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أعلن المصرف التجاري في ســورية عن توسيع 
المشــاريع المشــمولة ببرنامــج دعــم وتمويــل 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة لتصبــح 33 

مشروعاً.
وشملت قائمة المشــاريع، وفقاً لبيان المصرف، 
إنتــاج مســتلزمات وتجهيزات الطاقــة المتجددة 
ومعامــل األلبــان واألجبــان وصناعــة الخيوط 
والــورق والنشــاء والقطــر الصناعي والنســيج 
اآللي والتريكو، باإلضافة إلى السجاد والموكيت 

واألقمشة المصنرة وأجهزة اإلنارة وألواح الفورميكا واأللمنيوم والمصابغ والمداجن والمباقر.
كما تضمنت المشــاريع معامل إنتاج مســتلزمات الــري الحديث واأللواح الزجاجيــة واالنفيرتيرات والبطاريات 
وصناعة اآلالت وخطوط اإلنتاج والمنشــآت الســياحية والصناعية المتضررة في حلب. وشملت المشاريع أيضاً 
إنتاج العصائر الطبيعية وصناعة األسمدة وإكثار بذار الخضراوات واألدوية البيطرية غير المنتجة محلياً ومزارع 

تربية أغنام العواس والماعز الشامي.
وفي الســياق نفســه، أطلق المصرف التجاري مؤخراً، برنامج تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوسطة، وبدأ تلقي 
طلبات التمويل لدى فروعه في كل المحافظات السورية، ويبلغ مقدار الدعم حوالى 7 % ليصبح معدل الفائدة بعد 

الدعم 4 %.

التجاري السوري يوسع برنامجه لدعم المشاريع

أعلن بنك البركة ســورية عن تحقيق إيرادات تشغيلية 
إجمالية بقيمة 30.3 مليار ليرة سورية خالل النصف 

األول من العام الجاري 2021.
وبحســب البيانات المالية التي نشرها البنك، فقد بلغت 
حصة البنك من الدخل المشترك 3 مليار ليرة، وبلغت 
صافي إيراد الخدمات البنكية 16 مليار ليرة ســورية، 
وبلغت أرباح القطع التشــغيلي 5 مليار ليرة  سورية، 
فيما بلغ الدخل الناتج عن استثمارات البنك الذاتية 6.3 

مليار ليرة سورية.
وفي الســياق نفســه، ارتفاع رصيد ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشــطة التمويلية لبنك البركة سورية في الربع 
الثاني من العام 2021 الحالي، بقيمة 12.8 مليار ليرة ســورية، بنســبة زيادة عن الربع األول من العام الجاري 

.% 22.2

“البركة سورية” يفصح عن إيراداته النصفية
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وافق مجلس الوزراء القطري أخيراً، على زيادة نسبة تملك 
غيــر القطرييــن في رأس مال عــدد من البنــوك في قطر، 
بحســب وكالة األنباء القطرية. ووافــق المجلس على زيادة 
نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك 
قطر الوطني، ومصرف قطر اإلسالمي، والبنك التجاري، 

ومصرف الريان، لتصل النسبة إلى 100 %.
يذكر أن هذا القرار جاء استناداً ألحكام المادة )7( من القانون 

رقم )1( لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي.

تعديالت على نسبة تملك األجانب في البنوك القطرية

حققــت المصارف الخاصة التقليدية في ســورية زيادة 
في قيمــة الودائع لديها لتبلغ نحو 2.764 تريليون ليرة 
سورية حتى نهاية شهر يوليو/حزيران 2021، مقارنة 
مــع 1.665 تريليون ليرة في نهايــة 2020. وأوضح 
تقرير مصــرف ســورية المركزي األســبوعي الذي 
صــدر مؤخراً، أن ارتفاع قيمة الودائع لدى المصارف 
الخاصة التقليدية يعود إلى زيادة ودائع القطاع الخاص 

بما يعادل 1.036 تريليون ليرة سورية، وزيادة ودائع القطاع العام بمقدار 62 مليار ليرة سورية.

زيادة الودائع في المصارف الخاصة في سورية

أعلــن البنك المركزي في  كوريا الجنوبيــة ، رفع معدل الفائدة 
بنحــو 25 نقطة أســاس، ليرتفــع المعدل مــن 0.50 % إلى 
0.75 %، وبذلك تعد كوريا الجنوبية أول دولة أسيوية كبرى 
ترفــع  معدالت الفائدة  منذ بدايــة جائحة كورونا في بداية العام 
2020 الماضــي. وتهدف هذه الخطوة من البنك المركزي في 
كوريا الجنوبية، إلى المساعدة على كبح ديون األسر والحد من 

ارتفاع  أســعار المنازل  التي شهدت قفزة قوية خالل األشــهر الماضية. ويحاول البنك المركزي في كوريا الجنوبية  
الموازنة  بين المساعدة في دعم تعافي االقتصاد في البالد ومخاطر ارتفاع  الديون  وارتفاع معدل التضخم.

المركزي الكوري الجنوبي يرفع معدل الفائدة
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ارتفعت االحتياطيــات الدولية و الســيولة  بالعملة 
األجنبيــة لقطر للشــهر األربعين علــى التوالي، 
وســجلت في شــهر تموز/يوليو 2021 الماضي 
نمواً بنســبة 1 % على أســاس ســنوي، إلى نحو 
205.6 مليــار لاير، وفق بيانــات مصرف  قطر 

المركزي .
وأظهرت النشرة الشهرية لالحتياطي األجنبي في 
قطــر في تموز/يوليو الماضي، زيادة االســتثمار 
في  الذهب  بنســبة 10.3 % إلى نحو 12.3 مليار 
لاير، ونمو األرصدة لدى البنوك األجنبية بنســبة 

27.6 % وصوالً إلى 41.3 مليار لاير، فيما سجل االستثمار في سندات وأذونات الخزينة األجنبية انخفاضاً بنسبة 
8.6 % الى نحو 93.6 مليار لاير. وســجلت “الموجودات الســائلة” الودائع بالعملة األجنبية في شهر تموز/يوليو 

2021 الماضي، نمواً بنسبة 1.3 % إلى 56.5 مليار لاير، و هو  األعلى منذ عام 2018.

نمو االحتياطي األجنبي في قطر بنسبة 1 %

اتفــق نادي  برشــلونة  مع مصــرف غولدمان 
ســاكس، للحصول علــى قرض  مالــي  بقيمة 
595 مليون يورو، للخروج من أزمته المالية، 
بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية. 
وأوضحــت الصحيفة المقربة من برشــلونة، 
أنه ســيحصل علــى 595 مليون يــورو لمدة 
10 ســنوات مقابل فائدة تبلــغ 1.98 % فقط، 
وســيعمل “غولمان ســاكس” كمستشار مالي 
للنادي، وســيكون عوائد البــث التلفزيوني هو 

الضامن لهذا القرض الكبير.
وأشــارت الصحيفة، إلى أن “برشــلونة” ســيحصل على 455 مليوناً من المبلغ اإلجمالي للقرض، باإلضافة إلى 
140 مليــون يــورو كقيمة للتفاوض على  ديون  ســابقة، كما تقضي االتفاقية بحصول الفريــق الكتالوني على 70 

مليون يورو إضافية إذا أجبرته الظروف على محاولة الحصول على أي مبالغ جديدة.
وكشف رئيس  نادي برشلونة ، خوان البورتا، تفاصيل المشاكل المالية “المأساوية” للنادي، وأشار إلى أن برشلونة 
لديــه ديــون تبلغ 1.35 مليار يورو، ورواتب تبلغ 617 مليــون يورو، “فاتورة رواتب تمثل 103 % من إجمالي 

إيرادات النادي، وهي تمثل من 20 إلى 25 % أكثر من منافسينا”.

“غولدمان ساكس” يقرض “برشلونة” 595 مليون يورو
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أعلن  البنك المركزي الســوداني ، تلقيه 
857.68 مليون دوالر أميركي، حقوق 
سحب خاصة من  صندوق النقد الدولي.

وكشــف البنك، أن المبلغ “لالســتخدام 
دون قيود مــن وفق ما يقتضيه الوضع 
الراهــن لالقتصاد الســوداني”، مؤكداً 
علــى “األثــر الكبيــر لهــذا المبلغ في 
تعزيــز احتياطيات البنك المركزي من  
النقــد األجنبي “. وأوضــح، أن “المبلغ 

يمكنه من االستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف”.
وأتاح صندوق النقد الدولي 650 مليار دوالر أميركي حقوق سحب خاصة للدول األعضاء )190 دولة(، تتناسب 
حصة كل منها مع حجم مســاهمتها في الصندوق، لتعزيز االحتياطيات االجنبية لهذه الدول في مواجهة تداعيات 

جائحة كورونا.
وحقوق الســحب الخاصة )SDR(، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشــأه صندوق النقد الدولي عام 1969، 

كعنصر مكمل لألصول االحتياطية األخرى للبلدان األعضاء.

المركزي السوداني يتلقى 857 مليون دوالر من صندوق النقد

أعلــن البنك المركزي األفغاني، في بيان وقّعه المحافظ 
الجديــد للبنــك المولوي عبــد القاهر، آليــة جديدة لفتح 
البنوك، تتضمن ســقفاً لســحب المواطنيــن مدخراتهم، 
ســواء بالدوالر أو العملة المحلية )أفغاني(، األمر الذي 

أثار حفيظة معظم األفغان.
وطلــب البنك المركــزي األفغانــي من جميــع البنوك 
الخاصــة فتح أبوابهــا للمواطنين فــي القريب العاجل، 
لتسيير األمور المالية بشكل سلس. ووفق اآللية الجديدة 

التي أقرها ال يُســمح ألي مواطن أن يســحب من حســابه أكثر من 200 دوالر أميركي في األســبوع، وذلك للذين 
لهم حساب بالدوالر، أما الذين لهم حساب بالعملة األفغانية فال يحق لهم سحب أكثر من 20 ألف أفغانية أسبوعياً، 
وكذلك الحال بالنسبة لمن لهم ودائع من الذهب وغيرها، إذ ال يمكن لهم إخراج أكثر مما يعادل 20 ألف أفغانية.

ولم يحدد البنك المركزي األفغاني مدة معينة الستمرار سريان هذه اآللية، التي أثارت حفيظة كثير من األفغان، إذ 
إن المبلغ الذي يُسمح للبنوك بإعطائه للمواطن هّش جداً، خاصة في حق التجار. كما أثار القرار حيرة الكثير من 

أصحاب الشركات، إذ لم يذكر القرار إن كان أصحاب الشركات لهم أيضاً نفس اآللية أم غيرها.

وضع سقف لسحب األموال من البنوك في أفغانستان
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منحت مجلــة Global Finance العالميــة ومقرها نيويورك، 
البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق األوسط لعام 
2021”، وذلك للعام الســادس على التوالــي. ويأتي هذا التقدير 
العالمي المرموق بناًء على تقييم شــامل من قبل محرري المجلة 
المتخصصين واســتناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء 
الماليين التنفيذيين والمصرفيين والمستشارين المصرفيين ونخبة 

من المحلّلين على الصعيد المالي واالئتماني من حول العالم.
واســتندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت 
نمو الموجودات والربحية واالنتشــار الجغرافي وقوة العالقات 

 Global االســتراتيجية وتطويــر األعمال واالبتكار في المنتجــات. ويغطي نطاق جوائز مجلة “غلوبــال فاينانس
Finance” العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشــمل مناطق أفريقيا وآســيا والمحيط الهادي ودول 
الكاريبي وأميركا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأميركا الالتينية والشرق األوسط وشمال أميركا وأوروبا الغربية.

وتعليقاً على هذا اإلنجاز، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صبّاغ: إن حصول البنك العربي على هذا 
التقدير العالمي وللعام السادس على التوالي يُعد تأكيداً على متانة نموذج أعمال البنك وقدرته على تقديم مستويات 
أداء قوية عبر شبكة فروعه اإلقليمية، وذلك على الرغم من الظروف االستثنائية والتحديات التي فرضتها جائحة 

كورونا  العالمية.

أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 2021

جمدت الواليات المتحــدة األميركية نحو 9.5 
مليــار دوالر مــن األصــول المملوكــة للبنك 
المركــزي األفغانــي، في الوقت الــذي تحاول 
فيه منع حكومة بقيادة طالبان من الوصول إلى 
األموال. وذكر مسؤول في اإلدارة األميركية، 
أن أي أصــول تمتلكها الحكومــة األفغانية في 
الواليــات المتحدة، لن تكون متاحــة لطالبان، 

بحسب “بلومبيرغ”.
ويمتلــك البنــك األفغانــي 9.5 مليــار دوالر 
أميركــي مــن األصــول، جزء كبيــر منها في 

حســابات مــع االحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمؤسســات المالية فــي الواليات المتحدة. وقــال رئيس البنك 
المركزي األفغاني، إن معظم احتياطيات العملة الخاصة بالبالد موجودة في حســابات أجنبية ولم تتعرض للخطر 

منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

الواليات المتحدة تجمد أصول المركزي األفغاني
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االحتياطي اإللزامي لدى مصرف لبنان ينخفض

الفوائد إلى 0.39 % خالل حزيران/يونيو 2021، مقارنة بـ0.42 % 
في أيار/مايو 2021، و1.64 % في حزيران/يونيو 2020.

سحوبات كبيرة
من جانــب آخر، أظهرت إحصــاءات مصرف لبنــان تراجع ودائع 
الزبائن )قطاع خاّص وقطاع عام( فــي المصارف التجارية العاملة 
فــي لبنــان بنســبة 3.50 % أو 7.624 مليار ليرة، خــالل النصف 
األول مــن 2021، إلــى 210.392 مليــار ليــرة )139.56 مليار 
لَت محفظة ودائع الزبائن  دوالر(. أما على صعيد ســنوي، فقد َســجَّ
تراجعــاً بنســبة 6.55 % مــن 225.134 مليــار ليــرة )149.34 
ملياردوالر( في نهاية حزيران/يونيــو 2020. ويعزى هذا التراجع 
إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تم 

اإلتّفاق على خّطة تعافي مع الحكومة.
نسبة الدولرة

وتراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة بنسبة 2.99 % أو 1.477 
مليار ليرة خالل األشــهر الســتّة األولى من 2021 إلــى 47.968 
مليار ليــرة )31.82 مليار دوالر(. كما إنخفضــت الودائع المعنونة 
بالعمالت األجنبيّة بنســبة 3.65 % أو )6.147 مليــار ليرة لتصل 
إلــى 162.423 مليــار ليــرة )107.74 مليــار دوالر(. ووصلــت 
نســبة الدولرة في ودائع القطــاع الخاّص إلــى 80.27 % مع نهاية 
و79.83 % في حزيران/يونيو 2020.حزيران/يونيــو 2021، مقارنــةً مع 80.37 % فــي نهاية 2020، 

يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان )ويضم الحاكم ونوابه األربعة 
ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة االقتصاد( نسبة االحتياطي 
اإللزامي وبلغت 15 % وتّم خفضها قبل 3 أشهرإلى 14 %. وإذا كانت 
الودائع بالعمالت األجنبية لدى المصارف في نهاية شهر حزيران/يونيو 
2021 قد بلغت 107.7 مليار دوالر أميركي، فإّن االحتياطي يفترض 

أن يبلغ 15 مليار دوالر أميركي.
ويفيــد البيان نصف الشــهري عــن موازنته الصــادر عن مصرف 
لبنان في نهايــة حزيران/يونيــو 2021، أن موجوداته من العمالت 
األجنبية بلغت نحو 15.2 مليار دوالر، أي أن األموال من العمالت 

األجنبية لدى مصرف لبنان ليست إال االحتياطي اإللزامي.
الموجودات الخارجيّة

وأظهرت ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضــاً في موجوداته الخارجية 
بمبلغٍ قدره 214.86 مليون دوالر خالل النصــف الثاني من تّموز/
يوليو 2021، إلــى 20.06 مليــار دوالر، مقارنة بـــ20.27 مليار 
دوالر في منتصفه. وعنــد تنقيص محفظة اليوروبونــد التي يحملها 
مصرف لبنان، والبالغــة قيمتهــا 5.03 مليــار دوالر، تصبح قيمة 
إحتياطاته بالعملــة األجنبيّــة 15.03 مليار دوالر فــي نهاية تموز/

يوليو 2021.
في ســياق آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصــرف لبنان تراجعــاً 0.17 % أو 
28.04 مليــون دوالر في قيمــة إحتياطاته من الذهــب إلى 16.87 
مليــار دوالر، فــي ظــّل تراجع ســعر الذهب بعــد تصريــح البنك 
المركزي األميركي بأّن اإلقتصاد األميركــي يحقّق تقدّماً نحو بلوغ 

مستويات التوظيف القسوى.
تراجع معدالت الفوائد

على صعيد آخــر، أظهرت إحصاءات مصرف لبنــان، ان معدالت 
الفوائد في المصارف التجارية العاملة في لبنان واصلت بشــكل عام 
تراجعها خالل شــهر حزيران/يونيو 2021، وذلك على إثر تعاميم 
مصرف لبنان التي خفّضت ســقوف الفوائد المدفوعــة على الودائع 
بالليــرة اللبنانيّة وبالــدوالر األميركي إلــى مســتويات متدنيّة جداً. 
وتراجع متوّســط الفائدة على الودائــع المعنونة بالليــرة اللبنانيّة إلى 
1.84 %، مقارنة بـ1.85 % فــي أيار/مايو 2021، و4.16 % في 

حزيران/يونيو 2020.
أما على الودائــع المدفوعة بالدوالر األميركي، فقد خفّضت ســقوف 

نصت المادة 76 من قانون النقد والتسليف، الذي نص على إنشاء مصرف لبنان وتحديد دوره ومهامه 
على الزام المصارف بأن تودع لدى مصرف لبنان أموااًل (احتياطي أدنى) حتى نسبة معنية من التزاماتها 
الناجمة عن الودائع واألموال المستقرضة التي يحددها المصرف. ويمكن للمصرف المركزي أن يعتبر إذا 
رأى ذلك مناسباً توظيفات المصارف في سندات حكومية أو سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من 
االحتياطي حتى نسبة معينة يعود له أمر تحديدها. وال يمكن للمصرف المركزي أن يحدد نسبة االحتياطي 

األدنى بأكثر من 25 % من االلتزامات تحت الطلب وبأكثر من 15 % من االلتزامات ألجل معين.
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2.65 مليون بطاقة دفع في نهاية حزيران 2021

بنحو 50,181 أو بنســبة 10.4 %، في األشــهر الـ12 المنتهية 
في حزيران/يونيو 2021.

في المقابــل، تراجع عــدد بطاقات الدفــع الفوري التــي يحملها 
المقيمون 180,019 أو بنســبة 9.6 %، تليها بطاقات االئتمان 
التي يحملهــا المقيمــون بنحــو 153,765 أو بنســبة 36- %، 
وبطاقات الدفع المؤّجــل مع المقيمين بنحو 19.390 أو بنســبة 
23.5- %، وبطاقــات الدفع الفــوري مع غيــر المقيمين بنحو 
13,561 أو بنســبة 17.5- %، وبطاقــات االئتمــان مــع غير 
المقيميــن بنحــو 6,929 أو بنســبة 38- %، وبطاقــات الدفــع 
المؤّجل مع غير المقيميــن بنحو 2,486 أو بنســبة 39.4- %، 
وبطاقات الدفع المســبق مع غير المقيمين بنحو 181 أو بنســبة 
14.8- %، في الفترة المشمولة. ويُعزى االنخفاض في بطاقات 
االئتمان في األشــهر الـ12 المنتهية فــي حزيران/يونيو 2021 
التي يحملها المقيمون وغير المقيمين جزئياً إلى القيود المشــدّدة 

التي فرضتها المصارف على إصدار وتجديد بطاقات االئتمان.
نقاط البيع

Points-of-( عالوة على ذلك، بلغ العدد اإلجمالــي لنقاط البيع
sales( التي تستخدم بطاقات الدفع 44,400 في نهاية حزيران/

يونيو، أي بانخفاض 3,457 نقطة بيع، أو بنســبة 7.2 %، من 
47,857 نقطــة بيع فــي نهايــة حزيران/يونيــو 2020. كذلك 
تراجع عدد نقاط البيع التي تســتخدم بطاقات الدفع 1,323 نقطة 
لكل كيلومتر مربع في لبنان في نهاية حزيران/يونيو 2021.بيع في النصف األول من 2021. وبلغ عدد نقاط البيع 4.2 نقطة 

ارتفع عدد بطاقات الدفع الُمصدَرة في لبنان إلى 80,152 بطاقة 
أو بنسبة 2.8 % في األشــهر الـ12 المنتهية في حزيران/يونيو 
2020. وشــّكل حاملــو البطاقــات المقيمون نســبة 97 % من 

مجموع البطاقات الُمصدَرة في نهاية حزيران/يونيو 2021.
بطاقات الدفع الفوري

ويبيّن توزيع بطاقــات الدفع حســب نوعها، أّن بطاقــات الدفع 
الفــوري )Debit Cards( التــي يحملهــا أشــخاص مقيمــون 
بلغت مليون و699 ألفاً و318 بطاقة وشــّكلت نسبة 64 % من 
المجموع، تليها بطاقات الدفع المســبق )Prepaid cards( مع 
المقيمين بلغت 531 ألفاً و781 بطاقة وشــّكلت نســبة 20 %، 
وبطاقــات االئتمــان )Credit Cards( التي يحملهــا مقيمون 
بلغــت 275,090 بطاقــة وشــّكلت نســبة 10.4 %، وبطاقات 
الدفع الفوري مع غير المقيمين بلغت 64,012 بطاقة، وبطاقات 
الدفع المؤّجــل )Charge Cards( التــي يحملها مقيمون بلغت 
63,011 بطاقة وشــّكلت نســبة 2.4 % لكل منهمــا، وبطاقات 
االئتمان مع غير المقيمين بلغت 11,366 بطاقة وشــّكلت نسبة 
0.4 %، وبطاقات الدفع المؤجل مع غير المقيمين بلغت 3,827 
بطاقة وشــّكلت نســبة 0.1 %، وبطاقات الدفع المسبق مع غير 

المقيمين بلغت 1,044 بطاقة وشّكلت نسبة 0.04 %.
بطاقات االئتمان

عالوة على ذلــك، انخفض عــدد بطاقــات الدفع الفــوري التي 
يحملهــا المقيمــون حوالــى 80,395 أو بنســبة 4.5 %، فــي 
النصف األول مــن العــام 2021، تليها بطاقــات االئتمان التي 
يحملها المقيمون بنحو 75,309 أو بنسبة 21.5- %، وبطاقات 
الدفع المؤّجل مع المقيمين بنحو 13,285 أو بنسبة 17.4- %، 
وبطاقات الدفع الفوري مع غير المقيمين بنحو 6,185 أو بنسبة 
8.8- %، وبطاقات الدفع المســبق مع المقيمين بنحو 5.051 أو 
بنسبة 1-%، وبطاقات االئتمان مع غير المقيمين بنحو 2,445 
أو بنســبة 17.7- %، وبطاقات الدفع المؤّجل مع غير المقيمين 
بنحو 1,472 أو بنســبة 27.8- %، وبطاقات الدفع المسبق مع 

غير المقيمين بنحو 110 أو بنسبة 9.5- %.
قيود مشّددة

في موازاة ذلك، ارتفع عدد بطاقات الدفع المســبق مع المقيمين 

في وقت يشهد لبنان أزمة كهرباء ومازوت حاّدة أّثرت على عمل أجهزة الصراف اآللي في المصارف وعلى 
قبول نقاط البيع دفع الزبائن بالبطاقات االئتمانية، أشارت األرقام الصادرة عن المصرف المركزي إلى أّن عدد 
بطاقات الدفع الُمصَدرة في لبنان بلغ مليونين و649 و449 بطاقة في نهاية \ حزيران/يونيو 2021، ما يشّكل 

انخفاضاً بنسبته 6.5 % من نهاية العام 2020، وتراجعاً بنسبة 10.8 % من نهاية حزيران/يونيو 2020.
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عقــدت جمعية شــركات الضمــان اجتماعاً اســتثنائياً 
برئاســة رئيسها ايلي نسناس، حيث عرضت الشروط  
التعجيزيــة التي وضعتهــا نقابة المستشــفيات وتكتل 
المستشــفيات الجامعيــة، للتعاون الجديــد بينهما وبين 
شــركات الضمــان والتي ســتنفذها اعتبــاراً من أول 
أيلول/ســبتمبر 2021، بحســب اإلعالم الذي وّجهته 

الى الجمعية.
وأصــدرت الجمعية بيانــاً رفضت فيــه باإلجماع هذه 

نين لديها ألن نقابة  الشــروط التي ال قدرة لشــركات الضمان على تطبيقها حرصاً على استمراريتها ومصلحة المؤمَّ
المستشفيات تصّر على تأمين شركات التأمين 30 % دوالر نقدي، و70 % “لوالر”، وتكتل المستشفيات الجامعية 
40 % دوالر نقــدي و70 % “لــوالر”، على الرغم من ان شــركات التأمين تتقيّد بالبوالــص القائمة وال يمكن لها 

نين لديها وتطبيق التغيير الذي تطالب به المستشفيات. تغييرها بصورة فجائية من دون الرجوع الى المؤمَّ
واستغربت إقدام نقابة المستشفيات على قطع الحوار مع الجمعية الذي بدأته منذ فترة إليجاد قواسم مشتركة بينهما 
ضمن إطار الحوار البنّاء والشــفافية من أجل اســتمرارية هذين القطاعين. وأعلنت أنها ترفض ان يستمر التأمين 
الخاص في تعويض العجز لدى الهيئات الضامنة الذي كانت تقوم به سابقاً بتحميلها مجدداً هذا العجز تجاه القطاع 
االستشفائي، علماً أن الجمعية أبدت استعدادها للتعاون لحل هذه المشاكل التي تعاني منها المستشفيات واستعدادها 

الستمرار التعاون بينهما.

شركات التأمين ترفض شروط نقابة المستشفيات اللبنانية

وافــق “ إتش إس بي ســي  هولدينغز” على شــراء شــركة  
التأميــن  “أكســا  ســنغافورة “ مقابــل 575 مليــون دوالر 
أميركــي، مــن أجــل تأســيس مركــز عالمي للثــروة في 
سنغافورة، وتعزيز توســعه عبر منطقة جنوب شرق  آسيا 
. وأوضــح المدير التنفيذي للبنك، نويل كوين في بيان: هذا 

استحواذ هام يوضح هدفنا لنمو أعمالنا للثروة عبر آسيا.
ويأتي توســع البنك -الذي يقره في لندن- في سنغافورة بعد 
سنوات من التوترات شهدها البنك في هونغ كونغ التي تعد 
أكبر أســواقه، و الصين . وحدد “إتش إس بي سي” خطًطاً 

طموحة لتوسيع أعمال إدارة الثروة وخاصة في الصين، إذ يخطط لتوظيف أكثر من 5 آالف مخطط للثروة جديد 
لتنمية أعماله خالل السنوات من الثالثة إلى الخمسة المقبلة. وتعد “أكسا سنغافورة” حالياً ثامن أكبر شركة تأمين 

على الحياة في سنغافورة من حيث اقساط التأمين الجديدة السنوية.

“إتش إس بي سي” وافق على شراء “أكسا سنغافورة”
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أبلغت شــركة “مرســى المغرب”، مشــغل 
الموانــئ الرئيســية في المغــرب، عن زيادة 

كبيرة في نشاط الشحن عبر موانئ البالد.
ونقلــت الشــركة في تصريحــات حديثة عن 
زيادة نشــاط الشــحن إلى 23 مليون طن في 
موانئها، وهذا يحل محل نشــاط الشــحن في 

2020 بنسبة 22 %.
وســجل فرع طنجة الــذي افتتح فــي يناير/

كانون الثاني من العام الجاري، حوالى 4.2 مليون طن من نشاط الشحن وحده.
يذكر أنه في وقت سابق من 2021، استثمرت مرسى المغرب ما يقرب من 14 مليون دوالر أميركي في توسيع 
بنيتها التحتية، حيث ال يزال المغرب يشــهد زيادة في نشــاط التجارة الدولية. وال يزال ميناء طنجة وجهة تجارية 
نشطة بشكل خاص، حيث يظهر تقدماً مستمراً على الرغم من آثار الوباء. وبحسب “موروكو وورلد نيوز”، وفر 
الموقع الرئيســي لموانئ طنجة بالقرب من أفريقيا وأوروبا وكذلك البحر األبيض المتوســط   والمحيط األطلســي، 
فرصة مثالية للشحن والتجارة للمغرب. وبحسب الموقع الرسمي لمرسى المغرب، في ميناء طنجة، تقوم الشركة 
بشكل أساسي بشحن البضائع الجافة، مثل الحبوب، باإلضافة إلى نقل الركاب عبر البحر األبيض المتوسط. وهي 
تدير رصيفاً بطول 568 ميالً، باإلضافة إلى حظيرة طائرات تبلغ مســاحتها 5000 متر مربع. كما تدير الشــركة 

موانئ في الدار البيضاء والداخلة والعيون وأكادير وآسفي والجرف األصفر والمحمدية والناظور.

مرسى المغرب تسعى لزيادة اإليرادات

حققت المؤسســة العامــة للمناطق الحرة في 
ســورية زيادة في إيراداتها مقارنة بالسنوات 
الســابقة، حيــث وصلــت إيراداتهــا إلى 16 
مليار ليرة ســورية حتى نهاية شــهر يوليو/

تموز 2021 الفائت.
وأوضح مدير المؤسســة، إياد كوسا، بحسب 
موقع “الثــورة أونالين” المحلي، أن الزيادة 
التي حققتها المؤسسة عن العام 2020 بلغت 
حوالــى 6.8 مليــارات ليرة ســورية، حيث 

بلغت إيرادات المؤسسة حينها 9.2 مليارات ليرة سورية.
وبيّن كوســا، أن قيمة البضائع واآلليات المســتوردة إلى المناطق الحرة وصلت إلى 33 مليار ليرة ســورية خالل 

الفترة ذاتها، في حين بلغت قيمة البضائع واآلليات المصدرة من المناطق الحرة 67.5 مليار ليرة سورية.

زيادة إيرادات المناطق الحرة في سورية
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اســتثمار  معاشــات  حقــق صنــدوق 
التقاعــد  الحكومي في  اليابــان ، عائداً 
على االســتثمار في الربــع األول من 
العــام 2021 الجــاري، بلــغ حوالــى 
4.98 تريليون ين )45.3 مليار دوالر 
أميركي(، بفضل مكاســب في أســهم 
أجنبية، بعد عائد ســنوي قياسي حققه 
في الســنة المالية الماضية المنتهية في 

31 آذار/مارس 2021.
وذكر أكبر صندوق في العالم لمعاشات 

التقاعد، أنه يدير أصوالً بقيمة 191.6 تريليون ين في نهاية شهر حزيران/يونيو 2021، وأن العائد على األصول 
الشــاملة بلــغ حوالــى 2.86 % خالل فترة الربع األول من 2021 البالغة 3 أشــهر. ويعتمــد الصندوق بقوة على 

استراتيجية التتبع الخامل للمؤشرات، لذا تعكس عوائده في المعتاد تحركات السوق.

45 مليار دوالر عائدات صندوق معاشات التقاعد الياباني

وافق الصندوق السيادي السعودي على شراء 
حصة في شركة صناعة السيارات اإليطالية 
الفارهــة، هوراســيو باغانــي، وهــو أحدث 
مؤشر على أن السعودية الغنية بالنفط مهتمة 
بشــكل متزايد بصناعة الســيارات، وفقاً لما 
ذكر موقع “بلومبيرغ”. ويعد االستثمار من 
قبل الصندوق الســيادي السعودي، جزء من 
شراكة إســتراتيجية طويلة األمد مع الشركة 
اإليطالية الوثيقة، ولكن عائلة باجاني سوف 
تحتفظ بالسيطرة الكاملة على الشركة، وذلك 

على الرغم من انضمام الصندوق إلى مســاهمي األقلية اإليطاليين نيكوال فولبي وإيميليو بتروني، بحســب البيان. 
وسيحصل صندوق االستثمارات العامة على نسبة 30 % من أسهم هوراسيو باغاني.

