االقتصادي 

واالجتماعي لهونغ كونغ في األجل الطويل”.
ويوجد مقر كل من البنكين في بريطانيا، لكنهما لهما تركيز كبير على آســيا. وترجع أصول “اتش اس بي ســي”، 

وهو اآلن أكبر بنك في أوروبا، إلى هونغ كونغ التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997.

ستاندرد تشارترد: لفرض قانون في هونغ كونغ
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فرضت هيئة مراقبة السوق في بريطانيا غرامة بقيمة 
64 مليــون إســترليني )81 مليــون دوالر أميركي( 
علــى مصرف “لويــدز” و”بنــك أوف إســكتلندا” 
التابع ووحدات الرهن العقاري التابعة بسبب طريقة 
تعاملهم مع العماء الذين تخلفوا عن ســداد قروض 

الرهن العقاري.
وأكــدت اإلدارة، على أن هناك أكثر من ربع مليون 
عميل تمت إســاءة معاملتهم، مشــيرة إلى أن البنوك 

مطالبــة بمعاملــة عمائها بصورة عادلة حتى الذين يمرون بضائقة مالية. وأوضحت الهيئة، أن تلك الغرامة تأتي 
بجانب 300 مليون إسترليني سيدفعها كتعويض لنحو 526 ألف عميل.

من جانبه، أكد “لويدز”، على أنه اعتذر من العماء الذين تم تحصيل رســوم متأخرة منهم بشــكل غير الئق في 
الفترة بين عامي 2011 إلى 2015.

تغريم “لويدز” 81 مليون دوالر أميركي

يعول “كريدي سويس” على مليارديرات مستعدين للمخاطرة 
لدفع نمو اإليرادات في قســم إدارة الثروات. وفي حين يحاول 
أغلــب عماء البنوك الخاصــة حماية ثرواتهم مــن تداعيات 
الضابيــة التي تثيرها جائحة فيروس، من خال عملية شــراء 
تحوطيــة أو التحــول للســيولة، يســتغل أغنى أغنيــاء العالم 
االضطرابــات في الســوق كفرصــة لتصيد الصفقــات عبر 

االســتحواذات واالســتثمار في األصول عالية المخاطر مثل خيارات األســهم والسندات مرتفعة العائد. وقدّر رئيس 
قسم إدارة الثروات الدولية في “كريدي سويس”، فيليب فيلي، أن مثل تلك األنشطة قد تعود بنحو 400 مليون دوالر 
أميركي من اإليرادات اإلضافية حتى نهاية 2022. وقال: طموحي للعماء االســتراتيجيين هو زيادة المســاهمة في 
النمو لمثليه على مدى السنوات الثاث المقبلة. وأضاف، نجري المزيد من النقاشات مع العماء بشأن كيفية االستثمار 
أو إعادة االســتثمار في األسواق وكيف نبني مراكز استراتيجية ... بعض عمائنا االستراتيجيين يبحثون االستثمار 
فــي أصــول ذات مخاطرة أكبر. وتابع قائا: “هذا التوجه واضح من الحوارات مع العماء بالغي الثراء وأيضاً من 

أنشطة الشركات التي نشهدها. معدل التحويات المالية في ابريل/نيسان ظل أعلى من مستويات ما قبل األزمة”.
وزادت إيرادات إدارة الثروات الدولية 6 % في الربع األول من عام 2020، لتسجل 1.5 مليار فرنك بفضل زيادة 

تداوالت العماء. وتسهم اإلدارة بما يقل قلياً فحسب عن نصف أرباح البنك قبل الضرائب.
ومع انخفاض تقييمات الشــركات، يبحث أغنى األغنياء عن فرص المتاك حصص اســتراتيجية فيها. وقال فيلي: 

“هناك المزيد من االهتمام اآلن فيما يتعلق بتنفيذ صفقات استحواذ صغيرة”.

مليارديرات يقدمون فرصًا ذهبية لـ”كريدي سويس”
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أبقى بنك اليابان المركزي على سياســته النقدية 
االقتصــاد  أن  برأيــه،  متمســكاً  تغييــر،  دون 
سيتعافى تدريجياً من جائحة “كورونا”، مشيراً 
إلى أنــه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو 
فــي الوقت الحالي. ورفع البنك القيمة االســمية 
لحزم إقراض الشــركات التــي تعاني من أزمة 
سيولة إلى تريليون دوالر من 700 مليار، سبق 
أن أعلــن عنها فــي أيار/مايو 2020، بحســب 
)رويترز(. وأبقى البنك على أهداف التحكم في 

منحنى العائد عند 0.1- % ألسعار الفائدة قصيرة األجل وصفر بالمئة للفائدة األطول. ولم يجر أي تعديل يذكر على 
برامج تيسير التمويل للشركات، بما في ذلك آلية إقراض تستهدف ضخ األموال فيها.

وذكر البنك المركزي، أنه من الممكن أن يبلغ حجم األموال التي َســتُضخ من خال البرنامج إلى 110 تريليون ين 
)تريليون دوالر(، في حالة الحصول على قروض إضافية من برامح حكومية.

وأشاد وزير المالية، تارو آسو، بطبع البنك المركزي مزيداً من النقد، وقال: إن تسهيات اإلقراض “ستقود دون شك 
إلى زيادة المعروض النقدي”.

تريليون دوالر من “اليابان المركزي” للشركات المكروبة

كشفت بيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على 
الودائع في  الواليات المتحدة،  أن أرباح  البنوك 
األميركية  هبطت بنسبة 69.6 % خال الربع 
الســنوي األول إلى 18.5 مليار دوالر مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2019.
يأتــي ذلك فــي الوقت الذي تصــارع قطاعات 
مختلفة وممن بينها  القطاع المصرفي  األميركي 
بســبب أضرار وتداعيات فيــروس “كورونا” 
الذي أســفر عن تدهور  النشاط االقتصادي  مما 

دفع البوك إلى شطب ديون متعثرة ورصد مبالغ بمليارات الدوالرات لتغطية الخسائر. وذكرت المؤسسة، أن أكثر 
من نصف البنوك األميركية سجلت انخفاضاً في أرباحها الفصلية في الربع السنوي األول، في حين تكبد 7.3 % 

من تلك البنوك خسائر في نفس الفترة.
مع ذلك، شــهدت أســهم البنوك األميركية زيادة بنســبة 8.5 % أو 1.2 تريليون دوالر في الودائع خال األشــهر 

الثاثة المنتهية في الحادي والثاثين من آذار/مارس 2020.

هبوط حاد ألرباح البنوك األميركية !؟

7



عالم البنوك

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2020

أدرج البنك اإلسامي للتنمية صكوكاً بقيمة 1.5 
مليار دوالر أميركي في بورصة ناســداك دبي، 
تهدف لدعم مبادرات اإلغاثة في مواجهة جائحة 
فيروس كورونا. ومن المقــرر أن تدعم عائدات 
الصكوك المدرجة المشاريع الطبية واالجتماعية 
والتجاريــة في العديــد من الــدول األعضاء في 
البنــك، والتي يبلغ عددها 57 دولة، بهدف حماية 
الصحة وتحســين مســتوى المعيشــة، وفقــاً لما 

ذكرته وكالة األنباء اإلماراتية.
وتعد هذه الصكوك الثاني من نوعها التي يصدرها 

البنك تحت إطار التمويل المستدام، بعد طرحه “الصكوك الخضراء” ألول مرة العام الماضي، وهي أول صكوك 
استدامة حاصلة على تصنيف AAA، باإلضافة إلى كونها أول صكوك مرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا 
في أسواق رأس المال العالمية. وبهذا يرتفع عدد صكوك البنك اإلسامي للتنمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي 
إلى 12، بقيمة إجمالية تبلغ 16.14 مليار دوالر أميركي. بينما تصل القيمة اإلجمالية للصكوك المدرجة في دبي 

إلى 70.79 مليار دوالر أميركي.

البنك اإلسالمي للتنمية يدرج صكوكًا في “ناسداك” دبي

أظهرت النشرة الشــهرية لـ“مؤسسة النقد العربي السعودي -  ساما 
”، تراجــع إجمالــي األصول إلــى مســتوى 1.685 تريليون لاير، 
)449.31 مليــار دوالر أميركــي(، مقابــل 1.939 تريليون لاير، 
)517.09 مليار دوالر(، في نهاية أيار/مايو من عام 2019، بنسبة 

انخفاض 13.1 %.
وعلى أساس شهري، ارتفعت األصول االحتياطية األجنبية للسعودية 
بشكل هامشي بلغ 0.15 %، وما يعادل 2.53 مليار لاير، )673.87 
مليون دوالر(، مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر نيسان/ابريل والبالغة 

1.682 تريليون لاير، )448.63 مليار دوالر أمير كي(.
وخال شهر نيسان/ابريل، سجلت األصول االحتياطية األجنبية للمملكة تراجعاً بنسبة 11.2 % على أساس سنوي، 
إلى 1.682 تريليون لاير، )448 مليار دوالر(، مقارنة مع 1.894 تريليون لاير، )505 مليارات دوالر(، في الشهر 

المماثل 2019.
وسجلت األصول االحتياطية األجنبية للسعودية تراجعاً خال الربع األول من عام 2020 بنسبة 5.2 % على أساس 

سنوي، لتتراجع بقيمة 98 مليار لاير، )26 مليار دوالر أميركي(.

449 مليار دوالر االحتياطي األجنبي السعودي
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فــي   المحليــة  البنــوك  ضخــت 
 8.9 بنحــو  تمويــات  الكويــت، 
مليــارات دوالر أميركــي خــال 
شــهرين ونصف، ضمــن حزمة 
التحفيــز التــي أعلن عنهــا البنك 
نيســان/ابريل  المركــزي مطلــع 
قطــاع  لدعــم  الماضــي،   2020
األعمــال فــي مواجهــة تداعيات 

جائحة “كورونا”.
وقال المركــزي الكويتي، إن هذه 
الحزمة طالت كافة القطاعات بما 

يشــكل نحو 7 % من إجمالي التســهيات االئتمانية، التي بلغت قيمتها 129 مليار دوالر أميركي في نهاية آذار/
مارس 2020.

وأوضــح البنــك المركزي الكويتي، أن تمويل البنوك ركز على العمــاء المتضررين من أزمة “كورونا”، حيث 
شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة نسبة 80 % من إجمالي التمويل.

البنوك الكويتية تدعم قطاع األعمال 9 مليارات دوالر

توقعت وكالة “فيتش” للتصنيفات االئتمانية، تضرر 
ربحية ا لبنوك  في  دولــة اإلمارات  خال العام 2020 
الجــاري، تحت ضغــط جائحة فيــروس “كورونا”، 
وذلــك بانخفاض أســعار الفائدة وتراجــع الدخل من 

الرسوم واألنشطة خارج اإلقراض.
وأضافــت الوكالة فــي تقرير لها صــدر مؤخراً، أن 
جودة األصول لدى البنوك في اإلمارات ســتضعف، 
وتتعرض لضغوط، حيث لن يتمكن جميع المقترضين 
من تجــاوز تأثيرات  االنكمــاش االقتصادي . ونوهت 
إلــى أن التأثير الحقيقي على المدى القصير لن يظهر 

بســبب برامج تأجيل القــروض والمرونة التنظيمية للبنوك. وتوقعت الوكالة فــي تقريرها، ضعف اآلفاق االئتمانية 
لبنوك اإلمارات في العام 2020 الجاري، نتيجة ألزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأشــارت إلى أن البيئة التشــغيلية للبنوك في عام 2019، استمرت في الضغط على جودة األصول، ومع ذلك بقيت 
مقاييس الربحية ثابتة، وظل التمويل و السيولة  سليمين أيضاً.

“فيتش” تتوقع تضرر ربحية البنوك اإلماراتية

9
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وما على وزيرة العدل إن كان لديها ما تقوله، سوى توجيه 
كالمها إلــى وزير المــال واحتــرام اســتقاللية المصرف 

المركزي”. وأكد حمود، وجوب احترام هذه االستقاللية.

وأضاف: السلطة النقدية مســتقلة وال تعدّ تقارير أسبوعية 
وتســلمها إلــى لجنــة تضــم وزارات العــدل واالعــالم 
والصناعــة واالقتصــاد واألمــن العــام، وإال فأيــن تكون 

االستقاللية والسرية وضرورة احترام الحاكمية؟.

ولفت حمود االنتباه، إلــى أنه “ال يجوز قانونــاً أن تطلب 
الســلطة السياســية ضّخ النقد األجنبــي في الســوق، فيما 
مصرف لبنان يحتفظ بموجــودات أجنبية وليس باحتياطي 

أجنبي، وتهدّد مقابل ذلك باقتطاع الودائع تسديداً لدينها”.
وناشــد الرئيس الســابق للجنــة الرقابة علــى المصارف، 
حاكم المصرف المركزي، عدم التهاون و“المواجهة باسم 

استقاللية السلطة النقدية واحترام القانون”.

وقــال حمــود: “صحيــح مــن واجــب رئيــس الحكومــة 
والوزراء القلــق على وضع البالد وإبــراز اهتمام في هذا 
الشــأن، لكن ضمن النظــام والقانــون، ألن التجاوزات ال 

حمود: مصرف لبنان حريص على اإلحتياطي

قال سمير حمود، إّن حاكم مصرف لبنان، رياض سالمه، 
حريــص علــى المحافظة علــى االحتياطــي الــذي لديه، 
والذي هــو فعلياً عبــارة عن موجــودات خارجيــة تقابلها 
مطلوبات داخليــة تعود للمصــارف التي لديهــا التزامات 
تجاه المودعين، مســتبعداً أن يبــادر الحاكم إلى اســتخدام 
احتياطي المصــرف المركزي لضبط الســوق النقدية، بل 
سيعتمد بالدرجة األولى على حجم الدوالرات النقدية التي 
يمكن أن تتوفّــر من خــالل التحويالت من الخــارج عبر 
المؤسســات المالية OMT وغيرها مــن الصّرافين، وقد 

يستخدم جزءاً بسيطاً من اإلحتياطي فقط.

عدم التفريط بالمخزون
وأكد حمــود، حــرص المصــرف المركزي علــى إدارة 
الموجودات أو اإلحتياطيات األجنبية الموجودة لديه وعدم 

التفريط بهذا المخزون “تحت أي ضغط”.

وعلّق على ما أثير خالل جلســة مجلس الوزراء مؤخراً، 
مــن تهجم علــى الحاكــم، فشــدد علــى أّن “الوصي على 
مصرف لبنان هــو وزير الماليــة، ومن هنــا ال يحّق ألي 
وزير آخر ولو كان وزيراً للعدل توجيه الكالم إلى الحاكم، 

بالتوازي مع شروع الحكومة اللبنانية بتنفيذ 
اإلصالحات المطلوبة، غداة تعيين نواب حاكم 
مصرف لبنان، رياض سالمه األربعة، واثر تلبية 
سالمه لطلب الحكومة مّد السـوق اللبنانية 
بالـدوالرات، بـات معروفـًا، أن هـذا التدبيــر 
لـن يـدوم طوياًل، كـون الحّل األسـاس كان 
وال يزال يكمن في دخـول أمــوال من الخارج 

إلى لبنان.
الرئيـس السـابق  وفي هذا السـياق، أجاب 
للجنة الرقابـة على المصـارف في المصـرف 
المركزي، ســمير حمـود، في لقاء صحافي، 
عن التســاؤالت حـول مـدى قـدرة مصرف 
لبنان المركزي، على التدّخـل وضّخ الدوالرات 
المتواجدة في احتياطيه، والذي شــّح أصاًل 

ووصل إلى 20 مليار دوالر أميركي.

سمير حمود
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النقدية التي يغلب فيها الطلب علــى العرض الغائب أصالً 
ويتسبب بارتفاع الدوالر األميركي، لكن المسألة األساسية 
تكمن في كيفية زيادة حجم العرض لتلبية حاجات السوق، 
واألرجح أنه عندما يســتأنف المطار أعماله سترتاح قليالً 

األسواق.

أسوأ أنواع االقتصادات
ورأى الرئيس الســابق للجنة الرقابة علــى المصارف في 
المصرف المركزي، أنــه ال يجوز حصر مســألة تحويل 
األمــوال الــى الخــارج بمصرف واحــد، ألن شــهوة كل 

المصارف على الدوالر مفتوحة.

ودعى حمود مصرف لبنــان، الى امتالك الجــرأة الالزمة 
إلعالن وجود سعرين للدوالر األميركي، ألّن تحرير سعر 

الصرف لن يؤدي إال الى زيادة أجور وأعباء على الدولة.

وشــدد على أنه ال يجوز الطلب من المصــرف المركزي 
ضّخ عملة ال يصدرها، مشــيراً الى أننا نعيش في اقتصاد 
المالذ األخير لالقتصاد النقدي.نقدي هو أســوأ أنواع االقتصادات، ومصــرف لبنان ليس 

تحّل األمور بل تعقدها أكثر”.

ضبط حركة التحاويل
وحول ســعر صرف الدوالر األميركي في الســوق، سأل 
حمود: “هل استقرار ســعر الصرف يحكمه الصّرافون أم 
الجهاز المصرفي، وهل يعتقد أحد أن وضع القيود تضبط 
السوق أم أن هذه القيود هي األوكســجين للسوق السوداء، 
وهل يجوز تسميتها سوقاً ســوداء في غياب حرية المودع 

في الحصول على الدوالر؟”.

 ولفت حمود، الــى أنه “في القانــون المعتمــد ليس هناك 
ما يُســمى أمــوال جديــدة )Fresh Money(، تتميّز عن 
األموال الموجودة، لذلك ال بد من التساؤل عن حق المودع 
في االستحصال على الدوالر، وكذلك عن دور المصارف 

في ضبط حركة االستيراد والتحاويل”.

وعن معالجة مشــكلة ارتفاع الــدوالر األميركي وانعدامه 
من السوق الموازية، أكد حمود، أّن اآللية التي تم اعتمادها 
من قبل الحكومة “لــن تعالج الموضوع”، لكنه أشــار في 
الوقت نفســه، إلى أنه ال يقف “ضد أي جهد لتنظيم السوق 



12

عالم البنوك

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2020

اكتوبر 2019، والتي زادت حدتها في األشهر الماضية.
في العام 2001 أصدرت الحكومة السورية التشــريعات المناسبة إلنشاء 
مصارف خاصة ال ســيما القانــون الرقــم 28/2001، بعدمــا كان األمر 
يقتصر علــى المصــارف الحكومية )ومــن أبرزها المصــرف التجاري 
السوري(. فتم إنشــاء 14 مصرفاً خاصاً من بينهم 7 مصارف بمساهمات 
من مصارف لبنانية، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول )*(. وقد بلغت الودائع 
لدى هذه المصارف 1,250 مليــار دوالر في العــام 2019 ) أي ما يمثل 
نسبة 15 % من إجمالي الودائع في المصارف السورية العامة والخاصة 
ونسبة 50 % من الودائع في المصارف الخاصة(، بارتفاع نسبته 2.77 % 
عن العام 2018. كما بلغت التســليفات 493 مليون دوالر، بارتفاع نسبته 
8.94 مليون دوالر في العام 2018، أي بارتفاع نسبة 50.7 %.40.68 %. أما أرباح هذه المصارف فقد بلغت 13.1 مليون دوالر مقابل 

العالقة المالية بين سورية ولبنان باألرقام ...

تعتبر العالقات المالية والمصرفية اللبنانية - 
السورية من المواضيع الحساسة. وقد أثيرت 
مؤخراً مع بــدء المصــارف اللبنانية بفرض 
قيود على السحوبات بالدوالر األميركي على 
جميع المودعيــن ومن ضمنهم الســوريين، 
ومن ثم وقف السحوبات كلياً إال لفئة قليلة من 
المحظوظين، كما برز إلى االهتمام موضوع 
المصــارف اللبنانية العاملة في ســورية  مع 

بدء تطبيق قانون قيصر.
وفي تقرير لها، أوضحت الدولية للمعلومات 
أنّــه ال تتوفــر أرقام دقيقــة عن حجــم ودائع 
الســوريين فــي المصــارف اللبنانيــة. إذ أن 
بعضهم يحمل الجنســية اللبنانية والســورية 
معاً بعد مرســوم التجنيس عــام 1994. فقد 
بلغت ودائع القطــاع الخاص غير المقيم لدى 
المصــارف 32.5 مليــار دوالر فــي نهايــة 
2019، مقابل 37.7 مليــار دوالر في نهاية 
2018. ومعظم هذه الودائع، هي لســوريين 
مع أقلية من دول الخليج، إضافــة إلى ودائع 

السوريين الحاملين للجنسية اللبنانية.
ويمكننــا تقديــر حجــم ودائع الســوريين في 
المصــارف اللبنانيــة بنحــو 37 - 40 مليار 
دوالر أميركي. وهؤالء كانوا يســتفيدون من 
الفوائد على هذه الودائع وينفقونها ســواء في 
لبنان أو ينقلونهــا إلى ســورية ضمن حرية 
تحويل األموال المعمول بها في لبنان. ولكن 
هذا األمــر توقف مع القيــود المصرفية على 
الســحوبات المفروضة منذ 17 تشرين أول/

شهدت العالقات بين لبنان وسورية، على مر التاريخ، حاالت من المد والجزر، تخللها اتفاق المصالح 
والتعاون  األخوة  معاهدة  إلى  تطور  الذي   ،1943 أول/اكتوبر  تشرين  في  البلدين  بين  المشتركة 
والتنسيق في العام 1991، كذلك اللقاءات الدورية والحدود المفتوحة، إضافة إلى أن التاريخ والجغرافيا، 

هي التي تربط أواصر البلدين الجارين، لتكون هي الثابت الوحيد، مهما تغيرت العالقات وتبدلت.
وتضع ودائع المواطنين السوريين في المصارف اللبنانية، القطاع المصرفي اللبناني أمام تحّد جديد، 
في وقت تنهار فيه الليرتان اللبنانية والسورية، بعد دخول قانون قيصر في 17 حزيران/يونيو 2020، 

حّيز التنفيذ.
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دور كبير لبرنامج الدعم
وفي تعليقه علــى التقرير، قال  الشــريك المدير لمكتب كي 
بي إم جي في الرياض، خليل إبراهيم السديس: “إن برنامج 
الدعم القوي من قبل مؤسســة النقد العربي السعودي يعني 
أن التدابيــر المدفوعــة باألوضــاع االقتصاديــة واإلغالق 
االقتصــادي، مثل إجــراءات حبــس الرهن وإعــادة هيكلة 

الديون والتصفيات اإلجبارية لم تكن منتشرة”.
وأضاف: “على الرغم مــن أن معظم المديريــن التنفيذيين 
في القطاع المصرفي يرون أن حالــة عدم التيقن في الوقت 
الراهــن تعيق الرؤيــة الواضحة فيمــا يتعلق بــاألداء على 
المدى القصير والمتوســط للقطاع، فإنهم يشــيرون إلى أن 
النشــاط االقتصادي الحقيقــي هو وحده القــادر على تحفيز 

االنتعاش والتعافي”.
من جهته، قال رئيس قطاع الخدمــات المالية لدى “كي بي 
إم جي” في السعودية، أوفيس شهاب: “إن هذه اإلجراءات 
تعد مثاالً حيّاً على دقة وُحســن التوقيت، فقــد كانت بمثابة 
جرعة مفيدة وداعمة للشركات، وخاصة في قطاع المنشآت 
الصغيــرة جــداً والصغيــرة والمتوســطة، وللمصــارف 
االقتصادية على الخطوط األمامية”.والبنوك،  ألنها تلعب دوراً رئيســاً في الحــد من التداعيات 

دعم “ساما” حدَّ من آثار كورونا في السعودية

جاءت فــي معطيــات التقرير الــذي أصدرته “كــي بي إم 
جي” الفوزان وشــركاه، المتخصصة بخدمــات المراجعة 
والضرائب واالستشــارات، أنه وعلى الرغم من االرتفاع 
في الخسائر االئتمانية المتوقعة، إال أن مبلغاً كبيراً جاء في 
شــكل منحة حكومية بقيمة 1.12 مليار لاير سعودي ضمن 
إطار الدعم الذي أطلقته مؤسســة النقد، الذي بدوره حدَّ من 
انخفاض صافي الربحيــة إلى 6.9 % فقــط، وذلك مقارنة 

بالفترة نفسها من السنة المالية 2019.
ظهور النتائج

وعقب نشــر النتائج الماليــة للربع األول من الســنة المالية 
2020 للبنوك المدرجة، تكّشف حجم األثر لجائحة كورونا 
على القطاع المصرفي، حيث ظهرت التأثيرات األولية مع 
نهاية مارس/آذار 2020، إال أنَّ حزمة التدابير والمبادرات 
التي تــم إطالقها في هذا الصــدد وفي الوقت المناســب في 
مختلف القطاعات ساهمت في الحد والتخفيف من اآلثار إلى 

حٍد ما.
وبحسب التقرير، فقد سّجل القطاع المصرفي متوسط زيادة 
  )ECL( قدرها 93.3 % ، في الخسائر االئتمانية المتوقعة
لفترة األشهر الثالثة األولى لعام 2020، مع تراجع ملحوظ 
في التقييمات السوقية منذ ديسمبر/كانون األول 2019. ومع 
ذلك، فإن الدعم المستمر الذي “ســاما” للقطاع المصرفي، 
يعد أحد عوامــل التخفيف الرئيســة للحد مــن التأثير على 
القطــاع المصرفي، حيث تم توســيعه ومضاعفتــه، نتيجة 
لإلجراءات التي تم اإلعالن عنها مؤخراً من قبل مؤسســة 

النقد.
وأشــارت “كي بي إم جي” في تقريرها، إلى أن األوضاع 
االئتمانية الجيــدة حتى فبراير/شــباط 2020، قد مّكنت من 
ارتفاع إجمالي األصول بنســبة 3.9 % إلى 2.540 مليار 
لاير ســعودي )677 مليــار دوالر(، فيمــا ارتفــع إجمالي 
ودائع العمــالء بنســبة 1.5 %، ليصل إلــى 1.835 مليار 
لاير ســعودي )489 مليار دوالر(. في حين سّجل إجمالي 

القروض اإلجمالية متوسط نمو بلغ 4.96 %.

سـاهمت حزمة التدابير والمبادرات واإلجراءات االحترازية التي أطلقتها مؤسـسـة النقد العربي 
السعودي “ساما”، في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، بالحد والتخفيف من 

اآلثار السلبية على مختلف القطاعات االقتصادية في السعودية وتحديداً القطاع المصرفي.

خليل إبراهيم السديس
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نشــر مركز دمشــق لألبحاث والدراســات “مداد” ورقة بحثية تتضمن مقترح 
بإنشاء مجمع لتأمين االئتمان في سوق التأمين السورية، من أجل تأمين القروض 
ضد مخاطر عدم الســداد. ويقوم المجمع بإجراء إعادة التأمين الالزم والمناسب 
لألخطار الواردة إليه، إذ إن وجوده وتحول األقساط إليه يجعل من توافر إعادة 
التأمين أمراً يسيراً وبشروط أفضل مما لو عملت كل شركة على إعادة التأمين 
منفــردة. وتشــمل الورقة التي أعدّها خبير التأمين رافــد محمد، بعنوان “تأمين 
االئتمان: تأمين القروض المصرفية ودوره في تشــجيع االســتثمار”، ضرورة 
إلزام المصارف ومؤسسات التمويل اعتماد وقبول وثيقة تأمين االئتمان كضمانة 

للقروض الممنوحة من قبلها، إضافة إلى الضمانات األخرى التي تراها، وهو أمر ال بد من إلزاميته بسبب المخاطر 
المرتفعة لهذا النوع من التأمين. كما تضمنت، دراســة حجم اإلقراض ونســب التعثر لدى مختلف شــرائح المجتمع 
المقترضة وفي مختلف المصارف، بحيث يتم احتساب أسعار التأمين وفقاً لهذه الدراسة. وتم اقتراح بناء نموذج وثيقة 
تأمين االئتمان من هيئة اإلشراف على التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات المصلحة، خاصة مصرف سورية المركزي 
ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، بحيث تغطي هذه الوثيقة بحدّ أدنى مخاطر عدم السداد الناتجة عن أسباب محددة 
مثل وفاة المقترض، عجزه الدائم، اإلفالس وغيره، وتحديد حدّ أدنى من أسعار التأمين، وحدّ أعلى من مبلغ أو نسبة 

التحمل المفروضة على المصرف الممول.
واقترحت الورقة أخيراً، االســتفادة من اتفاقيات تســويق التأمين المبرمة بين بعض شــركات التأمين والمصارف، 
وتفعيل هذه الطريقة في تسويق التأمين، التي تسمح بها قرارات هيئة اإلشراف على التأمين، ومنع حصرية التعامل 

بين شركة تأمين ومصرف محدد.

مقترح بإنشاء مجّمع لتأمين القروض في سورية

ناقشــت هيئة اإلشــراف على التأمين الســورية القرار 
الذي أصدرته رئاســة مجلس الوزراء خالل اجتماعها 
مؤخراً، والمتعلق بالتعديالت التي طرأت على بوليصة 
التأميــن الصحي للعامليــن في الدولة. وتمت مناقشــة 
القرار بحضور مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين، 
ســامر العش، ومدير المؤسسة العامة السورية للتأمين 
إياد زهراء، ونائب المدير العام في الهيئة ومدير قســم 

التأمين الصحي عادل الحضر، إلى جانب مدير التأمين الصحي في المؤسســة العامة الســورية للتأمين نزار زيود، 
والمدير العام في شــركة “ميدكسا” مالك حســن، وغيرهم من األعضاء. وشملت المناقشات التعديالت التي طرأت 
على بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، وقيمة أتعاب الجهات الطبية وغيرها، وذلك بهدف استمرار تقديم 

الخدمات التأمينية للموظفين العاملين في الدولة من قبل مزودي الخدمة )مشافي، أطباء، صيادلة، مخابر، أشعة(.

مناقشة تعديالت التأمين الصحي في سورية

14



عالم التأمين

 تموز/يوليو 2020 | البنك والمستثمر

أظهــرت البيانــات المالية لشــركة الالينس 
للتأمين تراجع أرباحها بنســبة 24 % خالل 

الربع األول من 2020.
وأوضحــت الشــركة فــي بيان لســوق دبي 
المالــي، أنهــا حققت أرباحــاً بلغــت قيمتها 
10.25 مليــون درهــم، مقابــل أرباح بلغت 
13.53 مليون درهم فــي الربع المقارن من 

عام 2019.
 2020 العــام  مــن  األول  الربــع  وخــالل 
الجاري، ارتفعت أرباح الشــركة من التأمين 
إلى نحــو 11.12 مليون درهم، مقابل أرباح 

بقيمة 10.08 مليون درهم في الربع األول من العام 2019 الماضي.
وخــالل الفترة تراجعــت إيرادات التأمين إلى 34.96 مليون درهم، مقابل إيــرادات بلغت 37.4 مليون درهم في 
الفتــرة المقارنــة من العام الماضي. وتراجع صافي أقســاط التأمين خالل الفترة إلــى 34.32 مليون درهم، مقابل 

41.06 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2019.
وبلغ إجمالي اإليرادات 25.55 مليون درهم بنهاية الربع األول من العام الجاري، مقابل 24.49 مليون درهم في 

الفترة المقارنة من العام الماضي.

تراجع أرباح الـ“الينس للتأمين” في الربع األول من 2020

حققت الشركة الســورية الدولية للتأمين “آروب - سورية”، 
أرباحاً تجاوزت قيمتها الـ219.8 مليون ليرة ســورية، خالل 
الربــع األول مــن عــام 2020 )المنتهــي بتاريــخ 31 / 3 / 

.)2020
وأوضحــت اســــتمارة اإلفصــاح المرحليــة للشــركة، التي 
نشرتها هيئة األوراق واألسواق المالية السورية، أنه وبحسب 
البيانات الربعية للشــــركة المنتهية، فقد ربح ســـــهم شركة 

“آروب - ســــورية” 18.17 ليرة ســــورية، مقابل 0.35 ليرة ســــورية خالل الفترة نفســــها من العام 2019 
الماضي.

وبلغــت قيمــة إجمالي أقســــاط التأمين المكتتــب بها أكثر مــن 303.4 مليون ليرة ســــورية، وتجاوزت إجمالي 
المطالبات المدفوعة 138.2 مليون ليرة ســــورية، وبلغت قيمة االحتياطات الفنية والحســــابية حوالى 1.5 مليار 

ليرة سورية.

219 مليون ليرة أرباح “آروب- سورية” للتأمين
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أظهرت  النتائج المالية  لشركة “ اإلتحاد للتأمين  
التعاونــي”، في الربــع األول من عام 2020، 
ارتفاع صافي األرباح 16.8 % مقارنة بالربع 

المماثل من عام 2019.
ووفقاً لبيانات الشركة السعودية على “تداول”، 
ارتفــع صافي األربــاح قبل الــزكاة إلى 17.5 
دوالر  مليــون   4.66 )حوالــى  لاير  مليــون 

أميركي(، مقابل 14.98 مليون لاير )حوالى 4 مليون دوالر أميركي( خالل الربع األول من العام 2019 الماضي.
وذكرت الشــركة، أن ارتفاع صافي الربح يعود بشــكل أساســي إلى انخفاض مخصص األقســاط اإلضافية بقيمة 

15.32 مليون لاير مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 2.63 % مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 17.05 مليون 

لاير.
وتراجعت أرباح الشــركة قبل الزكاة خالل عام 2019 نحو 27 % إلى 64.3 مليون لاير، مقابل 88.14 مليون 

لاير )حوالى 23.5 مليون دوالر أميركي( للعام السابق.

أرباح “اإلتحاد للتأمين” ترتفع 17 %

أعلــن البنك الدولي، أنه ســيقدم 400 مليون 
دوالر أميركي لمصر، لدعم التغطية الصحية 
الشاملة في البالد التي تعاني من ارتفاع عدد 

اإلصابات بفيروس كورونا.
وقال البنك الدولي في بيان، إن هذا التمويل، 
سيســاعد مصر على زيادة التغطية الصحية 
الشــاملة فــي 6 محافظات. وأضــاف اليان: 
ســيقدم الدعــم المالــي المؤقــت للمواطنين 
الذين ارتفعت نفقاتهم الصحية بسبب انتشار 

كورونا.
وكان البنك الدولي قد أطلق في عام 2018، 
برنامجاً بقيمــة 530 مليون دوالر أميركي، 

لدعم الرعاية الصحية في مصر لمدة 5 ســــنوات، وهو يشـــــمل زيادة الفحوصات والمساعدة في عالج مرض 
التهاب الكبد من نوع C وأمراض أخرى، كما يشــمل البرنامج تحســين المنشآت الطبية، وتدريب كوادر الرعاية 

الصحية.

400 مليون دوالر لدعم التغطية الصحية بمصر
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وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف 
أميري: “يؤكد نجاحنا في الوصول إلى أعلى نسبة نمو في الربع 
األول 2020، وعلى مدى العام 2019 في قطاع إعادة التأمين، 
التزامنا طويل األمد تجاه هذا القطاع، ووضعنا لألطر القانونية 
والتنظيمية الخاصــة بالمنطقة، حيث عملنا علــى توفير فرص 
تعاون بين الشــركات الناشــئة في قطاع تكنولوجيــا التأمين مع 
كبرى شركات إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي لتلبية 

متطلبات المستقبل”.
وأضاف: “تماشــياً مع توجهاتنا لقيادة مســتقبل القطاع المالي، 
فإن المركز المالــي يتبنى الرقمنة وتعزيز أصــر التعاون وبناء 
الكفاءات التي يمكن أن تقدم تغييرات أساسية في القطاع، وتسهم 
في تهيئة الجيل القادم من المتخصصين في الخدمات المالية، كما 
يستمر قطاع التأمين في التطور ما يتطلب منا أن نكون جاهزين 
للمواءمة مع كل التغييرات، مما يؤكد التزامنا بريادة المشهد في 

نمو قطاع إعادة التأمين على مستوى المنطقة”.
ويســعى مركز دبي المالي العالمي إلى إستقطاب شركات إعادة 
التأمين األوروبية واآلسيوية للمساهمة في توسيع نشاط أعمالهم، 
ويوفــر المركز المالــي منصة عالمية تســتفيد منها الشــركات 
اإلقليمية للوصول إلى أهداف النمــو العالمية لديها، حيث جرى 
توقيع اتفاقية شراكة مع “لويدز” المحدودة شركة التأمين وإعادة 
التأمين الرائــدة عالمياً ومعهد “تشــارترد للتأميــن” أكبر معهد 
عالمي متخصص في التدريب على التأميــن، لتطوير الكفاءات 
المحلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.التي تتمتع بالخبــرة والمعرفة في قطاع التأميــن وإعادة التأمين 

أداء قياسي لـ“دبي المالي” في قطاع إعادة التأمين

في أعقاب النمو االستثنائي المسجل خالل العام 2019، وصلت 
النتائج القياســية الرتفاع إجمالي أقســاط التأمين المكتتبة لقطاع 
إعادة التأمين في مركز دبي المالــي العالمي إلى حوالى 2 مليار 
دوالر، بواقع 17.4 %، وهو أكبر حجم أقساط تأمين مكتتبة في 
تاريخ المركز على مستوى القطاع، ليعزز بذلك مكانته كمركز 

إقليمي في قطاع إعادة التأمين.
وتشــمل أقســاط التأمين عدة مجاالت بمــا فيها قطاعــات النقل 
البحري والبري والجــوي، والرعاية الصحيــة، وتلف المباني 
والممتلكات. وجــاء هذا النمــو الكبير نتيجة إلــى تفضيل حملة 
وثائق التأمين، ووسطاء إعادة التأمين ووكاالت التأمين، لمركز 
دبي المالــي العالمي عن غيره مــن المراكز العالميــة لما يتمتع 
به من بيئــة ديناميكية للوصــول إلى كافة أنحاء منطقة الشــرق 

األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتمّكن مركز دبي المالي العالمي خالل 16 عاماً على تأسيسه، 
من ترسيخ مكانته كمركز رائد إلعادة التأمين في المنطقة، حيث 
يضم اليوم أكثر من مئة شركة مســجلة عالمياً بما فيها شركات 
التأمين وشــركات إعادة التأمين، وشــركات التأميــن القابضة، 
والهيئات المرتبطــة بقطاع التأمين التي توفر خدماتها للســوق، 
والتي تضم ثالثاً من أكبر 5 شركات على مستوى العالم. وتضم 
قائمة الشــركات العالميــة التي تتخذ مــن المركز المالــي مقراً 
لعملياتها، شــركة ميونيخ ري، شــركة لويدز، شركة بيركشاير 
هاثاواي، شــركة آر جي إيه، الشــركة الكورية إلعادة التأمين، 
شــركة إيه أي جــي، شــركة زيــورخ للتأمين، شــركة مارش 
لوساطة التأمين، وشركة أيه أو إن. ويمثل رّواد قطاع تكنولوجيا 
التأمين ما مجموعه 10 من الشــركات العاملة في مجال التأمين 

والمسّجلة بالمركز المالي.
وتماشــياً مع رؤية مركــز دبي المالــي العالمي لقيادة مســتقبل 
القطاع المالــي، تعمل تكنولوجيــا التأمين علــى تعزيز التحول 
الرقمي للقطــاع من خالل تطويــر مجاالت الرقمنــة واالبتكار 
وتعزيــز أواصر التعــاون مع كبرى شــركات التأميــن وإعادة 
التأمين، وذلك من خالل توفير حلول تلبي االحتياجات المتزايدة 
لقطاع التأمين المستقبلية، بما فيها شركة إيه أي جي، شركة أكسا 
الخليج، شركة دسيجنا للتأمين الشرق األوسطد، “دار التأمين”، 
شــركة متاليف، شــركة نور للتكافل )لتكافل األسرة(، وشركة 

زيورخ المحدودة للتأمين.

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا، عن وصول إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع إعادة التأمين ضمن المركز إلى 472 

مليون دوالر خالل الربع األول من العام 2020.
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التأمين في لبنان
بالنســبة إلى لبنــان، فقد دعــا وزيــر االقتصــاد، راوول 
نعمة، شــركات التأمين إلى االلتزام بسعر صرف الدوالر 
األميركي الرســمي مقابل الليرة اللبنانية، أي 1515 ليرة 
للدوالر الواحــد، إال أن هذه األخيرة، تعتبــر أن الوزير ال 
يملــك صالحية فرض ســعر الصرف، إضافــة إلى ذلك، 
فإن  مصرف لبنان  نفســه تجاوز ســعر الصــرف، عندما 
سمح لشركات الصيرفة بتحديد سعر مغاير لسعر صرف  

الــدوالر ، كما حــدد ســعراً جديــداً لألمــوال المحّولة من 
الخارج، وســمح للمصارف بشــراء الدوالرات  المودعة 

لديها بـ3000 ليرة لبنانية للدوالر.
لســعر الرســمي لــم يعــد صالحــاً، إال لدعــم  عمليــاً، ا
المواد األساســية، مثــل:  األدويــة  و المحروقــات  و القمح  
والمستلزمات الطبية. من هنا، فإن السعر هو رسمي شكالً 

ولكنه غير واقعي.

تسعيرة البوالص
مشــكلة قطاع التأميــن مزدوجة، فــي لبنــان، صحيح أن 
التكاليف التي تدفعها الشركات تراجعت بنسبة تتراوح بين 

قطاع التأمين يخوض التحدي إلعادة الهيكلة

أوضحت شــركة “لويدز أوف لندن” للتأمين، أن خســائر  
قطاع التأمين  جّراء فيروس “كورونا” المســتجد ســتكون 
شبيهة بالسنوات التي شــهدت كوارث طبيعية كبرى، مثل 
اإلعصار  كاترينا  عام 2005، وأعاصيــر هارفي وإيرما 

وماريا عام 2017.
هذه التعويضات التي ســتتّرتب على صناعــة التأمين في 
العالم، مرتبطة بالخســائر الناتجـــة عـن تعّطـل األعمـال 
Interruption Business بسبب اإلقفال والتدابير التي 
فرضت فــي إطار تدابيــر الوقاية، وخســــارة األربــــاح 
Loss of Profit الناتجــة عــن اإلقفـــال. أمــا معالجـــة 
المصابين بالوباء فكان على عاتق الضمان االجتماعي في 

سائر دول العالم.

تقلّص األعمال
أدى انتشــار الوبــاء إلى تقلّص أعمــال التأمين في ســائر 
الفروع، ال سيما تأمين نقل البضائع، والسيارات الجديدة، 
ومشاريع األعمال بعدما ُشــلَّت  حركة النقل  والبيع والبناء. 
وهذا ما دفع بشــركات التأميــن في  الــدول الصناعية  إلى 

اعتماد استراتيجيات جديدة، تقضي بما يلي:
- خفض النفقات االدارية وإلغاء المكافآت.

- صــرف الموّظفين في الــدول التي يوجد فيهــا صناديق 
تعويض  البطالة  )Unemployment(، كما في  الواليات 
المتحدة األميركية،  حيث يبلغ عدد المصروفين من العمل 

زهاء 40 مليون شخص.
- خفــض الرواتــب بيــن 25 % و30 %، إلــى أن تعود 

الحركة االقتصادية إلى طبيعتها.
- إعفــاء حملة عقود التأميــن على الحياة مــن موجب دفع 
القســط في موعده بســبب الضائقة االقتصاديــة، ومنحهم 
مهلة إضافية تتراوح بين 6 أشــهر والســنة لدفع األقساط 
المتأخــرة، وذلــك كــي ال يضطــر المضمون إلــى طلب 

تصفية عقد التأمين وطلب استعادة مدخراته.

