
العدد 237 - أيلول / سبتمبر 2020

توقعات بزيادة مخصصات البنوك الخليجيةتوقعات بزيادة مخصصات البنوك الخليجية

تداعيات انفجار مرفأ بيروت على شركات التأمينتداعيات انفجار مرفأ بيروت على شركات التأمين



For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 

website, scan the QR code above, or e-mail us your questions 

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.



22 الموضوع الرئيسي:  

العدد رقم: 237 - أيلول / سبتمبر 2020

عالم التأمين

عالم البنوك

تطور حصيلة أقساط التأمين السعودي
31 مليار خسائر الكوارث العالمية المؤمن عليها 

سالمه: وقف الّدعم ممكن في ضوء حجم اإلحتياطي 
سباق لالستحواذ على البنوك اللبنانية بمصر 

16
18

29
30

تداعيات انفجار مرفأ بيروت على شركات التأمين

25 لاير | 4 دينار | السعودية  250 ل.س. | األردن  7500 ل.ل. | سورية  | لبنان 
| دينار   2 الكويت   | 10 لاير  | قطر  دينار   2.5 البحرين   | 25 درهم  اإلمارات   |
| 500 لاير  اليمن   | دنانير   5 العراق   | جنيهات   10 مصر   | 2.5 لاير  عمان   |
| درهم   70 المغرب   | دينار   200 الجزائر   | دنانير   7 تونس   | دنانير   10 ليبيا   |

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |

عالم االستثمار
آفاق سلبية لالستثمار األجنبي في المنطقة العربية
580 مليار دوالر سيولة أكبر 5 شركات تكنولوجيا
المنتجات التي تسلم رقمياً ... والرسوم الجمركية

40
41
42

21 توقعات بزيادة مخصصات البنوك الخليجية

جديد
74
84
110

كيف يعّوض النباتيون عن فوائد اللحوم؟
اليابان في المرتبة الـ23 بالتنافس الرقمي

أغنى 7 عائالت في العالم

عالم االقتصاد
57
58
60

زمكحل: إنهيار 6 ركائز أساسية إلقتصادنا
تراجع الصادرات الصناعية اللبنانية 22 % 

التضخم الجامح وانكماش األسعار بسبب كورونا

تقارير
64
67
68

4 لبنانيات على قائمة “فوربس” لسيدات األعمال
الهيدروجين األخضر: طاقة نظيفة للتعاون الخليجي

العالم على َشفير االتجار بالبشر 



عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيلول/ سبتمبر 2020

سجلّت  األصول األجنبية  لمصرف لبنان  
تراجعــاً بنســبة 19.58 % بقيمة 7.30 
مليــار دوالر أميركــي منــذ بدايــة العام 
 29.97 إلــى  الجــاري، لتصــل   2020
مليار دوالر أميركي في منتصف شــهر 
آب/أغسطس 2020، بحسب ما أظهرت  

الميزانية العامة  لمصرف لبنان.
ويعــود هــذا التراجع، إلى التوّســع الذي 
اعتمــده مصرف لبنان بدءاً من 27 أيار/

مايــو 2020، فــي دعــم واردات المواد 
الخام للمصدّرين الصناعيين، بما في ذلك صناعة األغذية الزراعية، وواردات األغذية األساســية، عبر ســلة من 

300 مادة غذائية أساسية.
وخالل أول أســبوعين من شهر آب/أغسطس 2020 وحده، تراجعت األصول األجنبية بمقدار 709 مليون دوالر 

أميركي.

إنخفاض األصول األجنبية لدى مصرف لبنان

بقيــت  الســــيولة  الوفيرة بالعملة المحليــــة، 
الســــمة الرئيســــية التي تميز  ســوق المال 

اللبناني
 فقد أظهرت أحدث المجاميع النقدية الصادرة 
عن مصرف لبنان لألســبوع المنتهي بتاريخ 
6 آب/أغســطس 2020، أن إجمالي الودائع 
المصرفية للمقيمين شــهد توســعات إضافية 
بقيمة 61 مليار ليرة لبنانية لألســبوع الثاني 

على التوالي.
ويرجــع ذلك أساســاً، إلى نمــو بلغ 168 مليار ليرة لبنانية في ودائع المقيميــن بالعمالت األجنبية، في حين تقلص 
إجمالــي ودائــع المقيمين بالعملة المحلية بمقدار 107 مليار ليرة لبنانية، وســط انخفــاض بمقدار 286 مليار ليرة 

لبنانية.
وفي هذا السياق، سجل المعروض النقدي بمعناه األكبر )M4(، أكبر توسع أسبوعي له هذا العام بقيمة 872 مليار 
ليرة لبنانية، مدفوعاً بشــكل أساســي بارتفاع قدره 824 مليار ليرة لبنانية في العملة المتداولة بعد االنفجار المدمر 

الذي هز مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس، وخلف أضراراً بشرية ومادية جسيمة.

ارتفاع المعروض النقدي 872 مليار ليرة
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أشــارت األرقام الصادرة عن جمعية مصــارف لبنان إلى 
تراجع كبير في الودائع ال سيما في الودائع بالليرة اللبنانية، 
حتى أن ودائع المواطنين بالليرة ال تزيد عن 3ز500 مليار 
ليرة، وفقاً للتفصيل والوقائع كما في نهاية شــهر أيار/مايو 
2020. وبلــغ إجمالــي الودائع في القطــاع المصرفي نحو 
151.1 مليار دوالر أميركي، بعدما ســجلت 178.5 مليار 
دوالر في نهاية العام 2018. وتتوزع الودائع كما يلي: نسبة 

79.57 % بالعمالت األجنبية أي 120.5 مليار دوالر، ونسبة 20.43 % بالليرة اللبنانية أي 30.800 مليار ليرة.
وتتوزع هذه الودائع بالليرة، كما يلي:

- مؤسسات القطاع العام: 13,800 مليار ليرة
- الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: 13,500 مليار ليرة

- المودعــون اآلخــرون: 3,500 مليار ليرة أي أن اللبنانيين ال يملكون ودائــع بالليرة ومعظم ودائعهم هي بالدوالر 
وبالتالــي انهيار ســعر صرف الليرة ال يصيبهم أو ال يصيب إال صغــار المودعين. أما الضرر األكبر فهو في تآكل 

تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد.

3,500 مليار ليرة لبنانية ودائع المودعين

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان المركزي، ان ودائع الزبائن في 
المصــارف التجاريّة العاملة في لبنان )قطــاع خاّص وقطاع عاّم( 
تراجعــت بنســبة 8.80 % أو 21.730 مليــار ليــرة لبنانية خالل 
األشــهر الـ6 األولى من 2020 إلــى 225.134 مليار ليرة لبنانية 

)149.34 مليار دوالر أميركي(. ويأتي هذا التراُجع نتيجة:
- إنكماش ودائع القطاع الخاّص المقيم بنسبة 8.10 % أو 15.436 
مليار ليرة لبنانية إلى 175.130 مليار ليرة )116.17 مليار دوالر(.

- تدنّــي ودائع القطاع الخاّص غير المقيم بنســبة 12.70 % أو 6.213 مليار ليــرة لبنانية إلى 42.707 مليار ليرة 
)28.33 مليار دوالر(.

- تراجع ودائع القطاع العاّم بنسبة 1.10 % أو 81 مليار ليرة إلى 7.298 مليار ليرة لبنانية )4.84 مليار دوالر(.
وتقلّصت ودائع الزبائن بالليرة بنسبة 20.94 % أو 13.568 مليار ليرة لبنانية خالل النصف األّول من 2020 إلى 
51.230 مليار ليرة لبنانية )33.98 مليار دوالر(. كما انخفضت الودائع المعنونة بالعمالت األجنبيّة بنسبة 4.48 % 

أو 8.162 مليار ليرة لبنانية لتصل إلى 173.903 مليار ليرة لبنانية )115.36 مليار دوالر أميركي(.
كذلك، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاّص في المصارف العاملة في لبنان إلى: 79.83 % مع نهاية شهر 

حزيران/يونيو 2020، مقارنة بـ76.02 % في نهاية 2019، و71.49 % في نهاية حزيران/يونيو 2019.

ارتفاع نسبة الدولرة في ودائع المصارف في لبنان
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أظهرت النتائج المالية لبنك عودة العائدة لعام 2019 خســائر بقيمة 700 
مليون دوالر. وبحسب التقرير فإن الخسائر نتجت بشكل أساسي عن أخذ 
البنك مؤونات إئتمانية بقيمة مليار و200 مليون دوالر، لتغطية الخسائر 
الناجمة عن تعليق الدولة اللبنانية دفع ســندات “اليوروبوندز”. في حين 
بلغت الخســائر الصافية 602 مليون دوالر، وذلك بعد احتساب استهالك 
ارباح صافية بقيمة 149 مليون دوالر انتجتها الوحدات المصرفية خارج 
لبنان. حجم المؤونات الكبيرة المتخذة غطت بحسب التقرير كل موجودات 
البنــك مع الدولة، من ســندات الخزينة و“اليوروبونــدز” وكل ما يتعلق 

بالقروض السيئة للقطاع الخاص، سواء كانت عائدة الفراد أو مؤسسات. شهادات االيداع بالليرة اللبنانية مع مصرف 
لبنان أو ما يعرف بـCDs استثنيت من أخذ مؤونات عليها بسبب استمرار دفع الفوائد عليها للمصرف، وعدم وجود 
قرار رسمي بالتوقف نهائياً عن دفعها كما حصل مع سندات “اليوروبوندز”. وأظهر التقرير المنشور على صفحة 
البنك الرســمية، ان سعر ســندات “اليوروبوندز” احتسب على اساس سعر السوق، وهو ما رفع الخسائر الُمتََوِجب 
أخذ مؤونات عليها إلى 1.2 مليار دوالر، وبأن المصرف اتبع المعايير الدولية لالفصاح المالي IFRS9 بكل شفافية.

وآظهر التقييم المالي للنصف األول من 2020 تحســناً ملحوظاً عن العام 2019، حيث عزز المســاهمون األموال 
الخاصة بمبالغ نقدية بقيمة 210 ماليين دوالر خصصت لزيادة رأس المال. وبحسب البيانات المنشورة، فإن التنوع 
الجغرافي الصلب للمصرف خارج لبنان ساهم بتأمين 39 % من إجمالي الموجودات و31 % من إجمالي االرباح 
التشــغيلية في االشــهر الســتة االولى من 2020. وفي المجمل فإن التقرير يظهر تحقيق المصرف أرباحاً بقيمة 42 
مليون دوالر في النصف االول من 2020 بالمقارنة مع ارباح بقيمة 250 مليون دوالر في النصف االول من 2019. 

وبحسب التقرير، فإن االرباح المحققة بداية هذا العام اتخذت مؤونات لتغطية القروض المتعثرة.

لبنان: خسائر بنك عودة 700 مليون دوالر

سجل  بنك بيبلوس  في العام 2019  خسائر  يصل مجموعها إلى 122 
مليــون  دوالر  أميركــي، وذلك للمرة األولى منذ إنشــائه منذ نحو 60 
عاماً. وتعود هذه الخســائر بشــكل أساســي إلى تخصيص “مؤونات 
إجمالية” مقابل خســائر المصرف المتوقعة على محفظته من سندات 
“اليوروبونــد” اللبنانية وودائعه فــي العمالت األجنبية في المصرف 
المركزي وقروضه الممنوحة للزبائن. وانخفض إجمالي األصول في 

2019 بنسبة 12 % ليبلغ 21.918 مليون دوالر، بمساهمة أساسية من انخفاض ودائع الزبائن بنسبة 5.9 % لتسّجل 
17.376 مليون دوالر. أما صافي القروض للزبائن فقد انخفض بنســبة 18 % إلى 4.470 مليون دوالر، بســبب 
تدهور الظروف االقتصادية والمالية في البالد. كما تراجع إجمالي األموال الخاصة بنسبة 13 % إلى 1.950 مليون 

دوالر أميركي بسبب الخسائر التي تكبدها المصرف في 2019.

122 مليون دوالر خسائر بنك بيبلوس لعام 2019
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كشف بنك  لبنان  والمهجر، أنه يدرس خيارات استراتيجية من 
بينها بيع حصته في بنك  بلوم مصر ، نظراً لألوضاع الراهنة 
في بيــروت ولاللتزام بقــرارات  مصرف لبنــان المركزي  
بزيادة رأس المال. وقال البنك في بيان، إنه “تم التقدم بطلب 
للبنك  المركزي المصري  للحصول على الموافقات الالزمة 
في هذا الشــأن، وقــد وافق  البنك المركــزي المصري  على 

البدء في عملية الفحص النافي للجهالة”.
وأضاف “لبنــان والمهجر”: أن إتمام عملية البيع ســيكون 

متوقّفــاً علــى الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، 
بما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عمالء “بلوم مصر” والعاملين فيه وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

يذكر أن بنك بلوم مصر تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر، وبدأ العمل في مصر عام 2005 ولديه نحو 28 فرعاً. 
وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية.

“لبنان والمهجر” يكشف خططًا لبيع حصته في “بلوم مصر”

بلغت الخســائر الصافية لـ“ دويتشــه بنك ” األلماني77 مليون 
يــورو، مــا يعادل 90.3 مليــون دوالر أميركــي خالل الربع 
الثانــي من عــام 2020، بتراجع بلغ نحــو 97 % عن صافي 
خسارة كان قد تم تسجيله في الربع الثاني من عام 2019، بلغ 

3.2 مليار يورو.

تراجع خسائر دويتشه بنك األلماني نحو 97 %

أعلن البنك العربي، أكبر بنوك  األردن ، أن صافي أرباح النصف األول من 
عام 2020 انخفض بنسبة 66  % إلى 152.1 مليون دوالر أميركي، وتابع 
قائالً: إن تبعات جائحة مرض “كورونا” على االقتصادات االقليمية والعالمية 
ألحقت الضرر بإيراداته. وقال البنك،   وهو من ضمن أكبر المؤسسات المالية 
الرئيســية في  الشــرق األوســط ، إن مجمل القروض ارتفع 2 % إلى 26.7 
مليار دوالر في نهاية حزيران/يونيو 2020، في حين ارتفعت الودائع بنسبة  

5 % إلى 35.9 مليار دوالر.

انخفاض أرباح البنك العربي في األردن 66 %
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صــدر عن لجنــة الرقابــة على  المصــارف ، مذكــرة تحمل رقم 
13/2020، موّجهــة إلــى المصارف العاملة فــي لبنان، تتعلّق بـ 
“األمــوال الجديدة موضــوع قرار  مصرف لبنان  األساســي رقم 

13217 تاريخ 2020/4/9 )التعميم األساسي رقم 150(.
واستناداً إلى تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 275 تاريخ 2013/1/29 المتعلق بالمبادئ األساسية إلدارة 
مخاطــر الســيولة، والى تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقــم 281 تاريخ 2010/3/5 المتعلق بأصول إجراء  
العمليات المصرفية  والمالية مع العمالء، وبغية التحقق من صحة تنفيذ قرار مصرف لبنان األساسي رقم 13217 
تاريخ 92020/4/9 )التعميم األساسي رقم 100( المتعلق بإعفاءات استثنائية من توظيفات المصارف اإللزامية، 
يطلب من المصارف ما يلي: “التقيد التام بمتطلبات المادة الثانية من القرار األساسي أعاله في ما خصن األموال 
الجديدة أو Fresh Money )أي األموال بالعمالت األجنبية اآلتية من خارج  النظام المصرفي  اللبناني بعد تاريخ 
9/4/ 2020 والتــي تتضمن، على ســبيل المثال ال الحصر، اإليداعات النقديــة والتحويالت من الخارج والمبالغ 
المدفوعة عبر  بطاقات االئتمان  المربوطة بحســابات خارج لبنان...(، ال ســيما لجهة تأمين حرية اســتعمال هذه 
األموال من قبل أصحابها لالســتفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل إلى 
الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج - تأمين  السيولة النقدية  الالزمة مقابل 
األموال الجديدة أعاله بما يضمن حرية اســتعمال هذه األموال المشــار إليها في البند أعاله - تسليم العميل األموال 
الجديدة، في حال طلب إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدة، بالكامل )بعد اقتطاع الرسوم والعموالت( وذلك 
خالل أقصر مهلة ممكنة على أن ال تتعدى، بمطلق األحوال، سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل - عدم إلزام 
العميــل بتحويــل أي جزء من األموال الجديدة إلــى الليرة اللبنانية أو تجميدها لفترة معينــة - إعالم العميل بكامل 
الرســوم والعموالت المرتبطة باألموال الجديدة على أن تكون معروضة بشكل واضح في المساحات المخصصة 

للتواصل مع العميل بما فيها الموقع اإللكتروني للمصرف”.

Fresh moneyمذكرة من لجنة الرقابة حول الـ

هبطت أرباح البنوك  الســعودية  المدرجة في البورصة 
المحلية، خالل النصف األول من العام 2020 الجاري، 
بنســبة 40.9 %، إلى 3.51 مليارات دوالر أميركي. 
وسبق للبنوك المدرجة في البورصة )11 بنكا(، تسجيل 
صافي أربــاح بلغ 5.93 مليــارات دوالر أميركي في 

الفترة نفسها من عام 2019.
وتضررت األرباح جراء تفشــي فيــروس “كورونا” 
عالميــاً، وحظر التجول في البــالد، الذي أوقف معظم 

األنشطة االقتصادية، والطلب على التمويل، بجانب تأجيل الحكومة لسداد أقساط قروض الشركات واألفراد.

أرباح البنوك السعودية تهبط 40.9 %
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وصلت أرباح بنك البركة - سورية خالل النصف األول 
من العام الجاري 2020 إلى 4.04 مليار ليرة ســورية، 
مرتفعــة بذلك بنحو 61 % مقارنة بنحو 2.5 مليار ليرة 

في الفترة المقابلة من 2019.
وارتفعــت إيرادات البنــك خالل النصف األول بنســبة 
654 % لتبلــغ 48.9 مليــار ليــرة ســورية، كما زادت 
حقــوق المســاهمين بنســبة 103 % لتصــل إلى 76.7 
مليار ليرة، وارتفعت الموجودات بنحو 114 % لتصل 

إلى 704.7 مليار ليرة.
وقارب صافي ربح “بنك البركة - سورية” خالل الربع األول من العام الجاري 12.85 مليار ليرة سورية، وبعائد 
على السهم قدره 128.45 ليرة، ليرتفع بنسبة 875 % عن صافي ربح الفترة المقابلة من 2019، ويتجاوز أيضاً 

قيمة أرباحه عن عام 2019 بأكمله.
ووافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك قبل أيام على توزيع أســهم منحة بقيمة 5 مليارات ليرة ســورية، ما نسبته 
50 % من رأس مال البنك بواقع سهم لكل سهمين، ليتم رفع رأسمال البنك من 10 مليارات إلى 15 مليار ليرة.

وتأسس “بنك البركة” في العام 2007 وباشر عمله خالل 2010، ليكون آخر بنك يدخل السوق السورية، ثم أدرج 
ضمن “سوق دمشق لألوراق المالية” خالل 2014، ويبلغ رأسماله حالياً 10 مليارات ليرة

4 مليارات ليرة سورية أرباح “البركة - سورية”

الدوريـــة  المراجعـــة  “موديـــز”  أكملــت 
لتصنيفــــات “ بـنــــك أبــوظـبـــــي األول ” 
والتصنيفــات األخرى المرتبطـــة بنفــــــس 
الوحدة التحليلية، وقـد تــم إجراء المراجعــة 
مــن خالل مراجعــة المحفظــة، حيث قامت 
الوكالة بإعادة تقييم مدى مالءمة التصنيفات 
فــي ســياق المنهجية الرئيســية ذات الصلة، 
والتطورات األخيرة، ومقارنة الملف المالي 
والتشــغيلي مــع نظرائــه المصنفين بشــكل 

مشابه.
 Aa3 ”ولفتــت “موديز” فــي تقريرها، إلى أن  التصنيــف اإلئتماني  للودائع طويلة األجل لـ“بنــك أبوظبي األول
يعكــس التقييم اإلئتماني األساســي A3 والتقييم االئتماني األساســي المعدل، باإلضافة إلى رفــع التقييم اإلئتماني 

األساسي 3 درجات، بناًء على تقييم “موديز” الحتمالية عالية جداً للدعم الحكومي عند الحاجة.

“موديز” تؤكد تصنيفات بنك أبوظبي األول
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سجل  بنك اإلمارات لإلستثمار ، المدرج في  سوق دبي المالي ، خالل 
الربــع الثاني من العام الجاري خســائر قدرهــا 14.7 مليون درهم، 
قابلهــا أرباح قدرهــا 11.9 مليون درهم خــالل ذات الربع من العام 
2019، لتصــل خســائر البنك خالل النصــف األول من عام 2020 
الجــاري، ما قــدره 20.8 مليون درهم، مقابل تســجيله أرباح بلغت 
21.2 مليــون درهم خالل النصف األول من العام 2019، بخســارة 
ســهم تبلغ 30 درهم تقريباً. وتعود تلك الخســائر بشــكل رئيسي إلى 

إنخفاض صافي ايرادات الفوائد خالل النصف األول، بنسبة 76 % على أساس سنوي.

15 مليون درهم خسائر بنك اإلمارات لإلستثمار

انخفضت أرباح  مصرف الراجحي  السعودي في الربع الثاني من 
عام 2020 بنســبة 3.8 % على أساس ســنوي إلى 2.43 مليار 
لاير. كمــا انخفضت األرباح فــي النصف األول من العام الحالي 
بنســبة 5.6 % إلــى 4.8 مليار لاير مقارنة بالفتــرة المماثلة من 
العام 2019 الماضي. وذكر المصرف، أن تراجع األرباح بسبب 

انخفــاض صافــي الدخل نتيجــة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنســبة 3 %، باإلضافة إلــى ارتفاع مصروف 
مخصص خسائر االئتمان بنسبة 19 % من 386 مليون لاير إلى 458 مليون لاير.

أرباح مصرف الراجحي السعودي تنخفض 3.8 %

راجــع صافي ربح  البنــك األهلي التجاري الســعودي  في 
الربــع الثاني من العام الجاري، بنســبة 22 % إلى حوالى 
2.09 مليــار لاير، بالمقارنة مع نحــو 2.7 مليار لاير في 

الفترة المماثلة من العام السابق.
وقــال البنك في بيان نشــر على موقع “تــداول” إن صافي 
الربح خالل فترة الستة أشهر األولى من 2020 هبط بنحو 
10 % إلى 4.9 مليارات لاير، بالمقارنة مع 5.5 مليارات 

لاير خالل الفترة المماثلة من 2019. وعزا البنك تراجع األرباح الفصلية بنسبة 22.3 % على أساس سنوي إلى 
انخفاض في إجمالي دخل العمليات وارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

انخفاض أرباح “األهلي التجاري السعودي” 22 %
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أعلن بنك أبوظبي األول، أكبر بنك في  اإلمارات العربية 
المتحدة، انخفاضاً بنسبة 25 % في األرباح، متأثراً بربع 

آخر من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.
وبلغ صافي ربح الربع الثاني من عام 2020، نحو 2.41 
مليار درهم )656 مليــون دوالر أميركي( مقابل 3.22 
مليــار درهم قبل عام. وبلغ صافي مخصصات انخفاض 
القيمــة في هذا الربع 1.06 مليار درهم، بزيادة 127 % 

عن العام 2019 الماضي.

تراجع أرباح بنك أبوظبي األول 25 %

تراجــع صافي دخــل مجموعة البركة المصرفية  خــالل النصف األول من 
2020، بنســبة 5 % على أســاس ســنوي مســجلةً 90 مليون دوالر، كما 
تراجع صافي الدخل العائد لمســاهمي الشــركة األم بنســبة 16 % وصوالً 
إلى 47 مليون دوالر أميركي. وجاء هذا اإلنخفاض بســبب قيام المجموعة 
برصد زيادات كبيرة في المخصصات التحوطية، لمقابلة األضرار المتوقعة 

الناجمة عن جائحة “كورونا”. وارتفع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة خالل الفترة ذاتها بنسبة 25 % ليبلغ 553 
مليون دوالر، فيما إنخفض مجموع األصول بنسبة 1 % وصوالً إلى 26 مليار دوالر أميركي.

تراجع صافي دخل “البركة المصرفية” 5 %

تراجعت األرباح الفصلية للـ”بنك السعودي الفرنسي” 
فــي الربع الثاني من عام 2020 بنســبة 45.6 % إلى 
437 مليون لاير. كما تراجعت األرباح خالل األشهر 
الستة األولى من العام الحالي بنحو 35 % لـ1.1 مليار 
لاير. وأوضــح البنــك، أن تراجع األربــاح في الربع 
األول مــن 2020 يعــود النخفــاض صافــي الدخل، 
وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع إجمالي المصاريف 
التشــغيلية بنسبة 60.70 %، ومع ذلك إرتفع إجمالي 

الدخل التشغيلي بنسبة 3.17 %.

تراجع أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 45 %

11



عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيلول/ سبتمبر 2020

تراجعت األرباح الصافية لبنك  دبي  التجاري بنســبة 40 % على أســاس 
ســنوي، لتصل إلى 215 مليون درهم، في فترة الربع الثاني من 2020. 
ويعزى تراجع األرباح، إلى انخفاض الدخل التشــغيلي 11 % إلى 655 
مليــون درهم، باإلضافة إلى إرتفاع مخصصات اإلئتمان بنســبة 44 % 

إلى 239 مليون درهم بالفترة ذاتها. كما تراجعت أرباح البنك بنســبة 24 % على أســاس ســنوي، لتصل إلى 530 
مليــون درهــم في فترة النصف األول من 2020. وعلى صعيد  المركز المالي ، فقد ارتفعت أصول  “دبي التجاري”  
20 % لتصل إلى نحو 94 مليون درهم، بنهاية النصف األول من 2020. مع اإلشارة إلى أن سوق  دبي  المالي، كان 

قد أعلن أنه تم إيقاف التداول على أسهم البنك، لحين اإلفصاح عن نتائج اجتماع مجلس اإلدارة.

تراجع أرباح “دبي التجاري” بنسبة 40 %

قدم “سبيرينك”، أكبر المصارف في روسيا، الوثائق الالزمة الفتتاح 
مكتب في أبوظبي، بحســب ما أعلنه نائب رئيس مجلس إدارة البنك، 
أناتولــي بوبــوف، الذي أعلن أن المكتب ســيفتتح فــي نهاية 2020. 
وقال: إن المكتب ســيوفر الدعم لألنشطة االستثمارية وتنفيذ مشاريع 
في مجال التمويل االستثماري،كما سيكون أداة للتعاون مع الصناديق 

والبنوك والشركات في المنطقة.
وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، أن “سبيربنك” اتفق مع أحد صناديق االستثمار السيادية العربية على إنشاء صندوق 
مشترك لالستثمار، على أن تكون وظيفته جذب استثمارات إلى الشركات في روسيا. وقد توصل “سبيربنك” إلى هذا 

االتفاق مع شركة مبادلة لالستثمار، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي.

افتتاح مكتب ألكبر مصرف روسي في اإلمارات

رأى  بنك إنكلترا  أن خسائر البنوك البريطانية من االئتمان قد تكون أقل من 
المتوقع، إذ تمت اإلشــارة قبل 3 أشهر إلى أنها ستبلغ 80 مليار إسترليني 
)105 مليــارات دوالر(. وأشــار تقريــر بنك إنكلترا حــول النظام المالي 
فــي بريطانيــا إلى أنه ال يزال يــرى أن البنوك تخصــص احتياطيات من 
رأس المال بقدر أكثر من كاٍف الســتيعاب الخســائر. وأوضح “ المركزي 
البريطاني”،  أن الوباء لم يؤخر بصورة جوهرية استعدادات القطاع المالي 

للخروج من  االتحاد األوروبي ، مؤكداً أنه تم الحد من معظم المخاطر على استقرار القطاع المالي في المملكة المتحدة.

خسائر االئتمان لدى المصارف البريطانية أقل من المتوقع
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أفــاد بنك المغرب المركزي بأنه تــم إنتاج 484 مليون 
ورقة نقدية مغربية خالل السنة الماضية، وذلك بتراجع 

طفيف مقارنة بسنة 2018.
وأوضــح، البنك في تقريره الســنوي، حــول الوضعية 
االقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن هذا 
اإلنتاج يتكون من فئة 200 درهم )20 دوالر أميركي( 
بنســبة 44 %، األوراق مــن فئــة 100 درهــم )10 

دوالرات( بنسبة 20 %.
وفيما يخص القطع النقدية، أشار المصدر ذاته، إلى أنه 

تــم صنــع 97.7 مليون قطعة، أي بارتفاع قــدره 21 %، مضيفاً أن قطع الدرهم الواحد تظل هي المهيمنة بحصة 
41 %. وبخصــوص إنتاج الوثائــق المؤمنة، أوضح التقرير، أن البنك أصدر أكثر من 62.2 مليون وثيقة مؤمنة 
خالل 2019، مســجال أنه بعد اتفاق الشــراكة الموقع مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيســتيك والماء في 2018 
حول تصميم وطبع وتشخيص جيل جديد من رخص السياقة واألوراق الرمادية الذي يتم العمل به ابتداء من كانون 

الثاني/يناير 2020، واصل بنك المغرب توفير المتطلبات القبلية الالزمة للشروع في هذه المهمة.
في سياق آخر، بلغت النتيجة الصافية لبنك المغرب 1.66 مليار درهم )166 مليون دوالر أميركي( عند متم السنة 
الماضية، أي بنمو نســبته 69 % مقارنة مع ســنة 2018. وأوضح البنك المركزي، أن هذا األداء يعزى بشــكل 

رئيسي إلى تحسن نتيجة األنشطة بنسبة 26 % إلى أزيد من 4.5 مليار درهم )450 مليون دوالر أميركي(.
وأشــار التقريــر إلى أن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف ارتفعت بنســبة 37 % إلــى 2.31 مليار درهم 
)231 مليــون دوالر أميركــي(، منها 2.11 مليــار درهم )211 مليون دوالر أميركي( تمثــل العائد الصافي عن 
التوظيفات الســندية الذي تزايد بنســبة 42 %، مســجال أن هذا التطور يعزى باألساس إلى ارتفاع فوائض القيمة 
المحققة )324.65 + مليون درهم - 32.4 + مليون دوالر أميركي( الخاصة بتفويت ســندات التوظيف بالدوالر 

األميركي.

بنك المغرب ينتج 484 مليون ورقة نقدية

أعلن “ البنك اإلفريقي للتنمية “، إنه وافق على قرض بنحو 5 مليارات 
رانــد )300 مليون دوالر أميركي( لحكومة  جنوب إفريقيا ، من أجل 

مساعدتها في مكافحة جائحة “كوفيد - 19”، ودعم ميزانيتها.
وأوضــح “اإلفريقــي للتنمية” في بيان، أن القرض يســتهدف حماية 
األرواح وتوفيــر المعــدات الطبيــة الضرورية، وصيانــة الوظائف 

ودعم الشركات، في اإلقتصادين الرسمي وغير الرسمي.
وقال البنك: “قدرة جنوب إفريقيا على مواجهة الجائحة لها آثارها بالنسبة للدول المجاورة، وللقارة ككل”.

300 مليون دوالر قرض من “اإلفريقي للتنمية” لجنوب إفريقيا
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أفــادت مجموعــة البنــك المغربــي للتجــارة 
الخارجية، في تقرير لها، أن إجمالي القروض 
التي قدمهــا )بنك إفريقيــا(، التابع للمجموعة، 
ســجل ارتفاعاً خالل 2019 بنســبة 4 %، بما 
قيمته 186.6 مليار درهم )18.6 مليار دوالر 

أميركي(.
وقالــت المجموعة، في التقرير الذي خصصته 
ألنشــطتها البنكيــة، أنه خارج إطــار عمليات 
إعادة شراء القروض، فإن المستحقات الواجبة 

على المدينين ارتفعت بـ2.3 %، مضيفة أن ودائع الزبناء ســجلت زيادة بـ5.4 % خالل الفترة نفســها ليصل إلى 
202.8 مليار درهم )20.2 مليار دوالر أميركي(.

وأوضح الرئيس المدير العام للمجموعة عثمان بنجلون، نقال عن التقرير ذاته، أن السنة المالية 2019 تميزت بتسجيل 
ارتفاع في الرساميل الصافية للبنك بنسبة 22 %، مشيرا إلى أن مؤشرات النتائج عرفت تطوراً إيجابياً، حيث ارتفع 
الناتج البنكي الصافي ونتيجة المجموعة بنسبة 5 % لكل منهما، ليبلغا على التوالي 13.9 و1.9 مليار درهم )1.39 
مليار دوالر و0.19 مليار دوالر(. وقال: إن السنة الماضية تميزت بتوسع أنشطة المجموعة جغرافيا، وهو ما تجسد 
من خالل المساهمة المتنامية لبنك إفريقيا في نتائج المجموعة المالية والعملية، وتعزيز شبكة المجموعة بأوروبا إلى 

جانب فتح فرعا لها بشنغهاي بالصين ليكون أول فرع يحدثه بنك إفريقي بهذا البلد.

قروض بنك أفريقيا تتجاوز الـ18 مليار دوالر

أعلنــت مجموعــة “جــي إف إتــش المالية” اســتكمال 
“المصرف الخليجي التجــاري” التابع لها بنجاح طرح  

صكوك  بقيمة 159 مليون دوالر أميركي.
وقالــت المجموعة في بيان، إن الطرح جاء بعد حصول 
المصــرف علــى موافقــة الجهــات الرقابيــة و الجمعية 

العمومية غير العادية  التي انعقدت بداية هذا العام.
وأضافت أن المصرف نال دعم المســاهمين إلصدار صكوك ضمن الشــريحة األولى الداعمة لقاعدة رأس المال 
بقيمة تصل إلى 200 مليون دوالر بما يعزز قاعدة رأس المال ويساهم في تحقيق األهداف المرحلية الستراتيجية 

المصرف الجديدة.
وأشــارت إلى أن اإلغالق الناجح لهذا اإلصدار ســيعزز  المركز المالي  للمصرف والذي ســيمكنه من االســتثمار 
في تطوير خدماته المصرفية اإللكترونية لتتنافس للحصول على حصة أكبر في السوق، منوهة إلى أن هذا النمو 

سينعكس كذلك على مركزها المالي وربحيتها.

صكوك بقيمة 159 مليون دوالر لـ”الخليجي التجاري”
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هبطــت أرباح مصــرف “أتش أس بــي ســي” البريطاني قبل 
الضرائب في النصف األول من 2020 بنســبة 65 % إلى 4.3 
مليــار دوالر. وتراجعت عائدات البنك بنســبة 9 % إلى 26.7 
مليار دوالر خالل نفس الفترة. وكشف الرئيس التنفيذي لـ“أتش 
أس بي سي” نويل كوين، أن أرباح البنك تأثرت بجائحة كورونا، 
وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات تقلبات السوق إضافة 
إلــى التوترات بين  الواليات المتحدة  والصيــن. وكان يُتوقع أن 

تبلغ أرباح “أتش أس بي سي” قبل الضرائب التي تم اإلبالغ عنها 5.69 مليار دوالر للنصف األول من 2020.

انخفاض أرباح “أتش أس بي سي” 65 %

أعلن “سوسيتيه جنرال”، عن تكبده خسائر في الربع الثاني من 2020، 
بلغت 1.26 مليار يورو مع خفضه قيمة أنشــطة التداول التي يسعى إلى 
إعادة تنظيمها. وقال ثالث أكبر بنك في فرنســا من حيث القيمة السوقية، 
إنه سيقلل من حجم المخاطر لوحدة التداول في تحول سيكلف ما بين 200 
و250 مليون يورو من اإليرادات المفقودة. وكان البنك فاجأ المستثمرين 
بخســارة في الربع األول، بعد أن محا تفشــي فيــروس كورونا إيرادات 
قســم تداول األسهم. وتراجعت إيرادات الربع الثاني 80 % في تداوالت 

األسهم وارتفعت 38 % في تداوالت أدوات الدخل الثابت. وشهد البنك انخفاضاً بنسبة 15.7 % في إيرادات الربع 
الثاني إلى 5.3 مليار يورو، مقابل   5.44 مليار يورو في متوسط تقديرات 5 محللين استطلعت رويترز آراءهم.

“سوسيتيه جنرال” يتكبد خسائر في الربع الثاني من 2020

هــوت أرباح البنوك المدرجة في  بورصة الكويت ، بنســبة 
49.3 % علــى أســاس ســنوي خالل النصــف األول من 
2020، في ظل تداعيات فيروس كورونا على أداء  القطاع 
المصرفي . وانخفض صافي أرباح البنوك إلى 1.01 مليار 
دوالر خالل األشــهر الســتة األولى المنتهية في حزيران/
يونيو 2020. وكانت أرباح البنوك الكويتية المدرجة بلغت 

نحو 1.98 مليار دوالر في النصف األول من 2019.

تراجع أرباح بنوك الكويت 49.3 %
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سالمه: وقف الّدعم ممكن في ضوء حجم اإلحتياطي

المصارف. وأضاف: للتذكير، فإن معظــم الديون التي ندين بها 
للدولة هي بالليرة اللبنانية. قد تسألني أين ذهبت  احتياطات  البالد 
من العمالت األجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد 
أظهر  الحســاب الجاري  عجــزاً تراكمياً قــدره 56 مليار دوالر 
وكان  عجز الميزانية  25 مليار دوالر. هذا المبلغ اإلجمالي البالغ 
81 مليار دوالر هو ثقب مالي، ال يرتبط بالبنك المركزي، لكنه 

يأتي من  الواردات  وأرقام العجز الحكومي.
تقليص العجز

وعن ســبب عدم تنبيهه الحكومة إلى خطــورة العجز، فيما كان 
يطمئن اللبنانيين مرات عدة، إلى أن ال داعي للقلق، قال سالمه، 
كل شــيء كان على ما يرام في البنك المركزي. أنا شــخصياً لم 
أتوقف عن المطالبة باإلصالحات و تقليص العجز  مع كل تدخل 
من قِبَلي. قلت إننا كنا في وضع نتحّكم فيه بالوضع النقدي، لكنني 
لم أطمئن أبداً في شأن حالة المالية العامة. لقد كّررت وأصّريت 
على ضــرورة معالجــة اإلصالحــات للحفاظ على االســتقرار 
النقدي. في مؤتمرات  باريس  1 و2 و3، وكذلك في مؤتمر سيدر 
طالبت بإجراء إصالحات. وذّكر ســالمه، بــأن البنك المركزي 
أقرض الدولة “بموجب التزام قانوني”. وشرح قائالً: ليس األمر 
كما لو كنا نبحث عن استثمارات مع الدولة اللبنانية. في الواقع، 

شدد حاكم مصرف لبنان على “ضرورة التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي”، مؤكداً تأييده “تدّخل الصندوق في لبنان، حتى لو 
ادّعى البعض خالف ذلك”. وقال: خــالل المفاوضات، اختلفت 
لجنة نيابية والحكومة حول تقديرات العجز العام، وتلك الخاصة 
بالمصرف المركزي و المصارف : مــن 60000 إلى 241000 
مليار ليرة )أي عشــرات المليارات من الــدوالر(. والحقاً دعا 
صندوق النقــد الدولي إلــى إجراء تقييــم واحــد”. وأوضح، أن 
“النهج الذي اتبعناه يختلف عما هو في خطة الحكومة. والفارق 
أننا لم نعتبر من الضروري إجراء تخفيضات على مبالغ  الديون  
التي هي بالليــرة اللبنانية. كمــا أننا لم نأخذ فــي االعتبار فروق 
أسعار الصرف. في الواقع، نصف الخسائر المنسوبة إلى البنك 
المركزي في خطة الحكومة تأتي من حقيقة أن  مجلس الوزراء  
يغيّر ســعر صرف الدوالر من 1500 ليرة للدوالر الواحد إلى 
3500 ليرة، وهذه الخســارة هي التي لم نأخذها فــي االعتبار. 
وبالتالي، فإن االختالفات تعود إلى االفتراضات األّولية، ناهيك 
عن الفروقات المتعلقــة بالديون المتعثّرة”. وتابع ســالمه: كان 
هدفنا تقليص الخســائر مع الحفاظ على الشــفافية، لكن قبل كل 
شيء كان تقليص القيود التي يتعيّن على اللبنانيين تحّملها بسبب 

اإلصالحات التي استلزمتها األزمة القائمة.
إيجاد مخرج لألزمة

وعن ســبب عدم قبــول صندوق النقــد الدولي بأرقــام مصرف 
لبنان، قال سالمه: للصندوق مبادئه ومفاهيمه الخاصة. لكن على 
اللبنانيين أن يتفاوضوا اآلن، ألن الهدف هــو أن يكونوا قادرين 
على إيجاد مخرج لألزمة التي تتطلب دعمــاً دولياً للبنان. وذلك 

لن يتم من دون دعم صندوق النقد أو من دون اتفاق سياسي.
في المقلــب اآلخــر، أكــد ســالمه رداً علــى ســؤال، أن البنك 
المركزي لم يأخذ أمــواالً من الموِدعين. بل قــدّم مصرف لبنان 
قروضاً بالليــرة اللبنانيــة وهي العملــة التي يصدرها بنفســه، 
وأوضح أن جعل البنك المركزي مســؤوالً كقناة بين الموِدعين 
والمصارف والدولــة، ليس كالمــاً واقعياً. نحن قــادرون على  
طباعــة  األوراق النقديــة بالليرة، فــال داعي الســتخدام أموال 

كشف حاكم  مصرف لبنان  رياض سالمة، أنه يؤّيد التدقيق في حسابات مصرف لبنان من ِقَبل خبراء 
“بنك فرنسا” من أجل دفع المفاوضات مع “ صندوق النقد الدولي “. وقال في مقابلة خاصة مع “عرب نيوز” 
ة، إن “شركتين دولّيتين أجرتا تدقيًقا لحسابات مصرف لبنان منذ 1993، وتم إرسال التقارير  بالفرنسي
”، وتابع: لذلك من الضروري معرفة أن  ذا التدقيق إلى “صندوق النقد” في بداية المفاوضات األخيرة له
التدقيق الدولي موجود لتبديد أي شك حول الطريقة التي ُيدار بها مصرف لبنان. وبالنسبة إلى اقتراح أن 
يقوم “بنك فرنسا” بمراجعة حسابات مصرف لبنان، قال “نحن نرّحب به، فالقرار يعود إليه، لكننا على 

استعداد للترحيب بهؤالء الخبراء عندما يرغبون في ذلك”.
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ال يوجد قانون يقــول ذلك، فما يقّرره الســوق يختلف عما يفعله 
المشــّرع. وتابع: يفّكر مجلــس الوزراء بإنشــاء صندوق لَجمع  

عقارات  الدولة )لتخفيف الديون( وإعطاء شــهادات إيداع للبنك 
المركزي من هــذا الصندوق، الذي ســيكون قــادراً على تقليل 
الخســائر من دون زيادة الديــون، وقد تخلق التناســق المطلوب 

لتنفيذ الخطة. الفكرة ال تزال حديثة، طرحها وزير المال للتَو.
وعــن اقتــراب نهاية الدعم قــال ســالمه: يبذل مصــرف لبنان 
قصارى جهده في هــذا الموضوع، لكنه ال يســتطيع اســتخدام 
متطلبات احتياطي المصــارف لتمويل التجارة. بمجرد وصولنا 
إلى عتبة هذه االحتياطــات، نضطر إلى وقف الدعــم. لكننا في 
صدد إنشاء وسائل تمويل أخرى، سواء من خالل البنوك أو من 

.Oxygen خالل صندوق أنشأناه في الخارج، يسّمى
وأضاف: مصرف لبنان ليس هو الدولة التي يجب أن تتصّرف 
في هذه الحالة. ال يمكن إلقاء اللوم علــى البنك المركزي في كل 
شــيء، وعلى ما يفعله بعد الواقعة. لقد حدّدنا ماهية الوضع في 

وقت مبكر كي يتخذ المسؤولون اإلجراءات الالزمة.
خلق السيولة

ورداً على سؤال حول المبالغ الهائلة التي أخرجها المصرفيون 
و السياســيون  من لبنــان قبــل 17 تشــرين األول/اكتوبر، وعن 
احتمال اســترجاعها، قال ســالمه: ســنصدر تعميمــاً في وقت 
قريب، لتمكين هؤالء الموِدعين وتشــجيعهم على إعادة السيولة 
الكبيرة إلــى البالد من دون مصــادرة أموالهم. اليوم هو ســؤال 
أخالقي وليــس قانونياً ألنه نظــام أفاد الجميع. فــي ظل الوضع 
المحزن الذي نجد أنفســنا فيه، يتعيّن على مصرف لبنان تمكين 
هؤالء الموِدعيــن الذين عــن طريق إعــادة تمويــل الدولة من 
خالل الودائع الخارجية، يســتطيعون خلق الســيولة في  القطاع 

المصرفي .
 وأخيراً، علّق ســالمه علــى اتهامه من قِبَل البعض باالســتفادة 
من النظام إلثرائه الشخصي، فقال إنه كان يعيش في حالة جيدة 
قبل أن يصبح حاكماً لمصرف لبنان، إذ كان يتقاضى راتباً قدره 

165 ألف دوالر شهرياً في خالل عمله في بنك  ميريل لينش .
وأضاف: لقد عرضت كل الوثائق على  شاشات  التلفزة. وصلت 
إلى مصرف لبنان بثروة 23 مليون دوالر أميركي، اســتثمرتها 
وحققت النتائج ... وبما أنني أستطيع إثبات مصدر ثروتي، فهذا 
يكفي إلثبات أنني ال أســيء اســتغالل منصبي. فــي الواقع، لقد 

رفعت دعوى ضد َمن يشّوه سمعتي.
ورداً على سؤال حوال ما إذا كانت نهاية األزمة قريبة؟ اختصر 
ســالمه الجواب بأنها “سياســية في الدرجة األولى، فالتوترات 
اإلقليمية هي التــي تُحكم قبضتها على لبنــان، وهناك حاجة إلى 
اللبنانيين سيتمّكنون من تدبير األمور بعد ذلك”.دعم دولي لخلق الســيولة في البالد. ليس لدّي أدنى شــك في أن 

تلزم المادة 91 من قانون النقد والتسليف، البنك المركزي بتمويل 
الحكومة عندمــا تطلب ذلك. في الموازنــات التي صوتت عليها 
البرلمانــات فــي 2018 أيًضا ، ُطلــب منا  إقــراض  6 مليارات 
دوالر بالليرة اللبنانية بفائدة أقل بنســبة 1 % من  معدالت الفائدة  
الحالية. في عام 2019، ُســّن قانون آخر يطالب مصرف لبنان 
بإقراض 3.5 مليار دوالر بالليرة اللبنانية أيضاً وبنســبة فائدة 
1 %. أما بالنسبة إلى ميزانية 2020 ، فقد طالبنا القانون بسداد 
الفوائد التي نجمعها على المحفظة التــي لدينا مع الدولة، وكذلك 
ســداد تريليون ليرة لبنانيــة، أي 3 مليــارات دوالر. ليس عدالً 
القول إن البنك المركزي وحاكمه رســما حيــاة ورديّة للبنانيين. 
أتســاءل عمــا إذا كانت هنــاك بعض النوايــا الســيّئة وراء هذه 

الصورة التي يحاولون التمسك بها؟.
النوايا السيئة

وعما إذا كان يتّهم أصحاب الســلطة بهذه النوايا السيئة تجاهه، 
قــال: إن ذلك قــد يكــون بســبب السياســة المحلية أو ألســباب 
إيديولوجية أو االنتهازية، لكنه كشــف عن تشويه الحقائق خالل 
األشهر القليلة الماضية ... وقد فاجأه ذلك حقاً. وأوضح رداً على 
أنه “عند النظر إلى المعامالت التي نفذت بين المصارف والبنك 
المركزي، واألرقام بيــن 2017 وحزيران/يونيو 2020، نرى 
أن البنك المركزي أصدر ســيولة بالعملة األجنبية للسوق، وقام 
بتحصيل العمالت مــن المصارف. ســتندهش عندمــا تجد أننا 

ضخينا عملة أكثر بكثير مما أخرجنا: 11.5 مليار”.
وعن حقيقة نفاد أموال المصارف، قال: حدثت صدمات متتالية 
ضغطت على البنــوك وأثارت الذعــر بين الموِدعيــن، بما في 
ذلك إغالق البنوك في تشرين األول/اكتوبر لمدة شهر أثناء بدء 
الثورة. فتحــّول االقتصاد اللبنانــي إلى نقدي. وفقــد الناس الثقة 
بالنظام. ثم جاء إعالن الحكومة أن الدولة غير قادرة على ســداد 
آجال اســتحقاق ديونها السيادية على ســندات الـ“يوروبوندز”. 

كنت شخصياً ضدّها وعبّرت عن ذلك رسمياً.
اقتصاد نقدي

وعن شــكوى الناس من تطبيق الـ“هيركات”، حيث ال يستطيع 
الموِدعون بالدوالر سوى سحب مبلغ محدود من أموالهم بالليرة 
اللبنانية، بمعدل 3800 ليرة للدوالر فيما ســعر  السوق السوداء  
يقارب 8000 ليرة، قال سالمه: السوق الذي يقّرر ذلك، وكذلك 
العميــل. ال يوجد قانون يأخــذ المال من الناس، والفرق حاســم. 
اليوم، من المؤكد أن هناك أسعاراً مختلفة لسعر صرف الدوالر، 
لكن السعر الرســمي وكذلك الســعر المفروض على الواردات 
وسعر الســوق الســوداء يختلف ألننا أصبحنا اقتصاداً نقدياً. مع 
كل هــذه األحداث، هنــاك ضغط معيّــن. أضاف: دّمــر انفجار 
4 آب/أغســطس العديد من  المنازل  وأصبح النــاس بحاجة إلى  
الســيولة ، خصوصاً وأن  التجار  يقبلون بالدفع نقداً فقط. من هنا، 
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سباق خليجي لالستحواذ على البنوك اللبنانية بمصر

المالكــة لوحــدة بلــوم في مصــر، فيمــا يكفــل البنــك المركزي 
المصــري الحفاظ على ســرية البيانات وحقوق عمــاء بنك بلوم 

مصر والعاملين به.

