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أطلــق بنك اإًلعتمــاد اللبنانــي خدمة جديدة هــي اأًلولى من 
نوعهــا فــي لًبنــان والمنطقــة International Wallet أو 
المحفظةً الدولية التي ســتمكن حاملــي البطاقات من اإلنفاق 
خــارج لبنان. وهذه الميزة الفريدة من نوعها مجانية، تســمح 
لًلعمالء بإضافة “محفظة دولية” على بطاقة ااًلئتمان الحالية 
بالدوالر اأًلميركي، وتحميلها بأموال جديدة واســتخدامها في 

اًلخارج دون قيود أًو عبر اإلنترنت والصرافات األلية.
في مــوازاة ذلك، ال يزال بإمكان حاملي البطاقات اســتخدام 
البطاقــةً نفســها في متناول اليــد محليا أو فقاً لســقف اإلنفاق 
المحدد لبطاقاتهم. من خالل بطاقة واحدة فقط، يمكن لًحاملي 
البطاقات اإلنفاق محلياً )حتى السقف المتاح لًبطاقتهم( ودولياً 
)حتى رصيدهم المســبق اًلتعبئة( وتتبع نفقاتهم عبر رسالتين 
SMS منفصلتين يتم تلقيهما على هواتفهم )SMS للعمليات 
المحليةً & SMS للعمليات الدولية( وكشف حساب إلكتروني 
E-statement )كشف حســاب إلكتروني للعمليات المحلية 
يتم تســديده من الحساب الجاري المحلي بالدوالر األميركي، 
وكشف حســاًب إلكتروني للعمليات الدولية يتضمن تفاصيل 

اإلنفاق على المحفظةً الدولية(.
وقالــت، نائب المدير العام ورئيس قســم حلول الدفع اإللكترونــي وتكنولوجيا البطاقات في االئتمان اللبناني، رندة 
بدير: مهمتنا هي االستمرار في تزويد عمالئنا بالحلول األكثر تقدماً وابتكاراً التي تلبي احتياجاتهم وتلبي توقعاتهم، 
ال ســيما فــي الوضع الحالــي الذي يمر به لبنان. وأضافت بدير: نضع مصلحة العمــالء في محور أعمالنا - وهذا 

يعني توقع احتياجات عمالئنا من خالل تجربةً فائقة الجودة وراحة أكبر.
وأشــــــارت نائب المديــر العـــام ورئيــس قســــم حلول الدفع اإللكتروني وتكنولوجيــــا البطاقــات في االئتمان 
اللبناني: إلى أن ميــــزة International Wallet، هي أن بطاقــــة واحــــدة تســـتعمل لكافة الحاجــات، نظراً 

ألن هــــذه الميزة الفريــدة تتيح لحاملي البطاقات 
اإلنفاق في لبنان )باســتخدام بطاقتهــم كالمعتاد( 
الدوليــة  المحفظــة  )باســتخدام  الخــارج  وفــي 
المرتبطــة ببطاقتهــم( واألهــم من ذلــك، أن أي 
مبلغ نقود مسبق التعبئة غير مســــتخدم ســـيظل 
متوفر في المحفظة الدولية الســتخدامـــه في أي 
وقــت. وســيســــتمر حاملو البطاقـــات في دفع 
رســوم ومصاريف بطاقتهم من حسابهم المحلي 
واالســتفادة من جميع االمتيــازات المقدمة على 

بطاقتهم الحالية.

رندة بدير

خدمة جديدة من بنك اإلعتماد اللبناني 
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أعلــن بنــك أبوظبــي األول عن بــدء عملية نقل 
األسهم الستكمال االستحواذ على حصة 100 % 
من رأســمال بنك عوده مصــر، التابع لمجموعة 
عوده المصرفيــة اللبنانية، وذلك عقب الحصول 

على الموافقات القانونية والتنظيمية الالزمة.
وبعد إتمام عملية نقل األسهم، سيباشر بنك أبوظبي 
األول في دمج أصول وعمليات كل من بنك عوده 
)مصــر( وبنك أبوظبي األول - مصر، حيث من 

المتوقع االنتهاء من عملية االندماج خالل عام 2022. وعقب نقل األسهم، سيساهم االستحواذ في جعل بنك أبوظبي 
األول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة في جمهورية مصر العربية من حيث األصول التي تتجاوز قيمتها 130 مليار 

جنيه مصري )8.5 مليار دوالر أميركي( بعد التجميع في تاريخ 31 كانون األول/ديسمبر 2020.
وستقوم الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدّمها “عوده مصر” لألفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه الواسعة، 
بدعم العمليات التشغيلية لبنك أبوظبي األول في مصر، الذي يتمتع بتواجد متميز في السوق المصرية منذ عام 1975.

المباشرة بنقل أسهم بنك عوده مصر

كشــفت آخــر اإلحصــاءات الصادرة عــن  جمعية 
مصارف لبنــان ، أن األمــوال الخاصة للمصارف 
التجارية اللبنانية فــي نهاية العام 2020 الماضي، 
بلغت نحو 30.045 مليــار ليرة لبنانية، ما يوازي 
19.9 مليار دوالر أميركي، مقابل 28.515 مليار 
ليرة لبنانية في نهاية 2019. وشكلت األموال نسبة 
10.6 % من إجمالي  الميزانية  المجّمعة و55.1 % 

من مجموعات  التسليفات  للقطاع الخاص.
وتراجعت األموال الخاصة بنسبة 3.8 % في العام 

2020، مقابــل ارتفاعها بنســبة 2.8 % في 2019. فــي المقابل، انخفضت ودائع المصــارف التجارية في العام 
2020 لدى مصرف لبنان، إلى ما يعادل 166.477 مليار ليرة مقابل 177.468 مليار ليرة في 2019، متراجعة 

بنسبة 6.2 % العام الماضي.
من جانب آخر، وبالتزامن مع تراجع  التسليفات  الممنوحة من  المصارف  التجارية للقطاع الخاص اللبناني في العام 
2020، تراجعــت التســليفات الممنوحة خالل الفترة للقطاع العام. وأظهرت  احصاءات  الجمعية تراجع التســليفات 
الممنوحــة من المصارف للقطاع العام إلى ما يعــادل 31745 مليار ليرة لبنانية مقابل 43240 مليار ليرة في نهاية 

2019. وانخفضت هذه التسليفات بنسبة 26.6 % في 2020، مقابل انخفاضها بنسبة 14.6 % في العام 2019.

أموال المصارف اللبنانية بلغت 19 مليار دوالر
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أعلن بنك الرياض عن توقيع اتفاقية شراء مع مركز الملك عبدهللا 
المالي “كافد”، يستحوذ بموجبها على برج مكتبي يضم 53 طابقاً 

بارتفاع يقدر بحوالى 264 متر ليصبح مقراً رئيساً له.
وقع االتفاقية رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدهللا المالي فهد بن 
عبدالمحسن الرشــيد ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس 
عبدهللا بن محمد العيســى، وذلك بحضور عدد من كبار التنفيذيين 
في مركز الملك عبدهللا المالي وبنك الرياض. واعتبر فهد بن عبد 
المحســن الرشيد، رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد هللا المالي 

“كافد”، أحد المشاريع الرائدة التي يشرف عليها صندوق االستثمارات العامة، أن انتقال مقر بنك الرياض إلى كافد، 
يمثل األهمية الكبيرة للمركز بوصفه منطقة اســتثمارية جاذبة والوجهة الرئيســية للمال واألعمال ومقًرا للعديد من 
كبرى الشــركات والمؤسسات الرائدة في مجالها محلياً وعالمياً، نظراً لموقعه االستراتيجي الواقع في قلب الرياض 
عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي يولي ولي العهد السعودي االمير محمد بن سلمان اهتماماً كبيراً لها لتكون 

من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، بحسب ما ذكر في مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار.

بنك الرياض يوقع اتفاقية شراء مقر رئيسي

 )P.O.S( أطلق بنك ســورية الدولي اإلســالمي خدمة نقاط البيع
كأول بنك ســوري يطلق هذه الخدمــة التي تُعد أحد الحلول التقنية 
المهمة للمدفوعات وتُتيح آلية متطورة للدفع اإللكتروني من خالل 
البطاقة المصرفية التي تمكن عمالء البنك من دفع ثمن مشترياتهم 

وخدماتهم بيسر وسهولة.
ويأتي إطالق البنك لهذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك للتحول 
الرقمــي وتوظيف التقنيات المبتكرة الســتحداث حلول دفع جديدة 
ضمن رؤيته بأن يكون األول في المصرفية اإللكترونية واالبتكار 

لمواكبته التطور في مجال أتمتة العمليات.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي، بشار الست، 
أن هذه الخدمة ســيكون لها دور كبير فــي توفير الوقت، والجهد، 

للمواطن في مجال تسديد ثمن مشترياتهم، أو الخدمات المقدمة لهم وذلك لمرونة الدفع بشكل سريع وآمن.
وتتماشــى الخدمة الجديدة مع توجهات مصرف ســورية المركزي الهادفة إلى تعزيز االبتكار في قطاع الخدمات 
المصرفية وتحقيق التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ما يســاهم في توفير مختلف وســائل الدفع الحديثة 
والبديلــة، التــي بدورها توفّر خيارات أكثر لحاملي بطاقات الدفع عند التســوق، إلى جانــب توفير الوقت والجهد 

وتجنب حمل مبالغ مالية.

P.O.S سورية الدولي اإلسالمي ُيطلق خدمة
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إرتفــع إجمالي موجودات البنــوك العاملة في قطر في 
نهاية شــهر آذار/مــارس 2021 الماضي بنســبة 10 
% على أســاس ســنوي الى نحو 1.75 تريليون لاير. 
ووفقــاً لبيانات مصرف قطر المركزي ، فقد دعم زيادة 
األصــول خــالل آذار/مــارس 2021، إرتفاع إجمالي 
قيمة محفظة القروض والســلف بنســبة 8.3 % إلى ما 
يزيــد عن 1.17 تريليون لاير، مدفوعاً بزيادة قروض 
القطاع العام بنسبة 15 % إلى 391 مليار لاير. كذلك، 
ســجلت الودائع في  بنوك قطر  خالل شهر آذار/مارس 
المنصــرم زيادة قدرها 6 % على أســاس ســنوي إلى 

945 مليار لاير، منها ودائع غير المقيمين التي تقدّر بنحو 266 مليار لاير.
على صعيد آخر، ارتفعت االحتياطات الدولية و السيولة  بالعملة األجنبية لدى  مصرف قطر المركزي  في شهر آذار/

مارس 2021، بنســبة 1.8 % على أســاس ســنوي الــى 56.3 مليار دوالر أميركي. ووفقــاً لبيانات مصرف قطر 
المركزي، صعدت اإلحتياطات الرسمية في شهر آذار/مارس الماضي بنسبة 1.1 %، قياساً بالشهر المناظر من العام 
2020 الفائت، وصوالً إلى نحو 41 مليار دوالر، وذلك بدعم من زيادة حيازة  الذهب  بنسبة 40 % الى ما يقرب من 
3.1 مليار دوالر، و اســتقرار األرصدة لدى البنوك األجنبية عند 13.5 مليار دوالر، مقابل انخفاض االســتثمار في  
سندات الخزينة  األجنبية بنسبة 1.7 % وصوالً إلى 23.8 مليار دوالر. ودعم زيادة االحتياطي النقدي األجنبي لقطر 

خالل آذار/مارس 2021، نمو الودائع بالعملة األجنبية بنسبة 3.8 % لتصل إلى 15.5 مليار دوالر.

نمو أصول البنوك القطرية بنسبة 10 %

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، عن ارتفاع احتياطي 
البنــك المركــزي من العمــالت األجنبية إلى أكثر مــن 60 مليار دوالر 
أميركــي. ونقل بيان حكومــي عن الكاظمي قولــه، إن “احتياطي البنك 
المركــزي من العمالت األجنبية، ارتفع إلى أكثــر من 60 مليار دوالر 
بعــد أن كان 51.9 مليــارا قبل الشــروع باإلجــراءات اإلصالحية لهذه 
الحكومة”. وأضــاف، أن “الزيادة جاءت نتيجة اإلجراءات اإلصالحية 

التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثير على فشلها وعدم استمرارها، كما نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في 
مزاد البنك المركزي سيئ الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف”. وأشار الكاظمي، إلى أن “إجراءات حكومته 

في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دونما تراجع”.
يشار إلى ان العراق يمر بأزمة اقتصادية دفعت حكومة مصطفى الكاظمي إلى تعويم الدينار لتتمكن من دفع رواتب 

الموظفين والمتقاعدين الذين يبلغ عددهم نحو 6 ماليين موظفاً ومتقاعداً.

االحتياطي العراقي األجنبي يرتفع إلى 60 مليار دوالر

7



عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيار/ مايو 2021

تراجــع اإلحتياطي النقــدي للكويت في نهاية شــهر آذار/
مارس 2021، ليبلغ مستوى 12.59 مليار دينار )41.75 
مليار دوالر أميركي(، بإنخفاض شــهري نسبته 6.11 % 
وبقيمــة 820 مليون دينار )2.7 مليــار دوالر(، علماً بأن 
اإلحتياطي النقدي وصل إلى أعلى مســتوى تاريخي له في 
تشــرين األول/اكتوبر 2020، عندما وصــل إلى 13.88 
مليار دينار )45.9 مليار دوالر(. وكعادة جميع الســنوات 
الســابقة، لم يتغير إحتياطي  الكويت  من  الذهب  الذي إستقر 

عنــد 79 طناً، بحســب مجلس إحتياطي الذهب العالمي، وتبلــغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 
31.7 مليون دينار، وذلك حسب األسعار وقت الشراء وليس بالقيمة  السوقية  الحالية.

وبحســب النشــرة الشــهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.750 مليار دينار موزعة 
بيــن اإلحتياطات األجنبية الســائلة التي تمثل الســواد األعظم بـــ12.59 مليار دينار، وإحتياطــات ذهبية 31.74 
مليون دينار، وإحتياطات أخرى 128.87 مليون دينار، وتقيس الموجودات األجنبية قوة  المركز المالي  الخارجي 

والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

إحتياطي النقد األجنبي الكويتي يهبط 2.7 مليار دوالر

هبطت أرباح  المصارف  المدرجة في أســواق المال 
فــي  دول الخليج  خالل العام 2020 الماضي بنســبة 
32.2 %، بضغــط ارتفــاع المخصصــات الموجهة 

للتعامل مع تداعيات جائحة “كورونا”.
وبحســب تقريــر لشــركة  كامكــو  إنفســت  الكويتية، 
اســتند إلى بيانات 62 مصرفاً مدرجاً بأسواق األسهم 
الخليجيــة، ســجلت أرباح بنــوك المنطقــة 25 مليار 
دوالر أميركي خالل العام الماضي، مقارنة مع 36.9 

مليــار دوالر في 2019. وكان هذا أكبر انخفاض ســنوي علــى اإلطالق منذ عام 2002 على األقل، وأكبر بكثير 
من االنخفاض البالغ 22.3 % في 2008، عام  األزمة المالية العالمية ، بحسب التقرير.

ويُعدُّ صافي أرباح البنوك خالل عام 2020 األدنى في 7 ســنوات، في ظل مخصصات قياســية لتجنب تعثرات في 
القروض. وأشار التقرير، إلى أن انخفاض صافي الربح في الكويت كان األشد حدة بنسبة 55.5 % إلى 1.5 مليار 
دوالر، ثم  البحرين  بتراجع 53.6 % إلى 700 مليون دوالر، تليها  اإلمارات  بنسبة 44.2 % إلى 7 مليارات دوالر. 
وسجلت  البنوك السعودية  انخفاضاً بنسبة 22.8 % إلى 9.3 مليارات دوالر، ثم سلطنة  ُعمان  بتراجع 22.2 % إلى 

700 مليون دوالر. أما قطر فسجلت أقل تراجع في األرباح بنسبة 12.4 % إلى 5.9 مليارات دوالر.

انخفاض أرباح مصارف الخليج بنسبة 32 %
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أصدر المصرف المركزي  اإلماراتي نظاماً جديداً للحد 
األدنى لرأس مال البنــوك، ينطبق على كافة البنوك بما 
في ذلك فروع البنوك األجنبية العاملة في دولة اإلمارات، 
وســيدخل هذا النظام حيّز التنفيذ خالل شــهر أيار/مايو 
2021 الجــاري. ويتعيــن على البنــوك القائمة في دولة 
اإلمارات، وغير المســتوفاة لمتطلبات هــذا النظام عند 
دخوله حيّز التنفيذ، أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد 

أقصاه 31 كانون األول/ديسمبر من العام 2023.
علــى صعيد آخر، تعتزم الســلطات المصرفية في دولة 

اإلمارات إصدار عملة ورقية جديدة، وذلك في إطار اســتعدادات الدولة للذكرى الخمســين لتأسيسها. وذكرت وكالة 
األنباء اإلماراتية مؤخراً، أن مجلس إدارة مصرف اإلمارات المركزي، وافق على اإلصدار الثالث والجديد للعملة 
الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة “لعام الخمسين”. وأوضحت الوكالة أن اإلصدار الجديد من العملة يتميز 

باحتوائه على أحدث العالمات األمنية في طباعة العمالت الورقية، وفق معايير عالمية.

نظام خاص بالحد األدنى لرأس مال البنوك اإلماراتية

ارتفــع إجمالي موجودات مصرف  اإلمارات  المركزي إلى 462.78 
مليــار درهــم )126 مليار دوالر أميركي(، في نهاية شــهر شــباط/

فبراير 2021، وفق ما نقل وكالة أنباء اإلمارات عن أرقام المصرف 
المركزي. وبلغت زيادة موجودات المصرف نسبة قدرها 2.8 مليار 
درهــم )762 مليــون دوالر(، مقارنةً مع شــهر كانــون الثاني/يناير 

2021، بحسب احدث األرقام الصادرة عن المصرف المركزي.
ووفقــاً لوكالة أنباء اإلمارات، بيّنت األرقام، أن بند االســتثمار ارتفع 

لدى المصرف المركزي إلى مستوى 120.17 مليار درهم في نهاية شباط/فبراير 2021، مقارنة مع 73.86 مليار 
درهــم فــي كانون الثاني/يناير من العام ذاته. كذلك ارتفعت قيمــة الودائع إلى 34.84 مليار درهم، وبند الموجودات 
األخرى إلى 16.16 مليار درهم، في حين استقر بند  السيولة  وأرصدة البنوك عند 266.28 مليار درهم والقروض 
عند نحو 25 مليار درهم. وبلغ رصيد  شــهادات  اإليداع في جانب المطلوبات، 136 مليار درهم، وحســاب الودائع 
183 مليار درهم تقريباً، في حين وصل رصيد النقد المصدر 11.4 مليار درهم، واالحتياطيات ورأس المال 24.67 

مليار درهم، وبند مطلوبات أخرى 7.34 مليار درهم، بحسب األرقام الصادرة عن المصرف المركزي.
يذكر أن اســتثمارات  البنوك اإلماراتية في ســندات الدين )األوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير( ارتفعت بنحو 
13.4 مليار درهم في نهاية شهر شباط/فبراير 2021، مقارنةً بشهر كانون الثاني/يناير 2021، لتبلغ نحو 287.9 

مليار درهم.

إرتفاع إجمالي موجودات المركزي اإلماراتي
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أعلن “إتش إس بي ســي” البريطاني، أكبر بنك في أوروبا من حيث 
األصول، عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 82 % على أساس سنوي، 
في الربع األول من العام 2021 الحالي ليصل إلى 4.6 مليارات دوالر 
أميركي. وقال في بيان، إن إجمالي األرباح قبل الضرائب سجل 5.8 
مليارات دوالر خالل الفترة، مقابل 3.2 مليارات دوالر بالربع األول 
من 2020، بنمو سنوي 79 %. فيما انخفضت اإليرادات بنسبة 5 % 
لتصل إلى 13 مليار دوالر أميركي، بســبب تأثير تخفيضات أســعار 

الفائدة لعام 2020 في جميع الشركات العالمية. وقال البنك، إن هذا االنخفاض تم تعويضه جزئياً من خالل تأثيرات 
الســوق فــي تصنيع وتقييم التأمين على الحيــاة. وأفاد بأنه حرر 400 مليــون دوالر كان قد جنبها لتغطية القروض 

المتعثرة بسبب الجائحة، في ظل التوقعات اإليجابية لألسواق الرئيسية بعد حمالت التطعيم الناجحة.
وذكر البنك: أن معظم األرباح تتحقق من العمليات في آسيا، في وقت شهدت األسواق العالمية والخدمات المصرفية 
أداء فصلياً جيداً. ورأى أن اآلفاق االقتصادية تحسنت بالرغم من استمرار الشكوك، متوقعاً تحسناً إيجابياً في الربع 

الثاني من 2021، مع الحفاظ على مواقف متحفظة بشأن رأس المال والتمويل والسيولة واالئتمان.

ارتفاع أرباح إتش إس بي سي بنسبة 82 %

تراجعــت أربــاح مجموعــة  البنــك العربــي  بعد 
الضرائــب والمخصصــات بنســبة 13 % إلــى 
128.3 مليــون دوالر أميركــي فــي الربع األول 
من عــام 2021 مقارنة مع 147.6 مليون دوالر 
أميركــي في الفتــرة المقابلة للعــام 2020، وبلغ 
إجمالي حقوق الملكية 10 مليارات دوالر أميركي 

في نهاية الربع األول من 2021.

تراجع أرباح مجموعة البنك العربي 13 %

تراجعت أرباح  بنك المشــرق  المدرج في ســوق  دبي  المالي، بنحو 90.4 % في الربع األول من 2021، ليحقق 43 
مليون درهم، مقابل 450.3 مليون درهم خالل الفترة نفســها من 2020. وتراجعت اإليرادات التشــغيلية للبنك في 
الربع األول من 2021 بنحو 7 % لتصل إلى 1.4 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2020. 

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة في الربع األول من 2021 بنحو 74 % لتصل إلى 711 مليون درهم.

أرباح بنك المشرق تهبط 90 %
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إرتفعــت صافي أرباح البنك األهلي الســعودي بنحــو 20 % في الربع 
األول من 2021، لتصل إلى 3.4 مليار لاير، بالمقارنة مع الربع المماثل 
من 2020. وبحسب بيان على موقع تداول، أرجع البنك إرتفاع صافي 
الدخل بنسبة 20.3 %، بسبب إرتفاع اجمالي دخل العمليات وإنخفاض 
مصاريف العمليات متضمنة خســائر االئتمــان، قابله جزئياً إرتفاع في 
المصاريف الغير تشغيلية. وإرتفع اجمالي دخل العمليات 8.8 % نتيجة 
إلرتفاع صافي دخل العموالت الخاصة ودخل اإلســتثمارات، وإرتفاع 

دخل رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عمالت أجنبية، الذي قابله جزئياً إرتفاع في مصاريف عمليات أخرى.

ارتفاع أرباح البنك األهلي السعودي بنسبة 20 %

ســجل “دوتشــيه بنك” أكبر أرباح فصلية منذ عــام 2014، بدعم من طفرة 
تداول الســندات، والنتائج القوية في أعمال إدارة األصول، وتجنب الخسائر 
الناتجــة عــن انهيار “أركيغوس  كابيتال  مانجمنــت”. وبلغ صافي ربح أكبر  

المصــارف  األلمانية 908 ماليين يورو خالل الربع األول من 2021، وهو 
المســتوى األعلــى منذ بدايــة 2014، مقارنة مع 43 مليــون يورو في نفس 
الفترة من 2020، متجاوزاً التوقعات البالغة 642.95 مليون يورو. وســجل 

البنك صافي إيرادات فصلية بقيمة 7.2 مليار يورو، مقارنة مع 6.35 مليار يورو في نفس الفترة من 2020.

“دوتشيه بنك” يسجل أكبر أرباح فصلية منذ 2014

نمت األرباح الصافية لبنــك الدوحة في نهاية الربع األول 
من العام الحالي 17.3 % على أساس سنوي، إلى 380.2 
مليــون لاير. ودعم نمو األرباح، ارتفــاع صافي إيرادات 
الفوائد بنسبة 20 % إلى 661 مليون لاير، والتي ساهمت 
فــي ارتفاع صافي اإليرادات التشــغيلية بنســبة 10.5 % 
وصــوالً إلــى 823 مليــون لاير، باإلضافة إلى اســترداد 
مخصص انخفاض قيمة  استثمارات  مالية بقيمة 3.3 مليون 

لاير، مقابل خســارة وقدرها 13.8 مليون لاير في الربع المناظر من 2020. وســجلت مخصصات انخفاض قيمة 
القروض والسلف بنهاية األشهر الثالثة األولى من 2021 ارتفاعاً بنسبة 31 % لتصل إلى 230.6 مليون لاير.

نمو أرباح بنك الدوحة بنسبة 17 %
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كشف اإلفصاح المالي لمصرف “غولدمان ساكس”، أنه سجل 
أرباحاً بقيمة 6.71 مليــار دوالر أميركي خالل الفترة الممتدة 
مــن كانــون الثاني/يناير وحتــى آذارمــارس 2021، مقارنة 
بـ1.12 مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ 
نصيب السهم من األرباح مستوى 18.60 دوالر، وهو مستوى 

أعلى من توقعات المحللين عند 10.22 دوالر.
كما ارتفعت إيرادات “غولدمان ســاكس” إلــى 17.70 مليار 

دوالر فــي فترة األشــهر الثالثة المنتهية فــي آذار/مارس، مقابل 8.74 مليار دوالر خــالل نفس الفترة من 2020، 
ومقارنة بتوقعات زيادتها عند 12.56 مليار دوالر أميركي.

وأشــارت البيانات، إلى أن إيرادات وحدة  االســتثمار المصرفي  زادت بنســبة 73 %، كما صعدت إيرادات وحدة  
األسواق العالمية  47 %. وقال المدير التنفيذي لـ”غولدمان ساكس”، ديفيد سولومان: “لقد عملنا بجد جنباً إلى جنب 
مع عمالئنا استعداداً لعالم يتجاوز الوباء وبيئة اقتصادية أكثر استقراراً، كما أن أعمالنا في وضع جيد للغاية لمساعدة 

عمالئنا على التعافي، وتنعكس هذه القوة في اإليرادات واألرباح القياسية التي تم تحقيقها هذا الربع”.

“غولدمان ساكس” يحقق أرباحًا فصلية قياسية

كشــفت وكالــة “رويترز” نقالً عــن مصادر لهــا ووثيقة قضائية 
إطلعت عليها، إن شــركة “إن إم ســي” المزودة لخدمات الرعاية 
الصحيــة في  اإلمــارات ، تقاضي بنك  دبي  اإلســالمي أمام محاكم  

أبوظبــي . وأضافت المصادر، أن التحرك القضائي بحق بنك دبي 
اإلسالمي، يأتي بعد أن أقام األخير دعاوى في دبي، الفتةً إلى أن 
ذلــك قد ينطوي على مواجهة بين األنظمــة القضائية المختلفة في 
دولة اإلمارات وقد يُعقّد إعادة الهيكلة. وأشــارت المصادر ووثيقة 
المحكمــة، إلى أن دعوى شــركة “إن.إم.ســي” تســتهدف وضع 

أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي اإلســالمي تحت تصرف أوصياء الشــركة -مكتب “ألفاريز أند مارسال”-، 
مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.

ووفقاً للوثيقة، ينبغي أن يحق لألوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقاً لبنك دبي اإلسالمي  
من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف األوصياء المشتركين، وذلك لحين االنتهاء من إبالغ 
األوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة. وقالت المصادر، إن هذا اإلجراء قد يُلحق خسائر ببنك دبي اإلسالمي الذي 
يبلغ انكشافه على “إن.إم.سي” 400 مليون دوالر أميركي، منوهة إلى أن شركة “إن.إم.سي” كانت قد إقترضت 
من البنك باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم  التأمين  المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية. 

وأضافت أن بنك دبي اإلسالمي دفع بالفعل بأحقيته في تلك األوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.

“إن إم سي” تقاضي بنك دبي اإلسالمي
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أعلن بنك “كريديه ســويس” عن خسارة صافية قدرها 252 
مليــون  فرنــك سويســري ، أي ما يعــادل 275 مليون دوالر 
أميركي، في الربع األول من العام 2021 الجاري، في وقت 

تزايد الضغط على البنك.
وحذّر البنك السويســري، من خســائر فادحة في وقت سابق 
من شــهر نيســان/ابريل الماضــي، بعد فضيحة تــورط فيها 
“أركيغــوس كابيتال”، وهو صندوق تحــوط مقره  الواليات 
المتحــدة األميركيــة ، والــذي انهــار بعــد تحمــل الكثير من 

المخاطر.

275 مليون دوالر خسائر “كريديه سويس” في الربع األول

 ABN ”وافــق مصــرف “إي بــي إن أمــرو
AMRO، أحد أقدم البنوك الهولندية، على دفع 
575 مليــون دوالر أميركي في إطار تســوية 
مع المدّعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغســيل 
األمــوال. ويأتي ذلك بعد تحقيــق جنائي أطلق 
عام 2019 من قبل مدعين قالوا، إن المصرف 
فشــل في مراقبة الحسابات المصرفية ولم يبلغ 
عــن “تعامالت غير عاديــة”. وأقر المصرف 
في بيان نشــره على موقعه على اإلنترنت، أنه 

بين العامين 2014 حتى 2020، فشل في أداء مهمته بشكل كامل كحارس يرّكز على مكافحة غسل األموال.
وبــدأ المدّعــون التحقيق في “إيه بــي إن أمرو” بعدما أمرهــم المصرف المركزي الهولندي المشــرف عليه في 
أغســطس/آب 2019، بالتدقيق في حســابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم 5 ماليين. وجاء التحقيق غداة 
فرض غرامة بقيمة 928 مليون دوالر على مصرف ING الهولندي البارز في 2018 على خلفية غسل األموال 

بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام حساباته.
وقالت النيابة في بيان، إن تحقيقاتها ال تزال جارية وإن 3 أعضاء ســابقين في مجلس اإلدارة، لم تذكر أســماءهم، 

تم تحديدهم كمشتبه بهم قيل إنهم “مسؤولون فعلياً عن انتهاك قانون مكافحة غسل األموال.
يذكر أن “إيه بي إن أمرو”، أكد أن مبلغ التسوية سيتم دفعه من رأس المال الوقائي للبنك، وأضاف: أن المتطلبات 
المتعلقة بمكافحة غســل األموال في الســنوات األخيــرة زادت تكاليفها، وهو ما يدفعه إلــى تضمين جزء من هذه 
التكاليف في أســعاره. مؤكداً أن المرحلة القادمة ســتكون مرحلة مراقبة “للعمــالء الحاليين” والبحث عن عمالء 

جدد.

“اي بي إن أمرو” يدفع غرامة بقيمة 575 مليون دوالر

13
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“سيتي غروب” تبيع أنشطة استهالكية في آسيا

ويعتبــر DBS، البنك األجنبي الوحيد الذي يمتلك شــركة 
فرعيــة هنديــة مملوكــة بالكامــل، ويتطلــع إلــى أعمال 
المجموعة في الهنــد، والتي من المتوقــع أن تجتذب أيضاً 
 Kotak والمقرضيــن المحليين ،StanChart بنوكاً مثل

Mahindra Bank وAxis Bank، بحسب رويترز.

ودائع التجزئة
تعــــرض مجموعــــة ســــــيتي األعمال االســــتهالكية 
الكبيرة في الهند، والتي تشــمل ودائــع التجزئة والرهون 
العقاريــة وبطاقــات االئتمــان، باإلضافــة إلــى أعمالهــا 
التايوانيــة مــن بين أكثــر األجــزاء قيمــة فــي محفظتها 
االســــتهالكية اآلســــيوية، بينما تحافظ على أنشطتها في 

هونغ كونغ.
وتدرس SBI.NS وحدة تابعة لبنــك الدولة الهندي، أكبر 
بنــوك الهنــد، عرضاً لشــراء محفظــة بطاقــات االئتمان 

قالت مجموعة ســيتي، إن مجموع األعمال التي ســتخرج 
منها بلغ إجمالي أصولها حوالى 82 مليار دوالر أميركي، 
وإنها خصصت 7 مليارات دوالر في شــكل أســهم عادية 
ملموســة العام الماضي. وبلغت قيمة األعمــال المصرفية 
االستهالكية للمجموعة في األسواق 13 حوالى 4.2 مليار 
دوالر أميركي من عائدات البنــك البالغة نحو 74.3 مليار 

دوالر أميركي في عام 2020.
وتكبــدت جميع األســواق التــي يغادرهــا البنك خســارة 
مجتمعة قدرهــا 40 مليــون دوالر أميركي فــي األعمال 

المصرفية االستهالكية العام الماضي.
 ولــن تتخلــى المجموعــة األميركيــة عــن تراخيصهــا 
المصرفية في معظم هذه األســواق، وستشمل عملية البيع 
محافظ وفروع الخدمات المصرفية التــي تقدمها لألفراد، 
ما يحــدد المتقدمين لعمليــة البيع ليشــمل المقرضين الذين 

لديهم وجود حالي في هذه البلدان.

خطط جديدة
وأعلنت المجموعة عقب نشــر النتائج المالية للربع األول 
من العــام 2021 الجاري، عزمها التخــارج من الخدمات 
المصرفيــة فــي 13 ســوقاً، هــي: أوســتراليا، البحرين، 
الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، الفلبين، بولندا، 
روسيا، تايوان، تايالند وفيتنام، ولكن سرعان ما بدأ ثالث 

أكبر بنك في أميركا في خطط جديدة في الصين.
وأوضح بنــك دي بي إس، أكبر مقرض في جنوب شــرق 
آسيا، في بيان، أنه منفتح على استكشاف الفرص اإلضافية 
المعقولة في األسواق، خاصة ألنه يتمتع بامتياز مصرفي 

لألفراد في الصين والهند وإندونيسيا وتايوان.

من  عطاءات  آسيا  في   CitiGroup غروب  األميركية سيتي  المصرفية  المجموعة  وحدة  تستقبل 
البنوك للحصول على بعض األعمال االستهالكية التي يقّدر إجمالي أصولها بنحو 82 مليار دوالر 
 DBSو OCBCو ،Mitsubishi UFJ Financial Group أميركي. وقد قدمت مجموعة بنوك، من ضمنها

Group وStandard Chartered، عطاءات استعداداً لعملية البيع التي ستبدأ قريبًا، بحسب رويترز.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قالت مجموعة سيتي، إنها ستخرج من امتيازاتها االستهالكية في 
13 سوقاً من ضمنها 10 أسواق في آسيا، حيث إنها تعيد التركيز على أعمالها المؤسسية وإدارة 

الثروات األكثر ربحاً في هذه األسواق.

جين فريزر
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التي جنبها من أجل خســائر متوقعة للقروض بفعل جائحة 
فيروس كوفيد - 19، وكان قــد أضاف 4.88 مليار دوالر 

أميركي إلى احتياطيات الخسارة قبل عام.

تراجع اإليرادات
كذلك، حققت إيــرادات المصــرف تراجعاً طفيفــاً، بلغت 
حوالى 19.327مليــار دوالر أميركي، خالل الربع األول 
من العام 2021، مقابــل 20.731 مليــار دوالر أميركي 
خالل الربع نفســه من عام 2020، بانخفاض بلغت نسبتة  
حوالى 6.77 %، وفقاً للقوائــم المالية المعلنة على الموقع 

الرسمي.
وأعلنــت الرئيس التنفيذي لســيتي غــروب، جين فريزر، 
في بيــان إعالن النتائــج الماليــة، أنهم ســيركزون وجود 
هونغ كونغ، اإلمارات ولندن.المصرف في 4 مراكز ثروة رئيســية، هي: ســنغافورة، 

الخاصة بالبنك األميركي في الهند.
وتخطــط مجموعــة ســــيتي غــروب، إلنشــــاء عمليات 
مصرفيــة واســتثمارية جديــدة فــي الصيــن، ثانــي أكبر 
اقتصاد في العالم، ويهدف إلى البدء في األعمال التجارية 
وتشـغيلها في البنك الصيني الجديـــد في غضـون 12 إلى 

18 شهراً.

ارتفاعات قياسية
يذكر، أن أرباح “ســيتي غروب”، قفزت بنسبة 213 % 
خالل الربع األول من العام 2021 الحالي، وســجلت نحو 
7.942 مليار دوالر أميركي )3.62 دوالر للسهم(، مقابل 
2.536 مليــار دوالر )1.06 دوالر للســهم( خالل الربع 

نفسه من العام الماضي.
وأرجع المصــرف االرتفاعات القياســية فــي أرباحه إلى 
قراره بسحب 3.85 مليار دوالر أميركي من االحتياطيات 

تخطط مجموعة ســيتي غروب Citigroup Inc إلنشــاء عمليات مصرفية واســتثمارية جديدة فــي الصين، بعدما 
أعلنت في وقت ســابق خروجها من الخدمات المصرفية في عدة أســواق من ضمنها الصين، ثانــي أكبر اقتصاد في 
العالم. وتخطــط المجموعة للتقدم بطلب للحصــول على رخصة تداول األســهم والعقود اآلجلة في الصيــن، وفقاً لما 

ذكرته “غلوبال تايمز”.
ويهدف البنك، الذي يتخــذ من نيويورك مقراً لــه، إلى تقديم طلب للحصــول على ترخيص لألوراق المالية للســماح 
له باالكتتاب في األســهم المقومة باليوان الصيني وإجراء التداول للعمالء، فضالً عن ترخيص للوســاطة في العقود 

اآلجلة في غضون الشهرين المقبلين، بحسب وكالة بلومبيرغ.
يســعى “ســيتي غروب” لبدء األعمــال التجارية 
وتشــغيلها في البنــك الصيني الجديــد في غضون 
12 إلى 18 شهراً. وتشــمل خطة “سيتي غروب” 
تعيين رئيس تنفيذي للبنــك الجديد و50 موظفاً في 

البداية مع توسعات لتشمل 100 موظف فيما بعد.
وقال متحدث باســم المجموعة في هونغ كونغ، إن 
البنك يواصل استكشــاف فرص دعــم العمالء في 
الصين. وســيعتمد البنك على موظفين خارجيين، 
أيضــاً مصرفييــن مــن شــركات  لكنــه ســينقل 
أخرى فــي البر الرئيســي لســد الفجوة، بحســب 

“بلومبيرغ”.

سيتي غروب تخطط إلنشاء عمليات مصرفية جديدة في الصين
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ارتفاع أرباح “اإلمارات دبي الوطني” بنسبة 12 %

األنشطة التمويلية المتعثرة
انخفض معدل ذمــم األنشــطة التمويلية المتعثــرة في مصرف 
اإلمارات اإلســامي إلى 8.8 %، في حين بلغت نسبة التغطية 
109 %، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 %، لتبقى ضمن 
النطاق المســتهدف من قبل البنــك. وزادت أصــول المصرف 
13 % إلــى 71.2 مليــار درهــم )19.4 مليــار دوالر( خال 
الربع المنتهــي في مــارس/آذار 2021، مقابل نفــس الربع من 
2019، في حيــن بقي حجم أصول بنك اإلمــارات دبي الوطني 
عند 695 مليــار درهم )189.22 مليــار دوالر أميركي(. وأكد 
“اإلمارات اإلسامي” ارتفاع المعامات الرقمية على منصات 
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت بنسبة 22 % في الربع األول 
من 2021، مضيفاً أنه تم تطوير 9 من الفروع التابعة لتناســب 

أصحاب الهمم، في إطار تنفيذ خطط الشمول المالي.
تحسن أنشطة األعمال

علــى صعيد آخر، وســع مصرف اإلمارات اإلســامي شــبكة 
مراكز الخدمــات المصرفية لألعمــال دعماً لقطاع الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة، من خال افتتاح مركزيــن جديدين في 
دبي. ويركز المصرف على تعزيز عملياته خاصة مع استمرار 
االقتصــاد اإلماراتي في حمــات التطعيم وإجــراءات مواجهة 
تداعيات جائحة كوفيد - 19، بحسب رئيس مجلس إدارة البنك، 
وأنشطة األعمال في الباد.هشام عبد هللا القاســم، متوقعاً تحسن مؤشــرات ثقة المستهلكين 

ارتفعت أربــاح بنك اإلمــارات دبي الوطني بنســبة 12 % إلى 
حوالــى 2.3 مليار درهــم )632.2 مليــون دوالر أميركي( في 
الربع األول من عام 2021، مقابل نفــس الربع من العام 2020 
الماضي، في حين ســجلت التكاليف انخفاضاً بنســبة 9 % إلى 
1.9 مليار درهم )508.57 مليــون دوالر أميركي(، وتراجعت 
المخصصات االئتمانية بنســبة 31 % إلى 1.763 مليار درهم 

)480 مليون دوالر أميركي(.
كذلك، زادت أرباح مصرف اإلمارات اإلســامي، الذي تأسس 
عام 2004 كأحد المؤسســات التابعة لمجموعــة اإلمارات دبي 
الوطني، وتضم شبكته 41 فرعاً و177 جهاز صراف آلي داخل 
اإلمارات،  بنســبة 37 % إلى 212 مليون درهم  )57.7 مليون 
دوالر أميركي( خال الربــع األول من العــام 2021 الجاري، 
مقابل نفس الربع من عام 2020، في حين تقفز نسبة الزيادة إلى 
224 % عند المقارنة على أساس ربعي، بحسب بيان من البنك 

لسوق دبي المالي.
تجميع المخصصات

أرجع مصرف اإلمارات اإلســامي ارتفاع صافي األرباح إلى 
زيادة الدخل غيــر الممــول وإدارة التكاليف االســتباقية، حيث 
انخفضت التكاليف بنســبة 9 % إلى 256 مليــون درهم )69.7 
مليــون دوالر( مقارنة بالفترة ذاتها من العام الســابق، وبنســبة 
11 % عن المقارنة على أساس ربعي. وانخفضت مخصصات 
انخفاض القيمة لدى مصرف اإلمارات اإلسامي بنسبة 48 % 
في نهاية الربع األول من العام الجــاري، إلى نحو 107 مايين 
درهــم )29 مليــون دوالر أميركي( مقارنــة بالفتــرة ذاتها من 
العام الســابق، وبنســبة 73 % مقارنة بالربع السابق له المنتهي 
فــي ديســمبر/كانون األول 2020 الماضي، والــذي تزامن مع 
انخفاض ملحوظ في صافي تكلفــة المخاطر بعد أن تم تبني نهج 

تجميع المخصصات بهدف التحوط خال األرباع السابقة.
وتراجعت الودائع لدى مصرف اإلمارات اإلسامي بنسبة 1 % 
إلى 46.6 مليار درهم )12.69 مليــار دوالر أميركي( عن عام 
2020، في حين ارتفعت أرصدة الحســابات الجارية وحسابات 
التوفيــر لتمثــل 79 % مــن إجمالي نســبة الودائــع، كما بلغت 
قروض عماء بنك اإلمــارات دبي الوطنــي 436 مليار درهم 

)118.7 مليار دوالر( مع نهاية الربع األول من 2021.

بلغت مبيعات بنك اإلمارات دبي الوطني حوالى 9.8 مليار دوالر أميركي، وبلغت صافي أرباحه حوالى 
3.9 مليار دوالر أميركي، فيما بلغت أصول البنك نحو 186.1 مليار دوالر أميركي. وقد جاء بنك اإلمارات 
دبي الوطني في المركز الخامس في قائمة فوربس عن أقوى 100 شركة في الشرق األوسط عام 

2020، والتي تم إصدارها في يونيو/حزيران 2020 الماضي. 
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رأســت وزيــرة العمل فــي حكومة تصريف 
األعمال لميا يمين االجتماع التشاوري األول 
إلطالق “نظــام التأمين ضــد البطالة” الذي 
وضعتــه الــوزارة بالتعــاون مــع الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي وبإشراف منظمة 
العمــل الدولية. وحضر اإلجتمــاع مدير عام 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد 
كركــي، رئيس اإلتحاد العمالي العام بشــارة 

األســمر، ممثل نائب رئيس مجلس ادارة الضمان مارون ســيقلي، رفيق سالمة وروجيه خياط عن غرفة الصناعة 
والتجــارة، ونائــب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، كما شــارك في اإلجتمــاع خبراء من منظمة العمل 

الدولية وفريق من وزارة العمل
وعن نظام التأمين ضد البطالة، أكدت يمين، أنه يليق كمبادرة نطلقها للعمال بمناســبة عيدهم وانه مخصص لحماية 
العّمال عند فقدان الوظيفة من الفقر والعوز وأن تطبيقه من شــأنه أن يوفّر حوافز لألفراد لتقوية مهاراتهم ولتعزيز 
فرص إيجادهم وظائف جديدة كما يحمي الدخل خالل فترة البطالة ويوفّر التغطية الصحية وهو عبارة عن استحقاقات 
قصيرة األجل تُصَرف شهرياً. وطالبت بإيالء نظام التأمين ضد البطالة األولوية القصوى في الحكومة المقبلة كونه 

ركناً أساسياً من أركان اإلستراتيجية الوطنية للحماية اإلجتماعية، ومطبّقاً في أكثر من 90 دولة حول العالم.

تحضيرات إلطالق التأمين ضد البطالة

فازت شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كابيتال لالستثمار، 
بوثيقة التأمين على أصول بنك عوده، وهي تشمل المقر الرئيسي للبنك 
وجميع فروعه. وكشــف العضو المنتدب للشــركة أحمــد خليفة، عن 
إسناد العملية عبر شركة سوسيتيه لوساطة التأمين، مشيراً إلى أن مبلغ 
التأمين يتعدى 1.36 مليار جنيه من خالل وثيقة جميع األخطار. وقال: 
إن التغطية تشمل العديد من األخطار مثل الحريق والسطو، والمخاطر 
الطبيعية ومخاطر الشغب واالضطرابات المدنية واإلضرابات العمالية 
وغيرها. مضيفاً، إن هذه الشراكة مع احد أهم البنوك العاملة في مصر 

تتماشى مع سياسة شركته، التي تسعى إلى تنويع محفظتها عبر زيادة حجم أعمالها في القطاع التجاري والصناعي.
من جهته، أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة سوسيتيه لوساطة التأمين، سيد رسالن، وسيط العملية، 
أن شركته تسعى لمواكبة التطورات الحديثة، ومنها التحول الرقمي لتوفير الوقت والجهد على العمالء. وأضاف، أن 
“سوســيتيه” قدّمت تســهيالت كبيرة منذ بدء جائحة كورونا في مصر، وتنازلت عن جزء من عمولتها في كثير من 

العمليات، لمساندتهم وقت األزمة ومساعدتهم في التمتع بتغطية تأمينية في وقت الخطر.