يقع مقر “باغاني”، التي أسسها رجل األعمال اإليطالي األرجنتيني هوراسيو باغني في العام 1992، بالقرب من 
مودينا في شمال إيطاليا.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي، بأنه الشريك المثالي لمواصلة وضع 
عالمة تجارية مميزة في قطاع سيارات الهجينة ودعم استراتيجية توسعها.

السعودية تشتري 30 % من باغاني اإليطالية
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للمنتجــات   Indorama Ventures شــركة  وقعــت 
الكيميائيــة، المملوكة للمياردير الــوك لوهيا، عقداً بقيمة 
Ultrapar Par� 1.3 مليار دوالر أميركي مع مجموعة

ticipacoes لالستحواذ على وحدتها الكيميائية.
وصرحت اندوراما، أنها قامت باالســتحواذ على شركة 
Oxiteno، الشركة التابعة لشركة Ultrapar المدرجة 
فــي ســاو باولــو، والتــي تقــوم بإنتــاج أكســيد اإلثيلين 
ومشــتقاته. وقالت الشركة في بيان: إن صفقة االستحواذ 
هــذه تتيــح الفرصة للحصــول على فريــق إدارة ممتاز 
وعالقــات عمالء قوية، فضالً عــن إمكانية النمو القوية 
في األســواق، حيث تضم شبكة شــركة Oxiteno نحو 

11 مصنعاً في أميركا الالتينية والواليات المتحدة األميركية.
وقالت “اندوراما”، إن الصفقة، التي تخضع للتعديل، ســيتم تمويلها من خالل الدفع المؤجل والتدفق النقدي الحر 

ورأس المال العامل والديون. ومن المتوقع إنهاء الصفقة في الربع األول من عام 2022.

الوك لوهيا

Indorama Ventures تستحوذ على Ultrapar البرازيلية

أظهــرت البيانــات الماليــة لشــركة “ بريتــش 
بتروليــوم “ البريطانية )بي بــي(، تحولها إلى 
تحقيــق  األرباح  خــالل الربع الثانــي من عام 
2021، بواقــع 2.8 مليــار دوالر أميركــي، 
بفضل تحســن أســعار النفط العالمية. وسجلت 
“بــي بي” في الفتــرة المماثلة من العام 2020 
الماضي، خســائر بمقدار 6.7 مليارات دوالر 

أميركي.
وأفــادت البيانــات، أن صافي األربــاح ارتفع 

بنسبة 7.7 %، قياساً على الربع األول من العام 2021 الحالي، والذي سجل 2.6 مليار دوالر أميركي. وأرجعت 
نمــو األرباح إلى ارتفاع أســعار النفــط، وهوامش الربح التي قابلتها نتيجة انخفاض  تكلفة  تســويق  الغاز  وتداوله، 
مشــيرة أنها تتوقع ســعر برميل عند متوسط 60 دوالراً على المدى المتوسط. وأوضحت أن صافي  ديون  الشركة 
انخفض إلى 32.7 مليار دوالر أميركي في نهاية الربع الثاني من العام 2021 الحالي، مقابل 38.94 مليار دوالر 
أميركي في الربع األخير 2020. وأشارت إلى بدء 4  مشاريع  رئيسية لإلنتاج خالل الربع الثاني 2021، في كل 

من الهند ومصر وأنغوال وخليج المكسيك.

2.8 مليار دوالر أرباح “بريتش بتروليوم”
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كشــفت هواوي عن نتائــج أعمالها للنصف 
األول مــن عــام 2021، وقالــت أن أدائهــا 
اإلجمالي جاء مطابقاً للتوقعات، حيث حققت 
في النصــف األول إيــرادات بلغت 49.62 
مليار دوالر أميركي، ووصل هامش الربح 

الصافي إلى 9.8 %.
وبحســب مجموعــات األعمال التــي تعمل 
هــواوي وفقها، فقد حققــت مجموعة أعمال 
“هــواوي كاريــر” لشــبكات االتصــاالت 

إيرادات بلغت 21.2 مليار دوالر أميركي. وبلغت إيرادات مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع 
والمؤسســات 6.64 مليار دوالر أميركي. كما نجحت مجموعة أعمال “هواوي كونســيومر” ألجهزة المســتهلك 

بتحقيق إيرادات بلغت 21.01 مليار دوالر أميركي على الرغم من تحديات العوامل الخارجة التي تواجهها.
وتعليقاً على إعالن النتائج المالية للشركة، قال رئيس مجلس اإلدارة الدوري لشركة هواوي، إريك شو، ان الشركة 
حددت أهدافها االستراتيجية على مدار األعوام الخمس القادمة ونعمل على تحقيقها بالتركيز على أولوياتها. مشيراً 
الى ان هدف هواوي هو أن تحافظ على الشــركة وأن تنفذ أعمالها بشــكل مســتدام، الفتاً الى ان هواوي أكيدة من 

قدرتها على تحقيق ذلك من خالل استمرارها بابتكار قيمة عملية لعمالهنا وشركائها.

نتائج أعمال “هواوي” في النصف األول 2021

تعتزم “سامســونغ غروب” اســتثمار 240 تريليون 
وون )205.6 مليــار دوالر أميركــي( خالل األعوام 
الثالثــة المقبلة، من أجل توســيع بصمتهــا في الذكاء 
االصطناعــي وأشــباه الموصــالت والروبوتات في 
عصــر مــا بعــد الوبــاء. وأعلنــت الشــركة أن تلك 
االستثمارات من المتوقع أن تساعدها بتعزيز مكانتها 
العالمية في الصناعات الرئيســية مثل قطاع الرقائق، 
مع الســعي نحو المزيد من فــرص النمو في مجاالت 

جديدة مثل االتصاالت والروبوتات.
وأوضحت أكبر شركة  لصناعة الرقائق  في العالم أن المجموعة تخطط لترسيخ التكنولوجيا والريادة في السوق من 
خالل عمليات الدمج واالســتحواذ. وأشارت “سامسونغ إلكترونكس”، إلى أن استثمارها المكثف في أعمال أشباه 
الموصالت يمكن أن يطلق عليه “خطة البقاء”، مع تقدم الشــركات المنافســة للسيطرة على سلسلة توريد الرقائق 

العالمية في ظل الجائحة.

“سامسونغ” تعتزم استثمار 206 مليارات دوالر
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قلصت شركة “ بيركشــاير هاثاواي “ حيازتها 
في أســهم شركات  األدوية  في الربع الثاني من 
العام 2021 الجــاري، مع إضافة عدد محدود 

من اإلستثمارات.
وأظهر إفصاح لشــركة اإلســتثمار األميركية 
الشــهيرة والتــي يقودهــا “وارن بافيت”، بيع 
كامــل الحيازة من شــركة “بيوغين” لألدوية، 

و“أكسالتا” للكيماويات.
وجــاء بيــع “بيركشــاير” لكامــل حيازتها في 

شــركة “بيوجين” مع ارتفاع سهم شــركة األدوية لمستوى قياسي جديد في شهر حزيران/يونيو 2021 الماضي، 
بعد أنباء موافقة الجهات التنظيمية على عالج لمرض الزهايمر تابع للشركة.

كما خفضت “بيركشاير هاثاواي” حيازتها من شركة “أبفي” لألدوية بنسبة 10 %، وقلصت “بريستول مايرز” 
بنحو 15 %، وباعت 49 % من حيازتها في “ميرك”، على الرغم من حقيقة تدشــين هذه المراكز االســتثمارية 

في الربع الثالث من عام 2020 الماضي.

“بيركشاير هاثاواي” تقلص حيازتها من شركات األدوية

أمــرت بريطانيا بفتح تحقيق حول اســتحواذ شــركة كوبهام 
المملوكة للواليات المتحدة على شــركة التكنولوجيا الدفاعية 
البريطانية “ألترا إلكترونيكس” من أجل تقييم المخاطر على 

األمن القومي.
وكشف وزير األعمال، كواسي كوارتينغ، أنه أحال الصفقة 
إلى هيئة تنظيم المنافســة واألسواق التي ستقدم تقريرها في 
كانــون الثاني/يناير 20200 المقبــل. وكتب كوارتينغ على 
تويتــر “أصــدرت تعليمات إلى هيئة أســواق المال للتحقيق 
في اســتحواذ كوبهام المقترح على شركة ألترا إلكترونيكس 

لتقييم أي مخاوف تتعلق باألمن القومي”.
وأضاف أن بريطانيا “منفتحة على األعمال التجارية لكن يجب أال يهدد االستثمار األجنبي أمننا القومي”.

ووافقــت “الترا الكترونيكس” أخيراً، على صفقة اســتحواذ بقيمة 2,6 مليار جنيه إســترليني )3,6 مليارات دوالر 
أميركي( من شــركة كوبهام الدفاعية العمالقة الســابقة التي كانت مدرجة في بورصة لندن ومملوكة حالياً لشــركة 
“أدفينــت”. وقــال كوارتينغ، إنه طلب من البرلمان إصدار أمر لمنع شــركة “الترا الكترونيكس” من الكشــف عن 

معلومات حساسة لـكوبهام حول السلع أو الخدمات التي تقدمها إلى حكومة المملكة المتحدة أو قواتها المسلحة.

كواسي كوارتينغ

تحقيق باستحواذ شركة أميركية على مجموعة بريطانية
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ســجلت “ أديداس “ أرباًحا فصلية في الربع الثاني من 
العام 2021 الجاري، لكنها أشــارت إلى أن المبيعات 
تأثــرت بالتوترات مع  الصين . وكشــفت نتائج أعمال 
شــركة المالبس الرياضيــة األلمانية تســجيل صافي 
أربــاح بقيمة 397 مليون يــورو )470 مليون دوالر 
أميركــي( على مدار الفترة الممتدة من نيســان/ابريل 
وحتــى حزيران/يونيــو 2021، مقابل خســائر بقيمة 
295 مليون يورو خالل نفس الفترة من العام الماضي. 
وســجلت الشركة مبيعات بقيمة 5.08 مليار يورو في 

فترة األشهر الثالثة المنتهية في حزيران/يونيو، وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 4.97 مليار يورو.
وأوضح المدير التنفيذي لـ”أديداس” كاســبر رورســتد، أن الشــركة تشــهد نمواً قوياً للغاية في  أميركا  الشــمالية 
والالتينيــة و أوروبا ، لكنه أشــار إلى أن وضع الشــركة يشــهد حالة عــدم يقين في الصين. ولفت إلى أنه “بســبب 
التوترات الجيوسياســية رأينا تأثيًرا على وجه الخصــوص في أعمالنا في الصين عبر اإلنترنت في الربع الثاني، 
لكننا نعتقد أن الوضع ســيعود إلى طبيعته بمرور الوقت”. وتتوقع الشــركة نمو المبيعات بما يصل إلى %20 عن 

إجمالي العام 2021 الجاري.

“أديداس” تسجل أرباحًا فصلية بقيمة 397 مليون يورو

افــادت وكالــة “رويتــرز”، أن شــركة التكنولوجيــا المالية 
البرازيلية “نوبانك” تستهدف الحصول على تقييم في الطرح 
العــام األولي المخطط له فــي  الواليات المتحــدة   األميركية 
يتجــاوز أكبر بنك تقليدي في البــالد. وذكرت عن مصدرين 
مطلعين على األمر، أن شــركة التكنولوجيا المالية المدعومة 
مــن  المســتثمر  وارن بافيت قد تســعى للحصــول على تقييم 
يتجــاوز بنك “إيتــاو يونيبانكــو” البالــغ 55.4 مليار دوالر 
أميركي، ما ســيجعلها في مصاف أكبر شركات التكنولوجيا 

المالية في العالم.
وأوضــح أحــد المصــادر، أنه فــي األســابيع األخيــرة قدم 

المصرفيــون فــي “نوبانك” تقييماً يصل إلى 100 مليــار دوالر أميركي، لكنه أوضح أنه من غير المرجح أن يتم 
تقييم الشركة عند هذا المستوى المرتفع في وقت  االكتتاب العام .

وحصلــت “نوبانك” علــى تقييم بقيمة 30 مليار دوالر أميركي في آخر جولة تمويلية بقيادة شــركة “بيركشــاير 
هاثاواي”. وعينت “نوبانك” بنوك “ مورغان ســتانلي ” و“غولدمان ســاكس ” و“ ســيتي غروب ” للمســاعدة في 

إدراج أسهمها في سوق األسهم األميركي.

وارن بافيت

“نوبانك” تستهدف طرح عام بتقييم 55 مليار دوالر
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تخطط  مدينة شنغهاي  الضخمة في شرقي  الصين، 
لبنــاء منطقــة لوجياتســوي لتصبح مدينــة مالية 
عالمية مــن الدرجة األولى بحلــول عام 2025، 

وذلك وفقاً لمخطط معني صدر أخيراً.
وأشــارت خطة التنمية الخمســية الـــ14 لمنطقة 
لــى أن لوجياتســوي تســتهدف  لوجياتســوي، إ
احتضان أكثر من 10 آالف مؤسسة مالية مختلفة 

بحلول 2025.
تنــص الخطــة، علــى أن حجــم القيمــة المضافة 
للصناعة المالية ســيرتفع من 50 %، من إجمالي 

المدينة المســجل في العام 2020 الماضي، إلى أكثر من 55 % في عام 2025. كما تســتهدف شــنغهاي أيضاً، 
زيادة جاذبيتها لشركات إدارة األصول العالمية، ودعوة مجموعة من أفضل الشركات المذكورة لالستقرار فيها.

في بداية عام 2021، أصدرت شــنغهاي “نصائح حول التعزيز الشــامل للتحول الرقمي لمدينة شــنغهاي” لدفع 
التحول الرقمي الشــامل إلــى االقتصاد والحياة والحوكمة، بهدف أن تصبح مدينة شــنغهاي عاصمة رقمية دولية 

مؤثرة في العالم بحلول 2035، حيث تمت الموافقة على تنفيذ “خطة شنغهاي” للذكاء االصطناعي.
منطقــة تجريبيــة وتم إحراز تقدم مطرد في إنشــاء المنطقــة التجريبية لتطوير ابتكار الــذكاء االصطناعي للجيل 
الجديــد الوطنــي والمنطقــة التجريبية للتطبيقات المبتكرة، وعقــدت بنجاح ثالثة مؤتمرات عالميــة متتالية للذكاء 
االصطناعي، األمر الذي أرســى أساساً متيناً لبناء الذكاء االصطناعي عالي المستوى وتشكيل مجموعة صناعية 

عالمية المستوى في شنغهاي خالل فترة الخطة الخمسية الـ14.
يشار إلى أنه منذ عام 2020، يوجد في شنغهاي 1149 شركة رئيسة للذكاء االصطناعي، ما يشكل سلسلة صناعة 
ذكاء اصطناعي كاملة نســبياً. وبلغ حجم الصناعة فوق الحجم المحدد لهذا العام 224.6 مليار يوان، محققة نســبة 

نمو تقدر بحوالى 50 %.

مدينة لوجياتسوي المالية تحتضن 10 آالف مؤسسة

أعلنت شــركة “أرامكو” الســعودية، عن نتائج المالية للربع الثاني 
مــن العام الجاري المنتهي في 31 حزيران/يونيو 2021، وإرتفعت 
األربــاح الصافيــة بنســبة 287 % لتصــل إلــى 95.5 مليار لاير، 
بالمقارنــة مــع 25 مليار لاير كانت قد ســجلتها الشــركة في الربع 

المماثل من العام السابق.
يذكر أن “ رويترز” كانت قد استطلعت آراء المحللين سابقاً، وبحسب 

“ريفينيتيف” توقع المحللون إرتفاع أرباح شركة أرامكو، إلى 89 مليار لاير سعودي في الربع الثاني من 2021.

ارتفاع أرباح “أرامكو” بنسبة 287 %
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أعلنت شــركة “ إير بي إن بي” عــن تحقيق إيرادات 
قويــة في الربع الثاني من العام الجاري 2021، لكنها 
حذرت من تداعيات متغير “دلتا” على قطاع الســفر 

والترفيه.
وكشــفت نتائج أعمال الشــركة األميركية العاملة في 
قطاع تأجير  المنازل  للمســافرين، أن صافي الخسارة 
بلــغ حوالــى 68 مليــون دوالر أميركي في األشــهر 

الثالثة المنتهية في حزيران/يونيو 2021 الماضي، مقابل خســارة 576 مليون دوالر أميركي في الفترة المقارنة 
قبل عام واحد.

وسجلت إيرادات “إير بي إن بي” نحو 1.33 مليار دوالر أميركي، مقابل 335 مليون دوالر في نفس الفترة قبل 
عام، ومقارنة بتوقعات كانت تشــير لتســجيل وأبلغت الشــركة عن حجز 83.1 مليون ليلة، بزيادة 29 % مقارنة 

بالربع األول من هذا العام وبارتفاع 197 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
لكن “إير بي إن بي” حذرت من أنه على المدى القصير، فإن تفشي السالالت الجديدة من فيروس “كورونا” مثل 

متغير “دلتا” سيواصل التأثير على سلوك السفر العام بما يشمل عدد مرات وتوقيتات الحجز واإللغاء.

إيرادات “إير بي إن بي” تقفز 300 %

حققت شــركة “والــت  ديزنــي “ أرباحــاً وإيرادات 
أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام المالي 
2021 الجاري، مع تحقيق وحدة المتنزهات أرباحاً 

للمرة األولى منذ تفشي الوباء.
وكشــفت نتائج أعمال شــركة الترفيه األميركية، أن 
صافــي الربح بلــغ 923 مليــون دوالر أميركي في 
األشــهر الثالثة المنتهية في الثالث من شــهر تموز/
يوليــو 2021، مقابــل خســارة 4.7 مليــار دوالر 

أميركــي في نفس الفترة قبل عام واحد. وبلغ نصيب الســهم من األرباح 80 ســنتاً فــي الربع المالي الثالث، مقابل 
توقعات بتسجيل 55 سنتاً.

وســجلت إيرادات “ديزني” ارتفاعاً بنســبة 45 % عند 17.022 مليار دوالر أميركي، متجاوزة التوقعات التي 
كانت تشــير لتســجيل 16.7 مليار دوالر. وأعلنت الشركة أن عدد مشــتركي خدمة البث “ديزني بلس” بلغ 116 
مليون مســتخدم، مقابل 57.5 مليون مســتخدم في نفــس الفترة من عام 2020، وهو ما تجــاوز التوقعات البالغة 
114.5 مليون. وقفزت إيرادات وحدة المتنزهات بنسبة 307 % لتصل إلى 4.3 مليار دوالر، لتنجح في التحول 

للربحية للمرة األولى منذ ظهور وباء “كوفيد - 19” بنحو 356 مليون دوالر أميركي.

ارتفاع اإليرادات الفصلية لـ“ديزني” بنسبة 45 %
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أعلنت شــــركة “ تشــــايـم فاينـانشــال ”، أنها جمعت 
750 مليــون دوالر أميركــي فــي أحــــدث جولــــة 
تمويلية، مـــا دفع تقييم الشـركة لنحو 25 مليار دوالر 

أميركي.
وذكرت شــــــركة التكنولوجيــا الماليــة األميركيــة، 
أن شـــــركات “ســــــيكـويـــا  كابيتـــال  غلـوبـــال” 
وصنــدوق رؤية 2 التابع لـ“ســوفت بنــك” و“تايغر 
غلوبــال” و“جنرال أتالنتيك” ســاهمت فــي الجولة 

التمويلية األخيرة.
وكانــت وكالــة “رويترز” قد ذكرت في شــهر آذار/

مارس 2021 الماضي، أن “تشايم فاينانشال” أجرت محادثات أولية من أجل طرح أسهمها لالكتتاب العام بقيمة 
قد تتجاوز 30 مليار دوالر أميركي.

وتأسـســـت “تشــــايم فاينانشــــال” في عام 2012، وتقـــوم بحصد إيرادات عبر فرض رســــوم على أي عملية 
مدفوعــات باســــتخدام بطاقات االئتمــان أو الخصم التابعة لها، باإلضافة إلى خدمات مالية أخرى بالشـــراكة مع 

البنوك التقليدية.

“تشايم فاينانشال” تجمع 25 مليار دوالر

تعتــزم شــركة “تشــاينا  تليكــوم “، وهــي إحدى 
شــركات االتصاالت الثــالث في البر الرئيســي  

الصينــي، التي تم إطالقها من  بورصة نيويورك، 
جمــع 47.1 مليــار يــوان )ما يعــادل 7.3 مليار 
دوالر أميركي(، من اإلدراج في  شنغهاي ، والذي 
مــن المقرر أن يكون األكبــر في العالم حتى اآلن 

هذا العام.
وجرى تسعير األســهم فئة )أ( بسعر 4.53 يوان 

لكل ســهم، وهو أعلى من القيمة الدفترية للشــركة البالغة 4.49 يوان لكل ســهم. ويعد جمع التمويل ألكبر مشــغل 
للخطوط الثابتة في الصين، أكبر عملية بيع لألســهم هذا العام على مســتوى العالم، متجاوزاً الطرح العام األولي 
البالغ 6.3 مليار دوالر أميركي في هونغ كونغ من قبل شــركة “كويشــو تكنولوجي” المنافسة لشركة “تيك توك” 

في شهر شباط/فبراير 2021 الماضي.
وتأتي أهمية جمع األموال على أرض الدولة الصينية، في الوقت الذي توسع فيه  بكين  حملة قمع الشركات المحلية 

التي تُدرج أسهمها في الخارج، مع استمرار تصاعد التوترات بين  الواليات المتحدة  األميركية والصين.

تشاينا تليكوم تعتزم جمع 7.3 مليار دوالر
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تفاهم إلنتاج الهيدروجين األخضر في مصر

معالجة الهيدروجين
بدوره، قال الرئيــس اإلقليمي لقطاع الطاقة بشــركة “مان إنرجي 
سوليوشنز”، غســان صعب: نعتز بهذا المشروع المثير لإلهتمام، 
بالشــراكة مع )طاقــة( للكهرباء، خاصــة أنّه من المخّطــط تنفيذه 
تحت رعاية بلد مثل مصر، حيث تدرك الدولــة أهميّة الدور الذي 
يقوم به الهيدروجين األخضر في ســبيل إرســاء القواعد إلقتصاد 
عالمي صديق للبيئة. وتســعد )مان إنرجي سوليوشنز( بالحصول 
على فرصة الســتعراض خبراتها في عمليّة معالجة الهيدروجين 
بأكملها، ونتطلّع أيضاً للعمل جنباً إلى جنب مــع )طاقة( للكهرباء 
من أجــل إيجاد أفضــل الحلــول التي تعــّزز مكانتها فــي أحد أهم 

األسواق التي ترسم معالم المستقبل.
طاقة متجّددة

جدير بالذكر أن “طاقة” للكهرباء تقوم بإدارة وتشغيل محطة طاقة 
شمســية ضمن كبرى مشــروعات الطاقة المتجدّدة فــي المنطقة، 
وهي محطة “بنبان” للطاقة الشمســية بمدينة أســوان، حيث قامت 
الشركة بإنشاء محّطة للطاقة الشمسيّة بقدرة 65 ميغاواط، بإجمالي 
إســتثمارات بلــغ 72 مليــون دوالر أميركي. وهي تابعة لشــركة 
“طاقة عربية”، إحدى شــركات “القلعة” القابضــة. وتقوم “طاقة 
عربية” حالياً بتطوير وتشــغيل محّطات معالجة المياه، كما تولي 
نطاق إختصاصها في مجال الطاقة النظيفة.إهتماماً كبيــراً لزيادة إنتاج الهيدروجين األخضر من أجل توســيع 

بموجــب مذّكــرة التفاهــم تلــك، ســتقوم “طاقــة” 
للكهربــاء، بالتعــاون مــع شــركة “مــان إنرجــي 
سوليوشــنز”، التي يقع مقرها الرئيســي في ألمانيا، 
وهي تضم نحو 14 ألف موّظف ضمــن قّوة عملها 
في أكثــر مــن 120 موقعــاً حــول العالــم، وتمّكن 
عمالءها من خلــق قيمة مســتدامة في ســعيهم إلى 
تحويل وتطويــر عمليّاتهم اإلنتاجية بمــا يتوافق مع 
مســتقبل يتّســم بالحياد الكربوني، كما تقوم بتحسين 
كفاءة وأداء أعمالها بشــكل منتظــم، وذلك من أجل 
مواجهة التحدّيــات المســتقبليّة في قطــاع المالحة 
البحريــة وقطــاع الطاقــة والقطاعــات الصناعيّة، 
بإعداد دراسة جدوى على مدار األشهر الستة المقبلة 
فيما يخّص اســتخدام حلول التحليــل الكهربائي في 

محّطات توليد وقود الهيدروجين.
الوقود البديل

يأتي اإلنتــاج المرتقــب للهيدروجيــن األخضر في 
مصر، في ســياق اإلهتمام الدولــي المتزايد بالوقود 
البديل، وذلك من أجــل تقليل األثر البيئــي، وإبطاء 

التغيّر المناخي.
وقال العضــو المنتــدب لشــركة طاقــة للكهرباء،  
ســامي عبد القــادر، فــي بيان صــادر عــن طاقة 
عربيــة، إن )طاقــة( للكهرباء تعتزم قيــادة القطاع 
الخاص نحو المشــاركة في تحقيق أهــداف التنمية 
المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لرؤية مصــر 2030. ونحن نعتزم تنفيــذ ذلك من 
خالل اتّباع إســتراتيجيات الدولة إلستدامة الطاقة، 
باإلضافة إلــى دعم جهــود وزارة البيئــة من أجل 
خفــض اإلنبعاثات الضــاّرة، كما نأمــل جميعاً في 
أن نساهم في خلق مســتقبل أفضل خاٍل من التلوث 

الكربوني.

المستقبلي  الوقود  يعّد  الذي  الهيدروجين،  قطاع  في  الدخول  مصر  في  الخاص  القطاع  يدرس 
النظيف، وذلك من خالل إنتاجه وتوزيعه محلياً. وفي هذا اإلطار، وّقعت شركة “طاقة” للكهرباء، 
التابعة لمجموعة طاقة عربية في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة “مان إنرجي سوليوشنز” األلمانية، 
الحافالت  تزويد  بغرض  مصر،  في  محلياً  األخضر  الهيدروجين  إلنتاج  تجريبي  مشروع  بخصوص 

السياحّية بذلك الوقود النظيف.
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60 مليار دوالر خسائر السياحة الخليجية بسبب كورونا

لتجعل منها رافعــة للنمو االقتصادي، حيث يســاهم قطاع 
الســياحة بنســبة تتراوح ما بيــن 5 % و10 % من الناتج 

المحلي الخليجي.

وما قبل أزمة وباء “كورونا”، بــدأت دول التعاون بتنفيذ 
خطط اســتراتيجية قائمــة على تنويــع المنتج الســياحي، 
فضاً عن إطــاق اســتثمارات ضخمة تقــدر بنحو 136 
مليــار دوالر أميركي خــال الســنوات القادمــة لتطوير 

وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.

ووفقاً لبيانات المركز اإلحصائــي الخليجي، انخفض عدد 
الســياح إلى دول مجلــس التعاون الخليجي بنســبة 71 % 
خال العام 2020 الماضي، كمــا انخفض عدد الرحات 
الجويــة بنســبة 65 %، وذلــك بســبب إغــاق الحــدود 

والمطارات وفرض القيود على السفر.

رأى تقرير “فروســت آند ســوليفان”، أن قطــاع الفنادق 
راكم خسائر تصل إلى 15 مليار دوالر أميركي، الفتاً إلى 
أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ حوالى 

10 % خال السنوات الخمس الماضية.

قيود على السفر
من جانب آخــر، قال تقريــر أعدته المنظمــة بالتعاون مع 
منظمة الســياحة العالميــة، إن االنخفاض الحــاد في عدد 
الســياح الوافدين في جميع أنحاء العالم خال عام 2020، 
أدى إلــى خســارة اقتصادية بلغــت حوالــى 2.4 تريليون 
دوالر أميركي، متوقعــاً أن يكون الرقم مشــابهاً هذا العام 

اعتماداً على تلقي لقاحات )كوفيد - 19(.

وقال التقرير: إن عدد الســياح الوافديــن الدوليين انخفض 
بنحو مليار ســائح أو 73 % خال العام 2020 الماضي، 
بينمــا كان االنخفاض فــي الربــع األول من عــام 2021 

حوالى 88 %.

ويتوقع التقريــر أن أعداد الســائحين الوافدين لن تعود إلى 
مســتويات ما قبل الجائحة حتى عــام 2023، أو بعد ذلك، 
بســبب عوائق مثــل القيــود على الســفر، وبــطء احتواء 
الفيــروس وانخفــاض ثقــة المســافر والبيئــة االقتصادية 

السيئة.

استثمارات ضخمة
يشار إلى أن دول التعاون، توجهت منذ سنوات طويلة إلى 
قطاع السياحة كإحدى الصناعات األســرع نمواً في العالم 

ع تقرير صادر عن مؤسسة “فروست آند سوليفان” األميركية، وهي شركة متخصصة في  وقَّ ت
الدراسات واالستشارات، أن يكون قطاع السفر والسياحة في دول الخليج قد تكبد خسائر في 

حدود الـ60 مليار دوالر أميركي، وذلك بسبب تداعيات فيرووس “كورونا”.
ودعا اتحاد الغرف الخليجية مؤخراً، إلى ضرورة العمل على استراتيجية مشتركة بين دول مجلس 
والتنمية  التجارة  منظمة  توقعت  بعدما  البينية،  السياحة  حركة  لتشجيع  الخليجي،  لتعاون  ا
لتابعة لألمم المتحدة (أونكتاد) أن يكبد تأثير جائحة كورونا السياحة في العالم خسائر تزيد  ا

على 4 تريليونات دوالر أميركي.
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وتذليــل العقبات للمســتثمر الخليجــي واألجنبي من خال 
نافذة واحدة، وإنشــاء مركز يحتوي على معلومات شاملة 

لفرص االستثمار السياحي في دول المجلس.

كذلك أهميــة اإلســراع في إصــدار التأشــيرة الســياحية 
الموحدة بين دول المجلس مما ســيكون له األثر الكبير في 

تشجيع وتنمية السياحة البينية.

إنشاء بنك خليجي
وأصدر اتحاد الغرف الخليجية بياناً، شــدد فيه على أهمية 
إنشاء مجلس للسياحة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون 
الخليجي، يعنى بالتنمية السياحية في دول المجلس بشراكة 
القطاعين العام والخاص، إنشــاء شركات خليجية مساهمة 
أو قابضة تعنــى بتنمية وتطوير المشــروعات الســياحية 
الخليجية داخل مــدن المجلس، ســحب مقترحات االتحاد، 
ضرورة إنشاء شــركات مســاهمة للنقل البري والبحري، 
التسريع في إنشاء سكك حديدية تربط مدن مجلس التعاون 
الخليجي دعما للســياحة البينية، باإلضافة إلى إنشــاء بنك 
خليجي لتمويل المشــاريع الســياحية الخليجي أو البدء في 
المنطقة تمهيداً لتأسيس هذا البنك.إنشــاء صندوق تمويل خليجي من قبل البنــوك المعنية في 

استراتيجية سياحية
وطالــب اتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة الخليجية 
)مقره مدينة الخبر( مؤخراً، بالعمــل على مبادرة بإطاق 
اســتراتيجية ســياحية خليجيــة مشــتركة لتشــجيع وتنمية 
الســياحة البينية، من خال تســهيل التنقل بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، وإقرار مقترح قانون )نظام( استرشادي 
للســياحة في دول المجلس، وإنشــاء منصة عن الســياحة 
البينيــة بيــن دول مجلــس التعــاون، ومقتــرح التأشــيرة 
السياحية الخليجية، ومقترح لجنة السياحية العامة التعاون 
في مجال المواصات، والســماح للناقات الوطنية بالبيع 
المباشــر لتذاكر الســفر من دون الحاجة إلى وكيل عام أو 
كفيل محلي فــي دول المجلس، وتكثيــف الرحات الجوية 
بين المدن الرئيسية في دول المجلس مع خفض قيمة تذاكر 

السفر.