تتوقع مجموعة “لويدز أوف لندن” للتأمين، أن يتكبد هذا القطاع في العالم خسائر بقيمة 203 
ء “كوفيد - 19”، مشيرة إلى أنها ستدفع تعويضات  20 بسبب وبا 2 مليارات دوالر خالل العام 0
لزبائنها تصل إلى 4.3 مليار دوالر أميركي، ما يوازي التعويضات بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 .

راوول نعمة
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وفق الســعر الرســمي، فهو يّمثل تنــازالً منهــا عن حقها 
باســتيفاء دوالرات ورقيــة، وال يعنــي أنــه يتّوجب على 
المضمون التنازل عن حقه في الحصــول على التعويض 

بالدوالر الورقي.

إعادة هيكلة الدين
وأشــارت المصــادر، إلى أن خالصــة القــول، إن وضع 
شــركات التأميــن فــي لبنــان ليــس أفضــل مــن وضــع 
مصــارف لبنان، ســيما وأن بينها ثمة 12 شــركة مملوكة 
من مصارف. وأموال شــركات التأمين فــي لبنان مودعة 
بمعظمها لــدى مصــارف أو موّظفة في ســندات الخزينة 
اللبنانيــة، التي توقفــت الحكومة عــن دفعهــا، معلنة عن 

رغبتها بإعادة هيكلتها.
ولو تم تنفيـذ “خطة الزارد” بإعـــادة هيكلة الديـن وبدفـع 
25 % من قيمــة الســـندات فقط، فــإن شـــركات التأمين 
ســتخــــسر 75 % مــن أموالهــا الموّظفــة في ســــندات  

اليورو  والليرة، إضافــة إلى المدخرات التــي جمعتها من 
حملة عقود التأميــن على الحياة، وهي تبلــغ عدة مليارات 

من الدوالرات.
ويتجنّــب وزير االقتصــاد اليــوم، الحديث عــن تداعيات 
إعـــادة الهيكلة على شــــركات التأميــــن في لبنان، وهي 
أشـد وقعاً على الدائنيـن مـن توقــف المصـارف عـن دفـع 

الودائـع.
ومن الواضح، أن هنــاك رزمة تحديات كبيــرة ومتنّوعة 
أمام قطاع التأمين العالمي، لكن في لبنان، فالمصير برمته 
الناتجة عن الحوادث يدور في فلك التساؤالت.علــى المحّك، ومفهومه فــي توزيع المخاطــر واألضرار 

50 % و75 % بفعــل الحجر الصحــي، وتراجع حاالت 
الدخول إلى المستشــفيات وغيرها، إال أن  العقبة  الرئيسية 
اســتقرت في  ســعر الدوالر األميركــي ، العملة الرئيســية 
المعتمدة في العقود المّوقعة بين الشــركات والمضمونين. 
وال تــزال قضيــة تســعيرة بوالــص التأميــن فــي دائــرة 

التساؤالت.
وتبين، أن شــركات التأمين التي تقبض األقساط المدولّرة 
بالليــرة اللينانيــة وبالســعر الرســمي، أي 1515 ليــرة 
للدوالر، تستعمل السعر الرسمي ذاته عند التعويض على 
الممتلكات و الســيارات  المضمونة بعقود صادرة بالدوالر 

األميركي.
وهذا يسفر عن نشــوء نزاعات بين المضمونين وشركات 
التأميــن، خصوصاً فــي مجال تأميــن المخــازن واألبنية 

ومحتوياتها.
ويرى الخبراء، أن شــركات التأمين لــن تتمكن من الوفاء 
بالتزاماتها، وســوف تتعثّر، وتمتنع عن الدفع، أســوة بما 
تقوم بــه  المصارف  اليــوم، إذا لم تســتوف قســط التأمين 
بالســعر الرائج في الســوق للدوالر، أم تقبــض دوالرات 

. Fresh  money ورقية جديدة

عملة العقد
وفق مصــادر خبيرة فــي شــؤون التأمين، هنــاك اجتهاد 
راســخ في لبنان، وفي العالــم، ينص على أنــه “ال يمكن 
ألي طــرف تغيير عملة الديــن”. والتعويــض الذي كانت 
تدفعه شركات التأمين هو دين  للمضمون محرر بالدوالر 

األميركي، ويجب بالتالي دفعه بالدوالر.
أما قبول شــركات التأمين باستيفاء القســط بالليرة اللبنانية 
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كشــف مدير عام مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” السورية مأمون 
كاتبــة، بأن قــرار إيقاف التســهيالت االئتمانية، الصــادر مؤخراً هو 
أمــر مؤقت ريثما يدرس المصرف المركــزي ضوابط محددة لتحديد 

أولويات منح القروض.
وأكــد كاتبة فــي تصريح صحفي، أن الشــركات اإلنتاجيــة الصغيرة 
والمتوســطة سيكون لها أولوية بمنح التسهيالت االئتمانية، مشيراً إلى 
أن فتــرة التوقف أو التريث بمنح القروض ال يشــكل عقبة لكونه فترة 
مؤقتة، ســيقوم المصرف المركزي خاللها بدراســة محفظة القروض 

لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء أم ال، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح.
وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، مؤخراً، االنطالقة الرسمية لمؤسسة ضمان مخاطر القروض 
خالل اجتماع هيئتها العامة، بعد مرور 5 سنوات على صدور قانون إحداثها. وأكد أهمية تسهيل حصول الشركات 

الصغيرة والمتوسطة على التمويل الالزم، وحل المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بالضمانات.
بدوره، بيّن رئيس مجلس إدارة المؤسســة، إبراهيم زيدان، أن المؤسســة ســتعمل على تذليل عقبة الحصول على 
التمويل للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة ســواء المتوقفة منها والتي ترغب بإعادة اإلقالع، أو القائمة التي تسعى 

لتطوير أعمالها.

سورية: أسباب صدور قرار إيقاف منح القروض

ناقش  وزير السياحة السوري، المهندس محمد 
رامي رضوان مرتيني، خالل اجتماع االدارة 
المركزيــة المخصــص للتخطيــط الســياحي، 
مؤخراً، أهم محاور المسودة النهائية للخارطة 
االســتثمارية لمحافظتــي حلــب وحمص، وما 
تتضمنــه مــن مســارات ثقافية روحيــة، بيئية 
وفــرص اســتثمارية، توظيــف موقــع بيــت 
المســرحي أبوخليــل القباني بدمشــق، ضمن 
برنامــج بيــوت المشــاهير، وذلــك بحضــور 

معاونيــه المهنــدس غياث الفــراح، المهندس نضال ماشــفج، إضافة إلى المــدراء المعنيين المدير العام للشــركة 
السورية للنقل والسياحة، حيث تم وضع الرؤية األولية لتوظيف موقع أبو خليل القباني، كما تقرر عقد ورشة عمل 

تخصصية يدعى اليها الخبراء المعنيون بالشأن الثقافي والفني لمناقشة هذه الرؤية
كذلك تناول االجتماع عرض الدراســة التخطيطية لتوظيف بحيرة زرزر وطرحها لالســتثمار الســياحي، وإقامة 

منتزه شعبي بما يخدم السياحة الداخلية.

الخارطة االستثمارية لمحافظتي حلب وحمص
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قالت هيئة االستثمار عبر “تويتر”، إنه تمت الموافقة 
على اســتيفاء بــدل خدمة ترصيد البيانــات الجمركية 
بما نســبته واحد باأللف من قيمة المواد المعفاة بسقف 
200 دينار أردني، وخاضعة لضريبة مبيعات بنســبة 
16 %، مباشــرةً على البيانات الجمركية في المراكز 
الجمركية من دون الحاجة للعودة إلى هيئة االستثمار.
وأضافت، ان هذا اإلجراء جاء بهدف اختصار الجهد 
والوقــت علــى المســتثمرين المســتفيدين مــن قانون 

االستثمار رقم 30 لسنة 2014.

تسهيالت جمركية من هيئة االستثمار االردنية

قــرر مجلــس إدارة الشــركة  الســعودية  للصناعــات 
األساسية “ سابك “، توزيع  أرباح نقدية  على المساهمين 
عن النصــف األول من عــام 2020، بقيمة 4.5 مليار 

لاير )1.2 مليار دوالر أميركي(.
وذكرت الشــركة، في بيان، أن عدد األســهم المستحقة 
يبلغ 3 مليارات سهم، لتصل حصة السهم من التوزيعات 
إلــى نحو 1.5 لاير لكل ســهم، تمثــل 15 % من القيمة 
االسمية. وأشارت إلى أنه سيتم صرف األرباح اعتباراً 

من يوم األحد 20 أيلول/سبتمبر 2020.
وأظهرت  النتائج المالية  للشــركة خالل الربع األول من 2020، تحقيق صافي خســائر بلغ 950 مليون لاير مقابل 
أرباح قدرها 3.41 مليار لاير، بالربع نفســه من عام 2019. وأقّرت الجمعية العامة لشــركة “ سابك”، في نيسان/
ابريل 2020، توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019، بقيمة 6.6 مليار لاير، بواقع 2.2 لاير للسهم.

على صعيد آخر، أعلنت “ ســابك “، عن استمرار المسار العام ألعمال وأنشطة الشركة، بعد إتمام صفقة استحواذ 
“أرامكو السعودية ” على 70 % من أسهمها. وذكرت في بيان، أنها ستستمر كشركة مساهمة سعودية مدرجة في 
السوق المالية السعودية، بالعمل وفق اإلطار التنظيمي لها، على ممارسة أعلى معايير الحوكمة. مؤكدة، أن حصة 

الـ30% المتبقية من أسهمها، المطروحة للتداول العام، لن تكون جزءاً من الصفقة.
كما أشــارت، إلى أن حقوق والتزامات المســاهمين الواردة في األنظمة المعمول بها في الســعودية ستنطبق على 
“أرامكو الســعودية”، فيما يخص هذه الصفقة. مضيفةً، أنه ال يجوز لـ“أرامكو الســعودية” التصرف في أسهمها 
خالل األشهرالستة التالية، الستحواذها على هذه النسبة، دون الحصول على موافقة مسبقة من  هيئة السوق المالية  

ووفق الشروط التي تحددها.

“سابك” توزّع أرباحًا بقيمة 1.2 مليار دوالر
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نشرت “فوربس” قائمتها السنوية للشركات 
العربية األكثر نفــوذاً في المنطقة العربية، 
حيث هيمنت الشركات السعودية على قائمة 
الشــركات الـ100، بـ36 شــركة ســعودية 
خاصة على القائمــة. وقالت “فوربس” إن 
الشــركات العائليــة تعد “العمــود الفقري” 
القتصادات الشرق األوســط، إذ أن الكثير 
مــن أكبر الشــركات الخاصة فــي المنطقة 

تديرها عائالت حتى بعد توسعها.
وتعتمد “فوربس” بانتقاء الشركات المدرجة في قائمتها على عدد من العوامل، منها حجم وعدد استثمارات المؤسسات 
المذكورة في البورصات اإلقليمية والعالمية واألصول العقارية، ومدى تنوع األعمال التجارية وعدد القطاعات التي 

تشغلها الشركات، وأعداد الموظفين، وعدد الدول التي تتواجد بها، فضالً عن التنوع الجغرافي وتاريخ تأسيسها.
الشركات بالترتيب هي: 1. مجموعة العليان - 2. شركة راشد )عبدالرحمن الراشد وأوالده( - 3. مجموعة عبداللطيف 
جميل - 4. مجموعة الزامل - 5. مجموعة المهيدب - 6. مجموعة يوسف محمد ناغي وأوالده - 7. مجموعة النهلة 

- 8. مجموعة الجفالي - 9. مجموعة سدكو القابضة - 10. مجموعة شركات الزاهد.

10 شركات سعودية هي األكثر نفوذاً في المنطقة

قالت الشــركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب(، إنها 
أصدرت ســندات مقّومة بالدوالر األميركي بقيمة إجمالية 750 
مليون دوالر ألجل 5 ســنوات في أســواق السندات الدولية، في 
إطار برنامج الســندات الدولية متوســطة األجل البالغة قيمته 3 
مليــارات دوالر، الــذي أطلقته لدعم عملياتهــا. وأوضحت، أن 
نجاح اإلصدار ســيعزز الدور االقتصادي للشــركة المتمثل في 
دعــم قطاع الطاقة في المنطقة للتخفيف مــن التأثيرات الناجمة 

عن فيروس “كورونا”، وتقلبات أسعار النفط. وقالت: جذب اإلصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دوالر من أكثر 
من 40 مستثمر، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على اإلصدار في المنطقة وخارجها.

وتعدّ التكلفة الثابتة للتمويل )1.46 % سنوياً( األدنى في تاريخ “أبيكورب” إلصدار مقوم بالدوالر، كما تعدّ عالوة 
اإلصدار )+110 نقطة أساس( لهذه السندات األقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقّومة بالدوالر 

التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية األخرى منذ تفشي جائحة فيروس “كورونا”.
وقال الرئيس التنفيذي لـ“أبيكورب”، الدكتور أحمد عتيقة: إن نجاح هذا اإلصدار للسندات المقومة بالدوالر وما حققه 

من أسعار تنافسية رغم الظروف الصعبة وتقلبات أسواق النفط، يدل على ثقة المستثمرين بـ)أبيكورب(.

“أبيكورب” تصدر سندات دولية بقيمة 750 مليون دوالر
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خفضت وكالــة “ فيتش “ للتصنيفات االئتمانية تصنيفها لشــركة “ 
موانئ دبي العالمية “ إلى درجة BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكــرت الوكالة، أن فيــروس “كورونا” وإجــراءات الحكومات 
الحتوائه حول العالم خلقت بيئة غامضة بالنسبة لقطاع النقل.

وأكدت “فيتش” أن الشركة تمتلك سيولة مستقرة، حيث كان لديها 
نحــو 3.4 مليار دوالر أميركي من المــوارد النقدية المتاحة حتى 
30 نيســان/ابريل 2020، فيما تبلغ التســهيالت االئتمانية الملتزم 

بها بقيمة نحو مليار دوالرأميركي. ورأت أن جهود شــركة “موانئ دبي” ودرجتها العالية من التنوع، قد تســاهم 
في تعافيها بوتائر أسرع بالمقارنة مع شركات الموانئ األخرى.

“فيتش” تخفض تصنيف “موانئ دبي العالمية”

أعلن صندوق االستثمارات العامة السعودي عن استثمار قرابة 
1.5 مليار دوالر أميركي في شــركة “جيو بالتفورمز” الهندية 
الرقمية. وبحســب ما نشــرت وكالة األنباء السعودية “واس”، 
فقد وقع الصندوق على اتفاقية استحواذ حصة تبلغ %2.32 من 

أسهم “جيو بالتفورمز”.
وتأتــي الصفقــة تماشــياً مع جهــود الصنــدوق في االســتثمار 
بالقطاعات والشــركات التــي تحقق عوائد ماليــة جذابة طويلة 
األجل، وتسهم في جهود التحول االقتصادي والنمو في المملكة.

وقال محافظ صندوق االســتثمارات العامة، ياســر بن عثمان الرميان: نحن ســعداء باالستثمار في شركة مبتكرة، 
تعتبــر فــي مقدمة قطاع التحول التكنولوجي بدولة الهند، ونتطلع إلى المســتقبل الواعد لالقتصاد الرقمي في دولة 
الهند من خالل “جيو بالتفورمز” التي توفر لنا فرصة كبيرة للوصول إلى هذا النمو، وسيمكننا هذا االستثمار من 
تحقيق عوائد مالية طويلة األجل لصندوق االستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول االقتصادي للمملكة.

مــن جانبه، قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشــركة “ريالينس” للصناعات موكيش أمباني:”تربطنا 
في ريالينس عالقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية الســعودية من مرحلة اقتصاد النفط. وتســتمر هذه العالقة 
لتقوية االقتصاد الرقمي في الهند، وينعكس ذلك في استثمار صندوق االستثمارات العامة في “جيو بالتفورمز”، 
لقد أعجبت بالدور الذي أداه الصندوق في قيادة التحول االقتصادي للمملكة العربية الســعودية، وأرحب بصندوق 
االستثمارات العامة كشريك أساسي في “جيو بالتفورمز”، وأتطلع إلى دعمهم وتوجيههم المستمر ألخذ خطوات 

طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند”.
يذكر أن “جيو بالتفورمز”، حصلت مؤخرا على العديد من االســتثمارات من قبل شــركات عالمية منها، شــركة 

فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك االستثماري، وشركة مبادلة لالستثمار.

استثمار سعودي في “جيو بالتفورمز” الهندية
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وافقــت “ بي بي” على بيع وحدتها العالمية للبتروكيماويات إلى 
شركة الكيماويات INEOS مقابل 4 مليارات إسترليني، أي 5 
مليارات دوالر أميركي. وعند إتمام عملية البيع، سينتقل 1700 
موظــف من “بي بي” إلــى INEOS. وذكرت شــركة  الطاقة  
البريطانية، إن INEOS ســتدفع 400 مليون دوالر في صورة 
إيــداع و3.6 مليار دوالر أميركي عنــد إتمام الصفقة في موعد 
متوقــع عند نهاية عام 2020، أما مبلــغ المليار دوالر المتبقي،  
فسيتم سداده عبر 3 أقساط حتى حزيران/يونيو من العام 2021.

يشار إلى ان “بي بي”، تعتزم شطب قيمة أصول بمستوى يصل إلى 17.5 مليار دوالر في الربع الثاني، وذلك ضمن 
خطتها طويلة األجل للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، ولمواجهة تداعيات فيروس “كورونا”. 
مؤكدةً، أن لفيروس “كورونا” تأثير على االقتصاد العالمي ومســتويات الطلب على النفط والغاز، وأنه يســرع من 
عملية التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. وشددت “بي بي”، أنه نتيجة لذلك، فإنها تتوقع أن تبلغ رسوم شطب لقيمة 
األصول وتكلفة انخفاض القيمة إلى مستوى يتراوح ما بين 13 مليارا إلى 17.5 مليار دوالر أميركي، بعد الضرائب 

في الربع الثاني من عام 2020.

“بي بي” تبيع وحدتها للبتروكيماويات بـ5 مليارات دوالر

أعلنت المؤسسة العامة لإلسمنت 
ومواد البنــاء، أن قيمت مبيعاتها 
خالل األشهر الخمسة األولى من 
العام 2020 الجاري بلغت 30.6 
مليار ليرة ســورية، موزعة بين 
30 مليــار ليــرة من اإلســمنت، 
و493 مليون ليرة أدوات صحية، 

وحوالى 3.5 مليون ليرة أنابيب. وقال مدير المؤسســة، محمد جابر ونوس، إن المؤسسة بصدد االتفاق مع شركات 
محلية وأخرى صديقة إلعادة تشغيل خطوط اإلنتاج المتوقفة، وبناء خطوط جديدة لصناعة اإلسمنت واألنابيب.

وقبل أســابيع، نفى ونوس رفع ســعر مادة اإلســمنت، وأكد أن الطن ال يزال بـ44,500 ليرة ســورية لدى شركات 
“عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” التابعة للمؤسسة والعاملة حالياً.

وتُنتج الشركات األربع التابعة للمؤسسة  نحو 4 آالف طن إسمنت يومياً، وتستلم مؤسسة العمران، %75 من اإلنتاج 
لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتراوح حاجة سورية لإلسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة اإلعمار، بينما إنتاجها حالياً 
ال يتجاوز 5 ماليين طن.

30 مليار ليرة مبيعات مؤسسة اإلسمنت السورية
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ارتفعت أرباح مجموعة “ ســيرا القابضة “ )الطيار للسفر - سابقاً(، نحو 
2169 % خالل الربع األول من عام 2020، إلى 1.1 مليار لاير سعودي 
)حوالــى 294 مليــون دوالر أميركي(، مقابل 49 مليون لاير ســعودي 

)حوالى 13.1 مليون دوالر( في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الشــركة، أن القفزة بصافي األرباح يعود بشــكل مباشــر، إلى 
تســجيل بيع حصة المجموعة في اســتثمار شــركة كريم بأرباح جزئية 
بلغت 1.563 مليار لاير. وأشارت إلى أنه باستبعاد األرباح االستثنائية، 
تكون الشــركة قد تكبدت خســائر صافية بقيمــة 123 مليون لاير للربع 

األول من 2020.
وأضافــت، أن إيرادات المجموعــة انخفضت نحو 22 % بالربع األول 
مــن 2020، مقارنــة بالربع المماثل من العام الســابق، نتيجة انخفاض 

القيمة اإلجمالية للحجوزات جراء التأثر بجائحة “كورونا”.
وســجلت األعمال التجارية عبر اإلنترنت نحو 600 مليون لاير في الربع األول من 2020، بزيادة قدرها 50% 

مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019.
     وقالت: إن أعمال تأجير الســيارات حققت زيادة بنســبة 145 % في اإليرادات في الربع األول من 2020، لتصل 

إلى 121 مليون لاير سعودي)حوالى 32.3 مليون دوالر أميركي(.
وبينت الشــركة، أن القيمة اإلجمالية للحجوزات انخفضت بنســبة 18 % في الربع األول من 2020، لتصل إلى 
1.9 مليار لاير مقارنة بـ2.3 مليار لاير للربع المماثل من العام 2019، نتيجة األحداث العالمية الراهنة وتفشــي 

فيروس “كورونا”.

أرباح “سيرا القابضة” تقفز إلى 1.1 مليار ريال

أظهــرت  النتائج المالية  لشــركة  الصناعات 
الكيميائية األساسية، “ بي سي آي “ نمو صافي 
أرباحها خالل الربع األول من 2020، بنسبة 
70.3 % على أساس سنوي. وأظهرت النتائج 
المالية للشركة عبر “تداول”، تسجيل صافي 
أربــاح بنحو 10.4 مليــون لاير مقابل 6.12 
مليون لاير للربع المقارن من العام الماضي. 
وعزت الشــركة ارتفاع األربــاح إلى ارتفاع 

إجمالــي الدخل ودخــل العمليات نتيجة زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف العموميــة واإلدارية. وقفزت مبيعات 
الشركة إلى 141 مليون لاير، مقابل 131 مليون لاير عن الربع نفسه من 2019 بنسبة 7.6 %.

نمو أرباح “بي سي آي” بنسبة 70 %
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إعتمــد مجلس إدارة البنك األفريقــي للتنمية، تقديم 225 مليــون يورو للحكومة 
المصر يــة، لتمويــل برنامــج دعم  الكهربــاء  وتعزيــز النمو األخضــر و التنمية 

المستدامة ، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر.
وأشــارت وزيرة التعــاون الدولي في مصر، رانيا المشــاط، إلى أن المشــروع 
سيســاعد على تلبية متطلبــات الحكومة التمويلية وتوســيع  اإلنفــاق  االجتماعي 
للتخفيف من اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية لفيروس “كورونا”، وحماية الفئات 

األكثر إحتياجاً خالل هذه األوقات الصعبة.

225 مليون يورو لبرنامج دعم الكهرباء في مصر

أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات “ سوناطراك”، 
تجديــد عقد توريد  الغاز  الطبيعــي إلى  تونس  حتى عام 
2027، وإمكانيــة تمديده عاميــن إضافيين. ويتضمن 
االتفــاق، زيادة في كميات الغاز المتعاقد عليها اعتباراً 
من 2025 بواقع 20 %، “لتأمين االســتجابة لالرتفاع 

المتوقع في االستهالك في هذه السوق االستراتيجية”.
ويسمح االتفاق لشركة “سوناطراك”، بتعزيز مكانتها 
باعتبارها مزوداً رئيســياً لتونس بالغاز الطبيعي، في 

سوق تمتاز بتنافسية شديدة، “ويمّكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تأمين حاجياتها من الغاز”.

“سوناطراك” تجدد عقد تصدير الغاز إلى تونس

أطلق صندوق التنمية الصناعية الســعودي مبادرات قيمتها 
اإلجمالية 3.7 مليار لاير )حوالى 986.40 مليون دوالر(، 
لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة 

فيروس “كورونا”، بحسب ما نقلته وكالة )رويترز(.
يذكــر، أن المبادرات تشــمل، إرجاء الســداد وإعادة هيكلة 
أقســاط قروض الشــركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، 
بما في ذلك الطبية منها. وتتضمن المبادرات أيضاً، خطوط 

ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى 3 أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر بيان الصندوق.

صندوق التنمية يدعم المشاريع الصناعية السعودية
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أعلنت مجموعة “جي إف إتش المالية”، عن إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 
500 مليــون دوالر، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دوالر. 
وأشارت المجموعة، الى أن هذا اإلصدار يأتي تباعاً لإلصدار الناجح لصكوك 
بقيمة 300 مليون دوالر في كانون الثاني 2020. مذكرةً، أن عائدات اإلصدار 

سيتم توظيفها لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.

“جي إف إتش” تصدر صكوك بـ500 مليون دوالر

أعلنت الشركة المصرية لالتصاالت عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية 
المنتهية في 31 آذار/مارس 2020، وحققت الشــركة إجمالي إيرادات 
مجمعة بنحو 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15 % مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه 

بانخفاض قدره 19 % عن نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة في الربع األول من عام 2020، نمواً في 

قاعدة عمالئها على مســتوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشــتركي التليفون الثابت بنسبة 18 %، وزاد 
عدد عمالء  اإلنترنت  الثابت فائق الســرعة بنســبة 7 % كما زاد  عدد مشتركي المحمول  بنسبة 46 % مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق.

نمو إيرادات “المصرية لالتصاالت” 15%

أظهــرت النتائــج الماليــة لـ” جريــر للتســويق “ - الرياض، 
وهي الشــركة الرائدة بمجال منتجــات تكنولوجيا المعلومات 
االســتهالكية واإللكترونيــات واللوازم المكتبيــة والكتب في 
الشــرق األوســط، ارتفاع صافي األرباح بنســبة 7.7 % في 
الربع األول من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.
ووفقاً لبيانات الشــركة على “تــداول”، ارتفع صافي األرباح 
بعــد الزكاة والضريبة إلى 251.7 مليون لاير، مقابل 233.7 

مليون لاير للربع األول من 2019. وأشــارت الشــركة، الحاصلة على مرتبة أفضل عالمة تجارية في الســعودية 
واألولــى فــي قطــاع التجزئة، إلى أن ارتفــاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع مبيعات معظم األقســام وخاصة قســم 

اإللكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر.

أرباح “جرير للتسويق” تقفز 8 %
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أظهــرت البيانــات المالية للشــركة الخليجيــة لالســتثمار البترولي 
“بتروغلف”،  تراجع خسائر  الشركة بنسبة 46.6 % في 20019 على 
أساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، بلغت خسائر 
العــام الماضي 1.41 مليون دينار، )4.59 مليــون دوالر أميركي(، 
مقابل خســائر عام 2018 البالغــة 2.65 مليون دينار، )8.63 مليون 
دوالر(. وذكرت الشركة، أن أسباب الخسائر السنوية في 2019 تعود 

إلى توقف الحفارات البحرية واألرضية عن العمل. وســجلت الشــركة خســائر بقيمة 456.27 ألف دينار في الربع 
الرابــع من 2019، مقارنة بخســائر بلغــت 304.98 ألف دينار للفترة المماثلة من عــام 2018، بتراجع 49.6 %. 

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 2019.

“بتروغلف” تقلص خسائرها السنوية بنسبة 46.6 %

وصلت الخسائر المتراكمة لشــركة “الخليجية لإلستثمارات العامة” 
المدرجــة بـ“ســوق دبي المالــي” إلى نحو 1.7 مليــار درهم  )463 
مليون دوالر أميركي( لتشكل نحو 97 % من رأسمالها بنهاية الربع 
األول من عام 2020. وعزت الشركة في بيان لها سبب الخسائر الى 
انخفاض في قيمة الموجودات بســبب تحديات السوق، باإلضافة الى 
الفوائد البنكية على القروض، مشيرةً إلى أن معالجة ستتم عن طريق 

مناقشة مجلس اإلدارة تسوية المديونية مقابل الضمانات البنكية.

97 % خسائر “الخليجية لإلستثمارات العامة”

ســجلت شــركة “ نايكي “، أكبر منتج للسلع الرياضية في 
العالم، خســائر فصلية كبيرة وسط إغالق المتاجر بسبب 
جائحــة فيــروس “كورونا”. وأعلنت الشــركة تســجيل 
خســائر صافية بقيمة 790 مليــون دوالر أميركي، مقابل 
أرباح بقيمة 989 مليون دوالر في الفترة نفســها من العام 

الماضي، خالل الربع المنتهي في 31 أيار/مايو 2020.
وســجلت “نايكي”، تراجعاً بنســبة 38 % في إيراداتها 

إلى 6.3 مليار دوالر أميركي، بسبب إغالق المتاجر على نحو واسع النطاق وسط جائحة “كورونا”.

790 مليون دوالر خسائر “نايكي” الفصلية
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قالت شركة ستاربكس، إنها تخطط إلغالق ما يصل إلى 400 متجر 
في الواليات المتحدة وكندا على مدى األشــهر الـ18 المقبلة، لتستبدل 
بعضها بمواقع اســتالم طلبات وتوصيل فقط. وأضافت الشــركة في 
آخر تســجيل لها في هيئــة األوراق الماليــة والبورصات األميركية، 
أنها تتوقع في نهاية المطاف فتح حوالى 300 متجر جديد في أميركا 

الشمالية متخصص بخدمات التوصيل واستالم الطلبات.
وقالت ســتاربكس في بيان: إن اســتراتيجيتها للبيع بالتجزئة مصممة 
لتعزيز تجربة العمالء وتوســيع حضورنا في مجــال البيع بالتجزئة 

وتمكين النمو المربح للمســتقبل. مشــيرةً إلى ان أنها كانت تعمل على إعادة تقييم كيفية بيع القهوة قبل تفشــي جائحة 
كورونا بسبب ميل العمالء في المدن الكبرى أكثر إلى طلب القهوة واستالمها من المقهى بدالً من الجلوس الحتسائها.
وقالت “ســتاربكس” في رســالة لـCNN، إن حوالى 80 % من معامالتها في 15 ألف متجر في الواليات المتحدة 
كانت عمليات شراء “أثناء التنقل”، أي استالم للطلبات، وإن متاجرها الصغيرة الجديدة ستخدم العمالء “أثناء تنقلهم” 

بشكل أفضل مع الحد من أحجام الحشود في المقاهي.
كمــا صرحــت، أنها حققت أرباحاً أقل بمقدار 3.2 مليار دوالر في الربع الثالث من العام الماضي، وأن مبيعاتها من 
المتاجر تراجعت بنسبة 43 % في مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان انخفاض المبيعات في 

أبريل/نيسان أسوأ من ذلك.

ستاربكس تغلق 400 مقهى وتستبدلها بمتاجر صغيرة ؟!

كشــف مســؤول روســي، أن اإلســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة فــي العاصمــة الروســية  

موســكو  تجاوزت مطلع العام الجاري مستوى 
260 مليار دوالر أميركي، وفقاً لما نقلته وكالة 

“ نوفوستي” عن المسؤول مؤخراً.
للسياســة  موســكو  عمــدة  ئــب  ا ن ح  ـ وأوضـ
االقتصاديــة والعالقــات العقاريــة، فالديميــر 
أفيمــوف، إن بيانات  البنك المركزي الروســي  
تشــير إلى أن حجم  االستثمار األجنبي المباشر  

المتراكم في موســكو بلغ في 1 كانون الثاني/يناير 2020، حوالى 260.2 مليار دوالر أميركي. ووفقاً للمسؤول، 
فإن هذه االستثمارات تشكل نصف االستثمارات األجنبية في  روسيا  ككل.

وعن أكبر المســتثمرين في العاصمة الروســية، قال: إن أكبر االســتثمارات في موسكو جاءت من مستثمرين من  
ألمانيا  و فرنسا  و فنلندا  و إيطاليا  و النمسا  والواليات المتحدة.

260 مليار دوالر قيمة اإلستثمارات األجنبية في موسكو
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حققت شركة  دريك آند سكل، أرباحاً قدرها 262 مليون درهم )24.46 
درهم/للسهم( بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر قدرها 5092 مليون 
درهــم خالل نفــس الفترة من عــام 2018. كما بلــغ إجمالي الربح 8 
ماليين درهم في 2019، مقارنة بإجمالي خســائر قدرها 952 مليون 
درهم فــي عام 2018. وبلغت األرباح من العمليات المســتمرة 234 

مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 4930 مليون درهم في 2018.
وذكــرت الشــركة، إن قيمة العجز في حقوق الملكية انخفضت مــن 4748 مليون درهم في عام 2018، إلى 3987 

مليون درهم في 2019.

262 مليون درهم أرباح “دريك آند سكل”

وقعت شــركة “ بالم هيلز “ للتعمير المصرية، عقد تطوير مشــترك 
مع شــركة “الشــروق للتنمية السياحية” على ٔاســاس نظام مشاركة 
اإليرادات، وذلك لمشــروع بمنطقة العين الســخنة بتكلفة إستثمارية 

تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري.
وتتوقع الشــركة، ٔان تحقق مبيعات الوحدات الســكنية بالمشروع ما 

قيمته 5.1 مليار جنيه.

“بالم هيلز” توقع عقداً مع “الشروق للتنمية السياحية”

وافق  جهــاز أبوظبي لإلســتثمار  “إيديــا”، على 
شــراء حصة تقدر بنحــو 1.16 %، وبقيمة 752 
مليــون دوالر أميركــي من أســهم شــركة “جيو 
لمجموعــة “ريالينــس  التابعــة  فورمــز”،  بالت

إندستريز” الهندية.
وتأتي الصفقة بعد أيام من استثمار “مبادلة” 1.2 
مليــار دوالر أميركــي فــي “جيــو بالتفورمز”، 
وبحصــة 1.85 %، ليرتفع إجمالي اســتثمارات 
أبوظبــي في المنصــة إلى قرابة مليــاري دوالر 

أميركي.

“أبوظبي لالستثمار” يستثمر في “جيو بالتفورمز”
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نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر مطلعة، أن 
“ أمازون “ استحوذت على الشركة الناشئة للقيادة الذاتية 
“زوكس” مقابل أكثر من 1.2 مليار دوالر أميركي. وتعد 
الصفقة، هي أكبر استثمار لشــركة  التجارة اإللكترونية  
األميركية بقطاع  السيارات   ذاتية القيادة ، وتأتي بعد شراء 
حصص فــي صانعة  الشــاحنات  الكهربائيــة “ريفيان” 

والشركة الناشئة للقيادة الذاتية “أرورا”.
من جانب آخــر، أعلنت “ أمــازون  دوت كوم” إطالق 
صندوق بــرأس مال قدره مليــارا دوالر أميركي، من 

أجل االستثمار في تقنيات من شأنها مكافحة التغيرات المناخية وتنقية الهواء من ثاني أكسيد  الكربون .
وأوضحت الشــركة، أن صندوقها الذي ســيحمل اســم “كاليمت بلديج فاند” سوف يســتثمر في شركات تعمل في 

مختلف الصناعات مثل النقل واللوجستيات وتوليد الطاقة والتصنيع والغذاء والزراعة وغيرها.
وأكدت “أمازون” أن رأس المال )ملياري دوالر( مجرد التزام مبدئي في إشارة إلى إمكانية زيادة حجم استثمارات 

الصندوق بمرور الوقت.

“أمازون” تستحوذ على “زوكس” مقابل 1.2 مليار دوالر

ذكرت صحيفة بالس بيزنيسو، أن “غوغل” 
تعتزم اســتثمار ما يصل إلى ملياري دوالر 
أميركــي في مركز بيانات فــي بولندا معني 

بالخدمات السحابية.
إعــالن  بعــد  ر،  ا االســتثم نبــأ  يأتــي  و
“مايكروســوفت” في أيار/مايو 2020، عن 
أنها ستستثمر مليار دوالر أميركي في مركز 
بيانات بولندي، إذ يســعى أكبــر اقتصاد في 
الجناح الشرقي لالتحاد األوروبي في ترسيخ 

مكانته كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.
ونقلــت صحيفة “بالس بيزنيســو”، عن مديرة تطوير األنشــطة الســحابية في بولندا ووســط أوروبــا، ماجدالينا 
جيفجوتــــش، قولها: إن “مركز غوغل للخدمات السحابية”، هو أكبر اســــتثمار في هذا النوع من البنية التحتية 

في بولندا.
من جانبها، أبلغت نائب رئيس وزراء بولندا، يادفيجا اميليفيتش، الصحيفة: أنها تقدر أن “غوغل” قد تســتثمر ما 

يتراوح بين 1.5 مليار دوالر وملياري دوالر أميركي في المشروع.

“غوغل” تعتزم استثمار مليارا دوالر في بولندا
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تقدمت شركة “تشيسابيك إنيرجي”، أحد 
رواد صناعة النفط الصخري في الواليات 
المتحدة، بطلب إشــهار إفالســها، راجية 

الحماية من أجل إعادة هيكلة ديونها.
وكانت وكالة األنبــاء بلومبرغ، قد أفادت 
فــي وقت ســابق، نقال عن مصــادر، بأن 
الشــركة المذكــورة تعد بيانــاً عن إفالس 
محتمــل يمكن أن يؤدي إلى ســيطرة أحد 

المقرضين الرئيسيين عليها. كما سبق وتحدثت بعض وسائل اإلعالم عن أن الشركة تخطط إلعادة هيكلة ديونها على 
خلفية انهيار أسعار النفط والغاز، مشيرة إلى أنها تستعد لبدء إجراءات اإلفالس.

وأعلنت الشركة في بيان: أنها “تقدمت طواعية بطلب للحصول على الحماية وفق الفصل 11 من قانون اإلفالس إلى  
محكمة اإلفالس األميركية في المنطقة الجنوبية من والية تكساس، لتسهيل إعادة الهيكلة الشاملة للميزانية العمومية”.

وستقوم تشيسابيك بتنفيذ خطة إلعادة التنظيم إللغاء “حوالى 7 مليارات دوالر من الديون”، وفي هذا السياق أبرمت 
الشركة اتفاقية مع المقرضين، سيتم بموجبها تخصيص قرض لها بقيمة 925 مليون دوالر.

إلى جانب ذلك، يتوجب على المقرضين والضامنين تخصيص 600 مليون دوالر أميركي لصالح شركة تشيسابيك 
إنيرجي.

يذكر، أن وكالة الطاقة الدولية كانت أشــارت في تقريرها أواخر شــهر أيار/ مايو الفائت، إلى أن تمويل اســتخراج 
النفط الصخري في الواليات المتحدة في عام 2020 سيتقلص بنسبة %50 مقارنة بالعام الماضي على خلفية حائجة 
فيــروس كورونا، الفتة إلى رصد أكبر انخفاض في االســتثمار فــي قطاع الطاقة، قُدر بأكثر من %25 مقارنة بعام 

2019، ويتركز أساسا في قطاع النفط والغاز.

