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عالم البنوك

البنك والمستثمر | آذار/ مارس 2021

أظهــرت الميزانيــة العموميــة لمصــرف لبنــان، أن 
مجموع الموجودات بلغ 148,7 مليار دوالر أميركي 
فــي 15 كانون الثاني/ينايــر 2021، أي من دون أي 
تغيير ملحوظ عن 148,6 مليار دوالر في نهاية العام 
2020، مــا يشــكل ارتفاعاً بنســبة 4,7 % من 142 
مليار دوالر أميركي في منتصف شهر كانون الثاني/

يناير 2020.
وبلغــت الموجودات بالعمالت األجنبيــة 23,7 مليار 
دوالر في منتصــف كانــون الثاني/يناير 2021، أي 
بانخفاض بقيمة 13,2 مليار دوالر، أو بنســبة 35,8 

%، من 37 مليار دوالر في منتصف كانون الثاني/يناير 2020، وبتراجع بقيمة 356,7 مليون دوالر، أو بنسبة 
1,5 %، فــي نهاية العام 2020. وشــملت الموجودات بالعمالت األجنبية ســندات يــورو بوند لبنانية بقيمة 5,03 

مليار دوالر مقارنة بـ5,7 مليار دوالر في نهاية العام 2019.
وعند اســتثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية 18,7 مليار دوالر 
في منتصف كانون الثاني/يناير 2021، أي بانخفاض بقيمة 12,6 مليار دوالر، أو بنسبة 40,2 %، من منتصف 

كانون الثاني/يناير 2020. 
فــي ســياق متصل، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 17,1 مليــار دوالر في منتصف كانون الثاني/

يناير 2021، ما يشــّكل ارتفاعاً بنســبة 19,5 % من 14,3 مليار دوالر في منتصف كانون الثاني/يناير 2020، 
وانخفاضاً بنسبة 1,3 % من 17,3 مليار دوالر في نهاية العام 2020. 

عالوة على ذلك، بلغت ودائع القطاع المالي 107,6 مليار دوالر في منتصف كانون الثاني/يناير 2021 وانخفضت 
حوالــى 4,6 مليــار دوالر من منتصف كانــون الثاني/يناير 2020، وبنحو 379,7 مليون دوالر في األســبوعين 
األوليــن مــن العام 2021. كما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصــرف لبنان 4,6 مليار دوالر في منتصف 
كانــون الثاني/يناير 2021، وانخفض بحوالــى 968,2 مليون دوالر من منتصف كانون الثاني/يناير 2020، في 

حين ارتفع بنحو 65,4 مليون دوالر من نهاية العام 2020.
في  ســياق متصل، أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 322.88 مليون 
دوالر أميركــي خالل النصف األّول من شــهر شــباط/فبراير 2021، إلى حوالــى 23.14 مليار دوالر أميركي، 

مقارنة بنحو 23.47 مليار دوالر أميركي في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2021.
وعند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار دوالر أميركي، 
تصبــح قيمــة إحتياطاته بالعملة األجنبيّة 18.11 مليار دوالر أميركي في منتصف الشــهر الثاني من العام 2021 

الحالي.
كذلك، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنســبة 1.72 % أو293.27 مليون دوالر أميركي في قيمة إحتياطاته 

من الذهب إلى 16.77 مليار دوالر أميركي نتيجة إنخفاض سعر الذهب.
وبذلك، أصبح إجمالي اإلحتياطات )الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب( يشكل حوالى 36.52 % من الدين 

العاّم اإلجمالي و40.83 % من صافي الدين العاّم، وهي تغّطي حوالى 200 شهر من خدمة الدين.

موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبّية
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عالم البنوك

آذار/ مارس 2021 | البنك والمستثمر

ساهمت األوضاع غير المستقرة في  المصارف  وعزوف 
الناس عن التعامل بالشــيكات المصرفية منذ بدء األزمة 
النقدية والمالية والمصرفية وغياب الثقة بالبنوك، بتراجع 
القيمــة اإلجمالية للشــيكات المرتجعة بنســبة 41.4 % 
خــالل العام 2020 الماضي. ووفقاً لحســابات  مصرف 
لبنان ، تراجعت قيمة  الشــيكات المرتجعة  العام الماضي 

إلى 958 مليون دوالر، مقارنة بـ1.637 مليار دوالر ُســجلت في 2019. وعليه، انخفض عدد الشــيكات المرتجعة 
بنسبة قياسية بلغت 67 % العام الماضي إلى 109,329 شيكاً، مقابل 331,046 شيكاً في 2019.

تراجع قياسي للشيكات المرتجعة في لبنان

ســجل بنك بيبلوس  خســارة صافية قدرها 92.672 مليون ليرة 
لبنانية في العام 2020، مقابل خسارة 183.182 مليون ليرة في 
العام 2019 الســابق. وبلغ صافي دخل الفوائد للبنك 824.677 
مليــون ليرة في عــام 2020، مرتفعاً من 361.525 مليون ليرة 
فــي 2019. وانخفض صافي دخل الرســوم والعموالت بنســبة 
11.6 % على أســاس ســنوي ليبلــغ 127.309 مليون ليرة في 

عام 2020.
وتحســن إجمالي الدخل التشــغيلي لبنك بيبلــوس من 617.154 
مليــون ليرة فــي عام 2019، إلــى 1.261 مليار ليــرة في عام 
2020. وارتفعت نفقات الموظفين بنســبة 3.4 % على أســاس 
ســنوي لتصــل إلــى 193.306 مليون ليــرة في عــام 2020، 
وانخفضت نفقات التشغيل األخرى بنسبة 15.9 % سنوياً لتسجل 
95.848 مليون ليرة في عام 2020. وبلغ الربح التشغيلي للبنك 

22.326 مليون ليرة في عام 2020، مقابل خسارة 134.579 مليون ليرة في عام 2019. وارتفعت مخصصات 
المخاطر واألعباء من 13.772 مليون ليرة في 2019 إلى 14.970 مليون ليرة خالل 2020.

وبلغ إجمالي أصول البنك 28.399 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2020، بانخفاض قدره 14 % من 33.041 
مليــار ليــرة في نهاية عام 2019. وبلغت الودائع من العمــالء 22.496 مليار ليرة في نهاية عام 2020 انخفاضاً 

من 26.194 مليار ليرة في نهاية عام 2019.
وســجلت القروض المقدمــة للعمالء 3.954 مليار ليرة في نهاية 2020، بانخفــاض 6.738 مليار ليرة في نهاية 
2019. فيما بلغ إجمالي حقوق المســاهمين في بنك بيبلوس 2.348 مليار ليرة بنهاية 2020، بانخفاض 6.5 % 

عن نهاية عام 2019.

تراجع أصول بنك بيبلوس بنسبة 14 %
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عالم البنوك

البنك والمستثمر | آذار/ مارس 2021

أعلــن بنك ميــاب في بيــاٍن، أنــه “أنجز تنفيــذ كافة 
الموجبات المنصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان 
األخيرة”. وأضاف، “بالفعل، لقد قام بنك مياب بزيادة 
أمواله الخاصة األساسية بما نسبته 20 % من حقوق 
حملة األسهم العادية كما هي بتاريخ 31/12/2018، 
وذلك التزامــاً بما هو مفروض بموجــب القرار رقم 
13259 موضوع التعميم الوسيط رقم 567 لمصرف 

لبنان”.
وتابع، “كما وقام بنك مياب بتأمين حســابًا بالعمالت 
األجنبيــة )حراً من أي التزامات( يفوق نســبة 3 % 

مــن مجموع الودائع بالعمــالت األجنبية كما في 31/07/2020، وذلك التزاماً بمــا هو مفروض بموجب التعميم 
األساســي رقم 154 لمصرف لبنان”. وأضاف البيان، “إن بنك مياب ملتزم دائماً بالشــفافية وأفضل الممارســات 
المصرفية عبر التقيد بالقواعد واإلرشادات الدولية والمحلية وسيواصل القيام بدوره على أكمل وجه للمساهمة في 

ضمان استمرارية القطاع المصرفي اللبناني والحفاظ على حقوق عمالئه”.
بنــاء عليــه، نفي “بنك مياب بشــدة كل االدعاءات والشــائعات التي تناولته مؤخراً في وســائل اإلعالم ومنصات 
التواصل االجتماعي”. وعليه، حذَّر “بنك مياب كل من ينشــر أي ادعاءات وشــائعات كاذبة تتناوله تحت طائلة 

المالحقة القانونية”.

بنك مياب أول الُملتزمين بتعميم مصرف لبنان

حقــق بنك البركة - ســورية خالل عام 2020 
الماضي، أرباحاً صافية بلغت نحو 14.2 مليار 
ليرة ســورية، وذلك من دون احتســاب أرباح 
القطع البنيوي الناجمة عن رفع ســعر الدوالر 
األميركــي لــدى مصــرف ســورية المركزي 

بنسبة 188 %.
ووفقاً لنتائج البنك األولية، والتي نشرتها سوق 
دمشق لألوراق المالية، فقد حقق بنك البركة - 
ســورية نمواً في صافي الدخل، وذلك من 6.5 

مليار ليرة ســورية تقريباً في نهاية عام 2019 إلى 53.7 مليار ليرة في نهاية عام 2020. كما حقق البنك ارتفاع 
ارتفاعاً في صافي موجوداته من 329.5 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2019 إلى 808.4 مليار ليرة سورية 

في نهاية عام 2020.

14 مليار أرباح “البركة سورية” في 2020
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عالم البنوك

آذار/ مارس 2021 | البنك والمستثمر

أصدر الرئيس السوري بشار األسد، القانون رقم 7 لعام 
2021، القاضي برفع رأســمال المصرف الصناعي إلى 
14 مليار ليرة ســورية، بهدف تحســين قدراته التمويلية 
فــي منح التمويل الالزم للمشــاريع الصناعية بما يتالءم 

مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفي تصريح لمندوب “ســانا”، أكد مدير عام المصرف 
الصناعــي، الدكتــور عمــر ســيدي، أن رفع رأســمال 
المصــرف الصناعــي من شــأنه تمكيــن المصرف من 
القيام بــدوره التنموي المنوط به ومنحــه التمويل الالزم 

للمشاريع الصناعية وخاصة في مرحلة إعادة اإلعمار.
وبيّن ســيدي، أن المصرف الصناعي ال يســتطيع منح التمويل للمشــاريع إال بحدود 25 % من أمواله الخاصة، 
لذلك، فإن تحديد رأســماله بـ14 مليار ليرة ســورية يعزز مالءته المالية ويؤدي إلى زيادة أمواله الخاصة، وأيضاً 

يحسن من قدراته التمويلية.

الرئيس بشار األسد

األسد يصدر قانونًا بزيادة رأسمال المصرف الصناعي

أوضح نائب رئيس مجلــس المحافظين بالبنك 
المركزي العماني، قيس بن عيســى اليحيائي، 
أن المركــزي ال يعارض اندماج البنوك، مبدياً 
انفتاحه على فكرة وجود مصارف عمالقة في 

السلطنة.
ونقل التلفزيون الحكومــي قوله: إن اختبارات 
ضغط للبنوك العمانية تظهر مؤشرات إيجابية 
بشــأن قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة 
النفــط  أســعار  انخفــاض  مثــل  الصدمــات، 

والقروض المتعثرة.
وذكــر اليحيائــي، أن البنك المركــزي ال يعارض اندماج البنوك بما ال يتعارض مع التنافســية ويدعم فكرة وجود 

“بنوك عمالقة” في السلطنة.
يشار إلى ان سلطنة عمان بدأت في 14 كانون الثاني/يناير 2021، بيع سندات مقومة بالدوالر على شرائح عدة، 

في مسعى لتأمين تمويل جديد لتغطية العجز المالي والديون التي أثقلت البالد.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها وكالة رويترز، أن عمان تبيع سندات 

ألجل 10 سنوات و30 عاماً، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دوالر أميركي مستحقة في 2025.

المركزي العماني يدعم وجود بنوك عمالقة
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عالم البنوك

البنك والمستثمر | آذار/ مارس 2021

أصدر  البنك المركزي  السوري بياناً حول شكاوى متعلقة 
برفــض موظفي المصرف اســتالم األوراق النقدية فئة 
100 دوالر أميركــي إذا كان عليهــا ختــم صغير أو أي 
“شــخطة” قلم أو أي إشــارة أخرى، سواء في معامالت 
دفع البدل النقدي لخدمة العلم أو معامالت أخرى تتطلب 
التســديد بالقطع األجنبي. وقال المركزي في البيان، إنه 
وفقاً لتعميم ســابق )صــدر فــي 2017(، الذي يتضمن 

الشروط الواجب توافرها الستالم األوراق النقدية األجنبية، وعلى عدم قبول األوراق النقدية وفق ما يأتي:
1. األوراق النقديــة األجنبية المــزورة أو المزيفة - 2. األوراق النقدية األجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد 
أخرى متفشــية أو أختام كبيرة أو كتابات ورســوم مشوهة للمعالم األساســية للورقة النقدية )على أاَل تحتوي الورقة 
على أكثر من ثالثة أختام بحيث ال تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا األمنية للورقة النقدية( - 3. األوراق النقدية 
األجنبيــة المهترئة أو المثقبــة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها الصق، حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز 
أو الالصق أو التمزيق ال يغير من طبيعتها أو شــكلها األساســي - 4. أما بالنسبة لألوراق النقدية األجنبية إصدار ما 
قبل عام /1994/ من عملة الدوالر األميركي، فيمكن قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أي 

أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو الصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
وأشار المصرف إلى أنه سيرفض قبول أي أوراق نقدية أجنبية خالفا لتلك المعايير، وسيعيدها إلى الجهة التي قدمتها.

وأوضح البيان أن تلك المعايير تم تحديدها استنادا للضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعمالت أجنبية )غير 
العملة المحلية(. وقال: إن عمليات االســتبدال لتلك األوراق النقدية “تحمل المصرف المركزي أعباء مالية، إضافة 
للعقوبات الحالية التي تجعل عملية االستبدال صعبة جداً، على خالف العملة المحلية التي يتم استبدالها وفق ضوابط 
حددها قانون النقد األساسي رقم 23 لعام 2002” وختم بأنه وجه مديري الفروع لتقديم “جميع التسهيالت الممكنة في 
استالم األوراق النقدية األجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات، على أاَل تتسبب بتشوية الورقة النقدية، ورفض 

أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة”.

المركزي السوري يوضح شروط إستالم األوراق النقدية األجنبية

أفاد مدير مصرف التسليف الشعبي، نضال العربيد، أن المصرف يعمل على توفير السيولة النقدية لفروعه تمهيداً 
لرفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود إلى مليوني ليرة بدالً من المليون، وتلبية طلبات المقترضين بهذا الشأن.

ولفت العربيد، إلى أن المصرف يعمل على تأمين السيولة لفروعه حتى يتسنى لها منح التسهيالت المصرفية لذوي 
الدخل المحدود بســقف أعلى مما كان عليه ســابقاً، وذلك بعدما تلقى موافقة مجلس النقد والتسليف على رفع سقف 
قرض ذوي الدخل المحدود. متوقعاً، أن يتم البدء خالل شهرين بمنح قرض المليوني ليرة سورية، مؤكداً استمرار 
المصرف بتقديم القروض والتسهيالت ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات اإلنتاجية والمشاريع 

الصناعية والسياحية والصحية والمشاريع التعليمية والمعاهد المهنية والعلمية.

سورية: التسليف الشعبي يبدأ بمنح قرض المليوني ليرة
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أصــدر بنــك التنميــة الصينــي، الذي تأســس 
في العــام 1994، والــذي يوفر دعمــاً تمويلياً 
لمشــاريع وطنية كبرى واستراتيجيات التنمية، 
قروضاً بقيمة 628.7 مليار يوان )97.4 مليار 
دوالر أميركي( لمنطقة بكين-تيانجين-خبي في 
العام الماضي 2020، ما عزز التنمية المتكاملة 
للمنطقة. وقال البنك، إن دعمه المالي ذهب إلى 
مشــاريع تكامل النقل، وحمايــة البيئة، والتنمية 

الصناعية في المنطقة.
ولتعزيز الترقية والتحول الصناعي في المنطقة، وفّر البنك دعماً للشركات بما فيها شركة مجموعة “بي أو إي” 
الصينية لتكنولوجيا شاشــات العرض، ومجموعة “إتش بي آي إس” إحدى كبريات الشــركات العالمية الُمصنعة 

للصلب، التي تتخذ من مقاطعة خبي مقراً لها.
ومّول البنك أيضاً مشروع تشجير سيغطي مساحة 6667 هكتاراً في منطقة شيونغآن الجديدة بمقاطعة خبي، التي 

تُعرف أيضاً بـ”مدينة المستقبل”.
وتعهــد البنــك بزيادة الدعم المالي للبناء اإليكولوجي الغابي خالل فترة الخطة الخمســية الرابعة عشــرة )-2021

2025(، واســتهداف إصدار 150 مليار يوان على شــكل قروض خالل هذه الفتــرة، لتعزيز الدعم لبناء الغابات 
االحتياطية الوطنية والغابات اإليكولوجية.

“التنمية الصيني” يصدر قروضًا بقيمة 97 مليار دوالر

بلغت إجمالي اإليداعات في المصرف التجاري السوري 
3700 حوالى مليار ليرة سورية حتى نهاية العام الفائت 

2020، بما فيها الودائع تحت الطلب وألجل والتوفير.
وبحســب التقرير الســنوي للمصرف، فقــد وصل عدد 
العمليات المنفذة على خدمة الحواالت السريعة الصادرة 
والواردة إلى 40.7 ألف حوالة. واستمر المصرف بتمويل 
مؤسســات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات 
األساسية وتمويل رأس المال العامل للقطاعات اإلنتاجية 

الزراعية والصناعية للدفع بالعملية اإلنتاجية. كما استأنف العمل بالقروض االستثمارية وقروض التجزئة، بناًء على 
قرار مصرف سورية المركزي القاضي باستئناف منح القروض بموجب ضوابط محددة، إلى جانب منح التسهيالت 
االئتمانية غير المباشــرة، والتســهيالت االئتمانية المباشــرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي، والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، والقروض العقارية، وااللتزام بعدم منح تسهيالت ائتمانية دوارة.

التجاري السوري يكشف حجم اإليداع في 2020
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اتجهــت “آنــت غروب” وعشــر بنوك علــى األقل 
لخفــض تعاونهــا الذي اســتمر ســنوات فــي مجال 
منصات تمويل  المســتهلك  التــي حفزت  اإلنفاق  لدى 
ما ال يقل عن 500 ألف شخص في  الصين . وذكرت 
مصادر مطلعة علــى األمر لوكالة “ بلومبيرغ “، أن 
المنظمين لمحوا إلــى عزمهم على خفض القروض 
الرقمية في األشــهر القليلة الماضية، مما دفع البنوك 

وكذلك “آنت غروب” لمناقشة خفض اإلقراض.
وأكــدت المصادر، أن البنوك فــي مقاطعة جيجيانغ 

صدرت لها تعليمات بخفض التعرض لـ“آنت” من خالل القروض المشتركة على منصتي “جيبي” و“هوبي”.
كما اتجه بعض المقرضين في  شــنغهاي  نحو تحديد جدول زمني يخفض تدريجياً العروض المشــتركة، فيما اتجه 

بنك واحد على األقل في شاندونغ نحو تعليق التعامل مع “آنت” تماماً.
ويتزامــن مــع تلك اإلجراءات ســعي “آنت غروب” لتنظيم أعمالها تحت مظلة شــركة قابضة اســتجابة لمطالب 
الجهات التنظيمية، فيما أفادت تقارير صحفية بأن الشركة نجحت بالفعل في الحصول على موافقة الحكومة على 

التعديالت التي أدخلتها على هيكل أعمالها.

بنوك صينية تخفض تعاونها مع “آنت”

حقّق بنك ملت االيراني نصراً قضائياً على بريطانيا 
في ملف الحظر واســتطاع استالم غرامة تعويضاً 

عن الخسائر الناجمة للحظر.
وقال المديــر التنفيذي لبنك ملــت االيراني، محمد 
بيغدلــي: إن البنك قد تعرض للحظر، لكنه فتح ملفاً 
ووّكل محاميــاً بهذا الصــدد، ورفع دعوى قضائية 
بهذا الصدد واســتطاع فرض غرامــة مالية قدرها 
100 مليــون دوالر أميركي علــى وزارة الخزانة 

البريطانية ألول مّرة.
وأضاف: إن هذا االنتصار القضائي ليس انتصاراً 

للبنك فحسب، وإنما يعد انتصاراً للجمهورية االسالمية االيرانية في الحرب االقتصادية الشاملة التي تواجهها.
ولفت الى ان البنك تابع ملف الحظر في محكمة بريطانية على مدى 9 أعوام، وقد حقق االنتصار في العام 2020 
الماضي، حيث أقر المســؤولون البريطانيون بأنه للمرة االولى استطاع بلد يواجه الحظر إدانة بلد غربي وفرض 

غرامة عليه.

نصر قضائي لبنك ملت االيراني على بريطانيا
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حقق بنك  الشــارقة  أكبر البنوك في  إمارة الشــارقة ، الذي تمتلك حكومة الشــارقة 
17.2 % من أسهمه، أرباحاً قدرها 175.8 مليون درهم )8.4 فلس/للسهم( في نهاية 
2020، مقارنة بخســائر قدرها 494.2 مليون درهم خالل نفس الفترة من 2019.  
ويعود سبب تحقيق األرباح خالل الفترة الحالية إلى ارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 
90 % لتصل إلى 1070 مليون درهم مقابل 564 مليون درهم خالل عام 2019. 
كما يعود إلى تضمن نتائج العام 2019 على مخصص انخفاض في قيمة الشــهرة 

بمقدار 273 مليون درهم، مقابل ال شئ خالل الفترة الحالية.

175.8 مليون درهم أرباح بنك الشارقة

سجل بنك  اإلمارات  لإلستثمار، المدرجة أسهمه في  سوق دبي المالي، وهو أحد 
البنوك الصغيرة في دولة اإلمارات، خسائر قدرها 29.3 مليون درهم )41.86 
درهم/للســهم( في نهاية عام 2020، مقارنة بأرباح قدرها 8.9 مليون درهم تم 
تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 2019. ويعود ســبب تســجيل الخسائر خالل 
الفترة الحالية إلى تراجع اإليرادات التشغيلية بنسبة 49 % لتصل إلى 90 مليون 
درهم مقابل 175.7 مليون درهم خالل الفترة نفسها من العام السابق، باإلضافة 

إلى تسجيل مخصصات مرصودة لمرة واحدة، كما ذكر البنك من خالل بيانه الصحفي للنتائج المالية.

29.3 مليون درهم خسائر بنك اإلمارات لإلستثمار

تراجعــت أرباح بنك باركليــز خالل العام 2020 
الماضي بنســبة 38 %، لتبلــغ 1.53 مليار جنيه 

إسترليني )2.11 مليار دوالر أميركي(.
وأعلــن البنــك البريطاني عن صافــي ربح للربع 
األخيــر من عــام 2020، يُعزى إلى المســاهمين 
بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من 
أن  بريطانيــا  تتعامل مع إجــراءات إغالق جديدة 

على مستوى البالد.
وأعلن بنك باركليز أيضاً، أنه سيســتأنف توزيعات األرباح للمســاهمين بنس واحد لكل سهم، والشروع في إعادة 

شراء 700 مليون جنيه إسترليني لألسهم.

تراجع أرباح بنك باركليز بنسبة 38 %
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تراجعت األرباح الســنويّة لبنك المشــرق في اإلمارات، بنسبة كبيرة 
بلغت 161.9 %، وُمني المصرف بخســائر قيمتها 1.3 مليار درهم 
مقابل 2.1 مليار درهم أرباح في 2019. كما تراجعت إيرادات البنك 
إلى 5.1 مليار درهم )1.3 مليار دوالر( نهاية عام 2020، مقابل 5.9 

مليار درهم )1.6 مليار دوالر( خالل 2019، بتراجع 14.1 %.
وتراجع الدخل من العمليات قبل رسوم المخاطر )األرباح التشغيلية(، 
إلى 2.2 مليار درهم )598.9 مليون دوالر(، في نهاية 2020، مقابل 

3.37 مليار درهم )917.5 مليار دوالر( في نهاية 2019، بانخفاض 34.6 %، بسبب انخفاض اإليرادات والتكاليف 
التشغيلية غير المتكررة، وفقاً للقوائم المالية للبنك. وارتفعت النفقات التشغيلية إلى 2.9 مليار درهم )789.5 مليون 
دوالر( فــي نهايــة 2020، مقارنة بنحو 2.62 مليار درهم )713.3 مليون دوالر( في 2019 بزيادة 12.3 %. فيما 
ارتفعت مخصصات القروض المتعثرة إلى 3.35 مليار درهم )912 مليون دوالر( في نهاية 2020، مقارنة بنحو 

1.2 مليار درهم )326.7 مليون دوالر( في 2019، بزيادة نسبتها 176.9 %.

تراجع أرباح بنك المشرق اإلماراتي 162 %

انخفض صافي أرباح بنك دبي اإلســالمي بنسبة 38 % خالل عام 
2020 إلــى 3.16 مليار درهم )860.4 مليــون دوالر( مقابل 5.1 
مليار درهم )1.4 مليار دوالر( في 2019، مع تعزيز المخصصات 
بهدف ضمان االستجابة الفعالة ضد أي أحداث غير متوقعة، بحسب 
بيان من الشــركة لســوق دبي المالــي. وتراجع إجمالــي الدخل في 
2020 بشكل طفيف إلى 13.142 مليار درهم )3.58 مليار دوالر( 
مقابــل 13.684 مليار درهم ) 3.73 مليار دوالر( في عام 2019، 

مع تراجع النشاط االقتصادي المرتبط بتبعات كوفيد19-، في حين ارتفعت اإليرادات التشغيلية بـ2 % في 2020 إلى 
9.471 مليار درهم )2.6 مليار دوالر(. فيما قفز صافي التمويالت واســتثمارات الصكوك بنســبة 26 % إلى 232 
مليار درهم )63.17 مليار دوالر( مقارنة بـ184.2 مليار درهم )50.15 مليار دوالر( في عام 2019، حيث ركز 
البنك على القطاعات ذات الحد األدنى من المخاطر واستهالك رأس المال في مواجهة التحديات التي خلفتها الجائحة.

وزادت ودائع العمالء بنســبة 25 % إلى 205.9 مليار درهم )56.06 مليار دوالر( في عام 2020، ما ســاعد في 
توفير وإدارة السيولة في وقت زادت فيه التحديات بسبب كوفيد - 19، كما أن نسبة التمويل إلى الودائع بلغت 96 %. 
كما ارتفع إجمالي األصول بنسبة 25 % في العام الماضي ليصل إلى 289.6 مليار درهم )78.85 مليار دوالر(، 
مقابل 231.8 مليار درهم )63.11 مليار دوالر( في عام 2019. وتحســن معدل كفاية رأس المال CAR بنســبة 
18.5 % بارتفاعه إلى 200 نقطة أساس عل الرغم من النمو الملحوظ في موجودات التمويل، كما بقي معدل الشق 

األول بالنسبة إلى رأس المال المشترك CETI مستقراً عند 12 %، متجاوزاً الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية.

تراجع صافي أرباح بنك دبي اإلسالمي 38 %
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ارتفع صافي ربح البنك السعودي لالستثمار 
لاير  مليــون   980 إلــى   %  310 بنســبة 
)261.3 مليــون دوالر أميركــي( فــي عام 
2020، مقابــل 239 مليــون لاير ) 63.72 
مليــون دوالر( فــي 2019. ونتجــت زيادة 
صافي الربح بشــكل رئيسي من االنخفاض 
في إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة 
االنخفاض في مخصصات خســائر االئتمان 
والخســائر األخرى، ومصاريــف عمومية 
وإدارية أخــرى، وإيجار ومصاريف مباٍن، 

بحســب بيان من البنك للســوق المالية الســعودية “تداول”. وزاد إجمالي دخل العمليات بنســبة 1 % إلى 2.846 
مليــار لاير ) 758.7 مليــون دوالر أميركي( في العام الماضي 2020، مقابل 2.818 مليار لاير ) 751.3 دوالر 

أميركي( في 2019.
وتعــود زيــادة إجمالي دخــل العمليات إلى االرتفاع فــي صافي دخل العموالت الخاصة، ودخــل أتعاب الخدمات 
البنكية، وأرباح تحويل العمالت األجنبية، ومكاســب من ســندات الدين والمدرجــة بقيمتها العادلة من خالل بنود 
الدخل الشــامل األخرى، وتوزيعات أرباح، قابله انخفاض في القيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر، ودخل 

عمليات أخرى.
يذكر أن البنك كان قد أعلن سابقاً، عن ارتفاع صافي الربح خالل األشهر التسعة األولى من 2020 بنسبة 131 %، 
إلــى 714.4 مليــون لاير ) 190.5 مليون دوالر( مقابل 308.6 مليون لاير )82.3 مليون دوالر( في الفترة نفســها 

من 2019.

ارتفاع صافي ربح البنك السعودي لالستثمار 310 %

أظهرت بيانــات  البنك المركــزي األردني  أن 
إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع 
الخــاص نمــا نحــو 6 % خالل العــام 2020 
الماضي ليصل إلى 26.13 مليار دينار )36.8 
مليار دوالر أميركي( مقارنة مع العام السابق.

وشكلت التســهيالت االئتمانية للقطاع الخاص 
91.2 % من إجمالي التســهيالت المقدمة من 
25 بنــكا تجارية في المملكــة والبالغة 28.63 

مليار دينار.

ارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص باألردن
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أعلــن األمين العام إلتحــاد المصارف العربية وســام 
فتوح، ان المصارف الســعودية سجلت أكبر زيادة في 
حجــم الموجودات بيــن المصارف العربيــة بقيمة 66 
مليار دوالر أميركي، خالل االشهر التسعة االولى من 
عــام 2020. وتعتبر هذه الزيــادة أكبر زيادة في حجم 
الموجودات بين كل القطاعات المصرفية العربية وعليه 
فقد حقق القطاع المصرفي السعودي نسبة نمو 9.4 % 
حتى نهايــة الربع الثالث من 2020، فيما حقق القطاع 
المصرفــي العربي ككل نســبة زيادة فــي الموجودات 

بلغــت 5.4 % خالل الفتــرة عينها. وقال فتوح: إنه وبنتيجة ذلك بلغ حجم الموجــودات المجمعة للقطاع المصرفي 
السعودي 768 مليار دوالر، لتشكل نسبة 20 % من مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي. وعلى الرغم من 
تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن تزيد نسبة نمو موجودات المصارف السعودية عام 2020 عن تلك المحققة 

عام 2019، والتي بلغت 9.7 %.
بالتوازي، بلغ حجم القروض التي ضخها القطاع المصرفي الســعودي 592 مليار دوالر حتى نهاية الربع الثالث من 
2020، وهــي األكبر بين جميع القطاعات المصرفية العربية، وتشــكل 25 % من مجمل قروض القطاع المصرفي 
العربي. وزادت هذه القروض 61 مليار دوالر، بنسبة 11.4 % خالل الفترة المذكورة. أما بالنسبة للودائع، فبلغ حجمها 

502 مليار دوالر في نهاية الربع الثالث من 2020، بزيادة 23 مليار دوالر وبنسبة زيادة 4.7 % عن نهاية 2019.

المصارف السعودية ُتسجل زيادة في حجم الموجودات

أعلنــت الســعودية عــن إطــالق بنك المنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة كأحــد الصناديق والبنوك 
التنموية التابعة لصنــدوق التنمية الوطني بهدف 
زيــادة التمويل المقــدم إلى القطاع الــذي تعتبره 

المملكة من أهم محركات النمو االقتصادي.
وقالت وكالة األنباء الســعودية، إن الهيئة العامة 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، “منشــآت”، 
اتخذت القرار بهدف ســد الفجــوة التمويلية لدى 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة 

المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق االستقرار المالي للقطاع، “ليكون ركيزة أساسية للتنمية 
االقتصادية في السعودية وممّكناً لتحقيق رؤية 2030”، بحسب البيان. وسيقوم البنك بتوفير جميع منتجاته وخدماته 
بشكل رقمي، من دون الحاجة إلى تأسيس فروع فعلية، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع المناطق.

السعودية تطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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انخفــض صافي أرباح البنك األهلي المتحد الكويتي بنســبة 
46 % خــالل عــام 2020، ليصل إلــى 29.73 مليون دينار 
)98.11 مليون دوالر( مقابل 55 مليون دينار )181.5 مليون 
دوالر( في 2019. كما تراجع صافي الربح عن الربع األخير 
مــن 2020 نحــو 32.3 % إلى 6.62 مليــون دينار)21.85 
مليــون دوالر( مقابــل 9.778 مليون دينــار )32.27 مليون 
دوالر( فــي نفس الربع مــن 2019. وأرجــع البنك انخفاض 
صافي أرباحه إلى احتســاب مخصصــات احترازية إضافية 

كإجــراء فــي مواجهة تأثيرات محتملة لألزمة الناتجة عن جائحة كوفيد - 19 إلى جانب التباين المرحلي في صافي 
دخل التمويل نتيجة التغيرات في سعر الخصم، بحسب بيان لبورصة الكويت. وهبط إجمالي إيرادات التشغيل خالل 
عام 2020، إلى 90.712 مليون دينار )300 مليون دوالر(، مقابل 107.21 مليون دينار )353.8 ماليين دوالر( 
في عام 2019. كما تراجع إجمالي مصروفات التشــغيل إلى 33.196 مليون دينار )109.55 مليون دوالر( العام 

الماضي، مقابل 39.690 مليون دينار )130.98 مليون دوالر( في عام 2019.
كذلك، انخفض إجمالي اإليرادات التشــغيلية خالل الربع األخير من العام الماضي بنســبة 16 % إلى 22.3 مليون 
دينار )73.6 مليون دوالر(، مقابل 26.54 مليون دينار )87.58 مليون دوالر( في نفس الربع من 2019. وانخفض 
صافي الربح التشغيلي بنسبة 7.6 % إلى 14.93 مليون دينار )49 .27 مليون دوالر( في الربع األخير من 2020، 
مقابل 16.162 مليون دينار )53.33 مليون دوالر( في نفس الربع من 2019. وأوصى البنك بتوزيع أسهم منحة على 

المساهمين تستحق، بقيمة 21.658 مليون دينار )71.47 مليون دوالر(، بنسبة 10 % )10 أسهم لكل 100 سهم(.

تراجع صافي “األهلي المتحد الكويتي” 46 %

ارتفــع االحتياطــي األجنبي لقطر فــي نهاية كانون 
الثاني/يناير 2021، بنسبة 3 % على أساس سنوي، 
إلى 56.3 مليار دوالر، بينما صعد بشــكل هامشي 

قياساً بشهر كانون أول/ديسمبر 2020 الذي سبقه.
ووفقــاً لبيانــات  مصرف قطــر المركــزي ، ارتفع 
اجمالي  اســتثمارات  قطر في الذهب إلى 3.5 مليار 
دوالر، قياساً بـ2.13 مليار دوالر في الشهر المقابل 
من 2020. وســجل االســتثمار في سندات الخزنية 
األجنبية فــي كانون الثاني/ينايــر 2021، نحو 18 

مليار دوالر منها ســندات أميركية طويلة االجل بقيمة 7.5 مليار دوالر، فيما ســجلت الودائع في البنوك الخارجية 
انخفاضاً للشهر الرابع على أساس سنوي بنسبة 11.7 % وصوالً إلى 13.3 مليار دوالر أميركي.

ارتفاع إحتياطي قطر األجنبي بنسبة 3 %
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سجل “دوتشيه بنك” أول أرباح سنوية منذ عام 2014 خالل 
العــام 2020 الماضي على غير المتوقــع، بدعم من األداء 
القوي لقســم االســتثمار المصرفي. وبلــغ صافي ربح أكبر  
المصــارف  األلمانية خالل عــام 2020 بأكمله 113 مليون 
يــورو )135.7 مليــون دوالر أميركــي(، في حين كان من 
المتوقع تســجيل خســارة قدرها 201 مليون يــورو، بعدما 

سجل خسارة بلغت 5.7 مليار يورو في عام 2019.
وســاعدت زيادة اإليرادات وخفض التكاليف قسم الخدمات 

المصرفية االستثمارية لدى البنك على تحقيق أداء جيد، إذ ارتفع صافي اإليرادات 32 % عند 9.8 مليار يورو في 
عام 2020. وخالل الربع الرابع، بلغ صافي دخل البنك 51 مليون يورو، مقارنة مع خسارة بلغت 1.6 مليار يورو 

في الفترة نفسها من العام 2020 الماضي.

“دوتشيه بنك” يسجل أول أرباح سنوية منذ 2014

أصدر قاض بمحكمة أميركية، حكما يقضي بعدم الســماح لمصرف 
“ســيتي بنك” باســترداد ما يقــرب من نصف مليــار دوالر أميركي 
أرسلها عن طريق الخطأ إلى عمالق مستحضرات التجميل “ريفلون”. 
ووصف موقع شــبكة أخبار “ســي إن إن” ما حدث مع البنك بـ“أكبر 

األخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي”.
وكان ســيتي بنــك الذي يعمــل كوكيل قرض لشــركة ريفلون، ينوي 
إرســال حوالــى 8 ماليين دوالر من مدفوعــات الفائدة إلى مقرضي 

شركة مستحضرات التجميل الشهيرة، وبدالً من ذلك أرسل عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف هذا المبلغ، 
بما في ذلك 175 مليون دوالر إلى مؤسسة بريغاد كابيتل مناجمنت المتخصصة في االستثمار االئتماني، أو ما يعرف 
بصندوق التغطية. وبحسب “سي إن إن” أرسل سيتي بنك في اإلجمال نحو 900 مليون دوالر. ورفع “سيتي بنك” 
دعوى قضائية في آب/أغســطس 2020، طلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق المبلغ كامالً، وبقي نحو 500 مليون 
دوالر عند 10 شركات استشارية. وقال مقرضو “ريفلون” إنهم كانوا يعتقدون أن “سيتي بنك” كان يسدد مدفوعات 
مسبقة للحصول على قرض. وكانت األموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ، هي المبلغ المحدد الذي كان يدين لهم 
به “سيتي بنك”. وقال ممثل “ريفلون”، بنجامين فاينستون: “نحن سعداء للغاية بقرار القاضي، المدروس والشامل 
والمفصل”. وقضت المحكمة بأن “ريفلون” لديها ما يبرر االعتقاد بأن الدفع كان متعمداً. ولم يدرك “ســيتي بنك” 

حجم الخطأ الذي وقع فيه، إال بعد يوم تقريباً.
وجاء في وثيقة المحكمة، أن “االعتقاد بأن سيتي بنك أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، ارتكب خطأ لم 

يحدث من قبل، بما يقارب المليار دوالر، قد يكون غير منطقي”.

خطأ يكلف بنكًا أميركيًا نصف مليار دوالر
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تقرير لـ“رويترز” عن المصارف اللبنانية

استجابة البنوك لزيادة رأس المال المستهدفة ولطلبه بزيادة 
السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها بنسبة 3 %.

وقال ســامه في رده بالبريد اإللكتروني: “مع ذلك تقدمت 
كل البنــوك تقريباً بطلبــات لزيادة رأس المــال، وبُذل جهد 

كبير لزيادة السيولة”.

تمديد المهلة
تزايــدت التكهنــات علــى وســائل التواصــل االجتماعي 
بالبنوك المرشــحة للتصفية. وحذر حاكم مصــرف لبنان، 
من أن البنوك التي تعجز عن الوفاء بالمســتهدف ستضطر 
إلــى إنهــاء نشــاطها، غيــر أن بعــض المصرفييــن قالوا 
لـ“رويترز”، إنهم يتوقعون تمديد المهلة، ألنه ال أمل يذكر 

في جذب استثمارات جديدة.
وتتصــور خطــة اإلنقــاذ المالي التــي وضعتهــا الحكومة 
المســتقيلة، شــطب رؤوس أمــوال، غيــر أن معارضــة 
المصرفيين والساســة نســفت الخطة األمر الذي ساهم في 
انهيــار المحادثات الخاصــة بالتمويــل مع صنــدوق النقد 
الدولي. وقــال رئيس صناديق الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا لــدى “إس.ايــه.إم كابيتال بارتنرز” لاستشــارات 
االســتثمارية في لندن، خالد عبــد المجيد مديــر، إن زيادة 
رأســمال المصارف بنســبة 20 % خطوة مفيدة لكنها غير 
كافية. وأضاف: “ال يمكن مس أســهم البنــوك اللبنانية بأي 

سعر. فاألمور ستتدهور بشدة في لبنان قبل أن تتحسن”.

الهندسة المالية
وقد أثار اســتخدام ســامه ما وصفــه “بالهندســة المالية” 
في ســبيل الحفاظ على قدرة لبنــان على تمويــل احتياجاته 
االنتقادات. ويواجه ســامه تدقيقاً جديداً، يقول مصرفيون 
إنه يثير تســاؤالت حول مســتقبله. فقــد قال المدعــي العام 

يكافح عدد من البنوك في لبنان، التي أصابتها األزمة المالية 
بالشلل وصدعتها المخاطر السياســية، للوفاء بالهدف الذي 
وضعه لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها، عبر 
زيادة رأس المال بنسبة 20 % في نهاية شهر شباط/فبراير 
2021. ويؤكد الوضع حجم المشكلة التي تواجه بنوك لبنان 
التي أفرطت في إقراض دولة مــن أكثر دول العالم مديونية 

ولم تعد تملك سيولة مالية.

ضخامة الخسائر
وجمــدت هــذه البنوك إلــى حــد كبيــر، الودائــع بالدوالر 
األميركــي لعمائهــا، ومنعتهــم مــن تحويــل المــال إلى 
الخارج منذ آواخر عــام 2019. وقال بعض المســتثمرين 
واالقتصاديين: إن هذه الخطــوات ضئيلة ال تذكر، وجاءت 
بعد فوات اآلوان فــي ضوء ضخامة الخســائر التي تواجه 
القطاع. وأكــد حاكم المصرف المركزي، رياض ســامه، 
لـ“رويترز”: أن الـ20 % المســتهدفة التــي حددها، تعادل 
حوالــى 4 مليــارات دوالر أميركــي. وتقــول المصــادر 
المصرفية لـ“رويترز”، ان األمــر الذي أصدره المصرف 
المركــزي للبنوك الذي يطلــب من أكبــر مودعيها إعادة 

30 % من ودائعهم إلى الباد، لم يسفر عن شيء يذكر.

تحديات صعبة
من جانبه، أكــد رئيس جمعيــة مصارف لبنــان، والرئيس 
التنفيذي لبنك بيروت، سليم صفير، أن معظم البنوك ستلتزم 
بتوجيهــات البنك المركــزي. وقال في بيــان لـ“رويترز”: 
لو اعتقدنــا أنه ال أمــل في التعافــي، ألوقفنا نشــاطنا اآلن. 
التحديات صعبــة، لكن لنا تاريــخ في المرونــة واالبتكار، 

وسنتكيف مع الوضع الجديد.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن من السابق ألوانه تقييم 

قالت 4 مصادر مصرفية مطلعة على الوضع لوكالة رويترز، انه من المتوقع أن يفي أقل من نصف 
البنوك اللبنانية الكبرى، التي يبلغ عددها حوالى 12، بالشرط الذي حدده البنك المركزي لتدعيم 
القطاع. والبنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف البنك المركزي، هي نفسها التي استغلت إلى حد كبير 
فرصة االستفادة من حملة األسهم، أو المودعين الحاليين، وحولت الودائع بالدوالر األميركي، إلى 

أدوات ملكية أو باعت أنشطة لها في الخارج.
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الماضي. ويتمثل جانــب كبير من باقي أصــول البنوك في 
العقارات التي انخفضت تقييماتها وسط الركود االقتصادي.
وطلــب المصــرف المركــزي من البنــوك في شــهر آب/

أغســطس 2020، تجنيــب مخصصات تعــادل 1.89 % 
عن ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي وخســائر 
تبلــغ 45 % عمــا بحوزتها من ســندات الديــن الحكومي، 
وهي مســتويات قال بعض االقتصاديين إنها تستهين بحجم 
المشــكلة. وقد انخفضت الليــرة اللبنانية بنســبة 80 % منذ 
آواخر العام 2019، وقدرت مؤسســة موديــز للتصنيفات 
االئتمانية، أن الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 

.% 65

سخط شعبي
يتفق كثيرون من المصرفيين في لبنان بصفة غير رسمية، 
في أنه من الضــروري تقليص القطــاع المصرفي الحالي 
بشــدة، الذي يضم مــا ال يقل عــن 40 بنكاً وقــد تضخمت 
أصوله لتصل إلى ما يعادل 167 % من الناتج االقتصادي 
للباد في ذروتهــا األخيرة عام 2015. ويســلم البعض بأن 
الحل سيفرض على حملة األســهم وحملة السندات وزبائن 
البنوك تحمل خســائر. غيــر أنه ال يوجد إجمــاع على عدد 

البنوك التي ستضطر لتصفية نشاطها وعلى حجم الخسائر.
وفي ظــل غياب حكومــة جديــدة وبقاء حكومــة تصريف 
األعمال الحالية منذ اســتقالتها في آب/أغســطس الماضي 
وسط سخط شعبي على االنفجار المدمر الذي وقع في مرفأ 
قريب.بيروت، يســلم المصرفيون بأن الحل مســتبعد في أي وقت 

السويســري في كانون الثاني/ينايــر 2021، إنه يحقق في 
احتمال حدوث اختاس يمس مصرف لبنان المركزي، فيما 
نفى سامه ارتكاب أي مخالفات ولم يرد على طلب للتعليق 
على الكيفية التــي قد يؤثر بها التحقيــق على وضعه وعلى 

القطاع المصرفي عموماً.
وقــد باع بنــك عــودة وبنك بلــوم، أكبــر بنكين فــي الباد 
من حيث حجم األصــول، أنشــطة تابعة لهما فــي الخارج 

للمساعدة في تحسين وضعهما المالي.