تأشيرة سياحية موحدة
وقال اتحــاد الغرف الخليجيــة، إن هناك حاجة ماســة إلى 
تأسيس شراكة اســتراتيجية بين القطاعين العام والخاص، 
وتشــجيع قيــام شــركات متخصصــة تعمل علــى تطوير 
المشــروعات الســياحية الخليجيــة داخل مــدن المجلس، 
وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة االستثمار السياحي 
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سنغافورة تحّول الصرف الصحي إلى مياه نظيفة

الصّحي يومياً. وفي أحد المباني، ُوضعت شــبكة مراوح لتهوية 
المياه، لكن ال تزال تنبعث منها رائحة كريهة.

عملية المعالجة
في بادئ األمر، تتّم تصفية مياه الصرف الصحي التي تصل إلى 
المحطة ثّم تُرسل إلى الســطح لمزيد من المعالجة. وبعدها تزال 
الشــوائب خصوصاً البكتيريا أو الفيروسات، عن طريق أنظمة 
ترشيح متطّورة وأشعّة فوق البنفسجيّة. ويُستخدم المنتج النهائي 
بمعظمه في مصانع المكونــات اإللكترونية التي تحتاج إلى مياه 
عالية الجودة، وألنظمة التبريد في المباني. لكن هذا المنتج يساهم 
أيضاً في موارد مياه الشــرب. فخالل موســم الجفــاف، يجري 
توجيه جزء من المياه إلى الخزانات قبــل أن يصل إلى صنابير 

المدينة إثر القيام بعمليّات معالجة إضافيّة.
إكتفاء ذاتي

وتخّطط سنغافورة لتوســيع نظام إعادة تدوير المياه. وقد جرى 
التخطيط لخــّط أنابيب كبير آخــر، باإلضافة إلــى مصنع جديد 

إلعادة المعالجة لخدمة غرب الجزيرة بحلول عام 2025.
وبعد إنجاز هذه المشاريع، ستكون ســنغافورة قد استثمرت 10 
مليارات دوالر سنغافوري )7,36 مليارات دوالر أميركي( في 

البنية التحتيّة المخّصصة لمعالجة مياه الصرف الصّحي.
ومن بين الدوافع وراء ســعي ســنغافورة لتحقيق قــدر أكبر من 
اإلكتفاء الذاتي، عالقتها المعقّدة مع ماليزيا التي تشّكل مصدرها 
الرئيســي للمياه. فقد كانت العالقات بين البلديــن متوتّرة منذ أن 
وأصبحت إمدادات المياه محل خالف.طردت ماليزيا سنغافورة من إتحاد لم يعّمر طويالً عام 1965، 

يعلو هدير مضّخات عمالقة داخل محّطة متطّورة لمعالجة مياه 
الصرف الصّحي في سنغافورة، إذ تحّول الدولة المدينة الواقعة 
في جنوب شرق آســيا جزءاً متزايداً من هذه المخلّفات إلى ماء 

صالح للشرب ما يسهم في تقليص مستويات التلّوث البحري.
الحّد من التلّوث

وتوفّر المياه المعــاد معالجتها 40 % من احتياجات ســنغافورة 
حالياً، فيمــا يُتوقع أن تصل النســبة إلى 55 % من اإلســتهالك 
بحلول عــام 2060، بحســب تقديرات وكالــة الميــاه الوطنيّة. 
وبينما تُســتخدم هذه المياه بمعظمها للقطاع الصناعي، يُستعان 
بجزء منها أيضاً لمياه الشــرب ولتغذية خّزانــات الجزيرة التي 
يبلغ عدد سكانها 5,7 ماليين نسمة. ويساهم هذا النظام في الحدّ 
من التلّوث البحــري، إذ يتّم تصريف جزء بســيط فقط من مياه 

الصرف الصحي في البحر.
تحسين اإلمدادات المائية

ويتعارض هذا الوضع مع ذاك القائم في معظم البلدان األخرى، 
إذ يتم تصريف 80 % من ميــاه الصرف الصّحي على األرض 
في النظم البيئية من دون إعادة معالجة أو إعادة تدوير، بحســب 
تقديرات األمم المتّحدة. وقالت كبيرة المهندســين المسؤولة عن 
معالجة المياه في مكتب الخدمات العامة في ســنغافورة، لو باي 
تشين، لوكالة فرانس برس، إن البالد تفتقر إلى الموارد الطبيعيّة 
ومســاحة األرض فيها محدودة، لذا نبحث عن مصــادر جديدة 

للمياه وطرق لتحسين اإلمدادات المائية لدينا.
إعادة التدوير

ويقوم جزء أساسي من هذه اإلســتراتيجية على “اإلفادة من كل 
قطرة ماء” و”اإلســتمرار في إعادة التدوير إلى مــا ال نهاية”. 
ويُضاف ذلك إلى واردات الميــاه والخزانات وتحلية مياه البحر 
لضمان إمدادات المياه لسنغافورة. وفي قلب هذا النظام، مصنع 
شانغي المتطّور إلعادة المعالجة على الساحل الشرقي للجزيرة. 
ويقع جزء من هذه البنى التحتيّة تحــت األرض، وبعضها على 
عمق 25 طابقاً تحت الســطح لتوفير األراضي. ويتّم مدّها بمياه 
الصــرف الصّحي التي تصــل عبر خــط أنابيب كبيــر متّصل 
بالمجاري بطــول 48 كيلومتــراً. ويضّم هذا الموقــع متاهة من 
األنابيب والخّزانات وأنظمة الترشيح والمنشآت التي تتيح إعادة 
معالجة ما يصل إلــى 900 ألف متر مكعب مــن مياه الصرف 

باإلستعانة  الصحي،  الصرف  مياه  معالجة  إلعادة  متقدماً  نظاماً  الحكومة في سنغافورة،  طّورت 
بشبكة من األنابيب والمصانع عالية التقنّية، وذلك لزيادة اإلكتفاء الذاتي. ولطالما اعتمدت هذه 

الدولة الصغيرة، ذات الموارد المائّية المحدودة، على اإلمدادات من ماليزيا المجاورة.
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ثروة واعدة من المعادن الثمينة في أفغانستان

بمســحوق التلك أو الرخام. كما أنها تنتــج الفحم والمعادن 
التقليدية مثل الحديد.

وفي حين يجري استغالل مناجم األحجار الكريمة رسمياً، 
تشــكل تجارتها هدفاً للتهريــب غير القانونــي على نطاق 
واسع إلى حد ما مع باكستان المجاورة، وهو ما كشف عنه 

أحدث تقرير لهيئة المسح الجيولوجي األميركية.
وحتى قبل انتصــار طالبان في أفغانســتان، قــال بيترون، 
إن الصين “دعمت عدداً من فصائل طالبان بهدف تســهيل 
وصولها إلى بعض المناجم الواعدة”، علماً أن الصين تنتج 
40 % من النحــاس في العالــم وما يقرب مــن 60 % من 
الليثيوم وأكثر من 80 % من األتربــة النادرة، وفق الوكالة 
الدولية للطاقــة. وأضاف، أن “الصينيين ال يشــترطون في 

عقودهم التجارية االلتزام بالمبادئ الديموقراطية”.

امتياز استغالل
في العــام 2008، حصلــت الصين على امتياز اســتغالل 
منجم أينــك العمالق للنحاس علــى بعــد 35 كيلومتراً من 
كابــول. ومنــذ العــام 2015، كانــت بكين تتفــاوض مع 
الحكومة الســابقة إلدخــال تعديالت تســمح باالســتغالل 
الفعلي للمعدن الذي كانــت “تعيقه أســباب مختلفة”، وفقاً 
لمعهد الدراســات الجيولوجية األميركــي، الذي لم يوضح 

بالتفصيل تلك المعوقات.
وفي الوقت الراهن، يجادل الخبراء بأنه “ليس من المؤكد 
على اإلطــالق” أن تصبح أفغانســتان مصــدراً مهماً لهذه 

قدرت وكالة الطاقة الدولية في شهر أيار/مايو 2021، أن 
الطلب العالمي على الليثيوم ســيتضاعف بمقدار 40 مرة 

بحلول عام 2040.
ويختزن باطن األرض في أفغانســتان النحــاس والليثيوم 
واألتربة النــادرة، وهــي معادن تُعــد ضروريــة لتحقيق 
االنتقــال إلــى الطاقــة النظيفة وحمايــة المنــاخ، ويصفها 

الخبراء بأنها ثروة واعدة أصبحت اليوم في أيدي طالبان.

صناعات المستقبل
وقال مؤلــف كتاب “حــرب المعــادن النادرة” فــي العام 
2018، غيــوم بيتــرون، فــي مقابلــة لفرانس بــرس، إن 
أفغانســتان “تعوم فوق مخــزون هائل من الليثيــوم لم يتم 

استغالله حتى اآلن”. 
وتعد األتربة النادرة مثل النيوديميوم أو البراسيوديميوم أو 
الديسبروسيوم الموجودة أيضاً في أفغانستان ضرورية في 
تصنيع المغناطيس المســتخدم في صناعات المستقبل مثل 

طاقة الرياح والسيارات الكهربائية.
وفي اإلجمال، قدرت إمكانات جميــع الموارد الجوفية في 
أفغانستان بنحو تريليون دوالر أميركي في تقرير مشترك 

لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي يعود لعام 2013.
تهريب غير قانوني

وكانت أفغانســتان التي تعد ثرواتها الباطنية هائلة تُعرف 
حتــى اآلن بشــكل أساســي بغناهــا باألحجــار الكريمــة 
مثل الــالزورد والزمــرد والياقــوت والتورمالين وكذلك 

فيما يحاول العالم االستغناء عن الوقود األحفوري مثل النفط والغاز، يزداد الطلب على هذه المعادن 
النحاس، وهو عنصر أساسي في صناعة األسالك  ارتفع سعر  الكهرباء. وهكذا  أو تخزين  نقل  ل

الكهربائية إلى مستوى تاريخي هذا العام في األسواق العالمية ليتجاوز 10 آالف دوالر للطن.
البطاريات  في  الكهرباء  لتخزين  ُيستخدم  إذ  الطاقة،  النتقال  أساسي  مورد  فهو  الليثيوم  ما  أ
ومنشآت توليد الطاقة الشمسية ومزارع الرياح. وفي عام 2020، أدرج الليثيوم على القائمة الرسمية 
المكونة من 30 مادة خام تعد “حاسمة” لتحقيق االتحاد األوروبي االستقاللية في مجال الطاقة، إلى 

جانب الكوبالت والغرافيت والسيليكون والتنتالوم على وجه الخصوص.
الثاني/يناير  أفغانستان، صدر في شهر كانون  التعدين في  أفاد أحدث تقرير سنوي عن موارد  و
2021 عن المعهد األميركي للدراسات الجيولوجية، أن أفغانستان “لديها مناجم من البوكسيت 

والنحاس والحديد والليثيوم واألتربة النادرة”.
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وقال المتحدث باســم الصنــدوق: كمــا هو الحــال دائماً، 
يسترشــد صندوق النقــد الدولــي بوجهات نظــر المجتمع 
الدولي. ويأتي ذلك بعد أن قال مســؤول من إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن لـ“بي بي ســي”، إن أي أصول للبنك 
المركزي تمتلكها الحكومــة األفغانية في الواليات المتحدة 

لن تكون متاحة لطالبان.
وفي خطاب إلى وزيرة الخزانــة األميركية، جانيت يلين، 
دعا أعضاء فــي الكونغــرس إلى إرســاء ضمانــات بأن 

طالبان لن تتلقى أي مساعدات تدعمها الواليات المتحدة.
“إمكانيــة  إن:  الخطــاب،  وقعــوا  17 شــخصاً  كتــب  و
تخصيــص حقــوق الســحب الخاصــة لتوفيــر مــا يقرب 
من نصف مليــار دوالر أميركي على شــكل ســيولة غير 
مشــروطة لنظام له تاريخ في دعم األعمال اإلرهابية ضد 

الواليات المتحدة وحلفائها أمر مقلق للغاية”.

أصول آمنة وسائلة
وقال رئيــس البنك المركــزي األفغاني،  أجمــل أحمدي، 
فــي وقــت ســابق، إن الواليــات المتحدة حجبــت أصول 
أفغانســتان، التي يوجد حوالى 7 مليــارات دوالر أميركي 
منها لدى االحتياطي الفيدرالي األميركي. وكتب أحمدي، 
الذي أُجبر على الفرار من البــالد، عبر تويتر، أن إجمالي 
احتياطيــات البنــك المركــزي األفغاني كانــت حوالى 9 
مليارات دوالر أميركي، وإنــه وفقاً للمعاييــر الدولية، تم 
االحتفاظ بمعظمها في أصول آمنة ســائلة مثل سندات في 

الثروات المعدنية والمضمار الجيوسياســي النتقال الطاقة 
العالمــي، بســبب عــدم االســتقرار وغموض مســتقبلها 

السياسي في ظل نظام طالبان.

عدم الوضوح
على صعيــد آخــر، وقي ســياق منفصــل، قــال صندوق 
النقد الدولي: إن أفغانســتان لن تكون قــادرة بعد اآلن على 
االســتفادة من موارد هيئة اإلقراض. وتأتــي هذه الخطوة 

في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البالد.
وقال متحــدث باســم صنــدوق النقــد الدولــي: إن القرار 
يعود إلى “عدم الوضــوح داخل المجتمع الدولي” بشــأن 

االعتراف بحكومة في أفغانستان.
وكان من المفتــرض أن تصل إلى أفغانســتان موارد تزيد 
عن 370 مليون دوالر أميركي من صنــدوق النقد الدولي 
في 23 أغســطس/آب 2021. وكانت هــذه األموال جزءاً 
من استجابة الصندوق العالمية لألزمة االقتصادية. كما تم 
حظر االســتفادة من احتياطيات صنــدوق النقد الدولي من 
أصول “حقوق السحب الخاصة”، التي يمكن تحويلها إلى 

أموال مدعومة من الحكومة.
وحقوق الســحب الخاصة هي وحدة الصرف في صندوق 
النقــد الدولــي، والتــي تعتمد علــى الجنيــه االســترليني 

والدوالر واليورو والين واليوان.

سيولة غير مشروطة
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فيه أن “المصادر األساســية لتمويل طالبان تظل األنشطة 
اإلجرامية”، بمــا في ذلــك “االتجار بالمخــدرات وإنتاج 
األفيــون واالبتــزاز واالختطاف من أجــل الحصول على 
الفدية واستغالل المعادن والعائدات من تحصيل الضرائب 

في المناطق الواقعة تحت سيطرة طالبان أو نفوذها”.

وسيلة ضغط
ويمول البنــك الدولي أيضــاً العديــد من مشــاريع التنمية 
في البالد، وقد قدم ألفغانســتان حوالــى 5.3 مليار دوالر 
أميركي منذ عام 2002. ولم يســتجب بعد لطلب “بي بي 

سي” للتعليق على الوضع الحالي لهذا التمويل.
كمــا أوقفت شــركة ويســترن يونيــون العمالقــة لتحويل 
األموال المســتقلة، خدمات تحويل األموال إلى أفغانستان 

“حتى إشعار آخر”.
وقال مراسل الشؤون االقتصادية في “بي بي سي نيوز”، 
آندرو ووكر، إن عدم الوضوح بشــأن االعتراف بحكومة 
في أفغانســتان هــو ما يكمــن وراء قــرار صنــدوق النقد 
الدولي في هذه المرحلة. إال أنه يثير أيضاً احتمال استخدام 
المســاعدات المالية كوسيلة ضغط، لتشــجيع طالبان على 
تقول بعض التقارير إنها بدأت تحدث بالفعل.عدم السماح باالنتهاكات التي يخشى كثيرون منها، والتي 

الخزانة األميركية وذهب في الخارج.
وأضاف أحمدي: بالنظر إلــى أن طالبان، ال تزال مدرجة 
في قوائــم العقوبات الدوليــة، فمن المتوقــع )تأكيد( تجميد 

هذه األصول وعدم وصول طالبان إليها”.
وتابــع: يمكننــا القــول إن األمــوال التــي يمكــن لطالبان 
الوصــول إليهــا ربمــا تكــون بيــن 0.1 % و0.2 % من 
إجمالــي االحتياطيات الدولية ألفغانســتان. ليــس بالكثير. 
وأكد أن شــحنات واشــنطن المعلقة من الدوالرات تسببت 

في انخفاض قيمة العملة األفغانية إلى مستويات قياسية.

سرقة األموال
وكتب أحمــدي عبر تويتــر: “أعتقــد أن البنــوك المحلية 
أبلغــت العمالء أنهــا ال تســتطيع إعــادة دوالراتهم - ألن 
)البنــك المركــزي في أفغانســتان( لــم يوفر الــدوالرات 
للبنوك”. وقال: “هذا صحيح. ليس بســبب سرقة األموال 
أو االحتفــاظ بها في الخزينــة، ولكن ألنه تــم تجميد جميع 

الدوالرات في الحسابات الدولية”.
وفي يونيو/حزيران 2021، أعطــى صندوق النقد الدولي 
أفغانســتان أحدث قســط من قرض تمت الموافقة عليه في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وخالل الشــهر نفســه، نشــرت األمم المتحدة تقريراً جاء 
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وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 2 آب/أغســطس، 
على توزيع عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دوالر 
أميركي. وأصبح هذا التوزيع ساري المفعول في 23 آب/أغسطس 
2021. وقد تلقى لبنان 607.2 مليون وحدة حقوق ســحب خاصة 

من مخصصات حقوق السحب، ما يوازي 860 مليون دوالر.
إشــارة الى أن “تخصيص حقوق السحب الخاصة غير مشروط، 

ومع ذلك، من المهم أن يساعد توزيع حقوق السحب الخاصة في تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنفدة وأن يتم 
أي استخدام بطريقة شفافة ومسؤولة تدعم التعديالت واإلصالحات اإلقتصادية الكلية المطلوبة واستخدامها للمساعدة 

في تلبية اإلحتياجات الملحة للشعب اللبناني”.

لبنان حصل على حّصته من النقد الدولي

أعلن البنك الدولي، أن اقتصادات  مجلس التعاون الخليجي  ستنمو 
علــى األرجح بمعدل كلي 2.2 % في العام 2021 الجاري، بعد  
انكماش  بلغت نســبته حوالى 4.8 % في العام 2020 الماضي، 
وذلك بســبب جائحة كوفيد - 19، باإلضافة إلى انخفاض  أسعار 
النفــط . ورأى البنــك في تقرير بحثي، أنه “فــي ظل إحراز تقدم 
في اآلونة األخيرة في توزيع لقاحات كوفيد - 19 على مســتوى 
العالــم، وانتعاش اإلنتاج والتجارة عالمياً، فإن احتماالت التعافي 

االقتصادي أقوى اآلن عنها في نهاية العام 2020 الماضي”.

توقعات بنمو اقتصادات الخليج بنسبة 2.2 %

كشفت بيانات رسمية أصدرها الديوان الوطني لإلحصائيات في  الجزائر ، أن الناتج المحلّي اإلجمالي في الجزائر 
حقّــق نمواً بنســبة 2.3 % في الربع األول من العام 2021 الحالــي، مدعوماً بآداء أفضل في  قطاع الطاقة ، وذلك 

بعد انكماش بنسبة 3.9 % قبل عام.
وأظهــرت البيانــات أن قطاع  النفط  و الغاز  في الجزائر قد حقّق نمواً بنســبة 7.5 % فــي الفترة الممتدة بين كانون 
الثاني/يناير وآذار/مارس 2021 الماضيين، بعد انكماش بنسبة 13.3 % قبل عام. ويعتمد اقتصاد الجزائر، الدولة 
العضو في منظمة “أوبك”، بقّوة على النفط والغاز، الّذي يســهم بأكثر من 90 % من إجمالي عائدات التصدير، 

و60 % من ميزانيّتها.

نمو الناتج المحلي الجزائري بنسبة 2.3 %
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ذكرت الرئاسة  الجزائر ية أن الرئيس عبد المجيد تبون، أمر 
حكومته ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في 
إطار إصالحات طال انتظارها. وهذه هي أول مرة يتحدث 
فيهــا تبــون عن خطــوات ملموســة يتعين علــى الحكومة 
اتخاذهــا، بعد أن وعد فيما مضــى بإصالح االقتصاد لكن 

دون الخوض في التفاصيل.
وتستهدف اإلصالحات خفض االعتماد على  النفط  و الغاز، 
اللذيــن يمثــالن 60 % من ميزانيــة الجزائر و94 % من 

مجمل إيرادات صادراتها.
وحالــت البيروقراطيــة ونقص  االســتثمارات ، خاصة من 

الشركات األجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.
واشــارت الرئاســة في بيان بعد اجتماع للحكومة رأســه تبون، إلى أن الخطة تســتهدف “إيجاد حلول ناجعة وفتح 
رأســمال الشركات العمومية، بما فيها البنوك واالبتعاد عن التسيير اإلداري”. ولدى الجزائر ستة بنوك حكومية، 

تحوز نحو 95 % من مجمل األصول المصرفية.

عبد المجيد تبون

الجزائر تعتزم بيع حصص في البنوك والشركات الحكومية

ارتفع معدل التضخم في السودان مسجالً قفزة كبيرة 
بلغت 10.03 % خالل شهر واحد، على الرغم من 
اإلجراءات االقتصادية القاسية التي اتخذتها السلطات 
الســودانية، ليصل إلى 422.78 % في يوليو/تموز 
2021 الماضي، بعد أن كان في يونيو/حزيران في 
حــدود 412.75 %. وأرجعت نشــرة صادرة عن 
الجهــاز المركزي لإلحصاء، أســباب ارتفاع معدل 
التضخم للمســتوى غير المسبوق، إلى ارتفاع سعر 
المستهلك بالنســبة لمجموعة األغذية والمشروبات 

التي بلغت 272.59 %. وقالت النشــرة الصحافية، إن نســبة التضخم الســنوي بلغت 625.78 % في يوليو/تموز 
الماضي، مقابل 643.87 % في يوليو/تموز 2020، وذلك من دون احتساب مجموعة األغذية والمشروبات.

واتخذت الحكومة االنتقالية في يونيو/حزيران 2021 الماضي، حزمة قرارات اقتصادية قاسية، تضمنت رفع الدعم 
عن المحروقات، وسبقتها بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه السوداني ليصعد الدوالر من 55 جنيهاً إلى نحو 445 
جنيهاً للدوالر األميركي، وإلغاء الدوالر الجمركي، وإلزام المصدرين والموردين بالتعامل عبر الجهاز المصرفي، 

وشنت حمالت منسقة ضد تجار العمالت في األسواق الموازية.

ارتفاع معدل التضخم في السودان
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قالــت ســلطة النقــد الفلســطينية إن الناتج 
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي قــد تراجــع 
خالل العام 2020 بنسبة بلغت 11.5 %، 
لينخفــض إلى حوالــى 14.0 مليار دوالر 
اميركــي، حيــث تراجــع اقتصــاد الضفة 
الغربية بنســبة 11.3 %، في حين انكمش 

اقتصاد قطاع غزة بنحو 12.5 %.
وتســبب األداء المتراجــع فــي انخفــاض 
متوســط نصيب الفرد من الناتــج المحلي 
بنســبة 13.7 %، لينخفــض إلــى حوالى 

2,914 دوالرا.
وبحســب بيانات ســلطة النقد، تراجع المستوى العام لألسعار في فلســطين بنحو 0.7 %. كما تسببت اإلجراءات 
الوقائية وتعّطل غالبية األنشــطة االقتصادية في مزيد من الضغوط على ســوق العمــل، وفقدان العديد لوظائفهم، 
دافعة إياهم إلى صفوف البطالة المرتفعة أساســاً، وخصوصاً في قطاع غزة، التي وصلت نســبة البطالة فيه إلى 

46.6 %، مقابل 15.7 % في الضفة الغربية، و25.9 % من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين.

11.5 % نسبة تراجع الناتج في فلسطين

أعلنــت وزارة الخزانــة والماليــة التركيــة، 
أن  عجــز الموازنــة  الحكوميــة وصــل إلى 
78.3 مليــار ليرة تركيــة )9.8 مليار دوالر 
أميركي( في الفترة الممتدة من كانون الثاني/

يناير وحتى تموز/يوليو 2021.
ويمثل هذا تحســناً، بعدمــا وصل العجز إلى 
139 مليــار ليرة تركية )21.3 مليار دوالر 
أميركــي( في الفترة نفســها من العام 2020 

الماضي.
وارتفعــت إيرادات الموازنة التركية بنســبة 
34 % علــى أســاس ســنوي، لتصــل إلــى 

726.1 مليار ليرة تركية )91 مليار دوالر أميركي( في األشهر السبعة األولى من العام 2021 الجاري. ووصل 
اإلنفــاق مــن موازنة الدولة إلى 804.4 مليارات ليرة تركية )100.6 مليار دوالر أميركي( في األشــهر الســبعة 

األولى من 2021، بارتفاع نسبته حوالى 18.1 % قبل عام.

9.8 مليار دوالر قيمة عجز الموازنة التركية
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ارتفــع عجــز ميزانية ســلطنة  ُعمــان  34% 
خــالل النصــف األول من عــام 2021، إلى 
حوالى 1.108 مليار لاير )2.88 مليار دوالر 
أميركي(، وســط اســتمرار تداعيــات جائحة 
كورونا وهبــوط اإليرادات العامة. وبحســب 
التقريــر الشــهري لــوزارة الماليــة العمانية، 
ارتفعــت قيمة العجز بالميزانيــة العامة خالل 
النصــف األول مــن عــام 2021، مــن عجز 
قيمته 826.5 مليون لاير )2.15 مليار دوالر 

أميركي( بالفترة المقارنة من عام 2020.
على صعيد آخر، ذكرت البيانات أن  اإلنفاق العام  بالميزانية سجل انخفاضاً بنسبة %3.3 خالل النصف األول من 

عام 2021، إلى حولى  5.46 مليارات لاير )14.22 مليار دوالر أميركي(.

2.88 مليار دوالر عجز ميزانية سلطنة ُعمان

ســجل االقتصاد التونســي خــالل الربع الثانــي من العام 
2021 نمواً بنسبة 16.2 % بالمقارنة مع الربع األول من 

سنة 2020.
يشــار إلى أن الربع األول من السنة الماضية شهد إقرارا 
للحجر الصحي الشــامل لبســبب فيروس كورونا، والذي 
عرف توقفاً شبه كلي لكل األنشطة االقتصادية والتجارية 
في تونس. وبحساب التغيرات الثالثية وفق ما أفصح عنه 
معهد اإلحصاء، تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2 % 
خــالل الربع الثاني مــن 2020 بالمقارنة مع الربع األول 

من 2021، بعد أن ســجل شــبه استقرار في الربع األول بنسبة 1.2 %. ويعزى هذا التراجع باألساس الى انخفاض 
القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 35.2 % والنقل بـ20.9 % و قطاع البناء  بنسبة 17.1 %.

وســجلت القيمــة المضافــة لقطاع الفالحة و الصيد البحري  تراجعاً بنســبة 4.7 %، في حيــن تطور الناتج في كل 
الصناعــات المعمليــة على غــرار قطاع  النســيج  والمالبس واألحذية بنســبة 53 % وقطاع صناعــة  مواد البناء  
والخــزفّ  بنســبة 63.5 %، أمــا قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد تطور بنســبة 56.7 % كما تطور 

قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 4.7 % وقطاع الصناعات الفالحية والغذائية بنسبة 3.1 %.
وأفاد معهد اإلحصاء بأن انتاج قطاع المناجم ارتفع بنســبة 24. %1 إلى جانب تطور قطاع اســتخراج  النفط  و الغاز 

الطبيعي  بنسبة 16.3 % مع نهاية الربع الثاني من 2021.

االقتصاد التونسي يحقق نمواً بنسبة 16.2 %
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كبــدت الكــوارث الطبيعيــة  االقتصاد 
العالمــي  أكثــر مــن 3.640 تريليــون  
دوالر  أميركــي خــالل 5 عقــود، بما 
يعادل نحو 202 مليــون دوالر يومياً. 
وازداد عــدد الكــوارث على نحو كبير 
علــى مدى األعــوام الـــ50 الماضية، 
وتســبب فــي مزيد من األضــرار لكن 
عــدد الوفيــات تراجــع بفضل تحســن 
أنظمــة اإلنــذار، وفــق ما أفــاد  تقرير  

عرضته  األمم المتحدة .
وبناء على أطلس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، الذي يحصي عدد الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن 
الظواهر الجوية والمناخية والهيدرولوجية الشــديدة من 1970 إلى 2019، فقد تضاعفت هذه الكوارث 5 مرات 
خــالل هــذه الفترة. ورصدت في اإلجمالي أكثر من 11 ألف كارثة منســوبة إلى هــذه الظواهر على مدار العقود 
الخمسة الماضية في كل أنحاء العالم، ما تسبب في أكثر من مليوني وفاة وفي أضرار مادية بلغت 3.640 تريليون 

دوالر أميركي.

الكوارث الطبيعية تكبد االقتصاد العالمي 3.6 تريليون دوالر

أعلنت  ساحل العاج ، المنتجة المتواضعة 
للمحروقات، أّن شركة “إيني” اإليطالية  
النفط ية العمالقة اكتشــفت خالل عملية 
حفر أجرتها قبالة ســواحلها مخزونات 
كبيرة من من النفط  الغاز . وأوضح وزير 
المناجم والبترول اإليفــواري، توماس 
كامارا في بيان، أّن “اكتشافاً كبيراً للنفط 
في الحوض الرســوبي لساحل العاج قد 
تّم للتّو من قبل شركة إيني اإليطالية في 

البلوك سي - 101، في المياه العميقة، الذي تديره في إطار كونسورتيوم مع شركة بتروسي هولدينغ الوطنية”.
وأشــار إلى أّن “االحتياطيات المكتشــفة تتعلّق بالنفط الخام والغاز الطبيعي المصاحب”. ولفت إلى أّن الكميات التي 
يحتمــل وجودهــا في هــذا البلوك “يمكن تقديرها تقريباً بحوالى 1.5 إلى 2 مليــار برميل من النفط الخام من ناحية، 
وبحوالى 1800 إلى 2400 مليار قدم مكعّب من الغاز المصاحب من ناحية أخرى”. وشدّد على أّن هذا “االكتشاف 

الكبير سيزيد بقوة االحتياطيات المؤّكدة لساحل العاج وكذلك إنتاجها من  النفط والغاز  في السنوات المقبلة”.

