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أعلن حاكم مصرف  لبنان ، رياض ســامه، أن المصرف المركزي 
لديــه تصــور لتوحيد جميع أســعار الصرف ويبقى ســعر الـ1500 
ســاري المفعول لألدوية و القمح  والمواد األساسية. واضاف سامه، 
خال مؤتمر صحافي لإلعان عن الســلة المدعومة، أن “المجلس 
المركزي سيجتمع غدًا إلتخاذ القرارات، وان المركزي يهمه مصلحة 
لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة ومجلس النواب”. معتبراً أن “من 
حــق المواطن أن تصان أمواله ضمن حــدود معينة، ومعظم الناس 
إرتاحوا بهذا التدبير، السوق السوداء ال عاقة لنا بها، والترويج أن 
السعر بـ10 آالف ليرة أهدافه سياسية وتجارية، وهناك سوقين نعمل 
بهما، ســوق الصرافين والسوق الرســمي، ومصدر األموال للدعم 

هي من إحتياطي مصرف لبنان، ونمتلك 20 مليار و300 مليون دوالر، وأصبحنا نغطي القطاعات األساسية”.
من جهته، اشــار وزير اإلقتصاد راوول نعمة، إلى أن “الهدف من دعم الســلة االســتهاكية الموّســعة هو تأمين 
أكثرية المواد األساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية لديه، وتم عقد االجتماع من أجل دعم السلع 

والهدف تغطية 80 % مما يستهلكه المواطن في المتاجر الى جانب دعم مواد مستوردة”.

رياض سامه

سالمه: يبقي سعر الـ1500 ساري المفعول

أعلــن بنك بيــروت عن خدمــات مصرفية الكترونيــة تحتاجها 
المؤسســات والشــركات حالياً ويوفرها البنك من خال منصته 
االلكترونيــة Business Online Banking. وأبلغ أصحاب 
الشركات إمكانية االطاع على حركة حسابات شركاتهم وإجراء 
العمليات المصرفية مــن دون التوجه الى المصرف، وتفويض 
الصاحيات المالية الي الموظفين وتحويل األموال بين حسابات 

الشــركة او الى حســابات أخرى، وطلب دفاتر شيكات، وتحصيل المستحقات وسداد المدفوعات للموردين والتجار 
ولمن ال يملكون حسابات مصرفي. وأفاد بنك بيروت بأنه عبر هذه الخدمة التي تتطلبها الظروف الراهنة أكثر من 
أي وقت مضى، يستطيع المشترك متابعة حسابات شركته في أي وقت وتنفيذ معاماته المصرفية المستعجلة والتحكم 

بمصاريف أعماله عبر اإلنترنت، وكل ذلك بطريقة سهلة وتوفر عليه الوقت والكلفة وعناء التنقل.
وأضاف، ان من الميزات الفريدة التي تؤمنها هذه الخدمة االلكترونية أنها تسمح بتفويض صاحية إعداد الدفعات الى 
أحد موظفي الشركة مع المحافظة على إمكان التحكم الكامل بالموافقة على العمليات، هذا باإلضافة الى خدمة سداد 
رواتب الموظفين إلكترونياً وإصدار شــيكات مصرفية عبر شبكة اإلنترنت مع إمكان  اختيار المستفيدين من الئحة 
تشمل الجمارك والصندوق الوطني للضمان الوطني للضمان اإلجتماعي والبلديات وغيرها من الهيئات الحكومية، 

وكذلك إمكان تحديد المستلم والفرع الذي سيتم استام الشيك منه.

منصة الكترونية لبنك بيروت تخدم الشركات
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ــراً، إحصاءاتها  أَصــدَرت مجموعة البنــك الدولي مؤخَّ
الجديدة المتعلِّقة بكلفة تحويات المغتربين في جميع أنحاء 
العالم، والتي تَحتَِسب تكلفة إنجاز التحويات الماليّة من 
48 دولة إلى 105 وجهات مختلفة. وتَشمل الكلفة: رسوم 
المعاملة، وســعر الصــرف المعتَمد، وســرعة الخدمة، 
وغيرها. وقد َكَشفَت اإلحصاءات، أّن كلفة تحويل 200 
دوالر أميركي من الواليات المتّحدة األميركيّة إلى لبنان 
وصلــت الــى 19.22 دوالر، وهي ثالث أغلى تكلفة في 

العالم في الفصل الثاني من 2020، مقارنةً بـ18.26 دوالر أميركي في الفصل الذي سبقه.
في سياٍق متِّصل، ارتفعت كلفة تحويل 500 دوالر أميركي من الواليات المتّحدة إلى لبنان إلى 26.55 دوالر أميركي 
في الفصل الثاني من العام 2020، مقارنة بـ 26.48 دوالر أميركي في الفصل الذي سبقه. وأظهرت إحصاءات البنك 
الدولي عن الفصل الثاني من 2020، أّن كلفة تحويل 200 دوالر أميركي: من كندا إلى لبنان انخفضت إلى 20.23 

دوالر - من فرنسا إلى لبنان انخفضت إلى 15.63 دوالر - من ألمانيا الى لبنان انخفضت إلى 22.35 دوالر.
كلفة تحويل 200 دوالر أميركي: من أستراليا إلى لبنان ارتفعت إلى 26.75 دوالر - من السويد إلى لبنان ارتفعت 

إلى 21.68 دوالر - من السعوديّة إلى لبنان ارتفعت إلى 9.79 دوالر.
كلفة تحويل 500 دوالر أميركي: من السويد إلى لبنان ارتفعت إلى 36.46 دوالر - من السعوديّة إلى لبنان ارتفعت 

إلى 11.88 دوالر.
كلفة تحويل 500 دوالر أميركي: من فرنسا إلى لبنان انخفضت الى 32.58 دوالر - من ألمانيا الى لبنان انخفضت 

الى 32.56 دوالر أميركي.

كلفة تحويل األموال الى لبنان

كشــف مدير عام وزارة المالية المســتقيل،  آالن بيفانــي، أن “ما بين 
5.5 مليارات و6 مليارات دوالر أميركي جرى تهريبها خارج الباد 
من قبل مصرفيين ال يســمحون للمودع بســحب 100 دوالر”. وقال 
فــي مقابلة مع صحيفة فايننشــال تايمز، إن “ البنــوك اللبنانية  هّربت 
هذه المبالغ منذ تشــرين األول/اكتوبر 2019، على الرغم من حجب 

التحويات إلى الخارج مع دخول الباد في أزمة مالية”.
وفرضــت البنوك قيوداً صارمة من آواخر عــام 2019، بعد أن أدى 

انهيار مالي إلى شح في  الدوالر  ودفع األسعار إلى االرتفاع.
واتهم بيفاني الذي شغل منصبه في الوزارة لمدة 20 عاماً، السياسيين 

والمصرفيين بمحاولة “االستفادة من النظام من دون تحمل أدنى خسارة” بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن االنهيار.
آالن بيفاني

بيفاني: البنوك هّربت 6 مليارات دوالر للخارج
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أظهرت إحصــاءات مصرف لبنان المركزي إنكماشــاً 
بنســبة 5.97 % أو 19.504 مليــار ليــرة لبنانيــة فــي 
موجــودات المصارف التجاريّة العاملــة في لبنان حتى 
نهاية شهر أيار/مايو 2020، إلى 307.293 مليار ليرة 
)203.84 مليــار دوالر أميركي(، مقارنة بـ326.797 
مليار ليرة )216.78 مليار دوالر( في نهاية العام 2019.

أّما على صعيٍد سنوي، فقد إنخفضت موجودات القطاع 
المصرفي بنســبة 19.63 % حتى نهاية شهر أيار/مايو 
2020، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيار/

مايــو 2019، والبالــغ حينهــا 382.347 مليار ليــرة )253.63 مليار دوالر(. ويأتي هــذا اإلنخفاض في الميزانية 
نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـNetting لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل 
توظيفاتهــا بالليرة معه والتي تحمل اآلجال نفســها والناتجة عن عمليّات الهندســات الماليّــة وذلك في إطار تطبيقها 

للمعايير الدوليّة باإلضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أّما لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن )قطاع خاّص وقطاع عام( بنسبة 7.70 % أو 19.005 مليار 

ليرة خال األشهر الخمسة األولى من العام 2020 إلى 227.860 مليار ليرة )151.15 مليار دوالر(.

انكماش موجودات المصارف اللبنانّية

تســتمر معاناة  المصــارف  اللبنانية العاملة فــي الخارج، وذلك 
بالتزامــن مع أزمة المصارف “األم” فــي لبنان، التي عصفت 

بالقطاع المصرفي منذ العام 2019، وال تزال.
وفــي جديد معاناة فــروع  المصارف اللبنانية  فــي الخارج، فقد 
توقف “ فرنسبنك “ و”اإلعتماد اللبناني” عن العمل في  العراق، 
نتيجة الخسائر المالية التي تكبدها المصرفان المذكوران، بسبب 
الوضع السياســي والمالي المأزوم في العراق، وتراجع ســعر 
العملــة العراقيــة. وكان قد تم إقفال فــروع وممثليات مصرفية 

لمصارف لبنانية عاملة في عدد من الدول، السيما العربية منها، كمصر على سبيل المثال ال الحصر.
جدير ذكره، أنه يوجد نحو 18 مصرفاً لبنانياً لها حضور في الخارج، يأخذ شكل وحدات قانونية مختلفة، من مكاتب 
تمثيل إلى فروع ومصارف تابعة. ويقدر حجم النشــاط الخارجي للمصارف بحوالى 34 مليار دوالر أميركي، بيدَ 
أن المصارف اللبنانية تواجه منذ فترة مشــاكل في بعض دول تواجدها، نتيجة مســتجدات سلبية تضغط على العمل 
المصرفي، ناجمة إما من األوضاع األمنية والسياســية السائدة، أو من الصعوبات والعراقيل الناتجة من اإلجراءات 

والسياسات التي تعتمدها السلطات النقدية في البلد المضيف.

بنوك لبنانية عاملة في الخارج تقفل أبوابها
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أصــدر بنك لبنان والمهجر بيانــاً جاء فيه: بعد تأخير 
مبّرر ونتيجة األوضاع اإلقتصادية والسياســية التي 
عصفت بلبنان منذ تشرين األول 2019 وبالموافقة مع 
مصرف لبنان، نشر بنك لبنان والمهجر نتائجه المالية 
المدقّقة لعام 2019 والتي جاءت إلى حٍد كبير كما هو 
متوقّع. فقد إنخفضت األربــاح إلى 115.411 مليون 
دوالر في نهاية عام 2019 بنســبة قدرها 77.44 % 

عّما كانت عليه في عام 2018. كما وصلت الموجودات إلى 33.296 مليار دوالر بإنخفاض بلغ 9.38 % ، ووصلت 
الودائع إلى 26.462 مليار دوالر بإنخفاض قدره 2.78 %.  إضافةً ، إنخفضت القروض للقطاع إلى 5.814 مليار 

دوالر بنسبة قدرها 18.85 %، كذلك تدنّت حقوق المساهمين إلى 3.156 مليار دوالر بنسبة بلغت 3.44 % .
مع اإلشــارة إلى أن هذه األرباح عائدة بمجملها إلى الوحدات التابعة ال ســيّما بواقع 43 % منها ناتجة من وحدات 
المصــرف العاملــة في مصر. أّما بالنســبة لفروع المصرف العاملــة في لبنان، لم تحقّق أيّة أربــاح عن أعمال عام 
2019، نتيجة قيام المصرف بتكوين  المؤونات تماشياً مع تعاميم مصرف لبنان لتغطية المخاطر اإلئتمانية الناتجة 
عن األوضاع الســائدة في األســواق المالية اللبنانية. كما أن المصرف ُملَزم بتطبيق تعاميم مصرف لبنان بموجب 
قانون النقد والتســليف ال ســيّما المادة 208 منه، لذا تقيّد المصرف بها الحتســاب الخســائر اإلئتمانية المتوقّعة وفق 
النسب المحدّدة في الملحق رقم 6 لتعميم مصرف لبنان رقم 44، والذي تّم تعديله بالتعميم الوسيط رقم 543 الصادر 
عن مصرف لبنان بتاريخ 3 شباط 2020  بالنسبة لحسابات 2019.  كذلك أخذ مجلس اإلدارة علماً بالرأي السلبي 
لمفّوضي المراقبة حول البيانات المالية للمصرف في لبنان لعام 2019 وأعلن موافقته عليه. وقّرر باإلجماع، توخياً 

للشفافية، اإلعان عن الرأي السلبي لمفّوضي المراقبة، ووافقت الجمعية العمومية على هذه القرارات.
وأعربت إدارة البنك عن أســفها للقيود التي اضطرت لوضعها كما بقيّة القطاع المصرفي وبالتنســيق مع مصرف 

لبنان، والتي طبّقها المصرف دون أي إستنسابيّة على الجميع )العماء والمساهمين وكافة العاملين في المصرف(.

النتائج المالية لبنك لبنان والمهجر 2019

وافــق  البنــك المركــزي األردنــي ، على  قروض  للشــركات 
الصغيرة والمتوسطة بنحو 537 مليون دوالر أميركي، ضمن 
برنامــج لتمكينهــا من مواجهــة تداعيات جائحــة “كورونا”. 
وأطلق في شــهر آذار/مارس 2020، برنامجاً بـ705 مايين 
دوالر لمساعدة  الشركات الصغيرة  والمتوسطة المتضررة من 
األزمــة. وقال البنك، إنه وافق على 3942 طلباً بقيمة 380.8 
مليون دينار، تشــكل 76.2 % من إجمالي البرنامج. وتضرر  

االقتصاد األردني  بشدة جراء جائحة “كورونا”، خصوصاً قطاع  السياحة  المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الباد.

المركزي األردني يخصص 537 مليون دوالر للشركات الصغيرة
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أظهــرت ميزانيّة مصرف لبنــان إنخفاضاً فــي موجوداته 
الخارجيّــة بمبلــغٍ قدره 2.16 مليــار دوالر أميركي، خال 
أول 15 يــوم مــن شــهر تّموز/يوليــو 2020، إلى 30.80 
مليار دوالر، مقارنة بـ32.96 مليار دوالر في نهاية شــهر 
حزيران/يونيــو. ويأتي هــذا التراجع بالتزامن مع توســيع 
وزارة اإلقتصاد لبرنامج دعم الســلع ليشــمل أكثر من 300 
ســلعة، وذلك بهدف الحد من إرتفاع أســعار بعض الســلع 

األساسيّة. وعند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار دوالر، 
تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة األجنبيّة 25.77 مليار دوالر أميركي في منتصف الشهر السابع من العام الحالي.

في سياق آخر،  أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة 2.22 % أو 362.53 مليون دوالر أميركي في قيمة 
إحتياطاتــه مــن الذهب إلى 16.69 مليار دوالر، على إثر إرتفاع أســعار الذهب نتيجة تّجدد التوتّرات بين الواليات 

المتّحدة والصين وإرتفاع حاالت فيروس الكورونا.
أّما على صعيٍد ســنوي، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان حتى منتصف تموز/يوليو 2020 
بنســبة 16.80 % أو 6.22 مليار دوالر مقارنةً بالمســتوى الذي كانت عليه في منتصف شهر تّموز/يوليو 2019، 

والبالغ حينها 37.02 مليار دوالر أميركي.

انخفاض احتياطات مصرف لبنان 2 مليار دوالر

 New ”أطلق بنك عوده - مصر نظام ممكنن جديد “سير أعمال
Work Flow System للعمليات المصرفية تم انشاؤه وتطبيقه 
بالكامــل من خال قطاع تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 
بالبنــك. ويأتي ذلك تماشــياً مع خطة الدولــة المصرية والبنك 
المركزي نحو تطبيق كافة الخدمات المصرفية إلكترونيا وفي 
ظل حــراك البنوك المصرية لتفعيل هــذه المنظومة وتحديث 
بنيتها التكنولوجية. ويستهدف النظام الجديد إلى مكننة العمليات 
المصرفيــة الورقية لتكــون من خال نظام آلــي يربط جميع 

وحــدات البنــك بدءاً من الفروع وحتى إدارات المركز الرئيســي. ويتكامل النظام الجديد مــع النظام البنكي الموحد 
األساسي للبنك Core Banking System للتحقق من صحة ودقه البيانات Data Base Validation بما في ذلك 
التحقق من صحة رصيد العميل، لضمان ســامة وســرعة تنفيذ طلب العميل، باإلضافة إلى تكامله مع المشروعات 
األخرى التي ستقوم بخدمة أهداف البنك في التحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسة، والتأثير المباشر على 
جودة الخدمة المقدمة للعماء وســرعة تنفيذها. ويعمل النظام الجديد على خدمة العماء والعاملين إذ ســيقوم النظام 

باإلسراع من عملية تحويل األموال الخارجية لتصبح خال ساعة واحدة.

عوده - مصر يدشن نظامًا جديداً للعمليات المصرفية
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عقد بنك الشام اجتماع الهيئة العامة غير العادية 
بتاريخ 27/07/2020 في فندق الشــام بدمشق. 
وتضّمن االجتماع ســماع تقرير مجلس اإلدارة 
عــن عــام 2019، وخطــة العمل لعــام 2020 
والمصادقة عليهما، وسماع تقرير هيئة الرقابة 
الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة 
اإلســامية في ممارســة نشــاطاته لعام 2019 

والمصادقة عليه.
كذلك، االســتماع إلى تقرير مدقق الحســابات 

والميزانيــة الختاميــة الموقوفة بتاريــخ 31/12/2019 والمصادقة عليهــا، كما تم انتخاب أعضــاء هيئة الرقابة 
الشــرعية في بنك الشــام لفترةٍ جديدة ومناقشة استكمال مدة والية مجلس اإلدارة الحالي لعاٍم إضافي. وقد اختتمت 

الجلسة بانتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2020.
وفي ســياق الجلســة، تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك عن طريق ضم األرباح المحققة لعام 2019 بقيمة 
/2/ مليار ل.س إلى رأس المال، وتوزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة )%33.33( بناء على اقتراح 

مجلس إدارة البنك، ليصبح رأس مال بنك الشام /8/ مليار ليرة سورية.

بنك الشام يرفع رأس ماله إلى 8 مليارات ليرة سورية

انضــم بنــك ســورية الدولي اإلســامي إلــى منظومة الشــركة الســورية 
للمدفوعــات “مدفوعات” لتمكين متعاملي المصرف من تســديد المطالبات 
الماليــة للجهات المرتبطة مع “مدفوعات”، عبر قنــوات الدفع المتاحة من 
خــال تطبيــق “الموبايل البنكي” أو عن طريق الموقــع اإللكتروني للبنك. 
وتتيح الخدمة للمتعاملين دفع فواتير الهاتف الثابت، رسوم خدمات مديريات 

النقل للمركبات في جميع المحافظات، فواتير مياه دمشق وريفها، فواتير الكهرباء، رسوم معامات التحقق والجباية 
في محافظة دمشق، وسيتم الحقاً انضمام خدمات أخرى إلى “مدفوعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، بشــار الســت، أن هذه الخدمة ســيكون لها دور كبير في توفير الوقت والجهد للمواطن 
في مجال تسديد فواتيره المتعددة والتابعة لعدة جهات وذلك لمرونة الدفع بشكل سريع وآمن، وذلك من خال قنوات 
إلكترونية عديدة من ضمنها هاتفه الخلوي أو حاســوبه المحمول، إضافة إلى أن هذه الخدمة ســتخفف الضغط على 
الجهــات المصــدرة للفواتير مما ينعكس على ســرعة وجودة العمل. وقال: إن البنــك يحرص على تطوير وتحديث 
خدماته االلكترونية لتسريع سير العمل واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعمائنا، ونسعى أن نكون الخيار األفضل 
واألول لهم بتقديم الخدمات بما يتوافق وأحكام الشــريعة اإلسامية لتناسب أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، ونعمل 

على معرفة احتياجات السوق والعماء لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين.

خدمة دفع الفواتير إلكترونيًا “سورية الدولي اإلسالمي”
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شــدد رئيس مجلــس إدارة اتحــاد مصارف اإلمــارات، عبد 
العزيــز الغريــر، على جــدارة القطاع المصرفــي بباده في 
احتــواء واســتيعاب أي أزمــات أو صدمات قــد يتعرض لها 
القطــاع، مشــيراً إلى أن 3 عوامل تدعــم مصارف اإلمارات 
لتجــاوز تحديات االقتصاد التي يمر بهــا خال العام الحالي، 
وهي القــدرة المالية وكفاءة رأس المــال الكبيرة، إضافة إلى 

الربحية الكافية.
وأكــد الغريــر، أن الثقة هي مــن أهم مفاتيح النجــاح للقطاع 
المصرفي، وهي من األصول المهمة التي يجب الحفاظ عليها 

وتعزيزهــا لمنح المصارف التقليدية على وجه الخصوص المزايا التنافســية التــي تميزها عن الاعبين الجدد في 
القطاع. وأضاف، مع ذلك، فإن الثقة لم تعد باألمر المســلم به، بل ينبغي الســعي الكتســابها بشــكل دائم. وينطبق 
األمر ذاته على مصارف الباد التي عملت بجد على مر السنين لزرع الثقة في نفوس عمائها. ويمثل مؤشر الثقة 
األحدث الصادر عن اتحاد مصارف اإلمارات دلياً واضحاً على التزام مختلف مؤسســات القطاع المصرفي في 

دولة اإلمارات بتحقيق التميز على الدوام.
يذكــر، أن قطاع الخدمات المصرفية في اإلمارات، شــهد تحوالً رقمياً كبيراً في الســنوات األخيرة، حيث أشــار 
مؤشر الثقة إلى أن 77 % من المتعاملين في الباد يستخدمون قنوات الخدمة الرقمية بشكل شهري، وهو أقل من 
المتوسط العالمي الذي يبلغ 87 %. ومع ذلك، فقد ساهم تفشي وباء كوفيد - 19 في تسريع وتيرة استخدام الخدمات 

والمنتجات المصرفية الرقمية في اإلمارات، ومن المرجح أن يتواصل هذا التوجه بعد انحسار هذه الجائحة.
وقال الغرير: ال يزال هناك مجال كبير للتحسن والتطور. فمع حرص المصارف على تقديم الخدمات والمنتجات 
المصرفية الرقمية للعماء على ســبيل المثال، ال يزال البعض منهم مترددين في تبني هذه الخدمات. وســنواصل 
من جهتنا االســتفادة من هذه النتائج والبناء عليها لتوجيه القطاع المصرفي في اإلمارات نحو المزيد من المرونة 

وتعزيز التنافسية بما يعود بالفائدة على الجميع.

عبد العزيز الغرير

الغرير: 3 عوامل تدعم قطاعنا لتجاوز التحديات

سجل  بنك أوف أميركا ، أرباحاً أعلى من التوقعات في الربع الثاني 
من عام 2020، بدعم من إيرادات تداول الســندات واالســتثمار 

المصرفي  التي جاءت أقوى من التوقعات.
وخال الربع الثاني من العام الحالي، تراجعت األرباح 3.5 مليار 
دوالر أميركي، أو37 سنتاً للسهم، من 7.3 مليار دوالر أميركي، 
أو 74 ســنتاً فــي نفس الفترة مــن العام الماضــي، مع انخفاض 

اإليرادات عند 22.5 مليار دوالر أميركي، متجاوزة التوقعات البالغة 22 مليار دوالر أميركي.

بنك أوف أميركا يعزز مخصصات القروض بـ4 مليارات دوالر
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ذكرت وكالة “ستاندارد آند بورز غلوبال” 
للتصنيفــات اإلئتمانيــة، أن أزمة  فيروس 
“كورونا”  ستكلف البنوك في أنحاء العالم 
خسائر قيمتها 2.1 تريليون  دوالر  أميركي 

في  القروض   بنهاية العام 2021 المقبل.
وتوقعت “ســتاندرد آند بور”، في  تقرير ، 
أن تبلغ خســائر القروض في العام الحالي 
1.3 تريليون دوالر أميركي، وهو ما يزيد 

على مثلي مستوى 2019.
ورجحــت الوكالــة، أن يكون حوالى %60 من تلك الخســائر في منطقة  آســيا  والمحيط الهــادي، وإن كانت أكبر 

الزيادات  النسبية  ستحدث في  أميركا  الشمالية وغرب  أوروبا .
ومن المتوقع، أن يكون نصيب آســيا والمحيط الهادي من تلك الخســائر 1.2 تريليون دوالر أميركي في 2021، 

ثاثة أرباعها من  الصين .
ويعــادل حجم  النظــام المصرفي  الصيني من حيث قروض العماء حجم األنظمــة المصرفية األميركية واليابانية 

واأللمانية والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ اإلئتمان باإلقتصاد.

2.1 تريليون دوالر خسائر بنوك العالم بسبب “كورونا”

أعلــن بنــك قطــر الوطنــي، أكبــر المؤسســات 
المصرفية في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
مــن حيث مجموع األصول، في بيان، عن تراجع 
صافي أرباحه في الربع الثاني واألشــهر الســتة 
األولــى من ســنة 2020، بســبب تبعات انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.
وخال فترة الستة أشهر االولى من السنة، تراجع 
صافي األرباح بنسبة 13,6 % ليبلغ 1,76 مليار 

دوالر مقارنة بـ2,04 مليار دوالر أميركي في الفترة ذاتها من العام 2019 الماضي، بحسب المصرف.
وتراجعت أرباح الربع الثاني بنســبة 25,8 % لتبلغ 780 مليون دوالر )2,84 مليار لاير( مقارنة بـ1,05 مليار 

دوالر أميركي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي األصول بنسبة 10 % منذ 30 حزيران/يونيو 2019، ليصل إلى 267 مليار دوالر )972 مليار 
لاير قطري(، ما يجعله المصرف األكبر من حيث األصول في الشرق االوسط وشمال افريقيا. ويخدم المصرف 

ما يزيد عن 20 مليون عميل.

تراجع أرباح أكبر مصارف قطر والمنطقة
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ســاهم ارتفــاع المخصصات لــدى بنك  ابوظبــي  األول، أكبر 
بنك فــي دولة  اإلمارات،  وثاني أكبر بنــوك المنطقة من حيث 
الموجــودات، فــي تراجــع األربــاح الصافية، حيــث ارتفعت 
المخصصات بمقــدار 330.7 مليون درهم عن الفترة المماثلة 
من العام الســابق لتصل إلى 738.2 مليون درهم  خال الربع 
األول مــن 2020، مقابــل 407.5 مليون درهــم خال الفترة 
نفســها من العام 2019 الماضي. فيمــا انخفضت صافي دخل 

العموالت الخاصة خال الربع األول من عام 2020 بنسبة 2 %، لتبلغ  3.06 مليار درهم قياساً بـ3.11 مليار درهم 
خال الربع المماثل من العام 2019. كذلك، تراجع  صافي دخل العمليات غير الخاصة لدى بنك  ابوظبي  األول بنحو 

17 %، لتصل إلى 1.51 مليار درهم مقابل 1.83 مليار درهم خال الربع المقابل من العام 2019.

انخفاض صافي عموالت “أبوظبي األول” 2 %

أعلــن بنك اإلمارات دبي الوطنــي )أكبر بنوك 
دبي من حيث األصول(، تهاوي صافي أرباحه 
بالربع الثاني 2020 بنسبة 57.7 % على أساس 
سنوي، بسبب المخصصات المالية التي وجهها 

للتعامل مع تداعيات كورونا.
وقال البنــك في بيان، إن صافــي أرباح الثاثة 
أشــهر المنتهيــة فــي يونيو/حزيران، ســجلت 
ملياري درهم )545 مليون دوالر(، مقارنة مع 
4.73 مليارات درهم )1.3 مليار دوالر( بالربع 

الثاني 2019. وبالنسبة للنصف األول 2020، أظهرت البيانات تراجعاً باألرباح بنسبة 45.3 % على أساس سنوي 
إلــى 4.1 مليــارات درهم )1.1 مليار دوالر(، مقارنة مع 7.48 مليارات درهم )2.03 مليار دوالر( بالفترة المماثلة 
من 2019. وأفاد البنك بأنه خصص نحو 1.14 مليار دوالر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وأشار إلى ارتفاع 
إجمالي األصول بنسبة 29 % على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي، إلى 694.3 مليار درهم )189 مليار 

دوالر(، من 537.8 مليار درهم )146.4 مليار دوالر( بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت قروض العماء نموا بنسبة 1 % بنهاية النصف األول، مقارنة بنهاية 2019 إلى 443 مليار درهم )120.6 
مليــار دوالر(، بينما انخفضت ودائع العماء بنســبة 2 % خال نفس الفترة إلــى 461 مليار درهم )125.5 مليار 
دوالر( وســط تداعيات الجائحة. وحســب البيانات، انخفض دخل الرســوم بنســبة 14 % على خلفية تراجع أنشطة 
األعمال واإلعفاء من دفع الرســوم، حيث منح البنك للعماء إعفاًء من دفع الرســوم خال فترة اإلغاق االحترازي 

بسبب جائحة كوفيد 19.

“كورونا” يهوي بأرباح أكبر بنوك دبي
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أعلن البنك األهلي التجــاري عن انتهاء طرح 
إصــدار صكــوك إضافية من الفئــة 1 بالريال 
الســعودي بقيمــة 4.2 مليــار لاير )1.1 مليار 
دوالر أميركي(، حيث تمت تســوية الصكوك 
في تاريــخ 30 حزيران/يونيــو 2020، حيث 
يســتهدف هذا اإلصدار خلق فرص استثمارية 
لعمــاء المصرفيــة الخاصة بالبنــك األهلي، 

وذلك في ظل الظروف االستثنائية الحالية.
وبلــغ العــدد اإلجمالي للصكــوك 4200 صك 

علــى أســاس الحد األدنــى للفئة وإجمالي حجم اإلصدار، كما تبلغ القيمة االســمية للصــك مليون لاير )266 ألف 
دوالر( بعائد سنوي 4.25 %، ومن دون مدة استحقاق.

وقال البنك األهلي في بيان، إنه يجوز استرداد الصكوك مبكراً بسبب حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناًء على 
اختيار البنك، ووفقاً لما هو مبيّن في أحكام وشروط الصكوك. وقد قام البنك بتعيين “األهلي كابيتال” منفرداً، مديراً 
لســجل االكتتاب ومنسقاً رئيســياً ومديراً لاكتتاب، وذلك للطرح الخاص. ولفت إلى أن حجم اإلصدار جاء بشكل 
اســتثنائي ليؤكد قوة ومتانة المركز المالي للبنك األهلي واســتراتيجيته في أن يكون االختيار األول، كما يأتي ذلك 
تأكيداً على جودة وتنافســية خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة، والتي تســتهدف تعزيز نمو ثروات عمائه، وتقديم 
تجربة مصرفية من خال تقديم حلول مالية واســتثمارية مبتكرة وخدمات استشــارية تواكب تطلعات واحتياجات 

عمائه الشخصية وتحقق أهدافهم المالية.

“األهلي” السعودي يصدر صكوكًا بـ1.1 مليار دوالر

ثبتت وكالة “ كابيتال  إنتليغنس”  التصنيف 
اإلئتمانــي  طويــل األجل وقصيــر األجل 
بالعملــة األجنبية لبنك  دبــي  التجاري عند 
درجتــي A- وA2 علــى التوالــي، وفــي 
الوقــت ذاتــه ثبتــت التصنيــف اإلئتماني 
األساســي له عنــد bbb والقوة المالية عند 

.-bbb
في ســياق متصل، ثبتت الوكالة التصنيف 

اإلئتمانــي طويــل األجــل وقصير األجل بالعملــة األجنبية  للبنك العربــي  المتحد عند درجتــي BBB وA2 على 
التوالي، في حين خفضت تصنيف النظرة المســتقبلية من “مســتقر” إلى “ســلبي”. كما ثبتت التصنيف اإلئتماني 

.-bb وتصنيف القوة المالية عند +bb األساسي له عند

تثبيت تصنيفات “دبي التجاري” و”العربي المتحد”
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جنّــب “ جيه.بي مورغان  تشــيز آند كــو” احتياطيات بحوالى 
10.5 مليار دوالر أميركي لتغطية موجة من التعثر المحتمل 
للقــروض في أعقاب جائحــة “ كورونا “، إذ أعلــن أكبر بنك 
أميركي عن انخفاض األرباح في الربع الثاني من عام 2020، 
بنسبة 51 %، وهو ما جاء أقل وطأة مما كان متوقعاً. ووأظهر 
تقرير نتائــج أعمال البنك الذي صدر مؤخــراً، هبوط صافي 
ربــح البنك إلى 4.69 مليــار دوالر أميركي، بما يعادل 1.38 

دوالر للسهم، في ربع السنة المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2020، لكنه فاق تقديرات مخفضة للمحللين عند 1.04 
دوالر للسهم، مما دفع أسهمه للزيادة 4 % في تعامات ما قبل فتح السوق.

انخفاض أرباح “جيه.بي مورغان” 51 %

تراجعــت األربــاح نصف الســــنوية المجمعة للـ“بنك التجــاري الدولي” 
-  مصر ، عن الفترة المنتهية في نهاية شــــهر حزيــران/يونيــــو 2020، 
لتســجل 4.99 مليار جنيه فــي نهاية الفترة، وذلــك بالمقارنة بنحو 5.35 
مليار جنيه كانت هي أرباح البنك المجمعـــة عن النصف األول مـــن عـام 

2019 الماضي.

تراجع أرباح “التجاري الدولي - مصر” بنسبة 6.7 %

ســجلت موجــودات  مصــرف قطــر المركزي ، 
في نهاية شــهر حزيران/يونيــو 2020 الماضي، 
ارتفاعاً بنسبة 9.9 % على أساس سنوي إلى نحو 
71.2 مليار دوالر أميركي. ودعم النمو السنوي، 
زيادة احتياطي قطر من  الذهب  لما يقرب من 2.6 
مليار دوالر أميركي، إلى جانب ارتفاع االستثمار 
في  سندات الخزانة  األجنبية إلى ما يزيد عن 33.3 
مليار دوالر أميركي، ونمو أرصدة المركزي لدى 
البنوك المحلية إلــى 21.4 مليار دوالر أميركي، 

مقابل انخفاض أرصدة المركزي لدى البنوك االجنبية بنسبة 66 % إلى نحو 8.8 مليار دوالر أميركي.

نمو موجودات مصرف قطر المركزي 10 %
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صندوق “سيدر أكسجين” للتمويل الصناعي

وميزان مدفوعاته وضمان ازدهاره في المستقبل”.
رفع التحّديات المجتمعية

ولفت الى “ان الصندوق ســيقوم بتمويل الشركات لشراء حاجتها من 
المواد األولية من العالمية األسواق لتقوم محلياً بإنتاج وبيع ضرورية 
إستهالكية منتجات مســتدامة، رغبةً منه في المساهمة في االستجابة 

برفع التحدّيات المجتمعية التالية:
- تطوير القوى العاملة - حلوٌل تعّزز القدرات اإلنتاجية وتزيد بالتالي 

فرص العمل في االقتصاد الحقيقي.
- القدرة المالية - حلوٌل تعّزز الوصول إلى النظام المالي.

- الرعاية الصحية والمنافع االجتماعية - حلوٌل تحّسن القدرة الشرائية 
للفرد وتحّســن بالتالي نمط عيشــه من خالل الوصول إلــى الرعاية 

الصحية والتعليم والمنتجات المستدامة.
واكد حرقوص، ان “الصندوق سيســتخدم رأســماله األولي ومبلغ الـ 
175 مليون دوالر أميركي الذي تعّهــد به مصرف لبنان، إضافة إلى 
100 مليون دوالر أميركي كضمانة ضدّ الخســائر األولية، علماً أن 
الرقم الذي يســتهدفه الصندوق هو 750 مليــون دوالر أميركي كحدّ 
أدنى. أما محادثات فريق عمل الصندوق مع مؤّسسات تمويل إنمائية 
مرموقــة تربطها بلبنان عالقــات والتزامات تاريخيــة، فوصلت إلى 

مرحلة متقدّمة.
تحقيق عائدات مالية

وختم “ان المعاييــر البيئيــة، االجتماعيــة المتّصلــة بالحوكمة التي 
يعتمدها الصندوق تشــمل نموذج عمــل قيمة مضافة يقــدم للمجتمع 
بفضــل المنتجات التــي يقدّمهــا. وســيعّول الصندوق علــى الجهود 
المبذولة ســابقاً فــي هذا الصــدد، بهدف تحقيــق عائدات ماليــة يُعاد 
اســتثمارها لتمويل الصناعييــن اللبنانيين مع إحــداث تأثير مجتمعي 
ايجابي. أمــا مجاالت التركيــز المذكــورة أعاله، فتندرج في ســياق 
والرسالة التي يعمل لتحقيقها”.خبرات سيدر أكسجين من خالل معامالته التجارية وعملياته الخاصة 

يرى حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، أن “دعم القطاع الصناعي 
من خالل صندوق “ســيدر أكسجين” يساهم في اســتقرار االقتصاد، 
ويُشــرك في هذا المســار المصــارَف اللبنانية التي تعانــي من أزمة 
ائتمــان، ما يُســهم في اســتقرار القطــاع المصرفي، ويجــذب أيضا 

االستثمارات األجنبية إلى لبنان”.
معايير التمويل التجاري

ويضيــف الحاكم أن “الصندوق ســيعمل بالشــراكة مــع بعض أكبر 
المصارف اللبنانية التي ستستفيد من معرفتها العميقة بالسوق لتحديد 
الصناعيين اللبنانيين المؤهلين للتمويل بحسب معايير سيدر أكسجين. 
فهذه الخبرة بالسوق المحلية، المصحوبة بوجود منصة سيدر أكسجين 
وبإمكانية الحصول على تمويل مشترك عبر أفضل مقدّمي الخدمات 
الدوليين وشبكة مجموعات دولية تضّم مؤّسســات ومديري أصول، 

من شأنها أن يعّزز ممارسات ومعايير التمويل التجاري في لبنان”.
أهّمية إحداث التغيير

من جهتــه، يؤّكد المدير التنفيذي لـــسيدر أكســجين، ألكســندر جهاد 
حرقوص، “اننا بحاجة إلى شــركات صناعية من كافة األحجام لرفع 
التحدّيات اإلجتماعيــة الحالية. نحن نمــّر بأوقات حرجــة وعلينا أن 
نتّحد لتجنيــب لبنان االنهيار التام. صحيٌح أن مكانة ســيدر أكســجين 
األوروبية وامتداده العالمي يلعبان دوراً أساسياً في تحقيق التوازن في 
محفظة المقترضين اللّبنانيين الكبار والصغار، إال أن دور الصناعيين 
اللبنانيين ال يقــّل أهّمية لجهة إحــداث التغيير في االقتصــاد الحقيقي 

والمجتمع في لبنان”.
واوضح “ان ادارة ســيدر أكســجين ســتتم وفقاً إلجراءات الحوكمة 
الرشــيدة ترعــى أدوات االســتثمار المنّظمــة بموجــب القانون في 
لكسمبورغ. وسيستند الصندوق إلى معايير خاصة باالستثمار وادارة 
المخاطر مصّممة خصيصا لدّر ايرادات كافية للمســتثمرين وحماية 

رأسمالهم في الوقت عينه”.
واضاف “عموماً، ان تســهيالت الصندوق اإلئتمانية كناية عن ديون 
مضمونة قصيرة األجل، مع سقوف على المبالغ المعطاة للمقترضين 
على المستويين الفردي والجماعي. كثيرة هي األسباب العاطفية التي 
تحّث على دعم لبنان، والفريق المؤّسس لـسيدر أكسجين المكّون من 
رجال أعمال وخبراء ماليين مغتربين ُولدوا في بالد األرز، يتشارك 
هذه األسباب مع كّل من يحّب لبنان ويهتّم له. غير أن إحياء االقتصاد 
لن يتحقّق إاّل من خــالل االلتزام الصارم بالممارســات الســليمة في 
مجــال األعمال، ومــن خالل دعــم ومشــاركة كّل الجهــات المعنية 
باالقتصاد، صناعيين ومصرفيين. فالمشــاركة الفاعلــة للمصدّرين 
اللبنانيين عامٌل حاســٌم في المحافظة على لبنــان ومجتمعه وصناعته 

أعلن  مصرف لبنان أنه سيطلق صندوق “سيدر أكسجين” أواخر تموز/يوليو 2020، للتمويل الصناعي بقيمة 
175 مليون دوالر ، يهدف إلى ابتكار حلول حيوية وفورية تؤمن التمويل الصناعي لشركات التصنيع اللبنانية، 
ما يؤثر إيجاباً على  اقتصاد لبنان  ومجتمعه. وقد أنشأ هذا الصندوق في آذار/مارس باإلتفاق مع رئيس الوزراء  

حسان دياب  و وزير الصناعة  عماد حب اهلل، وعلى أساس التعاون بين مصرف لبنان و المصارف التجارية .
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انسحاب مصارف لبنانية من السوق العراقي

تعمد إلــى إعادة هيكلــة وجودها الخارجي، بمــا يتالءم مع 
الجدوى والربحية وليس بسبب تعذر االستجابة لمقتضيات 
زيادة الرساميل. ويقع في هذا الســياق، قرار بنك االعتماد 
اللبناني بالتركيز على توســيع انتشاره في أفريقيا من خالل 
مصرفه بنك االعتماد الدولي المستقل في السنغال، والحائز 
 ،BCEAO رخصة من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا
تتيح تأسيس بنوك تابعة في 8 دول تتشارك في سلطة نقدية 
موحدة. إضافة إلــى توجه البنوك اللبنانيــة لتعزيز عمليات 

الفروع التابعة في قبرص.
بيع مباشر

وفهم من المصادر المصرفية، أن عملية االنسحاب لن تعني 
التصفية، إنما ستتم عبر بيع مباشر للبنوك اللبنانية الراغبة 
باالستمرار في الســوق العراقية. وقد تأكدت معلومات عن 
إنجاز اتفاقية تتعلق بواحد من المصرفيــن، ويرتقب إنجاز 
الثانية بشكل مشابه. بينما يرجح انضمام الحق للخيار عينه 
من قبل المصــارف التي تعتــزم وقف نشــاطها، حيث أن 
أصول كل منها حــول 100 مليــون دوالر، ومن الصعب 
عليها رفعها إلى 210 مالييــن دوالر في نهاية 2021 وفق 
المطلوب. وبالتالي يمكن بيع محافظها إلى مصارف عراقية 
السوق العراقية.أو لصالح المصارف اللبنانية التي ســتقرر االســتمرار في 

مخاض صعب
في تطور الفت، تتلقاه شــبكة االنتشــار الخارجــي للبنوك 
اللبنانية، يبدو أن وجود المصارف المملوكة بغالبية أسهمها 
لمصارف لبنانيــة، وعددها 10 في الســوق العراقية، دخل 
مخاضــاً صعباً بعيــد خفض تصنيــف القطــاع المصرفي 
المحلي طبقاً لخفض التصنيف الســيادي األقرب إلى درجة 
“التعثــر”، وصعوبــة االســتجابة للتدابير المســتجدة التي 
فرضها البنك المركزي العراقي، ال سيما لجهة التوافق مع 
الحد األدنى المطلــوب للموجودات في نهايــة العام المقبل، 
وعدم السماح بتحويل األرباح المحققة لثالثة أعوام متتالية، 

فضالً عن تدني العوائد المحققة قياساً باالستثمار الموظف.
وتضم الئحة البنوك اللبنانية في العراق، بالترتيب حســب 
إجمالي األصول المحدثة: بيروت والبالد العربية، بيبلوس، 
عوده، ميد )البحر المتوسط(، بلوم )لبنان والمهجر(، مياب 
)الشــرق األوســط وأفريقيــا(، آي بــي إل )إنتركونتيننتال 
بنك(، فرنسبنك، االعتماد اللبناني واللبناني الفرنسي. ويبلغ 
إجمالي األصــول المجمعة لهذه البنــوك 1.9 مليار دوالر، 
كما هي فــي نهاية الفصل األول من العــام 2020، أي نحو 

0.9 من إجمالي الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية.
فحص الخيارات

وأشارت مصادر مصرفية، أن مصرفين لبنانيين تابعين في 
السوق العراقية، هما مجموعتا فرنسبنك واالعتماد اللبناني، 
أبلغا رســمياً البنك المركزي العراقي، نيتهما االنســحاب، 
مع التقيــد التام بالقواعــد المعتمدة التي تضمــن حفظ كامل 
الحقوق للعمالء. بينما تواصــل إدارات 5 مصارف فحص 
الخيارات، مع ترجيــح اتخاذ قرارات مشــابهة، خصوصاً 
في ظل التقييمات غير المشــجعة للجدوى لقاء ضخ أموال 
خاصة جديدة. بينما ســتحتفظ 3 مصارف بوحداتها التابعة 

ألنها تستوفي أساساً الشروط العراقية المطلوبة.
كما أكد مرجع مصرفي معنــي، أن أغلــب إدارات البنوك 

فرض البنك المركزي العراقي مؤخراً، استيفاء الوحدات المصرفية الوافدة مجموعة معايير جديدة، 
من بينها أن يكون حجم ميزانية الفرع التابع موازياً لقيمة رأسمال المصرف العراقي البالغ 250 مليار 
دينار عراقي، (210 ماليين دوالر)، في مهلة أقصاها نهاية 2021. وسمح بأن تكون نسبة 20 % من 
رأسمال الوحدة المصرفية خارج العراق. لكن البنك اشترط، أن يتم إيداعها في مصارف ذات تصنيف 

ائتماني من درجة B فما فوق، فضاًل عن منع تحويل األرباح المحققة لسنوات 2019 و2020 و2021.
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اســتحوذت 5 شــركات، بســوق التأمين األردنية، على 45.5 % من 
إجمالي األقســاط المكتتبة على مســتوى الســوق، في نهاية أيار/مايو 
2020 - فــي الفترة من أول كانــون الثاني/يناير حتى نهاية أيار/مايو 
-2020، بقيمة 113.8 مليون دينارأردني، فيما توزعت النسبة الباقية 

البالغة 54.5 % على باقي الشركات، البالغ عددها 19 شركة.
ووفقاً للبيانات األولية الصادرة عن اإلتحاد األردني لشركات التأمين، 
 ،gig تضم قائمة الشــركات الخمس، كالً من الشــرق العربي للتأمين
“التأميــن األردنية”، “ســوليدرتي - األولى للتأميــن”، باإلضافة إلى 
“الشــرق األوســط للتأمين” و“النســر العربي للتأمين”. وبلغ نصيب 

شــركة الشــرق العربي للتأمين من األقساط المكتتبة، في الســوق األردنية، في نهاية أيار/مايو، 37.1 مليون دينار، 
مقابل 25.1 مليون دينار لصالح شــركة التأمين األردنية، فيما حلت شــركة سوليدرتي- األولى للتأمين، في المركز 
الثالث، بين قائمة الكبار الخمس، بأقســاط مكتتبة بلغت 19.2 مليون دينار، تلتها شــركة الشــرق األوســط للتأمين، 

بحصيلة أقساط مكتتبة بلغت 16.3 مليون دينار، وأخيراً 16.2 مليون دينار لصالح شركة النسر العربي للتأمين.

أكبر 5 شركات تأمين في السوق األردنية

كشــف العضو المنتدب لشــركة “اللبنانية السويســرية” - مصر 
لتأمينــات الحيــاة التكافلي، محمــود حنفي، عــن اعتزامها طرح 
اإلصدار اإللكتروني لوثائق الحياة خالل الربع األول من 2020. 
وقال: إن شــركته أرســلت طلباً إلى الهيئة العامــة للرقابة المالية 
للحصــول علــى الموافقة علــى اإلصدار اإللكترونــي بعد انتهاء 
التعديالت األخيرة للنظام التكنولوجي من الشــركة األم في لبنان. 
وأشــار إلى أن الشركة في مرحلة المفاوضات النهائية للتعاقد مع 
أحد بنوك القطاع الخاص، لتسويق منتجاتها التأمينية الفردية على 
الحياة عبر ما يعرف بالتأمين البنكي Bankassuranse. وأوضح 
أن شركته ستزاول اإلصدار اإللكتروني من خالل فروعها الستة 
في القاهــرة والجيزة والمحافظات، باإلضافــة إلى فرعين مزمع 

تدشينهما العام المقبل، عالوة على أكثر من 60 فرعاً للبنك، سيتم التعاقد معهم لبدء نشاط التأمين البنكي. وأشار إلى 
أن التأمين البنكي، قناة تسويقية مهمة خاصة لمنتجات التأمين المؤقت والوحدات االستثمارية، كما أن عمالء البنوك 

من العمالء المستهدفين لكيانات التأمين لزيادة حجم محفظة األقساط وإضافة شريحة جديدة من العمالء.
وأكد حنفي، أن وثائق التأمين على الحياة - األساسية المؤقتة وطويلة األجل - في “اللبنانية السويسرية” تغطي وباء 

“كورونا” ضد الوفاة.

محمود حنفي

“اللبنانية السويسرية” تصدر وثائقها إلكترونيًا
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قامت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، بمنح شركة تونس الوطنية 
إلعادة التأمين، نظرة مستقرة لعام 2020، بعد إعادة تقييمها مرة 
أخــرى وتحديــث الدرجة إلى AA بداًل مــن -AA. وأوضحت 
الوكالة، أن ترقية درجة التصنيف االئتماني لشركة “تونس ري” 
الوطنية إلعادة التأمين، تعكس تحســن أداء المخاطر المؤسسية 

فيها، مقارنة بالشركات األخرى في السوق المحلية.
وأشــارت “فيتش”، إلى أنها أخذت في االعتبار االئتمان القوي 
لشــركة “تونس ري” بالنســبة إلى أقرانهــا وطريقة تعاملها مع 

 AA تفشــي وبــاء كورونا “كوفيد19-” المســتجدّ. الفتةً، إلــى أن منح “تونس ري” إلعادة التأمين نظرة مســتقرة
على خلفية الربحية القوية والمتوازنة للشركة وإدارة مخاطر األصول والعمل بمبدأ رأس المال الداخلي القائم على 
المخاطر، جاء عقب تدقيق كبير فى جميع أعمالها، التي أظهرت أنها ثاني أقرب شركة إلى المعايير المالية المتبعة 
في االتحاد األوروبي، بالرغم من غياب المتطلبات التنظيمية -الحكومية- المحلية القائمة على المخاطر. وتابعت، أن 
تصنيف “تونس ري” يعكس مكانتها الرائدة في سوق إعادة التأمين التونسي، ودورها االستراتيجي داخل االقتصاد 

بدعم من عالقاتها التجارية القوية.

فيتش: نظرة مستقرة لـ“تونس ري” إلعادة التأمين

ســلطت أزمة تفشــى وباء كورونا  COVID-19 المســتجد الضوء 
على الدور الحاسم الذي تؤديه “إعادة التأمين” في حماية المجتمعات 
وقيادة النمو االقتصادي، طبقاً للرئيس التنفيذي لشركة أكسا العالمية، 
توماس بيربل، الذي قال في االجتماع الســنوي لـ“أكســا”، إن إعادة 
التأمين هي المسؤول بشكل كبير عن حماية شركات التأمين وأعمالها، 
ال ســيما بعد أن أظهرت أزمة كورونــا أن التأمين له دور حيوي في 

حماية المجتمعات ودفع االقتصاد.
وأوضح بيربل، أن اجتماع مجلس اإلدارة الســنوي الذ جرى مؤخراً 
في باريس، أظهر إلى أن وباء كورونا، حفّز “أكســا” في التوجه من 

الممارسات التجارية إلى التركيز على دعم اإلنسان وتقدمه.
وأشار، إلى أن األداء االقتصادي للشركة األساس الذي أوصى به مجلس اإلدارة، الذي وافق على عدة تعيينات جديدة 
منها إيزابيل هدسون، وماري فرانس، وسودين، وأنطوان جوسيه - غرينفيل وهيلين براون مديرين لمدة 4 سنوات، 

فضالً عن إعادة تعيين إيرين دورنر وأنجيلين كيمنا بذات المناصب.
يذكر، أن المساهمين في “أكسا”، وافقو خالل االجتماع السنوي على دفع مبلغ قدره 0.73 يورو أرباح السهم للسنة 

المالية 2019.