الوفاء بالشروط 
وقالت إدارة بنك عــودة في بيان لـ“رويتــرز”: إن حصيلة 
بيع العمليات الخارجية ستتيح لنا الوفاء بالشروط التنظيمية 
المعنيــة وفــي الوقت نفســه تؤهل بنــك عودة بيــن البنوك 
اللبنانية القادرة على االســتمرار برأسمال كاف ومستويات 
ســيولة كافية. ولم يرد بنك بلوم على الفــور على طلب من 
“رويترز”، للتعليق على ما حققه من تقــدم في زيادة رأس 

المال ومستويات السيولة.
يشــار إلى أن بنوك لبنان استمرت لســنوات عدة بين أكبر 
بنوك العالــم ربحية، مســتعينة بتحويــل أمــوال اللبنانيين 
المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عوائد مرتفعة. 
غير أن االنكشــاف على الدين العام كان في نهاية األمر هو 
السبب في األزمة التي حلت بالبنوك، إذ جف نبع التحويات 
المالية من الخارج وتفجرت االحتجاجات المناهضة للفساد 

مما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.

عجز الحكومة
وخال العاميــن األخيرين فقــدت البنوك 
التجاريــة ودائع قيمتها نحــو 49 تريليون 
ليــرة لبنانيــة، أي مــا يعــادل حوالى 22 
% من أصولهــا اإلجماليــة الحالية، ومن 
المرجــح أن يكــون كبــار المودعين في 
صدارة المتضررين مــن أي حل لألزمة 

المصرفية.
وألن الســندات الحكوميــة تمثــل أغلــب 
أصول البنوك، فقد أصبحــت هذه البنوك 
أكبر ضحية لعجــز الحكومة عــن الوفاء 
بســندات دولية مســتحقة بقيمة 1.2 مليار 
دوالر أميركــي، في آذار/مــارس 2020 
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فتوح: 2020 كان جيداً على المصارف باستثناء اللبنانية

المصرفي تأثــر بالربحية وحافظ على متانتــه ومالءته”. 
موضحاً، أن “ما أثر على الربحية في المصارف العربية 
هو ارتفاع مخاطر االئتمان أي بعض االفالسات، في ظل 
دعم عدد من المصارف العربية لتسجيل القروض وإدارة 

القروض غير العاملة”.
وتحدث فتــوح، عن زيــادة كبيرة فــي موجــودات القطاع 
المصرفي الســعودي لتصل الــى ما يقارب الـــ768 مليار 
دوالر أميركي فــي إجمالي موجوداته، وهــذا يمثل 20 % 
من اجمالي القطــاع المصرفي العربــي. وبتدخل الحكومة 
في ضخ 50 مليار لاير مع بداية االزمة، أعطى المصارف 
اوكسجينا بشــكل كبير وجعل المصارف الســعودية تؤدي 
دوراً فــي تمويل القطــاع الخــاص واالقتصاد الســعودي. 
ولقد تم هذا الضخ مــن دون كلفة، وإذا أعــادت المصارف 
استثماراتها ســتحصد أرباحاً كبيرة خالل عام 2021، مع 
العلم أن مخاطر االئتمان خالل العام الجاري ستكون متدنية 

قال األمين العام التحاد المصارف العربية، إنه وبحســب 
احصائيات 30/9/2020، بلغــت الموجودات المصارف 
العربية حوالى 3.9 تريليون دوالر أميركي والودائع 2.4 
تريليون دوالر أميركي. أما القــروض فبلغت حوالى 2.3 

تريليون دوالر أميركي.
وأضاف: إذا قارنا حجم موجودات المصارف العربية في 
30/9/2020 فتكون أكثر مــن 145 % من إجمالي الناتج 
المحلي اإلجمالي من االقتصــاد العربي، وهو أمر طبيعي 
ألن االقتصاد تدهور بشــكل كبير خالل عام 2020 بسبب 

جائحة كورونا.

ارتفاع مخاطر االئتمان
ولفت فتوح، إلــى أنه “يتوقع أن تصــل موجودات القطاع 
المصرفــي العربــي حتــى نهاية عــام 2020 إلــى حدود 
4 تريليــون دوالر أميركــي”، مشــيراً إلــى أن “القطاع 

أعلن األمين العام التحاد المصارف 
العربية، وسـام فتوح في تصريح، 
أن عام 2020 كان جيداً بالنســبة 
باستثناء  العربية،  المصارف  إلى 
المصارف اللبنانيــة، مشـيراً إلى 
أن “المصارف كانت مهتمة أكثر 
بتقوية مالءتها المالية في موضوع 
الربحية، ولكن باالجمال المصارف 
العربية حققت نسبة نمو ال بأس 

بها بالنسبة إلى الموجودات”.
وأكد فتوح ، أن األزمة اللبنانية هي 
أزمة سـيولة وليسـت أزمة مالءة، 
وبإعتقـادي أن مهلــة 6 أشــهر 
للمصارف غير كافية بسبب  األزمة 
االقتصادية ، وال أحد سـيدعم لبنان 
باإلصالحـات  بالقيـام  البدء  قبل 
اإلقتصادية. وأضاف: لغاية الساعة  
المصارف اللبنانيــة  لها ثقـة من 
قبل المصارف المراسـلة، وتحديداً 

األميركية واألوروبية.

وسام فتوح
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في اســتطاعتها خلق رســاميل جديدة إما ببيع فروعها وإما 
باتصاالتها وجذب استثمارات خارجية، مصارف ال بد من 
دمجها في لبنان، وأؤكد هــذا الكالم لخلق كيانات تتوافق مع 
متطلبات مصرف لبنان، ومصارف أخرى لالسف ال بد من 
تصفيتها، وعلى مصرف لبنان في هذه الحال حماية المودع، 
ال سيما أنها مصارف صغيرة ليس في استطاعتها أن تجلب 
رساميل جديدة وليست لديها رغبة في االندماج أو ال يرغب 

أي مصرف آخر في االندماج معها أو شراء أصولها.
أضاف: في ظل عدم االستقرار السياســي في لبنان خالل 
الســنوات االخيرة والفراغ الرئاســي والحكومــي، توجه 
مصــرف لبنان الــى رفع نســبة الفوائد بشــكل كبيــر جداً 
ووصلت الفائدة الى حــدود 9 % للدوالر األميركي، وهي 
اعلى فائدة في العالم، وهذا أضر االقتصاد بشــكل كبير ما 
دفع الناس إلى وضــع أموالهم في البنــوك للحصول على 
فوائد مرتفعة. كمــا وضعت المصــارف اموالها في البنك 
المركــزي، وهــذا االمر قتــل االقتصــاد، إذ ال يجب رفع 

الفائدة بشكل كبير.
ورأى أن “السياســة النقدية تغيرت، والفائدة اصبحت بدءاً 
من الصفــر، وأحد لن يدعــم لبنــان اذا لم تطبــق الحكومة 
اللبنانيــة االصالحات، بدءاً من الكهربــاء فالمرفأ، وصوالً 
إلى تطبيق الحوكمة ومكافحة الفســاد، وهذه كلها متطلبات 
لبنان”.صندوق النقد الدولــي ومتطلبــات اي دولة تريد مســاعدة 

مع توقع البنك الدولي زيادة النمو في االقتصاد السعودي.

إدخال أموال طازجة
وقال األميــن العــام التحاد المصــارف العربية: بالنســبة 
إلى البنك الفيدرالــي األميركي، أتوقــع أن تكون معدالت 
الفائــدة متدنية خــالل عــام 2021، بهدف ضــخ األموال 
في األســواق ودعم الشــركات الصغيرة والمتوسطة، بدل 

االحتفاظ باألموال في المصارف بفوائد عالية.
وعن المصارف اللبنانيــة، قال: إن المصــارف اللبنانية ال 
تزال تعاني بشكل كبير من ضغوط، بســبب األزمة الحادة 
وعــدم االســتقرار السياســي وغيــاب أي رؤيــة واضحة 
لجهة االصالحات االقتصادية. وأشــار إلــى أن موجودات 
المصارف تراجعت عام 2020 بنسبة 11 %، بعد تراجعها 
عام 2019 بنسبة 13 %، ولكن بعض المصارف اللبنانية، 
ال ســيما تلك التي لديها فروع خارج لبنان، ومنها العشــرة 
األول، والتي بدأت ببيع فروعهــا، تمكنت من إدخال أموال 
طازجة الى رأسمالها واســتطاعت ان تتواءم مع متطلبات 
مصرف لبنــان. وكذلك، اســتطاعت المصــارف األخرى 
التي ال فروع لديها خارج لبنان، لكن لديها اتصاالت كبيرة، 

إقناع مستثمرين من الخارج بضخ الرأسمال.

رساميل جديدة
وقال فتوح: هناك 3 فئات من المصارف اللبنانية، مصارف 
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مع بداية العام 2021، باشــر معظم شــركات  التأمين  
في  لبنان  برفع أســعار بوالــص التأمين، على مختلف 
أنواعها )الحيــاة، طبابة وإستشــفاء، ضمان إلزامي، 
الحريــق ...(. وجاءت نســب الزيادات على البوالص 
متفاوتة بين شركة وأخرى، وذلك بسبب إرتفاع  سعر 
الدوالر ، ما يفرض على الشركات المحلية إرتفاعاً في 

أسعار إعادة التامين مع  الشركات العالمية ، وهذه السياسة، أي إعادة التأمين تتبعها كل  الشركات اللبنانية  تقريباً.
أمــا فيما خص نســب الزيادات التي فرضتها الشــركات على بوالــص التأمين واآلليات التي إعتمــدت لتمرير هذه 
الزيادات، فهي تمت حسب اآللية  التالية: تستوفي الشركات نسبة 25 %، وبعض الشركات 50 % من ثمن البطاقة 
بالدوالر األميركي نقداً، أي بســعر الســوق الموازية )8700 و9000 ليرة للدوالر الواحد، وتستوفي الجزء المتبقي 

من سعر البوليصة بالدوالر أيضاً، ولكن على سعر )1515 ليرة للدوالر الواحد(.

ارتفاع أسعار بوالص التأمين في لبنان

تقدمــت شـــــركة التأميــن الصحي الناشـــــئة 
 ،Alphabet المدعومــة من Oscar Health
الشــركة األم لغوغل، بطلــب اكتتاب عام أولي 
فــي بورصة نيويورك، حيث تســعى الشــركة 
لالســتفادة من الزيادة في الطلب على الخدمات 
الصحية الرقمية، وســوق الرعاية الصحية عن 

بُعد، بعد تفشي وباء كوفيد - 19.
ووفقــاً للطلــب، ذكــرت Oscar Health، أن 
حجم االكتتاب هو 100 مليون دوالر أميركي، 

وهو رقم قابل للتغيير. وتسهل شركة التأمين الرقمية، التي تقدم خدمات التطبيب عن بعد على مدار 24 ساعة في 
اليوم، والتي تضم حوالى 529 ألف مستخدم وتخدم 291 مقاطعة في 18 والية، جدولة زيارات األطباء، والتحقق 
مــن نتائج المختبرات، وحجز مواعيد افتراضية فــي حاالت الطوارئ وإعادة صرف الوصفات الطبية من خالل 

منصتها عبر اإلنترنت.
تأسســت Oscar في عام 2012، وركزت الشــركة علــى بيع بوليصات التأمين بموجب قانون الرعاية بأســعار 

معقولة، المعروف أيضاً باسم Obamacare، حسبما أفادت “بلومبيرغ”.
وذكرت Oscar، أنها ســتدرج أســهمها العادية من الفئة أ في بورصة نيويورك تحت الرمز OSCR، وقد اتفقت 
مع شركة Goldman Sachs & Co. LLC، وMorgan Stanley وAllen & Company LLC على أن 

تكون شركات تأمين رئيسية لالكتتاب.

Oscar Health تتقدم بطلب لالكتتاب في بورصة نيويورك
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كشــف رئيس قطاع التطوير والفروع واإلنتاج في شــركة أروب 
للتأمينــات العامــة - مصر، محمد رضا، عن تدشــين إدارة جديدة 

متخصصة فى خدمة وسطاء التأمين والمنتجين.
وقــال رضــا: إن إدارة وســطاء التأمين الجديدة ســتتولى شــؤون 
المنتجين كلياً بــدءاً من العروض واإلدارات الفنية، حتى اإلصدار 
والتعويض الخاص بالعميل، الفتاً إلى أن الشركة تستهدف تدريب 
وتأهيل 35 منتجاً بفريق المبيعات المباشــرة العام الحالي على فئة 
مالية طبقاً لشــروط الرقابة المالية. وأكد أن “أروب” تســعى ألن 
يكــون المنتجون فى جهازها المكون مــن 348 منتجاً على درجة 

مالية، وحاصلين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية حزيران/يونيو 2022، وأن الشركة لديها إصرار 
كبير على بناء قاعدة منتقاة ومنظمة ومتطورة من الوسطاء على فئة مالية، تمهيداً لتقديمهم للحصول على الترخيص 
الالزم بمزاولة المهنة باحترافية، للنهوض بقطاع التأمين فنياً عبر التسويق والمبيعات بصورة ممنهجة. وتابع قائالً: 
إن شــركته أطلقت خدمة التسعير األتوماتيكي األونالين لفرعي السيارات والطبي على المنصة اإللكترونية، بهدف 
تسويق جميع المنتجات التأمينية من خاللها، نظراً لزيادة الطلب عليهما، وطلب الوسطاء والعمالء عروض األسعار 

الخاصة بهما، األمر الذي يتطلب سرعة تقديم الخدمة، وحسمها في أقرب وقت ألصحاب المصلحة التأمينية.

إدارة جديدة لـ“أروب” للتأمينات العامة

ســجلت شركة سكور الفرنســية إلعادة التأمين، نمواً قدره 15.9 % 
بتجديدات شــهر كانــون الثاني/يناير 2021، مســلطة الضوء على 
الظروف المواتية للسوق والمرتبطة بفيروس كورونا. وأشارت إلى 
ارتفاع أقساط التأمين بمقدار 472 مليون يورو لتصل إلى نحو 3.445 
مليار يورو، حيث أبلغت شركة SCOR عن متوسط   إجمالي للزيادة 
في األســعار بنسبة 7.8 %. وتنص شــركة التأمين وإعادة التأمين، 
على أنها تمكنت في كثير من الحاالت من تأمين شروط تفضيلية مع 
عمالئها الرئيسيين، واستفادت من التعزيز المعمم للشروط واألحكام، 

كما يتضح من إدخال استثناءات األمراض المعدية على فروع التأمين قصيرة وطويلة قصيرة األجل.
وأوضحت SCOR أن الطلب على حماية إعادة التأمين كان قوياً مدفوعاً بنفور عام من المخاطرة، خالل التجديدات 
حيث ركزت على نموها على أوروبا والنمو السريع والخطوط العالمية للمعاهدة. مؤكدة، أن الربحية الفنية اإلجمالية 
من دفتر إعادة التأمين التي تم تجديدها في 2021، تحسنت بشكل كبير مع مساهمة جميع مجاالت األعمال والمناطق.

واعتبرت أن اتجاهات الســوق كانت أكثر إيجابية من اإلتفاقيات مما مّكن الشــركة من تســجيل نمو إجمالي أقســاط 
التأمين بنسبة 16 % في 2020 على خلفية زيادة بنسبة 23 % ألعمال الخطوط التجارية الكبيرة.

نمو أقساط “سكور” إلعادة التأمين بنسبة 16 %
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أكد رئيس قطاع التأمين البحري في شركة قناة السويس 
للتأمين، طــارق قدري، أن مصر تســتعد للتحول إلى 
محور رئيسي في تجارة الترانزيت للبضائع، بين موانئ 
البحر األحمر والبحر المتوسط، التي سيتم التأمين عليها 
ونقلها عبر القطارات السريعة. وقال: إن نقل البضائع 
عبر السكك الحديدية بين موانئ البحر األحمر والبحر 
المتوسط أقل في التكلفة من نقلها عبر السفن بحراً، مما 
يخدم حركة التجارة القادمة من شرق آسيا نحو أوروبا، 

التي يســتفيد منها االقتصاد المصري. وأضاف: أن االســتثمار في مجال الطرق، خاصة الطريق الدائري اإلقليمي، 
وطريقي مصرـ  إســماعيلية والســويس، أدى إلى توســع زيادة حركة التجارة من ميناء العين الســخنة ومحافظات 
الصعيد مباشرة، ما أدى إلى نشاط التأمين البري على البضائع المنقولة عبر تلك الطرق. وأوضح قدري، أن تنشيط 
حركة النقل البري عبر السكك الحديدية، سيساهم بتنشيط تأمين البضائع المنقولة براً وعبر السكك الحديدية، ما يزيد 

من حصيلة أقساط قطاع التأمين في تلك الفروع التأمينية خالل الفترة المقبلة.
وتنفذ مصر بالتعاون مع شركة سيمنز األلمانية، شبكة من القطارات الكهربائية السريعة، التي تبدأ بالخط الرابط بين 

العين السخنة والعلمين، ضمن خطة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتنشيط حركة التجارة واختصار زمن الرحلة.

القطار السريع ينعش قطاع تأمين البضائع في مصر

تطّور المشهد االقتصادي في السعودية وفق الرؤية الطموحة 
2030، التي استندت على مفهوم التحوالت الرقمية، وشكلت 
أحد العوامل الرئيســة في خطة “التنميــة االقتصادية” القائمة 
على االبتكار والنمو الرقمي. ومن ضمن القطاعات المحورية 
التي شــهدت “تحــوالت رقمية” متصاعــدة، صناعة التأمين 
الصحي، من خــالل تقديم خدمات إلكترونيــة متقدمة، تهدف 
إلى تحقيق رؤية للتحول الرقمي، وتحسين خدمة العمالء لدى 

مزودي الرعاية الصحية، وقد أثبتت شركات القطاع خالل جائحة “كورونا”، التي انخرطت في تفاصيل التحوالت 
الرقمية، االستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية للعمالء من دون توقف، وتجاوز جميع التحديات الناتجة عن 
الوبــاء العالمي، خاصة خالل فترة الحظر. وســيتضمن التحول الرقمي فــي الرعاية الصحية، إعادة تصور جذري 
لطريقة عمل من يقوم بالدفع ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم والتعامل مع المرضى والمستهلكين والجهات المعنية. 

فشــركات التأميــن التي اعتمدت على التحــوالت الرقمية منذ وقت مبكر، كانت أكثر مرونة واســتدامة في مواجهة 
تحديات الجائحة، من األخرى األقل تقدماً من الناحية التكنولوجية، التي واجهت مشاكل كبيرة بالنسبة للعمليات التي 

تستغرق وقتاً طويالً في خدمة العمالء، ومعالجة المطالبات، والتي أثرت بالسلب على رضا العمالء.

تحوالت رقمية متصاعدة في صناعة التأمين السعودية
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ارتفعتأرباحشــركة“أبوظبيالوطنيةللطاقة”،التيتستثمرفيمجاالت
الطاقــةوالكهرباءوالغازفــيدولاإلماراتالعربيــةالمتحدة،إلى3808 
مالييــندرهم)3.4فلس/للســهم(فينهايــةعام2020الماضــي،مقارنة
بأربــاحقدرها3182مليــوندرهم،تمتحقيقهاخاللنفــسالفترةمنعام

2019السابق.

ارتفاع أرباح “أبوظبي الوطنية للطاقة”

وافقتهيئةاالستثمارالسوريةعلىتشميلمشروعالستخراجوتصنيع
الملحالدوائيألغراضطبيةبأحكامالمرســومالتشــريعيرقم8لعام
2007،بحيثيســتفيدمناإلعفاءاتوالمزاياوالتسهيالتالواردةفيه

ويخضعألحكامهوالذيتقدمبهأحدالمستثمرين.
وفيتصريحلوكالةســاناالرســمية،قالمديرالهيئة،مديندياب،إن
الهيئــةوبالتعاونمــعوزارةالصحة،ووزارةالصناعة،والمؤسســة

العامةللجيولوجياوالثروةالمعدنية،وهيئةالمواصفاتوالمقاييس،طرحتهذهالفرصةاالســتثماريةبهدفتأمين
االحتياجالمحليللمعاملالدوائيةومستلزماتغسيلالكلىوتحقيقاالكتفاءالذاتيولتقليلاالعتمادعلىاالستيراد.
وبيّنأنمكانإقامةالمشــروعســيكونفيمدينةحسياءالصناعيةبمحافظةحمص،ومدةالتنفيذ36شهراً،بطاقة

إنتاجيةتبلغ11ألفطن،وسيشغلعندإنجازه56عامالً.

االستثمار السورية تطرح فرصة الستخراج الملح الدوائي

أعلنالرئيسالتنفيذيالتجاريلشــركةقناةالســويس
للحاويــات،التابعــةلمجموعــةميرســكالدنمركيــة،
ســونايموكرجي،إنالشــركةستســتثمرحوالى60 
مليــوندوالرأميركيهذاالعام،لتطويرالبنيةالتحتية
للمحطةفيشرقبورسعيد.وقالفيمؤتمرصحافي،
إنشــركتهالتيتملكنســبة55%من“قناةالسويس
للحاويات”منخاللشركتهاالتابعةإيه.بي.إمترمينلز،

وتملككوسكوباسيفيك20%،وهيئةقناةالسويس10%،والبنكاألهليالمصري5%والنسبةالمتبقيةلشركات
خاصة،تتوقعزيادةعددالحاوياتالتيسيتمتداولهاخاللعام2021،بنسبةتتراوحبين5%إلى%7.

استثمار بقيمة 60 مليون دوالر لـ“قناة السويس للحاويات”
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يبحثالعــراقعنمســتثمرينعالميينمنأجل
بناءســبعمحطاتللطاقةالشمسيةبقدرةإجمالية
750ميغــاواطفيإطارســعيهلتطويرإمكانات

الطاقةالمتجددةبالبالد.
وقالتوزارةالنفطفيبيان،إنهفيإطارحرص
العراقعلىتوســيعقدرتهالصغيــرةعلىتوليد
الطاقةفإنهيجريمحادثاتمعبعضالشــركات
العالميــة،بينهــا“توتال”الفرنســيةو”شــركات

نرويجية”،لمناقشةبناءمشروعاتالطاقةالشمسية.وأضافالبيانأنكلمحطاتالطاقةالشمسيةالسبعسوف
تُقامفيجنوبالبالد،وبينهامحطةبطاقة300ميغاواطفيكربالء.

وتوفرشبكةالكهرباءالوطنيةالمتداعيةالكهرباءلبضعساعاتفقطفياليوم،األمرالذييجعلالعراقيينيعانون
بشدةخاللفصلالصيف،حيثتصلدرجاتالحرارةإلى50درجةمئوية.والطاقةالشمسيةنادرةفيالعراق

باستثناءاستخدامهافيإضاءةبعضالشوارعالرئيسيةبالبالد.

العراق يبحث عن مستثمرين لبناء محطات طاقة شمسية

رصدتمؤسســةالتمويــلاألفريقيةمليــاريدوالرأميركي
لتمويلمشروعاتالبنيةالتحتيةفيالقارةالسمراءخاللالعام
2021الجاري،ودعتمصرإلىاالنضمامإلىعضويتها.
وقالالرئيسوالمديرالتنفيذيلشــئوناالستثمارالجديدلدى
المؤسسســة،سامحشــنودة،إنهاتســعىإلىأنتكونمصر
واحــدةمنالدولاألعضاءفيها،وأنهالتقىوزيرةالتخطيط،
ووزيــرالنقل،ومســؤولينمنالصندوقالســياديليتمالبدء

بتنفيذمشروعاتفيالسوقالمصرية.
وأشــارإلىأنهمعانضمامهللعملفىالمؤسسةيستهدفأن
تكــونمصرمنالدولاألفريقيةذاتاألولويةالتيتســتثمر
فيهاالمؤسسةسواءعبرتمويالتحكوميةأوللقطاعالخاص.

وقال:إنهدفالمؤسســةككلهواســتثمارملياريدوالرفيالعام2021،فيأنحاءالقارةاألفريقيةوتوزيعها
حســبالمشــروعاتالمطلوبة.الفتاًإلىأنهناك28دولةأفريقيةعضواًبالمؤسســة،لكنلألسفليستمصر

واحدةمنها.
يشــارإلــىأنمؤسســةالتمويلاألفريقية،تعتبــرواحدةمنأكبرالمســتثمرينفىحلولالبنيــةالتحتيةفيالقار

األفريقية.

سامحشنودة

مليارا دوالر للبنية التحتية في القارة السمراء
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حققــتمجموعةاتصاالتاإلماراتيةأرباحاًصافيةبقيمة9ملياردرهم
)2.45ملياردوالرأميركي(خاللعام2020،بارتفاعنســبته%3.8
عنالعامالذيسبق،حيثسجل8.7ملياردرهم)2.37ملياردوالر(،
مــانتجعنــههامشأرباحصافيةنســبته17%.وبلغــتقيمةاألرباح
الموحــدة26.4مليــاردرهم)7.20ملياردوالر(بنســبة0.3%خالل

2020،مقابل26.3ملياردرهم)7.18ملياردوالر(في2019.
وتراجعتقيمةاإليراداتإلى51.7ملياردرهم)14.1ملياردوالر(ما
نسبته0.9%خاللعام2020مقارنةبـ2019،الذيسجل52.1مليار

درهم)14.21ملياردوالر(.وحققتالشــركةأرباحاًفــيالربعاألخيرمنالعامالماضي6.3ملياردرهم)1.72 
ملياردوالر(مسجلةارتفاعانسبته0.4%مقارنةبالفترةنفسهمنالعام2019،الذيسجل6.2ملياردرهم)1.71 
مليــاردوالر(.وارتفــعصافيأرباحمجموعةاتصاالتفيالربعاألخيــرإلى2ملياردرهم)560مليوندوالر(
بنسبة4.4%عنالفترةذاتهامنالعام2019،الذيحقق1.9ملياردرهم)530مليوندوالر(،ونتجعنههامش

ربحوصلتنسبتهإلى16%بمعدلارتفاع1نقطةعنالعام2019الذيسجل%15.
فيماانخفضتاإليراداتللربعاألخيرمنالعامالماضي13.1ملياردرهم)3.5ملياردوالر(مقارنةبالفترةنفسه

منعام2019،التيسجلت13.3ملياردرهم)3.6ملياردوالر(.

“اتصاالت” تحقق ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 3.8 %

انخفضــتإيــراداتشــركةزينالبحرينبنســبة8%إلــى15.739مليوندينار
)41.75مليوندوالرأميركي(خاللالربعاألخيرمنعام2020،مقابل17.106 
مليوندينار)45.38مليوندوالر(فينفسالربعمنالعامالســابقله.وتراجعت
اإليراداتالسنويةللشركةبنسبة1%إلى62مليوندينار)164.47مليوندوالر(
مقابــل62.89مليوندينار)166.83مليوندوالر(في2019،بحســببيانمن
الشــركةلبورصةالبحرين.وارتفعصافيأرباحالشركةبنسبة17%خاللالربع
األخيــرمن2020،إلى1.698مليــوندينار)4.5مليوندوالر(مقارنةبـ1.454 
مليوندينار)3.86مليوندوالر(فيالربعالمقابلمن2019.فيماارتفعتاألرباح
التشــغيليةللشــركةعنالربعاألخيرمن2020بنســبة14%لتصلإلى1.936 
مليــوندينار)5.14مالييندوالر(مقابل1.697مليوندينار)4.5مليوندوالر(
فينفسالفترةمن2019.وارتفعصافيالربحالسنوي3%في2020إلى5.404 

مليوندينار)14.34مليوندوالر(مقابل5.269مليوندينار)14مليوندوالر(في2019.
يذكرأناألرباحالتشــغيليةللشركةاســتقرتخاللالعامالماضيعند6.339مليوندينار)16.82مليوندوالر(

مقابل6.340مليوندينار،وهونفسالرقمبالدوالراألميركي.

تراجع إيرادات “زين” البحرين 8 %

27



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | آذار/ مارس 2021

قالتالســفيرةالتركيةلدىأديــسأبابا،يبرقألب،فيتصريح
صحفي،إنبالدهاباتتأكبرمســتثمرفــيإثيوبيابعدالصين.
وأضافــت،أنحجمالتبادلالتجاريبيــنإثيوبياوتركياارتفع
خاللالســنتيناألخيرتينبمقــدار200مليوندوالرأميركي،

ليصلإلى650مليوندوالر.
ووصفــتألبالعالقاتبينالبلدينبأنهاممتازة،مشــيرة،إلى
أنذلكأســهمبشكلكبيرفيتعزيزالعالقاتاالقتصاديةخالل
الســنواتاألخيرة.الفتةً،ولفتتإلىأنالسياسةاإلنسانيةالتي
تنتهجهــاكلمنإثيوبياوتركياقوية،وأنهماشــهدتاالكثيرمن

األحداثفيمايتعلقبمكافحةاإلرهاب.
وذكرتألبأنالعالقاتالدبلوماســيةالتيأُسســتبينالدولةالعثمانيةواالمبراطوريــةاإلثيوبيةنهاياتالقرن
الـــ19،تعــززتفيعهدالجمهوريةالتركية.وأفادتبأنتركياباتتفيالوقتالراهنأكبرمســتثمرفيإثيوبيا
بعدالصين.وأضافت:أنحوالى200شــركةتركيةتوظف30ألفشــخص،وبالتالييؤمنمئاتاآلالفمن

األشخاصقوتيومهممنهذهالشركات.
وأشارتإلىأناالستثماراتالتركيةجلبتمعهاتدفقالتكنولوجياوالتراكمالمعرفيلإلثيوبيين،وأنهعلىالرغم
مــنبعضالتطوراتالســلبيةالتيشــهدتهاالبالدمؤخــراً،إالأنحجمالتبادلالتجاريواصــلارتفاعهبوتيرة

متسارعة.

يبرقألب

تركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين

أعلنوزيراإلقتصادوالماليةاإليراني،فرهاددج
بسند،إستقطاباستثماراتأجنبيةبقيمة4.9مليار
دوالرأميركــيإلىالبالدخاللالفترةالممتدةبين
21آذار/مارسحتىنهايةتشــريناألول/اكتوبر
2020،علــىالرغــممــنالعقوبــاتاإلقتصادية

المفروضةوتفشيفيروس“كورونا”.
وأضافدجبسند،أنجذباإلستثماراتاألجنبية
يعدأحدطرقتسريعوتيرةالتنميةفيالبالد.وأكد
أنتنميةالمحافظاتالشماليةفيالبالدتحتاجإلى
إستقطابرؤوسأموالالقطاعالخاصواإلستفادة

منالطاقاتالكامنةفيقطاعاإلســتثماراألجنبي،الســيمافيمجالإطالقودعمالشــركاتالناشئةذاتالصلة
بالصناعاتالنظيفةبمافيذلكتكنولوجياالمعلومات.

إيران تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 4.9 مليار دوالر
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مــنالمحتمــلأنتخســرأكبــر5 
عالماتتجاريةفــيالعالممايصل
إلــىحوالىترليــوندوالرأميركي
مــنقيمتهانتيجــةلتفشــيفيروس
كورونــا،والــذيتســبببإغــالق
األعمــالعلىمســتوىالعالم،وأثر
ســلباًعلىصناعاتعدةمنأبرزها

قطاعالمالبساألكثرتضرراً.
ويُظهــرتقريــرجديــدمــن“براند
فاينانس”يحللتأثيرجائحةكورونا
علىصناعةالمالبسأنالقطاعكان
مناألكثرتأثراًعالمياًبتفشيالوباء،

وقديواجهخســارةمحتملةبنســبة20%فيقيمةالعالماتالتجارية.وبالرغممنالفوضىالتيأحدثهاالوباءفي
القطاع،منالمرجحأنتحققالعالماتالتجاريةالمرنةأداءأفضلبكثيرمننظيراتها،إذمعانتشارعاداتتسوق
جديدةوســلوكياتمســتهلكينمختلفة،ســتبحثالعالماتالتجاريةعنطرقمبتكرةللتأقلممعالتجارةاإللكترونية
وإعــادةبناءنماذجأعمالالمتاجــرالتقليدية.وتعد“نايكي”منبينهذهالعالماتالتجاريةالتياســتطاعتالتأقلم
والحفاظعلىقيمتهافيعامكورونا،إذحازتللسنةالسادسةعلىالتوالي،علىلقبالعالمةالتجاريةاألكثرقيمة

للمالبسفيالعالم،مسجلةزيادةبنسبة7%فيقيمةالعالمةالتجاريةلتصلإلى34.8ملياردوالرفي2020.
كماركزالعمالقالرياضيعلىخطةاستراتيجيةللتوزيعالمحوري،للحدبشكلكبيرمنعددتجارالتجزئةالذين

يبيعونمنتجاتهابهدفاستعادةالسيطرةعلىعالقةالعالمةالتجاريةمعالعمالءوتحسينهوامشالربح.

العالمات التجارية األعلى قيمة في 2020

هبطتأرباحشــركة“الكهربــاءوالماء”القطريةفــينهايةالعام
المالي2020بنســبة18.2%علىأســاسسنويإلى1.15مليار
لاير،كماإنخفضتأرباحالربعالرابعمنالعامذاتهبنســبة%74

الىنحو123مليونلاير.
وأعادتالشــركةأســبابإنخفاضاألرباحالســنويةوالفصليةإلى
تراجعحصةالربحفيمشاريعمشتركةبنسبة32%إلىنحو551 

مليــونلاير،إضافــةإلىإرتفاعالمصاريفاإلداريةوالعموميةبنســبة70%إلى297مليونلاير.وأوصتإلى
مساهميهابتوزيعأرباحنقديةعنالعامالماضيبنسبة63%منرأسالمال،بواقع0.63لايرلكلسهم،بإجمالي

693مليونلاير،بإنحفاضنسبته19%عنتوزيعاتالعام2019.

انخفاض أرباح “الكهرباء والماء” القطرية بنسبة 18 %
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حققــتTotalالفرنســيةأرباحــاًتفــوق
التوقعــاتفــيالربــعاألخيرمــنالعام
الماضي،إذاســتقرتأســعارالنفط،لكن
ضربــةناجمةعــنخفضقيمــةأصول
بســببجائحةكوفيــد19-دفعتهــالتكبد
صافيخســارة7.2ملياردوالرأميركي

لعام2020بأكمله.
وشأنهاشأننظيراتها،عانتشركةالنفط
والغازالعالميةفيظلتهاوياســتهالك

الوقودإبانالجائحة.
وســجلتTotalبالفعــلالقدراألكبرمن

رسومبنحو10ملياراتدوالرأميركي،تشملتلكالمرتبطةبخفضقيمةأصولفيأصولهاللرمالالنفطيةبكندا،
فيالنصفاألولمنالعام2020الماضي،وعلىأساسمعدل،بلغصافيالدخلنحو4.06ملياردوالرأميركي

للعام.
وقالتالمجموعة:إنالتوقعاتتظلتكتنفهاالضبابيةوإنهاتستهدفخفضاآخرللتكاليفبقيمة500مليوندوالر

أميركيفي2021،بعدأنوفرت1.1ملياردوالرفيالعام2020الماضي.
وقالتTotal،التيتستثمربكثافةفيشراءأصولالطاقةالمتجددة،إنهاتعتزمتغييراسمهاإلى“توتالإنرجيز”،

فيتعبيرعنمسعاهالالبتعادعناعتمادهاعلىالنفطوالغاز.
يذكرأنشــركة“توتال”،تعتزمتغييرإســمهاإلى“توتالإنرجيز”،كجزءمنخطةتحولوضعتهاتتضمنتقليل

االنبعاثات.

ارتفاع أرباح Total في الربع األخير من 2020

حققــتمجموعةالطاقةاإليطالية“إيني”،ربحاًصافياًفي
الربــعاألخيرمنالعــام2020الماضــي،بفضلصعود
أسعارالنفط،بعدأنتكبدتخسارةللعامبأكملهفي“أسوأ

عاملعالمالطاقة”.
وســجلت“إيني”ربحاًصافيــاًمعدالًللفتــرةبقيمة0.66 
مليــاريــورو)798مليوندوالرأميركــي(،مايزيدعن
متوســطتوقعاتللمحللينقدمتهالشــركةلخســارة0.04 

ملياريورو.
وفيالربعالثالث،منعام2020الماضي،تكبدتالشركةخسارةقدرتبنحو0.15ملياريورو.

“إيني” تحقق ربحًا صافيًا في الربع األخير من 2020
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أعلنــتالمجموعــةالنفطيــةالعمالقــة
“رويالداتششل”عنخسائرصافية
كبيرةبلغت21.7ملياردوالرأميركي
فيعام2020،بسببانخفاضأسعار
الطاقةوالتراجعالهائلفيالطلبعليها

بسببوباءكورونا.
وذكرتالمجموعةالهولندية-البريطانية
فــيبيان،بأنهــاحققتأرباحــاًصافية

قدرهــا15.8مليــاردوالرأميركيفي2019،قبلبدءاألزمةالصحيةالتــيأدتإلىانخفاضطويلاألمدفي
استهالكالنفطوالغاز.

وبعدفرضإجراءاتالحجراألولىفيالربيع،انخفضتأســعارالنفطإلىأدنىمســتوياتهاعلىاإلطالق،لفترة
وجيزة،لكنهاتحسنتفياآلونةاألخيرةوبلغتنحو50دوالراللبرميل.

وتضررتحسابات“شل”،فيالربعالثانيمن2020،منتراجعقيمةالموجوداتبمايعكسوضعالسوق،ما
تسبببخسارة18ملياردوالر.وقداستأنفتتسجيلاألرباحفيالربعالثالث،لكنهاعادتفيالربعاألخيرإلى

تسجيلالخسائرالتيبلغت4ملياراتدوالرأميركي.
يشــار،إلــىأنالوباءألحقضرراًبســوقالنفط،واضطرتشــركاتالنفــطالكبرىإلىالتكيفمعاألســعار

المنخفضة.

21.7 مليار دوالر قيمة خسائر “شل” في 2020

انخفضتأرباحشــركة“غازبرومنفط“الروســية،ذراع
النفطالتابعةلشــركةالغازالحكومية“غازبروم”،بنســبة
71%خاللعام2020،إلى117.7مليارروبل)1.60 
مليــاردوالرأميركــي(،بعــدتهــاويالطلبعلــىالخام

وتراجعأسعاره.
وقالت“غازبــرومنفـط”،إناإليراداتهبطــتبنســــبة
20%إلــىتريليونيروبل،بينمــاتراجعتاألرباحقبل
الفوائــدوالضرائبواإلهــالكوإطفاءالديــن42%إلى

415.4مليارروبل.
وشــــهدت“روســــنفت“،أكبرشركةمنتجةللنفطفيروسياوأحدأكبرالمنتجينعلىمستوىالعالم،انخفاضاً
79%فيصافيربح2020،إلى147مليارروبل،إذعصفتجائحةفيروس“كورونا”بالطلبعلىالوقود

فيأسواقهااألساسيةوفيأنحاءالعالم.

انخفاض أرباح شركات النفط الروسية بنسبة 70 %
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حققتشــركة“بيركشــايرهاثاواي”أرباحاًبنحو1.4ملياردوالر
أميركيفيحوالى6أشــهر،بعداإلستثمارالمفاجئفي5شركات

يابانيةللتجارة.
وكانتشــركةاإلســتثماراألميركيــةالمملوكــةللملياردير،وارن
بافيت،قدأعلنتفيشهرآب/أغسطس2020الماضي،عنشراء
حصصتمثلنســبة5%منشــركاتالتجارةاليابانية“إيتوشو”

و”ماروبيني”و”ميتسوبيشي“و”ميتسوي”و”سوميتومو”.ونجحتأسهمالشركاتالخمسفياإلرتفاعبمتوسط
23%منــذقــراربافيت،مارفعقيمةحيازة“بيركشــايرهاثاواي”منأدنى6.4مليــاردوالرإلىحوالى7.7 
مليــاردوالرأميركي.لكنعلىالرغممنالصعودالقويألســهمشــركاتالتجــارةالخمس،فإنآداءهاجاءأقل
منالمؤشــرالعام“نيكي225”والذيارتفعبأكثرمن30%منذنهايةآب/أغســطس2020الماضي،ليتجاوز

مستوى30ألفنقطةألولمرةمنذعام1990.

1.4 مليار دوالر أرباح “بيركشاير هاثاواي”

أعلنتشركة“أوبر”عنخسائربلغت6.8ملياردوالر
أميركيفــيالعام2020.وتمثلخســارةالعامبأكمله،
التــيأبلغتعنها“أوبر”جنباًإلىجنبمعنتائجالربع
الرابــع،انخفاضاًكبيــراًعنالـ8.5مليــاردوالرالتي
خسرتهافيالعام2019.وقدباعت“أوبر”خاللالعام
مشــاريعمكلفة،وخفضتعددالموظفينوركزتعلى

ماوصفهرئيسهاالتنفيذيسابقاًبـ“النموالمربح”
وأعلنتالشــركةعنخسائرقدرها968مليوندوالر

لألشــهرالـــ3األخيرةمنالعام2020،بمافيذلــك236مليوندوالرأميركيفينفقاتالتعويضاتالقائمةعلى
األسهم،بانخفاضبلغحوالى1.1ملياردوالرعنالعامالسابق.

وقالالمديرالماليللشــركة،نيلســونتشــايفيبيان:إنأوبرالتزالتسيرعلىالطريقالصحيحلتحقيقأهدافنا
الربحيةفيعام2021.وقالت“أوبر”،إنهاتهدفإلىتحقيقالربحيةعلىأساسمعدلقبلنهاية2021.

وشــهدت“أوبر”بعضالتحســنعنالربعالثالثمنالعام2020الماضي،لكنهاالتزالتعانيمنانخفاضفي
اإليراداتبســببتأثيرالوباءالمســتمرعلىأعمالهافيخدمةرايدز.مسجلةًإيراداتبلغتنحو3.2ملياردوالر

للربعالرابع،بانخفاضبنسبة16%عنالفترةنفسهامنالعامالسابق.
يذكــرأن“أوبــر”واصلتاالعتمادعلىأعمالهاالتجارية“إيتس”،وهــيخدمةتوصيلالطعامالتابعةلها،والتي
شــهدتزيادةفياإليراداتبنســبة224%،لتصــلإلى1.4ملياردوالرأميركيفيالربــعالرابعمقارنةبالعام

السابق.وبلغتعائدات“رايدز”1.5ملياردوالر،بانخفاضقدره52%عنالعامالسابق.

6.8 مليار دوالر خسائر “أوبر” في 2020
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تجريمجموعةPPFالتابعةللمليارديرالتشــيكيبيتركيلنر
محادثــاتمععددمــنالبنوكهــي:Morgan Stanleyو
فــي لمســاعدتها Societe Generaleو BNP Paribas
الطــرحالعاماألوليلشــركتهاCetinالتيتديرأكبرشــبكة
اتصاالتفيالبالد.ومنالمتوقعأنيبلغتقييمCetinنحو4 
ملياراتيورو)4.86ملياردوالرأميركي(،بحسبمانقلت
“بلومبيرغ”عنمصادروصفتهمبأنهمعلىدرايةباألمر.

