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“االعتماد اللبناني” يطلق خدمة Cash Xpress
أعلــن بنك االعتماد اللبناني عن إطالق خدمة  Cash Xpressبالشــراكة مع
 .BoB Financeوتتيــح الخدمــة للعمــاء من حاملــي البطاقات الدولية
( )International Cardsأو بطاقــات  Fresh Moneyالصــادرة عــن
االعتمــاد اللبنانــي ،من إجراء ســحوبات نقديــة بالــدوالر األميركي (فريش
دوالر) وذلــك عبر أجهزة نقــاط البيع في فــروع  ،BoB Financeوفروع
المصرف باإلضافة إلى أجهزة الـ ATMالتابعة له .ومن خالل هذه الشــراكة
بين المؤسستين يستفيد حاملو البطاقات المذكورة أعاله من شبكة كبيرة منتشرة
فــي كل المناطق اللبنانيــة ،تض ّم مجموعة من  70موقعًا تابعًا لشــبكة وكالء
 BoB Financeباإلضافــة إلى  60فرعا ً للمصرف و 91صرافا ً آليا ً تابعين
له .ويتيح هذا الحل الشامل للزوار القادمين إلى لبنان إجراء السحوبات النقدية
من بطاقتهم بالــدوالر الفريش بكل راحة وأمان ألنها تعمل على التخفيف من
رندة بدير
مخاطر فقدان أو سرقة أموالهم المنقولة أثناء عبورهم عبر المطارات المختلفة.
وفي هذا الســياق ،قالت نائب المدير العام ورئيســة قســم حلول الدفــع اإللكتروني في بنك االعتمــاد اللبناني ،رندة
بدير :اعتمدنا هذا المشــروع ألننا نؤمن بتكامل األدوار والمهام بين المؤسســات ،والحاجة إلى شــراكات فعّالة تقدم
منافع متبادلة .وفي هذه األوقات المتقلبة باستمرار ،من الضروري أن يستطيع المصرف تأمين احتياجات العمالء،
وبالتالي ،فإن خدمة  Cash Xpressتتماشى مع استراتيجية المصرف للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتسهيل
حياة الزائرين القادمين إلى لبنان عن طريق توفير امكانية سهلة لهم لسحب مبالغ نقدية بالدوالر األميركي ،باإلضافة
إلى لحاملي بطاقات الفريش دوالر من اإلعتماد اللبناني.
وأضافت بدير :نتطلع قدما ً إلرساء شراكة مع  BoB Financeوغيرها من الشركات لتطوير هذه الخدمة وتغطية
مختلف المناطق اللبنانية ،تماشيا ً مع شعار مصرفنا دائما ً بقربك.

“سوفت بنك” تستحوذ على حصة في “دويتشيه تيليكوم”
تســتحوذ “ســوفت بنك” على حصة  % 4.5في “دويتشيه تيليكوم”
ت األلمانية
ضا حصة شركةاالتصاال 
من خالل مبادلة أسهم ستعزز أي ً
فــي “تي-موبايل يو إس” .وتخطط “دويتشــيه تيليكوم” لتنفيذ عقود
خيارات شــراء حصلــت عليها وفقا ً التفاق منفصــل في عام 2020
لالســتحواذ على حوالى  45مليون ســهم في “تــي  -موبايل” ،وفي
المقابل ســوف تصدر  225مليون ســهم جديد إلى “ســوفت بنك”.
وتتوقع الشركة األلمانية بعد ذلك اكمال البيع المعلن عنه سابقا ً لـ”تي-موبايلهولندا“ مقابل  2.4مليار دوالر أميركي،
وتســتخدم األموال في االستحواذ على  20مليون سهم إضافي في “تي-موبايل” .وفي نهاية الصفقة ،سوف تحصل
“سوفت بنك” على حصة  % 4.5في “دويتشيه تيليكوم” ،وحوالى  % 3.3في “تي-موبايل”.
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بنك مصر :قرض مشترك بقيمة مليار دوالر
أكدت مصــادرمصرفية ،أن بنك مصر ،ثاني
أكبر بنك حكومي في البالد من حيث األصول،
بصدد الحصول على أكبر قرض مشــترك في
تاريخه بقيمة مليــار دوالر أميركي ،مع إقبال
قياسي من قبل البنوك على تقديم التمويل.
ولفتت المصــارد إلى أن “القرض سيُســتخدم
لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في
شــهر كانون األول/ديســمبر من العام ،2018
ببقيمة بلغت نحو  550مليون دوالر أميركي”،
الفتةً إلى أن “الخطــة األولية لدى البنك كانت
تكمن فــي الحصول على حجم التمويل نفســه
الذي سيتعين عليه سداده ،لكن البنك قام الحقا ً برفع حجم القرض إلى  700مليون دوالر أميركي وسط تهافت من
البنوك على تقديم القرض المشترك”.
وأوضحت المصادر بحسب  ،CNBCأنه “من بين البنوك العاملة على الصفقة ،البنك األهلي الكويتي،اإلمارات
دبي الوطني ،بنكأبوظبي األول ،و Standard Charteredكمرتبين للقرض المزمع الحصول عليه”.

“ميتسوبيشي يو إف جيه” يدرس بيع وحدته األميركية
يدرس البنك الياباني “ميتسوبيشــي يو
إف جيه فاينانشال غروب” بيع وحدته
المصرفية األميركيــة ،وفقا ً لما ذكرته
“بلومبيــرغ” نقــاً عن مصــادر على
دراية في األمر.
وأوضحت المصادر ،أن البنك الياباني
يعمل مع مستشــار لدراســة الخيارات
المتاحة لوحدتــه المصرفية األميركية
“إم يــو إف جــي يونيون بنــك” ،وقد
أجرى بعض المناقشــات غير الرسمية
مع عدد المشــترين المحتملين للوحدة .ولكن أشــار أحد المصادر ،إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد ،وال يوجد
تأكيد بأن المفاوضات ستؤدي إلى صفقة.
وبنا ًء على بيانات نقلتها “بلومبيرغ“ ،فإن هناك حوالى  300فرع لـ“إم يو إف جي يونيون بنك” ،الذي استحوذت
عليه “ميتسوبيشي يو إف جي” في عام  ،2008مقابل  3.5ملياردوالر أميركي.
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تراجع االحتياطيات األجنبية للكويت بنسبة % 3.6
أظهــرت بيانــات رســمية ،ا نخفــاض األصــول
االحتياطيــة األجنبية للكويت في شــهر تموز/يوليو
 2021الماضي بنســبة  3.6%على أساس شهري.
ت المركزي ،أن
وأوضح التقرير الشهري لبنكالكوي 
األصول االحتياطية للبــاد انخفضت إلى 13.232
مليــار دينــار ( 44.04مليــاردوالر أميركــي) في
تموز/يوليــو ،مقابــل  13.731مليــار دينار (45.7
مليار دوالر) في حزيران/يونيو السابق له.
وعلى أســاس ســنوي ،انخفضت االحتياطيات بنسبة
 % 4.9فــي تموز/يوليــو ،من  13.921مليار دينار ( 46.33مليار دوالر أميركي) في الشــهر المماثل من .2020
ط نحو  12.34مليــار دينار ( 41.07مليــار دوالر أميركي) رصيد الودائع
وتضمنــت احتياطيــات البلد الغني بالنف 
والعمــات ،إضافــة لنحــو  573.4مليون دينار ( 1.9مليــار دوالر أميركي) حقوق الســحب الخاصة للكويت لدى
صندوق النقد الدولي ،وأيضا ً  236.5مليون دينار ( 787.2مليون دوالر ) رصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشمل االحتياطي األجنبي للكويت ذهب (مقداره  79طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو  31.7مليون
دينار ( 105.6ماليين دوالر أميركي) في نهاية تموز/يوليو  2021الماضي.

ارتفاع احتياطيات قطر األجنبية بنسبة % 2.7
أظهــرت بيانــات رســمية ،ارتفــاع االحتياطيات
قطر
الدولية وســيولة العمــات األجنبية لمصرف 
المركزي في شــهر آب/أغســطس  ،2021بنســبة
 % 2.7علــى أســاس ســنوي ،في ارتفاع للشــهر
الـــ 42علــى التوالي .وأوضحــت بيانات مصرف
قطر المركزي المنشورة على موقعه اإللكتروني،
أخيــراً ،أن االحتياطيــات األجنبيــة ارتفعــت إلى
مليار

حوالــى  209.323مليــارات لاير (57.55
دوالر أميركــي) في شــهر آب/أغســطس 2021
الماضــي .وكانــت االحتياطيــات في قطــر بلغت
حوالى  203.735مليار لاير ( 56.01مليار دوالر أميركي) في الشهر المماثل من عام .2020
وعلى أســاس شــهري ،ارتفــع االحتياطي األجنبــي لقطر بنســبة  ،% 1.94مقارنة مــع  205.32مليارات لاير
( 56.45مليار دوالر أميركي) في شــهر تموز/يوليو  .2021وتواصل احتياطيات قطر األجنبية االرتفاع شهريا ً
منذ أن بدأت النمو في شهر آذار/مارس .2018
 6البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2021

عالم البنوك

ارتفاع القروض العقارية الممنوحة من المصارف السعودية
كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع القروض العقارية الممنوحة
من المصارف التجارية في الربع الثاني من  2021إلى  502.735مليار
لاير ،مقابــل  474.520مليــار لاير في الربع األول بزيادة  % 5.9على
أساس شهري .وأظهرت النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن البنك
أن القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية لألفراد بلغت في
الربع الثاني من العام الحالي نحو  384.668مليار لاير ،مقابل 358.007
مليارات لاير في الربع األول بزيادة قدرها  ،% 7.4بينما بلغت القروض العقارية من المصارف التجارية للشركات
نحو  118.067مليار لاير ،مقابل  116.514مليار لاير بارتفاع قدره  .% 1.3وأشــارت النشــرة إلى أن القروض
العقارية الممنوحة من المصارف التجارية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة  ،% 39.7إذ سجلت في الربع الثاني من
العام الماضي ،نحو  359.896مليار لاير.
وأوضحت النشرة أن القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية إلى الشركات ارتفعت على أساس سنوي
بنســبة  ،% 7.7إذ ســجلت في الربع الثاني من  2020نحو  109.608مليار لاير ،مشيرة إلى أن القروض العقارية
مــن المصارف التجارية لألفراد ارتفعت بنســبة  ،% 53.7إذ ســجلت في الربع الثاني مــن  2020نحو 250.287
مليار لاير .الفتةً إلى أن إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية شهد ارتفاعا تدريجيا منذ  2016وحتى
الربع الثاني من  ،2021إذ سجلت في نهاية  2020نحو  428.411مليار لاير ،منهم  315.199مليار لاير لألفراد،
و 113.212مليــار لاير لألفراد ،بينما ســجلت في  2019نحو  297.372مليــار لاير ،منهم  198.100مليار لاير
للشــركات ،و 99.272مليار لاير للشــركات .وقالت إن القروض العقارية من المصارف التجارية ســجلت في عام
 ،2018نحو  238.544مليار لاير منهم  140.276مليار لاير لألفراد ،و 98.268مليار لاير للشركات ،بينما سجلت
في  ،2017نحو  210.992مليار لاير ،منهم  121.249مليار لاير لألفراد ،و 89.744مليار لاير للشركات ،وفي
 ،2016سجلت  200.402مليار لاير لاير ،منها  110.484مليار لاير لألفراد ،و 89.918مليار لاير للشركات.

انضمام اإلمارات وبنغالدش وأوروغواي إلى “بريكس للتنمية”
وافق بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة دول بريكس،
ي وبنغالدش ،كأعضاء
ت وأوروغوا 
على انضماماإلمــارا 
في أول دفعة للتوســع .ودشــنتالبرازي ل وروسيا والهن د و
الصي ن وجنوب أفريقيا ،مجموعة اقتصادات ناشــئة رئيسية
معروفة باســم بريكس ،البنك فــي  2015وبدأت محادثات
رسمية مع أعضاء جدد محتملين خالل العام  2020الماضي.
ي على نحو 80
ومنذ تدشــينه ،وافق البنك الذي مقرهشنغها 
مشــروعا ً بقيمة  30مليــاردوال ر لجميع أعضائه من الدول
ي إلىالطاقة النظيف ة والبنية الرقمية واالجتماعية.
الخمس تمتد في قطاعات من النقل والمياه والصرف الصح 
تشرين األول/اكتوبر  | 2021البنك والمستثمر 7

عالم البنوك

مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة  3مليارات دوالر
أفادت وكالة “بلومبيرغ“ لألنباء األميركية ،بأنمص ر
تعتــزم طرح ســندات دولية بقيمــة  3ملياراتدوالر
أميركي ،في ثاني إصدار منذ بداية العام .2021
ونقلت “بلومبيرغ” عن مصادر لم تســمها ،أن مصر
تسعى لالستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في أسواق
المــال الدولية قبل قرار مجلــس االحتياطي االتحادي
(المركــزي األميركي) بدء تقليــص برنامجه للتحفيز
النقدي ،ما ســيؤدي إلى ارتفاع تكلفــة االقتراض من
أسواق المال.
وأضافــت أنالحكومــة المصريــة اســتعانت ببنوك
اســتثمار ،منها “جيه بي مورجان تشيس” ،و“سيتي
غروب” ،و“إتش.إس.بي.سي” ،و“بنكأبوظبي” إلدارة الطرح.
وأوضــح وزيــر المالية المصري محمد معيــط ،أن الحكومة المصرية تعتزم طرح ســندات خضراء بقيمة مليار
دوالر أميركي خاللالعام المالي الحالي.

