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بلغ صافي دخل بنك الشام خالل العام الماضي 33.7 مليار ليرة سورية، وبعد 
اســتبعاد أرباح تقييم مراكز القطع البنيوي الناجمة عن رفع الســعر الرســمي 
للدوالر والبالغة 31.3 مليار ليرة، تصبح أرباح البنك الصافية نحو 2.4 مليار 
ليرة. وبحسب النتائج المالية األولية لبنك الشام، فقد صعدت موجوداته إلى نحو 
396.5 مليار ليرة في نهاية 2020، مقارنة مع نحو 185 مليار ليرة في نهاية 
2019، كما ارتفعت حقوق المساهمين من حوالى 29 مليار ليرة إلى 65 مليار 
ليرة في نهاية 2020. وحقق البنك صافي إيرادات قدرها 42 مليار ليرة خالل 
2020 تقريبــاً، مقابــل صافي إيرادات بلغت 7 مليــارات ليرة خالل 2019، 

بزيادة بلغت 491 %. ونّوه البنك بأن اإليرادات تمثل رقم المبيعات وإجمالي الدخل التشغيلي لدى المصارف.
وبلغت ربحية ســهم بنك الشــام 421.41 ليرة خالل 2020، مقارنة مع 39.73 ليرة خالل 2019، وســجلت القيمة 
الدفترية للســهم 813.72 ليرة والســوقية 886.22 ليرة في نهاية العام الماضي 2020. وكان البنك قد حقق أرباح 

صافية بلغت 3.2 مليار ليرة تقريباً خالل 2019، مقابل ربح 858 مليون ليرة في 2018.

زيادة أرباح بنك الشام 2.4 مليار ل.س

أصدر بنك لبنان والمهجر بياناته المالية الموحدة 
للعام 2020، وكشفت تحقيقه صافي أرباح بقيمة 
2.5 مليــون دوالر أميركي خــالل العام 2020 
الماضي، مقابل 115.4 مليــون دوالر أميركي 
في عام 2019. وبلــغ صافي دخل الفوائد للبنك 
1.2 مليــار دوالر أميركي فــي 2020، مقارنة 

بنحو 746 مليون دوالر في عام 2019.
وانخفض صافي دخل الرسوم والعموالت بنسبة 34.5 % على أساس سنوي ليبلغ 90.9 مليون دوالر العام 2020 
الماضي. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي في 2020 بنسبة 30.4 %، ليصل إلى 1.2 مليار دوالر، مقابل 891 مليون 
دوالر في 2019. ورافق ذلك انخفاض سنوي بنسبة 23.7 % في إجمالي المصروفات التشغيلية، والتي بلغت 262 
مليــون دوالر فــي 2020، انخفاضاً من 343.5 مليون دوالر فــي 2019. ومن بين الفئة األخيرة، انخفضت نفقات 
الموظفين بنسبة 22.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 148.9 مليون دوالر في 2020. وانخفضت نفقات التشغيل 
األخرى ســنوياً بنســبة 27.7 % لتســجل 90.8 مليون دوالر في 2020. وبلغ إجمالي أصول بنك لبنان والمهجر 
30.3 مليار دوالر في نهاية عام 2020، بانخفاض 9 % من 33.3 مليار دوالر في نهاية 2019. وبلغت الودائع من 
العمالء 21.1 مليار دوالر في نهاية 2020، مسجلة انخفاضاً 19.5 % عن نهاية 2019. وسجلت القروض المقدمة 
للعمالء 3.1 مليار دوالر في نهاية عام 2020، انخفاضاً من 5.8 مليار دوالر في نهاية 2019. وبلغ إجمالي حقوق 

المساهمين في نهاية 2020 الماضي 3.2 مليار دوالر مسجالً زيادة بنسبة 1.2 % على أساس سنوي.

تراجع أرباح بنك لبنان والمهجر 2.5 مليون دوالر
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أظهرت إحصاءات مصرف لبنان المركزي تراجع ودائع 
الزبائن )قطاع خاّص وقطاع عاّم( في المصارف التجارية 
بنســبة 0.12 % أو 251 مليــار ليرة لبنانية خالل كانون 
الثاني/ينايــر 2021، إلــى 217.766 مليــار ليرة لبنانية 
)144.45 مليــار دوالر أميركــي(. ويأتي التراُجع خالل 
الشــهر األّول مــن 2021، نتيجة إنكمــاش ودائع القطاع 
الخــاّص المقيــم بنســبة 0.20 % أو 344 مليار ليرة إلى 
168.175 مليــار ليرة )111.56 مليار دوالر(، في حين 

بقيت ودائع القطاع الخاّص غير المقيم شــبه مســتقّرة عند 41.235 مليار ليرة )27.35 مليار دوالر(، فيما إرتفعت 
ودائع القطاع العاّم بنسبة 1.11 % أو 92 مليار ليرة إلى 8.356 مليار ليرة )5.54 مليار دوالر(. ويعزى التراجع 
في الودائع إلى السحوبات الكبيرة، خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تّم اإلتّفاق على خّطة تعافي مع الحكومة.
مــن جهة آخرى، ارتفعت ودائــع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنســبة %0.76 أو 374 مليار ليرة لبنانية خالل 
الشهر األّول من 2021، إلى نحو 49.819 مليار ليرة لبنانية )33.05 مليار دوالر أميركي(. فيما انخفضت الودائع 
المعنونــة بالعمــالت األجنبيّة بنســبة %0.37 أو 624 مليار ليــرة لبنانية لتصل إلــى 167،946 مليار ليرة لبنانية 
)111.41 مليار دوالر(. فيما تراجعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاّص إلى 80.20 % مع نهاية شهر كانون 

الثاني/يناير 2021، مقارنة بـ%80.37 في نهاية العام 2020.

تراجع ودائع الزبائن في المصارف العاملة في لبنان

رجح محافظ البنــك المركزي االيرانــي، عبدالناصر همتي، 
أن تكون السنة المالية الجديدة )بدأت 21 مارس/آذار 2021( 
أكثر اســتقراراً من السنة السابقة. وبيّن همتي في منشور على 
االنستغرام، اولويات البنك في السنة المالية الجديدة. وأشار إلى 
أن االستقرار المتوقع يأتي على خلفية مجموعة من المؤشرات 
وغيــاب صدمات جديدة لالقتصاد االيرانــي. كما رجح تداوم 
تحقيق النمو االقتصادي وعودة التضخم للمسار الطويل االمد.
وعدد همتي اولويات البنك المركزي في السنة المالية الجديدة، 
منها تعزيز قيمة سعر صرف العملة الوطنية، ادارة التذبذبات 
والعمل على امكانية تنبوؤ عملية تسعير سعر الصرف وكافة 

المتغيــرات االقتصادية، وتعزيز االجراءات لتحرير االرصدة المجمدة في الخارج. مشــيراً إلى أن البنك المركزي 
سيمهد لتوجيه الموارد المالية المصرفية نحو االنتاج وإزالة معوقات دعم البنوك للعملية االنتاجية، فضالً عن ترقية 

مستوى الشفافية ومكافحة غسيل األموال عبر استكمال  العمليات الرقابية للتعامالت البنكية.

المركزي االيراني يتوقع سنة مالية اكثر استقراراً
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بدأت مسيرة إعادة هيكلة المصارف عملياً، وإن  على 
شكل إجراءات فردية خاصة بكل مصرف على حدة. 
وأولى خطواتها شــطب بنك عــوده لألعمال ش.م.ل 
الخاصــة ش.م.ل  للخدمــات  وبنــك عــودة   )AIB(
)APB( المملوكيــن من بنك عوده ش.م.ل من الئحة 

المصارف، في إطار التصفية الذاتية.
وأشارت الجريدة الرســمية في عددها االخير إلى أن 
حاكم مصرف لبنان، رياض ســالمه، بناء على قانون 
النقد والتســليف وبناء على رقــم 13174 تاريخ -16

2020-1 القاضي بنشــر الئحة المصارف لعام 2020، قرر شــطب اســم بنكي عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل 
وبنــك عــوده لألعمال ش.م.ل، المســجلين في هذه الالئحــة تحت رقم 27، من الئحة المصــارف وذلك في إطار 
التصفية الذاتية لبعض المصارف. ومن المقرر أن يتم تحويل جميع األصول والموجودات والحقوق والمطلوبات 

وااللتزامات من المصرفين الخاضعين للتصفية إلى بنك عودة.
وتقــدر إجمالــي أصول بنك عوده للخدمات الخاصة 1.43 مليــار دوالر أميركي في نهاية عام 2018، بينما تقدّر 
إجمالــي أصول بنك عودهلألعمال 307.5 ماليين دوالر أميركــي. وحصلت عملية الدمج على موافقة وتصديق 

مصرف لبنان.

عملية دمج لصالح بنك عوده

ارتفع صافي عجز الموجودات األجنبية لدى 
البنوك العاملة في قطر خالل شــهر شــباط/
فبراير 2021 الماضي، بنسبة 2.8 % على 
أساس شهري الى 420.9 مليار لاير، وذلك 
بضغط من تراجع الموجــودات لدى البنوك 
الخارجيــة الــى 235 مليــار لاير، وارتفاع 
المطلوبــات الــى 656 مليــار لاير )األعلى 
على االطالق(، وفقــاً لبيانات  مصرف قطر 

المركزي .
وأظهرت النشــرة الشــهرية للوضع النقدي 
للجهــاز المصرفــي فــي قطر خالل شــهر 

شباط/فبراير 2021 الماضي ارتفاع مجموع صافي الموجودات المحلية بنسبة 1.5 % إلى نحو 871 مليار لاير 
بدعم من زيادة صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 3.9 % على أساس شهري 238 مليار لاير.

420 مليار ريال عجز الموجودات األجنبية لدى البنوك القطرية
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يُنتظر خالل شهر نيســان/ابريل 2021، اإلعالن عن بدء 
أعمال مجموعة ســامبا المالية والبنك األهلي التجاري في 

السعودية.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة “ســامبا”،  المهنــدس عمار 
الخضيري، أن االندماج مع البنك األهلي التجاري، سيعزز 
مــن قدرة البنك الجديد على صنــع وتوزيع منتجات جديدة 
أكثر من الســابق، باإلضافة إلى مواكبة النمو في االقتصاد 

السعودي مع “رؤية المملكة 2030”.
وأضاف، أن االندماج سيمنح البنك مواكبة النمو في البالد، 

متوقعــاً وصــول الوفورات التي ســيتم الحصول عليهــا من خالل عملية االندماج إلى أكثــر من 800 مليون لاير 
سنوياً )213.3 مليون دوالر(، في وقت أفصح فيه عن خطة لزيادة الفروع داخلياً وخارجياً والتحول إلى عمليات 

الشريعة اإلسالمية في كامل فروع التجزئة و70 % من مصرفية الشركات.
وأكد الخضيري، أنه لن يكون هناك اســــتغناء عـــن أي موظف، في وقت ســتصعــــد القيمة الســـــوقية للبنكين 
إلى 40 و50 % منذ اإلعالن. وقال: ســــيتم وضع ميزانية جســــورة للبنك الجديـــد حتى يكون في طليعة األتمتة 

واإلنترنت.

أكبر اندماج مصرفي سعودي

قــال مصــرف اإلمــارات المركزي فــي بيــان: إن إجمالي 
الســيولة فــي النظــام المصرفي عــاد إلى مســتويات ما قبل 
كوفيــد19-، بعد عام من إطالق حزمة تحفيز لدعم االقتصاد 
في خضم الجائحة. وفي آذار/مارس 2020، أطلق المصرف 
المركــزي اإلماراتي حزمة بقيمــة 70 مليار دوالر أميركي 
تضمنت إجراءات تتعلق برؤوس األموال والسيولة في إطار 
خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة، وتقرر تمديد بعض 

اإلجراءات إلى حزيران/يونيو 2021. وأفاد المصرف المركزي بأن ســحب البنوك من تســهيالت الســيولة ذات 
التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم االقتصادي بلغ حوالى 22 مليار درهم )5.99 مليار دوالر أميركي( في 

آذار/مارس، انخفاضاً من ذروة 44 مليار درهم في الربع الثاني من 2020.
وقال محافظ المصرف، عبد الحميد سعيد، في البيان: “جاء إطالق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان 
قــدرة البنــوك على تخفيف ضغوط التمويل والســيولة والحفــاظ على قدرتها على اإلقــراض”. وأضاف، أنه من 
المتوقع أن ينمو اقتصاد اإلمارات بنســبة 2.5 % هذا العام، بعدما انكمش 6 % في العام 2020 الماضي، نتيجة 

الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

المركزي اإلماراتي: إجمالي السيولة عاد إلى مستوياته
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ســجلت  البنوك المركزية  حول العالم، مبيعات صافية من  الذهب  
خالل شــهر كانون الثاني/ينايــر 2021 الماضــي، بمقدار 9.4 
أطنان، لتخفض حيازتها من المعدن األصفر للشــهر الثالث على 

التوالي.
وقــال “مجلس الذهب العالمي” في تقريره الشــهري، أن حيازة 
البنوك المركزية من الذهب انخفضت إلى 35 ألفا و244 طناً في 

نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.
وتتزامن مبيعات الذهب للشهر الثالث، مع حاجة غالبية اقتصادات 

العالــم للســيولة النقدية الالزمة لتعويض التراجع فــي المداخيل، وتضرر القطاعات االقتصاديــة، بفعل القيود التي 
فرضتها جائحة “كورونا”. وجاءت  أوزبكستان  أبرز المشتريين بمقدار 8.1 أطنان، ثم  كازاخستان  2.8 طناً.

في المقابل، سجلت  تركيا  صافي مبيعات بمقدار 17.2 طناً، و روسيا  بمقدار 3.1 أطنان مبيعات صافية خالل الشهر. 
وذكر التقرير أنه من المحتمل أن يكون بيع روسيا مرتبطاً بإعالن  البنك المركزي الروسي  بدأ في سك عملة ذهبية 
تذكارية لعام 2021. وتحافظ الواليات المتحدة على صدارة القائمة بحيازة نحو 8133 طناً، ثم  ألمانيا  بـ3362 طناً، 

وثالثا “صندوق النقد الدولي  2814 طناً.
ويرصد مجلس الذهب العالمي  احتياطات  البنوك المركزية شــهرياً منذ عام 2000، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة 

عن هذه البنوك.

البنوك المركزية تخفض حيازتها من الذهب

قــال محافــظ البنك المركــزي البولنــدي، آدم 
غالبينســكي، فــي مقابلــة صحفيــة: إن البنك 
يريد شــراء ما ال يقل عن 100 طن من  الذهب 
، قيمتهــا 5.5 مليار دوالر أميركي باألســعار 
الحاليــة، بينما يواصل توســيع احتياطياته من 
المعدن النفيــس. وأضاف: فــي الوقت الحالي 
لدينــا 229 طناً من الذهــب، حوالى نصفها تم 

شراؤها أثناء وجودي في المنصب.
وتابع غالبينســكي قائالً: خالل السنوات القليلة 

المقبلة نريد شراء ما ال يقل عن 100 طن أخرى من الذهب واالحتفاظ بها في  بولندا  أيضاً.
يشــار إلى أنه على مدار السنوات العشــر الماضية، زادت بنوك مركزية، خصوصاً في  أوروبا  الشرقية و الشرق 
األوســط  و آســيا ، مشــترياتها من الذهب معتبرة في الغالب أن ذلك وسيلة لتقليل االعتماد على أصول مثل  الدوالر  

األميركي.

“المركزي البولندي” يسعى لشراء 100 طن من الذهب
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أعلـــن بنـــك  اإلحتياطـــي الفيدرالــي  
األميركــي، أن  المصــارف  األميركية 
ســتكون قــادرة على زيــادة توزيعات 
األربــاح وإعــادة شــراء أســهمها بعد 
يــو  الثالثيــن مــن شــهر حزيران/يون
2021 المقبــل، في حال إجتياز اختبار 

التحمل الحالي.
وقــال نائــب رئيس الفيدرالي لشــؤون 
الرقابــة، رانــدال كوارلز، فــي بيان: 
“يواصل  النظام المصرفي  كونه مصدر 

قوة، العودة إلطار عملنا الطبيعي بعد اختبار التحمل هذا العام والمحافظة على هذه القوة”. ولفت “الفيدرالي”، إلى 
أن إنهاء القيود المفروضة على  البنوك األميركية  ســيتم تطبيقه بالنســبة للمؤسسات التي تحتفظ بمستويات مناسبة 

من رأس المال، وهو ما سيتم الكشف عنه في اختبارات التحمل الحالية.

الفيدرالي يسمح للبنوك بزيادة توزيعات األرباح

توقــع “ جيه بي مورغان “، أن تواجه البنوك خســائر قد تصل إلى 10 مليارات 
دوالر أميركــي، بفعل أزمة البيع القســري لحيازة صنــدوق “أركيغوز  

كابيتال  مانجمنت”.
وتســبب صنــدوق التحوط األميركــي في أزمــة بعد أن 

إســتخدام أمواالً مقترضة للقيــام برهانات ضخمة 
على بعض األسهم قبل أن يفشل في الوفاء 
بمتطلبات الشــراء بالهامش، ما تسبب في 
إجبــاره على بيع أســهم بقيمــة 20 مليار 
دوالر أميركي. وقال البنك اإلســتثماري 
األميركــي عبــر مذكــرة بحثيــة: “نرى 
أن الخســــائر كبيــرة للغاية فيمــا يرتبط 

بإنكشــاف اإلقراض على نشـــاط تجاري يحمل ضمانات ســــائلة”.
وأوضــح “جيه بي مورجــان”، أن عدم تمكن بنكي “ كريدي ســويس “ و” نومورا “ من التخــارج من مراكزهما 
اإلستثمارية خالل هذه المرحلة، يشير إلى أن إدارة المخاطر لديهما قد تعاني من أزمة. وأشار إلى أن بنك “كريدي 
ســويس” قد يعلن خســائره بشــكل واضح، بعد توضيح بنك “نومورا” خســارة نحو ملياري دوالرأميركي جّراء 

األزمة.

البنوك تواجه خسائر بسبب أزمة صندوق التحوط
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أزهري يدعو لتعزيز احتياطيات البنك المركزي

هيكلة الديون
وجدد أزهري دعوة سابقة من جمعية مصارف لبنان للحكومة، 
الستخدام أصولها لمساعدة ســلطة النقد على الوفاء بالتزاماتها. 
وكانت المصارف اللبنانية قــد وضعت أكثر من نصف أصولها 
لدى الجهة المنظمة في إطار ما يُســمى بالهندســة المالية، التي 

بدأها البنك المركزي في عام 2016 لتعزيز احتياطياته.
ووفقاً ألزهــري، فإن وجود الودائع في البنــك المركزي تم وفقاً 
للوائح والتنظيمات القانونية، ويجب تركها على حالها كجزء من 
أي برنامج إلعادة هيكلة الديون في المســتقبل. مضيفاً، إن لبنان 
لديه أصول بما في ذلك العقارات والموانئ ويمكنه إيجاد الُسبل 

لمساعدة نفسه.
ضوابط فعلية

وبينما فرضت المصارف اللبنانية ألكثر من عام، ضوابط فعلية 
لرأس المال علــى عمليات ســحب الودائع، ما ّحــد من وصول 
المودعين إلى أموالهم، وأجبرهم على ســحب الــدوالر بالعملة 
المحلية بأسعار غير مواتية. ألقى أزهري باللوم على السياسيين 
لفشلهم في إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود واستعادة الثقة 

في االقتصاد.
ورداً على االتهامــات بأن المصارف اللبنانية ســمحت بتحويل 
مليارات الــدوالرات إلى الخارج في بدايــة األزمة عام 2019، 
قال أزهري: إن بنك لبنان والمهجر ســمح بمثل هــذه العمليات 

ألسباب إنسانية فقط ال غير.
وأردف بالقــول: “بالتأكيد لم نقبــل طلبات التحويــل من مالكي 
أموالهم من لبنان، رغم أننا تعرضنا للتهديد من قبلهم”.المصــرف أو أعضــاء اإلدارة أو حتى من السياســيين إلخراج 

قال أزهري، خالل المقابلة، إن الحكومة الجديدة يمكن أن تساعد 
في حل أزمة لبنان. وحّث المصرفي اللبناني الســلطات اللبنانية 
على التركيز على نقاط الضعف الرئيســية في االقتصاد، داعياً 
الحكومة إلى االعتمــاد على أصولها لتعزيــز احتياطيات البنك 

المركزي.
كبح تدهور الليرة

وعند ســؤاله عن دور حاكم مصــرف لبنان، رياض ســالمه، 
في كبح تدهور الليــرة اللبنانية عبر المنصــة المزمع إطالقها، 
قال أزهري، إنه ال يمتلك أي تفاصيل بعــد، بانتظار اآللية التي 
ســيحددها مصرف لبنان، حتى يتمكنوا من المساعدة. أضاف، 
أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات، 

ولن يتم حل هذه المشكلة حتى تكون لدينا حكومة جديدة.
خطة مشتركة

وحــول احتمــال تمكن الحريــري من تشــكيل حكومــة جديدة، 
ومدى قدرتها على التوصل إلى خطة مشــتركة مع المصارف، 
قال أزهري: إن التحول ممكــن، إذا عالجت حكومة تكنوقراط، 
تمتلك خطة اقتصادية جــادة، العجز في ميزانيــة لبنان وميزان 
المدفوعات، مشــيراً الى ان هذا األمر سيستغرق وقتاً، ربما من 
3 إلى 5 ســنوات، مؤكداً ان ذلك ســيمكن لبنان من الخروج من 

المشكلة.
وبعد أن واجه القطاع المصرفي شحاً كبيراً في السيولة، وامتنع 
عن دفع الودائع المقومة بالدوالر األميركي بقيمتها الحقيقية، وما 
يرافق ذلك من دخول البالد في معتــرك صعب، أبطأ من وتيرة 
تحسن األداء االقتصادي، وبالتالي أّجل كذلك من تدفقات السيولة 
إلى المصارف، شــدد أزهري، على أن المودعين لن يستطيعوا 
الوصول إلى حســاباتهم الدوالرية، ما لم يتمكن البنك المركزي 
مــن تحقيق فائــض فــي ميــزان المدفوعــات، يضمــن تعزيز 

احتياطاته من العمالت األجنبية.

تحديات  عدة،  شهور  منذ  اللبناني  االقتصاد  يواجه 
الدين  معدالت  في  الكبير  االرتفاع  بينها  من  جمة، 
البطالة  ومستويات  التضخم،  ومعدالت  الحكومي، 

والفقر، باإلضافة إلى االستعصاء بتشكيل حكومة.
وفي هذا السياق، ناقش رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
االقتصادية  األزمة  أزهري،  سعد   ،BLOM Bankلـ العام 

والمصرفية في لبنان في مقابلة مع “بلومبيرغ”.
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إنخفاض الودائع بالعمالت األجنبية 414 مليون دوالر

مؤشــر  اإلنفاق  االســتهالكي واالســتثماري في  االقتصاد اللبناني ، 
بنسبة 66.4 % على أساس سنوي في الشهر األول من عام 2021، 
مما يشير إلى انخفاض حاد في اإلنفاق خالل الشهر المذكور أعاله. 
وبلغت قيمة الشــيكات المقاصة 2.249 مليــون دوالر أميركي في 
الشــهر األول من عام 2021، إنخفاضاً مــن 6.693 مليون دوالر 
في نفس الشــهر من العام الســابق. ويبيــن التفصيل حســب العملة، 
أن مقاصة البنوك بالليــرة اللبنانية بلغت 1.206 مليــار ليرة لبنانية 
)64.9- %( في الشــهر األول من عام 2021، بينما بلغت المقاصة 

بالدوالر األميركي 1449 مليون دوالر )67.2- %(.
خطابات االعتماد

كذلك، تظهــر األرقام الصــادرة عن مصــرف لبنــان المركزي، أن 
خطابات االعتمــاد المســتندية المفتوحة لتمويل أنشــطة  الــواردات  
تقلصت بشــكل كبيــر بنســبة 93.9 % فــي عــام 2020 لتصل إلى 
324.9 مليــون دوالر، بإنخفاض عن 5657 مليــون دوالر في عام 
2019. وهــذا االنخفــاض الحاد في خطابــات االعتماد المســتندية، 
كانت  االعتمادات  نتيجة تراجــع الواردات خالل الفتــرة. في موازاة 
ذلك، انخفضــت االعتمادات المســتخدمة للــواردات فــي نهاية عام 
2020 بنســبة 92 % لتصل إلى 668.9 مليون دوالر، انخفاضاً من 
8.361.9 مليــون دوالر في عــام 2019، بينما انخفضــت الفواتير 
الواردة للتحصيل، وهو شــكل ائتماني مســتندي آخر للتمويل بنسبة 
814.1 مليون دوالر في عام 62.2.2019 % مقارنة بعام 2020. لتصل إلى 308.8 مليون دوالر مقابل 

سجلت ودائع العمالء المزيد من  االنكماشــات في كانون الثاني/يناير 
2021. فقــد انخفضت فــي الواقع بمقــدار 228 مليــون دوالر، مع 
إنخفاض الودائــع بالعمالت األجنبية بنحو 414 مليــون دوالر، بينما 
ارتفعــت الودائع بالليــرة اللبنانية بمقــدار 187 مليــون دوالر. وبلغ 
االنكماش التراكمي فــي الودائع منذ بداية عــام 2019 لغاية تاريخه، 
35.4 مليار دوالر، أي ما يعادل 20.3 %، لتصل إلى 140.4 مليار 
دوالر في نهاية كانون الثاني/يناير 2021. فيما ســجلت نسبة دولرة 

الودائع 80.2 %، مرتفعة بنحو 10 % في بضع سنوات.
دولرة القروض

وبالمثــل، ســجلت القــروض الممنوحة للقطــاع الخاص مزيــداً من 
االنكماشــات في كانون الثاني/ينايــر 2021. وقــد انخفضت بمقدار 
462 مليون دوالر، حيــث تعاقدت قروض العمــالت األجنبية بمبلغ 
346 مليون دوالر وقــروض ليرة لبنانية بقيمــة 116 مليون دوالر. 
وبلغ االنكماش التراكمي للقروض منذ بداية عام 2019 لغاية تاريخه 
23.7 مليار دوالر، أي مــا يعادل 39.9 % لتصل إلــى 35.7 مليار 
دوالر في نهاية كانون الثاني/يناير 2021. فيما ســجلت نسبة دولرة 
القــروض انخفاضــاً جديداً بلــغ 59.4 % فــي كانــون الثاني/يناير، 

متراجعةً حوالى 10 % في سنة واحدة.
الودائع بالليرة

على صعيد آخر، ســجلت أســعار الفائدة انخفاضاً إضافياً في الشهر 
األول من العام 2021. وبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع بالليرة 
اللبنانيــة 2.31 % في كانــون الثاني/ينايــر 2021، مقابل 2.64 % 
في كانون األول/ديســمبر 2020، وذروة بلغت 9.13 % في أيلول/
ســبتمبر 2019. وسجل متوســط ســعر الفائدة على الودائع بالدوالر 
0.58 % في كانون الثاني/ينايــر 2021، مقابل 0.94 % في كانون 
األول/ديســمبر 2020، وبلغت ذروتها 6.61 % في تشــرين األول/
أكتوبــر 2019. وبالتوازي مع ذلك، ســجل متوســط ســعر القرض 
ليرة لبنانية 8.53 % في كانون الثاني/يناير، بينما بلغ متوســط سعر 
القــرض بالــدوالر 6.52 %. ويالحــظ ارتفاع أرصــدة  المصارف 
اللبنانية  لدى البنوك المراســلة فــي الخارج، امتثــاالً لتعميم مصرف 
لبنان رقم 154. وقد زادت  الســيولة  لدى المصارف األجنبية بمقدار 
106 ماليين دوالر في كانــون الثاني/يناير 2021، بنســبة تراكمية 

بلغت 407 ماليين دوالر منذ شهر تشرين األول/اكتوبر 2020.
مقاصة البنوك

من جهة أخرى، تراجعت القيمة اإلجمالية للشيكات المقاصة، وهي 

أصدر  مصرف لبنان ، أرقام  القطاع المصرفي  والنقدي لشهر كانون الثاني/يناير 2021، التي أظهرت عجزاً 
كبيراً في ميزان المدفوعات، وتقلصاً مستمراً للودائع، واسترداد إضافي للقروض ، ومزيداً من االنخفاض 
في أسعار الفائدة، بينما استمرت سيولة  البنوك اللبنانية  لدى البنوك األجنبية في االرتفاع بشكل معتدل 
للشهر الثالث على التوالي. وسجل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 411 مليون دوالر، نتيجة  انكماش  صافي 
األصول األجنبية للنظام المالي. بينما ارتفع صافي األصول األجنبية للبنوك بمقدار 220 مليون دوالر أميركي 
في الشهر األول من العام، وتقلص صافي األصول األجنبية لمصرف لبنان بمقدار 631 مليون دوالر نتيجة 

لسياسة الدعم التي يتبعها مصرف لبنان.



عالم البنوك

البنك والمستثمر | نيسان/ ابريل 122021

المركزي األوروبي: إصدار اليورو الرقمي خالل 5 سنوات

مستويات قياسية 61.68 ألف دوالر أميركي.
أصول رقمية

من ناحيتــه، أقام بنــك نيويورك ميلــون وحدة جديدة لمســاعدة 
العمالء في االحتفاظ باألصول الرقمية والتعامل عليها، في شهر 
شــباط/فبراير 2021 الماضي، كما أن االستثمار في الصناديق 
ســيقتصر على من يملكون أصــوالً ال تقل عــن مليوني دوالر 
أميركي لــدى البنك، تزيد إلــى 5 ماليين دوالر علــى األقل في 
حالة شركات االستثمار. ويُشترط في كلتا الحالتين أال يقل عمر 

الحساب المفتوح مع البنك عن 6 أشهر.
مبادرات لالستثمار

وأعلنــت شــركة Aker ASA النرويجية التابعــة للملياردير، 
كجيل إنغــي روكيه، خــالل آذار/مــارس 2021 الماضي، عن 
إنشــاء شــركة جديدة لالســتثمار فــي “بيتكويــن” وتكنولوجيا 

.Blockchain البلوكشين
وبــدأت شــركة BlackRock االســتثمار في عملــة بيتكوين 
الرقمية، لتصبح أحدث مؤسسة مالية كبيرة تستثمر في األصول 
الرقمية، بحسب مدير استثمار خدمات الدخل الثابت العالمية في 

.CNBC الشركة، ريك ريدر، لشبكة
Mas�و BNY Mellonو MicroStrategy  ودشنت كل من

خالل شهر فبراير/شباط terCard.2021 وPayPal مبادرات لالســتثمار في العمالت الرقمية 

يستغرق إطالق اليورو الرقمي عامين في مرحلة أولية لدراسة 
األمر بشكل دقيق، ثم 3 أعوام أخرى إلجراءات التنفيذ، بحسب 

تصريحات لبانيتا نقلتها “رويترز”.
وسيكون إلطالق اليورو الرقمي تأثيراً قوياً للغاية ليس فقط على 
المدفوعات واألسواق المالية، على الصعيدين المحلي والدولي، 

ولكن أيضاً على المجتمع بشكل أوسع، كما أضاف بانيتا.
شبكة ال مركزية

وذكرت رئيســة البنك المركزي األوروبي، كريستين الغارد، 
في شــهر شــباط/فبراير 2021، أنها تأمل فــي إمكانية إصدار 

اليورو الرقمي خالل 4 سنوات.
ويشــعر المســؤولون عن المؤسســات النقدية، بالقلــق من هذه 
العمالت االفتراضية التي أنشأها أشخاص مجهولون وتدار من 
خالل شــبكة ال مركزية. وأكدت الغارد في شهر شباط/فبراير 
2021، أن البِتكوين “ليست عملة” وأنها “أصول تنطوي على 

الكثير من المضاربة”.
مــن جانبها، قالــت وزيــرة الخزانــة األميركية، جانيــت يلين، 
في شــباط/فبراير الماضــي، إنه مــن المفيد أن يــدرس مجلس 
االحتياطي االتحادي إصــدار عملة رقمية بالــدوالر، غير أنها 
حذّرت من أن عملة بيتكوين “غير فعالــة” إلجراء المعامالت 

النقدية.
إقبال كبير

يشــار إلى أن العمالت الرقمية تتمتع حالياً، بإقبال كبير من قبل 
المستثمرين، حيث أصبح “مورغان ستانلي” أول بنك أميركي 

كبير يتيح عملة “بِتكوين” لعمالء إدارة الثروات لديه.
وأبلغ البنك مستشــاريه الماليين في مذكرة داخلية نشرتها “سي 
إن إن”، أنــه سيســمح باالســتثمار فــي 3 صناديق تتيــح تملك 
“بِتكوين”، وذلــك بعد طلب عمــالءه إمكانية االنكشــاف على 
العملة المشفرة. وارتفع ســعر “بيتكوين” 4.4 % في األسبوع 
الثاني من شــهر آذار/مارس الماضي، وسجل سعرها 59.138 
ألف دوالر أميركي، كما زاد سعرها بنســبة 1.5 % خالل يوم 
واحد، بعد أن شــهدت العملة المشــفرة قبــوالً عاماً فــي اآلونة 
األخيرة، مــع مراهنة شــركات مثل “تيســال” عليها، لتســجل 

توقع عضو مجلس إدارة البنك المركزي األوروبي، فابيو بانيتا، إصدار “اليورو الرقمي” خالل فترة تمتد 
إلى 5 سنوات، ألن هذه العملية لن تكون بسيطة، وهي ال تتعلق بالجانب التقني فقط.

في  قدمًا  المضي  بشأن  الجاري،   2021 العام  منتصف  في  قراره  سيحسم  البنك  أن  إلى  وأشار 
إجراءات تنفيذ خطته الرقمية.
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وافق مســاهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خالل 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد أخيراً عن 
بعــد، على توزيع أرباح نقديــة بقيمة %35 ما يعادل 
0.35 فلس للســهم الواحد، وبإجمالــي توزيعات تبلغ 
199.5 مليــون درهم )54.3 مليون دوالر أميركي(، 
للســنة المالية المنتهية في شــهر 31 ديســمبر/كانون 

األول 2020.
وقــال رئيــس مجلس إدارة شــركة أبوظبــي الوطنية 
للتأمين، الشــيخ محمد بن ســيف آل نهيان، إن موافقة 

الجمعيــة العموميــة على توزيع أرباح نقدية بنســبة 35 % بمثابــة دليل على القوة المالية للشــركة وقدرتها على 
مواصلة تحقيق النمو المستدام واألرباح في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وذكر أن صافي األرباح الذي حققته الشركة خالل العام 2020، والذي بلغ 371 مليون درهم )101 مليون دوالر(، 
هو دليل آخر على قدرة شــركة أبوظبي الوطنية للتأمين على التكيف الســريع ومواكبة التطورات والتغيرات التي 
تشــهدها الســوق. فقد مكنتنا استراتيجيتنا الرقمية الفعّالة من االســتمرار في مواصلة العمل وتوفير الخدمات وفق 

أعلى المستويات.

“أبوظبي الوطنية للتأمين” توزع أرباح نقدية

وزيــر الصناعة في حكومة تصريف األعمال الدكتور عماد حب هللا، 
أكاديميــة بريكس للتأمين الصناعي، التي بادر رئيس شــركة بريكس 
للتأمين زياد شهاب الدين إلى اطالقها برعاية الوزير حب هللا مؤخراً، 
في مقر الشركة في سن الفيل. كما تم االعالن عن إعداد الشركة ألول 
بوليصة تأمين صناعية شاملة. وعرض شهاب الدين للمبادرتين، شارحاً 
الهدف منهما، ال ســيما على صعيد “اقامة دورات تدريبية للمؤسسات 
الصناعيــة لتعريــف الصناعيين علــى أصول ابرام عقــود التأمين 
وبخاصــة التأمينات المتعلقة بالممتلكات والمعــدات وخطوط االنتاج 
والتعرف على النصوص التي تتضمن التعويض عن الخسائر الناتجة 

عن توقف العمل نتيجة حريق أو حادث آخر بما فيه تعطل اآلالت”.
مــن جانبــه، ركز الوزير حب هللا، على أهمية االنتاج الصناعي والزراعــي ودورهما في تأمين الدورة االقتصادية 
المطلوبة وتثبيت األمن الغذائي والصحي واالجتماعي. وهنأ شــركة بريكس الممثلة برئيسها على المبادرتين اللتين 
أطلقتهما في ما يتعلق بافتتاح أكاديمية التأمين الصناعي واطالق أول بوليصة تأمين صناعية شاملة. ودعا إلى التعاون 

بين الوزارة والصناعيين وقطاع التأمين بما يؤدي إلى تدعيم هذه القطاعات مع بعضها ومضاعفة انتاجيتها.

زياد شهاب الدين

أكاديمية بريكس للتأمين الصناعي في لبنان
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تســبب حادث جنوح الســفينة العمالقة “إيفرجيفن” في 
قناة الســويس، بزيادة أســعار الشحن البحري في جميع 
المسارات، بما في ذلك الطريق من الشرق األوسط إلى  
الصين  الذي لم يتأثر بتوقف المالحة. وتوقعت مصادر 
في قطاع التأمين، أن يكون على مالك السفينة وشركات 

التأمين دفع تعويضات بماليين الدوالرات األميركية.
وتوقعــت وكالة فيتــش للتصنيف االئتمانــي، أن يؤدي 
حادث جنوح ســفينة قناة الســويس Ever Given إلى 

ارتفاع أسعار إعادة التأمين البحرية، ما يؤثر سلباً في أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع، إال أن ذلك لن ينعكس 
على تصنيفها االئتماني، مرجحة تكبد شركات القطاع خسائر بمئات الماليين من الدوالرات.

وكانت هيئة قناة الســويس أعلنت تعويم الســفينة العالقة بشكل جزئي وأكدت خططها الستئناف حركة المرور على 
طول قناة السويس مرة أخرى في غضون ساعات. وسيؤدي الحادث إلى خسارة كبيرة لقطاع إعادة التأمين البحري 
خاصة مع اضطراب الشــحن العالمي، بحســب تقرير لوكالة فيتش نشــرته على موقعها الرســمي. وسيعتمد حجم 
الخسائر النهائية على المدة التي يستغرقها تعويم سفينة الحاويات بشكل كامل وتوقيت استئناف حركة السفن العادية. 
ورجحت فيتش أن تقوم هيئة قناة الســويس بمطالبة الســفينة بتعويضها عن خسارة اإليرادات بعد جنوحها في الممر 
المالحي وتعطل الحركة لنحو أسبوع. وأفاد وكالء تأمين وسماسرة، إن مالك السفينة، شركة “شوي كيسان كيه كيه” 
اليابانية، وشركات التأمين، قد يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد اإليرادات، ومن السفن األخرى التي 
تعطلت حركتها. فيما أشار نادي الحماية والتعويض البريطاني، في بيان عبر البريد اإللكتروني، إلى إنه جهة الحماية 

والتعويض للسفينة “إيفر غيفن”، لكنه أحجم عن اإلدالء بمزيد من التفاصيل.