توماس بيربل

“كورونا” ُتظهر دور “إعادة التأمين” في حماية المجتمعات
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كشف تقرير لمؤسســة النقد العربي السعودي، عن نمو 
قطــاع التأمين في عــام 2019، بواقــع 8 %، بإجمالي 
أقســاط مكتتب بلغ قوامه 37.8 مليار لاير )10.1 مليار 
دوالر(. وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الثالث 
عشــر عن قطاع التأمين، الذي يُبــرز نتائج القطاع، مع 
التركيز على مدى مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي 
الســعودي، أن قطاع التأميــن حقق نمواً في أعماله للعام 
الماضــي ما يشــّكل أول ارتفاع خالل الســنوات الثالث 

الماضية، حيث ساهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا االرتفاع.
وأظهر التقرير، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019 ليصل إلى 1.28 % مقارنة 
بمعدل 1.2 % خالل عام 2018، وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7 % عن عام 2018 لتصل إلى 1.1 لاير، وكذلك 
استقرار معدل الخسارة اإلجمالية للقطاع من دون تغيير، حيث إن التحسن في معدل الخسارة للتأمين الصحي قابله 
ارتفاع في معدل الخسارة لتأمين المركبات. وبيّن التقرير، أن صافي الربح لقطاع التأمين ارتفع أكثر من ضعفين في 
2019، مقارنة بالعام الذي سابق، مما أدى إلى ارتفاع العائد على األصول، والعائد على حقوق المساهمين. وأشار 

إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين لتبلغ 74 % في 2019، مقابل 72 % في 2018.

نمو قطاع التأمين السعودي 8 %

قال “جــاي كاربنتر” Guy Carpenter، أشــهر بيوت 
الخبــرة العالمية المتخصصة في التأميــن وإعادة التأمين 
وتحليالتها، أن عام 2020 قد يشهد خسائر قياسية  لقطاع 
التأمين واإلعادة بقيمة 160 مليار دوالر أميركي بسبب ما 
وصفه بزوبعة “كورونا” التي تشبه األعاصير. وأضاف: 
أن خســائر ســوق التأمين وإعادة التأمين من عام 2006 
بمــا فيها الكوارث الى ماق بل كورونا، توازي الخســائر 
المتوقعة من وباء Covid-19. متوقعاً، أن تصل الخسائر 

إلى 100 مليار دوالر أميركي، مضافاً إليها تكلفة موسم أعاصير األطلسي، التي ستؤثر على كل نواحي الحياة.
وقال محللون من بنك اإلستثمار Berenberg مؤخراً، أن التعويضات العالمية للتأمين وصناعة إعادة التأمين بسبب 

“كورونا” ستكون قابلة لإلدارة، وتتراوح من 50 إلى 70 مليار دوالر أميركي.
وأشــار “كاربنتر”، الى أن مجموعة اللويدز في لندن، قدرت الخســائر حتى نهاية عام 2020 بقيمة 107 مليادرات 
دوالر، الفتاً الى ان هذه المجموعة من التقديرات المالية للخسائر، مضافاً لها فرعي التأمين على الحياة والطبي، وكذا 

عبء تكلفة تقلبات سوق رأس المال وأي خسائر جانب االستثمار للنظر فيها.

160 مليار دوالر خسائر شركات التأمين في 2020
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بــدأت شــركة “أروب” للتأمينــات العامة فــي مصر، تغطية 
خدمات العيادات الخارجيــة لحاالت فيروس كورونا  مؤخراً 
Covid19، علــى أن يتم تطبيق بروتوكــول تغطية الجائحة 

وفقاً لعدد من المعايير.
وقــال مدحت صابــر العضو المنتدب للشــركة، إن “أروب” 
الشركة للتأمينات العامة أخطرت عمالئها تغطية خدمة العيادات 
الخارجية لفيروس كورونا المستجد. ولفت إلى أن التعويضات 
الخاصــة بتحاليل فيروس كورونا بالعيــادات الخارجية، غير 

مغطاة بأثر رجعي قبل 15 حزيران/يونيو 2020.
وأشــار إلى أن “أروب” للتأمينــات العامة وضعت عدداً من 

المعايير بغرض تلبية خدمات عمالئها، وضمان ســالمتهم كأولوية لها. وأضاف، أن أبرز هذه المعايير أو تطبيق 
البروتوكول يغطى خدمات العيادات الخارجية للحاالت المشتبه بها المشخصة من قبل طبيب.

مدحت صابر

“أروب للتأمينات العامة” تغطي تكاليف “كورونا”

تربعت شــركة State Farm للتأمين أكبر 10 شــركات تأمينات 
ممتلــكات فى ســوق التأمين األميركية خــالل 2019، وبلغ حجم 
األقســاط المكتتبة المباشرة للشــركة 65.6 مليار دوالر، بحصة 
 State ســوقية 9.3 %، تالهــا في الترتيب فــي المركــز الثاني
Farm للتأمين بحجم أقســاط مباشــرة مكتتبة بلغــت 46.1 مليار 
دوالر وبحصة ســوقية بلغت 6.6 %، وحلــت في المرتبة الثالثة 
Progressive للتأمين والتي بلغ حجم أقساطها المباشرة المكتتبة 
في 2019 حوالى 39.2 مليار دوالر، بحصة سوقية 5.6 %، وفقاً 

لمعهد INSURANCE INFORMATION للبحوث والدراسات. واحتلت Liberty Mutual للتأمين المركز 
الرابع، حيث بلغ حجم األقساط المكتتبة المباشرة للشركة 35.6 مليار دوالر، وبلغت الحصة السوقية للشركة 5.1 % 
فيما تالها فى المرتبة الخامسة Allstate للتأمين بحجم أقساط مباشرة مكتتبة 35 مليار دوالر وبلغت حصتها السوقية 
5 %، وحلت Travelers المركز السادس بحجم أقساط مباشرة مكتتبة بلغت 28 مليار دوالر وبحصة سوقية 4 %.
وحلت USAA Insurance للتأمين فى المرتبة الســابعة بحجم أقســاط مباشــرة مكتتبة بلغت 23.5 مليار دوالر 
وبحصة سوقية 3.3 %، وتالها في المركز الثامن Chubb للتأمين بحجم أقساط مباشرة مكتتبة بلغت 23.4 مليار 
دوالر وبحصــة ســوقية 3.3 %، وجــاءت بعدها في المرتبــة التاســعة Farmers Insurance للتأمين وبلغ حجم 
 Nationwide أقســاطها المباشــرة المكتتبة 20.6 مليار دوالر وبحصة سوقية بلغت 2.9 %، وفي المركز العاشر

Mutua للتأمين بحجم أقساط مباشرة مكتتبة بلغت 18.4 مليار دوالر وبحصة سوقية بلغت 2.6 %.

أكبر 10 شركات تأمين في أميركا
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أعلنت شــركة ميونخ ري األلمانية إلعادة التأمين، 
عــن بلوغ حجــم خســائرها ذات الصلــة بفيروس 
كورونــا COVID-19  حوالــى 1.5 مليار يورو 

في النصف األول من عام 2020.
وأشــارت في تقرير مالي صادر عنها، بأن خسائر 
الربع الثاني 2020 فقط بلغت 700 مليون يورور 
من إجمالي المعلــن عنه بالنصف األول. الفتةً إلى 
أنــه بالرغم من حجم الخســائر المعلن عنها، إال أن 
الظروف الحاليــة مواتية حقاً لتنميــة أعمال إعادة 

التأمين.
وأوضحــت “ميونــخ ري” في تقريرها المالي إلى أن تأثير الخســائر كان قليالً في فــروع تأمين الحياة والطبي، 
باإلضافة إلى بعض فروع الممتلكات إال أن الغالبية العظمى من خسائر COVID-19 المسجلة بقيمة 700 مليون 
يورو تُعزى إلى تغطية األحداث الكبرى، بما في ذلك توقف األعمال نتيجة اإلغالق الذي حدث في شباط/فبراير 
وآذار/مارس ونيسان/ابريل وأوائل أيار/مايو. وتابعت، أن “ميونخ ري” قامت بحصر خسائرها المتعلقة بفيروس 
كورونا في الربع األول من عام 2020 عبر عملياتها بقيمة 800 مليون يورو، مما أدى إلى انخفاض صافي أرباح 

الشركة سنويًا بنسبة 65 % إلى 221 مليون يورو.

1.5 مليار يورو خسائر “ميونخ ري إلعادة التأمين”

شــكلت هيئة الرقابة علــى التأمين فى الهنــد IRDA مجموعة عمل 
لدراسة إمكانية تأسيس مجمعة ضد مخاطر األوبئة كنوع من التوصل 
إلــى حلول علــى المدى الطويل تســاهم فــي التعامل مــع التداعيات 

االقتصادية لألوبئة فى المستقبل
وقالــت هيئــة الرقابة على التأمين الهندية، إن هناك حاجة ماســة إلى 
حلول طويلة األجل لمعالجة مختلف المخاطر التي أثارها تفشى وباء 
كورونا المستجد )كوفيد - 19(، وذلك لتقديم الحماية فى حالة حدوث 

أزمة مماثلة في المستقبل.
وأشــار الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية في الهند، ماثور، إلى أن عمل مجمعة تأمين مخاطر األوبئة ســيوفر 

حماية تعطل األعمال من دون الحاق الضرر المادي بأصحابها وفقدان دخولهم وسبل العيش منها.
واعتــرف ماثور، بأن خســائر الوباء يمكن أن تكــون ضخمة وفي تزايد وتتجاوز قــدرة الحكومة وقطاع التأمين 
واإلعــادة علــى تعويضها، لذا، كان التفكير فى تدشــين المجمعة غاية في الضرورة تســاهم فــي تقليل األضرار 

المتعلقة بتقليص النشاط االقتصادي نتيجة الفيروسات كوباء كورونا.

الهند تدرس تأسيس مجمعة تأمين لمواجهة األوبئة
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هونغ كونغ األولى بمساهمة التأمين بالناتج المحلي

مســاهمة أقســاطها التأمينية المكتتبــة إلى الناتــج المحلي 
اإلجمالــي GDP حوالــى 8.6 % خــال العــام الماضي 
2019. تاها في المركز السادس سوق التأمين السويدية، 
التي ســاهمت صناعة التأمين في ناتجها المحلي اإلجمالي 
بنســبة 7.4 %، وحلت الصين فى المرتبة الســابعة بحجم 
مســاهمة لقطــاع التأمين فــي ناتجهــا المحلــي اإلجمالي 

GDP، الذي بلغ 6.8 % خال العام الماضي 2019.

النرويج العاشرة
ووفقــاً لتقرير التأميــن العالمي الصادر عن شــركة أليانز 
للتأميــن وإعــادة التأميــن، فقــد حلــت الواليــات المتحدة 
األميركية في المركز الثامن في الترتيب، بحجم مســاهمة 
لصناعة التأمين فــي ناتجها المحلي اإلجمالــي بلغت نحو 
6.4 % خــال العام الماضــي 2019، تاها فــي المرتبة 
التاســعة دولة ايرلندا، بحجم مساهمة ألقســاطها التأمينية 
المكتتبة في ناتجها المحلــي اإلجمالي والتي بلغت 6.1%. 
أما فــي المركز العاشــر، فقد حلــت دولــة النرويج بحجم 
وبلغت 5.2 % خال العام الماضي 2019.مســاهمة لقطاع التأميــن في ناتجهــا المحلــي اإلجمالي، 

يتم احتســاب مقدار المساهمة الخاصة بنشــاط التأمين في 
الناتج المحلي لكل دولة عبر قســمة أقساط التأمين المكتتبة 
على هذا الناتج لها في نفس الســنة، وهذه النسبة تبين مدى 
أهمية صناعة التأمين ومســاهمتها في التنمية االقتصادية 
لــكل دولة، ومــدى اهتمام هذه األســواق بتنميــة وتطوير 
صناعة التأمين بها، وهو ما ينعكس فى صورة زيادة حجم 

األقساط ومعدل نموها سنوياً.

بريطانيا بالمركز الثاني
احتلت بريطانيــا المركز الثانــي على مســتوى العالم من 
حيث معدل مســاهمة التأمين في الناتــج المحلي اإلجمالى 
خال العام الماضــي 2019، والتي بلغــت نحو 9.9 %، 
فيما تاها في المركز الثالث السوق الدنماركية، والتي بلغ 
مقدار مساهمة أقســاط التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
بهــا 9.8 %، فيما حلت فرنســا فــي المرتبــة الرابعة في 
الترتيــب، بحجــم مســاهمة لألقســاط المكتتبة فــي الناتج 
المحلي اإلجمالي بلغت نحــو 8.9 % خال العام الماضي 

.2019
وجاءت ســنغافورة في المرتبة الخامسة، حيث بلغت نسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي  التأمين في  العالم من حيث معدل مساهمة  تصدرت هونغ كونغ دول 
خالل العام الماضي 2019، وبلغ حجم مساهمة األقساط المكتتبة إلى ناتجها المحلي اإلجمالي 

17.8 %، وفقًا لتقرير التأمين العالمي الصادر عن شركة أليانز للتأمين وإعادة التأمين.
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انخفاض في تعويضات تأمين السيارات التكميلي

ما يقارب من 344 مليار دوالر بما يمثل 54 % من إجمالي 
أقساط الصناعة  في 2019 أقساط مكتتبة.

لكن صافي نمو أقســاط التأمين المكتتبة تباطأ إلى 3 % في 
2019، من متوســط   معدل 6 % مــن 2015 - 2018 مع 

تضاؤل   نمو أقساط السيارات.
وحقق القطــاع أرباحاً إكتتابية محســنة، بنســبة 98.7 % 
مجتمعــة )CR( في عــام 2019، مدفوعة بقطــاع التأمين 
ألصحــاب المنــازل، الذي تحــول إلــى ربــح  98.5 %، 
مع فترة راحــة من خســائر الكــوارث الكبيرة مــن جراء 

األعاصير وحرائق الغابات.
كما ســجل قطاع ســيارات الركاب الخاصــة األكبر حجماً 
للعام الثاني على التوالي من أربــاح االكتتاب التي تقلصت 

إلى 98.7 % في عام 2019.
نمو أقساط التأمين

واشــار أودن، إلــى أن نمو أقســاط شــركات التأمين على 
الســيارات ســيختلف فــي عــام 2020 بشــكل كبيــر عن 
االتجاهــات التاريخيــة، بالنظر إلــى إجراءات االســترداد 

واسترداد األقساط استجابة لتغيرات التعرض من الوباء.
ولفت الى ان التحــول على المدى الطويــل في حصتها في 
المباشر وقدرات التسعير المتطورة لن يتأثر.الســوق نحو شــركات التأمين العامة الكبيرة ذات التوزيع 

قــال، المديــر اإلداري لوكالة فيتــش للتصنيــف االئتماني 
Fitch Ratings، جيمــس أودين، إن انخفاض اســتخدام 
المركبات وســط جائحة فيروســات كورونا أدى إلى تقليل 
التعرض للمخاطــر وتكرار التعويضات لشــركات التأمين 
على الســيارات المالكى التي عــززت أداء االكتتاب على 

المدى القريب.
ارتفاع حدة المضارابات

وأضاف: “عوائد األقســاط األخيرة وإجــراءات الخصم ال 
تعوض بشكل كامل تجربة التعويضات المنخفضة األخيرة، 
ولكنها ســتعزز المنافســة الســعرية التي قد تؤدي إلى أداء 

ضعيف عندما يتم تطبيع النشاط االقتصادي والمطالبات”.
واشار إلى أنه بعد عام 2019، تم وضع قطاع التأمين على 
فروع التامينات الشــخصية في الواليات المتحدة في وضع 
يســمح له برؤية أرباح االكتتاب في عام 2020، حتى على 
خلفية الشكوك فى االداء االقتصادي من جائحة الفيروسات 

التاجية.
وتابع أودين، أن شــركات التأميــن على فــروع التأمينات 
الشــخصية، هي األكثر تأثراً بانخفاض التعرض للمخاطر 
المرتبطة بالتغيرات في النشــاط االقتصادي واالجتماعي. 
وهذا يشمل تخفيض استخدام الســيارات في التجوال، التي 
قللت بدورها مــن تكرار التعويضات علــى المدى القصير 
لشــركات التأمين على الســيارات، ما يعــزز األرباح على 

المدى القريب.
توقعات مستقرة

وأكد أن “فيتش” حافظت على توقعات مستقرة بشأن إعادة 
التأمين علــى الممتلكات واإلصابــات بالنســبة للممتلكات 
والحوادث )P/C(، بما فــي ذلك قطاع تأمينــات الحوادث 
الشــخصية، على الرغم مــن أن التوقعات األساســية على 

المدى القريب قد تغيرت إلى سلبية في آذار/مارس 2020.
وكشف، أن التأمين على الفروع الشخصية يعد أكبر شريحة 
رئيسية في ســوق التأمين في الواليات المتحدة P&C، مع 

تعرضًا  األقل  الشخصية هي  الممتلكات  تأمينات  أن  اإلئتماني،  للتصنيف  فيتش  وكالة  أعلنت 
للمخاطر المرتبطة بالتغيرات في النشاط االقتصادي واالجتماعي في عام 2020، وخاصة تأمينات 
السيارات التكميلي. وأكدت “فيتش”، أن تأمين الممتلكات الشخصية سيعيد شركات التأمين 

.COVID19 لتحقيق الربح على الرغم استمرار وجود فيروس كورونا
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أطلقت “فوربس” الشرق األوسط، قائمتها 
للشركات العائلية العربية األكثر نفوذاً في 
منطقة الشــرق األوسط لعام 2020، حيث 
ســلّطت الضوء على 100 شركة تعد من 
األقوى واألكبر التي ســاعدت في تشــكيل 

اقتصاد المنطقة.
وتوظف الشــركات الـ100، األكثر نفوذاً 
في الشــرق األوســط أكثر مــن 600 ألف 
موظــف، فــي حيــن يبلــغ مجمــوع ثروة 
الشــركات الـــ10 األولــى علــى القائمــة 
لوحدها أكثر من 31 مليار دوالر أميركي.

وتعتمــد “فوربــس” في انتقاء الشــركات 
المدرجة في قائمتها على عدد من العوامل، 
منها حجم وعدد اســتثمارات المؤسســات 
اإلقليميــة  البورصــات  فــي  المذكــورة 
والعالميــة واألصــول العقاريــة، ومــدى 
تنــوع األعمال التجاريــة وعدد القطاعات 
التي تشغلها الشركات، وأعداد الموظفين، 
وعــدد الدول التي تتواجــد بها، فضالً عن 

التنوع الجغرافي وتاريخ تأسيسها.
وقد جاءت مجموعة منصور المصرية، التي يرأس مجلس إدارتها محمد يوســف وياســين منصور، في المركز 

األول على القائمة لتتبعها مجموعة الفطيم اإلماراتية، والتي يرأسها عبدهللا الفطيم في المركز الثاني.
وفيما يلي، القائمة الكاملة للشركات الـ10 األكثر نفوذاً في الشرق األوسط، بينما توفر اإلنفوغرافيك)*( معلومات 

تفصيلية باألرقام عن الشركات األكثر نفوذاً في المنطقة والقطاعات التي تشغلها:
1. مجموعة منصور، مصر

2. مجموعة الفطيم، اإلمارات العربية المتحدة
3. مجموعة العليان، المملكة العربية السعودية

4. ماجد الفطيم، اإلمارات العربية المتحدة
5. مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده، المملكة العربية السعودية

6. مجموعة عبداللطيف جميل، المملكة العربية السعودية
7. الغرير، اإلمارات العربية المتحدة

8. الغانم للصناعات، الكويت
9. مجموعة الغرير، اإلمارات العربية المتحدة

10. مجموعة الزامل القابضة، المملكة العربية السعودية

الشركات الـ10 األكثر نفوذاً في الشرق األوسط
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أعلنت شــركة “بنتا” اللبنانية للصناعات الدوائية 
)BPI( أنــه “مــن ضمــن خطتها اإلســتراتيجية 
للتوســع عالميا، اســــتحوذت علــى مصنع فامار 
)Famar( العريــق لألدويــة فــي مدينــة ليــون 
الفرنســية”. وأشــارت في بيان إلــى أن “مصنع 
فامــار يقع فــي منطقة ســان جيني الفــال ضمن 
القطــاع الجغرافي لمدينة ليــون، وهو أكبر تجمع 
صناعــي في فرنســا خــارج المنطقــة الجغرافية 
للعاصمــة باريــس )Ile de France( وتأســس 

المصنع عام 1982 وانتقلت ملكيته من Rhône-Poulenc إلى Sanofi - Aventis لغاية عام 2004 وهو تابع 
لشــركة “فامار” اليونانية لألدوية وهو أحد مصانعها اإلثني عشــر في العالم. ويتكون من تســعة مباني مســاحتها 
اإلجمالية 55 ألف متر مربع على مســاحة 160 ألف متر مربع. ويتولى تصنيع عشــرات أدوية القلب واألوعية 
الدموية والجلد والســكري ومضادات الفطريات والمضادات الحيوية وســواها، وفق عقود مع كبرى الشــركات 

العالمية منها Merck وSanofi وAbbott وMylan وAstellas وPfizer وP&G وغيرها.
ولفتت إلى أن شركة “بنتا” تسعى إلى تطوير مصنع “فامار” وتوسيع إنتاجه وإضافة أنواع من األدوية التي تصنعها 
فــي معاملهــا في لبنان، إليصالها إلى األســواق العالمية. وأكد أن هذه الصفقة ستســاهم في تطويــر القدرات التقنية 

واإلنتاجية لشركة “بنتا” من خالل اإلنفتاح على الصناعة الدوائية الفرنسية”.
وأكد رئيس مجلس إدارة “بنتا” برنار تنوري أن “فوز الشركة باإلستحواذ على مصنع وشركة Famar Lyon  يفتح 
آفاقا عالمية للصناعة الدوائية اللبنانية و يوفر لنا قدرات تصنيعية كبيرة ويتيح لنا التوسع ووصول منتجاتنا إلى أسواق 
 Métropoleو Business France عالمية جديدة”. وشكر تنوري “دعم الحكومة الفرنسية لهذه الصفقة من خالل
de Lyon، نظرا إلى أن مشروع “بنتا فارما” يرمي إلى إعادة تعزيز حضور “فامار” في فرنسا وأوروبا من خالل 

تعزيز الصناعة الدوائية في فرنسا”.

“بنتا” اللبنانية تستحوذ على “فامار”

علــى ما يبــدو، لم يؤثر فيــروس “ كورونا “ كثيراً على مبيعات األســلحة 
والعتاد واألنظمة الدفاعية، فقد ســجلت “لوكهيد مارتن” أرباحا ومبيعات 
أعلــى من التوقعــات، وارتفعت المبيعات الفصلية للشــركة األميركية إلى 
16.2 مليــار دوالر مقارنة بتوقعات عند 15.2 مليار دوالر أميركي، في 
الربع الســنوي الثاني من عام 2020. وبلغ ربــح “لوكهيد مارتن” 5.79 
دوالر أميركي للســهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتوقعات 

عند 5.72 دوالر أميركي للسهم.

16 مليار دوالر أرباح “لوكهيد مارتن”
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تحولت شركة  غازبروم  الروسية، إلى تكبد خسارة فادحة في 
الربع األول من عام 2020، بفعل تراجع أسعار النفط وضعف 
الروبل، اللذين أثرا ســلباً على األرباح، إال ان أســهمها ظلت 

تتلقى دعماً بفعل تعهد شركة  الطاقة  العمالقة بتوزيع أرباح.
وتعليقــاً علــى ذلك، قــال نائب رئيــس “غازبــروم”، فاميل 
ساديجوف، إن خسائر الشــركة “على الورق” فقط، وترجع 
بشــكل رئيســي إلى انخفاض حاد في قيمة الروبل في أعقاب 

تراجع أسعار النفط العالمية.

خسائر فادحة لـ”غازبرزوم” في الربع األول

تقترب شــركة “ غوغل “ التابعة لـ“ ألفابت “، من الحصول 
على حصــة في الوحدة الرقمية التابعة لشــركة “ريالينس 
إندســتريز” الهندية العمالقة، في استثمار قيمته 4 مليارات 
دوالر أميركــي. وجــاء التقرير بعد إعــالن “غوغل” أنها 
ستنفق نحو 10 مليارات دوالر في الهند في غضون األعوام 
الخمســة المقبلة، عن طريق اســتثمارات فــي رأس المال 

وعمليات شراكة في أكبر التزام لها في سوق مهمة للنمو.

“غوغل” تخطط لالستثمار في “ريالينس” الهندية

خرج  لبنان  للمرة األولى من فئة المراكز الخمســة األولى 
لالستثمار في “ الشركات الناشئة “ )startups( في منطقة  
الشــرق األوسط  وشــمال  أفريقيا ، بانخفاض بلغت نسبته 
78 % في الصفقات المحققة في هذا المجال خالل النصف 
األول مــن العام 2020 الجــاري، وفقاً لتقرير صادر عن 

منصة “ماغنيت” للتكنولوجيا عبر  اإلنترنت .
يأتــي ذلك بعدما خســر هــذا القطاع الصاعد مئات مالييــن  الدوالر ات كان يخصصها له  مصــرف لبنان المركزي  
لتمويل المبادرات واألفكار اإلبداعية، وال سيما في قطاَعي التكنولوجيا واالتصاالت وغيرهما، بنتيجة نقص التمويل 

والتحديات الناتجة عن شح الدوالر األميركي، التظاهرات الشعبية، وتدابير مكافحة انتشار “كورونا”.

لبنان يخسر موقعه في استثمارات الشركات الناشئة
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أعلنت مجموعة  إيني  اإليطالية للطاقة، أنها ستشــطب حوالي 
3.5 مليار يورو )4 مليارات دوالر( من قيمة أصولها، بعد أن 
عدًلت بالخفض توقعاتها الطويلة األجل ألســعار  النفط  و الغاز 

، بسبب التداعيات اإلقتصادية ألزمة “كوفيد - 19”. وأعلنت 
“إيني”، في بيان، خفض توقعاتها الطويلة األجل ألسعار خام 
“برنــت” للعام 2023 إلى 60 دوالراً للبرميل من 70 دوالراً 
في تقديراتها الســابقة، وخفض أســعار الغاز إلى 5.5 دوالر 

للمليون وحدة حرارية بريطانية، من 7.8 دوالر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، كالوديو ديسكالزي: “تغيير التقديرات الطويلة األجل بعد أربعة أشهر من تفشي 

جائحة “كوفيد - 19”، يعكس توقعاتنا الحالية لمستقبل األسعار”.
واشارت “إيني”، إلى أنها تتوقع اآلن سعراً لخام “برنت” عند 40 دوالراً و48 دوالراً و55 دوالراً للبرميل لألعوام 

2020 و2021 و2022 على الترتيب، مقارنةً مع تقديرات سابقة بلغت 45 دوالراً و55 دوالراً و70 دوالراً.

“إيني” تشطب 4 مليارات دوالر من أصولها

أفصحــت “نيــوم” الســعودية، عــن خطواتها 
األولــى لتصبــح العبــاً أساســياً فــي ســوق 
الهيدروجين العالمية، عبر دخولها في شــراكة 
مع “إيــر بروداكت” و“أكوا بــاور”، بقيمة 5 
مليــارات دوالر أميركــي، لبناء أضخم منشــأة 
عالميــة إلنتــاج الهيدروجيــن في مدينــة نيوم 
بطريقــة صديقة للبيئة، لتوفير حلول مســتدامة 
لقطــاع النقل العالمي، ومواجهة تحديات التغير 
المناخــي، مــن خالل حلــول عمليــة لتخفيض 

االنبعاثــات الكربونية. وتعد هذه الشــراكة هي االســتثمار األول لـ“نيوم” في مجال الطاقة المتجــددة الذي يعد أحد 
المحاور الرئيسية لـ“نيوم” لتصبح رائدة في سوق الهيدروجين العالمية. ومما يميز هذا االستثمار كذلك وجود شريك 

دولي، يتمثل في “إير بروداكت” األميركية، وشريك وطني، وهو مجموعة أكوا باور.
يذكر، أن المشروع الذي سيكون مملوكاً بالتساوي من قبل الشركاء الثالثة، سيتخذ من مدينة نيوم السعودية مقراً له، 
إذ ينتظر أن يصبح جاهزاً إلنتاج الهيدروجين بحلول عام 2025 ، ومن ثم تصديره إلى األسواق العالمية، ليُستخدم 
وقوداً حيوياً يغذي أنظمة النقل والمواصالت. وســينتج المشــروع العمالق نحو 650 طناً من الهيدروجين األخضر 
يومياً، و1.2 مليون طن من األمونيا الخضراء سنوياً، ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 

بما يعادل 3 ماليين طن سنوياً.

أضخم مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين في العالم
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أعلنت شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة، “طاقة”، عن 
إنشاء محطة توليد للكهرباء تعمل بالغاز في اإلمارات 
بقدرة إنتاجية تبلغ ما يعادل توفير كهرباء لـ380 ألف 
منزل في البالد. وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية، أن 
محطة “الفجيــرة F3” لديها قــدرة إنتاجية تبلغ 2.4 
غيغــاوات، ومن المقرر أن تبــدأ اإلنتاج بحلول العام 
2022، وأن تبلــغ قدرتهــا اإلنتاجية القصوى الكاملة 

بحلول صيف العام 2023.
ويأتي اإلعالن عن الصفقة، بعد توقيع اتفاقية شــراء 

الطاقة واتفاقيّة المســاهمين في كٍل من مؤسســة أبوظبي للطاقة، وشــركة مياه وكهرباء اإلمارات، وشــركة مبادلة 
لالســتثمار “مبادلة” وشركة “ماروبيني” اليابانيّة، حيث ستمتلك كل من “طاقة” و”مبادلة” حصة تبلغ 60 % في 

المشروع، بينما ستمتلك شركة “ماروبيني” اليابانية الـ40 % المتبقية.
وتبلــغ التكلفــة اإلجمالية للمشــروع أكثر من 1.1 مليــار دوالر أميركي، حيث حاز علــى مجموعة من التمويالت 
الخارجيــة مــن مصارف دولية متعددة منهــا، بنك اليابان للتعــاون الدولي، بنك بي إن بي باريبــا، وبنك ميزوهو، 

مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية، سوميتومو ترست بنك، وبنك ستاندرد تشارترد.

أكبر محطة توليد كهرباء بالغاز في االمارات

أصدر  األردن  سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 
1.75 مليــار دوالر أميركي ستســاعده في التغلب على 
التداعيات االقتصادية لجائحة “كورونا”، وهو ما يقول  
خبراء اقتصاديون  ومنتقدون، إنها سترفع الدين العام إلى 
مستوى قياسي عند 100 % من  الناتج المحلي  اإلجمالي.

ويتضمن اإلصدار، ســندات بقيمــة 500 مليون دوالر 
وعائد قدره 4.95 % وفترة استحقاق 5 سنوات، إضافة 
إلى ســندات بقيمة 1.25 مليــار دوالر وعائد 5.85 % 

وفترة اســتحقاق 10 ســنوات. وفاق الطلب على  االكتتاب  المعروض بأكثر من 6.25 مرة، بعد أن اجتذب اإلصدار 
عروضاً تزيد قيمتها على 6.25 مليار دوالر.

يشار إلى ان  الدين العام  المستحق على  األردن سجل ارتفع إجمالي خالل الشهور األربعة األولى من 2020، زيادة 
بنسبة 4.6 % إلى 31.39 مليار دينار )44.2 مليار دوالر( مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019. وأظهرت 
احصاءات وزارة المالية، أن الدين الداخلي في نهاية نيسان/ابريل 2020، بلغ 18.93 مليار دينار، في حين أن  الدين 
الخارجي  بلغ 12.4 مليار دينار. ويشكل إجمالي الدين العام األردني ما نسبته 101 % من  الناتج المحلي  اإلجمالي.

األردن يصدر سندات دولية بقيمة 1.75 مليار دوالر
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أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
مؤخراً، عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم )408 
ماليين دوالر أميركي(، لمســاعدة اقتصاد اإلمارة على التغلب 
علــى تبعات جائحة فيــروس كورونا المســتجد. وقال: اعتمدنا 
حزمــة تحفيزيــة جديدة بقيمة 1.5 مليــار درهم ليصل مجموع 
الحــزم التحفيزيــة إلى 6.3 مليــار درهم، وذلــك بهدف تعزيز 
ســيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة 

ممارسة األعمال وتسهيل اإلجراءات.
يذكــر أنّها حزمــة التحفيز الثالثة التي تعلن عنهــا إمارة دبي، ثاني 

أكبر وأغنى اإلمارات في البالد. وتأتي تدابير الدعم التي اتخذتها دبي على رأس مبادرات تم تنفيذها على المستوى 
االتحادي، وال ســيما من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات لتخفيف المتطلبات المالية والســيولة على المقرضين 

وقطاع األعمال. بدورها، طبّقت أبوظبي حزم تحفيز خاصة بها.
ويشــمل أحدث تدّخل إلغــاء غرامات معينة فرضتها الحكومة وإدارة الجمارك، إلــى جانب رد الضرائب للفنادق 

والمطاعم ورد التأمينات المالية لقطاع البناء والتشييد، وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص.

تعزيز سيولة الشركات في دبي بـ408 ماليين دوالر

احتلت دبي المركز الثامن عالمياً واألول على مستوى 
المنطقــة لكونها واحدة من أفضل المــدن التي تمتلك 
مرونــة واســتقاللية فــي العمــل الحــر والرقمي في 
العالم. واســتند التصنيف، الــذي أعده موقع “ديجتال 
إنفورميشن وورلد” المتخصص بالتكنولوجيا وريادة 
األعمال، إلى عوامل مهمة مثل متوسط الراتب المتوقع 
وسرعة اإلنترنت والرعاية الصحية ومساحات العمل 

المشترك واألنشطة الترفيهية للمدينة واإليجارات.
ونالــت دبي أعلى معدل لمؤشــر التوظيف بين جميع 
البلــدان التــي تــم اختبارها، حيث يعمــل 80 % من 

ســكانها حالياً. وحققت اإلمارة معدالت عالية في مؤشر متوســط األجور الشهري الذي بلغ 2425 جنيه إسترليني، 
إضافة إلى جودة اإلنترنت، ونتائج جيدة في مؤشر التنقل والرعاية الصحية واألنشطة الترفيهية.

وتخطت دبي مدناً عالمية كبرى مثل أوسلو وأوكالند وأمستردام وهونغ كونغ ولندن. وجاءت مدينة أوستن األميركية 
في المركز األول على أنها األفضل للعاملين المستقلين، تلتها شيانج ماي التايلندية وحلت برلين ثالثة، وبرشلونة رابعة 

وملبورن خامسة على سلم الترتيب، وحققت تولوز المركز السادس ومونتريال المركز السابع.

دبي بين أفضل 8 مدن عالمية في مرونة العمل الحر

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
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عيّنت مجموعة KBBO اإلماراتية مستشارين إلعادة هيكلة 
التزامــات قائمة على الشــركة، التي رئيــس مجلس إدارتها 
مســاهم كبير في مجموعة إن.إم.سي هيلث المتعثرة إلدارة 
المستشفيات. وقالت المجموعة في بيان، إنها عينت شركتي 
تروســبريدج أدفيســوري وبي.دبليو.ســي الشــرق األوسط 
خبيرين ماليين، وهادف وشركاه المحدودة وكليري جوتليب 
ستين اند هاملتون إل.إل.بي مستشارين قانونيين. ولم تكشف 

عن حجم الديون المستحقة عليها. وأشارت، إلى أنها تواجه تحدياً يتمثل في انكشافها على “إن.إم.سي”، باإلضافة إلى 
تفشي كوفيد19-، وهو ما أثر على عمليات مختلفة. ولم تقدم المجموعة تفاصيل عن االنكشاف على “إن.إم.سي”.

وكان رئيس مجلس إدارة “كيه.بي.بي.أو”، خليفة بن بطي، قد استقال هذا العام من منصب نائب رئيس مجلس إدارة 
“إن.إم.سي”، بعدما قالت هيئات تنظيمية بريطانية إنها تتحرى أمر الشركة، بعد أنباء عن أن مؤسسها ورئيس مجلس 

إدارتها ب.ر شيتي، كشف عن حجم حصته في الشركة على نحو غير دقيق.
وقالت “إن.إم.سي”، وهي أكبر شركة خاصة لتشغيل المستشفيات في اإلمارات، إن مساهمة شيتي وبطي ومستثمر 
كبير آخر، هو سعيد بطي القبيسي، في الشركة تقل مجتمعة 30 % عما جرى الكشف عنه من قبل. وأدى ذلك إلى 
تغير في شــروط تســهيالت دين لـ“إن.إم.ســي”، مما أثر على ترتيب قرض حجمه مليارا دوالر وتسهيالت معينة 
أخرى. وعدلت “إن.إم.سي”، التي خضعت للوصاية اإلدارية، مؤخراً مركز ديونها إلى 6.6 مليار دوالر، وهو ما 

يزيد كثيراً عن تقدير سابق بلغ 2.1 مليار دوالر في حزيران/يونيو 2019.

إعادة هيكلة دين KBBO اإلماراتية

تراجعت صفقات االندماج واالســتحواذ عالمياً بنحو 52 
% في الربع الثاني من عام 2020، على أســاس سنوي، 
بفعل تفشــي فيروس “كورونا”. وبحســب بيانات شركة 
األبحــاث “ريفينتف” Refinitiv، بلــغ إجمالي صفقات 
االندماج واالســتحواذ عالميــاً 9.129 ألف بقيمة 516.6 

مليار دوالر أميركي خالل الربع الثاني من العام.
وبلــغ إجمالي صفقــات االندماج واالســتحواذ عالمياً في 
النصــف األول من العــام 2020 الجــاري، 20.66 ألف 
بقيمة 1.2 تريليــون دوالر أميركي، مقابل صفقات بقيمة 

2.1 تريليون دوالر أميركي خالل الفترة نفســها من العام 2019. وفيما تراجعت صفقات االندماج واالســتحواذ في  
الواليات المتحدة  بنســبة 83 % إلى 2064 في الفترة الممتدة من نيســان/ابريل وحتى حزيران/يونيو 2020، بقيمة 

106.4 مليار دوالر، مقابل 2895 صفقة بقيمة 622.9 مليار دوالر أميركي خالل الفترة نفسها من العام 2019.

انخفاض صفقات االندماج واالستحواذ العالمية
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فــي الوقت الذي يزداد اعتماد األفراد على البطاقات االئتمانية 
مع إغالقات الحجر الصحي وارتفاع نســبة المشــتريات عبر 
االنترنــت كتداعيــات لجائحة فيــروس كورونــا الجديد أو ما 
يُعرف باســم “كوفيــد - 19”، أصدرت وكالة “ســي أن أن” 
تقريراً، قدمت فيه أفضل 8 بطاقات ائتمانية بحســب الغرض 

من استخدامها.
Citi® Double Cash Card .1: األفضــل فيمــا يتعلــق 
 Cash”بعــروض إعادة أموال عنــد التبضع أو ما يُعــرف بـ

.”Back
Capital One® SavorOne® Cash Rewards Credit Card .2: األفضل لخدمات توصيل الطعام.

U.S. Bank Visa® Platinum Card .3: األفضل فيما يتعلق بالنسب التمهيدية على المشتريات.
Citi Simplicity® Card .4: األفضل فيما يتعلق بتحويل األرصدة.

Chase Sapphire Preferred Card .5: األفضل فيما يتعلق ببرامج الجوائز المرنة.
Capital One® Venture® Rewards Credit Card .6: األفضل بعروض إعادة أموال عند السفر.

The Blue Business® Plus Credit Card from American Express .7: األفضل بالنســبة للشــركات 
الصغيرة.

Capital One® Spark® Miles for Business .8: األفضل بالنسبة للشركات األكبر.

أفضل 8 بطاقات ائتمانية لعام 2020

ارتفعت الشحنات العالمية من أجهزة  الكمبيوتر  خالل الربع 
الثاني من عام 2020 على أســاس ســنوي، بنسبة 2.8 % 
إلى 64.80 ألف في الفترة الممتدة من شــهر نيسان/ابريل 
وحتــى حزيران/يونيو 2020، مقابــل 63.04 ألف خالل 

الفترة نفسها عام 2019.
ويعود ســبب هذا االرتفاع إلى اتجاه ماليين األفراد للعمل 
من المنزل بســبب فيروس “كورونا” مما ساهم في تحفيز 

الطلب.
واســتحوذت “ لينوفو “ على أكبر حصة ســوقية بنسبة 25 %، إذ شحنت 16.19 ألف جهاز، فيما جاءت “إتش بي” 

في المركز الثاني بواقع 16.16 ألف جهاز.
وحلت “ ديل” في المرتبة الثالثة، إذ تسيطر على 16.4 % من الحصة  السوقية،  وشحنت 10.64 ألف جهاز في الربع 

الثاني من 2020، أما “ آبل” فجاءت في المركز الرابع عبر 4.36 ألف جهاز.

ارتفاع شحنات أجهزة الكمبيوتر في الربع الثاني
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تلقت شركة سبيكاب الهندية لألوراق المالية، التي تشرف 
على خطة لتوفير سيولة لجهات غير مصرفية وشركات 
إســكان، طلبات بقيمة 75. 98 مليــار روبية )3. 1 مليار 
دوالر أميركي( للتمويل. وذكرت وزارة المالية الهندية، 
فــي بيان، وفقاً لوكالة بلومبــرغ، أنه تمت الموافقة على 
الطلبــات الـ24 األولى التي تم تلقيها حتى 7 يوليو/تموز 

2020، ويتم النظر في الطلبات الباقية.
وكانت الحكومة الهندية قد ذكرت في مايو/أيار 2020، 

أنها ستزيد الدعم “لمقرضي الظل”، الذين يواجهون مشكالت في البالد، لتفادي التخلف عن الدفع، حيث إن عمليات 
ســداد قياسية تستحق قريباً. وطبقاً لخطة إنقاذ، سيضّخ بنك االحتياط الهندي 300 مليار روبية في صندوق أصول، 

الذي سيشتري بعد ذلك ديون “مقرضي الظل”.
من جهة أخرى، وافقت بنوك على شراء 140 مليار روبية لسندات تجارية لشركات مالية غير البنوك، بموجب ما 
يعرف بمشروع ضمان االئتمان الجزئي. وقال وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، إن بالده منخرطة مع 
االتحاد األوروبي إلبرام اتفاق “حصاد مبكر” تجاري، واستثمار ثنائي على األقل. مشيراً، إلى أن الحكومة حريصة 

على إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وتأمل في اتفاق ذي عناصر سهلة التحقيق.
وتشير التوقعات إلى مزيد من اإلصالحات في سياسة االستثمار األجنبي المباشر في بعض القطاعات، مثل القطاع 

المصرفي وإصالحات سوق رأس المال.

الهند: طلبات تمويل لجهات غير مصرفية

تقدمت شركة المالبس األميركية “بروكس براذرز”، 
بطلــب الحماية من  اإلفالس ، معلنة اســتمرارها في 

البحث عن مشترين.
يذكر، أن شــركة التجزئة األميركيــة العريقة، التي 
تأسســت في عام 1818، وكانت دائماً تعتز بأن 40 
رئيســاً أميركياً وعــدداً ال يحصى مــن المصرفيين 
االســتثماريين ارتــدوا منتجاتهــا، أكــدت أن إيجار 
متاجرها أصبح عبئاً، وال ســيما بعــد أن أدى الوباء 

إلى انهيار عمليات البيع.
وفي أوائل شــهر نيســان/ابريل 2020، بدأت الشــركة في تقييم متاجرها في  أميركا  الشــمالية، البالغ عددها 250  

متجــر اً تقريبــاً، الختيار ما ســيتم إغالقه، إذ قررت بالفعل إغالق نحو 51، وهو قرار تنســبه إلى الوباء. وتمتلك 
شركة “بروكس براذرز” العالمية، أكثر من 500 متجر حول العالم، ويعمل فيها 4025 شخصاً.

“بروكس براذرز”  تعلن إفالسها
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أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية االيرانية للصناعات 
النحاســية، أردشــير ســعد محمدي، عن توظيف الشركة 
اســتثمارات بقيمة 2.27 مليار يورو في صناعة النحاس 

بالوقت الراهن.
وأوضــح محمــدي فــي تصريــح، أن الشــركة الوطنية 
مولت هذه االســتثمارات من مدخراتها الخاصة من دون 
اســتدانة أو اقتراض. وأستطرد قائالً: إن النحاس العنصر 
االستراتيجي االول لدول االتحاد األوروبي في االستثمار 

العالمي، حيث إن نســبة 35 % من الســيارات ســتتحول الى كهربائية في السنوات العشــر القادمة، فيما يبلغ حجم 
استخدام النحاس في هذه نوع السيارات اكثر من 89 كلغ، وفي السيارات العادية 4 كلغ فقط.

2.27 مليار يورو استثمارات ايرانية في صناعة النحاس

أعلنت “ مايكروسوفت ” تحقيق نتائج أعمال قوية شملت 
تسجيل إيرادات فصلية غير مسبوقة خالل الربع المالي 
الرابع )المنتهي فــي 30 حزيران/يونيو(، على الرغم 
من أزمة فيروس “كورونا”. وسجلت “مايكروسوفت” 
أرباحــاً فصلية بنحــو 11.2 مليــار دوالر أميركي أو 
1.46 دوالر للســهم في الربع المالي الرابع من 1.71 
دوالر للسهم خالل نفس الفترة من عام 2019، ومقارنةً 
بتوقعات بتحقيق أرباح عند 1.34 دوالر للسهم. وقفزت 

إيرادات الشــركة إلى 38 مليار دوالر )وهي األكبر للشــركة على أساس فصلي( من 33.71 مليار دوالر قبل عام، 
في حين توقع محللون إيرادات بحوالى 36.54 مليار دوالر.

وخالل العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو، ســجلت “مايكروسوفت” أرباحاً بحوالى 44.28 مليار دوالر، 
وإيرادات عند 143 مليار دوالر بإرتفاع نسبته 13 % و14 % على الترتيب من العام المالي السابق.

وذكرت الشركة في تقرير نتائج أعمالها الفصلي، بأن وحدة الحوسبة الذكية التي تشمل “أزور” سجلت إيرادات بنحو 
13.4 مليار دوالر بارتفاع 17 % من نفس الفترة 2019، مقارنةً بتوقعات تحقيق إيرادات عند 13.11 مليار دوالر، 
وكشفت أن إيرادات وحدة “أزور” وحدها قفزت بنسبة 47 %. فيما تجاوزت إيرادات وحدة الحوسبة التجارية 50 
مليار دوالر، ما شكل إرتفاعاً بنسبة 12 % على أساس سنوي. أما وحدة الحوسبة الشخصية التي تشمل “ ويندوز”  
و“إكــس  بوكــس” وغيرهما، فقط ارتفعت إيراداتها 14 % إلى 12.9 مليار دوالر من 11.28 مليار دوالر قبل عام 
وأعلى من توقعات عند 11.48 مليار دوالر. وســجلت وحدة حلول األعمال واإلنتاجية - التي تشــمل “ لينكد إن” - 

إيرادات بنحو 11.8 مليار دوالر بارتفاع 6 % على أساس سنوي، لكن أقل من توقعات عند 11.91 مليار دوالر.

“مايكروسوفت” تحقق إيرادات بقيمة 38 مليار دوالر
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قالت شركة التكنولوجيا الحيوية األلمانية )كيور فاك(، إن هيئة قطر لالستثمار 
اشــترت مع مستثمرين آخرين، حصة في الشركة بقيمة 126 مليون دوالر. 
وأضافت الشــركة، عبر موقعها اإللكتروني، أن االستثمارات القطرية تأتي 
ضمــن جولة تمويل إجماليهــا إلى 640 مليــون دوالر أميركي. وأوضحت 
“كيور فاك”، أن هناك اســتثمارات للحكومة الفيدرالية األلمانية بقيمة 343 
مليــون دوالر، و171 مليــون دوالر من شــركة GSK، فيما تم جمع 126 
مليون دوالر أميركي إضافية من مستثمرين جدد، بينهم جهاز قطر لالستثمار.

وتعــد “كيور فاك”، التي يقع مقرها الرئيســي في مدينــة توبنغن األلمانية، 
شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية منذ أكثر من 20 عاماً. ومن أبرز 
تخصصاتها هي إنتاج اللقاحات. وفي شهرآذار/مارس 2020 الماضي، كان 

هناك ضجة كبيرة تجاه ما أثير حول عرض الرئيس األميركي، دونالد ترامب، ماليين الدوالرات على الشركة من 
أجل الحصول على صفقة حصرية للقاح خلص بفيروس كورونا تعمل الشركة على تطويره.

قطر تشتري حصة في “كيور فاك” األلمانية

تراجعت األرباح المعدلة لشركة IBM بنسبة 31 % فقط 
في تقرير الربع الثاني من العام لتتجاوز توقعات المحللين. 
فيما عززت الشــركة هوامش الربــح اإلجمالية في 3 من 
وحداتهــا الخمــس. وتراجعــت أرباح الشــركة في الربع 
الثاني مقارنة بالعام الماضي، حيث كان لتداعيات فيروس 
كورونــا دور في التأثير على أعمال الشــركة. فقد حققت 
الشركة عائدات بقيمة 18.12 مليار دوالر أميركي، مقابل 
17.72 مليــار دوالر التي توقعها المحللون، فيما وصلت 
اإليرادات المعدلة للســهم الواحد إلى 2.18 دوالر، مقابل 

توقعات 2.07 دوالر، وفقاً لـRefinitiv. وســجلت IBM أرباحاً ربع ســنوية بلغت 1.36 مليار دوالر أميركي أو 
ما يعادل 1.52 دوالر للســهم خالل األشهر الثالثة المنتهية 30 يونيو/حزيران 2020، بانخفاض بلغ %46 مقارنة 

بتحقيقها أرباح بلغت 2.5 مليار دوالر، أو ما يعادل 2.81 دوالر للسهم الواحد عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت األرباح المعدلة للسهم بنسبة 31 % على أساس سنوي في الربع األخير، وانخفضت اإليرادات بنسبة 
5 % فقط، وفقاً للبيان الصادر عن الشــركة. ويعد هذا الربع الثاني من العام الذي تشــهد فيه الشــركة انخفاضاً في 
اإليرادات نتيجة لتأثير تداعيات كوفيد - 19 على األعمال. وقامت الشــركة بتحســين هوامش الربح اإلجمالية في 
3 من وحداتها الخمس. وبلغ هامش الربح اإلجمالي للشركة 48 %،، مرتفعاً من 45.1 % في الربع األول، ومن 

47 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع أرباح IBM بنسبة 31 %
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انتخــب مجلــس إدارة شــركة “ أرابتك “ وليــد أحمد 
المقرب المهيري، رئيساً جديداً لمجلس إدارتها.

وأوضحت الشركة في بيان لها على  سوق دبي المالي ، 
أن مجلس إدارتها وافق على اســتقالة حمد ثاني مرشد 

الرميثي من عضوية ورئاسة المجلس.
وأشــارت إلى أن المهيري يشــغل حاليا منصب نائب 
الرئيس التنفيذي لمجموعــة  مبادلة  والرئيس التنفيذي 

لقطاع  االستثمارات  البديلة و البنية التحتية .

“أرابتك” تعين رئيسًا جديداً لمجلس إدارتها

وافقت شــركة  الطاقة الشمســية  األميركية “سونرون” 
علــى االســتحواذ علــى منافســتها “فيفينت ســوالر” 
المدعومــة من قبل “بالكســتون” في صفقة في صورة 
أسهم بقيمة حوالى 1.5 مليار دوالر أميركي. وستصل 
قيمة الصفقة إلى 3.2 مليار دوالر أميركي، بما يشــمل  
الديون ، وسيحصل مساهمو “سونرون” بموجبها على 
حصة 64 % في الشــركة المندمجة، والنســبة المتبقية 

سيمتلكها مساهمو “فيفينت”.