اكتشاف مخزونات كبيرة من النفط والغاز في ساحل العاج
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أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة الســيادي النرويجي، 
نيكوالي تانجين، أّن التضخم يشّكل أكبر تهديد ألسواق المال 
حاليــاً، وأكد أن ارتفاع األســعار قد يؤثر علــى قيمة كل من 
الجــزء الخاص بالدخل الثابت والجزء الخاص باألســهم فى 
محفظة الصندوق الذي تقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دوالر 
أميركي، األكبر على مســتوى العالم. وتراجع معدل التضخم 
األساســي للنرويج إلــى 1.1 %، وهو أقــل بكثير من هدف 
البنــك المركــزي البالغ 2.0 %، إال أن عملــة البالد ال تزال 
أضعــف ممــا توقعه المصــرف المركزي، ممــا يرجح نمو 
األســعار بشكل أسرع، حسبما قالت شــركة الخدمات المالية 

.Nordea
ووفقــاً لموقع اإلحصاءات Statisa، تشــير التوقعات الى ارتفاع معدل التضخــم في النرويج الى حوالى 2.2 % 
في 2021، من 1.29 % في عام 2020، لكن من المتوقع انخفاض التضخم بنسبة 0.2 % ليصل الى 2 %، في 

غضون السنوات الخمسة القبلة.
يذكر أن البطالة  في البالد سجلت خالل العام الماضي 2020 نسبة 4.26 %، وهو ثاني أعلى معدّل لها منذ 20 

.Statisa  عاماً، مرتفعة من 3.69 % في 2019، وفقاً لموقع

نيكوالي تانجين

التضخم يشّكل التهديد األكبر ألسواق النرويج

تعافي  اقتصــاد  بيرو في الربع الثاني من العام 2021 
الجــاري، بعــد أن عانى مــن  انكماش  حاد فــي العام 
2020 الماضــي جراء  فيروس  “كورونا” واألزمات 

السياسية.
وكشف معهد اإلحصاءات الوطني في بيرو، إن  الناتج 
المحلــي  اإلجمالــي نما بنســبة 41.9 % في األشــهر 
الثالثــة المنتهية في حزيران/يونيــو 2021 الماضي 

مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد.
ويأتي النمو القوي للنشاط االقتصادي بفضل المقارنة 
مــع الربع الثانــي من عام 2020، الذي شــهد إغالق 

وطني مشــدد في البالد جراء تفشــي فيروس “كوفيد - 19”. وكان البنك المركزي في بيرو قد رفع معدل الفائدة 
في وقت سابق من هذا الشهر ألول مرة في 5 أعوام، مع تسارع  التضخم  بأسرع من المتوقع وسط تعافي النشاط 

االقتصادي.

نمو اقتصاد بيرو بنسبة 42 %
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حذر  البنك المركزي األلماني  “بوندسبنك” من 
أن “اقتصــاد  ألمانيــا  قد ينمو فــي العام الحالي 
بوتيــرة أقل من توقعاته، بفعــل تجدد إصابات 
فيروس كورونا التي مــن المحتمل أن تفرض 

ضغوًطا على االقتصاد في الخريف”.
ولفــت المركــزي األلماني، في بيــان، إلى أن 
“الناتج المحلي  اإلجمالي قد ينمو بنحو 3.7 % 
في العام الحالي، وبنسبة 5.2 % في 2022”، 
مشــدداً على أن “نمــو االقتصــاد األلماني قد 

يكون قوياً في صيف العام 2021 الحالي، فإن األداء الضعيف في األسابيع األولى من التعافي قد يؤثر على قراءة 
العام بأكمله”.

كما أكد المركزي األلماني، على تقديراته السابقة والمتعلقة بأن “ التضخم  قد يصل إلى مستوى 5 % بحلول نهاية 
هذا العام، وهو مستوى يتجاوز مستهدف  المركزي األوروبي  عند نسبة 2 %”.

االقتصاد األلماني ينمو بوتيرة أقل من التوقعات

أظهــرت البيانات النهائيــة لمكتب اإلحصاء 
التضخــم  أن   ،“ يوروســتات   “ األوروبــي 
بمنطقة  اليورو  تجاوز هدف  البنك المركزي 
األوروبي  خالل شــهر تموز/يوليو 2021، 

كما أظهرت التقديرات السابقة.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى حوالى 
2.2 % خالل تموز/يوليو على أساس سنوي 
مــن 1.9 % خــالل حزيران/يونيو 2021، 
متجاوزاً هــدف البنك المركــزي األوروبي 

البالغ 2.0 %، ويعد هذا أعلى معدل منذ شهر تشرين األول/اكتوبر 2018، في حين تراجع بمقدار 0.1 % خالل 
تموز/يوليو 2021 على أساس شهري.

ويرجع االرتفاع إلى زيادة أســعار  الطاقة  بنســبة 14.3 % على أســاس سنوي، وهي أعلى زيادة لها هذا العام، إذ 
أســهمت أســعار الطاقة بنحو 1.3 % من الزيادة اإلجمالية للتضخم، فضالً عن زيادة األسعار في  قطاع الخدمات  

بنسبة 0.9 %.
ويتوقع البنك المركزي األوروبي زيادة أخرى للتضخم السنوي بحلول نهاية العام 2021 الجاري، ولكنه يرى أن 

الزيادة ناتجة بشكل أساسي عن عوامل مؤقتة لن تضطره لتغيير سياسته.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.2 %
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أظهرت بيانات كورية جنوبية، أن الحوادث الصناعية في 
أماكن العمل تســببت في خســائر تقدر بنحو 30 تريليون 

وون )25.6 مليار دوالر أميركي( في 2020.
وبحسب وزارة العمل و التوظيف  الكورية، فإن الخسائر 
الناجمــة عــن الحــوادث الصناعيــة فــي 2020 جاءت 
مرتفعــة بنســبة 8.5 % عن عــام 2019. وأظهرت أن 
العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث العمل وصل 
إلــى حوالــى 474 خالل من شــهر كانــون الثاني/يناير 
إلــى حزيران/يونيو من العــام 2021 الجاري، بزيادة 4 

حاالت عن عام 2020. وقد يواجه أرباب العمل ما ال يقل عن عام واحد في الســجن أو ما يصل إلى مليار وون 
كغرامات في حالة وقوع كوارث مميتة بسبب تراخي إجراءات السالمة في مكان العمل.

الحوادث الصناعية كبدت كوريا الجنوبية 25 مليار دوالر

ارتفعــت األصول االحتياطيــة األجنبية لدى دول مجلس 
التعــاون الخليجي الســت إلى أعلى مســتوى خالل العام 
2021 الحالي، بنسبة 1.3 % في حزيران/يونيو الماضي 
ليصل إلى 664.9 مليار دوالر أميركي. وأفادت بيانات 
مركــز اإلحصاء الخليجي أخيــراً، أن مجموع األصول 
االحتياطيــة لــدول المنطقة ارتفــع فــي حزيران/يونيو 
الماضــي من 656.7 مليار دوالر أميركي في أيار/مايو 
الســابق له. ويأتــي ترتيب دول المنطقــة من حيث حجم 

األصول األجنبية عالمياً في المرتبة الخامسة بعد الصين واليابان وسويسرا واالتحاد األوروبي.
وسجلت حيازة الصين نحو 3.363 تريليون دوالر أميركي، ثم اليابان 1.373 تريليون دوالر، وسويسرا 1.085 
تريليــون دوالر، ثم االتحــاد األوروبي 1.033 تريليــون دوالر. وحلت الهند بالمرتبة السادســة بعد دول الخليج 

بإجمالي أصول 611 مليار دوالر، ثم روسيا بنحو 592 مليار دوالر، وتايوان 549 مليار دوالر.
وتشمل األصول االحتياطية ألجنبية كل من حيازة الذهب وحقوق السحب الخاصة واالحتياطي لدى صندوق النقد 

الدولي، والنقد األجنبي، والودائع واستثمارات األوراق المالية في الخارج.
وعلى صعيد دول المنطقة، استحوذت السعودية على الحصة األكبر من إجمالي األصول األجنبية بنسبة 67.1 % 
تعادل 445.9 مليار دوالر. وجاءت اإلمارات في المرتبة الثانية بحيازة 16.7 % تعادل 110.8 مليار دوالر، فيما 
حازت بقية الدول األربع األخرى نسبة 16.2 % من اإلجمالي. وسجلت أصول الكويت األجنبية 45.6 مليار دوالر 

ثم قطر 40.9 مليار، ثم عمان 17.5 مليار، وأخيرا البحرين 4.1 مليار دوالر أميركي.

أكثر الدول امتالكًا لالحتياطيات األجنبية

35



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2021

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، نمو احتياطيات صندوق 
الرفاه الوطني الروســي في شهر تموز/يوليو 2021 الماضي، 

إلى 13.757 تريليون روبل )187 مليار دوالر أميركي(.
ووفقــاً للبيانات، فقد ارتفعت احتياطيــات الصندوق بواقع 182 
مليار روبل وبلغت في 1 آب/أغسطس 2021 مستوى 13.757 

تريليون روبل.
وأسســت  موســكو  الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست 
فيه جزءاً من إيرادات  النفط  خالل فترة ازدهار أســعاره، ليكون 

وســادة أمان للبالد خالل األزمات وانخفاض  أســعار النفط  الخام، التي تعد ســلعة تقليدية في الصادرات الروسية. 
والنقطة المهمة أن األموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات  روسيا  الدولية.

وأشــارت بيانات وزارة المالية الروســية إلى أن احتياطيات البالد األجنبية نمت خالل شــهر تموز/يوليو 2021 
بنسبة 1.56 % )9.258 مليار دوالر أميركي( إلى 601.003 مليار دوالر أميركي.

زيادة في موجودات صندوق الرفاه الوطني في روسيا

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان أنه: 
بعد اســتكمال كل التحضيــرات اإلدارية والتقنية 
بيــن الجانبيــن اللبنانــي والعراقي فــي ما خص 
االتفاق الموقع مع دولة العراق الشــقيق الستقدام 
مليون طن من الفيول األســود لمدة سنة واستبداله 
عبر مناقصات cargo spot شهرية )ما بين 75 
إلى 85 ألف طن( لصالح مؤسســة كهرباء لبنان، 
وبعــد الموافقات من الجانــب العراقي على دفتر 
الشروط والشركات المشــاركة، أطلقت المديرية 

العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة األولى الستبدال حوالى 84 ألف طن من النفط األسود بحوالى 30 
ألف طن من الفيول الثقيل B grade وحوالى 33 ألف طن من الغاز أويل.

ودعــت المديرية العامة للنفط إلى اجتماع افتراضي لفض العروض دعي إليه ممثلون عن الشــركات المشــاركة 
فــي المناقصة، وعن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية اللبنانية والمصرف المركزي 

وشركة سومو العراقية.
وشاركت في المناقصة 3 شركات عالمية، من أصل 4، وافق عليها الجانب العراقي، وهي: شركة بترول اإلمارات 
الوطنية )Enoc(، المجموعة البترولية المستقلة )IPG(، وCoral Energy DMCC. وفازت بالمناقصة شركة 

.)Enoc( بترول اإلمارات الوطنية

“اينوك” تفوز بمناقصة استبدال الفيول األسود العراقي
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5 مليارات دوالر الكتلة النقدية للمغتربين في لبنان

ولكــن الكثيريــن قــرروا مواجهتهــا والصمود فــي لبنان 
وتمضية اإلجازة بيــن األهل واألصحــاب واألحبّة ... لكن 
بالتأكيد تركت االزمات على الساحة اللبنانية تأثيراتها على 

االندفاعة االغترابية.
رقم وطني

وكجامعــة ثقافية أثــرت كثيراً علــى عملنا، علــى حدّ قول 
فواز، ألننا لم نتمكن من جمع المغتربين كما كنا نفعل سابقاً، 
ولم نتمّكن من أخذ موقع متحّرك لجمعهم وإقامة نشــاطاتنا 
واحتفاالتنــا ودوراتنــا الصيفيــة وجوالتنــا فــي كل أنحاء 
لبنان، إضافــة إلى ما نعانيــه من تداعيــات جائحة كورونا 

ومتفّرعاتها.
جلب مساعدات

واســتغرب فــواز، إمكانيــة جلــب المســاعدات مــن غير 
المغتربيــن، وقــال: َمــن غيــر المغتربيــن يقدّم ويســاعد 
ويســتثمر، غير إنهــم الرقــم الوطني الــذي تجــده في كل 
المصاعب واألزمات إلى جانب لبنان وشعبه، والرقم ليس 
ســلعة بل رقم وطني ال يزال مؤمناً ببلده ويتشبث بأرضه، 
وهو وطن نهائي لهم وأرض اآلباء واألجداد واالســتثمار، 
فدعمهــم ينطلق مــن واجــب وطنــي ... هنــاك الكثير من 
السياحية، حيث عمدوا إلى شراء مطاعم ومقاٍه وغيرها.المغتربين يســتثمرون فــي لبنان وفــي كل القطاعات حتى 

اعتبــر عبــاس فــواز فــي لقــاء صحفــي، أن “مجــيء 
المغتربين إلى لبنان بكثافة هذا الصيــف أعطى أمالً جديداً 
للشــعب اللبناني الذي يعانــي من تداعيــات االنهيار المالي 
واالقتصادي، فهم أتــوا ملبّين النداء والضميــر والعاطفة، 
إيمانــاً منهم بحاجــة وطنهــم لبنان إليهــم في هــذه األزمة 

العصيبة التي يعيشها” .
األزمات المحلية

وتابــع: لقد اندفعــوا بعــزم بالرغم مــن األزمــات المحلية 
والمعيشية والخدماتية وعلى الرغم من جائحة كورونا، وما 
يتفّرع عنها من مشقات السفر والتدابير االحترازية المتخذة 
في كل بــالد العالم وبأعداد غير مســبوقة مــن كل أصقاع 
العالم، وهــذه ظاهرة تحدث للمرة االولــى، حيث كنا نلحظ 
سابقاً مغتربين من أفريقيا وأوروبا والدول العربية، لكن هذه 
المرة أتوا مــن كل دول العالم: البرازيل، أميركا الشــمالية، 

أووستراليا، كندا، أفريقيا، الدول العربية، وأوروبا.
االندفاعة االغترابية

ولفت فــواز إلــى أن حجــم الكتلــة النقديــة التــي صرفها 
المغتربــون في لبنــان التــزال تقديرية وال يمكن حســمها 
بدقة، لكننا نقدّر أن ما دخل إلى البلد خالل األشــهر السبعة 
الماضيــة يتجاوز الـ5 مليــارات دوالر أميركــي. مرجحاً، 
أن يعمد البعض إلى قطع إجازته بســبب األزمات المعيشية 

تخطى حجم الكتلة النقدية التي صرفها اللبنانيون المغتربون في لبنان خالل األشهر السبعة األولى 
من عام 2021 الجاري، سقف الـ5 مليارات دوالر أميركي، بحسب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية 
في العالم عباس فواز، سائاًل “وَمن غيرهم يقّدم ويساعد ويستثمر في هذه الظروف في مختلف 

القطاعات االقتصادية؟”. 
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نمو االقتصاد المصري بنسبة 7.7 %

تضخم األسعار
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء في مصر، أن تضخم أسعار المستهلكين 
في المــدن المصرية ارتفع إلــى حوالى 5.4 % في شــهر 
تموز/يوليــو 2021 على أســاس ســنوي مــن 4.9 % في 
حزيران/يونيو 2021، مســجالً أعلى مستوياته منذ كانون 

األول/ديسمبر 2020 الماضي.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم األسعار في شهر تموز/
يوليو الماضــي 0.9 % مقارنة مع 0.2 % فــي حزيران/
يونيــو 2021. وفي وقــت الحــق، أعلن  البنــك المركزي 
المصري ، أن  التضخم  األساسي زاد إلى نحو 4.6 % على 
أساس سنوي في شهر تموز/يوليو الماضي من 3.8 % في 
حزيران/يونيو 2021. ال يشــمل معدل التضخم األساســي 

األسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

علنت وزارة التجارة والصناعة المصريّة أّن “ الصادرات 
المصرية  غير البتروليّة حقّقت زيادة بنســبة 22 % خالل 
الـ7 أشهر األولى من عام 2021، حيث بلغت حوالى 17.7 
مليار دوالر، مقابل نحو 14.55 مليــار دوالر خالل الفترة 

نفسها من 2020، وبفارق 3.15 مليار دوالر أميركي.
ارتفاع الصادرات

وخــالل شــهر تموز/يوليــو 2021، ارتفعــت الصادرات 
المصريّة بنســبة 4 %، حيــث بلغت ملياريــن و95 مليون 
دوالر، مقابل مليارين و21 مليون دوالر خالل تموز/يوليو 
2020، وبفارق 74 مليون دوالر. كذلك، شهدت  الواردات  
المصريّة خالل الـ7 أشهر األولى من 2021، ارتفاعاً طفيفاً 
بنســبة 11 %، حيث بلغت 42 مليار و396 مليون دوالر، 
مقابل 38 مليار و89 مليون دوالر خالل الفترة نفســها من 

2020، وبفارق 4 مليارات و308 ماليين دوالر أميركي.

أعلن مجلس الوزراء المصر ي مؤخراً، أن الناتج المحلي اإلجمالي لمصر نما بنسبة 7.7 % في األشهر 
يونيو 2021، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7 %  مارس حتى نهاية حزيران/ تدة من آذار/ لثالثة المم ا
في الفترة نفسها من العام 2020 الماضي. وأضاف البيان، أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي 
المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2021، بلغت نحو 3.3 %.  المالية 2020 - 2021،  سنة  ي لل إلجمال ا

ووتتوقع مصر، نمواً قدره 5.4 % للسنة المالية الحالية، التي بدأت في تموز/يوليو 2021.
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واإلحصاء فــي  مصر ، نتائج بحــث القــوى العاملة للربع 
الثاني مــن عام 2021 الجــاري، حيث بلغ  معــدل البطالة  
7.3 % مــن إجمالي قــوة العمل مقابــل 7.4 % في الربع 
ــاض قــدره 0.1 %،  ألول مــن عــام 2021، بانخف ا
وبانخفــاض قــدره 2.3 % عن الربــع المماثل مــن العام 

2020 السابق.
ارتفاع تحويالت المصريين

يشــار إلى أن تحويــالت المصر يين العامليــن في الخارج 
ارتفعت خــالل فترة 11 شــهراً األولــى من العــام المالي 
2020 - 2021 بنســبة 13 %، أي 3.3 مليــارات دوالر 

أميركي، وسط التعافي تدريجياً من جائحة كورونا.
وأعلن البنــك المركزي المصري في بيــان، أن تحويالت 
المصرييــن العامليــن في الخارج ســجلت حوالــى 28.5 
مليار دوالر أميركي خالل الـ11 شــهراً، من 25.2 مليار 

دوالر أميركي في الفترة المماثلة من 2019 - 2020.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع شهر تموز/يوليو حتى 

نهاية حزيران/يونيو من العام المالي التالي.
وبحسب البيانات، ارتفعت تحويالت المصريين في الخارج 
45.2 % في شــهر أيار/مايو 2021 الماضــي إلى حوالى 
خالل الشهر المناظر من العام 2020 السابق.2.6 مليار دوالر أميركي، مقابل 1.8 مليار دوالر أميركي 

خفض معدل الفقر
وفــي ســياق منفصــل، أعلنــت وزارة التخطيــط والتنميــة 
االقتصادية المصرية، أنها تســتهدف خفــض معدل  الفقر  في 
البالد إلى 28.5 %، مقارنة بنحو 29.7 % خالل العام المالي 
2019 - 2020، وفقاً لبيان الوزارة عن المستهدفات الرئيسة 
في مجــال التنمية االجتماعيــة، بخطة العام الرابــع واألخير 
2021 - 2022 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 
2018 - 2019 - 2021 - 2022. وتتوقــع الوزارة انخفاض 
ملحوظ في معدل الفقر نتيجة لتنفيذ المشــروع القومي لتنمية 
الريف المصري إلى جانب خفض نسبة األمية إلى 17.5 % 

في نهاية العام المالي الحالي مقارنة مع 18.9 % عام 2019.
خفض النمو السكاني

وبحســب البيــان، فــإن “الخطة تســتهدف خفــض  معدل 
البطالة  خــالل العام المالــي الحالي إلــى 7.3 %، مقارنة 
بـــ9.6 % عــام 2019 - 2020، وخفــض معــدل النمو 
السكاني إلى 2 % في نهاية العام المالي 2021 - 2022، 
مقابل 2.56 % عام 2017، باإلضافــة إلى تراجع معدل 
التضخم الســنوي إلجمالي الجمهورية إلــى 6 % في عام 

الخطة، مقارنة بـ13.3 % عام 2018 - 2019”.
انخفاض معدل البطالة 

مــن جانبــه، أعلــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 

وقعت الهيئة القومية لألنفاق عقداً بقيمة 4.5 مليار دوالر أميركي مع تحالف مكون من شــركات ســيمنس األلمانية وأوراســكوم 
كونستراكشــون والمقاولون العرب، لتنفيذ وتصميــم وتوريد وصيانة الخــط األول من شــبكة القطار الكهربائي الســريع والذي 
سيربط بين مدن العين السخنة واإلســكندرية والعلمين الجديدة ومطروح بطول 660 كيلومتر، وفقاً للبيانات الصادرة عن سيمنس 
وأوراســكوم )بي دي إف( ووزارة النقل عقب توقيــع االتفاق. ويعتبر الخط المرحلة األولى من شــبكة أوســع قيمتهــا 23 مليار 
دوالر أميركي تمتد لنحو 1.8 ألف كيلومتر عبر البالد، والتي ســتربط بين القاهرة وأســوان والساحل الشــمالي والبحر األحمر. 
 ويشمل “السخنة - مطروح” خطاً رئيســياً مصمماً لنقل ما يزيد عن 30 مليون شخص سنوياً، وكذلك خطا للشحن، والذي وصفته 
“سيمنس” بأنه يعتبر “قناة السويس على قضبان سكة حديدية”. وستبلغ ســرعة القطارات 250 كيلومتر في الساعة، مما يقلل من 

زمن الرحلة بنحو 50 %. ويعد هذا ضعف سرعة الشبكة الحالية التي تتراوح بين 90 و120 كيلومتر في الساعة.
وتبلغ حصة سيمنس من العقد نحو 3 مليارات دوالر أميركي. وبموجب العقد ستكون الشركة األلمانية مسؤولة عن توفير القطارات 
والعربات، وأنظمة التحكم والبنية التحتية من بين أمور أخرى. أما عمالق اإلنشــاءات المصري أوراســكوم فســتكون مســؤولة 
عن مد المسار وتركيب أنظمة اإلشــارات، وفق ما قاله مصدر في الشــركة إلنتربرايز. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع العام 
المقبل، مع إتمام اإلغالق المالي للتمويل المطلوب، وفقاً للمصدر. وســينفذ المشــروع بنظام الهندســة والتوريد والبناء والتمويل 
)EPC+Finance(، ما يعني أن التحالف سيتولى ترتيب التمويل الالزم للمشروع. ومن المقرر أن ينتهي الخط األول في غضون 

عامين بعد توقيع العقد، وفق ما قالته الحكومة في كانون الثاني/يناير 2021، ما يعني أنه سيكتمل خالل عام 2023.

عقد لتنفيذ مشروع قطار سريع بقيمة 4.5 مليار دوالر
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نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 10 %

2020 الماضي، بحســب بيانــات صدرت أخيــراً. ولفتت 
الهيئة إلى أن “مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك لشهر 
تموز/يوليو كان أقل من شهر حزيران/يونيو، والذي سجل 
فيه التضخم ارتفاعاً بنسبة 6.2 %”، مرجعةً سبب االرتفاع 
األقل نسبياً إلى “تالشي تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة 
من 5 % إلى 15 %، والتي بدأ تطبيقها في السعودية خالل 

شهر تموز/يوليو 2020”.
زيادة التضخم

كذلك أكدت  الهيئة العامة لإلحصاء   الســعودية، أن “أسعار 
النقل كانت هي المؤثر األكبر في زيادة التضخم في شــهر 
تموز/يوليو 2021 مقارنة بنفس الشهر في 2020، إذ سجل 
قســم النقل ارتفاعاً بنسبة 7.8 %، كما ســجل قسم األغذية 
والمشروبات ارتفاعاً بنســبة 1.2 %، كما ارتفع قسم  التبغ  

بنفس النسبة”.
تنويع االقتصاد

على صعيــد آخــر، وفــي ســياق منفصــل، أعلــن وزير 
االستثمار السعودي خالد الفالح، أن حجم االستثمار األجنبي 
المباشــر في  الســعودية  ارتفع نحو 13 % في الربع األول 
من العام الجــاري 2021. ُويعد جذب االســتثمار األجنبي 
تنويع االقتصاد بعيدا عن النفط.عنصراً أساسياً في اإلصالحات السعودية، التي تهدف إلى 

نما اقتصاد السعودية في الربع الثاني من عام 2021، للمرة 
األولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا، بنسبة 10.1 % في 
القطاع غير النفطي، وفقــاً لبيانات حكوميــة. وذكر تقرير 
لوزارة المالية الســعودية، أن اإلنفاق العام في الربع الثاني 
من عام 2021، بلــغ حوالــى 252.7 مليــار لاير، بزيادة 

نسبتها 4 % عن الربع المماثل من عام 2020 السابق.
تخفيض الميزانية

وكانت الســعودية قد أدخلت العام الماضــي إجراءات مثل 
زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها وإلغاء بدل غالء 
المعيشــة، بهدف زيادة موارد الدولة التي اســتُنزفت جراء 
الهبوط التاريخي في أسعار الخام، كما تضررت اإليرادات 
غير النفطية بســبب الجائحة. وقد ســمح ذلــك، إلى جانب 
إجراءات دمج حكومية، بتخفيض الميزانية في الربع األول 

من عام 2021.
انخفاض االحتياطي

وفي سياق منفصل، هبط االحتياطي العام في  السعودية  إلى 
355.50 مليــار لاير )94.79 مليار  دوالر  أميركي( خالل 
شــهر تموز/يوليو 2021 الفائت، مقارنة بنحــو 422.49 
مليــار لاير )112.65 مليــار دوالر(، ســّجلها فــي تموز/
يوليو من العام 2020. وســجل االحتياطي العام السعودي 
انخفاضــاً ســنوياً، قيمتــه 67 مليــار لاير )14.86 مليــار 

دوالر(، بنسبة 16 %.
وحســاب االحتياطي العام للســعودية، يحّول إليه ما يتحقق 
من فائض في إيــرادات الميزانية، وال يجوز الســحب منه 
إال بمرســوم ملكي في  حاالت  الضرورة القصوى المتعلقة 

بالمصالح العليا للدولة.
مؤشر األسعار

من جانب آخر، أعلنت  الهيئة العامة لإلحصاء   الســعودية، 
ارتفاع التضخم الســنوي في السعودية بنســبة 0.4 % في 
شــهر تموز/يوليــو 2021، مقارنة بنفس الشــهر من العام 

سجلت السعودية عجزاً قدره 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دوالر أميركي) في الربع الثاني من عام 2021، 
بانخفاض من 109.2 مليار ريال في الربع نفسه قبل عام وسط انهيار أسعار النفط. وحققت، صاحبة 
أكبر اقتصاد عربي واألولى عالمياً في تصدير النفط، إيرادات إجمالية بلغت 248 مليار ريال، مع ارتفاع 
الدخل النفطي 38 % على أساس سنوي إلى 132.15 مليار ريال في الربع الثاني من 2021. فيما قفزت 

اإليرادات غير النفطية إلى 115.96 مليار ريال من 38.23 مليار ريال قبل عام.
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إيران: 40 مليار دوالر قيمة التبادل التجاري مع دول الجوار

من البضائع بقيمة 462 مليون دوالر أميركي من جمارك المحافظة 
إلى الدول المستهدفة خالل االشهر االربعة االولى من العام االيراني 
الجــاري )بــدا فــي 21 آذار/مــارس 2021(. وقــال: إن صادرات 
المحافظة سجلت نمواً بنسبة 26 % من حيث الوزن و  % من حيث 

القيمة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأشار خزاعي، إلى أن الصادرات الرئيســية للمحافظة تشمل حديد 
التســليح والفســتق والزعفران والبطاطا والتفاح الطــازج وأغطية 
األرضيات والبوليســترين والاللواح الخشــبية واألســمنت األبيض 
والفيروكــروم والخمائر النشــطة وأكياس البولــي إيثيلين ومبردات 
المياه المنزليــة وألواح الحديــد أو الصلب. وأضــاف، أن أهم الدول 
المســتهدفة لصــادرات المحافظــة هــي أفغانســتان وأوزبكســتان 
وتركمانســتان والعــراق وقرغيزســتان وكازاخســتان وباكســتان 

والصين واإلمارات العربية المتحدة وإسبانيا.
تعاون جمركي

على صعيد آخــر، أبرم رئيس مصلحــة الجمارك االيرانية وســفير 
اليابان فوق العــادة في طهران، ايــكاوا كازوتوشــي، اتفاقية تعاون 

تتعلق بالشؤون االدارية لجمارك البلدين.
وكتبت الســفارة اليابانية في تغريدة أخيراً، تزامناً مــع زيارة وزير 
الخارجية الياباني، موته غي توشيميتســو الى طهران، بأنه أجريت 
مراسم توقيع اتفاقية التعاون االداري الجمركي المتبادل بين حكومتي 
اليابان وايران بواســطة ايكاوا كازوتوشي، السفير الياباني المفوض 
وفوق العــادة في ايران، ومهدي اشــرفي مســاعد وزيــر االقتصاد  
الخارجية في طهران.والمالية رئيس مصلحــة الجمارك االيرانية، وذلــك في مبنى وزارة 

قال الوزير فاطمــي أمين، في تصريــح صحفي، إن 
أرضية تحقيق مســتوى التبــادل التجــاري المذكورة 
قائمة عملياً، وأن حجــم التبادل التجــاري الحالي مع 
دول الجوار البالغ 20 مليار دوالر أميركي منخفض 

ويجب أن يتضاعف.
وشــدد  الوزيــر أميــن، علــى أن الفائــض التجاري 
الســنوي للبــالد يجــب أن يحقق فائضــاً بيــن -5 6 
مليارات دوالر أميركي ســنوياً. واعتبر، أن التجارة 
الخارجيــة ضــرورة اليــران لتخفيــف الضغوطات 

الخارجية والحظر المفروض عنها.
المنتجات الزراعية

مــن جانبــه، أعلن مســؤول فــي مصلحــة الجمارك 
االيرانيــة، مهــرداد جمــال أرونقــي، عــن تســجيل 
صادرات المنتجــات الزراعية 1.7 مليــار دوالر في 
الثلث االول من الســنة الماليــة الجاريــة الممتدة بين 
21 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تمــوز 2021. وبيّن 
أرونقي في مقابلة صحفيــة، أن الصادرات الزراعية 
تخطت 2.5 مليار دوالر باكثر من 1.7 مليار دوالر، 
بنمو نســبته 9 % على أســاس سنوي. وأشــار، الى 
أهم المنتجــات الزراعيــة اإليرانية المصــدّرة، التي 
شملت الطماطم والفستق والبطيخ ومعجون الطماطم 
والبطاطس والتمور، فضالً عن مــواد غذائية أخرى 
كالجبن والحلويات. مستطرداً، أن الفستق تبوأ المرتبة 
االولى تصديرياً في الثلــث االول بقيمة تخطت 212 
مليون دوالر، تاله البطيخ بنحــو 147 مليون دوالر، 

فيما سجلت التمور 31 مليون دوالر أميركي.
يذكر أن أرونقي الذي يشــغل مساعد الشــؤون الفنية 
بالجمــارك، أكد أن من أهــم االســواق التصدرية في 
الفتــرة المذكورة، هــي العراق والصين وافغانســتان 

ودولة االمارات.
نمو الصادرات

في ســياق متصــل، اعلــن المشــرف علــى منظمة 
الصناعــة والتعديــن والتجارة في محافظة خراســان 
الرضوية، جواد خزاعي، عن تصدير 989 ألف طن 

أكد وزير التجارة والصناعة والمعادن االيراني، فاطمي أمين، أن بلوغ التبادل التجاري مع دول الجوار 
مستوى 40 مليار دوالر أميركي قابل للتحقيق في غضون السنوات االربعة المقبلة.
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توقع نمو سوق  النفط والغاز إلى 5.87 مليار دوالر

كورونــا، وهو ما يتطلــب منها االســتجابة العالميــة لمتغيرات 
المنــاخ، والمعاييــر الرقميــة الجديــدة القائمة علــى االبتكار، 
وضرورة التحول إلــى اقتصاد الكربون، مــع أهمية وجود لغة 