إجراءات جديدة لشركات التأمين بعد أزمة قناة السويس

ســجل قطاع التأمين فــي الكويت، أرباحاً اقتربت مــن 45 مليون دينار، 
بنســبة نمو 15 %، خالل العام 2020  الماضي، ليكون الرابح االكبر، 
على عكس القطاعات األخرى، حيث اســتفاد مــن تداعيات الجائحة ولم 

يتاثر سلباً بالحظر أو االغالقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت.
فقد أفاد البقاء في المنازل شركات التأمين في الكويت، كما حفز الشركات 
الى اللجوء الى التكنولوجيا واســتغالل وســائل التواصــل للوصول الى 

العمالء. وتشير النتائج، الى ان الشركات التي بدأت مبكراً وقطعت شوطاً في التحول التكنلوجي، كانت أكثر مرونة 
في التعامل مع تداعيات الحظر واالغالق وأفضل ربحية من الشركات األخرى. وبالرغم من األرباح الجيدة، ينظر 
خبراء التأمين بشيء من التوجس إلى قطاع التأمين، فالجائحة قد تفرض قواعد جديدة، تضاف في تغطيات ما كانت 

فيها من قبل، وهذه االضافة قد تواجه بخيارين احالهما مر من قبل معيدي التأمين، وهي الرفض أو رفع األسعار.

قطاع التأمين في الكويت يحقق أرباحًا طائلة
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تأثير كورونا على شركات إعادة التأمين

يمر عدد من السنوات قبل أن يتمكن الســوق حقاً من تحديد رقم 
محدد لتكلفة الوباء. ودعم هذه الفكرة االتفاق العام على أن أعلى 
مستويات الخســائر الوبائية لم يتم اإلبالغ عنها بعد، حيث شعر 
ربع المستجيبين تقريباً أن أعلى مستويات المطالبات ستظهر في 
الربع الثاني من 2021. بينما توقع 39.6 % أعلى الخسائر في 
الربع الثالث، و19.4 % في الربع الرابع، بينما ســجلت خسائر 

أخرى أكبر تأثير حتى في عامي 2021 و2022.
نظرة ثاقبة

وقدمت أســئلة أخرى نظــرة ثاقبة لوجهة نظر الســوق بشــأن 
الجهود القانونية المحيطة بمطالبات توقف األعمال بأثر رجعي، 
والتي يشــعر أقل من 15 % من المشــاركين أنهــا من المرجح 
أن تكون ناجحة. ويقارن هذا بنتائج االســتطالع السابق، عندما 
قال ما يقرب من ثلث المســتجيبين، إنهم قلقون للغاية، بينما قال 
18 % إنهم قلقــون للغاية. لكــن أكثر من ثلثي المشــاركين في 
االســتطالع األخير، قالوا، إنهم يتوقعون “تغييرات كبيرة” في 
وثائــق انقطاع األعمــال في أعقاب الوبــاء. وكان هنــاك أيضاً 
إجماع واســع علــى أن الحكومــة تدعم خطــط إعــادة التأمين 
الداعمة لألوبئة المســتقبلية، حيث صنفهــا 22.3 % على أنها 
ضروريــة، و41.7 % مفيــدة بالتأكيــد، و28.8 % قالوا إنهم 

سيساعدون قليالً.
ويتضح من نتائج االســتطالع، أنه ال يزال هنــاك قدر هائل من 
التي يواجهها السوق اآلن.القلق وعدم اليقين عندما يتعلق األمر بالتحديات غير المســبوقة 

بعد مرور أكثر من عام مع اســتمرار تأثير كورونا بعمق على 
السوق، يهدف االستطالع إلى إظهار كيف تغيرت آراء معيدي / 

شركات التأمين بشأن األزمة، مع تقديم رؤى جديدة أيضاً.
ردود المشاركين

يتضمن اســتطالع الســوق الجديد لفيروس كورونــا ردوداً من 
مئات المشاركين في السوق الذين يمكن تحديدهم، والذين يتحمل 
أكثر من نصفهم مســؤولية أو يقدمون مدخالت لقرارات إعادة 
التأميــن وإعادة التأميــن. ويشــمل االســتطالع رأي 16 مديراً 
عاماً، و15 مديــراً تنفيذيــاً، و12 مديــراً للعمليــات، و27 من 
كبار أعضاء مجلس اإلدارة، ومشــتري إعــادة التأمين، وكبار 
مسؤولي االكتتاب التنفيذيين، ومديري شركة ILS، والوسطاء، 

ومجموعة من مقدمي الخدمات.
وبينما كان 25.9 % من هؤالء المســتجيبين يأملون في إمكانية 
فهم التأثير الكامل للوباء في أقل من عامين، وافق 60.4 % على 

أنه قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات.
إجماع واسع

وكشف االستطالع، عن وجود إجماع واسع في مجاالت أخرى 
أيضاً، حيث أشــارت غالبية إجابات االســتطالع إلى أن معيدي 
التأمين / شــركات التأمين أكثر قلقاً بشــأن تأثيــر كورونا على 

جانب االكتتاب في أعمالهم، بدالً من جانب االستثمار.
وفيما يتعلق بخسائر االكتتاب، رأت الغالبية العظمى )85.3 %( 
أن األعمال غير المرتبطة بالحياة أكثر انكشافاً من األعمال على 
الحياة. وكانت هناك أفكار متباينة حول الحجم اإلجمالي لخسارة 
االكتتاب في الصناعة بخالف التأمين علــى الحياة، على الرغم 
من أن نطاق 100-80 مليار دوالر أميركي كان األكثر شيوعاً، 

حيث فضل 27.3 % من المشاركين هذا الخيار.
انقسام اآلراء

وتم اختيار النطاقــات المجــاورة البالغــة 80-50 مليار دوالر 
و100 - 150 مليــار دوالر من قبــل 14.4 %، و20.1 % من 
المشاركين، على التوالي، وجاءت النهاية األعلى البالغة 200 + 

مليار دوالر أيضا بنسبة 14.4 %.
ومــع انقســام اآلراء عبــر مثــل هــذه المجموعة الواســعة من 
سيناريوهات الخســارة المحتملة، يبدو أنه يعزز الشعور بأنه قد 

كشف استطالع اجرته شركات إعادة التأمين العالمية على تأثير كورونا COVID-19، إلى أن األمر 
قد يستغرق حوالى 5 سنوات لفهم التأثير الذي سيحدثه الوباء على أسواق اإلعادة. ويستهدف 
استطالع تأثير وباء كورونا قياس نبض سوق إعادة التأمين العالمي في هذا الوقت الصعب وغير 

المسبوق.
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أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العمالقة للطاقة 
أنهــا حققت فــي 2020 أرباحاً صافيــة بلغت 41 
مليــار يورو، بتراجع نســبته 44.4 % عن أرباح 
العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع 
تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كورونا. وقالت 
المجموعة السعودية في بيان، إنها “حققت صافي 
دخــل بلغ 184 مليــار لاير ســعودي )49 مليون 
دوالر أميركي، 441 مليــار يورو( في 2020”، 
مقابــل 88.2 مليــار دوالر )73.8 مليــار يورو( 

في الســنة الســابقة. وتضررت الســعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، العام الماضي من انخفاض األسعار 
والتخفيضات الحادة في اإلنتاج. وقالت “أرامكو” في بيانها، إنها “برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة 
شهدها قطاع الطاقة”، موضحة أن “إيرادات القطاع تأثرت بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، 

وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات”.
وفي األسابيع األخيرة ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 60 دوالر للبرميل الواحد. ومع ذلك، يعتقد المحللون 
أن المجموعة السعودية العمالقة تستعد لموجة جديدة محتملة من انتشار فيروس كورونا، قد تعرض للخطر االنتعاش 

االقتصادي العالمي الخجول وتزيد من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.

تراجع األرباح “أرامكو” الصافية بنسبة 44.4 %

أعلنــت شــركة “مبادلــة” )صنــدوق االســتثمار الســيادي لحكومة 
أبوظبي(، عن اســتثمار بقيمة 75 مليون دوالر أميركي في الشــركة 
الُمشغلة لتطبيق التواصل االجتماعي “تيليغرام”، وفقاً لما نقلته وكالة 
األنباء اإلماراتية الرســمية )وام(، التي ذكرت، أن استثمار “مبادلة” 
بـ“تيليغرام” سيكون في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ألجل 
5 ســنوات قبل االكتتــاب العام الُمزَمع، وذلــك بالتعاون مع صندوق 
“أبوظبي كاتاليســت بارتنرز” الذي سيســتثمر أيضاً مبلغ 75 مليون 

دوالر أميركي في المنصة. ويعد تطبيق “تيليغرام” منصة مراســلة مشــفرة اكتســبت أكثر من 25 مليون مستخدم 
إضافي في اآلونة األخيرة، في أعقاب إشعار تطبيق المراسلة “واتساب” المملوك من قبل “فايسبوك” مستخدميه في 
شــهر يناير/كانون الثاني بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، التي تفرض على األشخاص الموافقة عليها 

من أجل االستمرار في استخدام التطبيق.
وقد أســس “تيليغرام” الذي لديه أكثر من 500 مليون مســتخدم نشــط شــهرياً، األخوين الروسيين بافيل ونيكوالي 

دوروف في العام 2013، وتتخذ اليوم المنصة من دبي مقراً رئيسياً لها.

“مبادلة” و“صندوق أبوظبي” يستثمران في “تيليغرام”
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أعلنــت ســلطة المنطقــة الحــرة بمطــار دبي 
“دافزا”، عن نتائج أعمالها في التســعة أشــهر 
األولــى من عــام 2020، مســجلة ارتفاعاً في 
اإليــرادات بنســبة 7.6 %، بينمــا بلــغ حجــم 
تجارتهــا نحو 23.8 مليــار دوالر أميركي في 
الفترة نفســها من العام، لتشــكل مساهمتها في 

تجارة دبي نحو 10 %.
وكشــف التقرير المالي لـ“دافزا”،عن تحقيقها 
لفائض تجاري في المدة نفسها، يربو على 2.9 
مليــار دوالر أميركي، إضافــة إلى زيادة عدد 

الشركات الجديدة المسجلة بها بنسبة 64 %، لتصل حالياً إلى 1800 شركة.
وتصدر قطاع الماكينات، واآلالت، والمعدات الكهربائية قائمة أكثر الشــركات تســجيالً في “دافزا”، بنسبة بلغت 

28.4 %، وقفز إجمالي التجارة بالقطاع بنحو 2.5 %، إضافة إلى صعود الواردات بنسبة 13 %.
وجاءت الشركات المتخصصة بمجال الشحن والخدمات اللوجستية في المرتبة الثانية، بنسبة 11 %، بينما تبعتها 
شــركات منتجات المســتهلكين وشــركات تطوير األعمال، بنســبة 7 %، في حين حلت الشــركات المتخصصة 
بقطاعــات النقــل الجــوي وصناعات الطيران، فــي المركز األخير، بنســبة 6.3 %. واســتحوذت تجارة بضائع 
قطــاع الماكينــات، واآلالت، والمعدات الكهربائية، على النصيب األكبر من حركة التجارة بالمنطقة، حيث حققت 
صادراتها نسبة 75.8 %، مقابل نحو 74 % للواردات، واحتفظت مجموعة األحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، 

والحلي، والمصوغات بالمرتبة الثانية، بنسبة صادرات بلغت 17 %، مقابل 18.7 % للواردات.

إيرادات “دافزا” اإلماراتية تقفز بنسبة 7.6 %

أعلنت شــركة التعدين  المغربية “ مناجــم “، إنها أتمت صفقة مع 
شركة “وانباو” الصينية للتعدين تستحوذ بموجبها على 65 % من 
مشاريع توسعة منجم  ذهب  قبقبة  السوداني. وأوضحت “مناجم” 
في بيان، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة خطط التوســع إلى 250 
مليــون دوالر أميركــي لزيادة اإلنتــاج إلى 200 ألــف أونصة. 
وأضافت، أن اإلستحواذ ينسجم مع إستراتيجية المجموعة الرامية 

إلى التوسع في السودان و القارة اإلفريقية  عموماً.
وإلــى جانب المغرب والســودان، تعمل الشــركة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية و إثيوبيا  و الغابون  و غينيا  كوناكري و ساحل 

العاج  ومالي.

“مناجم” تستحوذ على مشاريع لتوسعة منجم في السودان
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طرحــت شــركة “لوســيد موتــورز” للســيارات 
الكهربائية الفاخرة لالكتتاب العام بعد اندماجها مع 
 Churchill شركة االســتحواذ ألغراض الخاصة
Capital Corp IV، فــي أكبر صفقة بين شــركة 
من نوعها وشــركة ســيارات كهربائية. وأصبحت 
القيمة الســوقية للشركة المدعومة من قبل صندوق 
االســتثمارات العامــة الســعودي، أكثــر مــن 10 
مليارات دوالر أميركي، حتــى كتابة هذا التقرير، 
كما ســتمنح شركة “لوســيد موتورز” أكثر من 4 

مليار دوالر من النقد.
وقالت الشركة: إن الصفقة ستستخدم لتوسيع مصنع “لوسيد” في أريزونا، والذي تتوقع في النهاية أن يكون قادراً 

على إنتاج 365 ألف سيارة سنوياً.
وتحاول “لوسيد” التنافس مباشرة مع شركة “تسال”، وقد ساعد بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة “لوسيد”، 
في تطوير ســيارة “موديل S” أثناء عمله في “تســال” من 2009 إلى 2012. وتبيع “تســال”، صانع الســيارات 

األكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية، سيارة “موديل S”، الكهربائية بسعر يبدأ من 73.990 دوالراً.
وكان اندماج “لوســيد” متوقعاً على نطاق واســع، ما أدى إلى ارتفاع أسهم Churchill Capital Corp IV بأكثر 

من 470 % منذ بداية العام 2021. بعد اإلعالن عن الصفقة، انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40 %.

لوسيد تندمج مع CCIV وتجمع 4 مليار دوالر

أعلنت شــركة “شــل”  مصر ، أنها 
وقعــت إتفاقــاً لبيع أصولهــا البرية 
في صحــراء مصر الغربية، بمقابل 
إجمالــي يصــل إلــى حوالــى 926 

مليون دوالر أميركي.
وأوضحــت الشــركة في بيــان، أن 
ســداد قيمــة الصفقة ســيكون بقيمة 
ابتدائية 646 مليون دوالر أميركي، 

ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دوالر أميركي بين 2021 و2024، “بناًء على  سعر النفط  ونتائج اإلستكشافات 
المقبلة.

وقالــت البيــان، إن الصفقة تخضع للموافقــات الحكومية، ومن المتوقع اإلنتهاء منها فــي النصف الثاني من العام 
2021 الجاري. وتشمل أصول “شل” البرية في مصر 13 إمتيازاً، وحصتها في شركة بدر الدين للبترول.

“شل” تبيع أصولها البرية في مصر
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 ،Sinopec تخطط شــركة  البترول  و الكيماويات   الصينية، المعروفة باســم
لزيادة  اإلنفاق  الرأســمالي بنســبة 23.8 % إلى 167.2 مليار يوان في عام 
2021 بعد تعافي  أسعار النفط  والطلب على الطاقة مع انحسار وباء كورونا. 
وتتوقــع Sinopec أن تنفق 66.8 مليار يــوان على التنقيب عن المنبع مع 
التركيز على تطوير الغاز الصخري في جنوب غرب الصين وبناء محطات  

الغاز الطبيعي  المسال في المناطق الساحلية، ارتفاعا من 56.4 مليار يوان 
العام 2020 الماضي. وقالت الشركة في بيان قدمته إلى  بورصة شنغهاي : إن الطلب على  المنتجات النفطية  المكررة 

من المتوقع أن يتعافى بقوة وسيستمر الطلب على الغاز الطبيعي و المنتجات البتروكيماوية  في النمو.
كما ســجلت الشــركة انخفاضاً بنسبة 42.9 % في صافي األرباح إلى 32.92 مليار يوان العام الماضي، وهو أدنى 

مستوى منذ عام 2015، حيث  قلل  الوباء من استهالك  الوقود  وسط عمليات إغالق استمرت ألشهر.

Sinopec ترفع اإلنفاق الرأسمالي لعام بنسبة 23.8 %

ارتفعت خســائر مجموعة عبد المحسن الحكير 
للسياحة والتنمية )مجموعة الحكير( السعودية، 
بنحو 39.9 % لتبلغ 200 مليون لاير )53.33 
مليــون دوالر أميركي( فــي نهاية عام 2020، 
مقارنة بخســائر 142.99 مليون لاير )38.13 

مليون دوالر( خالل 2019.
وتراجعت إيرادات المجموعة بنحو 45 % إلى 
613.11 مليــون لاير )163.49 مليون دوالر( 
خــالل 2020، مقارنة بإيــرادات مليار و110 

مليون لاير )296 مليون دوالر( في العام الســابق له. وســجل إجمالي الدخل الشــامل خسارة 192.39 مليون لاير 
)51.3 مليون دوالر( خالل عام 2020، بزيادة 35 % مقارنة بالعام 2019.

يشــار إلى أن إيرادات الشــركة تأثرت سلباً خالل العام 2021 بســبب كوفيد - 19، وكذلك باإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في السعودية للسيطرة عليه والحد من مخاطر انتشاره. وانخفضت 
حصتها في صافي أرباح المشــاريع المشــتركة بمبلغ 20 مليون لاير )5.33 مليون دوالر(، بســبب تأثر المشاريع 
المشتركة بالجائحة. وتم تسجيل مخصص االنخفاض خالل العام الحالي، في قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ 28.3 
مليون لاير )7.5 مليون دوالر(، وذلك بناًء على اختبار انخفاض القيمة الذي أجرته الشــركة طبقاً للمعايير الدولية 
للتقاريــر المالية. وقابــل ذلك انخفاض في إجمالي المصروفات التشــغيلية وتكاليف التمويــل واألعباء المالية على 
التزامات عقود اإليجار بإجمالي مبلغ 367.8 مليون لاير )98 مليون دوالر(. وزاد نصيب الســهم من الخسائر إلى 

3.64 لاير )0.97 دوالر( خالل عام 2020، مقابل 2.60 لاير )0.69 دوالر( في 2019.

ارتفاع خسائر مجموعة الحكير للسياحة 40 %
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كشــف بنــك UBS األميركي، أّن شــركات روســية 
تســتعد لموجة مــن الطروحات العامــة األولية خالل 
2021، حيــث يتوقــع أن تجمــع مــا ال يقــل عن 10 
مليــارات دوالر، وهو ما ســيكون األعلــى منذ أكثر 
من 10 ســنوات. وحدد رئيس مجموعة “يو بي إس” 
في روســيا، فيدرو تريغابنكو، القطاعات التي تشملها 
الطروحــات، منها تجارة التجزئــة والتعدين والقطاع 

المالي وتكنولوجيا المعلومات.
وجمعــت شــركات روســية، خــالل 2020، أقل من 

ملياري دوالر في طروحات عامة أولية، مع تضرر معنويات المســتثمرين بســبب جائحة كوفيد - 19. وساهمت 
المخاوف من فرض عقوبات غربية جديدة على روســيا في تقليص حصيلة الطروحات، بعد أزمة تســميم وحبس 

المعارض أليكسي نافالني.
وأشــادت وكالــة “بلومبيرغ” بأداء االقتصاد الروســي في ظــل جائحة كوفيد - 19، وقالت، إنه شــهد ركوداً أقل 

مقارنة باالقتصاديات الرئيسية األخرى في العالم في 2020.
وساهم عدم فرض الحكومة الروسية إلغالق عام لألنشطة االقتصادية بالبالد، في النصف الثاني من العام 2020 

الماضي، في أداء جيد لالقتصاد، وفق الشبكة األميركية.

روسية تجهز لطروحات عامة بـ10 مليارات دوالر

مــع  التعــاون   “ شــيفرون   “ شــركة  تعتــزم 
“مايكروسوفت” و“شــلمبرغير” لبناء مصنع 
الحتجــاز الكربــون فــي الواليــات المتحــدة 
األميركيــة، في إطار تســارع االســتثمار في 

تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وأعلنت شــركة الطاقة األميركيــة عبر بيان، 
أن المصنع ســيتم تأسسيه في مدينة ميندوتا في 
كاليفورنيا، وسيقوم بتحويل النفايات الزراعية 
إلى كهرباء. وأشارت “شيفرون” إلى أنه سيتم 
تخزين معظــم الكربون المحتجــز من تحويل 

النفايات الزراعية تحت األرض، متوقعة اســتخدام حوالى 200 ألف طن من النفايات الزراعية وإزالة 300 ألف 
طــن من ثاني أكســيد الكربون كل عام مع اكتمال المصنع. وأوضحت الشــركة األميركيــة أنها تتوقع بدء أعمال 

الهندسة والتصميم في المصنع بشكل فوري، مع قرار استثماري نهائي في العام 2022 المقبل.

تعاون بين “شيفرون” و“مايكروسوفت”
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تكبد “ ليستر سيتي”، الذي يلعب بين أندية  الدوري اإلنكليزي  الممتاز لكرة القدم، خسائر 
كبيرة في العام المالي الماضي، بســبب “ كورونا “. وأعلن في بيان، أنه ســجل خسائر 
بقيمة 67.3 مليون جنيه إسترليني )93.67 مليون دوالر أميركي(، مقابل خسائر بقيمة 
20 مليون إســترليني في العام الســابق له. وأســهمت جائحة “كورونا” بخسائر بقيمة 
13 مليون إســترليني للنادي، إذ تم تعليق الدوري كما تم إســتئناف المباريات من دون 
جماهير. وأشار إلى أن مبالغ كبيرة من إيرادات البطولة وأموال الجوائز وعقود الرعاية 

ستدخل ضمن حسابات الموسم التالي نتيجة تأخر إنتهاء الدوري في الموسم الماضي. كما أن التزام النادي بمواصلة 
تطوير الفريق وتوسيع ملعب “كينغ باور”، وبناء قاعدة تدريب متطورة خالل فترة الوباء، أسهم بتعميق الخسائر.

“ليستر سيتي” يتكبد خسائر كبيرة

وافقت “ نســتله ” على بيع وحدتها للمياه المعبأة في  الواليات المتحدة  و كندا  إلى “وان 
روك  كابيتال  بارتنيرز” مقابل 4.3 مليار دوالر أميركي. وبلغت مبيعاتها للمياه المعبأة 
في كندا والواليات المتحدة مســتوى 3.8 مليار دوالر في 2019، معلنةً، أنها تعتزم 
تنفيذ مراجعة استراتيجية لوحدات  المياه  المعبأة التابعة لها في أميركا الشمالية وزياة 
التركيز على محفظتها االستثمارية العالمية في المياه. وقال المدير التنفيذي في بيان، 

إن الشركة تواصل عملية تحويل أعمالها العالمية في قطاع المياه نحو تحقيق مستويات نمو لألرباح طويلة األجل.

“نستله” تبيع وحدتها للمياه المعبأة في أميركا وكندا

أعلنت مجموعة “دبي القابضة” اإلماراتية اإلستثمارية، دخولها في شراكة مع 
5 شركات، لتأسيس منشأة بتكلفة 4 مليارات درهم )1.1 مليار دوالر(، لتحويل 
النفايات إلى طاقة. ولفتت في بيان، إلى أن إئتالف الشراكة في المشروع يضم 
“ دوبال  القابضة”، و“ هيتاشــي  زوســن إنوفا”، ومقرها  سويسرا ، و“إيتوشو” 
اليابانية، ومجموعة “بيســيكس” البلجيكية، ومجموعة “تك غروب” المحلية 

للتشييد. وأوضحت أن المشروع “سيتولى إئتالف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق إمتياز لمدة 35 
عاماً”، وقالت: “سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، القدرة على معالجة 
5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها اإلمارة يومياً، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً، 
إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة  الكهرباء  المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة”. وتم التوصل إلى إتفاقات  

قروض  لتمويل المشروع بقمة 900 مليون دوالر، مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى.

“دبي القابضة” تشارك بمنشأة لتحويل النفايات إلى طاقة
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أعلنت شــركة “باي بال هولدنغز” موافقتها على شــراء شركة “كيرف 
Curv” المختصة باألصول الرقمية، في إطار اهتمامها مؤخراً بســوق 
العمالت المشــفرة. وقالت شــركة المدفوعــات اإللكترونيــة عبر بيان: 
إن “االســتحواذ على كيــرف جزء من جهودنا لالســتثمار في المواهب 
والتكنولوجيــا لتحقيق رؤيتنا لنظام مالي أكثر شــموالً”. ولم تعلن “باي 
بال” التفاصيل المالية للصفقة، لكن محطة “ســي إن بي سي” ذكرت أن 

عملية االســتحواذ على شــركة العمالت المشفرة ستبلغ قيمتها أقل من 200 مليون دوالر أميركي. وأوضحت “باي 
بال” أنه من المتوقع دخول الصفقة حيز التنفيذ في الربع األول من العام 2021 الجاري.

Curv باي بال” تستحوذ على شركة“

تتوقع شــركة “بي إم دبليو” ارتفاعــاً كبيراً في أرباح 
المجموعــة قبل خصم الضرائب على أســاس ســنوي 

خالل عام 2021، مع زيادة قوية في التسليمات.
وأوضحت صانعة الســيارات األلمانيــة في بيان، أنها 
تخطط لكي تكون نصف مبيعاتها تقريباً من  السيارات 
الكهربائية  في نهاية العقد الزمني الحالي. وذكر المدير 
التنفيذي أوليفز زيبســي: أن مجموعــة “بي إم دبليو” 
لديهــا خطط طموحة لعام 2021، لقد بدأنا العام الجديد 
بزخم قوي ونهدف للعودة إلى مستويات ما قبل األزمة 
في أسرع وقت ممكن، والمضي قدماً إلى أبعد من ذلك.

“بي إم دبليو” تتوقع ارتفاع أرباحها خالل 2021

ارتفعت شــحنات  الهواتف المحمولة  في  الصين  بنســبة 240.9 % على أساس سنوي، 
إلى 21.76 مليون وحدة في شهر شباط/فبراير 2021، وفق بيانات األكاديمية الصينية 
لتكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت. وأوضحت، أن شــحنات هواتف الجيل الخامس 
ارتفعت إلى 15.07 مليون وحدة بما يمثل 69.3 % من إجمالي الشحنات خالل شباط/

فبراير. وتم طرح 28 طرازاً جديداً في الســوق بزيادة 33.3 % على أســاس ســنوي. 
وواصلت العالمات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة في الصين، 

مع عدد شحنات بلغ 19.57 مليون وحدة أو 89.9 % من إجمالي الشحنات.

ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة في الصين 240 %
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ارتفعــت تدفقــات رؤوس األمــوال إلــى صناديق 
ومنتجات العمالت المشفرة لمستويات قياسية عند 
4.2 مليار دوالر أميركــي خالل الربع األول من 
 ،Coin Shares العام 2021 الحالي. وقالت شركة
إلدارة األصــول الرقمية، في تقريرها، إن تدفقات 
رؤوس األمــوال للعمــالت المشــفرة ارتفعت إلى 
6.7 مليــار دوالر بنهايــة العــام الماضي، بعد أن 
ســجلت نحــو 3.9 مليار دوالر فــي الربع األخير 
من العــام 2020. وذكــرت Coin Shares، أن 
االرتفاعات في تدفقــات رؤوس األموال للعمالت 

المشفرة تعكس اهتمام المؤسسات المالية باالستثمار فيها. وأظهرت بيانات التقرير، أن عملة البيتكوين تلقت معظم 
التدفقات، خالل الربع األول من العام الحالي، وبلغت 3.3 مليار دوالر في حين جاءت إيثيريوم في المرتبة الثانية 
بتدفقات بلغت 731 مليون دوالر. وقالت Coin Shares إن األصول المشفرة تحت اإلدارة قفزت أيضاً إلى ذورة 

عند 55.8 مليار دوالر، مقابل 47.6 مليار دوالر بنهاية العام 2020.
يذكر، أن أســعار العمالت المشــفرة شهدت موجة ارتفاعات وانخفاضات منذ بداية العام 2021 الحالي، مع إقبال 
البعض للتداول عليها بإعتبارها مالذاً آمناً لالســتثمار بديالً عن الذهب. وســجلت عملة البتكوين مســتوى قياســياً 

مرتفعاً بلغ 61.24 ألف دوالر في 13 مارس/آذار، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.14 تريليون دوالر.

ارتفاع تدفقات رؤوس األموال لصناديق العمالت المشفرة

ســجلت شــركة “ المبورغيني “ أرباحاً قياســية 
خالل عام 2020، رغم إغالق المصانع اإللزامي 
لمدة شهرين خالل أزمة “كوفيد - 19”. وسلمت 
الشــركة 7430 سيارة على مستوى العالم خالل 
العــام 2020 الماضي، بإنخفاض 9 % فقط عن 
المستوى القياسي المسجل في 2019. وانخفضت 
اإليرادات 11 % على أساس سنوي لتتجاوز 1.6 
مليار يــورو )1.9 مليار دوالر أميركي(، إال أن 
الشركة أعلنت ارتفاع األرباح إلى مستوى قياسي 
مع طلب العمالء سيارات مخصصة أعلى سعراً.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان، لشبكة “سي إن بي سي”، أنه من المتوقع أن تصبح  الصين  ثاني 
أكبر سوق للشركة هذا العام لتحل محل  ألمانيا  للمرة األولى على اإلطالق.

“المبورغيني” تسجل أرباح قياسية خالل 2020
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“طاقة” اإلماراتية تخطط الستثمار 11 مليار دوالر

دوالر( في العام الماضي مقابــل 5.4 مليار درهم ) 1.47 مليار 
دوالر( في عام 2019، وهــو ما يعكس انخفاضــاً ملحوظاً في 
مســاهمة قطاع النفط والغاز، الــذي تأثر بمخصصــات القيمة 
بعد خصم الضرائب بقيمة 1.5 مليار درهــم ) 408.36 مليون 

دوالر( في الربع األول من عام 2020 وتراجع اإليرادات.
التصنيف االئتماني

ورفعت وكالــة موديز التصنيف االئتماني لشــركة “طاقة” إلى 
Aa3 من A3 مــع تصنيف ائتماني مســتقل baa1، كما رفعت 
وكالة فيتش التصنيف االئتماني للشــركة إلــى -AA من A مع 

.bbb+ تصنيف ائتماني مستقل
ووافق مســاهمو “طاقة” على سياســة جديدة لتوزيــع األرباح 
لألعوام الممتــدة من 2020 إلــى 2022، وتنــص على توزيع 
األرباح على أساس ربع سنوي وبمعدل زيادة سنوي 10 % في 

العامين 2021 و2022.
واحتلت شــركة طاقة اإلماراتية المركز 58 فــي قائمة فوربس 
الشرق األوسط عن أقوى 100 شــركة في الشرق األوسط لعام 
2020 التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي، بأصول 26.6 
مليار دوالر أميركــي، ومبيعــات 4.8 مليــار دوالر، وصافي 
155.159 مليار درهم )42.24 مليار دوالر أميركي(.أرباح 328 مليون دوالر، وتسجل القيمة السوقية للشركة حالياً 

تشمل مالمح االستراتيجية الجديدة لشــركة طاقة، زيادة القدرة 
اإلجمالية لتوليــد الكهرباء في دولة اإلمــارات من 18 غيغاواط 
إلــى 30 غيغــاواط، وإضافــة ما يصل إلــى 15 غيغــاواط في 

األصول العالمية.
التناضح العكسي

وتســتهدف الشــركة تعزيز قدراتها في مجال تحلية المياه بتقنية 
التناضح العكسي عالية الكفاءة بمعدل الثلثين بحلول عام 2030، 
وهو ما يتضمن 200 مليون غالون في اليوم، إلى جانب التركيز 
على الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية، لتشكل أكثر من 30 % 
من محفظة توليد الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ5 % حالياً.

وســتعمل “طاقة” على تعزيز كفاءة أصولها الحالية مع تطوير 
عملياتها التشــغيلية وقدراتها الرقمية إلى جانب دراسة خيارات 

توزيع رأس المال، والتركيز على ترشيد نفقات محفظتها.
وبعــد تخطــي تداعيــات جائحــة كوفيــد - 19، ســيكون هناك 
تركيز عالمي متزايد على الحاجة إلــى مصادر نظيفة وموثوقة 
ومستدامة للكهرباء والمياه، وهو ما ستعمل “طاقة” عليه لتلبية 
طموح أبوظبي في هذا المجال، بحســب رئيس مجلس اإلدارة، 

محمد حسن السويدي.
وســتصبح “طاقة” شــركة مرافق متكاملة منخفضة الكربون، 
وستوســع محفظتها في مجــال الطاقة المتجــددة وتقنيات تحلية 
الميــاه عالية الكفــاءة، إضافة إلــى تعزيز الكفاءة في الشــبكات 
وأعمال التوزيــع، وفقاً للرئيــس التنفيــذي للمجموعة والعضو 

المنتدب، جاسم حسين ثابت.
تراجع اإليرادات

تراجعت إيرادات “طاقة” 6 % العــام 2020 الماضي، لتصل 
إلى نحو 41.2 مليار درهــم ) 11.22 مليــار دوالر أميركي(، 
مقابل 43.9 مليار درهم ) 11.95 مليار دوالر( في عام 2019، 
بسبب انخفاض أسعار السلع األساســية وحجم اإلنتاج في قطاع 
النفط والغاز، بحســب النتائج المالية المنشورة على موقع سوق 

أبوظبي لألوراق المالية.
وانخفض صافي الدخل إلى 2.8 مليــار درهم )762.28 مليون 

تخطط شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، التي تأسست عام 2005، الستثمار 40 مليار درهم (11 
مليار دوالر أميركي) لتعزيز أعمال النقل والتوزيع وتنمية أصولها، ضمن استراتيجية 2030 التي تستهدف 
تحقيق نمو مستدام بناء على التسارع العالمي للتحول نحو الطاقة الجديدة إلى جانب التركيز على مجال 
توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون. وتتوقع الشركة إعالن طرح اكتتاب 
عام خالل الفترة المقبلة، وهو ما يخضع لظروف السوق وموافقة المساهمين، خاصة بعد قرارها األخير 

بالسماح للمستثمرين األجانب بامتالك 49 % من األسهم المصدرة في طاقة.
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7 مليارات دوالر أرباح 8 شركات اتصاالت بالمنطقة

صافي األرباح: 2.96 مليار دوالر
األصول: 32.7 مليار دوالر

تعد شركة االتصاالت السعودية stc أكبر شركة اتصاالت 
في المنطقة بأصول تتجــاوز 32.7 مليار دوالر أميركي، 
وقــد زادت إيراداتهــا بنحــو 8.4 % فــي 2020 لتصــل 
إلى 15.7 مليــار دوالر مقارنة بـ14.5 مليــار دوالر في 
2019. كمــا ارتفعت األربــاح بنحــو 3.9 % لتصل إلى 
قرابة 3 مليــارات دوالر، مقابل ربحية بلغــت 2.8 مليار 

دوالر في 2019.
أوضحت الشــركة في بيان لهــا، أن زيادة صافــي الربح 
فــي 2020 يعــود إلى ارتفــاع إجمالــي اإليــرادات بنحو 
1.2 مليــار دوالر، والــذي قابلته زيادة أيًضــا في تكاليف 
اإليــرادات بمبلــغ 793.5 مليــون دوالر بســبب ارتفاع 
الرســوم الحكومية ورسوم اســتخدام الشــبكات وتكاليف 

مبيعات األجهزة.
يشــار إلــى أن stc تأسســت عــام 1998، وهــي األعلى 
تصنيفــاً بين شــركات االتصــاالت ضمن قائمــة فوربس 
“أقوى 100 شــركة في الشــرق األوســط لعام 2020”، 

وأكبر ُمشغّل في المملكة من حيث عدد المشتركين.

مجموعة اتصاالت
الدولة: اإلمارات

تركــت جائحــة كوفيــد19- أثــراً علــى ربحية شــركات 
االتصــاالت الكبرى فــي منطقة الشــرق األوســط خالل 
عام 2020، وفــي حين اســتفاد البعض مــن اإلقبال على 
اإلنترنت وخدمــات البيانات، لــم تفلح جهــود آخرين في 

تخطي األزمة من دون خسائر.

أصول الشركات
وزادت إيرادات 3 شــركات من ضمن الشــركات الثماني 
التي شــملها المســح، بقيادة شــركة المصرية لالتصاالت 
التي قفــزت إيراداتهــا بنحــو 24 %، كما نمــت إيرادات 
stc الســعودية بنحــو 8.4 %، وإيرادات موبايلي بنســبة 
4.4 %. في حين زاد صافي أرباح 5 شــركات، وتشــمل 
موبايلــي وبتلكــو البحرينيــة، والمصريــة لالتصــاالت، 

.stcومجموعة اتصاالت و
وعلــى صعيــد التراجعــات، شــــهدت أوريــدو القطرية 
Ooredoo أكبر تراجع في صافي األرباح بين الشركات 
الثماني بنحو 35 %، تليها دو وعمانتل. وتتجاوز قيمة أصول 

الشركات الثماني حاجز 135.7 مليار دوالر أميركي.

stc شركة
الدولة: السعودية

إيرادات 2020: 15.7 مليار دوالر

تراجعت األرباح المجمعة ألكبر 8 شركات اتصاالت مدرجة ببورصات منطقة الشرق األوسط بقدر 
طفيف للغاية لتبلغ نحو 6.7 مليار دوالر أميركي مقابل نحو 6.8 مليار دوالر في 2019، في الوقت الذي 
ارتفع فيه إجمالي إيراداتها من قرب 53.4 مليار دوالر إلى 54.1 مليار دوالر، وذلك وفقاً لحسابات أجرتها 

فوربس الشرق األوسط.
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إيراداتها إلى تأثير كوفيد - 19 على النشاط، فقد تراجعت 
مبيعات الهواتــف النقالة وكذلك خدمــات التجوال، فضالً 
عن ضعف مؤشــرات االقتصاد الكلي في بعض األسواق 
التي تعمل بهــا. في حين أشــارت إلى أن تقلــص األرباح 
يعود بشــكل أساســي إلــى انخفــاض األرباح قبــل خصم 
الفوائــد والضرائب واإلهــالكات وإطفاء الديــن، ووجود 
أرباح غيــر متكررة في العــام 2020 الماضــي. وتأثرت 
أرباح الربع األخير للشــركة بوجود فروق ســعر صرف 

بسبب خفض قيمة الدينار العراقي.
وتعد أوريدو أول وأكبر شــركة اتصاالت فــي قطر. وقد 
أسســت عام 1949 كخدمة اتصاالت وطنية، واستطاعت 
في البداية إطالق أول خدمة هاتفية في الدوحة بســعة 50 
خًطا فقــط، ولدى الشــركة قاعدة عمالء تصــل إلى 121 
مليون عميل في أنحاء الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 

وجنوب شرق آسيا.