“سونرون” توافق على شراء “فيفينت سوالر”

أعلنــت “ ســوني  كــورب” اســتثمار 250 مليــون دوالر 
أميركــي في شــركة “إبيك جيمز” الشــهيرة بألعاب الفيديو 
مثل “فورتنايت”. واســتحوذت “سوني” بهذه الصفقة على 
حصــة أقلية في “إبيك جيمز”، وقبل ذلك حصلت الشــركة 
المطورة للعبــة “فورتنايت” على تمويــل بنحو 1.6 مليار 
دوالر أميركي من مســتثمرين. وكانت “ تنســنت “ الصينية 
قد اســتثمرت أيضاً 330 مليــون دوالر أميركي في “إبيك 

غيمز”، حيث اشترت حصة بنسبة 40 % في الشركة.

“سوني” تستثمر في “إبيك جيمز”
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تقدم الرئيس التنفيذي لشــركة تسال، إيلون ماســك، في الترتيب العالمي ألثرياء 
العالــم بعــد أن ربح 6 مليارات دوالر في يوم واحد. وأصبح ماســك في المركز 
الســابع كأغنى شــخص في العالم، بعد أن تمكن من تجاوز رجل األعمال وارن 
بافيت، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وارتفعت ثروة ماسك بعد ارتفاع 
سهم شركته تسال بنسبة 10.8 %، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.544 دوالراً 

للسهم، ما يعني أن قيمتها السوقية بلغت 286.5 مليار دوالر أميركي.
ويمتلك ماســك، وهو أيضاً المساهم األساسي في شــركة سبيس إكس المملوكة 
للقطاع الخاص، ما نسبته 20.8 % من أسهم شركة تسال، مما يجعل حصته تبلغ 

أقل من 60 مليار دوالر.
يشــار إلى ان ســهم “ تســال ” ارتفع في اآلونة األخيرة ُمسجالً مستويات قياســية متوالية، مما دفع صانعة  السيارات 

الكهربائية  لتجاوز “تويوتا موتور” اليابانية من حيث القيمة السوقية.

إيلون ماسك

ارتفاع ثروة رئيس “تسال” 6 مليارات دوالر

قدمت شــركة NPC International أكبر مالك لحقوق 
امتيــاز مطاعم بيتــزا هت في الواليــات المتحدة، دعوى 
إفالس بعد الضغوط التي تعرضت لها من جراء عمليات 
اإلغــالق المرتبطــة بالتصــدي لجائحة “كوفيــد - 19”. 
وســعت الشركة عن كثب لالستفادة من حماية الفصل 11 
من قانون اإلفالس، عندمــا تقدمت بدعواها، إلى محكمة 

مقاطعة تكساس الجنوبية.
يذكــر أن NPC افتتحــت أول مطعم لـ”بيتــزا هت” في 

عــام 1962، وهــي تدير أكثر من 1225 مطعماً تحت هذه العالمة التجارية، وأكثر من 385 متجراً تحت عالمة 
“ويندي” في جميع أنحاء الواليات المتحدة األميركية.

وعانت الشركة من ارتفاع تكاليف العمالة والطعام، في أثناء محاولتها توسيع نطاق الخدمة واالبتعاد عن المطاعم 
التقليدية، كما واجهت منافسة شديدة من منافسين مثل “دومينوز بيتزا” و“بابا جونز”.

مع اإلشــارة إلى أن الشــركة مديونة بـ903 ماليين دوالر، وكانت قد تفاوضت سابقاً على إعادة هيكلة جزء كبير 
من التزاماتها. وتهدف خطتها إلى تقليل الديون، عن طريق حصول المقرضين األولين على حقوق الملكية، وبيع 

جزء من مطاعم الشركة.
يشــار، إلى ان الفصل 11 ال يعني أن “بيتزا هت” و“ويندي” ســتتوقفان عن العمل. إذ يمكن للشــركة اســتئناف 
عملها بالتزامن مع وضع خطة لسداد االلتزامات وإعادة هيكلة النشاط. ولن يؤثر اإلفالس على اآلالف من مطاعم 

العالمتين التي تمتلك شركات أخرى حق االمتياز الخاص بها.

“بيتزا هت” أميركا تعلن إفالسها
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رفعت وكالة “ موديز “ للتصنيف االئتماني، تصنيف شركة  
أبوظبــي  الوطنية للطاقة “طاقة” مــن A3 إلى Aa3، مع 
نظرة مســتقبلية مستقرة. وأوضحت “موديز”، في تقرير، 
انها رفعــت تصنيفها قصير المدى للشــركة من P-2 إلى 
P-1، الفتةً إلى أن هذه الترقية تأتي بعد نجاح الشــركة في 

نقل أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة إليها.
ووفقاً للتقرير، تعكس الترقية وجهة نظر الوكالة بأن تحويل 
األصول يعزز األهمية  اإلســتراتيجية  لطاقة، كما ترســخ 
األصول اإلضافية هيمنة الشركة على  توليد الكهرباء  ونقلها 

وتوزيعها وتحلية المياه في أبوظبي. وأشار التقرير، إلى أن األصول الجديدة تؤثر باإليجاب على األعمال التجارية 
ووضع الشركة المالي، كما تدعم األصول استقرار التدفق النقدي للشركة، وتقليل تأثير األداء المتدني للنفط والغاز.

Aa3 موديز” تصّنف “طاقة” إئتمانيًا عند“

أعلنــت شــركة  النفــط  “ شــيفرون”، إنها اتفقــت على شــراء “ نوبل  
اينيرجي” في صفقة  مبادلة  أســهم، تقدر على أساسها قيمة منتج النفط 
و الغاز  الذي يتخذ من هيوستون مقراً بنحو 5 مليارات دوالر أميركي.

ويقــدر العرض قيمة ســهم “نوبل” عنــد 10.38 دوالر أميركي، بما 
يعادل 0.1191 ســهم من أسهم “شــيفرون”. وبحساب  ديون  “نوبل” 

الضخمة، تصل قيمة الصفقة إلى حوالى 13 مليار دوالر أميركي.

“شيفرون” تشتري “نوبل اينيرجي” بـ5 مليارات دوالر

أعلنت شــركة “غلوبال جي بي” اإلماراتيــة لتجارة  النفط  وتوريد 
وقود السفن في بيان إنها شرعت في برنامج إعادة هيكلة مالية.

وأضافت الشــركة، أنها لم تتمكن من الحصول على دعم كامل من 
عــدد قليل من المؤسســات الماليــة في اآلونة األخيــرة، ولذا بدأت 
برنامجاً إلعادة الهيكلة من المتوقع أن يُستكمل خالل األشهر القليلة 
المقبلة. وأوضحت أن  الشــائعات  انتشــرت في السوق خالل األيام 

األخيرة شككت في  الوضع المالي  للشركة ال أساس لها. وتابعت أن المجموعة تنفي مثل هذه الشائعات نفياً قاطعاً.

“غلوبال جي بي” تبدأ برنامج إعادة هيكلة مالية
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الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول  شــركة  وقعــت 
“أدنــوك”، وشــركة القابضة “إيــه دي كيو” 
في اإلمارات، اتفاقية مشروع مشترك إلنشاء 
منصــة اســتثمارية جديــدة لتطويــر وتمويل 
واإلشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن 
البتروكيماوية”،  للمشــتقات  الرويس  “مجمع 
في خطوة تأتــي لدعم اســتراتيجية اإلمارات 

للنمو في قطاع الصناعة والكيماويات.
ووفقاً لالتفاقية، ستقوم “أدنوك” و”القابضة” 

بتقييم وتنفيذ استثمارات مشتركة في مجموعة من المشاريع في مجال الكيماويات، حيث ستمتلك “أدنوك” حصة 
األغلبية في المشروع المشترك بنسبة 60 %، بينما تمتلك “القابضة” حصة 40 %.

وقــع االتفاقية الدكتور ســلطان أحمــد الجابر، وزير الصناعــة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيــس التنفيذي ألدنوك 
ومجموعة شركاتها، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة “إيه دي كيو”.

وستقوم “أدنوك” و“القابضة” بإجراء دراسة جدوى شاملة لتطوير مشاريع محددة في الرويس والتعاون في تنفيذ 
المشاريع التي تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق وتعزيز القيمة، ومن المخطط اإلعالن عن نتائج هذه الدراسة قبل نهاية 

عام 2020. بما في ذلك تفاصيل المشاريع المستهدفة والفرص المتاحة للمستثمرين والشركاء الجدد.

“أدنوك” توقع اتفاق مع “القابضة” في اإلمارالت

قالت شــركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، إن أرباحها 
للربع الثاني من العام الجاري، تراجعت بنســبة 75 % على 
أساس سنوي في أكبر انخفاض في 7 فصول مخالفة تقديرات 
المحللين، إذ طغى أثر ضعف الطلب العالمي بســبب الجائحة 

على مبيعات الطرازات مرتفعة الثمن محليا.
وأظهــرت بيانــات الشــركة أن مبيعــات التجزئــة العالميــة 
انخفضت بنســبة 33 % مقارنة بذات الفترة من عام 2019 
الماضــي، لكن المبيعات في الداخل بكوريا الجنوبية ارتفعت 

13 % مسجلة 200 ألف سيارة بما تخطى كل األسواق األخرى. وشهدت أسواق أخرى من بينها الواليات المتحدة 
والصين وأوروبا والهند تراجعات في المبيعات تخطت 10 %.

وتراجعــت األربــاح الصافية في الفترة من نيســان/ابريل وحتى حزيران/يونيو إلــى 227 مليار وون )189.53 
مليون دوالر أميركي( من 919 مليار وون قبل عام. وجاء ذلك أقل أيضاً من متوسط تقديرات 16 محلالً جمعت 

رفينيتيف آراءهم، والذي بلغ 275 مليار وون.

تراجع أرباح “هيونداي موتور” بنسبة 75 %
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باعت مجموعة سوفت بنك SoftBank حصة بقيمة 2.2 مليار دوالر من 
عمالق التجارة اإللكترونية علي بابا، كجزء من مساعي المجموعة اليابانية 
لجمع أموال بهدف تقليل ديونها، وإعادة شــراء نســبة من أسهمها لطمأنة 

المستثمرين. وكشفت الشركة عن تفاصيل البيع في تقريرها السنوي.
يذكر، أن SoftBank وقعت عقوداً آجلة في 2016 لبيع أســهماً في علي 
بابــا وحصلت على دفعة مقدمــة بقيمة 5.4 مليــار دوالر. وقٌّدّرت القيمة 

العادلة لالســتثمار في علي بابا على أســاس سعر السوق بنحو 122.9 مليار دوالر في 31 مارس/آذار مقارنة بنحو 
136.2 مليار دوالر في 31 مارس/آذار 2018، بحســب ما ذكرته الشــركة في تقريرها الســنوي. وبذلك يتجاوز 

إجمالي قيمة الحصة التي باعتها SoftBank في علي بابا خالل عام حاجز الـ13 مليار دوالر.

SoftBank تبيع حصة في علي بابا

انخفض عدد نزالء  الفنادق  في إمارة  ابوظبي  إلى 1.1 مليون نزيل خالل 
الربــع األول مــن 2020، بنســبة 15 % مقارنة مــع 1.3 مليون نزيل 
خــالل نفس الفترة مــن 2019. وحققت الفنادق والشــقق الفندقية خالل 
الربع األول، نســبة إشــغال 70 %. كما أظهــرت اإلحصائيات ارتفاع 
فــي اإليرادات الكلية للفنادق عند 1.3 مليار درهم بنســبة 5 % مقارنة 
مــع نفس الفترة مــن 2019. وكان تقرير صــادر عن مركز اإلحصاء 
بأبوظبي، كشف عن بقاء معدّل  التضخم  في النطاق السالب للشهر الـ12 

على التوالي، عند 2.6 %. وانخفض الرقم القياسي إلى 109 نقاط، مقارنةً بـ112 نقطة خالل نفس الفترة من 2019.

انخفاض عدد نزالء الفنادق في أبوظبي 15 %

أطلقــت جمعيــة “إنماء القــدرات في الريــف” ADR وجمعية 
التجــارة العادلة في لبنــان بالتعاون مع بلديــة أنفة، في حضور 
 MEDARTSAL منتجي الملح البحري في المنطقة، مشروع
الممول من االتحــاد االوروبي، في اطار “برنامج التعاون عبر 
الحدود في البحر المتوسط”، المنفذ من خالل 7 شركاء في دول 
متوسطية: اســبانيا، إيطاليا، تونس ولبنان. وتم شرح النشاطات 
المختلفة للمشروع والنتائج المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد.

مشروع MEDARTSAL ممول من االتحاد االوروبي
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المناطق الحّرة بصحار تستقطب المشاريع االستثمارية

وأكــد أّن إدارة المنطقة تســتهدف الصناعات التي تســعى 
لتصديــر منتجاتها والتي يمكنها االســتفادة مــن المنظومة 
اللوجســتية المتكاملــة للمينــاء والمنطقــة الحــّرة ككيــان 
مرتبط بإدارة واحدة، كما تســتهدف المصانع التي تصدّر 
منتجاتها لدول المنطقة وذلك لالقتراب أكثر من أســواقها 

االستهالكية.

محطة واحدة لخدمة المستثمرين
وحول التكامل مع الموانئ والجهات الحكومية والخاصة، 
قال المحرزي: تعتمــد المنطقة الحّرة بصحــار على نظام 
المحطــة الواحــدة لخدمــة المســتثمرين، حيــث بإمــكان 
المســتثمر إنهــاء كافــة االشــتراطات والحصــول علــى 

الموافقات المختلفة عبر هذه المحطة.
وأضاف: أّن إدارة المنطقة تعمل على توفير الدعم الالزم 
للمســتثمرين إلنهــاء كافــة التراخيص المطلوبة بســرعة 
قياســية ومن دون تكبــد عناء مراجعــة مختلــف الدوائر 
الحكومية المعنية، كما يســتفيد المســتأجرون في المنطقة 
الحّرة بصحار من الممــر الجمركي الذي يربــط المنطقة 

بالميناء.

تعمل مجموعــة اســياد بالتعاون مــع الجهــات الحكومية 
المختصة في المناطق الحّرة على إدارة وتطوير المناطق 
الحّرة التابعة لها، لتحقيق أهداف االستراتيجية اللوجيستي 

للسلطنة ورؤية ُعمان 2040.

ً حرة صحار: 44 مشروعا
وذكــر الرئيس التنفيــذي للمنطقــة الحّرة بصحــار، عمر 
بــن محمود المحــرزي أن إجمالــي المشــاريع القائمة في 
المنطقة تبلغ 44 مشــروعاً صناعياً فــي قطاعات مختلفة 
مثل المعــادن، والبتروكيماويات، والصناعــات الغذائية، 

وغيرها.
باإلضافة إلى عدد من الشــركات المستأجرة للمستودعات 
والمكاتب الجاهزة التي توفرها المنطقة ضمن باقة الحلول 

المبتكرة التي تقدمها للمستثمرين.
وأضاف المحرزي، أن مســاحة األرض التي تم إشــغالها 
حتــى نهايــة عــام 2019، وصلــت إلــى 301.4 هكتار 
توزعت على المراحل الثــالث للمنطقة الحّرة، وتجاوزت 
نســبة اإلشــغال 63 % من المســاحات القابلة للتأجير في 

المرحلة األولى. 

مع نهاية العام 2019، حققت المناطق الحّرة بصحار وصاللة في سلطنة عمان، أرقامًا استثنائية 
على صعيد االستثمارات المستقطبة، حيث بلغت 120 مشروعًا في مختلف المجاالت الصناعية 

واللوجستية بقيمة تقدر بحوالى 3.7 مليار ريال عماني (نحو 9.6 مليار دوالر أميركي).
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وأشــار تبوك، إلــى أنه ســيتم إنشــاء محطــة الصناعات 
الغذائية بمســاحة 96 ألف متر مربع، بحيث توفر مخازن 
تجاريــة لصناعة األغذية والمشــروبات وتقــدم الخدمات 
اللوجســتية والتخزيــن. أمــا مشــروع مجمــع التجــارة 
والخدمات سيتم إنشاؤه على مســاحة 20 ألف متر مربع، 
وســيوفر مكاتب ومرافق خدميــة لرجال األعمــال. بينما 
يأتي مشــروع إنشــاء مركز عالمــي للتدريب فــي مجال 
الطب المســاعد والــذي ســيوفر برامج تدريبيــة لمختلف 
تخصصات الطب المساعد، منها  على سبيل المثال، أشعة 
ومختبرات، وعالج مهني وطبيعــي، ويأتي هذا في إطار 
تطوير مهارات وقــدرات الكوادر البشــرية من أصحاب 

التخصص.

تسهيل األعمال على المستثمرين
وبيّن تبوك، أنّه تم إطالق مبــادرة المنطقة الحّرة بصاللة 
لتســهيل ممارســة األعمــال مــن خــالل تســجيل ومنــح 
التراخيص وتوقيع اتفاقيات حق االنتفاع خالل ســاعة إلى 

3 ساعات عمل فقط.
وأكملت المنطقة بنجاح تطبيق أحدث الممارســات الحديثة 
فــي منظومة شــهادات الجــودة ISO في األعمــال. وفي 
مجال تطوير الكفاءات الوطنية تم إطالق برنامج “كفاءة” 
صاللة للمنطقة الحّرة.الذي يهتم بتطوير القيادات الوطنية من الموظفين بشــركة 

ارتباط بالمرافق األساسية
وبحســب المحــرزي، تتميــز المنطقــة الحــّرة بصحــار 
بارتباطهــا المباشــر بمينــاء صحــار وقربها مــن مطار 
صحار، ما ينعكس إيجاباً على تســهيل عمليات االستيراد 
والتصديــر، واالرتبــاط بطــرق برية مباشــرة مــع دول 
الجوار مثل دولــة اإلمــارات، وقريباً مع الســعودية. كما 
ترتبــط المنطقة بطرق شــحن بحريــة مع آســيا وأوروبا 
وأمريكا عبر خطوط  الشحن المباشــرة الممتدة من ميناء 
صحــار، وبذلك يشــّكل هذا الربــط قيمة مضافــة وعامل 

جذب متميّز للراغبين في االستثمار بالمنطقة.

حرة صاللة: أداء استثنائي
من جانبه، قــال الرئيس التنفيذي للمنطقــة الحّرة بصاللة، 
علي بن محمد تبوك: إّن االســتثمارات فــي المنطقة تأتي 
تتويجاً للجهــود التي بذلتها المنطقة خــالل الفترة الماضية 
إليجاد شــراكة اســتراتيجية وقنوات أعمال عالمية تساعد 
في تحقيق رؤيتها بجعلها مركزاً عالميــاً وإقليمياً رائداً في 

مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجستية.
وحققت المنطقة الحّرة بصاللة نتائج اســتثنائية خالل عام 
2019، تمثلــت فــي توقيــع 24 اتفاقية حق انتفــاع بحجم 
استثمار يصل إلى 1.4 مليار لاير عماني )نحو 3.6 مليار 
دوالر أميركي(، ومن المتوقع أن توفــر العديد من فرص 

العمل المباشرة للمواطنين.
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نهج جديد أمام صناديق الثروة السيادية في المنطقة

تعزيز المنظومة األساسية
في ظل الطلــب المتزايد علــى خدماتهــم، يحتاج المســتثمرون الرئيســيون 
إلى تعزيــز نمــاذج عملياتهــم التشــغيلية، وإعادة تشــكيل عمليات التنســيق 
والتوظيف، وتقييم كفاءة االستجابة لألزمات ومشاركة قيادات محفظة الشركة 
االســتثمارية. ويحتاج القادة أيضاً إلى التأكد من جودة البنية التحتية لشركاتهم 
واتخاذ إجــراءات فورية لتعزيز األمــن اإللكتروني، والتعــاون االفتراضي، 

وعمليات إدارة االستثمار.
إعادة تعزيز استدامة وصحة محفظة الشركة االستثمارية 

أدّت جائحة كورونا إلــى تعطيل كل األعمــال تقريباً. وبهــدف ترتيب وفرز 
االحتياجــات والمتطلبات )تخصيص وقــت الصندوق وموارده بشــكل أكثر 
فاعلية(، يجب على المســتثمرين الرئيســيين إجراء تقييم أسبوعي للمخاطر. 
ويمكن أن تســاعد مصفوفة بســيطة للمخاطر مرمزة باأللوان بتحديد أي من 

الشركات لديها احتياجات أكثر إلحاحاً ويلزم مساعدتها أوالً.
إعادة صياغة رؤية الصندوق

بالنظــر إلــى احتماليــة طــول فتــرة االضطرابات في الســوق، يجــب على 
المستثمرين توضيح توجهاتهم واستراتيجية االســتثمار الخاصة بهم وتوزيع 
األصول علــى الفئات المختلفــة. فمن الممكــن أن  يؤدي اضطراب الســوق 
إلى خلق فرص في مجاالت غير مســتغلة، سواء في شــكل عمليات استحواذ 

استراتيجية أو ابتكارات للمنتجات الحالية أو التوسع في المجاالت المجاورة.
تنشيط المشاركة على المستوى الوطني

يمكن لصناديق الثروة الســيادية ذات المهام الوطنية أن تلعب دوراً حاسماً في 
مســاعدة القادة وصانعي السياســات على تحديد أفضل الطرق لتحفيز النشاط 
االقتصادي وتقديم المشــورة بشــأن خطط التنميــة االقتصادية بعيــدة المدى. 
ويجب أن تســتغل صناديق الثروة هذه الفترة لالجتماع مع أصحاب المصلحة 
تحدد أفضل الطرق لتفعيل الشراكات مستقبالً.وإضفاء الطابع الرســمي على أدوارهم وقواعد المشــاركة في خطة تفصيلية 

تحتاج صناديق الثروة الســيادية إلى إعادة النظر في رسالتها 
ورؤيتها االستراتيجية لتتوافق مع الوضع الطبيعي “الجديد”، 

وفقاً لـ“بوسطن كونسلتينغ غروب” )BCG( لالستشارات.
أمور تغيرت بالنسبة للمستثمرين

وأشار الشــريك والمدير المفّوض في “بوســطن كونسلتينغ 
غروب”، ماركوس ماسي، إلى أن المستثمرين الذين استهلوا 
عام 2020 بخارطة طريق واضحــة، تبين لهم أن العديد من 
األمور تغيرت جذرياً، وبات جلياً للجميــع، أن أكثر من 70 
% من العمــالء الذين يســتثمرون في األســهم يبحثون عن 
هيكليات وقطاعــات تمويل بديلة، في محاولة منهم لتحســين 

العمليات وتجنب المخاطر في مرحلة ما بعد األزمة.
وأســهم نهج “إعادة صياغة اســتراتيجيات االســتثمار” في 
تحقيق فوائــد تخّطت حــدود العوائد الماليــة للمنظومات، إذ 
تعلمت الفرق المرونة في تقييم الفرص، وأدركت الشــركات 
أهمية التكيف السريع مع التطورات الجارية، وباتت المسائل 

المتعلقة باالستدامة من أولى األولويات.
بــدروه، أوضح الشــريك والمديــر المفّوض في “بوســطن 
كونسلتينغ غروب”، إيهاب خليل،  أن المستثمرين الرئيسيين 
بطبيعتهم لديهم أفق اســتثماري طويل األجــل، ويحرصون 
دوماً على استغالل فرص االستثمار في القطاعات واألسواق 
ذات األســس القوية طويلة األجــل، إال أن االضطرابات في 
األســواق تخلق لهؤالء المســتثمرين فرصاً لدخول أســواق 
جديدة لم يسبق استكشــافها بعمق. على سبيل المثال، الحظنا 
نمواً في النشــاط االســتثماري في فروع قطاعات الصناعة، 
والسلع االســتهالكية الكمالية، وهي مجاالت تمتاز بإمكانية 
العودة ســريعاً إلى طبيعتهــا بعد الظــروف الصعبة، إضافة 
إلى مجالي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، التي تعزز نظرية 

االستثمار فيها من جديد.
وبحســب “بوســطن كونســلتيغ غــروب”، هنــاك بعــض  
الخطوات الحاسمة يجب على المستثمرين الرئيسيين اتخاذها 

لزيادة قيمة محافظهم إلى الحد األقصى وهي:
اعتماد دليل استراتيجي جديد

تحتاج الصناديق التي تسعى للصمود واالستدامة في مرحلة 
التعافي إلى تغيير نهجها التقليدي لــإدارة. فبدالً من تطوير 
خطة ســنوية تركز في المقام األول على العمليات األساسية 
للمنظومة، تحتاج الصناديق إلى تطويــر خطة أكثر تفصيالً 
تأخذ فــي االعتبــار المتطلبات على مســتوى المســتثمرين 

ومستوى محفظة الشركات.

عندما تكون التقلبات واالضطرابات هي السائدة في المناخ االقتصادي حول العالم، فإن القدرة على 
التعلم والتكيف وسرعة االستجابة لجميع التطورات هي سّر نجاح جهود القيادة والتوجيه الفاعل. 
وعندما يتعلق األمر بصناديق الثروة السيادية، فإنها تحتاج إلى التركيز على االحتياجات األكثر إلحاحًا 

وتعزيز عملياتها األساسية والبحث عن فرص النمو.

ماركوس ماسي                              إيهاب خليل
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صناديق الثروة السيادية تخطط الستثمارات جديدة

فتح األبواب لفرص االســتثمار في المشاريع المتعثرة. وقد رأى 
المســتثمرون أن اســتثمارات البنية التحتية باهظة الثمن بسبب 
رأس المال الكبير الذي يُستثمر في صفقات محدودة. لكن البعض 
يرى في الوضع الحالي فرصة لالستفادة من المعروض للبيع في 
قطاعات فرعية، كالمطارات. وأشــار تقرير الصناديق السيادية 
في المنطقة إلى أن أصول البنية التحتية شهدت أعلى مستوى من 

االهتمام في قطاع االتصاالت 78 % والمطارات 56 %.
إلى أوروبا

من المرجــح أن تتجــه الصناديق الســيادية بالمنطقــة إلى عقد 
الصفقات في أوروبا، حيث زاد االنكشاف على أسواقها الناشئة 
بنســبة 38 %، وعلى أســواق أوروبا المتقدمة بنســبة 38 %. 
وتعليقاً علــى ذلك، قالــت الكفيشــي: أدت اضطرابات الســوق 
في شــهري مارس/آذار وأبريل/نيســان إلى انخفاض كبير في 
أسعار األصول، ال سيما أن بعض المســتثمرين باعوا أوراقهم 
المالية لتوفير الســيولة، مما أتاح الفرص لزيادة االنكشاف على 

“الشركات الممتازة” بأسعار مناسبة جداً.
والحظت الدراسة، أن البنوك المركزية ومجموعة صغيرة، من 
الصناديق السيادية العالمية بدأت تزيد مخصصاتها للذهب، التي 
بلغت وســطياً 4.8 % من إجمالي المحافــظ االحتياطية للبنوك 
المركزية، مقارنة مــع 4.2 % في عام 2019، وأشــار نصف 
هذه البنــوك )48 %(، إلى أن الميزة األساســية فــي ذلك تكمن 
في كونها فرصة بديلة للديون ذات العائد السلبي. وكان ذلك هو 
الدافع الرئيســي لالنتقال إلى الذهب، بدالً مــن الدوافع المعتادة 
التضخم.كالتنويع والعوائد، باعتبار الذهب أداةً جيدة للتحّوط ضد مخاطر 

تأتي هذه البيانات، وفقاً للدراســة الســنوية الثامنــة التي أعدتها 
شركة “إنفيسكو إلدارة األصول”، حول إدارة األصول السيادية 
العالميــة، وتعــرض آراء 139 من كبار مســؤولي االســتثمار 
ورؤســاء فئات األصول وكبار واضعي استراتيجيات المحافظ 
االستثمارية في 83 صندوقاً ســيادياً و56 بنكاً مركزياً، يديرون 

معاً أصوالً بقيمة 19 تريليون دوالر أميركي.
االستثمار في الدخل الثابت

تخطط الصناديق الســيادية في المنطقة مواصلة االســتثمار في 
الدخل الثابت خالل األشــهر الـ12 المقبلة، حيث يسعى 57 % 
منها إلى زيادة مخصصــات الدخل الثابــت، و43 % إلى زيادة 
مخصصات البنيــة التحتيــة، و50 % إلى زيــادة مخصصات 
األســهم الخاصة. وقال رئيس قطاع المؤسســات الرسمية لدى 
“إنفيسكو”، رود رينجرو: يلجأ المســتثمرون إلى قطاع الدخل 
الثابت كمــالذ آمن، وقــد أثبتت األزمــة الحالية ذلــك، مع تنفيذ 
عمليات بيع واسعة النطاق لديون الحكومة األميركية أثناء اندفاع 
المستثمرين بحثاً عن السيولة. لكن التدخالت الحكومية، بما فيها 
تخفيض أسعار الفائدة والتيسير الكمي العالمي، خفّضت العوائد 

وتركت أثراً إيجابياً على كثير من محافظ الدخل الثابت.
وتواصل الصناديق الســيادية بالمنطقة إظهار رغبتها بتوســيع 
المخصصات البديلة للدخل الثابت. ويضم كثير منها فرق عمل 
داخليــة مؤهلة الختيار هذه االســتراتيجيات، وإدارتهــا داخلياً، 
حيث بلغــت مخصصاتهــا 86 % للعقــارات، و71 % لديون 
البنية التحتية، و71 % للســندات المدعومة باألصول/االئتمان 
المهيكل. وتحظى ديون األســواق الناشــئة بجاذبية واســعة بين 
المستثمرين، حيث أشار 71 % من المشاركين في الدراسة إلى 

وجود مخصصات لهم في ديون األسواق الناشئة.
من جانبها، قالت مديرة األعمال المؤسســية في الشــرق األوسط 
وإفريقيا لدى “إنفيسكو”، زينب الكفيشي: نشهد توجه المستثمرين 
نحو األصول االئتمانية غير التقليدية إلى حد ما، كاالســتثمار في 
ديون األسواق الناشــئة، في إطار سعيهم لتنويع المحافظ من أجل 
تعزيز العوائد. وقد أصبحت األســواق الناشــئة ســهلة الوصول 

وأكثر تطوراً، مما يقود إلى زيادة مستوى االهتمام بها.
نحو البنية التحتية

عززت الجائحة التوجه نحو مشــاريع البنيــة التحتية من خالل 

بعد االضطرابات التي خلفها فيروس كورونا في األسواق، برز لدى صناديق الثروة السيادية في الشرق 
األوسط مخططات جديدة لشراء المزيد من أسهم شركات معظمها أوروبية، وتحولت أنظارهم إلى 

االستثمار في قطاع الدخل الثابت، ال سيما في البدائل، ومشاريع البنية التحتية.
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“شل” و“توتال” تستثمران بالوقود األحفوري

وصرحــت المتحدثة لوكالــة فرانس بــرس: “نوافق على 
ضرورة اتخاذ اجراءات اآلن بشــأن تغيــر المناخ، ونحن 
ندعم تماماً اتفاقيــة باريس وضرورة انتقــال المجتمع إلى 

مستقبل منخفض الكربون ونحن ملتزمون القيام بدورنا”.
ولم تعلق “توتال” علــى تحليل معهــد اقتصاديات الطاقة 
والتحليــل المالي، لكنها قالــت: إنها تنفــق بالفعل أكثر من 
10 % على الطاقة منخفضة الكربون. وتخطط لزيادة هذا 

المبلغ إلى 20 % بحلول عام 2030.

كثافة الكربون
من جهته، قال معهد اقتصاديات الطاقــة والتحليل المالي، 
إنه في حين أحرزت الشركتان تقدماً في زيادة نسبة الطاقة 
المتجددة في محافظهمــا، كانتا في طريقهمــا إلى التخلف 
عن أهدافهما/ من دون االبتعاد بشــكل كبير عن االستثمار 

في الوقود األحفوري.
وتشــير التقديرات، إلى أن “شــل” و“توتال” بحاجة إلى 
اســتثمار 10 مليارات دوالر ســنوياً في مصــادر الطاقة 
المتجددة، ما يســاوي نحو 50 % من نفقاتهما الرأسمالية، 

وأكثر كثيراً مما تنفقانه اآلن.
وقال كالرك بتلر، الذي قام بجمــع التحليل: “من الصعب 
أن نرى كيف ســتحقق أي من الشــركتين التحــول الهائل 
المســتهدف في كثافة الكربون، مــن دون االبتعاد بصورة 

أساسية عن االستثمار في النفط والغاز”.
وقال التقريــر: إن “شــل” و“توتال”، هما “مــن بين أهم 
المســاهمين” في تراكم غــازات االحتبــاس الحراري في 
الغالف الجوي لألرض، مع األخذ فــي االعتبار انبعاثات 
“النطاق 3” وهو التلــوث الكربوني الناجم عن اســتخدام 

المستهلكين لمنتجاتهما.
وبلــغ إجمالــي االنبعاثــات الســنوية لشــركة شــل العــام 

خفض التلوث الكربوني
يأتي التقرير بعدمــا التزم عدد من عمالقــة القطاع خفض 
التلوث الكربوني بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ لعام 
2015، والذي يدعو إلى الحد مــن االحترار العالمي دون 

درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويخلص التقرير إلى أن شــركتي الطاقة األكثر توافقاً مع 
أهداف االتفاقية ال تــزاالن تنفقان جزءاً صغيــراً فقط من 

عائداتهما للحد من انبعاثاتهما.
وتنفق “شــل”، التي تخطــط لتقليص بصمتهــا الكربونية 
الصافية بنســبة 65 % بحلول عام 2050، نحو %3 إلى 
5 % فقــط من رأس مالها فــي مصادر الطاقــة المتجددة، 
ومن المؤكــد، أنها لن تحقــق هدفها فــي تخصيص من 4 
إلى 6 مليارات دوالر أميركي ســنوياً لمشروعات الطاقة 

الخضراء بحلول عام 2020، وفق التقرير.
وبالمثل، ســيكون من الصعب على “توتال” تحقيق هدفها 
بتركيب منشآت للطاقة المتجددة تنتج 25 جيغاوات بحلول 

عام 2025، بحسب التحليل.

“صافي صفر”
وتعهــدت شــركة الطاقــة الفرنســية العمالقــة بــأن تبلغ 
محصلتها في اســتهالك وانبعاث الكربون “صافي صفر” 
في أوروبا بحلول عام 2050، وأن تخفض كثافة انبعاثات 
الكربون بنســبة 60 % أو أكثر بحلول ذلك الوقت. وتشير 
كثافــة الكربون إلــى كمية الغــازات الدفيئــة المنبعثة لكل 

وحدة من الطاقة المولدة.
وقالت متحدثة باســم شركة شــل، إن الشــركة ليس لديها 
هدف محدد لإلنفاق على مصادر الطاقــة المتجددة، لكنها 
تنفق 55 % على االنتقــال الطاقي، بما في ذلك اســتخدام 

الغاز الطبيعي والوقود الحيوي.

تواصل شركتا الطاقة العمالقتان “شل” و“توتال” استثمار 90 % من رأس مالهما في مصادر الوقود 
الغازات  انبعاثات  الوعود بخفض  الرغم من  الذي يتسبب باحترار كوكب األرض، على  األحفوري، 
المسببة لالحتباس الحراري، بحسب تحليل اطلعت عليه حصرياً وكالة فرانس برس. وقال معهد 
اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إنه مع إجمالي يعادل انبعاثات ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في 

العالم، من المرجح أن تقِصَّر كلتا الشركتين عن تحقيق أهدافهما االستثمارية المستدامة.
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الطاقة المتجددة
وقال التحليل: “ال توجد شركة نفط كبرى أخرى تعمل على 

زيادة مصادر الطاقة المتجددة بهذه السرعة”.
أضاف، أنه منذ عام 2019، زادت صفقات الطاقة المتجددة 
التي أكملتها شل عما فعلته أي شركة طاقة أخرى. لكنه قال: 
إن هذه المعامالت كانت صغيرة نسبياً، وخلص إلى أنه كان 
من الصعب رؤية كيف ستحقق شــل هدف الطاقة المتجددة 

2020-2017، “ما لم تغير نهجها بشكل جوهري”.
وقارن التقرير نهج الشــركتين مع بعض من نظيراتهما في 
القطاع، بما في ذلك “إيبردروال” اإلســبانية و“نيكستيرا” 
األميركية و“أورستد” الدانماركية. وتعهدت “إيبردروال” 
على ســبيل المثال، باســتثمار 34 مليار يورو في مصادر 

الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
وأشار بتلر، إلى أن سعر ســهم “إيبردروال”، ارتفع بنسبة 
54 % في العاميــن الماضيين، مقارنة مع 35 % بالنســبة 

إلى “توتال” و53 % بالنسبة إلى “شل”.
وقال: “يحق للمستثمر أن يتســاءل لماذا يستثمر في “شل” 
أو “توتــال” إذا كان يريد االســتثمار في الطاقــة المتجددة 
عندما يمكنه االســتثمار في “نيكســتيرا” أو “أورستد” أو 
في مجال االنتقال الطاقي؟”.“إيبردروال”، بعدما تبين أن هذه الشركات أكثر تقدماً بكثير 

الماضــي، 656 مليــون طــن مــن مكافــئ ثاني أكســيد 
الكربون، في حيــن بلغت انبعاثات “توتــال” 458 مليون 

طن، وفقاً لتقديرات الشركتين.

طاقة صفرية االنبعاثات
وللمقارنــة، أنتجــت أوســتراليا، التــي يشــغل اقتصادها 
المرتبــة 14 عالميــاً، 530 مليــون طن من مكافــئ ثاني 

أكسيد الكربون في عام 2019.
وصــرح بتلر، لوكالــة فرانس بــرس، قائالً: إن شــركتي 
“شــل وتوتال، هما معاً مســؤولتان عن انبعاثات كربونية 
تزيد عما تنتجــه ألمانيا التي تأتي سادســة عالمياً في حجم 
انبعاثاتها، ومن المستحيل بالنســبة إلى الشركتين أن تبلغا 
محصلة صفريــة صافية مــا لم تزيــدا اســتثماراتهما في 
مصادر الطاقة الصفرية االنبعاثــات وتقلصاها في الوقود 

األحفوري”.
وقــال التقريــر: إن “شــل” و“توتــال” اســتثمرتا موارد 
كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة في الســنوات األخيرة. 
وطــورت “توتــال” قدراتها مــن الطاقة المتجــددة من 3 
جيغاوات فــي عام 2019، إلــى أكثر مــن 6.6 جيغاوات 
قيد التطويــر حالياً. وتخطــط لتثبيت منشــآت النتاج 4.6 

جيغاوات إضافية بحلول عام 2023.
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االستثمار في الشركات الناشئة يغالب أزمة كورونا

أشار 27 % من المستثمرين إلى أنهم قد حولوا تركيزهم إلى 
الصناعات التي تأثرت بشكل إيجابي من فيروس كورونا.

وللسنة الثالثة على التوالي، احتلت التكنلوجيا المالية المرتبة 
األولى من حيث عــدد الصفقات في النصــف األول من عام 
2020، وهو ما يمثل 16 % مــن جميع الصفقات في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، تلتها التجارة اإللكترونية 
بنسبة 14 % والتسليم والنقل )10 %(، حيث شهد كل منهما 

قفزة في النشاط في الربع الثاني من عام 2020.
اتجاه نحو الركود

وبالنظر إلى المســتقبل، يتوقع 75 % من المســتثمرين، أن 
تتجه منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا نحــو الركود 
االقتصادي. لكن الشركات الناشئة كانت أكثر تشاؤماً، حيث 
توقعت 24 % منهــا، أن المنطقة تتجه نحو الكســاد، مقارنة 

بنسبة 6 % فقط من المستثمرين.
ومع ذلــك، تتوقع غالبية الشــركات الناشــئة والمســتثمرين 
على حــد ســواء، أن تنتهي األزمــة في غضون 9 أشــهر، 
حيــث تتوقــع 61 % من المؤسســات الناشــئة و48 % من 
والربع األول من  2021.المستثمرين، أن تنتهي األزمة بين الربع الرابع من 2020، 

قال المدير التنفيذي لمؤسســة ماجنيت، فيليب باشوشــي، إن 
التأثير الكامل ألزمة تفشــي جائحة كورونا قد يتبلور بشــكل 
أكثر وضوحاً خــال النصف الثاني مــن 2020، خاصة مع 
ارتفاع عدد الحاالت المؤكدة في المنطقة، الفتاً إلى أن عملية 
تجميــع رأس المال تســتغرق فــي األغلب مدة تصــل إلى 6 
أشــهر، لذلك فإن معظم الصفقات التي تم استكمالها في الربع 
األول من العــام الجاري كان العمل بها قد بــدأ قبل ذلك بفترة 

طويلة.
ً أقل عددا

بلغ عدد الصفقات االســتثمارية 251 صفقــة خال النصف 
األول من العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضاً بنســبة 8 % 
خال الفترة ذاتها مقارنة بالعام الماضي. وتوزع االنخفاض 
على األشهر ليبلغ في مارس/آذار )66- %( وأبريل/ نيسان 
)35- %( مقارنة بنفس األشهر من العام الماضي. ومع ذلك، 
يبدو أن الصدمات االقتصادية الرئيســية لجائحــة كورونا قد 
خفت في الوقت الحالي، حيث شــهد يونيو/حزيران صفقات 

أكثر بنسبة 45 % من الشهر ذاته من العام 2019.
األرقام بالنسبة للدول

حصلت اإلمارات العربية المتحدة على أكبر نسبة من التمويل 
في المنطقة بنسبة 59 % من إجمالي قيمة االستثمارات، بينما 
حصلت مصر على أكبر عدد من الصفقات بنسبة 25 % من 
إجمالي عدد الصفقات. من جهة أخرى، شــهدت الســعودية 

أكبر نسبة زيادة في االستثمارات في الشركات الناشئة.
ومن بيــن دول المنطقة، اســتطاعت مصر والســعودية فقط 
زيادة حصتهما من قيمة إجمالي االستثمارات في المنطقة في 
النصف األول من العام مقارنة بالعام الماضي، بينما شــهدت 
األردن أكبر انخفــاض في نصيبهــا من قيمة االســتثمارات 

اإلجمالية في المنطقة.
استثمار في مجاالت معينة

وفي ظل أزمــة كورونــا، اختــار العديــد من المســتثمرين 
االستثمار في الصناعات التي تشــهد طلباً متزايداً في المناخ 
الحالي، مثــل التجارة اإللكترونيــة والتكنلوجيا المالية، حيث 

الناشئة  الشركات  أن  الشركات،  بيئة  وترصد  تتبع  التي  ماجنيت،  مؤسسة  عن  صادر  تقرير  أظهر 
بالمنطقة جذبت استثمارات بقيمة 659 مليون دوالر أميركي خالل النصف األول من 2020، بزيادة قدرها 
35 % عن النصف األول من 2019. وجاء ذلك على خالف التوقعات، التي كانت تشير إلى أن االستثمارات 
في هذه الشركات، ستتراجع خالل تلك الفترة مثل باقي القطاعات األخرى. وتمثل  االستثمارات التي 

جذبتها الشركات 95 % من إجمالي االستثمارات خالل عام 2019 بالكامل.



47

عالم االستثمار

 آب/أغسطس 2020 | البنك والمستثمر

تراجع ثروات األسر ألمانيا بسبب أزمة “كورونا”

الثانية.
وبــإدراج الغذاء، ســتتراجع مبيعــات التجزئــة 4 % على 
أســاس ســنوي مما يلقي الضوء على مخالفة متاجر الغذاء 
لالتجاه العام لبقية المتاجر، حيث ظلّت مفتوحة خالل العزل 
العام الــذي جرى فرضــه الحتــواء فيــروس “كورونا”، 
واستمر أكثر من 5أســابيع، وخالله أغلقت متاجر التجزئة 
باستثناء متاجر األغذية على نحو مؤقت. وغيرت الجائحة 
بشدة عادات االســتهالك لدى كثيرين، الذين فضلوا الشراء 
عبر اإلنترنت بــدالً من المغامــرة بالخروج إلــى المتاجر 

خشية اإلصابة بالفيروس.
وقال االتحــاد إنه خالل شــهر مارس/آذار - أبريل/نيســان 
- ومايو/أيــار، تراجع اإلنفــاق خالل كل رحلة تســوق في 
متاجــر التجزئة 10 % بينمــا زاد 20 % عبــر اإلنترنت. 
وأضاف: أن هــذا يمثل مشــكلة لمحــالت البيــع بالتجزئة 
اإلنترنت.الصغيرة التي تفتقر غالباً للتكنولوجيــا المطلوبة للبيع عبر 

بحسب بيانات أعلن عنها البنك المركزي األلماني مؤخراً، 
ال يزال المدخرون يعتمدون على النقد والودائع المصرفية، 
التي بالكاد تحقق عوائد بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ولكن 

ما يهمهم في ذلك هو الوصول بسرعة إلى األموال.
وفي الوقت نفســه، يواصل األلمــان اســتثمار أموالهم في 
التأمينات، حيث ارتفعت قيمة المستحقات بمقدار 23 مليار 
يورو. كما استثمر األلمان 8 مليارات يورو في أسهم محلية.

وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن أســعار األســهم فــي كثير من 
الشركات انتعشت مجدداً في الربع الثاني من عام 2020.

أموال رخصية
ومثل العام الماضي، يســتغل المواطنون الفوائد المنخفضة 
في اقتراض أموال رخصية، حيث ارتفعت التزامات الدين 
فــي الربع األول من هــذا العــام، بمقدار 14 مليــار يورو، 
لينخفض صافي األصول المالية بشــكل كبير بمقدار 142 
مليار يورو إلى نحــو 4447 مليار يورو، عقب احتســاب 

الديون.
ويراعــي البنك المركــزي في حســاباته، األمــوال النقدية 
والودائــع البنكيــة واألوراق المالية والمســتحقات التأمينية 
- وليس العقــارات. وال يتضح مــن البيانــات كيفية توزيع 

الثروة.
أسوأ تراجع

على صعيد مواٍز، قال اتحاد “إتــش دي إي” األلماني للبيع 
بالتجزئة، إن شركات البيع بالتجزئة األلمانية غير الغذائية 
ستشــهد تراجعاً في المبيعات بنحــو 22 % هــذا العام، ما 
لم تحدث موجــة ثانية من جائحة “كورونــا”، مما يعني أن 
القطاع بصدد تســجيل أســوأ تراجع له منذ الحرب العالمية 

تسببت أزمة جائحة “كورونا” في تقليص ثروات األسر في ألمانيا على نحو ملحوظ. فقد أعلن البنك 
المركزي األلماني، في فرانكفورت، أن ثروات األسر األلمانية في شكل نقود أو أوراق مالية أو ودائع 
بنكية أو مستحقات تأمينية تراجعت في الربع األول من عام 2020، على نحو قياسي مقارنة بالربع 
السابق له بمقدار 128 مليار يورو (146.5 مليار دوالر أميركي)، أو ما يعادل 2 % إلى 6337 مليار يورو 

(7251.59 مليار دوالر).
وجاء في بيان البنك، أن هذه الخسائر، “تعود في المقام األول، إلى هبوط األسعار في سوق المال 
بسبب الجائحة واالضطرابات الناتجة عن عواقبها االقتصادية”. وبالرغم من ارتفاع الثروات المالية 

بمقدار 90 مليار يورو، فإنه يقابلها خسائر بقيمة 218 مليار يورو.
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أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، 
ارتفــاع الديــن العــاّم اإلجمالي للبنــان بحوالى 
373.47 مليــون دوالر أميركــي، خالل شــهر 
نيســان/ابريل 2020، إلى 92.87 مليار دوالر، 
مقارنة بـــ92.50 مليار دوالر فــي آذار/مارس 
2020. أما على صعيد ســنوي، فقــد زاد الدين 
العام اإلجمالي للبنان 7.03 مليار دوالر، مقارنةً 
بالمســتوى الــذي كان عليــه في نيســان/ابريل 

2019، والبالغ حينها 85.84 مليار دوالر.
الجدير بالذكر، أّن حّصة القطاع المصرفي من الدين العام قد إنكمشــت إلى 26.69 % في آذار/مارس 2020، من 

27.18 % في شهر شباط/فبراير 2020.
وفي التفاصيل، فقد ارتفع الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.22 % على أساس شهري، وبنسبة 11.21 % على أساس 
سنوي إلى 58.46 مليار دوالر أميركي. كما زاد الدين بالعملة األجنبيّة بنسبة 0.53 % على صعيد شهري، وبنسبة 
3.44 % على صعيد سنوي ليصل إلى 34.41 مليار دوالر أميركي. وقد إنكمشت حصة الدين بالليرة اللبنانيّة من 
63.06 % من الدين العام اإلجمالي في شهر آذار/مارس 2020 إلى 62.94 % في شهر نيسان/ابريل 2020، في 

حين ارتفعت حّصة الدين بالعملة األجنبيّة من 36.94 % إلى 37.06 %.
يشار إلى أن صافي الدين العام، الذي يقتطع ودائع القطاع العام، ارتفع بنسبة 8.10 % على أساس سنوي إلى 83.70 

مليار دوالر، خالل نيسان/ابريل 2020، مقارنة بـ77.43 مليار دوالر في نيسان/ابريل 2019.

ارتفاع الدين العام اللبناني في نيسان/ابريل 2020

تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لألردن، إلى 1.3 % 
في الربع األول من العام 2020 الحالي، انخفاضاً من 
2.1 % في الربع الذي ســبقه، بحســب بيانات دائرة 
اإلحصاءات العامة. ويتوقع البنك الدولي، أن ينكمش  

االقتصاد األردني  في العام الحالي بنحو 3.5 %.
على صعيد آخر، أعلنت دائــرة اإلحصاءات العامة 
في األردن مؤخراً، عن انخفاض العجز التجاري في 

الثلث األول من 2020، ليبلغ 2.045 مليار دينار، بنسبة 3. 26 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، والبالغة 775. 
2 مليار دينار. وأشارت دائرة اإلحصاءات العامة، في تقرير شهري حول التجارة الخارجية، وأوردته وكالة األنباء 
األردنية ) بترا (، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خالل الثلث األول من 2020، بنســبة 5. 7 %، حيث بلغت 

633. 1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2019، والبالغة 765. 1 مليار دينار.

تراجع النمو االقتصادي في األردن إلى 1.3 %
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ارتفــع معدل البطالــة في منطقة 
اليورو فــي أيار/مايــو 2020، 
المتوقــع،  مــن  أقــل  وبدرجــة 
بحســب )رويترز(، مع تخفيف 
العــزل  إلجــراءات  تدريجــي 
العــام من كورونا، لكــن الزيادة 
كانت ملحوظة أكثر بين النســاء 

والشباب.
وارتفــع معــدل البطالــة المعدل 
في ضوء العوامل الموسمية في 
أيار/مايــو الماضي إلى 7.4 % 
مــن 7.3 % فــي نيســان/ابريل 
آذار/ فــي   % و7.1   ،2020

مــارس، الــذي كان األدنى منذ بدء تســجيل تلك البيانات في 1998. ومثل شــهر أيار/مايو ثانــي زيادة في معدل 
البطالة الشهري على التوالي، لكنها جاءت أقل من توقعات السوق التي بلغت 7.7 %.