تفاهم بين منطقة خليفة الصناعية وبنك لئومي
أعلــن بنك “لئومــي” اإلســرائيلي ،توقيع مذكــرة تفاهم
مع منطقــة خليفة الصناعية “كيزاد” فــيأبوظبي ،وفق
موقع “غلوبس” االقتصادي العبري .وأشــارت مصادر
فــي “لئومي” ،إلى أن الحديث يــدور عن مركز التجارة
األكبــر في دولةاإلمــارات ،وأنه في إطار مذكرة التفاهم
اتفق الجانبان على دراســة الفرص للعمل المشــترك في
المشــاريع فــي مجــال الموانــئ ،والصناعــة والخدمات
اللوجســتية ،بهدف دفع العالقات التجارية بين إســرائيل
واإلمــارات” ،الفتــةً إلــى أن الحديث يدور عــن منطقة
صناعية ومركز تجاري ضخم في أبوظبي ،يقع على مساحة  412كيلومتراً ،أي  8اضعاف مساحة مدينةتل ابيب
 ،وهو يشكل بوابة مركزية للدخول لكل األسواق فيالعالم ،وقادر إلى الوصول إلى  3.5مليار مستهلك محتمل،
وفق ما نقلت قناة  I24NEWSاإلسرائيلية.
وبحسب هذه القناة ،فإن االتفاق لدى التوقيع عليه ،سيتيح لعمالء البنك اإلسرائيلي ،التجاريين والصناعيين ،المستوردين
ط وكافة
والمصدرين ،تطوير نشاطات كبيرة فيالخليج العربي ،وبذلك الوصول الى أسواق جديدة فيالشرق األوس 
أنحاء العالم ،إلى جانب أنه سيتيح للشركات التي تعمل في اإلمارات إقامة نشاطات تجارية في إسرائيل.
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الصين 176 :مليار دوالر مدفوعات غير نقدية
أعلن بنك الشــعب الصيني (البنك المركزي)،
أن عمليــات الدفــع غير النقدي التــي تعاملت
معهــا البنوك الصينية خــال الربع الثاني من
العــام  2021الجــاري ،حافظت علــى زيادة
ثابتــة ،بينمــا واصلــت عمليــات الدفــع عبر
الهواتف الجوالة المحافظة على زخم النمو.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شــينخوا)،
عن البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية،
بمــا في ذلك البطاقــات المصرفية ،ومركبات
الدفــع عبر اإلنترنــت ،واألوراق التجارية ،وتحويالت االئتمان وغيرها من التســويات النقديــة ،بلغ 1080.82
تريليون يوان ( 167.05تريليون دوالر أميركي) ،بزيادة نسبتها  % 6.25على أساس سنوي .ومن هذا اإلجمالي،
حافظت المدفوعات عبر الهواتف الجوالة على اتجاه النمو حيث ســجلت  117.13تريليون يوان ،بزيادة نســبتها
 % 10.32على أســاس سنوي .وبلغ حجم معامالت البطاقات المصرفية  240.25تريليون يوان في الربع الثاني
من  ،2021بزيادة ســنوية نســبتها  .% 9.66وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو  2021الماضي ،يوجد في الصين
 13.12مليار حساب مصرفي ،بزيادة  % 2.05مقارنة بالربع األول من .2021

ارتفاع قياسي في احتياطات روسيا الدولية
أعلن المصرف المركزي الروســي ،عن ارتفاع
احتياطات روسيا الدولية ،خالل الفترة الممتدة من
 20إلى  27آب/أغســطس  2021بنسبة ،% 3.4
إلى  615.6مليار دوالر أميركي ،وهو رقم قياسي
جديــد .وجاء فــي بيان المصــرف المركزي ،أن
االحتياطات الدولية  615.6ارتفعت خالل أسبوع
بمقدار  20مليار دوالر.
وأوضح البيان ،أن أحد المكونات الرئيسية لزيادة
االحتياطيات كان اســتالم روسيا لحقوق الســحب الخاصة بمبلغ  17.5مليار دوالر ،في إطار قرار صندوق النقد
الدولي بشأن التوزيع الجديد لحقوق السحب الخاصة بين الدول األعضاء .وكان الرقم القياسي السابق الذي سجله
المصرف المركزي يوم  28أيار/مايو  ،2021هو  605.9مليار دوالر.
وتمثل االحتياطيات الدولية الروســية (الذهب والعمالت األجنبية) األصول األجنبية ذات الســيولة لدى المصرف
المركزي الروسي والحكومة الروسية ،وتتكون االحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ،ووضع
االحتياطي في صندوق النقد الدولي واألموال بالعملة األجنبية (األصول االحتياطية األخرى).
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المركزي اإلماراتي يتب ّنى قواعد امتثال مش ّددة
تب ّنى مصرف اإلمارات المركزي قواعد امتثال مش ّددة في مواجهة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب،
وطلب من المصارف والمؤسسات المالية تطوير إجراءاتها الداخلية ووضع مؤشرات لضبط
المعامالت واألنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية
اإلماراتية.
تشــمل اإلجراءات الجديدة التي تبنّاها مصــرف اإلمارات
المركزي ضرورة فحص البنوك لقواعد بياناتها ومعامالتها
بانتظام بحثا ً عن األســماء الواردة في القوائم الصادرة عن
مجلس األمن التابع لألمم المتحــدة أو الصادرة عن مجلس
الوزراء في اإلمارات ،قبل إجراء أي معاملة أو الدخول في
عالقة تجارية مع أي عميل ،سواء من األفراد أو الشركات.
ضوابط وإجراءات داخلية
ويتوجب على المؤسسات المالية المر ّخصة تطوير سياسات
وضوابــط وإجــراءات داخلية تتناســب مع طبيعــة وحجم
أعمالها وفق ما ت ّمت الموافقة عليه من قبــل إدارتها العليا،
بهدف تمكينها من إدارة المخاطر المرتبطة التي حددتها.
برامج فعّالة
كما تلزم اإلرشادات الجديدة ،المؤسسات المالية المر ّخصة
بإنشــاء برامج فعّالة لمراقبة المعامالت وفحص الجزاءات
صي
صــص لتق ّ
ترتكــز على إطــار عمــل مــدروس ومخ ّ
المخاطــر ،وإجــراء دورات تدريبيــة وبرامــج توعويــة
لموظفيها ،والعمل على ضمان التطوير المســتمر ألنظمة
مراقبة المعامالت وفحص الجزاءات استنادا ً إلى المخاطر
التي تُه ِددُها ،وتخضع هذه األنظمة ،بما فيها نماذج المراقبة
والفحص لالختبار والتصديق والتدقيق بشكل مستقل.
التزامات قانونية
ولفت المركــزي اإلماراتي ،إلــى ّ
أن اإلرشــادات الجديدة
تهدف “إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال لاللتزامات القانونية
المفروضة عليها لمواجهة غســل األموال ومكافحة تمويل
اإلرهاب” .وحدد المصرف مهلة شــهر أمــام البنوك ،تبدأ
اعتبارا ً مــن االثنين  13أيلول/ســبتمبر ،إلظهــار االمتثال
لمتطلبات المركزي.
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يذكر أن الحكومة اإلماراتية شــكلت مكتبا ً تنفيذيا ً لمواجهة
غســل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في شهر فبراير/
شباط  .2021وفي شهر أغسطس/آب الماضي ،أنشأت دبي
محكمة لقضايا غسل األموال.
مالذ ضريبي
وكانــت دراســة حديثــة لشــبكة العدالــة الضريبيــة ،التي
ترصد الدول التي تجذب شــركات تسعى لتقليص فاتورتها
الضريبية ،وضعت دولة اإلمارات بين المالذات الضريبية
األكثر نموا ً في العالم.
وأتخــذ المصــرف المركــزي اإلماراتــي عدة إجــراءات
لمعالجة ذلك ،تضمنت إصدار إرشــادات في شــهر يونيو/
حزيــران  ،2021بشــأن مكافحة غســل األمــوال وتمويل
اإلرهاب للمؤسســات المالية التي تقــدم خدماتها لقطاعات
العقارات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة.
ً
كما فرض عقوبات مالية علــى  11مصرفا ً عامال في دولة
اإلمارات في شــهر يناير/كانون الثاني  ،2021لفشــلها في
االمتثال لمكافحة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب على
الرغم من توفير “متسع من الوقت”

.

عالم البنوك

ارتفاع استثمارات البنوك اإلماراتية % 17
ارتفعت االستثمارات اإلجمالية للبنوك باإلمارات بنسبة  % 1.7على أساس شهري في تموز/يوليو
 2021الماضي ،وبنحو  % 16.7منذ بداية العام إلى  531.8مليار درهم في نهاية شهرتموز/يوليو.
تراجعت اســتثمارات البنوك فــي أوراق الدين  % 0.4إلى
 302.9مليــار درهم ،لكنها بقيت مرتفعــة بحوالى % 4.3
منذ بداية العــام ،وفقا ً لبيانــات البنك المركــزي اإلماراتي.
وارتفعت استثمارات البنوك في األسهم  % 10على أساس
شــهري في تموز/يوليو ،بواقع  1.2مليار درهم إلى 13.2
مليار درهم في نهاية تموز/يوليو الماضي مقابل  12مليار
درهم فــي حزيران/يونيــو  ،2021ووصــل االرتفاع إلى
 % 43.5منذ بداية العام ،بواقع  3.8مليار درهم.
مؤشرات مفصلة
وبحسب المؤشــرات المصرفية المفصلة بحســب اإلمارة
نمت اســتثمارات بنوك أبوظبي بإضافــة  1.3مليار درهم
فــي تموز/يوليــو  2021بنمــو  ،% 20لتصــل بذلك قيمة
االســتثمارات التي ضختها في األســهم منذ بداية العام إلى
 4.2مليار درهم ،ووصلت قيمة اســتثمارات بنوك أبوظبي
اإلجمالية إلى  7.8مليار درهم في نهاية تموز/يوليو .2021
وتراجعت اســتثمارات بنوك دبي في األسهم  % 3.7على
أســاس شــهري في تموز/يوليو إلى  2.6مليــار درهم مع
تســييل ما قيمته  100مليون درهم ،وبقيت استثمارات بقية
بنوك الدولة مستقرة في تموز/يوليو عند  2.8مليار درهم.
تراجع اإلقراض
ونمت استثمارات بنوك الدولة في السندات المحفوظة حتى
تاريخ االســتحقاق  % 5.5على أساس شــهري في تموز/
يوليو و % 52.2منذ بداية العام بواقــع  58.2مليار درهم،
إلى  169.6مليار درهم في نهاية تموز/يوليو .2021
وتراجــع اإلقــراض المصرفي للقطــاع الخــاص % 0.2
في تموز/يوليو إلــى  1.11مليار درهــم ،وأظهرت بيانات
مصرف اإلمارات المركزي ،أن اإلقراض للقطاع الخاص
في الدولة ارتفع بما ال يزيد على  % 0.2منذ بداية العام.
وبقي ائتمان القطاع الخاص متراجعا ً  % 2.1على أســاس
ســنوي مقابل  1.13مليــار درهم فــي تموز/يوليو .2020
وتراجع إجمالي االئتمان  % 0.05في تموز/يوليو الماضي
على أســاس شــهري و % 0.6منذ بداية العــام إلى 1.77
مليار درهم .كمــا تراجع االئتمان الحكومــي  % 0.4على

أساس شهري و % 2.9منذ بداية العام.
القروض الشخصية
وأظهرت المؤشــرات المصرفية التي نشــرها المركزي،
أن ائتمان القطاع العام (الشــركات شــبه الحكومية) ارتفع
 % 0.8على أســاس شــهري و % 2.5منذ بداية العام إلى
 225.5مليــار درهــم فــي نهايــة تموز/يوليــو الماضي.
وواصلت القروض الشخصية االرتفاع  % 0.5على أساس
شــهري و % 2.7منذ بداية العام إلــى  338.3مليار درهم
في نهاية تموز/يوليو  .2021ووصل االرتفاع في القروض
الشــخصية على أســاس المقارنة الســنوية إلى  % 4مقابل
 325.3مليار درهم في تموز/يوليو .2020
ودائع حكومية
نمت الودائع الحكومية  % 3.5على أســاس شهري و% 1.5
منذ بداية العــام إلى  291.5مليــار درهم فــي نهاية تموز/
يوليو ،وتراجعت في الوقت نفســه ودائــع القطاع الخاص
 % 0.2على أساس شــهري ،لكنها بقيت مرتفعة % 2.8
منذ بداية  2021لتصــل مع نهايــة تموز/يوليو إلى 1.13
مليار درهم .وتراجعت المخصصــات العامة لبنوك الدولة
 % 1.4على أســاس شــهري و % 6.3منذ بداية العام إلى
 35.9مليــار درهــم ،وارتفعــت المخصصــات الخاصــة
والفوائد المجمدة  % 0.2على أساس شــهري ،و % 6منذ
بداية العام لتصل إلى  123.6مليــار درهم في نهاية تموز/
يوليو 2021