“ثروة للتأمين” تفوز بتغطية أصول بنك عوده
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قالت شركة أليانز لتأمينات الحياة إنها تعتزم التوسع في اإلصدار اإللكتروني 
لوثائق التأمين خالل العام 2021 الحالي، مشيرة إلى أنها تدرس إطالق منتج 
تأمينات حياة مؤقت إلكترونياً بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعة 

طرحه فى السوق خالل النصف الثانى من العام الحالي.
وكشــف العضو المنتدب للشركة، تشارلز تاوضروس، أن المنتج سيتم بيعه 
من خالل وســائل التســويق اإللكتروني للشركة وســتتم االستفادة من مواقع 
التواصــل االجتماعــي، إضافة إلى إمكانيــات الموقع اإللكتروني للشــركة 
وتطبيقهــا على المحمول. وأكد أن شــركته بصدد تطوير وثيقة تأمين مؤقت 

على الحياة تصدر من خالل موقعها، موضحاً أنها تتميز بكونها تعتمد على المنصات اإللكترونية لإلصدار والدفع 
وال تشمل أي معامالت ورقية مع العمالء.

وقال تاوضروس: إن شركته تأمل أن يحوز هذا المنتج على اإلقبال الالئق من العمالء نظراً لتكلفته البسيطة وسهولة 
إصداره خاصة في ظل زيادة الطلب على تأمينات الحياة التي تشهدها السوق في الوقت الحالي. وأوضح أن “الموبايل 
أبلكيشن” الخاص بالشركة يوفر العديد من الخدمات للعمالء، مثل التحصيل اإللكتروني عبر نظم الدفع اإللكترونية، 
ومتابعة العميل لعائد استثمار وثيقته وإرسال استفسارات لخدمة العمالء، وطلب تعديل بعض البيانات بالوثيقة مثل 
عنوان العميل. مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة مبنية على منصات رقمية تعتمد على 

الذكاء االصطناعي، ومؤكداً أن هذه المنتجات تمثل طفرة غير مسبوقة في مجال التأمين بمصر.

تشارلز تاوضروس

“أليانز حياة” تدرس التوسع في اإلصدار اإللكتروني للوثائق

ارتفعــت قيمــة أقســاط التأميــن المحصلة فــي شــركات تأمينــات الممتلكات 
والمســؤوليات بنسبة 30.8 % خالل أول شــهرين من عام 2021، ليبلغ  3.6 
مليــار جنيه مقابل 2.8 مليــار جنيه خالل نفس الفترة من العام 2020، وحققت 
شــركات تأمينات الحياة 9.3 % نمواً فى أقساطها المحصلة خالل أول شهرين 
من 2021، ليبلغ حجم أقساطها 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ3.6 مليار جنيه خالل 
نفس فترة المقارنة. وكشــف تقرير األنشــطة المالية غير المصرفية عن شــهر 
شــباط/فبراير 2021، الصادر عن الهيئة العامــة للرقابة المالية المصرية، أن 
إجمالي أقساط التأمين المحصلة في شركات التأمين ارتفع بنسبة 18.6 %، ليبلغ 

حجم األقساط 7.6 مليار جنيه خالل أول شهرين من 2021، مقابل 6.4 مليار جنيه خالل نفس الفترة من 2020.
من ناحية أخرى، انخفض حجم التعويضات المســددة فى قطاع التأمين خالل أول شــهرين من عام 2021، بنســبة 
0.9 % لتبلــغ التعويضات المســددة 3.2 مليار جنيه مقارنة بـــ3.24 مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام 2020. 
وانخفضت قيمة التعويضات المسددة في شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 15.9 % لتبلغ 1.5 مليار 

جنيه خالل أول شهرين من 2021، مقابل 1.7 مليار جنيه خالل نفس الفترة من 2020.

مصر: ارتفاع قيمة أقساط التأمين المحصلة 18.6 %
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ستتحمل شركات إعادة  التأمين  أغلب تكاليف أزمة السفينة 
العمالقــة “إيفرغيفــن” التــي جنحت في  قناة الســويس  
وعطلت حركة المالحة بالممــر المائي، وفقاً لما ذكرته 
“رويترز” عــن مصادر متابعة. وذكر كبير مســؤولي 
المطالبات لدى شــركة “يو كيه كلوب” المســؤولة عن 
تأمين الحمايــة والتعويض للســفينة، آالن ماكينون، أنه 
يتوقع رفع دعوى ضد الشركة المالكة للسفينة من سلطات 
القناة عن األضرار المحتملة للقناة وخســارة اإليرادات، 

ومطالبات منفصلة بالتعويض من بعض أصحاب السفن المتأخرة. وصرح ماكينون، لوكالة رويترز: أتوقع أن نتلقى 
مطالبة من السلطات المصرية في وقت قريب، وستتدفق االدعاءات من مالكي السفن اآلخرين خالل األشهر المقبلة.
وكان رئيس  هيئة قناة السويس  أسامة ربيع، قد كشف سابقاً أن الخسائر واألضرار الناجمة عن انسداد “إيفرغيفن” 

قد تصل إلى حوالى مليار دوالر أميركي، لكن سيتم حساب المبلغ الفعلي بعد التحقيقات.

شركات إعادة التأمين تتحمل تكاليف أزمة “إيفرغيفن”

عقــدت “غلوب مــد”، المجموعــة الرائدة فــي إدارة منافع 
الرعاية الصحيّة في منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مؤتمرها التنفيذي االفتراضي األول لعام 2021، وذلك على 
مدى 3 أيام بمشــاركة المدراء العامين لشــركات المجموعة 
االثني عشر، برئاسة رئيس مجلس االدارة والمدير التنفيذي 
للمجموعــة منير خرمــا، وأعضاء مجلــس اإلدارة: الوزير 
ميشــال فرعون، وروجيه نســناس، وبيار فرعــون، وإيلي 

نسناس، والفريق التنفيذي من مختلف شركات المجموعة. وشدّد خرما على أهمية القيام بمشاريع تطويرية استراتيجية، 
مثل الدخول إلى أسواق جديدة، وإطالق خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وغيرها من الحلول والخدمات مع الجهود 

الجبّارة لفريق العمل، ما ساهم في نمو أعمال الشركة ومواصلة دورها الريادي على الرغم من كل التحدّيات.
كمــا طرح المدراء التنفيذيون في الشــركة، اإلنجازات التي حققتها شــركات “غلوب مد” فــي مختلف البلدان. وتم 
عرض العديد من الحلول الرقمية المخطط لها، والتي تشــمل تطبيقات الذكاء االصطناعي لضمان مزيد من الربط 
اإللكتروني مع الجهات الضامنة العاملة معها ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية. واتخذت خطط التعافي من الكوارث 
استناداً إلى التقنيات السحابية، حيّزاً مهماً من المواضيع التي تّم طرحها خالل اليومين الثاني والثالث للمؤتمر. كذلك 
تم عرض رؤية جديدة الستراتيجية تجربة العمالء مع التركيز على المؤّمنين وإدارة تجاربهم  بما يلبّي احتياجاتهم.

وفي الختام، وضع المؤتمر االستراتيجيات الرئيسية للشركة مع الحضور لالستجابة بكفاءة وفعالية لمختلف التحديات 
في سوق التأمين الصحي.

مؤتمر “غلوب مد” التنفيذي االفتراضي األول لهذا العام
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كشف تقرير جديد لوكالة فيتش للتصنيف االئتماني، أن غالبية شركات 
التأمين في ســوق لندن هبطت إما إلى خسارة أو ربح ضئيل للغاية في 
عــام 2020، حيث عوضت التكاليف المرتبطــة بوباء كورونا معظم 
أربــاح االكتتاب واالســتثمار. وذكــر التقرير، أنه بالرغــم من تعافي 
عائدات االســتثمار بشــكل جيد في النصــف الثاني مــن 2020، فإن 

العائدات لم تكن كافية للتعويض عن خسائر االكتتاب بسبب كورونا.
وقال محللو “فيتش” للتصنيف اإلئتماني، إن الخسائر الوبائية لفيروس 

كورونــا المتعلقــة بإلغاء األحداث وسياســات انقطاع األعمال، دفعت النســب المجمعة إلى أكثــر من 100 % العام 
 FCA BI الماضي. وتتوقع الوكالة، أن تنخفض الخســائر المرتبطة بالوباء في 2021، نظراً الستنتاج حالة اختبار
هيئة التحكيم البريطانية والتعرض األقل لمطالبات توقف األعمال BI وإلغاء األحداث من خالل تعديالت لغة السياسة.

وفيما يتعلق بتسريع األسعار، تسلط وكالة فيتش الضوء على كيف أن االرتفاعات المزدوجة الرقم التي شوهدت عبر 
العديد من شركات التأمين تعكس حجم الخسائر المرتبطة بالوباء وعائدات االستثمار المنخفضة للغاية، مما يؤدي إلى 
زيادة التركيز على ربحية االكتتاب. وعلى الرغم من زيادة رأس المال والمنافسة، يؤكد محللو “فيتش”، أن ظروف 

التسعير لعام 2021 ستكون مواتية، مدعومة بالتركيز على تحسين أداء االكتتاب في سوق لويدز.

فيتش: كورونا تفاقم خسائر شركات التأمين في لندن

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد 
آند بورز قد رفعت التصنيف االئتماني للشــركة من الدرجة A- إلى الدرجة 

A بنظرة مستقبلية مستقرة.
ورفعت وكالة ســتاندرد آند بورز مستوى التصنيف االئتماني والقوة المالية 
بعيــدة األجل اســتناداً إلى مؤشــرات األداء القوية لشــركة أبوظبي الوطنية 
للتأميــن، وأكدت على المكانة التي تتمتع بها كشــركة تأميــن رائدة في دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة حيث تمكنت شــركة أبوظبي الوطنية للتأمين من 
تحقيــق أداء متميز مــن حيث عمليات االكتتاب، كما نجحت في الحفاظ على 
حصتها الســوقية على مدى السنوات الخمس الماضية. وأشارت إلى أن رفع 
التصنيــف يعود إلى كفاية رأس مال الشــركة فوق مســتوى AAA، وذلك 

بموجب نموذج القياس المعتمد لديهم.
وقال الرئيس التنفيذي لـ“أبوظبي الوطنية للتأمين”، أحمد إدريس: ســاهمت 

استراتيجيتنا وسياساتنا االكتتابية وتميز أدائنا التشغيلي في الحفاظ على قوتنا المالية وحصتنا السوقية، كما ساهمت 
 A في امتالكنا لمحفظة استثمارية متنوعة. نحن سعداء برفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفنا االئتماني إلى الدرجة

بنظرة مستقرة، األمر الذي يؤكد على مكانة الشركة وسجلها الحافل بالنجاح واإلنجاز على مدار العقود الماضية.

A رفع التصنيف االئتماني لـ“أبوظبي الوطنية للتأمين” إلى
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القطاع الخاص يستحوذ على 62 % من أقساط التأمين 

جنيه تقريباً و3238.5 مليون جنيه، في الشهرين المقابلين من عام 
2020، بانخفاض نسبته 0.9 %.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين الُمسددة في كانون 
الثاني/يناير وشــباط/فبراير 2021، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريباً، 
سددتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.7 مليار جنيه، مطالبات 

ُمسددة من شركات تأمين الحياة وتكوين األموال.
األقساط المحّصلة

في سياق متصل، بلغت قيمة األقساط التي حصلتها شركات التأمين 
في شــهر شــباط/فبراير الماضي منفرداً، 3.8 مليار جنيه، مقابل 
2.9 مليار جنيه في شــباط/فبراير 2020، بنســبة نمــو تصل الى 
30.6 %. وتوزعت أقســاط شــباط/فبراير بواقع 1.6 مليار جنيه 
تقريباً لشــركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.2 مليار جنيه لشركات 
تأمين الحياة. وسددت شــركات التأمين، تعويضات ومطالبات في 
شهر شباط/فبراير الماضي منفرداً، 1.48 مليار جنيه تقريباً، مقابل 
1.46 مليار جنيه تقريباً في شــباط/فبراير 2020، بنســبة إرتفاع 

تصل الى 1.6 %.
وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات شهر شباط/فبراير 2021، 
مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.بواقع 619.8 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات، مقابل 860.6 

استحوذت شركات التأمين الحكومية، التابعة لقطاع 
األعمال العام، ممثلة في شــركتي “مصر للتأمين” 
و”مصر لتأمينــات الحياة”، وفقاً للبيانات الرســمية 
الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، 
على نســبة 37.5 % مــن إجمالي األقســاط التي تم 
تحصيلها خالل شــهري كانون الثاني/يناير وشباط/

فبراير 2021، بقيمة 2.8 مليار جنيه.
تنوع األنشطة

وضمت قائمة أكبر 5 شركات، في تحصيل األقساط 
خالل شــهري كانــون الثاني/يناير وشــباط/فبراير 
2021، كالً من “مصر للتأمين” و“مصر لتأمينات 
الحياة” و“أليانز لتأمينات الحياة - مصر”، باإلضافة 
إلى “أكســا لتأمينات الحيــاة - مصــر” و“متاليف 

لتأمينات الحياة”.
ونجحت شــركات التأمين، بتنوع أنشطتها سواء في 
الممتلكات والحياة، وتعدد أنظمتها سواء في التكافلي 
أو التجــاري، فــي تحقيق معــدالت نمو بأقســاطها 
المحصلة، خالل شهري كانون الثاني/يناير وشباط/
فبرايــر الماضييــن، نســبتها 18.6 %، لتصل الى 
7.6 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه، خالل نفس 
الفترة مــن العام الماضي. وتوزعت أقســاط التأمين 
المحصلة في شــهري كانون الثاني/يناير وشــباط/
فبراير، بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركات تأمين 
الممتلكات والمســؤوليات، مقابل 4 مليــارات جنيه 
تقريباً لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين األموال.

التعويضات الُمسددة
مــن ناحيــة أخــرى، بلغــت فاتــورة التعويضــات 
والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، في كانون 
الثاني/يناير وشــباط/فبراير الماضييــن، 3.2 مليار 
جنيــه و3209.4 مليــون جنيــه، مقابــل 3.3 مليار 

بتنوع  شركة،   37 عددها  البالغ  المصري،  الخاص  للقطاع  التابعة  التأمين  شركات  استحوذت 
أنشطتها سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري، 
على 62.5 % من إجمالي األقساط التي تم تحصيلها خالل شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 

2021، بقيمة 4.75 مليار جنيه.
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ارتفاع أصول 5 شركات تأمين عامة في الدول العربية

حلّت شــركة تأمين الوفاء المغربية فــي المركز الثاني بإجمالــي أصول بلغ 5 مليــارات دوالر أميركي، تلتهــا “التعاونية 
للتأمين” السعودية بقيمة 3.8 مليار دوالر، ثم شــركة “بوبا العربية للتأمين التعاوني” السعودية بقيمة 3.07 مليار دوالر، 

فيما حلت شركة “الخليج للتأمين” الكويتية في المرتبة الخامسة بإجمالي أصول بلغت 2.66 مليار دوالر أميركي.
وتصدرت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تصنيف الشــركات الخمس من حيث صافي األرباح العام الماضي، محققة 
أكثر مــن 185.6 مليون دوالر أميركــي، تلتها الشــركة التعاونية للتأميــن بقيمة 105 مالييــن دوالر، ثم الخليــج للتأمين 
بـ54.24 مليون دوالر، وتأمين الوفاء بأربــاح 42.3 مليون دوالر وفي المركز الخامس حلّــت قطر للتأمين بنحو 27.74 

مليون دوالر.

إدارة مخاطر السيولة
ويؤثر وباء كوفيد19- على قطاع التأمين بشــكل أساسي من خالل اســتثمارات شــركات التأمين، وأيضاً بدرجة أقل على 
المطالبات، بحســب ورقة بحثية لصنــدوق النقد الدولي أصدرهــا العام الماضي بعنوان “االســتجابة التنظيميــة والرقابية 
للتعامل مع تأثير كوفيــد - 19 ... قطــاع التأمين”، متوقعاً مواجهة شــركات التأميــن الصحي عدداً كبيراً مــن المطالبات 

المتعلقة بالوباء.
وأوصى الصندوق الجهات التنظيمية بالتأكد من أن التدابير اإلشرافية ال تحفّز الشركات على بيع األصول من خالل تعزيز 

مراقبة وإدارة مخاطر السيولة.

1. قطر للتأمين
ارتفعت أصول شــركة قطر للتأميــن خالل العام 
الماضــي بنســبة 8 % إلــى 11.7 مليــار دوالر 
أميركي في مقارنة على أساس ســنوي، وتراجع 
صافــي ربح الشــركة بنســبة 84.5 % إلى 101 
العــام  دوالر(  مليــون   27.74( لاير  مليــون 
الماضي، مقابــل 650.8 مليــون لاير )178.74 
مليــون دوالر( فــي عــام 2019. وزاد إجمالــي 
أقساط التأمين بشكل طفيف بلغ 1.2 % إلى 12.2 
مليــار لاير )3.35 مليــار دوالر( العام الماضي، 
مقابل 12.059 مليــار لاير )3.31 مليار دوالر( 

في عام 2019.
وأكدت الشــركة في تقريرها المالــي، أنها تراقب 

ارتفع إجمالي أصول أكبر 5 شركات تأمين عامة في الدول العربية بنسبة 7 % في العام 2020 إلى 
26.2 مليار دوالر أميركي مقابل 24.5 مليار دوالر خالل عام 2019.

وتصدرت شركة قطر للتأمين التصنيف، حيث ارتفعت أصولها بنسبة 8 % إلى 42.58 مليار ريال 
(11.7 مليار دوالر أميركي) في نهاية ديسمبر/كانون األول 2020 الماضي، مقابل 39.41 مليار ريال 

(10.8 مليار دوالر) في نهاية الشهر نفسه من عام 2019.
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عن كثب الموقف تجاه كوفيد - 19، وقامت بتبني خطط لضمان اســتمرارية األعمال وممارســات إدارة المخاطر لضمان 
التعامل مع تعطل األعمال المحتمل الذي قد يحدثه كوفيد - 19 على عملياتها وأدائها المالي.

وتوقعت الشركة تأثرها بأي سياسات أو ممارســات أو قوانين مقدمة من الحكومات تلزم شــركات التأمين بتأجيل األقساط 
التأمينية ودفع المطالبات فيما يتعلق بخسائر كوفيد - 19، والتي لن تكون مستحقة الدفع بموجب سير العمل العادي، مشيرة 

إلى أن مدى تأثر أعمالها يعتمد إلى حد كبير على التطورات المستقبلية المصاحبة للوباء.
وتكبدت المجموعة صافي مطالبات بمبلــغ 514 مليون لاير قطــري )141 مليون دوالر( بعد خصم إعادة التأمين للســنة 

المنتهية في 31 ديسمبر/كانون األول من عام 2020.
وتعدّ “قطر للتأمين” أول شــركة تأمين محلية في قطر، هي تأسســت عــام 1964، وجاءت في المركــز 44 ضمن قائمة 
فوربس الشــرق األوســط أقوى 100 شــركة في الشــرق األوســط لعام 2020 الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، كما 

تصدرت شركات قطاع التامين في الشرق األوسط ضمن القائمة نفسها.

2. تأمين الوفاء
ارتفــع إجمالي أصــول شــركة تأميــن الوفاء 
المغربيــة بنســبة 5.6 % إلــى 44.88 مليار 
فــي  أميركــي(  دوالر  مليــارات   5( درهــم 
نهايــة العــام 2020 الماضي، مقابــل 42.51 
مليــار درهــم ) 4.7 مليــار دوالر( فــي عــام 
2019. وانخفضــت األقســاط المكتتبــة لــدى 
شــركة تأمين الوفــاء -التي تتبــع التجاري وفا 
بنك- بنســبة 5.4 % إلــى 8.374 مليار درهم 
)938.84 مليــون دوالر( في العــام الماضي، 
مقابل 8.852 مليار درهــم ) 992.43 مليون 
دوالر( في عام 2019. وتراجع صافي أرباح 
الشركة بنسبة 37.7 % إلى 404.455 مليون 
درهــم ) 45.35 مليــون دوالر( فــي نهايــة 
العام الماضــي، مقابــل 649.46 مليون درهم 
)72.81 مليون دوالر( في عام 2019. إال أن 

الشركة أبقت على توزيعات األرباح عند 420 مليون درهم )47.09 مليون دوالر( على مدار عامي 2020 و2019.
وكانت الشــركة قد جاءت في المركز الثالــث ضمن قائمة أكبر 20 شــركة تأمين عامة في الشــرق األوســط لعام 2020 

الصادرة عن فوربس العام الماضي.

3. التعاونية للتأمين
ارتفع إجمالي أصول الشــركة التعاونية للتأمين المقيدة بالســوق المالية الســعودية “تداول” بنســبة طفيفة بلغت 1 % إلى 
14.257 مليــار لاير )3.8 مليــار دوالر أميركي( في العــام الماضي 2020، مقابــل 14.114 مليــار لاير )3.76 مليار 

دوالر( في نهاية عام 2019.
وزاد إجمالي إيرادات الشــــركة بنســــبة 2.4 % إلــى 7.166 مليار لاير )1.9 مليــار دوالر( في عــام 2020، مقابل 7 
مليارات لاير )1.87 مليار دوالر( في عام 2019. وارتفع إجمالي أقســاط التأمين المكتتبة بنسبة 8.2 % إلى 9.06 مليار 
لاير )2.42 مليار دوالر( في العــام الماضي مقابــل 8.37 مليار لاير ) 2.23 مليــار دوالر( في عــام 2019. فيما ارتفع 
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صافي أرباح الشــركة بنســبة 20.2 % إلى 393.3 مليون لاير ) 105 ماليين دوالر( في العام الماضــي، مقابل 327.6 
مليون لاير )87.36 مليون دوالر( في عام 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان 2021، عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 
المســاهمين بقيمة 100 مليون لاير )26.67 مليون دوالر أميركي(، علماً بأن عدد األسهم المستحقة يبلغ 125 مليون سهم 

على أن تصل حصة السهم من التوزيع 0.8 لاير )0.21 دوالر(.
وجاءت الشــركة التعاونية للتأمين في المركز 97 ضمن قائمة فوربس الشــرق األوســط عن أقوى 100 شركة في الشرق 
األوســط لعام 2020، الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، بمبيعات 1.9 مليار دوالر، وأرباح 87 مليون دوالر وأصول 

3.8 مليار دوالر، وتم تصنيفها كثالث أقوى شركة تأمين في الشرق األوسط بنفس القائمة.
وحلت الشــركة التي تأسســت في عام 1986، في المركز الثاني ضمن قائمة فوربس الشرق األوســط عن أكبر 20 شركة 

تأمين عامة في الشرق األوسط لعام 2020.

4. بوبا العربية للتأمين التعاوني
زاد إجمالــي أصــول شــركة بوبــا 
العربية للتأمين التعاوني المقيدة في 
تداول بنســبة 12.7 % إلــى 11.5 
دوالر  مليــار   3.07( لاير  مليــار 
أميركي( فــي نهايــة العــام 2020 
الماضــي، مقابــل 10.2 مليار لاير 
نهايــة  فــي  دوالر(  مليــار   2.72(
2019. وظل إجمالي أقساط التأمين 
المكتتبــة عن نفس المســتوى خالل 
العام الماضي، حيــث بلغ 10.447 
مليــار لاير ) 2.79 مليــار دوالر(، 
مقابل 10.411 مليــار لاير ) 2.78 

24



عالم التأمين

أيار/ مايو 2021 | البنك والمستثمر

مليار دوالر( في عام 2019. وارتفع صافي ربح الشــركة بنســبة 17 % إلــى 696.128 مليــون لاير ) 185.64 مليون 
دوالر( العام الماضي، مقابل 593.8 مليون لاير )158.35 مليون دوالر(.

وأكدت الشركة، أنه بعد أن قامت الســعودية بتخفيف اإلجراءات الخاصة باإلغالق والحجر مع نهاية الربع الثاني من العام 
الماضي، تحســن الطلب على الخدمات الصحية تدريجيا خالل النصف الثاني من العام بعد انخفــاض ملحوظ خالل الربع 
الثاني، مما أدى إلى زيادة في المطالبات المتكبدة من يونيو/حزيران حتى ديســمبر/كانون األول. وارتفع صافي المطالبات 
المتكبدة خالل العام الماضي بنســبة 13 % إلــى 8.7 مليــار لاير ) 2.32 مليار دوالر(، مقارنة بـــ7.7 مليار لاير )2.05 

مليار دوالر أميركي(.
وتصدرت “بوبا العربية للتأميــن التعاوني”، التي تم تأسيســها عام 1997، قائمة فوربس الشــرق األوســط عن أكبر 20 
شــركة تأمين عامة في الشــرق األوســط لعام 2020. وجاءت الشــركة في المرتبة 67 في قائمة فوربس الشــرق األوسط 
عن أقوى 100 شركة في الشــرق األوســط لعام 2020 التي تم إصدارها في يونيو/حزيران الماضي، بمبيعات 2.6 مليار 

دوالر، وأرباح 158 مليون دوالر، وأصول 2.7 مليار دوالر.

5. الخليج للتأمين
صعــد إجمالي أصول “الخليــج للتأمين” 
بنســبة 5 % إلى 800.709 مليون دينار 
)2.66 مليــار دوالر أميركــي(، العــام 
الماضي، مقابل 763.166 مليون دينار 

)2.53 مليار دوالر( العام الماضي.
وزاد صافي أرباح شركة الخليج للتأمين 
الكويتيــة بنســبة 22.4 % إلى 16.337 
دوالر  مليــون   54.24( دينــار  مليــون 
أميركي( في 2020 مقابل 13.35 مليون 
دينــار )44.32 مليــون دوالر( في عام 
2019. وارتفعت األقســاط المكتتبة لدى 
الشركة بنســبة 12.8 % إلى 444.437 

مليون دينار )1.47 مليار دوالر أميركي( العام الماضي مقابل 394.059 مليون دينــار )1.32 مليار دوالر أميركي( في 
عام 2019.

وأكدت الشــركة أن تأثير كوفيد - 19 على االقتصادات قد يســتمر في التصاعد، إال أن لديها موارد كافية لمواصلة أعمالها 
التشغيلية مشيرة إلى أن أعمالها لم تتأثير بشكل كبير بتبعات األزمة.

وكانت الخليــج للتأمين قد أكدت االنتهاء مــن كافة اإلجراءات التنظيميــة الخاصة بزيادة رأس المال إلــى 20.124 مليون 
دينــار )66.82 مليون دوالر أميركي(، وقد تــم االكتتاب في كامل أســهم الزيادة المصدرة بعدد 14.5 مليون ســهم عادي 
وبقيمة 7.1 مليون دينار )23.57 مليون دوالر( شــامالً القيمة االســمية بمبلــغ 1.42 مليون دينــار )4.71 مليون دوالر( 

وعالوة اإلصدار بقيمة 5.68 مليون دينار )18.86 مليون دوالر(.
ووقعت شركة الخليج للتأمين اتفاقية مع شركة أكسا الفرنسية، العام الماضي، لالســتحواذ على أعمالها التأمينية في منطقة 
الخليج، كما تســتحوذ الخليج للتأمين بموجــب الصفقة أيضاً على حصة مجموعة يوســف بن أحمد كانو في أكســا الخليج، 

وتبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة 474.75 مليون دوالر.
األوسط لعام 2020.وحلت الخليج للتأمين في المركز التاســع ضمن قائمة فوربس الشرق األوسط عن أكبر 20 شــركة تأمين عامة في الشرق 
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الوكاالت الحصرية في لبنان ما هي ... وهل ألغيت ؟

المصدر: الدولية للمعلومات
شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلّة

يعرف قطاع الصحافة المكتوبة في لبنان والعالم العربي كّماً كبيراً من الصحف والمجالت والنشــرات التي تعنى 
بشؤون شتّى سواء في السياسة، أو االقتصاد، أو االجتماع، أو الثقافة، أو الفن، لكنه يفتقد إلى وسيلة تعنى بشؤون 

البحث في حقائق األرقام.
من هنا انطلقت “الشــهرية” لســدّ هذا النقص وتأمين حاجة وضرورة، فتعمل على الكشــف عن األرقام الحقيقية 
فــي بعض القطاعات في لبنــان، وتحاول تصحيح األرقــام المتداولة. وغدت بذلك مرجعاً مهّماً يســعى الباحثون 

والمهتّمون للحصول عليه واالحتفاظ به.
في األزمات وعند ارتفاع األســعار ال ســيما أســعار الســلع الغذائية والطبية األساســية يطفو على ســطح النقاش 
السياســي - االقتصادي - الشــعبي موضــوع الوكاالت الحصرية، باعتبارها مســؤولة الى حــد كبير عن ارتفاع 

األسعار واالحتكار، بينما يدافع البعض االخر معتبراً أنها الضمانة لجودة المنتجات والسالمة العامة.

الوكاالت الحصرية
تكــرس موضــوع الوكاالت الحصرية )التمثيل التجاري( بموجب المرســوم االشــتراعي الرقم 34 تاريخ 5 آب/

أغســطس 1967 والمعدل بالمرســوم رقم 9639 تاريخ 6 شــباط/فبراير 1975، إذ ألغى هذا التعديل الوكاالت 
الحصريــة عــن المواد الغذائيــة )كان عباس خلف من الحزب التقدمي االشــتراكي وزيراً لالقتصــاد والتجارة(. 
وعــرف الممثل التجــاري بأنه الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته االعتيادية المســتقلة بالمفاوضة إلتمام عمليات البيع 
والشــراء، أو التأجيــر او تقديم الخدمات ويقوم عند االقتضاء بهذه األعمال باســم المنتجين او التجار ولحســابهم 
ويجــب أن يكــون العقد خطياً لمدة محددة أو غير محددة،  وال يســري حصر التمثيل اال اذا أعلنه الوكيل بقيده في 

السجل التجاري.

الغاء الوكاالت عن المواد الغذائية
وبموجب المرسوم الرقم 2339 تاريخ 6 نيسان/ابريل 1992، تم تحديد المواد التي ال تعتبر من الكماليات والتي 

ال يسري عليها  حصر التمثيل التجاري أي ال تسري عليها الوكاالت الحصرية، وهي:
- المواد الغذائية لالستهالك البشري والحيواني لجميع أسمائها وأنواعها وأصنافها.

- مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.
أي أنــه تــم إلغاء الوكاالت الحصرية عن المواد الغذائية التي ليســت من الكماليات ولكنه تم اإلبقاء على الوكاالت 
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الحصرية في الدواء وكأن الدواء من الكماليات وليس من األساســيات كالغذاء. وهذا ما يكشــف عن قّوة أصحاب 
الوكاالت الحصرية الذين ال يزيد عددهم عن 300 والدعم السياسي الذي يتمتعون به.

مجلس الوزراء يقر إلغاء الوكاالت
عقد مجلس الوزراء جلســة في 14 شــباط/فبراير 2002، أقّر خاللها عدة مشــاريع قوانين ومراســيم تهدف الى 
منع االحتكار في مجال اســتيراد الســلع على اختالفها بما فيها الدواء والمشــتقات النفطية وتشــجع على المنافسة. 
واستكماالً لهذا األمر، أحالت الحكومة الى مجلس النواب بالمرسوم الرقم 7484 مشروع القانون بتعديل المرسوم 
االشــتراعي الرقــم 34/67 والذي نص على إلغاء الوكاالت الحصرية مقابــل إعطاء أصحاب هذه الوكاالت حق 

تقاضي مبلغ يعادل 5 % من قيمة البضائع والسلع التي تشملها الحصرية وذلك لمدة 5 سنوات.

أقر القانون ولكنه عاد الى مجلس النواب
في جلســة عقدها مجلس النواب يوم 29 كانون الثاني/يناير 2004، أي بعد نحو ســنتين من إحالة مشــروع قانون 
الحكومــة الرقــم 7484 أقــّر النواب قانون معدالً فتم إلغــاء الوكاالت الحصرية بعدما تم إلغاء رســم الـ5 % وأن 
يعمل به بعد 4 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية. لكن رئيس الجمهورية حينها العماد أميل لحود رد القانون 
الى مجلس النواب بعد حملة إعالنية - إعالمية - سياسية - طائفية اعتبرت أن إلغاء االحتكار هو تعريض لجودة 
ونوعية السلع المستوردة. وصوالً الى حد اعتبارها تشكل اعتداء على حقوق طوائف معينة. وهكذا بقي االحتكار 

ويستمر منذ 54 عاماً بالرغم من كل األزمات التي يشهدها لبنان.



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | أيار/ مايو 2021

أعلن مجلس الوزراء القطري مؤخراً، عن قانون جديد يسمح للمستثمرين 
غير القطريين تملك ما تصل نسبته إلى 100 % من رأس مال الشركات 
المدرجة في البورصة. وقال مجلس الوزراء القطري في اجتماع ترأسه 
الشــيخ خالد بن خليفــة آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء القطري ووزير 
الداخليــة، إنه “تمت الموافقة على مشــروع قانــون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم )1( لســنة 2019 بتنظيم اســتثمار رأس المال غير القطري 
في النشاط االقتصادي”. ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة )7( من 

القانون ليصبح بإمكان المســتثمرين من غير القطريين بتملك 100 % من الشــركات المســاهمة القطرية المدرجة 
بالسوق المالية القطرية، بحسب ما ذكرته وكالة األبناء القطرية في بيان لها.

السماح لغير القطريين التملك في الشركات المدرجة بالبورصة

إرتفعت أرباح شــركة “قطر للوقود” خــال الربع األول من العام 
2021 الجاري بنسبة 12 % على أساس سنوي إلى 253.2 مليون 
لاير، فيمــا صعد العائد على الســهم إلــى 0.25 لاير، مقابل 0.23 
لاير فــي الفتــرة المناظرة من عــام 2020. ووفقــاً للبيانات المالية 
للشــركة، فقد ارتفع إجمالي الربح في نهاية الربع األول من 2021 
بنســبة 21 % وصــوالً إلــى 244 مليون لاير بدعــم من إنخفاض 
تكاليف المبيعات بنســبة 25 %، بينما سجلت المصاريف اإلدارية 

والعمومية إنخفاضاً بنسبة 15 % وصوالً إلى 73.3 مليون لاير.

ارتفاع أرباح “قطر للوقود” بنسبة 12 %

ارتفعت أرباح شركة قطر لنقل الغاز “ناقات” في الربع األول 
من العام 2021 الجاري بنسبة 14.5 % على أساس سنوي إلى 
320 مليون لاير. ووفقًا للبيانات المالية ألكبر شركة نقل للغاز 
المســال في العالم، فقد دعم النمو انخفاض إجمالي المصاريف 
بنسبة 7.45 % إلى نحو 687 مليون لاير. فيما سجلت مجموع 
اإليرادات انخفاضا بنســبة 1.4 % بضغط من تراجع إيرادات 

السفن المملوكة بالكامل بنسبة 0.7 % إلى 867 مليون لاير.

نمو أرباح شركة ناقالت الغاز القطرية 14 %
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أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات 
األساســية )ســابك( - رابع أكبر شــركة بتروكيماويات في 
العالم - توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 
مليار لاير )1.2 مليــار دوالر أميركي( عن النصف الثاني 
من العام 2020 الماضي، بمعدل 1.5 لاير )40 سنتاً( للسهم 

الواحد، يمثل 15 % من القيمة االسمية للسهم.
وأكــد نائب رئيس مجلس إدارة “ســابك”، الرئيس التنفيذي 
يوســف البنيان، أن الشــركة كانت من أوائل الشركات التي 
أدركت خال الجائحة مدى حاجة الشركات العالمية إلعادة 
تقييم عملياتها وتسريع وتيرة استجابتها لاتجاهات المتنامية، 

بما في ذلك التوجه نحو التحول الرقمي. وأوضح، أن مؤشرات األداء الرئيسية للشركة خال عام 2020 أثبتت قوة 
نموذج أعمالها وفاعلية استراتيجيتها للنمو، مبيناً أنه في وسط التحديات التي شهدها هذا العام، سجلت “سابك” تحسناً 
على مستوى أحجام المبيعات، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 117 مليار لاير )31.2 مليار دوالر( وبلغ إجمالي إنتاجها 

60.4 مليون طن متري، لتثبت للزبائن حول العالم أن بإمكانهم االعتماد عليها حتى في أصعب األوقات.
وبيّن البنيان، أن هذه النتائج تشير إلى أن “سابك” لم تنجح فقط في التكيف مع الواقع الجديد، بل نجحت أيضاً في تهيئة 
أعمالها لتحقيق النجاح المســتمر عندما يتعافى االقتصاد العالمي ويعود للنمو هذا العام، موضحاً أن مرونة الشــركة 
تتجسد في نموذج أعمالها القوي، وكفاءتها التشغيلية، ونجاحها في التعاون الفعال مع العماء، فكما هو الحال دائماً 

يعد التركيز الشديد على الزبائن، وتقديم حلول مستدامة ومبتكرة، مصدر تميز ألدائها.

31.2 مليار دوالر قيمة مبيعات “سابك”

صعد صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشــركة شــركة إتحاد إتصاالت 
“ موبايلــي “ الســعودية إلــى 226 مليون لاير خال الربــع األول من عام 
2021، مقابل 130 مليون لاير خال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 
73.37 %. وارتفعــت إيرادات “موبايلي” للربــع األول من العام 2021 
بنســبة 0.08 %، حيث بلغــت 3603 مليون لاير ســعودي بالمقارنة مع 
3600 مليون لاير سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك 

بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع األعمال ونمو قاعدة األلياف الضوئية على الرغم من أثر اإلجراءات االحترازية 
المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا وأثرها على بعض خدمات الشركة مثل التجوال الدولي، إضافة إلى تخفيض 

األسعار التحاسبية للمكالمات اإلنتهائية.
وبلغ إجمالي الربح 2072 مليون لاير سعودي في الربع األول من العام 2021، مقارنة بـ2065 مليون لاير سعودي 

في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 0.30 %، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن إيرادات الشركة.

ارتفاع أرباح “موبايلي” السعودية في الربع األول من 2021
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ذكــرت وكالــة “ بلومبيــرغ “، أن  الســعودية  تســعى 
لتســريع عمليات الخصخصة لتضييق  عجز الميزانية 
، الذي إرتفع العام الماضي بســبب جائحة “كورونا” 

وهبوط عائدات  النفط .
وقــال الرئيــس التنفيــذي للمركز الوطني الســعودي 
للتخصيص، ريان نقادي، في مقابلة مع “بلومبيرغ”، 
إن السعودية تهدف إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة 
نحو 15 مليــار لاير )4 مليارات دوالر أميركي( مع 

مســتثمرين من  القطاع الخاص  هذا العام. وســيكون هذا المبلغ، فيما لو تحقق، األكبر منذ إنشــاء المركز الهادف 
لتسريع عمليات الخصخصة في الباد، في عام 2017.

كذلك لفت نقادي، إلى إستكمال العديد من مبيعات األصول هذا العام، لكنه رفض إعطاء تقديرات للمبلغ الذي يمكن 
جمعه. وأكد، أن  الرياض  متفائلة “بشأن عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب اإلستثمارات 

التي ستشهدها الباد في عامي 2022 و2023”.
وأضاف: “لدينا مجموعة واضحة من الصفقات، نحتاج فقط إلى تحديد األولويات نمتلك اليوم رؤية واضحة أكثر 

مقارنةً بقبل عامين أو 3 أعوام”.

السعودية تسّرع الخصخصة بسبب “كورونا” والنفط

وقعت شــركة  أبوظبي  لطاقة المستقبل “مصدر” 
اتفاقيــة لتطوير أول مشــروع للطاقة الشمســية 
الكهروضوئية على نطاق المرافق في جمهورية  
أذربيجــان . ويعتبر المشــروع الــذي تبلغ طاقته 
اإلنتاجية 230 ميغاواط، أول مشــروع مســتقل 
للطاقــة الشمســية باســتثمار أجنبــي فــي الباد 

وبصيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتبلغ قيمة محطة  الطاقة الشمســية  200 مليون 
دوالر أميركــي. وســيتم تشــييدها فــي منطقــة 

أبشرون في العاصمة األذربيجانية  باكو، وستولد 500 مليون كيلوواط/ساعة من  الكهرباء  سنوياً.
وتســاهم المحطة في توفير 1110 مايين مكعب من  الغاز الطبيعي  وتفادي إطاق 200 ألف طن من االنبعاثات 

الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة واستقطاب المزيد من االستثمارات من أجل إقامة مشاريع جديدة.
وكانت “مصدر” قد وقعت اتفاقية تنفيذ المشــروع في كانون الثاني/يناير من العام 2020 الماضي، ومن المتوقع 

أن يبدأ التشغيل التجاري في أوائل عام 2023.

اتفاقية لتطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان
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أعلنت وكالــة “فيتــش” للتصنيف اإلئتمانــي، حصولها 
على ترخيص من هيئة األوراق المالية والســلع، يســمح 
لها بتقديم خدمات التصنيف اإلئتماني للشــركات الُمدَرَجة 
لدى البورصــات اإلماراتية. وبموجب الترخيص، توافق 
الهيئة على قيام فرع الوكالة في  دبي  بتقديم خدمات التقييم 
للشــركات المحلية المدرجــة في البورصــات الخاضعة 
لتنظيم الهيئة بما في ذلك الشركات المدرجة في  سوق دبي 
المالي  وبورصــة أبوظبي لألوراق المالية، وذلك إعتباراً 
من 6 نيسان/ابريل 2021. وقالت الوكالة، إنها قامت بنقل 
فرعها في العام 2020 الماضي من  المنطقة الحرة  بمدينة  

دبي لإلعام  إلى مركز دبي التجاري العالمي، وذلك إلســتيفاء متطلبات الترخيص، منوهةً إلى أن فرعها ســيخضع 
باعتباره جزءاً من الوكالة المسجلة في  بريطانيا  كذلك لتنظيم و رقابة  هيئة الرقابة المالية البريطانية “إف سي إيه”.

فيتش: ترخيص لتقييم الشركات المدرجة في أسواق اإلمارات

كشــفت وكالة “رويتــرز” نقاً عن مصادر لهــا، إن “موانئ  أبوظبي”، 
حصلــت على قرض بقيمة مليار دوالر أميركي )3.67 مليار درهم( من 
مجموعة من البنوك. وأوضحت المصادر، أن 9 بنوك قدمت التسهيات، 
حيــث كان لبنكــي “ســيتي” و“أبوظبي األول” دور رئيســي في ترتيب 

الصفقة. وأضافت: أن “ إتش إس بي سي” و“ ستاندرد تشارترد ” شاركا أيضاً في جمع القرض، مرجحةً أن تصدر 
“موانئ أبوظبي” أيضاً سندات قريباً.

قرض بقيمة مليار دوالر لـ“موانئ أبوظبي”

أعلنــت “ ديليــك  دريلينفــغ اإلســرائيلية” مؤخراً، أنها وقعــت إتفاقاً غير ملــزم لبيع حصتها في حقــل تمار للغاز 
الطبيعي في شرق  البحر المتوسط  لـ”مبادلة للبترول بأبوظبي “ مقابل 1.1 مليار  دوالر أميركي . وذكرت الشركة 

اإلسرائيلية، أنها ستسعى إلى إتمام الصفقة بحلول نهاية شهر أيار/مايو 2021 الجاري.
يذكر أن حقل تمار للغاز يُعد أحد مصادر  الطاقة  الرئيســية لـ”إســرائيل”. وتحوز “ديليك” على حصة 22 % في 
الحقل، الذي تديره شــيفرون. وفي حالة إتمامها، ســتكون الصفقة من أهم التطورات منذ أن إتفقت إسرائيل و دولة 

اإلمارات  على تطبيع العاقات بينهما في العام 2020 الماضي.

“مبادلة للبترول” تشتري حصة في “ديليك دريلينفغ”
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وقعت شــركة الطاقة الفرنسية “ توتال “ إتفاقية لشراء 
حصة 10 % في محطتين للغاز الطبيعي المســال في  
روســيا  تتبعان إلحدى شــركات “نوفاتيــك” للطاقة. 
وقالــت شــركة “نوفاتيــك” الروســية، في بيــان، إن 
“توتال” الفرنسية وقعت اتفاقية أساسية لشراء حصة 
فــي شــركة Arctic Transshipment، التابعة لها 
والمســؤولة عــن إدارة محطتيــن قيد اإلنشــاء للغاز 

الطبيعي في كامتشاتكا ومنطقة مورمانسك.
وبواســطة المحطتين ســيتم تحميل  الغاز الطبيعي المسال  من مشــروع “أرتيك للغاز الطبيعي المسال - 2” ومن 
مشــاريع “نوفاتيك” األخرى في  ناقات  مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المســال. وتتضمن كا المحطتين منشــأة 
عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المســال بســعة 360 ألف متر مكعب، باإلضافة لقدرة كل محطة على تحميل  الغاز 

المسال  إلى ناقلتين.
وهذا ليس التعاون األول للشــركة الفرنســية مع “نوفاتيك”، حيث تمتلك “توتال” حصصاً في مشــاريع للشــركة 

الروسية مثل “أرتيك للغاز الطبيعي المسال - 2” و“يامال للغاز الطبيعي المسال”.

“توتال” تشتري حصة في مشاريع غاز روسية

تعتزم شركة “هيتاشــي” الصناعية اليابانية  بيع حصتها 
في وحــدة “هيتاشــي ميتالــز” الُمدرجة فــي البورصة 
لصالح تحالــف بقيادة “باين  كابيتال “، مقابل 382 مليار 
ين )3.5 مليار دوالر أميركي(. وقالت “هيتاشي”، التي 
يقــع مقرها بطوكيو فــي بيان، وتمتلــك أكثر من نصف 

الوحدة، إنها ستبيع حصتها مقابل 1674 يناً للسهم.
وتخطــط “باين” أيضاً لتقديم عرض في تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2021 المقبل، لشــراء حصة مقابــل 2181 يناً 
للسهم، لاستحواذ على أسهم في شركة “هيتاشي ميتالز” 

والغير مملوكة للشــركة األم. وتتوســع شــركة “باين” في اليابان، جنباً إلى جنب مع “كاراليل” و“كيه كيه أر أند 
كو”، حيث تحتدم المنافســة بين أكبر شركات األســهم الخاصة في العالم للفوز بصفقات من الشركات، التي تجري 
إصاحــات. وتعتزم “بايــن” تنفيذ الصفقة عبر تحالف يضم “جابان إندســتريال بارتنرز” و“جابان إندســتريال 

سوليشنز”، حسب البيان.
ومع بيع وحدة المعادن، تقترب شركة “هيتاشي” من استكمال إعادة هيكلة وحداتها المدرجة، تاركة “كونستركشن 

ماشينري”، المصنعة آلالت الحفر والشاحنات.