وتشــير الزيادة الطفيفة إلى أن برامج التســريح المؤقت خالل أزمة “كوفيد - 19”، تبقي الكثيرين خارج سجالت 
البطالة الرئيســية، لكن عدداً من تلك البرامج ســيبدأ في التالشي. وســجل معدل البطالة لألشخاص دون 25 عاماً 
ارتفاعــاً إلــى 16 % في أيار/مايو 2020، من 15.7 % في نيســان/ابريل، و15 % في آذار/مارس. وبالنســبة 
للنســاء، ارتفع معدل البطالة إلى 7.9 % من 7.7 % في نيســان/ابريل 2020، بينما ظل مســتقراً بالنسبة للرجال 

عند 7 %.
في ســياق منفصل، أعلنت المفوضية األوروبية، إنها تتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو في 
عام 2020 بنســبة 8.7 %، بســبب التداعيات االقتصادية لتفشــي فيروس كورونا، في ارتفاع عن النسبة 7,7% 

الني كانت متوقعة في مايو/أيار.
وســتكون إيطاليا وإســبانيا وفرنسا األكثر تأثراً، إذ ســيتراجع  ناتجها بنسبة تفوق 10 %، قبل أن يعاود االنتعاش 

في 2021.
وقال نائب رئيس المفوضية األوروبية، فالديس دومبروفســكيس، في بيان: إن التداعيات االقتصادية للعزل أفدح 

مما توقعنا في البداية. ال نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من اإلصابات بـ“كوفيد - 19”.
وكانت بروكســل قد توقعت في مطلع مايو/أيار الماضي تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنســبة 7.7 % في 2020 
ثم انتعاشــاً عام 2021 يبلغ 7.4+ %. وهناك 3 دول متضررة بشــكل خاص من الركود، هي: إيطاليا وإســبانيا 

وفرنسا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 10 % في 2020.
وســتـشـــهد إيطاليــا تراجــع إجمالي الناتج الداخلي لديها بنســــبة 11.2 % في عام 2020، قبل أن يتحســــن في 
2021 6.1+ %، فيما ســــيتراجع في إســبانيا بنســبة 10.9 % في 2020، ثم يتحسن في السنة التالية ليصل إلى 
7.1+ %. أما في فرنســا، فيمكن أن يتراجع بنســبة 10.6 % هذه الســنة ثم ينتعش ليصل إلى 7.6 % في العام 

2021 التالي.

ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو
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سجل احتياطي الصين من  النقد األجنبي  ارتفاعاً بنحو 10.64 
مليار دوالر أميركي خالل شــهر حزيران/يونيو الماضي، 
مــع ارتفاع قيمة  اليوان  وتعافي أســعار األصــول العالمية. 
وكشــفت بيانات “المركزي” الصينــي ، أن االحتياطي من 
النقد األجنبي وصل إلى 3.112 تريليون دوالر أميركي في 
نهاية شــهر حزيران/يونيو الماضــي، فيما بلغ إجمالي قيمة 
احتياطي الصين من  الذهب  110.76 مليار دوالر أميركي.

على صعيد آخر، سّجل النشاط الصناعي في  الصين  ارتفاعاً خالل حزيران/يونيو، بعكس توقعات تراجعه، حيث 
تواصل  بكين  إجراءات إعادة تشغيل االقتصاد تزامناً مع هبوط إصابات “كورونا”. وكشفت بيانات “آي أش إس  
ماركت “ و“كاسين”، أن  مؤشر مديري المشتريات  الصناعي ارتفع إلى 51.2 نقطة في حزيران/يونيو 2020.

3 تريليون دوالر احتياطي الصين من النقد األجنبي

قامت  جيبوتي  بتوقيع 5 اتفاقيات استثمار بنحو 2.5 مليار دوالر 
أميركي مع العديد من رؤساء المؤسسات  الصينية.

وتؤمــن هذه االتفاقيات تمويل أشــغال البناء في منطقة دامرجغ 
الصناعية الكبــرى، تتعلق بمصفاة عائمــة، وصناعة الصلب، 
وتصنيــع الزجــاج واألنابيــب البالســتيكية، فضــالً عن فروع 

صناعية أخرى.
وتكمل هذه  المشــاريع االستثمارية  الحلقات الناقصة في البنيات 
التحتية لهذه  المنطقة الصناعية  الكبيرة في جيبوتي التي ســتوفر 

اآلالف من فرص العمل.

اتفاقيات بقيمة 2.5 مليار دوالربين جيبوتي والصين

أعلن مساعد منظمة الجيولوجيا والتنقيب المعدني، محمد باقر دري، أن  إيران  
تحتــل المركز 46 عالمياً في إنتاج  الذهب  بإنتاجهــا 2 % من إجمالی اإلنتاج 
العالمي. وقال دري، إن الخطة السنوية لهذا العام تعتمد على إستخراج 35 ألف 
و600 طن من أحجار الذهب بدرجة ppm 3.4، وذلك من 22 منجم، مبيناً أن 

أكبر مناجم الذهب في إيران هو معدن “زرشوران” في محافظة أذربايجان.

إيران في المركز 46 بإنتاج الذهب
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ألقــى صنــدوق النقــد العربي، في تقريره عن شــهر 
تموز/يوليــو 2020، الضوء على تطورات تداعيات 
أزمة فيروس كورونا على قطاع الســياحة في الدول 
العربيــة. وقال: “من حيث انعكاســات أزمة فيروس 
كورونا على قطاعات السياحة العربية والجهود التي 
تبنتها الحكومات العربية لدعم تعافي القطاع، تضرر 
عدد من الدول من توقف أنشطة السياحة، ال سيما في 
11 دولة عربية، يأتي على رأســها كل من السعودية 

واإلمارات ومصر وتونس والمغرب وفلسطين.
وبناًء عليه، تبنت الحكومات حزم من السياســات تســتهدف تخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة، وضمان 
قدرة منشــآته على الوفاء بالتكاليف التشــغيلية، وتمكينها من اإلبقاء على العمالة لديها. تنوعت هذه التدخالت ما بين 
تسهيل نفاذ منشآت القطاع إلى خطوط االئتمان والسيولة بكلفة ميسرة، وضمانات حكومية للبنوك للتوسع في إقراض 
هذا القطاع، وإعفاء منشآت القطاع من أقساط ومدفوعات الفائدة على القروض، وتأجيل الضرائب المستحقة عليها، 
وغيرها من التدخالت األخرى”. وأضاف الصندوق: “من المتوقع أن تمتد فترة تعافي قطاع السياحة والسفر وعودته 
إلى المســتويات المســجلة قبل األزمة لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات، وفق تقديرات المنظمة العربية للسياحة 

واإلتحاد العربي للنقل الجوي”.

الدول العربية األكثر تضرراً بقطاع السياحة

قالــت منظمة األغذية والزراعــة التابعة لألمم المتحــدة “فاو”، إن 
أســعار الغذاء العالمية فــي حزيران/يونيو ســّجلت أّول ارتفاع لها 
فــي 2020، ما يمثــل تعافياً طفيفاً بعد انخفاضات حادة تســبب فيها 
كورونا. وبلغ متوســط مؤشــر “فاو” ألســعار الغــذاء، الذي يقيس 
التغيرات الشــهرية لســلة من الحبوب والزيــوت النباتية ومنتجات 
األلبــان واللحوم والســكر، 93.2 نقطة فــي حزيران/يونيو 2020 
بارتفاع %2.4 عن أيار/مايو الذي ســبق. وقالت “فاو”، إنها عدلت 

أساس كل مؤشراتها، إذ غيرت فترة األساس إلى 2014 - 2016 بعد أن كانت 2002 - 2004.
وفي ظل اســتمرار الضبابية في األسواق، انتعشت أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات األلبان لتصل ألعلى 
مستوى في عدة أشهر بعد انخفاضات حادة شهدتها في أيار/مايو 2020، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت 

تتعرض لضغوط.
وعدلــت “فاو” أيضا توقعاتها بالزيادة لموســم الحبوب في 2020 بنحــو 9.3 مليون طن، وتنبأت أن يبلغ اإلنتاج 

العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة 3 % عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في 2020
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أعلــن البنك المركزي المصر ي، عــن ارتفاع صافي اإلحتياطيات 
الدوليــة لمصــر بنحو ملياري دوالر أميركي مســجلة 38.2 مليار 
دوالر أميركي نهاية شــهر حزيران/يونيو 2020 الماضي، مقابل 

نحو 36 مليار دوالر أميركي نهاية أيار/مايو الماضي.
يذكر ان  صندوق النقد  الدولي، كان قد وافق على اتفاق تمويل جديد 
مع مصر بقيمة 5.2 مليارات  دوالرات  في حزيران/يونيو 2020.

من جانب آخر، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، نص قانون ربط 
الموازنة  العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية -2020 2021. وتبلغ موازنة العام المالي الجديد، 2.2 تريليون جنيه، 

منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه )8.7 مليار دوالر( عن موازنة 2019 - 2020.
ولفت وزير المالية المصري محمد معيط، إلى إســتيفاء اإلســتحقاقات الدســتورية لإلنفاق علــى الصحة والتعليم 
والـبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي  االعتمادات  المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات 
اإلقـــتصادية وبعض شــركات  القطاع العام  وقطاع األعمال العام 682.5 مليار جنيه، مقارنةً بـ545 مليار جنيه 

بموازنة العام المالي 2019-2020.
على صعيد آخر، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.6 % في حزيران/يونيو من 4.7 % في 
أيار/مايو 2020. وعلى أساس شهري، استقر  التضخم  عند 0.1 % في حزيران/يونيو من صفر في المئة في أيار/

مايو بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

ارتفاع صافي اإلحتياط األجنبي المصري ملياري دوالر

ارتفع معدل التضخم في الســودان الــى أكثر من 136 % في 
حزيران/يونيو 2020، مقابل 114 % في الشهر السابق بسبب 
اســتمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي 
لالحصاء. وقالت الهيئة السودانية: سّجل معدل التغيير السنوي 
)التضخم( في حزيران/يونيو 136,36 % مقارنة بـ114,23 
% في أيار/مايو بارتفاع قدره 22,13 %. وعزا ارتفاع معدل 

التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء والوقود.
وأطلقت الحكومة الســودانية مؤخراً، برنامج دعم نقدي يصل 

الــى 80 % من ســكان البالد، البالغ عددهم حوالى 42 مليون نســمة، كجزء من خطة إصــالح اقتصادي. ويعاني 
السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز والوقود والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

يذكر، أن حجم الدين الخارجي للسودان يقدر بحوالى 60 مليار دوالر أميركي، كما أن واشنطن ال تزال تضعه على 
قائمتها “للدول الراعية لإلرهاب” ما يحرمه من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو االستثمار األجنبيين. وأعلن برنامج 

االغذية العالمي في شباط/فبراير 2020، أن 9,1 ماليين سوداني يحتاجون الى مساعدات انسانية.

ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 136 %
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سّجل العجز المالي الحكومي ارتفاعاً في األشهر األربعة األولى من 2020، 
بنسبة 26.9 % نتيجة انخفاض اإليرادات العامة بنسبة 9.1 % على أساس 

سنوي. وفي موازاة ذلك، ارتفعت النفقات العامة هامشياً بنسبة 1.1 %.
وفــي التفاصيل، تظهر إحصاءات المالية العامــة خالل الفترة المذكورة، أن 
اإليــرادات العامــة انخفضت مــن 3.5  مليار  دوالر أميركي خالل األشــهر 

األربعة األولى من عام 2019، إلى 3.1 مليار دوالر أميركي خالل األشهر األربعة األولى من عام 2020، في حين 
ســجلت النفقات العامة نمواً طفيفًا من 4.8 مليار دوالر أميركي إلى 4.9 مليار دوالر أميركي  بين الفترتين. وبناًء 
على ذلك، ارتفع عجز المالية العامة من 1.4 مليار دوالر أميركي  خالل األشــهر األربعة األولى من عام 2019، 

إلى 1.8 مليار دوالر أميركي ، خالل الفترة المقابلة من عام 2020.

ارتفاع عجز الحكومة المالي 27 %

نقلــت وكالــة رويترز، عــن البنك المركــزي التركــي، إن الديون 
الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 
مليار دوالر أميركي في نهاية شــهر مايو/أيار 2020، مرتفعة نحو 

5 مليارات دوالر أميركي عن الشهر السابق.
وشــكلت ديون القطاع العام نســبة 23.2 % مــن اإلجمالي، وديون 

البنك المركزي نسبة 11.4 % والقطاع الخاص نسبة 65.4 %.

دين تركيا الخارجي المستحق 169.5 مليار دوالر

ســجلت إيرادات قناة  السويس  تراجعاً خالل حزيران/
يونيو 2020 بنســبة 13.3 %، حيث ســجلت 406.7 
مليــون دوالر مقارنة بإيرادات بلغــت 469.4 مليون 
دوالر خــالل نفس الشــهر مــن 2019، كمــا تراجع 

إجمالي أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 6.4 %.
وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع نسبة  
العجز الكلي  إلى 6.5 % خالل الفترة من تموز/يوليو 
2019 إلى أيار/مايو الماضي، مســجالً 389.1 مليار 

جنيه مقارنة بنحو 327 مليار جنيه.

تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 13.3 %
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عدلت ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية 
للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، قائلة 
إنهــا تتوقع أن مصدة الســيولة الرئيســية 
للبــالد، صنــدوق االحتياطــي العــام، لن 
يكون كافيــاً لتغطية العجز لــدى الحكومة 

المركزية.
وقالــت وكالــة التصنيف االئتماني في بيــان “رصيد صندوق االحتياطــي العام كان يتناقص باطــراد على مدار 
الســنوات الثالث الفائتة، لكن هذه العملية تســارعت في الشــهور األخيرة بعد التراجع في أســعار النفط وتطبيق 

الكويت التفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط”.
وتسـحب الكويت من صندوق االحتياطي العام لديها من أجل سـد العجز الذي تشـير تقديرات صندوق النقد الدولي 
إلــى أنه ســيتجاوز 11 % مــن الناتج المحلي اإلجمالي هــذا العام مقارنة مع فائض بنســـبة 4.8 % العام 2019 

الماضي.
وتوقعــت وكالــة التصنيف االئتماني أن يكون العجز لــدى الحكومة المركزي بالكويت عند نحو 40 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي في الســنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن 10 % كانت تشــير التقديرات إليها العام الماضي، 

مقدرة أن صندوق االحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.
وقالت “ســتاندرد اند بورز”، إنه في ظل عدم وجود إجراءات أخرى، فإن االســتنزاف التام لصندوق االحتياطي 
العــام قــد يؤدي إلى ضغط قاس للموازنة بالنســبة للكويت، مما قد يدفع إلى تعديــل غير منضبط لإلنفاق في وقت 

.+AA-/A-1 يضعف فيه األداء االقتصادي بالفعل. وأكدت “ستاندرد اند بورز”، تصنيفات الكويت عند

ستاندرد اند بورز: النظرة المستقبلية للكويت “سلبية”

توقعت “ ســتاندرد آند بورز  غلوبال” للتصنيفات 
االئتمانية، ارتفاع دين حكومات  دول الخليج  برقم 
قياسي يبلغ نحو 100 مليار دوالر أميركي خالل 
العــام 2020 الجــاري، في ظل تنامــي متطلبات 
التمويل بسبب أزمة فيروس “كورونا” وانخفاض  

أسعار النفط .
وكشــفت الوكالة في توقعاتها، عن أن الحكومات 
المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ستســجل 

عجزاً مجمعاً بنحو 180 مليار دوالر أميركي.
وتوقعــت “ســـــتاندرد آند بــورز”، أن تشــــهد 

موازنات حكومات  مجلــس التعاون الخليجي  تدهــوراً حتى العام 2023.

100 مليار دوالر دين حكومات دول الخليج !؟
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أبقــى “ البنــك الدولــي ”، علــى اإلقتصاد التونســي 
بيــن اإلقتصادات ذات العائد الوســيط للفترة 2020 
/2021. وتم هذه السنة تغيير موقع 10 بلدان ضمن 
شــريحة التوزيع الخاّصة بالتصنيف مقارنة بالســنة 

المنقضية.
وتعلّــق األمــر بعــدة دول بينها  إندونيســيا  و نيبال  و 
رومانيــا  و تنزانيا  و الجزائر  و الســودان  و ســريالنكا 

. وتعــرف اإلقتصادات ذات الدخل الوســيط ضمن 
الشــريحة الدنيا على أنها االقتصــادات التي يتراوح 

فيهــا نصيــب الفرد من الدخل الوطني الخام بين 1.036 و4.045 دوالراً. ويصل نصيب الفرد من الدخل الوطني 
الخام ضمن االقتصادات ذات الدخل المرتفع إلى 12.536 دوالرا أو أكثر.

ويــوزع “البنــك الدولي” اقتصــادات العالم إلى 4 مجموعات تشــمل الدخل المنخفض والدخل المتوســط األدنى 
والدخل المتوســط األعلى والدخل المرتفع. وللحفاظ على عتبات تصنيف الدخل حتى تبقى ثابتة بالقيمة الحقيقية، 

يتم تعديلها كل عام وفق معدالت التضخم.

تونس تحافظ على تصنيفها بين إقتصادات الدخل الوسيط

ارتفع عدد نــزالء  الفنادق  في  اإلمارات  إلى 
27.14 مليــون نزيــل خالل عــام 2019، 
وبنســبة 6 % مقارنــةً مــع 25.55 مليــون 

نزيل خالل نفس الفترة من عام 2018.
ووفقاً للتقرير الصــادر عن الهيئة اإلتحادية 
للتنافســية واإلحصاء بعنــوان “إحصاءات 
الســياحة في اإلمارات 2019”، فقد حققت 
الفنادق والشــقق الفندقية خــالل عام 2019 

نسبة إشغال بلغت 74.1 %.
وأضــاف التقرير، أن إجمالي نزالء الفنادق 

من الدول اآلســيوية جاءوا فــي المرتبة األولى بـ7.08 مليون نزيل، يليهم النــزالء من الدول األوروبية بـ 6.36 
مليون نزيل.

وبيّــن تقريــر الهيئة، أن الزّوار أمضوا في  فنــادق اإلمارات  84.96 مليون ليلة فندقية، بنمو نســبته 5.8 % عن 
عام 2018، وبمتوســط إقامة يبلغ 3.13 ليال. وبلغ إجمالي اإليرادات 30.67 مليون درهم تشــتمل على إيرادات 

المبيت، والطعام والشراب، وإيرادات أخرى.

ارتفاع عدد نزالء الفنادق بنسبة 6 % في اإلمارات
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أعلــن الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون في مقابلة 
تلفزيونية، عن برنامجــه االقتصادي للمرحلة المتبقية 
من واليته التي ســتنتهي في أيار/مايو 2022. فكشف، 
أن خطــة إنهاض االقتصاد ســتكون “على األقل بقيمة 
100 مليــار يورو”، إضافة الى 460 ملياراً ســبق أن 
رصدت في إطار إجراءات لدعم القطاعات واالقتصاد 
منذ بدء انتشــار وباء فيــروس كورونا. وقال: “نرصد 
لخطة التعافي هذه، إضافة إلى المال الذي رصد سابقاً، 

مــا ال يقل عن 100 مليــار )يورو( لتحقيق النهوض الصناعي والبيئي والمحلي والثقافــي والتربوي. أنا واثق بأننا 
قادرون على بناء بلد مختلف بعد 10 أعوام”. وهذه الخطة هي أحد األهداف الرئيسية للحكومة الجديدة التي ذكرها 

ماكرون لمواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية للوباء.
واعترف ماكرون بأن فرنســا ستشــهد ارتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل قد يصل إلى ما بين 800 ألف ومليون 
عاطل جديد بحلول مارس/آذار 2021، وفي مجاالت عديدة مثل الثقافة والتجارة والبناء. واقترح على الشركات التي 
تمر بظروف مالية صعبة إقرار ما سماه بـ“النشاط االقتصادي الجزئي والطويل األمد”، مشيراً إلى أن أي قرار في 

هذا اإلطار يجب أن “يؤخذ بإشراك النقابات وممثلي العمال”.
يشــار إلى أن المعهد الفرنســي لإلحصاء والدراســات االقتصادية، كان قد كشــف مؤخراً، أن ثاني أكبر اقتصاد في  
منطقة اليورو  انكمش بنسبة 17 % في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع األشهر الثالثة السابقة. وتوقّع المعهد، 
أن ينتعش االقتصاد ويســجل نمواً بنســبة 19 % في الربع الثالث و3 % في الربع الرابع، فيما من المتوقع أن يكون 
النشاط منخفضاً بنسبة تتراوح بين 1 % إلى 6 % عن مستويات ما قبل األزمة بحلول كانون األول/ديسمبر 2020.
وعلى مدى العام، يتوقع المعهد أن يتجه  االقتصاد الفرنسي  لالنكماش بنسبة 9 %، وهو أسوأ ركود في  فرنسا  منذ بدء 
االحتفاظ بالســجالت الحديثة في 1948 لكنه ليس ســيئاً بقدر االنخفاض البالغة نسبته 11 % والذي توقعته الحكومة 

في مراجعتها السابقة لميزانية 2020.

100 مليار يورو إلنعاش االقتصاد الفرنسي

أعلن  البنك الدولي ، أنه سيقدم قرضاً قيمته 50 مليار دوالر أميركي 
هذا العام، إلى 48 دولة في  إفريقيا ، تقع جنوب  الصحراء  الكبرى، 
وذلك من خالل محفظة مشروعات. ونقلت وكالة أنباء “شينخوا”، 
عــن مكتب التمثيل اإلقليمي للبنك الدولــي، أن “هذه األموال تبلغ 
ضعف حجم المبلغ الذي خصصه البنك الدولي، لنفس المنطقة قبل 
10 ســنوات، وفقا لمخطط مماثل”. ولفتت الوكالة، إلى أنه ســيتم 

تقديم هذه القروض، لتنفيذ مشاريع في  مجال الطاقة  والنقل والزراعة والتجارة والتعليم والصحة.

قرض من البنك الدولي بقيمة 50 مليار دوالر إلفريقيا
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وافقــت  الحكومــة األلمانية  علــى مجموعــة جديدة من 
مشــاريع القوانين التي ســتحول  البنية التحتية  للطاقة في 
البالد نحو مصادر  الطاقة المتجددة ، وستغلق آخر محطة 
طاقة تعمل بالفحم فــي عام 2038، حيث تمضى  ألمانيا  
قدًما بخطة بقيمة 45 مليار دوالر أميركي، إلغالق جميع 
محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم، مع إزالة جميع 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري بحلول عام 2050.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، مرر مشروع القانون كال المجلسين في  البرلمان األلماني ، وسيشمل 
أيضاً 45 مليار دوالر أميركي لتمويل االنتقال إلى أشكال أخرى من إنتاج الطاقة.

يذكر، أن الخطة تُعد جزءاً من هدف  المستشارة األلمانية )رئيسة الوزراء(، أنغيال ميركل،  بجعل ألمانيا الدولة األولى 
في  أوروبا  التي تتوقف عن انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري، والتي تستهدف حالياً عام 2050.

خطة إلغالق محطات توليد الطاقة بالفحم في ألمانيا

بسبب استمرار أزمة جائحة كورونا، خفض خبراء اقتصاد 
من مؤسسة هانز - بوكلر األلمانية مجدداً، توقعاتهم بشأن 
الوضــع االقتصادي فــي ألمانيا هذا العــام. وكتب خبراء 
معهــد بحوث االقتصاد الكلي ودورة األعمال )آي إم كيه( 
التابع للمؤسســة في أحدث توقعاتهم، أنــه من المتوقع أن 

ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام بنسبة 6.2 %.
وكان يتوقــع الخبراء في نيســان/ابريل 2020، تراجعاً 
بنســبة 4 % فقط. كما رفع الخبراء توقعاتهم قليالً بشأن 

عام 2021، حيث يتوقعون أن يحقق االقتصاد األلماني نمواً بنســبة 3.8 % العام المقبل. ورغم فاعلية أداة العمل 
بدوام جزئي في الحفاظ على أماكن العمل، يرى الخبراء أنه ال يمكن تجنب زيادة البطالة، حيث يتوقعون أن يزيد 
عدد العاطلين على العمل بواقع 500 ألف عاطل في المتوســط الســنوي، وأن يزيد بواقع 130 ألفا العام المقبل، 

ليبلغ معدل البطالة 6.3 %.
ويرى الخبراء أن برنامج المساعدات الحكومي وصندوق إعادة اإلعمار األوروبي المنتظر وحزمة التحفيز االقتصادي 
بالمليارات أللمانيا لها تأثير داعم لالســتقرار. وقال المدير العلمي للمعهد، زابســتيان دولين:السياسة االقتصادية في 

ألمانيا سرعان ما فعلت الصواب في العديد من المجاالت، للحد من العواقب االقتصادية لهذه األزمة الحادة.
على صعيد آخر، ســجلت أسعار المستهلكين في  ألمانيا  إرتفاعاً بنســبة 0.9 % في حزيران/يونيو 2020 الماضي. 
وسجلت أسعار  المواد الغذائية  ارتفاعاً فوق المتوسط، حيث اضطر المستهلكون لإلنفاق على المواد الغذائية بزيادة 

قدرها 0.4 % خالل حزيران/يونيو الماضي مقارنة بعام 2019.

توقعات بانكماش االقتصاد األلماني 6.2 %
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قالت وزارة الخزانة األميركية إن العجز في الميزانية 
االتحادية للواليات المتحدة في حزيران/يونيو 2020، 
قفز إلى 864 مليار دوالر من رقم في خانة اآلحاد قبل 
عام مع استمرار إنفاق قوي على برامج للتخفيف من 
تداعيات جائحة فيــروس كورونا وهبوط في إيرادت 

ضرائب األفراد والشركات.
ورفع العجز المســجل فــي حزيران/يونيــو إجمالي 
العجز في األشــهر التســعة األولى من الســنة المالية 
إلى 2.7 تريليون دوالر، وهو ما يتجاوز بفارق كبير 

العجز القياسي السابق لسنة كاملة البالغ 1.4 تريليون دوالر والمسجل في 2009. ويتوقع محللون، أن يصل العجز 
في الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في الثالثين من أيلول/سبتمبر 2020، إلى 3.8 تريليون دوالر أميركي. 
وقال مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت ســابق، إن تداعيات تفشــي فيروس كورونا على االقتصاد األميركي قد 
تستمر لنحو 10 سنوات. وذكر أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه خالل الفترة 2030-2020، يمكن أن يكون إجمالي 
الناتــج المحلــي اإلجمالي أقل بـ15.7 تريليون دوالر من التوقعات الســابقة. وهذا يعــادل 5.3 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي الذي ســتفقده البالد خالل العقد القادم. وتوقع حصول خســارة بقيمة 7.9 تريليون دوالر ، تعادل %3من 

الناتج المحلي اإلجمالي خالل تلك الفترة.

864 مليار دوالر عجز الميزانية األميركية

أظهــرت بيانات نشــرتها وكالة “رويتــرز”، انكماش اإلنتاج 
الصناعي التركي بنسبة 19.9 %على أساس سنوي في شهر 
أيار/مايو 2020، مع استمرار التباطؤ االقتصادي الحاد الناتج 
عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا. وكان من المتوقع 
في اســتطالع أجرته رويترز مؤخراً، تراجع ناتج الصناعات 
التحويلية بنســبة 22.5 % على أساس سنوي. وسجلت تركيا 
أول إصابــة بالفيروس في 11 آذار/مــارس لتتوقف المصانع 
بعدهــا، مما قلص اإلنتاج 31.4 % في نيســان/ابريل 2020. 
إال ان تركيا بــدأت تخفيف اإلغالق العام في أيار/مايو، حيث 

زاد اإلنتاج الصناعي بنسبة 17.4 % مقارنة مع الشهر السابق، وفقا لألرقام الصادرة عن معهد اإلحصاء التركي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات التركي تراجع إنتاج تركيا من السيارات بنسبة 5.4 % 
على أساس سنوي في حزيران/يونيو، إلى 103 آالف و273 سيارة، مما يشير إلى تحسن عقب انخفاضات حادة في 

األشهر السابقة جراء فيروس كورونا. وتصل طاقة اإلنتاج السنوي في تركيا إلى مليوني سيارة.

انكماش الناتج الصناعي التركي 20 %
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خفض  البنك المركزي الياباني ، تقييمه لجميع أقاليم الدولة، صاحبة ثالث 
أكبر إقتصاد في العالم، للربع الثاني من العام 2020، على التوالي، في 
واقعــة تحــدث ألول مرة منذ ما يزيد على 11 عاماً. وأشــار المركزي 
الياباني ، إلى أن اقتصادات األقاليم تدهورت أو أصبحت في وضع أسوأ 

مقارنة بشهر نيسان/ابريل الماضي بسبب فيروس “كورونا”.
مــن جانبه، تعهد محافظ البنك المركــزي الياباني ،  هاروهيكو كورودا ، 
بتقديم مزيد من التسهيالت النقدية إذا استلزم األمر ذلك. وتوقع كورودا، 

تعافي االقتصاد وسط تطلعات بزيادة اإلنتاج ومع وجود بيئة نقدية ميسرة وخطط التحفيز اإلقتصادي الحكومية، الفتاً 
إلى أنه سيراقب تأثير الفيضانات األخيرة في جنوب غرب ووسط البالد.

المركزي الياباني يخفض تقييمه اإلقتصادي للدولة

أعلنــت وزارة التجــارة الهنديــة، أن البالد حققت للمــرة األولى منذ 
18 عامــاً، فائضــاً في التجارة بلــغ في حزيران/يونيــو 2020 نحو 
786 مليــون دوالر أميركي. ووفقاً للوزارة، يعود ســبب الفائض في 
حزيران/يونيو الماضي، إلى انخفاض وتيرة التصدير بنسبة 12 %، 
بينما انخفض مستوى  الواردات  بنسبة 49 %. ونتيجة لذلك، بلغ حجم 
الــواردات الهندية فــي حزيران/يونيو الماضــي، 21.1 مليار دوالر 

أميركــي، والصادرات - 21.9 مليار دوالر أميركي. وحدث تباطؤ في وتيرة تقلص التصدير الهندي، بفضل عودة 
الصناعات الهندية إلى نشاطاتها العادية بعد اإللغاء التدريجي للقيود في البالد بسبب وباء فيروس “كورونا”. وسمح 

ذلك بزيادة تصدير عدد من السلع، وال سيما خامات  الحديد  والمواد الغذائية.

الهند تحقق فائضًا تجاريًا بقيمة 786 مليون دوالر

انخفضــت معدالت نمو  الناتج المحلي االجمالي  في البرحين بنســبة 1.1 % 
على أســاس سنوي في الربع األول من 2020، بحسب تقرير وزارة المالية 
البحرينية. وبيّن التقرير، أن  األداء االقتصادي  شهد نمواً في مطلع العام، قبل 
أن يتأثر في آذار/مارس نتيجة للظروف االســتثنائية التي شــهدتها البحرين  
والعالم بســبب جائحة “كورونا”، األمر الــذي كان مؤثراً على األداء الكلي 

لالقتصاد في الربع األول، ومسبباً بتراجع معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي بنسبة 1.1 % على أساس سنوي.

تراجع نمو الناتج المحلي البحريني بنسبة 1.1 %
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أعلنت مصلحة الجمارك االيرانية، أن حجم التجارة الخارجية مع 
االتحاد االوراســي االقتصادي، ســجلت 2.417 مليار دوالر في 
نحو 8 شهور. وأوضح المتحدث باسم الجمارك، روح هللا لطيفي، 
أن حجــم التجــارة الخارجية مع االتحاد االوراســي منذ ســريان 
اتفاقيــة التجارة التفضيلية 26 اكتوبر/تشــرين االول 2019 حتى 
20 يونيو/حزيران 2020، بلغ ملياري و417 مليونا و830 الف 
دوالر، بالرغم من أن نصف المدة تخللها تفشي فيروس كورونا. 

وأشــار الى أن صادرات ايران لدول االتحاد ) روســيا - بيالروسيا - قرغيزيا - أرمينيا - كازاخستان( تخطت 681 
مليــون دوالر باكثر من 1.655 مليون طن. وفي المقابل، اســتوردت إيران ســلعاً مــن دول االتحاد الخمس، بقيمة 

1.737 مليار دوالر بحجم 5 ماليين و207 االف و978 طنا.
وتصدرت روسيا بـ54 % و367 مليون دوالر  قائمة الدول المستوردة للسلع االيرانية،  تلتها أرمينيا بـ24 % و164 

مليون دوالر وكازاخستان 15 % و104 ماليين دوالر وقرغيزيا 38 مليون وبيالروسيا 9 ماليين دوالر.
وبين لطيفي، أن من أهم السلع االيرانية المصدرة لالتحاد التفاح الطازج والفستق الطازج والمجفف والغاز الطبيعي 

)8.1 %( والكيوي والعنب المجفف.
من جانب آخر، أعلن البنك المركزي االيراني، عن نمو قطاعي الصناعة والمعادن 2.1 % و1.9 % بالترتيب، في 
السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، قياساً بالفترة المناظرة 2019. وأشارت بيانات المركزي، إلى أن نسبة 
القطاع الصناعي من الناتج االجمالي بلغت 15.1 % والمعادن 1 %. وكان مركز االحصاء االيراني كان قد أعلن، 
أن الناتج االجمالي المحلي من دون احتساب ايرادات النفط سجل نمواً بنسبة 0.6 % في السنة المالية المنتهية في 19 
مارس/آذار 2020. موضحاً، أن الناتج االجمالي من دون النفط بلغ 6221 تريليون لاير بنمو 0.6 % عن مستوى 

6157 المسجل في الفترة المناظرة السابقة 2019.) رسمياً الدوالر= 42 الف لاير(.

ايران: 2.4 مليار دوالر قيمة التجارة مع االتحاد االوراسي

ارتفع االحتياطي الدولي و السيولة  بالعملة األجنبية في قطر، 
فــي نهاية النصــف األول من العام 2020 الجاري، بنســبة 
4.5 % على أســاس ســنوي، وصوالً إلى نحــو 56 مليار 
دوالر أميركــي. ووفقاً لبيانات  مصرف قطر المركزي ، فقد 
ارتفعت االحتياطات الرســمية بالعمالت األجنبية في نهاية 
شهر حزيران/يونيو 2020، بنسبة 7 % قياساً بالفترة ذاتها 
مــن العام 2019 الفائت، الــى 40.6 مليار دوالر أميركي، 

بدعم من نمو االستثمار في  سندات الخزينة  األجنبية بنسبة 36.7 %، إلى نحو 28.8 مليار دوالر أميركي، وزيادة 
حيازة  الذهب  بنسبة 46 % وصوالً الى 2.6 مليار دوالر أميركي.

ارتفاع االحتياطي االجنبي القطري 4.5 %
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ال تزال الواليات المتحدة األميركية تتربع 
على قائمة أكبر إقتصادات العالم وبفارق 
كبير عــن الصين واليابــان. ومع إضافة 
ألمانيا الى البلــدان الـ3، فإن اإلقتصادات 
األربعة تمثل ســوياً مــا يزيد على 50 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي البالغ 
87.75 تريليــون دوالر أميركي في عام 
2019، فيما تتشارك بقية دول العالم نسبة 

الـ50 % المتبقية.
الالفــت للنظــر في قائمة االقتصادات العشــرة األكبر عالمياً حســب بيانات البنك الدولي وجــود الهند في المركز 
الخامس بعد ألمانيا. ويبلغ المتوســط العالمي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 11.435 ألف دوالر، في 
حين أنه عند 6.58 ألف دوالر في العالم العربي بالمقارنة مع 34.84 ألف دوالر لدول االتحاد األوروبي و1585 

دوالراً لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء و8.84 ألف دوالر لدول أميركا الالتينية والبحر الكاريبي.

أكبر 10 إقتصادات في العالم بحسب البنك الدولي

رأى القضــاء األوروبي، أن المفوضية األوروبية لم تنجح 
في إثبات “وجود امتيــاز اقتصادي اختياري” لـ“آبل” في 
بروكســل، فأصدر بذلك قراراً سابقاً للمفوضية أمر شركة 
آبل في صيف 2016 بتسديد 13 مليار يورو من الضرائب 

المترتبة إليرلندا برأي بروكسل. 
وخلصــت المفوضيــة، التي تلقت ضربة شــديدة بفعل هذا 
القــرار، بعد تحقيق أجرته، إلى أن شــركة آبل أعادت إلى 

إيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا، كما في إفريقيا والشرق األوسط والهند، ألنها 
كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.

وترى المفوضية، أن المجموعة أفلتت بشــكل شــبه تام مــن الضرائب المترتبة عليها لهذه الفتــرة والبالغة قيمتها 
حوالى 13 مليار يورو وفق حســابات بروكســل، ما يمثل بنظرها “مســاعدة حكومية” غير قانونية إذ تأتي على 

حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة ألعمالها. غير أن دبلن تؤكد أن األمر ال يخالف القانون.
وهــذه الدولــة المعروفة بمواقفها المراعية لألعمال اجتذبت العديد من الشــركات متعددة الجنســيات بفضل نظام 

ضريبي مؤات لها.
وأعربت إيرلندا، عن ارتياحها لقرار المحكمة األوروبية، مؤكدة، أنه “لم يكن هناك أبداً معاملة خاصة” لـ“آبل”، 

بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.

الغاء قرار بتسديد ضرائب إليرلندا من “آبل”
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شــهد الدين العالمي ارتفاعا حاداً إلى مســتوى قياسي عند 
258 تريليــون دوالر أميركــي فــي الربــع األول من عام 
2020، في ظل توقف األنشطة االقتصادية في أنحاء العالم 

الحتواء جائحة فيروس “كورونا”.
وقال  معهد التمويل الدولي ، الذي يمثل البنوك والمؤسسات 
المالية العالمية، “إن معدل الدين للناتج اإلجمالي في الربع 
األول مــن 2020، قفز بمــا يزيد على 10 نقاط مئوية، في 
أكبر زيادة فصلية على اإلطالق، ليصل إلى نحو 331 % 

وهو مستوى قياسي”.
وعلى الرغم من أن زيادة مســتويات الدين كانت أقل بكثير من متوســطات الزيادات الفصلية المســجلة بين عام 
2015 و2019، فإن وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشــركات والمؤسســات المالية تســارعت منذ 

شهر آذار/مارس 2020.

258 تريليون دوالر قيمة الدين العالمي

هــوت صــادرات اليابان بنســبة فــي خانة 
العشــرات للشــهر الرابع على التوالي في 
يونيو/حزيران 2020، بحسب “رويترز”، 
ممــا يعــزز المؤشــــرات علــى أن أزمــة 
فيروس كورونا انزلقت باالقتصاد ألســـوأ 
فتــرة ركــود منذ ما بعــد الحــرب العالمية 
الثانية وينبــئ باحتمال تباطؤ عالمي أطول 

وأشد إيالما.
وانخفضت الشحنات إلى الواليات المتحدة 
األميركية لنحــو النصف مرة أخرى نتيجة 
لتهاوي الطلب على الســيارات ومكوناتها، 

بينما ظلت الصادرات للصين ضعيفة، بما يشير لغياب محرك نمو قوي لالقتصاد العالمي.
وأظهــرت بيانــات وزارة المالية، أن صادرات اليابان هوت 26.2 % فــي يونيو/حزيران 2020 مقارنة بها قبل 
عام، وهو هبوط أكبر من التوقعات البالغة 24.9 % في اســتطالع أجرته “رويترز”. لكنه تباطأ قليال من تراجع 

بنسبة 28.3 % في الشهر السابق - وهو األسوأ منذ سبتمبر/أيلول 2009.
ونتيجــة لضعف الطلب وتراجع أســعار النفط، انخفضت الــواردات اليابانية 14.4 %، مقابــل توقعات المحللين 

لهبوط 16.8 %، مما أدى إلى عجز تجاري 268.8 مليار ين )2.51 مليار دوالر أميركي(.

انخفاض صادرات اليابان ينذر بتراجع اقتصادي
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االقتصاد اللبناني سينكمش بنسبة 12 %

ارتفاع في فئة  الســكر  و الحلويات  بـــ126.4 %، تلتها فئة 
األســماك و المأكوالت البحريــة  %102.4، فئــة  الحبوب  
والمكســرات بنســبة 100.6 %، فئــة  اللحــوم  و الدواجــن  

بـ83.4 % وفئة البيض ومنتجات األلبان بـ51.9 %.
اإلصالح االقتصادي

من جانبها، أصدرت جمعية المسؤولون الماليون اللبنانيون 
الدوليون )اليــف(، تقريــراً بعنــوان: “لقد نفــد الوقت في 
لبنان”، حيث تشعر الحياة بالقلق من عدم وجود أي تقدم ذي 
مغزى نحو اإلصــاح االقتصادي. وبحســب التقرير، فإن 
هذا الشلل مقلق، بشــكل خاص في مواجهة تسارع واضح 
في اإلنهيار اإلقتصــادي والمالي، والمفاوضــات المتعثرة 
مع  صنــدوق النقد الدولــي. ونتيجة لذلك، جــددت “اليف” 
دعواتها لجميع األطــراف، لإللتقاء والعمل:  على تســريع 
اإلصاحــات اإلقتصاديــة، والتنفيذ الفــوري لإلصاحات 
اإلقتصاديــة الهيكلية وتعديــات  الميزانيــة  المطلوبة لفترة 
طويلة، بهــدف وقف النزيــف المالــي - إعطــاء األولوية 
للمفاوضات مع صنــدوق النقد الدولــي، والتفكير ببرنامج 
يمثل حجر األســاس للتدفقات المســتقبلية المحتملة، وضخ 
رأس مال كبير في النظام، لتحقيق االســتقرار واإلنتعاش - 
إلى تنفيذ إستراتيجية إلصاح  الكهرباء .تنفيذ خطة شــاملة إلعادة هيكلة القطــاع المالي - ياإلضافة 

من المتوقع، أن يبلغ رصيد الحســاب الجاري للبنان عجزاً 
بنســبة 15.8 % من الناتج المحلي اإلجمالــي في 2020، 
وعجزاً بنســبة 12.5 % مــن الناتج المحلــي اإلجمالي في 
عام 2021. وقدّر التقرير، أن يســجل رصيد الموازنة في 
الدولة، كنســبة مئوية من الناتج المحلــي اإلجمالي، عجزاً 
بنسبة 11.9 % في 2020، متوقعاً أن يصل العجز األخير 

إلى %11 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021.
اتجاهات تضخمية

في سياق متصل، كشــف تقرير، ارتفاع  أسعار المستهلكين  
بنســبة 30 % فــي أيار/مايو 2020. وبدأ  مؤشــر أســعار 
المســتهلكين يشــهد إتجاهات تضخمية متزايدة منذ الشهر 
األخير من \ 2019، بعد عدة أشهر من التباطؤ اإلقتصادي، 
الذي أثّر سلباً على مؤشر أسعار المستهلكين. وبدأت األزمة 
اإلقتصادية والمالية والنقدية، تؤثر على أســعار المنتجات 
والخدمات في الســوق. وارتفع هذا المؤشــر على أســاس 

سنوي بنسبة 30.5 %، مقارنةً بنتائج أيار/مايو 2019.
وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية زيادة، فإحتلت المابس 
قائمة السلع األكثر إرتفاعاً بنسبة 57.3 %، تليها فئة السلع 
اإلســتهاكية المعمــرة بنســبة 57.2 %، ثم فئــة األغذية 
والمشــروبات بنســبة 49.6 %، وفئة النقــل واإلتصاالت 
بنسبة 20.1 %. كما ارتفع مؤشــر األغذية والمشروبات، 

على أساس سنوي بشكل ملحوظ بنسبة 49.6 %.
وسجلت جميع المؤشــرات الرئيســية األربعة زيادة، على 
النحو التالي: فئة منتجات  التبغ  بنســبة 74.3 %، فئة الغذاء 
48.6 %، فئة المشــروبات غير الكحولية 39.7 %، وفئة  

المشروبات الكحولية  12.8 %.
أما مؤشر الغذاء، فقد ارتفع بنسبة 48.6 % مقارنةً بمستواه 
العــام الماضي، حيث شــهدت جميع مؤشــرات المجموعة 
الغذائية زيادات في أيار/مايو 2020. وُســجلت أعلى نسبة 

اً، مسحاً، توقعت فيه أن يشهد االقتصاد اللبناني انكماشاً مع نمو  أجرت وكالة بلومبرغ مؤخر
المسح من قبل 7 خبراء  م 2020، و2.5- % في عام 2021. وأجري  ا لبي بنسبة 12- % في ع س

اقتصاديين في الفترة بين الممتدة بين 12 و19 حزيران/يونيو 2020.
وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في لبنان إلى 17 % في عام 

2020، كما يتوقع أن يصل إلى 8 % في عام 2021.
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نفط العراق مقابل خضار وفواكه لبنان

المقايضة الجزئية
ويبيّن الجدول )رقم 2(، حركة التبــادل التجاري بين لبنان 

والعراق خالل األعوام 2015 - 2019.
ويبدو أن المقايضة الجزئية بين لبنان والعراق ممكنة، بحيث 
يســتورد لبنان ما يحتاجه كلياً أو جزئياً من مشــتقات نفطية 
ويسدد ثمنها جزئياً من خالل تصدير سلع صناعية ومنتجات 
زراعيــة شــرط زيــادة اإلنتــاج اللبنانــي ال ســيما اإلنتاج 
الزراعي، وأن تكون الســلع المصدّرة لبنانية المنشــأ بنسبة 
كبيرة ألن تصدير الكميات المنتجة حالياً قد تســبّب بتراجع 
المعروض منها في األسواق اللبنانية وثانياً ارتفاع سعرها. 
عبء الفاتورة النفطية وحدّ من نزف العمالت األجنبية.وفي حال نجاح هذه المقايضة فــإن لبنان يكون قد ارتاح من 

واســتناداً إلــى أرقــام العــام 2019، وبحســب “الدوليــة 
للمعلومــات”، فقد وصــل حجم المشــتقات النفطيــة التي 
اســتوردها لبنان إلى نحو 11 مليون طــن، بقيمة وصلت 
إلــى نحــو 6.5 مليــار دوالر أميركــي موزعــة كما في 

الجدول )رقم 1(.
فائض لمصلحة لبنان

واستناداً إلى األرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، 
فإن العراق هو من الــدول القالئل التي يتعامــل معها لبنان 
تجارياً، ويشــكل الميزان التجــاري معه فائضــاً لمصلحة 
لبنان، إذ يصــدّر إليه أكثر مما يســتورد، وهذا ما يؤســس 

إلمكانية زيادة ما يصدّره لبنان إلى العراق.
وفي خــالل األعــوام 2015 - 2019، شــكلت الصادرات 

إلى العراق نســبة 5.5 % من إجمالي 
شــكل  بينمــا  اللبنانيــة  الصــادرات 
االســتيراد من العراق نسبة 0.02 % 

من إجمالي االستيراد.
يصدر لبنان إلى العراق السلع التالية:

- خضــار وفواكه: 34 مليــون دوالر 
أميركي

- مســتحضرات تجميــل وعطورات: 
24 مليون دوالر

- ألبان وأجبان: 13 مليون دوالر
- أبقار ودواجن: 8.4 مليون دوالر

- أدوية: 5 مليون دوالر
- فول سوداني: 3.9 مليون دوالر

- معكرونة وشعيرية: 2 مليون دوالر
- عرق: 1.2 مليون دوالر

- مياه معدنية ومياه غازية: 1.1 مليون 
دوالر

في األيام األولى من شهر تموز/يوليو الحالي 2020، وصل إلى لبنان وفد وزاري عراقي ضّم وزيري 
النفط والزراعة. وفي المحادثات التي جرت بينهم وبين المسؤولين اللبنانيين، تم تداول كالم “أن 
لبنان بلد مهم للعراق وكال البلدين يمتلك مقّومات شراكة مع البلد اآلخر”. وأن هناك إمكانية 
والمنتجات  بالسلع  قيمتها  من  جزءاً  يسّدد  وأن  العراق،  من  النفطية  حاجاته  لبنان  يشتري  أن 

اللبنانية.
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السياحة العالمية ترزح تحت وطأة كورونا

ذلك فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والواليات 
المتحدة، وسيخسرون مليارات الدوالرات بسبب االنخفاض 

الكبير في السياحة الدولية.
خسائر لقطاعات أخرى

يمكن أن يكون للخســائر التي يســببها فيروس كورونا في 
الســياحة تأثير ســلبي أيضاً علــى القطاعــات االقتصادية 
األخرى التي توفــر الســلع والخدمات والتــي يبحث عنها 
المســافرون أثنــاء إجازاتهــم مثل الطعــام والمشــروبات 
والترفيــه. وقــدرت المنظمة أنــه مقابل كل مليــون دوالر 
يفقد في عائدات الســياحة الدولية يمكــن أن ينخفض الدخل 

الوطني للبلد بمقدار مليوني دوالر إلى 3 ماليين دوالر.
موظفون دون عمل

من جهة أخرى، ترك االنخفاض الهائل في عدد الســائحين 
عدداً متزايــداً مــن العمــال عاطلين عــن العمــل أو ذوي 
دخل أقل. وتشــير تقديــرات األونكتاد، إلى أنه فــي البلدان 
األكثر تضــرراً ، مثل تايلند وجامايــكا وكرواتيا، يمكن أن 
ينخفض توظيف العمال بمعدالت من رقمين حتى في أكثر 
السيناريوهات اعتداالً. ويمكن أن تكون اآلثار سلبية بشكل 
خاص على النســاء اللواتي يُتوقــع أن يتأثرن بشــكل غير 
من العاملين في قطاعي اإلقامة وخدمات الغذاء.متناســب بعمليات التسريح، وتشكل النســاء حوالى 54 % 

األهمية االقتصادية تفوق التوقعات
بحســب الدراســة التي ترجمتها مجلــة البنك والمســتثمر، 
تمثل الســياحة العمود الفقري القتصادات العديد من البلدان 
وشــريان الحياة لماليين النــاس حول العالــم، حيث زادت 
قيمتها بأكثر من 3 أضعاف من 490 مليار دوالر إلى 1.6 
تريليون دوالر في السنوات العشرين الماضية، وفقاً لمنظمة 
السياحة العالمية. لكن انتشار كورونا أوقف عملية النمو مما 

تسبب في عواقب اقتصادية وخيمة على الصعيد العالمي.
ويمكن أن تــؤدي إجــراءات اإلغــالق الســائدة في بعض 
البلدان، وقيود السفر، وانخفاض الدخل المتاح للمستهلكين 
وانخفاض مســتويات الثقة، إلــى إبطاء تعافي هــذا القطاع 
بشــكل كبير. وحتى مع عودة الســياحة ببطء فــي عدد من 

البلدان، فإنها ال تزال في حالة جمود في العديد من الدول.
وقالت مديرة التجــارة الدولية في األونكتــاد، باميال كوك - 
هاميلتون: تذكرنــا هذه األرقام بوضوح بشــيء يبــدو أننا 
ننســاه في كثير من األحيــان: األهميــة االقتصادية للقطاع 
ودوره كشــريان حياة لماليين الناس في جميع أنحاء العالم. 
وأضافــت، أنــه “بالنســبة للعديد مــن البلدان، مثــل الدول 
الجزرية الصغيرة النامية، فإن انهيار السياحة يعني انهيار 

آفاق تنميتها، وهذا شيء ال يمكننا تحمله”.
ً الدول األكثر تأثرا

ترى الدراسة، أن البلدان النامية يمكن أن تشهد خسائراً أكبر 
في الناتج المحلي اإلجمالي. وتبــرز جامايكا وتايلند، حيث 
خســرتا 11 % و9 % مــن الناتج المحلــي اإلجمالي على 
التوالي في الســيناريو األكثر تفــاؤالً لتقديــرات األونكتاد. 
وقد تفقد دول أخرى مثــل كينيا ومصــر وماليزيا أكثر من 
3 % من ناتجها المحلي اإلجمالي. وفي الدول الغنية أيضاً، 
ســيعاني قطاع الســياحة مــن الضغوطــات خصوصاً في 
الوجهات الشــعبية األوروبية واألميركية الشمالية، بما في 

أن  يمكن  العالم  في  السياحة  أن قطاع  “أونكتاد”،  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  أشار 
يخسر ما ال يقل عن 1.2 تريليون دوالر أميركي، أو 1.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، بعد 
أن توقف لمدة 4 أشهر تقريباً بسبب وباء كورونا. ويمكن أن يصبح الوضع أكثر تفاقماً في حال 
استمر انقطاع السياحة الدولية لمدة 8 أشهر، بحيث قد ترتفع الخسائر إلى 2.2 تريليون دوالر. ويقدر 
األونكتاد الخسائر في السيناريو األكثر تشاؤماً، وهي فترة انقطاع لمدة 12 شهراً في السياحة 

الدولية، أن تصل الخسائر إلى 3.3 تريليون دوالر أو 4.2 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
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القطاع العقاري اللبناني يسجل أداًء جيداً

تراكم علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضية، وقد شــهد 
انخفاضاً كبيراً. ومع عدم وجود  قــروض  مصرفية جديدة، 
وتســعير تكلفــة  مــواد البناء  بســعر الــدوالر في الســوق 
الموازي، يمتنع المطورون عن بدء مشاريع جديدة. ليشهد 
إجمالي مساحة تصاريح البناء الجديدة انخفاضاً بنسبة 32.6 
% في عــام 2019 وبنســبة 61 % منذ بدايــة 2020. كما 
شهدت شــحنات  اإلسمنت  انكماشــاً بنســبة 31.9 % العام 

الماضي، وبنسبة 55.7 % هذا العام.
والمشــهد الالفت في هذه األزمة، هو أن غالبية المطورين 
العقاريين المديونين للمصارف باعوا شــققهم للتخلّص من 
ديونهم، والقســم اآلخر وضع المصرف يده عليه وعرَضه 
للبيع. وأجرت المصارف عمليات كبيرة لبيع العقارات أكبر 
من عمليات الوســطاء العقاريين أنفســهم، بعدما تواصلت 
مع كبار المودعين وعرضت عليهم شــراء شقق او أراض 

مقابل ودائعهم.
أما بالنسبة الى حركة بيع األراضي، فقد تحّرك الطلب على 
األراضي مؤخراً بعدمــا كان جامداً. إذ بدأ النــاس يتقبّلون 
التوجه نحو شــراء األراضي منذ مطلع العام، أما عمليات 
الشراء الكبيرة فتّمت مع تفاقم األوضاع االقتصادية وتوقف 

المصارف عن إعطاء الدوالر.