وتديرشــركةCetinالتيتأسســتفيعام2015،أكثرمن
44ألــفكيلومترمنكابالتاألليافالضوئيةوتديرشــبكة

خلويةتغطي99.7%منسكانالتشيك.وقدزادحجمأصولهابنسبة12.5%إلى2.443ملياريورو)3مليارات
دوالر(فينهاية2019،بحســبموقعهاالرســمي.فيماارتفعتأرباحالشركةبنسبة11%إلى110مليونيورو
)مليوندوالر(فينهايةعام2019،فيمقارنةعلىأســاسســنوي،كمازادعددالعاملينبها12%إلى2,117 

شخصاًمقابل1,890عامالًفي2018.
وتخططPPFلالســتمرارفياالســتثمارفيصناعةاالتصاالت،وهوأمرمهماستراتيجياًللمجموعة،حسبأحد
المصــادر.وكانتالمجموعةقدأعلنتفيوقتســابقخططهالدمجبنــكMonetaمعأصولها،مؤكدةالتزامها
بالصفقة،بحسبأحدالمساهمينفيPPFوالرئيسالتنفيذيلشركةHome Credit،فيبدايةفبراير/شباط2021.
وألغتمجموعةPFFخططهاإلدراجHome Credit،وهيشــركةتمويلاســتهالكي،فيهونغكونغبســبب

ظروفالسوقفيعام2019.

PPF تفاوض بنوكًا لطرح Cetin في البورصة

فشلتإيراداتشركة“كوالكوم“فيالوفاءبتوقعاتالمحللين
فــيالربعاألولمنالعامالمالي2021،لكنهاحققتإرتفاعاً

يتجاوز62%بدعمالطلبعلىالرقائق.
وأظهــرتنتائــجأعمالشــركةأشــباهالموصــالت،تحقيق
صافــيربحبقيمة2.455ملياردوالرأميركيفياألشــهر
الثالثةالمنتهيةفيالسابعوالعشرينمنكانوناألول/ديسمبر
2020،مقابــل925مليوندوالرأميركيفيالفترةنفســها

قبلعامواحد.وبلغنصيبالسهممناألرباح2.17دوالرفيآخرثالثةأشهرمنالعام2020الماضي،مقابل
توقعاتكانتتشيرلتسجيل2.10دوالرأميركي.

وشــهدتإيرادات“كوالكوم”إرتفاعاًبنســبة62%إلى8.23ملياردوالرأميركي،لكنهاجاءتدونالتوقعات
بتسجيل8.27ملياردوالرأميركي.

إيرادات “كوالكوم” بنسبة 62 % ترتفع
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سجلتشركة“رينو“أكبرخسارةسنويةعلىاإلطالق،معتأثيرالقيودالمفروضة
للحدمنإنتشارفيروس“كوفيد-19”علىمبيعاتالشركة.وخاللعام2020،
بلغصافيخســائرالشــركة8ملياراتيــورو)9.7مليــاردوالرأميركي(،في
حينأشارتتوقعاتالمحللينإلىخسارةبقيمة7.85ملياريورو.ولفتتصانعة
الســياراتالفرنسية،إلىأنأعمالهاتحســنتبصورةكبيرةخاللاألشهرالستة
األخيــرةمــنالعام2020الماضي.وذكرالمديرالتنفيذيلشــركةرينو،لوكادو
ميــو،فــيبيان:“أنعام2021ســيكونعاماًصعباًنظــراًللمجهولفيمايتعلق

باألزمةالصحية،وكذلكنقصإمداداتالمكوناتاإللكترونية،وأولويتناهيالربحيةوتوليدتدفقاتنقدية”.

8 مليارات يورو خسارة “رينو” السنوية

أعلنتشــركة“كيا“ثانيأكبرمنتجســياراتفــيكورياالجنوبية،
عزمهااســتثمار29تريليــونوون)26ملياردوالرأميركي(على

مشروعاتهاالمستقبليةومشروعاتهاالحاليةحتىعام2025.
وتعتــزمالشــركةاســتثمار10تريليونــاتوونعلىمشــروعاتها

المستقلبيةو18.8تريليونوونعلىمشروعاتهاالحالية.
وتستهدف“كيا”،زيادةهامشأرباحالتشغيلإلى6.7%في2022،

ثمإلى7.8%في2025،مقابل5.4%في2021.

“كيا” تعتزم استثمار 26 مليار دوالر حتى 2025

ســجلت“جنرالموتــورز“أرباحأعلــىمنالتوقعــاتفيالربع
الرابــعمنعام2020الماضــي،لكنهاحذرتمنأننقصرقائق
أشــباهالموصالتالعالميةقديخفضاألرباحبمقدارمن1.5مليار

وملياريدوالرأميركيهذاالعام.
يذكرأنشركة“جنرالموتورز“،حققتصافيدخلبقيمة2.85 
مليــاردوالرأميركيفيالربعالســنويالمنتهيفيكانوناألول/
ديسمبر2020،مقارنةمعخسائرضئيلةفيالفترةنفسهامنالعام

السابق.وعنعام2021بأكمله،تتوقعالشركةوصولالربحقبلخصمالضرائبمابين10ملياراتإلى11مليار
دوالرأميركي،بمايشملالخسائرالناتجةعننقصالرقائقالتيقدتصلإلىملياريدوالرأميركي.

جنرال موتورز: نقص الرقائق قد يخفض أرباح 2021
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ارتفعتعوائدالسنداتالحكومةالسويسريةطويلةاآلجلألعلىمستوىمنذ
عامتقريباًخاللالتعامالت،بدعمالتفاؤلحيالتعافياالقتصادالعالمي<

واتّجهالمستثمرونلالبتعادعنالسنداتالحكوميةاألوروبية،فيإطارتوجه
عامبالخروجمناألصولاآلمنةلصالحاالستثماراألكثرخطراً.

ويتزايدتفاؤلاألسواقبشأنتعافياالقتصادالعالميمنضربةالوباء،بدعم
تواصلعملياتالتطعيماتضد“كورونا”واستمرارالدعمالماليوالنقدي

منقبلالحكوماتوالبنوكالمركزية.وصعدالعائدعلىالسنداتالحكوميةالسويسريةآلجل30عاماًعندمستوى
0.001%،لتنجحفيالصعودأعلىصفرألولمرةمنذشهرنيسان/ابريل2020.

عائد سندات سويسرا آلجل 30 عام يرتفع

توقعــتوزارةالزراعةاألميركيةأنالمزارعينفيالوالياتالمتحدة
األميركيةلنيحققواأرباحاًمماثلة،لماحدثفيالعام2020الماضي
قبلعقدمنالزمنعلــىاألقل.وحققالمزارعوناألميركيونأرباحاً
تقــدربقيمة121.1مليــاردوالرأميركيفيالعــام2020الماضي،
مســجلينأفضلعامفي7ســنواتبدعمتدفقالمســاعداتالحكومية

المرتبطةبالوباءوالحربالتجارية.
وذكرتوزارةالزراعةفيتقرير،أنصافيدخلالمزارعينســيتراجعهذاالعامليصلإلى100.1ملياردوالر
أميركيفي2021.ويشــيرتقريرالوزارةاألميركية،إلىأندخلالمزارعينفيالبالدسيشــهدتقلباتســنويةفي

نطاقبين99.3و109.8ملياردوالرأميركيحتىعام2030.

أرباح المزارعين في أميركا لن تتكرر؟!

خفضتوكالة“ستاندردآندبورز”التصنيفاالئتمانيلشركةإكسونموبيل،مع
الخســائرالماليةالقياسيةالمسجلةفيالعام2020.وأعلنت“ستاندردآندبورز”
فيبيان،خفضالتصنيفاالئتمانيلـ“إكسونموبيل”درجةواحدةإلى“إيهإيه
-”معنظريةمستقبليةسلبية.وحققت“إكسونموبيل”فيعام2020أولخسارة
سنويةفي4عقودبقيمة22.4ملياردوالر،معوصولالديونالمصدرةلنحو70 

ملياردوالرأميركي.وجاءقرارالوكالةعلىالرغممنتعافيأسعارالنفطمنمستوياتهاالمتدنيةالمسجلةفيذروة
وباءكورونا،حيثصعدسعرخامبرنتالقياسيبنحو17%منذبداية2021مسجالًأعلىمستوىفي13شهراً.

خفض التصنيف االئتماني لـ“إكسون موبيل”
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قالتشــركة“أديداس”،إنهاســتبيععالمةالمالبسالرياضية
التجاريــةاألميركيةالمتعثرة“ريبوك”كجزءمنخطةإصالح
استراتيجية.وأضافتشركةالمالبسالرياضيةاأللمانيةفيبيان
لها:أنهاقررتبدءعمليةرســميةتهدفإلىتصفية“ريبوك”

بعدمراجعةاألعمالالتيأعلنتعنهاآواخرالعام2020.
وقالالرئيسالتنفيذيللشــركة،كاســبررورســتد:“ســتتمكن
ريبوكوأديداسمنتحقيقإمكاناتنموهمابشكلأفضلبشكل
مســتقلعنبعضهماالبعض.ســنعملبجدفياألشــهرالمقبلة
لضمانمستقبلناجحلعالمةريبوكالتجاريةوالفريقالذييقف

وراءها”.وتماتخاذقراربيع“ريبوك”كجزءمناســتراتيجيةجديدةمدتها5سنواتستكشفعنها“أديداس”في
10آذار/مارس2021.وكانتقداســتحوذت“أديداس”علىالعالمةالتجاريةاألميركيةقبل15عاماًمقابل3.8 

ملياردوالرأميركي،فيمحاولةلتوسيعانتشارهافيالسوقالمحليةلشركة“نايكي”.
وكانلدىريبوكآنذاكصفقاتمالبسعدةمعاالتحادالوطنيلكرةالسلةوالرابطةالوطنيةلكرةالقدم.ولكنأداء
العالمةالتجاريةكاندونالمستوىفيالسنواتاألخيرةوفقدتحصتهافيالسوق.وتمثلمبيعات“ريبوك”%7

فقطمنمبيعات“أديداس”،منخفضةمن18%فيالعام2010،وفقاًللبياناتالمالية.

“أديداس” ستبيع “ريبوك” للتركيز على عالمتها التجارية

حققتشــركة“ديزني“أداًءمالياًأفضلمنتوقعات
المحللينخــاللالربعاألولمنالعامالماليالحالي،
كماقاربعددالمشــتركينفيخدمــةالبثالخاص
بها95مليونمشترك.وكشفتنتائجأعمالالشركة
األميركيــةالعاملةفيقطاعالترفيــه،تحقيقصافي
ربــح17مليــوندوالرأميركيفياألشــهرالثالثة
المنتهيــةفيالثانيمــنكانــونالثاني/يناير2021 
الماضــي،مقابل2.107ملياردوالرفينفسالفترة
قبلعامواحد.وبإســتثناءالبنــودغيرالمتكررة،بلغ

نصيبالســهممناألرباح32ســنتاًمقابلتوقعاتكانتتشــيرلتسجيلخسارة41ســنتاًللسهم.وسجلتإيرادات
“ديزنــي”مســتوى16.25ملياردوالرأميركيفيالربعاألخيــرمنالعامالماضي،مقابلتوقعاتبتحقيق15.9 

ملياردوالر،ومقارنةًبتسجيل20.87ملياردوالرفينفسالفترةقبلعام.
وأعلنتالشركةأنعددمشتركيخدمة“ديزنيبلس”بلغ94.9مليونشخصبنهايةالثانيمنكانونالثاني/يناير

الماضي،مقابل26.5مليونشخصفينهايةكانوناألول/ديسمبر2019.

“ديزني” تحقق أداًء ماليًا أفضل من التوقعات
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األلمانيــة، إنرجــي ســيمنس شــركتا وقّعــت
وآيرليكيــدالفرنســية،مذكرةتفاهــمتهدفإلى
توحيدخبراتهمافيتكنولوجياالتحليلالكهربائي
بغشاءتبادلالبروتون)أحدأنوعخالياالوقود(،
فــيإطــارتعاونهمــابمجــالالهيدروجينفي

أوروبا.
ورأتمجموعةالغازالصناعيالفرنســية“آير
ليكيد”و“ســيمنسإنرجي”،أنهمنالضروري
تســريعتوافــرالهيدروجيــنالمنتــجبطريقــة
مســتدامةباســتخدامأجهزةالتحليــلالكهربائي

بغشاءتبادلالبروتونذاتالسعةالكبيرة،منأجلتلبيةالطلبالمتزايدوتقليلالتكاليف.
وأوضحتالشــركتانفيبيانصحفيمشــترك،أنهماتريدانالتعاونفياإلنشــاءالمشتركلمشروعاتواسعة
النطاقفيمجالالهيدروجينواإلنتاجالصناعيألجهزةالتحليلالكهربائيفيأوروبا،خاصةًفيألمانياوفرنسا،
والبحــثوالتطويــرالمشــتركللجيلالقادممــنأجهزةالتحليلالكهربائي،بحســبمانقلتهمنصة“كونيســانس

ديزينرجي”المعنيةبشؤونالطاقة.
وأكدتســيمنسإنرجيوآيرليكيدأن“الهيدروجينســيلعبدوراًرئيساًفيتمكيناالتحاداألوروبيمنتحقيق

أهدافهفيمايتعلقبتقليلانبعاثاتغازثانيأكسيدالكربونوغازاتاالحتباسالحراري”.
أشــادوزيرااالقتصادالفرنســيواأللمانيبهذهالمبادرةالتيمنشــأنهاأنتعملعلىتوســيعالمشــروعاتفي

أوروباوتسريعاإلنتاجالمستدام.

تعاون بين “سيمنس” األلمانية و“آيرليكيد” فرنسية

اتفقت“رينيســاسإلكترونيكس”و“ديالوغ“ألشــباه
الموصالت،علىأنيشــترىصانعالرقائقالياباني
“رينيســاس”شــركةتصميمالرقائــقالمدرجةفي
فرانكفورتمقابل4.9ملياريورو)5.9ملياردوالر

أميركي(نقداً.
وعرضت“رينيساس”،إحدىأكبرشركاتتصنيع
الرقائقلقطاعالســياراتفيالعالــم،67.50يورو
لكلسهممنأسهم“ديالوغ”الموردةلشركة“أبل”،

بعالوة52%فوقالمتوســطالمرجحلثالثةأشــهر.وقالت“ديالوغ”فيبيان،إنالصفقةتمثل“فرصةمغرية”
لمساهميهاوإنمجلسإدارتهاسيؤيدالعرضباإلجماع.

“رينيساس” تشتري “ديالوغ” بـ5.9 مليار دوالر
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حققتشركة“تويتر”أرباحاًوإيراداتأفضل
منالتوقعاتفيالربعالرابعمنالعام2020 
الماضي،لكنمعدلنموالمستخدمينفشلفي

الوفاءبالتقديرات.
وكشــفتنتائجأعمالالشــركةالمالكةلتطبيق
التواصــلاإلجتماعــي،تســجيلصافيربح
بقيمة222.1مليوندوالرأميركيفياألشهر
الثالثةالمنتهيةفيشــهركانوناألول/ديسمبر

2020الماضي،مقابلأرباح118.7مليوندوالرأميركيفيالفترةالمقارنةقبلعام.وبلغنصيبالســهممن
األرباحالمعدلة38سنتاً،مقابلتوقعاتكانتتشيرلتسجيل31سنتاً.

وفيمــايتعلقبالعوائد،ســجلت“تويتر”إيــراداتبقيمة1.289ملياردوالرأميركيفــيالربعاألخيرمنالعام
2020الماضي،مقابل1.007ملياردوالرأميركيقبلعام،ومقارنةًبالتوقعاتالتيكانتتشيرلتسجيل1.19 

ملياردوالرأميركي.
ولفتتالشــركةاألميركية،إلىأنمتوســطعددالمســتخدمينالناشــطينيومياًبلغ192مليونمستخدم،مقارنةً
بحوالى187مليونمستخدمفيالربعالثالثمنالعام2020الماضي،فيحينكانتالتوقعاتتشيرإلىتسجيل

193.5مليونشخص.

222 مليون دوالر أرباح “تويتر” في الربع الرابع

أعلنتالشركةالمشــغّلةلتطبيق“كاكاوتوك”
األكبــرفيكوريــاالجنوبيةللتراســل،تحقيق
أرباحفصليةقياســيةيعودالفضلفيهالتفّشي
جائحةكوفيد-19،بعديوممنتعّهدمؤّسسها

بالتبّرعبأكثرمننصفثروته.
وبالرغــممــنأنالجائحــةأودتبحيــاةنحو
مليونيفيالعالموشلّتالحياةاالقتصاديةفيه،
إالأنّهاكانتسبباًفيازدهارأعمالالعديدمن

شركاتالتكنولوجيافيكورياالجنوبية،ومنبينهاشــــركة“ســامســونغإلكترونيكس”لصناعةالشــرائحعلى
سبيلالمثال.

وكشــفشــركة“كاكاوغورب”أّنارباحهاارتفعتبمعدل88,3%لتصلالى150ملياروون)134مليون
دوالرأميركي(فيالفصلاألخيرمنالعامالماضيعلىأساسسنوي،وهوأعلىرقمفصليتحققهالشركةمنذ

تأسيسها.وارتفعتالمبيعات45,7%إلى1,24تريليونوون.

“كاكاوتوك” يحّقق أرباحًا قياسية خالل كورونا
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محطة مستوحاة من شجرة الغاف بإكسبو دبي

فلــورو اإليثيليــن المعــروف بـ“البوليمــر”، مــا يتيح وصــول الضوء 
الطبيعي وتوفير حماية بنسبة 100 % من األشعة فوق البنفسجية.

وتحتــوي المحطة على منظومة تقوم باســتعادة أبخــرة البنزين وتحويل 
حتــى 70 % مــن إجمالي األبخــرة إلى وقود، ما ســيؤدي إلى تحســين 
البيئة المحيطة، نظراً لقــدرة المنظومة على ضبــط انبعاثات المركبات 

العضوية المتطايرة.

أنظمة متقدمة
وتعزيزاً إلجراءات السالمة، تستخدم المحطة أنظمة متقدمة إلدارة وقياس 
حجم الوقود، حيث تراقب باستمرار مخزون وسالمة الخزانات، وترصد 
حاالت التسرب على مدار الساعة، وهي مزودة بأنظمة مراقبة مثبتة على 

واجهة المضخة التوربينية.
يذكــر أن قائمة شــركات االستشــارات الهندســية والمعمارية لمشــروع 
“محطة الخدمة المستقبلية”، تضم شــركة “إيداس” التي قدمت التصميم 
والمخططات المعمارية، و“آركاديس” التي تتولى اإلشراف على أعمال 
بنظام “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” )LEED( للمشروع.التصميم والتشييد، وشــركة “تيبوبيان” التي قدمت االستشارات المتعلقة 

قال الرئيــس التنفيذي لمجموعــة “اينوك”، 
سيف حميد الفالسي، بحسب ما نقله المكتب 
اإلعالمي لحكومة دبي، في وقت ســابق: إن 
محطــة “الخدمة المســتقبلية” تجّســد التزام 
“اينوك” بمفهوم “إلهام من الطاقة” كنموذج 
يستشــرف محطــات الخدمة في المســتقبل. 
وأضــاف: “تســاهم هــذه المحطــة بخطــط 
إكســبو 2020 دبــي الرامية إلرســاء إرث 
مميز إلمــارة دبي ودولة اإلمــارات العربية 

المتحدة”.

حلول ذكية
ومن خــالل توظيف حلــول ذكيــة ومتجددة 
وعالية الكفاءة في اســتهالك الطاقة، بما فيها 
األلواح الشمســية الكهروضوئية وتوربينات 
الرياح المولّدة للطاقة، تحقق المحطة وفورات 
تعــادل 48 % من اســتهالك الطاقــة، أي ما 
يصــل إلــى 228 ميغاواط ســنوياً. وتســاهم 
مبادرات الطاقــة النظيفة في تقليص انبعاثات 
غاز ثانــي أكســيد الكربون بنحــو 100 ألف 
كيلوغرام، مــا يعــادل زراعة 114 شــجرة 

سنوياً. 
تعد مظلة المحطة مزودة بهيكل مصنوع من 
ألياف الكربون، وهي المادة األقوى من الفوالذ 

بـ3 أضعاف وأخف وزناً منه بـ5 مرات. 

تحسين البيئة
تم تصميم ســقف المحطة من إيثيلين رباعي 

الرسمي على موقع  الوطنية عبر حسابها  اإلمارات  بترول  إينوك، وهي شركة  نشرت مجموعة 
“إنستغرام” مقطع فيديو تكشف فيه عن محطة الخدمة المستقبلية في موقع “إكسبو 2020” 
التاريخية،  الغاف  بدبي. وشارك في افتتاح محطة الخدمة المستقبلية، المستوحاة من شجرة 
ريم  دبي،   2020 إكسبو  لمكتب  العام  والمدير  الدولي  التعاون  لشؤون  الدولة  وزيرة  من  كاًل 
الهاشمي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي 
لمجموعة اينوك، سيف حميد الفالسي. وتعد هذه أول محطة خدمة في العالم تحمل التصنيف 

البالتيني “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة”.
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مليارديرات يخبئون ثرواتهم في لوكسمبورغ

معلومات متضاربة
وقالت الصحيفة الفرنسية “لو موند”: إنها تأكدت من وجود 
ثروة تخــص 266 مليارديراً فــي لوكســمبورغ، أي أكثر 
تقريباً من إجمالي عدد المليارديرات الذين يعيشــون داخل 
االتحاد األوروبي. وبموجب القانون، يجب أن يكون هؤالء 
المالك مســجلين لدى ســلطات لوكســمبورغ، وعندما تتم 
األعمال التجارية فــي الواليات المتحــدة األميركية، يجب 
أن يكونوا مسجلين لدى هيئة األوراق المالية والبورصات، 
لكن 15 % “قدموا معلومات متضاربة حسب التقرير، مما 

يفتح الباب لغسل األموال.
دمج العائدات

يشــار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشــعر بالقلق من 
استخدام صناديق االستثمار في غســل األموال على نطاق 
واسع، وفقاً لنشرة داخلية تم تسريبها في شهر أيار/مايو من 
العام الماضي 2020. وقال المكتب: إن عدم وجود ضوابط 
غير المشروعة في النظام المالي العالمي المشروع”.لمكافحة غسل األموال سّهل على المجرمين “دمج العائدات 

كشف تحليل قاعدة بيانات “أوبن لوكس”، أنه بفضل الهياكل 
الضريبية المواتية وســجالت الملكية غير الشــفافة، جذبت 
لوكســمبورغ 4.5 تريليــون يــورو )5.4 تريليــون دوالر 
أميركي( من صناديق االســتثمار إلى البالد، حسبما ذكرت 

صحيفة لو موند الفرنسية التي طورت قاعدة البيانات.
تناقضات كبيرة

وذكر التقرير، أن هذه األموال الضخمة تأتي مع خطر كبير 
يتعلق باحتمال ارتكاب ممارســات غســل األمــوال، حيث 
أن ما يصل إلــى 80 % من هذه الصناديق االســتثمارية لم 
تعلن عن أصحابها المستفيدين. ووجد تحليل قاعدة البيانات 
بواســطة منظمة الشــفافية الدولية “تناقضــات كبيرة” بين 

المالكين المستفيدين لصناديق االستثمار.
عالوة علــى ذلك، وجدت القاعــدة أن إجمالــي الثروة التي 
يحتفظ بهــا المســتثمرون األجانــب في لوكســمبورغ يبلغ 
حوالى 6 تريليونات يــورو )7.2 تريليون دوالر أميركي(. 
فيما بلغ حجم االقتصــاد الياباني نحــو 5 تريليونات دوالر 

أميركي في عام 2019.

كشفت دراسة أجريت مؤخراً، أن دولة أوروبية غربية صغيرة، بالكاد يصل تعداد سكانها إلى 600 
ألف نسمة، وتمتد مساحتها على 2586 كلم مربع، نجحت بجذب تريليونات الدوالرات من أموال 
المستثمرين، أو ما يفوق حجم الناتج المحلي اإلجمالي لليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد 
أميركا والصين. وتعتبر لكسمبورغ، والتي يمثل األجانب قرابة نصف سكانها، من الدول المتقدمة 

والمتطورة اقتصاديًا، إذ يعتبر مستوى الناتج المحلي اإلجمالي للفرد فيها من األعلى في العالم.
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استثمار الذكاء االصطناعي لرفع معدل اإلنتاجية

لمهارات علــوم البيانات، ولعله من أهم وأخطــر العوائق التي تقف 
أمام تبني واعتماد الذكاء االصطناعي.

لذا، سيشــهد العام الجديد توجــه الكثير من المؤسســات الصناعية 
إلى تعزيز معدالت اســتثماراتها في ســبيل الحد مــن العوائق التي 
تحول دون اعتمادهــا للــذكاء االصطناعي، فضالً عن أنه ســيحد 
وبدرجة كبيرة من االعتماد على علماء البيانات، الذين من الصعب 
توفرهــم وتوظيفهم. وســتتيح هذه التطبيقــات المدمجــة في مجال 
الذكاء االصطناعي للمســتخدمين إمكانيــة أداء مهامهم وعملياتهم 
المخصصة بمســتوى عاٍل من الكفاءة والنجاح، مــع تعزيز درجة 
الدقــة والجــودة واالعتمادية واالســتدامة علــى امتــداد دورة حياة 

األصول الصناعية.
تحسين األصول

يتوجــب علــى الشــركات العمل علــى تحســين مســتوى أصولها 
وعملياتها في الوقت ذاته، لتشــمل كافة أهداف العمل مثل الهوامش 
الربحية والغايات االقتصادية واالســتدامة وغيرهــا، لتحقيق النمو 
واالزدهار في سوق تغلب عليه التقلبات والتغيرات، كما هو الحال 
اليوم. ما يتيح للمؤسســات الصناعية القدرة على فتح الباب واســعاً 

أمام مستويات جديدة من األمان واإلنتاجية لعملياتها.
ويختم المدير العــام لحلول الذكاء االصطناعــي المرتبطة بإنترنت 
األشــياء لدى شــركة آســبن تكنولوجي، بيل ســكودر، أنــه عالوةً 
على ذلك، ســتعمل أنظمــة التوجيه المعرفــي، المدعومــة بالذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي، على تمكين الموظفين العاملين في مجال 
العمليات الهامــة والحرجة، إلى جانب توســيع قدراتهم كي يتمكنوا 

من اتخاذ القرارات بوتيرة أسرع، وبدرجة أعلى من الدقة.
والخالصة، سيشهد العام 2021 ارتفاعاً كبيراً في معدالت اإلنتاجية 
الصناعي على امتداد الصناعات التحويلية كثيفة رأس المال.باعتبارها الفائدة األكبر المجنية من اســتثمار الــذكاء االصطناعي 

 AI تشير التقديرات الواردة في “تقرير ســوق الذكاء االصطناعي
2025 - 2020”، القائــم علــى “تحليالت إنترنت األشــياء”، إلى 
أن حجم الســوق العالمي للذكاء االصطناعي الصناعي سيبلغ عتبة 
الـ72.5 مليــار دوالر أميركي بحلول عــام 2025. أما على صعيد 
منطقة الشرق األوســط، فإن توقعات شــركة “برايس ووترهاوس 
كوبرز” ترى بأنه من المحتمل أن يصل األثر االقتصادي المحتمل 
لهذه التقنيات إلــى 320 مليار دوالر بحلول العــام 2030، واضعةً 
قطاع التصنيع إلى جانب عــدة قطاعات أخرى، منها المؤسســات 
المالية والتعليمية والخدمــات العامة والصيدالنيــة، على رأس من 

سيحظون بفرصة استثمار الذكاء االصطناعي في المنطقة.
نتائج األعمال

كما سيشــهد العام 2021 تمحور منهجيات المؤسســات الصناعية 
حول مفهوم “األعمــال - أوالً”، مــع زيادة التركيز على اســتثمار 
تقنية الذكاء االصطناعي في مواجهة بعــض التحديات الصناعية، 
مع التشــديد علــى قيمة ونوعيــة نتائج األعمــال. وبالرغــم من أن 
عملية استكشــاف ومعرفة حاالت االســتخدام الصناعيــة، الداعمة 
للذكاء االصطناعي، قد تكون بحد ذاتها استثنائية ومثيرةً للفضول، 
إال أن نقطة االنطــالق لتبني أي اســتراتيجية مؤسســية ال تبدأ من 
التكنولوجيا، بل مــن الوقوف على مشــاكل العمــل ومعرفتها، مع 

تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية.
خسائر ال تعوض

تدفع التحوالت الكبيرة التي تعصف بالقوى العاملة، وما ينتج عنها 
من خســائر ال تعوض على صعيد توافر الخبرات، المؤسسات إلى 
أتمتــة عمليات تبادل ومشــاركة المعرفــة على امتداد ســير أعمال 
الصناعات، وهو ما يخلق حاجة أكبر لتوظيف المزيد من التطبيقات 
عالية القيمة والذكاء، إال أن من أشــد المفارقــات التي تقف في وجه 
تحقيق هذا الهدف تتمثل في عدم امتالك الشــركات بالدرجة األولى 

شــهدت األعـوام األخيـرة تخصيـص 
معدالت عاليــة من االســتثمارات في 
ســبيل تعميم القـدرة على الوصــول 
إلى تقنيــات الذكاء االصطناعـي على 
رأس  كثيفـة  الصناعـات  مســتـوى 
المال، وذلك باســتخدام مختلف أنـواع 
منصات، وأطر عمل، وحزم أدوات الذكاء 

االصطناعي / التعلم اآللي.
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احتلــت العاصمة اللبنانية بيروت، الصدارة في 
قائمة الدول األعلى تكلفة معيشــياً على الصعيد 
العربي، وفقاً لمؤشر موقع Numbeo العالمي 
لإلحصاء. ويقارن االســتطالع بيــن المدن في 
جميع أنحاء العالم بناًء على درجاتها في مؤشر 
تكلفة المعيشــة مــع مدينة نيويــورك. وجاءت 
بيــروت في المرتبة األولــى بالمنطقة العربية، 

.Numbeo والمرتبة 57 عالمياً في مؤشر
ومؤشــر تكلفة المعيشة )باســتثناء اإليجار( هو 

مؤشر نسبي ألسعار السلع االستهالكي، بما في ذلك البقالة والمطاعم والنقل والمرافق. وبلغ مؤشر بيروت 83.64، 
ومؤشر  اإليجارات  25.44، ومؤشر تكلفة المعيشة + اإليجار بلغ 55.83، ومؤشر البقالة 82.09، ومؤشر المطاعم 

72.25، ومؤشر القوة الشرائية المحلية 24.92.
وتخطــت بيروت، إمارة دبي، التي حصلت على 66.95، والمرتبة 262 عالمياً، والدوحة التي ســجلت 4.146، 
والمرتبة 288 عالمياً. واحتلت مدينة هاميلتون في برمودا المرتبة األولى عالمياً في مؤشر غالء المعيشة، مسجلة 

.146.33

بيروت المدينة األعلى تكلفة بين الدول العربية

الدوالرات التي يؤّمنها المصرف المركزي الستيراد القمح 
والوقــود واألدوية، ستســتمر ما بين 5 و6 أشــهر. هذا ما 
أبلغه الحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمه لمجلة 
EuroMoney البريطانيــة، الُمتخصصــة فــي الشــؤون 

المالية واألسواق المالية العالمية.
وقال سالمه في مقابلته، إنّه لن يكون قادراً على االستمرار 
لفتــرة أطول من ذلك، وأملــه الوحيد هو في حصول خرق 
سياســّي، يــؤدّي إلى دعم لبنــان مالياً، وإلــى االتفاق على 

برنامج مع صندوق النقد الدولي.
تصريح ســالمة جاء في سياق تحقيق طويل أجرته المجلة 

عن القطاع المصرفي اللبناني والنظام المالي والسياسات التي اتخذها مصرف لبنان.
وذكــر فــي التحقيق أّن، تغيير إدارات المصارف، يُعدّ خطوة أساســية وضرورية نحو اســتعادة الثقة في القطاع، 
وإثبات أّن األخطاء التي ارتكبوها لن تتكرر، ناصحاً بأن يصغر حجم القطاع المصرفي على غرار ما حصل في 

قبرص وايسلندا.

رياض سالمه

سالمه: دعم السلع الرئيسية ُمستمر 6 أشهر
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وفقــاً آلخر األرقام الصادرة عن  مصرف لبنان ، ســجلت 
تدفقــات تحويــالت المغتربيــن إلى لبنان تراجعاً بنســبة 
16.8 % على أســاس سنوي، وانخفضت من 3.5 مليار 
دوالر فــي النصــف األول مــن عــام 2019، إلــى 2.9 
مليــار دوالر في النصف األول من عام 2020. وســجل 
الربعــان األول والثاني من عــام 2020، انخفاضاً صافياً 
في  التحويالت  بنســبة 17.1 % و16.5 % على التوالي، 

مقارنةً بالربعين األول والثاني من 2019.
في موازاة ذلــك، انخفضت التحويالت الخارجة من لبنان 

بنســبة 29.4 % ســنوياً، من 1.9 مليار دوالر خــالل النصف األول من عام 2019، إلــى 1.3 مليار دوالر خالل 
النصف األول من عام 2020، ويعود ذلك أساساً إلى تدهور  الوضع النقدي  في البالد.

تراجع التحويالت من خارج لبنان 17 %

توقعــت “ فيتش ”، أن يبدأ إنفاق األســر فــي لبنان في 
إنتعاش طفيف في عام 2021، بعد اإلنكماش التاريخي 
بسبب COVID 19، وارتفاع التضخم واالنفجار في 
مرفأ بيــروت في آب/أغســطس 2020، مما أدى إلى 

تدمير المرفأ وأجزاء كبيرة من العاصمة.
ووفقــاً للتقريــر، فإن اســتمرار تطبيق قيــود اإلغالق 
الصارمــة يلقي بثقله على االنتعاش االقتصادي للبالد، 
مع وجــود مخاطر صعودية تتمثل فــي طرح لقاحات 

COVID-19 المتوقعة في شباط/فبراير 2021. ومع ذلك، تسلط “فينش” الضوء على أن الصعوبات االقتصادية 
أدت إلى العديد من األسر تحت خط الفقر، مما يعني أن النمو في  اإلنفاق  االستهالكي سيكون مدفوًعا باإلنفاق على 

الفئات األساسية، مثل األطعمة والمشروبات غير الكحولية.
ومن حيث العملة المحلية، تتوقع “فيتش” أن ينكمش إجمالي اإلنفاق األسري الحقيقي في لبنان بنسبة 1.8 %، وهو 
تحسن ملحوظ عن االنكماش المقدر بنسبة 21 % في عام 2020. وسيتحسن إجمالي إنفاق األسر بعد ذلك بمعدل نمو 

سنوي مركب يبلغ 3.1 % خالل عام 2022 - 2025. 
ووفقــاً للتقرير، فإن توقعات “فيتــــش” إلنفاق األســر في لبنان أكثر من 2021 مــن العوامل في تأثير جائحة 
COVID-19، وإجراءات اإلغالق الالحقة، وانفجار بيروت 2020 وإجراءات التحفيز الحكومية. وتتوقع الوكالة 
نمواً حقيقياً في إنفاق األســر لتحســين عام 2021، والتقلص بنسبة 1.8 %. هذا تحسن عن االنكماش بنسبة 21 % 

على أساس سنوي المقدر إلنفاق األسر في عام 2020، وهو أكبر انخفاض سجله لبنان على اإلطالق.

تحسن إنفاق األسرة في لبنان في 2021
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تراجع  العجــز التجاري  بنســبة 54.8 % في أول 10 
أشــهر من العام 2020 الماضــي، في ضوء انخفاض  
الــواردات  45.4 %، إلى جانب هبوط صاٍف بنســبة 
4.2 % فــي الصادرات. وأشــارت أحدث إحصاءات 
التجــارة الخارجيــة الصــادرة عن مديريــة الجمارك 
اللبنانيــة، إلى انخفاض العجز التجاري بمعدل ســنوي 
من 13.5 مليار دوالر أميركي خالل األشــهر العشرة 
األولــى من عــام 2019 إلى 6.1 مليــار دوالر خالل 

األشهر العشرة األولى من عام 2020.
ويشير تفصيل الصادرات بحسب المنتج، إلى أن أهم انخفاض بين الفئات الرئيسية تم تسجيله في المنتجات الورقية 
بنســبة 37.5 %، وتلتها المنتجات البالســتيكية بنســبة 34.8 %، والمنتجات الكيماوية بنسبة 19.1 %، والمعدات 

الكهربائية بنسبة 18.2 %.
أما العناصر الرئيســية التي شــهدت زيادة في الصادرات، هي المنتجات النباتية بنســبة 38.1 %، وتلتها المنتجات 

الغذائية بنسبة 2.6 %، والمعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 1.6 %.
في موازاة ذلك، أشار تفصيل الواردات حسب المنتج، إلى أن أكبر انخفاض سجلته مركبات النقل بنسبة 66.7 %، 
وتلتها المنســوجات ومنتجات  النســيج  بنســبة 63.4 %، والمعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 61.2 %، والمنتجات 
البالستيكية بنسبة 53.6 %، والمنتجات المعدنية بنسبة 52.0 %، والمعدات و المنتجات الكهربائية  بنسبة 49.9 % 

خالل األشهر العشرة األولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

العجز التجاري اللبناني في تراجع غير مسبوق

إستكماالً لما سّجله خالل 2020، واصل نشاط “مطار بيروت 
الدولي  تراجعه في الشــهر األول من العام 2021، إذ انخفض 
إجمالــي عدد المســافرين بنســبة 60.7 % في كانــون الثاني/

يناير الفائت مقارنة بالشــهر نفسه قبل عام. وتظهر إحصاءات 
تفصيلية للنشــاط في المطار، تراجع عــدد الركاب القادمين 
71 % ســنوياً إلى 67 ألفاً و 76 شــخصاً خالل شــهر كانون 
الثاني/يناير 2021، فيما انخفض عدد الركاب المغادرين أيضاً 

بنسبة 52.2 % ووصل عددهم إلى 135 ألفاً و246 شخص.
في موازاة ذلك، انخفض عدد الطائرات في المطار خالل الشــهر األول من 2021 بنســبة 46.6 % على أســاس 
ســنوي، مع تراجع عمليات الهبوط واإلقالع بنســبة 46.7 % و46.6 % على التوالي، حيث بلغت األولى 1,261 

طائرة واألخيرة تبلغ 1,260 طائرة.

تراجع متواصل في نشاط مطار بيروت
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كشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر حكومية، 
أن حجم الســحوبات مــن احتياطي صنــدوق األجيال 
لتغطيــة  عجز الموازنة  عبر عمليــات نقل الملكيات أو  
مبادلة  األصول اقترب من 7.5 مليار دينار )25 مليار 
دوالر أميركي(. ونقلت الصحيفــة عن بيانات لوزارة 
الماليــة، أن قيمة العجز في  الموازنة العامة  بلغت 5.4 
مليار دينار في األشهر التسعة األولى من السنة المالية 

الجارية، بمتوسط شهري 600 مليون دينار.
وقياساً على ما جرى تحويله إلى صندوق االحتياطي العام فإن  السيولة  الالزمة لتغطية الرواتب والدعوم البالغة نحو 
مليار دينار شــهرياً باتت مؤّمنة حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021. وتساءلت الصحيفة “إلى متى يتحمل صندوق 

األجيال تعويض عجز الموازنة في ظل غياب قانون  الدين العام  واإلصالحات الجذرية ؟!”.

25 مليار دوالر من صندوق األجيال إلى االحتياطي العام الكويتي

توقع صنــدوق النقد الدولي، انكماش اقتصاد البحرين بنســبة 
5.4 % خــالل 2020، مدفوعــاً بتداعيــات جائحــة كورونا 
المســتجد وتراجع حاد لالقتصاد غيــر النفطي. وقال صندوق 
النقــد في تقرير حول مشــاورات المادة الرابعة مع مســؤولي 
حكومة البحرين، إن الناتج المحلي غير النفطي سجل انكماشا 
حادا بنسبة 7 % خالل العام الماضي، نتيجة تقلص النشاط في 
قطاع الخدمات. بينما قدر الصندوق نمو الناتج المحلي لقطاع 

النفط والغاز بالبحرين بنسبة 2 % خالل 2020. وأفاد التقرير، بأن اإلجراءات السياسية السريعة والواسعة النطاق 
في البحرين ساهمت في حماية الصحة العامة والحد من اآلثار االقتصادية ألزمة “كوفيد - 19”.

وتابع التقرير، أنه بمجرد أن يصبح االنتعاش ثابتاً يلزم إجراء تعديل مالي طموح وذو مصداقية، لوضع الدين العام 
في مسار تنازلي ثابت، وضمان استدامة االقتصاد الكلي على المدى المتوسط. مشيراً إلى ضرورة مراقبة مخاطر 
االســتقرار المالي عن كثب وســط ضعف النمو، في حين أن الدعم الموجه للشركات القابلة لالستمرار وتلك األكثر 

احتياجا من شأنه أن يقلل من مخاطر الندبات االقتصادية.
وقدر ارتفاع عجز الميزانية الكلي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي خالل العام الماضي بنسبة 18.2 % قياساً على 

9 % بالعام 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط واالنكماش االقتصادي.
وزاد الديــن العــام في البحرين إلــى 133 % من إجمالي الناتج المحلي، من 102 % فــي 2019. ورصد التقرير، 
اتساع عجز الحساب الجاري إلى 9.6 % من إجمالي الناتج المحلي. وبالنسبة لتوقعات عام 2021، ذكر الصندوق 

أن التعافي بعد الجائحة سيكون تدريجياً، وسيصل النمو االقتصادي لنحو 3.3 بالمئة خالل العام الحالي.

انكماش اقتصاد البحرين 5.4 % في 2020
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وقعت غرفة  تجارة  وصناعة  أبوظبي ، إتفاقية تعاون مع غرفة تجارة  
تــل أبيب ، خــالل لقاء إفتراضــي، بهدف تعزيز التعــاون التجاري 
فــي عدد من الجوانب األساســية تتعلق بالقطاع الخاص وممارســة 
األعمال. وشــملت بنود اإلتفاقية، العمل بشكل ثنائي على المساهمة 
في بناء جسور التعاون المشترك في القطاعات اإلستثمارية الحيوية، 
ومنها  الســياحة  والتقنية والزراعة واألعمــال الطبية والتكنولوجية 
والمهــن الرقمية، مما سيســهم في زيادة الفرص اإلســتثمارية أمام 

القطاع الخاص لدى الجانبين. وتتيح اإلتفاقية إمكانية تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات اإلقتصادية اإلفتراضية 
المشتركة حول فرص النمو والتعاون بما يخدم مجتمع األعمال، باإلضافة إلى تنسيق الجهود للمشاركة في المعارض 

بهدف الترويج التجاري اإلقليمي للخدمات، وإجراء الدراسات اإلقتصادية حول األسواق الثنائية.

تعاون بين غرفة أبوظبي وتل أبيب

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء في  الســودان ، أن المعدل الســنوي للتضخم في الســودان قفز إلى 
304 % في كانون الثاني/يناير من 269 % في شــهر كانون األول/ديســمبر 2020. وسجل  التضخم  أعلى مستوى 

في عقود وسط تزايد  أسعار الوقود  وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.
ويعاني السودان واحداً من أعلى  معدالت التضخم  في العالم، في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف األجنبي، 
ممــا يجعــل  الواردات  أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود. وأظهرت البيانات، أن التضخم في المناطق 

الحضرية إرتفع إلى 324 % في كانون الثاني/يناير 2021، من 288 % في كانون األول/ديسمبر 2020.

ارتفاع معدل السنوي للتضخم في السودان إلى 304 %

دعــا النائب في مجلس النــواب  العراقي، فالح الخزعلــي، الحكومة العراقية الى 
اســتعادة 30 مليار دوالر أميركي، قال، إنها بذمة  تركيا  “بســبب خرقها اتفاقية” 
موقعــة مع  بغــداد . وقال الخزعلي في بيان صحفــي، إن “المبالغ الموجودة بذمة 
تركيــا تقدر بـ30 مليار دوالر أميركي، بســبب خرقها اتفاقيــة الخط الناقل للنفط 

العراقي التركي”.
وحــذر الخزعلــي “الحكومة العراقيــة من التراخي في هــذا الملف، خاصة وأن 
البالد تمر بأزمة مالية حادة”. وشدد على ضرورة “عدم التفريط بأموال العراق 

فالح الخزعليالموجودة بذمة تركيا ومتابعة هذا الملف”.