.
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 24مليار دوالر مالذات ضريبية من أرباح البنوك األوروبية
أفاد تقرير جديد أن أكبر البنوك في أوروبا تسجل ما معدله  20مليار يورو من أرباحها في المالذات
الضريبية كل عام .ووجد التحليل أن هذا يمثل  % 14من إجمالي أرباح هذه البنوك.
راجع التقرير الصــادر من مرصد الضرائب األوروبي ،الذي نُشــر
أخيراً ،أنشطة  36بنكا ً أوروبياً ،يقع مقرها الرئيسي في  11دولة في
جميع أنحاء أوروبا ،والتي تخضع لتقارير إلزامية لكل دولة على حدة
بشأن أعمالها منذ عام  .2015وتضمنت البيانات 17 ،دولة وإقليما ً في
قائمة المــاذات الضريبية في التقرير منها :جــزر الباهاما ،برمودا،
جزر فيرجن البريطانية ،جبل طارق ،هونغ كونغ ،أيرلندا ،الكويت،
لوكسمبورغ ،موريشيوس ،وبنما.
ربحية عالية
وأشار التقرير إلى أن حوالى  % 65من أرباح البنوك ُسجلت بصفتها
تحققت في الخارج مــن خالل الشــركات التابعة بيــن عامي 2014
و ، 2020حيث وثّق الباحثون عدم االتســاق بين البلدان التي تم فيها
تســجيل األرباح وتلك التي يوجد فيها الموظفين .كما كانت أرباح كل
موظف أكبر بكثير في المالذات الضريبية منها في البلدان األخرى،
وفقا ً للتقريــر ،حيث كانــت تقارير الشــركات التابعة فــي المالذات
الضريبية تسجل ربحية عالية وهوامش أرباح أعلى.
تحويل األرباح إلى الخارج
وأشار الباحثون ،إلى أن  % 25من أرباح البنوك مسجلة في دول يقل
فيها معدل الضريبة الفعلي عن  .% 15وقالوا في التقرير“ :تشير هذه
األدلة مجتمعة إلى وجود كبير واســتخدام مستقر للمالذات الضريبية
من قبل البنوك األوروبية على مر السنين”.
وأضاف التقريــر إن “أرباح البنوك في المــاذات الضريبية مرتفعة
بشــكل غير عادي ،بواقع  238ألف يورو لكل موظف ،مقابل حوالى
 65ألف يورو في البلدان التي ال يوجد فيها مالذ ضريبي ،وهذا يشير
إلى أن األرباح المســجلة في المالذات الضريبية يتم تحويلها بشــكل
أساسي إلى خارج البلدان األخرى التي يحدث فيها إنتاج الخدمات”.
حضور مرتفع
ووجد التحليل ،أن استخدام المالذات الضريبية يختلف بشكل كبير بين
البنوك .وأظهرت البيانات أن متوسطالنسبة المئوية لألرباح المسجلة
في المــاذات الضريبيــة بيــن عامــي  2014و 2020كان ،% 20
لكن هذه النســبة تراوحت من صفر %إلى  .% 58وحــدد الباحثون
العديد من البنوك على أنها “تتمتع بحضور مرتفع نسبيا ً في المالذات
الضريبية” .وقالوا في التقرير“ :نالحظ تنوعا ً في المواقف ،بالنســبة
إلى بنك  ،HSBCتأتي معظــم أرباح المــاذات الضريبية من مالذ
واحد فقط (هونــغ كونغ) ،بينما فــي حاالت أخرى تشــترك مالذات
ضريبية متعددة في تحقيق األرباح”.
المؤسسة المالية األبرز
ووفقا ً للدراســة ،فقد ســجل مصــرف  HSBCما متوســطه % 58
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من أرباحــه قبــل الضرائــب فــي المــاذات الضريبية بيــن عامي
 2014و ،2020ما جعله المؤسســة المالية األبــرز على صعيد هذه
الممارسات .وحسبما أورد التقرير ،سجل ســتاندرد تشارترد حوالى
ثلث أرباحه قبــل الضرائب في المالذات الضريبية ،بينما ســجل كل
من دويتشــه بنك ونورد إل بي و ،Royal Bank of Scotlandفي
المتوســط ،أكثر من  % 20من أرباحها قبل الضرائب في المالذات
الضريبية بين عامي  2014و.2020
نشاط تجاري حقيقي
وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد في بيان“ :نحن ال نحول األرباح
بشــكل مصطنع إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة .تُعتبر الضريبة
جزءا ً من قــرارات األعمال ذات الصلة وال نشــارك إال في التخطيط
الضريبي الذي يدعم نشاطا ً تجاريا ً حقيقياً .نحن ال ندخل في معامالت
هدفها الوحيد هو تقليل تكلفة الضرائب أو تقليلها”.
من جانبه ،قال متحدث باسم دويتشــه بنك ،إن مؤسسته لديها ممثلون
من الشركات التابعة والفروع النشطة في  60دولة .وأضاف :لم تُدرج
أي من هذه البلدان في قائمة االتحاد األوروبي الحالية للبلدان واألقاليم
غير المتعاونة فيما يتعلق بالضرائب.
مستويات مختلفة من الربح
وتابع :من حيث المبدأ ،يعلن دويتشه بنك عن أرباحه في البلدان التي
تحققت فيها هــذه األرباح ،وهــذا يعني أن األربــاح تخضع للضريبة
أيضا ً في تلك البلدان .واســتنادا ً إلى نوع النشــاط التجاري ،قد تكون
هناك مستويات مختلفة من الربح لكل موظف .وكان معدل الضريبة
الفعلي لمجموعة دويتشه بنك في عام  2020هو .% 39
يذكر أن منظمة التعــاون والتنمية االقتصادية تشــهد مفاوضات بين
أعضائها لفرض حد أدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة
الجنسيات لمكافحة اللجوء إلى المالذات الضريبية

.

عالم البنوك

“جي بي مورغان” يطلق مصرف ًا رقمي ًا في بريطانيا
أعلن “جي بي مورغان”  ،JPMorgan JPM.Nعن إنشاء بنك رقمي تابع للعالمة التجارية“ ،تشايس”
كجزء من خطط أكبر للتوسع عالمي ًا .يمثل هذا القرار أول إقبال على بنوك التجزئة خارج الحدود
األميركية من جانب واحد من أكثر المقرضين هيمنة في الواليات المتحدة ،ونتيجة لذلك ،تواجه
البنوك في المملكة المتحدة مثل لويدز ،وباركليز ،وناتويست ،وبنك  HSBCضغط ًا من قبل منافسها
األميركي ،وهي تكافح نسب الفائدة المنخفضة ومنافسين رقميين.
قال الرئيس التنفيذي لمشــروع بنك تشايس الجديد،
ســانوكي فيســواناثان ،إن المحللين كانــوا يراقبون
األســواق التــي يوجد فيها عمــاء مســتعدين للقيام
بعملهم المصرفي من خالل التعامالت الرقمية.
طريق التحول الرقمي
وأشاد فيســواناثان بجهود المملكة المتحدة في قيادة
الطريــق للتحول الرقمــي ،مؤكداً ،أن العمــل القائم
من المخطط أن يمتد على نطــاق عالمي .وأضاف،
أن العمل القائم ليس حصريــا ً للمملكة المتحدة فقط،
وأن البنك الرقمي من الممكن أن ينتشر حول العالم.
وتابع فيســواناثان قائالً :إن المملكة المتحدة “مكان
عظيم لبناء مقر عالمي لهذا العمل الجديد”.
حوافز مالية
يذكر أن “جي بي مورغان” تقدم حسابات ُمعفاة من
الرســوم ،باإلضافة إلى عروض تمهيديــة ،بما في
ذلك حوافز مالية تصل إلى حوالى  % 1على إنفاق
بطاقات الخصم و % 5فائدة على المشــتريات ويتم
تجميعها في حساب ادخاري منفصل.
وقال المحلل في بروكر كيليك ،نك زيجالش ،إنه من
الممكن أن تكون “جي بي مورغان تشايس” منافسا ً
شرســا ً في مجال التجزئــة المصرفي فــي المملكة
المتحدة مــع وجود منصة تكنولوجيــة قوية وموارد
مالية كبيرة واسم العالمة التجارية العالمية.

إنخفاض أســعار الفائدة بشــكل عــام .ويعتــزم “تشــيس” إدخال
مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية مســتقبالً ،ويشمل ذلك
الحســابات الجارية ،وحســابات االدخار واالســتثمار ،ومنتجات
اإلقراض.
وتعمل “جي بــي مورغــان” فــي أوروبا تحــت رقابــة الجهات
التنظيمية ،وتشــمل كالً مــن هيئة الســلوك المالي وهيئــة التنظيم
التحوطي .وتقدم أغلبية البنوك الحسابات الجارية من دون رسوم،
وذلك مقارنــة بأغلب األســواق العالمية ،حيث يدفــع العمالء لقاء
الخدمات األساسية.
أرباح بأحجام ضخمة
وأوضح فيســواناثان ،أن هيكل الســوق في المملكة المتحدة يعتمد
على توليد أرباح بأحجــام ضخمة ،حتى يتم ضمــان صافي ربح،
وأضاف :أن الشــركات ذو بنيــة تحتية عاليــة التكلفة ،قــد تواجه
مشــاكل في توليد أرباح في هذا المناخ االقتصادي إذا لم تبني كاينا ً
إقتصاديا ً يواكب متطلبات السوق البريطاني .وتابع قائالً :إن البنك
قد عيّن بالفعل نحــو  500موظف في بريطانيا ،ومــن المتوقع أن
يضيف المزيد من فرص العمل في الوقت الذي يعمل بنك تشــايس
على بناء فرق دعم لخدمة العمالء

.

هوامش ربح ضئيلة
ودخل “جي بــي مورغــان” ومنافســه “غولدمان
ســاكس”  ،Goldman Sachs GS.Nســوقا ً
بريطانية تنافســية ذات هوامش ربح ضئيلة ،بسبب
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 % 8نسبة ارتفاع أقساط التأمين المكتتب بها في السعودية
أصدر البنك المركزي السعودي تقرير الربع
الســنوي عن أداء قطاع التأمين خالل الربع
الثاني من  ،2021حيث شــهد قطاع التأمين
عــددا ً من التطــورات اإليجابيــة ،فقد ارتفع
حجــم األقســاط المكتتب بها بنســبة % 8.1
مــن  8.7مليار لاير خالل الربــع الثاني من
 ،2020ليبلــغ  9.4مليــار لاير خالل الربع
الثاني من .2021
كما شــــهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعا ً في األقســــاط المكتتب بها ،حيث نما حجم األقساط ضمن أنواع التأمين
العام بنســــبة  % 97و  % 8على التوالي ،وارتفع حجم األقســــاط المكتتب بها لتأمين الحماية واالدخار بنســــبة
 ،% 34ليبلــغ  436مليــون لاير خالل الربع الثاني من  ،2021مقارنــة بنحو  325مليون لاير خالل نفس الفترة
من العام  2020السابق .وأوضـح التقريـر أن قطاع التأميـن شــــــهد خالل الربع الثاني من  ،2021انخفاضا ً في
صافي الدخـــل بنســـــبة  ،% 59نتيجة النخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة  ،% 89.6وذلك بسبب عودة
المطالبات إلى مستواها قبل فترة الحظر واإلغالق خالل جائحة فيروس كورونا ،فيما تحسن هامش المالءة المالية
لقطاع التأمين ،حيث بلغ .% 172.2

الحوسبة السحابية تقود مستقبل قطاع التأمين
قال مركز ســوليرز لإلستشــارات التأمينية في تقرير
له ،إن الحوســبة الســحابية ســتصبح تقنية شائعة في
صناعة التأمين خالل العقد المقبل ،وفقا ً لمســح أجرته
مؤخراً .وأوضح “ســوليرز لإلستشارات التأمينية”،
أن العمليــات الربوتيــة  RPAهــي أكثــر أهميــة في
الســوق من الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة ،في حين
أن تقنيات المعلومات واالتصاالت وإنترنت األشــياء
منخفضة نسبياً.
وأظهر االســتطالع أن أكثر من  8من أكبر  10شــركات تأمين في األســواق ستعتمد على أتمتة العمليات السحابية
والروبوتية ( )RPAبحلول عام  .2031وأضاف ،أن الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي سيكونا مهمين أيضاً ،لكنهما
يسجالن درجات أقل قليالً من العمليات الربوتية في حين أن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة تعتبر مهمة تقريباً.
كما أكد التقرير النتيجة التي توصلت إليها الدراســة االســتقصائية التي أجراها  Sollers Consultingللمديرين
التنفيذيين والمتخصصين في صناعة التأمين ،أنه ال يُنظر إلى اإلنترنت وتقنية المعلومات و blockchainعلى أنها
قضايا رئيسية في صناعة التأمين.
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سكور تكشف عن أهداف نمو طموحة لعام 2022
كشــفت شركة ســكور الفرنســية إلعادة التأمين،
النقــاب عــن مجموعة جديــدة من أهــداف النمو
الطموحــة كجزء من خططها اإلســتراتيجية لعام
 ،2022التي تشــمل تعزيزا ً كبيرا ً ألقساط التأمين
فــي أعمــال الممتلــكات ،وزيــادة التركيــز على
خطوط أعمال الكوارث الطبيعية.
وقالت ســكور ،إنها تخطط لتحقيق أقصى استفادة
من بيئة الوعي بالمخاطــر المتزايدة الحالية ،من
خالل إعادة موازنــة تعرضها ألعمال الممتلكات
والمســؤوليات  P&Cواالســتفادة مــن الســوق
المتشددة وظروف التسعير الجاذبة.
ووفقا ً لذلك ،فإن الخطة االستراتيجية الجديدة لشركة سكور ،التي سيتم الكشف عنها بالكامل في شهر آذار/مارس
 ،2022وتتضمن نموا ً تقديريا ً لمعدل االحترار العالمي لشركة سكور العالمية بنسبة  % 18 - % 15لعام ،2022
ارتفاعا ً عن هدفها السابق “قفزة الكم” عند .% 8 - % 4
كما سـتسـتهدف وحدة  P&Cنســبة مجمعة تتجه نحو  % 95وأقل ،أفضل من افتراض “قفزة الكم” بنسبة % 95
إلى  % 96تقريباً ،مع زيادة ميزانية الكوارث الطبيعية من  % 7إلى  % 8لتعكس تأثير تغير المناخ واالتجاهات
المتصاعدة لألحداث الكارثية متوسطة الحجم.