“تشيسابيك إنيرجي” األميركية تشهر إفالسها

قالت “رويال داتش شل”، إنها ستقلص قيمة أصول بعد خفض التوقعات طويلة 
األمد ألسعار النفط والغاز، بحسب ما نقلته )رويترز(. وهذه الخطوة هي جزء 
من مراجعة واســعة أجرتها الشركة اإلنكليزية الهولندية لعملياتها بعدما طرح 
الرئيس التنفيذي، بن فان بوردن، خطة في شهر أبريل/نيسان 2020، لخفض 
انبعاثات الغازات المســببة لالحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050. 
وقالت أكبر شركة لبيع الوقود بالتجزئة في العالم، والتي تصل قيمتها السوقية 
إلى 126.5 مليار دوالر، إنها ســتخفض قيمة األصول بعد الضرائب بين 15 

و22 مليار دوالر. وأصافت: أنها تتوقع انخفاض مبيعات الوقود 40 % في الربع الثاني من 2020، بسبب التراجع 
الحاد في االستهالك نتيجة لقيود السفر المتربطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

“شل” تخفض أصول بقيمة 22 مليار دوالر
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تقدم مؤشر الثقة في االستثمار األجنبي باإلمارات

المؤشر بصورة مســتمرة، وهذا يعود إلى عام 2013. فهي 
تعمل على توفير بيئــة تنظيمية مالئمة لألعمــال، باإلضافة 
إلى حجم الســوق والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة. ويُصنف 
المســتثمرون مدى توافر أهداف الجودة على أنها أهم عامل 
من عوامل زيادة االستثمار األجنبي المباشر، في حين يرون 
أن اســتقرار االقتصاد الكلي أحــد العقبات الكبــرى في هذا 
المسار. وتشير هذه الردود إلى احتمال دخول استثمارات في 
األســواق المتقدمة حيث تكون هذه العوامل أقوى بشكل عام 

وحيث يُتوقع وجود ضرر أقل نسبياً ناتج عن الجائحة.
معاناة األسواق الناشئة

من جهته، قال المدير العام لمجلس سياســة األعمال العالمية 
والمؤلف المشــارك في الدراسة إيريك بيترســون: ستعاني 
األسواق الناشــئة والحدودية أكثر بكثير جّراء انتشار جائحة 
كورونا. وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في ذلك، والتي 
من بينها عدم كفاية البنية التحتية الطبية، ومحدودية الخيارات 
المالية، وتراكم الديون بشــكل كبير، وزيادة مستويات الفقر 
بشكل عام. وتعاني العديد من هذه الدول من محدودية الحيز 
المالي والمرونة االقتصادية، باإلضافة إلى التعرض الكبير 
لتقلبات أســعار الصرف، والتي تفاقمت بســبب مســتويات 
مة بالدوالر االميركي. ونتيجة لذلك، فلم يتضمن  الديون الُمقوَّ
والبرازيل واإلمارات العربية المتحدة.المؤشــر هذا العام ســوى 3 أســواق ناشــئة وهــي: الصين 

سياسات داعمة
ساهمت السياســات اإليجابية التي تم تنفيذها في عام 2019، 
كإقرار الملكية األجنبية بنســبة 100 % فــي 13 قطاعاً من 
القطاعات االقتصادية، من بينها التصنيع والزراعة والطاقة 
المتجددة، وكذلك النشــاط القوي في قطاع التكنولوجيا الذي 
يحل في المرتبة التالية بعد شــركة أوبر األميركية لمشاركة 
المركبات التي استحوذت على شركة كريم نتوركس لخدمة 

حجز السيارات عبر اإلنترنت مقابل 3.1 مليار دوالر.
وأبدى الشريك في معهد التحوالت الوطنية في شركة كيرني 
الشــرق األوســط، رودولف لومير، مالحظاته على المركز 
الــذي أحرزته اإلمــارات، قائــالً: يحقــق التــزام اإلمارات 
بالحوكمة الرشــيدة واالبتكار والبنية التحتيــة وبيئة األعمال 
أرباحــاً واضحة في مــدى جاذبيتها لالســتثمارات األجنبية. 
ويتوقــع المســتثمرون، أن تكون هــذه العوامل إلــى جانب 
االســتجابة الفعالة لألزمة، ســبباً في تغلب اإلمــارات على 
“كورونا”. ومن المتوقع أن تستفيد اإلمارات من دخول اتفاق 
التجارة الحرة للقــارة اإلفريقيــة )AfCFTA( حيز التنفيذ، 
من خــالل توفر فرص تجارية مــع الدول اإلفريقيــة، إال أن 

“كورونا” أخرت اإلطار الزمني لالتفاق.
وقال مؤسس مؤشر ثقة االستثمار األجنبي المباشر ومجلس 
سياســة األعمال العالمية التابــع لكيرني، بول أ. لوديســينا: 
إن الجائحــة والصدمــات االقتصاديــة الالحقــة تظهر مدى 
ســرعة وعمق تغير بيئــة التشــغيل الخارجية. مضيفــاً، أن 
بعض األســواق ستنتعش بشــكل أســرع من غيرها، وربما 
يفسر هذا ســبب العودة إلى العوامل األساسية أي إلى أسواق 
كبيرة وأكثر اســتقراراً وذات هياكل سياسية وتنظيمية أكثر 
ثباتاً. وســتواصل األســواق المتقدمة أداءها الجيد هذا العام، 
ألنهــا تظهر قوة فــي العوامل التــي يميل المســتثمرون إلى 
منحها أولوية، كالبيئة الجذابة لالســتثمارات والبنية التحتية 

التكنولوجية القوية.
وتوضح هذه التفضيــالت أيضــاً جاذبية الواليــات المتحدة 
الدائمــة للمســتثمرين األجانــب، والــذي يجعلهــا تحتل قمة 

أظهر مؤشر الثقة في االستثمار األجنبي المباشر للعام 2020، أن دولة اإلمارات تتمتع بمركز قوي 
االلتزام  إلى  المستثمرين استناداً  اإليجابي لدى  الشعور  المركز 19 عالمياً، وهو ما يعكس  محتلة 
الحكومي القوي بالتنوع االقتصادي واالبتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة األعمال. وعلى الصعيد 

العالمي بقيت الواليات المتحدة في قمة الترتيب، بينما ترك “كورونا” أثره على معظم األسواق.
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خام برنت بين 30 في 2020 و40 دوالراً في 2021.
ثالث األزمــات كانت أزمــة الســيولة العالمية التــي بدأت 
تفرض نفســها في ظل خســارة عدد متزايد مــن األصول 
الماليــة قيمتهــا، ممــا اســتدعى تدخــل البنــوك المركزية 
والمؤسسات المالية المتعددة األطراف، لكن هناك مخاوف 
من أن تــؤدي خطط التحفيز إلى اســتفحال الديــون التي قد 

تبطئ عجلة النمو االقتصادي.
وقــال الرئيس التنفيذي البيكــورب، أحمد علــي عتيقة: إن 
األزمة الناجمــة عن جائحة فيروس كورونــا أعمق جذوراً 
وأطول أمداً من أي دورات انكماش شــهدناها في الســابق، 
وســتلقي األزمة الثالثية المركبة وإعــادة الهيكلة الجذرية 
المرتقبة في قطــاع النفط والغاز بظاللها على اســتثمارات 
الطاقة لفترة قد تطول وربما تســفر عن حدوث أزمات في 

سالسل اإلمداد وتقلبات في األسعار.
أضاف: نتوقــع أن يكون التعافــي االقتصادي في الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا على هيئة الحرف )W(. ومع أن 
االقتصاد الرقمي واالبتكار بمجال الحلول الرقمية واألتمتة 
ســيؤديان إلى تعزيز كفاءة سالســل القيمة، إال أنه ما تزال 

االستثمارات في قطاع الطاقة تواجه األزمات

تراجع التوقعات
تتوقــع “ابيكورب” أن يصــل مجموع اســتثمارات الطاقة 
في الشرق األوسط وشــمال افريقيا خالل السنوات الخمس 
القادمــة )2020 - 2024( إلــى أكثــر 792 مليــار دوالر 
أميركي. وبالمقارنة مع تقرير توقعات اســتثمارات الطاقة 
للعــام 2019، التي قــدّر مجمــوع اســتثمارات الطاقة في 
المنطقة بما يزيد علــى 965 مليــار دوالر لألعوام 2019 
- 2023، فقد سجلت اســتثمارات الطاقة لألعوام 2020 - 

2024 انخفاضاً يقدّر بنحو 173 مليار دوالر أميركي.
في المقابل، يشــير التقرير إلى زيادة االســتثمارات الملتزم 
بها في منطقة دول مجلس التعــاون الخليجي بنحو 2.3 % 
مقارنة بتراجع بلغ 6 % في الشرق األوسط وشمال افريقيا 
ككل، مما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في 

دول المجلس نسبياً.
ثالث أزمات

كانت أغلبيــة دول العالــم في نهايــة الربــع األول من عام 
2020، بيــن مطرقــة الحفــاظ علــى النشــاط االقتصادي 
والمجازفة بحدوث خســائر كبيــرة في األرواح، وســندان 
فرض جملة مــن القيود الحتــواء جائحة فيــروس كورونا 

وتقبّل اآلثار االقتصادية السلبية المترتبة على ذلك.
وفي حين أن تلك الدول قامت باتخاذ ما يناسبها من قرارات 
للتعامل مع هذه األزمة دون الحاجة للتنسيق مع غيرها من 
دول العالم، إال أن استئناف أنشطة أخرى مثل حركة السفر 

والتجارة سيتطلب التنسيق فيما بينها.
أما األزمة النفطية، والتي جــاءت نتيجة فائض المعروض 
وفاقمهــا التراجع غير المســبوق فــي الطلب بســبب أزمة 
كورونا، فتتوقع “ابيكورب” أن تؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع 
النفط والغاز والسعي لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع وحدوث 
عمليات اندمــاج واســتحواذ. وبالنظر إلى عوامل الســوق 
المختلفة، مثل تفاوت أســعار خامات النفط وســوق العقود 
اآلجلة والفعلية وغيرها، يرجح أن يتراوح متوســط أسعار 

على وقع األزمة الثالثية التي تضرب المنطقة العربية، ترى الشركة العربية لالستثمارات البترولية 
بيكورب)، أن قطاع الطاقة سيتحمل جزءاً من تبعات األزمات بما في ذلك تراجع االستثمارات  (أ
المتوقعة في القطاع. ومع ذلك يبقى لدى دول  المنطقة أفق مبشر لمشروعات ضخمة قائمة وخطط 

لتنفيذ العشرات في المستقبل.

أحمد علي عتيقة
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المنطقة على توحيد اســتراتيجية القطاع لديها لزيادة دخلها 
مــن المنتجــات الهيدروكربونيــة واســتخالص أكبر قدر 
من القيمة منها. ومن أبرز االســتثمارات فــي هذا القطاع، 
مشروعي الدقم )8.67 مليار دوالر( وصور )6.73 مليار 
دوالر( في ســلطنة عمــان، مشــروع الــزور )6.5 مليار 
دوالر( في الكويت، مشروع ساتورب أميرال )6.34 مليار 
دوالر( في السعودية، ومجمع شــركة قطر للكيماويات في 

رأس لفان )4.5 مليار دوالر( في قطر.
من جهة أخــرى، ســجلت االســتثمارات في قطــاع توليد 
الكهربــاء تراجعاً، يقــدّر بنحــو 114 مليــار دوالر نتيجة 
االنتهــاء من عدة مشــاريع ودخولهــا حيّز التشــغيل خالل 
عــام 2019، فــي كل من مصــر واإلمارات والســعودية، 
مع اإلشــارة إلى أن أسعار أسهم شــركات مرافق الخدمات 
العامــة في المنطقــة لم تنخفــض بنفس معــدالت انخفاض 
أسعار شــركات قطاع النفط والغاز، وذلك بســبب اعتدال 
معدل الطلب على الكهرباء والدعم الذي تقدمه بعض الدول 

لقطاعي الماء والكهرباء.
وعلى الرغم من غياب المشــاكل االئتمانية عن قطاع توليد 
الكهرباء، إال أن االســتثمارات في هذا القطاع تأثرت بنحو 
ملموس في عام 2020، حيث ُخفِّض اإلنفاق على مشاريع 
الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع بسبب التأخير في 
تطوير المشــاريع والقيود المفروضة نتيجــة أزمة فيروس 
كورونا واالنخفاض المتوقع في الطلب. ومع ذلك، يبدو أن 
الشرق األوسط وشــمال اريقيا لم تتأثر بعد، إذ لم يطرأ أي 
تغيير على سوق مزادات مشــاريع الطاقة المتجددة، وعلى 
وجه التحديد برنامج مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 

في المملكة العربية السعودية.
ومقارنة باألرقام األولية في مطلع عام 2020، وعلى ضوء 
تراجع أســعار النفط والغــاز والتقلص غير المســبوق في 
الطلب، فقد خفّضت شركات النفط الكبرى وشركات النفط 
الوطنية والشــركات المســتقلة الكبرى حول العالم اإلنفاق 
المخطط له في الصناعــات ذات الصلــة بالتنقيب واإلنتاج 
بنســبة تتــراوح بيــن 20 % إلــى 30 %. أما في الشــرق 
األوسط وشمال افريقيا، فمن شأن زيادة االستثمار في قطاع 
الغاز غير التقليــدي وما يحدث من تطــورات بمجال الغاز 
غير المصاحــب المخصص لالســتهالك المحلي والتنافس 
اإلنفاق على صناعات التنقيب واإلنتاج.القائم على حصص ســوق الصادرات أن توازن أثر خفض 

هناك العديد من التســاؤالت المهمة التي ســتؤثر سلباً على 
حجم االســتثمار، وبالتالي ســيكون التعاون بين القطاعين 
الخاص والعام على الصعيد الدولي عامالً حاســماً لسدّ هذه 
الفجوة، وهو جانب ستواصل ابيكورب لعب دور فاعل فيه 

باعتبارها شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة في المنطقة.
من جهتها، قالت رئيس االســتراتيجية واقتصاديات الطاقة 
واالســتدامة في ابيكــورب، ليلــى بنعلي: أدى أثــر األزمة 
الثالثية إلى انخفــاض حاد في النفقات الرأســمالية وفرض 
قيود على المشاريع وسالسل اإلمداد، وهو ما قد يؤدي إلى 
إعادة هيكلة واســعة النطــاق لقطاع النفط والغاز وتســريع 
وتيرة إغالق العناصــر األقل فعالية من أســهم رأس المال 
وتحفيز عمليات االندماج واالســتحواذ. وحســبما ورد في 
التقرير، فإننا نتوقع أن تخضع سلســلة القيمــة لعملية إعادة 
هيكلة، مما ســيمّكن الدول والشــركات األقوى وضعاً على 
صعيد التكاليف ومعدالت االستدانة من الحفاظ على قيمتها 

المقترحة على المدى البعيد وتحقيق العوائد للمساهمين.
مشاريع عمالقة

تقوم دول المنطقة بمشــاريع كبرى تشــكل معظــم إجمالي 
االســتثمار في الطاقة، ومــن أبرزها مشــاريع قطاع الغاز 
وتوليد الكهربــاء فــي الســعودية )39 مليــار دوالر و41 
مليــار دوالر على التوالــي(، مشــاريع العراق فــي إعادة 
اإلعمار وتوليــد الكهرباء من الغــاز )33 مليــار دوالر(، 
مشــاريع اإلمــارات العربية المتحدة الســاعية إلــى تعزيز 
قدرتها اإلنتاجية من النفط بقيمة 45 مليار دوالر، ومشاريع 

البتروكيماويات الجديدة في مصر )38 مليار دوالر(.
في الوقت ذاتــه، انخفضــت  حصــة القطاع الخــاص في 
مشــاريع الطاقة لتصل إلى 19 %، وذلك مقارنة بـ22 % 

حسب تقرير “أبيكورب” لعام 2019.
االستثمار في كل قطاع

ســجل قطاع الغاز أعلى قفــزة على صعيد االســتثمارات 
المخطط لها، حيث نما حجم االســتثمار في هذا القطاع بما 
مقداره 28 مليــار دوالر )13 %( مقارنــة بتقرير توقعات 
استثمارات الطاقة لعام 2019، مستفيداً من قيام دول مجلس 
التعــاون الخليجي بتطويــر مصــادر الغاز غيــر التقليدية 
وتحديداً في حقلــي الجافــورة وحائل في المملكــة العربية 
الســعودية، وحقل غشــا في اإلمــارات، فضالً عــن زيادة 

القدرة اإلنتاجية في كل من قطر ومصر وسلطنة ُعمان.
وبالنســبة لقطــاع البتروكيماويــات، يُتوقــع أن تعمل دول 
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منخفضة التكلفة والطلب القوي عليها داخل اإلمارات.
تدفقات نقدية

وقال الرئيــس التنفيذي لالســتثمار في صندوق معاشــات 
التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو الكنديــة، زياد هندو: تتيح 
هذه الصفقة الفرصة الستثمار منخفض المخاطر في أصول 
عالية الجــودة تحقق تدفقات نقدية مســتقرة وطويلة األجل، 

مما سيساعدنا في اإليفاء بالتزاماتنا تجاه متقاعدينا.
وتحدث رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ“إن إتش 
لالستثمار واألوراق المالية”، يونغ تشاي جيونغ، قائالً: إن 
اســتثمارنا في البنية التحتية للغاز في )أدنوك( يتماشى مع 
اســتراتيجيتنا لتنويع االســتثمار ويثبت الحضــور المتزايد 
لكوريا في مجــال االســتثمار في مشــاريع البنيــة التحتية 
العالمية، وأنا على ثقة أن هذه الشراكة المهمة ستصبح نقطة 

انطالق لتوسيع االستثمارات الكورية في المنطقة.
وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة “سنام”، ماركو ألفيرا، قائالً: 
إن هذه االتفاقية تســهم بتعزيز حضورنا العالمي ألنها تتيح 
لنا الوجود في منطقة رئيسية ومهمة في قطاع النفط والغاز، 
فرص التعاون في مجال الطاقة االنتقالية.خصوصاً فــي الوقت الذي نســعى فيه لتعزيــز المزيد من 

“أدنوك” تستثمر 20 مليار دوالر في البنية التحتية

سيحصل شركاء االئتالف، الذي يضم عدداً من المستثمرين 
العالمييــن، على نســبة 49 % في شــركة أدنــوك ألنابيب 
الغاز، التي تم إنشــاؤها حديثاً، والتي تمتلــك فيها “أدنوك” 
حصة األغلبية بواقع 51 %. وتمتلك هذه الشــركة الجديدة 
حقوق اســتخدام 38 من خطــوط األنابيب بطــول إجمالي 
يبلغ 982.3 كيلومتــر، وتتيح هيكلية االتفاقيــة لـ“أدنوك” 
االســتفادة من رؤوس أموال عالمية مع االحتفاظ في الوقت 

نفسه بحق التحكم وملكية األصول التي يشملها االستثمار.
عائدات فورية

وبموجب االتفاقية، ستقوم “أدنوك ألنابيب الغاز” باستئجار 
الحصة التــي تمتلكها “أدنــوك” في مجموعــة من أصول 
أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عامــاً، مقابل الحصول على حق 
استخدام تلك األصول بتعريفة تســتند إلى الكميات. وتحقق 
هذه االتفاقية، عائدات فورية لـ“أدنــوك” تبلغ 37.1 مليار 
درهم )10.1 مليار دوالر(، ويخضع اســتكمالها الســتيفاء 
الشــروط واألحــكام المتعــارف عليهــا والحصــول على 

موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.
استقطاب االستثمارات

وقال وزير الدولة، الرئيــس التنفيذي لـ“أدنوك” ومجموعة 
شركاتها، الدكتور سلطان الجابر: تمثل هذه الصفقة إضافة 
نوعيــة لإلمارات فــي اســتقطاب االســتثمارات األجنبية، 

وتعكس ثقة المستثمرين في )أدنوك( ومشاريعها.
لـ“غلوبــال  المنتــدب  والعضــو  اإلدارة  رئيــس مجلــس 
إنفراستركشر بارتنرز”، أديبايو أوجونليسي، قال: تتيح هذه 
االتفاقية فرصة فريدة لالســتثمار في أحد األصول المهمة 
وذات الجــودة العالية، كما تمكننا من دعــم جهود “أدنوك” 

لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي.
أما الرئيس التنفيذي لـ“بروكفيلــد إلدارة األصول” بروس 
فالت، فقال: نحن سعداء لالستثمار في مجموعة أنابيب لنقل 
الغاز تمثل حلقــة وصل مهمة بين إمــدادات الغاز الطبيعي 

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، عن إبرام اتفاقية مع ائتالف يضم مستثمرين عالميين، في 
مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، متمثلة في غلوبال إنفراستركشر بارتنرز، 
بروكفيلد إلدارة األصول، صندوق الثروة السيادية السنغافوري، مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي 
االتفاقية،  االئتالف، بحسب  المالية، وسنام. وسيستثمر  واألوراق  لالستثمار  إتش  إن  أونتاريو،  مقاطعة 
حوالى 76 مليار درهم (20.7 مليار دوالر ) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها “أدنوك”.

د. سلطان الجابر
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الصين
تراجعت الصادرات والــواردات الصينيــة بحوالى 8 % 
في األشــهر الـ5 األولى من عــام 2020، مقارنــة بالعام 
الماضي، متأثــرة بتفشــي فيــروس كورونا حــول العالم 
وتباطؤ االقتصاد العالمي، وفقاً إلحصــاءات صادرة عن 

اإلدارة العامة للجمارك الصينية.
وبلغت واردات وصــادرات التجــارة الخارجية الصينية، 
خالل شهر مايو/أيار 2020، حوالى 350.7 مليار دوالر 
أميركي، أي بانخفاض بلغت نسبته 9.3 %، مقارنة بالعام 

2019 الماضي.
وانخفضت صادرات الصين، حيث بدأ تفشي الفيروس في 
نهاية 2019، خالل شهر مايو/أيار بنسبة 3.3 % مقارنة 
بالعــام الماضي، إذ بلغــت قيمتهــا 206.8 مليــار دوالر 

أميركي.
كما انخفضــت الــواردات الصينية فــي مايو/أيار بنســبة 
أكبر، بلغت 16.7 % مقارنــة بالعام الماضي، حيث بلغت 

قيمتها 143.9 مليار دوالر أميركي.

انكماش اقتصادي عالمي وتراجع بالصادرات والواردات

توقعــت إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتماعيــة التابعة 
لألمــم المتحــدة، فــي تقريرهــا عــن الحالــة والتوقعات 
االقتصادية في العالم، إن يتقلص القتصاد العالمي بنســبة 

3.2 % في 2020.
وذكر التقرير، أن التقلص سيتســبب بخســائر تبلغ حوالى 
8.5 تريليون دوالر أميركي، أي ما يعادل حوالى 4 أعوام 

من مكاسب حققت.
ووفقاً للتقريــر، فإن الناتــج المحلي اإلجمالي فــي البلدان 
المتقدمة، سينخفض إلى سالب بنسبة 5 %، بينما سينكمش 

ناتج البلدان النامية بنسبة 0.7 %.
وقال التقريــر: إن هــذا األمر الــذي ســيوصل االقتصاد 
العالمــي إلى “طريق مســدود تقريباً في الربــع الثاني من 
عام 2020”، بســبب الواقع المرير الــذي فرضته القيود 
علــى األنشــطة االقتصاديــة، فــي التعامــل مــع فيروس 

كورونا.
وتوقــع التقرير، أن يحــدث انتعاشــاً طفيفاً فــي االقتصاد 
العالمي خالل العام 2021 المقبل، بنســبة 3.4 %، إال أن 

معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود.

“النقد الدولي”
من جانبه، توقع صنــدوق النقد الدولــي )IMF( مؤخراً، 
انخفاضات كبيرة في الناتــج المحلي اإلجمالي لعام 2020 
ككل، وركوداً اقتصادياً ســيكون “أعمق” مما كان متوقعاً 

في بداية عام 2020.
وقدر صنــدوق النقد الدولي، أن االقتصــاد العالمي بأكمله 
سينكمش بنسبة 3 % هذا العام، مما يجعله أسوأ ركود منذ 
الكســاد الكبير في ثالثينيات القرن الماضــي. إال انه توقع 
أن ينتهــي الركود العــام المقبــل، ليبدأ االقتصــاد العالمي 

بالتعافي.

شهدت معظم دول العالم ركوداً اقتصاديًا في النصف األول من 2020، متأثراً بفيروس كورونا، ما 
أدى إلى انكماش اقتصادي الذي انعكس نمواً سلبيًا أو انخفاضًا في الناتج المحلي اإلجمالي في 
الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس من عام 2020. ولم يتم نشر األرقام الرسمية 
من شهر نيسان/ابريل إلى لغاية حزيران/يونيو 2020، حيث يرجح أن يظهر النمو انخفاضًا في 

الربع األول، ونمواً سلبيًا في الربع الثاني من العام.
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التوقعات، إلى انكمــاش االقتصاد األميركي بنســبة 5 % 
خالل الربع األول من 2020.

وأفادت وزارة التجــارة األميركية، انخفــاض الصادرات 
9.6 % في آذار/مارس، في تراجع شهري قياسي، ليرتفع 
العجــز التجاري إلــى 44.4 مليــار دوالر، وتراجع حجم 
الواردات كذلك، لكن بنسبة 6.2 % فقط، مع توقف حركة 
النقل والشــحن حــول العالم، مما تســبب بازديــاد الفجوة 
التجارية بنســبة 12 % من 39.9 مليار دوالر في شباط/

فبراير 2020.
ولفــت تقريــر وزارة التجــارة، إلــى أن التراجــع فــي 
الصادرات والواردات يعود جزئيا إلــى تداعيات فيروس 

كورونا.

اليابان
فيما دخلت اليابان في حالة ركود اقتصادي، حيث انكمش 
ثالث أكبــر اقتصاد فــي العالم بنســبة 0.9 % فــي الفترة 
الممتــدة بين كانــون الثاني/ينايــر وآذار/مــارس 2020، 
مقارنــة بالربع الســابق، وفقــاً لبيانــات حكومية صدرت 

مؤخراً.
وكان االقتصــاد الياباني يصارع حتى قبل تفشــي الوباء، 
حيث تقلص النشــاط االقتصادي في أواخر العام الماضي 

وحتى نهاية شــهر أيار/مايو، بلغ إجمالــي قيمة الواردات 
والصــادرات الصينية من الســلع 1.65 تريليــون دوالر 
أميركي، حيــث بلغت قيمة الصــادرات 885 مليار دوالر 
في 2020، منخفضة بنســبة 7.7 % عن الفترة نفسها من 
العام الماضــي، في حين بلغــت الــواردات 763.6 مليار 

دوالر، منخفضة بنسبة 8.2 %.

الواليات المتحدة
دخلــت الواليــات المتحدة األميركيــة في حالــة ركود في 
النصــف األول مــن عــام 2020، وأعلن مكتــب التحليل 
االقتصــادي، أن إجمالــي الناتــج المحلــي انكمش بنســبة 
4.8 % خــالل الربــع األول مــن 2020، علــى أســاس 
سنوي، وقال المكتب: إن نســبة االنكماش جاءت أسوأ من 
التوقعــات. وتظهر هذه األرقام أســوأ انكمــاش لالقتصاد 
األميركي منذ األزمة المالية العالمية في الربع األخير من 

عام 2008.
من جانبه، توقع صنــدوق النقد الدولي، انكمــاش اقتصاد 
الواليات المتحــدة بأكثر من التوقعات خــالل الربع الثاني 
من 2020، مشــيراً إلى أن اإلغالق الفعلي اســتمر لفترة 
أطول من المتوقــع على الرغم من تخفيــف بعض القيود، 
ما قد يؤدي إلى تراجع قياســي في الربع الثاني. وأشارت 
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دوالر، وانخفضــت الــواردات بنســبة 0.2 % حتى 54 
مليار دوالر أميركي.

بريطانيا
في بريطانيا، انكمــش االقتصاد بنســبة 2 % من يناير/

كانون الثانــي إلى مــارس/آذار 2020، بحســب مكتب 
اإلحصــاءات الوطنية. ثــم انكمش بنســبة 20.4 % في 
أبريل/نيسان، وهو أكبر انكماش شــهري على اإلطالق 
في أول شــهر كامــل من اإلغــالق. كما انخفــض الناتج 
المحلي اإلجمالي بنســبة تقدر بنحو 7.2 % خالل الفترة 

بأكملها.

االقتصادات العربية
عربياً، تسببت جائحة “كورونا” في آثار اقتصادية عنيفة 
على االقتصاد العربــي، وفقاً لتقرير صــادر عن جامعة 
الدول العربية. وذكر التقرير، أن األزمة الحالية ستترك 
تأثيراً ســلبياً على النمو االقتصادي بالدول العربية، تقدر 

بنحو 1.2 تريليون دوالر أميركي.
وأشــار التقريــر، إلــى أن الخســائر جاءت علــى النحو 
التالــي: فواقــد قوامهــا 420 مليــار دوالر مــن رؤوس 
أموال األسواق، خسائر بقيمة 63 مليار دوالر من الدخل 
)الناتج المحلــي اإلجمالي( لدى الــدول األعضاء، ديون 
إضافية تبلــغ 220 مليــار دوالر، خســارة 550 مليون 
دوالر يومياً من إيرادات النفط، تراجع الصادرات بقيمة 
28 مليــار دوالر، خســارة أكثر من 2 مليــار دوالر من 
إيرادات التعريفات الجمركية، وفقدان حوالى 7.1 مليون 

وظيفة في عام 2020.

السعودية 
ارتفع معدل  التضخم  في  الســعودية  بنسبة 1.1 % خالل 
أيار/مايــو الماضي، مقارنة بالشــهر نفســه من 2019. 
وسجل معدل التضخم في الشهر الماضي، خامس ارتفاع 
علــى التوالي. وجاء هــذا االرتفاع، نتيجــة ارتفاع الرقم 
القياسي لقســم األغذية والمشــروبات 7 %، نظرا لكونه 

ثاني أكبر األقسام تأثيراً في التضخم بوزن 18.87 %.
وتزامــن ارتفــاع أســعار المشــروبات مع بــدء تطبيق 
الضريبــة االنتقائيــة علــى المشــروبات المحــالة بواقع 
50 % بدءاً من مطلــع كانون األول/ديســمبر الماضي. 

بينما تعاملت البالد مع زيادة في ضريبة المبيعات وأعقاب 
إعصار هاجيبــس، العاصفــة القوية التي ضربــت البالد 

الخريف الماضي.
وانخفض االستهالك الخاص، الذي يساهم بأكثر من نصف 
االقتصاد الياباني، بنســبة 0.7 %، وكان ذلك قبل أن تعلن 
الحكومة حالة الطــوارئ التــي أدت إلى إغــالق المطاعم 

ومتاجر التجزئة في كافة أنحاء البالد، بسبب “كورونا”.
وانكمشــت الصادرات، التي تشــكل 16 % من االقتصاد 
الياباني بنســبة 6 % خــالل الربع األول مــن العام، حيث 
توقف شــحن البضائع المتجهة إلــى الشــركاء التجاريين 
الرئيســيين للبــالد. ويعد هــذا االنكماش األكثر حــدة لهذا 
القطاع منذ العــام 2011، عندما تأثــرت البالد من زلزال 

وتسونامي هائلين.

روسيا
يســتهل االقتصاد الروســي الفصــل الثاني مــن 2020، 
باســتعادة تدريجية لنشــاطه، لن تكون كافية للحيلولة دون 
انكماشــه حتــى 5 %، وفــق توقعــات وزارة االقتصــاد 

الروسية. 
وفــي أول مراجعة رســمية لتأثيرات أزمــة كورونا، توقع 
المصرف المركزي الروسي انكماش االقتصاد ما بين 4 % 
و6 % في 2020، وهو أســوأ معدل منذ أكبر انهيار مالي 
واقتصادي شهدته روسيا في 1998. كما توقع المركزي، 
انهيار صــادرات البالد بنســبة 40 % فــي 2020، لتبلغ 
250 مليــار دوالر من نحــو 419 ملياراً العــام الماضي، 

فيما توقع أن تبلغ قيمة الواردات 207 مليارات.
من جانبها، كشفت وزارة المالية الروســية في تقرير لها، 
تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنســبة 28 %، خالل شهر 
نيســان/ابريل الفائــت، مقارنــةً بـــ2019، وان ثلثي هذا 
االنخفاض جاء نتيجة قيــود “كورونا”، بينمــا كان الثلث 

المتبقي نتيجة انهيار أسعار النفط.
فيما توقعت وكالة “بلومبرغ” انكماش االقتصاد الروسي 

بنسبة 16 % خالل الربع الثاني من العام الجاري.
وأشــارت بيانات رســمية، إلى انخفــاض ميــزان التبادل 
التجاري لروســيا في الفصل األول من عام 2020، بنسبة 

10 %، حتى 143.5 مليار دوالر.
ووفق بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية تراجعت الصادرات 
الروسية بنسبة 15 % على أساس سنوي، حتى 89.5 مليار 
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الشرق األوسط والخليج
توقــع البنك الدولــي، أن ينكمــش النشــاط االقتصادي في 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا بنســبة 4.2 %، بسبب 
جائحة كورونا ومستجدات ســوق النفط. وأشار في تقرير 
له، إلى أن هذا التوقع يقل بدرجة ملحوظة عن معدل النمو 

البالغ زائد 2.4 %.
كذلك أفــاد التقريــر، أن االنكمــاش االقتصادي فــي بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي ســيصل إلــى 4.1 %، حيث 
ستؤثر أســعار النفط وحالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة 
على القطاعات غير النفطية، بينما ســينكمش االقتصاد في 
الجزائر 6.4 % والعراق بنســبة 9.7 %، بســبب أســعار 

النفط ومكامن الضعف الهيكلية في االقتصاد.

تقليل قيود اإلغالق
يذكــر، أن العديد مــن البلدان حــول العالم، بــدأت بإعادة 
االفتتاح وتقليــل قيود اإلغالق بهدف دفــع اقتصاداتها، إال 
أن التعافي يعتمد بشــكل كبير على مدى نجــاح إجراءات 
الصحة العامة والتدابيــر المالية، وإعادة ثقة المســتهلكين 
باإلنفاق مرة أخــرى. كما ان قوة انتعــاش االقتصاد تعتمد 
لدى أكثر أفراد المجتمعات ضعفاً”.على “قدرة البلدان على حماية الوظائف والدخل، ال سيّما 

كما ارتفــع الرقم القياســي للتبــغ 1 %، والتعليم 1.2 %، 
والســلع والخدمات الشــخصية المتنوعة 2.4 %، وتأثيث 
وتجهيزات المنــزل 1.4 %، والترفيــه والثقافة 0.8 %، 

والمطاعم و الفنادق  0.6 %.

اإلمارات
من جانبهــا، قالت وكالــة موديز للتصنيــف االئتماني، إن 
تأثير تفشــي فيروس كورونا يشــكل صدمة كبيــرة للنمو 
االقتصادي في دولة اإلمارات، التي تصنف عند مســتوى 

.)Aa2(
 وتوقعت “موديز”، أن تعاني اإلمــارات من انكماش حاد 
في الناتج المحلــي اإلجمالي، موضحةً، أن النمو الســلبي 
واآلثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها 

على قطاعي السياحة والنقل.
وترى الوكالة، أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، 
ما تزال أكثــر عرضة للمخاطر الكلية بســبب حيازتها في 
قطاعات العقارات والنقل والســياحة. الفتــةً، إلى تحديات 
كبيرة تواجه القطاعات غير النفطية، كالســياحة والتجارة 
والعقارات، والتــي تمثل مجتمعــة، أكثر من ثلــت الناتج 
المحلي اإلجمالي في اإلمارات، وتستحوذ دبي على حصة 

أكبر منها
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الرغممنإنخفاضأســعارالوقــود،مماأدىإلــىإرتفاع
التضخم.لتؤثربدورهابشــكلمتزايدعلىالقوةالشــرائية
لألســرالمحلية،وقدرةالشــركاتالمحليةعلىاإلستثمار

والتوسع،وفقًاللمصدرنفسه.
فــيالوقــتنفســه،تســببتأزمــةCovid-19والقيــود
المرتبطةبهافيحدوثإضطراباتشديدةفيالنشاط،وفقًا
لـ”حلولفيتش”.وفرضلبنانحظراًعلىالصعيدالوطني
رداًلمنعتفشــي“كورونــا”فــيآذار/مارس،ممــاأعاق
بشدةالنشــاطالمحلي.وســيؤديذلكإلىإنخفاضحادفي
إستهالكاألسرالمعيشيةوأنشطةاألعمالبشكلحادخالل

الربعاألولوالربعالثانيمنعام2020.
مرونة كافية

باإلضافةإلىذلــك،تضيفالوكالــة،أناإلقتصادالمحلي
يعانيمنالركودالعالميالمســتمروالخســارةالناتجةفي
الطلبالخارجي،األمرالذيســيضعضغطاًســلبياًعلى
القطاعاتالرئيسيةمثلالســياحة،والتييُقدَّرأنهاستساهم

بنحو20%فيالناتجالمحلياإلجماليللبنان.
الجديرالذكره،أنهعلىعكــسالعديدمنالبلدان،التمتلك
السلطاتالمحليةفيلبنانمرونةكافيةفيالسياسةالمالية
والنقديةإلطالقحزمتحفيزواسعةالنطاقلدعماالقتصاد.

توقعات بانخفاض نمو  الناتج المحلي  اإلجمالي اللبناني

قالتقرير“حلولفيتش”،ســتتوقفاآلفــاقاللبنانيةعلى
قدرةالســلطاتعلــىتأميــنالمســاعدةاألجنبيــةوتنفيذ
اإلصالحاتلتحقيقاالســتقرارفيأوضــاعالدولةالمالية
والخارجية.وقدرنموالناتــجالمحلياإلجماليالحقيقيفي
لبنان،بعدعام2020،بنسبة2.8-%فيعام2021،من

1.3%سابقاً،وفقاًللتقرير.
احتواء عبء  الديون

وعلىالمســتوىالمالي،أحرزتالحكومــةاللبنانيةتقدماً
محدوداًفيتخفيضعجــزميزانيتهاالواســع)10.6-%
منالناتجالمحلــياإلجماليفــي2019(،وإحتواءعبء
الديونالكبيربشكلإستثنائي)166.9%منالناتجالمحلي
اإلجماليفــي2019(علىمدىالعاميــنالماضيين،وفقاً
لـ“حلــولفيتــش”.ونتيجةلذلــك،وبســبباإلضطرابات
اإلجتماعيةالمتزايدة،تدهورتثقةالمستثمرينتجاهالبالد،
مماتســببفيتدفقــاتتمويلخارجيــةواســعةالنطاق،

وضغطسلبيعلىاالحتياطات.
ارتفاع  التضخم

وأدىنقصالعملــةالصعبةإلــىإنخفاضالليــرةاللبنانية
بشكلحادفيالسوقالسوداء)يتممنخاللهاإجراءمعظم
المعامالت(.وارتفعتتكاليفاالستيرادبشكلكبير،على

اإلجمالي   المحلي  الناتج  نمو  توقعات   تعديل  إلى  مؤخراً،  تش”  في “حلول  عن  در  ص ير  ر تق أشار 
الحقيقي في لبنان من 3.9- % سابقًا إلى 10.6- % في 2020. وتعكس المراجعة، تزايد الضغوط 
المالية والخارجية على اإلقتصاد، إلى جانب اإلضطرابات في النشاط الناتجة عن تفشي  فيروس  

“كوفيد 19”، وتدابير التباعد اإلجتماعي.
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أعلنــت المؤسســة العامــة لتجــارة وتخزيــن 
وتصنيع الحبـــوب “الســــــورية للحبـــوب”، 
عــن مناقصة داخليــة وخارجية لشـــراء نحو 
200 ألف طن من القمح الروســي اللين الالزم 

لصنع الخبز.
وبحسب إعالن المناقصة، فإن الموعد النهائي 
لتقديم العروض ســيكون فــي 28 يوليو/تموز 
2020، على أن يتم شحن القمح خالل 60 يوماً 

من تبليغ أمر المباشرة للبائع، وتُقدم األسعار بالدوالر األميركي فقط، كما يتم السداد أيضاً بالدوالر األميركي.
ويتوجب على المتقدم للمناقصة تسديد تأمينات مؤقتة بمبلغ 6 دوالرات لكل طن أو ما يعادلها باليورو، وفق نشرة 

أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وفــي يناير/كانــون الثاني 2020، طرحت “الســورية للحبوب” مناقصة عالمية لشــراء 200 ألف طن من القمح 

الروسي اللين الالزم لصنع الخبز، بحسب ما كشفه تجار أوروبيون لوكالة “رويترز”.
وكشف مدير المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب يوسف قاسم في تصريح سابق، عن استيراد 1.2 

مليون طن قمح خالل عام 2019، وهي ذات منشأ روسي بالكامل بكلفة 310 ماليين دوالر.

مناقصة الستيراد قمح روسي إلى سورية

أقر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفايروس لكورونا مؤخراً، 
السماح بتصدير الكمامات وجل التعقيم لمدة شهر، وذلك بعد نحو 

4 أشهر على وقف تصديرها.
وخــالل االجتماع الذي عقد في غرفة تجارة دمشــق، قال وزير 
التجــارة الداخلية وحماية المســتهلك طالل بــرازي، إن القرار 
التصدير جاء بناًء على وجود كميات كبيرة من هذه المنتجات في 

المستودعات، وكثرة الشركات المصنعة لها. وأضاف: أن تحديد مدة شهر واحد للتصدير جاء للحفاظ على استقرار 
أســعار هذه المنتجات محلياً وضمان عدم تأثره، حيث ســيتم بعد نهاية مدة الســماح دراسة وضع السوق لجهة تمديد 

المدة لفترة جديدة أو وقف التصدر.
وأشــارت اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة الســورية مؤخراً، إلى أنه وبعد أن أصبحت الكمامات 
متوفرة محلياً بشكل كبير جراء نشاط عمليات التصنيع، فمن األفضل السماح بتصديرها لفتح أبواب خارجية وتسويق 

المنتج الوطني.
وكان وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، قد أصدر في 25 فبراير/ شباط قراراً بمنع تصدير مادة 

كمامات األنف والفم المعقمة وغير المعقمة ومن كافة البنود الجمركية، وذلك بناًء على مقتضيات المصلحة العام.

الحكومة السورية تسمح بتصدير الكمامات

42



عالم االقتصاد

 تموز/يوليو 2020 | البنك والمستثمر

احتلــت  إيــران  الصــدارة فــي انتــاج  الحديــد  
االســفنجي في العالم بـــ12 مليون طن، خالل 
االشــهر الخمســة االولــى مــن العــام 2020 

الجاري.
وافــاد تقريــر لمنظمــة “ايميــدرو” )منظمــة 
تنمية وتطوير المناجــم والصناعات المنجمية 
االيرانية(، ان ايران تخطت  الهند  خالل شــهر 
أيار/مايــو 2020، لتحتل المرتبــة االولى في 
انتــاح الحديــد االســفنجي بطريقــة االختزال 

المباشــر، كما ان انتاج ايران بلغ خالل اكثر من خمســة اشهر )حتى 22 حزيران/يونيو( اكثر من 12 مليون طن 
في حين بلغ انتاج الهند 11 مليون طن. ومن أهم أسباب زيادة انتاج ايران من الحديد االسفنجي هو تدشين مصانع 

جديدة في البالد.
ووفقا لهذا التقرير فقد بلغ انتاج ايران من الحديد االسفنجي نحو 50 % من االنتاج العالمي خالل شهر ايار، والذي 
بلغ 5.6 مليون طن وجاءت الهند في المرتبة الثانية بـ1.5 مليون طن، والتي شــهد انتاجها انخفاضا بنســبة 55% 

فيما شهد انتاج ايران ارتفاعا بنسبة 7.6 %.
وبلــغ االنتاج العالمي من الحديد االســفنجي منذ بداية العام لغايــة 22 حزيران/يونيو 32.1 مليون طن، حيث بلغ 
انتــاج ايــران 12 مليون طن ومن ثم الهند و مصر  )2.2 مليون دون( و المكســيك  )2.05 مليون طن( و الســعودية  

)1.7 مليون طن(.

إيران تحتل الصدارة في إنتاج الحديد االسفنجي في العالم

أظهرت بيانات مــن وزارة المالية اللبنانيــة تراجع حصيلة 
الضرائب 12.5 % في الربع األول من عام 2020، مقارنة 

بها قبل عام، تحت وقع أزمة مالية حادة.
وشــهد لبنان قيمة عملته تهوي، والبطالــة ترتفع منذ اندالع 
مظاهرات مناوئة للحكومة في تشرين االول/اكتوبر 2019. 
وتخلف البلد عن ســداد ديونه الســيادية، وشــرع بعدها في 

محادثات مع صندوق النقد الدولي في أيار/مايو 2020.
يذكر أن أرقام وزارة المالية، هي األولى لربع سنة كامل منذ 

اندالع االحتجاجات.
وتركزت أشــد االنخفاضات في حصيلة الجمارك وضريبة 

القيمة المضافة، إذ تراجعاً 51.5 %، و42.3 % على الترتيب، مما ينبئ بهبوط حاد في االستهالك.

تراجع حصيلة ضرائب لبنان 12.5 %
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 أعلــن محافظ المصرف المركــزي اإليراني،  عبدالناصر همتي ، أن 
نمو اإلقتصاد كان إيجابياً بنسبة 1.1 %، دون إحتساب إيرادات  النفط،  
في السنة المالية المنتهية في 19 آذار/مارس 2020، فيما سجل النمو 
اإلقتصادي في مجال الصناعة و التعدين  2.3 %. وأوضح همتي، أن 
هذه النسبة من النمو تتفق مع توقعات المصرف المركزي، ولفت إلى 
أن القطاع الزراعي سجل 8.8 %، والصناعي 2.3 %، فيما إنكمش  

قطاع الخدمات  0.2 % بسبب تفشي فيروس “كورونا”.
وبيّــن همتي، أنــه وعلى خلفية إنخفــاض إيرادات النفط، فقد ســجل 
هذا القطاع إنكماشاً بنســبة 38.7 %، وبالتالي فإن النمو اإلقتصادي 

السنوي مع احتساب عوائد النفط كان سالباً بنسبة 6.5 %.
واعتبر محافظ المصرف المركزي، أن إحصائيات األداء الجيد للقطاع الزراعي وإستمرار النمو اإليجابي في القطاع 
الصناعي خالل النصف الثاني من السنة المالية المذكورة )الذي كان 6.7 % في الربع الثالث و10.7 % في الربع 
الرابع(، يعكس أن العام اإليراني الماضي شــهد إزدهاراً في اإلنتاج، كما يبشــر بمزيد من اإلنتعاش في العام الحالي 

الذي ينتهي في 20 آذار/مارس 2021.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات شــركات الصلب االيرانية، تســجيل انتاج الحديد االســفنجي نمواً بنسبة 11 % في 
شــهرين، في الفترة الممتدة من 20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2020 على أســاس ســنوي. وتصدرت شــركة 

“فوالد مباركة” اصفهان، قائمة االنتاج بواقع 1.428 مليون طن.

عبدالناصر همتي

نمو اإلقتصاد اإليراني بنسبة 1.1 %

تراجــع فائض الميزان التجاري الســلعي في دولة قطر 
بنسبة %66.9 خالل شهر نيسان/أبريل 2020. وأوضح 
البيان الشهري إلحصاءات التجارة الخارجية، أن فائض 
الميزان التجاري سجل 4.3 مليار لاير في شهر نيسان/
أبريل، بانخفاض 8.6 مليار لاير، أي ما يمثل 66.9 %، 
مقارنة بنفس الفترة من 2019. وأشــار، إلى تراجع في 
فائض الميزان التجاري بمقدار 3.4 مليار لاير، بما يمثل 

44 % مقارنة بشهر آذار/مارس 2020.
على صعيد آخر، رفعت قطر حيازتها من السندات وأذونات الخزينة األجنبية خالل شهر أيار/مايو الماضي، بواقع 

5.93 مليار دوالر عن شهر نيسان/ابريل الذي سبقه، ليبلغ اإلجمالي نحو 29.19 مليار دوالر.
وتشــكل أذونات الخزينة األجنبية نســبة 52.4 % من إجمالي االحتياطات الدولية و السيولة  بالعمالت األجنبية لدى 

مصرف  قطر المركزي  والبالغة 55.75 مليار دوالر.

