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شــهد لبنان في الفتــرة األخيرة ارتفاعاً في نســبة التحويالت المالية 
المرسلة من الخارج بالعمالت االجنبية وال سيما بالدوالر األميركي، 
وذلــك بعــد ان أصبحت هذه االموال المحولة المتنفس شــبه الوحيد 
للعديــد من العائــالت اللبنانية التي يعيش أحــد أفرادها في المهجر. 
ولطالما أسهمت تحويالت المغتربين بدعم االقتصاد اللبناني، وهي 
اليوم مورد يعّول عليه كثيرون، وتعتمد عليه العجلة االقتصادية في 
ظل األوضاع االقتصادية والمالية الصعبة. وقامت بعض المصارف 

بإيجاد تسهيالت ترتبط باألموال الجديدة او الـ Fresh Funds واضعة بتصرف المواطنين حساباً مخصصاً لالموال 
المرســلة من الخارج يمّكن أصحابه اســتالم أموالهم الـFresh نقداً عن طريق السحب من أجهزة الصراف اآللي او 
عن طريق اإلنفاق محلياً ودولياً في نقاط البيع وعبر اإلنترنت ببطاقة سحب خاصة بالحساب. وبادر بنك بيروت إلى 
طرح حساب Fresh Funds، ومن بين التسهيالت التي يقدمها إمكانية فتحه إلكترونياً عبر التطبيق الهاتفي الخاص 
بالمصرف واستفادة صاحبه من األموال المحولة إليه من الخارج سواء نقداً عن طريق السحب من أجهزة الصراف 
اآللي او عن طريق اإلنفاق محلياً ودولياً في نقاط البيع وعبر اإلنترنت ببطاقة سحب خاصة بالحساب. أما بالنسبة إلى 
التحاويل، فإن هذا الحساب يسمح لمستخدميه تحويل األموال محلياً ألشخاص ال يحملون بطاقة مصرفية عبر أجهزة 

الصراف اآللي واألهم من ذلك أنه يتيح لهم إجراء تحويالت إلى الخارج مباشرةً من حساباتهم.

تحويالت المغتربين اللبنانيين تدعم االقتصاد اللبناني

أظهــرت إحصــاءات مصرف لبنــان المركزي تراجع ودائــع الزبائن 
)قطــاع خــاّص وقطاع عاّم( في المصارف التجاريّــة العاملة في لبنان 
خالل الفصل األّول من العام 2021 الجاري بنسبة 1.33 % أو 2.903 
مليار ليرة إلى 215.114 مليار ليرة )142.70 مليار دوالر(. أّما على 
لَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.51 % من  صعيٍد ســنوّيٍ، فقد َســجَّ
232.569 مليــار ليرة )154.27 مليــار دوالر( في نهاية آذار/مارس 

2020. ويأتي التراُجع خالل الفصل األّول من العام 2021 نتيجة:
- إنخفاض ودائع القطاع الخاّص المقيم إلى 165.912 مليار ليرة )110.06 مليار دوالر أميركي(.

- إنخفاض ودائع القطاع الخاّص غير المقيم إلى 40.537 مليار ليرة )26.89 مليار دوالر أميركي(.
في المقابل، إرتفعت ودائع القطاع العاّم بنسبة 4.84  % إلى 8.664 مليار ليرة )5.75 مليار دوالر أميركي(.

على صعيد آخر، إنخفضت الودائع المعنونة بالعمالت األجنبيّة بنسبة 1.73 % أو 2.917 مليار ليرة لبنانية لتصل 
إلى 165.653 مليار ليرة لبنانية )109.89 مليار دوالر أميركي(.

وفي هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاّص إلى 80.24 % مع نهاية شهر آذار/مارس 2021، 
مقارنةً بنحو 80.37 % في نهاية العام 2020، و77.94 % في آذار/مارس 2020.

تراجع حجم ودائع الزبائن في المصارف اللبنانية
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حــذرت وكالة موديز، مــن أن المركز الضعيف للبنك 
المركزي التركي لجهة االحتياطيات والحوكمة، سيؤثر 

على وصول البنوك التركية إلى األسواق.
وقالــت موديز، فــي تحديث حول الوضــع االئتماني 
لتركيــا، إن ضعف مصداقية البنك المركزي ســيعني 
أن تمويل الســوق ســيكون أكثر تكلفة للبنوك ومتاحاً 
فقــط لإلقراض قصير األجل، وســينهي هذا الوصول 
غير المحدود قصير األجل إلى األسواق الذي تمتعت 

به البنوك التركية في بداية العام 2021 الجاري. وأضافت: أن تآكل ثقة المســتثمرين في تركيا ســيحد من وصول 
البنــوك التركية إلى الســوق ... وهذا ســيصل إلى الحد األدنى في البنوك، وســيؤدي انخفــاض نمو القروض إلى 

اإلضرار بالربحية، حيث إن تمويل السوق بأسعار تنافسية هو حاجة مستمرة.

ضعف المركزي يهدد وصول البنوك التركية إلى األسواق

أكــد النّائــب الســابق لحاكم  مصــرف لبنــان  مكرديج بلدقيــان، أن 
“احتجاز الودائع من قبل المصارف، أو فرض “ كابيتال  كونترول” 
أو “هيــركات” على هــذه الودائع، أمر يتعارض بــكل المعايير مع 
الدســتور اللبنانــي، وتاليــاً ال قيمــة قانونيــة له، إنما هو يســتوجب 

المساءلة و المحاسبة .
وقــال بولدقيان ردّاً على ســؤال عــن قانونية احتجــاز ودائع الناس 
في المصارف، إن الدســتور اللبناني خّص الملكيــة الخاّصة أهمية 
اســتثنائية وواضحة، وشــدد على صونها وحمايتهــا. وأضاف: في 
البــاب األول مــن مقدمة الدســتور اللبنانــي، “الفقــرة )و(”، نٌص 
واضــح فيه أن النظام االقتصادي الحّر يكفل حماية الملكية الخاصة 

والمبادرة الفردية. كما أنه ورد في القســم الثاني من الدســتور )في المادة 15(، أّن الملكية الخاصة هي في حمى 
القانون، فال يجوز أن ينزع من أحد ملكيته إاّل ألسباب المنفعة العامة، وفي األحوال المنصوص عنها في القانون، 
وبعد تعويضه عنه تعويضاً عادالً. وتابع بلدقيان قائالً: يتبين وبشــكل ال يقبل أي مرافعة، أن الملكية الخاصة في 
لبنــان ومنهــا الودائع المصرفية، تعتبر حقوقاً مقدســةً ممنــوع المس بها أو تاميمها بموجب الدســتور اللبناني، ال 
ســيّما أننا نعيش في نظام اقتصادي حر وليس في نظام شــيوعي أو إشــتراكي. ولفت إلى إن الحماية التي منحها 
الدســتور اللبناني للملكية الخاصة الفرديّة، قصد بها الملكية لكافة الحقوق العينية والمالية، وكافة األموال المنقولة 
وغير المنقولة التي تعود لإلنسان. كما أن المجلس الدستوري، قضى في قراره رقم 97/2، تاريخ 12/9/1997، 

باعتباره  المبادئ  الواردة في مقدمة الدستور، جزء ال يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية.

مكرديج بلدقيان

بولدقيان: إحتجاز الودائع مخالفة صريحة للدستور
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أصدر مجلس النقد والتسليف السوري، قراراً يقضي بالسماح 
للقادمين إلى  ســورية بإدخــال أوراق نقدية أجنبية )البنكنوت( 
حتى مبلغ 500 ألف دوالر أميركي، أو ما يعادله من  العمالت  
األجنبية األخرى. وإشــترط مجلس النقد والتســليف السوري 
التصريح عنها أصوالً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة 
غســل األموال و تمويل اإلرهــاب  لهذا الغــرض، واإلحتفاظ 

بنسخة عن هذا التصريح.
وبنــاًء علــى التعليمات الجديدة، تم إلغاء القرار الصادر عن مجلس النقد والتســليف عــام 2015، الذي كان يقضي 
بالســماح لجميع القادمين إلى ســورية، بإســتثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية، 

بإدخال األوراق النقدية األجنبية البنكنوت حتى مبلغ 100 ألف دوالر أميركي، شريطة التصريح عنها.

حجم األموال األجنبية المسموح بها للقادمين إلى سورية

أعلــن مصرف ســورية المركزي ، وجود كميــة كبيرة من القطع 
األجنبــي المزور في البــالد، ودعا إلى اإلمتناع عن الشــراء من 
الســوق غير النظامية. وقال المركزي فــي تصريح صحفي، إنه 
ولــدى مراجعة مواطنين المصرف لتســديد مبالــغ مترتبة عليهم 
بالقطع األجنبي، تبين وجود كمية كبيرة منه مزورة، تم شراؤه من 

السوق غير النظامية.
وأهاب المصرف بالسوريين “اإلمتناع عن شراء القطع األجنبي 

من السوق غير النظامية واللجوء إلى  المصارف  و شركات الصرافة  للحصول على حاجتهم من القطع األجنبي”.

كمية كبيرة من القطع األجنبي المزور في السوق السورية

أعلن بنك  أبوظبي  األول إتمام عملية االستحواذ على حصة 100 % 
من رأسمال  بنك عوده  مصر .

وأوضح البنك في بيان له على موقع سوق أبوظبي، إنه سيعمل على 
دمج عمليات وأصول بنك عوده مع أنشطته الحالية في مصر، ومن 
المتوقــع االنتهاء من توحيد األعمال في عام 2022. وقد بلغت قيمة 

صفقة االستحواذ اإلجمالية حوالى 85.6 مليار جنيه.

“أبوظبي األول” يعلن االستحواذ على بنك عوده مصر
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إرتفعت  إســتثمارات  البنوك اإلماراتية في ســندات الدين 
)األوراق الماليــة التي تمثــل ديون على الغير( بنحو 6.2 
مليار درهم في نهاية شــهر آذار/مارس 2021 الماضي، 
مقارنةً بشــهر شــباط/فبراير 2021، لتبلــغ نحو 294.1 
مليار درهم. وبحســب البيانات الصــادرة عن  المصرف 
المركــزي اإلماراتــي، إرتفعت قيمة  اســتثمارات  البنوك 
في األســهم بقيمة 200 مليون درهم في شهر آذار/مارس 
2021 مقارنةً بالشــهر الذي ســبقه، لتصل إلى نحو 9.6 
مليار درهم. وإرتفع إجمالي إستثمارات البنوك اإلماراتية 

في نهاية آذار/مارس الماضي بنحو 7.2 مليار درهم وبنسبة 1.4 % مقارنة بشهر شباط/فبراير 2021.

البنوك اإلماراتية ترفع استثماراتها في سندات الدين واألسهم

قامــت مجموعة البنك العربــي في نهاية الربع 
االول مــن العــام 2021 بدمج القوائــم المالية 
الموحدة لبنك ُعمان العربي بعد انتهائه مؤخراً 
من عملية االستحواذ على بنك العز، وهو بنك 
اســالمي متكامل معززا بذلك مــن تواجده في 
سلطنة ُعمان، وقد جاء ذلك ضمن استراتيجية 
مجموعة البنك العربي في توســيع اعمالها في 

منطقة الخليج العربي.
وارتفعــت أصول المجموعة، كما في 31 آذار/

مــارس 2021، لتصــل الى 62.5 مليــار دوالر اميركي، منها 8.1 مليار دوالر تخص بنــك عمان العربي مقارنة 
بـ50.7 مليار دوالر لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 23 %، كما ارتفعت التسهيالت االئتمانية لتصل الى 33.5 
مليار دوالر، كما في 31 أذارمارس 2021، منها 7.1 مليار دوالر تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ26.2 مليار 
دوالر لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 28 %، في حين ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 30 % لتصل الى 45.8 
مليار دوالر، منها 7.1 مليار دوالر تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ35.2 مليار دوالر أميركي لنفس الفترة من 

العام السابق.
وقــد بلغ صافي أرباح مجموعة البنــك العربي بعد الضرائب والمخصصات 128.3 مليــون دوالر أميركي للفترة 
المنتهية في 31 آذار/مارس 2021، مقارنة مع 147.6 مليون دوالر أميركي في الفترة المقابلة للعام 2020 وبتراجع 
نسبته 13 %. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 10 مليار دوالر أميركي 

في نهاية الربع االول من 2021.

نتائج البنك العربي في الربع االول من 2021
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كشــفت دراســة حديثــة، أن تعديــن البيتكوين 
يســتخدم نصف  الطاقة  المســتهلكة فــي  النظام 
المصرفي  التقليدي، بالتزامن مع الجدل الدائر 
حول  إستهالك   العمالت  المشفرة للطاقة. وقدر 
مؤلفو الدراســة الصادرة عن شــركة العمالت 
المشفرة “ غالكسي  ديجيتل”، إستهالك الطاقة 
عبر شــبكة البيتكوين بأكملهــا بنحو 113.89 
تيــراواط في الســاعة، 99 % منهــا يأتي من 

تشغيل آالت  التعدين . وبحسب حسابات الدراسة، يمثل إستهالك البيتكوين من الطاقة نحو نصف األنظمة المصرفية 
التقلدية البالغة 263.72 تيراواط في الساعة، وتعدين  الذهب  البالغ 240.61 تيراواط.

وكان مركز “كامبردج” للتمويل البديل قد قدر إستهالك البيتكوين من الطاقة بنحو 128 تيراواط في الساعة حتى 
آذار/مــارس 2021 الماضــي. ويعتقد القائمون على الدراســة أن الكثيرين ال يدركون مقدار إســتهالك البيتكوين 

للطاقة األقل نظراً لمحدودية الشفافية في بيانات الذهب والنظام المالي.

بيتكوين تستهلك ما يعادل نصف طاقة النظام المصرفي

أظهرت بيانات رســمية صدرت مؤخــراً، تراجع 
األصــول االحتياطيــة األجنبية للكويت في شــهر 
مــارس/آذار 2021 الماضــي بنســبة 5.74 % أو 
2.7 مليــار دوالر أميركي على أســاس شــهري، 

لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2020.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، 
أن األصــول االحتياطيــة للكويــت انخفضت إلى 
13.45 مليار دينار )44.7 مليار دوالر أميركي( 

حتى نهاية مارس/آذار 2021.
وكانت احتياطيات الكويت األجنبية ســجلت 14.27 مليار دينار )47.5 مليار دوالر( في فبراير/شباط السابق له. 
وعلى أســاس ســنوي، زادت االحتياطيات بنسبة 10.4 % في مارس/آذار، من 12.18 مليار دينار )40.5 مليار 

دوالر( في الشهر المناظر من 2020.
وتضمنــت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار )42 مليار دوالر( رصيد الودائع والعمالت، و573.4 
مليون دينار )1.9 مليار دوالر( حقوق الســحب الخاصة للكويــت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون دينار 
)705.1 مليــون دوالر( رصيــد لدى “النقد الدولي”. ويشــمل االحتياطي األجنبي للكويت ذهب )محســوب بالقيمة 

الدفترية منذ شرائه( بنحو 31.7 مليون دينار )104 ماليين دوالر( في نهاية مارس/آذار 2021 الماضي.

تراجع االحتياطي األجنبي الكويتي 5.7 %
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إرتفعت القروض المالية الشــاملة التي أصدرتها الصين 
في الربع األول مــن العام 2021 الجاري، ضمن جهود 
الحكومة في طرح عديد من السياســات لدعم  الشــركات 

الصغيرة  واألفراد.
ولفتــت البيانات الصــادرة عن  البنــك المركزي الصيني  
مؤخراً، إلى إرتفاع القروض المالية الشاملة خالل الشهور 
الثالثة األولى بنحــو 1.96 تريليون يوان )302.9 مليار 
دوالر أميركــي(، بزيادة 925.9 مليار يوان مقارنةً بذات 

الفترة من العام الماضي 2020. وحتى نهاية شــهر آذار/مارس الماضي، بلغ رصيد القروض المالية الشــاملة غير 
المسددة 23.46 تريليون يوان، بزيادة 28 %، على أساس سنوي، وفقاً لوكالة األنباء الصينية “ شينخوا ”.

وتشمل القروض المالية الشاملة القروض المقدمة إلى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والشركات التي تعمل 
لحسابها الخاص، والمزارعين، والطالب، واألشخاص الذين يعيشون في فقر.

إرتفاع القروض المالية في الصين 303 مليار دوالر

حافظــت البنوك الصينية على مكانتهــا كأكبر المصارف في 
العالم من حيث األصول، وفقاً للتصنيف السنوي العالمي الذي 
تُصــدره “إس أند بي غلوبال ماركــت إنتلجنس”. واحتلت 4 
مصــارف صينية كبرى، صدارة البنوك العالمية في 2021، 
إذ بلغت قيمة إجمالي أصولها 17.32 تريليون دوالر أميركي، 
بارتفاع نســبته %16.8 عن ترتيب عــام 2020. وفيما يلي 

قائمة أكبر البنوك من حيث األصول في العالم لعام 2021:
- البنك الصناعي والتجاري الصيني - الصين: 5.107 تريليون دوالر.

- بنك التعمير الصيني - الصين: 4.309 تريليون دوالر.
- البنك الزراعي الصيني - الصين: 4.167 تريليون دوالر.

- بنك أوف تشاينا - الصين: 3.737 تريليون دوالر.
- ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال - اليابان: 3.408 تريليون دوالر.

- جيه بي مورغان تشيس أند كو - الواليات المتحدة: 3.386 تريليون دوالر.
- بي إن بي باريبا - فرنسا: 3.080 تريليون دوالر.

- إتش إس بي سي هولدينغز - المملكة المتحدة: 2.984 تريليون دوالر.
- بنك أوف أميركا - الواليات المتحدة: 2.819 تريليون دوالر.

- كريدي أغريكول - فرنسا: 2.741 تريليون دوالر.

أكبر البنوك من حيث األصول في العالم
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إنخفاض تسليفات القطاع الخاص اللبناني

ودائع المصارف
باإلضافة إلى ذلك، بلغت التســليفات إلى المؤسسات المالية 
غير المقيمة 4,9 مليار دوالر أميركي في نهاية آذار/مارس 
2021، وارتفعت بقيمــة 173 مليــون دوالر أميركي، أي 
بنســبة 3,7 %من نهاية العام 2020، فــي حين انخفضت 
بنحو 256,7 مليــون دوالر، أو 5 % من الفتــرة ذاتها من 
العام الماضي وبنحــو 4,5 مليــار دوالر، أو 46,5 % من 

نهاية آب/أغسطس 2019.
كما بلغــت ودائــع المصــارف التجاريــة فــي  المصارف 
المركزية  األجنبيــة 647 مليــون دوالر أميركي وارتفعت 
بقيمة 69,4 مليون دوالر، أو بنســبة 12 % من نهاية العام 
2020، وبنحو 20,8 مليون دوالر، أو بنســبة 3,3 % من 

الفترة ذاتها من العام 2020 الماضي.
أيضاً، بلغ إجمالي التســليفات إلى  القطاع العام  20,3 مليار 
دوالر أميركــي فــي نهاية آذار/مــارس 2021، ما يشــّكل 
انخفاضاً بقيمــة 785,3 مليون دوالر، أي انخفاض بنســبة 
0,8 % في الربع األول من العام وبقيمة 4,8 مليار دوالر، 
أي 19,3 % من نهايــة آذار/مــارس 2020. وبلغ اجمالي  
ســندات الخزينة  لدى المصــارف 11,6 مليــار دوالر، في 
حين بلغ اجمالي ســندات  اليــورو بوند  اللبنانيــة لديهم 8,4 

مليار دوالر في نهاية آذار/مارس 2021.

ودائع القطاع الخاص
عالوة على ذلك، بلغ إجمالي ودائع المصارف التجارية في  
مصرف لبنان   110  مليــار دوالر أميركي فــي نهاية آذار/
مارس 2021، وبانخفاض بنسبة 0,4 % من 110,4 مليار 
دوالر في نهاية العام 2020، وبنســبة 6,6 % من 117,8 

مليار دوالر في نهاية آذار/مارس 2020.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 136,9 مليار دوالر في 

بلغت  التســليفات  للقطاع الخــاص اللبنانــي حوالى 34,2 
مليار دوالر أميركي في نهاية شــهر آذار/مارس 2021، 
أي بانخفــاض بنســبة 5,4 % فــي الربــع األول من عام 
2021، وبنســبة 24 % من الفترة ذاتها مــن العام 2020 
الماضي. وبلغت التســليفات للقطاع الخــاص المقيم 30,4 
مليار دوالر، ما يشــكل انخفاضاً بنســبة 5,1 % من نهاية 
العام 2020، وبنسبة 24 %من نهاية آذار/مارس 2020. 
كما بلغ مجموع التســليفات للقطــاع الخاص غيــر المقيم 
3,8 مليار دوالر في نهاية آذار/مارس 2021، وانخفض 
بنسبة 8,1 % من نهاية العام 2020 وبنسبة 24,3 % من 

الفترة ذاتها من العام الماضي.

القطاع الخاص المقيم
ومن حيــث القيمة االســمية، تراجعــت التســليفات للقطاع 
الخــاص بقيمــة 2 مليــار دوالر أميركي في الربــع األول 
مــن 2021 مقارنة بانخفاض قــدره 4,8 مليــار دوالر في 
الربــع األول من العــام 2020، حيث تراجعت التســليفات 
للقطاع الخاص المقيم بقيمة 1,63 مليار دوالر وانخفضت 
التســليفات إلى  القطاع الخــاص  غير المقيــم بقيمة 334,6 
مليون دوالر في الفترة المشمولة. كذلك انخفضت تسليفات 
القطاع الخاص بـ25,2 مليار دوالر أميركي منذ أول العام 

.2019
وانخفضت نســبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص من 
66,3 % فــي نهايــة آذار 2020 إلــى 59,2 % في نهاية 
آذار/مارس 2021. وبلغ   معدل نســبة الفائدة على التسليف 
بالليــرة اللبنانية 8,02 % فــي آذار/مــارس2021 مقارنة 
بـ9,41 % في الفترة ذاتها مــن العام الماضي، في حين بلغ 
المعدل ذاته بالدوالر األميركي 7,14 % مقارنة بنسبة إلى 

8,55 % في آذار/مارس 2020.

إجمالي  أن  إلى  لبنان،  العاملة في  التجارية  للمصارف  المجّمعة  العمومية  الميزانية   أرقام   أشارت 
يشّكل  ما   ،2021 آذار/مارس  نهاية  في  أميركي  ملياردوالر   186,3 لغ  ب المصارف   هذه   موجودات 
انخفاضاً بنسبة 1 % من 188 مليار دوالر أميركي في نهاية العام 2020، و10,7 % من 208,5 مليار دوالر 
أميركي في نهاية آذار/مارس 2020. وقد تم احتساب هذه األرقام بناًء على سعر الصرف الرسمي 

لليرة اللبنانية مقابل  الدوالر األميركي .
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ذلك بشــكل كبير إلى إعادة دفع القروض التابعة لشــركات 
أو أشخاص، والســحوبات النقدية التي تخّزن في  المنازل ، 
وتسديد المصارف والشركات التزاماتها الخارجية وخروج 
الودائع. كما بلغت نســبة الدولــرة لودائع القطــاع الخاص 
80,2 % في نهاية آذار/مــارس 2021، مقارنة بـ%80,4 
في نهاية العام 2020، وبـــ78 % فيالفتــرة ذاتها من العام 

الماضي.

رأسمال المصارف
في موازاة ذلك، بلغت ودائع المؤسسات المالية غير المقيمة 
6 مليــار دوالر أميركي في نهايــة شــباط/فبراير 2021، 
وانخفضت بنسبة 27 % من الفترة ذاتها من العام الماضي.

عالوة على ذلك، بلغ معدل   نسبة الفائدة على الودائع بالليرة 
اللبنانية 1,96 % في آذار/مارس 2021 مقارنة بـ5,13 % 
من الفتــرة ذاتها من العــام الماضي، في حيــن كان المعدل 
نفســه على الودائع بالــدوالر األميركــي 0,52 % مقارنة 
بـ2,53 % فــي آذار/مارس 2020. وبلغت نســبة قروض 
القطاع الخاص إلى الودائع بالعملــة األجنبية 18,4 % في 
نهاية آذار/مارس 2021 مقارنة بـ25,6 % في الفترة ذاتها 
من العام الماضي، وهي أقّل بكثير من الحد المسموح به من 
مصرف لبنان والبالغ 70 %. وبلغت نسبة قروض القطاع 
الخاص إلى الودائع بالليرة اللبنانية 51,5 %في نهاية آذار/

مارس 2021، مقارنة بـــ46 % في الفتــرة ذاتها من العام 
الماضي. وعلــى هــذا النحو، بلــغ إجمالي نســبة قروض 
القطاع الخاص إلى الودائــع 25 % مقارنة بـ30.1 % في 
نهاية آذار/مارس 2020. بلغ إجمالي رأســمال المصارف 
التجارية 17 مليار دوالر في نهاية آذار/مارس 2021، أي 
ذاتها من العام الماضي.بانخفاض بنسبة 18,2 % من 20,7 مليار دوالر في الفترة 

نهاية آذار/مارس 2021، ما يشّكل انخفاضاً بنسبة 1,6 % 
في الربع األول من العام 2021، وبنســبة 8,5% من نهاية 
آذار/مارس 2020. وبلغت الودائع بالليرة اللبنانية ما يعادل 
27,1 مليــار دوالر فــي آذار/مــارس 2021، مما يشــّكل 
انخفاضاً بنســبة 1 % من نهايــة العــام 2020، وانخفاضاً 
بنســبة 18 % من الفترة ذاتها من العــام الماضي، في حين 
بلغت الودائع بالدوالر 109,9 مليار دوالر، حيث تراجعت 
بنســبة 1,7 % من نهاية العام 2020، وبنسبة 5,8 % من 

نهاية آذار/مارس 2020.

ودائع المقيمين
وبلغت ودائع المقيمين 110,1 مليــاردوالر في نهاية آذار/

مارس 2021، أي بانخفاض بنســبة 1,5 % أو 1,7 مليار 
دوالر من نهاية العام 2020، وبنسبة 8,3 % أو 9,9 مليار 
دوالر من الفترة ذاتها من العام الماضــي. كما بلغت ودائع 
غير المقيميــن 26,9 مليــار دوالر في نهايــة آذار/مارس 
2021، أي بتراجع بنسبة 1,7 % أو 461,6 مليون دوالر 
عن نهاية العام 2020، وبانخفاض بنســبة 9,3 % أو 2,7 

مليار دوالر من نهاية آذار/مارس 2020.
ومن حيث القيمة االسمية، انخفضت ودائع القطاع الخاص 
بقيمة 2,2 مليــار دوالر في الربع األول مــن العام 2021، 
حيــث تراجعــت الودائــع بالليــرة اللبنانية بقيمــة 255,8 
مليــون دوالر وتراجعت الودائع بالعمــالت األجنبية بقيمة 

1,94ملياردوالر.
وانخفضــت ودائــع القطاع الخــاص بقيمــة227,1 مليون 
دوالر في كانــون الثاني/ينايــر و60,7 مليــون دوالر في 

شباط/فبراير و1,9 مليار دوالر في آذار/مارس 2021.

السحوبات النقدية
وبالمقارنة، تراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 3,8 مليار 
دوالر في كانون الثاني/يناير، و3,4 مليار دوالر في شباط/

فبراير و2,1 مليــار دوالرفي آذار/مــارس 2020. أيضاً، 
تراجعت ودائع القطــاع الخاص بقيمــة 10,7 مليار دوالر 
بين أيلول/سبتمبر وكانون األول/ديســمبر 2019، وبقيمة 

19,7 مليار دوالر في العام 2020.
وعلى هذا النحــو، انخفض إجمالي ودائــع القطاع الخاص 
بقيمة 35,6 بين أيلول/سبتمبر 2019 وآذار/مارس 2021، 
وبقيمــة 37,33 مليار دوالر منذ أول العــام 2019. ويعود 
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102 مليار دوالر كلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي

زيادة األســعار المحلية، ولكن القيمة الحقيقية ســتنكمش، 
وفقاً لغوبتا.

وأدى نقــص العمالت األجنبيــة والقيــود المفروضة على 
عمليات ســحب الودائع بالعملــة األجنبيــة، وتحويلها إلى 
انخفاض ســريع في قيمة الليــرة في األســواق الموازية، 

وظهور 4 أسعار لليرة اللبنانية مقابلة الدوالر على األقل.

شهادات إيداع كبيرة
وقالــت غوبتا، إن حاكــم مصرف لبنان، رياض ســالمه، 
ذكر مؤخراً، أنه ســيتم تخفيــض قيمة الليــرة اللبنانية وأن 
بالده تخطط إلطــالق منصة )صيرفــة( الجديدة للعمالت 
األجنبية للحــد مــن تقلبــات العملــة، إال أن الوكالة أكدت 
صعوبة التنبؤ بقيمة العملة اللبنانية على المدى المتوســط 

في حال تم تعويم العملة.
وتهدف )صيرفة( إلى تثبيت ســعر الليرة اللبنانية وتوحيد 
أســعار الصرف المتعددة، بحســــب غوبتا، مؤكدة ليــس 
مــن الواضح لنا مــدى نجاحها، كمــا ندرك أنه لن يســمح 
للجميع باســتخدامها، لذلك مــن المحتمل أن يســتمر جزء 
من الســكان على األقل في استخدام أســعار الصرف غير 

الرسمية.
وتمتلــك البنوك شــهادات إيــداع كبيرة مقومــة بالعمالت 

رجحت وكالة S&P أن تصل تكلفة إعــادة هيكلة القطاع 
المصرفي في لبنان إلى 102 مليــار دوالر أميركي، وهو 
ما يمثل 134 % مــن الناتج المحلي اإلجمالــي، مضيفة، 
أن إعادة الهيكلة يمكــن أن تؤثر على 4 % إلى 63 % من 
قاعدة الودائع بعد نفاد حقــوق ملكية البنــوك اللبنانية، في 

ظل غياب مصادر التمويل.
وأكــدت أن تكاليف إعادة الهيكلة ســتكون أعلــى في حالة 
انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، بســبب انخفــاض نفاذ البالد 
إلى التمويل الخارجي وتراجع تدفقــات الودائع بالعمالت 
األجنبية منذ عام 2019، مما أدى إلى انخفاض مطرد في 

االحتياطيات األجنبية.

إعادة هيكلة
تســتند توقعات الوكالــة الدولية، إلى تكاليــف إعادة هيكلة 
قطاع المصارف إلى ســيناريوهات مختلفة يشــير أحدها 
إلى تكلفة بقيمة 23 مليــار دوالر أميركي، ما يمثل 30 % 
من الناتــج المحلي، وذلــك قبل تخفيض العملــة المحتمل، 
وكانت تكاليف إعادة رســملة النظام المصرفي في أيرلندا 
قد بلغت 37 % من الناتج المحلــي اإلجمالي خالل الفترة 
الممتدة بين عــام 2008 و2009 بينما فــي اليونان قدرت 
بنحــو 25 % مــن الناتج خــالل الفتــرة مــن 2008 إلى 

.2019

نقص العمالت األجنبية
انخفضت قيمة العملــة اللبنانيــة إلــى 14.500 ألف ليرة 
لبنانية مقابل الدوالر األميركي في مــارس/ آذار 2021، 
مقارنة بســعر الصــرف الرســمي البالــغ 1507.5 ليرة 

للدوالر الواحد.
ويؤدي التراجع الحاد في قيمة العملــة اللبنانية إلى حدوث 
تضخم، ومن ثم ســيتضخم الناتج المحلي االســمي بسبب 

توقعت وكالة S&P Global للتصنيف االئتماني تراجع االقتصاد اللبناني 10 % هذا العام بسبب أزمة 
نقص العمالت األجنبية وتأثير جائجة كوفيد - 19، واستمرار المأزق السياسي إلى جانب ضعف 
ذهبية  والدولية،  السيادية  العامة  المالية  لتصنيفات  المساعد  المدير  بحسب  الشرائية،  القوة 

سليم غوبتا، لـ“فوربس الشرق األوسط”.
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يشكل ســوى 38 % من إجمالي الدين الســيادي في نهاية 
عام 2020 الماضي.

وتوقعــت الوكالــة أنــه حتى مــع شــطب جميع ســندات 
اليوروبوند والديون الرســمية، فإن ديون الحكومة ستصل 
عند 107 % مــن الناتــج المحلي اإلجمالــي، مرجحة أن 
يكون الدين الحكومي بالعملة المحلية جزءاً من أي برنامج 

إلعادة هيكلة الديون في لبنان.
وكان مصرف لبنــان يفي بســداد ديون الحكومــة بالعملة 
المحلية عن طريق طباعــة النقود، مما ســاهم في ارتفاع 
التضخم إلــى 158  % في مــارس/آذار 2021 الماضي، 
على أســاس ســنوي. واحتفظت البنوك المحليــة بحوالى 
60 % من أصولها في شــكل ودائع وشــهادات إيداع لدى 
مصــرف لبنــان، و 11 % فــي أذون الخزانــة الحكومية 

وسندات اليوروبوند.
وفي المقابل، اســتحوذ مصرف لبنان على حوالى 44 % 
من الدين الحكومــي، والبنوك التجاريــة 26 % في نهاية 

عام 2020 الماضي.

انكماش حاد
وكانــت وكالــة S&P Global قــد خفضــت تصنيفاتها 
الســياديــــة بالعمالت األجنبيــــة للبنان إلى تعثر انتقائـي 
selective default مــن CC/C بعد أن قــررت البالد 
تعليق مدفوعات ديونها التجارية بالعمــالت األجنبية، بما 
في ذلك 1.2 مليار يــورو )1.47 مليــار دوالر أميركي( 
مدفوعــــات ســــندات دوليــــة كانـــت مســــتحقة في 9 

مارس/آذار.
ولم يشــهد الناتــج المحلــي اإلجمالي فــي لبنان نمــواً منذ 
عام 2017، الذي شــهد فيــه زيادة طفيفــة قدرها 0.9 % 
ليســجل تراجعاً بنســبة 1.9 % في عام 2018، و6.7 % 
في عــام 2019، قبــل أن تأتي أزمــة كوفيــد - 19 لتزيد 
الوضع ســوءاً، حيث انكمش االقتصاد بنســبة 25 % في 
العام 2020 الماضي، وذلك بحســب بيانات صندوق النقد 

الدولي.
يشــار إلى أن إجمالي الديــن الحكومي في لبنــان، ارتفع 
إلــى 174.3 % مــن الناتــج المحلــي فــي 2019، وهو 
مســتوى مرتفع لم تشــهده البــالد منذ عــام 2006، حين 
الناتج العام الماضي.سجل 183.3 % من الناتج، ولكنه سجل 154. 4 % من 

األجنبية مع مصــرف لبنان، تقدر بنحــو 87 مليار دوالر 
أميركي في 31 مارس/آذار 2021، باإلضافة إلى الودائع 

بالعملة المحلية وشهادات اإليداع.

ضرورة توافر اإلرادة
وتوقعت “ســتاندرد آنــد بورز” وجــود فجــوة بقيمة 70 
مليار دوالر أميركي في النظام المصرفي اللبناني، أي ما 
يعادل 92 % من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021، مع 
افتراض تحويل األصول وغيرها من موجودات العمالت 
األجنبية من التقييم بالســعر الحالي لليــرة البالغ 1507.5 
أمام الدوالر الواحد، إلى التقييم بناء على ســعر 10 آالف 

ليرة للدوالر الواحد.
وأوصت وكالــة التصنيــف االئتماني العالميــة بضرورة 
توافر اإلرادة السياســية والتعاون بيــن أصحاب المصلحة 
الرئيســيين، بما في ذلك الفرعــان التشــريعي والتنفيذي، 
ومصرف لبنــان، وجمعية مصــارف لبنان لحــل األزمة 
الحالية التي يواجههــا القطاع المصرفــي وضعه الحالي، 
حيث مــن المرجــح أن يخســر المســاهمون مــن القطاع 
الخاص كل أو معظم اســتثماراتهم في األســهم كما تم في 

بعض الحاالت المماثلة.

شطب ودائع البنوك
وكان مصرف لبنان المركزي قد ذكر في بيان مؤخراً، إن 
اللبنانيين الذيــن يريدون الحصول علــى العملة األميركية 
يمكنهم التسجيل لشراءها بســعر 12 ألف ليرة للدوالر من 
البنوك المشــاركة في منصة صيرفة في الفترة الممتدة من 
21 إلى 25 مايو/أيار 2021، ليحصلوا عليها في الســابع 

والعشرين من الشهر نفسه.
وبعد أن تخلفــت الحكومــة اللبنانية عن ســداد ديونها في 
مارس/ آذار عــام 2020، تم اقتراح خطــة إلعادة الهيكلة 
تســتهدف تخفيض الديون الحكومية الخارجيــة والمحلية 
أيضاً، كما تضمنت الخطة شــطب ودائع البنوك المحلية، 

ولكن لم يتم االتفاق على هذه الخطة أو تنفيذها.