شريحة سوقية أكبر
يعد بلوم مصر، أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج 
لبنان، وكان يســعى لتوســيع نطاق عمله والمنافسة على شريحة 
ســوقية أكبر، إال أن األزمات السياســية واالقتصاديــة دفعته إلى 
قرار التخارج، بعد أن نفى ســابقاً نيته بيع وحدته في مصر نتيجة 

المشاكل التي يتعرض لها القطاع البنكي في لبنان.
يمتلك بنك “بلــوم” مصر نحــو 39 فرعاً، ويصل رأســماله إلى 

حوالى 127 مليون دوالر أميركي.
وبحســب البيانات المتاحة على الموقع اإللكتروني للبنك، سجلت 
قوائمه المالية صافي ربح عن األشــهر الســتة األولــى من العام 

المالي الماضي نحو 333 مليون دوالر أميركي.
ورغم جاذبية الســوق المصرية لصفقات قطــاع البنوك، خاصة، 
وأنــه ســوق اســتهاكية تمثــل بيئــة مشــجعة ألنشــطة التجزئة 
المصرفية في بلــد قوته االســتهاكية تتجاوز مئة مليون نســمة، 

تنص أحكام قانــون الجهاز المصرفــي والنقد رقم 
88 لســنة 2003، علــى ضرورة حصــول جميع 
البنوك العاملة على أرض مصر على موافقة البنك 

المركزي قبل السير في عمليات بيع وحداتها.
ويســتعد بنك اإلمارات دبي الوطنــي لقنص صفقة 
االستحواذ، حيث اختار “شــركة سي.آي كابيتال” 
لتكون مستشــاره المالي فــي الصفقة، فيمــا تتولى 
المجموعة المالية هيرميس مهمة مستشــار طرف 

البائع.

سيولة نقدية كبيرة
تحتاج البنــوك اللبنانية ســيولة نقدية كبيــرة لتوفيق 
أوضاعها مــع متطلبــات القانون الجديــد لمصرف 
لبنان المركــزي، الذي يلــزم البنــوك برفع رؤوس 
أموالها بالسماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة 

بنسبة تصل إلى نحو 20 % من رأسمالها.
وأعطــى القانــون فتــرة ســماح للمصــارف حتى 
نهايــة العــام 2020 الحالــي، األمــر الــذي زاد 
الضغوط علــى الجهاز المصرفي، وقــد يدفع عدداً 
من فروع المصــارف اللبنانية العاملــة في الخارج 
إلى االنكماش لتوفيــق أوضاعها وتعزيز رســملة 
المصارف اللبنانية بنحو 4 مليارات دوالرأميركي.

ويصل إجمالــي الرســملة بعــد تعميــم المصرف 
المركزي إلى أكثر من 20 مليــار دوالر أميركي، 
وتحتاج بيروت هذه الخطوة للحفاظ على التصنيف 
االئتمانــي لمصارفهــا مــن أي تخفيــض محتمــل 

والبقاء عند مستويات كافية لرأس المال.
ويتوقف إتمــام الصفقة فــي مصر بعد الدراســات 
النافيــة للجهالة علــى أصــول البنك علــى موافقة 
مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر النهائية باعتبارها 

عمقت تفجيرات مرفأ بيروت من أزمات مؤسساتها االقتصادية، وعجلت بتخارج البنوك اللبنانية 
األزمة  مع  تزامنت  التي  التفجيرات  تداعيات  بسبب  المالية،  خسائرها  تغطية  بهدف  مصر  من 
االقتصادية التي يشهدها لبنان منذ نحو عام. حيث وافق البنك المركزي المصري مؤخراً، على 

طلب بنك لبنان والمهجر، المالك لبنك بلوم مصر، للسير في إجراءات بيعه لمستثمر استراتيجي.
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لبنان، والتي تفاقمت مع أزمــة تفجير مرفأ بيروت 
في 4 آب/أغسطس 2020.

وأشــار، إلى أن تخارج وحدات البنوك اللبنانية من 
مصر هدفه تغطيــة مراكزها المالية فــي بيروت، 

وهو أمر طبيعي تلجأ إليه البنوك وقت األزمات.
وشهدت القاهرة تخارجاً لعدد من البنوك األجنبية، 
منها مجموعة “باركليز” البريطانية، و“سوســيته 
جنرال”، و“بي.أن.بي باريبا” الفرنســيان، بهدف 
تغطيــة مراكزهــا المفتوحــة فــي بلدانهــا بســبب 

األزمات المالية.
وقنصــت البنوك العربيــة، جميع صفقــات تخارج 
البنوك األجنبية من مصــر، منها بنك قطر الوطني 
الذي قنص صفقة “سوســيته جنرال”، و“التجاري 
وفا بنــك” المغربــي، الذي اســتحوذ علــى فروع 
مجموعة “باركليز” في مصــر، و“اإلمارات دبي 

الوطني”، الذي قنص صفقة “بي.أن.بي باريبا”.
مــن جانبه، أكــد رئيس البنــك العقــاري المصري 
العربي ســابقاً، عبدالمجيد محيي الدين، إن البنوك 
اللبنانية لعبت دوراً مهماً خال الســنوات الماضية 
في تعزيــز حركــة التبادل التجــاري بيــن القاهرة 

وبيروت.
وأوضح، أن المصــارف اللبنانيــة تواجه ضغوطاً 
خارجة عــن إرادتهــا، ما يجعلهــا تعيد حســاباتها 
وتعزز ماءتها المالية في مراكزها الرئيســية، من 

خال تخارج وحداتها في مصر.

نمو المدخرات
وتعــزز جاذبيــة الصفقــات المصرفية فــي مصر 
تصنيف الــوكاالت العالميــة، حيث منحــت وكالة 
“موديــز” للتصنيــف االئتماني النظــام المصرفي 
المصــري درجة مســتقر نتيجــة ارتفــاع معدالت 
الســيولة ونمــو المدخرات، وســعي البــاد لتعميم 

الشمول المالي في جميع معاماتها.
وتضع األزمــة اللبنانيــة جهازهــا المصرفي على 
نفس خط البنوك اليونانية والتي تجاهد للخروج من 
مصر، نتيجة عدم قدرتها على مســايرة المنافســة، 
تحوالت.ومــا يشــهده الجهــاز المصرفي فــي القاهــرة من 

إال أن صفقة “بلوم” تتواكب مع فشــل صفقة تخــارج بنك عودة 
اللبناني من مصر بسبب الضغوط االقتصادية لوباء كورونا على 

المؤسسات المالية.
وأعلــن بنك عــودة توقــف مفاوضــات اســتحواذ بنــك أبوظبي 
األول اإلماراتــي على فروعه في مصــر، وكان البنك اإلماراتي 
أبلــغ ســوق األوراق المالية في أبوظبــي في وقت ســابق عزمه 

االستحواذ على فروع عودة في مصر.

أحداث الجوهرية
وتعد هذه الصفقات من األحداث الجوهرية التي يتطلب اإلفصاح 
عنها أمام حملة األســهم، فيما قــال البنك اإلماراتــي، إن الخطوة 

تتوافق مع استراتيجيته للتوسع دولياً.
وفي ســبيل ذلك، عيّنت مجموعة عودة اللبنانية المجموعة المالية 
هيرميس مستشــاراً مالياً لصفقة بيع وحداتها في مصر. وبدأ بنك 
عودة نشــاطه في القاهرة عام 2006، وهو يمتلك نحو 50 فرعاً، 
فيما بلغت أصوله المصرفية نحو 4.4 مليــار دوالر أميركي في 

نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2019 الماضي.
وتواجه خطط توســع البنك صعوبات كبيرة بعد تداعيات األزمة 
اللبنانية، وباتت اســتراتيجيات التوســع محل شــك مــع تخفيض 

تصنيفه االئتماني من جانب وكالة “ستاندرد آند بورز”.

رؤية سلبية
وخفضت الوكالة تقييمه من “بي سلبي”، والتي تعني رؤية سلبية 
غير مستقرة، إلى “سي.سي.سي”، وهي دائرة الدخول في التعثر 

مما يرجح احتمال دخوله في أزمة سيولة.
وشهد العامان الماضيان سباقاً محموماً بين البنوك الخليجية للفوز 
بصفقات اســتحواذ في قطاع البنوك المصرية، وأشــعلت صفقة 
بنك عودة في البداية الســباق، الذي دخل فيه كل من بنك الكويت 
الوطني واإلمارات دبي الوطني، إال أن بنك أبوظبي األول حســم 

السباق، وحال كورونا بينه وبين إتمام الصفقة.
وســجلت مؤشــرات الكثافة المصرفية في مصر نحو 22.9 ألف 
مواطن لكل فرع بنك، فيمــا يصل عدد الفروع إلــى نحو 4365 
فرعاً لنحو 38 بنكاً تعمــل داخل الباد، األمر الــذي يفتح فرصاً 

استثمارية جديدة أمام االستثمارات األجنبية في قطاع البنوك.

صعوبات كبيرة
وقال رئيس بنك القاهرة السابق، منير الزاهد، إن البنوك اللبنانية 
تواجه صعوبات كبيرة بســبب التداعيات االقتصادية لما يشــهده 
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قرار بشأن تسديد القروض بالعملة األجنبية

المصارف اآلخذ بعين اإلعتبار تداعيات إنفجار مرفأ بيروت 
على محفظة القروض المشــكوك بتحصيلها وبحث إمكانيّة 

.Stage2 إلى Stage1 تخفيض تصنيف هذه القروض من

ثانيّاً: أشار حاكم مصرف لبنان إلى أّن المصرف المركزي 
بصدد إصــدار تعاميم تطلب مــن المصارف تأمين ســيولة 
خارجيّــة إضافةً إلــى زيادة الـــ20 % على رســاميلها عبر 
تقديمــات نقديّة مــن مســاهميها. وعلّقت لجنــة الرقابة على 
المصارف في هذا اإلطــار، بأنّه يجب علــى المصارف أن 
تكون قد إستكملت هذه الزيادة في رأس المال. وأشار سالمه، 
بأّن التقيّد بمتطلبات السيولة والرسملة المذكورة آنفاً سيشّكل 

معياراً يحدّد بقاء أو خروج أّي مصرف من السوق.
وتطّرق ســالمه أيضاً إلى التعميم الــذي تّم إقــراره مؤّخراً 
والمتعلّق بالتحاويل للطاّلب خارج لبنان، موضحاً بأنّه يشمل 
فقط الطالب المســّجلين في جامعات والمقيمين خارج لبنان 

حتّى نهاية العام 2019.
باإلضافة إلى ذلك، لفت ســالمه إلى أّن أهالي الطاّلب الذين 
ســبق لهم أن حّولوا أموالهم إلى خارج لبنــان أو الذين لديهم 
مداخيل خارج لبنان ال يمكنهم اإلستفادة من هذا التعميم طالباً 
من المصــارف في هــذا اإلطار بــأن تــدرس كل حالة على 
حدة. وذّكر الموجودين بالتعميم رقــم 152 المتعلّق بإقراض 
األشخاص الذين تضّرروا جّراء إنفجار بيروت، مشدّداً على 
المصارف الطلب من المقترضين الذين تم تعويضهم من قبل 
التي إستحصلوا عليها من المصارف لهذا الغرض.شركات التأمين عن األضرار التي لحقت بهم تسديد القروض 

قروض التجزئة
أعلم رياض ســالمه الحاضرين بأّن اإلجتمــاع األخير الذي 
عقد في واشــنطن من أجل تمكين لبنان مــن الحصول على 
حّصته البالغة 800 مليــون دوالر أميركي مع صندوق النقد 
الدولي، لم يأِت بنتيجة، بحيث شــدّد المســؤولون على ربط 
هذه المســاعدة بتحقيق إصالحات وإعتماد آليات إلســتدامة 
الدين. كما أفاد ســالمه المجتمعين بأّن مصرف لبنان بصدد 
إصدار تعميم يميّــز إعادة دفــع القروض المعنونــة بالعملة 
األجنبيّة ألصحاب قروض التجزئة مثل قروض الســيارات 
والـ Credit Cards على سعر صرف 1.500 ليرة لبنانية 

للدوالر الواحد.

القروض التجاريّة
أما أصحاب القــروض التجاريّة المعنونــة بالعملة األجنبيّة، 
مثل الشركات التي تفتح إعتمادات، فسيتوّجب على اصحابها 

إعادة التسديد بحسب عملة القرض.
وفيما يلي محضر اإلجتماع الذي جمع بين جمعيّة المصارف 
في لبنــان والبنك المركــزي: أعلن حاكم مصــرف لبنان أنّه 
سيتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف لمواكبة متطلبات 

صندوق النقد الدولي على صعيدين.

أّوالً: سيقوم المصرف المركزي بإصدار سلسلة من التعاميم 
تتعلّق بتكوين مؤونات على ســندات الديــن بالعملة األجنبيّة 
والعملة المحليّــة بنســبة 45 % و0 % بالتتالي على ســبيل 

المثال.
أّما بالنســبة لودائع المصارف بالعملة األجنبيّة لدى مصرف 
لبنان، فقد إقترح ســالمه تكوين مؤونات بنسبة 1.89 % في 
حال حصل المصرف المركزي على إيرادات من الصندوق 
السيادي المزمع إنشاؤه ومؤؤنات بنسبة 9.45 % في حال لم 
يحصل مصرف لبنان على إيرادات من هذا الصندوق. ولفت 
ســالمه إلى أنّه ســيتّم األخذ بعين اإلعتبار آجال هذه الودائع 
بين ودائع قصيرة األمد )أقل من سنة( أو طويلة األمد )أكثر 

من سنة(.
من جّهتها، إعتبرت لجنة الرقابة علــى المصارف بأنّه على 

أَصَدَرت جمعّية مصارف لبنان التعميم رقم 171 / 2020، َسلََّطت من خالله الضوء على أهّم النقاط 
التي تّم تداولها في اإلجتماع الشهري، الذي انعِقد بتاريخ 19 آب/أغسطس 2020 بين الجمعّية 

والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
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توقعات بزيادة مخصصات البنوك الخليجية

نمو المركز المالي
وأرجعــت “موديز” ارتفــاع صافي دخــل الفوائــد وتعويض 
انخفاض معــدالت اإلقراض واالســتثمار إلى اســتمرار النمو 
في المركز المالي للبنوك الســعودية خــال النصف األول، إذ 
شــهدت القروض نمــواً 8 % بنهايــة حزيران/يونيو 2020، 
كما حققــت المحفظة االســتثمارية نمواً 14 % أيضــاً. وبيّنت 
“موديز” أن النمو المرتفع للقروض كان مدعوماً بالنمو القوي 
المســتمر في قروض الرهــن العقاري واالرتفــاع المؤقت في 
االستهاك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة مطلع تموز/يوليو 

لتصل إلى 15 %، مقارنة بمستوياتها السابقة عند 5 % فقط.
وعلى الرغم من تباطؤ النشــاط االقتصادي في ظل اإلجراءات 
االحترازية التي جرى تطبيقها الحتواء انتشار فيروس كورونا، 
فقد شهدت نســبة إجمالي القروض إلى الودائع تحسناً، إذ بلغت 
87 % بنهاية حزيران/يونيو، مقارنة بمستوياتها البالغة 84 % 

بنهاية كانون األول/ ديسمبر 2019.
نتائج البنوك

وأظهرت نتائج النصــف األول للبنــوك الســعودية تراجعاً في 
صافي الربــح 10 %، بعدمــا بلغــت 5.1 مليــار دوالر خال 
الستة أشهر األولى من العام، مقارنة بتسجيلها 5.7 مليار دوالر 
خال الفترة نفســها من العام الماضي. وسّجلت البنوك الكويتية 
واإلماراتية تراجعات حادة، إذ انخفضــت صافي أرباح البنوك 
اإلماراتية المدرجة بســوق دبي المالية خال النصف األول من 
العام الحالي 43 % على أســاس ســنوي، بينما تراجعت أرباح 
البنوك المدرجة بســوق أبوظبي لألوراق الماليــة 29 % على 
خليجيّاً 49 % على أساس سنوي.أساس ســنوي، وكذلك ســّجلت البنوك الكويتية التراجع األكبر 

أشــارت وكالة موديز، فــي تقريرهــا، إلى أّن األداء التشــغيلي 
للبنوك الســعودية كان جيداً في ظــل التداعيــات التي فرضتها 
جائحة كورونا وانخفاض أســعار النفــط، إذ زاد إجمالي صافي 
اإليــرادات 3 % بالنصف األول مــن العام، مقارنــة بالنصف 
األول مــن 2019، وذلــك بدعــم مــن نمــو 4 % بصافي دخل 
الفوائــد، وهو ما عــّوض االنخفاض 3 % بالدخل من الرســوم 

والعموالت من دون الفوائد.
سياسة تحوطية

وزادت مخصصات خسائر القروض اإلجمالية للنصف األول 
إلى 0.93 % مــن إجمالي القروض، مقابــل 0.68 % بالفترة 
ذاتها من عام 2019، ما أدّى إلى تآكل التأثير اإليجابي للزيادة 
3 % بصافي اإليــرادات على صافي أربــاح البنوك. وتعكس 
تلك الزيادة في المخصصات السياســة التحوطيــة التي تتبعها 

البنوك السعودية ومؤسسة النقد السعودي.
وتوقعت “موديز” رصد مخصصات إضافية للبنوك السعودية 
في األرباع المقبلة، في ظــل توقعات الوكالــة بانكماش القطاع 
غير النفطي 4 % خال العــام 2020، مقارنة بنمو بلغ 3.3 % 
العام الماضي، إضافة إلى توقعاتها باســتمرار انخفاض أسعار 
النفط. وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من توقع تأثر الربح بتباطؤ 
نمو االئتمــان وزيادة المخصصــات فإنه من المرّجــح أن تبقى 
معــدالت التراجع أقل مــن نظيراتها فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجي، ما يعكــس األداء التاريخــي األقوى ومرونــة النظام 

المصرفي السعودي.
جودة األصول

وفي ظل توقع الوكالة انخفاض أســعار النفــط، وتراجع اإلنفاق 
الحكومي، إضافــة إلى زيــادة المخاوف من اســتمرار تفشــي 
فيروس كورونا وما يتبعها من تداعيات اقتصادية جراء انتشار 
الجائحة، فقد توقعت “موديز” زيادة تــآكل جودة أصول البنوك 

على مدى 12 - 18 شهراً المقبلة وحتى نهاية 2021.
ووصــف التقريــر معــدل صافــي الدخل نســبة إلــى إجمالي 
األصول بالقــوي، إذ وصل إلــى 1.6 % بنهاية النصف األول 
من العــام، وذلك علــى الرغم مما يشــهده من تراجــع مقارنة 
بوصوله 2.1 % في النصف األول مــن 2019، إذ انخفضت 
تلك النســبة على أســاس ســنوي لدى جميع البنوك الســعودية 

خال النصف األول من 2020.

أكدت وكالة موديز للتصنيف االئتماني، في تقرير حديث لها، أن الزيادة الملحوظة في مخصصات 
خسائر االئتمان لدى البنوك السعودية تمثل العامل الرئيس في االنخفاض الذي شهدته أرباحها 

بنسبة 10 % بالنصف األول من العام الحالي على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليار دوالر أميركي.
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تداعيات انفجار مرفأ بيروت على شركات التأمين

وبحسب “بلومبرغ”، فإن شركات التأمين مطالبة بتعويض 
المتضرريــن مــن جــراء االنفجــار، ال ســيما أصحــاب 
الصناعات الكبيرة، الذين يرجح االســتجابة لمطالبهم أكثر 
من اآلخرين من أصحــاب المنازل والعقــارات الصغيرة، 

طبقا لمذكرة “غاي كاربنتر”.
وقال محللون ومصادر في قطاع التأميــن، إن من المرجح 
أن يبلــغ إجمالي خســائر انفجار مســتودع مينــاء بيروت 

المؤمن عليها نحو 3 مليارات دوالر أميركي.
وقال  جيسلين لو كام، مدير التحليالت لدى “إيه.إم بست”، 
وهي وكالة التصنيف الوحيدة التــي تتخصص في صناعة 
التأمين فــي العالم، إذا رســمت مقارنــة بين انفجــار مرفأ 
تيانجين في الصين ومرفأ بيروت، فستلحظ خسائر تأمينية 

كبيرة.

تواجه شركات تأمين عالمية خسائر ضخمة وكبيرة، بسبب 
تداعيات انفجــار مرفأ بيــروت، خاصة في حال اســتبعاد 

فرضية العمل اإلرهابي.
وبحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن األضرار التي 
خلفها االنفجار، قد تتجاوز 7 مليارات دوالر أميركي. لكن 
شركات التأمين تغطي جزءاً بسيطاً من هذه الخسائر، ومع 

ذلك فقد يتسبب ذلك في أزمة كبيرة لدى الشركات.
وقالت وكالة “بلومبرغ” اإلخبارية األميركية، إن الخسائر 
المتوقعة لهذه الشــركات نتيجة االنفجار الذي هز العاصمة 
اللبنانية ودمر أحياء بأكلمها، تصل إلى 250 مليون دوالر 
أميركي. ونقلت عن شــركة “غاي كاربنتر” المتخصصة 
في السمسرة، أن قيمة الســفن والبضائع المؤمن عليها التي 

دمرت باالنفجار تزيد على ربع مليار دوالر أميركي

تكون التعويضات التي يمكن ان تدفعها شركات التأمين هي السند الذي يخفف من هول االضرار 
المادية التي أصابت المواطنين والمؤسسات في لبنان جّراء االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي 

سبب بخسائر ودمار هائل في المرفأ واألبنية المحيطة.
وتتريث شركات التأمين في اتخاذ القرار بشأن تغطية االضرار الناجمة عن االنفجار والتعويض على 
المتضررين، بانتظار انتهاء التحقيقات الرسمية وصدور التقرير النهائي من الجهات المعنية، الذي 
من شأنه ان يحّدد المسؤوليات واالسباب الكامنة وراء هذه الكارثة، على ان ُيتخذ القرار النهائي في 
مسألة التعويضات وكيفية التعويض على كل المؤّمنين، استناداً الى المعطيات التي ترد في التقرير 

النهائي حول اسباب هذا االنفجار.
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ويواجه اللبنانيون الذين يتعاملون شــركات التأمين المحلية 
تحديــاً كبيراً، مــن أجل الحصــول علــى أموالهم إلصالح 
األضرار التــي لحقــت بممتلكاتهم، حيث يصــر معظمهم 
على الحصول على أموالهم بالدوالر من أجل شــراء السلع 
والخدمــات، لكن العملة الخضراء شــحيحة فــي البالد مما 
يعني أن الشركات قد تعوض العمالء بـ”شكيات دوالرية” 
لن يتمكن أصحابها من صرفهــا، والحل أمامهم اللجوء إلى 

السوق السوداء حيث تفقد 65 % من قيمتها.

االلتزام بالتعهدات التعاقدية
في ســياق متصل، أصدرت جمعية شــركات الضمان في 
لبنان بياناً، أشارت فيه، إلى أنها على أتم االستعداد لاللتزام 
بتعهداتهــا التعاقديــة، كمــا نصت عليهــا بوالــص التأمين 
والقوانين المرعية مؤكدة انها لن تتوانى عن التغطية ضمن 
هذه االطــر. وقالت: إن الفاجعة التي وقعــت تتجاوز كل ما 
ســبق واختبرناه من كوارث، وال بد مــن انتظار التحقيقات 
الرسمية لتبيان طبيعة وسبب االنفجار وتحديد المسؤوليات. 
فحجم الخســائر، وبالتالي حجــم المطالبات فــي كل فروع 
التأمين لم يثِن شركات التأمين، بالرغم من الضغط الهائل، 
على ارســال الفرق الميدانية الجراء المســح. مع العلم، أنه 
في الحــاالت العادية فــإن الحوادث واالضــرار التي تطال 

الممتلكات تأخذ وقتاً، فكيف في حاالت طارئة مماثلة؟
وجدّدت شــركات التأمين التأكيــد على احترامهــا القانون 

وشروط العقود وانحيازها دوماً الى المؤّمنين لديها.
من جانبها، كشــفت لجنة مراقبة هيئات الضمان )شركات  

التأمين ( في بيان، أن عدداً من  اإلعالنات  والكتب الصادرة 
عن بعض شــركات التأمين حول التعويض عن األضرار 

خســائر انفجار بيروت المؤمــن عليها تقدر مــا بين 2 و3 
مليارات دوالر أميركي .  يشــمل ذلك مطالبــات من الميناء 
نفســه على خلفية األضرار التــي لحقت بالمنشــأة وتعطل 
النشاط، وهو ما قد يصل إجماليه إلى “بضع مئات ماليين” 

الدوالرات. 

مطالبات تأمينية كبيرة
وأعلنــت “ميونيــخ ري” األلمانيــة، وهــي إحــدى كبرى 
شــركات إعــادة التأمين في العالــم، إن االنفجار سيتســبب 
على األرجح في مطالبات كبيرة، لكنها ال يمكنها حتى اآلن 

إعطاء تقدير . 
من جانبها، قــدّرت الشــركة اللبنانية السويســرية للتأمين، 
الخســائر المؤمن عليها ضــد االنفجــارات، تقــدر ما بين 
2.5 مليــار و3.5 مليــارات دوالر أميركــي. أما “أكســا” 
و”أليانــز”، وهما مــن شــركات التأمين العالميــة الكبرى 
العاملــة في لبنان، أشــارتا إلى إنــه من المبكر جــداً آلوانه 
الخروج بــأي أرقــام، وأن الخســائر المرتبطــة بالبضائع 
المخزنة بميناء بيــروت كبيرة  جــداً، إال ان انفجار بيروت 
دمر أيضاً عقارات ســكنية وتجارية، بما فــي ذلك مطاعم 
وفنادق، وهو ما سيشــكل على األرجح غالبيــة المطالبات 

التأمينية .
وبحســب رئيس مجلس إدارة شــركة “أروب إنشورنس”، 
فإن مطالبات التعويض يمكن أن تفوق 250 مليون دوالر، 
في حال استبعد التحقيق فرضية العمل اإلرهابي، ذلك ألن 
قلة من حاملي وثائق التأمين تتحــدث وثائقهم عن “التأمين 
ضد العنف السياسي”، الذي عادة ما تحصل عليه الشركات 

متعددة الجنسيات أو الشركات اللبنانية الكبيرة.
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المدعوة الــى القيام بواجبهــا حيالهم بعد انجاز المســتندات 
والكشــوفات الضروريــة التــي تقــوم بهــا الــورش الفنية 

المتخصصة.
وبعد االجتماع، قال وزير االقتصاد فــي حكومة تصريف 
األعمال راوول نعمه: لقد وصل عــدد الطلبات التي قدمت 
الى اآلن الى شــركات التأميــن الى حوالــى 2500 طلب، 
تشــكل ما قيمته 425 مليــون دوالر أميركــي، والتقديرات 
االولية تفيد بأن عدد الطلبات قد تصــل الى 10000 طلب، 
ما يدل الــى الحجم الكبير لالضــرار التي وقعت. ولســوء 
الحظ، إن إعادة التأمين مع الشــركات خــارج لبنان وصل 
الــى 90 % الى اليــوم. ونطلب مــن كل المواطنيــن الذين 
لديهم عقود تأمين مع أي من الشــركات، االتصال بالشركة 
لالستفســار حول الموضوع وما إذا كان العقد الخاص بهم 
يغطي تكلفة االضرار ام ال، علما ان شركات التأمين أكدت 
لنا أنها ستقوم بواجبها وفق ما تنص عليه العقود، كي تساعد 
المواطنين في تصليــح ممتلكاتهم المتضــررة والعودة الى 

منازلهم بعد الفاجعة التي حصلت.

الموجبات التعاقدية
على صعيــد آخر، عقــدت الهيئــات االقتصاديــة اجتماعاً 
خصص إلجراء مناقشة شــاملة مع رئيس جمعية شركات 

نة نتيجة إنفجار  مرفأ بيــروت  تفتقر للدقة والوضوح.  المؤمَّ
وقالت اللجنة، إنّها وّجهــت كتباً إلى كافــة هيئات الضمان 
نة  العاملة في  لبنان  تعلمها بضرورة تغطية األضرار المؤمَّ
الناتجــة عن اإلنفجــار وفق شــروط ومنافع عقــد الضمان 
الصادر عنها من دون تأخير تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات 

القانونية المناسبة بحقها.

تعويض المتضررين
وكان رئيــس الجمهورية، ميشــال عون، وخالل ترؤســه 
اجتماعاً في قصر بعبــدا مع وفد من نقابة وســطاء التأمين 
في لبنان، الذي حضره رئيس النقابة ايلي طربيه وعدد من 
أعضائها، ورئيسة هيئة الرقابة على شركات التأمين نادين 
حبال، دعا شــركات  التأمين  في لبنان إلى الوفاء بالتزاماتها 
تجاه األشــخاص المؤّمنين لديها الذين تضررت ممتلكاتهم 
وســياراتهم ومنازلهم نتيجــة االنفجار الذي وقــع في  مرفأ 
بيروت. وقال: إن الكارثة التي لحقــت بلبنان تتطلب تعاوناً 
من الجميع في ســبيل تعويض المتضررين كي يتمكنوا من 
ترميم منازلهم ومؤسساتهم وإزالة آثار االنفجار الكبير الذي 

ضرب العاصمة وضواحيها.
وأكــد أن التعاطف مع المتضررين واجب الجميع ال ســيما 
أولئــك الذين لهــم ارتباطات مباشــرة مع شــركات التأمين 
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مقاصة بين شركات التأمين وهاتين المؤسستين بعد صدور 
التقرير الرسمي حول االنفجار.

خامساً: مطالبة إدارة مرفأ بيروت بإصدار تقرير تعلن فيه 
تَلَف البضائع التي تم إخراجها مــن الحاويات قبل االنفجار 
والموجودة على أرض المرفأ، األمر الذي يوفّر الكثير من 

الوقت والجهد لدفع االضرار ألصحابها.
وأّكد طربيه، أن شــركات التأمين “ملتزمة بكل الموجبات 
التعاقدية مع المؤمنين لديها، وهي لن تتــردّد في القيام بكل 
المتوجبات الملقاة على عاتقها، إنطالقاً مما تحدده الشروط 

الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين”.
وأشــار الى أنه “في وضعية االنفجار الحالــي، فإن القرار 
النهائــي بالدفــع أو عــدم الدفع هو رهــن صــدور التقرير 
الرسمي عن االنفجار، إلظهار ســببه وطبيعته، أي هل هو 
مقصود )عمل ارهابي أو حربي(، أو حادث عرضي، ألنه 
في حال كان الحادث مفتعالً أي انه عمل ارهابي أو حربي، 

فإن شركات التامين لن تدفع االضرار.
الفتاً الى أن “من لديــه في آن، بوالص تشــمل كافة تغطية 
المخاطر وأخرى تشــمل تغطية مخاطر الحرب واالعمال 
استالمهم التقرير الرسمي حول طبيعة االنفجار”.االرهابية ســيتم دفعهــا بعــد موافقــة معيــدي التأمين بعد 

الضمان إيلــي طربيــه وفريــق متخصص مــن الجمعية، 
حول كيفيــة تعامل شــركات التأمين مع االضــرار الناتجة 
عــن االنفجار الكارثــي في مرفأ بيروت ال ســيما بالنســبة 
الى الجهات المؤمنة لدى شــركات تأميــن وطنية. وطالبت 
الهيئات اإلقتصادية وشــركات التأمين االسراع في إصدار 
التقرير الرسمي حول انفجار المرفأ. وأكد المجتمعون على 

النقاط اآلتية:
أوالً: المطالبة باالســراع في إصدار التقرير الرسمي حول 
االنفجار، حرصاً من الجميع علــى تمكين المتضررين من 
المباشــرة بإصالح االضــرار إلعادة حيــاة المواطنين الى 

طبيعتها وإطالق الدورة االقتصادية.
ثانياً: التزام شركات التأمين بتنفيذ كل الموجبات التعاقدية، 
والقيام بــكل المتوجبــات الملقاة علــى عاتقهــا إنطالقاً من 

الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين.
ثالثاً: تأكيد حرص الجميع على التعاطي مع هذه االضرار 

الكارثية بمسؤولية وطنية عالية وبشفافية وإنصاف.
رابعــاً: تأكيد طلب الهيئــات االقتصادية الــذي قدمته للبنك 
الدولي ومؤسســة التمويــل الدوليــة والقاضــي بتوفيرهما 
التســهيالت المالية لشــركات التأميــن لدفع األمــوال فوراً 
للمتضرريــن الذين لديهــم بوالص تأمين، علــى أن تجرى 
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تصدرت الواليات المتحدة األميركية الترتيب العالمي 
من حيث حجم اإلنفاق على تأمينات الممتلكات خالل 
العام 2019 الماضي، وبلغ إنفاق المواطن األميركي 
على شراء وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 
1873 يورو، تاله في المركز الثاني سويسرا 1835 
يــورو، وفي المرتبة الثالثة حلت النرويج بحجم إنفاق 
1591 يــورو ســنوياً، وفــي المركز الرابــع جاءت 

الدنمارك بحجم إنفاق 1575 يورو خالل 2019.
واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة، حيث وصل 

حجم إنفاق المواطن الكوري الجنوبي على شراء وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 1436 يورو خالل 
العام الماضي، تاله المواطن الكندي في المركز الســادس بإنفاق 1105 يورو، ثم النمســا في المرتبة السابعة 1103 

يورو، تاله في المركز الثامن المواطن االوسترالي بحجم إنفاق بلغ 1078 يورو.
ووفقــاً لخريطــة التأمين العالمية، والصادرة عن شــركة أليانز األلمانية للتأمين وإعادة التأمين فقد حلت فرنســا فى 
المركز التاســع عالمياً، حيث بلغ إنفاق المواطن الفرنســي على شــراء وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 
1065 يــورو خــالل 2019، تاله فى المرتبة العاشــرة المواطن األلماني وبلغ إنفاقه علــى التأمين على الممتلكات 

والمسؤوليات حوالى 884 يورو خالل العام 2019.

الواليات المتحدة األولى في اإلنفاق على تأمينات الممتلكات

استجابةً للطلب المتزايد من المسافرين، قامت أكسا الخليج، إحدى 
أكبر شــركات التأمين الدولية فــي دول مجلس التعاون الخليجي، 
بإدراج تغطية اإلصابة بفيروس كوفيد - 19 لجميع حاملي وثائق 
أكســا لتأمين السفر. وكانت شــركة التأمين قد سارعت إلى اتخاذ 
إجراءات فورية لتعديل تغطية تأمين السفر لحاملي وثائقها، تماشياً 
مع األوضاع الراهنة، بعد أن كشــفت األبحاث التي أجراها اتحاد 
النقل الجوي الدولي )إياتا( بأن 44 % من المســافرين سينظرون 

بجدية أكبر في السفر مجدداً إذا حصلوا على تأمين صّحي يغّطي فيروس )كوفيد - 19(.
وقال كبير مسؤولي خطوط التأمين الشخصي في أكسا الخليج فرانك هيمبرجر: باعتبارنا واحدة من أكبر شركات 
التأميــن العالمية، فإن فريقنا متاح على مدار الســاعة لتقديم أي مســاعدة طبية طارئة قــد يحتاجها العمالء في أي 
مكان في العالم. وستقوم الشركة بتعويض حاملي وثائق تأمين السفر بمبلغ يصل إلى 5 آالف دوالر لتغطية تكاليف 
الســفر غير القابلة لالسترداد. وإذا اضطر العمالء للخضوع للحجر الصّحي أثناء وجودهم في الخارج، فستغطي 

تكلفة إقامتهم لما يصل إلى 100 دوالر يومياً ولمدة أقصاها )15( يوماً.

أكسا الخليج تغطي اإلصابة بفيروس كورونا أثناء السفر
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قالت، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، عالية حلمي،  إنها تعاقدت 
مع “ثري آي إنفوتيك” 3i infotech لتصميم وتنفيذ وتشغيل النظام 
التكنولوجــى لها. وأضافت أن “ثري آي إنفوتيك” تعمل فى أكثر من 
50 دولة، ووقع االختيار عليها بعد منافسة مع شركات عالمية أخرى، 
 PREMIA لتقدمها بأحدث برنامج متطور ومتكامل لنظم المعلومات

.ASTRA
وأشارت إلى أن شركتها تعمل على تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات 
بكافة جوانبه باســتثمارات تجاوزت مليــون دوالر أميركي. مؤكدةً، 
نجاح شــركتها في إبرام أولى اتفاقيــات إعادة التأمين لها بعد دخولها 

إلى السوق مؤخراً بحصولها على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطها في فرع تأمينات 
الممتلكات والمســؤوليات، الفتة إلى أن قائمة شــركات إعادة التأمين بالشــركة شملت “هانوفر ري” إلعادة التأمين 
)ألمانية(، ويتبعها معيدو تأمين مصنفين من هيئات التصنيف العالمية بدرجة AA أو A على األقل. وأوضحت أن 
شركتها استعانت بمعيدى التأمين العالميين لتغطيتها باالتفاقيات المختلفة واالستفادة من خبراتهم فى شتى المجاالت 
خصوصا تدريب العاملين، وتقديم تغطيات تأمينية جديدة، والحماية من المخاطر. الفتةً، إلى أنه تم إعداد إعادة التأمين 
على أساس اتفاقيات نسبية، واتفاقيات النسبية تضمن للشركة الحصول على تغطية تلقائية لألخطار التى تكتتب فيها 

وتغطية كل المخاطر المحتفظ بها من خالل هذه التغطيات وأبرزها تغطية زيادة الخسائر لحماية احتفاظ الشركة.

عالية حلمي

“مدى” للتأمين تتعاقد مع “ثري آي إنفوتيك”

كشفت نشرة صادرة عن االتحاد المصري للتأمين عن أن انتشار فيروس 
كورونــا المســتجد كوفيد 19 تســبب في حــدوث أعمق ركــود وقع منذ 
الثالثينــات في القرن الماضي، ومن المتوقــع أن يتضاءل الناتج المحلي 
اإلجمالــي العالمــي )GDP( بنحــو 4 % فــي عــام 2020. وأوضحت 
النشــرة، أن ذلك ســيؤدي إلى انخفــاض الطلب على التأميــن هذا العام، 
وبخاصة التأمين على الحياة، حيث أنه المتوقع أن يتقلص حجم األقســاط 

بنسبة 6 % لتأمينات الحياة وبنسبة 0.1 % لتأمينات الممتلكات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تتعافى هذه 
الصناعة من ذلك الركود، الذي يفترض أن يكون قصير األجل، وأن تبدأ أقســاط التأمين فى النمو من جديد ويدخل 
اإلقتصــاد فــى مرحلة من االنتعاش طويل األجل. ومن المتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث هي المحرك 

الرئيسي إلنتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب األكبر من هذا االنتعاش لألسواق الناشئة، خاصة الصين.
وأشارت النشرة، إلى أنه في الوقت الحاضر، ستتسبب أزمة كوفيد 19 بتراجع نمو أقساط التأمين 3 % عن فترة ما 
قبل الركود، غير أنه يُتوقع أن يصل مجموع األقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3 % أعلى من 

مستوى حجم األقساط في وقت الجائحة خالل عام 2021.

المصري للتأمين: تراجع أقساط التأمين بسبب “كورونا”
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الكويتية، 
عــن تحقيق اربــاح بلغت 7.34 مليــار دوالر أميركي 
للفترة الممتدة من 1 نيســان/أبريل إلــى 30 حزيران/
يونيو 2020، مشيرة في بيان لها، أن ذلك يعكس كفاءة 
فريقها االستثماري الجديد وفعالية السياسة االستثمارية 

الجديدة التي بدأت المؤسسة بتنفيذها منذ عام 2017.
وبحســب بيــان “التأمينات”، قــال نائب المديــر العام 
لشــؤون االســتثمار والعمليــات فــي المؤسســة، رائد 

النصف: هذا األداء المتميز على الرغم من تقلبات السوق الناتجة عن جائحة كوفيد - 19 والحروب االقتصادية بين 
االقتصادات العظمى هو ثمرة الجهود التي قامت بها اإلدارة الجديدة للمؤسســة ولجنة االســتثمار وفريق االستثمار 
الجديد المكون من أكثر من 76 موظف اســتثمار كويتي متخصص. ال شــك أن هذا األداء هو نقطة تحول في تاريخ 
المؤسســة االســتثماري. موضحاً، أن أبرز النتائج االستثمارية للمؤسســة خالل الربع األول من 2020، هو النجاح 
المستمر الستراتيجة تخفيض معدل األموال غير المستثمرة من37.2 % من إجمالي أصول المؤسسة، كما في 31 

آذار/مارس 2017، إلى 11.5 % من إجمالي أصول المؤسسة، كما في 30 حزيران/يونيو 2020.

التأمينات االجتماعية الكويتية تحقق أرباح فصلية

وقعت شركة أليانز عقداً مع البنك التجاري الدولي CIB، لتأمين 
الخدمــات البنكية ضد أعمال القرصنــة اإللكترونية. وقال نائب 
رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشــركة أليانز للتأمين - 
مصــر، محمد مهران، لقد فازت الشــركة بمناقصة ألكبر بنوك 
القطاع الخاص المصري، ولفت إلى أن هذه التغطية المتخصصة 
جداً هي من أوائل الوثائق التي تصدر للقطاع البنكي في مصر. 
كاشفاً عن أن “أليانز” أقدمت على خطوة تأمين مخاطر القرصنة 
األلكترونية، وأنها ستوفر بمقتضى وثيقة التعاقد، تغطيات تأمينية 

متعددة للمخاطر الناتجة عن أي أعمال قرصنة الكترونية محتملة، سواء كانت تتعلق ببيانات عمالء البنك أو أنظمة 
التشغيل الخاصة فيه، مشيراً إلي أنه بدأ تفعيل الوثيقة اعتباراً من أول تموز/يوليو 2020.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي CIB، محمد سلطان، إن البنك يضع على 
رأس أولوياته توفير أقصى معدالت الحماية لكافة عمالئه ضد أي هجمات سيبرانية، معرباً عن اعتزازه بتوقيع وثيقة 
التعاقد مع “اليانز”. وقال: ندرك حجم وخطورة التطورات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم في مجال القرصنة 
اإللكترونية والهجمات السيبرانية، لذلك نعمل بكل جد لحماية عمالئنا وأنفسنا من هذه المخاطر، وننسق بشكل دائم 

مع شركائنا في شركة اليانز للتعامل مع هذه األخطار التي نواجهها سواء تقليدية أو مستحدثة.

أليانز توقع عقد لتأمين خدمات بنكية ضد القرصنة
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تطور حصيلة أقساط التأمين السعودي

يزيد على 14 مليار لاير، في العام السابق 2018، بزيادة تالمس 
300 مليون لاير.

الحماية واإلدخار
في المقابل، بلــغ إجمالي األقســاط المكتتبة بفرع تأميــن الحماية 
واإلدخار، في الســوق الســعودي ما يتجــاوز 1.13 مليار لاير، 
في نهاية 2019، مقابل 1.1 مليار لاير فــي نهاية 2018، بزيادة 

تصل الى 0.03 مليون لاير.
ووفقًــا للبيانات الرســمية الصــادرة عن مؤسســة النقــد العربي 
الســعودي، انخفضت الحصة الســوقية، لفرع التأميــن العام - أو 
تأمين الممتلكات - من إجمالي األقساط المكتتبة في 2019، بنسبة 
تصل الى 2.4 % مقارنة بحصته الســوقية، من األقساط المكتتبة 

في العام السابق 2018.
في الســياق ذاته، حافظ نشــاط تأمين الحماية واإلدخــار - يقصد 
بها تأمينــات الحياة - علــى ترتيبه كثالث فرع من فــروع التأمين 
بالســوق الســعودي، في نهاية 2019، وفي الوقت ذاته، تقلصت 
نهاية 2019، مقارنة بحصته في العام السابق 2018.حصته السوقية بنســبىة 0.1 % من إجمالي األقساط المكتتبة في 

تراجعت األقســــاط المكتتبة، في ســـوق التأميــن 
الســعودي، تراجعاً ملحوظــــاً في عــــام 2017، 
بقيمة 400 مليون لاير، مقارنة باألقســاط المكتتبة 
في العــام الســابق 2016، بتراجع نســبته 1.1 % 

تقريباً.
وشهد مؤشــر األقســاط المكتتبة، تراجعاً حاداً في 
2018، بقيمــة تصــل الــى 1.5 مليــار لاير دفعة 
واحدة، مقارنة بأقساط 2017، بنسبة تراجع تصل 
الــى 4.1 %، إال أن الســوق الســعودي، نجح في 
تعويض هــذا التراجع، فــي نهايــة 2019، لترتفع 
أقســاطه المكتتبة بقيمــة 2.9 مليــار لاير، مقارنة 
بالمحقق في العام الســابق 2018، بنسبة نمو تصل 

الى 7.7 %.

التأمين الصحي يتصدر
تصــدر، نشــاط التأميــن الصحــي، قائمة أنشــطة 
وفــروع التأمين، بالســوق الســعودي، مــن حيث 
الحصة الســوقية وقيمة األقساط، ســواء في عامي 
2019 أو 2018، محافظاً علــى مكانته، بإعتباره 
أكبر أنشــطة التأمين حجماً، يليه فرع التأمين العام 
- يقصــد بها تأميــن الممتلــكات - يليه فــرع تأمين 

الحماية واإلدار - يُقصد بها تأمينات الحياة.
وبلــغ إجمالــي األقســاط المكتتبــة بفــرع التأمين 
الصحــي، بالســوق الســعودي، 22.5 مليــار لاير 
تقريباً، في نهايــة 2019، مقابل 19.9 مليار لاير، 
في العام الســابق 2018، بزيادة قيمتها 2.6 مليار 
لاير تقريباً، فيما بلغ األقساط المكتتبة بفرع التأمين 
العام - أو تأمين الممتلكات، في الســوق الســعودي 
14.3 مليار لاير تقريباً، في نهاية 2019، مقابل ما 

شهدت حصيلة أقساط التأمين المكتتبة، في السوق السعودي، تذبذباً ملحوظاً، خالل السنوات 
الخمس األخيرة، بدءاً من عام 2015 حتى نهاية عام 2019.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “سما”، عن وصول حصيلة األقساط 
المكتتبة، لتصل الى 36.5 مليار ريال، في نهاية 2015، وارتفعت بقيمة 400 مليون ريال (107 مليون 

دوالر أميركي)، في نهاية 2016، بنسبة نمو تالمس 1.1 %.



30

عالم التأمين

البنك والمستثمر | أيلول/ سبتمبر 2020

31 مليار دوالر خسائر الكوارث العالمية المؤمن عليها

حزيران/يونيو، عانت “كالغاري” في كندا من خسائر بقيمة مليار 
دوالر من أضرار البََرد، وهو الحدث األكثر تكلفة على اإلطالق 
في كندا. فيما تسببت األمطار الغزيرة في شهر أيار/مايو، بحدوث 
فيضانات شــديدة، في عدة مقاطعات على طول نهر اليانغتســي 
في الصين. وكانت الخســائر الناجمة عن أحداث الحرائق تتزايد 
منذ بداية العــام بالنظر إلى اســتمرار اشــتعال موســم الحرائق 
2019/2020 في أوســتراليا، وهو األطول )من أيلول/ســبتمبر 
2019 إلى شــباط/فبراير 2020( واألكثر تدميراً على اإلطالق. 
وشــعرت منطقة القطب الشــمالي في ســيبيريا بأعبــاء حرائق 
الغابات، حيث وفرت درجات الحرارة المرتفعة بشــكل استثنائي 

والطقس الجاف الظروف المثالية للحرق على نطاق واسع.
خسائر اقتصادية

وعلى الرغم من عدم احتســابها في التقديــرات األولية للنصف 
األول مــن 2020، فــإن الحرائق فــي جنــوب كاليفورنيا تذكر 
بالخطر الدائم الذي يمثله الحريق. وفي المستقبل من المرجح أن 
يؤدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم المخاطر 
الثانوية، بما في ذلك حرائق الغابات. وفي شــهر شباط/فبراير، 
تعرضت شــمال أوروبا لعاصفة رياح شــديدة متتالية )ســيارا 
ودينيس(، تســببت الرياح القوية واألمطــار الغزيرة في حدوث 
فيضانات وانقطــاع التيار الكهربائــي وتعطل النقــل، مما أدى 
في خســائر مؤمنة مجتمعة تزيد على 2 مليار دوالر. وتســبب 
إعصار أمفان في خليج البنغال في خســائر اقتصادية بلغت 13 
مليار دوالر، وهو أكثر األعاصير المدارية تدميراً التي شهدتها 
عليها مجرد جزء بسيط من اإلجمالي.الهند علــى اإلطالق. ومن المتوقــع أن تكون الخســائر المؤمن 

وفقــاً لتقرير معهد ســويس ري التابع للشــركة إلعــادة التأمين 
فقد بلغت الخســائر االقتصادية العالمية من الكــوارث الطبيعية 
والكوارث التي من صنع اإلنســان في النصــف األول من عام 
2020 حوالــى 75 مليــار دوالر أميركي. فيما بلغت الخســائر 
االقتصادية مــن الكــوارث الطبيعية والكــوارث التي من صنع 
اإلنســان حوالى 57 مليار دوالر في الفترة نفســها من 2019، 
ولكنه أقل بكثير من متوســط الخســائر االقتصادية في النصف 

األول من السنوات العشر السابقة )112 مليار دوالر(.
وتمثل خســائر الكــوارث العالميــة المؤمن علهيــا 40 % من 
الخســائر االقتصاديــة، حيث بلغــت 31 مليــار دوالر. وخالل 
السنوات العشــر الماضية، بلغ متوسط المطالبات المؤمن عليها 
للنصف األول 36 مليار دوالر ســنوياً، فيما تســتثنى الخســائر 
الناجمة عن المطالبات المتعلقة بـفيروس كورونا. وفقد أكثر من 
2000 شخص حياتهم أو فُقدوا في كوارث خالل النصف األول 
من 2020، وقد كان الدافع الرئيســي لخسائر النصف األول هو 
المخاطر الثانوية، حيــث لعبت العواصف الرعديــة في أميركا 
الشــمالية دوراً مهماً. ومــن أصل 75 مليــار دوالر من إجمالي 
الخسائر االقتصادية العالمية في النصف األول من عام 2020، 
شــكلت الكوارث الطبيعية 72 مليــار دوالر، ارتفاعــاً من 52 

مليار دوالر أميركي في الفترة نفسها من العام السابق.
توقف النشاط االقتصادي

ونتجت الخســائر المتبقية البالغة 3 مليارات دوالر عن كوارث 
من صنع اإلنســان، انخفاضاً من 5 مليارات دوالر في النصف 
األول من 2019. ويعــزى انخفاض هذا العام جزئيــاً إلى وباء 
كورونا، مع اإلغالق في جميع أنحــاء العالم مما أدى إلى توقف 
النشــاط االقتصادي في العديــد من البلدان، وارتفعت الخســائر 
العالمية المؤمن عليهــا من الكــوارث الطبيعية إلــى 28 مليار 
دوالر فــي النصف األول مــن 2020 من 19 مليــار دوالر في 
2019. بينما انخفضت الخسائر المؤمن عليها من الكوارث التي 

من صنع اإلنسان إلى 3 مليارات دوالر من 4 مليارات.
فقد تســببت، تســببت العواصف الحمليــة الشــديدة )العواصف 
الرعدية مع األعاصير والفيضانات والبرد( في أميركا الشمالية، 
بخســائر المؤمن عليهم بأكثر من 21 مليــار دوالر في النصف 
األول، وكان هذا هو األعلى منذ النصــف األول من عام 2011، 
عندما بلغت الخسائر من هذا الخطر وحده 30 مليار دوالر. ففي 

بلغت خسائر الكوارث العالمية المؤمن عليها 31 مليار دوالر خالل النصف األول من عام 2020، ارتفاعاً من 23 
مليار دوالر خالل الفترة نفسها من 2019. وشكلت الكوارث الطبيعية 28 مليار دوالر من الخسائر المؤمن 
عليها، معظمها ناتج عن أحداث المخاطر الثانوية، حيث تسببت عواصف الحمل الحراري الشديدة بأميركا 

الشمالية بخسائر المؤمن عليهم بأكثر من 21 مليار دوالر، وهي أعلى نسبة منذ النصف األول من 2011.
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ارتفع صافي االســتثمار األجنبي المباشــر المتدفق إلى 
األردن فــي الربع األول من العــام 2020 الحالي، إلى 
نحــو 214.9 مليــون دينــار )3030.1 مليــون دوالر 

أميركي(.
 ويأتي هــذا الرقم مرتفعاً بنســبة 17.1 %، مقارنة مع 
مســتواه في نفس الفترة من العام 2019، بحســب أرقام 
من البنــك المركزي األردني. وكان صافي االســتثمار 

المباشر 183.5 مليون دينار في عام 2019.
ويقول المحللون: إن اســتمرار توتر األوضاع السياسية 
فــي محيط المملكة يؤثر ســلبا على حجم االســتثمارات 

الخاصــة القادمــة من الخليج والــدول األجنبية. وتأثر االقتصــاد األردني جّراء جائحة كورونــا، مع تقييد حركة 
االقتصاد وإغالق المطار، وإجراءات كانت أكثر حذراً من هذا الفيروس.

