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أدت األزمــة المصرفيــة التــي يمــر بهــا لبنــان إلى 
تراجــع عدد بطاقات الدفع المصرفية، بحســب تقرير 
لـ“الدوليــة للمعلومات” بعدما كانت شــهدت ارتفاعاً 
خــال الســنوات الماضية، كما انعكســت هذه األزمة 
تراجعاً في عدد الصرافات األلية وفي عدد نقاط البيع 
اإللكترونيــة. ووصل عدد بطاقات الدفــع المصرفية 
إلى أعلــى رقم وهــو 3,036,756 بطاقــة في نهاية 
العــام 2019، بعدمــا كان 184,767 بطاقة في نهاية 
العــام 1998، ولكنه تراجع في نهاية العام 2020 إلى 

2,833,007 بطاقة وإلى 2,754,014 بطاقة في نهاية شــهر آذار/مــارس 2021. وبالتالي يكون عدد البطاقات 
قد تراجع خال األزمة منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية آذار/مارس 2021، بمقدار 282,742 بطاقة وبنســبة 

.% 9.3
يشــار إلى أن عدد البطاقات المصرفية، ارتفع بنســبة 54 % خال األعوام 2000 - 2004 كمتوسط سنوي. فيما 

سجل العدد تراجعاً في العامين 2015 - 2017 ليعود إلى االرتفاع في العام 2018.

تراجع عدد بطاقات الدفع المصرفية في لبنان

أظهــرت ميزانيّة مصرف لبنــان إنخفاضاً في 
موجوداتــه الخارجيّــة بمبلــغٍ قــدره 259.60 
مليــون دوالر أميركــي خال النصــف األّول 
من شــهر حزيران/يونيــو 2021، إلى حوالى 
20.84 مليــار دوالر أميركــي، مقارنة بنحو 
21.10 مليــار دوالر أميركي في نهاية شــهر 

أيار/مايو 2021.
وعنــد تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانية التي 
يحملها مصرف لبنــان، والبالغة قيمتها 5.03 
مليــار دوالر أميركي، تصبــح قيمة إحتياطاته 

بالعملة األجنبيّة 15.81 مليار دوالر أميركي في منتصف الشهر السادس من العام 2021 الحالي.
في ســياق آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنســبة 2.13 % أو 374.06 مليون دوالر أميركي في قيمة 
إحتياطاتــه من الذهــب إلى 17.20 مليار دوالر أميركي، في ظّل إنخفاض ســعر الذهب عالمياً. وشــّكل إجمالي 
اإلحتياطات )الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب( حوالى 34.10 % من الدين العاّم اإلجمالي و38.08 % 

من صافي الدين العام، وهو يغّطي حوالى 192 شهراً من خدمة الدين.

ميزانّية مصرف لبنان تنخفض بنسبة 2.13 %
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ارتفعت االحتياطيات الدولية و الســيولة  بالعمات 
األجنبية لمصرف قطر المركزي في شــهر أيار/
مايو 2021 الماضي، بنســبة 1.1 % على أساس 

سنوي، في ارتفاع للشهر الـ39 على التوالي.
وأوضحــت بيانات مصرف قطــر المركزي، أن 
االحتياطيــات األجنبيــة ارتفعت إلــى 205.912 
مليــارات لاير )56.8 مليــار دوالر أميركي( في 

شهر أيار/مايو 2021 الماضي.
وكانــت االحتياطيــات في قطر بلغــت 202.98 

مليار لاير )56.2 مليار دوالر أميركي( في الشهر المماثل من عام 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفع االحتياطي األجنبي لقطر بنسبة 0.1 % في أيار/مايو 2021، مقارنة بنحو 205.05 

مليارات لاير )56.77 مليار دوالر أميركي( في شهر نيسان/ابريل السابق.

ارتفاع احتياط قطر األجنبي بنسبة 1.1 %

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان، إرتفاع متوّسط 
الفائدة على الودائع المعنونــة بالليرة اللبنانيّة إلى 
حوالى 2.11 % خال شهر نيسان/ابريل 2021، 
مقارنــة بنحو 1.96 % فــي آذار/مارس 2021، 

و5.06 % في نيسان/ابريل 2020.
ويمكن تعليل هذا اإلرتفاع بلجوء بعض المصارف 
إلى إســتقطاب ودائع بالليــرة طويلة األجل بفوائد 

جذّابة لتعزيز سيولتها بالليرة.
مــن ناحية أُخرى، واصلــت معدالت الفوائد على 
الودائع بالدوالر األميركي تراجعها خال الشهر 

الرابــع من العام 2021، حيث إنكمش متوّســط الفوائد على الودائع بالــدوالر األميركي إلى حوالى 0.49 % في 
شــهر نيســان/ابريل 2021، مقارنة بنحو 0.52 % في شــهر آذار/مارس 2021، وحوالى 2.32 % في شــهر 

نيسان/ابريل 2020.
كذلك، انخفض متوّسط الفائدة على التسليفات الُمعَنونة بالليرة اللبنانيّة إلى 8.00 % في شهر نيسان/ابريل 2021، 
كما تراجع متوّســط الفائدة على التسليفات الُمعَنونة بالدوالر األميركي إلى حوالى 6.88 %، ليصل بذلك متوّسط 
الهامش الشهري إلى 591 نقطة أساس ما بين التسليفات والودائع بالليرة اللبنانيّة، وإلى 633 نقطة أساس ما بين 

التسليفات والودائع بالدوالر األميركي.

المصارف تسعى إلى إستقطاب ودائع بالليرة بفوائد جّذابة
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أعلن “بنك  دبي  اإلسامي”، نجاحه في تسعير إصدار صكوك 
بقيمة مليار دوالر أميركي ألجل إستحقاق يمتد لمدة 5 سنوات 

وبمعدل ربح 1.9590 % سنوياً.
وتحمل هــذه الصفقة أدنى ســعر يحققه البنــك على اإلطاق 
علــى أي من إصدارات  الصكوك  الســابقة. وتخطى اإلكتتاب 
3 أضعــاف قيمــة الصكــوك، حيــث بلــغ حجــم اإلكتتاب 3 
مليارات دوالر أميركي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها 
المستثمرون العالميون في دولة اإلمارات و بنك دبي اإلسامي  

على وجه الخصوص. وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي اإلسامي المحدود، وإدراجها 
في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي .

وتــم تفويض كل من بنك “آي بي ســي”، وبنك دبي اإلســامي و“اإلمارات دبي الوطنــي كابيتال”، وبنك  أبوظبي 
الوطني ، وبنك “إتش سي بي سي”، وشركة بيتك كابيتال، وبنك ستاندرد  تشارترد ، والمؤسسة اإلسامية لتنمية  القطاع 

الخاص ، للعمل بصفة مديري اإلصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل إكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.

“دبي اإلسالمي” يصدر صكوكًا بقيمة مليار دوالر

أكد  المصــرف المركــزي اإلماراتي، أن 
إخــال البنوك بــأي بند من بنــود وأحكام 
قانون حماية  المستهلك ، الصادر هذا العام، 
والمعايير المصاحبة له، يســتوجب تطبيق 
إجــراءات رقابيــة وعقوبــات و غرامات   
ماليــة، موضحاً أن هذه  العقوبات  قد تصل 
بموجــب صاحياته إلى اســتبدال أعضاء 
اإلدارة العليا للبنــوك أو تقييد صاحيتهم، 
الفتــاً الــى أن وضــع األنظمــة والمعايير 

المعنية بحماية المســتهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة، يُعد من األهداف واالختصاصات المنوطة 
بالمصرف بموجب القانون.

وأشار إلى أن الغرض من نظام حماية المستهلك، هو ضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم ألي منتج 
مالــي و/ أو خدمة مالية، أو الدخول في عاقة مع المنشــآت المالية المرخصة، موضحاً األهداف الرئيســة للنظام 
تتمثل في حماية المستهلكين، واإلسهام في االستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى أن النظام والمعايير 
الداعمة، يعززان ثقافة احترام المســتهلكين داخل المنشــآت المالية المرخصة، التي تســعى إلى العمل على تحقيق 

أفضل المصالح للمستهلكين.

المركزي اإلماراتي: إجراءات رقابية وعقوبات   مالية ألي إخالل
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وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته األخيرة، 
علــى ترخيص بنكين رقميين محلييــن في المملكة 
برأس مال تبلــغ قيمته 4 مليارات لاير )نحو مليار 

دوالر أميركي(.
وأوضح وزير المالية الســعودية، محمد الجدعان، 
أن البنكين الرقميين ســيكونان عــن طريق تحويل 
 STC( الســعودية الرقميــة  المدفوعــات  شــركة 
Pay( لتصبح بنك رقمــي محلي لمزاولة األعمال 
المصرفيــة في المملكة برأســمال يبلــغ 2.5 مليار 

لاير )بنك إس تي سي(، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأوالده 
لتأســيس بنك رقمي محلي لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة برأســمال يبلغ 1.5 مليار لاير )البنك السعودي 

الرقمي(.
وأضــاف الجدعان، وفقاً لما نقلته وكالة األنباء الســعودية الرســمية، أن برنامج تطويــر القطاع المالي عمل على 
وضع استراتيجية للقطاع خال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية 

المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية االقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي السعودي، وفقاً لتقرير الوكالة، إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل 
البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية الازمة، لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً 
في هذا الصدد، أن البنوك الرقمية ســتخضع لجميع متطلبات اإلشــراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في 
المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية واألمن الســيبراني ومكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب والمخاطر 

التشغيلية.

السعودية تمنح رخصتين لبنكين رقميين

قــال بنك “أبوظبي األول”، إنه أصدر ســندات خضراء 
بقيمة 150 مليون يوان، )23 مليون دوالر أميركي(.

وذكر البنك في بيان، أن هذه الســندات هي أول إصدار 
خــاص لســندات خضراء مقومــة باليوان من  الشــرق 

األوسط  وشمال  أفريقيا .
وأصــدر البنــك ســندات خضــراء، وهــي أدوات دين 
لتمويل مشــروعات ذات مزايا بيئية، بعدة عمات من 
بينها  الدوالر األميركي والفرنك السويســري بأكثر من 

مليار دوالر أميركي.

“أبوظبي األول” يصدر سندات بقيمة 23 مليون دوالر
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أفــاد الجهاز المركزي في  مصــر،  أن إجمالي إيرادات 
البــاد من  النقد األجنبــي  بلغت حوالــى 474.9 مليار 
دوالر أميركي، خال الســنوات العشر الماضية، حيث 
اســتحوذت الصادرات المصرية على النصيب األكبر 
من تدفقات العملة الصعبة، وبلغت قيمتها 248.5 مليار 
دوالر أميركــي، بنســبة 38.3 % من إجمالي إيرادات 

النقد األجنبي.
ووفقاً للبيانــات الجديدة، جاءت تحويــات المصريين 

العاملين بالخارج في المرتبة الثانية بنحو 205.3 مليارات دوالر أميركي، نســبة 31.7 % أما إيرادات  الســياحة  
فقد حازت على المرتبة الثالثة بنحو 82.6 مليار دوالر، بما يمثل نســبة 12.7 % من قيمة متحصات مصر من 
العملة الصعبة، بينما جاء صافي االستثمارات األجنبية المباشرة في المرتبة الرابعة، مسجا إيرادات بلغت 58.8 
مليــار دوالر منذ عام 2011، بما يمثل نســبة 9.1 %. وجاءت إيرادات قناة الســويس فــي المرتبة األخيرة بقيمة 

53.3 مليار دوالر، بما يمثل نسبة 8.2 %.

475 مليار دوالر تدفقات النقد األجنبي في مصر

ارتفعت احتياطيات إســرائيل من النقد األجنبي إلى 198.35 
مليار دوالر أميركي، بعد شــراء البنك المركزي اإلسرائيلي 
2.99 مليــار دوالر أميركي مــن العمات األجنبية في مايو/
أيار 2021 الماضي. وذكر البنك، في بيان، أن االحتياطيات 
التــي تمثل %48.3 من الناتج المحلي اإلجمالي إلســرائيل، 
نمت بمقدار 4.35 مليار دوالر أميركي في شــهر أيار/مايو 

2021 الماضي.
يأتي ذلك في إطــار خطة البنك، التي أعلنها في يناير/كانون 

الثانــي 2021، لشــراء عمات أجنبية بقيمة 30 مليار دوالر أميركي خال العــام الحالي، في محاولة منه لوقف 
ارتفاع قيمة الشيكل اإلسرائيلي، وكان البنك اشترى ما قيمته 21 مليار دوالر خال عام 2020.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون: إن البنك اشترى عمات أجنبية بقيمة 22 مليار دوالر أميركي في الفترة 
الممتدة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار 2021. ويقوم البنك المركزي اإلسرائيلي بشراء العمات األجنبية 
مــن الســوق، من أجل حماية قيمة عملتــه المحلية من االرتفاع، إذا زادت الســيولة األجنبية بالبنوك، وتهدف هذه 

الخطوة عادة للحفاظ على تنافسية الصادرات.
 ،) AA-/A-1+ ( من جانب آخر، أبقت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات االئتمانية، تصنيفها السيادي إلسرائيل البالغ

على نظرتها المستقبلية “مستقرة”.

نمو احتياطي النقد األجنبي اإلسرائيلي 4.35 مليار دوالر
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أظهــرت البيانــات االقتصاديــة الصادرة أخيــراً عن البنك 
المركــزي الياباني، ارتفاع إجمالي اإلقراض المصرفي في 
الباد في شهر أيار/مايو 2021 الماضي بنسبة 2.9 % على 
أساس سنوي إلى 578.366 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 

4.8 % في نيسان/ابريل 2021 الماضي.
ومع استبعاد حسابات الصناديق، يزيد اإلقراض المصرفي 
فــي اليابان فــي أيار/مايو 2021 الماضي، بنســبة 2.2 % 
ســــنوياً إلى 501.954 تريليون ين بعد ارتفاعـــه بنســبة 

4.3 % ســنوياً خال الشهر السابق له. وارتفع اإلقراض من صناديق التمويل خال شهر أيار/مايو الماضي بنسبة 
7.5 % سنوياً إلى 7.411 تريليون ين بعد ارتفاعه بنسبة 8.3 % خال الشهر السابق له. كما ارتفع اإلقراض من 
البنوك األجنبية العاملة في اليابان خال أيار/مايو 2021 الماضي بنسبة 2.5 % سنوياً إلى 3.381 تريليون ين بعد 

ارتفاعه بنسبة 1.2 % خال شهر نيسان/أبريل 2021 الماضي.

نمو إجمالي اإلقراض المصرفي في اليابان بنسبة 2.9 %

بلغــت احتياطيات البنــك المركزي الصينــي من النقد 
األجنبي 3.22 تريليون دوالر أميركي في نهاية شــهر 
مايو/أيار 2021، ارتفاعاً من 3.19 تريليون دوالر في 

نهاية أبريل/نيسان السابق.
وكشف مصرف الصين المركزي، أن قيمة احتياطيات 
الذهــب لــدى ثاني أكبر اقتصــاد في العالــم زادت إلى 
119.02 مليــار دوالر أميركــي فــي نهايــة مايو/أيار 
الماضــي، من 110.72 مليار دوالر أميركي في نهاية 
أبريل/نيســان 2021. وكانت أرقام رسمية قد أظهرت 

مؤخراً، أن قيمة الصادرات والواردات الصينية توســعت بمقدار 28.2 % في األشــهر الخمســة األولى من عام 
2021، بحســب ما نقلت وكالة شــينخوا. وتوســعت قيمة واردات وصادرات الصين من الســلع بنسبة 29.2 % 
على أســاس ســنوي في الربع األول من 2021، وفقاً ألرقام رســمية صدرت في أبريل/ نيسان الماضي. وقفزت 
الصادرات بنســبة 38.7 % عن العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنســبة 19.3 % قياســاً بالعملة المحلية، 

بحسب ما أفادت الهيئة العامة الصينية للجمارك.
توسع الفائض التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 690.6 %، ليصل إلى 759.29 مليار يوان )118.6 
مليار دوالر أميركي(. وارتفع االستثمار األجنبي المباشر في األشهر األربعة األولى من 2021، بنسبة 38.6 % 

مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 397.07 مليار يوان )61.55 مليار دوالر(.

3.22 تريليون دوالر احتياطي الصين من النقد األجنبي
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إنتقــد محافظ  البنــك المركزي الســويدي، ســتيفان إنغفيس ، 
إقتراحــاً قدمته الحكومة لتعديل القوانين التي توّجه  السياســة 
النقديــة ، محذراً من أن التغييرات المزمعة تخاطر بمعارضة 
قواعــد  اإلتحاد األوروبــي  وتقويض قدرة صانعي السياســة 

على مواجهة األزمات.
واعتبر المحافظ ســتيفان إنغفيس، أن اإلقتراح سيجعل األمر 
أكثر صعوبة بالنســبة للبنك السويدي المركزي “ريكسبانك” 
في المســتقبل، لكي يقوم بتنفيذ اإلجراءات بســرعة ومرونة 
وكفــاءة عنــد الحاجة، وهذا يزيد مــن المخاطر على إقتصاد 

الباد.
وأكــد أن التشــريع الــذي إقترحتــه الحكومــة ال يتوافق مع 

تشريعات اإلتحاد األوروبي، ومحذراً من أن الصياغة الواردة في المسودة األخيرة، ال تّوضح كيفية تعامل البنك 
المركزي مع المسائل التي يتعارض فيها التشريع الوطني مع تشريعات اإلتحاد األوروبي.

ستيفان إنغفيس

محافظ المركزي السويدي يعارض تغيير قانون البنك

تصدرت مجموعة QNB، أكبر مؤسســة مالية 
في الشــرق األوســط وإفريقيــا، قائمــة فوربس 
الشــرق األوسط لـ”أقوى 50 مصرفاً في الشرق 
األوسط”، التي تضم أقوى البنوك التي نجحت في 
دفع نمــّو إقتصاديات المنطقة. واحتلت مجموعة 
QNB المركز األول بمبيعات بلغت 13.5 مليار 
دوالر أميركي وأرباحــاً بقيمة 3.3 مليار دوالر 
أميركي. وقد قامت فوربس الشرق األوسط بجمع 
المعلومــات والبيانات من أســواق المال في دول 

المنطقة، وتم تصنيف البنوك بناًء على المبيعات واألصول واألرباح والقيمة السوقية.
الجديــر بالذكــر، أن مجموعــة QNB، كانت قد نالت مؤخراً المركز الثاني في تصنيف فوربس الشــرق األوســط 
 Forbes لـ“أقوى 100 شركة في الشرق األوسط لعام 2021”. وسعت عامة فوربس الشرق األوسط وجود عامة
في مجال الصحافة في جميع أنحاء العالم العربي، من خال إجراء أبحاثها الشاملة الخاصة بها لنشر قوائمها التي تتم 
وفق منهجيات دقيقة.  وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 31 بلداً و3 قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث 
الخدمــات المصرفية لعمائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عمياً في أكثر 

من 1,000 فرعا ومكتبا تمثيليا، باإلضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 4,400 جهازاً.

QNB يتصدر الئحة أقوى 50 مصرفًا في المنطقة
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اشترى البنك المركزي األوروبي سندات حكومية 
في شهري أبريل/نيســان ومايو/أيار 2021، بما 
قيمتــه 135 مليــار دوالر أميركــي، مــا يتخطى 
إجمالــي ما باعته أكبــر 4 دول في منطقة اليورو 
خــال الفترة نفســها، وفقــاً لما أظهرتــه بيانات 
صدرت مؤخراً، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه 

البنك الحتواء زيادة العوائد.
واشــترى البنك المركزي ديوناً سيادية من ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الشهرين الماضيين، 
مــا يعادل 5 أمثال صافي المعروض من األوراق 

لتلك البلدان وفقاً لتقديرات “يوني كريديت”. كما عزز البنك مشترياته من السندات في منتصف مارس/آذار للحد 
من تكاليف االقتراض ومســاعدة حكومات منطقة اليورو في المضي قدماً في خطط إنفاق ضخمة تســتهدف دعم 

االقتصاد في أثناء جائحة فيروس كوفيد - 19.

المركزي األوروبي يشتري سندات بـ135 مليار دوالر

أعلن مجلــس اإلحتياطي الفيدرالي، أن أكبر  البنوك 
األميركية  يمكنها تحمل حدوث ركود حاد، في إشارة 

إيجابية بشأن قوة  الوضع المالي  للمصارف.
وأوضــح اإلحتياطي الفيدرالي، عبــر إعان نتائج 
إختبار التحمل الســنوي، أن جميع البنوك المشاركة 
في اإلختبار والبالــغ عددها 23 مصرفاً نجحت في 
اإلحتفاظ بمستويات أعلى من الحد األدنى المطلوب 
لمســتويات رأس المــال خــال فتــرة اإلنكمــاش 
اإلقتصادي اإلفتراضي. وأشــار إلى أنه في حين أن 
صناعة  المصارف  ستتكبد خسائر بقيمة 470 مليار 

دوالر أميركي، فإن مستويات رأس المال التي تخفف من الخسارة ستظل أكثر من ضعف الحد األدنى المطلوب.
وقــال نائــب رئيس الرقابة في الفيدرالي، راندال كارلز، في بيان، أنه خال العام الماضي أجرى مجلس اإلحتياطي 
الفيدرالي 3 إختبارت تحمل مع العديد من فترات  الركود  اإلفتراضية المختلفة، ولقد أكدت جميعها أن النظام المصرفي 
في وضع قوي. وتضمن ســيناريو إختبار التحمل حدوث ركود عالمي حاد في قطاع  العقارات  التجارية وأصحاب  
ديون  الشــركات، مع صعود معدل البطالة إلى 10.8 % وهبوط ســوق األســهم بنســبة 55 %. ومن شــأن نجاح 

المصارف في إختبار التحمل أن يمنحها المرونة الازمة حيال توزيعات األرباح وعمليات إعادة شراء األسهم.

اإلحتياطي الفيدرالي: المصارف األميركية تجتاز إختبار التحمل
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القباطي: أموال المصارف اليمنية في المصارف اللبنانية

ابتكار معالجات
ورداً على ســؤال، عّما إذا كان المصرف  المركزي اليمني  
والمصارف اليمنيّة ســتلجأ إلــى القضاء من أجل اســتعادة 
تلك األموال، قال القباطي: إنّنا نضغط الســتعادة األرصدة 
مع تقديرنا لألزمة الّتي يمّر بها لبنان، ونحن على ثقة بقدرة 
حاكم مصرف لبنان، رياض سالمه، على ابتكار معالجات 

تتماشى مع اآللية الّتي تم طرحها عليه إلستعادة المبلغ.

حّل اإلشكال
كذلك لفت القباطي، إلى أّن “بالده لــم تقدم منذ العام 2019 
علــى اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة بحق هــذا المصرف 
اللبناني، على الرغم من الضــرر الكبير الّذي لحق بالقطاع 
المصرفي اليمنــي”، معربــاً عن أملــه بـ”حّل اإلشــكال، 
ال ســيّما وأن حاكم مصرف لبنــان المركــزي كان متفهماً 
االجتماع األخير.ومتجاوبــاً مــع المطالــب الّتي طرحهــا وفد اليمــن خالل 

أكد ياسر القباطي في حديث صحافي، أنه حتى اآلن، لم يتم 
االتفاق على آليّة محدّدة لتســديد المبلغ، وإنمــا الوفد اليمني 
الرســمي الّذي زار بيروت للمرة الثانية مؤخراً، اقترح في 
اجتماع قبل أيام عــدّة مع المركزي اللبناني، آليّةً الســتعادة 
األرصدة المحتجــزة، وأبلغ حاكم  مصــرف لبنان،  رياض 
ســالمه،  أنه ســيعرض على القائمين علــى أحد مصارف 
لبنان اآللية الّتــي تم طرحها إلســتعادة أمــوال المصارف 

اليمنية.

مواجهة االلتزامات
وأشــار القباطي إلى أنه تقديراً للوضع الّــذي يمر به لبنان، 
أبلغنا ســالمه بمطلبنا الملح باســتعادة 100 مليــون دوالر 
أميركي نقداً لمواجهة التزامات البنوك اليمنية خارجياً. هذا 
مع العلم أن المصرف الّــذي أقصده أَفرج عن جزء من تلك 
األرصدة لبعض المصــارف اليمنية، على إثــر اللقاء الّذي 
حصل في بيروت مؤخــراً مع إدارته العليــا، غير أنه يبقى 

غير كاف.

أزمة حقيقية
وكشــف القباطي، أن “الوفد اليمني طالب باســتعادة 100 
مليــون دوالر أميركــي كدفعــة أولى مــن المبلــغ المقدّر 
بأكثر مــن 250 مليــون دوالر أميركــي، على أّن يســدّد 
الباقي بحســب آليّة يتّم االتفاق عليها تتناســب مع أوضاع 
المصارف اللبنانية الّتــي تمّر بأزمة حادّة اليوم”، مشــدّداً 
على “أنّنا نعلم جيداً صعوبة األزمة الّتــي يمّر بها  القطاع 
المصرفــي اللبنانــي  ونُقدّر ذلــك، لكن أمــوال المصارف 
اليمنيّــة محجــوزة منذ مــا قبل األزمة في شــهر تشــرين 
األول/اكتوبر 2019، ما شــّكل ذلك أزمــة حقيقيّة للبنوك 

اليمنيّة، ونحن بحاجة الستعادتها”.

طالت  بل  فقط،  اللبنانيين  المودعين  على  لبنان  ضربت  التي  الية  م ل ا األزمة  تداعيات  تقتصر  لم 
شظاياها أيضاً ودائع وأرصدة تعود لمصارف يمنية موجودة لدى بنوك لبنانية.

اليمني، ياسر القباطي، أّن  ارف المراسلة في المصرف المركزي   ص م وأوضح مدير عام حسابات ال
“األموال في  المصارف اللبنانية  تخّص المصارف اليمنّية كاّفة، وهي أموال تّم تحويلها إلى حسابات 
أحد مصارف لبنان، ومخّصصة لتمويل قيمة المستوردات األساسّية للسوق اليمنّية، مثل  القمح  

والدقيق و األدوية “.
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HSBC يدعم الشركات اإلماراتية للتوسع عالميًا

العموميــة لدعم طموحــات عمالئنا فــي دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة لتحقيق نمو واســتقرار على المدى الطويل مع اســتمرار 

االقتصاد في انتقاله إلى مستقبل مستدام تقوده رقمي.
وتشــمل المبــادرة تقديــم حوافــز، مثــل خصومــات وشــهادات 
اإلقــراض األخضر، والوصــول إلى برامــج النمو المســتهدفة، 
والمزايــا المتعلقة بالتجــارة، مثــل تقييمات وتســهيالت التجارة 

الخضراء، للشركات التي تستوفي المعايير المطلوبة. 

خدمات مصرفية استثمارية
يذكــر أن مجموعة HSBS، تعد مؤسســة مصرفيــة دولية لديها 
 ،)MENAT( حضور في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا
مع وجود فــي 9 دول فــي جميع أنحــاء المنطقة، هــي: الجزائر 
والبحرين ومصــر والكويت وعمــان وقطر والســعودية وتركيا 

واإلمارات.
ويساهم بنك HSBC بنسبة 31 % في البنك السعودي البريطاني 
)ساب(، وبنســبة 51 % في HSBC العربية السعودية للخدمات 
المصرفية االســتثمارية فــي المملكة. ويملك البنــك أصول بقيمة 
أفريقيا وتركيا، حتى نهاية العام الماضي.68.9 مليار دوالر أميركي في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أسواق تجارية جديدة
قال الرئيس التنفيــذي لشــركة HSBC اإلمارات 
العربية المتحــدة، ورئيس الخدمــات الدولية، عبد 

الفتاح شرف، في بيان،
إن توفيــر تمويــل بقيمــة 5 مليــارات دوالر لدعم 
الشــركات اإلماراتيــة، هــي مبــادرة ذات رؤيــة 
مســتقبلية، وســتمتد حتى عام 2023 المقبل، لدعم 
الشركات في دخول أســواق تجارية جديدة، وإعادة 
هندسة سالسل التوريد الخاصة بها، والمساهمة في 

تشكيل قصة النمو المستقبلي لألمة.

زيادة اإلنفاق االستثماري
وينتظر HSBC تلقي استفســارات من الشــركات 
في قطاعات الزراعة والتعليم والتكنولوجيا المالية 
والطاقــة الخضــراء والنقــل األخضــر والرعاية 

الصحية والتجارة والتصميم الحضري والتنقل.
وتعتــزم نســبة 81 % مــن الشــركات اإلماراتية، 
زيادة اإلنفاق االســتثماري في نهايــة عام 2021، 
مقابل 66 % من الشــركات على مســتوى العالم. 
بينما يتوقع 90 % من الشركات توســــيع التجارة 
الدولية على مـــدى 12 إلى 18 شــــهـــراً، مقابــل 
72 % مــن الشــــركات العالمية، وذلك بحســــب 

.HSBC الصادر عن ،Navigator 2020 تقرير

التجارة الخضراء
وبحســب التقريــر، تــرى 99 % مــن الشــركات 
اإلماراتية، فرصاً لالستفادة من زيادة االستثمارات 
في االســتراتيجيات البيئية واألخالقية والمستدامة، 

مقارنة بمتوسط   عالمي يبلغ 90 % فقط.
وقال شرف: سنســتخدم شــبكتنا الدولية وميزانيتنا 

أعلنت مجموعة HSBC Holdings، توفير تمويل بقيمة 5 مليارات دوالر أميركي، وذلك لدعم الشركات 
اإلماراتية، التي تحتاج لتنمية أعمالها على مستوى العالم. وأوضح البنك في بيان، أن المبادرة تأتي 
 HSBC في الوقت الذي تحتفل فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، كما يحتفل بنك

بمرور 75 عاماً على تأسيسه.
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كريدي سويس: قسم عالمي موحد إلدارة أموال األثرياء

في قســم عالمي واحد في عام 2018، مما سمح لها بخفض 
التكاليف. ورجح مصــدر أن تبني “كريدي ســويس” فكره 

مشابهه، يمكن أن يكون تمهيداً إلندماج قادم.
خسائر فادحة

يشــعر المســؤولون التنفيذيون بالقلق من أن ثانــي أكبر بنك 
في سويســرا، والذي تعرض لفضيحتين هذا العام، قد يواجه 
نداءات مــن المســتثمرين لتفكيكــه، أو أن تقلــص قيمته في 
سوق األسهم يجعله هدفاً لالســتحواذ األجنبي. وبتوجيه من 
أوسوريو، يتطلع بنك كريدي ســويس إلى إصالح العمليات 

وتهيئة أعمالها لحمايتها من ضغط المستثمرين.
وتخلف صنــدوق التحــوط أركيغوس، في 26 مــارس/آذار 
2021 الماضي، المملكوك للمستثمر األميركي، سونغ كوك 
هوانغ، عن ســداد مســتحقاته للبنوك االســتثمارية العالمية، 
بســبب رهانات خاطئة لم يتم الكشــف عنها مبكًرا، وشملت 
البنوك التي لم تحصل على مســتحقاتها بنك كريدي ســويس 
ونومارا وغولدمان ســاكس ومورغان ستانلي، مما كبد تلك 

البنوك خسائر فادحة.
وخســر بنك كريدي ســويس وحده، أكثــر مــن 5 مليارات 
دوالر أميركــي، عقب أزمــة أركيغوس، وواجــه وابالً من 
من استثمارات العمالء.اإلجراءات القانونية التي تكلفه أكثر من 10 مليارات دوالر 

بحسب “رويترز”،رجحت المصادر أن الكيان الجديد يمكن 
أن يعمل بشــكل أفضل مع البنــك االســتثماري التابع للبنك، 
والذي يقدم خدمات مالية ألصحاب المشاريع والعائالت ذات 
المالءة المالية الكبيرة. ويمكن أن تجمع وحدة إدارة الثروات 
الجديدة، إما بين قسم إدارة الثروات في آسيا والمحيط الهادئ 
وإدارة الثروات الدولية، أو تركز بشــكل أكبــر على أعمال 
البنك المصرفية المقدمة للعمالء فاحشــي الثراء في ســوقه 

المحلية، والتي تقع اآلن في قسمها السويسري.
خفض التكاليف

كذلك، يمكــن أن يتــم تعيين قيــادة جديدة للوحدة المشــتركة 
الجديدة، بعد أن كان رئيــس مجلــس اإلدارة الجديد، هورتا 
أوســوريو، يقود القرارات الرئيســية بشــأن إصــالح البنك 
وإدارته. كما أكدت المصادر، إن إعادة تصور الجزء األكثر 
قيمة في “كريدي سويس” يوضح مدى العمق المحتمل لهذا 
اإلصالح، حيث يناقش المســؤولون التنفيذيون، اســتهداف 
مديــري العمالء الذين يتعاملــون مع عمالئهــا األكثر ثراًء، 
وكثيــر منهم تســاوي عشــرات المالييــن من الــدوالرات، 
وهذا من شــأنه إلغــاء الهيكل اإلقليمــي الذي تم إقــراره في 
عام 2015. وســيضع مثل هــذا التغيير المديريــن المحليين 
في آســيا وعلى الصعيد الدولي، الذين تمتعوا بقدر كبير من 
االستقاللية، تحت سيطرة سويسرية مشــددة، باإلضافة إلى 

خفض التكاليف.
إندماج قادم

يذكــر، أن المــدراء التنفيذيــون وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
في “كريــدي ســويس”، اجتمعــوا مؤخــراً في بــاد راكاز 
السويســرية، لعقــد اجتمــاع اســتراتيجي ســنوي، وذكرت 
 ubs مصــادر لـ“رويتــرز”، إن فكــرة االندمــاج مع بنــك
السويســري، يُنظر إليه على أنــه خيار أكثر قبــوالً، لكنه لم 

يناقش رسمياً خالل اإلجتماع.
وتبنى ubs هيــكالً عالمياً موحــداً إلدارة الثروات من خالل 
الجمع بين أعمالها التي تخدم العمــالء األميركيين والدوليين 

يدرس بنك كريدي سويس Credit Suisse أمكانية إنشاء إدارة مصرفيه موحدة على مستوى العالم تركز 
على أثرياء العالم، ليحل محل هياكله اإلقليمية، في إطار جهوده لتسريع عملية اإلصالح، بعد سلسلة من 
الفضائح، وذلك وفقاً لوكالة رويترز، نقال عن 3 مصادر لم تسمها. وأوضحت المصادر، إن البنك السويسري 
ومجلس إدارته يتطلعون إلى اتخاذ قرار جديد بشأن دمج األعمال المصرفية الخاصة، والخدمات األخرى التي 

تدير األموال ألثرياء العالم في قسم عالمي واحد، بحلول أكتوبر/تشرين األول القادم.
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شــهد مؤشر صافي المطالبات بشركات التأمين الســعودية، إنخفاضاً ملحوظاً في نهاية عام 2020، مقارنة بالعام 
السابق 2019.