مساحات البناء
في موازاة ذلك، ووفقاً لألرقام التي قدمتها نقابة المهندسين 
في بيروت و طرابلس ، فقد بلغت مساحات البناء 707 آالف 
متر مربع في خالل األشــهر الخمســة المنقضيــة من عام 
2020، مقارنــةً بـــ3.056 مليون متر مربع خــالل الفترة 

ذاتها من العام 2019 الماضي، أي بتراجع نسبته 77 %.
وخالل الفترة الممتــدة من 2010 لغايــة 2019، تراجعت 
المســاحات مــن 17.625 مليون متــر مربع إلــى 6.081 

المعامالت العقارية
أظهرت أرقام المديرية العامة للشــؤون العقارية، انتعاشــاً 
في كل من عدد وقيمة المعامالت العقارية في لبنان، خالل 
شــهر حزيران/يوينــو 2020. فقــد ارتفع عــدد معامالت 
المبيع العقارية بنســبة 106.62 % خالل شــهر حزيران/
يوينو من العــام 2020، إلى 8,339 معاملــة، كما وزادت 
قيمة المعامالت العقاريّة بنسبة 49.44 % إلى 1.68 مليار 

دوالر أميركي.
أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعامالت العقارية 
بنسبة 23.95 % على صعيد سنوي، إلى 27,216 معاملة 
خالل النصــف األول مــن عــام 2020، فيمــا زادت قيمة 
معامــالت المبيــع العقارية بنســبة 97.94 % إلــى 5.40 

مليارات دوالر أميركي.

في االرقام
اســتناداً الى تقرير المديرية العامة للشــؤون العقارية، فقد 
انخفض متوّســط قيمــة المعاملــة العقارية الواحدة بنســبة 
27.67 % في حزيران/يونيو 2020، على أســاس شهري 
إلى 201,180 دوالر أميركي، مــن 278,151 دوالراً في 
الشهر الذي ســبقه. وارتفع متوّســط قيمة المعاملة العقاريّة 
الواحدة بنسبة 59.69 % على صعيٍد سنوي إلى 198,276 
دوالراً في الشــهر الســادس من العــام 2020 الحالي، من 

124,163 دوالراً في الفترة نفسها من العام السابق.
وقد تقلّصت حّصة األجانب من عمليّات المبيع العقاريّة إلى 
1.57 % مع نهاية الشــهر الســادس من العام 2020، من 

1.97 % في نهاية العام 2019.

المطورون العقاريون
ال يزال لدى لبنــان مخزون مــن العقارات الســكنية للبيع، 

األزمة االقتصادية   أدى تفاقم   الفترة األخيرة، حيث  أداًء جيداً في  اللبناني  العقاري  القطاع  سّجل 
والمالية، إلى طلب كبير على العقارات. وبات ُينظر إلى الشقق واألراضي على نطاق واسع، بأنها 
مالذ آمن لالستثمار، يبحث عنها المودعين الذين تهافتوا على شراء العقار لتحرير جزء من ودائعهم 
المصرفّية نتيجة القيود المفروضة على السحوبات النقدّية. إال ان هذا التوجه كان يصطدم أحيانًا 
باألرقام الخيالية او الشروط التي يفرضها بعض أصحاب العقارات، خاصة في منطقة بيروت، حيث 

شارَف مخزون الشقق على النفاد، بعدما بيَع قسم كبير منه.
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باإليجارات . ففي سوق التجزئة، تتزايد معدالت الشواغر، 
كما أن مراكز التســّوق، التي اعتــادت أن تكون أفضل إلى 
حد ما من المتاجر المعزولة، فإنهــا تعيش أوضاعاً صعبة. 
وأعلنت بعض العالمات التجارية مغادرة مراكز التســوق 

للعثور على إيجارات أرخص في مكان آخر.
وتشــير التقديرات إلى أن اإليجارات انخفضت 50 % في 
المتوسط في بيروت قياساً بالعام الماضي، مع وجود العديد 
من الخيارات التــي تزيد من تعقيد النشــاط )الدفــع بالليرة 
اللبنانية، الشيكات، نقداً بالدوالر أو مزيج من النقد والشيك(. 
وال يقبل بعض المالكين الدفع الذي ال يشــمل جــزءاً نقدياً، 

وهو ما يدفع السوق إلى األسفل ومعدالت الشغور لألعلى.
أما ســوق المكاتب، فإن يتعــرض أيضاً لضغــوط كبيرة، 
على الرغم من وجــود بعض الطلب من الشــركات القائمة 
التي تسعى لالنتقال إلى مواقع أرخص بهدف تقليل تكاليف 
التشغيل. وانخفضت اإليجارات بنسبة 20 % في المتوسط 
وجود 4 خيارات تسعير أيضاً.في العاصمة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للمصدر نفسه مع 

مليون متر مربع، أي بمقــدار 11.544 مليــون متر مربع 
ونسبة 65.5 %.

أما بين العاميــن 2018 - 2019، فقد تراجعت مســاحات 
البنــاء المرّخصــة بمقــدار 2.939 مليون متــر مربع أي 
بنسبة 32.5 %، حيث كان التراجع مستمراً طيلة السنوات 
الماضية باستثناء العام 2014، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 
4.8 %، بينمــا ســجلت األعــوام 2018 - 2019 تراجعاً 
بلغ على التوالــي نســبة 23.1 % و32.6 %. علماً أن هذه 
المساحات المرخصة ال تشيّد كلها وتصل نسبة عدم التشييد 

إلى 5 %- 10 %.
ويبيّــن الجــدول )*(، مســاحات البنــاء المرّخصــة خالل 
األعــوام 2010 - 2020 )حتــى نهايــة شــهر أيار/مايــو 

.)2020
وبحســب دراســة لـ“الدولية للمعلومــات”، فإن مــرد هذا 
التراجع مســاحات البنــاء المرّخصة، هو وقــف القروض 
الســكنية، إضافةً إلــى ارتفاع في أســعار العقــارات مقيّمة 
بالليرة اللبنانية، ليفوق قدرة أكثرية اللبنانيين الذين يعملون 
فــي لبنــان ويتقاضــون رواتبهــم بالليــرة، وهــم األكثرية 
الساحقة من المشترين. فيما تأثر دخل المغتربين، بدورهم، 
وتراجعت قدراتهم على شــراء العقارات. أمــا المتمولون، 
فأعدادهم قليلة، لذا، فإنهم ال يحدثــون الحركة المطلوبة أو 

المؤثرة في أسواق العقارات اللبنانية.

هبوط اإليجارات 
فيما يخص نشــاط القطاع التجاري، فإنه يعاني من تراجع 
في الطلب وبالتالي المزيد من الضغوط الهبوطية فيما يتعلّق 
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لبنان الـ12عربيًا على مؤشر شفافية القطاع العقاري

عدم الشفافية
وجاء لبنان فــي فئة “عدم الشــفافية” في مســح العــام 2020، 
إلى جانب 18 دولة أخــرى عالمياً تتضمن  الجزائــر ، و إثيوبيا ، 
وساحل العاج ، وليبيا، و الســنغال  و تنزانيا . وقد خفضت الشركة 
مســتوى الشــفافية للســوق العقاري في لبنان من فئة “مستوى 
نصف شفاف” في مســح العام 2012 الى فئة “مستوى شفافية 
منخفضة” في مسح العام 2014، ثم الى فئة “عدم الشفافية” في 

مسح العام 2016.
فــي مــوازاة ذلــك، كان أداء لبنــان، الــى جانــب غواتيمــاال 
 )15th percentile( 15وهندوراس، في الشــريحة المئوية الـ
عالمياً في فئة مكونات القطاع األساسية، ما يعني أن 85 % من 

األسواق عالمياً تتمتّع بمكونات أساسية أفضل من تلك في لبنان.
ويعكس هذا المؤشــر الفرعي مــدى توافــر األرقــام و البيانات 
والسالسل الزمنية عن المكاتب ومحال  تجارة التجزئة  والمصانع 
و الفنادق  والشــقق الســكنية. أيضاً، كان أداء لبنان في الشــريحة 
المئوية الثالثة في فئة القوانين والتنظيمــات، التي ترعى القطاع 
العقاري وتقيّــم الضرائب على  العقــارات  في بلد ما، وتســجيل 
األراضي والعقــارات، والمشــتريات اإللزامية وتنظيــم  الديون  

العقارية. وتقدم لبنان في هذه الفئة على غواتيماال، إثيوبيا وليبيا.
جودة المعلومات

جاء لبنان في الشــريحة المئوية الثالثة عالمياً فــي فئة آلية تنفيذ 
العمليــات العقارية التــي تقيّم مــدى توافر وجــودة المعلومات، 
على السنغال، والعراق وليبيا فقط في هذه الفئة.باإلضافة إلى االلتزام بقانون األخالقيــات العقاري. وتقدم لبنان 

صنّف لبنان فــي المرتبة الـ22 بين 26 ســوقاً فــي الدول ذات 
الدخل المتوسط الى المرتفع. وعند احتســاب ذات عدد البلدان 
المشــمولة في مســح العامين 2018 و2020، تراجع تصنيف 
لبنان العالمي من المركــز 80 في العام 2018 إلى المركز 86 
في العام 2020، في حين تراجــع تصنيفه اإلقليمي من المرتبة 

العاشرة إلى المرتبة الـ12 في مسح العام 2020.
يصدر المؤشر كل سنتين ويقيّم مستوى شفافية القطاع العقاري 
حول العالم ويُســتخدم لمقارنة مستويات الشفافية عبر األسواق 
العقارية فــي بلدان مختلفة. ويســلّط الضوء علــى االختالفات 
في  المعامــالت العقارية ، وحقــوق الملكيّة، والبيئــة التنظيمية 
والقانونيــة حــول العالم. كمــا يهدف المؤشــر إلــى وضع في 
متناول الحكومــات والمؤسســات المعنية بالقطــاع اداة لقياس 

وتطوير مستوى الشفافية في أسواقها.
ويمكن لكل ســوق أو بلد أن يحصل على ما بين نقطة و5 نقاط 
على المؤشــر. فالســوق التي تحصل على نقطــة واحدة تعتبر 
ســوقاً عقارياً بمســتوى مثالي من الشــفافية، بينمــا إذا حصل 
بلد على 5 نقــاط يعتبر ســوقه العقاري خاٍل من الشــفافية. من 
ثم، تُصنف البلدان واألســواق ضمن 5 مســتويات للشــفافية، 
“مستوى مثالي من الشــفافية”، “مستوى شــفاف”، “مستوى 

نصف شفاف”، “مستوى شفافية منخفض” و“عدم الشفافية”.
شفافية أكبر

عالمياً، يتمتّــع القطاع العقاري في لبنان بشــفافية أكبر من تلك 
في هندوراس، والموزمبيق وأوغندا، وبشفافية أقل من تلك في  
بيالروســيا ، و أنغوال  و تونس . كما تقدم لبنان علــى غواتيماال، 
وجمهورية الدومينيكان، و العــراق  و ليبيا  فقط بين االقتصادات 

ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
وحصل لبنان على 4,38 نقطة في مســح العام 2020، مقارنة 
بـ4,18 في مســح العــام 2018، و4,06 نقطة في مســح العام 
2016، و3,9 نقطة في مســح العــام 2014 و3,75 نقطة في 
مســح العام 2012، ما يعكــس تدهوراً في وضع الشــفافية في 
القطاع العقاري اللبناني. وكانت نتيجة لبنان أســوأ من المعدل 
العالمــي البالــغ 3,2 نقطــة، ومــن معــدل الــدول ذات الدخل 
المتوســط إلى المرتفع الذي بلغ 3,51 نقطة، ومعدل  األسواق 

العربية  البالغ 3,9 نقطة.

صّنف المؤشر العالمي للشفافية في  القطاع العقاري  Global Real Estate Transparency Index لسنة 
  ،Jones Lang LaSalle 2020، والصادر عن شركة االستشارات واإلدارة و االستثمارات العقارية  العالمية

لبنان  في المرتبة الـ87 بين 99 بلداً وسوقاً حول العالم، وفي المرتبة الـ12 بين 15 سوقاً عربياً.
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يمتلك مؤسس مجموعة  األزياء  “إندتيكس” المالكة لـ” زارا “  الملياردير 
اإلســباني، أمانســيو  أورتيغا، أكبر محفظة عقارية بين أثرياء  أوروبا 
. وبلغــت القيمة الســوقية لألصول العقارية التــي يمتلكها أورتيغا من  

العقــارات  إلى 15.2 مليار يــورو )أي ما يعــادل 17.2 مليار دوالر 
أميركي( في نهاية عام 2019. واستثمر الرجل األكثر ثراًء في  إسبانيا، 

2.1 مليار يورو في العقارات العام الماضي، من خالل وحدات تابعة مختلفة لشركته القابضة “بونتيغيدا” التي تمتلك 
59.3 % من “إندتيكس”. ونّوع أورتيغا، البالغ من العمر 84 عاماً، استثماراته للحفاظ على ثروته الضخمة  واستثمر 
أكثر من 3 مليارات دوالر في العقارات األميركية في السنوات األخيرة. ووفقاً لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، بلغ 

صافي ثروة أورتيغا، 58.5 مليار دوالر أميركي، تأتي أغلبها من حصة أغلبية يمتلكها في “إندتيكس”.

مؤسس “زارا” يمتلك أكبر محفظة عقارية بين أثرياء أوروبا

 أعلن مســؤول حكومي، أن  السعودية  تمضى قدماً في خططها 
لمضاعفــة حجم العاصمــة الريضا وعدد ســكانها خالل العقد 
المقبــل، علــى الرغم مــن التراجــع االقتصادي بســبب أزمة 
“كورونا” وانخفاض  أسعار النفط. وذكر رئيس الهيئة الملكية 
لمدينــة  الرياض،  أن الحكومــة خصصت 266.6 مليار دوالر 
لمشروعات جديدة ضمن  استثمارات  بـ800 مليار دوالر، على 

مدى السنوات العشر المقبلة بالمشاركة مع  القطاع الخاص.

267 مليار دوالر  لمضاعفة حجم العاصمة الرياض

توقّعــت وكالة “ موديز “ للتصنيــف االئتماني، أن تتآكل 
جودة االئتمان لشركات  القطاع العقاري  اإلماراتي، بفعل 
ضربة مزدوجة من أزمة “كورونا” وانخفاض  أســعار 
النفــط . وأضافت، أن  االنكماش االقتصــادي  الناجم عن 
الجائحة وما يصاحبه من تداعيات مالية، ســتظهر آثاره 
بشدة في دبي، حيث يعتمد االقتصاد على قطاعي  السياحة  
والنقل. فيما أشارت الوكالة، إلى أن حدة تبعات الجائحة 

على سوق العقارات في  أبوظبي  ستكون أقل وطأة.

“موديز” تتوّقع تآكل جودة ائتمان القطاع العقاري اإلماراتي
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سوق العقارات السكنية بدبي تجذب المستثمرين

بانخفــاض قــدره 46.1 % علــى أســاس ســنوي. ويعتمد 
انتعاش وتعافي هذا القطــاع على رفع قيود الســفر الدولية 
والمحلية ومعنويات المسافرين، لذلك يعتقد مشغلو الفنادق 
في دبي أن إيرادات الســنة الماليــة 2020 قد تنكمش بأكثر 
من 50 %، ويتوقعون أن يســتغرق األمر ما بين 18 - 24 

شهراً للوصول إلى مستويات الربحية ما قبل الجائحة.
من جهة أخرى، تأثــرت تجارة التجزئــة التقليدية في دولة 
اإلمارات، وخاصة مراكز التســوق، بشــكل مباشــر بهذه 
الجائحة ال ســيما منافــذ المأكــوالت والمشــروبات ناهيك 
عــن المحــال الراقية وأماكــن الترفيــه. وأوضــح التقرير 
أن الشــركات التي طبقــت خيــارات التجــارة اإللكترونية 
بنجاح اســتطاعت أن تكون في تواصل دائــم مع عمالئها. 
وشهدت متاجر البقالة والصيدليات زيادة في المبيعات عبر 
اإلنترنت. وســوف تضطر الشــركات التي لم تســتثمر في 
التكنولوجيا ما قبل الجائحة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في 
مجال تكنولوجيا المعلومات. وبذلــك لم يعد التحول الرقمي 

خياراً فقد أصبح ضرورة قصوى وحاجة ملحة.
وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الســوق حالياً، إال 
أن التقرير يؤكد أن قطاعــي العقــارات والضيافة في دبي 
االقتصادية والوطنية لدولة اإلمارات.ســوف يتجاوزا هذه الجائحة الحالية، حيث يشكالن الهوية 

يواجه قطاع العقــارات في دبــي تحديات كبيرة فــي البيئة 
الحاليــة. وفي حيــن أن ســوق العقــارات متشــبع بالطلب 
مؤقتــاً، إال أن الحوافز المقدمة من قبــل أصحاب المصلحة 
في القطاعي الحكومي والعقاري ســاهمت في الحفاظ على 
تفاعل المســتثمرين، ويعتزم العديد من المطورين مواصلة 

مشاريعهم وفقاً للخطة الموضوعة لها.
خطى ثابتة للوحدات السكنية

يســير ســوق العقارات الســكنية بخطــى ثابتة مــن حيث 
الوحدات السكنية المعروضة على الرغم من التحديات التي 
يشهدها السوق العقاري في دبي. وبينما كان من المتوقع أن 
يصل العدد اإلجمالي للوحدات السكنية في اإلمارة إلى 671 
ألف وحدة بحلول عــام 2021، إال أن جائحــة كوفيد - 19 

أثرت سلباً على مواعيد التسليم.
ويتوقع أن تظل األسعار منخفضة، مع بقاء دبي سوقاً جاذبة 
للمشترين والمستأجرين. وبالرغم من تعطل المعامالت في 
نهاية الربع األول 2020، إال أن األسعار الجاذبة والشروط 
الميسرة قد تشجع المقيمين وأصحاب المصلحة الستكشاف 
فــرص االســتثمار. ومع ذلــك، ســتتأثر عمليات التســليم 
المستقبلية بمدة بقاء الجائحة، فضالً عن معنويات المشترين 

وتخفيف القيود والمشكالت المرتبطة بسالسل التوريد.
وعلق الشــريك ورئيس قســم البنــاء والتشــييد والعقارات 
لدى “كي بي إم جي لــوار غلف”، ســيدارت ميهتا، قائالً: 
“مع إعادة االفتتاح التدريجي القتصاد دبي، ســوف تســهم 
البنية التحتية العالميــة التي تنفرد بها إمــارة دبي والتركيز 
على االبتكار في تعزيز مكانة اإلمارة في ســوق العقارات 
وزيادة ثقة المســتثمرين والعمــالء في االقتصــاد. ونتوقع 
أن يظل قطاعــا العقارات والضيافة فــي اإلمارة صامدين، 

وسيواصالن لعب دور هام في النمو االقتصادي للدولة”.
قطاع الضيافة

بالنســبة لقطاع الضيافة، فقد أدت قيود السفر إلى انخفاض 
متوســط اإلشــغال بنســبة 37.5 % في شــهر مايو/أيار، 

استطاعت مبيعات الوحدات السكنية في دبي أن تحافظ على أداء جيد نسبيًا، بالرغم من األزمة 
االقتصادية التي خلفها “كورونا”، وفقًا لتقرير جديد أصدرته “كي بي إم جي” بعنوان: “خطط ما 
بعد الوباء نحو التعافي الملموس”، الذي يحلل مستقبل قطاعي العقارات والضيافة في إمارة دبي 

في أعقاب جائحة كوفيد - 19.
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تراجع اآلداء في قطاع العقار السعودي

على إتاحة الفرصة أمام المنضمين الجدد إلى السوق الذين 
يعرضون مســاحات عمــل مشــتركة ومكاتــب افتراضية 

وخدمات تأجير غرف وقاعات االجتماعات.
ومن المتوقع أن تســتمر دورة التراجع التي يمر بها ســوق 
منافذ التجزئة في جميع أنحاء السعودية نتيجة زيادة ضريبة 
القيمة المضافــة وتعليق عــاوات القطاع العــام، مما زاد 
من القيود علــى اإلنفاق االســتهاكي، وخاصــة في قطاع 
المأكوالت والمشــروبات. وعلى الرغم مما سبق، ال يزال 
سوق الترفيه الســعودي ينمو مع تجاوز الطلب للمعروض 
المتاح. ومــن المحتمل أن يؤدي ذلك، علــى المدى القصير 
إلى المتوسط، إلى الحد من تأثير التكاليف اإلضافية الناتجة 

عن ضريبة القيمة المضافة.
الفنادق

وال تزال اإلجــراءات الوقائية الصارمة واســتمرار تعليق 
السفر الجوي الدولي تؤثر على قطاع الفنادق في السعودية 
خال الربع الثاني من عــام 2020. ونظــراً ألهمية قطاع 
الســياحة في إطــار الجهــود التي تبذلهــا المملكــة للتنويع 
االقتصــادي، أطلقــت وزارة الســياحة صندوقــاً بقيمــة 4 
مليارات دوالر أميركــي )15 مليار لاير ســعودي( لتنمية 
الســياحة بهدف دعم تطوير العديد من المشــاريع الضخمة 
وتمويل المســتثمرين. ومن المتوقع أن يــؤدي ذلك إلى دفع 
العربية السعودية على المدى الطويل.قطاع اإلنشاءات وضمان تسليم وتطوير الفنادق في المملكة 

وفقاً، لشركة االســتثمارات واالستشــارات العقارية “جيه 
إل إل”، الرائــدة عالمياً، فإنــه لمواجهة التأثيــر الناجم عن 
زيادة الضريبة، وافق وزير اإلسكان على استيعاب الزيادة 
في ضريبة القيمة المضافة المقررة علــى المواطنين الذين 
يشــترون منزلهم األول بحد أقصى 850 ألف لاير سعودي 
)226 ألف دوالر(، في محاولة من الوزارة لتحفيز الطلب 

على قطاع اإلسكان الميسور التكلفة في السعودية.
وتعليقاً علــى التقرير، قالت رئيس قســم البحوث بشــركة 
“جيه إل إل” الشرق األوسط وشــمال إفريقيا، دانا سلباق: 
“ستســتمر األســر في إعادة ترتيب أولويات إنفاقها، ومن 
المتوقــع أن نشــهد تحــوالً نحو ســوق اإليجار فــي ضوء 
الزيادة النسبية التي يشهدها هذا السوق على صعيد الجاذبية 
والتنافســية من حيث التكلفة، مما ينعكس ذلك في اتجاهات 
األداء تبدأ في ظله أسعار البيع في التباطؤ يقابلها على الجهة 

األخرى ارتفاع في أسعار اإليجار على المدى الطويل”.
وأضافت: “سينجم عن زيادة ضريبة القيمة المضافة أيضاً 
إلى انخفاض أســعار األراضي عن مســتوياتها المتضخمة 
حالياً. فــإذا لم يكــن بمقــدور المطورين شــراء األراضي 
بأســعارها الحالية، فســيعمل الســوق على تحقيق التوزان 
الذاتي عند مستويات أقل ألســعار األراضي. وعليه، ربما 
يســتفيد المطورون في واقع األمر من زيــادة الضريبة في 

خفض التكلفة اإلجمالية للتطوير”.
تراجع اإليجارات

وشهد قطاع المســاحات المكتبية في الســعودية تراجعاً في 
أســعار اإليجارات مع اســتمرار تفوق الرياض باعتبارها 
المركز التجاري الســعودي على المدن األخرى. وبالنظر 
إلى المرحلــة القادمة، ســتركز العديد من الشــركات على 
طرق بديلة لتحســين وضبط مســاحات العمل بحيث تشمل 
التحــول إلــى الوحــدات المجهــزة واألصغــر مــن حيث 
المساحة، مما يساعد في خفض اإلنفاق الرأسمالي، وخاصة 

في ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت ســلباق، إلى أن تراجع أسعار اإليجارات قد يعمل 

بعض  من  الرغم  على  بالتراجع  السعودية  في  العقارات  سوق  استمر  التوالي  على  الثاني  للربع 
النشاط الذي شهده سوق الوحدات السكنية في ظل تسليم العديد من المشاريع الرئيسية في 
المدن السعودية الكبرى، وقد لعبت ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15 % التي فرضتها السلطات 

دوراً في تأخير تسليم المشاريع، وتراجع إقبال بعض المستثمرين واألفراد.
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عصر اقتصادي جديد لدول مجلس التعاون الخليجي

الراهن تهديــداً للمجاالت االقتصادية األخــرى في المنطقة، بما 
فيها اإلنفاق االســتهالكي والعقارات والســياحة. لذا يجب على 
دول مجلــس التعاون الخليجــي االنتظار والترقــب، إلى جانب 
القطاعات غير النفطية الرئيســية األخرى القائمــة مثل التجارة 

والضيافة والخدمات اللوجستية.
محفزات اقتصادية

اســتجابت جميع دول مجلس التعــاون الخليجــي لألزمة بعمل 
محفزات اقتصادية، تتراوح بين تخفيض اإلنفاق العام، تخفيض 
رواتب الموظفيــن الحكوميين، تســهيالت في ســداد القروض 
للشــركات بعــدم مطالبتهــم بالســداد لفتــرات، زيــادة اإلنفاق 
الصحي ودعم الرواتب للقطاع الخــاص. وقد بلغت هذه الباقات 
االقتصادية أكثــر من 10 % مــن الناتج المحلــي اإلجمالي في 

الكويت واإلمارات، وأكثر من 7 % في السعودية.
معالم 2021

يتوقع المتابعون للســوق أن يشــهد العام المقبل حــدوث انتعاش 
اقتصادي، ويعزز هــذه التوقعــات تخفيضات إنتــاج النفط إلى 
حد ما واستئناف الطلب من المســتهلكين الذي سيقود النشاط في 
القطاعات غير النفطية. وبشكل خاص، تعتبر كل من اإلمارات 
والســعودية والكويــت في وضــع جيد يناســب هــذه التوقعات 
المتفائلة، حيث يمكنهم إدارة عجز كبير نســبياً بســبب األصول 
الخارجية العامــة التي يملكونهــا، حيث تبلــغ إجمالي األصول 
الخارجيــة العامة حوالــى 2.6 تريليــون دوالر، فــي كل دول 
مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى صناديق الثروة السيادية 
)SWFs( التي تدير ما يقرب من 70 % منها، والمتنوعة عبر 

األسهم العامة والدخل الثابت.
خطوات استباقية

وتعتمد وتيــرة ومدى االنتعــاش والتعافي االقتصــادي في دول 
مجلس التعاون الخليجي على الخطوات االســتباقية للحكومات، 
فيمــا يتعلــق بالبرامــج والحوافز لدعــم االقتصادات األوســع، 
وخاصة االستهالك. كما يعزز ذلك بدوره، من إمكانات صناديق 
الثروة الســيادية في المنطقــة لتقديم دعم إضافــي القتصاداتها، 
الخاصة على مواجهة األثار التي خلفتها أزمة كورونا.والدفع بالجهــود الحالية لمســاعدة البنوك المحليــة والقطاعات 

تظهــر األرقــام والدراســات األخيــرة مــن “أبردين ســتاندرد 
إنفســمنتس لالســتثمارات”، أن عدداً من دول مجلــس التعاون 
الخليجي مثل اإلمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية في 
وضع جيد، بما يضمن أن يصبح هــذا التعافي واالنتعاش حقيقة 
 )SWFs( واقعة، حيث ستقوم صناديق الثروة الســيادية القوية

بدور حيوي في مساعدة االقتصادات على االنتعاش.
تأثير سلبي

تأثرت توقعات النمو في الشرق األوســط باإلغالق االقتصادي 
الذي تســببت فيه الجائحة، كمــا كان الحال فــي مناطق أخرى 
من العالم، وأدت هذه الظروف غير المســبوقة إلى تقلب أسعار 
األصول وانخفاضها، وانهيار أســعار النفط، وتراجع معنويات 
المســتثمرين، وتضائل اإلنفاق االســتهالكي وما تبــع ذلك من 

تداعيات نقدية ومالية.
ووصف معهــد التمويل الدولــي الوضع الحالي بأنــه أكبر تحد 

اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في تاريخها.
وبحلول أبريل/نيســان، خالف صندوق النقد الدولي توقعات ما 
قبل الجائحة للناتج المحلــي اإلجمالي لعــام 2020 في المنطقة 
والتي قدرت النمو بنسبة 2.5 %، بحيث توقع الصندوق انكماشاً 

بنسبة 2.8 % لهذا العام.
وفي نفس الوقت، توقــع معهد التمويل الدولي انخفاضاً بنســبة 
4.4 % خالل العــام الحالي، مــع انخفاض بنســبة 5.3 % في 
الناتج المحلي اإلجمالي للنفط، بالنظر إلى اتفاقية أوبك+ لخفض 
اإلنتاج، ومتوســط انكمــاش بنســبة 3.8 % في الناتــج المحلي 

اإلجمالي من الصناعات المحلية غير النفطية.
وفي ذات اإلطار، رجحت وكالة “فيتش” للتصنيفات االئتمانية 
أن معظم دول مجلــس التعاون الخليجي ســتعاني عجــزاً مالياً 
يتراوح بين 15 % و25 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

.2020
ويشــير رئيس شــركة أبردين ســتاندرد إنفســمنتس في الشرق 
األوســط وأفريقيا، إدريس الرفيع، بأن ثمة شعور بضغط على 
الموارد المالية بشــكل عام من خــالل تخفيضــات اإلنفاق فيما 
يتعلق بالبنية التحتية ومشاريع االســتثمار الرأسمالية األخرى. 
وتشــكل زعزعــة ثقــة المســتثمرين التي تســبب فيــه الوضع 

أعادت االضطرابات التي شهدتها االقتصادات واألسواق المختلفة بسبب انتشار فيروس 
كورونا تعريف المشهد العام عالمياً وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التأثير الكبير 
لألزمة على كل المؤسسات، فإن توقعات النمو تقر بعدم إمكانية حدوث تعافي ملحوظ 

حتى عام 2021، وهي الفترة الذي يمكن لعدد كبير من دول مجلس التعاون التفاؤل بأدائها.
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ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في 2020

في البلــدان المصدرة فــي هبوط األســعار الدوليــة لألرز 
للمرة األولى منذ بدايــة هذا العام، وإن كان بشــكل طفيف. 
كما بلغ متوســط مؤشــر المنظمة ألســعار اللحــوم 95.2 
نقطة فــي يونيو/حزيران، أي بتراجع طفيــف 0.6 % عن 
مســتواه المســجل في مايو/أيــار وبمقــدار 6.1 نقطة دون 
مستواه المســجل في يونيو/حزيران 2019. فقد انخفضت 
األســعار الدولية للحوم الدواجن والبقر، ويعزى السبب في 
ذلك إلى حد كبيٍر إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير في 
معظم األقاليم المنتجة الرئيســية، وذلك رغم ارتفاع طلبات 

االستيراد المقدمة من الصين والشرق األوسط.
أما متوسط مؤشر أسعار السكر فقد ســجل 75.0 نقطة في 
يونيو/حزيران بارتفاع قدره 10.6 % عن مستواه المسجل 
في مايو/أيار. وقد أدى االرتفاع المفاجئ في أســعار النفط 
الخام إلى دعم أسواق السكر بشكل كبير، ما شجع المصانع 
في البرازيل على استخدام مزيد من إمدادات قصب السكر 

إلنتاج اإليثانول عوضا عن السكر.
وعــاوة علــى ذلــك، ســاعدت التقاريــر األخيرة بشــأن 
االختناقات فــي الموانــئ البرازيلية الناجمة عــن التدابير 
رفع قيمة مؤشر أسعار السكر.المفروضة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على 

قالت “فــاو”، إنها عدلت أســاس كل مؤشــراتها إذ غيرت 
فترة األســاس إلــى 2014 - 2016. بعــد أن كانت 2002 
- 2004. وأضافــت أنــه “مع تطــور أنماط التجــارة، من 
الضروري تحديث فترة األساس لضمان أن السلة المرجحة 

ذات داللة”.
انخفاضات حادة

وفي ظل استمرار الضبابية في األســواق، انتعشت أسعار 
الزيــوت النباتية والســكر ومنتجات األلبــان لتصل ألعلى 
مستوى، بعد انخفاضات حادة شــهدتها في مايو/أيار، لكن 
أغلب أســعار الحبــوب واللحــوم ظلت تتعــرض لضغوط 
نزولية. وقفز مؤشــر أســعار الزيوت النباتية 11.3 % في 
يونيو/حزيران 2020، بعد أن هبط ألربعة أشــهر متوالية. 
ويعكس التعافــي باألســاس زيادة فــي قيمة زيــت النخيل 
التي تلقت دعمــاً من تعافي الطلب العالمي على االســتيراد 
ومخاوف من مشــكات محتملــة في اإلنتاج بســبب نقص 

مطول في العمالة الوافدة متعلق بتبعات الجائحة.
وعدلت “فــاو” أيضــاً توقعاتهــا بالزيادة لموســم الحبوب 
في 2020 بنحــو 9.3 مليون طن، وتنبــأت أن يبلغ اإلنتاج 
العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة 3 % عن مســتوى 
الحصاد القياسي المســجل في 2019. وبلغ متوسط مؤشر 
“فاو” ألســعار الحبــوب 96.9 نقاط فــي يونيو/حزيران، 
أي بانخفاض 0.6 % مقارنة بشــهر مايو/أيــار، و1.9 % 
دون مستواه المسجل في الفترة نفســها من السنة الماضية، 
حيث اشتدت الضغوط نحو انخفاض أسعار القمح في يونيو/
حزيران، ويعزى السبب في ذلك جزئياً إلى موسم الحصاد 
الجديد فــي النصف الشــمالي من الكرة األرضيــة، وأيضاً 
إلى تحســن توقعات اإلنتاج في عدد من البلــدان المصدرة 

الرئيسية.
ارتفاع طلبات االستيراد

في المقابل تسبب تباطؤ األنشطة التجارية وحركة العمات 

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (فاو)، إن أسعار الغذاء العالمية سجلت في 
يونيو/حزيران أول ارتفاع لها في 2020، بما يمثل تعافياً طفيفاً بعد انخفاضات حادة تسببت فيها 
الشهرية  التغيرات  الذي يقيس  الغذاء،  جائحة فيروس كورونا. وبلغ متوسط مؤشر فاو ألسعار 
لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة في حزيران/يونيو 

الماضي، بارتفاع 2.4 % عن مايو/أيار 2020.
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المال يمكنه بالفعل شراء السعادة ... !

األميركيين الذين ال يحصلون على تعليم جامعي غير سعداء 
بشــكل كبير”، موضحــة أن “االحتجاجات التــي اجتاحت 
الواليات المتحدة منــذ مقتل األميركي من أصــول أفريقية 
جورج فلويد، يمكن أن تتســبب في انقسام هائل في السعادة 
في الواليات المتحدة”. وأكدت الدراســة، أن “وباء كورونا 
المستجد أثر بشدة على االقتصاد ال سيما على العاملين من 
أصحاب الدخــول المنخفضة، وهو ما قد يؤدي إلى انقســام 

طبقي أكبر في السعادة خالل عام 2020”.
وفي الســياق ذاته، قال الباحث في علم النفــس في جامعة 
والية سان دييغو، جان توينغ: “إن ارتباط السعادة بالدخل 
أصبح أقوى على مر العقود. السعادة مرتبطة بقوة بالدخل 
اآلن أكثر ممــا كانت عليه فــي الســبعينيات والثمانينيات. 
لذا فــإن المال يشــتري الســعادة اآلن أكثر ممــا كان عليه 
في الماضي”. وأشــار إلى أنــه “ال يوجد دليل يشــير إلى 
أن الســعادة تتضاءل بعد نقطة دخل معينــة. وعلى عكس 
بعض الدراسات الســابقة التي وجدت أن السعادة استقرت 
بعد دخل ســنوي قدره 75 ألف دوالر، وجدنا أن الســعادة 
مستويات الدخل األعلى”.اســتمرت في االرتفــاع مع المزيــد من الدخــل، حتى في 

استخدمت الدراسة بيانات من المسح االجتماعي العام، الذي 
يتتبع التغيــرات في المجتمــع األميركي، وهــي واحدة من 
أطول االستطالعات التمثيلية على الصعيد الوطني للبالغين 
األميركيين، مع 44198 مشاركاً تم اســتطالع آرائهم بين 

عامي 1972 و2016.
وأشــارت الدراســة، إلى أنّه “كلمــا زاد دخل الفــرد ارتفع 
مستوى سعادته”، كما كشفت نتائج االستطالع عن “انقسام 

طبقي متزايد عندما يتعلق األمر بالسعادة”.
ووجدت الدراسة أن “ســعادة البالغين من أصحاب البشرة 
البيضــاء مــن ذوي الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي 
المنخفــض، انخفضــت خــالل الفتــرة الزمنيــة التي تمت 
دراســتها، في حين أنها ظلت مستقرة بالنســبة للبالغين من 
أصحاب البشــرة الســوداء مــن ذوي الوضــع االجتماعي 

واالقتصادي المنخفض”.
وقال أحد المشاركين في الدراســة، أن “زيادة السعادة لدى 
أصحاب البشرة السوداء األميركيين منذ عام 1972، ربما 
ترتبط باكتســاب مزيد من الفرص في التعليم والعمل خالل 

هذه الفترة”.
كذلك، وجدت الدراســة أن “أصحاب البشــرة البيضاء من 

كشفت دراسـة جديدة لجامعة 
والية ســـــان دييغـو، أن المال 
يمكنه بالفعل شــراء السعادة، 
الشعارات  عكس  على  وذلــك 

السابقة.
وأشارت الدراسة التي أجريت في  
، إلى أن “المال  الواليات المتحدة 
والسعادة باتا أكثر ارتباطاً اليوم 
مقارنة بالماضي”، كما وجــدت 
أنــه “بـيــن العـامـيــن 1970 
و2010، ازدادت العالقة بين الوضع 
االجتماعـي واالقتصادي، بما في 
ذلـك الدخل والتعليـم والهيبـة 
المهنية، وتزايدت السـعادة بين 
األشخاص الذين يبلغون 30 عامًا 

أقلـه”.
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حرية السفر وقوة الجوازات في وضع معقد

الُمصنفة في المركز 36.
صعوبات في السفر مستقبالً

يرى رئيس شركة Henley & Partners  ومبتكر مفهوم 
مؤشر جواز السفر، كريستيان كيلين، أن هذا القرار األخير 
الصادر عن االتحاد األوروبي يشير إلى توقع حدوث المزيد 
من االضطرابات في المستقبل. وأضاف: بالنظر إلى جواز 
السفر األميركي على ســبيل المثال، فقد ُصنف هذا الجواز 
في المركز األول عالمياً على مؤشر هينلي في عام 2014، 
بيد أن المواطنين األميركيين -بعــد حظر دخولهم فعلياً إلى 
أوروبــا- يتمتعون حالياً بحرية ســفر أقل كثيــراً مما يتمتع 
به معظم مواطني الدول الغنية والصناعيــة، بل وأدنى من 
بعض الدول األقل تقدماً. وسنشــهد خالل األشــهر القادمة 
ظهور نســق تصنيفي عالمي جديد من حيــث حرية التنقل 
تتصدره الــدول التي تمكنت مــن إدارة الجائحــة والتعامل 
معها بفاعلية، في حين تتخلف في ترتيبه الدول التي أساءت 

التعامل معها.
وقــال رئيــس Henley & Partners التنفيــذي، يــورج 
ستيفن، في حديثه للمستثمرين وعائالتهم: أصبح الحصول 
على جنســية ثانية أو إقامة بديلة أثمن من أي وقت مضى، 
حيث اكتســبت المخاوف الُمتعلقة بالحصــول على رعاية 
ونوعية الحياة طابعاً ُملحاً في الوقت الراهن.صحية من الدرجة األولى وحرية التنقل على مستوى العالم 

في وقت ســابق، أصــدر االتحــاد األوروبي قائمــة بالدول 
التي سيُسمح بدخول مواطنيها إلى دول االتحاد اعتباراً من 
األول من يوليو/تموز بناًء على معايير الصحة والســالمة.  
تضمنت القائمــة كالً من أســتراليا وكندا واليابــان وكوريا 
الجنوبية التي عــادة ما تحقق عالمات عالية على “مؤشــر 
هينلي لجوازات السفر”، المعروف بأنه التصنيف األصلي 
لجميع جوازات الســفر في العالم وفقاً لعــدد الوجهات التي 

يمكن لحاملي هذه الجوازات الدخول إليها دون تأشيرة.
ومن الالفت، أن االتحاد األوروبي استبعد الواليات المتحدة 
من قائمة الــدول الُمرحب بمواطنيها، في خطــوة اعتُبرت 
توبيخاً الذعاً بسبب ســوء التدابير التي اتخذتها للتعامل مع 

الجائحة. كما استُبعدت البرازيل وروسيا للسبب ذاته.
كيف تغيرت اعتبارات جوازات السفر؟

وعلــى الرغم مــن عــدم تأثيــر ذلك علــى أحــدث ترتيب 
لجوازات الســفر -الذي لم يأخــذ حظر الســفر المؤقت في 
االعتبار- إال أن التأمل فيما تبدو عليه حرية الســفر بالنسبة 
لحاملي جوازات الســفر التي كانت مرموقة مــن قبل يبدو 
أمراً مثيراً لالهتمــام. فمن الُمعتاد أن يُصنف جواز الســفر 
األميركي ضمن أعلى 10 مراكز على المؤشــر ألنه يتيح 
لحامليه الدخول إلى 185 دولة دون تأشيرة. ومع ذلك يتمتع 
األميركيون -بموجب الحظر الحالي الــذي فرضه االتحاد 
األوروبي- بقدر من حرية السفر مماثل لما يتمتع به مواطنو 
أوروغــواي والمكســيك )فــي المركزيــن 28 و25 علــى 
التوالي(. كما أن المواطنين الروس -الحاملين لجواز ســفر 
يُصنف عادة في مركز متقدم عن دول مثل جورجيا وألبانيا- 
شهدوا تراجعاً في قوة جواز سفر دولتهم ليصبح واحداً من 
أضعف جوازات الســفر في المنطقة. فضالً عن ذلك، فإن 
حاملي جواز الســفر البرازيلي -الذي جــاء في المركز 19 
على المؤشر في أحدث تصنيف له- يحظون حالياً بقدر من 
حرية الســفر مماثل تقريباً لما يتمتع بــه مواطنو باراغواي 

برزت قضية جوازات السفر كواحدة من أكثر األمور أهمية في ظل الحظر الذي خلفه كورونا، سيما 
مع قيام دول عديدة حول العالم بمنع استقبال مواطنين من دول موبوءة أو تحديد قائمة معينة 
بالمسموح لهم. ومع شروع عدد من الدول في أنحاء العالم في االنفتاح الحِذر، ينصب التركيز على 

الصورة التي ستبدو عليها حرية السفر والتنقل العالمي في عالم ما بعد الجائحة.
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“أكسكاليبور أفنتادور أس” من “روجيه دوبوي”
تتميّز ساعة أكسكاليبور أفنتادور أس بمجموعة من العناصر التصميميّة التي يسهل 
التعّرف إليها والمشــتقّة مباشــرةً من نظيرها في عالم السيارات، وتتّممها عجلتان 
توازن حلزونيّتان منحنيتان بزاوية 45 درجة، وقضبان انضغاط، واحتياطي طاقة 

جدير بقواعد السباقات، وسوار من األلكنتارا.
وتأتي خبرة “روجيه دوبوي” التقنية مقترنةً بروح إبداعيّة جامحة، مســتوحاة من 
مهندســين ســبّاقين ومصنوعة على يَد صانعين رائعين. وتعتمد “روجيه دوبوي” 
أيضــاً على صناعات متطّورة تشــارك نفــس قيمها. لقد أدّى ذلك خالل الســنوات 
األخيرة إلى إنشاء تحالف أيقوني مع المبورغيني سكوادرا كورسي، أيقونة التصميم 
اإليطالي. معبّرةً عن مشــاعر ُمفرطة وطاقة اســتثنائية، شّكلت ساعة أكسكاليبور 
أفنتادور أس التعبير الســاعاتي األول عن هذه الشراكة المتسارعة ويستعدّ مصنع 

الدار إلطالق إصدار جديد باللونَين األحمر واألسود.
وبإمكان هواة “روجيه دوبوي” االســتفادة مــن برنامج Rarities الحصرّي الذي 
يقدّمه مصنع الساعات السويسري. َكونه التعبير األقصى لإلبداع الفردي، يأخذ هذا 

المفهوم عبارة “حسب الطلب” إلى بُعٍد جديد بالكامل من التخصيص الُمطلق. وسوف يتيح لكّل فرد يتسنّى له امتالك ساعة 
أكسكاليبور إيسانزا SC-V12 االستمتاع بالمشاركة في ابتكار وامتالك إصدار فريد من نوعه من هذه الساعة.

ساعة GST-B100RH من “كاسيو”
أعلنت شركة كاســيو كمبيوتر المحدودة، عن إصدار 
ســاعتها GST-B100RH، وهــي إضافــة جديــدة 
لخط ســاعاتها “جي - شــوك” من الساعات المقاومة 
للصدمــات، كما انها أول موديل تتعاون فيه الشــركة 
مع العب كرة السلة المحترف روي هاشيمورا، الذي 
حقــق أول موســم احترافــي ناجح له فــي دوري كرة 
السلة للمحترفين في الواليات المتحدة، وله صدى مع 

ساعات “جي - شوك”، وهي عالمة تجارية أتت مثله من اليابان وال تتوقف عن مواجهة التحديات على المسرح العالمي.
يذكر، أن موديل الساعة الجديدة GST-B100RH، هو نموذج مميز أشرف على تصميمهها شيمورا، حيث تعتمد الساعة 
على الكرونوغراف التناظري GST-B100، وهو جزء من سلســلة G-STEEL التي تتميز بإطار مصنوع من مزيج 
من مواد مختلفة ومؤشر قرص كبير، كما تتميز باللون األسود األساسي الذي يبرزه زرع أيون ذهبي حاد يصقل األجزاء 
المعدنية األخرى في الســاعة، وهي تحتوي على شــعار )hachi 8 باليابانية(، الذي يمثل كال من اســم الالعب هاشيمورا 
األخير ورقم قميصه في فريقه. وهناك لمســات لون حمراء إضافية جريئة على عالمة المؤشــر وأنبوب الزر عند موضع 
الســاعة 8 على مؤشــر القرص، كما يتميز النموذج بشعار“ســاموراي األســمر” على ظهر العلبة وحافظ حزام الساعة 

وغالفها  الخاص.
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“توريك ساليت توربيون” من “برميجياني فلورييه”
أشــاد الرئيس التنفيــذي لدار الســاعات السويســرية برميجياني 
فلورييه،  دافيد تراكسلر، بتجربة المشاركة في منصة “واتشز آند 
واندرز” االلكترونية، وهنأ االتحاد السويسري لصناعة الساعات 
الفاخــرة )FHH(، على إنشــاء المنصة الرقميــة الجديدة. وقال: 
تفخر شــركتنا بالمشاركة في هذا المشــروع الجديد وتقديم ساعة 
توريك ســاليت توربيون  )Toric Slate Tourbillon(، وهي 

ساعة راقية تجسد قيمنا لتعاليم الماضي بطريقة عصرية.
وتتميز الســاعة الجديدة بآلية الحركــة PF517 فائقة الرقة، التي 
تتكــون من دوار بالتيني دقيق، والجســور بزخــارف كوت دي 
جنيــف، وتوربيون محلقة، بعد دراســات متعمقة على يد أســاتذة 
صانعي الســاعات في الشــركة. وللحفاظ على القطعة نحيفة قدر 

اإلمكان، تم دمج التوربيون في اللوحة الرئيســية للحركة. وتتماشــى حركة التوربيون اآلســرة والمنومة مع نقش حبوب 
الشــعير لنمط غيوشــيه على الميناء ذو اردوازي   اللون، وتأتي الحركة داخل علبة من الذهب الوردي مستوحاة من أعمدة 
Doric اليونانية القديمة وتتميز بطارة gaudron مخرشة، فيما يأتي لون عقربْي الساعات والدقائق على شكل رمح يشبه 

لون الذهب الوردي في العلبة. وتأتي الساعة بسوار Hermès Havane من الجلد.

برميجياني فلورييه تدعم جمال الطبيعة بإصدار جديد
نجح فريق العمل في دار الساعات السويسرية “برميجياني 
فلورييه” بتجسيد شغفه بالطبيعة والثقافة اليابانية، من خالل 
إصدار توريــك فلــور - Toric Fleur الفريد، الذي يجمع 
بين اناقة التصميم والكفاءة العالية. ويستلهم اإلصدار الجديد 

تصميمه من الطبيعة الخالبة في اليابان. 
وتحــاول برميجيانــي فلورييه تصميم ســاعة أنيقــة للغاية 
لالحتفال بالهانامي )hanami(، وهي عادة اليابانيين والتي 
تتمثل في تأمل جمال الزهور، بطريقة فريدة. ليتميز إصدار 
توريك فلور الجديد، الذي يأتي في علبة من الذهب الوردي، 

.Toric بتصميم دقيق من زهور المارجريت على مينائه، قطرها 33.7 ملم، وبطارة أنيقة تجسد براعة وإبداع التصنيع
ويتم تطبيق مؤشــرات األرقام العربية على ميناء عرق اللؤلؤ األبيض، في حين يستحضر تصميم الدانتيل الذهبي الرقيق 
ســجادة من زهور المارجريت وهي تزين الوديان السويســرية في فصل الربيع. وتأتي العقارب التي تشــير إلى الساعات 
والدقائق على شكل ورقة شجر بمادة مضيئة. وتتشكل جسور Côtes de Genève على شكل مروحة يدوية بينما يتم نقش 
 Hermès الدوار الذهبي بدقة بزخارف حبوب الشعير. وتزين كابوشون أوبال بيضاء، تاج هذه الساعة، التي تأتي بحزام

من جلد العجل.
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بريطانيا تحتفي بإلتون جون
أصبح المغني ومؤلف األغاني البريطاني، إلتون جون، 
ثاني فنان تكرمه هيئة سك العملة الملكية البريطانية من 

خالل إصدار عملة معدنية تذكارية تشيد به.
وصمــم العملــة، الفنان برادلــي مورغان جونســون، 
وتصور قبعة جون المميزة المصنوعة من القش وزوجا 

من النوت الموسيقية على شكل نظارته الشهيرة.
وقال جون )73 عاما(: “إنه شرف عظيم أن يتم التكريم 
بهذه الطريقة. الســنوات القليلة الماضية تضمنت بعض 

اللحظات التي ال تنسى في مسيرتي وهذه عالمة بارزة أخرى فعال في رحلتي”. ُومنح جون لقب فارس في عام 1998 
وهو ثاني شــخصية فنية يتم االحتفاء به بموجب سلســلة أساطير الموسيقى في هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى 

الروك.
وباع جون أكثر من 250 مليون تسجيل مع أغنيات بارزة مثل )كاندل إن ذا ويند( و)يور سونغ( و)بيني أند جيتس(.

