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أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمه بياناً صارح فيه اللبنانيين “ببعض 
الحقائق في مواجهة الذين يستغلون األزمات المالية واالقتصادية واالجتماعية 
بَِجشع ال يمكن َوصفه”، مؤكداً أن “الحل ال يكون بمحاولة تحميل مسؤولية 
هذه األزمة الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن 
تأمين التمويل، بل الحل هو بأن يتحّمل المعنيون مســؤولياتهم لتأمين إيصال 

الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء”.
وجاء في نَّص البيان: “يهّمني أن أصارح اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على 

بيّنــة مما يحصل، وخصوصاً لمواجهة الذين يســتغلون األزمات المالية واالقتصادية واالجتماعية بَِجشــع ال يمكن 
وصفه. لذلك، ورغم دقة األوضاع االقتصادية والنقدية، ورغم إصرارنا على االلتزام باحترام التوظيفات اإللزامية 
والمادة 91 من قانون النقد والتســليف، ورغم النتائج الكارثية التي ترتّبت عن تخلف الدولة منذ الـ2020 عن ســداد 
ديونها الخارجية، اتخذنا كل الخطوات الممكنة في ظل هذه الظروف للتنبّه إلى كيفية بيع الدوالر إلى المســتوردين 
وكيفيــة توزيعه وإدارتــه، واضعين كأولوية مطلقة مصلحة المواطن. وعلى هذا األســاس قام مصرف لبنان خالل 
شهر تموز/يوليو 2021، وعلى سبيل المثال، ببيع: 293 مليون دوالر وموافقات سابعة بـ415 مليون دوالر، أي ما 
مجموعه 708 مليون دوالر الستيراد البنزين والمازوت. إضافة الى 120 مليون دوالر الستيراد الفيول الى كهرباء 
لبنان. أي ما مجموعه 828 مليون دوالر الستيراد المحروقات. ورغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدمه مصرف 
لبنــان وإصــراره على محاولة حماية األمــن االجتماعي للبنانيين وتأمين الحد األدنى مــن احتياجاتهم رغم حراجة 
الوضع المالي، ال يزال اللبنانيون يعانون الشّح في مادة المازوت، على سبيل المثال، الى حد فقدانها بالسعر الرسمي 
المدعوم، ونشــوء سوق ســوداء يتم من خاللها ابتزاز اللبنانيين في أبســط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر المولدات، 
وهذا ما يرتّب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى األمن االستشفائي والغذائي للبنانيين، بسبب إصرار التجار إما 
على التهريب وإما على التخزين للبيع في الســوق الســوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ إجراءات صارمة من المعنيين 
لوقف معاناة المواطنين. بناًء على كل ما تقدّم، يهمني التأكيد أن الحل ال يكون بمحاولة تحميل مسؤولية هذه األزمة 
الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل، بل الحل هو بأن يتحّمل المعنيون 

مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء”.

رياض سالمه

سالمه يصارح اللبنانيين ببعض الحقائق

إرتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي  في الربع الثاني من العام الجاري 
بنسبة 76 %، محققاً 770 مليون لاير مقابل أرباح بـ437 مليون لاير في 
الربع المماثل من العام 2020 الماضي. كما إرتفعت األرباح في النصف 
األول من عام 2021 بنسبة 38.4 % لتصل إلى 1.55 مليار لاير، مقابل 
1.12 مليــار لاير فــي النصف المقابل من العــام الماضي. وأرجع البنك 

السبب إلرتفاع األرباح إلى إنخفاض إجمالي  المصاريف التشغيلية .

نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 76 %
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أظِهــرت إحصاءات مصرف لبنان تراجع ودائع 
الزبائن )قطاع خاّص وقطاع عاّم( في المصارف 
التجاريــة العاملــة في لبنان بنســبة 2.72 % أو 
5.923 مليار ليرة لبنانية خالل األشــهر الخمسة 
األولــى من العــام 2021 إلــى 212.093 مليار 
ليرة لبنانية )140.69 مليار دوالر أميركي(. أّما 
لَت محفظة الودائع  على صعيد ســنوي، فقد َســجَّ
تراجعــاً بنســبة 6.92 % مــن 227.860 مليار 

ليــرة لبنانية )151.15 مليار دوالر أميركي( في نهاية شــهر أيار/مايو 2020. ويعــزى التراجع في الودائع إلى 
السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تّم اإلتّفاق على خّطة تعافي مع الحكومة.

وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنســبة 2.64 % أو 1.307 مليار ليرة لبنانية خالل األشــهر 
الخمســة األولى من العام 2021، إلى 48.139 مليار ليرة لبنانية )31.93 مليار دوالر أميركي(. كما انخفضت 
الودائع المعنونة بالعمالت األجنبية بنسبة 2.74 % أو 4.617 مليار ليرة لبنانية لتصل إلى 163.954 مليار ليرة 

لبنانية )108.76 مليار دوالر أميركي(.
وفي هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 80.50 % مع نهاية شهر أيار/مايو 2021، 

مقارنةً مع 80.37 % في نهاية العام 2020 و79.57 % في أيار/مايو 2020.
مــن جهة أخرى، أظهرت ميزانيّــة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّــة بمبلغٍ قدره 280.52 مليون 
دوالر أميركي خالل النصف األول من شهر تّموز/يوليو 2021 إلى حوالى 20.27 مليار دوالر أميركي، مقارنة 
بنحو 20.56 مليار دوالر أميركي في نهاية شهر حزيران/يونيو 2021. وعند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة 
التــي يحملهــا مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار دوالر أميركــي، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة األجنبيّة 

15.24 مليار دوالر أميركي في منتصف الشهر السابع من العام 2021.

تراجع حجم الودائع في المصارف العاملة في لبنان

أعلن “ جيه بي مورغان  آند تشــيس”، قفزة كبيرة في أرباح الربع 
الثانــي مــن عام 2021 الجــاري، إذ ربح أكبر بنــك أميركي، من 
زيــادة في أنشــطة إبرام الصفقــات، فضالً عن تحريــر مزيد من 
االحتياطيــات التــي ُجنبت عــام 2020 الماضــي، لتغطية تخلف 

محتمل عن سداد  قروض  بسبب الجائحة.
وارتفــع صافي ربح البنك إلى حوالى 11.9 مليار دوالر أميركي، 
أو 3.78 دوالر للســهم، في الربــع المنتهي في 30 حزيران/يونيو 

2021، من 4.7 مليار دوالر أميركي أو 1.38 دوالر للسهم قبل عام.

قفزة كبيرة في أرباح “جيه بي مورغان”
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حققــت مجموعة  البنك العربــي  أرباحاً صافية 
بعــد الضرائب والمخصصــات بلغت 182.4 
مليــون دوالر أميركي للفتــرة المنتهية في 30 
حزيران/يونيــو 2021 مقارنــة مــع 152.1 
مليون دوالر أميركي فــي الفترة المقابلة للعام 

2020 وبنسبه نمو بلغت 20 %.
كمــا حافظ البنك علــى قاعدة رأســمالية متينة 
حيــث بلغ إجمالي حقوق الملكيــة 10.3 مليار 
دوالر أميركــي فــي نهاية النصــف األول من 

العام 2021.
وقامــت مجموعــة البنك العربي في نهاية الربــع األول من العام 2021 بدمج القوائم الماليــة الموحدة لبنك  ُعمان  
العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية االســتحواذ على بنك العز وهو  بنك اســالمي  متكامل معززاً بذلك من تواجده 
في ســلطنة ُعمــان. وارتفعت أصول المجموعة كما فــي 30 حزيران/يونيو 2021 لتصــل الى 63 مليار دوالر 
أميركــي منها 8.2 مليــار دوالر أميركي تخص بنك ُعمان العربي مقارنة بنحو 51.6 مليار دوالر أميركي لنفس 

الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22 %.

نمو أرباح البنك العربي بنسبة 20 %

كلّفــت الحكومــة الســــورية المصرف 
التجــاري الســــوري بإطــالق برنامج 
تمويل نوعي للمشــــروعات الصغيرة 
مــن  والمتوســـــطـــة ليغطــي عـــدداً 

القطاعات.
وتشــمل هذه القطاعات بحســب البيان 
الصادر عن رئاســة مجلــس الوزراء، 
الطاقــات المتجددة ومعاصــر الزيتون 
ومعامــل األلبان واألجبــان واألعالف 
والبالســتيك  واأللمنيــــوم  والخشــــب 

واألنابيــب واألحذية واأللبســة الجاهــزة، والصناعات الكهربائيــة واإللكترونية والحرفيــة والمنتجات الزراعية 
والتغليف والتوضيب.

وقد جرى الحديث عن تكليف المصرف بإطالق البرنامج خالل اجتماع الحكومة، مع الوزارات والجهات المعنية 
بإدارة ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف معالجة الصعوبات التي تواجهها.

تكليف التجاري السوري بإطالق برنامج تمويل نوعي
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أعلــن بنك البركــة ســورية، أن مراكز التمويــل الصغير 
في فرعــي حلب وطرطوس بــدأت تقديــم خدمتها، وذلك 
استكماالً إلعالن البنك بإطالق مراكز للتمويل الصغير في 

5 محافظات سورية.
ودعا البنك في بيان، العمالء المهتمين إلى مراجعة المراكز 
من أجل االطالع على الوثائــق المطلوبة، والحصول على 

التمويالت التي تالئم جميع احتياجات متعاملي بنك البركة.
وفي يوليو/تموز 2021، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك البركة 

محمد حلبي، عن إطالق 5 مراكز للتمويل الصغير، ضمن خطة عمل البنك للنصف الثاني من العام 2021 الجاري. 
وبيّــن حينهــا أنه تــم إطالق أول مركز متخصــص بتقديم خدمة التمويل الصغير في حلب، وســيبدأ نشــاطه خالل 

أغسطس/آب 2021، ليتبعه إطالق الخدمة في كل من طرطوس وحماة وريف دمشق ثم الالذقية.

خدمة التمويل الصغير “البركة” سورية

انخفض صافي أرباح بنك دبي اإلسالمي بنسبة 
13 % خالل النصــف األول من العام 2021 
الجــاري، إلــى 1.85 مليــار درهــم )503.6 
مليون دوالر أميركي( مقابل 2.1 مليار درهم 
)571.7 مليــون دوالر أميركــي( فــي الفترة 

نفسها قبل عام.
وتراجع إجمالــي الدخل في النصف األول من 
عام 2021 بنســبة 1 4 % على أساس سنوي 
إلــى 5.84 مليــار درهــم )1.5 مليــار دوالر 
أميركي( مقابل 6.82 مليار درهم )1.8 مليار 
دوالر أميركي(، في حين انخفضت اإليرادات 

التشغيلية بنسبة 2 % إلى 4.62 مليار درهم )1.2 مليار دوالر أميركي(.
فيما تراجع صافي التمويالت واستثمارات الصكوك بنسبة 4 % إلى 4.4 مليار درهم )1,2 مليار دوالر أميركي( 
مقارنــة بـــ5.5 مليــار درهم )1.5 مليــار دوالر أميركي( في الفترة نفســها مــن عــام 2020. وانخفض إجمالي 
الموجودات بنسبة 03.% في النصف األول من 2021 ليصل إلى 294 مليار درهم )80 مليار دوالر أميركي(، 

مقابل 295 مليار درهم )80.3 مليار دوالر أميركي( في الفترة نفسها من عام 2020.
وأرجــع البنك ســبب انخفاض األرباح واإليرادات خالل الفتــرة الحالية إلى تضمن النصف األول من عام 2020 

أرباحاً غير متكررة قدرها مليار درهم )272.2 مليون دوالر( نتيجة االستحواذ على بنك نور.

انخفاض أرباح دبي اإلسالمي بنسبة 13 %
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أعلــن  البنــك المركزي اليمنــي  في  عدن ، عن إصــدار أوراق نقدية 
جديــدة مــن فئة األلف لاير للمــرة األولى منذ أربع ســنوات، وذلك 
لمواجهة النقص الحاد في  الســيولة . وكشــف البنك المركزي اليمني  
التابــع للحكومــة اليمنية المعتــرف بها دولياً في بيان نشــرته وكالة 
“ســبأ” الرســمية، إن الخطــوة جــاءت فــي إطار خطــة “لمعالجة 
التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن أيضاً إجراءات 

لخفــض حجم المعــروض النقدي وإبقائه في المســتويات المقبولــة المتوافقة كميا مع حاجة الســوق”. ويأتي هذا 
اإلصدار في وقت واصل فيه الريال انهياره، حيث سجل أكثر من ألف لاير للدوالر األميركي.

المركزي اليمني يصدر أوراقا نقدية جديدة

قــال البنك الدولي في بيان، إن رئيســه ديفيــد مالباس التقى 
مؤخــراً، مع رئيس الــوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي 
في واشــنطن، وأكد على أهمية إصــالح القطاع المصرفي 
واتخــاذ إجراءات لتعزيز اســتثمارات القطاع الخاص. كما 
أبلــغ مالباس رئيس الوزراء بأن البنك ملتزم بدعم الحكومة 
العراقيــة مع مواصلتها إصالح القطــاع العام وعملها على 
تعزيز القطاع الخاص مع انفتاح الدولة على األعمال. وقال 

البنك، إن مالباس شدد أيضاً على أهمية البنية التحتية، وسلط الضوء على استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع 
مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، في قطاعي الموانئ والطاقة بالعراق.

على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي  العراقي، أن الجهات القانونية في  الواليات المتحدة ، تعّهدت بمواصلة حماية 
األموال العراقية المودعة في بنوكها وبنوك الدول األخرى، بالتزامن مع قرب اســتكمال تســديد البالد جميع  الديون  
المترتبة عليها قبل عام 2003. وأضاف في بيان، أن “الجهات القانونية األميركية أكدت للبنك  المركزي العراقي  أن 
جميع احتياطاته وأمواله محصنة، وال يمكن ألي جهة الحجز عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول”.

يذكر أنه في العام 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت  بغداد  بدفع 52.4 مليار دوالر أميركي تعويضات 
لألفراد والشــركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خســائر ناجمة مباشــرة عن غزو واحتالل  الكويت . 
وكانت بغداد قد أعلنت مؤخراً، أنها عازمة على  سداد الديون  المستحقة عليها قبل عام 2003، ما قد يفتح الباب أمام 
أي ثغرات دولية برفع الحصانة على ودائع المركزي العراقي. وبحسب البيان، فإن “العراق سيستكمل خالل الفترة 
القريبة دفع كامل التعويضات والفوائد عليه ما قبل عام 2003، وبذلك سيؤدي إلى رفع الحصانة الدولية عن أمواله 
في الخارج، وستكون عرضة للحجز عليها من بعض الدائنين”. واستحقت ديون على العراق قبل حرب عام 2003، 
لصالح بلدان مثل الكويت، و نادي باريس  )مجموعة من الدول الدائنة(، إلى جانب ديون ثنائية مع دول وشركات، لم 

تسدد وتراكمت فوائدها حتى اليوم.

البنك الدولي يؤكد على ضرورة اإلصالح المصرفي العراقي
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صانعــي   أن  بلومبيــرغ،  لوكالــة  تقريــر  أفــاد 
السياســة النقدية  فــي  البنك المركــزي األوروبي  
وافقــوا على رفع مســتهدف التضخــم إلى 2 % 
مع الســماح بتجاوز هذا المســتوى عنــد الحاجة. 
وذكــرت الوكالة، أن االتفــاق تم التوصل إليه في 
اجتماع خاص الختتام مراجعة اســتراتيجية البنك 

المركزي األوروبي مؤخراً.
ولفــت عدد من صانعي السياســة النقدية، إلى أن 
صياغة الهدف السابق للتضخم والمتمثل في “أقل 
مــن لكن قريب من 2 % على المدى المتوســط” 

كانت غامضة وتسببت في دعوات لتشديد السياسة في وقت أسرع من المفترض. ويمثل هذا القرار جزءاً من أكبر 
عملية إصالح للسياســة النقدية للمركزي األوروبي منذ عقدين، كما يعتبر تحوالً كبيراً في طريقة عمل البنك بعد 

سنوات من الفشل في الوصول لمستهدف التضخم.

المركزي األوروبي يقر تعديل مستهدف التضخم إلى 2 %

كشــفت وثيقــة إفصــاح تنظيمــي أن حصة جهــاز قطر 
 ،Credit Suisse لالستثمار في مصرف كريدي سويس
وصلت إلى 6 %، وذلك بعد اكتتابه في 2 % من األوراق 
المالية القابلة للتحويل، والتي ســيتم تحويلها إلى أسهم في 

وقت الحق من العام الجاري.
وتبلغ حصة جهاز قطر لالستثمار 4.84 % وفقاً للبيانات 
المعلنــة حالياً، ومع ذلك ترتفع الحصة إلى 6.01 % إذا 
أخذت فــي االعتبار األصــول القابلة للتحويل، بحســب 
إفصاح جديد مقدم إلى هيئة األوراق المالية والبورصات 

األميركية. وفي نهاية حزيران/يونيو 2021، خفضت الدولة الخليجية حيازتها الحالية من 133 مليون ســهم إلى 
نحو 128 مليون سهم في “كريدي سويس”، ولكن بعد االكتتاب في األوراق النقدية، تّم منح الجهاز حقوقاً لحصة 

أخرى تقارب 31 مليون سهم، بحسب “بلومبيرغ”.
وأظهــر اإلفصــاح أن الصنــدوق القطري كان من بين المســتثمرين الذين اشــتركوا في زيادة رأســمال “كريدي 
ســويس”، في أبريل/ نيســان، عندما أصدر البنك السويســري ســندات إلزامية التحول إلى أسهم. وذكر “كريدي 
ســويس” في أبريل/ نيســان، أن الســندات إلزامية التحول سيتم تحويلها عند استحقاق 6 أشــهر، لكنها قد تخضع 

للتحويل المبكر عند وقوع أحداث معينة.

“قطر لالستثمار” يرفع حصته في “كريدي سويس”
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أعلنــت “أتــش أس بي ســي هولدنغز”، أن 
أربــاح النصف األول من العــام 2021 قبل 
خصــم الضرائــب زادت ألكثر مــن مثليها، 
متجــاوزة التوقعــات، إذ اســتفاد البنــك من 
انتعاش اقتصادي في  هونغ كونغ  و بريطانيا ، 

وهما أكبر سوقين له.
وبلغــت األربــاح قبل الضرائــب ألكبر بنك 
فــي أوروبا من حيث األصول حوالى 10.8 
مليــار دوالر أميركي في النصف األول من 
2021، مقابــل 4.32 مليــار دوالر أميركي 
فــي الفترة نفســها من العام 2020 الســابق، 

وجاءت أعلى من متوسط تقديرات 15 محلالً جمعها البنك بلغ 9.45 مليار دوالر أميركي.

زيادة أرباح “أتش أس بي سي” خالل النصف األول

وافق  صندوق النقد  الدولي على 
أكبــر عمليــة ضخ للمــوارد في 
تاريخه بلغت قيمتها حوالى 650 
مليــار دوالر أميركــي، وذلــك 
لمساعدة الدول على التعامل مع 

جائحة “ كوفيد  -  19 ”.
ــدوق  صن ــرة  دي م وأوضحــت 
النقد، كريســتالينا جورجيفا، في 
بيان لهــا، أن “تخصيص حقوق 
الســحب الخاصــة ســيفيد جميع 
ة  ـ الحاجـ وســيعالج  األعضــاء 

العالمية طويلة اآلجل لالحتياطيات، كما أنه يبني الثقة ويعزز مرونة واستقرار االقتصاد العالمي”.
وأشارت جورجيفا، إلى أن “المخصصات الجديدة ستساعد بشكل قوي البلدان األكثر ضعفاً، والتي تكافح للتعامل 

مع تداعيات أزمة وباء كوفيد - 19”.
ويعتبر استحداث األصول االحتياطية المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، هو األول منذ إصدار صندوق النقد 
250 مليار دوالر أميركي بعد األزمة المالية العالمية في عام 2009. ومن المقرر أن يتم توجيه نحو 58 % من 

حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى االقتصادات المتقدمة ونحو 42 % لألسواق الناشئة والنامية.

صندوق النقد يقر زيادة احتياطاته 650 مليار دوالر
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ارتفاع إيرادات “التجاري الدولي المصري” 1.4 %

الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة 
تصل إلى 20 % من إجمالي العائدات.

األتعاب والعموالت
أكد البنك تراجع صافي الدخل من العائد خالل الربع الثاني 
من هذا العــام بنســبة 4.2 % ليصل إلى 6 مليــارات جنيه 
)383.63 مليــون دوالر أميركي( مقابــل 6.3 مليار جنيه 
)400.4 مليون دوالر( في نفــس الفترة من العام الماضي، 
مع زيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشــابهة إلى 4.8 مليار 
جنيــه )310.71 مليــون دوالر( خالل الربــع المنتهي في 
يونيو/حزيــران 2021، مقابــل 3.9 مليار جنيــه )251.9 

مليون دوالر( في الربع الثاني من 2020.
غير أن صافي الدخل من األتعاب والعموالت ارتفع بنسبة 
24.2 % إلى 603.8 مليون جنيــه )38.49 مليون دوالر 
أميركــي( في الربــع الثاني من هــذا العام، مقابــل 486.3 
مليون جنيــه )31 مليــون دوالر( في نفس الربــع من عام 
2020. وارتفع صافي أرباح البنك خــالل الربع الثاني من 
العام 2021 الجاري بنســبة 23.1 % إلى 3.2 مليار جنيه 
دوالر( في نفس الربع من العام 2020 الماضي.)205 مليون دوالر( مقابل 2.6 مليار جنيه )165.7 مليون 

صافي الدخل
تراجع صافي دخل البنــك التجاري الدولــي المصري من 
العائد خالل األشهر الستة األولى من هذا العام بنسبة 6.4% 
إلــى 11.7 مليــار جنيــه )745.5 مليــون دوالر أميركي( 
مقارنة بحوالى 12.5 مليار جنيــه )795.2 مليون دوالر( 
في الفترة نفســها من 2020، بســبب زيادة تكلفــة الودائع 
والتكاليف المشــابهة إلى 9.34 مليار جنيه )593.9 مليون 
دوالر( مقابل 8.4 مليار جنيه )538.25 مليون دوالر( في 

النصف األول من العام 2020 الماضي.
وزاد صافي الدخل من األتعاب والعموالت بنســبة 13 % 
إلى 1.1 مليار جنيه )71 مليون دوالر أميركي( في األشهر 
الســتة األولى مــن 2021، مقابــل 986.16 مليــون جنيه 

)62.8 مليون دوالر( في الفترة المقابلة من 2020.
توزيع األرباح

وارتفع إيــراد توزيــع األرباح فــي النصف األول بنســبة 
144.8 % ليصل إلى 63.6 مليون جنيه )4 ماليين دوالر( 
مقابل 25.9 مليــون جنيه )1.65 مليــون دوالر( في الفترة 
نفسها من 2020. وصعد صافي أرباح البنك خالل النصف 
األول من هذا العام بنسبة 22 % إلى 6.1 مليار جنيه )388 
مليــون دوالر( مقابــل 5 مليــارات جنيــه )318.7 مليون 

دوالر( في األشهر الستة األول من العام 2020 الماضي.
سندات خضراء

وفي نهاية شــهر حزيران/يونيــو 2021، فتــح البنك باب 
االكتتاب ألول إصدار سندات خضراء في السوق المصرية 
بقيمــة 100 مليــون دوالر أميركــي بعــد الحصــول على 
الموافقات المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 من نفس 
الشــهر، ويبلغ أجل الســندات 5 ســنوات، وهي ذات عائد 
ثابت وغير قابلة لالســترداد، على أن يتم استخدام العائدات 
فــي تمويل محفظة مــن القــروض الخضراء للمؤسســات 

والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويســتهدف البنك أيضــاً من الطــرح تمويــل المصروفات 

ارتفعت اإليرادات المجمعة للبنك التجاري الدولي المصري CIB بنسبة 1.4 % خالل النصف األول من 
العام 2021 الجاري، لتصل إلى 23.77 مليار جنيه (1.5 مليار دوالر ) مقابل 23.44 مليار جنيه (1.49 مليار 
دوالر) في نفس الفترة من 2020، مع زيادة إيراد األتعاب والعموالت بنسبة 21.8 % إلى 1.8 مليار جنيه 

(114.8 مليون دوالر) مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه (94.3 مليون دوالر) في الفترة نفسها من 2020.
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صفير: سنلتزم بضّخ السيولة التي حددها المركزي

ما وضــع توظيفاتنا التي تفــوق 70 مليــار دوالر أميركي 
لدى مصرف لبنان بين ســندان انكشــافه الكبير على الدين 
الحكومي ومطرقــة الفجوة الكبيرة والمســتمرة في موازنة 
الدولة التي واظبت على سحب التمويل واالحتياطات الحرة 

من مصرف لبنان عقب انفجار األزمة”.
القروض التحفيزية

واوضح صفير، أنه “ما من جهاز مصرفي في العالم يحتفظ 
بأموال المودعين في خزائنه ويقدر على تســديدها بالكامل 
في توقيــت واحد. أســاس العمــل المصرفي هــو االئتمان 
والتمويل. مصارفنا كانت وال تزال تلتزم أرقى المواصفات 
الدولية في إدارة أصولها وموجوداتهــا ومطلوباتها، وليس 
صحيحاً بالمطلق أننا انغمســنا بتمويل دولة فاســدة وأهملنا 
تمويــل االقتصاد. فمحفظــة تمويالتنا للقطــاع الخاص من 
أفراد ومؤسســات تعدت 50 مليــار دوالر أميركي، أي ما 
يماثل إجمالي الناتج المحلــي قبل األزمــة. ووجهنا الجزء 
الــوازن مــن توظيفاتنــا إلــى البنــك المركــزي، باعتباره 
بنك البنــوك واألدنى في قيــاس المخاطــر وتثقيلها عن أي 
استثمارات موازية”. وتابع: “نحن مّولنا االقتصاد بضعفي 
ما مّولنــا بــه الدولة، وأســهمنا بفاعليــة في نمــو قطاعاته 

قال رئيس جمعية المصارف: إننا كجهــاز مصرفي، نبذل 
كل جهد ممكن لتلبية االحتياجات المالية للمودعين، وسنلتزم 
بضّخ الســيولة التي حددها البنك المركزي بمــا يصل إلى 
800 دوالر شــهرياً بالدوالر وبالليرة. بالتوازي، نســتمر 
بالتعاون والتنسيق مع حاكمية  مصرف لبنان  باعتماد مزيد 
من التدابيــر النقديــة التي تخفّف مــن حدة أزمة الســيولة، 
بمعزل عن لجوء المودعين المشروع نفسياً إلى االدخار في 

المنازل.
زيادة في التحويالت

وطمأن صفير بأن “التحويالت الخارجية من قبل العاملين 
في الخارج والمغتربين تحافظ على مســتوياتها قريباً من 7 
مليارات دوالر أميركــي، مع التنويه بأننــا نرصد زيادات 
وازنة فــي التحويالت عبــر المصارف وشــركات تحويل 
األموال، التي تســجل واردات من التدفقــات النقدية تناهز 
150 مليــون دوالر أميركــي شــهرياً، بعدمــا تدنــت إلى 

معدالت تقل عن 100 مليون دوالر أميركي”.
إصالحات عاجلة

وعن األســباب التي دفعتهم لمواصلة تمويل الدولة بالرغم 
من استشــعارهم المخاطر، أوضح صفير، أنه “بخالف ما 
هو شــائع، حصة المصارف من الديــون الحكومية بالليرة 
وبالدوالر تقل عن ثلــث الدين العام البالــغ نحو 100 مليار 
دوالر، وكنا دوماً نتعامل بمعايير مهنية وجدية مع مخاطر 
المالية العامة من خالل تقنين التمويل. وواجهنا في محطات 
معينة نزاعات مع الســلطات المعنية بعدمــا جاهر مجلس 
إدارة الجمعية بإمكانيــة إحجام المصارف عــن أي تمويل 
إضافي للدولة ما لم تقــم بإصالحات ماليــة عاجلة وتوقف 
مزاريب الهدر والفساد والزبائنية المتفشية في حشو القطاع 
العام بآالف الوظائف”. الفتاً الى إن “نواة األزمة نتجت عن 
التحول المطرد للدولــة لالتكاء المالي علــى ميزانية البنك 
المركزي وتحويله إلى الدائن الرئيسي للمالية العامة، وهذا 

سليم صفير  الى إن “البلد واقتصاده ليسا بخير، ومنطق الالدولة  لفت رئيس جمعية المصارف  
يهدد بانهيار الهيكل على رؤوس الجميع”، مشيراً إلى أن “ المصارف اللبنانية  التي قاومت الحروب 
والمصاعب التي مر بها لبنان، ستقاوم أيضاً التحديات الحالية للحفاظ على العمود الفقري لالقتصاد 

اللبناني، كما للحفاظ على أحد أهم أصول تملكها وهي قاعدة مودعيها”.

سليم صفير
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في الداخل بسبب المناخات غير المناسبة لألعمال ولإليداع 
ولالســتثمار، آمالً فــي رفدها بتدفقــات جديــدة من خالل 
ترقبات موســم صيفي ناشــط. وأقر بــأن المعادلــة العادلة 
تقضي حكمــاً بتوزيع األحمــال المترتبة علــى المعالجات 
المطلوبــة، وفقــاً لتــدرج المســؤوليات عن نشــوء األزمة 
وتفاقمهــا وخســائرها. وقــال: “ربمــا كان علينــا كجهاز 
مصرفي أن نتســلح بمزيد من الجرأة لتســليط الضوء على 
انحرافات المالية العامة والســعي مع المركزي للتشــدّد في 
حفظ توظيفاتنــا لديه. لكــن تصرفات من هــذا القبيل كانت 
ستفضي إلى تعجيل االنهيار الذي بدأت مالمحه بالظهور”.

ورأى رئيس جمعية المصارف، أن الفســاد وســوء اإلدارة 
هما أصل األزمــة وتداعياتهــا الحالية والالحقــة، مضيفاً: 
نــدرك وتــدرك معنــا المؤسســات الدوليــة أن الحكومات 
المتعاقبــة أهدرت مــوارد الدولة ومولّت عجــوز الموازنة 
العامــة وهدرهــا من المصــرف المركــزي الــذي لم يكن 
أمامه خيار ســوى مســاعدة الدولة ومدّها بالسيولة الالزمة 
الســتمرار ســير المرافق العامــة، معتبــراً أن بذلك خنقت 
الدولة السيولة إلى حدود نضوب االحتياطات من العمالت 
الصعبة القابلة لالســتخدام، وأمعنت عبر تأخير المعالجات 
في جانبها الحكومي وعقــد اتفاق مع صنــدوق النقد، بدفع 
البنك المركزي إلى ضخ كميات إضافيــة من النقد الوطني 
لتناهز حالياً 40 تريليون ليرة. وقال: هكذا تهيأت المناخات 
السلبية لضرب االستقرار النقدي، لتتوالى معه ومن خالله 

فصول األزمات المالية والنقدية العاتية.
إعالء الوعي

ورأى صفيــر، أن تصحيــح كامــل جوانــب الخلــل الذي 
يعتري عالقات المصــارف مع مودعيها ليس مســتحيالً، 
قائــالً: “ال نبالــغ حيــن نؤكــد حــرص إدارات البنــوك 
على المدخــرات كافة بقيودهــا وبعمالتها المحــررة بها. 
فتوظيفاتنا لدى المركــزي والدولة والقطــاع الخاص هي 
الضمانة. لذا، فإن كل تقدم في مســار المعالجات سيوازيه 
تحّســن ملموس في تمكين أصحاب الحقوق من التصرف 

بأموالهم واستثمارها كما يرغبون”.
شــريكان،  والمصــرف  العميــل  أن  “األصــل  وختــم: 
ومصلحتهما المشتركة توجب إعالء الوعي والتفهم لحقائق 
التطورات المؤثــرة وتداعياتهــا على االنســياب الطبيعي 
المصارف هي التهديد الفعلي لالقتصاد ومعيشة الناس”.لحركة األموال. والحقيقة الســاطعة أن السياسات الفاشلة ال 

المنتجة وتمكين األســر من شــراء ما يربو على 130 ألف 
منزل خــاص، فضالً عن المشــاركة في حزمــة القروض 
التحفيزية التي وجهها البنك المركزي إلى قطاعات التعليم 

والتكنولوجيا والشركات الناشئة وسواها”.
وحّمل صفير مصرف لبنان مســؤولية المــس باالحتياطي 
اإللزامــي والخضــوع نظــراً للضغوطات التي تمارســها 
عليه السلطات السياســية خالفاً لمنطق وروحية قانون النقد 
والتســليف، حيث إن غايــة االحتياطــي اإللزامي تنحصر 
بحاجات القطاع المصرفي. كما أكدت الجمعية أن تخفيض 
معدّل االحتياطي اإللزامي بالعمالت يوجــب إعادة المبالغ 
المحــررة للمودعيــن أصحــاب الحق بهــا. فليــس جائزاً 
اســتعمال المبالغ المحررة جراء تخفيض المعــدّل من 15  

إلى 14 % ألغراض الدعم. ونطلب أال يتكرر منحى كهذا.
صناعة العثرات

وجزم صفير بأن الدولة أقفلت أو حّجمت بنفسها منافذ البالد 
إلى الخارج القريــب والبعيد، وباألخص منهــا االقتصادية 
والمالية ذات األولويــة القصوى على قائمة موجبات اإلنقاذ 
المفترضة، متهماً إياها بصناعة العثرات على شبكة خطوط 
التواصل مع المجتمعيــن اإلقليمي والدولــي. ولفت الى انه 
كان بإمكاننا تجنب إشــهار التعثــر المالي للدولــة وإجراء 
عمليات مبادلة )سواب( للديون المستحقة مع سداد الفوائد، 
ثم إعادة هيكلة محفظة ســندات اليوروبونــدز بكاملها عبر 
التفاوض المباشــر مع الدائنين المحليين والخارجيين. ففي 
ذلك الوقت كانــت احتياطات البنك المركــزي من العمالت 
الصعبة تتعــدى 32 مليار دوالر، وقد قلنــا للحكومة حينها 
وبشــفافية مطلقة: لن يمكنكم مقاومة األضرار الفورية وال 
الالحقة المتولدة عن التنصل من موجبــات الديون الدولية. 
لكن الحكومة، ومعززة بنصائح مستشارين ال صفة رسمية 
لهم وال مســؤوليات قانونية عليهم، وخالفاً لمشاوراتها مع 
البنك المركزي وجمعية المصارف، اتخذت القرار الخاطئ 
فــي آذار/مــارس 2020، بتعليق ســداد مســتحقات تتعلق 
بســندات دولية مصدرة من قبل وزارة المــال. وقال: “في 
النتيجة، تكبدنا األكالف المضاعفة جــراء تأجيج الفوضى 
النقدية وإنفاق االحتياطات الحرة على دعم المواد األساسية 
من دون ضمان وصولها إلى مســتحقيها، لنصل راهناً إلى 

حقيقة نفاد هذه االحتياطات”.
تعجيل االنهيار

وأســف صفير ألن أجزاء وازنة من التحويالت ال تســتقر 
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نمو القروض الشخصية والعقارية في الكويت

التحوطيــة التــي أقرها بنــك الكويت المركــزي والخاصة 
بالســيولة ورأس المال والتي وفرت للبنوك مساحة إضافية 
لإلقراض، وبالفعل تمكنت البنوك مــن تقديم الدعم للعمالء 
المتضررين من أفراد وشركات، بهدف منع نقص السيولة 
العارض لديهم من التحول إلى مشــكلة مزمنة وممتدة تؤثر 

على مالءتهم المالية.