ووفقاً للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي، وإنخفض صافي المطالبات على مســتوى ســوق 
التأمين بالكامل، ليصل الي 24.3 مليار ريــــال في نهاية 2020، مقابــــل 25.3 مليار لاير، في العام الســـــابق 

.2019
وفيما يخص أنشطة التأمين، كشفت البيانات الرسمية، عن إنخفاض صافي المطالبات في نشاط التأمين الصحي، 

لتصل إلى 17.9 مليار لاير، في نهاية 2020، مقابل 18.3 مليار لاير، في العام السابق.
ووفقًا للبنك المركزي السعودي، فإن السبب الرئيسي في هذا اإلنخفاض بصافي مطالبات التامين الصحي، مرتبط 
بتراجع طلب المؤمن لهم على العالجات الطبية غير الضرورية خالل فترة جائحة كورونا، وتولي حكومة المملكة 

مسؤولية توفير العالج لمصابي فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، ســجل صافي المطالبات في فرع تأمين المركبات أو الســيارات، إنخفاضاً ملحوظاً، ليصل الى 
5.17 مليار لاير، في نهاية 2020، مقابل 5.99 مليار لاير، في نهاية 2019، وذلك نتيجة إتباع ممارســات أكثر 
كفاءة إلدارة المطالبات، باإلضافة الى تطبيق بعض اإلصالحات التنظيمية، عالوة على تأثير اإلغالق العام نتيجة 

جائحة كورونا.
وشــهد قطاع التأمين، في الســوق 
نســبته  بلغــت  نمــواً  الســعودي، 
2.3 % في أقســاطه الُمكتتبة خالل 
عــام 2020، مقارنة بالعام الســابق 
2019، ليصــل الــى 38.8 مليــار 
لاير، مقابل 37.9 مليار لاير، خالل 

عامي المقارنة.
ووفقــاً للبيانات الرســمية، الصادرة 
مــن البنــك المركــزي الســعودي، 
الصحــي  التأميــن  فــرع  إســتحوذ 
علــى النصيب األكبر من األقســاط 
الُمكتتبــة، فــي نهاية العــام 2020، 
بنســبة  لاير،  مليــار   22.8 بقيمــة 

.% 58.9
وحل فرع التأمين العام، في المركز 
الثانــي، بين قائمــة فــروع التأمين 
بالسوق السعودي، من حيث األقساط 
الُمكتتبــة، بقيمــة 14.7 مليار لاير، 
بنســبة 37.9 %، تاله فــرع تأمين 

الحماية واإلدخار، بنسبة 3.2 %.

إنخفاض المطالبات في شركات التأمين السعودية
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تصــدرت الصين معدل نمو أقســاط التأمين على مســتوى العالم خالل العام الماضــي 2020، حيث بلغ معدل نمو 
األقساط في السوق الصينية 4.2 %، وتالها في ترتيب مناطق العالم منطقة آسيا باستثناء اليابان، وفقاً لتقرير نشاط 
التأمين العالمي خالل عام 2020، الصادر عن مجموعة أليانز للتأمين. وبلغ معدل نمو ســوق التأمين اآلســيوية 
2.9 %، خالل العام الماضي 2020، فيما حققت منطقة أميركا الشــمالية انخفاضاً بنســبة 2.4 % في أقســاطها، 
وانخفضت األقساط المباشرة في سوق التأمين األميركية بنسبة 2.5 %. وانخفضت أقساط التأمين في منطقة غرب 
أوروبا بنسبة 5.1 %، وانخفضت األقساط في سوق التأمين اليابانية بنسبة 7.7 %، بينما ارتفعت أقساط التأمين في 

باقي مناطق العالم بنسبة 1.6 %. وانخفضت األقساط على مستوى العالم ككل بنسبة 2.1 %.
وتصدرت الصين معدل نمو أقســاط تأمينات الحياة على مســتوى العالم بنسبة 5.4 % خالل العام الماضي 2020، 
تالها في الترتيب منطقة آسيا باستثناء اليابان بمعدل نمو نسبته 2.9 %، وانخفضت أقساط تأمينات الحياة فى منطقة 
أميركا الشمالية بنسبة 5.1 %، وانخفضت كذلك أقساط تأمينات الحياة فى الواليات المتحدة األميركية بنسبة 5.1 %، 
وانخفضت أقســاط تأمينات الحياة في منطقة غرب أوروبا بنســبة 7.8 % ، وانخفضت أيضاً أقساط تأمينات الحياة 
في اليابان بنســبة 9.6 %. وانخفضت أقســاط تأمينات الحياة على مستوى العالم بنسبة 4.1 % خالل العام الماضي 

2020، فيما ارتفعت أقساط تأمينات الحياة في باقي العالم بنسبة 0.8 %.

الصين تتصدر العالم في نمو أقساط التأمين

حازت شركة الوثبة الوطنية للتأمين على جائزة “الشركة المبتكرة للعام 
2021”، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز “غولدن شــيلد إكســيلنس” 
الذي نظمته “إنشورتك”، وأقيم يوم 9 حزيران/يونيو 2021 في فندق 
دوســيت ثاني بدبي. وتُمنح جوائز إنشورتك تقديراً للشركات الرائدة 
والمتميــزة، والتي تســاعد في تطــور صناعة التأميــن. وقال رئيس 
العمليات في شــركة الوثبــة الوطنية للتأمين، أنس مســتريحي: نحن 
فخورون للغاية بالحصول على هذه الجائزة المرموقة. وال شــك أننا 

نستثمر الكثير من الموارد لتقديم قيمة كبيرة لكل من العمالء والموظفين. تقوم المبادرات الرقمية التي أطلقناها على 
التقنيات الرائدة بهدف بناء شراكات قوية مع أهم الشركات التي تعمل في هذا القطاع بهدف تلبية متطلبات العمالء.

يذكر أن فئة “ مبتكر العام’’ كانت قد أطلقت بهدف معرفة مدى التزام ومهنية فرق العمل التي تتولى المهام التشغيلية 
والتقنية ضمن المؤسسات لمنح قيمة أعلى للعمالء، وتوسيع شبكاتهم، واالستثمار في التكنولوجيا المبتكرة في بيئة ال 
تزال تمثل تحدياً مستمراً. وقدمت شركة الوثبة الوطنية للتأمين العديد من الحلول التقنية، التي تتنوع ما بين امتالك 
تطبيق وموقع الكتروني مبتكر ســهل االســتخدام للهاتف المحمول، وتنفيذ تقنية بلوك تشين في عمليات المطالبات، 
وهذا ما ســاهم بحصولها على جائزة المبادرة الرقمية للخدمات الرقمية والذكية التي قدمتها هيئة التأمين اإلماراتية 
في عامي 2018 و2019. وفي عام 2020، صنفت فوربس الشرق األوسط شركة الوثبة الوطنية للتأمين باعتبارها 

سادس “شركات التأمين األكثر قيمة في المنطقة”.

جائزة “مبتكر العام” لـ“الوثبة الوطنية للتأمين”
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وقعت شركة مصر القابضة للتأمين ومؤسسة التمويل الدولية 
IFC، بروتوكول تعاون بين المؤسســتين لخلق فرص عمل 
للمرأة وتمكينها في المجتمع، وكشــف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضــو المنتــدب لشــركة مصــر القابضة للتأمين، باســل 
الحيني: أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولي يستهدف دعم 
التكافــؤ الوظيفــي للمراة في بيئة العمل، الفتــاً إلى أن المرأة 
المصرية، خاصة العاملة تســتحق الدعم والمساندة، موضحاً 
أن بيئة العمل في شركته وشركاتها التابعة جيدة ولكنها تحتاج 
إلى مزيد من التحســين، وهــو هدف طويل األجل للمجموعة 
لدعم التكافؤ الوظيفى والمساواة بين الرجل والمرأة في سوق 

العمل.
من جهته، كشف مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، وليد اللبدي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار 
الفكر اإلبداعي لشــركة مصر القابضة للتأمين، وهي المجموعة الرائدة في نشــاط التأمين في مصر، ويســتهدف 

البروتوكول إعطاء فرصة أكبر للمرأة العاملة المصرية في بيئة العمل.

باسل الحيني

اتفاقية بين “مصر القابضة للتأمين” و“التمويل الدولية”

أكدت هيئة قناة الســويس المصرية والشــركة المالكة 
لســفينة “إيفرغيفن”، عن التوصل إلى “اتفاق مبدئي” 
حول التعويضات، لإلفراج عن الســفينة المحتجزة في 
مصر منذ 3 أشهر، بعدما جنحت وعطلت المالحة في 
قناة السويس لنحو أسبوع. وكانت محكمة اإلسماعيلية 
االقتصاديــة قــد قضــت بالحجــز علــى “إيفرغيفن” 
وحاوياتها البالغ عددها 18300 حاوية، بعد أن رفعت 

هيئة قناة السويس دعوى تعويض بقيمة 900 مليون دوالر أميركي ضد الشركة اليابانية المالكة للسفينة، عن خسائر 
ناجمة عن إغالق القناة لمدة 6 أيام. وقالت شــركة “ســتان مارين” للخدمات االستشارية المالحية، التي تمثل مالكي 
وشركات التأمين على السفينة، إنه تم التوصل إلى “اتفاق مبدئي” مع هيئة قناة السويس بعد أسابيع من المفاوضات.

وقال مدير شــركة ســتان مارين، فاز بير محمد، في بيان: نحن نعمل مع هيئة قناة السويس لوضع اللمسات األخيرة 
على اتفاقية تســوية موقعة في أقرب وقت ممكن، وحالما يتم التعامل مع اإلجراءات الرســمية، ســيتم اتخاذ ترتيبات 

لإلفراج عن السفينة.
من جانبه، كشف المحامي الممثل لهيئة قناة السويس ورئيس اللجنة التفاوضية، خالد أبوبكر، تفاصيل تصريح شركة 

ستان مارين.

اتفاق مبدئي بين قناة السويس ومالكي “إيفرغيفن”
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نمو شركات التأمين العمانية بنسبة 35 %

التعويضات العامة
في ســياق متصل، إنخفضت التعويضات العامة المدفوعة 
من شــركات التأمين في ســلطنة عمــان في العــام 2020 
الماضي، بنسبة 10.8 %، لتصل الى 289.6 مليون لاير، 

مقابل 324.6 مليون لاير في العام المالي السابق 2019.
وكشــفت بيانات هيئة ســوق المال العمانية، عــن إرتفاع 
إجمالي األقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي، بنسبة 
1.1 % لتصل الى 64.9 مليون لاير تقريباً، في نهاية عام 

2020، مقابل 64.2 مليون لاير في العام السابق 2019.

النظام التكافلي
ويمثل رصيد أقســاط شــركات التأمين العاملة وفق النظام 
التكافلي، في الســوق العمانية نســبة 14 % تقريبــاً، فيما 
تســتحوذ شــركات التأمين العاملة وفق النظام التقليدي أو 

التجاري على النسبة المتبقية والتي تمثل النصيب األكبر.
ووفقًــا للبيانــات الرســمية، إنخفضــت إجمالي األقســاط 
المباشرة لفرع التأمين العام، في الشركات التكافلية لتصل 
مليون لاير في العام السابق 2019.الــى 52.7 مليــون لاير، في عــام 2020، مقابــل 54.7 

نشرت الهيئة العامة لسوق المال في ســلطنة عمان، أبرز 
المؤشــرات المالية لســوق التأمين العمانية، والتي كشفت 
عن إنخفاض إجمالي األقساط المباشرة بنسبة 4.3 % في 
عام 2020، لتصل الى حوالى 465.9 مليون لاير تقريباً، 

مقابل 486.6 مليون لاير في العام السابق 2019.

أقساط مباشرة
وإنخفض إجمالي األقســاط المباشــرة للتأمين العام بنسبة 
3.2 % لتصــل إلــى 412.1 مليــون لاير، فــي 2020، 
مقابل 425.9 مليون لاير، في نهاية 2019، فيما إنخفض 
إجمالي األقساط المباشــرة لفرع التأمين على الحياة بنسبة 
11.4 % لتصــل الــي 53.8 مليــون لاير تقريبــاً، مقابل 
60.7 مليون لاير، خالل عامــي المقارنة 2020 و2019 

على التوالي.
مــن ناحيــة أخــرى، إســتحوذ فــرع التأميــن الصحــي، 
على النســـبة األعلى من إجمالي األقســــاط المباشــــرة، 
لشـــــركات التأمين الوطنية، بما يالمس 36 %، فيما جاء 
فرع تأمين الســيارات أو المركبــات في المركــز الثاني، 

بنسبة 25 %.

نجحت شركات التأمين، العاملة في السوق العمانية، من تحقيق نمو في صافي أرباحها المحققة 
في نهاية العام 2020 الماضي، بلغت نسبته 35 % ليتجاوز 48.5 مليون ريال، مقابل 35.9 مليون ريال 

في العام السابق 2019.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، بلغت أرباح شركات التأمين الوطنية 

33.6 مليون ريال في نهاية 2020، مقابل 27.3 مليون ريال في العام السابق، بنمو نسبته 23 %.
وبلغت أرباح شركات التأمين األجنبية ما يتجاوز 14.9 مليون ريال في نهاية عام 2020، مقابل 8.6 

مليون ريال في العام السابق 2019، بإرتفاع نسبته 73 %.
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أعلنت “دو”، التابعة لشركة اإلمارات لالتصاالت 
المتكاملة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع سلطة 
المنطقة الحرة بمطار دبي )دافزا( تستهدف تسريع 
أتمتــة عمليــات التراخيــص لألنشــطة  التجاريــة 
المقيدة بشهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية 
في منصة موحدة معتمدة على تقنية “بلوك تشين”، 
كأول منطقــة حرة تطرح هذا النوع من المنصات. 
وســيعمل الجانبان بموجب الشــراكة الجديدة على 
تعزيز االســتفادة بشــكل كامل من منصــة “بلوك 
تشين إيدج - Blockchain Edge” التي تُعد أول 

منصة لخدمات “بلوك تشين” مستضافة محلياً في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما يساهم في دعم رؤية نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى جعل دبي المقصد 

المفضل لألنشطة االستثمارية والوجهة األسهل في ممارسة األعمال عالمياً.
ويوفــر الحل الجديد لشــركات المنطقة الحرة بمطــار دبي العديد من االمتيازات منها تســريع إصدار التراخيص 
الجديدة أو إضافة أنشطة تجارية مقيدة بشهادة عدم الممانعة من الجهات الحكومية األخرى. ومن المقرر أن يكون 
الحل الجديد جاهزاً لالســتخدام في الربع الثالث من هذا العام، حيث سيســهل عملية تبادل المعلومات بين الجهات 
الحكومية إضافة إلى دعم الشــركات التي تســعى إلى التوســع خارج نطاق مجالها الحالي باســتخدام تقنية “بلوك 

تشين” مع الحفاظ على مستوى عاٍل من األمان والحماية عبر عمليات التشفير.

شراكة استراتيجية بين “دو” و“دافزا”

قامت شــركة “ مبادلة “ لإلستثمار بشراء حصة في مجموعة 
الطاقة واأللمنيوم  En+ Group ، التي يمتلك رجل األعمال 

الروسي أوليغ ديريباسكا حصة فيها.
وأوضحت المجموعة الروسية في بيان، أن بولينا يوماشيف، 
الزوجة الســابقة لرجل األعمال الروســي أوليغ ديريباســكا، 
باعت حصة نســبتها 2.6 % في En+ Group إلى شــركة 
مبادلة لالستثمار. وأشارت إلى أن حصة يوماشيف بعد اتمام 
الصفقة ســتنخفض في En+ Group إلى 2.58 %، ولفتت 

إلى ان “مبادلة” إشترت 16641700 سهماً عادياً.
يذكر أنـــه لـم يتم الكشــــف عن قيمة الصفقة، لكن وفقــاً لبيانـات وكالــة “بلومبيـــرغ”، فـإن القيمـة الســـــوقيـة 

لـ“En+ Group” تبلغ حوالى 7.538 مليار دوالر أميركي.

En+ Group مبادلة” تستثمر في“
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وقــع الرئيــس األميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً جديداً يوســع القيود 
المفروضــة علــى اإلســتثمارات األميركيــة في بعض الشــركات  

الصينيــة التــي تمتلك صلة مع صناعة الدفــاع والمراقبة في البالد. 
وقرر بايدن من خالل األمر التنفيذي، منع المســتثمرين األميركيين 
من شراء أو بيع األوراق المالية المتداولة لـ59 شركة صينية تمتلك 

صلة بقطاعي الدفاع و تكنولوجيا  المراقبة في الصين.
وقــال البيــت األبيض فــي بيان: “يســمح األمر التنفيــذي للواليات 
المتحدة بحظر اإلســتثمارات األميركية في  الشــركات الصينية  التي 
تقــوض األمن والقيم الديمقراطية لنــا ولحلفائنا وذلك بطريقة هادفة 

ومحددة النطاق”.
وســتقوم وزارة الخزانة بفرض وتحديث قائمة الحظر الجديدة على أســاس متجدد، والتي ســتحل بدالً من القائمة 
الســابقة لوزارة الدفاع بداية من الثاني من شــهر آب المقبل. ويستهدف األمر التنفيذي الجديد محاولة جعل الحظر 
الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب ضد شركات صينية أكثر سالمة من الناحية القانونية. وتشمل الشركات 

التي يتضمنها الحظر “إيرو إنجين كوربوريشن أوف تشاينا” و“ هواوي تكنولوجيز “ و“فوجيان تورش”.

جو بايدن

بايدن يحظر اإلستثمار في 59 شركة صينية

 Berkshire كشــــفت شــــركة بيركشـــايــر هاثــــاواي
Hathaway، عــن اســتثمار بقيمــة 500 مليــون دوالر 
أميركــي في بنــك Nubank الرقمــي ومقــره البرازيل، 
الــذي يعد من بين الشــركات الناشــئة الخاصة األكثر قيمة 
في العالم. وجاء االســتثمار كجزء من جولة تمويل أوســع 
نطاقًا بلغت نحو 750 مليون دوالر أميركي، ما رفع القيمة 
الســوقية لمصرف Nubank من 25 مليار دوالر إلى 30 
مليار دوالر، بعد التمويل، وفقاً لـ“فوربس الرق األوسط”. 

ويضع هذا التقييم الجديد البنك الرقمي خلف بنك Banco Bradesco، أحد أكبر البنوك البرازيلية، بقيمة سوقية 
تبلغ 40.9 مليار دوالر أميركي.

ويأتي هذا التمويل خالل فترة الـ12 شهراً األخيرة لبنك Nubank، التي شهد فيها ازدهاراً تجارياً في ظل الوباء، 
وجمــع أكثــر من مليار دوالر أميركــي من التمويل الخاص. وفي نيســان/ابريل 2021 الماضي، قام ديفيد فيليز، 
أحد مؤسسي Nubank، بالظهور على غالف مجلة فوربس، حيث شارك في حوار يوضح بالتفصيل كيف انتقل 
من نجم صاعد في عالم رأس المال االستثماري إلى أحد أنجح رواد األعمال في أميركا الالتينية من خالل تحدي 

المقرضين الرئيسيين في البرازيل.

ارتفاع قيمة Nubank إلى 30 مليار دوالر
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إرتفعت إيرادات شــركة “ غيم ستوب ” بنسبة 25 % 
في الربــع األول من العام المالي 2021، مع تســمية 

رئيس تنفيذي جديد للشركة.
وكشــفت نتائج أعمال شــركة بيع ألعــاب الفيديو، عن 
تســجيل صافــي خســارة بقيمــة 66.8 مليــون دوالر 
أميركي في األشهر الثالثة المنتهية في األول من شهر 
أيار/مايو الماضي، مقابل خسارة 165.7 مليون دوالر 
أميركي فــي نفس الفترة قبل عام واحــد. وبلغ نصيب 

السهم من الخسارة المعدلة 45 سنتاً في الربع المالي األول، مقابل توقعات كانت تشير إلى تسجيل 84 سنتاً.
علــى صعيــد اإليرادات، إرتفعت مبيعات “غيم ســتوب” إلى 1.276 مليار دوالرأميركــي، مقابل 1.021 مليار 
دوالر في الفترة المقارنة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات تسجيل 1.16 مليار دوالر. ولم تعلن الشركة توقعاتها 
لــألداء خــالل إجمالي العام المالي الجاري، لكنها أوضحت أن الزخــم يتواصل في الربع الثاني من هذا العام، مع 

صعود المبيعات بنحو 27 % في أيار/مايو على أساس سنوي.
مــن جانب آخر، قالت “غيم ســتوب” إنهــا قامت بتعيين مات فورلونغ كرئيس تنفيذي للشــركة ومايك ريكوبيرو 

مديراً مالياً، وكالهما كان يعمل سابقاً في شركة “أمازون”.

ارتفاع اإليرادات الفصلية لـ“غيم ستوب” 25 %

أبلغــت شــركة التكنولوجيــا الصينية “بايــت دانس” 
موظفيهــا، أن إيراداتها في العام الماضي زادت بأكثر 
من الضعف إلى 34.3 مليار دوالر أميركي. وشاركت 
الشركة المالكة لتطبيقات الفيديوهات القصيرة الشهير 
“تيــك توك” األداء المالــي لعام 2020 في مذكرة مع 

موظفيها.
وأوضحت “الشــــركة أن إجمالــــي إيراداتهــا قفــز 
111 % على أســــاس ســــنوي، ووفقاً للمذكرة، فإن  

عدد المستخدمين  النشطين شهرياً عبر كافة منصات “بايت دانس” بلغ نحو 1.9 مليار، بدءاً من شهر كانون األول/
ديسمبر 2020.

كما أخطرت الشركة موظفيها، بأنها تكبدت خسارة تشغيلية بلغت 2.1 مليار دوالر أميركي في الفترة الممتدة من 
كانون الثاني/يناير وحتى كانون األول/ديســمبر من العام 2020 الماضي، بعدما أصدرت المزيد من األســهم إلى 
الموظفييــن قبــل  االكتتاب العام  المتوقع على نطاق واســع، وذلك مقارنة مع ربح تشــغيلي بلغ 684 مليون دوالر 

أميركي في 2019.

34.3 مليار دوالر قيمة إيرادات “بايت دانس” السنوية
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عاكســت شــركة التعدين البريطانية السويســرية “غلينكور” 
Glencore Plc التوجهــات العالميــة الســاعية للتوجه نحو 
مصادر الطاقة النظيفة، وأعلنت عن شــراء حّصتين في منجم 
فحم في كولومبيا بقيمة 588 مليون دوالر أميركي، في خطوة 
تهــدف من خاللها إلى رفع إنتاجها من مصدر الطاقة التقليدي 
-األكثــر تلويثًا للبيئــة- تزامنا مع ارتفاع أســعاره. وكشــفت 
الشركة، أن السيولة التي تم الحصول عليها قبل إغالق صفقة 
سيريجون، تعني أنها ستدفع مبلغاً نقدياً فعلياً يبلغ حوالى 230 

مليون دوالر أميركي. ويُرجح أن تكون الصفقة النهائية التي أعلنها الرئيس التنفيذي المنتهية واليته، إيفان غالسنبرغ. 
ووافقت شــركة غلينكور على شــراء حصص مملوكة لمجموعة BHP Group وAnglo American Plc في 
منجم الفحم الحراري Cerrejon. وجاءت عملية البيع جاءت بناًء على خطط شركتي Anglo وBHP للتراجع عن 
إنتاج الفحم الحراري وسط ضغوط من المستثمرين. ومع ذلك، التزمت شركة غلينكور بتشغيل مناجم الفحم الخاصة 

بها لمدة 30 عاماً أخرى، ما قد يسمح لها بربح أكبر مع تراجع عدد المنافسين.
وتعتبر “غلينكور” أكبر شــركة شــحن للوقود، كما أن الســيطرة الكاملة على Cerrejon يمنح الشــركة مزيداً من 
السيطرة على السوق، بحسب ما نقلت “بلومبيرغ”، خصوصاً في ظل األسعار مستويات قياسية مرتفعة، مدعومةً 

بالطلب القوي مع انتعاش االقتصاد العالمي.
وطمأنت “غلينكور” المســتثمرين القلقين، بأنها تخطط لخفض انبعاثاتها بنســبة 50 % حتى عام 2035، من هدف 
سابق قدره 40 %. وهي حالياً شركة التعدين الرئيسية الوحيدة التي تهدف إلى أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 

.2050

“غلينكور” تزيد إنتاج الفحم بقيمة 588 مليون دوالر

تجاوزت حصة شــركة “أوبر تكنولوجيز” في “ ديدي 
غلوبــال “ الصينية 8 مليارات دوالر، مع الطرح العام 
األولــي لشــركة النقل التشــاركي. وكانــت “أوبر” قد 
باعــت أعمالها في الصين لصالح “ديدي غلوبال” قبل 
5 سنوات بعد منافسة شرسة، مقابل حصة تبلغ 12 % 
في الشركة الصينية. وطرحت “ديدي غلوبال” أسهمها 
في بورصة  ناســداك  بســعر 14 دوالراً للسهم الواحد، 
لتجمع 4.4 مليار دوالر. وبلغت قيمة حصة “أوبر” في 
شــركة النقل التشاركي الصينية 8.1 مليار دوالر، بعد 

الطرح العام األولي الذي يعتبر ثاني أكبر إكتتاب لشركة صينية في  الواليات المتحدة  بعد “علي بابا” في عام 2014.

8 مليارات دوالر حصة “أوبر” في “ديدي غلوبال”
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وافقت شركة “جونسون أند جونسون” على تسوية بقيمة 230 
مليون دوالر أميركي مع والية نيويورك، لحل شــكاوى مقدمة 
مــن المدعي العام للوالية بشــأن دور شــركة األدوية في أزمة 

المواد األفيونية.
وقالــت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشــا جيمس في بيان، إن 
“جونســون آند جونسون” ساعدت في تأجيج هذه األزمة. بينما 
لــن يعوض أي مبلغ مــن المال اآلالف الذين فقــدوا حياتهم أو 

أصبحــوا مدمنين على المواد األفيونية في جميع أنحاء واليتنا ... ســيتم اســتخدام هــذه األموال لمنع أي دمار في 
المستقبل.

وأضافت جيمس، أن أموال التســوية ســتخصص للتثقيف بشأن المواد األفيونية والوقاية والعالج. ومن المقرر أن 
تقوم شركة “جونسون أند جونسون” بدفع األموال على مدار 9 سنوات. وقد تضطر الشركة أيًضا لدفع 30 مليون 

دوالر أخرى إذا أقرت نيويورك قانوناً ينشئ صندوقًا لتسوية المواد األفيونية.
من جانبها، قالت شــركة جونســون آند جونســون في بيان، إن التسوية ليست اعترافاً بالمســؤولية أو المخالفات، 

مضيفة أنها تبقى ملتزمة بتقديم المساعدة الحاسمة للمجتمعات المحتاجة.
وتمنع التســوية شــركة جونســون آند جونســون من تصنيع أو بيع المواد األفيونية في الوالية، أو الترويج للمواد 
األفيونية أو المنتجات ذات الصلة بالمواد األفيونية. وقال متحدث باســم الشــركة، إن الشــركة قررت بالفعل وقف 

إنتاج وبيع مسكنات األلم في الواليات المتحدة العام الماضي.

230 مليون دوالر لحل قضية المواد األفيونية

أكــد  تقرير دولي ، صدر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية مؤخراً، أن انهيار قطاع  الســياحة  الدولية بسبب 
تفشــي جائحــة كوفيــد - 19 قد يؤدي يتســبب بخســارة  
االقتصاد العالمي، خالل عامي 2020 و2021، أكثر من 

4 تريليونات دوالر، بحسب ما ذكرت  فرانس برس .
وجاء في التقرير، الذي قدمه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية باالشــتراك مع  منظمة الســياحة العالمية  التابعة 

لألمم المتحدة: “على المستوى العالمي، أدت ضربة كوفيد - 19 للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي  الناتج المحلي  
تتجاوز األربعة آالف مليار دوالر لعامي 2020 و2021 فقط”. ففي عام 2020 انخفض أعداد الســائحين الدوليين 
بنحو مليار شــخص، أو ما يشــكل انخفاضا بأكثر من 74 %، وهذا ما كبد االقتصاد العالمي أكثر من 2.4 تريليون 
دوالر أميركي. ومع استمرار بعض القيود على الحركة والسفر، فإن البيانات تظهر انخفاض أعداد السائحين بنحو 

84 % في األشهر الثالثة األولى من العام 2021 الجاري.