واضطر جون لتأجيل جولة وداعية مطولة بسبب جائحة كوفيد - 19.
وقالت هيئة ســك العملة أيضا إنها تعمل مع جون إلصدار قطعة خاصة لمرة واحدة يتم طرحها للبيع في مزاد في وقت 

الحق من العام الجاري لجمع أموال للمؤسسات الخيرية في وقت يواجه فيه كثيرون في هذا القطاع صعوبات.

سياج كهربائي لفرض التباعد االجتماعي
ابتكــر مقهــى بريطانــي طريقــة فريدة 
لضمان الحفاظ على التباعد االجتماعي 
أثنــاء دخــول الزبائن إلــى المقهى، بعد 

تخفيض إجراءات الحظر في البالد.
وأوضــح مالــك مقهــى “ســتار” فــي 
كورنوال، بأنه أقام ســياجاً كهربائياً في 
المقهــى، بعــد أن قــال الموظفــون، إن 
الزبائــن يفعلون ما يحلو لهم ويتجاهلون 

توجيهات التباعد االجتماعي.
وتم وضع إشــعار تحذيري مهذب على 

الســياج الكهربائي الذي يتألف من أســالك كهربائية تتسبب بالصعق إذا تمت مالمســتها. وأكد مالك المقهى، أن السياج 
قــد وضــع في المكان لصعق الزبائن الذين ال يلتزمون بالمســافة االجتماعية بينهم وبين عاملــي المقهى، وتنبيههم لعدم 

االقتراب لمسافة أكبر.
يذكر بأن صور الســياج الكهربائي الرادع، انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير ولقيت استحساناً لدى 

الكثيرين، وتمت مشاركتها لمئات المرات مؤخراً.
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       السفر الى الفضاء بـ125 ألف دوالر ...
تعمل شركة أميركية على بناء  منطاد  قادر على نقل الركاب ومعدات 
البحث إلى حافة  الفضاء . وهناك العديد من الشركات التي تتطلع إلى 
دخول سوق “سياحة الفضاء” الناشئ، لكن شركة “بيس بيرسبيكتف” 
تميز نفســها بتصميم المنطاد الذي يحمل اسم “سبيسشيب نيبتون”، 
الذي يضم مقصورة فسيحة مضغوطة، ما يخلق تجربة سفر مريحة 
للركاب. والهدف النهائي للشركة هو نقل الركاب ومعدات البحث من 
وإلى الغالف الجوي، ولكن أول رحلة للمنطاد في 2021 من مرفق 
الهبوط المكوكي في مركز كينيدي للفضاء التابع لـ”ناسا” في  فلوريدا  
ســتكون من دون طيار. ولتحقيق هذا الهدف، سيكون المنطاد بحجم 

ملعب كرة قدم، ولن يصدر أي ابنعاثات ضارة تقريباً، بحسب ما يقول المصنعون. وسيتم بناء مقصورة المنطاد الستيعاب 
ما يصل إلى 8 ركاب في رحلة تستغرق 6 ساعات، وستبدأ الرحلة بالصعود لمسافة 100 ألف قدم لمدة ساعتين، وسيبقى 
المنطاد في الفضاء لمدة ساعتين إضافيتين، للسماح للركاب باالستمتاع بمناظر األرض والفضاء من خالل النوافذ الممتدة 
من األرض إلى السقف قبل النزول إلى األرض، في رحلة أخرى تستمر أيضاً لمدة ساعتين. وستنتهي الرحلة أخيراً على 
مسطح مائي، حيث ستكن سفينة خاصة باالنتظار اللتقاط الركاب والمنطاد والمقصورة من  الماء . وفي حين لم يتم اإلعالن 

عن األسعار حتى اآلن، يُقدَّر أن تكلفة التذكرة تتراوح على األقل بين 100 ألف دوالر إلى 125 ألف دوالر.

KAT Walk C ينضم الى ألعاب الواقع االفتراضي       
 ،KAT Walk C  عن جهاز الجري KATVR كشــفت شركة
الــذي يهدف إلــى إحداث ثورة في التنقــل ب الواقع االفتراضي  
واســتعمال أرجل الالعب للتنقل في األلعــاب. ويحتاج الجهاز 
الجديد إلى مساحة محدودة، ولكنه يتيح للمستخدم االنغماس في 
أجواء اللعب بدرجة كبيرة. وشــهدت وسائل التحكم في تقنيات 
الواقــع االفتراضي تقدما كبيرا خالل الســنوات األخيرة، حيث 
تتوافر مستشــعرات خاصة تتبع حركــة اليدين، وأصبحت من 
ضمن التجهيزات القياسية حتى في الموديالت منخفضة التكلفة، 

وكان من الصعب تحريك جسم الالعب في الغرفة، وهو ما قد يسبب اإلصابة بدوار الحركة بدرجة كبيرة. ولحل هذه المشكلة 
ظهرت فكرة أجهزة الجري الخاصة، والتي يمكن لالعب فيها تحريك قدميه من دون تغيير موقعه في العالم الحقيقي، وهو ما 
يتضح في KAT Walk C. وال يعمل النظام على تقييد حرية حركة الالعب، ولكنه يوفر أقصى مستويات السالمة واألمان، 
ويدعم الجهاز الجديد تمارين المشي العادي والجري والحركات الجانبية والمشي للخلف. ويمتاز سطح المشي بانحناء مثالي، 
ولذلك يتطلب الجهاز استعمال حذاء خاص، حتى يسمح لألقدام باالنزالق للخلف. ويتوفر جهاز الجري في موديلين، ويتحمل 
وزن يصل إلى 130 كيلوغرام ويدعم محيط خصر من 62 و130 سنتمتر، ويبلغ وزن الجهاز 58 كيلوغرام ويحتاج إلى 

.PSVRو SteamVR مع جميع ألعاب الواقع االفتراضي على منصات KAT Walk C مساحة 0.69 متر. ويتوافق
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رجل أعمال يشتري جزيرة بـ6 ماليين دوالر
ُعرضــت جزيــرة خاصة قبالة ســواحل  أيرلندا  للبيــع في اآلونة 
األخيرة، واشــتراها بالفعل رجل أعمال، بنحو 6.3 مليون دوالر 
بعــد أخذ جولة فيها عبر الفيديــو فقط، أي من دون أن يراها على 

أرض الواقع.
وبحســب تقرير نشــرته “ســي إن إن”، فإن  الجزيرة  التي تسمى 
“هورس” تمتلك 3 شواطئ، ويوجد على أرضها 7 منازل وحياة 
برية طبيعية. وتصل مســاحة الجزيرة إلى نحو 635.3 ألف متر 
مربع وتقع جنوب غربي الســواحل األيرلندية، وقد بيعت بالمبلغ 

المذكور بعد مفاوضات عن طريق “واتساب”.
واطلــع المشــتري األوروبي على “هــورس” عبــر الفيديو في 
ظل أزمة “كورونا”، واشــتهرت الجزيــرة المطلة على المحيط 

األطلنطي بصناعة النحاس في القرن التاسع عشر.
وتوفر الجزيرة أنشطة ترفيهية متننوعة كصيد األسماك واأللعاب 
المائيــة وملعب لرياضــة  التنس ، وتمتلك مصدرهــا الخاص من  

الكهرباء  و المياه  ونظاماً للصرف الصحي وطرقاً خاصة.

52.7 مليون طن انتاج العالم من النفايات اإللكترونية
كشــف تقرير لألمــم المتحدة، أنــه تم إنتــاج 52.7 مليون 
طن من  النفايــات  اإللكترونية تتكون من الهواتف وأجهزة 
التلفزيون والطابعات وفرش  األســنان  الكهربائية وغيرها 
من األدوات في جميع أنحاء العالم في عام 2019، والتي تم 
إعادة تدوير أقل من خمسها، ويعادل وزن النفايات ما يصل 
إلى 350 سفينة سياحية بحجم Queen Mary 2، وهو ما 

يكفي لتشكيل خط يزيد طوله عن 75 ميالً.
ووفقــاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميــل” البريطانية، بلغت 

كميــة القمامــة المجتمعة من النفايات اإللكترونيــة لعام 2019، التي ارتفعت 9 ماليين طن منذ عــام 2014، حوالى 7.3  
كلغ  )16 رطالً( لكل رجل وامرأة وطفل على وجه األرض. وكان متوســط  المملكة المتحدة  ثاني أكبر كومة من النفايات 

اإللكترونية في العالم، حيث بلغ 52.6 رطل )23.9 كلغ(، خلف  النرويج ، التي بلغ متوسطها 57.3 رطل )26 كلغ(.
ارتفعت النفايات اإللكترونية العالمية بنسبة %21 في خمس سنوات فقط، من 43.6 مليون طن في عام 2014 إلى 52.7 

مليون طن في العام الماضي.
وتحذر األمم المتحدة من أن الرقم سيصل إلى 72.8 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يقرب من الضعف في غضون 

16 عاماً فقط.
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الضوء األحمر ... ثورة عالجية لتحسين النظر

طريق التعرف على حروف ملونــة، ذات تباين قليل، مع 
األلــوان المحيطة. وتّم قياس حساســية العصــي بالتعرف 
على اإلشــارات الضوئية في الظالم. وكان هناك تحســن 
بنســبة 14 % في القدرة على رؤية األلوان، أي حساسية 
المخاريط لتباين األلوان لدى جميع المشاركين. لكن، كان 
التحســن األكثر أهمية لدى المشــاركين، الذيــن تجاوزت 
أعمارهم الـ40 عاماً، حيث تحســنّت حساســية المخاريط 

لتباين األلوان بنسبة 20 %، خالل فترة الدراسة.
وشــهدت هــذه الفئــة العمرية أيضــاً زيــادة في حساســية 
العصي، المرتبطة بالقــدرة على رؤية األضــواء الخافتة. 
وشعر المشــاركون الذين كانت أعمارهم أقل من عاماً 40 
أيضاً ببعض التحســن، لكنه لم يكن مثل التطور الذي شهده 

المشاركون األكبر سناً.
ضوء وهمي

ورغم أّن هذه األضواء ليســت ضارة، إّل أّن الطبيب راج 
ماتوري، وهو أســتاذ مشــارك في مدرســة الطب بجامعة 

إنديانا، لم يكن مستعداً للترحيب بفكرة أنّها مفيدة للغاية.
وأشــار إلى أّن هذه الدراســة التجريبية تفتقر إلى مجموعة 
مراقبة للمرضــى، الذيــن ربمــا تعّرضوا لضــوء وهمي 
منبعث. كما أّن األشــخاص، الذين تزيــد أعمارهم عن 40 
البصر أقوى مما عليه في الواقع.عاماً، يمكن أن تكون لديهم خصائص معينة تجعل تحســن 

قــال المؤلف الرئيســي، غليــن جيفــري، وهو أســتاذ علم 
األعصاب في معهد طب العيون بجامعة كلية لندن: لســت 
بحاجة لســتخدامه لفترة طويلــة للبدء فــي الحصول على 

نتيجة قوية.
وأضــاف، أّن العلــم ينجــح فــي هــذا األمــر، ألن الضوء 
يحّســن من صحة الميتوكوندريا، التي تعمل كالبطارية في 
خاليانا. ونظــراً إلــى أّن الميتوكوندريا تشــارك في الكثير 
من األمــراض، يمكن أن تــؤدي بنا هذه الســتنتاجات إلى 

عالجات جديدة ألمراض مثل الباركنسون والسكري.
المخاريط والعصي

واختبر الباحثون 12 رجالً و12 امــرأة، تتراوح أعمارهم 
بين 28 و72 عامــاً. وأعطوا لكل مشــارك مصدراً ضوئياً 
بحجــم اليــد، يبعث ضــوءاً أحمــر طولــه الموجــي 670 
نانومتراً. وقضى المشــاركون 3 دقائق يومياً في النظر إلى 
الضوء لمدة أسبوعين. وبحسب األكاديمية األميركية لطب 
العيون، تعمــل األضواء على كل مــن المخاريط والعصي 
في العيــن. والمخاريط هــي الخاليا التي تســتقبل الصورة 
وتحدّد األلــوان، وتعمل بشــكل أفضل في الظــروف ذات 
اإلضاءة الجيدة. وبالنســبة إلى العصي، فهي خاليا الشبكية 

المتخصصة في الضوء الخافت.
اإلشارات الضوئية

وقاس الباحثون وظيفة المخاريط في أعين المشاركين عن 

نشرت دراسة جديدة في مجلة The Journals of Gerontology العلمية، أّن النظر إلى ضوء أحمر داكن، 
لدقائق معدودة، يمكن أن يساعد في منع ازدياد ضعف نظرك مع التقّدم في السن.

وبحسب الدراسة، إذا تكّررت النتائج في الدراسات المستقبلية، وتّمت الموافقة عليها من ِقبل إدارة 
الغذاء والدواء األميركية، ربما يبّشر هذا الضوء بعصر جديد، يسنح لماليين البشر بفرصة الوصول إلى 
عالج منزلي سهل. وبالتالي، سيمنح األشخاص الحماية ضد عمليات الشيخوخة الطبيعية، التي 

تسرق منا حساسية أعيننا للضوء والقدرة على تمييز األلوان.
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المشي ... الرياضة األسهل بمنافع أفضل

أحرقوا 89 كالوري في المتوســط بعد قطع مســافة 1600 
متر.

وكان ذلك أقل بنسبة 20 % تقريباً من 113 سعرة حرارية 
أحرقها عدد مــن المشــاركين اآلخرين بالجــري في نفس 

المسافة.
وعبر نتائج 9 دراســات مختلفة للمشــي في مراجعة تعود 
لعام 2008، خسر المشاركون ما معدله 0.05 كلغ أسبوعياً 
نتيجة لزيادة عدد خطواتهم بما يتراوح بين 1827 و4556 

خطوة يومياً.
وبشكل عام، فإّن ذلك يُترجم إلى فقدان الوزن بنحو 2.5 كلغ 

سنوياً في المتوسط عبر كل الدراسات.

تطّرق خبــراء موقــع Insider مؤخــراً، إلى أبــرز فوائد 
المشي الصّحية، والتي توصلت إليها األبحاث العلمية على 

مّر السنين:

- فقدان الوزن
يزيد المشــي من معــدل ضربــات القلــب، ما يــؤدي إلى 
اســتهالك الطاقة وحــرق الســعرات الحراريــة تماماً مثل 

األشكال األخرى من النشاط البدني.
ويعتمد عــدد الســعرات الحراريــة التــي تصرفونها على 

سرعة المشي والمدة والوزن.
فقد وجــدت دراســة أجريت عــام 2020، أّن المشــاركين 

ذا كنتم من بين األشـخـاص الذين يكرهون الذهاب إلى النادي الرياضي واســتـخدام اآلالت  إ
لحرق السـعرات الحرارية والحفاظ على الرشـاقة وعلى جسـم صّحي، فأنتم غير ُمجبريـن على 

ذلـك إطالقًا.
واألمراض  البدانة  بانتظام كي تتمكنوا من محاربة  المشي  أن تحرصوا على  الواقع، يكفي  ي  ف

الجسدية والعقلّية.
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والعظــام المزمنــة، أي األلــم الــذي يؤثــر علــى العظــام 
والعضالت واألربطة واألوتار واألعصاب.

- تحسين القلب
يخفّض المشــي خطر اإلصابة بأمراض القلــب واألوعية 
الدموية، وهذا يشمل أي حادث يتسبّب في تلف القلب، مثل 
النوبة القلبية، بنســبة 31 %. وكان هذا األمر واضحاً حتى 
بوتيرة معتدلة تبلغ نحو 2 ميل في الســاعة وعلى مسافات 
تزيد قليالً عن ميل واحد في اليوم لمدة 5 أيام في األسبوع، 
أو 5.5 أميال في كامل األســبوع. ولكن كلما مشــيتم لفترة 

أطول وأسرع، كلما زادت الفوائد لقلوبكم.

- تخفيف الضغط وتحسين المزاج
يســاعد المشــي على الشــعور باالســترخاء وتقليل التوتر 
ومحاربــة االكتئــاب. ويبدو أّن ســبب ذلك مرتبــط بقدرته 
على تقليل مســتويات هورمونات اإلجهــاد الطبيعية، مثل 
األدرينالين والكورتيزول. كذلك تبيّن، أّن المشــي لمدة 30 
دقيقة فقط يكفي لرفع مزاج شخص يعاني اضطراباً اكتئابياً 

كبيراً.

- تمديد العمر المتوقع
يرتبط المشــي بانخفاض خطــر الوفاة، وكلمــا طالت مدته 
وكان أسرع زاد العمر المتوقّع. واتبعت دراسة عام 2011 
نحو 28 ألف مشــارك بيــن 40 و79 عاماً لمدة 13 ســنة، 
ووجدت أّن المشــاركين الذين مشوا ألكثر من ساعة واحدة 
عن ذلك.في اليوم لديهم متوسط عمر أطول من الذين مشوا لمدة تقل 

- زيادة مستويات الطاقة
يزيد المشــي من تدفق الدم، الذي يحتوي على األوكسجين 
والمواد المغذية للوقود، إلى العضالت الكبيرة في الســاقين 
وكذلــك الدمــاغ، وهذا مــا يجعلكــم تشــعرون بالنشــاط. 
وباإلضافة إلــى ذلك، ثبت أّن المشــي يزيد مــن كمية نوع 
البروتين الموجود في الدماغ )BDNF(، والمســؤول عن 

مدى تفكيركم وتعلمكم وحفظكم.
ووجدت دراسة أجريت عام 2008، أّن البالغين المستقّرين 
سابقاً أفادوا أنهم يشعرون بحيوية أكبر وإرهاق أقل بعد 20 
دقيقة فقط من التمارين الهوائية المنخفضة إلى المتوســطة، 
بما فيها المشــي، لمــدة 3 أيام في األســبوع علــى مدى 6 

أسابيع.

- تعزيز جهاز المناعة
يمكن أن يساعد المشي الســريع والمنتظم على حمايتكم من 
اإلصابة بالبرد أو اإلنفلونزا أو األمراض األخرى المتعلقة 
بالمناعــة، وذلك ألنــه يزيد من كميــة خاليا الــدم البيضاء 
المتداولة فــي الــدم، والتي تحــارب العــدوى واألمراض 

األخرى كجزء من جهاز المناعة في الجسم.
وأظهرت دراسة أجريت عام 2013 على 800 شاب على 
مدى 6 ســنوات، أّن عــدد خاليا الــدم البيضاء زاد بشــكل 
ملحوظ بعــد 5 دقائق فقــط مــن التمرين. ويرتبط المشــي 
أيضاً بانخفاض عدد أيام المرض التي تســتغرقها، وتكون 

األعراض أقل حدة إذا أُصيب الشخص بالمرض.

- تخفيف األلم
يمكن أن يســاعد المشــي علــى تخفيــف األلم مــن تصلّب 
الجســم عن طريق تدفئــة العضــالت، ما يســّهل الحركة. 
وهذه األخيرة ترفع درجة حرارة األنســجة، ما يُسّهل على 
العضالت التمدد مع زيادة درجة الحرارة، وبالتالي تتحّرك 

العضالت بسهولة أكبر.
باإلضافة إلى ذلــك، يمكن أن يزيد المشــي من مســتويات 
أنواع معيّنة مــن الناقالت العصبية، والتي تســاعد الجهاز 

العصبي على العمل بشكل فعّال.
ويمكن أن يشــمل ذلك نوعاً من النواقل العصبية التي تقلل 
األلــم. ولهذا الســبب، يُنصح بالمشــي غالبــاً لتخفيف األلم 
وتقليل اإلعاقــة في المرضى الذين يعانــون آالم العضالت 
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إصالح قرنية العين من دون عملية زراعة
توصــل أطباء عيون في كندا، إلــى عالج وصفوه بأنه 
“ثــوري”، يمكــن أن يكون بديالً عــن عمليات زراعة 
القرنية في المســتقبل. فمع تقدم الوقت، تظهر ندوب أو 
خدوش على سطح القرنية خاصة في المنطقة المتأثرة، 
مما يؤدي إلى ضعف البصر.  والعالج الجديد هو عبارة 
عن تقنية يطلق عليها LiQD، ويمكن أن تفيد كثير من 
المرضــى الذين ال يســتطيعون إجــراء عملية زراعة 

القرنية بسبب النقص الكبير في القرنيات المتبرع بها.
وأظهرت نتائج الدراســة المنشــورة في مجلة ساينس أدفانسز، أنه بإمكان التقنية الجديدة أن تصلح األضرار الموجودة في 
القرنية من دون الحاجة إلى عملية زراعة. وأشرف على هذه التقنية الطبية، الباحثة ماي جريفيث، وهي أكاديمية في مركز 
ميزونوف روزمونت الطبي،وأ يضا أســتاذة في قســم طب العيون بجامعة مونتريال، إن المرضى يضطرون إلى انتظار 
مدة طويلة في الوقت الحالي ريثما يحصلون على قرنية. وال تتكلل عملية زراعة القرنية دائماً بنجاح كبير، ألن العين ال 

تتسامح في األغلب مع القرنية الجديدة وربما تعتبرها شيئاً دخيالً.
أما البديل المقترح وهو عبارة عن دواء قطرات سائلة ومتوافقة حيوياً من نوع “هيدروجيل”، يصل بشكل سريع إلى نسيج 

القرنية، ما قد يساعد على تجدد نسيج القرنية، وتصحيح عيوبها واضطراباتها من دون الحاجة إلى زراعة.

باحثون ينجحون بطباعة عضالت قلب بشرية
نجح فريق من الباحثين في جامعة مينيسوتا 
األميركية، في  طباعة  عضالت قلب بشرية 
داخــل  مختبــر  بواســطة تقنيــات الطباعة 
المجســمة، وهو ما قد يساعد في إنقاذ حياة 
اآلالف مــن مرضى القلب، فــي ضوء أن 
أمراض القلب تعتبر الســبب الرئيســي في 
وفاة أكثر من 60 ألف شخص في  الواليات 

المتحدة  فقط سنوياً.
واســتخدم الباحثــون نوعيــة مــن الخاليا 
الجذعية، التي يمكــن تحويلها إلى أي نوع 

آخر من الخاليا البشرية، باإلضافة إلى خليط من البروتينات، كحبر للطابعة المجسمة. ويبلغ حجم العضلة التي قام الباحثون 
بطباعتها 1.5 ســنتيمتر، وتم تصميمها خصيصا للتناســب مع حجم التجويف الصدري للفئران، من أجل إجراء مزيد من 

الدراسات عليها.
وأكد فريق الدراسة أن العضلة القلبية الجديدة التي تم تصنيعها يمكن استخدامها في دراسة وظائف القلب والمشاكل الصحية 

التي يمكن أن يتعرض لها.
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أبوظبي تستخدم الليزر للكشف عن كورونا
أعلنــت لجنة إدارة األزمات والطــوارئ ودائرة الصحة في 
إمــارة  أبوظبي ، عن بــدء االعتماد على تقنيــة DPI، التي 
تقوم باستخدام أشعة الليزر للكشف عن الحاالت المشتبه في 

إصابتها بفيروس  كورونا  المستجد “كوفيد - 19”.
وســتقوم هذه التقنية بتحديد من يشــتبه في إصابته بفيروس 
كورونا، وبناء عليه، سيمنع دخوله إلى اإلمارة حرصاً على 
ســالمة أهلها سواء من المواطنين أو المقيمين. وتعمل تقنية 
DPI باســتخدام أشعة الليزر لفحص عينات من الدم وقراءة 
شكل الخاليا فيها، وذلك خالل ثوان عدة، دون االحتياج للقيام 

بتحاليل طبية تظهر نتائجها بعد وقت طويل. وفي حالة ظهور أي من االلتهابات التي تحدث لألجسام بعد إصابتها بفيروس 
كورونا، سيتم منع المصاب من الدخول إلى اإلمارة بشكل قانوني. وتعتمد هذه التقنية الحديثة في تشخيص الحاالت المبكرة 

من فيروس كورونا المستجد في اإلمارات على الذكاء االصطناعي المتقدم في تحليل  الصور، وفقاً لمقياس دقيق للغاية.
وأكدت لجنة إدارة األزمات والطوارئ في أبوظبي، أنه في حال دخول أي زائر إلى أبوظبي سيخضع لفحص الليزر بتقنية 
DPI، في عدة نقاط محددة. ويدخل الزائر إلى إمارة أبوظبي بعدما تشير التقنية إلى أن حالته سلبية، ولكن إذا كانت الحالة 

إيجابية سيخضع المريض لفحوصات مسحة األنف PCR، في الموقع ذاته من دون انتقاله إلى أي مكان آخر.

اليابان تطور أول قميص شخصي مكيف
توصلــت إحدى الشــركات اليابانية الــى تطوير أول 
قميص شخصي مكيف، باستخدام جهاز يتم التحكم به 
عن طريق تطبيق خاص على  الهاتف الذكي . والجهاز 
 ،Reon Pocke الــذي أطلقت الشــركة عليــه اســم
يوضع على ظهر مرتديه وبمجرد لمســه تبدأ مروحة 
صغيــرة عملها بإخراج الهــواء الدافئ إلــى الخارج 

بعيدا عن الجسم.
وحجم الجهاز الذي ال يتجاوز حجم المحفظة الداخلية 

يتــم ربطــه عن طريق “البلوتوث” بالجهاز الذكي لمســتخدمه، ويوضع في جيب صغير فــي قاعدة العنق. ولكي يعمل 
الجهاز بتأثير “بلتيير”، وهو مفهوم في الديناميكية الحرارية للقيام بالتبريد، ليصبح بمثابة مضخة حرارية تعد بالمساعدة 
فــي تبريد درجة حرارة جســم مرتديها إلــى ما قد يصل إلى 5 تحت الصفر في األيام الحــارة. كما يمكن التحكم بدرجة 
التكييف عن طريق الهاتف من خالل تطبيق خاص يمكن تحميله على الهاتف الذكي لمستخدمه، ويمكن استخدام الجهاز 

شتاء، للمساعدة في رفع درجة حرارة جسم مرتديها.
يذكــر أن بطاريــة الجهاز الصغيرة تتيح لصاحبها مدة تصل الى 4 ســاعات يومياً من التمتــع بميزاته، ويجب االنتظار 

لساعتين إلعادة شحنها من جديد.
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الهجمات السيبرانية تزداد وسط كورونا

إذ ظهرت فيها بعض الثغرات األمنية مثل منصة “زوم” التي شهدت 
انضمام بعض األشــخاص عشــوائياً إلى اجتماعات الفيديو وتعطيله 
بمحتوى غير مرغوب به، أو نشــر فيديوهات مســجلة لم يتم حفظها 
في مســاحات تخزين ســحابية آمنة، وتم نشــرها بعد ذلك على شبكة 
اإلنترنت وشــمل ذلك اجتماعات عمل خاصة، ومحادثات شــخصية 
بين عائــاٍت وأصدقــاء. وتعرضــت منصات أخرى مثــل منصات 
األلعاب عبر اإلنترنت إلى هجماٍت ســيبرانية بهدف اختراق شــبكة 

“نينتندو” للحصول على معلومات مالية شخصية.
إعادة تقييم االستراتيجيات والنظم األمنية

وأشــار التقرير إلى ضرورة مبــادرة الجهات الحكومية والشــركات 
الخاصة إلعادة تقييم اســتراتيجيات األمن الســيبراني وسياسات أمن 
شبكة اإلنترنت لمواجهة هذه المخاطر، حيث عملت بعض الشركات 
على تعزيز أنظمتها الحاليــة، بما في ذلك  “غوغــل” و“آبل” حيث 
أكدتا في بيان للمســتخدمين أن نظامهم لتتبع االتصال سيُشــفر، وأن 
اتصال بلوتوث المستخدم لتتبع الموقع ســيكون قوياً إلى درجة كافية 

كي ال يُخترق لتحديد الموقع والحصول على تفاصيل الجهاز.
وتطرق التقرير إلى اســتخدام تقنيات جديدة لتطويــر منصات األمن 
الســيبراني الحالية، إذ تبحث العديد مــن المراكز العالميــة في كيفية 
اســتخدام الذكاء االصطناعي لمواجهة التهديدات الســيبرانية. ومنها 
تعلم اآللــة لتحليل مجموعــات البيانــات وتحديد األنمــاط والصات 
باستخدام الوسائل التقليدية.الخاصــة بالهجمات بســرعة أكبر ممــا يمكــن أن يفعلــه المحققون 

كشــفت مجموعة من تقارير شــركات متخصصة بأمن المعلومات، 
عن تصاعد الجرائم الرقمية بنســب عالية، بما في ذلك تقرير صادر 
عن شــركة مايم كاســت بعنوان “100 يوم من فيــروس كورونا”، 
حيث  ذكر أن عدد الجرائم اإللكترونية ارتفع بنسبة 33 % منذ مطلع 
2020، حتــى نهاية مــارس/آذار الماضي، مع ازديــاد عدد زيارات 

الروابط غير اآلمنة أكثر مما كان قبل تفشي الوباء.
زيادة البرمجيات الخبيثة

ورصدت “مايم كاست” زيادة ملموسة في البرمجيات الخبيثة والبريد 
“اإلغراقــي” في الــدول العربية، وذكر أحد مســؤوليها أن الشــركة 
رصدت حدوث ارتفاع بنسبة 751 % في زيارة الروابط غير اآلمنة 
خال األشهر الثاثة األولى من تفشي الفيروس، ما يعني تخلي الناس 
عن حذرهم مقابل رغبتهم في معرفة معلومات إضافية عن الفيروس.

وأشــار التقرير، إلى أن التوجــه العالمي العتماد األنظمــة التعليمية 
والصحية والحكومية والخاصة على الحلول الرقمية، أتاح للمخترقين 
أعداداً هائلة من األهداف التي أصبحت تحت رحمة هجماتهم، خاصة 
أن معظمها لم يخطط مسبقاً للتحول الرقمي بهذه السرعة، ولم يختبر 

مستوى أمن نظمه الرقمية.
القطاعات المستهدفة

جاء قطــاع الرعايــة الصحية علــى رأس القطاعــات التي تعرضت 
للهجمات الســيبرانية من خال هجمات برامــج الفدية، خصوصاً أن 
مرتكبي الهجمات اإللكترونية كانوا يعتقدون أن المؤسسات الصحية 
ســتضطر إلى دفع األموال الســتعادة أنظمتها التي تعتمــد عليها في 
مواجهة انتشار الفيروس. كما استغل المخترقون أزمة الفيروس لبيع 
األدوات الطبية المزيفة، وانتحال شــخصيات لمســؤولين حكوميين 
ونشــر ادعاءات بالتوصل إلــى عاجات جديدة للفيــروس والترويج 

لمنتجات طبية وهمية بمايين الدوالرات.
وكان القطاع المالــي والنفطي في المرتبة الثانيــة لألهداف المفضلة 
للمخترقين، وكان قطاع النفط األكثر تأثراً في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا، إذ تعرضت شركاٌت عديدة لرســائل بريد إلكتروني 
مخادعة، بهــدف الحصول علــى تفاصيــل ومعلومات عــن األفراد 

وعمليات إنتاج النفط، كي يبيعوها بعد ذلك على “اإلنترنت المظلم”.
منصات الفيديو واأللعاب اإللكترونية

وتعد منصات مؤتمرات الفيديو من أهم األهداف المفضلة للمخترقين، 

شهدت فترة انتشار فيروس كورونا تزايداً ملحوظاً في الهجمات السيبرانية والجرائم اإللكترونية، 
مع ظهور ثغرات أمنية في أنظمة البنى التحتية القائمة، بحسب لمؤسسة دبي للمستقبل بعنوان 
“الحياة بعد كوفيد - 19: مستقبل األمن السيبراني”، الذي أرجع ذلك إلى سعي المخترقين للوصول 
الفيروس،  انتشار  من  والحد  المصابين  لتتبع  والحكومات  الدول  تجمعها  التي  المعلومات  إلى 

وتوظيفها في الهجمات اإللكترونية التي ينفذونها ما يضع أمن المعلومات أمام تحديات كبيرة.
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تطبيق إلكتروني يكافح التنمر والرسائل االستفزازية
ابتكر باحثون من جامعة أشــتون في مدينة برمنغهام البريطانية، 
تطبيقاً إلكترونياً يعمل بتقنيات الذكاء االصطناعي لمكافحة التنمر 
عبر  اإلنترنت . ويحمل التطبيق الجديد اسم “بول ستوب”، ويمكن 
تحميله ودمجه بشــكل مباشــر في تطبيقات التواصل االجتماعي 

لحماية المستخدمين من أعمال التنمر و الرسائل  االستفزازية.
وقــام بتطوير هذا التطبيق الباحث ســيميو ســاالوي المتخصص 
في مجال الهندسة والعلوم الفيزيائية، وكان يستهدف في األساس 
حماية المســتخدمين من  المراهقين  الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً 
أو أكثر. ويســتفيد من هذا التطبيق مســتخدمو تطبيقات التواصل 

االجتماعي مثل “ تويتر “، والذين كثيراً ما يتعرضون للرســائل االســتفزازية وأنشــطة التنمر عبر اإلنترنت، ال سيما بعد 
أن أدى االغالق لمكافحة جائحة كورونا إلى اتجاه الكثيرين إلى اإلنترنت، كوسيلة للتواصل االجتماعي وتمضية الوقت.

ويتميز تطبيق “بول ستوب” بقدرته على متابعة األنشطة التي يقوم بها المستخدم على  مواقع التواصل االجتماعي ، وإجراء 
عمليات مسح مستمرة بحثاً على الرسائل المسيئة لضمان عدم تعرض المستخدم لهذه النوعية من الرسائل، كما أنه يراقب 

التدوينات التي يكتبها المستخدم نفسه لضمان عدم احتوائها على أي عبارات أو ألفاظ مسيئة.
ويعمل التطبيق بواسطة معادلة خوارزمية يمكنها فهم اللغة المكتوبة وتحليلها من أجل رصد أي محتوى مسيء.

نسخة تجريبية لنظام iOS 14 من “آبل”
أعلنت شركة “ آبل “ إتاحة إمكانية تثبيت اإلصدار التجريبي من 
نظام التشــغيل  iOS 14  الجديد على  الهاتف الذكي  “ آيفون “، و 

الجهاز اللوحي  “آيباد”. وأوضحت الشركة األميركية أنه يمكن 
التســجيل في برنامج “بيتا” بواســطة معرف “آبل” قبل تنزيل 
إصــدار “آي أو إس” وتثبيتــه على الجهــاز المحمول. ويهدف 
اختبار “بيتا” العام إلى تحســين نظام التشــغيل، ولذلك تتضمن 
إصدارات “آي أو إس” السابقة تطبيق معالج التعليقات، ويوجد 
هذا التطبيق على  الشاشــة  الرئيســية، ويمكن اســتعمال تطبيق 
معالج التعليقات لإلبالغ عن مشــكلة، أو عندما يظهر خطأ غير 

متوقع في نظام التشغيل، وهناك كتالوغ على  اإلنترنت  يتضمن االستفسارات، واإلجابات المتكررة على برنامج االختبار.
وحذرت الشركة من احتمال حصول أخطاء تؤدي إلى فقدان البيانات، ولذلك تنصح “آبل” صراحة بتثبيت إصدار “بيتا” 
على جهاز ثاٍن، عالوة على نســخ احتياطي للبيانات قبل تثبيت نظام التشــغيل التجريبي، ليتمكن المســتخدم من اســتعادة 
نظام التشغيل “آي أو إس 13” عند ظهور مشاكل في اإلصدار التجريبي. ومن الوظائف الجديدة لنظام “آي أو إس 14” 
التجريبي، االســتمرار في مشــاهدة الفيديو في نافذة عائمة عند فتح التطبيقات األخرى، فيديو صورة داخل صورة، كما 

أدمجت الشركة تطبيق الترجمة في نظام التشغيل مع إضافة بعض التحسينات على تطبيق الخرائط.
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كيفية االحتيال على شركات المنطقة على اإلنترنت
كشف تقرير نشرته )CNN(، حول حالة أمن البريد 
اإللكترونــي والبيانــات لدى الشــركات فــي منطقة 
الشــرق األوســط، أن حوالى 67 % من الشــركات 
في المنطقة تأثرت ببرامج ضارة وعمليات اختراق 

خالل األشهر الـ12 الماضية.
وال شــك بــأن جائحــة كورونــا التي دفعــت العديد 
من األشــخاص للعمل من منازلهــم واالعتماد على 
اإلنترنت بشــكل كبيــر إلنجاز المهــام، أثارت قلق 
العديــد مــن الشــركات واألفــراد فيما يتعلــق بأمن 

المعلومات أثناء العمل عن بعد.
ووفقاً لما ذكره أحدث تقرير من شركة “مايمكاست”، 
حول حالة أمن البريد اإللكتروني للعام 2020، فإن 

حوالى 48 % من الشــركات في الشــرق األوسط فقدت بيانات إثر اختراقات بسبب نقص في الحماية من هذه الهجمات 
اإللكترونيــة. كما ترجح حوالى 67 % من الشــركات تعرضها لهجوم علــى بياناتها ومعلوماتها عبر البريد اإللكتروني 

العام القادم.

“تويتر” توقف حسابات رسمية بعد تعرضها لالختراق
تعرضت حسابات عدد من الشخصيات البارزة على 
“ تويتر” لإلختراق، منها حســاب المرشح الرئاسي 
األميركــي  جو بايــدن  ونجمة تلفزيــون الواقع كيم 
كاردشيان والرئيس األميركي السابق  باراك أوباما  
والملياردير إيلون ماســك ومغني الراب األميركي 
الشهير كاني ويس،  والعديد من الحسابات األخرى.

ولم يتضح بعد سبب اإلختراق.
وفــي خطوة تبرز حجم خطورة المشـــكلة، إتخذت 

“تويتر” خطوة غير معتادة تمثلت في منع بعض الحســــابات الرســــمية على األقل من نشــــر أي رسـائل. ولم يتضح 
إذا كان كل أصحاب الحســابات الرســـمية قد تأثروا باإلختراق، لكن إن حدث هذا فســيكون له تأثير كبير على المنصة 

ومستخدميها.
ومن بين حســابات المشــاهير اآلخرين التي تأثرت حساباتهم،  جيف بيزوس  مؤســس “ أمازون” ورجل األعمال وارن 
بافيت، وكذلك  بيل  غيتس المؤســس المشــارك لـ”مايكروســوفت” وحســابات شــركتي “أوبر” و“آبل”. كما تعرضت 
لإلختراق أيضاً حسابات هيئات تعتمد على العملة الرقمية. وأوضحت “تويتر” لـ”رويترز”، إنها تحقق في األمر الذي 

وصفته الًحقا بأنه “حادث أمني”.
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WindowSwap ... موقع جديد لمشاركة المناظر من النوافذ
يشعر الكثيرون بالضجر من المشهد المتكرر إلطالالت 
نوافذهم، وخاصة مع بقائهم لوقت طويل في المنزل خالل 
العــزل، ويوفر موقــع  WindowSwap  الجديد لهؤالء 
فرصــة مشــاهدة المناظــر الخالبة من نوافــذ اآلخرين. 
ويسمح الموقع، وهو مشروع ُولد خالل فترة العزل على 
يدي كل من سونالي رانجيت وفايشيناف باالسوبرامانيام، 
للمســتخدمين برفع مقاطع الفيديو  ألجمل اإلطالالت من 
نوافذهم، ليتمكن آخرون من مشاهدتها والتجول من منظر 

إلى آخر. وسيخبرك الموقع عن موقع المنظر في كل عرض، باإلضافة إلى اسم المستخدم الذي قام بتحميله. وتأخذ مقاطع 
الفيديو المسجلة مسبقاً المشاهدين عبر رحلة متنوعة، تتضمن مناظر من مدن مختلفة، من ممشى الهواء الطلق في أوكيناوا، 

إلى المناطق الريفية الساحرة في  النمسا ، كما ينقل أجواء المدينة الصاخبة إلى منزلك من مدينة مثل نيويورك.
وبخالف مواقع البث المباشرة، جميع المقاطع التي تبث على WindowSwap مسجلة بشكل مسبق، ما يعني أنك ال تحصل 
على أي عرض مباشر. ويطلب الموقع من المستخدمين تحميل 10 دقائق من تسجيل الفيديو عالي الدقة، مع الترحيب بجميع 
المشاهد من النوافذ، سواء كانت أفقية، رأسية، مربعة، مستديرة أو زخرفية. ومع تحميل مقاطع جديدة، سيتوفر عدد كبير 

من الخيارات لمشاهدتها، وهذا العدد يتزايد بشكل يومي مع تعرف المزيد من المستخدمين على الموقع.

“سامسونغ” تبدأ بتطوير شبكة 6G بسرعة 1 تيرابايت
أعلنت شركة سامسونغ عن ما يمكن أن يحمله المستقبل لهواتفها الذكية 
التي تحظى بشعبية كبيرة، وحددت رؤيتها لشبكات 6G، التي تستهدف 
سرعات التنزيل المذهلة. وتسعى الشركة للوصول إلى سرعة تيرابايت 
في الثانية، والتي تعادل 1000  غيغابايت ، ما يجعل 6G أسرع بنحو 50 
مرة من 5G، ما يتيح للمستخدم تحميل فيلم هوليوود كامل الطول بدقة 
4K Ultra HD في أقل من ثانية. وستكون هذه السرعات العالية أيضاً 
قادرة على ملء كل شبر من مساحة  القرص الصلب  المتاحة في وحدات 
التحكم PS5 وXbox Series X القادمة في ثانية واحدة. ستتمكن من 
تنزيل نســخة احتياطية من كل تطبيق وصورة وفيديو ورســالة مخزنة 

على جهاز “آيفون” الخاص بك في أقل من ثانية. وفي الوقت الذي يتم فيه إطالق شبكات  Samsung  6G، من المحتمل أن 
 ،8K 6 مفيدة بالنسبة لتلفزيوناتG تكون تنزيالت األفالم واأللعاب أكبر بكثير مما هي عليه اآلن. ويمكن أن تصبح تقنية
التي تفتقر حالياً إلى محتوى 8K األصلي لمشــاهدته بســبب بطء سرعات النطاق العريض. ونظراً ألن متوسط   سرعات 
التنزيل لـ4G يبلغ حوالى 10 ميغابايت، فإن سرعات التنزيل التي تستهدفها “سامسونغ” في 6G قد تكون ثورة في عالم 
سرعات  اإلنترنت . وأعلنت Samsung أنها تتوقع أن يبدأ العمل على بناء معيار لـ6G العام المقبل، والذي يمكن أن يكتمل 

العمل عليه في وقت مبكر من 2028. وأضافت، أنه سيتم طرح الشبكة الجديدة بعد ذلك للمستهلكين في 2030.

89



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2020

PROSIT ... تطبيق جديد يختبر الصحة العقلية
طور عدد من الباحثين المشتركين من  كندا  و الصين ، تطبيق جديد، 
يتمكن من متابعة  الصحة العقلية  للشخص، وذلك بطريقة فريدة من 
نوعهــا، حيث يدرس تطبيق PROSIT، مــن خالل تقنيات الذكاء 
الصناعي، طريقة اســتخدام الشــخص لهاتفه الذكــي، ويقدم تقرير 
شامل حول الصحة العقلية للمستخدم بناء على ذلك. ويمكن للتطبيق 

اكتشاف إصابة المستخدم بنوع من أنواع القلق أو االكتئاب.
ويكتشــف التطبيق ذلك عن طريق تتبع أنماط اســتخدام الهاتف من 
خالل أوقات التمرينات الرياضية و النوم  وتكرار المكالمات وتواريخ  

الرسائل  وأذواق الموسيقى التي يختارها صاحب الهاتف.
وتظهر أنماط االســتخدام تلك قوة الشخصية والشحنة العاطفية التي 

يتلقاها الشــخص، وما إلى ذلك من أمور يمكن أن تؤثر على صحته العقلية. ولتحديد ذلك، ودراســة الحالة العقلية، يطلب 
التطبيق من المستخدم تسجيل مقطع صوتي مدة 90 ثانية يصف فيه الجزء األكثر إثارة في األسبوع، والحديث الذاتي عن 

.PROSIT مشاعره في 5 نقاط. ويختبر حالياً حوالى 300 شخص تطبيق
ويطلب التطبيق من المستخدم الموافقة على نموذج التتبع الذي يستخدمه التطبيق، والذي يضمن تخزين بيانات المستخدم 

في مكان آمن وحماية خصوصية بياناته التي قد تكون شخصية جدا ودقيقة جدا.

Prime Video أمازون: “البروفايل” في خدمة
أطلقت شركة “ أمازون “ وظيفة ملفات تعريف المستخدم 
“البروفايــل” الجديدة في خدمــة  Prime Video  على 
غــرار خدمــات البــث األخــرى. وأوضحت الشــركة 
األميركيــة، أن الوظيفة الجديدة تتيح للمســتخدم إمكانية 
إنشــاء عدة ملفــات تعريفيــة شــخصية وإدارتها داخل 
حسابه، وبالتالي يمكن مواءمة محتويات ملف التعريف 
الشــخصي حســب االحتياجات الفردية، وســتظهر لكل 
مستخدم توصيات خاصة به والحالة الحالية للمحتويات، 

التي يتم بثها.
 Prime وفــي الســابق، كان يتوفر لمســتخدمي خدمــة

Video، ملف تعريف افتراضي للبالغين ال يمكن إزالته، وملف تعريف افتراضي لألطفال يمكن إزالته، ولكن مستقبال 
سيتمكن المستخدم من إنشاء ما يصل إلى 6 ملفات تعريف شخصية داخل حساب “أمازون”، أي سيتوفر ملف تعريف 

رئيسي واحد و5 ملفات تعريف إضافية.
ويمكن أن تكون ملفات التعريف هذه مزيجا من ملفات التعريف الخاصة بالبالغين واألطفال، وأوضحت الشركة أنه سيتم 

إطالق الوظيفة الجديدة تدريجياً، وسوف يرى المستخدم خيار “ملفات التعريف الشخصية” في حسابه قريباً.
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أفضل محركات أقراص فالش USB لعام 2020

الســينية وتغيرات درجة الحرارة، كما أنه مدعوم بضمان 
لمدة 5 سنوات لراحة البال. احصل عليه بسعة تخزين 32 
جيغابايــت أو 64 جيغابايت أو 128 جيغابايــت. تتيح لك 
حلقة الحبل توصيلها بأي شيء لمنعها من االنحراف، من 

.USB السهل أن تفقد خارج منفذ

فالش
SanDisk Ultra CZ48

إذا كانت مخاوفــك الوحيدة عنــد اختيار محــرك أقراص 
USB المحمــول التالي هــي التكلفــة ، فيجــب أن يكون 
SanDisk Ultra CZ48 بالقــرب مــن أعلــى القائمة. 
اآلن، على الرغم مــن وجود محركات أقــراص أرخص 
)يمكنك الحصــول على خمســة حزمة من بعــض مفاتيح 
USB منخفضة الســعة بنفس ســعر هذا(، فــإن معظمها 
يعمل على USB 2.0، وهو تقريباً بروتوكول نقل معّطل 

في عام 2020.
خطوة واحدة من تلك األرخص ، علــى الرغم من هذا هو 
محرك األقراص. عند أقل من 7 دوالرات في هذه الكتابة 
لـ16 غيغابايت، يعد اختياراً رائعاً للميزانية ألي شــخص 
يراقب دوالراتهم، إنه مســتقيم من النــوع A USB ومن 

دون أي إضافات ، ولكنه يقوم بالمهمة.

فالش
Silicon Power C80

مع وجــود عدد متزايــد من أجهــزة الكمبيوتــر المحمولة 
 C مــن النــوع USB الرقيقــة التــي تحــول إلــى منافــذ
بمفردها، ســيحتاج الكثير منا في العام أو العامين القادمين 
إلى تحديــث محركات األقــراص المحمولــة. ومع طراز 
C80 مــن Silicon Power ، لن تضطــر إلى التضحية 

من المؤكــد أن التخزين الســحابي قد يكون بمثابة الشــكل 
الســائد لنقل الملفــات، ولكن ال يــزال هناك عــدم تجاوز 
ســرعة وموثوقية البتات والبايتات المحليــة. من أجل نقل 
سريع وبســيط لكل شــيء، فإن االحتفاظ بمحرك أقراص 

فالش أو 3 حوله فكرة ذكية.
اعتمادًا على الخدمة السحابية وسرعة اتصالك باإلنترنت، 
قد تســتغرق مزامنة الملفات الكبيرة على الويب ساعات. 
هذه ليســت مشــكلة حقيقية ألغراض النســخ االحتياطي، 
ولكن إذا كنــت ترغب في إحضــار مكتبة مــن األفالم أو 
الصور عالية الدقــة معك أينما ذهبت ، فــإن عصا اإلبهام 

تكون في الغالب أكثر مالءمة.
بالطبع ، ال توفر جميع محركات األقراص نفس التجربة. 
باإلضافة إلى مسألة مســاحة التخزين ، ستحتاج أيًضا إلى 
مراعاة المتانة والســرعات ونوع منفذ USB قيد التشغيل 

والحجم الفعلي لمحرك األقراص والسعر.
إذا كنــت تبحث عــن “محــرك أقراص فالش”، فســترى 
مئات الصفحــات من نتائــج البحث التي يمكنــك تصفحها 
على أمازون، لذلك قمنــا بالرفع الثقيل وفرزنا عبر الوحل 
لتحديد عدد قليل من محركات األقراص المحمولة األعلى 

تقييماً لـ“استخدامات محددة”.

فالش
Samsung Bar Plus

إذا كنــت فــي حاجــة إلى فــالش اإلبهــام الصغيــرة ذات 
المظهــر الالمع والتي ليســت باهظــة الثمــن، ويمكن أن 
تتعــرض للضــرب والصدمــات دون أن تتاثــر، وتتميز 
بسرعات نقل أعلى من المتوسط ، فإن هذا النموذج القوي 

من Samsung هو في مستوى التحدي.
إنــه مقــاوم للمــاء والصدمات والمغناطيســات واألشــعة 

لنقل جميع ملفاتك بسرعة، يعد االحتفاظ بذاكرة محمولة فكرة ذكية. تحقق من اختيارنا ألفضل 
ما يمكنك شراؤه الحتياجات محددة.
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يتم قفله بالفعل خلف جدار حماية من الدرجة العســكرية. 
األجهــزة الفعليــة لمحــرك األقــراص علــى مســتوى 
المكونات محمية بشــكل جيــد بنفس القــدر، حيث تتميز 
بإيبوكســي خاص من شــأنه أن يدمر البيانات في الداخل 
إذا حاول أحد المتسللين استخراج شرائح الفالش فعلياً من 

الداخل.
إذا كان لديك أســراراً لالحتفاظ بها )وتحتاج إلى االحتفاظ 
 Apricorn Aegis Secure بها معك أثناء التنقل(، فإن

Key هو نوع عنصر التأمين الذي تحتاجه.