فائض تجارة قطر يتهاوى 67 %
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سجلت الصادرات السلعية السعودية، في الربع األول من عام 
2020، انخفاضاً عن الربع المقابل من 2019، بمقدار 51.52 
مليار لاير تقريبا )13.74 مليار دوالر أميركي(، أو ما نسبته 
20.7 %، لتصــل إلــى 197.84 مليــار لاير )52.76 مليار 
دوالر(، بحسب بيان للهيئة العامة لإلحصاء السعودية، وذلك 
نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدر 42.07 مليار لاير 
)11.22 مليــار دوالر(، وبنســبة 21.9 %، عن الربع األول 
لعام 2019. وشــكلت الصادرات النفطية الســعودية ما نسبته 

77 %، من مجموع الصادرات الكلي للمملكة في الربع األول من 2019، غير أنها انخفضت بحوالى 2.2 % في 
الربع األول من 2020. وفيما يخص الواردات الســعودية، ســجلت هي أيضاً، في الربع األول من 2020، انخفاضاً 
بنحو 4.4 %، وبمقدار 5.72 مليار لاير )1.52 مليار دوالر(، لتصل إلى 124.02 مليار لاير )33.1 مليار دوالر 
تقريباً(. وكانت الســلع المســتوردة األكثر تأثراً باالنخفاض، هي اآلالت واألجهزة الكهربائية، والمعدات الكهربائية 

وأجزائها، وذلك بـ)- 4 %(، ومعدات النقل وأجزائها بـ)6.3 %(.
من جهة أخرى، ارتفعت واردات السعودية من منتجات الصناعات الكيميائية بنسبة 7.8 %، ومنتجات المعادن بنسبة 
8.3 %. ومقارنة مع الربع الســابق )الربع الرابع لـ2019(، انخفضت قيمة الواردات السعودية بمقدار 6.13 مليار 

لاير )1.63 مليار دوالر(، وبنسبة 4.7 %.

انخفاض الصادرات السعودية 14 مليار دوالر

أعلن وزيــر المالية المصر ي  محمــد معيط ، تراجع 
الناتــج المحلي اإلجمالــي بمقــدار 130 مليار جنيه 
)8.66 مليــارات دوالر أميركــي(، تحــت ضغــط 
أزمــة “كورونا” خالل العام المالــي الجاري. وتبدأ 
الســنة المالية فــي مصــر مطلــع تموز/يوليو حتى 
نهاية حزيران/يونيو من العام التالي، بحســب قانون 

الموازنة في البالد.
وقال معيط، في بيان نشرنه وزارة المالية المصرية، 
إن معدل النمو المســتهدف خالل العام المالي الحالي 

تراجع من 6 % إلى 4 %.
وأفاد الوزير المصري، أن اإليرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه )8.26 
مليارات دوالر(. وأوضح، أن إجمالي المبالغ اإلضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي، ومســاندة 

القطاعات والفئات األكثر تضررا منذ بداية الجائحة حتى اآلن، بلغت 63 مليار جنيه )4.2 مليارات دوالر(.

الناتج المحلي المصري يخسر 8 مليارات دوالر
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وقعت موانئ دبي العالمية، مع شــركة ديجي ورلد، 
مــزود حلــول تكنولوجيــا المركبــات ذاتيــة القيادة 
والــذكاء االصطناعي والروبوتــات، اتفاقية تعاون 
لتزويد ميناء جبل علي بأسطول من المركبات الثقيلة 
المــزودة بتكنولوجيا القيــادة الذاتية والتي تســتخدم 
فــي نقل وتحميل الحاويات داخــل الميناء، متضمنة 
جميع عمليــات األتمتة وتطوير حلــول االتصاالت 
والتكامــالت التقنية المطلوبة للبنيــة التحتية الحالية 

للميناء.
ينــص العقــد الموقع بيــن الطرفين علــى أن ديجي 
ورلد ســوف تدمج تقنيات المركبات ذاتية القيادة في 

األسطول الحالي على مراحل متعددة بهدف زيادة ورفع الكفاءة واإلنتاجية للميناء وتقليل حجم األسطول المستخدم حاليا 
بصورة عامة في نفس الوقت.

وقــد أظهرت التجارب الســابقة  التي تم انجازها لهــذه التقنية الجديدة أنها ناجحة وفعالة وقــادرة على إطالق إمكانيات 
جديدة لعمليات األتمتة في الموانئ، لما لها من فوائد وميزات تنافســية  اقتصادية  للعمليات التشــغلية لمحطات الحاويات  
في الموانئ باستغالل البنية التحتية الحالية مع االستخدام المكثف لحلول أنظمة البرمجيات الجديدة المستندة على الذكاء 

االصطناعي، والتي تم دمجها من قبل فريق عمل الطرفين بصورة مشتركة.

تزويد ميناء جبل علي بمركبات ذاتية القيادة

كشــف معاون مديــر المؤسســة العامة للتبغ 
في ســورية، قتيبة خضــور، أن اإلجراءات 
التي تنفذها المؤسســة تأتي في سياق التدخل 
اإليجابــي والتخفيف عــن المواطنين، وقال: 
بدأنــا بيــع الدخــان بكميــات محــدودة عبر 
مراكزنا في المحافظات، ومســتمرون بهذه 

الخطوة.
وأوضح خضور، أن كل مواطن مسموح له 
باســتهالك يومي محــدود، فالطاقة اإلنتاجية 
عند المؤسســة لــم تتغيّر، في حيــن ازدادت 

أعداد المســتهلكين 4 أضعاف نتيجة غالء الدخان األجنبي، إضافة لجشــع بعض التّجار الذين رفعوا األسعار، ما 
سبّب ضغطاً كبيراً نغطيه ضمن اإلمكانيات المتاحة.

مؤسسة التبغ تتدخل إيجابيًا بسوق الدخان الوطني
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أعلــن وزير البتــرول والثــروة المعدنية المصــري، طارق 
المــال، عن توقيع 12 اتفاقية في قطــاع البترول مع عدد من 
الشركات العالمية الكبرى، باستثمارات بلغت أكثر من مليار 
دوالر أميركــي، فضــالً عن منــح قيمتهــا 19 مليون دوالر 
إضافية لحفر 21 بئراً. ووفقاً لما نقلته هيئة الوطنية لإلعالم، 
فــإن االتفاقيــات أبرمت مع شــركة “شــيفرون” األميركية، 
و“اديسون” اإليطالية، وBP اإلنكليزية، و“توتال” الفرنسية، 
و“شل” الهولندية، و“نوبل” األميركية، و“كوفبيك” الكويتية 

و“مبادلة” اإلماراتية.
تشــمل االتفاقيــات الجديــدة، 8 اتفاقيات موقعة مع الشــركة 

القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس”، للتنقيب في شــرق البحر المتوســط ومنطقة غرب المتوســط، و3 اتفاقيات 
لشركة جنوب الوادي القابضة للتنقيب في البحر األحمر، واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية.

وأكد المال، أن االتفاقيات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً من المقرر عرضها على البرلمان الستكمال 
إجراءاتهــا القانونية، مضيفاً أنها “تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار الســنوات 
الماضية فيما يخص االتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التي تحققت خاصة في مجال االكتشافات 

واإلنتاج في جذب شركات عالمية كبرى”.
وأوضــح، أن “طــرح المزايدات العالمية ومن ثم العــودة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديــدة كان نقطة االنطالق 
والعودة واســتعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وزيادة األنشطة البترولية من خالل توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة 
خالل الســنوات الـ6 الماضية مع الشــركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باســتثمارات حدها األدنى حوالى 

15 مليار دوالر ومنح توقيع أكثر من مليار دوالر لحفر 351 بئراً”.

طارق المال

مصر توقع 12 اتفاقية نفط جديدة

وافق “صندوق النقد الدولي” على اتفاق استعداد ائتماني 
جديد لمصر بقيمــة 5.2 مليار دوالر أميركي، مدته 12 
شــهراً، يهدف إلى مســاعدة البلد علــى التأقلم مع تبعات 
جائحــة فيروس “كورونا” وتعويض نقص في  الميزانية  

وميزان المدفوعات.
وقــال “صندوق النقد” في بيان، إن البرنامج “سيســاعد 
أيضاً السلطات على الحفاظ على اإلنجازات التي حققتها 
علــى مــدار الســنوات األربــع الماضية ودعــم  اإلنفاق  

الصحي واالجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من اإلصالحات الهيكلية الهامة قدماً”.

“النقد” يوافق على برنامج لمصر بقيمة 5.2 مليار دوالر
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أفــادت المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب )هيئــة 
إحصــاء(، بأن نتائج الحســابات الوطنيــة للعام الماضي 
2019، أظهــرت تباطؤاً في معدل نمو االقتصاد الوطني 
ليبلــغ 2.5 % مقابــل 3.1 % عــام 2018. وأوضحــت 
فــي تقرير لها حول الوضعيــة االقتصادية الوطنية خالل 
2019، أن االســتهالك النهائي والطلب الخارجي شــكال 
قاطــرة لهذا النمو، وأن التباطــؤ يعود إلى انخفاض حجم 
القيمــة المضافــة للقطاع الفالحــي 5.8 % مقابل ارتفاع 

قدره 3.7 % عام 2018، باإلضافة إلى زيادة القيمة المضافة 3.8 % لقطاعات األنشــطة غير الفالحية األخرى 
مقابل 2.9 % عام 2018.

من جهتها، ســجلت المبادالت الخارجية من الســلع والخدمات مســاهمة إيجابية في النمو بلغت نصف نقطة مئوية 
مقابل مساهمة سلبية 1.2 نقطة مقارنة بالعام قبل الماضي، حيث يوضح تقرير هيئة اإلحصاء أن الصادرات من 
السلع والخدمات سجلت ارتفاعاً 5.5 % فقط. والحظت المندوبية ارتفاع الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
3.9 % مقارنة بنســبة 4.3 % الســنة قبل الماضية، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم 1.5 % مقابل 
تراجع قدره 17 %، مشــيرة إلى أن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعِد 3.6 % خالل عام 2019 مقابل 

3.1 % سنة 2018 ليستقر عند 1203 مليارات درهم )120 مليار دوالر(.

تباطؤ نمو االقتصاد المغربي 2.5 %

كشــف المعهد التونسي لإلحصاء )معهد حكومي( 
عن تراجع المبــادالت التجارية مع الخارج خالل 
شــهر أيار/مايو، وعرفــت الصادرات التونســية 
تراجعــاً بنســبة 37.1 % خــالل شــهر مايو/أيار 
2020، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي 
مقابل 3.8 مليار دينار خالل نفس الشــهر من عام 
2019. ويعــود هــذا التراجع إلــى انخفاض على 
مســتوى نظام التصدير الكلي، وهو يشــمل قطاع 
النســــيج والمالبـــس والجلد، الذي تراجع بنسـبة 

32.4 %، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث ســجلت مبيعاته تقلصاً هاماً قدر بنحو 49.8 %.
وفي الســياق ذاته، شــهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً بنســبة 49.6 %، أما قطاع الفوســفات 
ومشتقاته فقد تراجع بدوره بنسبة 17.8 %، وعرف قطاع الطاقة انخفاضاً للصادرات بنحو 8.4 %، فيما مثّل قطاع 

المنتجات الفالحية والغذائية نقطة مضيئة، إذ عرف تحسن الصادرات بنسبة 16.4 %.

مبادالت تونس التجارية تنخفض 37 %
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أعلــن المعهــد الوطنــي اإليطالــي 
لإلحصاء، أن “هناك ما يقرب الـ1.7 
مليــون أســرة تعيــش في حالــة فقر 
مدقع، أي بنسبة 6.4 %، بينما كانت 
بنســبة 7 % عام 2018”، مشــيراً 
الى ان “نســبة   الفقــر   المطلق ترتفع 
مــن 5.0 % في 2018 إلى 6.6 % 
عــام 2019 في  البلديــات  األصغر، 
والضواحي المشتركة للمدن الكبرى 

شمال شرقي البالد”.
أمــا بالنســبة للبلديــات فــي وســط 

المناطــق الحضرية الشــمالية، فقد “تم تأكيد انجراف نحو الفقر بنســبة 7.1 %”، أي أعلى مــن البلديات الواقعة 
بأطراف المناطق الحضرية، وتلك التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، بنسبة 4.8 %”.

1.7 مليون أسرة بحالة فقر مدقع في إيطاليا

أعلن رئيس الوزراء اإلســباني بيدرو سانشــيز، 
تخصيص 3.75 مليار يورو ضمن خطة لمساعدة 
قطاع صناعة  السيارات ، الذي يمثل إحدى ركائز 
اإلقتصاد المتضرر بشدة من فيروس “كورونا” 

المستجد.
أن  سانشــيز،  أوضــح  لـ“الفرنســية”،  ووفقــا 
“الحكومــة عملت يداً بيد مع القطاع لوضع خطة 
كاملة تســتجيب حاجاته، وتســاعد علــى تحقيق 

إنتقال بيئي عاجل”.
وتشمل الخطة، تمويالت موجهة لتجديد أسطول 

المركبات مع مســاعدات مخصصة للســيارات الكهربائية، لكنها تضم أيضاً مســاعدات للبحث واإلبتكار وحوافز 
ضريبية لتحسين تنافسية القطاع.

وذكر سانشــيز، أن هذا القطاع يوفر ما نســبته 10 %، من إجمالي  الناتج المحلي ، وُخمس صادرات البالد، كما 
يوظف مليوني شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأعلن سانشــيز أيضاً، عن خطة دعم لقطاع  الســياحة  سيتم تقديمها، وقال: يشكل قطاع السياحة الفرنسي ما نسبته  
12 %، من إجمالي الناتج المحلي، وقد تضرر بشدة بسبب أزمة “كوفيد - 19”.

إسبانيا تدعم قطاع السيارات بـ3.75 مليار يورو
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أعلن الرئيس الروســي، فالديمير بوتين، 
عــن بدء تنفيــذ “الخطة الشــاملة إلنعاش 
 -  2020 عامــي  الوطنــي  االقتصــاد 
2021”، التي أعدتها الحكومة الروسية، 
بتكلفة تزيد على 66 مليار دوالر أميركي، 
وتركز فيها على تنشيط االستثمارات في 
مجاالت رئيسية، وضمان نمو مستدام على 
دخل المواطنين، وتقليص معدل البطالة، 
واالنتقال نحــو نمو اقتصادي بمعدل 2.5 

% ســنوياً. ويفترض أن تحقق الخطة جملة أهداف، في مقدمتها “نمو ثابت على دخول المواطنين، وتقليص معدل 
البطالة حتى أقل من 5 %، وضمان نمو اقتصادي بمعدل ال يقل عن 2.5 % سنوياً”.

وسيجري تنفيذالخطة على 3 مراحل:
- األولى: مرحلة “التكيف”، وتستمر حتى سبتمبر/أيلول 2020، وسيكون التركيز خاللها على عدم السماح باستمرار 
تراجع دخول المواطنين، وكبح انتشار االنكماش على مجاالت أوسع، واستعادة استقرار المجاالت األكثر تضرراً.

- الثانية: وتبدأ من أكتوبر/تشــرين األول 2020، وتستمر حتى يونيو/حزيران 2021، ويكون التركيز خاللها على 
ضمــان “نمو انتعاشــي” لالقتصاد والدخول الحقيقيــة للمواطنين، مع مراعاة الحيلولــة دون تفاقم الوضع الصحي 

المرتبط بفيروس كورونا.
- الثالثــة: من يوليو/تموز حتى ديســمبر/كانون األول 2021، والهدف الرئيســي الــذي يتعين على الحكومة تحقيقه 

خاللها هو ضمان نمو مستدام على الدخول الحقيقية للمواطنين، والنمو االقتصادي بشكل عام.

خطة اقتصادية روسية بقيمة 66 مليار دوالر

أفاد مكتب وكالة )رويترز( في هلســنكي، أن الحكومة الفنلندية 
وافقت على ميزانية إضافية رابعة للعام الحالي قيمتها 5.5 مليار 
يــورو )6.14 مليار دوالر أميركي( لحماية البالد من التداعيات 
االقتصادية واالجتماعية النتشار فيروس كورونا. وقال ائتالف 
يسار الوســط الحاكم المؤلف من 5 أحزاب، إن سيوجه األموال 
اإلضافيــة إلى اســتثمارات في البنية التحتيــة والتعليم والرعاية 
الصحية. وأضاف، أنه بعد اإلضافة الرابعة، فإن صافي متطلبات 

االقتراض الحكومي ستزيد بمقدار 5.3 مليار يورو لتصل في مجملها إلى 18.8 مليار يورو في 2020.
وقــال االئتــالف في بيــان: “الميزانية اإلضافية الرابعة للعــام 2020 هي جزء من الرعايــة الالحقة لوباء فيروس 

كورونا، ستستخدمها الحكومة لدعم تعاف اقتصادي وبيئي واجتماعي مستدام من األزمة”.

فنلندا توافق على ميزانية رابعة للعام 2020
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أعلن  رئيس الوزراء اإلسباني  بيدرو سانشيز، عن حزمة 
تمويــل بقيمــة 4.25 مليار يــورو، )4.75 مليار دوالر 
أميركي(، لتعزيز قطاع  الســياحة  المتأزم بسبب أزمة “ 

كورونا “.
وتتضمن حزمــة التمويل الجديدة، برنامج القروض الذي 
أعلنته الحكومة من قبل والذي يســتهدف دعم الشــركات 
العاملة في قطاع الســياحة بمبلغ 2.5 مليار يورو. وسيتم 
تخصيــص 200 مليون يورو ألعمــال التنظيف وتدابير 

األمان األخرى في المناطق السياحية، ومبلغ 859 مليون يورو كقروض لخدمة أعمال رقمنة شركات السياحة.

4.25 مليار يورو لتعزيز السياحة في إسبانيا

ارتفعــت القراءة األولية لمؤشــر “آي إتــش إس ماركيت” لمديري 
المشــتريات الصناعي ل منطقة اليورو  إلى 46.9 نقطة في حزيران/

يونيو 2020، من مســتوى 39.4 في أيار/مايو، ومقابل توقعات بأن 
يســجل 43.8 نقطة. ومع ذلك، ال يزال النشاط الصناعي في منطقة 
اليورو منكمشاً إذ تفصل القراءة عند 50 نقطة نمو النشاط عن ركوده.

أما مؤشــر مديري المشتريات الخدمي، فقد ارتفع إلى 47.3 نقطة، 
من مستوى 30.5 نقطة في شهر أيار/مايو 2020. كما ارتفع مؤشر 
مديري المشتريات المركب - الذي يعتبر مؤشراً للصحة االقتصادية 

- إلى 47.5 نقطة في حزيران/يونيو 2020، من مستوى 31.9 نقطة في شهر أيار/مايو الذي سبقه.

ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو

وقعــت الحكومة التشــاد ية مع البنــك الدولي  اتفاقية بقيمــة 32.7 مليار 
فرنك أفريقي، بشــأن تمويل مشروع التنمية المحلية ويساهم في تحسين 
إدارة المــوارد الطبيعية في المناطق المعرضــة للتغيرات المناخية من 

أجل حياة سعيدة للسكان في تشاد.
ووقع المشــروع وزير االقتصاد والتخطيط التنموي التشــادي، عيسى 

دوبرانج، وممثل البنك الدولي لدى تش،اد فرانسوا نانكوبوغو.

تشاد: اتفاقية بقيمة 32.7 مليار فرنك أفريقي
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قال معهد التمويل الدولي، إن  األرجنتين  و البرازيل  و المجر،  
ســجلت أكبر زيادة في  عجــز الميزانية ، فــي أعقاب جائحة 
“كوفيد - 19”، مع تســبب فيروس كورونا المستجد في كبح 

اإليرادات وارتفاع  اإلنفاق  بشكل حاد.
واتســع العجز فــي الميزانيات فــي معظم أجــزاء العالم في 
األشــهر القليلــة الماضية، وتمكنــت األســواق المتقدمة في 
الغالب، من تمويل العجز من دون مصاعب، وذلك من خالل 
برامج ضخمة للتيســير النقدي. لكــن المعهد قال، في مذكرة 

بحثية، إن األمر كان أكثر صعوبة لألســواق الناشــئة. وأضاف: أن عجز الميزانية كان أعلى بشــكل ملحوظ عن 
مستوياته قبل عام في بعض الدول، وخصوصاً األرجنتين والبرازيل والمجر.

وشــكلت زيــادات في اإلنفاق معظــم الزيادة في العجز مع هبوط إيرادات الضرائب بشــكل عام. وقال المعهد: إن  
إندونيسيا  و تركيا  سجلتا أصغر زيادة في االنفاق.

عجز في ميزانيات األرجنتين والبرازيل والمجر !؟

تراجع الناتج الصناعي األلماني بمعدل قياسي في شهر 
ابريل/نيسان 2020، بحسب وكالة )رويترز(، بعد أن 
أجبرت جائحــة فيروس كورونا المســتجد المصنعين 
بأكبر اقتصاد في أوروبا على وقف اإلنتاج، بينما تتوقع 

الشركات طريقا وعرة رغم حزمة تحفيز ضخمة.
وأظهــرت األرقام الصادرة عن مكتــب اإلحصاءات، 

انخفاضاً نسبته 17.9 % مقارنة مع الشهر السابق.
وكان اســتطالع أجرته )رويترز( سابقاً، توقع تراجعاً 
أقل قليالً يبلغ 16 %. وسجل مصنعو السلع الرأسمالية 

أكبر تراجع في اإلنتاج وبنسبة بلغت 35.3 %. وتراجع إنتاج قطاع الطاقة 7.2 % والتشييد 4.1 %. وقالت وزارة 
االقتصــاد إن إجراءات احتواء انتشــار فيروس كورونا ُطبقت منذ منتصف مــارس/آذار 2020، لكن األثر األكبر 
للقيود ظهر بالكامل في ابريل/نيســان. وأضافت: “وصلنا ألدنى نقطة. ومع التخفيف التدريجي لإلجراءات الوقائية 

واستئناف اإلنتاج في قطاع السيارات يبدأ التعافي االقتصادي اآلن”.
وتعزز تلك البيانات التوقعات، بأن االقتصاد األلماني سيسجل أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني 
من العام 2020. وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي في 2020 بأكملها بنسبة 6.3 %، بافتراض أن 
حزمة التحفيز البالغة 130 مليار يورو )146.69 مليار دوالر أميركي( ستساعد األنشطة االقتصادية على االنتعاش 

مجدداً في النصف الثاني من العام.

تراجع قياسي للناتج الصناعي األلماني
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هوى  الناتج المحلي  اإلجمالي لبريطانيا بنســبة قياسية 
خــالل شــهر نيســان 2020، في ظل التأثير الســلبي 
للقيــود الهادفة للحد من انتشــار فيــروس “كورونا” 
علــى  النشــاط االقتصــادي. وأظهرت بيانــات مكتب 
المحلــي  ــج  النات البريطانــي، هبــوط  اإلحصــاءات 
اإلجمالي لبريطانيا بنسبة 20.4 % خالل نيسان، في 
أكبر انخفاض شهري منذ بدء سلسلة البيانات الشهرية 

عام 1997، بعدما انكمش بنسبة 5.8 % في آذار.
في ســياق متصل، أظهرت بيانــات صادرة عن هيئة 

اإلحصاءات الوطنية في  المملكة المتحدة ، أن فائض الميزان التجاري بلغ خالل نيسان 305 ماليين جنيه استرليني، 
مقابل عجز بلغ 3.9 مليار إســترليني في الشــهر الســابق له. وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة  الواردات  شهدت 
انخفاضاً إلى 37.4 مليار إســترليني خالل الشــهر بهبوط 26.2 % مقارنة بالشــهر السابق له. في حين تراجعت 
الصادرات بنســبة 19.3 % لتصل إلى 37.712 مليار إســترليني. وجاء أداء الميزان التجاري مع تراجع عجز 
السلع إلى 7.4 مليار إسترليني مقارنة بـ11.8 مليار قبل شهر، في حين استقر فائض الميزان الخدمي عند 7.79 

مليار إسترلني.
على صعيد آخر، أكد مسح حديث، أن المصنّعين البريطانيين شهدوا تباطؤاً حاداً جديداً في أيار 2020، لكن وتيرة 
الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في نيسان، إذ دفع اإلغالق المرتبط بفيروس “كورونا” إلى توقف 
الكثير من أنشــطة اإلقتصاد. وســجلت القراءة النهائية لمؤشــر “آي.إتش.إس ماركت/ســي.آي.بي.إس” لمديري 
المشتريات بقطاع  الصناعات التحويلية  40.7 خالل أيار بتغير طفيف عن قراءة أولية كانت عند 40.6 وبما يقل 
بفارق كبير عن مســتوى الخمســين الذي تشير أي قراءة فوقه إلى نمو. والمستوى األحدث يزيد على قراءة نيسان 

البالغة 32.6، مما يشير إلى أن وتيرة تباطؤ القطاع ليست بنفس السرعة التي كانت عليها من قبل.

الناتج المحلي اإلجمالي لبريطانيا يهوي 20 %

رفعت فرنســا توقعاتها لتكلفة      إ     جراءات التعامل مع األزمات 
لنحــو 136 مليار يورو )154.6 مليــار دوالر( مؤخراً، في 
ثالــث مراجعة للميزانيــة منذ بداية العــام. وقالت في تحديث 
للميزانيــة، إنها قــدرت التكلفة عند 110 مليــارات يورو في 
نيسان/أبريل، لكنها أجرت تعديالً إدارياً ليرتفع المبلغ بعد أخذ 

تراجع إيرادات الضرائب واالنفاق اإلضافي في الحسبان.
وتراجع اقتصاد فرنســا بعد أزمة كورونا واإلجراءات التي 

تم اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس.

فرنسا: 136 مليار يورو كلفة مواجهة األزمة
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أعلنت وكالة “ موديز” للتصنيف االئتماني، أنها خفضت 
 .Ba2 مــن Ba3 تصنيف  ســلطنة عمــان  الســيادي إلى
وقالــت، إن عمان لن تتمكن من تعويض ما خســرته من 
إيرادات بسبب تراجع أسعار  النفط  ومن تجنب ضعف في 
مقاييس قدرتهــا على تحمل الدَّين. كما خفضت “موديز” 
نظرتها لعمان من مستقرة إلى سلبية، بفعل مخاطر متعلقة 
بسيولتها وانكشــافها على المخاطر الخارجية. وقالت، إن 
انخفاض أسعار النفط في األجل المتوسط سيزيد بشدة من  

ديون  عمان وسيقوض قدرتها على تحمل الدين. وذكرت “موديز” أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أعلنت 
عنها عمان في اآلونة األخيرة لتعويض إيرادات النفط المهدرة، لن تكفي لخفض ديون السلطنة.

 Ba2  موديز” تخّفض تصنيف عمان إلى“

هبط الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في أيار/مايو 
2020، مســجال أدنى مستوياته منذ األزمة المالية العالمية، في حين 
بلغ  معدل البطالة  ذروة 3 ســنوات، مما يسلط الضوء على التداعيات 
االقتصادية المؤلمة لفيروس “كورونا”. وينتظر ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم أسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثّراً بإجراءات 
اإلغــالق العام التي فُرضــت في مواجهة فيــروس “كورونا”، التي 
أصابت سالســل اإلمدادات باالضطراب وأغلقت الشركات وقلصت 

إنفاق المستهلكين. وأظهرت بيانات وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية،  إنتاج المصانع  8.4 % في أيار/
مايو مقارنة مع الشــهر السابق ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ آذار/مارس 2009. وارتفعت 

نسبة البطالة إلى 2.9 % في أيار/مايو من 2.6 % في نيسان/ابريل 2020، وفقاً لبيانات حكومية منفصلة.

الناتج الصناعي الياباني يهوي 8.4 %

تســتعد  نيوزيلنــدا  للدخول في أول حالة ركود منذ عام 2010، إذ تســببت أزمة “كورونــا” بأكبر انكماش فصلي 
لإلقتصاد خالل 29 عاماً. وأظهرت البيانات الرسمية، تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  1.6 % خالل الربع 
األول من 2020، مقارنة مع األشــهر الثالثة األخيرة من عام 2019، مســجالً أكبر انخفاض منذ عام 1991. أما 
على أساس سنوي، فقد انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %0.2، مسجالً أول انكماش سنوي منذ عام 2009.

نيوزيلندا تسجل أكبر انكماش فصلي منذ 1991
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ارتفع العجز في  الموازنة الفيدرالية  األميركية بنســبة 92% 
خالل شهر أيار/مايو 2020، إلى 399 مليار دوالر أميركي، 

مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
ويأتي ذلك مع انخفاض اإليرادات الحكومية وارتفاع  اإلنفاق  
فــي ظل جهود الحكومة الفيدرالية لمواجهة تداعيات فيروس 
“كورونــا”. وهبطــت إيــرادات الحكومة بنســبة 25 % في 
شهر  أيار/مايو الماضي، إلى 174 مليار دوالر، بينما ارتفع 

اإلنفاق بنسبة 30 % إلى 573 مليار دوالر.
وذكــرت وزارة الخزانــة األميركية، بأنــه منذ بداية العام المالي الجاري )قبل 8 أشــهر حتى أيار/مايو(، ســجل 
العجز في الموازنة الفيدرالية 1.88 تريليون دوالر، بارتفاع نسبته 155 % من نفس الفترة من 2019. وهبطت 
اإليرادات خالل العام المالي الجاري بنسبة 11 %، إلى 2.019 تريليون دوالر أميركي، بينما ارتفع اإلنفاق بنسبة 

29 % إلى 3.9 تريليون دوالر أميركي.
يشـــار، إلى ان مجلــــس االحتياطي االتحادي األميركي، جدد تعهده، بمواصلة تقديم دعم اســتثنائي لالقتصاد، إذ 
يتوقع صناع السياســات انخفاضاً بنســبة 6.5 % في الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3 % 

في نهاية السنة.
كذلــك، أبقــى الفدرالــي األميركي على أســعار الفائدة بالقــرب من الصفر، مع إشــارته إلى أنه ســيبقى عند هذه 

المستويات حتى يتعافى االقتصاد من جائحة “كورونا”.

399 مليار دوالر عجز الموازنة األميركية

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن  اإلحتياطــي 
الفيدرالي األميركي ، بأن صافي ثروات األسر 
في  الواليات المتحدة  األميركية، انخفض بنسبة 
5.6 %، إلــى 110.8 تريليون دوالرأميركي، 
خالل الربع الســنوي األول مــن عام 2020، 

مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
ويأتــي ذلك، في ظل هبوط  األســهم األميركية  
في الربع األولمن 2020، متأثرةً بأزمة جائحة 
فيــروس “كورونــا”، ومــا أســفرت عنه من 

أضرار اقتصادية.
وبالمقارنة، بلغ صافي ثروات  األسر األميركية  خالل الربع األخير من عام 2019، حوالى 117.3 تريليون دوالر 

أميركي.

انخفاص ثروات األسر في أميركا 5.6 %
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وجاء اإلنخفاض فــي اإليرادات العامة بين الفترتيــن، نتيجة تراجع 
عائــدات  الميزانية  بنســــبة 13.9 %، إلى جانب إنخفاض بنســــبة 
8.5 % في إيرادات الخزينة. ويعود سبب إنخفاض إيرادات الموازنة 
إلى إنكماش بنســبة 19.9 % فــي اإليرادات غير الضريبية )بشــكل 

رئيسي نتيجة إنخفاض إيرادات اإلتصاالت بنسبة 38.7 %(.
عائدات الضرائب

وسجلت عائدات الضرائب إنخفاضاً ملموســاً بنسبة 12.5 %، على 
خلفية إنخفاض عائدات ضريبــة القيمة المضافة بنســبة 42.3 %، 
وإنخفــاض  الرســوم الجمركيــة  بنســبة 38.6 %، بينمــا اإليرادات 
الضريبية المتنوعة ارتفعت بنسبة 10 %، بشكل رئيسي على خلفية 
زيادة بنســبة 27.1 % فــي  تحصيالت  ضرائــب الدخــل واألرباح 
والمكاســب الرأســمالية، بســبب زيادة الضرائب على الفوائد بنسبة 
68.6 %، فيما ســجلت الضرائب العقارية إنخفاضاً بنسبة 24.9 % 

وتراجعت عائدات رسوم الطوابع بنسبة 38.1 %.
في موازاة ذلك، جاءت الزيادة الصافية في النفقات العامة خالل الفترة 
نفسها، في مقابل ارتفاع بنسبة 12 % في نفقات الميزانية، إلى جانب 
تقلص 25 % في نفقــات الخزانة. وارتبط انخفــاض نفقات الميزانية 
بزيادة 18 % في النفقات العامة، وسط إرتفاع في نفقات الموازنة من 
السنوات السابقة 60.1 %، مقارنةً بالربع األول في الفترة المقابلة من 
العام الســابق. وبلغ إجمالي خدمة الدين 979 مليون دوالر في الربع 
األول من 2020، بإنخفاض 1.9 % عن الربع األول من 2019. أما 
بالنســبة لمدفوعات الفائدة بالليرة، فقد نمت  الديون  المقومة 17.4 % 
الديون 48.6 % إلى 150 مليون دوالر خالل الفترة نفسها.لتصل إلــى 829 مليون دوالر، في حين إنخفضــت خدمة الدين على 

تدهور الوضع المالي اللبناني في الربع األول من 2020

تراجعت ودائع القطاع العام في البنك المركزي بنســبة 17.8 % عن 
نهاية عام 2019، لتصل إلى 4.5 مليار دوالر أميركي في نهاية آذار/
مارس 2020. وانخفضت ودائع القطاع العام لــدى البنوك التجارية 
بنسبة 4.4 % عن نهاية عام 2019، لتصل إلى 4.7 مليار دوالر في 

نهاية آذار/مارس 2020.
وعلى هذا النحو، ارتفع صافي  الدين العام،  الذي يستثني ودائع القطاع 
العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الديون اإلجمالية، 
بنســبة 2.4 % عن نهاية عام 2019، لتصل إلــى ما مجموعه 83.2 
مليار دوالر في نهاية آذار/مارس الماضي. وبلغ صافي الدين المحلي 
49.1 مليار دوالر في نهايــة آذار/مارس 2020، بزيادة 3.4 % عن 

نهاية 2019.
من فائض إلى عجز

كشــف تقرير بنك عوده  الصادر عن الفترة الممتــدة من 8 وحتى 14 
حزيران/يونيو 2020، وجود تدهور فــي  الوضع المالي  خالل الربع 
األول مــن 2020. وقــال التقرير، إنه فــي ظل  الركــود  اإلقتصادي 
ووسط جائحة فيروس “كورونا”، الذي وصل إلى  لبنان ، شهد الربع 
األول من عــام 2020 في آواخر شــباط/فبراير، تدهــوراً صافياً في 

المالية العامة اللبنانية.
وبحســب األرقام األخيرة الصادرة عن وزارة الماليــة اللبنانية، فإن 
عجز المالية العامة سجل زيادة كبيرة بنسبة 70.9 % مقارنةً بالفترة 
المماثلة من العام الماضي. وجاء ذلك بســبب اإلنخفــاض الكبير في 
اإليرادات العامة بنسبة 13.6 %، بالتزامن مع نمو في النفقات العامة 
الســنوية بنســبة 9.5 % خالل الربع األول من عام 2020، ليتحول 
ميزان المدفوعات األولــي، من فائض بواقع 30 مليــون دوالر، إلى 

عجز قدره 676 مليون دوالر أميركي بين الفترتين.
إنخفاض اإليرادات

وتظهر نظــرة تفصيلية علــى إحصــاءات المالية العامــة خالل هذه 
الفترة، انخفاض اإليرادات العامة مــن 2.6 مليار دوالر خالل الربع 
األول من عــام 2019، إلى 2.2 مليار دوالر خــالل الربع األول من 
عام 2020، بينما ســجلت النفقات العامة نمواً من 3.5 مليار دوالر، 
إلــى 3.9 مليــار دوالر. وبنــاًء على ذلــك، زاد عجز الماليــة العامة 
بشــكل ملحوظ من 969 مليــون دوالر خالل العام الربــع األول من 
عام 2019، إلى 1.655 مليون دوالر خــالل الفترة المماثلة من عام 
2020. ومن المتوقع أن يتجــاوز 15 % من  الناتج المحلي  اإلجمالي 
في عام 2020، مقارنةً بـ11 % مــن الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

2019، وفقاً لـ“صندوق  النقد الدولي ”.

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية اللبنانية مؤخراً، أن إجمالي الديون وصل إلى 92.4 مليار 
دوالر في نهاية آذار/مارس 2020، بزيادة قدرها 0.9 % عن المستوى المسجل في نهاية عام 2019. 
وارتفع إجمالي الدين المحلي 0.8 % عن نهاية 2019، ليبلغ 58.3 مليار دوالر في نهاية آذار/مارس 

2020. كما ارتفع  الدين الخارجي بنسبة 1 %، ليبلغ 34.1 مليار دوالر في نهاية آذار/مارس 2020.
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ونظــراً ألن البرنامج ينطوي على تحســن تدريجي فــي التوازن 
األساســي، فقد يكــون النقد الواضح هــو أن 5 ســنوات هي فترة 
طويلة في السياســة وقد ال تكتمل اإلصالحات، وفقــاً لـ“جي بي 
مورغــان”. كمــا ال يركــز البرنامج كثيــراً علــى الخصخصة، 
بخالف ذكر أن مبيعات األصول لتغطية الخسائر لن تكون عادلة 

لألجيال القادمة.

إصالح  المعاشات  التقاعدية
ووفقــاً لـ“جي بي مورغــان”، تتطرق الخطة بالفعــل إلى قضايا 

رئيسية أخرى مثل إصالح  المعاشات  التقاعدية والدعم.
وبموجــب الخطــة، تخطط الســلطات للتخلــي عن ربــط العملة 
وتوحيد ســعر الصــرف بفاعليــة عند مســتوى أقرب من ســعر 

السوق الموازي.
ونظراً للخسائر الكبيرة والتباطؤ الحاد الجاري في اإلقتصاد، فإن 
التوقعات علــى المدى القريب صعبة للغايــة، مع ارتفاع معدالت 

البطالة، وربما المزيد من التقلبات السياسية.
ويتوقع “جي بي مورغان”، أن يكون العجــز المالي أقل إلى حد 
ما عما كان عليه قبل عام، بســبب عوامل عدة، مثــل قرار البنك 
بالليرة اللبنانية، لكن الوباء تسبب في إنتكاسة أخرى.المركــزي بتعويــض وزارة المالية عــن مدفوعات فوائــد الدين 

تأثير ملموس لفيروس “كورونا” على لبنان

بعــد عامين مــن الركود، مــن المتوقــع أن ينكمش  
اإلقتصاد اللبناني  مرة أخرى هذا العام.

فقــد تقلــص االقتصــاد بنســبة 6.9- % فــي عام 
2019، بعــد 1.9- % في عــام 2018، في ضوء 
أزمة البنــوك والديــون التي طال أمدها، وإنتشــار 
فيروس “كورونــا” الذي أثر على قطاع  الســياحة  
والضيافــة، فيمــا توقــع “جي بــي مورغــان” أن 
ينكمــش اإلقتصاد بســنبة 14- % في عــام 2020 

و4-% في 2021.

تصاريح البناء
يعكس الوضع الصعب، إنخفاض مؤشــر مصرف 
لبنان بنســبة 12 % على أساس ســنوي في كانون 
الثاني/ينايــر 2020، حيــث إنخفضــت مطالبــات  
القطاع الخاص  بمقــدار الُخمس في نيســان/ابريل 
عن العام السابق، وانخفضت تصاريح البناء بنسبة 

65 % على أساس سنوي.
وأعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة خمســية تسعى 
إلى البــدء بقائمة نظيفة، ولكــن التعافي على المدى 
القريب سيكون مهمة شــاقة، بعد خطة إعادة هيكلة 

هدفها خفض الدين العام.
وتحــدد الخطة، خســائر  النظام المصرفــي  والبنك 
المركزي وتخصص هذه الخســائر للدائنين وكبار 

المودعين ومساهمي البنك.

تقييد  اإلنفاق
وتســعى الخطــة، إلى تحســين الرصيد األساســي 
من 3 % من عجــز الناتج المحلــي اإلجمالي العام 
المقبل، إلى فائض قــدره 1.6 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي، من خالل تقييد  اإلنفاق  وإجراءات زيادة 

اإليرادات.

أدى فايروس “كورونا” COVID-19، بعد أشهر من عمليات اإلغالق ذات الصلة، إلى تأثير ملموس 
على لبنان، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن “جي بي مورغان”. إذا أشار التقرير، إلى خسائر كبيرة 

لحقت باالقتصاد اللبناني.
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االســتثمار. ومن أبرز اإلجراءات الضرورية لتحقيق هذه 
األهداف تســهيل حركة القطاع الخــاص، المحرك األول 
لالقتصاد، ودعم القطاعات األكثر تأثراً باألزمة كالسياحة 
والطيران والزراعة، وضرورة االستثمار في التكنولوجيا 
للتحول إلى قطاع منتج ومولد للوظائف، إلى جانب تفعيل 

منظومة التعاون اإلقليمي بما يخلق أسواقاً أكبر”.
وأكــد أزعور علــى أن “الحفاظ علــى االســتقرار المالي 
هو خط الدفاع األول لدى الدول العربيــة، خصوصاً وأن 
عدد بلدان المنطقة ذات مســتوى الدين المرتفع زاد بشكل 
ملحوظ في األعــوام األخيرة، الســيما الدول المســتوردة 
للنفط التي يعاني ثلثيها من مســتوى دين يفوق 80 % من 
ناتجها المحلي”، مشدداً على ضرورة تجنب دول المنطقة 
للخيارين المتمثلين بالحصول على قروض بفوائد مرتفعة 
أو تمويــل الحكومــة على حســاب القطــاع االقتصادي”. 
وكشف، أن توقعات الصندوق تشــير إلى أنه “مع تراجع 
النمو وتأثير ذلــك على اإليــرادات الحكوميــة، فإن حجم 
الدَين في معظم الدول العربية ســيرتفع حكماً”. موضحاً، 
أموال بسبب كورونا، لكن هذه الموجة انحسرت.أن معظم األســواق الماليــة العربية شــهدت موجة نزوح 

10 دول عربية تطلب دعمًا ماليًا من صندوق النقد

لفت أزعور، إلى أنه “مع بداية كورونــا كانت المعطيات 
تشــير إلى تراجع النمو االقتصادي للمنطقة بنســبة 4 % 
كمعدل عام، أي ما يعــادل حذف 425 مليــار دوالر، من 
الناتــج المحلــي اإلجمالي لــدول المنطقة. لكننــا نتوقع أن 

يصبح هذا التراجع أكبر من ذلك”.
وبالنســبة لقروض صنــدوق النقد الدولي للــدول العربية، 
أعلن أزعور، أن “الصندوق تلقــى طلبات للحصول على 
دعم مالي من 10 دول عربية، وعملنا على إقرار معظمها 
بشــكل ســريع، فتم تقديم قروض لكل من مصر والمغرب 
وتونــس واألردن وموريتانيا وجيبوتــي والصومال بقيمة 
إجماليــة تناهــز 14 مليــار دوالر، كمــا يتــم درس طلب 
لبنــان للحصول على قرض ســريع، وكذلك تقــدم العراق 
باستفسار لكنه لم يطلب قرضاً حتى اآلن”. متوقعاً أن يزيد 
تمويل الصندوق لدول المنطقة خالل 2020 بنسبة 75 % 

عن 2019.
وأوضــح، أن المنطقــة، بالتزامن مع كورونــا، عانت من 
صدمــة موازية تمثلت فــي انخفاض أســعار النفــط، مما 
ســيؤدي إلــى تراجــع صــادرات دول المنطقــة المنتجة 
للنفــط بقيمــة 250 مليار دوالر هــذا العام. كمــا أثر على 
الدول المســتوردة لناحية انخفــاض التدفقات الرأســمالية 
واالستثمارية وخروج األموال من أسواقها المالية، واألهم 

من ذلك تراجع تحويالت العاملين في الخارج”.
ورأى أزعور، أن “دول المنطقة أصبحت على مشــارف 
نهاية المرحلــة األولى وبداية المرحلــة الثانية من التعامل 
مع تداعيات فيروس كورونا، حيــث تركزت األولى على 
مواجهة الجائحة، بينما تقوم المرحلة الثانية االنتقالية على 
إعادة تحريك االقتصاد والتكيف مع حقبة مختلفة عما كان 
عليه االقتصاد العالمي واإلقليمــي قبل كورونا”. واعتبر، 
أنه “على الحكومات العربية القيام بكل الخطوات الالزمة 
لتحريــك عجلــة االقتصــاد وتحســين اإلنتاجية وتنشــيط 

ف مدير الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، في  ش ك
مقابلة صحافية، تناول فيها تأثير جائحة كورونا على اقتصادات وأسواق المنطقة، وسيناريوهات 
بإعادة تحريك  المتمثلة  األزمة،  الثانية من مواجهة  المرحلة  إلى  العربية  الدول  انتقال  تطلبات  م و
أن  عن  الناجمة عن كورونا، كاشفاً  المنطقة  إلى تقديره لحجم خسائر دول  باإلضافة  القتصاد،  ا

صندوق النقد الدولي في طور إعادة تقييم األرقام والتوقعات لهذا العام.