تدهور السياحة يكبد االقتصاد العالمي 4 تريليونات دوالر
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فرض ضريبة عالمية على الشركات الكبيرة

المشــاركة في تفاصيل خطة التطبيق ويحض الدول على الغاء 
الضرائب على الخدمات الرقمية الراهنة والتخلي عن مشــاريع 
أخرى مماثلــة، يتم درســها على ما قــال رئيس االتحــاد، مات 
شــرورز. وشــددت منظمة التعــاون والتنمية، علــى أن اآللية 
ستشكل “مساعدة ثمينة للدول” التي انفقت كثيراً خالل الجائحة، 

وعليها أن تمّول عملية التعافي االقتصادي.
حزمة إجراءات

وشــدد كورمان على أن “حزمة اإلجراءات هــذه ال تضع حداً 
للمنافسة الضريبية وال تهدف إلى ذلك، بل تسعى إلى الحد منها 

من خالل قواعد متفق عليها على صعيد متعدد األطراف”.
وحدد المشــاركون في المفاوضــات مهلة حتى تشــرين األول/
اكتوبر “الســتكمال الجوانب التقنية” وتحضيــر “خطة تطبيق 
تصبح نافذة في 2023”. وكان اتفاق أول ضمن مجموعة السبع 
مطلع حزيران/يونيو في لندن، أعطى دفعــاً جديداً للمفاوضات 
التي تعطلت خالل عهد دونالــد ترامب واحياها جــو بايدن بعد 

دخوله البيت األبيض.
وعززت األزمة الصحية التي انفقت خاللها الدول بشكل كثيف 
لمواجهة الجائحة ودعم اقتصاداتهــا، اإلرادة للتوصل إلى اتفاق 
من شــأنه زيادة اإليــرادات الضريبيــة. وتفيد منظمــة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي أن الضريبة العالمية الدنيا التي 
تصل إلى حوالى 150 مليار دوالر على المستوى العالمي.ال تقل عن 15 % من شــأنها أن تدر إيــرادات ضريبية إضافية 

جنات ضريبية
انضمت الصين، التي كان موقفها مرتقباً جداً والدول التي تعتبر 
جنات ضريبيــة، إلى االتفاق. وتشــكل الــدول الموقعة مجتمعة 

نسبة 90 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وعلق الرئيــس األميركي جو بايــدن، على االتفــاق قائالً: “لن 
تتمكن الشــركات متعددة الجنســيات بعد اآلن أن تضــع الدول 
المختلفة في مواجهــة بغية حفض مســتوى الضريبــة وحماية 
أرباحها على حســاب اإليــرادات العامــة”. وأضــاف، ان هذه 
الشــركات “لن تتمكن من تجنب دفع حصتهــا العادلة من خالل 
إخفاء المكاســب التي حققتها في الواليات المتحــدة أو أي دولة 

أخرى تكون فيها الرسوم الضريبية أقل”.
استعمار اقتصادي

من جانبها، أشادت ألمانيا باالتفاق، ووصفته بأنه “خطوة جبارة 
نحو العدالــة الضريبية”. أمــا وزير االقتصاد الفرنســي برونو 
لومير، فقد رأى أنه “أهم اتفاق ضريبي دولــي تم إبرامه خالل 
قرن”. إال أن منظمة “أوكســفام” غير الحكوميــة، اعتبرت أن 
الدول الغنية ستســتفيد خصوصاً من االتفاق، الذي يخضع على 
الرغم من ذلــك، مفهــوم الجنــات الضريبية الكبيــرة للضغط. 
وقالت: “ترغــم الدول الغنية الــدول النامية علــى االختيار بين 
اتفاق ال يخدم مصالحهــا وبين غياب االتفاق”، منــددة في بيان 

“بشكل جديد من االستعمار االقتصادي”.
ويســتند االعالن المشــترك على اتفــاق ابرم ضمــن مجموعة 
السبع، في اجتماع عقد مطلع حزيران/يونيو، ينص على توزيع 
عادل لإليرادات الضريبية بين الدول التي تضم مقار الشركات 
وتلك التي تحتضن النشاط الفعلي حتى من دون وجود مادي لها. 

ويستهدف هذا الجانب من االتفاق الشركات الرقمية العمالقة.
مساعدة ثمينة

وأوضح النص، أن صناعات التعديــن كمثل المناجم والخدمات 
المالية المنظمة ستســتبعد من هذا الجانب، لكن لن تســتثنى من 
ضريبة الحد األدنى. وقــال االتحاد المهني للشــركات الرقمية، 
الذي يضم “أمازون” و“فايســبوك”، إنه ينتظــر بفارغ الصبر 

اتفقت 130 دولة على فرض ضريبة عالمية دنيا على الشركات (ال تقل عن 15 %)، في ما وصف بأنه “خطوة 
ماتياس  االقتصادي،  الميدان  والتنمية في  التعاون  لمنظمة  العام  األمين  وأعلن  تاريخي”.  و“يوم  جبارة” 
كورمان، الذي كان يدير هذه المفاوضات في بيان، “بعد سنوات من العمل والمفاوضات المكثفة ستضمن 
هذه الحزمة أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب أينما تواجدت في العالم”. 
واظهرت القائمة التي وفرتها المنظمة أن مجموعة صغيرة من الدول ومن بينها إيرلندا والمجر، المتحفظة 

على االتفاق الذي تم التفاوض بشأنه، لم توقع االعالن الذي ابرم.
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االستثمارات الصينية تتقلص في أوروبا

حواجز مرتفعة
وكشــفت الدراســة أن أوروبــا ال تــزال موقعــاً جذابــاً 
لالستثمار، غير إن االضطراب الحالي الناجم عن جائحة 
فيروس كورونا المســتجد، والحواجز المرتفعة أمام تدفق 
رؤوس األموال من الصين، والعقبات التنظيمية الرئيسية 
في أوروبا، تسهم جميعها في تحول ملحوظ إلى مستويات 

أقل من االستثمارات الصينية.

رياح معاكسة
وشددت عدة دول في االتحاد األوروبي، ومن بينها  إيطاليا  
وفرنســا وبولندا والمجر، مــن آليات فحصها لالســتثمار 
المباشــر من دول ثالثة، مما يعني أن العديــد من عمليات 

االستحواذ الصينية لم تنجح.
وقال معهد ميريكس، لدى صدور الدراســة، إن العالقات 
المتوتــرة والمتدهــورة بين االتحــاد األوروبــي والصين 
الصينيين في المستقبل.يمكن أن تخلق رياحاً معاكســة إضافية أمام المســتثمرين 

أفادت الدراسة، بأن اســتثمارات  الصين  في  أوروبا  خالل 
العــام 2020 الماضي، مثلت أدنــى المســتويات منذ 10 

سنوات.
وبقيت  ألمانيا  و فرنسا  وبريطانيا أهم البلدان المستهدفة في 
أوروبا لالســتثمار المباشــر من الصين، مع تصدر ألمانيا 

للقائمة.

متلقي رئيسي
وســجلت بريطانيــا، التــي جــاءت فــي المرتبــة الثالثة، 
انخفاضــاً بنســبة 77 % في االســتثمارات المباشــرة من 

الصين.
وفي الوقت نفســه، أصبحت  بولنــدا  متلقياً رئيســياً جديداً 
كبيراً في العــام 2020 الماضي. مع دفعــة قوية من خالل 

عملية استحواذ كبيرة.
وأشــارت الدراســة، إلى أنه يبدو أن هذا االتجاه سيستمر 
هذا العام، مع استمرار انخفاض  االستثمارات الصينية  في 

الربع األول.

أظهرت دراسة نشرت مؤخراً، أن استثمارات  الصين  في  أوروبا  كانت أقل بكثير العام الماضي مقارنة 
بريطانيا   االتحاد األوروبي  و  بالسنوات السابقة. وانخفضت االستثمارات المباشرة من الصين في  
بنسبة 45 % على أساس سنوي إلى 6.5 مليار يورو (7.8 مليار دوالر أميركي)، وفقاً لدراسة مشتركة 
بين مجموعة روديوم، التي تتخذ من  باريس  مقراً لها، والتي تقود أبحاثاً خاصة بالعالقات األوروبية 

الصينية، ومعهد ميريكس، الذي يتخذ من  برلين  مقراً له.
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G7: توافق على مواجهة األزمات العالمية

مرحلته الثانية بشأن مصدر وباء كوفيد.
وقالت في بيــان: ندعو إلــى تحقيق شــفاف وعلمي يقوده 
خبــراء وتجريه منظمــة الصحــة العالمية بشــأن مصدر 
كوفيد - 19 يشــمل، بحســب توصيــات تقريــر الخبراء، 

الصين.

تقليص عدم المساواة
كذلك، دعمــت مجموعة الدول الصناعية الســبع تأســيس 
نظام ضريبي، يفرض حداً أدنى للضرائب على الشركات 
ويشمل حملة مشتركة ضد التهّرب الضريبي، في إطار ما 

وصفتها بجهود رامية لتقليص عدم المساواة.

بــدأ قــادة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكبرى، 
وعلى جــدول أعمالها أولويات المنــاخ، ومواجهة الوباء، 

والتوزيع العادل للقاحات.
وتوحد الرؤســاء المجتمعــون علــى التركيز فــي مواجهة 
األزمات العالمية وتوزيع مليار جرعة لقاح ضد كوفيد - 19 

بحلول نهاية العام 2022.
وقد تبادل الزعمــاء التحية بالمرفق بســبب قيــود الوباء، 
والتزموا التباعــد خالل التقــاط الصــورة الجماعية على 

شاطئ منتجع كاربس باي اإلنكليزي.
وحّضــت دول مجموعة الســبع الصين علــى التعاون مع 
منظمــة الصحــة العالميــة إلجــراء تحقيق “شــفاف” في 

انطلقت قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع كورنوال غربي إنكلترا، وسط 
تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة األزمات العالمية بدءاً بالمناخ والوباء، مع التركيز على إعادة 
توزيع مليار جرعة لقاح لوباء كورونا، وأيضاً األزمات االقتصادية، والتي تمثلت بتأسيس نظام ضريبي 

يفرض حد أدنى على الشركات العالمية.
البريطاني بوريس جونسون بأول قمة عقدها قادة مجموعة السبع بحضور  الوزراء  وأشاد رئيس 
شخصي منذ نحو عامين، مشيراً إلى “فرصة هائلة” لبدء التعافي من أزمة كوفيد، ومؤكداً على 

ضرورة تحقيق مزيد من المساواة في العالم مستقباًل.
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كورونا”.

اتفاق تاريخي
في ســياق متصل، وبعد عقدهــم اجتماع فــي قصر يعود 
للقرن التاســع عشــر بالقرب من قصر بكنغهام، توصلت 
مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكبــرى إلــى اتفاق 
تاريخي، بشــأن فرض ضرائــب على الشــركات متعددة 

الجنسيات.
واتفق وزراء الماليــة المجتمعون في لنــدن على محاربة 
التهرب الضريبــي، من خالل إجراءات لجعل الشــركات 
تدفع في البلــدان التي تمارس فيها أعمالهــا. كما اتفقوا من 
حيث المبــدأ على حد أدنــى عالمي لمعــدل الضريبة على 
الشــركات بنســبة 15 %، لتجنب تقليل البلــدان للضريبة 
لمنافســة بعضهــا البعــض علــى جــذب الشــركات. وقد 
يكون عمالقــة التكنولوجيا مثل أمــازون وغوغل من بين 

الشركات المتضررة من هذا االتفاق.
وقــد تــــؤدي هــــذه الخطــــوة إلــى تدفــــق مليــــارات 
الدوالرات إلى الحكومات، لســــداد الديــــون المتكبــــدة 

خالل أزمة كوفيد - 19.
وعلّــق وزيــر الماليــة األلمانــي، أوالف شــولتس، بعــد 
االجتماع قائــالً: إن االتفــاق يمثــل أنباء ســيئة للمالذات 

واتفق القادة على “ضمان االزدهار المستقبلي عبر الدفاع 
عن تجارة أكثر حرية وإنصافاً فــي إطار نظام تجاري يتم 
إصالحه، واقتصاد عالمــي أكثر مرونــة ونظام ضريبي 

عالمي أكثر إنصافاً”.
كذلك، تعهد  قادة مجموعة الدول السبع، بتسريع التصدي 
للتغيــر المناخي محددين ألنفســهم هدفاً بخفــض انبعاثات 
الدول من ثاني أكســيد الكربــون بمقدار النصــف بحلول 
العــام 2030، باإلضافــة إلى زيــادة المســاعدات المالية 

للدول األكثر فقراً.

دعم التعليم
المفوضيــة األوروبيــة،  أعلنــت رئيســة  مــن جانبهــا، 
أورســوال فون دير الين، في تغريدة على تويتر: “سنزيد 
الدعــم  للشــراكة العالمية من أجــل التعليم )جــي بي إي( 
إلى 700 مليون يــورو خالل الفتــرة الممتــدة بين عامي 
2021 - 2027 للمســاعدة في تغيير أنظمة التعليم للفتيات 

والنساء”.
وأضافت: “اســتثمر االتحاد األوروبــي والدول األعضاء 
فيه بشــكل كبير للتخفيف من تأثير األزمــة، أيدت ميزانية 
االتحاد األوروبي وحدها 92 مليار يورو لدعم الوظائف، 
وخصصت حوالــى 82 مليار يورو لإلغاثــة من فيروس 
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من جهتها، توقعت شــركة فايســبوك األميركية، أن تدفع 
ضرائب أكثر في عدد أكبر من الدول، نتيجة لالتفاق الذي 

جاء بعد مقترحات اإلدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

إنفاق متأخر
واختتم قادة دول مجموعة الســبع، قمتهم التي انعقدت في 
بريطانيا، باالتفــاق على توزيــع مليار جرعــة لقاح ضد 
فيــروس كورونا عالميــاً، وذلك عبر التمويل المباشــر أو 

عبر آلية كوفاكس.
وتعّهــد قــادة الدول الســبع فــي بيانهــم الختامي بتســريع 
التصدي للتغيــر المناخي، محددين ألنفســهم هدفاً بخفض 
انبعاثات الدول من ثاني أكســيد الكربــون بمقدار النصف 
بحلول عــام 2030، وزيــادة المســاعدات الماليــة للدول 

األكثر فقراً.
مع اإلشارة، إلى أن المملكة المتحدة ستستضيف، في شهر 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2021 المقبل، قمــة األمم المتحدة 

الكبيرة بشأن المناخ “كوب 26”.
كما تعهدت دول مجموعة السبع، زيادة إسهاماتها بتمويل 
الوفاء باإلنفاق المتأخر بقيمة 100 مليــار دوالر أميركي 
األخرى لالنضمام إلى هذه الجهود.ســنوياً لمســاعدة الدول الفقيــرة، ودعت الــدول المتقدمة 

الضريبية في جميع أنحاء العالم.
من جانبها، رأت وزيرة الخزانــة األميركية، جانيت يلين، 
أن اجتمــاع مجموعة الســبع يمثل عودة إلــى التعددية في 
عهد بايدن، وعلــى النقيض مــن نهج الرئيــس األميركي 
دونالد ترمب، الذي أثار غضب العديد من حلفاء الواليات 
المتحــدة. وأضافــت: “ما رأيتــه خالل فتــرة وجودي في 
مجموعة الســبع هذه، هو تعاون عميق ورغبة في تنسيق 

ومعالجة نطاق أوسع بكثير من المشاكل العالمية”.

زيادة الضرائب
وقامــت دول مجموعــة الســبع بتفعيــل نظــام ضرائــب 
جديــد، فرضت بموجبــه المزيد من الرســوم على عمالقة 
و“أبــل”  “غوغــل”  وهــي:  األميركيــة  التكنولوجيــا 
و“فايســبوك” و“أمازون”، مــن دون التأكــد أن جهودها 
المتضافــرة أكثر مــن أي وقت مضــى، ســتؤدي إلى دّر 
عائدات كبيــرة علــى الواليات المتحــدة األميركيــة. كما 
استهدف هذا النظام الضريبي الشركات التي تحقق أرباحاً 

كبيرة لكنها تدفع ضرائب قليلة جداً.
ويواجه عمالقــة التكنولوجيا انتقادات متزايــدة في أوروبا 
والواليات المتحدة بســبب مخاوف من امتالكهــا نفوذاً قد 

يعطيها قدرة على االحتكار.

28



موضوع الغالف

تموز / يوليو 2021 | البنك والمستثمر

اســتضافت مقاطعة كورنوال البريطانية قمة مجموعــة الدول الصناعية الســبع. وعملت مجموعة فنية مســتقلة على 
استقبال “زعماء السبع الكبار” على نحو غير اعتيادي، وذلك عبر تدشــين نصب تذكاري للرؤساء على غرار تماثيل 
“جبل راشمور” األميركية، ولكنه من المخلفات اإللكترونية. وقال القائمون على العمل الذي أطلقوا عليه اسم “ماونت 
تراشــمور” )Mount Trash-more(، إنه محاولة للفت االنتباه إلى قضية المخلفــات اإللكترونية على هامش جدول 

أعمال القمة.
ويُصّور العمل 7 تماثيل عمالقة، تُرد من يشــاهدها مباشــرةً إلى مجموعــة تماثيل الزعماء األميــركان بوالية داكوتا 
الجنوبيــة، غير أن من يدقق فيها النظر يكتشــف أنها تجســد زعمــاء مجموعة الــدول الصناعية الســبع، وهم: رئيس 
الوزراء اإلنكليــزي بوريس جونســون، ورئيس الــوزراء الياباني يوشــيهيدي ســوغا، والرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، ورئيس الوزراء اإليطالــي ماريو دراغي، ورئيس الوزراء الكندي جاســتن ترودو، والمستشــارة األلمانية 

أنغيال ميركل، والرئيس األميركي جو بايدن.
ووفقاً لصحيفــة “ذي غارديان”، فإن النصب التــذكاري المصنوع من الخــردة يقع في القرية الســاحلية غويثين على 
مقربة من الشاطئ، ُمطالً على خليج ســانت آيفز، شمال غرب مقاطعة كورنوال. وتنســب “ذي غارديان” العمل إلى 

.Mutoid Waste Company النحاتين اإلنكليزيين جو راش وآليكس ريكدج، كأحد مشاريع مجموعة
وبحسب الموقع الرســمي لصاحب العمل الفني جو راش، فإن المثّال اإلنكليزي الذي ُولد عام 1960، هو أحد مؤسسي 
حركــة Mutoid Waste Company، وهــي مجموعة فنون أدائية بدأت نشــاطها في الثمانينــات بالمملكة المتحدة. 

واشتهرت المجموعة بقيامها بصناعة تماثيل عمالقة من الخردة الملحومة لتزيين أماكن الحفالت بها.
ووفقًا للموقع المحلي Cornwall-Live، فإن مصدر الخردة المســتخدمة في تماثيل زعماء الســبع الكبار هو شــركة 
ميوزيك ماجبي، وهي شــركة إنكليزية رائدة في إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية كأقراص السي دي والدي في دي، 

وشرائط األلعاب، والهواتف المحمولة، ووحدات التحكم في األلعاب واألجهزة اللوحية.

استقبال زعماء G7 بنصب تذكاري من الخردة
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انكمش  الناتج المحلي  اإلجمالي باألسعار 
الثابتــة فــي  الكويت  خالل عــام 2020، 
بنســبة 9.9 % على أساس سنوي، وسط 
التداعيــات االقتصاديــة لجائحة كورونا 

وانخفاض  أسعار النفط .
المركزيــة  رة  اإلدا نــات   بيا وبحســب 
لإلحصــاء الكويتيــة ، انكمــش  االقتصاد 
الكويتي  باألســعار الثابتــة إلى 36 مليار 
دينــار )118.8 مليــار دوالر أميركــي( 
العــام الماضــي، من 39.5 مليــار دينار 

)130 مليــار دوالر أميركي( في العام 2019. وســجل االقتصاد الكويتي انكماشــاً باألســعار الثابتة خالل الربع 
الرابع من عام 2020، بنســبة 11.2 % قياســاً على الربع الســابق له، فيما انكمش بمقدار 20.2 % عند التقدير 

باألسعار الجارية للناتج المحلي.
وقال محافظ بنك  الكويت  المركزي،  محمد الهاشــل،  إن التقديرات واإلحصاءات األولية تشــير إلى  انكماش   الناتج 
المحلي  اإلجمالي للبالد باألســعار الثابتة بمعدل 9.9 % خالل 2020، مقارنة بنمو بلغ معدله نحو 4.0 % خالل 
2019. واضــاف في تصريح صحفي بمناســبة صــدور التقرير االقتصادي لعــام 2020، أن قيمة الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار الجارية انخفضت بنحو 2.23 %.
وقد جاء هذا التراجع مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من  نفط خام  الكويت التصديري ليصل 

إلى نحو 5.41 دوالرا للبرميل خالل عام 2020، بانخفاض معدله 2.35 %.

انكماش الناتج المحلي الكويتي بنسبة 9.9 %

إســتكملت إمارة  أبوظبي  بنجاح طرح ســندات 
ســيادية ضمن شــريحة بقيمــة 2 مليار دوالر 
أميركي لمدة 7 سنوات، تعد األولى من نوعها 

في المنطقة.
لحكومــة  اإلعالمــي  المكتــب  ــان  لبي ووفقــاً 
أبوظبي، القت الســندات إقباالً واســعاً من قبل 
المســتثمرين ذوي الدخل الثابــت، بما في ذلك 
الشركات والمحافظ اإلستثمارية األميركية، ما 
أسهم في رفد وتوسيع قاعدة المستثمرين بشكل 

ملحوظ في اإلمارة.

أبوظبي تستكمل إصدار سندات بقيمة 2 مليار دوالر
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أعلــن المديــــر اإلقليمي لدائرة  المغــرب  العربي في  
البنك الدولي ، جيســكو هنتشــيل، موافقتــه البنك على 
قــرض للمغــرب بقيمة 450 مليــون دوالر أميركي، 
لتعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى  الخدمــات المالية  

والرقمية.
ولفت هنتشــيل، في بيان، إلى أن “القرض هو الثاني 
لتمويل سياســات التنمية للشــمول المالــي والرقمي، 
ضمن سلســلة من 3 قروض، يهدف إلى التوســع في 
توفير الخدمات المالية و البنية التحتية  الرقمية لألفراد 

ومؤسسات األعمال”.
كما أفاد بأن “أزمة فيروس كورونا تركت تأثيراً غير متناسب على الفئات األولى بالرعاية واألكثر احتياجاً، بما 

في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات األعمال األصغر حجماً”.
وتابع، “أثبت التحســن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنســبة لتلك الشــرائح من المجتمع، 

أهميته البالغة للحد من إقصائها االجتماعي خالل األزمة”.

قرض بقيمة 450 مليون دوالر للمغرب

قال رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني، في جلسة األسئلة 
الشــفوية في مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية في البرلمان(، التي 
عقدت أخيــراً، إنه بخالف التوقعات المرتبطــة بجائحة كورونا، فقد 
عرفــت التحويالت المالية إلــى المغرب خالل ســنة 2020 ارتفاعاً 
بنســبة 5 % لتبلــغ 7.4 مليار دوالر أميركــي، أي 74 مليار درهم، 
مــا يمثل 6.5 % مــن الناتج الداخلي الخام، مقابــل 6.9 مليار دوالر 
أميركي )69 مليار درهم( سنة 2019، وهو المبلغ نفسه في 2018.

وكان العثماني قد أشــار ســابقاً، إلى إن التحويالت المالية للمغاربة 
المقيميــن بالخــارج بلغــت 28.8 مليار درهــم )2.88 مليار دوالر 
أميركي( خالل األشــهر األربعــة األولى من 2021، مقابل 19.84 
مليار درهم )1.98 مليار دوالر( خالل الفترة نفسها من 2020، أي 
بارتفاع وصل إلى 45.3 % مقارنة مع نهاية أبريل/نيسان 2020، 

حســب مكتب الصرف. وقال: إن أهمية هذه التحويالت تكمن في كونها تدعم بشــكل كبير رصيد البالد من النقد 
األجنبي، حيث شــكلت التحويالت خالل ســنة 2020 حوالى 20 % من احتياطي النقد األجنبي الذي بلغ ما يقرب 

320 مليار درهم )32 مليار دوالر(.

سعد الدين العثماني

7.4 مليار دوالر تحويالت إلى المغرب في 2020
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علــق وزيــر الماليــة المصر ي محمــد معيط، علــى موافقة 
صنــدوق النقــد  الدولي علــى صرف لمصر شــريحة أخيرة 
بقيمــة 1.7 مليــار دوالر أميركي من برنامــج إئتماني. وأكد 
أن موافقة مجلس إدارة صنــدوق النقد على المراجعة الثانية 
إلتفــاق اإلســتعداد االئتماني لصرف الشــريحة األخيرة من 
برنامج اإلســتعداد اإلئتمانى المقــدرة بنحو 1.7 مليار دوالر 
مــن إجمالى مبلــغ البرنامج المقدر بنحــو 5.4 مليار دوالر، 
وإختتام المشــاورات، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية 
فــي مجال السياســات بموجب البرنامج. وأشــار إلى أن ذلك 
مؤشــر على أن مصــر تمضي بقــوة فى مســيرة اإلصالح 

والتنمية من خالل تحقيق التوازن والمرونة بين السياســات اإلقتصادية والمالية المتبعة، بما يســهم بتعزيز هيكل 
االقتصاد المصري.

وأوضــح معيــط أن قدرة الحكومــة المصرية على تحقيق نتائــج مالية جيدة ومتوازنة خالل العــام المالي 2020 
- 2021، وأفضــل مــن المســتهدف ضمن برنامج اإلســتعداد اإلئتماني، كان له إنعكاس جيــد، حيث توقع خبراء 
صنــدوق النقد تحقيق اإلقتصاد المصري لفائض أولي بنحــو 1 % من  الناتج المحلي  اإلجمالي خالل العام المالي 

الحالي مقابل ما كان مستهدفا من قبل الصندوق  النقد الدولي  بنحو 0.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

محمد معيط

صندوق النقد يوافق على صرف 1.7 مليار دوالر لمصر

كشــفت وزارة الخزانــة، أن  الدين العــام  اإلتحادي 
للبرازيــل  إرتفــع 1.61 % فــي أيار/مايــو 2021 
عن الشهر الســابق إلى 5.17 تريليون لاير )1.05 

تريليون دوالر أميركي(.
وأوضحــت الخزانة، أن متوســط تكلفة خدمة الدين 
المحلي الجديد الذي صدر في االثني عشــر شــهراً 
حتى نهاية أيار/مايو إرتفع إلى 5.5 % من 5.1 %، 
وهو األعلى هذا العام. وأشارت إلى أن متوسط تكلفة 
خدمة مجمل الدين المحلي على مدار اإلثني عشــر 
شهراً حتى نهاية أيار/مايو إرتفع إلى 7.6 %، وهو 

أيضاً األعلى هذا العام.
وزاد األجانب حيازاتهم من الدين البرازيلي إلى 9.9 % من اإلجمالي في أيار/مايو من 9.7 % في نيسان/ابريل، وهو 

األعلى هذا العام. وإرتفعت حيازات األجانب بشكل مطرد من 9.1 % قبل عام والذي كان األدنى منذ 2009.

تريليون دوالر قيمة الدين العام في البرازيل
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قــال مجلــس الــوزراء المصر 
ي، بعد زيــارة لوزير االقتصاد 
والماليــة الفرنســي برونــو لــو 
ميــر للقاهرة، جرت مؤخراً، إن 
مصر وقعت اتفاقيات بقيمة 1.7 
مليار يورو )2.06 مليار دوالر 
أميركي( لتمويل مشروعات في 
قطاعــات النقل و البنية التحتية  و 

الكهرباء  وأسواق  الجملة .
وأضــاف، أن 776 مليــون يورو من هذا التمويل جاءت من  الحكومة الفرنســية  و990 مليــون يورو من الوكالة 
الفرنســية للتنميــة. قد وقــام بالتوقيع على االتفاق عن الجانــب المصري، وزيرة التعاون الدولــي، الدكتورة رانيا 

المشاط، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية وريمي ريو.
وتتضمن المشــروعات التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري، محطات للصرف الصحي، باإلضافة إلى عدد 
من مشاريع السكك  الحديد ، منها توفير 55  قطاراً  جديداً ألقدم خطوط  مترو األنفاق  في القاهرة، وإنشاء خط للسكك 
الحديد بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في  السودان  المجاور. وقال مجلس الوزراء، إن الوكالة الفرنسية 

للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج  التأمين الصحي  الشامل في مصر.
يذكر أن فرنســا أعلنت في شــهر أيار/مايو 2021 الماضي، اتفاقاً بقيمة 4 مليارات يورو لتسليم 30  طائرة حربية  

تصنعها شركة “داسو” إلى مصر بدءاً من عام 2024.

اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار يورو بين مصر وفرنسا

بلغ عدد األشــخاص الذين يعيشــون فــي فقر مدقع في 
إيطاليا في العام الماضي 2020، مســتوى قياســي يعد 
األعلى منذ العــام 2005، وفقاً لبيانات المعهد الوطني 

لإلحصاء في إيطاليا.
ويعتبر الشخص في إيطاليا تحت مستوى الفقر، إذا كان 
دخله الشهري دون مستوى 569.56 يورو. وبناء على 
هذا المعيار فإن عدد األشــخاص الذين تحت خط الفقر 
بلــغ في إيطاليا في عــام 2020 أكثر مــن 5.6 مليون 
شــخص، ويشــكل ذلك 9.4 % من إجمالي عدد سكان 

هذا البلد األوروبي. وعند المقارنة مع العام 2019، فإن عدد األشخاص الذين هم تحت خط الفقر زاد في العام 2020 
الماضي بنسبة 1.7 %. وتمت مالحظة أعلى مستويات الفقر بين العائالت في المناطق الجنوبية من إيطاليا.

إيطاليا تسجل أعلى معدل فقر قياسي منذ 2005
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أعلــن محافظ البنك المركزي االيرانــي بالوكالة، اكبر 
كميجانــي، عن تســجيل الناتــج المحلــي االجمالي مع 
احتســاب عوائــد النفط نموا بنســبة 3.6 % في الســنة 

المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021.
وأوضــح كميجاني في تصريح للتلفزيون االيراني، أن 
نمــو الناتــج المحلي اإليراني من دون احتســاب عوائد 
النفــط بلــغ حوالــى 2.5 %، مــا يعكــس أن االقتصاد 
االيراني تعافى من الركود ومن المؤمل تواصل وتيرة 

هذا التحسن.
واستطرد كميجاني، أن القطاع الزراعي االيراني الذي 

يواجه الجفاف نما بنسبة 4.5 % في السنة المالية المذكورة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات آداء 14 شــرکة كبرى منتجة للصلب في ايران، تصدير 1,140,614 طناً في 
الشهر االول والثاني من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 مايو/آيار 2021 بنمو 146 % على 

اساس سنوي.
وأشارت البيانات أن شركة “فوالد خوزستان” )جنوب غرب( تصدرت قائمة شركات الصلب في التصدير خالل 
الفترة المذكورة بـ341,187 طنا تلتها كل من “ذوب آهن” بـ213,873 و“فوالد مباركة” في اصفهان )وســط(  

بـ106,032 طنا.
يشار إلى أن المنتجات المصدرة، شــــملت الحديد المســــلح والشــيلمان وســبائك الحديد الزهر وانواع الســبائك 

والصفائح.

اكبر كميجاني

الناتج المحلي االيراني يسجل نمواً بنسبة 3.6 %

ســجل الناتج  الصناعي األلمانــي  تراجعاً غير 
متوقع في شهر نيسان/ابريل 2021 الماضي، 
في مؤشــر علــى أن نقص أشــباه  الموصالت  
واختناقــات تعانــي منهــا إمــدادات أخــرى، 

يقوضان تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.
وأعلن مكتب اإلحصاءات االتحادي، أن الناتج 
الصناعــي األلمانــي تراجــع بنســبة 1 % في 
شهر نيسان/ابريل الماضي، مقارنة مع الشهر 
الســابق له، بعد زيادة ُعدّلت خفضاً إلى نســبة 

2.2 % في شهر آذار/مارس 2021.

تراجع الناتج الصناعي األلماني بنسبة 1 %
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التقــى وزير الطاقة االيراني رضــا اردكانيان، خالل زيارته له 
الى روسيا، أمين عام االتحاد االقتصادي االوراسي، الذي اعلن 
عن زيادة التبادل التجاري بين الجانبين بنســبة 20 %. وتباحث 
الجانبــان حول أرضيــات تنمية التعاون االقتصــادي بين إيران 

والدول االعضاء في االتحاد االقتصادي االوراسي.
ورحــب امين عام االتحــاد االقتصادي االوراســي بزيادة حجم 
التبادل التجاري مع ايران منذ تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، وقال: 
لقد شــهدنا زيادة في التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 20 %. 
وتــم االتفاق على ان يضع االتحاد االقتصادي االوراســي تحت 

تصرف ايران جدولة زمنية لمحادثات الطرفين البرام االتفاقية بينهما. كما دعا، ايران اليجاد االرضيات الالزمة 
في المجاالت المالية والتجارية من اجل االستثمار االفضل لالتفاقية.

وتقــرر فــي اللقاء اجراء 3 جوالت من المحادثات في المرحلة االولى ومن ثم جولة واحدة كل شــهر في المرحلة 
التالية حتى نهاية العام 2021 الجاري.

وتتضمن اتفاقية التجارة الحرة التي بدا تنفيذها قبل عامين، خفض الرســوم الجمركية لـ860 ســلعة بين الطرفين 
ومن المقرر بعد توقيع االتفاقية ايصال الرسوم الى الصفر لكل هذه السلع ما عدا القائمة السلبية.

ومن شــأن هذه االتفاقية تســهيل التجارة بيــن ايران والدول الخمس االعضاء في االتحــاد وتوفير االرضية لرفع 
العقبات المتلعقة بالرسوم وغيرها للتجارة بين الجانبين.