ً وضع أكثر استقرارا
واســتبعدت وكالة S&P أن تســاهم إعادة هيكلــة الديون 
بالعمالت األجنبية وحدها في إعادة المالية العامة للحكومة 
اللبنانية إلى وضع أكثر اســتقراراً، نظراً ألن هذا الدين ال 
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سالمه: سندفع 50 الف دوالر نقداً لجميع المودعين

هبات للبنان بل قروض والدول المانحة تريــد ضمانات العادة 
أموالهــا. وأضــاف: فعلنــا كل ما يتوجــب علينا بشــأن التدقيق 

الجنائي ولدى وزارة المالية المستندات.
التجديد لرئاسة الحاكمية

ولفت حاكم مصرف لبنان الى انه تم الطلب منه للتجديد لرئاسة 
حاكمية مصرف لبنان من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
النواب ورئيــس الحكومــة. واعتبــر أن القرض الحســن ليس 
مؤسســة مرخصة من مصرف لبنان وهو باالســاس مؤسســة 
اجتماعيــة تعطي علم وخبــر لــوزارة الداخليــة، وال صالحية 
لنا في هذا االطار. وأشــار الى انه ســيتم التحقــق من موضوع 
تبييض األموال مــن قبل بعض المصارف مع القرض الحســن 
الذي تحدث عنــه تقرير أميركي وقد علمنا به منذ أيام. وكشــف 
بأن المنصة التي أوجدهــا مصرف لبنان وجدت لخلق شــفافية 
بالتعاطي النقدي بين الليــرة والدوالر، والننــا نريدها ان تكون 
شــاملة ســمحنا للمصارف العمــل كصرافين، واعتمدنا ســعر 
الســوق للعمل من خاللــه، وعبر هــذه المنصة ســيكون هناك 

معلومات عن الشاري والبائع والعمالت.
ولفت الى ان هنــاك التباس فــي موضوع الدعــاوى المرفوعة 
ضده في عدد من الدول، وذكر بأنه كان يملك 23 مليون دوالر 
في العام 1993 ومــن الطبيعي انه يملك أكثر اليــوم، ودعا الى 
لبنان، النه كان وال يزال يملك استثمارات خاصة.التفريق بيــن وضعيته الخاصة وبين وضعيتــه كحاكم مصرف 

اشار رياض سالمه  الى ان  الليرة اللبنانية  قبل األزمة كانت عملة 
لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على اســتقرار سعر الصرف باالستناد 
على االحتياطي من العمالت االجنبيــة، إال انه حصل في لبنان 
عدة مشــاكل وأحــداث، أهمها التوقــف عن الدفع للمســتحقات 
الخارجية، كمــا ان  المصــارف  أقفلت 3 اســابيع، وبعدها أزمة  
كورونا  و انفجــار  مرفأ  بيروت  وغياب  الحكومــة  ألكثر من 10 
اشــهر، والنظام المصرفي اليوم ليس فعاالً، لكنه لم ينهار حتى  

الساعة،  ألن المصارف لم تفلس.
استعادة الثقة

ولفت ســالمه، إلى أن الهدف األساســي اليوم هــو الحفاظ على 
أموال المودعيــن، وذلك عبر الحفــاظ على المصــارف وعدم 
إفالســها، وطالما هناك نظام مصرفي يعنــي  األموال  موجودة، 
ولفت إلى أنه تم سحب 30 مليار  دوالر  أميركي من المصارف 
من كافة العمالت منذ تشــرين األول/اكتوبــر 2019 الى اليوم، 

كما دخل الى لبنان عمالت صعبة.
وأكد بأن الحكومة أساس اليوم في استعادة الثقة بالليرة اللبنانية، 
كما ان ثقة المجتمع الدولي أســاس للخروج مــن األزمة، وذلك 
عبر تأليف حكومة تقر االصالحــات، معتبراً بــأن التذرع بأن  
مصرف لبنان  هو االزمة والقادر على حل االزمة غير صحيح. 

وأكد أن التحاويل إلى الخارج ال تمر عبر مصرف لبنان.
ظروف صعبة

وقال ســالمه، إنــه تــم ســحب حوالــى 3.5 مليــار دوالر بين 
تشــرين االول/اكتوبــر 2019 وآذار/مــارس 2020، من بينها 
ملياري دوالر للســوق الداخلي ومليار ونصف للخارج تتضمن 
أموال مصــارف أجنبية. ورأى بأن التخلف عــن الدفع من دون 
مفاوضــات كان له دور أساســي بأزمة الــدوالر، ولفت الى ان 
230 مليون دوالر تم تحويلهم للطالب فــي الخارج خالل عام. 
واعتبر أن الحفاظ على ســيولة المصــرف كان ضرورياً، وإال 
أعلن إفالســه وخســر المودع أمواله. وأضاف: كنــا اختصرنا 
الوقت لو تشكلت الحكومة بســرعة، ولبنان مر بظروف صعبة 
ايام الحرب وعاد بعدها، والمجتمع الدولي اليوم يطالب بحكومة 
تقر اصالحات مقابل دعم للبنان بعدة طــرق. واكد بأنه ال يوجد 

انه من نهاية شهر حزيران/يونيو  لقاء تلفزيوني،  لبنان رياض سالمه، مؤخراً، في  صّرح حاكم مصرف 
2021، سيتم دفع 50 الف دوالر أميركي للمودعين، 25 الف دوالر نقداً (فرش دوالر) و25 الف بالليرة اللبنانية، 
وهذا الموضوع سيحل أمور نهائياً للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 الف حساب، وهذا يؤكد 
بأن العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت، إال انه يقوم بالعمل الالزم العادة الثقة بالقطاع 

واستقطاب العمالت النقدية الموجودة في البيوت.
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انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية شــركات الضمان في لبنان، 4 أعضاء 
جدد لمجلس اإلدارة وهم الشركات التالية:

- أكسا الشرق األوسط )ش م ل( ممثلة بإيلي نسناس.
- آروب )ش م ل( ممثلة بفاتح بكداش.

- ذي كابيتال أنشورنس )ش م ل( ممثلة بأسعد ميرزا.
- مجموعة البحر المتوسط للتأمين )ش م ل( ممثلة بأوسامة سلمان.

وعلى األثر، انعقد مجلس اإلدارة وانتخب نســناس رئيساً للمجلس وبكداش نائباً 
لــه. وبالتالي يكون مجلس إدارة جمعية شــركات الضمان في لبنان مؤلفـــا من: 
“أكسا الشرق األوسط”، إيلي نسناس رئيساً، “آروب” فاتح بكداش نائباً للرئيس، 

“أليـــغ” محمد الهبري أميناً للسر، “التجارية المتحدة للتأمين” عبدو الخوري أميناً للصندوق، “ذي كابيتال” أسعد 
ميرزا، “التأمين العربية” ســامر أبو جودة، “بيروت اليف” بيـــار تلحمي، “س.ج.ب.ل للتأمين” ميشــال فيعاني، 
“بنك اســورانس” بيار سبعالني، “مجموعة البحر المتوسط للتأمين” أوسامة سلمان، “سيكوريتي” جوزف خوام، 

“تراست كومباس” علي جباعي.
واثنى نسناس، بحسب بيان، على اداء الجمعية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه قطاع التأمين، وعلى الجهود 

التي تقوم بها شركات التأمين النعاش االمل في قلوب المؤمنين مع االنهيار المالي واالقتصادي وجائحة كورونا.

ايلي نسناس رئيسًا جديداً لجمعية شركات الضمان

أكــدت وزارة الحــج والعمــرة تطبيق تغطيــة إضافية متعلقة 
بمخاطــر فيــروس كورونا ضمــن وثائق تأميــن المعتمرين 
القادمين من خارج الســعودية. وأوضحت الوزارة أن التأمين 
يغطي 650 ألف لاير ســعودي كحد أقصى لتغطية العالج في 
حال إصابة المعتمر، ويغطي حتى 450 رياالً سعودياً للتكلفة 
اليوميــة إلقامة المعتمــر في الحجر الصحي لمــدة ال تتجاوز 
14 يومــاً. كما يغطي حتى 6500 لاير ســعودي لتكاليف نقل 

الجثمان إلى بلد اإلقامة في حالة الوفاة.
ومؤخراً، أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين 
بغــرض الســياحة، والزيارة والعمرة من خارج الســعودية من غير الســعوديين، من خــالل إضافة تغطية مخاطر 
اإلصابة بفيروس كورونا. ويعد الهدف من هذه اإلضافة هو توفير الرعاية الصحية للحاالت التي تتعرض لإلصابة 
بفيروس كورونا للقادمين من الخارج لضمان ســالمة الجميع، والتأكد من ســرعة الحصول على الخدمات العالجية 
بشــكل ميسر وســريع. وتوفر التغطية التأمينية تكاليف عالج الحاالت المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي 

للمصابين، واإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ.

التأمين سيغطي مخاطر كورونا للمعتمرين من خارج السعودية

ايلي نسناس
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تســعى الصيــن إلى زيادة خيــارات التقاعــد التجاري 
لســكانها الذين يشــيخون. وتريد الصين من شــركات 
التأمين تطوير المزيد من منتجات التقاعد، تستمر أكثر 
من 10 أعوام. وقالت لجنة الرقابة على البنوك والتأمين 
الصينية في بيان لها مؤخراً، إن برنامجاً تجريبياً سيبدأ 
في إقليم تشــجيانغ شرق البالد وفي مدينة تشونجتشينغ 
غرب البــالد. وأضافت، أنه ســتنضم كل من شــركة 
“بي آي ســي ســي اليف انشــورنس” و“تشاينا اليف 
انشــورنس” باإلضافــة إلى 4 شــركات تأمين صينية 

أخرى إلى المشــروع الذي يســتمر لمدة عام. وأشــارت اللجنة إلى أن شــركات التأمين ستطور منتجات بمدفوعات 
بأقساط مرنة مع عوائد ثابتة مع المشترين الذين يتلقون فقط معاشات، عندما يصلون إلى سن 60 عاماً.

الصين تطالب شركات التأمين بتطوير المنتجات

ارتفــع فائــض النشــاط التأمينــي فى شــركات تأمين 
ســنوات  العشــر  خــالل  والمســؤوليات  الممتلــكات 
الماضية مــن 474.8 مليون جنيه خــالل العام المالي 
2010/2011 إلــى 3.4 مليار جنيه خالل العام المالي 
2019 / 2020، وقفــز فائــض النشــاط التأمينــي في 
شــركات التأمين على الممتلكات والمســؤوليات خالل 
العــام المالي 2011/2012 ليبلــغ 877.8 مليون جنيه 

وبنسبة نمو 84.9 % عن العام السابق له.
يذكر أن فائض النشــاط التأميني في شــركات تأمينات 

الممتلــكات والمســؤوليات، انخفض خالل العام المالي 2012 / 2013 ليبلــغ 582.4 مليون جنيه، بمعدل انخفاض 
33.7 % عن العام الســابق له، فيما ارتفع فائض النشاط التأميني في شركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 
إلى 1.1 مليار جنيه خالل العام المالي 2013 / 2014، بمعدل نمو 84.4 % عن العام السابق له. وحققت شركات 
التأمين على الممتلكات والمسؤوليات حوالى 3.1 مليار جنيه فائض نشاط تأميني خالل العام المالي 2016 / 2017، 
بمعدل نمو 57.2 % عن العام السابق له، نتيجة ارتفاع األقساط بعد تعويم الجنيه المصري بقرار من البنك المركزي، 
وانخفض فائض النشــاط التأميني إلى 2.8 مليار جنيه خالل العام المالي 2017 / 2018، بمعدل انخفاض 8.4 % 
عن العام الســابق له. وارتفع فائض النشــاط التأميني إلى 2.8 مليار جنيه خالل العام المالي 2018 / 2019، بمعدل 
نمو 0.1 % عن العام السابق له، فيما حققت 3.4 مليار جنيه فائض نشاط تأميني خالل العام المالي 2019 / 2020، 

بمعدل نمو 21.4 % عن العام السابق له.

ارتفاع فائض شركات تأمين الممتلكات في مصر
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قال رئيس هيئة قناة السويس، 
الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة 
بتخفيض  تســهيالت  قدمــت 
مــن  المطلــوب  التعويــض 
السفينة البنمية “ايفر غيفين” 
التي جنحت في قناة السويس 
دوالر  مليــون   550 إلــى 

أميركي.
جــاء ذلك فــي بيان نشــرته 
الهيئة على موقعها الرســمي 
وجاء فيه: “وفقاً للتســهيالت 

التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خالل عرض الهيئة للتفاوض حوالى 550 مليون دوالر 
أميركــي على أن يتم ســداد 200 مليــون دوالر أميركي كدفعة مقدمة، فيما يتم ســداد 350 مليون دوالر أميركي  
الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـA class في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبوالً حتى 

اآلن من الشركة المالكة”.
وأشــار الفريــق ربيع، وفقاً للتقرير إلى “مشــروعية مطالبة الهيئة بمكافأة اإلنقــاذ بما نصت عليه المادة 305 من 
القانــون البحري المصري رقم 8 لســنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصــول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي 
عمــل من أعمال اإلنقــاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة الســفينة وقيمة البضائع المحمولة عليهــا وتعد مكافاة اإلنقاذ 
أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشــتمل على تكاليف أعمال اإلنقاذ من )تشــغيل الوحدات 

البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم(.
وأعــرب رئيــس هيئة قناة الســويس، عن ثقته في أحــكام القضاء المصــري، مؤكداً على أن “الهيئــة لجأت إلى 
إجراءات التقاضي لعدم الوصول إلى اتفاق مشــترك مع الشــركة المالكة للسفينة حتى اآلن حول قيمة التعويضات 
وليــس على مبــدأ أحقية الهيئة للتعويض”. ولفت الفريق ربيع، في هذا الصــدد، إلى أن الهيئة بذلت أقصى الجهد 
إلنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره األعراف الدولية في 

هذا الشأن.

قناة السويس تخفض التعويض المطلوب من “إيفر غيفن”

إرتفعــت األرباح الصافية لشــركة دبي اإلســالمية للتأمين وإعادة 
التأميــن “أمــان”، في الربع األول من العــام 2021 الحالي، وذلك 
بنســبة 101 % على أساس سنوي، وصوالً إلى حوالى 6.4 مليون 

درهم إماراتي.

ارتفاع أرباح “أمان” بنسبة 101 %
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قالت حكومة اإلمارات العربية المتحدة، إن 
االستثمار األجنبي المباشر في البالد ارتفع 
إلى   19.88   مليــار دوالر أميركي في عام 
  2020  ، بنســبة نمــو بلغــت   44.2   % عن 
العام السابق. وذكرت وكالة أنباء اإلمارات 
“ومــا”، أن الصفقات الكبيــرة التي نفذتها 
شــركة بتــرول أبوظبي الوطنيــة )أدنوك( 
ســاهمت في تحقيق هذا النمو، من دون أن 

تذكر مزيداً من التفاصيل.
وقال وزير االقتصاد، عبد هللا المري، إن دولة اإلمارات ستمضي قدماً بتطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة 
االســتثمار وزيادة الفرص خاصة في القطاعات ذات األولوية وتعزيز ثقة المســتثمرين ورجال األعمال والعمل 

على توحيد الجهود على المستويين االتحادي والمحلي.

اإلمارات تجذب استثمارات أجنبية بقيمة  20  مليار دوالر

أعلنــت وزارة االقتصــاد اإلماراتيــة، عن 
السماح لألجانب بالتملك الكامل في األنشطة 
االقتصاديــة ابتــداء من بداية شــهر يونيو/
حزيران 2021. وكانت قد عدّلت اإلمارات 
قانون الشــركات في 2020 للسماح لرواد 
األعمــال والمســتثمرين األجانــب إمكانية 
“تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل من 
دون الحاجة الشــتراط جنســية معينة، كما 
تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة األجنبية 
التــي ترغب في فتح فــرع لها داخل الدولة 
بأن يكون لها وكيل مــن مواطني الدولة”، 

بهدف تعزيز مرونة االقتصاد ودعمه، ورفع جاذبية البيئة االستثمارية في الدولة.
وقــال وزيــر االقتصاد اإلماراتي، عبدهللا بن طوق المري، بحســب ما نقلته وكالة األنبــاء اإلماراتية، إن الخطوة 
الجديدة تعكس األهمية “التي توليها حكومة اإلمارات لدعم االقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، 

خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية لالستثمارات”.
ومن المقرر أن يدعم القانون تأسيس وممارسة أنشطة األعمال في اإلمارات، فضالً عن زيادة استقطاب االستثمار 

األجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات، وتطوير المشاريع الجديدة لزيادة تنوع القاعدة االقتصادية.

السماح لألجانب بتملك الشركات بشكل كامل في اإلمارات
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أصــدرت موانئ أبوظبي ســندات بقيمــة مليار دوالر 
أميركــي ألجــل 10 ســنوات، وذلك بموجــب برنامج 
السندات متوسطة األجل باليورو، حسبما أفادت وكالة 
األنباء اإلماراتية )وام(. وقالت وام، إن ســندات موانئ 
أبوظبــي، الحاصلة على تصنيــف ائتماني )A+( مع 
نظرة مستقبلية مســتقرة من قبل وكالتي “إس آند بي” 
و”فيتــش”، ســيتم إدراجها في ســوق لنــدن لألوراق 
المالية وســوق أبوظبي لألوراق الماليــة. وأفادت، أن 

الخطوة تهدف إلى توظيف إيرادات السندات في أغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل ديون. وذكرت الوكالة األنباء 
اإلماراتية، أن مســتويات االكتتاب تجاوزت 4.5 أضعاف الطرح خالل فترة الذروة، فيما تم تحديد تاريخ اســتحقاق 

السندات في 6 مايو/أيار 2031 مع عائد سنوي 2.500 % سنوياً.
وقال رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، فالح محمد األحبابي: مســرورون باإلقبال الواســع من قبل المســتثمرين 
الدوليين على أول إصدار لنا للسندات بموجب برنامج السندات متوسطة األجل باليورو، ما يعكس الثقة الكبيرة في 

رؤية قيادتنا الرشيدة واالستقرار الكبير القتصادنا وقدرات مؤسستنا واستراتيجيتنا على الصعيد الدولي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامســي، إن اســتراتيجيتنا تهدف لترســيخ 
مكانتها بين أوائل المراكز العالمية كمحرك رائد ومتكامل يســهم في دفع نمو التجارة الدولية. مشــيراً إلى أن موانئ 
أبوظبي تمكنت خالل عام 2020 من تحقيق عائدات بلغت 933 مليون دوالر، أي ما يعادل نمواً بنسبة %24 مقارنة 

بالعام الذي سبقه خالل واحدة من أصعب الفترات بالنسبة لالقتصاد العالمي في التاريخ الحديث.

موانئ أبوظبي تطرح سندات بقيمة مليار دوالر

وقعــت  إيران  عقــداً بقيمــة 1.78 مليــار دوالر أميركي، مع 
مجموعة بتروبــارس لتطوير حقل “فــرزاد )ب(” للغاز في 
البالد، وذلك بعد فشــل المحادثات مع شــركات هندية لتطوير 
الموقــع البحــري. وبموجب االتفاق، ســتنتج الشــركة التابعة 
لشــركة  النفط  الوطنية اإليرانية التي تديرها الدولة، مليار قدم 
مكعبة من  الغاز  يومياً في غضون 5 ســنوات من هذا الحقل، 
الــذي تشــير التقديرات إلى أنه يحتوي علــى 22 تريليون قدم 
مكعبــة من االحتياطيات، ويعتبر 16 تريليون قدم مكعبة منها 

قابلــة لإلنتــاج وفق التقنيات المتاحة حالياً. ونقلت أنبــاء وزارة النفط اإليرانية عن وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه 
قولــه، “اليــوم يوم مهم ... تم توقيع عقد تطوير حقل فرزاد )ب( للغاز بين  شــركة النفــط الوطنية اإليرانية  بصفتها 

صاحب العمل ومجموعة بتروبارس بصفتها المقاول”.

إيران توقع عقداً بقيمة 1.78 مليار دوالر مع “بتروبارس”
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أكدت وكالة “موديز” للتصنيف اإلئتماني، تصنيفات 
اإلصــدار طويــل األجــل Aa2 والتصنيفــات غير 
المضمونة لحكومة  أبوظبي ، الفتةً إلى أن التوقعات 
ال تزال مســتقرة. كما أكــدت الوكالة أيضاً تصنيف 
أبوظبي قصير األجل P-1، و)PAa2( على المدى 
الطويــل و)PP-1( علــى المدى القصيــر لبرنامج 
MTN. وأشــارت الوكالة إلــى أن تأكيد التصنيف 
يعكــس  الميزانيــة  العمومية القوية إلمــارة أبوظبي 
ودخل الفرد المرتفع الذي يعزز المرونة االئتمانية، 
فضالً عــن القوة المؤسســية التي تتجلــى في قدرة 

الحكومة على تعديل  السياسة المالية  لالستجابة للصدمات، والسيما فترات انخفاض أسعار  النفط .
وأضافت، أن النظرة المســتقبلية المســتقرة تعكس قدرة القوة المالية ألبوظبي بأن تظل مرنة في مواجهة المخاطر 
السلبية على سوق النفط التي تفرضها التطورات الوبائية العالمية وإدارتها، بالنظر إلى الحجم الهائل للهياكل الوقائية 

المالية في أبوظبي وسجل الحكومة في التكيف مع األسوأ من البيئات المتوقعة في وقت سابق.

تصنيف أبوظبي عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

كشفت وكالة األنباء  العراقية، أن العراق يعتزم  
إســتثمار  3 مليــارات دوالر فــي شــركة غاز  
البصرة ، على مدى الســنوات الخمس المقبلة. 
وأعلنت شــركة غــاز البصــرة، أنهــا حولت 
إســتيراد غاز الطبخ إلــى تصدير عام 2016، 
فيمــا بينــت ان الخطــة اإلســتثمارية ســتوفر 
قرابــة 2000 درجة وظيفية خــالل فترة بناء 

المشروع.
وبحــث وزيــر  النفــط  العراقي، إحســان عبد 
الجبار، في نيســان/ابريل 2021 الماضي، مع 

السفير المصر ي لدى  بغداد ، أحمد إسماعيل، تنفيذ مشروع أنبوب “البصرة -  العقبة “ النفطي.
وبحسب بيان لوزارة  النفط العراقية، فإن عبد الجبار أكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة 

فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين، خصوصاً في  قطاع النفط  و الغاز .
ووفقاً للبيان، فإن الجانبين بحثا البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة - العقبة، وإمكانية توسعته إلى 

مصر، ليكون إضافة مهمة ومنفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية إلى شمال إفريقيا.

العراق يستثمر في شركة إلنتاج الغاز الطبيعي

20



عالم االستثمار

حزيران/ يونيو 2021 | البنك والمستثمر

أظهرت اإلحصائية النقدية الصادرة عن  بنك الكويت المركزي 
، أن صافي ربح  شركات الصرافة  قفز خالل الربع األول من 
العام 2021 الجاري بنســبة 87 % على أساس سنوي، حيث 
ســجلت صافي ربح في األشهر الثالثة األولى من 2021 نحو 
9.94 مليــون دينار، مقابل 5.31 مليون دينار بالفترة نفســها 
من عام 2020. وفي حين أفادت اإلحصائية بأن عدد شركات 
الصرافــة تراجعــت في نهايــة الربع الثالث إلى 35 شــركة، 

مقارنة بنحو 38 شركة في الشهر نفسه من 2020، إال أن أصولها ارتفعت بنحو 14.6 % إلى 261.4 مليون دينار، 
مقابل 227.9 مليون دينار في نهاية شهر آذار/مارس من العام 2020 الماضي.

أرباح شركات الصرافة في الكويت تقفز بنسبة 87 %

حققــت شــركة  أجيليتي  صافي أربــاح بقيمة 12.6 مليــون دينار كويتي 
فــي الربع األول من عام 2021، بزيــادة 28.7 % عن الربع األول من 
2020، فيما بلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 26.9 مليون 
دينار بزيادة 31 %، واإليرادات 485.5 مليون دينار بزيادة 28.6 %.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، طارق  

ســلطان: بدأنا عام 2021 بشــكل جيد. فقد كان آداء الخدمات اللوجستية 
العالمية المتكاملة موفقاً، معززاً بظروف السوق المواتية وجهود احتواء التكاليف، التي كان لها دوراً مهماً في ذلك. 
كما أظهرت شــركات أجيليتي للبنية التحتية عالمات قوية على التعافي من تداعيات الوباء العالمي. وهذه الشركات 

ساهمت بمتوسط 80 % من أرباح أجيليتي قبل احتساب الفوائد والضرائب خالل السنوات الخمس الماضية.

Agility تحقق ارتفاعاً في أرباحها الفصلية بنسبة 29 %

تراجعت  أرباح شــركة  زين الكويتية ، التي تعــد واحدة من أكبر مقدمي خدمات 
الهاتف النقال في  المنطقة ، إلى  45.00 مليون دوالر ) 10.40 فلس/ للسهم( في 
نهاية الربع األول من 2021، ما نسبته 5 %، قياساً بأرباح قدرها 47.58 مليون 
دوالر خالل نفس الفترة من العام 2020. وقالت الشــركة، إن مؤشــراتها المالية 
الرئيسية تأثرت بتحديات جائحة “كورونا”، التي ألحقت ضرراً كبيراً باألسواق 

اإلقليمية والدولية، والمستمرة في تداعياتها على قطاعات األعمال منذ فترة الربع الثاني من العام األخير.

تراجع أرباح “زين الكويت” بنسبة 5 %
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قال وزير  الســياحة واآلثار المصر ي خالد العنانــي لـCNBC عربية، 
على هامش معرض الســفر العربي 2021 في دبي، إن قطاع  الســياحة  
في بالده يشــهد انتعاشــاً مع بداية عام 2021، حيث ارتفع عدد الســياح 
من 220 ألف سائح نهاية 2020 إلى أكثر من 500 ألف سائح في شهر 
نيسان/ابريل 2021 الماضي، مبيناً أن أغلب السياح القادمون إلى مصر 

من شرق أوروبا.
وعن ســؤاله حول  المشاريع االستثمارية  الحالية، قال العناني: إن مصر 
مستمرة في التوسع بالمشاريع الجديدة، كاشفاً بأن قيمة المشاريع الحالية 
تبلــغ 15 مليــار دوالر أميركــي. وتابــع العناني، الحكومــة تعمل على 

إجراءات داخلية من شأنها تسهيل حركة التنقل والسفر، مبيناً أنه سيتم إطالق بوابة التأشيرة اإللكترونية لـ73 دولة 
وموقع آخر للسائح في مصر، وفيما يخص اإلجراءات الدولية في المنطقة، قال العناني: سيعقد اجتماع خالل الفترة 

القادمة في  السعودية  لمناقشة ضوابط السفر الموحدة في المنطقة.

خالد العناني

15 مليار دوالر قيمة المشاريع االستثمارية في مصر

ارتفعت أرباح  دار األركان  الســعودية في الربع األول من 2021، بنســبة 
130 % على أســاس سنوي، لتصل إلى 28.5 مليون لاير سعودي. بينما 
تراجعت إيرادات الشــركة في الربع ذاته من 2021 بنســبة 6.4 % على 
أساس سنوي، لتصل إلى 554.8 مليون لاير سعودي. وأرجعت شركة  دار 

األركان أسباب ارتفاع األرباح إلى ارتفاع هامش الربح المحقق.

أرباح دار األركان السعودية ترتفع بنسبة 130 %

تراجعــت أرباح  العمانية لالتصــاالت  “ عمانتل ” المدرجة ببورصة 
مســقط، في الربع األول من عام 2021 بنســبة 10.4 %، إلى 56 
مليــون لاير، مقارنة بارباح حققتها المجموعــة بلغت 62.5 مليون 

لاير في الربع األول من عام 2020.
كما تراجعت إيرادات الشــركة بنســبة 7.42 % خالل الربع األول 
مــن العام الجاري، لتصل إلى حوالى 602.70 مليون لاير، مقارنة 

بنحو 651 مليون لاير في الربع األول من العام 2020 الماضي.

تراجع أرباح “عمانتل” بنسبة 10 %
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 Ant تصــدّر الــذراع االســتثماري لمجموعة
للخدمــات المالية مبيعات صناديق االســتثمار 
المشــترك ذات المحافظ غير النقدية في الربع 
األول من العام 2021 الحالي، لتسحب البساط 
بذلــك مــن تحت البنــوك المســيطرة على هذه 

السوق منذ عقود.
وتعتمــد تلــك الصناديــق على االســتثمار في 
الســندات وغيرها من منتجــات الدخل الثابت، 
التــي تضمــن للمســتثمرين مســتوى أقل من 
الخطــورة، بالمقارنــة بالمضاربــة باألســهم. 

وكشــفت بيانات االتحاد الصينــي إلدارة األصول، عن تحقيق صندوق Yu’ebao مبيعات من األصول الســابق 
ذكرها بقيمة 890.1 مليار يوان )138.3 مليار دوالر أميركي( خالل الربع األول من العام الحالي، فيما جاء بنك 
التجار الصيني في المركز الثاني بحجم صفقات تعادل 707.9 مليار يوان )109.8 مليار دوالر(، بينما حل بنك 
الشعب الصيني ثالثاً، وفقاً لرويترز. ويدير صندوق Yu’ebao كيان االستثمار المباشر Tianhong، إضافة إلى 

47 صندوقا أخر، وتمتلك مجموعة Ant المتحكمة به نسبة 51 %.
يذكر أن السلطات الصينية، طالبت مجموعة Ant بخفض حجم أصول صندوق Yu’ebao، الذي كان يعد األكبر 
عالمياً بصافي أصول بلغت 1.9 تريليون يوان )295.2 مليار دوالر( في نهاية عام 2020، لينكمش إلى 972.4 

مليار يوان )151.1 مليار دوالر( في الربع األول من العام 2021 الحالي.

Ant Group تتربع على عرش صناديق االستثمار الصينية

قالــت “غازبــروم نفــط”، الــذراع النفطيــة 
لشــركة الغاز الروسية العمالقة “غازبروم”، 
إن صافــي دخلها فــي الربــع األول من العام 
الجــاري 2021، بلغ 84.2 مليار روبل )1.1 
مليــار دوالر أميركي( بعد خســارة في الفترة 
نفســها قبل عام بلغت نحو 13.8 مليار روبل، 

وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت، أن اإليرادات نمت بنسبة 18.7 % 
على أساس سنوي إلى 611 مليار روبل، فيما 

ارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالكات واســتهالك الديون بنســبة 95.3 % لتســجل حوالى 
194 مليار روبل.

1.1 مليار دوالر أرباح “غازبروم نفط”
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اســتثمر عمــالق التجــارة اإللكترونيــة الصيني علــي بابا 
وشــركاؤها مــا قيمته 400 مليــون دوالرأميركي في وحدة 
 Masan Group Corp البيع بالتجزئة التابعة لمجموعــة
الفيتنامية. وأوضحت شــركة ماســان Masan في بيان: أن 
الكونسورتيوم الذي يضم مجموعة علي بابا وبارينغ برايفت 
إكويتي آسيا دفع ما يعادل 5.5 % في ذراع التجزئة للشركة. 
وذكر البيان أن كراون إكس The CrownX، التي تأسست 
عــام 2019، تقدر قيمتها بموجــب الصفقة بنحو 6.9 مليار 
دوالر، أي ما يعادل 93.50 دوالر للسهم. وستمتلك الشركة 

األم ماســان 80.2 % من وحدة البيع بالتجزئة. وستوســع الصفقة من وجود علي بابا في جنوب شــرق آســيا بعد 
استثمارها بقيمة 4 مليارات دوالر في شركة التجارة اإللكترونية الزادا Lazada في عام 2018.

وقالت ماسان في البيان: إن The CrownX ستعمل عن كثب مع Lazada لتسريع تحولها الرقمي إلى منصة “الكل 
في واحد” لخدمة مشــتريات المستهلكين عبر اإلنترنت. وأكدت الشركة أنها تجري محادثات مع مستثمرين آخرين 
بشــأن اســتثمار إضافي يتراوح بين 300 مليون دوالر و400 مليون دوالر في The CrownX. ومن المتوقع أن 

تنتهي الصفقة في 2021.

علي بابا تستثمر في شركة ماسان الفيتنامية

حققــت منصة “روبــن هود” إيرادات قياســية 
من تداوالت العمــالء في الربع األول من العام 
2021 الجــاري، مع إســتمرار طفرة تعامالت 

مستثمري  التجزئة .
وكشف إفصاح للجنة األوراق المالية والبورصات 
األميركية، أن منصة التداول اإللكتروني جمعت 
331 مليون دوالر أميركي من تدفق األوامر أو 
order flow فــي الربع األول من عام 2021، 
مقابــل 221 مليــون دوالر أميركي فــي الربع 

األخير من العام 2020 الماضي، مقارنة بنحو 91 مليون دوالر في أول 3 أشهر من 2020.
وإيــرادات تدفق األوامر هي األموال التي تحصل عليها شــركات الوســاطة لتوجيه صفقــات العمالء إلى صناع 
الســوق. وعلى الرغم من أن منصة “روبن هود” ترفع شــعار عدم تحصيل أي عموالت من العمالء، فإنها تعتمد 
على مدفوعات تدفق األوامر في تحقيق إيرادات. ومن المتوقع أن يتم طرح أسهم “روبن هود” لإلكتتاب العام في 

بورصة  ناسداك  خالل النصف األول من العام الجاري 2021.

331 مليون دوالرقيمة إيرادات “روبن هود”
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إرتفعــت أرباح “ أديداس “ خــالل الربع األول 
مــن العام الجــاري 2021، كما رفعت صانعة 
الســلع الرياضيــة توقعاتهــا للمبيعات بســبب 
االنتعــاش فــي  الصيــن  وفــي المبيعــات عبر  
اإلنترنــت ، وتتوقــع حالياً نمو إيــرادات الربع 

الثاني قد يصل إلى 50 %.
وبلــغ صافي الربح الفصلي للشــركة األلمانية 
558 مليــون يــورو )673.2 مليــون دوالر 

أميركــي(، مــن 31 مليون يورو في نفس الفترة من العام 2020 الماضي، وارتفعت المبيعات بنســبة 20 % عند 
5.27 مليار يورو.

وأعلنت الشركة نمو مبيعاتها في الصين بنسبة 156 % خالل األشهر الثالثة األولى من العام 2021، وذلك على 
الرغم من مقاطعة بعض المســتهلكين الصينيين للعالمات التجارية العالمية التي اتخذت موقفاً ضد معاملة إحدى 

األقليات العرقية في الصين في منطقة شينجيانغ.
كمــا أيدت الشــركة توقعاتها الســابقة للعام بأكملــه، إذ تتوقع وصول هامش الربح اإلجمالــي إلى حوالى 52 %، 
وتتوقع زيادة هامش الربح التشغيلي ما يتراوح بين 9 % و10 %. وتتوقع أيضاً تراوح صافي الدخل من العمليات 

المستمرة من 1.25 مليار يورو و1.45 مليار يورو.

ارتفاع أرباح “أديداس” في الربع األول من 2021

حققت شــركة “ ســكوير ” قفزة لإليرادات بنسبة 266 % في 
الربــع األول من العــام 2021 الجاري، مــع الصعود القوي 

لعملة البيتكوين المشفرة.
وكشــفت نتائج أعمال شــركة  الخدمات المالية  األميركية، أن 
صافي الربح بلغ 39 مليون دوالر أميركي في أول 3 أشــهر 
من عام 2021، مقابل خسارة 105.89 مليون دوالر أميركي 
فــي الفترة المقارنة قبــل عام واحد. وبلغ نصيب الســهم من 
األرباح المعدلة 41 سنتاً في الربع األول من هذا العام، مقابل 

توقعات كانت تشير لتسجيل 16 سنتاً.
وبلغــت إيــرادات “ســكوير” مســتوى 5.05 مليــار دوالر 

أميركي في الربع األول، مقابل 1.381 مليار دوالر أميركي قبل عام، ومقارنةً بتوقعات بتسجيل 3.36 مليار دوالر. 
وأظهرت نتائج األعمال، أن إيرادات اإلستثمار في البيتكوين بلغت 3.411 مليار دوالر أميركي، مقابل 306 ماليين 

دوالر أميركي في الفترة المقارنة من عام 2020.

ارتفاع إيرادات “سكوير” بنسبة 266 %
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تمكنــت “موديرنــا” من تســجيل أول أربــاح فصلية 
في تاريخها كما ســجلت إيــرادات أعلى مليار دوالر 
أميركي للمرة األولى علــى اإلطالق في الربع األول 
من العام الجاري 2021، بدعم من مبيعاتها من لقاحها 

لفيروس “كورونا”.
وقالت شــركة األدوية األميركية، إنها ســجلت أرباحاً 
بقيمــة 1.2 مليار دوالر في الفتــرة المتتدة من كانون 
الثاني/يناير وحتى آذار/مارس، مقارنة بخسائر بقيمة 

124 مليون دوالر أميركي خالل نفس الفترة من 2020.
وحققت الشــركة إيرادات بقيمة 1.9 مليار دوالر أميركي خالل أول 3 أشــهر من عام 2021، وهو مستوى أعلى 
مــن 8 مالييــن دوالر خالل نفــس الفترة من العام الماضي، لكنه قريب من توقعات المحللين بأن تســجل إيرادات 
بقيمة ملياري دوالر أميركي. وبلغت قيمة مبيعات “موديرنا” من لقاح “كورونا” مســتوى 1.7 مليار دوالر في 

الربع األول من 2021.

“موديرنا” تبيع لقاحات كورونا بقيمة 1.7 مليار دوالر

أعلنــت شــركة “ إنفيديــا “ تحقيــق أرباح 
أفضــل من التوقعات فــي الربع األول من 
العام المالي 2022، مع قفزة بلغت 84 % 
في اإليرادات. وكشفت نتائج أعمال شركة 
التكنولوجيا األميركية، أن صافي األرباح 
بلغ 2.31 ميار دوالر أميركي في األشهر 
الثالثــة المنتهية في الثاني من شــهر أيار/
مايو 2021، مقابــل 1.120 مليار دوالر 
أميركــي في نفــس الفترة قبل عــام واحد. 

وبلــغ نصيب الســهم من األرباح المعدلــة 3.66 دوالر في الربع األول من العام المالــي الجاري، في حين كانت 
التوقعات تشير لتسجيل 3.28 دوالر.

وســجلت إيرادات “إنفيديا” ارتفاعاً إلى مســتوى 5.661 مليار دوالر أميركي، مقابل 5 مليارات دوالر قبل عام 
واحد، ومقارنةً بتوقعات تسجيل 5.41 مليار دوالر. وجاء صعود اإليرادات مع زيادة عوائد قطاع األلعاب بنسبة 
106 % إلــى 2.760 مليــار دوالر، وإرتفــاع عائد وحدة مركز البيانات بنســبة 79 % عند 2.048 مليار دوالر 
أميركي. كما توقعت “إنفيديا” تسجيل إيرادات بقيمة 6.30 مليار دوالر في الربع المالي الحالي، ما سيمثل زيادة 

62 % على أساس سنوي.

إيرادات “إنفيديا” ترتفع بنسبة 84 %
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أعلنت “أمازون دوت كوم” رســمياً عزمها على شراء 
 MGM شــــركة إنتاج وتوزيــــع األفالم األميركيــــة
Studios مقابــل 8.45 مليــار دوالر أميركــي. وتعــد 
الصفقــة هــي ثانــي أكبــر عملية اســتحواذ فــي تاريخ 
“أمازون”، بعدما اشــترت “هول فــودز” مقابل 13.7 

مليار دوالر أميركي في 2017.
وأكــدت “أمازون”، أنها تأمل في االســتفادة من تاريخ 
صناعة األفالم لدى “إم جي ســتوديو” - إذ أنها المالكة 
بالمشــاركة لسلســلة “جيمس بوند” وغيرها من األفالم 

والمسلسالت - في تعزيز إستوديوهات “أمازون” وقسم األفالم والتلفزيون.
وأنفقــت “أمــازون” 11 مليار دوالر أميركي على محتوى الفيديو والموســيقى في العام 2020 الماضي، وهو ما 

يمثل ارتفاعاً عن مستوى 7.8 مليار دوالر أميركي في 2019.