اإلجراءات التحفيزية
وبشــكل عام، فقد كان لإلجراءات التحفيزيــة المتخذة على 
صعيد السياســة النقديــة والسياســة التحوطية أثــر إيجابي 
في دفع معدل نمو القــروض، وإن كان ال يــزال في نطاق 

معدالت النمو السابق تحقيقها في عامي 2017 و2018.
وبالتطــرق إلــى باقــي المحفظــة االئتمانية فــإن قروض 
الشركات تشكل الحصة األكبر من محفظة االئتمان، حيث 
تمثل اآلن ما نســبته 71.1 % من اجمالي القروض البالغة 
54.3 مليار دينار، أما القروض الشخصية فتأتي ثانيا بنسبة 
25.2 % والعقــار ثالثا بنســبة 21.4 %، كما شــهد قطاع 
الصناعة وقطــاع الخدمات، اللــذان قد تأثرا ســلبا باألزمة 
خالل عــام 2020، نمــوا بنســبة 10.5 % و9.8 % على 
التوالي، وبقي النمو في القطاعات األخرى )بشــكل أساسي 
التجارة وشراء األسهم والتشــييد( ضعيفا نتيجة النخفاض 
النشــاط االقتصادي وعمليات شطب القروض المتعثرة في 

تلك القطاعات.

ودائع العمالء
على صعيــد آخــر، نجــد أن إجمالــي الودائع فــي الجهاز 
المصرفي بلغ أعلى مســتوى له على اإلطــالق، حيث بلغ 
61.1 مليار دينار، وجاء 78.1 % منها على شــكل ودائع 
محلية، على الرغم من عمليات اإلغالق الناجمة عن انتشار 

من جانب الطلب على القروض الشخصية والعقارية، يمكن 
اعتبار هذا النمو مؤشــراً إيجابياً لالســتهالك واإلنفاق أخذاً 
في االعتبار أن عام 2020 مليء بالتحديات على مســتوى 
النشاط االقتصادي، ويأتي هذا النمو المسجل في القروض 
الشــخصية على الرغم من االفتقار إلى قنوات االســتهالك 
المعتادة )مثل الســفر( وإجراءات اإلغالق التي تم وضعها 
بالتزامــن مع بداية انتشــار جائحة كورونــا وإغالق مطار 
الكويت الدولي، ومن الممكن أن تكــون عوامل أخرى مثل 
معــدالت الفائــدة المنخفضة تاريخيــا وتأجيل األقســاط قد 

حفزت الطلب أيضا على هذا النوع من القروض.

االبتعاد عن المخاطر
ويعــزى ارتفــاع القــروض الشــخصية في ظــل ظروف 
الجائحة إلى تدابيــر التخفيف التي اتخذتهــا الحكومة والتي 
ســاهمت في تلك الزيادة، باإلضافة إلى أن النســبة الكبيرة 
من المقترضين يعملــون في القطاع الحكومــي الذي يمتاز 
باألمــان الوظيفي والضمان النســبي للدخل، كمــا قد يكون 
لقرارات تأجيل سداد أقســاط القروض أثر في هذه الزيادة، 
حيث أن األفراد الذين يتوقعون تأجيل سداد أقساط القروض 
هم األقرب لالقتراض من غيرهم، وعلى العكس من ذلك، 
فقد تراجعت حصة القروض المقدمة لقطاع الخدمات، ما قد 
يشير إلى محاولة البنوك باالبتعاد عن المخاطر التي قد تنشأ 

من االنكشاف على هذا القطاع.
وعند النظر الى تطــور محفظة القروض فــي خضم أزمة 
كورونا التي ضربت جميع القطاعــات ولم تترك أي قطاع 
اقتصادي دون تأثير نجد أن البنوك لعبت دورا محوريا في 
مواجهة األزمة، وتمكنت من تحقيق نمو في إجمالي محفظة 
القروض بنحــو 4.8 % لتصل إلى 54.3 مليــار دينار في 
نهاية العام 2020، ويعــزى هذا النمو جزئيا إلــى التدابير 

تتركز المحفظة االئتمانية للبنوك الكويتية في قطاعي العقار والقروض الشخصية، إذ يمثالن نحو 
46.6 % من إجمالي محفظة االئتمان البالغة 54.2 مليار دينار، وذلك بقيمة 25.3 مليار دينار موزعة على 
القطاع األسري بقيمة 13.6 مليار دينار وقطاع العقار بقيمة 11.6 مليار دينار، ويأتي هذا التركز في 
إشارة الى أن القروض الشخصية والعقارية تعد أقل خطورة نسبيا لدى البنوك كما أنه قد يسلط 

الضوء على نزعة مخاطر متحفظة للبنوك وهو أمر طبيعي في األزمات مثل جائحة كورونا.
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المحور األساسي للنظام المالي حيث يشكل أكثر من 80 % 
من حجم النظام المالــي المحلي. كما ينبغــي التنويه إلى أن 
القروض العقارية تنقسم إلى فئتين، قروض مباشرة وأخرى 
غير مباشــرة، حيــث تعتبر القــروض الموجهــة لغرض 
شراء العقارات قروض مباشــرة، في حين تعتبر القروض 
الممنوحة بغرض اإلنشــاء والقروض اإلســكانية قروض 
غير مباشــرة، هــذا وقد بلــغ إجمالــي القــروض العقارية 
المباشرة وغير المباشــرة نحو 25.6 مليار دينار ما يشكل 

47.3 % من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك.

الرقابة اللصيقة
تشكل القروض الممنوحة محلياً ما نسبته 73 % من إجمالي 
محفظة القــروض، وتحتــل القــروض الممنوحــة لعمالء 
أوروبيين ثاني أكبر حصة بنسبة 11 % ويتركز أغلبها في 
تركيا. وقد تؤدي مثل هذه االنكشــافات إلى زيادة المخاطر 
االئتمانية لدى البنوك في ظل التقلبات في العملة واستمرار 

ارتفاع معدل التضخم في تركيا.
ومع ذلك، وفي ظل الرقابة اللصيقة لبنك الكويت المركزي، 
تقوم إدارات المخاطر في البنوك بأخذ مثل هذه االنكشافات 
المخصصات.فــي االعتبار لــدى دراســة المخاطــر االئتمانيــة وتكوين 

فيروس كورونا وإجــراءات التباعد االجتماعي المفروضة 
في عام 2020، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 4.1 %.

ومن حيث النوع، توضح تركيبة المودعين أن الزيادة كانت 
مدفوعة بشــكل رئيســي من ودائع القطاع الخاص المتمثلة 
باألفراد والشركات، وشهدت ودائع األفراد زيادة ملحوظة 
حيث ارتفعت بمقدار 4 مليارات دينار خالل العام الماضي 
لتشــكل أكثر من 56 % من إجمالي الودائــع، وفي حين أن 
هذا يدل على ثقــة الجمهور في النظــام المصرفي المحلي، 
ينبغي على البنوك أن تضــع في اعتبارها أن هــذه الودائع 
الخاصــة قد تعــود إلــى مســتوياتها الطبيعية بمجــرد رفع 

إجراءات اإلغالق وقيود السفر.

انخفاض ودائع المؤسسات
من ناحية أخرى، شهدت ودائع المؤسسات المالية األخرى 
انخفاضــا حــادا، ويرجــع ذلك بشــكل أساســي إلــى تغير 

االستراتيجية االستثمارية ألحد أكبر المودعين في القطاع.
وعلى الرغم من أن المودع المشار إليه كان يعد في السابق 
مصدرا رئيسيا لتمويل النظام المصرفي المحلي، إال أن هذه 
السحوبات لم تزعزع اســتقرار قاعدة ودائع البنوك في ظل 

نجاحها في تنويع مصادر التمويل.
تجدر اإلشــارة الى أن القطاع المصرفي في الكويت يعتبر 
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 ،Willis Towers Watson Plcو Aon Plc ألغت شــركتا
اندماجــاً بقيمــة 30 مليار دوالر أميركــي كان من المتوقع أن 
يخلق أكبر شركة في العالم لوساطة التأمين، وأوضح الطرفان 
أن الســبب يكمن في اعتراضات المنظميــن األميركيين التي 
تسببت في تأخير “غير مقبول وعدم يقين”، بينما كانت وزارة 
العدل رأت أن هذا االندماج من شأنه أن “يقلل المنافسة ويؤدي 

إلى ارتفاع األسعار”.
وأشــاد البعض بالقرار باعتباره انتصاراً مبكراً لوزارة العدل 

فــي إدارة بايــدن، التي رفعت دعوى قضائية الشــهر الماضي لمنع الصفقة. لكنهــا كانت على خالف مع المنظمين 
األوروبيين الذين وافقوا مؤخراً عليها.

 Marsh & اللتان تحتالن المرتبــة الثانية والثالثة في اإليرادات خلف شــركة ،Willisو Aon وكان الجمــع بيــن
McLennan Cos، من شــأنه أن يخلق قائداً جديداً بإيرادات ســنوية تبلغ 20.3 مليار دوالر أميركي، مقارنة مع 

 .Marsh 17.2 مليار دوالر لشركة
وسينتج عن إلغاء االندماج دفع Aon مليار دوالر أميركي رسوم إنهاء لشركة Willis، ولم يتضح على الفور توقيتها 

وتأثيرها المالي، فيما أعلنت Willis إنها ستعزز عمليات إعادة شراء األسهم بمقدار مليار دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة آيون غريغ كيس، في بيان: على الرغم من الزخم التنظيمي حول العالم، بما في ذلك 

الموافقة األخيرة على دمجنا من قبل المفوضية األوروبية، وصلنا إلى طريق مسدود مع وزارة العدل األميركية.

العدل األميركية تعطل اندماجًا في وساطة التأمين

أبرمــت شــركة gig للتأمين - مصــر، برتوكول تعــاون مع مجموعة 
شــركات Comin اللبنانية، التي أسســها روفائيــل زكار عام 2017، 
بهــدف تغيير صــورة التأمين التقليديّــة في األســواق اإلقليميّة، لتتولى 
ترويج منتجات شركة gig عن طريق التطبيقات اإلكترونية والنمطية.

وأبــرم البرتوكــول، الرئيس التنفيــذي والعضو المنتدب لشــركة عالء 
الزهيري، والرئيس التنفيذي لمجموعة Comin روجيه زكار.

وتشــير بعــض االحصــاءات الخارجيــة الــى تأثير شــبكات التواصل 
االجتماعــى على التســويق اإللكتروني أن 63 % من الشــركات التي 
تســتخدم الشبكات االجتماعية زادت فعالية التســويق أكثر من الوسائل 
األخــرى. ومــن بين مزايا التســويق اإللكترونــي لوثائــق التأمين، أن 

شركات التأمين أصبحت تستخدام التقنيات الحديثة في مجاالت تصميم الخدمات بدالُ من أساليب التصميم التقليدية 
إذ توجد الكثير من البرمجيات الجاهزة والمفصلة.

تعاون بين gig للتأمين وComin اللبنانية
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كشــفت شــركة أليانــز )Allianz(، وهــي أكبر شــركة تأمين في  
أوروبــا ، عن أن األرباح قد تتضرر بشــكل كبير من خالل تحقيق 
 Structured( ”وزارة العدل األميركية في صندوق “ألفا الُمركب
Alpha Fund( والذي يواجه عشــرات  الدعاوى القضائية  بسبب 

خسائره في بداية جائحة فيروس كورونا في عام 2020.
ولفتــت إلــى أنها تتعاون مــع وزارة العدل ولجنــة األوراق المالية 
والبورصــات، التي بــدأت التحقيق العام الماضي. كمــا أنها بدأت 

مراجعتها الخاصة لهذه المسألة. ومع ذلك، أكدت “أليانز” أنه ليس من المجدي تقدير “حجم أي قرار محتمل بما 
في ذلك الغرامات المحتملة.

أليانز: تحقيقات صندوق ألفا الُمركب تضر بأرباحنا

قالــت وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز للتصنيفات 
االئتمانية ان شركات التأمين التكافلي في الكويت 
ســتحتاج الى تنفيذ جميع جوانــب قانون التأمين 
الجديــد، علماً ان هــذا القانون قــد يضغط على 
شــركات التأمين التكافلي األصغر والشــركات 
التــي لم تحقق ربحية أخيــراً، متوقعة ان تحتاج 
بعض شركات التأمين التكافلي في الكويت ذات 
االحتياطات الرأســمالية األضعف اما الى زيادة 

رساميلها او اندماجها مع شركات اخرى.
ورجحت الوكالة، ان تؤثر المنافســة الشــديدة وضعف الطلب في قطاعات رئيســية، مثل الســفر والضيافة وتجارة 
التجزئة على آفاق نمو وارباح شركات التأمين االسالمية خالل 2021. وقالت: في حين لدينا نظرة مستقبلية مستقرة 
لشــركات التأمين االســالمي على نطاق واســع في الـ12 شــهرا المقبلة، اال انه في حال استمرت المخاطر المتعلقة 
بجائحة كورونا وحدوث انخفاض في أســعار االصول وخســائر شديدة غير متوقعة أو فشل عمليات حوكمة ورقابة 
داخلية، فقد نتخذ اجراءات تصنيف سلبية لقطاع التأمين االسالمي. وأضافت: ان عوامل مثل التعافي االقتصادي غير 
المتكافئ والتدابير المستمرة لتوفير التكاليف المالية لعديد من الصناعات أدت الى زيادة الضغوطات على قطاعات 
رئيسية، مثل العقارات وتجارة التجزئة والنقل والضيافة، جنباً الى جنب مع المنافسة في قطاع التأمين، كلها ستؤثر 
في آفاق النمو االجمالي ألقساط التأمين التكافلي في الخليج، التي سجلت زيادة متواضعة بـ1.5% في 2020 و%1 
في الربع االول من 2021. وتابعت: ان تباطؤ النمو السكاني في جميع أنحاء الخليج والضغط المستمر على اسعار 
خدمات التأمين وانخفاض مبيعات الســيارات الجديدة 16% في السعودية و35% في االمارات واالسواق الخليجية 

االخرى في 2020، ادى الى انخفاض المؤمن عليهم.

ضغوط متزايدة على شركات التأمين الكويتية
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بلغت خسائر شركات التأمين في ألمانيا الناجمة 
عــن األضرار التي خلفتهــا الفيضانات العارمة 
التي اجتاحت قســماً من البــالد مؤخراً، حوالى 
5 مليارات يورو، حســبما أعلــن اتحاد صناعة 
التأمين األلماني. ويغطي التأمين سكان المنازل 
الفرديــة والجماعيــة لكنه يتفاوت حســب حجم 
العواصف ونوعها، وأيضا من منطقة ألخرى.

وصرح رئيس االتحاد يورغ أسموسن في بيان: 
نتوقع خسائر مؤمن عليها تتراوح قيمتها ما بين 

4 و5 مليارات يورو. واصفاً الكارثة بأنها “واحدة من أكثر العواصف تدميراً في التاريخ الحديث”.
ويغطي التأمين كافة سكان المنازل الفردية والمساكن الجماعية ضد خطر العواصف، إال أن 46 % فقط مغطون 
ضد الكوارث الطبيعية األخرى مثل األمطار الغزيرة والفيضانات، بحســب االتحاد. كما أن هناك تفاوتات كبيرة 
بين المناطق. ففي راينالند باالتينات، 37 % فقط من المؤمنين مشــمولون بأخطار الكوارث الطبيعية، بينما تبلغ 
نســبتهم 47 % في شــمال منطقة الراين-وستفاليا، و94 % في بادن فورتمبيرغ حيث كانت هذه التغطية إجبارية 

حتى 1993.
ويرجع آخر مبلغ قياسي من حيث التعويضات عن خسائر مؤمن عليها إلى أغسطس/آب 2002، حين بلغ 4,65 
مليارات يورو بعد فيضان نهر “إلبه” في شرق البالد، إثر ظروف مناخية قصوى أثرت على كافة منطقة أوروبا 

الوسطى.

5 مليارات يورو خسائر شركات التأمين في ألمانيا

حقق نشــاط التأمين التجاري في مصر آداًء جيداً 
خالل شهر أيار/مايو 2021، سواء على مستوى 
األقساط أو التعويضات. وبلغ حجم أقساط التأمين 
التكافلــي 372.4 مليــون جنيه مصــري، مقابل 
492.1 مليون جنيه خالل نفس الشهر من 2020 

وبنسبة انخفاض 24.3 %.
وحققــت شــركات التأميــن التجاري نمواً بنســبة 
55.8 % في أقساطها المحصلة خالل شهر أيار/
مايو 2021، لتبلغ قيمتهــا 3.4 مليار جنيه مقابل 
2.2 مليــار جنيه خالل نفس الشــهر من 2020، 

وذلك وفقاً لتقرير األنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تحسن في أداء التأمين التجاري في مصر
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أعلنت الشــركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار 
وســط مدينــة بيــروت )ســوليدير( ان نتائجها 
المالية المدققة المســتقلة للعام 2020 أظهرت 
ارباحــاً صافيــة بلغــت 20.7 مليــون دوالر 
أميركــي. وأكدت أنها تمكنــت على الرغم من 
التطــورات الدراماتيكيــة الكبيــرة على جميع 
األصعــدة السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة والصحيــة )…( مــن تحقيــق 
مبيعات ملموســة مــن خالل بيع المســتثمرين 

المحليين عدداً من العقارات في وسط بيروت خالل العام 2020 بحوالى 382 مليون دوالر. وأشارت الشركة الى 
أنه أصبح لها صفر ديناً للمصارف في نهاية 2020 كونها قامت خالل العام بالدفع المسبق للتسهيالت والقروض 
المصرفيــة بشــكل كامل، بحيث بلغت المبالغ المســددة 2.4 مليون دوالر، موضحة انه تبعــاً النخفاض المديونية 
لدى المصارف وإطفائها كلياً في 2020 ستكون كلفة القروض والفوائد المصرفية قد أصبحت معدومة في بيانات 

الشركة المالية للعام 2021 ما ينعكس إيجاباً على إجمالي البيانات المالية.
وأعلنــت “ســوليدير”، ان مجموع المداخيل من اإليجارات انخفض مــن 53.26 مليون دوالر الى 22.81 مليوناً 
في 2020 نتيجة تراجع الحركة التجارية من جهة وبســبب األضرار الجســيمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت 
من جهة أخرى واقفال عدد من المؤسسات التجارية. وتوقعت انخفاض مداخيل اإليجارات بشكل اضافي في العام 
2021 بعد اإلقفال القســري للعديد من المؤسسات. وأشارت الى ان تدهور سعر الصرف وتعدد أسعار المنصات 

باإلضافة الى أمور أخرى، أدت الى زيادة دفترية في النفقات العمومية واإلدارية.

سوليدير تحّقق أرباحًا بقيمة 20.7 مليون دوالر

دعا  الرئيس التونسي  قيس سعيّد البنوك والمؤسسات المالية لـ”التخفيض قدر 
اإلمكان من نسب الفائدة المعمول بها، ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية”، 
الفتاً إلى أنه “لن نترك الوطن لقمة سائغة للصوص الذين يعبثون بمقدرات 
الدولة”. وشدد سعيّد على أنه “ال مجال للظلم أو االبتزاز أو مصادرة األموال، 
والحقوق محفوظة في إطار القانون”، الفتاً إلى أنه ســيطرح “مبادرة صلح 
الســترجاع أموال نهبها بعض رجال األعمال”. وأفاد بأن “مســؤول بأحد 
األحزاب أعطى أمواالً لشبان للقيام بعمليات نهب واعتداء على الممتلكات”، 
مشدداً على أن “القوات العسكرية واألمنية ستتصدى ألي محاولة ابتزاز من 

أي جهة كانت”. كما طمأن الجميع بأنه سيعمل “دون هوادة حتى ال يظلم أحد. ولو كان هناك انتخابات أو احتجاجات 
مدفوعة الثمن لظهرت آالف المليارات ووزعت األموال تحت جنح الظالم”.

قيس سعيّد

تونس: مبادرة السترجاع أموال نهبها رجال األعمال
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أتم صندوق االستثمارات العامة السعودي، وشركة 
 COSCO SHIPPING Ports Limited
صفقة شــراء حصــة 21.2 % فــي محطة بوابة 
البحــر األحمر من الشــركة الســعودية للخدمات 
الصناعيــة )سيســكو(. وأعلنت “سيســكو”، في 
بيان على سوق األســهم السعودية “تداول”، عن 
إتمام صفقة بيع 21.2 % من حصتها في شــركة 
محطة بوابة البحــر األحمر مقابل 556.5 مليون 
لاير ســعودي )150.7 مليــون دوالر أميركي(. 

وأوضحت الشــركة، أن الصفقة شــملت أيضاً بيع 18.8 % من حصة ملكية األقلية من المساهمين اآلخرين، إلى 
.COSCO SHIPPING Ports Limited صندوق االستثمارات العامة وشركة

باإلضافــة إلى ذلك، فإن الشــركة الســعودية لتنمية التجارة والصادرات ســتحصل على مبلــغ إجمالي قدره 105 
ماليين لاير سعودي )نحو 28 مليون دوالر أميركي( قبل احتساب تكاليف المعاملة.

وتــم بيع حصة 4 % في الشــركة الســعودية لتنمية التجارة والصادرات المحــدودة “لوجي بوينت”، وهي إحدى 
الشــركات التابعة لسيســكو وتمتلك فيها ما نســبته 76 % من رأس المال، باإلضافة إلى بيع 14.8 % من حصة 
ملكيــة األقلية من المســاهمين اآلخرين لشــركة “محطة بوابــة البحر األحمر” إلى صندوق االســتثمارات العامة 
وشــركة كوسكو شــيبينغ بورت ليميتد على أساس نســبي. وقد تم تحديد قيمة الصفقة على أســاس القيمة السوقية 

الكاملة لشركة محطة بوابة البحر األحمر، والتي تبلغ 3.3 مليار لاير سعودي )880 مليون دوالر أميركي(.

(سيسكو) تبيع حصة في بوابة البحر األحمر

أعلــن  البنك المركزي المصري ، أن تحويــالت العاملين في الخارج 
زادت %10.5 على أساس سنوي في أول 10 أشهر من السنة المالية 
2021-2020. وبلغــت تحويــالت المصرييــن 25.8 مليــار دوالر 
أميركي حتى نيســان/ابريل 2021، مــن 23.4 مليار دوالر أميركي 
قبل عام. وزادت  التحويالت بنســبة  %34 على أســاس سنوي خالل 
شهر نيسان/ابريل، لتسجل 2.5 مليار دوالر أميركي مقابل 1.8 مليار 

دوالر أميركي قبل عام.
على صعيد آخر، اعلن البنك  المركزي المصري ، أن صافي احتياطيات مصر األجنبية ارتفع في شهر حزيران/يونيو 
2021 الماضي إلى نحو 40.584 مليار دوالر أميركي من 40.468 مليار في أيار/مايو 2021. مع اإلشارة إلى أن 
االحتياطيات األجنبية لمصر، شهدت زيادات منذ حزيران/يونيو 2020، بعد أن هبطت إلى حوالى 36 مليار دوالر 

أميركي من أكثر من 45.5 مليار دوالر أميركي، بسبب التداعيات المالية لجائحة  فيروس  كورونا.

مصر: زيادة تحويالت العاملين في الخارج
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تجاوزت نتائج شــركة إكســون موبيل توقعات المحللين، مع 
انتعاش الطلب على النفط والغاز والكيماويات، لتســّجل أكبر 
أرباح ربعية خالل ســنة، مــا بدد بعض بواعــث القلق التي 
كانت تســاور المســتثمرين بســبب أداء ضعيف فــي اآلونة 
األخيرة. وكشــفت شــركة النفط األميركيــة، أّن أرباح الربع 
الثانــي بلغت 4.69 مليار دوالر، مقارنة مع خســارة قدرها 
1.08 مليار قبل عام، لكن النتائج تشمل مكاسب من تغييرات 
فــي المخــزون. وتبلغ األربــاح 3 مليــارات دوالر من دون 

تغييرات المخزون تلك. وزادت أرباح قســم الكيماويات والبالســتيك لنحو 5 أمثالها على أساس سنوي إلى 2.32 
مليار دوالر مع اتساع الهوامش وانتعاش الطلب. فيما بلغت األرباح التشغيلية من إنتاج النفط والغاز 3.19 مليار 
دوالر، في حين تراجع اإلنتاج 2 % إلى 3.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الثاني. لكن أعمال 
التكريــر والتســويق لم تتعاف بعد من الجائحة لتتكبد خســارة بلغت 227 مليون دوالر. وجــاء ذلك تأثراً بالطلب 

الضعيف على وقود المركبات وارتفاع تكاليف الصيانة.

4.7 مليار دوالر أرباح إكسون موبيل

افادت وزارة الطاقة الروســية، بأن روسيا واإلمارات 
اتفقتا على إنشــاء مجموعة عمل مشــتركة بشأن طاقة 
الهيدروجين. وجاء في البيان: “اتفقت روسيا واإلمارات 
في ســياق المشاورات المشتركة على تشكيل مجموعة 
عمل مشتركة حول القضايا المتعلقة بطاقة الهيدروجين 
وضمن المجموعة ستعمل الدولتان على تطوير التعاون 

الثنائي في مجال الهيدروجين”.
وأشــار البيــان إلــى أن أولى المشــاروات الروســية 

اإلماراتيــة حــول التعــاون في مجال الطاقــة الهيدروجينيــة عقدت بحضور نائــب وزير الطاقة الروســي بافيل 
ســوروكين، ووكيل وزير الطاقة والبنية التحتية لشــؤون الطاقة اإلماراتي شريف العلماء، وبمشاركة نائب وزير 

الصناعة الروسي ميخائيل إيفانوف، كما حضرها ممثلون عن مجتمع األعمال من كال البلدين.
ووفقاً لوزارة الطاقة الروســية، فقد أشــار ســوروكين، خالل المشــاورات، إلى أن موســكو وأبوظبي لديهما كل 
الفــرص لتصبحــا رائدتين في التحول القادم لســوق الطاقة العالمي، حيث ســيلعب الهيدروجين دورا حاســما في 

ضمان انتقال فعال للطاقة.
وفي وقت ســابق، كشفت وثيقة حكومية أن روسيا تخطط لتطوير قطاع الهيدروجين لتصل قيمة صادراته بحلول 

العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دوالر أميركي.

إطالق مجموعة عمل روسية إماراتية
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أظهر تقريــر “ براند فاينانس “ للفنادق، تراُجع 
القيمــة اإلجماليــة ألعلى 50 عالمــة تجارية 
فندقية قيمة في العالم بنسبة 33 % على أساس 
سنوي من 70.2 مليار دوالر أميركي في العام 
2020 الماضي إلى حوالى 47.4 مليار دوالر 

أميركي في 2021.
وال تــزال “ هيلتــون” تحتفــظ بلقــب العالمــة 
التجاريــة الفندقية األعلــى قيمة في العالم، على 
الرغم مــن انخفاض قيمتها بنســبة 30 % إلى 

نحو 7.6 مليار دوالر أميركي. بينما تراجعت قيمة العالمة التجارية لـ“ ماريوت” المنافس لـ“هيلتون” بنسبة 60 % 
إلى حوالى 2.4 مليار دوالر أميركي، إلى المركز الخامس بدالً من الثاني في قائمة العام 2020 الماضي.

وأصبحت “حياة” Hyatt العالمة التجارية األسرع نمواً في قائمة أعلى 10 عالمات تجارية في العالم، مع ارتفاع 
قيمتها بنسبة 4 %، إلى حوالى 4.7 مليار دوالر أميركي.

تراجع القيمة اإلجمالية ألعلى 50 عالمة تجارية فندقية

أعلنت بلدية نيامي ومجموعة “إيمي فينانس هولدينغ”، 
أّن المجموعة  المغربية القابضة ستستثمر 3.3 مليارات 
دوالر أميركي في 6 مشــاريع بنــى تحتية في العاصمة  
النيجر ية سيســتغرق تنفيذها 8 سنوات. وأوضح رئيس 
المجموعة المغربية أحمد لطفي، أمام مسؤولين من بلدية 
نيامــي، أن عدد المشــاريع هو 8، وســتنفّذ على مدى 8 
ســنوات، وســتكون غالبيتها بموجب عقود شــراكة بين 

القطاعين العام والخاص وكلفتها 3.3 مليارات دوالر.
من جهته، أشــار رئيس بلدية نيامي، عمر دوغاري، إلى أن بروتوكول االتفاق ُوقّع بين بلدية العاصمة والمجموعة 
المغربية القابضة. وتشــمل المشــاريع بناء مجّمع زراعي-غذائي )تسمين مواشي وزراعة أعالف ومسلخ وتصنيع 
لحــوم وتربيــة دواجن وإنتاج ألبان وأجبــان(، وبناء “مدينة جديدة” تضّم 36.960 وحدة إســكان اجتماعي ومركز 
تسّوق على مساحة 1050 هكتاراً، وفقاً لبلدية العاصمة. كذلك فإّن المشاريع األخرى تشتمل على بناء “مدينة ذكية” 
على ضفاف نهر النيجر، وإنشاء منطقة صناعية )منتجاتها مخّصصة للتصدير(، وتركيب 20 ألف مصباح إلنارة 
الشوارع تعمل بالطاقة الشمسية ومصنّعة في المغرب. وهذا ليس أول استثمار مغربي في النيجر، فالمملكة حاضرة 
في هذا البلد والسيّما في  القطاع المصرفي ، حيث إستحوذت مجموعة البنك الشعبي المركزي في 2017 على  البنك 

الدولي  ألفريقيا - النيجر، ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في البالد.

“إيمي فينانس” تستثمر 3.3 مليارات دوالر في المغرب
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أعلنت شــركة “ دويتشه بوســت  دي إتش إل” 
منــح موظفيهــا مكافــأة إضافية، بعد تســجيل 
أرباح قياســية على خلفية طفرة التســوق عبر 
اإلنترنت. وأعلنت الشركة األلمانية العاملة في 
تســليم الطرود وسالســل التوريد، أنها ستمنح 
معظم موظفيها حول العالم البالغ عددهم 550 
ألف شــخص مكافأة إضافية بقيمة 300 يورو 

)355 دوالر أميركي(.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة فرانك أبيل، أن “الربع الثاني أثبت مرة أخرى أن حجم التجارة العالمية مستمر 

في التعافي، وأن طفرة  التجارة اإللكترونية  مستدامة، ونحن نستفيد بقوة من كليهما”.
وكانت “دويتشــه بوســت” قد أعلنت أن األرباح قبل الفوائد والضرائب ارتفعت بأكثر من الضعف في األشــهر 
الثالثة المنتهية في حزيران/يونيو 2021 الماضي لتسجل 2.1 مليار يورو. كما رفعت الشركة توقعاتها لإليرادات 

بنحو 300 مليون يورو لتصل إلى 7 مليارات يورو في العام 2021 الجاري.

“دويتشه بوست” تمنح موظفيها مكافآت مالية

ارتفعــت أحجام بيع الســندات اإلســالمية المقومــة بالعمالت 
األجنبيــة بنســبة 41.6 % في النصف األول مــن عام 2021 
الحالــي، إذ ابرم مصدرون مبيعات  صكوك  ضخمة في ســوق 
اتســمت بانخفاض أســعار الفائدة وزيادة  الســيولة ، بحسب ما 

أعلنت وكالة  ستاندرد آند بورز  العالمية للتصنيف االئتماني.
وأشــارت الوكالة فــي تقرير، إلــى أن إصــدارات  الصكوك  
ارتفعت 5 % في النصف األول من عام 2021 مقارنة بالعام 
الســابق، بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي تبعث 

على التفاؤل المزيد من مبيعات الســندات اإلســالمية في النصف الثاني. وارتفعت أحجام إصدارات صكوك أولية 
20 % فــي نفــس الفترة. وبعد تضرر  منطقة الخليج  الغنية بالمواد الهيدروكربونية من الصدمة المزدوجة النهيار  
أسعار النفط  العام الماضي، وتأثير جائحة فيروس كورونا، عمدت جهات اإلصدار بشكل مطرد إلى طرق أسواق  

الديون  الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
وتتوقع ســتاندرد آند بورز، أن يتراوح حجم إصدار الســندات اإلســالمية العالمية بين 140 مليار دوالر أميركي 
و155 مليار دوالر هذا العام من 139.8 مليار دوالر في 2020. وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دوالر 
في النصف األول من عام 2021، بزيادة 5 % من 86.4 مليار دوالر في نهاية حزيران/يونيو 2020، بدعم من 

بيع سندات إسالمية من الحكومتين الماليزية و السعودية .

ارتفاع مبيعات الصكوك بالعمالت األجنبية بنسبة 42 %
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إرتفع صافي أرباح شركة “ فيزا “ في الربع الثالث من العام 
المالي الجاري، بدعم تعافي  اإلنفاق  المباشر واستمرار قوة 

التعامالت اإللكترونية.
وكشــفت نتائج أعمال شــركة المدفوعــات األميركية، أن 
صافي الربح بلغ 2.575 مليار دوالر أميركي في األشــهر 
الثالثة المنتهية فــي حزيران/يونيو 2021، مقابل 2.373 

مليار دوالر أميركي في نفس الفترة قبل عام واحد.
وباســتثناء البنــود غير المتكــررة، بلغ نصيب الســهم من 

األرباح 1.49 دوالر مقابل توقعات بتسجيل 1.34 دوالر أميركي.
وشهدت إيرادات “فيزا” ارتفاعاً إلى 6.31 مليار دوالر أميركي في الربع المالي الثالث، مقابل 4.83 مليار دوالر 

أميركي في الفترة المقارنة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات تسجيل 5.8 مليار دوالر أميركي.
وأظهــــرت نتائج األعمــــال أن حجــم المدفوعــات عبــر بطاقــــات “فيزا” ارتفـع بنســـبة 34 %، مع تحســـن 
اإلنفاق على الســــفر في  الواليات المتحدة  األميركية وخارجها وســــط اســــتمرار حملة التطعيمات ضد فيروس 

“كورونا”.