نائب عراقي يطالب تركيا بـ30 مليار دوالر
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أظهر تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)أونكتاد(، انكماش حركة التجارة العالمية خالل عام 2020 
بنســبة 9 %، بالرغم من التحســن الذي سجلته أواخر العام 

بقيادة اقتصادات شرق آسيا.
وأشــار التقرير، إلى أن تعافي التجارة العالمية خالل الربع 
األخير كان متفاوتاً، إذ زادت حركة تجارة السلع بنسبة 8 % 
في حين انكمشت تجارة الخدمات. الفتاً إلى ما أوردته وكالة 

األنباء األلمانية، إلى أنه في حين تأثرت حركة التجارة الدولية بشدة باالضطرابات االقتصادية واالجتماعية الناجمة 
عن جائحة فيروس كورونا المستجد، سجلت دول شرق آسيا زيادة في حصتها من السوق العالمية، بعد أن تمكنت من 
التعامل بصورة أفضل من تحدي الجائحة. وشهد الربع األخير من 2020 نمواً في صادرات السلع من الصين التي 
شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد بنسبة 17 % سنوياً، في حين ارتفعت صادرات اليابان بنسبة 3 % وكوريا 
الجنوبية بنسبة 4 %. وسجل االقتصاد الصيني نمواً بمعدل 2.3 %، بعد نموه خالل الربع األخير بنسبة 6.5 % مما 
ساهم بتعويض االنكماش االقتصادي في الشهور األولى من العام. وقالت منظمة أونكتاد، إنه في حين سجلت تجارة 
الســلع نمواً خالل النصف األول من 2020، اســتمر تراجع تجارة الخدمات على المستوى الدولي بسبب التأثيرات 
الشديدة للقيود المفروضة على حركة السفر الحتواء الجائحة. وفي الوقت نفسه تراجعت حركة تجارة السلع في العالم 

خالل 2020 بنسبة 6 % سنوياً، في حين تراجعت تجارة الخدمات بنسبة 10.5 %.

انكماش حركة التجارة العالمية بنسبة 9 %

كشــف  صندوق النقــد الدولي ،عــن ميزة تتمتــع بها دولــة  اإلمارات  
والســعودية  وقطر و الكويت  من بين 7 دول في العالم. وأشار، إلى أن 
القيمــة اإلجمالية لألصول المملوكة لصناديق الثروة الســيادية التابعة 
لدولــة اإلمارات تجاوز 100 % من دينها اإلجمالي، وكذلك 100 % 
من ناتجهــا المحلي اإلجمالي. وأكد الصنــدوق، أن اإلمارات تصنف 
ضمن فئة الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية ذات أصول ضخمة، 
ما يتيح لها مصدات مالية قوية وكافية، تتيح بدورها لها تأثيرات إيجابية 
فــي ما يتعلق بتلبية احتياجاتها اإلجماليــة من التمويل. ولفت صندوق 

النقد الدولي أن الدول الســبع األخرى التي تتمتع بهذه الميزة هي اإلمارات والســعودية وقطر والكويت وســنغافورة  
وسلطنة بروناي  و النرويج . وأوضح، أن كل هذه الدول تمتلك قدرة الوصول إلى التمويل من خالل السوق، أي من 
خالل أدوات الدين التقليدية المتاحة في أســواق رأس المال، من دون االضطرار إلى منح شــروط امتيازية للجهات 
الدائنة. وتابع، أن هذه األســباب تبرر منح كل الدول الســبع إشــارة تفيد انخفاض المخاطر على خريطة المخاطر 
الُمحتََملة الناجمة عن  الديون ، ما يعني أن هذه الدول تتمتع بالقدرة واالستدامة الكافيتين لسداد ديونها من دون مخاطر.

“النقد الدولي” يكشف عن ميزة تتمتع بها دول عربية
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أعلن محافظ البنك المركــزي االيراني، عبد الناصر همتي، 
عــن تغطية الواردات بـــ32 مليار دوالر أميركــي من النقد 
االجنبي منذ شــهر آذار/مارس 2020، بالرغم من تداعيات 

كورونا على العملية التجارية.
وأشــار همتي فــي بيان، أن توفير النقــد االجنبي المذكور تم 

عبر البنك المركزي والمصدرين.
وأشــاد همتــي بــآداء المصدريــن بتوفيــر العملــة االجنبية 
وعرضهــا عبر منظومة نيمــا االكترونيــة )مخصصة لبيع 
إيرادات التصدير للمســتوردين(، مبيّناً أن في الشــهر الـ11 
من السنة المالية الجارية )بدأ 20 كانون الثاني/يناير( تم عقد 

صفقات بيع بمتوسط 80 مليون دوالر أميركي يومياً عبر المنظومة، في الوقت الذي يبلغ حجم طرح النقد االجنبي 
فيها ضعف الصفقات اليومية.

من جهة ثانية، أكد محافظ البنك المركزي، أنه تم توفير 9.2 مليار دوالر أميركي عملة أجنبية بسعر تفضيلي منذ 
20 آذار/مارس 2020، بغية تغطية توريد السلع األساسية والمعدات الطبية واالعالف الزراعية.

عبد الناصر همتي

المركزي االيراني يغطي الواردات بـ32 مليار دوالر

وافقــت الحكومــة الســورية علــى توصيــة 
اللجنة االقتصادية المتعلقة بمقترحات تنشيط 
اإلقــراض الصناعــي، بناًء على اســتمرار 
برنامج دعــم الفائدة ولتخطــي العقبات التي 
تعترض الصناعيين باالقتراض بسبب تعثر 

مشاريعهم.
وبنــاًء على توصيــة اللجنة، فقد تــم تكليف 
اتحاد غرف الصناعة السورية بالتعميم على 

الصناعيين لموافاته بحاالت القروض المتعثرة المطلوب تســويتها تمهيداً لموافاة وزارة المالية ومصرف سورية 
المركزي بها إلحالتها للمصارف العامة والخاصة لدراســتها، ومن ثم التنســيق المشــترك بين المالية والمركزي 

لموافاة أمانة سر اللجنة االقتصادية بمقترحاتهم حيال ذلك.
كما تم الطلب من اتحاد غرف الصناعة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعقد ندوات تعريفية ببرنامج دعم 
أسعار الفائدة وإيالء األولوية للمحافظات األكثر ضرراً. وأُعلن عن برنامج دعم أسعار الفائدة مطلع العام 2019، 
حيث تدعم الحكومة فيه 7 % من ســعر فائدة القرض المأخوذ بهدف إنتاج إحدى الصناعات المشــملة بالبرنامج 

التي وصل عددها إلى 30 صناعة، فيما يسدد المستثمر ما تبقى من فائدة القرض.

الحكومة السورية توافق على تنشيط اإلقراض الصناعي
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أعلنت منظمة تنمية التجارة االيرانية، أن صادرات البالد 
من الســلع خالل االشهر العشرة االخيرة بلغ حوالى 28 
مليار دوالر أميركي، منها أكثر من 10 مليارات دوالر 
الى الدول العربية المجاورة. وقال مديرعام مكتب الدول 
العربيــة واالفريقية في منظمة تنميــة التجارة االيرانية، 
فرزاد بيلتن، إن التقارير تشــير الى ان قيمة الصادرات 
خالل االشــهر العشــرة االخيرة بلغت حوالى 28 مليار 
دوالر منها 26 مليار دوالر الى 20 دولة، وكانت كل من 
الصين والعراق واالمارات في المراتب الثالثة االولى. 

مبيناً أن ما يزيد عن 10 مليارات دوالر تم تصديره الى دول الجوار العربية، منها 6.3 ملياردوالرالى العراق، 3.7 
مليار دوالر الى االمارات، و700 مليون دوالر الى سلطنة عمان.

من جانبه، أعلن المتحدث باســم الجمارك اإليرانية، ســيد روح هللا لطيفي، ان مؤشــر التجارة الخارجية اإليرانية 
في شــهر كانون الثاني/يناير 2021، أظهر 6 مليارات و732 مليون دوالر أميركي، بلغت حصة الصادرات منها 
ملياريــن و951 مليــون دوالر، وحصة الواردات 3 مليارات و781 مليــون دوالر. وبخصوص وجهات التصدير 
الخمــس للبضائــع اإليرانية، قال لطيفي: إن الصين كانت الوجهة األولى لتصدير البضائع اإليرانية، حيث بلغ حجم 
السلع المصدرة إليها مليونين اثنين و152 ألف طن من إجمالي الصادرات، ما قيمته 827 مليون دوالر، يليها العراق 
في المرتبة الثانية بحجم مليون و501 ألف طن وقيمة بلغت 467 مليون دوالر، فيما جاءت كل من اإلمارات بحجم 
مليون و361 ألف طن وبقيمة بلغت 440 مليون دوالر، وتركيا بـ382 ألف طن وبقيمة 195 مليون دوالر، وأفغانستان 
بـ569 ألف طن وبقيمة 188 مليون دوالر، في المرتبات الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي. وأضاف: إن إجمالي 
التبادل التجاري مع هذه الدول بلغ 5 ماليين و965 ألف طن من البضائع بقيمة ملياري و117 مليون دوالر، ما يمثل 

64 % من إجمالي الوزن و71.7 % من إجمالي قيمة صادرات إيران في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

10 مليار دوالر صادرات إيران إلى الدول المجاورة

ارتفــع التضخم فــي  فنزويال  خالل العــام 2020 الماضي، 
إلــى 2959.8 %. وقــال البنــك المركــزي الفنزويلي، إن 
األسعار ارتفعت 46.6 % في الشهر األول من العام 2021 
الجــاري، وهي نســبة أقل من تلك التي ســجلت في كانون 
األول/ديسمبر )77.5 %(. وكانت فنزويال التي تواجه أسوأ 
أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشاً 
للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم 

بلغت 9585.5 %، بحسب البنك المركزي الفنزويلي.

ارتفاع معدل التضخم 3000 % في فنزويال
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كشــف مركز الصادرات  الروســي، عن تحول إيجابي في 
هيكل الصادرات من  روسيا ، وقال: إن صادرات المواد غير 
األولية وصل العام الماضي إلى مستوى 161.3 مليار دوالر 
أميركــي. ووفقاً للمركز، فإن هذه الصادرات نمت في العام 
2020 بنسبة 4 % مقارنة بالعام الذي قبله )2019(. وبلغت 
صــادرات المواد غير األولية في عــام 2019 نحو 155.1 
مليار دوالر أميركي، وفي 2018 نحو 154.3 مليار دوالر 
أميركي. ولفت المركز، إلى أن صادرات المواد غير األولية 
أو غير المرتبطة بالطاقة ســجلت في 2020 مستوى قياسياً 

على الرغم من جميع الصعوبات، إذ أن أزمة فيروس “ كورونا” المستجد ألقت بظاللها على اقتصادات العالم.

161 مليار دوالر صادرات روسية غير األولية

ارتفعــت  أســعار الغذاء  العالمية للشــهر الثامن علــى التوالي 
في كانون الثاني/يناير 2021، لتصعد ألعلى مســتوياتها منذ 
تموز/يوليو 2014، بقيادة قفزات في  أســعار الحبوب  و السكر  
والزيوت النباتية بحســب ما أعلنت منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة ) فاو (. وســجل مؤشــر المنظمة ألسعار 
الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور 
الزيتيــة ومنتجات األلبان و اللحوم  والســكر، 113.3 نقطة في 
المتوسط الشهر الماضي مقابل رقم معدل بالرفع عند 108.6 
نقطة في كانون األول/ديسمبر 2020. وكان الرقم المسجل في 

الشهر األخير من 2020 قبل التعديل 107.5 نقطة. وارتفع مؤشر فاو ألسعار الحبوب 7.1 % على أساس شهري 
فــي كانون الثاني/يناير 2021 الماضي، بقيادة صعود أســعار الــذرة العالمية 11.2 %، وزيادة بنحو 42.3 % عن 
مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب من بينها مشتريات من جانب  الصين  وإنتاج يقل عن المتوقع في  الواليات المتحدة 

. وقالت فاو إن أسعار القمح زادت 6.8 % مدفوعة بطلب عالمي قوي وتوقعات بانخفاض مبيعات  روسيا  حين تزيد 
رسوم على تصدير قمحها لثالثة أمثالها في آذار/مارس 2021.

وقفزت  أسعار السكر  8.1 % ، إذ تسببت مخاوف حيال تدهور توقعات المحاصيل في  االتحاد األوروبي  وروسيا و 
تايالند  وظروف الطقس الجاف في أميركا الجنوبية في ارتفاع الطلب على االستيراد.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.8 % ليبلغ أعلى مستوياته منذ أيار/مايو 2012، ألسباب من بينها إنتاج يقل 
عن المتوقع لزيت النخيل في  إندونيسيا  و ماليزيا  بسبب األمطار الكثيفة ضمن عوامل أخرى. وتلقت الزيادة في أسعار  

زيت الصويا  الدعم من تقلص فرص التصدير واستمرار إضرابات في األرجنتين.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ألعلى مستوى منذ 2014
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أعلن الملحق التجاري الروســي لــدى  بريطانيا،  بوريس أبراموف، أن حجم  
التبادل التجاري  بين  روسيا  وبريطانيا خالل العام 2020، سجل رقماً قياسياً 
بحسب إحصاءات بريطانية، حيث تجاوز الـ27 مليار دوالر. وقال أبراموف: 
تمكنا خالل العام الماضي وعندما شــهد العالم ركوداً إقتصادياً، من التوصل 
إلى مؤشر قياسي في التبادل التجاري الثنائي في تاريخ عالقاتنا التجارية بلغ 

نحو 27.3 مليار دوالر، وازداد بمرة ونصف مقارنة بعام 2019. وأضاف: 27 مليار دوالر أميركي جاءت نتيجة  
هجرة  المستثمرين إلى  الذهب ، وهذا أدى إلى زيادة بـ3 أضعاف لتوريدات الذهب الروسي إلى بريطانيا.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا بلغ في عام 2019، حوالى 17.3 مليار دوالر أميركي.

التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا يسجل رقمًا قياسيًا

تراجعت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى  االتحاد األوروبي  بنسبة 68 % في كانون الثاني/يناير 2021 مقارنةً 
بالفترة نفسها من العام 2020، حسبما أكدته رابطة  النقل البري  التي أرجعت ذلك إلى “بريكست” وتفشي وباء كوفيد. 
وكشف رئيس الرابطة ريتشارد بورنيت عن هذا التراجع في رسالة موجهة في األول من شباط/فبراير إلى الوزير  

مايكل  غوف، وتســتند إلى اســتطالع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين. ورأى بورنيت، أن التراجع ناجم بشكل 
رئيسي عن الزيادة الهائلة في المعامالت التي بات على المصدّرين القيام بها منذ الخروج من االتحاد األوروبي. ودعا  

الحكومة البريطانية  إلى رفع عدد الموظفين الجمركيين المكلفين بمساعدة الشركات، معتبراً أن عدد الموظفين الحالي 
البالغ 10 آالف شخص ال يمثل “سوى 5 ما هو ضروري”. وأضاف: أرى أنه من المحبط والمزعج جداً أن الوزراء 
اختاروا عدم اإلصغاء إلى القطاع والخبراء، مؤكداً أنه “حذر” غوف بشكل متكرر في األشهر الماضية من النتائج.

تراجع الصادرات البريطانية إلى اإلتحاد األوروبي

ارتفــع  معدل البطالة  في  المملكة المتحدة  ألعلى مســتوى منذ بداية عام 
2016 خــالل الربع الرابع من 2020، بالتزامن مع اســتمرار تشــديد 
قيود اإلغالق نتيجة “كورونا”. وبحســب البيانات الصادرة عن مكتب 
اإلحصــاء الوطني البريطاني، فإن معدل البطالة ارتفع بنســبة 1.3 % 
على أســاس ســنوي وبنســبة 0.4 % على أســاس فصلي عند 5.1 % 
خالل الفترة الممتدة من شهر تشرين األول/اكتوبر وحتى كانون األول/

ديســمبر 2020. وارتفع عدد العاطلين عن العمل 454 ألفاً خالل نفس 
الفترة على أساس سنوي عند 1.74 مليون شخص.

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا
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قالت ســلطات الجمــارك الصينيــة المحلية، إن 
التجــارة الخارجيــة في مقاطعــة يوننان جنوب 
غربــي الصيــن حققــت نمــواً مطرداً فــي عام 
2020، بفضل عدد كبير من السياسات الداعمة. 
ووفقاً لجمــارك كونمينغ، ارتفعت تجارة يوننان 
الخارجية بنســبة 15.4 % على أســاس سنوي، 
لتصــل ألكثر من 268 مليار يوان )41.4 مليار 
دوالر( فــي 2020. وفــي اإلجمالــي، ارتفعت 

صادراتها بنســبة 46.4 % على أســاس سنوي، لتصل إلى 151.88 مليار يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 
9.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 116.16 مليار يوان. وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، أكبر 
شريك تجاري بالنسبة إلى يوننان، حيث ارتفعت التجارة الخارجية معها إلى 7.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 
أكثر من 123 مليار يوان. وفي نفس الوقت، شهدت التجارة مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق والواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي، نمواً قوياً. وتمتعت شــركات خاصة في يوننان بأداء قوي خالل العام 2020 الماضي، 

حيث وصلت وارداتها وصادراتها إلى حوالى 153.18 مليار يوان، مع زيادة سنوية بواقع 39.6 %.

ارتفاع في التجارة الخارجية في مقاطعة يوننان الصينية

انخفض عدد سكان  دول مجلس التعاون الخليجي  نحو 
4 % في العام 2020 الماضي، نتيجة نزوح المغتربين 
عقب انــدالع أزمــة فيــروس “كورونــا” وانخفاض  
أسعار النفط ، بحسب تقرير لـوكالة “ ستاندرد آند بورز  
غلوبال” للتصنيف االئتماني. وتوقعت الوكالة، استمرار 
تراجــع حجم األجانب في المنطقة حتى 2023، نســبة 
لعدد المواطنين، بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي 
وسياسات توطين الوظائف. وتعتمد  دول الخليج  كثيراً 

على العمالة األجنبية في قطاعات مختلفة مثل  الخدمات المالية  و الرعاية الصحية  والتشييد، لكن جهوداً رامية لتوطين 
الوظائف لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تسارعت في السنوات األخيرة.

وقالت “ستاندرد آند بورز”، إنه من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 
2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023.

وفي سلطنة  ُعمان ، حيث كثفت الحكومة في األسابيع القليلة الماضية سياسة قائمة منذ وقت طويل، تعرف بالتعمين، 
لتوفير فرص عمل للمواطنين، تراجع عدد المغتربين بنحو 12 % العام الماضي. فيما شهدت السعودية  انكماش   عدد 

السكان  2.8 % العام الماضي، وتتوقع “ستاندرد آند بورز” نمواً 0.8 % بحلول 2023.

تراجع عدد سكان دول الخليج بنسبة 4 %
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ســجل اقتصاد اليابان انكماشاً بنسبة 4.8 % 
خالل العام 2020 الماضي، وهو األسوأ منذ 

عام 2009.
اليابانيــة، إن االقتصــاد  وقالــت الحكومــة 
المحلي انتعش بشكل حاد في األشهر الثالثة 
األخيــرة من عــام 2020، مما يمــدد تعافيه 
مــن التأثير المدمر لفيــروس “كورونا” في 
النصــف األول مــن العــام. وكان  االقتصاد 
اليابانــي  انكمــش بنســبة 5.3 % خالل عام 

.2009
ونفذت البالد حزمة تدابير شملت حزم تحفيز 

اقتصادية وتقديم تســهيالت بفوائد متدنية، وشــددت إجراءاتها لمنع تفشي الوباء، بهدف مقاومة الهبوط الكبير في  
الناتج المحلي  اإلجمالي المسجل في النصف األول من 2020.

ونما االقتصاد الياباني، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد  الواليات المتحدة  والصين، بنسبة 3 % خالل الربع 
األخيــر مــن 2020، مقارنة مع الربع الثالث لنفس العام، وســجل نمواً ســنوياً بنســبة 12.7 % مقارنة مع الربع 

األخير 2019.
ودخل االقتصاد الياباني 2020 في حالة ضعف ناجمة عن زيادة ضريبة االســتهالك الوطنية، وانخفاض حاد في 

التجارة مع الصين، وإعصار مدمر، ثم وجه الوباء ضربة قوية مع انهيار اقتصادات أخرى.

انكماش االقتصاد الياباني في 2020

نمــت  الصــادرات األلمانية  في كانــون األول/ديســمبر 2020، إذ 
ســاعدت التجارة القوية مع  الصين  و الواليــات المتحدة  األميركية، 
أكبر اقتصاد في أوروبا، في الوقت الذي يواجه فيه صعوبات للنمو 
في ظل قيــود إجراءات العزل العام المفروضــة للحد من إصابات 

كوفيد - 19.
وقال مكتب اإلحصاءات االتحادي، إن الصادرات الُمعدلة في ضوء 
العوامل الموسمية ارتفعت 0.1 % على أساس شهري بعد زيادة 2.3 

% في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وتراجعت  الواردات  0.1 % بعد زيادة 5.4 % في الشهر السابق.
وزاد الفائض التجاري إلى 16.1 مليار يورو. لكن في عام 2020 ككل، انخفض الفائض للعام الرابع على التوالي.
وقــال المكتب إنه على أســاس ســنوي، زادت الصادرات إلى الصيــن في كانون األول/ديســمبر 11.6 % وإلى 

الواليات المتحدة 8.4 %. غير أن بيانات التجارة كانت مختلفة مع بريطانيا.

نمو صادرات ألمانيا إلى الصين بنسبة 11.6 %
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ارتفــع  الفائــض التجاري  لمنطقة  اليورو  مــع بقية العالم أكثر مــن المتوقع في كانون 
األول/ديسمبر 2020، ليضيف مساهمة إيجابية إلى  الناتج المحلي  اإلجمالي المنكمش 
خالفاً لذلــك. وقال مكتب إحصــاءات االتحاد األوروبي “يوروســتات”، إن الفائض 
التجاري غير المعدل للدول التســع عشــرة بمنطقة اليورو بلغ 29.2 مليار يورو في  
كانون األول/ديســمبر 2020، ارتفاعاً من 22.6 ملياراً قبل عام وبما يفوق التوقعات 
لفائــض 25.3 ملياراً. وفي عــام 2020 ككل، حين عصف “كوفيد - 19” باالقتصاد 
مســبباً ركوداً كبيراً، ظلت منطقة العملة الموحدة تســجل فائضاً تجارياً بقيمة 234.5 

مليار يورو، ما يزيد عن 221 مليار يورو في 2019، إذ انخفضت الصادرات على نحو أقل من الواردات.
مــن جانــب آخر، انكمش  اإلنتاج الصناعي  لمنطقة اليورو  أكثر مما كان متوقعاً في  كانون األول/ديســمبر 2020، 
تحت وطأة انخفاض إنتاج الســلع الرأسمالية واالستهالكية غير المعمرة، مما يؤكد  االنكماش االقتصادي  في منطقة 
اليورو في الربع الرابع. وقال مكتب اإلحصاءات، إن اإلنتاج في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض 1.6 % 
على أساس شهري و0.8 % على أساس سنوي في ظل إغالق معظم االقتصاد لمنع انتشار جائحة “كوفيد - 19”. 
وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية 3.1 % على األساسين الشهري والسنوي، في حين انخفض إنتاج السلع االستهالكية 

غير المعمرة، وهي عادة المواد الغذائية أو المالبس، 0.6 % على أساس شهري و3.9 % على أساس سنوي.

29 مليار دوالر فائض تجارة منطقة اليورو

ارتفــع معدل  التضخم  فــي  الواليات المتحــدة  األميركية وفقاً 
للتوقعــات في الشــهر األول من عــام 2021، كما زاد معدل 
التضخم األساســي خــالل نفس الفترة. ووفقــاً لبيانات مكتب 
إحصاءات العمل األميركي، ارتفع مؤشر التضخم في أسعار 
المســتهلكين في الواليــات المتحدة بنحــو 0.3 % في كانون 
الثاني/يناير على أساس شهري، بعدما زاد 0.2 % في كانون 
األول/ديسمبر السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 
بنحو 1.4 % خالل شهر كانون الثاني/يناير 2021. واستقر 

معدل التضخم األساسي في أسعار المستهلكين على أساس شهري لثاني شهر على التوالي. وارتفعت  أسعار الغذاء  
بنحو 0.1 % في كانون الثاني/يناير الماضي مقابل نمو بنحو 0.3 % في كانون األول/ديسمبر السابق له، فيما ارتفع  

مؤشر أسعار البنزين بنحو 7.4 %.
وفي ســياق متصل، ســجلت  الواليات المتحدة  عجزاً في  الموازنة  بقيمة 163 مليار دوالر في الشهر األول من العام 
2021 الجاري، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري، وبقفزة 130 مليار دوالر مقارنة بالشهر نفسه 
من العام 2020. وأعلنت وزارة الخزانة األميركية، ارتفاع اإليرادات في كانون الثاني/يناير الماضي إلى 385 مليار 

دوالر على أساس سنوي، في حين زاد  اإلنفاق  35 % إلى 547 مليار دوالر.

ارتفاع معدل التضخم في أميركا بنسبة 0.3 %
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تراجع إنتاج الصلب خالل 2020

بنسبة 6 %، إلى 67.1 مليون طن خالل 2020.
كما ســجلت  تركيا  ثاني أفضل أداء للعشــرة الكبــار من منتجي 
الصلب العالمي خالل العام السابق، بنسبة نمو 6 %، إلى 35.8 
مليون طــن لتحل بالمرتبة الســابعة عالميا، مقابــل إنتاج 33.7 

مليون طن في 2019.
الحديد  اإلسفنجي

أما في إيران، فقد بلغ إنتاج  الحديد  اإلسفنجي خالل األشهر الـ10 
الماضية من العام الحالي االيراني )ينتهي فــي 21 آذار/مارس 
2021( 25 مليوناً و554 ألــف و399 طن، بزيادة قدرها 8 % 

مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وکانت للشركات الكبرى في مجال  التعدين  و الصناعات المعدنية  
حصة كبيرة إلنتاج الحديد اإلسنفنجي، بما فيها شركة “مباركة 
للصلب” وشركة “كل كهر”. كما بلغ إنتاج الحديد اإلسفنجي في 
شهر كانون األول/ديســمبر 2020، مليونين و196 ألف و790 
طن، وكان أعلى إنتاج في شــهر كانون األول/ديســمبر لشركة 

“المباركة للحديد”، حيث بلغ 345 ألف و895 طن.
وتظهر دراســة إحصائية، أن إيران بإنتاجها 27 مليون و907 
بعد الهند خالل العام الماضي.ألف طن من الحديد اإلســفنجي، إحتلت المرتبة الثانية في العالم 

قادت الصين )أكبر منتج ومســتهلك للصلب فــي العالم( إبطاء 
وتيــرة التراجع في إنتاج واســتهالك الصلب الخــام خالل العام 
الماضي 2020، بعد أن ارتفع إنتاجها بنسبة 5.2 %، إلى مليار 

و53 مليون طن.
الصلب الملفوف

فقد ســجل قطاع الصلب الصيني زيادة في اإلنتــاج خالل العام 
الماضــي 2020، وفق ما أظهــرت بيانات صناعيــة. وذكرت 
جمعية الحديد والصلب الصينية، أنه في عام 2020، ارتفع إنتاج 
الصلب الخام بنسبة 5.2 % على أســاس سنوي ليتجاوز 1.05 

مليار طن.
وأوضحت الجمعيــــة، أن إنتاج الحديــد الخــام ارتفــع بواقــع 
4.3 % مقارنــة مــع عــام 2019، إلــى 887.52 مليون طن 
خالل تلك الفترة. وأضافت أنه في شــهر كانون األول/ديسمبر 
2020 وحــده، زاد إنتــاج الصلب الخــام بنســبة 7.7 % إلى 
91.25 مليون طن، مع وصول حجــم اإلنتاج اليومي إلى أكثر 
من 2.94 مليون طن. وارتفع إنتاج الحديد الخام بنسبة 5.4 % 
على أساس سنوي إلى 74.22 مليون طن، بينما سجل الصلب 

الملفوف زيادة بنسبة 12.8 % على أساس سنوي.
انخفاض الطلب

يشــار إلى أن جائحة “كورونا”، أدت إلى فرض حظر شــامل 
خالل الربع الثاني من العام 2020 الماضي، ما أدى إلى توقف 
األنشــطة التجارية والصناعات التي تعتمد على الصلب الخام، 

وهو ما أثر في انخفاض الطلب العالمي.
وبحسب التقرير، خفف نمو إنتاج الصين تراجع اإلنتاج في نحو 

46 دولة من أصل 64، يرصدها االتحاد العالمي.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بحجم إنتاج ســجل 99.6 مليون 
طن، بتراجع ســنوي 10.6 %، ثم  اليابان  بإنتــاج 83.2 مليون 

طن، بتراجع 16.2 %.
وحلت روســيا فــي المرتبة الرابعــة بحجم إنتاج ســنوي 73.4 
مليون طن، بنمو 2.7 %، تلتها  الواليات المتحدة  بـ 72.7 مليون 
طن، متراجعــا 17.2 %. وســجلت  كوريا الجنوبيــة  انخفاضاً 

انخفض إنتاج  الصلب الخام  العالمي في عام 2020، بنسبة هامشية بلغت 0.9 % قياساً على العام 
السابق، بفضل نمو اإلنتاج  الصيني، على الرغم من تحديات فيروس “كورونا”.

وأوضح اتحاد الصلب العالمي، وهو من أكبر جمعيات الصناعة عالميًا، ويسهم أعضاؤه في قرابة 
85 % من  إنتاج الصلب  في العالم، في تقريره الشهري، أن إنتاج الصلب سجل حوالى 1.864 مليار 

طن خالل العام 2020 الماضي، مقارنة بنحو 1.880 مليار طن في عام 2019 الذي سبق.
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ارتفاع التضخم مؤشر إلى تعافي االقتصاد

تغير منفرد في األســعار يخرج من دائرة التضخم بعد 12 
شهراً.

أوالً:
ارتفاع أسعار الطاقة:

تراجعــت أســعار النفط بشــكل حــاد خالل فصــل الربيع 
الماضي، مما أثر ســلباً على معــدالت التضخم خالل عام 
2020. لكن أســعار النفط تعافت إلى نفس المستوى الذي 
كانت عليــه تقريباً قبــل الجائحــة، ولذلك فإنها ســتبدأ في 
رفع معدالت التضخم عند مقارنتها مع المســتوى المتدني 

لألسعار في العام 2020 الماضي.

ثانياً:
ســتؤدي تدابيــر الدعــم االقتصــادي المؤقتــة المرتبطة 

بكوفيد - 19 إلى تعزيز التضخم في عام 2021:
على ســبيل المثــال، قامــت عــدة دول أوروبيــة )بما في 
ذلك ألمانيــا والمملكة المتحــدة( بتخفيض ضريبــة القيمة 
المضافة بشــكل مؤقــت في العــام الماضي، األمــر الذي 
أدى إلى خفض معدالت أســعار المســتهلك والتضخم في 
عام 2020. ولكن مــع عودة ضريبة القيمــة المضافة إلى 
الوضــع الطبيعي فــي العام الحالي، ســيكون هنــاك تأثير 

منسق، مما سيؤدي إلى رفع معدالت التضخم في 2021.
ومن األمثلة األخرى على ذلك ارتفاع التعويضات المالية 
في قطاع الرعاية الصحية لألطبــاء في الواليات المتحدة، 
في إطار حزمة التحفيزات لمواجهــة جائحة كوفيد - 19، 
والتي تعد فعلياً زيادة مؤقتة في األســعار من شأنها زيادة 

التضخم في عام 2021.

يعتبر حــدوث انخفــاض كبيــر في التضخــم أمراً ســيئاً، 
وبالمثل فإن حدوث ارتفاع حاد في التضخم هو أيضاً أمر 

سيئ.
في الواقع، فإن تحقيق استقرار األســعار هو من األهداف 
الرئيســية للبنوك المركزية. وقد أصبح استهداف التضخم 
رائجاً كركيزة للسياســة النقدية في مطلع تســعينات القرن 

الماضي.
وقد تبنــى البنــك المركــزي للمملكــة المتحدة اســتهداف 
التضخم منذ عام 1992، وتاله البنك المركزي األوروبي 
في عــام 1999. ولكــن البنــك المركــزي فــي الواليات 
المتحــدة )بنــك االحتياطــي الفيدرالــي( لــم يعتمد نســبة 
مســتهدفة واضحة للتضخم إال بحلول عــام 2012، على 
الرغم من أنه أقر تفويضاً مشتركاً الستهداف الحد األعلى 

للتوظيف.

محفزات نقدية
وبحسب صندوق النقد الدولي، استجابت البنوك المركزية 
للوباء بمحفزات نقدية ضخمة، وذلك عبر تخفيض أسعار 
الفائدة وشــراء األصول وضخ الســيولة لدعــم االقتصاد. 
واســتجابت الحكومــات أيضــاً بحوافــز ماليــة ضخمــة. 
وباإلضافة إلــى ذلك، فإن التطوير الســريع للقاحات فعالة 

يبشر باستمرار التعافي إلى الوضع الطبيعي الجديد. 
وتعمل 3 عوامل على رفع معــدالت التضخم في 2021، 
وهي ارتفاع أســعار الطاقة، وانتهاء بعــض تدابير الدعم 

االقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن.
جدير بالذكــر، أن التضخــم يُعّرف علــى أنــه التغير في 
مســتوى األســعار على أســاس ســنوي، مما يعني أن أي 

ظل التضخم في االقتصادات المتقدمة منخفضاً للغاية منذ األزمة المالية العالمية في عام 2008، 
بحسب تقرير لبنك قطر الوطني QNB. ثم ضربت جائحة كوفيد - 19 االقتصاد العالمي خالل موسم 
تراجع حاد في  إلى  وأدى ذلك  االقتصادي.  النشاط  انهيار  اإلغالقات في  الماضي، وتسببت  الربيع 
الطلب على النفط وفي أسعار الطاقة. كما أثرت الجائحة أيضاً على الطلب االستهالكي حول العالم. 

وقد أدى هذان العامالن مجتمعان إلى تراجع التضخم العالمي في عام 2020.
وتشهد حالياً نفس هذه العوامل، التي تسببت في تراجع التضخم في عام 2020، انعكاساً في 

االتجاه أو تؤدي بشكل مؤقت إلى ارتفاع معدالت التضخم في عام 2021.   
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التضخم قد قرع أجــراس اإلنذار. لكن البنــوك المركزية 
اليــوم ســترحب بفتــرة مــن ارتفــاع التضخــم، ألنه ظل 

منخفضاً بشكل ثابت منذ األزمة المالية العالمية.

مصدر قلق
وتوقــع تقرير بنــك قطــر الوطنــي، أن “تدقــق” البنوك 
المركزيــة بشــكل فعال فــي العوامــل المؤقتة التــي تدفع 
التضخم لألعلى في عــام 2021، والتركيــز على الحفاظ 

على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للتعافي االقتصادي.
وســيرتفع التضخم بشــكل ملحــوظ خالل األشــهر القليلة 

المقبلة، وسيظل مرتفعاً طوال معظم عام 2021.
ويعد ارتفــاع التضخم بشــكل طفيــف في الواقع مؤشــراً 
إيجابيــاً علــى التعافي المســتمر فــي االقتصــاد العالمي. 
وفعالً، فإن الطبيعة المؤقتة للعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع 
التضخم في عام 2021، إلــى جانب الطاقــة الفائضة في 
كل من أسواق المنتجات والعمل، تجعل من غير المحتمل 
المستقبل القريب.أن يرتفع التضخــم أكثر أو يصبح مصــدر قلق حقيقي في 

ثالثاً:
زيادة تكاليف الشحن للسلع االستهالكية:

Freigh�  تضاعفت تكاليف الشحن العالمية، وفقاً لمؤشر
tos Baltic، الذي يعتمد على تكلفة حاويات الشــحن، 3 

مرات تقريباً منذ بداية العام الماضي.
وتســبب الوباء في حــدوث تحــول في أنماط االســتهالك 
حيث أدى اإلغالق إلــى تحويل اإلنفاق مــن الخدمات إلى 
الســلع االســتهالكية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على 
الحاويات وخدمات الشحن لنقلها من مناطق اإلنتاج )آسيا 
بشكل أساسي( إلى مناطق االســتهالك )الواليات المتحدة 

وأوروبا(. 

عوامل مؤقتة
ومن المتوقع أن تؤدي هــذه العوامل المؤقتــة إلى ارتفاع 
التضخم خالل النصــف األول من العام الجــاري. وتتوقع 
جميع الجهات الرئيســية المصدرة للتوقعــات التي نتبعها 

ارتفاع معدل التضخم في عام 2021.
وقبل األزمة الماليــة العالمية، كان مثل هــذا االرتفاع في 
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أعلنــت “ الــدار العقارية “، أكبر شــركة تطوير 
عقــاري في أبوظبــي، عن صافي أربــاح قدره 
1.932 مليار درهم )526 مليون دوالر( بزيادة 
طفيفــة عن العــام الســابق، متجــاوزة توقعات 

الخبراء.
وقدر  محللون اقتصاديون  صافي الربح بـ1.705 
مليــار درهم، مقارنة مع ما حققتــه “الدار” من 
أربــاح صافية بلغــت 1.925 مليــار درهم عام 

2019، حيث تعزز أداء الشــركة “نتيجة األداء القياســي إلدارة المشاريع التطويرية في 2020”. وإرتفعت أسهمها 
12.3 % لهذا العام، حيث تراجعت قليالً بنسبة 0.6 % في عام 2020 لتنهي عند 5045.32 درهم، بعد أن سجلت 

إنخفاضاً عند 3323.35 درهم في شهر آذار/مارس 2020 الماضي.

زيادة أرباح “الدار العقارية”

قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة تطويــر البحر 
األحمــر، جــون باغانــو، إن التكلفــة التقديرية 
لمشــروع كــورال بلــوم بيــن 12 )3.2 مليار 
دوالر( و14 مليــار لاير )3.7 مليــار دوالر(، 
ومن المتوقع أن يفتح أبوابه في 2023، مشــيراً 
إلى أنه اســتثمار ضخم ولكن سيكون له صدى 
جيد وسيؤمن العوائد المناسبة المعدلة للمخاطر 
لهذا االستثمار. وأضاف، ان لدى شركته فرصة 
فريــدة ما بعــد كورونــا إلعادة ضبــط األمور 

وتحدي مفهوم العمل كالمعتاد. وتابع قائالً: نحن في شركة تطوير البحر األحمر أخذنا نهجا طموحا للسياحة المتجددة، 
وبالتالي أعتقد أن اإلجراءات والخطوات التي نتخذها ستالقي ترحيبا من المسافرين.

وأوضح أنه على سبيل المثال سنكون أكبر وجهة سياحية تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 %، ما من مشروع 
حول العالم حاول القيام بذلك وبهذا الحجم. مشيراً، إلى أنه سيكون لدى المنطقة أكبر نظام تخزين للبطارية في العالم، 
فهذا مشــروع واحد في الســعودية، ولكن إذا لم نأخذ هذه الخطوات الجريئة ســنبقى في األزمة البيئية التي يواجهها 
العالم اليوم. وأضاف، أن مشــروع البحر األحمر ســيقود العالم في مجال السياحة المتجددة والسياح سيكافئوننا على 
وضع البيئة والمناخ وأجيال المستقبل قبل ربحيتنا. وأكد باغانو، على أن الشركة محظوظة كونها تحظى بدعم من 
صندوق االســتثمارات العامة، المســاهم الرئيسي للمشروع، الذي يوفر النسبة األكبر من التمويل، وأنها على وشك 

إغالق تمويل بقيمة 14 مليار لاير مع 5 بنوك سعودية.

كورال بلوم استثمار سعودي بكلفة 3.2 مليار دوالر
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كشــفت آخر اإلحصــاءات التي نشــرتها المديرية العامة 
للســجل العقاري اللبناني، أن قيمة معامالت بيع  العقارات  
ســجلت تراجعاً بنســبة 68.3 % على أساس سنوي، في 
الشــهر األول من عام 2021، لتتراجع من 4,668 عملية 
بيع في كانون الثاني/يناير 2020، إلى 1,482 عملية في 

الشهر األول من عام 2021.
في موازاة ذلك، تقلصت  مبيعات العقارات  لألجانب بنسبة 
75 % على أســاس سنوي، لتصل إلى 18 عملية فقط في 
الشــهر األول من عام 2021. وانسحب التراجع في حجم 

معامالت البيع، انخفاضاً في قيمة مبيعات العقارات بنسبة %70.6 على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير 2021 
الفائت، ليســجل نحو 222.8 مليون دوالر أميركي. وســجلت جميع المناطق انخفاضاً في قيمة معامالت المبيعات، 

وجاءت أهم الحركات على النحو التالي: المتن )97.3- %( - البقاع )81.0- %( - بعبدا )77.8- %(

تراجع مبيعات  العقارات  في لبنان بنسبة 68 %

كشــفت “تايغر”، الشــركة العقارية الرائــدة في دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، عن قرب االنتهاء من تنفيذ مشــروع برج “ذا ســكوير” الواقع 
فــي قرية جميــرا الدائرية في إمــارة دبي، حيث تجاوزت نســبة األعمال 
اإلنشائية 95 % منه. ومن المتوقع البدء بتسليم الوحدات السكنية للمشترين 

والمستخدمين النهائيين في مطلع شهر نيسان/ابريل 2021 القادم.
يتكون “ذا ســكوير” من 37 طابقاً ، ويضم عدد 346 وحدة ســكنية تتنوع 
بين ستيديو، غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، الى جانب مرافق مثل مسبح و 
صالة ألعاب رياضية، وصالة ألعاب متخصصة لألطفال. وأوضح المهندس 
عامر وليد، أن الشركة واصلت طوال الفترة الماضية تنفيذ مشاريعها من 
دون توقــف أو تأثر بالظروف الراهنة، مع تطبيق اإلجراءات االحترازية 
في مواقع المشاريع، األمر الذي كان له األثر الكبير في مواصلة األعمال 

والحرص على التسليم بالوقت المحدد حسب الجدول الزمني.
وأفاد، أن مشــروع “ذا ســكوير” قــد القى إقباالً كبيراً مــن قبل الجمهور 
والمشترين بغرض االستخدام النهائي واألستثماري، موضحاً أن “تايغر” 
العقارية حرصت على طرح الوحدات الســكنية بأســعار تنافســية وتوفير 
حلول تقســيط مرنة وميســرة األمر الذي شــجعل على بيع كامل وحدات 

البرج.

“تايغر العقارية” ُتسّلم وحدات مشروع برج “ذا سكوير”
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أول جزيرة اصطناعية إلنتاج الطاقة في العالم

وأعلنــت الدنمــارك في شــهر ديســمبر/كانون األول 
2020 الماضي، عن وقف كافــة عمليات التنقيب عن 
النفط والغــاز الجديدة في بحر الشـــــمال. وقال وزير 
الطاقة في الدنمـــارك، دان يورغينـســــن، إن بالده، 

ببســــاطة “تغير الخريطة”.

تطور ضخم
وقال البروفيســور أوســترغارد لـ“بي بي سي”: “إنه 
تطور ضخــم ... هــذه هــي الخطــوة الكبــرى التالية 

بالنسبة لصناعة توربينات الرياح الدنماركية”.

أضــاف: “كنــا نتقدم علــى األرض ثــم قمنــا بخطوة 
علــى الســاحل واآلن نتحــرك باتجــاه جــزر الطاقة، 
وهذا ســيجعل الصناعة الدنماركية تحافظ على مكانة 

رائدة”.

تقع الجزيــرة االصطناعيــة الدنماركية علــى بُعد 80 
كيلومتــراً في بحر الشــمال، وســتكون مملوكة للدولة 
بنحو النصــف من أســهمها علــى األقل، بينمــا يملك 

القطاع الخاص جزءاً من أسهمها.

ولن توفر الجزيــرة الكهربــاء للدنماركيين فحســب، 
وإنما ســتزود شــبكات الكهرباء في الــدول المجاورة 

أيضاً.

الهيدروجين األخضر
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الــدول لــم تُحــدد بعــد، 
قــال األســــتاذ فــي الجامعــة التقنيــة بالدنمــــارك، 
البروفيســــور جيكــوب أوســـــترغارد، لـ“بــي بــي 
ســي”: إن المملكة المتحدة يمكنها أن تســــتفيد مــــن 
المشروع إلى جانب ألمانيا أو هولندا. كما ســـــيـوفـر 
المشـــروع الهيدروجين األخضر الستخدامه في النقل 
البحري والطيران والصناعة وما يعرف بوسائل النقل 

الثقيل.

