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قــررمصــرف“أتشأسبــيســي”األكبرفي
بريطانيــا،إغالق82فرعافــيعمومالبالد،من

أصل593فرعا.
ولفــتبيانصادرعنالمصرف،إلىأنموظفي
الفــروعالتــيشــملهاقــراراإلغالق)لــميحدد
موعدا(،لنيتمتســريحهم،وســيواصلونعملهم
فيفــروعقريبة.وأوضحأنعــددالزبائنالذين
يســتخدمونفــروعالمصــرف،انخفــضبمقدار

الثلث،فياألعوامالخمسةاألخيرة.
وذكــرالمصرفأننحو90%منالزبائنباتوا

يعتمدونعلىالخدماتالمصرفيةللبنكعبرالهاتفأواإلنترنتأوتطبيقاتالهواتفالذكية.

“أتش أس بي سي” يقرر إغالق 82 فرعًا في بريطانيا

أشارتاالرقامالرسميةالصادرةعنمصرفلبنانعنالفصل
االولمن2020،الىانقيمةتحويالتالمغتربينكانتبحدود
مليــارو600مليوندوالرأميركي.واســتناداًالىهذهالوتيرة
يكــونالرقمالتقديريبحدود6مليــاراتو400مليوندوالر
للعــام2021الحالي،علماًأنتّوقعاتالبنكالدوليتلحظمبلغ
6ملياراتو900مليوندوالرفيالعام2020.ومنالمتوقع
أنتنخفضهذهالتحويالتبشــكلنســبيقياســاًعلىماكانت
عليهفياألعوامالســابقةعلىعكسالتكهنــاتالقائلةأنهذه

التحويالتتوقفّتعلماًانهابلغت7ملياراتو400مليوندوالرفيالعام2019. 
يشارإلىأنأهميةهذهالتحويالتهيمساعدةالعائالتعلىمواجهةغالءاألسعاروتدهّوراألوضاعالمعيشية
وارتفاعمعدلالتضّخم.وهيتكادتكونالمعونةالوحيدةلبعضالمواطنينواألســر.معاالشــارةإلىانالمنّصة
المعتمدةلهذهالتحاويلفيظلالقيودالمصرفيةالمطبّقةتّمرعنطريقالمصارفالتجاريةاوعنطريقشركات

تحويلاالموالفيلبناناومنخاللالمبالغالنقديةالتييحملهامعهمزائرونالىلبنان.
وتوازيهذهالتحويالتمانسبته%23منالناتجالمحليفيالعام2020،مقابلالتضّخموتراجعالقدرةالشرائية

لدىمعظماللبنانيين.الىجانبكونهاتستخدمألغراضاالستهالكاليوميولسدالحاجات.
يذكــرأنمصــادرهــذهالتحاويلقبلانــدالعجائحةكوروناهيكاآلتــي:الدولالعربيــة:43%-دولأميركا
الشــمالية:2.15%-دولأوروبــاالغربيــة:7.14%-دولأفريقيــا:2.14%-أوســتراليا:5%-أميــركا

الالتينية:7.3%-أوروباالشرقية:%4.2.

تحاويل المغتربين سّجلت 23 % من الناتج المحلي في 2020
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أعلــنبنكأبوظبياألولوبنــكعودهش.م.ل،
عنتوقيــعاالتفاقيــةالنهائيةلعمليةاســتحواذ
بنكأبوظبياألولعلى100%منرأســمال
بنــكعــودهش.م.م)مصــر(.وأوضــحبيــان
لبنكأبوظبيأناتفاقيةاالســتحواذهذهجاءت
عقباســتكمالعمليةمعمقةلتدقيقالمعطيات
والفحــصالنافيللجهالةعلىأعمالبنكعوده
)مصر(وفقاًللتشــريعاتالســارية،وذلكبعد

الحصولعلىالموافقةالمبدئيةالمطلوبةمنالبنكالمركزيالمصري.ومنالمتوقعاســتكمالعمليةاالســتحواذ
خاللاألشهرالقليلةالمقبلة،بعداستيفاءعدةشروطشائعةلمثلهذهالعملية،منهاالحصولعلىالموافقاتالنهائية
منالبنكوالمصرفينالمركزيينوالجهاتالتنظيميةوالرقابيةالالزمةفياإلماراتومصر.وســيتماإلفصاحعن
كافةالمستجداتاألخرىالمرتبطةبهذهالصفقةفيالوقتالمناسب.ولفتالبيانالىأناالستحواذسيساهمفيزيادة
حجمونطاقنشاطبنكأبوظبياألولفيمصربشكلكبير،وسيجعلمنهأحدأكبرالبنوكاألجنبيةالعاملةفيهامن
حيثاألصول،حيثتتجاوزقيمتها120مليارجنيه)8.1ملياردوالر(بعدالتجميع.وستساهمعائداتعمليةالبيع
فيتعزيزمالءةمجموعةبنكعودهومرونتهاالمالية.وأشــارالىأنإجماليأصولبنكعوده)مصر(بلغ83.2 
مليارجنيه)5.3ملياردوالر(بحلولنهايةسبتمبر/أيلول2020،فيحينبلغإجماليحقوقالمساهمين7.6مليار
جنيهمصري)479مليوندوالر(.ومنشأنالخدماتالمصرفيةالمتميزةالتييقدمهابنكعوده)مصر(لألفراد
والشــركات،إلىجانبشبكةفروعهالمنتشــرةوالبالغعددها53فرعاً،أنتكملالعملياتالتشغيليةلبنكأبوظبي

األولفيمصرمنخاللفروعهالبالغعددها17فرعاًوحضورهالمتميزفيالسوقالمصريةمنذعام1975.
وقالالرئيسالتنفيذيلمجموعةبنكأبوظبياألولأندريهصايغ،انهذهالعمليةتعدأولاستحواذدوليلبنكأبوظبي
األول،ومنشأنهاأنتسهمفيتسريعوتيرةنموأعمالالمجموعةفيأسواقتتمتعبإمكاناتواعدة،خصوصاًوأن

هذااالستحواذسيضيفخبرةواسعةوقوةماليةتدعمانمسيرةالنموواإليراداتالمستدامةلمجموعتنا.

“أبوظبي األول” ُيعلن استحواذه على “َعوده” مصر

سمحالبنكالمركزياألردنيللبنوكالمحليةبتوزيعأرباحنقديةعلى
مساهميهاعنعام2020،بنسبةالتزيدعن12%منرأسالمال
المدفوع.وقالالمركزياألردنيفيبيان،إنالقرارجاء“فيضوء

المستوياتالمريحةمنالمالءةوالسيولةلدىالبنوكاألردنية”.
وســبقأنحظرالمركزياألردنيعلىالبنــوكفيالعامالماضي،
توزيعأرباحنقديةعننتائجهالعام2019،لتعزيزمالءتهافيضوء

المخاطرالتيتفرضهاجائحةفيروس“كورونا”.

المركزي األردني يسمح للبنوك بتوزيع األرباح عن 2020
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أعلنالبنكاألهلــيالتجاريعنانتهاءطرحصكوك
إضافيةمــنالفئة1بالدوالراألميركــي،بقيمة1.25 
ملياردوالر،منخاللإصدار6.25ألفصك،بقيمة
اسمية200ألفدوالرللصك.وأوضحالبنك،فيبيان
للسوقالماليةالسعودية“تداول”،أنعائدالصكيصل
إلىنحو3.5%ســنوياً،مــنتاريخاإلصدار،وحتى
26يناير/كانونالثاني2027،علىأنيتمإعادةضبط

معدلالعائدكل6سنوات.وأشارإلىأنهيمكناستردادالصكوكفيوقتمبكربناءعلىحدثرأسماليأوحدث
ضريبيأوبناءعلىخيارالبنككماهوموّضحفيشروطوأحكامالصكوك.

األهلي التجاري السعودي يطرح صكوك بقيمة 1.25 مليار دوالر

أعلنبنكلبنانوالمهجروالمؤّسسةالمصرفيةالعربية
عــنتوقيــعاتفاقيــةبتاريــخ15/01/2021يقوممن
خاللها“لبنــانوالمهجر”ببيعحصتهالكاملةوالبالغة
99.4%فــيوحدتــهالمصريةبنكبلــوممصرإلى
المؤّسسةالمصرفيةالعربية،علىأنتخضعللموافقة
منقبلالمصرفالمركزيالمصريوالبنكالمركزي
اللبنانــي،باإلضافــةإلىبعــضالســلطاتالتنظيمية
األخرىفــيكلمنمصــروالبحرين.ويبلــغالمبلغ

المعروضمنقبلالمؤّسسةالمصرفيةالعربيةلقاءاستحواذ100%منبنكبلوممصر،قيمة6700مليونجنيه
مصري)427مليوندوالرأميركي(.وسيقومبنكلبنانوالمهجرببيعحصتهإلىالمؤّسسةالمصرفيةالعربيةمن
خاللطرحعرضالزامييقدمهBank ABC BSCإلىجميعحاملياألســهمفيبنكبلوممصر،بعدالحصول
علىالموافقاتالرســميةااللزاميةومنضمنهاموافقةالبنكالمركــزيالمصريوالهيئةالعامةللرقابةالماليةفي

مصر،ويتوقعاتمامالصفقةبشكلنهائيفيالنصفاألولمن2021.
وقــالرئيــسمجلسإدارةومديرعامبنكلبنانوالمهجر،ســعدأزهري:انهذهالصفقةتؤكدحرصناالدائمعلى
مصلحةالمصرفوكلالمعنيينبه،مشــيراًالىانهذهالصفقةســتمّكنبنكلبنانوالمهجرمناإلمتثاللتعاميم

المصرفالمركزياللبنانيالتيتطلبمنجميعالمصارفالعاملةفيلبنانزيادةرأسمالهابنسبة%20.
منجانبه،قال،الرئيسالتنفيذيلمجموعةبنكABC،الدكتورخالدكعوان،اناإلستحواذعلىبنكبلوممصريمثل
فرصةفريدةلبنكABCفيإطارتحقيقالتزامنااالستراتيجيبالتوسعفيأعمالنااألساسيةعنطريقاإلستحواذ
علىأصولاستراتيجيةهامةذاتإمكاناتفريدة.وستوفرلناهذهالخطوةمنصةمصرفيةعريقةتتمتعبمكانةكبيرة

وتمتلكمقوماتنمومستقبليةهائلةفيإحدىأكثراألسواقجاذبيةفيالمنطقة.

بلوم بنك يبيع حصته في بلوم مصر
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تراجعــتودائعالزبائــنفيالمصــارفالتجاريّة
العاملةفيلبنانبنســبة13.24%معنهايةشــهر
تشــرينالثاني/نوفمبر2020إلى218.894مليار
ليرةلبنانية)145.20ملياردوالرأميركي(،مقارنة
بـــ252.307مليارليــرةلبنانيــة)167.37مليار

دوالر(فينهايةتشرينالثاني/نوفمبر2019.
ويأتيالتراُجعخاللاألشهراألحدعشراألولىمن

العام2020نتيجة:
-تدنّــيودائــعالقطــاعالخــاّصالمقيــمبنســبة

10.77%أو20.524مليارليرةلبنانيةإلى170.041مليارليرةلبنانية)112.80ملياردوالرأميركي(.
-تدنّيودائعالقطاعالخاّصغيرالمقيم16.44%)8.043مليارليرة(إلى40.877مليارليرة.

فيالمقابلإرتفعتودائعالقطاعالعاّمبنسبة8.10%)598مليارليرةلبنانية(إلى7.977مليارليرةلبنانية)5.29 
ملياردوالر(.ويعزىالتراجعفيالودائعإلىالسحوباتالكبيرةخوفاًمنأيإقتطاعاتقدتطالهافيحالتّماإلتّفاق
علــىخّطــةتعافيمعالحكومة.وقدتقلّصتودائعالزبائنالمعنونةبالليرةاللبنانيّةبنســبة23.53%أو15.246 
مليارليرةلبنانيةخاللاألشهراألحدعشراألولىمن2020إلى49.553مليارليرة)32.87ملياردوالر(.كما
إنخفضتالودائعالمعنونةبالعمالتاألجنبيّةبنســبة6.99%أو12.725مليارليرةلتصلإلى169.341مليار
ليرة)112.33ملياردوالر(.وارتفعتنسبةالدولرةفيودائعالقطاعالخاّصإلى80.29%معنهايةشهرتشرين

الثاني/نوفمبر2020،من76.02%فينهاية2019و74.69%فينهايةشهرتشرينالثاني/نوفمبر2019.

تقلص الودائع وسحوبات كبيرة من المصارف اللبنانية

أفــادمديــرالمصرفالعقــاريمديــنعلي،أن
أربــاحالمصــرفارتفعتخاللالعــامالماضي
2020إلــى5.7مليــاراتليرةســورية،وذلك
عنمجملأعمالهونشــاطاتهالمتعلقةباإلقراض
والتمويــلوالتحصيالتوغيرهامــنالمنتجات

والخدماتالمصرفية.
ووفقــاًلوكالة“ســانا”الرســمية،بيّــنمدينأن
القروضالســكنيةالمنفذةتزايدتالعامالماضي،

كماتزايدطلبالمواطنينعلىقروضالشراءأواالكساءأوالترميم.
ومؤخراً،أكدمصدرفيالمصرفالعقاريوجوددراســةلرفعســقفالقروضالســكنيةمعبدايةالعامالحالي

2021،بسببحالةالتضخمالحاصلةوارتفاعتكاليفالبناءوالترميمواالكساءوزيادةقيمالعقارات.

العقاري يعلن ارتفاع أرباحه خالل 2020
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قالبنــكمصرمؤخراً،إنهوقــعاتفاقيةمع
بنكاالســتثماراألوروبييحصلبمقتضاها

علىقرضبقيمة425مليونيورو.
وأضــافثانيأكبربنكمملــوكللدولةفي
مصــر،فــيبيــانصحفــي،أنالهدفمن
الصغيــرة المشــروعات تمويــل القــرض
مواجهــة علــى لمســاعدتها والمتوســطة

تداعياتفيروسكورونا.
وقالبنكمصر:إناالتفاقيةتمثلالشريحة
األولىمنقــرضأكبربقيمةاجمالية750 

مليونيورو،وإنتوقيعاتفاقيةالشريحةالثانيةسيكونفيأوائل2022.

بنك مصر يقترض 425 مليون يورو من االستثمار األوروبي

أعلنالبنكالمركزيالمصري،ارتفاع
احتياطيالنقداألجنبيلمصربنحو842 
مليوندوالرأميركيخاللشهركانون
األول/ديسمبر2020،ليسجل40.062 
مليــاردوالرأميركيمقابــل39.221 
ملياردوالرأميركيفيتشــرينالثاني/

نوفمبرالسابق.
وبذلــكيكــونارتفــعاحتياطــيالنقد
األجنبيالمصــريبأعلىوتيرةلهمنذ

شهرحزيران/يونيو2020.
يذكرأناحتياطيالنقداألجنبيلمصر،
وصلإلىأعلىمســتوىعلىاإلطالق

فيشهرشباط/فبرايرمنالعام2020،عند45.510ملياردوالرأميركي،قبلأنيتراجعخاللاألشهراألولى
منأزمةفيروسكورونا،مدفوعاًبتداعياتفيروسكوروناوموجةنزوحلالســتثماراتاألجنبيةمناألســواق

الناشئة،ومنهامصر.
يشارإلىانالبنكالمركزيالمصري،يكشفعناحتياطيالنقداألجنبيبشكلمبدئيفىاألسبوعاألولمنكل
شــهر،وهوأحدالمؤشــراتالمهمةالتيتعبّرعنوضعالتعامالتالخارجيةلالقتصاد،ومدىقدرةالدولةعلى

تغطيةالتزاماتهافيمايتعلقبخدمةالدينالخارجيوتلبيةالمدفوعاتالمختلفةعنالواردات.

40 مليار دوالر االحتياطي األجنبي في مصر
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قالتوكالةفيتشللتصنيفاتاالئتمانية،إنحوالى60%منالتصنيفات
المصرفيةكانتماتزالعلىتوقعات“سلبية”فينهايةعام2020.

وذكــرتفيتــش،أنهذهالتصنيفاتســجلتانخفاضاًهامشــياًفقطمن
التصنيفاتالســابقةبفــيلنصفاألولمــن2020.وتعرضاالقتصاد
العالمــيلهزةكبيرةخالل2020،والذيشــهداإلغالقالكبيروتوقف
اإلمداداتالعالمية،بســببمخاوفاإلصابةبفيروسكورونا،مماأدى

انكماشبنسبة3.5%،حسبتقديراتصندوقالنقدالدولي.وتأثرتالبنوكالعالميةمنتداعياتفيروسكورونا
وســطتراجعجودةاألصولوزيادةتكلفةالمخاطر،معتبنيالبنوكالمركزيةحولالعالمألســعارفائدةمنخفضة
وتســهيالتللمقرضينبشــكلأضربأرباحالمصارف.وحسبالتقرير،انخفضتنسبةالتصنيفاتالموجودةعلى
“مراقبة”التصنيفالسلبي)التيتعكسالمخاطرعلىالمدىالقريب(،بشكلملحوظإلىمايزيدقليالعن%1من
10%فينهايةالنصفاألولمن2020.وتوقعأنتستمرهذهالنسبةالعاليةمنالتوقعاتالسلبيةحتىعام2021،
فيحينتمتجنبالمخاطرالفوريةعلىالتصنيفاتالمصرفيةبعدظهورجائحةفيروسكوروناإلىحدكبير.وتابع:
“التزالالمخاطرمتوسطةاألجلناجمةعناالنسحابالتدريجيللدعمالحكوميلالقتصادوللمقترضين”.وحسب

التقرير،كانهناك29عمليةتخفيضتصنيفمصرفيو9ترقياتفيالنصفالثانيمن2020.

60 % من تصنيفات القطاع المصرفي عالميًا سلبية

توقعتمجموعةCredit Suisseتكبدخسائرفيالربعالرابع
من2020،إذستُخصص850مليوندوالرأميركيإضافية
لتغطيةالتسوياتالمحتملةالمتعلقةباألوراقالماليةالمدعومة
بالرهنالعقاريالســكني.أضافالبنكالسويسريفيبيان،
أناألحكامالتيستظهرفينتائجالربعاألخير،تغطينزاعاً
قانونياًفينيويوركباإلضافةإلىقضاياأخرىمحتملة.ويزيد
مبلغاألحكامعنضعفمبلغ380مليوندوالرأميركيالذي

وجههالبنكللشهرالماضي،وبذلكيصلالمبلغاإلجماليالذيخصصهلمثلهذهالحاالتإلىأكثرمنملياردوالر.
تترافقهذهالضربةمعانخفاضقيمته450مليوندوالرفيحصةCredit SuisseفيYork Capital،إضافة
إلىسلســلةمناالنتكاســاتتعرضلهاالرئيسالتنفيذيتوماسغوتســتينفيعامهاألول،إذلميتمكنمنإيقاف
التدفقالمستمرلألخبارالسيئة.كماحذرالبنكمؤخراً،منأنهيخاطربفقدانهدفربحرئيسيبسببتأثيرالوباء،
وفقاًلوكالةبلومبيرغ.وأعلنبنككريديسويسارتفاعإيراداتهمنالخدماتالمصرفيةاالستثماريةفيالربعالرابع
من2020أكثرمن15%منحيثالقيمةالدوالريةمقارنةبالعامالســابق،مقارنةبالتوجيهاتالصادرةفيشــهر
كانوناألول/ديسمبر2020الماضيبشأنزيادةفيمنتصففترةالمراهقة.وأُعيدتنفيذخطةإلعادةشراءمايصل

إلى1.5مليارفرنك)1.7ملياردوالر(مناألسهمهذاالعام.

Credit Suisse يتوقع تكبد خسائر في الربع الرابع
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سالمه: الوضع صعب ويتفاقم وال أستقيل تحت الضغط

شركات وسيطة
ورداً على ســؤال عن مبلغ الـ400 مليــون دوالر الذي هو محط 
تساؤالت من محاكم سويسرا عن تحويلها الى الخارج، قال: “في 
8 نيســان/ابريل من العام 2020، صرحت للرأي العام، أنه قبل 
أن أكــون حاكماً لمصرف لبنــان في العــام 1993 قدرت ثروتي 
بـ23 مليــون دوالر، وفي ما بعــد تمــت إدارة ثروتي من طرف 

ثالث.
وحول مــا يقــال أن لديه شــركات وســيطة كانت غطــاء الدارة 
ممتلكاته، أوضح ســامه، أنها “شركات مســجلة باسمي وليست 
غطاًء، وليس هناك اي شــيء مخفي أو غيــر قانوني، فالصفقات 

العقارية تتم عبر شركات وليس أفراداً” .
وأكد ســامه، أن “اتهــام المصــرف المركزي من قبــل الطبقة 
السياســية بالمخالفــات، هو كبش محرقــة، فنحن نقــوم بالتمويل 
وليس باإلنفــاق، وســبق أن طالبنا بضرورة القيــام بإصاحات، 
ولكن ليس لدينــا الســلطة لتحقيق ذلــك”. واعتبــر أن اإلصرار 
اليومــي من السياســيين على إلقــاء المامة على مصــرف لبنان 
وحاكمه ومهامه ليس أمراً عرضياً، يريدون أن أكون كبش فداء .

وفي ختام الحــوار ورداً على إمكانية اســتقالته: قال “ال أســتقيل 
تحت الضغــط”. وأضاف: انــا كبش فداء، النه من الســخرية ان 
يتم اتهــام المصرف المركزي بــكل ما يحصل اليــوم. نحن نقوم 
بالتمويل حســب القانون. وختم قائاً: وضعــت خطة مع المجلس 
المركزي لمصرف لبنان إلعادة األمور الى مجراها. أحب بلدي 
صندوق النقد ال تحصل بسبب عدم تشكيل الحكومة.واريد أن أضع خططاً للخروج من األزمة إال أن المفاوضات مع 

اعتبر حاكم مصرف لبنان، انه يجدر توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر 
بدالً من األســعار الثاثة المتواجدة حالياً، وبالتالي وقف المضاربة، وكل ذلك بحاجة 

الى حكومة.
عائق قانوني

وحول التدقيق الجنائي أّكد سامة “أننا لسنا ضد المحاسبة القضائية ولكن كان هناك 
عائق قانوني يتعلق بحسابات الحكومة والمصارف من خال السرية المصرفية، اما 

اليوم وقد ازيلت العوائق الحسابات هي تحت تصرف الحكومة”.
ورداً على ســؤال عن انتقــاد الرئيس الفرنســي ايمانويــل ماكرون، لخطــة احتيال 
“بونزي” التي اعتمدتها المصارف في لبنان من خــال الفوائد المرتفعة التي قدمتها 
لجذب الودائــع بالدوالر اليهــا، اعرب ســامه عن تقديــر اللبنانيين وهو شــخصياً 
لمبادرات ماكرون إزاء لبنان في وضعنا الصعب، وأوضح أن “المصرف المركزي 
منذ العام 2017 ولغاية أيلول/ســبتمبر 2020 في تعاماته مع المصارف عادت الى 
المصارف كل الودائع المصرفية من العمــات األجنبية وغطى المركزي 13 مليار 

دوالر أميركي في القطاع المصرفي”.
خفض السيولة

وإذ اعتبر أن األموال والسيولة بالعمات األجنبية التي كانت موجودة في المصارف 
اســتهلكت فــي اإلســتيراد، قــال: “مــن العــام 2017 حتــى 2019 قمنا باســتيراد 
65 مليار دوالر أميركــي، وهو رقم ضخم بالنســبة الى لبنان، وهذا هو الســبب في 
خفض الســيولة”. الفتاً الى أن أســعار الفائــدة في لبنان كانــت أقل مــن الفائدة التي 
كانت مفروضة في تركيا ومصر، وهي ليست نســبة مرتفعة جداً. فالمصارف التي 
اســتثمرت في البنك المركــزي قامت بذلك عن قصد، اذ اشــترت ســندات الدين من 

الحكومة.
وأشــار الى أن “كل الباد تعيش من أموال البنك المركزي وتقــدر اليوم بقيمة 17.5 
مليــار دوالر، فضاً عن إحتياطي الذهــب، مؤكداً انه لو اعتمــدت المصارف خطة 

“بونزي” لما كنا صمدنا سنة وثاثة اشهر”.
استعادة الثقة

أما بالنســبة الى إخراج اللبنانيين بحكم عاقاتهم، أموالهم البالغة 6 مليارات دوالر 
من لبنان، قال ســامه: إن “إخراج األمــوال حصل واللبنانيون ســحبوا 2.6 مليار 

دوالر، 1.6 مليار دوالر للمصارف المراسلة ومليار دوالر للبنانيين”.
وأوضح انه خال فترة 12 شــهراً، ُســحب نحو 30 مليــار دوالر للمصارف، 20 
ملياراً استخدمت لتغطية القروض و10 مليارات دوالر على شكل سيولة نقدية، وال 
يجوز القول، إن اللبنانيين لم يحصلوا على أموالهم من المصارف وســحب الدوالر 

يحصل في حال كانت األموال مستقدمة من الخارج.
وعاد وكّرر أنه “اليوم نحتاج الى استعادة الثقة والتفاوص مع صندوق النقد الدولي 
واإلتفاق مع صنــدوق النقد الدولي على ســعر صرف الدوالر أمام الليرة ســيكون 

عائماً ولكن يجب التدّخل”. مؤكداً “أننا سنتوجه “نحو مزيد من اإلستقرار”.

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، أن “الوضع اليوم صعب ويمكن أن يتفاقم ان لم يتم تشكيل 
حكومة سريعاً الستعادة الثقة”. وقال في حديث الى France 24 أن هناك 3 ركائز يجدر اعتمادها اليوم : أواًل، 
اعتماد موازنة بعجز أقل، ثانياً، التفاوض مع الجهات المقرضة اذ ان هناك قراراً حكومياً بعدم دفع الديون، 

ثالثاً، هناك عملية إصالح القطاع المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي.

رياض سامه
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القطاع المصرفي السعودي يدخل العام الجديد بكفاءة

نفســها من عام 2019.

تعزيز االستقرار المالي
وكان للبنــوك الســعودية، وفقــاً لحافــظ، بدعم مــن البنك 
المركزي الســعودي )ســاما(، جهــود واضحة ملموســة 
في دعــم شــركات القطــاع الخــاص، خاصــة الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر منها، بما في ذلك األفراد من 
العمالء، حيث أُعلن في شهر مارس/آذار 2020، انطالقاً 
من دور “ساما” في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز 
االســتقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطــاع المالي من 

دعم نمو القطاع الخاص.
وتابع: في إطــار دعم جهــود الدولة فــي مكافحة فيروس 
كورونا، وتخفيف آثاره المالية واالقتصادية المتوقعة على 
القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة، عمل البنك المركــزي على إعــداد برنامج 

بقيمة 50 مليار لاير )13.33 مليار دوالر(.
وأوضح حافظ أن “ساما” اســتهدف دعم القطاع الخاص، 
وتمكينه من القيام بدوره في تعزيــز النمو االقتصادي من 
خالل حزمة من اإلجــراءات، تضمنت إيــداع مبلغ يصل 
إلى 30 مليــار لاير )8 مليــارات دوالر( لصالــح البنوك 
وشــركات التمويل، مقابــل تأجيل دفع مســتحقات القطاع 
المالــي )البنوك وشــركات التمويــل( لمدة 6 أشــهر على 
قطاع المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، بدءاً من تاريخ 

انطالقة البرنامج في 14 مارس/آذار 2020.
وبين أنــه بلغ عــدد العقــود المســتفيدة مــن البرنامج منذ 
انطالقتــه حتى نهاية نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020 أكثر 
من 87 ألف عقد، في حيــن بلغت قيمة تأجيل الدفعات نحو 
77.3 مليــار لاير )20.61 مليار دوالر(، بينمــا تم تمديد 
فترة البرنامج لفتــرة إضافية حتى نهايــة الربع األول من 

العام الحالي )2021(.

وتوقع متحــدث البنــوك الســعودية األمين العــام للتوعية 
المصرفية، حافظ طلعت، استمرار أداء القطاع المصرفي 
الســعودي الجيــد خــالل العــام 2021 الحالي، انســجاماً 
مع التحســن المتوقع فــي أداء االقتصاد الوطنــي، مرجعاً 
ذلك إلى التقديــرات األولية لنمو الناتــج المحلي اإلجمالي 
الســعودي بنحــو 3.2 %، مدفوعــاً بافتراض اســتمرار 

تعافي األنشطة االقتصادية.

الموجودات البنكية
وبحســــب حافظ، بلغ إجمالي الموجــــودات لدى البنــوك 
فــي الســـعوديــــة نحــو 3 تريليونــات لاير )800 مليار 
دوالر أميركــي( في نهاية شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني( 
2020، بزيادة نســبتها 15.24 %، في مقابل الفترة نفسها 
من عــام 2019، وقال: بلــغ إجمالي الودائع لــدى البنوك 
بالسعودية نحو 1.9 تريليون لاير )507 مليارات دوالر(، 
بزيادة نســبتها 11.95 %، في مقابل الفترة ذاتها من عام 

.2019
ووفق حافــظ، تظهر المؤشــرات ارتفاع حجــم مطلوبات 
المصارف من القطاع الخاص إلــى 1.755 تريليون لاير 
)468 مليار دوالر( في نهاية شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 
2020، تمثــل ارتفاعاً بنســبة 15 %، في حيــن ارتفعت 
القروض العقارية الممنوحة من البنــوك التجارية لألفراد 
والشركات إلى 392.1 مليار لاير )104.6 مليار دوالر( 
بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة نسبتها 42 %، 

في مقابل الفترة نفسها من عام 2019.
ولفت األمين العــام للتوعية المصرفيـــة إلــى أن إجمالي 
الصغـــيرة  للمنشــــآت  المقدمــة  التســــهيالت  حجــم 
والمتوســــطة ومتناهية الصغر بلغ نحــو 176 مليار لاير 
)47 مليــار دوالر أميركــي( فــي نهاية الربــع الثالث من 
عام 2020، بزيادة نســبتها 52.41 %، فــي مقابل الفترة 

رغم صعوبات عام 2020، فإن القطاع المصرفي السعودي ظل صامداً، وسط تأكيدات مصرفية عن 
دخول البنوك السعودية العام الجديد بكفاءة مؤشرات السالمة المالية، حيث أظهرت مؤشرات 
السالمة المالية للقطاع مؤشرات جيدة، بمعدل كفاية رأس المال 19.6 % بنهاية الربع الثالث من 

العام 2020 الماضي، باإلضافة إلى أصول سائلة إلى إجمالي األصول بنسبة 25.2 %.
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القطاع الخاص لمدة 3 أشــهر، وذلك بقيمــة إجمالية تفوق 
800 مليــون لاير ســعودي )213.3 مليــون دوالر(، من 
خالل تحمل الرســوم لصالح مقدمي خدمــات المدفوعات 
المشــاركين في المنظومة الوطنيــة للمدفوعات، حيث بلغ 
عدد العمليــات المعفاة ضمن البرنامــج 1.1 مليار عملية، 
فيما بلغت قيمة رسوم تلك العمليات نحو 270 مليون لاير 

)72 مليون دوالر أميركي(.
وضخ البنك المركزي الســعودي، وفق حافــظ، مبلغ 50 
مليار لاير )13.3 مليــار دوالر( أخرى لتعزيز الســيولة 
في القطــاع المصرفي، وتمكينه من االســتمرار في دوره 
في تقديــم التســهيالت االئتمانية لعمالئه كافــة من القطاع 
الخاص، في حين دعمت البنوك السعودية القطاع الخاص 
من خالل تعديل أو إعادة هيكلة تمويالتهم، دون أي رسوم 
إضافية، إلــى جانب دعم خطط المحافظة على مســتويات 

التوظيف في القطاع الخاص.
وكانــت البنــوك الســعودية قــد اتخــذت خــالل الجائحة 
سلســلة واســعة من اإلجراءات النوعية، وفاء اللتزاماتها 
المجتمعيــة والوطنية، كان مــن بينها المبــادرة إلى تأجيل 
أقســاط التســهيالت االئتمانيــة العقاريــة واالســتهالكية، 
وعقود التمويــل التأجيــري للعاملين في القطــاع الصحي 

الحكومي والخاص، لثالثة أشهر.
يُضاف إلى ذلك، بحســب حافظ، مســاهمات البنوك لدعم 
صندوق الوقف المجتمعــي بمبلغ 100 مليون لاير )26.7 
مليون دوالر أميركي(، وصنــدوق الوقف الصحي بمبالغ 
تجــاوزت قيمتهــا 160 مليــون لاير )42.7 مليون دوالر 
)76.3 مليون دوالر أميركي(.أميركي(، ومركــز التميز للتوحد بمبلــغ 286 مليون لاير 

برنامج التمويل المضمون
ومــن برامــج “ســاما”، وفــق حافــظ، برنامــج التمويل 
المضمــون الــذي أطلقــه البنك المركــزي، بالتعــاون مع 
برنامج ضمــان التمويل للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
)كفالــة(، والذي يُمكــن المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
ومتناهية الصغــر من الحصــول على تمويل مــن البنوك 
وشركات التمويل بضمان نسبته 95 % من قيمة التمويل، 
مقدم من برنامج “كفالة” وفق آليــات البرنامج، وبتكلفة ال 

تتجاوز 4 %.
ويهــدف التمويــل منخفــض التكلفــة للمنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة ومتناهية الصغر، حســب حافــظ، إلى تقديم 
دعم إضافي، وتعزيز الجدارة االئتمانية للمنشآت المتناهية 
الصغــر والصغيرة والمتوســطة، والتغلب علــى تحديات 
تمويل المنشــآت الذي بدوره ســاهم في التخفيــف من أثر 
االنخفاض بالتدفقات النقدية، ومكنهــا من خدمة عمالئها، 

وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
وبلغت الميزانيــة المخصصة لهذا البرنامــج 13.2 مليار 

لاير )3.52 مليار دوالر(.
ووفقاً آلخر إحصائية في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
2020، بلغ عدد العقود المســتفيدة أكثر من 3.300 عقد، 
بقيمــة تمويلية تجــاوزت 3.35 مليــار لاير )0.89 مليار 

دوالر أميركي(.
وتضمنــت البرامــج أيضاً، وفــق األميــن العــام للتوعية 
المصرفية، إيداع مبلــغ يصل إلى 6 مليــارات لاير )1.6 
مليار دوالر أميركي( لصالح البنوك وشــركات التمويل، 
لتمكين جهــات التمويل )البنــوك وشــركات التمويل( من 
إعفــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن تكاليف 
برنامــج ضمانــات تمويــل قــروض المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة )كفالة(، بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة 
اإلقراض للمنشــآت المســتفيدة من هــذه الضمانات خالل 

العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.

تعزيز السيولة
ولفت إلــى أنه بلغ عــدد الكفاالت التي أُصــدرت أكثر من 
8 آالف كفالــة، فيمــا بلغت الرســوم المدعومــة أكثر من 
124 مليــون لاير )33.1 مليــار دوالر(، حســب آخــر 
إحصائية فــي نهاية شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 2020. 
ودعم “ساما” رســوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت 
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سمحت شركات إعادة التأمين العالمية لشركات التأمين المصرية بتغطية 
األوبئــة ومنها وباء كورونا المســتجد “كوفيــد - 19”، ضمن تجديدات 
اتفاقيــات إعادة التأمين لعام 2021 فى حالتين فقط. وكشــف رئيس لجنة 
إعادة التأمين في االتحاد المصري للتأمين، ورئيس قطاع الشؤون الفنية 
في شــركة مصر للتأمين التكافلي، حامد محمود، أن شــرط األوبئة كان 
مســتثنى من جميــع اتفاقيات إعــادة التأمين، ولكن نظــراً لرغبة بعض 
شــركات التأمين في الســوق المصرية بتغطية األوبئة ومنها “كورونا” 
ضمن وثائق تأمين السفر والتأمين الطبي، أدرجت شركات إعادة التأمين 

ملحقاً جديداً بتكلفة وقسط إضافيين لوثائق السفر والطبي لتغطية “األوبئة واألمراض المعدية”.
أضاف، أن أي شركة تأمين مصرية ترغب في تغطية األوبئة لن يمكنها إضافته إال في نوعي تأمين فقط، هما تأمين 
السفر والتأمين الطبي، وبموجب ملحق إضافي له قسط وتكلفة إضافية، حتى يكون هناك تسعير سليم لتلك التغطية 
بســبب انتشــار فيروس كورونا على مســتوى العالم، ولمساعدة شــركات التأمين بتلبية رغبة عمالئها بمنحهم تلك 
التغطية التي يطلبونها فور الحاجة إليها في ظل جائحة كورونا. وأشــار إلى أن شــركته تتفاوض مع شــركات إعادة 
التأمين المتعاقدة معها فى اتفاقياتها لتجديد اتفاقية إعادة تأمين الســفر التى يحين موعدها في كانون الثاني/يناير من 
كل عام، الفتاً إلى أن شــركته ســوف تطلب إضافة تغطية األوبئة واألمراض المعدية كملحق إضافى بقســط وتكلفة 
إضافيين لوثيقة تأمين السفر، لتلبية احتياجات العمالء من التغطية على الرغم من ضعف حركة السفر خالل الفترة 

الحالية نتيجة لجائحة كورونا، ولكن الشركة رأت أن تكون مستعدة بتلك التغطية.