إرتفاع اإلنفاق يدعم أرباح وإيرادات “فيزا”

قدم أعضاء بمجلس الشــيوخ األميركي 
خطــة بقيمــة تريليــون دوالر أميركي 
تحظــى بتأييــد الحزبيــن الديمقراطــي 
فــي الطرق  والجمهــوري لالســتثمار 
والجســور والموانــئ و االنترنت  فائق 
الســرعة وغيرهــا مــن البنــى التحتية 
يتوقــع أن يوافق عليهــا المجلس خالل 
أيام لتصبح أكبر تشــريع للمشــروعات 

العامة بأميركا خالل عقود.
يــراوغ   هــدف  الضخمــة  والحزمــة 

الكونغرس  منذ سنوات وتحظى بأولوية لدى الرئيس األميركي  جو بايدن  المنتمي للديمقراطيين الذي وصفها بأنها 
أكبر استثمار من نوعه في مئة عام.

وأوضح أعضاء بمجلس الشــيوخ أن مشــروع القانون المؤلف من 2702 صفحة يشــمل إنفاق 550 مليار دوالر 
أميركي في خمس ســنوات على مشروعات منها الطرق والســكك الحديدية ومحطات شحن السيارات الكهربائية 

فضال عن 450 مليار أخرى جرت الموافقة عليها من قبل.

مشروع قانون للبنية التحتية األميركية بتريليون دوالر
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كشــفت شــركة رويال داتش شــل 
 Royal Dutch Shell للطاقــــة
أن األرباح المعدلة في الربع الثاني 
من العــام بلغت 5.53 مليار دوالر 
أميركــي، وأفــادت عــن توجههــا 
إلطالق برنامج إعادة شــراء أسهم 

بقيمة ملياري دوالر.
وتتجه الشركة الهولندية البريطانية 
نحــو التعافــي مــن خســائر كبيرة 
بســبب  الماضــي  العــام  تكبدتهــا 

كوفيد19-، بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي بن فان بيردن، في بيان النتائج: “نحن نعمل على 
زيادة توزيعات المســاهمين لدينا اليوم، وزيادة توزيعات األرباح والبدء في إعادة شــراء األســهم، بينما نواصل 

االستثمار من أجل مستقبل الطاقة”.
يذكر أن بيانات “رويال داتش شل” تجاوزت للربع الثاني توقعات المحللين عند 5.1 مليار دوالر، وفقاً لرفينيتيف 
Refinitiv، من 638 مليون دوالر فقط في الفترة المقابلة من العام الســابق. وهذه أعلى نســبة ارتفاع في أرباح 

شل منذ الربع األخير من عام 2018 عندما حققت 5.07 مليار دوالر أميركي.

5.5 مليار دوالر أرباح “رويال داتش شل”

حققت شــركة “ ألفابت “ إيرادات أفضل من التوقعات في الربع 
الثاني من العام 2021 الجاري، بدعم صعود عوائد إعالنات “ 

غوغل “ بنحو 69 %. وأوضحت شركة التكنولوجيا األميركية 
عبر نتائج أعمالها الفصلية، أنها حققت صافي ربح بقيمة 18.5 
مليــار دوالر أميركي في األشــهر الثالثة المنتهية في حزيران/
يونيــو 2021 الماضــي، مقابــل 6.9 مليــار دوالر فــي الفترة 
المقارنة من عام 2020. وذكرت أن نصيب الســهم من األرباح 

بلغ 27.26 دوالر، ما يتجاوز توقعات محللين بتسجيل 19.34 دوالر أميركي.
وســجلت إيــرادات “ألفابت” صعودًا إلى 61.8 مليــار دوالر أميركي في الربع الثاني مــن 2021، مقابل 38.2 
مليار دوالر في نفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات تسجيل 56.1 مليار دوالر. وقفزت عوائد إعالنات 
“غوغــل” إلــى 50.44 مليار دوالر في الربع الثاني من العام 2021 الحالي، مقابل 29.8 مليار دوالر في الفترة 
المقارنة من 2020. وشــهدت إعالنات “ يوتيوب “ - التي تعد جزءاً من إجمالي إعالنات “غوغل” - ارتفاعاً من 

3.8 مليار دوالر قبل عام واحد إلى 7.002 مليار دوالر أميركي في الربع الثاني من 2021.

أرباح “ألفابت” تتجاوز التوقعات
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أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني 
الصــادرة أخيراً، ارتفاع عدد حاالت اإلفالس في 
ألمانيا خالل شــهر أبريل/نيسان 2021 الماضي، 
بنســبة 59.8 % مقارنة بالشــهر نفســه من العام 
2020 الماضــي إلى 10100 حالة إفالس، وذلك 

حسبما نشرت الوكالة األلمانية لالنباء.
بحســب الوكالة، فقد أشــارت وكالة “بلومبيرغ” 
لألنبــاء إلــى تراجع عــدد حاالت اإلفــالس بين 
الشركات في ألمانيا في شهر أبريل/نيسان 2021 

الماضي بنســبة 9 % ســنوياً، في حين ارتفع عدد حاالت اإلفالس بين المستهلكين بنسبة 96.1 % مقارنة بالشهر 
نفسه من العام 2020 الماضي.

ارتفاع حاالت اإلفالس في ألمانيا بنسبة 60 %

ارتفع إجمالي قيمة االستثمارات  العالمية في أذونات و 
سندات الخزانة  األميركية حتى نهاية أيار/مايو، بنسبة 
0.9 % إلى 7.135 تريليونات دوالر أميركي، مقابل 

7.07 تريليونات في الشهر السابق له.
وبحســب بيانات وزارة الخزانة األميركية، تصدرت  
اليابــان  حائــزي  الســندات األميركية  بنحــو 1.266 
تريليــون دوالر أميركي، مقابــل 1.277 تريليوناً في 
نيسان/ابريل 2021. وحلت  الصين في المرتبة الثانية  

بحوالــى 1.078 تريليــون دوالر مقارنــة بنحو 1.096 تريليوناً في نيســان/ابريل 2021. وجــاءت بريطانيا في 
المركز الثالث باستثمارات 467.7 مليار دوالر، مقابل 431.8 مليارا، ورابعة  أيرلندا  بنحو 304.9 مليار دوالر 

أميركي مقابل 307 مليارا، على أساس شهري.
وصعدت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة األميركية، بنسبة 4 %، على أساس 
شهري في أيار/مايو الماضي إلى 243.8 مليار دوالر. وبلغت استثمارات مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة 
األميركية 234.5 مليار دوالر حتى نيسان/ابريل 2021. وأظهرت البيانات أن السعودية أكبر حائزي دول الخليج 
في السندات األميركية، باستثمارات 127.3 مليار دوالر حتى نهاية أيار/مايو، مقابل 130.3 مليار دوالر حتى نهاية 
نيسان/ابريل. وجاءت اإلمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 57.3 مليار دوالر، مقارنة بنحو 43.7 مليار 
دوالر في الشهر السابق له. فيما حلت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 45.9 مليار دوالر، ثم 

قطر 7.1 مليار دوالر، وسلطنة  ُعمان  5.4 مليار دوالر، وتذيلت  البحرين  القائمة بـ828 مليون دوالر أميركي.

ارتفاع حيازة السندات األميركية إلى 7.1 تريليون دوالر
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صــدرت شــركة مجموعة شيويتشــو المحدودة 
آلالت البناء  مؤخــراً، حوالى 1000 وحدة من 
آالت البناء الى أميركا الجنوبية، ما ســجل أكبر 
طلــب للصــادرات لمرة واحدة فــي قطاع آالت 
البنــاء قي الصيــن منذ 5 ســنوات. وقال رئيس 
الشركة، لو تشــوان، إن حجم صادرات الشركة 
فــي النصــف األول مــن العــام 2021 الجاري 
ارتفع بنســبة 70 % على أساس سنوي، مضيفاً 
أن التصديــر األخيــر يرمز الى القوة التنافســية 

لشــركات آالت البناء الصينية مع نظيرتها الدولية. بيد أنه أكد أن التوســع في الســوق الدولية ال يعتمد على جهود 
شركة منفردة، بل يعتمد على التكامل العميق بين سلسلة العرض والسلسلة الصناعية وسلسلة القيمة. وفازت الشركة 
بمناقصة مشــروع كبير في أميركا الجنوبية في بداية عام 2021، وقدمت شــركة كوسكو الصينية المحدودة للشحن 
خدمات الشــحن لحل مشاكل الشــحن والتكاليف في ظل جائحة كوفيد - 19 العالمية. وقال نائب المدير العام لشركة 
كوســكو الصينية المحدودة للشحن، تشــيان مينغ، إنه تم اتخاذ اجراءات لضمان الشحن للتجارة الخارجية وتخفيف 

االختالف بين العرض والطلب في نقل الحاويات للعمالء في ظل اختالل سوق الشحن الدولية بسبب الجائحة.

“شيويتشو” الصينية تصدر آالت البناء إلى أميركا الجنوبية

أظهر مســح، أن نشاط األعمال في  البرازيل  
عــاد إلــي الحياة فــي شــهر حزيران/يونيو 
2021، مدفوعاً بأســرع وتيــرة لنمو  قطاع 

الخدمات  في أكثر من ثماني سنوات.
وقادت طلبيات الشــراء فــي قطاع الخدمات 
والصــادرات الجديــدة والتوظيــف تعافــي 
النشــاط، مما يشــير إلــى أن أكبــر إقتصاد 
فــي أميركا الالتينية يتجه إلــى نمو قوي في 

النصف الثاني من العام 2021 الجاري.
وقفز مؤشــر مؤسسة )آي إتش إس ماركت( 

لمديري المشــتريات بقطاع الخدمات في البرازيل إلى 53.9 من 48.3 في شــهر أيار/مايو 2021، وهو أســرع 
توســع منذ شــهر كانون الثاني/يناير 2013. وســاعد هذا في صعود المؤشــر المجمع، الذي يشــمل أيضاً قطاع 
الصناعات التحويلية، إلى 54.6 في شــهر حزيران/يونيو من 49.2، ليســجل أعلى مســتوى منذ تشــرين األول/

اكتوبر 2020 الماضي.

أسرع نمو لقطاع الخدمات في البرازيل منذ 2013
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أعلنت شــركة فيليــب موريس إنترناشــيونال، أنهــا أبرمت 
 Fertin ”اتفاقيــة لالســتحواذ على شــركة “فيرتين فارمــا
Pharma A/S، وهــي شــركة رائــدة في تطويــر وتصنيع 
األدوية ومنتجــات العافية والرفاهية المبتكرة، المعتمدة على 
أنظمــة توصيل الدواء عبر الفم أو داخل الفم، بقيمة تبلغ 5.1 

مليار كرونة دانمركية )820 مليون دوالر أميركي(.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة ياتشــيك أولتشــاك: إن االســتحواذ على “فيرتين فارما” سيشكل خطوة مهمة إلى 
األمام في رحلتنا نحو تحقيق مســتقبل خاٍل من التدخين، ال ســيما فيما يتعلق بمنتجاتنا الحديثة، وتسريع تقدمنا إلى 

ما بعد النيكوتين.
وتتشــارك كل من فيليب موريس إنترناشــونال وفيرتين فارمــا االلتزام بالعلوم واالبتكارات التي تركز وتســعى 
لتحقيق حياة أفضل للمســتهلك، ويســعدني أننا توصلنا إلى هذه االتفاقية. ستثري مجموعة تقنيات “فيرتين فارما” 
المتنوعة، والمزيج المتطور من األعمال لديها، والخبرة ذات المستوى العالمي مسار االبتكار لدينا وقدراتنا، مما 
يوفــر الســرعة والنطاق في مجــال التوصيل الفموي لدعم أهدافنا لعام 2025 المتمثلــة في توليد أكثر من 50 % 
مــن صافــي عائداتنا من المنتجات الخالية من الدخان، وما ال يقل عــن 1 مليار دوالر أميركي من المنتجات التي 

تتجاوز النيكوتين.

“فيليب موريس” تستحوذ على “فيرتين فارما”

قــدر المســـتثمـــرون  شـــــركـة  “ريمــوت” 
Remote، وهي شركة ناشئة تساعد الشركات 
على توظيف أشخاص في بلدان مختلفة، بمبلغ 
مليار دوالر أميركي، عقب جولة تمويل جديدة 

بقيمة 150 مليون دوالر أميركي.
واســتطاعت الشــركة لغايــة تاريخه، إنشــاء 
كيانات لهــا في 50 دولــة، ولكنها تخطط ألن 
يكون لديها كيانات في 80 دولة في نهاية العام 
2021 الجــاري، وفي بقية العالــم بحلول عام 

2022 المقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جوب فان دير فورت، لشبكة “سي إن بي سي”، أن جائحة كورونا قد أدت إلى 
زيادة نمو الشــركة، وجعل الموظفين يدركون أنهم ليســوا بحاجة إلى التواجد في مكاتبهم للقيام بعملهم. وأفاد بأن 
الشركة قد نمت 65 ضعفاً خالل العام 2020 الماضي، بينما نمت قاعدة عمالئها حوالى 10 أضعاف، فيما ارتفع 

عدد موظفيها من 50 إلى 220 شخصاً.

مليار دوالر ... قيمة شركة REMOTE الناشئة
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وافقت شــركة “ تيليفونيكا ”، وهي شــركة متعددة الجنســيات مقرها 
مدريــد، على  بيع حصة  في شــبكتها ذات النطــاق العريض لأللياف 

الضوئية الكولومبية لشركة “كيه كيه أر”.
ولفتــت شــركة االتصــاالت، في بيــان، إلــى أن شــركة تيليفونيكا 
ستســيطر على 40 % من المشــروع الجديد، الذي يهدف إلى توفير 
خدمة  اإلنترنت  عالي السرعة لحوالى 90 مدينة في السنوات الثالث 

المقبلة، بينما ستحصل “كيه كيه أر” على 60 % المتبقية.
مــن جهتها، أفادت شــركة تيليفونيكا بأن قيمة المشــروع تبلغ 500 
مليون دوالر، أو 20 ضعف قيمة الدخل التشــغيلي قبل االســتهالك 

واإلطفــاء. وأوضحــت أن بيــع الحصة ســيخفض صافي ديونها بمقــدار 200 مليون يــورو )236 مليون دوالر 
أميركي(.

“تيليفونيكا” توافق على بيع حصة في “كيه كيه أر”

أعلنــت شــركة زووم Zoom التصــاالت الفيديــو، 
االســتحواذ علــى “فايف 9 إنك” مقابــل 14.7 مليار 
دوالر أميركــي فــي أكبر عمليــة اســتحواذ لها على 
اإلطــالق، لتعزيــز مكانتها في ظل منافســة شرســة 

بسوق منصات اتصاالت الفيديو العالمي.
ويأتي ذلك وســط إقبال عالمي على استخدام تطبيقات 
اتصاالت الفيديو أو ما يعرف بالمؤتمرات المرئية عن 
بُعد عقــب جائحة كوفيد - 19، حيــث اعتمدت عليها 
الشركات والمدارس والمؤسسات فى كافة القطاعات 

لتقديم خدماتها وتســهيل التواصل مع موظفيها وعمالئها. وبموجب االتفاق الذي وافق عليه مجلســا الشــركتين، 
يحصل مســاهمو Five9 على 0.5533 ســهماً من األســهم العادية من الفئة )أ( من Zoom مقابل كل ســهم من 
Five9. وستصبح Five9 وحدة تشغيل في Zoom وسيصبح رئيسها التنفيذي، روان ترولوب، رئيًسا للشركة، 

ويبقى كرئيس للوحدة بعد الصفقة، والتي من المتوقع أن تغلق في النصف األول من عام 2022.
وقالت Zoom في بيان: “سيســاعد االســتحواذ في تعزيز تنافســية Zoom في ســوق تطبيقات االتصال عن بُعد 
والتــي تبلغ قيمتهــا 24 مليار دوالر أميركي. وتســتهدف Zoom التركيز خالل الفتــرة المقبلة على دعم منتجها 
لالتصــال الســحابي الذي يبلغ عمره عاميــن Zoom Phone ومنتج Zoom Rooms الســتضافة المؤتمرات. 
وستكمل عملية االستحواذ خدمة Zoom Phone، من خالل إضافة عمالء من Five9 والجمع بين برنامج مركز 

.Zoom االتصال الخاص بها لتحسين تفاعل العمالء عبر قنوات االتصال، بحسب شركة

Zoom تستحوذ على “فايف 9 إنك”
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أعلنت شركة  شلمبرغير ، ارتفاع صافي الدخل 
في الربــع الثاني مــن العــام 2021 الجاري، 
إذ أدى انتعاش أســعار  النفط  الخــام إلى إحياء 
الطلــب علــى خدمات الشــركة لحقــول النفط 

والمعدات ذات الصلة.
وأشــار أكبر مــزود لخدمات حقــول النفط في 
العالم، أن صافي الدخل بلغ 431 مليون دوالر 
أميركــي أو 30 ســنتاً للســهم لألشــهر الثالثة 
المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2021، مقارنة 
مــع 299 مليــون دوالر أميركي أو 21 ســنتا 

للسهم في الربع األول من 2021.

“شلمبرغير” تعلن زيادة أرباحها

فورتريــــس  مجموعــة  إتفقــت 
إنفســتمنت، على شــراء سلسلة 
متاجــــر  التجزئــــة  “دبليــو إم 
موريســون” فــي صفقــة بلغت 
قيمتها 6.3 مليار جنيه إسترليني 
أميركــي(  ر  دوال مليــار   8.7(
بزيادة عن قيمة عرض ســـــابق 
كانت قد قدمته “كاليتون دوبيلييه 

آند رايس”.
تدفــع  التــي  الصفقــة  وتأتــي 

“فورتريس” التابعة لمجموعة  سوفت بنك  قيمتها نقداً بالكامل عقب رفض سلسلة متاجر التجزئة عرضاً من “سي 
دي آند أر” بقيمة 5.5 مليار  جنيه استرليني  الشهر الماضي. لتصبح تلك الصفقة األحدث ضمن موجة االندماجات 

في  قطاع التجزئة  البريطاني خالل السنوات القليلة الماضية.
وأوضح رئيس شــركة “دبليو إم موريســون” في بيان، أندرو هيجينســون، أن “إدارة موريســون تعتقد أن سعر 

العرض عادالً حيث يعكس آفاق الشركة المستقبلية وأوصوا المساهمين بقبوله”.
وتعاني متاجر التجزئة البريطانية من العمل وســط سوق يتســم بمنافسة مرتفعة وهوامش منخفضة نتيجة صعود 
التســوق عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى تحديات المنافسين األلمان “ألدي” و“ليدل” على الرغم من تخطيهم الوباء 

بشكل أفضل من باقي تجار التجزئة.

“فورتريس” تشتري “موريسون” بقيمة 8.7 مليار دوالر
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وقعت شركتا إل جي الكترونيكس وماغنا اتفاقية 
الصفقة التي تؤســس مشروعاً مشــتركاً بينهما. 
ويقع المقر الرئيسي للشركة الجديدة، التي سيُطلق 
عليها إســم LG Magna e-Powertrain، في 

إنشيون- كوريا الجنوبية.
وســيترأس الشــركة الجديــدة الرئيــس التنفيذي 
شــيونغ ونغ ســوك، وهو أحــد المخضرمين في 
شــركة إل جي لمدة 20 عاماً والذي شــغل أخيراً 
منصب نائب الرئيس ورئيس األعمال الخضراء 

لشركة LG Vehicle Solutions Company. قبل شركة إل جي، قضى شيونغ ما يقرب من عقد من الزمان مع 
.Daewoo Motors R&D

مــن جهته، ســيكون خافيير بيريز، الــذي كان يعمل مع ماغنا منذ عام 2016، مدير العمليات في الشــركة الجديدة. 
وسيكون مسؤوالً عن اإلشراف على العمليات اليومية للمشروع المشترك. يجلب بيريز ما يقرب من ربع قرن من 
الخبرة في تصنيع الســيارات ومراقبة الجودة إلى LG Magna e-Powertrain ،18 عاماً من تلك الســنوات في 
آسيا. وقال سوك، إن الشراكة مع ماغنا تمّكن إل جي من زيادة إنتاجها العالمي، وتوفير فرص عمل إضافية، وتقديم 
التآزر في المشتريات واالبتكار التكنولوجي، متوقعاً أن يقدم النهج المتكامل والتعاوني للعمالء إمكانية االستفادة من 

النمو السريع لسوق توليد القوة الكهربائية في كافة أنحاء العالم.
من جهته، قال بيريز، انه من المتوقع أن يشهد سوق المحركات اإللكترونية والمحوالت وأنظمة الدفع الكهربائي نمواً 
كبيراً حتى عام 2030، مشــيراً الى ان الشــركة المشتركة تقدم بين خبراء من ماغنا وإل جي، مجموعة عالمية من 
الحلول الكهربائية، حيث تسعى LG Magna e-Powertrain إلى تمكين التطورات التي تساعد صانعي السيارات 

على تحقيق بعض من أكبر التحديات المستقبلية في تزويد مجموعات سياراتهم الكاملة بالكهرباء.

مشروع مشترك بين “إل جي” و“ماغنا”

رفعت شركة “ فايزر” بدرجة كبيرة توقعاتها للعائدات المرتبطة 
بلقاحها المضاد لكوفيد - 19، وذلك بعد تســليمها مئات ماليين 
الجرعــات اإلضافية. وتنتظر الشــركة األميركية تســليم 500 
مليــون جرعــة إضافية من اللقــاح المضاد لفيــروس كورونا، 

مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتتوقــع “فايــزر” التــي أنتجت باالشــتراك مــع “بايونتيك” 
األلمانية اللقاح المضاد لكوفيد - 19، تســليم 2.1 مليار جرعة، 

مما سيدر عليها مبيعات بقيمة 33.5 مليار دوالر أميركي.

33 مليار دوالر توقعات “فايزر” لعائداتها المرتبطة بكوفيد
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انخفاص المعامالت التجارية بين المغرب وأوروبا

بانخفــاض 10 %. ويســجل هــذا االنخفاض فــي التبادل 
التجاري بشــكل رئيســي مــع كل مــن الجزائــر وتوغو 
ومصر. أما بالنسبة للمبادالت مع أوقيانوســيا، فإنها تظل 
محــــدودة وتمثل 0.2 % بمعدل نمو 25.4 %، وذلك ناتج 

بشكل كبير من نمو التجارة مع أوستراليا بنسبة 38. 9 %.
عودة األنشطة االقتصادية

على صعيــد آخر، رفعت الســلطات المغربية، ســقف نمو 
االقتصاد في البالد للعام الحالي إلى 5.6 %، بعدما انكمش 
7 % العام الماضي، وســط تأثير ســلبي مــزدوج لجائحة 
فيــروس كورونا والجفــاف. وفي 23 آذار/مــارس 2021 
الماضي، كانت توقعات  المركــزي المغربي ، ال تزيد على 
نمو 5.3 % خالل العام الجاري، إال أن اســتمرار عمليات 
التطعيــم ضــد كورونا محليــا، أعطــت البالد أمــال بعودة 
األنشطة االقتصادية بشــكل أســرع. وقال وزير االقتصاد 
والمالية محمد بنشــعبون، في كلمة أمام البرلمان، إن معدل 
النمو للبالد ســيبلغ 3.2 % في 2022. وأشار إلى أن البالد 
عامي 2023ـ  2024 على التوالي.ســتقترب تدريجياً إلى معدالت نمــو 3.8 % و4 % خالل 

شــهدت المملكة المغربيــة تراجعاً في المبــادالت التجارية 
مع غالبيــة البلدان األوروبيــة، خاصة مع الدول الشــريكة 
الرئيسية، المتمثلة في كل من إسبانيا )- 12.4 %، وفرنسا 
)- 11.6 %(، وإيطاليــا )- 15.2 %(، بحســب مكتــب 
الصرف المغربي )مكتب تحويل العمالت(. وعلى العكس 
من ذلك، ســجلت المعامالت التجارية مع روسيا وأوكرانيا 
والدنمارك نمواً بنسبة 9.4 % و15.2 % و26.2 % على 

التوالي.
المبادالت التجارية

وأشــار المكتب إلى أن المبــادالت مع آســــيا، التي تمثل 
17.1 % مــــن إجمالـــــي المعامالت، تراجعت بنســــبة 
10.9 %. وعزا المكتب هذا االنخفاض في جزء كبير منه 
)94 %( إلى تراجع المبادالت التجارية مع دولة اإلمارات 
)- 3.9 مليــار درهم(، والمملكة العربية الســعودية )- 3.3 
مليار درهم(، والهند )- 1.6 مليار درهم(، وســـنغافــــورة 
)- 1.5 مليــار درهــم(، وكوريــا )- 1.5 مليــار درهــم(، 

واليابان )- 1.5 مليار درهم(.
وعلى العكس مــن ذلك، فــإن المبادالت مــع الصين، التي 
تحتل المرتبة األولى بين البلدان اآلســيوية الشريكة بحصة 
تبلغ 46 % من المبــادالت التجارية مع آســيا، حققت نمواً 

بنسبة 2.7 %.
وفي الوقت نفســه، تراجعت المبــادالت مع بلــدان أميركا 
بنســبة 10.3 %، ويعزى ذلك بشــكل أساســي إلى تراجع 
المعامــالت التجاريــة مــع الواليــات المتحدة والمكســيك 
واألرجنتيــن. وأدت الزيادة بنســبة 27. 8 % فــي التجارة 
مع البرازيل جزئياً إلى تعويض االنخفــاض في المبادالت 

التجارية مع البلدان األخرى في أميركا.
وأشــار المكتب إلــى أن المبادالت مــع أفريقيا اســتمرت 
فــي التراجع منــذ 2019 لتصل إلــى 35.6 مليــار درهم 

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العمالت)، بأن المعامالت التجارية المغربية مع أوروبا 
بلغت 451.9 مليار درهم (50 مليار دوالر) في 2020، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 11.5 % مقارنة 
بسنة 2019. وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، أنه على 
الرغم من هذا التراجع المسجل (أكثر من 90 % منه مع االتحاد األوروبي)، فإن أوروبا تظل الشريك 

التجاري األول للمغرب بحصة 66 % من إجمالي المبادالت السنة الماضية، مقابل 65.8 % سنة 2019.
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“ريفولوت” ... التطبيق األكثر قيمة في بريطانيا

ويخطط للتوســع أكثر”. وأضــاف: “نريد أن نــرى المزيد من 
قصص نجاح شركات التكنولوجيا المالية البريطانية الرائعة مثل 

ريفولوت”.
تضاعف عدد العمالء

 Tiger(و )SoftBank( يشار إلى أن شــركات اســتثمارية مثل
Global( اتجهت إلى ريفولوت، بسبب قصة نموها االستثنائية. 
وبين عامي 2019 و2020، نما مســتخدمو الخدمات المصرفية 
لألفراد في ريفولوت من 10 ماليين إلــى 14.5 مليون، في حين 
تضاعف عدد عمــالء من الشــركات من 220 ألــف إلى نصف 
مليون. وفي عــام 2020، فازت ريفولــوت بترخيص مصرفي 
لليتوانيا والحقاً في بولندا، ما منح الشركة فرصة للترخيص وتقديم 

الخدمات المصرفية على نطاق أوسع في جميع أنحاء أوروبا.
لكن التحدي الكبير الذي واجهته ريفولوت وقيادتها كان تكاليف 
الموظفين. فقــد ارتفع إجمالي تكاليــف الموظفين من 82 مليون 
دوالر في عــام 2019 إلى 235 مليــون دوالر أميركي في عام 
2020. وفي عــام 2020، بلغت تكاليــف الموظفين %74 من 
اإليرادات المعلنة. وفي أبريل/ نيسان 2020، أعلنت ريفولوت 
للموظفين أنها فقدت “نفوذها التشغيلي” وأنها أصبحت “سمينة 

وضعيفة” إدارياً.
يذكر أن ريفولوت كانت أول شــركة تكنولوجيا مالية بريطانية 
2020.تخرج مليارديــراً، وهو مؤسســها ستورونســكي خــالل عام 

تعتبر “ريفولوت”، هي الشركة الناشــئة األكثر قيمة في قطاع 
التكنولوجيــا الماليــة البريطاني. وتقــدر ثروة مؤسســها، نيك 
ستورونســكي، البالغ من العمــر 37 عاماً، والــذي يمتلك أكثر 
من 20 % من الشــركة، اآلن بنحو 7.1 مليار دوالر أميركي، 

ارتفاعاً من 1.1 مليار دوالر في مارس/ آذار 2020.
تطبيق مالي عالمي

يذكــر أن صنــدوق )Vision 2( مــن ســوفت بنك، قــاد جولة 
التمويــل جنبــاً إلــى جنــب مــع “تايغــر غلوبــال”. ووصف 
ستورونسكي في بيان، استثمارات الشــركتين بأنها تأييد لمهمة 
ريفولوت إلنشاء “تطبيق مالي عالمي” يتيح للعمالء إدارة جميع 
احتياجاتهم المالية من خالل منصة واحدة. وأضاف: “نريد من 
تطبيقنا العالمي أن يقدم للعمالء قيمة أفضــل 10 مرات وخدمة 

وأمان أفضل 10 مرات مما يمكنهم تحقيقه في أي مكان آخر”.
نمو العمالء

شــهدت ريفولوت ارتفاعــاً في قيمتهــا بنســبة %500، منذ أن 
بلغت قيمتها 5.5 مليار دوالر أميركي في فبراير/شباط 2020. 
وعلى الرغم من اســتمرار نمو العمالء، فقد ارتفعت الخســائر 
للعــام المنتهي في ديســمبر/ كانون األول 2020 بنســبة 57% 
لتصل إلى 217 مليون دوالر من اإليرادات البالغة 307 ماليين 
دوالر، من خســائر بقيمــة 148 مليون دوالر فــي 2019 على 

إيرادات 229 مليون دوالر أميركي.
الخدمات المالية

وأفاد كبير المستثمرين في ســوفت بنك، كارول نيفيادومسكي، 
في بيان، أن معدل ريفولوت لالبتكار أعاد تعريف دور الخدمات 
المالية، ووضع ريفولوت في طليعة قطاع البنوك الجديدة الناشئ 
في أوروبا. وتعكس قاعدة مســتخدمي الشركة المتنامية بسرعة 

الطلب المستدام على مجموعة خدمات ريفولوت الموسعة.
وقالت ريفولــوت، إنها تخطط الســتخدام التمويــل الجديد لدعم 
التوســع في عروضها للعمالء األميركيين ودخولهــا إلى الهند 

واألسواق الدولية األخرى.
وقال وزيــر الخزانــة البريطاني، ريشــي ســوناك، ثاني أكبر 
سياســي في البالد، فــي بيــان )Revolut(: “يا لهــا من أخبار 
رائعة أن ريفولوت قد جمع 800 مليــون دوالر أميركي أخرى 

أعلنت الشركة المصرفية الرقمية الناشئة في لندن Revolut، والتي تأسست قبل 6 سنوات على 
مؤسسات  من  أميركي  دوالر  مليون   800 جمع  عن  ستورونسكي،  نيكوالي  المولد  الروسي  يد 

استثمارية، ما أدى إلى رفع تقييم الشركة إلى نحو 33 مليار دوالر أميركي.

نيكوالي ستورونسكي
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اكتمال مشروع “السيل الشمالي - 2” بنسبة 99 %

ضغوطات أميركية
يذكر أنه تــم تنفيذ معظــم المشــروع تقريبــاً، والذي كان 
يواجه عراقيل بسبب الضغوطات األميركية. وتعليقاً على 
اكتمال المشــروع، أعلــن الرئيس األميركــي، جو بايدن، 
والذي أعلن مراراً كســلفه دونالد ترامب رفضه للمشروع 
الذي اقترب من لحظة التشغيل، أن إيقاف بناء خط أنابيب 
الغاز “الســيل الشــمالي - 2” أمر مســتحيل، حيث اكتمل 

بناؤه بنسبة 99 %.
فيما أعلنــت نائب وزيــر الخارجية األميركــي، فيكتوريا 
نوالند، أن ألمانيا في إطار اتفاقيتها مــع الواليات المتحدة 
األميركيــة حــول “الســيل الشــمالي - 2”، تتعهد بفرض 
عقوبات على روســيا، حال اســتخدامها إلمدادات الوقود 

كأسلحة ضد الدول األوروبية.
المانيا تُخضع أميركا

يشــار إلى أنه وبعد ســنوات من الصــراع المتشــابك بين 

يهدف مشــروع “الســيل الشــمالي - 2” لمد أنبوبي غاز 
طبيعــي يبلــغ طــول كل منهمــا 1200 كيلومتــر، بطاقة 
إجمالية تبلــغ 55 مليار متر مكعب ســنوياً، من الســاحل 

الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
مناطق اقتصادية استثنائية

وانطلقت أعمــال بناء المشــروع منــذ 3 ســنوات. ويمر 
“السيل الشمالي - 2” عبر المناطق االقتصادية االستثنائية 
والمياه اإلقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد 

وروسيا.
وفي مطلع شــهر يونيو/حزيــران 2021 الماضي، وعلى 
هامش منتــدى بطرســبورغ االقتصــادي الدولــي، أعلن 
الرئيس الروســي فالديمير بوتين االنتهاء من مد األنبوب 
األول من مشروع “الســيل الشــمالي - 2”، فيما قال، إنه 
ســيتم االنتهاء من مــد األنبــوب الثاني من المشــروع في 

غضون شهرين.

تنفيذ  اكتمال   ”2  - الشمالي  “السيل  مشروع  عن  المسؤولة   ،”2 ستريم  “نورد  شركة  أعلنت 
المشروع بنسبة 99 %. وقالت الشركة: إن سفينة مد األنابيب “األكاديمي تشيرسكي” انتهت من 

العمل المخطط له، فيما تواصل سفينة “فورتونا” بناء القسم األخير من المشروع.
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والتصــدي لضغوطها، الن واشــنطن وضعــت االوربيين 
بين خيارين: إما الخضوع لمشيئتها، وإما السير الى الموت 
صقيعاً ما لم ينته العمل في “السيل الشمالي”، لتوفير طاقة 

إضافية لالستعداد لفصل الشتاء المقبل.
كذلك، فإن البرلمان األوروبــي، أصدر قراراً يمنع بموجبه 
تشــغيل “الســيل الشــمالي”، محاكياً بذلك إرادة واشنطن، 
التي ترى انه سيزيد من نفوذ روســيا في أوروبا، اقتصادياً 
وسياسياً، فضالً عن انه ســيحرم أوكرانيا الموالية ألميركا 
مداخيل من مرور الغاز الروسي عبر أراضيها الى أوروبا.