وبموجب قانون المنــاخ في الدنمــارك، تعهدت البالد 
بهـــدف طمــــوح بتقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئة 
المســــببة لالحتبــاس الحــراري بحلول عــام 2030 
بنســبة 70 %، لتصل إلى ما كانت عليه عام 1990، 
على أن تصبح البــالد خالية من ثاني أكســيد الكربون 

بحلول 2050.

حصل مشروع بناء جزيرة عمالقة، توفر طاقة كافية لثالثة ماليين منزل، على الضوء األخضر 
من جانب السياسيين في الدنمارك.

ومن المقرر أن تبلغ مساحة أول جزيرة للطاقة 120 ألف متر مربع (أي ما يوازي مساحة 18 
ملعبًا لكرة القدم)، وثمة آمال في زيادتها لتصل إلى ثالثة أضعاف.

وستكون الجزيرة مركزاً لنحو 200 من توربينات الرياح البحرية العمالقة المستخدمة لتوليد 
الدنمارك،  تاريخ  في  البناء  حيث  من  األكبر  هو  المشروع  هذا  ويعد  الكهربائية.  الطاقة 

بتكلفة تقدر بحوالى 210 مليار كرونة (34 مليار دوالر أميركي).
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أضعاف بحلول 2030.

وتوفــر الطاقــة المتجــددة ثلــث احتياجــات االتحــاد 
األوروبي الحالية من الكهرباء.

ووفقاً لالتحاد األوروبي، توفر طاقــة الرياح البحرية 
حالياً 12 غيغاوات، وتوفــر الدنمارك 1.7 غيغاوات، 
أمــا الجزيرة الجديــدة ســتوفر 3 غيغاوات فــي بادئ 
األمــر، علــى أن يزيــد انتاجهــا إلــى 10 غيغــاوات 
تدريجيــا، فيما ســتوفر جزيــرة بورنهولــم للطاقة 2 

غيغاوات.

وعلى الرغم من أن بعض الســــرية يكتنف موقع بناء 
الجزيرة الجديدة، فمن المعـــروف أنها ســتكون على 

مســافة 80 كيلومتراً في بحر الشــمال.

وقال التلفزيون الدنماركي: إن دراســــة لوكالة الطاقة 
الدنماركيــة، حــددت العــام الماضــي موقعين غرب 
كليهما، إذ يتراوح بين 26 و27 متراً.ســــاحل غوتالند، وإن عمق البحر ضحل نســــبياً في 

من جانبها، قالت شـــــركة دانســـــك إنيرجي للطاقة، 
إنه فــي حيــن أن “الحلـــــم فــي طريقــــة ليصبــــح 
حقيقــــــة”، فهي تشــــك في أن جزيرة بحر الشـــمال 
ســـتكون جاهزة للعمل بحلول الموعد المقرر في عام 
2033. غير أن السياســيين الدنماركيين على اختالف 

توجهاتهم دعموا الخطة.
وقال وزير الطاقة السابق وعضو الحزب االشتراكي 
الديمقراطــي، راســموس هيلفيــغ بيترســن: إن جزر 
الطاقة بدأت “كرؤية راديكالية” لكن ثمة اتفاق واســع 

لتحويلها إلى حقيقة.

جزيرة أصغر
ويجرى بالفعل التخطيط إلقامــة جزيرة أصغر للطاقة 
قبالة بورنهولم في بحر البلطيق شرقي الدنمارك. وتم 
التوقيع على اتفاقات لتوفير الكهرباء من هناك أللمانيا 

وبلجيكا وهولندا.

وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020 الماضــي، أعلن 
االتحاد األوروبي عن خطط لزيادة ســعة طاقة الرياح 
البحريــة بنحــو 25 ضعفاً بحلــول عــام 2050، و5 



عالم العقار

البنك والمستثمر | آذار/ مارس 622021

تراجع معدالت االستثمار العالمية في قطاع العقارات

رأس المال لــدى “جيه إل إل”، شــون كوجالن: اكتســب 
المســتثمرون خالل العام 2020 وظهــور الجائحة، خبرة 
التعامل بشــكل أفضل مع حالة عدم اليقين، والتي انعكست 
على الثقة في صورة ضخ رؤوس أموال بمســتويات أعلى 
خالل الربع األخير مــن العام. وبحســب التقرير، خلصت 
“جيــه إل إل” إلى أن قطاعات معينة من الســوق شــهدت 

تحسناً ملحوظاً في النشاط على خلفية التوجهات التالية:
توجيــه رؤوس األمــوال نحــو األنشــطة المــدرة للدخــل 

وتحقيق االستقرار التشغيلي:
ال يزال قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع المشاريع السكنية 
متعددة الوحدات مــن القطاعات التي حافظــت على أدائها 
القوي علــى مســتوى العالم في ضــوء اســتقرار معدالت 
تحصيل اإليجارات واستمرار الزخم طويل المدى، مما أدى 
إلى مرونة أكبر في تحديد األسعار وسهولة توقع الصفقات 
الرابحة. ومن ناحية أخرى، شهد قطاع المساحات المكتبية 
خالل الربع األخير تحسناً معتدالً في معنويات المستثمرين، 
مع توسع النشاط في األســواق الرئيسية العالمية. واستغلت 
رؤوس األموال الخاصة الفرصة لالستحواذ على األصول 
المكتبيــة عاليــة الجــودة، حيــث نجحــت رؤوس األموال 
الخاصة فــي تحقيق أعلى معدالت اســتحواذ فــي تاريخها 
بواقع 29 % من عمليات االستحواذ التي زادت قيمتها عن 
100 مليون دوالر منذ تفشــي الجائحة. وشهد السوق عودة 

المستثمرين المؤسسين، لكن مع استمرار التزامهم بالحذر.
زيادة السيولة في األصول األساسية:

فــازت األصول األساســية المرغوبــة والمؤجــرة لفترات 
طويلة بنصيب األسد من معامالت البيع والشراء خالل عام 
2020، إذ لم تشهد أســعار األصول المتميزة عالية الجودة 
سوى تغيرات طفيفة منذ تفشــي الحائجة. وواصلت أسعار 
األصول اللوجســتية األساســية االرتفاع، في حين سجلت 
أســعار األصول األساســية عاليــة الجودة من المســاحات 

أوضح تقرير “جيــه إل إل”، أن إجمالــي حجم المعامالت 
خالل العام 2020 بالكامل بلغ 762 مليار دوالر أميركي، 
بينما بلغ حجم االستثمار في منطقة أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقيا 282 مليار دوالر أميركي، ليسجل حجم االستثمار 

في المنطقة انخفاضاً بنسبة 17 % مقارنةً بالعام الماضي.
آداء قوي

وســاعد األداء القــوي الذي حققته األســواق خــالل الربع 
األخيــر مــن عــام 2020، على دعــم حجم االســتثمارات 
العالمية، إذ وصل إجمالي االســتثمارات فــي الربع األخير 
من عــام 2020، إلى 267 مليــار دوالر أميركــي، بزيادة 
قدرها 65 % عن الربــع الثالث من نفس العام. كما ســاهم 
نشــاط االســتثمار العالمي خــالل الربــع األخير مــن عام 
2020، في التخفيف من حدة التراجع ربع السنوي في حجم 
االســتثمارات خالل عام 2020، حيث بلغت نسبة التراجع 
في أداء الربع األخير من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي 
21 % بعدمــا كانــت نســبة التراجــع 41 % و50 % في 

الربعين الثالث والثاني من عام 2020.
تحفيز االنتعاش

وساهمت األســواق الراســخة التي تمتلك قطاعات عقارية 
متنوعة وشــفافة وضخمة فــي تحفيز االنتعاش فــي الربع 
األخير، حيث ســجلت أســواق فرنســا وألمانيا والواليات 
المتحــدة مجتمعة 150 مليــار دوالر ميركي خــالل الربع 
األخير من عــام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنســبة 81 % 
عن الربع الثالث من نفس العام. وشهدت األسواق الرئيسية 
في أوروبا وآســيا والمحيط الهــادئ ارتفاعاً فــي معدالت 
الفائدة في الربع األخير من العام الماضي، مع انتعاش طلب 
المستثمرين على األصول التي تحتل مواقع مركزية وذات 

قيمة أعلى، وخاصة المساحات المكتبية األساسية.
حسن ملحوظ

وقال المدير العالمي لقســم أبحاث واســتراتيجيات أســواق 

تقريراً  مؤخراً  عالميًا،  الرائدة  العقارية  واالستثمارات  االستشارات  شركة  إل”،  إل  “جيه  أصدرت 
بعنوان نظرة عامة على سوق العقارات العالمي، أشارت فيه إلى تراجع معدالت االستثمار العالمية 
في قطاع العقارات بنسبة 28 % مقارنًة بالعام 2020 الماضي الذي شهد معداًل قياسيًا من نشاط 

أسواق رأس المال.
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وحجم الطلب مــع تباين فــي األســعار ومعــدالت الفائدة. 
وتشهد القطاعات التي تواجه قدراً أكبر من عدم اليقين بشأن 
اإليرادات، ال ســيما قطاعات التجزئة والضيافة والفنادق، 
تغيرات أكبر في األســعار. ويُظهر التباين، االستعداد لتقبل 
المخاطر بشــكل واضح في ظل تباين األســعار خاصةً في 
القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعــات االنتهازية في 

السوق.
وأضاف شــون: على الرغــم مــن أن التباين الذي تشــهده 
العديد من قطاعات الســوق، ال تزال هنــاك موجة متزايدة 
من التفاؤل في أعقاب تعافي مســتويات السيولة، وسيساعد 
انخفاض تكلفــة االقتــراض على الحــد من طــول فترات 
اســترداد االســتثمار في القطاعات التي من المنتظر لها أن 
تُحقق معدالت نمو وطلب مرتفعة. وفي عام 2021، نتوقع 
أن تترجم هذه التوجهات إلى توســيع نطاق تعافي أســواق 

رأس المال.
زيادة التفاؤل

ووفقاً لتفاعالتها مع المســتثمرين، ترى “جيــه إل إل”، أن 
هناك زيادة في مســتويات التفــاؤل بين المســتثمرين على 
خلفية زيادة الســيولة، األمر الــذي يمكن قياســه أيضاً من 
خالل الزيادة في نشاط طرح العطاءات على مستوى العالم. 
ومع ذلك، قد تتأثر بوادر التحســن في أســواق رأس المال، 
االقتصادية.باســتمرار إجراءات الحظر واإلغالق وركــود األوضاع 

المكتبيــة والمشــاريع الســكنية متعــددة الوحــدات تراجعاً 
محدوداً منذ بداية تفشــي الجائحة. واســتمر أصحاب رأس 
المال الراغبين في كســب الفرص في النشــاط خالل العام 
مع ميلهــم نحو الفــرص التي تنطــوي على قــدر أكبر من 
المخاطر. وفي الوقت الذي تستمر فيه محاوالت استكشاف 
األســعار، نتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة حجم المكاسب في 
هذا القطــاع من الســوق وتوفير الســيولة الالزمة لقطاعي 

الفنادق ومنافذ التجزئة.
استفادة سوق القروض من أسعار الفائدة المواتية:

تميل رغبة المقرضيــن في تحمل مخاطــر اإلقراض نحو 
القطاعات واألسواق التي تستفيد من التحوالت االقتصادية 
الدورية وطويلة المدى. ومن المالحظ أن موارد المقرضين 
مســتمرة في التزايد وأن معدالت القروض إلى القيمة تميل 
إلى الزيادة فــي قطاعي الخدمات اللوجســتية والمشــاريع 
الســكنية متعددة الوحــدات. ويعتمد إقبــال المقرضين على 
مخاطر الديــون علــى الدولــة والمنطقــة. ففــي الواليات 
المتحدة، نجد أن معدالت الفائدة تتراجع في األســواق التي 
تتميز بتكلفة معيشــية أكثر يســراً وتشــهد إقباالً في حركة 
انتقال الشركات وتوســعاً في القطاعات. وعلى النقيض من 
ذلك، تفضل أسواق اإلقراض في أوروبا األسواق الرئيسية 

الكبرى مثل لندن وباريس وبرلين.
تباين األسعار

وال تــزال هناك فجــوات في األســواق بين حجــم العرض 
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سباق عالمي لالستثمار التجاري في الفضاء

اإلطــاق بما يتجــاوز ما نتوقــع رؤيته مــن الديناميكيات 
التجارية وأسواق رأس المال النموذجية.

ويســتثمر المســتثمرون االســتراتيجيون للشــركات فــي 
مجموعة من العوائــد الماليــة والمزايا األخــرى، بما في 
ذلك مزايــا النظام األســاســــي )بناء عاقة مــع عميل أو 
مورد أو شــريك(، ومواءمة العامة التجارية. على سبيل 

جذبــت مشــاريع االتصــاالت التــي تجمــع بيــن األقمار 
الصناعيــة الصغيــرة واألبــراج الكبيرة بعضــاً من أكبر 

االستثمارات.
بيــن شــركات  مــن   ،SpaceXو OneWeb وأعلنــت 
أخرى، عن خطط لنشــر ما يســمى باألبراج الضخمة من 
أجل االتصــال باإلنترنــت في كل مــكان. وشــهد كل من 
اســتثمارية  ضخمــة  صفقــات   SpaceXو  OneWeb

بمليارات الدوالرات.

تسهيل الوصول إلى الفضاء
يوجد 3 أنــواع مــن المســتثمرين، يعملون على تشــكيل 
المشــهد التجــاري الجديــد للفضاء. وقــد اســتثمروا نحو 
3 مليــارات دوالر أميركي فــي عــام 2019، وحوالى 8 
مليارات دوالر في الســنوات الخمس الماضية، تســتخدم 
قوة عامتهــا التجاريــة ورأس مالهــا للترويج للمســاحة 

التجارية.
ويتم تحفيــز هــؤالء المســتثمرين المدافعين عــن طريق 
الرغبة بتكوين تجربة إنســانية تحويلية. ويركزون بشكل 
كبير علــى تســهيل الوصول إلــى الفضــاء وخلق فرص 

للسفر إلى الفضاء.

رأسمال صبور
قام المستثمرون والعماء المستقبليون )من خال الودائع( 
 Virgin بتمويـل اإلطـــار الزمني الطويــــل لتطويــر
Galactic. واعتمــدت Blue Origin بالكامــل تقريبــاً 
على الجيــوب العميقة لمؤسســها جيف بيــزوس. ويعمل 
رأس المال الصبور المدفــوع بالدعوة على تعزيز قدرات 

يبقى اكتشاف الفضاء مظهراً من مظاهر التطور التكنولوجي والتفوق العلمي، إال أن السباق نحو 
الفضاء يمثل اليوم جزءاً مهماً من قدرات الدول، وحتى الشركات الخاصة في التنافسية االقتصادية.

ففي السنوات األخيرة، لمسنا سباقاً في التوجه نحو الفضاء، وازداد االستثمار في األنشطة الفضائية 
التجارية، وتم التركيز بشكل خاص على إمكانات البنية التحتية الفضائية منخفضة التكلفة مثل 
األقمار الصناعية األصغر واألقل تكلفة ومركبات اإلطالق القابلة إلعادة االستخدام. فقد تم استثمار 
نحو 8 مليارات دوالر أميركي في السنوات الخمس الماضية في الفضاء، فيما تم استثمار 3 مليارات 

دوالر في عام 2019 لوحده، بحسب “فوربس”.
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مهمة مشتركة
من جانبها، تســعى وكالة ناســا إلى البحث عن دليل على 
وجود حياة جرثوميــة قديمة على المريخ، حيث ســتجمع 
عينات صخرية يمكــن أن توفر أدلة ال تقــدر بثمن لوجود 
الحياة على الكوكب األحمر، بعدما بدأت المركبة الفضائية 
برســفيرنس، مهمة أكبــر مركبــة وأكثرها تطــوراً على 
اإلطاق، والتي حطّط على كوكب المريخ مؤخراً بنجاح. 
ومع نــزول perserverance، ســيبدأ الكمبيوتر بالتقاط 
صور لسطح المريخ بسرعة، بحثًاً عن ميزات مثل الحفر 
والمنحــدرات، والصخور الكبيــرة للمقارنة مــع الصور 
المداريــة التي تــم التقاطها ســابقاً. والحقاً، ســيتحول إلى 

المثــال، اســــتثمرت العديد مــن الشــركات إجمالي 500 
OneWeb في عام 2015،  مليون دوالر أميركي فــي 

.Qualcomm إلى Coca-Cola من

مسبار األمل
ودخل مســبار األمل اإلماراتي Hope، أول مهمة عربية 
بين الكواكــب مداره حــول المريخ في شــهر تموز/يوليو 
2020 مــن مركــز الفضــاء تانيغاشــيما )جنــوب غرب 
اليابان(، بعد تأجيان بســبب ســوء األحوال الجوية. وبدأ 
مسبار األمل بإرسال صور من المريخ، كما أعلنت وكالة 
الفضاء الوطنية اإلماراتية يوم األحد في 14 شباط/فبراير 

.2021
وســيبقى المســبار في المدار لمدة عام مريخــي، أو 687 
يوماً أرضياً. وهــدف المهمة هي دراســة الغاف الجوي 
لكوكــب المريــخ “لتوفيــر فهــم شــامل أول” للتغيــرات 
المناخيــة على مــدار عــام كامل، وفقــاً لوزيــرة التقنيات 
المتقدمة في دولة اإلمارات ورئيســة مجلــس إدارة وكالة 

الفضاء في الباد، سارة العامري.
وقد يكــون التحــاق دولــة االمــارات بالركب نحــو غزو 
الفضاء، محفزاً لباقي الدول العربية على اكتشاف الفضاء 

والسعي وراء وضع البرامج المستقبلية.
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الذي أجــرى عدة منــاورات مداريــة للتحضيــر لمحاولة 
هبوطه على المريخ. ونجح المســبار الصيني، الذي يضم 
مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبــة تجوال، في دخول 
المدار حول المريخ بعد رحلة اســتغرقت 7 أشــهر تقريباً 

من األرض.
وخال مدار النقــل بيــن األرض والمريــخ، كانت رحلة 
المســبار غير مزودة بالطاقــة في الغالب. وتأثر المســبار 
بانحــراف دخول المــدار وعوامــل أخــرى. وكان لديه 4 

تصحيحات مدارية لجعله يبقى في المدار المحدد مسبقاً.
واختــار مهندســو وعلمــاء الفضــاء الصينيــون منطقــة 
مســطحة نســبياً في الجــزء الجنوبــي من ســهل )يوتوبيا 

بانيتيا( الكبير، باعتباره منطقة الهبوط المحتملة.

“لمس” الشمس
كذلك، مــن المقرر أن يطلق أول مســبار صيني للشــمس 
الــى الفضاء، وهــو المرصد الشمســي المتقــدم المقام في 
الفضاء، في النصف األول من عــام 2022، ما يمثل أول 
مهمة للباد لـ”لمس” الشــمس. وســيعمل القمر الصناعي 
في مدار متزامن مع الشــمس على ارتفاع 720 كيلومتراً 
فوق األرض للحفاظ على مراقبة دقيقة للشمس على مدار 
24 ســاعة يومياً. ومن المتوقع ان يــدور القمر الصناعي 
الذي يبلغ وزنــه االجمالي حوالــى ألف كيلوغــرام حول 

وضع تصوير عالي الدقة لضبط موضع الهبوط.
وتحتوي المركبة على نظام معقد يجمع ويخزن عشــرات 
العينات من صخور المريخ على أمل أن تستعيد بعثة ناسا 
المســتقبلية إلى المريخ هذه العينات وتعيدها إلى األرض. 
تعمل وكالــة ناســا ووكالة الفضــاء األوروبية فــي مهمة 
مشتركة، من شأنها أن تعيد هذه الصخور في عام 2031، 

لكن لم يتم تمويل المهمة بالكامل.
على صعيد آخر، كانــت وكالة الفضاء األميركية )ناســا( 
قــد أعلنت في الســنوات الســابقة، عن أنها ســتفتح أبواب 
محطة الفضاء الدولية أمام الســفر التجــاري إلى الفضاء، 
بما في ذلــك رواد الفضاء أهليين من األفــراد العاديين في 
المحطة المدارية. وأوضحت وكالة األنباء األلمانية حينها، 
أن مســؤولي “ناســا” ذكروا أن الهدف من ذلك هو تنمية 
“اقتصاد فضــاء قوي للغايــة”، حيث تعمــل الوكالة على 
دفــع أهدافها على المدى البعيد إلعادة إرســال البشــر إلى 
القمر والمزيــد منهم إلــى الفضاء. وهــذه الخطوة توضح 
أن “ناسا” ترغب في الســماح للقطاع الخاص بالمشاركة 
بشــكل أكبر فــي أنشــطة الفضــاء، بمــا في ذلــك تطوير 

المنتجات المفيدة على سطح األرض.

مسبار )تيانون - 1(
أما بالنســبة للصينيون، فقــد أطلقوا مســبار )تيانون - 1( 
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خال الســنوات الماضية، عــن إطاق رحــات تجارية 
لنقل الســياح إلى الفضــاء. ومن هذه الشــركات مجموعة 
“فيرجين”، التي أعلنت عن إطاق مشــروع يحمل اســم 
“فيرجين غاالكتيك” إلتاحة الســفر إلــى الفضاء للجميع، 
وذلك عبر رحــات تجارية، لتكون بذلك أول شــركة في 

العالم للسياحة والسفر تنظم رحات إلى الفضاء.
وبالرغم من التخطيــط النطاق الرحــات التجارية لنقل 
الســياح للفضاء، تتوقع الشركة، التي ســتصل قيمتها إلى 
مليار ونصــف المليار دوالر أميركــي، أن تبدأ في تحقيق 
األرباح خال العام 2021 الحالي. فمن حيث حجم السوق 
لهذا النــوع من الرحــات والطلــب عليها، قال مؤســس 
المجموعــة، ريتشــارد براندســون: قمنا بإعــداد 5 رواد 
فضــاء أميركيين، بعد نجاحنــا في إطاق ســفينتي فضاء 
في العام الماضــي، وبعدما تلقينا 2500 طلب للســفر إلى 

الفضاء.
وســيبلغ ثمن التذكــرة على متــن الرحلة للفضــاء حوالى 
250 ألــف دوالر أميركي، حيث مــن المفترض أن تحمل 
سفينة الفضاء 6 ركاب فقط، باإلضافة إلى طيارين اثنين. 
وســتنطلق الرحلة من طائــرة تحمل ســفينة الفضاء حتى 
الوصول الرتفاع 40 ألف قدم، لتبدأ سفينة الفضاء من هذا 
االرتفاع في اســتخدام محركها الصاروخــي وتنطلق نحو 

الفضاء بثاثة أضعاف سرعة الصوت.

االقتصاد الفضائي
يذكر أن قيمة االقتصــاد الفضائي العالمي، بلغت نحو 345 
مليــار دوالر عام 2020، وفــي حين تفرز نحــو 50 دولة 
ميزانيات حكومية للفضاء، 9 منهــا تزيد عن مليار دوالر، 

الشمس لمدة 4 ســنوات على األقل، وفقاً لما ذكره مرصد 
الجبال األرجواني التابع لاكاديميــة الصينية للعلوم، وهو 
معهد بحثي مقره مدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغســو شرقي 
الصين. وتشمل األهداف العلمية الرئيسية للمسبار مراقبة 
المجــال المغناطيســي للشــمس وظاهرتيــن إنفجاريتيــن 
رئيسيتين، أو انفجارات نارية على النجم، وهما التوهجات 
الشمسية واالنبعاثات الكتلية اإلكليلية. وستنشر 3 حموالت، 
بمـــا فيهـــا القـــرص الناقـــل الكامـــل ماجنتـوغـــراف 
)Vector MagnetoGraph(، وجهاز التصوير باألشعة 

السينية الشديدة، وتلسكوب ليمان-ألفا الشمسي.
وتعد الشــمس النجــم الثابــت الوحيد الــذي يمكن للبشــر 
دراســته بالتفصيل حتــى اآلن. وان الغالبيــة العظمى من 
إشــعاعها يحجبها الغاف الجوي لــأرض. ويمكن تقديم 
صورة كاملة للشمس للمزيد من الدراسات فقط عن طريق 

ارسال مسابير الى الفضاء.
ويستطيع مســبار الشــمس أن يســاعد في الحصول على 
سجات مفصلة للنشاط الشمسي خال صعوده إلى أعوام 
الذروة، حســبما قال قان وي تشــيون الباحث فــي المعهد. 
كما ســيحقق القمــر الصناعــي إمكاناته فــي التنبؤ بطقس 
الفضاء. يمكن اكتشــاف التوهجات الشمســية واالنبعاثات 
الكتليــة اإلكليلية قبل 40 ســاعة على األقل مــن وصولها 
بواســطة المرصد، األمر الــذي من المتوقــع أن يزيد من 
تســهيل اإلنذارات المبكــرة باالضرار التي تلحــق بالبيئة 

الكهرومغناطيسية لأرض.

رحالت تجارية إلى الفضاء
علــى صعيد آخــر، أعلنت شــركات ســياحية عالمية عدة 
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قامت بتســريع إنفاقها على الفضاء المدني لتعزيز قدرتها 
التنافســية االقتصادية مــع البلــدان األكثــر تخصصاً في 

اقتصاد الفضاء.
كذلك، تعتبر أوستراليا شــريكاً رئيســياً في جمع وتوزيع 
بيانات الوعي بظروف الفضاء )SSA(، واالســتفادة من 

خبرتها التقنية وأصولها األرضية.

تاريخ غزو الفضاء
شكلت ســنة 1957 نقطة تحول لإلنســانية في مجال غزو 
الفضــاء. فبعد إطــاق االتحــاد الســوفياتي أول صاروخ 
خارج غــاف األرض - لوضــع قمر صناعــي في مدار 
األرض، بدأ ســباق المعرفة بيــن الدول الكبرى يشــتعل، 
لتبوء أولى محاوالت الواليــات المتحدة األميركية في هذا 

الصدد بالفشل في العام نفسه.
وعملت الدول القوية على اســتعراض قوتهــا العلمية من 
خال إطاق الصواريخ واألقمــار الصناعية وصوالً إلى 
الرحــات الجوية لرواد فضــاء. وأصبح قــرار الواليات 
المتحدة إطــاق رحلــة فضائية لــرواد فضــاء أميركيين 
الستكشــاف القمر، نقطــة تحول جديــدة في هذا الســباق 
العلمــي الجديد. وقــال الرئيــس األميركي، جــون فرناند 
ومن هنا تحول السباق إلى صراع اقتصادي بحت.كينيدي، عــام 1962، نحن “اخترنا الذهــاب الى القمر”، 

وحوالى 20 دولة أقل من 100 مليون دوالر أميركي.
وبحســب مقال لـ“فوربس”، تتصــدر الواليــات المتحدة 
األميركيــة اإلنفــاق الحكومــي علــى الفضاء، بمــا يقدر 
بنحو 48 مليــار دوالر موزعة علــى 11 وكالــة ومكتباً. 
وتليها الصين 11 مليار دوالر، مــع الميزانية المخصصة 
لوكالة الفضاء العســكرية والمدنية بدعم مــن كيان متعاقد 
واحد يسمى المؤسســة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء 
الجوي. وتبلــغ ميزانية الفضاء لوكالــة الفضاء األوروبية 
)ESA( حوالى 7 مليارات دوالر أميركي. وتتلقى وكالة 
الفضــاء األوروبية مســاهمات من 22 دولــة عضو، كل 

دولة تساهم بأموال بناًء على ناتجها المحلي اإلجمالي.

برامج فضائية
في العــام 2019، تم اســتثمار حوالى 3 مليــارات دوالر 
أميركي في الفضــاء. وكثفــت العديد من الــدول مؤخراً، 
جهودهــا لمتابعــة برامج فضائيــة أكثر قوة، بمــا في ذلك 
كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا واإلمارات. وقامت هذه 
الدول بتوسيع اســتثماراتها في الفضاء سعياً وراء أهداف 
اقتصادية واســتراتيجية، مع تركيز متفــاوت على أحدهما 

أو اآلخر.
واســتثمرت بريطانيــا، منــذ فتــرة طويلة فــي اتصاالت 
األقمــار الصناعيــة العســكرية، لكــن منذ العــام 2013، 
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توفر فرص عمل واعدة في المنطقة العربية

وشمال إفريقيا بتوفير وظائف للمستويات المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي 
المبتدئ )45 %(. أما بالنســبة لألدوار الوظيفية المحددة، فقــد برز تنفيذي المبيعات 
)18 %( والمحاســب )16 %( ومديــر المبيعات )14 %( كأهــم األدوار التي يبحث 
عنها أصحاب العمل في المنطقة. كما صّرح أكثر من ثلــث أصحاب العمل )37 %( 
الذين شاركوا في االستبيان، أنهم يبحثون عن مرّشحين يتمتعون بمهارات إدارية، في 
حين يبحث 30 % عن مرشحين يتمتعون بمهارات البيع والتسويق، بينما قال 29 % 

انهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة اإلدارية المتوسطة.
كما برزت مهارات التواصــل الجيدة في اللغتين اإلنكليزيــة والعربية )60 %(، يليها 
القدرة على العمل ضمــن فريق )42 %(، والمهــارات القياديــة )39 %(، باإلضافة 
إلى القدرة على العمل تحت الضغــط )35 %( والقدرة على التفاوض )34 %( كأكثر 
المهارات المطلوبة في المنطقة. وتعتبر شــهادات إدارة األعمال )23 %(، والهندسة 
)21 %( والتجارة )18 %( المؤهالت األكاديمية األكثر طلباً من قبل أصحاب العمل 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
القطاعات األكثر جاذبية

بــرزت قطاعــات الخدمــات المصرفية/الماليــة )28 %(، واإلعالنــات/ التســويق/ 
العالقات العامة )28 %( كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في المنطقة، تليها تكنولوجيا 

المعلومات/ اإلنترنت/ التجارة اإللكترونية )27 %(.
من ناحية أخرى، برزت الخدمات المصرفيــة/ المالية كقطاع جاذب للكفاءات المحلية 
)30 %(، والخّريجين الجدد )31 %(. أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاع 

اإلعالنات/ التسويق/ العالقات العامة )38 %( كاألكثر جذباً لها.
يذكر أنه تّم َجمع بيانات مؤشر فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
عبر االنترنت خالل الفتــرة الممتدة ما بيــن 10 كانون االول/ديســمبر 2020، و10 
كانون الثاني/يناير 2021، بمشاركة 920 شخصاً من اإلمارات، السعودية، الكويت، 
الجزائر، تونس، ليبيا، والسودان.ُعمان، قطر، البحرين، لبنان، األردن، العراق، فلســطين، ســورية، مصر، المغرب، 

يتّم إصــدار مؤشــر فرص عمل الشــرق األوســط 
مرتين سنوياً، وهو عبارة عن دراسة متعمقة تهدف 
إلى قيــاس توفــر الوظائــف واتجاهــات التوظيف 
الســائدة، كما يســلّط الضــوء على توجهات ســوق 
العمل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومجموعة 

المهارات والمؤهالت األكثر طلباً.
اتجاهات التوظيف

تبدو التوقعات واعدة للباحثين عن عمل في المنطقة، 
حيث صّرحت الشــركات في دول مجلــس التعاون 
الخليجي )68 %( وشمال إفريقيا )60 %( عن نيتها 

في التوظيف خالل العام 2021 الجاري.
وقد أظهرت قطاعــات النفط/الغاز/البتروكيماويات 
)76 %( واإلعالنــات /التســويق/العالقات العامــة 
)73 %( والهندسة/التصميم )72 %( أعلى احتمالية 

للتوظيف عبر المنطقة خالل هذا العام.
كما تبدو التوقعات إيجابيــة للباحثين عن عمل على 
المدى القصير أيضاً، مع تصــدّر قطاع اإلعالنات/

التسويق/العالقات العامة )70 %( قائمة القطاعات 
األعلى احتماليــة للتوظيــف خالل األشــهر الثالثة 
المقبلــة، يليــه قطــاع التصنيــع )64 %( والرعاية 

الصحية/ الخدمات الطبية )57 %(.
وقالت المديرة اإلدارية للموارد البشــرية في “بيت.

كوم”، ُعال حداد: تســتمر منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا في التطور نتيجة للتغييرات الهائلة 
التي أحدثتهــا جائحة كورونا، حيث أثّر ذلك بشــكل 
واضح فــي فــرص العمل فــي مختلــف القطاعات 

االقتصادية والمستويات المهنية.
ويتيح لنا مؤّشــر فرص العمل إمكانية تَتبّع اتجاهات 
التوظيف والمهــارات المطلوبة مرتين في الســنة، 
بهدف تمكين الباحثين عن عمل من تطوير مهاراتهم 
وفقاً لمتطلبات أصحاب العمل، ومساعدة الشركات 

على جذب أفضل الكفاءات.
مهارات إدارية

وستقوم غالبية الشــركات في منطقة الشرق األوسط 

األوسط،  الشرق  في  الوظائف  موقع  بيت.كوم،  أجراه  الذي  األوسط  الشرق  عمل  فرص  مؤشر  كشف 
بالتعاون مع مركز يوغوف المتخّصص في أبحاث السوق، أّن مناصب تنفيذي المبيعات 18 %، والمحاسب 
16 %، ومدير المبيعات 14 % تتصدر قائمة الوظائف التي يبحث عنها أصحاب العمل في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا خالل األشهر الثالثة المقبلة. ومن المثير لالهتمام أّن معظم الشركات في المنطقة تبحث 

عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين اإلنكليزية والعربية 60 % والقدرة على العمل ضمن فريق 42 %.
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الدول األكثر ثراًء في الشرق األوسط

وتحل إيــران فــي المرتبة الخامســة إقليميــاً، بصافــي ثروات 
خاصة تقدر بنحو 395 مليار دوالر أميركــي، علماً بأنها تضم 
25.8 ألف شخص بحوذتهم مليون دوالر أميركي أو أكثر، و4 

مليارديرات.
أما قطر فقــد حلت في الترتيب الســادس، بعــد أن بلغت صافي 
الثروات الخاصة 202 مليار دوالر أميركــي، مع وجود 22.5 

ألف مليونير، و3 ملياديرات.
نصيب الفرد

كذلــك، تتصدر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة أيضــاً دول 
المنطقة مــن حيث نصيب الفرد مــن الثروة، والــذي يصل إلى 

حوالى 89 ألف دوالر أميركي لكل شخص.
وتأتي إســرائيل في مرتبة الوصافة بنصيــب 86.5 ألف دوالر 
أميركي لكل فرد، ينخفض إلى 71.3 ألف دوالر للفرد في قطر، 

و15.8 ألف دوالر للفرد في السعودية.
المدن األكثر ثراًء

أما على صعيد مدن الشــرق األوســط األكثر ثراء، جاءت دبي 
في المقدمة بصافي ثروات خاصة تقدر بنحو 517 مليار دوالر 
أميركي، ثم تل أبيب بنحو 304 مليــون دوالر، ثم أبوظبي التي 
تضم ثروات خاصــة بقيمة 145 مليــار دوالر أميركي. وحلت 
دوالر، لتتفوق على الدوحة التي تضم 125 مليار دوالر.الرياض في الترتيــب الخامس بصافي ثــروة يناهز 136 مليار 

أظهرت دراســة “نيــو وورد ويلــث”، أن عدد األثريــاء الذي 
يمتلكون صافي مليون دوالر أميركي أو أكثر في دولة اإلمارات 
يبلغ 83.4 ألــف مليونير، وتضم 3600 شــخصاً لديهم ما يربو 

على 10 ماليين دوالر أميركي، بينما تزخر بعدد 13 ملياردير.
وفي تفاصيل الدراسة، يتبين أن الشريحة األكبر من المليونيرات 
في دولة اإلمارات قد درسوا علوم المحاسبة والمالية واالقتصاد 
بنسبة 31 %، مقابل 22 % لدارســي الهندسة، و7 % يعملون 

في مجال الطب، و6 % في علوم الحاسب اآللي والتكنولوجيا.
جذب األثرياء

كما أوضحت الدراسة، أن دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت 
واحدة من كبرى الدول استقطاباً لألثرياء المهاجرين في العالم، 
وبحســب التقديرات فإن أكثر من 35 ألف من األثرياء قد انتقلوا 
إلى دولة اإلمارات خــالل الفتــرة الممتدة من عــام 2000 إلى 

2020، خصوصاً من الهند والشرق األوسط و إفريقيا .
وتســتحوذ دولة اإلمارات على أكثر مــن 20.2 % من إجمالي 
الثروات الخاصة في الشرق األوســط، والتي تبلغ 4.3 تريليون 
دوالر أميركي، حيث تضــم دول المنطقة 390 ألف ثري يمتلك 

صافي ثروة تناهز مليون دوالر أميركي أو أكثر.
كما تحظى بعدد 18 ألف شــخص يمتلكــون 10 ماليين دوالر 
أميركي أو أكثــر، فضالً عــن 75 ملياردير يعيشــون في دول 

المنطقة.
الثروات الخاصة

وتأتي إسرائيل في المرتبة الثانية في المنطقة من حيث الثروات 
الخاصة، والتي تبلغ 784 مليــار دوالر أميركي، وتضم 95.5 
ألف شــخص يمتلكون مليون دوالر أو أكثر، إلــى جانب وجود 

22 ملياردير.
وحلت السعودية في المرتبة الثالثة، بصافي ثروات خاصة تناهز 
الـ542 مليار دوالر أميركي، مع وجود 40.700 ألف مليونير، 

و8 ملياديرات.
وتأتي خلفها تركيا، التي تصل صافي الثروات الخاصة فيها إلى 
482 مليار دوالر أميركي، ويعمل فيها 31.6 ألف مليونير، مع 

وجود 10 مليارديرات.

تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة منطقة الشرق االوسط بقائمة الدول األكثر امتالكا للثروات الخاصة 
لعام 2021. وكشفت دراسة متخصصة عن الثروات في دول الشرق األوسط صادرة عن مؤسسة “نيو وورد 
ويلث”، المختصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، أن الثروات الخاصة في دولة اإلمارات تناهز الـ870 مليار 
دوالر، مع احتالل دبي زعامة المدن الثرية بالمنطقة، فيما جاءت  إسرائيل  في المركز الثاني بثروات قيمتها 

784 مليار دوالر أميركي، وحلت السعودية في المركز الثالث بثروات قيمتها 542 مليار دوالر أميركي.
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حقيقة العمالت الرقمية والمفاهيم الُمرتبطة بها

عشرة قبل قُرابة عقٍد من الزمن.
وأضــاف الجزيــري: “تتيــح العمــات الرقميــة حلوالً للشــراء 
والتداول إلكترونياً وفقاً ألُطــر ولوائح مخصصة لتنظيم هذا النوع 
من المعامات. وتشكل هذه العمات مجاالً اســتثمارياً قادراً على 
تحقيق أرباح كبيرة، حتى أن بعض المستثمرين تمكنوا من تحويل 
أســهٍم ذات قيمة قليلة إلى ثروات. إال أنَّ هذه االســتثمارات تُعتبر 
محفوفةً بالمخاطــر، وهي معرضةٌ لفقدان أرباحها ســريعاً وتكبيد 
المستثمرين خســائر كبيرة في ظل تقلبات األسواق. ويبقى التوجه 
األمثل على هذا الصعيد تنويع االستثمارات ضمن محفظٍة متنوعة 
من القطاعات، ومراجعة الشــروط واألحكام جيــداً قبل إجراء أي 

تداوالت من خال العمات الرقمية”.
تعزيز التوعية الُمجتمعية

أما جاسم البستكي، فقد اختتم الندوة قائاً: “بعد التفاعل الكبير الذي 
حققته الندوات السابقة في إطار سلســلة حديث الخبراء، يسرنا أن 
نشهد استمرار هذه المنصة في تعزيز التوعية الُمجتمعية ومعالجة 
ُمختلف المواضيــع والقضايا المطروحــة، وتوفيــر ُملتقى لتبادل 
الخبــرات واآلراء بيــن المختصيــن ورواد األعمال فــي ُمختلف 
مجاالٍت متنوعة”.القطاعات، وتقديم التوصيــات والنصائح للمتابعين الكرام بشــأن 

حظيــت نــدوة “حقيقــة العُمــات الرقميــة”، بمتابعــٍة الفتة من 
المشاهدين من دول المنطقة، بعد نجاحها في بناء قاعدة واسعة من 
المتابعين على مدار ندواتها الســابقة، نظراً لألهميــة الكبيرة التي 
يحظى بها موضوع العمات الرقمية وتداولها واستثماراتها وكيفية 

استخدامها.
أهمية متنامية

وأكد الدكتور مــروان الزرعوني، على ضــرورة التوعية بأفضل 
الممارسات وأحدث االتجاهات الســائدة في مجاالت النظام المالي 
الرقمي والقنوات اإللكترونية للتداول والشراء واالستثمار، مؤكداً 
أهمية منصة حديث الخبراء في مناقشــة مواضيع وقضايا متنوعة 
ومشاركة الخبرات مع الجمهور. وقال: بالرغم من حداثة ُمصطلح 
العمات الرقمية نسبياً، إال أنَّ هذه العمات اكتسبت أهمية متنامية 
على مدى السنوات القليلة الماضية، وتواصل يوماً بعد يوم اإلسهام 
في إعادة رسم معالم النظام المالي العالمي. ويُعزى ذلك إلى الطفرة 
التي تشــهدها منصات التجارة والتداول إلكترونياً، والميزات التي 
تتيحها العمــات الرقمية من حيــث اإلنجاز الفــوري للمعامات، 
وشــراء ســلع معينة عبر القنوات اإللكترونية ومنصات التواصل 
االجتماعي وغيرها من المنتجات التي ال يمكن شراؤها من خال 
العمات المادية. وفي هــذا اإلطار، تبرز أهميــة تقنية التعامات 
الرقمية )بلوك تشــين( لكونها تشــكل بنية تحتية تكنولوجية داعمة 
للعمات الرقمية، ومنظومةَ ســجاٍت إلكترونية محمية بالتشــفير 

لضمان التدوين اآلمن للتعامات المالية.
طفرة رقمية

من جانبه، شكر خليفة الجزيري، ُمنظمي الجلسة الحوارية إلتاحة 
الفرصة لتسليط المزيد من الضوء على موضوع العمات الرقمية، 
ودعم المتابعين في اتخاذ القــرارات الصائبة على هذا الصعيد من 

خال التنويه بأبرز إيجابيات وسلبيات العمات الرقمية.
وقــال: تُعتبر هــذه العمــات إحــدى ُمخرجــات عصــر الثورة 
التكنولوجية والطفــرة الرقمية، وتعــود بداياتها إلــى الفترة التي 
أعقبت األزمــة المالية العالميــة عام 2008. وهنــاك اآلالف من 
العمــات الرقمية المتداولــة حالياً، بعــد أن كان عددهــا أقل من 

أقامت السلسلة التوعوية الرائدة “حديث الخبراء”، برعاية شركة “فالُكن سِتي أوف وندورز”، مؤخراً، 
الرقمية”.  الُعمالت  التي سلطت من خاللها الضوء على “حقيقة  الرابعة عشرة،  الحوارية  ندوتها 
وناقشت الندوة المفاهيم الُمرتبطة بالعمالت الرقمية، وأسباب تزايد االقبال عليها، وأبرز اإليجابيات 
والسلبيات على هذا الصعيد. وشهدت الندوة تباداًل للطروحات واآلراء ووجهات النظر بين مجموعٍة 
الدكتور  للبلوكشين،  دبي  لمركز  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  فيها  شارك  حيث  الخبراء،  من 
مروان الزرعوني، الشريك المؤّسس لمركز دبي للبلوكشين، خليفة الجزيري، والباحث في الشؤون 

االقتصادية، جاسم البستكي، الذي تولى إدارة الجلسة.
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المنازل الصغيرة المتنقلة تجتاح تركيا

التي يمكــن أن تســتوعب آالفاً من الســياح. لكــن األزمة 
الصحية التي خلّفتها جائحة “كورونا”، أجبرت شــركات  

السياحة  على مراجعة خططها، ويراهن الكثير منها حالياً 
على أن الســياح ســيفضلون تجنب األماكن المزدحمة في 
السنوات المقبلة. لذلك، تعتبر المنازل الصغيرة ضرورية 

كوسيلة لتوفير إقامة فردية ومطمئنة.
وقالت دوســتيغور، أن شــعبية هذه المنازل الصغيرة في 
قطاع الســياحة تعود إلى كلفتها المنخفضة نســبياً وإمكان 
اســترداد االســتثمار بســرعة. كذلك، تتميز هذه المنازل 
الصغيرة المثبتة على عجالت، بأنها ال تحتاج إلى تصريح 

بناء إذ تعتبر في تركيا مركبات.
وأشارت المهندسة دوســتيغور، إلى أن المنازل الصغيرة 
تحظى بشــعبية متزايدة في تركيا، خاصة بين األشخاص 
الذين تراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً، والذين يرغبون 

في االستثمار في هذا القطاع.
مــن جانبــه، أوضــح أولمــز، إلــى أن شــركته “ياكــو 
غروبــس”، تبني منازل تتــراوح مســاحتها بين 15 و40 

متراً مربعاً، بحجم استوديو أو غرفة فندق.
و30 ألف يورو.وأشــار إلى أن أســعار هذه المنازل تتــراوح بين 15 ألف 

بــدأت ظاهرة المنــازل الصغيــرة قبل عقود فــي  الواليات 
المتحدة  األميركية، واكتسبت زخماً بعد  األزمة المالية  للعام 

2008، لكنها لم تظهر إال أخيراً في تركيا.
مواكبة الطلب

في بلد يفضل ســكانه اإلقامة في شــقق فســيحة وحديثة، ال 
تبدو هــذه المنــازل الصغيرة التي تشــبه البيــوت الجاهزة 
المثبتة على مقطــورات، جذابة. ومع ذلك، شــهد مصممو 
هذه المنــازل ارتفاعــاً حاداً فــي الطلــب عليها منــذ العام 

2020الماضي، وهم يحاولون بصعوبة مواكبة الطلب.
وقال رئيس مجموعة “ياكو غروبس”، غالب أولمز، التي 
انطلقت في أســواق تركيا عام 2017، إن الطلبات ازدادت 
بمقدار 20 مرة مقارنة بالعام السابق. فيما أوضحت مهندسة 
تعمل في شــركة “كاســا لوكوموتف”، بيلين دوســتيغور، 
أن معظم زبائنها هم مــن  القطاع الســياحي  ويريدون تقديم 
عروض لإلقامة في أماكن شــبيهة بمواقع التخييم. مشــيرةً 
إلى أنه في عام 2019، تلقينا أقل مــن 250 طلباً. وفي عام 
2020، تلقينا 4500 طلب كل شهر، مضيفة أن هناك إقبال 

استثنائي على البيوت الجاهزة المثبتة على مقطورات.
إقامة فردية مطمئنة

يذكر أن تركيا تشتهر بشواطئها الرملية وفنادقها العمالقة، 

، خصوصًا في قطاع   تركيا  المكلفة حماسة متزايدة في   المتنقلة وغير  الصغيرة  المنازل   تثير  
في  الفنادق  ب  تجن الراغبين في  للسياح  فردية  إقامة  أماكن  توفير  إلى  سعى  الذي ي ة،  السياح

خضم أزمة “ كورونا ”.
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تراجع المواليد في الصين 15 % بسبب كورونا
تراجــع عدد المواليــد 15 % في عام 2020 مقارنة 
بالعام الســابق، وذلك مع ظهور فيروس “كورونا”، 
وتأثيــره علــى االقتصاد وقــرارات تكوين أســرة. 
وكشــفت وزارة األمــن العــام في  الصين ، شــهدت 
ميــاد 10.035 مليون في العــام الماضي، مقارنة 
مع 11.79 مليون في 2019. وكانت نســبة الذكور 
في مواليد العام الماضي 52.7 % بينما كانت نســبة 

اإلناث 47.3 %.
وفي السنوات األخيرة، تردد كثيرون من  األزواج  في 
إنجاب األطفال بسبب ارتفاع تكلفة  الرعاية الصحية  
والتعليم والسكن. ولم يؤثر التخلي عن سياسة الطفل 

الواحد التي اســتمرت لعقود في عام 2016 بشــكل كبير على زيادة عدد المواليد في الباد. وأثرت المخاوف االقتصادية 
الناجمــة عن فيــروس “كورونا” في العام الماضي على قرارات اإلنجاب، مما أدى إلى اســتمرار انخفاض المواليد على 
المدى الطويل في أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان. ويبلغ عمر نحو 20 % من المواطنين الصينيين أي ما يوازي 250 

مليون نسمة 60 عاماً أو أكثر.