“أمازون” تشتري الشركة المالكة لسلسلة “جيمس بوند”

اتجــه عدد كبير من المســتثمرين في الواليــات المتحدة 
األميركية لضخ السيولة في أدوات الحماية من التضخم، 
وبيعهم بعض أســهم شركات التكنولوجيا، بحسب بيانات 
بنــك أوف أميركا. وجاء ذلــك بالتزامن مع تلميح صناع 
السياسات في مجلس االحتياطي االتحادي األميركي إلى 
مناقشــات لتقليص مشــتريات الســندات الحكومية “عند 
نقطة ما”. وخرج 1.1 مليار دوالر أميركي من صناديق 
التكنولوجيا، على مدار األســبوع المنتهي في 19 مايو/

أيــار 2021، فــي أكبر نزوح منذ ديســمبر/ كانون األول 2018. وقال البنك، إن صناديق الذهب اســتقطبت 1.3 
مليار دوالر أميركي. وشــهدت ســندات الخزانة األميركية، التي تعد مالذا آمنا، أكبر التدفقات عليها في 6 أشهر، 

وبلغت 2.8 مليار دوالر أميركي، حسبما أظهر تقرير بنك أوف أميركا.
وكان محضر اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي األميركي قد كشــف عن وجود أحاديث بشأن تقليص مشترياته 
من الســندات أكثر مما توقعه المســتثمرون. وقالت شــريحة كبيرة من صناع السياسات في محضر االجتماع، إن 
قراراً بشــأن خفض وتيرة شــراء األصول ســيكون مالئما “في مرحلة ما” إذا واصل تعافي االقتصاد األميركي 
 Apple اكتساب الزخم، وهو ما شكل مفاجأة لألسواق. وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا فحققت شركات مثل
وTesla مســتويات قياسية مع بداية العام 2021 الحالي، إال أنها عادت وتراجعت، بينما تحسن أداء شركات مثل 

“فايسبوك” و“غوغل” و“مايكروسوفت” مقارنة بأداء بداية العام.

نزوح 1.1 مليار دوالر من صناديق التكنولوجيا
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744 مليون دوالر قيمة عقد لتطوير حقول “أدنوك”

االقتصادي المحلي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات.
ويغطي نطاق ترســية العقــد تنفيذ األعمال الهندســية والمشــتريات والتشــييد 
والتشــغيل للمرافق البحرية المطلوبة لتمكين تحقيق سعة إنتاجية كاملة تبلغ 45 
ألف برميل يومياً مــن الخام الخفيف بكثافــة حوالى 35 درجــة، وفقاً لتصنيف 
معهد البترول األميركي، و27 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب من 

منطقة “بالبازم”. ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للنفط في عام 2023.
خفض التكاليف

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة الياســات، شاهين المنصوري: 
يؤكد إجراء مسابقة حول التصاميم الهندسية األولية وترسية عقد تنفيذ األعمال 
الهندسية والمشتريات والتشــييد لمنطقة )بالبازم( البحرية على نهج )الياسات( 
الرامي إلى التركيز على التنافسية وخفض التكاليف لضمان قدرتنا على تطوير 
مناطق امتيازنا تجاريــاً وتوفير قيمة مســتدامة بعيدة المدى ألدنوك وشــريكنا 
مؤسســة البترول الوطنية الصينية )ســي إن بي سي(. وســتواصل )الياسات( 
جهودها لخفض التكاليف، فيما نسعى لتعزيز القيمة من حقول أبوظبي األصغر 

نسبياً التي تتطلب نموذجاً تشغيلياً بسيطاً لتحسين إمكانات إنتاجها وقيمتها.
توريد الغاز الطبيعي

إلى ذلك، أعلنت “أدنوك” عن توقيع اتفاقيتين طويلتي األجل لبيع الغاز الطبيعي 
مع اثنتين من الشــركات الصناعيــة في دولة اإلمــارات، وهما شــركة “حديد 
اإلمارات”، و“أركان لمواد البناء” في أبوظبي. وبموجب شــروط االتفاقيتين، 
ستقوم “أدنوك” بتوريد الغاز الطبيعي لشــركتي “حديد اإلمارات” و“أركان” 
من القطاع الصناعي في أبوظبي.على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام 

تقع منطقة “بالبــازم” على بعــد 120 كيلومتراً 
شــمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من ثالثة 
من الحقول التــي يطلق عليها الحقــول البحرية 
الهامشــية، وقامــت شــركة الياســات للعمليات 
البترولية المحدودة )الياســات(، التابعة ألدنوك 
والمشــروع المشــترك مــع مؤسســة البتــرول 
الوطنية الصينية “سي إن بي سي” بترسية عقد 
تنفيذ األعمال الهندســية والمشــتريات والتشييد 

على شركة شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية.
تطوير حقول النفط

وتمتلك “أدنــوك” حصة 60 % و”ســي إن بي 
ســي” 40 % في “الياســات”، في الوقت الذي 
تأتي ترســية العقد عقب عمليــة مناقصة، حيث 
ســتتم إعادة توجيه 65 % من القيمــة اإلجمالية 
للعقــد إلــى االقتصــاد المحلــي عبــر برنامــج 

“أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لدائــرة االستكشــاف 
والتطوير واإلنتاج في أدنوك، ياسر المزروعي: 
نحن ســعداء بتطوير حقــول النفــط الواقعة في 
منطقــة امتيــاز )بالبــازم( البحريــة بالكامــل، 
بالتعــاون مع شــريكنا االســتراتيجي مؤسســة 
البتــرول الوطنية الصينية )ســي إن بي ســي(. 
وتعكــس ترســية هــذا العقــد التزامنــا بتحقيق 
أقصى قيمــة ممكنة مــن جميع مــوارد أبوظبي 
الهيدروكربونية بمــا يعود بالنفــع والفائدة على 

اإلمارات وشعبها وشركائنا.
تحقيق إنتاجية كاملة

أضــاف: لقد تــم اختيــار )شــركة اإلنشــاءات 
البترولية الوطنية( بعد عملية مناقصة اتســمت 
بالدقة والتنافســية وبمــا يضمن أنها ستســتخدم 
أحدث التقنيات والخبرات لتنفيذ هذا المشــروع 
االستراتيجي، وإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة 
هذا العقد إلى اقتصاد دولة اإلمارات لتحفيز النمو 

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، عن ترسية عقد بقيمة 2.73 مليار درهم (744 مليون دوالر 
أميركي)، وذلك لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز بالبازم البحرية في العاصمة اإلماراتية، مشيرة 
إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من حقول أبوظبي في الوقت الذي 

تواصل فيه جهودها لزيادة سعتها اإلنتاجية من النفط إلى 5 ماليين برميل يومياً بحلول عام 2030.
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استثمارات بقيمة 3 مليارات دوالر في إفريقيا

ومواجهة تغير المناخ والتهديد الجهادي.

قروض ومنح مستقبلية
في ســياق متصل، وفي كلمة نشــرتها وســائل إعالم ســعودية 
حكوميــة، قال األميــر محمد بــن ســلمان،  إن لدى الســعودية 
مشــروعات وقــروض ومنــح مســتقبلية ســينفذها الصنــدوق 
الســعودي للتنمية في الدول الناميــة في إفريقيا تتجــاوز قيمتها 
3 مليارات لاير ســعودي )أي ما يقارب مليــار دوالر أميركي( 
خالل العام 2021 الحالي. وأضاف، لقد كان تأثير الجائحة حاداً 
في الدول اإلفريقية منخفضة الدخل )...( ومن المهم أن نســتمر 
في بذل الجهود لتجــاوز هذه األزمــة من خالل العمــل الدولي 

المشترك.
ويملــك صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي عــدداً من 
والتعديــن  الطاقــة  قطاعــات  فــي  واألنشــطة  المشــروعات 
واالتصاالت واألغذية وغيرها بإجمالي 15 مليار لاير سعودي 
)4 مليــارات دوالر أميركي(. وقد أعلن الصنــدوق عن مبادرة 
بقيمــة 200 مليون يورو لتطوير دول الســاحل بالمشــاركة مع 

وكالة التنمية الفرنسية.
وفي الســنوات األخيرة، عّززت دول الخليج نفوذها السياســي 
واالقتصــادي في إفريقيــا، وخصوصــاً الســعودية واإلمارات 
بشكل كبير من الناحية االقتصادية.وقطر. وبقيت إفريقيا بمنأى نســبياً عن الجائحــة، لكننها تأثرت 

أعلنت مؤسســة التمويل الدوليــة الرائدة بدعــم القطاع الخاص 
في االقتصادات الناشــئة، في بيان أصدرته في إطار القمة التي 
انعقدت في باريس المخصصة للقــارة اإلفريقية، أن الهدف هو 
“تحفيز االنتعاش االقتصــادي للقارة بعد الجائحة، واســتحداث 

فرص العمل واألنشطة التجارية”.

تعزيز التنمية االقتصادية
تتمثل مهمة مؤسســة التمويــل الدولية، ضمــن مجموعة البنك 
الدولي، بتعزيز التنمية االقتصادية وتحسين الظروف المعيشية 
للسكان من خالل تعزيز نمو القطاع الخاص في البلدان النامية. 
وقالت المؤسسة، إنها ستستثمر مليار دوالر أميركي في تمويل 
مباشر جديد للشــركات الصغيرة والمتوســطة، العمود الفقري 
لالقتصــادات اإلفريقيــة. وســيخصص المليار اآلخــر للتجارة 
الدولية إلفريقيا، بهدف تســهيل تدفق الواردات والصادرات من 

السلع األساسية، وال سيما المنتجات الغذائية والطبية.
وشــددت على أن “الحزمة وقدرها مليارا دوالر أميركي واحدة 
من أكبر االلتزامات التــي تعهدت بها مؤسســة التمويل الدولية 

على اإلطالق لصالح مبادرات محددة في إفريقيا”.

خطط تحفيز
يأتي اإلعالن، في وقت تســعى القارة إلى الخــروج من األزمة 
االقتصادية التي أغرقتها فيها جائحة كوفيد - 19، بسبب تراجع 
تدفق االســتثمار األجنبي المباشــر، وقــد نوهت المؤسســة أن 

ماليين األفارقة سقطوا في براثن الفقر.
وبقيت إفريقيا نســبياً بمنأى عن الوباء من الناحيــة الصحية، إذ 
ســجلت رســمياً 130 ألف وفاة فيما حصيلة الوفيــات العالمية 
تبلغ حوالى 3,4 ماليين. لكن القارة التي تأثرت بشكل كبير من 
الناحية االقتصادية، ال تملك الوسائل لتمويل خطط تحفيز كبرى.

ووفق صندوق النقد الدولي، تحتاج الــدول اإلفريقية إلى حوالى 
300 مليار دوالر أميركي لمكافحة الفقر وتطوير بنيتها التحتية 

له، استثمار ملياري دوالر أميركي لدعم  التابعة  الدولية  التمويل  الدولي من خالل مؤسسة  البنك  تعهد 
الشركات الصغيرة وتعزيز التجارة في إفريقيا. كما تعهد المجتمع الدولي مؤخراً، بمساعدة إفريقيا في 
مجال الصحة لكن من دون التزام مالي، خالل المؤتمر الذي نظمته فرنسا وضم نحو 30 من القادة األفارقة 

واألوروبيين، فضاًل عن المنظمات االقتصادية الدولية الكبرى.
من جانبه، أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان في قمة مخصصة إلفريقيا في باريس، أن 
بالده ستستثمر قرابة مليار دوالر أميركي لدعم “الدول النامية” في القارة في 2021، لمواجهة التداعيات 

االقتصادية لوباء كوفيد - 19.
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أفــادت إحصــاءات مصــرف لبنــان، أن تحويالت 
المغتربيــن في األشــهر التســعة األولى مــن العام 
2020، بلغت حوالى 4,7 مليارات دوالر أميركي، 
علماً ان البنك الدولي توقع بلوغها 6,9 مليارات مع 
نهاية العام. ومن المرّجح ان يصل حجم التحويالت 
في العــام 2021 الحالي الى القيمة نفســها، وســط 
توقعات بَضخ حوالى مليار دوالر من قبل المغتربين 

القادمين الى لبنان في فصل الصيف.
وأكد نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية واألمين العام التّحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي، ان السياحة 
الداخلية نشطة جدّاً حالياً، وهي ظاهرة غريبة، نظراً الى األزمة المعيشية واألزمة المالية واالقتصادية التي تمّر بها 
البالد، معتبراً ان التفسير الوحيد هو “إّما ان اللبنانيين ينتقمون من أنفسهم أو انهم يحصلون على أموال من الخارج”.
وبالنسبة الى ارتفاع االسعار في القطاعات السياحية، أكد بيروتي انها تحتسب على سعر صرف الـ5000 و6000 

ليرة بالرغم من ان الكلفة التشغيلية والبضائع يتم شراؤها على سعر السوق السوداء.
من جهته، أكد نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، تراجع حركة السفر بنسبة 70 %، الفتاً الى غياب 
الحجوزات والى ان حركة القادمين تقتصر فقط على العاملين في دول الخليج وافريقيا. واعتبر ان العام 2020 كان 

أفضل من العام 2021، على الرغم من خفض حدّة االجراءات الوقائية ضد كورونا.

4.7 مليار دوالر تحويالت المغتربين اللبنانيين

أعلنت ادارة االحصاء المركزي في رئاسة مجلس 
الوزراء ان الرقم القياســي السعار االستهالك في 
لبنان لشــهر نيسان/ابريل 2021، ســجل ارتفاعاً 
وقدره 7,76 % بالنسبة لشهر آذار/مارس 2021، 
كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

- ارتفاع قدره 6,35 % في محافظة بيروت
- ارتفاع قدره 6,90 % في محافظة جبل لبنان
- ارتفاع قدره 10,69 % في محافظة الشمال

- ارتفاع قدره 6,29 % في محافظة البقاع
- ارتفاع قدره 8,33 % في محافظة الجنوب
- ارتفاع قدره 9,82 % في محافظة النبطية

واشــارت الى ان مؤشــر اسعار االستهالك في لبنان لشهر نيسان/ابريل 2021، سجل ارتفاعاً 121,66 % بالنسبة 
لشهر نيسان/ابريل 2020، كما بلغ تضخم اسعار االستهالك خالل االشهر االربعة االولى من السنة 25,6 %.

تضخم أسعار االستهالك في لبنان 25,6 %
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أظهــرت نتائج مؤّشــر مدراء المشــتريات للبنان في نيســان/ابريل 
2021، تدهــوراً في النشــاط االقتصادي لشــركات القطاع الخاص 
اللبنانــي، بوتيرة هي األدنى منذ 18 شــهراً. وبحســب االســتبيان، 
ســاهمت اتجاهات مؤشــري اإلنتاج والطلبيات الجديدة في نيســان/

ابريل 2021 جزئياً، في تحسُّن القراءة الرئيسية لمؤشر PMI، حيث 
تراجع معدَّل انخفاض كال المؤشرين إلى أدنى مستوى له منذ تشرين 
األول/اكتوبر 2019. وظلّت االنخفاضات حادة بشكل عام. وأشارت 

األدلة المنقولة بأنَّ انخفاض القوة الشرائية لعمالء الشركات اللبنانية أدّى إلى تدهور ظروف الطلب بشكل إضافي.
بدورها، وفي ضوء تحسُّن قيمة الدوالر األميركي، َشِهدَْت أعباء التكلفة التي تتحملها شركات القطاع الخاص اللبناني 
ارتفاعاً في شــهر نيســان/ابريل 2021. وبالرغم من انخفاضها عن أعلى مســتوى لها في 9 أشهر في آذار/مارس، 
إالَّ أن معدل تضخم أسعار مستلزمات اإلنتاج كان من أعلى المعدالت الُمسجلة منذ بدء المسح قبل 8 سنوات. وكان 

ارتفاع أسعار المشتريات السبب الرئيسي في زيادة التكاليف، فيما استمرت األجور باالنخفاض، ولو بوتيرة أبطأ.
ونتيجة لذلك، قّررت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من أعباء التكاليف اإلضافية إلى عمالئها في شهر 
نيســان/ابريل 2021 من خالل رفع متوسط أســعار اإلنتاج. وانخفض معدّل تضخم األسعار في شهر نيسان/ابريل 

2021 مقارنةً بشهر آذار/مارس الماضي وَظل ملحوظاً بشكل عام.
وفي غضون ذلك، طالت مواعيد تسليم الموّردين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل إضافي في فترة المسح 
األخيرة. ومع ذلك، كان معدّل تدهور أداء الموّردين األقل حدّة منذ أكثر من عام وظلَّ طفيفاً بشــكل عام. وأشــارت 
بيانات شــهر نيســان/ابريل، إلى اســتقرار أعداد الموظفين بشكل عام في شــركات القطاع الخاص اللبناني، بعدما 

تراجعت أعداد الموظفين في شهر آذار/مارس 2021.

تدهور نشاط القطاع الخاص االقتصادي اللبناني

أطلق االتحاد األوروبي )EU( برنامج المساعدة الفنية للقطاع الخاص 
في لبنان )TAF( بميزانية تبلغ حوالى مليوني يورو لتمكين المنتجين 
اللبنانيين من احتالل حصة أكبر من ســلة السوق. وتستهدف المبادرة 
بشــكل رئيســي، قطاعات الصحة واألغذية الزراعية والتكنولوجيا، 
حيث تم اختيار 16 شركة لالستفادة من البرنامج، لكن العدد اإلجمالي 
قد يصل إلى 70 في نهاية 2021، وفقاً “لو كوميرس دو ليفانت”. ولن 

تقدم TAF مساعدة مالية مباشرة للشركات، بل ستوفر لهم االستشارات والوصول إلى شبكات المهنيين والمستثمرين 
والشهادات األوروبية عالية الجودة، كما ورد في البيان. وتقليدياً، يتم توجيه هذا النوع من المشاريع من خالل وزارة 
االقتصاد أو الصناعة. وقرر االتحاد األوروبي هذه المرة االتصال مباشرة بالقطاع الخاص، والحفاظ على التعاون 

مع أطراف ثالثة مثل الجامعات أو مسرعات الشركات الناشئة.

مليونا يورو لدعم القطاع الخاص في لبنان
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أّكدت وكالة “فيتش” للتصنيف االئتماني تقييم الســلطنة االئتماني 
عنــد BB-، وهو ذات التقييم الســابق للوكالة. ويأتــي هذا التقييم 
نظــرا للتحديات المحيطة بتطبيق إجراءات الضبط المالي في ظل 
األوضاع الراهنة، المتمثلة بانتشــار جائحة كوفيد - 19 وتأثيرها 
علــى االقتصاد المحلي. وأشــارت الوكالة فــي تقرير لها، إلى أن 
الخطــة المالية متوســطة المدى التي بدأت الســلطنة في تطبيقها، 
أســهمت في تعزيز آفاق تحّســن المركز المالــي للدولة، التي من 
المتوقــع أن يبلغ مجمل أثرها المالــي نحو 4.7 مليار لاير عماني 

بحلول عام 2024. وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية العامة للدولة إلى 6.1 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
خــالل عام 2021، وأن يرتفع النمو االقتصادي للســلطنة بنحــو 3.3 % خالل عام 2022، وذلك في ظل ارتفاع 

متوسط اإلنتاج النفطي والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19.
فــي ســياق منفصل، بلغ عجز ميزانية  ســلطنة عمان  751.4 مليار لاير )1.96 مليــار دوالر أميركي( في الربع 
األول من العام 2021 الجاري، مع تراجع اإليرادات العامة بنســبة 30.5 % بســبب جائحة “كورونا” وتراجع 

أسعار  النفط .
وقالت وزارة المالية العمانية، إن صافي إيرادات النفط تراجعت بنســبة 34.2 % على أســاس ســنوي، في الربع 
األول مــن العــام الجاري. وتراجع اإلنفاق العام 2.7 % في الربع األول من 2021، مقارنةً بنفس الفترة من العام 

الماضي، ألسباب منها جهود إحتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى، وفقاً لما قالته وزارة المالية.
وفي سابقة لبلد خليجي نفطي، تعتزم سلطنة عمان سن ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخل المرتفع إعتباراً 

من العام 2022 القادم، في إطار خطط لتقليص العجز.

BB فيتش” تؤكد تصنيف سلطنة عمان االئتماني عند“

ارتفع رصيــد  الدين العام  المســتحق على األردن في 
أول شــهرين من العام 2021 الجاري، بنسبة 0.8 % 
إلى 26.7 مليار دينار )37.6 مليار دوالر أميركي(، 
مقارنةً مع 26.49 مليار دوالر أميركي في نهاية عام 

2020 الماضي.
الموقــع  المنشــورة علــى  وأظهــرت اإلحصــاءات 
اإللكتروني لــوزارة المال، أّن الديــن الداخلي لألردن 
في نهاية شــهر شباط/فبراير 2021، بلغ 13.6 حوالى 

مليــار دينــار أدرني، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.06 مليار دينار أردني. ويعادل الدين العام األردني 85.6 % 
من  الناتج المحلي  اإلجمالي األردني.

ارتفاع الدين العام األردني بنسبة 0.8 %
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تراجــع معدل التضـــخم الســنوي في مصر 
إلجمالي الجمهورية خالل شهر نيسان/إبريل 
2021، إلى أدنى مســتوى منذ شــهر أيلول/

ســبتمبر 2020، متأثــراً بانخفــاض أســعار 
األغذية. وســجل معــدل التضخم 4.4 % في 
نيســان/إبريل الماضي، مقابل 5.9 % لنفس 
الشهـر من العام السابق، وفقاً لبيانات الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الصادرة 

أخيراً، بحسب  بلومبيرغ. وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلى 112.2 نقطة لشهر 
نيسان/إبريل 2021، مسجالً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2 % عن شهر آذار/مارس من نفس العام.

وترجع أهم أســباب هذا االرتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.8 %، مجموعة اللحوم والدواجن 
بنسبة 4.9 %، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5 % ومجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة 1.3 %، كما ارتفعت 

ايضاً أسعار مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة 1.9 % ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 5.2 %.
وفيما يتعلق بالتغير السنوي لمعدل التضخم في نيسان/إبريل 2021، فقد تأثر بانخفاض أسعار مجموعة الخضروات 
بنسبة 9.6 % بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسة 19.6 % بسبب انخفاض أسعار الطماطم 

بنسبة 28.9 % ومجموعة الدرنيات بنسبة 8.3 %، حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة 8.2 %.

تراجع نسب التضخم في مصر 4.4 %

ســجل معدل التضخم  في  السودان  قفزة جديدة، بمقدار 21 نقطة 
مئوية، إلى 363.14 % في نيســان/ابريل 2021 الماضي، من 
341.78 % في آذار/مارس الذي سابق. وعزا الجهاز المركزي 
لإلحصاء، في بيان، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة في أســعار 
مجموعــة األغذية والمشــروبات، التي بلغــت 526.88 % في 

نيسان/ابريل، مقابل 469.83 % في آذار/مارس.
وفــي تشــرين األول/اكتوبر 2020، أعلنــت الحكومة االنتقالية 

تطبيــق رفع الدعــم عن الوقود، ضمن موازنة معدلة أجازها المجلس الســياديوالحكومة في آب/أغســطس 2020. 
وتســتهدف الحكومة الســودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 %. وفي شــهر شــباط 2021، عومت 
الحكومة العملة المحلية جزئياً، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدوالر ألكثر من 375 جنيها، من 55 جنيها السعر الرسمي 
قبل التعويم ، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية. وتبع التعويم قرار الحكومة زيادة 
سعر الدوالر الجمركي )الدوالر الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع( في آذار/مارس الماضي، 

من 15 إلى 20 جنيها، األمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.

ارتفاع معدل التضخم في السودان 363 %
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قالــت وزيــرة الســياحة والنقــل الجــوي 
المغربية، نادية فتاح العلوي، خالل جلسة 
لألسئلة الشفوية في مجلس النواب )الغرفة 
األولــى في البرلمان(، إن قطاع الســياحة 
تأثر كثيراً بسبب جائحة كوفيد - 19، حيث 
لم يتعد عدد الســياح الوافديــن على البالد 
حتى نهايــة آذار/مــارس 2021 الماضي 
430 ألف سائح، أي بتراجع نسبته 78 % 
مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية 
2020. وأوضحت أن العائدات السياحية، 

لم تتعد خالل األشهر الثالثة األولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم )530 مليون دوالر( بتراجع نسبته 69 % 
مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. كما سجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، انخفاضاً بنسبة 

70.16 % بالمقارنة مع 2020، وبنسبة 73.90 % مقارنة مع 2019.
وتوقعت الوزيرة، أن يســتمر هذا االنخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران 
ســنة 2024 إلى المســتوى الذي كانت عليه في 2019. وبالنســبة لشــركة الخطوط الملكية المغربية، أوضحت 
الوزيرة أنه تم تجميد حركة معظم الطائرات، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 % خالل السنوات المقبلة، 

مع توقعات بأن يتم تشغيل 40 % من حركة الطيران هذه السنة.
وقالت وزيرة المغربية، إنه جرى وضع برنامج لدعم المقاوالت السياحية المتوسطة والصغرى، وتشجيع السياحة 
الداخليــة. مضيفــة أن الوزارة بصدد إعداد دراســات معمقة، وأبحاث ميدانية لألســواق األجنبية وكذلك الســوق 

الداخلية، وإعداد حمالت ترويجية، استعدادا إلعادة انطالقة النشاط السياحي.

تراجع عائدات السياحة المغربية 69 %

أصــدر المعهد الوطني لإلحصاء في  تونس  بياناً قال 
فيه، إن  اقتصاد  البالد انكمش بنســبة 3 % في الربع 
األول من عام 2021 الجاري، مقارنة بالعام 2020 
الســابق، في الوقت الذي تضرر فيه قطاع  الســياحة  

الحيوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضــاف البيــان: أنه خــالل الربــع األول من عام 
2020 الماضــي، انكمــش  الناتج المحلــي  اإلجمالي 
لتونس بنســبة 1.7 % مقارنة بنفــس الفترة من عام 

2019 الذي سبق.

انكماش االقتصاد التونسي بنسبة 3 %
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أعلن وزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير، 
أن فرنسا ستســاعد السودان المثقل بالديون، 
والــذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في 
تســديد متأخراته من الديــون لصندوق النقد 
الدولــي من خالل إقراضه 1.5 مليار دوالر 

أميركي.
وقــال الوزير، إن فرنســا ســتعمل من أجل 
تخفيف عبء الدين عن الســودان في أقرب 
وقت ممكن، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل 
ماكــرون أكد هذا التعهد أثنــاء مؤتمر ثنائي 

ُعقد في وقت الحق، عشــية قمة حول إنعاش االقتصاد في أفريقيا تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنســية ميديف، 
بحضور رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك.

وذّكر حمدوك، الخبير االقتصادي المخضرم الذي يعمل منذ ســنتين على اســتعادة اقتصاد البالد وإعادة الخرطوم 
إلى الســاحة الدولية، الجمعة في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســية في الخرطوم، بأن فرنســا ســددت متأخرات 
)السودان( المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية اإلفريقي. وأضاف: في باريس سنتعامل مع متأخراتنا مع صندوق 

النقد الدولي، فيما يرزح هذا البلد تحت ديون تبلغ قيمتها 60 مليار دوالر أميركي.

فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دوالر

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في الربع 
األول مــن العــام 2021 الجاري بنســبة 19 % على 

أساس سنوي إلى 39.9 مليار لاير.
وبحسب بيانات جهاز التخطيط و اإلحصاء القطري، 
فقد ارتفعت قيمة الصادارت ) الســلع المحلية و إعادة 
التصديــر( خالل األشــهر الثالثــة األولى مــن العام 
الجاري بنســبة 7.5 % وصــوالً إلى 64 مليار لاير، 
بدعــم من ارتفــاع صادرات الوقــود المعدني، ومواد 

التشحيم والمواد المشابهة، والمواد الكيماوية. وبلغت قيمة الواردات القطرية خالل الفترة ذاتها ما قيمته 24 مليار 
لاير، بانخفاض نسبته 7.3 % على أساس سنوي، وذلك بتأثير من انخفاض واردات اآلالت ومعدات النقل بنسبة 

15.3 %، والمواد الخام غير الصالحة لألكل بنسبة 29.2 %، و السلع المصنعة بنسبة 9.1 %.
وإســتأثرت الدول اآلســيوية على المرتبة االولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خالل الربع األول من 

2021، بنسبة 82 %، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات بنسبة 40.7 %.

فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 19 %
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أعلــن مديــر عام منظمــة الموانــئ والمالحة 
البحريــة في بوشــهر جنوب ايران، ســياوش 
ارجمند زادة، عــن نمو حجم الصادرات غير 
النفطيــة عبر المحافظة بنســبة 179 % على 
اساس ســنوي خالل الشــهر االول من السنة 
المالية المنتهي في 20 ابريل/نيســان 2021. 
وبيّن زادة في تصريح صحفي، أنه تم تصدير 
أكثر من 246 الف طن من السلع غير النفطية 

عبر ميناء بوشهر في الفترة المذكورة.
وأشــار إلى أن عمليات شــحن وتفريغ السلع غير النفطية بلغت 284,741 طناً بنمو 126 % عن الفترة المناظرة 
السابقة. واكد المدير العام، أن مناولة الحاويات بلغت نحو 3 االف حاوية بزيادة 51.9 %، الفتاً الى شحن وتفريغ 

28 سفينة بالميناء المطل على الخليج الفارسي.
على صعيد آخر، أعلن المدير التنفيذي للشــركة الوطنية االيرانية للصناعات البتروكيماوية، بهزاد محمدي، عن 
تسجيل الصادرات البتروكيماوية عوائد بالنقد االجنبي بواقع 10 مليارات دوالر أميركي في السنة المالية المنتهية 
20 مــارس/آذار 2021. وبيّــن محمدي في تصريح، أن الصادرات البتروكيماوية بلغت 25 مليون طن بقيمة 10 
مليارات دوالر أميركي في الســنة المذكورة، وذلك بالرغم من الحظر المفروض وانخفاض الطلب جّراء جائحة 
كورونا. وأشــار إلى أن طاقة انتاج قطاع البتروكيماويات تبلغ حالياً 90 مليون طن ســنوياً، وأنه ثمة 10 مشاريع 
ستدشــن حتى 20 مارس/آذار 2022. وأكد محمدي، أن إيران تســتهدف بلوغ الطاقة االنتاجية 135 مليون طن 

حتى مارس/آذار 2026.

نمو صادرات إيران غير النفطية بنسبة 179 %

أكدت بيانات لغرفة تجارة وصناعة طهران أن التبادل التجاري السلعي 
بين ايران وتركيا ســجل نحو 986 مليون دوالر خالل الربع االول من 
2021. وأوردت غرفــة تجارة طهران تقريراً يســتند على احصائيات 
رســمية تركية، أن صادرات السلع االيرانية الى تركيا بلغت نحو 505 
مالييــن دوالر في مقابــل واردات 481 مليــون دوالر بضائع تركية، 
مشــيرة الى أن الحجم التجاري نما بنســبة 53 % عن الفترة المناظرة 

2020. وســجل التبادل التجاري البيني فائضاً في الربع االول 2021 لصالح ايران على عكس الفترة المناظرة من 
سنة 2020 الذي كان الفائض لصالح تركيا. وأرتفعت صادرات ايران بنسبة 87 % في مقابل زيادة بنحو 29 % في 
الواردات من تركيا، االمر الذي دفع تسجيل الميزان التجاري فائضاً بواقع 24.4 مليون دوالر أميركي لصالح ايران 

في الربع االول من 2021، صعوداً عن العجز البالغ 104 ماليين دوالر في الفترة المماثلة سنة 2020.

981 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا
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وقع كل مــن رئيس مصلحة الجمارك االيرانية، مهدي 
مير اشرفي، ومساعد وزير الجمارك والتجارة الصيني، 
دانغ لينغ جون، وثيقة مشتركة جديدة تنّص على تطوير 
الخدمــات الجمركيــة المخصصة للشــركات التجارية 
ورجــال االعمال فــي كال البلدين وتوفيــر االمكانيات 
المناسبة لهم. وجاءت هذه الوثيقة، في ضوء مرور 50 

عاماً على التعاون الجمركي بين ايران والصين.
وأكد اشــرفي، على أهمية العالقات التجارية الرصينة 

وضرورة تطوير التعاون الجمركي بهدف تيسير التعامل بين طهران وبكين، من انه يسهم بشكل كبير في استقرار 
ورخاء شــعبي البلدين. وأضاف، ان تنمية العالقات الجمركية والتجارية بين ايران والصين ســتؤدي الى تقليص 
التداعيات الناجمة عن سياســات الحظر الجائر واالحادي في العالم. ولفت رئيس مصلحة الجمارك االيرانية، بأن 

هذه المؤسسة على اتم االستعداد لتنفيذ وثيقة التعاون الجديدة الموقعة مع نظيرتها الصينية. 
الــى ذلك، قال مســاعد وزيــر الجمارك والتجارة الصينــي: إن طهران وبكين جمعت بينهمــا عالقات وثيقة على 
مدى العقود الخمســة الماضية، وأن تســخير الطاقات االقتصادية والثقافية المتاحــة لتعزيز التعاون التجاري بين 
البلدين، من شــأنه أن يقلص النتائج الســلبية الناجمة عن جائحة كورونا التي طالت الناس جميعاً. وأكد رغبة بالده 
فــي توظيف الطاقات المتوفرة بهدف تنمية العالقــات التجارية بين طهران وبكين. وبيّن أن توقيع مذكرة التعاون 

الجديدة من شأنه ان يلعب دوراً ايجابياً في سياق تيسير وتأمين التجارة المشتركة.

تعاون جمركي بين ايران والصين

ســجل قطاع البريــد الصيني نمواً في األشــهر 
األربعــة األولــى من العــام الجــاري 2021، 
وأظهــرت بيانات رســمية صادرة عــن الهيئة 
الوطنيــة للبريد في الصيــن، أن صناعة البريد 
ســجلت نمواً كبيــراً، وفقاً لوكالــة أنباء الصين 
الجديدة )شــينخوا(. وقالت الوكالة، إن إيرادات 
األعمال لهذا القطاع بلغت 397.05 مليار يوان 
)61.53 مليار دوالر أميركي( خالل األشــهر 
األربعة األولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 

28.5 % على أساس سنوي. وفي نيسان/أبريل 2021 وحده، حقق قطاع البريد 99.98 مليار يوان، بزيادة نسبتها 
11.3 % على أســاس ســنوي. ومن كانون الثاني/يناير إلى نســيان/أبريل 2021 الماضيين، تعامل مقدمو خدمات 

التوصيل السريع في البالد مع إجمالي 30.43 مليار طرد، ما شكل قفزة بنسبة 59.9 % عن العام 2020 السابق.

قطاع البريد الصيني يسجل نمواً بنسبة 59.9 %
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شهدت  الصين  إرتفاعاً بلغت نسبته 43.1 % في وارداتها 
فــي شــهر نيســان/ابريل 2021 الماضي. ويشــكل هذا 
اإلرتفاع أسرع وتيرة نمو في  مشتريات  الدولة اآلسيوية 
العمالقة منذ 2011. فقبل عام، سجلت  الواردات  إنخفاضاً 
نســبته 4 %. وكان اإلقتصاديون الذين إستطلعت وكالة 
األنباء المالية  بلومبيرغ  آراءهم، توقعوا زيادة أكثر بقليل 
مــن 44 %. ففي آذار/مــارس 2021، إرتفعت واردات 
الصين بنســبة 38.1 % على مدى عام، بســبب عمليات 

شراء ضخمة للرقائق اإللكترونية وغياب األساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي.
من جهة أخرى، شهدت مبيعات  المنتجات الصينية  في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32.3 % على مدى عام في 
شــهر نيســان/ابريل الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24.1 %. وفي الفترة 
نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17.2 % مع إجراءات اإلغالق في البالد بسبب إنتشار 
فيروس “كورونا”. ومع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية إعتباراً من ربيع 2020، بفضل وضع 
الكمامات على نطاق واســع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مســتوى النشــاط لما قبل الوباء في نهاية العام 
الماضي. أما  الفائض التجاري للصين،  فقد بلغ في نيســان/ابريل حوالى 42.85 مليار دوالر أميركي )35.5 مليار 

يورو(. وكان قد بلغ قبل شهر واحد 13.8 مليار دوالر )11.6 مليار يورو(.

ارتفاع واردات الصين بنسبة 43.1 %

تباطأ نمو  إنتاج المصانع  الصينية في شــهر نيسان/
ابريل 2021،عن القفزة التي شهدها في شهر آذار/

مارس الســابق، فيما جاءت  مبيعــات التجزئة  دون 
توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض إنتعاش 

اإلستهالك لمزيد من الضغط.
وأظهــرت بيانــات  المكتب الوطنــي لإلحصاءات ، 
أن  اإلنتــاج الصناعي  نما 9.8 % في نيســان/ابريل 

مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2020 الماضي، وهو أبطأ بنسبة 14.1 % في آذار/مارس، لكنه يتفق مع متوسط 
توقعات محللين في إستطالع رأي أجرته “ رويترز “. وقال المتحدث بإسم المكتب الوطني لإلحصاءات، فو لينغوي، 
في مؤتمر صحفي في بكين، إن اإلقتصاد الصيني شهد تحسناً قوياً في نيسان/ابريل، لكن مشاكل جديدة ظهرت أيضاً. 

وأضاف: “أساسيات اإلنتعاش اإلقتصادي المحلي ليست آمنة بعد”.
وزادت مبيعات التجزئة 17.7 % على أساس سنوي في نيسان/ابريل 2021، وهي أضعف بكثير من نمو 24.9 % 

توقعه المحللون ونزوالُ من القفزة البالغة 34.2 % في آذار/مارس.

تباطؤ نمو اإلنتاج الصناعي الصيني بنسبة 14.1 %
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تمكنت األرجنتين من جمع أكثر من ملياري دوالر 
أميركي مــن الضريبة على الثــروة التي فرضت 
لمــرة واحــدة فقط بهــدف تأميــن تمويل لشــراء 
اإلمدادات الطبية ومســاعدة  الشــركات الصغيرة  
المتضررة جراء وباء فيروس “كورونا”، وفق ما 
أعلنت الحكومة. وكشفت هيئة الضرائب الفدرالية 
في  االرجنتين  “أفيب”، أن نحو 80 % من  األثرياء  
الذين إســتهدفتهم الضريبة والبالغ عددهم 12 ألف 
شــخص دفعوا ما يســتحق عليهم لتبلــغ العائدات 
نحــو 2.25 مليار دوالر أميركي. وقالت رئيســة 
“أفيب”،  مرســيدس  ماركو  ديــل  بونت: “الموارد 

التي تتم جبايتها ستكون ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية واإلقتصادية التي سببها الوباء”.
ولفتت هيئة الضرائب، إلى أن نحو 3 آالف شخص تخلفوا عن الدفع، حيث تم تحويل نحو 200 منهم إلى المحاكم 
إلثبات أنهم غير خاضعين لهذه الضريبة. ومن بين هؤالء العديد من رجال األعمال والمشاهير مثل نجم  مانشستر 

يونايتد  و مانشستر سيتي  السابق كارلوس تيفيز، الذي يلعب اآلن مع فريق “بوكا جونيورز”.