اتصالية، وقيادة فكرية تقنع المستفيدين بالتحوالت الجديدة.
ومما جاء في ســياق التقرير: إدارة العالقات الحكومية بنزاهة، 
اعتبر التقرير ذلك أمراً محورياً لشــركات النفــط والغاز، ويتم 
عبراتباع نهج اســتراتيجي للعالقات معها، وخلق قيمة مضافة 
ألعمالها أمام جمهورها وعمالئها، بالتحول إلى الطاقة النظيفة 

الخالية من الكربون.
إطالق الحلول

ومــن العوامل المهمة فــي تدعيم الخطــة االتصاليــة، االهتمام 
بالعالقات العامة الرقميــة والمحتوى المنشــور فيها، حيث تعد 
المنصــات االجتماعيــة أداة تحتاج إليهــا شــركات القطاع مع 
ضرورة اســتثمارها فــي إطالق الحلــول، وإعالن الشــراكات 
الجديــدة، إضافــةً ألهمية اســتخدام مقاطــع الفيديــو القصيرة، 
والرسوم البيانية، والموشــن غرافيك، واإلنفوغرافيك، والكتب 
اإللكترونية، والمنشــورات النصية لصالح تســويقها مع جائحة 
كوفيد - 19، ومتغيرات أنماط األزمات التي يتوجب على قطاع 
النفــط والغاز التعامــل معها، وأصبحــت أكثر تعقيــداً وتنوعاً، 
لذلك حث التقرير الشــركات علــى تقييم األزمــات االتصالية، 
وقياس درجتها، ووضع الحلول التي تتناسب معها بشكل مهني 
واحترافي، كما طالب أصحاب الصناعــة النفطية بالحفاظ على 
شركاتهم بأفكار مبدعة ومبتكرة.الكوادر المبدعة، لدورهم في تقديم نتائــج ملهمة في الدفاع عن 

أشار تقرير  W7Worldwide إلى أن استراتيجيات االتصال 
في شركات النفط والغاز تحتاج إلى زيادة تركيزها على تعزيز 
العالقات ذات المنفعة المتبادلة بين جميع المســتفيدين والجهات 
الفعالــة، لتحســين العائــدات، واألداء البيئــي، واالجتماعــي، 
واإلداري، ووفقــاً لتقرير الســوق العالمــي للنفط والغــاز لعام 
2021، مــن المتوقــع نمو الســوق العالمي بحلــول 2021 إلى 
5.87 مليار دوالر أميركي، بمعدل نمو ســنوي يبلغ 25.5 %، 

بسبب التعافي من كورونا.  
االقتصاد الدائري

وطالب معدو التقرير قطاع النفط والغاز بتبني مفهوم االقتصاد 
الدائــري بديــالً لالقتصــاد التقليدي، وهــو عبارة عــن نموذج 
اقتصادي يســتهدف تقليل المهدر من المواد، والسلع، والطاقة، 
واالســتفادة منها قــدر اإلمــكان، بحيــث يخفض االســتهالك، 
والنفايــات، واالنبعاثــات، وذلك عــن طريق تســهيل العمليات 
وسالســل اإلمداد، كما يســهم في تعظيــم االســتفادة من جميع 
المواد الخام، والمعادن، والطاقــة، والموارد بمختلف صورها، 
فضالً على إطالق عمليات إعادة التدوير، واالســتخدام، وإعادة 

التصنيع، والتطوير، بدالً من نمط الهدر، وإلقاء النفايات.
تنوع بيولوجي

ووضعــت وكالــة W7Worldwide دليــالً إرشــادياً مــن 7 
خطوات لتفعيل االســتراتيجية االتصالية لدى شركات القطاع، 
 ،)ESG( ومن ذلك: االهتمام بتنمية اإلدارة البيئية واالجتماعية
للحد من التدهور البيئــي، وإعطاء األولوية للتنــوع البيولوجي 
والطبيعــي، وتحقيق القــدرة التنافســية المســتقبلية، من خالل 

االنتقال إلى الطاقة النظيفة الخالية من الكربون. 
ومن الخطوات أيضاً، التخطيــط وإدارة أصحاب المصلحة من 
األفراد، والحكومات، والمســاهمين، والمقرضين، والمحللين، 
والمورديــن، والمقاوليــن، والمجتمعــات والمنظمــات غيــر 
الحكومية، والجمهور، والموظفين، والتأكد من المشاركة معهم 
بشــكل مناســب، وتحديد العوامل المحيطة بالقطاع من تغيرات 
المناخ، والطاقة الخضراء، وأهمية دعمها بالرســائل اإلعالمية 

النوعية، والمحتوى اإليجابي.
نهج استراتيجي

وطالــب التقرير شــركات القطاع بتوســيع نفوذها بعــد جائحة 

االستراتيجية  لالستشارات   W7Worldwide لدى  التحليلية  الدراسات  لوحدة  جديد  تقرير  كشف 
واإلعالمية أن جائحة كوفيد - 19 منحت قطاع النفط والغاز فرصة إلعادة تشكيل نفسه، وخلق 

مستقبل أكثر ثباتًا ومرونة من خالل مرئيات الطاقة النظيفة.
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ارتفاع احتياطيات الصين من النقد األجنبي

أن  الواردات  نمت بنســبة 28.1 % مقارنة بالفتــرة ذاتها من العام 
الماضــي. وباحتســاب األرقــام األخيرة، بلــغ إجمالــي  الفائض 
التجاري  الصيني 56.6 مليار دوالر في شهر يوليو/تموز 2021، 

مقارنة بنحو 51.5 مليار دوالر في يونيو/حزيران 2021.
مبيعات التجزئة

على صعيد آخر ارتفعت  مبيعات التجزئة الصينية  بنسبة 8.5 % 
في تموز/يوليو 2021، وقد جاءت النســبة أقل من التوقعات عند 
11.5 %، وفقاً لمحللين اســتطلعت “ رويتــرز “ آراءهم. وكانت 
مبيعات التجزئة الصينية قد ســجلت صعوداً بنســبة 12.5 % في 
حزيران/يونيو. وكانت المبيعات المتعلقة بالســيارات، وهي أكبر 
عنصر في مبيعات التجزئة من حيث القيمــة، والفئة الوحيدة التي 

انخفضت بنسبة 1.8 % على أساس سنوي.
نمو  اإلنتاج الصناعي

ونما  اإلنتــاج الصناعــي  بنســبة 6.4 %، وهو ما يقــل أيضاً عن 
التوقعــات بزيــادة 7.8 % على أســاس ســنوي فــي تموز/يوليو 
2021، وفقــاً الســتطالع “رويتــرز”. وارتفــع االســتثمار في 
األصول الثابتة لألشهر الســبعة األولى من العام بنسبة 10.3 %، 
دون توقع نمو ســنوي قدره 11.3 % في الفترة الممتدة من كانون 

الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2021.
وأشــار المكتب الوطنــي لإلحصاء، إلــى “تأثير عوامــل متعددة 
بما فــي ذلــك الشــكوك الخارجيــة المتزايــدة وجائحــة كورونا 
االقتصادي ال يزال غير مستقر وغير منتظم”.وحالة الفيضانات”، وفقًــا لبيان. وأوضح المكتــب أن “االنتعاش 

قال نائب مدير الهيئــة الوطنية للنقد األجنبي والمتحدث باســمها، 
وانغ تشــيون يينغ، إن ســوق النقد األجنبي الصيني شهدت توازناً 
بشــكل أساســي من حيث العرض والطلب في شــهر يوليو/تموز 
2021، مع بقاء التوقعات الســوقية مســتقرة. وعــزا وانغ الزيادة 
في احتياطيات النقد األجنبي في يوليو/تموز إلى التأثير المشــترك 

لتحويل العمالت والتغيرات في أسعار األصول.
تنمية عالية الجودة

وأشار إلى أنه في في شــهر يوليو/تموز الماضي، تعززت بشكل 
طفيف قوة العمالت بخالف الدوالر األميركي، وارتفعت أســعار 
األصول الماليــة العالمية نتيجة عــدة عوامل بينها عــودة ظهور 
جائحة “كورونا”، وتوقعات السياسة النقدية، والبيانات االقتصادية 
الكلية لكبــرى االقتصادات. وقــال، إنــه بالرغم من عــدم اليقين 
وعدم االســتقرار في الوضع االقتصادي والمالــي العالمي الناجم 
عن الجائحة المســتعرة، فــإن االقتصاد الصيني واصــل التعافي 
المســتقر والتنمية عالية الجودة، وهو ما ســيعزز االستقرار العام 

الحتياطيات النقد األجنبي.
انتعاش نشاط الموانئ

في غضون ذلك، حافظت الصادرات  الصينية على قوتها في شهر 
يوليو/تموز 2021، على الرغم من خســارتها بعضاً من زخمها، 
وفق ما أظهرت بيانات جمركية، فيما أشــار محللون إلى انتعاش 
في نشــاط الموانئ، لكنهم حذّروا من أن تفشــي المتحــورة دلتا قد 
يؤثر على النمو. وبقيت الشحنات المخصصة إلى الخارج من ثاني 
أكبر قوة اقتصادية في العالم قوية العــام الحالي، مدفوعة بالطلب 
على منتجات مثــل المعدات الطبيــة واألجهــزة اإللكترونية التي 
يحتاج إليها العمل من  المنازل ، فيما يزيــد ارتفاع عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا في دول عدة االعتماد على  المنتجات الصينية .
نمو الصادرات

وعاد  النشــاط االقتصادي  بدرجــة كبيرة إلى طبيعتــه في الصين 
بفضل تدابير اإلغالق الصارمة والفحوص واسعة النطاق، بالرغم 
من أن البلد يعزز إجراءاته حالياً الحتواء تفشي المتحورة دلتا مع 

رصد مجموعات إصابات محلية في أكثر من 10 مقاطعات.
لكن التجــارة بقيت قوية في شــهر يوليو/تمــوز الماضي، إذ نمت 
الصادرات أكثر بقليل من المتوقع بنســبة 19.3 % مقارنة بالعام 
2020 الماضي، وفق إدارة  الجمارك . وأظهرت البيانات الرسمية 

أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع احتياطيات الصين من النقد األجنبي إلى 3.2359 تريليون دوالر في نهاية 
شهر يوليو/تموز 2021، بارتفاع قدره 21.9 مليار دوالر عن يونيو/حزيران 2021. ونقلت وكالة شينخوا عن 

الهيئة الوطنية للنقد األجنبي، أن حجم االحتياطيات ارتفع 0.68 % مقارنة مع نهاية يونيو/حزيران 2021.
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ارتفاع النشاط الصناعي في الواليات المتحدة

ساعات العمل تظل أقل بنسبة 2.8 %.

إرتفاع النشاط الصناعي
على صعيــد آخر، إرتفع النشــاط الصناعي فــي  الواليات 
المتحــدة  األميركيــة بعكــس التوقعــات خالل شــهر آب/
أغســطس 2021، مع صعود الطلبيات واإلنتاج. وكشفت 
بيانات معهــد اإلمدادات، أن مؤشــر مديري المشــتريات 
الصناعي بلــغ 59.9 نقطة فــي آب/أغســطس الماضي، 
مقابل 59.5 نقطة خالل تموز/يوليو الســابق له، ومقارنة 

بتوقعات كانت تشير إلى تسجيل 58.5 نقطة.
وأظهر التقرير أن مؤشــر الطلبيــات  الجديــدة  ارتفع إلى 
66.7 نقطة من 64.9 نقطة، كما صعد مؤشــر اإلنتاج من 
58.4 نقطة إلى 60 نقطة. وعلــى جانب التكاليف، تراجع 
مؤشر األســعار إلى 79.4 نقطة في آب/أغسطس 2021 
الماضي، مقابــل 85.7 نقطة في تموز/يوليــو، وهي أول 
مرة يتراجــع دون مســتوى 80 نقطة منذ كانــون األول/

ديسمبر 2020.
وفي بيانات منفصلة، تراجع مؤشــر “ماركيت” لمديري 
المشــتريات الصناعي إلى 61.1 نقطة في القراءة النهائية 
التقديرات األولية البالغة 61.2 نقطة.لشــهر آب/أغســطس الماضــي، ما يعتبــر أقــل قليالً من 

ردد إريــك روزنجــرن بعــض االنتقــادات التــي ُوجهت 
إلى مجلــس االحتياطي مؤخراً، بأن جادل بأن مشــتريات 
الســندات لم تســاعد في خلق الوظائف، لكنها تســاعد في 
الغالب في ارتفاع أسعار الســلع الحساسة لمعدالت الفائدة 
مثل المســاكن و الســيارات . وتتزايد أســعار المساكن في 

الواليات المتحدة بأسرع وتيرة في حوالى 20 عاماً.

تباطؤ اإلنتاجية
مــن جانبهــا، أعلنــت وزارة العمــل األميركيــة، أن نمو 
إنتاجية العمال فــي  الواليات المتحــدة  األميركية تباطأ في 
الربع الثاني من العام الجــاري 2021، بينما كانت تكاليف 

العمالة أضعف بكثير مما كان متوقعاً في الربع األول.
وزادت اإلنتاجية غيــر الزراعية، التي تقيــس اإلنتاج في 
الســاعة لكل عامل، 2.3 % على أساس ســنوي في الربع 
الفائت. وجرى تعديل بيانات الربع األول بالنقصان لتظهر 
ارتفــاع اإلنتاجية بمعــدل 4.3 % بــدالً مــن 5.4 % في 

القراءة السابقة.

تقلب جزئي
وقفزت اإلنتاجية في بدايات تفشــي وبــاء فيروس كورونا 
قبل أن تتراجع في األشهر الثالثة األخيرة من عام 2020، 
ثم تعافت منذ ذلك الحيــن. ويُعزى هذا التقلــب جزئياً إلى 
انهيــار قطاعــات ذات أجــور منخفضــة، مثــل الترفيــه 
والضيافــة، والتــي أعيــد افتتاحها خــالل األشــهر القليلة 

الماضية بوتيرة سريعة بشكل متزايد.
ومقارنة بالربع الثاني من عــام 2020، ارتفعت اإلنتاجية 
1.9 %. وزادت  ســاعات العمــل  5.5 % فــي الربــع 
الماضي، متســارعة من وتيرة نمو معدلــة بلغت 0.4 % 

في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2021.
وأظهــر تقريــر وزارة العمل أيضــاً أن الناتــج اإلجمالي 
مرتفع بنسبة 1.2 % عن مســتويات ما قبل الجائحة، لكن 

ر رئيس بنك االحتياطي االتحادي في بوسطن، إريك روزنجرن الى إنه ينبغي للبنك المركزي  اشا
األميركي أن يعلن في شهر أيلول/سبتمبر 2021 الجاري، أنه سيبدأ تقليص  مشترياته الشهرية من 

السندات البالغة  120  مليار دوالر  أميركي بحلول خريف هذا العام.
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أظهرت بيانات مؤشــر أسعار العقارات 
لشــركة  التابــع  دبــي  ي  ـ ـ ف ة  ي ن ك ـ ـ س ل ا
“فاليوســترات” لالستشــارات العقارية، 
ارتفــاع األســعار في شــهر تموز/يوليو 
 ،2014 ــذ  ـدل من ــى معـ بأعل  ،2021
وذلك بالرغم مــن تراجع قيمة التداوالت 
العقارية في اإلمارة خالل الشــهر نفســه 
بســبب إجازة عيد األضحى التي امتدَّت 

لنحو أسبوع.
وبحســب التقرير الشهري لـ“فاليوسترات”، ارتفعت القيم السعرية لعقارات دبي بنسبة 1.8 % خالل تموز/يوليو 
على أساس شهري، مدعوماً بارتفاع أسعار الفلل بنسبة 3.1 %، إذ تمثِّل الفلل 13 % من حجم التداوالت بسوق 

العقارات السكنية في اإلمارة، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة هامشية بلغت 0.8 %.
وبالرغم من تسارع نمو األسعار في تموز/يوليو، إال أنَّ “فاليوسترات” أشارت إلى أنَّ مؤشر األسعار ال يزال أقل 
بنسبة 29.7 % من نقطة األساس التي بدأ عندها المؤشر في كانون الثاني/يناير 2014، وكذلك ما تزال األسعار 

أقل بنحو 42.6 % من أعلى مستوى وصل إليه مؤشر األسعار في منتصف 2014.

ارتفاع أسعار العقارات في دبي

رأى بنك  مورغان ستانلي أن  الواليات المتحدة  األميركية 
تحتاج لزيادة كبيرة في المعروض من  المنازل  من أجل 
العــودة للوضع الطبيعي في ســوق  اإلســكان . وتشــهد 
أســعار المنازل في الواليات المتحدة مستويات قياسية 
مرتفعة هذا العام، مع قفزات سعرية كبيرة وسط السعي 

لشراء منازل أوسع بفعل تداعيات أزمة الوباء.
وذكر البنك االســتثماري األميركي عبر مذكرة بحثية، 
أن ســوق اإلســكان بحاجة إلى ما يتراوح بين 1.1 إلى 

1.5 مليون منزل جديد، لسد الفجوة بين الطلب والمعروض. وأوضح أن األمر ال يقتصر على سوق إعادة البيع، 
لكنه يتضمن أيًضا سوق البناء الذي يعاني من ضعف المعروض.

وأكد محللو البنك: “أننا ال نبني منازل كافية، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين يرغبون في شراء وحدات منخفضة 
التكلفة، حيث إن األســعار المرتفعة جعلت هدف تســديد الدفعة األولى بعيدًا عن متناول الكثيرين”. وأشــاروا إلى 
أن “النقص في المنازل ساهم بشكل كبير في الوتيرة القياسية الرتفاع أسعار المساكن حاليًا، وفي حين أن العجز 

مستمر على المدى القريب، فإن وتيرة  انكماش  المعروض قد تباطأت”.

سوق اإلسكان األميركي يحتاج إلضافة 1.5 مليون منزل
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للتطويــر  “رتــال  شــركة  كشــفت 
العمراني” الســعودية، عن شــراكة 
مع شركة “ألفا المالية” إلطالق أول 
صندوق للتطوير العقاري لتنفيذ أحد 
أكبــر مشــاريعها الذي يهــدف إلى 
تعزيــز جــودة الحيــاة بقيمة نصف 
مليــار لاير، فــي باكــورة شــراكة 
اســتثمارية تصــل قيمتهــا إلى 7.5 
مليار لاير )مليــارا دوالر أميركي( 
بحلول عام 2030. وستتولى شركة 

رتــال التطوير الكامل، بما يشــمل البنية التحتيــة والفوقية، ومناطق الترفيه وممرات المشــاة وممرات الدراجات 
الهوائيــة والمســطحات الخضراء والحدائق، للمشــروع الذي يقع بين مدينتي الخبر والدمــام على الخليج العربي 

وبمساحة تبلغ 609 آالف متر مربع.
وتقســم المشــروع إلى أكثر من 750 قطعة أرض ســكنية، باإلضافة إلى الخدمات العامة في الحي الســكني، مثل 
المســاجد والمدارس والخدمات الحيوية، كما يشــمل المخطط مناطق الترفيه وممرات المشاة وممرات الدراجات 
الهوائية والمسطحات الخضراء والحدائق، كما ستقوم بتطوير أكثر من 200 وحدة سكنية ضمن خدمات متكاملة 

الحتياجات العمالء.
وقال بيان صادر عن الشــراكة، إن إطالق مشــروع “مراســي الخبــر” يأتي - وألول مرة فــي المنطقة - كقطع 
أراضي بنظام البيع على الخارطة، حيث ســتتاح حجوزات الشــراء فور انطالق المشــروع بفترات سماح للسداد 

تصل إلى 24 شهراً.

شراكة عقارية بملياري دوالر في السعودية

وقع  العراق  اتفاق مبادئ مع شركة “باور شاينا” الصينية، 
بشــأن إنشــاء محطات للطاقة الشمســية بســعة 2000 
ميغاواط. وأعلن  مجلس الــوزراء العراقي ، أن المرحلة 

األولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميغاواط.
وتعاني شــبكة الكهرباء الرئيسية في العراق انقطاعات 
تســتمر لســاعات كل يوم على مدار العــام، لكن نقص 
اإلمدادات يتفاقم أثناء أشــهر الصيف الحارة التي تصل 
فيهــا درجات الحــرارة إلى 50 مئوية، وتعتمد األســر 

على أجهزة  تبريد  الهواء.

اتفاق لبناء محطات للطاقة الشمسية في العراق
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قالــت شــركة “أديــر العقارية”، إنهــا تعتزم 
طرح مشــروع “أرغوان رد ســي” للبيع في 
مزاد علني في مدينة جدة )غرب الســعودية(، 
والــذي يقع على مســاحة تصل إلى 282 ألف 
متــر مربع، والــذي يعد أحد عقارات شــركة 

“سعودي أوجيه” المتعثرة.
ويتوســط مشــروع أرغوان طريق الملك عبد 
العزيز، أحد شــرايين مدينة جدة الرئيسية من 
الجهة الشرقية، وطريق األمير فيصل بن فهد 

من الجهة الغربية، حيث تشير “أدير” إلى أن ذلك يسهم في ربط أرض المشروع بمختلف أحياء شمال مدينة جدة، 
ويوفر وصوالً سهالً إلى قلب المدينة.

وقال رئيس أدير العقارية، متعب آل ســعد، إن مشروع أرغوان من أهم المشروعات العقارية الواعدة والطموحة 
في مدينة جدة نظراً للمقومات النوعية المميزة التي يتمتع بها، وموقعه االســتراتيجي في قلب حي الشــاطئ والذي 
يوفر أسلوب حياة جاذباً للتملك أو االستثمار العقاري، مشيراً إلى أنه فرصة حقيقية لكل من يرغب في االستثمار 

العقاري الناجح في مدينة جدة.
ولفت إلى أن جدة تعد إحدى وجهات مستقبل االستثمار العقاري في السعودية مع تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية 
العمالقة التي تهدف إلى تطوير المدينة ودعم تطلعاتها، وتســهم في اســتقطاب رؤوس األعمال من مختلف أنحاء 

العالم، مما يجعل منها وجهة فريدة لالستثمار العقاري الواعد تواكب “رؤية 2030”.

“أدير” العقارية تبيع مشروع في مزاد علني

ارتفعت  مبيعات المنازل الجديدة  في  الواليات المتحدة  
األميركيــة خالل شــهر تموز/يوليــو 2021، بعكس 

التوقعات، بالرغم من صعود  أسعار المنازل .
وكشــفت بيانــات هيئــة اإلحصــاءات الفيدرالية، أن 
مبيعــات المنازل الجديدة ســجلت وتيرة ســنوية عند 
708 آالف وحــدة في تموز/يوليــو 2021 الماضي، 
مقابل 701 ألف وحدة في حزيران/يونيو الســابق له، 

ومقارنة بتوقعات تسجيل 698 ألف وحدة.
وبلغ متوســط أســعار المنازل الجديدة فــي الواليات 

المتحدة األميركية حوالى 390.5 ألف دوالر أميركي في شهر تموز/يوليو 2021 الماضي، مقارنة بنحو 370.2 
ألف دوالر أميركي في الشهر السابق له.

ارتفاع مفاجئ لمبيعات المنازل األميركية الجديدة
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مصر تستهدف إقامة مدن سكنية لـ10 ماليين نسمة

المرافق والبنية األساسية.
وأشارت إلى أن أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة 
التشــغيل نظراً لتعدد مجاالتهــا وتنوعها وامتــداد نطاقها 
المكاني، فضالً عن كونها مكوناً أساسياً وعنصراً مشتركاً 
في اســتثمارات القطاعات االقتصادية، مضيفة أن الرؤية 
التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر 
بمســاحة أرضها وحضارتها وخصوصيــة موقعها قادرة 
على اســتيعاب ســكانها ومواردها فــي ظــل إدارة تنمية 
مكانية أكثر توازناً، وتلبــي طموحات المواطنين، وترتقي 

بجودة حياتهم.
استدامة بيئية

وحول التحسين البيئي، أكدت الوزيرة على تضافر جهود 
الوزارات وأجهزة الدولة كافــة لالرتقاء بالمنظومة البيئية 
مــن منطلق تحقيــق االســتدامة البيئيــة وتنميــة االقتصاد 
األخضر، مشيرة إلى قيام وزارتي التخطيط والبيئة بإعداد 
دليل معايير االستدامة البيئية، وطرح اإلصدار األول عام 
2021 تحت اسم اإلطار االســتراتيجي للتعافي األخضر، 
موضحــةً، أن الدليــل تم إعــداده بهــدف توفيــر المعايير 
اإلرشــادية لدمج معاييــر التنمية المســتدامة فــي الخطط 
المواطنين.التنموية بما يعظــم المردود التنموي وتحســين جودة حياة 

قالت وزيــرة التخطيط والتنميــة االقتصاديــة المصرية، 
الدكتورة هالة السعيد، خالل إعالنها المستهدفات الرئيسية 
في مجال التنمية العمرانية والتحســين البيئي، بخطة العام 
الرابع واألخير )21 - 2022( من الخطة متوسطة المدى 
للتنمية المستدامة )18 - 2019 / 21 - 2022(، إن خطة 
العام المالي الحالي اســتندت إلى عدٍد من المفاهيم التنموية 
التي تمثلــت في التنميــة المســتدامة، والنمــو االحتوائي، 
التنمية المكانية المتزنة، وكــذا األدوات التخطيطية القائمة 
على فكر التخطيط االســتراتيجي والتخطيط بالمشــاركة، 
باإلضافة إلــى آليات تفعيل أداء الخطــة، من خالل أدوات 
الحوكمة الجيــدة، وموازنة البرامج واألداء، والمســؤولية 

المجتمعية لقطاع األعمال.
تطوير المناطق

وتضمنت مســتهدفات مجــال التنمية العمرانية والتحســين 
البيئي ترشيد اســتخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير 
البيئــي ومعالجــة الملوثات وخفض نســبة انبعاثــات ثاني 
أكســيد الكربون إلــى المســتويات العالمية، والتوســع في 
استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشــروعات إعادة تدوير 
المخلفات على مســتوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم 
االقتصاد األخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب 
تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشــوائية غير 
المخططة فــي مختلف محافظــات الجمهوريــة، واالنتهاء 
من تنفيذ برنامج إزالــة كافة المناطق غيــر اآلمنة، إضافة 
إلى ُمواصلة أعمال التطوير واإلحيــاء والصيانة للمناطق 

التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
تنمية عمرانية

وحول األهميــة االقتصاديــة لقطــاع التنميــة العمرانية، 
أوضحت هالة السعيد، أنه يمثل أحد القطاعات الديناميكية 
ســريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من 
خدمات اإلســكان والميــاه والصرف الصحــي، كما تهيئ 
لألنشــطة االقتصاديــة متطلباتها من األراضي وشــبكات 

تستهدف مصر رفع نسبة المساحة المأهولة للسكان من 7 % إلى 8 % في نهاية عام 2022. كما 
تستهدف تخصيص ما ال يقل عن ُثلث االستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات 
الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة الستيعاب 

ما يقرب من 10 ماليين نسمة.
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تأثير الوالء للشركة على إنتاجية الموظفين

إفريقيا بالوالء تجاه شــركتهم، يلي ذلك نقص األمان الوظيفي وفقاً 
لحوالى 2 من 5 موظفين )39 %(.

وعندما ُســئل المجيبون في دولة اإلمارات عمــا يمكن ألصحاب 
العمل فعله لزيــادة والء موظفيهم، قالــوا، إن عليهم توفير فرص 
النمو الوظيفــي لهــم )67 %(، ومكافأتهم/ تقديرهــم )56 %(، 

وتقديم المزايا )55 %(.

تحسين األداء المالي
تشــمل الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات التي تمتلك موظفين 
مخلصين وملتزمين بمبادئها، ضمان مستوى أعلى من اإلنتاجية 
واإلبداع، فضالً عن تخفيــض التكاليف. فوفقاً لنتائج االســتبيان، 
تُعد جودة العمــل األفضــل )77 %(، واســتعداد الموظفين لبذل 
أقصى ما بوســعهم )74 %(، وزيادة اإلنتاجية )70 %( من أهم 

فوائد والء الموظفين.
ويمكن أن تؤدي المســتويات العالية من الوالء وااللتزام أيضاً إلى 
تحســين األداء المالي للشــركات. وفي هذا الســياق، يشعر غالبية 
الموظفين )85 %( في دولة اإلمارات بأنهم منخرطون بشــدة في 
طويلة، حتى وإن قدمت لهم الشركات األخرى راتباً أفضل.مهامهم اليومية، و)40 %( ينوون البقاء في شركاتهم الحالية لفترة 

كشــف االســتبيان أّن حوالى ثلثي الموظفين 64 % 
في اإلمارات يشعرون بالوالء تجاه شركتهم الحالية. 
فيما أفاد 16 % فقط بأنهم ال يشعرون بالوالء، وكان 

بقية المشاركين محايدين بخصوص ذلك.

الموظفون المخلصون
ويُعتبــر الموظفــون المخلصــون الذين يشــاركون 
بفعالية فــي العمــل ويشــعرون بالرضــا، الركيزة 
األساســية في أي شــركة. وقــد أوضح االســتبيان، 
أن ثالثــة أرباع الموظفين 75 % يشــعرون بالفخر 
عند التحدث عــن منتجات شــركتهم وخدماتها، كما 
أن أكثر من 6 من 10 )63 %( يوصون بشــركتهم 

كمكان عمل جيد لآلخرين.

استراتيجيات فعالة
وأوضــح االســتبيان أيضــاً أن امتــالك الشــركة 
الســتراتيجيات فعالة إلشــراك الموظفين، يمنحها 
ميّزة تنافســية عنــد تعييــن الموظفيــن واالحتفاظ 
بهم. ويُعــد الراتــب األساســي )47 %(، والمزايا 
اإلضافية التي تقدمها الشــركة )37 %(، واإلدارة 
العليــا )36 %( من أهــم ثالثة عوامــل تؤثر على 

والء الموظفين في اإلمارات.

ثقافة عمل إيجابية
وقد أظهر االســتبيان أيضــاً أن الموظفيــن يبحثون 
عن ثقافة عمل إيجابية. ويشــكل عدم الثقة في إدارة 
الشــركة الحاليــة )58 %( الســبب الرئيســي لعدم 
شــعور بعض الموظفين في الشرق األوسط وشمال 

تعد مستويات والء الموظفين من أهم مؤشرات نجاح الشركات، فالوالء الوظيفي ال يساهم في 
زيادة معدالت االحتفاظ بالموظفين فحسب، بل يرتبط بشكل رئيسي أيضاً بإنتاجية الموظفين 

ورضاهم الوظيفي والتزامهم في العمل.
وقد كشف استبيان جديد نشره موقع التوظيف اإللكتروني بيت.كوم، بعنوان “والء الموظفين في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا”، عن العوامل الرئيسية التي تعزّز والء الموظفين في اإلمارات تجاه 

الشركة التي يعملون فيها وكيفية تأثير ذلك على إنتاجيتهم وبالتالي على أداء الشركة ككل.
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لبنان يحتاج إلى 19 عاماً ليتعافى من أزمته الحالية

الســحب الخاصة في تجديــد احتياطيات البنــك المركزي 
المســتنفدة، وأن يتم أي استخدام بطريقة شــفافة ومسؤولة 
تدعم التعديالت واإلصالحات االقتصادية الكلية المطلوبة 
واستخدامها للمساعدة في تلبية االحتياجات الملحة للشعب 

اللبناني”.

مشكالت هيكلية
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريســتالينا 
جورجيفا مؤخراً، إن لبنان ســيحصل علــى ما يعادل نحو 
860 مليــون دوالر أميركــي مــن االحتياطيــات الجديدة 
لصنــدوق النقــد الدولــي، لكــن هذا لــن يحل المشــكالت 
المزمنة للبالد من دون تمكين حكومة من تنفيذ إصالحات 

اقتصادية.

وفي مؤتمر للمانحين، قالت جورجيفا: إن حقوق الســحب 
الخاصة الجديدة للبنان التي تم توزيعها يجب أن تُخصص 

لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه.