حامد محمود

شركات إعادة التأمين المصرية تسمح بتغطية كوفيد - 19

قفزت اســتثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني cis إلى 447.4 
مليــون جنيه في نهايــة النصف األول من العام المالــي الجاري، مقابل 
340.2 مليــون جنيه فى نهاية الفترة نفســها من العــام الماضي بزيادة 
107.2 مليــون جنيــه بنســبة 44.6%. وكشــف رئيس مجلــس إدارة 
الجمعية، حســام عبد العزيــز، أنه يتم االجتماع دوماً بلجنة االســتثمار 
لمتابعة الموقف، بشأن أفضل األوعية االستثمارية التى يمكن أن توضع 

فيها أموال الجمعية من ســندات وأذون خزانة وشــهادات اســتثمار بالبنوك. وأضاف، أن لجنة االستثمار وضعت 
مستهدفاً ال يقل عن 600 مليون جنيه استثمارات في نهاية العام المالي الحالي من خالل البنوك والجمعيات األهلية 
التي يتم التفاوض معها بهدف إبرام تعاقدات قريباً. وأوضح أن جمعية التعاوني اســتطاعت تحقيق 120.4 مليون 
جنيــه أقســاطاً تأمينية بنهاية النصف األول من العام المالي الجــاري مقابل 81.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من 
العام السابق بزيادة تقترب من 39 مليون جنيه بمعدل نمو 12 %. وأشار إلى أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة 
27 مليون جنيه مقابل 21.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.3 مليون جينه، بنسبة نمو 2.6% خالل فترتي المقارنة.

زيادة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني
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خرجت 13 شــركة إعادة تأمين من قائمة إعادة التأمين 
الجديــدة لعــام 2021، والتــي أصدرتها الهيئــة العامة 
 Ocean للرقابة المالية، وشــملت تلك الشركات شركة
International Reinsurance Company من 
 A.M من مؤسســة A باربــادوس وتصنيفها االئتماني
  KFH Takaful Insurance Companyو ،BEST
 ACR ReTakaful Berhad الكويتية، بجانب شركة
ACR ReTakaful مــن دول ســيراليون وتصنيفهــا 

 Asia CapitaL Rereinsurance group pte ltd بجانب ،S&Ps من مؤسسة ستاندرد آند بورز ++B االئتماني
.S&Ps من مؤسسة ستاندرد آند بورز -A من دولة سيراليون وتصنيفها االئتماني

وشهدت قائمة إعادة التأمين الجديدة لعام 2021، خروج شركة Dongbu Insurance Co. Ltd الكورية الجنوبية، 
وكذلك شــركة MAPFRE RE, Compania de Reaseguros اإلسبانية وتصنيفها االئتماني A- من مؤسسة 
ستاندرد آند بورز S&Ps، و A- من مؤسسة AM Best، فضالً عن شركة Milli Re التركية وتصنيفها االئتماني 
B+ من مؤسسة AM Best. ووفقاً للقائمة أيضاً، فقد خرجت شركة العين األهلية اإلماراتية إلعادة التأمين، وشركة 
Swiss Re Corporate Solution Ltd في اإلمارات وتصنيفها االئتماني AA- من مؤسسة ستاندرد آند بورز 
S&Ps، و A+ مــن مؤسســة AM Best، وشــركة AXA Corporate Solutions Assurance اإلنكليزيــة 

.S&Ps من مؤسسة ستاندرد آند بورز -AA وتصنيفها االئتماني
 GBG Insurance limited USA :كما خرج من ســوق التأمين المصرية 3 شــركات إعادة تأمين أميركية، هي
وتصنيفها االئتماني B++ من مؤسســة AM Best ، وشــركة MetLife Insurance Ltd األميركية وتصنيفها 
 Navigators International Insurance Company Ltd و ،S&Ps من مؤسسة ستاندرد آند بورز +A االئتماني

. AM Best من مؤسسة A و ،S&Ps من مؤسسة ستاندرد آند بورز A األميركية وتصنيفها االئتماني

خروج 13 شركة من قائمة إعادة التأمين في مصر

أكد  رئيس جمعية شــركات الضمان  إيلي طربيه، 
أن شــركات  التأميــن  تعهــدت بتغطيــة عالجات 
مصابــي “كورونا” بالمستشــفيات للبوالص التي 
تجــددت بعد شــهر أيار/مايــو من العــام 2020 

الماضي.
وقال طربيه في حديث صحفي، إن سقف التغطية 
ال يتعــدى الـ30 ألــف دوالر أميركــي للمريض 

.PCRالواحد من دون فحص الـ

شركات التأمين اللبنانية تؤكد تغطية مصابي “كورونا”
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وقّع المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، 
اتفاقيــة للتنقيب عن النفط والغاز مع شــركة شــل مصر، في منطقة 
امتيــاز القطاع االستكشــافي )4( فــي المياه العميقــة بالبحر األحمر 
التابعة للشــركة المصريــة القابضة لجنــوب الوادي بمســاحة تقدّر 
بـ3084 كلم مربعاً. وتمثل حصة شــركة شــل مصــر 63 %، بينما 
تمثل حصة شــركة مبادلة للبترول اإلماراتية 27 %، وحصة شركة 
ثــروة للبترول المصريــة 10 % من نصيب المقاول. ويأتي ذلك في 
ضوء خطة شــركة شل مصر لتركيز اســتثماراتها االستراتيجية في 

مناطق االمتياز البحرية والمياه العميقة وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي. خصوصاً أن المناطق البحرية في 
البحر األحمر تعد من المناطق الواعدة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، خالد قاسم، في بيان، عن سعادته بتوقيع اتفاقية القطاع االستكشافي 
)Block 4( الستغالل البترول والغاز في مناطق االمتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر األحمر، والذي 
يتماشى مع خبرة “شل” الممتدة في االستكشاف وإنتاج البترول والغاز من المناطق البحرية والمياه العميقة في جميع 
أنحاء العالم. مشيراً إلى أن حصول “شل” على االمتيازات الجديدة يأتي متوافقاً مع استراتيجيتها للتوسع في أعمالها 

بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة.

المهندس طارق المال

اتفاقية بين مصر و”شل” للتنقيب عن النفط والغاز

وقعت مصر 9 اتفاقيات مع 6 شركات محلية وعالمية من أجل 
التنقيب عن النفط والغاز في البحرين، األحمر والمتوسط.

وقــال وزير البترول المصري طارق المال، في بيان للوزارة 
نشــره موقع صحيفة األهرام الحكومية، إن االتفاقيات التسع 
تأتي بيــن 12 اتفاقية جديدة نجحت وزارته في التوصل إليها 
خــالل فتــرة جائحة كورونــا. وقــدَر الُمال، أن الحــد األدنى 
الستثمارات هذه االتفاقيات الـ12 يصل إلى 1.4 مليار دوالر. 
وبموجبها تســتهدف حفــر 23 بئراً في 9 مناطق في شــرق 

وغــرب البحــر المتوســط و3 مناطق في البحر األحمر. وأشــار المال، إلى أن االتفاقيات الثالث األخرى ســيجري 
توقيعها خالل الفترة المقبلة. وقال: إن استراتيجية وزارته المستحدثة للترويج للفرص االستثمارية كانت سر نجاحها 
في جذب االســتثمارات العالمية الجديدة إلى مصر في أنشــطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع 
شركات عمالقة في صناعة البترول العالمية، مثل اكسون موبيل وشيفرون اللتان تدخالن مصر للمرة األولى. الفتاً 
إلى اتفاقيات جديدة مع شركات عاملة بالفعل في بالده، مثل “شل وبي بي وتوتال”، إضافة إلى شركة ثروة للبترول 

المصرية، التي تدخل في شراكات مع أخرى عالمية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.

مصر توقع 12 اتفاقية للتنقيب عن الطاقة
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قالت شــركة  ســوناطراك  الجزائرية للنفط و الغــاز،  المملوكة 
للدولة، “إنها تتوقع زيادة في اإلنتاج والمبيعات في 2021”.

وأشــار المدير العام لمجمع “سوناطراك”، توفيق حكار، إلى 
ان سنة 2021 ستشهد نمواً في مجال النشاطات العملياتية في 
اإلنتاج والمبيعات. وقال: إن الشركة ستبقي الصادرات السنوية 
فــوق 90 مليون طن من المكافئ البترولي مع بدء اإلنتاج من 
حقول جديدة في جنوب غرب وجنوب شرق البالد. وأضاف، 

أن برنامج االستثمار “الخماسي” لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دوالر أميركي، 51 % منها بالدينار الجزائري.
وأكد حكار، أنه بالرغم من الظرف الصعب للغاية الذي مر به المجمع خالل ســنة 2020، والمترتب على انتشــار 
فيروس كورونا وأزمة األســواق البترولية والغازية، فإن صمود ســوناطراك ســمح لها بمواجهة نتائج هذه األزمة 
المزدوجة غير المســبقة من خالل الحد من تأثيرها على نشاطاتها العملياتية وامكانياتها المالية. مضيفا، أن الشركة 

حققت 18 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز خالل العام الماضي.

“سوناطراك” تتوقع زيادة في اإلنتاج والمبيعات في 2021

بحــث رئيــس مجلس الوزراء الســوري حســين 
عرنــوس، خــالل لقائه مــع مجلــس إدارة غرفة 
التجــارة الســورية اإليرانية المشــتركة مؤخراً، 
تعزيــز العالقــات االقتصاديــة وزيــادة التبــادل 
التجاري بين سورية وإيران. وتركزت المباحثات 
على توسيع االســتثمارات المشــتركة التي تدعم 
االقتصــاد الوطنــي وتوفيــر متطلبــات العمليــة 

اإلنتاجيــة. وأكــد عرنوس ضرورة تطوير آلية عمل الغرفة لتكون قادرة على المشــاركة بمرحلة إعادة اإلعمار، 
باإلضافة إلى تطوير قطاع التصدير وخاصة المنتجات الســورية المرغوبة في األســواق اإليرانية وفي مقدمتها 
زيت الزيتون. وشــدد على أهمية مقايضة المنتجات بين البلدين بما يســهم في الحصول على حاجة السوق المحلية 
من المواد األساســية ومســتلزمات القطاع الصحي في مجال التصدي لوباء كورونا. ودعا عرنوس إدارة الغرفة 
إلى بذل الجهود لتوجيه االســتثمارات المشــتركة نحو تطوير المدن والمناطــق الصناعية، وإعادة ترميم المعامل 
والمصانع المتضررة من اإلرهاب، الفتاً إلى اســتعداد الحكومة لتقديم الدعم للغرفة إلقامة المعارض المشــتركة 

وإيجاد اتفاقيات تعاون تضمن انسياب البضائع والمواد إلى أسواق البلدين.
وتناولت الطروحات ضرورة تطوير مكتب الزيتون لتنظيم قطاع زيت الزيتون في سورية، وتقديم الدعم لتعزيز 
االســتثمار ومعالجة بعض القيود التصديرية وإنشــاء لجنة مواصفات ومقاييــس للبضائع المتبادلة، باإلضافة إلى 

إقامة بنك سوري إيراني مشترك لتتم من خالله المعامالت النقدية الخاصة بالتبادل التجاري.

مباحثات سورية إيرانية لتوسيع االستثمار
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أعلــن البنــك الدولي أنــه قرر اســتثمار ما يزيد علــى 5 مليارات 
دوالر أميركــي في 11 دولــة أفريقية. وقال البنك في بيان نشــره 
على موقعه الرســمي، إنه ســوف يســتثمر هذه األموال على مدار 
السنوات الخمس المقبلة. وأوضح البيان أن الهدف من استثمار هذه 
األموال هو المســاعدة في استعادة التنوع البيئي وتحسين اإلنتاجية 
الزراعية وتعزيز ســبل العيش في 11 دولــة أفريقية أثناء تعافيها 
مــن جائحة كورونا. وقال رئيس البنــك الدولي، ديفيد مالباس، إن 
االستثمار سيســاعد في تحسين حياة الناس بينما تتعافى تلك الدول 
من كوفيــد19- وتتعامل مع تأثير فقدان التنــوع البيولوجي وتغير 
المناخ. وذكر البنك في بيانه أن األموال ســوف تســتفيد منها دول 

منطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن األفريقي.
من جانبه، قال رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، موسى فقي محمد، إن استعادة النظم البيئية الطبيعية في األراضي 

الجافة بأفريقيا تعود بالنفع على كل من الناس والكوكب.
وتتماشى العديد من هذه الجهود مع مبادرة السور األخضر العظيم، التي تهدف إلى القضاء على التصحر والفقر 
والجوع، وتغيير حياة ماليين البشــر الذين يعيشــون في منطقة الســاحل األفريقي التي تعد أحد أكثر األماكن فقرا 

في العالم.

البنك الدولي يستثمر 5 مليارات دوالر في أفريقيا

وقعت شــركة إعمار المدينة االقتصادية اتفاقية تعاون 
إطارية مع كل من صندوق التنمية الســياحي وشــركة 
“إف تــي جــي للتطوير” وشــركة البالد لالســتثمار 
وشــركة “ايكوفاين القابضة بي في” بغرض البدء في 
إجــراءات تأســيس صندوق اســتثماري مقفل وخاص 
بحجم مســتهدف 1.8 مليــار لاير )480 مليون دوالر 

أميركي( وفقاً الشتراطات هيئة السوق المالية.
وقالت إعمار المدينة االقتصادية في بيان للسوق المالية 

الســعودية “تداول”، إن الصندوق يســتهدف تطوير وتشــغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع 
حديقــة مائية وفلل فاخــرة فوق الماء بالعالمة التجارية ريكســوس )Rixos( والتي تعد إحــدى العالمات التجارية 

.)Accor( المملوكة لشركة أكور العالمية
وأضافت: “يُعد مشروع ريكسوس أميرالد شورز أحد أضخم المنتجعات السياحية المستهدف إنشاؤها في مدينة الملك 

عبد هللا االقتصادية والفريدة من نوعها في السعودية”.

صندوق استثماري سعودي بقيمة 480 مليون دوالر
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وافقت شركة أورانج Orange على بيع حصة 50 % من 
مشــغل شبكة األلياف الضوئية لمجموعة من المستثمرين 
الفرنســيين في صفقة تقدر قيمتها بنحــو 2.7 مليار يورو 

)3.3 مليار دوالر أميركي(.
وأوضحت الشــركة فــي بيان لها، أن من بين المشــترين 
 EDFو CNP Assurancesو Caisse des Dépôts
Invest، وتوقعــت أن تنتهــي الصفقة بحلــول نهاية عام 

2021 الجاري.
وأكد البيان أن أورانج Orange ســتحتفظ بخيار الشراء 

الذي سيسمح لها باستعادة السيطرة وتعزيز امتيازاتها في المستقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة Orange، ســتيفان ريتشــارد، “من خالل هذه الشــراكة تمتلك Orange الوسائل 
الالزمــة لمتابعــة تطوير األلياف فــي المناطق الريفية، عبر الفوز بشــبكات مبادرات عامــة جديدة أو من خالل 

.Engage 2025 المشاركة في توحيد السوق، وهذا هو الهدف الرئيسي في خطتنا االستراتيجية
وهذه الصفقة، هي األحدث من قبل مشــغلي الهاتف المحمول الفرنســيين لتكنولوجيا األلياف، إذ تشــجع الحكومة 

طرحها لقطاعات أكبر من السكان.

“أورانج” تبيع 50 % من شبكة األلياف الضوئية

أظهرت احصائية جديدة من شــركة Counterpoint تفوق 
شركة أشباه الموصالت “ميدياتك” على نظيرتها “ كوالكوم 

“ فــي بيع رقاقــات  الهواتف الذكية  خالل الربــع الثالث من 
العــام 2020، حيــث أشــار التقرير إلى أن حصة الشــركة 
التايوانيــة كانت أعلى مــن “كوالكــوم” األميركية في دعم 
الهواتــف المباعة في الربع الثالث مــن 2020، والبالغ عدد 

اإلجمالي 100 مليون  هاتف ذكي .
ونجحــت “ميدياتــك” فــي اســتقطاب 31 % مــن رقاقات 
الهواتــف العالمية خالل الشــهور الثالثة محققة نمو ســنوي 

بنســبة 5 %، ومتغلبة على كوالكوم بنســبة 2 % في السوق بالرغم من كونها لم تبلغ القمة في حقل رقاقات الجيل 
الخامس 5G بعد.

وعزت تقارير، تحقيق “ميدياتك” هذا التقدم في سوق أشباه الموصالت إلى أكبر سوقين للهواتف الذكية في العالم، 
الســوق الصينــي والهندي والطلب الكبير فيهما علــى الهواتف منخفضة الســعر ) 100 - 250 دوالر( المدعمة 

برقاقات الشركة من مصنعي هواتف مثل “شاومي” الصينية.

“ميدياتك” األولى في بيع رقاقات الهواتف الذكية
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تتجه “سامســونغ إلكترونكس” لتسجيل مبيعات من الهواتف 
الذكية عند مســتوى أدنى 300 مليــون وحدة ألول مرة منذ 9 
أعــوام خالل 2020 نتيجــة لتداعيات وبــاء “كورونا”، وفقاً 
لتقرير “ جي إس  إم أرينا”. وبحســب التوقعات، بلغت مبيعات 
هواتف “سامســونغ” نحــو 270 مليون وحدة منــذ بداية عام 
2020، فيما تشــير التوقعات إلــى إحتمالية عدم بلوغها 300 
مليــون وحدة مع نهاية 2020. وبحلول نهاية الربع الثالث من 

2020، باعت الشــركة الكورية الجنوبية 189 مليون  هاتف ، ويرجع تدني المبيعات إلى اإلغالق والقيود الصارمة 
التي فرضتها دول العالم للسيطرة على الوباء. وتعاني الشركة من تدني مبيعات منتجاتها خالل 2020، األمر الذي 
جعلها تعيد النظر في بعض خطط التصنيع واإلنتاج الخاصة بها، وتتوقع انتعاشاً في مبيعاتها خالل عام 2021، كما 

تهدف لبيع 307 ماليين وحدة خالل 2021، والتوسع في إنتاج هواتفها بتقنية الجيل الخامس “5 جي”.

تدني مبيعات “سامسونغ” خالل 2020

أعلنت شــركة الــدار العقارية “الدار” عن توقيع اتفاقية مع الشــركة 
الوطنية للتبريد المركزي “تبريد”، لبيع أصول تبريد المناطق التابعة 
لهــا في جزيرة الســعديات مقابــل 963 مليون درهــم )262 مليون 
دوالر(. وكانــت “الدار العقارية” تســتحوذ على شــركة الســعديات 
لتبريد المناطق بالكامل، وحصة بنســبة 85 % في شــركة السعديات 
للتبريد، كجزء من صفقة استحواذ شاملة على أصول شركة التطوير 
واالســتثمار الســياحي نفذتها في العام 2018. ويتوقع أن تكتمل هذه 
الصفقــة في الربع األول من عــام 2021، ما يحقق للدار معدل عائد 

داخلي كبير بنسبة 40 % من أصل قيمة استثمارها األساسي، وستوظف عائدات الصفقة لتعزيز نمو محفظة الشركة 
المتنوعــة التــي تضم عقارات عالية الجودة ومدرة لإليرادات. وقال الرئيس التنفيذي لشــركة الدار العقارية، طالل 
الذيابي: تنتهج الدار رؤية واضحة في االستحواذ على األصول ذات اإلمكانات الواعدة، كما تتبنى استراتيجية فعالة 

في إدارة األصول وإعادة تدوير رأس المال واستثماره لمواصلة مسيرة نموها المستقبلية.
يذكر أن شــركة الســعديات لتبريد المناطق وشركة السعديات للتبريد توفران محفظة من مشاريع التبريد في جزيرة 
الســعديات بأبوظبي، التي تحتضن معالم بارزة مثل متحف اللوفر- أبوظبي، كما تشــهد تطورات مســتمرة لتعزيز 
مكانتها مركزاً بارزاً للثقافة والسياحة. وساهمت هذه الصفقة في تحقيق نمو كبير على مستوى وحدة إدارة المشاريع 
التطويرية التابعة ألطراف خارجية، والتي تتضمن كذلك عقودا حكومية لتطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات 
ومنطقة ميناء زايد في أبوظبي. وســتكون “الســعديات للتبريد” و“الســعديات لتبريد المناطق” أول المشاريع التي 

تحصل على الترخيص الجديد في أبوظبي، ما يدعم التزام دائرة الطاقة بتولي زمام المبادرة في قطاع الطاقة.

“تبريد” اإلماراتية تشتري أصول “الدار”
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تعتزم  الحكومة اليابانية  االســتثمار في صندوق حكومي 
بقيمــة 96 مليــار دوالر أميركــي، لدعــم األبحاث في 
الجامعات اليابانية وتعزيــز تصنيفاتها الدولية، على أن 
يبدأ االستثمار بحلول شهر آذار/مارس 2022، وفقاً لما 
ذكره مكتب  مجلس الوزراء  مؤخراً ونقلته “ بلومبيرغ”.
وتأتــي تمويالت الصندوق األولية بقيمــة 4.5 تريليون 
يــن )43 مليار دوالر أميركي( من  الدين العام  ومبيعات 
احتياطيــات الذهــب الحكوميــة، ومــن المتوقــع زيادة 
التمويــالت بمرور الوقت لتبلغ 10 تريليونات ين، ومن 

المرجح أن تتم معظمها من الدين العام رغم حث الجامعات على محاولة جمع بعضها بنفسها.
ومن المقرر تحديد  المبادئ  التوجيهية لالســتثمار المتعلقة بالصندوق، فضالً عن أهدافه المتوسطة وطويلة األجل 
بحلول الخريف المقبل، كما وافقت إدارة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، على خطة الصندوق لسد فجوة التمويل 

بين الجامعات اليابانية ونظيراتها في الدول األخرى.

اليابان تستثمر في صندوق لدعم األبحاث األكاديمية

 Global Macro تـصــــدر صنـــــدوق
Opportunities Fund التابــع لجــي بي 
مورغــان JPMorgan تصنيــف منصــة 
SharingAlpha عن فئة أفضل الصناديق 
الكلية العالمية في عام 2020. وتكمن أهمية 
التصنيف فــي كونه أداة لمســاعدة صناديق 
الثروة الســيادية العالميــة وصناديق التقاعد 
في تقييم صناديق االستثمار ومن ثم الفرص 

االستثمارية.
وجــاء صندوق PIMCO GIS Global Bond العالمــي للدخل الثابت األعلى تصنيفاً في فئته، وكان صندوق 
Swiss AtonRa هو األعلى تصنيفاً في األسهم العالمية الكبيرة، وفقاً للمنصة. وبينما االقتصادات العالمية تعاني 
من تأثير جائحة كوفيد19-، كان أداء العديد من األصول جيداً، مدعوماً بالتحفيز من الحكومات والبنوك المركزية.
ويتم التقييم بناًء على جودة مديري األصول، والرســوم التي يفرضونها ومكونات محافظ الصناديق، بما في ذلك 
العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة، بحســب المؤســس والرئيس التنفيذي لمنصة SharingAlpha، أورين 
كابالن. ولدى SharingAlpha، التي تم إنشاؤها في عام 2016 كمنصة على غرار TripAdvisor لمراجعات 

األموال، أكثر من 13 ألف محدد تمويل على نظامها األساسي، وتقوم بتصنيف أكثر من 12 ألف صندوق.

SharingAlpha صندوق لـ“جي بي مورغان” يتصدر منصة
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تســعى شــركة “دليفــري هيرو” لجمــع 1.6 مليــار دوالر من 
بيع األســهم، مما ينــذر بمعركة جديدة بيــن صناديق الصفقات 
المحتملة، مع اشتداد تنافسها للسيطرة على سوق توصيل الطعام. 
وأعلنت “دليفري هيرو” األلمانية أنَّها ســتبيع 9.44 مليون سهم 
جديد في عرض ســريع لتعزيز مركزها النقدي، واالستفادة من 
فرص االستثمار الجذابة. واستقطبت الشركة طلبات كافية لجميع 
األســهم المعروضة، وفقاً لكراسة شــروط الصفقة التي اطَّلعت 
عليها بلومبرغ نيوز. وتشهد شركات توصيل األغذية موجة من 

النمو في األعمال مع تزايد عدد المستهلكين الذين يطلبون من منازلهم خالل جائحة فيروس كورونا، لكنَّ القطاع ال 
يزال يتسمُّ بمنافسة شديدة، بما يشبه المعركة، لتأمين حصة أكبر في السوق.

د لتوصيل الطعام خارج  وفــي أواخــر 2019، أعلنت “دليفري هيــرو”، ومقرها برلين، التي تزعم أنَّها أكبر مــزّوِ
الصين، عن خطط للســيطرة على شــركة Woowa الكورية بقيمة 4 مليارات دوالر، لتوســيع نشــاطها في آســيا. 
لة من “سوفت بنك”، التي استثمرت  وسيساعد هذا االستثمار األخيرة على الصعود مقابل منافستها “كوبانغ” المموَّ
ت تغطيتها بالموارد  ثة باسم “دليفري هيرو” أنَّ صفقة Woowa تمَّ أيضاً بقوة في توصيل الطعام. وأفصحت متحدِّ
الماليــة الحاليــة، أما األموال الجديدة فتهدف لزيادة المرونة المالية للشــركة على نطاق أوســع. علمــاً أنَّ “جي بي 
مورغان”، و”ومورغان ســتانلي” هما المنســقان العالميان لعملية طرح أسهم “دليفري هيرو” الجديدة، إلى جانب 

مديري الدفاتر “إتش إس بي سي”، و“يونيكريديه”.

“دليفري هيرو” تعرض أسهمًا بـ1.6 مليار دوالر

دفعــت شــركة “ توتال “ نحــو 2.5 مليــار دوالر 
أميركي، مقابــل حصة في “أداني غرين إنرجي” 
الهندية للطاقة المتجددة ومحفظة من أصول  الطاقة  
الشمســية، في أحدث خطوة ضمن مساعي شركة 

الطاقة الفرنسية للحد من اعتمادها على  النفط .
وقالت “توتال”، إنها ســتحصل مقابل اســتثمارها 
علــى 20 % في “أداني غرين” ومقعد في مجلس 
إدارتهــا، إضافة إلى 50 % في محفظة الشــركة 

الهندية من أصول  الطاقة الشمسية .
وتســيطر مجموعة “أداني” على “أداني غرين” التي تبلغ قيمتها  الســوقية  نحو 1.483 تريليون روبية هندية، أي 
20.25 مليار دوالر أميركي. وتباشــر “توتال” اســتراتيجية للتحول إلى الطاقة الكهربائية والمتجددة. وتســعى إلى 

زيادة إجمالي قدرة  إنتاج الطاقة المتجددة  إلى 35 غيغاواط بحلول 2025 من نحو 9 غيغاواط حالياً.

“توتال” تستثمر 2.5 مليار دوالر في الطاقة الشمسية بالهند
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أعلــن مكتب  أبوظبي  اإلعالمي، أن اإلمارة توصلت إلى اتفاق إلنتاج الهيدروجين 
وتصديــره لالســتخدام كوقود. ويُنتج ما يُســمى بالهيدروجين األخضر عن طريق 
تحليــل  الماء  بالكهرباء المتولدة مــن مصادر  الطاقة المتجــددة ، وهو يلقى اهتماما 
متزايدا كوقود للمســتقبل من أجل الحد من انبعاثات  الكربون  الناجمة عن اســتخدام 
الوقود األحفوري. وقال بيان المكتب اإلعالمي إن  شــركة بترول أبوظبي الوطنية    
“أدنوك” و“مبادلة لالستثمار” و الشركة القابضة ، المملوكتين لحكومة اإلمارة، قد 

وقعوا  مذكرة تفاهم  إلقامة “تحالف أبوظبي للهيدروجين”. وتستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين األخضر واألزرق، 
الذي يُنتج عن طريق  الغاز الطبيعي ، للتصدير إلى األسواق الناشئة.

أبوظبي تخطط لتحالف ثالثي لتصدير الهيدروجين كوقود

استحوذت شركة سناب، المالكة لتطبيق التواصل االجتماعي  سناب 
شات، على شركة بريطانية ناشئة للذكاء االصطناعي تركز على  

الواقع المعزز . وذكرت “ســناب”، أن عمل موظفي شركة ارييل 
التي قامت باالستحواذ عليها، سيركز على فهم الهندسة والدالالت 
واألمــور الخاصة بمجال رؤية  الكاميرا . ولم تعلن المالكة لتطبيق 
“سناب شــات” تكلفة صفقة االســتحواذ على الشركة البريطانية 
الناشــئة، لكنها ذكرت أن موظفــي “ارييل” انضموا لفريق رؤية 

الحاسب اآللي التابع لها في  لندن  مع نهاية 2020.
يذكر أن شركة “ارييل” تأسست في لندن عام 2018 من قبل مجموعة من العلماء السابقين في “ غوغل ” و“فايسبوك”، 

وتركز على الذكاء االصطناعي.

“سناب” تستحوذ على شركة ناشئة للذكاء االصطناعي

قال المركزي المصري، إن صافي االســتثمارات األجنبية المباشــرة في مصر بلغت  1.6 مليار دوالر أميركي من 
تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2020 بانخفاض %31 على أساس سنوي. وأضاف: أن إيرادات السياحة بلغت 801 
مليون دوالر من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2020، انخفاضاً من 4.2 مليار دوالر أميركي في الفترة نفسها من 
عام 2019، بحسب رويترز. وأشار المركزي المصري، إلى أن عجز الحساب الجاري وصل إلى 2.8 مليار دوالر 
أميركي بين تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2020، مقابل 1.4 ملياراً في الفترة نفسها من العام السابق، وان تحويالت 

العاملين المصريين في الخارج بلغت  8 مليار دوالر من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2020.

مصر: انخفاض في إيرادات السياحة واالستثمارات األجنبية
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تكبدت  شــركة النفــط األميركيــة  العمالقة  
شــيفرون  خســائر فــي الربــع الرابــع من 
2020 بلغــت 11 مليون دوالر أميركي إذ 
طغــى انخفاض هوامش  الوقــود ، وتكاليف 
عمليات استحواذ وتأثيرات العملة األجنبية 

على تحسن نتائج أنشطة التنقيب.
ومن المتوقع أن تســتفيد شركات النفط من 
عودة  أســعار النفــط  و الغــاز  لالرتفاع بعد 
تراجع الطلب واألســعار، لكــن القطاع ال 

يزال يعاني من تبعات العام الماضي. وكما أظهرت نتائج الربع األخير لشــيفرون، فقد واصلت قيود الســفر بسبب 
الجائحة اإلضرار بالطلب على الوقود.

وســجل ثاني أكبر منتج أميركي للنفط خســائر معدلة بلغت 11 مليون دوالر بما يعادل ســنتا للسهم. كانت الشركة 
قــد حققــت قبل عام أرباحا بلغت 2.8 مليار دوالر أو 1.49 دوالر للســهم. وســجل قطاع التكريــر والكيماويات 
في الشــركة خســائر بلغت 338 مليون دوالر في الربع الرابع مقارنة بأرباح بلغت 672 مليون دوالر قبل عام. 
وانخفضــت مبيعــات الوقود 10.55 % مقارنة بذات الفترة من العام الســابق إذ واصلت قيود الســفر المفروضة 
بســبب الجائحة خفض الطلب. وســجلت الشركة خســائر عن العام بأكمله بلغت 5.54 مليار دوالر مقارنة بأرباح 

بلغت 2.92 مليار دوالر في 2019.

11 مليون دوالر خسائر “شيفرون” في الربع األخير من 2020

ارتفعت األرباح الفصلية للشركة الوطنية للبتروكيماويات 
“بتروكيــم” إلى 251 مليــون لاير، في الربــع الرابع من 
2020، مقابــل 133 مليــون لاير، في الفتــرة المقابلة من 
العــام الماضــي، بنمــو 88.7 %. ونمــت األرباح بنســبة 
114.5 %، مقابل ما حققته الشركة في الربع السابق والتي 

كانت 117 مليون لاير.
وحققت “بتروكيم” أرباحا تشــغيلية في الربع الرابع بلغت 
قيمتها 372 مليون لاير، مقابل 254 مليون لاير، في الفترة 

المقابلة من العام الماضي بنمو 46.4 %. ويعود ســبب ارتفاع صافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع 
المماثل من العام الســابق إلى ارتفاع في متوســط أســعار منتجات الشــركة التابعة، انخفاض في متوســط أسعار 
اللقيم، إضافة النخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة والمصاريف العمومية 

واإلدارية.

ارتفاع أرباح “بتروكيم” الفصلية 89 %
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انكماش مؤشر أعمال مصرف لبنان 36 %

تنازلي. على هــذا النحــو، يعني الرصيد الســلبي أن نســبة 
المديرين الذين شــملهم االســتطالع والذين يقــدرون االتجاه 
التنازلي تتجاوز نســبة المديرين الذين شــملهم االســتطالع 

والذين يقدرون التحسن.
إعادة هيكلة

في ســياق منفصل، أشــارت إحصــاءات جمعيــة مصارف 
لبنان، إلى تراجع كبير فــي حجم التســليفات للقطاعين العام 
والخاص في 2020. وتوضح األرقام أن نســبة التراجع التي 
أصابت تســليفات  القطاع الخــاص ، بلغت فــي نهاية الفصل 
األخير من العام 2020 الماضي حوالى 22.7 %، بالمقارنة 
مع التســليفات الممنوحة في الفترة عينها من عام 2019. أما 
بالنسبة للتســليفات الممنوحة من  المصارف التجارية  للقطاع 

العام، فقد تراجعت هذه التسليفات بنسبة 19.9 %.
وبحســب متابعين، إنَّ حركة التســليفات ستشــهد في 2021 
المزيد من التراجع، بســبب اســتمرارية ازمة  الســيولة  التي 
يعاني منها القطاع المصرفي، وهي أزمة قد تســتمر ألشهر 
أو لســنوات، على اعتبار أن القطاع بحاجة إلى إعادة هيكلة، 
وهــذه العملية صعبــة وتتطلب وقتــاً غير قصيــر، مع توفر 
الخارجي.اإلستقرار السياسي واألمني واإلقتصادي، إضافةً إلى الدعم 

تراجع المســح الفصلي لمصــرف لبنان حــول آراء مديري 
األعمال حول مســتوى اإلنتاج الصناعي في لبنان إلى سالب 
66 في الربــع الثاني من عــام 2020، مقابل ســالب 27 في 
الربع الثاني من عام 2019، وهو مســتوى قياســي منخفض 

خالل الفترة االممتدة من عام 2004 لغاية 2019.
اتجاه تنازلي

ويعدُّ الهدف الرئيسي من مسح األعمال، مراقبة تطور العديد 
من المؤشــرات االقتصادية )اإلنتاج، والطلب، واالستثمار، 
والمخزون، وأوامر التســجيل، وغيرهــا(، من خالل تغطية 
عدد تمثيلي من المؤسســات الصناعية والتجارية واإلنشائية 

في لبنان ثم احتساب رصيد الرأي لكل متغير.
وقدر المدراء الذين شــملهم االستطالع، أنه كان هناك تحسن 
في أحد المتغيرات المذكورة ونســبة أولئــك الذين أبلغوا عن 
اتجاه تنازلي. على هذا النحو، يعني الرصيد السلبي أن نسبة 
المديرين الذين شــملهم االســتطالع والذين يقــدرون االتجاه 
التنازلي تتجاوز نســبة المديرين الذين شــملهم االســتطالع 

والذين يقدرون التحسن.
وبالنســبة لميزان اآلراء، فهو الفرق بين نسبة تقدير المدراء 
الذين شــملهم االســتطالع بأنــه كان هناك تحســن فــي أحد 
المتغيرات المذكورة ونســبة أولئــك الذين أبلغــوا عن اتجاه 

انعكس التباطؤ في االقتصاد اللبناني بشكل جيد في أداء مؤشر مصرف لبنان المتزامن في عام 
2020، وهو متوسط مرجح لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي التي تتزامن مع النشاط االقتصادي 
الحقيقي. وسجل المؤشر 193.9 % خالل األشهر الـ7 األولى من عام 2020، وفقاً آلخر إحصائيات 
مصرف لبنان، لينكمش بنسبة 35.8 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وبالمقارنة، ارتفع 

المؤشر بمتوسط 1.7 % خالل السنوات الـ3 الماضية، وبمتوسط 2 % خالل السنوات الـ5 الماضية.
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“دايكن” تسير بخطى ثابتة للحفاظ على ريادتها

واختتم مياتاكه: تكمن مهمتنا الرئيســية في المنطقة في 
توفير جودة هواء داخلي عالية من خالل التحكم الكامل 
في منظومات الهــواء داخــل المباني مع تعزيــز كفاءة 

استهالك الطاقة وتقليل األثر البيئي.
زيادة النمو

وكانت “دايكن” قد أطلقت مؤخراً مجموعةً من الحلول 
والمنتجــات الجديدة، ال ســيما فــي مجال تنقيــة الهواء 
الداخلــي. وتتضمن هذه المنتجــات أنظمةً رائــدة لتنقية 
الهواء، ووحــدات مناولة الهــواء للتطبيقات الســكنية، 
وتقنيات الفالتر، وتكنولوجيا التنظيــف التلقائي، فضالً 
عن تطويــر فعالية وكفــاءة أنظمتهــا الحاليــة لوحدات 
معالجــة الهواء لكافــة االســتخدامات، وبشــكل خاص 

لمرافق ومنشآت الرعاية الصحية.
وتحرص “دايكن” علــى مواصلة تعزيز أنظمة التكييف 
والتبريد األقل اســتهالكاً للطاقة، وتشــجيع اإلقبال على 
الحلول والمنتجات األقل تأثيراً على البيئة، التي من شأنها 
الحد من االنبعاثات الكربونية المسببة لالحتباس الحراري 
حول العالم. وتتبنى المجموعة نهجاً اســتراتيجياً متوازناً 
تجمع فيه بين زيادة النمو، واإلسهام بفعالية في المساعي 
والبيئية وعلى رأسها ظاهرة التغير المناخي.والمبــادرات الدوليــة لمواجهــة التحديــات االجتماعية 

ذكرت مجموعة دايكن، أن قيمتها الســوقية اإلجمالية تضاعفت من 30 
مليار دوالر إلــى 65 مليار دوالر أميركي، مشــيرةً إلــى أنَّ هذا النمو 
الكبير يعكس فعالية أداء الشــركة ونجاح استراتيجيتها لمرونة األعمال 
وســرعتها في مواكبة المتغيرات التي صاحبت األزمة المستجدة بسبب 
انتشــار “كورونا” ومــا تبعها مــن تأثيرات علــى االقتصــاد العالمي. 
وأوضحت أن النهج االســتباقي في توجيه االســتثمارات، واإلجراءات 
النوعية التي اتخذتها المجموعــة في إطار خطة اإلدارة االســتراتيجية 

فيوجن 20، دعم حفاظها على مكانتها الريادية في السوق.
تقنيات حديثة

وأكدت “دايكــن” أنها ســتواصل اســتثماراتها االســتراتيجية لضمان 
اســتمرارية ونمو األعمال، بالتــوازي مع تعزيز مبادراتها وأنشــطتها 
الداعمة للمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، مرتكزةً على متانة وحيوية 
هيكليتها المؤسسية. مشيرةً إلى أنها بادرت إلى العمل على تلبية الطلب 
المتنامي على حلــول تنقية الهواء، ُمســتعينة بالتقنيــات الحديثة لتوفير 
منتجات وخدماٍت عالية الجودة في مجاالت التنقيــة والتهوية والتبريد، 
مع تعزيز كفاءة استهالك الطاقة، لتنجح بذلك في مواكبة التحوالت على 

صعيد تلبية توجهات واحتياجات العمالء خالل وبعد الجائحة.
حلول مبتكرة

وقال رئيس مجلس إدارة  “دايكن الشــرق األوســط وأفريقيا” ماساكي 
مياتاكه: نواصل توســيع نطاق عملياتنا وترسيخ حضورنا اإلقليمي في 
األسواق الرئيسية من خالل اتباع عدد من الخطوات، من ضمنها افتتاح 
المزيد من الفروع والمكاتب ومراكز خدمة ما بعد البيع، وتوفير حلول 
مبتكرة وجديدة، وزيادة قوة ومتانة هيكليــة األعمال، فضالً عن تعزيز 
إمكانات وقدرات مواردنا البشرية، وتفعيل الشراكات مع أبرز الفاعلين 
من مختلف القطاعات والمجاالت ذات الصلة بأعمالنا. وأضاف: “نتخذ 
في كل يوم خطوات جديدة تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا ورؤيتنا القائمة 
على مواصلة النمو في األسواق الرئيســية وإطالق المزيد من التقنيات 
المبتكرة لمختلف خدماتنا وحلولنا. وفي الوقت الذي تواجه فيه شركات 
أخرى تحديــات تهدد اســتمرارية أعمالهــا، نواصل بكل ثقة مســاعينا 
البتكار حلــول نوعية تلبــي مختلف احتياجــات العمالء، وتســاهم في 

تحسين جودة المعيشة في المجتمعات التي نزاول فيها أعمالنا.