عمانتل
الدولة: عمان

إيرادات 2020: 6.5 مليار دوالر
صافي األرباح: 173.8 مليون دوالر

األصول: 20.1 مليار دوالر
انخفضــت إيرادات عمانتل بنســبة طفيفــة %3 لتصل إلى 
6.5 مليار دوالر أميركي )شــاملة مجموعة زين(، مقارنة 
بنحو 6.7 مليار دوالر في 2019. كما تراجعت أرباح العام 
بأكمله مــن 779.4 مليــون دوالر فــي 2019 إلى 595.6 
مليــون دوالر فــي 2020، بانخفــاض 24 %، فــي حين 
قلت األربــاح العائدة لمســاهمي الشــركة - دون الحصص 
غير المســيطرة - بنحــو 14 % لتبلــغ نحــو 174 مليون 
دوالر. وأوضحت الشــركة فــي تقرير لهــا، أن التحديات 
االقتصاديــة والتجارية لكوفيــد - 19 أثرت في مؤشــرات 

إيرادات 2020: 14.1 مليار دوالر
صافي األرباح: 2.5 مليار دوالر

األصول: 36.2 مليار دوالر
تراجعت إيرادات مجموعة اتصاالت اإلماراتية من 14.2 
مليار دوالر فــي 2019 إلى نحــو 14.1 مليــار دوالر في 
2020، فــي الوقت الــذي زاد فيــه صافي األرباح بنســبة 
4 %، وذلــك من 2.4 مليــار دوالر إلــى 2.5 مليار دوالر 
في 2020. ويبلغ إجمالي أصول الشــركة نحو 36.2 مليار 
دوالر. وقالــت المجموعــة في بيــان، إن أعمالهــا تأثرت 
بتطبيق اإلغالق المؤقت الذي تزامن مع تفشي كوفيد19-، 
وهــو ما ضغط علــى معــدل إيراداتهــا. وتأثرت شــريحة 
خدمات الهاتف المتحرك مســبقة الدفع وحجم بيع الهواتف 
جراء قيــود التنقــل. كما تأثــرت أيًضــا إيــرادات خدمات 

التجوال سلبًا مع حظر السفر.
يذكر أن الشــركة أسســت منذ أكثر من 40 عاماً -ومقرها 
أبوظبي- لتصبح أول مزود إماراتي لخدمات االتصاالت، 
وقد زاد عدد المشتركين لمجموعة اتصاالت بنحو 3.6 % 
ليبلغ 154 مليون مشــترك في نهاية 2020، بســبب النمو 
في األعداد بأســواق مالي وبوركينا فاســو وتوغو وتشاد 

وبنين إلى جانب السعودية.

أوريدو
الدولة: قطر

إيرادات 2020: 7.9 مليار دوالر
صافي األرباح: 309.3 مليون دوالر

األصول: 24.1 مليار دوالر
شــهدت “أوريدو” تراجعاً كبيراً في صافــي األرباح بنحو 
35 %، كمــا انخفضت إيرادات 2020 بنســبة بلغت 4 % 
إلــى 7.9 مليــار دوالر أميركــي مقارنة بإيــرادات بلغت 
8.2 مليار دوالر في 2019. وأرجعت الشــركة انخفاض 
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دو
الدولة: اإلمارات

إيرادات 2020: 3 مليارات دوالر
صافي األرباح: 392.8 مليون دوالر

األصول: 4.3 مليار دوالر
تراجعت إيرادات شــركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
“دو” بنحــو 12 % إلــى 3 مليــارات دوالر أميركي في 
2020، مقارنة بـــ3.4 مليار دوالر فــي 2019، في حين 
وصل صافي الدخل إلى 392.8 مليون دوالر في 2020، 
مقابــل 471 مليــون دوالر فــي العــام الســابق، بتراجع 
نســبته 16.6 %. وبحســب بيان النتائج المالية للشــركة، 
قالت “دو”: إن اســتراتيجيتها في تحقيق الربحية وتعزيز 
مرونة نموذج عملياتها التشــغيلية قد نجحــت على الرغم 
من التحديات التي فرضتهــا الجائحة، وارتفعــت النفقات 
الرأســمالية للشــركة خالل العــام 2020 الماضي بنســبة 
24.1 % لتصل إلى 509 مليــون دوالر. ووصلت قاعدة 
مشــتركي الهاتف المتحرك إلى 6.66 مليون مشــترك في 
نهاية 2020، في حين وصلت قاعدة المشتركين بخدمات 

الهاتف الثابت إلى 236 ألف مشترك.
يشار إلى أن شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة “دو”، 
والتي تتخــذ من دبي مقــراً لها، قد أُسســت عــام 2005، 

وبدأت عملياتها التجارية عام 2007.

موبايلي
الدولة: السعودية

إيرادات 2020: 3.7 مليار دوالر
صافي األرباح: 208.8 مليون دوالر

األصول: 10.2 مليار دوالر
زادت إيرادات شــركة اتحاد اتصــاالت “موبايلي” بنحو 
4.4 % فــي 2020 لتصــل إلى نحــو 3.7 مليــار دوالر 

األداء المالي الرئيسية لها. كما أشــارت إلى أن االنخفاض 
المحلوظ في خدمــات االتصاالت المتنقلــة المدفوعة مقدماً 
وزيادة المنافســة في االتصاالت المتنقلة والثابتة والتحرير 
المتواصل للقطاع يستمر في التأثير على حصص المشغلين 
وهوامش ربحيتهم. وقد أسست الشركة العمانية لالتصاالت 
“عمانتل” عــام 1999، وهي المؤسســة األولى في مجال 
خدمــات االتصــاالت المتكاملة في ســلطنة عمــان، حيث 
تقدم خدمات الهاتــف الثابت والمحمــول، وخدمات النطاق 
العريــض، وخدمات التجزئــة والجملة للشــركات. وبلغت 
قاعدة المشــتركين المحليين لشــركة عمانتل 3.27 مليون 

مشترك في نهاية 2020.
وفي ما يخص أداء زين التابعة لعمانتل، فقد سجلت إيرادات 
بنحو 5.3 مليــار دوالر فــي 2020، مقارنة بـــ5.5 مليار 
دوالر عــن العــام 2019. وبلغ صافــي األرباح الســنوية 
للمجموعة 605 ماليين دوالر، مقارنة بـ715 مليون دوالر 
في 2019. وكشــفت الشــركة، عن أن مؤشــراتها المالية 
جاءت متأثرة بتحديات جائحة فيروس كورونا، التي تسببت 
في اضطرابات واســعة في األســواق اإلقليمية والعالمية، 
نتيجة اإلغالقات الكلية والجزئيــة، والحد من حركة التنقل 
والســفر، وما تبعها من إجراءات احترازيــة. وقدّرت حجم 
هذه التأثيــرات بنحو 417 مليون دوالر. كمــا تأثرت أيضاً 
المؤشرات المالية الرئيســية بتحويل العملة، التي ترجع في 
الغالب إلــى انخفاض قيمة العملــة في الســودان والعراق، 
فقد كلــف المجموعــة 110 مالييــن دوالر على مســتوى 

اإليرادات، و16 مليون دوالر من األرباح الصافية.
وتأسســت مجموعة زين عام 1983 في الكويت تحت اسم 
شــركة االتصاالت المتنقلة )ام تي ســي(، لتعد بذلك كأول 
مشــغل لخدمات االتصــاالت المتنقلــة في المنطقــة، وفي 
ســبتمبر/أيلول 2007، تم تغيير اسم الشــركة الى )زين(، 

ولدى الشركة حالياً نحو 47.8 مليون عميل.
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لكل منها على التوالي وعلى أساس سنوي.
وتعد “بتلكو” أكبر شــركة اتصاالت فــي مملكة البحرين، 
وتقــدم الحلول الرقميــة في البــالد منذ عــام 1981. ولدى 

الشركة 308 ماليين مشترك في نهاية 2020.

المصرية لالتصاالت
الدولة: مصر

إيرادات 2020: مليارا دوالر
صافي الربح: 309 ماليين دوالر

األصول: 5.4 مليار دوالر
ارتفعت إيرادات شركة المصرية لالتصاالت 24 % خالل 
2020 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ملياري دوالر، في 
حين زاد صافي الربــح 10 % ليبلــغ 309 ماليين دوالر، 
وهي أعلــى أرباح بتاريــخ الشــركة، بالتزامن مع تفشــي 
جائحة كوفيد - 19، وزيادة اإلقبال على خدمات اإلنترنت. 
وأرجعــت “المصرية لالتصــاالت” الزيادة فــي إيراداتها 
إلى إيــرادات خدمــات البيانات التــي حققت نمــواً 39 % 
مقارنة بالعام الســابق، ومثلت 53 % من إجمالي النمو في 
اإليــرادات. كما زادت إيــرادات مشــروعات الكوابل 1.4 
مليار جنيــه )89.3 مليون دوالر(. وارتفع عدد مشــتركي 
الهاتف الثابت واإلنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14 % 
و20 % على التوالي، ليصل إلى 9.8 مليون عميل، و6.9 
مليون عميل. ووصل عدد مشــتركي خدمات المحمول إلى 

7.3 مليون عميل بنسبة نمو 43 % مقارنة بالعام السابق.
وتتنافــس 4 شــركات اتصاالت علــى الســوق المصرية، 
وهي: المصرية لالتصاالت وأورانج وفودافون واتصاالت 
مصر. وتعد “المصرية لالتصــاالت” التي تمتلك الحكومة 
حصة األغلبية بها أول مشغل اتصاالت متكامل في مصر، 
حيث تتيح خدمات االتصاالت الصوتية األرضية وخدمات 
البحرية، ولديها حصة 45 % من شركة فودافون مصر.اإلنترنــت والمحمــول، كمــا تمتلك شــبكة مــن الكابالت 

أميركــي، في حيــن قفز صافــي األرباح مــن 8.3 مليون 
دوالر في 2019 إلى نحو 209 ماليين دوالر في 2020. 
وأرجعت الشــركة زيــادة إيراداتهــا إلى ارتفــاع مبيعات 
البيانات ونمو مبيعات قطاع األعمال والجملة، فضالً عن 
زيادة وتحســن نوعية قاعدة العمــالء. وحققت “موبايلي” 
أعلــى ربح قبــل خصــم االســتهالك واإلطفــاء وتكاليف 
خــالل   )EBITDA( والــزكاة  اإلســالمية  المرابحــة 
الســنوات الســبع الماضية ليصــل إلى 1.4 مليــار دوالر 
في 2020، مقارنــة بـ1.3 مليار دوالر في العام الســابق، 

بارتفاع قدره 8.2 %.
يذكر أن شــركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( قد أُسست عام 
2004. وتمكنــت خالل أول 90 يوم عمــل، من الوصول 
إلى مليون عميــل. وقد أدرجت الشــركة في ســوق المال 
السعودي )تداول( عام 2004، وتملك مجموعة اتصاالت 
اإلمارات النسبة األكبر من أسهمها بواقع % 27.9، تليها 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة 6.9 %.

بتلكو
الدولة: البحرين

إيرادات 2020: مليار دوالر
صافي األرباح: 150.4 مليون دوالر

األصول: 2.6 مليار دوالر
تراجعت إيــرادات عــام 2020 بأكمله لتبلغ مليــار دوالر 
أميركــي، أي بنســبة 4 % مقارنة بإيــرادات 2019. وبلغ 
صافي األرباح لمســاهمي الشــركة 150.4 مليــون دوالر 
مقابل 136.9 مليــون دوالر فــي 2019، بارتفاع 10 %. 
وخفضت “بتلكو” المصروفات التشــغيلية بنســبة 10 % 
على أساس سنوي، وهو ما ساهم في زيادة صافي األرباح 
بنسبة 10 % مقارنةً بعام 2019. وزادت األرباح التشغيلية 
واألرباح قبــل تكاليف التمويــل والضرائب واالســتهالك 
واالســتقطاعات )EBITDA( بنســب بلغت7 % و9 % 
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1100 شركة تفلس في اليابان خالل 2020

“أولمبياد طوكيو” الذي أُجل العام الماضي.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنســبة 4.8 % في 2020، في 
أول انكماش ســنوي يســّجله منــذ ذروة األزمة المالية العالمية ســنة 
2009. وفي المقابل، حقق االقتصاد الياباني خالل الربع األخير من 
2020، نمواً سنوياً بمعدل 12.7 %، ليستمر النمو للربع الثاني على 

التوالي.
تحفيز االقتصاد

ويتوقع المحللون عــودة االقتصاد إلــى االنكماش خــالل الربع األول 
من العــام 2021 الحالي، بســبب إعادة فــرض القيود علــى الحركة 
واإلجراءات الرامية للحد من الموجة الثانية من جائحة كورونا. وشكلت 
تدابير تحفيز االقتصاد التي أقرتها الحكومــة منذ بدء “كوفيد19”، في 

إطار حزمة بقيمة 3 تريليونات دوالر، مصدر دعم مهماً.
وقالت خبيرة االقتصاد لدى “موديز أناليتكس”، شــاهانا موكيرجي: 
إن النمــو األفضل مــن المتوقع في الفصــل الرابع مــن 2020، كان 
مدفوعاً بموقع اليابان التجاري المرن مع ازدياد الصادرات واالرتفاع 
الضئيل في االســتهالك الخاص. وبالرغم مــن أن موجة )كوفيد19( 
المحلية الثالثة والشديدة خففت زخم التعافي في اليابان خالل األشهر 
)فايزر(، يفترض أن تشهد األشهر المقبلة انتعاشاً أقوى.األخيرة من 2020، فإنه مع تواصل تعافي الصــادرات وإقرار لقاح 

أظهــرت بيانــات وزارة الماليــة اليابانيــة، الصادرة 
أخيــراً، تراجــع اإلنفاق االســتثماري للشــركات في 
اليابان خالل الربع األخيــر من العام الماضي 2020، 
بنســبة 4.8 % ســنوياً، إلى 11.8 تريليون ين )110 
مليارات دوالر أميركي(. ويأتي ذلك، في الوقت الذي 
تراجعت فيه األرباح ربع الســنوية للشركات اليابانية 
قبل حساب الضرائب بنسبة 0.7 % سنوياً إلى 18.5 
تريليون ين، ليســتمر تراجــع األرباح ربع الســنوية 

للشركات للربع السابع على التوالي.
ارتفاع نشاط التصنيع

وكانت األرباح قــد تراجعت خالل الربــع الثالث من 
العــام 2020 الماضي، بنســبة 28.4 % ســنوياً، بعد 
تراجع بنســبة 46.6 % خالل الربع الثانــي من العام 
نفســه، والذي كان أكبر تراجع منذ 11 عاماً. وبالرغم 
من الصورة القاتمــة، فإن البيانات الرســمية أظهرت 
ارتفاع نشــاط التصنيع فــي اليابان بأســرع وتيرة في 
عامين خالل شهر شــباط/فبراير 2021، حيث ارتفع 
مؤشر مديري المشتريات إلى 51.4 نقطة، مقارنة مع 
49.8 في شــهر كانون الثاني/يناير الذي سبقه، وذلك 
بدعم من الطلب القوي على ســلع التكنولوجيا، والذي 

قاد النمو في آسيا خالل شهر شباط/فبراير.
انتعاش الصادرات

وبــاء  جــّراء  المتضــرر  اليابانــي  االقتصــاد  كان 
“كوفيــد19” فــي 2020، قــد تراجع ألول مــرة منذ 
أكثر من عقد، لكــن االنكماش كان أقل مــن المتوقع، 
ليختتم العام بشــكل قــوي بفضل انتعــاش الصادرات 
والدعم الحكومــي الضخم. لكن المحلليــن حذروا من 
أن التوقعات لألمد القريب قد تتأثر ســلباً جّراء تراجع 
االســتهالك المحلي نظراً للقيود الجديدة التي فرضت 
الحتواء الفيروس وتواصل إغالق الحدود أمام السياح 
قبل أقل من 6 أشــهر علــى الموعد المقــرر النطالق 

فيروس  تفشي  جراء   ،2020 منذ شهر شباط/فبراير  1100 شركة  إفالس  اليابان  في  إحصاءات  أعلنت 
كورونا. وأوضحت شركة “تيكوكو داتا بنك” لإلحصاءات االئتمانية، وفقاً لهيئة اإلذاعة اليابانية (إن إتش 
كيه)، أن 1100 شركة أنهت بالفعل أو تستعد إلتمام إجراءات التصفية القانونية، منوهة بأن الحانات 
ولفتت  الفنادق.  ثم  البناء،  تليها شركات  أفلست،  التي  التجارية  األنشطة  رأس  والمطاعم كانت على 
اإلحصاءات إلى زيادة كبيرة في إغالق المطاعم والحانات في المناطق الحضرية بسبب حالة الطوارئ التي 

أعلنتها الحكومة، محذرة من أنه في حال تمديد الطوارئ، فقد يحدث مزيد من عمليات اإلفالس.
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الواليات المتحدة المصدر األكبر لتصدير األسلحة

عامــي 2016 و2020، مقارنــةً مــع الســنوات الخمس 
الســابقة، بحســب المعهــد نفســه. ويذهــب نحــو نصف 
صــادرات األســلحة األميركيــة ) 47 %( إلــى الشــرق 
األوســط. وتســتورد الســعودية وحدها 24 % من مجمل 

صادرات األسلحة األميركية.
وتجهــز الواليات المتحــدة اآلن األســلحة لـ96 بلــداً، في 
الوقت الذي زادت فيــه حصتها من مبيعات األســلحة في 

العالم خالل فترة السنوات الخمس الماضية.
فيما زادت فرنســا صادراتها من األســلحة الكبرى بنسبة 
44 %، كما وسعت ألمانيا صادراتها بنسبة 21 %. وزاد 
كل من إسرائيل وكوريا الجنوبية صادراتهما من األسلحة 
بشــكل كبير، على الرغم من أن كال البلديــن ظال العبين 

صغيرين في سوق صادرات األسلحة.

ً أسرع األسواق نموا
تُعد منطقة الشــرق األوســط أســرع أسواق األســلحة في 

نمو سريع
أظهرت بيانــات معهد األبحــاث الســويدي، أن أكبر نمو 
في اســتيراد األســلحة كان في منطقة الشــرق األوســط. 
وقال الباحث في معهد بحوث الســالم في ستوكهولم، بيتر 
ويَزمان، الذي جمع البيانات، إنه من المبكر الحديث عن: 
هل أن فترة النمو الســريع في نقل األســلحة خالل العقدين 

الماضيين توشك على االنتهاء.
وأضاف: “جراء التأثير االقتصادي لتفشي كوفيد - 19 قد 
نرى بعض الدول تعيد تقييم صادراتها من األســلحة خالل 

السنوات القادمة”.
واســتدرك قائالً: “على الرغم مــن أنه في الوقت نفســه، 
وحتى في ذروة تفشي الجائحة في عام 2020، وقع بعض 

الدول عقوداً ضخمة لشراء أسلحة كبرى”.

استقرار في المبيعات
وظلت مبيعات األســلحة العالمية مســتقرة فــي الفترة بين 

منذ نهاية الحرب الباردة، ظّلت صادرات وواردت األسلحة العالمية قريبة من مستواها، على الرغم من 
أن ذلك قد يتغير جّراء أزمة تفشي فيروس كورونا.

إلى نحو 37 %  فقد ارتفعت حصة الواليات المتحدة األميركية في مجال تصدير األسلحة عالمياً 
خالل السنوات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات معهد بحوث السالم في ستوكهولم - السويد 
“سيبري”. وجاءت زيادة صادرات الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا من األسلحة لتعوض انخفاض 

صادرات روسيا والصين منها.
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تتلقى 42 % من مجمل شــحنات نقل األســلحة في العالم. 
فيمــا تُعــد الهنــد وأســتراليا والصيــن وكوريــا الجنوبية 

وباكستان من أكبر مصدري األسلحة في المنطقة.
وشهدت كل من روســيا والصين انخفاضاً في صادراتهما 
من األسلحة، على الرغم من بقاء البلدين كأكبر مصدرين 
لألســلحة لبلدان جنوب الصحراء األفريقيــة. وانخفضت 
صادرات األسلحة الروسية بنســبة 22 %، ويرجع معظم 
هذا االنخفاض إلــى انخفــاض صادراتها منها إلــى الهند 

بنسبة 53 %.

منافسة شرسة
وقالت الباحثة في المعهد الســويدي، ألكســاندرا كويموفا، 
إنه علــى الرغم من أن روســيا قــد وقعت علــى صفقات 
أسلحة ضخمة جديدة مع العديد من الدول، وأن صادراتها 
قد تزيــد تدريجيــاً في الســنوات المقبلــة، إال أنهــا تواجه 
منافسة شرســة من الواليات المتحدة األميركية في معظم 

المناطق.
وقد انخفضــت صادرات الصيــن، التي تعــد خامس أكبر 
مصــدر لألســلحة فــي العالــم، بنســبة 7.8 %. وكانــت 
باكســتان وبنغالديــش والجزائــر مــن أكبر مســتوردي 

األسلحة الصينية.

الحلف األطلسي
علــى صعيــد آخــر، وصــل إجمالــي اإلنفاق العســكري 
لألعضــاء الثالثيــن فــي الحلف األطلســي المدعــوم من 
الواليات المتحــدة إلــى 1.028 تريليــون دوالر أميركي 
)860 مليار يورو( خالل العام 2020 الماضي، بحســب 

العالم نمواً بحســب “ســيبري”، إذ اســتوردت في الفترة 
2016 - 2020 نســبة 25 % أكثــر مقارنــة بالســنوات 
الخمس التي ســبقتها. وتأتي أكبر الزيادات في هذا المجال 
من الســعودية )بنســبة 61 %( ومصر )136 %( وقطر 

.)% 361(
في المقابل، انخفضت واردات اإلمــارات العربية المتحدة 
من األسلحة بنسبة 37 %، لكن العديد من عمليات التسليم 
المخطط لها لألســلحة، بما في ذلك 50 طائــرة مقاتلة من 
طراز F-35 مــن الواليات المتحدة، تمــت الموافقة عليها 
في 2020، ما يشير إلى أن اإلمارات ستستمر في استيراد 

كميات كبيرة من أسلحة.
وقد ارتفعت واردات مصر من األســلحة بنســبة 136 % 
ما بين 2016 و2020، مقارنة بين العام 2011 و2015. 
وقد استثمرت مصر، التي تشــهد نزاعات مع تركيا بشأن 
الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط  ، بكثافة 

في قواتها البحرية، بحسب ما ذكرته .

أنظمة دفاع جوي
أما تركيــا، فقد انخفضــت وارداتها من األســلحة بنســبة 
59 % بيــن 2016 و2020، حيث كان العامل الرئيســي 
لالنخفــاض قيام الواليــات المتحدة بوقف تســليم طائرات 
مقاتلة من طــراز F-35 إلى البالد في العــام 2019، بعد 
أن اســتوردت تركيا أنظمة دفاع جوي روسية. كما تعمل 
تركيا أيضاً على زيادة اإلنتاج المحلي من األسلحة، لتقليل 

اعتمادها على الواردات.
وتعد آســيا ومنطقة األوقيانوســيا )جزر المحيــط الهادي 
االســتوائية( أوسع مناطق اســتيراد األســلحة الكبرى، إذ 
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زيادة المساهمات
يشــار إلى أن الرئيس األميركي الســابق دونالــد ترامب، 
طالــب كثيراً خالل فتــرة رئاســته،  كبــار األعضاء مثل 
ألمانيــا، بزيادة مســاهماتهم واتهمهم باســتغالل الســخاء 

األميركي.
فيما تبنى الرئيس األميركــي الحالي جو بايدن، لجهة أكثر 
دبلوماســية في إطار مســاعيه إلعادة بناء العالقات، لكن 
يتوقع أن تتمســك إدارته بموقف صارم إزاء جعل أوروبا 

تزيد مساهماتها الدفاعية.
وقال تقريــر الحلف، إنه فــي العــام 2020 الماضي، طبق 
11 عضواً من بين أعضاء الحلــف الثالثين هدف الـ2 %، 
مقارنة بـ9 أعضاء في تقرير 2019. لكن ما ساهم أيضاً في 
الوصول إلى تلك النســبة، هو التراجع الكبير لالقتصادات 

بسبب الجائحة.

ارتفاع مّطرد
وقال ســتولتنبرغ: “في العام 2020، بعــض الحلفاء الذين 
كانت مســاهماتهم مرتفعة، تخطوا اآلن عتبة 2 %، وذلك 
بسبب انخفاض توقعات الناتج المحلي اإلجمالي”. واضاف: 
الدفاعي لدى مختلف أعضاء الحلف”.“لكن المستقر وما نراه كل عام هو ارتفاع مّطرد في االنفاق 

التقريــر الســنوي للحلــف. وال تــزال مســاهمة الواليات 
المتحدة األميركية في إنفــاق الحلف هي األكبر مع 71 % 

من الدفاع المشترك بين الحلفاء.
وواجهــت دول أوروبيــة ضغوطاً مــن واشــنطن لزيادة 
إنفاقها الدفاعي وصوالً إلى عتبــة 2 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي، المحددة في عام 2014 في أعقاب ضم روســيا 

للقرم.

تعزيز اإلنفاق
وأعلــن األميــن العــام لحلــف شــمال األطلســي ينــس 
ســتولتنبرغ، أن االعضاء األوروبيين في الحلف عززوا 
االنفاق الدفاعي فــي عام 2020، بالرغــم من الصعوبات 

االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وقال في مؤتمر صحافي تزامنا مع نشــر التقرير السنوي 
للحلف: بالرغم مــن التداعيات االقتصاديــة لكوفيد - 19، 
كانت 2020 الســنة السادســة علــى التوالي التي يســجل 
فيهــا ارتفاع فــي اإلنفــاق الدفاعي لــدى مختلــف الحلفاء 
األوروبييــن وكنــدا، مــع زيــادة فعليــة بنســبة 3.9 %. 
وأضــاف: نتوقــع أن يتواصــل هــذا المنحى خــالل العام 
2021 الحالي، لكن من بالغ األهمية أن نواصل هذا الزخم 

ألن التحديات األمنية لم تنته.
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نشــــرت مؤســـــسة 
“هيريتيج” مؤشــــر 
االقتصاديـة  الحريـة 
 ،2021 لـلـعـــــــــام 
والذي يصدر ســنوياً 
ويصنــف دول العالم 
مــن حيــث الحريــة 
االقتصاديــة منذ 27 

عاماً.
وقد حلّــت هذا العام، 
دولــــة اإلمـــــارات 
في  المتحدة  العربيــة 
المركز األول عربياً، 
حيث جّمعــت 76.9 
نقطــة على المؤشــر 
 ،100 أصـــل  مـــن 
بينمــا تبعتهــا قطــر 
فــي المركز الثانـــي 
على القائمــة عربيــاً 
 72.0 بلــغ  بمجموع 

نقطــة. ويصنّف المؤشـــــر درجـة بين 70 و79.9 نقطـة على أنها “حـرة غالباً”.
وعلى التصنيف العالمي، جاءت كل من اإلمارات وقطر في المراكز الـ14 والـ31 على التوالي. أما على النطاق 
العالمــي، فقد حازت ســنغافورة على المركز األول بمجموع بلغ 89.7 نقطة، لتتبعهــا نيوزلندا عند 83.9 نقطة. 

ويصنّف المؤشر درجة بين 80 و100 نقطة على أنها حرة كلياً.
ويعّرف المؤشر الحرية االقتصادية على أنها “الحق األساسي لكل إنسان في التحكم في عمله وممتلكاته”. ويشير 
إلى المجتمعات الحرة اقتصادياً، على أنها تلك التي “يتمتع أفرادها بحرية العمل واإلنتاج واالستهالك واالستثمار 
بأي طريقة يفضلونها، حيث تسمح الحكومات في المجتمعات الحرة اقتصادياً للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك 

بحرية”.
ويستند المؤشر إلى 12 عامالً مجمعاً في 4 ركائز للحرية االقتصادية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة 
التنظيمية، واألسواق المفتوحة، تتضمن حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والكفاءة القضائية، واإلنفاق الحكومي، 
والعبء الضريبي، والصحة المالية، وحرية العمل، والحرية النقدية، وحرية التجارة، وحرية االستثمار، والحرية 

المالية.
ولحساب مدى حرية الدول التي يتضمنها المؤشر، تصنف كل من عوامل الحريات االقتصادية الـ12 على مقياس 

نقاط من 0 إلى 100، ثم وتشتق الدرجة النهائية لكل دولة من خالل حساب متوسط هذه الحريات االقتصادية.

أداء الدول العربية على مؤشر الحرية االقتصادية 2021
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وقّــع رئيس حكومة تصريف األعمال  حســان دياب ، القانون 
المعدَّل المتعلّق بإبرام اتفاقيّة القرض المقدَّم من “  البنك الدولي   
لإلنشــاء و التعميــر “ بقيمة 30 مليــون دوالر، لدعم االبتكار 
في مشاريع المؤّسســات الصغيرة والمتوّسطة الحجم، لجهة 
إعادة توزيع قيمة القرض المذكور، بحيث يُقتطع 5,5 مليون 
دوالر أميركي تُخّصص لدعم قدرة الشركات على االستجابة 
ألزمــة فيــروس “كورونا”؛ على أن يعود هــذا المبلغ لهدفه 

األصلي إذا لم يستعمل خالل سنة للهدف المرجو منه.
ووقّــع القانــون رقــم 180 تاريــخ 12/6/2020، المتعلّــق 
باإلجــازة للحكومة إجراء التعديل علــى الملحق من االتفاقيّة 

المجاز إبرامها مع “الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي”، لتعديل سقف  القروض  اإلسكانية ليصبح: 
450 مليون ليرة لذوي الدخل المحدود بداًل من 300 مليون ليرة، و600 مليون ليرة لذوي الدخل المتوّســط بداًل 

من 450 مليون ليرة”.
كمــا وقّــع دياب قانون الموافقة على إبــرام اتفاقيّة القرض الموقّعة بتاريــخ 29/1/2021 بين الجمهورية ال  لبنان  

ية و”البنك الدولي لإلنشــاء والتعمير”، لتنفيذ المشــروع الطارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي لالستجابة لجائحة  
“كورونا” واألزمة االقتصاديّة في لبنان، بقيمة 246 مليون دوالر أميركي.

حسان دياب

دياب وقع قوانين اتفاقيات مع البنك الدولي والصندوق العربي

كشــفت بيانــات نشــرتها وزارة الماليــة، أن إجمالي الدين 
العام ارتفع إلــى 95.6 مليار دوالر أميركي في نهاية عام 
2020، بنســبة 4.3 % عن مســتواه بنهايــة عام 2019. 
وارتفع الدين المحلي بنســبة 2.8 % في 2020 ليصل إلى 
59.5 مليــار دوالر أميركــي. وزاد  الدين الخارجي  للبنان 
بنســبة 6.8 % منذ نهايــة 2019 ليبلغ نحــو 36.1 مليار 

دوالر في نهاية 2020.
كذلــك تراجعــت ودائع القطــاع العام لدى مصــرف لبنان 
بنســبة 16.6 % عن نهاية عام 2019 لتســجل 4.5 مليار 

دوالر أميركي في نهاية عام 2020. وارتفعت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 11 % من نهاية عام 
2019 لتصل إلى 5.5 مليار دوالر في نهاية عام 2020.

وعلــى هذا النحو، ارتفع صافي الدين العام، الذي يســتثني ودائــع القطاع العام لدى مصرف لبنان والبنوك التجارية 
من أرقام الدين اإلجمالية، بنسبة 5.3 % عن نهاية عام 2019 ليصل إلى 85.5 مليار دوالر في نهاية عام 2020.

ارتفاع إجمالي  الدين العام  اللبناني إلى 95.6 مليار دوالر
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وفقــاً لتقريــر صدر مؤخــراً عن وكالــة “ فيتش”، 
حول مخاطر سوق العمل في لبنان، فإن لبنان غير 
قادر على المنافسة إقليمياً فيما يتعلق بمخاطر سوق 
العمل، بســبب مجموعة من المشكالت التي تجعل 
عمليــة  التوظيف  والحفاظ على قوة  عاملة  مناســبة 

صعبة على المستثمرين.
ومــن بيــن العديد مــن االهتمامــات الرئيســية قلة 
القوى العاملة، وارتفاع تكاليف العمالة، وانخفاض 
معــدالت االلتحــاق بالمــدارس علــى المســتوى 
اإلقليمي، وتدفق الالجئين، وانخفاض اإلنفاق على 
التعليم، و هجرة  األدمغة من الخريجين الموهوبين. 

كما ان خيارات التوظيف محدودة بسبب المشاركة النسائية المنخفضة للغاية في القوى العاملة، والتفاوت المكاني 
في مخيمات الالجئين واللوائح التي تمنع الالجئين من دخول القوى العاملة.

ويرتفــع الترتيب العام للبلد قليالً بســبب االفتقار إلى اللوائح المرهقة وانخفــاض التكاليف المتعلقة بتعيين وفصل 
العمال المحليين، ومع ذلك، فإن هذا يترك سلســلة التوريد عرضة للمخاطر القانونية نتيجة النتشــار ممارســات 

العمل االستغاللية.
على هذا النحو، حصل لبنان على درجة إجمالية متوسطة تبلغ 51.8 من 100 في مؤشر مخاطر سوق العمل في 
“فيتش”. وهذا يضعها في المرتبة الثامنة من بين 18 دولة في منطقة  الشــرق األوســط  وشــمال  إفريقيا ، والمرتبة 

185 من أصل 201 دولة عالمية.

لبنان غير قادر على المنافسة في سوق العمل

أصــدر مجلس  الذهــب  العالمي تقريره لشــهر آذار/
مارس 2021، والذي يتضمن ترتيب دول العالم من 
حيــث  احتياطات الذهب . وتصدرت القائمة  الواليات 
المتحدة  األميركية، فيما جاءت  السعودية  على رأس  

الدول العربية .
ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت السعودية الدول العربية 
باحتياطيات الذهب، وجاءت في المرتبة الـ18 عالمياً 
في هذا التصنيف، وتمتلك السعودية حوالى 323.1 
طن. وبعد الســعودية في ترتيب الدول العربية، جاء  

لبنان  باحتياطات نحو تبلغ 286.8 طن، ليحتل المركز الـ20 عالمياً.

لبنان الثاني عربيًا في حجم احتياطات الذهب
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تراجع مؤشر  مصرف لبنان  للنشاط االقتصادي، بنسبة 38.6 % خالل 
األشــهر العشرة األولى من عام 2020، ليسجل 182.4 نقطة. وعلى 
أســاس الســنوات الماضية، تراجع المؤشــر 1.2 % قياساً بالسنوات 

الثالث السابقة، وبنسبة 1.9 % خالل نفس الفترة قبل 5 سنوات.
ويعــدُّ 2020، أحد أســوأ األعــوام على اإلطالق بالنســبة لالقتصاد 
فــي لبنان، إذ تعرض ألزمات بدأت بتعثّر الدولة عن ســداد ســندات 
اليوروبونــد في الربع األول، وتلتها أزمة جائحة فيروس كورونا في 

الربع الثاني، وجاء بعدها انفجار بيروت المدمر في الربع الثالث، وأضيفت إليها األزمة السياســية المتعلقة بتشــكيل 
الحكومة والمســتمرة حتى اليوم. وخالل 2020، شــهدت 10 قطاعات اقتصادية تراجعاً من أصل 11، بينما حقق 
قطاع واحد نمواً. وعلى رأس المؤشرات المتراجعة، حّل عدد السائحين الذي انخفض 78.4 %، ومن ثم  مبيعات 
الســيارات الجديــدة  الذي انخفــض 72 %، وتاله عدد الركاب في المطار ب انكمــاش  71.7 % وإجمالي  الواردات  
بانخفاض 48.5 %، وتسليم  االسمنت  بانخفاض 48.3 %، والبضائع في  مرفأ بيروت  بانكماش 30.1 %، ورخص 
البناء بانخفاض 20.4 %، وإنتاج  الكهرباء  بانخفاض 14.7 %، وإجمالي الصادرات بانخفاض 6.3 % وشــيكات 
المقاصة بتخفيض 5.5 % على أساس سنوي. وكان المؤشر الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً هو قيمة  مبيعات العقارات  

بزيادة قدرها 110.4 % على مدار العام، وسط بحث المستثمرين عن مالذ آمن.
وفي هذا السياق، توقع  صندوق النقد الدولي  نمو  الناتج المحلي  اإلجمالي الحقيقي للبنان عند 25- % في عام 2020، 

وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد  فنزويال  و ليبيا .
وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي من 52 مليار دوالر أميركي في عام 2019 إلى 19 مليار دوالر في عام 
2020، وهو انكماش اسمي بنسبة 64 %، بانكماش بنسبة 25 % في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وانخفاض 
بنسبة 39 % في أسعار السلع والخدمات بالدوالر. ونتيجة لذلك، انخفض دخل الفرد في لبنان من 7,660 دوالراً 
فــي عــام 2019 )المرتبة 85 في العالم من أصل 192 دولة(، إلى 2,745 دوالرا في عام 2020 )المرتبة 135، 

مع تراجع لبنان 50 مرتبة عالمياً من حيث الظروف االجتماعية واالقتصادية في سنة واحدة(.

تراجع معدل دخل الفرد في لبنان

قالــت وزارة االقتصــاد  الروســية، إن الناتج المحلــي اإلجمالي 
للبالد انكمش 2.8 % على أســاس سنوي في شهر شباط/فبراير 
2021، وذلك مقارنة مع تباطؤ 2.2 % على أســاس ســنوي في 
الشهر السابق. وقال  البنك المركزي الروسي  لدى رفعه ألسعار 
الفائــدة، إن “اقتصاد البالد الشــديد االعتمــاد على  النفط ، والذي 
انكمــش 3.1 % وهو أكبر انكماش في 11 عاما، ســيتعافى إلى 

مستويات ما قبل األزمة بحلول نهاية العام 2021 الجاري”.

انكماش اقتصاد روسيا 2.8 % على أساس سنوي
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وقع العراق مع شــركة توتال الفرنســية اتفاقات لتنفيذ 
مشــاريع عمالقة الســتثمار الغاز المصاحــب النتاج 
النفــط بطاقة 600 مليــون متر مكعــب، وكذلك انتاج 
الــف ميغاواط كهربــاء من الطاقة الشمســية، وهو ما 
ســيقود البالد الى االســتغناء عــن اســتيراد الغاز من 
ايران لتشغيل محطاته الكهربائية. وأعلنت وزارة النفط 
العراقية عن توقيعها اتفاقية مبادئ مع “توتال” لتنفيذ 4 
مشاريع أهمها إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز 
المصاحــب واســتثماره وتكون علــى مرحلتين بطاقة 

600 مليون قدم مكعب قياسي ومشروع ماء البحر وتطوير حقل ارطاوي الجنوبي وانشاء مشروع الطاقة الشمسية 
لصالح وزارة الكهرباء بطاقة 1000 ميغاواط.

وأعلن وزير النفط العراقي، احســان عبد الجبار اســماعيل، عن االتفاق مع شــركة توتال الفرنسية لتنفيذ 4 مشاريع 
عمالقة تمثل الحاجة للتنمية في البالد، موضحاً، ان المشــروع األول وهو األهم، مشــروع جمع وتكرير الغاز في 
جميــع الحقول خــارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول )ارطاوي، غرب القرنة /2، مجنون، الطوبة، اللحيس( التي 
تحرق كميات كبيرة فيها من الغاز. باإلضافة إلى مشروع ماء البحر المتكامل والتي كانت الوزارة تحاول تنفيذه منذ 
10سنوات وأبدت شركة توتال استعدادها لتنفيذه. والمشروع الثالث هو تطوير حقل ارطاوي بهدف تعظيم امكانيات 
امدادات الغاز واستثمار كامل الكمية من الحقول التي تحتوي على نسب عالية من انتاج الغاز الطبيعي، أما المشروع 

الرابع فهو انشاء منشآت النتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية باالعتماد على الطاقة الشمسية.