ارتفاع االستثمار األجنبي في األردن بنسبة 17 %

أعلن البنــك المركزي، عــن ارتفاع أن إيــرادات قناة 
الســويس بقيمة 4.5 مليار دوالر أميركي خالل الفترة 
الممتدة من تموز/يوليو 2019 إلى آذار/مارس 2020، 
مقابل 4.3 مليار دوالر أميركي خالل الفترة المقابلة من 
العام المالي السابق عليه، بزيادة 188.2 مليون دوالر.
وأوضح البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، 
أن إيرادات قناة الســويس حققــت زيادة في الفترة من 
كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2020، بقيمة 85 

مليون دوالر أميركي تقريباً لتصل إلى 1.4 مليار دوالر مقابل نحو 1.3 مليار دوالر.
وفي سياق متصل، تراجع الفائض ميزان النقل باستثناء القناة بمقدار 661 مليون دوالر أميركي خالل الفترة الممتدة 
من تموز/يوليو 2019 إلى آذار/مارس 2020، ليصل إلى 251.2 مليون دوالر مقابل 912 مليون دوالر في الفترة 

المقابلة.
من ناحية أخرى ارتفع عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات األخرى بمقدار 276 مليون دوالر أميركي خالل 

9 أشهر، ليسجل نحو 3 مليارات دوالر أميركي مقابل نحو 2.7 مليار دوالر.
وارتفع عجز ميزان دخل االستثمار بقيمة 1.2 مليار دوالر أميركي إلى 9.2 مليار دوالر في الفترة من تموز/يوليو 
2019 إلى آذار/مارس 2020، مقابل 8 مليارات دوالر خالل الفترة المناظرة، كنتيجة أساســية الرتفاع مدفوعات 

دخل االستثمار بنحو 1.1 مليار دوالر لتسجل 9.9 مليار دوالر.

ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 4.5 مليار دوالر
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أعلن الرئيس االيراني حسن روحاني، أن الشركات والمصدرين 
إسترجعوا مؤخراً، 2.5 مليار دوالر أميركي من النقد االجنبي 
للبالد. وأوضح، أن الشــركات المســجلة، غالبيتهــا المصدرة 
للصلــب والبتروكيماويات اســترجعت 2.5 مليار دوالر عملة 
صعبة، والعديــد منها تطرح بصورة منتظمة النقد االجنبي في 
منظومة “نيما” االلكترونية )مخصصة لبيع المصدرين العملة 
االجنبيــة علــى المســتوردين(. كما أكد أن صــادرات الصلب 
وااللمنيوم شــهدت نمواً بنســبة 10 % و49 % بالترتيب، وأن 

كافة الصناعات الهامة شهدت زيادة انتاجية مايعني أن العدو فشل 
في تعطيل المصانع الكبرى في البالد، بل حجم العمل ازداد في هذه المصانع قياسياً بالعام الماضي.

وشدد روحاني، على أن العدو كان يستهدف االطاحة بالوضع االقتصادي في ايران وكان يعتقد بأن يبلغ التضخم 
أرقامــاً ثالثية واالنكماش أرقاماً ســالبة مزدوجــة، الفتاً الى اجتياز االيام العصيبة  فــي غضون العامين وبضعة 

الشهور الماضية.
من جهة ثانية، أشار الرئيس االيراني الى تسجيل الصادرات السلعية لدول االتحاد االوراسي االقتصادي ) روسيا 
- بيالروســيا - قرغيزيا - كازاخســتان - أرمينيا( نموا بنســبة 63 % منذ سريان االتفاقية )التجارة التفضيلية( في 

تشرين االول/اكتوبر 2019 حتى 20 حزيران/يونيو 2020.

حسن روحاني

الشركات االيرانية تسترجع 2.5 مليار دوالر عمالت أجنبية

أعلنت شــركة النفط اإلسبانية )ريبســول(،  تسجيل خسائر 
صافيــة بقيمــة 484. 2 مليــار يورو خــالل النصف األول 
من عــام 2020. وقالت: إن الموقف غير المســبوق الناجم 
عن جائحة فيــروس كورونا، الذي أدى إلى تراجع تاريخي 
ألســعار النفــط والغاز كان له تأثير ســلبي بقيمــة 008. 1 
مليار يورو على مخزوناتها. في الوقت نفسه عدلت الشركة 
منحنى أســعارها، وهو ما أثر على القيمة الدفترية ألصولها 

من حقول النفط والغاز، في حين قالت الشركة، إنها سجلت خالل النصف األول من العام الحالي أرباحاً صافية بقيمة 
189 مليون يورو، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وأشارت “ريبسول”، إلى أنها تنفذ “خطة المرونة”، 
التي تتضمن خفض نفقات التشــغيل بأكثر من 450 مليون يورو وخفض االســتثمارات بأكثر من 1. 1 مليار يورو، 
وتحقيق أقصى استفادة من رأس المال العامل بحوالى 800 مليون يورو مقارنة بالتقديرات السابقة. وتتضمن خطة 
المرونــة، عدم زيادة صافي ديون الشــركة خالل العــام المالي الحالي، وتقليل صافي الديــون في الربع األخير من 

2020، إلى 987. 3 مليار يورو، أي أقل بنحو 500 مليون يورو عن الديون المسجلة في نهاية تموز/يوليو.

2.484 مليار يورو خسائر “ريبسول” في النصف األول
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تجنبت “رويال داتش شــل” تكبد أول خســارة 
فصليــة لهــا فــي التاريــخ الحديــث، بدعم من 
ازدهار أنشطة التداول، لكنها أعلنت عن رسوم 
مخصصــات انخفــاض القيمة بنحــو 17 مليار 
دوالر أميركــي، مما يعكس توقعات متشــائمة 

ألسعار النفط والغاز.
وكانت “شــل” حذرت مؤخراً، من أنها بصدد 
خفض قيمة أصولها للنفط والغاز بما يصل إلى 
22 مليــار دوالر فــي الوقت الذي تســببت فيه 

أزمة فيروس كورونا في محو الطلب على النفط. وقال الرئيس التنفيذي، بن فان بيوردن، إن “شل” حققت تدفقات 
نقدية تتمتع بالمتانة في بيئة زاخرة بالتحديات على نحو ملحوظ. لكن الشركة البريطانية الهولندية حذرت من استمرار 

تأثير الجائحة على أسعار النفط والغاز والمبيعات في الربع الثالث.
وخفضت “شل” اإلنفاق المخطط بواقع 5 مليارات دوالر إلى 20 مليار دوالر كحد أقصى في العام الجاري. وسجلت 
إجماالً رسوماً لمخصصات انخفاض القيمة بقيمة 16.8 مليار دوالر، بعد أن قلصت توقعاتها ألسعار النفط والغاز 

في األمد القصير في أعقاب الوباء. والرسوم عند الحد األدنى لتوقعاتها االسترشادية السابقة.
وانخفضت أرباح شــل المعدلة في الربع الثاني، التي تســتثني البنود الخاصة ومعدلة في ضوء تكلفة اإلمدادات، 
إلى 600 مليون دوالر من 3.5 مليار دوالر قبل عام، متفوقة على توقعات المحللين بتسجيل خسارة 674 مليون 

دوالر أميركي.

“شل” تمحو أصوال بقيمة 17 مليار دوالر

خسرت شركة GM حوالى 800 مليون دوالر أميركي في ما 
يتوقع أن يكون أسوأ 3 أشهر في العام لصناعة السيارات حيث 
أغلقت جائحــة فيروس كورونا المصانــع ودمرت المبيعات. 
وتتناقض خســارة GM بشــكل حاد مع األربــاح التي حققتها 
2.42 مليار دوالر أميركي خالل األشــهر الثالثة نفســها من 
العام الماضي. وانخفضت اإليرادات إلى 16.78 مليار دوالر 

أميركــي، متراجعــة بأكثر مــن 53 % من 36.1 مليار دوالر أميركي خالل نفس الفتــرة من العام الماضي. وعلى 
أساس معدل، خسرت الشركة 50 سنتاً للسهم، بينما توقع المحللون أن تخسر شركة السيارات 1.77 دوالراً للسهم.

يُذكــر، أن نتائــج GM قد تأثرت بشــكل كبير بانخفاض الطلب في الصناعة بســبب جائحة فيــروس كورونا وقلة 
المخزونات لدى التجار بسبب توقف اإلنتاج في الربعين األول والثاني. وتوقعت GM إنفاق ما بين 7 مليارات و9 

مليارات دوالر أميركي في الربع الثاني من 2020.

انخفاض إيرادات GM إلى 17 مليار دوالر
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أعلنت شركة الطاقة الفرنسية الكبرى “توتال”، عن انخفاض 
صافــي ربح الربع الثاني مــن العام 96 % إلى 126 مليون 
دوالر أميركــي، لتتجاوز النتائج توقعات بتراجع أكثر حدة، 
وقالت إنها ستبقى على توزيعات األرباح. وتضررت جميع 
شــركات النفط الكبرى بشدة بفعل تأثيرات إجراءات العزل 
العام المرتبطة بكوفيد19- وانهيار الطلب على الوقود، لكن 
بعض الشــركات تمكنت من الحد من الضرر إذ اســتفادت 

أنشطتها للتداول من تقلب استثنائي في السوق.
وكانت توقعات الســوق تشــير إلى أن “توتال” ستعلن عن 

تكبد خسارة صافية بنحو 520 مليون دوالر أميركي، وهو متوسط تقديرات 7 محللين بناء على ما أظهرته بيانات 
رفينيتيــف. وقالــت “توتال”: إن التدفقات النقدية من العمليات انخفضت 44 % إلى 3.47 مليار دوالر، لكن صافي 

دخلها المعدل كان إيجابيا، كما أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تحت السيطرة.
وانخفض إنتاج “توتال” من النفط والغاز في الربع الثاني 4 % إلى 2.85 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا. 
وقلصت توقعاتها لإلنتاج للعام إلى نحو 2.9 - 2.95 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً من 2.95 - 3 ماليين 
برميل. كما خفضت استثماراتها المزمعة لعام 2020 إلى أقل من 14 مليار دوالر من 15 مليار دوالر في السابق.

انخفاض أرباح “توتال” بنسبة 96 %

أعلنــت “ إنتــل “ تحقيق نتائج أعمــال أعلى من التوقعــات خالل الربع 
الســنوي الثاني، في أعقاب إعالن الشركة تأجيل طرح الجيل القادم من 
رقائقها اإللكترونية حجم 7 نانومتر، لمدة 6 أشهر على األقل. وكشفت 
عن تحقيق صافي دخل قدره 5.1 مليار دوالر أميركي أو 1.19 دوالر 
للسهم، مقارنةً بـ4.18 مليار دوالر أو 92 سنتاً للسهم في نفس الفترة قبل 
عام. وبإستثناء بعض البنود، بلغت  أرباح  “إنتل” 1.23 دوالر للسهم من 
1.06 دوالر للسهم قبل عام، في حين توقع محللون تسجيل أرباح معدلة 

بحوالى 1.11 دوالر للسهم. وقفزت إيرادات “إنتل” في الربع الثاني بنسبة 20 % إلى 19.7 مليار دوالر من 16.51 
مليار دوالر خالل الفترة نفسها من 2019، في حين أشارت التوقعات إلى تسجيل إيرادات عند 18.54 مليار دوالر.
وبالنســبة للربع الثالث، تتوقع “إنتل” تســجيل أرباح معدلة بنحو 1.10 دوالر للسهم وإيرادات بحوالي 18.2 مليار 

دوالر، في حين تتوقع إيرادات قدرها 75 مليار دوالر وأرباحاً عند 4.85 دوالر للسهم للعام الجاري بأكمله.
وتوقع محللون تســجيل “إنتل” صافي دخل في الربع الثالث بنحو 1.11 دوالر للســهم وإيرادات عند 17.92 مليار 
دوالر، كمــا يتوقعــون أرباحاً معدلة بحوالى 4.81 دوالر للســهم وإيرادات بحوالى 73.92 مليــار دوالر في العام 

الجاري ككل.

“إنتل” تحقق أرباحًا بقيمة 5.1 مليار دوالر
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أعلنــت مجموعة النفط والغاز في النمســا “أو.إم.في”، عن 
انخفاض أرباح التشغيل 86 % في الربع الثاني من 2020، 
بما يقل عن التوقعات بسبب إدارة صارمة للتكاليف وخفض 
في خطط اإلنفاق مجدداً استجابة لألزمة االقتصادية العالمية.

وقالت المجموعة: إن األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب، 
والتي تســتثني بنودا معينة ومكاســب أو خسائر المخزون، 
بلغت 145 مليون يورو )170 مليون دوالر أميركي( في 3 

أشهر تنتهي في حزيران/يونيو، بحسب )رويترز(.
وكان محللــون يتوقعون فــي المتوســط أن تنخفض أرباح 

الشــركة إلى 52 مليون يورو من 1.05 مليار يورو قبل عام بحســب اســتطالع للرأي منشــور على موقع الشركة 
اإللكتروني. وعلى غرار منافسيها، اضطرت “أو.إم.في” للتحرك في مواجهة انهيار أسعار النفط والغاز. وتحولت 
الشركة إلى تكبد خسارة صافية في أنشطتها للتنقيب واإلنتاج في الربع لكنها سجلت أرباحاً بقيمة 309 ماليين يورو 

في وحدة ألنشطة المصب، التي تقوم بتكرير ومعالجة النفط والغاز.
وخفضــت “أو.إم.فــي” هدفها لإلنفاق للمرة الثانية وتخطط حالياً الســتثمار نحو 1.7 مليار يــورو في العام 2020 
الجــاري، مقارنــة مع توقع ســابق عند 1.8 مليار يورو. كمــا قالت، إنها تتوقع انخفاض مؤشــرها لهامش التكرير 
لعــام 2020، إلــى نحو 3 دوالرات للبرميل بعد توقع ســابق عند 4 دوالرات. وفــي العام الماضي بلغ الهامش 4.4 
دوالر للبرميل. وينخفض الهامش بسبب تراجع الطلب على المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل ووقود 

الطائرات بسبب القيود العالمية على السفر واضطراب أنشطة الشركات.

انخفاض األرباح األساسية لـ“أو.إم.في” 86 %

أعلنت شــركة  فيات   كرايســلر، أنها بصدد تعزيز الشراكة مع 
شركة  وايمو  التابعة لـ“ غوغل “ في مجال السيارات  ذاتية القيادة. 
واتفقت الشــركتان علــى تطبيق تقنية “وايمــو” في الحافالت 
الصغيــرة “رام برو ماســتر” فــي  الواليات المتحــدة . وقالت 
“فيات كرايســلر”، إنها اختارت “وايمو” كشريك استراتيجي 
وحصري لتقنية المستوى الرابع من السيارات ذاتية القيادة في 

أسطول الشركة، وتعمل معها على تطوير طرازات جديدة.
تجدر اإلشارة، إلى أن السيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع يمكن أن تعمل بشكل مستقل، ولكنها مزودة بعناصر 
التوجيه والدواســة بما يتيح تدخل السائق البشري إذا لزم األمر. وبدأت “فيات كرايسلر” التعاون مع “وايمو” بداية 
من عام 2016، من أجل تحويل سيارات الحافالت الصغيرة “كرايسلر باسيفيكا” إلى مركبات ذاتية القيادة. وتستخدم 

“وايمو” هذه المركبات لخدمة لسيارات األجرة من دون سائق في فينيكس في والية أريزونا األميركية.

تعاون بين “فيات كرايسلر” و“وايمو”
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أعلنت شــركة “مبادلة لإلســـتثمار”، أنها خصصت أكثر من 150 
مليــون دوالر أميركــي )551 مليون درهم( للمســاهمة كمســتثمر 

رئيسي في إعادة  رسملة  “إنفيفا”.
وتعد شركة “إنفيفا” إحدى  الشركات العالمية  المتخصصة في مجال 
تصنيع الكريات الخشبية للمرافق، والتي تتخذ من  الواليات المتحدة 

األميركية  مقراً لها.

“مبادلة” تستثمر 150 مليون دوالر في “إنفيفا”

إرتفعت إيرادات “موديرنا” في الربع الســنوي الثاني، مدعومة 
بجهود الشركة في تطوير لقاح مضاد لفيروس  كورونا . وقفزت 
إيراداتها إلى 66.4 مليون دوالر أميركي مقارنةً بإيرادات قدرها 
13.1 مليون دوالر في نفس الفترة قبل عام، وأعلى من توقعات 
محللين عند 27.4 مليون دوالر. وســجلت “موديرنا” خســائر 
فصلية بحوالى 116.7 مليون دوالر أميركي، من خسائر فصلية 

بحوالى 134.9 مليون دوالر أميركي في نفس الفترة قبل عام.
وتلقت الشركة 483 مليون دوالر أميركي من جهات فيدرالية بحثية في الواليات المتحدة خالل نيسان/ابريل، لدعم 

جهود تطوير اللقاح المضاد لـ“كورونا”، كما تلقت 472 مليون دوالر أميركي أخرى من الحكومة األميركية.

إيرادات “موديرنا” ترتفع إلى 66 مليون دوالر

أعلنت وســائل ‘عــالم هندية أن “ريالينس إندســتريز 
المحــدودة” المملوكــة لرجل األعمــال الهندي موكيش 
أمباني ســتدفع ما بين 240 مليارا و 270 مليار روبية 
)أي 3.6-3.2 مليار دوالر أميركي( لشراء سالسل البيع 

بالتجزئة الهندية المملوكة لشركة “فيوتشر غروب”.
وأمباني، أغنى رجل في  آسيا ، يلقى الدعم من  استثمارات  
بقرابــة 20 مليــار دوالر أميركــي من داعميــن بينهم 
“غوغل” و“ فايسبوك ”، وذلك في تكتل عمالق تابع له 

تتنوع أنشطته من النفط إلى االتصاالت. ويسعى إلى تعزيز حضوره في قطاع البيع بالتجزئة الضخم في الهند.

ريالينس إندستريز: لشراء سالسل البيع بالتجزئة الهندية
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سجلت “ سوني ” أرباحاً فصلية أعلى من المتوقعة بسبب الطلب القوي على 
منتجاتها لأللعاب، وقدمت رؤية متحفظة للعام المالي بســبب استمرار عدم 
اليقين الناتج عن تفشي فيروس  كورونا . وخالل األشهر الثالثة المنتهية في 
حزيران/يونيــو 2020، بلغ الربح التشــغيلي 228 مليــار ين )2.15 مليار 
دوالر أميركــي(، مقارنةً مع التوقعات البالغة 137 مليار ين، ومع 230.9 

مليار ين في نفس الفترة من العام الســابق.  وتتوقع الشــركة اليابانية انخفاض الربح التشغيلي للعام الذي سينتهي في 
آذار/مارس بنسبة 26.7 % إلى 620 مليار ين، وأعلنت أنها ستعيد شراء 1.64 % من أسهمها مقابل 100 مليار ين.

2.15 مليار دوالر أرباح “سوني” الفصلية

سجلت شــركة “ ماراثون أويل “ األميركية للنفط و الغاز  خسارة 
فــي الربع الثاني من العام، مقارنــةً مع ربح في نفس الفترة من 
العــام الماضي، بســبب إجراءات العزل العــام الرامية إلحتواء 
فيروس “كورونا”، والتي أدت إلى هبوط حاد في أسعار الخام، 
وألحقت ضرراً شــديداً بالطلب على  الوقود . وأعلنت الشــركة، 
عــن خســارة قدرها 750 مليــون دوالر أميركي، في األشــهر 
الثالثة المنتهيــة في الثالثين من حزيران/يونيو مقارنةً مع ربح 

بلغ 161 مليون دوالر أميركي، في الربع الثاني من العام الماضي. وبلغ مجمل صافي اإلنتاح للربع الثاني 390 
ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، إنخفاضاً من 435 ألف برميل يومياً قبل عام.

“ماراثون أويل” تسجل خسارة قدرها 750 مليون دوالر

أعلنت شــركة “ أوكسيدنتال بتروليوم “ شــطب أصول بقيمة 6.6 مليار دوالر 
أميركي في الربع الثاني من 2020، بفعل إنخفاض  أسعار النفط . وتسبب الهبوط 
الحاد في أسعار النفط جراء تراجع الطلب العالمي مع تفشي وباء “كورونا”، في 
خفض الشركة األميركية لقيمة أصولها. وتواجه “أوكسيدنتال” معضلة إرتفاع 
عبء  الديون  لنحو 40 مليار دوالر أميركي، ما دفعها لدراسة بيع أصول وإعادة 

تمويل ديونها لسداد مستحقات بقيمة 5 مليارات دوالر العام المقبل.
ونقلــت “بلومبرغ” عن مصادر على صلة باألمر قولهم، إن الشــركة تجري 

محادثات لبيع عملياتها في  أفريقيا  و الشرق األوسط ، باإلضافة إلى أراض في وايومنغ.

“أوكسيدنتال بتروليوم” تشطب أصواًل بقيمة 6.6 مليار دوالر
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تحولت سلســلة الفنادق األميركية Marriott  للخســائر 
خــالل الربع الثاني مــن العام 2020 الجــاري، في ظل 
تداعيــات جائحة كورونــا. وتكبدت الشــركة األميركية 
خســائر فصلية بقيمة 234 مليــون دوالر أميركي خالل 
فترة الثالثة أشــهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، 
مقارنة مع أرباح قدرها 232 مليون دوالر أميركي خالل 

الفترة المقارنة من العام الماضي.
ومع اســتبعاد البنود والمواد غيــر المتكررة، بلغ نصيب 
الســهم من الخســائر 64 ســنتاً في الربع الثاني من العام 

الجاري، مقابل ربح قدره 1.56 دوالر للسهم، ومقارنة بتوقعات بخسائر 42 سنتاً لكل سهم. كما انخفضت إيرادات 
Marriott  بنســبة 72 % لتصل إلى 1.46 مليار دوالر أميركي خالل الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 

5.30 مليار دوالر أميركي خالل الفترة المماثلة من 2019.
وكانت توقعات المحللين تشــير إلى أن Marriott ســوف تسجل إيرادات عند 1.68 مليار دوالر أميركي. وتأثرت 
سلسلة الفنادق بشكل كبير مع تراجع السفر العالمي نتيجة لعمليات اإلغالق المرتبطة بفيروس كورونا، رغم وجود 

عالمات على تعافي الطلب على الحجوزات الفندقية في أواخر الربع الثاني.

سلسلة Marriott تتحول للخسائر بسبب كورونا

أعلنت ماليزيا التوصل لتسوية مع بنك غولدمان ساكس بقيمة 
3.9 مليار دوالر  أميركي بسبب الدور الذي لعبه في فضيحة 
الفســاد المحيطة بالصندوق السيادي الماليزي وان إم دي بي. 
ونهبت مليارات الدوالرات من الصندوق الســيادي في عملية 
احتيــال يتهم رئيس الوزراء الســابق نجيــب رزاق ومعاونوه 
بالتــورط فيها. وخضع دور بنك غولدمان للتدقيق ألنه ســاعد 
فــي ترتيب إصدار ســندات تبلغ قيمتها االجماليــة 6.5 مليار 
دوالر، لكن ماليزيا تقول، إن مبالغ كبيرة تم تحويلها الى غير 
مستحقيها في هذه العملية. لكن وزارة المال الماليزية قالت في 

بيان، إنه تم التوصل لتسوية مع غولدمان بعد محادثات مطولة. وتضمنت التسوية مبلغاً نقدياً قدره 2.5 مليار دوالر، 
وضمانة باستعادة 1.4 مليار دوالر على األقل من األصول التي تم شراؤها بمبالغ مختلسة.

وقال وزير المال، تنكو ظافر العبد العزيز: إن “التسوية تتعلق بأصول هي بحق ملك الشعب الماليزي”. وأضاف: 
“نحن واثقون من أننا حصلنا على مزيد من األموال من غولدمان ساكس مقارنة بمحاوالت سابقة، كانت أدنى بكثير 

من التوقعات”. وتأتي التسوية قبل أيام على صدور الحكم في أول محاكمة لنجيب مرتبطة بالفضيحة.

تسوية بين ماليزيا وغولدمان 4 مليارات دوالر
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تحولت شركة  إعمار مصر  للتنمية، إلى الربحية بنهاية الربع الثاني من 
2020، بأرباح مجمعة بلغت 365 مليون جنيه، مقارنةً بخسائر كانت 
قد بلغت 324 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني 2019. وكشــفت القوائم 
المالية المجمعة للشركة، أن إنخفاض المصروفات العمومية واإلدارية 
إلى 116 مليون جنيه بنهاية الفترة، دعم تحول الشركة للربحية خاصة، 
وأن هذه المصروفات كانت قد سجلت 990 مليون جنيه بنهاية حزيران/

يونيو 2019. وبلغت اإليرادات التمويلية للشركة بنهاية الربع الثاني من 
2020 نحو 351 مليون جنيه، إنخفاضاً من مستواها البالغ 448 مليون جنيه في نهاية فترة المقارنة من 2019.

“إعمار مصر” تتحول إلى الربحية في الربع الثاني

تكبدت “ أديداس” خســائر فصليــة، وتراجعت مبيعاتها تزامناً مع إغالق 
المتاجــر على مدار معظم الربــع الثاني من 2020، نتيجــة اإلجراءات 
االحترازية المطبقة بسبب “كورونا”. وبلغ صافي خسائر شركة المالبس 
الرياضيــة األلمانية 295 مليــون يورو )350 مليــون دوالر أميركي(، 
مقارنة بأرباح بقيمة 531 مليون يورو خالل الفترة نفسها من 2019. كما 
انخفضت المبيعات 35 % عند 3.58 مليار يورو في الفترة من نيســان/

ابريل وحتى حزيران/يونيو، مقارنة بـ5.5 مليار يورو خالل فترة المقارنة من عام 2019، ومع ذلك أكدت ارتفاع 
مبيعاتها عبر  اإلنترنت  93 %. وصرح الرئيس التنفيذي كاســبر رورســتيد، بأن تعافي الشــركة سيستمر في الربع 

الثالث من 2020 تزامناً مع إعادة التشغيل سواء على مستوى المتاجر أو رقمياً وارتفاع الطلب على منتجاتها.

انخفاض مبيعات “أديداس” 35 %

أعلنت شركة  سيلزفورس  دوت كوم تحقيق أرباح وإيرادات تتجاوز التوقعات خالل 
الربــع المالي الثاني 2020. وحققت شــركة البرمجيــات األميركية، صافي أرباح 
بقيمة 2.625 مليار دوالر في األشــهر الثالثة المنتهية في 31 تموز/يوليو 2020، 
مقابــل أربــاح 91 مليون دوالر في نفــس الفترة قبل عام. وبلغ نصيب الســهم من 

األرباح المعدلة نحو 1.44 دوالر، في حين كانت التوقعات تشير إلى 67 سنتاً.
كما ســجلت “ســيلزفورس” إيرادات بقيمة 5.151 مليــار دوالر في الربع المالي الثاني مــن 2020، مقارنة بنحو 

3.997 مليار دوالر في ذاتها من 2019، ومقابل توقعات بتسجيل 4.90 مليار دوالر أميركي.

2.625 مليار دوالر أرباح “سيلزفورس” في الربع الثاني
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 آفاق سلبية لالستثمار األجنبي في المنطقة العربية

على النقيض من ذلك، فقد جاءت قطاعات اآلالت والمعدات في 
مقدمة الخاسرين، ثم قطاع الســيراميك والزجاج، والمحركات 
والتوربينات، والترفيه والتســلية، والورق والطباعة، والتغليف 

والمطاط، والفضاء والدفاع التي لم تشهد أي مشاريع تذكر.

المشاريع الصادرة من دول الخليج
وبحســب دراســة “ضمان”، فقد تراجعت مشــاريع االستثمار 
األجنبي المباشــر الصادرة مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
الســت الى دول العالم بمعــدل 8 % لتبلغ 70 مشــروعاً خالل 
الربع االول من 2020، وكذا تراجعت التكلفة االستثمارية لتلك 

المشاريع بمعدل 79.3 % في لتبلغ 4.9 مليار دوالر.
وبالنسبة ألهم القطاعات التي استهدفتها االستثمارات الخليجية، 
فقد تركزت في 5 قطاعات  أساســيه هي: الفحــم والنفط والغاز 
بنسبة 25 %، الطاقة المتجددة 19 %، الخدمات المالية 16 %، 

النقل والتخزين 11 %، واألغذية والمشروبات  8 %.
وذهبت معظم االســتثمارات الخارجية إلى أوزبكستان 25 %، 
الســعودية 11 %، مصــر 10 %،  أوســتراليا 6 %، وجنوب 
إفريقيا 5 %، وهو ما يشــير الــى تغير في وجهات االســتثمار 
مقارنه بين الربع االول من 2019، التــي كانت تتجه نحو دول 

مثل الصين والواليات المتحدة والعراق واألردن والبحرين.
أما أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج فكانت السعودية، 
ثم البحرين بـ10 %، وقطر بـ2 %، والكويت بـ1 %.بحصة بلغت 49 %، تلتها اإلمارات العربية المتحدة بـ38 %، 

بنــاء على توقعــات مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنمية 
)األونكتــاد( بتراجع حجم تدفقات االســتثمار األجنبي المباشــر 
في العالم خالل العام 2020 نســبه تتراوح مــا بين 30 و40 % 
وســطياً، واســتناداً إلى مراجعة األربــاح والنفقات الرأســمالية 
ألهم 5000 شركة متعددة الجنسيات حســب المنطقة والقطاع، 
فمن المتوقع أن تنخفض تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في 
المنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بين 21 و 51 % حساب فتره 

استمرار الجائحة وتداعياتها.

واقع سيئ
ووفقاً لدراسة صادرة عن المؤسســة العربية لضمان االستثمار 
وائتمــان الصــادرات “ضمــان”، فقد شــهد الربــع االول من 
2020 تراجــع مشــاريع االســتثمار األجنبي المباشــر الجديدة 
في المنطقة العربية بنســبة 30 %  الى 185 مشــروعاً، ومعها 
تراجعت التكلفة  االســتثمارية لتلك المشــاريع بمعدل 27.3 % 
الى 11.2 مليــار دوالر. وتركــزت االســتثمارات األجنبية في 
كل من اإلمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية ومصر على 
التوالي، بحصة إجمالية بلغت 65.4 % من التكلف االستثمارية 

للمشاريع في المنطقة.
وساهمت شركات من أهم 10 دول )اليابان، والواليات المتحدة، 
وفرنســا، والفلبين، وبلجيكا والســعودية، وألمانيــا، والبحرين، 
والصيــن، والهند( بنحــو 79.5 % من حجم االســتثمارات في 

المنطقة العربية.

القطاعات الجاذبة
من بين 37 قطاعاً توزعت عليها مشــاريع االســتثمار األجنبي 
المباشر في المنطق العربية، فقد حافظت قطاعات الفحم والنفط 
والغاز، والمواد الكيميائيــة، والطاقة المتجــددة، واالتصاالت، 
على صدارة القطاعات المســتقبلة بحصة بلغــت نحو 58.5 % 
من إجمالي التكلفة االســتثمارية فــي المشــاريع والبالغة 11.2 
مليــار دوالر. بالرغــم مــن أن قطاعــات البالســتيك وخدمات 
البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والمعادن واألدوية حلت في 

المقدمة كصاحبه أعلى نمو لالستثمار.

حمل العام 2020 بما فيه من أحداث كبرى خصوصاً انتشار فيروس كورونا، آفاقاً سلبية لتدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر على مستوى العالم، وبات من المؤكد أن تتأثر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في 
الدول العربية، خصوصاً وأن دول المنطقة لديها روابط مهمة مع الدول الرئيسية المصدرة لالستثمار، التي 

تأثرت سلباً بانتشار الفيروس، وفي مقدمتها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والصين واليابان.
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580 مليار دوالر سيولة أكبر 5 شركات في العالم

المتوقع وصولها الى نحو 50 % خالل العام المقبل. 
ولــدى Amazon Prime أكثــر مــن 150 مليون 
مشترك. كما أن 9 من كل 10 مشترين قاموا بشراء 
منتجات عبر “أمازون”، التي تقوم ببيع 350 مليون 

منتج، ولديها سيولة تبلغ 71.4 مليار دوالر.
فايسبوك

تعد “فايسبوك”، أكبر شركة تواصل اجتماعي على 
مســتوى العالم، وهــي تمتلك منصتين انســتغرام و

whatsapp. ولدى تطبيــق Facebook أكثر من 
3 مليارات مســتخدم نشــط، كما يقــوم 300 مليون 
مســتخدم بتحديث الحالــة )Status( عبــر التطبيق 
بشــكل يومي، في مقابل 500 مليون مســتخدم في 
منصة “انســتغرام”. وتستحوذ “فايســبوك” نسبة 
74 % حصة ســوقية فــي التواصــل االجتماعي، 
قيمتها السوقية 723.3 مليار دوالر أميركي.ولدى الشركة 58.2 مليار دوالر سيولة، فيما بلغت 

آبل
تعد “آبل”، ثاني أكبر شــركة في العالم من حيث القيمة الســوقية، 
بعد شركة أرامكو السعودية. كما تعتبر أكبر شــركة في العالم في 
قطاع التكنولوجيا وتقدر قيمتها بنحو 1.8 تريليون دوالر أميركي. 
وتمتلــك Apple حوالى 25 % حصــة في أنظمة التشــغيل على 
مستوى العالم، وفقاً لبيانات Statcounter GlobalStats. ولدى 
الشركة سيولة تقدر بقيمة 193 مليار دوالر نقداً، وهي تعد أصول 
سائلة كافية لشراء شركة إكسون موبيل، ثالث أكبر شركة نفط في 
العالم. وتعد “آبل”، العالمة التجاريــة األكثر قيمة في العالم، على 
الرغم من التأثير العالمي غير المســبوق لـCOVID-19. ونمت 
Apple في الربع الثاني مــن 2020، مدفوعة بأرقام قياســية في 

.Wearables الخدمات واالكسسوارات واألجزة القابلة لالرتداء
مايكروسوفت

بلغــت القيمــة الســوقية لشــركة مايكروســوفت 1.5 تريليــون 
دوالرأميركي، وهي تحظى نسبة 70 % حصة في أنظمة التشغيل 
ألجهزة الحاسب اآللي. واعتمدت الشركة بقوة على نظام الحوسبة 
الســحابية الخاص بها Azure على النمو خــالل الفترة الماضية. 
ولديها ســيولة بلغت 136 مليار دوالر، والتي تعــد ضعف القيمة 

السوقية للبورصة المصرية.
غوغل

كشــفت البيانات الصادرة عن موقع gs.statcounter.com، ان 
92 % من عمليات البحث على االنترنــت تمت من خالل محرك 
البحث Google. كمــا ان نظام التشــغيل Android لديه 74 % 
حصة سوقية في سوق اجهزة الهاتف المتحرك على مستوى العالم. 
وتمتلك الشركة YouTube، الذي يشاهد من خالله المستخدمون 
مليار ســاعة من الفيديوهات على مدار اليوم. ولدى الشركة 121 

مليار دوالر من السيولة فيما بلغت قيمتها السوقية تريليون دوالر.
أمازون

يرأس شــركة أمازون، جيــف بيزوس، وهــو األكثر ثــراء على 
مستوى العالم، وبلغت قيمتها السوقية 181 مليار دوالر، تمثل نسبة 
47 % من سوق التســوق اإللكتروني في الواليات المتحدة، ومن 

فايسبوك)  أمازون  غوغل،  مايكروسوفت  (آبل،  العالم،  في  تكنولوجية  شركات   5 أكبر  تمتلك 
سيولة بلغت 580 مليار دوالر أميركي، كما بلغت القيمة السوقية للشركات الخمسة الكبار 6.5 

تريليون دوالر، متخطيًة قيمة الناتج المحلي ألي دولة عدا الصين والواليات المتحدة.
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المنتجات التي تسلم رقمياً ... والرسوم الجمركية

األزمة ماليين الناس في الدول النامية إلــى الفقر المدقع، فقد تم 
إنفاق موارد مالية محلية ثمينة على واردات هذه السلع الكمالية.

وحــددت منظمة التجــارة العالميــة المنتجــات القابلــة للرقمنة 
في إطار 5 فئــات: التســجيالت الصوتيــة، األعمال الســمعية 
البصرية، ألعاب الفيديو، برامج الحاســوب، واألعمال األدبية، 
وحددت أيضاً 30 منتجاً قابالً للرقمنة مــع التعريفات المرتبطة 
بها، وقدرت المنظمــة انخفاض التجارة الماديــة لهذه المنتجات 
بمعدل ســنوي قدره - 2.7 % منذ عام 2000، وخلصت إلى أن 
الخسارة المقدرة في إيرادات التعريفات الجمركية بسبب الوقف 

االختياري ليست كبيرة.
ومع ذلك، أبــرزت ورقة بحثيــة جديدة لألونكتــاد أن الواردات 
الفعلية من المنتجات المادية لــ49 منتجاً قابالً للرقمنة في 2017 
بلغت قيمتها 116 مليار دوالر، في حين قــدرت قيمة الواردات 
المادية األخــرى بـ255 مليار دوالر، ومن ثــم قدرت الواردات 
العالميــة مــن المنتجــات القابلة للرقمنــة عن طريق اإلرســال 

اإللكتروني بمبلغ 139 مليار دوالر.
وقدرت الورقة البحثية أيضاً، أن الخسائر المحتملة في إيرادات 
التعريفــات الجمركية ألقل الــدول نمواً بلغ 1.5 مليــار دوالر، 

وخسرت دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو 2.6 مليار دوالر.
وتعرضت الدول المرتفعة الدخل لخسارة في إيرادات التعريفات 
الجمركية في حــدود 289 مليــون دوالر فقط، حيــث تم تحديد 
متوســط الرســوم المقيدة بها عند 0.2 %. لذلــك، يمكن للدول 
النامية أن تدر إيرادات تعريفية أكثر بـــ40 مرة كل عام مقارنة 
اإللكتروني.بالدول المتقدمة إذا ما فرضت رســوم جمركية على اإلرســال 

مع تطــور الثورة الرقميــة، تحولــت الكثير مــن المنتجات من 
التداول المــادي إلى التداول عبر اإلنترنت، على ســبيل المثال، 
يتم تداول األفالم والموســيقى رقمياً بدالً من األقراص المدمجة 
أو األقراص المضغوطة أو أقراص الفيديــو الرقمية، وبالمثل، 
يجري تداول الكتب حيث يتم تنزيــل الكتب اإللكترونية وألعاب 

الفيديو أو تشغيلها عبر اإلنترنت.
وفي حين يتم تطبيق الرســوم الجمركية على الــواردات المادية 
للمنتجات الرقميــة، فإن واردات ذات المنتجــات عبر اإلنترنت 
ال تخضع للرســوم الجمركية، وذلك بســبب “وقــف اختياري” 
للرســوم الجمركية علــى التجــارة اإللكترونية بموجــب قرار 
لمنظمة التجارة العالمية، حيث يحظر بموجبه على الدول فرض 

الرسوم الجمركية على عمليات النقل اإللكتروني.
ويعود تاريخ القرار إلى عام 1998، عندما كان االتجار الرقمي 
في المنتجات محــدوداً، كما كان لدى بعض البلــدان القدرة على 
تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات غير الملموسة، عالوة 

على ذلك، لم يكن أحد يتوقع ظهور الثورة الرقمية.
الدول النامية تخسر اإليرادات

مع تزايد رقمنــة المنتجات فــإن البلدان النامية وهي مســتوردة 
صافية للمنتجات الرقمية، تخســر بســرعة عائدات التعريفات 

الجمركية بسبب هذا “الوقف”.
وقدرت ورقة بحثية صادرة عن منظمة األمــم المتحدة للتجارة 
والتنميــة “أونكتــاد” نشــرت فــي العــام 2019، أن الخســارة 
المحتملة في إيرادات التعريفات الجمركية للدول النامية بســبب 

“الوقف االختياري” تقدر بـ10 مليارات دوالر في 2017.
وفي آذار/مارس، حددت جنــوب إفريقيا والهند اآلثار الســلبية 
المترتبة على “الوقف االختياري” بالنسبة للدول النامية، وتشمل 
التحديات فقدان اإليرادات التعريفية المحتملة، خسارة في تطور 
التقنيات الرقمية مثل الطباعة ثالثية البعد وأثرها على التصنيع. 
وسيتخذ قرار بشــأن مواصلة “الوقف االختياري” أو عدمه في 

المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية في 2021.
آثار الوقف االختياري

أدت عمليات اإلغالق االقتصادي المطولة إلى ارتفاع كبير في 
واردات المواد الفاخرة الرقمية مثل األفالم والموســيقى وألعاب 
الفيديو والمواد المطبوعة والكتب. وفي حين من المتوقع أن تدفع 

بقلم: راشمي بانجا، كبير موظفي الشؤون االقتصادية في األونكتاد
ترجمة: فريق تحرير البنك والمستثمر
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قال البنــك المركزي الليبــي، إن عجــز ميزانية البالد 
بلغ 15.7 مليــار دينار )11.4 مليــار دوالر أميركي( 
في األشــهر الســبعة األولى مــن العــام 2020. وعزا 
المصرف العجز، إلى تراجع حاد في إيرادات الحكومة 
من عائدات النفط، بسبب إغالق منشآت نفطية منذ بداية 
العام، وكذلك التراجع الحاد في اإليرادات غير النفطية 

بسبب جائحة كورونا.
ووفقاً لبيانات “المركزي”، بلغ إجمالي اإليرادات حتى 

نهايــة يوليو/تمــوز، بما فيها اإليرادات النفطيــة، 3 مليارات و345 مليون دينــار )2.43 مليار دوالر أميركي(، 
بانخفاض 41 % عن إجمالي اإليرادات المقدرة في الموازنة.

فــي المقابــل، قال المصــرف المركزي، إن إجمالي اإلنفاق العــام خالل الفترة، بلغ 19 مليــار و77 مليون دينار 
)13.84 مليــار دوالر أميركــي(. وتمت تغطية العجز بقرض من المصــرف المركزي بمقدار 15 مليارا و579 
مليــار دينــار، إضافــة إلى مليار و225 مليــون دينار من عائدات بيــع النقد، حولها المصــرف المركزي لتمويل 

مشاريع تنموية، خصوصاً للمؤسسة الوطنية للنفط.
وبحســب المصرف المركزي، فإن إيرادات الحكومة من عائدات النفط خالل الفترة بلغت مليارين و218 مليون 
دينــار بانخفاض مليار و282 مليون دوالر أو بنســبة 37 % عن المقدرة فــي الموازنة )3.5 مليار دينار(. وقال 

المصرف المركزي، إن خسائر البالد جراء إغالق المنشآت النفطية هذا العام بلغت 8 مليارات دوالر.
وبلغت إيرادات الضرائب والجمارك 392 مليون دينار بانخفاض 599 مليون دينار أو بنسبة 60 % عن المقدر 

في الموازنة )991 مليون دينار(.

11.4 مليار دوالر عجز الميزانية الليبية

بلــغ ٕاجمالــي  الدين العام  الداخلي في  ســورية 
645 مليــار ليــرة )نحــو 510 ماليين دوالر 
أميركــي(، وذلــك منــذ بدايــة العــام 2020 

الجاري، حتى شهر آب/أغسطس الماضي.
وذكــرت تقاريــر صحفيــة محليــة، ٔان قيمة 
ذلــك الدين تعادل نحــو 11.6 % من ٕاجمالي 
إعتمادات  الموازنة العامة  للدولة، للعام 2020 
الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة سورية، كما 
تعادل نحو 32 % من ٕاجمالي  عجز الموازنة  

المقدر بنحو 1.4 تريليون ليرة سورية.

510 ماليين دوالر إجمالي الدين الداخلي السوري
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فــي ظّل  األزمــة االقتصاديــة  التي يعانيهــا لبنان 
واآلثار الســلبية لوباء “كورونــا”، تعر القطاعان 
الزراعي والصناعي للضغط خالل النصف األول 

من العام 2020.
فــي ما يخص القطاع الزراعي، زادت الصادرات 
وانخفضــت الواردات قليال في األشــهر الخمســة 
األولــى مــن العــام 2020. وســجلت الصادرات 
الزراعية ارتفاعاً بنســبة 14 %، مقابل 11.6 % 

في األشهر الخمسة األولى من العام 2019.
أما الواردات الزراعية فانخفضت بنسبة 25.6 % 

بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.4 % في الفترة ذاتها من العام الماضي. أما القطاع الصناعي، فقد تعّرضت وارداته 
وصادراته للضغوط. ذاك أن الواردات الصناعية تراجعت بنســبة 53.2 % على أســاس سنوي في األشهر الخمسة 
األولى من العام 2020، مقابل 11.4 % في الفترة ذاتها من العام 2019. في المقابل، انخفضت الصادرات الصناعية 

بنسبة 9.1 % مقابل ارتفاعها بنسبة 8.8 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

تباطؤ نشاط القطاعين الزراعي والصناعي

في ظّل تداعيات انتشار وباء “كورونا”، سّجل 
القطاع السياحي اللبناني أداًء واهناً في النصف 
األول من السنة الجارية 2020، مع نتائج سلبية 
على مستوى النشاط السياحي والفندقي وحركة 

النقل الجوي.
فآخــر األرقــام الصــادرة عن وزارة  الســياحة 

، تظهر أن عدد الســيّاح انخفض بنســبة 48.3 
% فــي الفصل األول من الســنة الجارية عقب 
ارتفاعــه بنســبة 3.7 % فــي الفتــرة ذاتها من 
العــام 2019. وقد بلغ عدد الســياح 194,395 

ســائحاً مقابل 375,815 ســائحاً في الفصل األول من العام 2019. وســّجل  القطاع السياحي  أداًء سلبياً طوال تلك 
الفتــرة، علــى أن تراجعه األكبر كان في آذار/مارس الماضي، نتيجة الحجر الصحي المفروض في مواجهة وباء 

“كورونا”.
واســتأثرت البلدان األوروبية والعربية بحصة األســد، إذ شّكلت 39.9 % من مجموع السيّاح )77.620 سائحاً(، 

و28.1 % )54.695 سائحاً( على التوالي.

آداء واهن في القطاع السياحي اللبناني
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سّجل العجز التجاري تراجعاً كبيراً بنسبة 57.3 % خالل 
النصف األول من عام 2020، مقارنة بالنصف األول من 
العام 2019 الماضي، حيث انخفض من 8.4 مليار دوالر 
أميركــي إلى 3.6 مليار دوالر أميركي، وفقاً إلحصاءات 
التجــارة الصادرة عن مصلحة  الجمــارك اللبنانية . وجاء 
هذا  االنكماش  الملموس في العجز التجاري، نتيجة تراجع  

الواردات  بنسبة 48.7 % إلى جانب انخفاض الصادرات 
بنســبة 6.5 % خالل الفترة المذكورة. وانخفض إجمالي 

الصادرات والواردات بنســبة 42.5 % ليصل إلى 6.8 مليار دوالر أميركي خالل النصف األول من 2020، فيما 
ارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات بشكل كبير من 17 % إلى 31 % بين الفترتين.