رضا اردكانيان

زيادة التبادل التجاري االيراني االوراسي بنسبة 20 %

كشفت بيانات الجهاز المركزي السوداني، عن 
إرتفاع معدل  التضخم  في البالد بمقدار 15.65 
نقطــة مئويــة إلى 378.79 % في شــهر أيار/

مايــو 2021 الماضــي، مــن 363.14 % في 
نيسان/ابريل الذي سبقه.

وعزا الجهاز المركزي، في بيان، هذا اإلرتفاع 
إلــى زيــادة فــي التضخــم بمجموعــة األغذية 
والمشــروبـــات و الوقـــود ، الــذي إرتفــع إلى 
597.87 % فــي أيار/مايــو، على أســـــــاس 

ســــنـوي، من 526.88 % لشـــهـر نيســـان/ابريـل 2021 الماضي.
وكانت الحكومة اإلنتقالية قد أعلنت مؤخراً، رفع الدعم عن الوقود نهائياً، لتقفز أسعار المحروقات بنسبة تزيد عن 

100 %. وتستهدف  الحكومة السودانية  في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 %.

التضخم يقفز فوق 378 % في السودان
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بدأ  اإلتحاد األوروبي  في توزيع أول حصة نقدية من 
صندوق التعافي من فيروس “كورونا”، في مســعى 
لدعــم اإلقتصادات التي تضررت مــن أزمة الوباء. 
وأشــارت  المفوضية األوروبية  عبــر بيان، إلى أنها 
صرفــت أول مبلغ نقدي من الصنــدوق بقيمة 800 
مليــون يورو في شــكل منح لصالــح 16 دولة، من 
بينها  فرنسا  وألمانيا والدنمارك وإستونيا وجمهورية 

التشيك.
وكان اإلتحــاد األوروبــي قــد أعلــن خطة لتدشــين 

صندوق بقيمة 800 مليار يورو )954 مليار دوالر أميركي( في شكل منح وقروض يتم تمويلها من خالل  الديون  
المشــتركة. وإشترطت المفوضية األوروبية توجيه كل الدول 37 % على األقل من حصصها من أموال صندوق 

التعافي نحو مكافحة تغير المناخ، و20 % على األقل للتحول الرقمي.
ومــن المقرر أن يواصل اإلتحاد األوروبي عمليات اإلقتراض من األســواق لتمويل صندوق التعافي المشــترك، 
والهادف لتمويــل 41 برنامجاً وطنياً وإقليماً لســد الفجوة بين تدابير اإلســتجابة للطوارئ واإلســـتثمارات طويلة 

اآلجل.

اإلتحاد األوروبي يوزع مدفوعات صندوق التعافي اإلقتصادي

أكــدت وكالة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي، اســتقرار النظرة 
المســتقبلية لالقتصــاد في دولــة الصين، وثبتــت تصنيفها عند 
الفئة +A، بفضل تحســن توقعات النمــو داخل البالد والتعافي 

المشهود القتصاد دولة الصين بعد جائحة فيروس كورونا.
وأشــار تقرير الوكالة، إلى أن  االقتصــاد الصيني  دخل مرحلة 
ناضجة في تعافيه من وباء فيروس كورونا، بعد النجاح المبكر 
الــذي حققته البــالد في احتواء الفيروس، حيــث ارتفع إجمالي  
الناتج المحلي الحقيقي  بنســبة 18.3 % على أســاس سنوي في 

الربع األول من عام 2021، صعوداً من من 6.5 % على أساس سنوي في الربع األخير من عام 2020.
ويرجــع التعافــي جزئياً، إلى التأثير األساســي إلغالق العام الماضي. وكانت مؤشــرات النشــاط متباينة منذ ذلك 
الحين، لكنها تشير بشكل عام إلى تباطؤ الطلب المحلي إلى حد ما، يقابله نمو الصادرات الذي ال يزال قويا وإنتاج 
التصنيع وسط االنتعاش االقتصادي العالمي. وبناء على ذلك تتوقع وكالة فيتش  نمو الناتج المحلي اإلجمالي  بنسبة 
8.4 % في عام 2021 )2020: 2.3 %( و5.5 % في عام 2022، األمر الذي سيســتمر في وضع الصين بين 

االقتصادات األفضل أداء في العالم.

فيتش تصنف الصين عند +A مع نظرة مستقرة
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ارتفع الناتج المحلــي اإلجمالي لنيوزيلندا خالل 
األشهر الثالثة األولى من العام 2021 الجاري، 
اإلحصــاءات  هيئــة  بحســب   % 1.6 بنســبة 
النيوزيلنديــة الرســمية الحكوميــة، وذلــك بعد 
انخفاض بنسبة 1 % في الربع المنتهي في كانون 

األول/ ديسمبر 2020.
وقــال كبير مديــري الحســابات القومية، بول 
باســكو في بيان: إن هذا االرتفاع يأتي بالرغم 
من أن اوكالند، كبرى مدن البالد تخضع لقيود 

بسبب فيروس كورونا لمدة 10 أيام خالل هذا الربع واستمرار القيود الحدودية. وقدمت صناعات الخدمات، التي 
تمثل نحو ثلثي اقتصاد نيوزيلندا، أكبر مساهمة في هذه النتيجة.

وأضاف باســكو: “أنفقت األســر أكثر على اإلقامة وتناول الطعام في الخارج وشــراء أشــياء كبيرة مثل األثاث 
والمعدات السمعية والبصرية والسيارات. وساعد ذلك على دعم النمو في تجارة التجزئة وصناعة اإلقامة وصناعة 
تجــارة الجملــة”. وبينما ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي في الربع المنتهي في آذار/مارس، انخفض متوســط الناتج 

المحلي اإلجمالي السنوي بنسبة 2.3 % في السنة المنتهية في آذار/مارس 2021.

ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي النيوزيلندي 1.6 %

أعلن  صنــدوق النقــد  الدولي، أّن مجلســه 
التنفيــذي وافــق علــى برنامج مســاعدات 
ألوغنــدا  يمتدّ على 3 ســنوات وتبلغ قيمته 
مليار دوالر أميركــي، وذلك إلعانة الدولة 
األفريقيــة علــى مواجهة تداعيــات جائحة 
“كوفيــد - 19”. وأوضــح أنّه بموجب هذه 
الموافقــة ســيتّم اإلفراج فوراً عن شــريحة 
أولى بقيمة 258 مليون دوالر أميركي لدعم 

ميزانية الدولة الواقعة في شرق  أفريقيا .
وأشــار في بيان صدر في مقّره بواشنطن، 

إلى أن برنامج  المساعدات  الذي يمتدّ على 3 سنوات وتبلغ قيمته اإلجمالية مليار دوالر أميركي، أقر بموجب التسهيل 
االئتماني الممدّد. ولفتت المؤّسسة المالية إلى أّن اإلقتصاد األوغندي تضّرر بشدّة من أزمة كوفيد - 19.

وأكد البيان بهذا الخصوص، أّن الجائحة أدّت إلى “تالشي المكاسب التي تحقّقت في السنوات العشر الماضية في ما 
يتعلّق بالحدّ من الفقر، وتفاقم عجز الموازنة، وإشتداد الضغوط على الهوامش الوقائية الخارجية”.

مساعدات بقيمة مليار دوالر من “النقد الدولي” ألوغندا

37
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لبنان يواجه انكماش وأزمة اقتصادية حادة

النظام الوطني بما لذلك من آثار إقليمية، وربما عالمية.

انكماش شديد
وقدّر البنــك الدولي أنه فــي عــام 2020، انكمش إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3 %، بعد انكماشه بنسبة 
6.7 % عــام 2019. وقــد انخفضت قيمة إجمالــي الناتج 
المحلــي للبنان من حوالــى 55 مليــار دوالر أميركي عام 
2018، إلى ما يُقــدّر بنحو 33 مليــار دوالر أميركي عام 
2020، في حين انخفض نصيب الفــرد من إجمالي الناتج 
المحلي بنحو 40 % من حيــث القيمة الدوالرية. وعادة ما 
يرتبط هذا االنكماش الشديد بالصراعات أو الحروب. وال 

تزال الظروف النقدية والمالية شديدة التقلب.
وفي سياق نظام متعدّد ألســعار الصرف، انخفض متوسط 
ســعر الصرف الذي يحتســبه البنك الدولي بنسبة 129 % 
عام 2020. وأدى التأثير على األسعار إلى ارتفاع التضخم، 
حيث بلغ متوســطه 84.3 % عام 2020. وفــي ظل حالة 
غير مســبوقة مــن عــدم اليقين، فمــن المتوقــع أن ينكمش 

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5 % عام 2021.

تعثّر الدولة
من جانبه، قال صندوق النقــد الدولي، أن لبنان واجه أزمة 
اقتصادية حادة بدأت منذ الربع األخير من 2019، إضافة 

قال البنك الدولي في تقريره: “من الُمرّجح أن تُصنّف هذه 
األزمة االقتصادية والمالية ضمن أشد 10 أزمات، وربما 
إحدى أشــد 3 أزمات، على مســتوى العالــم منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.

تقاعس مستمر
وأضــاف: فــي مواجهــة هــذه التحديــات الهائلــة، يهدّد 
التقاعس المســتمر فــي تنفيــذ السياســات االنقاذيــة، في 
غياب ســلطة تنفيذيــة تقوم بوظائفهــا كاملــة، إضافة إلى 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية المتردية أصالً والسالم 
االجتماعي الهــش، وال تلوح فــي األفق أي نقطــة تحّول 
واضحة. وأشــار التقرير، إلــى أن لبنان يواجــه منذ أكثر 
من عام ونصــف، تحديات متفاقمة، أكبــر أزمة اقتصادية 
ومالية في زمن الســلم وجائحة فيــروس كورونا وانفجار 

مرفأ بيروت.

اضطرابات اجتماعية
كذلك، وكما أشــار تقرير مرصد االقتصاد اللبناني الكساد 
المتعّمد )مرصــد االقتصــاد اللبناني - خريــف 2020(، 
فإن استجابة الســلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد 
السياســات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير. وال يعود 
ذلك إلى الثغرات على مستوى المعرفة والمشورة الجيدة، 

بقدر ما يعود إلى:
1. غياب توافق سياسي بشــأن المبادرات الفعّالة في مجال 

السياسات
2. وجــود توافق سياســي حــول حمايــة نظــام اقتصادي 
مفلس، أفــاد أعــداداً قليلة لفتــرة طويلة. ونظــراً لتاريخه 
المحفوف بحرب أهلية طويلة وصراعات متعددة - يُعّرف 
البنك الدولي لبنان على أنه يقع في نطاق البلدان التي تشهد 
هشاشــة وصراع وعنف - ثمة حذر متنــام من المحفزات 
المحتملــة لنشــوب اضطرابــات اجتماعيــة. فاألوضــاع 
االجتماعية واالقتصاديــة المتنامية الخطورة تهدّد بقصور 

حذر البنك الدولي، من أن لبنان “يغرق” نحو إحدى أشد األزمات العالمية حّدة، وسط تقاعس متعّمد، 
وذلك في تقرير مرصد االقتصاد اللبناني، والذي صدر عن البنك الدولي أخيراً.
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ويشــير تطور مؤشــرات القطــاع الحقيقي هــذا العام إلى 
تواصل تســجيل انكماشات، حيث ســجلت مؤشرات نمواً 
سلبياً خالل األشــهر األربعة األولى من عام 2021، منها  
مبيعات السيارات الجديدة  التي انخفضت 62.6 %، وعدد 
الركاب فــي المطار انكمــش 35.2 %، وقيمة الشــيكات 
المقاصــة التــي تقلصــت 27.3 %، وتصاريــح البنــاء 

المنخفضة 36 %.
نشاط الموانئ

يذكر أن نشاط الموانئ ســجل نمواً، حيث سجلت البضائع 
فــي مرفأ بيــروت توســعاً بنســبة 12.4 % على أســاس 
ســــنوي، وارتفعت قيمة  مبيعــــات العقــــارات  بنســــبة 
36.6 % على أساس ســنوي. وارتفاع حجم البضائع في  
ميناء  بيروت 13 % في األشهر األربعة األولى من 2021.

وكشــفت أحدث اإلحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، 
انخفاضاً بنســبة 6.2 % فــي إيرادات المرفأ في األشــهر 
األربعة األولى من العام 2021 الجــاري، مقارنة بالفترة 
المماثلة من العام 2020 الســابق. وبلغــت إيرادات المرفأ 
35.4 مليــون دوالر أميركي في األشــهر األربعة األولى 
من 2021. أما إيرادات مرفأ طرابلس، فقد ارتفعت بنسبة 
157.8 % على أســاس ســنوي، لتصل إلــى 1.9 مليون 
ألف دوالر أميركي في الشهر نفسه من العام 2020.دوالر أميركي في شــهر آذار/مارس 2021، مقابل 700 

إلى تعثّر الدولة عن سداد ديونها الخارجية في الربع األول 
من عام 2020.

وتوقــع الصندوق، انكمــاش نمــو  اقتصاد لبنــان  الحقيقي 
بنســبة 25 % في العــام 2020. وانكمش  الناتــج المحلي  
اإلجمالي فعلياً من 52 مليار دوالر أميركي إلى 19 مليار 
دوالر، وهو انكماش اســمي بنســبة 64 %، منها انكماش 
بنســبة 25 % فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي، 
وانخفاض بنســبة 39 % فــي أســعار الســلع والخدمات 
بالدوالر األميركــي. ونتيجــة لذلك، انخفض دخــل الفرد 
في لبنان من 7,660 دوالراً في عــام 2019 )المرتبة 85 
في العالم مــن 192 دولة( إلــى 2,745 دوالراً في 2020 
)المرتبــة 135( ، مــع تجــاوز 50 دولة لبنــان من حيث 

الظروف االجتماعية واالقتصادية في عام واحد فقط.

أزمة عميقة
أما بالنســبة لعــام 2021، فقد توقــع صندوق النقــد الدولي 
نمو اقتصاد لبنان بنسبة ســالب 9 %. وبحسب الصندوق، 
فإن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الــذي من المتوقع أن 
يتقلص فيه النشــاط أكثر، ممــا يعكس  األزمــة االقتصادية  
والمالية العميقة التي تفاقمت بسبب الموجة الثانية من الوباء. 
وبالمثل، توقع  البنك الدولي  نمواً بنســبة سالب 9.5 % لعام 

2021، على خلفية انكماش بنسبة 20 % في 2020.
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الخوف من الصين يرغم أميركا على تغيير سياستها

هو شــهادة نجــاح للقانــون األميركي، من 
وجهة نظر شومان.

وقد نجحــت الصين، فيما فشــل فيــه الكثير 
مــن خبــراء االقتصــاد وصناعة السياســة 
في أميركا، وهو إقناع واشــنطن المشــلولة 
أيديولوجيــا، بــأن الدولــة يمكنهــا أن تلعب 

دوراً إيجابياً في التقدم االقتصادي.

وقــد اعتــاد  السياســيون  األميركيــون على 
اإليمــان بذلك. وقد ســاعدت أمــوال دافعي 
الضرائــب األميركييــن فــي بناء “شــــبكة 
الســــكك الحديديــــــة” وشــــبكة تقاطعات 
الطرق الســريعة األميركية وصناعة أشباه 

الموصالت قبل عشرات السنين.

إيمان غيبي
لكــن منــذ ثــورة ريغــان، ســيطر اإليمان 
الغيبــي في الســوق الحــرة، علــى صناعة 
سياسة أميركا، وتالشى اســتثمار الدولة في 

االقتصاد.

الرؤيــة  هــذه  فشــل  مــن  الرغــم  وعلــى 
الكثيــرون  الريجانيــة يصــر  االقتصاديــة 
من السياســيين على أنه يمكــن حل كل وأي 
مشــكلة اقتصاديــة مــن خــالل اإلعفاءات 
الضريبية فقــط من دون الحاجــة إلى تدخل 

ملموس من الدولة.

واآلن عــادت الدولــة في أميركا لممارســة 
دوراً اقتصادياً.

أشــار مايكل  شــومان، إلى “قانون اإلبداع والمنافســة األميركية” الذي 
قدمــه زعيــم األغلبيــة الديمقراطية في  مجلس الشــيوخ  تشــاك شــومر 
والعضو الجمهوري في المجلــس تود يونغ وتمت الموافقــة عليه يوم 8 
حزيران/يونيو 2021، بأغلبية 68 عضواً مقابــل 32 عضواً، باعتباره 

مؤشرا على التغير اإليجابي في السياسة االقتصادية األميركية.

قانون الصين
وبحســب التحليل، فإن القانون الذي يُعرف باســم “قانون الصين” جاء 
ألســباب وجيهة، حيث يمكن القول، إن  بكين  كانت الملهمة لهذا القانون 
الذي يحاكي النموذج االقتصادي الذي تقوده الدولة في الصين من خالل 
إنشــاء صندوق حكومي برأســمال 250 مليــار دوالر أميركــي لتمويل 

األبحاث العملية ودعم صناعة أشباه الموصالت في  أميركا.

كما أن صعــود الصين وسياســتها الخارجيــة العدائية والخــوف والقلق 
اللذان تثيرهما في واشــنطن هو الشــيء الوحيد الذي دفــع الجمهوريين 

والديمقراطيين للتحرك المشترك والقيام بعمل واحد.

مواجهة الدعم
في المقابل فــإن الصين هاجمت القانــون، على الرغم مــن أنه عليهم أن 
يلوموا أنفســهم قبل أي أحد آخر لصدور هذا القانون بحســب شــومان، 
الذي قــال، إن تحــرك أميركا و الــدول الصناعيــة  األخــرى كان حتمياً 
لمواجهة الدعم الحكومي الصيني الباهــظ للصناعات المتطورة، بما في 
ذلك  الســيارات الكهربائية  والــذكاء االصطناعي والرقائــق اإللكترونية 
ببرامج كتلك التي تتبناها الصين. فنظراً لعــدم قدرة أميركا على الضغط 
على الصينيين لتقليص الدعم الســخي لشــركاتهم من خــالل المحادثات 
أو  الرســوم الجمركية  العقابية، قررت فعليا تبني مبــدأ “إذا لم تتمكن من 

التغلب عليهم فانضم إليهم”.

واشنطن المشلولة
في المقابل، قــال متحدث باســم وزارة الخارجية الصينية، إن مشــروع 
قانون مجلس الشيوخ “يشــوه مســار التنمية في الصين. وهذا التصريح 

نشرت وكالة “ بلومبيرغ ” األميركية، تحلياًل للسياسي والخبير في الشأن  الصيني،  مايكل  شومان، 
تحدث فيه عـن تصاعد الخطر والتحدي الصيني، الذي كان الدافع وراء إصالح  الواليـات المتحـدة 

األميركية  سياستها االقتصادية بما يضمن استمرار التفوق األميركي العالمي.
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الماركســية وحتى الرأســمالية. وعندما انفتحت الصين علــى العالم في 
ثمانينيات القرن العشــرين وتبنت إصالحات الســوق الحرة كان صناع 
السياسة فيها متأثرين بشدة باالقتصاديين الغربيين والنظرية االقتصادية 

الغربية.

لكن الموقــف تغيــر اآلن، بحســب شــومان. وأصبحــت إدارة الرئيس 
الصيني شــي جين بينج بشــكل عام ضد الدعوات إلى التوسع في حرية 

السوق، لصالح زيادة دور الدولة.

في المقابل فإن صناع السياســة في العالم يراقبون الصعود الصاروخي 
للصين، ليكتشــفوا أن بكين طــورت مزيجا خاصا من األفكار لتشــجيع 
الرخاء االقتصــادي وهي وصفة تســتحق النســخ والتكرار فــي أماكن 

أخرى.

المزايا االقتصادية
واختتم شــومان تحليلــه بالقــول: ربما يتعيــن علينا )كأميركيين( شــكر 
الصين مرتين أخريين، ألنها نبهتنــا، ليس فقط إلــى المزايا االقتصادية 

المحتملة لتدخل الدولة، وإنما إلى مخاطره أيضاً.

وكما قال مؤلف كتاب “العالم ينقلب رأســاً على عقــب: أميركا والصين 
والصراع من أجل قيادة العالــم”، كاليد بريســتوفيتز: إن “األمر يتعلق 
بثقة الصينيين في الدولة أكثر مما يجب، وثقــة األميركيين فيها بأقل مما 

يجب”.

السواء.وهنــاك الكثيــر الذي يجــب أن يتعلمــه األميركيــون والصينيــون على 

فإلــى جانــب القانــون الــذي أقــره مجلس 
الشــيوخ، وانتقل إلى  مجلس النــواب  هناك 
“خطة  الوظائف األميركية ” إلدارة الرئيس 
جــو بادين التــي تقــدم الحكومــة باعتبارها 
حكومة يســارية وتتضمن رصد 174 مليار 
دوالر أميركي من أموال الحكومة لتشــجيع  
صناعة الســيارات  الكهربائية في الواليات 

المتحدة على الطريقة الصينية.

تحول كبير
مثل هــذه األهــداف الســامية التــي تدعمها 
للسياســة  كبيــراً  تحــوالً  ــل  ث م ت  ، ة ـ ـ ل الدو
االقتصادية األميركية عن فكرة أن اإلنسان 

ال يمكنه التفوق فكرياً على السوق.

وقــد يعتــرض المحافظيــن المتشــددين في 
واشــنطن على هــذا التحــول لكــن التفوق 
الصيني المطرد ســيقلب المــد األيديولوجي 

الجديد ضد هؤالء المحافظين.

والحقيقــة أن هــذا التحــول فــي السياســة 
االقتصاديــة األميركية يكشــف عــن تنامي 
النفــوذ والتأثيــر الصينــي علــى  االقتصاد 

العالمي .

وقد ظهرت قوة الصين بالفعــل في التجارة 
والتكنولوجيا خالل السنوات السابقة، واآلن 
تفرض وجودها على المجال النقدي لألفكار 

االقتصادية.

فلسفات مستوردة
فخالل القرنين الماضيين، اقتبســت الصين 
األفكار مــن القــوى الغربيــة بالنســبة لكل 
شيء، بدءاً من عادات المواعدة بين الشباب 

والفتيات وحتى الدساتير.

واآلن قامــت الصين الحديثــة بدرجة كبيرة 
ــى أســاس الفلســفات المســتوردة مــن  عل
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8 مليارات دوالر حجم التجارة الخارجية اإليرانية

االقتصادي العالمي كان سلبياً ايضاً بنســبة 3 %. وقال: إن إيران 
حققت انجازات كبيرة في المجــاالت الصناعية والمنجمية وتوفير 
فرص العمل، مما أسهم في تعزيز العائدات وتلبية احتياجات البالد 

في مجال الواردات وزيادة الصادرات.
اكتفاء ذاتي

وأضــاف: إننا كنا بحاجــة الى اســتيراد الصلب، لكن اليــوم بلغنا 
االكتفاء الذاتــي في هذا المجــال ايضــاً. ولفت روحانــي، الى ان 
ايران اصبحت في الوقت الحاضر عاشر أكبر بلد في مجال انتاج 
الصلب، كما تحتــل المركز الســابع عالميا في صناعــة النحاس. 
واشار الى المناجم الكثيرة الموجودة في البالد وقال: ان االستخراج 

من المناجم يبلغ 590 مليون طن سنوياً.
وأشار روحاني، الى ان ايران كانت تستورد البنزين من الخارج، 
منوهاً بجهود الحكومة لخفض استهالك البنزين وتصدير الفائض 
عن االســتهالك الداخلي، وقال: ان انتــاج البالد اليــوم يبلغ 110 
ماليين ليتر يومياً، حيث يكفي لالستهالك المحلي وتصدير الباقي، 
حيث تحولنا الــى أحد مصدّري البنزيــن في العالم. كمــا لفت الى 
زيادة توليــد الطاقة الكهربائية فــي البالد بمعــدل 2500 ميغاواط 
سنوياً خالل االعوام الثمانية االخيرة، وأنه تم تصدير قسم منه الى 

الخارج ايضاً.
كذلك، لفــت روحاني الى القفــزة الهائلــة التي تحققــت في قطاع 
البتروكيمياويات، وقال: لقد قمنا خالل العام الماضي بتدشــين 17 
الصعبة تأتي من صادرات البتروكيمياويات.مشــروعاً بتروكيمياوياً عمالقــاً، وان غالبية عوائدنــا من العملة 

اشــار روح هللا لطيفي، أن إيران صدّرت حوالــى 13 مليوناً و87 
ألف طــن من البضائــع بقيمــة 4 مليــارات و369 مليــون دوالر 
أميركي، فيما تم استيراد 3 ماليين و49 ألف طن من ابضائع بقيمة 

3 مليارات و688 مليون دوالر أميركي.
الوجهة األولى للصادرات

وحول أهم البلــدان التي تم تصديــر البضائع االيرانيــة إليها، قال 
لطيفي: العراق 6 مالييــن و488 ألف طن بقيمــة 1 مليار و391 
مليون دوالر أميركي، والصين 2 مليــون و450 ألف طن، بقيمة 
1 مليار و91 مليون دوالر أميركــي، واإلمارات مليون و25 ألف 
طن، بقيمــة 426 مليــون دوالر أميركي، وأفغانســتان 475 ألف 
طن، بقيمــة 205 ماليين دوالر أميركي، وتركيــا 279 ألف طن، 
بقيمة 205 ماليين دوالر أميركي، هــي الوجهات الخمس األولى 
لصادرات البالد في هذه الفتــرة، والتي أصبحــت الوجهة األولى 
للصــادرات فــي يونيو/حزيــران 2021. ومع إضافــة صادرات 
الغاز الطبيعي المسال إلى العراق، أصبح هذا البلد الوجهة األولى 

للصادرات االيرانية.
تجارة الترانزيت

وتابع لطيفي قائالً، إن أهم 5 بلدان لتوريد البضائع الى ايران هي: 
دولة اإلمارات العربية المتحــدة )بمليون و111 ألــف طن، بقيمة 
مليار و327 مليــون دوالر أميركي(، والصيــن )222 ألف طن، 
بقيمة 729 مليون دوالر أميركي(، وتركيا )307 ألف طن، بقيمة 
384 مليون دوالر أميركي(، وألمانيــا )83 ألف طن، بقيمة 129 
مليون دوالر أميركي(، وسويســرا )113 ألف طــن، بقيمة 101 

مليون دوالر أميركي(.
واشار الى ان حجم تجارة الترانزيت بلغت اكثر من 900 ألف طن 
خالل االشهر الثالثة من العام االيراني الحالي )بدأ في 21 مارس/
آذار 2021(، بزيادة قدرهــا 121 % مقارنة مــع نفس الفترة من 

العام الماضي.
نمو اقتصادي

على صعيــد آخر، أعلن رئيــس الجمهورية االســالمية االيرانية، 
حســن روحانــي، بأن البــالد حققت خــالل العــام الماضــي نمواً 
اقتصادياً بنســبة 3.6 %، وفي المجال الصناعــي اكثر من 7 %، 
فيما شهد الكثير من الدول نمواً اقتصادياً سلبياً، كما ان معدل النمو 

أعلنت مصلحة الجمارك االيرانية ان حجم التجارة الخارجية االيرانية بلغت اكثر من 8 مليارات دوالر خالل 
فترة شهر واحد في الفترة الممتدة من 22 مايو/أيار لغاية 21 يونيو/حزيران 2021. وقال المتحدث بأسم 
مصلحة الجمارك االيرانية روح اهلل لطيفي: بلغت التجارة الخارجية غير النفطية في فصل الربيع 38 مليونا 
و379 ألف طن من البضائع بقيمة 20 ملياراً و902 مليون دوالر أميركي، منها 16 مليونا و136 ألف طن بقيمة 

8 مليارات و57 مليون دوالر أميركي، تتعلق بالفترة الممتدة من 22 مايو/أيار لغاية 21 يونيو/حزيران 2021.
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إرتفع عدد المبانــي المنجزة في  دبي  منذ 
بداية عام 2021 حتى نهاية شهر نيسان/

ابريل 2021 الماضي إلى 798 مبنى.
ووفقاً لصحيفة “الخليج” نقالً عن بيانات 
“مركــز دبي لإلحصاء ”، ســجل شــهر 
نيسان/ابريل الماضي إنجاز 205 مبان، 
بينما سجل آذار/مارس إنجاز 215 مبنى، 
كمــا تم تســجيل 178 و200 مبنى خالل 
شهري شباط/فبراير وكانون الثاني/يناير 

على التوالي.
وتصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من خالل 414 مبنى بنســبة 52 %، تالها الفلل اإلســتثمارية في 
المركز الثاني بنســبة 171 مبنى بنســبة 21.4 %، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 128 مبنى بنسبة 16 %، ثم 
المبانــي العامة بنحو 56 مبنى تعادل نســبة 7 %، وأخيراً المبانــي الصناعية في المركز الخامس بنحو 29 مبنى 

تعادل نسبة 3.6 %.

798 مبنى منجزاً في دبي خالل  أشهر

كشــفت أحدث البيانات الّصادرة عن المديرية 
العامة لســجل األراضي والسجل العقاري في 
لبنان، أن أســواق  العقارات  ســجلت زيادة في 
كل من  المعامالت العقارية  وارتفاعاً في نشاط 
المبيعات، خالل األشــهر الخمســة األولى من 

العام 2021.
وبحســب البيانات، قفز حجم عمليات المبيعات 
بنســبة 59 % ســنوياً، مــن 18,887 عمليــة 
مبيعات في األشهر الخمسة األولى من 2020، 

إلــى 30,014 عملية في األشــهر الخمســة األولــى من العام الجاري. فيمــا ارتفع عدد المعامــالت العقارية، من 
40,498 العام الماضي، إلى 61,438 في أول 5 أشهر من 2021، بزيادة سنوية نسبتها 51.7 %. كما ارتفعت 
قيمة معامالت  مبيعات العقارات  في الفترة المذكورة، مسجلة زيادة بنسبة 21.8 % على أساس سنوي، لتُحقق ما 

مجموعه 4.5 مليار دوالر أميركي.
وشهدت مبيعات العقارات لألجانب زيادة بنسبة 44.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 425 عملية في األشهر 

الخمسة األولى من العام 2021 الجاري.

ارتفاع مبيعات سوق العقارات في لبنان 59 %
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وافــق البرلمــان الدنماركي على بنــاء جزيرة 
“لينتــن هولــم”، وهــي جزيــرة اصطناعيــة 
ستؤوي 35 ألف شخص قبالة ساحل كوبنهاغن 
وتحمــي ميناء المدينة من ارتفــاع المياه، وفقاً 
لموقع مجلة ديزين للعمارة والتصميم. وسيمتد 
المشــروع على مســافة 275 هكتــاراً، وقد تم 
تصميمــه كمقاطعة ســكنية وتجارية بواســطة 
اســتديوهات العمــارة، “ســي أو دبليــو آي” 
و“أراكتيمــا” و“تردجــي ناتــور”، بهدف أن 
يصبح حصناً ضد العواصف التي يسببها تغير 

المناخ.
وقــد افيد أن أعمال البناء ســتمضي بها شــركة التطوير “باي اند هافن” على مــدى 50 عاما المقبلة، عن طريق 
اســتخدام التربة من مشــاريع البناء في كوبنهاغن والمنطقة المحيطة. وفي المجموع، سيتم بناء منازل لـ 35 ألف 

شخص على شبه الجزيرة التي ستغلق الميناء جزئياً.
يذكر أن المشروع حصل على موافقة البرلمان الدنماركي بنسبة اقتراع 85 مع مقابل 12 ضد، لكنه واجه مقاومة 
من جماعات البيئة وفقاً لهيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية. وهذا يعود في جانب منه أن بناء الجزيرة ســيتطلب 
نقل 80 مليون طناً من التربة عبر المدينة، ما يقدر بنحو 350 رحلة بالشاحنات في اليوم عبر العاصمة الدنماركية 

خالل عملية البناء. كذلك انتقد المشروع نظراً لتأثيره على بيئة بحر البلطيق.

جزيرة اصطناعية لحماية كوبنهاغن من العواصف

ارتفعت  أســعار المنازل  في  هولندا  بأكبر وتيرة 
شــهرية في عقدين من الزمــن، وذلك في إطار 
صعــود العقارات في  أوروبا  بالتزامن مع أزمة 
الوباء، بحســب مــا أعلن  مكتــب اإلحصاءات 
الهولندي . وسّجلت أسعار المنازل ارتفاعاً بنسبة 
12.7 % في شــهر أيار/مايــو 2021 الماضي 
على أســاس ســنوي، وهي أعلى وتيرة صعود 

منذ شهر نيسان/ابريل منذ عام 2001.
وســجلت أســعار المنــازل فــي هولنــدا أعلى 
مســتوى على اإلطالق، كما أنها ارتفعت بنحو 

الثلثين منذ القاع المسجل في شهر حزيران/يونيو من العام 2013.