العراق يوقع عقود إلنتاج الكهرباء مع “توتال”

عدلّت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة عند “ B -”، متوقعة هبوط الدين نسبة 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي 74 % في عام 2021. ويعكس تعديل النظرة المستقبلية للعراق انخفاضاً أقل من المتوقع 
في االحتياطيات األجنبية، بينما يقيّد اقتصاده عبر االعتماد على السلع األولية، ويرفع من مستوى المخاطر السياسية، 
كما يُضعف الحوكمة ويشــير إلى قطاع مصرفي غير متطور، بحســب وكالة فيتش. وتوقعت وكالة فيتش انخفاض 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في عام 2021 إلى 74 %، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80 % على المدى 
المتوســط. وأشــارت الوكالة إلى أّن المخاطر السياسية داخلياً وخارجياً تؤثر على تصنيف العراق. متوقعةً استقرار 

االحتياطيات األجنبية في عام 2021، في ظل ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعامالت الجارية.
كذلــك توقعــت الوكالة عجزاً في ميزانية العراق يصل إلى نحو 5 % من الناتــج المحلي اإلجمالي في عام 2021، 
منخفضاً من نحو 16.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020. وذكرت الوكالة أيضاً، ارتفاع اإلنفاق بنسبة 
28 % في عام 2021، إلى 113 تريليون دينار عراقي )77.3 مليار دوالر أميركي(، مقترباً من مستويات 2019 

التي أعلنت عنها وزارة المالية.

“فيتش” تعدل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة
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قال وزير صناعة والتعدين والتجارة اإليراني، 
علي رضا رزم حســيني، ان التجــارة الدولية 
للبــالد في العام االيراني الجــاري الذي ينتهي 
 60 بلغــت   ،)2021 آذار/مــارس   21( فــي 
مليــار دوالر أميركي، وهي مؤشــر جيد على 
حســن أداء األجهــزة ذات الصلــة ووحــدات 
اإلنتاج والتجار االيرانيين في ظروف الحرب 

االقتصادية وتفشي فيروس كورونا.
أضــاف: علــى هامــش اجتماع للجنة تســهيل 

اإلنتــاج وإزالــة قيود االنتاج: أن صادرات إيران خالل العام الجاري بلغــت حوالى 34 مليار دوالر، والواردات 
كانت حوالى 37 مليار دوالر معظمها في السلع األساسية والمواد الخام. وقال رزم حسيني: إن وضع اإلنتاج في 
البالد جيد، وعملية توريد السلع االستراتيجية واألساسية وتخزينها وكذلك مدخالت اإلنتاج، متواصلة بتعاون جيد 

من البنك المركزي في مجال الصرف األجنبي.
كمــا أشــار وزير الصناعة والمناجــم والتجارة، إلى نمو اإلنتاج في 29 خط إنتاج، وقــال: وفقاً إلحصاءات البنك 
المركــزي، بلغ النمو الصناعي اإليراني في األشــهر الـ11 الماضيــة أكثر من 7 % ونتوقع في اإلحصاء النهائي 

نهاية العام االيراني الحالي، ارتفاع هذا الرقم إلى 7.5 %.

60 مليار دوالر تجارة إيران الدولية

تراجع الرقم القياســي ألســعار  المستهلك  
)التضخــم( في قطر خالل شــهر شــباط/
فبرايــر 2021، بنســبة 1.37 % علــى 

أساس سنوي.
ووفــق بيــان لجهاز التخطيــط واإلحصاء 
القطري، فقد ضغط على مؤشــر التضخم 
في قطر، انخفاض أســعار 4 مجموعات، 
خالل شباط/فبراير الماضي، وفي مقدمتها 
الترفيــه والثقافــة بنســبة 13.89 %، ثــم 

المالبس واألحذية بنســبة 8.87 %، والســكن و الماء  والكهرباء  و الغاز  وأنواع  الوقود  األخرى بواقع 5.83 %، 
والصحة 0.20 %.

وال يزال مؤشــر التضخم في قطر يتحرك بالنطاق الســالب للشــهر 29 على التوالي، بضغط من مجموعة السكن 
والكهرباء والماء والغاز التي تمثل نحو 22 % من وزن مؤشر التضخم في قطر.

تراجع التضخم في قطر بنسبة 1.37 %
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كشــف المتحدث بإســم مصلحة  الجمارك  االيرانية ســيد روح هللا 
لطيفي، ان  الصين  كانت الشــريكة التجارية األولى بالنســبة لبالده 
خالل العام 2020 الماضــي )اإليراني- إنتهى في 20 آذار/مارس 
2021(، مبيناً أن حجم تبادل السلع غير النفطية بين البلدين بلغ 30 
مليوناً و128 الف طن، وبما يعادل 18 ملياراً و715 مليون دوالر. 
وأوضــح لطيفي، ان إجمالي الصــادرات اإليرانية الى الصين بلغ 
26 مليوناً و585 ألف طن، بقيمة 8 مليارات و954 مليون دوالر، 

وبواقع %23.6 من حيث الوزن و%26 من حيث القيمة، مقارنةً بمجموع صادرات البالد خالل العام الماضي.
وأضاف: أن إيران إستوردت خالل العام الماضي 3 ماليين و543 آالف طن، بقيمة 9 مليارات و761 مليون دوالر 

أميركي من السلع الصينية.

19 مليار دوالرقيمة التبادل التجاري بين إيران والصين

قالــت وزارة الخزانة األميركية، إنَّ الواليات المتحدة قدَّمت 
قرضاً مؤقتاً بقيمة 1.15 مليار دوالر إلى السودان لمساعدته 
رات لدى البنك الدولي، في خطوة رئيسية  على تســوية متأّخِ
صوب تخفيف عبء الدَّين، بحسب رويترز. ونقلت الوكالة 
عــن مصــدر أنَّ الدَّين الخارجي للســودان نحــو 56 مليار 
رات، وأنَّ الســودان قد يتوصَّل إلى  دوالر، 85 % منه متأّخِ
قرار بشــأن المرحلة األولى من حزمة أوسع نطاقاً لتخفيف 
عــبء الدَّين، في موعــد مبكر قد يكــون منتصف 2021. 

وقالت وزيرة الخزانة األميركية، جانيت يلين، إنَّ السودان يستحق اإلشادة بتنفيذ “إصالحات اقتصادية قوية”.
ات يتيح للبالد تدبير تمويل من مجموعة  من جهته اعتبر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أنَّ تسوية المتأخِرّ

البنك الدولي، ومؤسسات أخرى متعددة األطراف، والمضي قدماً في مشاريع تنموية تحولية.
ى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 3 عقود، مما  وتعليقاً على الخطوة األميركية، قال البنك الدولي، إنَّ السودان سوَّ
د الطريق أمام الدولة اإلفريقية للوصول إلى منح بنحو ملياري دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما أكَّده  يمّهِ

بيان سوداني قال فيه، إنَّ البنك الدولي سيقِدّم للخرطوم المنح على مدى عامين للمشروعات الوطنية.
ل انفراجة للسودان، مما يضعه على مسار  ونقلت الوكالة عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله، إنَّ الخطوة تشّكِ
رة  تخفيف مستداٍم للديون، وإنعاش االقتصاد، والتنمية الشاملة. وأضاف مالباس في بيان، إنَّ سداد المدفوعات المتأّخِ

على السودان أصبح ممكناً من خالل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دوالر من الحكومة األميركية.
وأعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى  السودان ، أن التقديرات األولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء  الديون  

قد تسهم في تخفيض ديون السودان الخارجية إلى ما يصل لنحو 8 مليارات دوالر أميركي.

السودان مؤهل لمنح بقيمة ملياري دوالر
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أظهــرت بيانات مركــز اإلحصاء الخليجــي، انخفاض 
إجمالــي األصول االحتياطية األجنبيــة لدول الخليج في 
نهاية 2020، بنســبة 5.8 % على أساس سنوي، وسط 
تأثيرات جائحة كورونا على اقتصادات المنطقة وهبوط 
أســعار النفط. وذكر المركز التابع لألمانة العامة للدول 
الخليجية في بيان، أن إجمالي األصول االحتياطيات في 
دول المنطقة بلغت 667 مليار دوالر أميركي حتى نهاية 
2020، مقابل 707.8 مليارات دوالر في نهاية 2019.

يذكــر أن إجمالي األصــول األجنبية في دول الخليجي خالل 2020، هو األدنى خالل الســنوات الثالثة األخيرة، 
وسط انخفاض أسعار النفط، وارتفاع االلتزامات المالية على الموازنات الحكومية.

ورصد التقرير بأن دول دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية واإلمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة 
عمان، جاءت بالمرتبة الخامســة عالمياً من حيث التكتالت، األكثر حيازة لألصول األجنبية، حيث جاءت الصين 
بالصدارة بإجمالي 3.357 تريليون دوالر في نهاية 2020، واليابان بالمرتبة الثانية بقيمة 1.391 تريليون دوالر، 

ثم سويسرا بـ1.083 تريليون دوالر، فاالتحاد األوروبي بالمركز الرابع بقيمة 1.078 تريليون دوالر.
وتحاول الدول الخليجية التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة 

كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

انخفاض األصول األجنبية للدول الخليجية 5.8 %

ســّجل  الناتج المحلي  اإلجمالي باألســعار 
الثابتــة في  الكويت ، انكماشــاً خالل الربع 
الثالث 2020 بنسبة 11.4 % على أساس 
ســنوي، في ظــل التداعيــات االقتصادية 

لجائحة كورونا وانخفاض  أسعار النفط.
وبحســــب بيانـــات  اإلدارة المركزيــــة 
لإلحصــاء الكويتيــة ، ســـجل  االقتصــاد 
الكويتــي  نمواً خالل الربع الثالث بنســبة 
1.2 % إلــى 8.6 مليــارات دينــار )28 
مليار دوالر أميركي(، قياســاً على الربع 

الثاني من 2020. وذكرت أن  القطاع النفطي  تراجع بنسبة 14.8 % بالربع الثالث على أساس سنوي، وانخفض 
القطاع غير النفطي 7.6 %. وباألسعار الجارية، انكمش الناتج المحلي في الكويت بنسبة 20.3 % بالربع الثالث 

على أساس سنوي، إلى 7.9 مليارات دينار )26 مليار دوالر أميركي(.

انكماش الناتج المحلي الكويتي بنسبة 11.4 %
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أصدرت هيئة اإلحصاء السعودية تقريراً ترصد فيه معدالت النمو 
فــي الناتج المحلي اإلجمالي خالل عــام 2020. ووفقاً لتقديرات 
الهيئة تراجع معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي بنســبة 4.1 
% في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وجاء ذلك المعدل بشــكل 
رئيسي بسبب االنكماش في قطاع النفط بنسبة 6.7 %، باإلضافة 
إلى معدل النمو السلبي في القطاع غير النفطي المسجل الذي بلغ 
2.3 %. تقلــص القطاع الخاص بنســبة 3.1 %، وأظهر القطاع 

الحكومي أيضاً معدل نمو سلبي بلغ 0.5 %.
ووفقاً للنشــاطات االقتصادية الرئيسية في السعودية، بلغت نسبة 
معــدل النمو االقتصادي مســتوياته األعلى فــي خدمات التمويل 
والتأمين واألعمال بزيادة قدرها 1.3 % في 2020، تليها أنشطة 
التعديــن والمحاجر األخرى )+ 0.8 %(، ثم الخدمات الحكومية 
)+ 0.4 %(. ومع ذلك، سجل نشاط تكرير البترول أكبر انخفاض 

بنسبة 13.4 %، يليه النفط الخام النفط والغاز الطبيعي )6.1- %(، ثم النقل والتخزين واالتصاالت )6.0- %(.

تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية

توقّعــت وكالــة “ســتاندرد أند بــورز” للتصنيفات 
االئتمانيــة، أن يكون التعافــي االقتصادي من أزمة 
فيروس كورونا في  منطقة الخليج  الغنية بطيئاً، مما 

سيؤثر سلباً على  القطاع المصرفي  في المنطقة.
وعانت دول الخليج من ركود حاد خالل العام 2020، 
مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة 
والتجــارة و العقارات  من جائحة “كوفيد - 19”، في 

حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار  النفط .
وقالت وكالة التصنيفات، إن مناســبات مثل معرض “إكســبو  دبي “ المقرر العام الجاري وكأس العالم لكرة القدم في 
قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء لكنه سيظل من دون مستوياته التاريخية. 
وأضافــت: “لن تعود معظم الدول إلى مســتويات  الناتج المحلي  اإلجمالي اإلســمي للعــام 2019 قبل العام 2023، 
وسيكون الطريق أطول أمام  السعودية “. وسيستغرق تعافي قطاعات الطيران و السياحة  والعقارات وقتاً، وفي حين 
تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السالالت المتخورة من فيروس “كورونا”. وستؤثر هذه العوامل على 
جودة أصول البنوك ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضال عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن 

يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.

توقعات سوداوية حول التعافي االقتصادي في الخليج
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صعد  التضخم  الســنوي فــي  المغرب  بنســبة 0.3 % 
خالل شــهر شــباط/فبراير الماضي، وســط استمرار 
تأثيرات جائحة “كورونا” على تراجع الطلب المحلي 
وعلى االســتهالك. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، 
إن االرتفــاع نتــج عن صعود  أســعار المــواد الغذائية  
بنسبة 0.9 %، وانخفاض المواد غير الغذائية 0.8 % 
على أســاس سنوي. وسجلت أسعار المالبس واألحذية 
ارتفاعاً بنســبة 0.7 %، والنقــل 2.5 % بالتزامن مع 

صعود أسعار مشتقات  الوقود ، والمطاعم و الفنادق  0.8 %، والسكن و الماء  والكهرباء  و الغاز  0.5 %. وعلى أساس 
شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعاً بنسبة 0.1 % خالل شباط/فبراير 2021، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.

ارتفاع التضخم في المغرب بنسبة 0.3 %

وافــق مجلس المديريــن التنفيذيين للبنــك الدولي، على منح  
تونس  قرضاً بقيمة 50 مليون دوالر أميركي، لدعم مشروع 
الصمــود في مواجهة  الكوارث  وتغيــر المناخ. ويضاف هذا 
القــرض إلى آخر بقيمة 50 مليون دوالر، من طرف الوكالة 
الفرنســية للتنمية ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع، الرامي 
إلــى دعم التصــرف وتمويــل مخاطر الكــوارث في تونس 
وتعزيز حماية الســكان والممتلكات مــن الظواهر المناخية، 

100 مليون دوالر، وفق معطيات البنك الدولي.

50 مليون دوالر قرض لتونس من البنك الدولي

وقعــت  قبــرص  و اليونان  وإســرائيل ، إتفاقاً مبدئياً لمد أطول وأعمق كابل  كهرباء  تحت الماء، والذي ســيقطع قاع  
البحر المتوسط  بتكلفة حوالى 900 مليون دوالر أميركي، ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثالث.

وقالت وزيرة  الطاقة  القبرصية، ناتاسا بيليدس، إن المشروع “خطوة حاسمة على طريق إنهاء عزلة الجزيرة على 
صعيد الطاقة، وبالتالي إعتمادنا على  الوقود  الثقيل”.

وأشارت وزارة الطاقة اإلسرائيلية، إلى أن قدرة الكابل ستكون بين ألف وألفي ميغاوات ويُتوقع إتمامه في 2024، 
و اإلتحاد األوروبي  مستعد للمساهمة في تمويل المشروع.

ربط كهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان
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نكمشــت الطبقة المتوسطة على مستوى العالم 
للمــرة األولى في عقود خالل 2020، بســبب 
جائحــة “كوفيد - 19”، وفقــاً لتقديرات تعتمد 

على بيانات البنك الدولي.
وأظهرت دراســة المركز البحثــي “بيو”، أن 
الطبقة المتوســطة التي تشمل متوسطي الدخل 
)من يتراوح دخلهم من 10 إلى 20 دوالراً في 
اليوم( وأصحاب الدخل المتوســط األعلى )من 
20 إلى 50 دوالراً في اليوم( تراجعت بمقدار 
90 مليون شــخص إلى حوالــى 2.5 مليار في 

العــام 2020 الماضــي. األمر الذي تســبب في زيادة أعداد الفقراء أو أولئك الذين يعيشــون بأقل من دوالرين في 
اليوم بمقدار 131 مليوناً. 

ولفت المســؤول عن الدراســة راكيش كوتشار، إلى أن حوالى 62 مليون شــخص من أصحاب الدخول المرتفعة 
أو من يحصلون على 50 دوالراً أو أكثر يومياً تراجعوا إلى الفئة المتوســطة نتيجة للوباء. وهو ما يعني أن عدد 
األشخاص الذين دخلوا األزمة ضمن الطبقة المتوسطة العالمية وخرجوا منها يتجاوز 150 مليوناً في 2020، أي 

ما يعادل أكثر من عدد سكان  فرنسا  و ألمانيا  معاً، وفقاً لما ذكرته “بلومبيرغ”.
وفــي حــال ثبتت تقديرات “بيو”، فإنها ســتمثل نهايــة لنمط أظهر نمو الطبقة المتوســطة العالمية المســتمر منذ 

التسعينيات، بدعم من النمو السريع في  الدول النامية  مثل  الصين  والهند.

إنكماش الطبقة المتوسطة عالميًا

حافظت  نيويورك  على المركز األول، في أحدث قراءة لمؤشر 
المراكز المالية العالمية، في حين احتلت  لندن  المركز الثاني 

في مواجهة منافسة من  شنغهاي  ومراكز آسيوية أخرى.
وينظر المؤشــر الذي تعده مؤسسة “زدين غروب” البحثية 
ومقرها لندن ومعهد التنمية الصيني، في 143 معياراً مقدمة 
من أطــراف خارجية مثل البنك الدولــي  ووحدة المعلومات 
التابعة لمجلة “ذي  إيكونوميســت “ ومنظمة التعاون والتنمية 
االقتصاديــة و األمم المتحــدة . وظلت نيويــورك في المركز 

األول بعد حصولها على 764 نقطة، في حين تراجعت لندن 23 نقطة إلى 743 لتسبق شنغهاي بنقطة واحدة. فيما 
كانت 4 نقاط ستجعل  سنغافورة  الثانية مباشرة بعد نيويورك. واحتلت مراكز مالية آسيوية 6 من بين المراكز الـ10 

األولى على المؤشر مع 3 من  أوروبا  منها فرانكفورت وزيوريخ.

نيويورك في صدارة المراكز المالية العالمية
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ختمــت ثروات األُســر األميركية العــام 2020 عند 
مســتوى قياســي مرتفع بلغ 130.2 تريليون دوالر 
أميركي، في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات 
تحفيــز اقتصــادي ضخمة كبحت التداعيــات المالية 

لجائحة فيروس “كورونا”.
وأظهــر تقريــر لمجلــس االحتياطي االتحــادي، أن 
ارتفاعــات أســواق األســهم أضافــت 4.9 تريليون 
دوالر إلى األصول في الربع األخير من السنة، وأن 

ارتفــاع قيمة  العقارات  أضــاف نحو 900 مليار دوالر أميركي. وزادت األرصدة النقدية 642.7 مليار دوالر في 
الربع الرابع إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 تريليون دوالر أميركي.

فيمــا نمت ثروات األُســر 12 تريليون دوالر عنها قبل عام، وســدد المســتهلكون 118.3 مليــار دوالر من  ديون   
بطاقات االئتمان ، وهو  رقم قياسي  أيضاً.

130 تريليون دوالر ثروات األسر األميركية

نما قطاع  الطاقة  الشمسية في  الواليات 
 % 43 بنســبة  ــة  المتحــدة  األميركي
خــالل عــام 2020 علــى الرغم من 
جائحــة “كوفيــد - 19”، ليصــل إلى 
19.2 جيغاواط، وهو مســتوى قياسي 
ســنوي بالنســبة للصناعــة، وفقــاً لما 
نقتله “رويترز” عن جمعية صناعات  

 ،SEIA الطاقــة الشمســية  األميركية
الفتةً إلى تقرير صدر باالشــتراك مع 

“وود ماكينزي”.
ومــن المتوقع أن تتضاعف تركيبات ألواح الطاقة الشمســية في الواليــات المتحدة األميركية 4 مرات بحلول عام 
2030، بفضــل تمديــد الدعم الرئيســي للصناعــة آواخر العام الماضــي، وزيادة الطلب على الطاقــة الخالية من 

الكربون.
وأشــارت الجمعية، إلى أن القطاع سيضيف سعة 324 جيغاواط من الطاقة الشمسية على مدى العقد المقبل، وهو 

ما يكفي لتشغيل حوالى 60 مليون منزل أو حوالى 40 % من المنازل في البالد.
وتظهــر تلــك التوقعات الطلــب القوي من الشــركات والمرافق التي تســعى إلى تحقيق أهــداف الحد من غازات 

اإلحتباس الحراري، وانخفاض التكاليف التكنولوجية التي عززت سوق تركيبات الطاقة الشمسية المنزلية.

نمو الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في أميركا
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قالت الوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة )آيرينا(، 
التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، إنه يجب زيادة 
اســتثمارات الطاقة النظيفة بنســبة 30 % إلى 
حوالــى 131 تريليــون دوالر أميركي لتحقيق 
األهداف المناخية المقرر لها بحلول عام 2050.
وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي للتوقعات، 
إنه يجب استثمار 4.4 تريليون دوالر في الطاقة 
النظيفــة   كل عــام، لالنتقــال بشــكل ناجح من 
االعتمــاد على الوقود األحفوري ونحو مصادر 

الطاقة المتجددة.
وقال المدير العام للوكالة، فرانشيسكو ال كاميرا، في بيان: إن نافذة الفرص لتحقيق هدف اتفاق باريس تنغلق بسرعة. 
تظهر االتجاهات األخيرة أن الفجوة بين ما نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه ال تتقلص بل تتسع، مضيفاً: “نحن نسير 
في االتجاه الخاطئ”. كما أشارت توقعات آيرينا، إلى أنه ال يوجد سوى “مسار ضيق الحتواء ارتفاع درجة الحرارة 

إلى 1.5 درجة مئوية” ووقف ظاهرة االحتباس الحراري التي “ال رجعة فيها”.
وبالرغــم من ذلك، وجدت “آيرينا” أن األســواق المالية والمســتثمرين يوجهون فعالً رأس المــال بعيداً عن الوقود 
األحفــوري ونحو تقنيــات الطاقة األخرى بما في ذلك مصــادر الطاقة المتجددة. وبحلول العام 2050، ســينخفض   

استخدام الوقود األحفوري بأكثر من 75 %، مع تقلص استهالك النفط والفحم بأسرع ما يمكن، بحسب التوقعات.

131 تريليون دوالر لتحقيق أهداف المناخ العالمي

تقيم  الحكومة اإليطالية  حزمة إغاثة إضافية للشركات 
فــي مواجهة الوباء والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار 
يــورو، وفقــا لما ذكرتــه صحيفة “ال ماســيغيرو” 

اإليطالية.
وبحســب التقرير الصحفي، فإن حزمة  المســاعدات  
ســتزيد مــن عجــز ميزانيــة الدولــة، وإن الحزمة 
اإلضافيــة يمكن إطالقها في وقــت قريب ربما يحل 

في شهر أيار/مايو 2021 المقبل.
وكانت حكومــة  ماريو دراجي  رئيــس الوزراء، قد 

وافقت أخيراً على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات الجائحة بقيمة بلغت 32 مليار يورو.
وأعلنت الحكومة، أن تلك الحزمة تهدف إلى دعم صناعات تضررت بشدة جّراء الجائحة مثل  السياحة ، وإحداث 

استقرار لسوق العمل وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبالد.

إيطاليا تقدم 30 مليار يورو مساعدات إضافية للشركات
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إرتفــع  معــدل البطالة  فــي  المملكــة المتحدة  
خــالل فتــرة األشــهر الثالثــة المنتهيــة في 
كانــون الثاني/ينايــر 2021، لكــن بأقل من 
التوقعات، إذ يواصل إقتصاد  بريطانيا  تعافيه 
من تداعيات جائحة “كورونا” مع إســتمرار 

التطعيمات.
وبحســب البيانــات الصــادرة عــن مكتــب 
اإلحصــاء الوطنــي البريطاني، فــإن معدل 
البطالــة إرتفــع بنحــو 1.1 % على أســاس 
ســنوي وبنســبة 0.1 % على أساس فصلي 
عنــد 5 % خالل الفترة من تشــرين الثاني/

نوفمبر 2020 وحتى كانون الثاني/يناير 2021، مقارنةً بتوقعات ارتفاعه عند 5.2 %.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بنحو 11 ألفاً خالل نفس الفترة على أساس فصلي عند 1.70 
مليون شــخص. أما إجمالي عدد األشــخاص المقيدين في سوق العمل، فتراجع بمقدار 1.47 ألف في فترة األشهر 

الثالثة المنتهية في كانون الثاني/يناير 2021، عند 32.37 مليون على أساس فصلي.
وأوضحت البيانات، أن عدد األشخاص المقيدين في كشوف رواتب الموظفين تراجع بمقدار 693 ألفاً منذ شباط/

فبراير 2020 )منذ تفشي  فيروس  “كورونا”(.

إرتفاع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة 1.1 %

ارتفــع معدل  البطالــة  في  هونــغ كونغ  ألعلى 
مســتوى فــي 17 عامــاً، تزامنــاً مــع مكافحة 
المدينــة اآلســيوية ضــد فيــروس “كورونا” 

واالضطرابات السياسية.
ووفقــاً للبيانات الحكومية ارتفــع معدل البطالة 
إلى 7.2 % في الفترة الممتدة من شــهر كانون 
األول/ديسمبر 2020، حتى شهر شباط/فبراير 
2021، وهــو أعلى مســتوى منــذ آذار/مارس 
2004، مقابل مســتوى 7 % في فترة األشــهر 

الثالثة السابقة وتوقعات ارتفاعه إلى 7.1 %.
وتراجع إجمالي عدد األشخاص العاملين بمقدار 20.5 ألف إلى 3.61 مليون في شهر شباط/فبراير 2021، فيما 

ارتفع عدد العاطلين عند 261.6 ألف.

ارتفاع معدل البطالة في هونغ كونغ
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قال مســؤول الماني، إن حكومة  المستشــارة األلمانيــة  آنجيال  ميركل  أقرت  
ميزانية تكميلية  ممولة من الدين بقيمة 60 مليار يورو، ترفع االقتراض الجديد 
إلى مستوى قياسي يتجاوز 240 مليار يورو خالل 2021. وتبرز  الميزانية  
المعدلة اســتعداد  برليــن  لمواصلة االنفــاق الضخم الممول مــن االقتراض 
خــالل جائحــة كورونا، فيما يعاني أكبر اقتصاد فــي أوروبا من موجة ثالثة 
من اإلصابات بفيروس كورونا المرتبطة بســاللة أكثر نقالً للعدوى. وذُكر، 
أن وزير المالية أوالف شــولتز، اقترح مســودة ميزانية للعام المقبل تتضمن 

صافــي ديــن 81.5 مليار يورو، ما يعنــي أن يعلق البرلمان للعام الثالث على التوالي قيوداً يفرضها الدســتور على 
االستدانة. وتعني خطط الدين أن إجمالي اقتراض  ألمانيا  قد يتجاوز 450 مليار يورو من عام 2020 إلى عام 2022.

ألمانيا تقر ميزانية إضافية تتضمن اقتراضًا قياسيًا

شهد  النشــاط االقتصادي  في  منطقة اليورو  نمّواً مفاجئاً في آذار/مارس 
2021، بدعم من ارتفاع إنتاج المصانع إلى أســرع وتيرة في أكثر من 
ضــة تباطؤاً مســتمراً في  قطاع الخدمــات  المهيمن في  23 عامــاً، ُمعِوّ
المنطقة. وأظهرت القراءة األولية لمؤشر “آي أتش أس ماركت المجمع” 
لمديري المشتريات ، الذي يعدُّ مؤشراً جيداً على متانة االقتصاد، ارتفاعاً 
فوق مســتوى الخمســين الذي يفصل النمو عن  االنكماش  إلى 52.5 % 
في آذار/مارس، مقارنة مع 48.8 % في شباط/فبراير 2021، مسجالً 

أعلــى قراءة منذ أواخر 2018. وارتفعت قراءة أولية لمؤشــر مديري المشــتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 
48.8 % من 45.7 % في شباط/فبراير، لتظل في نطاق االنكماش لكنها األعلى منذ آب/أغسطس 2020.

نشاط المصانع يعيد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو

أكدت وكالة “ ستاندرد آند بورز “  التصنيف اإلئتماني  للواليات المتحدة، بدعم قوة اإلقتصاد ومرونة  السياسة النقدية. 
وذكرت عبر تقرير، أنها أبقت  تصنيف الواليات المتحدة  عند “إيه إيه +” مع نظرية مستقبلية مستقرة. الفتةً، إلى أن 
تأكيد التصنيف يعكس التوقعات بنمو قوي لإلقتصاد األميركي في العامين 2021 و2022، مع تراجع أثر تداعيات 
“كوفيد - 19”. وتوقعت إرتفاع صافي  الدين العام  األميركي لنحو 110 % من الناتج المحلي اإلجمالي في العامين 
المقبلين، مع حزم التحفيز غير المســبوقة. وأشــارت إلى أن النمو اإلقتصادي في الواليات المتحدة من المرجح أن 

يتباطأ إلى 3.5 % في عام 2022، قبل أن يواصل الهبوط قرب 2 % في العامين التاليين.

تثبيت التصنيف اإلئتماني ألميركا عند “إيه إيه+”
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تجاوز عجز الميزانية األميركية تريليون دوالر

البتروكيميائية ومصانع الراتنج البالستيكي منيت بأضرار 
من جراء الصقيــع الحاد، وتوقفت عن العمــل خالل الفترة 
المتبقية من الشهر”. وأشار البنك، إلى أن اإلنتاج ومن دون 
تلك العاصفة، كان ليتراجع بنحو 0.5 % فقط على مستوى 
البالد، فيما قطاع التعدين كان ليسجل ارتفاعاً بنفس المعدل. 
وكان التراجع المسجل في شهر شــباط/فبراير 2021، هو 
األســوأ منذ تفشــي جائحة كوفيد19- العام الماضي، وجاء 

ألسباب من بينها النقص العالمي في شبه الموصالت.

تسارع التضخم
يشــار إلى أن مزاداً لبيع ســندات أميركية آلجل 30 عاماً، 
شهد مؤخراً طلباً ضعيفاً من جانب المستثمرين، مع ترقب 
تطورات ســوق  الديون  وســط مخــاوف تســارع التضخم 
في  الواليــات المتحــدة األميركية . وباعــت وزارة الخزانة 
األميركية ســندات آلجل 30 عاماً بقيمــة 24 مليار دوالر 
أميركي، بحد أقصى للعائد عند 2.295 %، وهو ما يتجاوز 
المســتوى المتداول لنفس األجل من الديون قبل المزاد بأقل 
من نقطة أســاس واحدة. وبلــغ معدل التغطيــة 2.28 مرة، 
الوسطاء الماليين في المزاد.وهو ما يقل عن المتوسط، باإلضافة إلى تراجع حصة كبار 

بحسب تقرير وزارة الخزانة األميركية ،، بلغ العجز خالل 
شهر شــباط/فبراير 2021 الماضي، حوالى 9.310 مليار 
دوالر أميركــي، مقابل عجــز قيمته 3.235 مليــار دوالر 
خالل الشهر نفسه من العام 2020 الماضي. ووصل العجز 
خالل األشهر الخمسة األولى من العام المالي الحالي، الذي 
بدأ أول تشــرين األول/اكتوبر 2020 الماضي، إلى 05.1 
تريليــون دوالر، مقابل عجز قــدره 5.624 مليــار دوالر 
خالل الفترة نفســها مــن العــام الماضي، وقبل أن تتفشــى 

جائحة فيروس “كورونا”.

تراجع االنتاج الصناعي
من جانــب آخر، تراجــع االنتــاج الصناعي فــي الواليات 
المتحدة بنسبة 2.2 % خالل شــباط/فبراير 2021، حسبما 
أعلــن االحتياطــي الفدرالي، وهــو معدل أقل مــن المتوقع 
نجم عن العواصف الشــتوية التي تســببت في وقف العمل 
في مصانع في أجزاء من البالد. وقــال البنك المركزي: إن 
ظواهر “الطقس الشتوي القاســية في مناطق جنوب وسط 
البالد في منتصف شباط/فبراير تســببت في غالبية تراجع 

االنتاج في الشهر”.
وتراجــع االنتــاج الصناعــي بنســبة 3.1 % في الشــهر، 
وخسر قطاع التعدين 5.4 % وفق التقرير. لكن انتاج قطاع 
الخدمات ارتفع بنســبة 7.4 % مقارنة بشهر كانون الثاني/
يناير 2021. وال يزال اجمالي االنتاج أدنى بنســبة 4.2 % 

عن مستويات شباط/فبراير 2020.

التراجع األسوأ
يذكر، أن العواصف الشتائية الشديدة وغير العادية، أغلقت 
أنشــطة تجارية وقطعــت التيــار الكهربائي في تكســاس، 
ثاني أكبر الواليات األميركية من حيث عدد الســكان. وقال 
المركــزي: “بعــض مصافي تكريــر البترول والمنشــآت 

األميركية خالل  المتحدة  الواليات  الميزانية في  أن عجز   ، األميركية  الخزانة  لوزارة   كشف تقرير 
الشهور الخمسة األولى من العام 2021 الحالي، تجاوز التريليون دوالر، بما يعكس جهود الحكومة 
التحفيز  فيروس  “كورونا”، وقبل أن تؤدي حزمة  ي مواجهة تداعيات جائحة   لتعزيز االقتصاد ف

المنتظرة وقيمتها 1.9 تريليون دوالر إلى زيادة العجز بصورة أكبر.
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اتفاق استراتيجي بين الصين وإيران لمدة 25 عامًا

التجارة بين الشــرق والغرب، وهي تنص على قيام الصين 
بانتاج الكثيــر من البضائع في إيران، األمر الذي ســيعكس 

مكاسب اقتصادية واستراتيجية ضخمة على البلدين.
وتحتــوي الوثيقة علــى بنــود تشــمل التعاون فــي جميع 
القطاعــات االقتصادية، الصناعية والزراعية والســياحية 
والتجارية، واألمنية والعســكرية واالئتمانية، كما تتضمن 
تبــادل الخبرات فــي تدريــب القــوى العاملــة، والتعاون 
التكنولوجــي، فضــاً عــن التعــاون العســكري لتعزيــز 
القدرات االستراتيجية، والتشــاور في القضايا المطروحة 

في المحافل الدولية.

آلية عمل
ولضمان تنســيق تنفيذ هذه الوثيقة، سيقوم الطرفان بإنشاء 

وقعت إيــران والصين اتفاقية تعاون اســتراتيجي تشــمل 
قطاعات اقتصادية وعســكرية كبيرة، خال زيارة لوزير 
الخارجية الصينــي وانغ يــي لطهران. وأظهرت نســخة 
من الوثيقة برنامج التعاون الشــامل بين جمهورية الصين 
الشــعبية والجمهورية اإلســامية اإليرانية، والتي ستمتد 

لمدة 25 عاماً.

مكاسب ضخمة
وتتحدث االتفاقية بالتفصيــل عن أوجه التعــاون من النفط 
الخام والطاقة النووية إلى سكك الحديد واالتصاالت والعمل 
المصرفي واســتخدام العملة الوطنية. كما تشــمل االتفاقية 
تعاون على توســيع بيــن الجامعــات وأقســام التكنولوجيا 
والعلوم والســياحة. وبحسب االتفاقية، ســتكون إيران قلب 

بعد سنوات من المباحثات والنقاشات، خطط إيران والصين مرحلة جديدة من العالقات الثنائية، 
وقام الطرفان بتوقيع وثيقة تعاون استراتيجية في المجاالت كافة. ووصف الطرفان هذه الوثيقة 
بخارطة الطريق لمستقبل العالقات الثنائية، فبنودها تشمل التعاون تجاريًا واقتصاديًا وعسكريًا 

وثقافيًا بشكل يمنح الطرفين امتيازات متبادلة وفق معادلة الربح المتبادل.
الطرفين  بين  توقيعه  تم  ما  االتفاقية، الن  تفعيل هذه  امام  الطريق طويل  أن  القول،  بد من  وال 

اساسًا هو برنامج طويل االمد لتطوير العالقات بينهما.
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حول “المشاركة في إنشــاء وتجهيز خزانات النفط والغاز 
والبتروكيماويــات في البلدين”، وتشــجيع المشــاركة في 
الشــركات الصينيــة فــي “االســتثمار وتمويل مشــاريع 

الكهرباء والمياه والصرف الصحي”.
وبخصوص التعاون اإلقليمي، فتورد الوثيقة نقاطاً تشــير 
إلى توريد الغاز اإليراني إلى الصين وباكســتان، وتصميم 
وتنفيذ “برنامج مشــترك لتطوير ونقل مــوارد الطاقة في 
العراق”، ومشاركة الصين في “إنتاج ونقل الكهرباء بين 

إيران والدول المجاورة”.

خطوط تجارية واسعة
وستكون الصين، الخبيرة في مجال النقل والمهتمة في بناء 
خطوط تجارية واســعة في العالم، معنية - حســب الوثيقة 
- بجــذب رأس المال لتجديد كهرباء خطوط ســكك الحديد 
الرئيســية في إيران، وتطوير المطارات، ونقل تكنولوجيا 
صناعة الطائرات، وإطاق مشــاريع اإلسكان على شكل 
الشــراكة بين القطاعين العــام والخاص، وتطوير شــبكة 

الموانئ، والتعاون في بناء المدن الذكية.
ويمتد التعــاون إلــى الجانب المالــي والمصرفــي، حيث 
تقتــرح الوثيقــة إقامة مشــروع مشــترك لتســهيل تجارة 
البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك 
وإنشاء بنك صيني - إيراني مشترك.اإليرانية فــي المناطــق االقتصاديــة الخاصــة الصينية، 

آلية عمل يرأسها مسؤولون رفيعو المستوى، على أن يعقد 
الممثل الســامي اجتماعات ســنوية لبحث التقدم في ســير 

العمل، وذلك بإشراف وزارتي خارجية البلدين.
وتتضمن األهداف األساســية في الوثيقة نقاطاً تشــمل أن 
تكون الصين “مســتورداً مســتمراً للنفط الخام اإليراني”، 
و”االرتقــاء بمكانــة الجمهوريــة اإليرانيــة فــي مبــادرة 
الطريق والحزام مــن خال تطوير النقــل المتعدد األوجه 
بما في ذلك شــبكات الســكك الحديدية والطريق الســريع 
والطرقــات البريــة والبحريــة والجويــة”. كذلــك تنص 
األهداف على “تطوير التعاون في مجال االنتاج الزراعي 
والطــب والصحــة والصناعــات المبتكــرة”، باإلضافــة 
إلى “تنمية القدرات التجارية وتحســين بنــاء القدرات في 
التعــاون الجمركــي”، وتشــغيل قــدرات البلديــن “لتنفيذ 

المشاريع التعدينية الكبيرة”. 

برنامج مشترك
وتحتوي الوثيقــة في مجال األهــداف: “تطويــر التعاون 
العســكري والدفاعي واألمني في مجاالت التعليم والبحث 
والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا االســتراتيجية”. 
وفــي القســم المتعلــق بشــؤون الطاقــة، تطــرح الوثيقة 
مشــروعات مختصة بضمــان أمــن الطاقة علــى المدى 
البعيــد، وذلــك مــن خــال “تشــجيع الشــركات من كا 
الجانبين علــى تطوير حقــول النفط اإليرانيــة”، والبحث 
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نمو كبير في المؤشرات االقتصادية الرئيسية للصين

للقيمــة المضافــة للصناعــات فوق الحجــم المحــدد العام 
الماضي وهذا العام 8.1 % فقط.