د. جهاد أزعور
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اإلجمالي للمملكة العربية السعودية، بنسبة هي األكبر منذ 
عقدين، متأثراً بتفشــي فيروس كورونا واضطراب سوق 

النفط.
وقد تضــرر اإلنفــاق االســتهالكي فــي المملكــة العربية 
السعودية، بسبب االنكماش االقتصادي الناجم عن الوباء، 
ففي شهر ابريل/نيسان 2020، عندما تم إغالق العديد من 
الشــركات وفرض حظر ألكثر من أســبوعين، انخفضت 
معامــالت نقاط البيــع عبر بطاقــات الصــراف وبطاقات 
االئتمان بنســبة 33 % على أساس ســنوي، بينما سجلت 
الســحوبات النقديــة من أجهــزة الصرف اآللــي انخفاضاً 

بنسبة 35 %.
ونقلــت “بلومبيرغ” عــن مقال للكاتــب الســعودي خالد 
الســليمان، ونشــرته صحيفة عكاظ، قولــه: “المواطنون 
قلقون من أن الضغوط على مســتويات معيشــتهم سيجعل 
األزمة الحالية تــدوم”، مضيفاً: “أن إجــراءات مثل رفع 
ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية ستنعكس سلباً 
إلى تحفيز اإلنفاق”.على المدى الطويل بالنســبة لالقتصاد نفســه، الذي يحتاج 

السعودية تعيد رسم سياستها الجمركية ...

رسوم حتى 15 %
بحســب “بلومبيرغ”، تختلــف الزيادات في الرســوم لكل 
منتج، تتراوح من 0.1 % إلــى 15 % لبعض الخضروات 
واألعشــاب المســتوردة. ويمكن أن يجلب هذا التعديل في 
الرسوم عوائد غير نفطية  تشتد الحاجة إليها ألكبر مصدر 
للخام في العالــم، ومن المرجــح أن يعطي دفعــة للزراعة 
والتصنيع المحليين، لكنها الزيادة هذه ستضر أيضاً بالقدرة 
الشرائية للمســتهلكين. وتخطط الحكومة الســعودية، لرفع 
ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أضعــاف لتصل إلى 15 % 
في يوليو/تموز 2020، األمر الذي ســيزيد األســعار أكثر 
خالل الفترة التي يواجــه فيها العديد من الســعوديين فقدان 

الوظائف أو تخفيضاً في الرواتب، وفقاً للوكالة.

تبعات محتملة
وأضافت “بلومبيــرغ”: ومع أن الســعودية تزرع بعض 
أنواع الطعام، على الرغم من المناخ الصحراوي، بما في 
ذلك الطماطم والخيــار والفلفل والمانغــو والتمور، إال أن 
المنتجات المستوردة متاحة ومتوفرة على نطاق أوسع في 

العديد من محالت البقالة، وغالباً ما تكون أرخص.
وقالت كبيــرة االقتصاديين في بنك أبوظبــي التجار مونيكا 
مالك: “من المرجــح أن تدعم هذه الخطــوة اإلنتاج المحلي 
وتزيــد  اإليــرادات غيــر النفطيــة بمجــرد عودة النشــاط 
االقتصــادي. لكن، كمــا هو الحال مــع الزيــادة القادمة في 
ضريبة القيمة المضافة، فإن االرتفاع في الرسوم الجمركية 

سيحد من االنتعاش، خاصة فيما يتعلق باإلنفاق”.

توقعات بالتراجع
وتتوقــع وكالــة بلومبيــرغ، أن ينخفــض الناتــج المحلي 

تخطط السعودية لزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة، األمر الذي 
من شأنه زيادة أسعار هذه السلع، واإلضرار باإلنفاق االستهالكي في وقت يشهد فيه اإلنفاق تراجعًا 

بالفعل، جاء هذا في مقال نشرته وكالة “بلومبيرغ” األميركية وترجمه فريق “البنك والمستثمر”.
وطبقاً لوثيقة أصدرتها سلطات الجمارك في السعودية، فإن الرسوم الجديدة، التي ستدخل حّيز 
التنفيذ في 10 يونيو/حزيران، سيتم تطبيقها على قائمة من 74 صفحة من المنتجات المستوردة، 

منها منتجات األلبان واللحوم والخضروات وصواًل إلى السجاد ومواد البناء.
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المصرية، هالة الســعيد، أن تصل إيرادات الســياحة في الســنة المالية 
الحالية 2019 - 2020 إلــى نحو 11 مليار دوالر، بــدالً من 16 مليار 
دوالر كانت متوقعــة قبل أزمة كورونا، أي بخســائر قدرها 4 مليارات 

دوالر.

العودة بمالمحها األولى
لم تتضح بعد الخطوط العريضة لعودة السياحة وآلية التعامل مع السياح 
في ظل انتشار فيروس كورونا. ومع أن الحكومة المصرية سمحت بفتح 
بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية في مايو/أيار شريطة العمل بـ25 % 
من طاقتها االستيعابية، ثم تزيد طاقتها إلى 50 % اعتباراً من األول من 
يونيو/حزيران، إال أنها لم تحدد زمناً معيناً لعودة السياحة الخارجية، أي 

أن كل شيء على ما يبدو مرتبط بمدى انحسار المرض.
ومع ذلك، وضــع وزير الســياحة خالد العنانــي خطة إلعادة اســتقبال 
السياح مجدداً، حيث أشار في مقابلة أجراها مؤخراً مع وكالة الصحافة 
الفرنسية، إلى أن السلطات ستعلن شــروط إعادة فتح األماكن السياحية، 
إال أنهم ســينتظرون اســتقرار منحنى اإلصابات. وحدد أولى المناطق 
الســياحية التي ســيعاد فتحها، وهي: منتجعات البحــر األحمر وجنوب 
سيناء وشــواطئ الســاحل الشــمالي، وســيتم قريباً إعادة فتح أهرامات 
الجيزة ومعبد الكرنك ومقبرة “توت عنخ آمون”، بحيث سيسمح لعشرة 
أشخاص فقط بالدخول في وقت واحد. أما المزارات السياحية الواقعة في 
مرحلة الحقة.مناطق ذات كثافة ســكانية عالية مثل القاهرة، فسيتأخر إعادة فتحها إلى 

“كورونا” يترك أثراً واضحًا على السياحة في مصر

أرقام قياسية في 2019
بحسب إحصائيات منظمة الســياحة العالمية، فقد عكس 
العام 2019 حالة التعافي الســياحية في مصر، ووصل 
عدد السائحين خالله إلى ما يقرب من 13 مليون سائح، 
قضــوا 136 مليون ليلة ســياحية، معظمهــم أوروبيون 
)نحو 8 ماليين و381 ألف سائح(. وحقق القطاع خالل 
العام ذاته أعلى إيــرادات في تاريخه لتتجــاوز 13.03 
مليار دوالر، بما يفوق أعلى معدالته السابقة في 2010، 
والبالغ 12.5 مليــار دوالر، مقابــل 11.6 مليار دوالر 
في 2018، وفقاً لبيانــات صادرة عن البنــك المركزي 

المصري.

ً وضع مختلف تماما
وكانت منظمة الســياحة العالمية، تتوقع أن يزور مصر 
أكثر مــن 15 مليون ســائح على مــدار العــام الجاري، 

بزيادة تبلغ 15.38 %، عن العام السابق.
ويرجع تعافي قطاع الســياحة في مصر إلى اســتمرار 
حالة االستقرار بجانب السياسات الحالية، وهو ما يعزز 
من جاذبية البالد كوجهة سياحية، وفقاً لتصريحات أدلى 
بها المستشــار االقتصــادي بمنظمة الســياحة العالمية، 
ســعيد البطوطــي، مطلــع يناير/كانون الثانــي 2020. 
وأشــار البطوطــي، إلى أنــه مــن المتوقــع أن تتخطى 
مؤشــرات الســياحة في مصر خالل 2020، المعدالت 
القياسية التي حققتها في 2010، التي بلغ عدد السائحين 
خاللها 14.7 مليون سائح، مؤكداً حينها أنه مع استمرار 
االســتقرار بجانب حزمة السياســات المصرية الحالية، 
ســيتجاوز عدد الســائحين لمصر حاجز الـــ15 مليون 
ســائح. لكن، مع ظهور فيروس كورونا وإعالن مصر 
إيقاف  الرحالت الجوية ومعها حركة المسافرين في 19 
مارس/آذار، ثم تأجيل أحداث كبرى إلى العام القادم، بما 
فيها افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة 

المصرية، وعادت التوقعات لتأخذ اتجاهاً آخر.
وفي مطلــع ابريل/نيســان، توقعــت وزيــرة التخطيط 

مع مطلع عام 2020، كانت جميع التوقعات تشير إلى أن مصر ستعيش موسماً سياحياً استثنائيًا 
على صعيد عدد السياح واإليرادات المتوقعة، مستفيدة من النمو الهائل الحاصل في العام السابق. 
لكن انتشار فيروس كورونا قلب كل التوقعات، وترك أثره واضحاً على صناعة السياحة في مصر، 

التي تسعى جاهدة إلعادة النشاط وتقليل الخسائر قدر اإلمكان.
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االتحادية والواليات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو. 
وتوقع المعهــد المرتبط برجــال األعمــال، أن تزيد الديون 
الجديدة للحكومة االتحادية وحدها هذا العام عن 286 مليار 
يورو. وبحسب دراســة أجراها المعهد، بتكليف من جمعية 
االقتصاد البافاري في ميونيخ، سترتفع نسبة الدين األلماني 
- أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي - من 
أقل من 60 % إلــى 81 %. وذكر المعهــد، أنه قبل حزمة 
التحفيز االقتصادي التي أقرها االئتالف الحاكم، بلغت قيمة 
الفجــوة المالية في موازنــة الحكومة االتحاديــة والواليات 
والمحليات هذا العام 287.5 مليار يورو، والتي تتكون من 

نفقات إضافية وانخفاض في الدخل.
وكشف اســتطالع حديث للرأي أن غالبية األلمان راضون 
عن حزمــة التحفيــز االقتصــادي للحكومــة األلمانية التي 
تقدر بالمليــارات، في الوقــت الذي اعتمدت فيــه الحكومة 
حزمــة إجــراءات لدعــم الشــركات واالقتصــاد والدعــم 
االجتماعي. ووافــق مجلس الــوزراء األلمانــي، مؤخراً، 
على تخصيص مســاعدات بقيمة 25 مليار يورو للشركات 
الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من أزمة جائحة 
“كورونا”، خالل هذا الصيف، للحيلولة دون حدوث موجة 
إفالس. وســتذهب هذه األمــوال لدعم المطاعــم والحانات 
والمعــارض وبيوت الشــباب ومكاتــب الســفر والمرافق 
دوريات الدرجات الدنيا.الخاصة بمساعدة المعاقين واألندية الرياضية المحترفة في 

146 مليار دوالر إلعادة تشغيل االقتصاد األلماني

وافقت الحكومــة األلمانية علــى حزمة إنقــاذ قيمتها 130 
مليار يورو )146 مليــار دوالر(، لبدء إنعاش أكبر اقتصاد 
في أوروبا بعد األضرار الناجمة عن اإلغالق الذي فرضه 
تفشي فيروس كورونا. وتتضمن الحزمة تخفيضاً مؤقتاً في 

ضريبة القيمة المضافة، يبدأ في يوليو/تموز 2020.
حزمة التحفيز

وقالت المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل للصحافيين في 
برليــن، إن جميع األطــراف الحاكمة وافقــت على حزمة 
التحفيز، مضيفــة أن “120 مليار من قيمــة الحزمة التي 
ســتكون لـــ2020 و2021، ســيغطى من قبــل الحكومة. 
لدينا حزمة تحفيز وحزمة للمستقبل، ورغم أن هذا لم يكن 
الموضوع الرئيســي للمناقشــات، إاّل أنه يوفي مسؤولياتنا 
تجــاه أوروبــا وعلى الصعيــد الدولــي”. وأشــارت، إلى 
أن اإلجــراءات تشــمل التخفيض المؤقــت لضريبة القيمة 
المضافة من 19 % إلى 16 % لمدة 6 أشــهر، ابتداء من 
أول يوليو/تموز وحتــى 31 ديســمبر/كانون األول. ومن 
المقرر تخفيض معــدل ضريبة القيمة المضافة األقل مــن 

7 % إلى 5 % على مدى ذات اإلطار الزمني.
ووفقــاً لميركل، فإن هذه اإلجراءات ســتحفز االســتهالك، 
ويمكن القيام بهــا بطريقة عادلــة اجتماعيــاً، إذ أن الجميع 
يدفع ضريبة القيمة المضافة. كما ستزود الحزمة التحفيزية 
العائالت بمبلــغ إضافي قدره 300 يــورو، )336 دوالر(، 
لكل طفــل، باإلضافة إلــى مضاعفة الخصــم المدعوم من 

الحكومة على مشتريات السيارات الكهربائية.
من جانبه، قال وزيــر المالية األلماني، أوالف شــولتز، إن 
حزمــة التحفيز الجديــدة صممت للخروج من هــذه األزمة 
“بقوة”، مضيفاً: “اآلن بعد أن وصــل اإلغالق إلى نهايته، 
علينا التأكد من أن كل شخص لديه الشجاعة لالستثمار مرة 

أخرى والتأكد من ارتفاع طلب المستهلكين مرة أخرى”.
فجوة مالية

على صعيد آخر، قدر معهــد “آي دابليو” األلماني للبحوث 
االقتصادية، الفجوة الماليــة في الموازنــة العامة للحكومة 

توّقعت وزارة االقتصاد األلمانية، أن ينكمش الناتج االقتصادي بدرجة أكبر في الربع الثاني من عام  
2020 مقارنة مع الربع األول، لكنها قالت، إن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس “كورونا” والمؤشرات 

االرتيادية، ينبئان بتجاوز المرحلة األسوأ.



62

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2020

3.4 %، مع تحسن اإلنفاق الرأســمالي أكثر من المتوقع. 
وكان محللون قد توقعوا انكماشاً نسبته 2.1 %.

تراجع الصادرات
في ســياق متصل، أفاد تقرير  وزارة الماليــة اليابانية،  بأن 
صادرات البالد تراجعت، للشهر الثامن عشر على التوالي، 
بنسبة 28.3 % على أساس سنوي إلى 4.18 تريليون ين، 
)39 مليار دوالر أميركــي(، في شــهر أيار/مايو 2020، 
بســبب اإلغالق الناتج عن أزمــة فيــروس “كورونا” في 

معظم الدول.
وتراجعــت الصــادرات إلى  الواليــات المتحــدة  األميركية 
بنسبة 50.6 % مقارنة بالعام السابق إلى 588.4 مليار ين، 
وهبطت صادرات  السيارات  بنســبة 78.9 % وقطع غيار 

السيارات بنسبة 73.2 %.
كذلــك، تراجعــت الصــادرات إلــى  الصين ، أكبر شــريك 
تجاري لليابان، بنســبة 1.9 % على أســاس ســنوي، إلى 
1.1 تريليون ين، بينما تراجعت  الــواردات  2 % إلى 1.5 

تريليون ين، وفقاً لوزارة المالية اليابانية .
وهبطت الواردات اإلجمالية لليابان بنســبة 26.2 %، إلى 
مليار ين.5 تريليون ين، مما تســبب في  عجز تجاري  بقيمة 833.4 

ميزانية يابانية قياسية بقيمة 298 مليار دوالر

كجزء مــن ثانــي ميزانية تكمليلــة تقرها اليابان منذ شــهر 
نيســان/ابريل 2020، ســتقدم الحكومــة 200 ألف ين لكل 
عامل في المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس “كوفيد - 
19” و100 ألف ين لكل عضو من العاملين في المؤسسات 
الطبية التي لديها أســرة مؤمنة ومســتعدة لقبول المصابين 

بالمرض.

تضرر النمو
توقعت الحكومة اليابانية، أن يشــهد االقتصاد الياباني أسوأ 
تراجع له منذ فتــرة ما بعد الحرب العالميــة الثانية، بالرغم 
من أن الناتج اإلجمالي المحلي انكمــش في الربع األول من 
عام 2020، بأقل مما كان يُعتقد في البداية، مع تضرر النمو 
العالمي من تبعات جائحة كورونا بمــا، يزيد الضغط على 

طوكيو للتدخل لتخفيف األثر على الشركات والمستهلكين.
وتقوم البنوك بدورها للمساعدة، حيث زاد اإلقراض بأسرع 
وتيرة سنوية على اإلطالق في مايو/أيار 2020، في مؤشر 
على أن الشركات تلجأ للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية 

الملحة وسط هبوط حاد في المبيعات بسبب الجائحة.

مساندة الشركات
وقال وزير االقتصاد الياباني، ياسوتوشــي نيشــيمورا، في 
مقابلة مع )رويترز(، إن بالده يجب أن تركز باألساس على 
مساندة الشــركات والمشــاريع المتعثرة واقترح أن يتجنب 
البنك المركــزي تعميق أســعار الفائدة الســلبية. موضحاً، 
“لسنا بعد في مرحلة تحفيز االستهالك وتشجيع الناس على 

التنقل أكثر. على جهود تحفيز االستهالك أن تنتظر قليال”.
وأظهــرت بيانات معدلة صــدرت مؤخــراً، أن ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2 % على أساس سنوي 
فــي الفترة مــن يناير/كانــون الثانــي وحتى مــارس/آذار 
2020، وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت النكماش نسبته 

وافق برلمان اليابان على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة 31.9 تريليون ين (298 مليار دوالر أميركي)، 
لمساعدة  التمويل  الجديد،  اإلنفاق  ويوفر  “كورونا”.  وباء  أزمة  ظل  في  االقتصاد  دعم  أجل  من 
الشركات التي تعاني بالفعل، والنظام الطبي، كما ستساعد في تمويل الحزمة التحفيزية البالغة 

قيمتها 117 تريليون ين المعلنة في شهر أيار/مايو 2020.
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تدور حول ما إذا كانت سياســة ســعر الفائدة 
شــديد االنخفــاض تســبب ســوء تخصيص 

لرأس المال.
وأضاف هاردي: “تتمثل الخطــورة هنا في 
اعتبار هــذا االرتفــاع األخير مجــّرد تأثير 
جانبي للسيولة التي ضّخها مجلس االحتياطي 
الفيدرالي وال تعالج قضايــا المالءة الكامنة، 
وإمكانية عودتنــا إلى عمليــات بيع وتصفية 
لألصول تتبعها اضطرابات في السوق لمدة 
طويلة قبــل أن نصل إلى الجانــب اآلمن من 
ح أن تمنع  أزمة كوفيد - 19 وتبعاتهــا. ويُرجَّ
البنــوك المركزية أي حاالت تدهــور جديدة 
األخير في األصول المالية في المستقبل”.وكبيرة، لكننــا ال نتوقــع اســتدامة االرتفاع 

التراجع طويل األمد للدوالر ينعش أسعار السلع

في حديثه خالل موجز صحفي عبر اإلنترنت، اســتضافه “ساكسو بنك” 
يوم االثنيــن فــي 15 - 6 - 2020، قال هــاردي: أن مجلــس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي وَعد بمواصلة التسهيالت الكّمية وفق الوتيرة الراهنة، 
مما يرّجح استمرار أسعار الفائدة األميركية المنخفضة لفترة طويلة، ولكنّه 
حذّر من تعّرض الســوق لبعــض االضطرابات على المــدى القريب إلى 

المتوسط.
فقاعات أصول

وتراَجع الدوالر األميركي بشــكل حاد، جّراء التدابير الواسعة والسريعة 
التي اتخذها مجلس االحتياطــي الفيدرالي لمواجهة جائحــة كوفيد - 19. 
وتدور التساؤالت حالياً حول إمكانية استمرار ضعف الدوالر لفترة تحقق 
السلع العالمية فيها انتعاشــاً من خالل السياســات النقدية أو المالية، أو ما 
إذا كان مجلس االحتياطي الفيدرالي يخاطر فقط بتشــكيل فقاعات أصول 

جديدة من خالل مزيج سياساته.
وقال جون هــاردي: “تعتبر توّجهات الــدوالر األميركي عامالً رئيســياً 
لألســواق الماليــة حول العالــم، وال ســيما النفــط ودول مجلــس التعاون 
الخليجي، حيث يشــكل الدوالر األميركي ثقالً واضحاً في المنطقة. ويبدو 
ضعف الدوالر شــرطاً ضرورياً لدعم انتعاش المنطقة، وهو ما سيتحقق 
في نهاية المطاف، حتى وإن استغرق بعض الوقت. وحتى ذلك الحين، قد 
تتعرض الســوق لبعض االضطرابات الكبيرة قبل أن نطمئن من وصولنا 

إلى الضفة اآلمنة من أزمة كوفيد - 19”.
ولم تســتثِن اآلثــار االقتصاديــة للجائحــة وهبوط أســعار النفــط أياً من 
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت هذه الدول في مواجهة 

واحدة من أكبر التحديات االقتصادية في تاريخها.
وأشــار معهــد التمويل الدولــي مؤخراً فــي تقرير لــه أن الناتــج المحلي 
اإلجمالي غيــر النفطي ســيتعّرض النكمــاش بنســبة 3.8 % خالل عام 
2020 جراء تدابيــر احتواء الفيروس، وتراُجع أســعار النفط، وانخفاض 
اإلنفاق العام، مما سيجعل أي انتعاش ألسعار السلع عنصراً مفيداً للمنطقة.

عالمة استفهام
وظهر اجتماع اللجنــة الفيدرالية للســوق المفتوحة مؤخراً، شــديد الحذر 
بالنسبة ألســعار الفائدة على المدى البعيد. وال تزال عالمة استفهام أخرى 

أشار “ساكسو بنك”، إلى قدرة الدوالر الضعيف على دعم االنتعاش االقتصادي في دول مجلس 
التعاون الخليجي، ولكن ذلك لن يتحقق قبل وقوع اضطرابات كبيرة متوقعة.

وبحسـب جون هاردي، رئيـس اسـتراتيجية الفوركس لدى “ساكسو بنك”، يعتبر ضعف الدوالر 
األميركي عاماًل رئيسيًا لتعزيز االنتعاش في أسعار السلع العالمية، من خالل السياسات النقدية أو 

المالية، ودعم االنتعاش االقتصادي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

جون هاردي
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أظهرت اإلحصاءات التي نشرتها المديرية العامة 
لتسجيل األراضي والسجل العقاري خالل األشهر 
الخمسة األولى من عام 2020، أن أسواق العقارات 
شهدت إنخفاضاً في عدد  المعامالت العقارية  ونشاط 
المبيعــات في لبنان، ولكن زادت قيمتها. وانخفض 
عدد عمليات المبيعات بشــكل طفيف من 19024 
عملية مبيعات في األشهر الخمسة األولى من عام 
2019 إلــى 18877 عملية في األشــهر الخمســة 

األولى من عام 2020.
في موازاة ذلك، تقلصت المبيعات لألجانب بنسبة 

26.8 % على أســاس ســنوي، لتصل إلى 295 عملية في األشهر الخمسة األولى من عام 2020. ومع ذلك، كانت 
قيمة معامالت  مبيعات العقارات  على مســار تحســن في األشهر الخمســة األولى من عام 2020. وقد سجلت زيادة 
بنسبة 52.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 3718.7 مليون دوالر خالل األشهر الخمسة األولى من عام 2020.

وبناًء على ذلك، إرتفع متوسط قيمة المبيعات من 128.145 دوالراً في األشهر الخمسة األولى من عام 2019، إلى 
196.994 دوالراً في األشهر الخمسة األولى من عام 2020.

وسجلت معظم المناطق زيادة في قيمة معامالت البيع، وأبرزها التحركات التالية: بيروت )84.3+ %(، كسروان 
)62.7+ %( والجنوب )61+ %(.

زيادة في قيمة مبيعات  العقارات  في 2020

أعلنــت هيئة الطــرق والمواصالت في دولــة اإلمارة 
العربية المتحدة، عن عزمها تُشــيَّد سلسلة جزر عائمة 
بدبي، في إطار مشــروع تطوير شاطئي جديد، بحسب 
ما أشــارت إليــه وكالــة )رويترز( - دبي. وســيتصل 
ممشــى شاطئ الغروب بشاطئ جميرا بالقرب من قناة 
دبي المائية، وســيغطي مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف 
متر مربع، حسبما جاء في مقطع ترويجي نشرته الهيئة 
على تويتر. ويُظهر المقطع، ما يبدو أنها 3 جزر قريبة 

من الساحل. ويقول: إن الممشى سيكون وجهة عائلية ستشغل المحالت التجارية مساحة 1410 أمتار مربعة منه. ولم 
يذكر اإلعالن موعد البدء في أعمال البناء أو حجم التكلفة.

يذكر، أن هذا المشــروع الحكومي، هو األول الذي يُعلن عنه في دبي، منذ شــرعت دولة اإلمارات في شهر مارس/
آذار 2020، في فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

دبي: جزر عائمة في مشروع شاطئي جديد
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أعلــن الموج مســقط، المجمع الســياحي 
المتكامــل والرائــد فــي ســلطنة عمــان 
والمشــروع المشترك بين شــركة ماجد 
وشــركة  اإلماراتيــة  العقاريــة  الفطيــم 
عمــران وتنميــة، عن بدء أعمــال البناء 
الرئيسية لشقق ســكنية فاخرة مطلة على 

المرسى - “جمان اثنان”.
وتقع شــقق “جمان اثنان” على الواجهة 
البحريــة للموج مســقط بالقــرب من أهم 

مرافق المجتمع وأكثرها حيوية، حيث بإمكان المشترين االختيار بين 152 شقة سكنية عصرية بغرفة نوم واحدة 
أو بغرفتين، تتنوع بين الشقق األرضية المذهلة ذات السقوف العالية، وشقق البنتهاوس المطلة على المحيط والتي 
تمتلك أكبر إطاللة على مرســى الموج المؤلف من 400 رصيف لليخوت والقوارب، مما يعطي الســكان مزيجاً 
من الحرية والخصوصية والحصرية واألناقة. كما يقع مشــروع “جمان اثنان” بجوار مقاهي الممشــى وعلى بعد 

بضع دقائق من حدائق الموج مسقط.
ويتوفر في “جمان اثنان” طيف واسع من المرافق والخدمات التي يمنحها الموج مسقط لسكانه، بما في ذلك العديد 
مــن المطاعم والمقاهــي، والفنادق من فئة األربع والخمس نجوم، وحضانة األطفال، وشــاطئ المجتمع الخالب، 
وملعب الغولف من تصميم غريغ نورمان، ومرافق المرسى، ونمط الحياة الصحي، باإلضافة إلى أحدث المرافق 
المتمثلة بالمركز المجتمعي والمســجد الذي سينتهي العمل به قريباً، والذي تم تصميمه وإنشاؤه ليكون نقطة التقاء 

يستطيع فيها السكان التواصل والمشاركة والتعلم بالقرب من منزلهم.

بدء أعمال البناء الرئيسية لـ“جمان اثنان”

شــهدت “ مانهاتن “ أسوأ شهر في 10 سنوات من حيث 
وتيــرة إيجــار الوحدات الســكنية الجديدة خالل شــهر 
أيار/مايــو 2020. ويأتــي ذلــك بفعل مغــادرة الكثير 
مــن المقيمين في  نيويورك  المدينــة، بالتزامن مع أزمة 

فيروس “كورونا” التي أضرت بقطاع  اإلسكان .
وبحسب ما ذكرت “سي إن بي سي”، نقالً عن وسطاء 
عقارييــن، فإن وتيرة إيجار الوحدات الســكنية الجديدة 
فــي مانهاتــن إنخفض بنســبة 62 % خــالل أيار/مايو 
الماضــي. وارتفعــت وتيــرة  اإليجارات ، على أســاس 

سنوي، بنسبة 34 %، إلى 7420 وحدة سكنية، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019 الماضي.

انخفاض وتيرة اإليجارات في مانهاتن 62 %
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كلفة المعيشــة في بيروت أكثر غالًء من وسان بطرسبرغ 
في  روســيا ، وShenyang في الصين وعمان في األردن، 
 ،Chengduو Tianjin في حيـــن كانت أقـــل غالًء من
وQingdao فــي الصيــن. أما إقليميــاً، فقــد اعتُبرت كلفة 
المعيشــة في بيروت أقل غــالًء فقط من  دبــي ، الرياض و 

أبوظبي .
كما أشار التقرير، إلى  أّن 12 من أصل 17 مدينة عربية، 
ارتفــع ترتيبها في مســح العــام 2020، في حيــن تراجع 
ترتيب مدينــة  الجزائر ، أبوظبــي، دبي وجــدّة، ولم يتغيّر 
ترتيب مدينة  تونــس  العاصمة من العام الماضي. وشــمل 
المسح مدينتين غير عربية في المنطقة، فاحتلت  اسطنبول  
المركز الـ156 عالمياً مقارنة بالمرتبة 154، التي احتلّتها 
في مســح العــام 2019، فــي حين جــاءت ليماســول في 

المركز الـ166 مقارنةً بالمركز الـ في العام الماضي.
واعتبرت  هونــغ كونغ،  المدينــة األكثر غالًء فــي العالم، 
العالم.في حيــن كانت مدينة تونــس األقل غالًء فــي جميع أنحاء 

بيروت في المرتبة 45 بين المدن األكثر غالًء

تقوم دراسة Mercer، بمقارنة كلفة 200 سلعة في كل مدينة 
شملها المسح. تشمل المقارنة كلفة السكن، الطعام، الملبس، 
الســلع المنزليــة، باإلضافــة إلــى المواصــالت والترفيه. 
وُصنفت المدن بناًء على مســح أجرته الشــركة فــي آذار/
مارس 2020. وقد اتخــذ التقرير مدينة نيويــورك مرجعاً 
للمقارنة. مع اإلشــارة إلى أن الشــركة، تجري هذا المسح 
في آذار/مارس من كل ســنة، لمســاعدة الشــركات الدولية 
على تحديد المخصصــات التي تقدمهــا لموظفيها العاملين 
في الخارج. وتعكس التصنيفات كيف يمكن لتقلّبات أسعار  
العمالت  والتغيرات في أســعار الســلع والخدمات أن تؤثر 

على القوة الشرائية للموظفين األجانب.
فعلى الصعيــد العالمي، اعتُبرت كلفة المعيشــة في بيروت 
 White أكثر غالًء مــن تلك فــي دبلن، وميــالن ومدينــة
Plains في ضواحي نيويورك في  الواليات المتحدة ، وأقل 
Brazza�في  الصين  و Qingdao وغالًء من  بوســطن ، 

ville في جمهورية  الكونغو .
أما بين الدول ذات الدخل المتوســط إلــى المرتفع، اعتُبرت 

في الدراسة السنوية التي أجرتها شركة االستشارات العالمية Mercer، حول كلفة المعيشة في 209 
مدينة في العالم، جاءت بيروت بالمرتبة 45 عالمياً، والرابعة بين 17 مدينة عربية، شملها التقرير للعام 
2020. وُصّنفت بيروت بالمدينة الـ13 األكثر غالًء بين 51 مدينة في 40 دولة ذات الدخل المتوسط إلى 
المرتفع المشمولة في المسح. وكانت بيروت المدينة الـ53 األكثر غالًء في العالم والمدينة الرابعة 

األكثر غالًء في المنطقة العربية في مسح العام 2019.
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7. جامعة سيّدة اللويزة NDU )التصنيف العالمي: 701-750(
 Beirut Arab University العربيّــة  بيــروت  جامعــة   .8

)التصنيف العالمي: 801-1000(.
ً مستوى عالي جدا

ق الجامعــة األميركيّة في بيــروت على  وبالتفصيل، يعــود تفــوُّ
الجامعــات األُخرى فــي لبنــان، إلى عوامل عــدة، منها نســــبة 
الطّلب الدوليّين الكبيرة، التي سّجلت 22.17 %، مقارنةً بنسـبة 
18.53 % للجامعــة اللبنانيّــة األميركيّــة، 16.66 % لجامعــة 
بيروت العربيّــة، %15.46 لجامعــة الروح القدس - الكســليك، 
11.60 % لجامعــة ســيّدة اللويــزة، 8.79 % لجامعــة البلمند، 

و7.46 % لجامعة القدّيس يوسف.
كما تم تقييم أبحاث الجامعة األميركيّة في بيروت بمستوى “عالي 
جداً”، مقارنةً مــع تقييم “عالي” لّكٍل من جامعــة البلمند والجامعة 
اللبنانيّــة، وتقييم “متوّســط” ألبحاث لجميــع الجامعــات المحلّية 

المتبقّية التي َشَملَها التصنيف.
أما جامعة الــروح القدس - الكســليك، فقــد تمتّعت بأعلى نســبة 
موّظفين دوليّيــن، التي وصلت إلــى 44.67 %، تلتهــا الجامعة 
اللبنانيّـــة األميركيّـــة )39.08 %(، جامعـــة القدّيـــس يوســف 
)32.61 %(، الجامعــة األميركيّــة فــي بيــروت )30.92 %(، 
)28.84 %(، وجامعة البلمند )4.40 %(.جامعــة بيــروت العربيّــة )29.87 %(، جامعــة ســيّدة اللويزة 

... QS أفضل 8 جامعات في لبنان على قائمة

تُصنّف مؤسسة QS الجامعات حسب مجموعة من 
المعايير مثل:

- الُسمعة األكاديميّة )40 %(.

- تقييم أرباب العمل )10 %(.
- نسبة األساتذة للطّلب )20 %(.

- نسبة اإلقتباسات للكليّة الواحدة )20 %(.
- نسبة األساتذة الدوليّين )5 %(.
- نسبة التلميذ الدوليّين )5 %(.

وقــد ســيطرت الواليــات المتّحــدة علــى المراكز 
الثلثة األولــى علــى القائمــة، بحيث احتــل معهد 
المركــز   ،)MIT( للتكنولوجيــا  ماساتشوســيتس 
األول بنتيجة 100.0، وجاءت جامعة ستانفورد في 
المركز الثاني بنتيجــة 98.4، وجامعة هارفارد في 

المركز الثالث بنتيجة 97.9.
ً المركز 220 عالميا

أما على صعيد محلي، فقــد حلّت الجامعة األميركية 
في بيــروت في المركــز األول كأفضــل جامعة في 
لبنــان، وفــي المركــز 220 عالمياً، محققــة نتيجة 
40.4. وفيما يلي، قائمة أفضل 8 جامعات في لبنان 

:QS لعام 2021، بحسب تقييم
1. الجامعة األميركيّة في بيروت AUB )التصنيف 

العالمي: 220(
2. جامعة البلمند Balamand )التصنيف العالمي: 

)501-510
3. جامعة القدّيس يوسف USJ )التصنيف العالمي: 

)541-550
4. الجامعــة اللبنانية األميركيّــة LAU )التصنيف 

العالمي: 551-560(
 Holy Spirit 5. جامعة الروح القدس – الكســليك

)التصنيف العالمي: 601-650(
 Lebanese University اللبنانيّــة الجامعــة   .6

)التصنيف العالمي: 701-750(

أصدرت مؤسسة QS مؤّخراً، تصنيفها للجامعات حول العالم لعام 2021، والتي تصّنف من خالله 
أفضل 1000 جامعة في العالم.



68

تقارير

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2020

جائزة له هي ماركة المالبــس اليابانية Uniqlo، وصناعة 
الســاعات لشــركة روليكــس. وأحتــل أعظم العــب تنس 
للرجال فــي كل العصور لفترة وجيزة إلــى المرتبة األولى 

في عام 2018، ليصبح أكثر الرجال ثراء.

4. كريستيانو رونالدو
حصل كريســتيانو رونالدو علــى المرتبــة الرابعة كأعلى 
المشــاهير أجراً في العالم بقيمة 105 ماليين دوالر، ويبلغ 
من العمر 35 عاماً، وهــو العب كرة القــدم األكثر متابعة 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، وبلغ عــدد متابعيه 
على إنســتغرام 200 مليون في عــام 2020. وانضم النجم 
البرتغالي إلى يوفنتوس في 2018، بعد 9 ســنوات مع لاير 
مدريد، وحصل علــى تخفيض في الراتــب بصفقته لمدة 4 
ســنوات بقيمة 64 مليون دوالر ســنوياً، وفي غضون 24 
ساعة من أتمام الصفقة، باع يوفنتوس قميص رونالدو بقيمة 
تزيد عن 60 مليــون دوالر. وكان هداف النــادي، برصيد 
28 هدفاً خالل موســم 2018 - 1919 في طريقه إلى فوز 

قائمة المشاهير األعلى أجراً في العالم

1. كايلي جينر
تصدّر عارضــة األزياء قائمــة أعلى المشــاهير أجراً في 
العالــم بـــ590 مليــون دوالر ســنوياً، من خالل شــركتها 
لمســتحضرات التجميل، وتبلغ كايلي من العمر 22 عاماً، 

وهي األخت غير الشقيقة للنجمة كيم كارداشيان.

2. كاني ويست
حصل ويســت على المرتبة الثانية كـ أعلي أجًرا في العالم 
بقيمة 170 مليون دوالر، ويبلــغ كاني من العمر 42 عاماً، 
وهو زوج كيم كارداشيان،  وحصل على ثروته من شركة 
أديداس بشــأن عالمته لألحذية الرياضية “يزي”، وحققت 
عالمة Yeezy التجارية مبيعات تقدر بـــ1.3 مليار دوالر 

أميركي في عام 2019.

3. روجر فيدرير
هو الرياضــي األعلى أجــراً فــي العالم ألول مــرة، بمبلغ 
106.3 مليــون دوالر، ويبلغ مــن العمر 38 عامــاً، أكبر 

على الرغم من سحب لقب “أصغر مليارديرة” منها تصدرت عارضة األزياء األميركية كايلي جينر، 
قائمة فوربس السنوية التي تنشرها المجلة كل عام ألعلى المشاهير أجراً في العالم. وفي ما 

يلي، أعلى 10 مشاهير أجراً لعام 2020، وفقًا لمجلة فوربس العالمية.
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الرياضيين شــعبية على وســائل التواصل االجتماعي، مع 
 Instagramو ،Facebook 244 مليون متابــع علــى
وTwitter، واختارت شــركة نايكي جوردان براند، نيمار 
كأول ســفير لها في عام 2016، وفي آذار/مارس 2020، 

أصدرت وحدة األفالم الخاصة بها فيلماً عن حياته.

8. هوارد ستيرن
حصل المضيف اإلذاعي، هوارد ســتيرن، البالغ من العمر 
66 عاماً، على المرتبة الثامنة كأعلى المشاهير أجراً بقيمة 
90 مليون دوالر، بفضل عقده مــع SiriusXM، وينتهي 
عقــد Stern’s Sirius في كانون األول/ديســمبر 2020، 
ويحتفظ بحقوقه في أرشــيفاته، مما قد يعنــي صرف نقدي 
ضخم قادم. ومع 45 عاماً من الخبرة على الهواء، يشــتهر 

ستيرن بمقابالته الصادقة مع المشاهير.

9. ليبرون جيمس
بقيمة 88.2 مليون دوالر، جاء ليبــرون جيمس، البالغ من 
العمر 35 عاماً، في المرتبة التاسعة كأعلى المشاهير أجراً، 
وانضم ليبرون 4 مرات إلى لــوس أنجلوس ليكرز في عام 
2018، بموجــب عقد مدته 4 ســنوات بقيمــة 153 مليون 
دوالر، ولديه أفضل محفظــة تأييد في الــدوري االميركي 
للمحترفيــن، باإلضافــة إلــى شــركته اإلنتاجيــة الخاصة 

)SpringHill Entertainment( وشركة اإلعالم.
 LeBron James Family مؤســســـة  وافـتـتـحـــت 
Foundation أول مدرســة ابتدائيــة لها فــي 2018، 
وتخطط إلنفاق 41 مليون دوالر أميركي إلرسال األطفال 
إلى الكلية. ويمتلك جيمس وشــركاؤه 19 حــق امتياز بيتزا 
بليز في شــيكاغو وجنــوب فلوريــدا. وهو أيضاً مســتثمر 

ومؤيد مدفوع األجر للشركة.

10. دواين جونسون “ذا روك”
في المرتبة العاشــرة، جـاء دوايـن جـونســـون المعــروف 
بـThe Rock، بقيمة 87.5 مليون دوالر، ويبلغ من العمر 
48 عاماً، وهو الممثل األعلى أجراً فــي العالم بفضل أيام 
 Redو Black Adam الدفــع الكبيــرة لألفــالم القادمــة
Notice. وحصــل نجــم المصارعة الســابق علــى أكثر 
ضربات شباك التذاكر.مــن 20 مليون دوالر لــكل فيلم، وذلك بفضل سلســلة من 

النادي بلقب الدوري اإليطالي وكأس السوبر اإليطالي، وقد 
فاز بجائزة أفضل العــب في FIFA خمس مــرات، وهو 

أفضل هداف على اإلطالق في دوري أبطال أوروبا.