األرجنتين تجمع ملياري دوالر من ضريبة كورونا

أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي الهولندي 
لإلحصــاء، أن اقتصاد البالد عــاد إلى الركود في 
الربــع األول من عام 2021، وذلك وســط تراجع 
اإلنفاق المنزلي والحكومي. وانكمش الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 0.5 % بعد انكماش بنسبة 0.1 % 

في الربع السابق.
ومع انكماش االقتصاد إلى ربعين متتاليين، تكون 
هولنــدا قد دخلت مــن الناحية الفنية فــي حالة من 
الركــود في الربع األول من 2021. وكان اقتصاد 

البــالد قد ســجل تعافياً قوياً في الربع الثالث من عام 2020 بعد تخفيــف تدابير احتواء كورونا. وكان الناتج المحلي 
اإلجمالي في الربع األول من 2021 أقل بنسبة 3.4 % عن مستوى ما قبل الجائحة.

وأظهر تحليل للبيانات، أن إنفاق األُسر انخفض بنسبة 3.5 %، فيما تراجع اإلنفاق الحكومي بنسبة 1.5 %، إال أن 
االســتثمار نما بنســبة 3.7 %. وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 1.6 % و1.3 % على التوالي. وعلى أساس 

سنوي، انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.8 %، وهو نفس المعدل للربع الرابع من عام 2020.

االقتصاد الهولندي دخل حالة من الركود
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انكمش اقتصاد منطقة  اليورو  في الربع األول من 
العام 2021 الجــاري، وفقاً لتوقعات المحللين، 
ووسط استمرار تطبيق قيود اإلغالق المرتبطـة 

بجائحــة “كورونـا” خالل تلك الفترة.
وكشفت بيانات “ يوروستات “، الصادرة أخيراً، 
أن  الناتــج المحلــي  اإلجمالــي لمنطقــة اليورو 
تراجع 0.6 % في الفترة من كانون الثاني/يناير 
وحتى آذار/مارس على أســاس فصلي، مقارنة 
بانكماشــه بنســبة 0.7 % في الربع األخير من 

2020. أما على أساس سنوي، فقد انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.8 % خالل الربع األول من العام 2021 
الجاري، بعدما تراجع الناتج المحلي اإلجمالي 4.9 % في الربع الرابع من العام 2020 الماضي.

انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 %

أظهرت بيانات، أن  اإلنتاج الصناعي  في  تركيا  
قفز 16.6 % على أساس سنوي في آذار/مارس 
2021، متجاوزاً التوقعات بفارق كبير، ليسجل 
نمواً للشهر العاشر على التوالي بعد تباطؤ حاد 
العام الماضي بالتزامن مع بدء إجراءات مكافحة 

جائحة فيروس “كورونا”.
وقــال معهــد االحصــاء التركــي، إن اإلنتــاج 
الصناعي ارتفع 0.7 % على أســاس شــهري 
فــي آذار/مارس بعد التعديل فــي ضوء التقويم 
والعوامــل الموســمية. وتوقع اســتطالع رأي 

أجرته  رويترز  نمو اإلنتاج 12.5 % على أساس سنوي. وتوقف اإلنتاج في عدد كبير من المصانع التركية قبل عام 
بعد فترة قصيرة من تسجيل أول إصابة بـ“كوفيد - 19”. وانخفض اإلنتاج 31.4 % في نيسان/ابريل و19.9 % في 

أيار/مايو، قبل أن يتعافى في حزيران/يونيو.
يشار إلى أن الصناعة التحويلية مستثناة من إجراءات العزل وإغالق األنشطة المرتبطة بالفيروس التي اتخذت في 

الشهور األخيرة.
على صعيد آخر، ارتفع عجز ميزان المعامالت الجارية التركي إلى 3.329 مليار دوالر في آذار/مارس، بحســب 
ما أعلن  البنك المركزي التركي . وكان عجز ميزان المعامالت الجارية في شباط/فبراير سجل 2.585 مليار دوالر. 

وخالل العام الماضي 2020، سجل ميزان المعامالت الجارية عجزاً قيمته 36.724 مليار دوالر أميركي.

ارتفاع إنتاج المصانع في تركيا بنسبة 17 %
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قــال البنك الدولــي إن البلدان حول العالــم جمعت 53 
مليــار دوالر أميركي في العــام 2020 الماضي، عبر 
فرض رسوم على الشركات نتيجة انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.
وذكر البنك الدولي عبر تقرير، أن قيمة الرسوم المفروضة 
علــى انبعاثات الكربون ارتفعت بنســبة 18 % في العام 
2020، مــع اســتحداث بعــض الــدول رســوماً جديدة 

وزيادة البعض اآلخر لخطط التسعير القائمة.
واستخدمت بعض الدول حول العالم تسعير الكربون ما 

يمثل ضريبة على انبعاثات الكربون أو نظام لتجارة االنبعاثات، للمساعدة في تحقيق األهداف المناخية.
وأوضح تقرير المؤسســة الدولية: أنه على الرغم من االضطرابات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن الوباء، 
فإن الدول والشركات لم تقلص التزامها بمكافحة تغير المناخ. وأشار التقرير إلى أن هناك 64 أداة عالمية لتسعير 
الكربــون قيــد العمل خالل العام 2021 الجاري، مقارنــة بنحو 58 آداة في 2020، ما يغطي أكثر من 21 % من 
انبعاثات االحتباس الحراري العالمية. لكن البنك الدولي أوضح أن أسعار الكربون في معظم مناطق العالم ال تزال 

أقل كثيراً من المستويات المطلوبة لدفع التغيرات الالزمة للوفاء باتفاقية باريس للمناخ.

خطط تسعير الكربون العالمية جمعت 53 مليار دوالر

قال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في  
عجمــان  صالح محمــد الجزيري، إن عدد  

الغــرف الفندقية  في عجمان ازداد بنســبة 
25.1 %، فيما ارتفــع عدد زوار اإلمارة 
بنســبة 31.3 % خــالل الربــع األول من 
عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام 

2020 السابق.
وأشــار الجزيري، إلى أن نســبة  اإلشغال 
الفندقي  وصلت إلى مستويات عالية بلغت 
75 % مــن الطاقة االســتيعابية اإلجمالية 

خــالل الربــع األول من 2021. وتوقــع أن ترتفع التدفقات الســياحية بشــكل أكبر خالل األشــهر القليلة المقبلة، 
خصوصاً مع اقتراب موعد )إكسبو 2020 دبي(.

ولفت الجزيري إلى أنه يتم تطوير مجموعة من المشــاريع بهدف رفع نســبة إســهام القطاع الســياحي في  النمو 
االقتصادي  لإلمارة.

ارتفاع نسبة السياحة في عجمان 31.3 %
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أصدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريراً يرصد اتجاهات التجارة العالمية خالل الربع األول من 2021. 
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من االضطرابات االقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، صمدت التجارة 
العالمية بشــكل جيد نســبياً في العام 2020. وينســب التقرير ذلك إلى مرونة اقتصادات شــرق آسيا في التعامل مع 

الجائحة واستفادتها من الطلب العالمي المتزايد على المنتجات التي ازدهرت خالل الجائحة.
ويذكر التقرير أنه في الربع األول من عام 2021، ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات بحوالى 4 % 
على أساس ربع سنوي وحوالى 10 % على أساس سنوي. كما بلغت التجارة العالمية في الربع األول من عام 2021 
مســتويات أعلى من مســتويات ما قبل األزمة، مع زيادة بنحو 3 % مقارنة بالربع األول من العام 2019. كما ذكر 
التقرير أن االنتعاش التجاري للربع األول من عام 2021 ال يزال مدفوعاً بأداء الصادرات القوي القتصادات شرق 
آسيا. واستمرت التجارة في االنتعاش خالل الربع األول من عام 2021، ليس فقط في القطاعات المرتبطة بالجائحة، 
مثل األدوية، واالتصاالت، ومعدات المكاتب، وإنما زادت أيضاً في معظم القطاعات األخرى، مثل المعادن واألغذية 

الزراعية. وفي المقابل، ال يزال قطاع الطاقة متخلفاً عن معدل القطاعات األخرى.

القطاعات التجارية األفضل انتعاشًا في الربع األول من 2021

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 17.14 % على أساس سنوي في 
شهر نيسان/ابريل 2021، مالمساً أعلى مستوى له منذ منتصف عام 
2019، ومواصالً الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياســة 
متشــددة. وعلى أساس شــهري، قال معهد اإلحصاءات التركي، إن  
أسعار المستهلكين  ارتفعت 1.68 %. وأظهرت البيانات، أن  مؤشر 
أســعار المســتهلكين  ارتفع 4.34 % على أساس شــهري في آذار/

مارس 2021، بزيادة سنوية بلغت نسبتها حوالى 35.17 %.

ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 17 %
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قالــت الهيئة العامــة لإلحصاء في الســعودية، إن 
الناتــج المحلي اإلجمالي انخفــض بمقدار 3.3 % 
فــي الربع األول من العــام 2021 الحالي، مقارنة 
بالفتــرة ذاتهــا من العــام 2020 الماضــي، متأثراً 

بانخفاض األنشطة النفطية في البالد.
فــي المقابــل، أشــارت تقديــرات الهيئــة العامــة 
لإلحصاء إلى نمو االقتصاد غير النفطي ألول مرة 
منذ اندالع جائحة كورونا، بنسبة 3.3 % في الربع 
األول من 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، 
فضالً عن تحقيق أنشــطة الخدمات الحكومية نمواً 

إيجابياً قدره 0.3 %.
وعزت الهيئة انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي إلى االنخفاض الذي شهدته األنشطة النفطية بنسبة 12 %، وذلك 

بسبب “تخفيض مستويات إنتاج الزيت الخام المتفق عليها بين مجموعة أوبك+ منذ شهر مايو/ أيار 2020”.
وكان قد توقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1 % خالل 
هذا العام، وبنســبة 4.8 % في العام 2022. كما توقع الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنســبة 3.9 % في العام 

2021، وبنسبة 3.6 % في العام 2022، مقارنة بانكماش بلغ 2.3 % في العام 2020.

انخفاض الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.3 %

انكمــش  الناتــج المحلي  اإلجمالي  اإلســرائيلي  
بنســبة 6.5 % علــى أســاس ســنوي، خــالل 
الربع األول من عام 2021، مدفوعاً بالتبعات 
السلبية إلغالق ثالث نفذته تل أبيب للوقاية من 
تفش أكبر لفيروس “كورونا”، في الوقت الذي 
يتوقــع اســتمرار االنكماش  في ظــل التصعيد 
الحالي. وقال مكتب اإلحصاء اإلســرائيلي في 
تقديرات أوليــة، إن االنكماش في الربع األول 

يعود بشــكل مباشــر إلى أزمة “كورونا”، حيث نفذت البالد إغالقاً ثالثاً، بدأ نهاية كانون األول/ديســمبر 2020، 
حتــى شــباط/فبراير 2021. كما أدى االنخفاض الحاد في واردات ســيارات الركاب إلــى انكماش الناتج المحلي 

اإلجمالي، حيث الضرائب على  الواردات  جزء من حساب الناتج المحلي.
وانكمش  اإلنفاق  االســتهالكي الخاص بنســبة 3.2 % في الربع األول على أساس سنوي، وحصل انكماش 14.2 

% في االستثمار باألصول الثابتة، وانكماش 24 % في اإلنفاق االستهالكي العام.

انكماش االقتصاد اإلسرائيلي 6.5 %
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أعلنت  الصين  ارتفاع عدد ســكانها خالل 2020، لتنفي بذلك تقرير 
أشار إلى تراجع العدد في العام الماضي دون 1.4 مليار.

وأوضح مكتب اإلجصاءات الوطني في بيان، أن عدد سكان الصين 
واصل النمو في 2020، وأنه ســيتم الكشــف عن بيانات مفصلة في 

تقرير اإلحصاء السابع.
وكان من المقرر أن يصدر تقرير اإلحصاء، الذي ينشر مرة واحدة 
كل عقد زمني، خالل نيسان/ابريل، لكن لم توضح الحكومة توقيت 
إصداره بعد. وذلك بعدما لفت تقرير لصحيفة “ فاينانشال تايمز “ نقالً 
عن مصادر، أن الصين تتجه لتســجيل أول تراجع في عدد ســكانها 
منذ 5 عقــود، وأن اإلحصاء األحدث الذي اكتمل في كانون األول/

ديسمبر سيظهر تراجع عدد السكان دون مستوى 1.4 مليار.
وقد يؤدي تراجع العدد وشيخوخة السكان إلى تأثيرات واسعة النطاق عبر االقتصاد، منها تباطؤ معدل النمو وزيادة 

العبء المالي على الحكومة في تقديم خدمات مثل  المعاشات  والرعاية الصحية.
وبعد نشــر تقرير “فاينانشــال تايمز” مؤخراً، ذكرت “غلوبال تايمز” التي يســيطر عليها  الحزب الشيوعي ، أن أي 
انخفاض رقمي في  عدد السكان  من عام 2019 إلى 2020 قد يكون نتيجة لمؤشر إحصائي وليس انخفاض فعلي في 

عدد األشخاص.

ارتفاع عدد السكان في الصين خالل 2020

إرتفــع الرقم القياســي ألســعار المســتهلك في  
الكويت  خالل شهر آذار/مارس 2021، بنسبة 
%3.20 على أســاس ســنوي. ووفــق التقرير 
الشــهري لإلدارة المركزية لإلحصاء، ســجل 
المؤشر 119.2 نقطة، مقابل 115.5 نقطة في 

آذار/مارس 2020.
وساهم في إرتفاع معدل  التضخم  الكويتي زيادة 
أســعار 11 مجموعة فرعيــة تقدمتها األغذية 
والمشروبات بنسبة 10.76 %، فيما تراجعت 

مجموعة التعليم وحيدة بنسبة 15.46 %.
وشــهرياً، نما معــدل التضخم الكويتي بنســبة 

0.25 %، إلرتفاع أسعار 9 مجموعات فرعية على رأسها النقل بنسبة 0.62 %، فيما إستقرت أسعار مجموعات 
اإلتصاالت، والنقل، و السجائر  والتبغ.

إرتفاع معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.2 %
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تراجع إيرادات ونفقات الدولة اللبنانية 15 %

وصلت إيرادات الدولة حتى نهاية شــهر 
تشــرين األول/اكتوبر 2020 إلى حوالى 
7,976 مليــون دوالر أميركي )بحســب 
ســعر الصرف على ســعر 1,515 ليرة 
للدوالر(. مقابــل 9,378 مليــون دوالر 
أميركــي خــال الفتــرة ذاتها فــي العام 
 1,402 مقــداره  بتراجــع  أي   ،2019

مليون دوالر أميركي ونسبته 15 %.
ركود اقتصادي

أما أبــرز البنــود التــي شــهدت تراجعاً 
فكانت:

- تراجع إيــرادات الضريبــة على القيمة 
المضافة مــن 1,849 مليــون دوالر إلى 
بمقــدار 865  984 مليــون دوالر، أي 
مليون دوالر أميركي، وبنسبة 46.8 %.

- تراجع اإليرادات الجمركية من 1,035 
مليون دوالر إلــى 701 مليــون دوالر، 
أي بمقدار 334 مليــون دوالر أميركي، 

وبنسبة 32.3 %.
- تراجــع إيرادات االتصــاالت من 798 
مليــون دوالر أميركي إلــى 607 مليون 

دوالر أميركي، أي بنسبة 24 %.
أما الســبب األساســي لهذا التراجع، فهو 
الركــود االقتصــادي وتراجــع الحركــة 
التجاريــة وتراجع االســتيراد من 19.2 

مليار دوالر إلى 11 مليار دوالر.
نفقات أخرى

تراجعــت النفقــات خال األشــهر الـ10 
األولى من العام 2020 الماضي، مقارنةً 
بالفترة ذاتها من العام 2019 الذي سبق، 

تراجعت إيرادات الدولة اللبنانية خالل األشهر الـ10 األولى من العام 2020 الماضي، بنسبة 15 % 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. بينما تراجعت النفقات بنسبة أكبر بلغت 19 %، بحسب 
دراسة نشرتها (الدولية للمعلومات)، وهو مؤشر إيجابي بالرغم من كل األوضاع الصعبة التي يمر 

بها لبنان.
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إلى حوالى 10,777 مليون دوالر، بعدما كانت 13,401 مليون دوالر، أي بمقدار 2,624 مليون دوالر، ونسبته 19.6 %.
أما أبرز البنود التي شهدت تراجعاً فكانت:

- تراجع خدمة الدين من 4,241 مليون دوالر إلى 1,649 مليون دوالر، أي بمقدار 2,592 مليون دوالر وبنسبة 61.1 %.
- تراجع التحويات إلى مؤسسة كهرباء لبنان من 1,306 مليون دوالر إلى 739 مليون دوالر، أي بمقدار 567 مليون دوالر 

وبنسبة 43.4 %.
وهذا يكشــف عن ارتفاع في نفقات أخرى بلغت 535 مليون دوالر أميركي. والســبب في تراجع خدمة الدين العام يعود إلى 
تراجع الفوائد وإلى امتناع الدولة عن دفع سندات اليوروبوند، كما أن تراجع أسعار النفط عالمياً أدى إلى تراجع التحويات إلى 

مؤسسة كهرباء لبنان.
تراجع العجز

أميركي. أي تراجع العجز من نسبة 30 % إلى 26 %.يشــار إلى أنه اســتناداً إلى ما ســبق، يكون العجز قد تراجع من 4,023 مليون دوالر أميركي إلى نحو 2,802 مليون دوالر 

على وقع انهيار الليرة اللبنانية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، ودّع أكثر من نصف الشعب اللبناني حياة الرفاهية بحدها األدنى، 
ليتبدل أســلوب العيش ويصبح اإلنفاق محصوراً بالضرورات ألكثر من 75 % منهم، هو رقم يؤكد عليه تجار الجملة والتجزئة، 
بحسب ما أشار إليه الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، حيث فنّد شمس الدين 

الظواهر الدالة على تراجع النمط االستهاكي للبنانيين من خال األرقام والنسب.
وانطلق شمس الدين من ظاهرة العمالة المنزلية، وهي أحد أهم المؤشــرات على تبدل النمط االجتماعي، فبحسب األرقام، غادرت 
لبنان 100 ألف عاملة من أصل 270 ألفا، نتيجة عدم قدرة المواطن على دفع الراتب الشهري للعمالة المنزلية، الذي يقدر بحوالى 

150 دوالراً، إضافة إلى نفقاتها الشخصية من تذكرة السفر إلى التأمين الصحي وغير ذلك.
مرة أخرى يضيفها شمس الدين، تتجسد بتراجع سفر العائات اللبنانية من أجل السياحة، حيث كانت حوالى 700 ألف عائلة تسافر 
ســنوياً، ومنهم لعدة مرات. أما اليوم، فقد أصبح هذا األمر من المستحيات بسبب تغير سعر الصرف، حيث كانت تكلفة الرحات 
ســابقاً بمعدل 1500 دوالر إلى 2000 دوالر، أي بما يعادل اليوم مبالغ طائلة، مما يعني أن حلم الســفر أصبح بعيد المنال لنحو 

95 % من العائات اللبنانية.
وبحسب شمس الدين، فإن هناك ظاهرة ال تقل أهمية عن سابقتيها، وهي اقتناء السيارات الفارهة، حيث كان يعمد بعض اللبنانيين 
إلى تغيير سياراتهم بشكل دوري. ففي العام 2018، استورد لبنان 33000 ســيارة فارهة، لكن هذا الرقم انخفض إلى 21000 في 
العام 2019، فـ6200 سيارة في العام 2020. أما في األشهر الثاثة األولى من 2021، فلم يستورد لبنان سوى 600 سيارة، إذ أن 

اقتناء سيارة جديدة قد يكلف بالحد األدنى قرابة الـ15000 دوالر.
وفيما يتعلق باستيراد األلبسة واألحذية، فقد تراجع إلى 70 %، وبالنســبة للهواتف الخلوية التي كان لبنان يستوردها كل عام بقيمة 

170 مليون دوالر أميركي، تراجع استيرادها اليوم إلى 60 مليون دوالر أميركي.
وتابع شمس الدين، بأن تغير النمط االســتهاكي طال أيضاً الغذاء، إذ انتقلت الناس إلى استبدال الســلع الغذائية بأخرى أقل تكلفة، 
فعلى سبيل المثال عند حلول عيد الفصح عند الطائفة المسيحية، لم تصنع 45 من األســر حلوى العيد، في حين أن 35 % صنعت 
الحلوى بجودة أقل. أما 15 % لم تغير عادتها، إنما صنعت كميات أقل من الحلوى، فيما لم تبدل 5 % من األســر عاداتها في صنع 

الحلوى سواء من ناحية الكمية أو النوعية.
وفيما يتعلق بالمجوهرات والحلى، قال شمس الدين، إن مبيعاتها تراجعت بنســبة 80 %، كذلك األمر بالنسبة إلى الساعات غالية 
الثمن. فالمحال كانت تبيع شهرياً أكثر من 15 ســاعة يد، فيما انخفض البيع اليوم إلى ساعتي يد. ويتخوف الباحث من أن استمرار 

األزمة االقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية سيضع لبنان ضمن قائمة الدول الفقيرة والمعدمة.

تراجع النمط االستهالكي لدى معظم اللبنانيين



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | حزيران/ يونيو 482021

مليارا دوالر منحة من البنك الدولي للسودان

ديون المؤسســات الماليــة الدولية البالغــة 5 %، متوقعاً إعفاء 
أكثر من 90 % مــن الديون المباشــرة للدول على الســودان. 
وأكــد أن العالقة مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة واإلقليمية 
ســتدفع اآلخرين للتعامل مع الســودان بطريقة جديدة عما كان 
عليه في الســابق، يمكنه من الحصول على دعم مالي، لتحريك 
االقتصاد. وقــال: إن مؤتمر باريس ترك انطباعــاً ممتازاً عن 
استعدادات السودان لفتح البالد للمســتثمرين األجانب، ونتوقع 
هجوماً كثيفاً لالســتثمار في الســودان خالل الفترة المقبلة. كما 
أن الحكومة عازمــة على زيــادة اإلنتاج الزراعي، وتشــجيع 
المزارعين من خالل زيادة السعر التركيزي لمحصول القمح، 
وإضافــة قيمة علــى صــادرات البالد مــن اللحــوم من خالل 
شــراكات مع القطاع الخاص واالســتثمار األجنبي، وسنجري 

مراجعة شاملة لتصدير خام الصمغ العربي.
دعم الطاقة واالتصاالت

يشــار إلى أن رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد هللا حمدوك، 
قال مؤخــراً، إن البنك األفريقي للتصدير واالســتيراد ســيقدم 
للســودان 700 مليون دوالر فــي تمويل لدعــم قطاعي الطاقة 
واالتصاالت. وأبلــغ في مؤتمــر صحافي عقــب وصوله إلى 
الخرطوم، أن هذا الوعد قُدم أثناء اجتماع مع مســؤولين بالبنك 
في باريس. وقال: إن البنك وافق على شراء 22 مليون جرعة 
ليصل إجمالي التمويل إلى حوالى مليار دوالر.من لقاحات كوفيد19- للســودان، قيمتهــا 220 مليون دوالر، 

أشــار وزير المالية الســوداني إلى أن المنحة قدمت من خالل 
نوافذ جديــدة في مجموعة البنــك الدولي المخصصــة للتنمية، 
ويســتطيع القطاع الخاص الحصــول على ضمانــات من تلك 
المؤسسات واستثمارها في كل المجاالت، ويوفر الدعم المزيد 
من الوظائــف لزيادة اإلنتــاج، ورفع الناتج المحلــي اإلجمالي 
للبالد من 31 مليار دوالر إلى 310 مليارات دوالر، من خالل 
توســيع فرص العمل في القطاع الزراعــي، وتخصيص مبالغ 

مقدرة للتعليم والصحة.
مشاريع كبيرة

وذكر إبراهيــم، أن الحكومة تبذل جهــوداً كبيــرة لتوفير لقاح 
“كوفيــد - 19”، وقــال: تلقينــا وعــوداً بتمويل لشــراء اللقاح 
من بنك التنميــة األفريقي وأطراف أخــرى، لنوفر خالل فترة 
وجيزة كميات كافية مــن اللقاح لتطعيــم كل المواطنين. وأكد، 
أن الحكومة تركز على تطوير البنية التحتية األساسية، وزيادة 
الطاقة الكهربائيــة وصيانة وتوســيع الطرق، مشــيراً إلى أن 
الضمانات التي تتوفر للقطاع الخاص عبر الشراكات تمكن من 
تمويل مشــاريع في كل المجاالت االقتصادية، بعد أن توفرت 

البيئة المناسبة الستثمار القطاع الخاص ورجال األعمال.
برامج جديدة

وتوقع إبراهيم دخول مليارات الدوالرات لالستثمار في البالد، 
وهنالك فرصــة لتحقيق طفرة كبيرة في اإلنتــاج والصادرات، 
وســد العجز في الميزان التجاري في وقت وجيز بمشروعات 
في مجال التنمية البشــرية والبنيــة التحتية والثــروة الحيوانية 
والزراعــة والتعديــن. وقــال: إن اإلصالحــات االقتصاديــة 
التــي أجرتهــا الحكومة تجــاوزت بهــا مرحلــة المراجعة من 
قبل صندوق النقد، ووصلنــا إلى مرحلة اتخــاذ القرار النهائي 
المتعلق بإعفاء ديون الســودان الخارجية، كما أن البالد دخلت 
في برامج مع الصندوق تعتمد علــى اإلصالحات اإلدارية في 

مؤسسات الدولة لضمانة استثمار األموال بطريقة صحيحة.
تحريك االقتصاد

وأضاف إبراهيم، أن ديون السودان الكلية تصل إلى 59 مليار 
دوالر، موزعة بين نادي باريس، ودول أخرى، وأكملنا تسديد 

الدولي للحكومة السودانية  البنك  إبراهيم، عن منحة تقدم بها  المالية السوداني، جبريل  كشف وزير 
بمبلغ ملياري دوالر أميركي، “ستذهب للصرف على أولوياتنا في مشروعات المياه والزراعة والطرق والتعليم 

والصحة”، وأثناء ذلك وصل الخرطوم نائب مدير البنك الدولي حافظ غالب في زيارة تستغرق أياماً.
وقال في مقابلة تلفزيونية سودانية، نمارس ضغوطاً على أن يتم تحويل جزء من المبلغ قبل بداية السنة 

المالية في البنك الدولي في مطلع يوليو/تموز 2021، لنبدأ تنفيذ خططنا مباشرة.
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انكماش االقتصاد الياباني للمرة األولى في 3 فصول

الهائــل، تراجع االقتصاد الياباني بنســبة قياســية بلغــت 4.6 % 
في الســنة الماليــة المنتهية فــي مــارس/آذار. وألقــى وزير 
االقتصاد ياسوتوشي نيشــيمورا، باللوم في قراءة الناتج المحلي 
اإلجمالي الضعيفة بشــكل رئيســي على القيود لمكافحة الوباء، 
وقال: إن االقتصــاد ال يزال لديــه إمكانية للتعافي. مشــيراً إلى 
أنه من المرجح أن يظــل اإلنفاق على الخدمــات الحقيقي تحت 
الضغط حتى يونيو/حزيران 2021. لكــن الصادرات واإلنتاج 

سيستفيدان من تعافي النمو في الخارج.
دعم االقتصاد

يشار إلى أن الحكومة اليابانية رفعت توقعاتها للنمو االقتصادي 
خالل العام المالي المقبــل 2021/2022 إلى نحو 4 %، بفضل 
حزمة التحفيز األخيرة التي تســتهدف تســريع التعافي. ويعزز 
توقعات النمو، إقرار الميزانية التكميليــة الثالثة للحكومة والتي 
تمت الموافقة عليها، لتمويل حزمة التحفيز البالغة 708 مليارات 
دوالر أميركي لمســاعدة االقتصاد على التعافي من الركود في 

الربع الثاني من 2021.
وفي ســياق متصل، مــدد البنك المركــزي في اليابــان برنامج 
اإلقراض الطارئ المتعلق بفيروس كوفيد - 19، لمدة 6 أشــهر 
حتى ســبتمبر/ أيلــول 2021، لكنه أبقى على سياســة التيســير 
النقدي مــن دون تغيير. وأطلــق البنك المركــزي خطة إقراض 
جديدة تهدف إلى مساندة تمويلية للشركات الصغيرة ومتوسطة 
في نهاية العام 2020 الماضي.الحجم التي تعاني من التداعيــات االقتصادية لوباء كوفيد - 19، 

ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالي فــي اليابــان، انخفاضــاً على 
أســاس فصلــي نســبته 1.3 %، وهو مــا يزيد بنســبة 4.6 % 
على التوقعات، وبعد قفزة نســبتها 11.6 % في الربع الســابق 
وفقاً لبيانــات وزارة الماليــة اليابانية. وأوضحــت البيانات، أن 
االســتهالك الخاص، الذي يشــكل أكثر من نصــف االقتصاد، 
توقعــه   % 2 انخفــاض  مقابــل   ،% 1.4 بمعــدل  انخفــض 
االقتصاديون، بســبب العدول عن اإلنفاق على أشياء مثل تناول 
الطعام بالخارج والمالبس، ما أثار مخاوف من تخلف البالد عن 

الخارجين من الوباء.
ركود في االستهالك

وانخفض اإلنفاق الرأســمالي بشــكل غيــر متوقــع وتباطأ نمو 
الصادرات بشكل حاد، في إشــارة إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم يكافــح للخروج من حالــة الركود. وقال كبيــر اقتصاديي 
الســوق في SMBC نيكو ســيكيوريتيز يوشيماســا ماروياما: 
إن النقــص العالمــي فــي الرقائــق تســبب بتباطؤ ملحــوظ في 
الصادرات، ما وضع عبئاً على اإلنفاق الرأســمالي أيضاً. ومن 
المحتمل أن يظل االســتهالك راكداً، ما يزيد من مخاطر حدوث 

انكماش اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري 2021.
صادرات اليابان

وقفــزت صــادرات اليابــان بنســبة 16.1 % في مــارس/آذار 
2021، لتســجل أكبر زيادة في أكثر من 3 ســنوات، مع تعافي 
االقتصاد من تداعيــات كوفيــد - 19. وذكــرت وزارة المالية، 
أن الصادرات بلغت 68 مليار دوالر مع توســعها على أســاس 
سنوي، مســجلة أكبر زيادة منذ صعودها بنســبة 16.2 %، في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017. وانخفضت صــادرات اليابان 
خالل الســنة المالية 2020 المنتهيــة في مــارس/آذار 2021، 
بنسبة 8.4 % عن العام الســابق له، إلى 640.46 مليار دوالر، 
بســبب تداعيات الوبــاء. وانخفضــت الــواردات 11.6 % إلى 
628.38 مليار دوالر، وهو أكبر انخفاض في 11 عاماً، ويرجع 
ذلك إلى انخفاض أســعار النفط الخام وأســعار الطاقة األخرى. 
وبلغ فائــض تجــارة الســلع 12.07 مليــار دوالر، نــزوالً من 

13.82 مليار دوالر أميركي في السنة المالية السابقة له.
تحفيز نقدي

وأظهرت البيانات، أنه على الرغم مــن التحفيز النقدي والمالي 

انكمش االقتصاد الياباني بمعدل سنوي 5.1 % في الربع األول من العام 2021 الجاري (من يناير/كانون 
الثاني إلى مارس/آذار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 الماضي، ليسجل أول انخفاض في 3 

فصول. فقد تأثر اإلنفاق االستهالكي بفعل ارتفاع اإلصابات بفيروس كوفيد - 19 وبطء طرح اللقاحات.
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أشارت شركة “أستيكو” لالستشارات 
العقاريــة إلى أن أســعار تأجير الفلل 
في إمارة  دبي  وإمارة  أبوظبي  سجلت 
أداًء قوياً خالل الربع األول من العام 
2021 الجــاري، علــى الرغــم من 
التحديات المتواصلة المتعلقة بجائحة 

“كورونا”.
وأشارت “أستيكو” في تقريرها عن 
الربــع األول من عام 2021، إلى أن 
هــذا األداء جاء مدفوعــاً بالنمو الذي 
شهدته معدالت الطلب على مجمعات 
الفلــل الفاخــرة، ســواء القديمــة أو 

الجديدة منها. وســجلت أســعار تأجير الشــقق والفلل في دبي ارتفاعاً ملحوظاً خالل الربع األول من العام 2021، 
حيث شهد متوسط أسعار التأجير ارتفاعاً بنسبة 1 % و4 % على التوالي.

أسعار العقارات في دبي وأبوظبي ترتفع

تكبدت  شركة داماك  العقارية، المدرجة 
في ســوق  دبي  المالي، خســائر صافية 
بقيمــة 190 مليــون درهــم فــي الربع 
األول من العام 2021 الحالي، بارتفاع 
نســبته 79 %، بالمقارنــة مع خســائر 
بلغــت قيمتهــا 106 مليــون درهم في 

العام 2020 الماضي.
وقالت الشــركة، إنها ســجلت إيرادات 
بقيمة 642 مليون درهم للربع المنتهي 
2021، ومبيعــات  آذار/مــارس  فــي 
محجوزة بقيمــة 1.1 مليار درهم، إلى 
جانب تسليم نحو 1350 وحدة في دبي.

وعزت الشــركة ســبب الخســائر إلى تراجع اإليرادات، ال ســيما مع قرب اكتمال العديد من المشاريع، باالضافة 
النخفــاض هوامــش األرباح اإلجمالية، نتيجة تعدد مصادر اإليرادات وارتفــاع المبيعات وتزايد النفقات اإلدارية 

العامة الرتفاع المبيعات المحجوزة المسجلة خالل الربع األول من العام 2021 الجاري.

خسائر “داماك” العقارية بلغت 79 %

50



عالم العقار

حزيران/ يونيو 2021 | البنك والمستثمر

أعلنت “ موانئ دبي العالمية “، عن 
استعداداتها للبدء في تطوير  ميناء  
“بنانا” البحري بالمياه العميقة بعد 
االتفاق على تعديالت العقد األولي 
بين المجموعة وحكومة جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
وتم إعــداد مذكرة شــروط توجز 
التعديالت على العقــد والتي وقع 
عليهــا في كينشـاســــا، رئيــــس 
ديوان رئيـــس الجمهورية غيلين 

نيمبو مبويزيا، والمدير التنفيذي والمدير العام لشــركة موانئ دبي العالمية في منطقة  الشــرق األوســـط  و إفريقيا  
سهيل البنا.

وتأتي هذه الخطوة، كجزء من مراجعة الطرفين لبعض بنود المســــتندات التعاقديــــة الحاليــــة التي تــــم التوقيع 
عليها في شــهر آذار/مارس من العام 2018، عندما فازت “موانئ دبي العالمية” بامتياز مدته 30 عاماً لتطوير 

ميناء بنانا وإدارته.
وســيكون الميناء أول ميناء بحري بالمياه العميقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ساحلها البالغ طوله 37 

كيلو متراً على المحيط األطلسي.
وســيحقق تطوير ميناء بنانا الذي يتوقع أن يســتغرق عامين توفيراً كبيراً في التكلفة والوقت لتجارة البالد، حيث 
ســيجذب المزيــد من طلبات التوقف المباشــرة من أكبر الســفن من  آســيا  و أوروبا  وســيعزز نمــو االقتصاد ليس 

لجمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب بل للمنطقة بأسرها.

موانئ دبي العالمية تعلن البدء بتطوير ميناء إفريقي

أكد نقيب الوســطاء واإلستشــارين العقاريين اللبنانيين  وليد موسى ، 
أن البلد قادم على مشكلة سكنية في المرحلة القادمة، في ظل الوضع 

الذي نعيش فيه. 
 وأضاف موسى، في حديث إذاعي: أن 75 % من  ديون   المطورين  
العقاريين ســددت للمصارف، وأغلبيــة المطورين في هذه المرحلة 
يطلبون الدفع النقدي، نحن داخلون في مرحلة صعبة، وعلى الدولة 
وضع خطط ســكنية للمرحلة القادمة. وقال: “إذا استمر اإلنهيار في 
البلد، سيستمر اإلنخفاض بسعر العقار وسيصل إلى 25 %، ويجب 

وليد موسىوضع رؤية، وضخ أموال خارجية في القطاعات”.