 bbb+تصنيف  gigاإلئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
نجحت شــركة  gigللتأمين مصر ،في الحفاظ علي تصنيفها اإلئتماني
الممنــوح لها من وكالة التصنيــف اإلئتماني العالمية  ،AM Bestعند
مســتوي  +B++ / bbbمع نظرة مســتقبلية “مســتقرة” للعام الحادي
عشــر على التوالي .وقال العضو المنتدب لـــ gigعالء الزهيري ،أن
الوكالة أشــادت بالوضع المالي للشــركة ،ومعــدالت األداء والربحية
الفنية االســتثنائية ،بعد عملية مراجعة اســتمرت لعدة أشــهر ،شــملت
دراســة تفصيلية لكافة الجوانب المالية والفنية ،بما في ذلك كفاية رأس
المال والمخصصات الفنية وبرامج إعادة التأمين االستثمارات.
ويُعــد التصنيــف الممنوح من وكالة  AM Bestلشــركة  gigللتأمين
 مصر ،هو األعلى في الســوق المصرية ،تقييما ً للقوة المالية الذاتية،السيما إذا ما تم استبعاد الحاالت التي تمنح فيها وكالة التصنيف حقوق استخدام تصنيفات الشركات األم بالخارج
للشركات المحلية ،بعد حصولها على خطابات ضمان من الشركات المالكة.
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الدفع بالدوالر لخدمات التأمين في لبنان
لم يسلم قطاع التأمين من األزمات الحادة التي يعاني لبنان بشكل حاد .ويعيش القطاع في دوامة،
مكبل اليدين أمام اإلنهيار التام لليرة اللبنانية ،ويحاول اإلستمرار والوقوف مجدداً من جهة ،كما انه
ال يريد خسارة ثقة الزبائن من جهة أخرى.
مع غياب أي خطة ملموســة تســاعد على حل وتنظيم المشاكل
العالقة ،انسحبت شــركات تأمين عدة من األسواق ،فيما تحاول
شــركت أخرى الصمود بالرغم من كل الظــروف ،ولكن يبدو
أن صمودها سيكون بشــكل موقت طالما كل ما يفعله المعنيون
ليس ســوى إصالحات غيــر منظمــة ،وترقيع مــن دون إيجاد
حلول مناســبة لها منفعــة على المــدى البعيد .األمــر الذي أدى
الى تراجع األمــن الصحي واإلجتماعي وقدرة الشــركات على
تغطية أصحاب البوالص .لذلك ،وبســبب إهمــال ملف التأمين،
عجز القطاع عن إتخاذ قرار موحد بكيفيــة التعاطي مع زبائنه،
وأصبحت كل شركة لها قوانينها وقراراتها الخاصة بها للتعاطي
معهم.
أزمة حادة
يتم تعديل القوانين في شــركات التأمين في لبنــان ،وذلك بهدف
إرضاء المؤ ّمنين وضمان االســتمرارية ،نظرا ً لغياب االهتمام
الرســمي بهذا الملــف مقارنة بغيره مــن الملفات التــي أصابها
اإلنهيار بســبب األزمة اإلقتصادية والمالية .وقال أحد وســطاء
التأميــن“ :إن قطاع التأميــن وقع رهينــة األزمة الحادة وشــح
الدوالر ،وتحاول الشــركات وضــع خيارات عدة أمــام زبائنها
بشــكل مدروس مراعاة لألوضاع المعيشــية الصعبة .فالبنسبة
الــى بوالص حوادث الســير ضد الغيــر أصبح هنــاك خيارات
عدة ،منها ،بوالص تدفع بالدوالر ويتم التعويض عن الخســائر
بالدوالر ،بوالص باألقساط المدولَرة بالليرة على أساس 3900
ليرة للدوالر الواحد ويتم التعويض بالطريقة نفسها.
أما في ما يتعلق ببوالص جميع األخطار  ،tout risqueفهي إما
تدفع بالليرة اللبنانية ويتم التعويض عن الخسائر بالطريقة نفسها،
أو أن يتم الدفع بموجب شــيك مصرفي على أساس  3900ليرة
للدوالر الواحد ،أو تدفع أقســاط البوالص بالدوالر النقدي بحيث
يتم التعويض بالطريقة نفسها.
التأمين على الحياة
أما بالنســبة لبوالص التأمين على الحياة ،هنــاك طريقتان للدفع
بحسب ما قال المستشار في شركات التأمين سليمان حبيقة ،في
لقاء صحفي ،الطريقة األولى أن تدفع البوالص المدولرة بالليرة
على أساس سعر المنصة  3900ليرة للدوالر الواحد ،ويتوجب
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بذلك على المضمون تحمل فروقات كبيــرة وخاصة اذا تتطلب
العالج استعمال مستلزمات طبية مســتوردة من الخارج وتدفع
بالدوالر الكاش ،أو أن تدفع البوالص بالدوالر ،وهكذا ال يتعرف
المضمون ألي فروقات عند العالج.
وتابع حبيقة قائالً :تواجه شــركات التأمين مشــاكل في تعاملها
مع المستشــفيات والمختبــرات ،فالبعض منها رفــض التعامل
مع الشــركات وتطلب التعويض عن المرضى بالــدوالر فقط،
وهي خارج الشــبكة حالياً ،أما البعض اآلخر فاستجاب لقرارت
شــركات التأمين ،حيــث يتم التعامــل معها عن طريــق مقدمي
الخدمات التي تمنح الموافقات للمستشفيات والمختبرات ،وتعمل
على تعديل جدول األسعار في حال لم يتم االتفاق على التسعيرة.
ولكن النقص الحاد لبعض المستلزمات والفحوصات الطبية يبقى
هو المشكلة االساسية.
إهمال قطاع التأمين
وأكد حبيقة ،أن الخلل والضياع فــي المعامالت بين المختبرات
والمستشفيات من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى ،ناتجان
بشكل أساسي عن وضع البلد وســعر الدوالر المرتفع واحتكار
التجار ،الى جانب إهمال ملف قطــاع التأمين من قبل المعنيين،
وغياب المساعدة والتعاون من قبل وزير االقتصاد والتجارة في
حكومة تصريف األعمال إليجاد حلول تنعش هذا القطاع مجدداً.
ورأى حبيقة ،أن الحل الوحيد في قطاع التأمين هو تحرير سعر
الصرف ووضع خطة اصالحية شــاملة لالقتصاد اللبناني لكل
القطاعات من دون أي إستثناء

.

عالم التأمين

نماذج جديدة للتعامل مع التوظيف في قطاع التأمين
أدت جائحة كورونا المستجد “كوفيد ”-19إلى ظهور نماذج جديدة للتعامل مع التوظيف فى قطاع
التأمين واستقطاب الكفاءات ،ما تتطلب مراجعة بروتوكوالت وقواعد التوظيف وإعداد الموارد
البشرية ،وإدارة األداء واعتبارات القيادة والثقافة والكفاءة والتعلم والتطوير لبيئة العمل عن بعد.
وأوضحت دراسة حديثة لمركز ديلويت للخدمات المالية ،أن شركات التأمين تحتاج فيما يتعلق
بمهام القيادة وثقافة العاملين لتحديد لهجة مشتركة للثقافة والتعاون في مستوى القيادة.
يلعب مديري الفريق بالشــركات ،وخاصة مجموعات العمل
الصغيرة ،دورا ً هاما ً فى ترســيخ ثقافة العمل الجديدة وســبل
التعاون فيما بينهم من خالل إدارة االتصاالت والمعايير على
مستوى الفريق.
إعادة هيكلة
وكشفت الدراسة ،أنه على قطاع التأمين أن يضع في اعتباره
أهميــة التعلــم والتطويــر والتدريب للمــوادر البشــرية في
مجموعات صغيرة ،بما يؤدى إلى زيادة مشــاركة الموظفين
وتشــجيع التواصــل ،بجانــب الربــط بيــن أعضــاء الفريق
المبتدئين بــذوي الخبرات بطريقة رســمية لزيادة مشــاركة
أعضاء الفريق المبتدئين ليكتسبوا الخبرة.
تكييف التوظيف
وبالنســبة لكيفيــة تعامــل شــركات التأميــن مــع الكفــاءات
ومســتويات اإلدارة فيجب تكييف التوظيف واإلعداد وقياس
األداء ،ووضــع سياســات إلدارة القوى العاملة فــي النماذج
الهجينة  /االفتراضية ،وإعادة هيكلة سياسات الموارد البشرية
والتعويضات والســفر والنفقــات لصالح كل مــن الموظفين
والشــركات  ،واســتخدم تطبيقات األجهزة المحمولة إلدارة
حركة الموظفين و تتبع االتصال.
التنوع والشمول
والنمــاذج الهجينة ،هي التــي تجمع بين بيئــة العمل عن بعد
“االفتراضيــة” وبيئــة العمل مــن المكتب في تســيير العمل
بالشركات ،وال تزال جهود التنوع والشــمول بحاجة إلى أن
تكون أولوية فيما وراء مخاوف الكفاءات ذات الصلة بالوباء،
فإن معالجة عدم المساواة في التوظيف تبرز كأولوية قصوى
لشركات التأمين.
تنوع في التوظيف
وأفاد مــا يقرب مــن  % 67من المشــاركين في اســتطالع
رآي مركز ديلويــت للخدمــات المالية ،أن شــركتهم تركز
على زيادة مســتوى التنوع في التوظيف والتطوير والقيادة،
وتتصدر أوروبا مســؤولية التغيير بنســبة ( ، )% 75تليها

منطقة آســيا والمحيط الهــادئ ( )% 65وأميركا الشــمالية
(.)% 61
مهارات التشغيل
وتابعت الدراسة ،أنه يجب على شــركات التأمين أال تغمض
أعينها لفتــرة طويلة عــن أهداف الكفــاءات طويلــة المدى،
مثل جذب المزيد من جيل األلفية وعمــال الجيل إلعادة ملء
الوظائــف التي تُركــت مفتوحة بســبب ما هو مــن المحتمل
يكون عددا ً متزايدا ً من المتقاعدين في القوى العاملة المسنة،
ويجب عليهم أيضا ً تعزيز توظيف أولئك الذين لديهم تحليالت
البيانات المتقدمــة ومهارات التشــغيل اآللي ليكونــوا وقودا ً
بشكل أسرع وأكثر فعالية التحول الرقمي.
قياس اإلنتاجية
وتشــمل بنود جدول أعمال الكفاءات التي يجب مراعاتها في
قطاع التأمين في عام  ،2021كيفية تحديــد وقياس اإلنتاجية
في بيئة عمل افتراضية ،وما هــي األدوات والموارد التي قد
توفرها للموظفين لدعمهم في مثل هذه البيئة؟
وتفاعالت وأنشطة الموظفين التي ستحدث افتراضياً ،وكذلك
ضمان االبتكار والتعاون؟
وكيفية إعادة تعريف الثقافة والشمولية للشركات؟
وما الذي يمكن لشــركات التأمين فعله لتقديم بنية تحتية أكثر
دعما ً للموادر البشرية

.
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توقعات بارتفاع أقساط تأمينات الممتلكات في 2040
توقع معهد سويس ري التابع لمجموعة سويس ري للتأمين ،أن ترتفع أقساط التأمين
العالمية على الممتلكات والمسؤوليات بأكثر من الضعف لتصل إلى  4.3تريليون دوالر
أميركي بحلول عام .2040
ومن المتوقع أن تتضاعف أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات العالمية إلى
أكثر من الضعف لتصل إلى  4.3تريليون دوالر أميركي في عام  ،2040بد ًال من  1.8تريليون
دوالر أميركي في عام  ،2020حيث من المتوقع أن يتحول تكوين محفظة أقساط تأمينات
الممتلكات والمسؤوليات من التأمين على السيارات منخفض المخاطر إلى أنواع تأمينات
المسؤوليات والممتلكات عالية المخاطر.
وفقــا ً لدراســة “ســويس ري للتأميــن” عن تغيــر طبيعة
وفرص نمو نشــاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات حتى
عام  ،2040من المتوقع أن يصبح التأمين على الممتلكات
أســرع أنشــطة التأمين نمــواً ،وعلــى الرغم مــن تقلص
حصة تأمين الســيارات إلى إجمالي محفظة أقســاط تأمين
الممتلكات والمسؤوليات ،فإنه من المتوقع تضاعف أقساط
تأمين السيارات بحلول عام .2040
التنمية االقتصادية
كذلك ،من المتوقع أن ينمو نشــاط التأمينات العامة بنســبة
 % 5.3ســنويا ً مع ارتفــاع أقســاط التأميــن العالمية إلى
 1.3تريليون دوالر أميركي في عــام  ،2040من حوالى
 450مليار دوالر في عام  ،2020وســيظل عامل التنمية
االقتصادية المحرك الرئيســي الرتفاع أقساط الممتلكات،
حيث ستســاهم بنســبة  ،% 75وتصــل إلــى  616مليار
دوالر أميركي من األقساط الجديدة.
ومن المتوقــع أن تــؤدي المخاطــر المتعلقــة بالمناخ إلى
زيادة بنسبة  % 22في أقســاط تأمين الممتلكات العالمية،
أو ما يصل إلــى نحــو  183مليــار دوالر أميركي ،على
مدار العشــرين عاما ً المقبلة ،حيث من المرجح أن تصبح
الكوارث المرتبطة بالطقس أكثر حدة وتكراراً.
نمو مستدام
وقــال كبيــر االقتصاديين فــي مجموعة ســويــــس ري،
جيروم هيجيلي :إن تعزيز ظروف النمو المســتدام طويل
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األجل لــه أهمية خاصة فــي مواجهة تغير المنــاخ  ،الذي
يشــــكل أكبر تهديـــد طويـــل األجـــل لالقتصاد العالمي،
الفتا ً إلى أنه إذا أردنا بناء نظام تأمين مســـــتدام يســــمح
للمجتمع بإدارة واستيعاب المخاطر المستقبلية ،فالصناعة
بحاجة إلى جعل المخاطر والفرص قابلــة للقياس الكمي،
كما أن العمل الحيوي لصانعي السياســات الذين تتشــارك
معهم المجموعة هدف جعل النمو االقتصادي قابالً للتأمين
عليه.
آثار تغير المناخ
ونظرا ً ألنه من المتوقــع أن يؤدي التضخم االجتماعي إلى
زيادة تواتر األحكام القضائية والتســويات الكبيرة ،خاصة
في الواليات المتحــدة األميركيــة ،فمن المتوقــع أن تنمو
أقساط التأمين ضد المسؤوليات بنســبة  % 4.7سنويا ً في
المتوســط لتبلغ حوالــى  583مليــار دوالر أميركي حتى
عــام  ،2040مقابل  214مليــار دوالر في عــام ،2020
حيث هنــاك مجــاالت إضافية تســــاهم في نمــو تأمينات
المســؤوليات على المدى الطويل مثل المسؤولية ضد آثار
تغير المناخ والذكاء االصطناعــي والتغيرات االجتماعية
والقانونية.
تضاعف أقساط السيارات
ونظرا ً لتزايد أهميــة قطاعات الممتلكات والمســؤوليات،
فإن حصــة التأميــن علــى الســيارات ،والتي تعــد تقليديا ً
شــــريحة أســاســـــية منخفضة المخاطـر وعاليـة الحجم

عالم التأمين
مــن تأمينــات الممتلــكات
والمســــؤوليات ،ســــوف
تتقلــص حصـــة تأمينــات
السيارات بســبب تحسينات
الســــالمــــة مـــن األتمتـة
والتكنولوجـيـــا الـذكـيـــــة
في نشــــاط الســــيـــارات
وانخفـــــاض المطالبــــات
المرتبطة بها.
في حيــن أنه من المتوقــــع
أن تتقلص حصة السـيارات
بالمقارنــة بإجمالي أقســاط
قطــــــاع التأميــــــن إلــى
نحــو  % 32بحلــول عــام
 ،2040مـقـابــــــل % 42
فــي عــام  ،2020ســيظل
السيارات أكبر فرع تأميني
مــع توقــع أن تتضاعــف
أقســاط الســيارات تقريبــا ً
لتصــل إلــى  1.4تريليون
دوالر أميركــي بحلول عام
 2040مقابــل  766مليــار
في عام .2020
الحفاظ على المخاطر
في الوقت نفســه ،ســتصبح
نمذجــــة المخاطــــر أكثر
تعقيــداً ،ممــا ســيؤدي إلى
زيادة متطلبــات رأس المال
بشــركات التأميــن وزيــادة
الطلب على إعــادة التأمين،
وســيلعب معيــدو التأميــن
دورا ً حاســــما ً فــي الحفاظ
على المخاطر لتظل قابلـــة
للتأميــن ،بحســب دراســة
“سويس ري للتأمين”

.
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الوليد بن طالل يبيع نصف حصته في الـFour Seasons
وقعــت إحــدى الشــركات التابعــة والمملوكــة
بالكامل لشــركة المملكة القابضة ،اتفاقية نهائية
ملزمه لبيع حصة  % 23.75في شــركة فنادق
 Four Seasonsإلــى شــركة تابعة لشــريكها
االستراتيجي  Cascade Investmentsالتابعة
للملياردير بيــل غيتس .وتم تقييم شــركة فنادق
 Four Seasonsبنحــو  37.5مليــار لاير
ســعودي ( 10مليــارات دوالر أميركي) ،لتبلغ
قيمة الصفقة نحو  8.3مليار لاير سعودي ،وفقا ً
لبيان الشركة.
ويمتــك المليارديــر الســعودي الوليد بن طالل
نحو  % 95من أســهم شــركة المملكة القابضة .وتوقعت المملكة القابضة ،أن تحقق أرباح فورية قبل الضرائب
نحو  5.8مليار لاير ســعودي ،واالنتهاء من الصفقة خالل شــهر كانون الثاني/يناير  ،2022في حال عدم ممانعة
هيئة االحتكار .وأشــــارت الشــــركة أنها ســـتســـتمر عبر شــركة تابعة لها في امتالك حصة قدرها % 23.75
فــي شــركة فنادق  Four Seasonsبعد االنتهاء مــن الصفقة مع االبقاء على ممثلي شــركة المملكة القابضة في
مجلس إدارة الشركة.