أضافت: وباستخدام نفس الطريقة، بحساب متوسط معدل 
النمــو لمدة عاميــن، زاد مؤشــر إنتاج صناعــة الخدمات 
بنســبة 6.8 % خــال عاميــن، وارتفــع االســتثمار في 
األصول الثابتة بنســبة 1.7 %، وارتفــع إجمالي مبيعات 
التجزئة للســلع االستهاكية بنســبة 3.2 %، وانطاقاً من 

هذه البيانات، فإن االقتصاد ككل في طور االنتعاش.

بيانات التوظيف
ومن بين المؤشــرات االقتصاديــة من كانــون الثاني/يناير 
إلــى شــباط/فبراير 2021، تعــد بيانــات التوظيــف الفتة 
للنظر أيضاً. إذ تم إنشــاء 1.48 مليــون فرصة عمل جديدة 
في المناطــق الحضرية في جميــع أنحاء الباد. وقد أشــار 
“تقرير عمل الحكومة” لهــذا العام إلى خلــق أكثر من 11 
مليون فرصة عمل جديدة في المدن والبلدات، وأن االنتعاش 
المستدام والمســتقر لاقتصاد ســوف يدفع إلى التوسع في 
الطلب على العمالة، مما يؤدي إلى اســتقرار حالة العمالة، 
كما أن القوة المســتمرة لسياســة اســتقرار العمالة والتنمية 
اإلصاحية لصناعة الخدمات ستخفف من ضغط التوظيف.

صناعة الخدمات
وقالت ليو ايهوا: في عام 2021، مع استمرار ظهور آثار 
الوقاية من األوبئة ومكافحتها، ســتظهر صناعة الخدمات 
تطوراً تصالحياً. وفــي ظل هذا االتجاه، ســتلعب صناعة 
الخدمات دورها كخزان للتوظيف بشــكل أفضل. وسوف 
يستغرق االســتثمار الصناعي بعض الوقت للتعافي، لكن 
االقتصاد الصيني لديه األساس والظروف الازمة للحفاظ 

على التعافي المستدام.

يعيش االقتصــاد ككل مرحلة االنتعــاش، وهناك ظروف 
مواتيــة للحفاظ على االســتقرار العــام للعمالــة. وانطاقاً 
من معدل نمو المؤشــرات الرئيســية الصــادرة، أظهرت 
المؤشرات االقتصادية في الصين من شهر كانون الثاني/
يناير إلى شــباط/فبراير من العــام 2021، نمو كبير على 

أساس سنوي.
وتعمد المكتب الوطني لإلحصاء مقارنــة البيانات من مع 
نفس الفترة من عام 2020، وأيضاً 2019، وقدم مؤشــراً 
جديداً “متوسط معدل النمو لمدة عامين”، الذي يستند إلى 
عام 2019، رقم الفترة المقابلة هو األســاس، ويتم حساب 

معدل النمو باستخدام طريقة المتوسط الهندسي.

القاعدة المنخفضة
وقالــت المتحدثــة باســم المكتــب الوطني لإلحصــاء في 
الصين،  ليو أيهوا، “من وجهــة نظر إحصائية، كان تأثير 
االنخفاض في الرقم األساســي فــي نفس الفتــرة من العام 

2020 الماضي كبيراً نسبياً.
وأضافــت: إنه فــي بداية العــام الماضــي، انخفض معدل 
النمو الســنوي للمؤشــرات الرئيســية بشــكل كبير بسبب 
تأثير الوباء. ونظــراً لانخفاض الكبير في األســاس العام 
الماضــي، فقد تم زيــادة معدل النمو الســنوي مــن كانون 
الثاني/يناير إلى شــباط/فبراير هذا العام بشكل كبير. ولقد 
حســبنا متوســط معدل النمو لمدة عامين لمحاولة القضاء 

على تأثير القاعدة المنخفضة.
وتابعت قائلة: إذا أخذنا اإلنتاج الصناعي كمثال، بلغ معدل 
النمو السنوي للقيمة المضافة للمؤسســات الصناعية فوق 
الحجــم المحدد من كانــون الثاني/يناير إلى شــباط/فبراير 
2021، نحــو 35.1 %، وباســتثناء قيــاس تأثيــر الرقــم 
األساســي المنخفــض، بلغ متوســط معدل النمو الســنوي 

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني لإلحصاء الصيني، أن المؤشرات االقتصادية 
الرئيسية في الصين أظهرت نمواً كبيراً في الشهرين األولين من العام 2021 الجاري، حيث زادت 
القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بنسبة 35.1 % على أساس سنوي، 
في  االستثمار  وزاد  سنوي،  أساس  على   %  31.1 بنسبة  الخدمات  صناعة  إنتاج  مؤشر  وارتفع 

األصول الثابتة بنسبة 35.0 % على أساس سنوي.
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توازن ديناميكي 
مــن جانبهــا، تعتقــد الباحثــة فــي معهــد أبحاث الســوق 
واألســعار، التابع لمعهد الصين لبحــوث االقتصاد الكلي، 
قوه لي يان، أنــه في ظل نمــط التطوير الجديــد، ال يكون 
جانب العرض والطلب مســتقلين عــن بعضهما البعض، 
ويجــب أن يشــكلوا توجيهــاً ودافعــاً متبادليــن، وعاقــة 
العرض والطلب المتصاعدة، وتحقيق التوازن الديناميكي 
على مســتوى أعلى، تكوين ســوق محلي قــوي. وتحتوي 
هذه العملية اللولبيــة على فرص اســتثمارية في الصناعة 

التحويلية.

استعادة النمو
وأشــارت ليو أيهوا، إلى أنه انطاقاً من أداء المؤشــرات 
المختلفة، تســير المؤشــرات الرئيســية فــي طريقها إلى 
اســتعادة النمو، وحافظت العملية االقتصادية على انتعاش 
مســتدام ومســتقر منذ العام 2020 الماضــي، على الرغم 
من استمرار وجود اختاالت بين الصناعات والمجاالت. 
وبغــض النظر عــن حالــة التعافــي االقتصــادي، أو من 
منظور دعم العوامل ودعم السياســات، ينبغــي القول، إن 
انتعاش مستدام في عام 2021.هناك أساســاً وشــروطاً لاقتصــاد الصينــي للحفاظ على 

التكنولوجيا الفائقة
كذلك، زاد االســتثمار في األصول الثابتة )باستثناء األسر 
الريفية( من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير 2021، 

وذلك بمعدل 1.7 % على أساس سنوي في عامين.
ومن بينها، زاد االستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة 
بنــــسبة 50.1 % على أســاس ســــنوي، وبلغ متوســط 
معدل النمــو لمدة عاميــن 11.0 %، وزاد االســتثمار في 
القطاع االجتماعي بنســبة 48.0 % على أساس ســنوي، 
فيما بلغ متوســط معــدل النمــو 8.8 %، وهــو معدل نمو 

ســريع.

قوة دفع جديدة
وتعتقد مديرة معهد أبحاث اقتصاد الســوق، التابع لمركز 
أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، وانغ وي، أن 
مساهمة االستهاك النهائي في النمو االقتصادي استمرت 
في الزيادة في الســنوات األخيرة. ومــن الضروري اتخاذ 
التوســع واإلفراج عن الطلــب النهائي وترقيتــه باعتباره 
االتجاه الرئيسي، واستخدام ترقية وتوسيع االستهاك لدفع 
االستثمار وإعادة الهيكلة الصناعية، ودفع بناء نظام طلب 
محلي أكثر اكتماالً، وتشكيل قوة دفع جديدة لدعم التطوير 

عالي الجودة.
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سحب سياسات الدعم المالي االستثنائية تدريجيًا

أو تعويض عن إيرادات مفقودة، بينمــا تضمن النصف اآلخر ما 
يعرف بـ”تدابير تحت الخط” مثل القــروض والضمانات وضخ 

رؤوس األموال.

اقتصادات متقدمة
تجدر اإلشــــارة، إلــى أن أكثر مــن 70 % من إجمالي الدعــــم 
المالي تم تقديمــــه من قبــــل االقتصــادات المتقدمة الرئيســـــية 
المعروفــة بمجموعة الــدول الســبع )كنــدا، وفرنســا، وألمانيا، 
وإيطاليــا، واليابــان، والمملكــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة 

األميركية(.
لكن ما هي المرحلــة التالية في السياســات المالية لدول مجموعة 

السبع؟

لتجنب حــدوث انهيــار مفاجــئ في دخــل القطاع 
الخــاص أو مزيــد مــن الضعــف فــي الميزانيات 
العمومية للشــركات واألســر، ســارعت السلطات 
االقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى استخدام كافة 

األدوات المتاحة لها لتقديم المساعدة.

اضطراب مفاجئ
وخفضت البنوك المركزية الرئيســية أسعار الفائدة 
بشــكل كبير ودعمــت النظام المالــي بضخ كميات 
هائلة من السيولة، مما حال دون حدوث اضطراب 

مفاجئ في أسواق االئتمان واألسهم.
وأصبح التوســع المالي غاية فــي األهمية. فأدوات 
السياســة المالية تعتبر مناســبة بقدر أكبــر لتوفير 
المســاعدة التي تحتــاج إليها الشــركات واألســر، 
وذلــك عبــر برامــج مثــل اإلجــازات المرضيــة 
البطالــة،  إعانــات  وتقديــم  األجــر،  مدفوعــة 
واإلعفــاءات الضريبيــة، والتحويــات المباشــرة 
لألسر، والقروض المدعومة للشــركات الصغيرة 
والمتوســطة. ولم يكن هنــاك نقص فــي إجراءات 
السياســة المالية لاســتجابة للعواقــب االقتصادية 

للوباء.

تحفيز مالي
ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــــدولي، بلغــت قيمـــة 
تدابيــر التحفيــز المالي االســتثنائية على مســتوى 
العالم 14 تريليــون دوالر أميركي في عام 2020، 
أو ما يعادل أكثــر من 15 % مــن الناتج اإلجمالي 

العالمي. 
وتألــف نصف هذه اإلجــراءات من إنفــاق إضافي 

أشارت نسخة محدثة من تقرير صندوق النقد الدولي لرصد السياسات المالية، إلى أن تداعيات 
تم  االقتصادية،  السياسات  عبر  الدعم  إجراءات  من  موجة  أكبر  إلى  أدت   ،19  - كوفيد  جائحة 
تسجيلها على اإلطالق. فمع قيام الحكومات في مختلف القارات باتخاذ تدابير لمواجهة لألزمة 
النشاط  في  حاد  انخفاض  حدث  إغالق،  وعمليات  صارمة  اجتماعي  تباعد  بإجراءات  الصحية 

.QNB االقتصادي في الربع الثاني من عام 2020، بحسب
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ثانياً، على الرغم من توزيــع لقاحات كوفيد - 19، 
والتعافــي االقتصــادي وانخفــاض العجــز المالي 
مقارنــة بالعــام الماضــي، مــن المتوقــع أن تظل 
السياســة المالية لدول مجموعة الدول الســبع بعيدة 

عن “الوضع الطبيعي” هذا العام.
ومــن المرجــح أن يظــل العجــز المالي فــي عام 
2021 عند مستوى يعادل ِضعف العجز الذي كان 
ســائداً خال فترة ما قبل الوباء، حيث ســتقدم دول 
مجموعة الســبع حزمة تدابير جديدة للحيلولة دون 
حدوث صدمة كبيرة جراء الســحب المفاجئ للدعم 

ولتقديم مساعدات إضافية للفئات الهشة.
ومن بين األمثلة على ذلــك حزمة التحفيز المخطط 
لها البالغة 1.9 تريليون دوالر أميركي من اإلدارة 
األميركية الجديــدة وتحفيزات تتــراوح قيمتها بين 
70 و100 مليــار دوالر أميركــي التزمت بها كندا 

للسنوات الثاث القادمة.

ثالثاً، مــن المرجــح أن تكــون المبــادرات المالية 
الجديــدة أقــل تركيــزاً علــى اإلعانــات الفوريــة 
والطارئــة وأكثــر تركيزاً علــى ما يســمى “إعادة 

البناء بشكل أفضل”.
وتكمــن الفكرة فــي جعــل المخصصــات الجديدة 
لمجموعة الدول الســبع مختلطة، مع التركيز على 
دعم االقتصــاد وتمكيــن التحول بشــكل أكبر نحو 
نمــوذج االقتصــاد األخضــر والرقمــي واألكثــر 
شموالً. ويشمل ذلك برامج البنية التحتية باإلضافة 
إلى برامج التدريب والبحث المعززة للعاطلين عن 
العمل أو للعاملين في المجاالت التي سيتم التخلص 

منها تدريجياً.

سحب الدعم
بشــكل عام، يجــري بالفعــل “تطبيع” السياســات 
المالية داخل مجموعة الدول الســبع، ولكن العملية 
ســتكون بطيئة وتدريجيــة إلى حد مــا، حيث تريد 
الحكومــات اغتنام الفرصة لدفع برامج االســتثمار 
الجديــدة مــع تجنــب حــدوث أي “اضطرابــات 
لإلجراءات االستثنائية.ناتجة عن ســحب الدعم” جــّراء اإليقــاف المبكر 

هناك 3 عوامل رئيسية تدعم التقييم لمستقبل السياسات المالية 
لهذه الدول:

أوالً، ســينخفض العجز المالي في جميع دول مجموعة السبع في 
عام 2021. وسيؤدي تعافي النشاط االقتصادي بطبيعة الحال إلى 
زيادة العائدات الحكومية، على ســبيل المثال، عــن طريق زيادة 
مبلغ ضريبــة القيمة المضافة التــي يدفعها قطــاع الخدمات أثناء 
خروج الناس ألنشـــــطة الترفيه والتســـــلية بدالً مــن البقاء في 

المنازل.
وبالمثل، سينخفض بشــكل طبيعي اإلنفاق الحكومي، على سبيل 
المثال، مع تمكن موظفــي قطاع الخدمات من العــودة إلى العمل 
والتوقف عــن المطالبة بإعانات البطالة. وفي حين شــهدت جميع 
دول مجموعة الســبع تقريبــاً عجزاً ماليــاً مزدوج الرقم كنســبة 
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في العام الماضي، من المتوقع 
أن تســتمر الواليات المتحدة فقط فــي هذا العجــز الكبير في عام 

.2021
ويعكس هــذا األمــر جزئياً مخــاوف الحكومــات بشــأن ارتفاع 
مســتويات الدين، ومخاطر أســعار الصــرف، واحتمال تخفيض 
التصنيفــات االئتمانيــة، أو حــدوث ردود فعل ســلبية أخرى في 

السوق، في حال استمر العجز الضخم.
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بدأت “ تويوتا  موتور”، تشييد  مدينة ذكية  باسم “المدينة المنسوجة” 
عند سفح جبل فوجي في وســط  اليابان ، الختبار التقنيات الجديدة 

بما في ذلك الروبوتات والمركبات الذكية في بيئة حية.
وســينتقل حوالى 360 شــخصاً بمن فيهم موظفــو “تويوتا” في 
البداية إلى المدينة التي ستشيد في موقع مصنع سابق لـ“تويوتا”، 
وســيتم تشــغيلها بالكهرباء من خالل خاليا الوقــود، إلى جانب 

األلواح الشمسية.
وأشــارت صانعة الســيارات اليابانية، إلى أن المدينة ستخصص 

لثالثة أنواع فقط من االستخدام، وهي المركبات األسرع فقط، ووسائل النقل الشخصية والمشاة، وممشى للمشاة فقط.
وستشيد مباني المدينة في الغالب من  الخشب  لتقليل البصمة الكربونية، وستستخدم الذكاء االصطناعي المعتمد على 

أجهزة االستشعار للتحقق من صحة الركاب.

“تويوتا” تبدأ تشييد مدينة ذكية في اليابان

فازت “جيه إل إل”، شركة االستشارات واالستثمارات العقارية الرائدة 
عالمياً، بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع “جوائز العقارات الدولية” 
لعام 2020 / 2021 الذي أقيم في شــهر شباط/فبراير 2021 الماضي، 
عبر المنصات االفتراضية. وحصلت الشــركة خالل الحفل على جائزة 
أفضــل وكالة عقارية وجائزة أفضل شــركة لالستشــارات العقارية في 

شبه الجزيرة العربية وأفريقيا. 
ويُقام حفل جوائز العقارات الدولية سنوياً تكريماً لإلنجازات التي تحققها 
الشركات المتخصصة في العقارات السكنية والتجارية من جميع أنحاء 
العالــم. وتعتبر الجوائــز عالمة من عالمات التميز التي تتمتع بشــهرة 
عالميــة وتأتي تقديراً ألعلى مســتويات اإلنجاز التي تحققها الشــركات 

العاملة في جميع القطاعات العقارية ومجال العقارات.
وتعليقاً على الجائزة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق األوسط وأفريقيا، تيري ديلفو قائالً: “نفخر 
بالفــوز بهاتين الجائزتين المرموقتين، ألنهما تأتيان تتويجاً للممارســات النموذجية التــي يعتمدها فريقنا في تقديم 
خدمات استشارية ذات مستوى عالمي. ونؤكد التزامنا بتعزيز مستويات القطاع العقاري وسوق خدمات الضيافة 
والفنادق في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء من خالل خدماتنا، وسنستمر في 

تحقيق التميز في المستقبل”.
وتُمنح الجوائز، التي تقررها لجنة تحكيم مستقلة تضم 50 خبيراً في المجال، تقديراً لجودة تصميم وبناء وعرض 

العقارات الفردية ومشاريع التطوير العقارية والديكور الداخلي والهندسة المعمارية والتسويق.

تيري ديلفو

جائزتين في حفل “جوائز العقارات الدولية” لـ“جيه إل إل”
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أصدرت المديرية العامة للشؤون العقارية بياناً، أشارت 
فيه إلى أنه مع “تفاقم أزمة  القطاع المصرفي ، وتراجع 
ســعر صرف الليرة مقابل  الدوالر  و العمالت  األجنبية 
األخــرى، وصعوبة الحصول على األمــوال والودائع 
بالــدوالر نقداً من  المصارف ، عمــد كثر من أصحاب 
الودائع، السيما الكبيرة منها إلى سحبها بموجب شيكات 
وإســتخدامها في شراء  العقارات  الشاغرة والمبنية ظناً 
منهــم أنهم بذلك يحفظــون أموالهم بعدما فقــدوا ثقتهم 
بالمصارف، وأيضاً يحافظــون على قيمة أموالهم. لذا 

شهد القطاع العقاري في العام 2020 إرتفاعا كبيراً وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء، إذ وصل عدد 
العمليات إلى 82 ألفاً، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دوالر أميركي )وربما كانت القيمة الحقيقة 

أكبر من ذلك، أي بارتفاع من حيث القيمة مقارنة بالعام 2019 بلغ نسبة  110  %(.

القطاع العقاري اللبناني شهد إرتفاعًا كبيراً في 2020

أفاد بيــان لـ“فوربس”، أن نائب الرئيــس األميركي، كاماال 
هاريس، باعت شقتها في ســان فرانسيسكو مقابل 860 ألف 

دوالر أميركي، وهو سعر لم يُعلن عنه من قبل.
وأشــار البيان، إلى أن هاريس، التي اشترت الشقة فالي عام 
1998 مقابل 299 ألــف دوالر أميركي، باعت العقار بنحو 

3 أضعاف كلفته األصلية تقريباً، بحسب بيان “فوربس”.
تــم التعاقد على العقار الذي تبلغ مســاحته ألــف قدم مربعة، 
والُمــدرج للبيــع مقابــل 799 ألــف دوالر أميركــي، مقابل 
ســــعر أعلى بكثير من الســـــعر المطلوب، بعد 9 أيام فقــط 
مــن عرضه للبيع، وفقــاً لوكيلة العقــارات، آن هيريرا، من 
شركة Sotheby’s International Realty، التابعة لدار 

المزادات سوذبيز. وال يزال لدى هاريس وزوجها دوغ إمهوف الكثير من العقارات التي يمكنهم العيش بها، حيث 
قاموا بشراء شقة في العاصمة مقابل 1.8 مليون دوالر أميركي في عام 2017، بعد انضمامها إلى مجلس الشيوخ 

األميركي.
كمــا يمتلــك الزوجان أيضاً منزالً مســاحته 3500 قدم مربعة في لوس أنجلوس. وهما يعيشــان في الوقت الحالي 
فــي منزل بلير التاريخي، على الجانــب اآلخر من البيت األبيض، بينما تجرى اآلن بعض أعمال التجديدات على 

المنزل الرسمي لنائب الرئيس.

كاماال هاريس

هاريس تبيع عقار مقابل 860 ألف دوالر
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“ُشريرة” ... جزيرة مستوحاة من الشعب المرجانية

وتتمثل الرؤيــة وراء تطويــر الوجهة في “خلق مســتقبل 
مستدام”، بحســب ما يقوله باجانو، الذي يشير إلى أنهم ال 
يعتزمون فقط الحفــاظ على البيئة الطبيعيــة وحمايتها، بل 
أيضــاً تعزيز الجمــال الطبيعــي، والتنــوع البيولوجي في 

المنطقة.
رؤية مستدامة

وبهدف تحقيــق الرؤية المســتدامة للجزر، يشــير باجانو، 
إلى أنه من المقرر اســتخدام مواد بناء خفيفة مستوحاة من 

الطبيعة، وستكون ذات تأثير منخفض.
والجدير بالذكر، أن المشــروع بصدد إنشــاء أكبر محطة 
تبريد فــي العالم تعمــل بالطاقــة المتجددة علــى مدار 24 
ســاعة في اليوم لتســهيل التبريد المركــزي الفعال، ومن 
المقــرر أن تعمــل الوجهة بأكملهــا على مصــادر الطاقة 
المتجددة على مدار 24 ســاعة في اليوم مــن دون اتصال 
بالشــبكة الوطنية، مدعومة بأكبر نظام تخزين للبطاريات 

في العالم اليوم.
وفيما يتعلق بقضايا البيئة، يؤكد باجانو، أن مفهوم “كورال 
بلــوم” مصمم لتطبيــق نهج مســتدام، إذ كانــت اعتبارات 
التنوع البيولوجي أساســية في وضع التصاميم، مع خطط 
مصممة لحماية األطراف الطبيعيــة للجزيرة، حيث توجد 

أوضح باجانو، أن تجربة الضيوف في جزيرة “ُشــريرة” 
تحتــل مركــز الصــدارة فــي خطــط التصميــم الخاصــة 
بالمشــروع، لذا ســيتم اســتخدام المناظر الطبيعية الخالبة 
للجزيرة إلحداث تأثير مثير مع جميــع الفنادق والفلل التي 

تمتزج مع البيئة الطبيعية، وكأنها تنبثق منها.
البيئة الطبيعية البكر

ويهدف مفهوم “كــورال بلوم” للمنتجعــات والفنادق على 
جزيرة “ُشريرة”، الذي ابتكرته شركة التصميم والهندسة 
المعمارية البريطانية “فوستر وشركاه”، إلى “التوافق مع 

البيئة الطبيعية البكر للجزيرة”.
ويســتوحي مفهوم “كورال بلــوم” من الشــعب المرجانية 
المزدهــرة، التي لم تمس. ويســتجيب التصميــم للوحة من 
األلــوان الطبيعية فــي جميع أنحــاء الجزيرة تتــراوح بين 
درجات األلوان الباهتة للرمال، إلى ألوان النباتات األصلية 

ودرجات األلوان المذهلة للبحر، بحسب ما ذكره باجانو.
تنوع بيولوجي

وقال باجانــو: “نحن محظوظــون ألن وجهتنا تضم بعضاً 
من أفضل الشــعب المرجانيــة المحفوظة فــي العالم، ولقد 
أردنا أن نعكــس جمال هذه الشــعب المرجانية في تصاميم 

جزيرة ُشريرة”.

الرئيس  الفاخرة. فقد تحدث  تستعد السعودية لتضم وجهة جديدة إلى مشاريعها السياحية 
التنفيذي لشركة البحر األحمر للتطوير، جون باجانو، في مقابلة صحفية، عن جزيرة ُشريرة، التي 

تعد بمثابة البوابة الرئيسية لمشروع البحر األحمر.
من  الغربي  الساحل  على  األحمر  البحر  مشروع  في  “ُشريرة”  بالدلفين  الشبيهة  الجزيرة  تقع 
السعودية. وهي ضمن 92 جزيرة في المشروع، وتعد موطنًا لرابع أكبر حيد بحري في العالم، يضم 

شعبًا مرجانيًة لم تمس.
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الوصول إليها في غضون 3 ســاعات مــن الطيران، بينما 
ســيتمكن 80 % من ســكان العالم من الوصــول إليها في 

رحلة تستغرق 8 ساعات”.
أما فيمــا يتعلــق باعتبارت جائحــة “كوفيــد - 19”، يقول 
باجانو: “تســتمر تفضيالت المســافرين في التطور نتيجة 
للوباء، وهو أمر أخذناه في االعتبار عند تصميم الفنادق في 
الجزيرة، وال يوجد في الفنادق ممرات داخلية، على سبيل 
المثال، اســتجابةً للطلب المتزايد على المساحة والعزلة”، 
مضيفاً: “نريد أن يتمكن الضيوف من استكشــاف الوجهة 

الجميلة، والشعور بالراحة واألمان، عند القيام بذلك”.
السياحة المفرطة

وســتقتصر أعداد الزوار على تجنب الســياحة المفرطة، 
حيث ســيصل إجمالي عدد الزوار إلى مليــون بحلول عام 
2030 عندمــا تكتمل الوجهــة بالكامل، بحســب ما ذكره 
باجانو. ويقع مفهوم “كورال بلوم” ضمن المرحلة األولى 

من التطوير، والتي من المقرر أن تكتمل في عام 2023.
ويشرح باجانو أن المرحلة األولى تتكون من 16 فندقاً في 
5 جــزر ومنتجعين داخليين، وســيتم االنتهاء مــن الفنادق 
األولى بحلول نهاية عــام 2022 جنباً إلى جنب مع المطار 
المقبل.الدولي، ممــا يتيح فرصــة للترحيب بأول الضيــوف العام 

غالبية النباتات والحيوانات فــي الجزر، بما في ذلك موائل 
المانغروف المهمة.

سبل الضيافة والترفيه
يذكــر، أن الجزيرة ســــتضم 11 فندقاً ومنتجعاً، وســــيتم 
تشــغيلها مــــن قبـل بعـــض العالمات التجاريــة الفندقيـة 
األبرز في العالــم، حيث ســتوفر 2.500 غرفة و75 فيال 

للغولف. 
وســتوفر الجزيرة ســبل الضيافــة والترفيه، بمــا في ذلك 
مجموعة من المطاعــم الفاخــرة التي تقــدم مجموعة من 
المأكوالت العالميــة، مع مرافق البيــع بالتجزئة والترفيه، 

باإلضافة إلى المراسي والمنتجعات الصحية الفاخرة.
ويتكــون ملعب الغولف مــن 18 حفرة وســيوفر إطالالت 
علــى البحيــرة والكثبــان الرمليــة الصحراوية وأشــجار 
المانغــروف. ومــع وجــود نصــف الحفــر حــول محيط 
الجزيرة، سيشــعر الالعبــون بأنهم في جزيــرة نائية أثناء 

ممارسة الغولف.
مفترق طرق

وعن الفئــات التي تطمــح الوجهة إلــى اســتقطابها، يؤكد 
باجانو: “ســنرحب بالزوار من جميع أنحــاء العالم، إذ تقع 
وجهتنا على مفتــرق الطرق بيــن أوروبا وأفريقيا وآســيا 
والشــرق األوســط، وســيتمكن 250 مليون شــخص من 
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ارتفاع معدالت الفقر في عام 2020

اضطرابات ناشئة
يعيش أكثر مــن 40 % من فقــراء العالم فــي اقتصادات 
متأثرة بالهشاشة والصراع والعنف، بحسب البنك الدولي. 
ومــن المتوقع أن يرتفــع هذا العــدد إلى 67 % فــي العقد 
المقبل. وأشــار البنــك الدولي إلــى ارتفاع معــدالت الفقر 
المدقع في العالم في عــام 2020 ألول مــرة منذ أكثر من 
20 عامــاً، حيــث أدت االضطرابات الناشــئة عن جائحة 
فيروس كورونــا )كوفيد - 19(، وتغير المنــاخ، إلى تفاقم 
قوى الصراع، التي كانت تُبطئ مــن وتيرة التقدم المحرز 
في جهــود الحد مــن الفقــر. وقد بيّــن التاريــخ، أن العمل 

علــى الرغم مــن التقــدم الكبيــر الــذي أحرز فــي العقود 
األخيرة، فإن العالم لم يكن على المسار الصحيح للوصول 
إلى  هدف إنهاء الفقر بحلول عام 2030، حتى قبل اندالع 
أزمــة جائحة كورونــا. وتشــير تقديرات مجموعــة البنك 
الدولــي، إلى أن هــذه الجائحة ســتدفع بنحــو 100 مليون 
شــخص إلى براثن الفقر المدقع. وستتركز نسبة كبيرة من 
هؤالء في البلدان التــي تعاني من ارتفــاع معدالت الفقر، 
لكن البلدان متوســطة الدخل ســتتأثر هي األخرى بشــكل 
كبير، جّراء تأثيــرات قيود أزمــة فيــروس كورونا على 

اقتصادات هذه الدول.

لعل الفقر بمختلف أبعاده، هو من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم. وتشير أحدث 
من  المنطقة  تواجهه  وما  وانعكاساته،  للفقر  المختلفة  األبعاد  إلى  العلمية،  والبحوث  التقارير 
الدول من حيث حجم السكان ونمو االقتصاد وبنيته  التباين بين  صراعات وتحديات، مع مراعاة 
والتنمية البشرية. فقد أدى تراجع النمو االقتصادي العالمي، الذي كانت جائحة كورونا من أسبابه 
الرئيسية، إلى اختالل في الوضع االجتماعي وتفاوت في مستويات المعيشة في العالم. كما أدى إلى 
ارتفاع مستوى الحرمان والفقر المدقع. ويشكل األطفال نصف الفقراء، أما النساء فيمثلن أغلبية 

الفقراء في معظم المناطق وفي بعض الفئات العمرية.
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في أول إرتفاع للفقر في منطقة  آســيا  و  المحيط الهادئ   منذ 
عقدين، وفقاً للبنك الدولي. وفي  تقرير  نشــره مؤخراً، قال 
البنك الدولي: إن جائحة كورونا، والقيود التي تســببت بها 
أثارت صدمات في الطلب والعرض محلياً في أنحاء شرق 

آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وذكر تقرير البنك الدولــي، أن “الضائقة اإلقتصادية التي 
أعقبت ذلــك، تعني تعثر معدل الحد مــن  الفقر  في المنطقة 

ألول مرة منذ 20 عاماً”.
وأشــار البنك، إلــى أن الــدول ذات األداء األضعف لديها 
معدالت مرتفعة فــي اإلصابة والوفيات بســبب “كوفيد - 
19”، واعتمدت على قيــود مطولة على التنقــل أكثر من 

إعتمادها على إستراتيجية فعالة قائمة على الفحوصات.

سوء تغذية
وأوضح التقريــر، أن اإلقتصادين الوحيديــن في المنطقة 
اللذين سجال نمواً “تجاوز مســتويات ما قبل كوفيد - 19” 
في العام 2020 الماضي، همــا   فيتنام   و الصين ، التي ظهر 

فيها أول إصابة بـ“كورونا”.
وأظهــرت أرقام  الناتــج المحلــي  اإلجمالي لعــام 2020، 
أن اإلقتصــادات المعتمدة على  الســياحة ، مثــل  كمبوديا  و 

تايالند ، تضررت بشــدة، بينما كان أداء الــدول المصدرة 

العاجل والجماعــي يمكن أن يســاعد على التصــدي لهذه 
األزمة.

مخاطر مباشرة
تســببت جائحة كورونا، وهي أحدث المخاطر المباشــرة 
التــي تهدد جهــود الحد مــن الفقر، فــي كارثــة اقتصادية 
عالميــة ال تــزال تأثيراتها الســلبية آخــذة في االنتشــار. 
وســتتمخض عــن التأثيــرات التراكميــة لهــذه الجائحــة 
وتداعياتهــا االقتصادية، تكاليف بشــرية واقتصادية هائلة 

لفترة طويلة في المستقبل.
وتذهب أحدث التقديــرات، إلى أن تغير المناخ ســيدفع ما 
بيــن 68 مليونــا و135 مليون شــخص إلى براثــن الفقر 
بحلــول عــام 2030. ويمثل تغيــر المناخ تهديــداً خطيراً 
بشــكل خاص في بلدان أفريقيا جنــوب الصحراء وجنوب 
آســيا، حيث يتركــز معظــم فقــراء العالم. وفــي عدد من 
البلدان، تعيش نســبة كبيرة من الفقراء فــي مناطق متأثرة 
بالصراعــات وتواجــه خطــر الفيضانــات، مثــل نيبــال 

والكاميرون وليبريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ضائقة اقتصادية
وتســبب أســوأ ركود عالمي منذ الحرب العالميــة الثانية، 
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علماً بأن هذه البلدان قد تضم 82 % من الفقراء الجدد.
ويعيش في إفريقيا، ما يقرب من نصف الفقراء في جنوب 
الصحراء فــي 5 بلــدان فقط، هــي: نيجيريــا وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإثيوبيا ومدغشقر.

أعباء إضافية
كذلك، شــهدت دول المنطقة مرحلــة اســتثنائية، اكتنفتها 
تحديات جسام على كافة األصعدة. فقد أسفرت الصراعات 
المسلحة عن كلفة إنســانية ضخمة، وحاالت لجوء ونزوح 
بأعداد غيــر مســبوقة داخل المنطقــة وخارجهــا، ومدن 
دمرتها الحــروب تحتــاج إعــادة إعمارها إلــى مليارات 

الدوالرات.
كما ألقــت جائحة كورونــا والقيود التي فرضتهــا، بأعباء 
إضافية على جهود اإلصــالح االقتصادي والتنمية، األمر 
الذي انعكس مباشرة على مستويات المعيشة ونوعية حياة 

المواطنين.
فقد أعلــن البنك الدولي، فــي تقرير المرصــد االقتصادي 
للبنــان، الذي صــدر أخيــراً، أن لبنــان يعاني مــن ركود 
شــاق وطويل، منتقداً الســلطات بســبب “الغياب المتعمد 
إلجراءات فعالة على صعيد السياسات”. وتوقع البنك، أن 
يواصل الفقر التفاقم على األرجح، ليصبح أكثر من نصف 

سكان لبنان فقراء في نهاية 2021.

لإللكترونيات، مثل فيتنام، جيداً نسبياً.
يذكــر، أن الفقــر ال يشــمل انخفــاض مســتوى الدخــل 
واالستهالك فقط، بل أيضاً يشــمل تدني مستوى التحصيل 
العلمــي، وســوء التغذيــة والرعايــة الصحيــة، ونقــص 

الخدمات األساسية، واألحوال المعيشية الخطرة.

ً القطاعات األكثر تضررا
في ســياق متصل، أشــارت توقعــات أولية للبنــك الدولي 
لعــام 2020، أن العديد من النــاس الذين بالــكاد نجوا من 
الفقر المدقع، قد يســقطون فــي براثنه مرة أخــرى نتيجة 
القتران تفشــي فيروس كورونا بالصــراع وتغير المناخ. 
وتتضمن التوقعات، أن ما يتراوح بيــن 88 مليونا و115 
مليون شــخص سيســقطون في براثن الفقر المدقع، ليصل 
مجموعهم إلى ما بين 703 ماليين و729 مليون شخص، 

بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
ومــن المحتمل أن يكــون “الفقــراء الجدد”، أكثــر تركزاً 
في المناطق الحضرية مقارنة بالفقــراء المزمنين، وأكثر 
مشــاركة في الخدمــات غير الرســمية والتصنيــع، وأقل 
انخراطــاً فــي الزراعــة، ويعيشــون في بيئــات حضرية 
مزدحمة ويعملــون فــي القطاعــات األكثر تضــرراً من 
اإلغالقات والقيود المفروضة علــى التنقل. كما أن البلدان 
متوســطة الدخل كالهند ونيجيريا، ســتكون األكثر تأثراً، 
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األردنييــن، و18 نقطة مئوية بين الالجئين الســوريين في 
األردن، في الوقت الذي يعيش معظــم الالجئين أصالً من 

دون خط الفقر قبل الجائحة.
أما في كردســتان العــراق، واجــه كثير مــن المجتمعات 
المضيفة والالجئون والنازحون داخلياً تحديات مماثلة، مع 
اإلشــارة إلى أنهم يعتمدون على العمل غير الرسمي. وقد 
زاد مســتوى الفقر بين هذه الفئات بـ24 نقطة مئوية و21 

نقطة مئوية و28 نقطة مئوية، على التوالي.

خيارات صعبة
وتشير الدراســة إلى أن الالجئين ومضيفيهم األكثر فقراً، 
في األردن ولبنان والعراق، تُركــوا بآليات تّكيف محدودة 
ممــا أدّى إلــى اضطرارهم التخــاذ خيــارات صعبة. ولم 
تتمكــن العائالت مــن دفع تكاليــف االحتياجــات المنزلية 
األساســية واإليجار، مما يعّرضهم لخطر اإلخالء. كما لم 
يتمكن األطفال من مواصلة الدراســة بســبب اإلغالقات، 
وهم مقيّــدون بفرص التعليم في المنــزل والفجوة الرقمية. 
وارتفع العنــف المنزلــي المرتبــط باإلغالقات ممــا فاقم 
المخاطر التــي تواجهها النســاء والفتيات. في كردســتان 
األطفال وعمالة األطفال خالل الجائحة.العراق على ســبيل المثال، أفاد الالجئــون بارتفاع زواج 

وأشار إلى أن لبنان يعاني من استنزاف خطير للموارد، ال 
سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار 

اليائسين على نحو متزايد.
كذلــك زادت التغييــرات المتعلقــة بالفقــر، والتــي كانت 
مدفوعة إلــى حدّ كبيــر بالتضخــم، الفقر بنحــو 33 نقطة 
مئويــة بيــن الســكان اللبنانييــن، و55 نقطــة مئويــة بين 

الالجئين السوريين في لبنان.

تضرر األُسر
على صعيــد آخر، دفعــت جائحــة كوفيــد19- بنحو 4.4 
مليون شــخص في األردن ولبنان وإقليم كردستان العراق 
باتجاه الفقر، باإلضافة إلى ما حوالى مليون الجئ سوري 
و180,000 نــازح داخليــاً في العراق، بحســب دراســة 
مشــتركة للبنك الدولــي ومفوضية األمم المتحدة الســامية 
لشؤون الالجئين، صدرت في نهاية عام 2020. ووجدت 
الدراسة أن تأثير “كـوفيد - 19” على مستويات الفقر كان 
شديداً وعميقاً عام 2020، وتضررت بشكل خاص األسر 
التي تعتمد على ســوق العمل غير الرســمي والغارقة في 

الديون والتي ال تملك الكثير.
وقدّرت الدراســة ارتفاع مســتويات الفقر فــي األردن في 
ظل أزمــة “كوفيد - 19” بـــ38 نقطة مئوية بين الســكان 
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لبنان في المرتبة 75 من حيث بيئة العمل عن بعد

الخليجــي  البالغ 46,59 نقطــة، وأعلى من معدّل الــدول العربية 
الغير منتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 34,29 نقطة.