موسى: قادمون على مشكلة سكنية في المرحلة القادمة

51



عالم العقار

البنك والمستثمر | حزيران/ يونيو 522021

TRACS تطرح اقتراحات إلعادة إعمار مرفأ بيروت

العام والخاص والمجتمع المدني والمحلــي، إلى جانب الجهات 
الفاعلة اللبنانية والدولية التي شــاركت في جهود اإلغاثة وإعادة 
اإلعمــار، لمناقشــة خطط إعــادة اإلعمــار المقترحــة وتحديد 

األولويات والقواسم المشتركة في ما بينها.
- تشــكيل لجنة تنسيق لإلشــراف وإدارة ورشــة إعادة اإلعمار 

المقبلة والتواصل والتنسيق مع جميع المعنيين.
أعمال عشوائية

كما حــذرت TRACS من أي أعمــال إعادة إعمار عشــوائية 
للمرفــأ والمناطــق المدّمــرة، أو التصــرف بأراضــي المرفــأ 
والمســاحات المحيطة به من دون أن تلحظ تلك االعمال األمور 

األساسية التالية:
- وضع نظرة مســتقبلية استراتيجية شــاملة لدور ووظيفة مرفأ 
بيروت على الصعيــد الوطني وعلى مســتوى المنطقة، بما فيه 
خدمة االحتياجات الوطنية من ضمن منظومة الموانئ الحالية او 
التي هي قيد التطوير، واستعادة المستوى التنافسي في الخدمات 
الســياحية والترانزيــت وغيرهــا، والتعاون االســتراتيجي مع 

الجهات العربية والدولية لهذه األهداف.
- وضــع خطــة اعمارية عصريــة شــاملة متكاملة ومســتدامة 
تضمن مشاركة فعالة للمجتمع المحلي في القرارات والتصاميم 
واألعمــال التنفيذيــة، لتلبي بذلــك احتياجــات وطموحات اهل 
مساحات عامة ومسارات لوسائل نقل رديفة وصديقة للبيئة.بيروت وسكان المناطق المجاورة كتوفير وتسهيل الوصول الى 

أصدرت منّظمة TRACS البيــان اآلتي: “في أعقاب االنفجار 
المأساوي في مرفأ بيروت في 4 آب/أغســطس والدمار الهائل 
الذي ألحقه بالميناء والمناطق الســكنية والتجارية المحيطة به، 
حشــدت منظمات المجتمــع المدنــي طاقاتها بمســاعدة مانحين 
دوليين من أجل إصالح المنــازل المتضــررة وإزالة األنقاض 
من الشوارع. وحتى اآلن، لم يتم اإلعالن عن أي رؤية مستقبلية 
أو خطــة حكومية إلعــادة بناء مرفــأ بيروت واألحيــاء األكثر 
تضرراً، فتم تعويض جزئي لهذا الغياب الرسمي من خالل عدد 
من المقترحات مــن جهات معنية عدة بما فيها نقابة المهندســين 
في بيــروت )OEA( والبنك الدولــي )WB( والقطاع الخاص 

والمنظمات غير الحكومية.
إعالن بيروت الحضري

أطلقت OEA في تشرين األول/أكتوبر 2020 “إعالن بيروت 
الحضري” مبادرة لصياغة رؤية متكاملة إلعادة إعمار المناطق 
المتضررة حــول مرفأ بيــروت، وعقــدت ورش عمل، لوضع 
توصيات شاملة لتنشيط اإلسكان والنقل المستدام في المنطقة مع 
الحفاظ على هويــة المدينة. كما أصدر البنــك الدولي تقريراً في 
كانون األول/ديســمبر 2020 حول “إصالح وإعادة بناء قطاع 
الموانئ في لبنــان: دروس من الممارســات الفضلى العالمية”، 
يرّكز على الحاجة إلى إصالح األطر المؤسساتية لتشغيل قطاع 
الموانئ في لبنان، وأقر بفرصة إعــادة التفكير بطبيعة ووظيفة 
وموقع المرافق في المرفــأ بطريقة تُحّســن أداء الميناء والقدرة 

االستيعابية واستخدام األراضي.
تحديد األولويات

طرح القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تصميمات عدة 
للمرفــأ والمناطق المحيطة ووســائل النقل، والنصــب التذكارية 
لضحايــا االنفجار. ونظراً إلى ما ســبق، أصبح مــن الضروري 
تعزيز المعرفة التي أنشأها مختلف المعنيين والمجتمع المحلي من 
أجل تحديد األولويات من احتياجات وطروحات إلعادة بناء مرفأ 
بيروت واألحياء المحيطة. لذلك تطرح TRACS، وهي منظمة 
غير حكومية معنية بالنقل المستدام في لبنان، وتشارك المواطنين 

مع الجهات الحكومية في تخطيط النقل الحضري، ما يلي:
- الدعوة الــى منتدى نقــاش يضم جميــع المعنيين مــن القطاع 

حّذرت TRACS، وهي منظمة غير حكومية معنية بالنقل المستدام في لبنان، “من أي أعمال إعادة إعمار 
عشوائية للمرفأ والمناطق المدمرة المحيطة به. واقترحت الدعوة إلى منتدى نقاش يضّم جميع المعنيين 
من القطاع العام والخاص، إلى جانب الجهات الفاعلة اللبنانية والدولية التي شاركت في اإلغاثة وإعادة 

اإلعمار، لمناقشة خطط إعادة اإلعمار المقترحة وتحديد األولويات والقواسم المشتركة في ما بينها.
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اعتراض سكان برلين على أكبر صفقة عقارية

2.4 مليار دوالر( على األقل.
شقق أكثر كفاءة

كما أشــار الرئيس التنفيــذي لشــركة Vonovia، رولف بوخ، 
إلى الحاجة لجعل الشــقق أكثر كفاءة في اســتخدام الطاقة وأكثر 
مالءمة لكبــار الســن، ووعد ببنــاء 13000 شــقة جديــدة في 

العاصمة األلمانية.
مــن جانبه، أوضــح الرئيس التنفيذي لشــركة دويتشــه وونين، 
مايــكل زان، الذي ســيصبح نائــب بــوخ، أنه لن يتضــرر أي 

مستأجر من هذه الصفقة.
ويرجح محللــون أن تواجــه الصفقة القليل من عقبــات مكافحة 
االحتكار، وحّث البرلماني من حزب لينكي اليســاري فابيو دي 

ماسي، سلطات المنافسة على منعه.
مكافحة االحتكار

يشــار إلــى أن شــركة Vonovia، مــع تفوقهــا الكبيــر على 
مجموعات العقارات الســكنية األلمانية األخــرى، تمتلك حصة 
0.9 % فقط في سوق العقارات الســكنية في ألمانيا، وفقاً لوكالة 
التصنيف Scope، التي قالت: إن عملية االســتحواذ ســتواجه 

القليل من مخاوف مكافحة االحتكار.
 ،)DIW( ولفت رئيس المعهــد األلماني لألبحــاث االقتصادية
مارســيل فراتزشــر، إلى تأثيــر كال المجموعتين على ســوق 
يكون لديها مخاوف من اندماج الكيانين.اإليجارات وأســعار العقارات، ما يعني أن سلطات المنافسة قد 

بموجب اإلتفاق المبدئي للصفقة، ستدفع شركة فونوفيا 52 يورو 
) 63.64 دوالر( للســهم، وســيحتفظ مســاهمو دويتشه وونين 

بحقوق توزيع أرباح بقيمة 1.03 يورو )1.26 دوالر( للسهم.
وحصلت فونوفيا علــى تمويل بقيمــة 22 مليار يــورو )26.9 
مليار دوالر( للصفقة، على أن يعاد تمويلها بإجراءات من بينها 
إصدار حقوق بقيمــة 8 مليارات يورو )9.7 مليــار دوالر( في 
النصف الثاني من عام 2021، بعد إغالق الصفقة، بحسب بيان 

الشركة.
عرض استحواذ

وفشــل عرض اســتحواذ ســابق بقيمة 9.9 مليار يورو )12.1 
مليار دوالر( من قبل فونوفيا في عام 2016 في الحصول على 
قبول من مســاهمي دويتشــه وونين. لكن هذه المــرة، قال زان، 
من دويتشــه وونن، إنه متأكد للغاية من أن أكثر من 50 % من 
مســاهمي دويتشه وونين ســوف يقدمون أســهمهم إلى فونوفيا. 
وتمثل هذة الصفقــة، أكبر صفقة عقارية أوروبية مســجلة على 
االطالق، وستبلغ القيمة السوقية المجتمعة للشركة بعد اإلندماج 

47 مليار يورو )57.5 مليار دوالر(، بحسب رويترز.
مساكن ميسورة التكلفة

يذكــر، أن بدالت اإليجــار في برليــن، مقر دويتشــه وونن، قد 
تضاعفت منذ عام 2008، ما دفع الحكومــة المحلية إلى فرض 
ســقف على زيادات اإليجارات عــام 2020. ومــع ذلك، ألغت 
المحكمة الدســتورية هــذا القــرار خالل شــهر نيســان/ابريل 
2021الماضي. ورد نشــطاء يســاريون بجمع 130 ألف توقيع 
إلجبار الجمهور على التصويت على االستيالء على الشقق من 
شركة دويتشه وونين وشركاه، وقالت المجموعة التي تقف وراء 

االلتماس إنها ستحارب االندماج.
وفي محاولة لتأمين الدعم السياســي للصفقة، تعهدت الشركتان 
بالحد من زيادة اإليجــارات العادية إلى 1 % ســنوياً في برلين 
على مدى الســنوات الثالث المقبلة، ثم الزيادات المعدلة حسب 
التضخم للسنتين التاليتين. وقالتا، إن الشركة المندمجة، ستعمل 
مع السياسيين على توفير مساكن ميسورة التكلفة، وعرضتا بيع 
حوالى 20 ألف شــقة إلى حكومة برلين مقابــل ملياري يورو ) 

اتفقت شركتا فونوفيا Vonovia ودويتشه وونين Deutsche Wohnen، أكبر مالكي العقارات في ألمانيا، 
على توحيد الجهود في صفقة بقيمة 18 مليار يورو (22 مليار دوالر أميركي)، يأملون من خاللها نزع 
فتيل التوتر بشأن ارتفاع أسعار اإليجارات. وسيؤدي أكبر اندماج في البالد هذا العام، إلى إنشاء عمالق 
عقاري أوروبي يضم 550 ألف شقة، في الوقت الذي أصبحت فيه شركة دويتشه وونين، محور الغضب 

الشعبي في برلين بشأن حقوق المستأجرين والسكن الميسور التكلفة.
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Woven City مدينة ذكية جديدة من “تويوتا”

ستعمل المدينة، التي أطلقت عليها “تويوتا” اسم )المدينة المنســوجة أو Woven City(، كمنطقة تجريبية الختبار تقنيات 
المســتقبل مثل القيادة الذاتيــة والروبوتات وأنظمــة الذكاء الصناعي. وســينتقل إلى المدينــة في البداية حوالــى 360 فرداً 

ينقسمون إلى مخترعين ومواطنين كبار وعائالت لديها أطفال صغار الختبار هذه التقنيات وتطويرها.
وسيعيش هؤالء الســكان، المتوقع انتقالهم إلى Woven City خالل 5 ســنوات، في منازل ذكية مزودة بأنظمة روبوتات 
منزلية للمســاعدة في الحيــاة اليومية وأجهزة استشــعار قائمة علــى أنظمة الــذكاء االصطناعي لمراقبة الصحــة والعناية 

باالحتياجات األساسية األخرى، بحسب الشركة.

تقسيم المدينة
تتمثل الخطــة النهائية فــي أن تســتوعب المدينة 
أكثر من 2000 موظف من “تويوتا” وعائالتهم 
واألزواج المتقاعدين وتجــار التجزئة والعلماء. 
ولم تكشف “تويوتا” بعد عن كيفية اختيار هؤالء 

السكان األوائل.
ويشير تقرير صادر عن الشركة، إلى أن المدينة 
المخطط لها ستحتوي على حدائق متعددة وساحة 
مركزية كبيرة للتجمعات االجتماعية. والمسؤول 
عن تصميم المدينة هو بجــارك إنجلز، المهندس 
الــذي صمــم  الشــهير  الدنماركــي  المعمــاري 
مجموعة من المشاريع رفيعة المستوى مثل برج 

التجارة العالمي2 في مدينة نيويورك ومقر غوغل في كاليفورنيا ولندن.

التكلفة اإلجمالية
وقالــت “تويوتــا”، إنها تخطــط لدمــج الطبيعة 
في جميــع أنحــاء المدينة مــع النباتــات المحلية 
والزراعة المائية، وهي طريقة لزراعة النباتات 
من دون تربة. كما انه من المقرر تغطية أســطح 
المنازل بألواح ضوئيــة لتوليد الطاقة الشمســية 

وطاقة خاليا وقود الهيدروجين.
كذلك ســيتم تصميم المدينة بثالثة أنــواع مختلفة 
من الشــوارع: واحــد للمركبــات ذاتيــة القيادة، 

فوجي  جبل  سفح  عند  فدانًا   175 بمساحة  ذكية  مدينة  بناء  في  مؤخراً،  تويوتا  شركة  بدأت 
الشهير وسط اليابان، على بعد حوالى 62 مياًل من العاصمة طوكيو، حسبما أعلنت الشركة. 

وأعلنت “تويوتا”، أنها بدأت رسميًا أعمال البناء في المدينة وذلك خالل حفل وضع حجر األساس. 
.Higashi - Fuji ومن المقرر أن يتم بناء المدينة في موقع أحد مصانع “تويوتا” السابقة المسمى
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واآلخر للمشاة الذين يســتخدمون أجهزة التنقل الشخصية مثل الدراجات، واآلخر للمشــاة فقط. وسيكون هناك أيضاً طريق 
واحد تحت األرض يســتخدم لنقل البضائع. ولم تكشــف “تويوتــا” بعد عن تاريخ اإلنجــاز التقديــري أو التكلفة اإلجمالية 

المقدرة لبناء المدينة المنسوجة.

مدن مماثلة
يذكــر، أن Woven City تأتي ضمن عدد 
كبير من مشــاريع المدن الذكيــة المماثلة في 
جميع أنحاء اليابان، والتي تقود بعضها أيضاً 
شــركات كبرى. ففي عــام 2014، افتتحت 
شركة األجهزة اإللكترونية باناسونيك مدينة 
ذكية في محافظــة كاناغاوا اليابانية تســمى 
مدينــة فوجيســاوا الذكيــة المســتدامة، وفقاً 
لوكالة Tokyo Esque، وهي وكالة أبحاث 

تسويقية.
وال تزال المدينة قيد اإلنشــاء ومــن المتوقع 
اكتمال بنائها في عــام 2022، لكن أكثر من 
2000 شــخص يعيشــون هنــاك اآلن، وفقاً 

عدد قليل منها فقط، وفقاً لـTokyo Esque.لباناســونيك. وقدمت الحكومات المحلية أكثر من 50 اقتراحاً لمدن ذكية في اليابان في عام 2020، لكن تمت الموافقة على 
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أكبر 5 اقتصادات في افريقيا خالل 2021

من المرجح أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان الخمس - باألسعار الجارية - بنســبة 11.8 % هذا العام، ليصل إلى 1.5 
تريليون دوالر أميركي مقابل 1.35 تريليون دوالر خالل العام 2020 الماضي، وتمثل هذه البلدان 58 % من إجمالي الناتج 

المحلي للقارة السمراء بأكملها الذي من سيصل إلى 2.6 تريليون دوالر أميركي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخــراً، على هامش انعقاد قمة إفريقيا في باريس إن القــارة بحاجة إلى تمويل إضافي 
بقيمة 285 مليار دوالر أميركي حتى عام 2025 لضمان االستجابة بشكل فعال ألزمة الجائحة. وهذه هي اإلجراءات التي 
اتخذتها أكبر اقتصادات القارة خالل في مواجهة الوباء وتوصيات مؤسســات التمويل الدوليــة لتعزيز التعافي المتوقع من 

تداعيات الجائحة هذا العام.

1. نيجيريا
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
اإلجمالــي الحقيقــي فــي نيجيريا 
بنســبة 2.5 % هذا العــام، بعدما 
تراجــع خالل عــام الوباء بنســبة 
1.8 %، وهو ما يمثل انتعاشاً إلى 
مســتويات أفضل ممــا كان عليه 
االقتصــاد قبــل كوفيــد - 19 إلى 
حد ما، حيــث بلغ النمــو 2.2 % 
في عام 2019، وتســتند توقعات 
صنــدوق النقــد الدولــي القتصاد 

نيجيريا في عام 2021 إلى انتعاش النفط واإلنتاج إلى جانب تعافي واسع النطاق في القطاعات غير النفطية.
وذكر مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي إيمرو سيالسي، أن النشاط االقتصادي في نيجيريا سيتعافى بشرط 

أن يظل الوباء تحت السيطرة.
وأضاف، أن إطالق العنان إلمكانيات االقتصاد النيجيري يتطلب إصالحــات في 3 مجاالت منها خلق حيز مالي من خالل 
تخصيص اســتثمارات في مجاالت الصحة والتعليم والبنيــة التحتية، باإلضافة إلــى تنفيذ إصالحات الطاقــة لحل انقطاع 

إمدادات الطاقة، وتصحيح سياسات االقتصاد الكلي.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي لنيجيريا - محسوباً باألســعار الجارية - بنسبة 19.7 % إلى 

514.05 مليار دوالر أميركي في عام 2021، مقارنة بنحو 429.42 مليار دوالر في العام 2020 الماضي.

تحتفظ نيجيريا بصدارة تصنيف أكبر االقتصادات في القارة اإلفريقية خالل عام 2021 مع توقع 
في  أميركي  دوالر  مليار   514.05 لديها  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تسجيل  الدولي  النقد  صندوق 
نهاية العام الحالي، تليها مصر التي تحل في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي بناتج محلي 

394.28 مليار دوالر أميركي.
وتأتي جنوب إفريقيا في المركز الثالث بناتج محلي يبلغ 329.53 مليار دوالر أميركي، ثم بلدين من 
شمال إفريقيا هما الجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة 151.46 مليار دوالر أميركي والمغرب بقيمة 

124 مليار دوالر أميركي، علمًا بأن الناتج المحلي اإلجمالي ُمقاس باألسعار الجارية.
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وكانت نيجيريا قد أعلنت في وقت ســابق عن خطة تحفيــز اقتصادي بقيمة 500 مليــار نيرة نيجيريــة )1.2 مليار دوالر 
أميركي( في مواجهة تداعيــات أزمة الوباء منها 288 مليار نيــرة )696 مليون دوالر( تم إنفاقها حتــى اآلن، وفقاً لوزارة 

المالية النيجيرية.
واتسع العجز المالي لنيجيريا إلى 5.8 % من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام 2020 الماضي، ومن المتوقع أن يتقلص 
إلى 4.2 % من الناتج في عــام 2021، وفقاً لتقرير توقعــات االقتصاد اإلقليمي عن إفريقيا جنــوب الصحراء الصادر في 

شهر ابريل/نيسان 2021.
وارتفعت ديون نيجيريا الخارجية لعام 2020 إلى حوالى 8.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي، بينما ستنخفض إلى 7.4 % في 
عام 2021، وستوالي تراجعها إلى 7 % في عام 2022، ولكنها ستظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 6.7 % في 

عام 2019.

2. مصر
إرتفع الديــن الخارجــي لمصر بنحو 
1.847 مليــار دوالر أميركي خالل 
الربع األول من العــام المالي الجاري 
2020/ 2021، ليصــل إلــى حوالى 
125.337 مليــار دوالر أميركي في 
نهايــة شــهر أيلول/ســبتمبر 2020، 
دوالر  مليــار   123.490 مقابــل 
أميركــي فــي نهايــة حزيران/يونيو 

.2020
وارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
الحقيقي في مصر 3.6 % في الســنة 

المالية 2019 / 2020 التي انتهت في شهر يونيو/حزيران 2020 الماضي، مقابل نمو بلغ 5.6 % في العام المالي السابق 
له، وعلى الرغم من تراجع النمو، إال أن مصر تعد مــن البلدان القليلة التي حققت نمواً إيجابياً فــي الناتج المحلي اإلجمالي 

خالل عام الوباء.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج بنســبة 2.5 % خالل العام الحالي 2020 / 2021، قبل أن يعود إلى مستويات 

ما قبل الوباء البالغة 5.7 % في عام 2022.
وكان تأثير وباء كوفيد - 19 أقل حدة مما كان متوقعاً، على االقتصاد المصري، حيث ساعد االستهالك القوي في تعويض 

تراجع السياحة واالستثمار إلى حد ما.
وخصصت الحكومة حزمــة تحفيز بقيمــة 6.13 مليار دوالر أميركــي )100 مليار جنيــه أو 1.8 % مــن الناتج المحلي 
اإلجمالــي( للتخفيف من األثر االقتصــادي لفيروس كوفيــد - 19، وتم اإلعالن عــن 50 مليار جنيه لقطاع الســياحة الذي 

يوظف 10 % من العمالة، وتبلغ إيراداته 4 % من الناتج المحلي اإلجمالي بحسب بيانات عام 2019.
ودعمت مبادرات الحكومة والبنك المركزي المصري وصالبة النظام المصرفي، استمرار االئتمان والنشاط المحلي خالل 

األزمة، حيث كان القطاع المصرفي يتمتع بسيولة جيدة مع بدء األزمة.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلــي اإلجمالي لمصر - بناء على األســعار الجارية - بنســبة 8.9 % في عام 2021 إلى 
394.28 مليار دوالر مــن 361.85 مليار دوالر أميركي في عام 2020، حيث ســاعد برنامــج اإلصالح االقتصادي في 
البالد وسياسات االقتصاد الكلي على االستعداد جيداً ألزمة كوفيد - 19 على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 400 

نقطة أساس.
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3. جنوب افريقيا
تســبب وباء كوفيد - 19 فــي تراجع 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 
لجنــوب افريقيــا بنســبة 7 % خالل 
عام الوبــاء، وقفز العجــز المالي من 
الناتج المحلــي اإلجمالــي في جنوب 
افريقيا إلــى 12.2 % العام الماضي، 
وسينخفض بشــكل طفيف إلى 10.6 
% في عــام 2021 و8.3 % في عام 
2022، وفقــاً لتقرير صنــدوق النقد 
الدولي، الذي قــال إن الدين الخارجي 
للبــالد ارتفــع مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي إلــى 28.8 % فــي العــام 

2020 الماضي، مقابل 22.3 % في 2019، فيما من المتوقع أن يبلغ 28.5 % في 2021.
وتوقع صنــدوق النقد الدولي، أن ينمــو االقتصاد بنســبة 3.1 % في عام 2021، علــى الرغم من انتشــار موجة ثانية من 
وباء كوفيد - 19 فــي البالد، التي بلغت ذروتهــا في يناير/كانون الثانــي 2021، وأدت إلى إعادة فــرض بعض إجراءات 

االحترازية في محاولة للسيطرة عليه خالل الربع األول من العام.
ويرجح تقرير توقعات االقتصاد اإلقليمي عن إفريقيا جنــوب الصحراء الصادر في أبريل/نيســان 2021 أن يؤثر كل من 
تزايد عدم المساواة، ونقص الكهرباء المســتمر، والجمود في سوق العمل واإلنتاج على النمو في جنوب إفريقيا على المدى 

المتوسط، مما يحد من قدرة االقتصاد على االستفادة من تحسن الظروف العالمية.
وتقوم الحكومة في جنوب إفريقيــا بتنفيذ برنامج تطعيمات طموح، من شــأنه أن يحد من مخاطر حــدوث موجات إضافية 
إذا تم تنفيذه بســرعة، مما ســيدعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبالد - باألســعار الجارية - بنســبة 9.1 % هذا العام ليبلغ 

329.53 مليار دوالر أميركي من 302.11 مليار دوالر العام الماضي.
وتقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في الســياحة والضيافة، ولصغار المزارعين 
العاملين في القطاعــات المرتبطة بالزراعة مثل الدواجن والماشــية والخضــروات، وتم تخصيــص 1.2 مليار راند جديد 

)86.05 مليون دوالر أميركي( لصندوق السياحة، الذي تم اإلعالن عنه خالل يناير/كانون الثاني 2021.

4. الجزائر
يتوقّع أن ينمو الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي للجزائر 
بنســبة 2.9 % هــذا العــام، بعد أن شــهد العــام الماضي 
انكماشــاً بنســبة 6 %، فيما كان عام 2019 قد سجل نمواً 
بنســبة 0.8 %، ويرجع انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للجزائر إلى تداعيات كوفيد - 19 وانهيار الطلب 

على النفط وتراجع األسعار.
ويواجــه االقتصــاد الجزائــري ضغوطاً كبيرة، بحســب 
تقرير”التحديــث االقتصادي بشــأن الجزائــر”، الصادر 
عن البنــك الدولــي فــي أبريل/نيســان 2021، حيث كان 
تأثير إجــراءات اإلغالق واســع النطاق علــى االقتصاد، 
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مشــيراً إلى تأثر قطاعي الخدمات والبناء بشــكل خاص باألزمة وكذلك القطاعات كثيفة العمالة والتي ترتكز في القطاع غير 
الرسمي. وأدى إغالق الحدود الجزائرية منذ عام، إلى تراجع التدفقات التجارية بشكل حاد، ومن المتوقع تباطؤ وتيرة التعافي 
االقتصادي في عامي 2021 و2022، وســط شكوك كبيرة بشــأن مدة األزمة الصحية واالقتصادية، حيث تشير وتيرة حملة 

التطعيم إلى أن تدابير االحتواء الجزئي يمكن أن تظل سارية حتى عام 2022.
ويتوقع البنك الدولي انخفاض العجز المالي الجزائــري إلى 12.1 % من الناتج المحلي اإلجمالي مــن ذروة بلغت 16.4 % 
خالل عام الوباء و 9.6 % في 2019. وويتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي للبالد - باألسعار الجارية - بنسبة 

4.9 % هذا العام إلى 151.46 مليار دوالر أميركي مقابل 144.29 مليار دوالر العام الماضي.
وأصدرت الحكومة الجزائرية قانون المالية التكميلي )SFL( في 4 يونيو/حزيران 2020، الذي تضمن قرارات مالية بقيمة 
70 مليار دينار )525.83 مليــون دوالر( للتخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية ألزمة كوفيــد - 19، منها 27.79 مليون 
دوالر لإلمدادات الطبية و123.95 مليون دوالر كمكافآت للعاملين في القطاع الصحي و66.86 مليون دوالر لتطوير القطاع 
الصحي. ويشمل القانون تخصيص 150.24 مليون دوالر كمخصصات للعاطلين عن العمل بســبب الوباء و86.39 مليون 

دوالر كتحويالت مالية إلى األسر الفقيرة.

5. المغرب
توقع صنــدوق النقد الدولــي، أن ينمو 
الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي في 
المغــرب بنســبة 4.5 % هــذا العام، 
بعد انكمــاش كبيــر بنســبة 7 % في 
عام 2020 بســبب آثار الوبــاء. وأكد 
البنك في أبريل/نيســان 2021 خالل 
تقرير “التحديــث االقتصادي بشــأن 
اقتصــاد  مواجهــة  أن  المغــرب”، 
المغــرب أزمــة مزدوجــة هــي آثار 
الزراعيــة،  واألزمــة   19  - كوفيــد 

دفع االقتصاد إلى ركود عميق العام الماضي، إال أن البنك وصف اســتجابة الحكومة لألزمة بأنها كانت مناســبة، مشيراً إلى 
اإلصالحات الطموحة التي يجري تنفيذها يمكن أن تمهــد الطريق النتعاش قوي. وأعلنت الحكومــة عن خطة بهدف تحقيق 
االنتعاش االقتصادي والحفاظ على مستويات التوظيف، في 6 أغسطس/آب 2020، والتي تشمل تخصيص 120 مليار درهم 
مغربي )13.59 مليار دوالر أميركي( بشكل أساسي كضمانات ائتمانية للشركات وتمويل “صندوق االستثمار االستراتيجي” 
المنشأ حديثاً. وســيمول الصندوق المشاريع االستثمارية، بما في ذلك الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، ويحافظ على 
الشركات التي تحتاج لتطوير أعمالها. ومن المتوقع أن يقفز الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، باألسعار الجارية، بنسبة 9.2 % 

من 113.55 مليار دوالر في عام 2020 إلى 124 مليار دوالر أميركي هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

األكثر عرضة الرتفاع الفائدة
في سياق منفصل، أشارت دراســة أعدتها وكالة ســتاندرد آند بورز للتصنيفات االئتمانية، حددت فيها جنوب أفريقيا ومصر 
باعتبارها األســواق الناشــئة األكثر عرضة الرتفاع معدالت فائدة االقتراض الســيادي، وقدرت أن تلك الدول ستشهد زيادة 
تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خالل العام األول من االقتراض. مرجحةً، عن اآلثار المالية الرتفاع 
الدراسة في التكلفة اإلجمالية للديون، من دون النظر في التكاليف الصافية التي عادة ما تكون أقل بالنسبة للحكومات.عائدات السندات، إن غالبية المقترضين السياديين قادرون على إدارة التكاليف المباشرة لفوائد إعادة التمويل األعلى. ونظرت 
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لبنان: زيادة الرواتب مطلب محق دونه صعوبات

- ضخامة عدد العاملين فــي القطاع العام، فقبــل أي زيادة 
يجب تخفيض عدد العاملين ربمــا إلى النصف، وهذا األمر 
مستحيل في ظل األوضاع الحالية وعدم توفر فرص عمل 

وارتفاع في نسبة البطالة
- أي زيادة ال تــوازي قيمة التضخم الحاصــل تكون دون 
جــدوى، وبالتالي لو تم اعتمــاد نصف نســبة التضخم أي 
43 %، فإن كلفة الزيادة قد تصل إلــى 5,000 مليار ليرة 
لتصبح الكلفة اإلجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 17 
ألف مليار ليرة أي ما يشــكل نســبة 120 % من واردات 

الدولة.
فرض الضرائب

هذه الزيادة يفتــرض أن تتم تغطيتها أما مــن خالل فرض 
الضرائب والرســوم وهذا غيــر ممكن في اقتصــاد منهك 
ومدمر، وإما من خالل االســتدانة وزيــادة الدين العام الذي 
ناهز 97 مليار دوالر أميركي، وحتى هذه  االســتدانة غير 
ممكنة، ألن المصارف لم تعد تملك السيولة الكافية فتصبح 
االســتدانة من مصرف لبنان هي الحل وهــذا يعني المزيد 
من التضخم وتآكل القدرة الشرائية. وبالتالي مطلب الزيادة 
محق وضروري ولكن هناك استحالة في تحقيقها، ألنها قد 
عكس ما هو مأمول منها.تؤدي إلى المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية وتحقق 

ال يوجــد إحصاء رســمي دقيــق حــول عــدد العاملين في 
مؤسســات الدولة اللبنانية، بحســب “الدولية للمعلومات”، 
وذلك ألســباب عدة منها: تعدد التسميات الوظيفية )موظف 
- متعاقد - أجيــر - متعامل( وتعدد اإلدارات والمؤسســات 
العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيــح إلى حد ما هو نحو 

320 ألفاً يتوزعون:
- 120 ألفاً في القوى األمنية والعســكرية من جيش - قوى 

أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - شرطة مجلس النواب
- 40 ألفاً في التعليم الرسمي

- 30 ألفاً في الوزارات واإلدارات العامة
- 130 ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات

ويضاف إلى هؤالء نحو 120 ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم 
من العسكريين والمدرسين.

الكلفة المالية
قبل إقــرار سلســلة الرواتب فــي العــام 2017 كانت كلفة 
العاملين في القطــاع العام نحو 8,300 مليــار ليرة لبنانية، 
وبعد إقــرار السلســلة وإجــراء توظيفــات جديــدة لنحو 9 
آالف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة ســنوات الخدمة 
أصبحت كلفة رواتــب وأجور العامليــن والمتقاعدين حالياً 
نحو 12 ألف مليار ليرة ســنوياً )أي ما كان يوازي 8 مليار 
دوالر( أي نحــو 1,000 مليار ليرة شــهرياً. وهــذه الكلفة 
المرتفعة تشــكل نســبة 86 % من أجمالــي واردات الدولة 

اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة.
القدرة الشرائية

نتيجة االنهيــار المالي واالقتصادي الذي يعيشــه اللبنانيون 
تراجعــت قدرتهــم الشــرائية  بنســبة 85 % خصوصــاً 
الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية  
وتصحيــح الرواتــب واألجور وتحســين القدرة الشــرائية 
مطلب محق وضروي فــال يمكن ألحد العمــل بأجر زهيد 
ال يســاوي كلفة المعيشــة ســوى لبضعة أيام. ولكــن زيادة 

الرواتب في القطاع العام دونها صعوبات كثيرة منها:

أعلن العاملون في القطاع العام اللبناني (أي العاملون في مؤسسات الدولة) أضراباً عاماً تحذيريًا 
مؤخراً، للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم 

وارتفاع األسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدوالر األميركي.
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البحرين األولى عربيًا بقائمة أفضل الوجهات للوافدين

والســفر والمواصالت. كما صنــف االســتطالع الكويت أيضــاً الوجهة 
األسوأ للمغتربين في جميع أنحاء العالم على مؤشر سهولة االستقرار، إذ 
قــال 46 % من الوافدين إنهم ال يشــعرون وكأنهم فــي وطنهم فيما يتعلق 
بالثقافة المحلية، في حين قال 45 % من الوافدين إنهم يجدون صعوبة في 

االستقرار في الدولة.
باإلضافة إلى ذلك، يواجه 51 % صعوبة فــي العثور على أصدقاء جدد، 
المحليين على وجه الخصوص.بينما يجد 62 % مــن الوافدين صعوبــة في تكوين صداقات مع الســكان 

يتضمن االســتطالع 59 دولة، حيث يعتمد 
تصنيفهــا علــى عــدد مــن العوامــل هــي: 
جــودة الحياة التــي تُقدم للوافدين، وســهولة 
االســتقرار فيها، والتمويل وتكلفة المعيشة، 
والوظيفة، فضالً عن جــواب الوافدين على 
ســؤال: “ما مدى رضاكــم عــن الحياة في 

الخارج بشكل عام؟”.

سهولة االستقرار
وجاءت المكســيك فــي المرتبــة الثانية على 
القائمة مــن بين 59 وجهة حــول العالم، كما 
صنّفــت أيضــاً أفضــل دولــة للوافدين على 
مؤشر سهولة االستقرار، لتتبعها كوستاريكا 
في المركر الثالث على القائمة العالمية، حيث 
تصنف من بيــن أفضل 5 دول على مؤشــر 

سهولة االستقرار.
أما بالنسبة للدول العربية، فقد جاءت البحرين 
في المركز األول عربياً والمركز 12 عالمياً، 
حيث صنفت في المركز الخامس عالمياً على 
مؤشر سهولة االســتقرار. وجاءت قطر في 
المركز الثانــي عربياً والمركــز 17 عالمياً، 
حيث صنفت في المركز الـــ29 عالمياً على 

مؤشر سهولة االستقرار.

جودة الحياة
وبحســب نتائج االســتطالع، حلــت الكويت 
في المركــز األخير عالمياً علــى القائمة هذا 
العام للمرة السابعة خالل 8 سنوات. واحتلت 
الكويــت المرتبــة األخيرة في مؤشــر جودة 
الحياة، مع نتائج سيئة بشكل خاص في الفئات 
الفرعية لخيارات الترفيه والسعادة الشخصية 

كشف استطالع أجرته “إنترنيشنز”، وهي شبكة ألمانية لتجمعات المغتربين حول العالم، أن 
تايوان تعد أفضل وجهة للوافدين في عام 2021، حيث صنفت األولى على القائمة بناء على رأي 

الوافدين فيها.
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لبنان سوق منخفض لبرامج وأجهزة التكنولوجيا

مؤشرات المخاطر التشغيلية الخاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، 
فهي تتبع نظيراتها في الشرق األوســط في معظم الفئات، مما يعكس المخاطر 

األمنية المتزايدة، وبيئة التشغيل الصعبة بشكل عام.

العمالة المنخفضة
وعالوة على ذلك، يفتقر لبنــان إلى الحجم وتكاليف العمالــة المنخفضة لتحدي 
مراكز اإلنتاج الرئيســية في شــرق آســيا إلنتاج األجهزة، وبالتالي، سيواصل 
االعتماد على األجهزة المستوردة. وأضاف التقرير: أن الجزء األكثر نجاحاً في 
صناعة تكنولوجيا المعلومات في لبنان هو قطــاع الخدمات، حيث برز كمركز 

.)BPO( لتعهيد العمليات التجارية
وتمتــد الصناعة بين كل مــن أنشــطة تكنولوجيــا المعلومات واألنشــطة غير 
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مراكز االتصال والخدمات الخلفية 
)على سبيل المثال، المالية والمحاســبة والموارد البشــرية( وحلول تكنولوجيا 

المعلومات.

مصدر للتوظيف
من جانبها، ذكرت هيئة االســتثمار اللبنانيــة، “ايدال”، أن هنــاك ما مجموعه 
أكثر من 200 شركة تقدم خدمات تعهيد العمليات التجارية من لبنان، مع تعهيد 
تكنولوجيا المعلومات ألكبر مصدر للتوظيف بحوالى 90 % من اإلجمالي، وفقاً 

.”Fitch Solutions”لـ
ووفقاً للتقديــرات األخيرة، ســيطرت صناعة تطوير البرمجيات على النشــاط 
تعمل على حلول الويب و13 % على تطبيقات الهاتف المحمول.المحلي، حيث استحوذت على 50 % من أنظمة البرمجيات، مع 37 % أخرى 

يســتمر تقلــب العمــالت والضغــوط الكلية في 
خفض آفاق ســوق األجهزة وبرامــج وخدمات 
تكنولوجيا المعلومات في لبنــان. وكانت النتيجة 

نمواً غير متساٍو على مدى العقد الماضي.

انهيار السوق
وعلى مــدى الســنوات القليلــة الماضية، شــهد 
الســوق انهياراً في الطلب خالل الفتــرة الممتدة 
بين عامي 2016 و2019 ألسباب عديدة. وأدت 
تأثيرات التحديات السياسية، والمخاوف األمنية 
المحلية، والنمو االقتصادي الضعيف، وضعف 
ثقة المستهلك والمستثمر، إلى إضعاف مستويات 

االستيراد.

انكماش الواردات
وتشــير أحــدث البيانــات التجارية، وبحســب 
Fitch Solutions، إلــى أن هنــاك انكماشــاً 
بنســبة 25 % فــي واردات أجهــزة تكنولوجيا 
المعلومات في عام 2019 مدفوعاً بتقليل قابلية 
تشــغيل أجهــزة الكمبيوتر المحمولــة ومعدات 
تجميع سطح المكتب والخوادم بسبب التحديات 

االقتصادية المعوقة بشدة.
وأشــارت وكالــة Fitch Solutions، إلــى أن 
المؤشــرات األولية تشــير إلى أن السوق واجه 
تحديــات أكثــر خطــورة فــي عــام 2020 من 
فيــروس كورونا، وانفجــار المرفأ فــي بيروت 

والمأزق السياسي.

المخاطر األمنية
وعلى الرغم مــن أن البيئة السياســية كانت في 
السابق مصدر اضطراب في لبنان، بشكل عام، 
ال يزال البلــد يتمتع بمســتوى مخاطر مســتقر 
إلى حد ما، ويتفوق على األســواق األفريقية في 

أشار تقرير صدر مؤخراً عن شركة Fitch Solutions، الى ان “لبنان يعد سوقاً صغيراً بمستوى منخفض من 
ويتم  والعالمية.  اإلقليمية  المعلومات  تكنولوجيا  وخدمات  وبرامج  أجهزة  توريد  في سالسل  التكامل 
تقديم السوق المحلي لحلول األجهزة بشكل أساسي من خالل األجهزة المستوردة، ولكن نظراً لخطورة 

التحديات السياسية واالقتصادية والهيكلية االجتماعية، لم يشهد هذا السوق ازدهاراً في الطلب.
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ازدهار التجارة اإللكترونية العالمية بسبب كورونا

سيارات أجرة والســفر، التي شــهدت هبوطاً حاداً في إجمالي 
قيمة المبيعات.