السعودية للكهرباء تقترض  2.57مليار دوالر لتمويل نفقاتها
أعلنت الشركةالسعودية للكهرباء ،أنها وقعت تسهيالت
ائتمانيــة بقيمــة  2.577مليــاردوالر أميركي ،ضمن
مساعيها لتوفير سيولة نقدية لتمويل نفقاتها الرأسمالية.
وذكرت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول” ،أن
“القرض غير مضمون بأصول مقابلة لصالح الدائنين،
ويستحق بعد  3سنوات”.
وستســتغل الشــركة التي تحتكر تزويد المملكة بالطاقة
الكهربائيــة ،المبلــغ إلعــادة تمويل تســهيالت ائتمانية
دوارة حالية ،وتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
ي األول،
وقدم القرض المجمع 11 ،مصرفا ً محليا ً وعالمياً ،وهي :بنك انتيسا سان باولو ،بنكالصين ،بنكأبوظب 
بنك إتش إس بي ســيالشــرق األوســط المحدود ،بنك جي بي مورجان تشيس .كذلك ،تألفت البنوك المقرضة من
بنك ميزوهو ،بنك أم يو إف جي ،بنك ستاندرد تشارترد ،شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ،مصرف أبوظبي
اإلسالمي ،ناتيكسيس.
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توقيع عقد بين العراق و“توتال” الفرنسية
ط العراقيــة ،عقــدا ً مع
وقّعــت وزارةالنفــ 
شــركة “توتا ل إينيرجيز” الفرنســية بقيمة
 27ملياردوالر أميركي ،لتنفيذ  4مشاريع
في مجالالغا ز والطاقة الكهربائية.
وأشــار وزيرالنفط العراقي ،إحســان عبد
الجبــار ،فــي تصريــح للصحفييــن ،على
هامش توقيع العقد فيبغداد ،إلى أن شركة
النفط الفرنسية ستبني  4مشروعات عمالقة
للطاقــة في محافظةالبصــرة جنوبي البالد
بقيمة  27مليار دوالر أميركي ،و“توتال”
ســتقدم ملياري دوالر لبناء منشآت محطة
غاز في الجنوب ،مبينا ً أن “ثلث أموال االستثمار ستصرف خالل السنوات السبع القادمة”.
من جانبه ،أوضح المدير التنفيذي لشــركة توتال ،باتريك بويانيه ،أن الشــركة ســتبدأ باســتثمار مبدئي قيمته 10
مليارات دوالر ،وأن األعمال الهندسية ستبدأ في نهاية .2021
ويتضمن العقد  4مشــاريع ،األول تطوير مجمع وتكرير الغاز في كافة الحقول ،خارج اتفاقية غاز البصرة وهي
حقول (ارطاوي ،غرب القرنة  ،2 /مجنون ،الطوبة ،اللحيس) .والثاني ،إنشــاء مجمع الغاز المركزي الكبير في
حقل ارطاوي (جنوب شــرق) ،أما المشــروع الثالث ،إقامة منشــآت إلنتاج ألف ميغاوات مــنالطاقة الكهربائية
باالعتمــاد علىالطاقة الشمســية ،بينما المشــروع الرابع ،تطوير حقل ارطاوي بهدف تعظيــم إمكانيات إمدادات
الغاز.

“كاراليل” تقترض مليار دوالر لالستحواذ على “هيكساوير”
توصلــت شــركة كاراليــل غــروب إلى اتفــاق مع
مجموعــة من البنــوك لجمع أكثر مــن ملياردوالر
أميركــي لدعــم اســتحواذها المخطــط على شــركة
البرمجيات هيكساوير تكنولوجيز ومقرها مومباي،
حسبما أفادت صحيفة مينتالهندية.
ومن المرجح أن تتم هيكلة تسهيالت الديون كقرض
مرحلي لمدة عام واحد ،والذي سيتم سداده الحقا ً من
خالل طرح سندات دولية ،وفقا ً للتقرير .وأفادت صحيفة  PTIمؤخراً ،نقالً عن مصرفي استثماريلم تسمه ضمن
فريق التفاوض على الصفقة ،أن “بارينغ آســيا” ســتقبل “على األرجح” عرض كاراليل بقيمة  3مليارات دوالر
أميركي مقابل شركة البرمجيات هيكساوير.
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إدراج موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي لألوراق المالية
تعتزم شــركة القابضــة  ،ADQإدراج
شركة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي
لــأوراق المالية .وأوضحت الشــركة،
المملوكــة لحكومة أبوظبــي ،في بيان،
أن اإلدراج المقتــرح سيشــمل جــزءا ً
مــن األســهم القائمة ،ومــن المتوقع أن
يتــم قبل نهايــة العــام  2021الجاري،
رهنا ً بظروف الســوق والحصول على
الموافقــة التنظيمية .وســتبقى القابضة
( )ADQالمســاهم األكبر في “موانئ
أبوظبي” بعد اإلدراج ،وفقا ً لبيان الشركة.
وأشــارت شــركة  ADQإلى االتجاه نحو إدراج الشركات غير المدرجة في محفظتها في أسواق األسهم ،بحسب
مصدر لـ”رويترز” لم تســمه ،والذي أشــار إلى أن اإلدراج الفني طريقة أسهل لالنتقال من كيان مملوك للحكومة
إلى شركة متداولة للعامة بدالً من المرور بعملية طرح عام أولي مرهقة.

تفاهم بين “مبادلة للبترول” و“ايني”
أعلنت شــركة “مبادلة للبترول” اإلماراتية ،عن توقيعها
مذكرة تفاهم مع شــركة إيني االيطالية للطاقة ،في مجال
تحــول قطاع الطاقة إلــى خفض االنبعاثــات الكربونية.
وســتبحث “مبادلــة للبتــرول” عن فرص مشــتركة مع
“ايني” في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب
شرق آسيا وأوروبا ،وفقا ً لبيان نشرته الشركة اإلماراتية
المملوكــة لصندوق الثروة الســيادي التابــع لحكومة أبو
ظبي (شركة مبادلة لالستثمار).
وتعمل شــركات الطاقــة العالميــة ودول الخليج المنتجة
للنفط على تنويع مصادر الطاقة لتصبح آثارها أقل ضررا ً على البيئة في إطار التزامها بمواجهة التغير المناخي.
وقالت “مبادلة للبترول” إن هذه الشــراكة تأتي في إطــار تركيزها على محفظة أعمال تعتمد على الغاز الطبيعي
الذي شــكل ثلثي حجم أصولها ،الفتة إلى نجاحها في خفض مســتوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  % 25خالل
االعوام الثالثة الماضية.
صرح رئيس “ايني” التنفيذي ،كالوديو ديســكالزي :ســنعمل مع شــريكنا
وفي بيان منفصل للشــركة اإليطاليةّ ،
االستراتيجي “مبادلة للبترول” لنجد سبل تحقيق أهداف مشتركة إلزالة الكربون في العالم.
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أبوظبي تبحث عن فرص لالستثمار في تركيا
الثروة

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” ،أن صناديق
اإلماراتيــة تــدرس إمكانية االســتثمار بمبالغ
طائلة فــيتركيا .ونقلــت الوكالة عن مصادر
مطلعة قولهــا ،إن صناديق الثــروة اإلماراتية
ومنهــا جهــازأبوظبــي لالســتثمار “أديــا”
و”القابضة”  ،ADQتبحث عن مشــاريع في
تركيا لالســتثمار بمليارات الــدوالرات .وأكد
أحد المصــادر ،أن مؤسســة “القابضة” وهي
ثالث أكبــر صندوق ثروة حكومي في أبوظبي
بعد “أديا” و”المبادلة” تدرس إمكانية االســتثمار بمليــار دوالر أميركي في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا
المالية في تركيا.
وبينالمؤسســات اإلماراتية األخرى التي تدرس إمكانية االســتثمار في تركيا حســب الوكالة ،الشــركة العالمية
القابضة ( )IHCو Chimera Investments LLCالمنتمية إلى مجموعة الشركات  .Royal Groupوأشارت
مصــادر “بلومبيرغ” ،إلى أن المحادثات بين صناديق الثروة اإلماراتية المذكورة وشــركات تركية تتواصل منذ
أشهر ،بعد “اختراق” في العالقات المتوترة على مدى السنوات السابقة بين الدولتين.

تراجع االستثمار األجنبي المباشر  % 3.16في الكويت
أظهــرت بيانات رســمية ،تراجع االســتثمار األجنبي
ت إلى  4.167مليارات دينار (13.87
المباشر فيالكوي 
ملياردوالر أنيرمي) في الربع األول  ،2021بانخفاض
 % 3.16على أســاس سنوي ،بضغط تأثيراتجائحة
ت المركزي في تقرير فصلي،
كورونا .وذكربنك الكوي 
أن االســتثمار األجنبي المباشــر في البالد انخفض من
 4.303مليارات دينار ( 14.32مليار دوالر أميركي)
في الربــع األول من  .2020ووفقــا ً للتقرير ،توزعت
االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة إلى  338.4مليون دينار ( 1.12مليار دوالر) في البنوك الكويتية ،و3.792
مليار دينار ( 12.62مليار دوالر) في قطاعات أخرى منها االســتثمار .كما أشــار التقرير ،إلى انخفاض االستثمار
األجنبــي المباشــر للكويت في الخــارج ،إلى  9.886مليارات دينار ( 32.9مليــار دوالر) في الربع األول من العام
 2021الحالي ،مقارنة مع  10.543مليارات دينار ( 35.1مليار دوالر أميركي) بالفترة المماثلة.
وأفاد التقرير بأن إجمالي الديون الخارجية للكويت ،ارتفعت بنسبة  % 8.6في الربع األول إلى  19.55مليار دينار
( 65.1مليار دوالر) ،من  17.9مليار دينار ( 59.9مليار دوالر) بالفترة المقابلة من العام  2020الماضي.
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“أبيكورب” تدعم مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة
أعلنت الشــركة العربية لالســتثمارات البترولية
(أبيكورب) ،تخصيص مليار دوالر أميركي لدعم
مشــاريع وشــركات الطاقة الخضراء والمتجددة
خــال العاميــن المقبليــن ،ال ســيما فــي منطقة
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا ،ضمن مساعي
تبنيها إطارا ً عاما ً للسياســات البيئية واالجتماعية
والحوكمة ،وذلــك دعما ً لجهودها المســتمرة في
دعــم التحــول في مجــال الطاقة واالســتدامة في
المنطقة العربية.
وقالت “أبيكورب” ،إنها ستقوم بالتعاون مع شركائها بتقييم أصول محفظتها التمويلية واالستثمارية كافة ،من حيث
التزامها بالسياسات البيئية واالجتماعية والحوكمة بحلول نهاية  ،2023في الوقت الذي تصل فيه استثمارات الشركة
في مجال الطاقة الخضراء حاليا ً إلى أكثر من  % 13من إجمالي محفظة الشركة ،ما يعادل نحو  550مليون دوالر
من القروض واالســتثمارات المباشــرة والتي تضاعف حجمها أكثر من  4مرات خالل السنوات الخمس الماضية.
كما كشفت “أبيكورب” ،عن عزمها طرح سندات خضراء وسندات تنمية مستدامة خالل الفترة المقبلة بهدف تسريع
انتشار الطاقة المستدامة وتحفيز األطراف المعنية بالقطاع على تبني واعتماد تنويع مصادر الطاقة.