ولم تكن ألمانيا التي كانت فــي المقدمة، وحدها في مواجهة 
الواليات المتحدة، بل كانت العديد من الدول االوروبية تقف 
خلفها خوفاً من واشــنطن التــي تريد بيع أوروبــا من الغاز 
االميركي، بتكاليف أعلى بكثير مما تعرضه روسيا، فضالً 

عن قرب المسافة بين البلدين.
الميل األخير

في ســياق متصل، ذكر موقع “إنســايد أوفر” اإليطالي في 
تقرير حمل عنوان “السيل الشمالي - 2 نحو الميل األخير”، 
أنه لم يتبق ســوى القليل إلنهاء خط غاز الســيل الشــمالي 

)نورد ستريم 2( الذي يربط بين ألمانيا وروسيا.
وشــرح الموقــع أّن هــذا الخــط يســمح إلمدادات شــركة 
“غازبــروم” الروســية، بالوصــول بشــكل مباشــر إلــى 
األراضي األلمانية مــروراً بحلفاء برلين في حلف “الناتو” 

الواليــات المتحــدة االميركية والمانيا بشــأن خط “الســيل 
الشــمالي - 2”، اضطرت الواليات المتحدة للخضوع، مع 
إصرار ألمانيا على تنفيذ ما تراه مصلحة شعبها، إن كان من 

حيث مصدر شراء الغاز، أو بشأن سعر الكلفة.
فقد تخوفت الواليات المتحدة من رد فعل ألماني، يعم أوروبا 
الحقاً، إذا بقيت على قرار منعها تشــغيل الســيل الشمالي، 
ورأت ان الحل األنســب إعادة احتواء المانيــا. لذا، أعلنت 
الخارجيــة االميركية  ان العقوبات المتعلقة بالمشــروع بال 
جدوى فيما برر بايدن عدم فعالية العقوبات على روسيا بهذا 
الشــأن انها قضية معقدة، بينما روج االعــالم االميركي أن 
الواليات المتحدة وألمانيا توصلتا التفــاق حول خط أنابيب 
الغاز الروسي “الســيل الشــمالي - 2”، وأن ألمانيا وافقت 
بموجب االتفاق مــع الواليات المتحدة على االســتثمار في 
“البنية التحتية للتكنولوجيا الخضراء” في أوكرانيا، على أن 

تنهي الواليات المتحدة جهودها لعرقلة خط األنابيب.
عقوبات على الشركات

فقد فرضت االدارة االميركية عقوبات على الشركات التي 
كانت تعمل في مده تحت ســطح البحــر، وقد هربت بعض 
الشــركات خوفاً من التهديــدات االميركيــة، بالرغم من ان 
التســريع في إنشــاء خط نقل الغاز يســرع في تدفئة الدول 
االوروبية وشــعوبها التي تنتظر شتاء قارســاً، وهذا األمر 
لعب الدور االكبر فــي تحــدي ألمانيا لــإرادة األميركية، 
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ولفت الموقع إلــى أّن هذا الخط في مرحلتــه األخيرة حالياً. 
وثمة شعور بأّن إنجاز المشــروع، في ظل األشهر األخيرة 
في عهد المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، مضى إلى حد 

بعيد للغاية، وذلك ألنه من الممكن التراجع عنه.
والواقع أنه لــم يتبــق ســوى 150 كيلومتراً مــن األنابيب 
للتركيــب من أجل ربــط مركز مدينــة فيبورغ الروســية، 
بجمهورية كاريليا، بالمحطة الكائنة في مدينة غرايفســفالد 
األلمانيــة، علــى الرغم مــن تباطــؤ العمل هناك، بســبب 
كانون األول 2019.العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة بدءاً من ديسمبر/

واالتحاد األوروبي، الذين يتخذون أكثر المواقف المناهضة 
لروسيا صرامة: إستونيا وليتوانيا وبولندا.

وتابع الموقع أّن خط “الســيل الشــمالي 2” يمثل، منذ عدة 
سنوات، مادة نزاع لقضية جيوسياسية ودبلوماسية مشتعلة 
بين ألمانيا وروســيا والواليات المتحدة، إذ إّن وجهات نظر 
واشــنطن بقيت راســخة في إدارات باراك أوبامــا ودونالد 
ترامب وجــو بايدن، باعتبــار أن افتتاح هذا المشــروع من 
شــأنه تعزيز دور موســكو في ســوق الطاقــة األوروبي، 
ويقلص إمكانات واشنطن المستقبلية في تصدير إنتاجها من 

الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في القارة العجوز.

كشــفت وكالة “بلومبيرغ” عن بعض بنود اتفاق الرئيس األميركي جو بايدن مع المستشارة األلمانية أنغيال ميركل حول 
مشروع “السيل الشمالي - 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا. وحســب “بلومبيرغ” التي تقول إنها اطلعت على مسودة 
االتفاق، الذي لم يتم اإلعالن عنه رسمياً، فإن الزعيمين اتفقا على فرض عقوبات على روسيا في حال “استخدمت الطاقة 
سالحاً” ضد أوكرانيا. وأشــارت الوكالة إلى أنه بموجب االتفاق تعهدت ألمانيا باتخاذ “خطوات على المستوى الوطني” 

وعلى مستوى االتحاد األوروبي أيضاً، في حال أقدمت روسيا على مثل هذه األعمال، من دون ذكر أي خطوات محددة.
وأوضح مســؤول أميركي رفيع في حديث لـ”بلومبيرغ”، أن لغة االتفاق كانت غامضة ألن اإلدارة األميركية لم ترغب 
في الكشف مسبقاً عن خططها للرد على األعمال الروسية المحتملة. ولم يستبعد المسؤول الحد من حجم الغاز الذي سيتم 
ضخه عبر األنبوب كأحد اإلجراءات المحتملة. ويتضمن االتفاق أيضاً مساعدات ألوكرانيا، حيث تعتزم واشنطن وبرلين 
استثمار ما ال يقل عن مليار دوالر أميركي في ما يسمى بـ“الصندوق األخضر” لمساعدة أوكرانيا في االنتقال إلى الطاقة 
الخضراء. وتعهدت ألمانيا بتقديم 175 مليون دوالر أميركي بمثابة الشــريحة األولى من تلك االســتثمارات. كما ستعيّن 
ألمانيا مبعوثاً خاصاً لدعم مشــاريع الطاقة مع أوكرانيا، بتمويل يقدر بنحو 70 مليــون دوالر أميركي. وبموجب االتفاق 
تعهدت برلين أيضاً بحث روســيا على تمديــد اتفاق ترانزيت الغاز مــع أوكرانا، والذي ينتهي ســريانه في 2024. ومن 

المخطط إلطالق مفاوضات بهذا الصدد في موعد ال يتعدي 1 أيلول/سبتمبر 2021 المقبل.

تفاصيل اتفاق ميركل وبايدن حول “السيل الشمالي - 2”
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أظهر مؤشــر بيغ ماك، الذي تعتمده مجلة إيكونوميســت 
لتقويم عمالت الدول، أن معظم عمالت العالم مقومة أمام 
الدوالر األميركي بأقل من قيمتها الحقيقية، واألمر كذلك 

ينطبق على العمالت العربية.
يذكــر ان “اإليكونوميســت” أطلقت مؤشــر “بيغ ماك” 
في العام 1986، وأصبــح معياراً عالمياً وطريقة لقياس 
القوة الشرائية للعمالت من أجل معرفة ما إذا كانت دون 
قيمتها الحقيقية أو فوقها. وأشــارت “إيكونوميست” إلى 

أن الليــرة اللبنانيــة أكثر عملــة مقومة بأقل من قيمتها في العالم، واكدت أن العملــة اللبنانية مقومة بأقل من قيمتها 
بنسبة 70.2 %، يليها في المرتبة الثانية الروبل الروسي، الذي اعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 59.9 %.

كذلك يشــير المؤشــر إلى أن معظم العمالت في العالم مقيمة دون قيمتها العادلة مقابل الدوالر، باســتثناء الفرنك 
السويســري، والكرونا السويدية والنرويجية، فعلى ســبيل المثال الفرنك السويسري مقيم فوق قيمته الفعلية بنسبة 

.% 24.7

الليرة اللبنانية أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم

كان لوباء فيروس كورونا خالل العام الماضي، تأثير ال مثيل 
له على نســبة 93 % من العمال حول العالم وعلى االقتصاد 
العالمي، بحســب تقديرات منظمة العمــل الدولية، حيث أنهم  
كانوا يقيمون في بلدان تأثرت بشكل ما بتدابير إغالق مقرات 
العمــل المتعلقة بالجائحة. ولكن، من بيــن جميع العمال الذين 
تأثــروا بهــذه التغيــرات، كان المهاجرون الدوليــون من بين 

الفئات األكثر ضعفاً في المجتمع.
ففــي العديد من دول العالم، يمثل العمال المهاجرون الدوليون 
حصــة مهمة من القــوة العاملة، حيث يشــكلون حوالى 5 % 
مــن القوة العاملــة العالميــة. ويقدم هؤالء مســاهمات حيوية 
لمجتمعــات واقتصادات البلدان التــي يقصدونها، حيث غالباً 
ما يؤدون وظائف أساســية في قطاعــات حيوية مثل الرعاية 
الصحية والنقــل والخدمات والزراعة وتجهيز األغذية. لكن، 
علــى الرغم من ذلك، غالباً ما يتواجد المهاجرون في وظائف 

مؤقتة أو غير رســمية أو غير محمية، ما يعرضهم لخطر أكبر يتمثل في انعدام األمن وتســريح العمال وتدهور 
ظروف العمل. ويظهر اإلنفوغرافيك توزيع اليد العاملة المهاجرة حول العالم.

العمالة المهاجرة حول العالم باألرقام
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كشــفت بيانات  الهيئة العامــة لإلحصاء ، أن 
مؤشــر أســعار المســتهلكين ) التضخم ( في  
الســعودية ، إرتفــع خــالل شــهر حزيران/
يونيــو 2021، مســجالً أعلى مســتوى منذ 
آب/أغســطس مــن العــام الماضــي، متأثراً 
بزيــادة كبيــرة في أســعار النقــل واألغذية 
والمشــروبات. وســّجل معــدل التضخم في 
حزيران/يونيــو زيــادة بنســبة 6.2 % على 

أساس سنوي، مقابل 5.7 % في أيار/مايو 2021، أما على أساس شهري فقد إرتفع التضخم بنسبة 0.2 % مقابل 
0.2 % في أيار/مايو.

وأشــارت هيئة اإلحصاء في بيان، إلى أن ارتفاع أســعار النقل كان له تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خالل 
شــهر حزيران/يونيو 2021 الماضي، نظراً إلى ثقله في المؤشــر، موضحة أنه عند اســتبعاد تأثير أسعار النقل في  
المؤشر العام  لألسعار يصل معدل التضخم السنوي إلى 3.4 %. ولفتت إلى أن مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

ال يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 %، التي بدأ تطبيقها في شهر تموز/يوليو 2020.

ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 6.2 % في السعودية

تعتــزم كبريات الشــركات النفطيــة العاملة في 
العــراق االنســحاب الكامل من االســتثمار في 
قطــاع النفط، حيث أرســلت شــركة لوك أويل 
Lukoil الروسية إخطارات رسمية، تقول إنها 
تريد بيع حصتها في مشــروع غرب القرنة - 2 

للصين.
وتفكر شــركة بي.بي BP البريطانية أيضاً في 
االنسحاب، وكذلك فعلت الشركتان األميركيتان 
 )Royal Dutch Shell( رويــال داتش شــل
وإكســون موبيــل )ExxonMobil( بحســب 

تصريحات لوزير النفط العراقي إحســان عبد الجبار. ويتزامن ذلك االنســحاب مع استمرار أسعار الذهب األسود 
باالرتفاع، حيث المســت حاجــز 75 دوالراً أميركياً لكل برميل واحد، لكن النفط العراقي باســتثناء نفط البصرة 

الخفيف “أقل من األسعار العالمية”.
ويبلغ حجم اإلنتاج النفطي للعراق أكثر من 4 ماليين برميل في اليوم الواحد بحســب محددات “أوبك بلس”، في 

حين يبلغ حجم التصدير أكثر من 3 ماليين برميل يومياً “وفق األرقام البيانية لوزارة النفط العراقية”.

انسحاب شركات نفط عالمية من العراق
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أعلنت  الخرطوم ، أن دول “نادي  باريس “ الدائنة قررت إعفاء  السودان  
مــن ديون بمقــدار 14.1 مليار دوالر أميركي، بحســب ما نقلت وكالة 
األنباء الرســمية عــن وزير الماليــة والتخطيط االقتصادي الســودان، 
جبريل إبراهيم، الذي هنّأ الشــعب السوداني “بحصوله فعلياً على إعفاء 
14.1 مليــار دوالر أميركي من دين مجموعة دول  نادي باريس  )تضم 
20 دولــة من أكبر اقتصادات العالم(، وإعــادة جدولة باقي الدين البالغ 
9.5 مليارات دوالر”. ولم يذكر الوزير الســوداني مدة وشــروط إعادة 

جدولة  الديون  المتبقية لنادي باريس.
يذكر أن السودان مدين لنادي باريس، وأبرز أعضائه  الواليات المتحدة  
األميركية و فرنسا  و النمسا ، بنحو 23.5 مليار دوالر أميركي. كما يدين 
الســودان بمبلغ 20.3 مليار دوالر أخــرى لدول غير أعضاء في نادي 
باريس، أبرزهم  الكويت  أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليارات دوالر، 
و السعودية  و الصين ، إضافة إلى 6.5 مليار دوالر لمقرضين تجاريين.

وفي 23 حزيران/يونيو 2021 الماضي، قرر  صندوق النقد الدولي  إعفاء الســودان من متأخرات مســتحقة على 
البلد األفريقي للصندوق بنحو 1.4 مليار دوالر أميركي.

جبريل إبراهيم

نادي باريس يعفي السودان  من 14.1 مليار دوالر

أعلن رئيــس هيئة قناة  الســويس  الفريق 
أســامة ربيع، أن “إيــرادات القناة خالل 
النصف األول مــن عام 2021، بلغت 3 
مليــارات دوالر أميركي بزيادة نســبتها 
8.8 % عن نفس الفترة من العام 2020 
الماضي، موضحاً أنه “في حال إستمرينا 
هكــذا حتــى نهايــة العام ســنصل إلى 6 

مليارات دوالر أميركي”.
وأشــار ربيع في حديث صحفي، إلى أن 
“هيئــة القناة ستتســلم قاطرة بقدرة شــد 

حوالــى 75 طنــاً كجزء من إتفاق تســوية لإلفراج عن ســفينة الحاويات  إيفر غيفن ، التي عطلــت مجرى القناة 6 
أيام عندما جنحت في شــهر آذار/مارس 2021 الماضي”. كما أعلن التوصل إلى تســوية لحل مسألة التعويضات 
عن األضرار المادية واإلقتصادية بين الهيئة والشــركة المالكة لســفينة الشــحن البنمة “إيفر غيفن” بعد أشهر من 

الجلسات في المحاكم.

3 مليارات دوالر إيرادات قناة السويس في 6 أشهر
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كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ان احتياطيات  النقد األجنبي  
في البالد ســجلت 44 مليار دوالر أميركي صعــوداً من 42 ملياراً في 
أول آذار/مــارس 2021. وأوضح أن االحتياطيات تراجعت على مدار 

18 شهراً من 53 ملياراً في نهاية عام 2019.
وأضر تراجع أسعار النفط العالمية في السنوات األخيرة بالمالية العامة 
الجزائرية بشدة في ظل اعتماد 60 % من ميزانية الدولة على إيرادات 
تصديــر الخام. ودفع التراجع في االحتياطيــات الحكومة لتقليل اإلنفاق 
على االستيراد وترشيد اإلنفاق على المشروعات االستثمارية. وتمكنت 
الحكومة، من إبقاء مســتويات  الديون الخارجية  منخفضة، واســتبعدت 

مــراراً التحــول إلى االقتراض من مؤسســات دولية. وذكرت الرئاســة الجزائرية في بيان بعــد اجتماع للحكومة 
برئاسة تبون، أن الرئيس شدد على ضرورة “تأسيس مبدأ عدم االستدانة الخارجية تعزيزاً لسيادة الجزائر”.

عبد المجيد تبون

44 مليار دوالر قيمة االحتياط األجنبي في الجزائر

أعلــن  الجهاز المركــزي المصري  للتعبئة العامــة واإلحصاء، أن  عجز 
الميــزان التجاري  تراجع 13.3 % على أســاس ســنوي إلى 3.1 مليار 
دوالر أميركي في شهر نيسان/ابريل 2021. وكان العجز التجاري سجل 

3.5 مليار دوالر أميركي في نيسان/ابريل 2020.
وأوضح جهاز اإلحصاء في بيان، أن الصادرات إرتفعت 47.4 % عنها 
قبل عام إلى 2.84 مليار دوالر أميركي، مدعومةً بنمو صادرات األدوية 
والمســتحضرات الصيدالنيــة 77.2 %، و الفواكــه  الطازجة 60.2 %. 
وإرتفعــت قيمة  الواردات  8.1 % إلى 5.92 مليــار دوالر أميركي، مع 

صعود واردات سيارات الركوب 58.9 % وخامات الحديد 58.6 %.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية في  مصر ، أن صادرات الصناعات الغذائية زادت 
13 % فــي النصــف األول مــن العام 2021 الجاري إلــى حوالى 2.052 مليار دوالر أميركــي. وبلغت صادرات 

الصناعات الغذائية المصرية في النصف األول من 2021 نحو 1.820 مليار دوالر أميركي.
واستحوذت الصادرات إلى الدول العربية على 55 % من إجمالي  الصادرات المصرية  خالل النصف األول، وتلتها  

دول االتحاد األوروبي  بنسبة 31 % والباقي إلى الدول األفريقية و الواليات المتحدة  ودول أخرى.
من جانب آخر، أظهرت بيانات الجهاز  المركزي المصري  للتعبئة العامة واإلحصاء، أن تضخم  أسعار المستهلكين  
بالمدن ارتفع إلى 4.9 % في حزيران/يونيو على أساس سنوي من 4.8 % في أيار/مايو. وعلى أساس شهري، سجل 
تضخم األســعار في حزيران/يونيو 0.2 % مقارنة مع 0.7 % في أيار/مايو. ويســتهدف المركزي المصري معدل 

تضخم عند 7 % حتى نهاية عام 2022، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

تراجع عجز الميزان التجاري المصري 13.3 %

40



عالم االقتصاد

آب/أغسطس 2021 | البنك والمستثمر

بــدأت تونس، التي شــهدت زيادة فــي أعباء ديونها 
وتقلص اقتصادها 8.8 % في عام 2020 إلى جانب 
عجز مالي بلــغ 11.4 % العام الماضي، محادثات 
مــع صندوق النقد الدولي بشــأن حزمة مســاعدات 
مالية. وقالت وزارة المالية التونسية إن البالد سددت 
دفعــة بقيمة 506 ماليين دوالر أميركي عن ديونها 
الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك 
بشــأن احتمالية التخلــف عن الســداد. وتقدر تونس 
مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار 
دوالر أميركــي، منها 500 مليون دوالر في يوليو/

تموز و500 مليون دوالر أميركي أخرى في أغســطس/آب. وقال مســؤولون لرويترز: إن تونس ســتواصل سداد 
ديونها الخارجية. لكن اقتصاديين حذروا من أن احتياطيات تونس من العمالت األجنبية ســتتراجع بشــكل كبير مع 
ســداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية الدينار.  وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بســبب آثار 
أزمة كوفيد19- في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البالد. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني في 
مايو/أيار 2021، إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في االثني 

عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البالد ما يصل إلى 7.9 مليار دوالر أميركي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات رســمية، ارتفاع معدل  التضخم  الســنوي في تونس إلى 5.7 % في شــهر حزيران/
يونيو 2021 الماضي. وكان التضخم مستقراً في الشهرين الماضيين عند 5 %. وأعلن مكتب اإلحصاء الحكومي، 
أن مؤشــر  أســعار المواد الغذائية  والمشروبات ارتفع بنسبة 7.2 % في شهر حزيران/يونيو 2021، مقارنة بالشهر 

نفسه قبل عام.

تونس تسدد 506 ماليين دوالر ديون خارجية

ارتفــع معــدل البطالة فــي تايوان خالل شــهر يونيو/
حزيران 2021، بصورة أكبر مما توقعه االقتصاديون، 
بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ لالنباء أخيراً، حسبما 
نشرت وكالة األنباء األلمانية. وارتفع معدل البطالة في 
تايوان خالل شهر يونيو/حزيران الماضي إلى حوالى  
4.76 %، علــى الرغم من ما توقعه االقتصاديون بأن 
يرتفــع إلى 4.25 % بالمقارنة مع 4.15 % في مايو/
أيار 2021، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لمحاسبة 

الموازنة واإلحصاء. وتراوحت تقديرات 8 من خبراء االقتصاد بين 3.85 % و4.40 %.

ارتفاع البطالة في تايوان إلى 4.76 %
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تجاوزت نسبة  الدين العام  100 % من الناتج المحلي اإلجمالي في  
منطقة اليورو  خالل الربع األول 2021، ألول مرة على اإلطالق. 
وبحســب بيانــات المكتــب األوروبــي لإلحصاء “يورســتات”، 
فــإن الدين العــام خالل الربع األول 2021 ســجل 110.5 % من 
97.8 % فــي الربــع الرابــع 2020. ويأتي هذا االرتفاع، وســط 
تزايد اعتماد دول التكتل المؤلف من 19 دولة، على أســواق الدين 
العالمية لتلبية ارتفاع النفقات وتذبذب اإليرادات الناجم عن جائحة 

كورونا. وبحسب “ يوروستات “، فإن قيمة الدين العام حتى نهاية الربع األول 2021، سجل 11.43 تريليون يورو 
)13.48 تريليون دوالر(، مقارنة مع 11.1 تريليون يورو )13 مليار دوالر( بنهاية 2020.

وفي  االتحاد األوروبي ، ارتفعت نسبة الدين العام إلى 92.9 % في الربع األول من العام الحالي، مقابل 90.5% 
فــي الربــع الرابع 2020. وبلغت قيمة الدين العام في االتحاد األوروبــي )27 دولة(، نحو 12.42 تريليون يورو 

)14.65 تريليون دوالر(، صعودا من 12.077 تريليون يورو )14.25 تريليون دوالر( بنهاية 2020.
ووفــق البيانات، مثلت ســندات الديــن 82.6 % من إجمالي الدين العام في منطقة اليــورو و82.2 % في االتحاد 
األوروبي. وسجلت أعلى نسب الدين العام، حتى نهاية الربع األول 2021، في  اليونان  بنسبة 209. %3، و إيطاليا  

160.0 %، و البرتغال  137.2 %.
يذكــر أن منطقة اليورو تشــمل،  بلجيكا  و ألمانيا  وإســتونيا و إيرلندا  واليونان و إســبانيا  و فرنســا  وإيطاليا و قبرص  
الرومية، و التفيا  و ليتوانيا  و لوكســمبورغ  و مالطا  و هولندا  و النمسا  والبرتغال و سلوفينيا  و سلوفاكيا  و فنلندا  المتحدة. 
فيما يضم االتحاد األوروبي  دول منطقة اليورو ، إضافةً إلى كل من  بلغاريا  و التشيك  و الدنمارك  و كرواتيا  و المجر  

و بولندا  و رومانيا  والسويد.

100 % نسبة دين منطقة اليورو من الناتج المحلي اإلجمالي

أجــرت مدير عام  صندوق النقد الدولي،  كريســتالينا جورجيفا مؤخراً، 
محادثة هاتفية مع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينســكي، وأبلغته أن 
بعثة للصندوق ســتزور  أوكرانيا  في شــهر أيلول/سبتمر 2021 المقبل. 
وكتبت جورجيفــا على  مواقع التواصل اإلجتماعي ، أن “مكالمة هاتفية 
بنّاءة جداً مع الرئيس زيلينسكي ... بشأن التقدم االقتصادي الراسخ الذي 

حققته أوكرانيا في ظل برنامج صندوق النقد الدولي”.
وأبلغ زيلينسكي الصحفيين في وقت سابق، أن أوكرانيا تتوقع الحصول 
على شــريحة ثانية في برنامج قــرض بقيمة 5 مليارات دوالر أميركي 

مع صندوق النقد، بعد أن أوفت بكل تعهداتها. وتأجل تقديم قروض مراراً في ظل البرنامج، بسبب الوتيرة البطيئة 
لإلصالحات في أوكرانيا، ومخاوف بشأن استقاللية البنك المركزي األوكراني.

كريستالينا جورجيفا

برنامج قرض بقيمة 5 مليارات دوالر ألوكرانيا
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كشــفت بيانــات وزارة الخزانــة األميركيــة، أن عجــز  
الموازنة  بلــغ 2.236 تريليون دوالر أميركي في الفترة 
الممتدة بين تشرين األول/اكتوبر 2020 وحزيران/يونيو 
2021، مقابــل 2.74 تريليون دوالر في الفترة المقارنة 

من العام المالي الماضي.
وتشير توقعات مكتب الموازنة بالكونغرس إلى أن  عجز 
المالي  ســيصل إلى 3 تريليونــات دوالر في العام المالي 
المنتهي في أيلول/ســبتمبر 2021، مقابل مستوى قياسي 

مســجل فــي العام المالــي 2020 عند 3.13 تريليون دوالر. وفي شــهر حزيران/يونيــو 2021 وحده، بلغ عجز 
الموازنة األميركية 174.1 مليار دوالر مقابل 864 مليار دوالر في نفس الفترة قبل عام واحد خالل ذروة  الدعم 
المالي ، ومقارنة بتوقعات كانت تشــير لتســجيل 205 مليارات دوالر. وأظهرت البيانات تراجع اإلنفاق من 1.1 
تريليــون دوالر فــي حزيران 2020 إلى 623.3 مليــار دوالر، بينما ارتفعت اإليرادات إلى 449.1 مليار دوالر 

من 240.8 مليار دوالر قبل عام واحد.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل األميركية، أن أسعار المواد االستهالكية في الواليات المتحدة ارتفعت، في 
شهر يونيو/حزيران 2021 الفائت، بنسبة 5.4 %، على أساس سنوي. وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع األسعار، 
في يونيو/حزيران 2021، من حيث القيمة السوقية، وصل إلى رقم قياسي، وذلك منذ أغسطس/آب 2008، عندما 

بلغ المؤشر 5.4 %.
باإلضافــة إلى ذلك، فإن معدل التضخم الســنوي يتزايد، منذ بدايــة العام، من دون توقف. وتوقع المحللون حدوث 

تباطؤ في نمو األسعار حتى 4.9 %، على أساس سنوي، و0.4 %، على أساس شهري.

2.2 تريليون دوالر عجز الموازنة األميركية

اشــار رئيس  مركز تحليل االســتثمار وبحوث االقتصاد  في روسيا،  
دانييل ناميتكين ، إن قائمة الدول األكثر ديوناً في العالم يأتي في مقدمتها 

كل من اليابان وبريطانيا وأميركا وبلدان منطقة اليورو.
ولفــت ناميتكين، إلى أنه وفقاً لمعهد التمويــل الدولي )IIF( ومنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، فقد بلغ إجمالي الدين العام في 
نهاية عام 2020 الماضي، 105 % أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي 
في العالم ككل. مؤكداً، أن “أزمة أظهرت أنه في حالة تدهور أوضاع 

االقتصاد العالمي، فإن الجهات الرقابية العالمية مســتعدة التخاذ إجراءات غير مسبوقة لتوفير السيولة لألسواق من 
أجل الحفاظ على اســتقرار النظام المالي”. وأضاف أنه “في الظروف الحالية، قد تكون بعض المخاوف ناجمة عن 

تسارع ملحوظ في التضخم في الدول المتقدمة، نتيجة اإلجراءات واسعة النطاق لدعم االقتصاد أثناء الوباء”.

اليابان على رأس قائمة الدول األكثر ديونا في العالم
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أظهرت بيانات أمانة الدولة للشــؤون االقتصادية في 
سويســرا، انخفاض معدل البطالة خالل شهر يونيو/
حزيران 2021  الماضــي. وانخفض معدل البطالة 
بعد حســاب المتغيرات الموسمية إلى 3.1 % خالل 
شــهر يونيو/حزيران الماضي بعدما بلغ 3.2 % في 
شهر مايو/أيار 2021 الذي سبق. كما انخفض معدل 

البطالة من دون حساب المتغيرات الموسمية إلى
 نحــو 2.8 % خالل شــهر يونيو/حزيــران 2021 

الماضي، بعدما بلغ نحو 3.1 % خالل شهر مايو/أيار الذي سبقه.
كذلــك، انخفــض عدد العاطلين عن العمل المســجلين إلــى 131 ألفاً و821 عاطل عن العمل خالل شــهر يونيو/
حزيــران الماضــي، مقارنة بحوالــى 142 ألفاً و966 عاطل عن العمل خالل شــهر مايو/أيــار 2021 الماضي. 
باالضافــة الى انخفاض معدل البطالة بين الشــباب الذين تتراوح أعمارهم بيــن 15 و24 عاماً ليبلغ نحو 2.2 % 

خالل شهر يونيو/حزيران 2021، مقارنة بحوالى 2.4 % خالل شهر مايو/أيار 2021 الماضي.

انخفاض معدل البطالة في سويسرا

ارتفعــت  الصــادرات األلمانيــة  فــي شــهر أيار/مايو 
2021، ممــا يشــير إلــى اســتمرار التعافي فــي أكبر 
اقتصــادات  أوروبا. وأعلن  مكتب اإلحصاء االتحادي، 
أن الصــادرات المعدلــة في ضوء العوامل الموســمية 
زادت بنســبة 0.3 % على أساس شــهري، بعد زيادة 
معدلة بالخفض بلغت 0.2 % في نيسان/ابريل 2021. 
وارتفعت  الواردات  بنسبة 3.4 % على أساس شهري، 
متجــاوزة التوقعات بزيــادة 0.4 %. وانكمش الفائض 

التجاري إلى 12.6 مليار يورو )14.9 مليار دوالر أميركي( من 15.6 مليار يورو في نيسان/ابريل 2021.
على صعيد آخر، تراجعت  الطلبيات  على  السلع األلمانية  الصنع بشكل غير متوقع في شهر أيار/مايو 2021، متأثرة 
بضعف الطلب من دول خارج  منطقة اليورو ، وقلة عقود الســلع الرأســمالية والوســيطة. وأظهرت بيانات نشــرتها 
مكاتب اإلحصاء االتحادية، أن طلبيات السلع  الصناعية  تراجعت بنسبة 3.7 % على أساس شهري، بعد التعديل في 

ضوء العوامل الموسمية. وخالف هذا توقعات “رويترز”، الرتفاع 1 %.
في ســياق متصل، أفادت بيانات هيئة اإلحصاءات الفيدرالية الصــادرة مؤخراً، عن انخفاض اإلنتاج الصناعي في  
ألمانيا بنسبة  0.3 % في أيار/مايو على أساس شهري، وهي نفس وتيرة الهبوط المسجلة في نيسان/ابريل السابق له، 

ومقارنة بتوقعات زيادته 0.5%.

ارتفاع  الصادرات األلمانية  بنسبة 0.3 %
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تخطط وكالة الخصخصة في  نيجيريا ، لبيع أو الســماح للمســتثمرين من  
القطاع الخاص  بإدارة 36 من األصول المملوكة للدولة، في مسعى لزيادة 
اإليــرادات الحكومية وتعويض هبوط عوائد  النفط . وأوضح المدير العام 
لمكتب الشركات العامة في نيجيريا أليكس أوكوه، أن منطقتين اقتصاديتين 
حرتين في شــمال كانو وكاالبــار، باإلضافة إلى أصول توليد  الطاقة  من 
بين األصول المعروضة للبيع. وأشار إلى أن محطات الطاقة لديها القدرة 
علــى إضافة 3300 ميغاوات من توليــد الكهرباء في البالد، في حين أن  

المناطق االقتصادية  ستعزز عوائد التصدير بنحو ملياري دوالر أميركي على مدى السنوات السبع المقبلة.
وذكرت وزارة المالية و الموازنة  والتخطيط في أكبر اقتصاد في  إفريقيا ، أن عوائد النفط تراجعت عن المستهدف بنحو 

49.5 % في أول 5 أشهر من العام 2021 الجاري، باإلضافة إلى هبوط اإليرادات غير النفطية بنسبة  24.9 %.

السلطات النيجيرية تعتزم بيع أصول مملوكة للدولة

أشار وزير المالية الروســي أنطون سيلوانوف، إلى أن وزارته 
تعتبــر قرار وكالــة التصنيف الدوليــة S&P، بتثبيت التصنيف 
السيادي لروسيا كتأكيد لصحة السياسة االقتصادية المتبعة. وقال 
“إننــا نعتبــر قــرار S&P Global Ratings بتأكيد  التصنيف 
االئتمانــي  طويل األجــل للعمالت األجنبية لروســيا، عند حدود 
BBB مــع نظرة مســتقبلية مســتقرة، كتأكيد آخــر على صحة 
السياســة االقتصادية للحكومة الروســية”. ولفــت إلى أن وكالة 
التصنيف رفعت توقعاتها لنمو  االقتصاد الروســي  هذا العام، إلى 
3.7 % ســنوياً. وأكد أنه “وفقاً لتحليــل الوكالة، يضمن الوضع 

الحالي لميزان المدفوعات الروســي والتخطيط المتوازن للميزانية ونظام ســعر الصــرف المعوم الحالي، ويكفل 
استقراراً كافياً لالقتصاد المحلي في مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة”.

مــن جانبها، أكدت وكالة “ فيتش “ الدولية للتصنيف االئتماني، في بيان، أن توقعات التصنيف االئتماني الســيادي 
طويلة األجل لروســيا  مســتقرة، ومستوى الدولة االئتماني عند مســتوى “بي بي بي”. وكانت “فيتش” أكدت في 
وقت ســابق، أن التصنيف االئتماني لروســيا يعكس أساســها السياسي الموثوق به والمتســق، ومستوى استقرار 
التــوازن المالــي الداخلي والخارجي، بما في ذلك أدنى مســتوى للدين الحكومي العــام، بالنظر إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي”. وأوضحت أن النظرة المســتقبلية المســتقرة تعكس قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات جوابية للتعامل 
مع كل من صدمة “كوفيد - 19” والتقلب الشديد في أسعار النفط، مشيرةً إلى أن التزام الحكومة الروسية بمواجهة 
التضخم، ومرونة أسعار الصرف، والسياسة المالية، كلها عوامل ساعدت في بناء قدرة روسيا على الصمود أمام 

الصدمات وتقليل تأثير تقلب أسعار النفط على اقتصاد البالد.