تمكنْت مجموعة دايكن، الشركة اليابانية متعددة الجنسيات، من تسجيل معدالت أعلى للنمو 
خالل الفترة الراهنة، مدفوعًة بتزايد الطلب على الحلول والمنتجات التي تعزز من جودة وسالمة 

الهواء الداخلي وتضمن نقاءه وتصفيته من الشوائب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه المجتمعات في الشرق األوسط وفي مختلف أنحاء العالم 

على اتباع أعلى درجات الوقاية لمنع تفشي وباء “كوفيد - 19” أو اإلصابة بالعدوى.
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الشركات األلمانية تواجه أزمة سيولة

أصحاب الفنادق والمطاعم بعد احتساب متغيرات األسعار بنسبة 
38 % العام الماضي بسبب قيود كورونا المختلفة.

وتأثرت الفنادق بشدة بتســجيلها تراجعاً بنســبة 81.9 % على 
مدار العــام، بينما كان الوضع بالنســبة لنشــاط المطاعم أفضل 

نسبيا، حيث بلغت نسبة التراجع 43.2 %.
توقعات أفضل

في سياق متصل، قال معهد “زد.إي.دبليو” لألبحاث االقتصادية 
مؤخــراً، إن معنويات المســتثمرين فــي ألمانيا تحســنت بأكثر 
من المتوقع في شــهر كانون الثاني/ينايــر 2021، وذلك بفضل 
توقعات أفضل بشــأن الصادرات، مما يدعم آفــاق أكبر اقتصاد 
أوروبــي. وافــاد المعهــد بــأن مســح المعنويــات االقتصادية 

للمستثمرين صعد إلى 61.8 من 55 نقطة في الشهر السابق.
وكان اســتطالع رأي أجرته وكالة رويترز، توقــع ارتفاعاً إلى 
60 نقطة. وارتفع مقياس منفصل لألوضاع الحالية إلى ســالب 
66.4 مــن ســالب 66.5 نقطة في الشــهر الســابق. ويأتي ذلك 

بالمقارنة مع متوسط توقعات عند 68.5 نقطة.
تحسن صفقات الصادرات

وعلى صعيد مــواٍز، أظهر اســتطالع اقتصــادي أجرته غرفة 
الصناعة والتجارة األلمانية، الذي تم تقييم أكثر من 10 آالف رد 
لشــركات شــاركت فيه، والذي تم إجراؤه مع بداية العام 2021 
الجاري، تفاؤل شركات صناعات األدوية والهندسة الكهربائية 
والصناعــات الكيماويــة وكذلــك صناعــة اآلالت، في تحســن 

فرصها المستقبلية في األسواق العالمية.
تحسن صفقات الصادرات، فيما توقع 22 % منها ترديها.وبحسب االســتطالع، توقع 30 % من المؤسســات الصناعية 

قالت شركات تمثل نحو 5 % من تلك التي شاركت في الدراسة، 
التي أجرتها غــرف الصناعة والتجــارة األلمانــي، إنها تواجه 
خطر اإلفالس، انخفاضاً من نحو 9 % في شهر تشرين الثاني/

نوفمبر 2020، وذلك بحسب ملخص للمسح.
وتضررت الشــركات العاملة فــي المجاالت اإلبداعيــة والفنية 
بشكل خاص، حيث قالت نسبة الثلث، إنها تتوقع خطر اإلفالس، 
تليها وكاالت السياحة بنسبة 30 % وشــركات سيارات األجرة 

بنسبة 27 % والمطاعم والحانات بنسبة 20 %.
انكماش رأسمال األسهم

وأظهر المسح، أن نسبة الشركات التي أعلنت انكماش رأسمال 
األسهم خالل الشــهور القليلة الماضية بلغت 25 %، مقارنة مع 
40 %. وكانت المستشارة األلمانية آنجيال ميركل، قد اتفقت مع 
رؤساء حكومات الواليات مؤخراً، على تمديد إجراءات العزل 
العام حتى منتصف شهر شباط/فبراير 2021 الجاري، في ظل 
الصعوبات التي تواجههــا البالد في التعامل مــع الموجة الثانية 
من تفشي الفيروس. وتراجعت ثقة الشركات األلمانية إلى أدنى 
مســتوى في 6 أشــهر في كانون الثاني/يناير 2021، إذ عطلت 
الموجة الثانية تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا، حســبما أظهرته 

بيانات من معهد إيفو االقتصادي.
وقال معهد إيفو، إنَّ مؤشره لمناخ األعمال قد انخفض إلى 90.1 
من قــراءة معدَّلة صعــوداً عند 92.2 في شــهر كانــون األول/
ديسمبر 2020. فيما أشــار اســتطالع لرويترز إلى قراءة عند 

91.8 في شهر كانون الثاني/يناير 2021.
وقال رئيس معهد إيفو، كليمنس فوســت، في بيان له: إن موجة 

كورونا الثانية أتت مؤقتاً على تعافي االقتصاد األلماني. 
أعباء اإلغالق

يشــار إلى أن الشــركات متوســطة الحجم فــي ألمانيا اشــتكت 
مؤخراً مــن تباطؤ صرف المســاعدات الحكوميــة المخصصة 
لها لتجــاوز أعباء اإلغالق بســبب جائحة كورونــا. ودق اتحاد 
الشــركات متوســطة الحجم في ألمانيا ناقوس الخطر، خوفاً من 
تعرض الشــركات لإلفــالس، بعدما وعدت الحكومــة األلمانية 
بصرف مساعدات للشــركات المتضررة من اإلغالق الجزئي، 
وخاصة الشــركات العاملة في قطاع الضيافة، وذلك لتعويضها 
عن الخســائر في اإليرادات. وأظهرت تقديــرات أولية صادرة 
عن مكتب اإلحصاء االتحادي في ألمانيــا، تراجعاً في إيرادات 

بين كل  واحدة من  أن  ألف شركة  األلماني وشمل 18  والتجارة  الصناعة  اتحاد غرف  أجراه  أظهر مسح 
5 شركات في البالد تواجه أزمة سيولة في ظل موجة ثانية من إجراءات العزل العام شهدت إغالق معظم 
المتاجر والمدارس منذ منتصف كانون األول/ديسمبر 2020. وهذا الرقم منخفض من 27 % في تشرين 
الثاني/نوفمبر، لكنه يظهر أن المساعدة الحكومية غير كافية للتعويض بشكل كامل عن خسائر اإليرادات.
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شركات البرمجيات العشر األكبر في العالم

فيما يلي، شركات البرمجيات العشر األكبر في العالم:

Microsoft .1
حققت إيرادات بقيمة 143 مليــار دوالر أميركي في عام 2020، 
ووصلت قيمتها السوقية إلى 1.7 تريليون دوالر أميركي، ويعمل 

فيها حالى 163 ألف موظف.

Oracle .2
حققت إيرادات بقيمــة 39.5 مليار دوالر أميركي في عام 2020، 
وبلغت قيمتها الســوقية 190 مليــار دوالر أميركــي، ويعمل فيها 

نحو 136 ألف موظف.

Salesforce .3
حققت إيــرادات بقيمة 19.4 مليــار دوالر أميركي فــي عام 2020، 
بينما وصلت قيمتها السوقية إلى 234.8 مليار دوالر أميركي، ويعمل 

فيها 54 ألف موظف.

تعــد صناعــة البرمجيــات 
صناعة ضخمة للغايـة، حيث 
نحـو  مـن  قيمتهـا  تقتـرب 
533 مليار دوالر أميركي، ومن 
المتوقـع ان تصــل القيمــة 
الســوقيـة لهـذه الصناعـة 
أميركي  دوالر  مليار   773 إلى 

بحلول عام 2025.
البرمجـيـــات  ألن  ونظــراً 
في  كبيــراً  دوراً  تلـعــب 
حياة األشــخـاص، ســـواء 
على مسـتـوى االســتخدام 

الشخصي أو على مسـتوى اســتخدامها من قبل الشركات واألعمال، فمن المهم إلقاء نظرة 
على أكبر شركات البرمجيات بالعالم في عام 2020، وذلك بناًء على إيرادات الشركات وقيمتها 

السوقية وعدد موظفيها.
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Adobe .4
حققت إيرادات بقيمة 12.4 مليــار دوالر أميركي في عــام 2020، وبلغت 
قيمتها الســوقية 222.1 مليــار دوالر أميركي، ويعمل فيهــا 22.634 ألف 

موظف.

Intuit .5
حققت إيــرادات بقيمة 6.8 مليــار دوالر أميركي في عــام 2020، ووصلت 

قيمتها السوقية إلى 60 مليار دوالر أميركي، ويعمل فيها 9.4 ألف موظف.

NortonLifeLock .6
حققت إيــرادات بقيمــة 4.7 مليــار دوالر أميركي في عــام 2020، 
وبلغت قيمتها السوقية 11.2 مليار دوالر أميركي، ويعمل بها 11.9 

ألف موظف.

SS&C Technologies .7
حققت إيــرادات بقيمة 4.6 مليار دوالر أميركي فــي عام 2020، وبلغت 
قيمتهــا الســوقية 11.2 مليــار دوالر أميركــي، ويعمل فيهــا 22.8 ألف 

موظف.

Workday .8
حققت إيرادات بقيمة 4.2 مليار دوالر أميركي في عام 2020، ووصلت 
قيمتها الســوقية إلى 50.3 مليار دوالر أميركــي، ويعمل فيها 12.2 ألف 

موظف.

ServiceNow .9
حققت إيــرادات بقيمة 3.5 مليار دوالر أميركــي في عام 2020، 
وبلغت قيمتها الســوقية 54.4 مليار دوالر أميركــي، ويعمل فيها 

نحو 10 آالف موظف.

Red Hat .10
حققت إيرادات بقيمــة 3.4 مليار دوالر أميركــي في 2020، وقد 
أميركي في عام 2019، ويعمل بها 13 ألف موظف.اشــترتها شــركة “آي بي إم” في عــام 2019 مقابــل 34 دوالر 
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أوضــح كبيــر اإلقتصاديين في  معهد التمويل الدولي ، غربيــس إيراديان، أّن 
إقتراح إعتماد مجلس النقد المتداول به حالياً، ليس حاّلً مثالياً وشامالً لألزمة 
التــي يعاني منها  لبنان ، ألّن أي نظام ســعر صــرف قد يتّم إعتماده في غياب 
اإلصالحــات، لن يجدي نفعاً. داعياً  اللجان النيابية  إلى عدم إهدار المزيد من 
الوقــت في البحــث بهذا اإلقتراح، على غرار مــا حصل في موضوع تحديد 
الخســائر الفعلية للقطاع المصرفي. وأشــار في حديث صحفــي، إلى أن هذا 
اإلقتراح الذي نوقش على نطاق واسع في وسائل اإلعالم المحلية، لم يوضح 
مصيــر الودائع ب الدوالر  األميركي فــي كل من  مصرف لبنان   و المصارف  

التجارية. كما أّن إعتماد مجلس النقد لن يؤدي إلى إستعادة صدقية السياسات اإلقتصادية للبلد بطريقة سحرية، كما يزعم 
بعض المدافعين. بل أّن وضع  سياسة  مالية سليمة وتأمين مستوى كاٍف من اإلحتياطات الرسمية، بما في ذلك  الذهب ، 
لتغطية المعروض النقدي )M2( أي األموال المتداولة والودائع بالليرة ، باإلضافة إلى تفعيل المؤسسات واعتماد نظام 

مصرفي سليم نسبياً، هي عوامل يجب أن تكون جزءاً من حزمة  السياسة  المعتمدة عند إنشاء مجلس النقد.
ولفت إيراديان، إلى أن مجلس النقد هو نظام نقدي قائم على إلتزام تشريعي واضح، بتبادل العملة المحلية بعملة أجنبية 
محدّدة بســعر صرف ثابت، وفقاً لقيود تُفرض على ســلطة اإلصدار لضمان الوفاء بإلتزاماتها القانونية. ما يعني أّن 
إصدار العملة المحلية يجب أن يتّم فقط مقابل توفر النقد األجنبي، على أن تبقى مدعومة بالكامل باألصول األجنبية، 
مما يلغي بعض وظائف  البنك المركزي  التقليدية، في حين أّن عمل البنك المركزي التقليدي يجيز  طباعة  النقد متى 
شــاء. وأضاف: في إطار سياســة تثبيت ســعر الصرف التقليدية، تقوم  الدولة  )رسمياً أو بحكم الواقع( بربط عملتها 
على سعر ثابت بعملة أخرى أو بسلّة من العمالت. في هذه الحالة، سيكون البنك المركزي مستعداً للحفاظ على سعر 
الصرف الثابت من خالل التدّخل المباشــر )أي عن طريق بيع/ شــراء العمالت األجنبية في السوق( أو التدّخل غير 
المباشر )على سبيل المثال، من خالل إستخدام سياسة أسعار  الفائدة  وفرض قواعد على الصرف األجنبي(. وبالتالي، 
فإّن مرونة  السياســة النقدية  في نظام تثبيت ســعر الصرف، أو ربطه بعملة أجنبية، أكبر مما ســتكون عليه في حال 

اعتماد نظام مجلس النقد، ألّن الوظائف المصرفية المركزية التقليدية ليست مقيّدة.

التمويل الدولي: اعتماد مجلس النقد ليس حلّ لألزمة بلبنان

غربيس إيراديان

أعلنت الحكومة  البحرينية، أن  الناتج المحلي  اإلجمالي الحقيقي للبالد 
هبط 6.9 % على أســاس ســنوي في الربع الثالث مــن عام 2020. 
ولفتت الحكومة، إلى أن اإلقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.4 % على أساس 
فصلي في نفس الفتــرة. وقالت الحكومة  البحرينية: إن أداء االقتصاد 
البحريني جاء متماشياً مع أداء  اإلقتصاد العالمي  الذي بدأ في التعافي 
من اإلنكماش الذي شــهده خالل الربعين الســابقين مــن العام، نتيجة 

تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض  أسعار النفط  العالمية.

انكماش االقتصاد البحريني 6.9 % في 2020
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بلغ إجمالي  ديون   لبنان  95 مليار دوالر أميركي في نهاية 
تشرين االول/اكتوبر 2020، مرتفعاً بنسبة 9.1 % عن 
المستوى المسجل في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2019، 
وبزيادة 3.7 % عن نهاية 2019، بحســب البيانات التي 

نشرتها وزارة المالية.
وارتفــع الدين المحلي بنســبة 8.9 % منذ نهاية تشــرين 
األول/اكتوبــر 2019 ليصــل إلــى 59.4 مليــار دوالر 
فــي نهاية تشــرين األول/اكتوبــر 2020. وارتفع  الدين 
الخارجي  للبنان بنســبة 9.5 % منذ نهاية تشرين األول/

اكتوبر 2019 وبنسبة 5.5 % من نهاية 2019 إلى نحو 35.6 مليار دوالر في نهاية تشرين األول 2020.
وفي هذا السياق، ارتفع صافي  الدين العام ، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي والبنوك التجارية 
مــن أرقــام الدين اإلجمالية، بنســبة 8.4 % عن نهاية تشــرين االول/اكتوبر 2019 وبنســبة 5 % عن نهاية عام 

2019، لتصل إلى إجمالي 85.3 مليار دوالر أميركي في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2020.

95 مليار دوالر قيمة إجمالي الدين العام اللبناني

تــراج النشــاط االقتصادي لشــركات القطاع الخاص 
اللبناني بوتيرة متســارعة فــي العام 2020 الماضي، 
وانخفــض كذلك معدّل التوظيف في شــركات القطاع 
الخاص اللبناني، وذلك بحسب ما أظهرته نتائج مؤّشر 
مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر كانون 

األول/ديسمبر 2020.
وأنهى االقتصاد اللبناني العام 2020 بوضع أسوأ مما 
كان عليه في نهاية العام الذي ســبقهُ، حيث انخفضت 

قراءة مؤشــر مدراء المشــتريات من 45.1 نقطة في كانون األول/ديســمبر من العام 2019 إلى 43.2 نقطة في 
كانون األول/ديســمبر من العام 2020. ويشــير ذلك إلى أنَّ النشــاط االقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني 
قد تراجع بوتيرة متســارعة في العام 2020 وانخفض كذلك معدّل التوظيف في شركات القطاع الخاص اللبناني، 

وتلك عالمة تشير إلى استمرار موجات هجرة المواطنين وخروج أصحاب الكفاءات من لبنان.
ومن غير المحتمل أن يتجه العام 2021 والمستقبل القريب نحو األفضل ألنَّ األزمة االقتصادية وجائحة كوفيد19- 
وغياب االستقرار على الصعيد اإلقليمي ال تزال مستمّرة. وعليه، ربما سيساهم كسر الجمود السياسي غير الُمبّرر 
ل ترف إهدار المزيد  الذي يكتنف تشكيل حكومة فعالة في تغيير األوضاع نحو األفضل، ألنَّ لبنان ليس بوسعه تحمُّ

من الوقت.

تراجع متسارع في النشاط االقتصادي
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انخفضــت كميــة البضائع في مرفأ بيروت بنســــبة 
33.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.099  ألف 
طن في أول 11 شهراً من عام 2020، بينما تعاقدت 
الشحنات العابرة بنسبة 36.8 % على أساس سنوي 
لتصــل إلــى 289,934 حاويــة، بعد ارتفاع بنســبة 
14.9 % في الفترة المماثلة من عام 2019 بحســب 

آخر اإلحصائيات الصادرة عن مرفأ بيروت. 
في موازاة ذلك، سجل عدد الحاويات انخفاضاً سنوياً 
بنسبة 40.3 % ليبلغ إجمالي 415,214 في األشهر 
األحد عشــر األولى من عام 2020، بينما سجل عدد 

السفن انخفاضاً بنسبة 22.4 % على أساس سنوي ليصل إلى إجمالي 1,261 السفن خالل الفترة نفسها.
وعلــى هــذا النحو، بلغت إيــرادات المرفأ 99.8 مليون دوالر أميركي، في أول 11 شــهراً من عام 2020، وهو ما 

يكشف انخفاضاً صافياً بنسبة 45.9 % سنوياً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

انخفاض البضائع في  مرفأ بيروت  بنسبة 34 %

أعلنت إدارة مصلحة اســتثمار مرفــأ  طرابلس ، ان 
شــركة Cmacgm الفرنســية العالميــة، اعتمدت 
ابتداء من شهر شباط/فبراير 2021،  مرفأ طرابلس  
كمحطــة أساســية لها في شــرق البحر المتوســط، 

لخطين بحريين لسفنها.
 Med express ويمــر الخط االول الــذي يســمى
بموانــىء حمد )قطــر(، وجبل علــي )اإلمارات(، 
وكاراتشي )باكستان(، ونهافاشافا )الهند(، وكسندرا 
)الهنــد(، وجدة )الســعودية(، وطرابلــس )لبنان(، 

وبارايوس )اليونان(، و مالطا ، وجنوى )إيطاليا(. أما الخط البحري الثاني، الذي يسمى megam، فيمر بموانىء جبل 
علي )اإلمارات(، وحمد )قطر(، و الدمام  )السعودية(، و الجبيل  )السعودية(، وجدة )السعودية(، وبور سعيد )مصر(، 

وطرابلس )لبنان(، ومرسين )تركيا(.
وهذان الخطان البحريان ســيعتمدان على مرفأ طرابلس لخدمات البضائع المحلية والمســافنة، ليرتفع معهما المعدل 

الشهري لسفن الحاويات التي تؤم مرفأ طرابلس من 12 سفينة الى 22 سفينة.
وأكدت ادارة المرفأ ان اعتماد الخطين “دليل ساطع على الثقة الكبيرة التي تعطيها خدمات المرفأ المتطورة للشركات 

العالمية، ليكون مرفأ طرابلس جاذباً تجارياً بحرياً ولوجستياً لها.

خطان بحريان جديدان يمران بمرفأ طرابلس
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أعلنــت وزارة العمل في األردن عن رفع الحد األدنى 
لألجــور للعامليــن في القطاع الخاص بنســبة 18 % 
من 220 إلــى 260 ديناراً أردنياً )366,72 دوالر(، 
على أن يبــدأ تنفيذ القرار مطلع ينايــر/ كانون الثاني 
2021. وجــاء القــرار في إطار الحــرص على رفع 
مستوى المعيشــة للفئات األدنى دخال من دون التأثير 
علــى أصحاب العمل الذين يعانون من تداعيات أزمة 
كوفيد19-، وذلك خالل لجنة ثالثيّة إجتمعت برئاســة 

وزير العمل األردني معن القطامين، بحضور ممثلين عن الحكومة األردنية، والعمال وأصحاب العمل.
وأشــار بيان وزارة العمل، إلى أنّه تّم التوافق على الموازنة بين حقوق العاملين نحو تحســين مســتوى المعيشــة 
لهم، وما تتم مواجهته من ظروف اســتثنائية لها تداعيات كبيرة على جميع مناحي الحياة، والظروف االقتصادية 
ألصحاب األعمال. وقد تم استثناء القطاعات األكثر تضرراً من الجائحة، وأيضاً الجهات غير المسموح لها بالعمل 
وفــق القــرارات الوزاريــة االحترازية، وذلك من تطبيق قرار رفع الحد من األجــور في موعده 1 - 1 - 2021، 
وحتى حلول تاريخ 31 مايو/أيار 2021، على أن يكون بدء سريان هذا القرار بزيادة الحد األدنى لألجر إلى قيمة 

260 ديناراً )366,72 دوالر( في األول من يونيو/حزيران للعام 2021.

األردن يرفع الحد األدنى لألجور 18 %

تراجــع فائض الميــزان التجاري في قطر بنســبة 
27.4 % على أساس سنوي، خالل نوفمبر/تشرين 
ثانــي 2020، إلى 9.1 مليــارات لاير )2.5 مليار 
دوالر أميركــي(. وقال جهــاز التخطيط واإلحصاء 
القطري في بيــان، إن فائض الميــزان التجاري بلغ 
فــي الفترة المقابلة مــن 2019، نحو 12.483 مليار 
لاير )3.43 مليــارات دوالر(. وبلغــت قيمة إجمالي 
الصــادرات القطرية )التي تشــمل الصــادرات ذات 

المنشأ المحلي وإعادة التصدير(، نحو 16.6 مليار لاير )4.56 مليارات دوالر( بانخفاض 25.1 % على أساس سنوي.
من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خالل نوفمبر/تشرين ثاني 2020، إلى 7.5 مليارات لاير )2.06 
مليار دوالر( بانخفاض 22.1 % على أســاس ســنوي. ومن إجمالي الصادرات، انخفضت قيمة صادرات “غازات 
النفــط والهيدروكربونــات الغازية األخرى”، والتي تمثل )الغاز الطبيعي المســال والمكثفات والبروبان والبيوتان( 
بنسبة 32.2 % إلى 9.5 مليارات لاير )2.6 مليار دوالر(. كما انخفضت قيمة صادرات “زيوت نفط وزيوت مواد 

معدنية قارية خام” بنسبة 41 % إلى 2.5 مليار لاير )687 مليون دوالر(، مدفوعة بهبوط أسعار النفط الخام عالمياً.

تراجع فائض الميزان التجاري القطري
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انخفض معدل البطالة في السعودية في الربع الثالث من العام 2020، 
حوالى 50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية(، إلى 14.9 %، نزوالً 
من 15.4 % في الربع الثاني من العام نفسه، حسبما أظهرت بيانات 
الهيئــة العامــة لإلحصاء، والتي أفادت بأن آثــار جائحة كورونا ال 
تزال مســتمرة في التأثير على ســوق العمل واالقتصاد السعودي، 
مشيرة إلى أن إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة بلغ 59.5 
في األشهر الثالثة الممتدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2020، 

بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.

14.9 % نسبة البطالة في السعودية خلل 3 أشهر 

اعتمد نائب رئيس  الدولة  رئيس  مجلس الوزراء  الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتوم، بصفته حاكماً إلمارة  دبي، القانون رقم 20 لسنة 2020 بشأن  
الموازنــة   العامة لحكومة  دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات 15.5 
مليــار دوالر أميركي. وتأتي هذه الموازنة في ظل الظروف االقتصادية 
االســتثنائية وأزمة جائحة  كورونا،  التي ال يزال  االقتصاد العالمي  يعاني 
من آثارها. وتؤكد موازنة 2021 إتاحة جميع الســبل للتعامل مع  األزمة  
واســتعادة وتيرة  النمــو االقتصادي ، وتعزيز  منظومــة  الدعم واإلعانات 

االجتماعية والخدمات األساسية، وتبني سياسات أكثر مالءمة في تحقيق  التوازن بين النمو واالستقرار االقتصادي 
واالستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع االستمرار في جهود تنمية اإليرادات ورفع كفاءة  اإلنفاق  .

15 مليار دوالر إجمالي نفقات موازنة دبي 2021

وصل حجم التبادل التجاري بين سورية ودولة اإلمارات إلى 6 تريليونات 
ليرة ســورية )17.513 مليار درهم( في الفترة الممتدة من 2011 وحتى 
يونيو/حزيــران 2020. وبحســب بيانــات المركز االتحادي للتنافســية 
واإلحصاء، بلغت واردات اإلمارات من سورية 1.678 مليار درهم في 
الفتــرة المذكورة، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 7.261 مليار 

درهم. أما بالنسبة إلعادة التصدير فقد بلغت 8.574 مليار درهم. ويتجه يومياً عدد من الشاحنات السورية إلى الدول 
الخليجية، عبر معبري نصيب، والبوكمال الحدوديين، وتعد الخضار والفواكه من المواد األكثر تصديراً.

17 مليار درهم قيمة التبادل التجاري بين سورية واإلمارات
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أعلــن مجلــس الــوزراء المصــري، إن 
العجــز الكلي للميزانية بلــغ 3.6 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي في النصف األول 
من السنة المالية الحالية 2020 - 2021 

مقابل 4.1 % قبل عام.
وأضــاف في بيــان صحفــي أن الفائض 
األولــي فــي النصــف األول من الســنة 
الماليــة الحالية بلغ 14 مليــار جنيه، ولم 

يشــر البيان إلى الرقم المقابل من 2020-2019. والفائض األولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون 
احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في األول من تموز/يوليو وحتى نهاية حزيران/يونيو.

وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8 % من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 2019 - 2020 مقارنة مع 
8.2 % في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 % في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2020 الماضي، وذلك قبل 
أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.

مصر تحقق فائضًا أوليًا في  الميزانية

أعلنت الحكومة  السعودية ، طرح سندات دولية بقيمة 
خمسة مليارات دوالر أميركي )18.75 مليار لاير(، 
كإحــدى أدوات ســد العجز في  موازنــة  العام 2021 
الجاري. وبحســب بيــان مركــز إدارة الديــن التابع 
لــوزارة الماليــة الســعودية، وصل المجمــوع الكلي 
لطلبات  االكتتاب  أكثر من 22 مليار دوالر أميركي، إذ 
تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي اإلصدار. 
وقّسم اإلصدار على شــريحتين، األولى 2.75 مليار 

دوالر لسندات 12 سنة، والثانية 2.25 مليار دوالر لسندات تستحق بعد 40 سنة.
يذكر، أنه في نيسان/ابريل 2020، طرحت السعودية  سندات سيادية  بقيمة 7 مليارات دوالر. وتعاني السعودية، أكبر 
دولة ُمصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل 
تداعيات “كورونا” على الطلب، وبالتالي األسعار. وارتفع  الدين العام  السعودي إلى 854 مليار لاير )227.7 مليار 
دوالر( فــي نهايــة 2020، تمثل 34.3 % من  الناتج المحلي ، مقابل 678 مليار لاير )180.8 مليار دوالر( تشــكل 
22.8 % من ناتج 2019. وســجلت الســعودية عجزاً في ميزانية 2020، بقيمة 79.5 مليار دوالر، وتتوقع عجزاً 

جديداً بقيمة 37.6 مليار دوالر خالل موازنة العام 2021 الجاري.

السعودية تطرح سندات الستدانة 5 مليارات دوالر
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وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة األميركية، 
مذكــرة تفاهم لتصفيــة متأخرات الســودان للبنك 
الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق 
المليار دوالر أميركي ســنوياً. وذكر بيان للوزارة 
الســودانية أن المذكرة تهدف إلى توفير تسهيالت 
تمويلية لســداد متأخرات الســودان للبنــك الدولي 
والتي ســتمكن السودان من الحصول على ما يزيد 
عن مليار دوالر سنوياً من البنك الدولي ألول مرة 

منــذ 27 عامــا. وقام بالتوقيع كل من وزيرة المالية والتخطيط االقتصــادي المكلفة، الدكتورة هبة محمد علي أحمد، 
ووزير الخزانة األميركي بالخرطوم، ستيفن منوشن. وتعتبر استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية 
إنجازاً للحكومة االنتقالية وخطوة مهمة في طريق البالد نحو إعفاء الديون واالستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية 
لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان. وسيوفر التمويل الدولي 
دعماً محورياً لتحقيق االســتقرار االقتصادي بالتزامن مع اإلصالحات التي تنفذها الحكومة االنتقالية، والتي تسعى 
لمعالجة التشوهات الهيكلية في االقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع االستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، 

خاصة الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.

تفاهم لتصفية ديون السودان للبنك الدولي

كشف عضو مجلس اإلدارة، مدير إدارة التحركات 
بهيئة  قناة السويس ، عصام مصطفي ضبش، تفاصيل 
قــرار منــح مجموعة من الســفن تخفيضاً لرســوم 
العبــور يصل إلى 50 %، وذلك اعتباراً من شــهر 
كانــون األول/ديســمبر 2020. وقال عضو مجلس 
إدارة  هيئة قناة السويس  في تصريحات صحفية، إنه 
في إطار تشجيع  السياحة البحرية  بالموانئ المصرية 
قررت هيئة قناة السويس، منح سفن الركاب والسفن 

السياحية المحملة بالركاب فقط، واليخوت ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر، والتي تقوم بزيارة الموانئ 
المصرية على  البحرين  األبيض المتوسط واألحمر تخفيضا وفقا الستيفاء عدة شروط. وأشار إلى منحها تخفيضاً قدره 
50 % من رســوم العبور العادية في كل من رحلتي الذهاب والعودة، على أال تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية 
عن 72 ســاعة.  وأوضح أنه في حال انخفاض عدد الســاعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر 
األحمر عن نصف إجمالي عدد الساعات التي قضتها السفينة بالموانئ المصرية، وبحد أدنى 12 ساعة، يتم احتساب 

نسبة التخفيض على أساس ضعف عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر األحمر.

قناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الركاب
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قالت مندوبية التخطيط في المغرب، إن المؤشــر السنوي 
ألسعار المســتهلكين في البالد ارتفع 0.7 % في 2020، 
مقارنة مع معدل تضخم عند 0.2 % في 2019. وأضافت، 
أن أسعار األغذية ارتفعت 0.9 %، وإن أسعار السلع غير 
الغذائيــة زادت 0.5 %. وزاد التضخــم األساســي، الذي 
يســتثني أسعار السلع المتقلبة، 0.5 % في 2020. وعلى 
أســاس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 % 

في ديسمبر/كانون األول 2020.
جدير بالذكر، أن المندوبية أفادت مطلع شهر يناير/كانون 

الثانــي 2021، بــأن االقتصاد الوطني يتوقع أن يشــهد نمواً يناهز 0.5 %، خالل الفصــل األول من 2021، حيث 
أشــارت في موجز الظرفية االقتصادية خالل الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل األول من 2021، إلى أنه 
على العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفالحية بنسبة تقدر بـ0.5 %، يتوقع أن يشهد االقتصاد الوطني 

ارتفاعاً يناهز 0.5 % خالل الفصل األول من 2021، وذلك بعد 4 فصول من االنخفاض على التوالي.
وأضافت أنه يرجح أن يشــهد النمو االقتصادي بعض التســارع في وتيرته خالل الفصول المقبلة، مستفيداً من تأثير 

تقويم أثر األساس المتعلق بانكماش النشاط االقتصادي خالل فترة الحجر.

0.7 % نسبة التضخم المغربي في 2020

حــث صنــدوق النقــد الدولــي   تونــس ، علــى 
ضبــط كتلة  األجور  ودعــم المخصص للطاقة 
والتحويالت إلى الشــركات العامة، محذراً من 
أن العجز في  الميزانية  قــــد يرتفـــع الى أكثر 
مــن 9 % من الناتج المحلي اإلجمالي في حال 

غياب هذه اإلجراءات.
وتأتــي مطالب صنــدوق النقد لخفــض العجز 
المالــي، بينمــا تهــز تونس  احتجاجــات  عنيفة 
للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط 

ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.
وتعانــي المالية العامة التونســية من وضــع صعب للغاية، حيث يتوقع أن يبلغ العجــز المالي 11.5 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي في عام 2020، وهو األعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهــدف ميزانيــة 2021 إلى خفض العجــز المالي إلى 6.6 %، لكن “صندوق النقــد الدولي” قال في بيان عقب 

زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

صندوق النقد يحذر تونس من عجز مالي بنسبة 9 %
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أشــار تقرير جديد من لجنة األمم المتحــدة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آسيا حول التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية، 
إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تضررت بشكل كبير هذا العام 
مــن انخفاض أســعار النفط وانخفاض الطلب عليــه جّراء اإلغالق 
وتعليق السفر، بخسارة بلغت   7.7 % من صادراتها الحقيقية. وتعد 
الكويت واالمارات الدولتان األكثر تضرراً، حيث خســرتا 8.7 % 
و10.6 % مــن الصادرات الحقيقية على التوالي، بينما فقدت عمان 
3.7 % فقط من صادراتها الحقيقية في 2020 مقارنة بعام 2019. 
ومن المتوقع أن تشــهد هذه الدول تعافياً في العام 2021 يرفع حجم 

بضائعها المصدرة إلى مستويات ما قبل األزمة، بحسب التقرير.
وبلــغ إجمالي الصادرات فــي المنطقة العربية حوالــى 902 مليار 
دوالر، وهو انخفاض بنسبة 5 % عن عام 2018، فيما بلغ مجموع 

الواردات حوالى 830 مليار دوالر، بزيادة بلغت 5 % عن عام 2018. وقد استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
على 46 % من إجمالي الصادرات العربية لعام 2019 لتكون بذلك المتلقي الرئيســي من الصادرات العربية. وال 
تزال الصين والهند واليابان في صدارة الدول المســتوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعد دول مجلس 
التعاون الخليجي والواليات المتحدة الشــريكتين التجاريتين الرئيسيتين لدول عربية أخرى، باستثناء ليبيا والمغرب 
وتونس التي تتم تجارتها غالباً مع أوروبا. وتعد الســلعة الرئيســية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي هي 
النفط، حيث ال تزال تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على عائدات الوقود بشكل كبير، إذ تتراوح ما بين 53 % 

في البحرين إلى 91 % في الكويت، ما شكل تحديات كبيرة على التمويل الحكومي في العام 2021.