ويشير تفصيل الصادرات بحسب المنتج، إلى أن أهم انخفاض بين الفئات الرئيسية تم تسجيله في المنتجات البالستيكية 
بنسبة 41.7 %، تليها المنتجات الورقية والورقية بنسبة 35.4 %، والدهون والزيوت بنسبة 28.1 %، والمنتجات 
الكيماوية مع 21.8 % والمعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 16.4 %، خالل النصف األول من عام 2020 مقارنة 

بالنصف األول من عام 2019.
من ناحية أخرى ، كانت أهم العناصر التي سجلت ارتفاعاً هي المنتجات النباتية بنسبة 34.2 % والمجوهرات بنسبة 

11.2 % خالل نفس الفترة.
وفي موازاة ذلك، يشير تفصيل الواردات بحسب المنتج إلى أن أهم انخفاض سجلته مركبات النقل بنسبة 69.6 %، 
تليها المعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 67.5 %، والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 63.1 %، والمنسوجات 
ومنتجات المنسوجات بنسبة 59.6 %، والمنتجات البالستيكية بنسبة 57.8 % والمنتجات المعدنية بنسبة 55.9 % 

خالل النصف األول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

تراجع  العجز التجاري اللبناني بنسبة 57.3 %

أّكدت وكالة  فيتــش  للتصنيف االئتماني تصنيف لبنان 
عنــد ) RD ( الحتمــال التعثــر عن ســداد إصدارات 
العملة األجنبيــة طويلة المدى. وقالــت إّن لبنان يظل 
عند ) RD ( بالنســبة لديون الحكومة بالعملة األجنبية، 
بعد إخفاق الدولة في ســداد أصل قيمة ســندات دولية 

كان تاريخ استحقاقها في التاسع من آذار 2020.
وأّكدت الوكالــة تصنيف لبنان عند “تعثر محدود عن 

الســداد” لإلصــدارات طويلة األجــل بالعملة األجنبية وعنــد ) CC ( للعملة المحلية. ولفتت إلــى أن تقدم لبنان في 
اإلصالح وإعادة هيكلة  الديون  سيطلب تضافرا أكبر بين النخب السياسية واالقتصادية.

 RD  وكالة فيتش تؤكد تصنيف لبنان عند
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أعلنــت إدارة اإلحصــاء المركــزي في 
رئاســة مجلــس الــوزراء اللبنانــي، أّن 
“الرقم القياســي ألســعار اإلستهالك في  

لبنان  لشــهر تموز/يوليو 2020، ســّجل 
إرتفاعاً وقدره 11.42 %، بالنسبة لشهر 

حزيران/يونيو 2020”.
كمــا ســّجل هــذا الرقــم علــى صعيــد 
المحافظــات ارتفاعــات ظهرت حســب 
تقســيم المحافظــات كمــا يلــي: محافظة 

بيروت 9.82 %، محافظة جبل لبنان 11.26 %، محافظة الشمال 12.33 %، محافظة البقاع 11.72 %، محافظة 
الجنوب 10.50 %، محافظة النبطية 13.69 %”.

ولفتت إلى أّن “مؤشر أسعار اإلستهالك في لبنان لشهر تموز/يوليو 2020 سجل إرتفاعاً وقدره 112.39 % بالنسبة 
لشــهر تموز/يوليو 2019”، معلنةً أنّه “لمزيد من التفاصيل يمكن اإلّطالع على نتائج مؤشــر األسعار على صفحة  

.”www.cas.gov.lb :اإلنترنت  الخاّصة باإلدارة على العنوان التالي

ارتفاع التضخم في لبنان بنسبة 11.42 %

أعلنت المنســقة المقيمة ومنســقة الشــؤون اإلنســانية 
ونائبة المنســق الخاص لألمم المتحــدة في لبنان، نجاة 
رشــدي، عن تخصيص مبلغ 9 ماليين دوالر أميركي 
من الصندوق اإلنساني لمساعدة لبنان، كما سيخّصص 
منسق الشؤون اإلنسانية واإلغاثة في حاالت الطوارئ، 
مارك لوكوك، تمويالً إضافياً من الصندوق المركزي 
لمواجهــة الطــوارئ، وذلك بغيــة تلبيــة االحتياجات 
الفورية والمساعدة على تعزيز قدرة المستشفيات على 

اســتيعاب ضحايا االنفجار من خالل توســيع وحدات العناية المركزة وإنشــاء وحــدات إضافية عند الضرورة”، 
واوضحت “ان هذا التمويل يسعى إلى توفير مجموعة مواد إلسعاف المصابين، وأجهزة تنفّس، وإمدادات طبية، 

وأدوية، وغيرها من المستلزمات الطبية”.
واعربــت رشــــدي في بيــان، وبالنيابة عن الجهات اإلنســانية في لبنان، عــن تعازيها الحــاّرة وتمنياتها العميقة 
بالشـــــــفاء العاجــل للمصابيــن جّراء الحــادث المروع الذي وقع فــي ميناء بيروت يوم الثالثــاء الموافق 4 آب/
أغســطــــس 2020، والذي أدّى إلى خســــائر فادحة في األرواح وإصابات ملحوظة وأضرار جســــيمة لحقت 

بالبنية التحتية.

9 ماليين دوالر مساعدات للبنان
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توقع تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر مؤخراً، عن صندوق النقد الدولي ، أن يبلغ  الناتج المحلي  اإلجمالي الحقيقي 
- 12 % في العام 2020. وفي هذا الســياق، فإن المؤشــر االقتصادي العام الصادر عن  مصرف لبنان ، وهو متوســط 
مثقل لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي يعكس األداء الماكرو اقتصادي، بلغ متوسطاً قدره 210 خالل األشهر الخمسة 
األولى من 2020، بتراجع سنوي نسبته 30.6 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 2019. مع اإلشارة إلى أن المؤشر 
االقتصادي العام سّجل متوسط نمو 1.2 % خالل الفترات المماثلة من السنوات الثالث السابقة ومتوسط نمو 1.8 % 
خالل الفترات المماثلة من السنوات الخمس السابقة. ومن أصل 11 مؤشر للقطاع الحقيقي، تراجعت 10 مؤشرات بينما 
ارتفع مؤشر واحد خالل النصف األول من 2020. والمؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية: عدد  مبيعات السيارات  
الجديدة: - 70 % ، عدد المسافرين عبر مطار بيروت: - 59.9 %، تسليمات اإلسمنت: 56.6 %،  الواردات : - 50.4 
%، عدد  السياح : - 48.3 %، حجم البضائع في المرفأ: - 36 %، إنتاج الكهرباء: - 12.4 %، الصادرات: - 7.3 %، 

قيمة الشيكات المقاصة: - 3.8 %. فيما سّجلت قيمة المبيعات العقارية نمواً إيجابياً بنسبة 97.9 %.

نمو سلبي للمؤشر االقتصادي اللبناني

أعلــن  وزيــر النقل  الســوري علــي حمود، عــن إعفاء  
الشــاحنات  اللبنانية من رســوم العبور عنــد دخولها من 
لبنان إلى  ســورية كمقصد أخيــر. ونقلت صفحة وزارة 
النقل السورية في “فايسبوك” عن الوزير قوله: إن ذلك 
جاء تشجيعاً لحركة النقل المتبادل، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة 
بالمثل. كذلك أعلن الوزير السوري عن إعفاء الشاحنات 
الســورية من رســوم العبور عنــد دخولهــا أو عبورها 

أراضي سورية أو عند تحميلها من المرافئ السورية.

إعفاء الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور

انكمــش  اقتصــاد الســويد  بوتيرة أكبر من المســجلة لدى دول الشــمال 
المجــاورة خالل الربــع الثاني من 2020، على الرغــم من عدم التزام 
الحكومة بالمعايير التي طبقتها معظم الدول األوروبية بسبب “كورونا”. 
ووفقاً للبيانات الحكومية، انكمش  الناتج المحلي  اإلجمالي للســويد 8.6 
% فيما انكمش اقتصاد  الدنمارك  بنحو 7.4 % خالل الفترة نفسها فيما 

تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لدى  فنلندا  بنسبة 3.2 %.

انكماش اقتصاد السويد 8.6 %
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ارتفعت األصول االحتياطية الرسمية لدولة الكويت خالل شهر 
حزيران/يونيــو 2020، بنســبة 1.8 %، عند مســتوى قياســي 
جديد للشــهر الثالث على التوالي. ويأتــي االرتفاع، على الرغم 
من تداعيات جائحة “كورونا” على  االقتصاد الكويتي ، وانهيار  
أســعار النفط  المصدر الرئيس لإليــرادات العامة للبلد الخليجي. 
وعلــى أســاس ســنوي، زادت االحتياطيات بنســبة 21 % في 
حزيران/يونيــو الماضــي، من 37.7 مليــار دوالر أميركي في 

الشــهر المماثل من 2019. وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 43 مليار دوالر أميركي رصيد الودائع و 
العمالت ، إضافة لنحو 1.83 مليار دوالر أميركي حقوق السحب الخاصة للكويت لدى  صندوق النقد الدولي ، وأيضاً 

نحو 702.4 مليون دوالر أميركي رصيد لدى “النقد الدولي”.
على صعيد آخر، قالت  الكويت  إنها سجلت عجزاً فعلياً بلغ 5.64 مليار دينار )18.44 مليار دوالر أميركي( في السنة 
المالية 2019 - 2020، بزيادة 69 % عن السنة السابقة. وتراجع إجمالي إيرادات البلد الخليجي الغني بالنفط أكثر 
من 16 % على مدار الســنة المالية المنتهية في آذار/مارس إلى 17.22 مليار دوالر، حســبما ذكرته وزارة المالية، 

بينما انخفضت النفقات 3.2 % إلى 21.14 مليار دينار.

ارتفاع احتياطات الكويت األجنبية بنسبة 1.8 %

أظهــرت بيانــات رســمية، اســتيراد االمارات 
والعراق ســلعاً من ايران بقيمــة اجمالية 3.18 
مليار دوالر أميركي في 4 شــهور خالل الفترة 
الممتــدة من 20 مــارس/آذار حتــى 20 يوليو/
تموز 2020. وأوضحــت إحصائيات لمصلحة 
الجمارك االيرانية، نشــرت مؤخراً، أن الصين 
تصدرت قائمة الدول المستوردة بـ2.474 مليار 
دوالر أميركــي تالها كل مــن العراق بـ1.965 
مليار دوالر أميركي واالمارات بـ1.216 مليار 

دوالر أميركــي. ولفتــت الى أن أفغانســتان حلــت رابعاً بـ713 مليــون دوالر أميركي، وتركيا خامســاً بـ405 
مليــارات دوالر أميركــي. وذكرت البيانات، أن الصين اســتحوذت على نســبة 28.4 % من إجمالي صادرات 
الســلع االيرانية في الشــهور االربعة، والعراق على 22.6 % واالمارات 14 % وافغانســتان 8.2 % وتركيا 

4.7 %. وفي اإلجمال، اســتحوذت الدول الخمس على 77.9 % من حجم صادرات ايران في تلك الفترة.
وأشارت اإلحصائيات، الى أن قيمة صادرات السلع غير النفطية االيرانية سجلت 8.7 مليارات دوالر أميركي 

فــي مقابــل 10.9 مليار دوالر أميركي واردات، ليبلغ الحجم التجاري 19.6 مليار دوالر أميركي.

االمارات والعراق تستوردان سلعًا إيرانية بقيمة 3.1 مليار دوالر
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أفــادت بيانــات رســمية، صــادرة في 
تقرير عن هيئــة المعلومات والحكومة 
)حكوميــة(،  البحرينيــة  اإللكترونيــة 
بانخفــاض عجــز الميــزان التجــاري 
للبحرين خالل الربع الثاني 2020، إلى 
485 مليــون دينار )1.29 مليار دوالر 

أميركي(.
العجــز  انخفــاض  التقريــر،  وأظهــر 
التجــاري بنســبة 1.4 % قياســا علــى 
أســاس ســنوي. وســجل عجز الميزان 

التجــاري )يمثــل الفرق بين الصادرات والواردات( للبحرين، 492 مليون دينــار )1.31 مليار دوالر أميركي( في 
الربع الثاني 2019.

وكان عجز الميزان التجاري ارتفع بنســبة 17 % خالل الربع األول 2020، إلى 1.16 مليار دوالر أميركي، من 
996.5 مليون دوالر بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشــار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات وطنية المنشــأ بنســبة 9.2 % إلى 540 مليون دينار )1.44 مليار 
دوالر( بالربــع الثاني، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير بنســبة 20 % إلــى 143 مليون دينار )381.5 مليون 

دوالر أميركي(.
وعلى صعيد الواردات السلعية، أفاد التقرير، بأنها سجلت 1.168 مليار دينار )3.11 مليارات دوالر(، مقابل 1.267 
مليار دينار )3.38 مليارات دوالر( بالربع الثاني 2019، بنسبة انخفاض 8 %. وكان العجز التجاري للبحرين سجل 

تراجعاً بنسبة 32 % خالل العام الماضي، إلى 5.05 مليارات دوالر، مقابل 7.45 مليار دوالر في 2018.

انخفاض عجز الميزان التجاري في البحرين

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية  السعودية، 
بشــأن األداء الفصلــي للميزانية، أن الســعودية 
سجلت عجزاً بلغ 109.2 مليار لاير )اي حوالى 
29.12 مليــار دوالر أميركي( في الربع الثاني 
مــن العــام 2020 الحالي، مع تضــرر الخزانة 

العامة من هبوط أسعار  النفط .
وبحســب التقرير، فقد بلغ إجمالي اإليرادات في 
الربع الثاني من 2020، نحو 133.9 مليار لاير، 

مقابل المصروفات عند 243.18 مليار لاير.

السعودية تسجل عجزاً ماليًا في الربع الثاني من 2020
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كشــفت بيانــات اقتصادية فــي تونــس، أن االقتصاد 
التونســي تراجع بنسبة غير مســبوقة مع نهاية الربع 
الثانــي مــن العــام 2020 الحالي، من جراء تفشــي 
فيروس كورونا، حيث ســّجل أكبر تراجع له منذ 23 

سنة، لينخفض بنسبة غير مسبوقة بلغت 21.6 %.
وأكد المدير العام للمعهد التونســي لإلحصاء، عدنان 
لســود، أن هذا االنكمــاش يأتي نتيجة إقــرار الحجر 
الصحي للتصدي النتشــار جائحة كوفيد - 19 والذي 

شمل جل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي. واشار لسود إلى أن قطاع الخدمات من أكثر القطاعات التي 
تأثرت بجائحة كورونا وبالتدابير المتخذة الحتواءها، ليتقلص خالل الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة 30.4 %.

وارجعت المصادر أســباب االنكماش إلى تراجع اإلنتاج في أغلب المجاالت، على غرار خدمات النزل والمطاعم 
والمقاهي وخدمات النقل إلى جانب قطاع الخدمات.

تراجع اقتصاد تونس بنسبة 21.6 %

أعلــن العاهــل المغربي محمد الســادس عن خطة 
لضــخ 120 مليــار درهم، ما يعــادل 12.8 مليار 
دوالر أميركي، في االقتصاد المغربي إلنعاشه من 
اآلثار الســلبية الناجمة عن جائحة كورونا. وقال: 
إنه ســيتم ضخ هذا المبلغ في االقتصاد الوطني أي 
ما يعادل 11 % من الناتج اإلجمالي المحلي، وهي 
نسبة تجعل المغرب من بين الدول األكثر إقداماً في 
سياســة إنعاش االقتصاد بعد هذه األزمة. مضيفاً، 

أنه قرر إنشاء صندوق لالستثمار االستراتيجي مهمته دعم األنشطة اإلنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع االستثمارية 
الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجاالت.

وأوضح العاهل المغربي، أن هذا الصندوق يجب أن يرتكز باإلضافة إلى مساهمة الدولة على تنسيق وعقلنة الصنادق 
التمويلية. داعياً الحكومة والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين لالنخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد 

وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.
وكان العاهل المغربي قد أعلن عن إنشــاء صندوق لمواجهــة التداعيات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة 
كوفيد - 19، وقال: إن هذا الصندوق استطاع جمع 33 مليار و 700 مليون درهم في حين بلغ مجموع النفقات إلى 
اآلن 24 مليار و650 مليون درهم تم صرفها لتمويل تدابير الدعم االجتماعي وشــراء المعدات الطبية الضرورية، 

وبالرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة للتخفيف من آثارها فإن عواقب هذه األزمة ستكون قاسية.

المغرب يضخ 13 مليار دوالر إلنعاش اقتصاده
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أعلنت  الحكومة الجزائرية ، ان اإلقتصاد المحلي إنكمش بنســبة 
3.9 % في الربع األول من العام 2020 الحالي، بعد نمو بنسبة 
1.3 % فــي نفس الفترة من عام 2019، وإن هذا النمو الســلبي 
كان بسبب إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس “كورونا”، 
واألداء الســيئ لقطــاع النفط والغــاز الحيــوي. وانكمش قطاع 
الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “ أوبك 
“ والمصدر للغاز، بنســبة 13.4 % في األشــهر الثالثة األولى 

من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف اإلنكماش الذي بلغ 7.1 % قبل عام، وفقاً للديوان الوطني لإلحصائيات.

اقتصاد الجزائر ينكمش 3.9 % في الربع األول

انكمــش  اقتصاد ســنغافورة  خــالل الربع الثاني مــن 2020، 
بوتيــرة أكبر من التقديــرات األولى. وتراجــع  الناتج المحلي  
اإلجمالي  السنغافوري  بنســبة 42.9 % في الفترة الممتدة من 
نيســان/ابريل حتى حزيران/يونيو على أساس فصلي، مقابل 
التقديرات األولى عند 41.2 %.  فيما انكمش االقتصاد بنسبة 
13.2 % في الربع الثاني على أســاس ســنوي، مقابل القراءة 

األولى التي أشارت إلى انخفاض بنحو 12.6 %.

انكماش االقتصاد في سنغافورة بنسبة 43 %

أظهرت بيانات أن  البرازيل  سجلت فائضاً في ميزان المعامالت الجارية 
في شــهر حزيران/يونيو 2020 للشهر الثالث على التوالي، وهي المرة 
األولــى التــي يحدث فيها هــذا منذ عــام 2007. وقال البنــك المركزي 
البرازيلي: إن فائض المعامالت الجارية في حزيران/يونيو بلغ 2.2 مليار 
دوالر، وهو  رقم قياســي  منذ أن بــدأ البنك جمع البيانات في عام 1995. 
ويرجع ذلك جزئياً إلى اتساع الفائض التجاري إلى 6.9 مليار دوالر، مع 

تضرر  الواردات  بشكل أكبر من الصادرات بسبب  األزمة االقتصادية .
وأشار البنك المركزي، إلى أن االستثمار األجنبي المباشر في حزيران/يونيو 2020، بلغ 4.75 مليار دوالر، وهو 

رقم أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين البالغ 3.58 مليار دوالر أميركي.

فائض قياسي للمعامالت الجارية في البرازيل
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طالبــت الخارجية اإليرانية حكومة   كوريا الجنوبية ،  باتخاذ 
إجراءات فعالة لدفع المســتحقات عليهــا من تصدير   النفط   

اإليراني، والبالغة نحو 7 مليار  دوالر  أميركي.
وأشــار المتحدث باســم وزارة  الخارجيــة اإليرانية   عباس 
موســوي، الــى أن “كوريا الجنوبية صــدرت أدوية بقيمة 
500 ألف دوالر أميركي إلينا باســتخدام مســتحقات نفطنا 
المصــدر إليهــا، غير أننــا ال نطلب منهــا 500 ألف أو 2 
مليــون دوالر أميركــي”. وأوضح أن “ال أحــد في إيران 
يرضــى بـــ500 ألــف دوالر، نحــن ننتظر مــن  الحكومة  

الكوريــة الجنوبية أن تتخذ إجراءات فعالة ومهمة لفك أســر األموال اإليرانيــة المجمدة”، مؤكداً، أنه يأمل في أن 
يتذكــر المســؤولون الكوريــون كم يبلغ إجمالي األصول اإليرانيــة المجمدة في كوريا الجنوبيــة. كما لفت الى أن 
األصــول اإليرانية المجمــدة في كوريا هي أموال إيرانية مقابل تصدير النفط إلى كوريا الجنوبية وهي موضوعة 

في بنك أوري وبنك “أي بي كي” للشركات.
وتبلــغ قيمــة األموال حوالى 7 مليار دوالر )8 تريليون و400 بليون وون(، قامت شــركات تكرير النفط الكورية 

بتحويل هذا المبلغ إلى حساب بنك  ايران  المركزي في هذين البنكين مقابل استيراد النفط اإليراني.

إيران تحث كوريا الجنوبية على دفع ثمن نفطها

أعلن  البنــك المركزي اإليرانــي ، أن حجم 
الديــون  الخارجية للبالد في نهاية األشــهر 
الثالثــة األولى من العــام 2020 )اإليراني 
- بــدأ في 21 آذار/مــارس 2020(، بلغ 8 
مليارات و655 مليون دوالر أميركي، بما 
يشــير إلى تراجع بواقع 4.16 %، مقارنةً 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
الديــون الخارجيــة   وأوضــح البنــك، أن  
اإليرانيــة بقيمة 8 مليــارات و655 مليون 

دوالر، تتضمن ديوناً قصيرة األمد بقيمة مليار واحد و492 مليون دوالر، إلى جانب ديون متوســطة وطويلة األمد 
بواقع 7 مليارات و163 مليون دوالر.

وأشــار البنــك المركزي، إلى أن إجمالي الديون الخارجية للبالد بلغ في نهايــة العام الماضي )اإليراني 20 آذار/
مارس 2020( 9 مليارات و31 مليون دوالر، بما يشير إلى إنخفاض بنسبة 4.16 % خالل االشهر الثالث األولى 

من العام الحالي.

تراجع الديون الخارجية اإليرانية بنسبة 4 %
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بلــغ إجمالي إيرادات قطاع صناعــة الثقافة  الصينية 4.02 
تريليون يوان )575 مليار دوالر أميركي( خالل األشــهر 
الســتة األولى من العام الجاري، بانخفاض بنســبة 6.2 % 

على أساس سنوي.
وذكــر “المكتب الصيني لإلحصــاءات”، أن قطاع الثقافة 
الصينية شهد تحسنا في اإليرادات مع تراجع تأثير فيروس 
“كورونا” بشــكل تدريجي. واعتمد المكتــب، في بياناته، 
علــى قيــاس أداء نحــو 59 ألف شــركة ثقافية فــي جميع 

القطاعات.
وتخطــط الصين لتطوير صناعتهــا الثقافية، لتصبح ركيزة لالقتصاد الوطني عن طريق تحديث هيكلها الصناعي 

وتعزيز عالمات تجارية كبيرة وتعزيز االستهالك.

575 مليار دوالر إيرادات صناعة الثقافة في الصين

إرتفعــت الصــادرات  الصين يــة )المقومة 
بالدوالر األميركي( بنســبة 7.2 %، بينما 
تراجعت  الــواردات  بنســبة 1.4 % على 
أساس ســنوي، بحسب بيانات صادرة عن 

إدارة  الجمارك الصينية .
وكان اقتصاديــون إســتطلعت “ رويترز “ 
آراءهــم، قد توقعوا إنخفــاض  الصادرات 
الصينيــة  بنســبة 0.2 % مقارنــةً بالعــام 
الماضي، بينمــا كان من المتوقع أن ترتفع 
الواردات بنسبة 1 % عن العام الماضي.

وفي شــهر حزيران/يونيو 2020، ســجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً بنســبة 0.5 %، مقارنة بالعام الماضي، 
وارتفعت الواردات بنســبة 2.7 % في نفس الفترة. كما ســجلت الصين فائضاً تجارياً قدره 62.33 مليار دوالر 
أميركــي فــي تموز/يوليــو، متفوقة على التوقعات عنــد 42 مليار دوالر أميركي. وبلغ  الفائــض التجاري للصين  

46.42 مليار دوالر أميركي في حزيران/يونيو 2020.
من جهة ثانية، ارتفعت حيازة الصين من العمالت األجنبية إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2018 خالل 
تموز/يوليو، في ظل تأثير تراجع الدوالر األميركي. وأظهرت بيانات  بنك الشــعب الصيني، ارتفاع االحتياطات  
إلى 3.154 تريليون دوالر في تموز/يوليو من 3.112 تريليون دوالر في الشهر السابق، متجاوزاً التوقعات التي 

أشارت إلى ارتفاعه عند 3.14 تريليون دوالر أميركي.

ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 7.2 %
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ارتفعت حيازات روسيا من  الذهب  و النقد األجنبي  
خالل شــهر تموزيوليــو/ الماضي بنحو 23 مليار 
دوالر أميركــي، وســط توقعــات بــأن تتخطــى 
اإلحتياطيات في شهر آب/اغسطس 2020 مستوى 

قياسياً سابقاً بلغته في 2008.
ووفقاً لبيانات  البنك المركزي الروســي ، فقد بلغت 
إحتياطيــات البــالد األجنبية في 1 آب/أغســطس 
الماضي 591.753 مليــار دوالر أميركي، مقابل 

568.872 مليار دوالر في 1 تموز/يوليو 2020. ويعني ذلك أن اإلحتياطيات زادت خالل شــهر تموز/يوليو بنحو 
22.88 مليار دوالر. ومستوى اإلحتياطيات عند 591.753 مليار دوالر يعد األعلى في 12 عاماً.

وتشــير البيانات إلى أن اإلحتياطيات الروســية األجنبية صعدت خالل أسبوع واحد )24 - 31 تموز/يوليو 2020( 
بواقع 9.1 مليار دوالر أميركي.

وعلّق البنك المركزي على ذلك قائالً، إن ارتفاع االحتياطيات كان مدفوعا بـ”إعادة التقييم اإليجابية” لإلحتياطيات 
وإرتفاع أسعار الذهب في األسواق العالمية.

ارتفاع احتياطيات روسيا األجنبية 23 مليار دوالر

أظهرت بيانات للمعهد الوطني لإلحصاء والدراسات 
االقتصادية في فرنسا ، تراجع البطالة في البالد إلى 
أدنى مستوى في 37 عاما خالل الربع الثاني من عام 
2020، حيث تفاقم اتجاه نزولي استمر عدة سنوات 
بفعــل إجراءات العــزل العــام المفروضة لمواجهة 
فيــروس كورونا والتي جعلت النــاس غير قادرين 
على البحــث عن عمل. وانخفض معدل البطالة إلى 
7.1 % مــن 7.8 % في الربع األول، متراجعاً إلى 

أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 1983 عندما بلغ 7 %. وحذر المعهد من أن بيانات الربعين األول والثاني من 
2020 تأثــرت بإجراءات العزل العام بين منتصف آذار/مارس حتى منتصف أيار/مايو، والتي خفضت عدد أولئك 

الذين يُصنفون كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.
على صعيد آخر، أشار وزير  االقتصاد  الفرنسي، برونو لومير، إلى أن 30 مليار يورو سيتم تخصيصها لإلنتقال البيئي 
في   فرنسا   في إطار خطة اإلنعاش التي تهدف بمجملها إلى تشجيع خفض الكربون في االقتصاد. الفتاً إلى أنه اقترح 
مع وزيرة االنتقال البيئي بربارا بومبيلي، تخصيص 30 مليار يورو من أصل 100 مليار مخصصة لالســتثمارات 

في االنتقال البيئي. وأشار إلى 3 قطاعات تشكل أولويات هي التجديد بمجال  الطاقة  ووسائل النقل والطاقة.

تراجع البطالة في فرنسا إلى أدنى مستوى
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تراجــع إجمالي الناتــج المحلّي الياباني فــي الربع الثاني 
مــن 2020 )نيســان/ابريل - حزيران/يونيــو( 7.8 %، 
بالمقارنــة مــع الربــع األول، في إنكماش غير مســبوق 
فــي التاريخ الحديث لثالث أكبــر إقتصاد في العالم، ناجم 
بشكل أساسي عن تداعيات جائحة “كوفيد - 19”. وعلى 
الّرغم من أّن هذه األرقام التي أعلنتها الحكومة أتت أسوأ 
بقليــل مما كان متوقّعــاً، إال أنّها ال تزال أفضل بكثير من 
اإلنخفاضــات التي شــهدها العديد من إقتصــادات  الدول 
الصناعية  األخرى، والفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى أّن 

القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحدّ من تفّشي الوباء، كانت أقّل حدّة من القيود التي فرضتها تلك 
الدول. وهذا ثالث ربع على التوالي من النمو الســلبي، مما يكّرس ســقوط اإلقتصاد الياباني في وهدة  الركود ، ويزيد 

من إحتماالت أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من اإلجراءات لتحفيز اإلقتصاد.
وانكمش اإلقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 27.8 %، مع إنخفاض الطلب المحلّي بنسبة 4.8 %، وتراجع 
صادرات الســلع والخدمات بنســبة 18.5 %. غير أّن  الواردات  تراجعت في الربع الثاني بنسبة 0.5 % فقط، مقابل 

تراجع بنسبة 4.2 % في الربع األول من 2020.

انخفاض الناتج المحلي الياباني بنسبة 7.8 %

تعمــق ركود أنشــطة المصانع الهنديــة في يوليو/تمــوز 2020، في 
ظل تأثر الطلب والناتج بتجدد إجراءات اإلغالق الشــامل المفروضة 
الحتــواء تنامي حاالت اإلصابة بفيــروس كورونا، مما يعزز فرص 
حدوث انكماش اقتصادي أشــد، حســبما أظهره مســح خاص نشرته 
)رويترز( مؤخراً. وخلص المسح إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، 
والبلــد صاحب ثالث أعلى عــدد إصابات بفيروس كورونا في العالم، 
من المتوقع أن ينكمش بوتيرة ســتكون األشــد له منذ 1979 في السنة 

الماليــة الحالية. وتعززت تلك الرؤية القاتمة بتراجع مؤشــر نيكي لمديري مشــتريات قطــاع الصناعات التحويلية، 
الذي تجمع بياناته آي.اتش.اس، إلى 46.0 في يوليو/تموز 2020 من 47.2 في يونيو/حزيران، ليظل دون مستوى 
الخمسين الفاصل بين النمو واالنكماش للشهر الرابع على التوالي في أطول موجة انكماش له منذ مارس/آذار 2009.
وقال االقتصادي في آي.اتش.اس ماركت، إليوت كير: أظهرت نتائج المســح تجدد تســارع التراجعات في مؤشري 
الناتــج وطلبيــات التوريد الجديدة الرئيســيين، مما يقوض االتجاه نحو االســتقرار الذي لوحظ على مدار الشــهرين 
السابقين. األدلة المروية توضح أن الشركات تعاني لكي تعثر على أعمال، في ظل استمرار إغالق بعض عمالئهم، 

مما ينبئ بأننا لن نرى تحسنا في النشاط لحين السيطرة على معدالت اإلصابة وإمكانية رفع القيود.

انكماش أنشطة المصانع الهندية
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طلبت حكومة  األرجنتين  رسمياً بدء مفاوضات مع  صندوق النقد الدولي  
حول برنامج جديد لمســاعدات مالية، ســعياً للتعافي من أزمة  ديون  تثقل 
كاهل البلــد. وتعتزم األرجنتين بدء محادثات رســمية تؤدي إلى برنامج 
جديد ليحل محل اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دوالر توصلت إليه 
مــع صندوق النقد عام 2018. وتوصلت في آب/أغســطس 2020، الى 
اتفاق أولي مع دائنيها إلعاد هيلكة ديون خارجية قيمتها 65 مليار دوالر.

األرجنتين تنجح بهيكلة ديون بـ65 مليار دوالر

انكمــش اقتصاد هونغ كونغ على أســاس ســنوي للربــع الرابع على 
التوالي، إذ تعاني المدينة اآلسيوية منذ عام من االضطرابات السياسية 
ثم جائحة كورونا. وأظهرت البيانات الحكومية تراجع  الناتج المحلي  
اإلجمالــي لهونــغ كونغ 9 % في فترة األشــهر الثالثــة المنتهية في 
حزيران/يونيو على أســاس سنوي، فيما انخفض 0.1 % على أساس 
فصلــي. ولفتت التوقعات الحكومية، إلــى أن الناتج المحلي اإلجمالي 
ســيتراجع بنسبة 6 % - 8 % في 2020، مقارنةً بالتقديرات السابقة 

عند مستوى يتراوح ما بين 4 % و7 %. وأوضحت الحكومة أنها تأمل أن يسجل االقتصاد أداء أفضل من التوقعات 
في حالة احتواء موجة اإلصابة الراهنة بفيروس “كورونا” في وقت قصير ومنع حدوث تدهور إضافي حاد.

اقتصاد هونغ كونغ ينكمش بنسبة 9 %

تعافــت حركة  التجارة العالمية  خــالل حزيران/يونيو 2020، 
مع إعادة فتح االقتصادات وتخفيف تدابير اإلغالق المفروضة 
جراء تفشي وباء كورونا. وارتفع مؤشر مراقبة التجارة العالمية 
بنســبة 7.6 % في حزيران/يونيو 2020 على أساس شهري، 
مقابل تراجع 1.1 % في أيار/مايو الســابق له. وشهدت معظم 
دول العالم نمــواً لحركة التجارة فــي حزيران/يونيو 2020، 
باستثناء  اليابان  التي تراجعت وارداتها 2.6 %. وعلى الرغم 
من الصعود المسجل، فإن إجمالي الربع الثاني من 2020 شهد 

تراجعاً لمؤشر التجارة العالمية بنسبة 12.5 %، ليضاف إلى الهبوط البالغ 2.7 % في أول 3 أشهر من هذا العام.

نمو التجارة العالمية 7.6 % خالل حزيران/يونيو
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زمكحل: إنهيار  6 ركائز أساسية إلقتصادنا

المانحة فهذا يعني ســيكون لدينا توزيع أرباح وحصص للسياسيين 
أقل وأقل، وهــذا يعني أن أكثرية المســؤولين الذين بنوا سياســتهم 
وأتباعهم على تمويل المشــاريع، وقد إنهارت هذه المشــاريع، لذا 
فإنها لن تعود بالطريقة عينها. هذا يفسر أنه مثلما كانت لدينا مرحلة 
توزيع هذه المشاريع، فقد إنتقلنا اآلن إلى مرحلة توزيع الحصص. 
يعني العقلية عينها ال تزال كمــا هي. فهناك من يعتقــد أنه “إذا كنا 
ال نستطيع توزيع المشــاريع فإننا ســنوزع الحصص والمكاسب، 
بإنتظــار عودة المشــاريع من خــال مؤتمر “ســيدر” وغيره من 
المساعدات الدولية كي نعود إلى توزيعها”. من يفكر بهذه الطريقة 
من المؤكد أنــه واهم، ألن  المجتمع الدولــي  والتمويلي لن يعود إلى 
الوقوع باألزمة نفســها. لذا إن المطالبة من قبل السياســيين بزيادة 
رواتب  القطاع العام ، ليس محبة بإخوتنا الموظفين في القطاع العام، 
بل ألنه لم يعد بإستطاعة هؤالء السياسيين أن يمولوا أو يتمولوا من 
طرق أخرى. لذا إن إنهيار التمويل الفاســد ســيكون لــه إرتدادات، 

وسنسمع عنها تباعاً”.
وعــن الركيزة السادســة واألخيــرة، قــال: “هي االنهيــار االمني 
وتفجير ما تبقى من االقتصاد والشــركات والثقة. ان تفجير المرفأ 
كان الضربــة القاضية وانهيار الركيزة االخيــرة وهي انفتاح لبنان 

عبر  البحر المتوسط  لتصدير و استيراد  السلع ولتوريد النجاحات”.
وختم: “في المحصلــة، ان هذه الفاجعــة الكارثيــة ضربت كل ما 
تبقى مــن كل القطاعــات من دون اســتثناء، القطاعــات التجارية، 
والصناعية والسياحية والخدماتية والزراعية واالستشفائية والمالية، 
فبعد انهيار الركائز الخمس التي تحدثــت عنها ها نحن نواجه قنبلة 
االخير وهو احامنا ومرونتنا وحبنا للحياة”.نووية صنعها  الفساد  وعدم  المحاسبة  وســوء االدارة لتدمير الحجر 

قال فؤاد زمكحل في بيان: “لنبــدأ من الركيزة األولــى التي كانت 
ركيزة أساسية إلقتصادنا وهي تعثر  القطاع المصرفي  الذي يشكل 
12 % من  الناتج المحلي . ال أريد أن أرمي حجــراً أو أن أدافع عن  

القطاع المصرفي اللبناني ، لكن أريد ان اذكر: ان القطاع المصرفي 
في لبنــان كان ركيــزة أساســية إلقتصادنــا، وقد مــول الزراعة، 
الصناعة،  السياحة ، الخدمات، جذب إستثمارات من الخارج. واقع 
الحال، إن تعثر القطاع المصرفي اللبناني وخسائره التي تقدر نحو 
70 مليار دوالر يعني تعثر اإلقتصاد، كما أن إنهيار القطاع ال سمح 
هللا يعني إنتهاء الودائع وســائر القطاعات، بإعتبار أنه من الصعب 
جداً إعادة بنائــه، في هذا الوضــع الراهن. ويجب أن يقــوم بإعادة 
هيكليته الداخلية، لكن أكرر إن تعثر القطاع المصرفي اللبناني يعني 

تعثر  اإلقتصاد اللبناني “.
وقال: “الركيزة الثانية األساسية، وهي التي تتعثر يوما بعد يوم وهو  

القطاع الســياحي ، إذ أردنا بناء وطن يحتوي على  الفنادق  الكبرى 
والمطاعم الفاخرة، والتي تظهر حبنا للحياة، لكن لســوء الحظ، إن 
القطاع الســياحي، الذي يمثل أكثر مــن 6 % من الناتــج المحلي، 
وصل إلى مرحلــة اإلقفال، بعدما مر بمرحلــة العناية الفائقة خال 
السنوات الماضية، لكن اليوم لســوء الحظ بات في مراحلة النهائية 

من العناية الفائقة حيث ينتقل إلى مرحلة اإلقفال”.
وتابع: “الركيــزة الثالثة هي القطاع الصناعــي الذي يغطي نحو 7 
% من الناتج المحلي، وهو قطاع يمول ويتمول، ويوظف، وينمو، 
ويصدر المعرفة والسلع. القطاع الصناعي يساعده إقتصاد متمول، 
وليس فــي ظل عــدم إســتطاعة أصحــاب المصانع شــراء المواد 
األولية للبنان. اليوم القطاع الصناعــي يتراجع، فإذا تعطلت ماكينة 
صناعية، لم يعد بمقدور صاحب المصنــع إصاحها وإعادتها إلى 
العمل )أو تغيير قطع قديمة وإســتبدالها بحديثة(. وهكذا نشهد إقفال 

العديد من المصانع والمعامل في لبنان”.
وأشــار إلى أن “الركيزة الرابعة هــي تراجع الحريــات في لبنان. 
كامي خطير جــدا، فنحــن نقلع عن النظــام الحر بالفكــر وحرية 
اإلدالء بالرأي، حيث كنا لؤلؤة  الشــرق األوســط ، مما بات يخيف 
شــبابنا. فإذا إنتقلنا من النظام الحــر إلى النظام البوليســي فإن ذلك 

يخيفنا جدا ويعدم الثقة ببلدنا”.
ولفت الى ان “الركيزة الخامسة هي إنهيار الصفقات، إذ كنا نعيش 
مرحلة توزيع الحصص والمشاريع واألرباح، لكن ال أحد موجودا 
عند توزيع الخسائر. عندما توقف تمويل المشاريع من بعض الدول 

أشار رئيس تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم، فؤاد زمكحل: إلى أننا نعيش مؤخراً وضع 
إنهيار اقتصادي، اجتماعي، نقدي، تقني وأمني تدميري، وهذه المرة أود تجزئة أو تقسيم هذه اإلنهيارات 
إلى 6 أجزاء أو  أركان  أو ركائز، ليس للبكاء على األطالل، وال لجلد أنفسنا، ولكي ال نكون محبطين، إنما 
أركان هذه اإلنهيارات، أن نفهم أكثر األمور، ونفكر على نحو أكبر  التنا و ئة مشك الل تجز ن خ د م ي ر ن

إستراتيجيات عملية كي نعمر ما دمر، وال سيما ما يدمر يومياً، وكيف نستطيع البناء مجدداً؟
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تراجع الصادرات الصناعية اللبنانية 22 %

الرئيســية للصادرات الصناعيــة اللبنانية وشــكلت 10.7 % من 
اإلجمالــي في األشــهر األربعــة األولى مــن عــام 2020، تلتها  
اإلمارات  بنسبة 9.9 %، و العراق  بنســبة 7.7 %، وقطر بنسبة 
4.8 %، و اليونان  بنســــبة 4.3 % و مصر  4.2 % وســـــورية 

3.6 % و األردن  3.5 %.

المصدر الرئيسي
في نيســان/ابريل 2020، إســتوردت 11 دولة عربية، و8 دول 
أوروبية، و3 دول أفريقية، وبلدين في كل من  آسيا  واألميركيتين 
حوالى مليــون دوالر أميركي أو أكثر، مــن المنتجات الصناعية 

اللبنانية.
وبلغــت واردات المعــدات واآلالت الصناعيــة نحــو 35 مليون 
دوالر أميركــي فــي األشــهر األربعــة األولى من عــام 2020، 
مما يشــكل إنخفاضاً بنســبة 50.7 % مقابل 70.8 مليون دوالر 

أميركي في نفس الفترة من عام 2019.
وكانــت  إيطاليا  المصدر الرئيســي لهــذه  الواردات،  وقد شــكلت 
2020، تليها  الصين  بنسبة 15 % و ألمانيا  بنسبة 9.3 %.نسبة 48.5 % من المجموع في األشــهر األربعة األولى من عام 

بلغت  الصادرات الصناعية اللبنانية  120.2 مليون 
دوالر أميركــي فــي شــهر نيســان/ابريل 2020 
ه 29.2 %، مقابــل  ـاض نســبت الماضــي، بإنخفـ
169.7 مليــون دوالر أميركــي فــي شــهر آذار/
مارس الذي ســبقه، وعلى أساس ســنوي تراجعت 
الصادرات الصناعية في شــهر نيسان/ابريل بنسبة 

.% 43

إجمالي الصادرات
وبلغت صادرات  المــواد الغذائية  الجاهــزة و التبغ  
133.5 مليــون دوالر أميركي، وشــكلت نســــبة 
19.6 % مــن إجمالــي الصــادرات الصناعية في 
األشــهر األربعــة األولى مــن عــام  2020، تليها 
اآلالت وأجهــزة ميكانيكيــة بقيمــة 123.4 مليون 
دوالر أميركــي )18.1 %( ومنتجــات كيميائيــة 
مــة 109 مالييــن دوالر أميركــي )16 %(،  بقي
دوالر  مليــون   98. 6 بقيمــة  أساســية  ــادن   ومع
أميركي )14.5 %( وآللئ أو أحجار شــبه كريمة 
بقيمة 36.2 مليــون دوالر أميركــي )5.3 %(، و 
البالستيك  والمطاط بقيمة 34.4 دوالر )5.1 %(.

الوجهة الرئيسية
كانــت  الــدول العربيــــة  وجهــــة 51.8 % مـــن 
الصادرات الصناعية اللبنانية في األشــهر األربعة 
األولــى من عــام 2020، تلتهــا الــدول األوروبية 
بنسبة 22.4 %، الدول األفريقية بنسبة 12.2 %، 
الدول اآلســيوية بنســبة 6.7 %، دول األميركتين 
بنســــبة 5 %، واألسواق في أوقيانوســـيا بنســبة 

.% 0.9
وعلى مســتوى المنطقة، كانت  الســعودية  الوجهة 

كشفت األرقام الصادرة عن وزارة الصناعة، في فترة ما قبل إنفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، 
إلى 680.4  اللبنانية تراجع  الصناعية  الصادرات  الي  أن إجم ومة،  الحك اثره  ي استقالت على  ذ ل وا
مليون دوالر أميركي في األشهر األربعة األولى من عام 2020، مقابل 870.1 مليون دوالر في نفس 

الفترة من عام 2019، وهو ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 21.8 %.
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اتفاقية التجارة الحرة تهيئ سبل النمو للدول االفريقية

زيادة الفرص
وقال كبير االقتصاديين في البنك الدولــي بإفريقيا، ألبرت 
زوفاك: “إن منطقة التجارة الحــرة القارية اإلفريقية لديها 
القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يســاعد على 
توســيع الفرص لجميع األفارقة. ومن المتوقع أن تنتشــل 
اتفاقيــة التجــارة القارية حوالــى 68 مليون شــخص من 
الفقر المدقــع، وتجعل البلــدان اإلفريقية أكثــر قدرة على 

المنافسة”.
مكاسب كبيرة

وستعيد االتفاقية تشكيل األســواق واالقتصادات في جميع 
أنحــاء المنطقة، مما ســيؤدي إلى إنشــاء صناعات جديدة 
وتوسيع القطاعات الرئيسية، كما ســتذهب أكبر المكاسب 

إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حالياً.
وستشــهد دولتــا كــوت ديفــوار وزيمبابوي - حيــث تعد 
تكاليــف التجــارة من بيــن أعلى المعــدالت فــي المنطقة 
- أكبر المكاســب، مع زيادة كل دخل بنســبة 14 %. كما 
ســتعزز االتفاقية التجارة القارية بشــكل كبيــر، وخاصة 
التجارة داخــل الصناعــة التحويلية. وســتزيد الصادرات 
داخل القارات بنسبة 81 %، بينما ستبلغ نسبة الزيادة لدى 

البلدان غير اإلفريقية 19 %.
من جهة أخرى، ســيؤدي تنفيذ االتفاقية أيضــاً إلى تحفيز 
أجور العمال المهرة وغير المهرة على حد سواء.مكاســب أكبر في أجور النســاء مقارنة بالرجال وسيعزز 

في شهر مارس/آذار 2018، وقعت 49 من بين 55 دولة 
في إفريقيا، اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية، بهدف 
إنشاء سوق قاري واحد للســلع والخدمات، مع حركة حرة 

وغير مقيدة لرجال األعمال واالستثمارات.
تخفيف آثار كورونا

وســتحقق هــذه االتفاقيــة مكاســب ذات أهميــة خاصــة، 
بالنظــر إلــى الضــرر االقتصــادي الناجــم عــن جائحة 
فيروس كورونا، التي من المتوقع أن تســبب خســائر في 
اإلنتاج تصل إلى 79 مليار دوالرأميركــي في إفريقيا في 
عــام 2020. وقد تــؤدي إلى حــدوث اضطرابــات كبيرة 
في التجــارة عبر القارة، بمــا في ذلك الســلع الحيوية مثل 

اإلمدادات الطبية والمواد الغذائية.
وسيســاعد التنفيذ الناجــح التفاقيــة التجــارة القارية على 
تخفيف اآلثار الســلبية للجائحــة على النمــو االقتصادي، 
من خالل دعــم التجــارة اإلقليميــة وسالســل القيمة عبر 
خفض تكاليف التجارة. وعلى المدى الطويل، سوف توفر 
االتفاقية التجارية مســاراً لإلصالحــات التكاملية وتعزيز 

النمو للبلدان اإلفريقية.
ويمكن أن تســاعد االتفاقية البلدان في إفريقيــا على زيادة 
مرونتها في مواجهــة الصدمات االقتصادية المســتقبلية، 
من خالل اســتبدال مجموعة االتفاقيات اإلقليمية، وتبسيط 
اإلجــراءات الحدودية، وإعطــاء األولويــة لإلصالحات 

التجارية.