أنطون سيلوانوف

BBB تصنيف روسيا االئتماني عند مستوى
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أظهــرت بيانــات فــي كوريــا الجنوبيــة أن 
الطلبيات الجديدة التي فازت بها شــركات بناء 
الســفن فــي البالد ســجلت أعلى مســتوى لها 
منذ 13 عاما، خــالل النصف األول من العام 
2021 الجاري، وسط مؤشرات على انتعاش 
متواضــع في التجــارة العالمية مــن تداعيات 

جائحة كوفيد - 19.
وكشــفت بيانــات وزارة التجــارة والصناعــة 
والطاقــة، التــي أوردتهــا وكالــة “يونهــاب” 

الكورية الجنوبية لألنباء، أن شــركات بناء الســفن الكورية، وفي الصدارة منها هيونداي للصناعات الثقيلة، فازت 
بطلبيات جديدة بقيمة 26.7 مليار دوالر أميركي في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2021.

وقفزت الطلبيات الجديدة بنســبة 724 % مقارنة بالعام 2020 الماضي. ويمثل ذلك أكبر عدد من الطلبيات التي 
تتلقاها الشركات الكورية الجنوبية منذ عام 2008، عندما ازدهرت صناعة بناء السفن قبل األزمة المالية العالمية. 

وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة شكلت 44 % من إجمالي الطلبات العالمية خالل النصف األول.
وشــملت الطلبيات شــراء مجموعة متنوعة من السفن، تشــمل ناقالت الحاويات والغاز الطبيعي المسال، والسفن 

الصديقة للبيئة.

ارتفاع طلبيات بناء السفن الكورية بنسبة 724 %

أبقــت وكالــة التصنيــف االئتمانــي “فيتــش” علــى 
 ،AA- التصنيــف االئتمانــي لكوريــا الجنوبيــة عند
مع نظرة مســتقبلية مســتقرة، حســبما أفــادت وكالة 

“يونهاب” لألنباء أخيراً.
وتوقعت “فيتــش” أن يصل معدل نمو اقتصاد كوريا 
الجنوبية لهذا العام إلى 4.5 %، قائلة، إنه على الرغم 
من أن االنتشــار األخير لفيروس كورونا المستجد في 
كوريا الجنوبية يشكل تهديداً النتعاش االستهالك، لكن 
إمدادات لقاحات كورونا تزداد، حســبما نشرت وكالة 

األنباء االلمانية. وقالت، إنها تتوقع أن يحقق اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً قدره 3.0 % قي العام المقبل.
وفيمــا يتعلــق بالعالقات بين الكوريتين، والتــي تعد متغيراً مهماً آخر في اقتصاد كوريــا الجنوبية، قالت “فيتش” 
إنه على الرغم من عدم إحراز تقدم دبلوماســي، فمن المتوقع أن تظل الصراعات الجيوسياســية مستقرة نسبياً في 

الوقت الحالي.

AA- تصنيف كوريا الجنوبية االئتماني عند
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أعلنت نائب الرئيس التنفيذي لسياسة المنافسة 
بالمفوضية األوروبية، مارغريت فيستاغر، 
أن “المفوضية وافقت على خطة لدعم إنتاج 
الكهرباء المتجددة في  فرنســا ، بقرض ميسر 
تبلغ قيمته 30.5 مليار يورو، )35.99 مليار 
دوالر أميركي(. ولفتت فيســتاغر، في بيان، 
إلى أن “الخطة ستســاعد فرنسا على تحقيق 
أهدافها في مجــال  الطاقة المتجددة ، وتحقيق 
الهدف األوروبي المتمثل في الحياد المناخي 
بحلول عام 2050”، مشيرةً إلى أن “الخطة 

الفرنسية ستشجع على تطوير مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية، وتدعم االنتقال إلى إمدادات طاقة مستدامة بيئياً، 
بما يتماشــى مع أهداف الميثاق األخضر ألوروبا”. وأوضحت أن “اختيار المســتفيدين ســيتم عبر عملية تنافسية 
لضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، مع الحفاظ على المنافسة في سوق 
الطاقة الفرنســي”. وأفادت بأن “فرنســا أخطرت المفوضية بعزمها تقديم خطة دعم جديدة للكهرباء المنتجة من 

مصادر الطاقة المتجددة، لصالح مشغلي منشآت  الطاقة الشمسية  وطاقة الرياح والطاقة المائية”.

30 مليار يورو لدعم إنتاج الكهرباء المتجددة في فرنسا

توقعت  اليابان  أن تكون  الطاقة  الشمســية أرخص 
وســائل توليد الكهربــاء في البالد بحلــول نهاية 
العقد، ما يثير غموضاً بشــأن آفاق إحياء صناعة  
الطاقة النوويــة . ووفقاً لتحليــل وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة، أخذ في االعتبار تكلفة البناء 
والتشغيل ومختلف أنواع  الوقود  المستخدم للتوليد، 
فإن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتوقع اســتخداماً 
واســع النطاق للطاقة الشمسية، وأن تصبح طاقة 

رخيصة، وأن يصل الســعر إلى 8 ين لكل كيلوواط/ســاعة. وذكرت بلومبيرغ، أن الوزارة رفعت توقعاتها لتكلفة 
الطاقة النووية مقابل توقعاتها لعام 2015، بسبب التحسينات عالية التكلفة المطلوبة بموجب لوائح السالمة الجديدة.

وتمثل التقديرات الجديدة تحوالً في اليابان، حيث تســعى المؤسســات والحكومة منذ فترة طويلة إلى إعادة تشــغيل  
المفاعالت  التي أغلقت في أعقاب كارثة فوكوشــيما عام 2011 بســبب القدرة  التنافســية  للطاقة النووية مع مصادر 
الطاقة األخرى. ومن المتوقع أن تعزز الدولة دعمها للطاقة المتجددة على حســاب الطاقة النووية في إطار سياســي 

جديد سيصدر هذا العام.

الطاقة الشمسية ستصبح األرخص بحلول 2030
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ارتفاع االحتياطي األجنبي الكويتي إلى 46 مليار دوالر

المالي للســنة المالية الماضية مــن خالل صنــدوق اإلحتياطي 
العام والذي قام بإجراء تحويالت في األصول بقيمة 7 مليارات 
دينار بين صندوق األجيال القادمة واالحتياطي العام، والتي كان 
آخرها مؤسســة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار، وكان 
الهدف من نقل األصول توفير سيولة مؤقتة لحساب االحتياطي 
العام للدولة ومــن الضروري أن تصابهــا إصالحات اقتصادية 
وماليــة جذرية تصاحبهــا تقليــل المصروفات، مشــيراً إلى أن 
إصدار تشريعات مالية مناسبة الحقا ســتؤدي إلى تحسين حالة 

االحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.
تحديات كبيرة

ووفقاً آلخر بيانات منشــورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة 
العجز المالي لميزانية البالد تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ11 
شــهرا األولى من العام 2020/2021 والمنتهية في شهر آذار/

مارس 2021.
وأشار المصدر، إلى أنَّ وزارة المالية أمام تحديات كبيرة خالل 
الفترة المقبلة تتمثــل في ضرورة خفــض المصروفات والعمل 
على زيادة اإليرادات غير النفطية لمواجهة االنخفاضات الحادة 
التــي تتعرض لها أســعار النفط مــن فترة ألخــرى، فضال عن 
انخفاض كمية اإلنتاج الكويتي، مشــيرا الــى ضرورة تخفيض 
المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئاً على الدولة.بنــد المصروفــات غيــر الملحة وغيــر الضروريــة وتخفيض 

االحتياطيات األجنبية
زادت االحتياطيــات األجنبيــة للكويــت على أســاس ســنوي، 
بنســبة 1.4 % في أيار/مايو 2021، من 13.726 مليار دينار 
)45.67 مليــار دوالر أميركــي( في الشــهر المماثــل من عام 
2020. وتضمنت احتياطيــات البلد الغني بالنفــط نحو 13.05 
مليار دينــار )43.42 مليار دوالر( رصيــد الودائع و العمالت، 
إضافة لنحــو 573.4 مليون دينــار )1.9 مليــار دوالر( حقوق 
الســحب الخاصة للكويت لدى  صنــدوق النقد الدولــي ، وأيضاً 
نحو 211.9 مليــون دينار )705.1 مليــون دوالر( رصيد لدى 
النقد الدولي. ويشــمل االحتياطي األجنبي للكويت  ذهب  )مقدره 
79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه( بنحو 31.7 مليون 

دينار )105.6 ماليين دوالر( في نهاية أيار/مايو الماضي.
تمويل  العجز

على صعيــد آخر، أشــارت وكالة “ســتاندرد أند بــورز”، إلى 
أن تصنيــف  الكويــت  ُخفض إلــى )+ A ( بســبب اإلفتقــار إلى 
إستراتيجية تمويل شــاملة، والنظرة المســتقبلة ما زالت سلبية. 
كما أوضحت أن  الحكومة الكويتية  لم تسن بعد إستراتيجية شاملة 
لتعزيــز المصدر الرئيســي لتمويــل  عجز الميزانيــة ، صندوق 
اإلحتياطي العام الذي يتعرض لالســتنزاف. ولفتت إلى أنها “ال 
تزال تتوقع أن تتبنى الســلطات الكويتية قانوناً للدين، أو تتغلب 
على المعارضة البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى 
للتمويل”. وأكدت الوكالة، أن “االفتقار المتواصل والممتد لفترة 
طويلة الســتراتيجية تمويلية طويلة األمد في الكويت يشير إلى 

.”) A ( مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة
خفض المصروفات

وفــي ســياق منفصل، كشــف مصــدر حكومــي كويتــي رفيع 
المســتوى، أن العجــز المالــي المتوقــع فــي الســنة الماليــة 
2020/2021 قد يبلغ ما بين 9 إلــى 10 مليارات دينار )الدينار 
يســاوي 3.32 دوالر(، حســب البيانــات األولية التــي أعدتها 
وزارة المالية. وتوقع المصدر، الكشــف عن الحســاب الختامي 
للميزانية العامــة للدولة خــالل الفترة القريبــة المقبلة. وأوضح 
في حديث لصحيفــة “األنباء” الكويتية، أنــه تمت تغطية العجز 

ارتفعت األصول االحتياطية األجنبية للكويت في شهر أيار/مايو 2021، بنسبة 2.79 % على أساس 
شهري، بدعم تحسن أسعار النفط العالمية خالل األشهر األخيرة، وتجاوز سعر البرميل مستوى 70 
الكويت  المركزي، أن األصول االحتياطية للكويت ارتفعت إلى  لتقرير الشهري لبنك   دوالراً. وأوضح ا
13.924 مليار دينار (46.33 مليار دوالر أميركي) في أيار/مايو الماضي. وسجلت احتياطيات الكويت 

األجنبية 13.545 مليار دينار (45.07 مليار دوالر) في نيسان/ابريل السابق له.
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نمو صادرات إيران من مصنوعات وسبائك الصلب

حزيران 2021، واقع 2.5 مليون طن. واشارت البيانات، 
أن انتاج الصلب الخام االيراني سجل زيادة بنسبة 1.9 % 
في شــهر يونيو/حزيران 2021 على أســاس سنوي. كما 
أظهرت أن انتاج الصلب االيراني فــي النصف االول بلغ 
قياساً بالفترة المناظرة من عام 2020.حوالى 15 مليون طن، أي بنسبة نمو بلغت حوالى 8 %، 

أوضحت بيانــات “ايميــدرو”، أن انتاج ســبائك الصلب 
في إيران تجاوز 8.074 مليــون طن صعوداً عن 7.587 
مليون طن فــي الفترة المناظرة من عــام 2020 الماضي. 
وقالــت المنظمــة، إن انتــاج مصنوعات الصلــب ) حديد 
شــيلمان - مســلح - زاويــة - ورق، وغيره( ســجل نحو 

5.396 مليون طن ارتفاعاً عن 5.042 مليون طن.
كما أكــدت منظمة تطويــر وتحديث الصناعــات المعدنية 
االيرانية “ايميدرو”، بيانات نمو انتاج الحديد االســفنجي 
بنســبة 8 % على اساس ســنوي بتســجيله 8.133 مليون 

طن.
الى ذلك بلغت صادرات سبائك الصلب في الربع االول من 
الســنة المالية الممتدة من 20 مــارس/آذار حتى 20 يونيو/
حزيران 2021، واقع  1.618 مليون طن، أما مصنوعات 
الصلب، فقد بلغت حوالى 873 الف طن والحديد االسفنجي 
بنمــو 55 % و125 % و1505 %  الــف طــن،   321

بالترتيب عن الفترة المناظرة من عام 2020.
يشــار إلى أن بيانات االتحــاد العالمي للصلــب، أظهرت 
تســجيل انتاج ايــران من الصلــب الخام في شــهر يونيو/

أعلنت منظمة تطوير وتحديث الصناعات المعدنية االيرانية “ايميدرو” عن تسجيل انتاج مصنوعات 
وسبائك الصلب في إيران نسبة 7 % و6 % بالترتيب في الربع االول من السنة المالية الجارية الممتدة 

من 20 مارس/آذار حتى 20 يونيو/حزيران 2021.

بدأ اول مصنــع ايراني النتاج الحديد االســفنجي على طريقــة “بيرد” التقليدية، نشــاطه في الصين. وقد باشــرت في 
تصميم وتنفيذ هذا المشروع الضخم، شــركة ايرانية تعتمد اسلوب )االختزال المباشــر االيراني(، وتمكنت من انجازه 
لدى الصين، باعتبارها اكبر دولة منتجة للصلب في العالم. علماً أن الصين تستخدم اسلوب “االفران الطويلة” المكلف 
كثيراً في مجال صهر الحديد، لكنها قررت في ســياق تدابيرها الوقائية لحماية البيئة، االســتفادة من التقنية والهندســية 

االيرانية واستخدام الغاز في مصانع انتاج الصلب لديها.
وابرمت الصين، اكبر دولة منتجة للصلب في العالم، اتفاقية إنشــاء أول مصنع “االختزال المباشــر” باســتخدام وقود 
الغاز )CSTM( مع احدى الشركات االيرانية الرائدة في تكنولوجيا “البيرد”. وانجزت ايران عمليات انشاء المصنع 
قبل نحو شهر في مدينة “تاي يوان” )Taiyuan( الصينية. وتجدر االشارة، إلى ان الطاقة االستيعابية لمصنع اختزال 

الحديد المباشر تبلغ 300 الف طن سنوياً.

ايران تنشئ اول مصنع النتاج الحديد االسفنجي في الصين
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نمو االقتصاد الصيني بنسبة 7.9 %

التجــارة بين روســيا والصيــن 12.26 مليــار دوالر أميركي، 
وبلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 6.028 مليار دوالر، 

والواردات من روسيا إلى الصين 6.235 مليار دوالر.
يذكر، أن التبادل التجاري بين روســيا والصين انخفض في عام 

2020 بنسبة 2.9 % وبلغ 107.76 مليار دوالر أميركي.

موجة بيعية
على صعيد آخر، فقدت شــركات التكنولوجيــا الصينية الكبرى 
إجمالــي 823 مليــار دوالر أميركــي مــن قيمتها منــذ ذروتها 
المسجلة في شهر شباط/فبراير 2021، في ظل حملة قمع تشنها 
الســلطات في بكين على القطاع، مما تسبب في موجة بيعية من 

قبل المستثمرين، وفقاً لما ذكرته “بلومبيرغ”.
وأصدرت الســلطات تحذيراً من أن كبرى  الشــركات الصينية  
تتعهد بتشديد الرقابة على أمن البيانات والطروحات الخارجية، 
وذلك بعدما بدأت الجهات المنظمة مراجعة أمنية بشــأن “ديدي 
غلوبــال”، وطلبت من متاجــر  التطبيقات  حذف تطبيق شــركة 

خدمات مشاركة الركوب.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن التحقيقات األخيرة تعد ضمن 
حملة قمع واسعة النطاق ضد كبرى شركات  اإلنترنت  الصينية، 
والتي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، مع تعليق  اكتتاب  
االحتكار مع “ علي بابا “ و“ميتوان”.“آنت غــروب” وما تبــع ذلك مــن تحقيقــات تتعلــق بمكافحة 

أظهرت بيانــات اإلدارة العامة للجمارك فــي الصين، الصادرة 
أخيــراً، نمــواً قويــاً للتجــارة الخارجيــة الصينية خالل شــهر 
حزيران/يونيو 2021، حسبما نشــرت الوكالة االلمانية لألنباء. 
فقــد زادت صادرات الصين بنســبة 32.2 % ســنوياً إلى 281 
مليار دوالر أميركــي، في حين كان المحللــون يتوقعون نموها 
بنسبة 23.1 % بعد نموها بنسبة 27.9 % خالل شهر أيار/مايو 

.2021

ارتفاع الواردات
وارتفعت الواردات الصينية خالل شــهر حزيران/يونيو 2021 
بنســبة 36.7 % إلى حوالــى 230 مليــار دوالر أميركي، في 
حيــن كان المحللــون يتوقعــون نموها بمعــدل %3 فقــط. فقد 
سجلت الصين فائضاً تجارياً بقيمة 51.5 مليار دوالر أميركي، 
مقابل فائض قيمتــه 45.5 مليار دوالر خــالل أيار/مايو 2021 
الماضي. وكان المحللــون يتوقعون وصــول الفائض التجاري 

خالل الشهر المذكور إلى حوالى 44.2 مليار دوالرأميركي.
وكانت الصين قد تغلبت على جائحة فيروس كورونا المســتجد 

منذ وقت طويل وعادت تجارتها الخارجية إلى االزدهار.
في الوقت نفسه ســجل االقتصاد الصيني نمواً بمعدل 18.3 % 

سنوياً خالل الربع األول من العام 2021 الحالي.

ارتفاع الصادرات
في ســياق منفصل، أظهــرت بيانــات هيئــة الجمــارك العامة 
الصينية، نمواً للتبادل التجاري بين روســيا والصين في األشهر 
الســتة األولى من عام 2021 بنســبة 28.2 % مقارنــة بالفترة 
نفســها من العام 2020 الماضــي وبلــغ 63.075 مليار دوالر 

أميركي.
وبحســب التقرير الذي نشــرته الهيئة، فقد ارتفعت الصادرات 
الصينية إلى روســيا خــالل الفترة المشــمولة بالتقرير بنســبة 
38.4 % على أســاس ســنوي وبلغت 28.94 مليــار دوالر، 
وزادت الواردات من روســيا إلى الصين بنسبة 20.6 %، لتبلغ 
34.29 مليار دوالر أميركي. وفي شــهر حزيران/يونيو، بلغت 

نما  الناتج المحلي  اإلجمالي الصيني بنسبة 7.9 % في الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي، مع ارتفاع  
مبيعات التجزئة  و اإلنتاج الصناعي  بشكل أكبر من التوقعات، بحسب ما أعلن المكتب الصيني لإلحصاء. 
ونما االقتصاد الصيني في الربع الثاني بنسبة 1.3 % عن الربع األول 2021، أي أسرع من وتيرة 0.6 % بين 
الربع األول من هذا العام والربع الرابع من عام 2020. ومع ذلك، كانت الزيادة الفصلية األخيرة أبطأ من وتيرة 

2.6 % في الربع الرابع. وارتفعت مبيعات التجزئة 12.1 % في حزيران/يونيو 2021 مقارنة بالعام 2020.
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تراجعــت  االســتثمارات  األجنبيّة في ســوق  العقارات  
األميركي، إلى أدنى مستوى على اإلطالق خالل أزمة 

وباء “كورونا”، بالرغم من األداء القوي للقطاع.
وكشــفت الرابطــة الوطنيّــة للوســطاء العقاريّين، أّن 
القيمة الدوالرية لمشــتريات  المنازل القائمة من جانب 
المشترين األجانب خالل االثني عشر شهراً المنتهية في 
آذار/مارس 2021 الماضي، تراجعت 27 % لتســّجل 
54.4 مليار دوالر أميركي، وهو أقل مســتوى منذ بدء 

جمع البيانات في عام 2011. كما انخفض عدد المنازل الّتي قام األجانب بشرائها في  الواليات المتحدة األميركية  في 
الفترة نفسها، بنحو 31 % إلى 107 آالف وحدة، وهو مستوى قياسي متدٍن أيضاً.

وتقدَّر قيمة مشتريات األجانب بنحو 2.8 % من مبيعات المنازل القائمة في الواليات المتحدة، والبالغة 5.8 تريليون 
دوالر أميركي خالل الفترة نفسها، ما يُعتبر أقل من الفترة نفسها قبل عام واحد عند 4.4 %. وجاء هبوط مشتريات 
األجانب من العقارات األميركيّة، على الرغم من الزخم الّذي شهده القطاع في الفترة الماضية، بدعم تراجع تكاليف  

الرهن العقاري  والطلب المتزايد لحيازة منازل أكبر بفعل تداعيات الوباء.

تراجع االستثمار في سوق العقارات األميركي

تراجع متوســط   قيمــة  المنازل  فــي  المملكة المتحدة  خالل شــهر 
حزيران/يونيــو 2021 ألول مرة منذ 5 أشــهر، في عالمة على 
فقدان ســوق  العقارات  للزخم. وأوضحــت بيانات مقرض  الرهن 
العقــاري  “هاليفكــس”، ان قيم المنازل تراجعت بنســبة 0.5 % 
لتصل إلى 260.35 ألف إســترليني )359 ألف دوالر أميركي(، 
في أعقاب زيادة األسعار بنسبة 1.2 % في شهر أيار/مايو 2021، 
ولكن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تعد األسعار مرتفعة 
8.8 %. وارتفعت أســعار المنازل في  لندن بنســبة  2.9 % على 

أساس سنوي في شهر حزيران/يونيو 2021، كما سجلت أغلب المناطق األخرى ارتفاعاً مكوناً من رقمين.
على صعيد آخر، سجل اإلقراض العقاري في  المملكة المتحدة  قفزة كبيرة في شهر أيار/مايو 2021 الماضي فاقت 
توقعــات الخبــراء بنحو 10 مليارات جنيه. فقــد بلغ حجم الرهون العقارية 17.9 مليار جنيه في زيادة شــهرية هي 
األكبر منذ بدء الســجالت في عام 1993. وانخفضت موافقات الرهون العقارية الجديدة، والتي كان من الممكن أن 
يتــم إجراؤها في شــهر حزيران/يونيو إلــى 81.3 ألف رهن جديد وهو األدنى منذ تموز/يوليــو 2020. ويأتي هذا 
االنخفاض بسبب عدم إكمال عملية الشراء في الوقت المناسب للحصول على اإلعفاء الضريبي الذي بدأ في تموز/

يوليو 2020 وانتهى في نهاية حيران/يونيو 2021 الماضي.

تراُجع متوسط   قيمة المنازل في المملكة المتحدة
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لبنان في المرتبة الثالثة عالميًا لجهة التمويل اإلنساني

والمنظمات غير الحكومية، بحيث شكَّل هذا المبلغ ارتفاعاً 
ملحوظاً )عن المســاعدات الممنوحة خــال عام 2019( 
قدُرهُ نصــف مليار دوالر أميركي، إذ حصــل لبنان عامئٍذ 

على 1,1 مليار دوالر.

وقد قدَّمت جهات ثاث معظــم التمويل )76,5 %( وهي: 
الواليــات المتحــدة االميركيــة والمفوضيــة األوروبيــة 
هــت أكثرية المســاعدات إلــى برنامج  وألمانيــا. وقــد ُوِجّ
االســتجابة ألزمة اللجوء الســوري في لبنــان، يليها خطة 
االستجابة ألزمة الكورونا والمســاعدة الطارئة التي بُِذلَت 

إثر تفجير مرفأ بيروت.

وحصلــت 3 منظمــات دولية علــى 66 % مــن التمويل 
اإلنســاني، هــي: برنامــج الغــذاء العالمــي )29,8 %(، 
مفوضيــة الاجئيــن )25,2 %( ومنظمــة اليونيســــف 

.)% 10,9(

ولم تُحَصر أكثرية التمويل الساحقة بقطاعات معينة، فيما 
حصل كلٌّ من قطاعات الصحــة على 102 مليون دوالر، 
واألمن الغذائــي 76 مليــون دوالر، والتعليــم 37 مليون 

دوالر أميركي.

وتُنفَّذ هــذه البرامج بواســطة منظمات دولية ومؤسســات 
غير حكومية بالتعاون مع االدارات الرسمية في قطاعات 
محددة كالصحــة والتعليم، باإلضافة الــى الهيئات المحلية 

في بعض األحيان.

شفافية مطلقة
يحتــل لبنــان المرتبــة الثالثــة عالمياً مــن حيــث التمويل 
اإلنســاني بحصوله علــى 5,8 % مــن مجمــوع التمويل 
اإلنســـــاني في العالم بعــد ســـوريــــة )9,6 %( واليمن 

أشارت دراسة “مرصد األزمة”، إلى أن المجتمع الدولي 
ــه بشــكٍل متزايــٍد إلى تصويــب معظم المســاعدات  يتوجَّ
التي تُقدَّم إلى لبنان في اتجاه البرامج اإلنســانية واستجابةً 
لحاالت الطــوارئ، وهو أمر ناجــم بمعظمه عن األزمات 
م سياســي مزمن،  المتشــابكة الناتجــة بدورهــا عن تــأزُّ
تســتعصي معه الحلــول ويُحتــَرف فيه تضييــع الفرص، 
ـة الحكوميــة فــي إدارة األزمة وتتســارع  فتغيــب الجديّـَ

انهيارات القطاعات الحيوية وتفكُّك المؤسسات.

استعصاء الحلول
وقــد اســتمرَّ اســتعصاء الحلــول واإلصاحــات خــال 
العقدين االخيرين، والسيَّما منذ عام 2007، حين التزمت 
الحكومــة اللبنانيــة تحقيــق سلســلة من اإلصاحــات في 
برنامج عمل مؤتمر “باريس 3”، حيث لم تنِفّذ الحكومات 

المتعاقبة أغلبه، ولم يبصر النور منه إالَّ القليل.

ومن هذا البرنامج ما كان يتعلق بما يلــي: حوكمة القطاع 
العام، تعييــن هيئــة ناظمــة للمناقصات العامــة، إصاح 
قطاع الطاقة وخصخصة كهرباء لبنان، زيادة التنافســية، 
اســتراتيجية اجتماعيــة شــاملة وإصــاح نظــم التقاعد. 
أمام هــذه الفــرص الضائعة -التــي لم تؤخذ بشــكل جدي 
منذ أكثر مــن 14 عاماً بعــد مؤتمر باريــس3 وكذلك بعد 
مؤتمر ســيدر- وأمام غيــاب الرؤيا وتفكُّك المؤسســات، 
وكذلك اإلزمــان الحاصــل في أزمــة اللجوء الســوري، 
ل المانحون إلى حصر المساعدات المقدَّمة إلى لبنان  يتحوَّ
بالمنظمات الدوليــة والهيئات غيــر الحكومية ضمن أطر 

المساعدات اإلنسانية.

تمويل إنساني
في هــذا اإلطار، حصل لبنــان خال العــام الماضي على 
1,6 مليار دوالر أميركي ُمنَِح ُجلُّها عبر الهيئات اإلنسانية 

كشفت دراسة لـ”مرصد األزمة” في الجامعة األميركية في بيروت، أّن لبنان في المرتبة الثالثة عالميًا 
لجهة التمويل اإلنساني بعد سورية واليمن، الفتة إلى أّن توجه المجتمع الدولي هو إلى تصويب 

معظم المساعدات الى لبنان في اتجاه البرامج اإلنسانية.
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ا يعني أن جزءاً يســيراً من  بحســب “منصة صيرفة”، ممَّ
المعونــة المقدمــة “يبقى” مــن دون وجِه حٍقّ فــي النظام 
المصرفي -بشِقّيه الرسمي والتجاري- بما يحرم مستحِقّي 

المساعدات من الحصول عليها.

ثانيا: اتِّبــاع الشــفافية المطلقة في عملية صــرف االموال 
واختيــار المســتفيدين، وكذلك تعزيــز الكفاءة فــي التنفيذ 

ووضع اطر لتقييم اثر المعونة االنسانية. 

ثالثاً: تعزيز الطابع المحلي للمســاعدات االنسانية انسجاماً 
مع مقررات القمة العالمية للعمل االنســاني في اســطنبول 
2016 عبر جعل ال يقل عن 25 % من التمويل االنســاني 
للمنظمات والهيئات اللبنانيــة العاملة وطنيــاً أو محلياً مع 
توســعة مروحــة المشــاركة ليشــمل التمويــل الجمعيات 
المدن.القاعديــة والعاملــة في نطــاق محلــي كالبلــدات واحياء 

ـه يحتل المرتبة األولــى عالمياً من حيث  )8,1 %(، إالَّ أنّـَ
حصة الفرد المســتهدف من التمويل اإلنساني، إذا احتسبنا 
الفئــات المســتهدفة مــن الفقــراء اللبنانييــن )1 مليــون( 
والاجئيــن الســوريين )1 مليــون( والفلســطينيين )270 
ألفًا(، وتُقدَّر هذه الحصة بنحــو 700 دوالر أميركي للفرد 

سنوياً.

ومن المتوقــع أن يــزداد التمويل اإلنســاني فــي األعوام 
المقبلة في ضوء انهيار قطاعات أساسية كالصحة والتعليم 
والخدمات المهمة كالميــاه، ونتيجة التوّهــن المتزايد عند 
االدارات الرســمية الذي يمنعها من القيــام بأدوارها، مما 

يستوجب القيام بالخطوات التالية:

أوال: اإللغاء الفــوري لهرطقة “الدوالر اإلنســاني” التي 
أطلقهــا مصــرف لبنــان وبعــض المصــارف الخاصة، 
بحيث تحتســب هذه المؤسسات ســعر دوالر المساعدات 
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اتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء في العالم

33 % إلى 37 %(. وأوضح التقرير “في الشرق األوسط 
ودول أفريقيا جنوب الصحــراء والبرازيل بقي التفاوت في 
الثراء مستقراً بشــكل نسبي” لكن على مســتويات مرتفعة 

جداً.

تناقض اإلحصاءات
في العام 2016، كانــت المناطق والدول التي تشــهد أكبر 
معــدالت التفــاوت هــي البرازيــل )55 % مــن العائدات 
الوطنية يملكها 1 % األكثر ثراء( والهند )55 %( والشرق 
األوسط )61 %(. وفي هذه المنطقة “ال يزال يتم التقليل من 
شأن التفاوت االجتماعي” بحسب التقرير الذي يتحدث عن 
تناقض بين اإلحصاءات الرسمية في دول الخليج “وبعض 
جوانب سياستها االقتصادية مثل اللجوء المتزايد إلى عمال 

أجانب بأجر متدني”.
وفيما يتعلق بمســار تطوره، بلغ االختالف في التفاوت حداً 
أقصى بين أوروبا الغربية والواليات المتحدة اللتين ســجلتا 
مستويات تفاوت متقاربة في فترة الثمانينات، لكن األوضاع 

فيهما اليوم مختلفة تماماً بحسب الوثيقة.
وفــي العــام 1980، كانت حصــة العائــدات الوطنية التي 
يملكها 50 % من دافعي الضرائب األكثر فقراً متماثلة في 
المنطقتين تقريبــا: 24 % في أوروبــا الغربية و21 % في 
الواليات المتحدة. ومنذ ذلك الحين استقرت هذه النسبة على 
22 % في الجانب األوروبــي فيما تراجعت إلى 13 % في 

الواليات المتحدة.

الثروات المنتجة
وفسر توماس بيكيتي هذه الظاهرة “بانهيار األجور األكثر 
تدنيا” فــي الواليات المتحدة، لكن أيضــاً “بتفاوت كبير في 
مجال التعليــم ونظام ضريبي غيــر تقدمي” في هــذا البلد. 

أعــد مجموعة مــن الخبــراء االقتصادييــن تقريــرا تناول 
التفاوت االجتماعي في العالم كاشــفين عــن تزايد كبير منذ 
ثمانينات القرن الماضي وارتفاع نســبة الفقر خصوصاً في 
الواليات المتحــدة محذرين من احتمال تفاقــم هذه الظاهرة 

بحلول العام 2050.
واعتبر معدو التقرير أيضاً، وهــم أكثر من 100 باحث من 
70 دولة، أن السياسات المعتمدة في دول االتحاد األوروبي 

هي األفضل لخفض التفاوت في الثراء بين المواطنين.