تتمتع  كندا  بأفضل بيئة للعمل عن بعد حيث سجلت نتيجة 74,35 
نقطة، تليهــا  المملكة المتحــدة  )63,43(، و رومانيــا  )62,28(، 
والســويد )61,54(، و الدنمارك  )61,49(، وفرنســا  )60,8(، و 
هولندا  )60,27(، و أوســتراليا  )60,16(، و سويسرا  )60,15( و 

ألمانيا  )60(.
مؤشر السعادة

واحتّل لبنان المرتبــة الرابعة األدنى من حيث  ســرعة اإلنترنت  
ذات النطاق العريض من بين البلدان التي شــملها المســح، وتقدم 
فقط على الجزائر، وتونس و باكســتان ، وجاء في المركز التاســع 
األدنــى على مؤشــر الســعادة، وســّجل  اإليجار الشــهري  الـ24 
األغلى، واحتّل المرتبــة الـ36 األعلى من حيــث تكلفة اإلنترنت 
ذات النطاق العريــض الثابت، والمركز الـــ40 األعلى من حيث 

سرعة اإلنترنت عبر الهاتف المحمول.
أيضاً، ال يقدّم لبنان إجازات العمل. ومع ذلك، يشــير المســح الى 
أن لبنان لديه النســبة العاشــرة األعلــى من المهاجريــن إلى  عدد 
ومجتمعاً مرحباً.الســكان  على مســتوى العالم، مما يعكس قبوالً كبيراً للمهاجرين 

العمل عن بعد
أطلقت شــركة CircleLoop البريطانية، مؤشــر 
العمــل عــن بعــد Digital Nomad Index في 
العام 2021 لتقييم مــدى مالءمة بلد ما “للعمل عن 
بعد” لغير المقيمين، ويقيــس جاذبية بلد ما “للرحل 
ف “الرحالة  الرقميين” Digital Nomads. يُعرَّ
الرقميون” على أنهــم أفراد يعتمدون بشــكل كبير 
علــى  تكنولوجيــا المعلومــات  واالتصــاالت فــي 
عملهم، والذيــن غالباً مــا يعملون عــن بعد.يرتكز 
المؤشــرعلى 8 عوامــل، وهــي معــدل   ســرعة 
خدمات النطــاق العريض الثابــت و اإلنترنت  عبر  
الهاتف المحمول  في بلد ما، ومعدل الكلفة الشهرية 
لخدمات النطــاق العريــض الثابت، ومــدى توافر 
اجازات عمــل، ومعــدل    اإليجار لشــقة من غرفة 
نوم واحدة، وتصنيف الدولة على مؤشــر الســعادة 
العالمــي، ومعدل عــدد عمليــات البحث الســنوية 
عن الوظائف عــن بعد في كل بلد عبــر اإلنترنت، 
ومستوى قبول  المهاجرين  للعمل في بلد ما. تتراوح 
نتيجــة البلــد من صفــر إلــى 100، حيــث تعكس 
النتيجة األعلى مالءمة أفضل “للرحالة الرقميين”.

الرحالة الرقميين
عالميــاً، تقــدّم لبنان علــى هنــدوراس، و تونس ، و 
مصر ، و الجزائر ، و كمبوديا ، و ســريالنكا ، و كينيا ، 
وغانا، و ميانمار  و نيجيريا  كوجهة جذابة “للرحالة 
الرقمييــن”. ســّجل لبنان علــى نتيجــة 34,6 على 
المؤشــر، وهــي نتيجة أدنى مــن المعــدل العالمي 
البالــغ 49,12 نقطة، ومعــدّل الــدول ذات الدخل 
المتوســط إلى المرتفع البالغ 46,99 نقطة، ومعدّل  

الدول العربيــة  البالــغ 39,76 نقطــة. كذلك كانت 
نتيجــة لبنان أدنى مــن معدّل  دول مجلــس التعاون 

صّنفت شركة CircleLoop البريطانية لحلول وخدمات التكنولوجيا  لبنان  في المرتبة 75 من بين 85 
 Digital Nomad دولة حول العالم وفي المركز السادس من بين 9 دول عربية على مؤشر العمل عن بعد
Index للعام 2021. كذلك، احتّل لبنان المرتبة األخيرة بين 22 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع 

المشمولة في المسح.
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توقعات بتخفيض التصنيف االئتماني لـ63 دولة

الــدول، بمضاعفــة معــدالت خفــض االنبعاثــات الكربونيــة 
المنصوص عليها فــي اتفاقية باريس، من أجــل إبقاء معدالت 

تغير المناخ العالمي دون المستويات التي حذر منها العلماء.
والتزمت نحو 200 دولــة، وقعت على اتفاقيــة باريس للمناخ 
لعام 2015، بالحد مــن ارتفاع درجات الحــرارة العالمية إلى 
“أقــل بكثير” من درجتيــن مئويتين مقارنة بمســتويات ما قبل 

العصر الصناعي، و1.5 درجة مئوية بشكل عام.
 Communications ووفقا للدراســة التــي نشــرتها مجلــة
Earth & Environment العلمية خالل شــهر آذار/مارس 
2021، وجــدت أن الــدول بحاجة إلــى زيادة متوســط معدل 
االنخفاض في انبعاثات الغازات المســببة لالحتباس الحراري 
من 1 % إلى 1.8 % سنوياً، للوفاء بالحدود المنصوص عليها 

في اتفاقية باريس للمناخ.
التعهدات المناخية

وأشــارت الدراســة، إلى احتمال بنســبة 5 % أن تظل الزيادة 
في درجات الحرارة العالمية، تحت مســتوى درجتين مئويتين 
خالل هذا القرن، في ظل التعهــدات المناخية الحالية، وارتفاع 
النســبة إلى 26 % في حال اســتوفت جميع الدول بمساهماتها 
المحــددة علــى المســتوى الوطنــي، واســتمرت فــي خفض 

االنبعاثات بنفس المعدل بعد عام 2030.
وتوقــع الباحثون احتمــااًل أقل بنســبة 2 % أن تفــي الواليات 
المتحدة األميركية بأهداف اتفاقية باريس، بعد مســؤوليتها عن 
عام 2019، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي األميركية.إصدار نحو 15 % من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون العالمي 

قال باحثو الدراسة، “وجدنا أن 63 دولة قد تعاني من انخفاض 
في التصنيــف االئتماني، بســبب المنــاخ بنحــو 1.02 درجة 
بحلول عام 2030، وقد تصــل إلى 80 دولة تواجــه انخفاضاً 

متوسطاً قدره 2.48 درجة بحلول عام 2100” .
نتائج متحفظة

وتعانــي جميع البلــدان تقريباً، ســواء كانــت غنيــة أو فقيرة، 
من انخفاض التصنيف إذا اســتمر المســار الحالــي النبعاثات 
الكربــون، وذكــرت الدراســة: “هنــاك محاذيــر، وال توجــد 
تقديــرات كمية موثوقــة علمياً لكيفيــة تأثير تغيــر المناخ على 
العوامل االجتماعية والسياسية. وبالتالي، ينبغي اعتبار النتائج 

التي توصلنا إليها على أنها متحفظة”.
وتضمن ســيناريو RCP 2.6 البديــل، أن تبــدأ انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون في االنخفاض ووصلها إلى صفر بحلول عام 
2100، حيــث يكون تأثيــر التصنيــف أكثر بقليــل من نصف 
درجة في المتوســط،   والتكلفة اإلضافية المجمعة أكثر تواضعاً 

من 23 إلى 34 مليار دوالر أميركي، بحسب الدراسة.
ارتفاع الديون

وقدرت الدراســة، إضافــة بيــن 137 إلى 205 مليــار دوالر 
أميركي إلــى مدفوعات خدمة الديون الســنوية للبلــدان بحلول 
عام 2100، نظــراً ألن تخفيض التصنيف عــادة ما يؤدي إلى 
زيادة تكاليف االقتراض للبلدان في األســواق الدولية. وتوقعت 
ارتفــاع فواتيــر الديون الســنوية المجمعــة للدول بيــن 35.8 
و62.6 مليار دوالر في سيناريو االنبعاثات األعلى بحلول عام 
2100، ونحو 7.2 - 12.6 مليار دوالر في المســتوى األدنى، 

بحسب رويترز.
وشــملت الدراســة البلــدان األكثر تضــرراً، الصين وتشــيلي 
وماليزيا والمكســيك، التي يمكن أن تنخفض 6 درجات بحلول 
نهاية القــرن، باإلضافة إلى الواليــات المتحــدة وألمانيا وكندا 
وأوســتراليا والهنــد وبيرو، التــي يمكــن أن تشــهد انخفاضاً 

بحوالى 4 درجات.
خفض االنبعاثات

يذكــر أن دراســة أجراها أســاتذة جامعــة واشــنطن، أوصت 

توقعت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الجامعات البريطانية، انخفاض التصنيف االئتماني لـ63 
دولة بسبب تغير المناخ بحلول عام 2030. واعتمدت الدراسة على احتماالت استمرار معدالت الكربون 
واالنبعاثات الملوثة األخرى في االرتفاع خالل السنوات المقبلة، إضافة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة 

على مستويات سطح البحر، وآثار تغير المناخ األخرى على اقتصادات البلدان وأوضاعها المالية.
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متطلبات سوق العمل المصري لعام 2021

مؤهالت أكاديمية
وفيما يتعلق بالمؤهالت األكاديمية األكثر طلباً بين الشركات في مصر، 
برز تخصص التجارة )25 %(، وإدارة األعمال )18 %( في المراتب 
األولى. كمــا صرح حوالــى 4 من 10 أصحــاب عمــل )37 %( أنهم 
يبحثون عن مرشــحين يتمتعون بخبرة في إدارة فريق، في حين يبحث 
37 % غيرهم عن مرشــحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما 

قال 30 % إنهم يبحثون عن مرشحين بخبرة في استخدام الحاسوب.
ويبحــث أصحاب العمــل عادة عــن مهــارات تقنية تحددهــا طبيعة 
الوظيفة، إال أن المهارات الشــخصية تعتبر جزءاً كبيــراً من عملية 
التوظيــف، حيــث بــرزت مهــارات التواصل الجيــدة فــي اللغتين 
اإلنكليزيــة والعربيــة )71 %(، والقــدرة على العمــل ضمن فريق 
)51 %( والشخصية والســلوك العام )49 %(، والقدرة على العمل 

تحت الضغط )47 %( كأكثر المهارات المطلوبة في مصر.

آراء المهنيين
يذكر أن االســتبيان ركز علــى آراء المهنيين فيما يتعلق بســوق العمل 
والوظائف المتوفرة، إذ برز قطاع التمويل/البنوك )36 %( كأكثر قطاع 

جاذبية للكفاءات في مصر، يليه قطاع العقارات/اإلنشاءات )31 %(.
وتصدر قطــاع اإلعالنات/التســويق/العالقات العامة قائمــة القطاعات 
أيضاً )35 %(، وبالنسبة للكفاءات النسائية كذلك )42 %(.األكثر جاذبية للكفاءات المحلية في مصــر )30 %( والخريجين الجدد 

أوضــح مؤشــر فــرص العمــل اتجاهــات التوظيــف 
السائدة في مصر لهذا العام، وســلط الضوء على آراء 

وتطلعات المهنيين في السوق لعام 2021.

توقعات واعدة
وتبدو التوقعات واعــدة للباحثين عن عمل في الســوق 
المصري خــالل العام 2021، حيــث صرحت حوالى 
ثلثي الشــركات في الدولــة )63 %( عن نيتهــا لتعيين 

موظفين جدد خالل العام 2021 الجاري.
وقــد أخــذ االســتبيان بعيــن االعتبــار احتماليــة قيام 
الشــركات بالتوظيف وفقاً لكل قطاع عمل، لمســاعدة 
الباحثين عــن عمل على فهــم فرصهم فــي القطاعات 
النفط/الغــاز/ قطاعــات  أظهــرت  حيــث  المختلفــة، 
واإلعالنات/التســويق/  )%  76( البتروكيماويــات 
العالقات العامة )73 %( والهندسة/التصميم )72 %( 
أعلى احتمالية للتوظيف في الشــرق األوســط وشمال 

أفريقيا خالل هذا العام.

نتائج إيجابية
أما فيما يتعلق بتوقعات التوظيف على المدى القصير، 
فتبدو النتائج إيجابية كذلك للباحثين عن عمل، إذ تصدر 
قطــاع اإلعالنات/التســويق/العالقات العامة )70 %( 
قائمــة القطاعــات األعلــى احتماليــة للتوظيف خالل 
األشــهر الـــ3 القادمة، يليه قطــاع التصنيــع )64 %( 

والرعاية الصحية/الخدمات الطبية )57 %(.
وســتقوم غالبية الشــركات في مصر بتوفيــر وظائف 
للمستويات المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي 
المبتدئ )39 %(، يلي ذلك مستوى التنفيذي )27 %(، 

ومستوى المدير )24 %(.
أما بالنسبة للمناصب التي ستشهد التوظيف في مصر، 
فقــد بــرز دور المحاســب بنســبة )24 %(، وتنفيذي 
المبيعات بنســــبة )15 %( وتنفيذي التســويـق بنسـبة 

.)% 15(

شهدت اتجاهات التوظيف في العالم تغيرات عدة، ال سيما خالل العام 2020 الماضي، مع تفشي جائحة 
كورونا التي أثرت على االقتصادات واألعمال بأشكالها، بحسب استبيان لموقع التوظيف اإللكتروني 
بيت.كوم. وعندما يأتي األمر للبحث عن وظائف واختيار كفاءات للعمل، من المهم للغاية فهم سوق 

العمل وتوجهاته من حيث الباحثين عن وظائف والشركات على حد سواء.
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مهنيون سيلجؤون للعمل الحر في العام 2021

العاملون بشــكل حر: إدارة الوقت )43 %(، مهارات التواصل 
)21 %(، القــدرة علــى تســويق أنفســهم )19 %(، المهارات 

القيادية )10 %( واالهتمام بالتفاصيل )7 %(.
ويتجه المهنيون بشــكل متزايد لتبني نمط حياة أكثر مرونة وفقاً 
الهتماماتهــم وتفضيالتهــم، فقد أصبحــت تتوفر أمامهــم اليوم 
الفــرص أكثر مــن أي وقت مضى. وقد كشــف االســتبيان، أن 
العاملين المســتقلين يبحثون عن وظائف علــى مواقع التوظيف 
عبر اإلنترنت والمنصات المهنيــة )72 %(، ومواقع التواصل 
االجتماعــي )12 %(، ومواقع الشــركات اإللكترونية )8 %(، 
وشــبكة معارفهــم )4 %(. ومن المثيــر لالهتمــام أن العثور 
على عمل حر عبر اإلنترنت ال يســتغرق وقتــاً طويالً، حيث 
يجد 40 % من المهنيين عمالً في أقل من أسبوع، و13 % في 
أقل من شــهر، و10 % خالل شــهرين إلى 3 أشهر، و20 % 

خالل مدة تمتد ألكثر من 3 أشهر.
تحديات متعددة

تواجه الشــركات في العديــد مــن القطاعات تحديــات متعددة 
في ظل العالــم الرقمي، مــا يفرض عليهــا التكيــف والتطور 
بســرعة، وهنا تأتي أهميــة توظيــف الكفاءات مــن أصحاب 
األعمال الحرة. لكن العمل الحر، ال يخلو من بعض التحديات، 
والتي تشــمل انعدام األمن الوظيفي )68 %(، وراتب أقل من 
ترقية )11 %( وعدم وجود مزايا إضافية )8 %(.الوظائف بدوام كامــل )13 %(، وفرص أقــل للحصول على 

في العــام 2020 الماضي، تأثر المهنيون إلــى حد كبير بجائحة 
فيروس كورونا التي تسببت في عمليات إغالق وأجبرت العديد 
من الموظفين على العمل عن بُعد كلياً. لذا، ازادت شعبية العمل 

الحر بين كل من المهنيين والشركات في العام الماضي.
حياة أكثر مرونة

وكشــف االســتبيان، عن توجــه المهنيين فــي المنطقــة لعيش 
أســلوب حياة أكثر مرونة، مع قدر أكبر من االستقاللية وفرص 
عمل جديدة. فوفقاً للمجيبين، تتمثل أفضــل جوانب العمل الحر 
في استكشــاف المزيد من الفرص الوظيفية )50 %(، وتعزيز 
المرونــة )23 %(، وتحســين التــوازن بيــن الحيــاة المهنيــة 
والشــخصية )22 %(، وخفــض مســتويات التوتر وتحســين 

الصحة )5 %(.
ومع استمرار تقدم التكنولوجيا، تتكيف الشركات في جميع أنحاء 
العالم بشكل ســريع مع أســلوب العمل عبر اإلنترنت، ما يؤدي 
في النهاية إلى جذب المزيد من الكفاءات البعيدة. وصرح غالبية 
المجيبين في االستبيان أن شركاتهم تتعامل مع أصحاب األعمال 
الحرة إلى حد كبيــر )47 %( وإلى حد مــا )19 %(، بينما قال 

)17 %( فقط إن شركتهم ال تستعين بهؤالء المهنيين.
ويوفر أصحاب األعمــال الحرة فوائد متعددة للشــركات، حيث 
تتفوق هذه الكفاءات في مجال إنجاز المهام المستعجلة خالل مدة 
زمنية قصيرة )52 %(، كما أن توظيف العاملين المستقلين أكثر 

فعالية من حيث التكلفة )17 %(.
إقبال متزايد

على صعيد آخر، يمكن للشــركات االستعانة بأصحاب األعمال 
الحرة إلنجاز المهــام حتى إيجاد موظف بــدوام كامل )16 %( 

ولتوفير مساعدة إضافية للفرق أو األقسام الصغيرة )15 %(.
ويظهر االســتبيان، أن العمل الحر يشــهد إقباالً متزايداً من قبل 
المهنيين والشــركات، حيث يوافق 60 % من المجيبين إلى حد 
كبير و20 % إلى حد ما أن الطلب على العاملين المســتقلين قد 
ازداد في العام الماضي. كمــا أن 88 % من المجيبين يخططون 

للقيام بالمزيد من األعمال الحرة هذا العام.
أهم المهارات

وبحسب المجيبين، شملت أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها 

إفريقيا 2021”، نشره موقع  األوسط وشمال  الشرق  الحر في منطقة  “العمل  بعنوان  استبيان  كشف 
التوظيف اإللكتروني بيت.كوم،  عن آراء العدد المتزايد من المهنيين الذين يلجؤون للعمل الحر، حيث 
تمثلت أهم العوامل التي تدفعهم لهذا االتجاه بتحقيق كسب إضافي (55 %)، وتعلم مهارات جديدة 

(24 %)، والقيام بالمهام التي يفضلونها (11 %) والقدرة على التحكم بجدول عملهم (7 %).
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9 وظائف سيزداد الطلب عليها في المستقبل

مهندس موثوقية الموقع
هو الشــخص المســؤول عن عمليــات تطويــر التطبيقات 
وتشغيلها لتعمل بشكل صحيح، لذلك فمن المتوقع أن يستمر 
الطلب على هذه الوظيفة في ظل التطور التكنولوجي الذي 

يشهده العالم.

أخصائي نجاح تجربة العمالء
يقــوم أخصائي نجــاح تجربة العمــالء بــإدارة العالقات مع 
العمالء، وقد نمت الوظائف المتعلقة بنجــاح تجربة العمالء 
بنســبة 34 % منــذ 2018، ومعظم المتخصصيــن في هذه 
الوظائــف يعملــون فــي صناعــة البرمجيــات وتكنولوجيا 
المعلومات، وهي أمور ضرورية لتقديم تجربة عمالء ناجحة.

مسؤول تطوير المبيعات
ظهرت هذه الوظيفة فــي قائمة الوظائف الناشــئة أكثر من 
مرة، وتكمــن أهميتها في النمو المســتمر للخدمــات التقنية 

لمسؤولي المبيعات، من أجل إيجاد عمالء ُجدد.

متخصص الصحة السلوكية
هو الشخص المســؤول عن تقديم الرعاية لألشخاص الذين 
يعانون من أمراض مثل التوحد واالضطرابات الســلوكية، 
الفرص لمتخصصي الصحة السلوكية.وتتنوع مجاالت العمل في هذه المهنة، مما يوفر العديد من 

أخصائي ذكاء اصطناعي
نمت وظائــف الــذكاء االصطناعــي بنســبة 74 % خالل 
الســنوات األربع الماضية، ويشمل هذا المجال تخصصات 
مختلفة في الصناعة بما في ذلك التعلم اآللي وهندسة الذكاء 

االصطناعي.

هندسة الروبوتات
هندسة الروبوتات تعد صناعة متنامية، وبالتالي فإن الطلب 
على الوظائف في مجال هندســة الروبوتات، والروبوتات 
االفتراضية والواقعية، ســوف يتزايد خالل السنوات القليلة 

القادمة.

عالم بيانات
تصدرت علــوم البيانــات قائمــة الوظائف الناشــئة لمدة 3  
ســنوات، وســوف يســتمر الطلب على هذا التخصص في 

النمو عبر جميع الصناعات خالل السنوات القادمة.

مهندس برمجة الويب المتكامل
أدى التطور التكنولوجي الســريع إلى ظهــور مهن جديدة 
مثل مهندس برمجة الويب المتكامل، وهــي الوظيفة التي 
يجمع فيها الشــخص بين مهارات مصمــم الويب ومطور 
الويــب، ومنــذ عــام 2015 زاد التوظيف لهــذا المنصب 

بنسبة 35 % سنوياً.

تغيرت الكثير مـن األمـور في العالم 
الحديث، من بينها سوق العمل الذي 
شهد تالشي العديد من الوظائف التي 
ظلت موجودة لسنوات طويلة، وظهور 
االحتياجـات  لتلبية  أخرى  وظائف 

الجديدة التي يطلبها سوق العمل.
الجديدة  األوضــاع  مواكبة  أجل  ومن 
أن يطوروا  على األشخاص  لزاماً  أصبح 
مهاراتهم ليجدوا مكاناً لهم في سوق 
نستعرض  السياق  هذا  وفي  العمل، 
لكم الوظائف الناشئة التي ستهيمن 

على مستقبل العمل:
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فنلندا أسعد مكان على وجه األرض

14 كأكثر الدول سعادة خالل العام 2020 الماضي.
األقل سعادة

وتضم قائمة الدول األقل سعادة حول العالم على كل من زيمبابوي التي 
تذيلت التصنيف في المركز 95، فيما جاءت تنزانيا في المرتبة 94، بعد 

األردن التي أتت في المركز 93 والهند التي صنفت 92 عالمياً.
والحظ معدو التقرير ازدياداً كبيراً في وتيرة المشاعر السلبية خالل عام 

الجائحة في ما يقرب من ثلث البلدان.
ويرى المشاركون أن كوفيد - 19 يشكل تهديداً مشتركاً يضر بالجميع، 

وقد أدى إلى تعزيز حس التضامن والتعاطف بين الدول العام الماضي.
وجاء إطالق تقرير السعادة العالمي قبيل االحتفال بيوم السعادة العالمي 

لألمم المتحدة الذي تم في 20 مارس/آذار 2021.
مؤشرات هامة

ويتوقع صندوق النقد الدولــي، أن ينمو اقتصاد الســعودية 2.6 % هذا 
العام، بعد أن تراجع العام الماضي 5.4 % بسبب اآلثار السلبية لجائحة 
كوفيد - 19، وتراجع أسعار النفط، وهو ما أثر سلباً على الدول التي يبلغ 

تعداد سكانها 34.8 مليون نسمة.
وانكمش اقتصاد فنلندا أسعد دولة في العالم، التي بلغ عدد سكانها 5.527 
عام 2021.مليون نســمة 4-% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو 3.6 % خالل 

يستند تقرير السعادة العالمي، إلى 3 أعوام من دراسات 
معهد غالــوب، بشــأن كيف يــرى المواطنون أنفســهم 
فت األمم المتحدة في عــام 2012 مفهوم  ســعداء. وَعرَّ
السعادة بـ“مدى رضا الشــخص عن حياته”، ووضعت 
مؤشراً ســنوياً من 6 عناصر لقياس ذلك: نصيب الفرد 
من  الناتج المحلي ، والدعم االجتماعي، ومتوســط العمر 
المتوقع للفــرد، وحرية اتخاذ خيارات الحيــاة، والكرم، 

وغياب  الفساد .
أسعد 10 بلدان

وتضــم قائمة أســعد 10 بلدان حــول العالم إيســلندا في 
المرتبة الثانية عالمياً ثــم الدنمارك وسويســرا وهولندا 
والســويد، وألمانيــا فــي المركــز الســابع ثــم النرويج 

ونيوزيلندا وأستراليا في المرتبة العاشرة.
واحتلــت  الواليات المتحدة  المركز العشــرين وروســيا 
المركز الســابع والســبعين و الصين  الخامس والثمانين. 
وتذيلت  رواندا  وزيمبابوي  و أفغانستان  القائمة التي تضم 

149 دولة.
ً السعودية تصدرت عربيا

عربيــاً، تصدرت الســعودية مؤشــر الســعادة عن عام 
2021 كأســعد بلد عربي لتأتي في المركز 21 عالمياً، 
تليها دولة اإلمارات في المرتبة الثانية إقليمياً و27 على 
العالم، ثم البحرين التي صنفت في المركز 35، بحسب 

التقرير الصادر عن األمم المتحدة.
وصنف التقرير إسرائيل في المرتبة 11 عالمياً من حيث 
الدول األكثر ســعادة، بينما جاءت إيران في المركز 77 
وتركيا 78 والمغرب 80 والعــراق 81 قبل تونس التي 

جاءت في المرتبة 82 ثم مصر في المركز 87.
وكانت دولة اإلمارات قد تصدرت الدول العربية األكثر 
ســعادة في العــام 2020 الماضي للمرة السادســة على 
التوالي قبل أن تتراجع إلى المركــز الثاني هذا العام بعد 
الســعودية. بينما جاءت الصين في المركز 52 عالمياً، 
صنف التقرير الواليات المتحــدة األميركية في المرتبة 

احتفظت  فنلندا  بلقب أسعد بالد العالم للعام الرابع على التوالي، بعد نحو عام من إعالن منظمة الصحة 
العالمية فيروس “كورونا” جائحة عالمية. وقال باحثون في تقرير السعادة العالمي الصادر عن األمم المتحدة، 
إن هذا “ليس مفاجأة”، واستشهدوا بأن فنلندا دائماً ما كانت تحتل مرتبة مرتفعة على مؤشرات الثقة 
المتبادلة والتي ساعدت في حماية األرواح وسبل العيش خالل فترة الوباء. وكانت فنلندا ضمن 23 دولة 

لديها امرأة على رأس الحكومة، شملتها دراسة.
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لماذا يتألف الرقم السري للـATM من 4 أرقام فقط؟
ننا الصراف اآللي من الحصول على المال الخاص  يمّكِ
بنــا في أي وقت من األوقــات. لكن، هل حقاً يمكن لـ4 
أرقام فقط أن تحمي أموالنا؟ ولماذا هذا الرقم السري هو 

مكون فقط من 4 أرقام وليس أكثر؟
بالعودة إلى عام 1967، وبالتحديد عندما قام المخترع 
اإلســكتلندي جون شيفرد بارون باختراع آلة الصراف 
اآللي، قام باقتراح أن يكون الرقم الســري مكوناً من 6 
أرقام. لكن هذه الفكرة تم رفضها ببساطة، ألن زوجته 
كارولين، ال تســتطيع أن تتذكــر مجموعة من األرقام 

المكونة من أكثر من 4 خانات! وكانت األرقام الستة صعبة لكي تتعامل هذه السيدة معها. ولم يستطع بارون تحمل غضب 
زوجته، وقام بتعديل هذا االختراع األكثر ثورية في ذلك العصر.

بطبيعــة الحــال، منذ صدور هذه القاعدة، كان من الصعب جداً تغيير النظام، إذ إنه من المســتحيل أن يتم اســتدعاء جميع 
بطاقات الصراف من حول العالم لكي يتم تغيير الرقم السري لها. ونذكر هنا ان الرقم السري يكون أكثر أماناً عندما يتألف 
مــن 6 ارقــام اال انــه تبين انه حتى المصارف التي كانت تصدر بطاقات مع  6 ارقام، واجهت اعتراضاً من الزبائن الذين 

طالبوا برقم سري مكون من ٤ ارقام ألن الجميع ال يمكنه تذكر الرقم الطويل.

بناء أول فندق في الفضاء عام 2027
قــد يبحــث البعض عــن  منتجعــات  لقضاء 
عطالتهم في أبعد مكان على سطح األرض 
مثــل القطبين، ولكن شــركة أميركية تتطلع 
إلــى ما هو أبعد من ذلــك بكثير عبر خطتها 

لبناء أول فندق في  الفضاء .
 ،Orbital Assembly وأعلنــت شــركة
التي يقودها الطيار السابق جون بلنكاو، أنها 
ستفتتح فندقها الفاخر،ىالذي أطلقت عليه اسم 
“فوييجر ستيشــن” في الفضــاء بحلول عام 

.2027
ويســتهدف الفنــدق المســتوحى مــن أفالم 

الخيال العلمي، والذي من المقرر أن يكون أول فندق تجاري في الفضاء استضافة 280 زائراً إلى جانب 112 فرداً من 
طاقم العمل.

أما عن تصميم الفندق المرتقب وطريقة تشغيله، فمن المقرر أن يتكون من 24 وحدة متصلة، ليكون الشكل النهائي عجلة 
دوارة، ومن المقرر أن تتولى تلك العجلة محاكاة الجاذبية بهدف توفير غرف نوم مريحة للنزالء.
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ترامب جونيور يبيع قصره بـ8.14 مليون دوالر
حقــق دونالد ترامب جونيــور )األبن( ربحاً كبيراً 
قدره 3.6 مليون دوالر أميركي، بعد أن باع قصره 
الهامبتونز، مقابل 8.14 مليون دوالر، بعد أقل من 

عامين من شرائه مقابل 4.495 مليون دوالر.
وقالت صحيفة “ديلي ميــل”، إن ترامب جونيور 
وصديقته كيمبرلي جيلفويل ســينضمان إلى أفراد 

عائلة ترامب، في فلوريدا.
ووفقاً لصحيفة “نيويورك بوســت”، لم يتم إدراج 
بيع منزل هامبتنز علناً، لذلك جرى بيعه بسرعة، 

ولم يتم الكشف عن هوية مشتري العقار.
ويقــع القصــر، الذي تبلغ مســاحته 9200 قــدم مربع والمكون من 7 غرف نوم، على مســاحة 3.9 فدان، ويضم مســبح 

“جاكوزي” ومنتجعاً صحياً وشالالً، ويقع على مسافة قريبة من الشاطئ المحلي والمطاعم والمحالت التجارية الراقية.
وبحسب المعلومات، فإن ترامب األبن وصديقته يبحثان عن منزل على بعد 80 ميالً من ميامي، حيث أقامت إيفانكا منزلها 
مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثالثة، بينما يقيم الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع “مار إيه الغو” في فلوريدا 

بعد انتهاء واليته في كانون الثاني/يناير الماضي.

تحذير من زيادة شركات الزومبي حول العالم
حــذر بنك التســويات الدولية ، مــن إرتفاع 
عدد شــركات الزومبي حــول العالم، بفعل 
تباطــؤ التعافي اإلقتصادي مــن أزمة وباء 

“كوفيد - 19”.
وذكر البنك عبر تقرير، أنه من دون حدوث 
تعاٍف قوي، فإن الشركات في قطاعات مثل 
السفر والترفيه، والتي إضطرت لإلقتراض 
بقوة بفعل تداعيات الوباء، ستتعرض لخطر 
أن تصبــح غير قادرة علــى تغطية تكاليف 

خدمة الديون  من األرباح الحالية.
وذكرت المؤسسة التي تمثل بنكاً مركزياً للبنوك المركزية: “الزيادات الكبيرة في ديون الرافعة المالية وتوقعات األرباح 
الضعيفة في عدة قطاعات، تشير إلى أنه بالنسبة لبعض الشركات فإن توسيع نطاق االئتمان قد يتسب في تأجيل إفالسها 

وليس إلغاءه بشكل كامل”.
لكن التقرير ألقى الضوء أيضاً على ســيناريو أكثر تفاؤالً، حيث قد تشــهد الشركات عودة لمستويات اإليرادات المسجلة 

قبل تفشي الوباء بدعم توزيع اللقاحات وتعافي النشاط اإلقتصادي.
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دراسة تكشف ما تفعله حبة األسبرين بكورونا
كشــفت دراســة طبية حديثــة، أن تناول جرعــة منخفضة من 
األسبرين بوسعه أن يحمي رئة المريض بـ”كوفيد 19”، فضالً 
عن تقليل حاجته إلى دخول المستشــفى أو الوضع تحت جهاز 
للتنفــس االصطناعي. وبحســب مــا نقلت “ســي إن إن”، فإن 
االســتعانة باألســبرين تقلل الحاالت التي تدخل وحدات العناية 
المركــزة من جراء كورونــا. وأوردت الدراســة التي أجراها 
فريق باحثين من جامعة جورج واشنطن، أن حبوب األسبرين 

التــي تباع بثمن رخيص في أغلب دول العالم، تســتطيع أن تخفــض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. وفي تأثير غير 
متوقع، تكشف الدراسة أن تناول األسبرين أدى إلى خفض وفيات كورونا المسجلة داخل المستشفيات بنسبة 47 %.

ويعد األسبرين دواء جذابا ومغريا، في نظر األطباء، ألنه مهدئ متوفر على نطاق واسع، وال يكاد بيت يخلو منه في كثير 
من البلدان. وال يكلف هذا الدواء سوى مبلغ زهيد للغاية مقارنة بأدوية مخصصة لمرض “كوفيد 19” مثل “ريميدسيفر” 
الذي يكلف العالج به آالف الدوالرات. ووجد الباحثون أن حبة األســبرين تجنب من يتناولها تخثر الدم، وهو ما يســاعد 
على تفادي اإلصابة بنوبة قلبية. وأظهرت نتائج الدراسة، أن أخذ األسبرين خفض الحاجة إلى الوضع تحت جهاز التنفس 
االصطناعي بنســبة 44 %، كما قلل إدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة بنســبة 47 % أما الوفيات الناجمة عن 

فيروس كورونا، فساعد األسبرين على خفضها بنسبة 47 %، وهو أمٌر لم يكن يخطر في البال من ذي قبل.

Pfizer استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة للقاح
كشــفت دراســة بريطانيــة أجريت أخيــراً، أن 
جرعة واحدة من لقاح Pfizer المضاد لمرض 
كوفيــد - 19 توفر اســتجابة مناعية مماثلة لتلك 
الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من 
الســالالت الجديدة لألشــخاص الذين ســبق لهم 

اإلصابة بالفيروس.
وقررت بريطانيا في شــهر كانون الثاني/يناير 
2021 الماضــي، تمديــد الفتــرة بيــن جرعتي 
اللقــاح فــي برنامجهــا للتطعيــم إلى مــا يصل 
إلــى 12 أســـبـــوعاً، حيث يقول مســــؤولون، 
إنهــم واثقون في تحليلهم الذي خلــــص إلى أن 

الجرعــة األولى مــن لقاحـي Pfizer وAstraZeneca توفران بعــض الحمايــة.
وخلصت الدراســة التي أجرتها جامعتا شــيفيلد وأكســفورد بدعم من االتحــاد البريطاني لعلم مناعــة فيروس كورونا، 
 .Pfizer -BioNtech وأعلنت أن 99 % من األشــخاص تتولد لديهم اســتجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح

.Pfizer وركزت الدراسة على األطقم الطبية، خاصة النساء ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح
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تلسكوب يعمل من روسيا للكشف عن جزيئات النيوترينو
أطلق في بحيرة البايكال بشرق  روسيا  أكبر  تلسكوب  للكشف 
عــن جزيئــات النيوترينو في النصف الشــمالي مــن الكرة 
األرضية، وذلك حسبما أوردت وزارة العلم  والتعليم العالي 
في روســيا. وشــارك في تدشــين الجهاز الذي من شأنه أن 
يســاعد في استكشاف  الفضاء  الكوني وتحقيق اختراقات في 
علــم  الفلك  والفيزيــاء الفلكية، وزير العلم الروســي فاليري 
فالكوف، ومدير المعهد الموحد للدراسات النووية األكاديمي 

غريغوري تروبنيكوف و علماء  آخرون.
ويفتح التلسكوب الجديد أمام العلماء آفاقاً غير مسبوقة في األبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية وفي علم البحيرات، وكذلك 
في دراسة تطور المجرات والفضاء الكوني، أي في المجاالت التي تتطلب دراسة سيول جزيئات النيوترينو المنبعثة من 

مصادر فضائية.
وتقرر ترك التلســكوب Baikal-GVD على مســافة 3,5 كلم عن ساحل البحيرة الجنوبي وعلى عمق يتراوح بين 750 
و1300 مترا. ومن المقرر أن يســهم إطالق التلسكوب في البايكال في تشكيل شبكة عالمية إلحصاء النيوترينوات، وذلك 
عبر جهاز في النصف الشــمالي من الكرة األرضية مشــابه لجهاز “الكعب الثلجي” األميركي الخاص بإحصاء جزيئات 

النيوترينو في القطب الجنوبي.

“سبيس إكس” تطلق صاروخًا يحمل 60 قمراً صناعيًا
أطلق صاروخ “سبيس إكس” فالكون 9، مرسالً 60 قمراً 
صناعياً من نوع “ستارلينك” إلى المدار. وأقلع فالكون 9 
مــن منصة اإلطالق 39 في مركز كينيدي للفضاء التابع 
لـ“ناســا” في فلوريدا. ونشــرت “ســبيس إكس” تغريدة 
على حسابها كتبت فيها: “لقد هبطت المرحلة األولى من 
فالكون 9 على متن الســفينة العائمة أوفكورس آي ستيل 
لوف يو، ليكمل رحلته التاسعة”. ويعد فالكون 9 صاروخاً 
بمرحلتين، يبلغ ارتفاعه 70 متراً، وفقاً للمعلومات التي تم 

توفيرها أثناء بث اإلطالق. ووصفته “سبيس إكس” بأنه “أول صاروخ مداري قادر على إعادة الطيران”.
و“ســتارلينك” هــي كوكبــة إنترنت تعتمد على األقمــار الصناعية وتهدف إلــى تغطية الكوكب بنطــاق عريض عالي 
الســرعة، وغالبــاً ما يتم الترويج لهــا كطريقة محتملة لجلب االتصال لمليارات األشــخاص الذيــن ال يزالون يفتقرون 
الوصــول الموثوق إلى اإلنترنت. ويتطلب تحقيق ذلك أســراباً من األقمار الصناعيــة تعمل في مدار أرضي منخفض، 
بارتفــاع حوالــى 550 كيلومتراً تقريباً في حالة “ســبيس إكس”، لتوفير تغطية مســتمرة. وقد أرســل حتى اآلن حوالى 
1000 قمر “ستارلينك” صناعي، وتخطط “سبيس إكس” لتطوير “ستارلينك” لتشمل أكثر من 40 ألف قمر صناعي، 

أي 5 أضعاف العدد اإلجمالي لألقمار الصناعية التي أطلقها البشر منذ فجر رحالت الفضاء.
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إنترنت األشياء تدخل مشروع البحر األحمر
أفصحت شــركة البحر األحمر للتطوير عــن إبرام عقد 
مع شركة ماشــين توك، شركة محلية في خدمات وتقنية 
“إنترنت األشياء”، لتوفير شارات تعريفية بتقنيات ذكية 
لتحديــد أماكن القــوى العاملة في مشــاريعها التطويرية 
واإلنشــاء وتتبع أســطول المركبات أثناء تنقُلها في موقع 

المشروع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، أن العقد 
يتضمن إنشاء وتعميم شــبكة LoRaWan على مساحة 

المشــروع لتغطي أكثر من 3500 كيلومتر مربع، إضافة إلى إطالق منصة إلنترنت األشــياء، وتوفير شــارات تعريفية 
بتقنيات ذكية لتتبع ما يفوق عن 36 ألف عامل بناء وبطاقات ذكية السلكية لتتبع 3 آالف مركبة تعمل في الموقع.