توصل البنك الدولي، إلى أن اتفاقية 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية تمثل 
فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، 
والحد من الفقر، وتوسيع الشمول 
االقتصادي. وإذا تم تنفيذ االتفاقية 
التجارية بالكامل، فيمكن أن تعزز 
الدخل اإلقليمي بنسبة 7 % (450 
نمو  أميركي) وتسرع  دوالر  مليار 
أجور النساء، وتسهم في انتشال 
30 مليون شخص من الفقر المدقع 

بحلول عام 2035.
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التضخم الجامح وانكماش األسعار بسبب كورونا

للتضخم.
وبالفعل، بعد انكماش مؤشر أسعار المستهلكين في الواليات 
المتحدة لمدة 3 أشــهر متتالية هــذا العام، تحــول لالرتفاع 
بنســبة 0.6 % في شــهري حزيران/يونيــو وتموز/يوليو 

بالرغم من أنه اليزال بعيداً عن المستهدف.
“التضخم دائمــاً وفي كل مكان عبارة عــن ظاهرة نقدية”، 
هذه كلمات االقتصادي األميركي الشهير، ميلتون فريدمان، 
التي تــم اســتخدامها مؤخــراً للتدليــل على األثــر المتوقع 

لسياسات البنوك المركزية على األسعار.
وقام بنك االحتياطي الفيدرالي بضخ تريليونات الدوالرات 
في األســواق عبر برامج عديدة لإلقراض رفعت ميزانيته 
العمومية من 4.1 تريليون دوالر في نهاية شباط/فبراير إلى 
ما يزيد علــى 7 تريليونات دوالر حاليــاً. ولم يتوقف األمر 
علــى الفيدرالي، حيث تحركت السياســة الماليــة أيضاً في 
نفس الوقت من خالل حزمة تحفيز حكومية بقيمة قاربت 3 
تريليونات دوالر في آذار/مــارس، مع توجه إلقرار تدابير 

جديدة بعد انتهاء آجل األولى في تموز/يوليو الماضي.
تسارع التضخم

وحذر بنك مورغان ســتانلي، أن السياســة النقديــة الحادة 
واالستجابة المالية آلثار وباء كورونا في الواليات المتحدة 
قــد يمهــدان الطريــق لتســارع التضخــم والذي ســيعاني 

التضخم الجامح
كان التضخم طوال السنوات الماضية يمثل حلماً بعيد المنال 
بالنســبة للبنوك المركزية في االقتصادات المتقدمة، والتي 

فشلت في الوصول للمستهدف رغم كل الجهود.
والمقصود هنــا بالتضخم هو معــدل ارتفاع األســعار عند 
مستوى مستهدف يدور غالباً حول 2 %، وهو المعدل الذي 
يعتقد معظم واضعي السياسة النقدية أنه مناسب لدعم النمو 

االقتصادي والتشغيل.
وارتفاع األســعار عند هذا المســتوى المقبول يقــدم الدافع 
للمســتهلكين لزيادة طلبهم على الســلع والخدمــات ويدعم 

رغبة المنتجين في توفير المعروض.
ورغــم تدابيــر التحفيــز الضخمة التــي قامت بهــا البنوك 
المركزيــة العالمية في أعقــاب األزمة الماليــة العالمية في 
2009، والمتمثلــة فــي برامج لشــراء الســندات وخفض 
معدالت الفائدة وضخ سيولة في األسواق، فإنها لم تفلح في 

الوصول بالتضخم للمستهدف.
لكن أزمة وباء كورونا اســتدعت اســتجابة استثنائية وغير 
مسبوقة من الحكومات والبنوك المركزية العالمية، ما جعل 

توقعات عودة التضخم أكثر ترجيحاً بالنسبة للكثيرين.
وأثارت هذه التدابير القويــة تكهنات كثير من المتابعين بأن 
التضخم أصبح خطــراً قريباً، لكن هذه المــرة كان الحديث 
ال يتعلق بالتضخــم الحميد الذي يدعم النمــو وإنما الكابوس 
الذي يهدد القدرة الشرائية للمستهلكين ويدمر القيمة الحقيقية 

للنقود ويخرب االقتصاد.
تراجع الطلب

ويبــرر البعض هذه الرؤيــة بأنه على المــدى القصير كان 
انكماش األسعار واقعاً فعلياً بســبب بقاء الناس في المنازل 
وتراجــع الطلب ســواء خوفــاً من الخروج بســبب تفشــي 
“كوفيــد - 19” أو لتراجع الدخــل الكافي جــراء تداعيات 
األزمــة، لكــن التوجــه القــادم ســيكون تســارعاً ملحوظاً 

الت وتكهنات كثيرة يثيرها وباء “كورونا” ويصدم بها االقتصاد العالمي، لعل  ة واحتما ل أسئ
ستوى العام لألسعار في عالم ما بعد األزمة. وتتواصل حدة المناظرة بين  م ل ل ا ب ق ت س ا م ه ز ر ب أ
القلقين من التضخم (inflation) والمعتقدين بحتمية معضلة االنكماش (deflation) والقلق حيال 

الخسائر التي يمثلها كل منهما.
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الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة 
برامج للتيســير الكمي وضــخ تريليونات مــن الدوالرات، 

فإنها فشلت جميعاً في الوصول لمستهدف التضخم.
وانتهى األمر بهذه األموال الضخمة فــي ميزانيات البنوك 
التجارية أو تضخيم أســعار األصول المالية وحتى الحقيقية 

بداية من األسهم وحتى العقارات والقطع الفنية وغيرها.
لكن ربمــا يتســاءل البعض عن ســبب القلق مــن انكماش 
األسعار من األســاس، أليس هبوط التكلفة يعتبر أمراً جيداً 

للمستهلك الذي سيرتفع دخله الحقيقي وبالتبعية رفاهيته؟.
البيئة االنكماشية

الواقع أنه في البيئة االنكماشــية يتوقع المســتهلكون تراجع 
األسعار وبالتالي يؤجلون قراراتهم الشــرائية انتظاراً لهذا 
االنخفاض، وهنا ســيقوم المنتجون بخفض األسعار لجذب 
المشــترين وهو ما سيؤكد وجهة نظر المســتهلك وسيدفعه 

النتظار مزيد من الهبوط.
هذه الدائرة المفرغة تؤدي إلى تراجع االستهالك وبالتبعية 
انخفاض اإلنتاج واألربــاح وخروج المنتجين من الســوق 
ومعانــاة االقتصاد بصفة عامة، ما يجعــل رعب االنكماش 
ربما أســوأ من خطــر التضخم. كمــا أن معاناة الشــركات 
المستمرة في العمل من تراجع المبيعات واألرباح ستجبرها 
على تســريح موظفيها ووقف عمليات التعيين، ومع فقدان 
البعــض لوظائفهــم أو حتــى الخوف مــن ذلك ســتتراجع 

قرارات االستهالك وتستمر األزمة التي تتغذى ذاتياً.
وحتى قبــل ضربة الوبــاء، كانــت العالقــة التاريخية بين 
المعروض النقدي والتضخم تبدو وكأنها أصبحت جزًءا من 
الماضي في فترة ما بعد أزمة 2009، مع فشــل السياسات 
االقتصادية في دعم تعافي طلب المســتهلكين لمستويات ما 
قبل األزمة. ورغم ضخ الفيدرالــي وباقي البنوك المركزية 
الكبرى ســيولة ضخمة بعــد األزمة الماليــة، فإنها تحولت 
تلقائياً إلــى البنوك واألصــول المالية وليــس لصالح توفير 
وظائف أو دعم األجور الحقيقية للعامة. وفي حال استمرار 
تحول التحفيــزات الحكومية وأموال البنــوك المركزية إلى 
المصارف واألســواق المالية خــالل األزمــة الحالية، فإن 
التضخم سيكون عنوان الوضع في األســواق المالية، بينما 
ســيكون االنكماش مصيــر األرقــام الرســمية التي ترصد 
الوضــع فــي االقتصــاد الحقيقــي. وبالتالي يظل الســؤال 
المستهلكين أم ستظل هائمة فحسب في األسواق المالية؟.األهم في هذا الخالف: هل ســتجد األموال طريقها لجيوب 

االحتياطي الفيدرالي للتعامل معه.
ويرى البنك أن النمو الســنوي للمعروض النقدي األوســع 
والمتمثــل فــي “إم 2” في الواليــات المتحدة تســارع بقوة 
من أعلى قليــالً من 10 % إلــى نحــو 23 % نتيجة جهود 
السياســتين المالية والنقديــة لتحفيز االقتصــاد في مواجهة 
تبعات الوبــاء. لكن ماذا عن فشــل تدابير التحفيز الســابقة 
خالل أزمة 2009 في زيادة معــدل التضخم؟، يجيب البنك 
بأن اإلجراءات الحكوميــة الحالية أكثر حــدة بكثير، حيث 
إنها تضمنــت إقراضــاً قوياً للشــركات المتعثرة وإرســال 
شيكات نقدية لألسر. كما أن الوضع القوي للبنوك األميركية 
مقارنة باألزمة الماليــة، يجعل من المرجــح أكثر أن يظل 
المعروض النقدي عند مســتويات مرتفعة. وتعتبر مخاوف 
التضخم الدافع األبرز لصعود أســعار المعادن النفيسة مثل 
الذهب الذي سجل مستوى قياسياً جديداً أعلى 2000 دوالر 

والفضة التي قفزت ألعلى سعر منذ عام 2013.
وفي تبريــره لتوقعــات ارتفاع أســعار الذهب لمســتويات 
قياســية قــد تصــل إلــى 3 آالف دوالر، قــال بنــك أوف 
أمريكا في تقرير صــدر خالل نيســان/أبريل الماضي، إن 
“الفيدرالي يمكنــه طباعة الــدوالر، لكــن ال يمكنه طباعة 
الذهب”، في إشــارة إلى أثر زيادة المعروض النقدي على 

التضخم وبالتالي خفض القيمة الحقيقية للنقود.
انكماش األسعار

إذا كانت وجهة النظر السابقة تبدو منطقية ومحتملة للغاية، 
فإن االحتمال المعاكس تماماً ال يقل أهمية أيضاً.

ويرى حاملو لــواء التحذير من خطر انكماش األســعار أن 
كل الطرق تؤدي إلى هذا المســار، رغم إلقــاء الحكومات 
والبنــوك المركزيــة تريليونات الــدوالر لدعــم االقتصاد 
والشركات. فأزمة كورونا تسببت في ارتفاع البطالة والتي 
من غيــر المتوقــع أن تتراجع بســرعة، وبالتالي ســتجعل 
الطلب االستهالكي ضعيفاً مع افتقاد الكثيرين للدخل الالزم 
لإلنفاق. كما أن الدعم المقدم للشركات سيجعلها قادرة على 
التعافي ســريعاً وإعادة اإلنتاج لمســتويات مرتفعة بوتيرة 
سيفشل الطلب في مالحقتها، ما يجعل النتيجة المنطقية هي 

هبوط األسعار.
وعلى جانب التدابيــر التحفيزية التاريخية، فــإن التجارب 
السابقة للتيســير الكمي أكدت أن ضخ السيولة في االقتصاد 
ال يتســبب في تســارع التضخم كما توقع الكثيــرون طوال 
الســنوات الماضية. ورغــم إقــرار البنــوك المركزية في 
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كشــف نقيــب المقاولين فــي   بيروت     مــارون الحلو   إلــى أن هناك، 
بشــكل أولي، 40 الــف مبنى متضرر وحوالي 200 الف مســكن، 
الى جانب االضرار األخرى بالمرفا والممتلكات، موضحا أن هيئة 
االنقاذ الرسمية كلفت مكاتب هندسة كبيرة وجزأت بيروت ألقسام، 
وبدأت بتقييم األضرار. ونوه بأن “الخسارة غير مباشرة، ومبلغ الـ5 
مليارات الذي حددناه يمكن ان يتصاعد كلما تعمقنا بتقييم األضرار 
بشــكل فعلي”، وقال: “هنــاك مرحلة ازالة الركام فــي بادئ االمر 
ثــم مرحلة لملــة الجراح ومرحلة ازالة الدمار ثــم اعادة البناء وهذه 

المرحلة لن تكون قصيرة ألن الدمار كبير. وهناك ايضا االبنية االثرية  وهناك اجماع من الجميع على حمايتها”.
كما كشف الحلو أن “األبنية المتضررة كليا عددها ليس كبيراً لكن هناك ابنية مصدعة تحتاج معالجة”      ، مؤكداً أنه “ال 
يجب ان نعيد اعمار بيوتنا اال حينما نعرف الى اين سنذهب”. وشدد على أن “هناك مبان اثرية مهدمة كليا وال يمكن 

اصالحها اال اذا اردنا اعادة بنائها بالشكل الذي كانت عليه، وهذا مكلف كثيراً ولكن عددها ليس كبيراً”.
وذكر أن “الدول ســتقدم مســاعدات عينية ولكن  لبنان  عليه المســاعدة بالمواد وباليد العاملة. هناك مساهمات تصل 
للجمعيــات غيــر الحكومية كذلك هناك الجهد المبذول من قبل  الشــعب اللبناني  والمؤسســات”، الفتاً إلى أنه “نحن 
كنقابات بتنا نتحرك بشكل مشترك، باإلضافة إلى أن هناك بعض الدوريات التي تتحرك، ولكن ما يتم القيام به دون 

المطلوب بكثير”.

مارون الحلو

40 ألف مبنى تضرر جراء انفجار بيروت      

نشر موقع العاصمة اإلدارية الجديدة في  مصر ، صورا 
للمدينــة الرياضية لأللعاب الدوليــة بالعاصمة اإلدارية 
الجديــدة، والتي تتســع لـ7000 فرد، على مســاحة 10 
آالف متــر. وتنفذ وزارة  الشــباب  والرياضة المصرية 
مشــروع المدينة بتكلفــة 2.2 مليار جنيــة، حيث تبنى 
على مســاحة 93 فداناً، وتحتوي علــى منطقة متكاملة 
لألطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إداري. 
وتحتوي المدينة على مالعب كرة طائرة ومالعب كرة 

ســلة وكرة شــاطئية وملعب هوكــي ومالعب متعددة األغراض. كما تضم مجمع مالعب كــرة قدم، المتكون من 4 
مالعب قانونية ومالعب خماسية، ومنطقة لأللعاب الجماعية، حيث توجد بها صاالت لأللعاب القتالية وصالة لذوي 

اإلحتياجات الخاصة، وصالة جمباز وغرف  مالبس  ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي.
وتتضمن المدينة مجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف، وحمام سباحة غطس 

ومنطقة خدمات وجيمانزيوم، فضالً عن مالعب للتنس األرضي ومبنى لمالعب اإلسكواش.

مصر تنشئ مدينة ألعاب دولية ضخمة
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سجل الســوق العقاري نشــاطاً قوياً خالل األشهر السبعة 
األولى من العام 2020 الجاري، مع بروز طلب كبير على 
العقارات. ويُنظر إلى الشقق واألراضي على نطاق واسع 
على أنها استثمار آمن، ويطلبها المشترون خوفاً من خفض 

استثماراتهم المالية.
فــي هذا الســياق، أظهــرت اإلحصــاءات الصــادرة عن 
المديرية العامة لســجل األراضي والسجل العقاري والتي 
تغطي األشهر السبعة األولى من العام، أن أسواق العقارات 
شــهدت ارتفاعاً في نشــاط المبيعات وارتفاعاً في قيمتها. 
وســجلت عمليات البيــع إرتفاعاً مــن 25384 عملية في 

األشــهر الســبعة األولى من عام 2019، إلى 37609 عمليات في األشــهر السبعة األولى من عام 2020، في حين 
سجلت ضرائب الممتلكات ارتفاعاً قوياً، فاقت نسبتها الـ90 % لتصل إلى 306.9 مليون دوالر أميركي خالل الفترة 
المذكورة. وشهدت المبيعات لألجانب هذا العام، تراجعاً بنسبة 3.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 533 عملية في 

األشهر السبعة األولى من 2020.
في موازاة ذلك، ســجلت قيمة معامالت بيع العقارات تحســناً كبيراً خالل هذه الفترة، مع ارتفاعهاً بنسبة 137.5 % 
على أســاس ســنوي لتصل إلى إجمالي 7.183 مليون دوالر أميركي. وبناًء على ذلك، ارتفع متوسط   قيمة المبيعات 
من 119.147 دوالراً في األشــهر الســبعة األولى من عام 2019 إلى 191.001 دوالراً في األشهر السبعة األولى 
من 2020. وســجلت معظم المناطق زيادة في قيمة معامالت المبيعات، وكان أبرزها الحركات القادمة على النحو 

التالي: بيروت )+ 185 %( - كسروان )+ 172 %( - بعبدا )+ 145 %(.

نشاط قوي في سوق  العقارات  اللبنانية

طرحت شركة مصر العالمية لإلنشاء والتعمير 25 % 
بمشروع  باسيرو على المستثمرين وراغبي اإلستثمار 
مــن الشــركات واألفــراد فــي العلمين الجديــدة، كما 
طرحت عدد محدود من الوحدات المميزة بالمشــروع 

بتخفيضات تصل إلى 50 % بنظام الكاش.
وقــال رئيس مجلس إدارة الشــركة، أحمد المصري: 
إن الهدف من طرح 25 % بالمشروع بنظام الشراكة 
هو إيجاد حلول تمويلية غير مصرفية وسيتم توجهيها 

لتطوير المشــروع وأن الشــركة تخطط إلبتكار آليات جديدة بهدف جذب مستثمرين للمشاركة فى أعمال التطوير 
وتنمية المشروع.

“مصر العالمية” تطرح 25 % من “باسيرو”
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4 لبنانيات على قائمة “فوربس” لسيدات األعمال

حفل ارتدت فيه إحدى تصاميمها الشــخصية، قررت ريم 
عكره خريجة الجامعة األميركية ببيروت، دراسة األزياء 
فــي )Institute of Technology Fashion( بمدينــة 
 Ecole Supérieure des( Arts et نيويــورك، وفــي
بباريــس.   )Techniques de la Mode ESMOD
وقد أسســت عالمتهــا التجارية فــي عالم األزيــاء بمدينة 
نيويــورك عام 1997. أمــا اليوم فتقدم عالمتهــا التجارية 
الشــهيرة، مجموعات من األزياء والفساتين الجاهزة. كما 
يختار أغلب مشــاهير ونجوم هوليوود، مثل أنجلينا جولي 
وتايلور ســويفت وجينيفر لوبيــز وبيونســيه تصميماتها، 
في إطااللتهن على الســجادة الحمراء في المحافل الدولية 

المختلفة.

3. عزة فهمي، فاطمة وأمينة غالي
Azza Fahmy Jewellery :العالمة التجارية

القطاع: المجوهرات
التأسيس: 1969
الجنسية: مصرية

المقر: مصر
بدأ شــغفها بتصميم المجوهرات منذ أكثر مــن 50 عاما، 
عندما قــرأت كتابــا باللغــة األلمانيــة، عــن المجوهرات 
األوروبيــة فــي العصــور الوســطى بمعــرض الكتــاب 
المصــري. وفي ســبعينات القــرن الماضــي، كثفت عزة 
جهودها لتعلم صناعــة المجوهرات، من خــالل التدريب 
على فنون هذه الصناعة، ومن خــالل التعليم الذي حظيت 
به في لندن، لتصبح إحدى أهم مصممات المجوهرات في 
الشرق األوسط. كما نالت عالمتها التجارية شهرة واسعة 

 Women فيما يلي، أقوى 10 ســـيدات أعمــــال بقائمــة
:Behind Middle Eastern Brands 2020

1. هدى قطان
Huda Beauty :العالمة التجارية

القطاع: التجميل
التأسيس: 2013

الجنسية: عراقية أميركية
المقر: اإلمارات

تركت عملها في مجال التمويل عام 2009، لتصبح خبيرة 
تجميــل ورائدة أعمال. وفــي عام 2010 أطلقــت مدونتها 
عن التجميــل، ثم في عام 2013 أسســت مــع أختيها منى 
وعليــا العالمــة التجارية المعروفــة “هدى بيوتــي” التي 
بدأت ببيع مجموعة مــن الرموش الصناعية. الحقا أطلقت 
حسابات في إنستغرام ويوتيوب، فبلغ متابعوها 46 مليون 
و4 ماليين متابع علي التوالي. فيما حلت هدى في المركز 
36 لقائمة فوربس )النســاء العصاميات األكثــر ثراء في 
أمريــكا 2019( بصافي ثروة قدرهــا 610 ماليين دوالر 

أميركي.

2. ريم عكره
Reem Acra :العالمة التجارية

القطاع: الموضة واألزياء
التأسيس: 1997

الجنسية: لبنانية أميركية
المقر: أميركا

بعد أن اكتشــفها محرر متخصص بمجــال األزياء، خالل 

أعلنت “فوربس” الشرق األوسط، عن قائمة Women Behind Middle Eastern Brands 2020، (قائمة 
سيدات صنعن عالمات تجارية شرق أوسطية). وتتضمن القائمة سيدات األعمال الالتي أسسن 
عالمات تجارية ناجحة في مجال الموضة واألزياء والجمال، كما نجحن في الحفاظ على عالماتهن 

التجارية على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد - 19.
وتم إعتماد عدة عوامل رئيسية عند اعداد هذا التصنيف، منها: المشاهير الذين دعموا العالمة 
التجارية، عدد المتابعين على مواقع التواصل االجتماعي، اإليرادات/ معدل النمو، عدد الدول التي 

شملتها العالمة التجارية، التغطية اإلعالمية، سنوات الخبرة.
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تصاميمها مثل: أوليفيــا باليرمو ومايلي ســايرس، وجادا 
بينكيت سميث، إضافة إلى نانسي عجرم ووائل كفوري.

6. سلوى أخنوش
Yan & One :العالمة التجارية

القطاع: التجميل
التأسيس: 2017
الجنسية: مغربية

المقر: المغرب
أطلقت عالمتها التجارية )Yan&One( المتخصصة في 
مســتحضرات التجميل عام 2017 .وتســتخدم العديد من 
المشــاهير منتجاتها مثل: ميتغ غيمس ونورا فتحي ويسرا 
ومايا دياب. كما تشــغل ســلوى منصب الرئيــس التنفيذي 
والمؤســس فــي )Aksal Group( المــوزع الحصــري 
 )Fendi( :لعالمات تجارية رائدة في المغرب، من ضمنها
 Banana(و )Zara(و )Ralph Lauren(و )Gucci(و
إلــى  باإلضافــة   )Massimo Dutti(و  )Republic
)Pull & Bear( و)Gap(. وهــي أيضا زوجة الملياردير 

المغربي عزيز أخنوش.

7. جيمي معلوف
Gemy Maalouf :العالمة التجارية

القطاع: الموضة واألزياء
التأسيس: 1996
الجنسية: لبنانية

المقر: لبنان
افتتحت جيمي معلوف أول ورشــة عمل خاصــة بها عام 
1996 فــي بيروت، لتتوســع الحقــاً في ميالنــو وباريس 
ونيويــورك. وقد اســتلهمت ذوقهــا في الموضة منذ ســن 
مبكرة من والدها الــذي امتلك مصنعا لألقمشــة. وارتدت 
تصاميمها مجموعة من مشــاهير العالم مثــل: ليدي غاغا 
وكشــا وهيلينا ســيغر وكارمــن إلكتــرا. أما اليــوم فتباع 
منتجاتها في أكثر مــن 150 متجراً من المتاجــر العالمية 

الفاخرة في 48 دولة.

8. رزان العزوني
Razan Alazzouni :العالمة التجارية

القطاع: الموضة واألزياء

وصلت إلى هوليوود، فاشــتهرت تصاميمها بين المشاهير 
والنجــوم مثل: جوليــا روبرتس ونعومي واتس وشــايلين 
وودلــي. في حين تعمــل معهــا ابنتيها في الشــركة، حيث 
تتولى فاطمة غالي منصب الرئيس التنفيذي، وأمينة غالي 

بمنصب رئيس قسم التصميم.

4. ديما رشيد
Dima Jewellery :العالمة التجارية

القطاع: المجوهرات
التأسيس: 2002

الجنسية: فلسطينية
المقر: مصر

أطلقت مصممــة المجوهرات فلســطينية األصــل - كندية 
الجنســية، عالمتها التجاريــة )Dima Jewellery( عام 
2002. وتتكــون تصاميمها عــادة من الذهــب واألحجار 
الكريمــة، وارتدتهــا العديد من الشــخصيات المشــهورة 
عالمياً، مثــل الملكة رانيا وفانيســا ويليامــز وأدريانا ليما 
وإيفا مينــدز. في عــام 2019 ،تمكنت العالمــة من زيادة 
إيراداتها بنســبة 34 % ووحداتها المبيعة بنســبة 57 %. 
في حين تسهم ديما في تمكين المرأة، حيث ترعى مؤسسة 
بناتي في مصر، وهي مؤسسة تعمل على إيواء البنات من 

مخاطر الحرمان من الرعاية األسرية.

5. ندى غزال
Nada Ghazal Fine Jewelry :العالمة التجارية

القطاع: المجوهرات
التأسيس: 2003
الجنسية: لبنانية

المقر: لبنان
أسست مصممة المجوهرات ندى غزال عالمتها التجارية 
)Nada Ghazal Fine Jewelry( عام 2003. وتمتلك 
متجرين و8 نقــاط للتوزيع في لبنــان وأميــركا والمملكة 
المتحــدة، منهــا متاجــــر مجوهــــرات مرموقــــة، مثل: 
 )Dover Street Market(و  )Broken English(
وEgan Day((. فــي عــام 2019 غيرت نــدى عالمتها 
 Nada Ghazal Fine( إلــى )Nada G( التجارية مــن
Jewelry( وركزت جهودهــا على التوســع عالميا. فيما 
تفضل بعض الشــخصيات الشــهيرة في المنطقــة والعالم 
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Benhalim
القطاع: المجوهرات

التأسيس: 2011
الجنسية: مصرية

المقر: مصر
أسســت مصممة المجوهرات المصرية عالمتها التجارية 
)Jude Benhalim( عام 2011، عندما كانت في الـ17 
من عمرهــا. ونجحت في جــذب انتباه مشــاهير هوليوود 
وعارضــات األزيــاء، مثل كينــدل جينــر والممثلة جوي 
كينــغ. فيما تســتوحي تصاميمهــا من جذورهــا المصرية 

لتنعكس على معظم منتجاتها.
وتهدف حالياً إلى التوســع ليكون لها حضور دولي أوسع، 
من خالل التركيــز على التجــارة اإللكترونية، ســيما بعد 
على منتجات مستدامة كلياً.جائحة كوفيــد19-. كما أنها تخطط إلنتــاج تصاميم تعتمد 

التأسيس: 2008
الجنسية: سعودية
المقر: السعودية

أسست مصممة األزياء السعودية رزان العزوني عالمتها 
التجاريــة التي تحمل اســمها بنجــاح باهر. حيــث جذبت 
منتجاتهــا نجوماً عالمييــن مثل: إليزابيــث بانكس وكيندل 
جينــر. وتتمتــع أيضاً بحضــور علــى وســائل التواصل 
االجتماعــي، حيث يتابعهــا أكثر من نصف مليــون متابع 

على إنستغرام.

9. أندريا وازن
Andrea Wazen: العالمة التجارية

القطاع: األحذية
التأسيس: 2013
الجنسية: لبنانية

المقر: لبنان
بعد انتقالها إلــى لندن عام 
2010، تدربــت علــى يد 
مصممي أحذيــة مرموقين 
Rupert Sand- )مثــل 

 Louboutin(و  )erson
الحقــاً  ثــم   )Christian
التجارية  أسســت عالمتها 
اســمها عام  التــي تحمــل 

.2013
الشــخصيات  أشــهر  ومن 
التي جذبتها تصاميم أندريا 
وازن: كايلي جينر وجينيفر 
زيتــا  وكاثريــن  لوبيــز 
جونز، وهايلي بيبر وإميليا 
إلــى  باإلضافــة  كالــرك، 
ديمي لوفاتــو وديمي مور. 
فيما تقدم المساعدة لصغار 
المصمميــــن والفنانـيـــــن 

المحليين ببلدتها.

10. جود بن حليم
 Jude :العالمــة التجارية
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الهيدروجين األخضر: طاقة نظيفة لـ“التعاون الخليجي”

والتطوير لوضع تدابير التخفيف المحتملة لهذه التحديات، كلُّ ذلك في 
سياق التطبيقات الواقعية وليس السيناريوهات النظرية.

ثانياً: وضع سياســات وطنية لتعزيز االســتهالك المحلــي: بمجرد 
أن يُثبت المشــروع التجريبي أن التقنيــة قابلة للتطبيق مــن الناحية 
التجاريــة، تســتطيع الحكومــات المحليــة صياغة سياســة شــاملة 
للهيدروجين األخضر تشمل وضع أهداف طموحة وواقعية للقدرات 
تأخذ في حســبانها اتجاهات الســوق المحلية والعالميــة. إضافة إلى 
تحديد أطر الحوكمة واألطر المؤسســية. ثم تحديد اللوائح الرئيســية 
التي يجب على الحكومة تطويرها إلدماج الهيدروجين بشكل صحيح 

في نظام الطاقة.
ل إلى الصــادرات: بعد أن يبدأ حجــم اإلنتاج في تجاوز  ثالثاً: التحوُّ
الطلب المحلي، يُمكن لدول مجلس التعــاون البدء ببناء البنية التحتية 
الالزمة لتصدير الهيدروجين كمصدر طاقة نظيف ومنخفض التكلفة. 
ومع إنشاء األسواق المناســبة، يُمكن للحكومات بعد ذلك بناء محطة 
للتصدير والبنية التحتية لقنوات الشحن وخطوط األنابيب. ونظراً ألن 
هذه البنية التحتية سوف تستغرق بعض الوقت، فقد تكون الصادرات 
األولية في شــكل سلع وســيطة كثيفة االســتهالك للطاقة على غرار 
األمونيا والحديد اإلســفنجي. وبمرور الوقت، يُمكن للدول الُمصدّرة 
ل إلى الســلع ذات القيمــة المضافــة األعلى. ولكن فــي نهاية  التحوُّ
المطاف، يجب أن تأخذ شــركة الهيدروجين األخضر زمام المبادرة 
الرئيسية.في توقيع اتفاقيات التوريد مع أســواق تصدير الهيدروجين األخضر 

وفقاً لشركة ستراتيجي & الشرق األوسط، وهي جزء 
من شــبكة بي دبليو ســي، من المتوقع أن يصل حجم 
ســوق تصدير الهيدروجين األخضر إلى 300 مليار 
دوالر بحلول عام 2050، ما سيوفر حوالي 400 ألف 
فرصة عمل جديدة في قطــاع الطاقة المتجددة وإنتاج 
الهيدروجيــن حول العالــم. ويرجــح أن يصل الطلب 
العالمــي علــى “الهيدروجيــن األخضــر” إلى 530 
مليون طن متري بحلول عــام 2050، مما يؤدي إلى 
استبدال قرابة 10.4 مليار برميل نفط مكافئ )حوالى 

37 % من إنتاج النفط العالمي قبل الجائحة(.
فرصة ذهبية

تمتلــك دول مجلــس التعــاون الخليجي القــدرة على 
زيادة اإلنتاج لتعزيز الصناعات المحلية، واســتخدام 
الهيدروجيــن األخضــر ألغــراض التصديــر. وفي 
حين تســعى دول أخــرى أيضاً إلــى االســتثمار في 
الهيدروجين األخضر، فإن آفاق التصدير لدول مجلس 
التعاون محدودة بســبب الطلب المحلــي الكبير الذي 
من المحتمل أن يستهلك معظم إنتاجها. إال أنه وبغض 
النظر عن ذلك، حتى مع تصدير دول مجلس التعاون 
لكميات كبيرة من الهيدروجين األخضر، سيتبقى لديها 

طاقة متجددة كافية منخفضة التكلفة.
ثالث مراحل

لالســتفادة من اإلمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع 
الهيدروجيــن األخضــر فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجي ينبغي عليها اتباع 3 مراحل:
أوالً: االستثمار في المشــاريع التجريبية ذات الطابع 
التجاري: وتشــمل التعاون مع الشــركات الرائدة في 
مجال التحليــل الكهربائي لتطوير مشــروع تجريبي 
يجمع بين محطة للتحليل الكهربائــي ومحطة للطاقة 
المتجددة ومصــدر وحيد للطلــب المحلي. ويُســاعد 
المشــروع التجريبــي ذي الطابــع التجــاري صناع 
السياســات على تطويــر القــدرات التقنيــة المحلية، 
وتحديد التحديات البيئية المحلية، وبدء أنشطة البحث 

في ظل التوقعات بنمو سوق تصدير الهدروجين األخضر وزيادة الطلب العالمي عليه بشكل كبير،  
تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي فرصة سانحة لزيادة إنتاج هذا النوع من الطاقة النظيفة التي 

ستعود عليها بفوائد اقتصادية وبيئية.
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العالم على َشفير االتجار بالبشر

150 مليار  دوالر  أميركي من األَرباح سنوياً، ابتداًء من العام 2014. 
وكانت “ُمنّظمة العمل”، قدّرت خالل العام 2010، وجود 21 مليون 
ضحيّة تقريباً، مــن ضحايا مــا يُعــرف بـ”العُبوديّة  الجديــدة “، وتم 
استغالل حوالى 14.2 مليون نسمة بالعمل القسري، بينما استُغّل 4.5 
مليون نسمة جنسياً، وأُحصي 2.2 مليون نسمة ضمن ُمختلف أَنواع 
السُّــخرة. وفي غالب األَحيان، يكون الفقر سبباً لتنفيذ هذه الجرائم في 

حّق اإلنسانيّة.
ً فا االستغالٍل األَكثر تطرُّ

ض العُّمال من األَطفال  كذلك َســّجلت “ُمنّظمة العمل الدّوليّة”، تعــرُّ
فاً. وأَظهرت اإِلحصائيّات أَّن حوالى  والقاصرين الستغالٍل أَكثر تطرُّ
215 مليون من ُعّمال العالم الشُّبّان، وبخاّصة الُمنتمين إِلى األقليّات 
العرقيّة والجماعات األَكثر تهميشــاً، يشتغلون في عدٍد من القطاعات 
المحفوفة بالمخاطر، بما فيها إِجبارُهم على  ممارسة الجنس ، والتّسّول 
القسرّي، واألَعمال الُمضّرة بالصّحة، متل دباغة الجلود، والعمل في 

المناجم ومقالع األَحجار.
ويُعتقــد أَّن “االتجــار بالبشــر”، هو “أَحد أســرع أَنشــطة الجريمة 
الُمنظَّمة العابرة للحــدود نمواً”. ويُعتبر عدد من الدّول، ضمن أَســوأِ 
بالبشر والعمالة القسريّة.الدّول في ما يتعلّق بتوفيــر الحماية للممارســات المرتبطة باالتجار 

ثّمة ســعي، إِلــى “تحديد  ضحايــا  االتجار بالبشــر”، 
ودعمهم، وتقديم المشــورة إِليهم، والّسعي إِلى  تحقيق  
االنصاف لهم، والحدّ مــن إِفالت الُمتاجرين بالبشــر 
من العقاب. فقداحتفل  العالم  مؤخــراً، بـ”اليوم العالمّي 
لُمكافحة  االتجار بالبشــر “، ونّظم مكتب األُمم الُمتّحدة 
المعنّي بالمخــدّرات والجريمــة، احتفاالً بالمناســبة، 
فعاليّةً افتراضيّةً رفيعة المســتوى، سلّطت من خاللها 
الّضوء، على “األَدوار الحاســمة لمجموعاٍت ُمختلفةٍ 
مــن النّــاس، الُمنخرطيــن فــي االســتجابة لالتجــار 
باألَشــخاص، وبخاّصٍة في سياق االســتجابة العالميّة 

لجائحة “كوفيد - 19”.
ُمهّربي البشر

ما ِمن دولٍة في العالم، اســتطاعت أَن تُحّصن نفســها 
بالكامل من اإلتجار بالبشــر. كما وأّن بســبب العََوز، 
يُضحي مصير ماليين األَرواح “علــى المحّك”. وإذا 
كان االتجــار بالبشــر موجــوداً ُمنذ مئات الّســنوات، 
فالفقر والحاجة يزيدان عدد الّضحايا، يوِســعان رقعة 

انتشار هذه الجريمة في الُمجتمع.
وحين نتحــدّث مثالً عــن “ُمهّربي البشــر”، ال بُدّ ِمن 
اإِلشــارة إِلى أَّن هذه الجريمة تمتاز بصفة “القبول”، 
أَي أَّن تهريب األَشخاص يتّم َوفقاً لرضاُهم وإِلرادتِهم، 
ولــو أَّن ُظــروف َهــُؤالء  القاهــرة  والّصعبــة هــّي 
الّســبب. غير أَّن هذه الجريمة، يُمكــن إِدراجها تحت 
توصيف “االتجار بالبشــر” إِذا مــا ارتبطت باإِلكراه 

واالستغالل.
وغالباً مــا يتّم احتجــاز البشــر، بعد تهريبُهــم من بلد 
إِلى بلد، إِّما بشــكل طوعــي، أَو عن طريــق اإِلكراه، 
وإِجبارُهم على العمل لمصلحــة الُمهّرب، وغيره من 

الُمستِغلّين.
العُبوديّة  الجديدة 

َوفقاً لـ“منّظمة العمــل الدّوليّة”، يبلغ مــردود العمالة 
القســريّة، وهي أَحد أَنمــاط االتجار بالبشــر، حوالى 

البشر،  الُمتاجرة بحياة  ، ويتضّمن  اإلنسان  لُحقوق   نتهاٌك من دون رحمٍة  ا ر”، هو  بالبش “االتجار 
وبيعها واستغاللها، وحجز حرّيتها وِإهانتها بطبيعة الحال ... فِمن َوجع الّناس وفقرُهم، تتسّلل 
الُمتاجرة بحياتِهم، فُيضحي إّذاك  الفقر  طعماً، في يد ُمستغّلي البشر، لُيوِقعوا فيه أَكبر عدٍد ِمن 

الّضحايا ... وِمن ُهنا يبدأُ االستغالل، لُيغّذي شهوة الجشع والّطمع لدى الُمتاجرين بحياة البشر.
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األقنعة التي تستخدم ضد كورونا ستلوث المحيطات !

تمنع تلــوث المحيطات والبحــار بالمخلفات التي تســتخدم 
للحماية من فيروس كورونا الجديد )مثل األقنعة والقفازات 

المطاطية وغيرها(.
آالت لتنظيف المحيطات

أن المشــكلة األكبر، هــي تفــكك النفايات البالســتيكية في 
المحيطــات إلــى جزيئــات بالســتيكية مجهرية، بحســب 
الخبراء، وهي قطع من البالستيك تبلغ أبعادها 5 ميلليمتر أو 
أقل وال يمكن رؤيتها بالعين المجــردة. وتعتزم اليابان قيادة 
الجهود العالمية للدول الصناعية والنامية في تقليل النفايات 
البالســتيكية حول العالم عبر ابتكار حلــول مختلفة. ولهذه 
الغاية، قامت حكومة محافظــة كاناغاوا الواقعة بالقرب من 
طوكيو بابتكار آالت لتنظيف المياه من النفايات والبالستيك 
من أجل مواجهة مشكلة النفايات البالستكية المتفاقمة، والحد 
من النفايات البالســتيكية التي تنتهي فــي المحيطات، وهي 
مشكلة عالمية تسببت في موت الكثير من الحيوانات المائية 
والطيــور. ومن بين الحلــول المقترحة هــي آالت لتنظيف 
المياه، تعمل عبر ضخ النفايات التي تطفوا فوق سطح الماء 
داخل شــبكة خاصة موضوعــة داخل الجهاز، وتســتطيع 
الخطير، الذي تبلغ أبعاده 2 ملييمتر أو أكثر.جمع كافة أنواع البالســتيك من ضمنه البالستيك المجهري 

يقول خبــراء في اليابــان ودول آســيوية عديدة، بــأن إنتاج 
األقنعة والقفازات المطاطية واأللبســة الواقية التي تستخدم 
مرةً واحدة للحماية من فيروس كورونا، يشهد ارتفاعاً كبيراً 
حول العالم، وقد ينتهي المطــاف بمليارات األقنعة وغيرها 
من المنتجات التي ُصنعــت، في مياه المحيطــات والبحار 

لتلوثها لمئات السنين دون أن تتحلل.
كارثة بيئية

وقالــت منظمــة بيئيــة تدعــى OceansAsia، مقرها في 
هونغ كونغ، بأنها رصدت مؤخراً، عــدداً ضخماً من أقنعة 
تســتخدم مرةً واحدة ُغمرت تحت مياه البحار والمحيطات، 
وتركت على ســواحل العديد مــن الدول اآلســيوية. وتهدد 
هذه الُمخلفات الحياة البحرية، وتفاقم مشكلة المخلفات التي 

تُرمى في المياه كل عام.
وقال ماساهيرو تاكيموتو، وهو غطاس وناشط بيئي ياباني، 
في مقابلة مع وكالة كيودو، بأنه الحظ ازدياد حجم المخلفات 
من األقنعة الواقية التي تســتخدم لمرة واحدة، في السواحل 
اليابانية وتحت المياه المحيطــة بأرخبيل اليابان. وال تخص 
هذه المشكلة دول شرق آسيا وحســب، بل ُرصد عدد كبير 
من المخلفــات التي تســتخدم للحماية من فيــروس كورونا 

الجديد على سواحل القارة األوروبية وسواحل تركيا.
وقال لوران لومبارد، وهو ناشــط بيئي فرنســي: مع علمي 
بأنه تم طلب أكثر من 2 مليار قناع تستخدم لمرة واحدة )في 
فرنسا(، قريباً ستكون هناك أقنعة أكثر من عدد قناديل البحر 

في مياه البحر األبيض المتوسط.
وبحســب OceansAsia، يمكن أن يســتغرق قناع الوجه 
الذي يستخدم مرةً واحدة، مئات السنين ليتحلل إلى ما يُعرف 
بالبالســتيك المجهري، ويوجد هــذا النوع من البالســتيك 
المجهري في األســماك المخصصة لالســتهالك البشــري 
وملح البحر وحتــى رذاذ البحر. وقالــت المنظمة، في ظل 
هذه الكارثة البيئية التي نراها، الحكومات التخاذ إجراءات 

مع بداية تفشي فيروس كورونا، من الصين إلى العالم، شهدت معدالت التلوث البيئي انخفاضاً ملحوظًا 
حول العالم بسبب تراجع اصطياد األسماك، والتنقيب عن النفط. مع تراجع االنبعاثات الغازية الضارة 
الصناعية  األقمار  من  صور  أظهرت  كما  منازلهم،  في  الناس  وبقاء  االجتماعية  الحياة  تقييد  بسبب 
نشرتها وكالة ناسا األميركية للفضاء. إال أن هذا األمر كان له تأثيراً على المدى القصير فقط، ولن ُيساعد 
على شفاء المحيطات من التلوث، أو األرض من االنبعاثات الغازية الضارة. وقال خبراء، بأن المخلفات 
انتهاء  المحيطات بعد  المنتجات، ستلوث  لمرًة واحدة وغيرها من  التي تستخدم  البيئية، كاألقنعة 

الجائحة، ولن تتحلل لمئات السنين، وقد تخلق تلوثاً في البيئة سيكون أكبر من المعدالت الحالية.
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8 دول تشجع السياح عبر تأشيرات جديدة

أنهــا ســتطلق سياســة جديــدة إلصــدار ســمات الدخول 
إلى أراضيهــا، والــذي سيســتهدف الطــاب إضافة إلى 
الفئات األخرى من الســياح. ستســمح هذه السياسة للعمال 
والطــاب بالعيش في الجزيــرة الكاريبية لمــدة تصل إلى 

عام.
ومن أجــل التأهــل، يجب أن يكــون المتقدم أكبــر من 18 
عاماً، ولديه تأميــن صحي، وإثبات على أنــه موظف، أو 
التسجيل في برنامج تعليمي، أو مصدر دخل مستمر، وفقاً 

لحكومة برمودا.

3 - جورجيا:
يســتهدف برنامج التأشــيرة الجديد في  جورجيــا  العاملين 

لحسابهم الخاص والعاملين عن بعد.
ووفقــاً لــوزارة االقتصــاد، تم تصميــم التأشــيرة الرقمية 
الراغبين في زيارة الباد لمدة ســتة أشهر أو أكثر. ويمكن 
للزوار توقــع الخضوع للحجــر الصحي عنــد الوصول، 

على نفقتهم الخاصة.
وعلى الرغــم من عدم البــدء باســــتقبال الطلبات، ذكرت 
الحكومــة، أن المتقدمين ســيحتاجــــون إلى تقديــم دليــل 
على تأمين الســـفر وشــهادة توظيف ومعلومات شخصية 

أخرى.

في ما يلي، مجموعــة دول لديها برامج خاصة الســتقبال 
السياح في ظل جائحة “كورونا”:

1 -  إستونيا :

تتطلع الدولة إلــى الترحيب بـ1800 شــخص في برنامج 
التأشــيرة الرقمية، ويجب على المتقدمين المهتمين إظهار 
مصدر دخــل مســتمر بقيمــة 3988 دوالر أميركي على 
األقل شــهرياً. كما يتطلب إصدار الفيزا، دفع رسوم بقيمة 
117 دوالر وإثباتاً للدخل وعقد عمل ســاري المفعول. لم 
يتم فتح باب التقدم للتأشيرة رســمياً، ولكن يمكن للمتقدمين 
المهتمين االشــتراك للحصول على إشــعار عند فتح باب 

التقديم.

2 - برمودا:
أعلنــت برمــودا فــي وقت ســابق مــن الشــهر الماضي، 

بعد أشهر من الحظر واإلغالق المضني بسبب انتشار فيروس “كورونا” في جميع أنحاء العالم، 
بات الكثيرون يحلمون بالهرب من شققهم السكنية الصغيرة، أو منازلهم في الضواحي، إلى 
بلدان أخرى لالستمتاع برحالت سياحية مميزة. وقد أطلقت بعض البلدان مؤخراً برامج تأشيرات 

عن بعد لتشجيع  السياح  واألشخاص الذين يرغبون بالمكوث في هذه البلدان للعمل.
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إذا كنت تعمل لحســابك الخاص فتوجه إلى إســبانيا. يمكن 
للعمــال المســتقلين واألفــراد العاملين لحســابهم الخاص 
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل لحسابهم الخاص 
في الباد. تسمح هذه التأشــيرة لألفراد بالعيش والعمل في 
إســبانيا لمدة تصل إلى عام. ســيحتاج مقدمو الطلبات إلى 

إنشاء وظيفة والحفاظ عليها واجتياز فحص الخبرة.
7 -  ألمانيا :

ألمانيا لديهــا أيضــاً برنامج تأشــيرات يســتهدف العاملين 
لحســابهم الخــاص والعامليــن عــن بعــد. يحــدد الموقــع 
اإللكتروني للحكومة بشكل واضح برامج التأشيرة المختلفة 
ومن هو مؤهل للتقديم. وتســتمر تأشــيرة العمل المســتقل 
لمدة 3 أشــهر فقط، ولكن يمكن تحويلها إلى تصريح إقامة. 
التطبيق مشــابه لبرامج التأشــيرة البعيــدة األخرى. ويجب 
على المتقدمين إظهار إثبات الدخل وتأمين السفر وخطابات 

التوصية من أصحاب العمل السابقين.
8 -  المكسيك :

تسمح تأشيرة اإلقامة المؤقتة في المكســيك للزوار بالعيش 
في المكســيك لمدة عام، وبعد ذلك يمكن تمديدها لمدة ثاث 
سنوات إضافية. ومن أجل التأهل للحصول على التأشيرة، 
سيحتاج المتقدمون إلى إظهار إثبات دخل يزيد عن 1620 
دوالر في الشــهر، أو رصيد حساب مصرفي يزيد عن 27 
الزوار من العمل للباد.ألــف دوالر أميركي. وبموجب هــذه التأشــيرة، لن يتمكن 

4 - جمهورية التشيك:

تأشــيرة طويلة األمد ســنوات. بحســب دائــرة الهجرة في 
جمهورية التشيك، فإن التأشيرة تستهدف العمال المستقلين 
والعاملين عن بعد الذين يتطلعــون للعيش في الباد لفترات 
أطول. وسيحتاج المتقدمون المهتمون إلى االتصال بالمكتب 
القنصلي الموجود في بلدهم. إضافة إلى ملء طلب يتضمن 

تقديم إثبات الدخل وتأمين السفر الطبي واإلقامة.
5 -  البرتغال :

يوفر برنامج التأشــيرة هذا إقامة مؤقتة للعمال المستقلين. 
ولكن يجب علــى المتقدميــن إثبات أن مهاراتهــم مطلوبة 
فــي البلد. كمــا يجب علــى المتقدميــن التســجيل كعاملين 
مستقلين في الباد، ويساعد ذلك في الحصول على عماء 

برتغاليين محليين.
6 -  إسبانيا :
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Clown Motel ... أكثر فندق مرعب في العالم!
هل تتخيل أن أحداث أفالم الرعب يمكن أن تتحول إلى 
  ،Clown Motel حقيقة؟ هذا بالتحديد ما يعيشــه رواد
الفندق األكثر رعباً في العالم. إذ يقع الفندق بالقرب من 
مقبرة Tonopah القديمة، التي تحتوي على شواهد قبور 
مخيفة، ما يؤثر على األجــواء العامة المحيطة بالفندق 
ويُضيــف إليه المزيد مــن الرعب. ويضــم الفندق من 
الداخل أكثر من 800 دمية مختلفة األشــكال واألحجام، 
مــن بينها مهرج عمالق يقع في مدخل الفندق كنوع من 

الترحاب بالزوار ويحيط به عدد من الدمى األصغر.
يؤكد صاحب الفندق، هام أناند، أنه يسمع خالل الليل خطوات وأصوات غريبة، حتى أنه فكر أكثر من مرة في التخلي عن 
هذا الفندق ولم يتمكن من  النوم  ليالي طويلة، لكن بعد التفكير في األمر، وجد أن هناك قوة إلهية أكبر أرادت تواجده في هذا 

الفندق، وأصبح على اقتناع تام أن األشباح موجودة بالفندق لكنهم لن يسببوا أي أذى له.
والغرف األكثر رعباً في الفندق هي، 108 و109 و210 و215 و217، المعروف عنها أنها مسكونة وتسمع فيها أصوات 
غريبــة طــوال الليل، لذلك، قــرر صاحب الفندق أن يطلق عليهم أســماء متنوعة مثل “غرفة التعويــذة”، أو “غرفة عيد 

الهالوين” وغيرها. ويبلغ إجمالي عدد الغرف 31 غرفة.

13 تريليون دوالر كلفة تعدين كويكب
اكتشف العلماء كويكباً يعتقد أن قيمته قد تصل إلى 13 تريليون 
دوالر أميركي في  الفضاء ، ما دفع شركة مقرها المملكة المتحدة 

إلى وضع خطط كبيرة لتعدينه.
وتســعى شــركة Asteroid Mining Corporation، لدفع 
 ،1986DA التقدم البشــري إلى إطالق مهمة لتعدين الكويكب
الذي يقال إنه يساوي 10 تريليونات جنيه إسترليني، أو أكثر من 

13 تريليون دوالر أميركي.
ووفقــاً لبحث نُشــر فــي Science Mag عــام 1991، فإن 
الكويكــب 1986DA القريب مــن األرض يتكون من  الحديد  

والنيكل من انصهار جســم أكبر بعد التعرض لحادث كارثي، وأنشـأ ميتـش هانتر سكاليون )25 عاماً(، شركة التعدين 
Asteroid Mining Corporation، في عام 2016، بعد أن أنهى أطروحته الجامعية بعنوان “حالة تعدين الكويكبات 

... دراسة الفوائد االقتصادية والسياسية المكتسبة من التعدين في الفضاء.
ويصف سكاليون تعدين الكويكبات، المعروف أيضا باسم صناعة الموارد الفضائية، بأنه “أكبر فرصة اقتصادية وحيدة فى 
تاريخ البشرية”، وفي محاضرة ألقاها بجامعة “ أكسفورد  في أيار، قال سكاليون: “موارد األرض محدودة وطلب   المجتمع 

عليها غير محدود. ستسمح موارد الفضاء لقرون من النمو االقتصادى المستدام”.
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دبي على قائمة أفضل 10 مدن للعمل
قامت شركة سالمية المتخصصة بالتعليم والدراسات 
بإصدار قائمة بأفضل 100 مدينة حول العالم للعمل 
مــن ضمن الــدول األعضــاء في منظمــة التعاون 
 Future االقتصــادي والتنميــة. ونشــرت شــركة
Learn، قائمــة تتضمن مجموعة من أشــهر المدن 
التي توفر عمالً جيــداً بناءاً على عدة معايير تتعلق 

بظروف العمل وميزاته.
وتصــدرت مدينــة ســنغافورة المركــز األول، أما 
الدنمارك فتصدرت المركز الثاني، وحصدت مدينة 

هلسنكي على المركز الرابع وأوسلو على الخامس.
والملفت أن السويد احتلت مرتبتين في قائمة العشرة 

األوائل بمدينتين، حيث تصدرت مدينة يوتوبوري المرتبة السادسة، أما مدينة مالمو فتصدرت المركز السابع، لتكون الدولة 
الوحيدة التي حازت على مرتبتين في قائمة الشــرف )العشــرة األوائل(. وفي المرتبة الثامنة أتت مدينة سان فرانسيسكو، 

والتاسعة مدينة ميونخ أما العاشرة فكانت من نصيب مدينة جنيف.
أما عربياً، فقد تصدرت مدينة دبي المرتبة الخامسة عالمياً، بين أفضل 10 مدن حول العالم من حيث العمل وميزاته.