“هيتاشي” توافق على بيع “ميتالز” مقابل 3.5 مليار دوالر
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إرتفعــت أرباح “ بي بي “ خــال الربع األول من العام 2021 
الجاري، بأكثر من توقعات المحللين، وذلك بعد فترة شــهدت 

أداء قوي ألسعار السلع وارتفاع مستويات الطلب.
وكشــفت نتائج أعمال شــركة  الطاقة  البريطانية، أنها سجلت 
صافــي أرباح بقيمــة 2.6 مليار دوالر أميركــي خال الفترة 
الممتــدة من كانــون الثاني/يناير وحتى آذار/مــارس، مقارنة 
بأربــاح عند 791 مليون دوالر خال نفس الفترة من 2020، 
ومقابــل توقعــات زيادتها إلــى 1.64 مليــار دوالر أميركي. 

وارتفعت التدفقات النقدية من األعمال التشــغيلية ألعلى مســتوى منذ الربع الرابع من 2019 عند 6.1 مليار دوالر. 
أميركي وأعلنت الشركة تحقيق مستهدفها لخفض صافي  الديون  أدنى 35 مليار دوالر أميركي، كما قررت إطاق 

برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دوالر في الربع الثاني من 2021.
وفي مقابلة مع شــبكة “ســي إن بي ســي”، قال المدير التنفيذي لـ”بي بي”، برنارد لوني، إن نتائج األعمال تؤكد أن 
الشــركة بإمكانها تحقيق شــيئين في الوقت نفسه، وهما تحقيق عوائد نقدية تنافسية للمساهمين، وتحويل الشركة إلى 

مستقبل منخفض الكربون.

ارتفاع أرباح “بي بي” في الربع األول

قالت شــركة “دي.إس.فــي بانالبينا”، إنهــا اتفقت على 
االستحواذ على قسم الخدمات اللوجستية لشركة أجيليتي 
للمخــازن العموميــة الكويتية في صفقة بكامل األســهم 
بقيمة 4.1 مليار دوالر أميركي، مما ينجم عنه ثالث أكبر 
شــركة شــحن في العالم. وهذه واحدة مــن عدة صفقات 
خــال الســنوات األخيرة مع ســعي شــركات الخدمات 
اللوجســتية العالمية لبنــاء كيانات كبيرة في ســوق نقل 
البضائع المتشظية. وستجعل “دي.إس.في” التي مقرها 
كوبنهاغــن تتفــوق علــى “دي.بي شــينكر”، وال يكون 

أمامها ســوى “دي.إتش.إل لوجستكس” و“كوينه آند ناجل” بناء على حساب اإليرادات وأحجام الشحن. وفي إطار 
صفقة “أجيليتي”، ستنقل “دي.إس.في بانالبينا” نحو 19.3 مليون سهم جديد، قيمة الواحد منها كرونة دنمركية واحدة 
إلى “أجيليتي”، مما يمثل 8 % من أسهمها، مما يجعل الشركة الكويتية ثاني أكبر مساهم في “دي.إس.في”. وتتوقع 

“دي.إس.في” اندماج وحدة “أجيليتي” بالكامل في غضون عام من إغاق الصفقة في الربع الثالث من العام.
يذكر أن وحدة “أجيليتي” للخدمات اللوجستية لديها نحو 17 ألف موظف، وقد بلغت إيراداتها العام الماضي حوالى 

4 مليارات دوالر أميركي.

“دي.إس.في بانالبينا” تشتري “أجيليتي” بـ4 مليارات دوالر
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كشف مصدر مّطلع، أن شركة “بايجوز” الهندية الناشئة للتعليم 
اإللكترونــي تجمع حوالى مليار دوالر أميركي من مســتثمرين 
جدد يشملون “بي  كابيتال  غروب” التي أسسها المؤسس الشريك 
الســابق لـ“فايســبوك” إدواردو ســافيرين، و“بــارون فاندز”، 
و“إكــس إن”. وتُقّدرهــذه المجموعــة من المســتثمرين منصة 
الــدروس اإللكترونيــة الهندية بنحو 15 مليــار دوالر أميركي، 
مــا يجعل “بايجــوز” األكثر نمواً من حيث القيمة الســوقية بين 
الشركات الهندية الناشئة في اآلونة األخيرة. ويستثمر الداعمون 

الحاليون للمنصة، ومنهم عماق األســهم الخاصة “ ســيلفر   اليك  مانجمنت” و“أويل فنتشــرز” و“تي رو برايس”، 
حوالــى 100 مليــون دوالر لكل منهم في الجولة التمويلية التي لم تغلق بعد، وفقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته لسرية المداوالت. وال تزال الشركة الناشئة في خضم مناقشات بشأن موعد إغاق الجولة التمويلية، التي 
تسعى إلى جمع مبلغ إضافي يتراوح بين 200 و300 مليون دوالر في األسابيع المقبلة، مما سيرفع من تقييمها أيضاً.

نمو قيمة “بايجوز” الهندية إلى 15 مليار دوالر

تقدمت “زوماتو”، الشــركة الهندية الناشئة التي استحوذت 
على قســم خدمات “أوبر” لتوصيل الطعــام في الهند العام 
الماضــي، بطلــب طرح عــام أولي فــي مومبــاي. ويمكن 
لاكتتاب أن يجمع ما يصل إلى 82.5 مليار روبية، أي 1.1 
مليــار دوالر أميركي للشــركة، ما قد يجعل منه أكبر طرح 

عام أولي في الهند هذا العام، وفقاً لـ“ديالوجيك”.
وفــي تقرير قدم إلى منظم ســوق األوراق المالية في الهند، 
قالت شركة توصيل الطعام إنها ستصدر أسهماً جديدة تصل 
قيمتهــا إلى مليار دوالر. وســيبيع أحد مســاهميها، شــركة 

التكنولوجيا الهندية “إنفو إيدج”، ما يصل إلى 100.6 مليون دوالر من األسهم. كما تدرس “زوماتو” جمع ما يصل 
إلى 201.1 مليون دوالر بشكل خاص قبل أن تطرح في السوق، ما قد يقلل المبلغ الذي تخطط لجمعه علناً.

وقد أسست “زوماتو” في نيودلهي في عام 2008. وقد بنت الشركة اسماً لنفسها كواحدة من أنجح الشركات الناشئة 
في الهند، مع فريق يضم أكثر من 5 آالف موظف يعمل في أكثر من 10 آالف مدينة في 20 دولة، من سريانكا إلى 
سلوفاكيا إلى جنوب أفريقيا. وتصدرت الشركة عناوين الصحف الدولية في كانون الثاني/يناير 2021، الستحواذها 
على “أوبر إيتس” في الهند مقابل منح شركة التكنولوجيا األميركية نسبة 10 % من أعمالها. وتم نقل المستخدمين 
والمطاعم وموظفي التوصيل على منصة “أوبر” آنذاك إلى تطبيق “زوماتو”. وتبلغ قيمة “زوماتو” السوقية 5.4 

.CB Insights مليار دوالر بحسب آخر تقديرات من

“زوماتو” الهندية تتقدم بطلب اكتتاب لجمع 1.1 مليار دوالر
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حصلت شركة “ســبيس إكس” على عقد وكالة ناسا 
األميركية للفضاء بقيمة 2.89 مليار دوالر أميركي 
لبناء مركبة فضائية ســتنزل رواد فضاء على سطح 

القمر ألول مرة منذ 5 عقود.
ويعد عقد السعر الثابت تصويتاً رئيسياً على الثقة في 
شــركة الصواريخ التابعة لرجل األعمال األميركي 
إيلون ماســك، حيث تضع وكالة الفضاء قدراً كبيراً 
من المسؤولية عن برنامج رحات الفضاء البشرية، 

المعروف باسم أرتميس Artemis، على “سبيس إكس”.
يذكر، أنه في العام الماضي، أعلنت وكالة ناســا عن 3 عقود مختلفة لتطوير مركبة الهبوط على ســطح القمر، التي 
ُمنحــت لـ“الفريق الوطني” الخاص بشــركة “ســبيس إكس” و“بلــو أوريغين”، مع توقع أن تعمل كل شــركة من 

الشركات على جلب المركبات التشغيلية إلى حيز التنفيذ، والتنافس مع بعضها البعض على السعر والتكنولوجيا.
وقالت مدير برنامج الهبوط البشري في ناسا،  ليزا واتسون مورغان، إن “ناسا” دعمت كل شريك، وقدمت تحليل 

دعم التصميم، وخبراء الموضوع واالختبار، إلى جميع هؤالء المتعاقدين خال تلك المرحلة.
وأضافت: أن “ناســا” ســتواصل توفير اإلشراف الوثيق بينما تواصل “سبيس إكس” تطويرها، لضمان أن يكون 

هذا النظام آمناً لرواد الفضاء لدينا.

“سبيس إكس” تفوز بعقد قيمته 2.9 مليار دوالر

إستقطب صندوق مؤشــرات متداول تابع لشركة “ باك 
روك ”، أكبر  إســتثمارات  يتم تسجيلها خال اليوم األول 
من تداوله. ويســتثمر الصندوق في  الشركات األميركية  
المتوقع لها االزدهار بانتقالها إلى عالم منخفض  الكربون 

. وقد ضخ المستثمرون نحو 1.25 مليار دوالر أميركي 
في صندوق شركة “باك روك” األميركي، للمؤشرات 
الخاص بالجاهزية االنتقالية للكربون مؤشر “أل سي تي 
يو”، األمر الذي جعلــه صاحب أكبر انطاقة في تاريخ 

صناعة صناديق المؤشرات المتداولة على مدى 3 عقود، وفقاً للبيانات التي جمعتها “ بلومبيرغ”.
وسيركز صندوق “باك روك” للجاهزية االنتقالية للكربون على االستثمارات في أسهم شركات “راسل 1000”، 
والتــي تعــد األفضل في التحول نحو الطاقة، مــع مراعاة قضايا مثل  التكنولوجيا النظيفــة  وإدارة  النفايات  و المياه 

. وســتحتاج الشــركات فــي جميع الصناعات إلى خفــض انبعاثات الكربون إن كانت تريــد تحقيق أهداف  باريس  
المناخية المتمثلة في الحد من ظاهرة االحتباس الحراري بخفض الحرارة درجتين مئويتين على األقل.

إنطالقة قياسية لصندوق “بالك روك” لإلستثمارات الخضراء
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ســجلت أكبر شــركة مســتقلة لتجارة  النفط  الخام فــي العالم “ فيتول 
“ أرباحاً قياســية خال تقلبات النفط التــي حدثت عام 2020، على 
الرغــم مــن تعرضها لصدمة مــن التراجع الحاد ألســعار الخام في 
بداية الوباء. ووفقاً لما ذكرته مصادر أطلعت على حسابات الشركة 
لصحيفة  فاينانشــال تايمز ، ســجلت “فيتول” أرباحاً إجمالية بقيمة 5 
مليــارات دوالر أميركي في عــام 2020، وصافي دخل بحوالى 3 
مليــارات دوالر، مرتفعاً مقارنة مــع 2.2 مليار دوالر عام 2019. 

وعلــى الرغم من تراجع صافي دخل الشــركة 70 % في الربــع األول من العام 2020 الماضي إلى 180 مليون 
دوالر أميركي، مقارنةً مع 600 مليون دوالر في نفس الفترة من عام 2019.

5 مليارات دوالر أرباح “فيتول” في 2020

صادقت الجمعية العمومية لشــركة “ أرامكس 
“ اإلماراتيــة علــى مقتــرح مجلــس اإلدارة 
بتوزيع  أرباح نقدية  على المساهمين عن العام 
المالــي 2020 بقيمة إجماليــة 190.3 مليون 
درهم، أي ما يعادل نســبة وقدرها 13 % من 
رأسمال الشركة المسدد. كما صادقت الجمعية 
أيضاً على ميزانية الشــركة وحساب األرباح 

والخسائر عن الفترة ذاتها.

“أرامكس” توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2020

تلقّت شــركة اإللكترونيات اليابانية العماقة “ توشيبا ”، عرض استحواذ 
أولي من شــركة االســتثمار المالي البريطاني “ســي في ســي كابيتال 
بارتنــرز”. وقالــت الشــركة، إنها ســتطلب “المزيد مــن اإليضاحات 
عن العرض وستدرســه بعناية”. وأضافت، أنها “ســتصدر المزيد من 
اإلعانــات مــع تطور األمــور”. وكانت صحيفة “ نيكــي” االقتصادية 
اليابانية، قد ذكرت أن شــركة “سي في ســي كابيتال بارتنرز”، تدرس 

شراء “توشيبا” مقابل 2.3 تريليون ين )21 مليار دوالر أميركي(.

عرض لالستحواذ على “توشيبا” مقابل 21 مليار دوالر
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وافقت مجموعة “ باك ســتون غروب” على بيع مجموعة من 
المســتودعات واألصول اللوجســتية في عدد مــن أكبر المدن 
األوسترالية إلى  المستثمر  العقاري، “إي إس آر كايمان ليميتيد”، 
مقابل 3 مليارات دوالر، وفقاً لمصادر “ بلومبيرغ”. وقال أحد 
المصادر، إنه يمكن اإلعان عن الصفقة، وتشــمل حوالى 45 
من األصول المملوكة لشركة “مايلســتون لوجيستيكس” التابعة 
لـ“باك ستون”، مضيفاً أن “إي إس آر” تغلبت في هذه العملية 
على المنافسين بما في ذلك مستثمري  العقارات  اآلخرين. ووفقاً 

للبيانات التي جمعتها “ بلومبيرغ”، ستكون عملية البيع عند 3 مليارات دوالر أميركي، لتكون أكبر صفقة عقارية في  
أوستراليا  خال 5 سنوات على األقل. كما أنه يُسلَط الضوء على النمو في نشاط التخزين، الذي أصبح أحد أكثر فئات 

العقارات رواجاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في التسوق عبر اإلنترنت أثناء الوباء.

“بالك ستون” تبيع شركة أوسترالية لـ“إي إس آر”

أعلنت شــركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” عن فوزها بمجموعة من 
العقود التي تصل قيمتها االجمالية إلى 376 مليون درهم لمشاريع جديدة 
في  تونس  و الهند  و فلســطين ، مشــيرة إلى أن ذلك يعزز وضعها المالي، 
وأدائها التشغيلي، وتوسعها الدولي. وأضافت في بيان لها على  سوق دبي 
المالي ، أنها تقدمت بعروض أســعار لمشــاريع أخرى في  الكويت  تصل 
قيمتهــا إلى 260 مليون درهم، وهي قيد التفاوض. كما تم تقديم عروض 

أسعار لمشاريع أخرى في  العراق  تصل قيمتها إلى قرابة 1.49 مليار درهم ويجري التفاوض مع المقاول الرئيسي.

“دريك آند سكل إنترناشيونال” تفوز بمشاريع جديدة

قال الرئيس التنفيذي لـ“ كوكاكوال “، جيمس كوينســي، إن الشــركة سترفع 
أســعار منتجاتها لتعويض زيادة تكاليف السلع األساسية. وأضاف: “نعتزم 
إدارة هذه الزيادة بذكاء، والتفكير في الطريقة التي نستخدم بها أحجام عبوات 
المشروبات الخاصة بها وتحسين نقاط السعر للمستهلكين”. ولم يعلن كوينسي 
أي المنتجات التي سيتم زيادة أسعارها، بعد أن كانت أخر زيادة لألسعار في 
2018، بفعل آثر التعريفات الجمركية إلدارة الرئيس ترامب على  األلمنيوم .

كوكاكوال تدرس زيادة األسعار
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مشروع ألماني لمرفأ بيروت

اإلبقــاء علــى اإلرث العمرانــي للمدنية، وهــو ُمخّصص 
للســياحة، وســيكون عبــارة عن أبنيــة خضــراء وحديقة 
ومطاعم مع شــاطئ رملي. وهــذا االقتراح يعنــي المزيد 
مــن ردم البحر، وفــي الوقت نفســه ابتداع شــاطئ رملي 

اصطناعي.

أرباح طائلة
وتتــراوح كلفــة المشــروع ما بيــن 5 و15 مليــار دوالر 
أميركــي، لــن تتكبّــد أتعابهــا الدولة، بــل ستســدد للدولة 
األلمانيــة، عبر األربــاح المقدّرة مــن المنطقة الســياحية 
وحدها التي ســتصل إلى نحو 2.5 مليــار دوالر أميركي 
ســنوياً، على ما قال الوفد، تضاف إليها نسبة من إيرادات 
المرفــأ. وبالتالي، ســيُحّصل مســتثمرو المرفــأ كلفته في 
ســنوات قليلة، ليجنــوا بعدهــا أرباحــاً طائلــة على مدى 
عشرات األعوام حتى تنتهي مدة “ضمانهم” للمرفأ، وهو 

ما لم يُحدّد بعد.
وبحســب ما أبلغــه الوفــد األلماني، فــإّن تطويــر المرفأ 
وتشغيل قســَميه ســينتج منه توفير 50 ألف وظيفة جديدة. 
لكنه لم يقدّم تصّوراً واضحاً عن نسبة الدخل الذي ستحقّقه 
الدولــة اللبنانيــة مــن المنطقة الســياحية، وهــي تفاصيل 
ســتبحث في مرحلة متقدمــة، فيما ســيزّود األلمان وزارة 

األشغال اليوم بخرائط للمشروع.

مرفأ عصري
ونبــه الوفد األلمانــي من ســوء إدارة المرفأ، وأشــار الى 
ضرورة إنشاء ما سّماه ســلطة نقل وطنية تتولّى إدارة كل 
المرافئ، عوضاً عــن لجنة إدارة واســتثمار مرفأ بيروت 
المنتهية صالحيتها منذ ســنوات، والمؤقتة منــذ 3 عقود. 
والغرض األلماني األساســي هنا، كما أُبلــغ الحاضرون: 

بدأت الدول تتســابق على إعــادة إعمار المرفــأ، من باب 
االستثمار بمشروع خاص لســنوات طويلة. وكانت الدولة 
األلمانية هي السبّاقة بين الدول إلى تقديم مسّودة لما ترغب 
في أن تنفّذه في المرفأ، بينما اكتفى الفرنسيون والصينيون 
بإعالن اهتمامهــم بإقامة المشــاريع في هــذه المنطقة في 

اجتماعات مع وزارة األشغال العامة والنقل.

أبنية خضراء
فقــد عــرض وفــد ألمانــي، ترأّســه الســفير األلماني في 
لبنــان أندريــاس كينــدل، وضــّم بعــض الموظفيــن فــي 
الســفارة، إضافة الى ممثلين عن شــركة هامبورغ بورت 
لالستشــارات، وشــركة هندســية تدعى “كوليرز”، أمام 
رئاســة مجلس الوزراء ووزارة األشــغال، مخططاً أّوليّاً 
حول المشروع المعتزم إجراؤه على مساحة 126 هكتاراً 

من مرفأ بيروت.
وتقوم النقطة الرئيســية، بتقســيم المرفأ الى قســمين: قسم 
يكون عبارة عن محطة الحاويات وما يرافقها، وقسم آخر 
يتّم تطويره لبنــاء مدينة صغيرة نموذجية أســوة بكل دول 
العالم المتقدمة، على ما شــرح الوفد. القسم األول يبدأ من 
محطة الحاويات الموجــودة اليوم، والتــي ال تزال تعمل، 
ويمتدّ شرقاً ليشمل جزءاً من مكب النفايات في برج حمود 
والمنطقة على يمين المرفأ، وفي هذه المنطقة ســيتم تكبير 
المرفأ من حيث حمولة البواخر التي يســتقبلها واالتصال 
بين المرفــأ وباقي المناطــق عن طريق ســكك حديد تتجه 

شماالً أو جنوباً.
أما القسم الغربي فينتهي عند حدود سوليدير، وهو بحسب 
مخطط الشــركة األلمانية، سيتوّســع من مجــرد مرفأ الى 
َجادة وفسحة تالٍق لســكان المدينة، بحيث سيضم معرضاً 
ومتاحف، وحدات ســكنية وتجارية ومســابح وحدائق مع 

لم تضع الدولة اللبنانية أّي خّطة إلعادة إعمار مرفأ بيروت، بالرغم من مرور 8 أشهر على انفجار المرفأ. 
في المقابل، بدأت دول عدة بتقديم عروض لمشاريع إعادة بناء المرفأ وتطويره.

وجرى تقديم 6 مشاريع أجنبية إلعادة إعمار مرفأ بيروت، من فرنسا وتركيا والصين وروســيا 
والشركات األلمانية وCMA CGM. وأول هذه العروض قام بتقديمها وفد ألماني رسمي، إلى رئاسة 

مجلس الوزراء ووزارة األشغال العامة والنقل، خالصتها: نصف مرفأ ونصف سوليدير.
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ومن المتوقّع للمشــروع األلماني، الذي يحمل أرقاماً مالية 
كبيرة، أن يرى النور بســبب األزمــة االقتصادية وحاجة 
لبنان إلــى اســتثمارات أجنبيــة. ويترافق ذلك مــع إبالغ 
حكومــة تصريــف األعمــال الوفــد األلمانــي، أن دورها 
يقتصر على تحضير األرضيّة لكل المشــاريع التي ستقدّم 
الــى لبنان مــن أجل بنــاء مرفئه، علــى أن يكــون القرار 
النهائــي بيد الحكومة الجديدة التي ســتعدّ مشــاريع قوانين 

إلحالتها على مجلس النواب.
يذكر أن وزير األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف 
األعمــال ميشــال نجــار، أوضح فــي حديث إلــى جريدة 
“الســهم” تفاصيل لقائه مع الوفد األلماني الذي بحث معه 
في إعادة إعمار مرفأ بيــروت وضواحيه، وقال: “عرض 
علينا الوفد مقترحات لمشــاريع يرون أنها إيجابية إلعادة 
اعمار مرفــأ بيــروت. بدأنــا باجتماع فــي الســرايا لدى 
الرئيس حســان دياب تاله اجتمــاع في وزارة األشــغال. 
كان هناك وفد من الســفارة األلمانية برئاســة سفير ألمانيا 
أندرياس كيندل ومعهم شــركتين، وهي: هامبورغ بورت 
لالستشــارات، التي هــي على صلــة مع مرفــأ هامبورغ 
شركة كندية مهمتها التصميم الحضري.وهو من أكبر المرافئ في العالم، وشركة Collier، وهي 

“بناء مرفأ عصري يعتمد نظام التحّكم الرقمي”.
وبحســب الوفد األلماني، يحتاج تنفيذ مراحل المشــروع، 
الــى 20 عامــاً ، فالمرفــأ شــيء، وإعــادة بنــاء المنطقة 
المحاذية شيء آخر لتتناسب مع التطور العصري، بحيث 
تطــّرق الحديث الــى ابتــكار منطقة خضــراء تفصل بين 
المرفأ ومنطقة مار مخايل، باإلضافة الى دراسة للنقل من 

ناحية بناء سكك حديدية.
وقد تناول النقاش مشروع بناء سكة حديدية تبدأ من المرفأ 
 DBOT وتصل الى ريــاق. كل ذلك، يدخل ضمــن نظام
design, build, operate, transfer، أي التصميــم ثّم 
البناء ثّم التشغيل قبل الوصول إلى المرحلة األخيرة وهي 

إعادة الملك الى الدولة اللبنانية.

استثمارات أجنبية
يشــار إلى أن الدولة األلمانية، وقعت بتاريخ 13 تشــرين 
األول/اكتوبــر 2020 الماضــي، اتفاقــاً أوليــاً مــع قيادة 
الجيش، إلعادة إعمار قاعــدة بيروت البحرية، بالرغم من 
أن األضرار التــي لحقت بها جــراء تفجيــر المرفأ كانت 
طفيفة. فيما تتولى شــركة ألمانية معالجــة ونقل كل المواد 

الخطرة المخزنة في المرافئ اللبنانية.
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“تداول” السعودية تتحول إلى مجموعة قابضة

يتم اإلعالن عن النتائج المالية لتداول خالل أسابيع قليلة.
إدراج المزدوج

أما المدير التنفيذي لتــداول، محمد الرميح، فقد علّــق قائالً: إن 
“تداول” سبق وأن وقعت اتفاقيات مع سوق أبوظبي والبحرين، 
وهناك شــركات في مراحل نهائية لإلدراج المزدوج في السوق 
الســعودية، وأضاف: سنشــهد خالل العــام 2021 الحالي أول 
شــركة تقوم بإدراج مزدوج في الســوق. متوقعاً أن يشهد العام 
الحالي أرقاماً قياســية لالكتتابات األولية، وأن الربع األول شهد 
طرحين في الســوق الرئيســية وطرحــاً في الســوق الموازي، 
باإلضافة إلى طرح صندوق مغلق، وهناك مزيد من الطروحات 
في الطريق. وتابع: هنــاك نحو 30 طلباً تحــت المراجعة، وأن 

السنة ستكون جيدة للطروحات األولية.
استحواذات مرتقبة

من جانبه، أشــار محمــد النوري الذي ســيتولي قيــادة وامض، 
أن الشــركة الجديدة ســتركز على االبتــكار والحلــول التقنية، 
وســتكون مكّملة لتداول وإيداع ومقاصة، كما ستعزز شراكتها 
مع الشركات المتداولة في الســوق. وعن مدى جاهزية وامض 
وامتالكها لكوادر، قــال النوري: لدينا ميــزة بأننا موجودين في 
مجموعة تمتلك كوادر وبنية تحتية وكل ما تحتاجه للنجاح، سنبدأ 
في التنفيذ فــوراً، ال يوجــد اي عوائق أمامنــا. وبخصوص أي 
استحواذات مرتقبة بينها وبين شــركات أخرى، قال: من ضمن 
وطالما هناك فرصة نحن جاهزون لها.توجهات وامض، ان يكون باب االندماج واالســتحواذ موجود. 

إطالق المقاصة
قالت ســارة الســحيمي، إن خطوة تحــول “تداول” إلى شــركة 
قابضة، تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين، 
وترســيخ مكانتها للشــركات الراغبة في اإلدراج وللمستثمرين 
الراغبين فــي الوصول إلى الفــرص االســتثمارية. وأفادت أن 
الخطوة تجهز للطرح األولي في 2021، وأنــه في ذلك اإلطار 
تم إطالق المقاصة، واإليداع كان أحد الخطوات لتحويل السوق 
وتهيئة تداول لإلدراج. وتابعت: انضممنا إلى جميع المؤشرات 
الرئيسية لألسواق الناشئة، يؤكد هذا طموحنا ألن نصبح شركة 
رائدة. وسيكون الطرح للشــركة القابضة في النصف الثاني من 

عام 2021.
بيئة استثمارية جاذبة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ“تداول” خالد الحصان: عملنا 
جاهدين خالل السنوات الماضية لتعزيز وضمان تكامل الخدمات 
التــي نقدمها للســوق المالية الســعودية، وهي ركيزة أساســية 
لرؤيــة 2030 لبناء اقتصــاد مزدهر ومواكبة التطور الســريع 
لألســواق حول العالم. وأضــاف، أن التحــول لمجموعة قابضة 
يأتي بتحد جديد وطموح أكبر لفتح آفاق جديدة لمســتقبل ســوق 
ماليــة متقدمة توافقاً مع رؤيــة المملكة وصندوق االســتثمارات 
العامة. كما يهدف إلى تعزيز تنافسية الســوق ومواكبتها أفضل 
الممارســات الدولية مع التركيــز على المســتثمرين من تحقيق 
طموحاتهم وتوفيــر بيئة اســتثمارية جاذبة، ويجعلنــا ذلك أكثر 

جاهزية لطرح أسهم تداول لالكتتاب في 2021.
حلول مبتكرة

وبحسب الحصان، فإن رأس المال لمجموعة تداول القابضة يبلغ 
200 مليون لاير سعودي )53.3 مليون دوالر أميركي(، وهي 
مملوكة لصندوق االســتثمارات العامة. وقال: ستضم مجموعة 
تداول السعودية 4 شركات تابعة: تداول، وشركة مركز مقاصة 
األوراق المالية - شــركة مركز إيداع األوراق المالية وشــركة 
وامض للخدمات والحلول التقنية القائمة على االبتكار. وأوضح 
أن إطــالق وامض يســاهم في توســيع نطاق وتنــوع عروض 
مجموعة تداول وشــركاتها التابعة، وســيدعم توفير حلول تقنية 
مبتكرة واإلسهام في تكامل بنية السوق المالية. ومن المرتقب أن 

أعلنت رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) سارة السحيمي، أن “تداول” ستتحول 
تابعة، وهي تداول،  الثاني من عام 2021، تضم تحتها 4 شركات  النصف  إلى شركة قابضة في 
ومقاصة، وإيداع، ووامض التي تم تأسيسها كشركة للحلول التقنية والمبتكرة. وتعيين محمد 

الرميح في منصب المدير التنفيذي لتداول السعودية، ومحمد النوري مديراً تنفيذياً لوامض.
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اســتناداً الــى احصــاءات مصــرف لبنــان، إنخفضــت قيمة 
ــر لقياس حركة  اإلعتمــادات المســتنديّة المفتوحة، وهي مؤّشِ
التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 57.42 % خالل شهر شباط/
فبراير 2021، لتبلغ 11.81 مليون دوالر أميركي، مقارنةً مع 
27.73 مليون دوالر في الشــهر الذي سبقه. كذلك على صعيد 
تراكمي، تراجعت قيمة اإلعتمادات المســتنديّة المفتوحة بنسبة 
86.05 % ســنوياً إلى 34.83 مليون دوالر خالل الشــهرين 

األّولين من 2021، مقابِل 242.62 مليون دوالر في الفترة نفسها من العام المنصرم. ويُعزى هذا التراجع إلى تردّد 
المصارف بتجديد أو فتح اعتمادات مستندية جديدة للعمالء من الشركات منذ الفصل األخير من العام 2019 نتيجة 
نقص السيولة بالعملة األجنبيّة التي تلت أحداث 17 تشرين األول/اكتوبر وتهافت المودعين على المصارف لسحب 
ودائعهم، ما أدّى إلى اســتقالة الحكومة الســابقة وعدم تبنّي حكومة تصريف األعمال إصالحات لمعالجة التردّي في 

األوضاع اإلقتصاديّة واستعادة عامل الثقة الستقطاب الرساميل لتغذية المصارف بالسيولة بالعملة األجنبية.
على صعيد حركة االســتيراد إلى لبنان، إنكمشــت قيمة االعتمادات المستنديّة المفتوحة لالستيراد بنسبة 95.50 % 
على أســاس ســنوي إلى 8.42 مليون د.أ. خالل الشــهرين األّولين من 2021، مقابِل 187.13 مليون د.أ. في الفترة 
الموازية من 2020. فيما تراجعت قيمة اإلعتمادات المستعَملة لالستيراد بنسبة 94.63 % سنوياً إلى 12.34 مليون 
لَت البوالص الواردة تراجعاً ســنوياً بلغت نسبته  د.أ.، من 229.72 مليون د.أ. لغاية شــباط/فبراير 2021. وقد َســجَّ

29.93 % لتصل إلى 42.85 مليون د.أ.، من 61.16 مليون د.أ. في الشهرين األّولين من العام السابق.
أّما لجهة اعتمادات التصدير، فقد تقلّصت قيمة اإلعتمادات المفتوحة للتصدير بنسبة 58.86 % على أساٍس سنوي إلى 

31.11 مليون د.أ. خالل الشهرين األّولين من 2021، مقابل 75.62 مليون د.أ. في الفترة الموازية من 2020. 

تراجع قيمة االعتمادات التجارية في لبنان 58 %

أعلنت ادارة االحصاء المركزي، في بيان، ان مؤشــر اسعار 
االســتهالك في  لبنان  لشهر آذار/مارس 2021، سجل ارتفاعاً 
قدره 8,33 % بالنســبة لشهر شباط/فبراير 2021، كما سجل 
هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاعا في محافظة  

بيروت  وقدره 7,21 % - ارتفاعا في  محافظة جبل لبنان  وقدره 
8,70 % - ارتفاعا في محافظة  الشمال  وقدره 7,75 % - ارتفاعا 
فــي محافظة  البقاع  وقــدره 7,92 % - ارتفاعــاً في محافظة  

الجنــوب  وقدره 9,02 % - ارتفاع في  محافظة النبطية  وقدره 
8,81 %. واشارت، الى ان مؤشر اسعار االستهالك لشهر آذار/مارس، سجل ارتفاعاً وقدره 157,86 % بالنسبة 

لشهر آذار/مارس 2020. كما سجل تضخم  االسعار  خالل الفصل االول من هذه  السنة  بنسبة 16,5 %.

لبنان: تضخم االسعار 16,5 % خالل الفصل االول
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أعلــن المتحدث باســم مصلحــة الجمــارك االيرانية، 
روح هللا لطيفــي، عن تصدير ســلع غيــر نفطية بقيمة 
1.32 مليــار دوالر أميركــي إلــى 4 دول مطلة على 
بحر قزوين في الســنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 
2021. وأوضــح لطيفي في تصريــح، أن الصادرات 
بلغت 125070 طناً من الســلع غير النفطية وتوجهت 
الى روسيا وكازاخستان وتركمانستان وآذربيجان بقيمة 
تخطت 1.32 مليار دوالر. وأشــار، إلى أن آذربيجان 

تصدرت قائمة الدول المستوردة بـ1.087 مليون طن بقيمة 510.987 مليون دوالر، تلتها روسيا بـأكثر من 1.051 
مليون طن بقيمة 504.575 مليون دوالر، وكازاخستان بـ337.837 طنا بقيمة 167.877 مليون دوالر، فضالً عن 

تركمانستان بـ733.075 طنا بقيمة 137.415 مليون دوالر.
فــي المقابــل، أكد لطيفــي أن واردات ايران من الدول االربع بلغــت 3,117,266 طناً بقيمة مليــار و203 ماليين 
و847 الفا و104 دوالرات، حيث اســتحوذت روســيا على 94 % من حجم و89 % من قيمة الواردات بتصديرها 
2,933,458 مليــون طــن بقيمة تخطت 1.070.256 مليار دوالر. ونوه لطيفــي الى أن الحجم التجاري بين ايران 

والدول االربع بلغ اكثر من 6.242 مليون طن من السلع بقيمة 2.525 مليار دوالر.

إيران تصدر إلى 4 دول مطلة على بحر قزوين

نّوه رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، بـــنمو  التبادل التجاري  
مــع   تركيا   خالل األعوام الخمســة األخيرة بنســبة تزيــد عن 100 %، 
حيث بلغت قيمــة التبادل التجاري 1.91 مليار دوالر أميركي في العام 

2020، مقابل نحو 900 مليون دوالر في العام 2016.
ولفــت خالل إجتمــاع مع رئيس جمعيّــة رجال األعمــال والصناعيّين 
المســتقلّين التركيّــة -  موصيــاد ، عبــد الرحمن كان، إلــى أّن العالقات 
القطريّة - التركيّة شهدت تطّوراً كبيراً في السنوات األخيرة، بما إنعكس 

بشكل كبير على التعاون بين قطاعات األعمال في البلدين.
وأشار آل ثاني إلى “وجود مئات الشركات التركيّة الّتي تعمل في  السوق 
القطري  بشراكة مع شركات قطريّة، في مختلف القطاعات اإلقتصاديّة، 

وخصوصــاً في التجــارة و المقاوالت  والخدمات والضيافــة”، مبيناً أّن “ القطاع الخاص  القطــري يرى أن تركيا 
وجهة استثماريّة جاذبة”. مؤكداً “رغبة رجال األعمال القطريّين في اإلستثمار في تركيا، فضالً عن رغبتهم في 
إقامة تحالفات مع نظرائهم األتراك، لإلســتفادة من الخبرات التركيّة في إقامة إستثمارات مشتركة خارج البلدين، 

وخصوصاً في القارة اإلفريقيّة الّتي تزخر بالفرص اإلستثماريّة الُمجدية”.

عبدالناصر همتي

نمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا خالل
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أعلنت وزارة التخطيط  العراقية، عن إرتفاع مؤشــرات  
الفقر  في البالد إلى 27 %. وقال المتحدث بإسم الوزارة 
عبد الزهــرة الهنداوي، في تصريــح صحفي: بعد رفع 
ســعر صــرف  الدوالر  فإن مؤشــر  التضخــم  إرتفع 
4.9 % إلى 5 %، بينما إرتفعت مؤشرات الفقر األولية 
بنســبة 26 % - 27 %. وأضــاف: أن وزارة التخطيط 
إنتهت من إعداد خطة اإلصالح والتعافي، وأخذت بنظر 
اإلعتبار األزمة المركبة التي يعيشــها البلد، اإلقتصادية 

والصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع األسعار والتضخم وحالة اإلنكماش اإلقتصادي التي عصفت به.

إرتفاع مؤشرات الفقر في  العراق إلى 27 %

أعلنت شــركة إيميدرو  لتطوير وتجديد المناجــم والصناعات اإليرانية، أن 
حجم اإلنتاج المحلي لســبائك  األلمنيوم  سّجل نمواً بنسبة 61 % خالل السنة 
الماضيــة )اإليرانية التــي إنتهت في 20 آذار/مارس 2021(. وشــهد  إنتاج 
األلمنيوم  لدى 4 شركات محلية، صعوداً بواقع 446.842 طناً، وذلك مقارنةً 
بالنمــو الذي تحقق خالل العــام الماضي بواقــع 278.318 طناً. وتصدرت 
شركة إيرالكو اإليرانية، قائمة الشركات المحلية المنتجة لأللمنيوم، بأكثر من 

185 ألف طن، تلتها شركة المهدي - هرمز آل بـ163 الف طن. وبحسب التقرير، بلغ إنتاج شركة سالكو - أللمنيوم 
الجنوب، أكثر من 72.1 ألف طن، وشركة آلوميناي إيران 25.4 الف طن.

إيران تحقق نمواً في إنتاج األلمنيوم بنسبة 61 %

أعلن مدير مكتب الشؤون العربية واالفريقية بمنظمة التنمية التجارية االيرانية، فرزاد بيلتن، عن تسجيل الصادرات 
الى لبنان نحو 22 مليون دوالر أميركي في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021. وبيّن في تصريح صحفي، 
أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 33 مليون دوالر. وأشار الى التبادل التجاري البيني المحقق في السنوات االربع 
الماضيــة من 20 مــارس/آذار 2017 حتى 2020، بلــغ بالترتيب 105 و124 و78 و48 مليــون دوالر. وأكد، أن 
الفائض التجاري على مدى السنوات الخمس، يميل دائماً لصالح ايران، التي يفوق حجم صادراتها إلى لبنان االستيراد. 
وقال: إن المنظمة تستهدف عدة برامج لتنمية العالقات التجارية مع لبنان، منها عقد اللجنة التجارية المشتركة وتدارس 

ابرام اتفاقية للتجارة التفضيلية وتبادل الوفود التجارية واستئناف عمل المركز التجاري االيراني في بيروت.

صادرات ايران للبنان تالمس الـ21 مليون دوالر
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انكمشــت قيمة  الناتج المحلي  اإلجمالي  األردني، بنسبة 
%1.8 خالل العام 2020 الماضي مقارنة مع 2019، 
مدفوعاً بالتبعات الســلبية لتفشــي جائحــة “كورونا”. 
وبحسب  دائرة االحصاءات العامة األردنية  في تقديرات 
أولية، بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي العام الماضي 
31.025 مليار دينار )43.745 مليار دوالر أميركي(. 
وكانت قيمة الناتج المحلي سجلت 31.597 مليار دينار 

)44.551 مليار دوالر( في 2019.
وأعلــن األردن، حزمة برامج تحفيزية لالقتصاد بقيمة 
448 مليــون دينار )630 مليون دوالر(، للتخفيف من 

اآلثار السلبية التي تسببت بها جائحة “كورونا”. وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة: إن البرامج التخفيفية الجديدة 
لن تزيد عجز الموازنة، من دون تفاصيل بشــأن مصادر توفير المبلغ. وتتضمن اإلجراءات، تعزيز برامج الحماية 
االجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف 

من اآلثار على قطاع النقل العام واألنشطة االستثمارية.
من جانب آخر، ارتفع رصيد الدين العام المســتحق على األردن خالل العام 2020 الماضي، بنســبة 10.6 %، إلى 
26.499 مليار دينار أردني )37.3 مليار دوالر أميركي( مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية عام 2019، بحسب 
وكالــة رويترز. وأظهرت اإلحصاءات على الموقع اإللكتروني لــوزارة المالية األردنية، أن الدين الداخلي لألردن 
في نهاية شــهر كانون األول/ديسمبر 2020 الماضي، بلغ حوالى 12.78 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.7 

مليار دينار.
يشــار إلى أن الدين العام األردني يعادل نســبة 85.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وقامت وزارة المالية 
في اآلونة األخيرة بتغيير منهجيتها في احتســاب دينها العام، باســتثناء ديونها من صندوق اســتثمار أموال الضمان 

االجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

انكماش االقتصاد األردني بنسبة 1.8 %

اتفقت السعودية  والعراق  على إقامة صندوق برأسمال 
يقــدر بثالثــة مليــارات دوالر أميركي، إســهاماً من 
المملكة في تشــجيع االســتثمار بالعــراق، وجاء ذلك 

خالل بيان مشترك.
وأضاف البيان: أن الصندوق المشــترك سوف “يعود 
بالنفع على االقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة 

القطاع الخاص من الجانبين”.

صندوق سعودي-عراقي بقيمة 3 مليارات دوالر
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توقــع البنك الدولي أن تســجل  الكويــت  نمواً في  
الناتج المحلي  اإلجمالي الحقيقي بنسبة 2.4 % في 
العام 2021، و3.6 % خــالل العام 2022 على 
التوالي، وذلك مقارنة مع  انكماش  بنسبة 5.4- % 
في عــام 2020، فيما قدّر البنك، أن تصل نســبة 
الفائض في الحســاب الجاري إلــى الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 8.2 % في العام 2021 الجاري، 

و11.7 % في العام 2022 على التوالي.
وتوقع التقرير، أن تســجل نســبة  الموازنة  المالية 

إلــى الناتــج المحلي اإلجمالي في الكويت، تراجعاً بمقدار 22.6- % في العــام 2021، مقارنة بنمو قدر البنك أن 
تصل نسبته إلى نحو 19.3 % في عام 2022، وأن تسجل حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نموا 

بواقع 0.8 % في 2021، وتوالي ارتفاعها الى 2.2 % في 2022.

البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي 2.4 %

أصــدر المركــز اإلحصائــي لدول مجلــس التعاون 
الخليجي، بيانات تظهر أهم الشركاء التجاريين غير 
النفطييــن لدول الخليــج على مدى الســنوات الـ10 

الماضية.
وتشــير البيانات إلى ترتيب أهم الشركاء التجاريين 
لدول مجلس التعاون بحسب حجم إجمالي الصادرات 
الســلعية غير النفطية. وقد جاءت الصين في المركز 
األول على القائمة للعام 2020، بحجم صادرات بلغ 

11.7 مليار دوالر أميركي.
وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تأتي الصين 
فــي المركز األول على القائمة كأهم شــريك تجاري 
غيــر نفطي للمنطقــة، بعد أن بلغ حجــم الصادرات 

السلعية إليها 21.6 مليار دوالر أميركي.
جــاءت العراق في المركز الثاني على القائمة بحجم 
صــادرات بلــغ 9.5 مليــار دوالر أميركي، ومن ثم 
سويســرا بصــادرات حجمها 9.3 مليــار دوالر في 

العام 2020.

أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي
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أظهر مشــروع الموازنــة العامة لمصر، عن الســنة المالية 
2021 - 2022 أن الحكومــة تســتهدف خفض العجز الكلي 
إلــى 6.6 % من  الناتج المحلي  اإلجمالــي. وتتوقع  الحكومة 
المصرية ، زيــادة االحتياجات التمويلية 7.1 % إلى 1.068 
تريليــون جنيه )68.1 مليــار دوالر أميركي(. وتبلغ نســبة 
العجــز المتوقعة 7.7 % في ميزانية الســنة الحالية -2020 

2021، واإلحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتســتهدف مصر في مشــروع الموازنة،  أن تبلغ التمويالت 
المحليــة من 990.133 مليار جنيه من اإلجمالي، مقارنةً مع 

832.293 مليــار فــي 2020 - 2021، والتمويــالت الخارجية 78.375 مليار جنيــه، إنخفاضاً من 165.440 
مليار. ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة، أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 

72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وأوضح مشــروع الموازنة، أن الحكومة تســتهدف خفض دعم  المواد البترولية  35 % إلى 18.4 مليار جنيه في 
2021 - 2022، وشراء 8.61 مليون طن من  القمح ، منها 5.11 مليون طن عن طريق اإلستيراد. وتطمح مصر 

إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 % إلى 983 مليار جنيه.

مصر تستهدف خفض العجز 6.6 %

نّوه رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، بـنمو  
التبــادل التجاري  مــع   تركيا   خالل األعوام الخمســة 
األخيرة بنســبة تزيد عــن 100 %، حيث بلغت قيمة 
التبــادل التجــاري 1.91 مليــار دوالر أميركــي في 
العــام 2020، مقابل نحو 900 مليون دوالر في العام 
2016”. ولفت خالل إجتماع مع رئيس جمعيّة رجال 
األعمال والصناعيّين المســتقلّين التركيّة -  موصياد ، 
عبد الرحمن كان، إلى أّن العالقات القطريّة - التركيّة 

شهدت تطّوراً كبيراً في السنوات األخيرة، بما إنعكس بشكل كبير على التعاون بين قطاعات األعمال في البلدين.
وأشــار آل ثاني إلى “وجود مئات الشــركات التركيّة الّتي تعمل في  السوق القطري  بشراكة مع شركات قطريّة، في 
مختلف القطاعات اإلقتصاديّة، وخصوصاً في التجارة و المقاوالت  والخدمات والضيافة”، مبيّنًا أّن “ القطاع الخاص  
القطري يرى أّن تركيا وجهة اســتثماريّة جاذبة”. مؤكداً “رغبة رجال األعمال القطريّين في اإلســتثمار في تركيا، 
فضــالً عــن رغبتهم في إقامة تحالفات مع نظرائهم األتراك، لإلســتفادة من الخبرات التركيّة في إقامة إســتثمارات 

مشتركة خارج البلدين، وخصوصاً في القارة اإلفريقيّة الّتي تزخر بالفرص اإلستثماريّة الُمجدية”.

نمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا خالل
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كشــفت وكالــة األنبــاء  الســودانية، أن  الســعودية  
واإلمــارات  قدمتــا للســودان 400 مليــون دوالر 
أميركي، لتوفير مدخالت  اإلنتاج الزراعي  للموسمين 
الصيفي والشــتوي لهذا العام. وقــال رئيس الجهاز 
اإلســتثماري للضمان اإلجتماعي في السودان، عبد 
اللطيــف عثمــان، إن “محفظة التمويــل الزراعي 
وجدت إســتجابة ســريعة مــن مجموعــات خارج 

السودان بإتفاقيات إطارية”. وأضاف: أن “هذه االتفاقيات توفر المدخالت بأسعار المنشأة مما يقلل تكلفة اإلنتاج”.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة السوداني، الطاهر حربي، أن محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخالت 
اإلنتاج الزراعي من البذور و األسمدة  والمبيدات ومواد التعبئة وإدخال التقنيات الحديثة للزراعة والتدريب المستمر 

للكادر العامل إضافة للعمل على توفير موارد مالية بالعمالت المحلية واألجنبية لتمويل مدخالت اإلنتاج الزراعي.

400 مليون دوالر من السعودية واإلمارات للسودان

ارتفع معدل التضخم الســنوي في السودان لشهر آذار/
مارس 2021 إلى نحو 342 %، بارتفاع 11 نقطة عن 
شهر شــباط/فبراير الماضي. وقالت المذكرة الشهرية 
الصــادرة عن الجهاز المركــزي لإلحصاء، إن معدل 
التضخم السنوي لشــهر آذار/مارس بلغ 341.78 %، 
مقابــل 330.78 % فــي شــاط/فبراير. وأوضحت أن 
معدل التضخم السنوي لمجموعة األغذية والمشروبات 
تراجع لنحو 253 % فــي آذار/مارس، مقارنة بمعدل 

262 % في شــباط/فبراير. كما ســجل المعدل األساسي من دون مجموعة األغذية والمشروبات 469.83 % لشهر 
آذار/مارس، مقارنة بـ427.61 % في شباط/فبراير. وارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 
243.08 % لشهر آذار/مارس، مقارنة بـ208.08 % للشهر السابق عليه. ونوه البيان إلى أن معدل التضخم السنوي 
للمناطق الحضرية ارتفع إلى 314.68 % لشــهر آذار/مارس، مقارنة بـ301.55 % في الشــهر الذي ســبقه. وأكد 
تصاعد معدل التضخم الســنوي ألسعار السلع االستهالكية والخدمية لشــهر آذار/مارس في 8 واليات، وكان أعلى 

تصاعد في والية كسال، حيث بلغ 47.10 نقطة وأدناه في والية النيل األزرق حيث بلغ 7.93 نقطة.
وحسب موقع “سودان تربيون” السوداني، تشهد أسعار السلع في السودان ارتفاعات مستمرة. ويأتي االرتفاع الجديد 
في وقت خفضت فيه الحكومة العملة نحو 7 أضعاف. ويشار إلى أن السودان يشهد أحد أعلى معدالت التضخم في 
العالم، وشــهد في شــهر كانون الثاني/ يناير ارتفاع قيمة العملة األميركية بشــكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة 

اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.

ارتفاع التضخم في السودان إلى 342 %
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أعلنت إدارة بايدن مؤخراً، عن خطة تزيد قيمتها 
على 8 مليارات دوالر لتحســين شــبكة الكهرباء 
األميركيــة، بعد أن أبــرزت أزمــة الكهرباء في 
تكســاس هــذا العــام المخاطر التي يشــكلها تغير 
المناخ. وستطلق وزارة الطاقة برنامجين لتمويل 
إنشاء خطوط نقل تيار الجهد العالي، والتي ستنقل 
الكهرباء لمســافات طويلة وســتعتبر أساسية في 

خطط توزيع الطاقة المتجددة.
وقال مسؤولو اإلدارة إن حوالى 5 مليارات دوالر 

ستخصص لقروض فيدرالية للمشاريع التي تركز على نقل تيار الجهد العالي واالتصال بمنشآت طاقة الرياح البحرية.
وستوفر وزارة الطاقة حوالى 3.25 مليار دوالر من قروض المشاريع من خالل مبادرة فيدرالية تركز على البنية 
التحتية للطاقة في الواليات الغربية. واستشهدت اإلدارة في إعالنها بفشل الشبكة التاريخي في تكساس في فبراير/

شــباط 2021، الذي أصبح أحد أســوأ حاالت االنقطاع في تاريخ الواليات المتحدة بعد أن ترك الماليين من دون 
كهرباء لساعات وأيام.

وقالت كبيرة مستشــاري الرئيس جو بايدن للمناخ، جينا مكارثي: “بعد كارثة نقل الطاقة في تكســاس هذا الشتاء، 
ال شك أننا في حاجة إلى االستثمار في شبكتنا الكهربائية”.

خطة بقيمة 8 مليارات لتطوير شبكة الكهرباء األميركية

توقّعت وكالة “فيتش” للتصنيفات االئتمانية، أن 
تواجــه حكومات  دول مجلس التعاون الخليجي  
عجزاً مالياً مرتفعاً كنســبة للناتج المحلي خالل 
2021، بضغــط تداعيات جائحــة “كورونا”، 

وضعف أسعار  النفط .
وأضافت الوكالة في تقرير، أن متوســط   إنتاج 
النفــط ب دول الخليج  ســيظل دون مســتويات 
2020، وســيكون العجــز المالــي مرتفعا في  
الكويت  و البحرين . وتوقعت أن تحقق  اإلمارات  

وقطر فقط فوائض مالية؛ مشــيرة أن العجز المســتمر في دول الخليج األخرى )الســعودية، والكويت، والبحرين، 
وعمان( سيدفعها إلى إصدار الديون أو السحب من األصول.

وتحاول دول الخليج التعافي من أســوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها؛ نتيجة التبعات الســلبية لتفشــي جائحة 
كورونا، وهبوط  أسعار النفط  المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة بسبب انخفاض الطلب العالمي.

فيتش: ميزانيات دول الخليج تواجه عجزاً مرتفعًا
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ذكرت مدير صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن 
الحكومات حول العالم اتخذت إجراءات تصل قيمتها إلى 16 
تريليون دوالر أميركي لحماية إقتصاداتها من تداعيات أزمة 

“كوفيد - 19”.
ووفقــاً لما نقلتــه “ بلومبيرغ ”، أوضحــت غورغييفا أنه من 
دون تلك التدابير وإجراءات  البنوك المركزية  لكان اإلنكماش 
المســجل العام الماضي أســوأ بثالث مرات على األقل. كما 

لفتت جورجيفا، إلى اختالف  الثروات  االقتصادية، وأن اللقاحات ليست متاحة بعد للجميع وفي كل مكان، وال يزال 
الكثيــر من الناس يعانــون من فقدان الوظائف وزيادة  الفقر ، والعديد من البلدان تتخلف عن الركب. وأوضحت أن 
الخســارة التراكمية لنصيب الفرد من الدخل مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء ســتمثل 11 % بالنســبة للدول المتقدمة 
بحلول العام 2022 المقبل، و20 % للدول الناشــئة والنامية بإســتثناء الصين. كما حذرت من مزيد من الضغوط 

في المستقبل بالنسبة لألسواق الناشئة الضعيفة والبلدان ذات الدخل المنخفض والهشة.

16 تريليون دوالر كلفة تداعيات أزمة كورونا العالمية

إدخــر المســتهلكون حــول العالــم 5.4 تريليــون دوالر 
أميركــي إضافية منذ بــدء وباء “كورونــا”، وأصبحوا 
واثقين بشــكل متزايد بشأن الرؤية اإلقتصادية، مما يمهد 

الطريق النتعاش اإلنفاق مع إعادة تشغيل الشركات.
وذكرت وكالة “ موديز  أناليتكس”، أن المدخرات اإلضافية 
تعادل أكثر من 6 % من  الناتج المحلي  اإلجمالي العالمي، 
كمــا أوضحت أنه في حال أنفق المســتهلكون حوالى ثلث 
مدخراتهم اإلضافية، فإنهم ســيعززون الناتج العالمي بما 

يزيد قليالً على 2 % خالل العامين الحالي والمقبل.
ووفقًــا لما ذكرته “ فاينانشــال تايمز “، صرح كبير اإلقتصاديين لدى “موديــز” قائالً: “المزيج بين تحرير الطلب 
الكامن وتدفق المدخرات اإلضافية ســيؤدي إلى إرتفاع إنفاق المســتهلكين حول العالم مع إقتراب الدول من مناعة 

القطيع واإلنفتاح”.
وعلى الرغم من أن  اإلقتصاد العالمي  ســجل أكبر تراجع في الناتج في التاريخ الحديث خالل العام الماضي، فإن 

مداخيل األسر كانت محصنة بشكل كبير عن طريق حزم التحفيز الحكومية في أغلب االقتصادات المتقدمة.
ونتيجــة لذلــك، إرتفعــت معدالت اإلدخار فــي 2020 إلى أعلى مســتوياتها هذا القرن في عدد مــن اإلقتصادات 
المتقدمة، وفقاً لبيانات منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية، كما زادت ودائع المصارف بصورة ســريعة في عدد 

من الدول.

المستهلكون حول العالم إدخروا 5.4 تريليون دوالر إضافية
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زاد تضخم  أسعار المستهلكين  البريطانيين إلى 0.7 % 
في شــهر آذار/مارس 2021، من 0.4 % في شباط/

فبراير 2021، بسبب صعود  أسعار الوقود  والمالبس. 
وأظهــرت أرقــام رســمية مــن  مكتــب اإلحصاءات 
البريطاني ، انخفاض أسعار األغذية عن مستواها قبل 
عام. ومن المتوقع أن يرتفع  التضخم  البريطاني بشدة 
في األشــهر المقبلة، بســبب زيادة فــي فواتير  الطاقة  
الخاضعة للتنظيم لألسر في نيســان/ابريل، وصعود 

أسعار النفط العالمية والمقارنة مع األسعار قبل عام، حين تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد في انخفاض 
الطلب. وتوقع  بنك إنكلترا المركزي  في شــهر شــباط/فبراير 2021، أن يبلغ التضخم حوالى 1.9 % في نهاية عام 

2021، لكن العديد من خبراء االقتصاد يتوقعون اآلن أن يتجاوز هدفه البالغ 2 % قبل ذلك.
على صعيد آخر، أظهرت أرقام رســمية، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشــكل غير متوقع للشــهر الثاني 
على التوالي إلى   4.9   % في الفترة الممتدة من كانون األول/ديســمبر إلى شــباط/فبراير، والتي كان معظمها في 
ظل إجراءات عزل عام صارمة لمواجهة تفشي كوفيد - 19. وتوقع معظم خبراء االقتصاد الذين استطلعت وكالة 
رويترز آراءهم أن معدل البطالة، الذي واجهته الحكومة ببرنامج ضخم لدعم الوظائف، سيرتفع إلى   5.1   % من 
5 % في األشهر الثالثة حتى كانون الثاني/يناير. وقال مكتب اإلحصاءات الوطني، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في 

عدد الوظائف الشاغرة في آذار/مارس، خصوصاً في قطاعات مثل الضيافة.

زيادة التضخم في بريطانيا إلى 0.7 %

أظهرت بيانات وزارة التنمية اإلقتصادية الروسية، أن اإلقتصاد 
الوطني نما بنســبة 0.5 % في شــهر آذار/مارس 2021. ويعد 

ذلك أول نمو شهري منذ ظهور جائحة “ كورونا “ قبل عام.
وسجل  اإلقتصاد الروسي  قراءة إيجابية خالل شهر آذار/مارس 
الماضي، بعدما كان قد تراجع شهري كانون الثاني/يناير وشباط/
فبرايــر من العام 2021 الجاري بنســبة 2.2 % و2.5 % على 

التوالي، وفقاً لتقرير نشرته الوزارة الروسية مؤخراً.
وال يزال اإلقتصاد الروســي منخفضاً على أســاس ربع ســنوي 

)الربع األول(، لكن تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا تباطأ إلى 1.3 % مقارنةً بالعام 2020 الماضي.
وقد تحسن أداء اإلقتصاد الروسي في األشهر الثالثة األولى من عام 2021 مقارنةً بنهاية العام الماضي، وفقاً لهيئة 
اإلحصاء الروســية “روسســتات”. وكان اإلقتصاد الروســي قد سجل تراجعاً بنســبة 1.8 % في الربع األخير من 

2020، وإنخفاضاً بنسبة 3 %  خالل العام الماضي ككل.

نمو االقتصاد الروسي بنسبة 0.5 %
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قفــز ديــن عام  إســرائيل  20 % خالل عام 2020، ليصل إلى 984 مليار شــيكل )302 مليــار دوالر(، وهو الرقم 
األعلى في تاريخ الكيان. وقال تقرير لوحدة إدارة الدين الحكومي بوزارة المالية لعام 2020، إن  اإلنفاق  االستثنائي 
للحكومة خالل جائحة كورونا، أدى إلى محو إنجاز دام عقداً من الزمن في خفض  ديون  البالد. وقفزت نســبة الدين 
العام من 58 % فقط في 2019، إلى 72.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام “كورونا”، وهو الرقم األسوأ منذ 
2010. وأنفقت  الحكومة اإلسرائيلية  وفق التقرير، 105 مليارات شيكل )32.29 مليار دوالر( العام الماضي لمعالجة 
تداعيات “كورونا”، بما في ذلك من خالل تقديم منح للشركات المتضررة، وإعانات  بطالة  ممتدة ومنح للمستوطنين.

ارتفاع ديون إسرائيل 302 مليار دوالر

أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخراً، أن جائحة كورونا ستكلف فرنسا نحو 
نصف تريليون يورو خالل 3 ســنوات بســبب زيادة االنفاق وانخفاض 
عائــدات الضرائب. وقال وزير العمل والحســابات العامة الفرنســي، 
اوليفييه دوســوبت، “إن األزمة الصحية كلفــت الدولة نحو 158 مليار 
يورو في 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع الى 171 مليار يورو 

خالل 2021، قبل ان يعود ليتراجع الى 96 مليار يورو في 2022”.

الوباء سيكلف فرنسا 424 مليار يورو

وافــق البرلمان  اإلكوادور ي على مشــروع قانون يهــدف الى تكريس ربط 
اإلقتصــاد بالــدوالر، المطبق أساســاً في البــالد منذ العــام 2000 في إطار 
إلتزامات حيال  صندوق النقد الدولي . وأعطت الجمعية الوطنية اإلكوادورية 
الضوء األخضر لهذا القانون الذي يسمى “الدفاع عن الدولرة”، بأغلبية 86 
صوتاً مقابل 41 صوتاً واحداً وإمتناع 7 أعضاء عن التصويت. ويأتي إقرار 
القانــون في إطار التزامات اإلكوادور تجاه صنــدوق النقد، الذي منح البالد 

قرضاً بقيمة 4.2 مليارات دوالر في آذار/مارس 2019، وآخر بقيمة 6.5 مليارات دوالر في أيلول/سبتمبر 2020.
وإلى جانب إجراءات تقشــفية، طلب صندوق النقد فرض مزيد من الضرائب ووضع قواعد لمكافحة  الفســاد  وزيادة 
ضريبة القيمة المضافة، وقانوناً يمنح المصرف المركزي استقاللية. كما تنص الخطة على أن تخفض الدولة ديونها 
اإلجمالية إلى 57 % من إجمالي  الناتج المحلي ، بما في ذلك الدين الداخلي. وينص القانون، على أن البنك المركزي 
في اإلكوادور سيتمتع بإستقاللية كافية. ويمنع النص المصرف المركزي من إستخدام إحتياطاته من  العمالت  األجنبية 

لتمويل الحكومة، وينص على تشكيل مجلس للتنظيم المالي بتحديد  معدالت الفائدة  القصوى للقروض المصرفية.

اإلكوادور تكّرس قانون ربط اإلقتصاد بالدوالر
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أفاد تصريح مــن إدارة الجمــارك  الصينية في مؤتمر 
صحفــي، أن صــادرات الصيــن المقومــة باليوان في 
الربع األول من العام 2021 الجاري، قفزت 38.7 % 
مقارنةً بالفترة نفسها قبل عام، في حين زادت  الواردات  
19.3 % على أســاس ســنوي. وبلغ  الفائض التجاري  
الصيني في الشــهور الثالثة األولى من العام 759.29 

مليار يوان )115.99 مليار دوالر أميركي(.
وأفادت بيانات الجمارك، أن صادرات الصين في شهر 

آذار/مارس الماضي، ارتفعت 30.6 % على أساس سنوي، لتأتي دون التوقعات، لكنها ال تزال تشير إلى نمو قوي، 
في حين قفزة الواردات بوتيرة فاقت سرعتها التوقعات بلغت 38.1 %. وكان المحللون قد توقعوا في إستطالع رأي 
أجرته “ رويترز” نمو الصادرت 35.5 % على أســاس ســنوي بعد زيادتها 154.9 % في شــباط/فبراير. وكانت 

التقديرات تشير، إلى إرتفاع الواردات 23.3 % على أساس سنوي إرتفاعاً من نمو 17.3 % في شباط/فبراير. 
وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 13.8 مليار دوالر في آذار/مارس، مقارنةً مع توقعات اإلستطالع ببلوغه 52.05 
مليار دوالر ومع فائض عند 37.88 مليار دوالر في شباط/فبراير. وأفاد البيان، أن واردات الصين من  النفط الخام  
بلغــت 139 مليون طن في الربع األول من العــام 2021. وقالت اإلدارة، إن واردات الصين من الغاز الطبيعي في 

الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس بلغت 29.39 مليون طن.

زيادة الصادرات الصينية بنسبة 38.7 %

قــال بنك كوريا المركزي مؤخراً، إن االقتصاد الكوري 
تعافى فــي الربع األول مــن عــام 2021 مقارنة بالعام 
الســابق، مدعوماً بانتعاش طفيــف في الصادرات ودعم 
السياســة المالية، في ظل وجود عالمات على أن األداء 
االقتصادي يقترب تدريجياً من مســتويات ما قبل جائحة 
كورونا. وأوضح بنك كوريا، أن الناتج المحلي اإلجمالي 
نما بنســبة 1.8 % في األشــهر الثالثة األولى من العام، 
مقارنة بعام ســابق. وعلى أســاس ربع ســنوي، توســع 

االقتصاد بنسبة 1.6 %، من نمو بنسبة 1.2 % في الربع األخير من العام الماضي، بحسب وكالة “يونهاب” لألنباء.
وسجل االقتصاد الكوري انكماشاً بنسبتي 1.3 % و3.2 % في الربعين األول والثاني من العام 2020 الماضي، على 

التوالي، قبل أن يشهد نمواً بنسبة 201 % في الربع الثالث وبنسبة 21.2 % في الربع االخير.
ومن المتوقع أن يساعد التعافي التدريجي في الصادرات في نمو االقتصاد الكوري بوتيرة أسرع من المتوقع، بيد أن 

موجة رابعة من الجائحة تلوح في األفق محلياً ستؤثر على ما يبدو على األداء االقتصادي، وفقاً للوكالة.

نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.8 %
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احتمالية خسارة أموال المودعين ليست حتمية

تشويه للقانون
وبخصوص االتهامات بإيقاف وزير المالية لمشروع قانون “كابيتال 
كنتــرول” أو التحكم فــي رؤوس األمــوال، أوضح وزنــي، أن هذه 
“االتهامات ليست في محلها، وقال، إنه هو من اقترح بعد صراع مع 
القوى السياسية في لبنان، أن يقدم هذا القانون، ولم تكن العملية سهلة 
وقتها من حيث إقناع القــوى، وفي النهاية قدمته، لكــن ما حصل أنه 
في مجلس الوزراء وقع تشــويه للقانون وتجرد من مضمونه، بحيث 
لم يعد القانون الذي قدمته”. وحول التفاوت في ســعر صرف الدوالر 
بالليرة بين المصارف والســوق الســوداء، لفت الوزير الى ان “هذا 
يدخل في إطار قضية البدء في إصالح النظام المصرفي”، مشيراً إلى 
أنه “في خطة الحكومة كان هناك محور يتعلق بموضوع إعادة هيكلة 
النظام المالي في لبنان خصوصاً القطاع المصرفي، لكن هذه الخطة 
التي كانت انطالقتها إيجابية، وكانت تحظى بموافقة دولية أوقفت في 
لبنان ألسباب متعددة، وان معالجة هذه المشكلة تتم أوالً بالتفاوض مع 
صندوق النقد ضمن برنامــج معين يعطي الثقــة، ألن قضية الدوالر 

والنقد والمصارف تتعلق بالثقة، وصندوق النقد يعطي هذه الثقة”.
تثبيت النقد

وشــدد الوزير اللبناني على “ضــرورة معالجة قضيــة النقد، ألنه ال 
يمكننا االستمرار في سياسة تثبيت النقد أو نصف النقد كما يحصل في 
المنصة أو سياســة تعويم النقد، إذ يجب أن يكون هناك قرار بالتعويم 
أو المرونة في سعر النقد خالل المرحلة المقبلة”، الفتاً إلى أنه “بهذه 
السياســات يمكننا أن نقول، إننا دخلنا فعلياً في تأمين وحماية ما تبقّى 

من ودائع المودعين في قطاع المصرف اللبناني”.
يشــار إلى أن الوزير وزني غــرد الحقاً، عبر صفحتــه على تويتر: 
أن “ما يتم تداوله عبر بعض وســائل االعالم حــول مضمون مقابلة 
محطــة بلومبيرغ الشــرق مــع وزير الماليــة في حكومــة تصريف 
االعمال غازي وزني غير دقيق، وهو أوضح طريق معالجة الخسائر 
الستعادة اموال المودعين”.المالية المحتملة عبر خطة العادة هيكلة القطاع المصرفي واصالحه 

أوضح الوزير غازي وزني، أنَّ “ سياســة  الدعم تكلِّف الدولة اللبنانية 
نحو 6 مليارات دوالر أميركي سنوياً، نصفها مخصٌَّص للمحروقات 
والكهربــاء، والنصــف اآلخر يذهــب لدعم الــدواء والقمح والســلة 
الغذائية”، مشــيراً إلى أن “هذه التكلفة المرتفعة أدَّت إلى اســتنزاف 
احتياطات العملــة األجنبية في مصرف لبنان، التي تقــدر حالياً بـ16 
مليــار دوالر، ومن هنا اتخــذت الحكومة القرار بترشــيد الدعم عبر 
خفضه من 6 مليــارات إلى نحو 3 مليــارات دوالر”، مرجعاً إرجاء 
البدء في عملية الترشــيد إلى “التأخير الحاصل في إصدار البطاقات 
التمويلية للمواطنين، فالحكومة ال يمكن أْن تتبع سياسة ترشيد الدعم، 

ما لم يكن الترشيد مربوطاً مع البطاقة التمويلية”.
ترتيبات لوجستية

وعلَّل وزنــي التأخيــر في إصــدار البطاقــات التمويليــة بالترتيبات 
“اللوجســتية”، مشــيراً إلى أنَّه على “الحكومة إصدار بطاقات لنحو 
700 إلى 800 ألف عائلة، وقد تم تجهيز البطاقات لـ200 ألف عائلة، 
بينما يتطلب إصــدار البطاقات للبقيــة تحضيرات لوجســتية، تتعلق 

بوضع البيانات، ولهذا السبب هناك تأخير”.
وحول تحقيقات مصرف لبنــان التي تقودها شــركة التدقيق الجنائي 
“ألفاريــز آند مارشــيل”، أوضــح وزنــي أن “هناك تطوريــن بهذا 
الخصوص، األول يتعلق بتسليم بقية المستندات المطلوبة من الشركة 
بعد قرار مجلس النواب رفع الســرية المصرفيــة عن مصرف لبنان 
وحساباته، والثاني مترتب على السابق ويتعلق بقدرة المصرف اآلن 
على إرسال المســتندات المطلوبة في األســابيع المقبلة، وهكذا تكون 
أبواب جديــدة فُتحت أمام شــركة التدقيق الدولية، والعمــل جاٍر على 
إعداد عقد جديد فــي هذا الخصوص، ألن رفع الســرية المصرفية تم 
بالتوازي بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الوزارات واإلدارات 
والمجالس والصناديق، ومن هنا فإن مهام التدقيق الجنائي في المرحلة 
المقبلة ســتكون أوســع بكثير من حصرها في مصــرف لبنان، وهذا 
يتطلب عقداً جديداً مع شركة “ألفاريز” أو مع شركات أخرى مهتمة 

بعملية التدقيق الجنائي”.

كشــف وزيـر الماليـة في حكومة تصريف 
االعمال  غازي وزني ، أن “احتمالية خسارة  أموال 
المصارف  المودعين  اللبنانيين والعــرب في  
اللبنانية ، موجودة بالنسبة لجميع المودعين، 
ولكنها ليست حتمية”، مشيراً إلى “وجود ما 
يزيد على 700 ألف عائلة لبنانية في حاجة إلى 
أزمة اقتصادية  تشهدها  دعم في ظل أسوأ  
البالد منذ الحرب األهليـة التي انتهــت عـام 
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50 % من اللبنانيين تحت خط الفقر 

انكماش حاّد
في سياق متصل، قدّر برنامج الطعام العالمي، أّن حوالى 41 % 
من العائالت اللبنانيّــة تواجه تحدّيات في الحصــول على الطعام 
والخدمات األساســيّة، فيما 36 % يعانون الصعوبة في الحصول 
علــى خدمات صحيّة. وقد شــهدت المعاشــات التي تُدفــع بالليرة 

تراجعاً بارزاً في قيمتها الشرائيّة.

وبحسب البنك الدولي، إرتفعت مســتويات البطالة من 28 % مع 
نهاية شــهر شــباط/فبراير 2020، أي قبل مرحلة تفّشي فيروس 

كورونا إلى 40 % في شهر كانون األّول/ديسمبر.

وعرض البنــك الدولي االنكمــاش الحادّ في النشــاط اإلقتصادي 
في العام 2020، حيــث تراجعت رخص البناء بنســبة 33,4 % 
ســنويّا خالل األشهر التســعة األولى من العام 2020، وانكمشت 

تسليمات اإلسمنت بنسبة 48,3 % خالل الفترة نفسها.

استنزاف اإلحتياطات
أضاف التقريــر، أّن الصادرات هي المســاهم اإليجابــي الوحيد 

أشــار تقرير البنــك الدولي، إلــى أّن لبنــان يعاني 
عدم اليقين في ما خّص األوضــاع الماليّة والنقديّة 
وتعدّدية سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدوالر 

األميركي.

وأوضح التقريــر الى أّن القطــاع المصرفي، الذي 
كان قــد اعتمد تدابيــر كابيتــال كونتــرول جذريّة 
وغيــر رســــميّة، أوقف عمليّــات التســـــليف في 
ظّل صعوبــة في اســتقطاب رســاميل جديــدة من 
الخــارج، مشــيراً إلــى أّن إيفــاء ودائــع الزبائــن 
المعَنونــة بالــدوالر األميركي قبل تشــرين األّول/

اكتوبــر 2019 ليــس هو الحــال كما بعد تشــرين 
األّول/اكتوبر 2019 نظراً الى تراجع مســــتويات 
الســيولة، ومسلّطاً الضوء على الفرق بين الودائع 
القديمــة  والودائــع   )fresh dollars( الطازجــة 

بالدوالر األميركي.

ارتفاع مستويات البطالة
وذكر البنك الدولي، أّن رصيد الودائع بالدوالر قبل 
اندالع ثورة تشــرين األّول/اكتوبر ال يزال يتراجع 
من خالل تحويلها إلى الليرة، وفقاً للتعميم األساسي 

رقم 151.

كذلك أشــار التقرير الــى أّن تأثيــر األزمات على 
المجتمع سيسوء أكثر مع الوقت، ذاكراً أّن أكثر من 
50 % من ســّكان لبنان قد أصبح تحت خّط الفقر، 
حيــث أّن العائالت تواجــه صعوبة لشــراء الطعام 
واإلســتحصال على خدمات الصّحة واإلستشــفاء 
وغيرها من الخدمات األساسيّة، إضافةً إلى ارتفاع 

مستويات البطالة.

أصدر البنك الدولي تقريراً حول اآلفاق اإلقتصادّية للبنان - نيسان/ابريل 2021، والذي خفَّض فيه 
توّقعاته السابقة للنمّو اإلقتصادي في لبنان للعام 2020 من انكماش بنسبة 19.2 % إلى انكماش 
بنسبة 20.3 % نتيجة صعوبة األوضاع اإلقتصادّية في ظّل غياب توافق سياسي من جهة وتعّدد 

الصدمات من جهة أُخرى كاألزمة المالّية، وتفّشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
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اليوروبوندز نتيجة قرار الحكومة اللبنانيّة بالتوقّف 
عن دفع هذه السندات في شهر آذار/مارس 2020، 
إضافةً إلى اإلتّفــاق بين الحكومــة ومصرف لبنان 
حول محفظتــه من ســندات الخزينــة. كمــا يتوقّع 
البنك الدولي أن ينكمــش الناتج المحلّــي اإلجمالي 
لإلقتصاد اللبناني بنســبة 9,5 % في العام 2021، 
مقارنــةً مع انكمــاش بنســبة 13.2 % فــي تقرير 
تشــرين األّول/اكتوبر 2020، معلاّلً هذا اإلنكماش 
بعدّة عوامل، منها أزمة تفّشــي فيــروس كورونا، 
وغياب أي توافق حــول معالجة األوضاع الماكرو 
اقتصاديّــة لغايــة تاريخــه، ومســتوى اإلســتقرار 
األدنى المطلوب على األصعدة السياسيّة واألمنيّة، 

من دون األخذ باالعتبار التضّخم الجامح.

ركود اقتصادي
ويعتقد البنك الدولي، أّن الركود اإلقتصادي في لبنان 
صعب وسيستمّر لفترة طويلة نتيجة غياب قيادة فعّالة 
لصنع السياسات. كما علّق التقرير، أّن الناتج المحلّي 
اإلجمالي للفرد قد تراجع بنسبة 40 % خالل الفترة 
الممتدة ما بيــن العــام 2018 والعــام 2020، ومن 
المتوقّع أن ينخفــض أكثر. وبالتالي، فمــن المرّجح 
أن يخفّض البنــك الدولي تصنيف لبنــان، من حيث 
الدخل، من اقتصاد يتمتع بدخل متوســــط أعلى إلى 

الشــريحة الدنيا من الدخل المتوّسط.

من منظاٍر آخــر، علّق البنك الدولــي أّن على لبنان 
تأمين اإلســتقرار الماكرو اقتصادي قبــل البدء في 
عمليّــة التعافي من خالل إعادة هيكلة شــاملة للدين 
العام وللقطــاع المالي، وإلــى سياســة نقديّة جديدة 

وبرنامج تكيّف مالي.

كما أشــار التقرير إلــى أن انكماش الناتــج المحلّي 
اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد في لبنان، باإلضافة 
إلى مســتويات التضّخــم المرتفعة المســّجلة خالل 
العــام 2020، ســيؤديان إلــى ارتفــاع كبيــر فــي 
مستويات الفقر، ما سيؤثر في كافة طبقات المجتمع 
السكان األكثر فقراً أولوية.اللبناني. وحّث البنك الدولي لبنان على جعل حماية 

للناتج المحلّي اإلجمالي نتيجة انخفاض مستويات اإلستيراد بنسبة 
45,4 % سنوياً خالل األشهر الـ11 األولى من العام 2020. وقد 
علّق البنك الدولي على أن توقّف تدفّق الرســاميل والعجز الكبير 
في الحساب الجاري، قد أدّيا إلى تواصل اســتنزاف اإلحتياطات 
بالعملة األجنبيّــة لدى مصرف لبنــان. وقد انخفــض اإلحتياطي 
بالعملة األجنبيّــة بنحو 12,5 مليــار دوالر أميركــي خالل العام 
2020، ليبلــغ 24,1 مليــار دوالر أميركي، وهو يشــمل نحو 5 

مليارات دوالر أميركي من سندات اليوروبوندز.

تضّخم جامح
أّما لجهــة الموازنة، فقــد علّق البنــك الدولي أّن إيــرادات الدولة 
انخفضت بنسبة 20,2 % سنويّاً خالل األشهر الثمانية األولى من 
العام 2020 نتيجــة تراجع إيرادات اإلتّصاالت بنســبة 56,5 % 
وانكماش إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 49,7 % 
وتدنّي اإليــرادات الجمركيّة بنســبة 34,5 %، في حين تراجعت 

النفقات الحكوميّة بنسبة 18,4 % خالل الفترة نفسها.

وبحســب البنــك الدولــي، فــإّن تراجــع نفقــات الدولــة يُعــزى 
بشــكٍل رئيســي إلى توقّف دفعات الفوائــد المترتّبة على ســندات 
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أزمة كورونا ستكلف فرنسا 424 مليار يورو

على مستوى البالد لمنع االقتصاد من االنهيار.
عجز الميزانية

يشــار إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام إلى حوالى 
118 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفرنســي فــي 
العــام 2021 الحالي، كمــا انه من المتوقــع أن يبلغ  عجز 
في حقبة ما بعد الحرب.الميزانية الفرنســية حوالى 9 %، وهذان رقمان قياســيان 

أعلن وزيــر العمل والحســابات العامة الفرنســي أوليفييه 
دوسوبت لصحيفة “لوفيغارو” مؤخراً، أن جائحة فيروس 
كورونا ســتكلف فرنســا نحو نصف تريليون يورو خالل 
3 سنوات، وذلك بســبب زيادة اإلنفاق وانخفاض عائدات 
الضرائب. وقال الوزيــر: إن األزمة الصحية كلفت الدولة 
الفرنسية نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من 
المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار يــورو في العام 2021، 

قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار يورو في 2022.
االقتراض بشكل كبير

هذه األرقام التــي أكدتهــا وزارة المالية الفرنســية لوكالة 
األنباء الفرنســية، تجعل إجمالي الكلفــة التقديرية للجائحة 
424 مليــار يــورو )504 مليــار دوالر أميركــي( بيــن 
عامي 2020 و2022. وتشــمل هذه الكلفــة، دعم رواتب 
األشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتاً، وصندوق التضامن، 
ومســاعدة الشــركات التي تكافح من أجل البقــاء. ولجأت 
فرنسا إلى االقتراض بشــكل كبير خالل 3 إغالقات عامة 

ستبلغ نفقات الحكومة الفرنسية على أزمة فيروس كورونا خالل 3 سنوات 424 مليار يورو، بناء 
على أرقام أدلى بها وزير العمل أوليفييه دوسوبت، وتأكدت منها وكالة األنباء الفرنسية لدى وزير 
المالية. وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب األشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتاً وصندوق التضامن 
ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء. ومن المتوقع أن يسجل الدين العام ارتفاعاً يصل 

إلى 118 % هذا العام والميزانية عجزا يقدر بنحو 9 %، وهما نسبتان قياسيتان منذ الحرب العالمية.

نشرت لجنة السياحة الباريسية مؤخراً، تقريراً ذكرت فيه أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى “انهيار غير مسبوق” في زيارات السياح 
األجانب لباريس ومنطقتهــا وحرمانها من عائدات قدرها 15,5 مليار يــورو، خالل العام 2020 الماضي. فقد تراجع عدد الســياح في 
باريس بنحو 33,1 مليون ســائح، فيما زارها 17,5 مليون ســائح من بينهم 12,6 مليون فرنســي. وذكر التقرير، أن األزمة الصحية، 

واعتماد قيود معممة على السفر، حرمت باريس ومنطقتها من عائدات السياح األجانب، ومن انهيار غير مسبوق للطلب.
وزار باريس ومنطقتها 17,5 مليون ســائح، من بينهم 12,6 مليون فرنسي، في مؤشر إلى “تدهور غير مسبوق في النشاط السياحي”. 
وقد نجمت عن هــؤالء الزوار عائدات قدرهــا 6,4 مليارات يــورو. وكان التراجع “أعلى على صعيد الســياح األجانب” مع انخفاض 
الزيارات بنسبة 78 % في مقابل 56 % للزوار الفرنسيين أي أقل بنســبة 15,7 مليوناً، مقارنة بالعام 2019. وقالت اللجنة: إن القطاع 
الفندقي “أصيب بالصميم بسبب غياب النزالء من رجال األعمال والســياح األجانب”، وقد أغلقت الكثير من الفنادق من منتصف آذار/
مارس إلى نهاية أيار/مايو، ومن ثم اعتباراً من نهاية تشــرين األول/أكتوبر. وأســفر ذلك عن تراجع بنســبة 68 % في إشــغال غرف 
الفنادق فــي 2020 مقارنة بالعام 2019. وأشــارت اللجنة، إلى أن الفنادق في العاصمة الفرنســية عانت خصوصــاً من غياب الزبائن 
األجانب “إذ أنهم يساهمون في 70 % من إيراداتها ال سيما في الفنادق الفخمة”، في حين تأثرت المتاحف والمعالم السياحية سلباً، حيث 

تراجع عدد زوار متحف “اللوفر” و“قصر فرساي” على التوالي بنسبة 72 % و76 %.

انهيار السياحة يكبد باريس خسائر بقيمة 15 مليار يورو
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نمو األرباح الصناعية الصينية بنسبة 92.3 %

وقالت الشــركة الرائدة في صناعــة الســيارات الكهربائية، التي 
يرأســها الملياردير إيلون ماســك، إن اإليرادات في الربع األول 
من 2021، قفزت إلــى نحــو 10.39 مليــار دوالر أميركي من 
5.99 مليــار دوالر قبل عــام. وكان محللون قد توقعــوا إيرادات 
قدرها 10.29 مليار دوالر أميركي، بحســب بيانات “آي بي إي 

إس” من رفينيتيف.

نمو سريع
مــن جهــة أخــرى، أصــدرت األكاديميــة الصينيــة لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت كتاب أبيض، وذلــك على هامش أعمال 
الدورة الرابعة من قمة الصين الرقمية المنعقدة في مدينة فوتشــو 

حاضرة مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين.
وذكر الكتــاب، أن االقتصــاد الرقمــي الصيني حافــظ على نمو 
سريع بمعدل 9.7 % في العام 2020 الماضي، أي بحوالى 3.2 
أضعاف معدل نمو ناتج البالد المحلي في العــام، ليكون ذلك قوة 
دافعة رئيســية لنمو االقتصاد المســتقر في البــالد، وذلك في ظل 
تأثيرات مزدوجة ناجمة عن تفشــي جائحة كوفيــد - 19 وركود 

االقتصاد العالمي.

تغطي بيانات األرباح الصناعية الشركات الصينية 
الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها الســنوية حوالى 20 

مليون يوان من األنشطة الرئيسية.
وبالنسبة للفترة الممتدة من شهر كانون الثاني/يناير 
إلــى آذار/مــارس 2021، نمت أرباح الشــركات 
الصناعية حوالى 137 % مقارنة مع الفترة نفســها 

قبل عام إلى 1.825 تريليون يوان.

التوسع السريع
وأظهــرت البيانات، أن الرقم قفز بنســبة 50.2 % 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.
ورفع التوســع الســريع أيضاً متوســط معدل النمو 
في الربــع األول من عام 2020 وعــام 2021 إلى 
حوالى 22.6 % عن المســتوى المســجل في عام 

.2019
وقال كبير اإلحصائيين في الهيئة، تشــو هونغ، إن 
النمو السريع في اإلنتاج والمبيعات مثل أحد القوى 
الدافعة الرئيســية لرفع أرباح الشــركات الصناعية 

في الصين.

ضرر كبير
وبالتزامن، أعلنت “تسال” أخيراً، عن أن إيرادات 
الربع األول من العام الجــاري 2021، أعلى قليالً 
من توقعــات “وول ســتريت” بدعم من تســليمات 

قياسية وطلب قوي من الصين.
وســجلت “تسال” مســتوى قياســياً للتســليمات في 
الربع األول مــن 2021، على الرغــم من النقص 
العالمي في الرقائق اإللكترونية، الذي ألحق ضرراً 

كبيراً بمنافسيها في قطاع السيارات.

نمت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة  92.3 % على أساس سنوي، في شهر آذار/مارس 
يوان  مليار   711.18 إلى  الصينية  الصناعية  الشركات  أرباح  نمو  رسمية  بيانات  وأظهرت   .2021

(109.66 مليار دوالر أميركي).
وأظهرت األرقام الصادرة عن المكتب الوطني لإلحصاءات، أن ذلك يأتي بالمقارنة مع صعود بنسبة 

179 % على أساس سنوي شهده الشهرين األولين من العام 2021 الجاري.
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ارتفعــت مبيعات  المنــازل  الفاخرة في الواليات 
المتحــدة األميركية خــال الربع األول من العام 
2021 الجــاري، مع تزايد قــدرة  األثرياء  على 

حيازة الوحدات السكنية.
وكشــفت بيانات “ريدفين”، أن مبيعات المنازل 
الفاخرة والتي يبلغ متوســط ســعرها 975 ألف 
دوالر أميركي ســجلت إرتفاعاً بنسبة 41.6 % 
في األشــهر الثاثــة األولى من العــام الجاري، 
مقارنــةً بنفــس الفترة قبــل عام واحــد. ويعتبر 

الصعــود القــوي لمبيعــات المنازل الفاخرة متناقضاً مــع الوحدات األكثر قدرة على تحمل أســعارها، والتي تباع 
بمتوسط 184.4 ألف دوالر، حيث شهدت زيادة لمبيعاتها بنسبة 7 % في نفس الفترة.

وأوضح التقرير، أن نمو مبيعات المنازل عادة ما يكون متشابها عبر مستويات األسعار المختلفة، لكن تفشي الوباء 
تسبب في تزايد عدم المساواة االقتصادية.

وأضاف: “األميركيون األثرياء الذين يتمتعون بالمرونة للعمل من أي مكان يستفيدون من معدالت  الرهن العقاري  
المنخفضة ويشترون منازل فاخرة، ما يساهم في زيادة مبيعات المنازل الفاخرة”.

ارتفاع مبيعات المنازل الفاخرة في أميركا

تراجعــت مبيعات المنــازل الجديــدة في  لندن  
خال الربــع األول من العــام 2021 الجاري 
ألدنى مســتوى منذ 2012، مع ندرة المشترين 

للعقارات.
وكشــفت بيانات “موليور لنــدن”، أن مبيعات 
المنــازل في لندن تراجعت إلى 3703 وحدات 
فــي أول 3 أشــهر مــن العــام 2021 الحالي، 
بهبــوط 39 % مقارنة بنفس الفتــرة من العام 

2020 الماضي. وحدد التقرير األرقام المعلنة بناًء على المبيعات في المشاريع التي تحتوي على 20 وحدة سكنية 
على األقل.

ويشــهد ســوق اإلســكان في لندن تغيراً ملحوظاً مؤخراً، حيث أدت الرغبة المتزايدة في الحصول على مساحات 
خضراء وحجم أكبر للمنازل في إرتفاع قيمة وحدات الضواحي وإنخفاض أسعار الشقق السكنية.

وبحسب التقرير، تحسنت المعنويات في سوق المنازل الجديدة في شهر آذار/مارس 2021 الماضي، بعدما أعلن 
رئيس الوزراء  بوريس جونسون  جدوالً زمنياً لتخفيف قيود اإلغاق.

هبوط مبيعات المنازل الجديدة في لندن

58
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ســّجل القطاع العقــاري في لبنان حركــة قويّة في 
الشــهر الثالث من 2021 نتيجة قــرار رفع التعبئة 
العاّمــة. فقد إرتفــع عدد معامات المبيــع العقاريّة 
بنســبة 1786.42 % خــال شــهر آذار/مــارس 
2021 إلــى 11.111 معاملــة، كمــا وزادت قيمة 
المعامات العقاريّة بنسبة 2879.32 % إلى 2.01 
ــط  مليار دوالر أميركي. ونتيجةً لذلك، إرتفع متوّسِ
قيمــة المعاملة العقاريّة الواحدة بنســبة 57.94 % 
إلى 180.905 دوالر أميركي مقارنة بـ114.544 
دوالر أميركــي فــي شــباط/فبراير 2021. وقــد 

تقلّصت حّصة األجانب من عمليّات المبيع العقاريّة إلى 1.30 % مع نهاية الشهر الثالث من 2021، مقارنة بنحو 
1.53 % في نهاية العام 2020.

كذلك انخفض متوّســط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنســبة 14.10 % إلى 596.001 دوالر 
أميركــي مع نهاية شــهر آذار/مارس 2021، مــن 693.797 دوالر أميركي في نهاية العــام 2020. كما تراجع 

متوّسط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن بنسبة 1.24 % إلى 254.592 دوالر أميركي.
من جهٍة أُخرى، زاد متوّسط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقتي كسروان وبعبدا بنسبة 8.22 % و27.50 % 

إلى 189.849 دوالر أميركي و198.900 دوالر أميركي.

حركة قوّية في القطاع العقاري في لبنان

أصدر الرئيس الســوري بشار األســد، قانوناً يعتمد األسعار 
الرائجــة للعقارات في تحصيل الرســوم العقارية، وذلك بعد 
نحو شــهر على قانــون مماثل يحدد الضريبة وفقاً لألســعار 

الرائجة.
وذكــرت وكالة “ســانا”، أن القانون الجديد )رقــم 17 للعام 
2021( يهــدف إلــى “تحقيــق العدالة في تحصيل الرســوم 
العقاريــة إســتناداً إلى األســعار الرائجة للعقــارات وتطوير 

الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً”.
وأوضحت أن رسوم الخدمات العقارية سيتم تعديلها بموجب 
القانــون الجديد، لتواكب القيم الحالية للعقارات. الفتةً إلى أن 

الرســوم القديمة مضى على وضعها ســنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين  أســعار العقارات  حينها وأســعار 
العقارات اليوم.

الرئيس بشار األسد

اعتماد األسعار الرائجة بتحصيل الرسوم العقارية في سورية

59



عالم العقار

البنك والمستثمر | أيار/ مايو 602021

قرض بقيمة 4 مليارات دوالر لمشروع البحر األحمر

كما يتيح لها تحديــد واختيار وإدارة المشــاريع واألصول 
المؤهلة، وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التســهيل االئتماني سيعرض 
أوراق االعتمــاد البيئية واالجتماعيــة والمتعلقة بالحوكمة 
لكل مــن البنوك األربعــة المشــاركة فيه، ويســاعدها في 
أن تتبوأ موقعاً مالئماً لها كشــركة رائــدة عالمياً في مجال 

التنمية المستدامة.