التوقعات التجارية للدول العربية في 2021

هوى عدد خطابات االعتماد المستندية المفتوحة المخصصة لتمويل أنشطة االستيراد والتصدير، وهي أداة قياس 
لنشــاط التجارة الخارجية، بشــكل ملحوظ بنســبة 93.8 % على أساس سنوي خالل األشهر الـ11 األولى من عام 
2020، لتصل إلى 519 مليون دوالر، مقارنة مع 8.394 مليار دوالر في الفترة نفسها من العام 2019 السابق، 
بحســب آخر اإلحصاءات الصادرة عن  مصرف لبنان . وتم فتح خطابات اعتماد مستندية لتمويل أنشطة  الواردات  
بقيمة 427 مليون دوالر خالل أول 11 شهراً من 2020، حيث تراجعت بنسبة 92 %. فيما انخفضت الكمبياالت 
الواردة للتحصيل، وهي شــكل ائتمان مســتندي آخر للتمويل )مدعومة بالفواتير(، بنســبة 65.4 % خالل األشهر 

األحد عشر األولى من عام 2020 لتصل إلى 273 مليون دوالر، مقارنة بنحو 787 مليون دوالر قبل عام.
بدورها، انخفضت خطابات االعتماد المســتندية المفتوحة لتمويل أنشــطة الصادرات بنسبة 93.5 % على أساس 
ســنوي لتصل إلى 184 مليون دوالر خالل األحد عشــر شهراً األولى من عام 2020. إلى جانب ذلك، انخفضت 

قيمة األذون الصادرة بنسبة 70.5 % سنوياً إلى 255 مليون دوالر خالل الفترة نفسها.

نشاط لبنان التجاري يضمحل
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أعلــن األميــن العــام لنقابــة أصحــاب العمــل فــي 
الصناعــات ذات الصلة بالبتروكيماويات في  إيران ، 
أحمد مهدوي بور أبهري، أن إجمالي عائدات البالد 
من الصادرات والمبيعــات المحلية للبتروكيماويات 
في الفترة من عام 2013 إلى أيلول/سبتمبر 2020، 

بلغت نحو 110 مليار دوالر أميركي.
صناعــة  إن  صحفــي،  مؤتمــر  أبهــري  وقــال 
البتروكيماويــات هي المحرك اإلقتصــادي الرئيس 
للبالد. ولفت إلى أن  الطاقة  اإلنتاجية للبتروكيماويات 
في البالد أظهرت نمواً ملحوظاً، لتصل من 68 مليون 

في العام 2019 إلى 85 مليون طن في 2020.
ووفقــاً لألميــن العــام لنقابــة أصحــاب العمــل في 

الصناعات ذات الصلة بالبتروكيماويات، لم تتوقف البالد في ظل العقوبات عن اإلنتاج والتصدير فقط، بل تقدمت 
في هذين المجالين بنسبة 8.2 %.

من جانب آخر، أعلن الرئيس اإليراني   حســن روحاني  ، عن افتتاح أكبر مصفاة للغاز في  الشــرق األوســط بتكلفة 
3.4 مليار  دوالر أميركي”، موضحا أن هذا المشــروع ســيتم تدشينه في اليوم الذي يرحل فيه أولئك الذين يدعون 
أنهم ســيطرحون إيران على األرض ويمكنهم ثني ظهر األمة اإليرانية الفخورة ضد االستبداد و التنمر. وأضاف: 
“أولئك الذين تآمروا وخططوا لإلطاحة بإيران لم يكونوا ينتظرون افتتاح هذا المشروع العظيم في يوم من األيام. 

لقد أطيح بهم اليوم بالذل والعار”.

110 مليار دوالرعائدات صناعة البتروكيماويات اإليرانية

اعلن محافظ البنك المركزي االيراني، عبد الناصر همتي، أنه تم االفراج 
عن قسم من االرصدة االيرانية المجمدة في الخارج، مشيراً الى انه سيتم 
تحريــر بقية االرصدة المجمدة. وقــال همتي على هامش اجتماع مجلس 
الــوزراء الذي انعقد أخيراً، وفي معرض اجابته على ســؤال للصحفيين 
حول اســترداد االرصدة االيرانية المجمدة في الخارج: نبذل الجهود في 
هذا المجال، وقد تم االفراج عن قسم من هذه االرصدة ويتم االستفادة منها 

حالياً، أما القسم اآلخر فسيتم تأمينها من خالل المساعي المبذولة.
وردا على ســؤال بإن إعادة االرصدة االيرانيــة في كوريا الجنوبية لن 
يؤثر على ســوق صــرف العملة األجنبيــة في البالد، قــال همتي: هذه 

األموال مخصصة بشكل أساسي للبنك المركزي وتزيد من قوة سوق صرف العمالت االجنبية.
عبد الناصر همتي

االفراج عن قسم من االرصدة االيرانية المجمدة
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أظهرت بيانات  البنك المركزي الروســي  أن  الدين الخارجي  لروسيا  
انخفــض بمقدار 21.3 مليــار دوالر خــالل 2020، وبلغ بحلول 1 
كانون الثاني/يناير 2021 مستوى 470.1 مليار دوالر. وكان الدين 
الخارجي قد سجل في 2018 أدنى مستوى له خالل السنوات العشر 

الماضية، حيث انخفض 12.4 %.
من جهة أخرى، بلغت احتياطيات روسيا الدولية، التي تتضمن ذهباً 
ونقداً أجنبياً، في مطلع العام 2021 مستوى 595.774 مليار دوالر.

انخفاض الدين الخارجي الروسي 21.3 مليار دوالر

توقــع خبــراء  صندوق النقد الدولــي ، أن ينمو اقتصــاد  تركيا  6 % في 
2021، قبل أن يتراجع إلى 3.5 % سنوياً في 2022، لكنهم حثوا أنقرة 
على تنفيذ تحفيز إضافي مســتهدف لمواجهة تداعيات كورونا. وجاءت 
أحــدث توقعات لنمــو  الناتج المحلي  اإلجمالي في بيــان أصدره خبراء 
صندوق النقد بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يجريها الصندوق 
ل اقتصاد تركيا . وأرجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة لالقتصاد التركي 
ألمور منها طرح لقاح واستمرار القوة الدافعة اإليجابية في نهاية 2020. 
وقال الصندوق: إن تركيا بحاجة إلى مزيد من  الدعم المالي  المســتهدف 

والمؤقت على الرغم من إجراءات الدعم المالي المباشر التي نفذتها بواقع 2.5 % فحسب من الناتج المحلي اإلجمالي.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد تركيا 6 % في 2021

أظهرت  سنغافورة  تقديرات مسبقة عن إنكماش إقتصادها بأقل 
مــن المتوقع في 2020، حيث إنتعش النشــاط أكثر في الربع 
الرابــع من العام، بعد تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا. 

وتقدر نسبة اإلنكماش بنحو 5.8 % على أساس سنوي.
وأعلنت سنغافورة، أن هذا يعتبر أفضل من التوقعات الرسمية 
إلنكماش ســنوي يتراوح بيــن 6 % و6.5 %. وأضافت، أنه 
على أســاس ربع ســنوي معدل موســمياً، نمــا  الناتج المحلي  

اإلجمالي لسنغافورة بنسبة 2 % في الربع الرابع من 2020، متباطئاً ألكثر من 9 % في األشهر الثالثة السابقة.

اقتصاد سنغافورة ينكمش بنسبة 5.8 % في 2020
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ارتفعت أرباح الشــركات الصناعية في  الصين  
بأكثر من 20 %، خالل الشهر األخير من العام 

2020 الماضي.
وذكــر مكتــب اإلحصاء الصينــي، أن األرباح 
الصناعيــة ارتفعت خالل شــهر كانون األول/
ديســمبر 2020 الماضــي، بنســبة 20.1 % 
مقارنة بالشهر نفســه من العام 2019 السابق، 
بعــد ارتفاعها بنســبة 15.5 % خالل تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2020.
في الوقت نفســه، ارتفع إجمالي األرباح الصناعية خالل العام 2020 الماضي ككل بنســبة 4.1 % ســنوياً، بعد 

تراجع سنوي بنسبة 3.3 % خالل 2019.
وقــاد قطــاع التصنيع تعافي أرباح الصناعة في الصين خالل شــهر كانون األول/ديســمبر 2020. كما ســاهمت 
اإلجراءات الحكومية وتحسن الطلب الخارجي، في نجاح الشركات في استعادة نشاطها بعد التراجع الحاد له خالل 

الربع األول من العام 2020 الماضي، على خلفية تفشي فيروس “كورونا” في الصين في ذلك الوقت.

قطاع التصنيع الصيني يحقق أرباحًا بنسبة 4 %

فــاق الطلــب علــى الســلع األلمانيــة الصنع 
التوقعــات، إذ ارتفــع 2.3 % علــى أســاس 
شهري في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أحدث 
حلقة في سلســلة بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد 
أوروبي يتســم بمتانة غير متوقعة في مواجهة 

جائحة فيروس كورونا.
وكان المحللون يتوقعون أن تنخفض الطلبيات 

على السلع الصناعية األلمانية 1.2 %.
وأفادت بيانات نشــرها مكتــب اإلحصاءات، 

بأن الطلبيات زادت حتى مع مقارنتها بأوقات ما قبل الجائحة، وذلك بارتفاع 6.3 % عن مســتوى تشــرين الثاني/
نوفمبر من العام السابق. وتأتي األرقام بعد يومين من مفاجأة زيادة مبيعات التجزئة أيضاً، في حين انخفضت أرقام 

البطالة على خالف المتوقع هي األخرى في كانون األول/ديسمبر.
ومجموعــات البيانات الثالثة تعود جميعها إلى فترة ســابقة على تجدد إجــراءات اإلغالق التي فرضتها الحكومة 
األلمانيــة في كانون األول/ديســمبر 2020 الماضي، في مواجهة تصاعــد وتيرة حاالت اإلصابة بجائحة فيروس 

كورونا.

الطلبيات الصناعية ترتفع في ألمانيا
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فرضــت الموجة الجديدة من إجــراءات اإلغالق لوقف 
انتشار فيروس “كورونا” في العديد من الدول األوروبية، 
مزيداً من الصعوبات على  اإلنفاق  بالنسبة للمواطنين في 
هــذه الدول، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في المدخرات 
والتي يمكن أن تغذي التعافي االقتصادي بمجرد استخدام 
اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” على نطاق أوسع 
ورفع الكثير من قيود اإلغالق. وبحسب تقرير لمجموعة 
“آليانز” األلمانية العمالقة للتأمين، فإن المســتهلكين في  

منطقــة اليورو ، ادّخروا مبالغ كبيرة خالل فترة اإلغــالق األولى في الربيع الماضي. واآلن ومع الموجة الثانية من 
إجراءات اإلغالق فإن المبالغ التي توفرت للمســتهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة من  دول االتحاد األوروبي  

تصل إلى 500 مليار يورو )615 مليار دوالر( كان يفترض إنفاقها على المطاعم والمتاجر و الرحالت  السياحية.

إجراءات اإلغلق توفر 615 مليار دوالر للمستهلكين في أوروبا

حذّر وزير االقتصاد الفرنســي، برونو لومير، أّن بداية عام 2021 ستكون 
صعبة على االقتصاد الفرنســي، مؤكداً أنه يريد تقديم دعم شامل للقطاعات 
التي ال تزال متأثرة بشــدة باألزمة وللتعافي االقتصادي. وقال الوزير خالل 
جلســة عبر الفيديو مع معهد أنستيتو مونتانيو البحثي: ما نحن مقبلون عليه 
أصعب وعلينــا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة.  وأضاف: أمامنا فيروس ال 
يلين، سيكون لدينا المزيد من حاالت اإلفالس في 2021 مقارنة بعام 2020، 
لدينــا تحــول في التوظيف ســيؤدي إلى تدميــر الوظائف لفتــرة من الوقت 
وســيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياســي. ولكي 
ينجح االقتصاد الفرنســي في تجاوز هذه الصعوبات، وبينما تعول الحكومة 

على نمو بنسبة 6 % هذا العام، فقد جددت في البداية رغبتها في توفير دعم كامل للقطاعات التي تواجه صعوبات. 
وأشار إلى قطاعات الفنادق والمطاعم والفعاليات والثقافة أو الرياضة، قائالً، لن نخذلها، وسنوفر األموال الالزمة.

ويطلب أصحاب الفنادق والمطاعم ما يصل إلى 3 ماليين يورو أسوة بما تدفعه ألمانيا لشركاتها لكي يتسنى لهم دفع 
التكاليف الثابتة. وتجري المناقشــات مع بروكســيل التي يجب أن تتحقق من صحة مثل هذه ا آللية. كما يريد الوزير 
أن تؤجل البنوك لعام واحد بدء سداد القروض التي تضمنها الدولة والممنوحة للشركات، فيما تستحق الدفعات األولى 

من حيث المبدأ في الربيع.
ويعتزم لومير االســتمرار في نشــر خطة التعافي للقطاعات األكثر ديناميكية ووضع نظام إقراض تشــاركي بسيط 
وفعال لدعم استثمار الشركات. وقد أشار إلى أن أحد التحديات سيتمثل في تسهيل إعادة التدريب المهني للذين فقدوا 

وظائفهم ليتيسر لهم العمل في قطاعات أخرى في األشهر المقبلة.

برونو لومير

بداية صعبة للعام 2021 على االقتصاد الفرنسي
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صرح حاكم  بنك إنكلترا ، أندرو بيلي، بأن الصفقة التجارية بين  المملكة 
المتحــدة  و االتحــاد األوروبي  قــد تكلف  اقتصاد بريطانيــا  أكثر من 80 

مليار جنيه إسترليني )109 مليارات دوالر أميركي(.
وقال بيلي أمام لجنــة الخزانة في مجلس العموم البريطاني: إن الصفقة 
التجارية بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة تتماشــى مع تقديرات 
المركزي البريطاني في تشرين الثاني/نوفمبر، حينما توقع بأن يتضرر 
االقتصاد بنحو 2 % على مدار 3 ســنوات، مشيراً إلى أن تلك الخسائر 

ستزيد بمرور الوقت، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأيد المحافظ تحذيرات مكتب مسؤولية  الميزانية ، والتي أشارت إلى أن  

الناتج المحلي  اإلجمالي لبريطانيا سيكون أقل بنحو 4 % على المدى الطويل بسبب البريكست.
وذكر بيلي، أن ما يحدث من الناحية العملية، ســيعتمد على مدى االضطراب الذي ســتواجهه المملكة المتحدة في 

األسابيع المقبلة ثم سرعة تكيف االقتصاد مع الترتيبات التجارية الجديدة.

أندرو بيلي

“البريكست” قد يكلف بريطانيا 80 مليار إسترليني

قدمــت بريطانيــا حزمة دعــم بقيمة 4.6 
مليار جنيه إســترليني )6.2 مليار دوالر 
أميركي( للشركات لتخفيف وطأة الركود 
المتوقــع بســبب زيادة اإلصابــات بوباء 
)كوفيد - 19( مما دفع البلد إلعالن ثالث 
إجــراءات عزل عام. ويبــدو محتمالً أن 
ينزلــق اقتصاد بريطانيا فــي حالة ركود 
من جديــد، لينكمش في الربع األخير من 
2020 والربــع األول مــن 2021 بعدما 
عانــى من هبوط قياســي لإلنتاج بلغ 25 

% فــي أول شــهرين مــن العزل في 2020. ويتوقع أن يكون التراجع هذه المــرة أقل كثيراً، إذ إن عدداً كبيراً من 
الشــركات أكثر تأهباً للعمل عن بعد، كما يتوقع أن يســتمر العمل في مواقع البناء والمصانع. لكن االقتصاديين في 

جيه بي مورغان ما زالوا يتوقعون تراجع اإلنتاج 2.5 % في أول 3 أشهر من 2021.
وكان وزير المالية، ريشي سوناك، أعلن في وقت سابق عن مساعدات طارئة لالقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني 
وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل/نيسان. وبموجب اإلجراءات اإلضافية التي أُعلنت، ستحصل 
كل شــركة تجزئة وضيافة وترفيه على منحة استثنائية بقيمة 9 آالف إسترليني تعينها خالل األشهر المقبلة بتكلفة 

إجمالية 4 مليارات إسترليني، إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.

بريطانيا تدعم الشركات بـ6.2 مليار دوالر
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ارتفع  النشاط االقتصادي  في  الواليات المتحدة  األميركية خالل 
شهر كانون الثاني/يناير 2021، بدعم الصعود القياسي للقطاع 
الصناعي في أكبر اقتصاد في العالم. وكشــفت بيانات مؤسسة 
“إي إتش  ماركيت “، أن  مؤشــر مديري المشــتريات  المركب 
في الواليات المتحدة سجل 58 نقطة في القراءة األولية لشهر 
كانــون الثاني/يمايــر، مقابــل 55.3 نقطة في كانــون االول/

ديســمبر 2020 الماضي. وارتفع مؤشــر مديري المشتريات 
الصناعــي فــي الواليات المتحدة ألعلى مســتوى على اإلطالق عند 59.1 نقطة مــن 57.1 نقطة في كانون االول/

ديســمبر 2020. كما صعد النشــاط الخدمي األميركي إلى 57.5 نقطة في شــهر كانون الثاني/يناير 2021، مقارنة 
بـ54.8 نقطة في كانون االول/ديسمبر 2020 الماضي، وهو أعلى مستوى في شهرين. وأشارت “ماركيت” إلى أن 
معدل ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج سجل مستوى قياسياً جديداً منذ بدء السجالت في تشرين األول/نوفمبر 2009.

ارتفاع قياسي للنشاط الصناعي في الواليات المتحدة

ارتفعــت قيمة صادرات  اليابان  خالل كانون األول/ديســمبر 2020 بنســبة 
2 % إلــى 6.7 تريليــون ين )64.7 مليــار دوالر(، في زيــادة هي األولى 
لقيمــة الصادرات منذ 25 شــهراً، وذلك بفضل انتعــاش االقتصاد  الصيني 
في أعقاب جائحة “كورونا”. وقفزت الصادرات إلى الصين، أكبر شــريك 
تجاري لليابان، بنسبة 10.2 % عن العام السابق لتصل إلى 1.56 تريليون 
ين لتواصل االرتفاع للشهر السادس على التوالي، في حين ارتفعت  الواردات  
اليابانية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.8 % إلى 1.57 تريليون ين.

نمو الصادرات اليابانية ألول مرة منذ 25 شهرا

قال  صندوق النقد  الدولي إنه يتعين على  فرنسا  االنتظار لحين تعافي  النمو االقتصادي  بشكل كامل قبل بدء مساعي 
إصالح المالية العامة المتضررة جراء تداعيات وباء “كورونا”. وذكر أن معدل  ديون  فرنســا يتجه لمســتوى 120 
% من  الناتج المحلي  اإلجمالي هذه العام، بعد القفزة في  اإلنفاق  لدعم العمال والشركات خالل تدابير اإلغالق الرامية 
لوقف تفشــي الفيروس. وشــدد الصندوق على ضرورة انتظار عودة الناتج المحلي لمستويات ما قبل الوباء قبل بدء 
تدابير لخفض  الدين العام . وقال رئيس بعثة صندوق النقد لفرنسا: “إذا كان التعافي االقتصادي أسرع فإن اإلصالح 

المالي قد يبدأ في عام 2022، لكن وفقاً لتوقعاتنا الحالية فإننا نرى أنه قد يتأجل إلى 2023”.

صندوق النقد يحذر فرنسا من اإلصلح قبل تعافي االقتصاد
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بلغت مبيعات ألعاب الفيديو في  الواليات المتحدة  مستوى قياسياً في 2020 وصل إلى 56.9 مليار دوالر، وفق تقرير 
لشــركة “أن بــي دي غروب” الجمعة يؤكــد األداء اإليجابي في القطاع بدفع من تدابيــر الحجر المنزلي. وارتفعت 
اإليرادات اإلجمالية للشــركات العاملة في القطاع بنســبة 27 % ما يوازي 12 مليار دوالر إضافي مقارنة مع العام 
2019. كذلك، كان كانون األول/ديسمبر الماضي األكثر دّراً لألرباح في تاريخ ألعاب الفيديو في الواليات المتحدة، 
مــع إيــرادات تراكمية بلغت 7.7 مليارات دوالر، في ارتفاع بنســبة 25 % أو 1.5 مليــار دوالر مقارنة مع كانون 
األول/ديسمبر 2019. وتأتي األكثرية الساحقة من المبيعات من المضامين المتصلة بألعاب الفيديو سواء تلك المباعة 
بصورة غير افتراضية أو بالنســق القابل للتحميل أو عن طريق اشــتراكات أو خدمات مختلفة أو نفقات على ألعاب 
الفيديــو. ودّرت لعبــة “كول أوف ديوتي” المتاحة عبر “بالي ستايشــن” و” إكس بوكس “ وأجهزة  الكمبيوتر ، أكبر 
اإليرادات في 2020، وحققت “كولد وور” و”مودرن ويلفير” أعلى اإليرادات بالدوالر. وقد فازت شركة “ نينتندو “ 
اليابانية بمعركة أجهزة ألعاب الفيديو، إذ تصدّر جهازها “سويتش” المبيعات، سواء على صعيد اإليرادات بالدوالر 
أو عدد الوحدات المباعة. واحتلت “بالي ستايشــن 5” التي أطلقتها “ ســوني “ المركز الثاني لناحية عدد الوحدات 
المباعة، فيما دّر النموذج السابق “ بالي ستايشن 4 ” ثاني أكبر اإليرادات. ولم تعط “أن بي دي” تفاصيل عن مبيعات 

النسختين الجديدتين من “إكس بوكس” )سيريز إكس وسيريز إس(.

مبيعات ألعاب الفيديو في أميركا 57 مليار دوالر

كشفت شــركة “ كاسبرسكي” لألمن الســيبراني أرقاماً وصفت 
بـ“المفزعة” لما تعرض له هواة  األلعاب اإللكترونية  من خسائر 
خالل عام 2020، حيث رصدت الشركة  سرقة حسابات  أكثر من 
179 مليون شخص من هواة األلعاب اإللكترونية، مشيرة إلى أن 
تلك الهجمات على األلعاب، تسببت في خسائر وصلت إلى 347 
مليــار دوالر أميركي. وجاءت روســيا فــي المركز األول ممن 
تعرضت حساباتهم للسرقة بنسبة 44 %، فيما جاءت  السعودية  
بالمركز الثاني بنســبة وصلت إلى 27 % مناصفة مع  الواليات 

المتحدة ، والمركز الثالث كان من نصيب  تركيا  ينسبة 26 %.
وقالت رئيسة تسويق المنتجات االستهالكية في “كاسبرسكي”، مارينا تيتوفا: عند ممارسة األلعاب، من المهم التفكير 
منذ البداية في أفضل السبل التي يمكنك من خاللها تجنب المتنمرين والغش والمتسللين أو التعامل معهم. وأضافت: 
التصــرف فــي هذا مبكراً يعني أنه يمكنك وضــع العديد من هذه المخاوف جانباً والتركيز على االســتمتاع باللعبة، 
الفتــة إلــى أن ثلث الالعبين حول العالم، أي 33 % عانــوا من عمليات الغش في األلعاب، وأزال نحو 62 % منهم 
تلك األلعاب بسبب ذلك األمر. ونصحت “كاسبرسكي” الالعبين بعدم استخدام أي بطاقة بها مدخراتك في األلعاب، 
واستخدام بطاقات التسوق عبر اإلنترنت التي تقوم بتعبئتها عند الحاجة، حتى إذا حاول أحد الهاكرز اختراقها ال يجد 

عليها الكثير من األموال التي يمكن أن تخسرها.

أرقام صادمة حول خسائر هواة األلعاب في 2020
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البنك الدولي: إنكماش لبنان اإلقتصادي بلغ 19 %

وفي هذا اإلطار، شدّد التقرير على ضرورة إعتماد بعض 
السياســات الطارئــة، كالحدّ من إنتشــار الوبــاء ومعالجة 
المشــاكل التــي قــد تتعلّــق بتوزيــع اللقاحــات. وأضاف 
التقرير، أنّه بهدف معالجة التداعيات السلبيّة للوباء، يجب 
التشــديد على المحافظة على مســتويات الصّحــة والتعليم 
والتركيز على اإلســتثمار في التكنولوجيا الرقميّة والبنية 
التحتيّة الصديقة للبيئة وتعزيز شــفافية الدين، مع تشــديده 

إلى الحاجة لتعاون دولي من أجل معالجة هذه التحدّيات.

نمّو اقتصادي
من ناحيــة أخرى، إرتقَــب البنك الدولي أن يتحّســن النمّو 
اإلقتصادي فــي الــدول المتطورة مــن انكمــاش بحوالى 
5.4 % في العام 2020 الى نمو بنســبة 3.3 % في العام 
2021 وبنسبة 3.5 % في العام 2022 )3.2 % أدنى من 

توقّعات ما قبل فترة الوباء(.
أضــاف التقريــر، أنّــه قــد نتــج مــن إجــراءات التباعد 
اإلجتماعــي واإلغــاق العــام تراجــع غير مســبوق في 
مســتويات الطلب والعــرض على الخدمــات في منتصف 
العام 2020 . فــي اإلطار عينــه، توقّع البنــك الدولي أن 
يتطــّور النمّو اإلقتصادي فــي البلدان الناشــئة والدول قيد 
التطّور من إنكماش بحوالــى 2.6 % في العام 2020 إلى 

توقّع البنــك الدولي في تقريره، أن يســّجل لبنان إنكماشــاً 
إقتصاديّاً بنسبة 6.7 % في العام 2019، متوقّعاً أن يرتفع 
هذا اإلنكمــاش إلى 19.2 % في العــام 2020 و13.2 % 

في العام 2021.
وتوقّع التقرير بــأّن تعافي اإلقتصاد العالمــي، والذي كان 
محصوراً في األمد القصير بسبب ارتفاع أعداد المصابين 
بكورونا، سيتحّسن خال المستقبل المنظور، نتيجة عودة 

مستويات الثقة واإلستهاك والتجارة بشكل ثابت.
وفــي التفاصيل، فقد أشــار التقريــر إلى أنّــه وبالرغم من 
اإلجراءات الوقائيّة التي إتُّخذت، فقد واصل وباء كورونا 
إنتشــاره عالميّاً مع تســجيل دول كثيرة إلرتفــاع كبير في 
أعداد المصابين واإلصابات الجديدة، إّل أنّه وعلى صعيد 
إيجابي فقد لفــت التقرير إلــى التقدّم الملحــوظ في تطوير 

لقاحات فعّالة، مع بدء دول عديدة لحمات التطعيم.

سياسات طارئة
من ناحية أخرى، أشــار تقرير البنك الدولــي إلى مخاطر 
عدة قد تعيــق تعافــي اإلقتصــاد العالمي، كإنتشــار جديد 
للوباء خال فصل الشــتاء، والتأّخر في توزيــع اللقاحات 
والضغوط الماليّــة الناجمة عــن إرتفاع مســتويات الدين 

وضعف مستوى النمّو، للذكر ل للحصر.

المعنَون “اآلفاق  الدولي تقريره  البنك  أَصدَر 
الثاني/يناير  كانون   - العالمية  اإلقتصادية 
2021”، حيث توقع أن يتحسن نمو اإلقتصاد 
بنسبة 4.3 % خالل  إنكماش  العالمي من 
العام 2020 إلى نمو بنسبة 4.0 % في العام 
2021، في ظل الصدمة القوية التي عصفت 
في العام 2020 جراء تفشي فيروس كورونا.

كما توقع البنك الدولي بأن ينمو اإلقتصاد 
 ،2022 العام  في   %  3.8 بنسبة  العالمي 
ألحقه  الذي  األمد  الطويل  بالضرر  مقّيداً 
الناتج  أّن  إلى  اإلشــارة  مع  بالنمو  الوباء 
 2022 العام  في  العالمي  اإلجمالي  المحّلي 
التي  التوقعات  من  أدنى   %  4.4 سيكون 

سادت ما قبل فيروس كورونا.



عالم االقتصاد

45 شباط/ فبراير 2021 | البنك والمستثمر

وقد أشــار التقرير إلى أّن الجزء الثاني من العام قد شــهد 
إنتشــار الوباء بشــكل أســرع، ما فرض إتّبــاع إجراءات 
إغــاق صارمة، وهــو األمر الــذي خفّف من مســتويات 

الحركة في أماكن العمل.

تحّديات كثيرة
أما محلياً، فقد إرتقَب البنك الدولي أن يسّجل لبنان إنكماشاً 
إقتصاديّاً بنسبة 6.7 % في العام 2019، متوقّعاً أن يرتفع 
هذا اإلنكمــاش إلى 19.2 % في العــام 2020 و13.2 % 
في العام 2021، مع اإلشــارة إلى أنّه قد تّم إزالة التوقّعات 

لما بعد العام 2021 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة.
وبحســب البنك الدولي، فإّن لبنان يواجــه تحدّيات كثيرة، 
كاألزمة اإلقتصاديّة والسياســيّة ووبــاء كورونا وإنفجار 
مرفأ بيروت والتعثّر في دفع الدين الســيادي للمّرة األولى 
فــي التاريخ ومســتوى التضّخــم العالــي وإنهيــار العملة 

الوطنيّة.
والجدير يالذكــر، أّن أرقــام لبنان قد تــّم تخفيضها مقارنة 
بالتقديرات الســابقة للبنك الدولي في تقريــره الصادر في 
حزيران/يونيو 2020، والتي كانت تتمحور حول إنكماش 
2020 و6.3 % للعام 2021.إقتصادي بنســبة 5.6 % للعــام 2019 و 10.9 % للعام 

نمّو بنســبة 5.0 % في العام 2021، قبــل أن يتراجع إلى 
4.2 % فــي العــام 2022 )6.0 % أدنى مــن توقّعات ما 
قبل فترة الوباء(، مع إشــارته إلى تفاوت مســتويات النمّو 
بين هذه الدول، وذلك نســبة لمدى إتّكالهــا على الخدمات 

والسياحة ونسبة تفّشي فيروس كورونا فيها.

إجراءات صارمة
علــى الصعيــد اإلقليمــي، توقَّع البنــك الدولي بــأن تكون 
منطقة الشــرق األوســـــط وشـــــمال افريقيا قد ســّجلت 
إنكماشــاً بنســــــبة 5.0 % في العام 2020 الماضي، مع 
إرتقابــه لنمــــو بنســـــــبة 2.1 % فــي العــــام 2021، 
و3.1 % في العــام 2022 )8 % أدنى من توقّعات ما قبل 

فترة الوباء(.
وأشــار البنك الدولي إلى أّن اإلقتصاد في الدول المصدّرة 
للنفط في منطقة الشرق األوسط وشــمال أفريقيا قد تراجع 
بنســبة 5.7 % فــي العــام 2020، كمــا وأنّه يبقــى مقيّداً 

بإلتزامات مجموعة أوبك بخفض اإلنتاج.
من ناحية أخرى، شــهدت دول المنطقة المســتوردة للنفط 
تراجعاً إقتصادياً أقّل )2.2 %( نتيجة تراجع أسعار النفط 
وإنخفاض وتيرة تفّشــي المرض خال الجــزء األّول من 

العام.
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انكماش اقتصاد دولة اإلمارات في 2020

على مدى العامين المقبلين.

االنتعاش الحذر
على المســتوى النقدي، ونظراً للطبيعــة الضعيفة للتعافي 
االقتصــادي، واالنتعــاش الحــذر الوحيد في االســتهالك 
الخاص واســتمرار فائض العرض في قطــاع العقارات، 
ســتظل ضغوط األســعار منخفضة في العاميــن المقبلين، 
على الرغم من توقع اإلمــارات االنتقال من االنكماش إلى  

التضخم  المنخفض في العام 2021 الجاري.

وســيؤدي فائض الســيولة من التحفيز الحكومي وأســعار 
الفائدة المنخفضة، إلى جانب االنتعاش الجزئي في أسعار 

النفط، إلى تراجع التضخم في األعوام بعد 2021.

ومن المتوقــع أن يظل ربــط  الدرهم اإلماراتــي  بالدوالر 
األميركــي، إذ وفر نظــام الربط هــذا االســتقرار لعقود، 
وعلى الرغم مــن اإلفتقار إلــى المرونة النقديــة، يبدو أن 
الســلطات ملتزمة به. ويدعم هذا االلتزام الثقة في ديمومة 
ربــط العملة بالــدوالر، فيمــا تبقــى األحجــام الكبيرة من  

األصول األجنبية  المتاحة، وســيلة حمايــة للعملة المحلية 
إذا لزم األمر، على الرغــم من التقلبات في أســعار النفط 

العالمية.

تحسن العجز المالي
وعلى المســتوى المالــي، بينما مــن المتوقع أن يتحســن 

توقع صنــدوق النّقد الدّولي، أن تشــهد  الســياحة  انتعاشــاً 
ملحوظاً فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة قبل النصف 
الثاني مــن العــام 2021 الجــاري. فيمــا ســيتراجع نمو 
االســتهالك الخاص بســبب تدابير احتواء الوباء العالمي 
المســتمرة والمخاوف مــن انتشــار الفيــروس، والتي لن 

تنحسر إال بشكل تدريجي.

ومن المتوقــع أن يبلغ نمو إجمالي  الناتــج المحلي الحقيقي  
1.3 % لعام 2021 بمتوســط 2.2 % على مدى السنوات 

الخمس المقبلة.

تطوير أسواق جديدة
أما على المســتوى الخارجي، فســتتحرك عائدات تصدير 
السلع بشكل كبير جنباً إلى جنب مع أســعار النفط العالمية 

وحجم الصادرات، وجزئياً مع إعادة التصدير من  دبي.

فيما ســترتفع عائــدات  تصديــر النفــط  اعتباراً مــن العام 
2021، كما ســيتم اســتغالل  الطاقــة  اإلنتاجيــة للنفط مع 
ارتفاع أســعار النفط العالمية. إذ يجب أن يســاعد تطوير 
أســواق جديدة على إعــادة التصدير للتعافــي على المدى 
الطويل. وسيرتفع  اإلنفاق  على  اســتيراد  السلع إلى ما بعد 

عام 2021 مع زيادة االستهالك الخاص والحكومي.

ومن المتوقــع أن ينتعش فائض  الحســاب الجــاري  لدولة 
اإلمارات إلى متوســط 8 % من الناتــج المحلي اإلجمالي 

من المتوقع أن ينكمش إجمالي  الناتج المحلي  في دولة اإلمارات بنسبة 6.6 % في العام 2020 الماضي، 
ويرجع ذلك إلى تداعيات تفشي وباء كورونا، وانخفاض إنتاج  النفط  بفعل اتفاقية أوبك+، إضافة إلى 
تراجع انخفاض  أسعار الخام  جراء انخفاض الطلب العالمي على النفط. فقد تعرض اقتصاد  دولة اإلمارات 
لضربة كبيرة من فيروس كورونا، على الرغم من رفع غالبية القيود محلّياً، فيما أدى انخفاض الطلب 
العالمي على النفط إلى تخفيضات حادة في إنتاج دول منظمة أوبك وحلفائها، والتي سيتم رفعها 
تدريجياً في العامين الجاري 2021 والمقبل 2022، وسيؤدي تخفيض اإلنتاج، إلضعاف كل من القطاعات 
المعتمدة على  السيولة  النفطية واستثمارات  شركات النفط الكبرى في  قطاع النفط  و الغاز ، فيما 
ســتطال تأثيرات تراجع  أســعار النفط  قطاعات األخرى، وخاصة البناء و العقارات ، على الرغم من  

التحفيز النقدي .
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السياسي المحلي إلى جانب العالقات الدولية القوية.

يــات، فتتركــز فــي االعتمــاد الكبيــر  أّمــا أبــرز التحد
المســتمر لإليرادات على الهيدروكربونــات، والتوترات 
وشــفافية  البيانــات  ونقــص  ــة،  ي اإلقليم الجيوسياســية 
السياســات. فيما يبقى إعادة تنشــيط القطاعات الرئيســية 
التي تضررت بشــدة من الوباء مع الحفاظ علــى االلتزام 
باإلنفــاق على  البنيــة التحتية  هــو التحدي المباشــر لدولة 
اإلمــارات، كما جاء فــي تقرير  البنك الدولــي  األخير عن 

دولة اإلمارات.

في حيــن أن أولوية  السياســة المالية  هي دعــم النمو على 
المــدى القصيــر، ويجــب إحــراز تقــدم في تعزيــز أطر 
السياســة المالية، والتنســيق عبر اإلمارات لتفادي اإلنفاق 
المســاير للــدورة االقتصاديــة وتحســين إدارة المخاطــر 
العمالة بشكل عام.المالية، فضــالً عن اإلصــالح الهيكلــي لتعزيــز إنتاجية 

العجز المالي ببطء مع انتعاش أســعار النفط وتراجع آثار 
الوباء، تســتمر ضغوط الموازنة العامة فــي  القطاع العام  
بشكل األوســع. وأدى التركيز المكثف على استدامة ديون 
الحكومات في دولة اإلمارات، وتقوية مساهمة هذه الديون 

في التنويع إلى اتخاذ خطوات نحو توحيد الشراكات.

وتشــمل القطاعات البارزة التي تم تبسيطها وتعزيزها في 
المجــاالت المختلفة، القدرة  التنافســية  األساســية الموانئ 

والممتلكات والقطاع المالي.

تنشيط القطاعات الرئيسية
عند تقييم توقعات االقتصاد اإلماراتــي، من المهم معالجة 
نقاط القــوة والضعف الرئيســية التــي تواجــه االقتصاد. 
فعلى مستوى نقاط القوة، تجب اإلشــارة إلى الدعم الكامل 
المفترض مــن حكومة  أبوظبي  وميزانيتهــا العامة القوية، 
وارتفــاع نصيب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي، 
ومســتوى  الدين العام  الموحد المعتدل، وتاريخ االستقرار 
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اتفاقية تمويل بين السعودية والكورية للتأمين التجاري

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد الســعودية بنسبة 3.1 % خالل 
العام الجاري 2021، متعافياً من انكماش بنســبة 5.4 % خالل 2020، على 

أن يواصل النمو بنسبة 3.4 % في 2022.
وبحسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء، تحسن اقتصاد السعودية خالل الربع 
الثالث مــن العام 2020 الماضي بشــكل طفيف مقارنة مع أدائــه خالل الربع 
الثاني، لكنه ظل متراجعاً بنســبة 4.6 % فــي الربع الثالــث مقارنة مع نفس 
الربع من 2020، في حين كان انخفض بنســبة 7 % في الربع الثاني. ويعود 
تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية بنســبة كبيرة إلى انخفاض النمو 

في القطاع النفطي بنسبة 8.2 % ونزول القطاع غير النفطي بنسبة 2.1 %.