التقويم الهجري في ساعة برميجياني فلورييه
أعرب فريق العمل الفني والتصميم في دار الســاعات السويســرية 
“برميجيانــي فلورييه” عن فخره بجائزة جنيف الكبرى الســاعات 
الراقية والتي فازت بها مؤخراً برميجياني فلورييه لقيامها بتصميم 
أول ســاعة يد في العالم تعتمد التقويم الهجري. وأشــار الفريق إلى 
تعلمهــم الكثيــر خال رحلة تصميم الســاعة وخاصة فــن العمارة 
اإلســامية التي حاول الفريق تجســيدها من خال تفاصيل الساعة 
الداخلية. وقامت لجنة التحكيم بمنح دار الساعات السويسرية جائزة 
اإلبــداع، وذلك تقديراً لجهودها كأفضل ســاعة منافســة تقدم رؤية 
مبتكرة وفريدة لقياس الوقت، والتي نجحت في فتح آفاق جديدة لفن 

صناعة الســاعات. وتأتي ســاعة اليد Hijri Perpetual Calendar )التقويم الهجري الدائم( في علبة قطرها 44.5 مللم 
من الباتين وميناء إردوازي.

تعرض هذه الســاعة الجديدة الساعات، الدقائق والتاريخ باألرقام العربية، واسم وطول األشهر بالخط العربي، والسنوات 
الكبيســة والبســيطة. كما تتضمن الساعة مرحلة القمر بسماء أفنتورين واحتياطي طاقة يصل إلى 48 ساعة. وعلى غرار 
كافة ســاعات برميجياني فلورييــه، فإن كل عنصر من عناصر الحركة، حتى األجــزاء المخفية، يزينه متخصصون في 

الشركة. كما تحتوي الساعة على دوار من الباتين. ال توجد في هذه الساعة مكونات مصنوعة من الذهب.
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إنسان آلي يغني ويعزف اآلالت الموسيقية
أصبــح “روبــي ميغابايــت”، أحــدث عضو ينضــم لفرقة 
“دوبيوزا كوليكتيف” الشهيرة لموسيقى الروك في  البوسنة، 
لكنّــه ليــس بشــراً، بل إنســان آلــي يغني ويعــزف اآلالت 
الموســيقية. ووافق طاب من كلية الهندســة الكهربائية في 
جامعة ســراييفو على تصميم “روبــي”، بعدما طلبت منهم 
ماً ليتناسب مع فكرة ألبومهم  الفرقة الموسيقية إنساناً آلياً مصمَّ
الذي صدر العام الماضي، “فيك نيوز”. وقال عازف الباس 
غيتار في الفرقة الذي كان أكثر المشاركين في تصميم فكرة 

روبــي، فيــدران موغاغيتش: “روبوتنا يحب أن يأكل ويشــرب ويصيح، إنّه يحّب الموســيقى”. وفي مقطع فيديو غنائي 
لأللبوم، يقول أحد أعضاء الفرقة إنّه سيكون من الممتع أن يكون هناك إنسان آلي يقوم بعمله، بينما يستمتع هو وينال قسطاً 
من االسترخاء، لذلك يطلب إنساناً آلياً ويقوم بتجميعه. وتدريجياً، يجري استبدال كّل فرد من الفرقة بإنسان آلي في الفيديو، 
ما يســمح للرجال بالخروج واالحتفال. لكنّهم عندما يعودون، يجدون أنهم حبسوا خارج االستوديو، وأن الروبوتات دعت 
فتيات لاحتفال، بينما يراقبهم أفراد الفرقة من خارج االســتوديو. وقال ألمير بيســيتش، أحد الطلبة الذين ســاعدوا في بناء 
اإلنســان اآللي الذي اســتخدم في األلبوم، إّن المشــروع كان يمثّل تحدّياً ألنهم لم يكونوا في البداية يعرفون أي شــيء عن 

الطباعة ثاثية البعد التي كانوا بحاجة إليها لبناء اإلنسان اآللي وكانوا يفتقرون للمعدات الضرورية للقيام بالمهمة.

فندق يستعين بالروبوتات في زمن “كورونا”
يلتــزم موظفــو فنــدق Sky فــي منطقة 
ســــاندتون الثريــة فــي  جوهانســــبرغ  
بإجــراءات “ كورونــا “ الصارمة، حيث 
يرتــدون الكمامــات ويلتزمــون التباعد 
االجتماعي مع الضيوف قدر المســتطاع 
باســتثناء الروبوتات “لكسي” و“ميكا” 
و“آلاير”. ويقـــدّم كل مــن “لكســـــي” 
و“ميكا” و“آريــــال” خدمـــة الغـــرف 
ومعلومــات الســفر، ويمكنهــم حمل ما 
يصل إلى 300 كيلوغرام من األمتعة إلى 

الغرف. كما يســتقبلون أشــخاصاً مصابين بـ”كورونــا” كإجراء احترازي. ويمكن للضيوف اختيــار ما إذا كانوا يريدون 
التفاعل مع الموظفين أو االستفادة من  الخدمة الذاتية . ويعتبر فندق Sky، الذي افتُتح هذا العام، األول من نوعه في  إفريقيا  

لناحية استخدام الروبوتات. لكّن ذلك قد يسبب مشاكل في بلد يواجه أعلى معدالت بطالة في العالم إذ إنّه بلغ 30.8 %.
تجدر اإلشارة، إلى أّن استخدام الروبوت في  الفنادق  ليس بجديد. إذ قامت الفنادق اليابانية باستخدامها منذ سنوات، وفي عام 

2015 أصبح فندق Henn’na في  طوكيو  أول فندق مجهز بالكامل باآلالت.
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طبع شريحة لحم جاهزة لألكل
نجح الباحثون في طبع شريحة لحم الضلع ستيك بطابعة 
ثاثيــة األبعاد، باســتخدام خايا حية أخذت من جســم 

بقرة، في واقعة تحدث ألول مرة في العالم.
 ،Aleph Farms ففي العام 2018، عرضت شــركة
أول شــريحة لحم نمت في المختبر من أنبوبة اختبار، 
وكانــت مخصصة لصنع شــرائح رقيقة شــبيه باللحم 
الطبيعي. وفي بداية شــهر شباط/فبراير 2021، نجح 
خبراء الشــركة مــن حل مشــكلة أكثر تعقيــداً، حيث 
تمكنــوا باســتخدام طابعــة 3D من طبع شــريحة لحم 
ســميكة محتويــة على نســيج عضلي ودهــون وحتى 

أوعية دموية، كما اللحم الطبيعي. واســتخدم الباحثون خايا حية طبيعية من دون إجراء أي تعديل جيني عليها أخذوها 
من بقرة كمادة أولية، في عملية طبع شريحة اللحم. وحصلوا على  براءة اختراع  عن منظومة نمو الخايا وتفاعلها، لكي 
يكون الطبق طبيعياً قدر اإلمكان، ويشير الخبراء إلى أن لشريحة اللحم المطبوعة، طعم وشكل ورائحة وكثافة شريحة 
اللحم الطبيعي. ولم تكشــف الشــركة تكلفة هذه الشريحة، لكن ممثل الشــركة أعلن أنهم استعرضوا ما يثبت هذا االتجاه 

وليس  تكنولوجيا  تنافسية.

فيال فخمة للبيع في خليج سان تروبيه بجوار المشاهير
ُعرضت فيا فخمة في منطقة خليج  ســان تروبيه  في  فرنسا  
للبيع، حيث توفّر فرص العيش في واحد من أكثر المجمعات 
الســكنية تميّزاً في  أوروبا ، بجانب رجل األعمال اإلنكليزي 
من أصل مصري محمد الفايد والملياردير الفرنسي برنارد 
أرنــو أغنى رجل في أوروبا. ولم يتم تحديد الســعر، إال أن 
الوكيل الذي أدرج العقار للبيع أكد أن مثل هذه الفيات عادة 

ما تباع بنحو 24 إلى 30 مليون دوالر أميركي.
تم بناء الفيا في العام 2002، ولكنها خضعت لعملية تجديد 

كاملة في العام 2014، وتبلغ مســاحتها 4510 أقدام مربعة، في ما تصل مســاحتها بالحديقة 34563 قدماً مربعة وتضم 
أشــجار  الزيتون  والصنوبر البحري وأشــجار السرو. تطل على مناظر خابة عبر خليج سان تروبيه الجميل، كما تحتوي 
على 6 غرف نوم و6 حمامات ومسبح في الهواء الطلق. وأكدت شركة Finest Residences، أن الفيا تتميز بإطاالت 
بانورامية خابة على حديقة مورقة والبحر األبيض المتوسط، من كل الغرف. وتجمع الفيا في تصميمها المعماري بين 
الطراز الكاسيكي والحداثة والنباتات الفخمة ونضارة هواء البحر والضوء االستثنائي، حيث يحتوي الطبقة األرضية على 
صالة ومطبخ مجهز بالكامل. وهناك أيضاً غرفة طعام ومعيشــة واســعة، كما يضم الطبقة األولى جناح VIP مع خزانة 

مابس كبيرة وحمام رخامي فاخر مع حوض استحمام ودش، باإلضافة إلى 3 غرف نوم أخرى بحمام داخلي.
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توندا 1950 بالتقويم القمري
أهدت دار الساعات السويسرية “برميجياني فلورييه” المرأة األنيقة، إصدار توندا 1950 
بالتقويم القمري وبمناسبة يوم الحب، يمنح اإلصدار الجديد المرأة العصرية اطالة فريدة. 
إذ بعــد عامين من ظهورها للمرة األولى، تجدد برميجياني فلورييه جمالية إصدار توندا 

1950 النسائي، التي تعد قوة فنية وتقنية في آن معا.
وتتمثل مزايا الساعة في علبة الذهب الوردي، ميناء عرق اللؤلؤ،  والضوء الذي يتاعب 
عبر األحجار الكريمة ، وهو مزيج ال محالة ساحر. تزين القطعة بعض اللمسات األنثوية، 
مثل القمر عند الساعة 10 المثبت وسط سماء مرصعة بالنجوم، والمخطط الذهبي حول 

نافذة التاريخ عند الساعة 4.
أخيراً، تم صغير الميناء قلياً كي تستوعب طارة أعرض قلياً، ما يسمح بترصيع مزيد 
من الماســات في الداخل. وتقدم توندا 1950 بالتقويم القمري بريقاً اســتثنائياً، بخاف أي 

ساعة أخرى.
وتديــن توندا 1950 بالتقويم القمري بحجمها الرشــيق إلى عيارهــا PF708 ، وهو آلية 

تجمع بين الدقة والموثوقية مع التعبئة األوتوماتيك بفضل الدّوار الباتيني الصغير. وتم ترتيب عناصره بعناية على اللوح 
األساسي لضمان عرض بيانات الوقت المختلفة بتناغم. كممارسة قياسية في برميجياني فلوررييه، وأحد معالمها المميزة، 

.Côtes de Genève تتميز بتشطيبات وجسور مشطوفة يدوية التنفيذ. ويكتمل هيكله المتميز بديكور

HONOR Watch ES ميزات صحية من ساعة
تدعم ساعة HONOR Watch ES العديد من الميزات الصحية المتنوعة، 
وُصممت الساعة خصيصاً لتوفير التجربة الصحية األكثر شموالً وتكاماً، 
وهي تمتاز بخاصية مراقبة تشــبع األكسجين النبضي )SpO2( التي تتيح 
للمســتخدمين مراقبة مستويات تشبع األكســجين في الدم، المؤشر الحيوي 
الذي يدل على مدى توصيل األكسجين إلى أعضاء الجسم. ويمكن أن تساعد 
ميزة مراقبة تشــبع األكســجين SpO2 على تحديد كيفية تكيف الجســم مع 

التدريبات الصعبة أو االرتفاعات العالية.
كذلــك يمكن اعتبار ســاعة HONOR Watch ES مدرب اللياقة البدنية 

االفتراضي الخاص على المعصم مع إضافة ميزة التمارين االفتراضية االستثنائية إلى وظائف إدارة الصحة وتتبع اللياقة 
البدنية لتوفير تجربة سلســة ومخصصة لتلبية احتياجات كل شــخص. وبفضل تقنية HUAWEI TruRelax™، يمكن 
لساعة HONOR Watch ES قياس مستوى التوتر من خال تحليل معدل ضربات القلب وتقديم ماحظات وتوصيات 
حول مؤشــر التوتر لدى المســتخدم. كذلك، توفر الســاعة تمارين خاصة لتخفيف التوتر وتوجيه المســتخدمين وإرشادهم 
 HUAWEI TruSeen™ 4.0 لمكافحــة التوتر واإلجهاد والحفاظ على أفضل صحة نفســية وبدنية. كما يمكن لـــتقنية
مراقبــة معــدل ضربات القلب بدقة في الزمن الفعلي طوال اليوم. وبفضل التتبع المســتمر لمعدل ضربات القلب، ســتهتز 

الساعة لتنبيهك عند ارتفاع أو انخفاض معدل ضربات قلبك بشكل يتجاوز المعدل الطبيعي.
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إصدار جديد من ساعة “هوبلت”
أطلقت شــركة  هوبلت  اإلصــدار Premiere League الجديد من 
ساعتها الذكية الفاخرة Big Bang e، الذي يخاطب عشاق الدوري 
اإلنكليــزي الممتــاز لكــرة القدم. وأوضحت الشــركة السويســرية 
  Big Bang e Premiere League  العريقــة، أن الموديل الجديد
يمتاز بســوار يزهو باللون البنفســجي، كما يزين شعار “البريمير 

ليغ” الجزء السفلي من أشكال المينا الخاصة.
 Hublot Loves Football ويأتــي الموديل الجديد مع التطبيــق
Premier League، والــذي يتيح إمكانية متابعــة نتائج مباريات 
الدوري اإلنكليزي أوالً بأول. وتشــتمل الســاعة الذكية على شاشة  

AMOLED  قيــاس 1.2 بوصــة وبدقــة وضــوح 390 × 390 
.”NFC”و ”Bluetooth  4.2 “و ”)Wi-Fi 802.11n“ )2.4 GHz بيكسل، كما أنها تدعم التقنيات

وتعتمد الساعة الذكية على نظام التشغيل  غوغل  Wear OS، وينبض بداخلها المعالج Snapdragon Wear 3100، مع 
ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 غيغابايت وذاكرة داخلية فاش سعة 8 غيغابايت.

وكشفت “هوبلت” أن انتاج اإلصدار الخاص Big Bang e Premiere League يقتصر على 200 نسخة فقط، ويتوفر 
بسعر 5200 دوالر أميركي.

تحديث جديد من Fitbit لساعة Charge 4 الذكية
كشفت تقارير تقنية عالمية أّن شركة  Fitbit  بدأت في دفع تحديث جديد لساعة 
Charge 4 الذكيــة، والــذي يأتي بمزيد من المميزات الصحية للمســتخدمين. 
وبحســب تقرير نشــره موقع “ذا فيرج”، فإّن تحديثاً جديداً من Fitbit ينطلق 
لبعض إصدارات الشــركة من الســاعات الذكية، حيث يتيح لمستخدمي ساعة 
Charge 4 الذكيــة اآلن نظام جديد للبيانات الصحية الخاصة بالمســتخدمين، 
حيث يتاح نظام المعلومات لقاعدة أكبر من المستخدمين. وإستحوذت “ غوغل ” 
على Fitbit خال الفترة الماضية، وبدأت بعد إنتهاء عملية اإلستحواذ بتعزيز 
برمجيات إصدارات الشــركة من الســاعات الذكيــة، وذلك من خال تحديثات 

جديدة تقدم من خالها الشركة مزيد من المميزات للمستخدمين.
وفي التحديث الجديد قدمت Fitbit لمستخدمي ساعة Charge 4 ميزة الوصول إلى بيانات نسبة األوكسجين في الدم عبر 
شاشة الساعة الذكية، حيث إقتصر الوصول لهذه البيانات في السابق على تطبيق sleep، كما يجلب التحديث بيانات حرارة 
 Versaو Charge 4 أيضاً يدعم التحديث مستخدمي ساعات .Charge 4 الجلد التي تقدم للمرة األولى لمستخدمي ساعة
2 وInspire 2 الذكية الوصول إلى ميزة Health Metrics التي قدمت في السابق بشكل حصري للمشتركين في الخدمة 
المميــزة. كمــا تعمل لوحة المعلومات على عرض معدل التنفس أثنــاء  النوم ، والتغير في معدل ضربات القلب خال فترة 

زمنية محددة، كما تتوسع الشركة بميزة تخطيط القلب EKG في أسواق جديدة مثل  كندا  و نيوزيلندا .
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أدلة على سالالت كورونا سابقة في الصين

ضارة في العــادة، وتحدث بمــرور الوقت مع انتقــال المرض 
وتكاثره بين البشر أو الحيوانات.

ورفض امباريك استخالص استنتاجات حول ما يمكن أن تعنيه 
الســالالت الـــ13 لتاريخ المرض قبــل كانون االول/ديســمبر. 
لكن اكتشــاف العديد من المتغيرات المحتملة المختلفة للفيروس 
قد يشــير إلى أنه كان ينتشــر لفترة أطول من ذلك الشــهر، كما 
ذكر بعض علماء الفيروســات ســابقاً أنه من المحتمل أن تكون 
هذه المادة الوراثيــة أول دليل مادي يظهر دوليــاً لدعم مثل هذه 

الفرضية.
مهام البعثة المستقبلية

وقال امباريــك: إن فريق منظمة الصحة العالميــة يأمل بالعودة 
إلى ووهان لمواصلة تحقيقاته، بالرغم من أنه لم يتمكن من تقديم 
مواعيد محددة لرحلة مؤكدة. ولفــت إلى أن “هناك حوالى 200 
ألف عينــة متوفرة مؤمنة حاليــاً، ويمكن اســتخدامها لمجموعة 
جديدة من الدراسات. سيكون من الرائع لو تمكنا من )العمل( مع 
ذلك”. وذكر أن بعض عينات االختبارات البيولوجية األخرى، 
التي ربمــا أثبتت فائدتهــا خالل مهمــة ووهان، لم تكــن متاحة 
لهم أيضاً، منوهــاً بأنه “تم التخلص من الكثيــر من العينات بعد 
بضعة أشهر أو أسابيع، اعتماداً على الغرض من سبب أخذها”. 
وأضاف: إن ظروف البعثة، من فترات الحجر الصحي المكثفة 
التدقيق العالمي في سلوكها ونتائجها.والتباعد االجتماعــي، أدت إلى بعض اإلحباطــات، إلى جانب 

قال بيتر بن امباريك، إن بعثة منظمــة الصحة العالمية، وجدت 
عدة عالمات على انتشــار فيروس كورونا في عام 2019 على 
نطاق أوســع، بما في ذلك المنشــأ األول، حيث كان هناك أكثر 
من 12 ســاللة من الفيروس في ووهان بالفعل في شــهر كانون 

األول/ديسمبر 2019.
أول مريض

وأتيحت للفريــق أيضاً فرصة للتحــدث إلــى أول مريض، قال 
المســؤولون الصينيون، إنه أصيب في 8 كانون األول/ديسمبر 
2019، وهو عامل مكتب في األربعينات من العمر، وليس لديه 

سجل سفر ملحوظ.
وأضــاف امباريك، وهــو اختصاصي ســالمة األغذية بمنظمة 
الصحة العالمية، أن العلماء الصينييــن قدموا للفريق 174 حالة 
إصابة بفيروس كورونا في ووهان، وحولهــا في كانون األّول/
ديســمبر 2019، وهو ما “يعني أن المرض قــد أصاب ما يقدر 

بأكثر من 1000 شخص في ووهان” في ذلك الشهر.
المادة الوراثية للفيروس

وأشار امباريك إلى أن البعثة، التي ضمت 17 عالماً من منظمة 
الصحة العالمية و17 آخرين من الصين، وسعت من نوع المادة 
الوراثية للفيــروس التي فحصوها من حــاالت اإلصابة المبكرة 
بفيروس كورونــا. وقال: إن هذا ســمح لهم بالنظــر إلى عينات 
جينية جزئية، بدال من مجرد عينات كاملة. ونتيجة لذلك، تمكنوا 
من جمع 13 تسلسالً وراثياً مختلفاً لفيروس كورونا ألول مرة، 
اعتباراً من شــهر كانون األول/ديسمبر 2019. ويمكن أن توفر 
التسلســالت، إذا تم فحصها مــع بيانات المرضى األوســع في 
الصين عبر 2019، أدلــة قيمة حول الجغرافيا وتوقيت تفشــي 

المرض قبل هذه الفترة.
انتقال المرض وتكاثره

وأكد امباريــك قائالً: “بعضهــا من األســواق ... والبعض ليس 
مرتبطــاً باألســواق”، بما فــي ذلك ســوق هوانــان للمأكوالت 
البحرية فــي ووهــان، الذي يعتقــد أنه لعــب دوراً في انتشــار 

الفيروس ألول مرة.
وتعتبر التغييرات فــي التركيب الجيني للفيروس شــائعة وغير 

أعلن محققون من منظمة الصحة العالمية، يبحثون في أصول فيروس كورونا بالصين، إنهم اكتشفوا 
عالمات تدل على أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في كانون األّول/ديسمبر 2019 مما كان 
 :CNN يعتقد سابقاً. وذكر المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية، بيتر بن امباريك، في مقابلة مع

“كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في كانون األول/ديسمبر 2019، وهو اكتشاف جديد”.
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البوتاسيوم مصدر مهم لدعم صّحة القلب والِكليتين

إنما يُصنّف أيضــاً من بيــن أفضل المأكــوالت منخفضة 
الكربوهيــدرات الغنيّــة بالبوتاســيوم. إّن 6 أونصات من 
الَسلمون المطبوخ تزّود الجسم بنســبة تتراوح من 14 % 
إلى 23 % من القيمة اليومية للبوتاســيوم، بحســب النوع 

المستهلَك.

البطاطا
تحظى بُســمعة ســيّئة كونها مليئة بالكربوهيــدرات. غير 
أنها تُعدّ من بين أفضل األطعمــة النباتية التي تحتوي على 
كميات عالية من البوتاسيوم وغيره من المغذيات. تحتوي 
ثمرة متوسطة الحجم من البطاطا المشــويّة بقشرتها على 
20 % مــن القيمة اليومية للبوتاســيوم، جنبــاً إلى األلياف 

الضرورية لتوفير الشبع.

العدس
علــى ِغــرار الفاصوليــاء، يحتــوي العــدس علــى كمية 

في ما يلي الئحة المأكوالت الغنيّة بالبوتاســيوم إلضافتها 
 Livestrong إلى عربة التســّوق، علماً أّن خبــراء موقع
إســتعانوا بهــذه الخيــارات اعتمــاداً على تنــاول 4700 
ملغ من البوتاســيوم في اليــوم، وهي الجرعــة التي تُعتبر 
عموماً آمنة ويُوصى بها لتقليل خطر اإلصابة باألمراض 

الُمزمنة:

أوراق الشمندر
تُعتبر الخضار الورقية الخضراء مصدراً ممتازاً لمغذيات 
متنّوعة تشمل الفوالت، والحديد، والفيتامين C. فضالً عن 
أنها تؤّمن كمية عاليــة من البوتاســيوم، خصوصاً أوراق 

الشمندر، لتوفّر 28 % من القيمة اليومية في كل كوب.

الَسلمون
ال يُعدّ فقط طعاماً ممتازاً للبروتينات الجيّــدة واألوميغا 3، 

إستناداً إلى تقرير لـNational Institutes of Health، ُيعتبر البوتاسيوم معدناً أساسياً مطلوباً لدعم صّحة 
القلب والِكليتين، وأيضاً وظائف األعصاب والعضالت. ووفق University of Michigan، فإّن هذا المعدن 

عبارة عن إلكتروليت، ويعمل مع الصوديوم للحفاظ على توازن مستويات السوائل.
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سمك البلطي
يتضّمن جرعة جيّــدة من البروتينات المهّمة لتوفير الشــبع. 
ال بل أكثر من ذلــك، تحتوي 6 أونصات من ســمك البلطي 
المطبوخ على 14 % مــن القيمة اليومية للبوتاســيوم. وفي 
حين أنه يؤّمن بعض األوميغا 3، إاّل أّن األنواع األخرى من 
السمك الدهني، مثل الَسلمون، يتضّمن نسبة أعلى من الدهون 

.Harvard Health Publishing الصّحية، إستناداً إلى

الفطر األبيض
يؤّمن األلياف، والحديد، والبوتاســيوم، وأيضــاً الفيتامين 
D. فضــالً عــن أّن كوباً مــن الفطــر األبيــض المطبوخ 

يحتوي على نسبة 12 % من القيمة اليومية للبوتاسيوم.

الشّمام
كل حّصة من الشــمام تملــك 72 % من الجرعــة اليومية 

عالية مــــن البروتينات النباتيــــة، والحديــــد، وأيضــــاً 
البوتاســــيوم، بحيث أّن كل كــوب من العــدس المطبوخ 
يزّود الجســم بحوالــى 16 % مــن القيمــة اليوميــة لهذا 

المعدن.

الفاصولياء
تحتــــوي الفاصوليـــــاء، بمختلــــف أشــــــكالها، علــى 
 ،Cannellini مغذيــات كثيــــرة، لكــــّن فاصوليــــاء
المعروفــــة أيضـــاً بالفـاصـوليـــــاء البيضـــاء، تقـــــدّم 
الجرعــــة األعلى مـن البوتاســـــيـــوم، وتحديــداً 21 % 

من القيمة اليومية في كوب واحد مطبوخ.

األفوكا
يتميّــز األفــوكا بدهونــه الصّحيــــة غيــــر المشــــبعة، 
 ،E وجرعاتـــــه العالـيــــــة لكــــّل مـــــن الفيتاميـــــــن
واأللياف، والفيتاميـــن C، وأيضاً البوتاســــيوم. فثمـــرة 
كاملة من األفــوكا تؤّمن نحــو 21 % من القيمــة اليومية 

للبوتاسيوم. 
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اللبن
أنــواع  بعــض 

اللبن يُعدّ مصدراً 
لبكتيريـــــا  مهّمــاً 

الجيّدة  البروبيوتــك 
التي تسـاعد على دعم 

الصّحة العامة، بما فيها 
صّحة األمعاء والمناعة، 

 National Center for Complementary and وفق
Integrated Health. ناهيــك عــن أّن اللبن يحتوي على 
الدهون، والكالسيوم، والبروتينات، والبوتاسيوم، ما يجعله 
صديقاً للعظام والعضالت. إّن كوباً من اللبن يؤّمن 8 % من 

القيمة اليومية للبوتاسيوم.

الموز
بـالــرغـــــم 
مــن علمكــم 
ء  ا حتـــــو با
على  المــوز 
البوتاســيوم، 
أنكــم  غيـــر 

قد تجهلون أّن هــذه الفاكهة هي أيضاً مصــدر جيّد لأللياف 
والفيتامين C. فإّن ثمرة كبيرة من الموز تؤّمن نسبة 10 % 

من القيمة اليومية للبوتاسيوم.

بذور دوار الشمس
إّن أونصة من بذور دوار الشــمس تحتوي على 5 % من 
القيمة اليوميــة للبوتاســيوم. باإلضافة إلى ذلــك، تتضّمن 
 E ومعدن السلينيوم الُمضادين لألكسدة.هذه البذور األليــاف، وتُعتبر مصدراً ممتــازاً للفيتامين

المطلوبــة للفيتاميــن C، جنبــاً إلــى األليــاف، وقليل من 
البروتينات والبوتاســيوم. وتحديداً، كل كوب من الشــّمام 

يزّود الجسم بحوالى 10 % من القيمة اليومية للبوتاسيوم.

الحليب
إنـــــه غـنـــــــي 
 ، ن هــــــو لـد با
والبروتينـــــات، 
 ، م لســيو لكا ا و
غالبــــاً  ويكــون 
بالفيتامين  ُمدّعماً 
D. فضــالً عــن 

أنه مصدر جيّد للبوتاسيوم، بحيث أّن كل كوب 8 أونصات 
يوفّر نحو 7 % من القيمة اليومية.

الكيوي
 .C هو مليء بالمغذيات التي تشــمل األليــاف، والفيتامين
والالفــت أّن كوبــاً مــن الكيوي يوفّــر 12 % مــن القيمة 
اليومية للبوتاســيوم، في حين أّن فاكهة واحدة تؤّمن 5 % 

من القيمة اليومية.

البندورة
األحمر  لونهـا 
ق  لُمشـــــــر ا
يرجــــع إلــى 
ِغناهــا بمــادة 
 Lycopene
ة  د لمضـــــا ا

 ،C لألكســدة. إنها مليئــة بالمغذيات، بمــا فيهــا الفيتامين
والحديد، والبوتاســيوم. كّل كوب من البنــدورة المطبوخة 

يحتوي على 11 % من القيمة اليومية للبوتاسيوم.
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الذكاء االصطناعي يتالعب بسلوكيات البشر
أثبتت دراســة علمية، أن أنظمة  الذكاء االصطناعي  الحديثة 
يمكنها تعلم كيفية العمل مع البشر والتأثير في سلوكياتهم عن 
طريق رصد نقاط الضعف في العادات البشرية واستغاللها 

للتأثير على آليات اتخاذ القرار لدى االنسان.
وابتكــر فريق مــن الباحثين في الوكالــة الوطنية للعلوم في  

أوستراليا ، منظومة إلكترونية يمكنها اكتشاف نقاط الضغط 
التي تؤثر في اختيارات البشــر واستغاللها عن طريق تقنية 
للــذكاء االصطناعــي اطلقوا عليها اســم الشــبكة العصبية 

التكرارية للتعلم العميق، وقاموا بتجربة هذه المنظومة من خالل متطوعين بشر شاركوا في ألعاب في مواجهة  الكمبيوتر 
. وهــذه األلعــاب كانت تعتمــد على قيام المتطوعين بمجموعة من االختيارات ما بين عدد مــن األلوان أو الرموز لتحقيق 
مكاســب معينة، واســتطاعت منظومة الذكاء االصطناعي بعد مراقبة سلوكيات المتطوعين أن تتنبأ باختياراتهم وتوجيهم 

نحو اختيارات معينة، بل أن درجة نجاح المنظومة في توجيه هؤالء المتطوعين وصلت في بعض األحيان إلى 70 %.
ورأى الباحثون من قسم معالجة البيانات والرقمنة في الوكالة الوطنية للعلوم بأوستراليا، أن هذه المنظومة قد تكون لها تطبيقات 
واسعة مثل تطوير العلوم السلوكية وتوجيه السياسات نحو صالح المجتمع، وأن أنظمة الذكاء االصطناعي يمكنها التعرف 

على نقاط الضعف لدى بعض األفراد، ومساعدتهم للتغلب على هذه المشكالت والقيام باختيارات أفضل بشكل عام.

الخنفساء تحتفظ بالحمض النووي للكائنات المحيطة بها
اكتشــف علمــاء مؤخــراً، أن ألمعاء الخنفســاء قدرة علــى االحتفاظ 
بالتركيــب الوراثــي DNA لما تتناولــه، وفقاً لموقــع مجلة العلوم 
ScienceMag. ويقتفــي العلماء أثر الحمض النووي للكائنات الحية 
ألجــل إجراء تحليل التركيب الوراثي )دي إن إيه( لها ســعياً للتعرف 
عليها. فقد قامت الباحثة في علم األحياء الجزيئي بجامعة كوين ماري 
البريطانيــة، روزي درينكووتر، بإجراء اختبارات ألمعاء الخنفســاء 
كبديل غني بالحمض النووي، حيث تتغذى هذه الكائنات على فضالت 
الكائنات األخرى. وتصنف الخنفســاء ضمن الالفقاريات وتعيش في 

كل قارات األرض في بيئات مختلفة ماعدا القارة القطبية.
وقامت الباحثة وزمالؤها بعمل فخاخ لإلمســاك بها في غابات جزيرة بورنيو اإلســتوائية في جنوب شــرق أسيا. وتمكنت 
خالل يوم واحد من اإلمساك بـ24 خنفساء بحجم اإلبهام من نوع كاثارسيوس Catharsius، ليتم فحص الحشرات وإرسال 
أمعائهــا لتحليلها بمختبرات الجامعة في لندن. وباســتخالص األحماض النووية من أمعاء الخنفســاء ومقارنتها بالتركيب 
الوراثي للكائنات المعروف وجودها بغابات بورنيو، تأكد الباحثون من تطابق العينة مع التركيب الوراثي للحيوانات التي 
تعيش هناك، وفقاً للورقة البحثية المنشورة على موقع بيوركس المخصص لنشر األبحاث العلمي. وتشير النتائج إلى إمكانية 

االعتماد على أمعاء الخنفساء للتعرف على الكائنات الحية الموجودة في وسط ما.
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صناعة خاليا ملتحمة العين من خاليا جذعية
نجح فريق بحثي ياباني من جامعة أوساكا بصناعة خاليا ملتحمة العين 
)خاليا في العين( )Conjunctival Cells( من خاليا جذعية مستحثة 
والتــي تعرف أيضاً باســم iPS، حيث تغطي الخاليــا الملتحمة الطبقة 
الخارجية من بياض العين والســطح الداخلي للجفن. وهي مسؤولة عن 
إنتاج عائلة من البروتينات عالية الكتلة الجزيئية تُعرف باسم “الموسين”، 
أو “المخاطين”. وتســاهم هذه البروتينات في إنتاج الدموع وفي حماية 
ســطح العين. وقال الفريق البحثي الياباني، إنهم أضافوا بروتيناً يُسرع 
النمو )مع مواد أخرى( إلى الخاليا الجذعية المستحثة لكي تُكّون خاليا 
ملتحمة العين النسيجية الِظهارية، وكذلك الخاليا التي تنتج “الموسين”.

وقال البروفيسور في جامعـــة أوســـــاكا، ريوهيه هاياشي: لقد أنشــأنا 
طريقــةً لزراعة خاليا الملتحمة. أضاف: ســـــتتوفر كميات كبيرة من 

خاليا الملتحمة ويمكن استخدامها لفحص آثار العالجات المختلفة )التي تستخدم لعالج العين(.
يُذكر أن نتائج هذا اإلنجاز العلمي نُشرت في النسخة اإللكترونية من دورية Cell Reports األميركية العلمية خالل شهر 
فبراير/ِشــباط 2021. ويُعتقد بأن هذا اإلنجاز سيســاهم بشكٍل مباشر في تطوير األدوية لعالج األمراض المستعصية التي 

تصيب العين كمثل “متالزمة العين الجافة” على سبيل المثال ال الحصر.

تقنية كريسبر تنشئ أدمغة مصغرة تشبه اإلنسان البدائي
ابتكر الباحثون “عضيات” صغيرة تشــبه الدمــاغ تحتوي على متغير 
جيني مأوى من قبل اثنين من أقارب البشر المنقرضين، إنسان نياندرتال 
ودينيســوفان. األنســجة ، التي تم تصنيعها عن طريق هندســة الخاليا 
الجذعية البشرية، بعيدة كل البعد عن كونها تمثيالت حقيقية ألدمغة هذه 
األنواع - لكنها تظهر اختالفات واضحة عن األعضاء البشرية، بما في 
ذلك الحجم والشكل والملمس. واستخدم الباحثون، بقيادة عاِلم األعصاب 
في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، أليسون موتري، تقنية تعديل الجينوم 
CRISPR-Cas9 إلدخال شــكل جين نياندرتال ودينيسوفان من جين 
يُدعى NOVA1 إلى خاليا جذعية بشرية متعددة القدرات، والتي يمكن 

أن تتطور إلى أي نوع من الخاليا. وقاموا بتربيتها لتشكيل عضيات، كتل من األنسجة الشبيهة بالدماغ، يصل عرضها إلى 
5 ملم، جنباً إلى جنب مع أشباه عضية طبيعية في الدماغ البشري للمقارنة. واتضح على الفور أن العضيات التي تعبر عن 
البديل القديم لـNOVA1 كانت مختلفة. ولتحديد الجين القديم الذي يجب التعبير عنه في العضيات، قارن الباحثون مكتبة 
من تسلســل الجينوم البشري بجينوم شــبه كامل الثنين من إنسان نياندرتال وواحد من دينيسوفان. وجدوا 61 جيناً تختلف 
فيها النسخة البشرية باستمرار عن تلك الموجودة في األنواع القديمة. من بين هؤالء ، يشارك NOVA1 في تكوين نقاط 

االشتباك العصبي في الدماغ ، أو التقاطعات العصبية، ويرتبط باالضطرابات العصبية عندما يتغير نشاطه.
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التسويق الرقمي ... حاجة وضرورة

غزل برجود
DMARKETING ADS مدير عام شركة

تحدثت غزل برجود، في لقاء مع مجلة البنك والمستثمر، جرى خالله الحديث عن دور ومستقبل التسويق الرقمي 
في النمو االقتصادي على الصعيد العام وفي سورية على وجه الخصوص.