5. ليونيل ميسي
في المركز الخامس، جاء ميسي لقيمة 104 ماليين دوالر، 
وحصل ليونيل ميسي البالغ من العمر 32 عاماً على جائزة 
أفضل العب في العالم والحــذاء الذهبي األوروبي كأفضل 
هداف في القارة القياســية بســت مرات، وعقده الحالي في 
برشلونة هو حتى 2020 - 21 ويدفع له أكثر من 80 مليون 
دوالر ســنوياً، ولديه أيضاً صفقة مدى الحيــاة مع أديدس. 
وأهدافه الـ438، بما في ذلك 36 هاتريك لبرشلونة، هو رقم 
قياســي للنادي والليغا، أطلق النجم األرجنتيني خط مالبسه 
الخاص وافتتــح أول منفذ بيــع بالتجزئة لــه ويدعي متجر 
ميسي، في أيلول/ســبتمبر 2019 في برشــلونة. واستغلت 
منظمة الصحــة العالمية ميســي فــي آذار/مــارس 2020 
للمســاعدة في قيادة حملــة عالمية تهدف إلى وقف انتشــار 

.Covid-19 جائحة

6. تايلر بيري
جاء بيري البالغ من العمر 50 عاماً، في المركز الســادس 
بقيــة 97 مليون دوالر، وحقــق المخرج والممثــل والمنتج 
والكاتب أكثر مــن 660 مليــون دوالر أميركــي من أفالم 
“ماديــا” Madea، وبدأ بيري في المســرح الحي وأصبح 
شــائعاً للغاية لدى جمهور الســود قبل االنتقال إلى السينما 
Tyler Perry Studios والتلفزيون. وفي عام 2019، افتتح

وهو عقــار بمســاحة 330 فداناً فــي أتالنتــا، GA مع 12 
مرحلة صوتية، ومجموعات مخصصة تشمل منزالً أبيضاً 
على نطاق واسع، وبعد 7 سنوات من إنشاء محتوى ألوبرا 

.speakol

7. نيمار
بقيمة 95.5، جــاء نيمار فــي المرتبة الســابعة، ويبلغ من 
العمر 28 عاماً، لديه عقد لمدة 5 ســنوات مع باريس ســان 
جيرمان حتــى حزيران/يونيو2022، براتــب 350 مليون 
دوالر، ويعتبر انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان 
أغلى ثمــن فــي العالــم بقيمــة 263 مليــون دوالر، والتي 
دفعها النادي الفرنســي بالكامل قبل توقيعه، وهو ثاني أكثر 
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االقتصاد تدريجياً من فترة اإلغالق ويباشر عملية االنتعاش 
... وباستشــراف ربع العام المقبل، نتوقع أن نشهد مواصلة 
لترسية عقود المشاريع في قطاع النفط والغاز من قبل شركة 
)أرامكو الســعودية( في حقل غوار الجنوبــي، أيضاً يتوقع 
أن تتم شــركة المياه الســعودية ترسية عقد مشــاريع كبيرة 
في المدينة الصناعية بالجبيل. واســتناداً إلى وتيرة ترســية 
العقود في الربع األول من عام 2020، ال يزال قطاع النفط 
والغاز يشهد ترسية مشــاريع عمالقة، حيث تواصل شركة 
أرامكو الســعودية جهودهــا لتوســيع قــدرات المملكة في 
مجال اســتخالص الهايدروكربونات لتلبية الطلبين المحلي 
والعالمي. ومن ضمن الدالئل األخرى على تزايد قوة قطاع 
اإلنشــاء، وفق التقرير، اإلنفاق الرأسمالي الحكومي خالل 
الربع األول من عام 2020، اإلنفاق الرأســمالي الحكومي 
السعودي الذي بلغ ما يقل بنسبة 4 % فقط عن مستواه على 
أســاس ربع ســنوي، كما ارتفع بنســبة 81 % على أساس 
ســنوي قطاع البنى التحتية والنقل، مبيناً أن الزيادة تشــكل 

أيضاً 22 % من الموازنة السنوية لهذه الفئة.
وقال التقرير، إن صنــدوق االســتثمارات العامة، يواصل 
االســتثمار محلياً لتعزيز القطاعات غير النفطية، مشــيراً 
حول مكافحــة التأثيــرات الســلبية للجائحة العالميــة، إلى 
أن المملكة اتخــذت ترتيبــات مالية صارمــة نجحت معها 
في مراكمة مــا قيمته أكثر من 270 مليــار لاير )72 مليار 
االقتصادي.دوالر أميركــي( من حســومات الموازنة وخطــط التحفيز 

12 مليار دوالر قيمة العقود المرساة في السعودية

وفــق تقرير صــادر عــن مجلــس األعمــال الســعودي - 
األميركــي، تضمنت العقــود التي تمت ترســيتها في الربع 
األول الكثير من المشــاريع العمالقة بقطاعــات اقتصادية 
عدة، إذ حاز القطاع العســكري على أعلى قيمة عقود، يليه 
قطاع النفــط والغاز، ثم قطــاع البتروكيماويــات، في حين 
شــكلت هذه القطاعــات الثالثة نســبة 76 % مــن قيمة كل 
العقود التي تمت ترســيتها خالل الربع األول من العام، في 
وقت شــملت قائمة القطاعــات البارزة األخــرى من حيث 

القيمة، كالً من قطاعات المياه، والطاقة، والعقار.
وتصدر القطاع العســكري القطاعات من حيث قيمة العقود 
المرســاة، حيــث حاز القطــاع حصــة 15 مليــار لاير )4 
مليارات دوالر( بنســبة 33 % من العقود كافة، كما بلغت 
حصة قطاع النفط والغاز من قيمة العقود 11.2 مليار لاير 
)3 مليــارات دوالر( تمثــل 25 % مــن العقــود التي تمت 

ترسيتها خالل العام.
وشــهد قطاع البتروكيماويــات ارتفاعاً خــالل الربع األول 
عقب عام من التباطؤ النســبي لتبلغ قيمــة العقود التي تمت 
ترســيتها في القطاع 8.3 مليار لاير )2.2 مليــار دوالر(، 
ما انعكس في قفزة كبيرة للقيمة اإلجمالية للعقود التي تمت 

ترسيتها.
ووفقــاً للتقرير، تبــدو أن شــركة أرامكو الســعودية، على 
استعداد لالســتمرار في ترســية العقود العمالقة في قطاع 
النفط والغاز على الرغم من التأثير السلبي لفيروس “كوفيد 
- 19” على االقتصاد. وبالرغم من تراجع القيمة عن الربع 
المماثل من العام الســابق بنســبة 8 %، أكد االقتصادي في 
مجلس األعمــال الســعودي - األميركي، البــراء الوزير، 
أن المؤشــرات مميزة وتلفت إلى التطورات المبشــرة بأن 
المملكة قد ابتدرت إجراءات تيسير للضوابط التي فرضتها 
الجائحة مثل تخفيــف قيود البقاء في البيــوت، وفتح مراكز 
التسوق، واستئناف الرحالت الجوية الداخلية بدءاً من نهاية 

مايو/أيار 2020 وحرية الحركة بين المناطق.
وأضــاف الوزير: ســتؤدي هــذه اإلجــراءات إلــى انفتاح 

تمت  التي  اإلجمالية  العقود  قيمة  ارتفعت  السعودي،  االقتصاد  على  تبعات جائحة كورونا  رغم 
ترسيتها خالل الربع األول من 2020، في السعودية بنسبة 28 % لتبلغ 45.2 مليار ريال (12 مليار 

دوالر) مقارنة بآخر ربع من العام الماضي.
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الخدمــات االجتماعيــة ويضطــر المزيد من األطفــال إلى 
العمل.

وتضيف فور: بينما نعيد رســم مالمح العالــم بعد كورونا، 
علينا التأكد من امتالك األطفال وأسرهم األدوات المطلوبة 
لمواجهة العواصف المماثلة في المستقبل. ويمكن أن يكون 
التعليــم الجيد، وخدمــات الحمايــة االجتماعية، وتحســين 

الفرص االقتصادية عوامل مهمة في التغيير نحو األفضل.
أدلة كثيرة

تتراكم األدلة تدريجياً على تزايد عمــل األطفال مع إغالق 
المدارس أثنــاء األزمة، واإلغالق المؤقــت للمدارس يؤثر 
حالياً على أكثــر من مليار طالــب في أكثر مــن 130 بلداً. 
وحتى بعد استئناف الدراسة، قد ال يتمكن بعض األهالي من 

تحمل تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
والنتيجة وفقاً للدراسة هي اضطرار مزيد من األطفال إلى 
ممارســة أعمال خطرة والخضوع لالســتغالل. وقد تزداد 
حدة الالمساواة بين الجنســين ألن الفتيات معرضات بشكل 

أكبر لالستغالل في الزراعة والعمل المنزلي.
أنقذوا األطفال

تقترح الدراســة عدداً من التدابير لمواجهــة مخاطر زيادة 
عمــل األطفــال، كتوفيــر حمايــة اجتماعية أكثر شــموالً، 
وتســهيل حصول األســر الفقيرة على القــروض، وتعزيز 
العمل الالئق للبالغين، وتدابير إلعادة األطفال إلى المدرسة، 
لمراقبة العمل وتطبيق القانون.مثل الغاء الرســوم المدرســية، وتوفير المزيد من الموارد 

كورونا يهدد بتزايد عمالة األطفال

ظروف غير آمنة
تقول الدراسة التي جاءت تحت عنوان “كوفيد - 19 وعمل 
األطفال: وقت األزمة ... وقت العمل”، إن األطفال العاملين 
باألســاس قد يضطرون إلى العمل ســاعات أطول، أو في 
ظروف أســوأ، وقد تُرَغم أعداد متزايدة منهم على ممارسة 

أسوأ أشكال عمل األطفال، مما يضر بصحتهم وسالمتهم.
وفي هذا الســياق، قال المدير العام لمنظمــة العمل الدولية 
غاي رايدر: “مع تدمير الوباء لدخل األسرة وغياب الدعم، 
يضطر الكثير من األطفال إلــى العمل”. مضيفاً أن الحماية 
االجتماعيــة أمر حيــوي في أوقــات األزمــات، ألنها تقدم 

المساعدة للفئات األكثر ضعفاً.
وأكــد رايــدر أن إدراج مخــاوف عمل األطفــال في جميع 
سياســات التعليم، والحماية االجتماعية، والعدالة، وأسواق 
العمل، وحقوق اإلنســان وحقوق العمل الدولية يحدث فرقاً 

حاسماً.
عمل لمحاربة الفقر

يمكن أن يســبب كوفيد - 19 زيادة في الفقر، وبالتالي يزيد 
عمل األطفال، ألن األســر تلجأ إلى كافة الوســائل المتاحة 
للبقاء على قيد الحياة. وتظهر بعض الدراســات، أن ارتفاع 
مســتوى الفقر بمقدار 1 % يزيد عمل األطفــال في بعض 

البلدان بنسبة 0.7 % على األقل.
وتعتقد المديرة التنفيذية لليونيســف، هنرييتا فــور، أنه في 
أوقات األزمة يصبح عمل األطفال آليــة للصمود في كثير 
من األسر، ومع تزايد الفقر تغلق المدارس أبوابها وتتناقص 

تقـدم  تحقيق  على  عاماً   20 أكثر  عد  ب
في تقليل عمالة األطفال، تهدد جائحة 
كورونا بزج ماليين األطفال في ســوق 
لعمل مـرة أخرى مع انتشــار الفقـر  ا

والتسرب من التعليم.
ووفقًا لدراســة موجزة جديـدة صادرة 
عن منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة 
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
تناقص عدد األطفال العامليـن بمقـدار 
94 مليون طفـل منـذ عـام 2000 وهذا 

اإلنجاز معرض للخطر من جديد.
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عليها لتغذية الماشــية في الصين وإلنتاج اإليثانول في الواليات 
المتحدة. ومــن المتوقــع أن يزيد اســتخدام األرز فــي 2020 / 
2021 بنســبة 1.6 %، مدعوماً بإمــدادات وفيرة، مــع ارتفاع 
نصيب الفرد من مدخول الغذاء في العالم بنسبة 0.6 % في العام 

إلى 53.9 كلغ.
مخزونات قياسية

ووفقاً للتوقعــات اإليجابيــة، ترجح الفاو أن تصــل المخزونات 
العالمية من الحبوب بحلول نهاية مواســم التســويق الوطنية في 
عام 2021 إلى رقم قياســي جديد يبلغ 927 مليون طن، بزيادة 
4.5 % عن مســتوياتها المرتفعة بالفعل في بداية الموسم. وهذا 
من شــأنه أن يرفع نســبة المخزون إلى االســتخدام من الحبوب 
عالمياً إلى 32.9 %، وهو مستوى أعلى بكثير من النسبة الدنيا 
المســجلة في 2007 / 2008 عند 21.2 %. ومــن المتوقع أن 

تمتلك الصين 47 % من مخزونات الحبوب العالمية.
وبحســب الفاو، تبلغ التوقعات بالنســبة إلــى التجــارة العالمية 
بالحبوب في موسم 2020 / 2021 ما مقداره 433 مليون طّن، 
أي بارتفاع نسبته 2.2 % )9.4 ماليين طن( عما كانت عليه في 

2019 / 2020 مسّجلة بذلك مستوى قياسياً جديداً. 
بالنســبة للذرة، من المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية فيها بنحو 

1.2 % )ملوني طن( لتصل إلى 170 مليون طن.
من جهة أخرى، يرجح أن تصل التجارة العالمية بالقمح )بما في 
ذلك الدقيق( في 2020 / 2021 مســتوى قياســياً قدره 177.5 
ماليين طّن أي بارتفاع نســبته 1.4 %،  ومن المتوقع أن يساهم 
وشمال إفريقيا في اتساع التجارة العالمية بالقمح.ارتفاع الطلب على الــواردات مــن جانب عدد من بلدان آســيا 

إنتاج وتجارة الحبوب ... نحو أرقام قياسية

تشــير توقعات الفاو األولى لموســم 2020 / 2021، باالستناد 
إلى ظروف المحاصيــل المزروعة بالفعل وتوقعــات الزراعة 
للمحاصيل التي ستتم زراعتها مع افتراض أحوال جوية طبيعية 
خــالل الفتــرة المتبقية من الموســم، إلــى وضع عالمــي مريح 

للعرض والطلب على الحبوب.
ً الذرة األكثر نموا

تشــير المعلومات الواردة إلى أن الذرة تمثل 90 % من الزيادة 
المتوقعة في إنتاج جميــع الحبوب، مع توقعات بتوســع اإلنتاج 
بمقــدار 64.5 مليون طن ليبلــغ بالمجمــل 1,207 مليون طن، 
مدعوماً بمحاصيل قياسية متوقعة في أميركا الشمالية وأوكرانيا 
وكميات محصودة تكاد تشارف مســتواها القياسي في البرازيل 

واألرجنتين.
األرز

وترجح الفاو أن يصل إنتــاج األرز إلى أعلى مســتوى له على 
اإلطــالق وهــو 508.7 مليون طــن، بزيــادة 1.6 % عن عام 
2019. ومن المرتقب أن تســاند أحوال الطقس االعتيادية بقدر 
أكبر واألســعار الجذابة انتعاش إنتــاج األرّز خاصة في الصين 
وجمهورية الو وباكستان وتايلند والواليات المتحدة األميركية، 

إضافة إلى استمرار نمو اإلنتاج في الهند.
القمح في تراجع

علــى النقيض من ذلــك، تشــير التوقعــات إلى تراجــع اإلنتاج 
العالمي للقمح مقارنة بمســتواه خالل العام الماضي وذلك بشكل 
أساســي بفعل التراجع المحتمل في االتحاد األوروبي وأوكرانيا 
والواليــات المتحدة األمريكيــة، وهو ما يعّوض عــن الزيادات 

المتوقعة في اإلنتاج في االتحاد الروسي وأستراليا.
زيادة في استخدام الحبوب

وبالنظر إلى التوســع المتوقع في اســتخدام الحبــوب لألعالف 
واألغذية والصناعة، وبعدما راوح االســتخدام العالمي للحبوب 
مكانــه فــي الفتــرة 2019 / 2020، ترجــح الفــاو أن تصــل 
اســتخدامات الحبوب العالمية في العام المقبل إلى أعلى مستوى 
لها على اإلطالق، حيث سترتفع بنسبة 1.6 % )43 مليون طن( 
إلى 2,732 مليون طن. وســتكون الذرة هي المحرك الرئيســي 
لهذا النمو، حيث ســيزداد اســتخدامها بحدود 3 % )33 مليون 
طّن( ليصل إلى 1.691 مليون، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد 

إلى مستوى  للوصول  الصحيح  المسار  للموسم 2020 / 2021 على  العالمي  الحبوب  إنتاج  يسير 
قياسي جديد يبلغ 2,780 مليون طن، بزيادة 2.6 % عن موسم 2019 ، أي أعلى بنحو 70 مليون طن، 

وذلك بحسب موجز منظمة األغذية والزراعة (الفاو) عن إمدادات الحبوب والطلب عليها.
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رقم قياسي لصفقات شراء الذهب عالميًا

8 % مقارنة بالكمية التي تم شراؤها خالل الربع األول من 
2019، بزيادة قدرها 34.4 % مقارنة مع الربع األخير من 
2019. ومنذ عام 2010، حافظ صافي مشــتريات البنوك 
المركزية من الذهب على ارتفاعه الســنوي، حيث اتخذت 
كثير منهــا، ال ســيما البنــوك المركزية فــي االقتصادات 
النامية، إجراءات احترازيــة تجنباً لمختلف أنواع المخاطر 

من خالل تنويع محافظها.
توقعات بتواصل الطلب

وقال مديــر إدارة منتجات األســهم والســلع لمنطقة أوروبا 
والشرق األوسط وإفريقيا في شركة إنفيسكو، كريس ميلور: 
حقق الذهب مكانة بــارزة بين فئات األصــول طيلة الفترة 
الماضية، ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع الطلب عليه مع 
استمرار حرص األسواق والمستثمرين على توخي الحذر 
جراء تداعيات فيــروس كورونا المســتجد.ومن الالفت أن 
نرى انخفاضاً فــي المعروض منه بنســبة 10.7 %، نظراً 
لتوقف إنتــاج المناجم وخطوط النقل بيــن المراكز العالمية 
بسبب تفشي الوباء. وقد أدى اإلغالق المؤقت إلى انخفاض 
كمية الذهب المســتخرج في هذا الربع إلى الحد األدنى منذ 
2015. كما تركت هذه القيود الناجمة عن تفشي الوباء أثراً 
يستمر هذا االضطراب اللوجستي في الربع المقبل.سلبياً على مستويات الذهب المعاد تدويره. ومن المتوقع أن 

أعلى قيمة
وبالرغم مــن أن المنتجات المتداولة فــي البورصات كانت 
قد اشــترت 341 طن من الذهب في الربــع األول من عام 
2016، إال أن ارتفاع األســعار الذي شهده الربع األول من 
هذا العام أدى إلــى وصول قيمة المشــتريات اإلجمالية إلى 

أعلى مستوياتها على اإلطالق.
المنتجات المتداولة

تجدر اإلشــارة، إلى أن األداتيــن األكثر اســتخداماً لتحديد 
ســعر الذهب هما المنتجــات المتداولة للمتاجرة بالســبائك 
الذهبية والعقود اآلجلــة. ووفقاً للتقرير، فقــد ارتفع الطلب 
على الذهب من قبل المنتجات المتداولة في البورصات في 
الربع األول من 2020، إلى أكثر من 300 % على أســاس 
ســنوي مقارنة بالربع األول من 2019. ونظراً لالنخفاض 
النسبي الذي شــهده الربع األخير من 2019، نتيجة تراجع 
إقبال المستثمرين على شراء الذهب، فقد ازداد الطلب على 
الذهب مــن قبل المنتجــات المتداولة فــي البورصات بنحو 
1000 % على أساس ربعي. وبالرغم من أن األصول في 
المنتجات المتداولة في البورصات مدعومة بالســلع، فإنها 
تعطي المســتثمرين فكرة عــن حركة أســعار الذهب دون 

امتالك سبائك المعدن النفيس الفعلية.
أفضل أداء

حققت أسعار عقود الذهب الفورية من حيث األداء،عائدات 
بنســبة 3.9 % بالدوالر في الربع األول من 2020، لتأتي 
مباشرة بعد سندات الخزانة األميركية ضمن فئات األصول 
الرئيســية. وحقق الذهــب أفضــل أداء بين األصــول التي 
لحظها التقرير خــالل 12 شــهراً حتى نهاية مــارس/آذار 

2020، بنسبة عائدات وصلت إلى 22 % بالدوالر.
البنوك المركزية تتجه نحو الذهب

ويالَحــظ، أن البنــوك المركزيــة زادت احتياطياتهــا مــن 
الذهب بمقــدار 145 طناً خالل هذا الربــع، بانخفاض قدره 

أشار تقرير لشركة إنفيسكو، إلى أن صفقات شراء الذهب بلغت 15.4 مليار دوالر أميركي من قبل 
صناديق المؤشرات المتداولة والمنتجات المماثلة على الصعيد العالمي في الربع األول من 2020، أي 
ما يعادل 298 طناً من الذهب. ويشير هذا الرقم إلى حجم التحول نحو “المالذات اآلمنة” الذي شهده 
السوق جّراء المخاوف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والدور المركزي الذي تلعبه 

المنتجات المتداولة في البورصات في دعم المستثمرين في هذه األوقات االستثنائية.
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تلفزيون الواقع كيم كارداشــيان، حيث قام ويســت بشــراء 
العديد من المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات الخفيفة، 

وذلك على سبيل الهدية التى قدمها إلى زوجته.
جهاز كشف عن األشباح لـ ليدي غاغا:

ليدي غاغا عاشــت لســنوات هوساً بأن هناك شــبحاً يدعى 
“ريان” يقــوم بمطاردتها أينما حلت في العالــم، لذا قررت 
التخلص من هذا الهوس من خالل شــرائها جهازاً للكشــف 
عن الحقول المغناطيســية بقيمة 50 ألــف دوالر أميركي، 
وهو جهاز من شــأنه أن ينهي هــذه الحالة التــي تعيش بها 

غاغا وبالتالي التغلب على هذا الهوس.
كنيسة خاصة لـ بيونسيه:

المغنية األميركية بيونسيه، اشترت كنيسة في نيو أورليانز 
األميركيــة مقابــل 850 ألــف دوالر. وتبلغ مســاحة مبنى 
الكنيســة حوالى 700 متر مربع. كما أن الكنيسة التي بنيت 
عام 1900 وتوقفت عن أداء دورها الروحي في الســنوات 

األخيرة، ولم تجر فيها أى صالة منذ مدة.
خناجر أنجلينا جولي:

أنجلينا جولي الرقيقة الجميلة واألم لـ6 أطفال تعشق اقتناء 
الخناجر العتيقة، وبــدأت هذه الهواية لديهــا منذ كانت في 
الـ11 مــن عمرها أي قبل دخول عالم الشــهرة، فهي لديها 
دائمة رغبــة قوية فــي اقتنــاء أي خنجر قديم تقــع عينيها 

أغرب مقتنيات وهوايات المشاهير واالثرياء

قبعة بونو:
بعض األحيان تكــون غرابة األمــر ليس في اقتناء شــيء 
غير متوقع، بل وهناك أفعال غير متوقعة كلفت المشــاهير 
آالف الــدوالرات، من دون داع، حيــث إن المغني العالمي 
بونو كان قد ســافر من أجل حضور حفل خيري في إيطاليا 
بالعام 2003، ولكنه فوجئ بأنه قد نســي قبعته الخاصة في 
لندن قبل السفر، فقرر تأجير طائرة خاصة من أجل العودة 

إلحضارها وذلك بتكلفة وصلت إلى 1500 دوالر.
سيارة لكالب مايلي سايرس:

قامــت الفنانــة مايلي ســايرس بشــراء رانج روفــر بقيمة  
162,000 دوالر، ولكن ليــس لتقودها أو لتكون واحدة من 
أســطول ســيارتها، ولكن لجعلها ســيارة خاصة مع سائق 
لكلبيها، وقالــت إن ذلك يجعلهمــا يرتاحان بوجود ســيارة 

خاصة بهما.
سيمون كويل وتسلق األشجار:

إن هواية التســلق في حد ذاتها ليست غريبة على اإلطالق، 
ويمكن ممارســتها على الجبال والمناطق المفتوحة، ولكن 
تســلق األشــجار للتلصص على الجيــران تلك هــي هواية 

سيمون كويل العجيبة.
مطاعم وجبات خفيفة لـ كيم كاردشيان: 

كاني ويست هو مغني راب أميركي شهير، وهو زوج نجمة 

يمتلك معظم المشاهير ثروات 
طائلة، تتضاعــف مع التقــدم 
في العمر والنجاح، لـذا يكــون 
بإمكانهم شــراء العديـد مـن 
األشياء التى تبدو باهظة الثمن 
لآلخرين، مثل القصور والطائرات 
بل  فقط  هذا  ليـس  الخاصة، 
العديــد  بعضهم  ويشـتري 
من المقتنيـات الغريبـة التي ال 
يمكن أن يتوقـع معجبوهــم 
أن يمتلكوهـا. وفـي التقريــر 
التالي يمكنكم التعــرف على 
أغرب المقتنيات التي امتلكها 

المشاهير واألثرياء.
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حبها في فترة مــن الفترات إلــى الممثل البريطاني راســل 
براند، ولكنها اختارت طريقة غير تقليدية، فقامت بشــراء 
تذكرة سفر إلى الفضاء كلفتها 200 ألف دوالر لتهديها إلى 

براند.
نيكوالس كيج وجمجمة ديناصور:

الممثل األميركي نيكوالس كايج الشــهير، أقبل على اقتناء 
مجموعة من األشــياء المميزة والغريبة فــي نفس الوقت، 
كشرائه 15 قصراً وقلعتين وأربعة يخوت وتسع سيارات 
رولز رويــس، لكن من بيــن أبرز تلــك المقتنيات جمجمة 
ديناصور عمرها 67 مليون سنة، وجدها خالل مزاد اقيم 
في بيفرلــي هيلز بعــد ان تنافس مع الممثــل ليوناردو دي 
كابريو لشــرائها، ودفع ثمنها 276 ألف دوالر. لكنه وافق 

على اعادتها، بعد تأكده أن الجمجمة سرقت من منغوليا.
فيال لكلب باريس هيلتون: 

الممثلة األميركية باريس هيلتون، أقدمت على شــراء فيال 
فخمة للغاية كلفتها مبلغ 325 ألف دوالر، وفي النهاية أكدت 

أنها اشترتها من أجل كلبها المدلل!
جهاز لحماية بشرة سيلين ديون:

تُعد النجمــة العالمية ســيلين ديون من النجمــات العالميات 
اللواتــي يهتممن بإطاللتهن بشــكل عام وبشــرتهن بشــكل 
خاص، لذا قامت سيلين ديون بشــراء جهاز ترطيب للهواء 
بقيمــة 2 مليــون دوالر للمحافظــة علــى نعومة بشــرتها 
وترطيبها من الطقــس الجاف والصحراوي أثناء ســفرها. 
ويرافق هذا الجهاز ســيلين ديــون أينما حلــت حيث يكون 
أساســياً في مكان إقامتها، كــي تتمكن مــن المحافظة على 

بشرتها.
دعوة عشاء جاستين بيبر:

في العام 2011، دعــا النجم العالمي جاســتين بيبر حبيبته 
الســابقة النجمــة العالميــة ســيلينا غوميز على عشــاء في 
مركز ســتابلز بقيمة 475 ألف دوالر، ألنه حجز 20 ألف 
مقعد لهما، كما قام بيبر بشراء “شواية” خاصة من الذهب 

الخالص بمبلغ 5 االف دوالر.
طائرة دونالد ترامب:

أنفق الرئيــس األميركي دونالــد ترامب، ما يفــوق الـ100 
مليون دوالر دفعة واحدة، من أجل امتالك طائرته الخاصة، 
حيث أضفى ترامــب عليها بعض التعديــالت التى تليق به 
بالذهب الخالص.لجعلها أكثر فخامة، حيث قام بتجهيز حمام الطائرة وطالئه 

عليــه، وحتى في أكثــر اللحظــات حميمية فإنها تســتخدم 
الخنجر لبنــاء عالقة أكثر قــوة مع شــريكها، وهي تمتلك 
مجموعة كبيرة من الخناجــر تحتفظ بها في مكان بعيد عن 

بقية عائلتها.
مايك تايسون واقتناء وتدريب الحمام

باإلضافة إلى ضرب المنافســين في حلبات المالكمة إال أن 
النجم مايك تايسون يعشــق هواية يمكن أن تتعارض تماًما 
مع العنف الموجود في المالكمــة، أال وهي تدريب وإطعام 
الحمام، والبطل العالمي يحضر كل عام مسابقة ملكة الحمام 
في كاليفورنيــا، وهو يمضي الكثير مــن الوقت في تدريبها 

لتتفوق على المنافسين ويكونوا من أفضل المتسابقين.
وأبــدى المالكم العتيــد رغبتــه فــي أن تأخذ تلــك الهواية 
انتشاًرا أكبر بين األجيال الشــابة مؤكدًا أنها تزيد من تحمل 
المسؤولية، موضًحا بشــكل كبير أنه من أشــد المتحمسين 

للعناية بالطيور.
جوني ديب وباربي:

جوني ديب أكد أنــه شــغوف للغاية بجمع عرائــس باربي 
بأشكال وأحجام مختلفة، وهي ليست مجموعة صغيرة على 
اإلطالق بل عدد كبير للغاية يتفوق حتى على أكبر محالت 
اللعب، وهناك أشكال كثيرة لديه من دمى باربي سواء التي 
على شكله هو أو تلك التي تشبه بيونســيه وباريس هيلتون 

ومارلين مونرو وغيرهم.
ويقول ديب أن لعبه مع تلك الدمى يجعله يستلهم شخصيات 
أعماله الســينمائية، كما أنه يســتخدمها للتقارب مع أطفاله، 
وال توجد معلومــات ثابتــة عن عــدد المرات التــي يلعب 
بها ديب بتلــك الدمى بمفــرده، ولكن صــورة حديثة داخل 
غرفته المليئة بتلك العرائس جعلت بعض معجبيه يتهمونه 

بالجنون.
مدينة كاملة في أميركا لـ كيم باسنجر:

أمــا الممثلة وعارضــة األزيــاء األميركية كيم باســينجر 
قامت بإنفــاق 20 مليون دوالر لشــراء قرية براســيلتون 
في جورجيا األميركية الذي يبلغ عدد ســكانها 500 نسمة 
فقط، وأصبحت تملك هذه الجزيرة بشــكل كامل وتزورها 
من الحين الى اآلخر، وتمضي أوقاتــاً فيها إلى أن قررت 
بيعها بسبب إفالسها في العام 1995، فباعتها بمبلغ مليون 

دوالر فقط.
كيتي بيري تهدى خطيبها تذكرة للفضاء:

كيتي بيري هي مغنية أميركية شهيرة، حاولت التعبير عن 
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أدوات مطبخ ُتسّهل حياتك

أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أونالين، قائمة بأدوات تجعل حياة ربة المنزل أكثر سهولة وتوفر عليها الوقت 
والجهد.

مفرمة خضار يدويّة
يمكــن أن تســاعدك قطاعــة الخضار اليدويــة على تقطيــع أي خضار في 
غضون ثوان. ما عليك ســوى غســل الخضار ووضعها داخل المفرمة 
وســحب الخيط الذي ســيطلق حركة الطرد المركزي لشــفرة حادة من 
الفوالذ المقاوم للصدأ لتقطيع الخضار. ويمكن اســتخدامها لخفق البيض 

وفرم اللحم أيضاً.

أداة التقطيع الحلزوني
تســمح هذه اآللة بتقطيع الخضــار أو الفواكه في لوالب تشــبه المعكرونة، ويمكن 
اســتخدامها لصنع ســلطة أو طبق مقلي. ويمكن مثالً استخدام الجزر الحلزوني أو 

الخيار أو الكوسة في صنع سلطة الخضار.

مطحنة األعشاب
تتيح طحن األعشــاب الطازجة مثل إكليل الجبــل والزعتر والبقدونس وما إلى 

ذلك. وألن الجميع يحبّون األعشاب الطازجة، فإنّها ضرورية في كّل مطبخ.

مصفاة تصريف
سواء كان في المعكرونة أو األرز، فإن التخلص من السوائل 
فيها قد يكون أمراً صعباً. هذه المصفاة تســاعدك على إزالة 
الســائل إلــى الوعاء بســهولة، ألنها تحتوي علــى ذراعين 

يحققان التوازن على المجلى.

أواني خلط الطعام
يمكن اســتخدامها ألغــراض متعددة مثل وضع الســلطات 
والحســاء، أو إعــداد عجين الخبــز. تتميّز هــذه المجموعة 

بتوفير المساحة ألنها توضع داخل بعضها البعض.

مكبس البرغر
يمكنك عمل البرغر العادي، أو المحشو باستخدام مكابس مختلفة. تحتوي 
هذه األداة على طالء غير الصق إلعداد البرغر من دون استخدام الكثير 

من الزيت.
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مشاهير يعملون سراً في وظائف نهارية !

يلجــأ بعــض المشــاهير فــي العالم، 
إلى عدد من الوســائل، بهدف كســب 
أمــوال إضافيــة، بخــالف أجورهم 
التي يتقاضونهــا نظير ظهورهم في 
أعمالهــم الفنية المختلفــة، فهناك من 
يعملون ســراً فــي بعــض الوظائف 

النهارية.

اليكــم فــي القائمــة التاليــة، بعــض 
المشــاهير، الذين قرروا الخروج من 

عباءة النجومية، والنزول بأنفســهم إلى ســـوق العمل، من خالل االلتحاق ســراً ببعض الوظائف النهاريـة:

1. الممثل والمغني األميركي جيرمي رينر: يعمل في مجال يعرف بـ“تقليب  المنازل ”، وهو وصف لعملية شراء وإعادة 
إصالح المنازل ومن ثم بيعها بغرض الربح.

2. دوق  كامبريدج  وحفيد ملكة  إنكلترا  األمير وليام: يعمل في قطاع اإلسعاف الجوي.

3. الممثل دانيال دي لويس: عمل في مجال تصنيع األحذية، حيث تلقى فترة تدريب مهني على يد صانع األحذية االيطالي، 
ستيفانو بيمر، الذي يمتلك خط أحذية خاصا به.

4. الممثل نيك أوفرمان: تعلم مهارات النجارة من عائلته، ثم جمع بين حبه لتلك الحرفة وبين دراسته للمسرح لفتح متجره 
الخاص المتخصص في مجموعات البناء.

5. الممثل ديالن سبراوس: سبق له العمل كمضيف في أحد المطاعم الموجودة في مدينة نيويورك، ولم يخجل من العمل 
بتلك الوظيفة، التي كانت تتطلب ظهوره أمام رواد المكان.

6. الممثل توم سيليك: بادر بشراء مزرعة أفوكادو في  كاليفورنيا ، وسبق أن أكد في تصريحات أدلى بها بهذا الخصوص 
أنه يستمتع بالعمل والتواجد فيها بشكل كبير.

7. الممثل جيمس فرانكو: يعمل أيضاً كمؤلف، مخرج، شاعر وفنان بصري، فضال عن أنه مدمن على األوساط األكاديمية 
بطريقة تبدو مجنونة إلى حد كبير بالفعل.

8. المغنية وكاتبة األغاني إيريكاه بادو: تعد أيقونة من أيقونات الموضة ونموذجا يحتذى به للنساء.

9. المخرج كيفين كوستنر: التحق بوظيفة ذات صلة بمجال العناية بالبيئة وتنظيفها.

.”Kravitz Design“ 10. المغني ليني كرافيتز: سبق له أن أسس شركة تصميمات عام 2003 باسم

11. الممثل ستيفن سيغال: كان يعمل في وقت سابق كرجل شرطة بدوام جزئي.
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حصل، إريــك يــــوان، المؤســس والرئيــس التنفيـذي 
لشــــركة زووم، التطبيــق الــذي أصبــح مرادفــاً لعقد 
المؤتمــرات عبر الفيديو لعامة الناس الملتزمين بالتباعد 
االجتماعي، على ما يمكن وصفه بأنه ثروة وافرة تبعث 

على الحيرة.
فقد ارتفعت مؤخراً، قيمة حصة يــــوان الشــخصية في 
شــركة زووم، التي أسســها قبل 9 أعوام، إلى أكثر من 
10 مليــارات دوالر أميركــي، وذلك للمــرة األولى، ما 
دفعــه إلى صفوف كبار أصحــاب المليارات في “وادي 

السيليكون”.
وأصــدر رجل األعمــال الصيني األميركــي الجديد في 
“وادي الســيليكون” مؤخراً، والذي جاء صعوده ليكون 
على قائمــة أثرياء العالم، في وقــت يتصاعد فيه التوتر 
بيــن الواليات المتحدة األميركي والصين، حيث تشــكل 
أسواق التكنولوجيا مصدراً رئيساً للصراع، بياناً، أعلن 
فيه هويته األميركية. وأعلن يــــوان، أنه أصبح مواطناً 
أميركياً في العام 2007، وأكد أن  جذور شركة “زووم” 

في الواليات المتحدة األميركية.

ملياردير جديد
على قائمة أثرياء العالم !

قررت قرية ســينكيفروندي الصغيرة في إيطاليا عرض 
منازلها للبيع، مقابل يورو واحد فقط، في خطوة إلنعاش  

السياحة  واالقتصاد فيها.
وسيتعين على مشتري المنزل دفع مبلغ 250 يورو سنوياً 
لبوليصــة  التأمين ، حتى يتم االنتهــاء من أعمال الترميم 
والتجديد. وسيتوجب على المشتري ترميم المنزل الجديد 
في القرية، خالل 3 أعوام فقط، وإال ســيتعرض لغرامة 

مالية تبلغ 20 ألف يورو.
وكجزء من الصفقة، يجب على المشترين إعطاء وديعة 
تأمين قابلة لالســترداد بقيمة 5000 يــورو، أي 5585 

دوالراً، وتجديد منزلهم في غضون 3 سنوات.
وتتــراوح كلفة عمليات التجديد بيــن 100 و700 يورو 
للمتر المربع، أي 111 دوالراً أميركياً إلى 782 دوالراً 

لكل 10 أقدام مربعة.
كما يجب على المشترين، إعداد مشروع لتجديد واستعادة 
الممتلكات في غضون ســنة واحدة من تاريخ الشــراء، 
وبــدء العمل فــي غضون شــهرين من تاريــخ إصدار 
رخصة البناء. وإذا فشلوا في ذلك، يحق للبلدية مصادرة 

السياسة.
وســيكون هنــاك أيضــاً نفقات أخــرى متعلقــة بالعمل 
وضرائب ســنوية، والتي يمكن أن تتــراوح من 2500 
إلى 4000 يورو، أي 2793 دوالراً أميركياً إلى 4469 

دوالر.

منزل مقابل يورو واحد
في ايطاليا !!!
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في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم، تسعى الكثير 
من الدول إلتخاذ خطوات صديقة للبيئة تساعد في الحد 
من اإلنبعاثات الســامة التي تتســبب فــي ارتفاع درجة 
حرارة األرض. وضمن هذا الســياق، نشــرت شــركة 
Resonance Consultancy لألبحــاث قائمــة أكثر 
المــدن اخضــراراً في العالــم لهذا العــام، وقد اعتمدت 
الشــركة فــي تقييمها على عــدة معايير، مثل: النســبة 
المئوية للمســاحات الخضراء العامة في المدينة - النسبة 
المئوية الستخدام الطاقة المتجددة - النسبة المئوية للسكان 
الذين يستخدمون المواصالت العامة للذهاب إلى عملهم 
- مستوى تلوث الهواء - متوسط استهالك الفرد للمياه - 
مدى توافر أماكن مناسبة للمشي في المدينة - مدى توافر 
عمليات إعادة التدوير - مدى توافر الســماد العضوي - 

عدد أسواق المزارعين في المدينة.
وفيما يلي قائمة المدن العشر األكثر اخضراراً في العالم 

لعام 2020:
1. فيينا - النمسا.

2. ميونخ - ألمانيا.
3. برلين - ألمانيا.

4. مدريد - إسبانيا.
5. ساو باولو - البرازيل.
6. مانشستر - بريطانيا.

7. لشبونة - برتغال.
8. سنغافورة - سنغافورة.

9. أمستردام - هولندا.
10. واشنطن دي سي - الواليات المتحدة األميركية.

أكثر 10 مدن إخضراراً في العالم

احتل لبنان المرتبة السادسة على الصعيد اإلقليمي و78 
على مستوى العالم، بحسب تقرير جامعة “ييل” وجامعة 
“ كولومبيا “، الذي صدر مؤخراً، بعنوان “مؤشر األداء 
البيئي لعام 2020”، حيث سجل لبنان 45.40 في مؤشر 

األداء البيئي لعام 2020.
أصــدرت جامعــة “ييــل” و”كولومبيــا”، بالتعاون مع 
المنتــدى اإلقتصادي العالمي، تقريراً عن مؤشــر األداء 
البيئي لعام EPI 2020( 2020(، الذي يستخدم المقاييس 
البيئية لتتبع تقدم البلدان عندما يتعلق األمر بالوفاء بأهداف 
سياســتها البيئية، المتفق عليها في أهداف  األمم المتحدة  

للتنمية المستدامة لعام 2015، وإتفاق  باريس  للمناخ.
يقيم التقرير، آداء 180 دولة عبر 32 مؤشر آداء، كجزء 
من 11 فئة رئيسية مصنفة ضمن بُعدين أساسيين للتنمية 
المســتدامة، وهما الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي. 
واحتل لبنان مرتبة أعلى من  الجزائر  )المركز الســابع، 
و الســعودية  المركز الثامن(، بينمــا تفوقت عليها  تونس  

)المركز الخامس( و البحرين  )المركز الرابع(.
وإقليمياً، حققت  اإلمارات  أقوى أداء في مؤشر التحصين 
الموســع لعــام 2020 بإجمالــي 55.60 نقطــة، واحتل 
المركز 42 عالمياً. وجــاءت الكويت في المرتبة الثانية 
إقليميــاً، حيث حصلت على درجــة 53.60 في المركز 
الـ47 عالمياً. وجاء األردن في المرتبة الثالثة في المنطقة 

بنتيجة 53.40.
وعلــى الصعيد العالمي، تصــدرت  الدنمارك  التصنيف 
العالمي بنتيجة إجمالية بلغت 82.50. وتلتها  لوكسمبورغ  

بمعدل 82.30 و سويسرا  بـ81.50.

لبنان السادس إقليميًا
في مؤشر األداء البيئي
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قلعة حلب ُتعيد فتح ابوابها من جديد
بعد القيود التي فرضتها الحكومة الســورية لمنع انتشــار فيروس كورونا، 
عــادت قلعــة حلب مــن حلب لفتــح ابوابها امــام الزوار، وأعــرب التجار 
وأصحــاب المقاهي المجاورة لمنطقة القلعة الســياحية عن ســعادتهم بهذا 
القرار، ويقولون إنهم ينتظرون الزوار والســياح لملء هذه األراضي مرة 
أخرى. ويمكن للزوار اآلن الدخول إلى القلعة كل يوم من التاســعة صباحاً 

حتى السادسة مساًء.
تُعتبر قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القالع في العالم، يعود استخدام التل الذي 
تتوضع عليه القلعة إلى األلفية الثالثة قبل الميالد، حيث احتلتها فيما بعد العديد 
مــن الحضارات بما في ذلك اإلغريــق والبيزنطيين والمماليك واأليوبيين، 
بينمــا يظهر أن أغلب البناء الحالي يعــود إلى الفترة األيوبية. أجرت عليها 
مؤسســة آغا خان للثقافة والجمعية األثرية في حلب عمليات حفظ واســعة 
فــي عام 2000. تقع القلعة في مركــز المدينة القديمة التي أدرجتها منظمة 

اليونسكو على الئحة مواقع التراث العالمي عام 1986.
يُذكر، ان قلعة حلب تعرضت اكثر من مرة للكثير من االعتداءات والدمار على مر التاريخ، ومؤخراً خالل الحرب على 

سورية، وقد اُعيد ترميمها بخبرات محلية لتعود من جديد الستقبال الزوار من كل انحاء العالم.

“أغلى” المدن معيشة للُمغتربين
لــم تمنع االضطرابات السياســية مــن تصدر مدينة 
هونــغ كونــغ قائمة شــركة Mercer الستشــارات 
الموارد البشرية، بأن تكون أغلى مدن العالم معيشة 

بالنسبة للمغتربين.
وبحسب تقرير نشره المركز مؤخراً، حول مستوى 
المعيشة وتكلفتها في مدن العالم، تصدرت فيه هونغ 

كونغ قائمة الدول األغلى معيشة بالنسبة للمغتربين.
وكانت المفاجأة بحلول مدينة عشــق آباد التركمانية، 
في المرتبة الثانية متقدمة على طوكيو التي حلت في 

المرتبة الثالثة، وخلفها بالترتيب زيوريخ وسنغافورة ونيويورك. واعتمد المركز في تصنيفه على عدد من العوامل تتعلق 
بتقلبات أسعار العملة وتكلفة التضخم للسلع والخدمات وأسعار اإلقامة.