أغلى كمامة في العالم ...
بدأت شــركة مجوهــرات تُدعى “إيفل” 
بتصنيــع أغلــى كمامة وجه فــي العالم، 
والتي سيبلغ ســعرها 1.5 مليون دوالر 

أميركي.
وقال مالك الشــركة ومصمــم الكمامة، 
إســحاق ليفــي، إنها ســتكون مصنوعة 
مــن  الذهب  األبيض عيــار 18 قيراطا، 
وستكون مرصعــــة بـ3600 ماســــة، 
كمـــا انـــه ســــيتم وضع مرشــح هواء 

“فلتر” من طراز “إن - 99”.
وحول ســبب صنــع هذه الكمامــة، قال 

ليفي: إن هناك رجل أعمال صيني يعيش في  الواليات المتحدة  األميركية، هو من طلب إنتاج تلك هــذه الكمامــة، والتي 
طلبت أن تنتهي قبل نهاية 2020.

ونشر ليفي قطع عدة من القناع المغطى باأللماس، وعلق قائالً: “أنا سعيد ألن هذا القناع أعطانا العمل الكافي لموظفينا، 
ليكونوا قادرين على توفير وظائفهم في أوقات صعبة للغاية في مثل هذه األوقات”.
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كيف يعّوض النباتيون عن فوائد اللحوم؟

العديد من الفيتامينات والمعادن بسبب النظام الذي يتبعونه. ومن 
أبرز هذه الحاجات التي تنقص النباتيين:

الفيتاميــن B12: يعتبــر من الفيتامينــات الضروريــة للحفاظ 
على وظائف الدماغ وحســن دفق الدم إلى مختلف األعضاء في 
الجسم. مع اإلشــارة إلى انه موجود بشــكل أساسي في األطعمة 
حيوانية المصدر. لذلك قد يفتقده النباتيــون. أما عالمات النقص 
فيه فهــي التنميل فــي اليديــن والقدمين وفقــر الــدم واالكتئاب 
واالرتبــاك وضعف الذاكــرة وقلة التــوازن. ولتأميــن حاجات 
الجسم منه ينصح بالتركيز على حليب الصويا والحبوب الغذائية 
المدّعمة. وفي حال تنــاول المصادر الحيوانيــة، ينصح بتناول 
البيض والحليب ومشتقاته والسمك. وفيما يعتبر الغذاء المصدر 
المفّضل، يمكــن أن تؤمــن المكمــالت الغذائية ما يعــادل 2.4 

ميكروغرام منه يومياً للنباتيين.
الزنك: يلعــب دوراً مهمــاً لجهاز المناعــة، لكن قــد يكون من 
الصعب تأمينه في حــال اتباع النظــام النباتي لتوافــره بكميات 
بســيطة في األطعمة النباتية. يضــاف إلى ذلك أن قدرة الجســم 
على امتصاص الزنك من األطعمة النباتية هي أقل. وبالتالي قد 
يؤدي األمر إلى النقص في الزنك في جســم النباتي وبالتالي إلى 
ضعف في جهاز المناعة وصعوبة التئام الجروح وتساقط الشعر 
واإلسهال ونقص الشهية. وينصح بالتركيز على حبوب الفطور 
المقّواة واللبن )الزبادي( والمكسرات النيئة والحمص. وقد تكون 
ثمة حاجة إلــى المكمالت لتأمين حاجة الجســم منه والتي تصل 
أن المعدالت الزائدة تؤدي إلى الغثيان والتقيؤ.إلى 8 ميليغرامات للمرأة و11 ميليغرام للرجل. مع اإلشارة إلى 

تشــير اختصاصية التغذية مايا شــقرا، إلى العديد من المكونات 
الغذائية التي تنقص في الجسم لدى اتباع النظام الغذائي النباتي، 

مشددةً على ضرورة الحرص على االعتدال.
بحسب شقرا، عند التحدث عن النظام النباتي غالباً ما يتم التفكير 
في النظام الخالي من اللحم والدجاج والســمك. لكــن في الواقع 
ثمة أنواع عديدة من النظام النباتي ومنها ما قد يحتوي على هذه 

األطعمة:
Lacto-Vegetarian: في هذا النوع من النظام النباتي ال يتم 
تناول اللحوم والدجاج والسمك والبيض واألطعمة التي تحتوي 

عليها. أما الحليب ومشتقاته فمن األطعمة التي يتم تناولها.
Ovo-Vegetarian: فــي هــذه الحالــة ال يتــم تنــاول اللحم 
والدجاج والســمك وثمــار البحــر، إال أن هذا النوع مــن النظام 

النباتي يتضمن البيض من بين األطعمة المسموحة.
الحليــب  النــوع  يتضمــن هــذا   :Lacto-ovo vegetarian

ومشتقاته والبيض، فيما تستبعد باقي األطعمة الحيوانية.
Pescatarian: يتــم تناول الســمك وحــده هنا مــن بين كافة 

األطعمة حيوانية المصدر.
Vegan: هو النظام النباتي الصــارم الذي ال يتناول من يعتمده 
اللحوم بأنواعها والبيض والحليب ومشتقاته وكافة األطعمة التي 

تحتوي عليها.
كذلك يتبع بعض األشــخاص نظاماً نباتياً معتدالً يعرف بالنظام 
الـــflexitarian أو الـــsemivegetarian الــذي يعتبر نظاماً 
يرتكز على األطعمة النباتية لكنه يتضمن في الوقت نفسه اللحوم 

والبيض والحليب ومشتقاته والدجاج والسمك بشكل استثنائي.
يقلل الناس عــادةً من تنــاول الخضراوات والفاكهــة واألطعمة 
النباتية عامــةً التي ينصــح االختصاصيــون بالتركيــز عليها. 
لذلك، قد يتصور كثيرون أن النظــام النباتي هو النظام الصحي 
المفّضل، وأن األشخاص الذين يتبعونه يتمتعون بصحة فضلى. 
مما ال شــك فيه أن الحد من تناول اللحم األحمر يمكن أن ساعد 
على الحــد من خطــر اإلصابة بأمــراض القلب، كمــا أن اتباع 
النظام النباتي قد يســاعد على الحد من خطر اإلصابة بالسكري 

وارتفاع ضغط الدم والسرطان.
في المقابل، أظهرت الدراســات، أن النباتييــن يعانون نقصاً في 

يكثر الحديث اليوم عن أضرار اإلفراط في تناول اللحوم، فيشدد االختصاصيون على ضرورة الحد من 
تناولها تجنباً للعديد من األمراض. انطالقاً من ذلك، قد يبدو النظام النباتي صحياً وُينصح باتباعه.

لكن، في المقابل، للنظام النباتي الصارم آثار سلبية غير متوقعة، على رأسها النقص في معدالت 
فيتامينات ومعادن أساسية في الجسم.
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اختبار لكشف أفضل وأسواء أنواع الكمامات

1. قناع N95 محكم من دون صمام للزفير )14(.
2. القناع الجراحي )1(.

3. قناع القطن والبولي بروبيلي )5(.
4. قناع مئزر من طبقتين من مادة البولي بروبيلين )4(.

5. قناع ذو طبقتين من القطن مع طيات )13(.
6. قناع مطوي من طبقتين من القطن )7(.

7. قناع N95 مع صمام منقي )2(.
8. قناع قطني )8(.

9. قناع أحادي الطبقة )9(.
10. قناع مطوي من طبقة واحدة قطنية )10(.
11. قناع ذو طبقتين من القطن مع طيات )9(.

12. قناع محبوك من الصوف )3(.
14. كمامة العنق التي تمتد لتغطي الفم واألنف )11(.13. باندانا، قطعة قماش تعقد خلف الرأس )12(.

قال مارتن فيشــر، الباحث في جامعة ديوك لشبكة 
“ســي إن إن” اإلخبارية األميركية: “فوجئنا للغاية 
عندما اكتشــفنا أن عــدد القطرات في قنــاع الرقبة 
تجــاوز عدد الجســيمات التــي تم قياســها من دون 

ارتداء أي قناع”.
وأضاف: “نريد التأكيد على أننا نشــجع الناس حقا 
على ارتداء األقنعة، لكننا نريدهم في الوقت نفســه 

أن يرتدوا أقنعة فعالة”.
وكان ثاني أســوأ غطاء للوجه ذلك المعروف باسم 
“الباندانا”، وهو عبارة عــن قطعة قماش أو منديل 
تطوى على شكل مثلث، على أن يكون رأسه تحت 

األنف، ويعقد طرفاه خلف الرأس.
ورغم ســوء هذا القنــاع، فإنــه ال يزيــد من خطر 

اإلصابة بالعدوي.
وجاء فــي المركز الثالــث من حيث عــدم الكفاءة، 
مــن  المحاكــة  المحبوكــة،  “التريكــو”  الكمامــة 

الصوف بشكل أساسي.
أما القنــاع األكثــر فعالية بحســب االختبــار، فهو 
كمامة N95، الذي تصل فيه نســبة نقل القطيرات 
إلى 0.1 %، ويســتخدم هــذا النوع مــن الكمامات 

العاملون في مجال الرعاية الصحية باألساس.
وهــذا ترتيــب األقنعــة الواقية مــن األفضــل إلى 
األسوأ حســب االختبار الذي نشــرت نتائجه مجلة 

“سيانس” األكاديمية:

اختبر علماء 14 نوعًا من الكمامات التي يرتديها مئات الماليين حول العالم للوقاية من فيروس 
كورونا المستجد، ووجدوا أن إحداها يزيد من خطر اإلصابة بالعدوى، كما أعادوا ترتيبها حسب 

أفضليتها.
وخضع لالختبار، الذي أجراه باحثون من جامعة ديوك في نورث كارولينا األميركية، كمامات من 
أنواع وخامات وأغراض مختلفة، وقارن الباحثون مدى انتشار القطرات من أنفاس المشاركين أثناء 
ارتدائهم إلحدى الكمامات، مع تلك القطرات التي تنطلق من أفواههم وأنوفهم في حالة عدم ارتداء 

أي قناع.
وكشفت النتائج أن أقل األقنعة فاعلية هو ذلك الذي يغطي الفم واألنف ويمتد حتى الرقبة، ووجدوا 
أنه يزيد في الواقع من خطر اإلصابة بالعدوى، إذ يتسبب بنقل القطرات بنسبة 110 %، بما يعني أن 

عدم ارتداء قناع على اإلطالق يبدو خيارا أفضل.
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روبوتات متناهية الصغر لعالج قرح المعدة
توصــل فريق من الباحثين في  الصين  لتقنية جديدة لعالج قرح 
المعدة بدالً من األساليب التقليدية المعمول بها حالياً، مثل جراحة 
المناظير. وأوضح الباحث تاو تشــو من جامعة تســينغهوا في  
بكين ، أن “جروح جدار المعدة تعتبر من المشــاكل الشائعة في 
المســار الهضمي لالنسان، ويعاني منها نحو 12 % من سكان 
العالم بدرجات متفاوتة”. وأشــار الى أن “تفعيل تقنية  الطباعة  
الحيويــة لحقن جروح المعدة بخاليا حية بشــكل مباشــر يعتبر 
وسيلة مفيدة للغاية لعالج هذه المشكلة الصحية”. وأضاف، أن 

الصعوبة التي تواجه هذه المشكلة هي أن تقنيات الطباعة الحيوية المعمول بها حالياً تتركز على المواقع الخارجية للجسم، 
نظراً ألن الطابعات الحيوية عادة ما تكون كبيرة الحجم، وال يمكن اســتخدامها في المعتاد على االنســجة الداخلية من دون 
جراحات تدخلية تحتاج إلى مساحات كافية إلتمام عملية الطباعة. وطور فريق الدراسة روبوتاً متناهي الصغر يتم إدخاله 
إلى الجسم بواسطة منظار جراحي من أجل القيام بعملية الطباعة اإللكترونية لعالج القرحة أو أي جروح في جدار المعدة. 
ويتكون  الروبوت  من قاعدة ثابتة مثبتة على منصة متحركة، ويمكنه أن ينطوي أثناء دخول الجسم، قبل أن يعود إلى حجمه 
الطبيعــي إلجــراء عملية الطباعة. ونجحت التجارب المبدئية لهذه التقنية، بعدمــا احتفظت الخاليا التي حقنها داخل جدار 

المعدة بحيويتها لمدة 10 أيام في حالة مستقرة، وهو ما يشير إلى إمكانيتها في عالج جروح المعدة على المدى الطويل.

كالب آلية تعمل لصالح شركة فورد
تســتخدم شــركة “فورد” األميركيــة لصناعة الســيارات،  

روبوتــات  صغيــرة على هيئة كالب للقيام بمهمات المســح 
وتصوير مصنع الشركة في والية ميشيغان األميركية.

ونشــرت “فورد” فيديو عن استخدامها لهذه الكالب اآللية 
التــي يمكنها أن تقدم  خرائــط  دقيقة للغايــة وثالثية األبعاد 
للمصنــع ويمكن االســتفادة منهــا عند الرغبة فــي تغييره. 
وأقرت أنها لم تصنع هذه الكالب اآللية ولكنها اســتأجرتها 
من شــركة في  بوســطن  تشــتهر بتصميماتها اآللية المثيرة 
لإلعجاب، ومنها نســختي الكالب اآللية التي قامت الشركة 

األميركية باســتئجارهما. وكشــفت “فورد” عن التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها هذه الكالب اآللية، إذ أنها 
مزودة بأدوات مسح وكاميرات بدقة عالية وذلك من أجل التقاط صور وتصميم خرائط ثالثية األبعاد منها.

وأوضحت أنها تكون في حاجة باستمرار لتغيير األداوت التي تستخدمها في مصنعها عند االستعداد لبداية إنتاج طرازات 
جديدة، وهو األمر الذي يعد مرهق جدا وذلك بخالف التكلفة العالية. كما أشارت الى أن استخدامها للكالب اآللية، يوفر 
الكثيــر مــن الوقت والجهــد والتكلفة أيضا، إذ يمكن مشــاهدة الفيديو والخرائط ثالثية األبعاد التــي تقوم بتصويرها هذه 

الروبوتات الستخدامها في تجهز المصنع للتغيير بشكل سريع.
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أول جلد إلكتروني حساس للمس
طــور العلماء فــي جامعــة  ســنغافورة  جلداً 
إلكترونيــاً يمكن اســتخدامه فــي الروبوتات 
واألطراف االصطناعية لخلق لمســة تشــبه 

اللمسة البشرية، إن لم تكن أكثر استجابة.
ويتكــون الجلد اإللكتروني، المعروف باســم 
“الجلد اإللكتروني المشــفر غير المتزامن”، 
من شبكة من أجهزة االستشعار المتصلة عبر 

موصل كهربائي واحد.
ووفقاً لفريــق العلماء في جامعة ســنغافورة 
الوطنية، يمكن استخدام الجلد اإللكتروني في 

الروبوتات أو األطراف الصناعية لخلق حاسة لمس تشعر باأللم ودرجة الحرارة والشكل والملمس.
وقال األســتاذ المســاعد الذي يقود البحث، بنجامين تي: “من خالل إنشاء نسخة مصنعة من الجلد، للروبوتات، يصبح من 

الممكن لهذه اآلالت، إمساك األشياء بأيديها، والشعور بها كما يشعر بها اإلنسان”.
وأكــد العلماء، بأنهم اســتوحوا فكرة الجلد اإللكتروني، من مشــهد في فيلم “ حرب النجوم “ حيــن يفقد أحد أبطال الفيلم يده 

اليمنى، ويتم استبدالها بآلية روبوتية قادرة على اإلحساس باألشياء.

“أوفيرا” ... جهاز جديد يقضي على آالم الطمث
نجحت الشــابة األوسترالية أليس وليامز )27 عاماً(، في ابتكار 
منتــج فريد من نوعه قابل لالرتداء، يســاعد علــى تخفيف آالم 

الدورة الشهرية وال يسبب أي آثار جانبية سلبية.
وأطلقت وليامز في آذار/مــارس 2020، جهاز “ أوفيرا ” الذي 
يمكن ارتداؤه، والذي يعتمد على تيارات كهربائية نابضة تساعد 
على تخفيف آالم الطمث. ويمكن ارتداء الجهاز على منطقة أسفل 
البطــن أو على الظهر، ويتم التحكم في مســتويات االهتزازات 
التي يصدرها عبر جهاز تحكم عن بعد صغير. يمكن اســتخدام 
المنتج عند الحاجة، وألســباب النظافة، يجب استبدال األقراص 

الدائرية بعد 100 استخدام.
وبحسب أليس، فإن “أوفيرا” الذي ال يتجاوز سعره 189 دوالر أميركي، يرسل اهتزازات كهربائية إلى األعصاب التي 
توقف إشارات األلم وتمنعها من الوصول إلى الدماغ. ويعرف هذا النوع من العالج بالعالج الكهربائي ألنه يستخدم  الطاقة  
اإللكترونية لبث نبضات اهتزازية في أنســجة الجســم. وأكدت أليس على وجود العديد من التجارب التي أظهرت أن هذه 
التقنيــة عالج فعال للغاية آلالم الدورة الشــهرية، من دون وجود آثار جانبية مثل الغثيــان والنعاس، التي تترافق عادة مع  

األدوية  التقليدية التي تستخدم لتخفيف آالم الطمث.
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االستعانة بالذكاء االصطناعي لالستنشاق !؟
اســتخدم باحثان من  جامعة كاليفورنيا  في  الواليات المتحدة ، 
تقنيات  الذكاء االصطناعي  لتعريف الحاسبات بفكرة التعرف 
على الروائح الكيميائية، في ما يعتبر سبقاً علمياً له تطبيقات 

واسعة في مجاالت تذوق الطعام وصناعات العطور.
وقال الباحث أنانداســانكر راي، من قســم األنظمة الحيوية 
والخلوية في جامعة كاليفورنيا: لقد اســتخدمنا تقنيات الذكاء 
االصطناعي للتنبؤ كيف ســتبدو رائحة مادة كيميائية معينة 
في أنوف البشر، ويمكن استبدال الروائح الكيميائية الكريهة 

التــي تدخل في صناعات األغراض المنزلية و مســتحضرات التجميل ، بفضل التقنيــة الجديدة بمواد كيميائية  طبيعية ذات 
روائح مقبولة وأكثر أماناً، وأضاف: حاولنا تقليد طريقة البشر في التمييز بين الروائح بفضل علوم الكيمياء وتقنيات الذكاء 
االصطناعي، مشــيراً إلى أن قوة الذكاء االصطناعي تتيح للحاســبات إمكانية تقييم نطاق واسع من الخصائص الكيميائية 
للمواد من أجل تحديد رائحتها. ورأى راي، أن هذه التقنية ستسمح لنا بتحديد المركبات الكيميائية التي لها روائح جديدة، وقد 
تساعد على اكتشاف مواد كيميائية جديدة لتحل بدالً من المواد المستخدمة حالياً، التي قد تكون باهظة الثمن أو نادرة الوجود، 
وبالتالي يتعذر الحصول عليها، بل ومن الممكن استخدامها من أجل راحة ورفاهية االنسان مثل ابتكار مستحضرات طاردة 

للبعوض على سبيل المثال، ولكن رائحتها محببة لإلنسان.

مادة معدنية غير قابلة للقطع !؟
ابتكر فريق من المهندســين البريطانييــن، أول مادة 
معدنية من نوعها من صنع اإلنســان ال يمكن قطعها 

أو قصها باألدوات التقليدية.
ووصف فريق من الباحثين في جامعة دورهام المادة 
التــي أطلقوا عليها اســم “بروتيــوس”، وتتكون من 
رغوة معدنية من  األلمنيوم  مع كريات خزفية مضمنة 

معها.
وبمجــرد أن تصــل أداة قطــع كهربائيــة إلــى هــذه 
الكريات، يتسبب التفاعل في اهتزازات عالية التردد 

تقوم بإتالف نصل القطع في غضون دقائق.
وتطلــق الكريــات الخزفية غباراً دقيقاً يعمل مثل ورق الصنفرة، ومن خالل اندماجها مع رغوة األلمنيوم، تصبح المادة 
أكثــر كثافة وصعوبة في القطع. وبعبارة أخــرى، كلما زادت القوة المطبقة، زادت قوة المادة، ما يعني أن “بروتيوس” 

يمكن أن تتحمل نظرياً حتى أكثر أدوات القطع قوة.
وفي عرض توضيحي، حاول الباحثون قطع مادة “البروتيوس” باستخدام مجموعة من أقوى أدوات القطع الكهربائية، 

وفشلت جميعها في اجتياز سطح المادة.
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علماء يبحثون عن عالج عبر فك شفرات الخفافيش
بعــد ان توجهت األنظــار الى الخفافيش، المــدان األول 
بانتشار جائحة فيروس كوفيد 19، ينكب العلماء على فك 
الشــفرات الجينية للخفافيش بغية التوصل الى سبل تمنع 
انتقال العدوى الى البشر. وتمكن فريق دولي من الباحثين 
من فك الشــفرات الجينية لســت فصائل مــن الخفافيش، 
وتوصلوا إلى أن هذه الثدييات تمتلك مناعة استثنائية كانت 
الســر وراء تمكنهم من حمل فايروســات كورونا ونقلها 
من دون أن تظهر عليها أي أعراض للمرض. وبحســب 
موقع “روســيا اليوم”، يأمل الباحثون، أن يساعدهم ذلك 

االكتشــاف في إيجاد حلول للمســاعدة في حماية البشر من التأثر بمثل تلك األوبئة مستقبالً. وقالت البروفسورة في جامعة 
دبلن، إيما تيلنغ، إن تسلســل الجينوم الذي اكتشــفوه يشــير إلى أن الخفافيش لديها أنظمة مناعية فريدة، وإذا تمكنا من تقليد 
االستجابة المناعية للخفافيش ضد الفيروسات، سنكون قد تمكننا من إيجاد العالج في الطبيعة، هذه الجينومات هي األدوات 
الالزمة لتحديد الحلول الوراثية التي تطورت في الخفافيش، والتي يمكن تسخيرها للتخفيف من شيخوخة اإلنسان ومرضه.

ويُعتقد أن فايروسات كوفيد19- وسارس وميرس وإيبوال وعدداً من الفايروسات األخرى، قد نشأ في الخفافيش، ثم انتقل 
إلى البشر عبر حيوان آخر، لم يعرف بعد.

علماء يستخدمون الطائرات المسيرة لدراسة سلوك القرش
يســتخدم العلمــاء  الطائرات  المســيرة وغيرها من وســائل 
التكنولوجيا لدراسة سلوك أسماك القرش البيضاء الضخمة 
على امتداد ساحل جنوب  كاليفورنيا ، للتوصل إلى فهم أفضل 
للتفاعل بين هذه الحيوانات البحرية المفترسة والناس وتقييم 
المخاطــر على مرتادي الشــواطئ. وينشــر القائمون على 
الدراسة، التي يجريها مختبر “شارك الب” في جامعة والية 
كاليفورنيــا، على مدى عاميــن، طائرات مســيرة للمراقبة 
الجوية ألسماك القرش، فضالً عن استخدام أجهزة  الروبوت  

تحت الماء، في ما يضع العلماء أيضاً بطاقات وسم على بعض أسماك القرش باستخدام رمح يناسب هذه الحيوانات عليها 
جهــاز إرســال لتتبع تحركاتها. وقال مديــر المختبر، كريس لوي: “لقد غيرت الطائرات المســيرة عالمنا في واقع األمر. 

أصبحت أداة أكثر قوة وأقل تكلفة. كنا في الماضي نستخدم طائرات الهليكوبتر والطائرات وكان هذا مكلفا للغاية”.
وعلى الرغم من أن المشــاهد الســينمائية المروعة ألسماك قرش تهاجم الناس على الشــواطئ نادرة الحدوث، إال أن هذه 
الهجمات يمكن أن تكون قاتلة، رغم حقيقة أن أســماك القرش التي تموت بأيدي البشــر أكثر بكثير من البشــر الذين يقتلهم 
القرش. وذكرت إدارة الموارد البحرية في والية مين أن امرأة من  نيويورك  تبلغ من العمر 63 عاما توفيت بعد أن هاجمتها 

سمكة من أسماك القرش األبيض الكبير وهي تسبح في المحيط األطلسي.
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غالف شفاف يحجب الحرارة ويولد الكهرباء !؟
ابتكــر فريق من الباحثيــن من جامعة “أر.إم.أي.تــي” في  ملبورن  
في  أوســتراليا ، غالفاً شفافاً يتم رشــه على زجاج  المنازل ، ويساعد 
في حجب الحرارة وتوليــد  الطاقة . وأكد الفريق، أن الغالف الجديد 
الرقيــق للغاية، الذي نجحوا في ابتكاره، يمكنــه أن ينافس التقنيات 
المعمول بها حاليا في مجال النوافذ الذكية والزجاج الحاجب للحرارة 
والتي تعتمد على األقطاب الكهربائية الشــفافة. وقال رئيس الفريق 
إنريكو ديال جاســبيرا، إن التقنية الجديدة يمكنها أن تقلل بشكل كبير 
مــن تكلفة  صناعة الزجاج  الموفر للطاقة التي تعتمد على مواد خام 
باهظة الثمن، وتســتهلك وقتاً طويالً. وأكــد أن “الهدف النهائي من 

التقنية الجديدة هو صناعة نوافذ ذكية يســهل الحصول عليها، ما يســاعد في خفض تكلفة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية 
للمنــازل الجديدة. وتعتمد طريقة الصناعة التقليدية للنوافذ الذكية علــى اإلنديوم، وهو مادة نادرة باهظة الثمن، فضالً عن 
أساليب لتفريغ الزجاج بطيئة ومكلفة، ولكن الطريقة الجديدة التي توصل إليها الفريق األوسترالي، تعتمد على مادة اكسيد 

القصدير مع خلطها بنوعيات أخرى من  الكيماويات ، ما يساعد في جعلها شفافة أكثر، وأفضل في توليد الطاقة.
ويوضح الفريق، أن الغالف الجديد الشفاف، الذي يقل سمكه بواقع 100 مرة عن سمك شعرة االنسان، ال يسمح سوى بمرور 

أشعة الضوء المرئية، وال يسمح بمرور األشعة فوق البنفسجية الضارة أو األشعة تحت الحمراء التي تنقل الحرارة.

مادة لتدوير البالستيك وامتصاص ثاني أكسيد الكربون
ابتكــر علماء الكيمياء من معهد “تاتا” للبحوث األساســية 
في  الهند ، برئاســة البروفسور فيفيك بولشيتيوار، بالتعاون 
مع علماء جامعة نوتنغهام البريطانية، مادة نانوية مسامية، 
يمكنها تحويل غاز ثاني أكسيد  الكربون  إلى طاقة حرارية، 

و النفايات  البالستيكية إلى مواد كيميائية.
وتفيد مجلة Nature Communications، بأن االحترار 
العالمي الناتج عن االحتباس الحراري وتلوث البيئة بنفايات 
ال تتحلل، هي من أهم المشاكل الناتجة عن النشاط البشري، 

وتبقى موضع اهتمام علماء مختلف دول العالم. وابتكر العلماء مادة تنتمي إلى فئة األحماض الصلبة، يمكن استخدامها في 
التخلص من  الغاز  والنفايات معا.

وركــز الباحثــون اهتمامهم على كيفية ابتــكار مادة عالية الحموضة مثل الزيوليت، وذات مســامية عالية مثل ســيليكات 
األلمنيوم. وقد نجحوا في ذلك وابتكروا مادة تحمل هذه الخصائص، أطلقوا عليها اسم “الزيوليت غير المتبلور”.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه المادة هي بين الزيوليت المتبلور وسيليكات األلمنيوم غير المتبلورة. ووفقاً لهم، يمكن على 
أساس الزيوليت غير المتبلور ابتكار تكنولوجيا باستخدام حمض صلب محفز للتحلل المتزامن للنفايات البالستيكية وغاز 

ثاني أكسيد الكربون والحصول على مواد هيدروجينية كمادة خام للصناعات الكيميائية والوقود.
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كمامة ذكية تضخم صوت مرتديها
أنتجــت شــركة دونت روبوتيكــس اليابانية كمامة ذكية، مصممة لتســهيل 
التواصــل والتباعد االجتماعي، من خــالل العمل مع تطبيق، يمكن لكمامة 
C-Face Smart نســخ الكالم، وتضخيم صوت مرتديها، وترجمة الكالم 

إلى 8 لغات مختلفة.
وتعتبــر القواطــع الموجودة في مقدمــة الكمامة ضروريــة للتنفس، لذا، ال 
توفر الكمامة الذكية الحماية لمرتديها ضد فيروس كورونا. إاّل أنها صممت 
لتوضع فوق كمامة وجه قياســية، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، تايسوكي 

أونو.
وتحتــوي الكمامــة المصنوعة من البالســتيك األبيض والســيليكون، على 
ميكروفــون مدمج يتصل بهاتف مرتديهــا عبر البلوتوث. ويمكن للنظام أن 

يترجم بين اللغات اليابانية والصينية والكورية والفيتنامية واإلندونيسية واإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية.
وطورت “دونت روبوتيكس” برنامج الترجمة ألول مرة لرجل آلي يســمى “ســينامون”، ولكن عندما تفشى الوباء، ُعلّق 

مشروع الروبوت، وتوصل حينها المهندسون إلى فكرة استخدام برنامجهم في كمامة للوجه.
وقــال أونــو، إنه من المتوقع أن تطلق أول مجموعة من الكمامات في اليابان، بحلول ديســمبر/كانون األول 2020، حيث 

ستتوفر ما بين 5 آالف و10 آالف كمامة. وسيبلغ سعرها ما بين 40 و50 دوالراً.

فرشاة أسنان تعمل بالذكاء االصطناعي من “كولغيت”
أعلنت شركة  كولغيت ، عن إطالق فرشاة  األسنان  الكهربائية الذكية الجديدة، 
والتي توجه المســتهلكين لتنظيف أسنانهم بشكل أفضل وبناء عادات صحية 
دون التضحية بالمــرح من أجل الوظائف. في حين أن معظم الناس يفقدون 
40 % من أســنانهم عند تنظيف أســنانهم بالفرشــاة، فإن فرشاة Hum من 
“كولغيت” يمكن أن تساعد المستهلكين على تحقيق فعالية تنظيف بالفرشاة 
بنســبة %50. ويحتوي المنتج على مستشعرات ذكية تجعل من السهل تتبع 
وتيرة ومدة وتغطية أســلوب الفرشــاة الفريد للمســتهلك، وتوفر إرشــادات 
مخصصة تســاعد األشخاص على اســتهداف المواقع التي تحتاج إلى مزيد 
من االهتمام. وتعتبر تقنية االتصال القوية الخاصة بـHum سهلة االستخدام، 
وهي مصممة لتالئم حياة الناس المزدحمة لمساعدتهم على تنظيف أفضل ما 

لديهم. تشــمل ميزات التكنولوجيا ســهلة االستخدام التنظيف بالفرشاة في وضع عدم االتصال والذي يسمح لفرشاة األسنان 
بتخزيــن البيانــات لمدة 10 أيام، لذلك ال يضطر المســتخدمون دائماً إلى وضع هواتفهــم الذكية في الحوض أثناء تنظيفهم 
بالفرشــاة، أو تســجيل الدخول إلى التطبيق من أجل االستفادة من فهم أفضل لعاداتهم الفريدة في تنظيف األسنان بالفرشاة. 
باإلضافــة إلــى ذلك، يعمل التكامل مع تطبيق Apple® Health على حفظ البيانات لســهولة االســتخدام ويســهل على 

المستهلكين تحسين عادات صحة الفم كجزء من روتين الصحة والعافية العام.
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خوذات ذكية للوقاية من “كورونا” في الهند
كشــفت ســلطات مدينــة  بومبــاي  عن  خــوذات  ذكية 
ستســتخدمها هذه المدينــة التي تُعتَبَــر عاصمة البالد 
االقتصادية، للحدّ من االنتشار الواسع لعدوى فيروس 
“كورونــا” في مــدن الصفيــح المكتظــة. وتتيح هذه 
الخوذات التي سبق أن استُعِمل مثلُها في  دبي  و الصين  
و إيطاليــا ، قيــاس درجة حرارة العشــرات في الدقيقة 

الواحدة، ما يُعتبَر رقماً قياسياً في هذا المجال.
وتشكل هذه الخوذات الوسيلة المناسبة للحدّ من انتشار 
الجائحة في المدينة المترامية األطراف التي يبلغ عدد 

ســكانها 18 مليوناً. وشــرحت المتطوعة في منظمة “بهاراتيا جاين ســانغاتانا”، نيلو جاين، أن “الطرق التقليدية لفحص 
الحرارة تســتغرق وقتاً طويالً”. وقالت: “عندما تذهب إلى مدينة صفيح يبلغ عدد ســكانها 20 ألف نسمة، يستغرق فحص 
حرارة 300 شخص 3 ساعات. وباستخدام الخوذات، فكل ما عليك أن تفعله هو أن تطلب من الناس الخروج من منازلهم، 

وأن تقف أمامهم، ويمكنك فحص 6 آالف شخص في ساعتين ونصف الساعة”.
وكانــت ســلطات مدينة بومباي تلقــت 4 خوذات ذكية قيمتها 600 ألف روبية )نحــو 7 آالف يورو(، هبة من مدينة بوني 

المجاورة التي تطلق هي األخرى تدابير الحجر المنزلي للحدّ من تفّشي الجائحة.

خوذة Outstar بنظام اتصاالت من “سينا”
أعلنت شركة “سينا” عن إطالق الخوذة  Outstar  الجديدة، 
والمــزودة بنظام اتصــاالت مدمج يجعل منهــا خوذة ذكية. 
 Blue - 3.0 وأوضحت الشــركة أن الخوذة مجهــزة بنظام
tooth مدمج مع تقنيــة Sena المعروفة بما في ذلك وضع 

HD-Intercom وحجب الضوضاء.
وتم دمج الميكروفون والسماعات ووحدة التحكم في تصميم 
الخوذة. ويضمن االتصــال الداخلي ثنائي االتجاه مع راديو 
FM المدمج واالتصال بالهاتف الذكي اتصاال شــبكيا واسع 
النطاق. ويتم استعمال نظام الخوذة بواسطة وحدة تحكم على 

الجانب األيسر من الخوذة.
وفي وضع VOX، يمكن أيضا استقبال المكالمات باستخدام 

األوامر الصوتية. ويتم تحديث النظام عبر اتصال micro-USB. ويصل عمر البطارية إلى 15 ســاعة، بعدها ســيلزم 
شــحنها لمدة 3 ســاعات. ويبلغ وزن الخــوذة 1530 غراما، وهي مصنوعة من اللدائن الحراريــة، مع واقي كبير للوجه 
بمقاومة كبيرة للخدوش ونظام تهوية، وحزام للذقن. وتتوفر Outstar بمقاســات S وM وL وXL باللون األســود المطفأ 

أو األبيض الالمع وبسعر 199 يورو.
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اليابان في المرتبة الـ23 بالتنافس الرقمي

من البيروقراطيين والشــركات في اليابــان تفضل الطرق 
التقليدية فــي التعامل )مــن اجتماعات ومعامالت رســمية 

وغيرها( من دون استخدام اإلنترنت كوسيلة للتواصل.
ويقول عدة خبــراء، بأن هــذا األمر )اســتخدام المعامالت 
الورقيــة التقليدية على ســبيل المثال( يُشــكل عائقــاً كبيراً 
أمام زيــادة اإلنتاجية في ظل جائحــة كورونا، ويثبط رغبة 
القطاع الخاص في الرقمنة التامة، كون الشركات الخاصة 
في اليابان تتبع إرشــادات الحكومة في الكثير من األحيان، 

وتحذو حذوها.
وقال االقتصادي الياباني البارز تاكويا هوشــينو، من معهد 
دايئيتشــي ألبحاث الحياة، في مقابلة مع وكالة رويترز: إن 
نقص االســتثمار الرقمي من قبل الحكومة، أعاق اإلنتاجية 
والفعالية في القطاع الخاص. موضحــاً، أن اإلنتاجية يمكن 

أن ترتفع مع رقمنة العديد من اإلجراءات الرتيبة.
أرقام صادمة

ووفق تقرير حديث من معهد أبحاث اليابان، تتم 12 % فقط 

ال تزال الحكومة اليابانية )وشــريحة كبيرة من الشــركات 
الخاصة تيمناً بهــا(، تعتمد علــى نظام قائم على اســتخدام 
األوراق في المعامالت الرسمية )نظام المعامالت الورقية 
التقليدي( ونظام يُعنى بحضور الشــخص بنفســه التمام ما 
لديه )باألخص من أجل استخدام ما يُعرف بالختم الشخصي 
أو “هانكو”(، مع مواجهتها صعوبات في تطوير النظام إلى 
نظام قائم على الرقمية أو ما يُعرف بـ”الرقمنة”، وهو نظام 
يُسهّل المعامالت بشــكٍل كبير، ويجعلها سلسة دون الكثير 

من الضوابط والقيود.
نقاط ضعف

وكشــفت جائحة كورونا عن نقاط ضعف الحكومة اليابانية 
فيما يتعلق بالرقمنــة، واالعتماد على ثقافــة عمل مرتبطة 
بشــكٍل وثيق بــاألوراق والمعامــالت الورقيــة التي تؤذي 
اإلنتاجية، وتخلق جواً من الرتابــة والعوائق، باألخص في 

عصر جائحة كورونا.
فقد بــدأت الحكومة اليابانيــة في محاولة التحــول إلى نظام 
قائم على الرقمية فــي مطلع عــام 2000. ولكن بعد مرور 
عقدين من الزمــن وتطــور التكنولوجيــا بشــكٍل كبير، لم 
تُحقق الحكومة اليابانيــة هدفها بالرقمنة التامــة لتعامالتها 
البيروقراطية اإلدارية )الحكوميــة( أو الورقية، ولم تتحول 

معظم هذه األمور لتتم عبر اإلنترنت.
الطرق التقليدية

وبالرغم من أن حكومة طوكيو المحليــة جعلت من 2020 
“عاماً للرقمنة”، وتحاول االبتعاد عن استخدام األوراق، إال 
أنها لم تحقق هدفها بسبب الثقافة اليابانية المعاصرة )والتي 
تُعطي أولوية للحضور المادي حتى في التعامالت المالية( 
وصعوبة تغيير النظام القائم، حيث ال تزال شــريحة كبيرة 

في عصر فيروس كورونا الجديد، أصبح كل شيء يتم عن بعد للحماية من اإلصابة، حيث تلعب 
التكنولوجيا في الحاضر دوراً مهماً لربط الناس ببعضهم البعض، ومنحهم فرصة العمل أو الدراسة 
المعامالت  األوراق في  استخدام  أو  التقليدية  التعامالت  المستطاع عن  قدر  االبتعاد  مع  بعد،  عن 

الورقية الرسمية وغير الرسمية.
لكن اليابان وحكومتها، وعلى عكس ما ُيشاع عنها من تقدم تكنولوجي كبير، متأخرة بعض 
الشيء عن العالم في هذا المجال، وهي مفارقة طريفة في نظر البعض، كون اليابان تعد من الدول 

الرائدة دولياً في مجال التكنولوجيا التي ُتذهل األجانب في الكثير من األحيان.
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الخارقــة والكمية(، من أجل الحفاظ على تنافســيتها مقارنةً 
بالدول المتقدمة األخرى.

الختم الشخصي
تبنع هــذه المشــكلة فــي األصــل، مــن تفضيــل اليابانيين 
للتعامالت الورقية الرسمية وغير الرسمية، والتشديد على 
أولوية الحضور المــادي للمواطــن من أجل اتمــام أموره 
المختلفة المتعلقة باإلجــراءات الحكومية وغيرها. وعكس 
دول العالم، يستخدم اليابانيون ما يُعرف بالختم الشخصي أو 
“هانكو”، وهو ختم يُصمم حسب رغبة الشخص، ويستخدم 
بدل التوقيع في األوراق الرســمية، وهو تقليــد عريق آخر 

أثبت بأنه عائق كبير أمام الرقمنة.
وباإلضافــة لذلك، يوجــد عائق كبيــر آخر: وهــو الهيكلة 
الحكوميــة الرقميــة الحالية، حيــث أن لــكل وزارة يابانية 
نظامهــا الرقمي الخــاص المنعــزل تماماً عن الــوزارات 
األخرى )لحمايتها من القرصنة(، وهو األمر الذي يُصعب 
توحيد هذه األنظمة في نظام واحــد، ويجعل التواصل عبر 
اجتماعات الفيديو وغيرها من الوسائل، أمراً شبه مستحيل 

في بعض األحيان.
وتســعى الحكومــة اليابانية لمواجهــة هذه المشــكلة، عبر 
تســريع جهــود الرقمنــة قــدر المســتطاع واالبتعــاد عن 
المعامالت الورقية التقليدية، وهذه األنظمة الرتيبة. وجعلت 
االستراتيجية النصف سنوية لعام 2020.الحكومة اليابانيــة أمر “الرقمنة” كأولويــة قصوى، خالل 

من المعامالت الحكومية اإلدارية في البالد عبر اإلنترنت، 
وهو رقم منخفــض جداً عند مقارنتها مع دول آســيوية مثل 

سنغافورة وكوريا الجنوبية أو مع دول أخرى أوروبية.
ووفق تقرير آخر من لجنة حكومية: في المســتقبل القريب، 
ستُضيع الحكومة اليابانية 323 مليون ساعة عمل )ساعات 
عمــل أفــراد الحكومــة اليابانيــة ككل( فــي الســنة، وهي 
خســارة توازي مبلغاً مادياً يبلغ نحــو 849 مليار ين )نحو 
8 مليار دوالر أميركي( في حال لــم يتغير النظام من نظام 

المعامالت الورقية إلى نظام رقمي.
 )OECD( وتصنف منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية
اليابــان فــي تقريرهــا االقتصادي األحــدث، فــي المرتبة 
األخيرة من بيــن 31 دولة، فــي اإلجــراءات والمعامالت 
التي تتم عبــر اإلنترنت. حيث أن 5.4 % فقط من الشــعب 
الياباني يقــوم بمعامالته الحكومية عبــر اإلنترنت، بالرغم 
من أن اليابان تشــتهر حول العالم بأنها “منبــع التكنولوجيا 

المتطورة” وغيرها من هذه المبالغات.
وحلــت اليابان فــي المرتبــة الـ23 مــن أصــل 63 مرتبة 
فــي التنافــس الرقمــي متخلفــةً وراء ســنغافورة، كوريــا 
 IMD الجنوبية والصيــن، وفق أحدث إحصاء مــن مركز
السويسري للتنافس الرقمي بين الدول. وبالرغم مما سبق، 
بدأت الحكومة اليابانية بانتهاج سياســةً جديدةً، تُعنى بضخ 
المزيد من التمويــل في قطاعات التكنولوجيــا )وعلى وجه 
الخصوص تكنولوجيا شــبكات الجيل الخامس والحواسيب 
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صور “Avatar” تجتاح “فايسبوك” في ساعات
أطلق موقع التواصل االجتماعي فايسبوك، أخيراً تطبيقاً جديداً 
يسمى Avatars for Africa، الذي يتيح عمل صور تعبيرية 
جديدة، لمســتخدمي الشرق األوسط، بعدما تم إطالقه من قبل 

في عدد من الدول من بينهم الواليات المتحدة.
واجتاحت الصور التعبيرية “أفتار”، موقع “فايسبوك”، وهي 
عبارة عن خاصية تقوم من خاللها، بتحويل الصور الشخصية 
 إلــى رســوم متحركــة دون الحاجة إلى اســتخدام أي تطبيق.
والحظ رواد “فايســبوك”، االنتشــار الواسع لصور “أفتار” 

على المنصة بين أصدقائهم ومعارفهم، ما دفع الكثيرين منهم إلى خوض هذه التجربة وصنع الشخصية الخاصة بهم.
يشــار إلى أن هذه الخاصية تمكن مســتخدميها من اختيار كل التفاصيل المتعلقة بشــكلهم، بدءاً من الوجه، لون البشــرة، 
المالمح، الشعر، وانتهاًء باختيار المالبس المناسبة بكل مستخدم، حتى يظهر لهم الرمز بطريقة مشابهة لهم قدر اإلمكان 
كما هم على الواقع، لتعبر عنهم وعن نشــاطاتهم. وأكثر ما يميز هذه الخاصية، التي القت انتشــاراً واســعاً منذ الســاعات 
األولى إلطالقها، أنها تمكن مستخدميها من استخدام الشخصية الخاصة بهم في محادثات “الماسنجر” أو عند التعليق على 
المنشــورات بدالً عن اســتخدام الرموز التقليدية “اإليموجي”. والقت هذه الميزة اعجابا كبيراً بين رواد مواقع التواصل 

االجتماعي، حيث قام بعضهم بتغيير صور حساباتهم الشخصية إلى هذه الرموز.

Ginlo ... تطبيق يتيح الدردشة بأمان
يسعى تطبيق التراسل الفوري  Ginlo  إلى جذب المستخدمين بتعزيز مفهوم  
الخصوصيــة  وحمايــة البيانات عبر إتاحة وظيفة التشــفير الكامل للبيانات 
ووجود أجهزة السيرفر في  ألمانيا . وباإلضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق الكثير 
من الوظائف المعتادة في تطبيقات التراسل الفوري األخرى، مثل مشاركة 
المحتويات وإرسال الملفات والتحقق من جهات االتصال عن طريق رموز 
االســتجابة الســريعة QR، و الرسائل ، التي ترســل في وقت محدد، والتي 
تــزال تلقائياً، وقنوات المحتــوى، وإلغاء القفل عن طريق بصمة األصابع، 
ووظيفة الدردشة بالصوت والفيديو. ولضمان سرية االتصاالت والرسائل، 

ال يقتصــر التشــفير في Ginlo على مســار نقــل البيانات من النهاية إلى النهاية، ولكنها تشــفر علــى  األجهزة المحمولة  
للمستخدمين، ورغم تعرف التطبيق على المستخدم من خالل الرقم الهاتفي، إال أنه ال يمكن التعرف عليه من قبل األطراف 

األخرى، وفي الدردشة الجماعية يمكن للمستخدم إخفاء هويته خلف رقم الهوية، إذا رغب في ذلك.
وال توجد الكثير من اإلعالنات أو عمليات التتبع في التطبيق، الذي يمول من خالل إصدار األعمال Business المدفوع، 
الذي يوفر للشــركات والمؤسســات خدمة تراسل فوري متوافقة مع الالئحة العامة لحماية البيانات. ويتوفر إصدار مجاني 
للمستخدمين العاديين من أصحاب أجهزة  أندرويد وiOS، كما يتوفر اإلصدار المدفوع Ginlo Business لسطح المكتب 

لألجهزة المزودة بنظام  مايكروسوفت  ويندوز و لينوكس ، وأجهزة  ماك ، عالوة على توفره تطبيقاً لمتصفح  الويب.
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Touch-Less تطبيق لحل مشاكل عدوى “كورونا”
تحاول الشــركة المصرية الناشــئة Touch-less، أن تجد حالً مســتداماً 
لتقليل مخاطر عدوى “ كورونا ”، من لمس األســطح، و العمالت  الورقية، 
وذلك من خالل تطبيق صالح لالســتخدام في المطاعم والمقاهي ومتاجر  

التجزئة  وغيرها.
وأشار مؤسس “تاتش لس”، مصطفى مدحت، الى أن الجائحة تسببت في 
العديد من الشكوك للشركات المختلفة، والجميع يحاول التأقلم مع الظروف 
الجديــدة، والكل مطلوب منــه أن يؤدي دوره لضمان مســتقبل أكثر أمنا 
بعد “كوفيد 19”. شــارحاً، أن الشــركة تقدم خدمة الـــQR Code طبقاً 
الحتياجــات الشــركات المختلفة، وهي التقنية التي ازدادت شــعبية خالل 

فترة الوباء، كحل ســهل لالســتغناء عن الورق. آمالً أن يساهم ذلك في خلق بيئة متكاملة التحتاج إلى اللمس إطالقاً لشراء 
أي خدمــة أو منتــج في المســتقبل القريب. ولتحقيق ذلك، فهو يخطط أن ينشــر QR Code في المحالت والمتاجر، يقود 
المســتخدمين لتنزيل تطبيقه بشكل فوري، ثم استخدامهه لتنفيذ مشترياتهم المختلفة. أما المطاعم، فيضع أصحابها صورة 
الكود على طاوالتهم، حتى يتمكن الزبائن من تنزيل التطبيق واســتخدامه لإلطالع على قائمة الطعام، وحســابات المطعم 
على وسائل التواصل االجتماعي. وتدفع المتاجر ألف جنيه شهرياً مقابل الخدمة، ويحصلون في المقابل على تحليل للبيانات 

يطلعهم على عدد مستخدميهم، وغيرها من المعلومات الهامة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة.