فالش
Drink Opener USB 3.0 Flash Drive

يحتفظ الناس بأشياء كثيرة في سالســل المفاتيح الخاصة 
بهم: المفاتيح الرئيســية، وســكاكين الجيــب، ومحركات 
فتاحــات  حتــى  ونعــم،  المحمولــة،   USB قــراص  أ
الزجاجات. حســنا، ماذا لو كان بإمكانــك تقليل اثنين من 

هؤالء إلى واحد؟
 Mojo Bottle Opener/USB 3.0 أدخــل محــرك
Flash Drive، وهــو مفتــاح USB يتضاعف كقطعة 
معدنية قويــة بما يكفي إلخــراج الغطاء مــن أي بيرة أو 
صودا أو مشــروبات معبأة من اختيــارك. يأتي المحرك 

بسعات 32 جيغابايت و64 جيغابايت.

فالش
SanDisk UltraFit

شــركة SanDisk هي نفس الشــركة التي أعلنت العام 
الماضي أنها تمكنت من الضغط على ســعة تخزين هائلة 
من تيرابايت على بطاقة microSDXC، وهي أصغر 

بطاقة فالش صغيرة ورأسية رأيناها حتى اآلن.
لذلك، ال ينبغي أن يكون من المســتغرب أن تقوم الشركة 
أيضاً بعمــل بعض من محــركات أقــراص USB فائقة 
.256GB USB 3.1 UltraFit السعة فائقة السعة مثل

 USB تماماً مع حجم جهــاز دونغل UltraFit يتوافــق

بالتوافق، يحتوي على منفــذ Type-A على أحد طرفيه و
Type-C على الطرف اآلخر.

بفضل آلية التدويــر المدمجة، يمكنك التبديل بســهولة بين 
اســتخدام موصل Type-C وموصل Type-A القياسي 
كلما دعت الحاجة. هل لديك جهــاز كمبيوتر محمول قديم 
وجديد من MacBook، أو جهــاز MacBook Air أو 

Pro جديد وجهاز كمبيوتر USB-C-less؟
أنت جاهز تماماً.

فالش
PNY Pro Elite Series

في حين أن الكثير من محــركات األقراص في هذه القائمة 
صغيــرة الحجم أو متينــة أو عاليــة الســعة ، إال أن القليل 
منها يتميز بســرعات قراءة تصل إلى 300 ميغابايت في 
 PNY Pro الثانية. هذا هــو المكان الذي تأتي فيه سلســلة
Elite، مع محركات أقراص يمكنها القراءة بسرعة 400 
ميغابايت في الثانية، وكتابة ما يصــل إلى 250 ميغابايت 

في الثانية، اعتماداً على السعة التي تختارها.
 .USB 3.0 تتوافق جميع متغيرات محــرك األقراص مع
فقط كن على دراية بأن هذه النمــاذج يمكن أن تكون أغلى 
قليالً من ما ستدفعه لتلك المحركات األخرى ، لذا تأكد من 
أن سرعات النقل العالية هي محور تركيزك الرئيسي قبل 

الذهاب مع هذا النموذج.

فالش
Apricorn Aegis Secure

يتميز Apricorn Aegis Secure Key بآلية قفل قائمة 
على PIN مباشرة على محرك األقراص نفسه، وهو أحد 
محركات أقراص الفالش األكثر أماناً التي يمكنك شراؤها 
 AES XTS 256 اليوم. يتميز محرك األقراص بتشــفير
بت فــي الوقت الحقيقي لجميــع أنواع الملفــات، مما يعني 
أنه بمجرد نقل أي شــيء إلى وحدة التخزين على اللوحة، 
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بمفتــاح USB الخــاص بــه ، فــإن صانع ســكين الجيش 
السويسري Victorinox قد قطع شــوطاً إضافياً مع هذا 

النموذج.
يأتــي مفتــاح Work 3.0 USB ليــس فقط مــع محرك 
أقراص محمول متصل، ولكــن أيضاً العديــد من دبابيس 
ــكين الجيــــش السـويســــري القديمة: ملف مســمار،  سـ
ومقــص، وحتى فتاحة زجاجــات بدائيــة، إذا كنت بحاجة 

إليه.
كن على علــم، على الرغــم من ذلــك: يكلف طــراز 16 
جيغابايت أكثــر من 60 دوالراً، لذلــك إذا كنت تبحث عن 
قيمة في التخزين، فإن محركات اإلبهــام األقل مرونة هنا 

هي تلك التي يجب النظر إليها.

فالش
Corsair Flash Survivor Stealth

إذا كنت شــخصاً بحاجة إلى محرك يمكنــه البقاء على قيد 
الحياة للعناصر )ونحن نتحدث عن سفينة غارقة، عناصر 
 Corsair Flash من نوع العاصفة المثالية(، فإن سلســلة
Survivor Stealth لمحركات أقراص USB المحمولة 

يمكن أن تأخذ واحدة من الضرب.
محرك األقــراص مغطى بغطــاء من األلمنيوم المؤكســد 
والمحمول بأكسيد األلمنيوم، قادر على تحمل Gs 40 من 
الصدمات والقطرات الطويلة، وســوف يبقــى تحت الماء 

على أعماق تصل إلى 200 متر.
 ،Corsair Flash Survivor Stealth أتــي محــرك ي
بخمسة أحجام تخزين تتراوح من 16 جيغابايت إلى 256 

جيغابايت.
وفقط، إذا كنــت ترغب حقاً في وضع محــرك األقراص، 
أن  يمكــن  مــــا  لمعرفــــة  العاصــف،  خــالل  ــــن  م
يســــــتغـرقـــه، فــإن Corsair يحميها بضمــان لمدة 5 

سنوات.
حذراً هناك(.)ال ينطبــق الضمــان على شــخصك أيضاً، لألســف، كن 

للماوس أو لوحة المفاتيح. إن حجزنا الوحيد معه هو مدى 
 USB ســهولة فقدانه، ولكن يمكن أن يظل متوقفاً في منفذ
Type-A للكمبيوتر المحمول إلى أجل غير مســمى دون 

الكثير من الضجة.

Kingston فالش
Digital 2TB DataTraveler Ultimate GT

إذا كنــت تبحث عــن الســعة فقــط ، مــن دون أي اعتبار 
 2TB Kingston للســــعر، فــال تبحث عــن أبعــد مــن

.DataTraveler Ultimate GT
على الرغم من كونهــا أكثر قليالً مــن أي محرك أقراص 
آخر في هذه القائمــة، إال أنه مــن المتوقع أن يتــم التفكير 
في الحجــم الهائل مــن التخزين الذي ســتجده تحت غطاء 

المحرك.
ولكن: تسرد 1100 دوالراً وتبيع من العديد من الموزعين 
مقابل مبلغ كبيــر كامل حتــى كتابة هذه الســطور. عندما 
استعرضنا هذا الدافع في عام 2017، اكتشفنا أنه ال يوجد 
بالفعل تجنب هذا الســعر، ولهذا الســبب ســجل انخفاضاً 

نسبياً.
إذا كنت تريد محرك األقراص هــذا، فعليك حقًا أن ترغب 
في كل هذه الســعة في محــرك أقراص واحــد، خاصة إذا 
كنت على ما يرام إذا كنت تحمل بضعة محركات أقراص 
إضافيــة في جيبــك، فيمكنك بســهولة شــراء 4 محركات 
أقراص فالش 512 جيغابايت )مثل PNY Elite أعاله( 

لجزء بسيط من التكلفة.

Victorinox فالش
Swiss Army Midnite Manager @ Work 3.0

بالنســــبة ألي شــــخـــص غير راٍض بفتح بيرة أو اثنتين 
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 Nest Smart  كشفت شركة غوغل  عن السماعة الذكية
Speaker  الجديــدة. وأوضحــت، أن الســماعة مغطاة 
بالقمــاش، وهي تأتــي بتصميم مدمج وبألــوان األزرق 
الفاتح والوردي الفاتح. وتتميز الســماعة بأنها غير قابلة 
لالنزالق بسبب قاعدتها المطاطية. وعلى الناحية الخلفية 
للســماعة يوجد منفذ لكابل التيــار، ومفتاح صغير لكتم 
الصــوت. ولم تفصح “غوغل” عن المزايا، التي تقدمها 

السماعة أو موعد طرحها في األسواق.

Nest Smart Speaker
سماعة ذكية من “غوغل”

ارتفعــت مبيعــات “هــواوي ” خــالل النصــف األول 
مــن 2020، بالرغم مــن القيود التي تواجهها الشــركة 
مــن عدد مــن دول العالم. وقالت الشــركة الصينية، إنها 
سجلت مبيعات بقيمة 454 مليار يوان )65 مليار دوالر 
أميركي(، في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير وحتى 
حزيران/يونيو 2020، وهو ما يمثل ارتفاعاً 13 % على 
أســاس سنوي. كما ارتفعت هوامش األرباح 9.2 % في 
النصف األول مــن عام 2020، مقابل االرتفاع بنســبة 

7.3 % في الربع األول من العام ذاته.

ارتفاع مبيعات “هواوي” 13 %

أطلقت “ إل جي “ الساوند بار  GX Soundbar  الجديد، 
 ،GX Gallery OLED الــذي يدعم أجهزة تلفزيــون
بســعر 1299 دوالر، موضحة، أنه يوفر نظام الســينما 
المنزلية، كما يدعــم العديد من المعايير والصيغ الحالية 
مثــل Dolby Atmos وDTS: X، باإلضافــة إلــى 
 HDMI ًويدعــم أيضا .Dolby Visionو HDR10
 LG AI Sound وبفضل .Hi-Res Audioو eARC
Pro، يقــوم الجهاز بتحليل المحتوى الصوتي في الوقت 

الفعلي لتحسين الصوت وفقاً لذلك.

GX Soundbar إل جي” تطلق“

تدرس “ سامســونغ “ خيار إيقاف إرفاق جهاز شــاحن 
 ،ETnews مــع أجهزتها بدءاً من 2021، وفقاً لتقرير
والســبب وراء هذه الخطوة هو أن معظم المســتخدمين 
لديهم شاحن USB-C من أجهزتهم السابقة، ما يعوض 
بعض التكلفة اإلضافية لمكونات 5G السعرية. كما أنه 
من المحتمل أن تقوم “سامســونغ” في البداية بإســقاط 

الشاحن من طرازات معينة فقط.

هواتف “سامسونغ” من دون
أجهزة شحن في 2021
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أعلنت شــركة ســامســونغ لإللكترونيات، عن إطالق 
 Q آخــر إصداراتها من ســلســـــلة مكبــرات الصوت
الجديــدة، التــي بدأ إطالقها في وقت ســابق مــن العام 
HW-و HW-Q950T 2020 الجاري، وهما طرازي
Q900T، والمزوديــن بأحــدث المزايــا والمواصفات 

المشتركة.
ويوفــر طراز HW-Q950T جــودة صوت بـ9.1.4 
قناة، والــذي يعتبر الحد األقصى لعــدد القنوات الُمتاح 
حاليــاً في مكبر صوت واحد. ويشــتمل النموذج الجديد 
على صوت بجــودة وأداء فائقين مع اثنين من مكبرات 

الصوت الخلفية الالسلكية.
وُمقارنــةً بأنظمـــة “ســـامســـــونغ” الســــابقـــة ذات 
7.1.4 قناة، يشــــهـــد هـــذا النمـوذج الجديـد، إضافــة 
مكبرات صوت إضافية على اليمين واليســار، ما يعزز 
إخــراج الصــوت للتعبير عن الحركة على الشــاشــــة 
بطريقــة أكثــر واقعية، لتجربــة غامرة من المســتوى 

التالي.
 Dolby ويدعم مكبــــري الصــــوت الجديديــن، تقنية
Atmos® التــي توفر تجربة صوتيــة غامرة تحاكي 
 DTS:X الواقع، إضافة إلى تقنيــة الصوت المحيطي

.DTS ثالثي األبعاد من
 )eARC( كمــا يدعمان قناة إرجاع الصوت الُمحســنة
التي توفر صوت ُمحيطــي كامل وغني وعالي الجودة 

.Dolby TrueHD مثل

مكبرات صوت فائقة األداء
من “سامسونغ”

  Huntsman Mini  أطلقت شركة ريزر لوحة المفاتيح
الجديدة، التي تخاطب عشــاق األلعاب، بســعر يبدأ من 
نحــو 120 دوالر. وأوضحــت الشــركة األميركية أن 
لوحة المفاتيح الجديدة تأتي بدون لوحة األرقام وأزرار 
األسهم واألزرار الوظيفية، ما يوفر مساحة كبيرة على 
سطح المكتب أو عند حملها في حقيبة الظهر، ما يجعلها 
مثالية لعشاق األلعاب، الذين ال يحتاجون إلى أي أزرار 
إضافية ويفضلون اســتخدام مســاحة أكبــر للفأرة على 

سطح المكتب.
ويمكن للمستخدم الوصول إلى األزرار الوظيفية كوظيفة 
ثانويــة، وقد تم طباعة الوظيفة المعنية على األزرار من 
الجانب، كما يمكن برمجــة الوظائف األخرى ووحدات 
 ،Synapse 3 الماكرو بحرية عن طريق برنامج ريزر
ويمكن تخزين ما يصل إلى 5 ملفات تعريف شــخصية 

)بروفايل( على لوحة المفاتيح.
وأوضحــــت الشــــركة، أنها اعتمــــدت على أزرار 
Optical تحــت أغطيــة األزرار PBT، كمــا تتوافر 
أزرار Clicky أو Linear بشــكل اختيــاري، والتــي 
تتحمل ما يصل إلــى 100 مليون نقرة. وقامت بتصنيع 
جســم لوحــة المفاتيح الجديدة مــن  األلمنيوم  مــع توافر 
إضاءة RGB خاصة بكل زر، ويمكن مزامنة اإلضاءة 
مع الملحقات التكميلية األخرى عن طريق برنامج ريزر 
Chroma، ويتم توصيل لوحة المفاتيح بالحواسيب عن 

.USB-C طريق كابل

لوحة مفاتيح بال أرقام أو أزرار
من “ريزر”
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ابتكــر فريق من الباحثين في  ســنغافورة  جهازاً جديداً، 
يمكنــه أن يقلل من حدة األصوات التي تمر عبر النوافذ 

المفتوحة.
ويمكن تركيب الجهاز الجديــد على نافذة من ضلفتين، 
ويســتطيع هــذا الجهــاز الجديــد، أن يقلــل الضوضاء 
الناجمــة عن حركة المــرور في المناطــق الحضرية، 
وذلك بواقـع النصـف )أي تخفيــض الضوضاء بـواقــع 

10 ديسيبل(.
ابتكرهــــا  التــي  الجديــــدة،  المنظومــــة  وتتكــون 
البروفســـــــور بــان الم، إضافــــة إلــى مجمـوعــــة 
مــن الباحثيــن فــي جامعــة نانيغانــغ للعلــوم التقنيــة 
فــي ســــــنغافورة، مــن 24 مكبـــر صــوت، ويبلــغ 
قطــــر كل منهــــا حوالى 4.5 ســــنتيمتراً، حيث يتـــم 
تثبيت هــــذه المكبــرات فــي صــــورة شــبكة داخــل 
النافــذة، باإلضافــة إلى جهــاز استشــعار مثبت خارج 

النافذة.
وإذا مــــا رصــد جهـــاز االســــتـشــــعار ضوضــاء 
قادمــــة من الخارج، فــإن مكبــــرات الصــوت تقــوم 
ببـــث صــــوت “معــــارض للضوضــــاء” بنفــــس 
التــرددات الخاصــة بالصــــوت الخارجـــي، ولكــن 
مــــن خالل موجات صوتية عكســــية، وتســـاعد هذه 
الموجات فــي معادلة الضوضــاء القادمة من الخارج، 

وبالتالي تقلل  التلوث  الصوتي داخل الغرفة.

جهاز لتقليل الضوضاء
عبر النوافذ المفتوحة

 ،Thunderbolt 3 Pro  أعلنت “ آبل “ عن إطالق كابل
بطول مترين، وبســعر 129 دوالر. وأوضحت الشركة 
األميركيــة، أن هذا الكابل كان يتوافر ضمن باقة التوريد 
الخاصــة بشاشــة Pro Display XDR، ولكنه يتوافر 
حالياً بشــكل منفصل. وتروج “آبــل” للكابل الجديد من 
خالل الحفاظ على نفس سرعة نقل البيانات مع زيادة طول 
الكابــل، عالوة على أن  الكابــالت ، التي تتوفر بمتجرها 
تمتــاز بتنوع اســتخداماتها، حيث يمكن اســتعمال كابل 

USB-C لشحن الحاسوب اللوحي  iPad Pro  الجديد.

كابل Thunderbolt 3 Pro الجديد 
من “آبل”

  AirVOOC  كشفت “ أوبو، عن تقنية الشحن الالسلكي
 Qi الجديدة، التي تتيح شحن األجهزة المتوافقة مع معيار
بقدرة تصل إلى 60 وات. وأوضحت الشــركة الصينية، 
أن الشــاحن الجديد يشتمل على مروحة صغيرة للتبريد، 
ما يسمح بشحن بطارية سعة 4000 مللي بشكل كامل في 
غضون 30 ثانية، وتعتبر هذه التقنية أسرع من الشواحن 
األخــرى. ولم تفصــح “أوبو” عــن أي معلومات حول  

الهواتف الذكية ، التي ستُجهز بتقنية الشحن الجديدة.

تقنية الشحن الالسلكي
الجديدة AirVOOC من “أوبو”
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تقنية جديدة تتيح للروبوتات أداء المهام المعقدة
طور فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية في  ســنغافورة ، تقنية جديدة 
لجعل الروبوتات أكثر ذكاء عن طريق تزويدها بوحدة استشــعار مدمجة 

تعمل على غرار الشبكات العصبية الطبيعية في الكائنات الحية.
ونجح الباحثون في قسم  الكمبيوتر  وهندسة المواد في الجامعة، في تمكين 
الروبوت من استخالص نتائج دقيقة بشأن األشياء المحيطة به عن طريق 
وحدات استشعار خاصة باللمس والرؤية. واستخدم فريق الدراسة نوعية 
من الجلد الصناعي تحمل اسم “أسينكرونوس” تتميز بقدرتها على استشعار 
اللمس أسرع من الجلد البشري بواقع ألف مرة، كما يمكنها التعرف على 
أحجام وملمس وصالبة األشياء بمعدل أسرع 10 مرات من غمضة العين. 

وخــالل التجارب المبدئية للمنظومة الجديدة، قام الباحثون بتزويد ذراع روبوتية بالجلد الصناعي المتطور، واســتخدموا 
الذراع في قراءة النصوص المكتوبة بطريقة الحروف البارزة برايل، وتم تحويل هذه البيانات إلى نصوص مكتوبة بدرجة 

من الدقة بلغت نسبتها 92 %، مع استخدام كمية من  الطاقة  أقل بنسبة 20 %، مقارنة بالمعالجات اإللكترونية التقليدية.
وفي إطار االختبارات، جهز الباحثون روبوتاً بوحدات استشعار بصرية وجلدية لتصنيف عدة عبوات غير شفافة تحتوي 
علــى كميات مختلفة من الســوائل، بغرض قياس قدرة الروبوت على الجمع بيــن البيانات التي يحصل عليها من مصادر 

استشعار متعددة.

روبوت قادر على تطهير 4000 قدم مربعة من “كورونا”
تحاول العديد من المتاجر تعقيم جميع األسطح لمنع انتشار 
فيروس “ كورونا “، لكن علماء أميركيون طوروا مؤخراً 
روبوتاً يســتطيع تسريع هذه العملية. وصمم مختبر علوم  
الكمبيوتر  والذكاء االصطناعي التابع لمعهد  ماساتشوستس 
للتكنولوجيا  بالتعاون مع شركة Ava Robotics، روبوتاً 
لديه القدرة على تطهير وتعقيم مستودع مساحته تصل إلى 
4000 قدم مربعة في غضون نصف ســاعة فقط، ويمكن 
استخدام هذا  الروبوت  أيضاً لتعقيم المدارس والمستشفيات 

ومتاجر البقالة. وهو يقوم بإطالق ضوء األشــعة فوق البنفســجية لتطهير األســطح المختلفة، بهدف القضاء على فيروس 
“كورونا”، حيث يُعرف عن هذه األشعة قدرتها على قتل الفيروسات و البكتيريا  الضارة، ويمكن لهذه التقنية تحييد ما يصل 
إلى 90 % من الفيروسات التاجية على األسطح الملوثة. وهذا ما يجعل الروبوت يلعب دوراً هاماً في منع التقاط الفيروس 

وحماية المتسوقين في المتاجر من خطر اإلصابة.
وقام العلماء ببرمجة الروبوت للتعرف على مســار المســتودع الذي جرى االختبار عليه، مما جعله قادراً على التجول في 
المكان من دون الحاجة للتحكم به عن بعد. وكانت النتائج مشجعة للغاية، حيث يقول الباحثون أن هذا النهج يمكن استخدامه 

على نحو فعال لتطهير العديد من المنشآت الحيوية.
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+Wear 4100 معالج جديد للساعات الذكية من “كوالكوم”
  Wear 4100+  أطلقــت شــركة “ كوالكوم “ المعالــج

الجديد للساعات الذكية.
وأوضحت الشركة األميركية، أن المعالج الجديد يمتاز 
 Wear بأنه رباعي النوى على غرار المعالج الســابق
3100، ولكــن األنويــة Cortex-A7، التــي تعمــل 
بســرعة 1.1 غيغاهيرتــز، تم اســتبدالها فــي المعالج 
الجديد بأنوية Coretx-A53، التي تمتاز بأنها أسرع 
وأكثر كفاءة في اســتهالك  الطاقة ، ويعمل بسرعة 1.7 
غيغاهرتــز، باإلضافة إلى أن شــريحة الذاكرة ووحدة 

الرسوميات المدمجة أصبحت تعمل بصورة أسرع.
وإلى جانب مودم االتصاالت الهاتفية الجوالة LTE، يشــتمل نظام الشريحة على معالج مشترك نشط باستمرار، والذي 
يمكنه القيام بالعديد من المهام المختلفة مثل قياس النبض وعداد الخطوات والقيام بمهام الساعة أو الخريطة، دون الحاجة 

إلى استدعاء المعالج الرئيسي من حالة السكون.
وأكدت الشركة أن وظيفة GPS في الشريحة مصممة لتوفير الطاقة، وكذلك األنشطة الخاصة بتقنية الـ”بلوتوث 5.0”، 

.n ويقوم المعالج الجديد بإنشاء االتصاالت الالسلكية حتى معيار

ألعاب فيديو قديمة تتحول إلى أجهزة لسرقة السيارات
حذّر خبــراء أمنيون من أن أجهزة ألعاب قديمة يتم تحويلها إلى 
أدوات لفتــح واقتحام  الســيارات  دون كســر األقفــال أو النوافذ. 
وتتضمن خدعة ســرقة الســيارة من دون مفتاح األكثر شــيوعاً 
بيــن اللصوص نقل إشــارة من داخل منزل المالك إلى الســيارة 
في الخارج، لكن اللصوص يستخدمون اآلن أدوات معقدة تسمح 
لهم بدخول السيارات الفاخرة دون الحاجة إلى هذه اإلشارة. ويتم 
بيع أحد هذه األجهزة من قبل SOS Auto Keys، وهي شركة 
تقنية بلغارية، وتم تصميمها من أجهزة تشــبه إلى حد كبير لعبة  

Nintendo  Game Boys القديمة، وهي وحدات تحكم محمولة كانت شائعة لدى األطفال في تسعينات القرن الماضي.
ويتم تســويق هذه األداة الخاصة بالشــركة على أنها األكثر تقدماً لفتح أقفال الســيارات المتاحة في الســوق، ويتم بيعها في  
بريطانيا  بسعر 20 ألف  جنيه استرليني  )25 ألف دوالر(، لكن الخبراء يتوقعون انخفاض هذا السعر مع توفر التقنية على 
نحو واسع. ويظهر مقطع فيديو تعليمي على “ يوتيوب ”، كيف يمكن استخدام هذه األجهزة لفتح موديالت “ كيا”، “هيونداي 
”، و“ ميتسوبيشــي “ الحديثة في غضون دقيقة واحدة فقط. وتســجل األداة بيانات السيارة، وتعمل كمستجيب تتعرف عليه 
الســيارة على أنه جهاز تحكم عن بعد، وســتفتح السيارة تماماً كما يحدث عنٍد استخدام المفتاح األصلي لها. ويبين الجهاز، 

كيف باتت التكنولوجيا التي يستخدمها اللصوص لسرقة السيارات أكثر تقدماً من أي وقت مضى.
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جهاز يحول الحرارة المهدورة إلى كهرباء نظيفة
ابتكر فريق من جامعة والية بنســلفانيا، جهازاً صغيراً يحول 
بعض الحرارة المهدرة، في مواسير  المنازل  والمكاتب مثالً، 
إلــى  كهربــاء  نظيفة، بدل فقدانهــا كلها في الغــالف الجوي، 
وبالرغم من أن فكرة األجهزة الكهربائية الحرارية قديمة، لكنها 
لــم تكن عملية في الواقع، وأما النماذج الجديدة، فقال الفريق، 
إنهــا حققت نتائج واعدة لم تتحقق من قبل إال في المختبرات، 
وأنهــا نظيفة تمامــاً ال تُصدر كيمياويــات أو انبعاثات، وإنما 
توضع قرب مصدر الحرارة فتعتمد على حركة اإللكترونات 

من الناحية األسخن إلى الناحية األْبرد. بل تَصلح التقنية للتبريد أيضاً، ألنها عندما تمد بالكهرباء تَبرد وتُكثف  الرطوبة  إلى 
جليد، فيسع أن تحل محل تقنيات التبريد التي تلوث الجو بغازات غير صديقة للبيئة. وولّد الجهاز طاقة أعلى 28 % وأكثف 
162 % مــن مــا تولده األجهزة التجارية، مع أن صنعــه تطلَّب نصف المواد الخام التي تتطلّبها تلك األجهزة األخرى في 
المعتاد، وهذا يجعله أقل تكلفة وأخف خفةً تجعله قاباًل حتى للبس ِلحْصد بعض حرارة أجساد البشر وتوفير طاقة متجددة.

ن من صف ألواح صغيرة، قائمة على ساقين، ويَسهل تغيير قدراته ليناسب مختلف المصادر الحرارية بتغيير  والجهاز مكوَّ
حجم الســاقين أو المســافة بينهما أو نسبة االمتداد وما شــابه هذا. بل صنع الفريق موادًا تناسب مختلف درجات الحرارة، 

ليتسنى عمل نموذج متعدد الطبقات، كل طبقة تناسب درجات حرارة محددة، لزيادة الكفاءة.

أول منزل من طابقين بخاصية الطباعة ثالثية البعد
أصبحــت  بلجيــكا  الدولة األولى في  أوروبا  التــي تبني منزالً متعدد 
الطوابــق بخاصيــة 3D، طباعة ثالثية األبعاد فــي الموقع النهائي 
للعقار، وهو مشــروع ابتكاري “جرى تصميمه” في 15 يوماً فقط 
وتم تطويره ليكون معرضاً تكنولوجياً بواسطة معهد “كامب سي” 
العام. ويتكون النموذج األولي للمشــروع من حجــرة بارتفاع 9.9 
أمتار ومســاحة 90 متراً مربعاً صالحة للسكن في ظل وجود نوافذ 
موزعة على طابقين تم طباعتها في 15 يوماً باستخدام 60 طناً من 
الخرسانة في موقع قريب من منطقة سكنية في بلدة ويسترلو بمنطقة 

فالندرز شــمالي بلجيكا. وبدأ المشــروع في عام 2017 وتطلب بناء النموذج األولي 6 أشــهر من  التصميم  واالختبارات 
األولية قبل بدء مرحلة اإلنتاج، الذي يجري باستخدام طابعة مملوكة لشركة “سي اوه بي اوه دي”.

وتتكــون اآللــة من 4 أعمدة بارتفاع 10 أمتار تتحرك في أجزائها الداخلية رأس الطابعة التي تضع طبقات من األســمنت 
على البناء. وحظيت هذه المبادرة، التي تم تمولها بـ668 ألفاً و320 يورو من جانب الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية، 

وبمشاركة شركات الهندسة المعمارية والبناء وشركة توريد وطالب من مركز توماس مورو الجامعي في بلجيكا.
ومن غير المتوقع، أن يقيم أي شــخص في المنزل، بالرغم من أنه قد ينتهي به األمر إلى اســتخدامه كمساحة مكاتب لمعهد 

“كامب سي” نفسها. ويستهدف التصميم إطالع شركات البناء على وسائل تكنولوجية وتقنيات باتت موجودة بالسوق.
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طيور روبوتية بديلة عن الطائرات المسيرة
قامت شــركة Festo األلمانية المتخصصة بالتكنولوجيا، 
 ، BionicSwifts ببناء أســطول من الطيور اآللية تسمى
والتي ال يمكن تمييزها عن الطيور الحقيقية. وتتميز الطيور 
اآللية الجديدة بخفة وزنها وديناميكيتها الهوائية، وحركاتها 
الرشــيقة وســرعة المنــاورة. وقد ركز المهندســون على 
جعــل BionicSwifts خفيفة الــوزن، تماماً مثل الطيور 
الحقيقية، إذ ال يتجاوز وزن كل طائر آلي 42 غراماً، وهو 

ما يعادل وزن كرة الغولف تقريباً. ويتكون كل جزء فردي من الجناح من ريش اصطناعي خفيف ومرن. وكل “ريشــة” 
تتصل مع األخرى بحبة من  الكربون ، ويحتوي كل طائر آلي، على آلية لتحريك الجناحين ومجموعة اتصال. وتشمل آلية 

التحريك، محركاً آساسياً ومحركين مؤازرين، وبطارية، ووحدة تروس، وعدد من لوحات الدوائر للراديو والتحكم.
ويقول خبراء Festo، أن “التفاعل الذكي” بين المحركات والنظام الميكانيكي يجعل من الممكن ضبط تردد رفرفة الجناح 
وزاويــة الرفع للقيام بمناورات معينة. ويســاعد نظام تحديد المواقع العالمــي بتحديد موقع  الطائر، بحيث يكون لديه وعي 
مكاني والطيران في نمط منسق. ولكل طائر عالمة راديو ترسل إشارات إلى القواعد، ما يمّكن النظام تحديد موقع كل طائر 
بدقة، وإرسال البيانات مرة أخرى إلى جهاز كمبيوتر رئيسي يعمل كنظام مالحة، والذي يطلب من الطيور أن تطير وفق 
مسار مبرمج مسبقاً، وإذا انحرفت عنه بسبب الرياح أو بعض الظروف المحيطة، يمكنها تصحيح مسارها بشكل مستقل.

سرير ذكي لألطفال يجعلهم يعودون للنوم بمفردهم
طورت إحدى شركات التكنولوجيا في  سان فرانسيسكو  سريراً ذكياً 
جديداً للمساعدة في إبقاء األطفال نائمين طوال الليل من دون حاجة 
اآلباء إلى االســتيقاظ والتحقق منهم باســتمرار. وســيعمل السرير 
علــى إقناع األطفال بالعودة مرة أخرى إلــى  النوم  عند البكاء، من 
دون الحاجة ألي شــخص. ويوصف ســرير  Cradlewise ، بأنه 
المشرف على نوم الطفل، بأجهزة استشعار الحركة والميكروفونات 
الكتشاف متى يكون الطفل في حالة استرخاء أو متى يبدأ في البكاء 
في منتصف الليل. وســتبدأ برمجة الذكاء االصطناعي في ســرير 

الطفل في الحركة وتبدأ في هز المرتبة إلقناع الطفل بالعودة إلى النوم مرة أخرى دون الحاجة إلى إثارة والديه.
وتقول Cradlewise، أن الذكاء االصطناعي الخاص بالسرير، سيبني ملفاً شخصياً لعادات نوم الطفل الخاصة ويبدأ في 
تغيير حركاته الهزازة طوال الليل تحسبًا للفترات التي قد يستيقظ فيها. وسيتمكن اآلباء أيضاً من التحكم في سرير األطفال 
من خالل تطبيق  الهاتف الذكي  الذي سيقدم أيضاً بث فيديو مباشر للطفل في جميع األوقات عندما يكون في السرير، والذي 
يتضمــن صانع أصوات مع خيارات لشــالل أو أصــوات موجة المحيط، ويمكن للوالدين إضافة قوائم تشــغيل مخصصة 
لألغاني التي يعتقدون أن أطفالهم سيســتمتعون بالنوم أو االســتيقاظ عليها. ويشمل تطبيق الهاتف الذكي أيضاً على وضعاً 

تدريباً لآلباء لمساعدتهم على االنتقال من النوم المشترك مع أطفالهم في نفس السرير، مع االتصال بهم تماماً أثناء الليل.
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Vivo 5 منG هواتف رخيصة تعمل مع شبكات
 ،iQOO Z1x الصينية عن مجموعة من هواتــف Vivo كشــفت شــركة
التي جاءت بأســعار منافســة، وخّصصت للعمل مع شبكات 5G. وبحسب 
ما أفــاد موقع gsmarena، تتميز الهواتف بشاشــات IPS LCD بمقاس 
6.5 بوصة، بدقة عرض )2480/1080( بيكسل، معدل تحديثها يعادل 90 
هيرتزاً، ويمكن للمستخم التحكم بمعدل التحديث يدوياً ليجعله أقل، لقلل من 
استهالك الهاتف لطاقة البطارية. ويدعم أداء هذه األجهزة معالجات ثمانية 
النوى من نوع Snapdragon 765G، وذواكر وصول عشوائي من نوع 
LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.1. وأتت الكاميرا األساسية 
ثالثية العدسة بدقة )2+2+48( ميغابيكسل، وحصلت على ميزات متطورة 
 ،Night Viewو Panoramaو Time-lapseو ،Portrait mode مثل
والكاميرا األمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف إلى الوجوه.

كما زودت الهواتف بماســح لبصمــات األصابع مثبت على الحافة اليمنى 
من الهيكل، بطارية ســعة 5000 ميلي أمبير، منفذ 3.5 ملم للســماعات، 

منفذين لبطاقات االتصال، وشــرائح NFC للدفع اإللكتروني. وســتباع نســخها المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت 
بـ230 دوالر، أو ذواكر 128/ 8 غيغابايت بـ290 دوالر، أو ذواكر 8/256 غيغابايت بـ330 دوالر.

عربة تسوق ذكية تتيح الشراء من دون الدفع عند الصندوق
أطلقــت مجموعة “ أمازون “ عربة تســوق ذكيــة للبقالة، 
تجنــب الزبائن االنتظار عند صناديــق الدفع في المتاجر. 
ويأتي هذا االبتكار ليتيح التبضع من دون الحاجة إلى الدفع 
عند الصندوق في وقت يجهد  التجار  لمواصلة عمل محالهم 
من دون تعريض الزبائن لمخاطر عدوى فيروس  كورونا  

المستجد.
وينطلق العمل بعربة التســوق الذكيــة “داش كارتس” في 
بقالة “أمازون”، التي يتوقع أن تُفتتح في جنوب كاليفورنيا 

في نهاية السنة الجارية، علماً أنها مزّودة بأجهزة استشعار مدمجة وكاميرات لقراءة أسعار السلع المعروضة على رفوف 
المتاجر.

وأوضحت “أمازون”، التي تملك شبكة متاجر “هول فودز”، أن “العربة الذكية تجعل التبضع سريعاً جداً من خالل تجنيب 
الزبون االنتظار في الطابور أمام صندوق الدفع”. وأضافت، أن ما على الزبون عندما ينتهي من التبضع “سوى الخروج 

من المتجر” عبر الممر المخصص لعربة “أمازون داش كارت”، فتُرَسل إليه الفاتورة بواسطة  البريد اإللكتروني .
وشرحت الشركة، أن استخدام هذه العربة يستلزم امتالك الزبون هاتفاً ذكياً ينزل عليه تطبيق “أمازون” الذي يمسح رمز 

االستجابة السريع على السلع، ويسجل القيمة اإلجمالية للمشتريات على بطاقة الزبون االئتمانية.
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قفاز يترجم مباشرة اإليماءات إلى كالم
ابتكــر العلماء قفازا مرنا، يعمل كمترجم مــن لغة اإليماءات إلى 
اللغة االعتيادية. سيحســن هذا االبتكار حياة األشــخاص الذين ال 
Nature Electron-  يســتطيعون النطق لســبب ما. وتفيد مجلة
ics، بــأن المهندســين، وضعوا أجهــزة االستشــعار المرنة في 
قفــازات رقيقــة، تتبع حركــة كل أصبع من أصابــع اليدين. كما 
تحتــوي منظومة الترجمة شــريحتين للوجه، تلصق إحداهما بين 
الحاجبيــن والثانية على جانب الفم. ألن تعابير الوجه تعتبر جزءا 
مــن لغة اإليمــاءات. وتنقل حركة “المتكلم” إلى شــريحة طولها 
2.5 سنتمتر )واحدة في كل قفاز(، التي بدورها تنقلها السلكياً إلى 

الهاتف الذكي، المثبت فيه تطبيق خاص مع الذكاء االصطناعي. ونتيجة لذلك تترجم اإليماءات إلى كالم مسموع مباشرة. 
واستخدم المبتكرون 660 إيماءة في اختبار هذا القفاز على 4 أشخاص بُْكم، شملت حروف األبجدية الالتينية واألرقام من 

0 إلى 9 وكذلك كلمات وتعابير كاملة. وقد ترجم القفاز هذه اإليماءات إلى اللغة اإلنكليزية، وكانت نسبة نجاحها 99 %.
ويشير المبتكرون، إلى أن 660 إيماءة هي البداية فقط، ألن النماذج العملية التجارية سيكون لها مفردات أكثر بكثير. وأن 
المواد التي صنع منها القفاز والشرائح متينة وإنتاجها غير مكلف. كما يمكن استخدام هذا القفاز بتعليم اإلنسان العادي لغة 

اإليماءات، وأنه يترجم اإليماءات إلى اللغة اإلنكليزية فقط، أي يتطلب تكيفه مع اللغات األخرى المطلوبة.

كمامات قادرة على تعطيل فيروس “كورونا”
أّكد فريق من العلماء  في تورونتو، بعد اختبارات علمية، قدرة أقنعة 
وجهية الجديدة على تعطيل فيروس “ كورونا “ الُمســتجد، وأنتجت 
شركة “آي 3 بيوميدكال” كمامات “تريوميد أكتيف ماسك”، الذي 

يعطل نحو 99 % من فيروس كورونا المستجد خالل دقائق.
ووصفــت الشــركة الكمامــة أيضاً بأنهــا األولى التــي تتمتع بهذه 

الخصائص الفريدة، وأكد باحثو جامعة تورونتو هذه النتائج.
واســتخدم فريق علماء جامعة تورونتو بقيادة البروفســور سكوت 

غاري أوين، من قســم علم الوراثة الجزيئية في كلية الطب، مختبر الجامعة عالي التقنية لدراســة فعالية الكمامة. ونشرت 
الجامعة بياناً تصف فعالية الكمامة وقدرتها على تعطيل %99 من فيروس كورونا المستجد خالل دقائق، ما يدعم العاملين 

في المجال الصحي والمعرضين الحتمال العدوى بشكٍل كبير.
وتشكل الكمامة العادية عبئاً على الناس غير المعتادين على ارتداء الكمامة الجراحية يومياً، وقد يسبب لمس الكمامة بصورة 

متكررة انتقال الفيروس من األيدي إلى الطرق التنفسية، ما يزيد خطر العدوى بشكل أكبر.
ولم يجد العلماء آثار الفيروس بعد استخدام التغطية المضادة للميكروبات المتوفرة في الكمامة الجديدة، وحصل العلماء على 
النتيجة ذاتها بعد إعادة التجربة مرات عدة. ويبلغ ثمن 5 كمامات من هذا النوع نحو 7.29 دوالر كندي، وتستمر صالحية 

الكمامة لمدة 5 سنوات في حالة التخزين.
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ابتكار ذكي لحماية ركاب الطائرات من “كورونا”
اخترعت شــركة تيغ ومقرها في ســياتل، تقنيــة جديدة لحماية 
المسافرين من فيروس “ كورونا ” أثناء صعودهم إلى  الطائرات، 
وهي الخطوة األولى من نوعها منذ بدء الوباء. وكشفت الشركة، 
أنها استخدمت التكنولوجيا، المسماة AirShield، وهي عبارة 
عن جهاز مجهز بفوهات تهوية المقصورة التي ستوجه الهواء 

الناتج عن التنفس إلى أسفل بواسطة شفرات هندسية للهواء.
وتصف شــركة تيغ للتصميم الصناعي، االبتكار على موقعها 
على  اإلنترنت،  بأنه “وحدة عزل جرثومية غير مرئية حول كل 

راكب”. وشرحت التقنية الجديدة بقولها: “عندما يتنفس الراكب، أو يسعل، أو حتى يعطس، فإن بخار  الماء  موجود داخل 
مســاحة الراكب هذه ويتم توجيهه على الفور إلى أســفل وإلى خارج المقصورة إلى وحدات الترشيح HEPA قبل أن تتاح 
له الفرصة لدخول المساحة الشخصية للراكب المجاور”. وتوضح، أن تدفق الهواء الناتج يمثل حاجز حول كل مقعد، من 
خالل تعطيل دوران الهواء المعتاد. وقالت: إن المنتج ال يزال في المراحل األولى من التطوير، لكن بساطة تصميمه يعني 
أنه يمكن تركيبه بين عشية وضحاها من قبل  شركات الطيران ، ما يتيح لها االستعداد بسرعة للعودة بإطالق رحالتها خالل 
الوباء. وتقول الشركة: “على عكس األسطح المادية، فإن تدفق الهواء هو الشيء الوحيد الذي ال يستطيع الراكب التحكم فيه 

حقًا، لذلك فإنه يولد القلق للكثيرين الذين ال يعرفون ما إذا كانوا يجلسون بالقرب من شخص معدي”.

المقاعد الوسطى في الطائرات تهدد حياتكم
حذّر علماء في  معهد ماساتشوستس  للتكنولوجيا، من 
أن المقاعد الوسطى المشغولة بالركاب في  الطائرات  
تشــكل تهديداً أكبر على حياتهــم من تحطم طائرتهم. 
وباستخدام إحصائيات حول التباعد االجتماعي ونقل 
عــدوى  كورونا ، لفت األســتاذ أرنولــد بارنيت، من 
كلية ســلون لإلدارة في المعهد، الى أن احتمال انتقال 
“كورونا” من شــخص الى آخر عندما تكون المقاعد 
الوســطى مشغولة، هو أكثر بنســبة الضعف تقريباً، 
مــن احتمال انتقال العدوى عندمــا تكون هذه المقاعد 

شــاغرة. وقال بارنيت: “تحدد  شــركات الطيران  سياساتها الخاصة، ولكن يجب على شركات الطيران والجمهور معرفة 
اآلثار المترتبة على مخاطر خياراتهم”.

ووفقاً للدراسة، فإن 3 أشهر من الرحالت الجوية التجارية، التي تكون مقاعدها الوسطى مشغولة بالكامل، يمكن أن تؤدي 
الى 20 حالة وفاة إضافية جراء كورونا، أو 80 حالة وفاة في السنة. وباستخدام معدل وفيات يقدر بـ1 %، فإن ذلك يعني 
وفاة شخص واحد مقابل كل 430 ألف راكب يسافرون في رحالت تجارية مقاعدها الوسطى مشغولة. وهذا الرقم هو أعلى 

بـ79 مرة من فرص الموت في حادث  تحطم طائرة  تجارية، أي واحد فقط من بين 34 مليون.
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“ايران إير” تستأنف رحالتها الجوية إلى إسطنبول
اســتأنفت شــركة الخطوط الجوية 
االيرانية )الناقل الرسمي(، تسيير 
رحالتها الجوية الى مدنية اسطنبول 
التركية، بــدءاً من 13 يوليو/تموز 
2020، بعد تعليقها بســبب جائحة 

كورونا.
وأوضحــت “ايران اير” في بيان، 
قالت فيه، إنها وبعدما اســتصدرت 
الرخصــة الالزمــة مــن منظمــة 
الطيران المدني التركية، ستســير 

رحلتين أسبوعياً من طهران الى اسطنبول وبالعكس يومي االثنين واالربعاء، عبر مطار االمام الخميني الدولي.
وأشترطت الشركة على المسافرين الراغبين بحجز التذاكر، حيازة االقامة الدائمة أو تأشيرة دخول سارية أو حمل الجنسية 

التركية.
يذكر أن شــــــركة الخطــــوط الجويــــة االيرانيــــة “ايران اير”، تســــيـــر رحالت الى كل من لندن، ومـانـشــســتـر، 

وباريــس، وامستردام.

“بريتيش إيرويز” تحيل “ملكة السماء” للتقاعد المبكر
أعلنت شــركة الخطوط الجوية البريطانية )بريتيش 
إيرويــز(، أنهــا أوقفت اســتخدام 31 طائــرة ركاب 
جامبو من طراز “بوينغ 747”، وذلك قبل 4 سنوات 
من الموعد المقرر، بســبب التأثير االقتصادي لوباء 
فيروس كورونا المســتجد )كوفيــد19-(. وقالت في 
بيــان: يمكننا التأكيــد على اقتراحنا بوقف اســتخدام 
أســطول طائرات 747 بالكامــل بأثر فوري. وتمثل 
هذه الطائرات نحو 10 % من حجم أسطول عمالق 

السفر الجوي الذي يصارع االنخفاض غير المسبوق في أحجام المسافرين مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث باســم الشــركة، إنه من غير المرجح أن تعود الطائرة الملقبة بـ“ملكة السماء” إلى التحليق، وهي التي 

كانت جزءاً من األسطول منذ عام 1989، بسبب الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الطيران إثر جائحة كورونا.
وكان من المقرر أن يتم التخلص التدريجي من معظم طائرات 747 الخاصة بالشــركة البريطانية بشــكل تدريجي 
بحلــول أوائل عــام 2024. وقد تم تجديد األجزاء الداخليــة لتلك الطائرات التابعة لـ“بريتيــش إيروايز” مؤخراً، 
في جزء من برنامج بقيمة مليار إســترليني للمســاعدة في إطالة عمر األسطول. ومع ذلك، أجبرتها أزمة فيروس 

كورونا على اإلحالة للتقاعد.
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تراجع عدد الركاب في مطار فرنكفورت
تراجع عدد الركاب الذين اســتخدموا 
مطار فرانكفورت فــي  ألمانيا  خالل 
شهر حزيران/يونيو 2020 الماضي، 
الشــهر  ب مقارنــة  بنســبة 90.9 % 
نفســه من العــام 2019 الماضي إلى 

599314 راكباً.
وأعلنت شــركة فرابــورت األلمانية 
لتشغيل المطارات، أن السبب الرئيسي 
وراء التراجــع الحــاد لعــدد الركاب 
المفروضــة  القيــود  اســتمرار  كان 
علــى الحركة وتراجــع الطلب على 
الســفر نتيجة جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
في الوقت نفسه، تراجع عدد الرحالت الجوية التي استخدمت المطار األلماني خالل شهر حزيران/يونيو الماضي، بنسبة 

79.7 % سنوياً إلى 9331 رحلة إقالعاً أو هبوطاً.

مليار يورو مساعدات ألمانية لـ”لوفتهانزا”
حصلت مجموعة لوفتهانزا األلمانية للطيران، على 
أول شريحة من المساعدات الحكومية األلمانية. وقال 
متحدث باسم الشــركة، إن المجموعة المدرجة على 
مؤشــر بورصة “إم داكس” للشــركات المتوسطة، 
سحبت الشــريحة األولى من المساعدات بقيمة نحو 
مليار يورو )1.12 مليار دوالر أميركي( من قرض 
بنك التنمية األلماني المملوك للدولة، وذلك بعد موافقة 

الجمعية العمومية على حزمة اإلنقاذ الحكومية.
وذكــر المتحــدث أنه لم يتم بعد تحديد موعد ســحب 

الملياريــن اإلضافييــن من القرض البنكــي، مضيفا أنه يمكن للوفتهانــزا تحديد هذا الموعد. وتم التمهيد أيضاً للمشــاركة 
الحكومية المثيرة للجدل في الشركة بنسبة 20 %.

وكان رئيس لوفتهانزا، كارستن شبور، أكد في مقابلة مع صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونج”، أنه ربما يكون هناك حاجة 
للحصول على إجمالي المســاعدات الحكومية التي تقدر بـ9 مليارات يورو )10.12 مليار دوالر(، وكذلك لالســتثمار في 
طائرات جديدة أكثر صداقة للبيئة أيضاً، وقال: “نظراً ألننا سننمو بصورة أقل، خفضنا عدد الطائرات التي ال نريد لها أن 

تقلع خالل السنوات المقبلة إلى النصف، لكننا سنواصل التحديث”.
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اليابان تطور جياًل جديداً من قطارات الرصاصة

زيادة مــن كاميرتين إلى ما يصــل إلى 6 فــي كل عربة قطار، 
ويحتوي كذلك على نظام تحكم أوتوماتيكي وكبح مطور يسمح 

له بالتوقف بشكل أسرع في حالة الطوارئ.
قاطرة “ألفا إكس”

تعتمــد القطارات الرئيســية في اليابــان، التي تربــط بين المدن 
والمحافظات الكبرى، على القطارات فائقة الســرعة التي تصل 
ســرعتها إلى أكثر من 350 كيلومتر في الساعة. وتعمل اليابان 
على ابتكار تصميم جديد يســاهم في تخفيــف مقاومة الهواء في 
السرعات العالية، وتخفيف الوزن قدر اإلمكان لتحسين معدالت 
الســرعة والتســارع عند نقطة انطالق القطــار. وتنال تصاميم 
هذه القطارات استحسان الناظرين إليها لجمالها المبهر، وكأنها 

سيارات سباق، باإلضافة إلى انها جيدة لقوانين الفيزياء.
وعرضت شركة شرق اليابان للســكك الحديدية قاطرة ألفا إكس 
الجديدة أمام وســائل اإلعالم مؤخراً، في محافظة ياماغوتشي، 
وذلك في إحدى فروع شركة هيتاتشــي الصانعة للقطار، حيث 
تميــزت القاطرة بمقدمتهــا الطويلة كجزء مــن التصميم الجديد 

الذي سيشهده الجيل الجديد من قطارات الرصاصة في اليابان.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للجيل الجديد من قطارات 
الرصاصة في عــام 2030. وتأمل الشــركة أن ترفع الســرعة 
القصوى إلى 400 كيلومتر في الســاعة في نهاية المطاف، وإن 
نجحت الشركة في ذلك فإن قطار ألفا إكس الجديد، سيتمكن من 
قطع المسافة بين طوكيو وأوساكا خالل أقل من ساعة ونصف، 
مــن دون احتســاب زمــن التوقــف فــي المحطات علــى طول 
كيلومتر.المسار. علماً أن المسافة بين طوكيو وأوساكا تبلغ حوالى 515 

دشــنت اليابان قطاراً جديداً، يتميز بســرعته القصوى، وقدرته 
على نقل الــركاب بأمان أثناء وقــوع زالزل.  وبــدأ قطار “إن 
700 إس” المعروف باســم “الرصاصة”، العمل في األول من 
شهر تموز/يوليو 2020، ويعمل في الخط الذي يربط بين محطة 
طوكيو ومحطة شين أوســاكا في أوساكا، بحســب شبكة “سي 
إن إن” األميركية. ويمكن أن يســير القطار بســرعة تصل إلى 
360 كيلومترا في الساعة، وهو رقم قياسي جديد خالل تشغيله 
التجريبي في عام 2019، مما يجعله واحدا من أسرع القطارات 
في العالم، لكن رغم ذلك سيتم تحديد ســرعة التشغيل عند 285 

كيلومترا في الساعة.
قطار “الرصاصة”

صممت مقاعد الــركاب لالنحناء أكثــر، مما يوفــر المزيد من 
الراحة لهم، خاصة للركاب المســافات طويلــة، كما يحتوي كل 
مقعد على منفــذ طاقة فردي لشــحن الهاتف الذكي على ســبيل 
المثال. وتم إضاءة رفوف األمتعة العلوية في كل محطة لتذكير 
الركاب بممتلكاتهم كي ال ينسوها عند مغادرتهم القطار. وتتسم 
رحالت قطار “الرصاصة” بأنها أكثر هدوءا وسالســة أيضا، 
بفضل نظام التعليق النشــط الجديد الذي يساعد على امتصاص 
حركاته. كذلك، زّود القطار بنظام الدفــع الذاتي لبطارية ليثيوم 
أيون األول من نوعه في العالم، الذي يســمح للقطار بالتشــغيل 
لمســافة قصيرة من تلقاء نفســه أثناء انقطاع التيار الكهربائي، 
وســيجعل من الممكن االنتقــال إلى مــكان أكثر أماناً بســرعة 
منخفضة إذا تقطعت به السبل في منطقة عالية الخطورة - على 
جســر أو في نفق، على ســبيل المثال - أثناء حدوث زلزال. كما 
تم تركيب المزيــد من الكاميرات داخل مقصورات الســيارات، 

اشتهرت اليابان بقطاراتها فائقة السرعة، التي تسمى بقطارات الرصاصة )شينكانسين(، حيث 
تفوق سرعة بعض هذه القطارات 350 كيلومتر في الساعة. وبذلك توفر القطارات أسرع وسيلة 

للنقل والتجول في أنحاء اليابان بسهولة، مع الحرص على وقت المغادرة والوصول.
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زيادة مبيعات السيارات الجديدة في لبنان
أظهرت إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، ان مبيعات 
الســيّارات الجديدة في لبنان وصلت إلى 815 ســيّارة خالل 
شــهر حزيران/يونيــو 2020، مقارنــةً بـ651 ســيّارة في 
شــهر أيار/مايو 2020، و2616 سيّارة في شهر حزيران/
يونيــو 2019. أمــا علــى صعيــٍد تراكمّيٍ، فقــد إنخفضت 
مبيعات الســيّارات الجديدة في لبنان خالل أول 6 أشهر من 
عــام 2020 بنســبة 69.65 % إلى 3998 ســيّارة، مقارنة 
بـ13.174 ســيّارة في الفترة نفسها من العام 2019. ويعود 

ذلك باألخّص إلى: تراُجع مبيعات الســيّارات اليابانيّة بنســبة 74.88 % إلى 1.285 ســيّارة - تراُجع مبيعات الســيارات 
الكوريّة بنسبة %80.41 إلى 674 سيّارة - تراُجع مبيعات السيّارات األوروبيّة بنسبة 56.92 % إلى 1.286 سيّارة.