أكبر صعود شهري ألسعار المنازل في هولندا
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ثبتــت وكالــة “ موديــز” للتصنيف 
اإلئتماني لشــركة “ الدار العقارية ” 
عند درجــة Baa2 مع منحها نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وأوضحــت الوكالة، أنه على الرغم 
مــن جائحــة “كورونــا”، أعلنــت 
“الــدار” عن نتائج إئتمانية قوية في 
2002، مبينــةً، أن هــذا األداء جاء 
بإيرادات التطوير العقاري  مدعوماً 

مع تسليم الشركة المزيد من الوحدات. وبيّنت الوكالة، أن الشركة بنت أساساً تجارياً قوياً وحافظت على ملف  مالي  
متحفظ خالل السنوات القليلة الماضية. 

وتوقعت “موديز”، أن تكون الشــركة قادرة على إدارة مخاطر تطوير العقارات مع اإلســتمرار في توليد تدفقات 
نقدية متكررة في بيئة التشغيل الحالية الصعبة.

Baa2 موديز” تصّنف “الدار العقارية” عند درجة“

أصدرت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية، 
المتخصصــة بالتطوير العقاري، ســندات 
توريــق بقيمــة 1.2 مليــار جنيــه )76.6 
مليون دوالر أميركي(، بضمان مدفوعات 
العمــالء المســتقبلية الخاصة بحوالى 355 
وحدة ســكنية في عدة مشروعات عقارية، 
وذلــك بالتعاون مع شــركة ثــروة كابيتال 

لالستثمارات المالية.
وتــم طــرح الســندات الخاصــة باإلصدار 
على 4 شــرائح بعد اعتماد تصنيف شرائح 
االكتتــاب، وتراوحــت تصنيفاتهــا بيــن - 

AA+/AA/ A/ A، بحســب إفصاح الشــركة للبورصة المصرية. وقامت شركة ثروة كابيتال بترويج االكتتاب 
فــي األوراق المالية بدور مدير اإلصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية االكتتاب، شــركة مصر كابيتال، وبنك 

مصر، والبنك العربي األفريقي، والبنك األهلي المتحد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشــركة، ياســين منصور، إن برنامج التوريق ســاعدهم في تســريع وتيرة أعمال التشييد 

والبناء بكافة المشروعات، قبل الجدول الزمني المخطط لها، مما أدى إلى التسليم المبكر في جميع المشروعات.

بالم هيلز للتعمير تصدر سندات بقيمة 76 مليون دوالر
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إعمار العقارية تطرح صكوك دوالرية ألجل 10 سنوات

ماليــة تصدرهــا الحكومــات أو الشــركات لجمع األمــوال من 
المستثمرين لتطوير مشاريع تنموية أو زيادة العمليات التشغيلية، 
وهو نوع من االقتراض المحدد بفترة زمنية معينة وملزم بتاريخ 
للسداد، وخالل هذه الفترة توزع الصكوك والسندات معدل ربح 

)ثابتاً أو متغيراً( دورياً.
زيادة في األرباح

يشــار إلى أن شــركة إعمــار، المملوكة بنســبة 29.22 % من 
صندوق االســتثمار الحكومي في دبي، أعلنــت عن زيادة 8 % 
في صافي أرباح الربع األول من 2021، إلى 657 مليون درهم 
)178.88 مليون دوالر(. وتراجعت أرباحها بنســبة 58 % في 
نهاية عام 2020، إلى 2.617 مليار درهم )710 مليون دوالر( 
مقابل 6.2 مليار درهــم )1.69 مليار دوالر( فــي 2019. كما 
حققت إيرادات بلغت 19.7 مليار درهــم ) 5.36 مليار دوالر( 
في نهايــة 2020، مقابــل 24.58 مليــار درهــم )6.70 مليار 

دوالر( خالل 2019 بنسبة تراجع 20 %.
وسجلت شــركة إعمار، المدرجة في ســوق دبي المالية، وهي 
شــركة تطوير العقارات المخصصة للبيع فــي دولة اإلمارات، 
إيــرادات بقيمــة 9.758 مليار درهــم )2.657 مليــار دوالر(. 
وحققت صافي أرباح 1.657 مليار درهم )451 مليون دوالر(.

وســبق أن احتلت إعمار المركز 20 في قائمــة فوربس ألقوى 
بلغت 6.7 مليار دوالر، وبصافي أرباح 2.2 مليار دوالر.100 شركة في الشرق األوســط لعام 2020، بإجمالي مبيعات 

أوضحت “إعمار العقارية” في بيان على سوق دبي المالي، أنها 
كلفت كالً من بنك دبي اإلســالمي وبنك اإلمارات دبي الوطني 
كابيتال، وبنك أبوظبي األول، وبنك المشــرق، وبنك ســتاندرد 
تشــارترد، كمــدراء لالكتتــاب وحافظــي الســجالت، لترتيب 
مكالمات مع المســتثمرين الدوليين، باإلضافة إلى مكالمات مع 
مســتثمري الدخل الثابت، ســواء مع كل منهم على حــدة أو مع 

مجموعة منهم اعتباراً من 28 يونيو/ حزيران 2021.
طرح جزئي

وقالت شــركة إعمار، إنه وفقاً لظروف الســوق، قــد تتبع ذلك 
عملية طرح جزئــي لصكوك من الدرجة األولــى غير المحملة 
بضمانات بالدوالر، وذلك لمدة 10 سنوات ضمن برنامج إعمار 
العقارية إلصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دوالر أميركي، 
وتقوم “إعمار العقارية” بدور الملتزم وفقاً ألحكام هذا البرنامج.

تدفقات نقدية
وقال الخبير المالي، وضاح الطه: من الغريب أن شركة إعمار 
تكتمت لفترة على إعالن طرح الصكوك، على الرغم من تسرب 
معلومات بخصوص هذا الطرح في مقتبل شهر يونيو/حزيران 
2021، وطرح الصكــوك عادةً يهدف إلى توفيــر تدفقات نقدية 
للشركة، وهو أمر متوقع بعد ما مرت به السوق العقارية خالل 
2020، إثر جائحة كورونا، حيث شــهدت تراجعــاً في مبيعات 
العقارات، نتج عنه بقاء وحدات عقارية غير مباعة مثلت سيولة 

مجمدة للشركات.
أضــاف الطــه: “أن زيــادة العــرض علــى الطلب في ســوق 
العقارات، مثّل عائقاً أمام الشركات العقارية في توفير التدفقات 
المالية، ما يفتح الباب أمام االســتدانة، وفي حالة شركة إعمار، 
فإن االســتدانة عبر صكوك دوالرية لن تعرضها لخطر كبير، 

نظراً إلى وضعها المالي الجيد”.
سندات دولية

وتعد آخر ســندات دوليــة طرحتها الشــركة العقاريــة في عام 
2019، وجمعت 500 مليون دوالر من إصدار الصكوك بأجل 
10 ســنوات. وتبلغ الديون المستحقة للشــركة 817.25 مليون 

.Refinitiv دوالر أميركي، بحسب بيانات
وتعرف الصكوك باعتبارها إحــدى أدوات الدين، وهي أوراق 

أعلنت شركة إعمار العقارية اإلماراتية، والتي تتمتع بانتشار قوي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وآسيا، والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، طرحاً جزئياً لصكوك دوالرية 

من الدرجة األولى ألجل 10 سنوات، وذلك ضمن برنامج إلصدار شهادات ائتمان تقدر بملياري دوالر .
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لبنان بين األرقام والمظاهر والوقائع

وارتفعت كلفة المواد الغذائية االستهالكية األساسية ألسرة 
مؤلفة من 5 أفــراد مــن 450 ألف ليرة شــهرياً فــي العام 
2019، إلى نحو 1.250 مليون ليرة شهرياً، )أسعار 100 
ســلعة غذائية واســتهالكية أيار/مايــو 2020، أي ارتفاع 

بنسبة 25 %(.
وتتراوح الرواتب الشهرية لحوالى 70 % من العاملين في 
لبنان ما بين 1.5 مليون ليرة ,3 ماليين ليرة. وقد  بغت نسبة 
البطالة نحو 35 %، أي نحو 480 ألفــاً، وهناك نحو 300 
ألف يعملون بصورة متقطعة في مهن غير دائمة وال تشكل 

استمرارية.
الوقائع وتفسيرها

على أبواب فصل الصيف، بدأ اللبنانيون يشاهدون مظاهر 
ال تمت إلــى األرقام الســابقة بصلــة وال تعكســها. فهناك 
زحمة كبيــرة في معظــم المطاعــم بالرغم من أســعارها 
الخيالية )لمن دخله بالليرة اللبنانيــة(، كذلك هو الحال في 
العديــد من محالت األلبســة واألحذية، وهنــاك حجوزات 
وإشغال بنســبة عالية في الفنادق والشــقق، وأخذت بعض 
المسابح والمنتجعات التي فتحت أبوابها تشهد زحمة كبيرة 
بالرغم من ارتفاع أســعار الدخول. وهذه المظاهر توحي 
إلى أن األرقام المذكــورة أعاله هي غيــر صحيحة، فهل 

اللبنانيون في رفاه ورخاء؟
في الواقــع، إن الفقــر والعوز موجــودان، وهناك شــواهد 
كثيرة على ذلك في ضواحي بيروت الشرقية والغربية وفي 
طرابلــس والهرمل وعــكار والمنية والضنيــة والعديد من 
المناطق في جبل لبنان، كمــا أن مظاهر الرفاه موجودة من 

خالل ما ذكرنا.
وفي ما يلي تفسير لظاهرة الرفاه:

- هناك 5 % من األثرياء األغنيــاء أي نحو 215 ألف فرداً 
من أعداد اللبنانيين المقيمين قدرتهم الشرائية عالية.

- هناك نحــو 200 ألف أســرة، أي نحــو 850 ألــف فرداً 
يتلقون تحويالت من الخارج من أهاليهم وأقاربهم وتتراوح 

بحســب “الدولية للمعلومات”، تفيــد األرقــام والتقديرات 
المتوفرة بالتالي:

يقدر عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان نحو 4.3 مليون نسمة. 
وتقدر نســبة الفقر بنحو 55 % من اللبنانييــن المقيمين أي 
نحــو 2.365 مليون لبنانــي، منهم نســبة 25 % دون خط 
الفقــر أي 1.075 مليون وهــؤالء ال يكفي دخلهــم لتوفير 
الكميات الكافيــة والصحية من الغــذاء، و30 % منهم فوق 
خط الفقــر أي 1.290 مليون وهؤالء يكفــي دخلهم لتوفير 
الغداء ولكنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة من السكن 
والملبس والتعليم وغيره. كمــا أن نحو 45 % من اللبنانيين 
المقيمين ال يتمتعون بأي تغطية صحية إال ما تؤمنه وزارة 
الصحة العامة. وتعاني معظــم المناطق اللبنانية من انقطاع 
في التيار الكهربائي إلــى أكثر من 10 ســاعات يومياً. وال 
تتوفــر الخدمات األساســية ال ســيما مياه الخدمــة في أكثر 
الوحدات الســكنية ال ســيما في فصل الصيــف فيتم اللجوء 
إلى حفر اآلبار الخاصة وشــراء الصهاريــج، كما ال تتوفر 
مياه الشــرب أو ال يثق بها أكثرية اللبنانيين فيتم اللجوء إلى 

شرائها.
تدني مستوى التعليم

كذلك، هناك تدني في مســتوى التعليم الرسمي، فالمدارس 
الرســمية تضم نســبة 32 % فقط من الطــالب في مرحلة 
التعليم العام ما قبــل الجامعي. )طالب المدارس الرســمية 
يشــكلون 32 % من طالب لبنان والزيادة السنوية 6,600 

طالب(.
كمــا أن نحــو 5 % فقــط مــن اللبنانيين هــم مــن األثرياء 
واألغنيــاء، أي حوالــى 215 ألف لبناني. فيمــا هناك أكثر 
من 95 % من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة 
اللبنانية التــي فقدت 767 % مــن قيمتها. وقد بلغت نســبة 
التضخم نحو 85 % فــي العام 2020، ونســبة 26 % في 
األشــهر األربعة األولى مــن العام 2021 الجــاري، أي ما 

نسبته 111 %.

فاألرقام  اللبنانيين،  حياة  حقيقة  عن  والدارسون  الباحثون  وكذلك  العاديون  اللبنانيون  يتساءل 
وتصريحات المسؤولين والخبراء تفيد بأن الحياة صعبة وأن أكثرية اللبنانيين من الفقراء والمعوزين، 

بينما مظاهر كثيرة تدل خالف ذلك وتناقضه تماماً. فأين الحقيقة وأيهما أصدق تعبيراً ؟



تقارير

49 تموز / يوليو 2021 | البنك والمستثمر

مقابل الدوالر تحولوا إلى السياحة الداخلية ما أحدث تحسناً 
في القطاع السياحي والفندقي.

- مع بدء موســم الصيف بدأت أعداد من اللبنانيين العاملين 
فــي الخــارج بالتوافد إلــى لبنان لقضــاء العطلــة الصيفية 
ألســباب عدة، منهــا ما هو تقليــدي ومنها النخفــاض كلفة 
المعيشــة في لبنان لمن يملك عمالت أجنبية، كما أنه بسبب 

كورونا أحجمت عن المجيء في العام الماضي.
- إنحســار فيــروس كورونــا وفتــح المؤسســات التجارية 
والســياحية، فقدمت أعداد من الزبائــن للتعويض عما فاتها 

من المرحلة الماضية.
وهكذا يتبين، أن هنــاك حوالى مليــون لبنانــي لديهم قدرة 
مالية وشــرائية عالية ودخل مرتفع بالدوالر )نسبة الـ5 % 
من اللبنانيين األثرياء + 850 ألف لبناني يتلقون تحويالت 
بالعمالت األجنبية من الخارج(، ما يعطي مظاهر رفاه غير 
واقعية، وهي ال تلغي حقيقــة أن هناك نحو 3 ماليين لبناني 
مقيم يعيشــون في ظروف وأوضــاع اقتصادية ومعيشــية 
يزال موجود في لبنان.صعبة، وهذا يؤكد على اســتمرار التناقــض الكبير الذي ال 

قيمة الحوالة ما بيــن 200 دوالر و2,000 دوالر شــهرياً، 
ما يعطــي هــذه الفئة قــدرة شــرائية عاليــة. وتفيــد إحدى 
شــركات تحويل األموال االلكترونية أن مقدار التحويالت 
من الخارج عبرهــا تصل إلى 150 مليون دوالر شــهرياً، 
وأن إجمالي تحويــالت العاملين في الخــارج تقدر بنحو 7 

مليارات دوالر سنوياً وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
- هناك لبنانيــون يملكون ودائع كبيرة فــي المصارف )من 
ضمنهم فئة الـ5 % من األثرياء واألغنياء(. وهؤالء تمكنوا 
في خالل الفتــرة الماضية من ســحب وتحويــل 36 مليار 
دوالر من ودائعهم منها نحو 12 مليار بالدوالر األميركي، 

وبالتالي فهؤالء لديهم قدرة إنفاق عالية.
- أدت األزمة االقتصادية إلى إقفال آالف المطاعم والفنادق 
والمحــاالت التجاريــة، وبالتالــي مــن الطبيعي أن تشــهد 

المؤسسات المستمرة بفتح أبوابها أعداداً أكبر من الزبائن.
- تقدر أعداد اللبنانيين الذين كانوا يســافرون سنوياً لقضاء 
إجازاتهم وعطالتهــم في الخــارج، بنحــو 300 إلى 500 
ألف لبناني، ال سيما منهم من كان يذهب إلى تركيا ومصر 
وقبرص وقسم من هؤالء ونتيجة تراجع سعر صرف الليرة 
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أوكالند أكثر مدن العالم مالئمة للمعيشة

في العالم، وذلك وفقاً لمؤشر الرفاهية العالمي 2021:
1. أوكالند - نيوزيلندا )96.0(

2. أوساكا - اليابان )94.2(
3. أدياليد -أوستراليا )94.0(

4. ولنغتون - نيوزيلندا )93.7(
5. طوكيو - اليابان )93.7(

6. بيرث - أوستراليا )93.3(
7.زيورخ - سويسرا )92.8(
8. جنيف - سويسرا )92.5(

9. ملبورن - أستراليا )92.5(
10. بريسبان - أوستراليا )92.4(

قابلية العيش
ويصنف مؤشــر قابلية العيــش المدن، بناًء علــى أكثر من 
30 عامــالً نوعياً وكمياً عبــر 5 فئات عريضــة تتمثل في 
االســتقرار والرعاية الصحيــة والثقافــة والبيئــة والتعليم 
والبنية التحتية. ونظراً للوباء، أضافت وحدة االستخبارات 
بإيكونوميســت EIU مؤشــرات جديدة مثــل الضغط على 
مــوارد الرعاية الصحيــة، باإلضافــة إلى القيــود المتعلقة 
والمطاعم والمدارس.باألحداث الرياضية المحلية والمسارح والحفالت الموسيقية 

يقيّم مؤشــر اإليكونوميســت حوالى 150 من مــدن العالم، 
وذلك حسب 30 عنصراً مختلفاً، تستخدم للتوصل إلى تقييم 

يتراوح من الصفر الى الـ100.
تعامل ناجح

وجاء إختيار مدينة أوكالند إلى حــد كبير، إلى تعامل البالد 
الناجح مع جائحة فيروس كورونا Covid-19، الذي سمح 
للمدارس والمسارح والمطاعم وغيرها من عوامل الجذب 
الثقافية بالبقاء مفتوحــة خالل فترة المســح الممتدة من 22 
شــباط/فبراير إلى 21 آذار/مــارس 2021، وفقاً لمؤشــر 

إيكونوميست.
إغالق صارم

يشــار إلى أن نيوزيلندا طبقت إغالقاً صارماً على مستوى 
البالد لعدة أسابيع خالل العام 2020 الماضي، وذلك إلبطاء 
انتشار الفيروس. كما أغلقت حدودها الدولية أيضاً في وجه 
معظم المسافرين. فيما سيطرت مدن آسيا والمحيط الهادئ 
على المراكز العشرة األولى خالل هذا العام، حتى في ظل 
تســبب الوباء في تراجع القدرة على العيش في جميع أنحاء 

العالم.
أفضل المدن

وفيما يلي نســتعرض، نتائج أفضل 10 مدن مالئمة للعيش 

مع استمرار العالم في كفاحه مع جائحة الفيروس التاجي، انتزعت مدينة أوكالند في نيوزيلندا، 
لقب “أكثر مدن العالم مالئمة للمعيشة” من العاصمة النمساوية فيينا، في المسح الدولي السنوي 

الذي تجريه وحدة االستخبارات االقتصادية التابعة لمجموعة اإليكونوميست.
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2 مليون دوالر على جدران مطعم

اكتسب مطعم محلي في مدينة ينساكوال بوالية فلوريدا األميركية، شهرة كبيرة طبقت اآلفاق بسبب ديكوره الغريب والفريد 
من نوعه في العالم. ويتميز مطعم ماكغواير اإليرلندي، بوجود أوراق نقدية تقدر قيمتها بنحو مليوني دوالر معلقة في سقفه 

وجدرانه مما يدفع الكثير من الزوار للقدوم إليه لتناول الطعام والمشروبات.
ويعود تاريخ هذا الديكور الفريد إلى العام 1977، عندما قرر الزوجان مارتين ومولي ماكغواير افتتاح مطعمهما الصغير، 
حيث تلقت وقتها الزوجة التي كانت تقوم بخدمة الزبائن أول إكرامية وهي عبارة عن ورقة نقدية من فئة الدوالر. وعندها 
قرر الزوجان االحتفاء بأول “بقشيش” يحصالن عليه بالتوقيع عليه ووضعه داخل خيط معلق في سقف مطعم، ولكن ذلك 
األمــر تحــول الحقاً إلى هوس لديهما ليقــررا فعل ذلك بكل “إكرامية” يحصالن عليها، ما دامت ورقة نقدية يمكن تعلقيها 

على الحائط أو سقف المطعم.
وفي مقابلة مع صحيفة “شــيكاغو تريبيون” في العام 1999، قال مارتن، إنه جرى تعليق الكثير من األوراق النقدية في 
ســقف وجدران المطعم الذي تبلغ مســاحته 15 ألف قدم مربع )حوالى 1400 متر مربع(. مؤكداً أنه يتعامل مع تلك النقود 

المعلقة على أنها من أصول المطعم، ويمكن من خاللها الحصول على قروض مالية بضمانتها.
وفي تلك المقابلة، قدر ماكغواير، أن ديكوره الفريد يتكون من حوالى 175 ألف دوالر، ولكن وفقاً لإلحصائيات الحديثة، 

فإن المطعم لديه اآلن ما يقرب من مليوني دوالر في شكل أوراق نقدية تتدلى من سقفها وتزين جدرانها.
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إدارة فندق تايم أسما بالكامل من النساء
عقــدت مجموعة تايم للفنــادق التي تتخــذ من دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مقــراً لهــا، باالفتتاح 
التجريبي لفندق تايم أســما، الذي طــال انتظاره في 
منطقة “التســوق” في البرشاء بدبي. ويتميز الفندق 
الجديــد مــن فئة األربع نجــوم، بفريــق إدارته الذي 
يتكون بالكامل من النســاء بما في ذلك مديرة الفندق 
ألكسندرا كيلنر، وحوالى 80 % من موظفي الفندق 

من النساء أيضاً. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، محمد عوض هللا، إنه سيتم إدارة جميع مجاالت عمل الفندق 
من قبل النساء تحت قيادة ألكسندرا، ابتداًء من قسم الموارد البشرية إلى المبيعات واألغذية والمشروبات والتمويل والمكتب 

األمامي والتدبير المنزلي، وحتى أن الطاهي التنفيذي )الشيف( للفندق الجديد ستكون من النساء أيضاً.
وسيتكون الفندق، الذي سيتم افتتاحه رسمياً في شهر أيلول/سبتمبر 2021، من 232 غرفة فندقية موزعة على 6 طوابق 
مع صالة ألعاب رياضية، والتي لها أوقات عمل حصرية للسيدات وحمام سباحة وجاكوزي و4 قاعات لالجتماعات ومركز 
أعمال ومطعمان للضيوف من الذكور واإلناث، حيث يقدم مطعم زيتونة أشهى المأكوالت الشرق أوسطية في أجواء على 
طراز الســوق ومطعم ال دولشــي فيتا كما يوحي االســم بأنه مطعم بطابع إيطالي ســاحر. كما يحتوي الفندق على طوابق 

مخصصة للمسافرات مع خدمات حصرية مخصصة للنساء.

أغلى مدن العالم بالنسبة للمقيمين األجانب
حلت طوكيو رابعاً في دراسة سنوية ترصد أغلى مدن العالم 
مــن حيث تكاليف العيش العامة بالنســبة للمقيمين األجانب. 
وتراجعت العاصمة من المرتبة الثالثة مقارنةً بالعام الماضي.
وفي دراســة ســنوية أجرتهــا شــركة Mercer األميركية 
لالستشــارات، جاءت طوكيو فــي المرتبة الرابعــة عالمياً 
من بين 209 مدينة من حيث تكاليف العيش العامة بالنســبة 
للمقيميــن األجانب. وتراجعت العاصمة طوكيو إلى المرتبة 
الـ4 بعدما كانت فــي المرتبة الـ3 خالل عام 2020. وتقول 
الشــركة األميركية، إنها درســت تكاليف المعيشة في مئات 

المدن خالل عام 2021، وكانت أغلى مدن العالم من حيث العيش بالنسبة للمقيمين األجانب كالتالي:
2. هونغ كونغ، الصين 1. عشق أباد، تركمانستان    

4. طوكيو، اليابان )تراجعت مرتبة( 3. بيروت، لبنان )ارتفعت 42 مرتبة(  
6. شانغهاي، الصين 5. زيورخ، سويسرا    

8 جنيف، سويسرا 7. سنغافورة، سنغافورة    
10. بيرن، سويسرا. 9. بكين، الصين     
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جيف بيزوس يحلق إلى الفضاء
أعلــن جيف بيزوس، مؤخراً، أنه ســيحلق إلى الفضاء 
على متــن أول رحلة فضائية مأهولة لشــركة الطيران 
Blue Origin التابعــة لــه، والتي من المقرر إطالقها 
في 20 يوليو/تموز 2021، وذلك بعد أسبوعين فقط من 

استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.
وأعلن بيزوس في منشــور على إنستغرام، عن خططه 
 New ليكون أحد الــركاب على متن المركبة الفضائية
Shepard التابعة لشــركة Blue Origin، مع شقيقه 
األصغر مارك بيزوس. وقال، إن السفر إلى الفضاء كان 
حلماً مدى الحياة بالنســبة له وأن قدوم صديقه المفضل 

مارك بجانبه ســيعني له الكثير. وأضاف، أن رؤية األرض من الفضاء تغيرك وتغير عالقتك بهذا الكوكب، وباإلنســانية 
بأكملها، حيث ترى أرض واحدة. أريد أن أســافر في هذه الرحلة ألنه الشــيء الذي كنت أرغب في القيام به طوال حياتي. 

إنها مغامرة. إنها أمر كبير بالنسبة لي.
وستطلق أول رحلة مأهولة لشركة Blue Origin كبسولة الشركة المكونة من 6 مقاعد، ومن المتوقع أن تستغرق رحلة 

مدتها 11 دقيقة تصل إلى الفضاء على مسافة 100 كيلومتر )أكثر من 60 ميالً( فوق سطح األرض.

ماسك: 30 مليار دوالر لتطوير خدمة ستارلينك
كشــف رئيس شركة  سبيس إكس ، إيلون 
ماســك، أن شــركته مســتعدة إلنفاق ما 
يصــل إلــى 30 مليــار دوالر أميركــي 
إلنشــاء شــبكة  اإلنترنت  عبــر  األقمار 

الصناعية  “ستارلينك”.
وذكر “ماســك” فــي المؤتمــر العالمي 
للهاتف في  برشــلونة ، أن “ســتارلينك” 
تســير على الطريــق الصحيــح لتوفير 
تغطية عالمية تشــمل كل مكان باستثناء 
القطبيــن بحلــول شــهر آب/أغســطس 

.2021
وأوضــح  المســتثمر  األميركي، أن “ســبيس إكــس” تمتلك حالياً 1500 قمــر صناعي في مدار منخفــض، توفر خدمة 

اإلنترنت ذات النطاق العريض لـ“ستارلينك”.
وكان “ماسك” قد أعلن في وقت سابق أن خدمة “ستارلينك” تمتلك 70 ألف مستخدم حالياً، متوقعاً وصول عدد العمالء 

إلى نحو 500 ألف مستخدم في غضون االثني عشر شهراً المقبلة.
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إصدار يزين معصم الرجل في يوم األب من “أوريس”
كشفت دار الســاعات السويسرية “أوريس - Oris” النقاب 
عــن إصــدار Dat Watt المحــدود لحماية البيئــة، في 21 
حزيران/يونيو 2021، لمناسبة يوم األب، وقدمت ساعة تم 
 ،Common Wadden Sea Secretariat إنشــاؤها مع
مهمتهــا الحفــاظ على بحر وادن، أكبر نظــام مد وجزر في 

العالم وأحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.
ويدعم إصــدار “أوريس” الرجالي الجديــد، البيئة وقضايا 
التنميــة المســتدامة، ويجمع بيــن التصميم األنيــق والكفاءة 

العالية. 
المواصفــات الفنية إلصــدار Dat Watt المحدود. ويتميز 
اإلصــدار الجديــد بعلبة متعــددة القطع من الفــوالذ المقاوم 

للصــدأ، وإطــار دوار أحــادي االتجاه، وبحجم 43.50 ملــم )1.713 بوصة(. أما الميناء، فتتميز بتــدرج اللون األزرق / 
الرمادي، وبمادة Super-LumiNova® المضيئة للعقارب والمؤشــرات. فيما يتكون الجزء العلوي من الزفير، مقبب 
من الجانبين، مضاد لالنعكاس من الداخل. أما ظهر العلبة، فهو مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ، ومثبت ببراغٍ، ونقوش 

خاصة. ويستطيع اإلصدار الجديد مقاومة الماء 30 بار )300 م(.

Oris ألوان حلوى غزل البنات تزين
قامت دار الساعات السويسرية “أوريس - Oris”، بكشف النقاب 
عن إصدارات عصرية جديدة بألوان حلوى غزل البنات، تتناسب 
إصــدارات Divers Sixty-Five العصريــة، التي تتناســب مع 
ألــوان الصيف. وتتوفر الســاعات الفريدة بألــوان الكوتون كاندي 
أو حلوى غزل البنات، لتزين معصم األفراد من محبي الســاعات 
الثمينة ذات الجودة العالية. تعد الساعات الجديدة وكأنها بداية جديدة، 
فمع الربيع يولد أمل جديد ومعه )أكثر من أي وقت مضى هذا العام( 
 Cotton يبزغ الضوء في نهاية نفق طويل مظلم. تنطوي ســاعة
Candy الجديدة لمجموعــة Divers Sixty-Five على طموح 
بسيط - رسم االبتسامة على األوجه. وتأتي الساعة في توليفة علبة، 

إطار، تاج، وسوار من البرونز بالكامل صممتها أوريس إلصدار Hölstein Edition 2020. وتضيف الساعة لوحة حيوية 
أللوان الميناء إما باللون األزرق السماوي، األخضر البري أو الوردي. حجم العلبة 38 ملم، وهي مناسببة للجنسين عن قصد، 
فيما يبرز البرونز عن طريق التلميع أثناء عملية األكســدة الطبيعية والساحرة. يعمل كل طراز بحركة ميكانيكية أوتوماتيك 
سويسرية الصنع، ويقدم الطراز نفس معايير الجودة التي أصبحت تعرف بها مجموعة Divers Sixty-Five: زجاج زفير 

مقبب، مقاومة تسرب المياه حتى 10 بار )100 متر( وعقارب ومؤشرات مبطنة بمادة Super-LumiNova® الساطعة.
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تسريبات لتصميم ساعة “غالكسي ووتش 4”
كشــفت تســريبات حديثــة، صــوراً 
لســاعة “ سامســونغ  إلكترونكــس” 
الذكية “ غالكســي  ووتش4”، والتي 
أظهــرت اختالفاً فــي  التصميم  عن 

ساعة “غالكسي ووتش3”.
ووفقــاً لموقــع “موبايــل 91”، فإن 
جسم الساعة الجديدة سيصدر بأحجام 
ملليمتــراً و44   40 مختلفــة، عنــد 
ملليمتــراً، كمــا أنها ســتكون مزودة 
بخصائص عديــدة منها مقاومة  الماء  
ونظام تحديد المواقع “جي بي أس”.

وبحســب تســريبات  الصــور ، فإن 
التصميــم الجديــد للســاعة ســيكون 
مختلفــاً عــن “غالكســي ووتش3” 

الشبيه بالساعات التقليدية، وأنها ستكون أقرب لتصميمات الساعات الذكية.

“برميجياني” تتألق بساعات السنة الهجرية
قامت دار الساعات السويسرية الفاخرة برميجياني فلورييه - 
Parmigiani Fleurier بكشف النقاب عن ساعات جديدة 
 Tonda مرصعــة باألحجار الكريمة من ســاعتها األيقونية
Hijri Perpetual Calendar. وتــم تصميــم الســاعات 

الهجرية الجديدة لتتناسب مع عيد األضحى المبارك.
 Tonda Hijriبعــــد عــــام ونصف ميالدي من إطــالق
Perpetual Calendar، تعيد برميجياني فلورييه سابقتها 
العالميــة األول، وذلك في سلســلة محدودة من 3 موديالت 
مرصعة باألحجار الكريمة. تماشــياً مع الهدف من إصدار 

Tonda Hijri Perpetual Calendar األصلي، وهو احترام التزام المجتمع اإلسالمي بقواعد اللباس التي تحرم على 
الرجال ارتداء الحلي الذهبية، تأتي الموديالت الثالثة الجديدة من Tonda Hijri Perpetual Calendar في علب من 

البالتين، كذلك ال يتم استخدام الذهب في أي من مكونات الحركة.
تأتي الموديالت الجديدة في علب مرصعة إما بالماس أو الياقوت أو الزمرد، حيث تم اختيار اللون الدقيق للياقوت والزمرد 
خصيصــاً لتكريــم األلوان الوطنية لدول منطقة الشــرق األوســط. يقتصر كل موديل في مجموعــة األحجار الكريمة من 
Tonda Hijri Perpetual Calendar على 10 قطع فقط، وهو أحد الحصريات الحقيقية في صناعة الساعات الراقية.
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االعتماد على المياه المالحة للزراعة في السعودية

من أزمة شــح المياه، وتقــع 17 دولة فيها تحــت خط الفقر 
المائي الذي حددته األمم المتحدة.