التفاوت االجتماعي
وأكد “التقرير حــول التفاوت االجتماعي فــي العالم” الذي 
يقارن بشــكل غير مســبوق توزيع الثروات على المستوى 
العالمــي وتطــوره منذ حوالــى 4 عقــود، أنه مــن أوروبا 
وصــوالً إلى أفريقيــا وآســيا أو القــارة األميركيــة “تزايد 

التفاوت في كل مناطق العالم تقريبا”.
وأوضــح الباحثــون، أن هذه الظاهــرة تطــورت “بوتيرة 
مختلفة” بحسب المناطق وأشاروا إلى ارتفاع كبير للتفاوت 
في الواليــات المتحــدة لكــن أيضا فــي الصين وروســيا، 
الدولتــان اللتــان اعتمدتا أنظمــة اقتصاديــة ليبرالية خالل 

التسعينيات.
وبحسب التقرير الذي أشرف عليه خصوصاً، لوكا شانسيل 
من معهد باريس لالقتصاد، وتوماس بيكيتي مؤلف الكتاب 
الشــهير “الرأســمال في القرن الحادي والعشــرين”، فإن 
حصــة العائدات الوطنيــة التي يراكمهــا 10 % من دافعي 
الضرائب األكثــر ثــراًء، ارتفعت مــن 21 % إلى 46 % 
في روســيا ومن 27 % إلى 41 % في الصين بين 1980 

و2016.
وفي الواليات المتحدة وكندا، انتقلت هذه النسبة من 34 % 
إلى 47 % فيما شهدت أوروبا ارتفاعاً “أكثر اعتداال” )من 

كشف تقرير، أعده أكثر من مئة باحث من 70 دولة يقارن توزيع الثروات على المستوى العالمي 
وتطوره، أن التفاوت االجتماعي والفقر تزايدا في العالم بشكل كبير منذ ثمانينات القرن الماضي. 
المتحدة والصين وروسيا  الواليات  أن  إال  الظاهرة تطورت بسرعات مختلفة،  أن  الباحثون  وأوضح 
شهدت ارتفاعاً كبيراً لهذا التفاوت. واعتبر معدو التقرير أن السياسات المعتمدة في دول االتحاد 

األوروبي هي األفضل.
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والمليارديــرات وأكثــر مــن 20 مستشــاراً ممــن يقدمون 
المشــورة لألثرياء أن الخطط التي يبحثهــا أصحاب الثراء 
الفاحــش تتباين مــن أعمــال خيرية إلــى تحويــل األموال 
والشــركات إلى صناديق الوقــف أو نقل النشــاط إلى دول 

أخرى أو إلى دول ذات نظم ضريبية مواتية.
وقالــت “ فوربــس “، إن نحــو ثلثــي طبقــة المليارديرات 
على مســتوى العالم زادت ثرواتهم فــي 2020، وإن أكبر 
المستفيدين بلغوا مستويات غير مســبوقة من الثراء، وذلك 
بفضل تريليونات الدوالرات، التي ضخها المسؤولون عن 
رسم السياسات دعماً لالقتصاد. وقدرت أن ثروات األثرياء 
زادت 20 % فــي بحلــول منتصف كانون األول/ديســمبر 
2020. وتمتــع كثيرون منهم بفــرص اســتثمارية ال تتاح 
لصغار المستثمرين العاديين، فاستفادوا من تقلبات األسواق 

في تعامالت األدوات المالية المشتقة قصيرة األجل.
وأضافــت، اآلن في الوقــت الــذي تكافح فيــه الحكومات 
على مســتوى العالم تضخــم ديونها واضطرابات شــعبية 
متنامية، يدرك المليارديرات أن األضواء المســلطة على 
ثروتهم ســتزداد ســطوعاً. وقد تنبه عدد كبير من األثرياء 
للمطالب البادية في األفق من السلطات الضريبية، وعملوا 
ألوالدهم.على التعجيــل بخطط ضــخ األموال فــي صناديق الوقف 

وأضاف “هذا يثبت أن سياســات الدولة لهــا أثر قوي على 
التفاوت”. والضحية األولى لهذه الدينامية بحســب التقرير 
الذي يســتند إلى 175 مليون بيان ضريبي وإحصائي، هي 

“الطبقة الوسطى في العالم”.
وبيــن 1980 و2016 فــإن الـــ1 % األكثــر ثــراء كانوا 
يســتحوذون على 27 % من النمو العالمي. أمــا الـ50 % 
األكثر فقراً فكانت حصتهم 12 % فقط من الثروات المنتجة 
لكن دخلهم ارتفع بشــكل كبير. لكــن األمر لم يكــن مماثالً 
بالنســبة لمن هم بيــن هاتين الفئتيــن والذين نمــا مدخولهم 

بصورة ضعيفة.
وحذر الباحثون من أن التفاوت ســيتزايد بشكل إضافي في 
حال اتبعت كل الدول النهج الســاري في الواليات المتحدة، 
لكنه ســيتراجع بشــكل طفيف في حال اتبع مســار االتحاد 

األوروبي.
وخلص بيكيتــي إلــى القــول، إن هنــاك هامش منــاورة، 
كل شــيء رهن بالخيــارات التي تعتمــد، معتبــراً أنه من 

الضروري إجراء نقاش عام حول هذه المسائل.

الثراء الفاحش
من جانب آخر، وفي ســياق منفصل، كشــفت سلســلة من 
المقابــالت أجرتهــا “رويتــرز” مــع 7 مــن  المليونيرات  
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العالم يواجه نقصًا في بحارة السفن التجارية

.2021
شبكة أمان

وقال األمين العام لغرفة الشحن الدولية، جاي بالتين، “نحن 
بعيدون كل البعد عن شــبكة أمــان يوفرها فائــض في قوة 
العمل يحمي إمدادات العالم من الغــذاء والوقود واألدوية”. 
وأضــاف: “ســوف تنضــب أعــداد البحــارة ما لــم تتخذ 
الحكومــات إجراءات عاجلــة”. ونادى التقريــر بضرورة 
زيــادة التركيز على االســتعانة ببحارة جــدد واإلبقاء على 

الحاليين.
وأضاف بالتين، نقالً عن مسوح لقطاع الشحن البحري، أن 
ما ال يقل عن 20 % مــن البحارة في أنحــاء العالم قد تلقوا 
أحد لقاحــات كوفيــد - 19، وحث الحكومــات على إعطاء 
األولوية “في التطعيم لعمــال النقل األساســيين”. ومضى 
يقــول: “إلى جانــب زيادة الطلــب على العمالــة، يدفع هذا 
سالسل التوريد العالمية إلى نقطة االنهيار”. وأشار إلى أن 
البلدان التي يأتي منها معظم البحارة في العالم، مثل الفلبين 
وإندونيسيا والهند، لديها كميات محدودة من لقاحات كوفيد - 
تتخذ الدول إجراءات سريعة.19، مما يهدد بمزيد من عدم استقرار سالسل التوريد ما لم 

إبدال األطقم
أدى انتشار ســاللة دلتا المتحورة من فيروس كورونا على 
نطاق واســع في مناطق من آســيا إلى قيام عــدة دول بمنع 
وصول البحارة إلى اليابســة لدرء احتمال نقلهــم العدوى، 
بحســب الدراســة التي نشــرها المجلس البحري البلطيقي 
والدولــي. وجعل ذلــك الربابنة عاجزين عن إبــدال األطقم 
المنهكة ممــا أدى إلى تقطع الســبل بـ100 ألــف بحار بعد 
انتهاء فترات عملهم، في تذكير بما حــدث العام 2020 في 
ذروة إجراءات اإلغالق العام عندما لزم أكثر من 200 ألف 

بحار سفنهم.
تجارة الشحن البحري

وقدرت الدراســة، أن 1.89 مليون بحار يشــغلون ما يربو 
على 74 ألف سفينة في األسطول التجاري العالمي. وتوقع 
تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة العام 2015، 
أنه ســتكون ثمــة حاجة إلــى 89 ألفــا و510 مــن البحارة 
اإلضافيين بحلول عام 2026 بناًء علــى توقعات النمو في 
تجارة الشــحن البحري، وقــال: إن هناك نقصــاً بالفعل في 
البحــارة المعتمدين يبلــغ 26 ألفا و240، بما يشــير إلى أن 
الطلب على البحــارة قد تجــاوز األعداد المتاحــة منهم في 

أفادت دراسة نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو) وغرفة الشحن الدولية، أنه قد 
يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خالل 5 سنوات ما لم ُتتخذ خطوات لزيادة أعدادهم، 
مما يزيد المخاطر لسالسل اإلمداد والتوريد العالمية. وأوضحت الدراسة التي صدرت مؤخراً، أن قطاع 
الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص األطقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو وضع سيزيد من 

مشكالت توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة.
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مالبس عصرية بمراوح لتبريد الجسم
تعتزم شركة يابانية رائدة في مجال تصنيع األلياف، تسويق مالبس عصرية تحتوي على 
مراوح لتبريد الجسد خالل فصل الصيف الساخن في اليابان. ومن المخطط أن تقوم شركة 
تيجين - Teijin اليابانية الرائدة في مجال تصنيع األلياف، بتسويق نوع جديد من مالبس 
عصريــة غير رســمية تمتاز باحتوائها علــى مراوح صغيرة قادرة على تبريد جســد من 
يرتديها خالل فصل الصيف الساخن. وتتعاون الشركة الرائدة منذ عام 2018 مع شركات 
يابانية محلية تعمل في مجال الغزل والنسيج واألدوات الكهربائية، إلنتاج مالبس بمراوح 
ذات كفــاءة عالية، تمرر الهواء حول الجســد لتبريده خالل الصيــف. وهي تعتزم ترويج 
مالبسها العصرية بين الشباب والنساء الحوامل، باإلضافة لعمال اإلنشاءات الذين يحتاجون 

لتبريد أجسادهم عند العمل تحت أشعة الشمس الحارة.
ومن المتوقع أن تطرح الشــركة سلسلة من الُســتر هذا الصيف الختبار مدى رواجها بين 
السكان. وسيتم طرح المنتجات رسمياً في صيف عام 2022، في حال نجحت خطة الترويج 

األولية.
جدير بالذكر، إن المالبس ستصنع من طبقة مزدوجة تتحكم بتدفق الهواء، مع وجود مخرج 
في البطانة الداخلية يمنع الهواء البارد من الهروب. ومن المتوقع أن تكلف السترة الواحدة 

مع البطاريات والمراوح بين 20 ألف ين و30 ألف ين )180 إلى 270 دوالر.

رموز تعبيرية جديدة من “إيموجيميديا”
مــن المتوقــع أن تتوفر قريبــاً رموز تعبيريــة جديدة 
أكثر شــموالً في تحديثات أنظمة التشغيل المستقبلية، 
من بينها رمز تعبيري لرجل حامل. وقد أصدر موقع 
“إيموجيميديا” المرجعي الشهير صوراً جديدة لبعض 
الرمــوز المؤهلة للتصفيات النهائيــة وفقاً لـ“يونيكود 
كونسورتيوم”، وهي منظمة غير ربحية تشرف على 
معايير الرموز التعبيرية ومســؤولة عن اإلصدارات 
الجديدة منها. وفي حين أن المنظمة ســتوافق رســمياً 
في سبتمبر/ أيلول على الرموز التعبيرية التي ستتوفر 

علــى أنظمة التشــغيل والتطبيقات واألجهزة، إال أن “إيموجيميديا” غالباً ما تعرضها معــاً في صورة واحدة لكي يتخيلها 
المهتمون. ومن المقرر طرح الرموز التعبيرية المعتمدة عبر منصات مختلفة في العام المقبل.

وتتضمن قائمة الرموز المؤهلة إلصدار يونيكود 14.0 بديالً شــامالً للجنســين عن رموز األمير واألميرة المتوفرة حالياً، 
باإلضافة إلى 15 تركيبة للون بشرة مختلف في رمز المصافحة، ورجل حامل وشخص حامل، لإلقرار بإمكانية الحمل عند 
بعض الرجال المتحولين جنسياً واألشخاص غير الثنائيين. كما يتضمن التحديث رموز تعبيرية مرشحة أخرى، من بينها 

وجهاً ذائباً، ووجًها يلقي تحية، ووجهاً يمسك دموعه، وكرة ديسكو ورمز بطارية منخفضة الشحن.
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تحويل الحبوب المخزّنة في إهراءات المرفأ إلى سماد زراعي
تعتزم شركة فرنسية خاصة إعادة تدوير أطنان من الحبوب 
المتروكة في إهراءات مرفــأ بيروت منذ انفجار الرابع من 
آب الذي تسبّب بتصدّع أجزاء من الصوامع، بهدف تحويلها 
إلى سماد زراعي، وفق ما أعلن مسؤول في المؤسسة اليوم 
الثلثاء. فبعد حصولها على تمويل من الحكومة الفرنسية بقيمة 
1,3 ماليين يورو، تبدأ شــركة “ريسيغروب” عملية إعادة 
التدوير خالل أسبوع بالتعاون مع شركة “مونديس” اللبنانية، 
في وقت ما زالت الســلطات اللبنانية عاجزة عن التعامل مع 

مخلّفات االنفجار وتداعياته داخل المرفأ وخارجه.
وقال المؤسس المشارك للشركة الفرنسية كريستوف دوبوف من المرفأ: “نتوقع أن نجد كمية حبوب تتراوح بين 20 ألفاً 
وثالثين ألف طن، ونعتقد أّن بإمكاننا معالجتها في خالل 3 إلى 4 أشــهر”. وبحســب المسؤول الفرنسي، فإّن نصف كمية 
الحبوب الموجودة والتي اختلطت مع الركام والمعادن ستخضع لعملية فرز عبر غربال صناعي ُوضع قرب اإلهراءات، 

في عملية تهدف إلى ايجاد “حياة ثانية” لها.
وتعتزم الشركة، وفق دوبوف، تحويل الحبوب إلى “سماد يمكن استخدامه مجدداً في الزراعة”، كتربة أو تستخدم كأرضية 

يمكن السير عليها في الحدائق أو كمواد عازلة.

مشروع يحول نباتات مائية إلى وقود للطهي
يســتخدم مشروع في كينيا تكنولوجيا الغاز الحيوي 
للتصدي لمشــكلتين رئيســيتين من مسببات التلوث 
بجهــاز واحد هو آلــة تحول المخلفــات مثل زهرة 
الياقوتيــة المائيــة مــن الفصيلة الزنبقيــة إلى وقود 

نظيف للطهي.
وتشارك بايوجاس إنترناشيونال، وهي شركة كينية 
لتكنولوجيا الطاقة، شــركة أســترا زينيكا لصناعة 
األدوية، ومعهد كمبردج للقيادة المســتدامة، في هذا 
المشــروع. ووفر المشــروع حتى اآلن 50 جهازا 
لمنــازل في مدينة كيســومو في غــرب كينيا يمّكن 
األســر من التحول عن اســتخدام الخشــب والفحم، 

وهي أساليب طهي ملوثة ومستهلكة للوقت وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وحصلت بعض األسر على موقد يعمل بالغاز 
في إطار المشروع ليحل محل مواقد الفحم الصغيرة، كما قُدمت أغلب آالت تحويل المخلفات لغاز بالمجان.

يشــار إلى أن النباتات المائية تضر بالحياة البحرية، مثل األســماك وتســاعد على تكاثر البكتيريا والبعوض في بحيرة 
فيكتوريا الواقعة بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.
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“سناب” تقلص خسائرها الفصلية 53 %
أعلنت شركة “سناب” تحقيق إيرادات وعدد 
مســتخدمين أعلى من التوقعــات خالل الربع 

الثاني من العام 2021 الحالي.
وأظهــرت نتائــج أعمــال الشــركة المالكــة 
لتطبيق “ســناب شــات “، أن صافي الخسارة 
بلغ 151.6 مليون دوالر أميركي في األشهر 
الثالثــة المنتهيــة فــي حزيران/يونيو 2021 
الماضي، مقابل 325.9 مليون دوالر أميركي 

في الفترة المقارنة من عام 2020.
وبإســتثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب 
السهم من األرباح 10 سنتات، مقابل توقعات 

كانت تشــير لخســارة سنت واحد. وشهدت “ســناب” تحقيق إيرادات بقيمة 982 مليون دوالر أميركي في الربع الثاني 
من العام 2021، بزيادة قدرها  116 % عن نفس الفترة قبل عام، مقابل توقعات بتحقيق 846 مليون دوالر أميركي.

وأوضحت الشــركة، أن  عدد المســتخدمين  النشــطين يومياً حول العالم بلغ 293 مليون مستخدم، بارتفاع نسبته 23 % 
على أساس سنوي.

مكافأة بقيمة 1500 دوالر لموظفي “مايكروسوفت”
تعتــزم شــركة “مايكروســوفت” منح عــدد من 
موظفيهــا مكافأة بقيمة 1500 دوالر أميركي، بعد 
أكثر من عام من تداعيات فيروس “كوفيد - 19”.
وذكــرت كبيرة مســؤولي الموظفين في شــركة 
التكنولوجيــا األميركيــة، كاثليــن هوغــان، عبر 
رسالة إلى الموظفين، أن “مايكروسوفت” ستمنح 
الموظفين المكافأة المالية والمتوقع أن تصدر في 
تموز/يوليو أو آب/أغسطس في  الواليات المتحدة 

األميركية  وحول العالم، بحسب “ذا فيرج”.
ونقلت محطة “ســي إن بي ســي” األميركية عن 
متحدث بإســم “مايكروسوفت”، أن نواب رئيس 

“مايكروســوفت” لن يحصلوا على المكافأة، باإلضافة إلى أن موظفي الشــركات التابعة مثل “جيت هب” و“لينكدإن” 
و“زينيماكس”.

ولفت التقرير إلى أن مكافآت الموظفين ســتكلف شــركة “مايكروســوفت” نحو 200 مليون دوالر أميركي، في مسعى 
إلظهار التقدير للجهود التي بذلها الموظفون مع العمالء والشركاء في العام 2020 الماضي.
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1.19 مليار دوالر إيرادات “تويتر”
حققــت شــبكة “ تويتر “ في الربــع الثاني من الســنة 2021، أرباحاً 
صافيــة وإيرادات أفضل ممــا توقعه المحللون، كذلك ســّجلت أداًء 
أفضــل بقليل من المنتظر مــن حيث البيانات المهمــة المتعلقة بعدد 
المســتخدمين  النشــطين الذين وصل فــي الوقت الراهــن إلى 206 
ماليين. وبلغ إجمالي اإليرادات 1.19 مليار دوالر، فيما كان المتوقع 
1.06 مليــاراً. ووصل عدد المســتخدمين اليومييــن الذين يوصفون 
بأنهم “مولّدون للدخل”، أي أنهم معّرضون لإلعالنات على المنصة 
إلــى 206 ماليين فــي نهاية حزيران/يونيــو 2021، أي بارتفاع 7 
ماليين بين الفصلين األول والثاني. ونســبت “تويتر” هذا التقدم إلى 
جملة عوامل منها التحسينات التقنية، التي وفّرت للمستخدمين مزيداً 

من التركيز على المحتوى الذي يهمهم بفضل إتاحة تصنيف  التغريدات  وفق مجموعة مواضيع رئيسية تسمى “توبيكس”.
كذلك حّسنت “تويتر” قدرتها على رصد التغريدات ذات اللهجة القاسية أو البذيئة، إذ غالباً ما تتعرض النتقادات بسبب نبرة 
بعض المنشورات والتعليقات البغيضة. وسجلت “تويتر” أيضاً زيادة قوية في عائدات  اإلعالنات  بنسبة 17 % عن الفصل 
السابق، وبنسبة الضعف تقريباً 87 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، إذ وصلت إلى 1.05 مليار دوالر أميركي. 

وعزت هذه الزيادة جزئياً، إلى تحسين أدوات االستهداف اإلعالني وتلك المتاحة للمعلنين حول الفيديو.

واتساب: اختيار جودة الفيديو قبل تحميله
كشــف موقع معلومات تطبيق  واتسآب “ 
التجريبــي WABetaInfo، خططاً قد 
يسمح من خاللها  التطبيق  للمستخدمين، 
باختيار جودة  مقاطع الفيديو  التي ســيتم 
تحميلها عند القيام بإرســالها إلى شخص 

ما.
وعلــى الرغــم مــن عــدم تفعيــل تلــك 
الخاصية على القنــاة التجريبية للتطبيق 
بعــد، فإن تقريــر الموقع يؤكــد أنها قيد 
التشغيل، إذ يمكنك اختيار وضع “توفير 
البيانات” إلرســال مقاطع الفيديو بحيث 

تكون مضغوطة وال تستخدم الكثير من البيانات.
وذكر الموقع، أنه من المقرر أن تتم إتاحة 3 خيارات للمســتخدم، األول: تلقائي )يوصى به(، حيث ســيقوم “واتســاب” 
باختيار أفضل خيار ضغط مناسب للمقطع، والثاني: أفضل جودة متاحة للمقطع، والثالث: موفر البيانات: والذي سيقوم 

بضغط المقطع قبل إرساله.
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الهاتف األول من دون نظام أندرويد من “هواوي”
أطلقت شــركة “هــواوي” الصينيــة للتكنولوجيا 
 Huawei P50 أحــدث هواتفهــا ضمن سلســلة
والتــي أصبحت رســمياً أول هواتفها من دون “ 

أندرويد ”.
المطروحــان ضمــن  الهاتفــان  ان  وأوضحــت 
 Huawei P50و Huawei P50 السلســلة هما
Pro، وهما أول هواتف الشــركة الرائدة التي يتم 
إطالقهــا مع نظامها هواوي التشــغيلي هارموني 

.HarmonyOS
ولفــت موقــع aitnews، إلى ان إطالق سلســلة 
Huawei P50 تأخر عن موعد إطالق سلســلة 
Huawei P40 فــي عام 2020 نتيجة  العقوبات 
األميركيــة  التــي أثــرت بشــكل كبير فــي قدرة 
“هــواوي” على إنتــاج هواتف جديــدة، وقيدت 

قدرتها على شراء الرقاقات والمكونات األخرى من الشركات التي تستخدم التقنية األميركية.

“سامسونغ” تحافظ على صدارة سوق الهواتف الذكية
نما ســوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 19 % على أساس 
ســنوي خالل الربــع الثاني مــن 2021، إلــى 329 مليون 
وحــدة، لكنه يعد منخفضــاً 19 % مقارنة بالربع الســنوي 
السابق، بسبب استمرار أزمة نقض المكونات، وعودة تفشي 
فيروس كورونا في  آســيا  و أوروبا . وحافظت “سامســونغ” 
على صدارة سوق الهواتف الذكية العالمي في الربع الثاني، 
على الرغم من تراجع حصتها  الســوقية  على أساس فصلي 

في ظل انخفاض الشحنات.
ووفقــاً لتقريــر “كاونتربوينــت ريســيرش”، بلغت الحصة 

السوقية للشركة الكورية 18 %، بعدما شحنت 58 مليون  هاتف ذكي  خالل الفترة الممتدة من نيسان/ابريل وحتى حزيران/
يونيو 2021. وللمرة األولى، أصبحت  الصينية “شاومي” ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم بحصة سوقية بلغت حوالى 
16 % خالل الربع الثاني، بعدما شحنت 53 مليون هاتف بارتفاع 98 % على أساس سنوي، و8 % مقارنة بالربع األول، إذ 
تمكنت من زيادة حصتها السوقية في الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا. بينما تراجعت األميركية “آبل” إلى المرتبة الثالثة 
بحصة سوقية 14.9 %، على الرغم من نمو شحناتها 30 % على أساس سنوي إلى 49 مليون وحدة، لكنها تعد منخفضة على 

أساس فصلي بنسبة 18 %. في حين احتلت الشركتان الصينيتان “أوبو” و“ فيفو “ المركزين الرابع والخامس.
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الخطوط القطرية أفضل شركة طيران للعام 2021
اختيرت الخطــوط الجوية القطرية كأفضل شــركة 
طيران في العالــم للعام 2021، وفقاً لتصنيف موقع 

.AirlineRatings.com
وقــد أصدر الموقع المتخصص فــي مجال الطيران 
تصنيفه السنوي ألفضل شركات الطيران في العالم، 
وضمت القائمة 20 شــركة طيران، منها 3 شركات 
عربيــة. وبذلك تكــون الخطوط الجويــة القطرية قد 
أطاحت بشــركة طيران نيوزيلندا وأصبحت أفضل 

شركة طيران في العالم، ويأتي ذلك في وقت تضرر فيه قطاع الطيران العالمي بشدة بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأشاد موقع AirlineRatings.com بأداء الخطوط الجوية القطرية وذلك بسبب تفانيها ومواصلتها العمل خالل جائحة 
فيروس كورونا المستجد. وقال الموقع: “كي يتم تصنيف شركة طيران ضمن قائمة أفضل 20 شركة في العالم يجب أن 
تحقق الشــركة تصنيف ســالمة 7 نجوم وأن تظهر ريادتها في االبتكار لراحة الركاب”. مشــيراً إلى أن الخطوط الجوية 
القطرية كانت ضمن مجموعة من أوائل الشــركات التي حققت ذلك ما ســاعدها على تحقيق المركز األول، وقد كانت 
شــركة طيران تكمل تدقيق الســالمة التشــغيلي )IOSA( أول شــركة يتم تدقيقها بالكامل وتكون متوافقة مع إجراءات 

.Skytrax و AirlineRatings من قبل كل من Covid-19 مكافحة

شروط دخول المسافرين اللبنانيين الى الدوحة
 )MEA(  أعلنت شركة طيران الشــرق األوسط
فــي بيان صدر عنها، عن تطبيق اجراءات جديدة 
فيما يتعلق بدخول اللبنانيين الى الدوحة إبتداًء من 
12 تموز/يوليو 2021، وهي كالتالي: ســيتم منح 
تٔاشيرة مجانية للمسافرين اللبنانيين عند وصولهم 
ٕالى مطار حمد الدولي - الدوحة لمدة 30 يوماً قابلة 

للتجديد لمدة 30 يوماً ٕاضافية خالل 180 يوماً.
شروط الدخول ٕالى الدوحة:

- حيازة جواز سفر صالح لمدة 6 ٔاشهر على أقل
- تذكرة سفر مٔوكدة للعودة - تٔاكيد حجز فندقي في ٔاحد فنادق دولة قطر خالل فترة الزيارة - تطعيم كامل بلقاح معترف 
Pfizer BioN- :14 يوماً من آخر جرعة - اللقاحات المعترف بها هي  به من قبل وزارة الصحة العامة واستكمال مدة

Tech - Moderna - Johnson & Johnson - AstraZeneca. - نتيجة اختبار PCR سلبية خالل 72 ساعة من 
وقت الوصول - التســجيل اإللكتروني على منصة WWW.EHTERAZ.GOV.QA) Ehteraz ( للحصول على 
موافقة وزارة الصحة العامة قبل السفر - لنُ يسمح بالدخول للركاب الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح قبل 14 يوماً من 

الوصول.
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ارتفاع تسليمات “إيرباص” من الطائرات 52 %
إرتفعت تســليمات شــركة “ إيرباص “ من  الطائرات  52 % 
في النصف األول من العام 2021 الجاري، مع تعاٍف نســبي 
لقطــاع الطيران مــن أزمة الوبــاء. وأعلنت شــركة تصنيع 
الطائــرات األوروبيــة في بيان، أنها ســلمت 297 طائرة في 
أول 6 أشــهر من العام الجاري، مقابل 196 طائرة في الفترة 
المقارنــة مــن عــام 2020، ومقارنةً بنحــو 389 طائرة في 
النصف األول من عام 2019 قبل تفشــي فيروس “كورونا”. 
وأشــارت “إيرباص” إلى أنها تلقت إجمالي طلبيات لشــراء 

165 طائرة في النصف األول من هذا العام، لكن الصافي بلغ 38 طائرة بعد عمليات اإللغاء. وفي شــهر حزيران/يونيو 
2021 وحده، سلمت “إيرباص” 77 طائرة إلى 44 عميالً، بينما وصلت الطلبيات إلى 73 طائرة.

من جانب آخر، أعلنت “إيرباص”، أنها حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 2.2 مليار يورو في النصف األول من 2021، 
بفضل عمليات تسليم كبيرة مقارنة بعام 2020، ما جعل الشركة ترفع توقعاتها لهذا العام. وسلّمت الشركة المصنّعة 297 
طائرة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2021، مقابل 196 طائرة في الفترة نفســها من 2020. وتدفع الشــركات 
القســم األكبر من فاتورة الطائرات عند تســليمها الطلبية. ونتيجة هذا األداء الجيّد في عمليات التسليم، ارتفع رقم المبيعات 
اإلجمالي إليرباص 30 % وبلغ 24.6 مليار يورو. وسّجل زيادة 42 % للطائرات التجارية، وارتفع 11 % للمروحيات.

فتح جميع الخطوط الجوية بين سورية وروسيا
شــهد مطار حلب الدولي مؤخــراً، توقيع اتفاقية بين 
المؤسسة العامة للطيران المدني في سورية وشركة 
النقل واللوجستيات الروسية “افياديلو”، على هامش 
فعاليــات االجتمــاع المشــترك الســوري الروســي 
لمتابعــة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة الالجئين 

السوريين.
وأكد مدير المؤسســة الطيران باسم منصور، لوكالة 
سانا الرسمية، أن المذكرة تهدف إلى تفعيل رحالت 
الطيران الجوية بين سورية وروسيا االتحادية. وبيّن 

أن الخطوط الجوية السورية وشركة أجنحة الشام للطيران تعمل اآلن بين دمشق وموسكو، وعبر هذه المذكرة سيتم العمل 
على تفعيل خط حلب كراسنودار في روسيا، ما يسهم بتدفق حركة النقل الجوي والبضائع والركاب وينعكس إيجاباً على 

الفعاليات االقتصادية والصناعية.
من جانبه، أوضح مدير شركة افياديلو الروسية، وليد أبو شهال، أن تفعيل حركة النقل والخطوط الجوية بين روسيا وسورية 
يشــكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجاالت الشــحن الجوي وزيادة وتفعيل التبادل التجاري لتغذية األســواق الروسية 

والسورية بالبضائع واختصار الزمن في نقل الركاب وحركة الشحن.
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المجر تسعى الستعادة السيطرة على مطار بودابست
قدمــت الحكومــة  المجر ية عرضاً غير ملزم لشــراء مطار  

بودابســت . ويسعى رئيس الوزراء فيكتور أوربان للسيطرة 
على ما كان أحد أسرع المطارات نمواً في المنطقة قبل جائحة 
فيروس كورونا. وأوضح أحد األشخاص، أن العرض، الذي 
اســتلمه مالكو المطار مؤخراً، يعتبر أقل من القيمة السوقية 
مقارنــة بعروض مماثلة حديثة، بما فــي ذلك التقييم األخير 
لمطار  ســيدني . وعلى الرغم من أن مالكي مطار بودابست 
اســتبعدوا بيع حصتهــم، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم بشــأن 
اســتخدام الحكومة المجرية ألســاليب قاسية لمحاولة فرض 

إرادتها. وذكرت بلومبيرغ، أن تلك األساليب القاسية تشمل منع األموال المخصصة لمواجهة تداعيات كورونا، وتصاريح 
تطوير المطار، فضالً عن االنتقادات الشديدة لكيفية إدارته، والتي تعتبرها الشركة المشغلة بأنها عديمة األساس.

وتعتزم الحكومة المجرية تقديم عرض عادل، لكنها أضافت أنه في حالة الرفض، ستسلك الدولة طريقة أخرى الستعادة 
ســيطرتها، وفقاً لما أشــار إليه وزير االبتكار والتكنولوجيا الزلو بالكوفيتش، الشــخص المســؤول في مجلس الوزراء 
الستعادة مطار بودابست. وقد امتنعت شركة “أفي أليانز” المشغلة لمطار بودابست، وهي شركة إلدارة المطار مقرها  

ألمانيا ، وهي أكبر المساهمين.

تدشين مطار جديد في غرب ايران
أعلــن المديــر العــام لمطــارات محافظــة 
كردســتان االيرانيــة، اميــر عبــاس نظري 
زاده، عن تدشــين مطار ســقز بالتزامن مع 
عيد االضحــى المبارك بحضور حشــد من 
المسؤولين. وقال: في المرحلة األولى، سيتم 
تشغيل المدرج وبرج المراقبة ومبنى الطيران 
وصالة المسافرين وبعض المنشآت التمهيدية 
األخرى ، كما سيتم االنتهاء من تشييد األقسام 
األخرى وتجهيز المطار لنقل الركاب قريباً.

وتابــع مدير عــام مطارات كردســتان: غدا 
وبالتزامن مع افتتاح المرحلة األولى من مطار ســقز، ســتهبط أول رحلة تجريبية تابعة لشركة إيران للمطارات والمالحة 
الجوية. ونوه الى انه في السنوات الماضية تأخرت عملية بناء مطار سقز بسبب نقص الميزانية واالئتمانات، ولكن خالل 
السنوات القليلة الماضية وبجهود المسؤولين الحكوميين تسارعت أعمال تشييد المطار وتم تنفيذ المرحلة األولى والتي باتت 

جاهزة حالياً.
يشار إلى ان طول مدرج مطار سقز يبلغ 2800 متر وعرضه 30 مترا ومساحة صالة المسافرين 2300 متر.
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ارتفاع خسائر مطار هيثرو بسبب كورونا
كشــف  مطــار هيثــرو  فــي العاصمــة 
البريطانيــة  لنــدن ، أن حجــم الخســائر 
الناجمة عــن جائحة كورونــا ارتفع إلى 
2.9 مليــار  جنيــه اســترليني  )4 مليــار 
دوالر أميركــي(، حيــث أنــه تعامل مع 
عدد ركاب خالل أول 6 أشــهر من العام 
2021 الجــاري يماثل نفــس العدد الذي 
ســجله خــالل 18 يوماً فقط خــالل عام 

.2019
وأشارت الشــركة المشــغلة للمطار، إن 

التغيرات األخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة “مشجعة” للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خالل 
عام 2021 مقارنة بعام 2020، بسبب التكلفة الباهظة الختبارات فيروس كورونا.

وتراجعت إيرادات المطار من 712 مليون جنيه اســترليني خالل أول 6 أشــهر من عام 2020، إلى 348 مليون جنيه 
اســترليني خالل النصف األول من العام 2021 الجاري. وارتفعت الخســائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18 % لتصل 

إلى أكثر من مليار جنيه استرليني.

321 مليون دوالر خسائر “راين إير”
أعلنت شــركة الطيــران اإليرلندية رايــن إير، التي 
مقرها دبلن وتسير رحالت إلى جميع أنحاء أوروبا، 
عن زيادة خسائرها في الربع األول من السنة المالية 
جّراء القيود على الســفر في أوروبا بسبب الجائحة، 
حيث بلغت خســائر الشــركة بعد الضرائب 272,6 
مليون يورو )321 مليون دوالر( في األشهر الثالثة 
التي انتهــت في 30 حزيران/يونيــو 2021، والتي 
تمثّــل الربــع األول للمجموعة، مقارنة مع خســارة 

صافية قدرها 185,1 مليون يورو قبل عام واحد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة راين إير، مايكل أوليري في بيان األرباح، إّن كوفيد19- استمّر في إرباك أعمالنا خالل الربع 
األّول مع إلغاء معظم رحالت عيد الفصح وتخفيف أبطأ من المتوقّع لقيود السفر التي فرضتها حكومات اإلتحاد األوروبي 
في أيار/مايو وحزيران/يونيو. وأدّت زيادة التكاليف بأكثر من الضعف في الفترة نفســها إلى إضعاف أثر اإليرادات التي 

زادت حوالى 3 أضعاف. إذ إّن أعداد المسافرين ارتفعت إلى 8,1 مليون مقارنة بنصف مليون فقط قبل عام.
وأشــار أوليري إلى أّن “راين إير” تسّجل “انتعاشاً قوياً في الطلب على السفر في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر”، مضيفاً 

أّن الشركة تتوقّع استمرار اإلنتعاش.
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اتفاقية إلنتاج مروحيات خفيفة بين روسيا واإلمارات
تحدث رئيس هيئة “روستيخ” الروسية، 
ســيرغي تشــيمزوف عــن تعــاون بين 
روســيا واإلمــارات فــي مجــال إنتاج 
مشترك لمروحية خفيفة، كذلك كشف عن 
مستقبل الطائرة المدنية الروسية الحديثة 
MC-21. وقــال: إن منطقــة الشــرق 
األوســط مهمة بالنســبة لنا ونتعاون مع 
بلدان هذه المنطقة بشكل مكثف، كما أن 
المنطقة تشــغل الثلث من مبيعاتنا، لذلك 
نحن نعرض ونبيع منتجاتنا بل ونشارك 
في عمليات التصميم المشــترك لألسلحة 

الحديثة، فمثالً منظومة بانتسير يتم إنتاجها باالشتراك مع تمويل إماراتي.
وكشف تشيمزوف عن توقيع اتفاقية مع اإلمارات إلنتاج مشترك لمروحية خفيفة، وقال: “اليوم وقعنا اتفاقية مع صندوق 
توازن اإلماراتي بشأن اإلنتاج المشترك لمروحيات خفيفة سيتم بيعها في أسواق الشرق األوسط وأسواق العالم”. وأشار 

إلى أنه سيتم البدء باإلنتاج المتسلسل للطائرة المدنية الجديدة، وسيتم إنتاج 4 طائرات في 2022 من هذا الطراز.