وقالت برجود، إن التســويق الرقمي يشــمل جميع الجهود التســويقية التي تســتخدم جهازاً إلكترونياً أو اإلنترنت. 
وتســتفيد الشــركات من القنوات الرقمية مثل محركات البحث ووســائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني 

ومواقع الويب األخرى للتواصل مع العمالء الحاليين والمحتملين من اجل الترويج لمنتجاتها.
وأضافت: تستفيد المؤسسات السيما المتوسطة والصغيرة منها من الفرص التسويقية المتعددة التي توفرها التجارة 
االلكترونية للوصول لألســواق العالمية، فمن خالل التسويق الرقمي تستطيع أي شركة عرض وتسويق منتجاتها 
وأفكارها وخدماتها على اإلنترنت في جميع أنحاء العالم من دون الحاجة للتنقل بين البلدان، مما يوفر فرص أكبر 

لجني أرباحاً أكثر.
وأوضحت، أن التسويق الرقمي اقتصادي أكثر من بناء المكاتب وأسواق التجزئة والتجهيزات وحمالت الترويج 
غالية الثمن، كما يعمل التسويق الرقمي على خفض تكاليف التخزين والنقل، والتوفير في عدد المكاتب اإلدارية، 
فمــن خــالل قاعدة البيانات يتم االحتفاظ بكل ما يخص العمالء من األســماء وتواريخ البيع، باإلضافة إلى التوفير 

الكبير في دفع العمليات اإلنتاجية.
وأكدت أن التسويق الرقمي يساعد في التحسين من القدرة اإلنتاجية والكفاءة بين المؤسسات نتيجة دخول المعلومات 
كأحد األصول المهمة في رأس المال، وتسهيل إمكانية الوصول إلى الشرائح المستهدفة من العمالء بأسرع وقت 
وتكلفــة ال تــكاد تذكر، باإلضافة إلى زيادة فرص البيع من خالل إتاحة القدرة التســويقية في جميع األوقات وعلى 
مســتوى العالم، كما يســمح بمواكبة ما يطرأ من تطورات حديثة في مجاالت األعمال، وهذا ينعكس بشكل إيجابي 

على مستويات اإلنتاج ونمو االقتصاد القومي وزيادة الدخل.
وقالت: يفيد التســويق الرقمي في التســويق للحرف الشــعبية والصناعات اليدوية للبلدان خارج حدود البلد، األمر 
الذي يؤثر إيجاباً في الجذب السياحي وزيادة إنتاج المؤسسات خاصة المتوسطة والصغيرة ويساهم بصورة فعالة 
فــي نمــو االقتصاد القومي، إلى جانب فتح طرق التســويق للمنتجات والخدمات، والحث على المنافســة لمواجهة 
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المنافسات الدولية والشركات الكبرى.
وتابعت قائلة: لقد أثر فيروس كورونا على عدد كبير جداً من مجاالت األعمال، حيث تســبب الفيروس في توقف 
معظم خطط التســويق لدى الشــركات أو إبطائها. وتوجهت معظم الشــركات للتســويق الرقمي. وألول مرة في 
التاريــخ، فــإن أكثر من 70 % من دول العالم النامية وغيــر النامية تكون رهينة للحجر الصحي واإلغالق العام، 
وهذا األمر جعل ســلوك المســتهلك اليوم يتغير كلياً عما كان ســابقاً وأصبح السوق األول واألفضل في العالم هو 
الســوق الرقمي، أي لم نعد نشــهد ازدحاماً في أســواق المدن بل انتقل االزدحام إلى األسواق الرقمية والمعارض 

الرقمية االفتراضية، وبالتالي هنا تكمن الفرصة األكبر للتسويق الرقمي.
وأضافــت: أنــه حتى بعد فيروس كورونا، تقول الدراســات، أنــه من المتوقع أن تنخفض المبيعات المباشــرة في 
األسواق التجارية وهذا يعني أن البائعين سيتعين عليهم القتال بشدة من أجل حصة سوقية متقلصة مستقبالً. وقالت: 
إذا كنت من أصحاب األعمال، فال تقلل من أنشطة التسويق الرقمي، أسرع، وقم بتغيير اتجاهك وقم بتنشيط عملك 

الرقمي.
وقالــت مدير عــام DMARKETING ADS: بدأنا اليوم في ســورية، بإدراك وفهم معنى التســويق الرقمي، 
وأصبحت الشركات على دراية كاملة بأهمية التسويق الرقمي وأدواته في التسويق لها، وأن التواجد اليوم ليس فقط 
على األرض وإنما الشــركات المتواجدة حقاً أصبح تواجدها رقمياً حاجة و ضرورة لنجاحها. بل حتى بدأ ظهور 

المعيار التالي بأن الشركة التي ليس لها تواجد رقمي فهي شركة قديمة الطراز.
ومقارنةً مع الســنوات الســابقة، نالحظ أن جائحة كورونا قد أظهرت أهمية التســويق الرقمي في ظل األعمال و 
نالحظ انفتاح ســورية على مجال التســويق الرقمي ووجود فرصة كبيرة في الســوق السوري لهذا المجال، لذلك 
نالحظ انطالق الكثير من الشركات التي تعمل في مجال التسويق الرقمي في الفترة األخيرة وستشهد سورية عدد 

أكبر وأكبر من الشركات في هذا االختصاص.
وتابعت: الحصة الســوقية متاحة أمام الجميع وهذه الشــركات توفر فرص عمل للشــباب السوري وتنشط خبرات 
جديدة في بلدنا. وال بأس من التعلم من التجربة المصرية الرائدة في مجال التسويق الرقمي. وواجبنا كاختصاصيين، 
تدريــب الكــوادر وتأهيلها للنجاح في هذا العمــل وصنع بيئة خصبة احترافية في المجال. وواجب الشــركات في 
سورية أن تكون على دراية ووعي بأهمية التسويق الرقمي، للشركة الذكية اليوم هي التي تتجه اآلن نحو التسويق 
الرقمي وتؤسس لنفسها حصة سوقية رقمية ستكون المنافسة عليها قوية في المستقبل، وبالتالي ستكون في المقدمة 

عند انتهاء أزمة كورونا.
وعددت برجود عن تحديات التسويق الرقمي في سورية:

أوالً: الترويج المدفوع غير متاح في ســورية وهذا يتطلب مننا كشــركات تســويق عمل وجهد مضاعف للوصول 
للشرائح المستهدفة في سورية وتحقيق النتائج المرضية للشركات

ثانياً: تأهيل الموارد البشرية  المتخصصة بهذا المجال ضعيف، مما يشكل علينا عبئ في تدريب وتأهيل الكوادر 
قبل مباشرتها بالعمل

ثالثاً: الســماح ألي شــخص غير متخصص بأن يزاول مهنة التسويق الرقمي، وهذا يسمح بظهور شركات متعددة 
غير مختصة مما يؤثر على سمعة التسويق الرقمي في سورية

رابعاً: بالرغم من ان الوعي بالتســويق الرقمي قد بدء في االنتشــار في ســورية، أال ان الشــريحة األكبر ال تملك 
المبذول لنشر ثقافة التسويق الرقمي أكبر من الجهد المبذول للتسويق الرقمي بحد ذاته.ثقافة والوعي بالتسويق الرقمي، وهذا يشكل عبئ على شركات التسويق الرقمي المختصة، حيث اصبح المجهود 
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“فايسبوك” يكبح أخبار لقاح كورونا المضللة
أعلــن موقــع فايســبوك عــن تكثيف جهــوده لكبح انتشــار 
المعلومــات المضلّلــة حول لقاحات كورونا ولتعزيز نشــر 
الحقائق، إضافة الى االســتدالل على الفئات الحذرة من أخذ 
اللقاح. وتشــمل الخطوة حظر المجموعات التي تنشر بشكل 
متكــّرر معلومات مضلّلة حول الفيروس واللقاحات بشــكل 
عام. ومنذ أشــهر يعمل “فايســبوك” على إزالة المعلومات 
المضلّلة حول كوفيد - 19 وعلى الترويج للنصائح الصحية 

الصادرة عن منظمات موثوق بها.
وعمد “فايســبوك” إلى تحديث قائمته للمزاعم الزائفة حول 
الفيــروس واللقاحات، وذلك بمســاعدة مــن منظمة الصحة 
العالمية. وتضّمنت قائمة المعلومات المحظورة المزاعم بأّن 

كوفيد - 19 من صناعة أشخاص واإلصابة به أكثر أماناً من اللقاح وأّن اللقاحات ساّمة أو تسبّب التوّحد.
لكــن مبادرة “فايســبوك” لــم تكن كافيه إلقناع البعــض، اذ كتب “مركز مكافحــة الكراهية الرقمية” علــى “تويتر”، أن 
“فايســبوك” وعــد على مدار العــام الماضي بإجراءات صارمة ضــد المعلومات المضللة حول كوفيــد - 19 ومناهضة 

اللقاحات، مضيفاً أن الموقع يفشل في كل مرة في أن يقرن هذه اإلعالنات البارزة بالعمل.

عودة “بارلر” بعد اختفائها إثر أحداث الشغب في الكونغرس
أعــادت “ بارلر “، التي تتمتع بشــعبية بين المســتخدمين 
اليمينيين األميركيين، والتي اختفت افتراضياً بعد أحداث 
الشــغب في مبنى  الكونغرس ، إطــالق منصتها للتواصل 
االجتماعــي، وقالــت إن منصتهــا الجديــدة تعتمــد على 

تكنولوجيا مستدامة ومستقلة.
وفي بيان يعلن عن إعادة إطالق المنصة، قالت “بارلر”، 
إنهــا عينت مارك ميكلر مديــراً تنفيذياً مؤقتــاً لها، ليحل 
محــل جون ماتز، الــذي أقاله مجلس إدارة الشــركة هذا 

الشهر.
واختفت المنصة بعد أن قاطعها كبار مقدمي الخدمات الذين اتهموا التطبيق بالتقاعس عن الرقابة على المحتوى العنيف 

الذي يتعلق بهجوم السادس من كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى  الكونغرس األميركي  في العاصمة واشنطن.
وأوقفت شركة أمازون  في كانون الثاني/يناير منصة “بارلر” من خدمة االستضافة الشبكية، ما أدى فعلياً لتعطيل الموقع 

ما لم يستطع إيجاد شركة جديدة تستضيف خدماته.
كمــا حظرت “ آبل ” و“ غوغل” أيضاً تطبيق المنصة من متاجرهــا للتطبيقات. وقالت “بارلر”: إن التكنولوجيا الجديدة 

لديها توقف اعتمادها على الشركات التكنولوجية الكبرى في تشغيل عملياتها.
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الواقع اإلفتراضي يساعد الموظفين على العمل عن ُبعد
ظهر الرئيس التنفيذي لشــركة “ فايسبوك “، مارك زوكربيرغ في تطبيق 
Clubhouse، حيــث تحــدث عــن تقدم شــركته في تكنولوجيــا  الواقع 
االفتراضي  )VR( و الواقع المعزز  )AR(، وتحت اســم Zuck23، قال 
زوكربيرغ، “يجب أن نعمل على النقل اآلني”، ويعتقد أن العمل المستقبلي 
الذي يتم إنجازه في مجموعة Reality Labs على “فايسبوك” يمكن أن 

يتم إنجازه قريباً.
ووفقــا لما ذكرته صحيفة “ ديلي ميــل “ البريطانية، قال الرئيس التنفيذي 
لـ”فايســبوك”: أحد األشــياء التي ســتفتحها تقنية الواقع االفتراضي هي 
القــدرة على العيش في أي مكان تريده وأن تكون حاضراً في مكان آخر 

وتشعر حقًا أنك هناك.
وأضاف زوكربيرغ، ســتفتح الكثير من الفــرص االقتصادية ألن الناس 

ســيكونون قادرين على العيش حيث يريدون والعمل بشــكل متزايد حيث يريدون، ويكون هناك نوع من النقل الفوري في 
مكانه. وأكد، أنا أيضاً متفائل جداً بشأن التأثير على المناخ، في تقليل مقدار التنقل الذي يتعين على الناس القيام به. وتابع، 
اعتقد أن التقدم في السيارات الكهربائية في الحد من االنبعاثات أمر رائع ومثير، لكنني أخبر فريقي أنه من األسهل تحريك 

أجزاء من الذرات، لذلك يجب أن نتخاطب عن بعد.

إقبال كبير على تطبيق “كلوب هاوس” للدردشة
يجتذب تطبيق التواصل الصوتي المباشــر 
“كلــوب هــاوس” أعــداداً كبيــــرة مــن 
المستخدمين في  الصين،  حيث ال يزال هذا 
التطبيق األميركي غير خاضع للرقابة  من 
قبل السلطات على الرغم من ما يشهده من 
مناقشات مستفيضة حول الحقوق والهوية 
الوطنيــة وغيرهــا مــن المواضيــع ذات 

الحساسية.
وتحظــر الصيــن  تطبيقــــات  التواصـــل 
االجتماعـــي الغربيــــة مثــل  “تويتــــر” 

و“فايسبوك” و“يوتيوب” وتفرض رقابة صارمة على  اإلنترنت  المحلي للتخلص من المحتوى الذي قد يؤثر سلباً على 
الحزب الشيوعي الحاكم.

وشهد تطبيق كلوب هاوس، الذي أُطلق في أوائل عام 2020، زيادة هائلة في أعداد المستخدمين في وقت سابق من شهر 
شباط/فبراير 2021، بعد أن عقد الرئيس التنفيذي لشركة  تسال ، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة روبن هود، فالد 

تينيف، مناقشات على نحو مفاجئ على تلك المنصة.
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منصة ألنظمة النقل الذكية في غوانجشو من “بايدو”
أعلنت شــركة التكنولوجيــا وخدمات  اإلنترنــت   الصينية 
“بايدو”، بدء اســتخدام منصة خدمات النقل الذكي متعددة 
الطــرازات المعروفــة باســم “إم.أيه.أيــه.إس” أو منصة 
“النقل كخدمة”، والتي ســتوفر خدمــات النقل التي تعمل 
بتكنولوجيــا الذكاء االصطناعي والقيــادة الذاتية في مدينة 
غوانجشــو الصينية. وقالت الشركة: إن هذه المنصة تتيح 
للمستخدمين المحليين في المنطقة طلب خدمات النقل الذكية 
عند الحاجة. وتوفر المنصة الجديدة خدمتي “بايدو أبولو” 

و“أيه.ســي.إي ترانسبورتشن إنجين” للنقل الذكي على ســبيل التجربة بهدف تعميم خدمات النقل الذكي في عصر الذكاء 
االصطناعي. وأضافت “بايدو” أنها ســتواصل إجراء التجارب المنتظمة من خالل نشــر أكثر من 100 سيارة أجرة ذاتية 
القيادة من نوع روبوت  تاكســي  وإقامة حوالى 1000 محطة في مقاطعة جوانجشــو هوانجبو. كما ستتيح المنصة الجديدة 
للسكان المحليين استمرار االستفادة من خدمات القيادة الذاتية في حياتهم اليومية، كبديل لبرامج “روبوت تاكسي” المطبقة 

في  بكين  وشانجشا وكانجشو وغيرها من مناطق الصين.
وتضــم الخدمــة الجديدة أكثر مــن 40 مركبة ذاتية القيادة تشــمل 5 طرز مختلفة، وهي روبوت تاكســي وروبوت باص 

و“أبولونج” و“أبولو كب نيو سبايسي فيكل”.

آلية جديدة من “ويكيبيديا” لمواجهة المعلومات المضللة
أعلنت “ ويكيبيديا ”، عن إطالق “مدونة عالمية لقواعد الســلوك” تهدف 
إلــى الحد من المعلومــات المضللة وإســاءة االســتخدام والتالعب، في 

الموسوعة اإللكترونية.
ونشــرت مؤسســة “ويكيميديا” التي تدير “ويكيبيديا” هذه المدونة، التي 
توسع السياســات المعمول بها أصال لتوفير معايير لمكافحة “السلوكيات 
الســلبية”. وتهدف المدونة إلى الحد من تشــويه محتوى أكبر موســوعة 
علــى  اإلنترنــت  والتالعب به، إذ علــى عكس الموســوعة التقليدية التي 
يكتبهــا خبراء معروفون، فإن هذه المجموعــة من المعارف جمعها هواة 

متطوعون، وغالبا ما تكون مجهولة المصدر.
وقالت رئيسة المؤسســة كاثرين ماهر: لقد ُوِضعَت مدونة قواعد السلوك 

الجديدة لعصر اإلنترنت الجديد، ألننا نرغب في أن يشكل المساهمون في المحتوى بيئة إيجابية وآمنة وصحية للجميع”. 
وأوضحت أن هذه المدونة ستكون وثيقة ملزمة ألي شخص يشارك في مشاريع الموسوعة.

وتم إعداد النص المؤلف من 1600 كلمة بمساعدة نحو 1500 متطوع في “ويكيبيديا”، يمثلون 5 قارات و30 لغة. ويرمي 
النص إلى “منع أي إســاءة اســتخدام للســلطة والتأثير بهدف التخويف، وإلى الحيلولة دون إدراج محتوى خاطئ أو غير 

صحيح على المنصة”.
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انتبه من طريقة نشر بياناتك عبر اإلنترنت
أشــار الخبير التقنــي ورئيــس مركــز Jet CSIRT لمراقبة أمن 
المعلومات، أليكســي مالنيف، الــى أن مواجهة التهديدات الموجهة 
إلــى األفراد أو المنظمات ليس باألمر الســهل عــادة، من الصعب 
معرفــة مــن يبحث عنــك عبر  اإلنترنت  مــا لم تحدد مســبقا دائرة 
األطراف المهتمة باألمر. وأضاف: “في الوقت الحالي المعلومات 
حول شــخص أو منظمة ما يمكن أن تكون أمرا مطلوبا ألغراض 
مختلفــة، ومن أبرز األطراف التي قد تهتم بهذ األمور هي الجهات 

المرتبطة باإلعالن والتسويق، فهي تّكون قاعدة من البيانات الشخصية للناس وحتى جهات اتصالهم واهتماماتهم. وقد تكون 
المعلومات أو البيانات مهمة ليس فقط للجهات المرتبطة باإلعالن بل قد تستفيد منها جهات تسعى لالحتيال أو االبتزاز أو 
الهجمات اإللكترونية، لذا يجب أن نحاول قدر المستطاع نشر أقل قدر من البيانات التي تتعلق بنا عبر  الشبكة العنكبوتية ”.

وأوضح أن مستخدمي  شبكات التواصل االجتماعي  يجب أن يخلقوا نوعا من التوازن أثناء استعمالهم لإلنترنت، وأال يحاولوا 
نشــر كل بياناتهم الشــخصية أو ما يتعلق بهم عبر تلك الشبكات، وأن يسعوا لعدم تمكين الشبكات من الوصول إلى ملفات  

الصور  والفيديوهات الخاصة بهم والموجودة في الحواسب أو األجهزة الشخصية. وقال: “أن حذف البيانات الشخصية من 
شــبكات التواصل االجتماعي أو تطبيقات المراســلة أو الحسابات اإللكترونية ال يعني بالضرورة أن هذه البيانات قد تكون 

اختفت فعليا، فمن الممكن أن تكون قد خزنت في قواعد البيانات التحليلية التابعة للسلطات أو جهات معينة”.

رسائل مشفرة غير قابلة لالختراق من الصين إلى الفضاء
كشــفت مجلة “اليــف ســاينس” العلمية عن قيــام علماء 
صينيين بتوجيه رسائل مشفرة غير قابلة للكسر، من شأنها 

أن تشكل ثورة في عالم االتصاالت الرقيمة السرية.
وتوصــل باحثون فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيا في  

الصيــن  )USTC( في عام 2018 إلى طريقة لمشــاركة 
“مفاتيح الكم” سرا بين  األقمار الصناعية  التي تدور حول 

مداراتها والمحطات األرضية.
وجعلــت هــذه الطريقــة الســرية االتصاالت بيــن القمر 
الصناعي الصينــي Micius و3 مواقع أرضية تتواصل 

مع القمر في  أوروبا  وآسيا إلى تشكلي ما وصف بأكبر شبكة كم آمنة في العالم. وأشارت المجلة إلى أن الفريق الصيني 
قام بتحديث شــكل جديد أكثر تطورا للتشــفير الكمي يعرف باســم “توزيع المفتاح الكمومي المستقل عن جهاز القياس” 
)MDI-QKD(، لتصل درجات التشفير إلى مستوى غير قابل لالختراق وغير قابلة للكسر، ما يجعلها تتمتع بالسرية 

الكاملة.
وقام الباحثون الصينيون ببث أول موجات مشــفرة بهذه الطريقة عبر مدينة في الصين إلى  الفضاء  إلى القمر الصناعي 

الصيني، األمر الذي شد انتباه األوساط العلمية بسبب التشفير العالي التعقيد لهذه الرسائل.
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Intel معالج قد يقلق AMD Zen4
كشــفت تقارير صحافية أّن  الحواسيب  اآللية 
 AMD  Zen4 معالجــات   تســتخدم  التــي 
الجديدة قد تصبح أســــرع بنســبة 40 % من 
المعالجات الحالية، وهو أمر يمكن أن يقلــــق 

. Intel  شــركة
وتعتــزم شــركة AMD إطــاق معالجاتهــا 
لجديدة التي أطلقت عليها Zen4، والمصّممة 
 ،Ryzenو EPYC للحواســيب من طــراز

والمتوقع أن ترفع من أداء الحواسيب بنسب تصل إلى 40 % عن الحواسيب الحالية التي تستخدم Zen3. ومن المتوقع 
إطاق هذه المعالجات في وقت ما من عام 2022، حيث سيتم تصنيع بنية  AMD Zen4  األساسية على عقدة معالجة 
طولها 5 نانومتر فقط، والتي يشاع أنها سوف تقدم سرعة مقدارها 5 غيغا هرتز على جميع النوى في ما يبدو أنه سوف 

يكون “وحش الحواسيب اآللية”.
وكانــت AMD قــد تمكنــت من التفوق على Intel من خــال تحولها في معالجات Zen2 إلى عقــدة معالجة طولها 7 
نانومتر، وهو ما دفع Intel لاعتراف بأنها لن تلحق بـAMD حتى عام 2021. ومع استعداد Zen4 الستخدام الجيل 

الجديد، يمكن أن تقفز AMD بمعدالت لن تتمكن Intel من اللحاق بها.

لوحة مفاتيح أللعاب التصويب والسباقات من “ريزر”
أطلقــت شــركة “ ريــزر ”، لوحــة مفاتيــح جديــدة باســم  

Huntsman V2 Analog  لعمليــات اإلدخال التناظرية 
مــع نقطتي انطاق ومفاتيح ضوئية وذراع التحكم، وتظهر 
أهمية لوحة المفاتيح الجديدة مع ألعاب التصويب والسباقات 
بصفة خاصة. وأوضحت الشركة األميركية أنه يمكن تهيئة 
اللوحة على نطاق واســع وبطرق عــدة، حيث يمكن ضبط 
نقطــة االنطــاق بدقة إلتاحة تجربة كتابــة كاملة عند القيام 
بالمهام المكتبية، وفي نفس الوقت إتاحة ســلوكيات انطاق 

حساســة للغاية عند تشغيل ألعاب الفيديو. وتتمثل الميزة األساسية للوحة في إمكانية تحديد مرحلتين لانطاق، وتتيح هذه 
الوظيفة في ألعاب التصويب مثا إمكانية تجهيز قنبلة يدوية في نقطة االنطاق األولى ورميها في نقطة االنطاق الثانية.

وتتناســب عملية اإلدخال التناظري مع ألعاب التصويب بصفة خاصة عند محاكاة الحركة، كما أن مســتويات الضغط 
المختلفة على أزرار WASD تســمح بضبط اتجاه الحركة في 360 درجة بدال من 8 مســتويات فقط. وباإلضافة إلى 
األزرار التناظرية، فإن اللوحة تشتمل على العديد من التجهيزات المتطورة مثل إضاءة ريزر Chroma RGB، والتي 
يمكن تهيئتها على نطاق واســع، مع توافر مســند يد مغناطيسي ومنفذ  USB  3.0 و4 أزرار لوسائط “الملتيميديا” وزر 

دوار رقمي. ويبلغ سعر لوحة المفاتيح 250 دوالر.
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“كوالكوم” ُتطلق أسرع مودم 5G في العالم
 ،5G األميركية عن الجيل الرابع من مودم Qualcomm أعلنت شــركة كوالكوم
وهو أول مودم في العالم يوفر سرعات السلكية تصل إلى 10 جيغابايت في الثانية، 
Gs� وبحسب ما ذكره موقع .X62 5G األقل تكلفة من X62  وأتاحت أيضا مودم
marena التقنــي، تعتمد “كوالكوم” في تطويرها للجيل الرابع على اإلصدار 16 
من 3GPP المعروف تجارياً بالمرحلة الثانية من 5G. وتتعهد الشــركة بأن يوفر 
مودم الجيل الرابع X65 5G الجديد ســرعات تنزيل قصوى، حيث تصل إلى 10 
جيغابــت في الثانية مــع عرض نطاق ترددي يبلغ 1000 ميغا هرتز، والذي تفوق 
على إصدار X62 الذي تبلغ سرعته 4,5 جيغابت في الثانية و400 ميغاهرتز. وتم 
تصميــم X65 وX62 العمــل مع هوائــي QTM545 mmWave الجديد، الذي 
يســتطيع اإلرســال بقوة أعلى من التصميمات الســابقة له كما يدعم جميع ترددات 

mmWave العالمية بما في ذلك النطاق الحديد n259 41 ميغاهرتز.
وطورت “كوالكوم” ضمن قائمة منتجاتها اول تقنية لضبط هوائي Al في العالم، الذي يمكنه اكتشــاف قبضة المســتخدم 
بشكل أكثر دقة بنسبة 30 % مما يساعد على تحسين سرعة البيانات والتغطية وعمر البطارية. ولتحقيق المميزات السابقة، 
أنتجت الشــركة 5G powersave 2,0 والتي تعزز مميزات اإلصدار 16 مثل إشــارة تنبيه الوضع المتصل الذي يسمح 

للمودم أن ينام فترة أطول وبالتالي يوفر في الطاقة بنسبة 10 %.

عالمات ذكية لتعقب األشياء المفقودة من “سامسونغ”
أطلقــت شــركة “ سامســونغ” العامــات الذكيــة  غاالكســي  
SmartTag وSmartTag+ لتعقب األشياء المفقودة والحيوانات 
األليفة في المنزل. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن 
إرفاق العامة الذكية المزودة بتقنية البلوتوث بســهولة باألشــياء 
المطلــوب تعقبها، مشــيرة إلى أنه تتم مزامنــة العامة الذكية مع 
تطبيق  الهاتف الذكي  “سامســونغ SmartThings” عن طريق 
 .Bluetooth  Low Energy  تقنية “البلوتوث” منخفض الطاقة
وفي حالة فقدان الشــيء المثبت بــه العامة الذكية، يقوم التطبيق 

بعرض آخر موضع معروف له. وبمجرد أن يصبح المستخدم داخل نطاق تغطية “البلوتوث”، يقوم تطبيق الهاتف الذكي 
بعرض المسافة، كما يمكن تشغيل الصوت بضغطة زر لتشغيل الصوت لتسهيل العثور على الشيء المفقود.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن استعمال العامات الذكية الجديدة كجهاز “ريموت كنترول” لتجهيزات المنزل الذكي، حيث يتم 
تخصيص وظيفة للزر عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، وتمتد فترة تشغيل البطاريات CR2032 حتى 6 أشهر.

وعلى غرار معظم الموديات المنافســة، ال تشــتمل العامات الذكية الجديدة من “سامسونغ” على مودم مدمج، وال يمكن 
العثور على العامات المسروقة، إال عندما يكون هناك عامة ذكية أخرى أو هاتف “سامسونغ Galaxy” مزود بتطبيق 

SmartThings في النطاق القريب، حتى يمكن إعادة توجيه الموقع إلى السيرفر.
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ميزة لـ“غاالكسي” ال تحتوي عليها ساعة “آبل”
أكدت شــركة “سامســونغ  خططها لبدء طــرح تحديث مهم 
لساعتها الذكية “ غاالكسي  ووتش”. ويوفر التحديث الجديد 
القدرة على قياس ضغط الدم مباشرة من معصمك، وهو أمر 

ال توفره ساعة “ آبل ”.
الترقيــة الصحية الجديدة الذكية لم تكن متاحة عند اإلطاق، 
لكن تم تطويرها كجــزء من تحديث البرنامج للجهاز القابل 
لارتداء، وكانت متوفرة في األصل فقط في كوريا الجنوبية، 

ومع ذلك، بدأت “سامســونغ” في توســيع الوظائف الجديدة لتشــمل المزيد من األجهزة في جميع أنحاء العالم. ومنها ميزة 
قياس ضغط الدم، حيث تمكنت الشركة من توفير هذه الميزة الهامة لألجهزة التي يبلغ عمرها عامين تقريباً. وعلى عكس 
ساعة اليد التقليدية، تفقد الساعات الذكية قيمتها بمرور الوقت، لكن “سامسونغ” تحاول تغيير ذلك من خال دعم األجهزة 
القديمة بميزات جديدة تماماً بعد سنوات من وصولها إلى رفوف المتاجر. وتستخدم مراقبة ضغط الدم تقنية جديدة طورتها 
“سامسونغ” تسمى تحليل موجة النبض، وقبل القياس األول، ستحتاج إلى معايرة ساعة “سامسونغ” الذكية في الصيدلية 
المحلية أو طبيبك العام أو باستخدام جهاز قياس ضغط الدم في المنزل. وبعد ذلك، ستتمكن الساعة من استخدام المستشعرات 
المدمجة المصممة لتتبع معدل ضربات القلب في أي مكان وفي أي وقت. وتحلل خوارزمية “سامسونغ” العاقة بين قيمة 

المعايرة التي تم إدخالها بالفعل في الجهاز وتغير ضغط الدم لتحديد قيمة ضغط الدم في وقت القياس.

FÖRNUFTIG جهاز جديد لتنقية الهواء من “إيكيا”
أطلقت شــركة “ إيكيا ” جهاز تنقية 
الهــواء FÖRNUFTIG الجديد 

بسعر 50 يورو.
الســويدية،  الشــركة  وأوضحــت 
أن الجهــاز يأتــي مــزوداً بفلتــر 
للجزيئــات والغازات لتنقية الهواء 
من الغبار والدخان وحبوب اللقاح 

والروائح والمواد الكيماوية.
كمــا لفتت إلــى أن الجهــاز يمتاز 
بإمكانيــة تعليقــه علــى الحائط أو 
بواســطة  األرض  علــى  نصبــه 
الحامل بشكل أفقي أو رأسي، كما 

يمكن نقله بسهولة من غرفة إلى أخرى بفضل المقبض المزود به.
وتشــير لمبة LED بالجانب العلوي إلى ضرورة تغيير الفلتر، في حين يتراوح  اســتهاك الكهرباء  بين 2.5 و19 وات 

حسب درجة المروحة.

92



جديد تقنية

آذار/ مارس 2021 | البنك والمستثمر

جهاز قابل لالرتداء يحول الجسم إلى بطارية بيولوجية
طور فريق مــن العلماء جهــازاً جديداً يمكن 
وضعــه علــى الجســم لتحويله إلــى بطارية 
بيولوجيــة، والــذي يســتمد فكرتــه مــن فيلم 
The Matrix، حيــث يتصــل الجهاز القابل 
للتمــدد بالجلد مثل حلقة توضع على اإلصبع، 
وتســحب حرارة المستخدم الطبيعية لتحويلها 

إلى كهرباء.
وعلــى الرغم مــن أن الفيلم يُظهــر روبوتات 
تحصــد  الطاقة  العضويــة من البشــر، إال أن 

األبحــاث فــي جامعة  كولورادو  )CU( تولد فقط حوالي فولت واحد من الطاقة من كل ســنتيمتر مربع من مســاحة الجلد. 
ويأمل الفريق البحثي، تطوير التكنولوجيا إلى حجم سوار المعصم الرياضي الذي يمكنه إنتاج حوالا 5 فولت من  الكهرباء، 

ما يسمح لك بتشغيل األجهزة اإللكترونية األخرى القابلة لارتداء أثناء التنقل.
ويحتوي الجهاز الجديد القابل لارتداء على مادة قابلة للتمدد مصنوعة من مادة البولي إيمين، وهي مزودة بعدد كهربائي 
حراري رقيق متصل بأســاك معدنية ســائلة. وقال الباحثون إن المنتج النهائي ما بين سوار باستيكي ولوحة أم مصغرة 

للكمبيوتر أو ربما خاتم ماسي فني.

إصدار ذهبي من سماعة آبل بقيمة 97 ألف يورو
أطلقت شــــركة “ كافيار ”، إصداراً ذهبيـــاً مـــن ســماعـة  
AirPods Max  مــن “ آبــل “، بقيمــة 97500 يــورو. 
وأوضحت الشركة الروسية، أن هذه التكلفة الباهظة ترجع 
باألساس إلى تصنيع بعض أجزاء من السماعة الفاخرة من  

الذهب  وجلد التمساح النادر.
وعلى الرغم من أن سماعة AirPods Max العادية ليست 
رخيصة ومصنوعة من خامات فائقة الجودة تفوق الموديات 
المنافســة، إال أن جســم الســماعة الاســلكية المصنوع من  

األلمنيــوم  قــد ال يروق للبعــض، ولذلك، قدمــت “كافيار” 
ســماعة فاخــرة في إصــدار Gold White أو Gold Black. ونظراً للتكلفة الباهظة للســماعة، فإن كل إصدار يقتصر 
على نسخة واحدة، وقامت الشركة الروسية بتصنيع جسم السماعة من توليفة من الذهب عيار 18 وجلد التمساح األبيض 

أو األسود النادر، ولم تعلن الشركة عن أية بيانات بخصوص كمية الذهب المستعملة في تصنيع سماعة الرأس الفاخرة.
وعلى صعيد الجوانب التقنية، لم يطرأ أي تغيير على اإلصدار الذهبي الفاخر مقارنة بسماعة AirPods Max العادية، بما 
في ذلك وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة وتقنية الصوت ثاثي األبعاد 3D Audio والطارة الدوارة للتحكم في شدة الصوت 

والتشغيل، والتي تم تصميمها على غرار التاج الرقمي في ساعة “ آبل ووتش “.
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عربات تسوق ذكية من “كروغر”
بدأت سلســلة البقالة “ كروغر ” باستخدام عربات بقالة 
ذكية بالتعاون مع شــركة “كيبر” الناشــئة، في ســياق 
برنامــج تجريبي في أحد متاجرها فــي ماديرا أوهايو. 
ويُطلــق على برنامــج العربات الذكية في ماديرا اســم 
“كرو غو”، ويســتخدم عدداً قلياً مــن األدوات التقنية 
لنقل المتسوقين عبر المتجر وخروجهم من خط الخروج. 
وتــم تجهيز العربة بشاشــة لمــس كبيرة فــي المقدمة، 
والتي تربط العماء بتوصيات قائمة التســوق الخاصة 
بالمنصة، والعروض الترويجية، وحتى إمكانات البحث 

عن الطرق. وأثناء التســوق، يستخدم المتســوق الميزان المدمج في عربة التسوق و الكاميرا  ذات الرؤية الحاسوبية لمسح 
العناصر الخاصة به ووزنها وحصرها. وعندما يحين وقت تسجيل المغادرة، يمكن للمتسوق مسح بطاقته والدفع مباشرةً 
عبر قارئ بطاقة عربة التســوق. وهناك بعض القواعد األساســية الســتخدام نظام “كرو غو”، إذ يجب وضع العناصر 
الشــخصية مثل المحافظ أو الهواتف في الســلة األمامية، بعيداً عن طريق كاميرا النظام والميزان. وتوجد منطقة خروج 
مخصصة للعربات في حارة الخروج الذاتي. وهذه ليست أول عربة بقالة ذكية من نوعها في  أميركا الشمالية ، حيث قامت 

شركة “كيبر” بإدارة برنامجاً تجريبياً في سلسلة بقالة “سوبيز” في أوكفيل، أونتاريو، في عام 2019.

هوائيات مصنوعة بتقنية  الطباعة  المجسمة
نجح فريق من الباحثين في مختبر األبحاث التابع للبحرية األميركية، 
في إنتاج واختبار هوائيات مصنوعة بطريقة  الطباعة  المجسمة من 
أجــل تطوير تقنيــات صناعة الرادارات، واســتغالها في تطبيقات 

جديدة لخدمة ساح البحرية في  الواليات المتحدة  األميركية.
وقالت الباحثة آنا ستوم، المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية: 
“إن الطباعة المجســمة هي وسيلة إلنتاج نماذج أولية بشكل سريع 
والحصــول على العديد من التصميمات بتكلفــة زهيدة”. وأضافت 
أن “انخفاض وزن األجزاء المصنوعة بطريقة الطباعة المجســمة 
تســمح لنا بنقل التكنولوجيا إلى تطبيقات جديدة، لم يكن بإمكانها أن 

نطرقها من قبل بســبب ثقل وزن األجزاء المعدنية المماثلة”. ومن المعروف أن الرادارات وأجهزة الرصد تنطوي على 
أهمية بالغة لساح البحرية في ما يتعلق بأغراض  الماحة البحرية  والدفاع، وتتكون الرادارات عادة من هوائيات متعددة 

تعمل سوياً في منظومة واحدة، ومن الممكن أن تتعرض بعض هذه المكونات للتلف، وهو ما يستوجب استبدالها.
وقال الباحثون: إن قطع الغيار أو المكونات البديلة تكون عادة مصنوعة من مواد معدنية تحتاج إلى أسابيع من أجل تصنيعها 
ثم تركيبها، في حين أن المكونات المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة مثل االسطوانات أو الهوائيات يمكن تصنيعها خال 

فترات تتراوح ما بين ساعات إلى أيام قليلة ثم تركيبها بسهولة دون تأخير.
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كورونا تؤثر على قطاع الطيران بسبب قيود السفر

- اســتمرار إغالقها، وال ســيما الســفر الدولي، هو عائق كبير 
للتعافي.

وتســببت جائحة كورونا في انخفاض سفر الشركات، حيث من 
المتوقع أن تكون ميزانيات السفر للشــركات مقيدة للغاية، حيث 
ال تــزال الشــركات تتعــرض لضغــوط مالية حتى مع تحســن 

االقتصاد.
نجاحات كبيرة

باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن المؤتمرات والمقابالت االفتراضية، 
قد حققت نجاحــات كبيرة كبديل لالجتماعات الشــخصية )وجه 
لوجه(. وحذّر االتحاد الدولي للنقل الجوي )IATA( من أنه مع 
تفشي جائحة كورنا، ستشهد شــركات الطيران فقدان ألكثر من 
 SARS 16 ضعف اإليــرادات التي فقدتها خالل وباء ســارس

لعام 2003.
وقال اتحاد النقل الجوي الدولــي )IATA(، الذي يمثل أعضاؤه 
82 % من الحركة الجوية في العالم، إن شــركات طيران آســيا 
والمحيط الهادئ قد تشــهد انخفاضاً بنســبة 23 % على أســاس 
سنوي في أعداد الركاب، مع تقديرات مماثلة ألجزاء من أوروبا 

والشرق األوسط.
وتشــير هذه التوقعــات الجديدة، إلى أن شــركات طيران آســيا 
والمحيط الهادئ قد تشــهد انخفاضاً في اإليرادات بمقدار 49.7 
مليار دوالر هذا العام، وفقاً لتحديث اتحــاد النقل الجوي الدولي 
)IATA(. بينما عنــد حلول أزمة الســارس، حدد اتحــاد النقل 
7 مليارات دوالر أميركي.الجوي الدولي )IATA( خسائر شركات الطيران العالمية بنحو 

أشارت دراســة لالتحاد الدولي للنقل الجوي صدرت أخيراً، أن 
حركة الركاب العالمية )عائدات الركاب بالكيلومترات( لن تعود 
إلى مســتويات ما قبل جائحة كورونا “كوفيــد - 19” حتى عام 
2024، أي بعد عــام مما كان متوقعاً في الســابق. وال يزال من 
المتوقع أن يحدث التعافي في الرحالت القصيرة بشــكل أســرع 

من السفر لمسافات طويلة.
حركة المرور

نتيجة لذلك، ســتتعافى أعداد الركاب بشــكل أســرع في حركة 
المــرور المقاســة بالكيلومترات، ومــع ذلك فــإن التعافي إلى 
مســتويات ما قبل “كوفيــد - 19” لن يكون قبل عــام 2023، 
وبالنســبة لعام 2020 انخفضت أعداد الركاب العالمية بنســبة 

55 % مقارنة بعام 2019.
وتنبأت حركة الــركاب فــي حزيران/يونيــو 2020، بانتعاش 
أفضل مــن توقعــات شــهر أيار/مايــو من نفــس العــام، حيث 
تراجعت حركة المرور بالكيلومترات بنســبة 86.5 % مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد هذا تحسن طفيف مقارنة 
باالنكماش بنســبة 91.0 %، والــذي كان متوقع فــي أيار/مايو 

.2020
ً التوقعات األكثر تشاؤما

وتستند التوقعات األكثر تشاؤماً، الى عدد من االتجاهات الحديثة 
على النحو التالي:

- احتــواء بطــيء للفيروس فــي الواليــات المتحــدة األميركية 
واالقتصادات النامية، حيث انها تمثل حوالى 40 % من أسواق 

السفر الجوي العالمية.

 ،IATA أصدر االتحاد الدولي للنقل الجوي
تنبؤات خاصة بحركة الركاب العالمية 
محدثة تظهـر أن التعافـي في حركـة 
الطيران سيكون أبطأ مما كان متوقعًا، 
إذ أثرت جائحـة كورونـا بشـكل كبير 
على قطاع الطيران بسبب فرض قيود 
السفر وتراجع الطلب بين المسافرين، 
وأدى النقص الكبير في أعـداد الركاب 
القيـام  أو  الطيـران  إلغـاء رحـالت  إلى 
برحالت فارغة بين المطارات، ما خفض 
كثيراً من عائـدات شــركات الطيران، 
وأجبـر العديـد منهـا علـى تســريح 

موظفيها أو إعالن إفالسها.
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لوفتهانزا: محادثات إلستبدال الطلبيات بطائرات أصغر حجمًا
أعلنت شــركة “لوفتهانزا”، 
أنهــا تجـــري محادثــات مع 
صانعــي  الطائــرات  حــول  
مبادلــة  بعــــض الطلبيــــات 
بطائــرات أصغر حجمــــاً، 
تســير لمســـافات طويلة، ما 
يستهدف التكيف مع التراجع 
فــي الســفر بفعــل تداعيات 

الوباء.
التنفيذي  الرئيــس  وأوضــح 
كارســتن  األلمانية  للشــركة 

ســــــبور، في  نــدوة  بكلية  لندن  لالقتصــاد، أن المجموعة تجري مفاوضات مع شــركتي “ إيربــاص “ و“ بوينغ “ حول 
الطلبيات الحالية، وسط مرونة من قبل الشركات المصنعة للطائرات.

وأبدى ســبور تشككه بشــأن إمكانية عودة الطلب على الســفر ألغراض العمل في  أوروبا  و الواليات المتحدة  األميركية 
لمستويات ما قبل الوباء.

انخفاض عدد الركاب عبر شركات الطيران األميركية
أعلنــت وزارة النقل األميركيــة، أن أعداد 
ركاب  شــركات الطيــران  المحلية هبطت 
بنسبة 60.1 % في عام 2020 الماضي، مع 
تراجع الطلب على السفر جوا جراء جائحة 
“كورونا”. وأشارت الوزارة، إلى أن السفر 
الجوي هبط بنســبة 62 % في شهر كانون 
األول/ديســمبر 2020 الماضــي، بزيــادة 
طفيفة عن اإلنخفاض المســجل في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2020. وعلى مــدار العام 
2020 بكامله، إنخفضت أعداد المسافرين 
على الرحالت الجوية المحلية في  الواليات 
المتحدة  األميركية بنسبة 58.7 %، في حين 

هبطت أعداد المسافرين على  الرحالت الدولية بنسبة  70.4 %، مع قيام دول كثيرة بفرض قيود كبيرة على السفر.
وعلقت  شــركات الطيران األميركية قائلة ، إن الطلب على الســفر الجوي ظل منخفضاً بأكثر من 60 % حتى أوائل شهر 

شباط/فبراير 2021.
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شركة طيران  تستثني ركاب من ارتداء القناع خالل النوم
فجرت شــركة طيــران “ كاثي باســيفيك “، التــي تتخذ من  
هونغ كونغ  مقراً لها، مفاجأة ســارة لعمالئها المميزين الذين 
يسافرون في درجات رجال األعمال، حيث أصبح بإمكانهم 
إزالــة أقنعتهــم عند االســتلقاء للنوم، بالرغم مــن أن جميع 
شركات الطيران تلزم كل المسافرين بارتداء الكمامات طوال 
تواجدهــم ضمن اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس “ 
كورونا ”. وأرجعت الشــركة ذلك إلــى أن درجات األعمال 

بها مساحات كبيرة بين المقاعد، ما يعني أن خطر اإلصابة بفيروس “كورونا” أثناء االستلقاء ضئيل. في ما سيتعين على 
المســافرين علــى تلك الدرجات ارتداء األقنعة في جميع األوقات األخرى باســتثناء  النــوم ، بينما يجب على الركاب الذين 

يسافرون في الدرجة االقتصادية واالقتصاد المتميز أن يرتدوا األقنعة طوال الرحلة.
ووفقاً لتقرير Executive Traveller، فإن إعفاء الركاب من ارتداء األقنعة ممكن بفضل نظام الترشيح والفالتر بالطائرة، 
القادر على تصفية 99.9999 % من جزيئات الغبار بما في ذلك الفيروســات والبكتيريا. وأكد الخبير من منظمة الصحة 
العالمية، ديفيد نابارو، أنه بفضل أنظمة فلترة الهواء أصبح السفر الجوي آمناً عندما يتعلق األمر بانتشار فيروس كورونا. 
وقال: “الشيء الجيد في  الطائرات  هو أن نظام التهوية يتضمن مرشحات قوية، ما يعني أنها أكثر أماناً، حيث تتمتع بأداء 

مشابه لتلك المستخدمة للحفاظ على نظافة الهواء في  غرف العمليات  بالمستشفيات والغرف الصناعية النظيفة.

هبوط عدد المسافرين عبر مطار دبي بنسبة 70 %
تراجع عــدد المســافرين في 
مطــار  دبــي  الدولــي األكثر 
ازدحامــاً في منطقة  الشــرق 
األوسط ، بنســـبة 70 % إلى 
25.9 مليــون مســـافر العام 
2020 الماضــي، مع تعطل 
قطاع الســفر بســبب جائحة 

“كوفيد - 19”.
وقالت  مؤسسة مطارات دبي  
انخفضت  للمطار،  ة  المشــغل
العمليات بالمطار، وهو مركز 
لشــركة طيــران اإلمــارات، 

كثيراً لعدة أشــهر، في ظل قيود الســفر التي فرضتها الحكومة حتى معاودة فتح دبي أمام الزوار القادمين من الخارج في 
شهر تموز/يوليو.

ويتوقع القطاع أن يستغرق تعافيه سنوات في ظل تضرر الطلب العالمي نتيجة الستمرار القيود في شتى أنحاء العالم.
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بوينغ سّلمت 26 طائرة
ســلّمت شــركة بوينغ، 26 طائرة فــي يناير/ كانون 
الثاني 2021، مسجلة واحدة من أفضل أشهرها منذ 
إيقــاف طائرة 737 ماكس في مــارس/آذار 2019. 
وساعدت طائرة 737 ماكس بتعزيز هذه المبيعات، 
إذ ســلّمت 21 طائــرة منها من بين الـــ26 منذ بداية 
العــام. وكانت تعمل الشــركة على تراكــم أكثر من 
400 طائرة 737 ماكس التي تم تصنيعها خالل فترة 
تعليقها التي استمرت 20 شهراً ولكن تعذر تسليمها. 
وكان قــد تــم إيقاف طائــرة 737 ماكس في مارس/ 

آذار 2019 بعد حادثين أســفرا عن مقتل 346 شــخصاً. ولم ترفع إدارة الطيران الفيدرالية األميركية القيود حتى أواخر 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وتعتبر عمليات التسليم ضرورية لشركة بوينغ، التي سجلت خسارة قياسية في العام 2020، 
حيث تحصل الشركة على معظم أموالها من مبيعات الطائرات في وقت التسليم. كما تعد أيضاً مهمة لشركة الطيران، رغم 
الطلب المنخفض على الطيران، إذ أن الطائرات الجديدة أكثر كفاءة في استهالك الوقود من تلك التي ستحل محلها. ومن 
بين شحنات “بوينغ” الـ26 التي تم تسليمها في يناير/كانون الثاني طائرتان نفاثتان لشركة “أالسكا إيرالينز”، التي أصبحت 

رابع شركة طيران أمريكية تعتمد هذه الطائرة في أسطولها.