تنوع بيئي
من جهتــه، قــال الرئيس التنفيذي لشــركة البحــر األحمر 
للتطوير، جون باغانو، إنه مع اســتخدام أساليب بناء أكثر 
استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فإن الشركة ال تعمل على 
تقليل بصمتها البيئية فحســب، بل تساعد أيضاً على الوفاء 
بالتزامها فــي تحقيق زيادة فــي قيمة التنوع البيئي بنســبة 

تصل إلى 30 % بحلول عام 2040.
وبحســب باغانــو، نجحت الشــركة فــي الحصــول على 

قالت شــركة البحر األحمــر للتطوير الســعودية، في بيان 
صحافي، إن البنك الســعودي - الفرنسي، وبنك الرياض، 
والبنك الســعودي - البريطاني )ســاب(، والبنــك األهلي 
الســعودي، قاموا بــدور المفوضيــن الرئيســيين للتنظيم، 
فيما قــام بنك “إتش إس بي ســي” بدور المنســق للقرض 

األخضر.
وأضافت أن هــذا القرض يعــد أول تســهيل ائتماني ُمقّوم 
بالريال يتم منحه ضمن إطار التمويل األخضر، موضحة 
أن آلية التمويــل األخضر تخضع إلطار عمل ينســجم مع 
مبادئ الســندات الخضراء ومبادئ القرض األخضر التي 
حددهــا االتحاد الدولــي لألســواق المالية ورابطة ســوق 

القروض.

قروض خضراء
وأوضحت الشــركة، أن إطــار العمل يمّكنهــا من إصدار 
قروض خضراء وغيرها مــن األدوات المالية الخضراء، 

أعلنت شركة البحر األحمر للتطوير السعودية، المعنية بتطوير جزر البحر األحمر، أحد مشروعات رؤية 
المملكة 2030 الرئيسية، اكتمال تسهيل قرض ألَجل محدد وتسهيل ائتماني ُمتجدد بقيمة 114 

مليار ريال (4 مليارات دوالر أميركي) مع 4 بنوك سعودية.
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فرص االستثمار
وتقوم اســتراتيجية “رؤيــة المملكــة 2030” الرامية إلى 
تنويع اقتصاد الســعودية بعيــداً عن النفط، ويعد مشــروع 
البحر األحمــر مثاالً بــارزاً في ذلــك، حيث بحلــول عام 
2027، في وقت مــن المتوقع أن يصل فيــه إجمالي عدد 
السياح عالمياً إلى 2.4 مليار ســائح، ما يؤدي إلنفاق يبلغ 

2.2 تريليون دوالر أميركي.
وسيسهم مشــروع البحر األحمر في اجتذاب نسبة من هذا 
اإلنفاق إلى السعودية، وتنويع االقتصاد السعودي، وتوفير 

كثير من الوظائف وفرص االستثمار المهمة.
ومنذ إطالق التأشــيرة اإللكترونية في شهر أيلول/سبتمبر 
من عام 2019، أصدرت وزارة الســياحة السعودية أكثر 
من 350 ألف تأشــيرة سياحية في األشــهر الثالثة األولى 
البالد.من ذلك العام، كمــا أتاحت لنحــو 50 بلــداً إمكانية زيارة 

التمويل لنهجها فــي مجال االســتدامة المجتمعية والبيئية، 
والسمعة العالمية المشــروع، مشــيراً إلى أن القرض يعد 
أول تســهيل ائتماني ُمقــّوم بالريــال الســعودي يتم منحه 

ضمن إطار التمويل األخضر.

إنجاز نوعي
وأضــاف باغانــو أن هذا التســهيل يشــكل إنجــازاً نوعياً 
وااللتزامــات  البنكيــة  التســهيالت  لتأميــن  للمشــروع 
الرأســمالية الالزمــة للمرحلــة األولــى مــن المشــروع، 
كما يســهم هذا التمويل في جعل المشــروع أكثــر جاذبية 

للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل.
ويشــكل تصنيف التمويل األخضر دليالً آخر على إرساء 
معايير جديدة فــي مجال الســياحة البيئيــة، وإبراز طرق 
مختلفة لهــذا القطاع لتطوير المشــاريع المســتدامة محلياً 

وعالمياً.
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اإلمارات األفضل عربيًا في ريادة األعمال وجودة الحياة

المركز الثالث.
وبعدما تصــدرت التصنيف الســنة الماضية، تراجعت سويســرا 
إلى المرتبة الرابعة هذا العام متقدمة على أوســتراليا التي احتلت 
المركز الخامس. أمــا الواليات المتحــدة األميركيــة، فقد احتلت 
المركــز الســادس متقدمــة بمركز واحــد مقارنة بآخــر تصنيف 

نشرته المجموعة في عام 2020.
بينما يغطــي التقرير 78 دولــة، تم تحديد مجموعة من 76 ســمة 
لها صلة بنجاح الدول. وتم تقديم السمات حســب الدولة في مسح 
شــمل أكثر من 17 ألف شــخص من جميــع أنحاء العالــم، إذ قام 
المشــاركون بتقييم مدى ارتباطهم بدولتهم تبعاً للقيمة التي يرونها 

فيها ضمن السلم المعياري القيمي.
وكلما زاد تصور بلد ما )بناء على االســتطالع الفردي( على أنه 
يمثل خاصية معينة، ارتفعــت درجة خصائص ذلك البلد والعكس 

صحيح.

تجميع السمات
وتم تجميــع الســمات فــي 10 فئــات فرعية تــم تصنيفهــا على 
أســاس أفضل البلدان من حيث التأثير الثقافــي، وريادة األعمال، 
والتراث، واالنفتاح على األعمال ، والسلطة، وجودة الحياة. وتم 
الدرجات التي تلقتها الدولة في كل سمة من السمات.تحديد درجات الترتيب الفرعي لكل بلد من خالل حساب متوسط 

قامت مجموعة باف BAV، بإعــداد نموذج تحديد 
ترتيب الــدول عبر العالــم ضمن معيــار معين أو 
أكثر. كما تقــوم هــذه المجموعــة بتصينف أفضل 
الدول منذ 6 أعــوام، ويعتمد تقرير هــذا العام على 
“عدد من الخصائص النوعيــة، واالنطباعات التي 
تدفع بالتجارة والســفر واالســتثمار والتأثير بشكل 

مباشر على االقتصادات الوطنية”.

نتيجة أفضل
احتلت دولة اإلمــارات العربية المتحــدة في تقرير 
“بــاف” لهــذا العــام 2021، المركــز 22 عالمياً، 
متصــدرة ترتيب الــدول العربية مــن حيث أفضل 
الدول، تلتها قطر فــي المركز الثانــي عربياً و32 
عالميــاً. وجاءت مصر فــي المركز الثالــث عربياً 
و33 عالميــاً، محققــة نتيجــة أفضــل مــن الســنة 

الماضية، حيث كانت تحتل المركز 36 عالمياً.
من جانبها، احتلت الســعودية المركــز 35 عالمياً 
والرابع عربياً، يليها المغــرب في المركز الخامس 
عربيــاً و38 عالميــاً. وحل األردن سادســاً عربياً، 
بينما احتل المركز 56 عالميــاً، متقدما على تونس 
التي جاءت في المركــز 65 عالمياً، تليها ُعمان في 

المركز الثامن عربياً و70 عالمياً.
وحافظ لبنان على المركــز 74 عالمياً مقارنة بآخر 
تصنيــف، بينما حل فــي المركــز التاســع عربياً، 

متقدماً على العراق العاشر عربياً و78 عالمياً.

نجاح الدول
عالميــاً، تصدرت كنــدا المرتبــة األولــى من بين 
أفضــل الدول فــي العالــم، وفــق الســلم المعياري 
أعاله، تلتها اليابان في المركز الثاني، ثم ألمانيا في 

رياضيات وإحصائيين، وعلماء  والتي تضم علماء  باف BAV لإلحصاء واالستطالع،  أعدت مجموعة 
أنثروبولوجيا، ومبدعين، ومحللي بيانات، تصنيفاً ألفضل دول العالم لعام 2021، من حيث التأثير 
الثقافي، وريادة األعمال، والتراث، واالنفتاح على األعمال، وحتى جودة الحياة، وفقاً لتقرير نشرته 

المجموعة.
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تمويل األسواق الناشئة للشرق األوسط وآسيا الوسطى

تشديد السياسات المالية العالمية، ما قد يرفع تكاليف االقتراض 
ويزيد من صعوبة طرق األسواق.

وقال الصندوق: بالرغم من أن مســتويات االحتياطي المريحة 
تقــدم الدعم إلــى األســواق الناشــئة فــي المنطقة، فــإن أوجه 
االنكشــاف أكبر للدول ذات الدين الخارحي المرتفع والمساحة 
المالية المحدودة، وحــري بالدول تنفيذ سياســات وإصالحات 
لإلســهام في خفض إجمالي احتياجات التمويــل العام المرتفعة 
وتقليل، مع مرور الوقت، االنكشاف السيادي للبنوك. وأوصى 
الصندوق بالتنســيق بين الســلطات المالية والنقدية، فضالُ عن 

تعميق أسواق الدين المحلية والتوسع في قاعدة المستثمرين.
رفع التوقعات

كما توقع صنــدوق النقد الدولــي مؤخراً، أن تعــود اقتصادات 
الدول التي بدأت تلقيحاً مبكراً ضد فيروس كورونا في الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيا إلى مســتويات مــا قبل الوبــاء العام 
المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2021.

وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقلص 
نمو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي بنســبة 3.4 %، في عام 
2020 بســبب انخفاض أســعار النفط وعمليات اإلغالق لمنع 
انتشــار فيروس كورونا. وقال صنــدوق النقــد: إن نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي في المنطقة سيبلغ 4 % هذا العام، في ارتفاع 

بنسبة 0.9 % عن التوقعات السابقة في تشرين األول/أكتوبر.
وفي تقريره األخير حول التوقعات االقتصادية اإلقليمية، توقع 
الصندوق الدائن أن تعود مســتويات الناتــج المحلي اإلجمالي 

للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في عام 2022.
عودة التعافي

مــن المتوقــع أن تحــدث عمليــة التعافي فــي الــدول البطيئة 
والمتأخرة فــي مجــال التطعيم بيــن عامــي 2022 و2023. 
وحول هــذا األمر، قال جهــاد أزعور: إن التعافي يســير على 
مســار متباين، حيث يلعب تقديــم اللقاح دوراً مهمــاً في تحديد 
مــدى فاعلية وعمــق التعافي. وأضــاف، أن االنتعــاش متعدد 
الســرعات يدور علــى مســتويات مختلفة بيــن أولئــك الذين 

توقعات ضبابية
شــهدت المنطقة، التــي تضــم 30 دولة مــن موريتانيــا غرباً 
إلى كازاخســتان شــرقاً، تعافياً اقتصادياً في الربــع الثالث من 
2020، مع تخفيــف الدول إجراءات مكافحــة فيروس كورونا 
المستجد. لكن ال تزال التوقعات على درجة كبيرة من الضبابية 
وستتباين مســارات التعافي بناء على ســرعة حمالت التطعيم 
ومدى االعتماد على القطاعات األشــد تضرراً، مثل السياحة، 

والسياسات المالية للدول.
وقال مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، 
جهاد أزعــور، بــدأ التعافــي، لكنــه متبايــن، وثمــة ضبابية. 
وأضاف: ضبابية النظرة المستقبلية نابعة من استمرار إرث ما 

قبل الجائحة، وال سيما في الدول مرتفعة الدين.
ويشــير الصندوق إلى أن الدول الســباقة إلى التطعيم، وتشمل 
دول الخليــج الغنيــة بالنفــط وكازاحســتان والمغرب، ســتبلغ 
مســتويات الناتج المحلــي اإلجمالي لعام 2019 العــام المقبل، 
بينما سيســتغرق التعافــي إلى تلك المســتويات عامــاً آخر في 
الدول األخرى. وقال في أحدث توقعاته اإلقليمية واالقتصادية: 
قد تقيد متطلبــات التمويل المرتفعة مســاحة السياســة الالزمة 

لدعم التعافي.
االقتراض

وتآكلت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب 
على الســلع األولية وانخفاض أســعارها. وفي الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، ارتفع عجز الميزانيات إلى 10.1 %، من الناتج 

المحلي اإلجمالي في 2020 من 3.8 %، في 2019.
ودفعت األزمة عديداً من الدول إلى االقتراض، مســتغلة وفرة 
السيولة في األســواق العالمية، من أجل زيادة اإلنفاق لتخفيف 
تبعــات الجائحة. ولهذا مخاطــره على االســتقرار المالي، وقد 
يؤدي إلى تباطؤ التعافي االقتصادي، حيث يعتمد عدد كبير من 
الدول على البنوك المحلية لتمويل احتياجات سيادية، ما قد يحد 
من توافر االئتمان للشركات والمشــاريع الصغيرة. وستصبح 
الدول ذات مســتويات الدين المرتفعة أكثر انكشــافاً عندما يبدأ 

توقع صندوق النقد الدولي زيادة احتياجات التمويل على مدار العامين المقبلين في دول الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى، وأن تحتاج األسواق الناشئة في المنطقة إلى نحو 1.1 تريليون دوالر أميركي 
في 2021 - 2022 من 748 مليار دوالر في 2018 - 2019. وقال الصندوق، إنه على دول الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى الحد من احتياجها إلى التمويل، إذ إن تنامي الدين الحكومي الذي تفاقم بسبب 

الجائحة يهدد فرص التعافي.
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من المهم معالجة تعدد أنظمة ســعر صرف العملــة في إيران، 
وهذا لن يســاعد على معالجــة التضخم فقط، بل على تحســين 
اســتقرار االقتصاد الكلي عموماً. أضاف: يجــب إعطاء أولوية 
لتحسين الشمول المالي، مشيراً إلى القطاع المالي والمؤسسات 
المملوكة للدولة، فضالً عن إتاحة بعض المجال للقطاع الخاص، 

وهو ما سيساعد أيضاً على توفير فرص العمل.
ويتوقــع الصنــدوق ارتفــاع البطالة إلــى 11.2 % هــذا العام 

و11.7 % العام المقبل من 10.8 % في 2020.
تونس

اما عن تونــس، قال أزعــور: إنها لم تطلب بعــد برنامج تمويل 
جديد من الصندوق. وأضاف: اتفقت الحكومة التونسية مع نقابة 
العمــال ذات النفوذ، االتحاد العام للشــغل، على برنامج إصالح 
اقتصادي فــي نهاية شــهر آذار/مــارس، يتناول قضايــا الدعم 
والضرائب والشركات المملوكة للدولة، ما قد يفتح الطريق أمام 

اتفاق مع صندوق النقد.
وقال وزير الماليــة واالقتصاد ودعم االســتثمار، علي الكعلي، 
في مقابلة مع “رويتــرز” في 31 آذار/مارس، إن وفداً تونســياً 
سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق. بينما لم يتلق 

صندوق النقد أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد.
وكشف ازعور، أن نشاط الصندوق ازداد كثيراً في تونس على 
مــدار األعوام العشــرة الماضية، كمــا دعم عمليــة االنتقال في 
تونس، مع تطلعات إلى مزيد من العمل مع السلطات الستكشاف 
سبل مساعدة تونس مســتقبالً. وقال أزعور: أعتقد أن من المهم 
أن تضع تونس جدول إصالح شــامل يعالج ديناً ينمو ســريعاً، 
ويضع االقتصاد على مســار نمو أســرع، ويوســع كذلك نطاق 
الشركات المملوكة للدولة.نظــام الحماية االجتماعية مــع إصالح القطاع العام، وال ســيما 

يســارعون في تقديــم اللقاح ليصلوا بســرعة إلــى تلقيح كامل 
ســكانهم أو 75 % منهم، وأولئك الذين ســيكونون بطيئين في 

التطعيم أو سيتأخرون في ذلك.
وأطلق عديــد مــن دول المنطقــة، خصوصاً الخليــج، حمالت 
تطعيم واسعة النطاق، بينما ال يزال يشكل الوصول إلى إمدادات 
اللقاح لعديد من الدول األخرى تحدياً كبيراً بسبب كميات اللقاح 
المحدودة والصراعات الداخلية وضعــف الموارد المالية. وبعد 
انكماش بنسبة 4.8 % في عام 2020، فإنه من المتوقع أن تحقق 

دول الخليج الغنية بالنفط نموا بنسبة 2.7 % هذا العام.
لبنان

لبنان الذي يعانــي أزمات اقتصادية واجتماعية وسياســية، هو 
الدولة الوحيدة في المنطقة التي من المتوقع أن يتقلص نشاطها 
االقتصــادي هذا العــام. وذكر أزعــور، أن لبنــان ال يمكنه أن 
ينتشــل نفســه من األزمة االقتصادية مــن دون حكومة جديدة 
تجري تغييــرات وتطلق إصالحــات تأخرت كثيــراً. وتخلف 
لبنان عن ســداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة 
وانكمــاش االقتصاد بنســبة 25 % فــي 2020، وفقــاً لتقرير 
صادر عن صندوق النقد. وفي األشهر األخيرة، تفاقم الخالف 
بشــأن تشــكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل 

مع الصندوق.
وقال أزعــور: إن اإلصالحــات ينبغي أن تركــز على القطاع 
المالي والميزانية والحوكمة والفســاد والمرافق الخاســرة التي 
أســهمت في ارتفاع الدين في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة 
هذا التحول، من الصعــب للغاية توقع أن يتحســن الوضع من 
تلقاء نفسه، ليضم صوته إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون 
بوضع نهاية للخالفات بشــأن تشــكيل الحكومة. أضاف: لبنان 
يحتاج إلى تمويــل ضخم من أجــل إنعاش االقتصــاد كي يتيح 
للدولة السير على مســار اإلصالح الذي سيستغرق وقتاً، لكنها 

في أمس الحاجة إليه.
ايران

وتوقع صندوق النقد الدولي مزيداً من ارتفاع التضخم في إيران 
هذا العام، ودعا إلــى إصالحات مع تعافي االقتصــاد من أزمة 
فيروس كورونا. فقد تضــررت إيران ضرراً بالغــاً من جائحة 
كوفيد - 19 العــام الماضــي، إذ تفاقمت الضغــوط االقتصادية 
الناجمة عن عقوبات تكبح مبيعات النفــط الحيوية لعضو أوبك. 
ويتوقع صنــدوق النقد، أن يرتفع التضخم إلــى 39 % هذا العام 

من 36.5 % العام الماضي.
وقال أزعور: مستقبالً، من المهم الشروع في التعامل مع بعض 
أوجه الضعف القائمة في االقتصاد. بغية معالجة مسألة التضخم 
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دراسة حول مستقبل الوظائف وسوق العمل

ارتفاع معدالت البطالة
من جهة أخرى، أظهر مسح آخر أجراه المنتدى االقتصادي 
العالمي، أن البطالة تعتبر أكبر مصدر للقلق خالل السنوات 
العشر المقبلة وتعد البطالة أخطر مشــكلة تواجه المديرين 
التنفيذيين بقطاع األعمال في العالم يليها مباشــرة المخاوف 
من انتشــار األمراض المعديــة كوباء كورونــا. ويذكر أن 
معدالت البطالة قد ارتفعت بشــدة بســبب إجراءات العزل 

العام وغيرها من القيود التي فُرضت للتصدي للجائحة.
وانتشر الخوف من تدهور األوضاع االقتصادية والمعيشية 
في الــدول التي ســرحت آالف العمــال بصفــة مؤقتة للحد 
مــن انتشــار مــرض )كوفيــد - 19(، إذ إن االضطرابات 
بالتوظيــف الناجمة عن الجائحة واألتمتــة المتزايدة والنقلة 
القتصــادات المهتمة بالبيئة غيرت أســواق العمــل تغييراً 
جوهرياً، وســتكون أمام القيادات بعد الخروج من األزمة، 
فرصة رائعــة لخلق وظائف جديــدة ودعم األجــور لتكفل 
الحد األدنى للمعيشة، كما يجب على القيادات دراسة إعادة 
تصور شــبكات األمــان االجتماعــي للتصــدي على نحو 

مناسب للتحديات في أسواق العمل مستقبالً.

تراجع ملحوظ في المنافسة
يشار إلى أنه مع تســارع التحول إلى العمل الممّكن رقمياً، 
شهد قادة األعمال في االقتصادات المتقدمة تركيزاً متزايداً 
في الســوق، وتراجعاً ملحوظاً في المنافسة على الخدمات، 
وانخفاضــاً فــي التعــاون بيــن الشــركات، وقلةً فــي عدد 
العمال المهرة المتوفرين في ســوق العمل. لكن من الناحية 
اإليجابية، يرى القادة قدرة أكبر على التغيير في الحكومات، 
وتحسين التعاون داخل الشركات وزيادة توافر رأس المال 
االستثماري. أما في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، 
الحظ قادة األعمال زيادةً في تكاليف األعمال ألسباب تتعلق 

وجد مسح شــمل حوالى 300 شــركة عالمية، أن المديرين 
التنفيذيين في 4 من كل 5 شركات يســرعون خطط رقمنة 
العمــل، إذ إن المديريــن التنفيذيين يطبقون تقنيــات جديدة 
منذ األزمة المالية العالمية في عــام 2008، وقد أدى الوباء 
بالتعجيل في االنتقال إلى مستقبل العمل بالروبوت. ووجدت 
الدراسة أن العمال الذين سيحتفظون بأدوارهم في السنوات 
الخمس القادمة ســيتعين على نصفهم تعلم مهــارات جديدة 
للعمل من أجل إيجاد وظائف جديدة تنســجم مع التطورات 

في سوق العمل في ظل آثار الجائحة.

ميزات تنافسية
كما بيّن المســح، أنه بحلــول عام 2025 سيقســم أصحاب 
العمل الوظائف والمهن بالتســاوي بين البشر والروبوتات 
واآلالت المبرمجــة، ويتباطــأ خلــق فــرص العمــل فيمــا 
يتسارع االســتغناء عن الوظائف، حيث تستخدم الشركات 
العالمية التكنولوجيا وليس البشر في إدخال البيانات ومهام 
الحســابات واإلدارة، كمــا أن أكثر من 97 مليــون وظيفة 
ستنشأ في االقتصاد المتعلق بالصناعات التكنولوجية، وإن 
المهام التي سيحتفظ البشر فيها بميزتهم التنافسية منها الذكاء 
الصناعي وإنشــاء المحتوى واإلدارة واالستشارات وصنع 
القرار والتفكير والتواصل والتفاعل، وسيزداد الطلب على 
شغل الوظائف المرتبطة باالقتصاد الصديق للبيئة ووظائف 
البيانــات المتطــورة والــذكاء الصناعي وأعمال الهندســة 

والحوسبة السحابية وتطوير المنتج.
وأظهر المســح أن حوالى 43 % من الشركات التي شملها 
المسح تستعد لتقليص قوة العمل نتيجة للتكامل التكنولوجي، 
وأن 41 % مــن الشــركات تعتــزم توســيع اســتخدامها 
للمتعاقدين وسيتوسع 34 % منها بقوة العمل نتيجة للتكامل 

التكنولوجي.

أكدت دراسة قام بها الخبراء في المنتدى االقتصادي العالمي أن الروبوت سيقضي على 85 مليون 
أن وباء  القادمة، خاصة  الخمس  السنوات  الحجم خالل  الشركات متوسطة وكبيرة  وظيفة في 
فيروس كورونا أحدث تغيرات هائلة في مكان العمل للحد من انتشار العدوى ومطالبة العاملين 
بالعمل من البيت واتجاه الشركات إلى االعتماد على اآلالت المبرمجة ألداء العديد من األعمال بالرغم 

من تفاقم التفاوتات بين القطاعات الصناعية.
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وكان أداء كّل مــن هولندا ونيوزيلندا وسويســرا وإســتونيا 
والواليات المتحدة جيداً في هذا اإلجراء.

دعم أفراد المجتمع
ومع غلق أقســام من االقتصــادات بأكملها، حققــت الدول 
ذات شبكات األمان القوية، مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج 
والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا نجاحاً جيداً في دعم أفراد 
المجتمع ممن ال يســتطيعون العمل. وبالمثل، تمكنت الدول 
ذات األنظمة الماليــة القوية مثل فنلنــدا والواليات المتحدة 
واإلمــارات وســنغافورة، بســهولة مــن تقديــم االئتمانات 
والقروض للشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلنقاذها من 
اإلفــالس والمحافظة على القــوة العاملة في هذه المنشــأت 
وحققت الــدول التي تمكنت مــن التخطيط بنجــاح وإدماج 
السياســات الصحيــة والماليــة واالجتماعية نجاحاً نســبياً 
أكثر فــي التخفيف مــن آثار الجائحــة فــي المحافظة على 
الوظائف واستقرار سوق العمل فيها، بما في ذلك سنغافورة 

وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا واإلمارات.
وأخيــرا تُظهر األدلــة بأن الــدول ذات الخبرة الســابقة في 
التعامل مع أوبئة فيــروس “كورونا” )مثل ســارس( لديها 
بروتوكــوالت وأنظمــة تكنولوجيــة أفضــل )مثــل كوريا 
وســنغافورة( وتمكنت من احتواء الوباء بشكل أفضل نسبياً 
لديها عند تفشي جائحة “كورونا”.من غيرها وحافظت على مســتقبل الوظائف وسوق العمل 

بالجريمة والعنف، وانخفاضاً في استقاللية القضاء، وزيادةً 
في انخفاض المنافســة الســوقية، وتنامياً فــي الهيمنة على 

السوق، وركوداً في الثقة بالسياسيين.

عدم اليقين
من ناحيــة أخرى، وعلــى غــرار االقتصــادات المتقدمة، 
أعرب قادة األعمــال في األســواق الناشــئة واالقتصادات 
النامية عن وجهات نظر إيجابية حول اســتجابة حكوماتهم 
للتغيير، والتعــاون داخل الشــركات، وتوافــر رأس المال 
االســتثماري. كما أشــاروا إلى زيادة طفيفة في القدرة على 
جــذب المواهــب، والتي مــن المحتمل أن تيســرها ســوق 
العمل الرقمية، وأنه في هذه الفترة التي يســودها شيء من 
عدم اليقيــن العميق، تســببت األزمة الصحيــة واالنكماش 
االقتصــادي في إعــادة التفكير بشــكل أساســي فــي النمو 

وعالقته بالنتائج على الشعوب، وكوكب األرض.
وبالرغــم من عدم وجود أي دولة ســالمة من هــذه األزمة، 
فإن هناك بعض الميزات قد ساعدت الحكومات على إدارة 
تأثير الجائحة بشكل أفضل على اقتصاداتها وشعوبها، كون 
التباعد االجتماعي من بين أكثر الطرق فاعلية في مواجهة 
الفيروس، إذ كانت الدول ذات االقتصادات الرقمية المتقدمة 
والمهــارات الرقمية أكثــر نجاحاً فــي الحفــاظ على عمل 
اقتصاداتها في الوقت الذي عمل فيه مواطنوها من المنازل 
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انتعاش السياحة السوداء في السنوات األخيرة

للسياحة الســوداء أنواع عديدة، تختلف بين زيارة مواقع المجازر الجماعية والمقابر والســجون القديمة والمدن المهجورة 
وغيرها. وهناك في العالم اليوم مئات المواقع التي تم تصنيفها تحت خانة “الســياحة الســوداء”، وفي ما يلي نذكر أهم هذه 

الوجهات:

مدينة تشيرنوبل - أوكرانيا
موقع االنفجار النووي عام 1986

ال تزال مدينة تشــيرنوبل الروســية خالية من أي شــكل 
من أشــكال الحياة اآلدمية منذ وقوع اإلنفجار النووي في 
مفاعلها، الذي وقع في العام 1986 وحتى يومنا هذا. وال 
تزال العديد مــن األماكن في المدينة ُمغلقــة أمام الزّوار، 

حيث يسمح للسياح بزيارة بعض األماكن فيها فقط.

مدينة أوشفيتز - بولندا
تعتبــر مدينة أشــوفيتز أكبــر معتقــل نازي 
وأســوأها ســمعة على اإلطالق. وقد شهدت 
هذه المدينة عمليــات قتل جماعيــة وتعذيب 
خالل الحرب العالمية الثانيــة. وحتى اليوم، 
ال تزال عربات المواشي التي كانت تُستعمل 

لنقل المعتقلين في الشوارع كما هي.

جزيرة روبين - جنوب أفريقيا
كانت الجزيرة موقعاً للنفي والســجن ألكثر من 400 سنة، 
وهي مقر لســجن قديــم ُوضع فيــه زعيم جنــوب أفريقيا 
الســابق، نيلســون مانديال، وأتباعه تحت ظروف صعبة. 
وبعد إلغاء نظــام التمييــز العنصري، أصبحــت الجزيرة 
مــزاراً ســياحياً واعتبرتهــا اليونيســكو جزءاً مــن قائمة 

التراث اإلنساني.

التسّوق  ومدن  األثرية  والمواقع  المشمسة  الشواطئ  تعني  السياحة  أن  عليه،  المتعارف  من 
المقابر  بين  سياحية  بجوالت  يقومون  أشخاص  هناك  أن  إال   ... الطبيعية  والمعالم  الشهيرة 
المنكوبة والسجون والغابات المسكونة تطبيقًا لمفهوم “السياحة السوداء”. وقد  والمناطق 
والحزينة  المرعبة  الوجهات  ازدياد  األخيرة، خاصًة مع  السنوات  السوداء في  السياحة  انتعشت 

والمنكوبة في العالم.
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 سجن شروسبوري - بريطانيا
بُني السجن ســنة 1793، وأُغلق سنة 2013، 
حيث تحــّول بعــد فتــرة إلى مــزار ســياحي. 
ويمنح هذا الســجن زائريه إمكانية تجربة حياة 
المســاجين، حيث يمكنكم أيضاً دفــع مبلغ من 
المال مقابــل الحصول علــى تجربــة محاولة 

الهرب من السجن.

حقول الموت في تشونغ إك - كمبوديا
شــهدت منطقة تشــونغ إك، على عمليات 
قتل جماعيــة بين عامــي 1975 - 1979 
في عهد نظــام الخمير الحمر فــي كمبوديا 
بقيادة بول بوت، حيث قُتل أكثر من مليون 
شــخص فــي منطقــة تُعــرف اليوم باســم 

“حقول الموت”.

مقبرة بير الشيز - فرنسا
تعــد مقبــرة بير الشــيز مــن المواقع 
المعالــم  ومــن  الشــهيرة،  االثريــة 

السياحية األكثر أهمية في باريس.
فهي مكان يثيــر الدهشــة، حيث دُفن 
فيهــا العديد مــن النجوم الفرنســيين، 
والمؤلفيــن، والكتّاب، والموســيقين، 
وغيرهم. كمــا تُعتبر أكبــر مقبرة في 
باريــس، ودفن فيهــا أوســكار وايلد، 
وســارة برنهارت، وغيرهما الكثير. 
ويُنصـــح أن يكــون لـــدى الزائـــر 

خريطة لمســـاعدتـه في العثـور على طريقــه.

نيويورك، والمنطقة منزوعة السالح بين الكوريّتين، وموقع االنفجار النووي األول في هيروشيما باليابان.وال تقتصر أشــهر مواقع الســياحة الســوداء على ما ذكرناه في القائمة أعاله، هناك أيضاً موقع انهيــار برجي التجارة في 
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أرباح الشركات الرقمية العالمية في ظل جائحة كورونا

25.9 % على أســاس ســنوي، بحســب وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وفي األشــهر الثالثــة األولى من العــام، بلغ عائــد قطاع 
البرمجيــات الصينــي 1.9 تريليــون يوان، بزيادة بنســبة 
26.5 % على أســاس سنوي. وتسارعت نســبة النمو من 
الزيادة التي ســــجلت في الشــــهرين األوليــن ومقدارها 
21.3 %. وارتفــع عائــد منتجات البرمجيــات الصناعية 
بنســبة 20.9 % على أســاس ســنوي ليصل إلــى 47.9 
مليار يوان، بزيادة 2.5 نقطة مئوية عن الفترة بين كانون 
الثاني/يناير وشــباط/فبراير، مســتفيداً من الطلب المتزايد 

من التحول الرقمي للصناعات التحويلية.

انشــغلت منصات التواصل االجتماعــي الكبرى في زمن 
كورونا بتســهيل التعامــل بين الناس خالل فتــرات العزل 
الطويلة نســبياً عبــر العالــم. واجتاحت ظاهرة الدراســة 
والعمل فــي البيت العالــم، واعتمــد هذان التطــوران في 
مياديــن العمــل والتعليــم بشــكل خــاص، علــى منصات 
فايسبوك، مسنجر، واتساب، انستغرام بسبب قدراتها على 

التحاور ونقل الصور والملفات بمختلف الحجوم.

الشركات الرقمية
وعلى الرغم من العزلة الوقائية، اســتمر الناس بالتواصل 
مــع بعضهــم ليــالً نهــاراً، بالرغــم مــن فــوراق الزمن 
والجغرافيــا الشاســعة عبــر العالــم. وكان هــذا الجانــب 
المشــرق فــي منصــات التواصــل االجتماعــي الســبب 
الرئيســي فــي ارتفاع عــدد مســتخدمي المواقــع، وأيضاً 
في نمو أربــاح الشــركات التجارية الرقميــة العاملة على 
االنترنت أمثال “غوغل” و“مايكروســوفت”. فيما سجل 
قطــاع البرمجيــات الصينــي نمواً ســريعاً فــي األرباح، 
وذكرت البيانات الرسمية، أن صناعة خدمات البرمجيات 
وتكنولوجيــا المعلومات الصينية واصلت اســتعادة نموها 
في الربع األول مــن هذا العام، مع ارتفاع أرباحها بشــكل 
ســريع. وحقق القطاع إجمالي أربــاح إجمالية بلغ 237.1 
مليار يوان )36.51 مليار دوالر أميركي(، مرتفعا بنسبة 

التواصل  وسائل  دور  تعاظم  به،  تسببت  الذي  االجتماعي  والتباعد  “كورونا”،  جائحة  ظل  في 
االجتماعي في اآلونة األخيرة، وباتت تشكل أهم أدوات التواصل بين األفراد، كما أصبحت الوسيلة 
األسهل واألكثر تداواًل واستعمااًل، خاصة في التعلم عن بعد،  باإلضافة إلى العمل من خالل هذه 
التطبيقات من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان العمل، كما أصبحت المكان األفضل للترويج 
التواصل  لوسائل  الحاجة  تنامي  إلى  العوامل  هذه  أدت  وقد  كلفة.  واألوفر  والتجارة،  لألعمال 
االجتماعي، وإلى تزايد أعداد مستخدميها. ففي العام 2017، كان عدد مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي حوالى 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، فيما بلغ هذا العدد 3.5 مليار مستخدم 

في العام 2019، أي بما يعادل 45 % من إجمالي عدد سكان العالم.
كذلك، أشارت التقارير العالمية إلى زيادة متوسط مدة استخدام االنترنت، وإلى تعاظم أهمية وسائل 
التواصل عن بعد، لتصبح أحد أهم أنماط الحياة المعاصرة، وليتم توظيفها ضمن آليات التسويق 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وفي مختلف المجاالت. وباتت تشكل نقلة نوعية في العالم 
في  العالم  يشهدها  التي  التطورات  في  األهم،  والموجه  المؤثر،  للتفاعل  نافذة  لتصبح  الرقمي، 

مختلف المجاالت.
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وحققت الشــركة ارتفاعــاً في اإليــرادات خالل األشــهر 
التســعة األولى من عامها المالي بقيمــة 121.936 مليار 
دوالر، مقابــل 104.982 مليــار دوالر أميركــي، بزيادة 
قدرها 16.14 %. وارتفع صافي الربــح 44.813 مليار 
دوالر، مقابــل 33.079 مليــار دوالر أميركــي، بزيــادة 

.% 35.47

صفقات 2021
يذكر أن “مايكروســوفت” فازت بعقد قيمتــه 21.9 مليار 
دوالر أميركــي لتوريد ســماعات الواقع المعــزز للجيش 
األميركــي علــى مــدار 10 ســنوات. كما أغلقــت صفقة 
 ZeniMax اســتحواذ بقيمة 7.5 مليار دوالر على شركة

Media لصناعة ألعاب الفيديو.
 TikTok وسعت مايكروسوفت العام الماضي لشراء تطبيق
الصيني التابع لشركة ByteDance، كما أجرت محادثات 
لالســتحواذ على Pinterest Inc، وهو ما يعتبر مؤشــراً 
على تبني الشــركة توجهاً لضم أصول من شــأنها أن توفر 

الوصول إلى مجتمعات المستخدمين المزدهرة.

عائدات غوغل
وفي هذا السياق، تجاوزت عائدات “غوغل” للربع األول 
من عام 2021 قيمة الـ55 مليــار دوالر أميركي، وبلغت 

أرباح الســهم الواحــد حوالى 26.29 دوالر.
 ،Google المؤسســة األم لشــركة ،Alphabet وأعلنت
عــن نتائج الربــع األول مــن العــام 2021، حيــث بلغت 
العائــدات 55.31 مليــار دوالر متجــاوزة التوقعات التي 
قدرت بلوغها 51.7 مليار دوالر أميركي، وذلك بدعم من 
ارتفاع إيــرادات اإلعالنات في وحــدة YouTube، التي 
وصلت منفردةً إلى 6 مليــارات دوالر، بزيادة 49 % عن 

معدالت 2020.

وواصل تطبيــق التكنولوجيــات الجديــدة للمعلومات مثل 
الحوســبة الســحابية والبيانات الضخمة ارتفاعه في الربع 
األول من العام، محققــاً عوائد بلغــت 170.6 مليار يوان 
الســريع  التوســع  26.6 %. واســتمر  بنســبة  وبزيــادة 
لصادرات البرمجيات، لترتفع بنسبة 15.4 % على أساس 
ســنوي إلى 11.1 مليــار دوالر أميركي، بحســب بيانات 

الوزارة.

أرباح مايكروسوفت
من جانبها، ارتفعــــت أرباح شــركـــة مايكروســـوفـــت 
Microsoft، إلــى 15.457 مليــار دوالر أميركــي في 
الربع الثالث من عامهــا المالي المنتهي فــي آذار/مارس، 
مقابل 10.752 مليارات دوالر خالل الربع نفسه من عام 

2020، بزيادة قدرها 43.75 %.
وحققت الشــركة إيــرادات بنحو 41.706 مليــار دوالر، 
خالل الربع الثالث مــن العام مقابــل 35.02 مليار دوالر 
خــالل الفتــرة نفســها 2020، بزيــادة 19 %. وذكــرت 
الشــركة، أن إيراداتهــا نمت بنســبة 19 % خــالل الربع 
الثالث من العام، وهو األكبر منــذ 2018، والذي بلغ نحو 
26.891 مليار دوالر أميركي آنــذاك، وفقاً للقوائم المالية 

للشركة.
وحققت وحــدة الســحابية الذكية إيــرادات بقيمــة 15.12 
مليار دوالر أميركي، بزيادة نســبتها 23 % على أســاس 
ســنوي وأكثر من التوقعات البالغــة 14.92 مليار دوالر 

أميركي.
وقالت الشــركة، إن خدمات Azure العامــة التي تتنافس 
مع شــركة أمازون ويب سيرفيســز نمت بنســبة 50 %. 
وســجلت إيرادات قطــاع اإلنتاجية والعمليــات التجارية، 
الذي يتضمن Office وDynamics وLinkedIn، نحو 
13.55 مليار دوالر، بزيادة 15 %، وفقاً لبيان الشــركة. 
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وســجلت “غوغل” فــي قطاعتهــا االســتثمارية األخرى 
والتي تتضمن وحدة التكنولوجيا الصحية Verily وشركة 
Waymo للقيادة الذاتية خسائر تشغيلية بقيمة 1.15 مليار 
دوالر أميركي، بعــد تحقيق إيــرادات بلغــت 198 مليون 
دوالر فقط. وعندما دخلت “غوغل” سوق محركات البحث 
في عــام 1998، كانت نواياها واضحــة: أتت للهيمنة على 
اإلنترنت. أما اليوم، تبلغ حصة “غوغل” في الســوق أكثر 
من 92 %، وفقــاً لمكتب التحليــالت StatCounter، مما 
 Microsoft يجعلها تتفوق بســهولة على منافســيها مثــل

Bing وYahoo وBaidu الصينية.

المنصات الكبرى
وبالعــودة إلى منصــات التواصــل االجتماعــي الكبرى، 
فقد أصبحت جــزءاً أساســياً من الحيــاة اليوميــة، إذ يبلغ 
عدد مســتخدمي مواقــع التواصل االجتماعــي 3.8 مليار 

مستخدم، بما يمثل نحو 50 % من سكان العالم.
ومن المتوقع أن يــزداد عدد مســتخدمي اإلنترنت بمعدل 
مليار مســتخدم إضافــي في الســنوات المقبلــة، مما يعني 
زيادة عدد مســتخدمي مواقع التواصــل االجتماعي أيضاً. 

وفي ما يلي، أهم 7 مواقع للتواصل االجتماعي:

Facebook .1
على الرغم مــن المشــكالت العديــدة التي تواجه شــركة 
“فايســبوك” األميركيــة، وبالرغم من مقاطعــة مجموعة 
كبيرة من الشــركات إلعالنــات منصة “فايســبوك”، إال 
أن ســعر ســهم الشــركة يواصل ارتفاعه، كما أن منصة 
“فايســبوك” تتصدر مواقع التواصــل االجتماعي، بأكبر 
عدد مستخدمين نشطين شــهرياً، إذ يبلغ حوالى 2.6 مليار 

مستخدم نشط شهرياً.
مع اإلشــارة إلى أن “ فايسبوك “ ســجلت أرباحاً وإيرادات 

عائدات يوتيوب
وكشــف تقريــر مؤسســة Pew األخيــر، ارتفــاع عــدد 
مســتخدمي منصة الفيديو يوتيوب على ســبيل المثال، من 
73 % من البالغين في الواليــات المتحدة عام 2019، إلى 

81 % في عام 2021.
ويســتخدم 54 % مــن المراهقيــن األميركييــن منصــة 
يوتيوب، وهــي تأتي فــي المرتبة الرابعة من حيث نســبة 
المستخدمين، بعد فايسبوك، وسنابشــات، وإنستغرام على 

التوالي.
وكشــف موقع يوتيــوب خالل الربــع األول، عــن أحدث 
 ،Shorts - مقاييســه لخاصيــة مقاطع الفيديــو القصيــرة
المنافســة لتطبيق TikTok الصيني، وأفــاد بأنها حصلت 
على 3.5 مليار مشــاهدة يومياً حتى نهايــة كانون الثاني/
يناير 2021 الماضــي. ولم يعلن الموقع عــن إحصائيات 
تفصيلية للخدمة بشكل عام، لكنه قال، إن ملياري مستخدم 
سّجل في الخدمة، وأن األشخاص يشاهدون “مليار ساعة 

من أفالم الفيديو المحّملة كل يوم”.

عائدات غوغل كالود
من جانبها، نمت عائدات Google Cloud بنسبة 46 % 
على أساس سنوي لتصل إلى 4.05 مليار دوالر أميركي، 
وهو ما يتماشى مع توقعات وول ســتريت. لكنها خسرت 
974 مليون دوالر أميركي خالل الربع األول من 2021.

يذكر أن “غوغــل” أعلنت فــي آذار/مــارس 2021، عن 
اســتثمارات بقيمــة 7 مليــارات دوالر أميركــي لتوســيع 
المكاتب ومراكز البيانات عبر 19 والية، ما يخلق ما ال يقل 
عن 10 آالف وظيفة بدوام كامل. وقد جــاء ذلك في الوقت 
الذي ضاعفت فيه الشركة من جهودها إلعادة قوتها العاملة 

إلى المكاتب الفعلية بعد القيود التي فرضها كوفيد - 19.
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بريميوم”، وهو عبارة عن نظام باشــتراك يقدم موســيقى 
مــن دون إعالنات، وقد احتلــت المنصة المركــز الثالث، 
بعدد مستخدمين نشطين بلغ حوالى 2 مليار مستخدم نشط 

شهرياً.

Messenger .4
يحتل التطبيــق األميركــي “ماســنجر” المركــز الرابع، 
بعدد مســتخدمين بلــغ حوالى 1.3 مليار مســتخدم نشــط 
شــهرياً، وقد أطلقت شــركة “فايســبوك” اإلصدار األول 
من تطبيــق “ماســنجر” فــي آب/أغســطس 2011، وال 
يحتاج المستخدمون إلى امتالك حســاب على “فايسبوك” 
إلنشاء حساب على “ماســنجر”، بل يمكنهم إنشاء حساب 

باستخدام رقم الهاتف.

WeChat .5
يعد “وي تشــات” أكبر موقــع للتواصــل االجتماعي في 
الصيــن، ويبلــغ عــدد مســتخدميه النشــطين 1.2 مليــار 
مستخدم نشط شــهرياً، وهو تابع لشــركة “تينسنت”، وقد 
تم إطالق إصداره األول في شــهر كانون الثاني/يناير من 

العام 2011.

أفضل من التوقعات خالل الربــع األول من العام الجاري. 
وكشــفت نتائج أعمــال الشــركة المالكة لموقــع التواصل 
االجتماعــي، أن صافي الربــح بلــغ 9.497 مليار دوالر 
في األشــهر الثالثة المنتهية في آذار/مارس 2021، مقابل 
4.902 مليار دوالر أميركي في الفتــرة المقارنة من عام 

.2020
وبلغ نصيب السهم من األرباح مســتوى 3.30 دوالر في 
الربــع األول من هــذا العام، مقابــل توقعات كانت تشــير 

لتسجيل 2.37 دوالر.
فيما بلغت إيرادات “فايســبوك” نحو 26.17 مليار دوالر 
أميركي فــي األشــهر الثالثة األولــى مــن 2021، مقابل 
17.7 مليار دوالر في نفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنةً 

بتوقعات بتسجيل 23.6 مليار دوالر أميركي.
وتوقعت “فايســبوك” تسجيل إنفاق رأســمالي في إجمالي 
العام الجــاري يتراوح بيــن 19 إلى 21 مليــار دوالر، ما 
يمثل هبوطاً عن التقديرات الســابقة التــي تتراوح بين 21 

مليار و23 مليار دوالر أميركي.

WhatsApp .2
بلغ عدد مستخدمي تطبيق الرسائل األميركي “واتساب”، 
حوالى 2 مليار مستخدم نشط شــهرياً، وهو تطبيق مملوك 
لشركة “فايسبوك”، وتم إطالق اإلصدار األول منه في 3 

أيار/مايو من العام 2009.