في الوقت الذي يعاني لبنان من انهيــار مالي بعد أن فقدت 
العملة اللبنانية حوالى 90 % من قيمتها منذ العام 2019، 
كشف الرئيس األميركي جو بايدن، خالل مؤتمر المانحين 
أن بــالده ســتمنح الدولــة اللبنانيــة 100 مليــون دوالر 

كمساعدات إنسانية إضافية.

الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون الــذي افتتح مؤتمر 
المانحين، أشار إلى أن بالده ســتقدم مساعدات مالية بقيمة 
100 مليون يورو، باإلضافة إلى نصف مليون جرعة من 

لقاحات فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن المؤتمــر الدولي المخصص لدعم لبنان 
في العام 2020 الماضي، جمع حوالى 280 مليون دوالر 
أميركي في أعقاب االنفجار، في حين يتجه لبنان اليوم إلى 
أســوأ 3 أزمات اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر 

بحسب البنك الدولي.

تجديد االحتياطيات المستنفدة
ووافق مجلس محافظي صندوق النقــد الدولي على توزيع 
عام لحقــوق الســحب الخاصة للبنــان بقيمــة 650 مليار 
دوالر أميركي، في 2 آب/أغسطس، وأصبح هذا التوزيع 
ســاري المفعول فــي 23 آب/أغســطس 2021. وقد تلقى 
لبنــان 607.2 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصة من 
مخصصات حقوق الســحب ما يوازي 860 مليون دوالر 

أميركي.

مع االشــارة الى أن “تخصيص حقوق الســحب الخاصة 
غير مشروط، ومع ذلك، من المهم أن يساعد توزيع حقوق 

ما تزال تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت تلقي بظاللها على االقتصاد اللبناني، السّيما أن البنك 
الدولي قّدر في وقت سابق قيمة األضرار األولية بنحو 350 مليون دوالر أميركي.

وفي الذكرى السنوية األولى النفجار المرفأ، تعّهدت دول العالم بتقديم نحو 370 مليون دوالر أميركي 
كمساعدات للبنان، وذلك ضمن مؤتمر المانحين الذي استضافته فرنسا بالتعاون مع األمم المتحدة. 
االحتياجات  بتقديمها قد تخّطت قيمة  المؤتمرون  التي تعهد  المساعدات  ون قيمة  ك ك ت ل ذ ب و

االمحددة سابقاً في مجاالت المواد الغذائية والصحة والتعليم وتنقية المياه.

كريستالينا جورجيفا
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البــالد يمكن أن “تصنــف ضمن األزمات الثــالث األكبر 
في العالــم خالل الـ150 عامــاً الماضيــة”، حيث تصنفها 
المؤسســة الدولية على أنها أسوأ من أزمة اليونان 2008، 

وأزمة األرجنتين في 2001.

وفي مــا يتعلق بالتعافــي، يتوقع البنك الدولــي أن لبنان قد 
يلزمه مــا بيــن 12 و19 عامــا ليتعافى. وهــذا يضعه في 
ترتيب بعد إسبانيا التي استغرقت حوالى 26 عاماً للتعافي 
من حربها األهلية في الثالثينيات وتشــيلي، التي احتاجت 
إلى 16 عامــا للتعافي مــن انهيارها االقتصــادي في عام 

.1926

كمــا قامــت The Wall Street Journal بإعطاء لمحة 
عامة عــن الحالة فــي لبنان، حيــث بات أكثــر من نصف 
اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليــرة اللبنانية أكثر من 
األساسية بأكثر من 700 %.90 % من قيمتها أمام الدوالر، فيما ارتفعت أسعار المواد 

وأضافت، لكن حقوق الســحب الخاصة لن تحل مشكالت 
لبنان الهيكلية والنظاميــة طويلة األمد ... ما نحتاج إليه هو 
حكومة يتم تمكينها من القيام باإلصــالح وتنعش من جديد 

اقتصاد لبنان المتعثر.

هدوء نسبي
 The Wall علــى صعيد آخــر، أشــار تقريــر لصحيفــة
Street Journal إلــى أن انفجار مرفأ بيــروت في آب/

أغســطس 2020، فاقــم االنهيــار االقتصادي فــي لبنان. 
فبحســب الصحيفــة األميركيــة، أن لبنــان الــذي كان في 
العقود األخيرة “يسوده الهدوء النســبي”، لن يعود إلى ما 
كان عليه من قبل خاصة في ظل االنفجار وتفشي فيروس 
كورونــا واالنهيار االقتصــادي الــذي بدأ في البــالد منذ 

صيف 2019.

وتأكيداً على ذلك، أشار التقرير إلى دراسات للبنك الدولي 
في أيار/مايو 2021 الماضي، بأن األزمة االقتصادية في 
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الدول األكثر عرضة لالنقراض بسبب التغير المناخي

بوريس جونسون، الذي يســتضيف المؤتمر، إن التقرير أظهر 
أن هناك حاجة لمســاعدة الدول التي تتحمل العبء األكبر لتغير 
المناخ. وأضــاف: أن “تقرير اليوم يجعل القــراءة واقعية، ومن 
الواضح أن العقد المقبل ســيكون محورياً لتأمين مستقبل كوكبنا 
... نحن نعلــم ما يجــب القيام بــه للحد مــن ظاهــرة االحتباس 
الحراري - جعل الفحم من التاريخ والتحول إلى مصادر الطاقة 
النظيفة، وحماية الطبيعة وتوفير التمويل المناخي للبلدان الواقعة 

على خط المواجهة”.

نقطة تحول
وبموجــب اتفاقية باريــس لعــام 2015، اتفقت أكثــر من 190 
حكومــة علــى أن العالم يجــب أن يحد مــن ظاهــرة االحتباس 
الحــراري إلــى درجتيــن مئويتيــن أو 1.5 درجــة مئوية فوق 
مســتويات ما قبل العصر الصناعي. لكن التقرير الجديد يقول، 
إنه في ظل جميــع الســيناريوهات، لن يتحقــق كال الهدفين هذا 

القرن ما لم يتم إجراء تخفيضات كبيرة في الكربون.
وقال مبعوث المناخ األميركي، جون كيــري، إنه للوصول إلى 
هذه األهداف، تحتاج الدول إلى تغيير اقتصاداتها بشكل عاجل. 
وأضــاف: “هذا هو العقد الحاســم للعمل، ويجــب أن تكون قمة 

المناخ في غالسكو نقطة تحول في هذه األزمة”.
وأكــدت الناشــطة المناخية غريتــا ثونبــرغ، التي أكــدت أنها 
ســتحضر محادثات قمة غالســكو، إن التقرير “يؤكد ما نعرفه 
بالفعل... أننا فــي حالة طوارئ”. وقالت علــى تويتر: “ال يزال 
وليس من دون التعامل مع األزمة على أنها أزمة”.بإمكاننا تجنب أسوأ العواقب، لكن ليس إذا واصلنا ما نفعله اليوم، 

وصف زعمــاء العالم بمــن فيهم رئيــس الــوزراء البريطاني، 
بوريس جونســون، تقريــر األمم المتحــدة، بأنه “جــرس إنذار 

للعالم”.
لكن بعــض أقــوى ردود الفعل علــى النتائج التــي توصل إليها 

جاءت من بلدان من المفترض أن تكون األكثر تضرراً.
وقال الرئيس الســابق لجــزر المالديــف، محمد نشــيد، والذي 
يمثل نحو 50 دولة معرضة لتأثيــرات تغير المناخ: “نحن ندفع 

بأرواحنا ثمن الكربون المنبعث من شخص آخر”.
توقعات مدمرة

وتعد جزر المالديــف الدولة األكثــر انخفاضاً فــي العالم. وقال 
نشــيد: إن توقعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
التابعة لألمــم المتحدة ســتكون “مدمرة” للبلد، مــا يضعه على 

“حافة االنقراض”.
ووفقا ألحــدث تقرير للجنــة الحكوميــة الدولية المعنيــة بتغير 
المناخ، ســتصبح موجات الحرارة واألمطار الغزيرة والجفاف 
أكثر شيوعاً وتطرفاً. وقد وصفها األمين العام لألمم المتحدة بأنها 

“إنذار أحمر )شديد( لإلنسانية”.

أدلة قاطعة
وقــال التقريــر: إن هنــاك أدلــة “قاطعة” علــى أن البشــر هم 
المســؤولون عن زيادة درجــات الحرارة. ويضيــف، أنه خالل 
العقدين المقبلين، من المرجح أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 
1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويمكن 
أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مســتوى ســطح البحــر بمقدار نصف 

متر، ولكن ال يمكن استبعاد ارتفاعه مترين بحلول نهاية القرن.
وأضاف: أن بلدان مثل جــزر المالديف هي من بين أكثر البلدان 

عرضة لتغير المناخ.
وقالت ســفيرة أنتيغوا وبربودا، وقائدة مفاوضي المناخ لتحالف 
الدول الجزريــة الصغيرة، ديــان بالك الين: إن ذلــك يمكن أن 
يكون له تأثير مدمر على البلدان الساحلية المنخفضة. وأضافت، 

“هذا هو مستقبلنا، هناك”.

خط المواجهة
يشــار إلى أن التقرير يأتي قبل أقل من 3 أشــهر من انعقاد قمة 
المناخ الرئيســية في غالســكو المعروفة باســم كوب 26. وقال 

حذرت الدول المعرضة لتغير المناخ من أنها “على وشك االنقراض” إذا لم يتخذ أي إجراء لتجنب 
ذلك. ويأتي التحذير من قبل مجموعة من الدول النامية بعد تقرير تاريخي لألمم المتحدة، قال: إن 

االحتباس الحراري يمكن أن يجعل أجزاء من العالم غير صالحة للسكن.
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أول سفينة لـVirgin Voyages تبحر في ظل “كورونا”

قطاع السفر”.

إضاءة مزاجية مميزة
ويأتي اإلبحار االفتتاحي لشركة Virgin Voyages بعد 
أســبوعين فقط من رحلة ريتشارد برانســون إلى الفضاء 

شبه المداري.
 Scarlet وقــال ماكابليــن: إن رحلة برانســون وإطــاق
Lady مرتبطان بتركيزهما على االبتكار. وأضاف: “كل 
عمل في Virgin يدور حول االبتكار وإيجاد طرق جديدة 

للقيام باألشياء”.
ويقال: إن ســفينة Scarlet Lady التي يبلغ طولها 277 
متراً “مستوحاة من اليخوت الفاخرة”. هناك 1408 كابينة 
ركاب، 93 % منهــا تطــل علــى المحيــط، و813 كابينة 

لطاقم العمل.
وعلى ســبيل المثال، يمكن تحويل أســّرة الركاب إلى أرائك 
 Virgin خال النهار، كما تم تجهيز غرف الضيوف بإضاءة

المزاجية المميزة.

تجربة متطورة
 Scarletإن التصميم الداخلــي لـ :Virgin وقالت شــركة

تعد رحلــة Virgin Voyages، هــي األولى من رحات 
 ،Scarlet Ladyاإلقامــة” الصيفية الســتة المقررة لـــ“
وهي متاحــة فقط للمقيميــن الملقحين بالكامــل في المملكة 
المتحدة، والذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وسيتم تلقيح 
غالبية أفراد الطاقــم على متن الرحلة بالكامــل، علماً أنهم 

جميعاً تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل.

طاقة استيعابية منخفضة
يذكر أن السفينة تبحر بطاقة استيعابية منخفضة. وبالرغم 
من أن Virgin لم تقــدم أرقاماً دقيقــة، إال أنها لن تتجاوز 

نسبة 65 % من طاقتها االستيعابية، على حد قولها.
وتم تأجيل الكثير مــن الرحات البحرية فــي العالم جّراء 
تفشــي فيروس كورونا، إذ بدأت معظم السفن باإلبحار في 

الواليات المتحدة األميركية وأوروبا مؤخراً.
وقال الرئيــس التنفيذي لشــركة Virgin Voyages، توم 
ماكالبيــن، في لقــاء صحفي: “لقــد جاء فيــروس كورونا 
في وقت ســيء، عندما كنا في منتصــف إطاق الرحات 
البحرية مباشــرةً، لكننــا تجاوزنا ذلك، فلدينا مســتثمرون 
كبــار وراءنا، ونعتقــد أن اآلن هو الوقت المناســب، ألننا 
نرى اآلن أن األمور تتحسن، وســيكون هناك ازدهار في 

أبحرت أول سفينة رحالت بحرية من Virgin Voyages، في 6 أغسطس/ آب 2021، بعد أن تسبب 
فيروس كورونا المستجد في تأخير إطالق خط الرحالت البحرية المملوك لريتشارد برانسون ألكثر 

من عام.
وغادرت سفينة Scarlet Lady الفاخرة مدينة بورتسموث، في إنكلترا، الساعة 7 مساًء بالتوقيت 

المحلي، لإلبحار االفتتاحي لمدة 3 أيام حول المملكة المتحدة.
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Virgin Voyages المســافرين بارتــداء الكمامــة أثناء 
المشــي حول الســفينة، أو عندما ال يتمكنون من ممارسة 

التباعد االجتماعي.
وفي األيام األولــى للوباء، تم إبعاد العديد من الســفن التي 
تأثرت بكوفيد -  19 عن الموانــئ، وواجهت صعوبة في 
إنزال الركاب وأفراد الطاقم. وفي يونيو/حزيران 2021، 
أبلغت شــركتا Royal Caribbean وCarnival شبكة 
CNN Travel أنهما أبرمتا اتفاقيات مــع الموانئ للعمل 

كمراكز إنزال إذا لزم األمر.
وقال ماكالبين: “لقد تقبل العالم أن كوفيد - 19 هو حقيقة” 
يجــب التعامــل معهــا، لكنــه واثق أيضــاً من أن سياســة 
التطعيم ستمنع تفشــي المرض. ومع ذلك، أكدت القصص 
اإلخبارية األخيــرة، أن فيروس كورونا على متن الســفن 

السياحية ليس شيئاً من الماضي.
ففي الواليــات المتحــدة األميركيــة، تم اكتشــاف حاالت 
 Royal إصابة بكورونــا مؤخراً على متن كل من ســفينة
Caribbean وCarnival Cruise Line. وبذلــك، 
متطلبات ارتداء الكمامات لجميع الركاب.اســتجابت Carnival Cruise Line من خال تضمين 

Lady مســتوحى من اليخــوت الفاخرة، بدالً من الســفن 
السياحية األخرى.

 Virgin وقال كبيــر المســؤولين التجارييــن في شــركة
Voyages، نيرمــال ســافيريموتو: “أردنا إنشــاء تجربة 
متطــورة، لكنهــا مريحــة للبالغين فقــط على هذه الســفن 

المصممة بشكل جميل والمستوحاة من اليخوت”.
وتأمل Virgin أن يشعر المسافرون البريطانيون بالراحة 
على متــن رحاتها بســبب سياســة التطعيــم وإجراءات 

السامة األخرى المتعلقة بفيروس كورونا.
من جانبه، قال ماكالبين: “نحن نطلــب التطعيمات لجميع 
بّحارتنــا، ونطمح إلى تلقيــح جميع أفراد طاقمنــا أيضاً”، 
مضيفاً، أن اختبــار ما قبل الصعود إلى الســفينة هو أيضاً 

جزء أساسي من التجربة.
وأوضح بدوره، أن السفينة ســتكون فعلياً “فقاعة” خاصة 
بهــا و”البيئة خاضعــة للســيطرة”، ما يجعلهــا “الطريقة 

األكثر أماناً للسفر”.

إنزال الركاب
وعلى متن السفن الشــراعية في المملكة المتحدة، توصي 
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مصر: محطة وقود شاطئية لتنشيط سياحة اليخوت
افتتحــت الســلطات المصريــة أول 
محطــة وقــود بحرية على شــاطئ  
البحــر المتوســط  لخدمــة اليخــوت 
والمراكــب، وذلــك فــي محافظــة 
مطــروح، في خطوة ترمي لتنشــيط 

هذه  السياحة  المتنامية عالمياً.
وأعلنت شركة “شــل أوت” التابعة 
لجهــاز الخدمــة الوطنيــة للقــوات 
المســلحة المصرية افتتاح المحطة، 
مشــيرة إلى أنها تقــدم حالياً خدماتها 

لمالكي المراكب واليخوت.
وتأتــي المحطة ضمن خطة إلنشــاء عدد من محطــات وقود اليخوت، في ضوء توجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيســي  

باالهتمام بسياحة اليخوت وتنشيطها، في ضوء المستجدات لدى الدول واألسواق المنافسة في هذا المجال.
وتقع المحطة الجديدة بالساحل الشمالي على بعد نحو 250 كيلومترا عن  القاهرة ، وتعمل على تزويد اليخوت والمراكب 

بوقود 95، إضافة إلى مختلف الخدمات التشغيلية الالزمة.

إطالق 34 قمراً اصطناعيًا بريطانيًا لتوفير اإلنترنت
أُطلق صاروخ “سويوز” الروسي بإدارة مجموعة 
34 قمــراً  “أريانســبايس” األوروبيــة محمــالً 
اصطناعيــاً جديداً للمشــغّل البريطاني “وان ويب” 
الذي ينشــر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في 

كل أنحاء العالم.
وأقلــع الصــاروخ بـ“نجاح” عند الســاعة 22,13 
بتوقيت غرينتش من قاعدة بايكونور الروســية في 
كازاخستان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة 
الفضاء الروسية “روسكوســموس”. وهذه خامس 

عملية إطالق أقمار اصطناعية تُنفَّذ لحساب “وان ويب” هذه السنة، بعد عملية أولى في األول من تموز/يوليو 2021. 
وبات في المجموع 288 قمراً اصطناعياً من هذه الكوكبة في المدار حول األرض.

وتنوي “وان ويب” التابعة للحكومة البريطانية بالشــراكة مع الهندية “بهارتي” تشــغيل شــبكة إنترنت عالمية بحلول 
نهاية 2022 تقوم على 650 قمراً اصطناعياً. وبمقتضى عقد مع األوروبية “أريانســبايس” تّم تأكيده في أيلول/ســبتمبر 
2020، مــن المفترض تنفيذ 16 عملية إطالق لصاروخ “ســويوز” بين كانون األول/ديســمبر 2020 وأواخر 2022 

لبسط الشبكة كاملة.
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السجائر اإللكترونية أكثر ضرراً على الجسم

التأكسدي”، وهو ما يعتقد الفريق بأن ســببه هو أن “المستوى األساسي 
لإلجهاد التأكسدي للمدخن مرتفع بالفعل مقارنة بغير المدخنين”.

 تلف الحمض النووي
ووجد الباحثون أن جلســة تدخين “فيبينغ” لمدة نصف ســاعة تزيد من 
اإلجهاد التأكســدي في خاليــا غير المدخنيــن بمقدار مرتيــن إلى أربع 
مرات. ويشــير الفريق البحثي إلى أنهم ما زالوا بحاجة إلى الكشف عن 
كيفية حدوث تلك التغيرات المرتبطة باإلجهاد التأكسدي، وما إن االمر 

متعلق بالنيكوتين أو المواد الكيميائية األخرى التي تدخل جسم المدخن.
وبينما أجهــزة التدخين اإللكترونــي توفر النيكوتين والمــواد الكيميائية 
األخرى، جنباً إلى جنب مع النكهات المختلفة، في شــكل بخار بدالً من 
الدخان، تشير الدراســة إلى أن استخدام الســجائر اإللكترونية يمكن أن 
يؤدي إلى تلف الحمض النووي، وزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب 

وتسرب األمعاء وحتى ضباب الدماغ.

مخاطر تحيط بغير المدخنين
ودق الباحثون ناقوس الخطر بشــأن ما تظهره نتائج تلك الدراسة، لجهة 
المخاطر التي تحيط بـ”غير المدخنين” والذين يتعرضون في مناسبات 
-مثــل الحفالت على ســبيل المثال- للتدخيــن اإللكترونــي، بما يجعلهم 
معرضين لتلك اآلثار. وقــال الباحثون، إنهم قلقون من اســتمرار زيادة 
شعبية السجائر اإللكترونية بين المراهقين والشــباب، ذلك أنه -بحسب 
طالب في المرحلة الثانوية اعترف باستخدام سيجارة إلكترونية.دراســة أجريت في العام -2020 فإن ما يقرب من واحــد من كل ثالثة 

الدراســة التي أجريت فــي مركز رونالــد ريغان الطبي 
بجامعة كاليفورنيا، ونشرت نتائجها في بيان على الموقع 
اإللكتروني للمركــز، رصــدت تأثير تدخين الســجائر 
اإللكترونية للمرة األولى على غيــر المدخنين، وقارنت 
اآلثــار التي تركتها جلســة تدخيــن واحدة لهــؤالء على 
الجسم، خاصة الرئة، واآلثار التي تركتها على المدخنين 
العاديين، ســواء مدخني الســجائر اإللكترونية ومدخني 
التبغ. وكشفت عن نتائج خطيرة، دقت بها ناقوس الخطر.

 
اإلجهاد التأكسدي

ومــن خالل تلــك المقارنــة، كشــفت الدراســة، عن أن 
“التدخيــن اإللكترونــي )أو ما يُعــرف بالفيبينــغ( لمرة 
واحدة فقط في حياتــك )المرة األولى(، يمكــن أن يؤثر 
بشــكل كبير على الصحــة”، ذلــك أن الباحثين رصدوا 
زيادة مســتويات ما يعرف بـ“اإلجهاد التأكســدي” لدى 

هؤالء بشكل كبير، بعد خضوعهم لجلسة تدخين أولى.
واإلجهــاد التأكســدي يعنــي حــدوث خلل بيــن العوامل 
المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكســد، يحدث هذا الخلل 
من خالل زيادة العوامل المؤكســدة، بما يؤدي إلى جعل 

األشخاص أكثر عرضة لألمراض وااللتهابات المختلفة.

جلسة تدخين
أجريت الدراسة على غير المدخنين ومدخنين منتظمين. 
تم تصنيف المتطوعين البالغين مــن 21 إلى 33 عاماً، 
إلى ثالث فئات، الفئة األولى شملت 11 شخصاً من غير 
المدخنين، بينما شــملت الثانية تســعة من مدخني التبغ، 
والثالثة تسعة من مدخني السجائر اإللكترونية. وشاركت 
المجموعات الثالث في جلســة تدخين سجائر إلكترونية 

لمدة نصف ساعة.
واستطاع الباحثون من خالل تلك التجربة رصد ارتفاع 
مســتويات اإلجهاد التأكســدي بين غير المدخنين. لكن 
الالفــت أن مؤلفي الدراســة اكتشــفوا أن “مدخني التبغ 
والســجائر اإللكترونية لــم يواجهوا زيادة فــي اإلجهاد 

على الرغم من اعتقاد البعض بأن “السجائر اإللكترونية” هي بديل آمن لتدخين التبغ، إال أن الدراسات 
استمرت في إظهار مدى ضررها، كان آخرها دراسة حديثة سّلطت الضوء على اآلثار التي يتركها 

تدخين السيجارة اإللكترونية لمرة واحدة فقط على الجسم.
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األرز يحتوي على بكتيريا مكّونة لألبواغ
أكــدت خبيرة التغذيــة األلمانية ســوزانا موريتس، 
ضــرورة االنتباه إلى نقطة مهمــة للغاية عند إعادة 
تســخين األرز، أال وهــي أن األرز يحتــوي علــى 
بكتيريا مكّونة لألبواغ من نوع “باسيلس سيريس” 
)Bacillus cereus(، مشيرة إلى أن هذه األبواغ 

ال يتم القضاء عليها أثناء طهي األرز.
وأوضحــت موريتس، أن أبواغ هذه البكتيريا يمكن 
أن تــؤدي في حال تخزين األرز بشــكل خاطئ إلى 
نشوء بكتيريا جديدة ذات مواد سامة، مشيرة إلى أن 

هذه البكتيريا تتكاثر ســريعاً إذا تم ترك األرز المطبوخ يبرد في درجة حرارة الغرفة أو عند إعادة تســخينه في درجة 
حرارة منخفضة. وحذّرت موريتس من أن تناول األرز في هذه الحالة قد يؤدي إلى اإلصابة بالغثيان والقيء والمغص 

واإلسهال.
ولتجنّب هذه المتاعب الصحية، ينبغي االحتفاظ باألرز بشــكل صحيح من خالل وضعه في الثالجة ســريعاً أو تســخينه 
فــي درجــة حرارة تزيد عن 65 درجة مئويــة، وذلك للحيلولة دون تكاثر البكتيريا. وعلــى أّي حال ينبغي تناول األرز 

المطبوخ في غضون يوم واحد.

B12 أعراض مزعجة جراء نقص فيتامين
يعتبر نقص فيتامين B12 أكثر شيوعاً مما يدركه الكثيرون، 
حيث تُعزا األعراض إلى عدد من األحاسيس الغريبة التي 
ربما شــعرت بها. وعلى وجه الخصوص، قد تواجه اليدان 
أو الساقان أو القدمان أياً من هذه األعراض، التي تحذر من 
أن مســتويات فيتامين B12 لديك منخفضة جداً. وإذا كنت 
تعاني من دبابيس ووخز أو خدر أو أحاسيس غريبة أخرى 
فــي اليديــن أو الســاقين أو القدمين، فقد يشــير ذلك إلى أن 
المســتويات منخفضة بشــكل خطير. وقد تشمل األعراض 

العامة: التعب والخمول وكذلك األعراض الخاصة بالنقص، مثل اصفرار الجلد والتهاب اللسان.
وقالــت “ميديــكال نيوز تــوداي” إن نقص فيتامين B12 قد يســبب دبابيس ووخزا في اليديــن أو القدمين. ويحدث هذا 
العرض ألن الفيتامين يلعب دوراً حاســماً في الجهاز العصبي، وغيابه يمكن أن يتســبب في إصابة الناس بمشــاكل في 

التوصيل العصبي أو تلف األعصاب.
وفي الجهاز العصبي، يساعد فيتامين B12 على إنتاج مادة تسمى المايلين، وهو طبقة واقية تحمي األعصاب وتساعدها 
على نقل األحاسيس. وقد ال ينتج األشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 ما يكفي من المايلين لتغطية أعصابهم. 

وبدون هذا الغالف، يمكن أن تتلف األعصاب”.
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“آيفون 13” قد يدعم ميزة االتصال من دون شبكات خلوية
هاتــف  أن  تســريب جديــد  كشــف 
“آيفون 13” المرتقب قد يوفر خدمة 
االتصــال عبــر  األقمــار الصناعية  
أن  المتوقــع  ـن  مـ إذ  لالتصــاالت، 
يتيــح خدمتــي االتصال والمراســلة 
عبر األقمــار الصناعية فــي المدار 

األرضي المنخفض.
وبحسب تصريحات مينغ كو الخبير 
فــي هواتف “آيفــون” والتــي نقلها 
موقع “إنجدجــت”، فإن جوال “ آبل 

“ الجديد والمتوقع صدوره في شــهر أيلول 2021، قد يســهل التواصل مع رحالت التخييم النائية من دون الحاجة إلى 
أي تغطية خلوية.

ومن المتوقع أن يستخدم جوال “آبل” الجديد نسخة معدلة من رقائق “مودم” من “ كوالكوم “ طراز “إكس 60” للتحدث 
عبــر األقمار الصناعية. ولكن عادة ما تكــون خدمة األقمار الصناعية المتنقلة أبطأ بكثير من البيانات الخلوية التقليدية، 

لذلك ليس مؤكداً حتى اآلن ما إذا كان دعم األقمار الصناعية سوف يكون محدوداً لبعض  التطبيقات  أم ال.

“سامسونغ” تكشف عن نموذجي هاتف قابل للطي
كشفت شركة “ سامســونغ” ، عن نموذجين جديدين 
معّززين “سامســونغ” تكشــف عن نموذجي هاتف 
قابــل للطي مــن الهواتــف القابلة للطــّي، في وقت 
تواجــه المجموعــة الكوريــة الجنوبيــة الرائدة في 
القطــاع، منافســة محتدمة من شــركات صينية في 

سوق سريعة النمّو.
ويقــدّم “ غاالكســي  زي فولد 3” و”غاالكســي زي 
فليــب 3”، تصاميم أكثــر سالســة ومقاومة أفضل 
للمياه و شاشــة  أكثر استدامة. ويأتي هذان النموذجان 
الجديــدان، فــي وقت تواجه “سامســونغ” منافســة 

محتدمة من المصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم “شاومي” التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام.
ويُطرح “فليب 3” الذي تمتدّ شاشاته على 6.7 إنشات بسعر يبدأ بقيمة 999 دوالراً، تماشياً مع غيره من الهواتف عالية 

الطراز، مقابل 1799 دوالراً لهاتف “فولد 3” الممتدّة شاشته على 7.6 إنشات.
ويقضــي الهــدف مــن “فليب 3” بتوفير هاتف قابل للطّي ميســور الكلفة، في حين يحّل “فولد 3” محــّل األجهزة العاملة 

بشاشات كبيرة، وهو مزّود بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.
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تحول رقمي واسع بالوظائف المالية في المنطقة

وســجلت النســبة المئوية للوظائف المالية في الشــركات 
الكبيرة، التي أعلنت عــن اعتماد تحوالت رقمية واســعة 
النطاق بيــن عامــي 2019 و2020 زيادة كبيــرة بمقدار 
النصف تقريباً. وكان هذا التغييــر ملحوظاً على نحو أكبر 
بين الشــركات متوّســطة الحجم، التي غالباً مــا تعاني من 
هوامش أضيق وموارد أكثر محدودية، مع تسجيلها لزيادة 

في هذه النسبة بواقع أكثر من الضعف.

تخطيط استراتيجي
وعالوة علــى ذلــك، تؤثــر التكنولوجيــا علــى العمليات 
المالية، بدءاً من التخطيط المالي ووضع الميزانيات، وهي 
المشــكلة األبرز التي تواجه المديرين التنفيذيين للشــؤون 
المالية، والتي ســاهمت الجائحة فــي زيادة حدتهــا. بينما 
تلجأ الشــركات بمختلف أحجامها إلى التكنولوجيا لتحسين 

عمليات التخطيط ووضع الميزانيات.
ويرجح لهذا أن ينطبق بشــكل أكبر على الشركات الكبيرة 
)59 %( بالمقارنة مع الشــركات الصغيرة. وليســت هذه 
النتيجــة المتســقة عبــر جميع الــدول الخاضعة للدراســة 
مفاجئــةً، باعتبار أن الشــركات الكبيرة تشــهد حاجة أكبر 
للتخطيط االســتراتيجي المتكامــل كما أنهــا تمتلك موارد 

أوسع يمكن تخصيصها لهذا الغرض.

تقليص التكاليف التشغيلية
ويتركز التأثير األكبر للثورة الرقميــة على العمليات التي 
تتطلب أتمتة المهام الروتينية المتكررة، حيث يتألف العديد 
من العمليات المالية من مهام مشابهة وتعتبر بمثابة مرشح 

محتمل لخوض التحول الرقمي.
وتابــع التقرير: بهــدف تعزيــز القيمة وتقليــص التكاليف 
التشــغيلية، يتجه العديد من الشــركات نحو أتمتة العمليات 

بحســب التقرير، شــهدت مســيرة التحول الرقمــي تقدماً 
متســارعاً في مختلف أنحــاء المنطقة، مدفوعــة بالتنافس 
الطبيعي بين الشــركات وتداعيات جائحة “كوفيد - 19”. 
وتشــهد أتمتة العمليات الروبوتية اعتماداً واسعاً في جميع 
المناطق ويعــد الذكاء االصطناعي وحوكمــة البيانات من 

أهّم المهارات التقنية بالنسبة لوظائف المالية.