من جهته، أوضح مدير تسليم المشاريع في شركة البحر األحمر للتطوير، إيان ويليامسون، أن الشركة كانت مهتمة بتعزيز 
األمن في الموقع، وأن تكون عمليات البناء والتشــييد فعّالة في نفس الوقت، مشــيراً إلى أن الشــارات التعريفية والبطاقات 
الذكية الالســلكية التي ستوفرها “ماشين توك” ستســمح بتحديد الحدود والمواقع الجغرافية، وضمان إرسال تنبيهات بأي 
مخالفات متعلقة بالعمال أو المركبات، كما ستمّكن الجميع من التبليغ عن أي حاالت طارئة إلرسال فرق استجابة مباشرة 

إلى موقع العامل إلنقاذه.

GameStop تسجل مبيعات بقيمة 2.1 مليار دوالر
أعلنــت شــركة GameStop، أحــد 
أشهر أسهم الميم، عن أرباحها للربع 
الرابع محققــة توقعات المحللين، مما 
أدى إلى زيادة االتجاه الصعودي بين 
متداولي Reddit في أول تقرير ربع 
سنوي للشــركة منذ ارتفاعها بحوالى 

2000 % في يناير/كانون الثاني.
األلعــاب  متاجــر  سلســلة  وحققــت 
عائدات فــي الربع األخيــر من العام 
بلغــت حوالى 2.1 مليــار دوالر، أي 
أقل بقليل مــن 2.2 مليار دوالر التي 
توقعهــا المحللون ولكــن أيضاً تقريباً 

مثــل اإليــرادات في نفس الفترة من العام الماضي، قبل أن تغلق السلســلة نحو 12 % مــن متاجرها. كما توافقت 
األرباح المعدلة مع التوقعات، حيث بلغ مجموعها 90.7 مليون دوالر، أو 1.34 دوالر للسهم، أي حوالى 10 % 

أكثر من الدخل البالغ 83.8 مليون دوالر في الربع األخير من عام 2019.
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الخوازميات والذكاء الصناعي
كشــف باحثو “فايســبوك” النقاب عــن نموذج 
ذكاء اصطناعــي جديــد يمكنــه التعلــم من أي 
مجموعة عشوائية من الصور غير المسماة على 
اإلنترنت، في اختراق يتوقع الفريق، على الرغم 
مــن أنــه ال يزال فــي مراحله األولــى، إحداث 
ثورة. وتم تزويد النموذج، الذي أطلق عليه اسم 
SEER SElf-SupERvised، بمليار صورة 
متاحــة للجمهور علــى Instagram، والتي لم 
يتم تنســيقها يدوياً من قبل. ولكن حتى من دون 
التســميات والتعليقــات التوضيحيــة التي تدخل 

عادةً في التدريب على الخوارزمية ، تمكنت SEER من العمل بشــكل مســتقل عبر مجموعة البيانات، والتعلم كما كانت، 
وفي النهاية تحقيق أعلى مستويات الدقة في مهام مثل اكتشاف األشياء في الصورة .

داخل Facebook، يمكن استخدام SEER في مجموعة واسعة من المهام ، بدءاً من إنشاء وصف الصورة تلقائياً للمساعدة 
في تحديد المحتوى الذي ينتهك السياسة. خارج الشركة، يمكن أن تكون التكنولوجيا مفيدة أيضاً في المجاالت التي تحتوي 

على صور وبيانات وصفية محدودة، مثل التصوير الطبي.

تطبيق يهّدد هواتف أندرويد حول العالم
كشــفت شــركة Zimperium المختصة بأمن المعلومات 
واألجهــزة اإللكترونيــة، عن وجــود تطبيــق خطير يهدد 

الهواتف العاملة بأنظمة “أندرويد”.
وتبعاً للخبراء في الشــركة، فإن التطبيق الجديد الذي يدعى 
System Update يتنكــر علــى هيئــة تحديــث ألنظمة 
أجهزة “أندرويد” الذكية، وأن هذا البرنامج بدأ باالنتشــار 
بين مستخدمي هذه األجهزة بالرغم من أنه متوفر في متجر 
التطبيقات التابع لغوغل بل يتم تحميله من مصادر خارجية.
والخطير في هذا البرنامج وفقاً للمختصين، هو أنه يســتغل 
برمجيــات Firebase فــي األجهــزة ويســمح للمخترقين 

بالوصول إلى كاميرات ومايكروفونات الهواتف للتجســس على المســتخدمين، كما يمكنه الوصول إلى بيانات الرســائل 
وجهات االتصال وبيانات المتصفحات في األجهزة.

وباإلضافة لكل ما ســبق، فإن البرمجيات الخبيثة في التطبيق المذكــور يمكنها الوصول إلى البيانات الموجودة في ذواكر 
الهواتف، وبيانات لوحات المفاتيح، والبيانات التي تتعلق بموقع الجهاز، وإرسال تلك البيانات إلى قراصنة اإلنترنت على 

شكل صور مصغرة من دون أن تتعقبها أنظمة الحماية اإللكترونية التابعة لـ”غوغل”.
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نظام دولبي أتموس الصوتي المدمج في لوسيد أير
أعلنت لوســيد موتورز، العالمة التي تســعى إلى إرســاء 
معاييــر جديــدة في عالــم النقل المســتدام عبر ســياراتها 
الكهربائية الفاخرة والمتقدمة، أن دولبي أتموس® ستكون 
جزءاً من نظامها الصوتي الفاخر سوريل ساوند والمزّود 
بـ21 مكبر صوت. ومن خالل هذه الخطوة، تقدم الشركة، 
أول سيارة في العالم مزّودة بنظام دولبي أتموس الصوتي، 
وتجربة صوتية غامرة في لوســيد أير الكهربائية الفاخرة 
توفر للمســتمعين صوتــاً غنيّاً ومتعدد األبعــاد من دولبي 
أتموس، باإلضافة إلى مســتويات ســالمة عامة عالية مع 

نظم محّسنة لمساعدة السائق، وكذلك إشارات صوتية لجميع التنبيهات والتحذيرات للسائق والركاب.
ويوفــر نظام الصوت الفاخر ســوريل ســاوند تجربة صوتيــة مذهلة، مع 21 مكبر صوت موزع فــي الجهات األمامية 
والخلفيــة والجانبيــة، وأخرى مدمجة في الجانب العلوي على نحو أمثل في أماكن دقيقة داخل مقصورة لوســيد أير، ما 
يمنح الســائق والركاب إحساســاً بالحركة النسبية لألصوات الفردية أثناء الحركة. وبالتعاون مع شركة دولبي، تم ضبط 
نظام مكبر الصوت بشــكٍل متقن ليتالءم مع المســاحة الفريدة للسيارة، اعتماداً على تصميم ستوديو سي الشهير لتسجيل 

الموسيقى من كابيتول ستوديوز.

”Nintendo Switch كوالكوم” تطور “قاتلة“
أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة “ كوالكوم “ تعمل 
على تطوير منصات  ألعاب  محمولة صغيرة ســتنافس منصات 

“ Nintendo  Switch” الشهيرة.
وتبعــاً لموقــع “androidpolice” فــإن المنصــة الجديــدة 
ســتحتوي على معالجات عالية األداء مــن تطوير “كوالكوم” 
نفســها، وستكون قادرة على األغلب على االتصال مع شبكات 
“5G” لتؤمن لمحبي ألعاب الفيديو ســرعات كبيرة في تحميل 
البيانــات. ورغم أن الصورة غيــر واضحة تماماً حول تصميم 
هذه المنصة لكن التســريبات تشــير إلى أنها ستأتي بنموذجين 

على األقل، نموذج ســيكون على هيئة  حاســب لوحي  صغير مجهز ب شاشــة  بمقاس 6.5 بوصة، ونموذج فيه شاشــة 
بمقاس 6.6 بوصة، وحواف الجهازين ستحوي خطوطا ومفاصل خاصة لتثبيت قبضات مجهزة بأزرار متنوعة للتحكم 

باأللعاب تشبه تلك الموجودة في منصات “Nintendo” الحالية.
ومن المفترض أن تكون هذه األجهزة قادرة على االتصال الســلكياً مع الشاشــات وأجهزة التلفاز الذكية لعرض األلعاب 
عليها بصور كبيرة، فضال عن أنها ستعمل بنظام “أندرويد12-” على األغلب، وستضم  بطاريات  بسعة 6000 ميلي أمبير. 

ويتوقع أن تطرح هذه المنصات في األسواق العام القادم بأسعار قد تبدأ من  300 دوالر  أميركي تقريباً.
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تراجع معدل خطر الوفاة بسبب الرحالت الجوية

إلى تضخيم آثار كل حادثة عند حســاب المعدالت. وللمرة 
األولى منذ أكثر مــن 15 عاماً، لم تقع أي حــوادث فقدان 
للســيطرة خــال الرحلــة، والتي كانــت المســبّب األكبر 

لحاالت الوفاة منذ 2016، بحسب دي جونياك.
وأضاف: “لم يشــهد العــام 2020 أياً من هــذه الحوادث. 
ومــع ذلك، وبنــاء علــى التقاريــر األّوليــة للتحقيقات في 
الخسائر المأساوية لتحطم طائرة سريويغايا إس جيه 182 

أظهرت اإلحصــاءات، أن الشــــخص قــد يســــافر جّواً 
بصورة يومية علــى مــدى 461 عاماً، قبــل أن يتعّرض 
لحادثة طيــران واحدة يلقــى فيها راكب واحــد على األقل 
حتفــه، أي أنه بمعدل وســــطي، ينبغي عليه الســفر يومياً 
عبر الجــو طيلــة 20.932 عاماً، الختبار حــوادث مميتة 

بنسبة 100 %.

تراجع الحوادث
تراجع العــدد اإلجمالي للحوادث المســببة للوفاة من 8 في 
2019 إلى 5 في العام 2020، ووصــل المعدل اإلجمالي 
للحوادث إلى 1.71 حادث لكل مليــون رحلة جوية، وهو 
أعلــى من المعــدل الوســطي لخمــس ســنوات )2016 - 

2020( الذي يبلغ 1.38 حادث لكل مليون رحلة جوية.

أسوأ عام
وقال المدير العــام والرئيس التنفيذي لاتحــاد الدولي للنقل 
الجوي، ألكسندر دي جونياك: “يُعد السفر جواً خياراً آمناً، 

بالرغم من التراجع الذي شــهده أداء 
القطــاع خــال 2020”. إذ وصف 
تقرير “اياتا” العام 2020 في أيلول/
سبتمبر الماضي، بأنه “األسوأ على 
شركات الطيران”، حيث قدر صافي 
خسائر الشــركات بقيمة 84.3 مليار 
فــي  الخســائر  وستســتمر  دوالر، 

2021، وإن كان ذلك بدرجة أقل.

خسائر مأساوية
وأدى تدهور عــدد الرحات الجوية 

الوفاة  الوسطي لخطر  المعدل  أن  (اياتا)، نشر مؤخراً،  الجوي  للطيران  الدولي  أشار تقرير لالتحاد 
بسبب الرحالت الجوية على مدى 5 سنوات (من 2016 إلى 2020 ضمنًا)، لم يتجاوز 0.13 وفاة، وقد 

بلغ 0.9 فقط في العام 2019.
ويقيس خطر الوفيات مدى تعرض الركاب وطاقم الطائرة “للحوادث المأساوية التي ينتج عنها وفاة 
جميع من على الطائرة”. وال يأخذ خطر الوفيات بعين االعتبار حجم الطائرة أو عدد الركاب وطاقم 

الطائرة، وإنما يقيس النسبة المئوية لعدد الوفيات الحاصل من ركاب الطائرة.
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وتعّرضت شــركات الطيران فــي منطقــة أفريقيا جنوب 
الصحــراء الكبــرى، إلى 6 حــوادث خال العــام 2020 
الماضــي، اثنتــان منها كانتــا مــن الحــوادث المميتة في 
طائــرات دفــع توربينــي. ويتطابــق هــذا الرقم مــع عدد 
الحوادث المميتة التي حصلت فــي 2019، ولكن ازدادت 
مخاطر وقوع وفيات نظراً لقلّة عدد الرحات الجوية العام 
الماضي. في حين لم يشــهد العام 2020 وقوع أي حوادث 

لهياكل الطائرات النفاثة.

السالمة التشغيلية
وشــهدت نهايــة 2020 تطبيــق 60 % علــى األقــل من 
التوصيات الدولية المتعلقة بالســامة في 28 دولة أفريقية 
)61 % مــن العدد اإلجمالــي(، من دون تغييــر عن العام 
الذي ســبقه. وبلــغ معدل الحــوادث التــي تعّرضــت لها 
شــركات الطيــران التابعة لاتحــاد الدولي للنقــل الجوي 
0.83 حــادث لكل مليون رحلــة طيران - ما يمثل تحّســناً 

طفيفاً قياساً بالمعدل الوسطي لخمس سنوات عند 0.96.
يذكر أن سجل نظام تدقيق السامة التشغيلية التابع لاتحاد 
الدولــي للنقــل الجــوي، يضم 438 شــركة طيــران، من 
الجوي.بينها 142 شركة ليســت من أعضاء االتحاد الدولي للنقل 

في مطلع عام 2021، يجب أن نواصل التعلّم والتحّسن.
يذكر أن العدد اإلجمالي لعمليات الطيران انخفض بنســبة 
53 % إلــى 22 مليون في عــام 2020 أميركي، وتراجع 
معه العدد اإلجمالي للحوادث مــن 52 في 2019 إلى 38 

في 2020.
وأشــار التقرير، إلى أنــه بالنســبة للحــوادث المميتة “تم 
استثناء حادثة إسقاط طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية 
األوكرانيــة 752 بتاريــخ 8 يناير/كانــون الثانــي 2020 
بصاروخ أرض جــو، ألن ذلك وقع بفعل عمــل متعّمد ال 

يمكن اعتباره حادثاً”.

الحوادث المميتة
وارتفع المعدل الوســطي العالمي لحوادث خســارة هياكل 
الطائرات بشــكل طفيف في 2021، بالرغم من التحّســن 
الذي شــهده فــي 5 مناطــق، وقياســاً بالمعدل الوســطي 

للسنوات الخمس الماضية )2016 - 2020(.
وأظهــرت 6 مناطق تحّســناً في معــدل حوادث خســارة 
هياكل طائرات الدفــع التوربيني في 2020، أو لم تشــهد 
أيّاً من هذه الحوادث. وقد شــكلت حــوادث طائرات الدفع 
التوربيني 29 % من إجمالي حوادث الطائرات، و40 % 

من الحوادث المميتة في 2020.
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تراجع حركة الركاب في مطار بيروت 45 %
تراجــع مجموع الــركاب في مطار 
بيــروت خالل شــهر شــباط/فبراير 
2021، بنســبة 45 % عــن شــهر 
شــباط/فبراير 2020. وبلغ مجموع 
الركاب المسافرين 141 الفا و512 
راكبا. فقد ســجل عــدد الوافدين الى 
لبنان خالل الشــهر الثانــي من العام 
2021، حوالى 67316 راكباً، فيما 

ســجل عدد المغادرين 72803 راكباً، في حين بلغ عدد ركاب الترانزيت 1393 راكباً. وبلغ مجموع الرحالت الجوية 
لشــركات الطيــران الوطنية والعربية واألجنبية المســتخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي خالل شــهر شــباط/فبراير 
الماضي 1750 رحلة )مقابل 4066 رحلة في شــباط/فبراير 2020(. وتراجع عدد الرحالت الجوية القادمة الى لبنان 
خالل بنسبة 56,77 % عن نفس الفترة من العام 2020 السابق، وبلغ 878 رحلة، كذلك انخفض عدد الرحالت الجوية 

المغادرة من لبنان بنسبة 57,14 % وسجل 872 رحلة.
يذكر ان عدد الركاب في المطار خالل األيام العشرة األولى من شهر آذار/مارس 2021، بلغ حوالى 58918 راكباً، مقابل 

128 الفاً و235 راكباً في نفس الفترة من العام الفائت 2020، أي بتراجع نسبته 54 %.

أضخم تمويل في قطاع الطيران المحلي لـ”الخطوط السعودية”
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية  السعودية 
، أنهــا وقعت اتفاقية تمويــل قيمتها 11.2 مليار 
لاير )3 مليارات دوالر أميركي(، للمساعدة في 

تمويل طائرات طلبت شراءها.
وأوضحت الشركة في بيان، أن االتفاقية تهدف 
إلــى تمويل احتياجات المؤسســة للفترة الممتدة 
حتــى منتصف عــام 2024، في إطــار تمويل 
جزء من صفقات شــراء 73 طائرة من شركتي 
“ إيربــاص” و“ بوينغ ”، التي تــم اإلعالن عنها 

سابقا.
وتشــمل الصفقــات: 20 طائــرة مــن طــراز 

A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائرات من طراز 10-787، جميعها لصالح  شــركة الخطوط 
السعودية ، باإلضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح  طيران أديل .

الجدير بالذكر، أن شركة الخطوط الجوية العربية  السعودية ، قد إستلمت 5 طائرات من طراز 10-787 من هذه الصفقة 
حتى اآلن.

80



جديد سيارات

81 نيسان/ ابريل 2021 | البنك والمستثمر

الجيش الصيني يحظر سيارات تيسال في مجمعاته

المستخدمين، من خالل مراجعة فيديوهات الكاميرات الداخلية.
وأشار ماسك، إلى أن البيانات التي تلتقطها كاميرات سيارة تيسال 

تساعد في تطوير وظائف القيادة المستقلة.

عالمة تجارية جديدة
يشار إلى أن عدد من شركات السيارات الصينية، تسعى للدخول 
في مجال تصنيــع الســيارات الكهربائية، للقضــاء تدريجياً على 
هيمنة شــركة تيســال األميركية على هذا القطاع. وتخطط شركة 
Geely جيلــي الصينية لطرح ســيارات كهربائيــة تحت عالمة 
تجارية جديدة بهدف منافســة تيســال األميركية التابعة للملياردير 
إيلون ماســك، ثالث أغنى شــخص في العالم بثــروة تبلغ 162.1 
مليــار دوالر أميركي. وتســعى جيلي -الشــركة المالكــة لفولفو 
ولديها حصة تبلغ 9.7 % من شــركة دايملر إيه جي- إلى إطالق 
 Lingling وحدة متخصصة فــي الســيارات الكهربائية، وهــي

Technologies، والتي ستعمل على طرح السيارة الجديدة.
وســتعمل الخطة الجديدة على تعزيز تواجد الشــركة في الســوق 
وســتدعم طموح المؤســس ورئيس مجلــس اإلدارة لــدى جيلي، 
الملياردير لي شوفو، في صنع ســيارات فاخرة تواجه من خاللها 

مراجعات أمنية
قيدت الحكومة الصينية مؤخراً، اســتخدام سيارات 
شــركة تيســال مــن قبــل األفــراد فــي الشــركات 
العسكرية المملوكة للدولة في الصناعات الحساسة 
والوكاالت الرئيسية، ألنها يمكن أن تكون مصدراً 
الكاميــرات  القومــي، بســبب  لتســريبات األمــن 
الصغيرة المتواجدة خارج المركبة، والتي تســاعد 
في القيادة الذاتية، وفقاً لما ذكرته مصادر لصحيفة 

وول ستريت جورنال.
وقد أجــرت الحكومــة الصينيــة مراجعــات أمنية 
لمركبات الشركة، ووجد المسؤولون الصينيون أن 
مستشعرات ســيارات تيســال يمكنها تسجيل صور 

مرئية للمواقع المحيطة.
يذكر أن الصين ســجلت رقماً قياســياً فــي مبيعات 
الســيارات الكهربائية العام الماضي، تــّم بيع 1.3 
مليــون مركبــة كهربائيــة، أي بزيــادة 8 % على 
أســاس ســنوي، ولكن من المتوقع أن تنمو بنســبة 
تزيد عن 51 % في العــام 2021 الجاري، لتصل 

إلى نحو مليونين.

كاميرات مدمجة
تحتوي سيارات Tesla على العديد من الكاميرات 
الصغيــرة خارجيــاً للمســاعدة في الركــن والقيادة 
الذاتية، كما يحتــوي الطراز 3 والطــراز Y على 
كاميرات مدمجــة في مرآة الرؤية الخلفية لســالمة 

السائق التي يتم تعطيلها افتراضياً.
وكان رئيس شــركة تيسال، إيلون ماســك، قال: إن 
لدى ســيارات تيســال ميزة، تمكــن قائد الســيارة، 
في حالــة مــا إذا كانــت مســتخدمة كوســيلة للنقل 
الجماعي مثل أوبر، بالكشف عن أي عبث من قبل 

حظر الجيش الصيني سيارات تيسال من دخول المجمعات السكنية العسكرية، بسبب المخاوف 
األمنية بشأن الكاميرات المثبتة على مركباتها. وقالت مصادر لوكالة بلومبيرغ األميركية، إنه هناك 
مخاوف من سيارات تيسال في المنشآت العسكرية الصينية، ففي وقت سابق أصدر الجيش أوامره 

لمالكي تيسال بإيقاف سياراتهم خارج الممتلكات العسكرية.
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الســيارات الكهربائية، حيــث أنه مــن المتوقع أن 
تصدر بعض الطــرازات هذا العام، وفــق ما نقلته 
وكالة رويترز عن 4 مصادر. وقال متحدث باســم 
هواوي، إنها تهــدف إلــى أن تكون مــزوداً رقمياً 
موجهاً للســيارات، ومزوداً لمحتويات إضافية من 

خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 Changan وأجرت هــواوي محادثات مع شــركة
Automobile، التــي تملكها الصين، وشــركات 
مصانــع  الســتخدام  أخــرى،  ســيارات  تصنيــع 
الســيارات الخاصــة بهــم فــي تصنيــع ســياراتها 

الكهربائية.

نمو هائل
يذكر أن قيمة سوق الســيارات الكهربائية العالمية، 
بلغــت نحــو 162 مليــار دوالر أميركــي، ومــن 
المتوقع أن يشهد نمواً هائالً حتى عام 2031، وفقاً 
 .Trading Platforms للبيانــات المقدمــة مــن
بينمــا قــدرت شــركة األبحــاث Wedbush نمو 
سوق السيارات الكهربائية ليصل إلى 5 تريليونات 
دوالر أميركــي خــالل العقــد المقبل، فيمــا قدرته 
شــركة Fortune Business Insights بنحــو 

250 مليار دوالر في نهاية العام 2020.
وعززت الحكومة الصينية بشكل كبير استثمارات 
 NEVs مركبات الطاقة الجديدة والتي يطلق عليها
مثل الســيارات الهجينــة التي تعمــل بالبطاريات، 
والســيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء 
معــاً، وكذلك الســيارات التــي تعمل بخاليــا وقود 
الهيدروجيــن. وتأتــي توجهــات الصيــن الجديدة 
في إطــار االســتجابة لتلــوث الهــواء واالحتباس 
الحــراري، مما أثــار اهتمام شــركات التكنولوجيا 

والمستثمرين على حد سواء .
تتوقع الصين أن تشــكل ســيارات NEVs الجديدة 
20 % من مبيعات السيارات الســنوية بحلول عام 
2025، من حوالى 5 % من مبيعاتها الســنوية في 

عام 2020.
وتعتبــر الصين أكبر ســوق ســيارات فــي العالم، 
“تيسال” هناك.حيث شــهد العام الماضي زيادة متسارعة لمبيعات 

عمالق صناعة السيارات الكهربائية تيسال. وسيطلق على عالمة 
السيارات الكهربائية الجديدة الخاصة بجيلي اسم Zeekr، بحسب 

رويترز.

خدمات هندسية
كذلك، ســتفتح جيلي صــاالت عــرض فــي مراكز المــدن لبيع 
الســيارات بســعر ثابت، بعيداً عن طرق بيع الســيارات التقليدية 
من خالل الوكالء، وهي االستراتيجية نفسها التي ابتكرتها تيسال 

والقت رواجاً في السوق الصينية.
وكانت جيلي قد أعلنت في وقت ســابق من العام 2021 الجاري، 
أنها تســعى لتصبح شــركة رائــدة في مجــال تصنيــع المركبات 

الكهربائية وتقديم الخدمات الهندسية أيضاً.
وليس لدى “جيلي” ما يميزها بشــكل واضح في مجال السيارات 
الكهربائية في الوقت الحالي، لذا يبدو أنها تريد تطوير ابتكاراتها 
الخاصة من خالل إنشــاء عالمة تجارية جديدة، بحســب المحلل 
في شركة استشــارات الســيارات LMC Automotive، آالن 
كانغ. وتدرس “جيلــي” اســتراتيجيات مبيعات وتســويق جديدة 
لتوطيــد عالقاتها مــع مشــتريي المركبــات الكهربائيــة، والتي 

تتضمن إطالق نادي لمالكي السيارات الكهربائية.
واســتخدم العديد من صانعي الســيارات التقليديين عالمة تجارية 
جديدة إلطالق وحدات ســيارات كهربائية خاصة بهم، كما طرح 
 ،SAIC Motorو Great Wall منافســو جيلي، بما فــي ذلــك

عالماتهم التجارية الكهربائية المستقلة الجديدة الخاصة بهم.

مزود رقمي
مــن جانبهــا، تخطــط شــركة هــواوي Huawei لدخــول عالم 
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“ستاريا” طراز جديد من “هيونداي موتور”
كشــفت هيونداي متوتور عن طراز سياراتها 
المــزودة   MPV فــان  المينــي  ريا”  ا ت ـ ـ “س
بخصائــص وســمات تعتمــد علــى تقنيــات 
الفضاء لتجعل منها سيارة المستقبل التي تلبي 
رغبات العمــاء. وتوفر تجربــة مميزة على 
الطرقات. باإلضافة إلى سيارة ستاريا بريميوم 
-STARIA Premium، المطــورة عن 
النموذج القياسي للمركبة الجديدة. هادفةً بذلك 
إلى وضع بصمة جديدة تساهم بتشكيل مستقبل 

وسائل النقل، من خال اسم “ستاريا” التي يجمع شقين هما STAR وRIA  للتدليل على الرؤية المستقبلية لتصنيع السيارة 
وخصائص تصميمها االنسيابية الرائعة التي تظهر في التناغم الواضع في منحنياتها والهيكل البسيط لها. 

وتأتي ســتاريا بمظهر خارجي جديد يوحي بالغموض واإلثارة يشابه تصميم المركبات الفضائية ويعكس السرعة والقوة. 
ويبرز الجزء االمامي إضاءة طويلة أفقية تعمل خال النهار، ومصابيح أمامية جديدة أسفلها. وصممت نوافذها البانورامية 
الموسعة والخطوط السفلية بشكل يوحي باتساع المقصورة الداخلية. كما صمم ارتفاع كابينة السيارة بما يحقق أقصى حد 

للراحة، مما يجعل من السيارة الجديدة المتطورة مثالية لكل من االستخدامات سواء التجارية والعائلية.

شراكة بين تويوتا وهينو وإيسوزو لصناعة الشاحنات
تعتزم شركة “ تويوتا ” التعاون مع شركة  الشاحنات  والحافات 
التابعة لها “هينو”، وشــركة الشــاحنات “إيســوزو”، لتطوير  

تكنولوجيا  للشــاحنات التــي تعمل بالكهربــاء أو بخايا  الوقود ، 
وتطوير أنظمة  قيادة ذاتية  للشــاحنات األصغر حجماً. وستتبادل 
“تويوتا” و“إيســوزو”، حصصاً من أسهمهما إلحياء الشراكة 
الرأســمالية بينهما التي انتهت في 2018. وستستحوذ “تويوتا” 
على 39 مليون ســهم من أســهم “إيســوزو” بقيمة 395 مليون 

دوالر أميركي، تمثل 5.02 % من أسهم الشركة.
في المقابل ستستحوذ “إيسوزو” على حصة من أسهم “تويوتا” 

بنفس القيمة من خال الســوق. وتأتي هذه التحركات، في ظل تحول صناعة الشــاحنات والحافات في العالم نحو  الطاقة 
النظيفــة . ويقــول بعض الخبراء إن تكنولوجيــا خايا الوقود أفضل من تكنولوجيا المحــركات الكهربائية التي تعتمد على  

البطاريات  بالنســبة للشــاحنات والحافات طويلة المدى، ألن الوقود الهيدروجيني لخايا الوقود يعطي طاقة أكثر ومدى 
أطول من  الســيارات الكهربائية . كما أن حاجة الشــاحنات والحافات إلى بطاريات ذات أحجام أكبر كثيراً من بطاريات 
ســيارات الركوب الكهربائية، يجعلها أيضاً خياراً غير واقعي. ولتعزيز الشراكة أسست “تويوتا” و“إيسوزو” و“هينو”ـ 

شركة جديدة باسم “كوميرشال غابان بارتنرشيب تكنولوجيز كورب”.
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“نيسان” تكشف عن سيارة Qashqai الجديدة
كشفت شــركة  نيسان، عن ســيارة  Qashqai  الجديدة التي 
طورتها لتكون من بين أفضل سيارات “الكروس أوفر” من 

الناحية التقنية واالقتصاد في استهاك  الوقود .
وتختلف الســيارة الجديدة عن نماذج Qashqai السابقة، إذ 
حصلــت على تصميــم جديد للواجهتين األماميــة والخلفية، 
وعلــى مصابيح أمامية فريدة الشــكل، فضاً عن ممتصات 
صدمــات وفتحات هوائية مصممة لتمنحهــا طابعاً رياضياً 
بعض الشــيء. أما هيكل هذه السيارة فأصبح أكبر، طوله 4 
أمتار و42 سنتيمتر، عرضه 183 سنتمتر، وارتفاعه 163 

ســنتمتر، والمســافة بين محوري  العجات  فيه 266 ســنتيمتر، كما ازدادت ســعة صندوق األمتعة الخلفي لتصبح 504 
ليترات. وحصلت قمرة المركبة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة 12 بوصة تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة 
لمسية بمقاس 10.8 بوصة، وجهزت القمرة بمقاعد جلدية تتسع لـ5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر 
أنظمة كهربائية. وُجهزت السيارة بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات 
وحساسات مسافات أمامية وخلفية. وستتوفر السيارة في  األسواق العالمية  بنسخ عدة، منها مجهزة بمحركات بنزين بعزم 

140 حصان، ونسخة بمحرك بعزم 158 حصان، ونسخة بمحركات هجينة يصل عزمها إلى 190 حصان تقريباً.

“فولكسفاغن” تعلن بناء 6 عمالقة بحلول 2030
كشفت شركة “فولكسفاغن” األلمانية، النقاب عن توسع هائل إلنتاج 
البطاريات في الوقت الذي تســعى فيه للتقدم في ســباق الســيارات 
الكهربائية. وقالت، إنهــا تخطط لبناء 6 مصانع ضخمة في أوروبا 
بحلول العام 2030، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 240 غيغاوات ساعة 
في الســنة، أي ما يكفي لتشــغيل حوالى 4 مايين ســيارة كهربائية 
من نوع “فولكســفاغن ID.3”، وفقاً لمتحدث رسمي باسم الشركة. 
وســيعمل أول مصنعي بطاريات في ســكيلفتيا بالسويد وسالزغيتر 
بألمانيا. كما ســتضيف “فولكســفاغن” عدداً كبيراً من نقاط شــحن 

السيارات الكهربائية الجديدة إلى الشبكات في جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة والصين.
تعتمد استراتيجية “فولكسفاغن” للسيارات الكهربائية على خفض تكلفة أنظمة البطاريات عبر خلية بطارية موحدة جديدة 
سيتم إطاقها في العام 2023 وتركيبها فيما يصل إلى 80 % من سيارات الشركة الكهربائية. كما تخطط الشركة إلعادة 

تدوير ما يصل إلى 95 % من المواد الخام المستخدمة في إنتاج البطاريات.
وبدأت “فولكســفاغن” بتحقيق مكاسب مقارنة بـ“تســا” في محاولتها لتصبح أكبر منتج للسيارات الكهربائية التي تعمل 
بالبطاريــات فــي العالم. وقد باعت 231600 ســيارة كهربائية تعمل بالبطارية في العــام 2020، أي أقل من نصف عدد 

مبيعات تسا، ولكن بزيادة قدرها 214 % عن العام السابق.
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BMW سيارة كهربائية جديدة من
كشفت شــركة BMW، مؤخراً، عن سيارة i4، أحدث إضافة 
إلى مجموعة سياراتها الكهربائية. وبينما تخطط شركة صناعة 
السيارات الفاخرة إلضافة المزيد من السيارات الكهربائية إلى 
مجموعتها، إاّل أنها أوضحت أنها ستستمر في صنع السيارات 

التي تعمل بمحركات الوقود في المستقبل المنظور.
وقــال رئيس مجلــس إدارة BMW، أوليفر زيبس، في مؤتمر 
صحفي عبر اإلنترنت، إن الشــركة ستستمر في تطوير وبناء 
وبيــع الســيارات بمحركات االحتــراق الداخلي، بمــا في ذلك 
الســيارات الهجينة الموصولة بالكهربــاء، مضيفاً: “إذا لم يكن 
هنــاك عماء لهذه المركبات في أســواقنا البالــغ عددها 140، 

فسوف نتوقف عن إنتاجها”.
وأصدرت BMW القليل من التفاصيل حول سيارتها من نوع 

ســيدان الكهربائية الجديدة i4. وتظهر الســيارة بـ4 أبواب، وتشبه في مظهرها سيارة BMW من طراز Series 4، التي 
تعمل بالوقود البترولي. وستكون متاحة في إصدارات يصل نطاق القيادة بها إلى حوالى 480 كيلومتراً، بقوة تبلغ حوالى 

530 حصاناً.

انخفاض في سوق السيارات األوروبية
سّجلت سوق السيارات األوروبية انخفاضاً بنسبة 19,3 % على أساس 
سنوي، وفقاً لألرقام الصادرة عن اتحاد مصنعي السيارات األوروبيين. 
وقــال االتحاد فــي بيان: إن تدابير اإلغــاق المفروضة لمكافحة وباء 
كوفيــد - 19 وعــدم اليقين االقتصادي، ال يــزاالن يلقيان بثقلهما على 
الطلب. ومع بيع 771 ألفا و486 ســيارة في االتحاد األوروبي، سجل 
شهر شــباط/فبراير 2021 أدنى مستوى له منذ 2013 وهو عام سيّئ 
آخر لقطاع صناعة السيارات. ومن بين األسواق الرئيسية، تبدو إيطاليا 
األكثر قدرة على المقاومة )12,3- %( متجاوزة فرنسا )20,9- %(. 

وفي ألمانيا، تراجعت السوق بنسبة 19 % وبقيت إسبانيا عند مستوى منخفض جداً )38,4- %( منذ بداية األزمة. ومن بين 
األسواق المتوسطة الحجم، تباطأ االنخفاض في السوق البولندية )2- %( لكن السوق البلجيكية بقيت عند مستوى منخفض 
)21,9- %(. فقط الســويد )+ 5,3 %( وإيرلندا )+ 4,9 %( تشــهدان نمواً في ســوقيهما مقارنة بالشــهر األخير من العام 
2020 قبل الجائحة. وال تزال الســوق البريطانية عند مســتوى منخفض جداً )35,5- %(. ومن بين مجموعات السيارات 
الرئيسية، تعتبر رينو األكثر تضرراً من تباطؤ السوق إذ تم بيع 72132 سيارة )27,9- %(. وسّجلت فولكسفاغن انخفاضاً 
بنســبة 17,4 % لكنها ال تزال متقدمة على مجموعة ســتيانتيس الجديدة نتيجة اندماج فيات كرايســلر وبيجو ســيتروين 
)21,7- %(. وهبط سهم هيونداي كيا 18,7 % وبي إم دبليو 9,1 % وتويوتا 11,4 % وديملر 19,3 % وفورد 19,5 %.
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أوباما ينتج برنامجًا للمسلمين في شهر رمضان المقبل
أعلــن الرئيس األميركي األســبق بــاراك أوباما وزوجته ميشــيل 
األميركيين إنتاج برنامج خالل شــهر رمضــان المقبل يهدف إلى 
مخاطبة المســلمين. وذكرت وســائل إعالم أميركية، أن البرنامج 
يهدف إلى كسر الحواجز بين المسلمين والمجتمع األميركي، وهو 
من إنتاج شــركة “أرضية أعلى” التابعة ألوباما وزوجته، ويحمل 
اســم “أرضية أعلــى ... أخبريهم من أكون”. ويشــارك في إنتاجه 
شــركة “سبوتيفاي” للصوتيات التي ستعمل على بث البرنامج في 
86 دولة على األقل. ويشمل البرنامج إجراء حوارات مع شخصيات 

أميركية شهيرة مثل الممثلين والفنانين والرياضيين وغيرهم بشرط أن يكونوا من المسلمين.
وتركز الحوارات على الجوانب اإلنسانية في شخصيات الضيوف، والمضيفة ستكون متشيا أبوسيف، وهي مذيعة أميركية 
من أصل باكســتاني. وسيكون ضيف الحلقة األولى من البرنامج الممثل المصري، رامي يوسف. كما يستضيف البرنامج 
المغنية المســلمة، ميرة ســاكت، وجي. ويلو ويلســون، وهي روائيــة أميركية من أصل مصري تكتــب باللغة اإلنكليزية 

وصاحبة رواية “القاهرة”.
يشــار إلــى أن البرنامج يواجــه انتقادات حادة من اليميــن األميركي، ويعتبرونــه نوع من الغرام لدى اليســار األميركي 

باإلسالموية.

هجوم إلكتروني على شركة إعالمية في أوستراليا
قالت شركة “ناين انترتينمنت”، أكبر شركة إعالمية 
مملوكة محلياً في  أوســتراليا ، إنها تعرضت لهجوم 
إلكتروني أدى إلى تعطيل برامجها التلفزيونية الحية 

وفقاً لما نقلته وكالة األنباء األلمانية “بلومبيرغ”.
وأصدرت  شــركة “ناين انترتينمنت” األوسترالية 
بيانــاً قالــت فيه: إن الهجوم منــع “Nine” من بث 
برنامجها “Weekend Today” صباح يوم األحد 

افي أوستراليا، بتاريخ 28 آذار/مارس 2021.
ودعت الشركة التي تمتلك محطات إذاعية وصحفاً 

بينها “ذا أوســترالين فاينانشــا ريفيو” و”ذا سيدني مورنينغ هارالد” و”ذا إيدج”، جميع الموظفين إلى العمل من المنزل 
حتى إشعار آخر.