YouTube .3
حققت منصة “يوتيوب” األميركية إيــرادات بلغت قيمتها 
15.1 مليار دوالر فــي 2019، أي ما يقــرب من ضعف 
اإليــرادات التي حققتها فــي العام 2017، وقد اســتثمرت 
الشــركة األم “ألفابت” فــي “يوتيوب” مــن خالل طرح 
خدمــات جديــدة مثــل “يوتيــوب ميوزيــك”، و“يوتيوب 

73



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | أيار/ مايو 2021

مستخدميه 430 مليون مستخدم نشط شــهرياً في 2020، 
وذلك مقارنة بـ330 مليون مستخدم نشــط شهرياً في عام 

.2018
وعلى الرغم من أن موقع “ســــناب شــات” مر بتحديات 
منذ طرحه في االكتتــاب العام األولي عــام 2017، حيث 
وصل ســــــعر ســــهم الشـــــركة إلى أدنى مســتـوى له 
بمعــدل 4 دوالرات، بســـــــبب خوف المســــتثمرين من 
طرح ميزة “قصــص إنســتغرام”، إال أن التطبيق يحظى 
بشــعبية كبيـــرة، وقد بلــغ عــدد مســتخدميه 397 مليون 

مستخدم نشط شهرياً.
كذلــك، يحظى موقــع “تويتــر” األميركي أيضاً بشــعبية 
كبيرة، إذ بلغ عدد مســتخدميه 326 مليون مســتخدم نشط 
شــهرياً، وحققت الشــركة أرباحاً كبيرة مؤخــراً، وبلغت 
أرباحها 1.2 مليار دوالر و1.5 مليار دوالر أميركي على 

التوالي في 2018 و2019.

 التجارة اإللكترونية 
في ســياق منفصل، ارتفعت مبيعات  التجــارة اإللكترونية  
حول العالــم خالل شــهر آذار/مــارس 2021، ممــا يبرز 
التحول نحو التســوق عبــر  اإلنترنــت  خالل الوبــاء، وفقاً 
ألحدث تقرير صــادر عــن “ أدوبــي “ الذي ضــم األرقام 

العالمية للمرة األولى.
ويتوقــع التقريــر ارتفــاع مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة 
العالمية إلى 4.2 تريليون دوالر أميركي هذا العام، ويشكل 
المتسوقون في  أميركا  ما يقرب من ربع ذلك  اإلنفاق ، وذلك 
بعدما بلغت المبيعــات 879 مليار دوالر فــي الربع األول، 

مرتفعة 38 % على أساس سنوي.
وارتفعــت مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة األميركيــة إلى 
مستويات قياسية خالل شهر آذار/مارس 2021 الماضي، 
إذ أنفــق المســتهلكون فــي أميــركا 78 مليــار دوالر عبر 
اإلنترنت، بزيادة نسبتها حوالى 49 % على أساس سنوي، 

في أكبر نمو للمبيعات منذ تموز/يوليو 2020.
ونمت مبيعات التجارة اإللكترونية خــالل الربع األول من 
عام 2021 فــي  الواليات المتحدة األميركية بنســبة  39 % 

إلى 199 مليار دوالر أميركي.
ومن المتوقع أن تتراوح مبيعات هذا العام ما بين 850 مليار 
في 2022.و930 مليار دوالر أميركي، وأن تتجــاوز تريليون دوالر 

Instagram .6
لعب موقع “إنســتغرام” دوراً في نجاح “فايسبوك”، فمنذ 
أن اســتحوذت شركة “فايســبوك” على “إنســتغرام” في 
العام 2012 مقابل مليار دوالر أميركي، تواصل المنصة 
بجذب جمهوراً أصغر ســناً مقارنة بجمهور “فايسبوك”، 
وقد بلغ عدد مستخدمي هذا التطبيق األميركي حوالى 1.1 

مليار مستخدم نشط شهرياً.

TikTok .7
يحتل “تيك تــوك” المركز الســابع بعدد مســتخدمين بلغ 
800 مليون مستخدم نشط شهرياً عالمياً، وهناك محادثات 
حول اســتحواذ الواليات المتحدة األميركيــة على التطبيق 
جزئياً، ويشمل المستحوذون المحتملون “مايكروسوفت” 

و“تويتر” و“أوراكل”.

مواقع تحظى بشعبية كبيرة
باإلضافة إلــى مواقع التواصــل االجتماعي الســابقة التي 
احتلت المراكــز األولى في قائمــة أكثر مواقــع التواصل 
االجتماعي اســتخداماً، هناك مواقع بارزة تحظى بشــعبية 
أيضاً مثــل موقــع “ريديــت” األميركــي الذي بلــغ عدد 
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أكبر 10 شركات مصنعة للحلوى في العالم

دوالر العام الماضي، وتمتلك الشركة 413 مصنعاً، ويعمل بها 
308 آالف موظــف، ومن أبرز منتجاتها شــوكوالتة كيت كات 

ونيدو، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى 1866.
Lindt

جاءت شــركة ليندت السويســرية في المركز الســابع بمبيعات 
بلغت قيمتهــا 4.6 مليار دوالر في 2020، وهي شــركة عريقة 
تأسســت عام 1845 في مدينة زيــورخ، وتمتلــك 12 مصنعاً، 

ويعمل بها 14.5 ألف موظف.
Pladis

احتلت شــركة بالديــس البريطانية المركز الســابع فــي القائمة 
بمبيعات بلغت قيمتهــا 4.5 مليــار دوالر فــي 2020، وتمتلك 
الشــركة 34 مصنعاً في 13 دولة، ويعمل بها 17 ألف موظف، 

وقد تأسست عام 2016، ويقع مقرها في لندن.
Haribo

حققت شــركة هاريبو األلمانية مبيعات بلغــت قيمتها 3.3 مليار 
دوالر في 2020، وهي شركة عريقة تأسســت عام 1920 في 
مدينة بون، ويعمل بها أكثر من سبعة آالف موظف، وتمتلك 16 

مصنعاً.
Ezaki Glico

كان المركز العاشر من نصيب شــركة إيزاكي غليكو اليابانية، 
والتي حققت مبيعات بلغت قيمتها 3.2 مليار دوالر، وتمتلك هذه 
بها 5.4 ألف موظف.الشركة، التي يقع مقرها في مدينة أوساكا، 24 مصنعًا، ويعمل 

تصــدرت شــركة مــارس Mars، العــام الماضي قائمــة أكبر 
الشركات المصنعة للحلوى في العالم، وفي ما يلي عرض أكبر 
10شركات مصنعة للحلوى في العالم في العام 2020، وصافي 

المبيعات التي حققتها، وعدد موظفيها.
Mars

حققت شــركة مــارس األميركيــة، التي يقــع مقرها فــي والية 
فيرجينيا، مبيعــات قدرها 18 مليار دوالر خــالل العام 2020، 
وتنتج الشــركة العديد من منتجات الحلوى الشهيرة مثل باونتي 
وســنيكرز ومارس، ويعمل فيها 34 ألف موظف، وقد تأسست 

الشركة في العام 1911 على يد فرانك مارس.
Ferrero SpA

تأسســت المجموعة اإليطالية فيريرو عام 1946 على يد بيترو 
فيريــرو، وتصنع العديــد من المنتجات الشــهيرة مثــل نوتيال، 
وفيريرو روشــيه ورافايلو وكيندر، وقد حققــت مبيعات قيمتها 
13 مليــار دوالر العام الماضي، ويعمل بهــا 35  ألف موظف، 

وتمتلك 25 مصنعاً.
Mondelez International

جاءت مجموعــة موندليز الدولية األميركية فــي المركز الثالث 
بمبيعــات بلغــت 11.8 مليــار دوالر في 2020، وهي شــركة 
كبيرة تأسست عام 2012، وتمتلك 150 مصنعاً، ويعمل بها 80 
ألف موظف، ومن أبرز العالمات التجارية التي تمتلكها شركة 

كادبوري.
Meiji

احتلت شركة ميجي اليابانية المركز الرابع بمبيعات بلغت قيمتها 
9.7 مليــار دوالر فــي 2020، ويعمــل بها 11 ألــف موظف، 

وتمتلك 7 مصانع، ويقع مقرها في مدينة طوكيو.
Hershey

تعد شركة هيرشي األميركية من شــركات الحلوى العريقة، إذ 
تأسســت عام 1894، وتمتلك الشــركة 12 مصنعاً، ويعمل بها 
16.5 ألف موظف، وتأتي في المركــز الخامس بمبيعات بلغت 
قيمتها نحو 8 مليارات دوالر في 2020، ويقع مقرها في والية 

بنسلفانيا.
Nestle SA

حققت شركة نستله السويســرية مبيعات قيمتها نحو 8 مليارات 

ليس من المستغرب أن تحقق شركات الحلوى الكبرى في العالم مبيعات سنوية ُتقدر بالمليارات، 
فالحلوى وكل المنتجات التي تندرج تحتها مثل الشوكوالتة بكل أنواعها والبسكويت والعلك 

وغير ذلك، تعد من السلع االستهالكية التي ُيقبل عليها ماليين األشخاص في العالم.
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الدول األكثر اخضراراً في العالم
اتجهت كثير مــن دول العالم نحو زيادة 
الطبيعيــة  المنتجــات  علــى  االعتمــاد 
والطاقــة المتجــددة بــدالً مــن المــواد 

الصناعية والطاقة الملوثة للبيئة.
ويمكــن قيــاس جهود هــذه الــدول فيما 
يخــص االســتدامة مــن خــال مؤشــر 
األداء البيئــي EPI الذي تصدره جامعة 
“ييــل” األميركية، والــذي يقيس األداء 
البيئــي لـــ180 دولة، عبر 32 مؤشــراً 
للصحة البيئية، حيث تميل الدول األكثر 

اخضراراً إلى التركيز على جميع المعايير الخاصة باالستدامة.
وفيما يلي قائمة أكثر 10 دول اخضراراً في العالم:

4. المملكة المتحدة   - 3. سويسرا     - 2. لوكسمبورغ     - 1. الدنمارك  
8. السويد   - 7. فنلندا      - 6. النمسا     - 5. فرنسا  

10. ألمانيا.   - 9. النرويج  

تعيين قطة مديراً لقسم شرطة باليابان
عينت القطة “كوكو”، مديراً ألحد أقســام الشــرطة 
فــي محافظة توياما اليابانيــة، حيث جاء ذلك القرار 
تكريمــاً لها على دورها في إنقاذ شــخص ســقط في 
مياه الصرف، وبثت قناة NHK التلفزيونية اليابانية 
لقطات لكوكو أثناء حصولها على شــهادة تقدير من 

الشرطة وهي ترتدي الزي الرسمي.
وبالفعل، قضت القطة في منصب رئيســـــة القســم 
يوماً واحداً، شــــاركت خاله في حضور محاضرة 
حــول قواعد سلـــامة المرور لمجموعــة من تامذة 
مدرســـة ابتدائيــة، ووصــل األمر إلــى أنها وقعت 
علــى ورقة وثقت هذا الحــدث “تاركة عليها بصمة 

مخلبها”.
وخــال العام الماضي ســاعد تصرف القطة كوكــو غير العادي في إنقاذ حياة رجل، حيث جلســت يومها قرب مجرى 
لمياه الصرف محدقة في الماء، وعندما دنت صاحبة القطة منها وجدت أن رجاً مســناً ســقط إلى المجرى وتم إســعافه 

على الفور.
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فيال مفرج للبيع في القاهرة
أنشــئت هذه الفيا، التي يملكها توفيق باشــا مفرج، في ثاثينات القرن الماضي على الطراز المعماري اإليطالي، مثلها 
مثــل عــدد آخر مــن الفيات الواقعة في ضاحية “غاردن ســيتي” الراقية القريبة من نهر النيــل حيث يخترق العاصمة 

المصرية.
عرفت الفيا حياة اجتماعية واســعة وناشطة لغاية ســنة 1952 عندما أطاحت الثورة العسكرية بالنظام الملكي في مصر. 

وكانت الفيا قد شــهدت فــي ذروة تألقها 
حفــات باذخة حضرهــا أباطرة وملوك 
وملكات ورؤســاء ووزراء وسياسيون، 
إضافة إلى شخصيات مرموقة في مختلف 
المجاالت الفنية واالجتماعية واالقتصادية 

من مصر ومن دول أجنبية متعددة.
وفي فترة الســتينات، تم مصادرة ثروات 
والشــخصيات  الباشــوات  مــن  العديــد 
السياســية والفنانيــن واألثريــاء ورجال 
األعمــال. وشــملت قــرارات المصادرة 
المنــازل والفيــات والمكاتب والمصانع 
مــن  وغيرهــا  الزراعيــة  واألراضــي 

الممتلكات الخاصة.
وفــي الســبعينات، رفعت عائلــة مفرج 
دعوى قضائية أمــام المحاكم المصرية، 
مطالبة الحكومة المصرية باستعادة ملكية 

الفيا المصادرة.
وتمكنت العائلة، من الفوز بحكم قضائي 
لصالحها بعد سبع سنوات من المواجهات 
القانونيــة. ونص الحكم على إعادة ملكية 
الفيــا إلــى عائلة مفرج مــن دون قيد أو 

شرط.
وحيث أن العائلة لــم تعد تقيم في القاهرة 
منذ سنوات، فقد قررت وضع الفيا للبيع. 
علمــاً بــأن الفيا مصنفة ضمــن المباني 

المميزة التي يحافظ عليها القانون.
تجدر اإلشــارة إلى أن معظم الفيات في 
ضاحية “غاردن سيتي” قد تم بيعها خال 
الســنوات القليلة الماضية إما لســفارات 
أجنبيــة وإما لشــخصيات مشــهورة في 

مصر.
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موعد بدء العمل بجواز السفر الصحي األوروبي
األوروبيــة   المفوضيــة  حــددت  
يوم الحادي والعشــرين من شــهر 
كتاريــخ   2021 ونيــو  حزيران/ي
لبدء ســريان العمل بجواز الســفر 
ــذي يمثــل شــهادة  الصحــي، وال
صحيــة تمكن صاحبها من الســفر 
داخل  االتحــاد األوروبي ، إذ تعتبر 
وثيقة تثبت خلّو حاملها من فيروس 

“كورونا”.
وأوضح مفوض العدل األوروبي، 
ديدييــه راينــدرز، خال جلســــة 

نقاشـــية داخل  البرلمان األوروبي ، جــرت مؤخراً، أن االختبار التجريبي للشــهادة ســيبدأ في بداية شهر حزيران/يونيو 
.2021

وأضاف رايندرز: أن الشهادة الرقمية ليست إلزامية، حيث يمكن للناس أن يختاروا، على سبيل المثال، بين الحصول على 
الشهادة وحملها بصحبتهم أو البقاء في الحجر الصحي.

Oris إصدار لمحبي الغوص في األعماق من
قامت دار الســاعات السويسرية “أوريس”، على هامش 
المشـــاركة فــي النســــخة الرقمية لمعرض الســـــاعات 
“واتشــز آنــد وانــدرز 2021”، بكشــــف النقــاب عــن 
إصــــدار AquisPro Date الرياضــي األنيــق، تجمع 
ســاعة الغــواص الجديــدة بيــن كفــاءة الصنــع وروعة 
 AquisPro Date التصميــم. وتعــد ســاعة الغــواص
االحترافية من أوريس، أحدث ســاعات الشركة المجهزة 
بآلية حركة أوريــس Caliber 400 ذاتية الصنع. تتميز 

الحركة بمســتويات عالية من مقاومة المغناطيسية، دقة فائقة مقارنةً بالكرونومتر، واحتياطي طاقة لمدة 5 أيام وضمان 
لمدة 10 سنوات، ولذلك تعد Calibre 400 المعيار الجديد في الحركات الميكانيكية األوتوماتيكية في سويسرا.

ومن بين ســماتها الخاصة، نظام أمان الدوران الحاصل على براءة اختراع من أوريس والمعروف باســم  RSS. يُمّكن 
جهــاز أوريس الحصري هذا، بتكليف من مجتمع الغــوص المحترف، من يرتديه من تثبيت اإلطار الدوار أحادي االتجاه 
وقفله في مكانه. هذا يعني أنه يمكنهم خال الغوص قراءة الوقت المتبقي للغوص بيقين مطلق. قبضة مطاطية مكتنزة تجعل 
من السهل تشغيلها، حتى عند ارتداء القفازات، في حين يوفر مقياس الدقائق األصفر واألبيض المحفور في ملحق اإلطار 

الخزفي المقاوم للخدش مستويات وضوح عالية في اإلضاءة المنخفضة.
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انسداد األنف المزمن والتغييرات في نشاط الدماغ

أن هذا النوع من التراجع قد يحدث الحقا في الحياة - وهو أمر قد 
تتمكن دراسة طويلة من التقاطه.

اضطرابات النوم
وقالــت أخصائية طــب األنــف واألذن والحنجرة، مــن جامعة 
هارفارد، كريستينا سيمونيان: “إن المشاعر الشخصية لالنتباه 
تتراجع، وصعوبــات التركيز أو اضطرابات النــوم التي يعاني 
منها الشــخص المصــاب بالتهاب الجيــوب األنفية، قــد ترتبط 
بتغيرات طفيفة في كيفية تواصــل مناطق الدماغ التي تتحكم في 
هذه الوظائف مع بعضها البعض”. ويمكن أن تستمر العالجات 
الحالية اللتهاب األنف والجيوب عدة ســنوات، وغالباً ما تستمر 
شــدة االلتهاب في دورات وتثخن أنســجة الجيوب األنفية )مثل 
الجلد المتصلب(. وعلى الرغم من أن الجراحة يمكن أن تساعد، 

إال أنها ال تضمن عدم تكرار ظهور أعراض المرض.
أعراض الصحة العقلية

وعلى الرغم مــن أن هــذا البحث الجديــد ال يُظهــر أن التهاب 
الجيوب األنفية المزمن يتســبب بشــكل مباشــر في تغيرات في 
نشــاط الدمــاغ، إال أن االرتباط قــوي بما يكفي لجعله يســتحق 
مزيداً مــن البحث: يمكــن أن تبحث الدراســات المســتقبلية في 
كيفية تغير نشــاط الدماغ هذا بعد العالج ألولئك الذين ُشّخصوا 
بالتهاب الجيوب األنفية المزمن، على سبيل المثال. وحالياً، يقول 
العقلية التي تترافق مع أمراض مثل التهاب الجيوب األنفية.الباحثون، على األطباء أن يكونــوا أكثر وعياً بأعراض الصحة 

قالــت أخصائيــة طــب األنــف واألذن والحنجــرة مــن جامعة 
واشــنطن، أريا جافاري: “هذه هي الدراســة األولى التي تربط 

التهاب الجيوب األنفية المزمن بالتغير العصبي البيولوجي”.
رعاية طبية

أضافت: نعلم من الدراسات السابقة، أن المرضى الذين يعانون 
من التهــاب الجيوب األنفية غالبــاً ما يقررون التمــاس الرعاية 
الطبية ليس بسبب سيالن األنف وضغط الجيوب األنفية، ولكن 
ألن المرض يؤثر على كيفيــة تفاعلهم مع العالــم. وال يمكن أن 
يكونوا منتجين، والتفكير صعب، والنوم رديء. إنه يؤثر بشكل 
على نوعية حياتهم. اآلن لدينا آلية محتملة لما نالحظه سريريا”.

نشاط الخاليا العصبية
 Connectome واســتفاد الباحثون من البيانات مــن مشــروع
البشــري، للعثور على 22 شخصاً يعيشــون مع التهاب الجيوب 
المزمن و22 شخصاً خاضعين للمراقبة من دون التهاب الجيوب 
األنفية. ثم تم اســتخدام البيانات المأخوذة من فحوصات التصوير 
بالرنين المغناطيســي الوظيفي لمقارنة تدفق الدم ونشاط الخاليا 
العصبية في الدماغ. ولدى أولئك الذين يعانون من التهاب الجيوب 
األنفية، اكتشــف الباحثون اتصاالً وظيفياً أقل في الشبكة األمامية 
الجدارية )المستخدمة لالنتباه وحل المشكالت(، واتصاالً وظيفياً 
أعلى في شــبكة الوضع االفتراضي )المرتبطة باإلشــارة الذاتية 
وتجول العقل(، واتصال وظيفي أقل في الشبكة البارزة )التي تدير 

المحفزات الخارجية والتواصل والسلوك االجتماعي(.
عالمات ملحوظة

وأشــار الفريــق، إلــى أن االختالفات كانــت أكثــر أهمية لدى 
األشــخاص المصابين بالتهاب األنــف والجيوب األكثر شــدة. 
ويمكن أن تكون هــذه البقع النشــطة المتزايــدة والمتناقصة في 

الدماغ وراء األعراض التي أبلغ عنها األشخاص.
ومع ذلــك، فإن األشــخاص الـــ22، المصابين بالتهــاب األنف 
والجيوب األنفية المزمن، لم تظهر عليهم أي عالمات ملحوظة 
للتدهور المعرفي في االختبارات. ونظــراً ألنه تم اختيارهم من 
مجموعة تتراوح أعمارهم بيــن 22 و35 عاماً، يعتقد الباحثون 

يصيب التهاب الجيوب األنفية المزمن، الذي يسبب انسداداً مستمراً في األنف والصداع، حوالى 11 % من 
األشخاص في الواليات المتحدة األميركي، ووجد بحث جديد صلة بين الحالة والتغيرات في نشاط الدماغ. 
ويأمل الفريق الذي يقف وراء الدراسة، أن الرابط سيساعد في شرح بعض اآلثار الشائعة األخرى لاللتهاب 

المستمر: إيجاد صعوبة في التركيز، ومعاناة نوبات االكتئاب، ومشاكل النوم، والدوخة.
ويمكن أن يكون العثور على صلة بين المرض األساسي والمعالجة العصبية التي تحدث في مكان آخر، أمراً 

حيوياً في فهم الحالة المزمنة، إلى جانب الجهود المبذولة إليجاد طرق أفضل وأكثر فعالية لعالجها.
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األرز حل حقيقي إلنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء
كشــف المحلل فــي وكالة “تيليكوم دايلي” إيليا شــاتيلين 
عــن إمكانية إعــادة الهاتف الذكي بعد ســقوطه في الماء 
إلى الحيــاة، مبيناً الخطــوات الواجــب اتباعها بوضوح 
عنــد التعرض لمثل هذا الحادث، وقال: “الهواتف الذكية 
الرائدة من العالمات التجارية الكبرى مقاومة للماء بدرجة 
عالية، ولكنها ال تضمن ذات المستوى من الموثوقية بعد 

االستخدام طويل المدى”.
ووفقــاً لما ذكــره تقريــر، أضاف شــاتيلين: “الشــقوق 
والخــدوش واألضــرار الميكانيكية األخــرى تؤدي إلى 

حقيقة أن الرطوبة يمكن أن تدخل الهاتف الذكي”. وأشار إلى أن استخدام مجفف الشعر ال يمكن بالتأكيد من إصالح الجهاز، 
خاصة عندما يتعلق األمر بهاتف جديد إلى حد ما، حيث يمكنك نفخ المياه بشكل أعمق في الهاتف باستخدام مجفف الشعر”. 

وأوضح الخبير أن “العلبة البالستيكية قد تتأثر أيضاً تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة”.
وأضاف: “األرز يمكن أن يســاعد حقاً في اســتنزاف الدواخل من الجهاز، ينبغي وضعه في األرز أو هالم الســيليكا ألنه 
يجتذب الرطوبة، هالم السيليكا أفضل، لكن ربما ال يتوفر لديك في المنزل، وإذا تركت هاتفك الذكي في األرز ليوم واحد، 

فقد يساعدك ذلك”. وختم، بأن أفضل حل هو عدم إضاعة الوقت ونقل الهاتف الذكي إلى مركز الخدمة.

روسيا تعتزم إطالق محطتها الفضائية بحلول 2030
كشــف المديــر العــام لوكالــة  الفضاء  الروســية 
“روسكوسموس”، دميتري روجوزين، ان بالده 
مســتعدة للبدء في بناء محطتها الفضائية الخاصة 
إلطالقهــا في المــدار بحلــول عــام 2030، إذا 
أعطى الرئيــس  فالديمير بوتين  الضوء األخضر 

للخطوة.
وسيمثل المشــروع بداية فصل جديد في عمليات 
إستكشــاف الفضاء الروســية، ونهايــة ألكثر من 
عقديــن شــهدا تعاوناً وثيقاً مــع الواليات المتحدة 

على متن  المحطة الفضائية الدولية .
ونقلت وكالــة  إنترفاكس  لألنبــاء عن روجوزين 
قوله: “إذا تمكنا في 2030، بما يتسق مع خططنا، 

من وضعها في المدار ستكون تلك إنفراجة عمالقة ... لدينا إرادة إلتخاذ خطوة جديدة في عالم إستكشاف الفضاء”.
وأوضــح روجوزين، أن المحطة الروســية لن تكون مأهولة على الدوام بطاقــم من رواد الفضاء مثل المحطة الفضائية 

الدولية، ألن مدارها سيعرضها لمعدالت أعلى من اإلشعاع.
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طبيب يجري عملية وقدمه موصولة بمحلول ُمغذٍّ
أجرى الطبيب التركي أوغوز باسوت وهو أستاذ أمراض األنف واألذن والحنجرة 
بمدينــة بورصة عملية جراحية طويلة وقدمه موصولــة بمحلول ُمغذٍّ بعد أن كان 
قد أصيب بتســمم غذائي قبل يوم من العملية. وبدأت أحداث القصة عندما أصيب 
الطبيب أوغوز باســوت، وهو أســتاذ أمراض األنف واألذن والحنجرة في مدينة 
بورصة، بتســمم غذائي في اليوم الســابق للموعد المقرر إلجرائه عملية جراحية 
إلحدى المريضات. وبعد أن بدأ التعافي عقب حصوله على العالج والمغذيات قرر 

الطبيب إجراء العملية للطفلة المريضة في اليوم التالي بسبب ضرورة العملية.
وأوضح باسوت، “في اليوم التالي أجريت عملية جراحية مهمة في الصباح، عملية 
يجب أن أجريها. كان في الغدة اللعابية لفتاة صغيرة ورم، وعندما بدأت الجراحة لم 
تكن توجد مشكلة”. أضاف: لكن بعد فترة شعرت بأن ضغط دمي قد انخفض، وإذا 
استمر األمر على هذا النحو، فسيتعين عليَّ ترك العملية الجراحية. إنه أمر صعب، 
لذا قررت أن أكمل، وألن ذراعي لم تكن مناسبة بسبب استخدامي لها في العملية، 

أوصلنا المحلول المغذي في قدمي. وأكد الطبيب التركي أنه استطاع إكمال العملية بنجاح كبير بعد حصوله على المحلول.
العملية الجراحية استمرت لنحو ساعتين وقدُم الطبيب الجراح موصولة بالمحلول المغذي، بينما أكد باسوت أن ما فعله هو 

الشيء الذي سيفعله أي طبيب في مكانه.

تحذيرات بشأن االستحمام يوميًا
يعد االستحمام أحد مباهج الحياة البسيطة، حيث يجدد الجلد 
والعقل ويوفر مجموعة من الفوائد الصحية اإلضافية، مثل 
االنتعاش وزيادة تدفق الدم. ومع ذلك، تنقســم اآلراء حول 
ما إذا كان يجب االستحمام يوميا. وباالعتماد على البحث، 
ســلط كريس من This Morning الضوء على المخاطر 
الصحية التي يشــكلها االســتحمام اليومي. وذكر انه يمكن 
أن يكون ضاراً ألن الجلد مكتظ بالبكتيريا الجيدة. وتساعد 
هذه البكتيريا في الحفاظ على بشــرة صحية. وحذّر من أن 

االستحمام كل يوم يمكن أن يزيل البكتيريا النافعة. وعادة ما تحافظ البشرة الصحية على طبقة من الزيت وتوازن البكتيريا 
الجيدة والكائنات الحية الدقيقة األخرى. واستعرضت مراجعة مقالة نُشرت في مجلة األمراض المعدية الناشئة، أدلة على 
العالقة بين نظافة الجلد والعدوى، وتأثير الغسل على سالمة الجلد، والتوصيات المتعلقة بممارسات العناية بالبشرة. ووفقاً 
للمراجعة، أثار االستخدام الواسع النطاق للمنتجات المضادة للميكروبات القلق بشأن ظهور مقاومة للمطهرات وتلف حاجز 
الجلد المرتبط بالغسيل المتكرر. ونظرت المراجعة في الدراسات المتعلقة بغسل اليدين، التي وجدت أن الطاقم الطبي الذي 
يعاني من تلف الجلد في أيديهم بسبب الغسيل المتكرر وارتداء القفازات، يستقطب عوامل معدية أكثر من غيرهم. وخلص 

الباحثون إلى أنه عندما يؤدي الغسل المتكرر إلى تلف الجلد، فإنه يأتي بنتائج عكسية.
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االبتكار ما بعد الذكاء االصطناعي

غيرهارد هارتمان
نائب رئيس قطاع األعمال المتوسطة في “سايج” أفريقيا والشرق األوسط

لم يكن العام 2020 عام الريادة االبتكارية فقط، بل والتحول الســريع كذلك. لقد ســّرع وباء كوفيد - 19 الكثير من 
التوجهات، ال سيما االعتماد المتنامي على التقنيات الرقمية، التي شهدت إقباالً متزايداً في السنوات األخيرة. ولقد 

أصبح الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة اآلن جزءاً من عملنا وحياتنا بطرٍق لم نكن لنتخيلها قط.
وفــق تقريــر صادر عن “ماكينزي”، هناك زيادة ســنوية نســبتها نحو 25 % في اســتخدام الــذكاء االصطناعي 
بمجــال األعمــال نتيجة الوباء، ويتفق 63 % من المديرين على أنه ســاهم في تحقيق زيادة باإليرادات. على وجه 
الخصــوص، ســاعدت األتمتــة بمجال التمويل علــى تنظيم العمليات وادخــار الوقت الثميــن للمهنييين الذي بات 
يخصــص اآلن ألغراض مفيدة أخرى. ومع ذلك، فإن الذكاء االصطناعي ليس التكنولوجيا الناشــئة الوحيدة التي 

تقود االبتكار الرقمي.
وبينما يلعب الذكاء االصطناعي دوراً هاماً في صياغة أي اســتراتيجية للتحول الرقمي، ســواء كانت أتمتة بسيطة 
لعمليــة روبوتية أو إمكانات معالجة اللغات الطبيعية، فــا يمكنها إحراز النجاح بمفردها، تحتاج ألن تكون جزءاً 
من برنامج أوسع الندماج وتكامل البيانات. وحينذاك تستطيع أقسام الرواتب والمحاسبة والموارد البشرية وإدارة 

عاقات العماء أن تستفيد جماعياً من االبتكار على المستوى التشغيلي.
فــي العام التالي، ســيحدث االبتكار الحقيقي حول األفراد. فالحاجة الماســة إلى العمل عــن بعد أبطلت الكثير من 
عمليات التفاعل التي كانت من المســلمات- ســواء كانت الذهاب إلى مكتب زميل لطرح سؤال أو اللقاء مع العميل 
وجهاً لوجه. إن التحديات التي يفرضها العمل عن بعد تطفو تدريجياً على السطح ويعبّر عنها الموظفون في أنحاء 

العالم. لذلك، سيركز االستثمار التكنولوجي على االفراد- الموظفين والعماء المهمين في نجاح الشركة.
مــن أجل مواكبــة عصرنا الحديث القائم على العمل عن بعد، ســتظهر تقنيات جديدة تســاعد العاملين على البقاء 

سعيدين ومتمتعين بالصحة واإلنتاجية مع تقديم تجارب أقوى للعماء.

ال تنس السحابة
يستحوذ الذكاء االصطناعي على العناوين الرئيسية في غالب األحيان، لكن السحابة كانت البطلة الفعلية لعمليات 
األعمال في عام الوباء. بينما تستمر حاالت اإلغاق المتقطع في المستقبل المنظور، يتضح أن الشركات ستعتمد 

أكثر فأكثر على التقنيات السحابية لتمكين الموظفين من العمل عن بعد واإلبقاء على قنوات العماء مفتوحة.
 على أي حال، يضم نموذج األعمال الســحابية المنفرد بعض العقبات. يســتمر غياب التكامل بين مختلف األقسام 
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ومنظومــات البيانات في منع الشــركات من بلــوغ طاقاتها القصوى. كما تتأخر القــرارات بينما يتدافع الموظفين 
للعثــور علــى البيانــات التي يحتاجونها من أجل أســلوب عمل أكثر اســتقالية. عاوة على ذلــك، ال يزال العديد 
مــن الموظفيــن يكافحون للتأقلم مع بيئة العمل عن بعد. نتيجة ابتعادهم عن زمائهم، يشــعر الموظفون باالرتباك 
واالفتقار للدعم- وليس لدى قســم الموارد البشــرية مجال واسع للتدخل والمســاعدة. يظهر استطاع رأي أجرته 
)Monster Poll( أن 69 % من الموظفين يبلغون عن أعراض لإلجهاد جراء العمل عن بعد. ومن دون وجود 

حّل يلوح في األفق، ستستمر المعنويات واإلنتاجية والتعاون في التأثر بطريقة سلبية.   
تقــود األعمــال الرقمية إلى تزايد مطالب العماء، بينما يبدأ الموظفون فــي أرجاء العالم بفهم ما يحدث. إذ أصبح 
العمــاء معتاديــن على الخدمات الرقميــة بطبيعتها المريحة والفورية. فالقدرة على المنافســة في الوقت الحاضر 
تنحصــر فــي توفير تجربة عميل جذابة- متخصصة وذكية وســريعة- على الرغم من غياب التفاعل الشــخصي. 
وألجل التميز على هذه الســاحة، يتعين عليك أن تكون طموحاً فيما تقدمه للعميل من تجارب- وهذا يعني امتاك 

معلومات فريدة عن العماء.

إتقان العمل في المكتب الخلفي
على الشــركات أن تضــع االبتكار حول التكامل ضمن أولوياتها- بحيث تضمن حصــول الموظفين على البيانات 
من مختلف االقســام ومــن بعضهم البعض. إن أدوات التعاون الســحابية، مثل “زوم” و”مايكروســوفت تيمز”، 
تغدو أساســية في عملياتنا اليومية. مع ذلك، البد من فعل المزيد لضمان أن يشــعر الموظفون باالتصال مع اقسام 
الشركة األخرى. على سبيل المثال، عندما يتمكن العامل بقسم الرواتب من العثور على بيانات الموظفين بسرعة، 
أو عندما يدخل مدير األفراد إلى أنظمة الموارد البشــرية من منصة التعاون، تجني الشــركة مكاسب حقيقية على 

صعيد الكفاءة واإلنتاجية.
تكامل منظومات وتطبيقات البيانات ليس ســوى بداية. يتوجب على الشــركة لكي تتمتع بالســرعة أن تستثمر في 
تنظيم العمليات. تسهم حلول إدارة المشاريع وتخطيط مصادر المشاريع بالفعل في تحسين فاعلية الشركات حول 
العالــم، وفــي مجاالت شــتى مثل إدارة االفراد والمبيعات وساســل التوريد. إنها تقدم حلوالً شــاملة تعطي نظرة 
عامــة كاملــة حول العمليات. حيــن يتمكن كل موظف من الدخول إلى هذا النظام المتكامل، ســوف يتحرر بالفعل 
من التعقيدات المؤسســية، ويســتطيع اتخاذ القرارات بثقة تامة، واألهم من ذلك، أنه يستطيع التركيز بشكل أفضل 

على العمل.
بينما ال يوجد حل يناســب الجميع، ينبغي للشــركات أن تستهدف إقامة بنية تحتية ذكية ومتكاملة تتيح البيانات متى 
أرادها الموظف أو العميل. إن وجود طبقة بيانات متكاملة من شأنه وضع األساس ألنظمة مؤتمتة ذكية تقوم على 

الذكاء االصطناعي بحيث يمكنها االستجابة لمتطلبات العميل بفاعلية وتحسين طرق الناس في العمل.

االبتكار يغذيه األفراد ال التكنولوجيا
من الواضح أن الشركات التي تلتزم بتحديث نماذج أعمالها والبقاء متصلة وسريعة ومتجاوبة هي التي ستتمكن من 
االزدهار في عصر التكنولوجيا الرقمية أوالً وعصر التكنولوجيا الرقمية فقط. ستواصل حلول الذكاء االصطناعي 
لعب دور حيوي في دنيا األعمال بالمســتقبل. مع ذلك، فإنها تحتاج ألســاس قوي من البيانات والعمليات المتصلة 

لكي تبلغ طاقاتها القصوى.
التكنولوجيا هي أن تخفي العمليات والعقبات عن األنظار، وأن تمّكن الشركات من التركيز على األهم.التكنولوجيا وحدها ال تحّول األعمال- أما األفراد المتسلحين بالبيانات والتكنولوجيا فيمكنهم فعل ذلك. إن الغاية من 
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م خالل الجائحة أقنعة شفافة لمساعدة الصُّ
م  كشفت شــركة Unicharm اليابانية عن أقنعة شــفافة هدفها مساعدة الصُّ
على التواصل مع اآلخرين بســهولة خالل الجائحة من دون الحاجة إلزاحة 
األقنعة. وأطلقت “يونيتشارم”، وهي أكبر شركة لتصنيع األقنعة في اليابان، 
م )أو أولئك الذين يعانون من  أقنعة شــفافة، تم إنشاؤها خصيصاً لتمكين الصُّ
مشــاكل في الســمع( من التواصل بصورة أفضل خــالل الجائحة، من دون 
الحاجة إلزاحة أقنعتهم. وبالرغم من أن فكرة األقنعة الشــفافة ليست بجديدة 
على الســاحة، إال أن أقنعة Unicharm الجديدة تمتاز بكونها قابلة للغســل 
واالســتخدام مراراً، باإلضافة لكون تصميمها يســمح بقراءة حركات الشفاه 
بوضوح ورؤية تعابير الوجه من أجل أن يفهم من يتواصل مع الُصم بسهولة 
أكبر. وقالت الشركة، إن األقنعة صنعت استجابةً لمخاوف األشخاص الذين 
يعانون من مشــاكل في السمع ويكافحون للتواصل خالل الجائحة، بسبب أن 

أقنعة الوجه النموذجية تعيق قدرتهم على التواصل وقراءة الشفاه ورؤية تعابير الوجه.
وأوضحت الشــركة بأنها صنعت 3,000 قناع فقط، ويُمكن شــراؤها عبر اإلنترنت بســعر يصل حتى 1,480 ين )14 
دوالر أميركي(، حيث طورت “يونيتشارم” الجزء الشفاف من األقنعة باستخدام تكنولوجيا جديدة، لكي ال تُحجب رؤية 

الشفاه عبر تراكم البخار بسبب أنفاس المتحدث.

300 مليار دوالر إيرادات سوق ألعاب الفيديو
فاقت إيرادات ســوق ألعــاب الفيديو 
300 مليــار دوالر أميركــي علــى 
المســتوى العالمــي، فيمــا أســهمت 
الجائحة في تحفيز نمو القطاع، وفق 
دراســة نشرتها شــركة “أكسنتشر” 

االستشارية.
وبــات حجــم قطــاع ألعــاب الفيديو 
يفــوق ذلــك العائد لقطاعي الســينما 
والموســيقى مجتمعيــن، وفــق هذه 
الدراســة التي أجريت على 4 آالف 
العب من األسواق األربع األكبر في 

العالم، “ الصين  و اليابان  و بريطانيا  و الواليات المتحدة األميركية “.
وتضــم ســوق ألعــاب الفيديو 2.7 مليار العب فــي العالم، بازدياد مقداره 500 مليون مســتخدم خــالل األعوام الثالثة 
األخيرة. ومن المتوقع أن تســتمر هذه الســوق في النمو، مع استقطاب 400 مليون العب بحلول نهاية 2023. ومن بين 

الوافدين الجدد، 60 % هن نساء و30 % هم دون سن الـ25.
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أسرع نمو في مبيعات الحواسيب الشخصية
سجلت مبيعات الحواسيب الشخصية حول العالم أعلى 
مستوى منذ 6 سنوات، وأسرع وتيرة نمو في 20 عاماً 
خالل الربع األول من العام 2021 الجاري، مع تزايد 
الطلب نتيجة سياســة التعليم والعمل عن بعد. وذكرت 
شــركة “ غارتنر ” لألبحاث، أن شــحنات الحواسيب 
الشــخصية بلغــت 69.9 مليــون وحــدة مــن أجهزة 
الالبتوب والحاسيب اآللي في الثالثة أشهر األولى من 
العــام الجاري، ما يمثل صعــوداً بنحو 32 % مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2020. ويعتبر حجم المبيعات من الحواسيب الشخصية هو األعلى منذ الربع األول من 2015، كما 
أن معدل النمو المسجل هو األفضل منذ بدء “ غارتنر ” رصد البيانات في عام 2000.

وجاء الصعود القوي لمبيعات الحواسب  مع الطلب المتزايد من قبل المستهلكين، وسط إستمرار سياسة العمل والدراسة من 
المنزل بفعل تفشي وباء “كوفيد - 19”.

وأظهر التقرير، أن “ لينوفو ” جاءت في صدارة الشــركات البائعة للحواســيب الشخصية في الربع األول بإجمالي وحدات 
17.5 مليون وحدة، مستحوذة على 25.1 % من السوق. وجاءت “إتش بي” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 21.4 %، 

تليها “ ديل “ بـ16.5 % و“ آبل “ بنحو 8 % من السوق، ثم “آيسر” بـ5.7 %.

“آي باد برو” ... جهاز لوحي جديد من آبل
أعلنت شــركة “آبل” عن مجموعة منتجات جديدة، 
من أجهزة كمبيوتــر وأجهزة لوحية وملحقات، من 
شأنها توفير بُعد آخر للمستهلكين من منازلهم، لكنها 
لم تســهب في إعطاء تفاصيل عــن التحديث المقبل 
لنظامهــا لتشــغيل الهاتف المحمول الــذي يمكن أن 

يقلب إعالنات الهاتف المحمول رأساً على عقب.
وكان األبرز في النشــاط التســويقي األول لـ“آبل” 
ســنة 2021، الجهاز اللوحي الجديد “آي باد برو” 
المجهز بتقنية الجيل الخامس وبشريحة “إم1” التي 

ابتكرتهــا الشــركة وزودت أجهزتها بهــا منذ نهاية 2020. ويُطــرح الطراز الجديد، الذي يبلغ مقاســه 11 بوصة، في 
األســواق اعتبــاراً من ايار/مايو 2021 الجاري، بســعر 800 دوالر أميركي في الواليــات المتحدة، في حين يبلغ ثمن 

الطراز الذي يبدأ من مقاس 12,9 بوصة 1100 دوالر.
يشار إلى أن “آبل” تراهن على شريحة “إم1” التي يُتوقَع أن تكون أكثر كفاءة، إذ حلّت مكان رقائق “إنتل” على أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة التي أُصِدَرت في تشــرين الثاني/نوفمبر، وهي من بين العناصر األساســية ألجهزة آي باد” الجديدة 

وجهاز كمبيوتر سطح المكتب الجديد للعالمة التجارية “آي ماك” الذي سيباع بسعر يبدأ بـ1300 دوالر.
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Deepfake ... تقنية التزييف العميق

الخطـــوة الثانية، نأتي بممثــل يمكنه محــاكاة تعابير وجه 
الشـــخـــص إلى حـــد ما، ونقــــوم بتصويـــره إلنشــــاء 
الفيديــــو المفبرك، حيــث يقــوم الممثل بالفعل أو القـــول 

المطلوب.
الخطــوة الثالثــة، تبقــى الصــوت، المشــــكلة إن تقنيات 
التزييف العميق للصوت متواجــــدة فقــط على الورق وال 
توجد تطبيقــات متاحة للعامــة، ولكن هناك شــركات مثل 
Resemble AI تقــوم بالمطلوب بجــودة مقبولة إلى حد 
ما. بعد إنهــاء الخطوات الســابقة نقوم بعمليــة دمجها من 
خالل تقنية التزييــف العميق باإلضافة إلــى برامج تعديل 
الفيديــو إلضافــة بعض اللمســات مثــل معالجــة األلوان 
وتعديــل اإلضــاءة وتصحيح األخطــاء. هــذه العملية ليتم 

تعديالت بســيطة كهــذه تغير في الــرأي العــام، وقد تؤثر 
على انتخابات ومصيــر دولة ما، ولكــن مؤخراً، ظهرت 
تقنية جديدة قد تغير معطيات اللعبة، وهنا ال يتم التكلم عن 
تعديل بسيط لصورة أو فيديو، بل إنشاء محتوى جديد كلياً 
وجعل شخص يقول شيئاً لم يقله أو يفعل فعالً لم يفعله بدقة 
 Deep( عالية جداً، وتســمى هذه التقنية بالتزييف العميق

.)Fake

كيف تعمل تقنية التزييف العميق؟
تعمــل تقنيــة التزييــف العميق تحــت إطار عمل يســمى 
بالشبكة التخاصمية المولدة )GAN( وهو إطار يجمع بين 
شــبكتين للذكاء االصطناعي تعمل واحــدة ضد األخرى. 
الشبكة األولى تسمى بالمولد، والتي تقوم بتكوين الصورة 
مشابه للصورة األصلية، والشــبكة الثانية تسمى بالمميز، 
والتي تقوم بمقارنة الصورة المولــدة ومقارنتها بالصورة 

األصلية.
بعد أن يتم توليد الصورة في شــبكة المولد يتم إرسالها إلى 
شبكة المميز التي تقوم بمقارنة الصورة المولدة بالصورة 
األصلية واِتخاذ القرار بقبولها أم ال، فإذا لم تكتشــف شبكة 
المميز أي فارق فســوف تقبل الصورة، وإذا حدث العكس 
سوف تعيد الصورة إلى شبكة المولد ليقوم بعمله من جديد. 
ومن خالل هــذه العملية تتدرب الشــبكتين علــى صناعة 

محتوى مفبرك بدقة أكبر وأكبر.

تفاصيل خطوات عمل التقنية
الخطــوة األولى لصناعــة الفيديــو مفبرك، هــي أن نأتي 
بفيديو ُمسجل مسبقاً يظهر به الشــخص ونقسمه إلى آالف 
الصور )كل ثانية تتكون من 30 إلى 60 صورة(، ثم نقوم 

بتدريب الذكاء االصطناعي على الصور.