األمن الغذائي
ويرى ليفرز، أن التقنيات التي تســتخدمها شــركة مزارع 
البحر األحمر، ليست مناســبة للمنطقة فقط، بل هي عبارة 
عن “ابتكارات الزمة األمن الغذائــي”. وتُمّكن هذه تقنيات 
\على توفير المياه العذبة، والطاقــة معاً. ويمكن تطبيق هذه 
التقنيات فــي المجتمعات األخرى حول العالــم، التي تعاني 
من ظروف مناخية قاســية مماثلة، وتتمتع بوفرة في المياه 
المالحة، وتحتاج إلى منتجات محلية عالية الجودة على مدار 

العام لتحقيق األمن الغذائي.
تكنولوجيا الغذاء

يشار إلى أن مزارع البحر األحمر، كانت من ضمن الفئات 
األربعة الفائزة في مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء، وحصل 
كل منها على حصة من مجموع جوأيــز تبلغ قيمتها مليون 
دوالر أميركي. ولدى الشركة بعض المناطق الزراعية في 
توسيع عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.أنحاء الســعودية بالفعل، وهي تخطط الستخدام الجائزة في 

كانت الحاجة إلى إعادة تعريف الزراعــة الحديثة من أجل 
توفير مســتقبٍل مســتدام، الدافع وراء إطالق شركة مزارع 
البحر األحمر، التي تمتلك مناطق زراعية في الســعودية، 
بحســب ما قاله المؤسس المشارك للشــركة، الدكتور راين 
ليفرز، في مقابلة صحفية. وتعمل “المزرعة” على تطوير 
محاصيل غير معدلة وراثيــاً تتحمل الميــاه المالحة. وهي 
تعتمد على المياه المالحة. وأكد قائــالً: “يجب أن يتغير هذا 

االستخدام غير المستدام لموارد المياه العذبة”.
براءة اختراع

توفر تقنيات الشــركة، التــي تنتظر الحصول علــى براءة 
االختراع، ما يصل إلى 90 % من الميــاه العذبة، والطاقة 
المســتخدمة في دفيئة ُمبردة، وهي تخلق بيئة يمكن التحكم 
بها بشــكل أكبر. ويُعد اللجوء إلىى اســتخدام المياه المالحة 
حالً منطقياً، إذ تتكون 97 % مــن المياه المتوفرة في الكرة 
األرضية من المياه المالحــة. ومع ذلك، ال تــزال الزراعة 
الحديثــة تســتهلك ما يصــل إلى 70 % مــن الميــاه العذبة 
المتوفــرة على األرض، ومــا يصل إلــى 85 % من المياه 
العذبة فــي دول مجلس التعــاون الخليجي، بحســب ما قاله 
ليفرز، وهو مهنــدس زراعي في مختبر الملــح في جامعة 

الملك عبدهللا للعلوم والتقنية.
ندرة المياه

من جانبــه، قال مديــر مركز أبحــاث تكنولوجيا األغشــية 
الرقيقــة وتكنولوجيا الميــاه في جامعة خليفة فــي أبوظبي، 
حّســان عرفات، في مقابلة صحفية، تُعتبر تحلية المياه من 
القطاعات التي تستهلك نسبة ال يُستهان فيها من الطاقة، في 
الدول التي تعتمد بشكل كبير على التحلية، مثل دول الخليج.

وتعاني منطقة الشرق األوســط من ندرة المياه، وعدم توفر 
التربة المناســبة لإلنتــاج الزراعــي. وتُعد منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا من أكثر مناطق العالم التي تعاني 

في اآلونة األخيرة، ظهرت العديد من التطورات الُمبشرة في قطاع الزراعة، ولم تعد بعض المزارع 
بحاجة إلى التربة، أو حتى ضوء الشمس في عملياتها. وبفضل هذه الشركة في السعودية، قد 
الناشئة  األحمر  البحر  مزارع  وتستخدم شركة  أيضاً.  المعادلة  من  العذبة  للمياه  الحاجة  تختفي 
نهجاً زراعياً قد يشكل حاًل ثورياً في منطقة الشرق األوسط التي تعاني من ندرة المياه. وتتخصص 

الشركة في زراعة منتجات تعتمد على المياه المالحة بداًل من المياه العذبة.
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مغناطيس إلغالق األفواه الجائعة ... !؟

“مقبول”.

ربط الفكين
وخافاً ألســلوب ربط الفكين باألســاك الذي كان شــائعاً 
لتقييد النــاس بالوجبات الغذائية الســائلة فــي الثمانينيات، 
يمكن للمستخدمين إزالة الجهاز الجديد بصورة طارئة في 

حالة التقيؤ أو اإلصابة بنوبة هلع.
ولم يســتخدم أي مريض هذه الخاصية خال التجربة التي 
اســتمرت أســبوعين، على الرغم من أن امــرأة اعترفت 
بالغــش فــي النظــام الغذائــي الســائل عــن طريــق إذابة  

الشوكوال  للحصول على جرعة من  السكر .
وصمة سلبية

وأثــار االختــراع تفاعاً كبيــراً عبــر وســائل التواصل 
االجتماعــي، إذ اتهــم مســتخدمون كثر الباحثيــن بوضع 
وصمة سلبية على األشــخاص البدناء مشــككين في مدى 

أخاقية مثل هذه التجربة.
ووصــف أحــد المســتخدمين هــذا الجهــاز بأنــه “مثيــر 
عادات األكل غير الصحية.لاشــمئزاز وغير إنســاني”، بينما قال آخر إنه قد يرسخ 

قال الباحث النيوزيلندي الرئيسي، بول برونتون، من كلية 
العلوم الصحية بجامعــة أوتاغو، إن هذا االبتــكار الجديد 
يرغم الشــخص المعني على اتبــاع نظام غذائــي يقتصر 

على السوائل من دون إعاقة التنفس أو الكام.
وأضــاف، “إنــه بديــل للتدخــات الجراحية يتميــز بأنه 
غير دائم واقتصــادي وجذاب”، و“ال عواقب ســلبية لهذا 

الجهاز”.

وباء البدانة
وأشــار الباحثــون، إلــى أنهــم “طــوروا أول جهــاز في 
العالم إلنقاص الوزن للمســاعدة في مكافحة وبــاء البدانة 

العالمي”.
وفي دراســة نشــرت نتائجهــا المجلــة البريطانيــة لطب 
األســنان في عددها األخير، قال الباحثون إن ســبع نســاء 
خســرن مــا متوســطه 6.36 كيلوغرامات خــال تجربة 
استمرت أسبوعين مع الجهاز المســمى “دنتال سليم دايت 

كونترول”.
وخلصــت الدراســة، إلــى أن المرضى عانــوا من بعض 
االنزعــاج األولــي، لكن بشــكل عــام وجــدوا أن الجهاز 

المريض،  فّكي  لربط  المغناطيس  يستخدم  الوزن  إلنقاص  جهازاً  نيوزيلنديون،  باحثون  ابتكر 
قائلين، إنه آداة جديدة لمكافحة  البدانة ، بالرغم من أن البعض شّبهه بأدوات التعذيب في القرون 
الوسطى. ويتضمن االبتكار األول من نوعه في العالم، تركيب مغناطيس مستخدم في عيادات  
لعلوية والسفلية للمريض، ما يسمح بفتح الفكين  طب  األسنان وقفل البراغي عند األضراس ا

لميليمترين فقط.
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“الغذاء والدواء األميركية” توافق على أّول عقار للزهايمر
منحت إدارة الغذاء والدواء موافقتها الســتخدام عقار 
Aducanumab من شركة Biogen لعالج مرض 
الزهايمــر، ليصبح بذلــك أول دواء تتم الموافقة عليه 
مــن قبــل المنظميــن األميركيين، وأول عقــار جديد 
لعالج المرض يظهر منــذ ما يقارب العقدين. وقالت 
مديــرة مركز تقييــم األدوية واألبحــاث التابع إلدارة 
الغذاء والدواء، باتريســيا كافازوني: نحن ندرك جيداً 
االهتمام الذي يحيط بهــذه الموافقة. ونتفهم أن الدواء 
قد اســتحوذ على اهتمام الصحافــة ومجتمع مرضى 

الزهايمر والمسؤولين المنتخبين وأصحاب المصلحة اآلخرين. وأضافت: مع وجود عالج لمرض خطير يهدد الحياة، فمن 
المنطقي أن الكثير من الناس كانوا يتابعون نتيجة هذه المراجعة.

يشــار إلى أنه من المتوقع أن يدر العقار، الذي يتم تســويقه تحت اسم Aduhelm، عائدات بمليارات الدوالرات لمطّورته 
شركة Biogen األميركية، كما يقدم أمالً جديداً ألصدقاء وعائالت المرضى الذين يعيشون مع المرض. ويستهدف العقار 
مركباً لزجاً في الدماغ، والذي يتوقع العلماء أنه يلعب دوراً في المرض المدمر. وقدرت الشركة المصنعة وجود نحو 1.5 

مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر المبكر في الواليات المتحدة، يمكن أن يكونوا مرشحين للدواء، بحسب رويترز.

عقار Actemra ... لعالج كورونا في المستشفيات
قالت إدارة الغذاء والدواء األمريكية إنها أجازت االستخدام 
الطــارئ لعقــار Actemra لعــالج مرضــي كوفيد - 19 
البالغيــن واألطفال في المستشــفيات، وتم إصدار ترخيص 
االســتخدام الطــارئ لشــركة Genentech، وهي وحدة 

تابعة لشركة Roche القابضة.
وقالــت إدارة الغذاء والــدواء، إن العقار يمكن اســتخدامه 
لعــالج المرضــى الذيــن يتلقــون الكورتيكوســتيرويدات 
ويحتاجون إلى دعم باألكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو 
أكسدة غشائية خارج الجسم. وقالت Genentech في بيان 
مســتقل، إن ترخيص االستخدام الطارئ يســتند إلى نتائج 

4 دراســات عشــوائية خاضعة للمراقبــة، قيمت فاعلية عقار أكتيمــرا لعالج كوفيد - 19 في أكثــر من 5500 مريض 
بالمستشــفيات. وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن عقار Actemra غير مصرح باســتخدامه لمرضى كوفيد - 19 خارج 

المستشفيات.
وأضافــت إدارة الغــذاء والدواء، أن التجارب الســريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يســتغرقه 

المرضى في المستشفيات للتعافي.
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مايكروسوفت تطّور البنوك لدخول المستقبل الرقمي

الفعلي. أصبحــت البنــوك اآلن قــادرة علــى التنافس مع 
أحدث التقنيات الماليــة أيضاً، من خــال تحديث أنظمتها 

بدعم من تقنيات “مايكروسوفت”.

إدارة المخاطر
تساعد مايكروسوفت في تحسين إدارة المخاطر من خال 
مســاعدة البنوك على االستفادة من الحوســبة والتحليات 
القابلــة للتطويــر التي يمكنهــا تعزيــز النمذجــة والرؤية 

والتقارير التنظيمية.
ويمكن ألتمتــة العمليات اآلليــة )RPA( أيضــاً أن تجمع 
بيــن العمليــات إلجــراء تقارير عــن المخاطــر واختبار 
الضغوطــات، بينمــا تســتخدم العديد مــن البنــوك الذكاء 
الصناعي لتقييم المخاطــر المتعلقة بتقييــم درجة الجدارة 

االئتمانية.
من جانبها، تقدم الشركات الناشــئة الجديدة مصادر جديدة 
للبيانات التي يمكن اســتخدامها لتقييم المخاطر وتحســين 

ضمانات سندات التأمين.

تواجه المؤسســات المالية الحديثــة، على وجــه التحديد، 
3 عوامل تغيير رئيســية: التقــدم التكنولوجــي، وتوقعات 

العماء المتزايدة، والتدقيق التنظيمي.
وإلدارة هــذا التغييــر األســاســــي بنجــاح، ينبغــي على 
المؤســـســـات اعتماد التقنيــات التحويليــــة، بما في ذلك 
الــذكاء الصناعــي )AI(، والقــدرات الســحابية، وتقنيــة 

بلوكشين.

تطورات حديثة
بدأت هذه التقنيــات في إحداث تغيير عبــر جميع مجاالت 
القطاع المصرفي، وتقف مايكروســوفت وراء العديد من 

هذه التطورات الحديثة.
فمــع إجــراء مايين المعامــات الرقميــة كل يــوم، تنتج 
البنوك كميات هائلة من البيانات وتساعدها مايكروسوفت 
في اســتخدامها لتحســين األمان والكفــاءة وتعزيز تجربة 

العماء، فضاً عن إدارة المخاطر.

التوثيق الورقي
ألغت الرقمنــة الحاجة إلــى التوثيــق الورقي، ما يســاعد 

البنوك على إضافة العماء الجدد سريعاً.
في حين أن القدرة على تقديم القياســــات والبيانــــات عن 
بُعد إلــى جانب تقنيــات “مايكروســــوفت” المتطورة في 
مجال الــذكاء الصناعــي والتعلــم اآللي تعنــي أن البنوك 
أصبح يمكنها اآلن تخصيص تجربة العماء بحســــب ما 

يناسبهم.

فيما يمكن للمســاعدين الرقميين أيضاً تمكيــن البنوك من 
تقديم خدمــة عماء أفضل وتقديم المشــورة لهم في الوقت 

أوضح رئيس الخدمات المالية في شركة مايكروسوفت لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، يسار 
يلماز، كيف تعمل مايكروسوفت، عمالق التكنولوجيا العالمي، على مساعدة البنوك نحو تبني 

التغيير.
وعلى مدى العقدين الماضيين، كان لإلنترنت أثر على جميع القطاعات، وكان القطاع المصرفي 
والتمويل أحد القطاعات الرئيسية التي جنت الثمار من هذا التغيير، ولكن من أجل التمتع بالفوائد 

المتأتية عن التحول إلى الرقمنة، يجب على المؤسسات أن تتبنى هذا التغيير أواًل.
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يعزز الــذكاء الصناعي التحول الرقمــي عبر القطاعات 
ويتطور بوتيرة متسارعة.

وفي هــذا الخصــوص، أوضحت رئيســة قطــاع الذكاء 
الصناعي في مايكروســوفت الشرق األوســط وأفريقيا، 
كيــف   ،Stasa Podgorsek بودجورســك  ستاســا 
تعمــل كلية الــذكاء الصناعــي لألعمال التابعة للشــركة 
AI Business School علــى التســريع مــن وتيــرة 
المؤسسات فيما يتعلق باالستفادة من مزايا واستخدامات 

الذكاء الصناعي.
وقالت: نحن نعمل كشريك موثوق للعديد من المؤسسات 

الرائدة في هذا الطريــق نحو التحــول الرقمي، ومــن خــال AI Business School، نلهم القــادة اآلخرين التخاذ 
خطوات إلى األمام.

تشمل AI Business School سلســلة من الصفوف الرئيســة لقادة األعمال الذين يرغبون في اكتساب رؤى حقيقية 
من خبرات المديرين التنفيذيين اآلخرين عبر مختلف القطاعات ومجاالت األعمال ومعرفة كيف تغلبوا على التحديات 

وتمكنوا من استخدام الذكاء الصناعي في مؤسساتهم.
وتعمل “مايكروسوفت” على تطوير المحتوى بشــكل دائم وتحرص على جعله ذا أهمية ألي قائد، بصرف النظر عن 
حجم الشــركة. فيما تم تصميم المحتوى الخاص بنا لمجموعة واســعة من القطاعات عبر 6 مســارات تشمل: التعليم، 
والتمويل، والرعاية الصحية، والحوكمة، والتصنيع، والتجزئة. ويحتاج كل قســم داخل أي مؤسسة إلى فهم كيفية دمج 

الذكاء الصناعي في عملياتهم وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه.

كيف طورت مايكروسوفت مؤسسات المنطقة

في القطــاع. ال تشــارك مايكروســوفت، بيانــات العماء 
التجاريين مع الخدمات التي يدعمها المعلنون، كما أنها ال 

تستخرج مثل هذه البيانات للتسويق أو اإلعان.
الرســمية،  باالتفاقيــات  مدعومــة  الســياســــة  وهــذه 
وتــم تأكيدهــا مــن خــال اعتمــاد العديــد مــن خدمــات 
“مايكروســوفت” ألول قانون دولي للممارســة في العالم 

لخصوصية السحابات.
باإلضافــة إلــى ذلــــك، ال تقــــوم “مايكروســـــوفـــت” 
بتصميم أبواب خلفية رقمية في منتجاتها للحكومـــات، وال 
تزود أي حكومة بمفاتيح تشــــفير، أو القدرة على اختراق 

التشفير.
عاوة على ذلك، تتعاون شــركة “مايكروســوفت” بشكل 
للمعايير.اســــتباقي مع العماء والمنظمين لتحديد جوانب االمتثال 

الجرائم المالية
فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، فإن مايكروسوفت تعد 
شــريكاً جيداً، حيث تســاعد حلولها البنــوك على التخلص 
من األســاليب القديمة للمراقبة والفحص، لتحديد األنشطة 
المشــبوهة واإلباغ عنها، وحماية أنفســهم وعمائهم من 

األنشطة اإلجرامية.
وتســهل أدوات مايكروســوفت أيضــاً علــى المؤسســات 
االســتجابة ألحدث األنظمــة والهيــاكل اإلجراميــة، كما 
تمّكن البنوك من استخدام تحليات البيانات المحّسنة لتقييم 

المخاطر بشكل مستمر.

أمن البيانات
تعتبــر الثقة أمراً أساســياً لمهمــة مايكروســوفت، وتلتزم 
الشــركة بأحــد معاييــر أمــان البيانــات األكثــر صرامة 
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“تيليغرام” تطلق محادثات الفيديو الجماعية
أعلنــت شــركة “ تيليغــرام “، أن التحديــث األخير 
للتطبيق سيتيح للمستخدمين خاصية محادثات الفيديو  
الجماعية، ويأتي هــذا اإلعالن متأخراً بعد أكثر من 
عام على إعالنها قرب إطالق هذه الخدمة. وحســب 
اإلعالن فإن هذه الخاصية ستكون متاحة لمستخدمي 
“التيليغرام” على أي جهاز، ســواء كان “آيفون” أو 

“أندرويد” أو جهاز كمبيوتر.
لكــن هذه الخاصية تأتي بشــكل مختلف عن غيرها، 
حيث تتيح إتصال فيديو لثالثين مشاركاً كحد أقصى، 
مــع إمكانية أن يكون هناك في نفــس الغرفة عدد ال 

محدود من المشاركين صوتياً. هذه الخاصية قد تكون مناسبة للفعاليات التي يكون فيها مجموعة محددة من المتحدثين التي 
تستهدف عدداً ال محدوداً من الجمهور.

ومع ذلك أعلنت الشركة أنه سترفع السقف ألكثر من 30 مشاركاً فور تمكنها من ذلك. وأعلنت عن بعض الميزات الخاصة 
بهذه المكالمات الجماعية، منها إمكانية تثبيت اتصال فيديو ليكن هو الفيديو الرئيســي الذي يظهر للجميع، كما يمكن ألي 

مشارك مشاركة  شاشة  كمبيوتره أيضاً، باإلضافة إلى اتصاله بالفيديو.

“تيك توك” تحذف 62 مليون فيديو
أعلن تطبيق “ تيك توك “، أنه حذف نحو 
62 مليون مقطع فيديو من المنصة خالل 
الربع األول من العــام 2021 الجاري، 

بسبب إنتهاك القواعد الخاصة به.
وذكرت الشــركة المالكة لتطبيق نشــر 
مقاطــع الفيديو القصيرة عبر تقرير، أن 
المقاطــع المحذوفة تمثــل أقل من 1 % 
من اإلجمالي المنشــور علــى المنصة، 
مشــيراً إلى أن قرار الحذف جاء بسبب 
تضمن المقاطــع مخالفات مثل التحرش 

والتنمر والسلوك السيئ.
وأوضحت أن نحو 8.5 مليون فيديو من 

إجمالي المقاطع التي تمت إزالتها كان مصدرها في  الواليات المتحدة  األميركية.
يشــار إلى أن الشــركة المملوكة لـ“بايت دانس” الصينية، بدأت في نشــر تقارير منذ عام 2019، بعد مخاوف تنظيمية 

بشأن المشكالت المتعلقة بالمحتوى والخصوصية.
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“سوذبيز” تبيع الكود األصلي للشبكة العنكبوتية العالمية
عرضت دار  مزادات  “سوذيبيز” مؤخراً، 9555 
سطراً من التعليمات البرمجية األصلية التي شّكلت 
أســاس  الشــبكة العنكبوتيــة  العالمية. وقــال بيان 
صادر عن “سوذبيز”، إنها ستقوم بربط التعليمات 
البرمجيــة األصليــة، التــي قــام عالــم  الكمبيوتر  
البريطاني السير تيم بيرنرز- لي بكتابتها بين عامي 
1990 و1991، برمز غير قابل لالستبدال، وهو 
عقد ذكي يثبت أصالة الكود وحق ملكيته الفريد”.

ويستطيع المشتري الوصول إلى الملفات من خالل 
الرمز غير القابل لالستبدال، والذي سيحتوي على 

روابط تُمّكنه من عرضها عبر اإلنترنت أو تنزيلها على جهاز كمبيوتر. كما ســيتلقّى ُمقّدم العطاء الفائز أيضاً خطاباً من 
العالم بيرنرز- لي حول “رحلة الكود وعملية إنشائه”، إضافة إلى مقطع  فيديو  مدته 30 دقيقة حول عملية كتابة التعليمات 

البرمجية أثناء القيام بها، تم ابتكاره بواسطة مصمم للغرافيك.
وســيحصل المشتري أيضاً على “ملصق رقمي” يحتوي على 9555 سطراً كامالً ورسماً تخطيطياً من الغرافيك للتوقيع 

الفعلي للعالم بيرنرز- لي، على أن يبدأ سعر العطاء بنحو 1000 دوالر أميركي.

“مايكروسوفت” تطلق ويندوز 11
أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن آخر تحديث لنظام تشغيل 
الكمبيوتر، يســمى وينــدوز Windows 11 - 11. ويتضمن 
تحســينات مرئية، من بين تغييرات أخرى. وقال رئيس المنتج 

في مايكروسوفت، بانوس باناي: الفريق مهووس بكل بكسل.
كل هــذه التفاصيل مجتمعة، واالنتقاالت، وواجهة المســتخدم، 
وكيــف يتدفق كل شــيء معاً، من المفترض أن تمنح إحساســاً 
 Windows رائعاً بالهدوء. ومن أهم التغييرات التي ســيجلبها

11 هو قائمة ابدأ وزر البدء الجديد المتمركز في شريط المهام.
تفتح القائمة نافذة بها تطبيقات مثبتة، ومستندات تم فتحها مؤخراً 

“ُموصى بها” وشريط بحث. كذلك ستوفر أدوات ويندوز موجزاً  مخصصاً للمعلومات مدعوماً بالذكاء االصطناعي - بما 
 Microsoft Teams في ذلك الطقس والتقويم وتقارير حركة المرور واألخبار - إلى شاشات المستخدمين. كما وسيتم دمج

مباشرة في Windows 11 وسيكون لها رمز خاص بها على شريط المهام.
وأضاف باناي: سيكون باإلمكان القيام بالدردشة والمكالمات ومكالمات الفيديو، مع أي شخص في أي مكان في العالم على 
أي منصة أو جهاز، بما في ذلك ويندوز أو آي أوه اس أو أندرويد أو غيرها. وأيضاً، يتميز Windows 11 بلوحة مفاتيح 

جديدة وكتابة صوتية يمكنها تلقائياً وضع عالمات الترقيم واتباع األوامر الصوتية، مثل “حذف تلك الكلمة”.
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“غوغل” ستمنح أجهزة “أندرويد” ميزات المهمة
عــلــنـــــت  أ
“غـوغــــل” 
أنهـا ســــتمنح 
األجـهـــــــزة 
بنظـام   العاملة 
أنــدرويـــــــد 
العالـــم  حـول 
عــــدداً مــــن 
الـمـيــــــزات 
لـمـهـمــــــة  ا

والعملية.
ووفـقـــــــــــاً 
لـ“غوغــل”، 
فإن واحدة من 
الميزات  أهــم 

التي ســــتحصل عليها أجهزة “أندرويـــد” في بعض بلدان العالم هي نظام اإلنذار المبكر من الزالزل أو ما تســـــميه 
Android Earthquake Alerts System، والذي يرســل من خالله تنبيهات للمستخدمين تحذرهم من الزالزل قبل 

ثوان من وقوعها، ما يساعدهم على االحتماء في أماكن آمنة.
وكان هذا النظام قد اختبر عند المستخدمين في  نيوزيلندا  واليونان، ومن المفترض أن يصل إلى أصحاب أجهزة أندرويد 

في  تركيا  والفلبين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
أما الميزة األخرى لمستخدمي “أندرويد” فستمكنهم من تمييز  الرسائل  المهمة بشعارات خاصة ليتمكنوا من الوصول إليها 
بســهولة فيما بعد، ومن المفترض أن تصل الميزة إلى تطبيقات الرســائل قريباً. والميزة الثالثة التي ستصل المستخدمين 
تتعلق بتســهيل التحكم بالهواتف وتطبيقاتها عبر األوامر الصوتية، ما سيســهل على ذوي اإلحتياجات الخاصة استعمال 

أجهزتهم.
وســتحصل أجهزة “أندرويد” أيضاً على ميزة جديدة ستســاعد المســتخدمين على صنع ملصقات تعبيرية خاصة بهم، 
ودمج ملصقين أو وجهين تعبيريين معاً لصنع ملصق مميز وســتضاف إلى أجهزة “أندرويد” أيضاً ميزة تســاعد على 
تحســين تعرف األجهزة على أصوات المســتخدمين لضبط كلمات المرور، وفك تشفير بعض التطبيقات والبيانات عبر 

األوامر الصوتية.
في ســياق منفصل، أعلنت “ غوغل” أنها ستســمح لمستخدمي نظام تشغيل الهواتف “أندرويد” بإلغاء إمكانية تعقبهم من 
جانــب المعلنين عبــر  تطبيقات  الهواتف الذكية، بعد خطوة مماثلة من “ آبل”. وقالت الشــركة المملوكة لـ“ألفابت” عبر 

موقع الدعم التابع لها، إن الخيار سيكون متاحاً بحلول نهاية هذا العام مع تحديثات خدمات “ غوغل بالي “.
وأوضحت شركة “غوغل”، أن  المطورين  لن يتمكنوا بعد اآلن من رؤية معرف اإلعالن الخاص بالمستخدم إذا رفض 

هذا الشخص تلقي  اإلعالنات  المخصصة.
ويختلف التحول المعلن من جانب “غوغل” لمستخدمي “أندرويد” عن القرار المماثل الخاص بـ“آبل” بأنه لن يتم إلغاء 

تتبع اإلعالنات بشكل تلقائي مثلما هو الحال في تحديثات هواتف “أيفون”.
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أفضل الهواتف المقاومة للماء

Samsung Galaxy S21 Series
جميع هواتف سلســلة Galaxy S21 تعتمــد على معيار 

IP68 مما يجعلها قادرة على تحمل الماء والغبار.

Oppo Find X3 Pro
اســتطاع هاتــف Oppo Find X3 Pro أن يكســب ثقة 
مستخدميه بفضل الميزات الرائعة التي يقدمها، كما يمكن 
تصنيفه بأنه من بين األفضل في مقاومة الماء والغبار، مع 
قدرته على التحمل 30 دقيقة تحت ســطح الماء بعمق 1.5 

.IP68 متر، وذلك كونه يعتمد على معيار

Google Pixel 5
الهاتف حاصل على تقييم IP68 ويملك القدرة على تحمل 

الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

إن كنت تبحث عن هاتف ذكي يمكنــه تحّمل الماء والغبار 
من دون التعــرض للتلف، نقدم لــك بالتالــي قائمة أفضل 

الهواتف الذكية المقاومة للماء في عام 2021:

Apple iPhone 12 Series
جميع هواتــف سلســلة iPhone 12 حصلت علــى تقييم 
IP68 ضد المــاء والغبار. هــذا يعني أنها ســوف تتحمل 
ما هو أكثر مــن مجرد ماء األمطار والســقوط في حوض 

السباحة.

Apple iPhone 11 Series
 iPhone األمر ال يختلف كثيراً بالنســبة لسلســلة هواتف
11 التــي لديها تقييــم عالــي في تصنيــف مقاومــة الماء 

.IP68 والغبار وفقاً لمعيار

نواجه يوميًا العديد من السيناريوهات التي تضع هواتفنا تحت خطر التعرض للماء، ما قد يؤدي 
أحيانًا الى تعرضها للتلف. وهذه المشكلة دفعت بأغلب شركات تصنيع الهواتف الذكية الى 

تقديم أجهزة مقاومة للماء والغبار، تحت معيار IP68 الذي يوفر حماية عالية.
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من أفضل الهواتف في هذا المجــال، خصوصاً انها تعتمد 
.IP68 على معيار

Samsung Galaxy 20 Ultra / Note 20 Ultra
تملك هذه الهواتف تصنيف عالي في مقاومة الماء والغبار 

.IP68 وفقاً لمعيار

Xiaomi Mi 11 Ultra
تحمل الماء والغبار.هذا الهاتف يعتمد على معيار IP68 مــا يجعله قادراً على 

OnePlus 8 Pro / OnePlus 9 Pro
هواتــــف OnePlus الرائــــدة، دائمــــاً ما تحصل على 

تصنيف عالي في مقاومة الماء والغبار.
 OnePlus 9 Proو OnePlus 8 Pro ويمكن القول، أن



جديد تقنية

البنك والمستثمر | تموز / يوليو 2021

شواحن السلكية وتقنيات مميزة للكمبيوترات من لينوفو
أعلنــت شــركة  لينوفــو مؤخــراً عــن مجموعة 
الملحقــات الجديدة من فئــة Go، والتي صممت 
خصيصا لتسهيل استخدام  الحواسيب  المحمولة. 
ومــن بيــن أبــرز الملحقــات التي أعلنــت عنها 
 Lenovo Go USB-C الشــركة كان منظومة
Wireless Charging Kit والتــي صممــت 
لتأمين الشــحن الالســلكي للحواســب المحمولة 
مــن فئة 13 و14 بوصــة، والمجهزة ببطاريات 
باســتطاعة 65 واطا. كما أعلنت أيضاً عن فأرة 

التحكم الالسلكية Lenovo Go USB-C، والتي تميزت بوزنها الخفيف ومستشعراتها الضوئية المتطورة التي تمكنها 
من العمل بسالســة مع أي ســطح مســتو تقريبا، فضال عن فأرة أخرى Go Wireless Vertical Mouse صممت 

خصصيصا للمصممين ومستخدمي برامج الرسم الهندسي، لتوفر ليدهم راحة ممتازة أثناء العمل لساعات طويلة.
كذلك، كشــفت “لينوفو” عن لوحة مفاتيح الســلكية يمكن تقســيمها إلى جزأين لتســهيل حملها في الحقائب ووضعها على 
 Power المكاتب أو طاوالت العمل بالطريقة التي تناســب المســتخدم. وباإلضافة إلى كل ما ســبق طرحت الشركة أيضا

.USB-C بسعة 10000 ميلي أمبير يمكنه شحن الهواتف السلكياً، ويوفر شحناً سلكياً عبر منافذ Bank

ألمانيا تخصص 10 مليارات يورو لشركات التكنولوجيا
األلمانية  الحكومة  خصصت 
مبلــغ 10 مليــارات يــورو، 
)12 مليــار دوالر أميركي( 
لدعم مراحل نمو الشــركات 

التكنولوجية الناشئة.
وفــي مقابلــة مــع وكالــة “ 

بلومبيـرغ”، أشــــــار وزيـر 
فــي   واالقتصــــاد  الماليـــة 

ألمانيــا  أوالف شــولتـــــس، 
إلى أن األموال ستوزع عبر  

معني  ـــتثماري   اسـ صندوق 
بمعالجــة الصعوبــات التــي 

تواجه  الشركات الناشئة  حينما تحاول جمع رأس المال االستثماري.
وأعتبر شــولتس أن “الشــركات الناشــئة هي المحركات للتغيير الهيكلي، فهي تخلق فرص عمل وترسي لنمو وازدهار 

ألمانيا وأوروبا في المستقبل”.
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Tecno Camon 17 Pro يغزو األسواق
 Tecno Camon 17 بدأت مؤخراً المبيعات الرسمية لهاتف
Pro، الذي يعتبر من أهم  األجهزة المحمولة ، المنافسة حالياً 
لسعره الرخيص نسبياً تبعاً لمواصفاته. وحصل الهاتف على 
هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد )168.9/77/9( ملم، وزنه 
201 غرام، وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، 
ترددها يعــادل 90 هيرتزا، ودقة عرضها )2460/1080( 

بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريباً.
ويعمل الجهــاز بمعالــج Mediatek Helio G95 ثماني 
 ،Mali-G76 MC4 النوى عالي األداء، ومعالج رسوميات

.microSDXC وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات
أما  الكاميرا  األساســية له فأتت رباعية العدســة بدقة )2+2+8+64( ميغابيكسل، والكاميرا األمامية بدقة 48 ميغابيكسل، 
وصنفت من بين أفضل الكاميرات األمامية للهواتف المحمولة حالياً. وحصل هذا الهاتف على منفذين لشــرائح اإلتصال، 
ومنفذ 3.5 ملم للســماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومســتقبل إلشــارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر  
األقمار الصناعية ، إضافة لبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع. ويطرح هذا الجهاز في أسواق  

آسيا  و أوروبا  وبعض األسواق األخرى بسعر منافس يبلغ 280 يورو تقريباً.