“دانة غاز” توقع اتفاقية بقيمة  250مليون دوالر
وقعت شركة بيرل للبترول ،Pearl Petroluem
االئتــاف الذي تقوده دانة غــاز( ،المتخصصة في
إنتاج الغاز الطبيعي في الشــرق األوســط) ،ونفط
الهــال اإلماراتي ،اتفاقية تمويل بقيمة  250مليون
دوالر أميركي ،مع مؤسســة تمويل التنمية الدولية
األميركيــة ( ،)DFCوهــي (ذراع تمويــل التنمية
لحكومة الواليات المتحدة األميركية) ،لدعم أعمال
توســعة الغاز الجارية في حقــل غاز خورمور في
إقليم كردستان بالعراق.
وستدعم عائدات تمويل  ،DFCوالبالغة مدته  7سنوات زيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة خورمور بنسبة  % 50لتصل
إلى  690مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ،بهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء
في إقليم كردستان العراق .بحسب بيان الشركة .وتبلغ تكلفة المشروع االجمالية  630مليون دوالر أميركي.
وأوضحــت الشــركة ،أنها قامت بتمويل المبلغ المتبقي إلتمام المشــروع من خالل تســهيل ائتمانــي من أحد البنوك
المحلية ،ومن خالل تمويل مقدم من قبل مقاول األعمال الهندسية واإلنشائية والتزويد.
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ايران تقر استثمارات أجنبية بقيمة  2مليار دوالر
إعتمدت هيئة االستثمار االجنبي االيرانية،
 68مشروع اســتثمارات خارجية بواقع 2
مليار دوالر أميركي.
جاء ذلك في االجتماع الـ 251للهيئة ،حيث
شــهد اقرار  68مشروع استثمارات أجنبية
تشــمل  42مشــروعا ً جديدا ً و 26مشروعا ً
يتعلــق بمشــاريع فرعية كتعديــل رخصة
االستثمار ،تمديدها وتســديد الدفعات ونقل
ارباح اسهم المستثمرين االجانب.
وتشــمل االســتثمارات المعتمدة قطاعـات
الصناعـــة والمعـــادن والبتروكيماويـــات
واالدويـــة واالجهـــزة الطبية والبناء والزراعـــة والســـياحـــة والشــــحـن والنقـل والطاقـــة والخدمـات في 15
محافظة ايرانية.
يشــار أن هيئة االســتثمار االجنبي تضم كل من وكيل وزير الخارجية والمدير المساعد لمنظمة االدارة والتخطيط
ومساعد محافظ البنك المركزي لشؤون النقد االجنبي ومدراء الغرف التجارية والصناعية.

مبادلة اإلماراتية تستثمر  12مليار يورو في بريطانيا
أعلنت دولة اإلمارات ،أنها ســتقوم باســتثمار
حوالــى  12مليــار يــورو فــي قطاعــات
التكنولوجيا والبنيــة التحتية والطاقة المتجددة
في المملكة المتحدة ،بحســب بيان صادر عن
شركة “مبادلة” اإلماراتية.
وقــال البيان :إن اإلمارات التزمت باســتثمار
 10مليار جنيه استرليني ( 13,8مليار دوالر
أميركي) خالل السنوات الخمس المقبلة.
وأكــدت الشــركة اإلماراتيــة ،أن شــراكة
االستثمار السيادي بين البلدين ستركز “خالل السنوات الخمس المقبلة ،على ضخ استثمارات كبيرة في  3قطاعات
جديدة وهي التكنولوجيا ،والبنية التحتية ،والطاقة المتجددة ،إلى جانب تعزيز برنامج االســتثمار الحالي في مجال
علوم الحياة”.
ويضاف هذا إلى إعالن مبادلة في آذار/مارس  2021الماضي تخصيص  800مليون جنيه استرليني ،اضافة إلى
 200مليون جنيه استرليني من المملكة المتحدة لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.
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“علي بابا” تتعهد بضخ  15.5مليار دوالر
تعهدت شــركة “علي بابا” بضــخ  100مليار
يوان ( 15.5ملياردوالر أميركي) ،في مســاع
لتحقيــق أهداف حملــة رئيسالبالدشــي جين
بينغ“ ،الرخاء المشترك”.
وأعلن عمــاقالتكنولوجيا ،أنه ســينفق المبلغ
بحلــول  2025مــع التركيز علــى  5أولويات:
االبتــكار فــي التكنولوجيــا ،التنميــة االقتصاد
يــة ،إيجاد فــرص عمل عاليــة الجــودة،دعم
المجتمعات الضعيفة ،وإنشــاء صنــدوق تنمية
خاص .كما وضعت الشــركة 10 ،أهداف محددة تخطط لمعالجتها ،من زيادة االســتثمار التكنولوجي في المناطق
األقــل نمــوا ً في البالد ،إلى تحســين رفاهية عمال اقتصاد الوظائف المؤقتة ،إلى العمل على تســريع نمو األعمال
التجارية الصغيرة والزراعة.
على صعيد آخر ،قادت “علي بابا” استثمارات بقيمة  300مليوندوالر أميركي في شركةالقيادة الذاتية الصينية
الناشــئة “ديب روت”  .DeepRoute.aiوأوضح المدير التنفيذي لـ“ديب روت” لشــبكة “ســي إن بي ســي”،
ماكســويل زو ،أن معظم األموال ســوف تنفق على تطويرالتكنولوجيا ،والبقية لزيادة حجم األسطول من سيارات
األجرة ذاتية القيادة ،ونحو توظيف المزيد من المواهب.
وتطور الشركة ،التي تتخذ من شنتشن مقرا ً لها ،أنظمة القيادة الذاتية للمركبات التي تتضمن أجهزة وبرامج ،وتدير
أسطوالً من سيارات األجرة ذاتية القيادة ،وتعمل أيضا ً على تطوير تقنية للخدمات اللوجيستية .وتؤكد مشاركة “علي
بابا” في جولة التمويل طموح الشركة الصينية في الحصول على موطىء قدم في مجال السيارات ذاتية القيادة.

“شاومي” أكبر مورد ألساور اليد الذكية
أظهرت نتائجتقري ر صناعي نقلت عنه وكالة شيخوا،
أصدرته شركة “كاناليس” ألبحاث سوق التكنولوجيا،
أن شركة “شــاومي” باتت أكبر مورد لألساور القابلة
لالرتــداء ،فــي الربع الثانــي من العــام الحالي ،حيث
تصدرت الشــحنات بنحو  8ماليين وحدة خالل الربع
الثاني من  ،2021مستحوذة على  % 20من السوق.
وجاءت شــركة “آبل” قريبة بواقع  7.9مليون وحدة،
بينما حلّت “هواوي“ في المركز الثالث بعدد  3.7مليون وحدة .وبحسب “كاناليس” ،بلغ حجم شحنات األساور القابلة
لالرتداء عالميا ً خالل الربع الثاني من العام الحالي 40.9 ،مليون وحدة من األجهزة ،بارتفاع بنســبة  % 5.6على
أساس سنوي مقارنة بالعام  2020الماضي.
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“شل” تبيع أصولها للنفط الصخري إلى “كونوكو فيليبس”
أعلنــت “رويــال داتــش شــل” ،بيــع
أصولهــا في أكبــر حقل أميركــي للنفط
إلى “كونوكو فيليبس” مقابل  9.5مليار
دوالر أميركــي نقداً .وستوســع الصفقة
موطــئ قــدم “كونوكــو” فــي حــوض
بيرميان ،قلب صناعــةالنفط الصخري
فيالواليات المتحدة األميركية.
وبالنســبة لـ“شــل” فإنها خطــوة أخرى
لالبتعــاد عــن تركيزهــا التقليــدي على
النفط والغاز نحو اعتماد أكبر على إنتاج
الطاقة من مصادر متجددة .وأعلنت شــل في بيان ،أن الحصيلة النقدية لهذه الصفقة ستســتخدم لتمويل  7مليارات
دوالر أميركي في توزيعات إضافية للمساهمين ،بقية األموال ستستخدم لمزيد من التعزيز للميزانية العمومية.
وتملك شل نحو  260ألف فدان في ذلك الحوض ،معظمها فيتكساس ،وبلغ متوسط إنتاج حفاراتها العاملة وغير
العاملــة  193ألــف برميل يوميــا ً من المكافئ النفطي في  ،2020أو نحو  % 6من مجمــل إنتاجها في ذلك العام،
بحسب موقعها على االنترنت.

 Ooredooو CK Hutchisonتتفقان على دمج أعمالهما
أعلنــت ش ـ ـ ر كة  Oor edooوشــركة CK
 ،Hutchisonعن توقيع اتفاقية دمج لشركتي
االتصــاالت التابعة لكل منھما في إندونيســيا،
وهماPT Indosat Tbk Indosat Ooredoo :
و.PT Hutchison 3 Indonesia H3I
وسيتم تســمية الشــركة المدمجة الجديدة PT
)Indosat Ooredoo Hutchison Tbk
.)Indosat Ooredoo Hutchison
وســيؤدي دمج  Indosat Ooredooو H3Iإلى الجمع بين شــركتين متكاملتين إلنشاء شركة اتصاالت وإنترنت
رقميــة جديــدة من الطراز العالمي ،بحيث تكون أكبر حجما ً وأقوى تجاريا ً وأكثر تنافســية ولديها القدرة على منح
قيمــة أكبر لجميع المســاهمين والعمالء وكذلك إلندونيســيا .وستســاعد  Ooredoo Hutchison Indosatفي
تســريع النمو االقتصادي والتحول الرقمي في إندونيســيا ،وستكون ثاني أكبر شــركة اتصاالت جوال في البالد،
بالمقومات الالزمة من الحجم
بإيرادات سنوية تقدر بحوالى  3مليارات دوالر أميركي .وستتمتع الشركة المدمجة
ّ
والقوة المالية والخبرة بما يؤهلها للمنافسة بشكل أكبر في السوق.
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حوافز لتشجيع االستثمار بالطاقة المتجددة في بريطانيا
تعتزم بريطانيا إعالن مخططها لتشجيع االستثمار
فــي الطاقــة المتجــددة ،الذي يشــتمل علــى تلقي
الشــركات في المملكــة المتحدة نحــو  265مليون
جنيه إســترليني ( 366.3مليــون دوالر أميركي)
سنويا ً كحوافز في الجولة الرابعة من مخطط العقود
مقابل الفروقات .CFD
وتتجــه بريطانيــا إلعالن الجولــة الرابعة واألكبر
من مخططها الرئيسي للطاقة المتجددة الذي يشجع
االســتثمار في محطــات توليد الكهربــاء منخفضة
آن ماري تريفليان
الكربون ،وفقا ً لبيان رسمي.
ويطمــح المخطــط لمضاعفــة قدرة الكهرباء المتجــددة المضمونة التي أمنتهــا الجولة الثالثة وزيــادة اإلنتاج عن
الجوالت الثالث السابقة مجتمعة.
ومن المفترض أن تنتج عن التمويل طاقة رياح بحرية إضافية ،يمكنها أن توفر الطاقة لنحو  8ماليين منزل .ونتج
عــن الجولة الســابقة ما يكفي من الطاقة النظيفة لتشــغيل أكثر من  7ماليين منزل ،وفقــا ً لبيان صادر عن وزارة
األعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية ووزيرة الطاقة ،آن ماري تريفليان.

رفع القيمة السوقية لـ Aviatrixإلى ملياري دوالر
أنهت شــركة  Aviatrixالمتخصصة بالخدمات الســحابية
وأمــن الشــبكات ،جولة تمويليــة بلغت قيمتهــا  200مليون
دوالر أميركــي ،بقيادة  TCVالمتخصصة باإلســتثمار في
مجــال التكنولوجيــا .ورفعت جولــة التمويل األخيــرة تقييم
 Aviatrixإلــى نحــو ملياري دوالر .ويســتفيد من خدمات
الشــركة نحو  550مــن كبريات الشــركات مثل  Appleو
 Dellو Lufthansaو IBMو.Netflix
وكان مــن ضمن المشــاركين في الجولة التمويلية شــركات
 Insight Partnersو.Tiger Global
وتخطط الشــركة الســتخدام التمويل الجديد في خططها التوسعية فى ســوق خدمات اإلنترنت ( .)IAASوتتوقع
وتحقيق إيرادات سنوية بنحو  40مليون دوالر في نهاية عام  ،2021و 100مليون دوالر في نهاية  ،2022وفقا ً
للرئيس التنفيذي للشــركة ،ســتيف موالني ،الذي يربط النمو المتزايد للشــركة بالنمو المتســارع للسوق .وقدرت
إحصاءات شركة  statistaاإلنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية عالميا ً بنحو  41مليار دوالر أميركي في
الربع األول من عام  ،2021بينما شكل الربع الثاني زيادة تقدر بنحو  5.2مليار دوالر أميركي.
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 PayPalتستحوذ على  Paidyمقابل  2.7مليار دوالر
وافقت مجموعة  PayPalاالميركية على االستحواذ على شركة Paidy
“اشتري اآلن وادفع الحقًا”  BNPLمقابل
اليابانية ،التي توفر خدمات
ِ
 2.7مليار دوالر ،في محاولة لتعزيز قدراتها في نموذج األعمال الذي
أثبت نجاحه خالل جائحة كوفيد  .19 -وكشفت  PayPalأن االستحواذ
ســيؤدي إلى توسيع عملياتها في سوق المدفوعات المحلية في اليابان،
ثالث أكبر سوق للتجارة اإللكترونية في العالم.
وســتواصل  Paidyإدارة أعمالها الحالية ،كما ستحافظ على عالمتها
التجارية وعلى دعم مجموعة من محافظ العمالء واألسواق بعد اكتمال الصفقة  ،وبحسب بيان  ،PayPalسيواصل
مؤسس ورئيس مجلس إدارة  Paidyراسل كومر ،ورئيسها التنفيذي ،ريكو سوجي قيادة فريق العمل.

 2.6مليار دوالر لالستثمار في الطاقة بالجزائر
قال رئيس الوزراء الجزائري ،أيمن بن عبد الرحمن ،إن الجزائر تخطط لزيادة قدرها  2.6مليار دوالر لالســتثمار
في قطاع النفط والغاز ،لتعزيز اإلنتاج بمقدار  8.9مليون طن من المكافئ النفطي .وأبلغ البرلمان ،أثناء عرض خطة
عمل حكومته ،أن إجمالي االســتثمار في النفط والغاز في  2022ســيبلغ  10مليارات دوالر ،ارتفاعا من  7.4مليار
دوالر هــذا العــام ،بهدف زيادة اإلنتاج إلى  195.9مليون طن من المكافئ النفطي من  187مليون طن .ويعتمد البلد
العضو بمنظمة أوبك بشدة على قطاع الطاقة ،لكنه خفض العام الماضي خطته لإلنفاق االستثماري في النفط والغاز
إلى  7مليارات دوالر للتغلب على ضغوط مالية ناتجة عن هبوط أسعار النفط بسبب كوفيد  .19 -وتتوقع الحكومة أن
ترتفع إيرادات تصدير الطاقة إلى  33مليار دوالر هذا العام من  20مليار دوالر في  2020بعد زيادة بأسعار النفط.