برنامج كمبيوتر يصمم برامج أخرى دون تدخل بشري
يعمــل فريق من الباحثين في الواليــات المتحدة، على تطوير برامج 
كمبيوتر يمكنها تصميم برامج كمبيوتر أخرى بنفسها دون تدخل من 
البشر. وأعلن مدير قسم أبحاث البرمجيات في شركة إنتل األميركية 
لإللكترونيات، الباحث جاســتين جوتشــليش، عــن تطوير منظومة 
جديدة للذكاء االصطناعي يمكنها تصميم أكواد البرمجة الخاصة بها، 

وأطلق فريق الدراسة على هذه المنظومة اسم “إم.أي.إس.أي.إم”. 
وقــال جوتشــليش، إن الهدف النهائي الذي تنشــده “إنتــل” من هذه 
المبادرة هو إدخال الديمقراطية على  صناعة البرمجيات ، بمعنى أنه 

عندما يستكمل هذا المشروع، سيكون بمقدور أي شخص أن يصنع  برنامج كمبيوتر  خاص به، بمجرد أن يعبر عن طبيعة 
البرنامج الذي يرغب في تصميمه لبرنامج أخرى متخصص في البرمجة. وأكد أن برنامج “إم.أي.إس.أي.إم” يعتبر خطوة 
قويــة في هذا االتجاه. وقال فريق الدراســة، إن المنظومة الجديــدة تقوم بتحليل أكواد البرامج المتاحة حالياً من أجل فهمها 

ومعرفة الغرض منها، ثم تحاول استنباط أكواد مماثلة أو البحث عن أكواد أخرى يمكنها أداء المهمة المطلوبة.
وتستطيع المنظومة تقديم اقتراحات بشأن األكواد الفعالة لتنفيذ المهام المطلوبة. ويتضمن فريق الدراسة باحثين من شركة 
“إنتل” ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا. وبالرغم من أن المنظومة الجديدة ليست األولى من 

نوعها، إال أن فريق الدراسة يؤكد أنها أدق 40 مرة عن أقرب منافسيها.
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أول هاتف أندرويد من من “مايكروسوفت”
مــن  أندرويــد  هاتــف  أول  أن  مايكروســوفت،  شــركة  علنــت  أ
مايكروسوفت، “ســورفيس ديو”، ســيطلق في الـ10 من سبتمبر/ 
أيلول 2020. وقالت: إن ســعر الهاتف الجديد سيبلغ 1399 دوالر 
أميركي. ويتمتع الجهاز بشاشــة مزدوجة، وهو في األساس جهازاً 
لوحيــاً قابــاً للطي، يصبح هاتفاً. ويبلغ حجم كل من الشاشــتين في 
الهاتف 5.6 بوصة تدمج لتصبح شاشة كبيرة تشبه شاشة الكمبيوتر 
اللوحي بحجم 8.1 بوصة عند فتحها. ويحتوي الهاتف على كاميرا 

.4K واحدة تدعم تسجيل الفيديو بدقة
ويعمل مفصل الهاتف في كا الجهتين، حيث يمكن إغاقه مثل كتاب أو فتحه بالكامل بحيث يكون هاتفاً على الجهتين. كما 

أنه نحيف للغاية، ويتميز بشاشة قد تكون األفضل مقارنة بأي شاشة هاتف أخرى.
وتروج “مايكروسوفت” للهاتف على أنه جهاز لإلنتاجية، إذ أنه من فئة سورفيس، وهي العامة التجارية التي تستخدمها 
الشركة ألجهزة الكمبيوتر المتطورة الديها والتي تتخصص بعرض برامج مايكروسوفت، بما في ذلك “أوفيس” و”ويندوز”.

وقد اجهت الهواتف القابلة للطي تحديات كبيرة في الماضي، مثل عندما شحنت هواتف سامسونغ المعيبة، من فئة غاالكسي 
فولد، والتي بلغ سعرها 2000 دوالر تقريباً إلى مراجعي التقنية، لتكتشف شاشات مكسورة ومشاكل في التغطية. وقامت 

حينها شركة سامسونغ بتأجيل إطاق الجهاز في أبريل/نيسان حتى سبتمبر/ أيولول لحل المشكلة.

Galaxy Tab تعرف الى مواصفات حواسب
ســربت بعــض المواقــع المختصة بشــؤون التقنية، 
  Galaxy Tab S7 حواســب   عــن  مــات  و ل ع م
التي ســتطلقها “ سامســونغ ” العــام الجــاري. وتبعاً 
للتســريبات، فإن “سامسونغ” ســتعلن هذا العام عن 
نموذجين من هذه الحواســب، نموذج عادي سيحمل 
اسم Galaxy Tab S7، ونموذج أكثر تطورا يحمل 

.Galaxy Tab S7++ اسم
ومــن المفتــرض أن تأتي هــذه األجهــزة بمعالجات 

+Snapdragon 865 القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وأن تزود بذواكر وصول عشوائي بحجم 6 
غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت يمكن توسيع سعتها عبر بطاقات ذاكرة من نوع  microSD . كما 
ستحصل على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة )5+13( ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى 

قلم “S Pen” ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.
وسيتميز Galaxy Tab S7 بشاشة LTPS LCD بمقاس 11 بوصة، بدقة عرض )1160/1600( بيكسل، ترددها يعادل 
120 هيرتزا، وببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير. أما ++Galaxy Tab S7، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة بمقاس 12.4 
بوصة، بدقة عرض )2800/1752( بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا أيضا، ويزود ببطارية بسعة 10000 ميلي أمبير.
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Galaxy Note 20 وNote 20 Ultra من “سامسونغ”
 Samsung  Galaxy Note  أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها الرائد
20 وSamsung Galaxy Note 20 Ultra ليكون أقوى هاتف في 
سلسلة النوت حالياً. ويأتي الهاتف بأبعاد 164.8×77.2×8.1 ملم مع 
وزن 208 غرام. وتأتي متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيعه 
من الزجاج مع إطار من معدن األلمنيوم كعادة “سامسونغ” في سلسلة 
النــوت. وهو يدعم الـــS Pen، والقلم خاماته من المعدن ويعمل عن 
طريق البلوتوث والمستشعرات التسارع والجيروسكوب للعمل على 
أداء أفضل وإمكانية التحكم في الهاتف بشــكل أكثر، فالقلم ال يقتصر 

 Airعمله على الكتابة والرسم فقط بل يمكنك التحكم من خاله في الهاتف من دون اللمس عن طريق حركات جديدة في الـ
Actions. وهو يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيغا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيغا بايت من نوع 
LDDR5. أما الكاميرا األمامية فتأتي بدقة 10 ميغا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. فيما تأتي الكاميرا الخلفية ثاثية، األولى بدقة 
108 ميغا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري الـOIS، وهي الكاميرا األساسية، أما الثانية فتأتي بدقة 12 ميغا 
بكســل بفتحة عدســة F/3.0 وتدعم المثبت البصري الـOIS وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 5X وزوم ديجتال حتى 
50X، فيما تأتي الثالثة بدقة 12 ميغا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بأقصى تثبيت ممكن عن طريق الـ

Super Steady video وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع باإلضافة إلى فاش أحادي من نوع ليد فاش.

C12 ريلمي” تكشف عن الهاتف الذكي الجديد“
كشفت شركة “ ريلمي “ عن هاتفها الذكي الجديد 
C12، الذي يمتاز ببطارية عماقة؛ حيث تبلغ 
سعتها 6000 مللي أمبير ساعة، وتدعم الشحن 

.USB Type C بقدرة 10 وات عبر منفذ
وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد، 
الذي يتخذ موقعا وســطا بيــن هاتفيها C11 و
C15، يأتــي بشاشــة IPS قيــاس 6.5 بوصة 

.HD+ وبدقة وضوح
وينبــض بداخل الهاتف الجديد معالج  ميديا تيك  
Helio G35، مــع ذاكــرة وصول عشــوائي 
)رام( سعة 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 

سعة 32 غيغابايت.
ويقــدم الهاتف الجديد 3 كاميرات خلفية بدقة 13 ميغابيكســل للرئيســية، وبدقة 2 ميغابيكســل لكل مــن كاميرا الماكرو 
وكاميرا معلومات العمق. أما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 5 ميغابيكسل. ويوجد على الجهة الخلفية أيضاً مستشعر بصمة 

اإلصبع.

89



جديد تقنية

البنك والمستثمر | أيلول/ سبتمبر 2020

PowerCore Play 6K ذراع تحكم من “أنكر”
 PowerCore Play  أطلقت شــركة أنكر الصينية، ذراع التحكم
6K  الجديد للهواتف الذكية. وأوضحت، أن ذراع التحكم الجديد ال 
يتضمن أزرار إضافية للتحكم في األلعاب على األجهزة الجوالة، 
لكنــه يمتــاز ببطارية إضافيــة ومروحة مدمجة لزيادة مســتوى 
األداء في ظل التحميل المســتمر. مشــيرةً، إلى أن الذراع الجديد 
يعتبــر بمثابة بطارية إضافية “باور بانــك” أكثر من كونه وحدة 
تحكــم تقليدية في األلعاب، ويمتاز بتصميمه العملي والمريح عند 
اإلمســاك ب الهاتف الذكي . ويتوافق الــذراع مع األجهزة الجوالة 

المزودة بشاشــات قياس 5.7 و6.45 بوصة بغض النظر عن نظام التشــغيل، سواء كان “ غوغل أندرويد ” أو iOS، وفي 
بعض األحيان، ال يتوافق ذراع التحكم الجديد مع  الهواتف الذكية  المزودة بحافظات سميكة. 

يتضمن ذراع التحكم الجديد بطارية بسعة 6700 مللي أمبير ساعة، التي تضاعف فترة تشغيل البطارية بالهواتف، وعلى 
جانب ذراع التحكم يوجد منفذ USB-C، الذي يتيح إمكانية إعادة شحن البطارية المدمجة بقدرة تصل إلى 10 وات. كما 
يمكن إمداد الهاتف الذكي المتصل بالتيار الكهربائي بقدرة تصل إلى 15 وات، مع إمكانية نقل التيار بقدرة تصل إلى 12 
وات عبر منفذ USB-A. وتمثل المروحة المدمجة الميزة األهم في ذراع التحكم PowerCore Play 6K، التي تهدف 
إلى عدم ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي في ظل التحميل المستمر لفترات طويلة مع شحن الهاتف الذكي بنفس الوقت.

هاتف لعشاق األلعاب اإللكترونية من “لينوفو”
كشــفت شــركة  لينوفو الصينية عن نيتها للمنافســة في ســوق 
الهواتــف الذكيــة عبر جهاز جديد زودتــه بأفضل المواصفات 
والتقنيات الحديثة. وبحســب إعانات الشــركة  الترويجية، فإّن 
الهاتف الجديد الذي ســيحمل اســم Legion سيطرح قريباً في 
األســواق وســيأتي بهياكل مميزة يوحــي تصميمها ألنه جهاز 
مخصص لعشــاق  األلعاب اإللكترونية . وسيحصل على شاشة  

AMOLED  عاليــة الدقة بمقــاس 6.67 بوصة، تتميز بتردد 
عال جداً يصل إلى 144 هيرتزاً. واألبرز من كل ذلك هو الكاميرا األمامية لهذا الجهاز والتي ستكون بدقة 20 ميغابيكسل، 
ومثبتة على محور متحرك يختفي داخل الهيكل، يخرج منه من الجانب األيسر عند الحاجة الستعمال الكاميرا، ما سيسهل 
اســتخدامها أثناء حمل الهاتف بشــكل أفقي خصوصا أثناء التحكم بألعاب الفيديو. والكاميرا األساسية للجهاز ستكون ثنائية 
العدســة بدقة )16+64( ميغابيكســل، أما المعالج فســيكون Snаpdragon 865 Plus ثماني النوى قادر على االتصال 

.Adreno 650 بشبكات الجيل الخامس الخلوية، أما معالج الرسوميات فمن نوع
وسيمنح هذا الهاتف سرعة عالية جداً في التعامل مع البيانات ذاكرة وصول عشوائي بحجم 16  غيغابايت ، وذاكرة تخزين 
داخلية 256 غيغابايت، كما سيحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وعلى منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم 

للسماعات، ومنفذين لبطاقات االتصال.
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أصغر هاتف يعمل بنظام “أندرويد - 10” في العالم
كشــفت شــركة Unihertz الصينية، عن آخر إصداراتها 
في مجــال الهواتف، إذ طورت الشــركة هــذه المرة هاتفاً 
مميز، صنف بأنه أصغر  هاتف ذكي  يعمل بنظام “أندرويد 

- 10” الحديث.
ويأتي هاتف Jelly2، بهيكل صغير بحجم والعة  السجائر  
تقريباً، مزود بشاشة بمقاس 3 بوصات دقة عرضها تعادل 
)854/480( بيكســل، بمعدل ســطوع 327 شمعة تقريباً، 
 MediaTek  Helio  ويعمل هــذا الهاتف المميز بمعالــج
P60 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيغابايت، 

وذاكرة تخزين داخلية 128 جيغابايت.
كمــا زودته Unihertz بنظام تشــغيل “Android 10”، وتقنيات  بلوتــوث  لاتصال مع األجهزة اإللكترونية األخرى 
الســلكياً، وبشــرائح لاتصال مع شــبكات اإلنترنت الاســلكية، إضافة إلى ماســح لبصمات األصابع، ومنفذ 3.5 ملم 

للسماعات.
وعلى الرغم من حجمه الصغير، حصل هذا الهاتف على  كاميرا  أساسية بدقة 10 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 

8 ميغابيكسل، وعلى  بطارية  بسعة 2000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل يومين أو 3 تقريباً.

Huawei nova7 5G بكاميرا رباعية مدعمة بالذكاء االصطناعي
تشــتهر سلســلة هواتــف Huawei nova الرائــدة مــن الفئــة 
المتوســطة بإعدادات الكاميرا المبتكــرة والفعالة، حيث يمنح كل 
جهــاز جمهوره من الشــباب جميع األدوات التــي يحتاجون إليها 
 Huawei للحصــول على تجربة تصويــر متميزة. يتبــع هاتف
nova 7 5G الذي تم إطاقه حديثًا هذا االتجاه، حيث يأتي الهاتف 
الذكي بكاميرا رباعية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، مدعمة 
بالــذكاء االصطناعي لتلبية جميع احتياجات التصوير. وفي حين 
يعدّ التقاط صور مذهلة أمراً أساســيًا، هناك أيًضا بعض النصائح 
والحيل التي يمكن أن تســاعدك للحصول على أقصى استفادة من 

.5G هذا الهاتف الرائد العصري من الجيل الخامس
وتتكون كاميرا هاتف Huawei nova7 5G من كاميرا رباعية 

عالية الوضوح بدقة 64 ميغابكسل مدعمة بالذكاء االصطناعي، تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا 
بعدسة عريضة جداً بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا بعدسة تقريب )تيليفوتو( بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا بعدسة تكبير )ماكرو( 
بدقة 2 ميغابكسل، تعمل جميعها معاً إلخراج صور أفضل من أي وقت مضى. سواء أكان ذلك في اإلضاءة المنخفضة، أم 

لصور مكبرة، أو حتى التصوير الفوتوغرافي بزوايا عريضة، فكل هذا ممكن بنقرة واحدة.
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AKG تطلق سماعات رأس السلكية جديدة
أعلنت شــركة AKG عن إطاق ســماعات رأس السلكية جديدة 
مزودة بتقنية البلوتوث 5.0. وأوضحت الشــركة النمساوية التابعة 
لشــركة سامســونغ، أن الســماعات Y400 وY600NC الجديدة 
تزخر بالتقنيات المتطورة، إذ تتمتع البطارية بفترة تشغيل متوسطة 
وتدعــم ســماعة الرأس الجديــدة معيــار AAC وSBC، بدالً من 
 Y400 وتمتاز سماعة الرأس .aptX أو LDAC برامج الترميز
بتصميــم On Ear خفيف الــوزن وقابلة للطي وتوفر للمســتخدم 

صوتــاً واضحاً وخالياً من التشــويش مع االســتمتاع بالنغمات العميقة، وال تتوفر وظيفة إلغــاء الضوضاء الفعالة في هذا 
الموديل، الذي يتضمن ميكروفون، وبالتالي فإنه يمكن استعمال سماعة الرأس عند إجراء المكالمات الهاتفية، ويعمل وضع 
Ambient Aware علــى تقويــة الضوضاء المحيطة. ومن ضمن وظائف الراحة، إيقاف الموســيقى تلقائياً بمجرد خلع 
ســماعة الرأس، التي يمكن توصيلها عن طريق كابل AUX المتوافر ضمن باقة التوريد، ويتم التحكم بتشــغيل الموسيقى 

عن طريق األزرار الموجودة في السماعة أو بواسطة “الريموت كنترول” الصغير في الكابل.
أما ســماعة الــرأس Y600NC، فتأتي بتصميــم Over Ear مع وظيفــة إلغاء الضوضاء الفعالة، وتشــتمل على جميع 
الخصائص بالموديل Y400 وتمتد فترة تشغيل البطارية بها إلى 25 ساعة مع تفعيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، وهي 

تأتي مع حقيبة حمل لكي يسهل نقلها.

سماعات WLAN تتطلب اتصااًل ثابتًا ومستقراً بالشبكة المنزلية
كشفت مجلة كمبيوتر بيلد األلمانية، أن سماعات WLAN الاسلكية تمتاز بالتوفير 
في المســاحة وال تحتاج إلى كابات، ولكنها تتطلب اتصاالً ثابتاً ومستقراً بالشبكة 
المنزلية. وأكدت على ضرورة نصب الســماعات بشكل مثالي من أجل االستمتاع 
بصوت فائق النقاء، موضحة أنه ينبغي وضع السماعات الاسلكية على مستوى أذن 
الشخص الجالس تقريباً، وإال فقد ال يصل جزء من الصوت إلى المستمع. ومن أجل 
االستمتاع بصوت فائق النقاء، فإنه يجب وضع سماعات الستريو على نفس المسافة 
من منتصف الغرفة، مع االحتفاظ بنفس المســافة بين الســماعات بعضها البعض، 
وبالتالي يتشــكل ما يعرف باسم “مثلث الستريو” من بين السماعات والمستمعين. 
وبالنسبة للغرف غير المناسبة صوتياً، والتي تكثر فيها النوافذ الزجاجية واألرضيات 

الحجرية، فإنه يمكن مواءمة الصوت حسب طبيعة الغرفة، ويعتمد تطبيق شركة سونوس مثاً على الميكروفون بالهاتف 
الذكي “آيفون”، وعندما يتم وضع السماعة الاسلكية على الرف أو الخزانة، فقد تصدر النغمات العميقة بشكل ثقيل، ويمكن 
التخفيف من حدة هذه النغمات من خال التحكم في النغمات بتطبيقات السماعات، وغالباً يجد المستخدم اإلعدادات المناسبة 
للغرفة في هذه  التطبيقات . ونظرا ألن السماعات الاسلكية تكون في وضع االستعداد على الدوام فإنها تستهلك 3 إلى 10 
وات على مدار الســاعة، وال توفر معظم الســماعات وظيفة إيقاف التشــغيل، وهنا يمكن خلع كابل التوصيل من المقبس 

الكهربائي، ولكن يتعين على المستخدم في هذه الحالة إعادة توصيل السماعة بالشبكة المنزلية بعد تشغيلها مرة أخرى.
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الروبوتات تسيطر على الوظائف في ظل “كورونا”
أثرت جائحة “ كورونا ” على ســوق العمل بشكل 
كبير، وقلبته رأســاً على عقب، فقد خسر المايين 
حول العمل وظائفهم وأصبحوا عاطلين، وتم منح 
وظائفهــم لموظفين جــدد لن يمرضوا أبــداً ألنهم 
روبوتات. فقد تم اســتبدال موظفي خدمة العماء 
وأمناء الصندوق وموظفي  الفنادق  بالروبوتات أو 
برامج الــذكاء االصطناعي في  الواليات المتحدة ، 
بسبب االضطرابات االقتصادية التي سببها الوباء. 

وقد يكتســب اســتبدال البشر باآلالت مزيداً من السرعة في األشهر المقبلة بسبب وباء “كورونا” وفرض إجراءات العزل 
المنزلي والتباعد االجتماعي، فيمكن للروبوتات أن تحل محل ما يصل إلى مليوني عامل إضافي في التصنيع وحده بحلول 

عام 2025، وفقاً لورقة بحثية حديثة أعدها االقتصاديون في  معهد ماساتشوستس  للتكنولوجيا وجامعة  بوسطن .
وقال الخبير االقتصادي من جامعة  أكسفورد  ومؤلف كتاب “عالم با عمل”، دانييل سسكيند: هذا الوباء قد خلق حافزاً قوياً 

للغاية ألتمتة عمل اإلنسان. اآلالت ال تمرض، ال تحتاج إلى العزلة لحماية أقرانها، ال تحتاج إلى أخذ إجازة من العمل.
وكانت الواليات المتحدة سجلت ارتفاعاً في معدل  البطالة  إلى 14.7 %، حيث فقد نحو 20.5 مليون أميركي وظائفهم حتى 

نيسان/ابريل 2020، وهو أسوأ معدل مما كان عليه في أي وقت منذ الكساد الكبير في ثاثينيات القرن الماضي.

الروبوتات بخدمة الزبائن في المتاجر اليابانية
تعتزم شركة Telexistence اليابانية تجربة روبوت جديد 
يشــبه الكنغر في متجر ياباني، وتأمل أن يحل هذا الطراز 
محل البشر في المتاجر اليابانية المختلفة ويساعد في خدمة 

الزبائن وبيع البضائع.
وقالت الشركة اليابانية، إنها تعتزم تجربة الروبوت الجديد 
في متجر ياباني في طوكيو، حيث ســيقوم بترتيب البضائع 
والوجبات والمشــروبات ووضعهــا بأماكنها المخصصة. 
وفي حــال نجاح التجربــة األولية، تأمل الشــركة أن يحل 
هذا الطراز محل البشــر في خدمــة الزبائن داخل المتاجر 
اليابانيــة التي تبيــع البضائع بالتجزئــة، ويخلق موجة من 

األتمتة تساعد على انتشار هذا األمر في اليابان مع المساهمة في تقليل شحة األيدي العاملة في الباد.
من جانبها، قالت سلسلة FamilyMart - وهي سلسلة لمتاجر البيع بالتجزئة - إنها تخطط الستخدام هذا الطراز في نحو 
20 متجراً في طوكيو بحلول عام 2022، بعد انتهاء التجربة األولية التي ستُجرى من قبل شركة Telexistence. وفي 
بادئ األمر، سيتم التحكم بالروبوتات عن بعد من قبل بشر، حتى يتعلم ذكاؤها االصطناعي عملية البيع وتقليد حركات 

البشر في خدمة الزبائن في المتاجر اليابانية المنتشرة في كل مكان.
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سماعة تلفزيون السلكية جديدة من “سوني”
أعلنت شــركة  “ســـــوني”، عــن إطاق ســــماعة التلفاز 
SRS-LSR200 الاسلكية الجديدة، والتي تضم 3 وحدات 
مدمجــة لمكبرات الصوت ويمكنها تشــغيل الموســيقى أو 
صــوت  التلفزيون  من دون كابل فــي النطاق الموجي 2.4 

غيغاهرتز وعلى مسافة تصل إلى 30 متراً.
وتروج الشركة اليابانية للسماعة الجديدة، والتي يبلغ وزنها 
630 غرامــاً مــن دون الحامل، من خــال مقاومة قطرات 
الماء وفقا لفئة الحماية IPX2، وبالتالي يمكن استعمالها أثناء 

الطهي في المطبخ دون حدوث أي أضرار بالسماعة، ويساعد المقبض العملي على نقل السماعة من غرفة إلى غرفة بكل 
سهولة.

وتتوافق ســماعة “ســوني” مــع العديد من مــاركات التلفزيون مثل “ســوني” و“ إل جــي “ و“باناســونيك “ و“فيليبس ” 
و“سامسونغ”  و“شارب” و“ توشيبا”.

وبفضل وحدة الريموت كنترول المدمجة في السماعة، فإنه يمكن تغيير القنوات التليفزيونية بسهولة، ومن خال مفتاح 
التشــغيل/اإليقاف التلقائي يمكن إيقاف ســماعة “ســوني” بعد 10 دقائق تلقائياً. وتمتد فترة تشــغيل بطارية السماعة من 

“سوني” إلى 13 ساعة كحد أقصى.

Saigon دراجة كهربائية بتقنيات ذكية      
كشفت شركة “مودمو” عن دراجتها 
الهوائية  Saigon  الجديدة، التي تعتمد 
على نظام دفع كهربائي وتتمتع بالعديد 
من الحلول التقنية الذكية. وأوضحت 
الشركة األيرلندية، أن الدراجة تعتمد 
على بطارية قابلة للخلع بســعة 666 
وات ســاعة، تتيــح للدراجة الســير 
200 كيلومتراً، وتتولى تغذية محرك 
كهربائي على صرة العجلة األمامية.

وتعتمــد الدراجة، التــي تنطلق بقوة 
كهربائية مقدارها 250 وات، على العديد من تقنيات االتصال الذكية والحوسبة، التي تجمع بين نظام GPS وربط بينات 
4G، ما يُتيح تتبعها واالتصال مع  الهاتف الذكي  عبر تقنية “البلوتوث”. كما جهزت الدراجة بجهاز كمبيوتر مزود بشريحة 

Snapdragon ويعمل بنظام “أندرويد” مع شاشة قياس 3 بوصة.
وتمتــاز الدراجــة، التي تزن 13.9 كيلوغراماً فقط، بدمج الضوء األمامي ومصباح تغيير االتجاه في المقود. وفي البداية، 

تخطط الشركة النتاج 100 نسخة فقط من الدراجة بسعر يبدأ من 2800 يورو.
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شريحة تتيح بث الموسيقى مباشرة إلى الدماغ
 ELON الخاصة بشركة Neuralink ســتقوم غرســات
Musk ببث الموســيقى مباشرة إلى دماغك. وستكون هذه 
خطوة كبيرة من ســماعات األذن الاســلكية، ما يعني أننا 
لن نحتاج إلى أي ســماعات على اإلطــاق. ومن الممكن 
أن تحفز عملية الزرع إفراز األوكسيتوسين والسيروتونين 
والمــواد الكيميائيــة األخرى عند الحاجة لمســاعدة أولئك 

الذين يعانون من الوسواس القهري.
أما مفهوم نقل الموســيقى مباشرة إلى دماغك، فليس فريداً 

بالنسبة الى Neuralink. كما تعمل شركات أخرى على سماعات عالية التقنية ترسل اهتزازات للموسيقى عبر جمجمتك.
تأسســت Neuralink في عام 2016، وتعمل على خيوط صغيرة يمكن إدخالها في دماغ اإلنســان، وتساعد في عاج 
اإلصابــات والصدمــات، كما تم التوضيح بأن عملية اإلدراج تتطلب إزالة جزء مــن الجمجمة ومن ثم يتم إدخال جهاز 
Neuralink، ويليهــا قطــب الجرح في الدماغ، ويتم بعد ذلك خياطة المريض، ويقول ماســك: إنك لن تتمكن حتى من 

معرفة أنه تم إدخال الجهاز.
وتفتخر الشــركة على موقعها على  شــبكة اإلنترنت،  بأنها تطور “واجهات دماغية عالية للغاية ذات عرض نطاق ترددي 

عالي لتوصيل البشر وأجهزة الكمبيوتر”.

شاشات ROG جديدة من “آسوس” لعشاق األلعاب
كشــفت شــركة “آســوس” عن 3 شاشــات 

ROG جديدة لعشاق األلعاب.
وأوضحت الشــركة التايوانية، أن الشاشات 
27 و32 و43 بوصــة الجديــدة،  قيــاس 
تتناســب بشــكل مثالي مع جهاز األلعاب “ 
ســوني   باي ستيشــن  5” و“مايكروسوفت   

إكــس بوكــس  Series X”، نظــراً ألنهــا 
تعمل بدقة وضــوح 4K مع تجهيزها بمنفذ 
HDMI 2.1 ومعدل تنشــيط صورة 120 

هرتز.
ولم تعلن “آســوس” عن أية تفاصيل بشــأن أســماء الموديات أو المواصفات الفنية الدقيقة، ولكنها أكدت أن الموديات 
الجديدة تعتبر أول شاشات في العالم تعتمد معيار HDMI 2.1 بما في ذلك تقنية Fixed Rate Link لضمان النطاق 

الترددي 48 غيغابت/الثانية.
وتروج الشــركة لشاشــات األلعاب الجديدة من خال عرض محتويات 4K بمعدل تنشــيط يبلغ 120 صورة في الثانية، 

ويعمل وضع الكمون المنخفض التلقائي Auto Low Latency على تقليل زمن الكمون بشكل إضافي.
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MatePad 10.8 من “هواوي”
 MatePad  أعلنت شركة هواوي، عن حاسوبها اللوحي الجديد
10.8 ، إلــى جانب منتجات أخرى. ويأتي الحاســوب اللوحي 
الجديد مع شاشــة من نوع IPS LCD بقياس 10.8 بوصات 
وبدقــة 2560×1600 بكســل، وهي تدعم القلــم اإللكتروني 
M-Pencil. ويمكن وصله بلوحة مفاتيح خارجية. كما يضّم 
معالجــاً من نــوع Kirin 990 من “هواوي”، ويحتوي على 
ذاكــرة وصول عشــوائي )رام( بحجــم 6 غيغابايت، وذاكرة 
تخزين داخلية بســعة 64 غيغابايــت، أو 128 غيغابايت، مع 

إمكانية التوســعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية  microSD . وهو يعمل بواجهة المســتخدم EMUI 10.1 المبنية 
على نظام التشغيل “ أندرويد  10” من “ غوغل”. ويتميز بإحتوائه على 4 مكبرات صوت على الجوانب، وهي تدعم تقنية 
الصــوت Harman Kardon، باإلضافــة إلى تقنيــة الصوت Histen 6.1 من “هواوي”. وفي الحاســوب أيضاً، منفذ 
لسماعات األذن، باإلضافة إلى منفذ من نوع USB-C، يُستخدم لشحن بطارية الحاسوب البالغة سعتها 7500 ميلي أمبير/ 

.f/1.8 الساعة. كما يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة
يزن الحاسوب 500 غرام، ويأتي بسماكة 7.2 ملم. ومن المقرر أّن تبدأ “هواوي” بشحنه بسعر يعادل 340 دوالر لخيار 

6 غيغابايت/ 64 غيغابايت، وبسعر يعادل 400 دوالر لخيار 6 غيغابايت/ 128 غيغابايت.

حافظة لوحة مفاتيح لـ“آيباد برو” من “لوجيتك”
أطلقــت شــركة “ لوجيتــك”، حافظة 
  F o lio Touc h المفاتيــح   حــة  و ل
الجديــدة للجهاز اللوحي “آيباد برو”، 

بسعر 160 دوالر أميركي.
حافظــة  ال أن  الشــركة،  وأوضحــت 
الجديدة تتضمن لوحــة مفاتيح ولوحة 
تتبــع عاوة علــى العديد مــن المزايا 

اإلضافية.
وتمتــاز الحافظــة الجديــدة، بــأزرار 
مضــاءة وأخــرى وظيفيــة يمكن من 
خالهــا التحكــم فــي درجة ســطوع 
الشاشــة ومســتوى الصــوت، عاوة 

علــى مواءمــة إضاءة لوحة المفاتيــح مع اإلضاءة المحيطة تلقائياً، كما يمكن للمســتخدم ضبط اإلضاءة حســب الطلب 
عبر األزرار الوظيفية. ويكون التوصيل في حافظة لوحة المفاتيح عبر الموصل الذكي Smart Connector أو تقنية 

“البلوتوث”، وتشتمل حافظة اللوحة الجديدة على بطارية منفصلة.
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Redmi G الب توب األلعاب الجديد من “شاومي”
أطلقت شركة “شاومي” الاب توب  Redmi G  الجديد المخصص 
لأللعــاب. وأوضحت الشــركة الصينيــة أن جهازهــا الجديد يمتاز 
بمعالجات “ إنتل “ وبطاقة الرســوميات  نفيديــا  GeForce وذاكرة 

SSD بسعة 512 غيغابايت وبتكلفة منخفضة نسبياً.
وتشــتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز األلعاب الجديد على شاشة 
IPS قياس 16.1 بوصة تعمل بدقة x 1080 1920 بيكسل ويبلغ 
معدل تنشيط الصورة 144 هرتز. ويشتمل الاب توب الجديد على 
بطاقة الرســوميات نفيديــا GeForce GTX 1650 Ti، ويمكن 
للمســتخدم االختيار بين معالج إنتل Core i5-10200H رباعي 
 Core i5-10300H النوى وبسرعة 4.1 غيغاهرتز ومعالج إنتل

رباعي النوى وبسرعة 4.5 غيغاهرتز ومعالج إنتل Core i7-10750H سداسي النوى وبسرعة 5.0 غيغاهرتز.
ويعمل الاب توب بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة SSD بسعة تخزينية 512 غيغابايت، ويمكن توسيع 
الذاكرة عن طريق موضع تركيب M.2 إضافي، ويدعم الاب توب الجديد تقنية الـ”واي فاي 6” وتقنية “البلوتوث 5” و3 
منافذ USB-A وكذلك منفذ mini-DisplayPort. وتمتاز لوحة المفاتيح بإضاءة باللون األبيض، وتبلغ ســعة البطارية 

55 وات ساعة وتمتد فترة تشغيل البطارية 6 ساعات.

مقود سباقات جديد مع دواسات للحواسيب من “لوجيتك”
  G923 Trueforce  أطلقت شركة  لوجيتك  مقود السباقات
مــع الدواســات للحواســيب وأجهزة األلعاب بمــا في ذلك 
“ســوني   باي ستيشن  5”. وأوضحت الشركة السويسرية 
أنها قامت في مقود الســباقات الجديد بتحســين االســتجابة 

بشكل واضح مقارنة بالموديات السابقة.
ويعتمــد مقــود الســباقات G923 Trueforce على نظام 
اســتجابة جديد وحســاس للغايــة، والذي يرتبط مباشــرة 

True-  بمحرك الصوت والفيزياء للعبة من أجل إتاحة تجربة لعب واقعية بدرجة كبيرة. وهناك بعض األلعاب تدعم تقنية
force مثل Assetto Corsa Competitzione وGrid 2019 على الحواســيب المكتبية وأجهزة “ إكس بوكس  وان” 

و” باي ستيشن 4 “، باإلضافة إلى لعبة Gran Turismo Sport على جهاز األلعاب “باي ستيشن 4”.
وأوضحت “لوجيتك” أن وزن مقود السباقات الجديد يبلغ 1.25 كيلوغرام من دون كابل USB-2.0، ويبلغ وزن الدواسات 
3.1 كيلوغرام، وتشمل المزايا األخرى لمقود السباقات وظيفة التحكم في بدء التشغيل القابل للبرمجة مع القابض المزدوج 
وبيان عدد اللفات LED مدمج، وكذلك خاصية التحكم في األلعاب المدمجة لجهاز األلعاب المعني )“سوني باي ستيشن” 
أو “إكــس بوكس”(، ودواســات مكابح مــع زنبرك تقدمي مع بيان اختيار به 24 نقطة. وأعلنت الشــركة عن طرح مقود 

السباقات الجديد مع الدواسات بسعر 400 يورو.
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أداء كارثي لمطار بيروت بسبب “كورونا”
كشــفت األرقام الصادرة عن مطار بيروت، أن إجمالي 
عدد الركاب ســجل انخفاضاً سنوياً بنسبة 73.3 % في 
األشهر السبعة األولى من عام 2020، فيما تراجع عدد  

الطائرات  بنســبة 64.9 %. كما انخفض إجمالي حجم 
الشــحن الذي تمت مناولته في المطار بنسبة 42.5 % 

على أساس سنوي في الفترة المذكورة.
وتُظهر األرقام التفصيلية لنشاط المطار، أن عدد الركاب 
الوافدين انخفض بنســبة 74.8 % ســنوياً، فيما تراجع 

عدد المسافرين المغادرين بنسبة 71.7 % ليصل إلى 651,745 و684,671 على التوالي في األشهر السبعة األولى من 
عام 2020. وهبط عدد الركاب العابرين من 29,804 راكباً في األشهر السبعة األولى من 2019، إلى 20,489 هذا العام.

أما فيما يختص بنشاط الطائرات، فقد انخفضت عمليات الهبوط واإلقالع بنسبة 64.9 % سنوياً، حيث بلغت األولى 7298 
طائرة والثانية سجلت 7290 في األشهر السبعة األولى من 2020.

وفيما يتعلق بحركة الشــحن داخل المطار، فقد تم  اســتيراد  13.533 ألف طن وتفريغها خالل الفترة المذكورة، بينما تم 
تحميل وتصدير 16773 ألف طن. وســجل النشــاط األول المذكور انخفاضاً بنســبة 55.7 % وســجل األخير انخفاضاً 

بنسبة 24.2 % على أساس سنوي في األشهر السبعة األولى من عام 2020.

أكبر خسائر فصلية لـ“الخطوط اليابانية” منذ 2012
تكبــدت  الخطوط الجويــة اليابانية  أكبر 
خســائر فصلية منذ عــام 2012 خالل 
الربــع الثاني من العام 2020 الجاري، 
مع اســتمرار أزمة فيروس “كورونا” 
التي تســببت فــي تراجع حــاد في عدد 

الرحالت الجوية.
وفــي الربــع الثاني، ســجلت الخطوط 
الجويــة اليابانيــة خســائر بقيمة 93.7 
مليار يــن )89 مليون دوالر أميركي(، 
وهي أكبر خســائر منذ إعــادة إدراجها 
في بورصــة طوكيو في عــام 2012، 

ومقارنة بتوقعات بأن تتكبد خســائر بقيمة 91.8 مليار ين. كما تراجعت إيرادات الشــركة اليابانية بنحو 78.1 % إلى 
76.39 مليار ين.

وحجبــت الشــركة مرة أخرى توقعاتها ألربــاح العام المالي الجاري، الذي ينتهي في شــهر آذار/مارس 2021 المقبل، 
نتيجة حالة عدم اليقين التي تسببت فيها جائحة “كورونا”.
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“القطرية” تطلب تعويضًا بقيمة 5 مليارات دوالر
تســعى الخطــوط الجويــة القطرية للحصــول على 
تعويــض قــدره 5 مليــارات دوالر مــن الســعودية 
واإلمارات وقطر والبحرين ومصر، بسبب إجراءات 
المقاطعــة التي تفرضها هذه الــدول على الدوحة منذ 
2017، بحســب )رويتــرز(. وقالــت الشــركة على 
موقعها االلكتروني: إنها رفعت 4 طلبات أمام التحكيم 
االســتثماري الدولي تطلب فيها تعويضات من الدول 

األربع، ألنها منعت قطر من دخول أسواقها، ومنعتها أيضاً من التحليق في مجاالتها الجوية. وقالت الشركة، إن إجراءات 
الدول األربع كانت تهدف إلى إنهاء نشــاط الشــركة في الدول األربع وتدمير قيمة اســتثماراتها، وهو ما أضر بنشــاطات 
الشــركة على المســتوى العالمي. وأضافت في بيان، أنها تطالب بتعويضات من خالل التحكيم االســتثماري الدولي، وفق 

االتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية االستثمار العربية.
وقال مدير الشــركة، أكبر الباكر، إنه “بعدما فشــلت جهود 3 أعوام ومحاوالت حل األزمة ودياً من خالل الحوار، قررنا 
رفــع قضايــا أمام التحكيم الدولي، مــن أجل حماية حقوقنا بالطرق القانونية، وضمان التعويــض الكامل عن الخروقات”. 
وأيدت محكمة العدل الدولية، موقف قطر في نزاعها مع البحرين ومصر السعودية واإلمارات بخصوص الحظر الجوي 

المفروض على الدوحة، مؤكدة اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي في الحكم في نزاع الطيران مع قطر.

تآكل في محركات طائرة “إيه 350”
قررت شــركة “ رولز رويس “ إجراء مزيد من عمليات 
التفتيش على بعض محركات “رولز رويس رنت إكس 
دبليو بي 84”، المســتخدمة في تشغيل طائرة “إيرباص 

إيه 350”.
وأشــارت الشــركة، إلى أن مشــكلة المحرك لن تسبب 
إضطرابــاً كبيراً للعمالء أو تكلفة مادية ألنها تؤثر على 

عدد صغير منها في عمر معين.
وتابعــت أن المحــرك ســيخضع لتوجيهــات صالحية 
الطيــران، وهو إعــالم ألصحاب ومشــغلي  الطائرات  
المعتمدة بوجود عيب معروف في الســالمة لدى طراز 
معيــن من الطائــرات أو المحركات، من وكالة ســالمة 

الطيران األوروبية. وأوضحت أن عدداً صغيراً من الضاغط المتوسط في فئة من المحركات التي كانت في الخدمة لمدة 
تتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات تعرض للتآكل.

وشددت الشركة البريطانية على أن أي من تلك المحركات لم يتعرض إلى شيء غير طبيعي أثناء الطيران، مشددة على 
أنها ستجري تفتيشاً لكافة أنواع هذه المحركات التي لها نفس عمر الخدمة، مشيرة إلى وجود 100 نوع منها.
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HERA أكبر طائرة هجينة تجارية في العالم
كشفت شركة بريطانية عن صور ما ستكون عليه أكبر طائرة 
 ،HERA ًهجينة تجارية في العالم، والتي تســمى اختصارا
تتســع لـ70 مقعداً، وتتميز بعملية إقالع صامت وذلك لتقليل  

التلوث  الســمعي والضوضــاء، باإلضافة إلى إعادة شــحن 
البطاريــة أثناء التحليق جواً. ويصل مدى الطائرة إلى 800 
ميل بحري ما يوازي 1480 كيلومتر. ووفقاً لبيان الشــركة 
 Electric Aviation المصنعــة، تــم التصميــم بواســطة
Group، وهي شــركة هندسة وتطوير مقرها بريستول في 
بريطانيا، ومن المرجح أن تدخل الخدمة بحلول عام 2028.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EAG، كامران إقبال، أنه تم تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير طائرات هجينة 
وكهربائية ال تتسع ألكثر من 19 مقعداً، والتي نرى أنها استراتيجية خاطئة. وعند اكتمال تصنيع الطائرة، يُتوقع أن تسهم 
بفاعليــة في حل تحديات تقليل انبعاثات  الكربون  والنقل الجماعــي. وبفضل محركها الهجين، يمكن أن تؤدي الطائرة إلى 
تقليل ما تصل نسبته إلى 70 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل راكب على مسافة كيلومتر واحد. وتصميم الطائرة 
ســيقدم في البداية مدى 920 ميالً عند اإلطالق في عام 2028، وســتكون قادرة على حمل أكثر من 70 شــخًصا وسنكون 

الناقل األول في سوق يبلغ حجمه 4.4 تريليون دوالر.

اتفاق النتاج طائرة سفر أسرع من الصوت
أعلنت شــركة الســياحة الفضائية “فيرجن غاالكتيك”، 
أنها وقعت اتفاقية مع شــركة رولز رويــس البريطانية، 
لتطوير طائرة ســفر أســرع من الصوت. وتعد طائرات 
الســفر األســرع من الصوت بمثابة رهــان طويل األمد 
لشــركة فيرجن غاالكتيك، التي طــّورت مركبة فضائية 
قابلة إلعادة االســتخدام وقادرة على إرســال األشخاص 
فــي رحالت قصيرة إلى حافة الفضاء ألكثر من عقد من 
الزمان. وأعلنت “فيرجن غاالكتيك”، أنها أكملت تصميم 

طائراتها األســرع من الصوت بمساعدة وكالة ناســا، وستعمل اآلن مع إدارة الطيران الفيدرالية للحصول على الشهادات 
الخاصة.

واستثمر الصندوق التابع لبوينغ HorizonX نحو 20 مليون دوالر في “فيرجن غاالكتيك”، لبناء طائرة تفوق سرعتها 
سرعة الصوت. وصرح كبير مسؤولي الفضاء في “فيرجن غاالكتيك”، جورج وايتسايدز، في بيان: لقد حققنا تقدماً كبيراً، 

ونتطلع إلى فتح حدود جديدة في مجال السفر السريع.
يشــار إلى ان التصميمات األولية تســتهدف تســجيل ســرعة تفوق ســرعة الصوت بثالث مرات. وقد أعلنت “فيرجين 

غاالكتيك”، أن الطائرة ستكون قادرة على حمل ما بين 9 و19 راكباً وستسافر على ارتفاع يزيد عن 60 ألف قدم.
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طائرات مسيرة منزلية تتجنب االصطدام بالجدران
طّور فريق بحثــي في  اليابان  معادلــة خوارزمية للتصوير 
تتيــح للطائرات المســيرة الخفيفة توجيه نفســها ذاتياً داخل 
المنــازل، عــن طريق التعرف على العوائــق التي تواجهها 
أثنــاء الطيران. وتفتح هذه التقنية الباب على مصراعيه أمام 
ابتكار سلســلة جديدة من  الطائرات  المســيرة الصغيرة ذات 
االستخدامات المتعددة. ونشر الفريق البحثي من قسم الهندسة 
اإللكترونية بمعهد “شــيباورا” للتكنولوجيا في اليابان نتائج 
الدراسة في الدورية العلمية “أوتوماتيكا سينيكا”. ونظراً ألن 
إشــارات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS ليست بالقوة 

الكافية الختراق معظم الهياكل اإلنشــائية، ال بد أن تعتمد الطائرات المســيرة المنزلية على وســائل توجيه أخرى بصرية. 
وستكون الطائرات المسيرة المنزلية أصغر حجماً وأخف وزناً من نظيراتها التي تحلق في األماكن المفتوحة. وتعتمد التقنية 
الجديدة على كاميرا متصلة بوحدة استشعار بصرية، يتم توصيلها بمعالج يحتوي على المعادلة الخوارزمية التي طورها 
فريق الدراسة للتوجيه. وأكد الباحثون، أن  الطائرة  المسيرة تستطيع بفضل المعادلة الخوارزمية الجديدة تحديد موقعها داخل 
الغرفة، وتجنب االصطدام بالجدران. والخطوة التالية هي اســتخدام كاميرات تعمل باألشــعة تحت الحمراء حتى تستطيع 

الطائرات المسيرة التحليق في الظالم أيضاً.

“درون” بنظام يجعل مدينة كاملة تحت المراقبة
 R1-21A عمــد الخبــراء إلــى تزويد الــدرون طــراز
Blackjack، بجهاز استشعار جديد، يمّكنها من مراقبة 
مدينة بأكملها. وباســتطاعة هذا الجهــاز أن ينقل  الصور  
المتحركة في منطقة شاســعة االتســاع، وهو أمر يجعل 
“الدرون” أداة أكثر قوة الستخدامات الجنود في ساحات 
القتال. ومع هــذا، فإنه يمكن لهذه  الطائرة  الصغيرة تنفيذ 
عمليات مراقبة لمساحات تصل إلى حوالى 8 كيلومترات 
مربعة في نفس اللحظة. ويطلق على نظام االستشعار اسم 

Card Counter، ويعمل باألشعة تحت الحمراء ويزن 12 كيلوغراماً. وبحسب التقارير، فإّن  البحرية األميركية  تستخدم 
درون “بالك جاك” في مهام االستخبارات والمراقبة وتغطية االستطالع ليالً أو نهاراً، كما أنها تتميز بالقدرة على اإلقالع 

دون إلى الحاجة إلى مدرج، ويبلغ مدى تحليقها حوالى 50 كيلومتراً ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 16 ساعة.
كذلك، فإنه بإمكان نظام اإلستشعار تخزين 6 ساعات أو أكثر من لقطات الفيديو والبيانات لتحليلها الحقاً، باإلضافة إلى ميزة 
نقل أجزاء من هذه اللقطات مباشرة إلى المستخدمين على أرض الواقع في نفس اللحظة. وجرى تجهيز “بالك جاك” بعدد 
من المستشعرات المتطورة، بما في ذلك األنظمة التي تدعم تصوير الفيديو بالحركة الكاملة ومجسات األشعة تحت الحمراء 

وباحث المدى بأشعة الليزر، ونظام االستشعار Card Counter الذي يوفر إمكانية إضافية على مراقبة مدينة بأكملها.
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طائرة من دون طيار مستوحاة من أسرع طائر في العالم
طّور فريق دولي من الباحثين طائرة من دون طيار مستوحاة 
من أســرع طائر فــي العالم، والتي يمكن اســتخدامها يوماً 
مــا في عمليــات المراقبة وتلقيح الزهــور، إذ صممت هذه 
الطائــرة التي يبلغ حجمها 26 غرامــاً للتحليق واالنزالق، 
والغــوص، ما يجعلها أكثــر تنوعاً بكثير من أي طائرة من 

دون طيار تقليدية.
وقال عالم األبحاث من جامعة  سنغافورة  الوطنية، الدكتور 
ياو وي تشين، الذي قاد المشروع: “على عكس  الطائرات  
الرباعية الشــائعة المتطفلة تماماً وليســت سريعة الحركة، 

يمكن استخدام الطائرات من دون طيار المستوحاة بيولوجياً بنجاح كبير في مجموعة من البيئات”. وأوضح، أن “الوزن 
الخفيف وأجنحة الضرب البطيئة للطائرة تشــكل خطراً أقل على الجمهور من الطائرات من دون طيار في حالة وقوع 

حادث، وتعطي الدفع الكافي وبنوك  الطاقة  يمكن تعديلها لتحمل حموالت مختلفة اعتماداً على ما هو مطلوب”.
ويتوقع الباحثون أن يكون االستخدام التجاري األول للطائرة من دون طيار في مراقبة حشود كبيرة أو فحص المحاصيل 
في الحقول. واستند الفريق في تصميم الطائرة من دون طيار على السرعة، إذ يمكن للسرعة السريعة أن تفوق الصقر 

الشاهق في الطيران المستوى، مع قدرتها أيضاً على المناورة.