3.6 مليار دوالر قيمة الصفقات في معرض الطيران الدولي
أعلـنــــت إدارة  معــــرض 
الطيران الدولي  “ماكــــس 
- 2021” أن صفقــات تبلغ 
قيمتها اإلجمالية 265 مليار 
روبــل )3,6 مليــار دوالر 
أميركي( تــم توقيعها خالل 
األيام الستة لعمل المعرض.
وفــي تصريحــات لوكالــة  
“تاس” الروســية، كشــفت 
اإلدارة أن المعــرض الذي 
افتتــح فــي 20 حزيــران/

يونيــو 2021 قــرب مدينة 
جوكوفســكي بمقاطعة موسكو، واختتمت فعالياته يوم األحد في 25 تموز/يوليو 2021، قد جرى بمشاركة 831 شركة 
من 56 دولة، أما برنامجه، فقد تضمن أكثر من 100 فعالية، وقد تم تقديم ما يفوق عن 350 تقريراً استمع إليها خمسة 

آالف شخص.
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إياتا: ال ينبغي وضع قيود للحاصلين على التطعيم
أعــرب  االتحاد الدولــي للنقل الجــوي  )إياتا(، عن 
شــعوره بخيبة األمل الســتمرار توقف  حركة النقل  
الجــوي بين  الواليات المتحــدة  األميركية و أوروبا، 
على الرغم من االرتفاع النسبي في معدالت التطعيم 

ضد كورونا في الجانبين.
وأعلــن رئيس االتحاد في مقــر االتحاد في جنيف، 
ويلــي وولــش، أن “خطــر اإلصابة بالعــدوى في 
حركــة النقــل الدولــي ضئيــل للغايــة، وال ينبغي 
إخضــاع النــاس، الذين حصلوا علــى تطعيم كامل 
لقيــود وســأحث الحكومــة األميركية علــى إعادة 
الســماح بتســيير الرحالت الجوية الدولية وال سيما 

إلى أوروبا”.
من جانبه، كشف  البيت األبيض، أن الواليات المتحدة األميركية لن ترفع قيود كورونا المفروضة على دخول المسافرين 
األجانب بسبب انتشار ساللة دلتا، وقالت  المتحدثة باسم البيت األبيض، جين ساكي : “سنبقي على قيود السفر القائمة في 

هذه المرحلة لبضعة أسباب”.

رصد مشكلة جديدة في طائرات “دريمالينر 787”
أعلنت إدارة الطيران اإلتحادية، أنه 
تم إكتشــاف عيب جديــد في تصنيع 
طائــرات “بوينغ 787  دريمالينر ”، 
وأن الشركة ستعكف على إصالحها 

قبل تسليم  الطائرات .
وذكــرت اإلدارة أن العيــب “قريب 
من مقدمة طائرات معينة من طراز 
“787 دريمالينـــر” فــي مخــــزن 

الطائرات التي لم يتم تسليمها.
هــذا العيــب تم اكتشــافه فــي إطار 

الفحص المستمر لعمليات تدعيم طائرات “بوينغ 787” التي تتطلبها إدارة الطيران اإلتحادية”.
وأشــارت إلى أنه “على الرغم من أن العيب ال يشــكل تهديداً فورياً لسالمة الطيران، فإن “بوينغ” تعهدت بإصالح هذه 
الطائرات قبل إستئناف التسليم”. وأوضحت إدارة الطيران، انها بعد مراجعة البيانات “ستحدد ما إذا كان ينبغي إدخال 
تعديــالت مماثلــة على الطائرات 787 المســتخدمة فعليا”. وإمتنعت “بوينغ” عن التعليق. ولدى الشــركة حوالى 100 

طائرة 787 لم يتم تسليمها.
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أول دراجة نارية طائرة في العالم
كشــفت شــركة “جت بــاك أفيايشــن” األميركية 
عــن دراجتها النارية الطائــرة األولى من نوعها، 
لتكــون أنموذجاً جديداً لوســائل المواصالت ذات 
التقنية العالية. وصممت الشركة األميركية دراجة 
“ســبيدر” الطائــرة لتمــارس اإلقــالع والهبوط 
عمودياً، ولتصل سرعتها إلى 300 ميل في الساعة 
مع حمولة، على ارتفاع 5 آالف متر. وهي مزودة 
بمحــرك نفــاث ينتج قــوة دفع قصــوى تصل إلى 
1200 رطل، وال تحتاج إلى الشحن قبل اإلقالع.

وبينما تستخدم نماذج “سبيدر” األولية 4 محركات، فإن األنموذج النهائي سيصم نحو 8 محركات.
اجتــازت هــذه الدراجة اختباراتهــا األولى بنجاح، وأعلنت الشــركة األميركية المنتجة أنها مســتعدة لتلقي طلبات األفراد 
الراغبين في اقتناء هذه الدراجة، وهي صغيرة يمكن نقلها بسهولة. ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يتألف األنموذج 

األولي لهذه الدراجة من هيكل مصنوع من األلمنيوم، ُربط باألرض في أثناء اختبار الطيران في جنوب كاليفورنيا.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة جت باك أفيايشن األميركية،  ديفيد مايمان، تصل تكلفة “سبيدر” األولية إلى 380 ألف 

دوالر، مرجحاً أن يرتفع سعرها مع تزايد الطلب عليها.

افتتاح أول خط تلفريك في مكسيكو
افتُتِح  مؤخراً في مكسيكو، التي تُعتبر إحدى أكثر 
المدن اتساعاً وازدحاماً في العالم، خط “تلفريك” 
يتيح نقل آالف الــركاب المقيمين في الضواحي 
يوميــاً. وقد وضع الخــّط الذي يبلــغ طوله 9,2 
كيلومتــرات، ويضم 377 مقطورة معلّقة تتســع 
كل منها لعشــرة ركاب، ونظــام النقل بالكابالت 
المعلقــة، في الخدمة، وهــو األول من نوعه في 
العاصمة المكسيكية. وسيســاهم “التلفريك” في 
تقصير وقــت االنتقال آلالف األشــخاص الذين 

يتوجهون إلى أماكن عملهم في شمال مكسيكو.
يشار إلى أنه تتوافر للركاب في مقطورات “كيبل باص” مقاعد مريحة ومساحة لألرجل ونظام تكييف وخدمة “واي فاي” 
لإلنترنت، خالفاً لما هو الوضع في الحافالت والمترو، حيث ينتشر النشالون ولصوص آخرون. ويشّكل هذا التغيير خطوة 

مهمة تحظى بالترحيب في هذه المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 23 مليوناً.
ويمكــن للخــط الــذي يربط بين حيي كواوتيبيك وإنديــوس فيرديس أن ينقل ما يصل إلى 5000 راكب في الســاعة بين 6 

محطات، وفقاً لمكتب رئيسة بلدية مدينة مكسيكو كالوديا شينباوم، التي تعتزم إقامة خط ثان في شرق المدينة.
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سيارة تجمع الملوثات وتنقي الجو
ظهرت ســيارة صينية جديــدة مصممة لتنقية الهواء مــن الملوثات أثناء 
قيادتها على الطريق، كما تتحول إلى قاعة طعام وغرفة نوم، في مهرجان 
غودوود للســرعة. والســيارة الجديدة تســمى أيــرو Airo، من تصميم 
البريطاني توماس هيثرويك، ومن المتوقع أن تدخل حيز اإلنتاج التجاري 
في الصين عام 2023، ومن المخطط صنع مليون سيارة منها. وال يهدف 
التصميم الثوري الجديد للســيارة إلى معالجة مشــكلة التلوث فحسب، بل 
يســاعد أيضــاً في حل “أزمة توفير مســاحة وفضاء خــاص يتواجد فيه 
الناس”، خاصة بعد انتشــار فيروس كوفيد - 19. وتتميز الســيارة أيرو، 
التي تم كشــف النقاب عنها ألول مرة في معرض شنغهاي للسيارات في 
أبريل/نيســان، بأن لها ســقف زجاجي كبير، ومصممة من الداخل لتبدو 

كغرفة وبها كراسي قابلة للتعديل يمكن تحويلها إلى أسرة، وطاولة مركزية في المنتصف مخصصة لالجتماعات أو تناول 
الطعام. كما ان عجلة القيادة مخفية في لوحة القيادة، والجزء الخارجي مزخرف بسلسلة من التموجات أو النتوءات.

وقال هيثرويك: باإلضافة إلى الرغبة في عكس تدفق الهواء فوق السيارة في الجزء الخارجي المتموج، سيتم تزويد الشبكة 
األمامية بفلتر هواء ينقي الهواء من جسيمات بحجم كرة تنس كل عام. ومن المخطط أن تجمع السيارة بين تكنولوجيا القيادة 

الذاتية والقيادة العادية بواسطة السائق.

سيارة كهربائية متطورة ورخيصة من Xpeng الصينية
كشــفت شــركة Xpeng الصينيــة 
عن ســيارتها األحدث التي طورتها 
لتكون منافساً قوياً لسيارات “تسال” 
األميركيــة مــن حيــث المواصفات 

والسعر.
 Xpeng P5 وتأتــــي ســـيــــارة
الجديــدة بهيــكل أنيــــق انســــيابي 
بشـــــكل كبير، طوله 4 أمتار و80 
ســـنتيمتراً، بعرض 184 ســــنتم، 
والمســافـــة بين محوري العجالت 

فيه 276 سنتم.
يذكر أن هذه المركبة صممت لتكون من بين أكثر الســـــيارات الحديثة تميزاً من حيث التصميم الخارجي، كما حصلت 

سيارة Xpeng P5 على عجالت رياضيــة بمقاس 17 و18 إنشا.
أمــا هيــكل المركبة، فقد ُجهز بصندوق أمتعة بســـــعة 450 ليتــراً، أما واجهاتها، فزودت بمصابيــح مميزة جداً تعمل 

.LED بتقنيات
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ريفيان للسيارات الكهربائية تجمع 2.5 مليار دوالر
 ”Rivian جمعت شــركة “ريفيــان
الناشــئة للســيارات الكهربائية 2.5 
مليــار دوالر أميركــي فــي جولــة 
تمويليــة جديــدة بقيــادة مســتثمرين 

حاليين مثل “ أمازون “ و“فورد”.
وأشــار الرئيس التنفيذي للشركة أر 
جيه سكيرينغ، في بيان، إلى أنه “مع 
اقترابنــا من بــدء إنتاج  الســيارات، 
فــي  نســتمر  أن  الضــروري  مــن 
التطلــع إلى األمام والمضي قدماً في 
المرحلة التالية من النمو”، مؤكداً أن 
“التمويل الجديد ســيوجه إلى توسيع 

برامج السيارات الجديدة والتواجد المحلي للشركة، باإلضافة إلى طرح منتجات دولية”.
ويأتــي إعــالن الجولة التمويلية الجديدة، في وقت لفتت “ريفيان” إلى أنها تعتزم افتتاح مصنع ثان في  الواليات المتحدة 

األميركية .

“فولكس فاغن” تطرح Passat بنسختها العائلية المحّدثة
فولكــس   “ شــركة  ء  وكال أعلــن 
 Passat ســيـــارات  أن  فاغــن”  
بنسخة Alltrack الجديدة ستظهر 
قريباً في أســواق العالم. وصممت 
 Passat Alltrack يـــارة ســـــــ
بنســختها األحــدث لتكون ســيارة 
عائليــة مريحة بامتياز، إذ حصلت 
علــى هيــاكل ستيشــن بطــول 4 
أمتــار و80 ســنتيمتراً ما أكســب 
قمرتها مساحات واسعة، وجهزت 
بصندوق أمتعة خلفي كبير بســعة 
639 ليتــر يمكــن زيــادة ســعته 
لـــ1769 ليتــراً بعد طــي الصف 

الخلفي من المقاعد. ويمكن لهذه المركبة السير بسالسة على مختلف أنواع الطرق حتى الوعرة منها بفضل هيكلها الذي 
يرتفع عن األرض 174 ملم، وعجالتها العريضة بمقاس 18 إنشا.
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إتفاقية هي األكبر من نوعها في تاريخ هواوي
أعلنت هــواوي أنها توصلت إلــى اتفاقية ترخيص 
مع أحد موردي مجموعــة Volkswagen، وهي 
الصفقــة األكبر بين اتفاقيات الترخيص التي توقعها 
هــواوي في قطــاع تكنولوجيا الســيارات الرقمية. 
وتضمنــت االتفاقيــة ترخيصــاً بموجــب بــراءات 
االختــراع األساســية للجيــل الرابع مــن هواوي، 
المجهــزة   Volkswagen ســيارات  ويتشــمل 

باالتصال الالسلكي.
وقال كبير المسؤولين القانونيين في هواوي، سونغ 

ليو بينغ، إن الشــركة تمتلك العديد من براءات االختراع في مجال التقنيات الالســلكية الرائدة، ما يوفر فرصاً واســعة 
لمستقبل لقطاع السيارات. معرباً عن ثقته بأن هذا الترخيص سيعود بالنفع على المستهلكين في جميع أنحاء العالم بفضل 
التقنيات الحديثة التي توفرها هواوي، والتي تتوقع أن يتم ترخيص أكثر من 30 مليون سيارة بموجب براءات االختراع 

التي تملكها بناًء على اتفاقيات الترخيص الحالية.
يذكــر أنه على مدار األعوام العشــرين الماضية، أبرمت هواوي أكثر مــن 100 اتفاقية لترخيص براءات االختراع مع 

الشركات العالمية الرائدة في جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

“دايملر” تستثمر 40 مليار يورو في السيارات الكهربائية
أنهــا ستســتثمر   ، أعلنــت “ دايملــر” 
أكثــر من 40 مليار يــورو )47 مليار 
دوالر أميركــي( بين 2022 و2030، 
لتطوير  الســيارات  العاملة بالبطاريات 
الكهربائية، ومن 2025 ستكون جميع 
منصات الســيارات الجديدة مخصصة 

للمركبات الكهربائية.
وأوضــح صانــع الســيارات الفاخــرة 
األلمانــي، أنــه ســيشــــيد بالتعــــاون 
مع شــركـاء ثمانيـــة مصانـع جديــدة 
للبطاريات وسيكون جاهزا للتحول إلى  

الكهرباء  تحوالً كامالً بحلول 2030، لكن الشــــركة لم تذكر موعدا محددا للتوقف عن بيع الســــيارات العاملة بالوقود 
األحفوري.

وتعهد بعض صناع السيارات، مثل  فولفو  المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، بالتحول إلى المحركات الكهربائية بالكامل 
بحلول 2030، في حين تقول  جنرال موتورز ، إنها تطمح للوصول إلى ذلك الهدف بحلول 2035.
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اتفاق بين مصر و”مرسيدس بنز”
وقعــت المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 
الســويس عقــداً مبدئيــاً مع شــركة 
“مرســيدس بنــز” إلنشــاء مركــز 
لوجســتي فــي المنطقــة الصناعيــة 
بالعين الســخنة داخل نطاق المنطقة 

االقتصادية للقناة.
جــاء ذلك بحضــور رئيــس مجلس 
إدارة المنطقة، يحيى زكي، والرئيس 
التنفيــذي لشــركة “مرســيدس بنــز 
مصــر”، وراؤول روهان، ورئيس 
مجلس إدارة الشــركة، بيتر إرنست 
روس، بحسب بيان أصدرته المنطقة 

االقتصادية لقناة الســويس. واشــار زكي تعليقاً على االتفاق، إلى أنها “خطوة مهمة بأن يقام في المنطقة مركزاً لوجستياً 
من مرســيدس يســهل ويدعم صناعة السيارات”، مضيفاً، أن “مثل هذه المشاريع والعقود مع الشركات العالمية ستعزز 

االستثمار في المنطقة”.

1.57 مليار دوالر أرباح هيونداي موتور
الكوريــة  موتــور   هيونــداي  حققــت  
الجنوبية، أفضل أرباحها ربع الســنوية 
في نحو 6 أعــوام، مدعومة بطلب قوي 
على ســياراتها مرتفعة الهامش من الفئة 
الرياضية متعددة االســتخدامات وطرز 

جنسيس الفاخرة.
وتعد “هيونــداي”، من أكبر 10 صناع 
ســيارات في العالم من حيــث المبيعات 
مع وحدتها  كيــا  كورب، وقد بلغ صافي 
ربح الشــركة 1.8 تريليون وون كوري 
)1.57 مليار دوالر أميركي( في الفترة 

الممتــدة من نيســان/ابريل إلى حزيران/يونيــو 2021، مقارنة مع 227 مليار وون قبل ســنة. وأعلنت “هيونداي” في 
بيان، أن “مبيعات الطرز الرياضية متعددة االستخدامات وطرز عالمة جنسيس الفاخرة قادت الزخم على صعيد حجم 
المبيعــات، في حيــن أن تراجع الحوافز رفع اإليرادات والربحية في الربع الثاني بفضل التعافي من جائحة كوفيد - 19 

العالمية والذي نشط الطلب على  السيارات ”.
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إيران ُتطلق تطبيقًا للتعارف والتشجيع على الزواج
أطلقت الســلطات اإليرانية مؤخراً تطبيقــاً الكترونياً مطابقاً 
للتعاليم اإلســامية، يهدف لتشــجيع الزواج بين أبناء الجيل 
الشــاب في الجمهورية اإلسامية، وفق التلفزيون الرسمي. 
ويحمــل التطبيق اســم “همدم” )“شــريك” أو “شــريكة” 
بالفارســية(، ويتيح لمستخدميه “البحث واختيار” الزوج أو 

الزوجة، وفق ما أورد التلفزيون.
وشــدد قائد شــرطة الفضاء االفتراضي العقيــد علي محمد 
رجبــي على أن هذا التطبيق هو المنصة الوحيدة من نوعها 

المجازة رسمياً من السلطات، مشدداً على أن تطبيقات مواعدة أخرى هي غير قانونية في الجمهورية اإلسامية. وفي حين 
لم يسّم رجبي أياً منها، تحظى بعض التطبيقات المعروفة عالميا مثل “تندر”، بشعبية في إيران.

وتم تطوير التطبيق من قبل معهد “تبيان” التابع لمنظمة اإلعام اإلسامي في إيران. ويشير الموقع االلكتروني لـ”همدم”، 
الى أنه يعتمد “الذكاء االصطناعي” للمطابقة “بين العازبين الباحثين عن زواج دائم ومن شخص واحد”.

ووفق ما يورده الموقع االلكتروني لـ”همدم”، على الراغبين في استخدامه تأكيد هويتهم والخضوع لـ”اختبار نفسي” قبل 
التمكن من تصفحه. وعندما تحصل مطابقة بين ذكر وأنثى، سيتم “تعريف العائلتين الى بعضهما البعض في حضور خدمة 

استشاريين” سيقومون بـ“مرافقة” الشريكين في األعوام األربعة التي تلي الزواج.

قّط ثالثي األبعاد يجذب الحشود في طوكيو
حــّط فــي طوكيو هــّر عمــاق ينام 
ويمــوء وينظــر بحذر إلى الحشــود 
المتجّمعــة تحــت الشاشــة الكبيــرة 
العالية التكنولوجيا التي يظهر عليها 

باألبعاد الثاثية.
ويطّل هــذا القّط األبيض واألســود 
والبرتقالــي اللــون، والــذي اطلــق 
واآلخــر  اإلعــان  بيــن  رســمياً، 
علــى لوحــة إعانية رقميــة جديدة 
في شــينجوكو، أحد أحياء التســّوق 
والعبــور األكثر حركة في العاصمة 

اليابانية. لكن كانت له إطاالت ترويجية وجيزة في األيام السابقة جذبت حشوداً من الفضوليين إلى شاشة “ليد 4 كاي” 
مقّوسة تمتدّ على 155 متراً مربعاً.

وقال أحد المارة، الذي عّرف عن نفســه باســم ريوســوكي، إن القّط أثار إعجابه “ويروق لي مواؤه”. أما الطالبة إيمين 
أتاجانوفا فصّرحت “يبدو حقيقيا بالفعل”.
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موقع المرجع اإللكتروني األول للمحتوى العربي
مع تطــور العلم الحديث وانتشــار 
المعلومــات بالمحتــوى الرقمــي، 
بيــد  ُمتاحــة  المعلومــة  أصبحــت 
الجميــع بفضل الكثيــر من المواقع 
ها  الرائــدة في هــذا المجــال، وأهمُّ
 )almrj3.com( موقــع المرجــع
اإللكتروني األول للمحتوى العربي 
الذي يعدُّ واحداً مــن أوثق المواقع 
م المحتوى  اإللكترونيــة التــي تُقــدِّ

الرقمي العربي.
ولــم تكــن هــذه الثقــة إالَّ بســبب 
المســؤولية الكبيــرة التــي حملتها 

إدارتــه على عاتقها في ســبيل الوصــول به إلى هذه المنزلة الرفيعــة، حيث أنه يضمُّ مجموعة كبيــرة من نخبة الكتّاب 
والمدققين في الوطن العربي.

م موقع المرجــع المعلومة المفيدة الموثوقة والموثّقة للقارئ العربي، حتَّى يكون مرجعاً رســمياً يحصل من خاله  ويقــدِّ
ي مجموعة كبيــرة من التصنيفات  القــارئ علــى ما يريد مــن معلومات بمختلف المجــاالت واالختصاصات. وهو يغّطِ

واألقسام التي جعلت منه موسوعةً كاملة تُلبِّي احتياجات الزائر على اختاف اهتماماته.
م مقاالت تتحدَّث عن كل ما يتعلَّق  ولعــلَّ أبرز األقســام والتصنيفات الموجودة في الموقع هــو المرجع الخليجي الذي يقدِّ
بالخدمات الحكومية وخدمات الجامعات في الســعودية ودول الخليج، باإلضافة إلى معلومات موثوقة عن مختلف دول 

الخليج العربي.
ويضم الموقع مرجعاً إســامياً يضم العديد من المقاالت اإلســامية الموثقة من مصادر التشــريع الصحيحة، كما يضم 
م المعلومــة الصحيحة التي يحتاجها القارئ العربــي. ويحوي تصنيفاً خاصاً  مقــاالت أدبيــة وتعليمية وتقنية وعلمية تقدِّ
بمعاني األســماء، ويضم هذا التصنيف مجموعة من المقاالت الخاصة باألســماء ومعانيها، بحيث يوفِّر للقارئ العربي 

مجموعةً كبيرة من األسماء مع معنى كل اسم على حدة.
ومــن أشــهر مقاالت هذا التصنيف مقال “أســماء بنــات” الذي يحوي مجموعة من أســماء البنات النادرة واإلســامية 
والتركية ومجموعة من األسماء بكل حروف اللغة العربية. كما يبرز في هذا التصنيف مقال “أسماء أوالد”، وهو شامل 
يضم الكثير من أسماء األوالد الصغار الذكور، اإلسامية، العربية األصيلة وباإلنكليزية مع معناها. كما يحوي مجموعة 

من األسماء الخاصة باألوالد بكل حرف من حروف اللغة العربية.
ويمتــاز موقــع “المرجع” بالشــمولية التي رفعته إلى هذه المنزلــة المرموقة. فهو يحوي مجموعــة كبيرة من المقاالت 
الجغرافية واالقتصادية والعلمية والخاصة بالســيارات. كما يحوي عدداً كبيراً من مقاالت تفســير األحام المأخوذة من 
ُكتب تفســير أحام معروفة وموثوقة. باإلضافة إلى مقاالت ترفيهية ومســلية، وأخرى طبية من مصادر طبية رســمية، 

وأيضاً مقاالت خاصة بوصفات الطبخ.
ويكمن ســــرُّ التفوق الذي وصل إليه موقع “المرجع”، في المتابعـــة الدائمـــة من قبل اإلداريين، مــــن أجــل مواكبــة 
األحــداث اليوميــة، عبر تحديــث كافة المعلومات التي يتم نشــرها، ليكون الموقُع المرجــَع اإللكتروني األول للمحتوى 

العربي.
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فرنسا تتولى التحقيق في ثروة سالمه

وتســتهدف شــكاوى المنظمات أيضاً عدداً مــن أقرباء ســامة، هم 
شــقيقه وابنه وابن شــقيقه باإلضافة إلى مســاعدته. وتطالب بالنظر 
في مســؤوليات الوســطاء والمصارف المشــاركة فــي عملية وضع 

الترتيبات المالية الدولية المعقدة لهذه الثروة.
يذكر أن سامه، وصل إلى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، بعدما 
عمل على مدى 20 عامــاً مصرفياً اســتثمارياً لدى شــركة “ميريل 
لينش” في بيــروت وباريس. واعتُبر ســامه البالغ 71 ســنة، لفترة 
طويلة، شــخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الســاحة السياسية 
اللبنانية وفي عالم االقتصــاد. ويتعّرض حاكم المصــرف المركزي 
اللبناني لحملــة كبيرة مناهضة لسياســاته الماليّة، وتحّمله مســؤولية 
االنهيار المالي الحاصل فــي الباد التي تعيش أزمــة اقتصادية غير 
مســبوقة تعد من األســوأ في العالم منذ منتصف القرن التاســع عشر 

بحسب البنك الدولي.
كبش فداء

وكان ســامه وصف نفســه بأنّه “كبش فــداء” األزمــة االقتصادية 
عبر وسائل اإلعام. ويشدد ســامة على أن أمواله كلها مصرح بها 
وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع 
المالي. وأشــار حاكم مصرف لبنان في مقابلة مع صحيفة “لوموند” 
الفرنســية، إلى أّن “أصوله الشــخصية كانت تبلــغ 23 مليون دوالر 
أميركي” حين تســلّم منصبه عام 1993، وأن “زيادة ثروته منذ ذلك 
بمهامه”.الوقت ناجمة عن اســتثمارات ال تتعارض مــع االلتزامات المرتبطة 

فتحت النيابــة الوطنية الماليــة في الثاني مــن تموز/يوليــو 2021، 
“تحقيقاً قضائياً بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي”، 
وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفســاد في فرنســا. وكانت هذه األخيرة 
تجري تحقيقــاً أولياً منذ نهاية شــهر أيار/مايو 2021، بعد شــكويين 
تقدمت بهما جمعيات ضد ســامه وأوســاطه، وهو مســتهدف أيضاً 

بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة.
مصادرة ممتلكات

يتمتع قضاة التحقيق في القســم المالي مــن محكمة باريــس الذين تّم 
تعيينهم في هذا الملف، بصاحيات تحقيق أوسع، خصوصاً في مجال 

التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.
وفي هذا السياق، لفت وكيل الدفاع عن سامه المحامي بيار-أوليفييه 
سور للوكالة الفرنسية: “نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول 
إلى الملف”. وأضاف: “نحن أول من تقدم بشــكوى بســبب باغات 
كاذبة ومحاولــة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنســي الذي نشــر 

التقرير األول للتحقيقات”.
تبييض مبالغ ضخمة

ي الشــكوى وليام بــوردون وأميلي  في المقابل، أشــار محاميــا مقدمَّ
لوفيفر إلى أنه “سيتّم الكشــف عن آلية نُظمية كاملة إلخفاء وتبييض 
مبالغ ضخمــة”. والمدعيــان هما منظمة “شــيربا” التي تنشــط في 
مكافحة الجرائم المالية الكبرى وجمعية ضحايا الممارسات االحتيالية 
والجرمية في لبنان، التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في األزمة 
التي تشهدها الباد منذ 2019. وستحظى المنظمتان الشاكيتان أيضاً 
بحق الوصــول إلى التحقيقات، وســيكون بإمكانهما طلــب إجراءات 

تحقيق من القضاة.
وبدأت هذه اآلليــة القضائية عندما قُدّمت شــكاوى في نيســان/أبريل 
 Accountability Now 2021 في باريــس من جانــب مؤسســة
)المحاسبة اآلن( السويســرية من جهة، ومنظمة “شــيربا” وجمعية 

ضحايا الممارسات االحتيالية والجرمية في لبنان، من جهة أخرى.
ثروة عقارية ضخمة

ويُفترض أن تســمح هذه التحقيقات الفرنســية المقامــة بالتوازي مع 
تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بتوضيح مصدر الثروة 
العقارية الضخمة التي يملكها ســامه في وقت يغرق لبنان في أســوأ 

أزمة اقتصادية في تاريخه.

التحقيقات  متابعة  باريس،  في  الفساد  مكافحة  نيابة  في  تحقيق  قضاة  الفرنسي  القضاء  كّلف 
المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سالمه 
في أوروبا، في مطلع شهر تموز/يوليو 2021، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر 

مطلع على الملف، وهي معلومات أكدتها النيابة الوطنية المالية في فرنسا.

رياض سامه
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ساويرس في صدارة أغنى العائالت العربية

 NHL( وفريــق   )NBA Knicks( لفريــق  والمالكــة 
.)Rangers

 ،)OCI( إضافة إلــى ذلك يتولــى ناصــف إدارة شــركة
أحد أكبر منتجــي األســمدة النيتروجينية فــي العالم، ولها 
مصانع في واليتي تكســاس وآيوا. ويتم تداول أسهمها في 
بورصة يورونكســت أمســتردام ولديه حصة بنحو 33% 
بهــا. ويمتلك ناصف اســتثمارات متنوعة تشــمل أســهماً 
في عمالق األســمنت )الفــارج هولســيم(، وأوراســكوم 

كونستراكشون.

ويعد شــقيقه نجيب من المليارديرات أيضــاً، وكّون نجيب 
ثروته من االســتثمار بقطاع االتصاالت. وباع ســاويرس 
شــركة أوراســكوم تيليكوم لشــركة االتصاالت الروسية 
)فيمبلكــوم(، حاليــاً )فيون(، فــي صفقة تضمنت أســهماً 
وســيولة بمليارات الدوالرات عام 2011. وترأس نجيب 
مجلس إدارة شــركة أوراســكوم لالســتثمار القابضة التي 
تســتثمر في واحدة مــن كبــرى شــركات إدارة األصول 
فــي مصــر، وشــركة )Italiaonline( العاملــة بمجال 

اإلنترنت، وذلك ضمن استثمارات آخرى.

قفزة كبيرة
ويركز الشقيق الثالث سميح ساويرس على قطاع السياحة، 
حيث قام بتطوير مدينة الجونة الســــياحية، ولديه حصص 
 ،OCI NV في عـدة شــــركات تتضمـــن 5.62 % في
و65 % في أوراسكوم القابضة للتنمية، باإلضافة إلى 6.3 
% في أوراسكوم كونستراكشون. وتبلغ قيمة هذه الحصص 
مجتمعة نحو 680 مليون دوالر أميركــي. بينما كانت تبلغ 
ثروة الوالد أنسى ســاويرس الذي رحل عن الدنيا مؤخراً، 
نحو 997 مليون دوالر. ولم توزع هذه الثروة على ورثته 

يأتي ناصف ســاويرس ســليل أغنى عائلة فــي مصر في 
صدارة المليارديرات العرب بصافي ثروة قدرته فوربس 
بنحو 9.1 مليــار دوالر اميركي، بينما تبلغ ثــروة عائلته 
مجتمعة نحو 14 مليــار دوالر. ولدى الشــقيقين اللبنانيين 
طه ونجيب ميقاتي ثــروة 5.4 مليــار دوالر، بينما تمتلك 
عائلة منصور 5.1 مليــار دوالر، ويبلــغ إجمالي ثروات 
أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 4.5 

مليار دوالر أميركي.

وألقت فوربس الشرق األوســط في تقريرها الضوء على 
4 من أغنى العائالت العربية، واســتحوذ المصريون على 
النصيب األكبر من الثروة بواقع 19.1 مليار دوالر، بينما 

لدى اللبنانيين 9.9 مليار دوالر أميركي.

وتــم تقديــر ثروتــي ســميح ســاويرس والراحــل أنســي 
ساويرس بناًء على حصصهما في الشــركات العامة. وقد 
خرج االثنــان من قائمــة المليارديرات منذ عدة ســنوات، 
بعــد أن هبطــت ثروتاهمــا دون مســتوى المليــار دوالر 
لكل منهمــا. وتوقفت فوربس عن إدراج أثرياء الســعودية 

بالقائمة منذ 2018.

األغنى في مصر
وتعد عائلة ســاويرس األغنــى في مصــر، بصافي ثروة 
يقدر بنحو 14 مليار دوالر أميركي، أغلبها في يد ناصف 

ساويرس الذي يمتلك 9.1 مليار دوالر.

ولــدى ناصــف حصــة 6 % مــن أســهم شــركة أديداس 
للمالبس الرياضية، كما استحوذ في ديسمبر/ كانون األول 
 Madison( 2020 الماضي على حصة 5 % في شركة
Square Garden Sports( المدرجــة فــي نيويــورك، 

زادت ثروات المليارديرات العرب بحسب قائمة فوربس لتصل إلى 55 مليار دوالر أميركي في شهر 
يوليو/تموز 2021، مقارنة بثروات بلغ إجماليها 47.3 مليار دوالر في قائمة أثرياء 2020. وضمت قائمة 
العام الحالي 22 مليارديراً عربياً بينهم 10 ينتمون إلى 4 عائالت، وهم ساويرس ومنصور من مصر، 

وميقاتي والحريري من لبنان. ويصل إجمالي ثروات العائالت األربع إلى 29 مليار دوالر أميركي.
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أسس محمد منصور وكاالت )جنرال موتورز( في مصر 
عــام 1975، ليصبح واحداً مــن أكبر موزعي ســياراتها 
في العالــم. ولدى المجموعة أيضاً حقــوق توزيع حصرية 
لمعــدات )Caterpillar( فــي مصــر و7 دول إفريقيــة 
أخــرى. وكان منصــور وزيــراً للنقل خالل حكم حســني 
مبارك بين عامي 2006 و2009. يرأس يوسف منصور 
مجلس إدارة مجموعة العائلة العمالقة، كما يشــرف على 
قســم المنتجات االســتهالكية، الذي يشمل سلســلة المحال 
التجارية “مترو”، وكذلك حقــوق توزيع منفردة لمنتجات 

“لولاير” في مصر.