وقالت مديرة األفراد والثقافة في شركة “Nine”، فانيسا مورلي، في مذكرة للموظفين: “تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات 
لدينا على مدار الساعة الستعادة أنظمتنا بالكامل والتي أثرت بشكل أساسي على وحدات أعمال البث.

يشــار إلى أن أســهم “Nine” ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف خالل العام 2020 الماضي. كما انها تمتلك محطات إذاعية 
عديدة، وكانت قد حثت جميع الموظفين على العمل من المنزل حتى إشعار آخر.
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أهم الشخصيات العربية لعام 2021

االقتصادية، شــملت عدداً من رجــال االعمال والرؤســاء التنفيذيين 
العرب، التي تضمنت من دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة الرئيس 
التنفيذي لشــركة إعمار، محمد العبار، ومن مصر نجيب ساويرس، 
وكعادتهــا حافظت لبنى العليــان على تصدرها من الســعودية والتي 
االدارة للبنك السعودي البريطاني.عيّنت في العام 2020 الماضي كأول امرأة في منصب رئيس مجلس 

مهارات قيادية عالية
شهدت الئحة “آرابيان بيزنس” هذه السنة بعض 
التغييرات في االسماء والتصنيفات، مع حرصها 
على دعم قادة االعمال الذين لطالما تميزوا خالل 
الســنوات الماضيــة ببصمتهم في القطــاع الذي 
يعملون فيه، وابرزوا مهــارات قيادية عالية في 
الحفاظ على شــركاتهم وديموتها في ظل جائحة 
كورونا، ووضعوا اســتراتيجيات بعيــدة المدى 
وكان لهــم تأثير علــى المجتمع مــن خالل ضخ 
روح التفاؤل ورؤية متميزة كقادة ورواد اعمال.

لبنانيون تصدروا الالئحة
ومن لبنــان، تصــدّر الالئحة كل من المؤســس 
 - “يوروتــك  لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 
الكويــت” لخدمات النفــط والغاز، فــادي جواد، 
كما تضمنت الخبير المصرفي جورج ريشاني، 
الذي ُعيّن العــام الماضي رئيســاً تنفيذيــاً للبنك 
االهلــي الكويتــي، كذلــك تصــدر الالئحــة من 
لبنان، الرئيــس التنفيذي لشــركة “رأس الخيمة 
والبروفســور  مســعد،  عبــدهللا  للســيراميك”، 
في الهندســة الكهربائية وعلوم الفلــك في معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا، شارل العشي، باإلضافة 
لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  إلــى 
“ســفن برودكشــن” لالنتاج االعالمي في دولة 
االمــارات، هــادي غانــم، ومدير عام الشــرق 
االوســط لشــركة “زيمر بيوميــه” للروبوتات 

الطبية، رونالد بويري.
رجال االعمال العرب

يشــار إلى أن الئحة مجلــة “آرابيــان بيزنس” 

أصدرت مجلة “آرابيان بيزنس” االقتصادية في دبي، التابعة لشركة “اي تي بي” االنكليزية، الئحة 
أهم الشخصيات العربية لسنة 2021، والتي تضمنت أسماء 6 لبنانيين تميزوا في مجاالت عملهم. 
وكان للظروف التي اجتاحت معظم االقتصادات في العالم العربي تأثير على عدد كبير من الشركات 
ورجال االعمال، مما جعلهم يعيدون ضبط مسيرة اعمالهم والتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته 
أكبر كارثة اقتصادية خالل المئة سنة الماضية، وأدت الى خروج شركات عالمية من السوق وتأثر 

عميق لمؤسسات عالمية وتغّير في بيئة االعمال سوف نشهد صداه خالل االعوام المقبلة.
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االدعاء الياباني يتهم أميركيين بتهريب غصن
وجه االدعاء الياباني تهماً ألميركيين اثنين بالمساعدة 
على تهريب الرئيس التنفيذي الســابق لشركة نيسان 
اليابانيــة، كارلوس غصن من اليابــان إلى لبنان في 

ديسمبر/ كانون أول من عام 2019.
وقال االدعاء في بيان: إن المشتبه بهما هّربا غصن 
خــارج اليابان داخل صندوق كبير يســتخدم في نقل 
المعدات الموســيقية وضع علــى متن طائرة خاصة 

بالرغم من علمهما بأنه ممنوع من مغادرة البالد.
يذكــر أن غصن اعتُقل في نوفمبر/تشــرين ثاني من 

عام 2018، وكان ينتظر محاكمته في اليابان، حيث ُوضع رهن اإلقامة الجبرية في منزله بتهم تتعلق بالمخالفات المالية، 
بما فيها ادعاءات تفيد بأنه أفصح عن مبلغ أقل من راتبه لسنوات وحول 5 ماليين دوالر أميركي من شركة نيسان إلى 

وكالة للسيارات تحت سيطرته.
وأصبح رجل األعمال ذو األصول اللبنانية، مالحقاً بعد هروبه من اليابان ســراً عائداً إلى لبنان في 30 ديســمبر/كانون 
أول 2019، ومر بتركيا خالل رحلة هروبه وغير طائرته في مطار أتاتورك في إسطنبول، ونتيجة للتحقيقات اعتقلت 

السلطات التركية عدداً من المشاركين في عملية تهريبه.

عملية تزوير ضخمة داخل حرم جامعي في بلغاريا
أوقفت الشرطة في  بلغاريا ، موظفان 
لتزويرهــم عمــالت نقديــة داخــل 

مشغل سري في الحرم الجامعي.
وبلغت قيمــــة النقــــود المــــزورة 
4 مالييــن دوالر أميركــي معــــدة 
للتصديــر إلــى  أوكرانيــا، وأخرى 
بقيمــة 3.6 مليــون يــورو وجهتها 

دول أوروبية أخرى.
والموظفان هما رجل يبلغ من العمر 
48 عاماً، وامرأة عمرها 54 عاماً، 
يعمــالن نهاراً فــي الجامعــة وبعد 

العمل يقومان بعمليات التزوير.
ويتقاضــى الموظفــان نحو 10 % 
من إجمالــي قيمــة األوراق النقدية 

المزورة المنتجة.
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ثروة ملياردير روسي تتجه لإلرتفاع بنحو 3000 %
يســتعد الملياردير ونائب وزير روســي ســابق  
دينيــس ســفيردلوف ، لتحقيق إرتفــاع في ثروته 
بنحــو 3000 % إذ تقتــرب شــركته لصناعــة 
الســيارات الكهربائية “أريفال” من االندماج مع 

شركة إستحواذ ذات أغراض خاصة.
وأســس ســفيردلوف شــركته في 2015، وضخ 
نحــو 450 مليــون دوالر أميركــي بهــا بعــد 4 
ســنوات عبر شــركة اســتثمارات، وفي تشرين 
الثاني/نوفمبر أعلــن أن “أريفال” التي تتخذ من  
لندن  مقراً لها اندمجت مع شــركة اســتحواذ ذات 

أغــراض خاصة تدعى “ســي أي أي جي ميرغر”. وتبلغ قيمة “أريفــال” التي لم تبدأ اإلنتاج بصورة كاملة حتى 
اآلن 15.3 مليار دوالر أميركي، وهو مستوى أعلى بنحو الضعف مقارنة ببداية العام 2020 الماضي.

ومن المقرر أن يصوت المساهمين في شركة الشيكات الفارغة في وقت الحق اليوم على االندماج مع “أريفال”، 
وفي حالة إتمام الصفقة فإن ســفيردلوف سيســيطر على معظم أسهم الشــركة مما يرجح ارتفاع صافي ثروته إلى 

11.7 مليار دوالر أميركي.

Alibaba غرامة على عمالق التجارة اإللكتروني
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مصادر 
قولهــا، إن هيئة مكافحة االحتــكار في  الصين  تدرس  
فرض غرامة  قياسية، هي األكبر في تاريخ  الشركات 
الصينيــة ، على عمالق التجــارة اإللكتروني الصيني 

.Alibaba
ووفقــاً لمــا ذكرتــه الصحيفة فــإن الغرامة ســتفوق 
الغرامة التي دفعتها شركة كوالكوم في 2015، والتي 
بلغت 975 مليون دوالر أميركي بســبب ممارســات 

بالمنافســة غيــر العادلة. وفي أواخر تشــرين األول/اكتوبــر 2020، أطلقت الهيئة الصينية للرقابة على الســوق 
والتنظيم تحقيقا ضد Alibaba بشــأن ممارسات احتكارية. من جهتها أبدت الشركة استعدادها للتعاون الفعال مع 

السلطات.
وتعتبر Alibaba أكبر شــركة إنترنت في الصين تعمل فــي مجال  التجارة اإللكترونية  منذ العام 1999، وتمتلك 

المجموعة منصات مختلفة للتجارة اإللكترونية مثل “ علي بابا  إكسبريس” و”تاباو” و”تمال”.
يذكر أن السلطات في  بكين  أوقفت طرحاً أولياً عاماً كان مزمعاً بقيمة 37 مليار دوالر من مجموعة Ant، الذراع 

المالية عبر  اإلنترنت  لشركة علي بابا.
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ارتفعت ثروة الشقيقين األيرلنديين المؤسسين لـ”سترايب”، 
باتريك كوليســون وجــون إلى 23 مليــار دوالر أميركي، 
بعدما أصبحت شركة التكنولوجيا أكبر  شركة أميركية  ناشئة 
مــن حيث القيمة الســوقية. وارتفعت ثــروة كل من باتريك 
32- عامــاً- وجون 30- عاماً- بمقــدار 11.5 مليار دوالر 
أميركي. وجذبت الشــركة جولة تمويــل جديدة بقيمة 600 
مليون دوالر أميركي، لترتفع قيمتها عند 95 مليار دوالر، 

متجاوزة “ سبيس إكس “ التابعة للملياردير إيلون ماسك.

ارتفاع ثروة المؤسسين 
لـ“سترايب” إلى 23 مليار دوالر

أصدر الرئيس الســوري  بشــار األسد ، مرســوماً تشريعياً 
يقضي برفع أجور الســاعات التدريسية للمكلفين بالتدريس 
في مدارس التعليم األساســي والثانوي، ومدارس ومراكز 
التدريب المهني. وحسب “سانا”، فإن الرئيس األسد أصدر 
المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجور الساعات 
التدريســية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم األساسي 
والثانوي وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى 
جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانوا من داخل المالك 

أم من خارجه، وذلك وفقاً للشهادة العلمية التي يحملونها.

مرسوم يخص أجور المدرسين

إدارة  ــس  مجلـــ اقتــرح 
مجموعة غولدمان ساكس 
 Goldman Sacks
تعييــن المديــرة الماليــة 
لشركة “رويال داتش شل 
 Royal Dutch Shell

plc”، جيسيكا أوهل، عضوا في المجلس. وتنتظر أوهل 
موافقة المساهمين على تعيينها في االجتماع السنوي في 
29 أبريل/ نيســان 2021، لتُصبح خامس ســيّدة تتولى 

منصباً في مجلس إدارة بنك غولدمان.
وأعــرب الرئيس التنفيــذي لمجموعة غولدمــان، ديفيد 
ســولومون، عن سعادته بترشــيح أوهل، معتبراً أن هذه 
الخطوة ستســاهم في تعزيز تنّوع المهارات والخبرات. 
وقــال: “نعتقد أن لديها الكفاءة الالزمة لتقديم المشــورة 
للمجموعــة فــي عدد مــن المواضيــع، بــدءا بالتطوير 

االستراتيجي ووصوال إلى إدارة مخاطر المناخ”.

أوهل في مجلس إدارة
“غولدمان ساكس”

عــن  رويتــرز  وكالــة  نقلــت 
مصدرين مطلعين، أن صندوق 
اإلســتثمارات العامة، صندوق 
الســعودي،  الســيادي  الثــروة 
عيــن مصرفياً كبيــراً من بنك  

غولدمان ســاكس  للعمــل في اإلســتثمارات. وقال أحد 
المصدريــن، إن إيــاس الدوســري، الــذي كان رئيس 
الخدمــات المصرفيــة اإلســتثمارية لــدى “غولدمــان 
ساكس” في  السعودية ، غادر البنك في اآلونة األخيرة.

ووفقاً لملفه الشخصي على “لينكد إن”، كان الدوسري 
يعمل لدى بنك “إتش.إس.بي.سي” في عام 2017 حين 
إنتقل إلى “غولدمان ساكس”. وكانت وكالة “ بلومبيرغ 

“ كشفت في وقت سابق عن هذه الخطوة.

“االستثمارات العامة السعودي”
يعين مصرفيًا كبيراً
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تفاهم بين وزارة السياحة والفينيق
تمو مؤخراً، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الســياحة 
- الهيئــة العامــة للتدريب الســياحي والفندقي ممثلة 
بالمهندس مســلم الناعم مدير العــام الهيئة والجمعية 
الســورية للسياحة المستدامة )الفينيق( ممثلة بالسيدة 
ديمــة عقاد رئيــس مجلــس إدارة الجمعية بحضور 
وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني 

ومعاوني الوزير م.غياث الفراح وم.نضال ماشفج.
وتهدف المذكرة إلى المســاهمة فــي تطوير مناهج 
التدريــب في المراكز التدريبية الســياحية والفندقية 
بما يســتجيب لمتطلبات الســوق، وبما يشمل التعليم 

والتدريب االلكتروني لرفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب وربطه بأحدث التطورات في ســوق العمل وبناء قنوات فعالة 
للربط بين مخرجات التعليم والتدريب في قطاع السياحة ومتغيرات سوق العمل ومتطلباته عبر مشاريع متكاملة األبعاد 

من خالل  إنشاء منصة تشغيل الكترونية.
وحضر توقيع المذكرة مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الســياحة ومعاون مدير الهيئة للتدريب الســياحي والفندقي 

وفريق جمعية السورية للسياحة المستدامة الفينيق المستدام.

تفعيل التعاون االستثماري بين سورية واندونيسيا
استقبل مدير عام هيئة االستثمار في سورية، مدين دياب، السفير 
االندونيســي واجد فوزي ورئيس القســم االقتصادي بالســفارة 
االندونيسية بدمشــق، في مقر الهيئة، وبحث معه آفاق التعاون 
االستثماري بين البلدين وسبل تطويرها، واستعرض عدداً من 
الفرص االستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة وذات االهتمام 
المشترك. وأكد دياب، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية مدروسة 
تهــدف الى خلق بيئة جاذبة لالســتثمار ورؤوس األموال وفق 
البرنامــج الوطني لســورية مــا بعد الحــرب، وأن الهيئة تدعم 
القطاع الخاص من خالل تقديم جميع التســهيالت التي يضمنها 

مرسوم تشجيع االستثمار رقم 8 لعام 2007 ومنها اإلعفاءات الجمركية لآلالت والمعدات الالزمة والتخفيضات الضريبية 
للمشروع االستثماري المزمع تأسيسه في سورية. ثم رافق دياب الوفد الزائر في جولة داخل أروقة الهيئة اطلعوا خاللها 
على آليات العمل في مركز خدمات المستثمر )النافذة الواحدة( التي تختص بتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص 
الالزمة إلقامة اي مشــروع استثماري من وزارات ومؤسسات الدولة المختصة. وأعرب الوفد عن ارتياحه لزيارة الهيئة 
واالطالع على اآلليات التنفيذية لدعم االستثمار الخاص من خالل تبسيط اإلجراءات للعميلة االستثمارية، وأنه يسعى جاهداً 

إليجاد توليفة مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال األعمال والمستثمرين بكال البلدين.
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شهادة نظام إدارة أمن المعلومات لبنك الشام
حصل بنك الشــام، المصرف اإلســالمي األول في سورية 
على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات ISMS، وفق المعيار 
الدولــي )ISO/27001 ( ليكون البنــك األول والوحيد في 
سورية الحاصل على هذه الشهادة العالمية، تقديراً لنظام إدارة 
أمن المعلومات المستخدم في البنك ونجاحه في تطبيق أعلى 
ضوابط ومعايير األمن والسرية. وقد ُمنحت الشهادة العالمية، 
بعد أن اجتاز بنك الشام بنجاح عملية التدقيق الخارجي التي 
أجرتها شــركة المنح البريطانية URS بالتعاون مع المركز 
الســوري لخبراء االيزو، في إطار مشــروع إنشاء وتوثيق 

وتطبيــق نظام إدارة أمن المعلومات ISMS، وقد شــملت عملية التدقيق مراجعة لوثائق نظــام إدارة أمن المعلومات، مع 
التحقق من اكتمالها واســتيفائها لكافة بنود بيان قابلية التطبيق  )SOA(، وكذلك التدقيق على نظام إدارة أمن المعلومات 

.)ISO/27001:2013( المطبّق للتأكد من مطابقته لمتطلبات المواصفة القياسية وفق أحدث إصدار )ISMS(
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك، أحمد يوسف اللحام، عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الشهادة المرموقة التى تساعد في 
تطبيق وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات بشكل مستمر وفعّال في ظل استمرار تطور المخاطر المرتبطة به، والتي تؤكد 

التزامه بتقييم وإدارة المخاطر والتحوط ضد الثغرات األمنية وإدارة البيانات، وحفاظاً على المكانة التي ينفرد بها البنك.

اتفاق إيراني - سوري إلحياء شركة سيامكو
وقعت طهران ودمشــق مؤخــراً، اتفاقية تعــاون إلعادة 
تشغيل شركة “ســيامكو” لتصنيع السيارات في سورية. 
وأعلن وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، عن االتفاق 
مع الوفد اإليراني على إعادة تشــغيل الشركة السورية - 

اإليرانية لصناعة السيارات SIAMCO وإحيائها.
جــاء ذلك خالل لقاء جمــع الوزير صباغ مع وفد إيراني 
ممثالً بمســاعد رئيــس الجمهورية اإلســالمية اإليرانية 
للشــؤون العلميــة والتقنية، ســورنا ســتاري، والســفير 

اإليراني بدمشــق، جــواد ترك آبادي. واعتبر زياد صباغ، أن االجتماع مهم لتحريــك عجلة االقتصاد والنهوض صناعياً 
واقتصادياً بعد الحرب التي تعرضت لها ســورية. وتم االتفاق مع الوفد اإليراني على تفعيل عالقات التعاون والمشــاريع 

المشتركة بين البلدين، إضافة إلى إعادة تفعيل الخط االئتماني المشترك والمشاريع التي توقفت نتيجة األزمة السورية.
يذكر أن ستاري، زار سورية على راس وفد يضم مندوبين عن 40 شركة معرفية وابداعية. والتقى رئيس مجلس الوزراء 
حسين عرنوس، ووزير االبحاث والتعليم العالي بسام ابراهيم، ووزير الزراعة محمد حسان قطنا، ووزير الصناعة زياد 
صباغ. كما شــارك في ملتقى لتســهيل التعاون العلمي واالقتصادي والتكنولوجي جمع مدراء وممثلي شركات إيرانية في 

مختلف االختصاصات، مع رؤساء وممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمبادرات االقتصادية السورية.
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8 مذكرات تفاهم بين سورية والعراق
اختتمت مؤخراً، اجتماعات الدورة العاشرة للجنة 
الســورية العراقية المشــتركة في بغــداد،  بتوقيع 
الجانبيــن الســوري والعراقي المحضــر الختامي 

لالجتماعات.
وأكد وزير االقتصاد السوري محمد سامر الخليل، 
ووزيــر التجارة العراقي عــالء الجبوري، أهمية 
االرتقــاء بالتعاون بين البلديــن في كل المجاالت. 
واستعرض الجانبان الواقع االقتصادي في البلدين 
وســبل وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مختلف 

المجــاالت التي من شــأنها االرتقاء بعالقات التعاون الثنائــي. وبيّن الخليل، أن مواضيع عمل اللجنة هي عبارة عن خطط 
وبرامج عمل مشتركة تستهدف تنمية اقتصادي البلدين.

من جانبه، كشف وزير التجارة العراقي ورئيس الجانب العراقي، عن توقيع 8 مذكرات بين سورية والعراق في مجاالت 
اإلعمار واإلســكان واالســتثمار والتعليم العالي والتربية والرياضة والشباب والثقافة والســياحة واإلعالم، مشيراً إلى أن 
المحضر الختامي سيكون إطار عمل للجانبين في جوانب متعددة. وأكد الجبوري، أن هناك مجاالت متنوعة للتعاون بين 

البلدين في ما يتعلق بإنشاء المشروعات وإقامة المعارض الدولية والمتخصصة إضافة إلى الفرص االستثمارية.

البركة سورية يساهم بدعم مبادرة عطائي
ساهم بنك البركة سورية وشركة فينتشر الدولية 
للتدريب، كشــركاء اســتراتيجيين في ماجستير 
إدارة األعمــال المصغّر المنّظم من قِبل مبادرة 
عطائــي، دعمــاً للبرامــج التــي تُعنــى بتأهيل 
الكوادر البشــرية لدخول ســوق العمل. ويهدف 
البرنامج إلى دعم خبرات الشباب من الموظفين 
والمدراء، وتعزيز قدراتهم على النهوض والنمو 

بمؤسســاتهم من مختلف قطاعات األعمال. وقام البنك في اختتــام البرنامج، بدعوة المتدربين إلى مقر اإلدارة العامة لبنك 
البركة في يعفور، وتنظيم زيارة تعريفية ألقسام وإدارات البنك، كما تم تكريم الفريق الفائز بأفضل مشروع من قبل نائب 

الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والجوائز كانت عبارة عن أجهزة كمبيوتر لوحية.
وقال الرئيس التنفيذي محمد حلبي: تسعدنا شراكتنا مع مبادرة عطائي من خالل هذا البرنامج الذي يسعى لتطوير مهارات 
المتدربين العلمية والعملية في علوم اإلدارة وفق أحدث الممارسات والمعايير، مما يسهم في رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم 

وتوسيع مهاراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم والتأثير إيجابا على المجتمع.
من جانبه، قال مدير مبادرة عطائي، طارق بوارشــي: كانت شــراكتنا الناجحة وســيلة لتقديم برنامج الماجستير المصغّر  

MINI MBA لتطوير وتدريب مهارات المتدربين من خالل عدة مشاريع تم تقديمها من خالل هذا البرنامج.
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السعودية: تهيئة إلدارة فنادق مشروع البحر األحمر
في خطــوة إليجــاد آالف الفــرص الوظيفية 
للشــباب والفتيات في مجال السياحة والفندقة 
ضمــن مشــروعات البحــر األحمــر، وقّعت 
المؤسســة العامــة للتدريب التقنــي والمهني 
وشــركة البحــر األحمــر للتطويــر، مذّكرة 
تعــاون ضمــن الخطط المســاهمة في تحقيق 
“رؤية المملكة 2030” لتنمية القوى البشرية 
التعــاون  مبــدأ  الســعودية، ومــن  الوطنيــة 

والتنسيق والتكامل بين القطاعات.
وأكَّد محافظ المؤسســة العامة للتدريب التقني 

والمهنــي، الدكتــور أحمد الفهيد، أن هــذه االتفاقية تأتي في إطار دور تكاملي لإلســهام في التنميــة الوطنية وتعد دعما 
لمشــاريع السياحة، واالســتثمار في الكوادر البشــرية، حيث يُعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم ليكونوا قادرين على 

النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيسي للرؤية السعودية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر األحمر للتطوير، جون باغانو، أن مذكرة التدريب خطوة مبدئية مهمة 

لدعم المواطنين السعوديين في االستعداد الغتنام الفرص واالنخراط في القطاعات الجديدة مستقبالً.

مكتب إقليمي التحاد المصارف العربية في الرياض
أعلــن إتحــاد المصارف العربية ومقره الرئيســي في بيــروت، توقيع 
بروتوكول/ إتفاقية مقر بين الســعودية ممثلــة بوزير الخارجية األمير 
فيصــل بــن فرحان آل ســعود، واإلتحاد ممثالً برئيســه الشــيخ محمد 
الجراح الصباح، واألمين العام وسام حسن فتوح، إلنشاء مقر ومكتب 
إقليمي لإلتحاد في السعودية بناًء على القرار الصادر في جلسة مجلس 
الوزراء الســعودي. وأوضح االتحاد في بيــان، أنه يتطلع الى األهمية 
الكبيــرة لتوقيع مثل هذا البروتوكول مع  حكومــة دولة عربية بأهمية 
السعودية ودورها على جميع المستويات، ال سيما وأنها الدولة العربية 
الوحيدة ضمن مجموعة العشــرين G20. ويهــدف اإلتحاد إلى تعزيز 

العالقات مع الســعودية وقطاعهــا المصرفي، خصوصاً لجهة كل ما يتعلق بالعمل المصرفي العربي المشــترك وأعمال 
المصارف العربية ونشاطاته، مع ما يستتبع ذلك من إستمرار بالعمل على تنسيق وتوحيد التشريعات واألنظمة المصرفية 
والمالية العربية وإعداد الدراسات الالزمة وخالفه من األمور ذات الطابع المصرفي، فضالً عن العمل على تنشيط عالقات 

التبادل التجاري واإلستثماري مع السعودية وسبل التعاون معها بهذه المجاالت الواسعة.
ولفت اتحاد المصارف العربية الى أنه يتطلع الى إنشاء مقر إقليمي مركزي له في الرياض في أقرب وقت ممكن، وكذلك 

الى فتح مكتب تمثيلي له في مدينة نيوم الواقعة على البحر األحمر.
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Resource Groupو AUB جوائز ريادة األعمال من
أعلنت كلية مارون ســمعان للهندســة والعمارة في الجامعة األميركية في 
بيروت )AUB( ومجموعة Resource Group، وهي مجموعة إســتثمار 
 Resource Group Entrepreneurship فــي التكنولوجيــا، إنشــاء
Awards، وهــي عبارة عن جائزتين جديدتين لريادة األعمال في مجالي 
األمن الســيبراني وخصوصية المعلومات. وأوضحت الجامعة في بيان، 
أنه سيتم منح الجوائز سنوياً لفكرتين، يقدمهما طالب كلية مارون سمعان 
للهندســة في الجامعة األميركية، حيث يتم إختيــار الفائزين من قبل لجنة 
تحكيم تضم عددا من األكاديميين والمهنيين. وتتضمن كل جائزة دعماً مالياً 
مباشراً بهدف تهيئة الطالب لتأسيس شركاتهم الناشئة، ولصندوق البحث 
والتطوير التابع للكلية المشرفة. وستشّكل الجائزتان مصدر أمل للشباب، 

كما ستُعّزز حس المثابرة لديهم، بحيث أنهم يتوقون إلى المعرفة والنجاح، لكنّهم يحتاجون إلى الدعم التعليمي والمادي بهدف 
تحقيق أحالمهم. كما سيتم منح الجوائز في نهاية فصل الربيع. وتوفر مبادرة كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة لريادة 
األعمال Entrepreneurship Initiative أي تدريب مطلوب للفرق الناشــئة في مجال األمن الســيبراني وخصوصية 
المعلومات )CSIP( تتكون من أعضاء هيئة التدريس في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة والخريجين و/أو الطالب 

.CSIPالجامعيين الذين يعملون على مشاريع البحث والتطوير المبتكرة ضمن الـ

استراتيجية لرفع مساهمة القطاع الصناعي اإلماراتي
أعلــن نائب رئيس اإلمــارات، رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، عن إطــالق بالده 
استراتيجية صناعية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي 
مــن 133 مليــار درهــم )36.2 مليــار دوالر أميركي(، إلى 
300 مليــار درهم )81.6 مليار دوالر(، خالل األعوام الـ10 
المقبلة. كاشفاً عن استراتيجية Operation 300Bn الجديدة 
فــي تغريدة عبر حســابه الرســمي في تويتر، حيــث قال: إن 
االستراتيجية ستقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
لتطويــر القطــاع الصناعي الذي هــو “تطوير الســتقرارنا 
االقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا”، بحسب قوله.

وأوضح بن راشد، أن االستراتيجية تهدف إلى دعم تأسيس 13,500 شركة صناعية خالل السنوات المقبلة، فضالً عن 
خطــط لزيــادة اإلنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 5.7 مليار دوالر أميركي إلى 15.5 مليار دوالر 

أميركي.
كما أعلن الشيخ في سلسلة تغريداته، عن إطالق “الهوية الصناعية لدولة اإلمارات المستمدة من هويتها اإلعالمية، بهدف 

دعم منتجاتنا الوطنية، وتعزيز تسويقها عالمياً، وترسيخ تنافسيتها صناعياً”.
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حب اهلل ُيعلن عن 200 فرصة عمل لتحريك االقتصاد
عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف األعمال الدكتور عماد حب هللا، ونائب 
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، بحضور المدير العام للوزارة 
دانــي جدعون، مؤتمراً صحافيــاً في وزارة الصناعــة، لإلعالن عن عدد من 

فرص العمل المطلوبة في القطاع الصناعي في مجاالت وقطاعات متعددة.
وقال بكداش: الصناعة اللبنانية توظف بالرغم من األوضاع الصعبة. إن مصانع 
عديــدة تفتــح بابها للتوظيف بكل أنواعــه. نريد أن نؤّمن النقــص من البضائع 
المســتوردة التي ننتجها، وأصبح لدى المواطن الثقة بالمنتج الوطني، من حيث 
النوعية والســعر األدنى من البضاعة المستوردة. وأضاف: كصناعيين نعرف 

ان كلفة الصناعة تدنّت، لذلك نحاول فتح أســواق خارجية جديدة، ألن فتح األســواق يؤمن العملة الصعبة. لقد اتهمنا بأننا 
نصدّر ونبقي العمالت الصعبة في الخارج. هذا الكالم غير صحيح. ال يمكن إبقاء 3  مليارات دوالر في الخارج ألن 60 

% من قيمة البضاعة المصدرة أو التي تباع في السوق المحلي هي مصاريف تشغيلية.
بدوره، قال الوزير حب هللا: لدينا مئات الوظائف الجديدة التي اســتحدثت في المجاالت المتعلقة بقطاع صناعات األدوية 
والكمامــات والصناعــات الغذائية. واليوم نطلق العمل مع جمعية الصناعيين لإلعــالن عن مجموعة جديدة من الوظائف 
تراوح بحدود المئتي وظيفة. وهي عيّنة من العيّنات التي ستنشر على موقعي الوزارة والجمعية اإللكترونيين. وأدعو العمال 

الى عدم إهدار أي فرصة عمل وظيفية. كل الفرص متساوية.

اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية ودلهي
وقع رئيس  الجامعة اللبنانية  البروفسور فؤاد أيوب مؤخراً،  
اتفاقية تعاون  مع جامعة دلهي  الهند ية، بحضور سفير الهند 
في لبنان الدكتور ســهيل أجاز خان، والقائم باألعمال في 
السفارة الدكتور Jagjit Singh، والمنسقة العامة لمكتب 
العالقات الخارجيــة في الجامعة اللبنانية الدكتورة زينب 
ســعد، والمدير الســابق لكلية العلــوم االقتصادية و إدارة 
األعمــال  4 الدكتور ذوقان جرمانــي. وتهدف االتفاقية، 
إلى التعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة دلهي في مجال 

تبادل الباحثين واألساتذة والطالب والخبرات األكاديمية في المجاالت ذات االهتمام المشترك ال سيّما منها العلمية.
وشــدد البروفســور أيوب على أهمية هذا التعاون في مســاعدة الطالب باالنفتاح على البرامج والتقنيات الحديثة واكتساب 
مهارات جديدة تساعدهم على االنخراط بسهولة في سوق العمل المحلي والدولي ومواكبة التطور الرقمي. مشيراً إلى أهمية 
التعاون بين الجامعتين بمجال الصحة العامة والعلوم الطبية، على اعتبار أّن الهند باتت من البالد الُمصنّعة للُقاح كورونا، 

مّما يُفسح المجال أمام الطالب في الجامعة اللبنانية لالستفادة من النتائج العلمية التي تم التوصل إليها في جامعة دلهي.
وناقش الطرفان إمكانية مساعدة الهند للجامعة اللبنانية باألدوات والتجهيزات المطلوبة للتعليم والتعلم من بُعد، خصوصاً 

أنها متطورة في  االلكترونيات ، إضافة إلى إطالق مبادرة دعم األبحاث العلمية المشتركة بتمويل من الحكومة الهندية.

96



جديد نشاطات

نيسان/ ابريل 2021 | البنك والمستثمر

منتدى إفتراضي لدعم الصناعة اللبنانية بمشاركة فرنسية
نظَّمــت ســفارة لبنان لدى فرنســا منتــدى إفتراضياً لدعم 
الصناعــة اللبنانيــة بمشــاركة فرنســية بهــدف مواجهــة 
التحديات واقتناص الفرص االســتثمارية الصائبة بالرغم 
مــن المخاطر االقتصادية والمالية الراهنة. وافتتح المنتدى 
سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، وأدار النقاش الباحث 
والمحلــل فؤاد الخوري حلو. كما شــارك مدير عام وزارة 
الصناعــة اللبنانية دانــي جدعون، وكانت لــه مداخلة في 

الجلسة االفتتاحية، بعد عرٍض تمهيدي للملحق االقتصادي في سفارة لبنان لدى فرنسا اآلنسة راشيل علم الدين.
وســاهمت في إحياء النقاش غرف التجارة والصناعة في مختلف المناطق الفرنســيّة والسيما غرفة التّجارة والّصناعة في 
ع المؤسسات اإلقتصاديّة الفرنسيّة-اللبنانية.  باريس، غرفة التّجارة العربيّة-الفرنسيّة، غرفة التجارة اللبنانية-الفرنسيّة وتجمُّ
وعرض المنتدى عدداً من الصناعات الواعدة )الصناعة الغذائية، تجهيز المعدات، صناعة األدوية ...( بالتعاون مع جمعية 
 ،Euler Hermesو COFACE الصناعيين اللبنانيين. كما كان الفتاً مشــاركة مؤسسات تأمين االستثمارات الفرنســية
باإلضافــة إلــى صندوق Cedar Oxygen Fund المخصص لدعم القطاع الصناعي في لبنان. وأجمع المشــاركون في 
تحليلهم الواقعي لألزمات التي يتخبط فيها لبنان، على أن المرحلة بالرغم من دقتها، لم تنل من إرادة مســتثمرين لبنانيين 

لون على استدامة التعاون بين القطاع الخاص في كل من لبنان وفرنسا. يبنون قصص نجاح في بلد األرز ويعّوِ

دبوسي يشيد بالدور االيجابي لسفير الصين
أثنى رئيس غرفــة التجارة والصناعــة والزراعة في طرابلس 
والشــمال توفيق دبوســي، خالل لقاء وداعــي عقد عبر تطبيق 
“زوم” مع سفير الصين الشعبية وانغ كيجيان في مناسبة إنتهاء 
مهماته الديبلوماسية في لبنان، على “الدور االيجابي الكبير الذي 
اداه الســفير كيجيــان في مجال تمتين روابــط الصداقة وتعزيز 
العالقــات االقتصادية بيــن بالده ولبنان عمومــاً ومع طرابلس 
والشــمال خصوصاً”، مشــيداً بأدائه الديبلوماسي، ومعرباً عن 
إعتزازه بـ“صداقته التي ستستمر في أي موقع كان”. وقال: إن 

لبنان، بفعل الظروف اإلقتصادية البالغة التعقيد، يحتاج الى دور حيوي تتكامل فيه أنشطة مختلف مرافقه اإلقتصادية، وهذا 
ما دفعنا الى متابعة درس المنظومة اإلقتصادية المتكاملة التي تلحظ دوراً متقدماً لكل من مرفأ طرابلس ومطار الرئيس رينه 
معوض في القليعات في عكار والمنطقة اإلقتصادية الخاصة ومنصة النفط والغاز وخالفها من المشاريع اإلستثمارية ذات 
الصلة، وهي تأخذ في اإلعتبار العمل الحثيث والدؤوب لتلبية حاجات حركة المالحة البحرية التجارية الدولية، وإن مبادرة 

طريق الحرير لها أبعادها، بإعتبارها إطاللة جديدة تأتي من الصين الصديقة وتوفر فرص العمل المنشودة.
من جهته، أعرب كيجيان عن إعتزازه بغنى تجربته الديبلوماسية وإفتخاره بالصدقات مع اللبنانيين. ولفت الى اقتناعه بأهمية 

تنمية العالقات بين الشعبين وتطويرها لتحقيق كل االنجازات التي تعود الى توفير المنافع المتبادلة في شتى المجاالت.
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زمكحل: لتوازن العرض والطلب النقدي

اعتبر رئيس تجّمع ســيدات ورجال 
المنتشــرين في  اللبنانيين  األعمــال 
العالم، فؤاد زمكحل، أن أزمة ســعر 
صرف الليرة مقابل الدوالر شــائكة 
ومؤلمــة لجميع اللبنانيين واالقتصاد 

والقطاع الخاص وحتى للدولة.
وذّكر  بأن ســعر صرف الليرة كان 
ثابتــاً طيلة 30 ســنة، وذلك بســبب 
التوافق السياسي على سياسة التثبيت 

ودور مصــرف لبنان فــي ضّخ الدوالر. ولفت إلى أن ما يتعّرض له ســوق 
القطــع هو نتيجة عرض وطلب، وباعتبــار أن لبنان ال يطبع دوالرات، كان 

يستقطبها من 5 موارد:
1. تحويالت اللبنانيين في الخارج التي تقدّر بين 6 و7 مليارات دوالر.

2. صناديق الدعم والمســاعدات الدولية للبنان انطالقاً من باريس 1 و2 و3 
وصناديق الدعم الخارجية التي كانت تضّخ سيولة أجنبية.
3. مدخول السياحة التي كانت تؤّمن عملة صعبة للبنان.

4. الصناعة وما تصدّره إلى الخارج بنسبة 20 % أي حوالى ملياري دوالر.
5. ضّخ سيولة من مصرف لبنان وتدخله المباشر لضبط سوق القطع.

أضاف: لسوء الحظ تعّرضت هذه النقاط الخمس لضربات موجعة ومؤلمة:
أوالً: ألن المغتــرب ُطِعن ألكثر من مرة خصوصاً عندما ُحجزت أمواله في 

المصارف فَقَد الثقة بها وتراجعت تحويالته.
ثانيــاً: صناديــق الدعم التي كانت تتوفر عربياً ودوليــاً أضعناها ألنها لم تَعد 
تؤمن بأن السلطة اللبنانية التي دّمرت لبنان اقتصادياً واجتماعياً، قادرة على 
تحســين الوضع مجدداً، فلجأت هذه الســلطة إلى صندوق النقد الدولي، وهو 

مسار طويل يفرض إصالحات … وأرقام مساعداته ضئيلة.
ثالثاً: ال يمكن للصناعة أن تُنتج وتُصدّر من دون تأمين مواد أولية أو سيولة 

بالعملة الصعبة.
رابعاً: الســياحة شبه معدومة بعد المشكالت التي عصفت بها واللبناني الذي 
سيأتي إلى لبنان ال يمكنه تأمين األموال ألن أمواله محجوزة في المصارف.

خامساً: شّل قدرة مصرف لبنان على ضّخ الدوالر ألنه ال يملك الكثير منه، 
إضافة إلى أنه يمّول استيراد األدوية والفيول والطحين بالعملة الصعبة.

وخلص زمكحل إلى القول: تراجع العرض وارتفع الطلب، ولسوء الحظ، لجأ 
المواطنون إلى السوق السوداء التي تفتقد إلى الضوابط، وضماناً لالستقرار 

النقدي يجب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.
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