صدارة التصنيفات
وقال تقرير األمم المتحدة: على سبيل المثال، هوت “إكسبيديا” 
من المركز الخامس في العام 2019، إلى المركز الحادي عشر 
في 2020، ونزلــت “بوكينيغ هولدينغز” من المركز الســادس 
إلى المركز الثاني عشــر، فيما تراجعت “إير بي.إن.بي”، التي 
أطلقت طرحاً عاماً أولياً في العــام 2020 الماضي، من المركز 

الحادي عشر إلى المركز الثالث عشر.
أما شــركة علي بابا الصينية، فقد احتفظت بصدارة التصنيفات 
من حيث إجمالي قيمة البضائع المباعة، وتلتهــا “أمازون” في 

الواليات المتحدة األميركية.
وبالرغم مــن تراجع شــركات الخدمــات، ارتفــع إجمالي قيمة 
المبيعات ألكبر 13 شــركة للتجارة اإللكترونية موجهة مباشرة 
للمستهلكين بنســبة 20.5 %، إلى 2.9 تريليون دوالر أميركي 
17.9 % في 2019.في العام 2020 الماضي، مقارنة مع زيادة بلغت نسبتها حوالى 

اســتأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة لمبيعات تجارة التجزئة 
عبر اإلنترنت، حيث بلغت نســبتها حوالــى 25.9 % في العام 
2020 الماضــي، ارتفاعاً مــن 20.8 % قبل عــام. فيما بلغت 
حصة الصيــن 24.9 %، وبريطانيــا 23.3 %، أمــا الواليات 

المتحدة األميركية فقد بلغت حصتها حوالى 14 %.
تباين في الحظوظ

وقــال مؤتمــر األمــم المتحــدة، إن قيمــة مبيعــات التجــارة 
اإللكترونية العالمية ارتفعت بنســبة 4 %، إلى 26.7 تريليون 
دوالر أميركــي في العام 2019، وذلك بحســب أحــدث تقدير 
متاح. ويشــمل ذلــك المبيعات بيــن الشــركات والمبيعات من 
الشــركات للمســتهلك، بما يعادل 30 % من الناتج االقتصادي 
العالمي. وأفاد التقريــر، بأن الجائحة ســببت تباينا في حظوظ 
كبــرى شــركات التجــارة االلكترونية التــي تخدم المســتهلك 

مباشرة في 2020.
وأظهرت بيانــات من أكبر 13 شــركة تجــارة إلكترونية، من 
بينها 11 شركة في الواليات المتحدة والصين، تراجعاً ملحوظاً 
في حظوظ شركات منصات تقديم خدمات مثل تطبيقات لطلب 

أظهرت دراسة نشرتها األمم المتحدة، أن المبيعات عبر اإلنترنت مثلت نحو ُخمس إجمالي تجارة 
التجزئة خالل العام 2020 الماضي، إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا الزدهار 
التجارة اإللكترونية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة رويترز. وأشارت تقديرات مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية، استناداً لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في اقتصادات كبرى، إلى أن المبيعات عبر 

اإلنترنت مثلت حوالى 19 % من إجمالي مبيعات التجزئة في عام 2020، ارتفاعاً من 16 % قبل عام.
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ساعات العمل الطويلة تقتل مئات اآلالف سنويًا

أمراض القلب
ويواجه األشــخاص الذين يعملون 55 ســاعة أو أكثر في 
األســبوع، خطراً أعلــى بنســبة 35 % لإلصابة بســكتة 
دماغيــة وخطر وفاة أعلــى بنســبة 17 % نتيجة أمراض 
القلب اإلقفارية، التي تنجم عن تضيق الشــرايين، مقارنة 
مع أولئــك الذيــن يعملــون مــن 35 إلــى 40 ســاعة في 

األسبوع.
وأوضحــت منظمة الصحــة العالمية، أنه هنــاك طريقتين 
يمكن مـن خاللهما أن يتســــبب العمل لســـاعـات طويلــة 

بالوفاة.
الطريقة األولى، يمكن أن يؤدي اإلجهاد النفسي الناتج عن 
العمل لساعات طويلة إلى استجابة فســيولوجية، ما يؤدي 
إلى ردود فعل في نظام القلب واألوعيــة الدموية واآلفات 

قد تسبب تغيراً في األنسجة.
أمـا الطريقـــة الثانيـــــة، فهــــي مـــن خالل الســـــلـوك 
الضــــار بالصحــــة اســــتجابـــة لإلجهاد، بمـــا في ذلك 
التدخيـــن وشــــرب الكحوليات والنظام الغذائي الســــيء 
وقلــة النشــاط البدنــي وضعــف النــوم وســوء التعافي، 
الدماغية.كلها عوامل خطــر لإلصابة بأمــراض القلب والســــكتة 

في تحليــل عالمي للعالقــــة بين فقــدان الحياة والصحـــة 
والعمل لســــاعات طويلة، قدّرت منظمة الصحة العالمية 
ومنظمة العمل الدولية، أنه في العام 2016، توفي حوالى 
745 ألف شخص نتيجة للعمل 55 ســـاعـة على األقل في 

األسبوع.
وقد سجلت غالبية الوفيات لدى األشــخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 60 و79 عاماً، الذين عملوا 55 ســاعة على 

األقل عندما كانت تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاماً.

ً الرجال األكثر تضررا
ووجد التحليــل، الذي نشــرته )CNN(، أن الرجال كانوا 
األكثر تضرراً، حيث شــكلوا نســبة 72 % مــن الوفيات. 
كما قال التقرير، إن األشــخاص الذين يعيشــون في غرب 
المحيط الهادئ وجنوب شرق آســيا، والعمال في منتصف 

العمر أو أكبر، هم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض.
كما وجدت الدراســة، التي نُشــرت مؤخراً في مجلة البيئة 
الدولية، أن الوفيات الناجمة عــن أمراض القلب المرتبطة 
بالعمل لســاعات طويلــة زادت بنســبة 42 % بين عامي 
2000 و2016، في حين زادت الســكتات الدماغية بنسبة 

.% 19

الصحـة  قالت منظمـة 
العمــل  إن  العالميــة، 
لساعات طويلة يتسبب 
في وفــاة مئات اآلالف 
من األشـخاص سـنويًا 
بسـبـب الســكتـات 
وأمـــراض  الدماغيــة 
القلـب، بحســب مــا 
أشـــارت “سي ان ان”، 
نقاًل عن دراسـة ُنشرت 
مؤخراً في مجلـة البيئة 

الدولية.
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نسخة طبق األصل عن سفينة تيتانيك في الصين

في 10 أبريل/ نيســان من العام 1912. وفي ذلــك الوقت، كانت 
أكبر سفينة ركاب عائمة.

وبتاريــخ 14 أبريل/ نيســان، ضربت الســفينة جبــاً جليدياً في 
منتصف الليــل، وغرقت خال أقل من 3 ســاعات. ووفقاً لتقرير 
مجلس الشيوخ األميركي عن كارثة “تيتانيك”، فقد تُوفي 1,517 

شخصاً ونجا 706 من أصل 2,223 راكباً.
وفي عــام 1985، قــام علمــاء بقيــادة األميركي روبــرت باالرد 
والفرنســي جان جاري بتحديد موقع الحطام على بعــد 350 مياً 
من الساحل الجنوبي الشرقي لمقاطعة نيوفاوندالند بكندا. واستخدم 
باالرد وطاقمه، في العام التالي، غواصة مأهولة للبحث في أعماق 

المحيطات الستكشاف السفينة الغارقة ألول مرة.
بمعاهدة بين الواليات المتحدة األميركية والمملكة المتحدة.يذكر، أنه وبعد سنين من غرقها، أصبحت أطال “تيتانيك” محمية 

ستتواجد السفينة في منتزه Romandisea، حيث 
ســتتألف من قاعات الوالئم والمســارح ومنصات 
المراقبــة وحوض الســباحة. وســيتمكن الضيوف 
من دفع مبلــغ مالــي مقابل قضــاء ليلــة على متن 
السفينة، التي سترسو بشكل دائم في خزان في نهر 
جيجيانغ، وهــو على بعــد حوالــى 130 كيلومتراً 
من عاصمة المقاطعة تشــنغدو، أي على بعد مئات 
األميال مــن البحر. ولــم يتم تحديد موعــد االفتتاح 

حتى اآلن.

نسخة المقلدة
فــي العــام 2016، قدمــت CNN تقريــراً عــن 
المشــروع ألول. وقدم مقال مصور نشــرته وكالة 
األنباء الفرنســية مؤخــراً، نظرة جديــدة على تقدم 
البناء في نســخة المشــروع المقلدة. ووفقــاً لوكالة 
“فرانس برس”، اســتهلك هذا البنــاء 23 ألف طن 
من الفــوالذ، بكلفة 153.5 مليــون دوالر أميركي. 
وال تعد هذه الســفينة الصينية هي النســخة الوحيدة 

لسفينة تيتانيك األصلية.
 Blue Star وفــي العــام 2018، أعلنــت شــركة
Line األوسترالية عن اســتئناف العمل على سفينة 
“تيتانيك II”، بعد تأخير طويــل. وكان من المقرر 
أن تقــوم برحلتها األولى في عــام 2022، ولكن لم 
يتم تحديث موقع الشــركة على اإلنترنــت منذ عام 

.2018

لمحة تاريخية
وأبحرت ســفينة تيتانيك األصليــة برحلتها األولى 
من مدينة ســاوثهامبتون في إنكلتــرا إلى نيويورك 

من المقرر أن تقدم مدينة مالهي في الصين أقرب تجربة يمكن أن يحصل عليها الشخص، عما 
سيكون عليه الحال عند السفر على متن سفينة “تيتانيك”. ويتم اليوم إنشاء نسخة طبق األصل 
للسفينة الغارقة بالمحيط، في مقاطعة داينغ في سيتشوان. ويبلغ طول السفينة، وهي ُتعرف 
باسم “تيتانيك غير القابلة للغرق”، حوالى 269.06 متراً وعرضها 28.19 متراً. وُيذكر أن هذه السفينة 

هي بنفس حجم السفينة األصلية بالضبط.
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ملياردير ياباني يعتزم السفر إلى محطة الفضاء الدولية

الفضائــي. ويُذكر أيضــاً، بأن آخــر مرة نقلت فيهــا وكالة 
الفضاء الروسية سائحاً إلى الفضاء كانت عام 2009، حيث 
تُعد هذه محاولة من الوكالة للترويج لعمليات إطالقها بعدما 
محطة الفضاء الدولية.كســرت “ســبيس إكس” حكرتها على إطالق الــرواد إلى 

أوضحت وكالة الفضاء الروســية، في بيان لها، إن مايزاوا 
ومساعدته سيسافران على متن المركبة الفضائية الروسية 
“ســويوز إم إس - 20” المقــرر إطالقهــا في 8 ديســمبر/

كانون األول 2021، من قاعدة فضائية في كازاخستان.
التحليق حول القمر

يخطط يوســاكو مايــزاوا، المولــع بالفضــاء، والذي جمع 
ثروته من البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، للمشاركة في مهمة 
ســياحية عام 2023، تُعنى بالتحليق حــول القمر على متن 
مركبة فضائية تابعة لشركة “ســبيس إكس” التابعة لرجل 
األعمال “إيلون ماســك”. ومن المتوقع أن يبــدأ الملياردير 
اليابانــي بالتدريب خــالل شــهر يونيو/حزيــران 2021، 

استعداداً للرحلة التي ستوثق بالكامل بواسطة مساعدته.
صاروخ سويوز

يُذكر بأنه في حال نجاح المهمة، ستكون هذه أول مرة يشغل 
فيها ُســياح إثنان من المقاعد الثالثة على صاروخ ســويوز 

قالت وكالة الفضاء الروسية (روزكوزموس - Roscosmos) مؤخراً، إن رائد األعمال والملياردير الياباني 
يوساكو مايزاوا ومساعدته يوزو هيرانو، سيكونان السائحين التاليين اللذين سيسافران إلى محطة 

.(ISS) الفضاء الدولية

يشــتهر مايزاوا، الذي يبلغ من العمر حوالى 45 عاماً، بتأسيسه 
 ،Zozo Inc لشركة تبيع األلبســة بالتجزئة عبر اإلنترنت تدعى
وكان قد باعها لصالح شركة سوفت بانك اليابانية العمالقة بمبلغ 

يقارب 2.9 مليار دوالر أميركي.
وتعاون مايزاوا مع إيلون ماسك في شهر سبتمبر/أيلول 2018، 
لكي يصبح أول شخص سيســافر في جولة ســياحية حول القمر 

عبر برنامج فضائي تابع لشركة سبيس إكس األميركية.
كذلك يُعــرف عن مايــزاوا، مبادراتــه الغريبة وغيــر التقليدية، 
والتــي يصفهــا البعــض بأنهــا طريقــة للبحــث عــن الشــهرة 

واألضواء، باألخص بعدما قام بحملة لتوزيع نحو 9 ماليين دوالر أميركي )كهدية( على 1,000 متابع عشــوائي في 
حسابه على تويتر!

وتقدر ثــروة مايزاوا بنحــو 2 مليار دوالر أميركــي حالياً، وفــق وكالة بلومبيرغ، بعــد أن باع شــركته، وانتقل إلى 
.Start Today Co كاليفورنيا ليستثمر في سوق األسهم ويؤسس شركة جديدة للبيع عبر اإلنترنت تدعى

من هو يوساكو مايزاوا؟

يوساكو مايزاوا
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رومانيا توفر لقاحات لزائري قلعة دراكوال
تقدم شــركة فايــزر جرعات من 
لقاحهــا لكل من يزور قلعة بران 
التي تعود للقرن الرابع عشر في 

وسط رومانيا.
وبدالً من وخز األنياب، يتعرض 
زوار قلعة دراكوال لوخز الحقن 
بعد إنشــاء مركز للقــاح المضاد 

لفيروس كورونا.
ويقدم المســعفون الذيــن يعلقون 
ملصقــات مخيفة على مالبســهم 
جرعــات من شــركة فايزر لكل 

من يزور قلعة بران التي تعود إلى القرن الرابع عشر في وسط رومانيا.
وتدير رومانيا حملة التطعيم الوطنية للوقاية من كورونا من مواقع ومعالم معروفة بها في مســعى للوصول ألكبر عدد 
ممكن من السكان وتقديم التطعيم لهم. ويعتقد البعض أن القلعة ألهمت عرين مصاصي الدماء في رواية دراكوال الشهيرة 

لبرام ستوكر.

تذكرة ألول رحلة سياحية إلى الفضاء للبيع في مزاد
بعــد أن أمضت أكثر من 6 ســنوات فــي تطوير صاروخها 
الســياحي الفضائــي “نيــو شــيبارد”، حددت شــركة “بلو 
أوريجيــن” موعــداً ألول رحلة ركاب تجاريــة لها في 20 

يوليو/ تموز 2021.
 ،Club for the Futureوســيتم التبرع بعائدات المزاد لـــ
وهي مؤسســة تركز على الشباب وتهدف إلى إلهام األطفال 
لدراســة العلــوم والتكنولوجيــا. ومن غيــر الواضح كم من 
المتوقــع أن تجلب التذكرة، كما لم تذكر “بلو أوريجين” من 
سيكون على متن الرحلة األولى أو المبلغ الذي دفعوه مقابل 

مقاعدهم. وســيكون المقعد المعروض في المزاد المقعد الوحيد المتوفر للبيع أمام عامة الناس في هذه الرحلة األولى، مع 
ملء المقاعد األخرى بمسافرين مختارين من قبل “بلو أوريجين”. ووفقاً لموقع الشركة على اإلنترنت، هناك بعض القيود 
المفروضة على من يمكنه االنضمام إلى الرحلة، مثل يجب أن يبلغ المسافر من العمر 18 عاماً أو أكثر، وأن يكون في حالة 
بدنية جيدة بما يكفي لتســلق 7 درجات من الســاللم في دقيقة ونصف، وأن يكون طوله بين 152 سنتمتراً و193 سنتمتراً، 
ويتراوح وزنه بين 50 كيلوغراماً و100 كيلوغرام. كما يجب أن يكون الركاب أيضاً قادرين على ربط وفك حزام المقعد 

في أقل من 15 ثانية، وقضاء ما يصل إلى ساعة ونصف في الكبسولة، وتحمل قوة قدرها 5.5 جي أثناء الهبوط.

67



جديد علوم

البنك والمستثمر | حزيران/ يونيو 682021

الخالص من أمراض أهلكت العالم !؟ ...

ويعود الفضل في ذلك ألعضائها األساسية التي تتكون منها.
وباللغــة العلميــة، تحتــوي الخليــة علــى حويصــات تتبــادل عبرهــا 
المعلومات فيما بينها بكل ما تحتويه من سكاكر، وبروتين، ودسم وحتى 

سموم ومعادن أحيانا.

تقاذف الحويصالت
كما أوضح الملك، أنه منذ حوالى 5 ســنوات تقريباً، توجــه اهتمام العلم 
بشــكل كبير إلى نوع آخــر من تبــادل المعلومــات بين أعضــاء الخلية 
الواحدة، حيث توصل العلماء حينها إلى أنه وبــدل تبادل المعلومات عن 
طريق تقاذف الحويصــات، وجدت الخليــة طريقاً أســهل بكثير يكمن 

باقترابها من بعضها البعض إلى درجة االحتكاك التام والتامس.

على مبدأ “اعرف عدوك”، استغرق البحث 
بحســب مهند الملك، ما يقارب 1650 يوماً 

من العمل والتجارب المتواصلة.

خبايا الخلية
وأشــار الباحث الســوري، الحاصــل على 
الدكتوراه في علم األحياء مــن جامعة كلود 
برنــارد ليــون األولى فــي فرنســا، وعلى 
أبحاث مــا بعــد الدكتــوراه مــن كامبريدج 
 PostDoc in Cambridge ،وبـرلـيــــن
Berlin &، فــي لقــاء صحفــي، إلــى أن 
نتائج بحثه اســتغرقت ساعات متواصلة من 
الدراســة تخللتها نقاشــات وأبحــاث طويلة 

وصعبة.
شارحاً الفكرة األساسية لبحثه في تصريحه 
موضحاً، أن لكل إنسان عدداً كبيراً جداً من 
الخايا التي تشــكل في نهاية المطاف جسده 
الذي نراه عليــه اليوم، وهــدف البحث كان 

اكتشاف خبايا الخلية الواحدة.

مركز الطاقة
وأوضــح أن “الدراســة كشــفت أن الخليــة 
الواحدة تملك أعضاء بداخلها تشكل هيكلها، 
أو ما قد يســمى مركز الطاقة، أو النواة التي 
تحتــوي علــى المــادة الوراثيــة”. والفكرة 
كانت في دراسة كيفية تبادل المعلومات بين 
ذاك الكم الهائل من الخايــا، فخايا دماغنا 
المعروفة والتــي تعطي أمراً لليــد بالحركة 
مثاً هناك فــي الخلية ما يرشــدها لفعل ما، 

انشغلت األوساط العلمية مؤخراً، بنتائج بحث قام به الباحث البيولوجي السوري مهند الملك، 
ونشرته مجلة Nature Communication العلمية العريقة، محققًا آالف القراءات لما نقله من نتائج 
إيجابية تبّشر بإمكانية إيجاد حلول ألمراض مستعصية قاتلة، أهمها السرطان واأللزهايمر. فقد 
القى هذا البحث أهمية كبيرة في األوساط العلمية، حيث أتت دراساته بمعلومات جديدة حول 

فهم الخلية الواحدة الموجودة في جسم اإلنسان.

مهند الملك
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جهــود على جعــل األمــراض القاتلــة غير 
قاتلــة، والســرطان أكبــر مثال علــى ذلك، 
موضحاً أن بعض الدراســات تشير إلى أن 
عجلة العلم تســعى ألن تكون نسبة الوفيات 
بالسرطان مثاً بعد أعوام ليست بالكثيرة ال 

تتجاوز الـ10 %”.
كاشــفاً أن حل مشــكلة مــرض الســرطان 

تحديداً، تكمن في عدة محاور:
األول: منع ظهور المرض

الثاني: كشــف المرض في مراحله األولى 
وإيقاف انتشــاره، وهي النقطة األهم، ومن 
ثم عاج المنطقة المتضررة، حيث يتم ذلك 

عبر تطوير األدوات المستعملة
الثالث: تحسين نوعية العاج

الرابــع: وهــي أصعــب المراحــل، تكمــن 
بإيجــاد الطريقــة األمثــل لوقــف انتشــار 

المرض
وأوضح أن الوصول إلى فهم الخلية بشــكل 
كامل هو مفتاح معرفة أغلب األمراض إلى 

حد كبير.

الغاية والوسيلة
إلى ذلــك، ختم كامــه بأن العلم هــو الحل، 
وأن تســريع وتيرة العلم والعلماء هي الغاية 
والوســيلة، التي من خالها نصبح أصحاب 
قرار. كمــا أن االســتثمار بالعلم هــو الحل 
األمثــل كــي نتحول من شــعوب مســتهلكة 
لألدوية فقط إلى شــعوب مخترعة، مشــيراً 
إلى أن جائحة كورونا كانــت المثال األمثل 

على ما يقوله.
اســتخدم  كان  الملــك  أن  ذكــره  الجديــر 
مهاراته فــي إدارة المشــاريع التــي تعلمها 
مــن مختبــرات ليــون وكامبريــدج وبرلين 
عندما أســس في عام 2012، مبادرة علمية 
تهدف إلى نشــر العلم في جميع أنحاء العالم 
العربي، إلى أن أصبحت هــذه المبادرة بعد 
العربي بصفة منظمة غير حكومية.8 سنوات، المبادرة العلمية األولى في العالم 

يذكر أن البحث العلمي الذي أعده الملك، دار حول بروتين معين يتواجد 
بالخلية من بين عشــرات آالف البروتينات األخرى، يسمح هذا البروتين 
ببدء التقــارب بين الخايا فعــاً، ووجدت األبحاث أنه وفــي حال فقدانه 

تفقد الخلية قدرتها على السيطرة ويتوقف عملها بشكل كامل.

طريقة تفكير الخلية
وهنا تكمن األهمية، فبدراســة هــذا النوع مــن البروتينات تســتطيع أن 
تســتهدف أمراضاً كثيرة أهمها: الســرطان، واأللزهايمر، وتستطيع أن 
تعرف الطريقة التي تتبعها هذه األنواع من األمراض الســتهداف جســد 
اإلنسان بشــكل كامل )في حال انتشــار الســرطان مثا( أو حتى حينما 
يســتهدف عضواً معيناً. وعلى ضــوء معرفتك بطريقة عمله وأســراره 
وخبايا تحركاته تســتطيع فوراً بعدها التوصل لعاجه أو الخاص منه، 
مشــيراً إلى أن النتائج الملموســة التي توصل إليها البحــث كانت العامل 

األبرز الذي دفع المجلة العلمية العريقة المذكورة على تبنيه ونشره.
ولفت الملــك أيضاً إلــى أن هــدف البحث يكمــن بمعرفة طريقــة تفكير 
الخلية، والوصول إلــى دورة بحثية متكاملة تبدأ من دراســة يعمل عليها 
باحث بيولوجي إلــى أن ينقل أفــكاره ونتائجه إلى صيدالنــي وكيميائي 
يســتفيد منها في صنع الــدواء، ثم إلــى طبيب يطبق تلــك التجارب على 

المرضى.
كذلــك، تابع أن بحثــه هذا ينــدرج تحت أنــواع البحوث األساســية التي 
تهدف إلغناء العلمــاء بالمعلومات ونقل الدور إليهم، فهــو يقدم لهم مادة 
خام بانتظار المعالجة عبر األبحاث التطبيقية التي تســعى إليجاء العاج 

والدواء.

تطوير األدوات المستعملة
في سياق متصل، أفاد الباحث السوري أن “هدف العلم هذه األيام تركيز 
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745 ألف حالة وفاة بسبب ساعات العمل الطويلة !؟
كشــفتتقديراتصــادرةعنمنظمةالصحــةالعالميةو
منظمةالعملالدولية،أنساعاتالعملالطويلةتسببتفي
وفاة745ألفشــخصبسببالســكتةالدماغيةوأمراض

القلبفيعام2016.
وجاءفيتقديراتالمنظمتينأن398ألفشــخصماتوا
بسببالســكتةالدماغيةو347ألفاًبســببأمراضالقلب
فيعــام2016،نتيجةللعمل55ســاعةعلــىاألقلفي
األســبوع.وإرتفععددالوفياتالناجمةعنأمراضالقلب

بسببساعاتالعملالطويلةبينعامي2000و2016بنسبة42%،والسكتةالدماغيةبنسبة19 %.
ويتضــحعبءالمرضالمرتبطبالعملبشــكلخاصبيــنالرجال)حيثأن72%منالوفيــاتكانتبينالذكور(،
واألشــخاصالذينيعيشــونفيمناطقغربيالمحيطالهادئوجنوبشــرقآســيا،والعاملينفيمنتصفالعمرأو
كبارالســن.وخلصتالدراســة،إلىأنالعمللمدة55ساعةأوأكثرفياألسبوعيرتبطبزيادةخطراإلصابةبالسكتة
الدماغيةبنسبة35%وزيادةخطرالوفاةبسببأمراضالقلببنسبة17%،مقارنةبالعملمابين35إلى40ساعة
فياألســبوع.وتشــيرالدراسةأيضاً،إلىأنعدداألشخاصالذينيعملونلساعاتطويلةآخذفياإلزدياد،ويبلغحالياً

9%منإجماليسكانالعالم.

حقائق علمية عن “لسعة النحل”
يســتخدمالنحلاســلوب“الدفاعالمشــترك”عنالخليةفيحــالاقتراباحد
الدخالءمنهامستخدمةسالحاللسع،سلوكحيرالعلماءلسنوات،فماهوالدافع

اواالليةالتييعتمدهاالنحلفيخوضهمعاركالدفاععنالخلية؟
اجرىفريقمنالباحثينبتخصصاتعدةمنجامعتيكونستانسوانسبروك،
دراســةنشــرتهامجلــةBMC Biologyجمعتالتجاربالســلوكيةللنحل
مبينةأنالنحلالفردييقررماإذاكانسيلســعأمال،بناًءعلىوجودوتركيز
“فيروموناإلنذار”.وأشــارتالدراسةالىان“الفيرمونات”مركباتتتكون

مــنجزيئــاتعضويةمعقدة،تســتعمللنقلاإلشــارةمنكائنآلخر،وهــيأكثرتخصصاًمنالروائحبحيثيســتطيع
الكائنالمســتهدفاستكشــافهابكمياتضئيلةوهيمحمولةبالهواء،وتهدفلجذبالحيواناتبعضهاأوللتنبيهمنخطر
محدق.وأشــارالعلماءإلىأنكلنحلةلديهااحتمالاللســعغيرالثابت،ولكنيظهرعلىاألقلعتبتينداخليتينلتركيز
“الفيرومون”،واحدةلبدءاللســعواألخرىلوقفه.كماكشــفتالدراســةأنالعديدمنالعواملالبيئية،مثلمعدلوتنوع

الحيواناتالمفترسة،أدىعلىاألرجحإلىتطورالتواصلالقائمعلىالفيرومونبينالنحلأثناءسلوكهالدفاعي.
وتقولالدكتورةعالمةاألحياءمنجامعةكونســتانزوالمؤلفةالرئيســيةالمشاركةفيالدراسةمورجاننوفيان:الفيرمون
اليحملمعلوماتفقطحولوجودمهاجم،لكنأيضاعنمدىالهجومالمضادالذيتشــنهالمســتعمرة،فكلمالسعالنحل

الدخيل،أُطلقفيروموناإلنذارمعكللسعة،وارتفعتركيزه.
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أحدث إصدار لنظام آندرويد 12 من “غوغل”

“غوغل” إلجراء مكالمة هاتفية أو طلب قراءة مقال بصوت عال.
تركيز أكبر على الخصوصية

يوفر البرنامج الجديد للمستخدمين مزيداً من الشفافية فيما يتعلق 
بالبيانات الشخصية التي يمكن أن تصل إليها التطبيقات المختلفة 
وطرق التحكم فيهــا. وتوفر لوحة معلومــات خصوصية جديدة 
نظرة على إعــدادات األذونات، حيث تتيح للمســتخدمين إبطال 
تلك األذونات من لوحة المعلومات. كما سيتم تشغيل مؤشر جديد 

تلقائياً عند استخدام أحد التطبيقات الميكروفون أو الكاميرا.
وستضيف الشــركة أيضاً ميزة تستخدم مســاعد غوغل لتحذير 
المستخدمين عند اختراق كلمات المرور الخاصة بهم والمساعدة 
في تغييرها. كما ســتتيح أداة جديدة تســمى “لوكــد فولدر” في 
صور غوغل للمســتخدمين، إضافة صور إلى مســاحة محمية 
برمز مرور، لن تظهر أثناء قيام المستخدمين بتصفح الصور أو 

التطبيقات األخرى على الهاتف.
تجنب الذكريات المؤلمة

ستعمل “غوغل” على تسهيل اختيار المحتوى القديم الذي يريد 
األشخاص تذكره، ما سيسمح للمســتخدمين بمنع ظهور صور 
مرحب بها في ذكريات صور غوغل.بعض األشــخاص أو فتــرات زمنية قد تكــون مؤلمــة أو غير 

أعلنت شــركة غوغل فــي مؤتمرها الســنوي للمطورين، الذي 
جرى مؤخراً، عن أحدث ابتكاراتها وتحديثاتها، من بينها عملية 
إعادة تصميم ضخمة لنظــام آندرويد وميزات جديدة لمســاعدة 
المستخدمين في حماية بياناتهم الشخصية. وفيما يلي بعض أبرز 

إعالنات الحدث:
تحديثات لنظام تشغيل آندرويد 12

كشــفت “غوغل” عن مظهر جديد لنظام آندرويــد 12، أحدث 
إصدار من نظام تشــغيل األجهزة المحمولــة. ويتميز التصميم 
بكبسات أكبر، وســاعة كبيرة على الشاشــة الرئيسية تتغير في 
الحجم حسب عدد اإلشعارات التي تظهر، وألوان باستيل هادئة. 
كما اهتم النظام الجديد بالتخصيص بشــكل كبير، حيث سيتمكن 
المســتخدمون من تغيير لوحة األلــوان، وعند تحديــد الخلفية، 
ســيحدد النظام األلوان الســائدة عــن طريق إضافــة ظالل إلى 
عناصر التحكم في مســتوى الصوت واألدوات األخرى إلكمال 
جماليات النظــام. وقالــت “غوغــل” إن آندرويد 12 سيســمح 
لألجهزة بأن تكون أكثر استجابة مع عمر بطارية أفضل، حيث 

سيضع البرنامج الجديد ضغطاً أقل على المعالجات.
كما طرحت “غوغل” سلســلة مــن تحديثات اإلنتاجيــة، بما في 
ذلك خيار الضغط باســتمرار على زر الطاقة لالتصال بمساعدة 

بعد أن ألغت حدث Google I/O العام الماضي بسبب جائحة كورونا، أطلقت الشركة نسخة افتراضية 
من الحدث، حيث حضره الموظفون الذين ارتدوا كمامات الوجه وجلسوا لمشاهدة الكلمة الرئيسية 
السنوات  تناقض كبير مع  بوالية كاليفورنيا،  ماونتن فيو  الشركة في  العشب في مجمع  على 

السابقة حين كان يحتشد اآلالف من الحاضرين في ساحة المجمع الخضراء.
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ميزة جديدة لتسريع مقاطع الرسائل الصوتية من واتساب
المراســلة  تطبيــق  طــرح 
جديــدة  ميــزة  “واتســاب” 
لتســريع المقاطــع الصوتيــة 

التي يتلقاها المستخدم.
وأتاح التطبيق التابع لشــركة 
الجديدة  الخاصيــة  فايســبوك 
بثالث سرعات مختلفة، وذلك 
بمقدار يتــراوح بين الضعف 
إلــى الضعفين عن الســرعة 
العاديــة للرســالة الصوتيــة، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه لم 
“واتســاب” خاصية  يطــرح 

إلبطاء الصوت.
كما أعلن “واتســاب” أنه سيســمح للمستخدمين باالســتماع إلى الرسائل الصوتية التي تم تســجيلها قبل إرسالها، وذلك 

لضمان رضا المستخدم عن المحتوى وحذفه قبل اإلرسال إذا أراد ذلك.

غرف إفتراضية للمحادثات الصوتية من “تويتر”
أطلقت شركة “ تويتر “ خاصية جديدة 
تحمل اسم “ســبيس Spaces” تتيح 
للمســتخدمين االنضمــام إلى غرف 
افتراضية للمشــاركة فــي محادثات 

صوتية مع آخرين.
وأعلنت “تويتر”، أنها ستبدأ في طرح 
الخاصية الجديدة عالمياً لمستخدميها 
عبر أنظمة “ أندرويد “ و“آي أو إس” 

لـ600 متابع أو أكثر.
لموقــع  ة  ـ المالكـ الشــركة  وكانــت 

التواصل االجتماعي قد بدأت اختبار “سبيس” في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بمشاركة عدد محدود من المستخدمين. 
وحصلــت تكنولوجيــا المحادثات الصوتية الجماعية عبر الغرف االفتراضية علــى اهتمام متزايد في العام الماضي من 

خالل إطالق تطبيق “كلوب هاوس”.
وكانت “ فايسبوك “ قد أعلنت في نيسان/ابريل 2021 الماضي، خطة لتدشين خاصية المحادثات الصوتية الجماعية عبر 

منصتها للتواصل االجتماعي.
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نظام يوجه السفن لترسو آليًا من دون تدخل بشري
اختبرت )ميتســوي إي آند أس - Mitsui E&S(، الشركة 
اليابانيــة الرائــدة فــي مجال إنشــاء الســفن، بترخيص من 
وزارة النقل اليابانية، نظاماً جديداً يوجه الســفن لترســو آلياً 
فــي أرصفتهــا البحرية من دون تدخل بشــري، وهو األول 
مــن نوعه فــي العالــم. وللتحقق من مــدى فعاليــة النظام، 
أجرت الشــركة اختباراً بالقرب مــن طوكيو، مؤخراً، عبر 
اســتخدام عبّــارة ضخمة يبلغ طولهــا 190 متراً وعرضها 
26.4 متراً، وحمولتها اإلجمالية 11.410 طن. واســتطاع 
النظام الحاسوبي الجديد، جمع البيانات المتعلقة بسرعة وقوة 
الريــاح واتجاه وارتفاع األمواج، وثم اســتخدمها في إجراء 

نحو 1,000 محاكاة حاســوبية دقيقة في الثانية من أجل توجيه العبّارة آلياً بأمان ومن دون تدخل بشــري. وتباطئت حركة 
العبّارة حتى وصلت بنجاح إلى الرصيف. وقالت الشركة: إنها المرة األولى التي توجه تكنولوجيا متقدمة سفينة إلى رصيفها 

البحري بصورة أوتوماتيكية من دون تدخل بشري، باإلضافة لكون االختبار األول من نوعه في العالم.
وتأمل الشــركة بأن يســاهم نظامها الجديد،الذي من المتوقع أن يتحول لنظام تجاري عملي بحلول عام 2025، في شؤون 

السالمة والنقل البحري حول العالم مع خفض العبء عمن يعملون في إدارة السفن والموانئ.

أسرع 10 مدن من حيث سرعات الجيل الخامس
أصــدرت شــركة خرائط التغطية الالســلكية 
Opensignal تحليــالً يقدم نظرة ثاقبة على 
ســرعات شــبكات الجيل الخامس فــي العالم 

الحقيقي في المدن الكبرى حول العالم.
وحلــت المدينة الكوريــة الجنوبية، جيونجو، 
في الصدارة بأســرع سرعات تنزيل لشبكات 
الجيــل الخامس فــي العالم، إذ يتمتع ســكانها 
بســرعات تنزيــل تبلــغ 415.6 ميغابت في 
الثانية، أي أســرع بنســبة 15 % من المعدل 

الوطني لكوريا الجنوبية.
:5Gوفيما يلي قائمة أسرع 10 مدن في العالم من حيث سرعات الـ

- الرياض: 317.3 ميغابت - هيسنشو: 360.1 ميغابت   - جيونجو: 415.6 ميغابت  
- ملبورن: 257.6 ميغابت - طوكيو: 277.5 ميغابت    - دبي: 285.4 ميغابت   
- برشلونة: 188.8 ميغابت - دبلن: 194.0 ميغابت    - زيورخ: 245.1 ميغابت   

- كالغاري: 184.1 ميغابت
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غوغل تعتزم إجبار التطبيقات على إبالغ المستخدمين بجمع بياناتهم
تعتزم شــركة “ غوغل “ إنشاء قسماً جديداً 
لألمان في متجر تطبيقات الهاتف الخاص 
بها، ما سيسمح لمستخدمي الهواتف الذكية 
برؤيــة البيانات التي يجمعهــا المطورون 

عنهم.
وأوضحت الشــركة المملوكــة لـ“ألفابت” 
عبــر مدونــة، أن القســم الجديــد ســيمنح 
مســتخدمو نظــام أندرويــد القــدرة علــى 
المتعلقة  للمعلومات اإلضافيــة  الوصــول 

بالخصوصية واألمان.
وذكــرت “غوغل” أنه ســيتم منح مطــوري تطبيقات “أندرويد” حتــى الربع الثاني من عــام 2022 لإلعالن عن هذه 
المعلومات، مشيرة إلى أن المستخدمين سيبدأون في رؤية القسم الجديد في “غوغل بالي” خالل الربع األول من العام 

المقبل.
ومن شأن قسم األمان في “غوغل بالي” أيضاً أن يخبر المستخدمين ما إذا كان التطبيق يشفر البيانات، وما إذا كان يتبع 

سياسات “غوغل” للعائالت واألطفال، ومدى قدرة المستخدم على حذف البيانات حال إلغاء تثبيت  التطبيقات .