Nokia 105 4G مزايا الجيل الرابع في
أعلنت شــركة “إتش دي إم غلوبال”، الشــركة المنتجة لهواتف نوكيا، عن إطالق 

أحدث وأيسر هواتف الجيل الرابع من نوكيا كلفةً حتى اآلن.
ومــع االتصاالت الصوتيــة ذات الوضوح العالي بتقنيــة VoLTE HD، يتيح لك 
هاتــف Nokia 105 4G التحــدث مــع أحبابك بسالســة، كما لو كانــوا في نفس 

الغرفة.
ويتميــز الهاتف الجديد بســهولة االســتخدام،  حيث تجعل القوائــم المكبرة الرموز 
والخطوط أكبر والتصفح أسهل لتتمكن من العثور على التطبيق الذي تختاره بلمح 
 Nokia 105 4G يمكن لهاتف ، text-to-speech البصــر. ومع ميزة القــراءة
أن يقرأ على مســامعك الرســائل النصية ليعلمك بالتطبيق الذي تستخدمه ما يجعل 

تصفح هاتفك أبسط بكثير.
ويتوافق الهاتف مع المعايير التي يتوقعها عمالء هواتف نوكيا، مع بطاريته الموثوقة 
م ليدوم من التصميم الكالســيكي مع  بســعة 1020 مل أمبير ســاعي ومزيــج ُصّمِ
منحى عصري. وهو يأتي بثالثة ألوان أنيقة مختلفة، األزرق، واألحمر واألسود.

 Nokia وبالرغم من حجمه الصغير بما يكفي لتضعه في جيبك عند اللزوم، إال أن
4G 105 ليس هاتفاً سترغب في إخفاءه.
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MEA توضح شروط الدخول إلى دول االتحاد األوروبي
أعلنت شركة طيران الشرق االوسط 
 ،MEA الخطوط الجويــة اللبنانية-
أن االتحاد األوروبي قد صنف لبنان 
ضمن فئة “البلدان البيضاء” بالنسبة 

إلى وباء كورونا.
وكشــفت ان هذا القرار اإليجابي ال 
يعني تلقائياً الســماح بسفر اللبنانيين 
الحائزيــن علــى تأشــيرة ســياحية  
Visa Type C إلــى مختلف دول 
اإلتحاد األوروبــي، وبالتالي يجب 
انتظار قــرار كل دولة على حدى، 

لذلك يرجى من المسافرين الكرام التأكد من شروط الدخول إلى دول االتحاد األوروبي قبل تنظيم رحالتهم عبر الرابط 
.https://bit.ly/3zIsswy :التالي

وأوضحت أن فرنســا وقبرص هما الدولتان االوروبيتان اللتان تســمحان حالياً بدخول اللبنانيين حاملي تأشــيرة سياحية 
Visa Type C الى أراضيهما و ينتظر أن يطبق هذا القرار من قبل عدد من الدول األوروبية.

ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين إلى مطار بيروت
شــهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي مؤخراً، تحسناً، 
حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوافدين الى لبنان يقارب 
7 آالف راكــب يومياً معظمهــم من اللبنانييــن الذين يقيمون 
ويعملون في الخــارج ومن عائالتهم، وكانت  اعداد الوافدين 
الى لبنان قد تخطت 6 آالف راكب يومياً في الفترة التي رافقت 
حلــول عيد الفطر المبارك، لتعود الــى معدالت 5 آالف وافد 
يومياً بما يتماشى مع عدد الرحالت الجوية المسيّرة من لبنان 
وإليه. وقد بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خالل 
أيار/مايــو الفائت 286 ألفاً و271 راكباً ليصبح بذلك مجموع 

الركاب الذين اســتخدموا المطار منذ مطلع 2021 وحتى نهاية الشــهر الخامس منه 1 مليون وخمســون ألفاً و280 راكباً  
مقابل 988 ألفاً و377 راكباً في األشهر الخمسة األولى من العام 2020، أي بزيادة 61903 ركاب ما نسبته 6.26 %.

وبلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خالل أيار/مايو من العام الجاري 286271 راكباً مقابل 20141 راكباً في 
ايار/مايو 2020 بزيادة 266130 راكباً أي ما نسبته 1321 %. فقد سجل عدد الوافدين الى لبنان خالل ايار/مايو الماضي 
153396 راكباً )مقابل 16683 راكباً في ايار/مايو 2020 أي بزيادة 819 %(، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 

3928 % وبلغ 131924 راكباً )مقابل 3275 راكباً في ايار/مايو 2020(.
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إستئناف الرحالت الجوية بين دمشق ودبي والشارقة
الســـــورية  النقــل  وزارة  أعلنــت 
مؤخراً، إســتئناف الرحالت الجوية 
المباشرة بين دمشق وكل من  دبي  و 
الشارقة  في دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، بــدءاً مــن 20 حزيران/

يونيو 2021.
السورية،  الجوية  وأعلنت الخطوط 
أن أولــى الرحالت ســتكون بإتجاه 
مطار الشارقة الدولي ، وأشارت إلى 
أنه من المقرر أن تســير “السورية 
للطيران” 3 رحالت أســبوعياً إلى 

الشارقة و4 رحالت أسبوعياً بإتجاه دبي، يام السبت واإلثنين واألربعاء والخميس.
يذكر أن دولــــة اإلمارات العربيــــة المتحــــدة إلى جانب  العــراق  و عمان،  كانت من أوائل الــدول العربية التي أعلنت 
إســـــتئناف رحالتها إلى  ســـــورية وعبر أجوائها، بعد قطيعة عربية أعقبت األزمة المســــتمرة في ســـورية منذ أكثر 

من 10 سنوات.

“طيران اإلمارات” تتكبد خسائر بقيمة 5.5 مليار دوالر
أعلنــت “ طيــران اإلمارات “، عــن تكبدها خســائر بقيمة 20.28 
مليار درهــم )5.52 مليار دوالر أميركي( للســنة المالية المنتهية 
فــي 31 آذار/مارس 2021، وقد نقلت شــركة الطيران المملوكة 

لحكومة دبي  خالل تلك الفترة 6.6 مليون مسافر.
وأشــار رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لـ“طيــران 
اإلمارات”، أحمد بن ســعيد آل مكتوم، إلى أن الشــركة تلقت ضخ 
رأســمال بقيمة 3.1 مليار دوالر أميركي من حكومة دبي منذ بدء 
جائحة “كورونا”. وأوضح أن “المجموعة إضطرت إلى تســريح 

عاملين ألول مرة منذ إنشائها ... ونتيجة لذلك، إنخفض إجمالي القوى العاملة فيها بنسبة 31%”.
ولفتت الشركة، في بيان، إلى انها ستعمل على “إعادة بناء شبكة خطوطها بشكل تدريجي وآمن، وتعزيز استراتيجيتها 

لتعزيز تواجدها في األسواق الرئيسية لخدمة السياحة والطلب على سفر األعمال”.
وأوضحــت ان عائــدات المجموعة بلغت 35.6 مليار درهــم )9.7 مليارات دوالر( بانخفــاض 66 % عن نتائج العام 
الماضي، وبلغت األرصدة النقدية 19.8 مليار درهم )5.4 مليارات دوالر( بتراجع نســبته 23 % عن 2020، ويرجع 
ذلك أساســاً إلى ضعف الطلب الناجم عن مختلف قيود الســفر واألعمال ذات الصلة في جميع أقســام األعمال واألسواق 

الرئيسة للمجموعة بسبب الجائحة.
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أمير قطر يهدي الرئيس اإليراني أغلى طائرة في العالم
كشفت وسائل إعالم إيرانية رسمية، أن أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أهدى إبراهيم رئيسي طائرة فاخرة، 
بعد فوزه برئاســة إيران. وبحسب موقع “التجارة نيوز” 
الحكومي، فإن أمير قطر منح الرئيس اإليراني المنتخب 
 ،A380 إبراهيم رئيسي، طائرة فاخرة من طراز إيرباص
كهدية بمناسبة فوزه باالنتخابات الرئاسية. وعلّق الموقع 
في تقرير له على الهدية الرئاســية، بالقــول إن ما قام به 
أمير قطر ليس سابقة من نوعها، فقد أهدى طائرة فاخرة 

بقيمة 400 مليون دوالر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل 3 سنوات.
من جهتها، أكدت وكالة أنباء “فارس نيوز”، الذراع اإلعالمي للحرس الثوري، صحة ما ذكره التقرير بشــأن هدية أمير 
قطر للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي. ولم تدل السلطات اإليرانية حتى اآلن بأي تصريح بشأن هذه الهدية. ويعاني قطاع 
الطيران المدني في إيران من تهالك أســطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة اإلســالمية في 
عــام 1979، فيما زادت العقوبات األمريكيــة من معاناة هذا القطاع. وتعد إيرباص A380 أغلى طائرة في العالم، وأكبر 
طائرة خاصة في العالم من حيث الحجم ويصل سعر هذه الطائرة إلى 500 مليون دوالر، ويوجد بالطائرة مصعد، وموقف 

سيارات لسيارة رولز رويس، وقاعة حفالت، ومصلى ذو سجاجيد صالة إلكترونية تتجه وحدها نحو القبلة.

“يونايتد إيرالينز” توّقع عقداً لشراء 15 طائرة
أعلنت شــركة الطيــران األميركيــة “ يونايتد 
إيرالينز”، أنّها أبرمت عقداً مع شــركة “بوم 
سوبرســونيك” لشــراء 15 طائرة أسرع من 
الصــوت تعمل على وقود مســتدام، الفتةً إلى 
أنّه إذا ســارت األمور وفق المخّطط فستتمّكن 
من بدء نقل الــركاب على متن هذه  الطائرات  

إعتباراً من 2029.
وتطّور شــركة “بوم سوبرســونيك” الناشــئة 
باســم  رّكاب  طائــرة  دنفــر،  فــي  ومقّرهــا 
“أوفرتشــر” يفترض أن تطير بســرعة 1.7 
ماخ أي ضعفي ســرعة الصوت، ما يعني أّن 

“يونايتد إيرالينز” ستتمّكن بواسطة هذه  الطائرة  من تسيير رحالت تجارية تستغرق نصف الوقت الذي تستغرقه اليوم.
وإذا سارت األمور مع الطائرة الجديدة على ما يرام، فسيتمّكن رّكابها من السفر من نيوارك الواقعة بالقرب من نيويورك 
إلى لندن في غضون 3 ساعات ونصف الساعة، في حين سيتمّكنون من السفر من نيوارك إلى فرانكفورت في غضون 4 

ساعات. وستتّسع هذه الطائرة لما بين 65 و88 راكباً.
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السيارات الطائرة قد تدخل الخدمة بحلول 2025
أعلنت شــركة “هيونداي موتــور” و“جنرال 
موتــورز “، أنهمــا تمضيان قدمــاً في تطوير  

ســيارات طائــرة ، وعبّرت الشــركة الكورية 
الجنوبيــة عن تفاؤل بأنها قد يكون لديها خدمة 
“لســيارات األجرة  الطائرة “ قيد التشغيل ربما 

بحلول عام 2025.
وأشــار مســؤول تنفيــذي بشــركة “جنــرال 
موتورز”، إلى أن األمر قد يستغرق حتى عام 
2030 حتــى تتغلب خدمات ســيارات األجرة 

الطائرة على العراقيل الفنية والتنظيمية، والوصول إلى التشغيل التجاري.
يذكر أن ســيارات األجرة الطائرة تقلع وتهبط مثل طائرات  هليكوبتر  وتحمل مســافرين وبضائع. وتعكف شركات أخرى 
لصناعة الســيارات على تطوير سيارات طائرة ســواء بمفردها أو عبر شراكات، ومن بينها “ تويوتا موتور “ و” دايملر “ 

و”جيلي” الصينية.
وكان بنك “ مورغان ستانلي “، قد قدر أن إجمالي حجم سوق سيارات األجرة الطائرة في المدن قد يصل إلى تريليون دوالر 

أميركي بحلول عام 2040 وإلى 9 تريليونات دوالر أميركي بحلول عام 2050.

اإلمارات: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 40 %
أفــاد مديــرون وعاملــون فــي 
وكاالت سفر في دولة اإلمارات 
بأن أســعار تذاكر الطيران بدأت 
إلى الوجهات  باالرتفاع تدريجياً 

العربية األكثر طلباً.
وتوقعوا أن تشــهـــد األســـــعار 
مشــيرين  صــالً،  متوا ارتفاعــاً 
إلــى أن الزيــادات في األســعار 
تراوحــت بيــن 30 % و40% 
بالنسبة للرحالت التي تتزامن مع 
بدء اإلجــازة الصيفية للمدارس، 

وصوالً إلى عطلة عيد األضحى في النصف الثاني من تموز/يوليو 2021.
وكشـــــفوا أن الطلــب يتركز في وجهات مثل مصر واألردن ولبنان والســودان، مع توجه المقيميــن في الدولة لزيارة 
بلدانهــم خالل العطلة، إلى جانب الطلب على الســــفر الســــياحي بغرض قضاء إجــازات وعطالت في الوجهات التي 

خففت من قيود السفر.
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بناء مستقبل التنقل النظيف

بانغ سون جيونغ
نائب الرئيس، ورئيس عمليات الشرق األوسط وأفريقيا في هيونداي

مع تصدر قضية تغير المناخ االهتمام العالمي، واستمرار النقاشات حولها، تطرح العديد من األسئلة حول الدور الذي 
يمكن لصناعة السيارات القيام به للمساعدة في تقليل االنبعاثات التي تنتجها المركبات يومياً. وتضع إحصاءات وكالة 
الطاقة الدولية صناعة السيارات في خضم الجدل البيئي، إذ يؤدي النقل البري وحدة لثالثة أرباع إجمالي االنبعاثات 
الناتجة عن النقل، ويشــكل قطاع النقل وحده ُخمس االنبعاثات العالمية لثاني أكســيد الكربون. وقد شــهدت األعوام 
األخيرة، التزام العديد من صانعي السيارات، وفي مقدمتها شركة هيونداي موتور، بدورها في معالجة هذه المشكلة 
من خالل توفير حلول مبتكرة للتنقل النظيف. وصرنا نشهد بالفعل بواكير هذه الجهود مع ظهور العديد من المركبات 
النظيفة والموفرة للطاقة التي تســير على الطرق اليوم، والتي يدخل معظمها ضمن فئة الســيارات الكهربائية التي 
تعمل بالبطاريات )BEVs( والتي أصبحت خياراً شــائعاً للمســتهلكين في الوقت الحالي، أطلقت من أجله حكومات 
عدة حوافز مالية لتشجيع هذه السيارات الجديدة التي تندرج ضمن استراتيجيتها طويلة األجل لتصبح صديقة للبيئة.

وعلى الرغم من أن هذه الخطط ستساعد في تسريع مبيعات السيارات الكهربائية، فال بد من االعتراف بأن محاولة 
تغيير سلوكيات غالبية األشخاص للتحول إلى مركبات “صديقة للبيئة” ومستدامة ليس باألمر الهين، فمثالً يتعين على 
صانعي السيارات الكهربائية اإلجابة على حزمة من األسئلة التي يطرحها المشترون الجدد قبل اتخاذ القرار النهائي 
وشراء السيارة ومنها على سبيل المثال: كم من الوقت سيستغرق الشحن؟ هل هي ميسورة التكلفة؟ إلى أي مدى يمكن 

السفر بالسيارة؟ وما هي المدة التي ستستغرقها البطاريات قبل الحاجة إلى استبدالها؟
وتعتمد الكثير من اإلجابات على األســئلة الســابقة على اســتخدام التقنيات المتقدمة ومدى كونها عملية، لذلك صرنا 
نشــهد المزيد من التعاون بين المؤسســات داخل صناعة السيارات لالستفادة من أشكال مختلفة من التقنيات لتطوير 
المركبات والبنية التحتية التي ســتجعل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الخيارات المتاحة والصديقة 
للبيئة. وبالرغم من الخطوات الواسعة المقطوعة في مجال السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، فإنها ال تعتبر 

المجال الوحيد الذي يضمن الحلول الصديقة للبيئة في المدن.
تتواجد الطاقة الهيدروجينية في السوق منذ أعوام عديدة، ولكن بقدرات محدودة، ويتم تصنيفها أنها تقنية نقل خضراء. 
وفي األعوام األخيرة، أصبح الهيدروجين - وهو العنصر األكثر وفرة على وجه األرض- عامالً حيوياً في صناعة 
السيارات.  وتختلف السيارات الهيدروجينية أو المركبات الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود )FCEV( عن السيارات 
الكهربائيــة. ففي البداية، يتم تثبيت خزان هيدروجين في المركبات الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود، حيث يدخل 
إلى خلية الوقود مزيج من الهيدروجين واألكســجين الذي يولد الكهرباء لتشــغيل المحركات. وهذا يعني أن سيارات 
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الهيدروجين تمتلك خصائص كل من السيارات الكهربائية بسبب استخدام الطاقة الكهربائية وسيارات البنزين التقليدية 
التي تحتوي على خزانات.

وإضافة إلى المســاهمة بخفض تأثيرات الكربون والغازات المســببة لالحتباس الحراري وتغير المناخ، فهناك فرق 
آخر، وهو أن السيارات الهيدروجينية ال تحتاج لقيام المستخدم بتوصيل السيارة بمأخذ للتزود بالوقود، إذ يمكن شحن 

سيارات الهيدروجين شحناً كامالً وبسرعة خالل فترة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق فقط.
فعلى ســبيل المثال، يمكن شــحن ســيارة من طراز هيونداي نيكسو بشكل كامل خالل خمس دقائق، وذلك للسير بها 
لمدى قيادة يبلغ 380 ميالً، وهذه تقريباً مســافة رحلة كاملة ذهاباً وإياباً بين واشــنطن العاصمة ونيويورك، وهذا ما 
يمنح السيارات الهيدروجينية ميزة نسبية بالمقارنة مع المركبات الكهربائية التي يمكن أن يتراوح مدى القيادة الخاص 

بها بين 100 و200 ميل.
عــالوة على ذلك، تســتطيع الســيارات الهيدروجينية تخزين المزيد من الطاقة بكثافة أقــل، ويعد الهيدروجين خيار 
وقود أكثر اســتدامة وطويل األمد يمكن اســتخدامه لفترات طويلة دون اإلضرار بالبيئة. إال أنه وعلى الرغم من هذه 
اإليجابيات، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجه الســيارات الهيدروجينية هو التكاليف، فمع طرح مجموعة متنوعة 
منها في العقدين الماضيين، بما في ذلك ســيارة هيوندايSanta Fe FCEV التي تعد أول ســيارة كهربائية لخلية 
الوقود للشــركة، وســيارة ix35 التي تعد أول ســيارة هيدروجينية بإنتاج كبير من هيونداي، فإن الطلب على هاتين 
السيارتين ال يزال منخفض نسبياً. هناك العديد من األسباب النخفاض الطلب، ولكن واحدة من المشاكل الرئيسية هي 
ارتفاع تكلفة الشراء، التي تعود إلى ارتفاع تكاليف التصنيع والتكنولوجيا، والتي يتوقع أن تنخفض فقط عندما يزيد 
عدد السيارات ضمن اإلنتاج. وحتى إذا كان المستهلكون قادرين على تحمل تكلفة سيارة هيدروجينية جديدة، يجب 
أن يكون هناك عدد كبير من محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في جميع البلدان، وبالطبع لن تقوم شركات الوقود 
ببناء هذه المرافق إال إذا كان هناك ما يكفي من األعمال. وفي هذا الســياق، تأتي المملكة العربية الســعودية من بين 
الدول التي قامت بالفعل بتركيب محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين، وذلك في إشارة الستعداد عدد من الدول 

الستقبال المركبات التي تعمل بالهيدروجين على طرقاتها.
تمتلك كل من الســيارات الهيدروجينية والســيارات الكهربائية ميزة إنتاج انبعاثات محلية تصل إلى الصفر، وترى 
هيونداي موتور مســتقبالً مشــرقاً لهذين النموذجين كما أننا نركز عليهما كجزء من رؤيتنا إلنتاج سيارات مستدامة 
وصديقة للبيئة. وندرك أن هناك قدراً هائالً من العمل الذي يتعين القيام به لتوفير بيئة تنقل نظيفة. وتخطط مجموعة 
هيونداي، ضمن استراتيجيتها على المدى الطويل، لطرح ما ال يقل عن 12 طرازاً من السيارات الكهربائية بهدف 
بيع 560 ألف مركبة كهربائية ســنوياً بحلول عام 2025. وخالل هذه الفترة نفســها نخطط في المجموعة لتوســيع 

تشكيلة السيارات الكهربائية الخاصة بها إلى 23 طرازاً في 2025 لبيع مليون وحدة سنوياً في األسواق العالمية.
في الوقت ذاته، وضعت مجموعة هيونداي موتور خريطة طريق لتســريع تطبيق “رؤية الســيارات الهيدروجينية 
2030” لتؤكد على التزامها بتسريع بناء مجتمع يعتمد على طاقة الهيدروجين، وذلك باالعتماد على ريادتها العالمية 
فــي تقنيــات خاليا وقود الهيدروجين. وتعمل مجموعة هيونداي موتور، خالل األعوام التســعة القادمة، على تأمين 
طاقة إنتاجية تبلغ 700 ألف وحدة ســنوياً من أنظمة خاليا الوقود للســيارات، وكذلك لتطوير حلول الهيدروجين في 

القطاعات األخرى مثل السفن وعربات السكك الحديدية والطائرات بدون طيار ومولدات الطاقة.
وبالنســبة للمركبات التي تعمل بخاليا الوقود، بدأت هيونداي موتور بالفعل في تصدير أكســينت فيول ســيل، أول 
شــاحنة ثقيلة تعمل بخاليا الوقود يتم إنتاجها بأعداد كبيرة في العالم، وســيتم تطوير ألفين وحدة منها في عام 2021 
والصين حسب الطلب.لتسريع االنتشار العالمي للشاحنة الثقيلة، الخالية من االنبعاثات، والصديقة للبيئة في كل من أوروبا والواليات المتحدة 
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معايير جديدة لسيارات الدفع الرباعي من “كيا سبورتاج”
كشــفت شــركة كيا عن الصور الرسمية لســيارة ســبورتاج والجديدة 
كليــاً، والتي تتميز بتصميم خارجي  مختلف عن المألوف يرتقي بهوية 
سبورتاج إلى جيل جديد، مع الحفاظ على تراثها الثري. إذ تمتد الخطوط 
الحــادة والبارزة حــول الهيكل الخارجي المصقــول، لتضاعف الطابع 
الدراماتيكي للتصميم. وفي الوقت نفسه، تجتمع األسطح البسيطة المفعمة 
بالقّوة مع األشكال المتشــابكة لتضمن حضوراً ديناميكياً ومعززاً على 
الطرقات للسيارة الرياضية متعددة األغراض. وداخل السيارة، تم إنشاء 

مساحة مبهرة، توّظف التكنولوجيا المتطّورة ضمن تصميم معاصر.
تتمتع مقدّمة سيارة سبورتاج الجديدة باألشكال السوداء دقيقة التفاصيل 
على الشــبك األمامــي، والتي تمتد على كامل عرض واجهة الســيارة. 
ويكتمــل تطّور التصميم مــن خالل مظهر المصد الســفلي الذي يحيط 

بخلفية الســيارة، ويتبع ذات فلسفة تصميم الشــبك األمامي التقني األسود، ويصل مختلف عناصر تصميم السيارة الخلفية 
ببعضهــا البعض، مؤدّياً للمســة مميزة وإحســاس بالخفة. ولتضمن تميّز المقصورة كمكاٍن مميــز لقضاء الوقت فيه أثناء 
الحركة، يجمع مقعدا الســائق والراكب األمامي التكنولوجيــا المتطورة مع الراحة من خالل تصميمها الصدفي الرياضي 

النحيل. كما تتضمن مؤخرة مقعدي السائق والراكب األمامي تصاميم تتيح تعليق المالبس والحقائب بسهولة وبساطة.

الشركات األكثر مبيعًا للسيارات في لبنان
أظهرت إحصاءات جمعيّة مستوردي السيارات، إرتفاع مبيعات 
الســيّارات الجديدة في لبنان إلى 487 ســيّارة خــالل أيار/مايو 
2021، مقارنةً بنحو 356 سيارة في نيسان/ابريل 2021، علماً 
بأنها بلغت 651 ســيارة في أيار/مايــو 2020. أما على صعيد 
سنوي، فقد انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان بنسبة 
54.95 % إلى 1.434 سيارة خالل األشهر الخمسة األولى من 
2021، مقارنة بنحو 3.183 سيارة في الفترة نفسها من 2020. 
ويُعــزى التراجع المذكور إلى النقص في الســيولة بالدوالر في 
القطاع المصرفي والقيود التي تّم فرضها على السحوبات بالعملة 

األجنبيّة، ما أعاق عمليّات بيع السيّارات الجديدة، حيث أّن شروط المبيع الجديدة لدى وكالء السيّارات تفرض تسديد جزء 
من سعر المبيع نقداً بالدوالر. وأظهرت اإلحصاءات تراُجع مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 61.63 % إلى 391 سيارة، 
والسيارات الكورية بنسبة 38.92 % إلى 361 سيارة، والسيارات األوروبية بنسبة 56.89 % إلى 435 سيارة. كما بينت 
اإلحصاءات أّن السيّارات األوروبيّة الصنع تََصدََّرت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان، بحيث بلغت حّصتها من السوق 
30.33 % حتّى أيار/مايو 2021، تلتها السيارات اليابانية بحصة 27.27 % والسيارات الكورية بحصة 25.17 %، ومن 

ثم السيارات األميركية بنحو 11.85 %، والسيارات الصينية بنحو 5.37 %.
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ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 58 %
أظهرتــه بيانات حكوميــة، أن صادرات  

الجنوبيــة قفــزت  الكوريــة  الســيارات  
بنســبة 58 % في شهر أيار/مايو 2021 
الماضــي، على خلفية الطلب القوي على 
الســيارات الصديقــة للبيئة والســيارات 

الرياضية متعددة االستخدامات.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة 
في كوريا، أن صادرات السيارات بلغت 
150,894 وحــدة فــي أيار/مايــو، ومن 
حيث القيمة تضاعفت الصادرات تقريباً 

ووصلت إلى 3.49 مليار دوالر أميركي. وأرجعت السبب في النمو إلى األداء القوي للسيارات الكهربائية جنباً إلى جنب 
مع العالمة التجارية جينيسيس المستقلة لشركة  هيونداي .

وقفــزت الصادرات إلى أميركا بنســبة 70.1 % لتصــل قيمتها إلى 1.42 مليار دوالر أميركــي، وزادت الصادرات إلى  
االتحاد األوروبي  بنسبة 84 % لتصل إلى 664 مليون دوالر أميركي. فيما وصل اإلنتاج المحلي للسيارات إلى 256,272 

وحدة في الشهر، بزيادة قدرها 10.9 % على أساس سنوي.

تراجع إيرادات رينو بنسبة 1.1 %
تراجعت إيرادات شــركة رينو الفرنسية بنسبة 1.1 % في 
الربــع األول مــن 2021، لتصل الــى 10 مليارات يورو 
)12 مليار دوالر(، وهو ما يمثل الربع الخامس الذي يشهد 
انخفــاض المبيعــات على التوالي، في الوقــت الذي تكافح 
فيه الشــركة للتخلص مــن تداعيات جائحــة كوفيد - 19. 
وباعت “رينو” 665 ألف ســيارة فــي الربع المالي األول 
من 2021، بزيادة نســبتها 1 % فــي المبيعات عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي، بحسب تقريرها المالي.
على صعيد آخر، تواجه شــركة رينو تهماً بالخداع بشــأن 

تحقيق انبعاثات الديزل والمعروفة بأسم “ديزل غايت” والتي فتح التحقيق فيها في 2017.و ذكرت رينو، أنها جنّبت وديعة 
بقيمة 20 مليون يورو في إطار التحقيق، نافية ارتكاب أي مخالفات قائلة: تمت الموافقة دائماً على جميع سيارات رينو وفقاً 
للقوانين واللوائح المعمول بها. وكانت محكمة فرنسية وجهت تهما لشركة رينو بأنها تعّمدت الخداع في اختبارات التلوث 
لمحركات الديزل والبنزين بعلم اإلدارة العليا، واستمعت حينها إلى رئيس الشركة السابق كارلوس غصن باعتباره شاهداً. 
وذكر رئيس الهندسة في “رينو”، جيل لو بورغن، أن تقنية مكافحة التلوث المعروفة باسم “مصيدة أكاسيد النيتروجين” 

المستخدمة في ذلك الوقت في السيارات لها حدود معروفة، وتعمل فقط بالطريقة المثلى عند السرعات المنخفضة.
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Corolla نسخة رباعية الدفع من تويوتا
أعلنت شــركة تويوتا عن نيتها إطالق نســخ معدلة 
رباعيــة الدفــع مــن ســيارات Corolla، لتطرحها 
في أســواق جديــدة حول العالم. ومــن المفترض أن 
تطرح ســيارات Corolla الجديدة في عدة أســواق 
عالميــة، منها أســواق أميــركا الجنوبية والشــمالية 
وبعض األســواق اآلســيوية واألوروبية، وأن تأتي 
بهياكل كروس بطول 4 أمتار و46 سنتيمترا، مبنية 
على منصات TNGA-C، وســتكون المســافة بين 
محوري العجالت في هذه الهياكل 264 ســنتيمترا، 

وستتمتع هذه المركبات بقدارات مميزة على اجتيار الطرق الوعرة، إذ سيكون ارتفاع هياكلها عن األرض 206 ملم، كما 
ستجهز بعجالت بمقاسات 17 و18 إنشا، فضال عن أنظمة تعليق خاصة.

على صعيد آخر، ذكر مسؤولو “ تويوتا ” في االجتماع السنوي للمساهمين، أن خط إنتاج الشركة خالل الثالثين عاماً المقبلة 
سيضم سيارات وفيرة وليس مركبات كهربائية فقط. وأعلن أحد مدراء الشركة، أنه من “المبكر للغاية التركيز على خيار 
واحد”. في حين أشار المدير التكنولوجي ماساهيكو مايدا إلى “أن بعض األفراد يحبون المركبات العاملة بالبطاريات ولكن 

آخرين ال يقتنعون بالتقنيات الحالية، وفي النهاية ما يهم هو ما يختاره العمالء”.