عجز الموازنة
يشــار إلى أن العجز فــي موازنة عــام 2020، تأثــر جّراء ظــروف جائحة 
كورونا، وما تبعها مــن مبادرات اقتصادية نفذتها الحكومــة، حيث أثر الوباء 
في النشاط االقتصادي المحلي، باإلضافة إلى اآلثار السلبية للركود االقتصادي 
العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً 
في األسعار. وفي كانون األول/ديسمبر من عام 2020 الماضي، أعلن مجلس 
الوزراء الســعودي موازنة الســعودية لعام 2021، حيث تســتهدف إيرادات 
بقيمة 849 مليار لاير )226.31 مليار دوالر أميركي(، بزيادة 10.3 % عن 

عام 2020، ما يسهم في مزيد من االستقرار المالي.
وتخطط الســعودية لخفض عجز الموازنة إلى نحو 141 مليار لاير )37.58 
مليــار دوالر(، وهو ما تقدر نســبته بنحو 4.9 % من إجمالــي الناتج المحلي 
يمثل 12 % من الناتج في 2020.اإلجمالي فــي 2021، نزوالً من 298 مليــار لاير )79.43 مليار دوالر(، ما 

أوضــح وزيــر الماليــة الســعودي، بحســب وكالــة األنباء 
السعودية، أن توقيع االتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل 
بين المملكــة وعضو مجموعــة العشــرين جمهورية كوريا 

الجنوبية.
وأكد الرئيــس التنفيذي للمركــز الوطنــي إلدارة الدين، فهد 
السيف، أن المركز الوطني إلدارة الدين قام بتنسيق وترتيب 
التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري، البالغة 
قيمتــه 3 مليــارات دوالر أميركــي. في حين القــى الطرح 
اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات المالية، حيث شاركت في 

التمويل بنوك من مختلف الدول.
أضــاف فهد الســيف، أن التمويــل المقدم سيســتخدم لتمويل 
المشــاريع الحكومية االســتراتيجية في ســياق تحقيق رؤية 
المملكة 2030، ومن شأن هذه الخطوة إفساح المجال لتمويل 
المزيــد من المشــاريع بين مقدمــي الخدمات مــن كوريا مع 

أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى بالسعودية.

تنويع االقتصاد
تعد هذه االتفاقية الســعودية هي الثانية مــن نوعها بعد توقيع 
اتفاقية التمويل األولى مع وكالة ائتمــان الصادرات األلمانية 
لمشــروع اســتيراد الحافالت لدى هيئــة تطويــر الرياض. 
وتهدف “رؤية 2030” للســعودية إلى تنويــع االقتصاد في 
القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية العامة. في حين 
كان لكوفيد - 19 تأثير متتاٍل على االقتصاد ما أثر ســلباً في 

هذه الطموحات.

التعافي من االنكماش
وبحســب تقديرات صندوق النقد الدولي، ســتحقق السعودية 
النمــو االقتصــادي األعلى ضمــن أعضاء منظمــة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية GCC فــي 2021، بزيادة في 
إنتاجها المحلي اإلجمالي تبلغ 3.1 %، في حين من المرجح 
أن يســتمر اقتصاد ســلطنة عمان في التراجع، ولكن بنســبة 
طفيفة تبلــغ 0.5 % خالل عام 2021، لكنه ســيكون األكثر 
نمواً في العام 2022 بنســبة 11 %، في حين سينمو اقتصاد 

السعودية بنسبة 3.4 % في 2022.

وقعت السعودية اتفاقية تمويل طويل األجل بقيمة 3 مليارات دوالر أميركي مع الشركة الكورية 
للتأمين التجاري (KSURE) الستخدامها في المشاريع الحكومية االستراتيجية بما يتماشى مع رؤية 
2030، حيث قام وزير المالية السعودي، محمد بن عبد اهلل الجدعان، بتوقيع االتفاقية مع الرئيس 

التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري، لي ان هو.
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أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية عن العام 
2020، ارتفــاع عدد عمليات البيع بشــكل كبير من 50,352 
عملية في عام 2019 إلى 82,202 عملية في عام 2020، بعد 
الهجمة على التي شــهدها القطاع في ضوء أزمة  المصارف . 
كما شــهدت مبيعات  العقارات  لألجانب زيادة بنسبة 26.6% 

على أساس سنوي، لتصل إلى 1,257 عملية خالل 2020.
في مــوازاة ذلك، ســجلت قيمة معامالت بيــع العقارات قفزة 
كبيرة، بنسبة %110.4 على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 
14.387 مليــون دوالر خالل عام 2020. وبناًء عليه، ارتفع 

متوسط   قيمة المبيعات من 135,828 دوالراً في 2019، إلى 175,015 دوالراً خالل العام 2020 الفائت.
وفي تفاصيل قيمة  مبيعات العقارات ، اســتحوذت بيروت على الحصة األكبر خالل العام الماضي بنســبة 33.2%، 
يليها المتن بنسبة %17.6، وبعبدا بنسبة %17.5، وكسروان بنسبة %11.5، والجنوب، %11.1، والشمال 5.3%، 
والبقاع %3.1. وسجلت معظم المناطق ارتفاعاً في قيمة صفقات البيع، حيث جاءت أهم الزيادات على النحو التالي: 

كسروان %153+، المتن %112+، وبيروت 106%.
وفي موازاة ذلك، سجلت الضرائب العقارية ارتفاعاً بنسبة %123 لتصل إلى 673.8 مليون دوالر خالل عام 2020 

بأكمله.

ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 110 % خالل 2020

أعلنــت الشــركة الكورية الجنوبية “دايو للهندســة 
واإلنشــاءات”، عن توقيعها صفقة بناء منشآت في 
مينــاء الفــاو بالبصرة مع الحكومــة العراقية بقيمة 

2,7 مليار دوالر أميركي.
وقالت “دايوو”، إنهــا توصلت إلى الحصول على 
هذا المشروع، الذي ستبني بمقتضاه “نفقاً ومحطة 
حاويــات وطرقا لمينــاء الفاو الكبير فــي محافظة 
البصــرة”، بعــد مفاوضــات مــع الشــركة العامة 

للموانئ العراقية.
وأضاف متحدث باســم الشــركة الكورية الجنوبية، أن مؤسســته تعاونت مع نظيرتها العراقية “في مشــروع بناء 
الميناء من عام 2013”. وأوضح أنه “في الصفقة السابقة، فزنا بالفعل بعقد قيمته 1,2 تريليون وون لبناء محطة 
وســور بحري ومنشــآت أخرى في الميناء”، مما يرفع “القيمة اإلجمالية للصفقتين اللتين حصلت عليهما الشركة 

)إلى( 4.1 تريليون وون”.

صفقة كورية جنوبية عراقية بقيمة 2,7 مليار دوالر
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أظهر اســتطالع أجرته  رويتــرز ، أن من المتوقع 
تراجع أســعار المنــازل في  دبي  بوتيــرة ابطأ هذا 
العــام والذي يليه مقارنة مع التقديرات الســابقة في 
ظل تعزز الثقة بالقطاع وســط آمــال حيال توزيع 

ناجح للقاحات وتعاف اقتصادي.
وبعد تراجعها 3.5 %، في الربع األول من 2020، 
تُظهر أسعار العقارات في دبي عالمات استقرار.

فقـــد انخفضت األســــعار بمعدل أبطــأ كثيراً بلــغ 
0.9 %، على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة بعد استقرار دون تغير يذكر في الربع الثاني، وفقاً لبيانات 

من  مصرف اإلمارات المركزي .
توقــع االســتطالع، الذي أُجري بيــن 13 و28 كانون الثاني/يناير 2021، وشــمل 11 محلالً بالســوق العقارية، 
انخفاض أسعار المنازل في دبي 2 % هذا العام، في تحسن كبير عن مسح أيلول/سبتمبر، الذي توقع تراجعاً نسبته 

5.1 %. ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في العام القادم.
وقال أديتي جوري، مدير االستشارات  اإلستراتيجية  واألبحاث لدى كافنديش مكسويل في دبي، “ثمة عوامل عدة، 
لكن التعافي االقتصادي والتوزيع الناجح للقاح يبرزان كمحركات رئيسية للقطاع العقاري، سيعزز كل منهما الثقة 

في السوق”.

تباطوء متوقع لتراجع أسعار المنازل في دبي

أعلنت شركة “أراد” العقارية اإلماراتية، عن إطالق  
مشروع  فاخر في البالد، بثمانية مليارات درهم )نحو 

2.2 مليار دوالر( في  إمارة الشارقة .
وفي تفاصيل المشروع، أشار الرئيس التنفيذي لشركة 
“أراد”، أحمد الخشــيبي، إلى أن تســليم الوحدات في 
المشروع “مسار”، الذي يقام على مساحة 19 مليون 
قــدم مربعة، بعدد 4 آالف وحدة، ســيبدأ على مراحل 
من العام 2023، وينتهــي في العام 2028، حيث أنه 
من المتوقع أن يقطن نحو 15 ألف شخص المشروع، 

الذي سيضم إلى جانب المرافق السكنية والتجارية، مساحات خضراء ومدرسة دولية.
ولفت الخشيبي إلى أن تمويل المشروع سيكون من رأس المال، وبالدين، والمبيعات. ورأى الخشيبي أنه “بالرغم 
مــن جائحــة كورونا ، نتوقع أن يكون هناك طلب كبير على المشــروع، الذي تتراوح فيــه تكلفة المنزل بين 1.2 

و3.7 مليون درهم”.

“أراد” تطلق مشروعًا بميزانية هائلة في الشارقة
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شركات عالمية تتنافس النتاج لقاح ضد فيروس كورونا

قوية بدرجــة كافية، للحد من انتشــار الفيــروس، ومن ثم 
تقليل الحاجة إلى لقاح. وقد يســاعد تراجع حجم الجرعات 

المطلوبة، في تخفيف الضغط لخفض األسعار.

العرض والطلب
اللقاحات المرشــحة التــي أُعلَن عــن فاعليتهــا حتى اآلن 
تســتلزم تقنيات مختلفة، ليجري إنتاجهــا وتوزيعها. لقاح 
فايزر، على ســبيل المثال، يتطلب درجات حرارة تخزين 
شــديدة البرودة )نحو70- درجــة مئويــة، أو 94- درجة 
فهرنهايت(، فيما يتطلب لقاح موديرنا درجات حرارة أقل 
برودة )20- درجــة مئوية، أو 4- درجــة فهرنهايت(، لذا 
يصبح من األســهل تخزين األخير في المستشفيات، على 

سبيل المثال.
لكن كليهما يحتاج تخزيناً مستمراً في درجات حرارة تحت 
الصفر، وهو مــا ال يتوافر بأجزاء كبيرة مــن العالم تعاني 
نقصاً في الكهربــاء والبنية التحتيــة الضرورية األخرى. 
وقد يكون لقاح AstraZeneca، الــذي ال يتطلب تخزينه 
درجات حــرارة شــديدة البرودة، خيــاراً أفضــل في هذه 

على عكس معظم األدوية، ال تعد اللقاحات من الصناعات 
التي تجلب أرباحاً طائلة. فسوقها أصغر حجماً وال يتنافس 
فيها سوى القليل. وقبل “كوفيد - 19”، بلغت قيمة السوق 
العالمــي لجميع اللقاحات نحــو 24 مليــار دوالر أميركي 
سنوياً، وهذا ليس سوى جزء صغير جداً من سوق األدوية 
اإلجمالي، الذي تُقدَّر إيراداته الســنوية بأكثر من تريليون 
دوالر. ويبلغ حجم ســوق لقاحات اإلنفلونزا، على ســبيل 
المثال، 4 مليارات دوالر، حيث تبيع شركة سانوفي، أكبر 

ُمنتجٍ لها، بما قيمته نحو مليار دوالر سنوياً.

ضغط عام كبير
أما في حالة لقاح “كوفيــد - 19”، فيوجد ضغط عام كبير 
لخفض تكلفته قدر اإلمكان، لتوفيره على مســتوى العالم، 
وهذا ما دفع شــركات األدوية إلى التعهد بطرح أول دفعة 
من عدة مالييــن من الجرعات بأســعار مخفضــة، من 3 
25 دوالراً  إلــى   )AstraZeneca( للجرعــة دوالرات 

.)Moderna( و37 دوالراً للجرعة
ومــن المتوقــع أن تصــل عائــدات لقــاح “كوفيــد19-” 
الســنوية، 10 مليارات دوالر ســنوياً حتــى يتوقف خطر 
الفيروس على الصحــة العامة، وهو ما قد يســتغرق نحو 

سنتين.
ومن المرجح أن يتراجع هذا الضغط العام لخفض أســعار 
لقــاح “كوفيــد - 19” فــور حقن أعــداد كافية مــن الناس 
باللقــاح، وانتهــاء الجائحــة. وال يُعرف حتــى اآلن كيف 
ســتبدو فترة مــا بعــد الجائحة. فقد يســتمر الفيــروس في 
االنتشار لبضع ســنوات، ســيظل العالم خاللها بحاجة إلى 
جرعات من اللقاح. أو قد تدوم المناعة فترة كافية، وتكون 

تتنافس دول العالم على الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الشركات األقرب إلى 
اإلنتاج، وسط تحذيرات من فجوة بين اإلنتاج وعدد السكان في العالم. وجاء لقاح “كوفيد19-” 
من شركة فايزر، ليضعها بصدارة السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي األكثر أهمية في 

التاريخ.
ونشر موقع Quartz األميركي مؤخراً، تقريراً بعنوان: “كيف ستستفيد شركات األدوية من صنع 
لقاحات كوفيد19-”، تناول فيه عملية تطوير وتصنيع اللقاحات بشكل عام وما تحققه شركات 

األدوية حول العالم من أرباح سنوياً في الظروف العادية.
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مؤخراً.
ويتزايد طلب الدول على لقاح “فايــزر” و“بيونتك، الذي 
يحمي من “كوفيد - 19” بنســبة تتجاوز الـ90 % بحسب 

ما أعلنته الشركتان.
يشــار إلى أن بنك االســتثمار األميركي مورغان ستانلي، 
كان قد توقع مؤخراً، أن تجني شــركتا “فايزر” األميركية 
و“بيونتــك” األلمانية، حوالــى 19 مليــار دوالر أميركي 
خــالل العــام 2021 الحالــي من مبيعــات لقــاح فيروس 
كورونــا، وأن تــوزع األربــاح مناصفــة بين الشــركتين 

األميركية واأللمانية.
واتخــذت شــركة “فايــزر” منحــى تجاريــاً للتعامــل مع 
ااألزمــة، حيــث رفضــت تمويــالً بحثيــاً مــن الحكومة 
األميركيــة، وبرنامــج أبحاث اللقــاح، وقامت باســتخدام 
مليــاري دوالر أميركــي مــن رأســمالها لتطويــر اللقاح 
بالتعاون مع “بيونتك”، التــي حصلت بدورها على تمويل 
بقيمة 375 مليون يورو مــن الحكومة األلمانية، باإلضافة 
إلى قرض بقيمــة 100 مليون يــورو من بنك االســتثمار 

األوروبي.
ومؤخراً، عبرت شــركة فايزر عن عدم جاهزيتها لتسليم 
اللقاح لألوروبييــن في الموعد المحــدد. وقالت: إن إدخال 
تعديالت فــي عملية اإلنتــاج وتســريع وتيرته، قــد يؤثر 
على مواعيد تســليم اللقاح، الشــيء الذي أثار استياء دول 

أوروبية أعربت عن “قلقها الشديد”.
وتابعت المجموعة، أن التعديالت التي ســيتم إدخالها على 
هيكليــة اإلنتاج تتطلــب المصادقــة على تدابيــر تنظيمية 
إضافيـــة، قــد ينجــــم عنها اضطراب في جدول مواعيد 
الطلبيــات وتســليمها فــي مصنـع بــــورز )فــي بلجيكا( 
في المســتقبل القريــب بمــا يتيح لنا زيــادة حجــم اإلنتاج 

سريعاً.

الحــاالت. وهذا ال يعنــي فقــط الحاجة لخيــارات لقاحات 
متعددة فحسب، ولكن توفر سوق للعديد منها.

االستعانة بالحمض النووي
ويمتلك لقاحــا موديرنــا وفايزر عنصــراً أهــم بكثير من 
العناصر التــي تجعلها فعالــة لعالج “كوفيــد19-”، وهو 
 mRNA االستعانة بالحمض النووي الريبوزي المرسال

لتحفيز االستجابة المناعية.
وقد ســاهم االســتثمار في تطوير لقاح “كوفيد - 19” في 
تقدم األبحاث عــن الحمض النووي الريبوزي المرســال، 
ويعد هذان اللقاحان أول اســتخدام لتقنية جديدة تماماً يمكن 
اســتخدامها ال في اللقاحات األخرى فقط، ولكن في أنواع 

أخرى من العالجات أيضاً. 
ومــن أبرز اللقاحــات المضــادة لفيروس “كوفيــد - 19” 
التي تتنافــس الشــركات العالمية على انتاجــه: “فايزر”، 
“مودرنــا”، “ســينوفاك”، “ســبوتنيك V”، “جونســون 
أنــد جونســون”، باإلضافة إلــى لقاح مــن إنتــاج جامعة 

أوكسفورد و“أسترازينكا”.

فايزر
عملت شــركة “فايزر” األميركية، مع شــركة “بيونتك” 
التكنولوجيــــا الحيويــة  األلمانيـــة، المتخصصــــة في 
BioNTech، إلنتــاج لقــاح مضــاد لفيــروس كورونا، 
وأظهــرت البيانات تحفيزاً لمســتوى عاٍل من اســتجابات 

الخاليا التائية ضد فيروس كورونا.
وتقدمت الشــركتان بطلب إلى الوكالــة األميركية لألدوية 
لترخيص اللقاح، الذي قُدر ســــعر الجرعـــــة الواحــــدة 
منه، بـــنحو 20 دوالر أميركي، وقــــد تمــــت الموافقـــة 
على الترخيص للقــاح من قبل الوكالــة األميركية لألدوية 
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جونسون أند جونسون
ومن بيــن اللقاحات المعلنة أيضاً، لقاح شــركة جونســون 
أند جونســون، التي دخلت في شراكة مع حكومة الواليات 
المتحــدة األميركيــة بشــأن اســتثمار بقيمة مليــار دوالر 
أميركــي، إلنتــاج أكثــر من مليــار جرعــة مــن لقاحها. 
ويصنف لقاح “جونســون أند جونسون” من بين اللقاحات 

األقل سعراً بنحو 10 دوالرات للجرعة الواحدة.

جامعة أوكسفورد مع “أسترازينكا”
يصنف لقاح جامعة أكسفورد و”أســترازينكا” البريطانية 
الســويدية بأنه األرخص عالمياً، حيث بلغ ســعر الجرعة 

الواحدة حوالى 4 دوالرات أميركية.
وكشفت التجارب األولية للقاح، عن أنه ساعد على تطوير 
قدرة أكثر من ألف شــخص خضعوا للتجربة على تطوير 
أجسام وخاليا دم بيضاء بإمكانها محاربة فيروس كورونا 

داخل الجسم.
وقد تعهدت شــركة “أســترازينكا” الدوليــة بتوفير اللقاح 
من دون تحقيق أربــاح، وأكدت أنها ســتوفر اللقاح للدول 
الفقيرة بقيمة التكلفة فقط، وهي تتراوح بي 3 و5 دوالرات 
للجرعــة. إال أن الشــركة “البريطانية - الســويدية أعلنت 
مؤخراً عــن تأخرها في جــدول إنتاج اللقــاح. وقال مدير 
الشركة باســكال ســوريو: “ال تزال لدينا مشاكل مع إنتاج 
العنصر الرئيسي للقاح، والذي ينتج في مصانع واقعة في  

هولندا  وبلجيكا”.
وأضاف: “نعتقد أنه تتسنى لنا فرصة إليجاد حل للمشاكل، 
لكننا نتأخر عن الجدول بشــهرين”، مؤكداً مع ذلك على أن 
الشركة ستتمكن من توريد كمية معقولة من اللقاح إلى دول  

االتحاد األوروبي  في شباط/فبراير 2021.
وكانت الشــركة قد أبلغت المفوضية األوروبيــة مؤخراً، 
أنها ســتقلص حجم التوريدات المخطط لها بنســبة 60 % 

في الربع األول من 2020.
ورفض ســوريو االتهامــات التي أطلقتها بعض وســــائل 
اإلعــالم األوروبية وبعــض السياســيين للشـــــركة بأنها 
قامت بتوريــدات اللقــاح إلــى دول أخرى بأســعار نافعة 
أكثر. كما أيد فكرة اإلســراع بحملة التلقيح من خالل تلقي 
جرعة واحــدة مــــن اللقاح بدال مــــن جرعتيــن، معتبراً 
أن جرعــــة واحدة قادرة على ضمان حمايــــة كافية على 

المدى القريب.

مودرنا
من جانبها، أعلنت مودرنا عن لقاحها بعد تأكيدها أن نسبة 
فعاليته هي 94 %، كما أعلنت عن سهولة تخزينه، بعكس 
لقاح “فايزر”. وكان اللقــاح قد أظهر أنه آمــن، وأنه أثار 
اســتجابات مناعية في الجســم لدى جميع المتطوعين منذ 
المراحل المبكرة من الدراســة. وتم تصنيــف لقاح مودرنا 
األميركية، أنــه األغلى عالميــاً، حيث بلغ ســعر الجرعة 

الواحدة حوالى  37 دوالر أميركي.
وكانت شــركة “موديرنا” قد حصلت، علــى مليار دوالر 
أميركي كتمويل بحثّي من الحكومة األميركية، وســعَّرت 

لقاحها بما يتراوح بين 32 و37 دوالراً للجرعة الواحدة.

سينوفاك
في سياق متصل، أتى لقاح ســينوفاك الصينية في المرتبة 
الثانية وفقــاً لســعر الجرعــة الواحــدة البالــغ 30 دوالر 
أميركــي، وبدأت الصيــن بتوزيع لقاح شــركة ســينوفاك 
يــروس “كوفيــد - 19” لتطعيــم الموظفيــن  المضــاد لف
األساســيين والفئات األخــرى األكثر عرضــة لإلصابة، 

ويُطلق عليه اسم كورونافاك.

V سبوتنيك
أما بالنســبة للقاح سبوتنيك V الروســي، فهو يعتبر نتيجة 
تعاون بيــن المركز القومــي لبحوث األوبئــة والصندوق 
الســيادي الروســي، وهو من أول اللقاحــات المعلنة ضد 
فيروس كورونــا. وأعلــن صندوق االســتثمار المباشــر 
الروسي )RDIF، صندوق االستثمار السيادي الروسي( 
أن كلفة اللقاح “ســبوتنيك V” الروسي لألســواق الدولية 
هــو نحــو 10 دوالرات للجرعــة الواحــدة، أي أقــل من 
20 دوالراً لجرعتيــن مطلوبتيــن لتلقيــح شــخص واحد. 
وبالتالي، سيكون “ســبوتنيك V” أرخص مرتين أو أكثر 
مــن اللقاحــات األجنبية القائمــة على تقنيــة mRNA مع 
 ”Vمؤشرات فعالية مماثلة، بينما سيكون تلقيح “سبوتنيك

مجانياً لمواطني روسيا.
وكانت المستشــارة األلمانيــة انغيال ميــركل، قد عرضت 
المســاعدة في تطويــر اللقاح الروســي وحتــى إنتاجه في 
ألمانيــا، بالرغم من الخالفات السياســية بيــن البلدين، بيد 
أنها اشترطت موافقة الهيئة األوروبية لألدوية على اللقاح 

 .”Sputnik V سبوتنيك في“

54



موضوع الغالف

شباط/ فبراير 2021 | البنك والمستثمر

المؤسســات بما في ذلك  جامعة هارفــارد  وجامعة كوتش 
في  إسطنبول  مؤخراً، أن محاولة سيطرة  الدول الغنية  على 
لقاحــات “ كورونا “ ســيكلفها ما ال يقل عــن 4.5 تريليون 

دوالر أميركي من اقتصادها المنهار بسبب الجائحة.
وأكدت الدراســة أن تطعيم البلــدان الفقيرة ضــد فيروس 
“كورونــا” ليس مجــرد واجــب أخالقي ولكنــه ضرورة 
اقتصاديــة. وفــي حالة تطعيــم ســكان الــدول الغنية مثل 
المملكة المتحدة في بضع أشهر، وترك  الدول الفقيرة ، فإن 
الخسائر العالمية ستصل هذا العام إلى 9 تريليونات دوالر 

أميركي.
ووفقــاً لتقرير  غرفة التجــارة الدولية ، تبلــغ تكلفة التمويل 
الكامــل لبرامج منظمــة الصحــة العالمية لتقديــم لقاحات 
وعالجات “كورونا” إلى البلــدان النامية بعيداً عن أهداف 

التمويل لعام 2021 نحو 27 مليار دوالر أميركي.
وأشارت الدراســة، أنه حتى لو كانت البلدان النامية قادرة 
علــى تطعيم نصــف ســكانها بحلول نهايــة العــام - وهو 
ســيناريو غير محتمل على المســار الحالي - فــإن  الناتج 
تريليون دوالر أميركي.المحلي  اإلجمالــي العالمي المفقود ســيظل يصل إلى 4.4 

دعم عمليات البحث
فــي المحصلــة، وبســبب الحاجــة الملحة للقــاح، ضخت 
الحكومــات والجهــات المانحة مليــارات الــدوالرات في 
مشــروعات لتطويره واختباره. ودعمــت عمليات البحث 
منظمات خيرية كمؤسســة بيل غيتس إلى جانب أفراد من 
بينهم، مؤســس موقع علي بابا للتســوق اإللكتروني، جاك 
ما، ونجمة موســيقى الكانتري )الريــف األميركي( دوللي 

بارتون.
فيما تعهــدت الحكومــات والشــركات متعددة الجنســيات 
بشراء مليارات الجرعات وفقاً لألسعار المحددة. وستكون 
الشركات المصنعة للقاح كورونا على مدى األشهر القليلة 
المقبلة، منشــغلة بالوفاء بهــذه الطلبات بأســرع ما يمكن. 
إال ان هذه الشــركات التي ســتبيع اللقاح إلى الدول الغنية، 
ستبداء في رؤية عائداتها واســتثماراتها. وبعد الوفاء بهذه 
العقود األولى، يصعب التنبؤ بما ســيبدو عليه مشهد اللقاح 

الجديد.

ضرورة اقتصادية
وكشــفت دراســة جديــدة أجراهــا باحثــون في عــدد من 
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لبنان في المرتبة 60 بين األسواق الناشئة

إفريقياوالبحرين،فيحينتأخرعنباكســتان،وكازاخستانو
أوكرانيابيناألســواقالناشئةعلىهذاالمؤشــر.وتأخرلبنان
عنالمغرب،وتونس،واألردنواإلماراتالعربيةالمتحدةفي

المنطقةالعربيةفيهذهالفئة.
المؤشر االجتماعي

اضافةالىذلك،احتللبنانالمرتبة37بيناألســواقالناشــئة
والمركزالســابععربياًعلىالمؤشــراالجتماعــي.ويقييمهذا
المؤشرعدمالمســاواةفيبلدمامنحيثالتوظيفوالحصول
علىالموارداألساســية،مثلوقودالطهيالنظيفوالكهرباء،
فضالًعنمســتوياتالصحــةوالتغذيةللســكان.تعــادللبنان
معكولومبيــاعلىهذاالمؤشــر،فيحينتقدمعلىســورينام،
والســلفادوروأذربيجان،فيحينتأخرعــنالبرازيل،وبيرو
والمغرببيناألسواقالناشــئة.كذلكتقدملبنانعلىالبحرين،

والسعودية،ومصر،واألردنوالعراقإقليمياًفيهذهالفئة.
مؤشرالحوكمة

عالوةعلىذلك،جاءلبنانفيالمرتبة65بيناألسواقالناشئة
وفيالمركزالعاشــرعربياًعلــىمؤشــرالحوكمة.ويقييمهذا
المؤشربيئةاألعمالفيبلدما،ونسبةسكانهالذينيستخدمون
اإلنترنت،وســيادةالقانون،والســيطرةعلىالفساد،ومشاركة
المرأةفيكلمنالقوىالعاملةوفيالحكومة،منبينمتغيرات
أخرى.تقدملبنــانعلىمصر،والكاميــرونونيجيريا،وتأخر
عنإثيوبيــا،وأنغوالوالغابونبيناألســواقالناشــئةعلىهذا
العربيةفيهذهالفئة.المؤشــر.كذلكتقدملبنانعلىمصروالعراقفقــطبينالدول

احتسبالمصرفاالســتثماريالمؤشرباســتخدام29متغيراً
يعكســواأداءالدولــةعلــىالمؤشــراتالبيئيــة،واالجتماعية
 Environmental,Social &Governance(والحوكمــة
Indicators(.ويستندالمؤشــرالىقاعدةبياناتالبنكالدولي
للمؤشــراتالبيئيــة،واالجتماعيــةوالحوكمةويضيــفاليها

متغيراتمنمصادرأخرى.
يصنفالمؤشــرالمؤشــراتالبيئية،واالجتماعيــةوالحوكمة
لكلبلدعلىســلّممنصفــرإلى10نقاط،حيــثتعكسنتيجة
10أفضلأداءعلىالمؤشر.النتيجةاإلجماليةلبلدماهيمعدل

نتيجةالبلدعلىكلمنالمؤشراتالثالثة.
مراجعة التصنيفات

تجدراالشــارة،الىأننتائجمؤشــرالعــام2021تعتمدعلى
بياناتالعام2019.وبدأتوكاالتالتصنيفاألخذفياالعتبار
المؤشــراتالبيئية،واالجتماعيةوالحوكمةبشــكلمتزايدعند
إجراءمراجعــةالتصنيفاتوعنــداتخاذقرارتبشــأنتعديل
التصنيفالسياديللدول.علىهذاالنحو،كلماكانتنتيجةالبلد
أعلىعلىالمؤشــراتالبيئيــة،واالجتماعيــةوالحوكمةتكون

مواتيةللتصنيفاتالسيادية.
وكانأداءلبنــانعلــىالمؤشــرأفضــلمــنأداءالغابــون،و
طاجيكســتانوزامبيا،فيحينكانأداءهأسوأمنأداءمنغوليا،
والسعوديةوإثيوبيابيناألسواقالناشئة.كماكانأداءلبنانعلى
المؤشــرأفضلمنأداءمصروالعراقفقطبينالدولالعربية.
ســّجللبناننتيجــة5,6نقاط،مقارنــةبمعدلنتيجةاألســواق
الناشــئةالبالغ6,45نقطةوالمعدلالعربــيالبالغ5,98نقطة.
كماجاءتنتيجةلبنانأدنىمنمعدلنتيجةالدولالمنتميةالى
مجلسالتعاونالخليجيالبالغ6,23نقــاطومعدلنتيجةمعدل
الدولالعربيةغيرالمنتميةالىمجلــسالتعاونالخليجيالبالغ

5,73نقطة.
المؤشر البيئي 

فيموازاةذلك،جاءلبنانفيالمرتبة61بيناألســواقالناشئة
وفيالمركــزالخامسعربياًعلىالمؤشــرالبيئــي.ويقييمهذا
المؤشراالستخدامالحاليللمواردالطبيعيةفيبلدما،ومستوى
التلوثواســتهالكالطاقة،فضالًعنالمخاطرالبيئيةالمتعلقة
بشــكلأساســيبتغيرالمناخ.تقدملبنــانعلىالهنــد،وجنوب

صّنف المصر ف االستثماري العالمي Goldman Sachs  لبنان  في المرتبة 60 من بين 72 سوقاً ناشئة 
حول العالم وفي المركز العاشر من بين 12 دولة عربية على المؤشر السيادي البيئي واالجتماعي 
بتحديث  البنك  وقام   .2021 عام  لل (EM Sovereign ESG Index) الناشئة  واق  س أل ا ي  ف ة  م والحوك

منهجيته لمؤشر العام 2021، لذلك، ال يمكن مقارنة نتائج هذا العام بمؤشر العام 2020.
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خفض الرسوم على الصين يؤثر على االقتصاد األميركي

التجــاري األميركي روبرت اليتهايــزر، عن نهج الرئيــس المنتهية 
واليته دونالد ترمــب الذي فرض رســوماً على ســلع صينية بمئات 

مليارات الدوالرات اعتباراً من عام 2018.
تقليص العجز األميركي

ويعد اليتهايزر مهندس سياســة فرض الرســوم التي تعد أنها صبّت 
في مصلحة العمال األميركيين، علماً بأن خبراء اقتصاديين يخالفونه 
الرأي. وقال اليتهايزر: لقد غيّرنــا نظرة العالم إلى الصين، لقد حّولنا 
نطرة العالــم للصين كما حّولنا النمــاذج التي كانت قائمــة ... آمل أن 
يستمر هذا األمر. وحذّر من عودة واشنطن إلى السياسات التي كانت 
معتَمدة في تسعينات القرن الماضي حين كان اهتمامها منصبّاً بشكل 
كبير على حوار مع بكين “لم يثمر شيئاً”، معتبراً أن كل تلك الجهود 

“كانت مضيعة للوقت”.
وكان ترمب قد تعهد خالل حملته االنتخابية بتقليص العجز األميركي 
في الميزان التجاري مــع الصين، واصفاً ممارســات بكين التجارية 
بأنهــا “غير منصفــة”، كما اتّهم ســلطات البــالد بإجبار الشــركات 
األجنبية على نقل درايتها التكنولوجية إلى الصين من أجل السماح لها 

بالعمل في السوق الصينية.
أجواء ضبابية

وتســبب النزاع التجاري باضطرابات في األســواق العالمية، وأوجد 
أجواء ضبابية كما قلّص التبادل التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين 
في العالم. وإزاء رســوم جمركية أميركية بقيمــة 370 مليار دوالر، 
وقّعت الصين اتفاقاً مطلع عام 2020 تعّهدت بموجبه بزيادة مشترياتها 
أسواقها المالية وتخفيف القيود المفروضة على الشركات األميركية.من الســلع والخدمات األميركيــة بمقــدار 200 مليــار دوالر، وفتح 

قال المجلس الذي يضم مئتي شــركة أميركية تتعاون مع الصين: في 
تصورنا لسيناريو خفض التصعيد في الحرب التجارية تقوم بموجبه 
الحكومتان بتخفيض تدريجي لمتوسط معدالت التعريفة الجمركية إلى 
نحو 12 % )من 19 % حالياً(، يمكــن لالقتصاد األميركي أن يحقق 
160 مليار دوالر إضافية من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
خالل السنوات الخمس المقبلة، ويســمح بتوظيف 145 ألف شخص 

إضافي بحلول عام 2025.
وبحسب التفرير، سيرتفع دخل األسر األميركية بمقدار 460 دوالراً 
لكل أسرة، بســبب زيادة العمالة والمداخيل وكذلك انخفاض األسعار 

نظراً الستيراد العديد من المنتجات االستهالكية من الصين.
يأتي نشر هذا التقرير قبل أيام من توضيح الرئيس األميركي المنتخب 
جو بايدن، تفاصيل سياســته التجارية، في اليــوم التالي لدخوله البيت 
األبيض. وينتظــر المراقبون تعليقاتــه حول العالقــات التجارية بين 
الواليات المتحدة والصين التي تدهورت كثيراً في عهد دونالد ترمب. 
وألمح الرئيس المنتخب إلى أنه قد يســتمر في السياســة المتّبعة حيال 
الصين، في حين تراود الجمهوريين والديموقراطيين المخاوُف نفسها 

بشأن األمن القومي.
تصعيد الحرب التجارية

وفي أوائــل ديســمبر/كانون األول 2020، أكد جو بايدن نفســه نيته 
اعتماد موقف حازم حيال الصين من خالل تشــكيل جبهة موحدة مع 
الحلفاء التاريخيين للواليات المتحدة مثل االتحاد األوروبي، في تغييٍر 
في االســتراتيجية ال في السياسة. وتضّمن التقرير ســيناريو معاكساً 
يشــمل تصعيد الحرب التجارية واســتمرار تدهور العالقات الثنائية. 
وحذّر معــدو التقرير مــن أن “االقتصــاد األميركي ســيدّر )في هذه 
الحالة( مبالغ أقل بـ1,6 تريليون دوالر في الســنوات الخمس المقبلة 
ويفقد 732 ألف وظيفــة في 2022 و320 ألف وظيفــة في 2025”. 
أما األســر األميركية، فبحلول نهاية 2025 ســينخفض دخلها بمقدار 

6400 دوالر.
وحّض الممثل التجاري في اإلدارة األميركية المنتهية واليتها مؤخراً، 
الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن، على إبقاء الرسوم المفروضة 
على الســلع الصينية، معتبراً أنها رّجحت كفة واشــنطن على صعيد 

موازين القوى.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” دافع الممثل 

واالستشارات  األبحاث  شركُة  وأنجزته  الصيني،  األميركي  األعمال  مجلس  نشره  تقرير  كشف 
في  معتداًل  ولو  خفضاً  أن  حرج”،  وقت  في  حاسمة  “شراكة  بعنوان  إيكونوميكس،  أكسفورد 
الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية سيكون له تأثير مفيد على النمو االقتصادي 

والتوظيف في الواليات المتحدة األميركية.
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زيادة ثروة الملياردير المصري ناصف ساويرس 70 %

أيضــاً 75.5 %، فيما ارتفع ســهم أديــداس 70 % خالل 
الفترة ذاتها.