مطار هيثرو يفرض رسومًا على المسافرين
قــرر “ مطــار هيثــرو ”، تقاضــي 
رســـــوم إضافيــة بقيمــــة 8.90 
إسترليني )12.40 دوالر أميركي( 
مــن المســافرين، وذلــك لتعويض 
خسائره بســبب جائحة “كورونا” 

وانخفاض عدد الركاب.
ووافقــت هيئة تنظيــم الطيران في 
بريطانيــا علــى فــرض الرســوم 
المقــدرة بـــ12.4 دوالر أميركــي 
عن كل راكــب، و6 دوالرات عن 
كل  حقيبة ، وذلــك وفقاً لبروتوكول 
يســمح للمطــار بتغطيــة تكاليــف 

المرافق واألمتعة وخدمات تســـــجيل الوصول. وشــــددت الهيئة، على أن المطار ال يحقق أي أرباح من تلك الخدمات، 
إذ تغطي الرســوم مصاريف التشــغيل والصيانة، ومن المقرر فرض “رســــوم اســترداد تكاليف المطار” طوال العام 

2021 الجاري.
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خدمات النقل الذكي تزيد األزمة المرورية
كشــفت دراســة جديدة لمعهد ماساشوســتس للتكنولوجيــا األميركي، أن 
تطبيقــات خدمات النقل الذكي مثل “ أوبر “ و” ليفت “، أصبحت جزءاً من 
مشــكلة االختناقات المرورية وليس من حلها كما كان يفترض. وبحســب 
الدراسة، فإن هذه التطبيقات أدت إلى زيادة الزحام المروري على الطرق 
وزيــادة كثافتــه، وكان تأثيرها محدوداً جداً على معدالت ملكية ســيارات 
الركوب الخاصة. واستهدفت الدراسة الخدمات الذكية التي دخلت السوق 
على أساس اشتراك عدد كبير من الناس في استخدام سيارة واحدة وتقليل 

عدد  الســيارات  الخاصة على الطرق، وفق مجموعة قليلة من العوامل. كما شــملت مؤشر لزمن الرحلة، وساعات الزحام 
المروري وركاب  المواصالت العامة  شهريا ومتوسط عدد المركبات التي تمتلكها األسرة. وتناولت الدراسة هذه البيانات 
وفق نموذجين، أحدهما اختبار لتأثير “أوبر” و“ليفت” على إحدى المناطق الحضرية من خالل معامل متغير وهمي من 
شــركة نقل عام. أما النموذج الثاني، فكان يرصد تطور تأثيرات “أوبر” و“ليفت” مشــترك وبطريقة تفاعلية باعتبارهما 
أفضل شركتين في مجالهما. وبحسب الدراسة، فإن الزحام المروري زاد في المناطق الحضرية منذ دخول شركتي “أوبر” 
و”ليفت” الخدمة بنســبة 0.9 % وزادت فترات االختناق المروري بنســبة 4.5 %. في الوقت ذاته، تراجع اعتماد الناس 
على وســائل النقل العام الجماعي، حيث انخفض معدل ركوب هذه الوســائل بنسبة 8.9 %. وأظهرت الدراسة أن “أوبر” 

و“ليفت” لم يكن لهما تأثير على عدد السيارات الخاصة على الطرق األميركية.

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 30 %
قفزت مبيعات الســيارات في  الصين، أكبر 
ســوق في العالم، بنســبة 30 % في الشهر 
األول مــن العــام 2021 الجــاري، مقارنة 
بالشهر نفسه قبل عام، وهو عاشر شهر من 
الزيادة على التوالي، وذلك في وقت تواصل 
فيه الصين قيادة تعافي  صناعة الســيارات  

العالمية من جائحة “كوفيد - 19”.
وأظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات 
فــي الصيــن، أن المبيعــات وصلــت إلى 
2.5 مليون ســيارة في كانون الثاني/يناير 

الفائت.
وزادت مبيعــات المركبــات التــي تعمــل 

بالطاقـــة الجديـــدة، مثل  الســيارات الكهربائيـــة  التي تعمل بالبطاريـــات، والهجينة التي تعمـــل بالبنزين و الكهربـاء،  
والمركبــات التــي تعمل بخاليا وقود الهيدروجين، بنســــبة 239 % في كانون الثاني/ينايــر 2021، لتصل إلى حوالى 

179 ألف وحدة.

99



جديد سيارات

البنك والمستثمر | آذار/ مارس 2021

االتحاد األوروبي يدعم إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
وافق  االتحــاد األوروبي  على خطة 
تتضمــن تقديم مســــاعدات حكومية 
إلــى “ تســــال “ و“بــي إم دبليــــو” 
وغيرهمــا لدعــم إنتــاج بطاريــات  
الســيارات الكهربائيــة ، ومســاعدة 
الــواردات   االتحــاد علــى خفــض  
والتنافــس مــع  الصيــن  الرائــدة في 

الصناعة.
وأعلنــــت المفوضيــــة األوروبية، 
أن اثنتي عشــــرة دولــة في االتحاد 
األوروبي ســـتســتثمر بكل مشترك 
مــا يقــرب مــن 3 مليــارات يورو 
فــي االبتكار فــي  تكنولوجيــا  خاليا  

البطاريات  للســــيارات الكهربائية وتخزين  الطاقــــة ، مما يعــــزز مكانـــــة االتحــــاد األوروبــي فـــي مجــال ابتكـار 
البطاريــات.

“فورد” تعتزم التحول بالكامل للسيارات الكهربائية
قررت “فورد” إســتثمار مليار دوالر أميركي 
لتصنيع ســيارات كهربائية فــي مدينة كولونيا 
األلمانيــة، وذلــك لدعم خطة الشــركة للتحول 

التدريجي إلنتاج  السيارات الكهربائية .
وأوضحت الشــركة األميركيــة، في بيان على 
موقعها الرســمي، أن كافة ســياراتها المصنعة 
في  أوروبا  ســتصبح كهربائيــة بالكامل بحلول 

.2030
كما تخطط ألن يتضمن كافة موديالت سياراتها 
مركبــات ال ينتــج عنهــا أي انبعاثــات  كربون  
وأخرى هجينة بحلول 2026، وأضاف رئيس 
أعمال الشــركة في أوروبا، ســتيوارت رولي: 

“نتوقع أن تعمل معظم سياراتنا بالكهرباء بعد 5 سنوات”.
وأضافت رولي: “نرغب في التأكيد على التزامنا تجاه أوروبا والمســتقبل الحديث بأن تكون الســيارات الكهربائية في 

صميم استراتيجيتنا للنمو”.
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“فولكسفاغن” تستكشف تصنيع السيارات الطائرة
تدرس شــركة فولكســفاغن، فكــرة تصنيع الســيارات الطائرة في 
الصين، لتصبح أحدث شركة لصناعة السيارات تستكشف إمكانيات 
السفر الجوي الشخصي. وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في 
أوروبــا، إن “التنقل العمودي” يمكــن أن يكون الخطوة التالية بعد 
تقنية القيادة الذاتية، مضيفة: “لذلك نحن نبحث في المفاهيم المحتملة 
والشركاء في دراسة محتملة في الصين لتحديد إمكانية تصنيع هذا 
النهج”. وتعد الصين أكبر ســوق للســيارات في العالم، وهي أيضاً 

أكبر عميل منفرد لشركة فولكسفاغن.
وفي مقابلة نُشرت على موقع “لينكد إن” مؤخراً، قال رئيس شركة 

فولكسفاغن الصين، ستيفان ولينشتاين، لرئيس مجلس اإلدارة، هيربرت ديس، إن الشركة تخطط أيضاً لتطوير طائرة من 
دون طيار يمكن ترخيصها، ما سيســاعدها على المشــاركة في السوق المستقبلية للتنقل الفردي “الذي يتطلب مساحة في 

الهواء وليس في الشوارع”.
وبهذا، تنضم “فولكســفاغن” إلى قائمة متزايدة من الشــركات التي تستكشف إمكانات المركبات الطائرة، بعد أن كانت قد 
كشــفت “أوبر” و“هيونداي” في معرض اإللكترونيات االســتهالكية في الس فيغاس في كانون الثاني/يناير 2021، عن 

خطط لتاكسي كهربائي طائر.

تعاون بين “فولكسفاغن” و“مايكروسوفت”
أعلنــت شــــــركة “فولكســــفاغن” 
للسيارات وشــركة “ مايكروسوفت ” 
للبرمجيات  انضمام “فولكســفاغن” 
لشــركة “مايكروســوفت”، لتطوير 
للقيــادة اآلليــة  ية  برمجيــات ســحاب

وأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين.
وقــال الرئيــــس التنفيذي لشـــــركة 
“فولكســفاغن”، ديرك هيلغنبـــرغ، 
إن الفــرع الجديد للشــركة والخاص 
ببرمجيات  الســيارات  يأمل أن يؤدي 

التعاون مع “مايكروســـــوفـت” إلى تســــريـع تطويـر خدمـات تنقـل آمنـة ومريحـة.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “كالود آند آي يه” في “مايكروسوفت”، سكوت غوتري، أن الشراكة 

وعدت بتعزيز تحول شركة صناعة السيارات األلمانية مزود تنقل يعتمد على البرمجيات.
يشار إلى أن “مايكروسوفت”، وهي واحدة من عمالقة شركات التكنولوجيا القالئل التي ال تملك مشروعاً للسيارات، تتعاون 

مع “فولكسفاغن” منذ عام 2018، وذلك لتطوير منصة سحابية تسمح بتبادل البيانات بين السيارات.

101



جديد سيارات

البنك والمستثمر | آذار/ مارس 2021

الند روڤر ديفندر ووركس V8 تروفي
ســتواصل “الند روڤر كالســيك” إصدارها لسيارة ديفندر 
األصليــة المعروفــة بتراثهــا العريــق في مجــال البعثات، 
وذلك عبر إنتاج كمية محدودة من ســيارة “ديفندر ووركس 
V8 تروفــي” Defender Works V8 Trophy مــن 
استخدامها في مغامرة حصرية في قلعة إيستنور خالل عام 
2021. وتعتمد الســيارة الجديدة على إعادة هندســة سيارة 
“ديفندر ووركس V8” الصادرة بين عامي 2012 و2016 
مــن “النــد روڤر كالســيك”، بما فــي ذلــك مجموعة نقل 

الحركة ثمانية األسطوانات بالبنزين وقوة 405 حصان وعزم دوران 515 نيوتن متر، مع ناقل الحركة ZF األوتوماتيكي 
بثماني السرعات، ونظام التعليق الشامل المحّسن، وباقات التوجيه والفرملة، كما تحتوي سيارة “تروفي” على العديد من 
التحديثات اإلضافية المصممة خصيصاً لالســتخدام على الطرقات الوعرة. وســيتم تقديم 25 نموذجاً، تتضمن قياسي 90 
و110، من ســيارة “ديفندر ووركس V8 تروفي” حصرياً بلون “إيســتنور” األصفر، مع عجالت فوالذية مالئمة بقياس 
16 بوصة. ويبرز الطالء بلون “نارفيك” األسود المتباين على أقواس العجالت وغطاء المحرك والباب الخلفي، كما يتم 
تزويد السيارات الجديدة المبنية حسب الطلب بمصابيح LED أمامية، والشبك األمامي القديم العريق، وشعار “الند روڤر 

تروفي” المميز، إلى جانب الرسومات الخاصة بالمشاركة في المسابقة، والمخصصة بشكل شخصي لكل عميل.

سيارات ذاتية القيادة مجانًا في شوارع ووهان
أطلقت شــركة “دونجفنغ موتــور”، وهي إحدى  الشــركات 
الصينية  لصناعة  الســيارات ، تجربة ركوب مجاني لسيارات 
األجــرة  ذاتيــة القيادة  التابعــة لها، في مقاطعــة هوبي بمدينة 
ووهان الصينية. وقال مركز الشــركة التكنولوجي، فى بيان، 
إن أكثر من 40 مركبة ذاتية القيادة، أطلقت عليها الشركة اسم 
“روبــو  تاكســي “ تم وضعها على الطرق فــي منطقة التنمية 
االقتصاديــة والتكنولوجيــة في المدينة، حيث تشــمل الخدمة 
التجريبية حوالى 20 موقعاً محدداً لوقوف السيارات وأكثر من 
10 طرق يمكنها الســير فيها. وأضاف البيان: “فبعد تحويلها 

من مركبات “ دونغ فنغ “ العاملة على طاقة  الكهرباء  النقية، تم تزويد كل “روبو تاكسي” بنظام “بيدو” للمالحة والتموضع 
عبر األقمار االصطناعية، كما تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، ورادار ليدي ورادار بالموجات الميليمترية”.

من جهته، كشف رئيس مشروع القيادة الذاتية لمركز الشركة التكنولوجي، نينج، أن  الكمبيوتر  العمالق على متن المركبات 
المذكورة مزود بأحدث تكنولوجيات شــبكات اتصال الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يحدد بدقة وبســرعة ســيناريوهات 
حركة المرور المختلفة، ما يسمح بتشغيل سلس وآمن لسيارات األجرة، وتعتزم الشركة إطالق أكثر من 200 سيارة أجرة 

من دون سائق في ووهان خالل األعوام الثالثة القادمة.
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طرازان جديدان من “شيفروليه بولت”
كشــفت “جنرال موتــورز” مؤخراً 
عن ســيارة “شــيفروليه بولت إي يو 
فــي” و و“بولــت إي فــي” 2022 
الكهربائيتان. وتعمل السيارتان بنظام 
مساعدة السائق على الطرق السريعة 
“ســوبر كروز” الخــاص بـ“جنرال 
موتــورز”، والــذي يوفــر تجربــة 
مشابهة للقيادة الذاتية، كما أن كلتيهما 

ستدخل حيز اإلنتاج في وقت الحق خالل الربيع، وستظهر في صاالت المعارض في أوائل الصيف. كما تضم “بولت إي 
يو في” و“بولت إي في” لوحات عدادات جديدة، وأدوات تحكم في الســيارة والمقاعد مع شاشــة ملونة 10.2 بوصة تعمل 
باللمس، إلى جانب نظام مدمج للتحكم في المناخ. وتتميز “بولت إي يو في” بتصميم أكثر قوة وأطول، وتوفر مساحة أكبر 
ألرجل الركاب في الخلف مقارنة مع “بولت إي في”، كما تضم مصابيح أمامية ليد. ويبلغ مدى السيارة الكهربائية المقدر 
عند 250 ميالً بالشحنة الواحدة قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن. ويبدأ سعرها من 33.99 ألف دوالر. أما “بولت إي في”، 
فيبدأ ســعرها ابتداًء من 31.99 ألف دوالر، وهو ما يقل عن ســعر موديل 2021 الذي يبدأ من 36.5 ألف دوالر، ويصل 

مدى السيارة - التي تضم عدداً من التحديثات الجديدة في التصميم -  بالشحنة  الكاملة الواحدة إلى 259 ميالً.

“هيونداي” تطلق سيارة “أيونيك 5” الكهربائية
،CUV أطلقت هيونداي موتور سيارة “أيونيك 5” متوسطة الحجم

تعد باكورة انتاج ســيارات الكروس أوفر BEV العاملة بالبطارية، 
.)E-GMP( التي تعرف بالنظام الكهربائي العالمي المعياري

تم تجهيز الجزء األمامي من السيارة بغطاء صدفي يقلل من فجوات 
اللوحــة للحصول على أفضل ديناميكية هوائية، وجاء تحديد المصد 
األمامي من خالل شكل V الفت للنظر يشتمل على مصابيح تشغيل 
 )PE( وهي تتوفر بأنظمة طاقة كهربائية .)DRLs( نهاريــة مميزة
مختلفة، إما 58 كيلو واط/الســاعة أو 72.6 كيلو واط/الســاعة. كما 
تأتي كذلك مع خياري تصميم للمحرك الكهربائي، إما بمحرك خلفي 
فقــط أو بمحركات أماميــة وخلفية، وتوفر جميع أشــكال PE نطاقاً 
رائعاً وتقدم ســرعة قصوى تبلغ 185 كلم/ســاعة. كما يتوفر خيار 

الدفع الرباعي )AWD( مقترناً ببطارية 72.6 كيلو واط/الساعة، مما ينتج عنه طاقة تبلغ 225 كيلو واط/الساعة، مع 605 
Nm من عزم الدوران. ويمكن أن ينتقل PE في الســيارة من 0 كلم/ســاعة إلى 100 كلم/ساعة في 5.2 ثانية فقط. ويمكن 
شحنها، من 10 % إلى 80 % في 18 دقيقة، مع شاحن بقوة 350 كيلو واط. ويحتاج مستخدمو السيارة لشحنها مدة 5 دقائق 

فقط للحصول على 100 كيلومتر من المدى. وتم تجهيزها بنظام SmartSense لمساعدة السائق.
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أهمية الرقمنة بإحداث تحوالت إيجابية في المشتريات

االبتكار والجودة
من جانبه قال دانيال وايز، المؤلف المشــارك في إعداد الكتاب، وهو المسؤول 
العالمي عــن العمليات المتعلقة بالمشــتريات في بوســطن كونســلتيغ غروب: 
“الحظنــا تأثيراً فــي القيمة بنســبة 3 % إلــى 5 % تتجاوز حــدود المدخرات 
التقليديــة.  والشــي األكثــر أهمية هــو أن الفوائد ترتبــط بعدة مجــاالت هامة، 
لها عالقــه وثيقة بنماذج عمل الشــركات - مثــل االبتكار والجودة واالســتدامة 

والسرعة والمخاطر”.
ومن بين األدوات المتقدمة التي تم التطرق لها ومناقشتها في الكتاب، أداة توجيه 
التفاوض المستندة إلى الذكاء االصطناعي، والتي طورتها “بوسطن كونسلتينغ 
غروب”، لتقديم االستشارات للمشــترين بهدف مســاعدتهم على تحديد أفضل 
طرق الدخول إلى السوق واألدوات المناسبة لتحسين العمليات التجارية والفنية 

التي يمكن استخدامها.
حلول للتحديات

وتقــدم النســخة األساســية الحاليــة ألداة توجيه التفــاوض التابعة لـ“بوســطن 
كونســلتينغ غــروب”، أكثر مــن 10 آالف مجموعة مــن 100 منهجيــة وأداة 
مصممة لتوجيه المشــترين حول االســتراتيجيات المناســبة في حاالت توريد 

مخصصة.
ويقدم الكتاب مناقشــة مفصلــة لكل بُعد من أبعــاد القيمة، موضحــاً كيف يمكن 
للرقمنة أن تســاعد في إيجاد حلول للتحديات التي تواجــه المنهجيات التقليدية، 
إضافة إلى أي العوامل التمكينية المطلوبة لتســهيل تنفيذ الحلــول الرقمية.  كما 
أهمية خاصة لمديري المشتريات في المستقبل القريب.يوفر الكتاب نظرة عامــة حول الموضوعات التي مــن المرجح أن تصبح ذات 

يستند الكتاب الذي حمل عنوان “تحفيز التحول 
إلى المشــتريات الرقمية: دفع القيمة في العصر 
الجديــد”، وأعــده كل مــن ولفغانــغ شنيلباشــر 
ودانيال وايز، الشريكين في “بوسطن كونسلتيغ 
غروب”، إلى رؤى مســتمدة مــن حوالى 100 
مشروع مشتريات مســتندة إلى األدوات الرقمية 

في العامين الماضيين.
إحداث ثورة

وأشــار ولفانغ شنيلباشــر، المشــارك في إعداد 
الكتاب إلــى: “أن أبحاث بوســطن كونســلتينغ 
غروب تظهر بأن 70 % من التحوالت الرقمية 
فشــلت في تحقيــق األهــداف المحــددة، كما أن 
التحوالت في عمليات المشتريات ليست استثناًء 
عن هذا الوضع. وتحتاج الشــركات إلى إحداث 
ثــورة في طريقــة عملهــا إذا مــا أرادت تحقيق 
أقصى استفادة ممكنة من المشــتريات الرقمية - 
خاصة تلك األكثر قيمة في مرحلة ما بعد جائحة 

)كوفيد19(”.
مركز المشتريات

ويســلط الكتاب الجديــد الضوء على ما يســميه 
المؤلفــون بمفهوم “مركــز المشــتريات” الذي 
صممته “بوسطن كونسلتينغ غروب”، ويشمل 
األبعــاد الثالثة الرئيســة لنهــج المؤلفين، وهي: 
القيمة وعوامــل التمكين وأســس البيانات )أنظر 

الشكل 1(.
ويجب على الشركة تحديد القيمة األساسية التي 
تســعى إلى الحصول عليهــا من خــالل عملية 
الشــراء والعوامل التمكينية األفضــل لدعم هذه 
القيمة، وبعد ذلك يمكن للشــركة اختيار األدوات 
والتطبيقات الرقمية المناســبة. ويتيح هذا النهج 
لمتخصصــي المشــتريات، اســتخدام األدوات 

الرقمية للوصول إلى نطاق واسع من القيمة.

نشرت “بوسطن كونسلتينغ غروب”، كتاباً جديداً أعده اثنان من كبار شركائها وسلطا فيه الضوء 
على أهمية استناد جميع القرارات المتعلقة بعمليات الشراء إلى البيانات والتحليالت، ولتطبيق 
ذلك عملياً، يجب على الشركات عدم التركيز على األدوات الفردية واالنتقال بداًل من ذلك إلى معرفة 

كيفية االستفادة من إمكانات القيمة الكاملة للرقمنة عبر عملية الشراء الشاملة.
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تدهور أوضاع وسائل اإلعالم األجنبية في الصين
تدهور وضع وســائل اإلعالم األجنبية في الصين إلى حد كبير 
فــي عام 2020، وفق ما أفــادت به جمعية مهنية مختصة، مع 
طرد 18 مراســالً وفرض ضغوط متزايدة وإصدار عدد قليل 
من التأشــيرات بحجة انتشــار وبــاء “كوفيــد19”. وقال نادي 
المراســلين األجانب في الصين، في تقريره الســنوي: للســنة 
الثالثة على التوالي، لم يعلن مراســل واحد أن ظروف عمله قد 
تحســنت. وطردت الصين أكثر من 18 صحافياً أجنبياً يعملون 
فــي صحف يومية أميركيــة، مثل “نيويــورك تايمز” و“وول 

ستريت جورنال” و“واشنطن بوست” في عام 2020.
وهذه الخطوة تعدّ إجراًء انتقامياً ضد الواليات المتحدة التي أجبرت عشــرات المراسلين الصينيين على مغادرة األراضي 
األميركية العام الماضي، حســبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنســية. وأوضح “النادي” أنها أكبر عملية طرد للصحافيين 
األجانب منذ أحداث تيان انمين قبل أكثر من 30 عاماً. ولم تعد الصين تصدر لمراسلي وسائل اإلعالم األميركية بطاقات 
صحافيــة، وهي ضرورية للعمل في هذا البلد اآلســيوي. كذلك، اســتمرت الســلطات الصينية في عــام 2020 في تطبيق 
إجراءات عقابية ضد الصحافيين الذين ال تكون راضية عن تغطياتهم اإلعالمية. وجرى تقليص مدة البطاقات الصحافية 

الخاصة بـ13 مراسالً على األقل إلى 6 أشهر أو أقل، مقارنة بسنة واحدة عادة.

فيلم Tom & Jerry يحقق أعلى مبيعات تذاكر السينما
حقــق فيلــم Tom & Jerry أعلــى 
مبيعــات للتذاكــر الســينمائية خالل 
العــام 2021 الحالــي، حيــث بلــغ 
إجمالي المبيعات في أميركا الشمالية 
حوالــى 13.7 مليون دوالر أميركي 
خــــالل أول يوميــن مــن إصــداره 

فقط.
أمــا علــى الصعيــد العالمــي للفيلم، 
فبلغــت المبيعات اإلجماليــة للتذاكر 
حوالــى 33 مليــون دوالر أميركي، 
لتشــكل الصيــن ثاني أكبر ســــوق 
للفيلـــم، وذلك بحســــب مــا ذكرتـه 

شــــركة Comscore المتخصصـة في اإلحصاءات وبحــوث التســـويـق.
تجدر اإلشارة، إلى أن مدينة “نيويورك” تعتزم فتح دور الســــينما لديها خالل شهر آذار/مارس 2021 الجاري، بقدرة 

استيعابية نسبتها نحو 25 %.
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21 مليون دوالر راتب رئيس “أسترازينيكا”
تلقــى الرئيــس التنفيذي لشــركة “أســترازينيكا” تعويضات مالية 
بقيمة 15.4 مليون إســترليني )21.4 مليــون دوالر أميركي( في 
العــام 2020 الماضي، بعد اإلشــراف على إطــاق أحد اللقاحات 

ضد فيروس “كورونا”.
وكشــفت شــركة  األدويــة  البريطانية - الســويدية عبــر تقريرها 
الســنوي، أن باسكال ســوريوت تلقى حزمة تتضمن راتباً أساسياً 
1.29 مليــون إســترليني ومكافأة ســنوية 2.3 مليون إســترليني، 
باإلضافــة إلى مدفوعات بموجب خطة حوافز طويلة اآلجل بقيمة 

11.1 مليون إسترليني.
وتعتبر إجمالي تعويضات ســوريوت أعلى 140 ألف إســترليني 

من عام 2019، كما أنها تمثل 197 مثل متوســط رواتب الموظفين في الشــركة. ومن المقرر أن يتلقى الرئيس التنفيذي 
لشـــــركة األدوية زيــــادة مماثلة لباقي الموظفين في هذا العام تبلغ 3 %، مـــا يرفـــع راتبـه المحتمل إلى 1.33 مليون 

إسترليني.
وحصل لقاح شــركة “أســترازينيكا” والذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد على موافقة الجهات التنظيمية في عدة بلدان 

حول العالم، كما أقرت منظمة الصحة العالمية االستخدام الطارئ للقاح.

Cedar Oxygen كاستانيا” و“تكنيكا” تحصالن على تمويل“
 \Castania\ باتــت شــــــركتا
إلنــتــــاج الـمـكســــــــــرات،

و\Technica\  المتخصصــة 
بإنتــاج النقــاالت المخصصــة 
للمصانــع، أولــى الشـــــركات 
الحاصلة مــن خدمات صندوق 

\ Cedar Oxygen \ المخصــص لتمويــل  واردات الصناعيين  اللبنانيين، مما يســمح للمصنعين بشــراء المواد الخام 
األولية من الخارج.

ويعمل صنــــدوق Cedar Oxygen، على ســــداد المبالـغ المســتحقة للمورديـن في البنوك األجنبيـة، ثم يســـتردها، 
بعـــد بضعــة أشـــهر، مــــن الصناعيين اللبنانيين، مــا يؤمــن اســـتبدال التســـــهيات االئتمانيـة التي تقدمهـا البنـوك 

تقليديـاً.
يشـــار إلى أن صندوق Cedar Oxygen، كان قـد أُطلـق منذ أكثر من 6 أشــهـر، إال أن عملــه الفعلي تأخر بســبب 

وباء جائحة كورونا.
ويصل التمويل االئتماني الذي يوفره الصندوق إلى 3 مايين دوالر أميركي، يتم سداده على مدى 4 إلى 5 أشهر، بسعر 

فائدة يتراوح بين 6 % و7 %، اعتماداً على المبلغ المقترض وتاريخ االستحقاق.
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رايفاتوفيتش مديراً جديداً لمرفأ طرطوس
أعلنــــت مديريــــة  مرفـــــأ 
طرطــوس عن  تعييــن مدير 
جديد عن الجانب الروســي، 
فــي منصــب مديــر مديرية 

إدارة المرفأ.
وذكــرت مصادر مــن مرفأ 
طرطــوس، أنه صــدر قرار 
أيــرات  غايســين  بتعييــن 
رايفاتوفيتــش، وأنــه قدم إلى 
سورية مؤخراً، وهو حاصل 
هندســة  فــي  إجــازة  علــى 

المواصات.
رايفاتوفيتش  تعييــن  ويأتــي 

خلفاً للمدير ألكسي الكسانروفيتش، الذي أمضى نحو 5 أشهر في اإلدارة. ومع التغيير الجديد تكون إدارة المرفأ شهدت 
رابع مدير خال عام واحد.

إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسية
أقالت وزارة النقل التونسية المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية 
التونســية ألفة الحامدي التي عينت في شــهر كانــون الثاني/يناير 
2021، اثر خاف مع االتحاد العام التونســي للشــغل حول وضع 

الشركة المالي الصعب منذ سنوات.
وأعلنت وزارة النقل واللوجســتيك في بيان، قرار “إعفاء الســيدة 
ألفة الحامدي من مهامها كرئيســة مديرة عامة للخطوط التونسية” 

من دون ان تكشف عن األسباب.
وأوضــح وزير النقل معز شقشــوق دوافــع اإلقالة، قائــاً: هناك 
تراكم لعديد األخطاء، منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على 

فايسبوك وهذا غير مقبول.
يذكــر أن الحامدي هي مهندســة ثاثينيــة وخبيرة في إدارة المشــاريع الكبرى ودخلت في خاف منذ توليها مســؤولية 

اإلشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية.
وأطلقت المهندســة الحامدي في نهاية شــهر كانون الثاني/يناير 2021 في الواليات المتحدة األميركية مركز دراســات 
اســتراتيجية حول تونس بدعم من مكتب دراســات متخصص في مجموعات الضغط األميركية في مجال الطاقة ما أثار 

جدالً واسعاً في تونس.
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منى زكي سفيرة L’Oreal Paris الجديدة
أعربت L’Oréal Paris عن سعادتها بانضمام النجمة منى زكي 
إلــى عائلــة L’Oréal Paris كوجــه جديد للعامــة التجارية فى 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بدءاً من هذا العام.
ولهذه المناسبة، أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بهذا التعاون 
كونهــا مؤمنة دائماً بأن الجمال الحقيقي هو تكريم للجمال الداخلي 

وتقبل االختاف.
ورأت ان L’Oréal Paris تؤكــد على ان جمال المرأة النابع من 
شــكلها وأناقتها هو فى االساس نابع من ثقتها وقدرتها على تحقيق 

احامها وان يكون لديها بصمة في المجال الذى تختاره. كما أعربت عن فخرها بتمثيل وتشجيع النساء العربيات خال 
رحلتهن لتقدير أنفسهن.

بدورها قالت الرئيســة العالمية لعامة لولاير باريس التجارية، دلفين فيغييه-هوفاس، إن الشــركة فخورة بإنضمام منى 
زكي لعائلة لولاير باريس، ليس فقط النها ممثلة متميزة وموهوبة تألقت في العديد من البلدان، بل ألنها أيضاً أمرأة قوية 

لعبت دوراً فعاالً في العديد من المبادرات لخدمة المجتمع واالنسانية، وهي بالفعل أمرأه تستحق التقدير.
ومن المتوقع ان تظهر الفنانة منى زكي على مجموعة منتجات التجميل والعناية بالبشــرة، والشــعر المقدمة من لولاير 

باريس L’Oréal Paris، والتي تلبي المتطلبات المتنوعة والفريدة لجميع النساء اللواتي يعشن في المنطقة.

سينا إرتن رئيسًا للموارد البشرية لدى “إريكسون”
أعلنت شــركة إريكســون عن تعيين، ســينا إرتن، في منصب نائب الرئيس 
ورئيس الموارد البشرية في إريكسون الشرق األوسط وأفريقيا، وعضواً في 
فريق القيادة التنفيذية لهذه المنطقة، حيث ســتعمل على تحقيق رؤية الشركة 
لموظفيها في المنطقة، وتحفيز األعمال وتوجيهها نحو تجربة موظفين ذات 
مســتوى عالمي، بحيــث ترّكز على األفراد من خال تبنــي أحدث التقنيات 
الرقمية وقيادة ثقافة الشــركة. وفي ظّل التحوالت المتســارعة التي يشهدها 
القطاع، تتولى ســينا قيادة عملية التحول لموظفي إريكسون في المنطقة من 
خــال اعتماد نهج قيــادي مبتكر وجــذب أفضل الكفــاءات واالحتفاظ بها، 
ومســاعدة الشركة على التفوق في مجال الكفاءات، إلى جانب توفير تجربة 

مجزية للموظفين.
وسوف تقدم سينا لشركة إريكسون خبرة 20 عاماً في مجال الموارد البشرية والقيادة التنفيذية، وهي خبرة متأصلة في 

شغفها بتنمية األفراد وبناء ثقافات متنوعة وشاملة ومؤسسات عالية األداء والقدرات.
وبمناسبة تعيينها في هذا المنصب، قالت سينا: أتوق إلى االنضمام ألسرة إريكسون، ألصبح جزًءا من فريقها الذي يعمل 
على تحقيق رؤيتها لعالم ذكي ومستدام ومتصل. وأتطلع إلى قيادة استراتيجية موظفي الشركة في المنطقة، وتحقيق أقصى 

ما تسمح به كفاءاتهم في إطار بناء ثقافة التميز، ودعم فرقنا إليجاد طرق جديدة وفعالة للمشاركة والقيادة والتعاون.
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رجال األعمال: الشركات اللبنانية عاجزة عن االستمرار

2. أن تُفــاوض هذه الحكومــة الجديدة، وتقــدّم خطة اإلنقاذ 
على المدى القصير، المتوســط والبعيد فــوراً مع صندوق 
النقد الدولي، لتنفيــذ اإلصالحات المطلوبــة، وضخ بعض 

السيولة في المشاريع واإلقتصاد.
3. التفــاوض مع حاملــي ســندات الخزينة إلعــادة هيكلية 
وتجزئة الديــون المتعثرة، من أجل ســحب البالد من قائمة 

البلدان المتعثرة، وإعادة الثقة بها كعامل أساسي.

نقاط جوهرية
وأضاف: الكل يعــرف، ما هي مشــكالتنا، وما هــي بداية 
الحل، فإذا لم يســتطع السياســيون اإلتفاق على هذه النقاط 
الثــالث الجوهرية، ســيكون التدهور كبيراً يومــاً بعد يوم، 
وســيكون من الصعوبة أن نعــود الى الطريــق اآلمنة. فإذا 
لم يتفق السياســيون، فإننــا ندعوهم إلى قــرار جريء عبر 
اإلســتقالة، وإجراء اإلنتخابــات المبكرة، من أجــل العودة 
الى هذه النقاط الثالث، التــي ال مهرب من تحقيقها، كحجر 

أساسي ألي إعادة للهيكلة.

أجواء سوداوية
وخلص المجتمعون، إلى أنّه “ال تســــتطيع الشــــركات، 
البقــاء واإلســــتثمار والتوظيف، فــي ظّل هــذه األجواء 
الســـوداوية. إذ علــى السـياســــيين أن يكونــوا على قدر 
فوات األوان”.المســؤولية، أي أن يتفقوا أو يعتذروا عن مسؤولياتهم قبل 

اجتمع تجمع رجال وســيدات األعمال اللبنانييــن في العالم 
برئاسة فؤاد زمكحل، وفي حضور أعضاء مجلس اإلدارة، 
والمجلس اإلستشــاري عبــر اإلنترنت، لمناقشــة اإلنهيار 
اإلقتصادي واإلجتماعــي والمالي والنقــدي، والذي يواجه 

البالد والشعب.

نفق مظلم
وناقش المجتمعون خسائر شركات القطاع الخاص في كل 
المجــاالت والقطاعات، وفقدان آالف فرص العمل. وشــدّد 
المجتمعون على أّن “كل يوم يكــون أصعب من اليوم الذي 
يليه، وكل قرار يُتخذ يكون أســوأ من سابقه، ونحن في نفق 
مظلم ال نرى في نهايته بصيص نور أو أمل. علماً أنّه ليس 
من عاداتنــا أن نكون متشــائمين أو متفائلين، بــل أن نكون 
واقعيين، فكل الوقائع واألرقام تــدق نواقيس الخطر، ومن 
المســتحيل لشــركاتنا أن تُتابع أعمالها في ظّل هذا التدهور 

اليومي والدائم”.

بصيص أمل
وشــدّد زمكحل بإســم المجتمعين، إنّــه من المســتحيل أن 
نتحدث عــن بصيص أمــل، قبل تنفيــذ هذه النقــاط الثالث 

األساسية:
1. يجب أن تُشــّكل اليوم قبل الغد، حكومة جديدة مع أولوية 
واحدة وهدف واحد فريد ال غير، هو أن تُدير األزمة وترسم 

خطة إنقاذية، إقتصادية وإجتماعية جامعة.

حّذر تجمع رجال وســيدات 
فـي  اللبنانييــن  األعمــال 
العالم، مـن أّن كل الوقائـع 
نواقيـس  تــدق  واألرقــام 
المسـتحيل  ومـن  الخطـر، 
للشـركات أن ُتتابع أعمالها 
في ظل هذا التدهور اليومي 

والدائم.
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“سورية الدولي اإلسالمي” يدعم مرضى السرطان
تحــت شــعار “أطفالنــا أبطــال” وللعــام الثانــي على 
التوالي، أقام بنك ســورية الدولي اإلســامي في دمشق 
يومــاً ترفيهياً هادفاً ألطفال مرضى الســرطان في كل 
من مشفى البيروني، ومؤسسة أليسار لرعاية ومعالجة 
أطفال السرطان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسرطان 
األطفــال. وتأتي هــذه الفعالية في إطار الدعم النفســي 
والمعنوي لألطفال المرضى، وبهدف نشر أجواء الفرح 
والســعادة في قلوبهم من خال مجموعــة من الفقرات 
المتنوعــة الهادفة إلى التوعيــة والترفيه والذي يعد أحد 

أهم وســائل الدعم النفســي لألطفال. تخلل الفعالية حفل غداء بحضور كل من األطفال المصابين وذويهم وأعضاء مجلس 
أمناء مؤسسة أليسار لرعاية ومعالجة أطفال السرطان، ونخبة من أطباء أورام سرطان األطفال في سورية. وأكد الرئيس 
التنفيذي للبنك، بشار الست، على أن هذه المبادرة تؤكد األهمية التي يوليها البنك لدعم مختلف فئات المجتمع، وإيمانه بأن 

عمل المصارف ال يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل على دوره في دعم الجهات المختلفة في المجتمع.
بدوره، قدم مجلس أمناء مؤسســة أليســار لرعاية ومعالجة أطفال الســرطان درعاً تكريمياً للبنك لمساهمته الفاعلة بخدمة 

المجتمع ورفع معنويات األطفال ورسم اإلبتسامة على وجوههم.

ملتقى األعمال الدولي السادس “سيرفكس 2021”
افتتــح مؤخــراً، ملتقى رجــال وســيدات األعمال 
الدولي الســادس - ســيرفكس 2021، الذي نظمته 
مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات 
في فنــدق دامــاروز دمشــق، حيث مثّــل الجانب 
الســوري رئيس اتحــاد غرف التجارة الســورية، 
محمــد أبو الهــدى اللحام، وعن الجانــب العراقي 
رئيــس اتحاد غرف التجارة العراقية، عبد الرزاق 
الزهيري، يرافقه وفد من رؤســاء الغرف والتجار 
العراقييــن، وعــن مجموعــة مشــهداني الدولية، 

مديرها العام، خلف مشهداني.
تــا مراســم االفتتاح جولــة ضمن قاعــة المتنبي 
تعــرف خالهــا الضيوف على أهــم التخصصات 

المشــاركة، وأثنى الوفد على نوعية المشــاركين وتنوع تخصصاتهم وأثنى على حســن التنظيم والعمل المحترف من قبل 
الجهة المنظمة لناحية استثمار المساحات بطريقة مدروسة وجديدة كلياً.

واستمر الملتقى لغاية الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير 2021 الماضي، كما شهد الملتقى مشاركات محلية وإقليمية 
عدة.
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اجتماع لمناقشة تشييد إهراءات في مرفأ طرابلس
عقــد إجتمــاع عبــر إســتخدام تقنيــة “الــزووم” ناقش 
التقريراألولي المتعلق بدراســة الجدوى لمشروع تشييد 
إهراءات لتخزين الحبوب في حرم مرفأ طرابلس، الذي 
أعده بتكليف من المؤسســة العامة لتشجيع اإلستثمارات 
في لبنــان )إيدال(، كل مــن الخبير والمستشــار المالي 
ســمير نصر، ومدير عام اإلهــراءات في مرفأ بيروت 

أسعد حداد.
شــارك في مناقشة مســودة التقرير رئيس غرفة التجارة 
والصناعــة والزراعــة فــي طرابلس والشــمال، توفيق 
دبوســي، رئيس مجلــس االدارة والمدير العــام إليدال، 
الدكتور مازن سويد، أمين عام إتحاد المصارف العربية، 

وسام فتوح، ونائب مدير “ايدال” عاء حمية، وعضو مجلس اإلدارة، رنا دبليز، والمستشار، جافي شرتوني.
وكان تأكيــد مــن قبل المجتمعين على أهمية مضمون التقرير وعلى الشــراكة الكاملة من كل األطراف، مشــددين على 
ضرورة االســــتفادة مـــن عناصر القوة التي تمتلكها طرابلــــس الكبرى بما في ذلك موقعها الجغرافي وأهميتها اقليمياً 

ودولياً.

أفضل بنك لخدمات التمويل التجاري في الشرق األوسط
منحت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة )Global Finance( ومقرها 
نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك لخدمات التمويل 
التجاري” في الشرق األوسط للعام 2021، حيث يعكس هذا التقدير 
ريادة البنك العربي على المستوى اإلقليمي وقدراته االستثنائية على 
تقديم أحدث الحلول المصرفية ومنتجات التمويل التجاري وتسخيرها 

لتلبية احتياجات عمائه المتجددة عبر مختلف القطاعات.
وتــم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل فريق المحررين المختصين 
في المجلة وذلك بناًء على آراء محللين مختصين من القطاع المالي 
والمصرفي وإداريين تنفيذيين من قطاع الشركات وخبراء في مجال 

التكنولوجيــا، حيــث ُمنِح البنك العربي هــذه الجائزة بناًء على مجموعة من معايير األداء والتنظيم شــملت حجم العمليات 
المصرفية ونطاق التغطية عالمياً ومستوى خدمة العماء، باإلضافة إلى القدرات التنافسية واالبتكار التكنولوجي.

ويعد هذا اإلنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك العربي الحافل، وهو يعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة 
أحدث المســتجدات على صعيد الصناعة المصرفية، باإلضافة إلى دور البنك المحوري في تعزيز عمليات التجارة عبر 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال افريقيا من خال تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب التطورات التي يشهدها القطاع 

المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
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صناعة دمشق تبحث سبل تعافي االقتصاد

بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة رئيس الغرفة سامر الدبس، سبل 
صياغة رؤية مشــتركة مع الغرف الصناعية السورية نحو تعافي االقتصاد 

السوري للعام الجاري 2021.
وبحثت الغرفة كذلك الرؤية المســتقبلية لتطوير قطاع التصدير الذي يعتبر 
مــن القطاعات االقتصادية الهامــة نحو معالجة الجمــود االقتصادي وفتح 

األسواق الخارجية للمنتج السوري.
وناقــــش المجتمعون كتاب اتحاد غرف الصناعة لجهة تزويدهــــم باآلراء 
والمقترحــــات لتعافــي االقتصــــاد الوطنــي لعام 2021، حيــث تم وضع 
مقترحـــــات للغرفــــة بهـــذا الموضــــوع، إضافــــة إلى مناقشــة وإقرار 
رؤيــة الغرفة لتطوير قطاع التصديــر وإعداد مذكرة تتعلق بهذا الموضوع 
إلــى االتحــاد، باإلضافة إلى اعتماد رســوم لصالح صنــدوق خاص بدعم 
المعــارض الصناعية والتجارية حســب قرار اللجنــة المركزية للمعارض 

باتحاد غرفة الصناعة.
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