وعلــى صعيد أرخص المدن معيشــة، تصدرت العاصمة التونســية تونس القائمة، وخلفها العاصمــة الناميبية ويندهوك، 
والعاصمة األوزبكية طقشند.

يذكــر بــأن إحصــاءات المركز تم جمعها فــي آذار/مارس 2020، لذلك فــإن تأثيرات جائحة “كورونــا” لم تنعكس على 
التصنيف بشكل مباشر.
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للجسم. ويمكن أن يســاعد محتواه العالي من مضادات األكسدة 
على تقليــل الدهون الحشــوية وكل ما تحتاجه هو شــرب كوب 
إلى كوبين في اليوم. ويمكن أن يساعدك أيضا على زيادة حرق 
الدهون أثناء التمريــن. وذلك ألن المركبات المضادة لألكســدة 
تســاعد في االســتمرار في حرق الســعرات الحرارية حتى في 
حالة الراحة، ما يمّكن من حرق سعرات حرارية أكثر مما تفعل 

عادة أثناء التمرين.
ويقترح العديد من الخبراء شرب الشاي األخضر قبل التمرين، 
بينما يوصي آخرون بشربه كأول شيء في الصباح لبدء عملية 
التمثيــل الغذائي. وتزيــد المركبــات الموجودة في المشــروب 
الصحي من مســتويات الهرمونــات التي تخبــر الخاليا الدهنية 
بتكسير الدهون. ويؤدي ذلك إلى إطالق الدهون في مجرى الدم 
وإتاحتها كطاقة. ولذلك لن تحرق المزيد من الدهون فحسب، بل 

سيكون لديك المزيد من الطاقة الستخدامها على مدار اليوم.
تجنّب األطعمة السكرية

الكثير من األطعمة والمشــروبات الســكرية يمكن أن يؤدي إلى 
تخزين الدهون الزائدة، وذلك ألن مستويات األنسولين في الجسم 
تعمل بجد إلبقاء الغلوكوز الزائد خارج مجرى الدم. وقد أشارت 
الدراسات الحديثة إلى وجود عالقة بين تناول الكثير من السكر 
والدهــون الزائدة فــي البطن. وتشــمل األطعمة الغنية بالســكر 
مشــروبات مثل المشــروبات الغازية، وأطعمة مثــل األطعمة 

المعالجة والوجبات السريعة واألطعمة المقلية والحلويات.
وقد يكون اإلقالع عن هذه األطعمة أمراً صعباً، فالســكر يمكن 
أن يســبب اإلدمان، وذلــك ألن تناوله يطلــق المــواد األفيونية 
الدماغ والجسم.والدوبامين في الجسم، والتي تلعب العديد من األدوار المهمة في 

طرق فّعالة للتخّلص من دهون البطن

تُعد دهون البطن واحدة من أصعب األماكن للتخلص من الدهون 
الزائدة، وذلك ألن الخاليا الدهنية تكون أكثر كثافة، ما يعني أنها 
أكثر صعوبة في فقدانها وتتطلب الكثير من التغييرات في النظام 

الغذائي وكذلك ممارسة الرياضة.
ويعرف معظم الناس أنــه لفقدان الوزن يجــب أن يكون نظامك 
الغذائــي منخفض الســعرات الحراريــة، وهذا يعني اســتهالك 
سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجســم وزيادة التمثيل الغذائي 
وتناول األطعمة منخفضة الســعرات الحرارية ليســت ســوى 
بعض الطــرق التي يمكن أن تســاعد فــي التخلص مــن دهون 

البطن، بينها:
األطعمة الغنية باأللياف

يمكن أن يكــون تناول األطعمة الغنية باأللياف مثل المكســرات 
والفاصوليا والفواكــه والخضــار مفيدا عند البحــث عن حرق 
دهون البطن. وستساعدك هذه األنواع من األطعمة على إنقاص 
الوزن ألنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. وهذا يعني 
أنك ســتكون أقل ميال للحصول علــى الوجبــات الخفيفة طوال 
اليوم، وبالتالي ضمــان بقاء نظامك الغذائي فــي حالة نقص في 

السعرات الحرارية.
والفاكهة، بما في ذلك األفــوكادو، غنية باأللياف القابلة للذوبان، 
ما يعني أنهــا يجب أن تبقيــك ممتلئــاً لفترة طويلة مــن الزمن. 
ويحتوي األفوكادو على نسبة عالية من األلياف القابلة للذوبان، 

وأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن.
زيادة النشاط

تُعدّ ممارسة الرياضة جزءاً أساسياً في رحلة فقدان الوزن، حيث 
يمكن أن تســاعدك على حــرق المزيد من الســعرات الحرارية 
باإلضافة إلى مســاعدة جســمك على االســترخاء. وال يجب أن 
تكــون التمرينات الرياضية مكثفة وحتى المشــي الســريع لمدة 
30 دقيقة يمكن أن يكون كافياً للمســاعدة في تقليل الدهون غير 

المرغوب فيها حول البطن.
ويمكن أن يكون لــه أيضا تأثيــر إيجابي على التمثيــل الغذائي 
الخاص بك وكذلك مفيد لحرق الدهون في جميع أنحاء الجســم. 
ونظــرا ألن القاعــات الرياضية مغلقــة منذ عدة أشــهر، يمكن 
أن يســاعد المشــي أو ركــوب الدراجــات علــى التخلص من 

الكيلوغرامات اإلضافية.
الشاي األخضر

يقال إن الشاي األخضر هو واحد من أكثر المشروبات الصحية 

أدى اإلغالق المتبع في جميع أنحاء العالم إلى اضطراب في أنماط الحياة بالتوقف عن ممارسة الرياضة 
وزيادة األطعمة غير الصحية. واكتسب الكثيرون جّراء ذلك وزناً زائداً بسبب وجودهم في المنزل، 

ويمكن أن يساعد تضمين بعض األطعمة في النظام الغذائي بالتخلص من دهون البطن المزعجة.
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الّنشاط البدني ُيخّفض من خطر الموت المبكر
اكتشــف علماء جامعتــي كامبريــدج وإدنبره أن 
النشــاط البدني يخفض من خطــر الموت المبكر. 
وأفادت مجلــة Lancet Global Health، بأن 
هذه الدراســة شملت ســكان 168 دولة في العالم، 
التزمــوا بتطبيــق توصيــات وتعليمــات منظمة 
الصحة العالمية بشأن النشاط البدني، التي تتضمن 
ممارســة تماريــن رياضة األيروبيــك )التمارين 
الهوائية( بحدود 150 دقيقة أسبوعيا، التي تحصل 

خاللها العضالت على الطاقة من األوكسيجين.
ويتراوح النبض خالل إجراء هذه التمارين الهوائية بين 120 و150 نبضة في الدقيقة، ولكن هذا المؤشر يمكن أن 

يختلف استنادا إلى مستوى اللياقة البدنية للشخص وحالته الصحية.
وقد بيّنت نتائج تحليل البيانات التي جمعت، أن النشــاط البدني يُخفّض عدد الوفيات المبكرة بنســبة %15. وهذا 

يعادل إنقاذ حياة حوالى 4 ماليين شخص في السنة.
ويشير الباحثون، إلى أن هذا المؤشر كان األعلى في البلدان ذات الدخل المنخفض. ووفقاً لتقديرات العلماء، يموت 

في العالم أكثر من 3 ماليين شخص سنوياً بسبب الخمول البدني.

كيف يتسلل “كورونا” إلى الخاليا ؟؟؟
يعتقــد العلماء، الذين يعملــون في كلية إمبريال كوليــدج بلندن، أن 
فيروس “كورونا” يســتخدم إنزيما عند دخوله الجســم “كمقبض” 
للتســلل إلى الخاليا، بحســب شــبكة “بــي. بي. ســي” البريطانية، 
التي أشــارت إلى مؤسســة القلب البريطانية تمــّول تجارب لمعرفة 
ســبب إصابة ثلث مرضى فيروس “كورونــا”، الذين يعالجون في 
المستشــفيات، بجلطات دم خطيرة. ويشــير العلمــاء، إلى ان عملية 
دخول الفيروس إلى الجسم تعطل اإلنزيم الذي يؤدي دوراً مهماً في 
التــوازن بين الهرمونــات. وإذا اختل هذا التوازن، يصبح الدم لزجاً 

أكثر، ويؤدي هذا األمر إلى تجلطه. ويختبر العلماء دواء “تي آر في 027”، الذي فاز مكتشفه بجائزة نوبل في عام 
2012، على مرضى كوفيد - 19، لمعرفة إذا كان بإمكانه منع جلطات الدم المحتملة المرتبطة بالمرض.

ويعمل الدواء، الذي يعرف بـ“تي آر في 027”، على إعادة توازن الهرمونات المؤثرة في ضغط الدم، ونسب الماء 
والملح في الجسم. ويعد اختالل توازن الهرمونات “مشكلة واضحة للغاية”، لكنها يمكن أن تفضي إلى التوصل إلى 
إجابة عن التســاؤل بشــأن تعرض بعض المرضى للمرض بشــدة، بينما ال يواجه آخرون المرض بمثل هذه الشدة، 
بحســب الدراســة. وقد يفسر تجلط الدم السبب وراء إصابة كوفيد - 19 لألشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض 

في القلب واألوعية الدموية، بالرغم من أنه مرض يصيب جهاز التنفس، بحسب ما قالته مؤسسة القلب البريطانية.
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كشــفت شركة  سوني اليابانية، عن تصميم منصة ألعابها 
الجديدة “ بالي ستيشن  5” الذي يتكون من اللونين األبيض 
واألسود، إلى جانب أسماء بعض األلعاب. ومن المتوقع 
أن تطرح منصة األلعاب الجديدة للبيع في وقت الحق هذا 
العام، بعد 7 أعوام من طرح “ بالي ستيشــن 4 ” هذا ولم 

تعلن “سوني” عن سعر “بالي ستيشن 5” بعد.
وقال الرئيس التنفيذي لـ“بالي ستيشــن” جيم رايان: هذا 
ما كنا نتطلع إليه منذ ســنوات، إذ نعرض بعض األلعاب 
التــي تثبت اعتقادنا بــأن “بالي ستيشــن 5” يمثل أكبر 

تحول بين األجيال شهدته صناعتنا حتى اآلن.

“بالي ستيشن 5” من “سوني”

أطلقت شــركة Acer خًطا جديــدًا من أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة واألجهزة اللوحية الوعرة المصممة لالستخدام 
 Enduro في الهواء الطلق. وتدعي الشركة أن منتجات
يمكــن أن تتحمل الصدمات، ودرجات الحرارة العالية ، 
والتعرض للماء ، بينما ال تزال محمولة بما يكفي للتنقل.
 Enduro( والنمــوذج األكثر إثارة فــي الخط الجديد هو
N3( ، مما جعل هذا الالبتوب متاحاً في أميركا الشمالية 
في آب/أغســطس بدءاً من 899 دوالر، وسيطرح للبيع 
في أوروبا والشــرق األوسط وآســيا في حزيران/يونيو 

مقابل 999 دوالر.
وتقول Acer: إن Enduro N3 مخصص للعمال الذين 
يتنقلون بين مواقع متعددة، مثل المهندســين المعماريين 

ومخططي األحداث.
ويأتــي الكمبيوتر بشاشــة 14 بوصة، ويــزن 1.9 كلغ 
وســمك 0.98 بوصة، لذا )Enduro N3( ليس األخف 

وزنا ولكن من السهل حمله والتنقل به.
 MIL-STD علــى شــهادات Enduro N3 وحصــل
810G و IP53 ، لذا فإن الشهادة األولى تضمن المتانة 
ضد الحوادث مثل الصدمات والســقوط واالهتزازات ، 
في حين تعني الشهادة الثانية أنه يمكن أن يتحمل كميات 

معينة من الغبار والماء.
 Acer يتضمــن الكمبيوتــر المحمــول أيضاً ما يســميه
Aquafan، والــذي يصــد المياه من جميــع الزوايا من 

داخل الكمبيوتر المحمول.

Acer أول البتوب ضد الماء من

أطلقــت شــركة العالمية لألمــن، ذراع الحلــول األمنية 
المتطــورة والتابعــة لموانئ دبي العالميــة، أول زورق 
من نوعه في المنطقة، للقيام بأعمال المراقبة األمنية في 
المرافق البحرية، في اإلمارات. وهو يمتاز بقدرته على 

العمل بشكل ذاتي بالكامل، مع خيار التحكم به عن بُعد.

زورق ذكي للمراقبة األمنية !
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3 خطوات لتعزيز أمن مؤسسات المنطقة اإللكتروني

“قرصنة كخدمــة”. كما يجدر بشــركات المنطقة أن تكون 
على دراية وتأهب لهذه التهديدات ومحاوالت االختراق.

ويتوجب على هذه المؤسســات، أن تستعين بشركاء قنوات 
التوزيع لتقييــم الثغــرات والمخاطــر المحتملــة، وإجراء 
اختبارات فحص تســاعهم في التعرف علــى نقاط الضعف 
في األجهزة، والشــبكات، وحلول التخزين المستخدمة التي 
يمكن اســتغاللها في تنفيذ أي من محاوالت االختراق هذه، 
ومن ثم العمل على استراتيجيات لتدعيم أمنها اإللكتروني. 
كما يمكن للمؤسســات فحص أي نقاط ضعف جديدة نتجت 

عن أسلوب العمل عن بعد بسبب فيروس “كوفيد - 19”.
استراتيجية بعيدة المدى

ال غنى للمؤسســات عن التعاون مع شــركات تزويد حلول 
أو شــركاء قنــوات توزيع ممن يمتلــك المعرفــة والخبرة، 
والتعاون علــى وضع اســتراتيجيات أمــن إلكتروني على 
المدى القصير، والمتوســط والبعيد، التي يمكن أن تســاعد 

مؤسساتهم على مواجهة هذه التهديدات المتجددة باستمرار.
وأضاف كالثورب: بإمكان شركات المنطقة إيجاد عروض 
خدمــات أمنية ُمــدارة منخفضــة التكاليف لكنها قــادرة في 
الوقت ذاته على توفير العديد من المزايا الرئيسية. وال بد لها 
من إدراك أثر هذه التهديدات اإللكترونية المباشــر والمادي 
على تكاليف نشــاط األعمال، إضافة إلى التكاليف المعنوية 
بثقة وتجربة العمالء قد يصعب إصالحها.على سمعة العالمة التجارية وما يمكن أن تلحقه من إضرار 

شــهدت المؤسســات على المســتوى العالمــي ارتفاعاً في 
االعتماد على أســلوب العمل عــن بُعد بمعــدّل 70 % في 
الفتــرة ما بيــن فبراير/شــباط إلــى ابريل/نيســان 2020، 
بالتزامن مع االرتفاع الذي ســجلته الهجمــات اإللكترونية 
مثل محاوالت التصيّد اإللكترونــي، والتطبيقات والخرائط 
المزيّفة، وملفات فيروسات حصان طروادة وملفات المنافذ 
الخلفية، وغيرها، بحســب التقارير الصادرة عن “كاربون 
بالك” من “فــي إم وير”. وارتفعت هجمــات برامج الفدية 
بمعــدل 148 % ما بيــن فبراير/شــباط إلى مــارس/آذار، 
ونالت المؤسسات المالية النصيب األكبر من هذه الهجمات.

وقــال براج كالثــورب، نائــب المديــر العام لــدى “كوندو 
بروتيجو” الرائدة في حلول البنى التحتية لتقنية المعلومات 
واستشارات إدارة المعلومات وتزويد الحلول، التي تتخذ من 
اإلمارات مقراً لها: ســجلت الشــركات في الشرق األوسط 
إقباالً متزايداً علــى تبني منهجيات العمل عــن بعد في ظل 
أزمة جائحة “كورونــا”، وبات من الضــروري أن تكون 
حلول األمــن اإللكتروني هــي األخرى على أتــم جاهزية 
كذلك. وتبُرز الحاجة لتحســين قدرات الحماية اإللكترونية 
والبنــوك  الحكوميــة،  المؤسســات  مثــل  قطاعــات  فــي 
والمؤسســات المالية، وقطاع الصناعــة، وذلك بما يضمن 

سالمة واستمرار النشاط االقتصادي.
التوعية

بداية، ال بد للشــركات من افتراض أنها هــدف لمحاوالت 
االختراق والجريمــة اإللكترونية. وفي حيــن تدرك الفرق 
المختصة بتقنية المعلومات هذه المخاطر، تقع على عاتقهم 
أيضاً مســؤولية توعيــة كبار المســؤولين وصنــاع القرار 
في مختلف مجاالت العمل بدرجة خطــورة هذه التهديدات 
وتأثيراتهــا المحتملة على فرص اســتمرار النشــاط. ومن 
المالحظ مؤخراً رواج ظاهرة تولي بعض األطراف تسهيل 
عمليــات االختراق من خالل نشــر هذه الهجمــات. إذ بات 
بعض مجرمي اإلنترنت يقدمون عروض خدمات القرصنة 
واالختــراق عبر الســوق الســوداء فيمــا يطلق عليه اســم 

في ظل النمو المتزايد في عمليات االحتيال اإللكتروني والتهديدات األمنية، الذي تزامن مع انتشار 
فيروس كورونا، تقف شركات الشرق األوسط أمام مفترق طرق لتعزيز أمنها اإللكتروني، من خالل 

اتباع خطة تتضمن: التوعية، إجراء فحوص االختبار، ووضع استراتيجيات بعيدة المدى.



85

جديد معلوماتية

 تموز/يوليو 2020 | البنك والمستثمر

Layer يمكــن تحديثهــا، يمكــن للشــركات التجاريــة إضافة 
تعاريف ومعايير جديدة تلبي متطلبات توّســع أنشــطتها. وهذا 
ما يعني أن هذه المؤسسات لن تكون محكومة مستقبالً بأسلوب 

العمل الذي تنتهجه في الوقت الحالي.
5. حلول ذكية: ال بد للحلول الحديثة من االستفادة من إمكانيات 
الــذكاء االصطناعي AI والتعلّــم اآللي ML، وذلك في ســبيل 
أتمتة عمليات تحليــل البيانات. إذ بإمكان بعــض الوظائف التي 
تعتمد تقنيــات الذكاء االصطناعي أن تســاعد المســتخدمين في 
التعرف على بعض جوانب التحليــالت التي كانت تخفى عليهم 
فيما مضى، ورصد بعض األنماط التوجهات التي يمكن ببساطة 

أن يغفل عنها البشر.
6. األمــان: ال شــك أن الحلــول الحديثــة يجب أن تكــون على 
درجة عالية من األمــان، وضمــان االلتزام بمعاييــر الحوكمة 
عبر مختلف مســتويات سالســل اإلمــداد. وال يكفــي أن تكون 
هذه الحلول قــادرة على تأميــن الحماية ضد محاوالت التســلل 
من خارج المنظومة فحســب، بل تحتاج أيضــا لضبط ومراقبة 
صالحيــات الوصــول للمســتخدمين. ومــن المهــم أن تقتصر 
صالحيات الوصول إلى المعلومات واستخدامها بما يتناسب مع 

طبيعة مهام المستخدم.
7. المشــاركة: من الضرورة بمكان أن تدعم التصاميم الحديثة 
لحلول البيانــات خيــارات المشــاركة، وذلك إلتاحة مشــاركة 
البيانات عبــر مختلف أرجاء المؤسســات وأقســامها، بل حتى 
خارج حدود المؤسســة ذاتهــا، بما يضمن لجميع المســتخدمين 

العمل اعتمادا على نسخة البيانات ذاتها.
وأضــاف خالــد الشــامي قائــالً: “تحتــاج المؤسســات اليــوم 
إلى حلــول موّحــدة لمعالجة البيانــات المتراميــة عبر مختلف 
أنشــطتها، بما يمكن هذه المنظومات مــن التعاطي مع البيانات 
مــن منظور متكامــل لألعمــال. فالحاجــة تبدو كبيــرة لتوفير 
التقارير بســرعة وســهولة تمّكن المؤسســات من التعامل مع 
المتغيرات المســتمرة على متطلبات الصناعــة والعمالء على 
حد ســواء. هذ المرونة باتت أمراً أساســياً، كما ال تقل ســرعة 
االســتجابة أهمية بالنســبة لهذه المؤسســات. وحدهــا تصاميم 
الحلول الحديثة تبدو قــادرة على تزويد المؤسســات بالمعرفة 
المشوار”.والدراية الالزمة للتعاطي مع المتغيرات المستمرة، ومواصلة 

7 خطوات لتصميم حلول بيانات المستقبل

تؤكد حالة عدم االســتقرار التي يعيشــها االقتصاد العالمي على 
الحاجة الماســة لدى قطاع الشركات والمشــاريع المتالك القدر 
الالزم من المرونة وســرعة االســتجابة. بل تبدو عملية التغيير 
مســتمرة وجذرية في مختلف قطاعات الصناعات. األمر الذي 
يمكن أن يشّكل نقطة ضعف لدى المؤسسات التي تفتقر إلى هذه 
المرونة المطلوبة في البنى التحتية واألدوات المســتخدمة، مما 

يُحول دون تمكنّها من اتخاذ القرارات بالسرعة والدقة الالزمة.
وقال رئيس استشارات الحلول لدى شركة إنفور الشرق األوسط 
وإفريقيا، خالد الشــامي: “مع إقبال قطاع األعمــال حول العالم 
على تبني أساليب جديدة في التعامل مع األسواق، وارتفاع سقف 
التوقعات من حلول سالسل اإلمداد، وتطبيق سياسات عمل أكثر 
مرونة، فــإن تصاميم حلــول البيانات هي األخــرى بحاجة إلى 

إعادة النظر في متطلباتها وخيارات تحديثها”.
وفيما يلي ســبع خطوات لضمان الحصول على تصاميم حلول 

حديثة للبيانات تلبي متطلبات العصر الرقمي:
1. التركيز على النتائج: تمثل احتياجات األعمال محور الحلول 
الحديثة بدال من التركيز على تقنية المعلومات. فليس الهدف من 
اعتماد التقنية هو امتالك التقنية بحد ذاتها. إنما الغاية من ذلك هو 
تحقيق نتائج أفضل لألعمال. هــذه التصاميم الحديثة تركز على 
تلبية متطلبات واحتياجــات العمل التجاري من خالل اســتخدام 

هذه التقنيات، بما يحقق النجاح المنشود لألعمال.  
2. األتمتة: تستفيد تصاميم الحلول الحديثة من تقنيات األتمتة. إذ 
تهدف هذه الحلول إلى اختصار وأتمتة معظم المهام التي تتطلب 
تدّخل المســتخدم، وذلــك تجنبا ألية إجــراءات قد تشــكل نقطة 

ضعف في العمل. 
3. المرونــة واالســتجابة: من الضــروري أن تمتلــك الحلول 
الحديثــة درجــة كافيــة مــن المرونــة تمكنّها مــن تلبية شــتى 
االســتخدامات، بما في ذلك تلك الحاالت التي ال يمكن تصورها 
في الوقت الحالي. كما يجب أن تتجلى مرونة الحلول الحديثة في 
قدرتها على االستفادة من إمكانيات حوســبة الّسحاب وذلك من 
أجل توفير خيارات تطوير فوري عند الطلب، بما يضمن توفّر 

القدرات الالزمة باستمرار.
4. القدرة علــى التكيّف: يجب أن تمتلك الحلــول الحديثة قدرة 
على التكيّف مع المتغيرات في متطلبات األعمال والمستجدات 
 Sematic في قطــاع المشــاريع. وباســتخدام مراجع دالليــة

استعرضت شركة إنفور مؤخراً، بعض اإلرشادات الرئيسية التي يمكن أن تكون العالمة الفارقة ما 
بين حلول البيانات الحديثة وبين تصاميم الحلول القديمة. وأشارت “إنفور”، إلى أن الحرص على 
دات والمبادئ في تصاميم حلول البيانات سيساعد المؤسسة على امتالك  تطبيق هذه اإلرشا

المرونة، وسرعة االستجابة، والجاهزية للتعامل مع تحديات العصر الرقمي.
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المستثمرون أنفقوا 519 مليار دوالر عبر “آب ستور” ؟!

كشفت دراســة حديثة مدعومة من “آبل”، أن المستهلكين 
أنفقوا 519 مليار دوالر أميركي عبر متجرها “آب ستور” 
في العام الماضي. وبحســب التقديرات، أنفق المستثمرون 
413 مليــار دوالر علــى الســلع والخدمــات المادية، مثل 
تطبيقات المالبس والطعام والسفر، فيما تم إنفاق 45 مليار 

دوالر على اإلعالنات عبر التطبيق.
وتابعــت الدراســة، أنــه تم إنفــاق 61 مليــار دوالر على 
المبيعات الرقمية مثل تنزيل األلعاب والتطبيقات وشرائها.

جدير بالذكر، أن “آبل” كانت أعلنت مؤخراً، أنها حققت إيرادات بقيمة 46.3 مليار دوالر أميركي من الخدمات في 
العام المالي الماضي، وأنها دفعت 155 مليار دوالر للمطورين منذ إطالق متجرها في عام 2008.

“غوغل” تحذف 30 تطبيقًا خبيثًا على “أندرويد”

أزالــت “غوغل” 30 تطبيقاً شــائعاً من متجر “بالي” الخاص بها، لذا 
يحتاج مســتخدمو “ أندرويد “ الذين قاموا بالفعل بتحميل هذه  التطبيقات 

، إلى التأكد من حذفها من هواتفهم، وأصدر باحثو األمن تحذيراً جديداً 
لمستخدمي “أندرويد”، مع الكشف عن أن “ غوغل “ أزالت مؤخراً أكثر 
من 30 تطبيقاً شهيراً من متجرها، بعد اكتشاف أن البرنامج لديه القدرة 
على إزعاج المســتخدمين باإلعالنات غيــر المرغوب فيها، وعمليات 
إعادة التوجيه المتطفلة للمتصفح، والتي ســتأخذ مستخدمي “أندرويد” 
إلــى مواقــع  الويب  مــن دون أن يضغطوا على أي رابط. ونشــر موقع 

“إكســبريس” جميع التطبيقات المحذوفة، التي نشرتها WhiteOps. وإذا قمت بتثبيتها على جهازك، فمن األفضل 
Yoroko Camera - Solu Camera - Lite Beauty Cam-  إزالتهــا فــي أقرب وقت ممكن. والتطبيقات هــي :

 era - Beauty Collage Lite - Beauty & Filters Camera - Photo Collage & Beauty Camera -
 Beauty Camera  Selfie  Filter - Gaty Beauty Camera - Pand Selife Beauty Camera - Catoon
 Photo Editor & Selfie Beauty Camera - Benbu Selife Beauty Camera - Pinut Selife Beauty
Camera & Photo Editor - Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera - Rose Photo Edi-

 tor & Selfie Beauty Camera - Selife Beauty Camera & Photo Editor - Fog Selife Beauty
 Camera - First Selife Beauty Camera & Photo Editor - Vanu Selife Beauty Camera - Sun
 Pro Beauty Cameraa - Funny Sweet Beauty Camera - Little Bee Beauty Camera - Beauty
 Camera & Photo Editor Pro - Grass Beauty Camera - Ele Beauty Camera - Flower Beauty
 Camera - Best Selfie Beauty Camera -  Orange  Camera - Sunny Beauty Camera - Pro

.Selfie Beauty Camera - Selfie Beauty Camera Pro - Elegant Beauty Cam - 2019
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طّورت شركة اإللكترونيات اليابانية  توشيبا ، نظاماً يعتمد 
على الــذكاء االصطناعــي لتوفير عناويــن فرعية عن 
الفيديوهات خالل المحاضرات التعليمية عبر  اإلنترنت .

ويوفــر النظام عناويــن فرعية لما يقولــه المعلمون في 
الفيديو، ما يســمح للطالب بالتحقق سريعاً من أي جزء 
فاتهــم، ومراجعة الــدروس. وجاءت تلك الفكرة في ظل 
توجه الجامعات والمؤسســات التعليميــة إلى التعلم عبر 
اإلنترنت وســط تفشي فيروس كورونا. وتعتزم الشركة 
إجراء اختبار تحقق للنظام لدى جامعتي كيئو وهوساي، 
إذ تهدف لدخول النظام في االستخدام العملي خالل عام.

نظام للتعلم عبر اإلنترنت
من “توشيبا”

بــدأت “فايســبوك” اختبــار مزايــا أمنيــة فــي تطبيق 
“ماسنجر” تمّكن المستخدم حماية التطبيق ببصمة الوجه 
واألصبــع، بحيث ال يمكن االطالع على  الرســائل  قبل 
توثيق الهوية بتلك المزايا األمنية. وتتبع حماية “مسنجر” 
ما هو متبع في إعدادات نظام التشغيل، فلو كنت قد عينت 
الهاتــف أن يفتح ببصمــة الوجه، فإن هذا الخيار ســيتم 
تطبيقه. وسيطلب منك “مسنجر” تأكيد هويتك حتى فك 
قفــل الهاتف، وبذلك يكون لديك حماية مضاعفة. وتوفر 
“فايســبوك” عدة مدد زمنية تسمح لك كمهلة إضافية ال 

داعي أثناءها تأكيد الهوية بعد الخروج من التطبيق.

“فايسبوك” تختبر حماية
“ماسنجر” ببصمة الوجه واألصبع

 WWDC كشــفت شــركة آبل خالل مؤتمر المطورين
2020 الــذي ُعقد عبــر اإلنترنت عــن مجموعة كبيرة 
مــن المنتجات والتقنيــات الجديدة مثــل جهازها الجديد 
بمعالج )آبل ســيليكون( Apple Silicon ، بعد تخليها 
 )iOS 14 ( 14 عــن معالجات إنتل، ونظــام أي أو إس
الــذي يضيف ميزة الترجمة التي تأتي على هيئة تطبيق 
يماثل ترجمة غوغل وتتيح لغات مثل العربية والصينية 

واأللمانية وغيرها.
وكشفت الشركة عن إصدار جديد من نظام التشغيل )ماك 
أوإس( macOS Big Sur الملقب بـ بيغ سور،  ويشمل 
تقنيات تضمن عمل تطبيقات iOS و iPadOS الخاصة 
على أجهزة ماك من دون تعديالت. وقالت الشــركة في 

بيان أنها كشفت عن 13 تقنية في هذا المؤتمر.
يتيح النظام الجديد قدرات مميزة مثل مشاهدة الفيديو مع 
تشــغيل برامج أخرى مثل إرسال رسائل أو تدوينات أو 
دردشــة بنفس الوقت. كما أصبح هناك مكتبة للتطبيقات 
لترتيبها حســب تصنيفات اســتخدامها. كما أصبح نظام 
التشغيل يســمح بتطبيقات أخرى غير تطبيقات أبل مثل 

أدوات البريد وتصفح اإلنترنت األخرى.
وكبحت الشركة من جماح المساعدة سيري التي أصبحت 
قادرة على إرســال رسائل صوتية ألول مرة، وأضيفت 
أيضا ميزة الترجمة الصوتية التي تأتي على هيئة تطبيق 
يماثل ترجمة غوغل وتتيح لغات مثل العربية والصينية 

واأللمانية وغيرها )11 لغة(.

ترجمة صوتية من وإلى العربية 
من “آبل”
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إذن بالهبوط
ويتم إلغاء بعض الرحالت عشــية موعدها لعــدم الحصول على 
إذن بالهبوط، وهو ما حصل ألول رحلة كانت تعتزم “لوفتهانزا” 

تسييرها إلى الهند.

في المقابــل، يتبيّن في اللحظــة األخيرة أن الطلــب على رحالت 
أخرى أكبر مما كان متوقعاً. ففي نهاية آخر أسبوع من أيار/مايو، 
حجز مدير شــركة لوفتهانزا على رحلة لقضاء عطلة مع عائلته، 
غير أنه وجد نفســه علــى الئحة انتظار تضم ســبعين شــخصاً. 
وأوضح أنه تحتّــم “إضافة طائرة ثانيــة فجأة بمــوازاة” الرحلة 

المقررة.

وفــي أشــدّ األزمــة، كانــت 700 طائــرة مــن أصــل أســطول 
“لوفتهانزا” المؤلف من 763 طائرة مســمرة أرضــاً، مصفوفة 
بالعشــرات على مــدرج مطار فرانكفــورت وحتــى على مدرج 

هبوط.

وقالت المتحدثة باسم المجموعة، الرا ماتوشــيك، لوكالة فرانس 
بــرس، إن الطائــرات المتوقفــة منــذ أقل مــن 3 أشــهر “يمكن 

شركات الطيران تعاود العمل وسط تدابير مرتجلة

قال رئيس شركة لوفتهانزا، أكبر مجموعة طيران 
أوروبيــة، كارســتن شــبور: لم يعــد هنــاك عملياً 
جداول عمل ثابتــة، بل مجّرد جهوزيــة من جانب 

الطواقم. 

وأضاف: يعلمــون متــى ينبغي أن يحضــروا إلى 
المطار، ويتم إبالغهم بالوجهة قبل بضع ســاعات 
فقط” مشيراً إلى أن هذه الوســائل المستخدمة حتى 

اآلن في حاالت استثنائية “باتت هي القاعدة.

توقف شبه تام
ويواجه هــذا القطاع تحديــاً هائالً في وقــت يعاود 
نشــاطه، فقــد توقف بشــكل شــبه تــام ألكثــر من 
شــهرين، مع برنامج رحالت مشــابه لما كان عليه 
في الخمســينات، أي بالنســبة للوفتهانــزا بمعدل 3 

آالف راكب يومي عوضاً عن 350 ألفا.

والمشـــــكلة بحســــب مــا أفــاد متحــدث باســـــم 
شـــــركة االتحاد التابعــة ألبوظبــي، أن “إمكانية 
التكهــن بالطلب أدنى بكثيــر من العــادة في الوقت 
الحاضر”، األمر الذي يمنع االعتمــاد على الذكاء 
ل عليه قبــل األزمة  االصطناعــي الــذي كان يعــوَّ

لجدولة الرحالت.

وأوضح المدير المالي لشــركة لوفتهانزا، تورستن 
ديركــس: أن البيانــات التــي تم جمعهــا على مدى 
عقــود لم يعد يمكــن اســتخدامها، أقلّه في مســتقبل 
قريب و“ينبغي إعادة تلقين كل شيء” للخوارزميّة 
المطبقــة، وفي انتظــار تحقيــق ذلك يبقــى الذكاء 

البشري “أسرع وأكثر مرونة”.

المستجد،  الطيران صعوبات في استئناف عملها بعدما شّلها فيروس كورونا  تواجه شركات 
بين طواقم ال تتبّلغ وجهتها إال قبل ساعات من اإلقالع، وطيارين يحافظون على مستوى أدائهم 
من خالل رحالت بال رّكاب أو أجهزة لمحاكاة الطيران. وقد تستغرق العودة إلى الوضع الطبيعي 

للمالحة الجوية عدة سنوات.

كارستن شبور
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لكن مع تسيير رحالت إلى 32 وجهة فقط من أصل 
135 وجهة في األوضــاع الطبيعية، فإن المجموعة 

اآلسيوية ال تعمل سوى بـ6 % من طاقاتها.

وفي اليابان، تســتأنف شــركتا “الخطــوط الجوية 
اليابانية” و“خطوط أول نيبون الجوية” نشــاطهما 
مــن   %  30 فتعرضــا  “تدريجيــة”،  بصــورة 
رحالتهما االعتيادية فــي حزيران/يونيو مقابل 15 

% فقط في أيار/مايو.

ً نهجاً مستديما
أما لوفتهانزا، فسوف تستأنف رحالت بحلول شهر 
أيلول/ســبتمبر 2020، إلــى 91 % مــن وجهاتها 
للرحالت القصيــرة، و70 % للرحــالت الطويلة، 
لكن حجــم العرض لن يتخطــى بمجمله 40 % من 

الرحالت االعتيادية.

ومع إبــالغ الــركاب بإلغــاء رحالت قبل أســابيع 
قليلة مــن موعدهــا، يواجه جهــاز خدمــة الزبائن 
على الهاتف ســيالً مــن االتصاالت. وقال شــبور: 
إن الشــركة تنفق حالياً مئــات مالييــن اليورو في 
الشهر إلعادة تســديد ثمن البطاقات. ويعمل النظام 
المعتمد في هذه المرحلة بشــكل جيد، لكن شــبور، 
أرباح، فليس هذا نهجاً مستديماً”.قال: “حين نحاول إدارة شركة مثل شركتنا لتحقيق 

تحريكها في يوم أو يومين”.

أما الطائــرات المتوقفــة منذ فترة أطــول، فتكــون محركاتها في 
“التخزين العميق” بحســب التعبير المســتخدم، مضيفــةً، أن آلية 
إعادة تحريكها أكثر تعقيداً، وتســتغرق أحياناً فتــرة تصل إلى 4 

أسابيع.

مهارة التشغيل
كذلك يتحتّم الحفاظ على مســتوى أداء الطواقم. لذلك يقوم طيارو 
شركتي ترانس إير في الســنغال برحالت من دون ركاب للحفاظ 
على تراخيصهم. أما شــركة االتحــاد، فتنظــم لطياريها دورات 
تدريب على أجهزة لمحــاكاة الطيــران “كل 45 يوما”، لضمان 

الحفاظ على مهارة التشغيل طوال فترة الجمود المطولة هذه.

واغتنمت الشــركة توقــف طائراتهــا للقيــام بـ“برنامــج صيانة 
لطائراتها هو األكثر شــموالً في تاريخها”، في وقت كان 80 % 

من أسطولها مسّمراً أرضاً في نيسان/ابريل.
وتبقى عودة النشــاط بطيئة في باقي العالم. ويتوقع رئيس مجلس 
إدارة طيران اإلمارات، أكبر شــركة طيران في الشرق األوسط، 
تيم كالرك، أن يســتغرق األمر 4 ســنوات لعــودة األوضاع إلى 

طبيعتها.

وتعتزم الخطوط الجوية الســنغافورية، التي يستغرق إعادة تنشيط 
أســطولها، ما بين بضعة أيام وأســبوع بحســب طــراز الطائرة، 
اقتراح 12 وجهة إضافية اعتباراً من حزيران/يونيو وتموز/يوليو. 
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1.3 مليار دوالر تمويل لـ”الخطوط االسكندنافية”
أعلنــت  الخطوط الجوية االســكندنافية  “ ســاس ” لدى 
تقديمهــا خطة إعادة  رســملة، أإنها تحتــاج إلى تمويل 
جديــد بنحو 12.5 مليار كرونــة )1.33 مليار دوالر 

أميركي(، للنجاة من جائحة فيروس “كورونا”.
وقالت “ساس” في بيان: الهدف من الخطة هو ضمان 
حصول “ساس” على تمويل كامل، وأن تكون حقوق 
المســاهمين عند المستويات التي ســجلتها قبل جائحة 
“كوفيد - 19” عندما تعود حركة األعمال لمســتويات 

ما قبل “كورونا” في 2022.
وقالت الحكومة  السويد ية، إنها ستطلب من البرلمان السماح بضخ ما يصل إلى 5 مليارات كرونة وزيادة حصتها 

في “ساس” بنسبة لم تحددها.
وأضافت: أن دعمها مشــروط بوضع “ســاس” ألهداف أكثر صرامة لتقليل االنبعاثات الضارة في إطار نموذج 

عملياتها الجديد.
كمــا قالــت حكومة الدنمــارك، إنها توصلت التفــاق لدعم إعادة الرســملة. وأحجمت عن اإلفصــاح عن حجم ما 

ستستثمره من أموال، لكنها قالت: إن المبلغ “يجب أن توازيه حصة عادلة من الملكية”.

“كانتاس” تلغي 6 آالف وظيفة
أعلنت شــركة كانتاس، عن إلغــاء 6 آالف وظيفة بينما 
تتطلع لجمع ما يصل إلى 1.9 مليار دوالر أوســترالي، 
أي حوالــى 1.3 مليــار دوالر أميركي، في الوقت الذي 
تحــارب به الشــركة لالســتمرار إثــر تفشــي فيروس 
كورونا. وأوضحت الشركة، أن التخفيضات التي أعلن 
عنها مؤخــراً، تمثل 20 % من إجمالــي القوى العاملة 
في شــركة كانتاس البالغ عددهم 29 ألف شــخص، وأن 
التســريح ســيؤثر في المقام األول على موظفي شــركة 

كانتاس، والعاملين على األرض وعلى متن الرحالت، في حين ستفرض الشركة إجازات غير مدفوعة على 15 
ألف موظف آخر “حتى عودة الطيران”. كما ســتتأثر أيضاً شــركة “جيتســتار”، الناقلة منخفضة التكلفة التابعة 

لكانتاس، باإلجراءات.
وستُجري شركة الطيران تغييرات جذرية على أسطولها كجزء من خطة أوسع مدتها 3 سنوات لمساعدة أعمالها 
علــى التعافــي من الركود التاريخي الذي طال صناعة الســفر العالمي. وقالت الشــركة: إن معظم طائرات الناقلة 
الدولية، أو ما يصل إلى 100 طائرة، ستبقى معلقة لمدة عام. كما ستتقاعد طائراتها العمالقة الـ6 من طراز بوينغ 

747 عن الطيران قبل 6 أشهر من موعدها المحدد.
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تراجع أسعار تذاكر الطيران في فرنسا
تراجعت أســعار تذاكر الطيران في فرنســا إلى 
أرقام منخفضة جداً، وذلك بسبب تراجع الطلب 

جراء جائحة كورونا.
وقالت وزيرة البيئة الفرنســية، إليزابيث بورن، 
إنه أمر “صادم” أن تصل أسعار تذاكر الطيران 
لبعــض الرحــالت، مثــل باريــس - مراكــش 
وباريــس - براغ، إلى 15 يــورو فقط، مؤكدة، 
أن أســعار هذه الرحالت “تكلف البيئة أكثر من 

ذلك بكثير”.
وأضافت فــي حديث إلذاعة “فرانس إنفو”، أن 
الســفر جواً له تكلفة باهظة على البيئة تعكســها 

الضريبة البيئية التي تفرضها فرنســا على رحالت الطيران، مؤكدة أن حزمة إنقاذ شــركة إيرفرانس الفرنسية - الهولندية 
للطيران كانت “مسألة تتعلق باستمرار الشركة على قيد الحياة”.

يذكر، أنه من المقرر أن يقدم الرئيس التنفيذي لـ“إيرفرانس” خطته االستراتيجية إلى اتحادات العاملين بالشركة في الثالث 
من تموز/يوليو 2020. ورفضت الوزيرة التعليق على أي شطب محتمل للوظائف في “إيرفرانس”.