وزاد ســعر سهم أوراســكوم كونستراكشــون في بورصة 
ناســداك دبي بقرابة الـــ10 % منذ مــارس/آذار، وتمتلك 
عائلــة ســاويرس 51.8 % مــن الشــركة، وفقــاً لبيانات 

الشركة في سبتمبر/أيلول 2020.
وقــدرت قيمــة المشــروعات تحــت التنفيذ ألوراســكوم 
كونستراكشــون 5.3 مليار دوالر في نهاية سبتمبر/أيلول 
2020، وحققت صافــي ربح بمبلغ 65 مليــون دوالر في 
األشــهر التســعة األولى من عام 2020. وجاءت الشركة 
في المرتبــة 95 ضمــن قائمة فوربس الشــرق األوســط  

“أقوى 100 شركة في الشرق األوسط لعام 2020”.

االستثمار في الرياضة
بخــالف اســتثماراته فــي اإلنشــاءات والكيماويــات، يعد 
ساويرس أحد األثرياء الشــغوفين باالستثمار في الرياضة، 
وقد كشفت شــركة عائلة الملياردير المصري، “إن إن إس 
هولدنغ” لالستثمار، في شهر ديسمبر/كانون األول 2020 
الماضي، عــن امتالكهــا حصــة 5.02 % في ماديســون 
سكوير غاردن سبورتس، الشركة القابضة التي تمتلك فريق 
كرة الســلة نيويورك نيكــس، وفريق كرة القــدم نيويورك 
رانجرز. وستزيد “إن إن إس هولدنغ” القابضة من حصتها 

إلى 6.3 % بحلول مارس/آذار 2021، وفقاً لبيان إفصاح.
وتصدر فريق الشــركة “نيويورك نيكــس” قائمة فوربس 
 The Business لتقييم فرق دوري كرة الســلة األميركي
of Basketball في 2020، بقيمة تقدر بنحو 4.6 مليار 

دوالر أميركي.

حصة أغلبية
فــي عــام 2018، تعاون ســاويرس مــع رجــل األعمال 

عزز ناصــف ســاويرس صدارتــه لقائمــة المليارديرات 
العرب، يليه يسعد ربراب الذي ارتفعت ثروته بنحو 600 
مليــون دوالر أميركي عــن مــارس/آذار 2020. وبلغت 
ثروة عبــد هللا الغريــر والعائلــة 3.7 مليــار دوالر، كما 
قدرت فوربس ثروة ماجد الفطيم والعائلة بنحو 3.6 مليار 

دوالر، ونجيب ساويرس 3.2 مليار دوالر.

استثمارات متنوعة
يعد ناصف ســاويرس ســليل أغنى عائلة فــي مصر، هو 

شقيق الملياردير نجيب ساويرس.
)أوراســكوم  شــركة  ناصــف  قّســم   ،2015 عــام  فــي 
لإلنشــاء والصناعة( إلــى كيانين: )OCI( و)أوراســكوم 
لإلنشــاءات(. ويتولى هو إدارة شــركة )OCI(، التي تعد 
واحدة من أكبر منتجي األســمدة النيتروجينيــة في العالم، 
ولديه مزارع فــي واليتي تكســاس وآيوا. ويتداول ســهم 
الشــركة في بورصة يورونكســت فــي أمســتردام، بينما 
شركة أوراســكوم كونستراكشون، شــركة المقاوالت في 
الهندســة والبناء مدرجة ببورصتي القاهرة وناسداك دبي. 
ويمتلك ناصف ساويرس استثمارات متنوعة تشمل أسهماً 

في عمالق اإلسمنت الفارج هولسيم، وشركة اديداس.

المرتبة 95
جاءت الزيــادة الكبيرة في ثروة قطــب األعمال المصري 
بدعم من ارتفاع ســهم OCI NV في بورصة أمستردام، 
بنحو 84 % منذ إعــداد فوربس لقائمــة المليارديرات في 
18 مــارس/آذار 2020. ولدى ناصف ســاويرس حصة 
29.85 % في الشــركة، في حين تبلغ حصة والده أنســي 
ساويرس 17.14 %، وشقيقه سميح ساويرس 11.4 %، 

بحسب بيانات الشركة على بورصة يورونكست.
كما قفز ســهم الفارج هولســيم التي يســتثمر فيها ناصف 

زادت ثروة أغنى ملياردير عربي، ناصف ساويرس بنسبة 74 % خالل أقل من سنة، لتصل إلى 8.7 مليار 
دوالر أميركي، مقابل 5 مليارات دوالر أميركي في مارس/آذار 2020، بحسب قائمة فوربس.

وكان ساويرس أضاف نحو مليار دوالر أميركي إلى ثروته خالل آخر شهر من عام 2020، بالتزامن مع 
انتعاش أسواق األسهم.
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تلك التي تزيــد قيمتها الســــوقية عــن 2.4 مليــار دوالر 
أميركي.

الخاصــة  األغــراض  ذات  االســتحواذ  وتعــد شــركات 
)SPAC( في األساس شــركات ليس لها سجل لألعمال، 
والغرض الوحيد منها هو اإلدراج فــي البورصات لجمع 

األموال، واالستحواذ على شركات أخرى.
ويؤسســها المســتثمرون أو الرعاة الذين لديهــم اهتمام أو 
خبرة معينة في صناعــة أو قطاع أعمال معيــن، لكن في 
طور التأســيس ال تتحــدد ماهية االســتحواذ المســتهدف، 
لذا ال يعرف المســتثمرون فــي )SPAC( الشــركة التي 
سيســتثمرون فيها في النهاية، ويســتثمرون بــداًل من ذلك 
في األشــخاص الذين يديرون هذه الشــركات نفسها. وإذا 
لم تتمكن هذه الشــركات من إتمام عملية اســتحواذ واحدة 
المستثمرين.خالل عاميــن، يتعيــن عليهــا حينئٍذ إعــادة األمــوال إلى 

األميركي ويــــس إيدنــــس، الشريك المؤسس لمجموعة 
Fortress Investment، لشراء حصة أغلبية في النادي 
اإلنكليزي أستون فيال لكرة القدم. وكان أستون فيال قد عاد 
للــدوري اإلنكليزي الممتــاز “البريميرليــغ” في 2019، 
وســجل أســتون فيال خســارة بقيمة 111.8 مليــون جنيه 
إســترليني )152.6مليون دوالر( في العام المالي المنتهي 
في مايو/أيــار 2019، مقابــل خســائر 32.5 مليون جنيه 
إسترليني )44.4 مليون دوالر( في العام السابق له، وذلك 

بحسب آخر بيانات مالية للنادي.

شركات سريعة النمو
كذلــك، يراهــن المليارديــر المصــري علــى شــركات 
االســتحواذ ذات األغــراض الخاصــة SPAC، وأعلــن 
مؤخراً اســتهدافه جمــع 600 مليــون دوالر أميركي، من 
خالل إدراج شــركته لالستحواذ ذات األغراض الخاصة، 

 A v a n t i (
 A c q u i s i t i o n
بورصة  في   )Corp

نيويورك.
فيما تخطط مجموعة 
 ،)NNS Group (
التابعــــــة لعائلــــــة 
وشــركة  ســاويرس 
 )Sienna Capital(
الســتثمار نحو 100 
فــي  دوالر  مليــون 

شركة االستحواذ.
ة  ا د أ وتـركـــــــــز 
االســتثمار هذه على 
األوروبية  الشـركات 
التي تديرها العائالت 
والمؤســــــســــون، 
عــــــن  وتبحــــــث 
الشــــركات ســريعة 
مجاالت  فــي  النمــو 
جـيــــــــا  لــو لتكنـو ا
الصحيــــة  والرعاية 
والتجزئة، وتستهدف 
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أكبر مطاعم برلين يتحول لمأوى للمشردين
فتح أكبر مطاعم العاصمة األلمانية برلين أبوابه لتقديم وجبات 
مجانية للمشــردين خالل شــتاء عــام 2021 في ظل جائحة 
فيروس كورونا المســتجد. ويعاني المشردون في العاصمة 
مــن اإلغالقات التي أدت لتقليل أعداد المارة في الشــوارع، 
باإلضافة إلى ندرة الزجاجات التي عادة ما يقومون بجمعها 

وإعادتها للمتاجر مقابل القليل من المال.
كذلك تعاني المطاعم من اإلغالق الذي أثر بشكل كبير على 
مداخيلهــا، وهو ما دفع إدارة مطعم “هوفبراو” برلين لتبني 

فكرة تقديم الوجبات لمن هم بال مأوى. وقال مدير المطعم، بيورن شفارتز، إن التجربة تعني مكسباً لجميع األطراف، حيث 
توفر الوجبات المجانية للمشردين وفرص عمل لطاقم المطعم الذي يحصل على رواتبه من الحكومة والمنظمات الخيرية 
التي تدعم تقديم تلك الوجبات. وغيرت إدارة المطعم من تصميمه المعتاد لتضيف طابقاً ثانياً يوفر مساحة أكبر للحفاظ على 
التباعد االجتماعي بين الزائرين. ومّكن التصميم الجديد المطعم من اســتضافة 150 مشــرداً على نوبتين يومياً حتى نهاية 
فصل الشتاء الحالي. كذلك يستعد المطعم لتقديم وجبات خاصة ومتنوعة المذاقات في عيد الميالد، بحسب وصف شفارتز. 
وتم إيواء 34000 مشــرد في مالجئ ونزل وشــقق من قبل الخدمات االجتماعية ومجموعات الرعاية الخاصة في برلين 

بينما ال يزال ما بين 12 ألفاً إلى 20 ألف بال مأوى خالل الجائحة.

ساعة يمكنها قياس نسبة السكر في الدم
كشــفت ETNews الكورية، أنه يمكن لشركة سامسونغ  
إضافــة ميزة مراقبة نســبة الغلوكوز في الدم إلى ســاعة 
 Galaxy Watch Active 3 أو Galaxy Watch 4

.Wمؤقتا
ويمكن للقدرة الجديدة أن تســهل على مرضى السكري 
تتبع مستويات الســكر في الدم اليومية. ويقال أن التقنية 
تســتخدم مستشــعراً بصرياً لتحديد القــراءات، ما يلغي 
الحاجة إلى ســحب الدم. وهي مشــابهة لكيفية قيام عدد 

.SpO2 بتوفير األوكسجين في الدم أو قراءات ،Galaxy Watch 3 من الساعات الذكية، بما في ذلك
وعملت “سامسونغ” مؤخراً على تقنيات غير جراحية لمراقبة نسبة الغلوكوز في الدم. وطورت طريقة لمراقبة مستويات 

الغلوكوز في الدم باستخدام طريقة تسمى تحليل رامان الطيفي. تستخدم العملية الليزر لتحديد التركيب الكيميائي.
ووفقــاً للشــركة، فإنها توضح أعلى درجــات دقة التنبؤ بين التقنيات غير الغازية. كما تم مؤخراً تقديم نظام طيفي مشــابه 
حاصل على  براءة اختراع  على نموذج أولي لســاعة ذكية في CES 2021، الســاعة، التي صنعتها شــركة يابانية ناشئة 
تدعى Quantum Operations، تعطي قراءات سكر الدم في 20 ثانية فقط. ويمكن أن تشهد  Samsung  ارتفاعاً كبيراً 

في مبيعات الساعات الذكية الخاصة بها، عندما تتوفر الميزة الجديدة على ساعات Galaxy الخاصة بها.
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ساعة ذكية تدعم مساعد “غوغل” في أوروبا
كشــفت صانعــة الهواتف الصينية “شــاومي” 
رســميًا عن ســاعتها الذكية “مــي” التي تدعم 
مســاعد “غوغل” فــي  األســواق األوروبية ، 
وذلــك أثناء إطالق هاتفيهــا “ريدمي نوت 9” 

و“ريدمي تي 9”. 
وتأتي الساعة بشاشة ملونة 3.97 بوصة وتبلغ 
دقتهــا 800*480 بكســل، كما تحتــوي على 
مكبر صــوت مع ميكروفونيــن بعيدي المجال 
لمســاعدة المستخدمين على التفاعل مع مساعد 

“غوغل”. 
ويمكن اســتخدام الســاعة لالتصال بكاميرات 

األمان والبث المباشر على  الشاشة ، كما يمكن من خاللها التحكم في جميع األجهزة الذكية األخرى بالمنزل، فضاًل عن 
استخدامها لعرض  الصور  المحببة.

ويبلغ ســعر الســاعة حوالى 49.99 يورو أي ما يعادل 61 دوالر أميركي، وســتكون متوفرة باللون األبيض فقط، ولم 
تفصح الشركة عن موعد توافرها باألسواق بعد.

مدفأة للحفاظ على الطعام ساخنا من “كنتاكي”
أطلقت “ كنتاكي  فرايد تشــيكن” وحدة تحكم لأللعــاب تأتي مع مدفأة دجاج 
مدمجة للحفاظ على ســخونة الطعام أثناء جلســات اللعب المكثفة. وأعلنت 
شركة الوجبات السريعة عن المنتج في حزيران الماضي، ما دفع المستهلكين 
 KFC إلى االعتقاد بأنها كانت حملة تسويقية مخادعة. ومع ذلك، فقد كشفت
اآلن أن المنتج حقيقي للغاية بالفعل، حيث تم تصميم وحدة التحكم بواســطة 
صانــع األجهزة العالمي، Cooler Master. وتأتي وحدة التحكم أيًضا مع 
نظام مصمم خصيًصا يحافظ على دفء  الدجاج  باســتخدام الحرارة الناتجة 
عــن مكوناته. وقالــت “كنتاكي فرايد تشــيكن”، أن غرفة الدجاج ســتبقي 

محتوياتها ساخنة وجاهزة لالستهالك خالل جلسات اللعب المكثفة.
وقال المتحدث باسم “كنتاكي”، مارك شيفرز، أن الجهاز قادر على تشغيل 
األلعاب بأعلى المواصفات. وأضاف: “كل ذلك باإلضافة إلى الحفاظ على 

وجبتك دافئة لتستمتع بها أثناء تجربة اللعب. إذا أرادت “ سوني “ أو “ مايكروسوفت ” أي نصائح حول كيفية تصميم غرفة 
دجــاج لجهودهــم في المرة القادمة، فنحن نرحب بهم للتواصل”. ولم تعلــن KFC بعد عن تاريخ إصدار وحدة التحكم أو 
 Cooler وُصنعت بواســطة ،KFC الســعر، ومع ذلك، فقد تم إطالق موقع ويب للجهاز. وتم تشــكيلها من نيران أفران

Master من األلف إلى الياء، لم تكن هناك طريقة ألذ لتجربة أحدث العناوين بدقة 4k مذهلة، 240 إطاراً في الثانية.
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التكنولوجيا الخضراء في مشروع “نيوم”

الشمسية في شمال غرب البالد”، ومن المتوقع اكتمالها في 
منتصف عام 2021.

وفــي مقابلــة صحفية مع أحــد المواقــع اإللكترونيــة، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة “ســوالر واتر”، ديفيد ريفلي، إن 
المشــروع عبارة عن “قدر فوالذي مدفون تحت األرض، 

ومغطى بقبة. ولذلك، هو يبدو مثل كرة”.

تحلية المياه
تبني شــركة “ســوالر واتر المحدودة” أول محطة لتحلية 
المياه بتقنية القبة الشمسية في شمال غرب السعودية، والتي 

.Credit: Solar Water Plc ستعتمد عليها شركة نيوم
وتعمل عاكسات “هيلوســتات” التي تُحيط بالقبة الزجاجية، 
على تركيز اإلشعاع الشمسي حول القبة، وتنتقل السخونة إلى 

مياه البحر بعد تدفقها إلى الداخل لتتبخر وتتكثف كمياه عذبة.

التناضح العكس
ومقارنةً بتقنية التناضح العكسي التي تُستخدم لتحلية المياه، 

بلغت االستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة قيمة 
288.9 مليار دوالر أميركــي في عــام 2018، وفقاً لبيان 
صحفي نُشــر على الموقع الرســمي لبرنامج األمم المتحدة 

للبيئة في يونيو/حزيران 2019.
وبدأت الحكومات تســتثمر في مشــاريع تســعى لمســتقبل 
أنظف، وقد يكون أحد أبرزها مشــروع “نيوم” في المملكة 
العربيــة الســعودية، والذي تبلــغ كلفته 500 مليــار دوالر 

أميركي

تقنية رائدة
وبتاريــخ 29 يناير/كانــون الثاني من عــام 2020، أعلنت 
شركة “نيوم” أنها ستعتمد على تقنية رائدة للطاقة الشمسية 
إلنتاج مياه عذبة نظيفة، ومنخفضة التكلفة، وصديقة للبيئة، 
عن طريق توقيع اتفاقية مع شركة “سوالر واتر المحدودة” 
التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لهــا، وذلك وفقاً للموقع 

الرسمي لوكالة األنباء السعودية “واس”.
وتبني الشــركة حالياً “أول محطة لتحلية المياه بتقنية القبة 

التكنولوجيا الخضراء تعطي الفرصة لتحويل القوة والخبرة في مجال التكنولوجيا األحفورية إلى 
المشارك  األستاذ  قاله  ما  الخليجي. هذا  التعاون  دول مجلس  واستدامة في  تنوعاً  أكثر  اقتصاد 
في الهندسة الكيميائية في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية في جامعة الملك عبداهلل للعلوم 
والتقنية KAUST، ماني ساراثي في مقابلة صحفية، حول قدرة التكنولوجيا الخضراء على تغيير 

قواعد اللعبة في دول الخليج.
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للطاقة، والمياه العذبة، والموارد الغذائية.
وقال ساراثي والذي تشمل اهتماماته البحثية تطوير تقنيات 
الطاقة المســتدامة مع الحد من مجمل تأثيرها على البيئة إن 
أنظمة التكنولوجيا الخضراء “تنتج المياه العذبة باســتخدام 

الطاقة المتجددة، ومن دون إطالق النفايات إلى البيئة”.
وأوضــح ســاراثي أن أحد األســباب وراء زيــادة االهتمام 
بالتكنولوجيا الخضراء في دول مجلــس التعاون الخليجي، 
يرتبــط باعتماد المنطقة “بشــكل كبير” على الميــاه العذبة 
الناتجة عن تحلية المياه، وهي عملية “تستهلك حالياً الكثير 

من الطاقة”.
وأشــار ســاراثي، الذي يشــغل أيضاً منصب المدير األول 
للتكنولوجيــا واالبتكار في “نيــوم” للهيدروجيــن والوقود 
األخضر إلى إن المنطقة تســتطيع أن تقود االبتكار العالمي 
في مجال التكنولوجيا الخضراء، مضيفــاً: “يوفر وصولنا 
إلى الموارد الطبيعية، واألمن المالي، والشركات، والمعاهد 
الخضراء”.البحثية الرائــدة، بيئــة مثالية لتطويــر حلــول التكنولوجيا 

قال ريفلي: إن تقنية القبة الشمسية تُعد أفضل بيئياً، ألنها ال 
ثة تستغرق 400 عام لتتحلل.  تحتاج إلى اســتخدام أليافاً ملّوِ
وأوضح ريفلــي أن هذه التقنية تتميز بإمكانية بنائها بشــكل 

أسرع وأرخص، باإلضافة إلى كونها محايدة كربونياً.
وفيما يخــص توفيــر الميــاه العذبة، أشــار ريفلــي إلى أن 
االعتماد على التكنولوجيا الخضراء يُعد أمراً مهماً في دول 
مجلس التعاون الخليجي والشــرق األوسط بسبب محدودية 
كمية هطول األمطار، وانعدام مصادر الميــاه العذبة، مثل 

البحيرات واألنهار.

المسطحات المائية
من جانب آخر، تتمتع هذه المناطق أيضــاَ بوفرة المصادر 
الطبيعية، بفضل المسطحات المائية التي تُحيط بها، وضوء 
الشــمس الذي يتوفر لحوالــى 10 ســاعات يوميــاً، وكلها 

عناصر يمكن استغاللها لتوفير حلول أفضل بيئياً.
وتمتلك التكنولوجيــا الخضراء القدرة على حــل التحديات 
الرئيســية التــي نواجههــا حالياً لدى االســتخدام المســتدام 

مدينة مليونية “صفر انبعاثات كربونية”

أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، عن تدشين 
مشــروع مدينة مليونية، تســمى “ذا الين”، قال إنها ستكون 
صديقة للبيئــة، وتقع ضمن نطــاق منطقة نيــوم االقتصادية 
شمال غرب السعودية. وقال ولي العهد السعودي، إن المدينة 
“ســتكون بال ضوضــاء أو تلــوث وخالية مــن االزدحام”، 
ُمضيفاً أن “مشروع ذا الين صفر ســيارات وصفر شوارع 
وصفر انبعاثــات كربونية”، علــى حد تعبيــره. أضاف، أن 
المدينة تمتد بطــول 170 كيلومتراً، ويبــدأ العمل فيها خالل 
الربع األول من العــام 2021 الجاري، مؤكداً أنها ســتحافظ 

على 95 % من طبيعة نيوم. مشــيراً، إلــى ان بالده تعول على إضافــة المدينة نحو 48 مليــار دوالر أميركي إلى الناتج 
المحلي في 2030. مشيراً إلى أنها ستوفر 380 ألف فرصة عمل، وستُدار مجتمعاتها باالعتماد الكامل على تقنيات الذكاء 
االصطناعي، لتســهيل عملية التواصل مع اإلنســان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر 
وقت السكان والشركات. وأكد، أن “مشــروع ذا الين يضع اإلنسان أوال”، وأنها ستكون نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه 

المدن الحضرية.
وأعلنت الســعودية عن مشــروع نيوم في 2017، وهو جزء من خطة رؤيــة المملكة 2020، المدعومــة من ولي العهد 
األمير محمد بن ســلمان. وتبلغ تكلفة المنطقة االقتصادية لنيوم 500 مليار دوالر أميركي. وتقع المنطقة في شمال غرب 

السعودية، حيث تطل على البحر األحمر. ومساحتها اإلجمالية 26 ألفا و500 كيلومتر مربع.
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تحذير لمرضى الغدة الدرقية من هذه األطعمة
حذّرت دراســة، مرضــى الغدة الدرقية مــن تناول بعض 
األطعمة، من بينها البروكلــي، لتجنّب حدوث مضاعفات 
للمرض. وأشــارت إلــى أّن تناول أغذية محــددة قد تؤدي 
إلى مشاكل صحية ومضاعفات لدى مرضى الغدة الدرقية.

ومن هذه األطعمة:
- بروتيــن الصويا، وذلك ألنه يؤثــر على منع امتصاص 

الجسم لهرمون الغدة الدرقية.
- الخضار الصلبة، كاللفت، القرنبيط، الملفوف والبروكلي، 
والتي تحتوي على مادة كيميائية تبطئ عمل الغدة الدرقية.

- منتجات القمح الغنية بالغلوتين، كالطحين والشوفان والمعكرونة، وذلك ألنّها تؤثر على وظائف الغدة الدرقية في الجسم.
 - الدهون والمقالي، التي توجد في الوجبات السريعة، كاللحوم الغنية بالدهون، واللحوم المصنعة والحلويات، وذلك ألنها 

تزيد من خطر االلتهابات وحدوث اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.
- الكافييــن وذلك ألنه يؤثر ســلبا على امتصاص أدوية الغدة الدرقية في األمعاء، األمــر الذي يعوق تنظيم إفرازات الغدة 

الدرقية.
- األطعمة المصنعة، وذلك ألنها غنية بكميات كبيرة من الصوديوم، وتؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية.

زيت الكتان إلصالح شقوق شاشة الهاتف
نجح الباحثــون من المعهد الكوري للعلــوم والتكنولوجيا 
)KIST( في تطوير مادة إلكترونية ذاتية الترميم، يمكنها 
إصالح التشــققات واألضرار المادية األخرى، مؤلفة من 

زيت بذرة الكتان.
وأضــاف الباحثون إلــى زيت بذرة الكتــان، هذا المكون 
الشفاف، البوليميد عديم اللون CPI ومادة السيليكون وتم 
تصميمها على شكل كبسوالت دقيقة، يتسرب منها السائل 
الزيتي داخل شــقوق شاشــة الهواتف المحطمة لترميمها 
ذاتيــاً وإصــالح أي ضرر بهــا، فعندما يصطدم الســائل 

الزيتــي بالهواء، يتصلب مكوناً مادة جيدة تصبح كأنها شاشــة جديدة. ومن المعــروف أن زيت بذرة الكتان يتصلب في 
درجة حرارة الغرفة، لذا فعندما يصطدم بالهواء، يتصلب، مكوناً مادة جديدة، لكن هذه العملية تستغرق وقتاً طويالً، لذا 
اعتمد الباحثون في تجربتهم على األشعة فوق البنفسجية، لتسريع عملية االلتئام والترميم الذاتي في أقل من 10 دقائق.

ويمكن أن تتجاوز فوائد هذه التقنية شاشــات  الهواتف الذكية  المكســورة أيضاً، فمادة CPI عبارة عن بالســتيك شــفاف 
وقوي ومرن وموصل للكهرباء، تستخدم في كل مكان من الجلد الصناعي إلى األلواح الشمسية، وأي تحسين في المتانة 

والمرونة سيساعد في جميع المجاالت.
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الصمغ المغناطيسي لمعالجة المواد الالصقة
طــور فريق من الباحثين فــي جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في  
سنغافورة ، وسيلة جديدة لمعالجة المواد الالصقة عن طريق 
تعريضها للمجاالت المغناطيسية. وعادة ما يتم تنشيط المواد 
الالصقــة مثل اإليبوكســي للصق األخشــاب والســيراميك 
والبالستيك  بواسطة تعرضها للحرارة أو الضوء، وعادة ما 
تتطلــب هــذه العملية درجات حرارة محــددة تختلف ما بين 
درجة حرارة الغرفة وصوال إلى 80 درجة مئوية. وتتطلب 
عمليــة اللصق تحفيز تفاعالت كيميائية معينة حتى تتصلب 
المادة الالصقة بين سطحين إلتمام عملية اللصق بشكل كامل.

وفي حالة اللصق المغناطيسي، يتم تفعيل عملية اللصق عن طريق تعريض المادة الالصقة لمجال مغناطيسي. وتنطوي هذه 
التقنية الجديدة على فوائد كثيرة السيما في البيئات التي يتعذر فيها استخدام مواد اللصق التقليدية.

وتتكون المادة الالصقة التي طورها الباحثون من مادة إيبوكســي تقليدية يتم مزجها بجزيئات مغناطيســية متناهية الصغر 
تم تصنيعها خصيصا لهذا الغرض، وال يتطلب الصمغ المغناطيسي الجديد مزجه بأي مادة أخرى لتحفيز أو تنشيط عملية 
اللصق. وتنشــيط التفاعل الكيميائي الذي يؤدي لعملية اللصق يتم عن طريق تمرير جهاز كهرومغناطيســي صغير فوق 

المادة الالصقة.

خبراء يحذرون من سيطرة الذكاء االصناعي على العالم
حذر العلماء في ورقــة بحثية حول تطوير  
الــذكاء االصطناعــي ، مــن فكــرة انقالب 
الــذكاء االصطناعــي على البشــر، وكأنها 
حبكة فيلم خيال علمي، لكن هذه الفكرة هي 
موضوع دراســة جديدة تجد أن ذلك ممكن 

ولن نتمكن من إيقافه.
ووفقــا لمــا ذكره التقريــر، فــإن فريقاً من 
العلماء الدوليين صمــم نظرية لخوارزمية 
احتــواء تضمــن أن نظاًما فائــق الذكاء ال 
يمكن أن يــؤذي الناس تحت أي ظرف من 

الظروف، عن طريق محاكاة الذكاء االصطناعي ومنعه من تدمير البشرية.
ومع ذلك، يُظهر التحليل أن الخوارزميات الحالية ال تملك القدرة على إيقاف الذكاء االصطناعي، ألن توجيه النظام بعدم 

تدمير العالم من شأنه أن يوقف عمليات الخوارزمية الخاصة عن غير قصد.
ولطالما أذهل الذكاء االصطناعي البشــر لســنوات، حيث نشــعر بالرهبة من اآلالت التي تتحكم في السيارات، أو تؤلف 

سيمفونيات أو تهزم أفضل العب شطرنج في العالم في لعبتهم الخاصة.
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مركز لبيانات “مايكروسوفت” السحابية في قطر

من خالل تعزيز إمكانية الوصول إلى أحــدث التقنيات، والمهارات، 
والنجاح في ظل االقتصاد الرقمي العالمي.

وقال المؤسس والمدير العام لـ“نوتيكا 360” تيجيندر سينغ: أصبحت 
التكنولوجيا اليوم عامل تمكين، موضحاً أن على الشــركات الناشــئة 
استغالل حقيقة أنها تتمتع بالمرونة للتكيف بشكل أسرع نظراً لوجود 

بيروقراطية أقل، على عكس المؤسسات الكبيرة.
من جهتهــا، أوضحت خلــف أن “البرنامــج ســيمكن رواد األعمال 
المســجلين مــن تســخير االبتــكارات التكنولوجيــة بشــكل أفضل، 
ومســاعدتهم على ســد فجوة المهارات، وتمهيد الطريــق لهم لتقديم 
ابتكاراتهم بشكل أسرع إلى السوق، بما يتيح لهم أخذ مكانهم الريادي 

في سوق العمل التنافسي”.
تقديم أفضل المنتجات

واعتبــر الشــريك المؤســس لموقــع Hapondo العقــاري، عبدهللا 
الفضاله، أن التحدي األساســي الذي يواجه الشــركات الناشــئة حالياً 
يتمثل بالتعافي مــن صدمة الجائحــة، والعثور على طرق مســتدامة 
للعمل في العالم الجديد الــذي نعيش فيه حالياً، موضحــاً أن “معرفة 
أنه سيكون لدينا البنية التحتية الفعلية المطلوبة لتقديم أفضل المنتجات 

والخدمات هو أمر مشجع بالنسبة لنا كشركة ناشئة”.
ويشــاركه في الــرأي رائــد األعمال ومؤســس شــركتي “ابتكار” 
للحلول الرقميــة وElse Labs، خالد محمد أبوجســوم، إذ قال: إن 
الحلول االبتكارية المرتكزة على الخدمات السحابية تتصدر المشهد 
العالمي اليوم. ووجود مركز للبيانات الســحابية في قطر يعد إضافة 
للمنظومة، وحركة في االتجاه الصحيح. وبالرغم من أن وجود هذه 
الخدمة يســتقطب المهارات وينشــط من حركة اإلبــداع واالبتكار، 
إال أن الشــركات الناشــئة التزال بحاجة إلى عناصــر أخرى أيضاَ 
المشاريع االبتكارية.لالزدهار، مثل شركات التمويل، والرسملة الكبيرة التي تركز على 

تُعد الشــركات الناشــئة الصغيرة والمتوســطة مهمة بصفتها محركاً 
رئيســياً لالبتكار، وداعماً كبيراً للهيــكل اإلنتاجي، ورافــداً محورياً 
في تعزيز النمو االقتصادي فــي البالد. ومن هذا المنطلق، ســتطلق 
“مايكروسوفت”، وهي المزود السحابي الوحيد في العالم الذي يتمتع 
ببنية أساســية ســحابية عالمية في أكثر من 60 منطقة عبر أكثر من 
140 دولة، مركز بيانات في قطر بعام 2021، بهدف توفير خدمات 

سحابية تتوافق مع أهداف البالد والتحول الرقمي.
تحول رقمي

وقالت المديرة العامة لـ“مايكروســوفت - قطــر”، النا خلف، إنه من 
خالل مركز البيانات سيتمكن المطورون، والمبتكرون، والمؤسسات، 
وصوالً إلــى األفراد من امتــالك األدوات المناســبة لتحقيق عناصر 
االبتكار، والمرونة، والتحول الرقمي لتمكين شتى القطاعات، والقوى 
العاملة، ومعالجــة قضايا مهمة على صعيد االســتدامة، والمتغيرات 
الطارئة، والتحديات المســتقبلية. موضحةً، أنه وفقاً لمؤسسة البيانات 
الدوليــة IDC، فإنه مــن المتوقع أن يرتفــع اإلنفاق علــى الخدمات 
الســحابية العامة في قطر إلى 4 أضعاف تقريبــاً، ليصل إلى 228.6 
مليون دوالر أميركــي في عــام 2024، بينما من المتوقــع أن تحقق 
االســتثمارات المســتمرة في تقنيات الســحابة، وزيادة اســتخدامات 
الحلول السحابية 3.14 مليار دوالر في صافي اإليرادات الجديدة من 

السحابة العامة والخاصة على مدى األعوام الخمس المقبلة.
كما وجد تقريــر IDC أن منظومة شــركاء “مايكروســوفت”، إلى 
جانب الحوسبة السحابية، سيخلقان أكثر من 24 ألف وظيفة جديدة في 

قطر بحلول عام 2024.
نمو الشركات الناشئة

وتتعاون “مايكروسوفت” مع شركة المشاريع التقنية “نوتيكا 360” 
 Microsoft for التــي تتخذ من قطــر مقراً لهــا، عبــر برنامــج
Startups، بهدف دعم الشــركات الناشــئة الحالية والجديدة، وذلك 

حقق العالم خالل جائحة كورونا أعواماً من التحول الرقمي في غضون أشهر بسيطة، إذ أصبحت الحوسبة 
السحابية جزءاً ال يتجزأ من العمل في جميع المؤسسات وخاصة الشركات الناشئة، بهدف تجاوز التحديات 
التي خلقتها تداعيات األزمة الراهنة. وكجزء من رؤية قطر 2030، تسعى البالد إلى تحقيق مستقبل ذكي عبر 

تحول رقمي شامل، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة المواصالت واالتصاالت في قطر.
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العالمة التجارية األقوى في قطاع اإلتصاالت في المنطقة

نجحت مجموعة “إتصاالت” في الحصول على لقب العالمة التجارية األقوى في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
فــي جميــع الفئات، وهو مــا يضعها ضمن أقوى 25 عالمة تجارية عالمية في مؤشــر أقــوى العالمات التجارية 
من قبل وكالة “براند فاينانس” العالمية، الشــركة المســتقلة والمتخصصة في مجال التقييم واستشــارات األعمال 

التجارية ذات العالمات التجارية المستقلة.
وتمكنــت “إتصــاالت” من جعل هذا اإلنجــاز العالمي ممكناً، بفضل قوة أداء عالمتهــا التجارية، الذي ترافق مع 
جهودها المســتمرة في االســتثمار في تعزيز قيمة عالمتها، من خالل العمل على تلبية متطلبات عمالئها المتزايدة 
مــن الخدمــات والحلول الرقميــة الرائدة والمبتكرة في مختلف األســواق التــي تتواجد فيها، وإطــالق العديد من 

المبادرات الناجحة التي أسهمت في نشر عالمتها التجارية المبتكرة على المستوى العالمي.
وبنــاء علــى هذا التصنيف فقــد عززت اتصاالت مكانتها ضمــن أقوى العالمات التجارية فــي العالم بما في ذلك 
Ferrari و Coca Cola وApple، وبالشكل الذي يضعها بين أفضل 25 عالمة تجارية على المستوى العالمي.
ونتيجــة لهــذا النمو تواصل “إتصــاالت” العمل على تحقيق طموحاتها بالتحول إلــى العب عالمي فاعل ومؤثر، 
السيما بعد أن تقدمت 17 مركزاً في تصنيف أقوى 500 عالمة تجارية عالمية هذا العام من 225 إلى 208. ومن 
اإلنجازات األخرى الجديرة بالذكر هذا العام تصنيفها بين أقوى 5 عالمات تجارية في قطاع االتصاالت العالمي 

وأقوى عالمة تجارية في القطاع على مستوى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
كما نجحت “إتصاالت” بالحفاظ على مكانتها باعتبارها محفظة العالمة التجارية األكثر قيمة في قطاع االتصاالت 
فــي منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا وللعام الخامس علــى التوالي، حيث تتضمن مجموعــة رائدة من العالمات 
التجاريــة التــي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهــم بما في ذلك اتصاالت مصر، وموبايلــي، ويوفون، واتصاالت 
المغــرب، وPTCL، عالوة على أنها شــركة االتصــاالت الوحيدة التي حافظت على تصنيــف العالمة التجارية 

.AAA
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مكتبة افتراضية تقدم كتبا مجانية في بريطانيا
أنشــأت أكاديمية “أوك” الوطنيّــة في  إنكلترا  مكتبة 
افتراضيــة تســمح لألطفــال بالحصــول على كتب 
مجانيّــة عبــر االنترنــت في ظــل إقفــال المدارس 

واللجوء إلى التعلّم عن بعد.
فمــن المهم أن تتاح الفرصة ألكبر عدد من األطفال 
لالطــالع علــى عالــم األدب العظيــم ألّن مهارتَي 
القــراءة والكتابــة تأثّرتا بشــدّة جّراء اإلقفــال التام 

وتوقّف التعلّم حضوريّاً في المدارس.
ويكمن الهدف األساسي من إنشاء هذه المكتبة زيادة 
نســبة القّراء الصغار كونها ستوفّر لهم كتاباً واحداً 

في خالل األسبوع.
والجدير بالذكر أّن أكاديمية “أوك” الوطنيّة أّسستها 
وزارة التربيــة والتعليم وقدّمت أكثر من 28 مليون 
حّصــة منــذ أن بدء العام الدراســي فــي الرابع من 

كانون الثاني/يناير 2021.