وتبيّن اإلحصاءات، أّن الســيّارات األوروبية الصنع تََصدََّرت مبيعات الســيّارات الجديدة في لبنان، بحيث بلغت حّصتها من 
الســوق 32.17 % مــع نهاية أيّار/مايو 2020، تلتها اليابانيّــة 32.14 % والكوريّة 16.86 %، ثــّم األميركيّة 14.58 % 
فالصينيّة 4.25 %. وفيما يلي قائمة أكثر 10 شركات باعت سيّارات جديدة في لبنان مع نهاية شهر حزيران/يونيو 2020: 
كيا: 410 ســيّارة - شــيفروليه: 377 ســيّارة - سوزوكي: 365 ســيّارة - نيسان: 325 ســيّارة - هيونداي: 251 سيّارة - 
ميتسوبيشي: 237 سيّارة - رينو: 172 سيّارة - مرسيدس: 168 سيّارة - تويوتا: 146 سيّارة - بي أم دبليو: 137 سيّارة.

Changli السيارة الكهربائية األرخص في العالم
يبلغ ســعر ســيارة  Changli  الكهربائية 
930 دوالر فقــط، وتم تصميمها من قبل 
شــركة Changzhou Xili الصينيــة، 
وهــي  ســيارة كهربائية  صغيــرة تحظى 
باهتمام كبير عبر  اإلنترنت ، بعد الترويج 
لهــا باعتبارها الســيارة الكهربائية األقل 
ســعراً فــي العالم. وتــم تزويد الســيارة 
بمحــرك كهربائــي يمنحهــا قــوة 1.16 

حصان، وبســرعة قصوى 30  كيلومتر/ســاعة  فقط، ومع ذلك تتمع ببعض الميزات المثيرة، مثل تكييف الهواء، والتعليق 
المســتقل، والراديو، وحتى كاميرا للرؤية العكســية، والشيء المثير لالهتمام أن باإلمكان طلبها عبر اإلنترنت لتصل إلى 
باب منزلك. وتم تزويد النماذج المختلفة من السيارة ب بطاريات  استطاعة: 800 و1000 و1200 واط، وتستغرق ما بين 

7 و10 ساعات للشحن بشكل كامل، ويمكن أن تسير حتى 100 كيلومتر قبل أن تحتاج للشحن مرة أخرى.
يبلغ طول السيارة 2.5 متر، وعرضها 1.5 متر، وارتفاعها 1.8 متر، وتزن 323 كيلوغراماً، ويمكنها حمل حوالي 300 
كيلوغرام. ويبدأ ســعر النســخة ذات المقعدين من 930 دوالر )1200 دوالر مع بطاريات أكبر(، ولكن إذا اخترت سيارة 

بثالثة مقاعد فعليك أن تدفع 1500 دوالر أميركي.
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Santa Fe وتزيح الستار عن النموذج األحدث ...
أزاحت شــركة “ هيونداي “، الســتار مؤخراً عن 
النموذج األحدث من ســيارات Santa Fe، الذي 
صممتــه ليكون من أكبر ســيارات الرباعية الدفع 

وأكثرها تميزاً وأناقة.
وجاءت الســيارة الجديدة بمظهر مختلف كليا عن 
ســابقاتها، وتميــزت بتصميم غريــب لممتصات 
الصدمــات األماميــة وشــبك المبــرد، وتزينــت 
واجهاتها بعناصر بارزة مطلية بالكروم. وزودت 

واجهة السيارة األمامية بفتحات هوائية كبيرة.
ولم تخل قمرة الســيارة من مالمح الفخامة والعصرية، فقــد ُزينت بعناصر من الكروم والجلد، وبلوحة عريضة بجانب 
السائق فيها أزرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف وأنظمة القيادة. كما، حصلت Santa Fe الجديدة على 3 صفوف 
من المقاعد المكسوة بأفخم أنواع الجلود، والمخصصة لـ7 ركاب، فيما أتى صندوق األمتعة الخلفي فيها بسعة 634 ليتر.

وســتعمل النماذج األساســية من  السيارات  بمحرك  بنزين  توربيني بســعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصان، وعلب سرعة 
أوتوماتيكية بـ8 مراحل، ومن المنتظر أن تصدر نماذج أخرى منها مزودة بمحركات T-GDi بســعة 2.5 ليتر وعزم 

281 حصان.

“هيونداي” تعتزم إطالق “أفانتي إن الين”
كشــفت شــركة هيونــداي موتــور، أكبــر منتج 
للسيارات في كوريا، عن التصميم الجديد لسيارة 

.)Avante N Line( ”أفانتي إن الين“
وذكــرت الشــركة، أن الســيارة تتميــز بعناصر 
تصميــم جديدة خاصة بعالمة “إن” من هيونداي، 
طــرأت على الهيكلين الداخلــي والخارجي. وهي 
 Low &( تتميــز بتصميمين، منخفض وعريض
Wide(. ويقــع خط “إن الين” بيــن الخط “إن” 
عالية األداء والخط العام، ويتم تصميم خط إن الين 

بشكل رياضي وبهيكل ديناميكي.
وتعتمــد “أفانتــي إن الين” علــى محرك رباعي 
الســلندرات، ســعة 1.6 ليتر بقــوة 204 أحصنة 

كأقصى حد. وقالت هيونداي: إن ســيارة أفانتي الجديدة تشــهد إقباالً كبيراً في فئة الســيارات الســيدان متوسطة الحجم، 
وتضيف الشركة أفانتي إن الين التي تم تصميمها بشكل رياضي، مما قد يتيح للعمالء مزيداً من الخيارات. مع اإلشارة، 

إلى أن سيارة أفانتي تباع باسم إلنترا في األسواق الخارجية.
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“فيراري إف 8 سبايدر” بقيمة 300 ألف دوالر
نجحــت “ فيــراري “ فــي تنفيــذ تعهداتهــا 
بتسليم 2728  ســيارة فاخرة  من موديالتها 
المختلفــة، خالل الربع الســنوي األول من 

عام 2020.
وســجلت العالمة التجارية الشهيرة أرباحاً 
معدلــة بنحــو 317 مليــون يــورو )356 
مليــون دوالر أميركي( فــي الربع األول، 
قبل تضررها من أزمة فيروس “كورونا”.
ومــن بين النســخ التي جذبت المســتهلكين 
“إف 8 ســبايدر” موديل عام 2021، التي 
تقــدر تكلفتهــا بنحــو 297.2 ألــف دوالر 

أميركي.
وتتميز “فيراري إف 8 ســبايدر” بمحركها “في 8” الذي تصل قدرته إلى 711 حصاناً وســعة 3.9 ليتر، كما زودت 
الســيارة بمصابيح “ليد”. ويمكن للســيارة االنطالق بســرعة من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.9 

ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 340 كيلومترا في الساعة.

“رولز رويس” تعلن عن أحدث سياراتها
أعلنــت “رولــز رويس” عــن أحدث نســخة مــن ســياراتها “كريبتوز 
كوليكشــن”، والتي ستطرحها بعدد محدود ال يتجاوز 50 وحدة، كما أنها 

ستتميز برموز سرية وتصميمات مشفرة.
وذكرت الشــركة، أن “كريبتوز كوليكشن” تعد نسخة محدودة من سيارة 
“رايث كوبيه” حيث استلهمت  التصميم  والرموز السرية لهذه النسخة من 
عالم  العمالت  الرقمية، مع األخذ في االعتبار أن كل ســيارة ســيكون لها 
رمز مشــفر ال يعلمه سوى اثنين فقط المدير التنفيذي للشركة والمصممة 

“كاترين ليمان”.
وذكرت “ليمان” أنها مولعة بعالم العمالت الرقمية الخفي على الكثيرين، 
وهــو مــا جعلها تخصص شــفرة ســرية لكل ســيارة مكتوبة في رســالة 

محفوظة بخزانة خاصة في منزل المدير التنفيذي بإنكلترا.   
وعند الشراء، تظهر الشفرة السرية أمام السيارة بما يشبه النقوش خضراء 
اللون، ويُترك للمشــتري خيار التخمين ومحاولة حل الشــفرة، وبالطبع، 
لن يتمكن الغالبية من حلها، لتخرج الرســالة مــن خزانة المدير التنفيذي 

وتوضح المعنى الحقاً.
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“الند روڤر ديفندر” تستعيد اسم “هارد توب”
أكــدت “النــد روڤر” أن الطــرازات التجاريــة الجديدة من 
 Hard( ”ســيارة ديفندر 90 و110 ستعيد اسم “هارد توب
Top( إلــى عائلة ســيارات الدفع الرباعي الجبارة. وســيتم 
إطالق سيارة ديفندر هارد توب، في وقت الحق من 2020، 
لتجمع بين القــدرات الفائقة على كل التضاريس واتصاالت 
القرن الحادي والعشــرين، لتمنح من يستخدمونها لألعمال 
مزيجاً فريداً من مســاحة التخزين الواســعة والطابع العملي 
والراحة الفاخرة. ويتمتع هيكل ديفندر D7x، المصنوع من 

األلمنيوم المكثف، بثالثة أضعاف صالبة السيارات التي يقوم تصميمها على تركيب جسم السيارة على هيكل منفصل.
 EVA( يشترك هذا الطراز مع طرازات الركاب األخرى بالجيل الثاني من بينة المركبات الكهربائية الهندسية المتقدمة
2.0(، ويتم تطوير ديفندر هارد توب من قبل قسم عمليات السيارات الخاصة )SVO( في “الند روڤر”، لتحقيق متانة 
وطابع عملي وصالبة ال مثيل لها. وسيحتوي الطراز بمقاسيه 90 و110 على نظام التعليق المستقل الخامد بالنوابض، 
مع توفر نظام التعليق اإللكتروني الهوائي لقياس 110، ويوفر النظامان هندسة فائقة للطرقات الوعرة، مع ارتفاع عن 
األرض يبلغ 291 ملم، فيما ســتتمتع ســيارة هارد توب 110 بزوايا االقتراب وصعود الميل والمغادرة البالغة 38 و28 

و40 درجة على التوالي )ضمن االرتفاع الخاص بالطرقات الوعرة(.

الجيل الرابع من سيارة “كيا كرنفال”
كشــفت شــركة كيا موتورز، عن أولى صور سيارة كيا 
كرنفال الجديدة، الجيل الرابع من ســيارة الفان الصغيرة 
المميزة، وتم الكشف عن سيارة كيا كرنفال الجديدة، التي 
ســتتوفر في عدة بلدان باسم كيا سيدونا، بمواصفاتها في 
الســوق الكورية، وتم تصميمها لتالئم العائالت الشــابة، 
حيث تجمع بطريقة مميزة بين االبتكار والمرونة واألناقة.
تتميــز كرنفال الجديدة بأجزاء أماميــة معلقة أقصر، مع 
تحريك الدعامة األمامية إلى الخلف للحصول على طول 

أكبر لغطاء المحرك، كما تســاهم قاعدة العجالت األطول في تأمين مســاحة أكبر داخل المقصورة، ومنح السيارة مظهراً 
عاماً أطول وأكثر رياضية. النتيجة هي مظهر جانبي يكشــف عن شــخصية أكثر ديناميكية لســيارة كرنفال.  فيما زودت 
األجزاء الخلفية من كرنفال الجديدة بتصميم عريض، يستخدم الخطوط ذات العرض الكامل للتأكيد على إحساس الثبات في 
السيارة. ولتحقيق المزيد من التحسينات على التصميم المستوحى من سيارات الدفع الرباعي، سيارة كرنفال مزودة بألواح 

معدنية سفلية واقية من االنزالق، لتنهض بالسيارة أكثر وتمنحها مظهراً أكثر ثباتاً.
يشــار إلى ان ســيارة كيا كرنفال الجديدة ستتوفر للبيع في كوريا، السوق المحلية لـ”كيا”، في وقت الحق من الربع الثالث 

من عام 2020، لتتبعها المبيعات العالمية في العديد من أسواق كيا العالمية بعد ذلك.
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سيارة “كيو4 إي-ترون” الكهربائية من “أودي”
كشــفت “ أودي “ عــن ســــــيارتها 
االختبارية “كيو4 ســبورت باك إي 
- ترون”، وهي النســخة الكوبيه من 
السيارة الكهربائية الرياضية متعددة 
األغــراض “كيــو4 إي - تــرون” 
التــي أعلن عنها خــالل العام 2019 

الماضي.
وتضم “ســبورت باك”  بطارية  82 
كيلوواط في الساعة، ويمكن للسيارة 
االنطــالق من ســرعة الصفــر إلى 

سرعة 62 ميالً في الساعة خالل 6.3 ثانية.
مــع اإلشــارة، إلى ان “أودي” توفــر نفس المقصورة الداخلية والرفارف واإلضاءة و العجــالت  الكبيرة مقاس 22 بوصة 

وغيرها من المزايا في السيارتين، ولكن االختالف في التصميم الخارجي للسقف.
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج “كيو4 ســبورت باك إي - ترون” في عام 2021، ولكن صانعة  الســيارات  األلمانية لم تكشــف 

عن سعرها بعد.

Bronco فورد” تعيد إحياء سيارة“
أعلنــت شــركة “فورد” عــن إحياء 
ســيارة  Bronco ، والتــي ســتتوفر 
في 3 نســخ ثنائية ورباعية األبواب، 
باإلضافــة إلــى الموديــل الصغيــر 

.”Bronco Sport“
وتتمتــع ســيارة “فــورد” الجديــدة 
بهيــكل جســم يمكــن تغييــره ليمنح 
العمــالء العديد مــن الخيارات، مثل 
الســقف الصلــب مع عناصــر قابلة 
لإلزالة والســقف القماشي مع قابلية 

للخلع بالكامل. وفي بعض النسخ يمكن إزالة األبواب بحيث تصبح Bronco كابريو على الطرق الوعرة.
وتعتمد الســيارة األميركية على ســواعد محرك V6، سعة 2.7 ليتر وبقوة 228 كيلووات/310 حصان، ويتوفر لها أيضا 
محرك رباعي األسطوانات سعة 2.3 ليتر وبقوة 198 كيلووات/270 حصان. أما النسخة Bronco Sport، فتعتمد على 

سواعد محرك بقوة 180 كيلووات/245 حصان، وآخر بقوة 133 كيلووات/181 حصان.
يذكر أنه من المقرر إطالق سيارة Bronco بحلول نهاية العام 2020 الجاري.
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أعلنت “ نتفليكس”، أنها جذبت 10.1 مليون مشترك جديد 
خالل الربع السنوي الثاني، محققةً إيرادات قوية، مسجلةً 
صافي دخل 720 مليون دوالر أو 1.59 دوالر للســهم، 
من 270.7 مليون دوالر أو ســتين سنتاً للسهم قبل عام، 
فــي حين توقع محللون تحقيق أرباح معدلة 1.82 دوالر 
للســهم. وقفــزت اإليرادات الفصلية للشــركة إلى 6.15 
مليار دوالر من 4.92 مليار دوالر قبل عام، وأفضل من 
توقعات عند 6.08 مليار دوالر. وفي الربع الثالث، تتوقع 
“نتفليكس” جذب  2.5 مليون مشترك، وهو ما يأتي دون 

توقعات المحللين بجذب 5.4 مليون مشترك.

“نتفليكس” تضيف
10 ماليين مشترك إضافي

تتوقف مجلة كيو الموسيقية البريطانية، وهي أحدث وسيلة 
فــي صناعة اإلعالم والنشــر، عن الصــدور بعد 34 عاماً 
فيما ســّرعت جائحة فيروس كورونا من التراجع في قطاع 
اإلعالم ما أجبر المطبوعة على وقف عملياتها. وأعلن رئيس 
تحرير المجلة الشهرية، تيد كيسلر، إغالقها في تغريدة على 
حسابه على تويتر قائالً: إن الجائحة أضرت بنشاط المجلة.

وســبق أن أعلنت شــركة “ريتش بي.إل.ســي” البريطانية 
الناشرة للصحف وهيئة اإلذاعة البريطانية بي.بي.ٍسي، في 

اآلونة األخيرة عن سلسلة من خفض الوظائف.

مجلة كيو الموسيقية البريطانية
تتوقف عن الصدور

خفضت والت  ديزني، أكبر معلن لدى  فايسبوك، في أول 
6 أشهر من 2020 - إنفاقها على  اإلعالنات  عبر المنصة 
في النصــف األول من 2020، واتخذت قــراراً بتعليق 
الترويج لبعض خدماتها على  موقع التواصل االجتماعي . 
وتزامن مع قرارها اتجاه عدد من  الشركات العالمية  إلى 
وقف اإلنفاق على اإلعالنات على “فايســبوك”، بسبب 
ما وصفوه بإخفاق الشركة في مكافحة محتوى الكراهية.

“والت ديزني” تخفض إنفاقها
على إعالنات “فايسبوك”

كشــفت كرتون نتــورك، القناة المفضلــة للجميع للترفية 
 ”VIP والتسلية، عن شراكتها االســتراتيجية مع “شاهد
 SVOD منصة الفيديو حســب الطلب بنظام االشــتراك
المنضوية تحت مظلة مجموعة MBC، لتصبح كرتون 
نتورك متوفرة أمام مشــتركي “شاهد VIP”. ومع البث 
باللغة العربية عبر القناتين، سيتاح أمام المشتركين فرصة 
االســتمتاع بمجموعة من العروض المحبوبة بما فيها بن 
10 وعالم غامبول المدهش آبل وأونيون وتين تايتانز غو!

شراكة استراتيجية
لبث افالم كرتون على شاهد
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“وارنر ميديا” تخطط لبيع مركز CNN !؟
أعلنت الشركة األم لـCNN، “وارنر ميديا”، عن قرارها 
لعرض مركز CNN للبيع، وهو المبنى التاريخي للشبكة 
في أتالنتــا، جورجيا. ويعد اإلعالن تعديالً داخلياً كبيراً، 
ولكن لن يتغير شــيء على الفور بالنســبة للشركة. وقال 
 CNN المدير المالي لشركة وارنر ميديا، التي تتألف من
وعالمــات تجارية أخرى مثل HBO “ووارنر بروز”، 
باســكال ديروش، إن الشركة ستعطي األولوية لتيكوود، 

وهي ملكية أخرى تمتلكها الشركة في أتالنتا.
وكتــب ديــروش في مذكــرة داخلية، إنه بعــد بيع مركز 

CNN، نخطــط لتركيــز معظــم موظفينا في حرم تيكوود. ستســتغرق هذه العملية عدة ســنوات، لذلك ال نتوقع أي 
تغييــرات فوريــة للموظفين العاملين في مركز CNN. ال شــك بأن اإلعالن ســيثير مشــاعر مختلطة بين موظفي 
CNN وسكان أتالنتا، إذ أن المبنى كان مقر الشركة منذ 1987. في حين أن معظم النشرات اإلخبارية تقدم اآلن من 
نيويورك وواشنطن، إاّل أن غرف التحكم وفرق اإلنتاج التي تعمل على مدار الساعة ال تزال تتخذ من أتالنتا مقراً لها. 
وقال متحدث باسم الشركة، إن خطة بيع المركز تدعو إلى البيع وإعادة التأجير، ما يعني أن موظفي CNN سيبقون 

في المركز لبعض الوقت أثناء االنتهاء من عمليه االنتقال.

توقعات بعودة مسلسل “ال كاسا دي بابيل”
أخيــراً، تأكــد عــزم منصــة “نتفليكس” علــى إصدار 
موســم خامس من المسلسل اإلســباني الشهير “ال كاسا 
دي بابيــل” )La Casa de Papel( أو كمــا يعــرف 
باإلنكليزية بـ“ســرقة المال” )Money Heist(، وهو 
ما أثلج قلوب محبيه الذين يريدون بشدة معرفة ما ستؤول 
إليه حال العصابة. ويعود ســبب تلهف المشــاهدين إلى 
نهاية الموسم الرابع منه، بعد أن وصلت المحققة “أليشيا 
ســييرا” إلــى المقر الســري “للبروفيســور”، ليصبح 

مصيره مجهوالً في ظل ما نعرفه عن قلبها الذي ال يعرف الرحمة. وبالرغم من أن الموسم الرابع من العمل، الذي صدر 
ابريل/نيسان الماضي حقق نجاحاً هائالً، حتى أن عدد مشاهدات الموسم وحده بلغ 65 مليون مشاهدة، مع احتفاظه بكونه 
أكثر األعمال غير اإلنكليزية مشاهدة على نتفليكس، فإن وجود موسم خامس من عدمه ظل محض احتمال غير محسوم أو 
مؤكد. ومع أن “نتفليكس” نفسها لم تعلن التجديد رسمياً حتى اآلن، إال أن كل المؤشرات األخرى أكدت ذلك، وهو األمر 
نفسه الذي أوضحه موقف صناع العمل بطريقة أو بأخرى. كما ان بداية التلميحات التي تمت على مدار األشهر الماضية 
وأعلن خاللها عن دخول الموسم الخامس مرحلة ما قبل اإلنتاج، مروراً بحديث بعض أبطال العمل عن شخصياتهم بشكل 

مستقبلي يوحي بأن هناك جديداً سيقدم.
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دياب عرض مع نقابة الصرافين كيفية ضبط السوق السوداء
ترأس رئيس  مجلس الوزراء   حسان 
ديــاب  مؤخــراً، اجتماعــاً مــع وفد 
نقابة أصحاب المستشــفيات برئاسة 
النقيــب  ســليمان هــارون ، الذي أكد 
انــه جــرى عــرض المشــاكل التي 
تواجه  المستشــفيات الخاصة ، لجهة 
المستحقات المتأخرة، والغالء الكبير 
الــذي نعانــي منــه لشــراء حاجات 
المستشــفيات ومســتلزماتها الطبيــة 
نتيجة ارتفاع ســعر صرف  الدوالر 

األميركي. وطلب دياب تشــكيل لجنة طوارىء صحية برئاســة  نائب رئيس مجلس الوزراء  وعضوية  نقابة المستشفيات  
ونقابات أخرى و ممثلين  عن وزارتي  الصحة  والمالية لمتابعة األمور بهدف التوصل إلى الحلول، خصوصاً أن المشكلة 

معقدة وال يمكن حلها بجلسة واحدة، وتحتاج إلى متابعة.
علــى صعيد آخر، اســتقبل ديــاب وفد  نقابة الصرافين  بحضــور النائب األول لحاكم  مصرف لبنان،   وســيم منصوري ، 

وجرى البحث في كيفية ضبط السوق السوداء.

أنتوني غصن دفع بالعملة الرقمية لتهريب والده؟!
كشــف مدعــون أميركيــون، أن نجل  كارلــوس غصن ،  
الرئيس التنفيذي السابق  لشركة “نيسان موتور”، دفع ما 
قيمتــه نحو 500 ألــف دوالر أميركي من العملة الرقمية 
ألحد رجلين من والية ماساتشوســتس األميركية، ساعدا 

والده على الهروب من  اليابان .
وأشار المدعون اإلتحاديون في وثيقة، إلى أن المدفوعات 
ذهبــت إلى حســاب بيتر تايلور، بعد أن قــدم هو ووالده، 
رجل القوات الخاصة األميركية  مايكل  تايلور، المساعدة 
لغصن كي يهرب داخل صندوق على متن  طائرة خاصة ، 
فراراً من إتهامات بالفساد المالي في اليابان. ويقول ممثلو 

اإلدعــاء، إن مدفوعــات العملة الرقمية التي قدمها أنتوني، نجل غصن، إضافة إلى 862500 دوالر أميركي، كان غصن 
قد أرسلها بنفسه إلى شركة كان بيتر تايلور يديرها في تشرين األول/اكتوبر 2019، وذلك قبل شهرين من هروب غصن 

في 29 من كانون األول/ديسمبر 2019.
وعرض ممثلو اإلدعاء المدفوعات بالتفصيل في الوثيقة رداً على محاولة من مايكل تايلور وإبنه لإلفراج عنهما، حيث أنهما 

مسجونان منذ إعتقالهما في أيارمايو، بناًء على طلب من اليابان التي تسعى لتسليمهما إليها.
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استقالة حاكم مصرف أوكرانيا المركزي
قدّم حاكــم المصرف المركــزي األوكراني، ياكيف 
ســمولي، الــذي يحظــى باحتــرام كبير فــي دوائر 
األعمــال وفــي الغرب، اســتقالته، منــدّداً بـ“ضغط 
سياسي” يُمارس على المؤّسسة. وقال قال المسؤول، 
الذي يشــغل منصبــه منذ عامين، في بيــان، إنه قدّم 
اســتقالته إلى الرئيس فولوديمير زيلنســكي. وهو لم 
يسّم مباشــرة الجهات التي يتّهمها بممارسة “ضغط 
سياســي منهجي”، مكتفياً باإلشــارة إلى عدم قدرته 

على “أداء وظائفه بفعاليّة”.
وتُواجه إدارة البنك المركزي في أوكرانيا، هجمات 

من جانب بعض النّواب، ال سيّما نواب في الحزب الرئاسي يُعتبرون مقّربين من الملياردير النافذ ايغور كولومويسكي.
وتُعدّ استقالليّة البنك المركزي األوكراني، شرطاً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، الذي يُعتَبر دعمه المالي حاسماً ألوكرانيا، 

التي عانت أزمة اقتصادية عميقة.
وأعلن صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو 2020، أنّه وافق على برنامج مساعدات ألوكرانيا بقيمة 5 مليارات دوالر، 

يمتدّ على 18 شهراً، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد - 19.

القبض على مدير “وايركارد” - دبي
ألقــت الســلطات األلمانيــة القبــض علــى المدير 
التنفيذي لشــركة كارد سيستمز ميدل إيست، وهي 
وحدة تابعة لشــركة ويريكارد للخدمــات المالية، 
ومقرها دبي، بسبب االشتباه في تورطه في جرائم 

احتيال “خطيرة للغاية”.
وقال بيان صادر عن المدعي العام في ميونخ، “إن 
مذكرة التوقيف تســتند، من بين أمور أخرى، إلى 
االشــتباه العاجل في االحتيال المشــترك ومحاولة 
االحتيال المشــترك، كل منها تشــكل حالة خطيرة 
للغاية، فضال عن االشتباه في المساعدة في جرائم 
أخرى”. ولم تعلن ســلطات التحقيق اســم المشتبه 

به، إال أن وسائل إعالم ألمانية حددته على أنه أوليفر بيلينهاوس )46 عاماً(، الذي كان يدير الوحدة األكثر ربحية للشركة 
األلمانية قبل الكشف عن الفضيحة.

وكانت فضيحة “وايركارد” ُكشفت في حزيران/يونيو 2020، عندما قال ُمدققون إنهم لم يتمكنوا من العثور على 1.9 مليار 
يورو من النقد في حسابات الشركة، وهو ما يمثل ربع ميزانيتها العامة، بحسب تقديرات صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
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دفع 10 جنيه استرليني ففاز بـ2.5 مليون دوالر
أصيــب الممرض البريطانــي دان إليس 
)38 عامــاً(، بالصدمة، خالل نوبة عمل 
ليلي في المستشــفى، بعدمــا تلقى مكالمة 
فيديــو تؤكد ربحه قرابــة 2 مليون  جنيه 
اســترليني  ) 2.5 مليون دوالر أميركي( 

من يانصيب الرمز البريدي.
فبينمــا كان إليس يــزاول عمله في تقديم 
خدمات التمريض في مستشــفى “رويال 
بيركشــاير”، تلقى دان مكالمة زفّت إليه 

بُشرى فوزه بمبلغ كبير في اليانصيب.
وقــال دان معلقــاً علــى ما حــدث: “لقد 

فوجئت بالمكالمة، ولم أعد أتمالك نفسي من الفرح. يصادف اليوم عيد ميالد زوجتي إيمي، وكنا قد خططنا لالحتفال به عند 
عودتي للمنزل. ولكن اآلن أصبح االحتفال أكثر إثارة”.

وكان دان من بين آالف األشــخاص الذين شــاركوا في  جائزة  بقيمة 3 ماليين جنيه استرليني في يانصيب الرمز البريدي، 
والذي يمكن االشتراك به عبر دفع 10 جنيه استرليني شهرياً.

“نوفارتس” تدفع 678 مليون دوالر لقضية رشوة
أعلنــت وزارة العــدل األميركية، موافقة 
شــركة  األدوية  السويســرية “نوفارتس” 
علــى دفــع 678 مليــون دوالر أميركي 
لتســوية اتهامات  الحكومة األميركية  بدفع 
رشــاوى لألطباء من أجــل وصف أدوية 
أمراض الســكري واألوعية الدولية التي 

تنتجها الشركة لمرضاهم.
وتتضمن التســوية دفــع 591.44 مليون 
ألميركيــة  ا ــة  للحكوم تعويضــاً  دوالر، 
و38.41 مليــون دوالر  أميركــي غرامة  
النتهاك قوانين مكافحة الرشــوة و48.15 

مليون دوالر  أميركي لعدة واليات.
عــالوة علــى ذلك، وافقت الشــركة السويســرية على دفع 51.25 مليــون دوالر إلنهاء التحقيــق المتعلق بدعمها 
لمنظمــات خيريــة مســتقلة بعينها خالل الفترة من 2010 إلــى 2014. وتضمنت التســوية موافقة نوفارتس على 

التزامات مؤسسية جديدة في الواليات التحدة حتى عام 2025.
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حطم مؤســـس والرئيــــس التنفيذي لشــركة أمازون، 
جيــــف بيــزوس، رقمــاً قياســــــياً جديــداً لــه كأغنى 
رجــل في العالم، بعــــد ارتفــاع قيمــة ما يملكــه إلـى 
172 مليــار دوالر أميركــي، وفقاً لمؤشــــر بلومبيرغ 

للمليارديرات.
فقد حطم بيزوس رقمه القياســي الســابق، الذي وصل 
لـــه عقـب طالقـــه من زوجتـه الســــابقة، ماكينــزي، 
العام الماضي، والتي تلقت بدورها نســــبة 25 % مــن 
األســــهم التي كانـــا يمتلكانها في شــركة “أمـازون”، 
لتبلــــغ قيمــــة ثروتهـــــا نـحـــــــو 57 مليــار دوالر 

أميركي.
وارتفعــت قيمة ثــروة بيزوس، الذي يملــك 57 مليون 
ســهم في شركة أمازون، أي ما يعادل 12 % من أسهم 
الشــركة، وذلك بســبب ارتفاع قيمة هذه األسهم بنسبة 

.% 56
يذكر، أن تربــــع بيزوس على عرش أثريــــاء العالــم 
واجــــه تحديــــاً في نهايــــة العام 2019 الماضي، من 
قبل بيل غيتــــــس )أغنى رجــــل في العالم حتى العام 
2017(، الذي كان يملك 106 مليارات دوالر أميركي، 
مقارنـــة بحوالى 109.6 مليار دوالر أميركي لبيزوس 

حينها.

بيزوس فاحش الثراء ...
حطم رقمه القياسي

ارتفع ســـــهم مجموعة ســـوفت بنك إلــى ما يزيد عن 
ضعف المســتوى المتدنــي الذي وصل إليــه منتصف 
آذار/مــارس 2020، حيــث عّوضــت عمليــات إعادة 
شــراء األسهم الخسائر التي تكبدتها الشركة إثر جائحة 

كورونا.
وتوقع ريتشــارد كاي محلل األسهم ومدير المحافظ في 
“كومجيت أســــيت مانجمنت”، تضاعف قيمة الســهم 
علــى خلفيــة مجموعــــة من البيانــات اإليجابيــة التي 
تؤكد أن خســـــائر “وي ورك” لن تؤثر على مكاســب 

المجموعة.
وبحســب موقــع Japantimes، زادت أســهم عمالق 
التكنولوجيا بأكثر من الضعف عن أدنى مســتوياتها في 
آذار/مارس مدفوعة بعمليات إعادة الشــراء وتحســين 

ظروف السوق لشركات محفظتها.
وارتفعت أســهم “ســوفت بنك”، وتعافت ســنداته، إلى 

مستويات معتدلة.
وشــهد ماسايوشــي ســون )62 عاماً( ارتفــاع صافي 
ثروتــه إلــى 20 مليار دوالر أميركي، وهو المســتوى 
األعلــى منذ أن بدأ مؤشــر بلومبــرغ للمليارديرات في 
تتبع ثروته. وبذلك تكون ثروة ســون ارتفعت بنحو 12 
مليار دوالر في غضون 3 أشهر، لتصل إلى 20 مليار 
دوالر، ما يعني أنها قفزت بأكثر من الضعف بالمقارنة 

مع مستوى ثروته في آذار/مارس الماضي.

تضاعف ثروة مؤسس
سوفت بنك
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فرص تدريب يطلقها بنك الشام في دمشق
أعلن بنك الشــام عن إطالق مشــروع )Chance Day( الذي يوفر فرص 
تدريب لفئة الشــباب، حيث يقدّم البرنامج عدة فرص تدريبية لمدة 6 أشــهر 
باختصاصات متنوعة في اإلدارة العامة لبنك الشــام وفروعه المنتشــرة في 

دمشق.
ويستهدف البرنامج الخريجين الجدد من تخصص )تجارة واقتصاد، محاسبة، 
العلــوم الماليــة والمصرفية وإدارة األعمال( بشــرط إجادة اللغــة اإلنكليزية 

.Microsoft Office واإللمام ببرنامج
وحول الهدف من المشروع، صّرح الرئيس التنفيذي لبنك الشام، أحمد اللحام، 
قائالً: “يهدف المشــروع إلى صقل المهارات وتوظيف المعارف والتحصيل 
العلمي للخريجين الجدد في إطار عملي، حيث يتيح المشــروع مجاالً أوســع 

للتعلم واكتساب الخبرات وعيش تجربة تطبيقية لما بعد المرحلة الدراسية”.
وأضاف: “ســيحصل جميع المتدربين في نهاية البرنامج على شهادة تدريب 

مقدمة من بنك الشــام، وهم أمام فرصة كبيرة لتوظيف األوائل منهم.كما شــدَّد على اهتمام بنك الشام بتوفير فرص تدريبة 
وعملية للشباب السوري في القطاع المصرفي، انطالقاً من مسؤوليته االجتماعية، ويسعى بنك الشام دوماً لجذب الطاقات 

الشبابية وتطوير قدراتها وكفاءاتها”.

“اسمنت البادية” ... قادرة على الصمود والنجاح
عقدت شركة اســمنت البادية مؤخراً، اجتماع هيئتها العامة 
العاديــة في فنــدق الفورســيزنز بدمشــق، وألقــى الرئيس 
التنفيذي، خالد الصواف كلمة تحدث فيها عن إنجاازت العام 
2019 مــن خالل تجاوز خطط التشــغيل واإلنتاج والمبيع، 
باإلضافة لإلدارج الناجح ألســهم الشركة وإندارجها ضمن 
األسهم القيادية في سوق دمشق لألوارق المالية وبقيم تداول 
تجاوزت عشرة أضعاف القيمة االسمية. وجرى استعراض 
أهم التحديات التي واجهتها الشركة خالل عام 2019، ومن 

أبرزها عدم مواكبة أســعار مبيع االســمنت ابتداء من الربع األخير للعام المنصرم نظراً لتضخم أســعار المواد المستوردة 
والمحلية، اضافة الى االثار الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للعملة المحلية، وايضاً نظراً الزدياد المصاعب الناجمة عن 

ظروف الحظر االقتصادي، وفي ظل زيادة الطاقات االنتاجية المتاحة بالمقارنة مع حجم الطلب اإلجمالي.
كذلك تم االطالع على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشــركة 2019، وعلى رقم المبيعات الســنوية واألرباح الدفترية 
البالغة 15 مليار ليرة بواقع 159 ليرة سورية للسهم الواحد. وقرر المجلس عدم توزيع أرباح عن العام، وتوجيه االمكانيات 
المالية المتاحة لدعم استقرار مخازن المواد األولية وقطع الغيار لضمان استمرار عمليات اإلنتاج والمبيع في ظل التحديات 

الناجمة عن العقوبات االقتصادية المفروضة، باإلضافة إلى ضرورة العمل على سداد كافة قروض والتزامات الشركة.
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نتائج ملتقى االستثمار السياحي 2019 ...
صادق وزير الســياحة الســوري، المهندس محمد رامي 
مرتيني، عقود /6/ مشاريع سياحية شملت )مشروع مجمع 
المدينة السياحي ومشــروع القلعة بحلب، موقع الكرنك/
رأس البسيط بالالذقية، مشروع المارينا بطرطوس، موقع 
العقار 748 الحجاز، فندق مدينة الشــباب بدمشق( بقيمة 
اســتثمارية تقارب /320/ مليار ل.س وبطاقة استيعابية 
/2500/ ســرير فندقي وحوالى /8000/ كرسي إطعام، 
حيث تؤمن هذه المشاريع /2000/ فرصة عمل لخريجي 
المعاهد السياحية والفندقية واالختصاصات األخرى كما 

تساهم في رفد خزينة الدولة وتنشيط االقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر، أن ملتقى االستثمار السياحي 2019 انعقد نهاية شهر تشرين األول/اكتوبر بمحافظة طرطوس تحت عنوان 
“االســتثمار الســياحي .. تنمية مستدامة وفرص عمل” بهدف عرض الفرص االســتثمارية وتوفير البيئة المناسبة إلقامة 
وتشغيل هذه المشروعات، حيث تم عرض العديد من الفرص االستثمارية والمواقع السياحية المتميزة المرشحة لالستثمار 
السياحي ضمت /20/ مشروعاً من مشاريع القطاع الخاص، و/42/ مشروعاً من مشاريع القطاع العام من مستويات متعددة 

وفعاليات سياحية مختلفة.

فرصة استثمارية جديدة لهيئة االستثمار السورية
بادرت هيئة االســــتثمار الســــورية، إلى طرح فرصة استثمارية 
جديــــدة - عدتهــــا فرصــــة المرحلــــة - فــي قطــاع الصناعات 
التحويليــة باســتثمار مــادة /الزيوليت/ في جنوب شــرق العاصمة 
الســــورية دمشــــق، والمتوافر باحتياطي كبيــر يصل إلى /160/ 
مليــــون طــــن، وذلــك إلنتــــــاج الســــــماد الطبيعـــي للتربــــة 
وتحســـيـــن انتاجيــــة النباتــــات ) القمــح ـ األرز ـ الشـــــعير ـ 
البنـدورة ـ البطاطــــا …( بنســـــبة تتـراوح مــا بين )20 % الى 
50 %( مــن اإلنتــاج الزراعي، وبما ينعكس إيجاباً على مشــاريع 

األمن الغذائي في سورية.
يُذكر ان الزيوليت يســـــتخدم كعلف للدواجــن، حيث يضاف إليها 
للحفــاظ على األعالف لمدة طويلة من التلف، والى تحســين نوعية 
وإنتاجيــة البيض، ويســــتخدم أيضــاً كمنظف للمداجــن وحظائر 

الحيوانات.
إضافــة إلــى ذلك، يســتخدم الزيوليت في البنــاء أيضاً، كونه بديل أخــف وزنا من الرمل، وإذا مزج باإلســمنت يعطي 

الصالبة والنعومة للسطح المصبوب ويصبح مقاوم للتآكل تحت تأثير الماء.
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تعاون بين هيئة CBRN والسفارة الفرنسية في لبنان
أعلــن رئيس الهيئة الوطنيــة لتنفيذ التزامات   
لبنــان   الدوليــة المتعلقــة بالمــواد الكيميائية 
 CBRN والبيولوجية واالشعاعية والنووية
في  رئاسة مجلس الوزراء   بالل نصولي  عن 
توقيع مذكرة مع المستشارة األولى في  السفارة  
الفرنســية في لبنان الســيدة ســالينا غرونيه 
كتالنــو. وتنص المذكرة على تقديم  الســفارة 
الفرنسية  للهيئة هبة من معدات والبسة واقية 
بقيمة 120 الف يورو، وتقوم الهيئة بتوزيعها 
مناصفــة على  مستشــفى بيــروت الحكومي 

الجامعي  والمديرية العامة للدفاع المدني .
وأكــد نصولــي ان هذه االتفاقية تندرج ضمن التعاون الفعال والمثمر والمتعدد األوجه والمســتمر منذ ســنتين بين هيئة 
CBRN في رئاســة مجلس الوزراء والســفارة الفرنســية في لبنان، فعلى سبيل المثال تم توقيع مذكرة بين الجهتين، في 
شهر نيسان/ابريل الماضي، من اجل تقديم معدات ومستلزمات حماية بيولوجية لألجهزة األمنية والعسكرية والمؤسسات 

الرسمية المعنية في مكافحة انتشار  فيروس “كورونا”  في لبنان.

عملية التدقيق التشريحي تشمل السنوات الـ5 الماضية
اّطلــع  مجلــس الــوزراء  مــن وزير  
المــال،   غازي وزني،  على مســودة 
عقد التدقيــق الجنائــي في   مصرف   
لبنــان   مــع شــركة “ألفاريــز آنــد 
مارســال”، التــي درســته وأعادته 
مؤخراً، وقد كلُّف وزير المال توقيع 
العقــد بعد أخــذ رأي هيئة التشــريع 

واالستشارات فيه.
وذكــرت  تقاريــر صحفيــة مطلعة،  
أنه وفق مشــروع العقد هذا، ستعود 

عملية التدقيق التشــريحي 5 ســنوات إلى الوراء، وستشــمل كل حســابات مصرف لبنان وهندســاته المالية. وتبلغ قيمة 
العقد مليونين و100 ألف  دوالر  أميركي، ويُضاف إليها 120 الف دوالر أميركي نفقات إقامة وسفر. وستكون التقارير 

سريّة، وفي حال حصول أي مشكلة فسيكون التحكيم في محاكم دبي .
أّما في التدقيق المحاســبي، فقد وقّع وزير المال عقد مع شــركتي “كيه بي أم جي” و“أوليفر وايمان” بعد موافقة هيئة 

التشريع واالستشارات على العقد.
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الجمعية العمومية الـ58 لجمعية المصارف
إلتأمــت الجمعية العمومية الســنوية 
العادية الـ58 لجمعية مصارف لبنان 
برئاســة نائب الرئيــس نديم القصار 
الضطــرار الرئيــس الدكتور ســليم 

صفير الى التغيب.
وأفاد بيان لمديرية اإلعالم والعالقات 
العامة فــي الجمعية انه في مســتهل 
الجلســة “ألقى القصــار كلمة لخص 
فيهــا أهــم منجزات مجلــس اإلدارة 
في السنة األولى من واليته عارضا 
اإلقتصاديــة  التطــورات  ألبــرز 

والمالية والمصرفية في ظل األوضاع السياســية المحلية التي ســادت في الســنة المنصرمة. ثم ناقشت الجمعية التقرير 
السنوي للمجلس لعام 2019 ووافقت عليه. وبعد اإلطالع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية 
لسنة 2019، أبرأت الجمعية العمومية ذمة مجلس اإلدارة. ثم ناقشت وأقرت الموازنة التقديرية وسلم االشتراكات لسنة 

.2021

صراف: التبادل مع العراق يتطلب إنشاء غرفة مقاصة
أكد رئيس اتحاد المســتثمرين اللبنانيين جاك صــراف، تعليقاً على ما أفضت 
إليه محادثات الوفد االقتصادي العراقي في السراي وعين التينة في 3 الجاري 
ان العالقــة مع العراق ضرورة على رغــم ان بعض الطروحات نرى دونها 
عقبــات. ولفت إلى أن العالقــة مع العراق يجب أن تكون أساســية ألنه يمثل 
االمتداد الطبيعي للبنان بعد ســورية. وقال: بمــا أن إمكانات الجانب العراقي 
متوفــرة وعلى أهبة االســتعداد لمســاعدة لبنان، جاء طرح تبادل الســلع بين 

البلدين ال سيما النفط العراقي.
أما عن الســلع التي ســيؤّمنها لبنان للعراق، قال صراف: هناك ســلع صناعية 
وزراعية كثيرة يمكننا تصديرها إلى العراق، إنما يجب أن ندرك أن هذه العملية 
تتطلّب إنشاء غرفة مقاصة، ألن َمن يستورد السلع اللبنانية هو القطاع الخاص 

العراقــي وحده وليس القطاع العام، باســتثناء الدواء الذي يشــتريه القطــاع العام العراقي ليوّزعه الحقــاً على الوزارات 
والمؤسسات المعنية. من هنا لفت إلى “إشكالية كيفية التبادل بين القطاع الخاص اللبناني المصِدّر للسلع الصناعية والزراعية، 

والقطاع العام العراقي المستورد. األمر الذي يتطلّب بحثاً عميقاً إليجاد معادلة اقتصادية في هذا السياق”.
وأشار إلى أن “لبنان يستورد النفط العراقي بما يوازي ملياَري دوالر، ونتمنى أن نصدّر نحن كلبنانيين إلى العراق بهذه 

القيمة أيضاً فتكون نعمة لنا من السماء في هذه الظروف الخانقة التي نمّر بها”.

121



تصدرعن:
مجموعة ماغاغروب ش.م.م.

Published by
MAGAGROUP sarl

الناشر
الشريف جعفر الفضل

Publisher
AlCharif Jaafar Alfadel

مدير التحرير المسؤول
إبراهيم حيدر

Editor Responsible Manager
Ibrahim Haydar

مدير العالقات العامة
شكيبة بنشي

P.R. Manager
Shakiba Binchi

المحررون  والمراسلون
باسم دباغ - إيفا جبور - شهيدي عجيب
شادي شهاب - جان عيد - قـتادة الحّمود

Editors & Reporters
Bassem Dabbagh - Eva Jabour - Shahedeh Ajeeb
Shadi Shehab - Jean Eid - Qatada Al Hammoud

المخرج
محمود علو

Art Director
Mahmoud Allo

Al Bank Wal Mustathmer

شكيبة بنشي
دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 552600065 971+

يزن الحمود
دمشق - سورية

هاتف: 3347021 11 963+
فاكس: 3347024 11 963+

بيروت - لبنان
هاتف: 970725/6 1 961+

فاكس: 985414 1 961+
خليوي: 606087 81 961+

المملكة المتحدة
هاتف: 442037697445+

ص.ب: 11-3534

Shakiba Binchi
Dubai - U.A.E
Tel: +971 552600065

Yazan Al Hamoud
Damascus - Syria
Tel:  +963 11 3347021
Fax: +963 11 3347024

Beirut - Lebanon
Tel:  +961 1 970725/6
Fax: +961 1 985414
Mobile: +961 81 606087

United Kingdom
Tel: +442037697445

P.O.Box: 11-3534

E-mail: editor@magaggroup.com
admin@magagroup.com

جديد نشاطات

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2020

صفير: نرفض أي هيركات على الودائع

رفض رئيس جمعية  المصارف  
سليم صفير، في حوار مباشر مع 
مجموعة الدعم األميركي للبنان، 
 American Task Force
for Lebanon أي “هيركات” 
على الودائع، وشــرح لمجموعة 
الدعــم األميركــي للبنــان خطة  
جمعيــة المصــارف  المقترحــة 

للخــروج من االزمة. وبيّن صفير، في حديث مباشــر عبر تقنية الفيديو، 
أن خطة جمعية المصارف رفضت أي تخلف عن  سداد الديون  الخارجية 
يهدد مدخرات المودعين . وشرح أن الطبقة السياسية الحالية تسعى لنقل 
مســؤولية األزمة التي تسببت بها إلى المصارف. ونقلت صحيفة “دايلي 
ستار” عن صفير، قوله: إن تخلف الدولة عن السداد في آذار/مارس لم يكن 
ضرورياً، وأكد أن  المصارف اللبنانية  أثبتت متانة ومناعة بوجه  الحروب  
واألزمات السياســية المتتالية على مدى السنوات الماضية. وكشف أيضاً 
أن إجمالــي الودائع المصرفية تراجعت من 173 مليار دوالر في أيلول/

ســبتمبر 2019، إلــى 150 مليار دوالر حالياً، بتراجــع ال يعتبر كبيراً، 
خصوصاً وأن قسماً كبيراً من األموال تم إستعماله لتغطية ديون بالعمالت 

األجنبية. وأمل صفير إستمرار دعم اإلغتراب اللبناني للبنان.

قراران السترجاع النقد األجنبي الى ايران

أصدرت لجنة موضوع البند2 للمجلس االعلى للتنســيق االقتصادي في 
إيران، قراران حول كيفية إعادة العملة المستحصلة من الصادرات، هما:

1. المهلة الممنوحة لعودة العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات هي 
4 أشــهر من بدء إصدار ترخيص الصادرات، وبغية تشجيع المصدرين 
الذين يبادرون في غضون 3 أشهر بعد اصدار ترخيص الصادرات الى 
إعادة عملتهم الصعبة، سيتم حساب التزاماتهم بشان العملة الصعبة على 

أساس 90 % من القيمة التصديرية المبدئية.
2. المصدرون الذين لم يبادروا إلعادة العملة الصعبة للعجلة االقتصادية، 
خالل المهلــة المحددة بعد إصدار ترخيص الصــادرات، يتوجب عليهم 
أن يبيعوا للبنك المركزي بقية التزاماتهم في السوق الثانوية، بسعر اليوم 
األخير لمهلتهم في هذه الســوق، او ســعر اليوم في الســوق حين الوفاء 

بااللتزام، ويكون المبدأ اعتماد السعر االقل فيهما.
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