تقّييم عالي لمروحية مسيرة روسية واعدة
عرضت روسيا في منتدى “الجيش – 2020 “ درونا مدنيا 
جديــدا وهو مروحية مســيرة لم يطلق المهندســون الروس 
عليها تســمية إلى حد اآلن. وقال المحلل العسكري في مجلة 
“فوربس”، كلسي آترتون، إن مجال استخدام تلك المروحية 
قد يكون أوســع ويخرج عن حدود عمليات البحث واإلنقاذ. 
وتم تصميم المروحية المسيرة في بطرسبورغ، حيث اختبر 
داخل أنبوب أيرودينامي، ما يعد أمرا مميزا بالنسبة إلى هذا 

النوع من الطائرات العمودية.
ونقلت المجلة عن الموظف المتخصص في األنظمة الروسية المسيرة في مركز األمن األميريكي الجديد، سامويل بندت، 
قوله إن معظم الدرونات الروســية تكتســب شــكل الطائرات. بينما تزداد من عام إلى آخر الحاجة  بدرونات على شــكل 

المروحية. وتهتم بشرائها الشركات الخاصة وأجهزة األمن على حد سواء.
وأضاف، سامويل بندت، أن المروحية المسيرة الروسية تم تصميمها كمنصة متعددة المهام يمكن أن تصعد إلى ارتفاع يزيد 
عن 1500 متر وتبقى في الجو لمدة ساعتين دون أن تتزود بالوقود. ويمكن تزويدها بأجهزة مختلفة، بما فيها مستشعرات 
بكافة أنواعها وكاميرا عاملة باألطياف العديدة ومقياس أشعة غاما ورادار صغير ومقياس المجال المغناطيسي. أما في حال 

تنفيذ عمليات اإلنقاذ فتزود المروحية بمكبرات الصوت والكشافات وحاويات خاصة.
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محطة للباصات العاملة على الطاقة الشمسية في سورية
أعلنت الشركة المنفذة لمشروع الباصات العاملة على الطاقة 
الشمســية بريف دمشق، ضاحية قدسيا، والتي تبلغ مساحتها 
35 دونماً، بالتعاون مع محافظة ريف دمشــق، أنها ستباشر 
تنفيذ البنى التحتية للمشــروع بعد تسليم العقد، وفقاً لما ذكره 
مدير دعم القرار والتخطيط اإلقليمي عبد الرزاق ضميرية، 
الــذي بيّن أنه تم تجهيز األرض بجميع مســتلزماتها لتكون 
محطة النطالق الباصات، وهي محطة تبادلية لباصات النقل 
بالتعاون مع جمهورية الصين، تعمل على ربط المحافظات 
معاً، باإلضافة إلى تفعيل النقل الداخلي بين القرى والبلدات.

هذه الباصات مجهزة لتعمل على الطاقة البديلة، لتحقق بذلك وفراً بيئياً، بعيداً عن إصدار االنبعاثات الغازية التي تســبب 
ضرراً على البيئة والصحة. وقال ضميرية، إن المحطة ستكون منجزة في يونيو/حزيران 2021، مع تأمين كل متطلباتها، 
الفتاً إلى أنه تم تنظيم العقد بصيغته النهائية وإبرامه مع الشركة الخاصة التي استوردت الباصات وعددها 800 باص، منها 
500 بولمان، و300 ميكرو باص، وســتغطي هذه الباصات خطوط محافظة ريف دمشــق وعدد من المحافظات. وأضاف، 
ستزود الباصات بأحدث التقنيات، وسيتم شحنها بواسطة محطات شحن خاصة تعمل على الطاقة الشمسية، كما أنها تحتوي 
على نظام نزول للمنحدرات، ونظام تنبيه للسائق، وتثبيت المسافات اآلمنة، مع توفير أماكن متعددة ومناسبة لبيع التذاكر 
وإمكانية الحجز وطباعة التذاكر من خالل إنشاء موقع الكتروني خاص بالمشروع. وأشار إلى أن هناك خطة إلقامة عدة 
محطات شحن للباصات العاملة على الطاقة الشمسية ضمن األوتوستراد الدولي، دمشق حمص طرطوس الالذقية، يوجد 
فيها بطارية وعامل متخصص لشحن الباصات، وأنه سيتم إحداث أكثر من محطة لهذه الغاية لشحن الباصات عبر خاليا 
الطاقة الشمسية، إحداها في منطقة قارة، حيث تم إنجازها، وأخرى بحمص، وثالثة ستحدد مكانها في وقت الحق. وسيحفز 
هذا المشروع االستثمار في مجال الطاقة البديلة، تم إبرامه عبر عقد تشاركي بين محافظة ريف دمشق التي قدمت األرض، 
وأحد المستثمرين الذي يقدم رأس المال، وستخزن المحطة الطاقة الشمسية عبر سقفها المصنوع من ألياف زجاجية صديقة 

للبيئة، كما ستكون المحطة المحدثة ذات طابع خدمي يتوافر فيها عدد من المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.

“المبورغيني” نادرة للبيع مقابل 2.5 مليون دوالر
طرحت  ســيارة خارقة  من “ المبورغيني “ للبيع في  بريطانيا  مقابل 
1.9 مليون جنيه إســترليني )2.5 مليون دوالر أميركي(، وتعد من 
بين النســخ النــادرة حيث لم ينتج منها ســوى 11 وحدة فقط.  وتعد 
السيارة المعروضة للبيع - وهي من طراز “مويرا إس في” - واحدة 
من أكثر  السيارات  النادرة في العالم وصنعت عام 1972، وطرحها 
أحــد الهواة األوســتراليين الــذي وضعها في مخــزن ألربعة عقود 
تقريباً. وزودت النسخة “مويرا إس في” بمحرك “في 12” سعة 4 

ليترات وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 300 كيلومتر بالساعة.
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تراجع حجم  السيارات  المسجلة بنسبة 71.3 %
بلغ عدد ســيارات الرّكاب المســجلة حديثــاً حوالى 
4622 ســيارة في األشــهر الســبعة األولى من عام 
2020، بحســب البيانــات التــي جمعتهــا جمعيــة 
مســتوردي السيارات في لبنان، أي بانخفاض نسبته 
71.3 % من إجمالي 16124 سيارة في نفس الفترة 

من عام 2019.
وفي شــهر تموز/يوليو 2020، بلغ عدد الســيارات 
المســجلة 624 ســيارة، بانخفــاض 78.8 % مــن 
2948 سيارة مسجلة في نفس الشهر من عام 2019.

وتراجعت الضرائب التي دفعتها شركات استيراد السيارات لخزينة الدولة من 265 مليون دوالر أميركي في 2018 إلى 
178 مليون دوالر أميركي في 2019. وقدّرت جمعية مســتوردي الســيارات في لبنان هذه الضرائب بأقل من 33 مليون 

دوالر في 2020.
وبحســب تقريــر صدر مؤخراً، فإن األضرار التي لحقت بممتلكات مســتوردي الســيارات الجديــدة نتيجة انفجار  مرفأ 
بيروت  تقدر بعشــرات الماليين من الدوالرات، وهو ما ســيؤدي إلى إغالق عدد من الشــركات وصرف عدد كبير من 

موظفيها وعمالها.

رونالدو يضم السيارة األغلى في التاريخ إلى أسطوله      
بــات البرتغالي  كريســتيانو رونالــدو  يملك أغلى ســيارة 
في التاريخ، كمكافأة لنفســه عقب قيــادة فريقه للفوز بلقب 
الدوري. وطلب رونالدو حجز نســخة من طراز “ بوغاتي 

شينتوديتشي الهايبركار” النادرة قبل أن يسدد ثمنها بالفعل 
والذي يبلغ 8 ماليين يورو. وأعلنت “بوغاتي” أنها ستنتج 
10 نسخ فقط من طراز “شينتوديتشي”، تم حجزهم جميعاً، 
وذلك بسبب إعجاب عشاق  السيارات  بمواصفاتها الفريدة.

واختار رونالدو  طالء ســيارته باللونين األبيض واألسود، 
وهــي األلوان الخاصة بالقميص الشــهير والتقليدي لنادي 
“يوفنتــوس”، الــذي تمكن من الفوز بلقــب الدوري للمرة 

التاسعة على التوالي. وكشفت “بوغاتي” طراز “شينتوديتشي” في العام الماضي، وذلك احتفاالً بالذكرى السنوية رقم 110 
لتدشين العالمة التجارية الفرنسية في مجال  صناعة السيارات  الفارهة والخارقة. هي تتميز بوزنها الخفيف، إذ أنها تمتلك 
هيــكل أخف وزناً بـ20 كيلوغرام من طراز “شــيرون” مع 100 حصــان كقوة إضافية، كما تمتلك محرك مكون من 16 
سلندر مع تيربو رباعي بسعة 8.0 ليتر تولد قوة 1600 حصان. ويمكن لطراز “شينتوديتشي” أن ينطلق من الثبات وحتى 

100 كيلومتر في الساعة خالل 2.4 ثانية فقط بسرعة قصوى تم تحديدها إلكترونياً بـ380 كيلومتر في الساعة.
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Lucid Air سيارة كهربائية قد تضع حداً لـ“تسال”
أعلنــت شــركة Lucid Motors األميركية، عن 
وضع اللمسات األخيرة على  سيارة كهربائية  جديدة 
بمواصفــات خارقة من شــأنها أن تضع حداً لهيمنة 
شــركة “ تســال “ على  سوق الســيارات  الكهربائية. 

. Lucid Air  وتحمل السيارة اسم
ونّوهت الشــركة إلى أنّها تســعى إلى وضع معايير 
جديدة للنقل المستدام من خالل سياراتها الكهربائية 
الفاخرة المتطورة، عن إطالة مدة اســتخدام السيارة 
بشــحنة واحدة فقط، حيث تقطــع حوالى 517 ميالً 

في كل شحنة.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة بيتر رولينسون، أن 

السيارة الجديدة بمواصفاتها المطورة من حيث البطارية والهيكل الخارجي والبرمجيات الجديدة وأنظمة النقل المتكاملة 
يمكن اعتبارها بأنها األولى عالمياً من هذا اإلصدار.

واعتبرت وسائل اإلعالم األميركية أّن السيارة الجديدة ستكون بمثابة المنافس الشرس الجديد الذي سيضع حداً لسيطرة 
شركة “تسال” على سوق تصنيع السيارات الكهربائية في الواليات المتحدة.

“فولكس فاغن” تعلن بدء تصنيع “إي دي 4” الكهربائية
بــدأت شــركة “فولكــس فاغــن” 
فــي تصنيــع ســيارتها الكهربائية 
الرياضية الجديدة في مصنعها في  

ألمانيا .
وأعلنت الشــركة األلمانيــة، أنها 
بــدأت إنتــاج الســيارة الكهربائية 
التــي تحمل اســم “إي دي 4” في 

مصنعها في مدينة تسفيكاو.
ومــن شــأن اإلنتــاج الجديــد أن 
ينافس سيارة “ تســال ” الكهربائية 

الرياضيــة “موديل واي”. وأوضحت الشــركة، أنه بفضل معادل الســحب المنخفض ونظــام البطارية القابل للتطوير، 
يمكن للسيارة الجديدة أن تغطي مسافة تتجاوز 500 ألف كيلومتر. ومن المقرر أن يتم عرض سيارة “إي دي 4” ألول 

مرة خالل شهر أيلول/سبتمبر 2020 الجاري.
وكان مصنع “فولكس فاغن” في “تســفيكاو” تم تحويله بالكامل لتصنيع  الســيارات الكهربائية  بتكلفة 1.2 مليار يورو 

)1.4 مليار دوالر أميركي(.
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 Value Award 2020 لسيارة ZS EV الكهربائية
منحــت ســيارة ZS EV الكهربائيــة عالمتهــا التجارية 
 Value اللقب الثاني منذ بداية العام بحصولها على ،MG
Award 2020 من خبراء ومحترفي السيارات الكهربائية 
في لندن TotallyEV، من بعد لقب سيارة العام الكهربائية 

.COMPANY CAR & VAN 2020 ضمن جوائز
وكانــت لجنــة التحكيم في الجائزة المكونــة من خبراء في 
عالم السيارات قد قيّمت مميزات وأداء سيارة ZS EV مع 
منافسيها من نفس الفئة من ناحية األداء والعزم والمميزات 

الميكانيكية والكهربائية.
يأتــي التصميم الخارجي لســيارة MG ZS EV بشــكل 
اســتثنائي وبطابــع جــريء، إضافــة إلى جماليــة الهيكل 
الخارجــي المزيّــن بمصابيــح London Eye األمامية، 

وشبكة Star Rider المميزة، في تناغم مع العجالت الرياضية من األلمنيوم مقاس 17 بوصة.
هــذا التصميم الالفت يترافق مع مســاحة داخلية كبيــرة توفر راحة قصوى لجميع الركاب في كل مقاعدها، وتوفر ســعة 
للصندوق الخلفي بمقدار 448 ليتراً، وتتسع المقصورة لجلوس 5 ركاب بالغين براحة تامة مع مساحة إضافية فوق الرأس 
وأمام األقدام، إضافة ألنظمة تكييف الهواء واألقمشــة الفاخرة والخيارات الجلدية ثنائية اللون للمقاعد المصممة خصيصاً 

لتوفير أعلى مستويات الراحة واالسترخاء.
من ناحية األداء تتفوق MG ZS EV بمحرك NSE بســعة 1.5 ليتر يولد عزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر ويســتهلك 

الوقود بمعدل 5.8 ليتر لكل 100 كلم.

E-Type جاغوار” تحتفل بمرور 60 عامًا على“
تحتفــل شــركة “ جاغــوار “ في العــام القــادم بمــرور 60 عاماً على 
تدشــين أيقونتها E-Type بالكشف عن نسختين جديدتين من السيارة 
E- األسطورية. وأوضحت الشــركة البريطانية أن اإلصدار الخاص
Series 1-E- يستند على اإلصدار األصلي Type 60 Collection

Types، الــذي يعتمد على ســواعد محرك ســعة 3.8 لتر مكون من 
 Flat Out باللون HP 9600 6 أســطوانات. ويأتي الموديل الكوبيه
 Drop باللون RW 77 فــي حين يأتــي الموديل الرودســتر ،Gray
Everything Green. وتتميــز النســخ الخاصــة ببعض التفاصيل 
الداخلية والخارجية المســتلهمة من الموديالت األساسية، كما تتوافق 

مع المعايير الحديثة النتاج  السيارات . وكشفت “جاغوار” أن الموديالت الخاصة تتوفر كزوج، وسيقتصر إنتاجها على 6 
أزواج فقط، غير أنها لم تكشف بعد عن األسعار.
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“جوست 2021” أول سياراة بعزل صوتي كامل
كشــفت شــركة  رولز رويس ، عن تقنيتها الجديدة 
لعزل الصوت للمقصورة الداخلية لسيارة “جوست 
2021” بشــكل كلي عــن العالم الخارجي، ضمن 
مجموعــة فيديوهات نشــرتها كدعاية لســيارتها 

“السيدان” الفارهة.
واعتمــدت الشــركة علــى خطة لعــزل الصوت 
بشــكل كامل، ومنح قائد الســــيارة وركابها هدوء 
وســـــكون ال يتوفــر في أي ســـــيارة أخرى في 

العالم حتى اآلن.
وقامــت “رولــز رويس” بعزل محرك V12 بســعة 6.75 ليتر عن المقصورة، وذلك عــن طريق حاجز جلدي مزدوج، 
وكذلــك إضافــة مــواد ممتصمة للصوت يصل وزنهــا إلى 100 كيلوغرام فــي 3 أجزاء هم الســقف واألرضية، وكذلك 
الصندوق الخلفي. كما زودت النوافذ بزجاج مزدوج مع إطارات مبطنة بمواد عازلة للصوت وخفيفه الوزن ولكن بعد كل 

هذا اكتشفت الشركة أمر مهم.
وخشــيت “رولز رويس” أن يشــعر الركاب باالرتباك أو بالرهبة بســبب عدم اســتماعهم ألي أصوات خارجية، وهو ما 

عالجته بتقنية صوت الهمس والتي صنعتها الشركة لكي تزيل هذه الرهبة.

“جينيسيس” تسبق “مرسيدس بنز” و”بي إم دبليو”
تصــدرت “جينيســيس”، وهــي عالمــة تجارية فاخــرة تابعة 
لمجموعة “هيونداي موتور”، السوق الكورية الجنوبية للسيارات 
الفاخرة ألول مرة منذ 4 سنوات، من حيث حجم المبيعات. وقالت 
صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، إن مبيعات “جينيسيس” 
بلغت 60,005 سيارة في األشهر السبعة األولى من 2020، ما 
يعد أعلى بكثير من مبيعات “مرسيدس بنز” )41,583 سيارة( 

و“بي إم دبليو” )29,246 سيارة(.
وارتفعت مبيعات “جينيسيس” بنسبة 65 % على أساس سنوي في الفترة المذكورة، في حين ارتفعت مبيعات “مرسيدس 
بنز” بنسبة 3 % فقط. وزادت مبيعات “بي إم دبليو” بنسبة 35 %. ومن المتوقع أن تتقدم “جينيسيس” على “مرسيدس 
بنز” و“بي إم دبليو”، من حيث المبيعات الســنوية لهذا العام. وتم إطالق عالمة “جينيســيس” في عام 2015، وســجلت 
مبيعاتها 66,278 ســيارة في العام التالي لتتجاوز مبيعات “مرســيدس بنز” )56,343 سيارة( و“بي إم دبليو” )48,459 

سيارة(. لكنها فقدت صدارتها في الفترة من 2017 إلى 2019، حيث تصدرت “مرسيدس بنز” السوق.
وفي عامي 2017 و2018، جاءت “جينيسيس” في المركز الثالث بعد “مرسيدس بنز” و“بي إم دبليو”. وفي عام 2019، 
ارتفعت “جينيســيس” بمركز واحد إلى المركز الثاني بعد “مرســدس بنز”. وبفضل اإلقبال الكبير على سيارتي “جي في 

80” و“جي 80”، يتوقع أن تسجل مبيعات “جينيسيس” رقماً قياسياً هذا العام.
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سيارة سباق جديدة من “المبورغيني”
كشفت شركة “ المبورغيني ” عن سيارة 
الســباق Essenza SCV12 الجديدة، 
التي ســيقتصر إنتاجها على 40 نســخة 

فقط.
وأوضحت الشركة اإليطالية، أن محرك 
السحب الطبيعي V12 سعة 6.5 ليترات 
يزأر بقــوة 830 حصان، تنتقل للمحور 
الخلفي عبر ناقل حركة مزدوج القابض 
من 6 سرعات. ويضمن القفل التفاضلي 
الميكانيكــي تحكمــاً أكثــر ديناميكية في 

السيارة.
وتقف الســيارة الجديدة على جنوط قياس 19 بوصة، كما تتميز بتصميم ديناميكي وبهيكل ومكونات موديالت السباقات 

مثل الجناح الكبير، وقبة القوة على السقف والمشتت األمامي القابل للضبط.
ويجلــس قائد الســيارة خلف مقود متعدد الوظائف مع شاشــة علــى غرار ما يظهر في موديــالت الـ“فورموال 1”، مع 

االعتماد على ألياف  الكربون  بشكل كبير في أجزاء كثيرة من المقصورة الداخلية.

نجاح اختبار لـ”سيارة طائرة” مأهولة ألول مرة
أعلنــت شــركة يابانيــة عــن نجاحهــا في 
اختبار قيادة سيارة طائرة مأهولة. وأجرت 
شــركة Sky Drive Inc عرضاً في 25 
ذكــرت  2020، حســبما  آب  أغســطس/ 
الشــركة فــي بيان صحفي لهــا، في ميدان 
اختبــار تويوتا، الذي يعتبر من بين األكبر 
في اليابان لشــركة الســيارات. وكان ذلك 
أول عرض عام لســيارة طائرة في تاريخ 
اليابان. وأقلعت الســيارة التي كان يقودها 
طيار، والتي تحمل اسم SD-03، ودارت 

حول الميدان لمدة 4 دقائق تقريباً.
وتأمل الشركة في جعل السيارة الطائرة جزًءا من الحياة اليومية وليست مجرد سلعة. سيكون هناك المزيد من الرحالت 

التجريبية في المستقبل في ظل ظروف مختلفة، للتأكد من أن سالمة وتكنولوجيا السيارة تلبي معايير الصناعة.
وقالت الشركة في البيان الصحفي إنها ستواصل تطوير التقنيات إلطالق السيارة الطائرة بأمان وسالم في عام 2023، 

لكن لم يتم اإلعالن عن السعر بعد.
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أول سينما سيارات في األردن
افتتح األردن أول ســينما ســيارات خالل مهرجان عمان 
الســينمائي الدولــي، وقد حضــر نحو 400 من عشــاق 
الســينما أول عرض مسرحي يتم الدخول إليه والمشاهدة 

من داخل السيارات بعد انتشار جائحة كورونا بالبالد.
يذكــر أن غالبيــة دور الســينما أغلقــت أبوابهــا جــراء 
انتشــار فيروس كوفيــد19-، وتوقف اإلنتــاج في معظم 
المشروعات الفنية والسينمائية والثقافية، ما استدعى من 
البعض ضرورة ابتكار أســاليب جديدة تتيح للمشــاهدين 
ممارسة هوايتهم في متابعة األفالم السينمائية والعروض 
المســرحية، من بينها ســينما الســيارات. وتقوم ســينما 

السيارات على مشاهدة الفيلم وسط السيارة كبديل عن الجلوس على الكراسي داخل قاعات السينما. وتضع الجهة المشرفة 
على المهرجان شاشــة عمالقة على مرتفع ما يطل على فضاء يســمح باصطفاف عدد كبير من الســيارات، حيث يشــاهد 
األشــخاص الفيلم وهم في ســياراتهم. والتزم الحاضرون في العرض المســرحي األول بمهرجان عمان السينمائي الدولي 
بمختلف إجراءات الوقاية الصحية لفيروس كورونا. كما اعتمد المشــاهدون على عملية اقتطاع التذاكر إلكترونياً، إضافة 

إلى إجراءات الوقاية والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات.

إيرادات “نيويورك تايمز” الرقمية تتجاوز الورقية
ســجلت “ نيويــورك تايمز “ إيــرادات من 
المنتجــات الرقمية أعلى من الورقية ألول 
مرة علــى اإلطالق خالل الربع الثاني من 
العام الجاري، تزامناً مع جائحة “كورونا” 

وتراجع  اإلعالنات .
وبلغــت إيــرادات “نيويــورك تايمز” من 
اإلشتراكات واإلعالنات الرقمية في الفترة 
من نيســان/ابريل وحتــى حزيران/يونيو 
185.5 مليــون دوالر أميركــي، مقابــل 

175.4 مليــون دوالر أميركــي من إصداراتها المطبوعة. ومع ذلك تراجعــت إيراداتها من اإلعالنات الرقمية 32 %، 
وبنسبة 55 % من إعالنات اإلصدارات المطبوعة.

وإرتفع عدد المشتركين في خدماتها الرقمية بمقدار 669 ألفاً وهي أكبر زيادة على اإلطالق، إذ لديها 6.5 مليون مشترك 
من بينهم 5.7 مليون رقمياً.

على الجانب اآلخر تراجعت أرباحها التشغيلية 6.2 % إلى 52.1 مليون دوالر أميركي في الربع الثاني، مقارنة بـ55.6 
مليون دوالر أميركي في نفس الفترة من العام الماضي.
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أغنى 7 عائالت في العالم ... !

تقــدر ثروتها بنحــو 120 مليــار دوالر أميركــي، ولديها 
شــركة باســمها، وتعمل في صناعــة الشــوكوال ورعاية 
الحيوانــات األليفــة، وتعيش فــي ماكلين بواليــة فرجينيا 

األميركية.
وبحســب “بلومبــرج”، تعلــم فرانــك مــارس تغميــس 
الشوكوالته يدوياً وهو طالب في المدرســة، لتشتهر اليوم 
 Milkyو M&Ms الشــركة التي أسســها بمنتجات مثل
Way وMars، لكن هذه المنتجات ليســت مصدر الدخل 
الوحيد، حيث تشــكل منتجــات العناية بالحيوانــات األليفة 
نحــــو نصف عائدات الشـــــركة البالغة 38 مليار دوالر 

أميركـــي.

3. عائلة كوش

تبلــغ ثــروة هــذه العائلــة 109.7 مليــار دوالر أميركي، 
وتمتلك شــركة صناعات ضخمــة، وتعيش في كانســاس 

بالواليات المتحدة.
وبحســب الوكالة، فاألخوة فريدريك، وتشــارلز، وديفيد، 
وويليام ورثوا مؤسسة والدهم التي تعمل في مجال النفط، 
إال أن ريدريــك وويليــام انفصال عــن أعمــال العائلة في 
ثمانينيات القــرن الماضي، فيمــا ظل تشــارلز وديفيد في 
الشــركة، ونمت األخيرة منــذ ذلك الوقــت، لتصبح كوش 
الصناعيــة تكتــال يحقق عائــدات تبلغ 115 مليــار دوالر 

أميركي سنوياً.

1. عائلة والتون

تحتل قائمة العائالت األغنى على األرض، وتمتلك شركة 
وول مارت للبيع بالتجزئة، وتبلغ ثروة العائلة 215 مليار 
دوالر أميركــي، وتعيش في والية أركنســاس األميركية. 
ويعد متجر وول مارت األكبــر للبيع بالتجزئــة في العالم 
من حيث الــواردات، بمبيعــات بلغــت 524 مليار دوالر 
أميركي في أكثر من 11 ألف متجر حــول العالم. وتمتلك 
عائلة والتون نحو نصف السلســلة وهي أساس أكبر ثروة 

في العالم.

2. عائلة مارس

نشرت وكالة بلومبرج مؤخراً، تقريراً استعرضت فيه تفاصيل أغنى 7 عائالت في العالم، والتي لم 
تتأثر بانتشار فيروس كورونا.
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6. عائلة هيرميس

تقدر ثروة عائلــة هيرميس الفرنســية، بما يقــارب الـ64 
مليار دوالر أميركي.

وتملــك العائلة سلســلة متاجــر متخصصة ببيــع البضائع 
الثمينة.

وكان قد أسســها تيري هيرميس عــام 1837، عندما كان 
يمتلك متجراً متخصصــاً بصناعة معــدات ركوب الخيل 

للنبالء.

7. عائلة فيرتهايمر

فــي فرنســا، تمكــن الشــقيقان أالن فرتهايمــر وجيــرار 
فرتهايمــر، من إعــادة البريق ألعمــال العائلة في الســلع 

الثمينة.
وكان جدهم بيير فرتهايمر، الشــريك المؤسس للمجموعة 
منذ ســنة 1924، قد مول أعمال شركة فرنســية لتصميم 
األزياء الراقية وتصنيع المالبس الجاهزة واإلكسسوارات 
ومستحضرات التجميل والعطور، التي أسستها المصممة 
نحو 54 مليار دوالر أميركي.الفرنســية كوكو شــانيل ســنة 1910. وهم يمتلكون حالياً 

وتدير الشــركة جزءاً من ثروتها خالل مكتــب العائلة منذ 
عام 1888.

4. عائلة آل سعود

تبلغ ثــروة العائلــة الســعودية حوالــى 95 مليــار دوالر 
أميركي، وبحســب وكالة بلومبرج، فالعائلة تعزو ثروتها 
لمخزون البالد مــن احتياطي النفط، ويســتند تقدير القيمة 
الصافية هــذا إلى المدفوعــات التراكمية التــي نالها أفراد 
العائلــة المالكــة على مــدى الخمســين ســنة الماضية من 

الدواوين الملكية.

5. عائلة أمباني

تقــدر ثــروة هــذه العائلــة الهندية بـــ81.3 مليــار دوالر 
 Reliance Industries شــركة  وتمتلــك  أميركــي، 

للصناعات، وتعيش العائلة في مومباي بالهند.
فقد بــدأ ديروبهــي أمبانــي، والــد موكيــش وأنيــل، بناء 
 Reliance Industries الشــركات التي ســبقت شــركة
عــام 1957، وحين مات عــام 2002، لم يتــرك وصية، 
فتوســطت أرملته في تســوية بين أبنائها لتنظيم الســيطرة 

على ثروة العائلة.
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تراجع اإلشغال الفندقي في سلطنة عمان
رصــد التقرير الشــهري الصــادر عن المركــز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات حول مؤشرات السياحة في  سلطنة عمان ، تراجعاً حاداً 
في نســب اإلشــغال وإيرادات  الفنادق  من فئة 3 - 5 نجمات خالل 
شــهر تموز/يوليو 2020، حيث يعاني القطاع من تبعات شديدة في 
ظل تفشي جائحة “كورونا”. ووفق التقرير، سجلت الفنادق إيرادات 
حجمها مليوني لاير خالل شهر تموز/يوليو، مقارنةً مع 12 مليون 
لاير خالل الشــهر نفســه من العام الماضي بنسبة إنخفاض 86 %، 
كما تراجع اإلشغال بنسبة 68.1 %، حيث لم تتجاوز نسب اإلشغال 
في تموز/يوليو 13 % مقارنةً مع 40 % خالل تموز/يوليو من العام 

الماضي. وسجل عدد النزالء 19 ألف نزيل مقارنةً مع 118 ألف نزيل في تموز/يوليو 2019، بتراجع 83.6 %.

ارتفاع أعداد المغادرين بعد انفجار 4 آب
حصل انفجار في مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس 
2020، وأودى بحيــاة أكثــر مــن 177 شــخصاً 
وأصاب أكثر من 6,000 آخرين، في ما ال يزال 7 

أشخاص في عداد المفقودين.
يُضــاف إلــى هــذه المأســاة، األزمــة االقتصادية 
واالجتماعيــة، وأزمــة كورونا، التــي يعاني منها 

لبنان.
وهــذا مــا أدى إلى ارتفــاع أعــداد المغادرين عبر 
المطــار بخالف الفترة الســابقة النفجار الرابع من 
آب/أغســطس، إذ انخفض متوســط عــدد القادمين 
بنسبة 12.3 %، بينما ارتفع متوسط عدد المغادرين 

بنسبة 36 %.
فقد بلغ متوســط عدد القادمين 2,750 قادماً يومياً، 
قبل 4 آب/أغســطس 2020، فيما بلغ متوسط عدد 
المغادرين 2,925 مغادراً يومياً، بحســب دراســة 

نشرتها “الدولية للمعلومات”.
فيما بلغ متوســط عدد القادمين، بعد 4 آب/أغسطس 
2020، 2,410 قادمــاً يوميــاً، ومتوســط عــدد 
المغادريــن 3,978 مغــادراً يومياً، وفق الدراســة 

نفسها.
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استقالة رئيس الخطوط الكويتية
أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط 
الجوية الكويتية، يوســف الجاسم، 
أن وزيــر الماليــة براك الشــيتان 
قبــل اســتقالته من رئاســة مجلس 
اإلدارة.  وقال الجاسم، إنه سبق أن 
تقدم باالستقالة في شهر مايو/أيار 
الماضي، ولم يتم قبولها في حينها، 
ثــم تقدم بها ثانية في الســادس من 
هذا الشهر وتم قبولها، في وقت لَم 

يفصح فيه عن أسباب االستقالة.
وشهدت الخطوط الجوية الكويتية 

في أيار/مايو 2020، أكبر عملية تسريح للعاملين، حيث استغنت عن قرابة 1500 موظف من غير الكويتيين من أصل 
6 آالف عامــل، في مختلف القطاعات، وذلك ضمن خطة شــاملة لتدارك اآلثــار االقتصادية ألزمة فيروس “كورونا” 

المستجد، وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري.
وقالت الخطوط الكويتية، في بيان صحافي حينها، إنها مع تقديمها كل الشكر والتقدير للموظفين المنتهية خدمتهم، على 
ما بذلوه من عطاء ومجهود خالل فترة عملهم في الشركة، فإنها تؤكد أن اهتمامها بموظفيها يأتي على رأس أولوياتها، 
وأن هذا القرار الصعب يأتي نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشــركة بشــكل خاص وقطاع الطيران العالمي 

بشكل عام.
يذكــر أن شــركة الخطوط الجوية الكويتية شــرعت مؤخراً، بفتح بــاب الحجوزات إلى عدة وجهــات إقليمية وعالمية، 

تضمنت: دبي، لندن، جنيف، بيروت، القاهرة، البحرين، إسطنبول، بودروم، وطرابزون.

“تايسون فودز” تعين مديراً تنفيذيًا جديداً
أعلنت شركة “ تايسون فودز “، عن تعيين دين 
بانكس، مديراً تنفيذياً جديداً للشــركة، في ظل 

تصاعد القلق من أضرار أزمة “كورونا”. 
وذكرت “تايســون فودز”، أن بانكس ســوف 
يحل محل نويل وايت الذي عمل في الشــركة 
على مدار 37 عاماً، ويأتي القرار بعد تسجيل 
مبيعات فصلية دون التوقعات في الربع الثاني. 
وتوقعــت الشــركة زيادة التكاليف التشــغيلية 
بســبب أزمــة “كورونــا”، وتضــرر الطلب 

والمبيعات خالل العام المقبل.
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أرباح 21 شخصًا كافية إلصالح أضرار انفجار بيروت
كشفت منظمة “ أوكسفام “ أن 21 شخصاً من األكثر ثراء في   

الشــرق األوسط   و شــمال أفريقيا  حقّقوا منذ بدء انتشار وباء 
“كوفيد 19” أرباحاً بقيمة نحو 10 مليار  دوالر ، أي ضعف 
المبلغ المطلوب إلصالح األضرار التي خلفها  انفجار   مرفأ 
بيــروت . كما عّزز الوباء الالمســاواة في المنطقة، حيث أّن 
45 مليون شــخص قد ينحــدرون إلى   الفقر  . ولفتت المنظمة 
الى تقرير شــركة “بي دبليو سي” للتدقيق المالي الذي قدّر 
بنحو 5 مليارات دوالر حجم الخســائر الناتجة عن دمار ما 

بين 30 و40 مبنى، فيما بات 3400 مبنى غير قابلة للســكن، كما طالت األضرار نحو 40 ألف مبنى آخر. واعتبرت أن 
انفجار بيروت  “كشــف هشاشــة  االقتصاد  المحلّيد”، وأن هذه الكارثة “ستلعب دورا في زيادة الالمساواة في  لبنان ”، الذي 
تقدّر   األمم المتحدة   أّن أكثر من نصف سّكانه يعيشون تحت خط الفقر. وتُعادل الزيادة في حجم  الثروات  التي جمعها األغنياء 
منذ آذار/مارس، أكثر من ضعف قروض الطوارئ اإلقليمية التي قدّمها  صندوق النقد الدولي  لالستجابة للوباء، وتقريباً 5 
أضعاف نداء األمم المتحدة اإلنساني المتعلّق بالفيروس للمنطقة. وأشار مستشار منظمة “أوكسفام” للسياسات في الشرق 
األوسط وشمال  إفريقيا ، نبيل عبدو، الى أن “الوباء كشف عن التفاوتات العميقة والفشل الهائل في األنظمة االقتصادية في 

المنطقة، ما ترك ماليين الناس من دون وظائف أو رعاية صحية أو أي نوع من  الضمان االجتماعي ”.

اإلسكوا: نصف اللبنانيين تحت خط الفقر
أحصــت لجنةُ األمِم المتحدةِ االجتماعيةُ واالقتصاديةُ لغرِب 
آسيا )اإلسكوا( نتاُج االزماِت اللبنانيِة في دراسٍة َخلََصت الى 
أَن نصَف سكاِن لبناَن باتوا يعيشوَن تحَت خّطِ الفقر، وانَّ الحلَّ 
الوحيدَ اماَم اللبنانييَن هو التضامُن كضرورةٍ حتميٍة للحدِّ من 
آثاِر الصدَماِت المتعددةِ والمتداخلة. وتُشير الدراسة، إلى أن 
العدد اإلجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون 
بحســب خط الفقر األعلى. وهذا يعني تآكل الطبقة الوسطى 
بشــكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل 
من 40 % من الســكان. وليســت فئة الميسورين بمنأًى عن 

الصدمات، بل تقلّصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، من 15 % في عام 2019 إلى 5 % في عام 2020.
وتعقيباً على ذلك، قالت األمينة التنفيذية لإلســكوا روال دشــتي: إنشــاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي ضرورة ملحة 
لمعالجة األزمة اإلنســانية وتقليص فجوة الفقر. ودَعت الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو تأمين األمن الغذائي 
والصحي، وتعزيز الحماية االجتماعية. ويسّجل لبنان أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة ، ففي عام 2019، بلغت 
ثروة أغنى 10 % ما يقارب 70 % من مجموع الثروات الشخصية المقدَّرة قيمتها 232.2 مليار دوالر. في حين ستنخفض 

هذه النسبة في عام 2020 على أثر الصدمات المتعددة والمتداخلة، إال أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمّر.
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اجتماع لقطاع التأمين في مقر المجلس االقتصادي
عقــد في مقر المجلــس االقتصادي واالجتماعي في وســط 
بيــروت، اجتماع تشــاركي موســع لقطاع التأميــن، بدعوة 
من رئيس المجلس شــارل عربيد، شارك فيه النائب ألكسي 
ماطوســيان والوزيــر الســابق زياد بــارود ورئيس جمعية 
شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه ونقيب وسطاء التأمين 
سيريل عازار وممثل قطاع التأمين في المجلس االقتصادي 
االجتماعــي ماكس زكار، نائب رئيــس جمعية الصناعيين 

جورج نصراوي وعدد من خبراء التأمين. واعتبر عربيد، ان المسؤولية تقع أوالً على عاتق الدولة والمرفأ، بحيث يجدر 
الســؤال، ما هي طبيعة التأمين على المرفأ؟ وماذا يشــمل؟ وبالتالي، على الدولة تحمل المســؤولية عما حصل وتوقف عد 
االضرار الالحقة بالمنازل والمرافق العامة والســيارات وبقطاع االعمال. وتظهر الحاجة الملحة الى ضرورة االســراع 
بالبدء في اعمال التصليح قبل حلول فصل الشتاء، للمحافظة على ديمومة قطاع االعمال وعلى العمال والموظفين. واشار 
الى ان الناس ال تستطيع الشروع باعمال التصليح نظراً لحجز أموالها لدى المصارف حتى لو كانت ستسعيد أموالها من 
شــركات التأمين، وتوقف عند االضرار الفادحة في المنازل وهي بغالبيتها غير مؤمنة، بالرغم من وجود مشــروع تأمين 
الزامي كان قد طرح ولم يبصر النور. وكشف عربيد، ان حجم االضرار المقدر يتجاوز الخمسة مليارات دوالر، حوالى 

المليارين منها مغطاة ببوالص تأمين. وهذا ما يدعونا الى المطالبة باالسراع بتوضيح رسمي عن طبيعة حادث االنفجار.

مكتب إقليمي التحاد المصارف العربية في السعودية
كشــف األمين العام التحاد المصارف العربية وسام فتوح عن إنشاء مكتب 
إقليمي لالتحاد في الســعودية، في مركز الملك عبد هللا المالي في الرياض، 
وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الســعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وتفويض وزير خارجية المملكة األمير فيصل 
بــن فرحان بن عبد هللا آل ســعود أو من ينوب عنــه، بإجراء الالزم لتوقيع 

اتفاقية مقر مع اتحاد المصارف العربية إلنشاء مكتب إقليمي في المملكة.
وأعــرب فتوح، بعد لقائه ســفير خادم الحرمين الشــريفين وليد بخاري في 
مقر اقامته في اليرزة، عن إمتنان اتحاد المصارف العربية، بشخص رئيسه 
الشــيخ محمد جراح الصباح، ورئيس اللجنة التنفيذيــة في اإلتحاد الدكتور 
جوزيــف طربيه، وأعضاء مجلس اإلدارة، للمملكــة وللجهود التي قام بها 

السفير بخاري ومؤسسة النقد العربي السعودي )SAMA(. وقال: سنقوم بإعالم كافة وزارات االقتصاد وغرف التجارة 
العربية و مصارفنا العربية كافة بأن االتحاد أنشــأ مركزاً اقليمياً له في الســعودية. أضاف: ســيعمل المكتب الجديد ضمن 
إســتراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير العالقات التجارية والمصرفية بين المملكة ودول الخليج، وســائر الدول العربية، 
خصوصا العمل على رفع مســتوى العالقات التجارية والمصرفية بين لبنان )بلد المقر(، إضافة إلى وضع إســتراتيجية 

إستثمارية واسعة النطاق لمشاركة قطاعنا المصرفي العربي في رؤية 2030 التنموية.
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الشركات الفرنسية جاهزة إلعادة إعمار مرفأ بيروت
الفرنســيين  العمــل  أربــاب  جمعيــة  أعلنــت 
)ميديف(، أّن الشركات الفرنسية مستعدّة للعمل 
إلى جانب الشــعب اللبناني في مشــروع إعادة 
بناء ميناء بيروت بعد االنفجار الهائل الذي وقع 

فيه مطلع شهر آب/أغسطس 2020.
وقبيل أيــام قليلة من عودة الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، إلى بيروت، في ثاني زيارة 
له إلى لبنان في أقــــّل من شــهر، قال رئيــس 
جمعيــة “ميديــف”، جوفــروا رو-دي-بيزيو: 
“بالطبع، من وجهة نظر اقتصاديـــة صرفـــة، 
فإّن لبنان ســــوق صغير، لكّن الرهان ال يكمن 

هنا”.
وأوضــح رو-دي-بيزيــو، في كلمة ألقاها في باريس، بمناســبة افتتاح جامعة ميديف الصيفيــة، أّن الرهان يكمن في أّن 
“لبنان هو أحد آخر البلدان الديمقراطية والمتعدّدة األديان في منطقة الشــرق األوســط، وهو يجّســد تالياً فكرة معيّنة عن 

العالم والحضارة ال بدّ من الحفاظ عليها”.

القناعي: الكويت ستعيد بناء اإلهراءات
أعلن سفير الكويت عميد السلك الديبلوماسي العربي عبد العال القناعي، 
أن الكويت ستعيد بناء اهراءات القمح في  مرفأ بيروت  لتظل عنوانا شامخا 
لألخوة، ولكيفية ادارة العالقات بين البلدين الشقيقين: يحترم أحدهما االخر 
ويشــعر األخ بأخيــه. وقال في حديــث إذاعي: ارتأينــا أن أفضل طريقة 
وأنسب مجال للبدء بالمســاعدات المادية، هو إعادة بناء االهراءات التي 
توفر المخزون االســتراتيجي من القمح للبنان الشقيق. ولفت إلى أن هذه 
االهراءات بنيت أساسا في العام 1969 بقرض من الكويت، من  الصندوق 
الكويتي للتنمية ، ولذلك ارتأينا االعالن عن إعادة بناء االهراءات لتستمر 

بتوفير المخزون االستراتيجي من القمح للشعب اللبناني.
ورداً على سؤال حول وجود مساعدة كويتية إلعادة تشغيل مرفأ بيروت “نظراً لخبرة الكويت الكبيرة بعالم الموانىء؟”، 
قال: إلى اآلن لم نتلق أي شــيء محدد من لبنان. واعتقد أنه إلعادة بناء ما تهدم في هذه الكارثة، ســواء الميناء أو المناطق 

المتضررة، سيكون هناك مؤتمر دولي من خالل األمم المتحدة، لحصر قيمة األضرار وكيفية إصالحها.
وحول مســاهمة الكويت في ما تقوم به األمم المتحدة لحشــد ما يقارب 35 مليونا لمســاعدات عاجلة للبنان بحسب ما أعلن 
المفوض األعلى لشــؤون الالجئين في األمم المتحدة فيليبو غراندي؟، قال: الكويت وبمبادرة ذاتية انشــأت جســرا جويا، 

وشاركت في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتزمت بـ41 مليون دوالر لمساعدة لبنان.
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مرفأ بيروت يعود للعمل بطاقاته الكاملة شحنًا وتفريغًا
أكد الرئيس المدير العام إلدارة واســتثمار  مرفأ بيروت  باسم القيسي، أن 
“المرفــأ انطلق بكامل طاقاته شــحنا وتفريغا بنســبة 100 %، وقال: إن 
العمليات تتم بصورة عادية ويشــمل كل المجاالت، مستوعبات وبضائع 

مختلفة”.
جــاء كالم القيســي خالل ترأســه، اجتماعاً حضره ممثلــون عن الجيش 
الفرنســي الموجود في المرفأ، رئيس فوج االشــغال المستقل في الجيش 
العقيد يوســف حيدر، أمين ســر اللجنة االدارية توفيــق لطيف وأعضاء 

الهيئة االدارية ورؤساء الدوائر والمصالح في إدارة المرفأ، حيث عرض الجيش الفرنسي للنتائج العملية التي توصل إليها 
من خالل العمليات الميدانية في المرفأ. وإثر انتهاء االجتماع، شكر القيسي الحكومة والجيش الفرنسي على “كل الجهود 
التي قاموا بها في مرفأ بيروت، حيث تم وضع الدراســات الالزمة حول الركام الموجود في عمق البحر وبواخر غارقة، 

وأجروا عملية مسح شاملة لالعماق واقترحوا حلوال لسحب هذاالركام”.
وأشــار إلى أنهم “اســتقدموا شــركة فرنسية لســحب الركام والبواخر الغارقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، المشكور على 
الجهود التي يقوم بها العقيدان يوســف حيدر وســامر دياب اللذان ينســقان كل االمور مع الفرنسيين، الن  المياه  هي لبنانية 
والتنسيق ضروري لتنظيف االحواض بالسرعة الالزمة لتستخدم في استقبال السفن على االرصفة االخرى، بدال من التي 

حصل عليها االنفجار”.

2.2 مليون دوالر من “غوغل” ألهالي بيروت
أعلنت شركة “ غوغل “ التبرع بمبلغ 2.2 مليون دوالر أميركي لدعم 
أهالــي بيروت الذين تضرروا من انفجار المرفأ. ويندرج هذا التبرع، 
ضمن إطار “برنامج مضاعفة  التبرعات “ الذي تعتمده الشركة حيث 
تطابــق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تســاوي ذاك التبرع. 
وســيتم تقديم األموال إلى منظمات غير حكوميــة محلية تقدم اإلغاثة 

الطبية والمالجئ العامة والتبرعات الغذائية في  لبنان .
وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة Google في  الشرق األوسط  
وشمال  أفريقيا  لينو كاتاروزي: نحن نشعر بحزن عميق جراء االنفجار 

المأســوي الذي ضرب ســكان بيروت، ونتضامن مع كل مواطــن لبناني طاولته آثار هذا الحادث المــروع، داخل الدولة 
وخارجها. ســوف تتبرع Google مباشــرة إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية المحلية في لبنان التي تبذل 
جهوداً شاقة واستثنائية على األرض لخدمة األفراد والعائالت المتضررة. ونحن ملتزمون االستمرار في إتاحة الوصول 
إلــى المعلومــات الهامة التي يحتاج إليها األشــخاص هناك في هذا الوقت الصعب، ودعم األنشــطة التجارية المحلية عبر 

.YouTubeو Google وخرائط Google منتجاتنا مثل محرك بحث
كما أعلنت Google.org، وهي الذراع الخيرية للشركة، أنه سعياً لمساعدة األنشطة التجارية المحلية األكثر تضرراً وتقديم 
الدعم ألصحابها، ستقدم  منحة مالية  لمنظمة Youth Business International، وهي شبكة عالمية لدعم رواد األعمال.
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“سورية الدولي اإلسالمي” يكرم المتفوقين

كرم بنك سورية الدولي اإلسالمي الطالب المتفوقين على مستوى سورية 
في الشــهادة الثانوية، في إطار المســؤولية االجتماعية التي يوليها البنك 
للمســيرة التعليمية ولدعم الطلبة المتفوقين، وإيماناً منه بأهمية التعليم في 
تنمية مستقبل األجيال القادمة. والتقى الرئيس التنفيذي للبنك، بشار الست، 

في مبنى اإلدارة العامة للبنك الطالب المتفوقين برفقة أسرهم.
وأكد الست على أهمية االستمرار في التفوق، وانتقاء خياراتهم الدراسية 
بدقة وبعد دراســة مشبعة بالتفكير، وتوجه بالشــكر إلى اآلباء واألمهات 
الذين تعبوا وكافحوا من أجل رفعة أبنائهم وإرتقائهم في مجتمعهم. وقال: 
إن البنــك يحرص على تكريــم المتفوقين تقديراً لعطاءاتهم وجهودهم في 
مســيرة التحصيل العلمي، وتشجيعاً لهم الستكمال هذه المسيرة والمثابرة 
علــى العمل الدؤوب، وأيضاً تقديراً لذويهــم، الذين ال يدخرون جهداً في 

توفير احتياجات أبنائهم والسهر على راحتهم للوصول إلى مبتغاهم.
وعــرض الرئيس التنفيذي على المتفوقين القيــام بجولة تعريفية تدريبية 
خالل الفترة القادمة لإلطالع على طبيعة العمل المصرفي في بنك سورية 
الدولي اإلســالمي بمختلف إداراته وأقسام العمل فيه، األمر الذي يمكنهم 
مــن التعرف على المنتجات والخدمات المصرفيــة المختلفة التي يقدمها 
البنــك لعمالئه وطبيعة وآليات عمله. وأكد، على أن أبواب بنك ســورية 
الدولــي اإلســالمي مفتوحة أمام الطالب الراغبيــن بالتعلم والتدريب في 

البنك ألنهم حجر األساس في أي مؤسسة تبحث عن التطور والنمو.
مــن جهتهــم، أعرب الطــالب المكرمون عن ســعادتهم بهــذا االهتمام 
والتكريــم وشــكرهم لبنــك ســورية الدولي اإلســالمي على اســتقبالهم 
وتكريمهم، مؤكدين أن هذا التكريم ســيكون لــه األثر اإليجابي لتحقيق 

المزيد من التفوق والنجاح.
وفــي الختام قــدم الرئيس التنفيذي الــدروع التقديريــة والهدايا التذكارية 

للطالب األوائل، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
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