كيف تستخدم اإلنترنت بعد تشغيل وضع الطيران؟
يؤدي تشغيل خاصية  وضع الطيران  على الهاتف 
إلى إغالق البيانات الخلويــة وإيقاف االتصال ب 

اإلنترنت ، ورغم ذلك هناك طريقة تمنح المستخدم 
تفعيــل اإلنترنــت دون اســتقبال المكالمــات غير 

المرغوب فيها أحيانا.
وبعد ضبط وضــع الطيران على المســتخدم فتح 
لوحة المفاتيح وإدخال الكود )*#*#4636#*#*( 
دون أقواس. ثم تظهر نافذة على شاشة الهاتف تقدم 
عــدة خيارات وعلى المســتخدم الضغط على زر 

“phone information” لتظهــر نافذة أخرى، تســمح تفعيــل خيار “turn on radio”، وفــي الخطوة األخيرة، على 
.”Enable Data Connection“ المستخدم الضغط على الثالث نقاط في أعلى أو أسفل الصفحة ثم الضغط على زر

ويمكن الخروج من النافذة بعد ذلك وتصفح اإلنترنت.
ولهذه الخاصية فوائد عملية عدة، منها الحفاظ على شــحن البطارية لمدة أطول، وســرعة شحن البطارية، وتجنب ارتفاع 
درجــة حــرارة الجهاز خالل عملية الشــحن. باإلضافة إلى إيقــاف  اإلعالنات  المزعجة التي تظهر عند اســتخدام بعض 

التطبيقات.
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وظائف جديدة في تطبيق “سيغنال”
حصل تطبيق التراســل الفوري “ســيغنال” على 
وظائف جديــدة مثل وظيفة Wallpaper، والتي 
تتيح للمستخدم إمكانية تعيين خلفية فردية مختلفة 

لكل محادثة.
ويتيح التطبيق أيضاً للمستخدم إمكانية تقديم نفسه 
بنص قصير، إذا رغب في ذلك، فضالً عن تقديم 

ملصقات متحركة للمحادثات.
وحــدث تغييــر أيضاً فــي المحادثــات الجماعية 
الصوتية والمرئية، حيث ارتفع عدد األشخاص، 
الذيــن يمكنهم التحــدث مع بعضهــم البعض في 

الوقت نفسه، من 5 إلى 8 أشخاص.
باإلضافة إلــى ذلك، يمكن لمســتخدمي “آيفون” 

اآلن عرض صور الملف الشــخصي بملء  الشاشة  وتحديد محتوى الوسائط )الصور والصوت والفيديو( المقرر تنزيله 
تلقائيــاً، اعتمــاداً على نوع االتصال بشــبكة  اإلنترنت  وذلك من خالل اإلعدادات، وهو ما كان قاصراً في الســابق على 

نظام التشغيل “أندرويد”.

DeepL للترجمة ُتهدد عرش “غوغل ترانسليت”
أطلقــت شــــركة ديبــل خدمــة الترجمــة  

DeepL، التــي تهــدد عرش “ غوغــــل  
ترانسليت”.

وأوضحــت الشــركة األلمانيــة، أن خدمة 
الترجمة DeepL الجديدة تتعلم باستمرار 
بفضل الــذكاء االصطناعــي، وتقدم نتائج 
جيــدة بشــكل مذهــل حتى مــع النصوص 

الطويلة.
ويتيــح اإلصــدار المجانــي مــن الخدمــة 
ترجمة نصوصاً تصل إلى 5 حرف حرف 

في المرة الواحدة. والمميز في ذلك، عرض المرادفات لكل كلمة مترجمة، ويمكن اختيارها بحرية، وتعديل معنى الجملة 
وفق ذلك.

ويمكن استخدام DeepL إما في إصدار المتصفح أو تطبيقاً مجانياً لنظام التشغيل “ ويندوز “ أو “ ماك ”. وبمجرد تثبيت 
 Command مرتين لنظام التشــغيل “ويندوز” أو Ctrl C التطبيــق، تتم الترجمة بتحديد النص المعني والضغط على

C لجهاز “ماك” للترجمة من 11 لغة مختلفة.
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روبوت لتنظيف هيكل السفن

اآلن”.
انخفاض التكاليف واالنبعاثات

يستخدم روبوت HullSkater أربع كاميرات عالية الدقة لفحص السطح 
.Credit: Jotun وفرشاة إلزالة العالمات األولية للتراكم

ويشير سوين إلى أن مفهوم التنظيف االستباقي لألجسام تم تمويله ألول مرة 
من قبل مكتب الواليات المتحدة للبحوث البحرية فــي عام 2005، من أجل 
إضافة استراتيجية إضافية للطالءات المضادة للتلوث. ويرى أن خدمة إدارة 
الطالء، مثل التي تقدمها “جوتن”، تعد بمثابة استجابة جديدة للوائح المنظمة 
البحرية الدولية المتزايدة لمكافحة ظاهرة الحشــف الحيوي. ووفقاً للمنظمة 
البحرية الدولية، فإن نســبة 9 % من الوقود الذي تستهلكه السفينة ناتج عن 
الحشــف الحيوي. وفي عــام 2018، وضعت اســتراتيجية للحــد من كثافة 
الكربون في الشحن البحري الدولي بالسفن، بهدف خفض انبعاثات الكربون 

في الصناعة بنسبة 40 % بحلول عام 2030، مقارنة بـ2008.
وتقدر المنظمة البحرية الدولية، أن إدارة ظاهرة الحشــف الحيوي يمكن أن 
تؤدي إلى تقليل ما بين 80 إلى 90 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون 
المنبعث عبر األسطول العالمي ســنوياً، وهو ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربــون في بعض البلــدان بأكملها، بما في ذلــك اليونــان أو نيجيريا. وتم 
تصميم روبوت HullSkater، الذي اســتغرق تطويره أكثر من 4 أعوام، 
للمساعدة في إزالة الكربون من صناعة الشــحن البحري. وتدعي “جوتن” 
والمراقبة البحرية، سيوفر أكثر من 3 دوالرات من تكاليف الوقود.أن كل دوالر واحد يتم اســتثماره في تقنيتها، بما في ذلك الطالء والروبوت 

يقوم روبوت HullSkater بإزالة الحشــف الحيوي من على سطح السفن 
Credit: Jotun. ووفقــاً للمنظمــة البحريــة الدوليــة، فإن النقــل البحري 
مسؤول عن نســبة 3 % من انبعاثات الغازات المسببة االحتباس الحراري 
العالمية، وإذ اعتبر الشــحن البحري على أنه دولة، فســيكون ســادس أكبر 
ملوث في العالــم. ويمكن أن يؤدي تراكــم الحياة البحرية إلــى إدخال أنواع 
غازية غير أصليــة إلى بيئات جديدة. ويمكن أن يتســبب هــذا في ضرر ال 
رجعة فيه، حيث تصبــح هذه األنــواع مهيمنة في موطنهــا الجديد وتعطل 
التنوع البيولوجي، وهي قضية تســميها المنظمة البحريــة الدولية أحد أكبر 
التهديدات التــي تتعرض لهــا المياه العذبــة والنظم اإليكولوجية الســاحلية 

والبحرية في العالم.
ومن أجل مكافحــة ظاهرة الحشــف الحيــوي، تعتبر التقنيات مثــل الطالء 
الخاص على هيكل الســفن والتنظيف بقيادة فرق الغواصين شــائعة. ولكن 
 ،Jotun HullSkater شركة جوتن النرويجية لديها نهج مختلف، إذ طورت
وهو روبوت زاحف مغناطيسي وزنه 200 كيلوغرام يزيل المراحل األولى 
من التلوث. ويتم التحكم فيه عن بعد بواســطة المشــغلين في النرويج، الذين 
يستخدمون اتصال الجيل الرابع للشبكات الخلوية، و4 كاميرات عالية الدقة 
للروبوت لفحص سطح السفينة، قبل استخدام الفرشاة إلزالة العالمات األولية 

للتراكم.
استباق الحشف الحيوي

الحشـــف الحيـوي هو تراكـم ونمــو غيــــر مرغــوب فيـــه من الكائنات 
 Credit: .الدقيقة والطحالب على األســــطح المغمورة في ميـــاه البحــر
GloFouling/IMO. ويوضــح مديــر تطوير األعمال لــدى “جوتن”، 
غير أكســل أوفتيدال، أنه من خالل تنظيف الحشــف الحيــوي في مرحلة 
مبكرة، نقــوم بإزالتــه قبل أن يصبح مشــكلة. وقــال: اعتمــاداً على حجم 
السفينة، يســتغرق التفتيش والتنظيف باســتخدام HullSkater حوالى 4 
ســاعات، ويحدث ما بين 8 إلى 16 مرة في الســنة. أضاف: أن الروبوت 
يتم االحتفاظ به علــى متن الســفينة ويمكن تشــغيله عندما تكون الســفينة 
متوقفة ولديها اتصال بيانات. كما طورت “جوتن” أيضاً طالء خاصاً يتم 
دهانه على السفينة للعمل بفرشاة هالســكاتير، حسبما ذكره أوفتيدال. وهذا 
يزيد من فعالية التكنولوجيا ويقلل من خطر تآكل الكثير من ســطح السفينة 

أثناء التنظيف، مما قد يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية إلى مياه البحر.
وتقول “جوتن” إنها أول شــركة تجمع بيــن الروبــوت، واإلدارة والطالء 

لضمان نظافة هيكل السفن دائماً.
وبحســب ما ذكره مدير مركز التحكم في التآكل والحشف الحيوي في معهد 
فلوريدا للتكنولوجيا، جيفري سوين، هناك تحديات إلدارة التقنيات المضادة 
للتلوث، حيث تعمل الحركات والمواقع المختلفة على تنشيط الطالء بطرق 
مختلفة. ومع ذلك، يؤكد سوين أن الروبوتات تعد “أفضل تقنية متوفرة حتى 

عندما تشق السفن طريقها عبر البحر، تلتصق الكائنات الدقيقة والطحالب بهيكل السفينة ، 
وتعرف هذه الظاهرة باسم الحشف الحيوي، وتعد بمثابة أزمة كبيرة لصناعة الشحن البحري.

ووفقا لـ“سي ان ان” يزيد الحشف الحيوي من مقاومة المياه، ما يجبر السفن على حرق المزيد من 
الوقود لتحركها، ويزيد من تكاليف الشحن ويضاعف انبعاثات الكربون.
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هاتف يقيس نبضات القلب من “شاومي”
أطلقــت شــركة شــاومي هاتفهــا الذكــي  Mi 11  الجديــد، 
وأوضحت الشــركة الصينيــة أن الهاتف يمتاز بكاميرا بدقة 
108 ميغابيكسل وشاشة فائقة الجودة وينبض بداخله معالج 

.”Snapdragon 888  كوالكوم “
مشــيرةً إلــى أنها اعتمدت فــي جهازها الجديد على شاشــة 
 6.81 قيــاس   “  E4 Super- AMOLED ســونغ  م “سا
بوصــة وبدقــة الوضــوح 2560× 1440 بيكســل وبكثافة 
بيكســات تبلغ 515 بيكســل في البوصة المربعة، مع دعم 

تقنية +HDR10 ومعدل تنشــيط صورة 120 هرتز ودرجة ســطوع 1500 نيت، وأكدت الشــركة الصينية على توافر 
مستشعر بصمة األصابع تحت شاشة AMOLED، والذي يمكن استعماله لقياس معدل نبضات القلب.

ويلبــي  الهاتــف الذكــي  الجديد متطلبات عشــاق األلعاب من خال معدل معاينة لمســي يبلغ 480 هرتز، مع ســماعات 
هارمان كاردون، وعلى الجانب الخلفي كاميرا  رئيســية بدقة 108 ميغابيكســل وعدسة واســعة الزاوية للغاية بدقة 13 
ميغابيكســل مع كاميرا البورتريه بدقة 5 ميغابيكســل وبطول بؤري يبلغ 50 ملم، والتي تعمل بشــكل أساســي ككاميرا 
 USB-C PD ماكرو. وقد تم تزويد الهاتف ببطارية سعة 4600 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ

بقدرة 55 وات مع دعم تقنية الشحن الاسلكي.

راوتر يتيح االتصال من خارج المنزل من “أسوس”
كشــفت شــركة “ أســوس “ عن جهاز  الراوتر  الجديــد RT-AX68U، خال 
مشــاركتها في معرض  الس فيغاس  لإللكترونيات االستهاكية. ويتيح الجهاز 
إنشاء نقطة اتصال VPN إلى الشبكة المنزلية عند استخدامك شبكة “واي فاي” 
عامة. ويدعم الراوتر أحدث جيل من شبكات “واي فاي 6” وأكثرها تقدماً، مع 
ميزات تشــغيل تسمح بالتواصل بشــكل أكثر كفاءة مع الكثير من األجهزة في 
وقت واحد، وإرسال المزيد من البيانات مع كل عملية إرسال. والميزة الجديدة 
التي تهدف إلى جعل اســتخدام شــبكة “واي فاي” العامة أكثر أماناً هي تطبيق 
مصاحب يســمى Instant Guard، ومثل جميع شــبكات VPN تقوم بتشفير 

البيانات التي تنتقل من وإلى هاتفك وتوجهها جميعاً عبر خادم آمن.
واألمــر المثير لاهتمام هو أنه في هذه الحالة، يكون الخادم اآلمن هو شــبكتك 
المنزلية. وبالنسبة للسرعة والمواصفات، تقول الشركة أن الراوتر الجديد يمكن 

أن يصل إلى 861 ميغابت في الثانية على النطاق 2.4 غيغاهرتز، و1802 ميغابايت في الثانية )1.8 غيغابايت في الثانية( 
على النطاق 5 غيغاهرتز. ويتميز الجهاز بثاثة هوائيات خارجية، و4 منافذ إيثرنت الن احتياطية، ومنفذي USB لتوصيل 
الطابعات واألجهزة الطرفية األخرى. ولم تكشف “أسوس” عن سعر الراوتر الجديد أو موعد إصداره بشكل رسمي، لكن 

التوقعات تشير إلى أن سعره لن يتعدى 200 دوالر أميركي.
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إكسسوارات جديدة لسماعة Move من “سونوس”
أطلقــت شــركة “ ســونوس “ إكسســوارات جديدة 

.”Move“ لسماعتها الذكية الاسلكية
وأوضحت الشــركة األميركية أنها تقدم لســماعتها 
حقيبة الســفر “Travel Bag” المتينة، المصنوعة 

من “النايلون الباليستي”.
وتتيــح الحقيبــة إمكانية حمل كابل شــحن من نوع 

“USB-C”، وتتوفر باألسود فقط.
 Wall“ ويتوفر للســماعة أيضــاً خطاف حائطــي
Hook”، يتيح تعليقها على الحائط، وذلك باللونين 

األبيض أو األسود.

فرشاة أسنان ذكية من “فيليبس”
كشــفت شــركة “ فيليبس “ عن فرشــاة  األسنان  
الجديــدة “سونيكيربرســتيج 9900” مــع تقنية 
“سينســيل كيــو”. وتأمــل الشــركة أن يكــون 
طرحهــا موازيا للمنافســة بينها وبيــن “أورال 

بي” وغيرها من منافسيها.
وعن الفرشاة الجديدة، تؤكد أنها تستخدم الذكاء 
االصطناعي لمراقبة صحة الفم وحماية األسنان 

بشكل أفضل من التسوس.
وتتميز الفرشــاة بأنها تعمل بتقنية الـ”سينســيل 
كيو” التي تستشعر أثناء تنظيف األسنان واللثة، 
وتتكيــف معهما وتعتنــي بها، ما يوفــر تجربة 
تنظيف فريدة ومخصصة، وتشعر التقنية بمدى 
الضغط على األسنان وتضبط شدة االهتزازات 

لتناســبها. وتستخدم “فيليبس” مستشــعرات الكتشاف الضغط الذي تمارسه وحركات التنظيف التي تستخدمها والتغطية 
التي تحققها، وتراقب المستشعرات أيًضا مدة استخدام الفرشاة وعدد مرات تنظيفها.

ولفتت الشركة إلى أن معظمنا يمارس الكثير من الضغط أثناء التنظيف، وهذه الوحدة الجديدة مصممة للتخفيف من هذا 
االتجاه. وتؤكد أن رأس الفرشاة يحتوي على مجموعة جديدة من الشعيرات الزاوية التي تزيل طبقة الباك 20 مرة أكثر 

من النماذج الحالية مع توفير مرونة للتعويض عن أي ضغط زائد، إلى جانب إزالة البقع والعناية باللثة.
وبحسب الشركة أيضا، يمكن لألطراف المثلثة إزالة ما يصل إلى 100 % من البقع في أقل من يومين، وتوفر الشعيرات 

األطول تنظيفًا عميقًا للثة أكثر صحة حتى 15 مرة.
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“كروم بوك” جهاز جديد بمواصفات عسكرية من “آيسر”
أطلقت شــركة آيســر التايوانيــة، جهاز “الكــروم بــوك”،  Spin 514  الجديد القابل 
للتحويــل، الذي يجمع ما بين نظام التشــغيل “كــروم أو إس” واألداء الفائق، والذي 
ســيتوفر في  األســواق العالمية  بدءاً من شــهر آذار/مارس 2021. ويمتاز الجهاز 
بجسم متين مصنوع من  األلمنيوم  وأقراص الحالة الساكنة SSD السريعة. ويمكن 

 Ryzenو Ryzen 5 3500C للمســتخدم االختيار مــا بين معالجــات
 Radeon RX Vega 3700 7، مــع بطاقــة الرســومياتC
iGPU مــن AMD، وتشــتمل باقة التجهيــزات التقنية على 
ذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغبايت وذاكرة داخلية بسعة تصل 
إلى 256 غيغابايت. ويزخر الجهاز بشاشــة لمســية قياس 14 

بوصة تعمل بدقة 1080 بيكسل ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass مع مفصلة 360 درجة، بحيث تتيح استعمال 
جهاز الاب توب في وضع الخيمة أو وضع الحاسوب اللوحي.

ويمتاز الجهاز بجسم متين مصنوع من األلمنيوم وفقاً للمعيار العسكري MIL-STD 810H، بحيث يتحمل السقوط من 
ارتفاع يصل إلى 122 سنتمتر، وقد قامت “آيسر” بتزويد لوحة المفاتيح بإضاءة في اإلصدارات الفاخرة من جهاز الاب 
توب الجديد. ويتضمن على اثنين من منافذ التوصيل USB-C، واثنين من منافذ USB-A وقارئ بطاقة الذاكرة “مايكرو 
إس دي” ومنفذ HDMI، ويدعم شبكة الـ“واي فاي 5” وتقنية “البلوتوث 5.0”، ويشتمل على سماعة ستريو واثنين من 

الميكروفونات، بما في ذلك دعم المساعد الصوتي “ غوغل  آسيستنت”.

كمبيوتر محمول بقدرات شحن استثنائية من “إتش بي”
أزاحــت شــركة HP األميركيــة الســتار أخيرا عــن مجموعة من 
أجهزتها الجديدة خال معرض “ســي إي إس” الذي أقيم في مدينة  
الس فيغاس ، وهو يعتبر أكبر معرض عالمي تكنولوجي. وكان من 
بين مفاجــآت “ إتش بي “ كمبيوتر محمول يحمل اســم “إنفي 14”، 
والذي من أقوى ميزاته هو قدرته االســتثنائية في الشــحن، إذ تزعم 
الشــركة أن اختراعها الجديد يمنحك  ما يصل إلى 16.5 ســاعة من 
االستخدام بشحنة واحدة فقط، كما أن لديه خاصية “الشحن السريع” 

التي تشحن الجهاز من 0 % إلى 50 % من السعة في 30 دقيقة.
ويمتلــك كمبيوتر “إتش بي إنفي 14” مميزات أخرى، مثل شاشــة 

عرض أكبر )14 بوصة( والتي تتيح مشاهدة أكبر بنسبة %11، ومعالجات “ إنتل  كور” الجيل الـ11، وإنترنت الاسلكي 
“واي فاي 6”، وقارئ بصمات األصابع للحفاظ على  الخصوصية ، وكاميرا ويب بدقة 720 بيســكل، ومفتاح كتم صوت 
الميكروفــون المخصــص على لوحة المفاتيح. كما يحتوي الجهــاز علــى أداة AI Noise Removal التي تتخلص من 
ضوضاء الخلفية أثناء إجراء المكالمات أو تسجيل الصوت، وذاكرة وصول عشوائي  )رام( سعة 16 غيغابايت، وذاكرة 
تخزين 256 غيغابايت. ومن المفترض أن يصل أحدث إصدار من  الكمبيوتر  المحمول “إتش بي إنفي 14” في وقت الحق 

من شهر كانون الثاني/يناير 2021، والذي سيبدأ سعره من 999 دوالر أميركي.
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4 شاشات لعشاق األلعاب من “آسوس”
أطلقت شركة “آسوس” التايوانية 4 شاشات جديدة لعشاق األلعاب، 
 XG43UQو PG32UQ مؤكــدة أن الموديات األربعة وهي
وVG28UQL1A وPG279QM، تلبــي مختلــف متطلبات 
عشاق األلعاب وأصحاب أجهزة األلعاب الحديثة. وتأتي  الشاشة  
ROG Swift PG32UQ مزودة بلوحة IPS قياس 32 بوصة 
مــن دون حــواف، وتعمل بدقة الوضوح 4K مع معدل تنشــيط 
صــورة يبلغ 144 هرتز وزمن اســتجابة يبلغ واحد مللي ثانية، 

 DCI-P3 وتمتاز بتغطية نطاق األلوان VESA DisplayHDR 600 كما أنها تتوافق مع معيار ،G-Syc وتدعم تقنية
بنســبة 98 %. أما ROG Strix XG43UQ، فتأتي بلوحة قياس 43 بوصة ودقة وضوح 4K، وبفضل حجمها الكبير 
فإنها تحتل موقعاً وســطاً ما بين شاشات  الحواســيب  وأجهزة  التلفزيون ، ويمكنها عرض محتويات HDR من خال دعم 
 TUF بنســبة تصل إلى 90 %. أيضاً تأتي الشاشــة DCI-P3 وتغطــي نطاق األلوان ،DisplayHDR 1000 معيــار
Gaming VG28UQL1A بلوحة قياس 28 بوصة ودقة وضوح 4K، وتعتبر أصغر الموديات الجديدة، لكنها تمتاز 
 VESA بنسبة 90 %، وتدعم المعيار DCI-P3 بنسبة تصل إلى 125 % ونطاق األلوان sRGB بتغطية نطاق األلوان
DisplayHDR 400. فيما تأتي شاشــة ROG Stift PG279QM بلوحة WQHD قياس 27 بوصة وزمن استجابة 

.Aura Sync كما أنها مزودة بإضاءة ،DisplayHDR 400 ومعيار G-Sync يبلغ واحد مللي ثانية، وتدعم تقنية

شاشة منحنية عريضة للغاية من “إل جي”
أطلقت شـــركة “ إل جي “  شــاشـــــة منحنية  جديدة باســم  
UltraWide 40WP95C  تنتمي لفئة الشاشات العريضة 
للغايــة. وأوضحت الشــركة الكورية الجنوبية أن شاشــتها 
تمتــاز بلوحــة مــن نــوع Nano-IPS منحنيــة قياس 40 
بوصة وتعمــل بدقة الوضوح الفائــق 5K، كما أنها تعتبر 
من الموديات األولى المزودة بمنفذ “ثاندربولت 4”، الذي 
 USB يتيــح إمكانية توصيل  الب توب  بالشاشــة وبمحور

المدمج عن طريق كابل واحد.
كما تمتاز شاشــة إل جي الجديدة بإمكانية تعديل ضبطها من 
حيث االرتفاع واإلمالة والتدوير. وتبلغ دقة وضوح الشاشة 
5210×2160 بيكسل، مع كثافة بيكسات تبلغ 139 بيكسل 

في البوصة المربعة ونسبة باعية تبلغ 21:9. وتمتاز الشاشة بتغطية نطاق األلوان sRGB بنسبة تصل إلى 135 % ونطاق 
األلوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98 %.

وتهدف “إل جي” من خال شاشــتها المنحنية الجديدة إلى تلبية متطلبات المســتخدمين المحترفين؛ حيث أنها تمتاز بمعدل 
تنشيط صورة يبلغ 75 هرتز وزمن استجابة 5 مللي ثانية، وبالتالي فإن الشاشة الجديدة تتناسب مع المهام المتعددة.
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الطيران المدني ُتصدر 5 رخص تشغيلية لـ“أرامكو” السعودية
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في  السعودية، 
5 رخص تشغيلية لشــركة الزيت العربية السعودية 
“أرامكو ” ألنشطة الشركة المتعلقة بالطيران المدني .

وأوضحــت الهيئــة، أن الرخــص الخمــس التي تم 
تســليمها لـ“أرامكو” هي: رخصة المشــغل الجوي 
غيــر التجاري، ورخصة المشــغل الجوي لألعمال 
الجوية والتي تُعرف باألشغال والمسوحات الجوية، 
و3 رخــص لمحطات إصــاح  الطائرات  وصيانتها 
بمقرات الشركة في  الدمام ، ورأس تنورة، وتناجيب، 

وذلك وفقاً لائحة التنفيذية لســامة الطيران )125، 133، 145(. وبحســب بيان للهيئة، ترّكز الرخص التشــغيلية على 
االلتزامات التي يجب على الشركة اتباعها لضمان مستوى السامة المقبول ألنشطة الطيران المدني التابعة لها.

وقالت الهيئة: إن توقيع الرخص التشــغيلية مع “أرامكو” يأتي بهدف اســتمرار ضمان سامة الطائرات وأنشطة الطيران 
داخل الســعودية وخارجها، وفي إطار تطبيق الشــراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة مع كافة الجهات الحكومية، وغير 
الحكومية، لتعزيز قدرات  قطاع الطيران  ورفع كفاءة األداء بما يخدم رؤية المملكة 2030، ويصب في تحقيق إستراتيجية 

قطاع الطيران المدني.

أميركا تغرم “بوينغ” 2.5 مليار دوالر؟!
أعلنت وزارة العدل األميركية، أن “ 
بوينغ “ وافقت على دفع  غرامة  بقيمة 
2.5 مليار دوالر أميركي على خلفية 
األزمــة المتعلقــة بطائرتهــا “737 
ماكــس”، التي تورطت فــي حادثي 
تحطم أوديا بحياة نحو 350 شخصاً.

ووجهت الحكومة الفيدرالية إتهامات 
بأنهــا أعاقــت  لـ“بوينــغ”  جنائيــة 
وعرقلت تدخــل  الحكومة األميركية  
ماكــس”   73 7 “ علــى  للتصديــق 

وبرنامجها المعيب قبل وقوع حادثين مميتين في نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019.
وأوضح مساعد المدعي العام األميركي باإلنابة “ديفيد بيرنز”، أن الحوادث المأسوية كشفت عن سلوك إحتيالي وخادع 

من قبل موظفي أحد  الشركات العالمية  في  صناعة الطائرات .
وأضــاف: فّضــل موظفو “بوينغ” الربح علــى الصراحة عبر إخفاء معلومات مادية عــن إدارة الطيران الفيدرالي فيما 

يتعلق بتشغيل طائرتها واإلنخراط في محاولة للتستر لخداعهم.
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Flyter ... نموذج جديد لتاكسي طائر في روسيا
كشفت  صور  جديدة من شركة المصنعة للسيارات  الطائرة، 
عــن أول تصميم لســيارة Flyter الطائــرة، التي يمكن أن 
تستخدم كتاكسي طائر في أجواء المدن الروسية، حيث تتميز 
السيارة الطائرة بشكلها غير العادي لغياب أجنحة ومراوح، 
وقال أصحاب المشروع، إن هذا األمر يميزها عن مشاريع 

أخرى تشبه طائرات صغيرة أو  مروحيات  كبيرة.
يذكر أن الشركة الروسية عملت على تحقيق مشروعها طيلة 
عاميــن، وأرادت حل بضع مشــاكل تخص تصميم الطائرة 

الســتخدامها كتاكسي في المدينة، وتنحصر المشــكلة األولى في جعل الطائرة صغيرة الحجم كي ال تشكل مصاعب على 
المرور في المدينة وتكون قادرة على الهبوط في  موقف عادي للسيارات، والمشكلة الثانية تنحصر في جعلها با مراوح 
كيا تلحق أضراراً باإلنسان أوالحيوانات. أما المروحة العمودية فيمكن أن تؤثر عليها الريح الشديدة التي تظهر غالباً في 
المدينة وتمنع التاكسي من التحليق، وال تمتلك Flyter أبعاداً كبيرة، حيث ال يزيد طولها عن 5 أمتار وعرضها عن مترين، 
بل تمتلك شكاً انسيابياً يضمن لها مواصفات جوية دينامية جيدة. ويمكن أن تحلق الطائرة بفضل تصميمها المذكور بسرعة 
100 كيلومتر في الســاعة إلى مســافة ما  يزيد عن 100 كيلومتر. وحسب التقديرات األولية فإن سعر التاكسي الطائر لن 

يفوق 14.8 مليون روبل )200 ألف دوالر أميركي(.

“أمازون” تشتري 11 طائرة بوينغ
قررت “ أمازون  دوت كوم” شــراء 
11 طائــرة طــراز “ بوينــغ  767 - 
300” من شــركتي الخطوط الجوية 

“دلتا” و“ويست جيت”.
وتشــير هذه الخطوة إلى نمو نشــاط 
شــحن البضائــع واتجــاه شــركات 
الخطوط الجوية إلى خفض أسطولها 
الجوي تزامناً مع جائحة “كورونا”.
وأوضحـــت شــــــركـــة التجــــارة 
اإللكترونيــة األميركيــة، أنها تعتزم 

شــراء 4 طائــرات من “ويســت جيت” ومن المقرر تحويلهم لشــحن البضائع مع تضامنهم للخدمــة خال العام 2021 
الجاري. فيما تعتزم “أمازون” شــراء 7 طائرات من “دلتا”، لكنها أشــارت إلى أن موعد دخولهم للخدمة ســيكون في 

عام 2022.
وتســتهدف “أمازون” وصول عدد طائرات أســطولها الجوي إلى أكثر من 85 طائرة ما بين مملوكة لها أو مســتأجرة 

بحلول نهاية العام 2022 المقبل.
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“نتفليكس” تحّلق مع تجاوزمشتركيها الـ200 مليون
ارتفع ســهم خدمة البث األشهر “نتفليكس” بنسبة 12 %، وذلك 
بعد إصدار الشــركة تقرير أرباحها للربع الرابع من عام 2020 
واإلعــان عــن تجاوزها 200 مليون مشــترك للمــرة األولى. 
وســّجلت الشــركة إضافة 8.5 مليون مشترك جديد خال الربع 
الرابــع المنتهي في 31 كانــون األوال/ديســمبر، ليصبح العدد 
اإلجمالي من اإلشتراكات 37 مليون مشترك خال العام بأكمله، 

مرتفعاً من 28 مليون مشترك في عام 2019.
وتتوقع الشركة أنها ستضيف 6 مايين مشتركاً جديداً في الربع 

األول مــن العــام 2021 الحالي. كما أفادت “نتفلكس” أنها حققت 6.64 مليار دوالر أميركي من اإليرادات خال الربع 
الرابع، ارتفاعاً من 5.47 مليار دوالر، حيث تجاوزت تقديرات المحللين السابقة البالغة 6.63 مليارات دوالر، حسبما 

ورد في موقع “تك كرانش” التقني.
تجدر اإلشــارة، إلى أن الشــركة العماقة اســتفادت من لجوء األفراد إلى الخدمات الترفيهية مع التزامهم منازلهم. ومن 
المرجــح أن يكون هذا قد ســاهم في زيادة عدد المشــتركين إلى عدد قياســي جديد من المشــتركين للمــرة األولى على 
االطــاق. وكان إلصــدارات “نتفليكس” األصلية الجديدة مثــل Bridgerton وThe Queen’s Gambit حصة في 

جذب المشاهدين، ال سيما في الفترة الدقيقة التي يمر بها العالم والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

سيلفستر ستالون يعرض قصره للبيع
قام الممثل األميركي  سيلفســتر ســتالون  
بعــرض قصره المكون من 8 غرف نوم 
و12 حمامــاً في  لوس أنجلوس  في والية  

كاليفورنيــا  للبيع. ويطلب ســتالون 130 
مليــون دوالر مقابــل بيع بيتــه الفاخر، 
إذ ســيتوجه أســطورة أفام الحركة من 
الســاحل الغربي إلى  بالم بيتش  في والية  

فلوريدا ، مع زوجته جينيفر فافين.
وتبلغ مســاحة القصر الضخم الواقع في 

بيفرلــي هيلــز نحو ألفي متر مربع. ويضم مكتبة كبيرة، باإلضافة إلى أعمال تذكارية عدة، ال ســيما تلك المتعلقة بفيلمه 
األكثــر شــهرة “روكي”. كمــا يتزين المنزل بتمثال صخري يــداه مرفوعتان في الهواء، ويجلس فــي الواقع أمام نافذة 
مقوســة. وفــي الخارج تجد ملعباً للغولف ومســبحاً وإطــاالت خابة على األخاديد والمدينة. ويضــم القصر أيضاً دار 

ضيافة منفصلة من طابقين لعائلة ستالون وأصدقائه.
وقد اشترى ستالون المنزل في التسعينيات، بينما كان ال يزال أحد أكبر النجوم آنذاك. وكشفت مصادر أن ستالون وزوجته 

جنيفر، قد يتجهان إلى بالم بيتش، حيث اشتريا في عام 2020 عقاراً بقيمة 35 مليون دوالر على الواجهة البحرية.
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الرقائق اإللكترونية ُتفقد الشركات 1.5 مليون سيارة

اإللكترونية، وسيسري هذا اإلجراء على نحو 9000 عامل.
كما قررت شــركة أودي التابعة لمجموعــة فولكس فاغن، تقليص 
ســاعات الدوام في مصنعيها في أنجولشــتات ونيكارزولم بألمانيا 

بسبب نقص الرقائق الخاصة بأنظمة التحكم اإللكتروني.
وأشار فويلنشتاين، إلى أن المجموعة تتوقع نمواً كبيراً في الصين 
خالل العام الحالي، كما يتوقع فويلنشتاين زيادة حصة فولكس فاغن 
الســوقية. وأضاف في العاصمــة الصينية بكين، أنه مــن المتوقع 
بدرجة كبيرة نمــو فولكس فاغن بصورة أســرع من نمو الســوق 

بشكل عام في الصين.

نمو السوق في الصين
يذكر أن حوالى ســيارة من بين كل 5 ســيارات، تباع في الصين، 
من إنتاج مجموعة فولكس فاغن، التي تضم سيارات فولكس فاغن 

وأودي وسيات وسكودا وبورشه وغيرها.
من ناحيته، قــال نائب رئيــس فولكس فاغــن في الصيــن، راينر 
ســايدل، إنه من المتوقع نمو ســوق الســيارات فــي الصين، وهي 
األكبر في العالــم، بمعدل مماثل لمعــدل نمو االقتصــاد الصيني، 
العام 2021 الحالي.والمتوقع أن يكون أكثر من 8 % مــن إجمالي الناتج المحلي خالل 

تواجه شركات صناعة السيارات في العالم تداعيات 
الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، 
والتي أدت إلى اضطراب سالسل إمدادات المكونات 
لعدة شهور في العام 2020 الماضي. ويعود تفاوت 
تأثير أزمة الرقائق على الشركات اليابانية إلى نسبة 
اعتماد كل شــركة على إمدادات الرقائق القادمة من 
الخارج. ففي حين تعتمــد هوندا بنســبة كبيرة على 
استيراد الرقائق من الخارج، فإن تويوتا تعتمد بنسبة 

أكبر على منتجين وموردين محليين.

االستقرار اإللكتروني
من ناحية أخــرى، فقــدت مجموعة فولكــس فاغن 
األلمانية، أكبر منتج ســيارات في أوروبا، عشرات 
اآلالف من إنتاج ســياراتها في الصين بســبب أزمة 
النقص في إمدادات الرقائق اإللكترونية المستخدمة 

في صناعة السيارات على مستوى العالم.
وقال رئيــس فــرع المجموعة في الصين، ســتيفان 
فويلنشــتاين، إن أزمة نقــص الرقائق تؤثر بشــكل 
أساسي على الطرز التي تستخدم برنامج االستقرار 
اإللكتروني وأنظمة وحدات االستشــعار التي تعمل 
بنظام المكابح المانــع لالنغالق، إلــى جانب التأثير 
على بعــض المكونــات األخــرى التي لــم يحددها 

المسؤول األلماني.

تقليص ساعات الدوام
وكانت شــركة فولكس فاغن قد أعلنت ســابقاً، عن 
تقليص عــدد ســاعات الدوام فــي مصنع الشــركة 
فــي مدينة إيمــدن األلمانية، بســبب نقــص الرقائق 

قال محللون في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتز لالستشارات المالية، 
إن شركات صناعة السيارات قد تفقد نحو ثلث إنتاجها من السيارات والمقدر بنحو 1.5 مليون 
على  السيارات  المستخدمة في صناعة  اإللكترونية  الرقائق  إمدادات  نقص  أزمة  سيارة بسبب 
مستوى العالم. وتوقع المحللون، أن تكون “هوندا موتور” أشد المتضررين بخسارة نحو 300 ألف 
سيارة من إنتاجها خالل العام 2021 الحالي، في حين سيكون تأثير األزمة على شركة تويوتا أكبر 

منتج سيارات في اليابان طفيفاً نسبياً.
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هبوط بنسبة السيارات المسّجلة حديثًا في لبنان
شهدت نسبة تسجيل سيارات الركاب 
الجديدة هبوطــاً ملحوظاً خالل العام 
2020 الماضــي، قاربــــت نســــبة 
الـ72 %، حيــث تراجع إلى حوالى 
6,251 سيارة في عام 2020، مقابل 
21,991 ســيارة فــي العــام 2019 
الســابق، بحســب بيانــات أصدرتها 
جمعيــة مســتوردي  الســيارات  في  

لبنان .
وخــالل الّشــهر األخيــر مــن العام 
2020، بلغ عدد السيارات المسجلة 

نحو 450 ســيارة، بانخفاض نســبته حوالى 36.3 %، من 706 ســيارات مسجلة في الشهر نفسه من العام 2019 الذي 
ســبق. وانخفضت الضرائب التي تدفعها شــركات  استيراد  الســيارات لخزينة الدولة من 265 مليون دوالر أميركي في 
العام 2018، إلى حوالى 178 مليون دوالر أميركي في عام 2019، ومن ثم إلى أقل من 33 مليون دوالر أميركي في 

العام 2020 الفائت.