“أميركان إيرالينز” تسعى لتمويل بقيمة 3.5 مليار دوالر
قالــت مجموعة “أميــركان إيرالينــز”، إنها تخطط 
لتدبير تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دوالر أميركي، 
لتحسين السيولة بشركة الطيران في الوقت الذي تكابد 
فيه قيودا على الســفر ناجمة عن فيــروس كورونا، 

بحسب وكالة )رويترز(.
وقالت الشــركة في بيان، إنها تعتزم جمع 1.5 مليار 
دوالر عبــر بيع أســهم وأوراق مالية ممتــازة قابلة 
للتحويل تُستحق في 2025. وأضافت: أنها ستطرح 
أوراقاً مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دوالر 

أميركي، وتنوي الدخول في تسهيل قرض جديد محدد األجل بقيمة 500 مليون دوالر أميركي يُستحق في 2024.
وتوقعت الشــركة اســتخدام صافي حصيلة طرح األســهم واألوراق المالية القابلة للتحويل في األغراض العامة للشــركة 

ولتحسين مركز السيولة لديها.
وذكرت، أن طرح األسهم واألوراق المالية القابلة للتحويل، الذي نشرت “بلومبرج نيوز” تقريراً بشأنه في البداية، يتضمن 
خياراً مدته 30 يوماً للمتعهدين بتغطية االكتتاب لشراء ما يصل قيمته إلى 112.5 مليون دوالر من األسهم العادية اإلضافية 

وما يصل إلى 112.5 مليون دوالر من األوراق المالية القابلة للتحويل اإلضافية على الترتيب.
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ارتفعت أعداد المســافرين عبر  مطار الشــارقة الدولي، 
إلى مليون مســافر خالل شــهر شــباط/فبراير 2020، 
بنســبة 9 %، مقارنــةً بالفترة المماثلة مــن عام 2019. 
كما بلغت أعداد المســافرين عبر المطار خالل شــهري 
كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين 2.3 مليون 
مسافر، مقارنةً بـ2.1 مليون مسافر خالل الفترة ذاتها من 

2019، بنمو 10 %.

ارتفاع عدد المسافرين
عبر مطار الشارقة

أعلنت شــركة الخطوط الجوية “ يونايتد إيرالينز “، أنها 
اتفقت على قرض بقيمة 5 مليارات دوالر، عبر برنامج 
“المســافر الدائم”. مؤكدةً، أنه بحلول نهاية الربع الثالث 
من 2020، ســيكون لديها 17 مليار دوالر من  الســيولة 
النقديــة  المتاحــة، والمدعومــة بـ4.5 مليــار دوالر من 
القــروض الفيدرالية و5 مليــارات دوالر حصلت عليها 

.MileagePlus من برنامج

قرض بقيمة 5 مليارات دوالر
لـ“يونايتد إيرالينز”

أعلنــت “ إيــر فرانــس  -  كيــه.إل.إم “ علــى موقعهــا 
اإللكترونــي، إن وحدتها التابعة “كيه.إل.إم”، ســتتلقى 
حزمة إنقاذ  مالي  من الحكومة الهولندية، بقيمة 3.4 مليار 
يورو )3.8 مليار دوالر أميركي( “للتغلب على األزمة 
واالســتعداد للمســتقبل”. ويأتي التحرك، بعد أن أعلنت 
باريــس عن حزمة إنقاذ مالــي حجمها 7 مليارات يورو 
لـ“إير فرانس” في أبريل/نيسان، في الوقت الذي تتطلع 
فيه الحكومات إلى دعــم صناعة تضررت بفعل تراجع 

السفر والمتوقع أن يستمر لسنوات.

مساعدة لـ”كي إل أم”
بقيمة 3.4 مليار يورو

قالت شــركة نرويجيان أير للطيران المنخفض التكلفة، 
إنها ألغت طلبيات لشــراء 97 طائرة بوينغ، بما في ذلك 
92 طائــرة 373 ماكس و5 طائــرات 787 دريمالينر. 
وأضافــت الشــركة، ومقرهــا أوســلو: باإلضافــة إلى 
هذا، أقامت نرويجيان دعوى قانونية تســعى الســترداد 
مدفوعات ما قبل التسليم المرتبطة بالطائرات والتعويض 
عن خســائر الشــركة المرتبطة بوقف طيــران الطائرة 

737 - ماكس ومشاكل المحرك في الطائرة 787.

إلغاء صفقة شراء 100 طائرة 
“بوينغ”
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أعــادت “فورد” تقديم ســيارتها “موســتانغ  ماك 1” من 
خــال موديــل 2021 ذو اإلصــدار المحــدود، واألداء 
األقــوى مقارنةً مع “جي تي”. وتعمل الســيارة بمحرك 
“في 8” ســعة 5.0 ليتر بقوة 480 حصان. وســتتوافر 
بناقل حركة يدوي ذو 6 ســرعات، كما ســيتوافر خيار 
أتوماتيكي بعشر سرعات. ولم تعلن “فورد” عن السعر 
أو عدد الوحدات التي ستنتجها منها، ولكنها أوضحت أن 

“ماك1” ستتوافر لدى الوكاء في ربيع 2021.

“فورد” تكشف عن
“موستانغ ماك 1” 2021

انخفض إنتــاج الســيارات الجديدة فــي بريطانيا ألدنى 
مســتوى منــذ عــام 1946 خــال أيار/مايــو 2020. 
وأظهــرت بيانات جمعيــة مصنعي وتجار  الســيارات، 
تراجع اإلنتاج 95 % على أســاس ســنوي، إلى 5314 
ســيارة، ومع ذلك فهو مســتوى أفضل من تصنيع 197 

سيارة فقط في نيسان/ابريل 2020.

انخفاض إنتاج السيارات 
البريطانية 95 %

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من  الســيارات  خال 
شــهر أيار/مايو 2020، بســبب تراجع الطلب العالمي 
نتيجة جائحة فيروس “كورونا”. وذكرت وزارة التجارة 
والصناعــة و الطاقــة  الكوريــة الجنوبيــة، أن  شــركات 
الســيارات  المحلية صدّرت خال الشــهر الماضي نحو 
95.4 ألف ســيارة بانخفاض 57.6 % عن الشهر نفسه 
مــن العام الماضي. كما تراجعت قيمة الصادرات خال 
الشــهر الماضي 54.1 % عن الشــهر نفســه من العام 

الماضي إلى 1.81 مليار دوالر أميركي.

تراجع صادرات كوريا الجنوبية
من السيارات 57.6 %

أعلنـــت  الخزانــة 
اإليطالـيـــــة ، أن 
إيطاليـا وافــقـــت 
على قـرار يمنــح 
ضمانات حكومية 
لـقـرض  حجمـــه 
6.3 مليار يــورو 

)7.1 مليــار دوالر أميركي( للوحدة اإليطالية لمجموعة 
فيات   كرايســـلر، مما يمهد ألكبر قرض طارئ يحصل 
عليه صانع سيارات أوروبي. وأوضح وزير اإلقتصاد، 
روبرتو غوالتيري في بيان، أن  روما  تستهدف من تقديم 
الدعم الحكومي، المحافظة على ساســل إمداد  صناعة 
الســيارات  اإليطالية وتقويتها. أما مدير عمليات أوروبا 
والشــرق األوســط و إفريقيا، بيترو جورلييــر فقال، أن 
األموال التي سيتيحها هذا التسهيل َستُوجه بالكامل لنشاطنا 
اإليطالــي، الــذي يعتمد  الكهرباء  والمحــركات الهجين.  

ضمانات حكومية
لقرض “فيات كرايسلر”
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“بيجو” تطرح نموذج 308 العائلي  الجديد
بدأت شركة  بيجو  الفرنسية في حزيران/يونيو 2020، بطرح 
أحدث نماذجها من سيارات 308 الشهيرة للبيع في  األسواق 
األوروبية . وباتت السيارة متاحة لهواة مركبات بيجو بألوان 
جديدة منها لون Bleu Vertigo األزرق اللماع، كما يمكن 
طلبها بحزمــة Black Pack التي تضيف على الهيكل من 
الخــارج وعلى ممتصات الصدمات بعض العناصر الملونة 
باألســود بطريقــة مميزة. وحصلت هــذه المركبة على عدة 
نمــاذج مختلفة وأنيقة من أقــراص  العجات  المصنوعة من 

الكروم، بمقاس 16 و17 إنشــا، كما زودت بمصابيح أمامية شــبيهة بمصابيح ســيارات corsa الجديدة من “ أوبل”، أما 
مصابيحها الخلفية فتميزت بـ3 خطوط  إضاءة  مائلة تعمل بتقنية LED التي تقلل من استهاك طاقة البطارية.

ويمكــن الحصــول على عدة تقنيات مفيدة في نماذج 308 الجديدة، متل الكاميرات وحساســات الحركة األمامية والخلفية، 
وحساسات اإلضاءة والمطر، وميزة منع االنزالق على المنعطفات أو المنحدرات. أما قمرة هذه السيارة فجاءت بتصميم 
بسيط، وزودت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميدا جديد كليا يمكن التحكم فيه عبر  شاشة  تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات. 
وســتطرح هذه الســيارات في  أوروبا  بعدة نسخ، نسخة مزودة بمحرك  بنزين  سعة 1.2 ليتر، وعزم 110 أحصنة، ونسخة 
بمحرك 1.5 ليتر بعزم 130 حصانا، ونسخة GTI رياضية مزودة بمحرك توربيني سعة 1.6 ليتر وعزم 263 حصانا.

مزايا ديناميكية في نيسان GT-R نيسمو
ال تزال ســيارة نيسان GT-R نيسمو 2020 توفر التوازن 
التام فــي مختلف جوانب التصميم فقــد زودت بتطعيمات 
ألياف الكربون من أجل خفض وزنها وزيادة القوة السفلية 
وتعزيز الديناميكا الهوائية ما ينعكس على السرعة ويوفر 
تجربة قيادة اســتثنائية. وزودت السيارة بشواحن توربينية 
أثبتت أداءها على حلبات السباق وقد تم تعزيز ناقل الحركة 
واستخدام مواد خفيفة أخرى لتخفيض وزن السيارة وجرى 
تعزيــز المكابح والعجــات واإلطــارات، حتى أصبحت 

السيارة أسرع بـ2.5 ثانية على حلبة نيسان.
وســاهمت القطع المســتخدمة من ألياف الكربون باإلضافة إلى فتحات الهواء األمامية الجديدة بتعزيز الديناميكا الهوائية 
لسيارة نيسان GT-R نيسمو 2020. فتتميز الفتحات األمامية بشفرات مصممة بعناية لتسمح بتدفق الهواء بطريقة مثالية 

وتبرد الهواء الساخن من المحرك وتوفر قوة سفلية لإلطارات األمامية ما يقلل من عامل السحب.
وقد صنعت أجزاء أخرى من ألياف الكربون منها غطاء المحرك وأغطية عتبات األبواب الجانبية والجناح الخلفي ما أدى 
إلى خفض الوزن اإلجمالي بـ10.5 كيلوغرام. وجرى تغيير المواد المســتخدمة في دورات الفرامل لتصبح مصنوعة من 

كربيد الكربون والسيليكون ما ساهم في خفض وزن السيارة بـ16.3 كيلوغرام إضافية.
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مزاد لـ8 سيارات المبورغيني على اإلنترنت
أقامت شركة “ســوثبيز” مؤخراً، مزاد “البيع 
األوروبــي”، حيث عقد علــى اإلنترنت ألول 

مرة هذا العام.
وتضمــن المزاد مئات الســيارات الفاخرة، من 
بينها 100 ســيارة من مجموعة امتلكها ســائق 
سيارات السباق المتقاعد مارسيل بوتيجان. كما 
تضمنــت المجموعة 8 ســيارات المبورغيني 
مختلفة ونادرة، حقــق مجموع مبيعاتها حوالى 

2 مليون دوالر أميركي.
وفيما يلي نســتعرض الســعر الذي بيعت به كل واحدة منها: المبورغيني ميورا P400 طراز عام 1968، 808 ألف 
دوالر - المبورغيني ايســليرو 400 جي تي إس طراز عام 1970، 254 ألف دوالر - المبورغيني إســبادا السلســلة 
الثانية من برتوني طراز عام 1971، 109 ألف دوالر - المبورغيني جاراما 400 جي تي طراز عام 1971، 75 ألف 
دوالر - المبورغينــي يوراكــو P250 S طراز عام 1974، 66 ألف دوالر - المبورغيني كونتاش LP400 S طراز 
عــام 1979، 509 ألــف دوالر - المبورغيني جالبا طراز عام 1986، 75 ألف دوالر - المبورغيني ديابلو طراز عام 

1991، 142 ألف دوالر.

تراجع مبيعات السيارات األوروبية الجديدة 57 %
أظـهـــرت بيانــات اتحـــاد صناعـــة  
الســـــيـارات  األوروبـي، انخفـــاض 
تسجيات السيارات الجديدة في أيار/
مايـو 2020، بنســـبة 56.8 % إلى 
623 ألفاً و812 ســـيارة في  االتحاد 
األوروبي  و بريطانيــا  ودول رابطــة 

التجـــارة الحرة األوروبية.
ووفقــاً للبيانــات، لم يكــن اإلنخفاض 
حاداً مثل الشــــهر الســــابق بســــبب 
تخفيــف القيــود المفروضــة الحتواء 
جائحة فيروس “كورونا”، حيث كان 
تراجــــع مبيعات الســيارات الجديدة، 

بنســبة 78.3 % في شــهر نيســــان/ابريـل 2020 الماضــي.
وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات في جميع أسواق االتحاد األوروبي، فيما أعلنت  كرواتيا  و البرتغال  

وإسبانيا عن أكبر انخفاضات بنسب 26.2 % و47.7 % و72.7 % على الترتيب.
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أكثر 10 شركات مبيعًا للسّيارات في لبنان
أظهــرت إحصــاءات جمعيّة مســتوردي الســيارات، ان 
مبيعات السيارات الجديدة في لبنان وصلت إلى 651 سيارة 
خال أيار/مايو 2020، مقارنةً بـ188 ســيارة في نيسان/

ابريل 2020، و2.458 سيارة في أيار/مايو 2019.
أما على صعيد تراكمّي، فقد انخفضت مبيعات الســيارات 
الجديدة خال أول 5 أشهر إلى 3.183، مقارنة بـ10.560 

سيارة في الفترة نفسها من 2019.
وأظهــر اإلحصــاء: تراُجع مبيعــات الســيارات اليابانية 

74.78 % إلى 1.019 سيارة - الكورية 78.19 % إلى 591 سيارة - األوروبية 59.62 % إلى 1.009 سيارة.
وبيّنــت اإلحصاءات، أن الســيارات اليابانية الصنع، تََصدََّرت مبيعات الســيّارات الجديــدة في لبنان، بحيث بلغت 
حّصتها من الســوق 32.01 % مع نهاية أيار/مايو 2020، تلتها الســيارات األوروبية بحصة 31.70 % والكورية 
بحصة 18.57 %، ومن ثم الســيّارات األميركية بحصة 13.76 % والصينيّة بحصة 3.96 %. وفيما يلي، قائمة 
أكثر 10 شــركات باعت ســيارات جديدة في لبنان مع نهاية الشــهر الخامس من 2020: كيا: 363 سيارة - نيسان: 
279 سيارة - شيفروليه: 276 سيارة - سوزوكي: 222 سيارة - هيونداي: 219 سيارة - ميتسوبيشي: 195 سيارة 

-- تويوتا: 143 سيارة - رينو: 137 سيارة - مرسيدس: 134 سيارة - BMW: نحو 111 سيارة.

المغرب ينجح في تطوير صناعة السيارات
ذكر التقرير العربي للتنمية المســتدامة في نسخة 
حديثة لعام 2020، أن النجاح الذي حققه المغرب 
في االنخراط في ساسل القيمة العالمية للسيارات، 
يعد مثاالً على تمكن البلد من توسيع تجارته الذاتية 

على الرغم من تباطؤ التجارة العالمية.
وســجل التقريــر الصــادر عــن هيئــات األمــم 
المتحدة العاملة في المنطقة، وعلى رأســها اللجنة 
االجتماعية واالقتصادية لغرب آســيا )إســكوا(، 
أن المغرب ســعى لتنويع مصادر النمو من خال 

تطويــر صناعة الســيارات، وذلك بإطاقه ســنة 2012 مصنع “رينو” في مدينة طنجــة. ومنذ ذلك الحين، يضيف 
التقريــر الــذي صدر تحت عنوان “ازدهار البلدان ... تنمية اإلنســان”، أن صناعة الســيارات في المملكة المغربية 
شــهدت نمواً بنســبة 20 % سنوياً، وباتت تشكل محركاً رئيســياً للصادرات المغربية، مضيفاً أنه من المفترض أن 
يساعد البدء في اإلنتاج بمصنع “بيجو - ستروين” بالقنيطرة، المغرب في جهوده لتعزيز موقعه أكثر فأكثر في مجال 
صناعة السيارات. وشدد على أن النموذج المغربي دليل على اإلمكانيات غير المستغلة في البلدان العربية لانخراط 

في االقتصاد الدولي.
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“كولغيت” تعيد النظر في عالمة “معجون أسنان” تجارية

تقوم شركة كولغيت بالموليف بمراجعة العالمة التجارية 
الصينية لمعجون األسنان دارلي في الوقت الذي تعيد فيه 

الشركات تقييم الصور النمطية للعرق في المنتجات.
وتحتوي العالمة التجارية الصينية الشهيرة على صورة 
كاريكاتورية لرجل يضع مكياجا أسود اللون على وجهه، 
ويترجم االسم على أنه “معجون أسنان الرجل األسود”. 
وهذه العالمة التجارية مملوكة لشركة كولغيت وشريكتها 
في المشروع “هولي وهازل” وتباع على نطاق واسع في 
آســيا. كما تقوم مجموعة من العالمات التجارية البارزة 

بمراجعة األسماء والشعارات في ضوء الجدل الدائر حول العنصرية في الواليات المتحدة.
وكانت العالمة التجارية تسمى في األصل داركي قبل أن تُغير إلى دارلي في عام 1989، بعد ضغوط من المساهمين 

والمجموعات األخرى. ولكن ظل شعار الوجه األسود كما هو.

وقف اإلعالنات على “فايسبوك” و”تويتر” !؟

قالــت “يونيلفر” للســلع االســتهالكية، إنها ســتوقف حمالتها 
اإلعالنية في  الواليات المتحدة  عبر “فايسبوك” و“تويتر” حتى 
نهاية عام 2020 على األقل. وذكرت الشــركة، بأن هذا القرار 
يأتي في ظل االنقســام وخطاب الكراهية المنشور على محتوى 
“فايسبوك” و“تويتر”، خاصة في أعقاب حادث مقتل المواطن 
جورج فلويد على يد شــرطي أميركي. وتنضم “يونيلفر” بهذا 

القرار إلى قائمة من الشــركات والعالمات التجارية التي قررت مقاطعة “فايســبوك” و“تويتر” وعدم نشر حمالت 
إعالنية على المنصتين. ومن بين الشركات التي اتخذت هذا القرار، “ فيريزون ” و“باتاغونيا”  و“في إف كورب” 

و“نورث فيس”.
مــن جهتهــا، وبالتوازي، قالت شــركة كوكا كوال أيضاً، إنها ســتُوقف مؤقتاً جميع إعالناتها عبر وســائل التواصل 
االجتماعي “لمدة 30 يوماً على األقل”، بداية من شهر يوليو/تموز 2020. وتعد “كوكا كوال”، أحدث عالمة تجارية 
تعلن تخليها عن القيام بإعالنات عبر “فايســبوك” و“انســتغرام”، وسط مقاطعة متصاعدة للشبكة بسبب تعاملها مع 

خطاب الكراهية والتضليل. وقالت “كوكا كوال”، في بيان: “سنســتغرق هذا الوقت إلعادة 
تقييــم معاييرنا وسياســاتنا اإلعالنية لتحديد مــا إذا كانت المراجعات مطلوبــة داخلياً، وما 
هو أكثر مما ينبغي أن نتوقعه من شــركائنا في وســائل التواصــل االجتماعي لتحرير هذه 
المنصات من الكراهية والعنف والمحتوى غير الالئق”. وأضاف بيان الشــركة: “ســوف 
نعلمهم أننا نتوقع منهم المزيد من المساءلة والعمل والشفافية”. وتصاعدت دعوات المقاطعة 

اإلعالنية لـ“فايسبوك”، بعد مشاركة العديد من عالمات تجارية بارزة فيها.
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حرمان المساهمين من حقهم

في الربح ...

الدكتور زياد زنبوعه

إن الربح الذي تحققه الشركة المساهمة، هو بالمرتبة األولى من حق مساهميها )دون غبن حقوق اآلخرين طبعاً(، فهم مالكها، 
والبــد مــن حصولهم على عائد هذه الملكية. كما أن الكثير من هذه الشــركات، ينص نظامها األساســي على وجوب توزيع 
حد أدنى من الربح على المســاهمين، حتى ولو أقتضى األمر أن يكون التوزيع من االحتياطي الخاص المكون في الســنوات 
الســابقة، فيما إذا لم يكن هناك أرباح محققة. ولكن لألســف تلتف العديد من الشــركات المساهمة على موضوع توزيع الربح 
على المســاهمين، ألســباب وحجج متعددة، تبرر بعض الشركات تدوير األرباح، وعدم توزيعها على المساهمين، بأن هناك 
توجيه من المصرف المركزي بعدم التوزيع، فهل يحق للمصرف المركزي التدخل بهكذا قرار؟ والضرب عرض الحائط بقرار 

مجلس إدارة شركة ما قرر توزيع الربح؟ 
ما أوردناه للتو ليس حالة افتراضية، وإنما واقع حصل مؤخراً في بعض البنوك الخاصة في القطر. واستتبع هذا التدخل من 
المصرف المركزي، أن اضطر معه مجلس إدارة الشركة )البنك( إلى العدول عن قرار توزيع ربح نقدي، الذي كان قد أفصح 
عنه سابقاً بمباركة من هيئة األوراق واألسواق المالية )أجازت نشر اإلفصاح عن قرار توزيع الربح النقدي على المساهمين، 
والذي نُشر في كل المواقع ذات الصلة وفي الصحف(، مما اضطر معه هذا المجلس للرضوخ لتوجيه المصرف المركزي 

وإلغاء قراره؟! كل ذلك حصل دون أدنى اعتبار للهيئة العامة للمصرف التي لم تنعقد حينها.
لن نتحدث هنا عن تضارب المواقف بين الجهات الوصائية وأثرها الســلبي على نشــاط الشركة وحساسية ذلك على سمعتها 

وسعر سهمها في السوق، وإنما سنكتفي بالقول أن ماحصل هو خطأ فادح اليجوز الوقوع فيه.
نعتقد أن خطأ المصرف المركزي ضاعفه خطأ مجلس إدارة الشــركة. ففي موضوع توزيع األرباح، ليس من حق المصرف 
المركزي األمر والنهي فيه، وكل ماعليه فعله - إن ارتأى ذلك - هو أن يوصي بذلك - دون أن يفرض - إلى مجلس إدارة الشركة، 

التي بدورها تطرحه على النقاش العام في الهيئة العامة للشركة المساهمة، التي تعد صاحبة الحق والقرار القطعي في ذلك.
إن أحد أســس الحوكمة في الشــركات المســاهمة هو العمل على تحقيق نــوع من الموائمة أو التــوازن بين مصالح مختلف 
األطراف. إن قرار إلغاء توزيع الربح النقدي، الشك فيه مصالح للعديد من األطراف، ولكنه في غير صالح المساهمين الذين 

لن يحصلوا على حقوقهم المشروعة، وخاصة عندما تدور هذه األرباح واليتم حتى توزيعها بشكل أسهم مجانية.
مــن المعــروف أن العوائد االقتصادية هــي: ربح، أجر، فائدة، ريع. والقانون يضمن لجميــع أصحاب هذه العوائد الحصول 
عليها. فعائد الموظف والعامل هو األجر، فهل يمكن القول لهذا أننا لن نعطيك أجرك؟ وعائد أصحاب الســندات هو الفائدة، 
فهل يمكننا القول أننا لن نعطيهم عوائد ســنداتهم؟ أو حتى تأجيل موعد ذلك؟ وعائد أصحاب األمالك المســتأجرة هو الريع، 
فهل يمكننا القول أننا لن نعطيهم عوائد أمالكهم؟ فلماذا نمنع عن المساهم عائد ملكيته، وهو الربح؟! هذا مخالف ليس فقط 

للقانون، ولكن أيضاً للمنطق.
عالوة على كل ذلك، ال ننسى أن اإلدارة التنفيذية للشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة يحصلون على كل تعويضاتهم - وبسخاء 
مكافئات باهظة، كنسبة من هذا الربح المحقق، الذي ُحرم منه المساهم؟! وهذه مفارقة غريبة عجيبة.منقطع النظير - اليمنعهم من ذلك مانع. ال بل، أن أعضاء مجلس اإلدارة يحصلون أيضاً )عالوة على تلك التعويضات( على 
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Adidas تخطط لملء المناصب الجديدة بأشخاص ملونين
تعتزم شركة Adidas ملء أكثر من 30 % في المناصب الجديدة 
باألشــخاص ســود البشــرة أو الالتينيين، إلى جانــب العديد من 
اإلجراءات األخرى التي تتخذها رداً على االحتجاجات األخيرة 
من أجل تحقيق العدالة العرقية إثر وفاة األميركي األسود جورج 
فلويد. وأدلت عشرات الشركات الكبرى، بما في ذلك “أديداس”، 
بتصريحــات أعربت فيها عــن تضامنها مع حركة “بالك اليفز 
ماتر” أي “حياة الســود مهمة”. كما واجهت الشــركات دعوات 
لمواجهــة التمثيل غير المتكافئ لألعــراق والعنصرية النظامية 

داخل مؤسساتها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أديداس،كاسبر رورستد، في بيان: إن األحداث الماضية دفعتنا جميعاً 
إلى التفكير فيما يمكننا القيام به لمواجهة القوى الثقافية والنظامية التي تحافظ على العنصرية. كما ستقدم “أديداس” 
أيضاً 20 مليون دوالر على مدى الســنوات الـ4 المقبلة في 3 مبادرات مخصصة لدعم المجتمعات الســوداء، وهي 
“أديداس ليغاســي”، منصة الشــركة لكرة الســلة للمجتمعات المحرومة، ومدرســة “أديداس” للتعليم التجريبي في 
التصميم، والتي تساعد الناس في بدء وظائف في مجال تصميم األحذية، و“أونيرينغ بالك إكسيلنس”، وهي مبادرة 
لتكريم ودعم مجتمع السود من خالل الرياضة. كما قالت “أديداس”، إنها تخطط أيضاً لتمويل 50 منحة دراسية سنوياً 

للموظفين السود في الجامعات “الشريكة”، لكنها لم توفر معلومات إضافية.

20 ألف دوالر لمن يبتكر مرحاضًا يتحدى جاذبية القمر
دعت وكالة الفضاء األميركية )ناسا( المبتكرين في أنحاء العالم 
إلى تطوير مرحاض ال يعمل فقط في الجاذبية الصغرى بل أيضاً 
في الجاذبية القمرية في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر 
كجزء من خططها للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 في إطار 
مهمة “أرتميس”. وسيحصل التصميم الفائز على 20 ألف دوالر 
أميركي، فيما سيكافأ التصميم الثاني بعشرة آالف دوالر والثالث 
بخمســة آالف دوالر. كما يتم أيضاً تشجيع األوالد دون سن 18 
عاماً على التقدم في فئة “الصغار”. وكتبت “ناســا”، “يأمل هذا 

التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها”.
ويجب أن يكون المرحاض قادراً على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس جاذبية األرض تقريباً. ويجب أال 
يشــغل أكثر من 0.12 متر مكعب، وأن يعمل بمســتوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريباً مروحة 
تهويــة المرحــاض على األرض. واألهم من ذلك كله، يجب أن يكون قادراً على جمع البول والبراز في وقت واحد، 

بحيث يستوعب ليتراً من البول و500 غرام من البراز الذي قد يكون على شكل إسهال.
ويضاف إلى المواصفات السابقة، أنه يجب أن يكون قادراً على التعامل مع ما يصل إلى 114 غراماً من دم الحيض 

لكل طاقم يومياً و“تكون عمليات تنظيفه وصيانته سهلة”.
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العربيــة المتحــدة، وبدأت عــروض اإلقامــة تظهر تواليــاً. على 
ســبيل المثال طرح فندق “رافلز دبي” عرضــاً للعطالت الداخلية 
الصيفية، يستمر لغاية ديسمبر/كانون الثاني 2020، بحيث يتضمن 

تخفيض األسعار وعروضاً لتناول الطعام.
كذلــك قــام فنــدق “غروفنــر هــاوس” بتقديــم عــرض لنزالئــه 
اإلماراتيين، يتضمــن إفطاراً وعشــاًء مجاناً ويســري حتى نهاية 

أغسطس/آب 2020.
من جهته أطلق فندق “فور ســيزن دبي جميرا بيتــش”، عروضاً 
مخصصة للمقيمين على أسعار الغرف، وخصومات بنسبة 20 % 

على جميع منافذ المأكوالت والمشروبات داخل الفندق.
ويرى مديــر عام فندق “البندر روتانا”، أيمن عاشــور، أن نســب 
اإلشغال في اإلمارات بدأت بالتحسن التدريجي مع بدء عودة موسم 
األعمال، وهي تكاد تالمس الحد األعلى المســموح به خالل الفترة 

الحالية مع المحافظة على التباعد.
وتوقع عاشــور، أن يواصــل القطاع الفندقي انتعاشــه مــع العودة 
التدريجية لموســم األعمال، مشــيراً إلى أن القــرارات الحكومية 
األخيرة فيما يتعلق بالتسهيالت شكلت نافذة أمل لمختلف الشركات 
العاملة في القطاع السياحي والضيافة والترفيه، إذ سيسهم ذلك في 
عودة الحياة إلى طبيعتها. وقال: إن العودة الحقيقية للقطاع الفندقي 
وعودة السياح إلى التدفق على اإلمارات من مختلف أنحاء العالم.والسياحي تتوقف على عودة شركات الطيران إلى نشاطها السابق 

“الطلب الفندقي” في اإلمارات يستعد لمرحلة التعافي

تفائل بالعودة
ترى مجموعــة أكــور الفرنســية للضيافــة “أكور 
للفنادق”، واحدة من أكبر مشغلي الفنادق في منطقة 
الشــرق األوســط وافريقيا، عالمات علــى انتعاش 
الطلب على الفنــادق في اإلمــارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية. 
وتخطــط المجموعــة فــي هذه األجــواء الســتعادة 
العمالء من خالل االستثمار في التكنولوجيا الجديدة 
لضمان السالمة وســط الوباء العالمي، وفقاً لمكتبه 

التنفيذي للشرق األوسط وافريقيا.
وقــال الرئيــس التنفيذي للشــرق األوســط وافريقيا 
في الشــركة، مارك ويليس، في مقابلــة مع تلفزيون 
بلومبــرغ: “فــي حيــن أن البيئــة العالميــة ال تزال 
صعبــة بالنســبة لهــذه الصناعــة، إال أن العالمات 
اإليجابية بدأت تظهر فــي اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية الســعودية. وهذا الشعور اإليجابي 
يمكن لمســه في دبي تحديداً”. أضاف، أن مجموعة 
أكور تخطط لجذب الزوار مــن خالل التركيز على 
التكنولوجيــا التي تضمن الســالمة، مثــل عمليات 
تسجيل الوصول والمغادرة دون لمس، وكذلك قوائم 
الطعام عبر اإلنترنت والتواصل مع الضيوف عبر 
واتس أب، مؤكداً أن البيئة تغيّرت بشكل كبير، وهو 
أمر ال مفــر من التعامــل معه. ومضــى قائالً: على 
الرغم من أن الفنــادق في اإلمــارات ال تزال تعمل 
بطاقــة مخفضــة، إال أن “أكور” ال تخطــط لزيادة 
األسعار حالياً، موضحاً أن األسعار مدفوعة بالطلب 
وعلى مدى الشهور الســتة والتســعة المقبلة، وقبل 
العودة إلى شكل من أشــكال الحياة الطبيعية، سيعود 

هذا الطلب، ولكنه سيعود بشكل بطيء.
عروض وبوادر انتعاش

استعاد قطاع الفنادق شــيئاً من عافيته في اإلمارات 

بدأت عالمات أكثر تفاؤاًل تظهر على الطلب الفندقي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بعد أن جعل 
انتشار فيروس كورونا القطاع يتحمل خسائر كبيرة. ويبرز هذا التفاؤل مع استئناف العديد من 

الشركات أعمالها، مع رفع الحظر الجزئي، ونية عدد من شركات الطيران استئناف أعمالها.
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مكتب لـ”تاتا” في مركز دبي
أعلــن مركز دبي المالــي العالمي، عــن إفتتاح المكتــب اإلقليمي الخاص 
بشــركة تاتا إلدارة األصول المحدودة في المركز المالي. وتعد شــركة تاتا 
إلدارة األصــول المحدودة من شــركات إدارة األصول الســبّاقة في الهند، 
وتتبــع لمجموعة تاتا التي تتخذ من الهند مقراً رئيســياً لها، وتبلغ إيراداتها 
113 مليــار دوالر )2019-2018(. وتعمل المجموعة التي يناهز عمرها 
أكثــر من 150 عامــاً، في 6 قارات بعدد موظفين يبلغ أكثر من 720,000 
موظف. وبعد حصول شركة تاتا إلدارة األصول على ترخيصها من سلطة 
دبي للخدمات المالية، انضمت الشركة رسمياً إلى مجتمع مركز دبي المالي 
العالمي اعتباراً من شهر نيسان/ابريل 2020، حيث سيساهم تأسيس المكتب 

الجديد في تعزيز التفاعل مع المتعاملين وتطوير األعمال. وتعمل شــركة تاتا إلدارة األصول، التابعة لمجموعة تاتا، من 
خالل صناديق االســتثمار المشــتركة وخدمات إدارة المحافظ وصناديق االستثمار البديلة وصناديق االستثمار الخارجية. 
وتتمثل نقاط القوة الرئيسة لشركة تاتا إلدارة األصول ليس في أنظمتها وعملياتها المميزة فحسب، بل في جودة رأس المال 

الفكري الخاص بها. وتقوم الشركة بإدارة األموال عبر نموذج إستمرارية المخاطر المتكامل.  
وقــد رحــب كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لســلطة مركز دبي المالي العالمــي و براتيت بوبي، العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي لشركة تاتا إلدارة األصول المحدودة، بإفتتاح المكتب.

13 مليار ليرة سورية اختالسات في العام 2019
قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في ســورية، 
محمــد بــرق، أن قيمــة المبالــغ المكتشــفة والمطلــوب 
اســتردادها لمصلحة الخزينة العامــة للدولة من الجهات 
العامــة فــي القطاعيــن االقتصــادي واإلداري عن العام 
2019 الماضي، تجاوزت الـ13.15 مليار ليرة سورية، 
إضافة إلــى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دوالر 
أميركــي. وأوضح برق، أن 5.4 مليارات ليرة ســورية 
من المبلغ المذكور، كانت بســبب الفساد نتيجة االختالس 

المالي والتزوير والخلل، أما بقية المبالغ فهي ناجمة عن أخطاء تم اكتشــافها وتصحيحها، وتطلبت عقوبات إدارية 
ومســلكية بحق المخالفين لكن من دون اإلحالة إلى القضاء المختص. وأشــار برق، إلى إصدار 35 قراراً بالحجز 
االحتياطي بحق بعض المخالفين الذين حاولوا التالعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة، منوهاً بأنه ليس 

من الضروري أن يكون كل ملف أو قضية تخضع للتدقيق والرقابة مرتبطة بقضية فساد.
وكان الجهــاز المركــزي للرقابة المالية قد أعلن ســابقاً، عن وصول المبالغ التي اكتشــفها خالل 2018 والمطلوب 
اســتردادها من الجهات العامة لنحو 11.43 مليار ليرة ســورية، إضافة إلى حوالى 750 ألف دوالر أميركي و254 

ألف يورو.
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بنك البركة سورية يوزّع أرباحًا بقيمة 5 مليارات ليرة سورية
عقــدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة ســورية 
اجتماعها الســنوي بتاريخ 23/06/2020، حيث استمع 
مســاهمو البنك خالل االجتماع إلى تقرير مجلس اإلدارة 
عن نشــاط البنك، وتقرير هيئة الرقابة الشــرعية وتقرير 
مدقق الحســابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 
31/12/2019، وباقي بنود جدول األعمال. وافقت الهيئة 
العامة غير العاديــة خالل االجتماع على توصية مجلس 
إدارة البنــك بتوزيــع أســهم منحة بقيمــة )5( مليار ليرة 
ســورية ما نســبته 50 % من رأس مال البنك بواقع سهم 
لكل سهمين، وبذلك تم رفع رأس مال بنك البركة سورية 

من 10 مليارات إلى 15 مليار ليرة سورية.
كما وافقت الهيئة العامة على نقل المركز الرئيسي للبنك إلى مبنى اإلدارة العامة المحدث في مشروع البوابة الثامنة 
بيعفــور. وحول آلية تنفيذ عملية توزيع األرباح على المســاهمين أوضحت اإلدارة التنفيذية للبنك بأنه يجري العمل 
على تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بتوزيع أسهم المنحة وفق اإلجراءات القانونية وسوف يُعلن عن تاريخ بدء 

التوزيع بعد االنتهاء من الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الوصائية ذات العالقة.

Cham Xpress بنك الشام يطلق خدمة توصيل األموال
 Cham( أعلــن بنك الشــام عــن إطالق خدمــة توصيل األمــوال إلى المتعامليــن
 )Cham Xpress( الخدمة األولى من نوعها في سورية. وتمّكن خدمة ،)Xpress
جميــع متعاملي بنك الشــام حصراً من اســتالم أموالهم بأمان ضمن مدينة دمشــق 
كمرحلة أولى والحقاً في بقية المحافظات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التوّجه 
إلى الصرافات اآللية، لتكون هذه الخدمة أحد الحلول لتوقّف الصّرافات اآللية لدى 
بنك الشــام والبنوك األخرى ألسباٍب تقنية خارجة عن إرادة المصارف. كما يهدف 
إطــالق خدمــة )Cham Xpress( إلى إتاحة خيار آمن ومريح الســيما بَعد أزمة 
فَيروس كورونا )Covid-19( لتســاعد في تخفيــف التجّمعات في الفروع، حيث 
تّوفر هذه الخدمة السالمة لكافة المتعاملين عبر بقائهم في أماكنهم دون الحاجة إلى 

الخروج أو زيارة فروع بنك الشام.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الشــام، أحمد يوســف اللحام: “يعمل بنك الشام، بالرغم 

من كل الظروف االســتثنائية والتحديات العالمية، على تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات 
المصرفية لنمنحهم تجربة مصرفية فريدة وسهلة، إذ يتم تنفيذ تسليم المبلغ المطلوب ضمن ظرٍف مختوم من خالل 
خطوة واحدة بسيطة، أال وهي التواصل مع مركز اتصال بنك الشام على الرقم: 0119398 وتزويد موظفي خدمة 

مركز االتصال بالمعلومات الالزمة”.
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لقاء بين محافظ سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية
التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في رام هللا، وفداً 
مــن اتحاد الغرف التجارية ضم كالً من رئيس االتحاد 
عمر هاشــم، ورؤســاء الغــرف التجاريــة، بحضور 
المدراء التنفيذيين في ســلطة النقد. وناقش اللقاء ســبل 
معالجة الوضــع االقتصادي واالثار المترتبة عليه من 
تداعيــات األزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشــي 
فيــروس كورونــا. وتطــرق المحافظ إلــى التعليمات 
واإلجراءات التي أصدرتها ســلطة النقد خالل األزمة 

الصحيــة الراهنــة للمصارف ومؤسســات اإلقراض، والتي أســهمت في التخفيــف من تداعيات األزمــة على القطاعات 
االقتصاديــة المختلفة. وأشــار، إلى أن ســلطة النقد أطلقت مؤخــراً برنامج االقراض “اســتدامة” الخاص بتوفير التمويل 
للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، بحجم 300 مليون دوالر، يتم 

تنفيذه من خالل المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصص.
كمــا تنــاول اللقاء القضايا المتعلقة التي بتأجيل القروض وآلية التعامل بخصوص الشــيكات المعــادة لعدم كفاية الرصيد، 
وتم االتفاق على تفعيل االتفاقية بين ســلطة النقد واتحاد الغرف التجارية لتحديث بيانات المنتســبين إلى االتحاد على نظام 

االستعالم االئتماني، مما سيعزز من استفادة األعضاء من الخدمات المصرفية.

المنشآت السياحية تستأنف نشاطها في سورية
أعلنت وزارة الســياحة الســورية السماح باستئناف 
نشاط الحفالت والمناسبات ضمن المنشآت السياحية، 
شــريطة االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية التي 
أقرها الفريــق الحكومي لمواجهة تداعيات انتشــار 
فيــروس كورونــا وبجميــع التعاميــم والقــرارات 
الصــادارة عــن مجلس الــوزراء ووزارة الســياحة 
بهــذا الخصوص. وطلبــت الوزارة مــن مديرياتها 
خالل التعميم الذي أصدرته رقم /57/ بالتدقيق على 

الجوالت الرقابية للتأكد من التزام المنشــآت باالشــتراطات والمعايير المطلوبة تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات أصوالَ بحق 
المنشآت المخالفة. مشيرةً، إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع في نهاية المرحلة األولى بتاريخ 3/7/2020.

في ســياق آخر، نظمت الجمعية الســورية لالستكشاف والتوثيق، برعاية وزارة السياحة، نشاط سياحي ثقافي لمدينة تدمر 
االثرية بهدف تعريف جيل الشباب على هذه المدينة األثرية الهامة السيما بعد تعرضها للدمار من قبل المجموعات المسلحة، 
باإلضافة إلى تسليط الضوء على مكانتها كمقصد سياحي هام وتضمنت الجولة زيارة للمتحف ومعبد بيل والمسرح وكانت 
النهاية بقلعة تدمر. وشارك بهذا النشاط 180 متطوع غالبيتهم طالب من دمشق حمص الالذقية وحلب وبحضور المهندس 

أحمد عكاش مدير سياحة حمص ورئيس دائرة السياحة في مدينة تدمر األستاذ جميل القيم.
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جديد نشاطات

 تموز/يوليو 2020 | البنك والمستثمر

نعمة يناقش تشجيع االستثمار في “إيدال”

زار وزيــر االقتصاد والتجارة راوول نعمة “إيدال” على رأس وفد من 
الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها “إيدال” من اجل البحث 
في التعديالت على المراســيم التطبيقية لقانون تشجيع االستثمارات في 
لبنان، حيث عقدت ورشــة عمل بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة  

مازن سويد واعضاء مجلس اإلدارة.
واعتبر نعمة في مداخلة، ان “تشــجيع المســتثمرين ومساندتهم هو من 
األولويات في المرحلة المقبلة من اجل إعادة إطالق العجلة االقتصادية”، 
مؤكــداً “ضرورة تعزيز مهام إيدال وتوســيعها لتشــمل كل القطاعات 

االقتصادية”.
وشدد الوزير نعمة، على أن “تعديل المراسيم التطبيقية لقانون االستثمار 
وحده غير كاف، بل يجب تســهيل األعمــال وإزالة العراقيل من امامها 
من اجل تأمين البيئة الحاضنة المناسبة للمستثمرين”، مؤكداً “جهوزية 

وزارة االقتصاد لدعم أي خطوة تقوم بها المؤسسة”.
من ناحيته، أكد سويد “التأسيس لمرحلة جديدة وتغيير طريقة عمل الدولة 
في االقتصاد”، مشــيراً الى أن “أفضل ما تقوم به الدولة للمســتثمر هو 
تسهيل أموره إلى أقصى حد، والتخفيف من البيروقراطية واالجراءات 

االدارية”.
وأعلــن “تشــكيل فريق عمل مشــترك مع الــوزارة حيث ســيتم اتخاذ 

خطوات متعددة على صعيد تسهيل األعمال”.
 OECD كما أعلن عن “التعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
مــن اجل التأكد من اعتماد افضل ممارســات االســتثمار اســوة بالدول 

األخرى في العالم”.
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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.