 5.38تريليون دوالر االستثمار الصيني في األصول الثابتة
ســجل االســتثمار الصيني في األصول الثابتة ارتفاعا ً بقيمة % 8.9
على أســاس ســنوي ،خالل األشــهر الثمانية األولى من العام 2021
الجاري ،بحســب ما أظهرتــه نتائج بيانات رســمية أصدرتها الهيئة
الصينيــة لإلحصاء .وخالل الفترة الممتدة منذ بداية العام حتى شــهر
آب/أغســطس  ،2021بلغت قيمة االستثمار في األصول الثابتة أكثر
مــن  34.69تريليون يوان ( 5.38تريليوندوالر) ،وفقا ً للهيئة .وبلغ
معدل نمو االســتثمار في األصول الثابتة  % 8.2قياسا بالفترة نفسها
من  ،2019حيث جاء متوسطمعدل النم و لفترة كانون الثاني/يناير  -أب/أغسطس في العامين األخيرين .% 4
تشرين األول/اكتوبر  | 2021البنك والمستثمر 29

عالم االستثمار

أوزبكستان مركزاً رئيسي ًا للشركات الناشئة
خاطب الرئيس األوزبكي ،شوكت ميرزيوييف ،في حدث قومي كبير أقيم فعلي ًا في طشقند،
وافتراضي ًا في أرجاء البلد ،مؤخراً ،حوالى  10آالف من رواد األعمال ،مستعرض ًا المخاوف التي تراودهم
وخطط إصالح جذري وفرعي ألنظمة األعمال والضرائب.
شهدت جمهورية آسيا الوســطى نقلة تدريجية إلى اقتصاد
السوق منذ أن تولى ميرزيوييف الســلطة في عام .2016
وقد أدى اإلصالح الشامل للسياسة االقتصادية إلى خفض
التضخم واستقرار العملة ،ما ســاعد على جذب االستثمار
الخارجي وخلق فرص عمل جديدة.
نمو اقتصادي ملحوظ
نتيجةً لذلــك ،تضاعف عــدد أصحاب األعمــال  3مرات
تقريباً ،وتوسعت الشركات القائمة بالفعل في أنحاء البالد.
وصارت الشركات الصغيرة والمتوســطة محركا ً رئيسيا ً
وراء النمــو االقتصــادي الملحــوظ فــي أوزبكســتان ،ما
ســاعد على التصدي لتحديــات وباء كورونا .فالشــركات
الصغيرة والمتوسطة توظف بالفعل نحو  % 78من القوى
العاملة في الدولة ،وتســهم بنسبة  % 57من الناتج المحلي
اإلجمالي ألوزبكستان.
تنوع أكبر
وأكــد ميرزيوييف في كلمتــه“ :القطاع الخاص مســؤول
عن  % 90من الوظائف الجديدة ســنويا ً في البالد .وكونه
يوظف أكثر من  5ماليين ،معظمهم من الشباب ،هو خير
شاهد على دوره المتنامي ليس فقط في الحياة االقتصادية،
بل وأيضا ً في الحياة المجتمعية”.
وكان اقتصاد الدولة فيما ســبق يعتمد بشــكل أساسي على
تصدير السلع ،خاصةً القطن والذهب والغاز والنفط ،لكن
رؤية ميرزيوييف للمستقبل تخطط لتنوع أكبر بكثير.
إعفاءات ضريبية
تتحول أوزبكســتان في هــذه المرحلة ،عــن تصدير الغاز
الطبيعــي ،وتســتثمر بشــكل كبير فــي المعالجــة النهائية
التي من شــأنها تغذية التكتالت المنتجة للســلع ذات القيمة
المضافة .ومن أمثلة محفزات االقتصاد “مجمع تكنولوجيا
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المعلومات  ”IT park -في طشــقند الذي يتيح للشركات
الصغيرة والمتوسطة االســتفادة من اإلعفاءات الضريبية
المصممة لتحرير رأس المال الالزم لالستثمار .كما يمكن
أيضا ً للشركات الناشئة في المراحل المبكرة االستفادة من
حاضنــة األعمال التي يوفرهــا المجمع .كما يأتــي التعليم
علــى رأس أولويات الدولــة ،حيــث تواجه تحديــا ً يتمثل
في زيادة حصيلــة ذوي المهــارات لديها مــن أجل جذب
االستثمار األجنبي.
موائمة القوانين
وفي إطار التصــدي للتحديات الناجمة عــن جائحة كوفيد
  ،19واصلت الحكومــة اعتماد وموائمة عــدد كبير مناللوائح والقوانين.
وعلى مدار  5ســنوات مضت ،تمت صياغة حوالى ألفي
قانون ومرسوم وقرار لدعم الشركات الصغيرة .وفي ذات
السياق ،قطعت الدولة شــوطا ً كبيرا ً في تبسيط اإلجراءات
والقضاء على العراقيل الروتينية ،حيث تم خفض عمليات
الفحص والتفتيش إلى الحد األدنى الضروري ورفع القيود
التي تحكم التعامل في العملة والمواد الخام.
وتطــرق ميرزيوييف فــي حديثه عن الحاجــة إلى تطوير
 7مجــاالت ،وهــي :تمويــل األعمــال التجاريــة ،ونظام
الضرائب ،وإجــراءات حيازة األراضــي ،وتطوير البنية
التحتية ،ودعم شركات التصدير ،وقطاع النقل والخدمات
اللوجستية ،وتبسيط إجراءات األعمال.
تمويل األعمال
شــكلت المســائل المتعلقة بتمويــل األعمال مــا يقرب من
نصف مصــادر القلــق التي أعــرب عنهــا رواد األعمال
المدعوون لمشــاركة استفســاراتهم .ودعــا الكثيرون إلى
إيجاد حلول للقروض ذات الفائدة المرتفعة واالستحقاقات
قصيرة األجل التي تنعكس سلبا ً على المقترض .كما رأوا

عالم االستثمار
في القروض بالعمالت األجنبية مشــكلة بحــد ذاتها نظرا ً
لتذبذب أسعار الصرف.
ولمعالجة هذه المشــكلة ،تعمــل وزارة المالية على طرح
نظــام قــروض بالعملــة المحلية .ومــن المقــرر أن تتلقى
البنــوك العــام المقبــل  600مليــون دوالر أميركــي من
صنــدوق إعــادة اإلعمــار والتنمية علــى أســاس مبادئ
السوق.
تغييرات مفيدة
على صعيــد آخر ،شــهدت الضرائــب بعــض التغييرات
المفيــدة لمؤسســي الشــركات الناشــئة ،من ضمنهــا أخذ
النفقات في االعتبار عند احتساب ضريبة الدخل ،وتسريع
عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة.
ولتخفيــف وقــع األضرار التــي لحقــت بقطــاع الضيافة
خالل الثمانية عشر شــهرا ً الماضية ،تقرر إعفاء المطاعم
من ضرائب الممتلــكات ،وإعفاء الفنــادق لمدة عامين من
الضرائب السياحية.
كذلك ،إن توزيع األراضي من أكبر المشــاكل التي تواجه
بلــدان ما بعــد حقبــة االتحــاد الســوفيتي .ولمعالجــة هذا
األمر تم تطبيق عدد مــن اإلجراءات منها إحــكام اللوائح

والقوانيــن الخاصــة ببيــع وشــراء األراضــي ،وتأجيــر
األراضي الزراعية مــن خالل مناقصــات مفتوحة ،وبيع
األراضي غير الزراعية في مزادات.
قروض ميسرة
وشــملت التصريحات األخرى التي رحــب بها الحضور
خالل فعاليات الحدث ،تعهد الدولة بتوفير الكهرباء والمياه
والغاز والبنية التحتية لطرق المشروعات الكبرى ،عالوة
على تقديم قروض ميسرة لشــركات التصدير ،ومواصلة
تقديم الدعم لشبكات السكك الحديدية.
قدم المؤتمر وســيلة أثبتت نجاحا ً باهرا ً ألصحاب األعمال
للتواصل مع من هم في الســلطة ،والرئيــس ميرزيوييف
يريد أن يجعله حدثا ً منتظماً ،كمــا اقترح أن يجعل يوم 20
آب/أغسطس يوم رواد األعمال.
وقــال ميرزيوييف“ :لقد وجدنــا معا ً حلــوالً عملية للعديد
من القضايا والمشكالت .وفي ضوء القضايا الموضوعية
التي أثرتموها والمقترحات المحددة التي قدمتموها لحلها،
يمكننا أن نرى التقدم الــذي حققه رواد األعمــال لدينا من
حيث المعرفة والمســتوى  ...فاليوم أصبحتم تســتخدمون
أساليب عمل وأنظمة مبتكرة مختلفة تماما ً عن ذي قبل”

.
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 27مليار دوالر إيرادات  5شركات من لقاح كوفيد 19 -
تواصل لقاحات كوفيد  19 -تعزيز مبيعات شركات األدوية نتيجة استمرار تفشي الوباء حول العالم
الذي دفع العديد من البلدان إلى طلب جرعات إضافية لتوفير جرعة ثالثة لسكانها.
وعلى مدار االثني عشر شهراً الماضية ،تم منح العديد من اللقاحات ترخيص ًا لالستخدام في حاالت
الطوارئ ،بما في ذلك فايزر  -ايونتيك ،موديرنا ،أسترازينيكا ،جونسون آند جونسون ،سينوفاك،
وسينوفارم الصينيين.
حققــت  5شــركات أدويــة كبــرى ،فايــزر  -بايونتيــك،
موديرنا ،أســترازينيكا ،وجونسون آند جونسون ،إيرادات
إجماليــة تقارب  27.3مليــار دوالر أميركي في األشــهر
الســتة األولى مــن عــام  ،2021بحســب تقرير نشــرته
فوربس .وتتوقع شــركات تطوير اللقاحات الخمسة كسب
أكثر مــن  75مليــار دوالر أميركي في عــام  ،2021مع
تصدر شركة فايزر بحوالى  33.5مليار دوالر.
وسلط التقرير الذي نشــرته فوربس ،الضوء على أكبر 5
شركات أدوية مبيعا ً للقاح كوفيد  ،19 -في النصف األول
من عام  2021الجاري.
وبينت األرقــام اإلقــرارات المالية التي أعلنــت عنها كل
شركة .ولم يتم تضمين الشــركات الصينية ،ألنها لم تعلن
بعد عن أرقام مبيعات اللقاحات.

فايزر
تعد شــركة فايــزر أكبــر الرابحين مــن مبيعــات لقاحات
كوفيد -19التي تستند إلى تقنية  mRNAالمملوكة لشركة
بايونتيك والتي طورتها كل من بايونتيك وفايزر .شــهدت
الشركة ارتفاع إيراداتها بنســبة  % 68في النصف األول
من عام  2021إلــى حوالى  33.6مليــار دوالر أميركي،
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من حوالي  20مليار دوالر أميركي لنفس الفترة من العام
السابق.
وتضمنت إيرادات فايزر في النصــف األول  11.3مليار
دوالر أميركــي من لقاح كوفيــد  19 -وحــده ،بينما تتوقع
الشــركة مبيعــات تقــارب  33.5مليــار دوالر مــن لقاح
 BNT162b2فــي  2021بالكامــل .ومــن المتوقــع أن
تقدم  2.1مليار جرعة بموجب عقــود موقعة في منتصف
يوليو/تموز .2021
وضاعفت شــركة األدوية األميركية توقعاتها بالنسبة إلى
اإليرادات الســنوية من اللقاحات إلــى  33.5مليار دوالر
في يوليو/تموز .في منتصف أغسطس/آب ،أعلنت شركتا
فايزر وبايونتيك أنهمــا قدمتا بيانــات المرحلة األولى إلى
إدارة الغذاء والدواء األميركية لدعــم تقييم الجرعة الثالثة
أو المعززة مــن لقــاح كوفيــد  19 -الخاص بالشــركتين
( )BNT162b2للترخيص في المستقبل.

بايونتيك
ســاعد اللقاح فــي ازدهــار مبيعــات بايونتيــك ،حيث بلغ
إجمالي اإليــرادات  8.7مليار دوالر أميركي في األشــهر

عالم االستثمار
الســتة األولى من عام  ،2021من  82.1مليون دوالر في
الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الشــركة في بيان نشــرته في آب/أغسطس 2021
الماضــي“ :ترجع الزيادة بشــكل رئيســي إلــى الزيادات
الســريعة في المعروض مــن لقاح كوفيــد  19 -في جميع
أنحاء العالم”.
ونجحت بايونتيك فــي تحقيق األربــاح ألول مرة ،بفضل
اللقاح ،بعدما سجلت  4.6مليار دوالر أميركي في األشهر
الســتة األولى من العــام  2021الحالي ،مقارنة بخســائر
صافية تقارب  168مليــون دوالر لنفس الفتــرة من العام
الماضي.
وقالت الشــركة ،التي ســجلت مبيعــات بقيمــة  8.6مليار
دوالر مــن اللقاح فــي النصــف األول ،إن عائــدات لقاح
كوفيد  19 -المقدرة للســنة المالية  2021عند تسليم عقود
التوريــد الموقعــة حاليــاً ،والتي تبلــغ  2.2مليــار جرعة
اعتبارا ً مــن  21يوليو/تمــوز  ، 2021تبلــغ  18.8مليار
دوالر.
وتتوقع بايونتيك وفايزر أن تصل قدرة التصنيع الســنوية
للقاح  BNT162b2إلى  3مليــارات جرعة بحلول نهاية
العــام .كما تتوقــع أن يكون لديهــا القدرة علــى تصنيع ما
يصل إلى  4مليارات جرعة في عام .2022
وساعد اللقاح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة
التكنولوجيا الحيويــة األلمانية بايونتيك ،أوغور شــاهين،
ليصبح مليارديرا ً بثــروة صافية قدرها  13.2مليار دوالر
أميركي اعتبارا ً من  9سبتمبر/أيلول.

موديرنا
ارتفعــت إيــرادات شــركة موديرنا فــي النصــف األول
من العام إلى  6.3مليــار دوالر أميركي ،مــن  75مليون

دوالر في الفترة نفسها من العام  2020الماضي ،مدفوعة
بالمبيعــات التجاريــة للقاح كوفيــد  .19 -تحولت شــركة
التكنولوجيــا الحيويــة مــن خســارة قدرهــا  241مليون
دوالر في النصف األول مــن عام  2020إلــى ربح قدره
 4مليــارات دوالر لنفس الفترة من العــام  2021الجاري.
وباعت الشركة  302مليون جرعة لقاح مقابل  5.9مليار
دوالر خالل النصــف األول من هذا العــام ووقعت عقود
لقاحات بقيمة  20مليار دوالر في عام .2021
وتتوقع الشركة أن تســجل جرعات اللقاح في السنة المالية
 2021بيــن  800مليــون ومليار جرعة ومليــاري إلى 3
مليارات جرعة في عام .2022
وأضاف لقاح موديرنا مليارديرات جدد إلى قائمة فوربس
لألثرياء ،بمــا في ذلك الرئيس التنفيذي للشــركة ســتيفان
بانســل الذي ارتفع صافي ثروته إلى  13.6مليار دوالر،
من  4.3مليار دوالر في أبريل/نيسان ،وتيموثي سبرينغر
( 6مليارات دوالر) وروبرت النغر ( 4.9مليار دوالر)،
اعتبارا ً من  9سبتمبر/أيلول.