بّين فيديو مفبرك تم نشره قبل عام من اآلن، لنانسي بيلوسي، وهي سياسية أميركية تشغل 
وتم  خطاباتها،  ألحد  إلقاءها  أثناء  الكحول  تأثير  تحت  أنها  النواب،  مجلس  رئيسة  منصب 
أن  قبل  االجتماعي  التواصل  مواقع  مختلف  على  األشخاص  ماليين  قبل  من  الفيديو  مشاهدة 
يتبين أن الفيديو مفبرك وتم تبطيئه بنسبة 75 %، الحقًا، وتم حذف الفيديو من قبل مختلف 

منصات التواصل االجتماعي.
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أي أداة أو ســوف يصل إلى غايته قبل أن يُكشف، وهناك 
مشــاكل أخــرى، مثل تناقــض نتائــج آداتي كشــف حول 

صورة أو فيديو معين، فمن نصدق حينها؟

 نشر التوعية بين المستخدمين
عندما يمكــن تزييف أي شــيء،  يمكن للمذنــب أن ينجوا 
بفعلته من خالل تكذيب الحقيقة ألن الدليل قد يكون مزيفاً، 
ومع تطور التقنيــة، يصبح التفريق بيــن الحقيقة والفبركة 

عملية مستحيلة.
ومثــال علــى ذلــك، ظهــر فيديــو للرئيـــــس األميركي 
الســـــابق دونالد ترامب، قبــل االنتخابــات األميركية في 
العــام 2016، يتكلم بكالم جنســي بــذيء، بعدهــا اِعتذر 
دونالد ترامب عن فعلته، ولكن الحقاً، قال: “لســت متأكداً 
أني قلت هذا”، بمعنى أن ليــس لديكم دليل على أن الفيديو 

غير مفبرك.
وفي مثال آخر، توفي شـاب يدعى Joaquin Oliver في 
عــــام 2018، بســــــبب إطالق نار بمدرســــتـه، بعدها 
قرر والــــداه أن ينتجان فيديــــو فــــي عام 2020 ألبنهم 
المتوفــى، وهو يدعــو إلــى التصويت لحــزب معين ضد 
إتاحة األســــلحة بســــهولة، وذلــك عبر اســــتعمال تقنية 
الـــتزييف العميـــق، وباســـــتعمال 3 صور فقــط، وبدت 

النتيجة واقعية.
ولم يعجب الكثيرين بفعل والدي Joaquin، حيث وصفوه 
بالمخــزي، ألنهــم اســتعملوا صــورة إبنهم الميت لنشــر 
أيديولوجية سياســية، ووصــف آخريــن إن الفيديو مزعج 

للعقل وغير مقبول مجتمعياً.
لذا، في الوقــت الحالي، الحــل األفضل هو نشــر التوعية 
علينا عدم تصديق أي خبر يقع بين أيدينا.بين المستخدمين حول تقنيات التزييف وخطورتها ويجب 

إنجازهــا بدقــة عاليــة تحتاج إلــى أســابيع مــن المعالجة 
الحاسوبية وخبراء تقنيين.

الشبكة التخاصمية المولدة
علميــاً، تعود التقنية إلى بحث نشــر لجامعــة كورنيل عام 
2014، بإشــراف الدكتــور Ian Goodfellow، مبتكر 
 ،)GAN( إطــار يدعــى بالشــبكة التخاصميــة المولــدة
وســميت بالتخاصميــة، ألنها مكونــة من شــبكتين تعمل 
واحدة ضد األخــرى، ووصفهــا Yann LeCun الحائز 
على جائزة تورنــغ بأنها أدهــش فكرة خالل الـــ20 عاماً 
األخيرة. عالوة على عدة أبحاث أخرى طّورت ووســعت 
 Synthesizing من تقنيات التزييف العميق مثل مشروع
Obama الذي يمكن معرفة حركة الفم من خالل الصوت 

فقط عن طريق الذكاء االصطناعي.

ما هي تقنية التزييف العميق؟
هي تقنية تقــوم بفبركة الفيديوهات بدقــة عالية جدًا، تعتمد 
على الــذكاء االصطناعي وتحتــاج إلى مــوارد وخبرات 
عالية لصناعتها مع ظهور بعض التطبيقات المتاحة لعامة 

المستخدمين ذات الجودة المنخفضة.
ويعود مصطلح التزييف العميق إلى أحد مستخدمي موقع 
Reddit، حيث نشــر عدد مــن الفيديوهــات اإلباحية عام 
2017 بتبديل وجوه الممثالت اإلباحيات بوجوه مشاهير، 
تم إغالق الحساب من قبل الموقع ولكن المصطلح والتقنية 

انتشرت بين مستخدمين اإلنترنت بعدها.

ما هو مستقبل التزييف العميق؟
التقنيــة مســـــتقبالً، ســــــوف تدخــل في مجــال صناعة 
المحتوى بكل قــوة، قبل أشــهر بثت قناة كوريــة برنامجاً 
إخبارياً يســتعمل تقنيــة التزييــف العميق بدالً مــن مذيعة 

بشرية.
بالطبع، مع انتشـــــار المحتوى المزيف يجب أن تظهــــر 
بعض التقنيــات التي تحــارب المحتوى المزيــف، أعلنت 
شــركة Sensity المتخصصة بالذكاء االصطناعي إتاحة 
أداة لكشــف المحتوى المصنوع من خــالل تقنية التزييف 
العميق للعامة وبشــكل مجاني، كخطــوة لمحاربة األخبار 

الكاذبة.
ولكن بالطبع هنــاك بعض المحتوى لن يُكشــف من خالل 
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4K تويتر” تسمح لمستخدميها بنشر صور بدقة“
أعلنــت منصــة “تويتــر”، أنها تســمح اآلن 
لجميع المستخدمين بالتغريد وعرض الصور 

بدقة 4K عبر نظامي iOS و“أندرويد”.
وأصبح باإلمكان اســتخدام جهاز “آيفون” أو 
“أندرويــد” واختيار صورة تريد مشــاركتها 

والسماح للجميع برؤيتها بأفضل دقة ممكنة.
وتدعم نســخة الويــب من المنصــة الصور 
العالية الدقة )بدقة تصل إلى 4096×4096 
بكســل(، لكــن تطبيقات األجهــزة المحمولة 
اقتصرت علــى نصف تلك الدقة فقط، وبدقة 

قصوى تبلغ 2048×2048 بكسل.
وكانــت الشــركة قــد بــدأت ســابقاً باختبار 
تحميل الصور بدقة 4K لمســتخدمي الهاتف 

المحمول في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن تلك االختبارات سارت على ما يرام، حيث يتم اآلن طرح الميزة لجميع 
المستخدمين.

“فايسبوك” تخطط لطرح منتجات صوتية
تعتزم شركة “فايسبوك” االهتمام بشكل 
متزايد بالمنتجــات الصوتية، في محاولة 
للتنافــس مــع شــركات مثــل “تويتــر” 

و”كلوب هاوس”.
وقــال رئيس وحــدة الخدمات الرئيســية 
في موقع التواصــل االجتماعي، فيدجي 
ببنــاء  تقــوم  “فايســبوك”  إن  ســيمو، 
سلســلة من المنتجات الجديدة التي تركز 
علــى الصوت، بحســب ما نقلتــه وكالة 

“بلومبيرغ”.
المحتملة  المنتجــات الصوتيــة  وتشــمل 

الغرف االفتراضية التي تمكن المستخدمين من استضافة مناقشات مباشرة، كما تتضمن مقاطع صوتية تتيح للمستخدمين 
نشر مقتطفات صوتية كما يفعلون مع الصور ومقاطع الفيديو.

وأوضح ســيمو، أن شــركته الحظت وجود زيادة حادة في االســتخدامات الصوتية خالل الوباء، ما يشــمل المكالمات 
والرسائل الصوتية على “ماسنجر” و”واتساب”، ما دفع الشركة لدراسة طرح منتجات جديدة.

88



جديد معلوماتية

أيار/ مايو 2021 | البنك والمستثمر

ارتفاع إيرادات وعدد مستخدمي “سناب”
إرتفعــت إيــرادات شــركة “ســناب” بأكثر من 
التوقعــات خالل الربــع األول مــن العام 2021 
الجــاري، كما نجح  عدد المســتخدمين  في التفوق 

على التقديرات.
وكشــفت نتائج أعمال الشــركة المالكــة لتطبيق 
التواصــل اإلجتماعــي، أن صافي الخســارة بلغ 
286.8 مليون دوالر أميركي في األشهر الثالثة 
المنتهية في آذار/مارس الماضي، مقابل خســارة 
305.9 مليون دوالر أميركي في نفس الفترة قبل 

عام واحد.
وبإســتثناء البنود غير المتكررة بلغ نصيب الســهم من الخســارة المعدلة صفرا في الربع األول، مقارنةً بتوقعات كانت 
تشير لتسجيل 6 سنتات. وسجلت إيرادات المالكة لـ”سناب شات” إرتفاعاً بنسبة 66 % لتصل إلى 769.5 مليون دوالر 

أميركي في الربع األول من العام الجاري، متفوقةً على توقعات المحللين بتسجيل 743.8 مليون دوالر.
وشــهد عدد المستخدمين الناشطين عبر تطبيق التواصل اإلجتماعي 280 مليون مستخدم، ليتجاوز التوقعات التي كانت 

تشير لتسجيل 274.6 مليون مستخدم.

Pixel8earth وتستحوذ على ...
اســــتـحـــوذت شــركة “ســــناب” على الشــركة 
المتخصصــة فــي تطويــر الخرائط ثالثيــة األبعاد 
Pixel8earth التــي يقــع مقرهــا فــي كولورادو 

األميركية.
ووفقــاً لما نشــره موقــع TechCrunch الذي أكد 
 Pixel8earth الخبــر، فإن 4 من موظفي شــركة
سينضمون إلى فريق “سناب” للعمل ضمن فريقها 

لتطوير الخرائط الخاصة بها.
وســيعمل الفريق بحسب نفس المصدر على تطوير 
أدوات جديــدة للتكامــل مع خرائــط الواقع المعزز 
للمســتخدمين التــي تطورهــا “ســناب”، لكن ليس 

هناك أي معلومات حول إذا ما كانت ســتقتصر االســتفادة من االســتحواذ الجديد على تطوير Snap Map الحالية، أم 
لتطوير إضافات وخدمات جديدة.

يُشــار إلى أن Pixel8earth تتيح للمســتخدمين والمتطوعين من تصوير أماكن تواجدهم بزاوية 360 درجة إلضافتها 
إلى الخرائط، وبالتالي تتيح الحصول على صور ثالثية األبعاد لألماكن الموجودة على الخدمة.
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“إي بي إم” تسجل أول نمو لإليرادات الفصلية منذ 2018
حققت شركة “إي بي إم” أول نمو لإليرادات 
في 11 فصــالً، بدعم الطلب علــى  الخدمات 

السحابية .
وكشــفت نتائــج أعمــال شــركة التكنولوجيا 
األميركيــة، أن صافي الربح بلغ حوالى 955 
مليــون دوالر أميركــي فــي األشــهر الثالثة 
المنتهيــة فــي آذار/مــارس 2021 الماضي، 
مقابل 1.175 مليار دوالر أميركي في الفترة 

المقارنة من عام 2020.
وبلغ نصيب السهم من األرباح المعدلة 1.77 

دوالر في الربع األول من العام 2021 الجاري، مقابل توقعات كانت تشير لتسجيل 1.63 دوالر.
على صعيد اإليرادات، إرتفعت عوائد “إي بي إم” بنســبة 1 % لتصل إلى 17.7 مليار دوالر أميركي في الربع األول 

من هذا العام، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 17.3 مليار دوالر أميركي.
وجاء صعود اإليرادات مع ارتفاع عوائد الوحدة الســحابية بنســبة 3.8 % في الربع األول من عام 2021 على أســاس 

سنوي، باإلضافة إلى زيادة مبيعات خدمات األعمال واألنظمة.

أرباح “إنتل” تتجاوز التوقعات
نجحت أرباح وإيرادات شركة “إنتل” في 
تجــاوز التوقعات خالل الربــع األول من 
العــام 2021 الجــاري، بالرغم من هبوط 

قوي لعوائد مراكز البيانات.
وأظهرت نتائج أعمال الشــركة األميركية 
العاملــة في قطــاع التكنولوجيا، تســجيل 
صافــي أربــاح بقيمــة 5.7 مليــار دوالر 
أميركي في أول 3 أشــهر من عام 2021، 
مقابل 6.1 مليار دوالر أميركي في الفترة 

نفســها من العام 2020 الماضي. وبلغ نصيب الســهم من األرباح المعدلة 1.39 دوالر في الربع األول، مقابل تقديرات 
بتسجيل 1.15 دوالر.

وإســتقرت إيرادات “إنتل” في الربع األول من هذا العام عند 18.6 مليار دوالر، وهو نفس المســتوى المسجل في نفس 
الفترة قبل عام واحد، لكنه أفضل من التوقعات البالغة 17.90 مليار دوالر أميركي.

وكشفت البيانات، أن عوائد مجموعة مراكز البيانات التابعة لـ“إنتل” تراجعت بنسبة 20 % في الربع األول من 2021 
على أساس سنوي، لتسجل 5.6 مليار دوالر أميركي.
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ME8 الحوت استقبل طائرة من طراز 321 نيو
اســتقبل رئيس مجلــس إدارة طيران الشــرق 
االوســط محمد الحــوت، الطائــرة الثامنة من 
طراز 321 نيــو ME8، التي وصلت مؤخراً 
الى مطــار رفيــق الحريــري الدولــي، وذلك 
بحضور المدير العام للطيران المدني المهندس 
فادي الحســن، ورئيــس العمليــات الجوية في 
الشــركة الكابتن أحمد منصور، باإلضافة إلى 
ورئيس المضيفيــن والمضيفات النقيب روبير 

فغالي.
وفي كلمة له للمناســبة، امل الحوت “ان تحمل 
الطائــرة الجديدة كل الخيــر”، متوجهاً بالتحية 
الى “الفريــــق الـذي قــــاد الطائــرة الجديــدة 
والذيــن قامـــوا بعمل جميــل بقيــادة المهندس 
ياسين صباغ، وعلى امل اإلتيان بطائرة أخرى 

جديدة”.

تراجع حركة الركاب في مطار بيروت
 أظهــرت أرقام الربــع األول من العام 2021 الجــاري تراجعاً في 
أعداد الركاب في مطار بيروت بنســبة 43 % وسجل ما مجموعه 
547 ألفــا و869 راكبــا، فــي حين ان هذا المجمــوع كان قد قارب 

المليون في األشهر الثالثة األولى من العام السابق 2020.
وتراجع عدد الركاب الوافدين الى لبنان منذ كانون الثاني/يناير وحتى 
نهايــة آذار/مارس 2021، بنســبة 56 % وســجل 235 ألفا و307 
ركاب، مقابــل 534 ألفــا و558 راكبا في نفــس الفترة من 2020. 
كمــا انخفض عدد الركاب في المغادرة بنســبة 50.71 % وســجل 
308 آالف و458 راكبا )مقابل 625 ألفا و906 ركاب في األشهر 

الثالثة األولى من 2020(. اما بالنسبة لركاب الترانزيت، فقد ارتفع عددهم بنسبة 130.30 %، وبلغ 4104 ركاب، مقابل 
1782 راكبا في نفس الفترة من 2020. كما انخفض عدد  الرحالت  التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية واألجنبية 
المستخدمة لمطار بيروت خالل الربع األول بنسبة 39.86 % وبلغ عدد هذه الرحالت 6884 رحلة مقابل 10782 رحلة 
مــن والــى لبنان خالل الربع األول من 2020. فقد تراجع عدد الرحالت الجوية القادمة الى لبنان منذ مطلع كانون الثاني/
يناير وحتى نهاية آذار/مارس بنسبة 39.83 %، وسجل 3244 رحلة )مقابل 5392 رحلة في 2020(، كما انخفض عدد 

الرحالت الجوية المغادرة بنسبة %39.88 وسجل 3240 رحلة مقابل 5390 رحلة في نفس الفترة من 2020.
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أكثر المطارات ازدحامًا في العالم
هيمنت الصين على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في العالم 
خالل عام 2020، إذ شــغلت 7 مراكز من أصل 10، وفقاً 
للبيانــات األولية الصادرة عن المجلــس الدولي للمطارات 
“إيه ســي آي”. ويرجع األداء القوي لمطارات الصين إلى 
السفر المحلي وليس الدولي، بسبب تدهور الحركة الجوية 
العالمية بشكل عام في 2020 مع إنتشار جائحة كورونا التي 
ال تزال تعطل الســفر حول العالم. ولم تظهر أي مطارات 
أوروبيــة في المراكز العشــرة األولى بالقائمة، بالرغم من 

وجود لندن وباريس في قائمة عام 2019.
وفيما يلي قائمة المطارات األكثر ازدحاماً في العالم لعام 2020:

2. أتالنتا - الواليات المتحدة: 42.9 مليون راكب   - 1. قوانغتشو - الصين: 43.8 مليون راكب  
4. داالس/فورت وورث - الواليات المتحدة: 39.4 مليون راكب   - 3. تشنغدو - الصين: 40.7 مليون راكب  

5. بكين - الصين: 34.5 مليون راكب   - 5. شنتشن - الصين: 37.9 مليون راكب  
7. كونمينغ - الصين: 33 مليون راكب 6. دنفر - الواليات المتحدة: 33.7 مليون راكب  -  
9. شيان - الصين: 31.1 مليون راكب   - 8. شنغهاي - الصين: 31.2 مليون راكب  

خسائر شركات الطيران في العام 2021
تواجه شــركات الطيران خســائر قدرها 47.7 مليار دوالر 
أميركي في عام 2021، أسوأ من 38.7 مليار دوالر أميركي 
المتوقعــة في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، وفقاً التحاد 
النقل الجوي الدولي )إياتــا(. وقال المدير العام التحاد النقل 
الجــوي الدولــي، ويلي والش، في بيان: هــذه األزمة أطول 
وأعمق مما كان يتوقعه أي شخص. ومن المقرر أن يستغرق 
تعافي السفر الجوي وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق.

وقدّر اتحاد النقل الجوي الدولي، أنه سيكون هناك انخفاض 
في عدد الرحالت الجوية بنحو 400 مليون شخص في عام 

2021، مقارنة بتقديرات نوفمبر/تشرين الثاني. فقد سافر في العام 2019، حوالى 4.5 مليار شخص عن طريق الجو، لكن 
من المقرر أن يسافر 2.4 مليار شخص فقط خالل العام الجاري. وقال االتحاد، إنه ستكون هناك حاجة لمزيد من اإلغاثة 

الحكومية هذا العام، حيث تتعامل شركات الطيران مع هذه التوقعات المتضائلة.
وأضاف والش: على الرغم من أن ما يقدر بنحو 2.4 مليار شخص يسافرون عن طريق الجو في عام 2021، فإن شركات 
الطيران ستنفق 81 مليار دوالر أميركي أخرى من النقد. وهناك دور محدد للحكومات في توفير تدابير اإلغاثة التي تضمن 

االحتفاظ بالموظفين المهمين والمهارات إلعادة بدء الصناعة وإعادة بنائها بنجاح.
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“دبي لصناعات الطيران” تستحوذ على 13 طائرة
استحوذت شركة “دبي لصناعات 
الطيــران  كابيتــال، قســم تأجيــر  

الطائرات  التابع لـ“دبي لصناعات 
الطيــران”، علــى 13 طائرة “9 
مملوكــة و4 مــدارة” خالل الربع 

األول من العام 2021 الجاري.
وبلــغ عــدد الطائــرات المباعة 7 
)مملوكــة 4، مــدارة 3(. ووصل 
عدد إتفاقيات التأجير والعقود التي 
تم تمديدهــا إلى 48 إتفاقية، مقابل 

اتفاقية خدمة جديدة.
وقامت الشــركة بإصدار  الديون  الممتازة غير المضمونة الجديدة بقيمة 1.55 مليار دوالر أميركي. وبلغ حجم أســطول 
الشــركة المملوك والمدار وقيد الطلب والمفوض باإلدارة نحو 425 طائرة، ووصل عدد عمالء الشــركة إلى 108 من 
52 دولة. وتم إستخدام األسطول المملوك بنسبة 98.6 %، كما بلغ متوسط عمر األسطول المملوك 6 سنوات، ومتوسط 

مدة اإليجار المتبقية لألسطول المملوك نحو 6.8 سنة.

أفضل التقنيات في معرض المطارات - دبي
يشكل معرض المطارات الذي تستضيفه دبي تحت رعاية رئيس 
هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس األعلى 
الرئيس التنفيذي لطيران االمارات والمجموعة، الشيخ احمد بن 
ســعيد ال مكتوم، في الفترة الممتدة مــا بين 24 و26 أيار/مايو 
2021، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، المنصة 
األكبــر من نوعها في العالم لعــرض هذه التقنيات وغيرها من 
التكنولوجيا المتطورة لتعزيز ســالمة وأمن المطارات واالخذ 
بيد صناع القرار حول كيفية مواجهة الجائحة وتحدياتها. وسيقام 
المعرض على مساحة 12,000 م2، مع توقع مشاركين من 90 

دولــة. وســيترافق المعرض مع 3 فعاليات، هي منتدى قادة المطــارات العالمية، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر 
أمن المطارات، إضافة إلى مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات والتحول الرقمي للمطارات.

وقال دانيال قريشــي، مدير مجموعة المعارض في شــركة ريد الشــرق األوسط للمعارض، المنظمة للدورة العشرين من 
معرض المطارات، إن وتيرة التوجه نحو تجربة مسافرين خالية من اللمس في المطارات قد ازدادت بشكل متسارع بعد 
الجائحــة، مــع بروز دور العديد مــن المطارات بما فيها مطار دبي الدولي على هذا الصعيد، في حين ســتكون التحوالت 

الرقمية للمطارات وأحدث االبتكارات على صعيد عدم التالمس في صميم تجربة هذا المعرض.
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محرك يعمل بطاقة الهيدروجين من “تويوتا”

يقرب من 80 عاماً. محرك الهيدروجين هو وسيلة لتحقيق الحياد الكربوني.
وطــّورت “تويوتــا” ســيارةً تجاريــةً بالفعل )اســمها ميــراي( تعمــل بطاقة 
الهيدروجين، حيــث تدعى الســيارات مثــل ميــراي اليابانية بمركبــات خاليا 
الوقود، أو FCV كاختصــار، وتحتوي على محــركات كهربائية تحصل على 
طاقتها من التفاعل الكيميائي بين الهيدروجين واألكســجين، من دون أن تصدر 

انبعاثات غازية ضارة )ثاني أكسيد الكربون(.
منافس قوي

وتعد هذه الســيارات الصديقة للبيئة، بديــل فعال للســيارات التقليدية التي تعمل 
بالوقــود األحفــوري. وبالرغم مــن أن ســيارات خاليــا الوقود تحتــوي على 
تكنولوجيا متقدمة، إال أنها ال تالقي رواجاً كبيراً خارج اليابان بسبب عدم توفر 
الكثير من الطرازات التي يمكن للمســتهلك االختيار من بينها، وكذلك قلة توفر 
محطات إعادة التزود بالهيدروجين، إضافةً لوجود منافس قوي آخر في السوق 

وهو السيارات الكهربائية.
إعفاءات ضريبية

يذكر، إن عدة شركات حاولت تطوير محركات وسيارات مشابهة في الماضي، 
ولكنها أخفقــت لعدة أســباب. إال أن “تويوتا” طرحت جيالً جديداً من ســيارتها 
“ميراي” في نهاية عام 2020 الماضي، ويبلغ ســعر الجيــل الجديد في اليابان 

نحو 7.1 مليون ين )68 ألف دوالر أميركي(.
وقالت الشــركة، إنها ســتوفر إعفاءات ضريبيــة ودعم مادي يقــدر بنحو 1.4 
السيارات.مليون يــن )13.4 ألف دوالر أميركــي( لتشــجيع الناس على شــراء مثل هذه 

تعمل شــركة تويوتا اليابانية الرائدة 
ســيارات  محــرك  تطويــر  علــى 
جديــد صديــق للبيئــة يعمــل بطاقة 

الهيدروجين.
وتخطــط الشــركة إلنتــاج المحرك 
باإلضافــة  واســع  نطــاق  علــى 
الســتخدامه فــي ســباقات تجريبيــة 

لتحسين األداء.
طرازات تجارية

ومــن أجــل جمــع البيانــات لعملية 
التطوير المعقدة، ســتصبح “تويوتا” 
أول شــركة صناعــة ســيارات فــي 
العالم تشــارك في ســباقات بواسطة 
يحــرق  محــركاً  تســتخدم  ســيارة 
الهيدروجين فقط وال ينبعث منه ثاني 
أكســيد الكربون، حيث ســيتم اختبار 
قدرة تََحّمل المحــركات بعد وضعها 
تحت ضغط على مدار 24 ساعة في 

حلبة بمحافظة شيزوؤكا اليابانية.
وأوضحت الشــركة، التــي كانت قد 
طرحت عــدة طــرازات تجارية من 
ســيارات كهربائيــة وأخــرى تعمل 
محــرك  آليــة  إن  بالهيدروجيــن، 
السيارات الذي تعتزم تطويره، تشابه 
إلى حٍد ما آليــة محــركات البنزين، 
ولكنهــا لــم تُعلــن عــن موعــد بدء 

التطوير.
سيارة ميراي

وقال رئيس “تويوتا”، آكيو تويودا، 
لوســائل اإلعالم: لقد تراكمــت لدينا 
المعرفة فــي صناعة الســيارات لما 

قالت شركة تويوتا اليابانية للسيارات، إنها ستطور محرك سيارات يعمل بالهيدروجين. وتهدف 
الشركة، عند اكتمال التطوير، أن تنتج المحرك الجديد على نطاق واسع، لمالقاة هدف الحكومة 

المعني بتحويل اليابان إلى مجتمع أخضر ذو صفر انبعاثات كربونية ضارة بحلول عام 2050.
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ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا خالل الربع 
األول مــن 2021، بحســب مــا ذكــرت الرابطــة األوروبية 
لمصنعي السيارات. وقالت الرابطة: إن التحول إلى السيارات 
الكهربائية في أوروبا يثبت قوتها على البقاء، مشــيرة إلى أن 
الســيارات الكهربائية بالكامل والهجين القابلة للشــحن مثلت 
نسبة 15 % من مبيعات سيارات الركاب خالل األشهر الثالثة 
األولى مــن العام. وتفوقت أوروبا على الصين كأكبر ســوق 
للســيارات التي تعمل بالبطاريات فــي عام 2020، وارتفعت 
مبيعات السيارات الهجين القابلة للشحن بشكل أسرع  مما عليه 

المركبات الكهربائية. كما ارتفعت حصتها في السوق إلى 8.1 % من 3.2 %، بينما السيارات التي تعمل بالبطاريات بشكل 
كامل مثلت 6.6 % من التسجيالت، بارتفاع من 4.2 % العام الماضي. وأضافت الرابطة، أن إجمالي مبيعات المركبات 

الكهربائية تضاعف عما كانت عليه، عندما تسببت الموجة األولى من فيروس في إغالق المصانع وصاالت العروض.
يذكر أن الكثير من الدول األوربية تعمل ألن تكون السيارات الكهربائية سيارات المستقبل السيما فرنسا وألمانيا وهولندا 
وإســبانيا، كما تقدم الحكومات قروض ومنح في محاولة لتشــجيع مواطنيها على شراء السيارات الكهربائية التي توصف 

بأنها صديقة البيئة.

أرباح قياسية لـ“تسال” في الربع األول 2021
تجاوزت أرباح شــركة “ تســال “ 
للتوقعات في الربع األول من العام 
2021 الجــاري، مع قفــزة بلغت 

74 % للمبيعات.
شــركة  أعمــال  نتائــج  وكشــفت 
تصنيــع  الســيارات الكهربائيــة ، 
تســجيل صافي أرباح معدل بقيمة 
438 مليــون دوالر أميركــي في 
األشــهر الثالثة المنتهية في شهر 
آذار/مارس 2021، وهو مستوى 
قياسي جديد، ومقارنة بأرباح 16 

مليون دوالر أميركي في الفترة المقارنة قبل عام واحد. وبلغ نصيب الســهم من األرباح 93 ســنتاً في الربع األول من 
العام الحالي، في حين كانت التوقعات تشير لتسجيل 79 سنتاً.

وعلى صعيد اإليرادات، ســجلت “تســال” عوائد بقيمة 10.38 مليار دوالر أميركي مقابل 5.95 مليار دوالر في الربع 
األول من عام 2020، متجاوزة التوقعات البالغة 10.29 مليار دوالر أميركي.
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... وتستحوذ على قسم القيادة الذاتية في “ليفت”
أعلنــت شــركة “تويوتا”، عــن االســتحواذ على قســم أعمال 
الســيارات ذاتية القيــادة في “ليفت” مقابــل 550 مليون دوالر 
أميركي. وقالت الشــركتان في إعالنهما، إن االستحواذ سيسمح 
لهما بإنشــاء “فريق األحالم” المكون من حوالى 1200 باحث 

ومهندس حول العالم لتحقيق أهداف القيادة الذاتية.
وســتعمل الوحدة المدمجة تحت “ووفن بالنيت”، وهي شــركة 
فرعية أنشــأت حديثاً من قبل “تويوتا” في يناير/ كانون الثاني. 
وتهتم الشــركة باالســتثمار في التقنيات المستقبلية، بما في ذلك 
القيــادة اآلليــة والمدن الذكيــة والروبوتات. وستســمح الصفقة 

لـ“ووفن بالنيت”، التي يقع مقرها الرئيســي في طوكيو، بالتوســع في الخارج مع مكاتب في وادي السيليكون ولندن. كما 
ســتمنح الصفقة شــركة “ليفت” التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بعض األموال التي تشتد الحاجة إليها بينما تعمل 
على التعافي من جائحة فيروس كورونا. وقد خسرت شركة خدمات تأجير السيارات العمالقة 1.8 مليار دوالر في العام 

2020، لكنها تخطط لتحقيق أرباح في وقت الحق من هذا العام، وفقاً لتقرير أرباحها األخير.
وقالت الشركتان في بيان مشترك، إن شركة ليفت ستتلقى 200 مليون دوالر أميركي مقدماً من بيع قسم القيادة الذاتية، 

مع سداد الباقي على مدى 5 سنوات.

“تويوتا” تكشف عن سيارتها BZ4X الجديدة
كشــفت شــركة تويوتا عن ســيارة دفع رباعي كهربائية 
BZ4X في معرض شنغهاي للسيارات. وال تزال تعتبر 
السيارة مجّرد فكرة، ولكن تعتزم الشركة طرحها لإلنتاج 
كجزء من دفعة نحو السيارات الكهربائية. وفي حين أنها 
كانت رائدة في الســيارات الهجينة، كانت “تويوتا” أبطأ 
من بعض شركات صناعة الســيارات الكبرى األخرى، 
مثل “جنرال موتورز” و“فولكس فاغن”، لدخول سوق 

الســيارات الكهربائية بالكامل. وأفادت الشــركة، أن BZ4X، التي يتم تطويرها مع شركة “سوبارو”، هي واحدة من 15 
سيارة كهربائية بالكامل تعتزم تويوتا تقديمها عالمياً بحلول عام 2025، بحسب موقع “سي أن أن” األميركي. وأشارت إلى 
أنها تخطط لتقديم 70 طرازاً “مكهرباً” بحلول عام 2025، بما في ذلك السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والهجينة 
العادية والمركبات التي تعمل بالهيدروجين. وصّرحت الشركة، أنها تخطط لتصبح “محايدة للكربون” بحلول عام 2050. 

ويعني ذلك أن منتجات الشركة، إضافةً إلى عملية اإلنتاج، لن تضيف ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي.
تجدر اإلشــارة، إلى أن شــركات سيارات أخرى، مثل “جنرال موتورز” و“مرسيدس”، قدّمت تعهدات مماثلة. وستصنع 
“تويوتا” سيارتها الكهربائية الجديدة في الصين وتنوي طرحها في األسواق بحلول منصف 2022. إالّ أّن الشركة لم تقدم 

أي تفاصيل أخرى عن السيارة، مثل السعر المتوقع أو نطاق القيادة.
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ارتفاع مبيعات “رولز رويس” إلى مستوى قياسي
قفــزت مبيعــات “رولــز رويــس” إلــى 
مســتوى قياســي في الربع األول من العام 
2021 الجاري، بدعــم من زيادة مبيعاتها 

في الصين ووالية فلوريدا األميركية.
وقالــت شــركة المركبــات الفاخــرة، إن 
مبيعاتها من السيارات زادت بنحو 62 % 
فــي الفترة الممتدة من كانــون الثاني/يناير 
وحتــى آذار/مارس 2021، على أســاس 
ســنوي إلى 1380 ســيارة، وهو مستوى 
يتجاوز أعلى مستوى على اإلطالق سجلته 

الشركة في عام 2019.
وقال المدير التنفيذي للشــركة، تورســتين ميولر أوتفوس، إن لديه أسباباً كافية ليكون متفائالً تجاه الفترة المتبقية من عام 

2021، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ”.
كمــا حققــت مبيعات “رولز رويس” قفزة مفاجئة في والية فلوريدا، إذ صعــدت بنحو 40 % في الربع األول من العام 

2021 الجاري على أساس سنوي.

أرخص سيارة كهربائية في تاريخ “أودي”
كشــفت “أودي” عن ســيارتها الكهربائيــة الجديدة Q4 إي 
ترون، وهي أرخص ســيارة كهربائية من الشــركة، بسعر 
يبــدأ من 45 ألف دوالر أميركي. ومع اإلعفاءات الضريبية 
الفيدراليــة للســيارات الكهربائية، قد يعني هذا أن الســيارة 
ســتكلف فعلياً 37500 دوالر في نســختها األقل تكلفة، أي 
أقل بقليل من ســيارة تســال موديل 3، وأقل بكثير من سيارة 
تسال موديل Y رباعية الدفع. ولم تكشف “أودي” عن أسعار 
اإلصدارات األكثر تكلفة من ســيارة الدفع الرباعي الجديدة 
الخاصة بها. وســتظهر التفاصيل عنــد االقتراب من موعد 
طرح الســيارة في السوق بحلول نهاية هذا العام. وستحتوي 

في النسخة االبتدائية على ميزة الدفع الخلفي، وليس الدفع الرباعي، بالرغم من أن اإلصدارات األكثر تكلفة ستحتوي على 
نظام دفع رباعي. وسيتمكن الطراز من قطع مسافة 400 كيلومتراً بشحنة واحدة، وفقاً للعالمة التجارية األلمانية الفاخرة.

كذلك، سيوفر المحرك الكهربائي للنموذج االبتدائي قوة تشغيل قصوى تصل 201 حصان، بينما ستكون إصدارات الدفع 
الرباعي األكثر تكلفة، والتي ســتحتوي على محركات كهربائية في مقدمة الســيارة وخلفها، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 

295 حصاناً.
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أرباح “بي إم دبليو” تقفز بنسبة 370 %
قفزت أرباح شــركة “بــي إم دبليو” 
بنحــو 370 % فــي الربع األول من 
العام الجــاري 2021، بدعم صعود 

المبيعات في  الصين .
وكشــفت نتائــج األعمــال األوليــة 
لشركة تصنيع  الســيارات  األلمانية، 
أن صافي الربــح قبل الضرائب بلغ 
3.76 مليــار يــورو )4.53 مليــار 
دوالر أميركي( في األشــهر الثالثة 
األولى من عام 2021، مقابل أرباح 
798 مليــون يورو في نفــس الفترة 

قبــل عــام واحد. وبررت الشــركة األلمانية ارتفاع األرباح بنمــو المبيعات في كل المناطق الكبرى وبشــكل خاص في 
الصين وفي كل فئات المركبات، مع تعافي للطلب على السيارات.

ومــن المقــرر أن تصدر “بي إم دبليو” نتائج أعمالها النهائية عن الربع األول من العام 2021 الجاري، في الســابع من 
شهر أيار/مايو 2021 الجاري.

ارتفاع أرباح هيونداي بنسبة 175 %
قفزت أرباح شركة هيونداي موتور Hyundai Motor بنسبة 
175 % في الربع المالي األول من العام الجاري، محققة 1.5 
تريليون وون كوري )1.3 مليار دوالر أميركي( مقارنة بـ552 
مليار وون )493 مليون دوالر( عن الفترة نفســها في 2020. 
وترجــع الزيادة الكبيرة فــي أرباح الشــركة الكورية الجنوبية 
لصناعة الســيارات، إلى زيادة المبيعات، مما ضاعف أرباحها 
3 مرات تقريباً. وحذرت الشــركة من اضطرارها مرة أخرى 
لتعديل اإلنتاج بســبب نقص الرقائق الالزمــة للصناعة والتي 

كانت من أهم المعوقات التي واجهات شــركات صناعة الســيارات العام الماضي، بعدما تمكنت هيونداي من تجنب تلك 
األزمة في الربع المالي األول من العام بفضل االعتماد على المخزون.

وبلغــت إيرادات الشــركة 24.4 مليار دوالر فــي الربع المالي األول من 2021، مقارنة بـــ22.6 مليار دوالر عن الربع 
المماثل 2020، بزيادة نسبتها 8 %، بحسب التقرير المالي للشركة. وباعت هيونداي أكثر من مليون سيارة حول العالم في 
الربع المالي األول من 2021 المنتهي في مارس/آذار، بزيادة قدرها 10.7 % عن العام الســابق. وزادت مبيعاتها خارج 
كوريا بنســبة 9.5 % لتصل إلى 815 ألف ســيارة، في ظل ضعف الطلب العالمي على السيارات، وأرجعت الشركة ذلك 

إلى زيادة اإلقبال على الموديالت الجديدة.
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إيطاليا تنهي الرقابة على األفالم السينمائية

و130 فيلمــاً أميركيــاً و321 مــن دول أخرى منذ عــام 1944. 
وُســِمح بعرض أكثر من عشــرة آالف فيلم في دور الســينما بعد 
حذف مشاهد منها أو تعديلها. لكّن المفارقة أن هذه الرقابة جعلت 
األفــام أيضاً أكثــر جاذبية، من خــال إثارة فضــول الجمهور، 
وخصوصاً في المجــال اإليروتيكي، على ما الحــظ بوبي أفاتي. 

وأشار إلى أن الرقابة على األفام لم تكن تحصل بسبب عنفها.

هجوم عنيف
وتطورت دوافع الرقابة على مدار أكثر من قرن من وجودها، إذ 
تحولت من أداة لضبط األفام سياسياً وأخاقياً ودينياً إلى نوع من 
االنتهازية، لجهة الحرص على تجنب الرقابة من أجل التمكن من 

الحصول على اإلعانات الحكومية.
وتعــود آخر حالة رقابــة مهمة إلى عــام 1998 بفيلــم “توتو كي 
فيســيه دويه فولتيه” )توتو الذي عاش مرتين(، لدانييلي تشيبري 
الكاثوليكية، نظراً إلى أن شخصياته اعتبرت تجديفية.وفرانكو ماريسكويست، الذي تعّرض لهجوم عنيف من األوساط 

حرية إبداع الفنانين
رحــب وزيــر الثقافــة اإليطالــي، المنتمــي إلــى 
الحزب الديمقراطي )وســط اليســار( في الحكومة 
االئتافية، داريو فرانسيشــيني، بإلغــاء الرقابة في 
الســينما، وأصدر بياناً قال فيه: “نترك نهائياً نظام 
الرقابة الذي ســمح للدولة بالتدخل فــي حرية إبداع 

الفنانين”.
من جانبها، اعتبرت خبيرة السينما اإليطالية، إيلينا 
بويــرو، أن هذه الخطــوة مهمة وتاريخية للســينما 

اإليطالية. وقالت: “لقد تأخرت”.
يشــار إلى أن الرقابة، طالت عدداً كبيراً من األفام 
على مــدى أكثــر من قــرن مــن العمل بهــا، وفي 
مقدمها كل أفــام الكاتب والشــاعر والمخرج بيير 
باولو باســوليني، أو حتى فيلم “ذي الست تانغو إن 
باريس”، للمخرج اإليطالي برناردو بيرتولوتشي، 
مع الممثــل األميركي مارلون براندو، والفرنســية 
ماريا شــنايدر، وقد أتِلفَت نســخه باســتثناء 3 نسخ 

محفوظة في السينماتيك الوطنية.
ومن األمثلة األخرى الشــهيرة علــى الرقابة، تحفة 
لوكينو فيسكونتي، “روكو إيه إي سواي فراتيلي” 
- )روكو وإخوانه( عام 1960، مع الفرنسيين آالن 

ديلون وآني جيراردو.

أفالم أكثر جاذبية
ووفقــاً إلحصاء أجــراه موقع “تشينيتشينســورا”، 
وهو معــرض افتراضي عبــر اإلنترنــت روجت 
له وزارة الثقافة اإليطالية، ُمنِــع 274 فيلماً إيطالياً 

منذ  السينمائية  األفالم  على  التي كانت مطبقة  الرقابة  لنظام  اإليطالية حداً  الحكومة  وضعت 
عام 1914، والتي طال مقّصها الكثير من روائع الشاشة الكبيرة، ومنها مثاًل “ذي الست تانغو إن 
باريس”. ومن اآلن فصاعداً، لن يكون ممكنًا منع عرض فيلم ما في الصاالت، أو إخضاعه للتقطيع 

أو التعديل على أساس أي مبررات.
وسُتستحدث بداًل من ذلك لجنة لتصنيف األعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة 
 49 من  وتتألف  فيلم،  لها كل  يصلح  التي  العمرية  الفئات  تحديد  اللجنة  وتتولى هذه  الثقافة. 
عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات اآلباء وجماعات 

حقوق الحيوان.
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“أخبار اآلن” ُتطلق هويتها البصرية الجديدة
أطلقــْت “أخبــار اآلن”، التي تتخــذ من إمارة دبي مقراً رئيســياً 
لها، ُحلّتها الجديدة “لكّلٍ منَّا قّصة”، المســتوحاة من مجموعة من 
القصص األكثــر تأثيراً في المجال اإلعالمــي العربي، في حفل 
تميّــز بإضاءاٍت وطروحات وُمداخالت قيّمة خالل الجلســة التي 
أقيمت بمشاركة نخبة من الكوادر اإلعالمية والشخصيّات البارزة 

التي لعبت دوراً مؤثراً في تطوير إمكانات القطاع اإلعالمي. وشهد اللقاء مشاركة، مديرة البرامج اإلخبارية في تلفزيون 
اآلن رانيا صياح، واإلعالمي والصحافي بكر عطياني، والصحافية نسرين صادق، والصحافية نهاد جريري، واإلعالمي 
وســيم عرابي، مدير فريق الصحافة االســتقصائية في “أخبار اآلن”، إلى جانب المراسلة الميدانية المعروفة عالمياً جنان 
موسى، التي انضّمت إلى الجلسة عبر الفيديو.  وشارَك اإلعالميون واإلعالميات قصصهم الُملهمة مع المشاهدين، ما أتاح 
فرصة استثنائية للتعّرف على أهم األحداث التي تدور خلف عدسات الكاميرا، وأبرز القصص التي تعكس الجرأة الصحفية 
واالحترافية المهنية. كما تّم الكشف عن بعض القصص الشيّقة للمرة األولى، األمر الذي عّزز دور الجلسة كمنصة مثالية 

لنشر رسالة األمل بين أوساط الجمهور في العالم العربي.
وأوضحت رئيســة قســم العالقات العامة واالتصال المؤسسي في “تلفزيون اآلن”، صوالنج الراسي، أّن “لكّلٍ منَّا قّصة” 
هي ُحلَّة إعالمية جديدة كلياً تستند إلى منهجية ُمبتكرة وجديدة كلياً في نقل الخبر وسرد القصص الملهمة لألجيال الشابة، 

وتتميز بمحتوًى غني مستلهم من التجارب الرائدة ألبرز اإلعالميين.

نتفليكس تحصل على حقوق البث الحصري لـ“سوني بيكتشرز”
توصلــت شــــركة 
“نتفليكــــس” إلــى 
ببث  يقضي  اتفــاق 
كل األفالم الصادرة 
عن شركة “سوني 
بيكتشــرز” بدايـــة 
العــام 2022  مــن 

المقبل.
وذكرت الشــركتان 

عبر بيــــان، أن الصفقــــة تمنح “نتفليكـــس” حقـــوق البث الحصري ألفالم “ســوني” بعد أن تنتهي فترة عرضها في 
دور السينما.

وتمنح الصفقة “نتفليكس” حق عرض أفالم شهيرة قادمة مثل “سبايدر مان” و“جومانجي” وغيرها، كما تمنحها أيضاً 
الفرصة لشراء أفالم لن يتم عرضها في دور السينما والمشاركة في إنتاجها.

ولــم تعلــن الشــركتان التفاصيــل المالية للصفقة، لكن وكالة “بلومبيرغ” كانت قد ذكرت ســابقاً، أن “ســوني” تســعى 
للحصول على 250 مليون دوالر أميركي سنوياً.
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سيل من البالغات القضائية ضد مسلسالت رمضان
منذ بدء عرض المسلســالت في شــهر رمضــان الجاري 
ظهــرت خالفات كثيرة بيــن صناع األعمــال والجمهور، 

ووصل األمر أحيانا إلى اللجوء للقضاء.
واســتقبل مكتــب النائب العام في مصر بعــض البالغات، 
بينما تلقى المجلس األعلى لإلعالم ونقابة الممثلين شكاوى 

ضد بعض الممثلين.
وكان مسلســل “ملوك الجدعنة” أحدث المسلســالت التي 
طاردتها الدعاوى القانونية، إذ تقدم المحامي أشرف ناجي 

ببالغ رســمي للنائب العام ضده مطالبا بوقفه وإحالة المشــكو في حقهم )طاقم المسلســل( للمحاكمه. وحسب ناجي، فإن 
لقيامهم بالتحريض على عدم االنقياد للقوانين وتجميل ارتكاب الجرائم وتكدير األمن والســلم العام ونشر أخبار وبيانات 
كاذبة عن المجتمع المصري. واعتبر أن المسلســل يصــور المجتمع المصري على أنه يعج بالعصابات والبلطجة، مما 

يثير الفزع بين الناس ويؤدي إلى دب الرعب في قلوبهم.
أما البالغ الثاني فكان من نصيب الفنان محمد رمضان بســبب المشــهد الذي أثار لغطا كبيرا، إذ اعتبره البعض ســاخرا 
من الفنان الراحل إســماعيل ياســين. ودفع المشهد بالمحامي سمير صبري لتقديم بالغ إلى النائب العام يتهم فيه رمضان 

باإلساءة للراحل الفنان اسماعيل ياسين.

ألمانيا توقف دعم دور النشر الصحفية
بعد خطط سابقة لتمويل بماليين اليورهات 
لصالــح دور النشــر الصحفيــة، أعلنــت 
الحكومــة األلمانيــة مؤخــراً، عدولها عن 
هذا القرار في محاولــة منها لدعم التحول 

الرقمي.
وقالــت وزارة االقتصــاد األلمانيــة، رداً 
على استفســار من وكالة األنباء األلمانية، 
إن الــوزارة قــررت، بعد فحــص مكثف 
للظروف الدســتورية والمتعلقة بالميزانية 
والمســاعدات الحكومية وبعــد تقييم دقيق 
لجميــع المصالح المعنية، عدم متابعة دعم 

دور النشر الصحفية. وذكرت أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي لقطاع النشر. ولم تدل الوزارة بمزيد 
من المعلومات.