شركات السّيارات األكثر مبيعًا في لبنان خالل 2020
أظهرت إحصاءات جمعيّة مســتوردي الســيّارات، إرتفاع 
مبيعات الســيّارات الجديدة في لبنان إلى 450 ســيّارة خالل 
شــهر كانون األول/ديسمبر 2020 مقارنةً بـ235 سيّارة في 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، علماً انها بلغت 706 

سيّارات في كانون األول/ديسمبر 2019.
وعلى صعيــٍد تراكمّيٍ، فقــد إنخفضت مبيعات الســيّارات 
الجديــدة بنســبة 70.02 % فــي العام 2020 إلــى 6.152 
ســيّارة، مقارنة بـ21.991 ســيّارة في عام 2019. ويُعزى 

هذا التراجع في المبيعات، إلى النقص في الســيولة بالدوالر األميركي في القطاع المصرفي والقيود التي تّم فرضها على 
الســحوبات بالعملة األجنبيّة، ما أعاق عمليّات بيع الســيّارات الجديدة حيث أّن شروط المبيع الجديدة لدى وكالء السيّارات 

تفرض تسديد جزء من سعر المبيع نقداً بالدوالر.
فقد تراجعت مبيعات الســيّارات اليابانيّة بنســبة 78.44 % إلى 1.861 ســيّارة، والكوريّة بنســبة 80.35 % إلى 1080 
سيّارة، واألوروبيّة بنسبة 59.23 % إلى 2.048 سيّارة. وتصدرت السيّارات األوروبيّة الصنع مبيعات السيّارات الجديدة 
في لبنان، بحيث بلغت حّصتها من الســوق 33.29 % حتّى شــهر كانون األول/ديســمبر 2020، تلتها السيّارات اليابانيّة 

بحصة 30.25 % والكوريّة بـ17.56 %، ومن ثّم السيّارات األميركيّة بحصة 14.16 % والصينيّة بـ4.75 %.
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“بايدو” و“جيلي” تستعدان إلنتاج سيارة ذكية
أعلنت شركة “بايدو” للبحث في اإلنترنت الصينية، 
أنها ستدخل في شراكة مع شركة “جيلي” المصنّعة 
للســيارات من أجل إنتاج سيارات كهربائية ذكية. 
وســتقدم شــركة بايدو “قدرات قيادة ذكية”، بينما 

ستوفر شركة جيلي خبرات التصميم والتصنيع.
وشركة جيلي واحدة من أكبر الشركات المختصة 
فــي صناعات الســيارات بالصيــن، وتملك أيضا 
شــركة فولفو وحصة في شــركة مرســيدس-بينز 
التابعة للشركة األم دايملر. وستدخل الشركتان في 

منافسة ليس فقط مع شركة تيسال التابعة إللون ماسك، ولكن أيضا مع شركات منافسة أخرى في الصين.
وقال الرئيس المؤســس لشــركة بايدو بالتشارك ومديرها التنفيذي، روبين لي: “نعتقد أن الجمع بين خبرات بايدو المتعلقة 
بوســائل النقل الذكية المرتبطة بالعربات والقيادة الذاتية وخبرات جيلي باعتبارها رائدة في صناعة الســيارات والسيارات 

الكهربائية، من شأنه أن يمهد الطريق لشراكة جديدة من أجل إنتاج سيارات يستقلها الركاب في المستقبل”.
وأضاف: “أصبحت الصين أكبر سوق عالمي للسيارات الكهربائية، ونحن نرى مستهلكي السيارات الكهربائية يطلبون أن 

تكون السيارات الجديدة أكثر ذكاء”.

ET7 سيارة كهربائية جديدة من “نيو”
تضع شركة نيو الصينية الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، نفسها 
في مواجهة مع شــركة تسال األميركية، كاشــفةً عن أول سيارة سيدان 
لها في منافســة مباشــرة مع الطراز األكثر شــهرة للشــركة األخيرة، 
والمنافســين الدوليين اآلخرين. وسيبدأ ســعر السيارة ET7 الكهربائية 
بالكامل، التي أطلقها مؤسس “نيو” والرئيس التنفيذي وليام لي في حدث 
للشركة في مدينة تشنغدو الصينية، من 69 ألف دوالر أميركي، مقارنة 
بســعر “تسال” طراز 3 المصنوعة في الصين والبالغة قيمتها 41 ألف 

دوالر. وستبدأ عمليات التسليم من الربع األول من عام 2022.
ويمكن لسيارة “نيو” العمل بنظام القيادة المستقل الجديد للشركة، الذي 
يتميز بدقة كاميرا تبلغ 8 ميغابيكسل، مقابل 1.2 ميغابيكسل لـ”تسال”. 
إضافةً إلى شرائح معالجة “نيفيديا” التي توفر قوة معالجة، أكبر من تلك 

الموجودة في 7 أجهزة كمبيوتر لســيارات “تســال”. وتزامن إطالق “نيو” ســيارتها الجديدة مع بدء بيع “تسال” سياراتها 
الرياضية المتعددة االستخدامات، من الفئة “واي” الصينية الصنع في السوق الصينية. وتتيح تكنولوجيا البطاريات الجديدة 
لـ“نيو” للسيارة، قطع مسافة تزيد على ألف كيلومتر بالشحنة الواحدة، ما يزيد عن مسافة 706 كيلومترات يمكن أن تقطعها 

سيارة Xperia P7 سيدان، التي زعمت العام الماضي أّن قدرة سيارتها كانت الكبرى ألّي سيارة كهربائية في الصين.
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“تسال” تنجح في شحن نصف مليون سيارة في 2020
حققت شركة تسال  هدفها المرجو من 
إنتــاج وتســليم  الســيارات الكهربائية  
خــالل عــام  2020، بتصنيعهـــــا 
509.737 ســــيارة ونجاحهـــا فــي 
تســليم 499.550 سيارة بنسبة بلغت 
99.91 % من إجمالي هدف التسليم.

وبالنظر إلى مجموع الشــحنات التي 
حققتهــا الشــركة فــي العام الســابق 
2019، نــــرى الفــــرق واضحــاً، 
حيث كانت قد ســلمت شحنات بعدد 

367.500 ســيارة فــي العام الســابق للجائحة، فيما جاءت نتائج التصنيع والتســليم في عــام 2020 متوافقة مع أهداف 
الشركة بالرغم من جائجة “كورونا” وتداعياتها االقتصادية.

وكانــت غالبية ســيارات “تســال” التي تــم إنتاجها من الطــرازات معقولــة الســعر Model 3 وModel Y بعدد بلغ 
454.932 من إجمالي اإلنتاج، فيما بلغ عدد الســيارات األعلى في الســعر واإلمكانيات 54.805 ســيارة من طرازي 

.Model Xو Model S

روبوت لشحن السيارات الكهربائية من “فولكس فاغن”
كشفت شركة فولكس فاغن  عن نموذج أولي لروبوت يمكنه 
التنقل بين  السيارات ، التي تعمل بالطاقة  الكهربائية، إلعادة 
شحن بطارياتها. وتم تصميم  الروبوت  ذاتي التحكم بالكامل، 
بحيــث يمكنه التجول والتنقل بســهولة وبتحكم ذاتي كامل 
في مناطق انتظار الســيارات باختالف طبيعتها. ويسحب 
الروبوت “آر تو دي تو”، المقّرر طرحه باألســواق خالل 
عام 2021، حزمة بطاريات الســتخدامه في إعادة شــحن 

أي مركبة متوقفة، ويطلب من سائقها فتح غطاء مقبس الشحن، ثم يقوم بتوصيل القابس وفصله بمجرد اكتمال الشحن.
واستوحى مصممو “فولكس فاغن” النموذج األولي من نظام شحن تم اعتماده في عام 2019، مع تزويده بأعين وامضة 
كبيرة ويصدر ضوضاء تشبه الروبوت الفضائي R2-D2، وهو شخصية خيالية تظهر في سلسلة أفالم “ حرب النجوم ”.

ويعد روبوت الشحن الذي صممته “فولكس فاغن” هو مجرد واحد من طرق عدة، ولكن يتميز بالكثير من الخصائص 
التي تجعل استخدامه عملياً للغاية، حيث يمكن تنشيط روبوت الشحن عبر تطبيق على  الهاتف الذكي  بعدما يقوم السائق 
بإيقاف ســيارته في منطقة معينة. وتتم عملية الشــحن بالكامل من دون أي تدخل بشــري، ويمكن إكمالها لمركبات عدة 
في وقت واحد. وبمجرد شحن بطارية السيارة بالكامل، يقوم الروبوت بشكل مستقل بجمع وحدة تخزين الطاقة المتنقلة 

ويعيدها إلى محطة الشحن المركزية.
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قناع يقضي على الفيروسات من “هوندا”
أعلنت شركة صناعة  الســيارات  “ هوندا “، عن تصنيع فلتر هواء 
ال يمنع دخول الفيروســات للســيارة فحسب، بل يقضي أيضا على 
الفيروســات التــي تمكنت من الدخول. والفلتــر الجديد الذي يطلق 
عليه اســم Kurumaku، والــذي يعني حرفياً “قناع الســيارة”، 

يعمل بمثابة قناع وجه بالنسبة للسيارة.
وهذا الفلتر متاح للســيارة الصغيرة N-Box Kei، بحيث يركب 
على الفلتر العادي للســيارة، ويلتقط قطرات الفيروس في مسامير 
مجهرية، األمر الذي يقلل من شــكلها ويدمرها. ويعتمد الفلتر على 
نظــام تحويل فوســفات  الزنك ، وهــو نفس التقنية التي تســتخدمها 

شركات صناعة السيارات لمنع الصدأ.
وبحســب الشــركة اليابانية، فإن هذا القناع هو منتج صديق للبيئة، 
موضحة أنه أقل خطورة في ما يتعلق بتعزيز الفيروســات المقاومة 

ألنه ال يســتخدم المواد الكيميائية. ومن دون ذكر فيروس “ كورونا “ تحديداً، أشــارت “هوندا” الى أن الفلتر الجديد يمكنه 
إزالة 99.8 % من قطرات الفيروس في غضون 15 دقيقة من تشــغيل نظام إعادة تدوير الهواء في الســيارة، و99.9 % 

بعد 24 ساعة.

“مرسيدس” تكشف عن شاشة سيارتها الكهربائية الجديد
كشفت “مرســيدس” النقاب عن شاشــة “هايبر سكرين” 
الضخمة بحجم 56 بوصة تعمل باللمس. وســتظهر للمرة 
 ،EQS األولى في سيارة سيدان الفاخرة الكهربائية بالكامل
التــي ســتُطرح للبيع في وقــت الحق مــن 2021. وتضّم 
الشاشــة عدة شاشــات داخل لوح زجاجي منحٍن، يمتدّ من 
جانــب واحد في مقدمة الســيارة إلى الجانب اآلخر، لتقديم 
رؤية واضحة لجميع الركاب، وفقاً لما ورد في موقع “سي 
أن بي ســي” األميركي. وهي تشمل ميزات متنوعة، مثل 
عداد الســرعة الرقمي فوق عجلــة القيادة، وأدوات التحكم 
فــي التهوئة على الجانبين من الســيارة. إضافــةً إلى نظام 

المعلومات والترفيه في نصف الشاشة، مع وظائف مثل أدوات التحكم في الراديو أو الهاتف. وأشارت “مرسيدس” إلى أّن 
“هايبر سكرين” تستخدم الذكاء االصطناعي لتقديم ميزة أطلقت عليها اسم “الطبقة الصفرية”، تتعرف إلى عادات السائق 
والــركاب، ليتمكــن النظام من اقتراح هذه الوظائف وتقليل الحاجة إلى التمريــر من خالل القوائم الفرعية، أو تقديم أوامر 
صوتية قد تشتت انتباه السائق. وأضافت الشركة أّن جميع االقتراحات التي تقدمها الشاشة مرتبطة بملف تعريف المستخدم. 

وإذا كان شخص آخر يقود السيارة، فلن تقدم الميزات نفسها له بل ستعرض مقترحات أخرى تتوافق مع تفضيالته.
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إفالس إيزابيل دوس سانتوس أغنى سّيدة في إفريقيا

إلى صفــوف المليارديــرات فــي يناير/كانون الثانــي 2013، 
نشرت الحكومة األنغولية األخبار من باب الفخر الوطني، كدليل 

حي على ما وصلت إليه البالد من تقدم.
إال أن إمبراطورية دوس ســانتوس بدأت باالنهيــار، بعد تولي 
الرئيس األنغولي الجديد، جواو لورينســو، منصبه في سبتمبر/
أيلول 2017، وتقاعد والد دوس سانتوس، حيث تعهد لورينسو 
بمحاربة الفساد الذي اشتهرت به أنغوال )صنفتها منظمة الشفافية 
الدولية الدولة على أنها واحدة من أكثر الدول فســاداً في العالم(. 
وقرر الرئيس الجديد بعد شهرين من توليه منصبه، فصل دوس 
سانتوس من منصبها كرئيسة لشركة النفط الحكومية سونانغول، 
وهو المنصب الذي عينتها فيه حكومة والدها في يونيو/حزيران 

.2016
لكن الضربة األكبر جــاءت في ديســمبر/كانون األول 2019، 
عندما جمدت محكمة فــي أنغوال كجزء من تحقيق في الفســاد، 
أصوالً تخص دوس ســانتوس وزوجها في البــالد، بما في ذلك 
حصة في شركة يونيتيل التصاالت المحمول، وأصولها في عدة 

بنوك.
 ،Exem Energy BV ونص أمر المحكمة علــى أن شــركة
وهي شركة مملوكة لدوس سانتوس ودوكولو، قد وعدت بسداد 
نحــو 75 مليــون دوالر تدين بهــا لشــركة Sonangol، لكنها 
فشــلت في القيام بذلك. كما زعمت المحكمــة أن الزوجين وأحد 

بعد خروج والدها مــن منصبه، أصبحــت إمبراطورية إيزابيل 
دوس ســانتوس بقايا ال تذكر ممــا كانت عليه في الســابق، مع 
توجيه بلدها تهم فســاد ضدهــا، وإصــدار القضاء فــي 3 دول 
مختلفة قرارات بتجميد أصولهــا، باإلضافة إلى دعوى قضائية 
تطالبها بمئات ماليين الدوالرات من الديون غير المسددة في بلد 

رابع.
وتفتــرض “فوربــس”، أن ســانتوس ال تتمتــع بالقــدرة علــى 
الوصول إلى أصولهــا - التي تبلغ قيمتها مجتمعــة حوالى 1.6 
مليــار دوالر أميركي إذا لــم تكن مجمــدة - ومــن المحتمل أال 
تســتعيد الســيطرة عليها. ونتيجة لذلــك، أخرجــت “فوربس” 
دوس ســانتوس، التي كانت تقدر ثروتها بنحو 2.2 مليار دوالر 
في يناير/ كانون الثانــي 2020، من قائمتها الصادرة حديثاً لعام 

2021 ألغنى أغنياء أفريقيا.
يشــار إلى أن األميــرة األفريقية الســابقة، لم تصبــح فقيرة، إذ 
أشــارت األخبار إلى أنها تملــك منزالً على جزيــرة خاصة في 
دبي، ومقر إقامة أخر في لندن، ويختــاً بقيمة 35 مليون دوالر. 
ومــن المحتمل أن يكــون لديها حســابات مصرفيــة وأصول لم 

تتمكن السلطات القانونية من تعقبها.

نافذة تاريخية
تعد إيزابيــل دوس ســانتوس، االبنة الكبرى للرئيــس األنغولي 
الســابق، خوســيه إدواردو دوس ســانتوس، الذي حكــم البالد 
من عــام 1979 إلى عــام 2017. وبحســب “فوربــس”، فإن 
دوس ســانتوس حصلت على حصــص كبيرة فــي الصناعات 
والمــاس  واإلســمنت  البنــوك   - أنغــوال  فــي  اإلســتراتيجية 
واالتصاالت - عندما كان والدها يدير البلد الذي يعاني من الفقر 
ولكنه غني بالنفط، ممــا جعلها من أكثــر رواد األعمــال نفوذاً 
في وطنها. وتتشــكل أكثر من نصف أصولهــا من حصص في 
شــركات برتغالية، مما أضــاف مصداقية دولية علــى أعمالها. 
)كانت أنغوال مستعمرة برتغالية ســابقة حصلت على استقاللها 
عام 1975(. وعندما أعلنت “فوربس” وصول دوس سانتوس 

أعلنت فوربس قبل 8 أعوام، ابنة الرئيس األنغولي السابق، الذي حكم البالد لنحو 4 عقود، إيزابيل 
دوس سانتوس، أغنى سّيدة في إفريقيا، مع ثروة تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليار دوالر أميركي. وقد 
جمعت سانتوس ثروة هائلة فيما يعد مثااًل واضحاً عن كيفية نهب بلد ما، عبر االختالس وغسيل 
األموال، وفقاً الدعاءات أحدى محاكم تابالد. وجمدت الحكومة أصول سّيدة األعمال الستعادة ما 

نهبته. ثم حذت السلطات البرتغالية حذو السلطات األنغولية.
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Power Solutions الهندســية، التي تمتلك دوس ســانتوس 
حصة فيها تقدر بنحو 72 %.

وذكرت عدة تقارير إخبارية، أن أنغوال ستصدر مذكرة توقيف 
دولية بحــق دوس ســانتوس عندمــا أعلنــت أنغوال عــن التهم 
الموجهة ضد دوس سانتوس ألول مرة في أوائل عام 2020. إال 
أن ذلك لم يحدث لغاية تاريخه. وتســتطيع دوس سانتوس التنقل 

بحرية بين دبي والمملكة المتحدة.
وكانت شــركة Unitel األنغولية للهاتف المحمــول، قد رفعت 
دعوى قضائية ضد دوس سانتوس أمام محكمة في لندن، مدعية 
 Unitel International أن الشركة التي تمتلكها، وهي شركة
Holdings BV، تخلفت عن سداد القروض. وتطالب الشركة 
في دعواها بالحصول على 430 مليون دوالر من المدفوعات. 
كما اتخذت الســلطات في البرتغال خطوات الســتعادة األصول 
التي تملكها دوس سانتوس، حيث اتخذت الحكومة أقصى إجراء 
 ،Efacec ممكن في يوليو/تموز 2020، وقررت تأميم شــركة
وهي شــركة هندســية تملك دوس ســانتوس حصة أغلبية فيها، 
معللة القــرار أنه كان بدافع القلق على بقاء الشــركة. وأصدرت 
المحاكــم البرتغالية في أبريل/نيســان، قرار بتجميــد نحو 500 
مليون دوالر من ممتلكاتهــا في شــركة Nos للتلفزيون وتقنية 

ترددات النطاق العريض.
كذلك، تحاكم دوس ســانتوس في المملكة المتحدة، حيث رفعت 
Unitel األنغوليــة للهواتــف المحمولــة، التــي كانــت تمتلك 
فيها حصة تبلــغ 25 %، دعوى قضائية ضد دوس ســانتوس 
في لندن أواخر العــام الماضي، مدعية أن شــركتها الهولندية، 
Unitel International Holdings BV، قد تخلفت في عام 
 Unitel 2019 عن ســداد قروض متعددة صادرة عن شركة
لالتصاالت ابتداء من عام 2012. وتســعى الشركة للحصول 

على 430 مليون دوالر.
ومن المحتمل أن تبلغ األصــول المجمدة في أنغــوال نحو 300 
مليــون دوالر، في حيــن أن األصول التــي جمدتهــا أو أممتها 
البرتغال وهولندا معاً، تبلغ حوالــى 1.3 مليار دوالر، لكن ليس 
من المحتمل أن تتمكن دوس سانتوس من استعادة تلك األصول. 
قد تصل قيمة منازلها ويخوتهــا وأموالها وأصولها األخرى إلى 
400 مليون دوالر، ولكن هنــاك أيضا ديون غير مدفوعة بقيمة 

430 مليون دوالر تسعى شركة Unitel للحصول عليها.
من جانبها، قالــت المديرة التنفيذية لمنظمة الشــفافية الدولية في 
البرتغال، كارينا كارفالو: “أنا أرى أعوام وأعوام من التقاضي 
في المحاكم، وبينما يحــدث ذلك، لن يحصل الشــعب األنغولي 
بشأن استرداد األصول وتعويض الضحايا”.على األموال التي تم أخذها. ولهذا السبب نحتاج إلى اتخاذ إجراء 

شركائهم في العمل تسببوا في خســارة الحكومة األنغولية لنحو 
1.1 مليــار دوالر. ووجــه المدعي العــام األنغولي فــي يناير/

كانون الثاني 2020، تهماً إلى دوس سانتوس ودوكولو، تتضمن 
االختالس وغسيل األموال.

سيل من التفاصيل
كشفت تسريبات Luanda Leaks، وهي مجموعة تضم أكثر 
من 700 ألــف وثيقة حصل عليهــا االتحاد الدولــي للصحفيين 
االســتقصائيين، التي ظهرت في نفس ذلك الشــهر، النقاب عن 
ســيل من التفاصيل حــول دوس ســانتوس وأصولهــا. وأكدت 
الوثائق المســربة صحة التقارير التي نشــرتها “فوربس” عام 
2013، عن حصول دوس سانتوس بشــكل فاسد على حصص 
 Luanda Leaks في شــركات أنغولية. كما سلطت تســريبات
الضوء علــى العوامل التــي مكنتها مــن فعل ذلك، كشــركات 
 ،PwCو McKinsey االستشارات والمحاســبة مثل شــركتا
باإلضافة إلــى زمرة من المصرفيين والمحامين الذين ســاعدوا 

دوس سانتوس في الحفاظ على ثروتها ونقلها إلى الخارج.
Lu-  وكان أحد االكتشافات المثيرة للقلق، التي كشفتها تسريبات

anda Leaks: مجموعة وثائق تعود إلى عام 2006، أظهرت 
أن زوج دوس ســانتوس دفــع لشــركة Sonangol 15 مليون 
 Galp دوالر فقط )11 مليون يــورو( مقابل حصة في شــركة
البرتغالية للنفط، والتي بلغت قيمتها 99 مليون دوالر )75 مليون 
يــورو(. كان المبلــغ األصلي الذي اســتخدم في عملية الشــراء 
قرضاً مــن دون فوائد مــن الحكومة األنغولية. وتبلــغ قيمة هذه 
 Exem المملوكة من خالل شــركة ،Galp الحصة في شــركة
Energy BV المســجلة في هولندا، حوالى 550 مليون دوالر 
أميركي. لكن أحد المحاكم في هولندا جمدت هذه األســهم، وفقاً 

.)ICIJ( لالتحاد الدولي للمحققين الصحفيين

األصول المجمدة
اتخذت أحــدى المحاكــم األنغولية الخطــوة األولــى، وتبعتها 
المحاكــم فــي دول أخــرى، بتجميــد أصــول إيزابيــل دوس 
سانتوس وزوجها، في ديســمبر/كانون األول 2019، وأمرت 
أحدى المحاكــم األنغولية بتجميد األصول، فيمــا وجه المدعي 
العام في أنغــوال تهما إلــى إيزابيــل دوس ســانتوس وزوجها 
سينديكا دوكولو باالختالس وغســيل األموال، كما جمد مكتب 
المدعي العام البرتغالي العشــرات من حسابات دوس سانتوس 
المصرفية في البرتغــال، وجمدت أحدى المحاكم في لشــبونة 
 ،Nos حصصها في شــركة االتصاالت البرتغاليــة وتلفزيون
 Efacec وأعلن وزير االقتصــاد البرتغالي عن تأميم شــركة
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“بيريتك” تنضم إلى برنامج االستجابة السريعة لدعم الشركات
تم تعيين “بيريتك” كشــريك توصيل لمنظمة 
شــباب األعمال الدوليــة في  لبنان  وســيعمل 
الفريق مع المنظمة لتطوير وتقديم حزمة دعم 

عاجلة للشركات المحلية المتعثرة.
وقامــت “بيريتك” بتطوير برنامج مســاعدة  

الشــركات الصغيــرة  والمتوســطة فــي بناء 
المرونة، والذي ســيتم تنفيــذه على مدار 12 
الشــركات الصغيــرة  شــهراً. وستســتهدف 
والمتوســطة في جميــع أنحاء لبنــان لدعمها 

فــي التعامل مــع حاالت األزمات العديدة. كما ســيغطي البرنامج الوحدات الرئيســية: إدارة األزمات والتخطيط المالي 
والتسويق الرقمي واالتصاالت.

وتشمل األنشطة المحددة للبرنامج ورش عمل تدريبية وندوات عبر اإلنترنت مع متحدثين خبراء، ومحادثات لمساعدة 
الشــركات الصغيرة والمتوسطة على التواصل والتعلم من المنظمات األخرى وبناء عالقات وشراكات قوية، وجلسات 
تدريب جماعية لدعم أصحاب األعمال في التغلب على األزمة وتحســين عملياتهم، والتدريب الفردي واإلرشــاد، حيث 

سيتم مطابقة المتقدمين المختارين مع خبراء حسب احتياجاتهم لمراجعة مجاالت محددة.

تعيّين يلين وزيرة للخزانة األميركية
وافقت لجنــة المالية في  مجلس الشــيوخ  
األميركي باإلجمــاع، على تعيين جانيت 
يلين في منصب وزيــر الخزانة، لتصبح 

أول امرأة تتولى هذه الحقيبة.
وتشــير موافقة لجنة الماليــة إلى أن يلين 
ســتفوز بســهولة بموافقة مجلس الشيوخ 

بكامل أعضائه.
وأقــر أعضــاء لجنــة المالية المنقســمة 
الجمهــوري  الحزبيــن  بيــن  بالتســاوي 
والديمقراطي على ترشــيح يلين بموافقة 
26 صوتا من دون اعتراض واحد، إذ لم 
يثنيهم قلــق الجمهوريين من خطط بايدن 

لتخصيــص مبالغ ضخمة للتخفيف من أثر جائحة “كورونا” على المواطن وأهدافه المتعلقة باســتثمارات  البنية التحتية  
وزيـادة الضرائـب، عـن الموافقــة على ترشـــيح يليـن رئيســة مجلـــس االحتياطي االتحـادي الســـابقة، لتولي وزارة 

الخزانة.
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إعادة مقر اتحاد غرف السياحة السورية إلى حلب
بيّــن رئيــس اتحــاد غــرف 
الســياحة الســورية، طــالل 
خضيــر، أن عودة مقر اتحاد 
لمحافظــة  الســياحة  غــرف 
حلب بعــد أن تم نقله بشــكل 
حمــص  لمحافظــة  مؤقــت 
بســبب ظروف الحرب، أمر 
في غاية األهمية، خاصة أن 
واقــع القطاع الســياحي تأثر 
بشــكل كبير بســبب انتشــار 

جائحة كورونا.
وأكد خضير، أن حلب تلعب دوراً سياحياً هاماً، من خالل موقعها التراثي على الئحة اليونسكو، وبما تملكه من مخزون 

تراثي وأثري.
وأشــار رئيس اتحاد غرف الســياحة الســورية، إلى أنه تم وضع خطط مدروســة إلعادة الحياة للقطاع الســياحي، منوهاً 

بضرورة االلتزام بكافة التعليمات الصادرة بخصوص التصدي النتشار وباء كورونا حرصاً على سالمة المواطنين.

رئيس “إنتل” يتنحى عن منصبه
قــرر الرئيس التنفيذي لشــركة 
“إنتــل “، بوب ســوان، التنحي 
عن منصبه، في الخامس عشــر 
من شــهر شــباط/فبراير 2021 
الجــاري، ليحل بــدالً منه، بات 
غيلســــنجر، رئيــــسـ شــــركة 

“في إم وير”.
وأوردت محطــة “ســي إن بي 
سي” األميركية الخبر، نقالً عن 

مصادر على صلة باألمر.
الشــــركة المصنعة  وتعرضت 
للرقائــق لضغـــوط مـــن قبـــل  

المســـــتثمر  دان لوب مؤخراً، 
من أجل اســتكشاف بدائل اســتراتيجية للشــركة بما في ذلك احتمالية تفكيك وبيع األصول، وســـط منافســة شـــرســة 

في سوق الرقائق.
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“أجنحة الشام” تكرم اإلعالميين والرياضيين المتميزين
أقيم مؤخــراً، حفل تكريم للرياضيين 
واإلعالميين المتميزين لعام 2020، 
برعاية شــركة أجنحة الشام للطيران 
وبالتعــاون بيــن لجنــة الصحفييــن 
الرياضييــن واالتحاد الرياضي العام 
واتحاد الصحفيين في سورية، وذلك 
فــي الصالــة الملكية بمدينــة الجالء 

الرياضية بدمشق.
وتضّمن الحفل كلمات للمعنيين وتكريم المتميزين من أبطال الرياضات الخاصة المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو، وعدد من 

األندية الرياضية السورية والرياضين األوائل الذين حققوا انجازات متميزة خالل العام 2020.
كمــا تم تكريم عدد من اإلعالميين الرياضيين المرشــحين من مؤسســاتهم, وبعض الخبــرات اإلعالمية العاملة في الحقل 

الرياضي بشكل خاص واإلعالمي بشكل عام.
وحضر حفل التكريم ممثل ومعاون وزير اإلعالم أحمد ضوا، ورئيس االتحاد الرياضي العام فراس معال، ورئيس اتحاد 
الصحفيين في ســورية موســى عبد النور، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران أنور شموط، وعدد 

من المدراء في الشركة، وذلك عند الساعة الثانية عشر ظهراً

“بيمو السعودي الفرنسي” يطلق برنامج التدريب المصرفي
أطلق بنك بيمو الســعودي الفرنسي 
 A المصرفــي  التدريــب  برنامــج 
 Day in the Life of a BBSF
Employee للعــام الثالــث علــى 
التوالــي، والــذي توجــه للطــالب 
االقتصــاد  كليــة  مــن  المتميزيــن 

دمشق. بجامعة 
يأتــي ذلــك إيماناً مــن البنــك بدور 
جيل الشــباب الفاعل فــي المجتمع، 
تشــجيع  فــي  مــن دوره  وانطالقــاً 

المشــاريع التعليمية والتنموية في إطار برنامج المســؤولية االجتماعية. وقامت مجموعة من موظفي ومدراء األقســام 
بتقديم ورشات عمل وتمارين تفاعلية للطالب المشاركين، إلى جانب زيارات ميدانية لفرعي فندق الشام و29 أيار/مايو، 
ليحظى الطالب بفرصة االطالع على العمل المصرفي بشــكل متكامل. وفي ختام البرنامج تم توزيع شــهادات للطالب 
بحضور عميد كلية االقتصاد ناصر آغا، ورئيس قســم المصارف علي كنعان، والرئيس التنفيذي لبنك بيمو الســعودي 

الفرنسي عمر غراوي، ومدير إدارة الموارد البشرية والتطوير سلمى سمان.
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اتفاقية بين مرفأ بيروت ومجموعة فرنسية لمعالجة الردم
وقعت ادارة واستثمار مرفا بيروت اتفاقية مع مجموعة 
“ريســي غــروب” الفرنســية في حفل حضــره وزير 
االشغال العامة والنقل ميشال نجار، رئيس مجلس ا دارة 
المرفا باسم القيسي، رئيس القسم االقتصادي والتجاري 
والمالــي في الســفارة الفرنســية في لبنان فرنســوا دو 
ريكولفيــس، ممثــل وزيــر االقتصــاد والتجــارة مدير 
اهراء الحبوب في المرفأ اسعد حداد، ممثلو المجموعة 

الفرنسية كريستوف ديبوف وجريمي كودريه وفيانيه مرشيرز، وعضو مجلس ادارة المرفا ميشال عواد، ومدير العالقات 
العامة في مرفأ بيروت توفيق لطيف . وشكر القيسي الدولة الفرنسية على اهتمامها بمرفأ بيروت وهي اعطت مساعدات 
مالية الى 3 شــركات فرنســية كمجموعة “ريسي غروب” لتقوم بدراســة كيفية معالجة الردم واالنقاض واعادة تدويرها 
الســتخدامها الحقا في االنشاءات المتوقعة. وســتقوم المجموعة برفع دراستها الى الجهات الفرنسية المعنية لتقييم امكانية 
استمرار مساعدتها شركات فرنسية اخرى لتقوم بتحطيم الردم واالنقاض، وتم توقيع العقد بين هذه المجموعة وادارة المرفا 

لتنفيذ الدراسة من قبلها من دون اي اكالف تتحملها ادارة مرفا بيروت.
من جانبه، أكد رئيس القســم االقتصادي في الســفارة الفرنسية، اهتمام الدولة الفرنسية بمســاعدة مرفأ بيروت على اعادة 

اعماره. وفي نهاية حفل التوقيع تم تبادل نسخ االتفاق.

تفاهم لتمويل الّتجارة في القـطاع الّصناعي في لبنان
قامــت )Cedar Oxygen (Cedar، وهــي منّصــة مقّرهــا فــي 
لوكســمبورغ مخّصصة لإلنتعاش اإلقتصادّي في لبنان ومؤّسســة 
بمبادرة من خبراء مالييــن لبنانيّين، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعيّة 
الّصناعيّين اللبنانيّين )ALI(، الجمعيّة الوطنيّة التي تمثّل الّصناعيّين 
فــي لبنــان، وذلك لتوفيــر التّمويل والخدمــات الماليّــة للّصناعيّين 
اللبنانيّيــن. وخــالل احتفال أقيم فــي مقّر الجمعيّة تــّم توقيع مذّكرة 
التفاهــم التي أوجــدت للصناعيّين فرص لتمويــل التّجارة من أجل 
تســهيل اســتيراد المواد األوليّة وتصدير المنتجات النّهائيّة. ووافق 

طرفــا المذّكرة على التّعاون فــي مجاالت عديدة، ومن بينها: التّوفيق ما بين الّصناعيّين وحلول التّمويل المناســبة، تبادل 
المعلومات والبيانات المتعلّقة بالّسوق، الدّعم المتبادل في اإلتّصاالت والتّسويق في إطار التّرويج لمبادرة “صنع في لبنان” 
 Cedar Oxygen وتخّطــي تحديات الحوكمة، فضالً عن التّحديات اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة. وقــال رئيس مجلس إدارة
والّشريك اإلداري، ألكسندر ج. حرقوص: لن نشاهد من بعيد ونبقى مكتوفي األيدي ونحن نعلم أّن خبرتنا الماليّة بإمكانها أن 
تنقذ الوظائف واألعمال التجاريّة والّصناعة وتساهم بتخفيف الضغط بسبب األزمة في لبنان. أما رئيس جمعية الصناعيّين 
اللبنانيّيــن، فــادي الجميّل، فقال: يمكن للصناعيّين توفير احتياجات اللبنانيّين من خالل الخبرة في االنتاج وجودة منتجاتنا، 
وستوفّر شراكتنا مع Cedar Oxygen متنفّساً وستحدث تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً ومالياً في لبنان في االتجاه الصحيح.
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انعقاد القمة الخليجية في السعودية

مجلـــــس  رحــب 
اللبنانــــي  األعمال 
فــي  الســـعودي   -
قمة  بانعقــاد  بيان، 
العــال الخليجيـــــة 
التــي اســـتضافتها 
الســعودية، والتــي 
“تجلــت نتائجهــــا 
صفـحـــــة  بطـــي 
الخالفــات وتعزيز 

عوامل التضامن والوحدة في ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وانعكاســها 
اإليجابــي على العالم العربي بأجمعه”. وأشــار إلى أن اللفتة التي ميزت القمة 
الخليجية الواحدة واألربعين، هي عندما أطلق ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان، على القمة اسم “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”، نتيجة للدور 
الكبير للقائدين الراحلين في دعم العمل الخليجي المشــترك، وهي لفتة أعادت 
إلى الواجهة حقيقة األسرة الخليجية التي تتفوق فيها على عالقات القربى على 
االنقســامات. ورأى أن “نجاح هذه القمة يفتح اآلفاق أمام األعمال والمشــاريع 
بين أقطار الخليج وســيعيد إطالق حيوية للعالقات السياســية واالقتصادية مع 
الــدول العربية األخــرى وفي مقدمها لبنــان ومصر، نظــراً لحضورهما في 
مختلف القطاعات الخليجية من خالل مؤسســات األعمال والكوادر البشرية”. 
ولفت الى أنه “من الباب الذي انفتح على مصراعيه خليجيا في قمة العال، إلى 
نافذة بدأ يتسرب منها شعاع أمل في عودة الحرارة الى العالقات العربية، هناك 
الحاجة الماســة إلى عودتها معافاة في مرحلة ينشــد فيها العالم شتى السبل كي 
يتعافى من آثار أزمات تسببت بمتاعب إقتصادية ال مثيل لها في التاريخ الحديث 
وآخرها وأشــدها وطأة وباء كورونا”. وأكد أن “المصالحة الخليجية هي بحق 
إنجــاز عربي كبير”، آمال أن “تترجم نتائجها ســريعا على مناخ العالقات مع 
لبنان مع ما يفترض ذلك من مبادرات لبنانية تجاه أشقائه العرب عامة ال سيما 

مع المملكة العربية السعودية والخليج عامة”.
وتوجــه المجلــس بـ“الشــكر والتقديــر للمملكــة ودول الخليــج األخرى على 
اســتمرارها في احتضان الجاليات اللبنانية وفي توفير ظروف العمل الطبيعية 
لها أســوة بغيرها من الجاليــات العربية”. وأهاب بـ“القوى السياســية اللبنانية 
وبالدولــة اللبنانية توفير المنــاخ اإليجابي مع الدول الخليجيــة والعربية كافة، 
مراعاة لمصلحة لبنان واللبنانيين ال سيما في هذه المرحلة االقتصادية والمالية 
الصعبة، والتي تحتاج إلى دعم خارجي عام وإلى االحتضان الخليجي والعربي 
بشــكل خاص”. وختم مؤكداً، أن “قوة ومصلحة لبنان تكمن في حياديته ال في 

تحميله أعباء ال طاقة له عليها وال تصب في مصلحته أساساً”.
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