“نيسان” ازاحت الستار عن أجمل سياراتها االقتصادية
اشتهرت سيارات Note التي 
أطلقتها شــركة نيســان على 
مر العقديــن الفائتين بالعملية 
اســتهالك  واالقتصاديــة في 
الوقود، لكن الشــركة قررت 
إعطاء هــذه المركبات طابع 

العصرية والتميز هذا العام.
 Aura ويختلــــف نمــــوذج
الجديد من هذه المركبات عن 
نماذج Note الســابقة بشكل 
كلــي تقريبــاً، إذ حصل على 

هيكل هاتشباك صغير الحجم مميز بانسابيته العالية، وزود الهيكل بواجهة أمامية فريدة التصميم مجهزة بفتحات هوائية 
جانبية وفتحات أكبر حجما توضعت أعلى ممتص الصدمات.

وحصلــت هذه الســيارات على مصابيح إضاءة LED متطــورة تتكيف إضاءتها مع االنعطافــات واتجاه الحركة على 
الطريق، كما جهزت بعجالت بمقاس 17 إنشا تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة.
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Fiat تزيح الستار عن أجمل سياراتها الكروس أوفر
كشفت شــركة Fiat عن 
تصميم ســيارتها الجديدة 
التي يعتقـــــد أن   Pulse
تنــال شــعبية كبيــرة في 
عالــم مركبــات الكروس 
أوفر لتصميمها األنيــــق 
واقتصاديتها في استهالك 

الوقود.
وبنيـــت هــــذه الســيارة 
على منصــــات كانــــت 
قــد اختبرتهــا Fiat فــي 

سيارات Argo hatchback، وحصلت على هيكل مميز التصميم بطول 4 أمتار تقريباً، عرضه 175 سنتم، والمسافة 
بين محوري العجالت فيه 252 سنتم.

ومن اللمسات المميزة التي حصلت عليها هذه المركبة، هي السقف البانورامي الكبير الذي يمنح الركاب شعوراً مميزاً 
بالراحة أثناء التنقل، وألوان السقف والجنح الهوائي التي تتداخل مع اللون األساسي للهيكل بطريقة مميزة.

Outlander ميتسوبيشي” طرحت نسخًا مطّورة من“
أعلنــت شــركة  ميتسوبيشــي  أنها 
“ســتطرح نســخاً مجهزة بتقنيات 
خاصــة، معدلــة عــن ســيارات 
Outlander التــي كشــفت عنها 
مطلــع الـعـــــام 2021 الحالي”، 
موضحة، ان “ الســيارات  الجديدة 
ســتحصل على تصميــم خارجي 
 Outlander شـــــبـيـــه بتصاميم
الجديــدة، لكنهــا ســتأتي ببعــض 
التعديــالت الطفيفة التي ستشــمل 
شــكل المصابيــح وربمــا شــعار 

ميتســوبيشـــي المثبت على الواجهة األمامية”.
وســـــتحصل هذه المركبات على هيكل بطول 4 أمتار و58 ســـــنتيمترا، أما قمرتها من الداخل فســـــتزود بشــاشـــــة 
لمســية كبيرة تبرز من منتصف واجهة القيادة، وستحصل على أنظمة لشحن الهواتف السلكيا، وستزود المقاعد بأنظمة 

تدفئة وتبريد.
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نسخ مميزة وأكثر فخامة من “الند روفر”
أعلنت “الند روفر” عن نيتها إطالق 
 Evoque نسخ معدلة من ســيارات
الشــــهيرة، ســــتخصصها لبعــض 
األســواق العالمية، وتبعا للمعلومات 
المتوفــرة فإن النســخ الجديــدة التي 
ســتحمل اســم Evoque L ستكون 
 Land Rover أطول من ســيارات
Discovery Sport الجديدة بقليل، 
وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار 
53 ســنتيمترا، المسافة بين محوري 

العجالت فيه 284 سنتم.
كما ســتحصل هذه الســيارات على بعض التعديالت الخارجيــة مقارنة بـEvoque الحالية، إذ ســتزود بفتحات هوائية 
أكثر بروزاً مطلية عناصرها بالكروم، كما ســتضاف على ممتصات الصدمات بعض اللمسات التجميلية، أما قمرة هذه 
المركبــات من الداخل فســتجهز بواجهة قيادة ومقــود مميزين مزينين بالجلد األبيض الفاخر، وستتوســط واجهة القيادة 

شاشة لمسية متطورة.

مرسيدس تعرض بالخطأ البيانات الشخصية لعمالئها
أعلنت شــركة “ مرســيدس بنز “ في  
الواليات المتحــدة  األميركية، أنه تم 
عــرض معلومات شــخصية خاصة 
بنحو ألف عميل عن غير قصد على 

منصة تخزين سحابية.
وذكــرت شــركة تصنيع الســيارات 
األلمانية، أنه لم يتم إختراق أي نظام 
مــن أنظمة الشــركة ولم يتم إســاءة 
إســتخدام أي ملفــات بشــكل ضــار 

للعمالء.
وأوضحــت أن البيانــات التي تم عرضهــا بالخطأ تضمنت درجات اإلئتمان المبلغ عنها ذاتيــاً، ورخصة القيادة، وأرقام 
الضمــان اإلجتماعــي، ومعلومــات بطاقة اإلئتمان التي تم إدخالهــا من قبل العمالء أو المشــترين المهتمين على مواقع 

الوكالء والشركة في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2014 وحتى حزيران/يونيو 2017.
ولفتت الشــركة، إلى أن أي شــخص لديه معلومات بطاقة إئتمان أو رقم رخصة القيادة أو ضمان إجتماعي مدرجة في 

البيانات التي تم عرضها ُسيعرض عليه إشتراك مجاني لمدة عامين في خدمة مراقبة اإلئتمان.
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اتفاق إلنتاج السيارات الكهربائية بين “فوكسكون” و“بي تي تي”
دخلــت شــركة “ فوكســكون  تكنولوجــي” 
فــي شــراكة بمليــارات الــدوالرات إلنتاج 
المركبــات الكهربائيــة فــي  تايالنــد ، وهي 
أحــدث خطوة تتخذها للتوســع في الصناعة 
ســريعة النمو في وقــت يتطلع فيه مزيد من 
شــركات التكنولوجيا، بما فــي ذلك “آبل”، 

إلى تطوير أعمالها في مجال  السيارات .
وسيتعاون عمالق اإللكترونيات التايواني مع 
مجموعة “ بي تــي تي  بي” المملوكة للدولة 
في تايالند في مجــال األجهزة والبرمجيات 
الخاصة بإنتاج المركبــات الكهربائية، وفقاً 

لبيان صادر عن الشركتين.
وأوضحت “بي تي تي” أنه سيُســتثمر نحو 
مليار دوالر أميركي في المشــروع مبدئياً، 

ومن المحتَمل أن يرتفع المبلغ الحقاً إلى ملياري دوالر أميركي.

E1 Series سباق القوارب الكهربائية بالشراكة مع
وقّع صنــدوق االســتثمارات العامة في 
الســعودية، الذي يبلغ حجم أصوله 400 
مليــار دوالر أميركــي، ويحتل المركز 
الثامــن عالمياً من حيــث حجم األصول 
والثالــث عربيــاً، اتفاقيــة مــع شــركة 
الســباقات البحرية الكهربائية المحدودة 
E1 Series - لتأســيس بطولــة العالــم 
“األولــى مــن نوعها” لســباق القوارب 
الكهربائية. ويبدأ الموســم االفتتاحي في 

بداية عام 2023، وســتكون الســعودية إحدى المواقع المرشحة الستضافة الســباق في نسخته األولى، بحسب ما أفادت 
وكالة األنباء الســعودية. وقد تم اإلعالن عن الشــراكة خالل حفل تدشــين افتراضي جرى مؤخراً، كما تم اإلعالن عن 

.Race Bird تفاصيل التصميم لقوارب السباق الكهربائية الجديد الذي يحمل اسم رايس بيرد
يذكر أن الســعودية ســتنظم حزمة من االســتضافات الرياضية ضمن رؤية 2030. وكانت في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2021 الماضي، قد أعلنت عن اســتضافة بطولة العالم للفورموال1، للمرة األولى بســباق ليلي في مدينة جدة على البحر 

األحمر، المقررة هذا العام.
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اليونان تستعيد لوحتي بيكاسو وموندريان
اســتعادت اليونــان عمليــن فنيين 
لبابلو بيكاسو وبيت موندريان بعد 
ســرقتهما من متحفها الوطني في 

عام 2012.
اقتحمــوا  قــد  لصــوص  وكان 
المتحــف وانتزعوا لوحة بيكاســو 
“رأس امــرأة” التي أهداها الفنان 
اإلســباني للشعب اليوناني في عام 
1939 ولوحة “الطاحونة” للرسام 
الهولنــدي موندريــان التي يرجع 
تاريخهــا لعــام 1905، ولتضليل 
الحراس قــام اللصوص بتشــغيل 
جهــاز اإلنــذار فــي المتحف عدة 

مرات قبل أن يقتحموا المبنى في وقت مبكر من الصباح. وأغلق الحراس جهاز اإلنذار فلم يتمكنوا ســوى من اإلمســاك 
بأحد اللصوص، ولم تعلن الشرطة اليونانية عن مزيد من التفاصيل بشأن القبض على باقي اللصوص من عدمه.

بعد التمثيل واالنتاج واإلخراج ... مدرسة جورج كلوني
يستعد الممثل األميركي المخضرم جورج كلوني التخاذ 
خطوة جديدة في حياته المهنية، بعدما قدم كل شيء للفن 
ســواء على مســتوى التمثيل أو اإلنتــاج أو اإلخراج ، 
وكتابة السيناريو. حيث يتعاون الممثل جورج كلوني، 
مــع مجموعة من اصدقائه ومنهم دون شــيدل وكيري 
واشــنطن، باإلضافــة الى مســؤولي التعليــم في لوس 
أنجلوس لفتح مدرسة لتدريب المراهقين على مهارات 
مثل التصوير الســينمائي واإلضاءة ووظائف مختلفة 
تحتاجها هوليوود. ومن المقرر إطالق المدرسة خالل 
عام 2022، لتستهدف توفير مسار وظائف مختلفة ذو 

رواتب جيدة لمن يجدون صعوبة في شق طريقهم في هوليوود، والحرص على تحقيق التنوع وتكافؤ الفرص.
وقــال جــورج كلوني في بيــان له، إن هدفهم عكس أفضل صورة للتنوع في بالده، عن طريق إنشــاء برامج ثانوية لتعليم 

الشباب على استخدام الكاميرات والمونتاج والمؤثرات الصوتية والمرئية وأي مجال يساعد على تقدم صناعة السينما.
ستوفر مدرسة جورج كلوني برنامج عملي إلى جانب الدراسة األكاديمية، وستتيح إلى الراغبين في التعلم الفرصة للتواصل 

مع المتخصصين في كافة المجاالت المتعلقة بالصناعة.
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قصعة رئيسًا لمجلس إدارة “فرانشايز”
عقــدت الجمعيــة اللبنانية لتراخيــص االمتياز )فرانشــايز( جمعية 
عموميــة عادية، وعرض المجتمعون واقع القطاع المتراجع وحجم 
الخسائر وصعوبة اســتنهاضه مجدّداً بسبب عوامل داخلية سياسية 
واقتصادية ومالية واجتماعية عديدة، وأخرى خارجيّة تعود لقرارات 
اإلقفال التي اتّخذها بعض أصحاب االمتيازات والعالمات التجارية 

سواء لفروعهم في بلدان عربية وآسيوية، أو في لبنان.
وقــدّم رئيس الجمعيــة يحيى قصعة عرضاً مفّصــالً عن األوضاع 

المتردّية، كاشــفاً عن تســجيل خسائر كبيرة في القطاعات االقتصادية ومنها قطاع الـ“فرانشايز”، فضالً عن تقليص حجم 
الطبقة الوســطى ودفعها إلى الهجرة األمر الذي يؤثّر ســلباً على تركيبة لبنان وركائزه وازدهاره، فضالً عن خســارة اليد 

العاملة الماهرة وتوّجهها أو استقطابها وإغرائها في أسواق العمل الخارجية.
وبعد عرض التقارير اإلدارية والمالية، انتخبت الجمعية العموميّة مجلس إدارة جديداً للفترة الممتدة بين 2021 - 2024، 
يضّم ممثّلين عن عالمات تجاريّة لبنانية وعالميّة مشهورة في قطاعات حيوية، منها الصناعة، التجارة، السياحة والمطاعم، 

الخدمات والمجوهرات.
ثّم انتخب مجلس اإلدارة الجديد هيئة مكتب مؤلفة من: يحيى قصعة: رئيساً، أنطوني معلوف: نائباً للرئيس، كريم مكناس: 
أميناً عاماً، ندى عاد: أمينة للمال، واألعضاء: وائل ســنو، ألين كاماكيان، جمانة دموس ســالمه، رنيم حالب، غســان بو 

حبيب، ضومط زغيب، حسين البطل، راجي الحسيني.

إسم “توتال” يتحّول ليصبح “توتال اينيرجي”
صّوتــت مؤخــراً، الجمعيّــة العاّمة 
العاديّــة وغيــر العاديّة للمســاهمين 
باإلجمــاع تقريباً، علــى قرار تغيير 
إســم شــــركة “ توتال ” إلى “توتال 
اينيرجــي”، وذلك بهدف ترســــيخ 
هويّة الشــــركة وإســـتراتيجيّتها في 
أن تكون ذات نشــاطات شــاملة في  

مجال الطاقة .
وبحســــــب الشــــــركة “يجســـــد 
اإلســم الجديـــد وهويتـــه المرئيـــة 
الجديـــــدة الديناميكيـة التي دخلــت 

فيها Total Energies بكل حــــزم: وهي أن تكون شــــــركة ذات نشــاطات شــاملة في مجــال الطاقــــة تعمــل على 
تنفيــذ مهّمتها التي ترتكز على إنتاج وتزويــــد طاقــــة فــي متناول الجميع وأكثر نظافة ومتوفّــرة ألكبر عدد ممكن من 

األشخاص.
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الحساوي رئيسًا تنفيذيًا لـ“دو”
أعلنت شــركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة “دو”، والتي حلت 
“دو” فــي المرتبة 51 على قائمة فوربس ألقوى 100 شــركة في 
الشــرق األوســط لعام 2021، وتبلــغ قيمتها الســوقية 8.1 مليار 
دوالر أميركي، عن تعيين فهد الحســاوي رئيســاً تنفيذياً للشركة، 
بعــد أن كان يشــغل منصب الرئيس التنفيذي للشــركة باإلنابة منذ 

سبتمبر/أيلول 2020.
واستقال الرئيس التنفيذي لشــركة االتصاالت، يوهان دينليند، في 
ســبتمبر/أيلول 2020 بعد 7 أشهر من توليه المنصب، وتم تعيين 

 ،Telco Solutions أحمد جلفار في منصب العضو المنتدب، وفهد الحســاوي، نائب الرئيس التنفيذي الســابق لشركة
كرئيس تنفيذي باإلنابة.

يذكر أن الحســاوي، حاصل على ماجيســتير في الهندسة الصناعية عام 1998 من جامعة ميامي في الواليات المتحدة، 
وشــغل منصب مهندس مالزم أول في القيادة العامة لشــرطة دبي بين عامي 1998 و1999، كما تدرج في العديد من 
المناصب في شركة طيران اإلمارات، إذ شغل منصب مهندس صناعي أول بين عامي 1999 و2000، ومدير تطوير 
األداء بين عامي 2000 و2001، ومدير التوظيف الوطني والتطوير بين 2001 و2004، ونائب رئيس قســم الموارد 

البشرية لخدمات الموظفين والتوظيف الوطني والتطوير بين 2004 و2006.

واعظي محافظًا جديداً للبنك المركزي االيراني
اعلن مدير مكتب رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية محمود 
واعظي، عن تعيين اكبر كميجاني محافظاً جديداً للبنك المركزي 
في البالد. وقال واعظي في تصريح صحفي: إن كميجاني الذي 
تولــى خــالل الفترة االخيرة مســؤولية محافظ البنــك المركزي 

بالوكالة قد تم تعيينه محافظاً للبنك.
ووجــه الشــكر والتقدير للمحافظ الســابق للبنــك المركزي عبد 
الناصر همتي، وقال: ربما يتساءل البعض عن السبب في تعيين 
محافــظ جديد للبنك المركزي وانــه كان باالمكان تعيين محافظ 

بالوكالــة لفترة الشــهر المتبقي من مهمة الحكومة الحالية، لكننا عملنا وفقاً للنظــام الداخلي للبنك المركزي، وهو انه لو 
اســتقال المحافظ او لم يتمكن من مواصلة عمله الي ســبب كان يقوم المحافظ بالوكالة بالمهمة لفترة شــهر وبعدها يجب 

اختيار المحافظ.
واضاف: ان الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية، اعلنت رداً على استعالم من قبلنا بأن القانون الخاص للبنك المركزي 
ال يتضمن تمديد فترة الشــهر للمحافظ بالوكالة ولهذا الســبب فقد تم اختيار المحافظ. وقال: ان هذا االنتخاب ال يعني اننا 
حددنا المســار للحكومة القادمة في هذا الصدد بل ان الســيد كميجاني الذي تم انتخابه اعلن اســتعداده بأنه فور تشــكيل 

الحكومة الجديدة سيطلب من الرئيس المنتخب انتخاب شخص لتولي مسؤولية محافظ البنك المركزي.
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محامي سالمه: تحقيق فرنسا عملية إعالمية وسياسية
قال بيار-أوليفييه سور، وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، 
إن التحقيــق الذي بدأته فرنســا في ثروة حاكــم مصرف لبنان هي 
عمليــة “إعالمية وسياســية”. وكانــت وكالة األنباء الفرنســية قد 
أفادت بأن النيابة المالية الوطنية في فرنســا بدأت تحقيقاً أولياً حول 
مشــروعية ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا، بينما يشهد لبنان 

أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
وقال ســور في بيــان، إن التحقيــق بدأ عقب شــكويين من منظمة 
المجتمع المدني الفرنســية “شــيربا” وجمعية ضحايا الممارسات 
االحتياليــة والجرمية في لبنان، اللتين قــال عنهما، إن مصالحهما 

المباشرة وغير المباشرة في لبنان تبقى مجهولة. ورد سور في بيانه على التحقيق قائالً، إنه ال يوجد أي دالئل قاطعة تثبت 
صحة االتهامات أو تؤكدها، مضيفاً أن المصطلحات التي وردت في القرار الفرنسي تعكس مبالغات كثيرة، ما يظهر مدى 
التالعب، على حد قوله. كما دعا ســور في بيانه “للتحلي بالمنطق”، مضيفاً: أودّ أن أذّكر أّن شــكوى منظمة شيربا تستند 
بشكل أساسي إلى عمل تحقيقي لمكتب محاماة انكليزي استنتج أنّه ال وجود ألي دليل قاطع، في حين أّن الشكوى التي قدّمتها 
جمعية ضحايا الممارسات االحتيالية والجرمية في لبنان ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ 

نحو 6 أشهر لـتهمة محاولة التحايل على القضاء إثر دعوى تقدّمُت بها أمام النيابة العامة في ليون باسم رياض سالمه.

صفير رئيسًا لجمعية مصارف لبنان لوالية جديدة
أعيد انتخاب سليم صفير رئيساً لجمعية مصارف لبنان لوالية جديدة 
تمتد لســنتين باالجماع، كما فازت الالئحة التي يترأسها كاملة. وقد 
فاز المرشــحون: ســليم صفير رئيســا لمجلس إدارة الجمعية - نديم 
قصار نائبا للرئيس - وليد روفايل امينا للسر - عبد الرزاق عاشور 

امينا للصندوق.
اما االعضاء فهم: ســليم صفيــر، نديم قصار، وليد روفايل، ســعد 
االزهري، انطون الصحناوي، ريا حفار الحســن، غســان عساف، 
جــوزف طربيه، ســمير حنا، عبدالرزاق عاشــور، تنــال الصباح 

وسمعان باسيل.
وكان لصفير عند انتهاء الجمعية العمومية كلمة عبر فيها عن “أســف جمعية المصارف لما آلت اليه االوضاع في لبنان 
خاصة بعد االعتداء الذي تعرض له احد المصارف ورفضها االستهداف المستمر للمصارف وموظفيها”. وبين ان أزمة 
لبنان أتت بعد ســنوات من التلكؤ في القيام بأي إصالحات حقيقية، كما االمعان بالهدرر والفســاد في مؤسسات الدولة فيما 
جاهدت المصارف للحفاظ على وجودها وعمالئها وأصولها رغم التضحيات واإلستهداف الممنهج على مدى عامين تقريبا.

وختــم صفيــر بالدعوة الى تكاتف كل أعضــاء جمعية المصارف مع المودعين لخوض غمــار المرحلة المقبلة بيد واحدة 
لمصلحة لبنان.
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السفارة الفرنسية وESA يطلقان تجمع االبتكار في التعليم
أطلقــت  الســــفارة الفرنســــية  في  لبنــان  والمعهد 
العالــي لالعمال ESA تجمــع االبتكار في التربية 
Innov Ed، بحضــور ســفيرة  فرنســا  فــي لبنان 

.Anne Grillo
يذكــر أن مشــروع Ed’Innov، هــو مجموعــة 
تجمــع بين الجهــات الفاعلة في التعليــم واالبتكار 
التكنولوجــي، اللبناني والفرنســي مــن أجل تقديم 
حلــول مبتكرة للخدمــة ولصالح جــودة التعليم في 
لبنان، وال ســيما الناطقين بالفرنســية. وأمام مئات 
المشــاركين وجهــاً لوجه وعبــر  اإلنترنت ، أكدت 

السفيرة غريلو بالتزام فرنسا بالتعليم في لبنان.
ودعت غريلو، إلى حشــد مشــترك لصالح ديناميكية المســتقبل للحفاظ على التعليم، مع التأكيد على الطبيعة النموذجية 

لنظام التعليم الذي يستمد قوته من التعددية والتنوع. وقدرتها على لعب دور أساسي في تماسك الوطن.
بــدوره، أكــد مدير ESA Business School، ماكســنس دوال، على اإلمكانات القويــة لحاضنة Smart Esa، التي 

دعمت حتى اآلن حوالى 100  شركة لبنانية  ناشئة وتنفتح بشكل متزايد على قطاع التعليم.

شريف: لتعزيز قدرات المؤسسات والسلطات اللبنانية
دعت المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد 
شــريف، خالل زيارتها الرســمية األولى إلى لبنان، خالل الفترة الممتدة من 10 
إلــى 16 حزيران/يونيو 2021، إلى ضــرورة إعادة النظر في النطاق الحضري 
الشــامل لمدينة بيــروت وكافة المدن اللبنانية. وقامت بجولة على المشــاريع التي 
نفذها وينفّذها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، بما في ذلك تلك  
الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت. وخالل زيارتها، إلتقت شريف بعدد من الشركاء 
والجهات المانحة، لحثّهم على دعم هذه الجهود. وشددت على أهمية الدعم الفوري 
وضرورة التوســع لتعزيز قدرات المؤسسات والســلطات المحلية، ألهمية الدور 
الذي تؤديه في خط المواجهة في اإلستجابة إلحتياجات الناس. كما حثت أصحاب 

المصلحة، الوطنيين والمحليين، العاملين في مجال التنمية الحضرية، على وضع خطة لإلسكان المالئم والميسور التكلفة 
في قلب جهود اإلنعاش الحالية والمســتقبلية في جميع أنحاء لبنان. إذ أن قطاع اإلســكان قد تأثّر بشــكٍل كبير من األوضاع 
المتردية في البالد بسبب األزمات المتعددة. مما جعل اآلالف - بمن فيهم اللبنانيين والمهاجرين والآلجئين - في خطر متزايد 

من التعّرض إلى اإلخالء، بل وأكثر عرضة لخطر خفض مستوى معيشتهم المتدنية أصاًل.
وتأتي زيارة شريف إلى لبنان، بعد زيارة قامت بها إلى العراق. في الوقت الذي يواجه فيه البلدان تحديات معقدة، وهناك بعض 

أوجه التشابه التي يمكن تبنيها من حيث اإلستجابة والتعافي في البلدين لضمان أن الجهود المبذولة تلبي إحتياجات الشعب.
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Syria HiTech بنك الشام في معرض
 Syria HiTech شــارك بنك الشــام في فعاليات معــرض
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بدورتــه الســابعة، 
الــذي أقيم تحــت رعايــة وزارة االتصــاالت والتقانة، في 
مدينة المعارض بدمشــق. ويســلّط المعــرض الضوء على 
آخر التطــورات في مجال تقانة المعلومــات وتكنولوجيات 
االتصاالت، باإلضافة إلى محاضراٍت متعلقة بدعم االبتكار 
والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، وأدوات الذكاء مفتوحة 

المصدر، وكيفية حماية بيانات الموظفين.
وقدم بنك الشــام، من خالل جناحه في المعرض، مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المتكاملة التي يقدّمها لمتعامليه 
من بينها: تطبيق )Cham Mobile(، ومنصة )Cham Online(، وخدمة تحويل األموال بتقنية )QR-Code(، وكذلك 
 ،)Cham Direct Debit( وخدمة تســديد فواتير الهاتف الخلــوي ،)Cham SMS( خدمــة الرســائل النصية القصيرة

.)POS( وخدمات الدفع اإللكتروني، وخدمة الشراء عن طريق بطاقة الصراف اآللي عبر نقاط البيع
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الشــام، أحمد يوســف اللحام،: “يحرص بنك الشــام على المشــاركة  في الفعاليات المصرفية 
واالقتصادية بما يدعم خطط النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية في ســورية، إلى جانب حرص البنك المتواصل على 

مواكبة التطورات وتقديم الخدمات اإللكترونية التي توفّر للمتعاملين البساطة والراحة واألمان.

“سورية الدولي اإلسالمي” يعقد هيئته العامة
أقــرت الهيئة العامة العادية لمســاهمي بنك ســورية الدولي 
اإلســالمي التي عقدت في فندق الفورسيزنز بدمشق، جميع 
البنــود المدرجة على جدول أعمالهــا، ومنها تقرير مجلس 
اإلدارة عــن عام 2020 وخطة العمل للســنة المالية 2021 
وتقريــر هيئــة الرقابة الشــرعية عن عــام 2020، وتقرير 
مدقق الحســابات عن الحســابات الختامية للبنك )الميزانية( 
عن العام 2020، بما فيها تدوير جزء من األرباح، وتكوين 
االحتياطيات، وانتخاب مجد رباح شــموط، مدقق حسابات 

للــدورة المالية 2021. وتم تعيين الدكتور غالب بياســي عضواً في مجلــس إدارة البنك، للمدة المتبقية من الدورة الحالية، 
وتعيين محمد مجد الدين باكير، ومحمد نجدات محمد المحمد، أعضاًء في هيئة الرقابة الشرعية لدورة مدتها 3 سنوات.

وقدم رئيس مجلس إدارة البنك سورية، تيسير الزعبي، الذي ترأس اجتماع الهيئة العامة، عرضاً لنتائج أعمال البنك على 
مستوى القطاع المصرفي الخاص وبحسب البيانات المتوافرة حتى نهاية الربع الثالث من 2020، حيث احتل البنك مراتب 
متقدمة على مســتوى إجمالي الموجودات بحصة ســوقية بلغت نسبتها 26 % من اجمالي موجودات المصارف الخاصة، 
وبلغــت حصــة البنك من اجمالي ودائــع القطاع المصرفي الخاص 30 %، و43 % من اجمالي التمويالت والتســهيالت 

المصرفية، و39 % على مستوى صافي األرباح، كما بلغت حصة البنك السوقية من حقوق المساهمين 8 %.
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تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين األردن وسورية
بحثت وزيــرة الطاقــة  األردنية هالــة زواتي، مع 
وزيــري النفــط بســام طعمــة، والكهرباء غســان 
الزامل الســوريين مجــاالت التعاون فــي قطاعي 
النفط والكهرباء وســبل تعزيزها بما يخدم مصالح 
البلدين. وإستعرض الجانبان، خالل اإلجتماع الذي 
عقد في عمان وحضره مسؤولون في قطاع الطاقة 
مــن البلديــن، وضع شــبكة  الربــط الكهربائي  بين 
األردن و ســورية ووضع  البنية التحتية  لخط الغاز 

العربــي، وســبل تعزيز التعاون في  مجــال الطاقة  المتجددة. وأكدت زواتي، على أهميــة تفعيل التعاون في مجال 
الطاقة، إنطالقاً من روح العالقة األخوية وفي إطار سياسة تضع باالعتبار التكامل اإلقتصادي الذي يخدم مصالح 
البلدين والشــعبين. وشــددت، في مجال الغاز الطبيعي، على أهمية تأهيل البنية التحتية لخط الغاز العربي وكذلك 

على منظومة الربط الكهربائي بين الدولتين، والتي تشكل جزءاً من الربط الكهربائي العربي.
مــن جهتــه، أوضح وزير  النفط الســوري ، أنه جرى تبادل مجموعــة أفكار من الممكن أن تشــكل أرضية صلبة 
للتعاون المستقبلي، ولفت إلى أن الجانبين ناقشا إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي في إطار خط الربط الكهربائي 

العربي. وكشف أنه “سيجري قريباً وضع الخطط إلعادة تأهيل خط الربط”، واصفاً اإلجتماع بأنه “مثمر”.

حواط جال مع الحوت في مركز التدريب في الميدل إيست
جــال وزير االتصاالت في حكومة تصريف األعمال 
المهندس طالل حواط مع رئيس مجلس إدارة “طيران 
الشــرق االوســط” محمد الحوت في مركز التدريب 
والمؤتمرات التابع للشــركة، حيث اســتمع إلى شرح 
مفصل عن “مراحل التأسيس والخدمات التي يقدمها، 
مضاهيا بذلك أهم المراكز العالمية”. وخالل الزيارة، 
وضــع الحــوت المركز فــي تصرف الوزيــر حواط 
ووزارة االتصاالت، مبدياً تخوفه من التأثير الســلبي 
من جــراء انقطــاع االنترنت على المالحــة الجوية، 

فطمأنه حواط إلى أن اإلنترنت لن ينقطع طالما أن مادة المازوت مؤمنة ومصرف لبنان يفتح االعتمادات الالزمة لشرائها.
من جانبه، أبدى حواط تقديره لشركة طيران الشرق األوسط وكل العاملين فيها، إذ إنه رغم الظروف السيئة التي تمر بها 

البالد، ال تزال تقوم بواجبها على أكمل وجه، وعلى كل األصعدة.
يشــار إلى أنه تم تنفيذ مركز التدريب والمؤتمرات على مرحلتين: األولى أنجزت في عام 2005 والثانية في عام 2017. 
كما تبلغ مساحة المشروع اإلجمالية 43500 متر مربع، ويضم أقساماً وبرامج تشمل جميع العاملين في حقل الطيران من 

موظفي أرض وطيارين ومضيفين وتقنيين وإداريين.
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يمين تترأس مؤتمر العمل الدولي عربيًا

ترأســت وزيرة العمل في حكومــة تصريف األعمال لميــا يّمين االجتماع 
التنسيقي االول للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 109 لمؤتمر 

العمل الدولي عبر تقنية “زوم”.
وتــم خالل االجتماع البحث في التقرير المقــدَّم من مدير عام منظمة العمل 
الدولية، وتنســيق المواقف حيال ما ســيطرح من أوراق عمل خالل انعقاد 

المؤتمر.
وأكدت يمين “أهمية هذا االجتماع الذي يهدف إلى التحاور وتبادل وجهات 
النظر، والتعاون والتوافق في ما بين الوفود العربية في شأن الموضوعات 
التي تدخل ضمن اهتمامات البلدان العربية ومصالحها المشــتركة وتضافر 
الجهود لتحقيق المزيد مــن اإلنجازات في مجاالت العمل والعمال والتنمية 

الشاملة لصالح المجتمعات العربية”.
كذلك تحدث المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، فأوجز أبرز 

الموضوعات المطروحة للنقاش .
ثم تحدثت المدير العام المســاعد ومدير المكتب االقليمي للدول العربية ربا 
جــردات، عن أهــم البرامج المنفذة نحــو التعاون اإلنمائــي لصالح البلدان 

العربية ودعم المطالب الفلسطينية.
يذكر أن عدد من المشاركين في االجتماع، قدموا مداخالت حول المواضيع 
المطروحة، قبل ان تعود وتتحدث رئيســة المجموعة وزيرة العمل اللبنانية 
لميا يميـــن، حيث شكرت المجتمعين “على مساهمتهم االيجابية في الدفاع 
عــن المصالــح العربية لدى منظمة العمــل الدولية في إطــار رؤية عربية 
مشــتركة حول احتياجــات وتطلعات البلــدان العربية في مجــاالت التنمية 

المستدامة”.
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