تغييرات جوهرية
وقالت مديرة العمليات لدى “معهد المحاسبين اإلداريين” 
في منطقة الشرق األوســط وإفريقيا والهند، هنادي خليفة، 
إن توجهــات التحول الرقمي تســهم في إحــداث تغييرات 
جوهرية تشــمل طريقة مزاولة الشــركة ألعمالها وكيفية 
اتخاذها وتطبيقها للقرارات وتقييمهــا لموظفيها، وبالتالي 

كيفية توفير القيمة لعمالئها.
وأضافــت: أنــه ينبغــي للوظائــف الماليــة أن تواكب هذا 
التحــّول لتحافظ بذلك علــى أهميتها وقدرتهــا على تعزيز 
تنافسية الشــركات، موضحة أن مشاركة أقســام الشؤون 
المالية في هــذا التحــول يتباين إلــى حد كبير من شــركة 

ألخرى، ال سيما عند تناوله من منظور حجم الشركة”.

مسارات التحول
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي الشــامل في مجال الشــؤون 
المالية، شــهد أكثر مــن نصف الشــركات الكبيــرة )ألف 
موّظف أو أكثر( تطبيق مســارات التحّول الرقمي إلى حدّ 

كبير.
ووفــق التقرير، تعتبــر هذه النســبة أعلى بكثيــر )50 % 
تقريباً( قياساً بمعدل تطبيق مسارات التحول الرقمي على 
مســتوى وظائف المالية في الشــركات الصغيرة )أقّل من 

50 موّظفاً(.

أظهر تقرير جديد أصدره “معهد المحاسبين اإلداريين” حول حالة التكنولوجيا في مجالي المالية 
والمحاسبة في منطقتي الشرق األوسط والهند، تحواًل رقمياً واسعاً على مستوى وظائف المالية 

والمحاسبة للشركات من مختلف األحجام والتي تنشط في كلتا المنطقتين.
ويعتبر التقرير األول من نوعه على اإلطالق، ويسلط الضوء على تأثير التكنولوجيا على وظائف المالية 

في السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر والهند على مدار عامين.
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عامي 2019 و2020، في حين ارتفعت نســبة الشركات 
متوســطة الحجم من 2 % إلــى 16 %. ولكن الشــركات 
األصغــر حجماً ال تــزال متأخرة عــن نظيراتهــا األكبر، 
األمــر الذي يثيــر المخــاوف بشــأن قدرتها علــى اعتماد 

التقنيات الرقمية بالشكل المناسب.
وبالرغــم مــن الفوائــد التــي يوفرهــا اعتمــاد قــدرات 
التكنولوجيا والتحليالت المتقدمــة، تواجه الغالبية العظمى 
مــن الشــركات )95 %( بعــض التحديــات علــى صعيد 

تطوير هذه القدرات.
وتتمثل التحديات األكثر انتشــاراً في تكلفة االســتثمار في 
تقنيات جديدة )30.3 %( يليها مباشــرة تطوير المهارات 
الالزمة لدى الموّظفيــن الحالييــن )29.4 %( ومحدودية 
مــوارد الموّظفيــن والتركيز علــى المبادرات المتنافســة 
)29.2 %( وصعوبة تعيين موظفيــن يمتلكون المهارات 

الالزمة 28.6 %.

إدارة األداء
وخلــص التقرير إلــى نتيجــة مفادهــا، أن مســألة اعتماد 
وتقنيــات  أدوات  اســتخدام  وزيــادة  الجديــدة  التقنيــات 
التحليالت المتقدمة ســاهمت في تغيير شــكل العالقة بين 
الشؤون المالية وغيرها من المجاالت التنظيمية. وبالنسبة 
إلى الشــركات بمختلــف أحجامهــا، تجــد 78 % منها أن 
الشؤون المالية باتت تعتبر بمثابة شريك حقيقي لألعمال، 
األداء.إذ إنها تساعد على تحســين عملية اتّخاذ القرارات وإدارة 

الروبوتية للمســاهمة في إحداث نقلة نوعية على مســتوى 
العمليات التنظيمية والمالية.

وقد سجلت أنشطة تطبيق تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية 
زيادة هائلة. وأشارت نســبة 57 % من الشركات إلى أنها 
لم تطبق تقنيات أتمتــة العمليات الروبوتيــة 2019. وبعد 
مــرور عام واحد، انخفضت نســبة الشــركات المشــمولة 

بالدراسة، والتي لم تباشر هذه الرحلة، إلى 28 % فقط.

عمليات روبوتية
ويقود قسم الشــؤون المالية أنشــطة تطبيق أتمتة العمليات 
الروبوتيــة فــي 22 % من الشــركات، وفــي 43 % من 
الشــركات األخرى، يتعاون قسم الشــؤون المالية مع قسم 

تكنولوجيا المعلومات للمضي قدماً في العملية.
وفقط في 26 % من الشركات، يلعب قسم الشؤون المالية 
دوراً محــدوداً )حيث يقــود قســم تكنولوجيــا المعلومات 
أنشــطة تطبيق أتمتــة العمليات الروبوتيــة وينحصر دور 
قسم الشــؤون المالية بتقديم المشــورة(، بينما ال يلعب قسم 
الشــؤون الماليــة أي دور يذكــر فــي النســبة المتبقية من 
الشــركات والبالغة 9 %، وكانت هذه النتيجة متسقة عبر 

جميع البلدان المشمولة بالدراسة.

األتمتة الذكية
وكانت نســبة الشــركات الكبيرة التي طبقت األتمتة الذكية 
)أي أتمتة العمليات الروبوتية إلى جانــب تطبيقات الذكاء 
االصطناعــي( قــد ارتفعت مــن 18 % إلــى 32 % بين 
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التزييف العميق تؤدي إلى إطالق شركة ذكاء اصطناعي

Metaphysic القيــام بالتزييف العميــق لصالح عدد من 
العمالء، منها حملــة لالتحاد البلجيكي لكــرة القدم أعادت 

مدراء فريق بلجيكا المتوفين إلى الحياة.

أغراض شائنة
تــم إيــالء الكثير مــن االهتمــام إلمكانيــة اســتخدام تقنية 
التزييف العميق ألغراض شــائنة. وأول األمثلة المعروفة 
 Reddit التي نُشــرت على ،deepfake لمقاطع الفيديــو
في عــام 2017، عندما ظهــرت وجوه المشــاهير التي تم 

تبديلها مع وجوه نجوم اإلباحية.
ومنذ ذلــك الحيــن، غالباً ما تُســتخدم التكنولوجيا إلنشــاء 
مــواد إباحيــة غير رضائيــة. كما حــذر المشــرعون من 
إمكانية استخدام تقنية التزييف العميق لتضليل الرأي العام 

التزييف العميــق - مزيج من مصطلحــي “التعلم العميق” 
و”المزيف” - تم إنشاؤه بواســطة فنان المؤثرات المرئية 
والذكاء االصطناعي كريس أوميه بمســاعدة الممثل مايلز 

فيشر الذي يؤدي حركات توم كروز.

رحلة مصطنعة
كانت هذه الرحلة المصطنعة تحظى بشــعبية كبيرة، حيث 
حصــدت عشــرات الماليين من المشــاهدات علــى “تيك 
توك”، لدرجــة أنها ألهمــت أوميه لالنضمــام إلى آخرين 
إلطالق شركة تســمى Metaphysic في يونيو/حزيران 

2021 الماضي.
ويســتخدم نفــس تقنيــة التزييف العميــق لعمــل إعالنات 
واستعادة الشــخصيات واألفالم القديمة. تضمنت مشاريع 

التي  بدأت مؤخراً، مقاطع فيديو بالظهور على تطبيق “تيك توك” لممثل يحاكي بعض األشياء 
تشبه بشكل مدهش. وفي أحد مقاطع الفيديو، قضم )توم كروز( مصاصة وهو مندهش ليجد 

علكة في المنتصف، قائاًل: “هذا أمر ال يصدق. كيف لم يخبرني أحد أن هناك علكة؟”.
وعلى الرغم من مالمحه الشبيهة، إال أنه لم يكن كروز. وقد تضمنت مقاطع الفيديو العشرة، التي 
تم نشرها بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2021، شبيهاً تم إنشاؤه بواسطة الذكاء االصطناعي 

من المفترض أن يبدو مثله.
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التي يجب أن تحكم عملية الموافقة على موضوع التزييف 
العميق.

قواعد صارمة
من جانبه، يعتقد األســتاذ المشــارك في دراسات االتصال 
وعلــوم الكمبيوتــر فــي جامعــة نــورث وســترن، نيــك 
دياكوبولوس: “أن هذه األسئلة األخالقية صعبة حقاً، ألنه 
ال توجد قواعد صارمة وســريعة حيث يمكنك رســم خط 

مشرق والقول، لن نتجاوز هذا الخط أبداً”.
وأكد أوميه، الــذي يتخذ مــن بانكوك مقراً له، وشــركاؤه 
المؤسســون في Metaphysic - شــقيق أوميــه، كيفين، 
الموجود في بلجيكا، وغراهام - أنهــم يحاولون أن يكونوا 
مدركين للحاجة إلى حواجز حماية علــى هذه التكنولوجيا 
التي يحركها الذكاء االصطناعــي. أي أنهم يريدون التأكد 

من استخدامه بشكل أخالقي ومناسب.

محاكاة ساخرة
وجاءت المخاوف في الوقت المناســب، بعد الكشــف عن 
فيلم وثائقي جديد عن بوردان يحتــوي على 3 أجزاء من 
الحــوار الذي تم إنشــاؤه بواســطة الــذكاء االصطناعي. 
ولــم يتــم توضيــح اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي 
البدايــة للمشــاهدين، وتحدثت زوجة بــوردان الحقاً عن 
معارضتهــا علــى تويتــر. )شــاركت CNN فــي إنتاج 
الفيلــم الوثائقي مع HBO Max، وكالهمــا يتبعان نفس 

.)WarnerMedia ،الشركة األم
وقال أوميه، إنه تواصل مــع مكتب كروز، وعرض إزالة 
مقاطع الفيديو وتســليم التحكم في حســاب تيك توك إذا لم 
يوافق على ما يفعلونه. ولم يعلــق كروز علناً على ظهوره 
في فيديوهات deepfakes، ولم يرد ممثلو كروز لطلبات 

CNN Business للتعليق.
ونظراً لوضع كروز كشــخصية عامة، وحقيقة أن مقاطع 
الفيديو هــي محاكاة ســاخرة، يبــدو أنهــا ال تتعارض مع 
قاعدة تيك تــوك التي تحظر “المحتــوى التركيبي أو الذي 
يتم التالعب به والذي يضلل المستخدمين من خالل تشويه 

حقيقة األحداث بطريقة يمكن أن تسبب الضرر”.
وقال أوميه: “إذا شــعر أي من هؤالء المشــاهير بالســوء 
ليس هدفي. لكني أحب أن أبهر الناس”.حيال ما أقوم به، فســأكون أول من يتخلــص منه ألن هذا 

األميركي.

إعالنات تجارية
ومع ذلك، فإن أوميه وشــركاؤه المؤسســون هــم من بين 
عدد متزايــد من األشــخاص المقتنعيــن بــأن التكنولوجيا 
يمكن أن تكون ممتعة أيضاً وتحقق مآثر ال تصدق لألفالم 
واإلعالنات وأشكال أخرى من الوســائط التي لم يكن من 
الممكــن تصورها في الســابق حتى مع أفضــل المؤثرات 

الخاصة.
تقنيــة  اســتخدام  أن   ،Metaphysic مؤسســو  ويعتقــد 
التزييف العميــق لفعل كل شــيء بداية من جعــل الفنانين 
األكبر ســناً يبدون أصغر ســناً إلى إنشــاء مقاطــع فيديو 
مزدوجة ألشــخاص مشهورين، يمكن اســتخدامها إلنشاء 
إعالنات تجاريــة - أو أي نــوع من المحتــوى - من دون 

الحاجة إلى أن يكونوا في موقع التصوير.

التزييف الضار
ولكن كمــا أظهر الجــدل األخير حــول اســتخدام صوت 
تم إنشــاؤه بواســطة الذكاء االصطناعــي للطاهي الراحل 
والشــخصية التلفزيونيــة أنتونــي بــوردان، فإنــه حتــى 
االســتخدامات الترفيهية لهذه التكنولوجيــا المثيرة للجدل 

يمكن أن تثير الدهشة والمخاوف األخالقية.
وقال المؤسس المشارك لشــركة Metaphysic، ورجل 
األعمــال التكنولوجي المقيم فــي لندن، تــوم غراهام، في 
مقابلة صحفيــة: إن التكنولوجيا تمضي قدماً. وأشــار إلى 
أن هدف الشــركة هو “التركيز حقاً علــى محاولة تطوير 
منتجنــا بطريقــة” تتجنب اإلضافــة إلى التزييــف العميق 

الضار الذي تم إنشاؤه بالفعل من قبل اآلخرين.

مستقبل مشرق
ويعتقــد أوميــه، أن مســتقبل التكنولوجيا مشــرق بالفعل. 
وقال، “إنه مستقبل تتمتع فيه بمزيد من الحرية وإمكانيات 
أكثر إبداعاً”، نظراً لمدى حداثة هذه التكنولوجيا، ال توجد 
قواعد واضحة حول كيفية إنشــاء مقاطع التزييف العميق 

ومشاركتها.
وأضاف: ليس مــن الواضح بعــد، على ســبيل المثال، ما 
إذا كان يجب إبالغ المشــاهدين بأنهم يبحثون في التزييف 
العميق، أو متى يجب إبالغهم بذلك، أو ما هي اإلرشادات 
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تويتر: تسمح للمستخدمين اإلبالغ عن المحتوى المضلل
أعلنــت شــركة “ تويتــر “ إنهــا ســتبدأ 
اختباراً تجريبياً للســماح للمســتخدمين 
باإلبــاغ عــن  تغريدات  يعتقــدون أنها 

تحتوي على محتوى مضلل.
وذكــر متحدث باســم الشــركة المالكة 
ـــي، أن  ـ ـ التواصــل االجتماعـ لموقــع 
المســتخدمين ســيكونون قادريــن على 
اإلبــاغ عــن تغريــدة يعتقــدون أنهــا 
تحتــوي علــى معلومــات سياســية أو 
صحيــة مضللة، أو أنها غير دقيقة ألي 

سبب آخر.
وأشارت “تويتر” إلى أنها ستختبر هذه الخاصية الجديدة في البداية في  الواليات المتحدة  األميركية و أوستراليا  و كوريا 

الجنوبية .
وأوضحت الشــركة أنه بمجرد إباغ المســتخدم عن التعريدة على أنها مضللة، ســيتم مراجعتها من قبل مجموعة من 

المشرفين البشريين والتكنولوجيا اآللية، والتي ستقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراًء أم ال.

تيك توك يتصدر قائمة التطبيقات األكثر تنزياًل في العالم
أصبــح تيك توك التطبيق األكثر تنزيــاً في العالم في عام 
2020، إذ احتل المرتبة األولى قبل فايســبوك ماســينجر، 

وفقاً لشركة التحليات الرقمية “آب آني”.
ومنصة تداول مقاطع الفيديو الصينية، هي التطبيق الوحيد 
الذي ال تملكه شــركة فايســبوك، الذي يحتــل موقعاً ضمن 

أكثر 5 تطبيقات تنزياً على مستوى العالم.
وتحتل شــركة بايــت دانس، مالكة تيك تــوك، في الصين، 
موطنها األصلــي، الصدارة أيضاً من خال تطبيق الفيديو 

باللغة الصينية دويين. وظل تيك توك محافظاً على شــعبيته حتى بعد أن حاول الرئيس األميركي الســابق دونالد ترامب 
حظره في الواليات المتحدة.فيما تحتل التطبيقات المملوكة لشــركة فايســبوك صدارة التنزيات منذ بدء االســتطاعات 

بهذا الشأن في عام 2018.
ويمثل عماق مواقع التواصل االجتماعي، الذي أسســه مارك زوكربيرغ، بقية المراكز الخمســة األولى من خال تطبيق 
فايسبوك الرائد، باإلضافة إلى واتسآب وانستغرام، وفايسبوك ماسينجر. وكان الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب قد 
أصــدر فــي العام 2020 أمراً تنفيذياً بحظر التنزيات الجديــدة لتطبيق تيك توك في الواليات المتحدة. فيما ألغى خلفه جو 

بايدن، بعد أن أصبح رئيساً للواليات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021، األمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
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مطار حمد الدولي يحصد لقب أفضل مطار في العالم

قطر 2022. وبعد البطولة، من المخطط أن تزيد قدرته إلى 
60 مليون مسافر سنوياً.

مطارات عالمية
وجاء في المرتبة الثانية، مطار طوكيو هانيدا، الذي اعتبره 
المسافرون “األفضل في آسيا”، و“أفضل مطار محلي في 
العالــم”، و“أكثر المطــارات نظافة في العالم”، و“أســهل 

مطار يمكن الوصول فيه إلى المرافق”.
أما مطار شــانغي في ســنغافورة، أفضل مطار في العالم 
العام الماضي، هو أفضل مطار فــي العالم في فئة 10 إلى 
15 مليون مســافر في عام 2021. وقد حصل على جائزة 
“أفضــل طاقم عمل فــي المطــار” و“أفضــل طاقم عمل 

داخل مطار في آسيا”.
كذلك، حصــل مطار جوانــزو بايــون الدولــي على لقب 
“أفضل مطار في الصين” و“أفضل مطــار في العالم في 
فئة 35 إلــى 45 مليون مســافر”، باإلضافــة إلى “أفضل 

طاقم عمل في مطار في الصين”.
أما أفضــل مطار في أوروبــا، فكان مطــار ميونيخ، بينما 
حصل مطــار هيثــرو بلندن علــى لقب أفضــل مطار في 
العالم في فئة 20 إلى 25 مليون مســافر وأفضل مطار في 

أوروبا الغربية.
وتم تصنيف مطار إســطنبول علــى أنه أكثــر المطارات 
عام 2020 إلى رقم 17 في نتائج هذا العام.تحسناً في العالم في عام 2021، بعد أن كان رقم 102 في 

أعلنت شــركة Skytrax، أن مطار حمــد الدولي قد حصد 
لقب “أفضل مطار في الشرق األوســط”، و”أفضل مطار 
في العالم” في فئــة 25 إلى 35 مليون مســافر”، و“أفضل 
طاقم عمل داخل مطار في الشرق األوسط” إلى جانب لقب 

“أفضل مطار في مواجهة كوفيد - 19”.
معايير إضافية

 ،Skytrax وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة التقييمــات
إدوارد بليســتيد، في بيــان: إن مطار حمــد الدولي، الذي 
تم افتتاحه فــي عام 2014 “ســرعان ما أصبــح األفضل 
للعمالء”. وأضاف: “على الرغم من توقف حركة الســفر 
العالمية، لم يوقف مطــار حمد الدولي خططه التوســعية، 
بل أضاف لها معايير إضافية للحفاظ على صحة وســالمة 

المسافرين داخل المطار”.
التميز التشغيلي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليــات في مطار حمد 
الدولي، المهندس بــدر محمد المير: “نفتخــر بفوز مطار 
حمــد الدولي بجائــزة أفضــل مطار فــي العالــم 2021، 
وتصنيفــه األول ضمــن جوائز ســكاي تراكــس العالمية 

للمطارات لعام 2021”.
وكان المطار القطري أيضاً أول مطار في الشرق األوسط 
وآســيا يحصل على تصنيــف 5 نجوم لســالمة المطارات 
من قبل ســكاي تراكس في عــام 2020. وقيمت الشــركة 
حينها فعالية سياســات مطار حمد الدولي لمكافحة تفشــي 
فيروس كوفيــد - 19 وإجراءاته لتوفير بيئــة آمنة للجميع 
وتأكدت من التزام المطار بمعايير التميز التشغيلي وتوفير 

الرفاهية للركاب.
كأس العالم

يشــار إلى أن مطار حمد الدولي، وهو شــريك رســمي في 
بطولــة كأس العالم قطر 2022، يســتعد لتقديــم تجارب ال 
تُنسى لمشجعي كرة القدم الذين سيأتون إلى قطر من جميع 
أنحاء العالم. وتهدف خطط توسيع المطار إلى تعزيز قدرته 
االستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنوياً بحلول كأس العالم 

التي تقدمها شركة تقييمات  العالم”  الدولي في قطر جائزة “أفضل مطار في  حصد مطار حمد 
خطوط الطيران والمطارات Skytrax، مرتفعاً 3 مراكز عن تصنيف العام 2020 الماضي.
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زيادة أرباح “العربية للطيران” بنسبة 126 %
أعلنــت “ العربيــة للطيــران “، أول وأكبر شــركة 
طيران اقتصادي في منطقة  الشرق األوسط  وشمال 
أفريقيا، عن تسجيل أرباح صافية قدرها 44 مليون 
درهــم خالل النصف األول من عام 2021، بزيادة 
نســبتها 126 % مقارنــة بالفترة ذاتهــا خالل العام  
الماضــي2020، وذلك على الرغــم من التداعيات 
المتواصلــة لجائحــة كورونــا علــى األداء المالي 

والتشغيلي ل قطاع الطيران .
وبلغــت إيــرادات “العربية للطيران” خــالل الفترة 

الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو 2021، حوالى 1 مليار درهم بزيادة نسبتها 5 % مقارنة بذات الفترة 
من العام الســابق، وقدمت الشــركة خدماتها لنحو 2.3 مليون مســافر انطالقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بينما بلغ معدل 

إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - خالل األشهر الستة األولى من العام نسبة 73 %.
ونجحــت “العربيــة للطيران” بتســجيل األرباح الصافية خالل الربــع الثاني بالرغم من التداعيــات المتواصلة لجائحة 
كورونا وتأثيرها على ربحية قطاع الطيران حول العالم. ويتوج ذلك تســجيل الشــركة ألرباح صافية للربع الثالث على 

التوالي منذ بداية الجائحة.

ارتفاع عائدات االتحاد اإلماراتية 1.7 مليار دوالر
قالــت شــركة االتحــاد للطيــران اإلماراتيــة 
)حكومية(، إنها سجلت صافي خسائر تشغيلية 
بقيمة 400 مليون دوالر أميركي خالل النصف 
األول من عام 2021، مع اســتمرار تداعيات 
جائحة كورونا على قطــاع الطيران العالمي. 
وأظهــرت بيانــات الناقلــة الوطنيــة إلمــارة 
أبوظبــي، في بيان، أن خســائرها التشــغيلية 
انخفضت 50 % عن خسائرها للفترة المقابلة 
من العام 2020 الماضي، البالغة 800 مليون 
دوالر أميركي. وارتفعت العائدات التشــغيلية 

للشركة خالل النصف األول لهذا العام إلى 1.7 مليار دوالر، من 1.2 مليار دوالر في الفترة المماثلة من 2020.
وحسب البيان، نقلت “االتحاد” مليون مسافر في النصف األول من العام 2021، بمعدل 24.9 % لعامل إشغال المقاعد.
ويظهر هذا معدل نمو بنســبة 10 % من شــهر آلخر في أعداد المســافرين، منذ اســتئناف الشركة رحالت الركاب في 
يوليو/تمــوز 2020. وكانت االتحاد ســجلت خســائر بقيمــة 1.7 مليار دوالر أميركي عام 2020، وتعد تلك الخســارة 

السنوية الخامسة على التوالي.
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طيران اإلمارات: السماح بأوزان إضافية للمسافرين إلى لبنان
مــع تعرض لبنان لنقص حاد في الســلع األساســية 
واألدويــة، أعلــن طيــران اإلمارات فــي بيان عن 
“زيادة أوزان األمتعة المتاحة لركابها المســافرين 
إلــى بيروت من عــدد من الوجهات عبر شــبكتها، 
اعتبــاراً من 26 آب/أغســطس وحتــى 30 أيلول/
ســبتمبر 2021، وذلــك لدعــم عمالئها فــي لبنان 
والمهجر”. وســيتمكن عمالء طيران اإلمارات من 
اصطحــاب 10 كيلوغرامات من األمتعة اإلضافية 
لحمل مواد تساهم في دعم العائالت واألصدقاء في 

الوطــن. وتتوفر هــذه الزيادة لحاملي تذاكر الدرجة الســياحية ودرجة األعمال الصادرة في دولــة اإلمارات والبحرين 
والسعودية ولبنان وأوستراليا. كما ستتيح طيران اإلمارات لعمالئها الذين يسافرون إلى بيروت عبر دبي، القادمين من 
الواليات المتحدة وكندا والبرازيل وزامبيا وأنغوال وغينيا والســنغال وجنوب أفريقيا وســاحل العاج وغانا، حمل قطعة 

أمتعة إضافية وزنها 23 كيلوغراماً.
وتسري الزيادة على الحجوزات عبر emirates.com أو عن طريق مكاتب مبيعات طيران اإلمارات أو وكالء السفر 

المعتمدين، وكذلك وكالء السفر عبر اإلنترنت.

تراجع الحركة في مطار دبي مقارنة مع 2020
سّجل مطار دبي الدولي، األول من حيث عدد المسافرين 
الدوليين على مســتوى العالم، تراجعاً بنســبة 41 % في 
النصــف األّول مــن 2021، مقارنــة بالفتــرة ذاتها من 
2020، لكنّه توقع نمواً قوياً في األشهر الستة المقبلة. فقد 
اضُطرت دبي، التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 
عام 2019، إلى إغالق المطار وتعليق الرحالت الجوية 
مع بدء تفشــي فيروس كورونا في دولة اإلمارات ودول 
الخليج المجاورة والعالم في الربع الثاني من العام 2020.

وبحسب بيان نشره المكتب اإلعالمي لحكومة دبي أخيراً، 
بلغ عدد المســافرين عبر مطار دبي الدولي في النصف األول من الســنة الحالية 10,6 مليون مســافر، بتراجع نسبته 
40,9 % عن الفترة ذاتها من العام الذي سبق. وبلغ عدد المسافرين في الربع األول من 2020 حوالى 17,8 مليون مسافر 

قبل أن تتوقّف حركة الطيران عبر المطار في الربع الثاني مع بدء تطبيق اإلغالقات لمنع إنتشار فيروس كورونا.
يذكــر أن إمارة دبي الســياحية، أعادت فتح أبوابها في تموز/يوليو 2020 أمام الــزوار، لتصبح محّطة عالميّة وإقليميّة 
رئيســيّة للهاربين من اإلغالقات المرتبطة بالفيروس، وســط حملة تلقيح واسعة النطاق على مستوى الدولة هي من بين 

األسرع في العالم.
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المدن األوروبية تواجه معضلة استئجار السيارات

طلب مرتفع
غير أن الوضع ليس متجانســاً، إذ يتغير من منطقــة إلى أخرى، كما 
ال يطاول بدرجة كبيرة بعض صغار الشــركات التي لم يتراجع عدد 
الســيارات في أســاطيلها بالقدر عينــه كالمجموعات الكبيــرة، وفق 

باراهونا.
وتشــتري بعض شــركات التأجير مركباتهــا من البلــدان المجاورة، 
بينما بدأت شركات أخرى في االهتمام بســوق السيارات المستعملة. 
وتختلف األسعار من أســبوع آلخر، تبعاً ألعداد الوافدين إلى إسبانيا 
من الســياح األلمــان واإلنكليز على وجــه الخصــوص، لكنها تظل 

مرتفعة مع محدودية العرض في مقابل الطلب المرتفع.
حجوزات فجائية

أما في مدينة نيس الساحلية في جنوب شرق فرنسا، تقول شركة تأجير 
حاصلة على امتياز من عالمة تجارية عالميــة، إنه بعد فترة ضبابية 
خالل شهر تموز/يوليو شــهدت حجوزات فجائية بين ليلة وضحاها، 
باتت الحجوزات مكتملة حتى نهاية آب/أغســطس. ويوضح مسؤول 
في الشــركة “لقد واجهنا صعوبة كبيرة في التزود بالســيارات، وقد 

ألغينا طلبيات لنحو 30 سيارة”.
ً الحجز مسبقا

يذكــر أن أســعار تأجير الســيارات قد تظــل أعلى مــن المعتاد حتى 
نهايــة أيلول/ســبتمبر 2021، وفق تحذيــر ممثل شــركات التأجير 
اإلســبانية. ومن المفترض بعد ذلك أن يظل الوضع معقداً حتى العام 
2022 المقبل، مع التقلبات في أعداد الســياح والصعوبات في التزود 
بالســيارات. ولضمان عدم االضطرار إلى التنقل مشــياً، تقدم جميع 
السيارات: وهي “الحجز مسبقاً”.شــركات التأجير النصيحة نفســها للســائحين الراغبين في استئجار 

انخفض عدد الســيارات المتاحة لإليجار في جــزر الكناري، من 70 
ألفا قبــل الجائحة إلــى 25 ألفا هذا العام، بحســب قناة “ال سيكســتا” 
التلفزيونية. وتضاعفت أسعار ســيارات اإليجار في الجزر 3 مرات 

مقارنة بعام 2019.
ولم يعد لدى الوكاالت المحلية ســيارات. أما الــوكاالت الكبيرة فهي 
تعرض ســيارات لإليجار في مقابل ألف يورو في األســبوع. بحسب 

شهادات السواح الذين زاروا جزر الكناري. 
إيجارات مرتفعة

وبحسب موقع “كاريغامي” لمقارنة األسعار، ظلت قيمة اإليجارات 
مرتفعة للغاية منذ بداية الصيف في فرنســا، بمتوسط 363 يورو في 
األســبوع مقابل 277 يورو في عام 2019، واألمر عينه في إيطاليا، 
حيث بلغ متوسط أسعار إيجار السيارات 402 يورو أسبوعياً )مقابل 

250 يورو قبل عامين(.
صعوبات خاصة

من ناحية أخرى، انخفضت األســعار بشكل طفيف منذ بداية الصيف 
في إســبانيا والبرتغــال لتقترب مــن 230 يورو لألســبوع. ويختلف 
الوضع من مدينة إلى أخرى، ففي محطة تيرميني الرئيسية للنقل في 
روما، لم تواجه شركات التأجير وكذلك السياح أي صعوبات خاصة 

مؤخراً، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وفي أثينا، كانت ســيارة صغيــرة من طــراز “فيــات 500” متاحة 
لإليجار في مقابل ســعر يراوح بين 500 و800 يورو أســبوعياً في 
منتصف آب/أغســطس. فيمــا تضاعفت األســعار في جــزر البليار 
ومايوركا وإيبيزا اإلســبانية، عــن ما كانت عليه فــي 2019. وقالت 
كاتالينا مارتوريل، مــن اتحاد شــركات التأجير المحليــة: إن بعض 

الزبائن يبلغوننا بأن اإليجار يكلفهم أكثر من أجرة الفندق.
العاصفة الكاملة

من جانبــه، أوضح خــوان لويــس باراهونا، مــن االتحاد اإلســباني 
لشركات تأجير السيارات، أنه يتم إطالق وصف “العاصفة الكاملة”، 
علــى معضلة تأجيــر الســيارات. وقــال: في خضــم الجائحــة العام 
الماضي، خســرت شــركات التأجير كامل إيراداتها واضطرت إلى 
بيع ســيارات أكثر من المعتاد مــن أجل البقاء. ثم شــددت المصارف 
شــروط الحصول على القروض. وأنتجت الشــركات المصنّعة عدداً 
أقل من الســيارات، خصوصاً بسبب أزمة أشــباه الموصالت. وبعد 
عام مأساوي في 2020، تعافت شــركات التأجير الكبرى إلى حد ما 
في النصف األول من 2021، لكــّن كالً من “هيرتز” و”يوروبكار” 

واصلت تكبد خسائر.