نسخة تجريبية لـ“كلوب هاوس”من تطبيقها على “أندرويد”
قالت الشركة المشغلة لتطبيق “كلوب هاوس” 
للمحادثات الصوتية إنها ســتبدأ طرح نســخة 
تجريبية من تطبيقها لمستخدمي نظام التشغيل  

أندرويد  التابع لـ“غوغل” في الواليات المتحدة 
األميركية، في توســيع كبير محتمل لســوقها. 
وقفزت شــعبية التطبيــق أوائل العــام 2021 
الجاري بعد ظهور أحاديث صوتية للملياردير 
الشهير إيلون ماسك وآخرين مما دفع  شركات 
ناشــئة  ومنافســين كبــار مثــل “فايســبوك” 

و”تويتر” لتقديم إصدارات محاكية له.
يذكر أن التطبيق متاح حالياً فقط لمستخدمي هواتف “أبل” وعبر تلقي دعوة لالنضمام إليه. لكن عدد تحميالت التطبيق، 

الذي يعد مقياساً لشعبيته، تراجع تراجعاً حاداً.
ومن المتوقع أن يصل اإلصدار المنتظر منذ وقت طويل للتطبيق على نظام “أندرويد” إلى مزيد من المستخدمين الجدد 
في العالم، إذ سيصل إلى أسواق أخرى تتحدث اإلنكليزية ثم إلى باقي أنحاء العالم خالل أيام وأسابيع بعد طرح النسخة 

التجريبية في السوق األميركية.
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“آبل” حصدت 100 مليون دوالر من “فورتنايت”
حققت شــركة “ آبل “ إيــرادات تتجاوز 
100 مليون دوالر أميركي من الرســوم 
المحصلــة من عرض لعبة “فورتنايت” 

عبر متجرها للتطبيقات .
وقدم رئيس تطويــر أعمال األلعاب في  
“آب ستور”،  مايكل  شميد، تقديراً تقريباً 
لإليــرادات خــالل الدعــوى القضائيــة 

الجارية مع “إيبك غيمز”.
لكن شــميد رفض خالل شــهادته تحديد 
المبلغ الدقيق لإليــرادات التي حصدتها 

“آبل” من “فورتنايت”، معتبراً أنه سيكون من غير المناسب إعالن هذه المعلومات.
وتأتــي تقديرات شــميد لتكــون أقل كثيراً من أخرى خاصة بشــركة بيانات تطبيقات الهاتف “سينســور تاور” في العام 
2020 الماضي، والذي قدّرت أن العبي “فورتنايت” أنفقوا 1.2 مليار دوالر أميركي عبر “آب ستور”، ما أدى لتحقيق 
“آبــل” عوائــد تبلغ 354 مليون دوالر أميركي. وذكر أن “آبل” أنفقت مليون دوالر للتســويق للعبة “فورتنايت” خالل 

آخر 11 شهراً من وجودها في “آب ستور”.

“ديل تكنولوجيز” تبيع أعمالها السحابية بـ4 مليارات دوالر
وافقت شــركة “ديــل تكنولوجيز” على بيــع أعمالها الســحابية “بومي” إلى 
شركات األسهم الخاصة “فرانسيسكو بارتنرز” و“تي بي جي” في صفقة نقدية 
قيمتها 4 مليارات دوالر، وذلك ضمن خطة الرئيس التنفيذي  مايكل  ديل لتقليص 
مصنّعة  الكمبيوترات  الشخصية. وقالت الشركات في بيان، إنــه مــن المتوقع 
أن تنتهي الصفقة في نهاية العام الجاري، من دون إعطاء تفاصيل إضافية عن 
الشـــــروط. وكانت شــركة “ داو جونز” قد ذكرت ســابقاً، أن الشركتين على 

وشك إبرام صفقة. وتتخصص “بومي” بدمج المنصات السحابية المختلفة للشركات، ولديها أكثر من 15 ألـف عميل.
علــى صعيد آخر، حققت شــركة “ ديــل  تكنولوجيز” إيرادات فصليــة أفضل من التوقعات، مع  اإلنفــاق  القوي من جانب 
المستهلكين لشراء أجهزة الحاسب اآللي. وأظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع  الحواسب الشخصية ، أن صافي الربح بلغ 
887 مليون دوالر في األشهر الثالثة المنتهية في نيسان/ابريل 2021، مقابل 143 مليون دوالر في الفترة نفسها قبل عام 
واحد. وبإستثناء البنود غير المتكررة، سجل نصيب السهم من األرباح المعدلة 2.13 دوالر، مقابل توقعات بتسجيل 1.60 
دوالر. وشهدت إيرادات “ديل” إرتفاعاً بنسبة 12 % لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 24.48 مليار دوالر، في حين كانت 
التوقعات تشــير لتســجيل 23.3 مليار دوالر. وكشفت نتائج األعمال أن  مبيعات الحواسب  الشخصية للمستهلكين إرتفعت 
بنســبة 42 % إلى 3.5 مليار دوالر، كما صعدت عوائد المبيعات للشــركات والوكاالت الحكومية 14 % عند 9.8 مليار 

دوالر أميركي.

75



جديد تقنية

البنك والمستثمر | حزيران/ يونيو 2021

IBM أصغر وأقوى شريحة إلكترونية في العالم من
قالت شــركة IBM إنها صنعت شريحة إلكترونية حجمها 2 نانومتر، 
وهــي أصغر وأقوى شــريحة طّورت على اإلطالق. وتســتخدم معظم 
أجهزة تشغيل شرائح الكمبيوتر اليوم تقنية معالجة حجمها 10 نانومتر 
أو 7 نانومتــر، مــع بعض الشــركات المصنعــة التي تنتج شــرائح 5 
نانومتر، حيث تشــير األرقــام المنخفضة إلى معالجــات أصغر وأكثر 
تقدماً. وتستخدم شريحة IBM الجديدة تقنية معالجة 2 نانومتر، ما يمثل 
قفزة هائلة إلى األمام بالنسبة للمكونات المستخدمة لتشغيل كل شيء من 
الهواتف الذكية واألجهزة االســتهالكية إلــى أجهزة الكمبيوتر العمالقة 
ومعدات النقل. وقال مدير شركة أبحاث IBM، داريو جيل، إنه ال توجد 

العديد من التقنيات أو االختراقات التكنولوجية التي تغطي جميع االحتياجات، ولكن هذا مثال عن واحدة منها.
وتتمثل طريقة تحســين أداء الشــريحة في زيادة عدد الترانزســتورات، العناصر األساســية التي تعالج البيانات، من دون 
زيــادة حجمها الكلي. ويبلغ حجم الشــريحة الجديدة 2 نانومتر، وهي تقريبــاً بحجم ظفر اإلصبع، وتحتوي على 50 مليار 
ترانزستور، كل منها بحجم خيطي حمض نووي، وفقاً لنائب رئيس شركة IBM لألبحاث السحابية الهجينة، موكيش خير. 
كما سيسمح وجود المزيد من الترانزستورات بمزيد من االبتكارات المتعلقة بالذكاء االصطناعي والتشفير. ومن المتوقع 

أن تدخل الشرائح التي يبلغ حجمها 2 نانومتر حيز اإلنتاج بدءاً من أواخر عام 2024 أو 2025.

كمبيوتر عمالق لتصميم خريطة ثالثية البعد للكون
الوطنــي  المركــز  يعمــل 
ألبحاث  العلمية  للحوســبة 
الطاقة على تطوير حاسب 
آلــي قــد يســاعد على حل 
الفيزياء  بعض أهم أســئلة 
الفلكيــة، وُوصف بأنه أحد 
الحاســب  أســرع أجهــزة 
للــذكاء  العمالقــة  اآللــي 

االصطناعي.
وأطلــق علــى الحاســوب 
اســم Perlmutter، ومن 
المقرر أن يسهم في تصميم 

أكبر خريطة ثالثية البعد على اإلطالق للكون المرئي، بحسب موقع “ذا فيرج”.
ومــن المقــرر أال يكون تصميم الخريطة الكونية هي المشــروع الوحيد المرتقب، فهو ســيدرس أيضاً التفاعالت الذرية 

لتعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

76



جديد طيران

حزيران/ يونيو 2021 | البنك والمستثمر

MEA الحوت: التعامل بالدوالر يهدف الستمرارية عمل
أشــار رئيــس مجلس إدارة شــركة طيــران  الميدل إيســت  MEA،  محمد 
الحوت،  إلى أن قرار التعامل بـ“الفريش دوالر” يهدف لتأمين إســتمرارية 
عمل الشركة، وإال كانت لتتوقف عن الطيران. وأوضح في حديث صحفي، 
أن قرار مجلس إدارة الشــركة إتخذ منذ عدة أشهر، وأعلنا عنه مطلع العام 
الحالي، وقلنا وقتها إننا نســعى لتنفيذه وســرنا به بعدما إستنفدنا كل إمكانية 
اإلســتمرار بتقاضي سعر تذاكر الســفر بالدوالر   المحلي )أي 1515 ليرة 

مقابل الدوالر الواحد(، بينما كل نفقات الشــركة من إيجار طائرات ورســوم عبور وإيواء وصيانة وغيرها تتم بالدوالر 
العالمي )يبلغ حالياً نحو 12800 ليرة(، خاصة أننا لم نعد نســتطيع تحويل الدوالر المحلي لدوالر عالمي، أضف أن لدى  

مصرف لبنان أولويات أهم من دعم  بطاقات السفر  بإعتبار أن أي مسافر سيصرف بالدوالر العالمي حين يغادر البلد وثمن 
التذكرة لن يكون إال جزءاً بسيطاً من   موازنة   الرحلة أي بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 % من موازنة الرحلة. وشدد على أن 
ال عالقة لشركته بالدولة اللبنانية  كمالك للشركة، إنما عالقتنا معها محصورة بكونها منظم للعمل، فنحن شركة تجارية في  

قطاع الطيران  تعمل وفق أحكام  قانون التجارة ، وقراراتها يتخذها مجلس اإلدارة وال تخضع لموافقة الوزير وال لوصايته 
ال من قريب أو من بعيد. فإذا كان مصرف لبنان يساهم بالشركة فذلك ال يعني على اإلطالق أنها باتت مملوكة من الدولة، 
ألن هوية المساهم ال تؤثر على الصفة القانونية للشركة إال وهي شركة تجارية. ولفت الحوت، إلى أن الخسائر التي سجلتها 

الشركة منذ اندالع  األزمة  مرتبطة بكمية الفريش دوالر التي دخلت إليها وخرجت منها، والتي تفوق 200 مليون دوالر.

تزويد الدرونات الروسية بنظام مالحة مستقل
تزود شــركة كريت التابعة لمؤسسة روســتيخ الحكومية الروسية الجيش 
الروســي بأجهزة مالحة اســتمرارية مســتقلة فريدة من نوعها ستستخدم 
في الطائرات الروســية من دون طيــار. ومن مميزات تلك األجهزة الدقة 
الفائقة في تحديد الموقع وإمكانية العمل المستقل غير المرتبط بمنظومات 
المالحة الفضائية. وبمقدور أجهزة المالحة االستمرارية تحديد اإلحداثيات 
ومواصفــات تحركات األهداف حتى في حال غيــاب نقاط مرجعية على 
األرض وفي البحر والفضاء. وقامت الشــركة الروسية بتكييف األجهزة 
المســتخدمة في الطائــرات على العمل مع الدرونــات. وتضمن منظومة 
المالحة االســتمرارية روســية الصنع تحديد ومعالجة وإرسال معلومات 
المالحة مع اســتخدام قنوات العمل االستمراري المستقل وقنوات المالحة 
الفضائيــة على حد ســواء. وتتميز منظومة المالحة االســتمرارية كذلك 

بالمتانة والدقة العالية وتعدد المهام. وتسمح المنظومة بعدم االعتماد على نقاط مرجعية أرضية وظروف الطقس.
وقــال المدير التنفيذي لـ“روســتيخ” أوليغ يفتوشــينكو، إن منظومة المالحة الجديدة تتميز بــوزن خفيف وأبعاد صغيرة 
وقدرتها على تحمل الضغوط ومقاومة التشــويش الالســلكي اإللكتروني. كما يمكنها أن تتعامل مع  نظامي “غلوناس” 

و“جي بي إس”، مع االنتقال إلى العمل المستقل في أي لحظة.
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المركزي السوري يلغي قرار دفع قيمة تذكرة الطيران بالليرة
أنهــى مصرف ســورية المركــزي العمل 
بالقرار المتضمن الســماح  للسوريين ومن 
في حكمهم القادمين إلى سورية عبر خطوط 
“الســورية للطيران”، في ظــل إجراءات 
التصدي لفيروس كورونا، دفع ثمن التذكرة 

بالليرة داخل البلد.
وأكــد القرار ضرورة قيام الخطوط الجوية 
الســورية بتزويد المركزي بقائمة تتضمن 
المعلومــات المطلوبة بغرض تطبيق أحكام 

هذا القرار، مبيناً أن إلغاء القرار الســابق يأتي بســبب انتفاء األسباب التي أدت إلى صدوره. وكان القرار السابق يسمح 
للمواطنين السوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج والذين تكون نقطة بداية سفرهم من خارج سورية إليها حاملي 
“بطاقات إس أو تي أو” على الخطوط الجوية الســورية، بســبب أزمة كورونا، بدفع قيمة بطاقة السفر داخل األراضي 

السورية بالليرة السورية.
وأشار المركزي حينها إلى أن هذا القرار يطبق حصراً على السوريين ومن في حكمهم الذين تتم إعادتهم إلى سورية عن 

طريق الخطوط الجوية السورية في ظل اإلجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

“إير فرانس” تستخدم زيت الطهي لطائراتها
أعلنــت شــركة “إيــر فرانــس - كيه إل 
إم” ســفر طائــرة إيرباص “إيــه 350” 
تعمــل بالوقــود الحيوي مــن باريس إلى 
مونتريال، في إشــارة إلى سعي الشركة 
الســتخدام وقــود منخفــض االنبعاثات. 
وأقلعت رحلة الخطوط الجوية الفرنســية 
رقم 342 من مطار شارل ديغول بمزيج 
 SAF 16 % من وقود الطيران المستدام
فــي خزانات الوقود، والذي تم إنتاجه في 

فرنســا عبر شــركة توتال من زيت الطهي المستخدم. وقالت “إير فرانس” وشركة تشغيل المطار “إيه دي بي” عبر بيان 
مشترك: “الرحلة تشير إلى الطموح المشترك إلزالة الكربون من النقل الجوي”.

وبموجب سياســة الصفقة الخضراء باالتحاد األوروبي، ســيطلب من الرحالت المغادرة فرنسا اعتباراً من العام المقبل 
اســتخدام 1 % مــن وقود الطيران المســتدام، قبل أن ترتفع النســبة الحقاً إلى 2 % بحلول عــام 2025 و5 % في عام 
2030. بينما تســعى شــركات الطيران إلى إعفاء الرحالت الطويلة من شروط اســتخدام الوقود المستدام األكثر تكلفة، 

وسط مخاوف بشأن المنافسة غير العادلة مع الشركات األخرى.
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1.87 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي
أعــــــداد  إنخـفـضــــــت 
المســافرين عبــر  مطــار 
دبــي الدولي  خالل شــهر 
نـيســــــان/ابريـل 2021 
الماضــي، إلى نحو 1.87 
مليـون مســـافر، بنســـبة 
8 %، مقارنةً بشهر آذار/
مارس الذي ســـبقه، بينما 
إرتفعت بنســبة 4575 % 
مقارنــةً مع العــام 2020 
الماضــي، وفقــاً للبيانات 
الصــادرة عــن هيئة دبي 

للطيران المدني. وأظهرت البيانات، أن أعـــداد المســـــافرين في مطار دبي بلغت خالل األشـــــهر األربعة األولى من 
العام 2021 الجاري، حوالى 7.62 مليون مســــافر، بنســــبة إنخفاض قدرها 58 % مقارنة بالفترة المماثلـــة من العام 

2020 الماضي.

الخطوط الجوية الفلبينية تعيد هيكلة أسطولها
تجري شــركة الخطــوط الجوية الفلبينيــة محادثات مع 
مؤجرين لطائراتها بشأن تقليص حجم أسطولها وإعادة 
بعض الطائرات كجزء من عملية إعادة الهيكلة، حسبما 
قال رئيس الشــركة غيلبرت ســانتا ماريا في مقابلة مع 
شبكة “سي إن إن” الفلبين. وقال سانتا ماريا: إن الشركة 
تكثف عمليات الشــحن وتقوم بتسيير رحالت جوية إلى 
وجهــات جديدة، ال ســيما إلى منطقة المحيــط الهادئ، 
لتحقيــق إيــرادات. وذكرت وكالــة بلومبيــرغ لألنباء 

مؤخراً، أن الشركة قد تعيد طائرتين من طراز إيرباص “SE A350” على األقل إلى المؤجرين و4 طائرات بوينغ 777 
من 10 طائرات من هذا الطراز في أســطولها، نقالً عن بعض األشــخاص المطلعين على الخطة. وقال سانتا ماريا لشبكة 
“سي إن إن” الفلبين، إن شركة الطيران تدير السيولة وتحاول االستمرار في الحصول على سماح من مؤجريها بشأن سداد 
إيجار الطائرات. وسوف تنضم شركة النقل الجوي إلى عشرات من شركات الخطوط الجوية وغيرها من أعمال الطيران، 

في خفض األسطول أو االضطرار إلعادة الهيكلة بعد أن دمر وباء كورونا قطاع السفر العالمي.
يذكر أن صناعة السياحة شكلت ما يقرب من 13 % من الناتج المحلي اإلجمالي للفلبين في عام 2019، وكان يوظف 13.5 
% من القوى العاملة فيها. وانخفض عدد الزائرين الدوليين بنسبة 82 % العام الماضي إلى أقل من 1.5  مليون شخص.
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“الشاحن األخضر” يحول دبي إلى االقتصاد األخضر

31 آذار/مارس من العام 2021 الجاري 3210 متعاملين.
وفي إطــار حــرص الهيئة علــى تعزيــز خدماتهــا الذكية 
المعتمدة علــى أحــدث التقنيــات العالمية، طــّورت الهيئة 
مبــادرة “الشــاحن األخضــر” بمــا يضمــن راحــة بــال 
المتعامليــن. وأتاحت الهيئــة لمالكي الســيارات الكهربائية 
إجراء معامالتهم والتسجيل في مبادرة “الشاحن األخضر” 
والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة 
النهائية من خالل تقنية التعامالت الرقمية “البلوك تشــين” 

الموثوقة والصديقة للبيئة.
تقنية البلوك تشين

وتتعــاون الهيئة مــع كافة الجهات لتأســيس شــبكة وطنية 
موحدة لشحن السيارات الكهربائية بتقنية البلوك تشين تربط 
جميع الشــركاء من القطاعين الحكومي والخاص بما يتيح 
الوصول إلى المعلومات عبر شــبكة رقميــة موحدة عالية 
األمان. وتتيــح الهيئة لجميــع مالكي الســيارات الكهربائية 
المســجلين في خدمة الشــاحن األخضر شــحن ســياراتهم 
باســتخدام تطبيق الهيئة الذكي عبر مســح رمز االستجابة 
السريعة QR code المتوفر في محطات الشاحن األخضر 
العامة التابعة للهيئة بما يتيح لهم شــحن سياراتهم باستخدام 

التطبيق أو باستخدام بطاقة “الشاحن األخضر”.
وســّجلت الهيئة بــراءة اختــراع جديــدة عن نظــام مبتكر 
طوره الباحثون في مركز البحــوث والتطوير التابع للهيئة 

متخصص في محطات الشحن الذكية للسيارات الكهربائية.
حوافز وتسهيالت

ويتيــح النظام شــحن جميــع أنــواع الســيارات الكهربائية 
باستخدام كابل وقابس واحد سواًء السيارات التي يتم شحنها 
عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشــر. ويسهم النظام 

أكد العضو المنتــدب الرئيس التنفيذي لهيئــة كهرباء ومياه 
دبي، ســعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتحقيق رؤية نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، لتحويل دبي إلى المدينة األذكى 
واألســعد في العالــم وترســيخ مكانتهــا كعاصمــة عالمية 

لالقتصاد األخضر والتنمية المستدامة.
أحدث التقنيات

وتســّخر الهيئة أحــدث تقنيات الثــورة الصناعيــة الرابعة 
والتقنيــات اإلحاللية لتحقيــق اســتراتيجية دبــي للحد من 
االنبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل االنبعاثات الكربونية 
بنسبة 16 % بحلول عام 2021. وقد تجاوزت دبي الهدف 
المحدد في االستراتيجية قبل عامين من الموعد المحدد حيث 
انخفضت االنبعاثــات الكربونية في دبي بنســبة 22 % في 

عام 2019.
وتكثف الهيئة جهودها لتحقيق التوجيه رقم /2/ لعام 2020 
الذي أصدره المجلس األعلى للطاقة في دبــي لزيادة أعداد 
الســيارات الحكوميــة الكهربائيــة والهجينة. وحتــى نهاية 
شهر شــباط/فبراير 2021، وصل إجمالي عدد المركبات 
الكهربائية فــي إمارة دبي إلى حوالــى 2,473 مركبة. فيما 
بلغ عدد المركبات الهجينة في اإلمارة نحو 6,016 مركبة، 
مما يجعل إجمالــي المركبات الخضراء المســجلة في دبي 

يسجل 8,489 مركبة.
بطاقة الشاحن األخضر

كذلك، بلغ عــدد الســيارات الحكومية الكهربائيــة في دبي 
حوالــى 258 مركبة. فيما وصل عدد الســيارات الحكومية 
الهجينــة إلــى 2,653 مركبــة. وبلغ عــدد حاملــي بطاقة 
“الشاحن األخضر” منذ إطالق المبادرة عام 2015 وحتى 

تدعم مبادرة “الشاحن األخضر”، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير محطات شحن 
وصديقة  مبتكرة  حلول  لتقديم  اإلمارة  جهود  دبي،  أرجاء  مختلف  في  الكهربائية  المركبات 
للبيئة، من خالل مساهمتها في تقليل االنبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصالت ودعم 

واستراتيجية دبي للتنقل األخضر 2030.
أسهم تطوير الهيئة المستمر للمبادرة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وإطالق 
مجموعة من المحفزات في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في اإلمارة، بحسب وكالة 

أنباء اإلمارات.
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في مركز إسعاد المتعاملين التابع للهيئة - فرع حتا ومحطة 
اينوك والمكتبة العامة. كما استكملت الهيئة تركيب محطتين 
في مكتب موقع إكســبو دبي فيمــا تعمل علــى تركيب 15 
محطة في كل من أجنحة الفرص واالستدامة والتنقل لخدمة 

السيارات الكهربائية والهجينة لزوار المعرض.
أفضل الممارسات العالمية

وتزامناً مع برنامــج التعقيــم الوطني وفي إطــار التزامها 
بالحفاظ على صحة وســالمة أفــراد المجتمــع واتباع كافة 
اإلجــراءات االحترازيــة الضرورية للوقاية مــن فيروس 
كورونا المســتجد “كوفيد - 19” أطلقت الهيئة بالتعاون مع 
“اينوك” و”أدنوك” برنامجاً دورياً لتعقيم محطاتها الخاصة 
بالشحن الســريع للســيارات الكهربائية في محطات الوقود 

المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي.
كما تســلمت الهيئة شــهادة تحقيق هيئة كهربــاء ومياه دبي 
مستوى 7 نجوم في التعلم المؤسســي والمقارنة المرجعية، 
وذلك ضمن مبادرة في دبي نتعلــم التي نظمها برنامج دبي 
للتميــز الحكومي عن مشــروع “الشــاحن األخضر 2.0” 
الذي يهــدف إلى تطويــر نموذج أولي لشــحن الســيارات 
الكهربائية يدعــم تجربة المتعامــل المتميــزة وفقاً ألفضل 
الممارسات العالمية. ويتميز الشاحن المراد تطويره بقدرات 
للشاحن تحديد الكابل المطابق لنوع السيارة.ذكاء اصطناعي تمكنه من التعرف على الســيارة بما يتيح 

الجديد في جعل تصميم محطات الشــحن صديقاً للمستخدم 
قدر اإلمــكان، حيث تقــوم محطة الشــحن بتكييــف الكابل 
وعملية الشــحن تلقائياً مع متطلبات المركبة لتجري عملية 
شحن جميع السيارات الكهربائية عبر نظام واحد. وأسهمت 
الحوافز والتســهيالت التــي أطلقتها الهيئــة، بتعزيز اقتناء 
الســيارات الكهربائية والهجينة وزيادة الوعي حول أهمية 

التنقل األخضر، وفقاً لوكالة أنباء اإلمارات.
وتتيح الهيئة الشــحن المجانــي للســيارات الكهربائية غير 
التجارية حتــى 31 كانون األول/ديســمبر 2021، على أن 
يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة 
للهيئة وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي 
السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات 
الحكومية وشــبه الحكومية فتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 

29 فلساً لكل كيلووات ساعة.
كما قدمت هيئة الطــرق والمواصالت بدبــي الحوافز التي 
شــملت تخصيــص مواقــف مــن دون رســوم مخصصة 
للســيارات الكهربائية وتخفيض رســوم الهيئة عند تسجيل 

السيارات الكهربائية واإلعفاء من رسم ملصق سالك.
وانتهــت الهيئــة من تركيــب مــا يقــارب 300 محطة من 
محطات “الشاحن األخضر” لشحن الســيارات الكهربائية 
في مختلــف أنحاء إمــارة دبــي. وتعمل الهيئة على إنشــاء 
محطات جديدة في منطقة حتــا حيث يوجد حالياً 3 محطات 
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ارتفاع أرباح “جنرال موتورز” بنسبة 0.7 %
كشفت نتائج أعمال شركة  السيارات  األميركية 
نمــو أرباحها إلى 2.98 مليار دوالر أميركي 
في الفتــرة الممتدة من شــهر كانــون األول/
ديســمبر 2020، لغايــة شــهر آذار/مــارس 
2021، مقابل أرباح بقيمة 247 مليون دوالر 
أميركي خالل نفس الفترة من العام الماضي. 
وبلغ نصيب السهم من األرباح باستثناء بعض 
البنود مستوى 2.25 دوالر خالل الربع األول 
من 2021، وهو مستوى أعلى من التوقعات 

عند 1.05 دوالر.
علــى الجانــب اآلخــر، تراجعت إيرادات “ جنرال موتورز “ بنســبة 0.7 % عند 32.47 مليــار دوالر أميركي، في حين 
أشــارت التوقعات إلى ارتفاعها إلى 33 مليار دوالر أميركي. وقالت المديرة التنفيذية للشــركة، ماري بارا، إنها ستواصل 
تسريع استثماراتها في السيارات الكهربائية وتحويل مصانعها لهذا النوع من المركبات، وتوسيع سعة خاليا البطارية لديها 
بما يحرز تقدماً في هدفها المتمثل في زيادة حصتها في سوق المركبات الكهربائية في أميركا الشمالية. فيما تتوقع الشركة 

تسجيل أرباح بقيمة تتراوح ما بين 10 مليارات إلى 11 مليار دوالر أميركي في العام 2021 الجاري.

زيادة نسبة تسجيل السيارات الجديدة في فرنسا
شــهدت  فرنســا  قفزة كبيرة في أعداد  الســيارات  
الجديــدة التــي جرى تســجيلها في البــالد خالل 
شــهر نيسان/ابريل 2021 الماضي، وصلت إلى 
حوالى 569 %، بواقع 140 ألفاً و428 ســيارة، 
فــي إرتفاع هائــل مقارنة بنفس الفتــرة من العام 
الماضــي 2020، عندمــا أدت جائحة “كورونا” 

إلى إغالق مصانع ومعارض بيع السيارات.
وبحســب ما نقلتــه وكالــة “بلومبيــرغ” لألنباء 
عن رابطة منتجي الســيارات في فرنسا، تراجع 
عدد الســيارات التي تم تسجيلها في نيسان/ابريل 
2021 بنسبة 25 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 
2019، مما يعني أن  سوق السيارات  لم تحقق بعد 

العودة إلى مســتويات ما قبل تفشــي الجائحة. وارتفعت مبيعات الســيارات في فرنسا خالل شهر نيسان/ابريل الماضي، 
للشــهر الثانــي على التوالي، في أعقاب التراجع الكبير العام الماضي بســبب الجائحة. وكانــت المبيعات زادت بنحو 3 

أمثال في آذار/مارس 2021.
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تراجع مبيعات السيارات في لبنان
أظهرت إحصاءات جمعيّة مســتوردي الســيّارات، تراجع 
مبيعات الســيّارات الجديدة في لبنان إلى 356 ســيّارة خالل 
شهر نيسان/ابريل 2021 مقارنةً بنحو 512 سيّارة في شهر 
آذار/مــارس 2021. أما على صعيٍد تراكمّيٍ، فقد إنخفضت 
مبيعات الســيّارات الجديدة في لبنان خالل األشــهر األربعة 
األولــى مــن 2021 بنســبة 63.27 % إلى 930 ســيّارة، 
مقارنة بحوالى 2.532 سيّارة خالل األشهر األربعة األولى 
من 2020. ويُعزى التراجع المذكور إلى النقص في السيولة 
بالــدوالر األميركــي في القطاع المصرفــي والقيود التي تّم 

فرضها على الســحوبات بالعملة األجنبيّة، ما أعاق عمليّات بيع الســيّارات الجديدة، حيث أّن شــروط المبيع الجديدة لدى 
وكالء السيّارات تفرض تسديد جزء من سعر المبيع نقداً بالدوالر. وأظهرت اإلحصاءات ما يلي: السيّارات اليابانيّة بنسبة 
67.85 % إلى 253 سيّارة - السيارات الكوريّة بنسبة 59.84 % إلى 204 سيّارة - السيّارات األوروبيّة بنسبة 62.36 % 
إلى 300 سيّارة. كذلك، بينت اإلحصاءات، أن السيّارات األوروبيّة الصنع تََصدََّرت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان، 
بحيث بلغت حّصتها من الســوق 32.26 %، تلتها الســيّارات اليابانيّة بحصة 27.20 % والسيّارات الكوريّة 21.94 %، 

ومن ثّم السيّارات األميركيّة بحصة 14.73 %، والسيّارات الصينيّة 3.87 %.

ارتفاع صادرات السيارات الكورية بنسبة 53 %
ارتفاع صادرات الســيارات الكورية الجنوبية بنسبة 
53 % خــالل نيســان/أبريل 2021، مقارنــةً بنفس 
الشهر من 2020، ويرجع ذلك إلى التعافي االقتصادي 
العالمــي. ونقلت وكالــة يونهاب الكوريــة الجنوبية 
لألنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول، 
إن صادرات السيارات الكورية الجنوبية وصلت إلى 
188 ألفاً و293 وحدة خالل نيســان/أبريل 2021، 
وبلغت صادراتها من الســيارات خالل أول 4 أشهر 
من العــام 734 ألفاً و448 وحدة، بارتفاع 22.7 % 

مقارنــةً بنفــس الفتــرة من 2020. وارتفعت صــادرات “هيونداي” بنســبة 40.3 %، بعد إطالق طراز ســيارات جديد، 
باإلضافة إلى انتعاش الطلب على الســيارات الرياضية. كما ارتفعت صادرات “كيا” بأكثر من الضعف، لتصل إلى 89 
ألفاً و500 وحدة. وأوضحت البيانات، أن الصادرات إلى أميركا الشمالية ارتفعت بنسبة 66.4 %، وإلى االتحاد األوروبي 
بنسبة 89.8 %. وارتفعت الصادرات إلى الدول األوروبية األخرى بنسبة 52.4 %. كما ارتفعت صادرات السيارات إلى 
الدول اآلسيوية بأكثر من الضعف خالل نيسان/أبريل 2021 مقارنةً بنفس الفترة من 2020. فيما بلغت مبيعات السيارات 

محلياً 161 ألفاً و97 وحدة، بانخفاض بنسبة 3.8 % خالل نيسان/أبريل الماضي، مقارنةً بنفس الشهر من 2020.
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“المبورغيني” تنضم إلى نادي  السيارات  الكهربائية
انضمت “ المبورغيني “ إلى نادي  الســيارات  الخارقة التي 
 )V12( تســتعد لالنتقال مــن محــركات االحتراق الذاتــي
الصاخبــة إلــى المحــركات الكهربائيــة. وأعلنت الشــركة 
اإليطالية التابعة لمجموعة “فولكس واغن”، أنها ستعرض 
ابتداًء من عام 2024 نســخاً هجينة قابلة للشــحن الخارجي 
لجميع الســيارات في خــط إنتاجها، من ســيارة “أوروس” 
الرياضية متعددة األغراض إلى ســيارة “أفينتادور” المعدّة 
لحلبات الســباق. على أن تصل الدفعة األولى من السيارات 

خالل عامين.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكيلمان، في مقابلة مع “ بلومبرغ  نيوز”، أن “المبورغيني” سوف تطرح أول 
سيارة تعمل على البطارية بشكل كامل في النصف الثاني من العقد الجاري. وقال: إن الشركة ستخصص 1.5 مليار يورو 
)1.8 مليار دوالر أميركي( لتطوير األسطول الجديد من السيارات، الذي من شأنه أن يسهم في خفض انبعاثات الشركة إلى 
النصف، وذلك على امتداد خط اإلنتاج ابتداًء من عام 2035، ويشكل ذلك أكبر استثمار تنفّذه “المبورغيني” في تاريخها.
وأضاف وينكيلمان: “أن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد  الكربون  مثير لالهتمام لألسماء الكبرى في عالم  صناعة السيارات ، 

ولكنه أكثر صعوبة وتأثيراً لشركة سيارات رياضية خارقة مثل شركتنا”.

Bolt خدمة مشاركة السيارات في أوروبا من
 ”Bolt أعلنت شــركة “بولــت
إطالق خدمة مشاركة السيارات 
فــي أوروبا، مع الســعي لتنزيع 
مصادر إيرادتها. وذكرت شركة 
أن  اإلســتونية،  الــركاب  نقــل 
تطبيق “بولت درايف” سيسمح 
للعمالء باســتئجار ســيارة عند 
الطلب عبر التطبيق، كما يمكن 
اســتئجار الدراجات والدرجات 

البخارية وكذلك طلب الطعام.
وقالت “بولت”، إنها ستستثمر 
20 مليــون يــورو )24 مليون 

دوالر( إلطالق تطبيق “بولت درايف” في أوروبا خالل العام الجاري، لتبدأ من العاصمة اإلستونية “تالين”.
يشــار إلى أن “بولت” تعمل في 40 دولة حول العالم، مع امتالك أكثر من 50 مليون مســتخدم، كما أنه تم تقييمها عند 

ملياري دوالر أميركي في آخر جولة تمويلية في كانون األول/ديسمبر 2020 الماضي.
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لبنان يطلق سيارته الكهربائية األولى
ســياراته  أولــى  لبنــان  أطلــق 
التــي تعمل بالطاقــة الكهربائية، 

.QUDS Rise
وتــم تصميــم الســيارة “قــدس 
 EV Electra رايز” مـــن قبـل
اللبنانيــة، وهــو هــو أول غــزو 
لسوق السيارات الكهربائية وهو 
قطاع ســريع النمــو يعد بخفض 

انبعاثات االحتباس الحراري.
يشــار إلــى أنه ســيتم اســتيراد 
المحــركات والبطاريــات بينمــا 
ســــيتم تجميع نظــام البطاريات 

في لبنان. وتصل ســـرعتها إلى 180 كلم في الســاعة، وتبلغ قوة المحرك القصوى 120 كيلو وات في الســاعة.
وســتقوم شــركة EV-Electra ببيع الســيارة مقابل 30 ألــف دوالر أميركي في لبنان وأوروبا فــي آواخر عام 2021 

الجاري، بانتظار التصديق.

“أستون مارتن” تخفض خسائرها إلى النصف
انخفضــت خســائر “أســتون مارتــن” بأكثر مــن النصف 
فــي الربــع األول من عام 2021، مع تســارع مبيعات أول 
ســيارة رياضية متعددة االســتخدامات، خاصة في أســواق 
مثل الصين. وأبلغت شركة صناعة السيارات الفاخرة، التي 
ستحصل على دفعة تســويقية كبيرة في وقت الحق من هذا 
العام، كسيارة جيمس بوند المفضلة عندما يصل الفيلم التالي 
في سلسلة التجسس إلى دور السينما العالمية، عن خسارة ما 

قبل الضرائب بما يزيد قليالً عن 42 مليون جنيه إســترليني في األشــهر الثالثة األولى. وهذا أقل من نصف خســارة 110 
مليون جنيه استرليني لنفس الفترة من العام الماضي. بلغت اإليرادات 224 مليون جنيه إسترليني، أكثر بكثير مما توقعه 

المحللون، حيث شكلت DBX SUV الجديدة أكثر من نصف إجمالي مبيعات السيارات.
وقال الرئيس التنفيذي، لورانس سترول، الملياردير الكندي الذي سيطر على “أستون مارتن” العام الماضي في عملية إنقاذ 
بقيمة 500 مليون جنيه إســترليني: “أنا ســعيد بالتقدم الكبير الذي نحققه، والذي يمثل الخطوات األولى نحو تحقيق أهدافنا 

على المدى المتوسط”.
 DBX SUV وباعت “أســتون مارتن” 1.353 ســيارة إلى التجار خالل الربع األول من 2021، حيث استحوذت سيارة

على نسبة 55 % من المبيعات، أي أكثر من ضعف الفترة نفسها من العام الماضي.
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AT&T تعلن عن اندماج “وارنرميديا” مع “ديسكفري”
أعلنت شــركة AT&T و“ديســكوفيري”، عن صفقة سيتم 
بموجبها فصل شــركة “وارنر ميديا” من AT&T ودمجها 
مع شــركة “ديسكفري” في شــركة إعالمية مستقلة جديدة، 
يمتلــك مســاهو AT&T نســبة 71 % منهــا مقابل 29 % 
لمساهمي ديسكفري. وستجمع الصفقة، التي تخضع لموافقة 
الجهات التنظيميــة، بين “كنزين دفينين” من المحتوى، بما 
فــي ذلــك HBO Max وخدمــة بث “ديســكفري بالس”. 

وستكون CNN ضمن الصفقة أيضاً.
ومــن المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ في منتصف عام 
2022. وســيدير الرئيس التنفيذي لشــركة ديسكفري، دافيد 

زاسالف، األعمال المشتركة وفقاً لبيان صحفي، وسيشغل المسؤولون التنفيذيون من الشركتين مناصب قيادية رئيسية.
وتعد الصفقة طريقة منطقية للتنافس مع “نتفليكس” و“ديزني”، أكبر العبين في خدمات بث البرامج. وتعد أيضاً طريقة 

معقدة لشركة AT&T للتراجع عن عرضها من عام 2016 لشراء شركة “تايم وارنر” الذي تم في 2018.
وســيحصل مســاهمو AT&T على غالبية األســهم في الشــركة المدمجة، عند 71 %، في حين ســيحصل مســاهمو 

“ديسكوفيري” على 29 %.