من جانبه، يعد ياسين منصور مساهماً في المجموعة التي 
أسســها والده، وهو يــرأس مجلس إدارة شــركة بالم هيلز 
للتعمير، التي تعتبر واحدة من أكبــر المطورين العقاريين 
في مصر. وتمتلــك مجموعة منصور الحقــوق الحصرية 
المتيــاز العالمة التجارية الشــهيرة في قطــاع المأكوالت 
الجاهــزة )ماكدونالــدز( فــي مصــر- كمــا هــي الموزع 

.)Gauloises( الحصري لعالمة السجائر
ويبلغ صافــي ثروة محمــد منصــور 2.5 مليــار دوالر، 
بينما لدى يوسف 1.5 مليار دوالر، وياسين منصور 1.1 
مليار دوالر. وقــد تراجع صافي ثروة العائلــة منذ أبريل/ 
نيســان 2020 من 7.4 مليار دوالر إلى 5.1 مليار دوالر 
أميركــي، وفقاً إلحصــاء “فوربــس” بتاريــخ 17 يوليو/ 

تموز 2021.

عائلة الحريري
بهاء وأيمــن وفهــد الحريري، هــم أبناء رئيــس الوزراء 
اللبنانــي الراحل رفيق الحريري. وقــد ورثوا ثرواتهم من 
والدهم الراحل الذي كان مليارديراً. وفي عام 2008، باع 
الحريري حصته في شــركة )Saudi Oger( للمقاوالت 
واإلنشــاءات العائلية إلى شــقيقه ســعد الحريــري رئيس 
وزراء لبنان الســابق الذي خرج من قائمــة المليارديرات 
في عام 2019، بينما باع فهد حصته لشــقيقه سعد في عام 

2012، وأيمن أيضاً في عام 2014.

وأســس بهاء الحريري )Horizon Group( وترأســها، 
وهي شــركة قابضة عقارية لديها اســتثمارات في عمان، 
األردن، بيــروت، لبنان، كمــا يمتلك حصــة األغلبية في 

بعد، حيث ال تزال لديه حصة في OCI NV وأوراسكوم 
كونستراكشون.

جدير بالذكر أن ثروة ناصف ساويرس شهدت قفزة كبيرة 
خالل الشهور الـ15 الماضية، وذلك من 5 مليارات دوالر 
في أبريل/نيســان من العام 2020 الماضي إلى 9.1 مليار 

دوالر أميركي حالياً.
عائلة ميقاتي

 )M1( أســس الشــقيقان طه ونجيــب ميقاتــي مجموعــة
القابضة ومقرهــا بيروت في لبنــان، ولديهمــا ثروة 5.4 
مليار دوالر بواقع 2.7 مليار دوالر لكل منهما. وتتضمن 
اســتثمارات المجموعة حصصــاً في شــركة االتصاالت 
الجنــوب إفريقيــة )MTN(، وفي قطــاع التجزئة بمجال 
األزيــاء مثــل )pepe jeans( والعقــارات الفارهــة في 

نيويورك ولندن وموناكو.

كما أسس نجيب مع شقيقه طه شركة )Investcom( عام 
1982، وهي متخصصة في بيــع الهواتف التي تعمل عن 
طريق األقمار الصناعية، وذلــك في ذروة الحرب األهلية 
في لبنان. وتوســع الشــقيقان في إفريقيا، حيــث قاما ببناء 
أبراج للهواتف الخلوية في غانا وليبيريا وبنين ضمن دول 
أخرى. وأصبحــت )Investcom( شــركة عامة مدرجة 
ببورصة لنــدن عــام 2005. وفي عــام 2009 اشــترت 
)MTN( الجنــوب إفريقية أســهم الشــقيقين ميقاتي بقيمة 

3.6 مليار دوالر أميركي.

يذكر أن نجيب ميقاتي كان قد شغل منصب رئيس وزراء 
لبنان في الفترة الممتدة مــن 2011 وحتى 2013، كما أنه 
عضو فــي البرلمان اللبنانــي. وقفزت ثروة الشــقيقين من 
4.3 مليار دوالر في أبريل/ نيسان 2020، إلى 5.4 مليار 

دوالر أميركي في تاريخ 17 يوليو/ تموز 2021.

عائلة منصور
لــدى األشــقاء الثالثــة محمد ويوســف وياســين منصور 
إجمالي ثــروة تقــدره فوربــس بنحــو 5.1 مليــار دوالر 
أميركــي، وقد جمعــوا ثرواتهــم عبر مجموعــة منصور 
العائليــة الضخمــة التــي أسســها والدهــم الراحــل لطفي 

منصور عام 1952 ولديها حالياً نحو 60 ألف موظف.
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من اإلعالنــات، تتيح للمســتخدمين مشــاركة الموســيقى 
والفيديوهات والصور.

أما فهد الحريري وهو االبن األصغــر للملياردير الراحل 
رفيق الحريري، فقد اســتثمر جزءاً من أمواله في القطاع 
العقاري فــي نيويــورك وباريــس ومونت كارلــو، وهو 
بتطوير عقارات سكنية في بيروت.يســتثمر حالياً في البنــوك اللبنانية المحاصــرة، كما يقوم 

شــركة )Globe Express Services(، وهــي شــركة 
تقدم خدمات لوجستية في أكثر من 100 دولة.

بينما يســتثمر أيمن الحريري في الشــركات الناشــئة من 
خالل شركة )Red Sea Ventures( ومقرها نيويورك، 
ومن ضمن اســتثماراتها )Nest( التي أصبحت جزءاً من 
شــركة غوغل، كما أنه مؤســس مشــارك ورئيس تنفيذي 
لشــركة )Vero( وهي منصة إلكترونيــة اجتماعية خالية 
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كارلوس غصن ينفي مسؤوليته في قضية ديزلغيت
نفى الرئيس الســابق لتحالف نيســان ورينو كارلوس غصن أي مسؤولية 
له في مزاعم تالعب شركة رينو في اختبارات انبعاثات العوادم لسيارات 
الديزل، وذلك خالل اســتجوابه من قبل محققين فرنســيين في بيروت في 
ايار/مايــو 2021، بحســب فرانس برس. وقاد غصن التحالف الفرنســي 
الياباني قبل توقيفه في اليابان عام 2018 بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفيها 
هو بشــكل قاطع. وفر غصن الــى لبنان العام الماضي متجــاوزاً اطالق 
ســراحه بكفالة. وســافر 3 قضاة من باريس الى بيروت الستجواب قطب 
الســيارات الســابق البالغ 67 عاماً حول فضيحة االنبعاثــات التي طالت 

العديد من كبار صانعي السيارات مثل فولكسفاغن وبيجو وسيتروان.
وادعــى غصن، الذي اســتمع اليه كشــاهد، انه على المســتوى االداري لم يكــن ملماً بالقضايا المتعلقة بــأداء المحركات. 
وأشــار وفق االســتجواب الذي جرى في 26 ايار/مايو الى أنه بين عامي 2016 و2018 كان أيضاً رئيســاً لميتسوبيشي، 
الشريكة األصغر لنيسان ورينو، “ما يعني إدارة 3 شركات عبر قارتين، ويمكنكم أن تتخيلوا جيداً أنني لم أكن على دراية 
بالمحركات بشكل تفصيلي”. ونفى غصن الذي قاد رينو بين عامي 2005 و2019، أن تكون الشركة قد زورت مؤشرات 
االنبعاثات في االستجواب الذي كانت صحيفة لوموند قد كشفت عنه في وقت سابق. وقال رجل األعمال البرازيلي المولد 

الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية للمحققين “لم نبخل بأي حال من األحوال في احترام المعايير )البيئية(”.

التصنيف الجديد للباسبور اللبناني
حافظت اليابان على لقب صاحبة أقوى جواز سفر في العالم خالل 
 Henley الربع الثالث من 2021، وفقاً ألحدث تصنيف لمؤشــر
Partners &. ويســتند التصنيــف إلى البيانــات المقدّمة من قبل 
اإلتحاد الدولي للنقل الجوّي )IATA( والذي يفحص 199 جواز 

سفر مقابل 227 وجهة سفر.
ومن دون أخذ قيود الســفر المؤقتة بســبب فيروس كوفيد - 19، 
فإن جواز الســفر الياباني يتيح لحامليه إمكانية الدخول الى 193 
دولة حول العالم من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو من خالل 

الحصول عليها عند الوصول الى المطار.
ووفقاً ألحدث تصنيف لمؤشــر Henley & Partners، احتلت 

سنغافورة المركز الثاني ألقوى جواز سفر في العالم بإمكانية الدخول إلى 192 دولة، بينما تشاركت ألمانيا وكوريا الجنوبية 
في المركز الثالث مع إمكانية دخول مواطني هذه الدول الى 191 دولة بسهولة.

أما جواز السفر اللبناني، فقد إحتل المرتبة 106 عالمياً مع إمكانية دخول المواطنين اللبنانيين إلى 41 وجهة حول العالم 
دون الحاجة إلى تأشــيرة مســبقة أو مــن خالل الحصول عليها عند الوصول الى المطــار، متراجعاً بذلك 6 مراكز عن 

ترتيب الربع الثاني من 2021.
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“هيتاشي ايه بي بي” تغير اسمها إلى “هيتاشي إنرجي”
أعلنت “هيتاشــي إيه بي بي بــاور غريدز” 
Hitachi ABB Power Grids، تغييــر 
 Hitachi ”اســمها لتصبح “هيتاشي إنرجي
Energy اعتبــاراً من تشــرين أول/اكتوبر 
2021 القادم، وحاز قرار تغيير االســم على 
موافقــة مجلس اإلدارة والمســاهمين، وذلك 
تزامناً مع الذكرى الســنوية األولى للمؤسسة 

منذ انطالق عملياتها في األول من تموز/يوليو عام 2020. وتمتلك شركة هيتاشي لمتد Hitachi Ltd حصة 80.1  % 
في الشركة المحاّصة وتحمل “إيه بي بي لمتد” ABB Ltd زمام الموازنة.

وقال الرئيس التنفيذي لدى هيتاشي ومديرها التنفيذي، توشياكي هيجاشهارا، بتغييرنا اسم الشركة ليكون هيتاشي إنرجي، 
فإننا نعمل على توطيد التزامنا ببناء مجتمع مستدام. ستساهم كل من هيتاشي وهيتاشي إنرجي في حل المشكالت االجتماعية 

وتحسين نوعية الحياة للشعوب من خالل تحقيق االبتكار االجتماعي في مجال الطاقة مع العمالء والشركاء.
من جانبه، قال رئيس الشركة ومدير عملياتها، كيجي كوجيما، ستجمع هيتاشي التقنيات الرقمية مثل Lumada بتقنيات 
الطاقة المتقدمة الخاصة بشــركة هيتاشــي إنرجي بغية توفير حلول طاقة ابتكارية من شــأنها خلق قيم اجتماعية وبيئية 

واقتصادية.

540 مليون دوالر لتحرير “إيفر غيفن”
كشفت وكالة األنباء الروسية “تاس” عن 
القيمة المحتملة للتسوية بين قناة السويس 
وســفينة “إيفر غيفن”، التي تســببت في 
إغالق قناة السويس في شهر آذار/مارس 
2021 الماضــي. وأوضحت الوكالة: أن 
هيئة قناة السويس والشركة المسؤولة عن 
سفينة الحاويات إيفر غيفن، التي تسببت 
في قطع القناة في آذار/مارس، تمكنت من 
حل األزمة باتفاق متبادل بعد 3 أشهر من 
المفاوضات الصعبة. وأكدت أن الطرفين 

اتفقا على تعويض مالي قدره 540 مليون دوالر أميركي، منها 240 مليوناً في المرحلة األولى، والباقي 300 مليوناً، سيتم 
دفعها على أقساط في غضون عام، وستتلقى القناة أيضاً زورقاً حديثا.

يذكر أن إدارة القناة طالبت بتعويض قدره 916 مليون دوالر أميركي من مالك السفينة عن األضرار التي لحقت بها، وكذلك 
تكاليف إخراج سفينة الحاويات من الجنوح. ووافقت اإلدارة في شهر أيار/مايو 2021 على خفض المبلغ إلى 550 مليون 

دوالر أميركي، وطوال هذا الوقت كانت السفينة قيد الحجز في منطقة البحيرات في القناة.
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شركات مؤهلة لمؤشر المساواة بين الجنسين

للمســتثمرين الذين ينفذون المهام المتعلقة بالتنوع والمســاواة. ونأمل أن 
نشهد مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية في مؤشر المساواة بين 

الجنسين، وأن تكون قدوة للشركات من جميع أنحاء المنطقة.
ويعدّ مؤشر “بلومبيرغ للمساواة بين الجنسين” آداة مهمة للشركات لتقييم 
ممارســاتها الداخلية، كما يوفر معياراً لتقييم أداء المساواة بين الجنسين 
ومقارنته بأداء الشــركات األخــرى، حيث تعمل الشــركات على إجراء 
دراسة اســتقصائية شــاملة بهدف قياس التحســينات في مجال المساواة 
بين الجنســين عبر 5 أبعاد، هي القيادة النســائية ومجموعــة المواهب، 
والمساواة في األجور بين الجنسين، والثقافة الشاملة، وسياسات مكافحة 

التحرش الجنسي، والعالمة التجارية الداعمة للمرأة.
تحقيق الشفافية

ومن خالل توفير معيار للكشف عن البيانات، يساعد مؤشر المساواة بين 
الجنسين في تحقيق الشفافية في الممارسات والسياسات المتعلقة بالتنوع 
االجتماعي في الشــركات المدرجة، ويوســع نطاق البيانات االجتماعية 
والحوكمة للمســتثمرين. وشــملت نســخة عام 2021 بيانــات من 380 
شركة عضواً في 44 دولة، ما يشــير إلى االلتزام العالمي المتزايد تجاه 

الشمول في أماكن العمل.
ويتعين على الشــركات المدرجة في مؤشــر “بلومبيرغ للمســاواة بين 
الجنسين” لعام 2022 أن تسجل درجات أعلى من المعدل العالمي الذي 
حددتهــا “بلومبيرغ” بنــاًء على نقاط التميز في الكشــف عــن البيانات. 
ويمكن للشركات حتى تاريخ 30 ســبتمبر/أيلول 2021، أن تقدم بياناتها 
للمساواة بين الجنسين” لعام 2022.للحصول على الدرجات الشاملة التي تؤهلها للتقدم إلى مؤشر “بلومبيرغ 

شّكل مؤشر “بلومبيرغ للمساواة بين الجنسين” موضوعاً رئيسياً خالل 
الفعالية االفتراضية “دراسة المساواة بين الجنسين” التي نظمت مؤخراً، 
وشــهدت مشــاركة نخبة من القادة والشــخصيات المرموقة من قطاعي 
المال واألعمال لمناقشة أهمية الشفافية بشــأن المساواة بين الجنسين في 

أماكن العمل وبناء بيئة مؤسسية شاملة.
تعزيز المساواة

وتضمنت قائمــة المتحدثين، كالً من الرئيســة التنفيذية لشــركة الزارد 
إلدارة األصول في الشرق األوسط ومؤسسة مبادرة )30 % كلوب مينا( 
فرح فستق، ومديرة قسم استراتيجية االستدامة في البنك التجاري الدولي 
في مصر منى حسني، وعميد كلية إدارة األعمال في الجامعة األميركية 
بالقاهرة شريف كامل، والرئيس التنفيذي للبورصة المصرية محمد فريد 
صالح، والرئيســة العالمية لحلول التمويل المســتدامة في “بلومبيرغ إل 

بي” باتريشيا توريس.
ويعــدّ هــذا الحــدث األول من بيــن العديــد مــن الفعاليات التي تســعى 
“بلومبيرغ” ومبادرة )30 % كلوب مينا( إلى اســتضافتها في المنطقة. 
ويعمل مرصد مشــاركة المرأة المصريــة في مجالــس اإلدارة في كلية 
إدارة األعمال في الجامعة األميركية بالقاهرة بشكل وثيق مع البورصة 
المصرية، بهدف تعزيز المســاواة بين الجنســين، ويعدّ المرصد شريكاً 

لمبادرة )30 % كلوب مينا( في مصر.
تنوع اجتماعي

وحّث رئيس البورصة المصرية، الشــركات المصرية المقيد لها أوراق 
مالية على الكشــف عن مســتهدفاتها المتعلقة بتمثيل ومشــاركة المرأة، 
وتقديم تقارير دورية بشــأن التقدم الذي يتم إحرازه. وقال صالح: يسرنا 
العمل بشكل وثيق مع )بلومبيرغ( لدفع مبادرات تعزيز التمثيل النسائي 
مثل مؤشر )بلومبيرغ للمساواة بين الجنسين( هنا في مصر. أضاف: لقد 
أحرزت مصر تقدماً كبيراً في تعزيز المســاواة والتوازن بين الجنسين، 
إال أنه ال يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يمكن القيام به في هذا الصدد. 
وسنحرص على دعم جهود الشــركات المصرية للكشــف عن البيانات 
المتعلقة بالتنوع االجتماعي وأفضل الممارسات، حيث ستعمل البورصة 
المصرية على تدريب الشركات المدرجة لديها حول أفضل الممارسات 
المعتمدة في هــذا المجال بهدف تعزيــز التوازن بين الجنســين وتحقيق 

المزيد من التنوع والشمول.
دراسة استقصائية

وتعليقاً على أهمية مؤشر المساواة بين الجنسين، قالت باتريشيا توريس: 
سرعان ما أصبح مؤشر )بلومبيرغ للمساواة بين الجنسين( مرجعاً قيماً 

وجهت مجموعة بلومبيرغ والبورصة المصرية ومبادرة (30 % كلوب مينا) ومرصد المرأة المصرية في 
مجالس اإلدارة بكلية إدارة األعمال بالجامعة األميركية في القاهرة مؤخراً، دعوة للشركات المدرجة في 
مصر والمنطقة لتقديم بياناتها المتعلقة بالتنوع االجتماعي من خالل إطار اإلبالغ عن مؤشر المساواة 
بين الجنسين، إلدراجها في مؤشر “بلومبيرغ للمساواة بين الجنسين” لعام 2022. ويحّق ألكثر من 
100 شركة مدرجة من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المشاركة في المؤشر، 

والذي يتتبع أداء الشركات العامة على مستوى العالم لدعم المساواة بين الجنسين.
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شماس: ال عودة للودائع ما لم تتحّمل الدولة مسؤوليتها

ألّن الخلل في أي مــن هذه األمور قادر ان يطيّر موســم الصيف، 
فعندما يتأثر الفندق بانقطاع هذه المادة والمصنع والمطعم والتجار 

والمراكز التجارية، فذلك كفيل بضرب الموسم السياحي.
ثقب اسود

ورداً على ســؤال، اّكد شــماس، انه مــن المالحظ أخيــراً ارتفاع 
حركة الرواد الــى المراكــز التجارية والمحــالت التجارية، لكن 
هناك تحفظاً على الشراء، وقد بدا ذلك ملحوظاً من خالل مداخيل 
التجار التي تراجعت الى النصف. واعتبر اّن لبنان ارضاً وشــعباً 
ومؤسســات واقتصاداً، دخل في ثقب اســود من غير المعلوم بعد 
كيف ســنخرج منه، ألّن ارقــام الخســائر التي تكبّدهــا االقتصاد 
اللبناني أكبر من ان يتقبّلهــا أي عقل، فهي تقــدّر بمئات مليارات 
الدوالرات، بعد تراجع قيمة ممتلــكات اللبنانيين بين 60 و90 % 
في الفترة الممتدة من 2019 الى اليوم. فقد تراجعت قيمة العقارات 
بحدود 60 % كرقم وسطي، كذلك تراجعت قيمة المؤسسات أكثر 
من 80 %، بعدمــا تراجع حجم اعمالها بحــدود 80 %، وتراجع 
حجم األمــوال في المصارف اكثــر مــن 90 %، وانخفاض قيمة 
اليوروبونــدز 90 %، كذلــك تراجعت رســاميل المصارف التي 
يملكها المســاهمون 100 %، أما خســارة كل من اقفل مؤسســته 
كلياً فتبلــغ %100، ناهيك عن تعويضات نهايــة الخدمة للبنانيين 
المعنونة بالليرة اللبنانية في الضمان االجتماعي التي خســرت ما 
بين 85 و90 % من قيمتها. لذا يمكن تقدير التراجع والخسائر بما 
بين 60 الى 100 %. والمحزن انّه إزاء كل هذه التراجعات وكل 
األقل اتُخذت منذ عام الى اليوم.الخســائر، لم نلحظ أي تحّرك حكومي او أي مبــادرة واحدة على 

قال األمين العام للهيئات االقتصادية، إنه بالنظر الى المؤسســات 
او المحال التجارية الموجودة في السوق اللبنانية منذ 10 سنوات، 
يمكن القول انّه من اصل مؤسســتين تجاريتين، واحدة منهما فقط 
ال تزال تواصل نشــاطها. أمــا بالنظر الى النشــاط التجاري وفق 
المناطق فتتحول الصورة لتصبح أكثر قتامة وسواداً، من ضمنها 
مناطق تجارية تقع فــي جبل لبنان وســاحل المتــن وحتى قضاء 
بعبدا، حيث ترتفع النســبة الى 1 من اصل 4 مؤسسات تجارية ال 
تزال تعمل. أما المناطق التجارية الواقعة في محيط المرفأ فتتراوح 
نسبة تلك التي ال تزال تعمل ما بين 1 من اصل 5 الى 1 من اصل 
6، اما في منطقة الوسط التجاري فمحل تجاري واحد من اصل 7 
محالت ال تزال أبوابه مفتوحة. ووصف شــماس نســبة اإلقفاالت 
هذه بالمخيفــة، الفتاً الــى اّن من ال يــزال يعمل فقــد تراجع حجم 

اعماله ما بين 80 الى 85 %.
انهيارات كبيرة

وشدّد شماس على ضرورة الفصل في القطاعات التجارية بين تلك 
التي يدخل عملها من ضمن السلة الغذائية، ألّن هذه األخيرة تتميز 
بديناميكية مختلفة كونهــا اعتمدت بفترة من الفتــرات على الدعم 
المقدّم من المصــرف المركزي. لكــن بالنظر الــى حجم مبيعات 
القطاع التجاري ككل، فيمكن القول، أنه يعاني من انهيارات كبيرة 
تتراوح نســبتها ما بين 20 الى 50 % على صعيد سنوي، عازياً 

ذلك الى ضعف القدرة الشرائية.
أما في مــا خّص الكماليــات والســلع المعّمرة )ســيارات، أدوات 
منزلية، فرش بيوت، أســاس للمكاتب مواد البناء وااللبسة...( فقد 
وصلت نســبة التراجع الى ما بيــن 70 الى 90 %، الفتــاً الى اّن 
هذا النوع من السلع ينتظر مجيء الســياح لتنتعش، مشيراً الى اّن 
للبناني غير المقيم دوراً فاعالً أيضاً يضاهي الســياح. لذا التعويل 

عليه لخلق حركة في القطاعات كبير جداً.
أموال طازجة

وقال شــماس: نحن نتوقع ان يدخل الى لبنان خالل شــهر تموز/
يوليو وآب/أغســطس ومنتصــف أيلول/ســبتمبر 2021، حوالى 
ملياري ونصــف المليــار دوالر الى لبنــان كأمــوال طازجة من 
الخارج، ومن ضمنها عيد األضحى، لكــن في الوقت عينه حذّرنا 
من أمور منفّرة للسائح. لذا طلبنا ان ال يكون هناك خلل في أي من 
هذه المواضيع األربعة: الكهرباء، المازوت، البنزين، والنفايات، 

قّدر األمين العام للهيئات االقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس، أن القطاع التجاري 
يشهد موجة إقفال وتراجع بما بين 80 % الى 85 %. وقال، إّن التجار عّولوا كثيراً على حركة عيد 
األضحى النتعاش االسواق، ال سيما بعد مجموعة الصعوبات التي مّروا فيها، والتي جعلت القطاع 

التجاري يصل الى حافة الموت السريري، ولعّل موجة اقفاالت المتاجر اكبر معّبر عن الواقع.

نقوال شماس
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تعاون بين “تويتر” و “رويترز” و “أسوشيتد برس”
أعلنــت شــركة “ تويتــر ”، انها 
ســتتعاون مع وكالتي “أسوشيتد 
قديــم  لت  ،“ و“رويتــرز  بــرس” 
معلومات موثوقة بشــكل أسرع 
على موقع التواصل اإلجتماعي، 
في إطار جهود مكافحة انتشــار 

المعلومات المضللة.
وذكرت “ تويتـــر ”، الشــــــركة 
المالكـــــة لمـوقــــع التواصــــل 
االجتماعــي عبــر بيان، أنهــــا 

ســـتتعاون مع وكاالت األخبار خالل أحداث األخبار العاجلة إلضافة ســــياق دقيق.
وتمثل الشــراكة التعاون الرســمي األول لشــركة “تويتر” مع مؤسســات إخبارية لدعم المعلومات الدقيقة على موقعها. 
وكانت “تويتر” قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام برنامج “بيرد واتش” يطلب من مستخدميه المساعدة في تحديد  

التغريــدات  المضللة والتحقق منهــا، في إطار الضغوط التي تتعرض لها شــركات التواصل االجتماعي لوقف األخبار 
الكاذبة.

فتوح شرح استفادة لبنان من منحة صندوق النقد
شرح األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام فتوح في مقابلة صحفية، 
كيفية استفادة لبنان من منحة الـ860 مليون دوالر أميركي من صندوق النقد 
الدولي، وكشف عن عملية حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي 
التي سيحصل لبنان بموجبها على حصته بقيمة 860 مليون دوالر، وتعتبر 
من أكبر تخصيص عام لحقوق السحب الخاص الذي بلغت قيمته 650 مليار 
دوالر. وهــذا المبلغ قابل للتغير أي 860 مليون دوالر لكن بشــكل بســيط 
استناداً إلى سعرالـSDR مقابل الدوالر في أيلول/سبتمبر 2021، حيث ان 
الـ860 مليون دوالر ســيُحول إلى لبنان. وتبقى المهّمة األخيرة هي بإيجاد 

دولة توافق على تبديل وحدات الـSDR عمالت صعبة بعد إقرار التوزيع. وقال فتوح: إنه ليس هناك أي شروط مسبقة من 
قبل صندوق النقد الدولي على لبنان لصرف هذه األموال، إنما يطلب االلتزام بالشفافية في إنفاق هذا المبلغ، فعليه، أن الحق 
في صرف المبلغ 860 يعود إلى مصرف لبنان، ألن هذه األموال تعود له، حتى إذا أرادت الدولة اللبنانية أن تستقطب هذه 
السحوبات الخاصة وتحولها إلى عمالت أجنبية توضع بمصرف لبنان، فإن األخير هو من يجب أن يقرر وجهة استخدامها. 
و يجب استغالل المبلغ المقرر منحه للبنان بطريقة غير تقليدية ترفع من اإلنتاجية وتحسن شبكة األمان االجتماعي، حيث 
يجب أن تكون األولوية لضخ سيولة وتمويل شركات القطاع الخاص ومساعدة الفئات األكثر فقراً من خالل تحويالت مالية 

مباشرة للتخفيف من األعباء التي يتحملها المواطن والحد من عجز الخزينة، وأيضاً اإلصالح في قطاع الكهرباء.
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اتفاق أردني سوري لفتح معبر جابر - نصيب الحدودي
أّكــد وزيــر الداخليــة األردنــي مــازن 
الفّرايــة، فــي اتصال هاتفــي مع نظيره 
الســوري خالــد الرحمــون، ضــرورة 
إعــادة التشــغيل الكامــل لمركــز جابر 
- نصيــب الحــدودي، وذلك بنــاًء على 
توجيهات رئيس الوزراء األردني بشــر 
الخصاونــة، بعد زيارتــه للمركز في 8 

يوليو/ تموز 2021.
وبيّــن الفراية أن المركز الحدودّي يمثل 
أهمية اســتراتيجية تعــود بالنفع والفائدة 
ومصالحهمــا  وســورية  األردن  علــى 

المشتركة.
بدوره، رّحب الوزير رحمون بإعادة التشــغيل الكامل للمركز، وأعرب عن اســتعداد سورية التخاذ اإلجراءات الالزمة 
بهــذا الخصــوص. واتفق الجانبــان على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنســيق الميدانّي بشــأن اإلجراءات 

الالزمة إلعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجّوة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.

الموافقة على زيادة رأسمال بنك الشام
وافقــت الهيئــة العامة غير العادية لبنك الشــــام 
خالل اجتماعها، الذي عــــقد مؤخــراً في فندق 
شــــيراتون في دمشــق، على زيــادة رأس مال 
البنك عــن طريق ضــم األرباح المحققة لعـــام 
2020 بقيمــة 1 مليار ليرة ســــورية إلى رأس 

المال.
وبحســب مــا نشــره البنــك على صفحتــه على 
“فايسبوك”، فإنه سيتم توزيع أسهم مجانية على 
المســاهمين بنســبة 12,5 %، وذلــك بناًء على 
اقتراح مجلس إدارة البنك، ليصبح رأس ماله 9 

مليارات ليرة سورية.
وتعليقــاً على قــرار الهيئة العامة غيــر العادية، 

أشاد رئيس مجلس إدارة بنك الشام، علي يوسف العوضي، بنجاح البنك في تحقيق نتائج متقدّمة والمحافظة على مستوى 
جيّد من األداء في ضوء الخطة الســنوية للبنك، لتقديم أفضل الخدمات على الرغم من صعوبة التحديات االقتصادية في 

المنطقة.

87



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2021

بنك بيمو و“جائزة التمّيز الصناعي 2021”
نّظم بنك بيمو مؤخراً، حفل تســليم “جائزة التميّز الصناعي 
2021” فــي جامعة القديس يوســف، بعدمــا كان قد أطلقها 
العام الفائت بهدف ترســيخ االمتياز واالستثناء في الصناعة 
اللبنانيــة. واختــارت لجنة تحكيم “جائــزة التميّز الصناعي 
2021” بالشــراكة مع كليّة إدارة األعمــال والعلم اإلداري 
في جامعة القديس يوســف في بيروت، 10 شركات تميّزت 
باالستثناء، الجودة، المسؤولية االجتماعية، الحوكمة، إدارة 

األزمات، األداء العملي واالستدامة.
وقــد حــازت شــركة NAGGIAR TRADING على 

الجائــزة األولــى، GENERAL PAINT CO على الجائزة الثانية، و CONFEXIA علــى الجائزة الثالثة. وحضر 
الحفل، رئيس مجلس إدارة بنك بيمو الدكتور رياض عبجي، رئيس جامعة القدّيس يوســف البروفسور سليم دّكاش، عميد 
كلية إدارة األعمال في جامعة القديس يوسف فؤاد زمكحل، ممثّل رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل أمين عام 

الجمعية حسن ياسين، ومدير مؤسسة التمويل الدولية في لبنان سعد صبره.
وقال عبجي: نحن، في بنك بيمو، نتطلّع إلى إطالق جائز تميّز أخرى مثل جائزة التميّز الجامعي. وعلينا أن نتخّطى المقبول 

والعادي لجعل لبنان بلداً متميّزاً على كافة األصعدة. هذه فرصة فريدة ألنه ال خيار لدينا. خيارنا الوحيد هو التميّز.

“الصناعيين اللبنانيين” تشارك بإطالق أجندة التعافي
أطلقت جمعيــة الصناعيين اللبنانيين 
بالتعــاون مــع مركز المشــروعات 
الدوليــة الخاصــة CIPE مؤخــراً، 
“أجنــدة سياســات الجمعيــة للتعافي 
والنمــو االقتصادي”، وذلك في لقاء 
عقدته عبر تقنية زوم، وشــارك فيه 
كل من رئيس الجمعية فادي الجميّل، 

مديــر مركز CIPE كريم شــعبان، وعضــو مجلس إدارة الجمعية بول ابي نصر، والخبير االقتصادي الدكتور ســامي 
نادر، باإلضافة إلى مجموعة من الصناعيين واإلعالميين.

وتهدف شــــراكة الجمعيـة مع CIPE الى تحســين أداء الجمعية ليكون بمصاف الشـــركات العالميــة، خصوصاً انهــا 
في طور تحســـين وتفعيل الخدمات التي توفرها لمنتســــبيها بهدف مســــاعدتهم الســيما في ظل األوضاع الحالية التي 

تسود البالد.
بدايــة كانــت كلمة للجميّل أكــد فيها، ان جمعية الصناعيين كانت دائماً اســتباقية بالخطوات التــي تتخذها بما يصب في 
مصلحــة الصناعييــن ولكن مع ذلك، فقد أصرينا دائماً على عدم الدفاع عن مصالحنا الخاصة من منظور تجاري بحت، 

إنما بالعمل كجماعة ضغط.
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جديد نشاطات

آب/أغسطس 2021 | البنك والمستثمر

اتحاد الغرف العربية زار غرفة طرابلس

اســتقبل رئيس غرفــة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشــمال 
توفيق دبوسي وفداً من اتحاد الغرف العربية ضم نائب رئيس اإلتحاد العام 
للغــرف التجاريــة المصرية محمد عبــد الفتاح المصري، مستشــار إتحاد 
الغــرف المصرية أيمن جريشــة، عضو مجلس األعيــان األردني الرئيس 
السابق إلتحاد الغرف العربية رئيس غرفتي األردن والعقبة نائل كباريتي، 
األميــن العام التحــاد الغرف العربيــة الدكتور خالد حنفي، مديرة شــؤون 
الغرف العربية والعربية األجنبية المشــتركة هدى كشتان، بحضور مديرة 

غرفة طرابلس ليندا سلطان.
ولفت بيان للغرفة الى أن “دبوسي شدد على أهمية البحث المتواصل في سبل 
تعزيــز وتطوير العالقات االقتصادية البينيــة اللبنانية والمصرية والعربية 
ســواء على مســتوى العالقــات على نطــاق الغرف العربية أو مؤسســات 
القطاع الخاص. وعرض للوفد مختلف المشــاريع اإلستثمارية الكبرى التي 
تطلقها غرفة طرابلس والشــمال والمتمثلة بالمنظومة اإلقتصادية المتكاملة 
التي تقضــي بتطوير خدمات المرافق اإلقتصادية العامة من مرفأ طرابلس 
ومطــار الرئيس رينيه معوض فــي القليعات عكار والمنطقــة اإلقتصادية 
الخاصة لتلبية احتياجات اإلســتثمار اللبناني والعربــي والدولي والتي هي 
محط متابعة واهتمام من كبريات الشــركات العالمية ال ســيما موانىء دبي 

العالمية”.
وأشــار البيــان الى أن “دبوســي تطــرق أيضا، الــى المشــاريع المعتمدة 
داخــل مقر الغرفة والتي تتمثل بمختبــرات مراقبة الجودة ومركز التطوير 
الصناعــي ألبحاث الزراعة والغــذاء لتطوير الصناعــات الغذائية وتوفير 
األمــن الغذائي، الفتا الى أن الغرفة تضع هذه المشــاريع بتصرف أشــقائنا 

العرب وأصدقائنا الدوليين”.
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