من جانيها، انتقدت اتحادات الناشــرين اإلخفاق المؤقت للخطط، داعية إلى دعم فعال لدور النشــر بعد االنتخابات العامة 
المقرر تنظيمها في أيلول/ سبتمبر 2021 المقبل.
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تحقيقات في حسابات سالمه وشقيقه في سويسرا

سالمه بمبلغ يقدر بنحو 50 مليون دوالر في بنوك في سويسرا.
وباإلضافة إلى حســاباته في بنك “يوليوس باير”، فتح رياض سالمه 
حســاباً آخر في مصرف “ يو بــي أس “ فــي نيســان/ابريل 2012، 
وفي غضون 4 ســنوات حّول إليه مبلغ 7.5 مليــون دوالر أميركي، 
مصدرها حساب سالمه في مصرف لبنان، واســتمثر هذا المبلغ في 
شراء سندات. وفي عام 2016، فتح ســالمه حساباً آخر في مصرف 
“ كريدي سويس “ وحّول إليه مبلغ 4.15 مليون دوالر من حسابه في 
مصرف لبنان، وفي عام 2018 كرر السيناريو ذاته مع بنك “بيكتيه” 
في جنيف، عندما فتح حســاباً بملوني يورو، وأضاف إليهما في نفس 

اليوم مبلغ 3 ماليين يورو ودائماً من حساباته في لبنان.
 استثمارات  عقارية

وبحســب الصحيفة السويســرية، فــإن بنــك “بيكتيه” هو مــن أعلم 
الســلطات القضائيــة السويســرية بهذا التحويــل، على أثــر مقاالت 
نشــرت في بيروت حــول نشــاط ريــاض ســالمه، وبعدهــا قامت 
السلطات السويسرية بتجميد هذا الحساب وتجميد الحسابات األخرى 
في مصرفي “كريدي ســويس” و“يو بي أس”. وتشــتبه الســلطات 
السويسرية، في أن رياض سالمه قد حصل على عقارات في سويسرا 
من خالل شــركتين مقرهما في جنيف: األولى هي شــركة )S( وهي 
شركة عامة محدودة مسجلة في تشرين األول/اكتوبر 2010 ويديرها 
 Red أحد أفراد عائلة الحاكم ومحامي من جنيف، والثانية هي شركة
Street 10، وقد تمكن رياض سالمه من تملك أسهم في عقارات في 
فرنك )11 مليون دوالر( في مدينة مورج المطلة على بحيرة لمان.البلدة القديمة في جنيف. ويملك سالمه مبنى لإليجار بقيمة 10 ماليين 

حصلت التحويالت عبر اتفاق وقّع في شهر نيسان/ابريل 2002، بين 
رياض ســالمه، كحاكم لمصرف لبنان وشــقيقه رجاء كمالك لشركة 
Forry Associates Ltd المســجلة في “تورتوال” بجزر العذراء 
ولديها مكتــب في بيــروت، والتي جــرت التحويالت عبرهــا. وقال 
التحقيق السويســري، بحســب صحيفة Le Temps، إن التحويالت 
هي عبارة عن عموالت  اكتتاب  جّراء بيع ســندات خزينة ويوروبوند 
 HSBC فــي بنك Forry Associates Ltd وصلت إلــى حســاب
Private في جنيف، ومن هذا الحســاب تم تحويل مبلغ 248 مليون 

دوالر أميركي لحساب رجاء سالمه الخاص في المصرف ذاته.
مصارف مستفيدة

وأضاف التحقيق السويسري، أن مبلغ 207 ماليين دوالر تم تحويلها 
من حسابات رجاء ســالمه في جنيف إلى 5 مؤسســات لبنانية، هي: 
بنك مــد، بنك مصــر ولبنان، “كريــدي ليبانــي”، بنك عــوده وبنك 
سرادار، ولم يتم توضيح أسباب هذه التحويالت. وكشف التحقيق، أن 
رياض سالمه لديه عدة حسابات في  البنوك السويسرية ، وال سيما في 
مصرف Julius Baer في  زوريخ ، الذي اتخذ القضاء السويســري 
قراراً بتجميده. وأضاف: أن رياض سالمه فتح عام 2008 حساباً في 
نفس المصرف وحّول منه مبلغ 153 مليون دوالر لصالح  بنك عوده  
في بيروت، وهــذه المعاملة التي تمــت في 5 نيســان/ابريل 2012، 
أثارت اهتمام  السلطات السويسرية ، اذ اعتبر مكتب المدعي العام أنها 
تحتوي على “خصائص ونقاط غير عادية غير واضحة”، والســبب 

أن سالمه نفذ هذه الصفقة بتوقيع فردي لحساب تابع لمصرف لبنان.
وفي التحقيقات اعترف بنك “يوليوس باير”، أنه ال يستطيع توضيح 
ماهية هذه الصفقة التي تم بموجبها تحويل هذا المبلغ لـ”بنك عوده”، 
بمعنى آخر ال يملك هذا المصرف معلومات ما إذا كانت هناك صفقة 
باألساس، واســتنتجت النيابة العامة السويســرية أن هذه الصفقة “تم 

تنظيمها بحيث ال يمكن أن يكون هناك سجالت محاسبية”.
تجميد الحسابات

وقالت الصحيفة السويســرية، إن وضع رياض ســالمه كشــخصية 
تشغل منصب عام وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة 
من قبل  المصارف  السويســرية، تبعاً للمادة 6 مــن القانون االتحادي 
بشأن غســيل األموال )LBA(، ولكن كما تظهر اإلجراءات الجنائية 
للجنة  السياســة النقدية ، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه 
في عدة مؤسســات. ويقدر المدعي العام، اكتشــاف “أصول رياض 

كشفت صحيفة Le Temps السويسرية، عن فحوى الطلب الذي تقدم به االدعاء السويسري بتاريخ 27 
تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى القضاء اللبناني، بشأن التحقيقات في  التحويالت  المشبوهة إلى حسابات 
في مصارف سويسرية جرت عبر  مصرف لبنان  يعتقد أنها ناتجة عن  تبييض أموال . وبحسب هذا الطلب 
(المؤلف من 16 صفحة)، فإن مكتب  غسيل األموال  السويسري حلل آالف الوثائق والبيانات ورصد تحويل 

مبالغ تتجاوز 326 مليون دوالر أميركي منسوبة لحاكم مصرف لبنان   رياض سالمه وشقيقه رجاء.
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فتح تحقيق مع رئيس الوزراء البريطاني السابق

بحزب المحافظين.
وقالــت وزيرة الظــل فــي وزارة الخزانــة في حــزب العمال، 
بريدجيت فيليبســون، في رســالة عبر البريد اإللكتروني: “كل 
يوم يأتي بكشف جديد عن ثقافة المحسوبية في قلب هذه الحكومة 
المحافظة”. “من خالل ديفيد كاميرون، يبدو أن غرينســيل كان 
يدير الحكومة من المرتبة 10 إلى أســفل، بما في ذلك الوصول 

إلى ماليين الجنيهات االسترلينية من األموال العامة”.
األسف الشديد

من جانبه، قال ديفيد كاميرون في بيان صــدر مؤخراً: “أدرك، 
كرئيس وزراء ســابق، أن االتصاالت مع الحكومة يجب أن تتم 
حصرياً من خالل القنوات األكثر رســمية، حتى ال يكون هناك 
مجال لسوء التفسير”. في مواجهة االســتجواب، نشرت وزارة 
المالية عدة رســائل أرســلها ريشي ســوناك في نيســان/أبريل 
الماضي إلى  كاميــرون، حيث قال على وجــه الخصوص، إنه 
“دفع فريقه” لدراســة طلب من كاميرون. وقــال كاميرون في 

بيانه، إنه يشعر “باألسف الشديد” ألولئك المتضررين.
والســؤال اآلن هو ما إذا كان بيان كاميرون سيكون كافياً لوقف 
التداعيات السياسية لحكومة المحافظين لرئيس الوزراء بوريس 
قبل أن يفترقا بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.جونســون، الذي كان في وقت من األوقات مقرباً من كاميرون 

 Financial Times بعد أســابيع من الصمت وكشــف جريدة
وSunday Times عــن العالقات المهتمة للغايــة التي أقامها 
المدير التنفيذي الســابق مع الممــول Lex Greensill - الذي 
أعلنت شــركته Greensill Capital إفالســها مؤخــراً، مما 
يعرض للخطــر آالف الوظائف في قطاع الصلــب األوروبي - 
اعتــرف  كاميرون بارتكاب أخطــــاء، لكنه أكد أنـه لم ينتهــك 
“ال قواعد الســلوك وال حكم الحكومة”. لقد ظهــر أن كاميرون 
قد منح غرينســيل دخول غير مشــروط إلى داونينغ ســتريت، 
مقر رئاســة الوزراء اعتبــاراً من عــام 2011. كانت الفضيحة 
تهدد اثنين من كبار الشــخصيات في الدائــرة المقربة من رئيس 

الوزراء.
طلب إفالس

فــي  المتخصصــة   ،Greensill Capital شــركة  قدمــت  ت
القروض قصيــرة األجل، بطلب اإلفالس في أوائل شــهر آذار/
مارس، مما يعرض بعض عمالئها للخطــر، مثل إمبراطورية 
الصلــب الملياردير ســانجيف جوبتــا، GFG Alliance. هز 
سقوطه الطبقة السياسية البريطانية بسبب الدور الذي لعبه ديفيد 
كاميرون في إفادة الشــركة، التي أنشأها المصرفي األوسترالي 
ليكس غرينســيل، حيث تم تعييــن األخير في داونينغ ســتريت 
عندما كان  كاميرون مســؤوالً عن الحكومــة )2010-2016( 
والحظت الصحافة البريطانية العقود التي حصلت عليها شركته 
الحقاً من خالل السياسات التي ساعد في وضعها. وقد اتُهم على 
وجه الخصوص بإجراء اتصاالت مع أعضاء الحكومة، بما في 
ذلك وزير المالية الحالي، ريشي ســوناك، لصالح غرينسيل أو 

وزير الصحة مات هانكوك.
غياب الشفافية

أثارت قضية غرينســيل أيضــاً، اتهامات بالمحابــاة ضد حزب 
المحافظين، ممــا زاد من االنتقــادات لغياب الشــفافية عند منح 
العقود أثناء جائحة فيروس كورونا. وقال مكتب التدقيق الوطني 
في تشرين الثاني/نوفمبر، إن العديد من المناقصات تم ترسيتها 
من دون عملية تنافسية وذهبت إلى أفراد أو شركات لها صالت 

بأمر من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باسم “المصلحة العامة” ُكلف خبير قانوني ، 
للبحث والتحقيق في كيفية تأمين العقود من قبل شركة غرينسيل المالية المفلسة.

فقد أعلنت الحكومة البريطانية في يوم االثنين 12 نيسان/ابريل 2021، أنها أمرت بإجراء تحقيق 
السابق ديفيد كاميرون لصالح شركة  المحافظ  الوزراء  رئيس  به  الذي قام  الضغط  مستقل في 

غرينسيل المالية المفلسة، والتي انضم إليها في عام 2018 كمستشار خاص.
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تهنئة رسمية للبناني اخترع آلة تقضي على كورونا
هنــأ رئيــــس حكومــــة 
تصريــف األعمــال فــي 
لبنــان، الدكتــور حســان 
ديــاب، المهندس اللبناني 
األميركي منذر حوراني، 
 IVP على اختراعــه آلة
تقضــي عـلــــى فيروس 
كورونـــا فــي األماكـــن 

المغلقة.
وفي اتصال هاتفي أجراه 
مؤخــاً، أعرب الرئيـــس 
ديــاب عــن فخــره بنيل 
حوراني الجائــزة األعلى 

مرتبة في مجال اإلبداع الهندسي. وشدد على أنه “بالرغم من األوضاع البالغة الصعوبة التي يمر بها الوطن، يبقى لبنان 
منارة العلم واإلبداع بفضل أبنائه وجهودهم”.

15 مركز لخدمات أعمال النقل في السعودية
أطلقت الهيئة العامة للنقل في السعودية، مراكز لخدمات األعمال في 15 
مدينة رئيسية تغطي كافة المناطق. وتقدم المراكز خدماتها للمستفيدين من 
مســتثمرين وممارسين ألنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما أنها 
توفــر مجموعة من الخدمات المتعلقة بتلك األنشــطة، إلى جانب توفيرها 
عمليــات التراخيص من إصدار وتجديد، وتشــمل أيضــاً الرد على جميع 
استفســارات العمالء والمســتفيدين. وأكد المشرف العام على التشغيل في 
هيئة النقل، المهندس فهد البداح، حرص الهيئة على تهيئة وتوفير خدماتها 
بكل يسر وسهولة للمستفيدين من مستثمرين وممارسين ألنشطة النقل التي 
تشــرف عليها الهيئة، سواًء كانت هذه األنشطة والخدمات تتعلق بالقطاع 
البري أو البحري أو الســككي، وبما يعزز أعمال القطاع اللوجيســتي في 

الســعودية، وينسجم مع مســتهدفات “رؤية 2030”. وبيّن، أن مراكز خدمات األعمال ستتيح للزائر الكريم تنفيذ خدمات 
متعــددة، وذلــك من خــالل الباقة الرقمية التي توفرها بوابة نقل، وســيتمكن معها الناقل من إنجــاز أعماله عبر مختصين 

يتواجدون في هذه المراكز لخدمة الزائر والمستفيد، وستكون مراكز خدمات األعمال متاحة حالياً لجميع عمالء الهيئة.
وأكدت الهيئة أهمية االلتزام بالعقود المبرمة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وإيصال وتسليم الطرود خالل المدة المتفق 

عليها، كما تنص عليه وثيقة حماية المستفيدين من الخدمات البريدية اللوجيستية.
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محافظ جديد لمصرف اإلمارات المركزي
أصدر رئيس دولة اإلمارات الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
مرســوماً بتعيين خالد محمد ســالم بالعمــى التميمي محافظاً 
لمصرف اإلمــارات العربيــة المتحدة المركــزي، خلفاً لعبد 

الحميد سعيد، الذي قرر أن يترك منصبه للتقاعد.
ويمتلــك التميمــي خبــرة تفــوق 30 عامــاً في مجــال العمل 
المصرفي، والخدمات المالية وإدارة األصول واالستثمارات، 
كما أنَّه شــغل منصب نائب محافــظ المصرف المركزي قبل 
أن يتولــى منصبه الجديد، وهو محلل مالي في إدارة األســهم 
األوروبية، وحاصل علــى بكالوريوس في العلوم المالية من 

جامعة إنديانا في الواليات المتحدة
وجاء اإلعالن عن التعيين الجديد، خالل االجتماع الدوري لمجلس اإلدارة، الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير شــؤون الرئاســة، ورئيس مجلس إدارة مصرف اإلمارات المركزي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. واستعرض 
نت  االجتماع الموضوعات المدرجـــة علــى جدول األعمال، وأبرزها مذكرة مقدَّمة من دائــرة الرقابة على البنوك، تضمَّ
مقترحات بشــأن األنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسســات المالية، باإلضافة إلى مذكرة حول إجراءات 

اإلنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

وفاة العقل المدبر ألكبر عملية احتيال استثماري
توفــي برنــارد مــادوف، العقــل المدبر 
ألكبر عملية احتيال استثماري في تاريخ 
الواليــات المتحــدة األميركية عن عمر 

ناهز 82 عاماً.
وأكــد المكتــب الفيدرالي للســجون في 
الواليات المتحدة األميركية وفاة مادوف 
فــي المركــز الطبــي الفيدرالــي التابع 

للسجن في والية نورث كارولينا.
وكان مــادوف يقضــي عقوبة بالســجن 
لمدة 150 عاماً في قضية االحتيال على 

آالف األشخاص بقيمة 65 مليار دوالر أميركي، كما كان يخضع للعالج مما وصفه محاميه بمرض الكلي.
واعترف مادوف بالذنب في عام 2009 في قضية احتيال بدأت في سبعينيات القرن الماضي وقع ضحيتها أكثر من 37 

ألف شخص، لكنه أصر على أن االحتيال لم يبدأ سوى مع ركود االقتصاد العالمي في بداية التسعينيات.
وتمثلت خدعة مادوف لعمالئه في تقديم وعد بمنحهم عائداً ثابتاً مرتفعاً على أموالهم، قبل أن يوجه أموال المســتثمرين 

.”ponzi الجدد لسداد عوائد العمالء القدامى، فيما يعرف باسم “مخطط
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تغريم “علي بابا” 2.8 مليار دوالر بسبب الممارسات اإلحتكارية
وجهــت  الحكومة الصينيــة  صفعة قوية لشــركة  

علي بابا  بفرضها غرامــة مالية قدرها 2.8 مليار 
دوالر أميركي بسبب االحتكار، وذلك بعد تحقيقات 
أجرتهــا في الشــهور األخيــرة حول ممارســات 
عمالق  التجارة اإللكترونية  وانتهت باتهامها بقتل 

سوق المنافسة.
وجــاء تحقيــق  الســلطات الصينية  بعــد اتهامات 
واجهتهــا “علــي بابا” حــول منعها للتجــار لبيع 
منتجاتهــا على المواقع األخــرى واالكتفاء ببيعها 

حصراً على منصتها، ما يساهم في فرض سيطرتها على السوق ومن المنافسين من اللحاق بها والحصول على المنتجات 
المختلفة.

وأمرت السلطات الصينية “علي بابا” بالتوقف عن ممارساتها االحتكارية ودفع 4 % من قيمة مبيعاتها المحلية في الربع 
األخير كغرامة مالية، وتمثل هذه القيمة نحو 2.8 مليار دوالر أميركي.

يُشــار أن الشــهور الماضية شــهدت مناوشــات بين الحكومة الصينية ومؤسس الشــركة جاك ما واتهم فيها الحكومة بقتل 
الشركات الكبرى.

شيال الرويلي ضمن قائمة “هارت إنيرجي 2021”
اختيــرت الرئيــس التنفيــذي لشــركة “وصاية” 
العالميــة لالســتثمار، إحــدى الشــركات التابعة 
ألرامكو السعودية، شــيال الرويلي، ضمن قائمة 
“هــارت إنيرجــي 2021” ألفضــل 25 امــرأة 

مؤثرة في مجال الطاقة.
واختص حفل تكريم “هارت إنيرجي”، الذي أقيم 
في عامــه الرابع، الضوء على إنجازات النســاء 
الالتــي كان لهــن تأثير فــي مجــال الطاقة على 

مستوى العالم.
يذكر أن شــيال الرويلي، قادت خــالل عملها في 
“أرامكــو” الســعودية، العديد من المشــروعات 

المبتكرة، ومشــاركتها في قيادة فريق إنشــاء شركة وصاية، وهي شــركة تُعنى بإدارة االستثمار العالمي ومسؤولة عن 
استثمار صناديق التقاعد الخاصة في “أرامكو” السعودية.

وبرزت شيال في أنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة، وهي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوع والشمول بأرامكو 
السعودية، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة وتدعم دخول المزيد من النساء في األدوار القيادية.
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تفاهم بين بنك الرياض وباب الخير للخدمات الطبية
وقع بنك الرياض مذكرة تفاهم مع شركة باب الخير للخدمات 
الطبية إحدى مبادرات بيت البترجي لخدمة المجتمع، وتهدف 
إلنشاء مستشــفى غير ربحي في الســعودية في إطار برامج 
الشــراكة المجتمعية الرامية إلى تعزيــز دور القطاع الخاص 
لتطوير المبــادرات الغير ربحية تماشــياً مع أهــداف برامج 
“رؤية المملكة 2030”. وتعتبر بيت البترجي لخدمة المجتمع، 
الــذراع الخيــري لعائلة البترجــي، التي تهــدف إلى تخفيف 
آالم الناس عبر إنشــاء سلســلة من المستشفيات غير الربحية 
والمساهمة في تنمية ودعم المجتمعات، عبر شركة باب الخير 

للخدمات الطبية. وقام بتوقيع االتفاقية، رئيس مجلس إدارة بيت البترجي لخدمة المجتمع المهندس صبحي بترجي، والمدير 
اإلقليمي للمنطقة الغربية في بنك الرياض نايف بن منصور شلبي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وقال بترجي، يقع المشــروع في مكة  المكرمة بعد أن تم اســتكمال التراخيص الالزمة، ويعتبر المستشفى النواة األساسية 
لتشييد مجموعة من المستشفيات غيرالربحية ممن هم تحت مظلة الضمان االجتماعي، بالتنسيق  مع وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية، مشيراً إلى أن  هناك  مبادرات  مجتمعية  غير ربحية  في مجالي الصحة والتعليم  سيتم تقديمها في 

باقي مناطق المملكة خالل الفترة القادمة بإذن هللا.

القرية العالمية تدخل التاريخ بتحقيق اللقب 25 في “غينيس”
اختتمــت القرية العالمية، أحد أكبــر المنتزهات الثقافية في العالــم والوجهة العائلية 
األولى للثقافة والترفيه والتســوق في المنطقة، موسمها الخامس والعشرين مؤخراً، 
بعد أن سطرت اسمها في التاريخ وسط أجواء من السعادة والحماس استمتع بها جميع 
الحضور. واســتطاعت تحقيــق هدفها الذي تم اإلعالن عنه عند افتتاح الموســم في 
تشــؤين األول/أكتوبر الماضي، المتمثل بتسجيل 25 رقماً قياسياً في غينيس لألرقام 
القياسية، احتفاًء بذكرى اليوبيل الفضي على إنطالقها. وحققت القرية العالمية “أعلى 
ارتفــاع إلطــالق األلعاب النارية أثناء القفز الحّر”، في لوحة ســاحرة من األضواء 
التي زينت سماء الوجهة، لتكون أروع الذكريات في آخر ليلة من الموسم. وتمكنت 
الوجهة العائلية من تحقيق آخر األرقام القياســية بالتعاون مع ســكاي دايف دبي، في 
احتفالية أذهلت ضيوف القرية العالمية في اليوم األخير من الموسم 25، بعد أن قفز 
20 من محترفي القفز الحّر من ارتفاع يزيد عن 15000 قدم، مضيئين السماء بـ78 

لعبة نارية فضية اللون تمثل الثقافات التي شــاركت في موســم اليوبيل الفضي. وقام ممثل غينيس لألرقام القياســية بعد 
التحقق من جميع األدلّة والمعطيات، باإلعالن عن فوز القرية العالمية باللقب الـ25 على المســرح الرئيســي في 
الوجهة وتسليم الشهادة الرسمية للّقب إلى الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي، ليقوم الفريق بعدها بالضغط 

على زر األلعاب النارية وإطالق عرض األلعاب النارية الموسيقية األخير هذا الموسم.
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السماح ألصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب في سورية
أصــدر الرئيس الســوري  بشــار األســد ، قانوناً يســمح ألصحاب 
المركبات الخاصة بنقل الركاب، وهو ما يساهم في حل أزمة النقل 

في البالد، حسب الرئاسة السورية.
وأضافت حســابات الرئاســة على  مواقع التواصل اإلجتماعي، أن 

القانون يخلق أيضاً فرص عمل جديدة.
وأوضحــت أن القانــون رقــم 16 لعــام 2021 يســمح للمركباِت 
الصغيرة، والمتوســطة )الســياحية - الميكرو باصات( المســجلة 
بالفئــة الخاصــة، والتي ال يزيد عدد مقاعدهــا عن 10 مقاعد بنقل 

الركاب بواسطة نظام التطبيق اإللكتروني.
كذلك يسمح القانون بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق ذلك النظام.

وقالت الرئاســة، إن القانون الجديد يســاهم في تخفيِف مشــكلة نقل الركاب، من دون زيادة في أعداد المركبات، ويوفر 
كثيــراً من الوقت علــى المواطنين الراغبين في االســتفادة من هذه الخدمة، ويؤمن فرص عمــل جديدة، ودخالً إضافياً 

ألصحاب المركبات الخاصة.
ولفتت إلى أن القانون ينظم خدمة النقل للمركبات الخاصة ويضعها في إطارها القانوني “بهدف الحد من عشــوائية هذه 

الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركاب وأصحاب المركبات وضمان سالمتهم”.

أول شركة توفر خدمات التداول اإللكتروني في سورية
حصلت شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية، على موافقة مجلس المفوضين 
في هيئة األوراق واألسواق المالية في سورية، لتقديم خدمة التداول عبر 
اإلنترنت، لتكون أول شــركة وســاطة تقدّم هذه الخدمة. وستقدّم الشركة 
خدمــة التداول اإللكتروني تجريبياً لـ8 أيام، حيث ســتزّود الهيئة بتقارير 
يومية حول التداوالت، وتُعِلمها بأي خلل يعترض هذا النوع من التداول، 
حتــى يتم منحها الموافقة على تقديم الخدمة للعمالء. وينحصر اســتخدام 
تطبيقات هذه الخدمة خــالل الفترة التجريبية، على أعضاء مجلس إدارة 

الشركة وزوجاتهم وأوالدهم، والمدير العام وموظفي الشركة وزوجاتهم أو أزواجهم وأوالده، باستثناء الوسطاء الماليين.
وبيّن المحلل المالي ومدير إدارة اإلصدارات األولية في شركة ألفا كابيتال، مطيع أبو مرة، أن التطبيق الذي أطلقته الشركة 
لتوفير خدمة التداول اإللكتروني، يوفر العديد من المزايا للمستثمرين، منها تقليص الوقت المطلوب لتنفيذ الصفقة المالية، 
وتقليل الكلفة. وأضاف، أن التطبيق يُمّكن المستثمر من إجراء أوامر الشراء والبيع مباشرة عبره، كما يتيح له القدرة على 
الوصول والنفاذ الجغرافي، وتتبع حالة الســوق واألســهم المتداولة فيها، والمراقبة واإلدارة اللحظية لالستثمارات والقدرة 
على اتخاذ القرارات وتنفيذ األوامر خالل زمن قياســي. ولفت إلى أن الشــركة تُقدّم أيضاً تقريراً يومياً يحلّل واقع ســوق 
األوراق المالية، ويقدّم عرضاً شامالً ألداء األسهم والقطاعات ومؤشرات السوق، كاشفاً عن التحضير إلطالق العديد من 

الدراسات والبحوث ذات الصلة.
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قريبًا ... معرض للصناعات السورية في العراق
كشــف اتحــادا غــرف الصناعــة والتجارة 
الســورية، عن نيتهما تنظيم معرض “صنع 
فــي ســورية” علــى أرض معــرض بغداد 
الدولي في العراق خالل يوليو/تموز 2021 
القادم، وذلك بهدف ترويج وتسويق المنتجات 

الوطنية في األسواق العربية.
ووفقاً لموقع “الوطن” المحلي، فإن المعرض 
يتضمــن البيــع المباشــر لكافــة المنتجــات 
النســيجية والغذائيــة والكيميائية والهندســية 
خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 10 وحتى 25 
يوليو/تموز 2021، وذلك بالتنسيق مع اتحاد 

المصدرين والمستوردين العرب.
يذكر أنه خالل شهر ديسمبر/كانون األول 2017، استقبلت العاصمة العراقية بغداد معرض “صنع في سورية”، فكان 
أول معرض للبيع المباشــر خارج ســورية، وتقرر بعده افتتاح مركز جملة في العراق للصادرات الســورية النســيجية 

والغذائية.

تفاهم بين إتحاد المصارف العربية “والروح القدس”
وقّــع اتحــاد المصارف العربيــة، ممثالً بأمينه العام وســام 
حسن فتوح، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الروح القدس - 
الكسليك، ممثلة برئيسها األب طالل هاشم، في حفل جرى في 
حرم الجامعة في الكسليك. وتهدف هذه المذكرة الى التعاون 
وتعزيز الشــراكة بين الطرفين في المجــاالت )األكاديمية، 
والعلميــة، والبحثية، والتدريبيــة، والتطويرية(، ودراســة 
إمكانية االستفادة من البرامج التعليمية والبحوث والدراسات 
االستراتيجية للجامعة في المجاالت التي تتوافق مع نشاطات 

االتحــاد مــن خالل عقد الدورات المتخصصة، والبرامج التدريبية والمنهاج الدراســي للدبلومات المهنية المتخصصة في 
مختلف المجاالت، وتأهيل الكوادر البشــرية في مجال تطوير المحتوى الرقمي، وإعداد دورات تدريبية لطالب الجامعة 
لتعزيــز معرفتهــم العملية من خالل إتاحة فرص التدريب الوظيفي Internship في االتحاد، وذلك خالل فترة دراســتهم 
الجامعية، وتبادل الخبرة والرأي والمشــورة فيما يحقق أهداف االتحاد وتطلعات الجامعة وحرصها على مستقبل طالبها. 

وخالل حفل التوقيع، ألقى رئيس الجامعة كلمة اشاد فيها بالدور الريادي والفاعل الذي يضطلع به االتحاد.
بدوره، أثنى فتّوح على عراقة جامعة الروح القدس ورسالتها التربوية والوطنية. ثم وقّع األب هاشم وفتــّوح رسميًا على 

مذكرة التفاهم وتبادال النسختين والدروع التقديرية.

109



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | أيار/ مايو 2021

صناعات تشهد نمواً وازدهاراً في لبنان
أشــار نائب رئيس جمعيــة الصناعيين جورج نصــراوي، إلى أن “بعض 
الصناعات في لبنان تشــهد إزدهاراً ونمواً بالرغــم من األزمة، والمصانع 
تتوجــه إلى زيــادة عدد العمال، إذ وبســبب تخلّف المصــارف عن تحويل 
األموال لعدد من التجار من أجل اإلستيراد، عمل قطاع الصناعة على تأمين 
بدائل محلية للسوق اللبناني، خصوصاً على صعيد المواد الغذائية والصحية، 
إال أن الصناعيين يعانون أيضاً من اإلعتكاف عن تحويل األموال، وبالتالي 

تتأثر عملية إستيراد المواد األولية سلباً”.
ولفت نصراوي في حديث صحفي، إلى أزمة جديدة يواجهها القطاع، “وهي 

طلب الحكومة ومصرف لبنان من الصناعيين إستقدام األموال الناتجة عن التصدير بقيمتها الكاملة إلى لبنان، في حين يعمد 
عدد منهم إلى إبقاء نسبة من أموالهم في المصارف الخارجية لضمان تأمين المواد األولية، علماً أن جزءاً كبيراً من المبالغ 
تحّول إلى لبنان لســداد التكاليف المحلية والتشــغيلية، وهذا الملف كان محور البحث مع اللقاء الديمقراطي ومختلف الكتل 

النيابية التي نسعى وإياها للعمل على حل الموضوع”.
ونبه نصراوي إلى خطورة اإلجراء المفروض على الصناعيين “فإلزامهم على إســتقدام أموالهم إلى المصارف اللبنانية 
قد يدفع بالصناعيين بإتجاه ترك القطاع، كما وتراجع إستيراد المواد األولية وبالتالي تراجع الصناعات، بسبب القيود التي 

يفرضها القطاع المصرفي”.

عائدات الخليوي تحقق 71 % من ايرادات الدولة
اكد وزير االتصاالت فــي  حكومة  تصريف االعمال  طالل حواط  
مواكبتــه “للمســتوى التقني لناحيــة تأهيل الشــركتين الخلويتين، 
العتمــاد  بطاقــات  التشــريج اإللكترونيــة، الى جانــب البطاقات 
الورقية، ما يســاعد المشــتركين في الحصول على هذه البطاقات 
بطريقة ســهلة وشــفافة”، مشــيرا الــى ان “هذه الخدمة ســتتأمن 
للمشــتركين بالخطوط مســبقة الدفع على كل األراضــي اللبنانية، 

فضالً عن تأمين مدخول اضافي للخزينة العامة”.
وخــالل لقائه وفداً مــن إدارة موقع صدى فور بــرس االخباري، 

لفت الى ان “خزينة  الدولة  حققت من عائدات شــركتي الخليوي عن العام 2020 نســبة تقارب 71 % من االيرادات، 
على الرغم من المشــاكل الصحية واالقتصادية والسياســية الصعبة التي تمر بها البالد وارتفاع ســعر صرف  الدوالر  
مقابل  الليرة اللبنانية”، مشــيراً الى أنه اســتطاع ان يوفر “على المشتركين، حوالى 40 مليون دوالر أميركي من خالل 

عروضات مختلفة واالستثناءات التي قدمت في مناسبات عدة خالل العام 2020”.
وأوضـــح الوزيــــر حـــــواط، أنه “ســـــوف يتم تحســــين نظام موزعي البطاقات المســـــبقة الدفع، ولن يعود االمر 
محصوراً بمجموعة اشخاص فقط، وســـــيكون الباب مفتوحاً أمام آخرين يتمتعون بالمواصفات المطلوبة التي ســأعلن 

عنها الحقا”.

110



جديد نشاطات

أيار/ مايو 2021 | البنك والمستثمر

معرض بيروت الدولي لالبتكار
افتتحت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث معرض بيروت الدولي 
لالبتــكار )BIIS 2021( بحفــل افتراضي، تحدث فيه وزير 
الصناعة في حكومة تصريف األعمال الدكتور عماد حب هللا، 
ورئيس االتحاد الدولي لجمعيات المخترعين )IFIA( الدكتور 
علي رضا راستيغار، ورئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث 
رضوان شــعيب. وأوضحت الهيئة أن هــدف المعرض “أن 
يصبح تجمعا عالميا رائدا للمبدعين والمخترعين والمستثمرين 

مع تركيز قوي على نقل التكنولوجيا وتثمين البحث العلمي. وما هي االختراعات السبعون المشاركة من 14 دولة إال دليل 
على أن بيروت ال تزال، بالرغم من كل المشاكل، منارة في مجال االبتكار وريادة األعمال”.

من جانبه، تحدث شعيب عن الهيئة وأهم نشاطاتها. ولفت الى أن المعرض استطاع جمع مؤسسات وشركات ومخترعين 
من مختلف أنحاء العالم، وشكر رعاة هذا النشاط، خصوصاً وزارة الصناعة والمجلس التحكيمي. وتحدث راستيغار فأشاد 
بالمعرض وتوجه بالشكر لوزارة الصناعة التي تشارك برعاية هذا النشاط الريادي وحثها على دعم المبتكرين. وقال: العالم 

يواجه صعوبات اقتصادية وصحية متنوعة وال يزال هناك مؤسسات تبذل المستحيل لمساعدة المبتكرين والمخترعين.
بعدها، تحدث الوزير حب هللا ونوه بجهود الهيئة والمنظمين، شــاكرا المبتكرين المشــاركين في المعرض. وأعرب عن 

تشجيعه وتحفيزه لهم عرض أمامهم شرائح عن اإلبداع.

تفاهم بين غرفة طرابلس و”الهولندي للواردات الزراعية”
وقــع رئيس غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعة في 
طرابلس والشــمال توفيق دبوســي عبر تطبيق “زوم” 
على مذكرة تفاهم مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات 
الزراعيــة والغذائية من لبنان وبلدان الشــرق األوســط 
CBI ممثــالً بمديــر البرنامــج ديــرك جــان زغيالر، 
برعاية الســفير الهولنــدي في لبنان هانــس بيتر فاندير 
وود، ومشــاركة مدير غرفة بيــروت وجبل لبنان وديع 
صبرا، مدير غرفة زحلة والبقاع يوسف جحا والدكتورة 

المهندسة الزراعية روال قرعوني عن غرفة صيدا والجنوب وعدد من أصحاب الشركات والمؤسسات اللبنانية المصدرة 
للمنتجات الزراعية من خضار وفاكهة التي تسعى الى تطوير منتجاتها وتسهيل صادراتها الى بلدان اإلتحاد األوروبي.

وشــكر دبوســي السفير وود لرعايته هذه الشــراكة مع مركز CBI ومديرته االدارية بولين دول. وأوضح أن الشراكة مع 
الجانب الهولندي تهدف الى توفير التنمية المستدامة وتطوير حركة الصادرات اللبنانية بإتجاه األسواق األوروبية وإعتماد 
المعايير المرتكزة على جودة المنتج وسالمة الغذاء، ورأى ان األساليب التقنية التي يعتمدها المركز الهولندي، تندرج في 
سياق تأمين الخدمات النوعية اإلضافية التي تتطلع مختبرات مراقبة الجودة لدى غرفة طربلس الى تطويرها والدور المناط 

بمركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء في مجال تنمية الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية.
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جمعية جمعية تجار بيروت تلتقي سالمه
في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين، زار وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة 
رئيســها نقوال شماس، حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه، وكان اللقاء صريحاً، 
مفيداً وبالتالي منتجاً، بحسب ما كشف شماس، حيث قال: بدأ الحاكم اللقاء بعرض 
ُمســَهب للوضع المالي والنقدي واالقتصادي في لبنان، معتبراً أن الخروج من هذه 
األزمة بالرغم من حديّتها وصعوبتها ومعاناة األَُســر والمؤسســات اللبنانية … ال 
يزال ممكناً. إذ تبيّن األرقام، أن احتياطي مصرف لبنان من العمالت األجنبية حتى 
اليوم اليزال في حدود 16 ملياراً و350 مليون دوالر أميركي، في حين أن احتياطي 
الذهب في حدود الـ18 ملياراً. وهذه الخميرة قادرة على المساعدة في إخراج البالد 
من أزمتها وتفادي االنهيار الكبير. ولفت شــماس إلى أن “خريطة الطريق بالنسبة 

إلى الحاكم ســالمه تكمن في التعميم الرقم 154، والذي تبلغنا أخيراً أن الســواد األعظم من المصارف التزم بمندرجاته ال 
ســيما لجهة الرسملة والســيولة، وهذا دليل على أن أصحاب المصارف والمساهمين ملتزمون فعالً بإكمال المسيرة وبذل 

الجهود، وبالتالي لن يدعوا المؤسسات المصرفية تنهار بل على عكس ذلك، إنها خطوة إيجابية على طريق األلف ميل”.
ونقل شماس عن سالمة طمأنته إلى أنه من اآلن وصاعداً ستتحّسن مؤشرات السيولة والمالءة في القطاع المصرفي على 
المدى المتوّســط، وذلك بإعادة مزاولة النشــاط المصرفي إلى أن يصبح طبيعياً، معتبراً أن بداية الحل من الناحية النقدية 

.Fresh Moneyوالمالية هي في الـ

وفد االتحاد العمالي يلتقي سالمه
بحث وفد من االتحاد العمالي العام برئاســة بشارة األسمر مع حاكم 
مصــرف  لبنان  رياض ســالمه، في رفض بعــض  المصارف  فتح 
حســابات جديدة للموظفين. وأشــار بيان صادر عن االتحاد الى أن 
“الوفــد وضع الحاكم في واقع رفض بعض المصارف من دون أي 
حق قانوني، فتح حســابات جديــدة للموظفين في القطاعين الخاص 
والعــام، وكذلك رفض تطبيق  آليــة  تحويل الرواتب من  الدوالر  الى  
الليرة اللبنانية  على سعر المنصة في عدد من المؤسسات، وخصوصاً 
موظفي وعمال الجامعة األميركية في بيروت ومستشفى أوتيل ديو، 

الذين يتقاضون جزءا من أجورهم بالدوالر األميركي، فضالً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في  القطاع الخاص  
والعام. وطالب الوفد بدفع تعويضات المضمونين على سعر صرف المنصة تعويضاً لهم عن الخسارة الكبيرة الناتجة عن 
انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. كما طالبه بالتدخل لدى المصارف لوقف عمليات صرف الموظفين وإعادة األموال التي 

خرجت من لبنان وعدم القبول برفع الدعم حتى إقرار خطط بديلة تريح المواطنين”.
ولفت إلى ان الحاكم اعتبر أن “هذه المشكالت تستدعي أوالً اإلسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأن رفع الدعم مرتبط 
بقانون يصدر عن  مجلس النواب . كما أشــار الى أن فتح الحســابات الجديدة هو حق للمواطن، وأنه سيبلغ المصارف بهذا 

الموضوع كما أن تحويل تعويضات  نهاية الخدمة  على سعر المنصة يرتب أعباء مالية تفترض بحثها مع وزير المال”.
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THINK GLOBAL إيدال” مثلت لبنان في مؤتمر“
مثلت المؤسســة العامة لتشجيع االســتثمارات في لبنان “إيدال” لبنان، 
في المؤتمر الذي نظمه المجلس العالمي للتجارة بالتعاون مع الســفارة 
اللبنانيــة في واشــنطن بعنــوان Think Global، في حضور ممثلين 
والعبيــن أساســيين من 79 دولــة وأكثر من 100 متحدث. وأشــارت 
“إيــدال” في بيان، الى أن “المؤتمر يهدف إلى مســاعدة األعمال على 
ترسيخ حضورها عالميا من خالل االستيراد والتصدير وتجاوز العقبات 
التــي تفرضها القيــود التجارية، إضافة إلى تعزيز االســتثمار األجنبي 
المباشر”. وقال رئيس مجلس إدارة “إيدال” الدكتور مازن سويد: “في 

ظــل األزمــات والصعوبات التي يعاني منها لبنان، ال بد من التفتيش عن الفرص بين التحديات، مرتكزين على عامل قوة 
لدينا، وهو اليد العاملة المؤهلة والكفوءة والقدرة على االبتكار واإلبداع”. أضاف: “أن الشجاعة في االستثمار في الوقت 

الحالي سيكون لها عائداتها اإليجابية بالتأكيد في ما بعد، ولبنان ال يزال مقصداً جيداً وواعداً لالستثمار”.
من جانبها، عرضت مديرة الشباك الواحد إلصدار التراخيص أميرة مراد للفرص االستثمارية في القطاعات المنتجة في 
لبنان، واألسباب التي تدعو إلى االستثمار في لبنان، الفتةً، الى أن هذه الفرص تتوافر بشكل خاص في الصناعات الغذائية 
والصناعــات الدوائية والتكنولوجيــا والطاقة المتجددة واالقتصاد الرقمي واألبحاث والتطوير والســياحة البيئية وغيرها. 

وتحدثت عن المبادرات التي تستعد المؤسسة إلطالقها لتحفيز مناخ األعمال وجعل لبنان منافساً على صعيد المنطقة.

... وشاركت في المعرض الصناعي االفتراضي االول
اعلنت المؤسســة العامة لتشــجيع االســتثمارات في لبنان - ايدال فــي بيان، انه في 
إطــار دعمها للقطاعات االنتاجية وتعزيز قدرتها التصديرية، وفي ضوء شــراكتها 
مع صندوق سيدر اوكسيجين، شاركت المؤسسة في المعرض الصناعي االفتراضي 
األول الــذي تم تنظيمه للصناعــات الغذائية اللبنانية مؤخراً بهدف إتاحة الفرصة لها 
لالجتماع مع موردين من أوروبا. وأكد رئيس مجلس اإلدارة الدكتور مازن ســويد، 

أن هذه الشراكة تشكل نموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص. وشدد على إمكانية تحويل األزمة إلى فرصة، موضحاً 
أن دور ايدال يشهد تغيراً في الوقت الحالي، ليتركز على دعم القطاعات االنتاجية. وهو ما يُترجم حالياً بقيام شراكات بين 
ايدال وصناديق خاصة من أجل دعم القطاعات االنتاجية وتعزيز صادراتها كون التصدير هو السبيل الوحيد لالنقاذ. وقال: 
إن الصناعات الغذائية ربما تكون القطاع األفضل لالنطالق بهذا العمل، خصوصاً أنه من القطاعات الصناعية الرئيســية 
ومساهماً أساسياً في االقتصاد، حيث سجل في العام 2018 نسبة 38 % من الناتج الصناعي وقدر حجمه بنحو 1.6 مليار 
دوالر. وأوضح أن هذا القطاع يوظف حوالى 21 ألف عامل، أي ما نســبته 25 % من اليد العاملة في القطاع الصناعي. 
وأعلن أن صادرات هذا القطاع شــكلت 11,7 % من مجموع الصادرات اللبنانية في العام 2019. وكانت الدول العربية 

المقصد األول لهذه الصادرات حيث استقطبت ما نسبته 48 % من صادرات الصناعات الغذائية اللبنانية.
يشار الى ان صندوق سيدر اوكسيجين، الذي تأسس في العام 2020، يعمل مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية من اجل 

دعم الصناعيين اللبنانيين وتلبية احتياجاتهم التمويلية.
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جديد نشاطات

البنك والمستثمر | أيار/ مايو 2021

التوقيع على مشروع YEP MED في بيروت

 YEP MED وقعت غرفة بيروت وجبل لبنان بصفتها شريك في مشروع
)مشــروع تشغيل الشــباب في موانئ البحر األبيض المتوسط( الممول من 
االتحــاد االوروبي، اتفاقيات تعــاون ثنائية مع مرفأ بيروت والمؤسســات 
اللوجستية العاملة فيه، بهدف تطوير التدريب على المهن اللوجسيتة وتعزيز 

وتوفير فرص العمل للشباب.
ويضم المشروع شركاء من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتونس ولبنان ومصر 
واألردن، بما في ذلك إدارات مرافئ عامة مثل مرفأ برشــلونة في إســبانيا 
ومرفأ شيفيتافيكيا في إيطاليا ومرفأ مرسيليا في فرنسا وغرفة بيروت وجبل 
لبنان ومرفأ دمياط في مصر ومكتب التجارة البحرية والمرافئ في تونس، 

وشركة تطوير العقبة في األردن.
وفي هذا اإلطار، وقع رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد 
شــقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اتفاقيــات ثنائية بين الغرفة وكل 
من األطراف المحلية اآلتية: مدير عام ادارة واســتثمار مرفأ بيروت باســم 
قيســي، مدير عام دار االيتام االســالمية خالد قباني، رئيس غرفة المالحة 
 American University الدوليــة - بيروت ايلي زخور، رئيســة جامعة
of Technology غادة حنين، رئيس مجلس ادارة الشركة المشغلة لمجطة 
الحاويات )BCTC( زياد كنعان، رئيس نقابة وسطاء النقل الجوي والبري 
والبحري عامر قيسي، بحضور رئيس دار االيتام االسالمية فاروق جابر، 
عضــو مجلس إدارة الغرفة سوســن وزان جبري، مديــر عام الغرفة ربيع 
صبرا، مدير الشؤون االدارية في مرفأ بيروت مروان كعكي، نائب رئيس 
جامعة American University of Technology للعالقات الخارجية 
مارســيل حنين، مديرة المشروع هنا نعمة، مسؤول التواصل في المشروع 

دوري أبو صعب وحشد من المعنيين.
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