أصبح استئجار سيارة يشكل معضلة حقيقية في أهم المناطق السياحية في أوروبا، في ظل 
التراجع الحاد في عدد المركبات المتوافرة بفعل تبعات األزمة الصحية العالمية.
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سيارة عائلية زهيدة الثمن من جنرال موتورز
كشــفت جنرال موتورز عن 
ســيارتها العائليــة الجديــدة 
 SAIC التــي صممتها مــع
الصينية، لتكــون واحدة من 
أكثـــر المركبـــات العائليـة 

تميزاً وأرخصها ثمناً.
وجــاءت الســيارة الجديــدة 
بهيــكل مينــي فــان مميــز  
التصميم  طوله 5 أمتار و15 
ملم، عرضـــه 184 ســنتم، 
والمســافـــة بيـــن محـوري  
العجالت  فيه 280 ســــنتم، 

أمــا عجالتهــا فأتــت بمقاس 16 إنشــا.
وســتطرح هذه المركبة بمحركات توربينية بســعة 1.5 ليتر، وتولد عزماً يعادل 147 حصاناً، يعمل مع علب ســرعة 

ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

“نيو” للسيارات الكهربائية تقلص خسائرها الفصلية
أعلنت شركة “ نيو ” الصينية 
تراجع خسائرها الفصلية في 
الربــع الثاني من العام 2021 
الجــاري، مع تعافــي الطلب 

على شراء السيارات.
وكشفت نتائج أعمال الشركة 
الناشــئة العاملة فــي تصنيع  
السيارات الكهربائية ، تسجيل 
صافي خســارة بقيمة 587.2 
مليــون يــوان )90.6 مليون 
دوالر أميركي( في األشــهر 

الثالثة المنتهية في حزيران/يونيو 2021 الماضي، مقابل خسارة 1.18 مليار يوان خالل الفترة المقارنة قبل عام واحد.
وســجلت إيــرادات “نيو” ارتفاعاً إلى 8.45 مليار يوان، مقارنة بحوالى 3.718 مليــار يوان في الربع الثاني من العام 
2020 الماضي، متجاوزة التوقعات التي كانت تشــير إلى 8.29 مليار يوان. وقامت “نيو” بتســليم 21.896 ألف وحدة 

في الربع الثاني من العام 2021 الجاري، مقابل 10.331 ألف وحدة في نفس الفترة من عام 2020.
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تويوتا تخفض إنتاجها بسبب نقص الرقائق اإللكترونية
من المقرر أن تخفض شركة تويوتا اليابانية إنتاجها 
العالمي من السيارات بنسبة 40 %، خالل سبتمبر/ 
أيلول 2021، بسبب النقص الذي يشهده العالم في 
الرقائــق اإللكترونية الدقيقة. وكانت أكبر شــركة 
لصناعة الســيارات في العالم قد خططت لتصنيع 
ما يقرب من 900 ألف سيارة الشهر المقبل، لكنها 

خفضت ذلك اآلن إلى 540 ألف سيارة.
بدورها، حذرت شــركة فولكس فاغن، ثاني أكبر 
منتج للسيارات في العالم، من أنها قد تضطر أيضاً 

إلى خفض إنتاجها. وقالت شــركة فولكس فاغن األلمانية، التي خفضت اإلنتاج في وقت ســابق من العام، لوكالة رويترز 
لألنباء: “نتوقع حالياً أن يكون المعروض من الرقائق في الربع الثالث متقلبا للغاية ومحدوداً، ال يمكننا استبعاد المزيد من 

التغييرات في اإلنتاج”.
وكان المنافســون اآلخرون لتويوتا - بما في ذلك جنرال موتورز، فورد، نيســان، دايملر، بي إم دبليو، ورينو - قد قلصوا 
بالفعل اإلنتاج في مواجهة النقص العالمي في الرقائق اإللكترونية. وحتى اآلن، تمكنت تويوتا من تجنب فعل الشيء نفسه، 

باستثناء تمديد اإلغالق الصيفي لمدة أسبوع في مصانعها في فرنسا وجمهورية التشيك وتركيا.

Jeep رباعية دفع جديدة لشركة
قررت شركة Jeep األميركية 
العودة بقوة للمنافســة في  سوق 
الســــيارات رباعيـــة الدفـــع، 
وكشـــفـــت عن مركبة مميزة 
ومتطـــورة ســـــتطرحهـا فـي 
األسواق قبل نهاية العام 2021 

الجاري.
 Commander وتعتبر سيارة
الجديــدة نموذجــاً معــدالً عــن 
ســــــيـارات Compass التي 
استعرضتها Jeep مطلع العام 
الجاري، لكنها أتت بتحســينات 

تجعلها تبدو أكثر عصرية، إذ حصلت على واجهة أمامية بشبك مزدوج فريد  التصميم ، ومصابيح مميزة مزودة بأحدث 
تقنيات LED، أما واجهتها الخلفية فجاءت شــبيهة بعض الشيء بتصميم الواجهات الخلفية لسيارات Lincoln رباعية 

الدفع الجديدة.
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Changan تكشف عن سيارة سيدان مميزة
 Changan كشـــــفت شـــــركة
الصينيــة عن ســــيارة  ســــيدان  
مميــزة وصفهــــا الكثيرون بأنها 
ســتكون مــن أبــرز المنافســات 
لســــيـــارات A8 الفاخـــرة مـن 
“ أودي”، موضحــة ان “ســيارة 
Uni-V الجديــدة تمتلــك مظهرا 
رياضيـا وتصميمـا يحمــل طابع 
القــــوة تتجلــى معالمــــــه مــــن 
خالل تصميم الواجهتين األماميــة 

والخلفيــة والمصابيح الضيقــــة الموجودة عليهما، ومن خالل الفتحات الهوائيــة الكبيرة والجنح المتحرك الصغير الذي 
يمكن إخفاؤه داخل الهيكل من الخلف كما في بعض ســيارات A8 من أودي”.

وحصلت هذه المركبة على عجالت رياضية عريضة ومميزة التصميم بمقاس 18 إنشــا، باإلضافة إلى هيكل بطول 6 
أمتار و68 ســنتيمترا، أما عرضه فبلغ 183 ســنتم، فيما بلغ ارتفاعه 143 ســنتم، والمســافة بين محوري العجالت فيه 

275 سنتم.

“تويوتا” تعلق استخدام المركبات ذاتية القيادة
أعلنــت شــركة “ تويوتا  موتــور”، أنها 
أوقفت عمل جميع المركبات  ذاتية القيادة  
ذات اللوحــات اإللكترونيــة فــي قريــة  

طوكيو  لأللعــاب البارالمبية، بعد حادث 
اصطــدام إحدى المركبات بأحد المشــاة 

المعاقين بصرياً.
وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة  السيارات 
اليابانيــة  أكيــو تويــودا باعتــذار عــن 
الحــادث عبر مقطع فيديــو على “ تويتر 

“، موضحاً أنه عرض مقابلة الشــخص 
المصــاب لكنــه لم يتمكن من ذلك. وأوضح تويــودا، أن الحادث أظهر صعوبة عمل الســيارة ذاتية القيادة في الظروف 
الخاصة بالقرية خالل دورة األلعاب البارالمبية مع األشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى. ولفت 

إلى أن “هذا يظهر أن المركبات ذاتية القيادة ليست واقعية حتى اآلن لالستخدام على الطرق العادية”.
وكانت “تويوتا” قد استخدمت مركبة “إي-باليت” العاملة بشكل ذاتي وبالبطاريات خصيصاً في دورة األلعاب األولمبية 

و أولمبياد  طوكيو لذوي القدرات الخاصة.
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“هيونداي” األولى في مبيعات سيارات الهيدروجين
أفادت بيانات “إس إن إي ريســيرش”، 
تصــدرت  موتــور”  “هيونــداي  ن  أ
المرتبــة األولــى عالميــاً فيمــا يتعلــق 
بمبيعات السيارات العاملة بخاليا وقود 
الهيدروجيــن، وذلك علــى مدى أول 7 

أشهر من العام 2021 الجاري.
ووفقــاً للبيانــات، التــي نقلتهــا وكالــة 
مبيعــات  إجمالــي  بلــغ  ونهــاب”،  ي “
“هيونداي” من السيارات العاملة بخاليا 
وقود الهيدروجين مستوى 5300  سيارة  

علــى مــدى الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير وحتى تموز/يوليو 2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 44 % على أســاس 
ســنوي إذ ســجلت مبيعاتها خالل نفس الفترة من العام 2020 الماضي 3600 سيارة. وتفوقت “هيونداي” على “ تويوتا ” 
التي باعت 4100 سيارة عاملة بخاليا وقود الهيدروجين، فيما باعت “ هوندا “ 200 سيارة خالل نفس الفترة. وأشار التقرير 
إلى أن كالً من “هيونداي” و“تويوتا” و“هوندا” وغيرها باعت 10.3 ألف سيارة هيدروجين في الفترة الممتدة من كانون 

الثاني/يناير وحتى تموز/يوليو 2021، وهو ضعف مستويات نفس الفترة من 2020 عند 4900 سيارة.

“نيو” تخفض توقعاتها لتسليم السيارات بسبب نقص المكونات
قررت الصينية لصناعة الســيارات 
الكهربائيــة “نيو” خفــض توقعاتها 
للتســليم فــي الربــع الثالــث بســبب 
اســتمرار حالة عدم اليقين والتقلبات 

في إمدادات أشباه الموصالت.
ووفقاً لبيان الشــركة الصينية، الذي 
نقلتــه  “بلومبيــرغ “، تتوقــع “نيو” 
تراوح تســليماتها للســيارات ما بين 
22.5 ألف و23.5 ألف  سيارة  خالل 
الفترة الممتدة من شــهر تموز/يوليو 
وحتى نهاية أيلول/ســبتمبر 2021، 

بانخفاض من التقديرات السابقة عند مستوى يتراوح ما بين 23 ألف و25 ألف سيارة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت “نيو” زيادة تسليماتها من السيارات في آب/أغسطس 48 % إلى 5880 سيارة. وكشفت الشركة 
في شــهر آب/أغســطس 2021 الماضي، عن تسجيل خسائر بقيمة 587.2 مليون يوان )91 مليون  دوالر أميركي ( خالل 

فترة األشهر الثالثة المنتهية في الثالثين من حزيران/يونيو 2021.
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Poly Network تتعرض لعملية اختراق للعمالت المشفرة

العمالت المشفرة األوسع نطاقاً بنسبة 50 % تقريباً.

تدقيق حكومي
يذكر، أنه قبل أقل من أســبوع من االختراق الذي تعرضت له 
منصة Poly، قال رئيــس مجلس إدارة هيئــة األوراق المالية 
والبورصــات األميركية SEC، غاري غينســلر، إن منصات 
الموارد الماليــة الالمركزية المزدهرة، المعروفة أيضاً باســم 

DeFi، تستحق قدراً أكبر من التدقيق الحكومي.
وتتجنب هذه المنصــات إلى حد كبير الوســطاء التقليديين مثل 
البنوك المركزية وتداوالت الخدمــات المالية، وتعتمد بداًل من 
ذلك على تقنيــة قواعد البيانات المتسلســلة بلوكتشــين، وغالباً 

على عمالتها المشفرة، إلجراء المعامالت.
وأضاف غينســلر: أن مثل هذه الممارســات يمكــن أن تتورط 
في انتهاكات لقوانيــن األوراق المالية والســلع والبنوك، ودعا 

الكونغرس إلى تعزيز سلطته على صناعة العمالت المشفرة.
وفــي الوقت الحالي، بدأت المؤسســات المســتثمرة فــي تهيئة 
أنفســها على نطــاق واســع للدخول في هــذا القطــاع. وقدمت 
مؤسســة الخدمات الماليــة واالســتثمارية غولدمان ســاكس، 
المتداولــة  للمؤشــرات  لتأســيس صندوقهــا  لالستثمار في منصات DeFi.مؤخــراً، طلبــاً 

أعلنت منصة البلوكتشــين Poly Network، على تويتر، أن 
متسللين قاموا باختراقها مؤخراً، وحصلوا على أكثر من 600 
مليون دوالر أميركي من العمالت المشفرة، وهو ما يمثل أكبر 
اختراق على اإلطالق فــي مجال الموارد الماليــة الالمركزية 

الذي تشتد فيه المنافسة بين المستثمرين.

قائمة سوداء
وتحدث الرئيــس التنفيذي لمنصــة OKEx لتــداول العمالت 
المشفرة، جاي هاو، بشــأن الهجوم، وقال إن الشركة “تراقب 

تداول العمالت وستبذل قصارى جهدها للتعامل مع الموقف”.
وغردت شركة Poly Network، التي تأسست عبر مشروع 
العمــالت المشــفرة الصينــي NEO بقيمة 3.3 مليــار دوالر 
أميركي، على تويتر، قائلة: “ندعــو المعدّنين، الذين تضرروا 
من عمليات تداول العمالت المشــفرة وتقنية البلوكتشــين هذه، 
حظر الرمــوز القادمة من العناوين المذكــورة أعاله ووضعها 

في القائمة السوداء”.

منصات العمالت المشفرة
وقال الرئيــس التنفيــذي الملياردير، تشــانغبينغ زاو، صاحب 
منصــة تــداول العمــالت المشــفرة باينانــس Binance فــي 
تغريدات له، إن الشــركة، التي تعمل بصفتها المشغل الرئيسي 
لتقنية بلوكتشين التي تســتند إليها عمالت باينانس، ستنسق مع 

شركائها األمنيين و”تفعل كل ما في وسعها” للمساعدة.
فيما علّق، الرئيس التنفيــذي لمنصة تداول العمالت المشــفرة 
OKEx، جاي هاو قائالً: إن الشــركة “تراقب تداول العمالت 

وستبذل قصارى جهدها للتعامل مع الموقف”.
وتبلغ القيمــة الســوقية الحالية لجميــع رموز المــوارد المالية 
الالمركزيــة، مثــل Polygon، نحــو 103 مليــارات دوالر 
 .CoinGecko أميركي، وفقاً لموقع بيانات العمالت المشفرة
وتخطت قيمــة القطاع 100 مليــار دوالر أميركــي ألول مرة 
على اإلطــالق هذا العــام، وبلغ ذروتــه عند نحــو 150 مليار 
دوالر فــي مايو/ أيــار 2021 الماضــي، قبل أن تنهار ســوق 

أن  وكشفت  لهجوم”،  تعرضت  قد   PolyNetwork منصة  أن  نعلن  أن  “يؤسفنا   :Poly Network غّردت 
المتسللين حّولوا مئات الماليين من الدوالرات إلى محافظ عمالت رقمية منفصلة ُتظهر عناوين محفظة 
العمالت المشفرة التي كشفت عنها Poly، وهي شبكة تتيح إمكانية التشغيل المتبادل، كما أشارت 
إلى تحويالت 2858 من عملة اإليثريوم قيمتها 267 مليون دوالر أميركي، و6610 من عمالت باينانس تبلغ 

.Polygon قيمتها أكثر من 252 مليون دوالر و85 مليون دوالر من رموز
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“بلو أوريجن” تّدعي على “ناسا”
بعد أشــهر مــن التنديد بقرار ناســا اختيار “ســبايس اكس” لصنع 
مركبتها المقبلة للهبوط على القمر، أعلنت “بلو أوريجن” أنها قدّمت 
شــكوى أمــام محكمة فدرالية ضــدّ وكالة الفضــاء األميركية. وفي 
تصريح تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، قال ناطق باسم الشركة 
الفضائية التي أسسها جيف بيزوس إن “بلو أوريجن رفعت شكوى 
إلى محكمة مطالب التعويض الفدرالية في الواليات المتحدة”، واصفاً 
هذه المبادرة بأنها “محاولة تقويم أوجه الخلل في مسار إرساء العقد 
المعتمد من الناسا”. وتابع “قناعتنا راسخة بوجوب إصالح المشاكل 
التي تم رصدها في عملية إرساء العقد إلعادة الحياد وإحداث منافسة 

وتأمين عودة آمنة للواليات المتحدة إلى القمر”.
وكانت وكالة الفضاء األميركية قد أعلنت في نيســان/أبريل 2021، أنها كلّفت الشــركة التي يملكها إيلون ماسك بمشروع 
تصنيع مركبة الهبوط على القمر المأهولة بقيمة 2,9 مليار دوالر. وكان مشــاركون آخرون في اســتدراج العروض هذا، 
من بينهم “بلو أوريجن”، قد تقدّموا في نيســان/أبريل بشــكوى أولى أمام هيئة الكونغرس المعنية بضبط الحسابات العامة 
)غاو(، بحّجة أن آلية التقييم المعتمدة من الناسا لم تكن منصفة وأنه كان ينبغي للوكالة منح العطاءات لعدّة جهات. غير أن 
الهيئة ردّت هذه الشكوى في أواخر تموز/يوليو، باعتبار أن الناسا لم تنتهك الضوابط التنظيمية المعمول بها وأنها احتفظت 
بحــّق “تعييــن فائز واحد بالمناقصــة أو عدّة فائزين أو عدم تعيين أي فائز بتاتــا”. وردّت “بلو أوريجن” على هذا القرار 
بالقول: إن “غاو” ليست مخّولة النظر في “المشاكل األساسية” لقرار الناسا بسبب صالحياتها القضائية المحدودة. وتعهدت 
الشركة مواصلة المعركة. وأّكدت وكالة الفضاء األميركية من جهتها، أنها أُبلغت بالشكوى وبأن مسؤولين فيها “ينظرون 
في تفاصيلها”. وتطمح الناسا في سياق برنامجها “أرتيميس” إلى إرسال رواد فضاء أميركيين من جديد إلى الفضاء سنة 
2024، وهي مهلة غير واقعية بالنسبة إلى خبراء كثيرين. وقالت الناسا في بيانها “ستقدّم الوكالة، فور ما يتسنّى لها ذلك، 

معلومات محدّثة عن المسار الواجب اتّباعه للعودة إلى القمر بأسرع طريقة ممكنة وأكثرها أمنا”.

فتوح أمينًا عامًا التحاد المصارف العربية
عقــد أمــس في مقــر جامعة الــدول العربيــة بالقاهرة إجتمــاع المكتب 
التنفيــذي لملتقى االتحــادات والمنظمات العربيــة النوعية المتخصصة 
برئاسة االمين العام المساعد للشــؤون االقتصادية الدكتور كمال حسن 
علــى، وحضور مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية في الجامعة 

العربية الوزير المفوض الدكتور محمد خير.
وكان البند االول لالجتماع انشــاء وتكوين المكتب التنفيذي ومدة واليته 
حيــث تــم باالجماع إنتخــاب الدكتور أحمــد الجروان رئيــس البرلمان 
العربي رئيسا واألستاذ وسام حسن فتوح االمين العام التحاد المصارف 
العربيــة نائبــا لرئيس المكتــب التنفيذي لملتقى االتحــادات والمنظمات 

العربية النوعية المتخصصة.
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اتفاق مع “مدكو” لتأمين “الديزل أويل” غير المدعوم للتجار
أعلــن رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شــّماس أنه، “حرصاً 
من الجمعية على تأمين كافة الوســائل التي من شــأنها تسهيل  
إســتمرارية العمــل التجاري علــى كافة األراضــي اللبنانية، 
وإمكانيــة متابعة النشــاط )ال ســيما لجهة التخزيــن والتبريد 
والنقل والتوزيع(، في أفضل الظروف الممكنة وســط األزمة 
الراهنة، وإســتناداً إلى القرار رقــم 169 الصادر عن وزارة 
الطاقــة والمياه - المديرية العامة للنفط، تم اإلتفاق بين جمعية 
تجار بيروت وشــركة “مدكو ش.م.ل.” لتأمين مادة “الديزل 
أويــل” غير المدعوم  للتجار وفقاً آلليــة خاصة لناحية تحديد 

الكميات المطلوبة، وجدولة التسليم، وكيفية السداد.
وختم شــّماس قائــالً، أن جمعية تجار بيروت قــد عّممت هذا 
البرنامــج على كافة الجمعيات والنقابات واألســواق التجارية 

فــي لبنــان، وأنها لم ولن تتأخر يوماً وعلى الدوام في البحث عن مختلف الوســائل التى تســاهم في الحفاظ على ديمومة 
الجســم التجاري بكل أعضائه - الشرفاء، والســهر على تيسير قيامهم بدورهم الريادي في اإلقتصاد الوطني على أكمل 

وجه.

Wakilni اللبنانية استحوذت على حصة في Svelta القبرصية
اللبنانيــة الناشــئة للتجــارة اإللكترونيــة  اســتحوذت الشــركة 
واللوجستيات wakilni، على حصة في شركة Svelta للتجارة 

اإللكترونية وخدمات البريد السريع القبرصية.
وأوضحت الشــركتان في بيان مشــترك، أن الصفقة تتماشى مع 
الهدف االستراتيجي المتمثل في إنشاء شراكة استراتيجية إقليمية، 
تجمع بشــكل متآزر بين التقنيات األساســية، مع تسريع تطوير 
الحلــول المبتكرة في خدمات التوصيل و التجارة اإللكترونية  من 
 Svelta-Wakilni الجيــل التالي. ولفت البيان إلى أن شــراكة
تجمــع مهارات عميقة في علوم البيانــات والتحليالت، واألتمتة 
الرقمية التطبيقية والتحسينات في التجارة اإللكترونية، والتسليم 
فــي آخر ميل، وسلســلة التوريد التي تقدم حلــواًل وقيمة مضافة 

للشركات،  الشركات الناشئة ، المتاجر عبر اإلنترنت واألفراد.
يذكر أنه تم إنشــاء Svelta Marketplace وSvelta Courier في عام 2020، وهما خدمتان للتجارة اإللكترونية، 
أحدثتــا ثورة في تجربة التســوق للعمالء، الذين يمكنهم العثور علــى المنتجات التي يبحثون عنها ومعرفة الوقت الفعلي 

الذي سيستغرقه إكمال التسليم في المنزل أو أثناء العمل، وفقاً لتوافر األسطول.

77



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2021

مؤتمر تجمع رجال وسيدات األعمال اللبناني الصيني
عقد “تجمع رجال وســيدات األعمال اللبناني 
الصيني” ممثالً برئيسه علي محمود العبد هللا، 
مؤتمــراً صحافياً إلعالن “دعم إدارة معرض 
الصين الدولي لتجارة الخدمات )7 - 2  أيلول/

سبتمبر 2021( الشــركات اللبنانية من خالل 
المشاركة المجانية”.

حضــر المؤتمــر، الســفير الصينــي تشــيان 
مينجيــان، وزيــر االقتصــاد والتجــارة فــي 
حكومــة تصريــف األعمــال راوول نعمــة، 
وزيــر الصناعة في حكومة تصريف األعمال 

الدكتور عماد حب هللا، نائب مدير عام مركز الصين الدولي للعالقات االقتصادية والتقنية زانغ يي ممثالً القائمين على 
تنظيم “معرض الصيني الدولي لتجارة الخدمات”.

ورأى العبد هللا في حديثه، أن لبنان سيخرج من أزمته بجهود المخلصين واألوفياء، وسيكون أمام القطاع الخاص فرصة 
المســاهمة في إعادة بناء الوطن. ثم كانت كلمة للوزير حب هللا، تالها كلمة للوزير نعمة، ثم تحدث ســفير الصين، تاله 

زانغ يي.

لبنان: قانون ضد البطالة بإشراف العمل الدولية
أنجزت وزارة العمل مؤخراً، مشــروع قانون 
نظام التأمين ضد البطالة بالتعاون مع الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي وبإشراف خبراء 
من منظمة العمــل الدولية، وذلك ضمن رؤية 
إســتراتيجية طويلة األمــد للحماية اإلجتماعية 

ضد تنامي نِسب البطالة في لبنان.
وأرســــلت الوزيرة لميا يمين نســخة منه إلى 
األمانة العامة لمجلــــس الوزراء وأخرى إلى 
لجنة الصحــة والعمل النيابية علــى أمل تبنيه 
كإقتــراح قانــون وإقــراره ورفعه إلــى الهيئة 

العامة في مجلــس النواب لدرســــه والمصادقة عليه كي يتم اعتماده نظــراً ألهميته، ال ســيما مـن جهة توفيره لرواتب 
شـــــهـريـــة لصالح العاطلين عـــن العمل ولمـدة محـدودة ما يتيح لهم تحمـل أعباء البطالـة قبـل إيجادهـم فـرص عمـل 

جـديــــدة.
وشــكرت الوزيــرة يمين كال من المدير العام للصندوق الوطني للضمــان اإلجتماعي الدكتور محمد كركي والخبير في 

المنظمة لوكا بيليرانو لمساهمتهما في مشروع القانون.
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اجتماع بين عدرا ووفد شركات تحويل األموال
عقــدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة 
والمغتربيــن  الخارجيــة  ووزيــرة  لدفــاع  ا
بالوكالة فــي حكومة تصريف األعمال زينة 
عــدرا بحضور وزيــر اإلقتصــاد والتجارة 
راوول نعمة، إجتماعاً مع وفد من شــركات 
تحويل ونقل األمــوال في لبنان، وضم: منى 
فران ولوســيان الهاشــم، وجيمــس خوري، 
وميشال عبد النور، وكميل موراني، وطالب 
شــمس، وحســين بدوي، وأحمد المصري، 
ولوفون كوســتانيان، وفــؤاد خنافر، وعمر 

بدر، وشهوان معوض، وشادي مغامس.
وجرى خالل اإلجتماع عرض لموضوع كيفية مشاركة شركات تحويل ونقل األموال واآللية التي ستعتمد من أجل 
تطبيق برامج المساعدات المالية لمساعدة المواطنين في حال بدء عملية الدفع لهم. وتم التأكيد أن البطاقة التمويلية 
سيبدأ تنفيذها خالل شهر أيلول/سبتمبر 2021، ويجري العمل مع وزارة المالية ومصرف لبنان والجهات المعنية 

على إيجاد اآلليات السريعة لعملية التنفيذ في الوضع الضاغط إقتصادياً ومالياً.

تفاهم بين إيدال وجمعية الطاقات الشبابية للتنمية
وقعت المؤسســة العامة لتشــجيع االستثمارات 
في لبنــان )إيدال(، في إطــار دعمها للقطاعات 
االنتاجيــة وتعزيز قدرتهــا التصديرية، مذكرة 
تفاهم مع جمعية” الطاقات الشبابية للتنمية” في 
حضور النائب سيمون أبي رميا، رئيس مجلس 
اإلدارة الدكتــور مازن ســويد، نائبــي الرئيس 
سيمون سعيد وعالء حمية، رئيس الجمعية هاني 

عماد وعضو مجلس اإلدارة وليم شرو.
وأوضحــت “إيدال” فــي بيــان، أن “االتفاقية 
تهــدف إلى إرســاء أســس للتعاون المشــترك 

لدعــم القطــاع الزراعي والصناعات الغذائية في لبنان باعتبارهما يدخالن ضمن القطاعات المشــمولة بقانون تشــجيع 
االستثمارات في لبنان، حيث تقوم ايدال بتقديم المشورة القانونية واإلدارية والمالية بما يتعلق بالخطوات الالزمة لتأسيس 
األعمــال والشــركات لصغار المنتجين فــي القطاعين المذكوريــن وتنظيم ورش العمل عبر برنامــج تنمية الصادرات 
الزراعية وإتاحة الفرصة أمام صغار المنتجين للمشاركة في المعارض الدولية واستحصال صغار المنتجين المنتسبين 

للجمعية على شهادات الجودة”.
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األشقر: السماح للفنادق بإستيراد المازوت
أعلن رئيس اتحاد النقابات الســياحية، نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار 
االشقر في بيان، أنه بعد إستفحال أزمة المازوت وارتفاع صرخات أصحاب 
المؤسســات الفنادقية، “قمنا بمراجعات وتواصل مع المعنيين في الحكومة 
ووزراة الطاقة والمياه، أثمرت عن تفاهم قضى بالسماح للمؤسسات الفندقية 
باســتيراد المازوت لمصلحة مؤسســاتهم”. وأشــارالى ان “وزارة الطاقة 
والمياه وبنتيجة هذا التفاهم أصدرت القرار رقم 169 الذي يتيح للمؤسسات 
الفندقية إستيراد مادة المازوت من الخارج”. ولفت الى أنه “ومن أجل تسريع 
هذه العملية تم وضع آلية بإشــراف الوزارة وباالتفاق مع إحدى الشــركات 
المستوردة للمحروقات، قضت بتحديد كل فندق حاجاته من المازوت لفترة 
شــهر ليصار الى تسليمه الكمية المطلوبة من الشركة المتفق معها”، داعياً 

المؤسسات الراغبة باالستفادة من هذه اآللية الى “التواصل مع النقابة إلعطائهم المعلومات الالزمة لذلك”.
وأكد ان “هذا الحل الذي فرضته الوقائع الصعبة التي حالت دون قدرة الفنادق على الحصول على المازوت، أو الحصول 
عليه من الســوق الســوداء بأسعار باهظة، تفوق سعره الحقيقي غير المدعوم، من شأنه أن يساهم الى حد بعيد باستمرارية 
عمل المؤسسات الفندقية”. ولفت الى انه “يسعى الى توسيع دائرة االستفادة من هذا القرار لمختلف المؤسسات السياحية، 

خصوصا ان قرار وزارة الطاقة يشمل كل القطاعات الحيوية ومنها هذه المؤسسات”.

125 مليون دوالر إيرادات  أحد أفالم “ديزني”
أعلنت شــركة “والت  ديزني “ إنها حققت إيرادات عبر  

اإلنترنــت  بقيمــة 125 مليــون دوالر أميركي من فيلم 
“بالك ويدو”، وقالت إن الفيلم الذي دفع النجمة سكارليت 
جوهانســون لرفع دعوى قضائية على الشــركة، تفوق 
على أفالم “مارفل” األخرى. وتم الكشــف عن األرقام 
الجديدة في وثائق تم تقديمها للمحكمة ، والتي طالبت فيها 
“ديزني” أن يتم إحالة قضية “جوهانسون” إلى التحكيم 
في  نيويورك  بدالً من نظرها أمام محكمة مدنية في  لوس 

أنجلوس  مثلما تريد الممثلة
يذكــر أن “جوهانســون” ورفعت دعــوى قضائية في 

تموز/يوليــو 2021، قالت فيها إنها تعرضت للخداع بشــأن مســتحقاتها المالية، بعد قيام الشــركة بإطــالق الفيلم في دور 
العرض ومنصة اإلنترنت في نفس الوقت، واكدت إن حزمة أجرها كانت تعتمد بشدة على المكافآت القائمة على مبيعات 
التذاكر في دور العرض، وإن إطالقه على اإلنترنت تسبب في تآكل تلك اإليرادات. واعترضت “ديزني” قائلة إن الممثلة 
حصلت بالفعل على 20 مليون دوالر مقابل عملها في الفيلم، وفي أحد الوثائق المقدمة، واوضحت الشركة إنها عرضت 

ضم إيرادات اإلنترنت في حسابات مكافآتها رغم أنه ليست ملزمة بذلك.
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دبي تدشن مشروعًا للطاقة الشمسية

دّشــن نائب رئيس دولة اإلمــارات رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، المشــروع األول ضمــن المرحلة 
الخامســة من مجمع محمد بن راشــد آل مكتوم للطاقة الشمســية، بقدرة 
300 ميغــاواط، والتي تصل في مراحلها النهائيــة إلى 900 ميغاواط، 
باســتثمارات تقدر قيمتها بنحو 2.058 مليار درهم )560 مليون دوالر 

أميركي( في المجمع.
ومن المقرر أن تصل قدرته اإلنتاجية إلى 5 آالف ميغاواط بحلول عام 
2030، حيث تشــكل مشروعات المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه 
دبي بنظام المنتج المســتقل، أحد أهم مسارات اســتراتيجية دبي للطاقة 
النظيفة 2050 التي أطلقها حاكم دبي، بهدف توفير 75 % من إجمالي 
القدرة اإلنتاجيــة للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 

.2050
كمــا أطلق الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، خالل زيارتــه للمجمع، 
مشــروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خالل طاقة الرياح في منطقة حتا، 
جنوب شرقي اإلمارات الخليجية، حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي 

موقع مزرعة رياح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 28 ميغاواط.
ويجــــري حاليــاً قيـاس ســـــرعـــة الرياح الفعليــة لمــدة عــام كامـل 
فـي الموقـع الذي تـــم تحديــده باســـتخدام بـرج معدني، يبلـغ ارتفاعـه 
حوالــى 150 متــراً، وذلك لدراســــة القــدرة اإلجماليــة لمحطة إنتاج 

الكهرباء.
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