الرويتع رئيسًا لـ“األبحاث واإلعالم السعودية”
أعلنــت المجموعة الســعودية لألبحاث واإلعالم عن قرار مجلــس اإلدارة بتعيين 
رئيــس مجلــس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة، وتشــكيل اللجان المنبثقة عن 
المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية 
)تداول(، وتعيين أمين ســر المجلــس واللجان. وأعلنت عن قــرار مجلس اإلدارة 
بتعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان المنبثقة، وتعيين ممثلي 
الشــركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول(، وتعيين 

أمين سر المجلس واللجان، ورئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
وتــم تعيين المهندس عبــد الرحمن الرويتع )غير تنفيذي( رئيســاً لمجلس اإلدارة، 
وماجد بن عبد الرحمن العيسى )مستقل( نائباً للرئيس، كما قررت مجموعة األبحاث 

واإلعالم الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية مكونة من المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع )غير تنفيذي( - رئيس 
اللجنة، والدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد )غير تنفيذي(، والمهندس موســى بن عمران العمران )مســتقل(، وجمانا بنت 

راشد الراشد )تنفيذي(.
ووافقت المجموعة على تشــكيل لجنة المكافآت والترشــيحات تضم محي الدين صالح كامل )غير تنفيذي( - رئيس اللجنة، 
والدكتور تركي بن عمر بقشان )غير تنفيذي(، والمهندس عبد هللا بن سليمان الربيعان )مستقل(. وقررت الموافقة على تعيين 

الدكتور تركي بن عمر بقشان )غير تنفيذي( رئيساً للجنة المراجعة، تبعاً للموافقة السابقة على تعيين لجنة المراجعة.
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بنك قطر الوطني ينهي عضوية العمادي
أعلن بنك قطر الوطني إنهاء عضوية وزير المالية القطري 
الســابق علي شريف العمادي في مجلس إدارته، بعد القبض 
عليه مؤخراً بســبب مزاعــم اختالس، وذلك فــي بيانه إلى 
البورصــة القطريــة، مؤكداً أن جهاز قطر لالســتثمار قرر 
إلغاء عضوية الوزير السابق كممثل للجهاز في مجلس إدارة 
بنك قطر الوطني. وأكد أكبر مصرف في الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا، أن نائب رئيس مجلس اإلدارة فهد بن فيصل 
بن ثاني آل ثاني ســيتولى مهام العمادي لحين انتخاب رئيس 

مجلس إدارة للبنك.
يذكر أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أصدر في 6 

مايو/أيار 2021، أمراً بإعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه. وأمر النائب العام في قطر علي بن فطيس 
المري، بالقبض على العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، وتمثلت الجرائم الموجهة له 
اإلضرار بالمال العام، واستغالل الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة. واعتُقل العمادي وخضع لالستجواب بشأن االتهامات 
الموجهــة إليــه. وجرى إعفاؤه من مهامــه الوزارية التي يتوالها وزير التجارة والصناعة علي بــن أحمد الكواري حالياً، 

باإلضافة إلى مهام منصبه.

برنارد أرنو يشارك بيزوس صدارة قائمة األثرياء
بعد أقل من شهر من تخطي ثروته حاجز المئتي مليار دوالر أميركي 
للمرة الثالثة في آواخر أبريل/نيســان، لم يعد مؤسس أمازون، جيف 
بيزوس، أغنى شــخص في العالم. لديه اآلن جار في الصدارة، وهو 
رئيس مجموعة السلع الفاخرة LVMH، الملياردير الفرنسي برنارد 
أرنــو، حيــث زادت ثروته يوم الجمعة 800 مليــون دوالر، ليصبح 
صافي ثروته 186 مليار دوالر، بعد أن أغلقت أســهم الشركة أعلى 

بنسبة نصف بالمائة تقريباً في أوروبا.
فقد ســجلت LVMH إيرادات قياســية بلغت 16.7 مليار دوالر في 
الربع األول من عام 2021 مع عودة العمالء، ال ســيما في الواليات 
المتحدة والصين، إلى شراء األزياء الفاخرة والساعات والمجوهرات. 
تشــمل العالمات التجارية للشــركة لويس فويتون وســيفورا ومارك 

جاكوبس كريستيان ديور وفندي، باإلضافة إلى العديد من العالمات التجارية األخرى.
وساعد التعافي القوي لشركة LVMH من تأثير الوباء على صناعة األزياء آرنو على النمو بأكثر من 100 مليار 
دوالر أميركــي منذ انهيار الســوق في أوائل مارس/آذار 2020، حيث كانت ثروتــه 76 مليار دوالر على قائمة 

فوربس للمليارديرات لعام 2020، والتي تم حسابها وفقاً ألسعار األسهم من منتصف مارس/آذار 2020.
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الصبوري مديراً عامًا لـZwipe في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أعلنــت Zwipe، الشــركة الرائدة فــي تكنولوجيا الدفــع التي تعتمد القياســات الحيوية 
)البيوميترية(، عن تعيين رمزي الصبوري مديراً عاماً لمنطقة الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا في إطار سعيها لالستجابة لالهتمام المتزايد بالمنتجات البيومترية في هذه المنطقة. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أندريه لوفستام: إن منتجاتنا التي تتيح إطالق بطاقات الدفع 
بتقنية القياسات الحيوية )البيومترية( تلقى اهتماماً واسعاً من قبل الالعبين األساسيين عبر 
كل سلســلة المدفوعات في المنطقة. واعتبر أن الخبــرة التي يتمتع بها الصبوري تؤهله 
لقيادة االبتكارات في ســوق خدمات الدفع االلكتروني لتحويلها مشــاريع ناجحة، وتكون 

.Zwipe Pay ONE أساسية بتسريع عملية االنتشار لبطاقات الدفع العاملة بنظام
وأعرب الصبوري: الذي يتمتع بخبرة 26 عاماً في مجال خدمات الدفع في البنوك الكويتية، 

ثم كمدير عام إقليمي للمشرق العربي في “فيزا”، ومدير تجاري لـareeba، عن سعادته باالنضمام إلى فريق Zwipe، وقال: 
لقد بدأت إطالق تقنية بطاقات الدفع البيومترية وZwipe Pay ONE في منطقة تبدي حماسة لتبنّي هذا النوع من الحلول.

يشار إلى أنه تم اختيار الصبوري، الذي تخرج من جامعة واين ستيت في ميشيغان بالواليات المتحدة بدرجة البكالوريوس 
في الهندسة الكهربائية والمعلوماتية في عام 2008، من قبل منظمة المصرفيين اآلسيويين ضمن أكثر 50 من القادة الشباب 
الواعدين في مجال الخدمات المصرفية والمالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط. وحصل على هذه الجائزة 

المرموقة في هانوي، فيتنام. وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Loyac، المنظمة الكويتية الغير ربحية.

قرض بقيمة 1.2 مليار دوالر لترامب
أعلن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، أنه حصل على قرض 
بقيمة 1.2 مليار دوالر أميركي مقابل ناطحة الســحاب الخاصة به 
في “بنك أوف أميركا” في ســان فرانسيســكو، لكنه لم يحدد الجهة 
المقرضــة. وقالت ماغي هابرمان، مراســلة صحيفــة “نيويورك 
تايمــز” في تغريدة عبر “تويتــر”، إن ترامب أعلن في بيان أنه تم 
االتفــاق على قرض بقيمة 1.2 مليــار دوالر أميركي على األصل 
المعروف باسم مبنى بنك أميركا )555 شارع كاليفورنيا( في سان 
فرانسيسكو، كاليفورنيا ومعدل الفائدة حوالى 2 %. وذكرت وكالة 
“بلومبيرغ” أن المستثمرين اشتروا سندات بقيمة 1.2 مليار دوالر 

أميركي في صفقة وصفت بأنها “تتماشى مع صفقات برج المكاتب الحديثة األخرى”.
ويمتلك ترامب 30 % من المبنى في ســان فرانسيســكو الذي تملك شركة Vornado Realty Trust أغلبيته. وبحسب 
“بلومبيــرغ” فــإن هذا المبنى من بين أطــول المباني في المدينة وهو يمثل حوالى ثلث ثــروة ترامب البالغة 2.3 مليار 
دوالر أميركي. وقالت شــركة Vornado إن هذا القرض يحل محل قرض ســابق قيمته 533 مليون دوالر يحمل فائدة 
بمعــدل 5.10 % وكان مــن المقرر أن يســتحق في أيلول/ســبتمبر 2021. وجاء هذا القرض بعــد أن علقت عدة بنوك 

عالقتها بترامب في أعقاب هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي.
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جمعية شركات الضمان انتخبت رئيسها ونائبه
أعلنــت الجمعيــة العموميّة العادية لجمعية شــركات الضمان في 
لبنان “أنّها انتخبت 4 أعضاء ُجدد لمجلس اإلدارة، وهم الشركات 
التالية: أكسا الشرق األوسط ش.م.ل ُمَمثلة بإيلي نسناس -  آروب 
ش م ل ُمَمثلة بفاتح بكداش - ذي كابيتال أنشورنس ش م ل ُمَمثلة 
بأســعد ميرزا - مجموعة البحر المتوســط للتأمين ش م ل ُمَمثلة 

بأسامة سلمان.
وشــرحت أنّه على األثر انعقد مجلس اإلدارة وانتخب إيلي نســناس رئيساً للمجلس وفاتح بكداش نائباً للرئيس. وبالتالي 
يكون مجلس إدارة جمعية شــركات الضمان في لبنان مؤلف من: )أكســا الشرق األوسط ش م ل( إيلي نسناس الرئيس - 
)آروب ش م ل( فاتح بكداش نائباً للرئيس - )أليغ ش م ل( محمد الهبري أمين الســّر - )التجارية المتحدة للتأمين ش م 
ل( عبدو الخوري أمين الصندوق - )ذي كابيتال ش م ل( السيد أسعد ميرزا - )التأمين العربية ش م ل( سامر أبوجودة 
- )بيــروت اليــف ش م ل( بيــار تلحمي - )س.ج.ب.ل للتأمين ش م ل( ميشــال فيعاني - )بنكاســورانس ش م ل( بيار 
ســبعالني - )مجموعة البحر المتوســط للتأمين ش م ل( أوسامة سلمان - )سيكوريتي ش م ل( جوزف خّوام - )تراست 

كومباس ش م ل( علي جباعي.
وختمت أّن الرئيس الُمنتخب أثنى على آداء الجمعية، خصوصاً في ظّل التحديات التي تواجه قطاع التأمين وعلى الجهود 

التي تقوم بها شركات التأمين إلنعاش األمل في قلوب المؤمنين مع االنهيار المالي واالقتصادي وجائحة كورونا.

تسجيل شركة تجارية إيرانية جديدة في سورية
منحت وزارة االقتصاد الســورية شــهادة تســجيل فرع 
لشــركة إيرانية في ســورية، تحت اســم “شــركة بديده 

تجارت وفناوري” )شركة الظاهرة للتجارة والتقانة(.
وســتقوم الشركة في ســورية بإنشاء وتدشــين ومراقبة 
المراكــز العالجيــة والتجاريــة والتعليميــة واإلنتاجية 
والخدمية والعلمية والتقنية واإلبداع، وتصدير واستيراد 

التقنيات والمنتجات والخدمات.
ووفقــاً لقرار وزارة االقتصاد، يقع مركز فرع الشــركة 
في ســورية ضمن مدينة حلب، ويتولى إدارتها السوري 

شادي الصوفان، ويبلغ رأسمالها 10 مليارات لاير إيراني.
ووصلــت قيمة الصادرات اإليرانية إلى ســورية 104 ماليين دوالر أميركي خالل الفتــرة الممتدة من 20 مارس/آذار 

2020 حتى 18 فبراير/شباط 2021.
وفي فبراير/شــباط 2020، انتهت غرفة التجارة الســورية اإليرانية المشــتركة من تجهيز المركز اإليراني في المنطقة 
الحرة بدمشق، الستقبال البضائع اإليرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في 

الالذقية.
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تحديات االمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة

ـب المخاطر، لذا  ض لتجنُـّ في ظل االلتــزام المالي وعــدم التعرُّ
يجب القيــام بالتوازن بيــن الضوابــط والمعاييــر العالمية تجاه 

المصارف المراسلة وعدم التضييق على القطاع المصرفي.
يقظان

وفي الختــام تناول يقظــان األوضــاع االقتصاديــة والمالية في 
لبنان وضرورة التعاون المصرفي فــي المنطقة مع المصارف 
المراســلة. وأكد أن مصرف لبنان يشــدد على ضرورة الحفاظ 
على دور القطــاع المصرفي اللبناني فــي المنظومة المصرفية 
العالميــة ويؤمــن بــأن اإللتــزام بالمعاييــر الدولية فــي مجال 
مكافحة تبييض األمــوال وتمويل اإلرهاب يحمــي المجتمعات 
واالقتصــادات والمصــارف من مخاطــر هذه  األعمــال. فهذا 
االمر أولوية لديه لكونه يعزز سالمة القطاع المالي والمصرفي 
ويَحميــه من المخاطر الســيما مخاطــر الســمعة. موضحاً، أن 
لبنان يمر في أوضاع صعبة للغاية نتيجــة الصدمات المتالحقة 
التي عصفت بــه مؤخــراً، ابتــداًء باألزمة المصرفيــة وفقدان 
السيولة بالعمالت األجنبية وأزمة  ســعر صرف الليرة اللبنانية 
وما لذلك من ارتدادات سلبية وجدية على الوضعين اإلقتصادي 
واإلجتماعــي، مــروراً بقــرار الحكومــة تعليــق دفع ســندات 
الى تخفيض التصنيف اإلئتماني السيادي الى درجة متعثر.اليوروبوندز بالدوالر األميركي ما أدى مــع كل هذه األزمات، 

فتوح
وفي كلمــة االفتتاح قــال األمين العــام لالتحــاد، إن المصارف 
والمؤسســات المالية العربية، تجد نفســها في قلب الحدث، وفي 
ساحة المعركة، وهنا تجد الســلطات الرقابية والسلطات االمنية 
والقضائية نفســها فــي مواجهة مــع المنظمات واالفــراد الذين 
يحاولون إســتخدام القنوات المالية للوصول إلــى أهدافهم. وأكد 
ان القطــاع المصرفــي اللبنانــي اســتطاع تأمين اســتمراريته 
واســتمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في اكثــر من 30 بلداً 
مع انكفاء منظم وخروج من عدة اســواق مــن خالل بيع بعض 

الفروع الخارجية أو إقفالها.
بن سنكر

من جانبه، قال بن ســنكر: اتضح للجميع في المؤسسات المالية 
والمصرفيــة بأنه ال بد مــن المضي في تجســيد العمــل المالي 
والمصرفي من خالل تطبيــق المعايير الالزمــة بل وتطويرها 
وإستحداث البرامج التكنولوجية بهدف فرض رقابة محكمة من 
خالل منظومة متكاملة تخدم العمل الرقابي على هذه المؤسسات 
وتحســين أدائهــا، وأن كل هــذا بالمقابــل يعــزز ثقــة العمالء 

بالمؤسسات المالية والمصرفية.
بن عمر

أما بن عمر فــرأى أّن مرحلة اإلنتقال إلــى المجتمعات الرقمية 
يجــب أن ترتكز علــى 4 ركائز أساســية: التحــّوالت الرقميّة، 
التجديــد الرقمي، اإلندمــاج الرقمي والثقــة الرقميّة. وموضوع 
الثقة الرقميّة، يوصلنا للحديث عن موضــوع هذا المنتدى وهو 

الثقة في الحلول المالية الرقميّة.
نصر

الت العالمية  من جهتهــا، قالــت نصــر: إن التحديــات والتحــوُّ
ل الرقمــي فــي  تســتوجب مواكبتهــا، ومــن أبرزهــا، التحــوُّ
التكنولوجيا الحديثة وزيــادة التجارة الدولية بغيــة زيادة فرص 
العمل للشباب وتمويل المشــاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت 
وجوب التحضر لما يحقق التوازن بين أهمية الضوابط العالمية 

عقد اتحاد المصارف العربية منتدى “تحديات االمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة” في فندق 
 19 من  القادمة  واللبنانية  العربية  المصرفية  القيادات  من  نخبة  فيه  شاركت  بيروت،   - بيتش  كورال 
دولة. وتحدث في حفل االفتتاح على التوالي وسام فتوح األمين العام التحاد المصارف العربية، احمد بن 
سنكر عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية - اليمن، محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات - تونس، سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي سابقاً، والمدير 
التنفيذي في البنك الدولي سابقاً وعضو مجلس إدارة Allianz وأستاذة في قسم االقتصاد في الجامعة 

األميركية في القاهرة - مصر، وبشير يقظان نائب حاكم  مصرف لبنان.
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اتفاقية تمويل بين مصر والبنك الدولي
وافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً، 
علــى اتفاقيــة تمويل مع البنــك الدولي، 
إلعادة اإلعمار والتنميــة بقيمة 362.9 
مليون دوالر أميركي، تهدف إلى تطوير 

شبكة السكك الحديدية المصرية.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان: 
إن الصفقة مع ذراع اإلقراض لمجموعة 
البنك الدولي جــرى توقيعها بتاريخ 28 
أبريل/نيســان 2021، بحسب ما ذكرت 

وكالة رويترز.
يشــار إلى أن مصر، التي شــهدت عدة 
حوادث ســكك حديدية داميــة في اآلونة 
األخيرة، وقعت مذكرة تفاهم مع شــركة 

ســيمنز األلمانية في يناير/كانون الثاني 2021 لبناء خط قطار فائق الســرعة بقيمة 23 مليار دوالر أميركي، يربط بين 
الساحلين الشرقي والشمالي لمصر.

روحاني يدشن 526 مشروعًا سياحيًا
دشــن الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
526 مشــروعاً وطنياً لــوزارة التراث 
الثقافي و الســياحة  والصناعــات اليدوية 

في البالد.
وتضمنت هذه المشــاريع التــي إفتتحها 
روحاني عبر الفيديو كونفرنس، حوالى 
526 مشــروعاً فــي مجاالت الســياحة 
والتــراث الثقافــي فــي البــالد، بقيمــة 
استثمارية بلغت 2 تريليون و537 مليار 

تومان.
ومن المشــاريع التي تم تدشــينها، فندق 

حيران من فئة 5 نجوم في مدينة إســتاراً بمحافظة كيالن في شــمال البالد، كما أزيح الســتار عن مشــروع تجديد قصر 
“سردار أمجد” في مدينة تالش بشمال البالد.

كما تم تدشــين 33 مشــروعاً لترميم اآلثار الثقافية في البيوت التاريخية وقلعة فلك األفالك ونادي الضباط، ومشروعين 
كبيرين للسياحة الصناعية الزراعية، ومجمع السياحة الترفيهية للمركز الدبلوماسي في مدينة بروجرد.
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ترخيص 67 شركة تطوير عقاري في سورية
وصــل عدد شــركات التطويــر العقــاري، التي 
رخصتهــا هيئــة التطويــر واالســتثمار العقاري 
السورية ترخيصاً نهائياً حتى تاريخه 67 شركة، 
6 منها عائدة للقطاع العام. وبلغ إجمالي رأسمال 
الشــركات المرخصــة إلى 4060 مليــون ليرة، 
حصــة االســتثمار األجنبــي منهــا 164 مليوناً، 
أي مــا نســبته 1,4 %، كما بلغ عدد الشــركات 
المرخصة أولياً 39، برأسمال وصل إلى 2100 
مليون، شــّكل االســتثمار األجنبــي منها 1,229 

مليوناً، بنسبة 91,10 %.
ووفقــاً لما أوردته صحيفة “البعث” المحلية، قال 

مدير الهيئة أيمن محمد مطلق، إن الهيئة تعمل على إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، تســاعد على 
تلبية االحتياجات السكنية، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة ذات الصلة، إضافة للترخيص لشركات جديدة، حيث وضع 
حجر األســاس ألول مشــروع سكني، نهاية مارس/آذار 2021 الفائت، وهو مشروع “تالل إميسا” في منطقة أم العظام 

في حمص.

خدمة الدفع اإللكتروني عبر شركتي الخليوي في سورية
أطـلــقـــــت وزارة االتصــاالت 
والتقانة ومصرف ســـــــوريـــة 
المركزي خدمة الدفع اإللكتروني 
عبــر شــركتي الهاتــف الخلوي 
ليصبح   ،MTNو “ســــيريتل” 
بإمــكان المواطــن دفع الرســوم 
والفواتيــر إلكترونيــاً عبــر خط 

هاتفه.
ووفقاً لما نشــرته صفحة رئاسة 
مجلــس الوزراء، فقــد تم إطالق 
الخدمــة فــي فنــدق دامــا روز 

بدمشــق، بحضــور رئيس الوزراء حســين عرنوس، وتم التأكيد على أنها تهدف إلى توفيــر مجمل الخدمات للمواطنين 
بأقل جهد ووقت وكلفة.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي، عصام هزيمة، أن المرحلة التالية ستشهد إطالق األدوات المصرفية اإللكترونية 
عبر الربط بين المصارف من جهة وشركات الدفع اإللكتروني من جهة أخرى.
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خدمة التداول اإللكتروني في سوق دمشق لألوراق المالية
بحضور وزير المالية والمدير التنفيذي للسوق ورئيس مجلس 
مفوضي هيئة األوراق واألســواق المالية وعدد من شركات 
الوســاطة المالية، تم إطالق خدمة التــداول االلكتروني في 
ســوق دمشــق لألوراق المالية مؤخراً. وأوضح الوزير، أن 
هذه الخدمة ســتقوم بنقلة نوعية بعمل الســوق من حيث آلية 
االستثمار بتحويل إدارة األوامر وإرسالها من آلية تقليدية إلى 
آلية الكترونية عبر تطبيقها بواسطة )الموبايل(، وأنه سيكون 
لها أثر كبير على ثقافة االســتثمار في السوق من خالل بيع 
وشــراء األسهم وكفاءة الســوق المالي من خالل زيادة عدد 

المستثمرين وأحجام وقيم التداول. وقال: هذا البرنامج سيضع سوق دمشق بمصاف البورصات العالمية من ناحية االستثمار 
والتقنيات وتطبيق تكنولوجيا المعلومات. وأن المشروع يتكامل مع التوجه الحكومي بإطالق الخدمات االلكترونية ما أمكن 

والدفع االلكتروني، وقريباً سيتم إطالقه عن طريق المصارف العامة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية د. عبد الرزاق قاسم إن التداول االلكتروني يتيح للمستثمر أن 
يصدر األوامر من دون مرورها عبر الوسيط من خالل تطبيق عبر )الموبايل( أو الجهاز الحاسب، لينتقل مباشرة للسوق 

الذي قام بتأسيس نظام للرقابة على التداول للتأكد من استيفاء المستثمر الشروط القانونية وتنفيذه من دون تدخل الوسيط.

وزيرة الخارجية السلوفاكية تزور غرفة بيروت
زارت وزيــرة الدولة في وزارة الخارجية والشــؤون االوروبية في  
ســلوفاكيا  انغريد بروتسكوفا على رأس وفد رسمي سلوفاكي، غرفة 
بيــروت وجبل لبنان، حيث عقدت لقاء مــع  القطاع الخاص  اللبناني 
برئاســة رئيس  الهيئات االقتصادية  محمد شقير، تم خالله البحث في 
تنمية وتطوير العالقات بين القطاع الخاص واالســتفادة من الفرص 
المتاحة في البلدين، كما تم البحث في كيفية مســاعدة سولفاكيا للبنان 
للخروج من أزمته. ورحب شــقير بالوزيرة، وشــكر دولة سلوفاكيا 
الصديقة على  المساعدات  التي قدمتها للبنان في هذه الظروف البالغة 
الصعوبة التي يمر فيها. وأكد أن كل االزمات التي يعاني منها لبنان، 

وهذا  الفقر  واالنهيار االقتصادي وتراجع مستوى الدخل الوطني ، هو ليس ناتج على اإلطالق عن تقاعس الشعب أو عدم 
وجود أعمال او اقتصاد نشط ومنتج، إنما هو نتيجة أزمات سياسية وتعطيل الدولة، التي ضربت كل ركائز االقتصاد.

من جانبها، أبدت الوزيرة بروتســكوفا اهتمامها بالتعرف عن قرب على القطاع الخاص اللبناني والنظر في ســبل تطوير  
التعاون االقتصادي  بين البلدين. وأعربت عن تفّهمها لواقع االزمة، الفتةً الى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون االقتصادي، 
مشيرة، الى امكانية التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات  العامة و تكنولوجيا المعلومات  والهندسة الكهربائية 

وتطوير البرمجيات. وشجعت على زيادة التواصل الستكشاف الفرص وزيادة التبادل التجاري بين في البلدين.
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زيادة دعم األسر اللبنانية 3 أضعاف
أعلــن “برنامج األغذية العالمي” التابع لألمم المتحدة في 
بيان، أنه “بدأ في توســيع نطاق دعمه المقدم لنظام للدعم 
االجتماعــي الوطني في لبنان والذي من شــأنه مســاعدة 
األســر التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها في ظل التراجع 
االقتصــادي الحاد، والتضخــم المتزايد، وانهيــار الليرة 

اللبنانية”.
وأشــار البرنامــج الى أنه “ســيدعم 195000 شــخص 

إضافي بهدف الوصول إلى عدد إجمالي يبلغ 300000 شخص شهرياً من خالل البرنامج الوطني الستهداف الفقر في 
لبنان الذي تنفذه وزارة الشؤون االجتماعية التي تقوم بتطوير استراتيجية وإطار للحماية االجتماعية الوطنية. ومن أجل 
مواجهة التضخم وارتفاع أســعار المواد الغذائية في لبنان، ســيوفر برنامج األغذية العالمي لكل أسرة مبلغا نقديا إضافيا 

يصل إلى 200000 ليرة لبنانية يمكن صرفها في المحالت التجارية أو من ماكينات الصراف اآللي”.
ولفت البيان الى أن “برنامج األغذية العالمي يوفر البطاقات اإللكترونية التي يمكن اســتخدامها لشــراء المواد الغذائية، 
موضحاً أنه تمكن من تنفيذ هذا التوســـــع بفضل المســــاهمات الســــخية المقدمة من االتحاد األوروبي وألمانيا وكندا 
والنرويج وإيطاليا وفرنســا، وأن البرنامج يهدف للوصول إلى 750 ألف لبناني في جميع أنحاء البالد من خالل تدخالت 

مختلفة.

زمكحل: هناك إستراتيجية تخريبية إلفقار الشعب اللبناني
عقــد مجلــس إدارة تجمــع رجال وســيدات األعمال 
اللبنانييــن في العالم، برئاســة الدكتور فؤاد زمكحل، 
إجتماعــاً طارئــاً مــع مجلــس إدارة مجموعة العمل 
االميركيــة من أجل لبنان ATFL برئاســة الســفير 
إدوارد غابريال، وحضور مدير السياســات جان أبي 
نادر، ومدير مجلس السياســات اللبنانية - األميركية 
في الـــATFL جاي غزال. وشــدد المجتمعون على 
أن إقتصــاد لبنان ينهــار، وال نرى أي ضوء في ظل 
هذا النفــق الغامض. كما أن رجال األعمال اللبنانيين 

والشركات ينزفون بال توقف، وفي العناية الفائقة وقد أصبح من المستحيل اإلستمرار في هذه األجواء التخريبية والسوداوية.
وقال زمكحل بإسم المجتمعين: “نشهد اليوم في لبنان إستراتيجية تدميرية واضحة ممنهجة ومبرمجة تهدف إلى ضرب 
وكســر وإفالس كل قطاع تلو اآلخر، وإفالس جزء كبير من الشــركات التجارية بهدف إفقار الشعب وتحويلنا إلى نظام 
إشــتراكي وحتى شــيوعي. ومن ثم إتجه الهجوم على القطاع الصناعي الذي كان يثابر ويحاول أن يستخرج الفرص في 
ظل األزمات الراهنة. وختم: ال تتركوا لبنان ألنه من المستحيل أن نخرج من هذه األزمة لوحدنا لكن كونوا واثقين أننا 

سنثابر ولم ولن نستسلم.
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Cedar Oxygen ينجز دراسة ملفات القروض الصناعية
أنجز صندوق Cedar Oxygen دراســة عشرات الملفات 
لصناعيّين لبنانيين تقدّموا بطلبات قروض. هذا ما أبلغه ممثّل 
الصندوق في لبنان وســام غّرة لوزير الصناعة في حكومة 
تصريف األعمــال الدكتور عماد حــب هللا في اجتماع عقد 
مؤخــراً، بحضور وفد من مجلــس ادارة جمعية الصناعيّين 
برئاسة زياد بكداش، وعضوية رئيس لجنة التمويل الصناعي 
في مجلس ادارة الجمعية صخر عازار والمدير العام للجمعية 
طــالل حجازي. وعرض المجتمعون لوجود فرصة حقيقية 

لدعم مشــاريع صناعية وجذب مســتثمرين إلى القطاع الصناعي. وشــرح غّرة أن مقّر الصندوق في لوكسمبورغ واآللية 
المتّبعة تقوم على منح التمويل للتصدير أو لتأمين حاجات الســوق المحلي. تمتدّ مدّة االقراض حتى ســنة واحدة، وتخضع 
العقود للقانون البريطاني مقابل ضمانات يتّفق عليها ســابقاً بين ادارة الصندوق والصناعي. موضحاً أن انشــاء الصندوق 
تّم بأيار/مايو 2020، وأّول المستثمرين كان مصرف لبنان في شهر تشرين األول/اكتوبر 2020. علماّ أنّه تّمت الموافقة 
على تمويل 22 ملفاً بقيمة 45 مليون دوالر أميركي. وشكر الوزير حب هللا الجهود المبذولة النشاء الصندوق، منّوهاً بدعم 
مصرف لبنان على هذا الصعيد. أما بكداش فقد دعا الراغبين إلى التقدّم لالســتفادة من القروض، مؤّكداً على ضرورة أن 

تتحلّى بالمرونة أكثر. فيما أعرب عازار عن أمله بأن يتوّسع نشاط الصندوق مستقبالً بتمويل مشاريع صناعيّة.

اجتماع في “ايدال” للبحث في حلول مشاكل التصدير
عقد مؤخراً، اجتماع في المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - ايدال، 
في إطار البحث عن حلول للمشــاكل التي تواجه التصدير، ال سيما الكشف على 
البضائع المصدرة، ضم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور مازن سويد، نائب الرئيس 
عــالء حمية، رئيــس اللجنة الزراعية في اتحاد الغــرف اللبنانية وعضو مجلس 
إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان المهندس رفلة دبانة، رئيس مصلحة مرفأ بيروت 
هيثم إبراهيم، رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم 

خليل، أمين سر النقابة إبراهيم الترشيشي، ممثلون لشركتي المراقبة TUV وSGS وعدد من المصدرين. وتحدث خليل 
عن ضرورة توفير سكانر في مرفأ بيروت، وأعلن القيام بزيارة مع مجلس العالقات السعودي - اللبناني للسفير السعودي 

في لبنان وليد البخاري لمتابعة الموضوع ومناقشة الحلول واالقتراحات معه.
من جانبه، أوضح الترشيشــي أن الوضع التصديري ســيىء، مطالباً بدور أكبر لشــركات المراقبة من أجل الكشــف على 
االنتــاج الــذي يتم تصديره ومراقبته، ال ســيما مع بدء موســم الفاكهة الصيفية. أما دبانة فأكد ضــرورة أن تتضافر جهود 
القطاعيــن العــام والخاص من أجل تخطي هذه األزمة، خصوصــاً أن االنتاج الزراعي اللبناني بمعظمه يصدر إلى الدول 

العربية. واقترح إمكانية شراء آالت سكانر من قبل الغرف اللبنانية، على أن يتم تركيبها على الحدود كهبة للدولة.
من جهته، أكد ســويد الســعي من أجل حل هذه المشــكلة ومواجهة التحديات الناتجة منها، مشــيراً إلى جهوزية المؤسسة 

واستعدادها المتواصل للوقوف بجانب القطاعات االنتاجية، ال سيما الزراعية منها.
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المشرفية: نّعول على عودة اإلخوة العرب الى ربوع لبنان
شــارك وزير الســياحة والشــؤون اإلجتماعيــة في حكومة 
تصريف األعمال البروفســور رمزي المشرفية على رأس 
وفــد من وزارة الســياحة في “اإلجتماع الســابع واألربعين 
للجنة اإلقليمية للشــرق األوســط بمنظمة الســياحة العالمية 
وافتتاح المكتب االقليمي للشرق األوسط للمنظمة”، ومؤتمر 
إنعــاش الســياحة بدعوة مــن الحكومة الســعودية ومنظمة 
السياحة العالمية، الذي انتخب لبنان فيه النائب األّول لرئيس 
.UNWTO لجنة الشرق األوسط لمنظمة السياحة العالمية

والتقى المشــرفية على هامش المؤتمر الرئيس الفخري للمنظمة العربية للســياحة األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود، وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، وزير السياحة 
العُمانــي أحمد بن ناصر المحرزي، وزير الســياحة واآلثار المصري خالد العنانــي، ووزراء دول أخرى، باإلضافة إلى 
مديرة اإلدارة اإلقليمية للشــرق األوســط في منظمة السياحة العالمية بســمة الميمان، وبحث معهم في سبل تعزيز التعاون 

إلنعاش القطاع السياحي وتبادل الوفود السياحية والخبرات والتدريب بين بلدانهم ولبنان.
ووقّع المشــرفية ووزير الثقافة والســياحة واآلثار العراقي حســن ناظم، اتفاقية تقضي إلى تفعيل القطاع السياحي وتبادل 

الخبرات والخدمات السياحية بين لبنان والعراق.

جمعية الصناعيين اللبنانيين تلتقي سالمه
زار وفــد من جمعية الصناعييــن اللبنانيين حاكم مصــرف لبنان رياض 
ســالمه بحضور وزيــر الصناعة فــي حكومة تصريــف األعمال عماد 
حــب هللا. وتّم البحــث في الموضوع الصناعــي وعالقته بمصرف لبنان 
والتســهيالت المطلوب اعطاؤها للصناعيين لتحرير أموالهم واستخدامها 

في تمويل شراء المواد األّولية. ورّكز المجتمعون على 4 نقاط رئيسيّة:
أوالً- مصيــر المئة مليون دوالر التي وافق مصرف لبنان على تحريرها 
من أموال الصناعيين الخاّصة لشراء المواد األّوليّة، والتي أرسلت الملفات 

المتعلقة بها إلى مصرف لبنان عبر المصارف الخاصة. وإذ أوضح سالمة أن لدى المصرف المركزي ملفات بـ11 مليون 
دوالر من أصل الملفات المرســلة من المصارف الخاصة، طلب الوزير حب هللا من الحاكم تزويد الوزارة بحجم األموال 
التي وافق عليها مصرف لبنان. ثانياً- رفض الصناعيين ارجاع األموال المتأتية من عمليات التصدير بالكامل كما نّصت 
عليه المذكرة التي وّجهها مصرف لبنان إلى وزارة الصناعة عبر رئاســة الحكومة. وفي المقابل، أعلن ســالمة أنه يدرس 
مشــروع ارجاع ما نســبته 15 % فقط كما هو معمول به في الســابق كنســبة لوضعها قبل فتح االعتمادات. ثالثاً- ناقش 
المجتمعون بمشــروع ســالمة الجديد القاضي بالسماح للمودعين بسحب 50 ألف دوالر، 25 ألف دوالر بالعملة األجنبية، 
 freshو25 ألف دوالر بالليرة على أســاس ســعر الســوق المتداول. رابعاً- طالب الصناعيون بالسماح لألجانب سحب الـ

money بموجب بطاقات اعتماد أجنبية، عبر ماكينات الصرف اآللي )ATM(، لتشجيع السياحة وتحريك االقتصاد.
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جديد نشاطات

البنك والمستثمر | حزيران/ يونيو 2021

فتوح: لعدم التشهير بالمصرف المركزي 

أكــد األميــن العــام التحاد  
العربية وســام  المصارف  
فتــوح، فــي تصريــح له، 
أن “النظــام اللبناني يتمتع 
بنظــام  مالي  اقتصـــــادي 
حر، و القطــاع المصرفي 
اللبنانــي  جــزء ال يتجــزأ 
ــاد  ــ مـن قطــــاع  االقتصـ
اللبناني ”، الفتـــــاً الى أن 
المصارف اللبنانية  تقـــوم 
بجهود ومبــادرات خاصة 

إلعــادة هيكلة ذاتهــا، بغض النظر عن أي خطــة حكومية، التي أصال هي 
غير موجودة، معتبراً أنه “من المهم جداً عدم التشــهير بســمعة المصرف 
المركــزي لمــا له من نتائج ســلبية على ســمعة لبنان الماليــة”. وقال: “إن  

الحكومــة اللبنانية  طلبت االســتدانة من البنك المركــزي ومن المصارف، 
ولالســف تم تسليف الدولة لسنوات طويلة، باعتبار أننا نقوم بتسليف الدولة 
التي لديها العديد من الموارد، وقامت الدولة بصرف االموال على الرواتب 

وأمور أخرى من دون دراسة أو إصالح”.
وأشــار الــى أن “المصــرف المركزي اعتمد سياســة رفــع الفوائد لجذب 
الودائع، والجميع وقتها لم يعترض على هذه السياســة”. أضاف: “ صندوق 
النقــد الدولي  واضح تماماً، على  الدولة اللبنانية  وضع خطة واضحة العادة 
االموال التي ستقوم باستدانتها والقطاع المصرفي اللبناني، قطاع مصرفي 
عريــق، اهتــزت صورته اليوم، لكنــه ال يزال يتمتع بثقــة  المجتمع الدولي  

والمصارف المراسلة العالمية”.
وعــن المنصة التي أطلقها البنك المركزي قال فتوح: “إن هدفها األساســي 
مراقبة سعر الصرف، للحد من التالعب به في السوق”، الفتاً الى أن “لبنان 
يتميــز بنظام تعليمي جامعي هو األهم في المنطقة حالياً، ومشــكلة  الدوالر  
الطالبــي في طريقها الى الحل”. وتابــع: “إن  مصرف لبنان  قام في مرحلة 

معينة محل الدولة، وقدم قروضاً مدعومة عدة أهمها قرض االسكان”.
وختم فتوح: “التعامل مع المصارف المراسلة من أهم وأخطر االمور التي 
يواجهها لبنان، وعلى جميع المسؤولين االلتزام بالتعاطي المهني والصحيح 
معها”، الفتاً الى أن “التحويالت من الخارج ال تزال مستمرة وبلغت حوالى 
6,9 مليار دوالر العام الماضي، نأمل االســتثمار بها في مجاالت عدة، من  

سياحة  و تجارة  وصناعة، بدل إدخارها في  المنازل”.

98





Based in London, Boutros™ has been  shaping the Arab world for more than 40 years 
with its diverse range of retail and custom Arabic fonts developed for print, web  
and broadcast media.

In addition to  type design, our services include branding and logotype design, bespoke 
Arabic calligraphy and fine art. 
http://www.boutrosfonts.com/-Custom-Fonts-.html

w w w . b o u t ros fo n t s . co m     @boutrosfonts               Boutros Fonts

 Custom
and Retail Fonts