أسترازينيكا
ســجلت أســترازينيكا زيــادة بنســبة  % 23فــي إيرادات
النصف األول مــن عــام  2021الحالي ،لتســجل حوالى
 15.5مليار دوالر أميركي ،حيث ســاهم لقاح كوفيد 19 -
بحوالى  1.2مليار دوالر في اإليرادات ،بما في ذلك 894
مليون دوالر فــي الربع الثانــي و 275مليــون دوالر في
الربع األول من عام .2021
وبلغت مبيعــات اللقاحات في أوروبــا حوالى  572مليون
دوالر أميركــي بينمــا كانــت  455مليــون دوالر فــي
األســواق الناشــئة .واعتبارا ً من  3ســبتمبر/أيلول ،قدمت
أســترازينيكا وشــركاؤها أكثر من  1.1مليــار جرعة من
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لقــاح أوكسفورد-أســترازينيكا إلى أكثر مــن  170دولة،
ذهب حوالى الثلثين إلى البلدان منخفضــة الدخل والبلدان
ذات الدخل المتوسط إلى األدنى.
وفي العــام الماضي ،تعهدت الشــركة بعدم االســتفادة من
لقاح كوفيد  19 -خالل الوباء.

جونسون آند جونسون
ســاهم لقاح الجرعــة الواحــدة من شــركة جونســون آند
جونسون بشكل هامشــي في إيرادات الشركة ،حيث بلغت
مبيعات اللقاحات  264مليــون دوالر أميركي في النصف
األول من  ،2021من إجمالي إيرادات بلغت  45.6مليار
دوالر.
وتتوقع الشــركة أن تصل مبيعــات اللقاح إلــى  2.5مليار
دوالر أميركــي بحلــول نهايــة عــام  ،2021وفقــا ً لقنــاة
.CNBC
مع اإلشــارة إلى انــه تم إيقــاف لقــاح الشــركة مؤقتا ً في
الواليــات المتحــدة األميركيــة لبضعــة أشــهر ،بســبب
مشــكلة نادرة في تخثر الدم ،ولكن في شــهر نيسان/أبريل
الماضي ،قــررت إدارة الغذاء والدواء ومركز الســيطرة
على األمراض رفع اإليقــاف المؤقت الموصــى به للقاح
بعد مراجعة شاملة للسالمة

.

إيرادات عمالقة مطوري لقاحات كورونا
تهدف لقاحات فيــروس كورونا المختلفة التي يتم توزيعها حاليا ً حول العالم إلى الحد من انتشــار أســوأ جائحة حصلت
منذ قرن .فبعد مرور عام على اإلبالغ عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا ،تم تطويــر العديد من اللقاحات المختلفة
بسرعة قياسية ،اســتنادا ً بشكل كبير إلى ســنوات من البحث في الفيروســات ذات الصلة ،فضالً عن االستثمارات التي
بلغت مليارات الدوالرات.
وحتى اآلن ،ما ال يقل عن  217دولة ومنطقة قامت بإعطاء أكثر من  5مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا .ومع
استمرار الطلب على اللقاح في العالم ،بلغت إيرادات الشركات المصنعة للقاح مليارات الدوالرات هذا العام.
ووفقــا ً للنتائج الفصليــة ،حققت بعض
الشركات ارتفاعا ً في اإليرادات خالل
الربع الثانــي من عــام  2021مقارنة
بالربــع األول من العــام ،حيث وصل
إجمالــي إيرادات شــركة “جونســون
وجونســون” خالل الربــع الثاني إلى
 23.3مليــار دوالر أميركــي ،ما يعد
ارتفاعا ً بلغت نســبته  % 27.1مقارنةً
بالفترة نفسها من العام السابق.
وقد حققت شــركة فايزر إيرادات في
الربــع الثاني بقيمــة  19مليار دوالر،
مقارنــة بنحــو  14.6مليــار دوالر
أميركي فــي الربــع األول مــن العام
الجاري .2021
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موضوع الغالف

التجارة العالمية تواجه أزمة نقص في حاويات الشحن
واجهت التجارة العالمية أزمات خالل الفترة الماضية ،بداية من النقص الحاد في حاويات الشحن
بسبب الوباء ،ثم جاء انسداد هائل في قناة السويس ،مما عطل عمليات الشحن العالمية .وتستعد
الشركات والمستهلكون ألزمة شحن جديدة ،بعد أن أدى تفشي فيروس كوفيد -19في جنوب
الصين إلى تعطيل خدمات الموانئ وتأخير عمليات التسليم ،مما أدى إلى ارتفاع التكاليف مرة أخرى.
وتشير األرقام الدولية إلى وجود أكثر من  170مليون حاوية شحن في جميع أنحاء العالم ،تستخدم
لنقل نحو  % 90من البضائع على المستوى الدولي ،وقد تركت مضاعفات وباء كورونا آثارا سلبية في
خطوط الشحن العالمية نتيجة تراكم األعمال المتأخرة ،ونقص األيدي العاملة ،وانخفاض القدرة في
األنظمة اللوجستية.
كشــفت فتــرة الوبــاء أن الصين ليــس لديها مــا يكفي من
الحاويات المتاحة لتلبية الطلب ،بحيث قفز متوسط أوقات
توفير الحاويات من  60يوما ً إلى مائة يوم.
ويزيد مــن تعقيــد الموقــف أن إنتــاج الحاويــات الجديدة
منخفض بشــكل كبير ،حيــث تتجــاوز اآلن عملية تحويل
الحاويــات إلى خردة لبنــاء حاويات جديــدة ،وقد ارتفعت
أســعار الحاويات الجديدة خاصة في الصيــن التي تهيمن
على إنتاج الحاويات عالمياً ،إذ قفز ســعر الحاوية الجديدة
من  1600دوالر العام الماضي ،إلى  2500دوالر اآلن،
كما ارتفعت أسعار التأجير بنسبة  % 50في األشهر الستة
األخيرة.
تكدَّس البضائع
وتعاني سالســل التوريــد العالميــة اضطرابــا ً ناجما ً عن
تأثيرات وبــاء كورونا ،التــي خلفت أزمة شــحن عالمية،
لكن جوهر األزمة المتمثل في ارتفاع تكلفة الشحن ،ال يقع
على سفن الشحن ،بل على النقص الحاد في “الحاويات”،
فقد ارتفعت قيمة حجز حاوية  40قدما ً لشحن البضائع من
آســيا إلى شــمال أوروبا من  2500دوالر قبل شهر آذار/
مارس  2020إلى  9000دوالر أميركي حالياً.
وأصبح شحن الحاويات الفارغة إلى الصين مربحا ً للغاية،
لدرجة أن بعض شــركات شــحن فول الصويــا األميركي
معارك للحصول على الحاويات لتوريد
أصبحت تخوض
َ
السلعة للمشترين الجائعين في آســيا ،باإلضافة إلى تكدَّس
الموادُ الغذائية في المناطق الخاطئة تماما ً بســبب شركات
الشحن التي تنقل حاويات فارغة ،وتعني المنافسة العالمية
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ب المضلَّع” ،أن تايالند ال تســتطيع
على “حاويات ال ُ
صلــ ِ
شــحن أُرزها ،وأن البازالء َســتظ ُل عالقةً فــي كندا ،وأن
الهند لن تتمكن من تحميل جبال السكر لديها.
الشحن البحري
وتتركز تحديات التجــارة العالمية في الوقت الراهن ،على
عمليات الشــحن البحــري ،وعلى المشــكالت التي تواجه
سالســل التوريد ،حيث تنقــل أغلب الســلع والبضائع بين
القارات عن طريق البحار والمحيطات.
فقد أشــار بعض التجار فــي المملكــة المتحدة ،إلــى أنهم
دفعوا مبلــغ  30ألف دوالر أميركي للشــحن بســب نقص
الحاويات ،بينما ارتفعت تكلفة البضائع المنقولة من آســيا
إلى الساحل الغربي للواليات المتحدة بنسبة .% 145
فمع انتشــار وباء كورونا مــن مركزه فــي الصين ،نفذت
الــدول عمليــة إغــاق ،مــا أســفر عــن إيقــاف الحركة
االقتصادية والعملية اإلنتاجيــة ،وأغلق عديد من المصانع

موضوع الغالف
بشــكل مؤقت ،ما أدى إلى توقيف عدد كبير من الحاويات
في الموانئ ،كما خفضت شركات الشحن عدد السفن التي
تبحر لنقــل البضائع والســلع ،لم يؤد ذلك إلــى كبح جماح
االســتيراد والتصدير فحســب ،لكن يعني خاصة بالنســبة
إلى التجار اآلسيويين أن عشرات آالف وربما ماليين من
الحاويات ظلت في موانئ الواليــات المتحدة وأوروبا ولم
تعد إلى آسيا.
استئناف التصدير
ومع تعافي آســيا واســتئناف الصيــن التصديــر في وقت
كان فيه الوباء يجتــاح أوروبا والواليــات المتحدة ،وكان
فيه األوروبيون واألميركيون يتبنون مزيدا ً من سياســات
اإلغالق ،احتجــزت الحاويات وبدأت تتراكــم خاصة مع
عدم وجود أعــداد كافية من عمال الموانــئ للتعامل معها،
وحتى مــع التخلص من قيــود اإلغــاق ،فإن كثيــرا ً من
الحاويات ال تزال متراكمــة في موانئ أميركا الشــمالية،
التــي تعانــي اختــاالً بنســبة  ،% 40بمعنــى أن مقابــل
كل  100حاوية تصل إلــى الميناء تتم إعــادة تصدير 40
فقط ،وهذا الرقم مذهل بالنظر إلــى أن طريق التجارة بين
الصين والواليات المتحدة يحافظ على متوســط  900ألف
حاوية شهريا.

زيادة الكلفة
وقال رئيس اتحاد شــركات الشــحن البريطانية ،جوزيف
والتر“ ،بعدمــا قامت العديد مــن الدول بفتــح اقتصاداتها
ارتفع الطلب على الســلع االســتهالكية بشــكل كبير ،ولم
تتكيف الموانــئ جيدا ً مع هــذا الوضع ،كما أن مشــكالت
أخرى مثل إغالق قناة الســويس لبعض الوقــت ،أدى إلى
طوابير من ســفن الشــحن العالقة أمام الموانئ في انتظار
الســماح لها بتفريغ حموالتها من الحاويات ،وتأخرت تلك
الســفن في العودة إلى آســيا حيث يأتي الجــزء األكبر من
اإلنتاج العالمي من الســلع ،ونتيجة لذلك هناك نقص شديد
في حاويات الشحن حاليا ً في آسيا ،وعلى هذه النتائج ،فإن
الطلب على الحاويات ارتفع ومعه زادت تكلفتها ،ما أجبر
شــركات الشــحن على فرض أسعار شــحن أعلى لتغطية
التكلفة.
بدورها ،أشارت الباحثة في التحالف العالمي للشحن ،إيملي
بيل ،إلى وجود  3أســباب أدت إلى نقص الحاويات“ ،أول
األسباب يتمثل في ازدحام المنافذ ،نتيجة أشهر من انخفاض
قوة العمل داخل محطات الشــحن ،وفــي الوظائف الداعمة
مثل سائقي الشــاحنات ،وقد تســبب هذا في تأخير كبير في
السفن ،ووضع قيود على األحجام التي يمكن تحملها ،وثاني
األسباب انخفاض عدد السفن العاملة على المستوى العالمي
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نتيجة تباطؤ التجارة العالمية ،كما أن عددا ً كبيرا ً من السفن
ذهب للتجديد ،وتوقف بعض الســفن نظــرا ً لوجود حاالت
إصابة بكورونا بين طواقم اإلبحار ،وآخر األســباب ،تغير
تدفق السلع ،فالتغييرات في سلوك الشراء لدى المستهلكين
والتطــورات غير المتوقعــة في وبــاء كورونــا ،أدت إلى
حدوث عديد من المخالفات في التجــارة العالمية ،وهذا زاد
بشكل كبير من أعباء تكلفة النقل.
أزمة غير مسبوقة
من جانبها ،قالت صحيفة “إيكونوميست” ()economist
البريطانيــة ،إن العــام  2021الجــاري يشــهد أزمــة غير
مســبوقة ،حيث إن متوســط كلفة نقل حاوية كبيرة ،طولها
 40قدماً ،تجــاوز  10آالف دوالر أميركــي ،وهذا يمثل 4
أضعاف السعر العام الماضي .وأعطت الصحيفة مثاالً ،أن
إرسال الحاوية من ميناء شــنغهاي الصيني إلى نيويورك،
كان العام قبل الماضي يكلف حوالى  2500دوالر أميركي،
واآلن وصلت الكلفة إلى  15ألفــاً ،أما الحصول على مكان
لهذه الحاويــة لنقلها خــال فتــرة قصيرة مــن الصين إلى
الساحل الغربي األميركي فإن كلفته تصل إلى  20ألفا.
ودفعت هذه التقلبات ببعض الشــركات للجــوء إلى حلول

 38البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2021

يائســة ،فلجأت بعضالشــركات إلــى النقل الجــوي ،على
الرغم من أن كلفته كانــت باهظة أصالً ،وتضاعفت مطلع
 ،2020فيما قررت شركات أخرى بتسيير رحالت بحرية
خاصة بها.
كما لجــأ البعض إلى اســتخدام ســفن غير مناســبة ،حيث
كانت هناك محاولة في يوليو/تمــوز  2021الماضي لنقل
حاويات ،على متن ســفينة مصممة لتحميل الفحم والحديد
الخام ،أدت الختــال التوازن واضطرت الســفينة للعودة
بسرعة للميناء ،األمر الذي تسبب بمخاطر كبيرة.
تجنب االكتظاظ
فــي الوقــت نفســه ،تزايــد االعتمــاد علــى القطــار لنقل
الحاويات عبر القارة اآلســيوية ،ولجأت بعض الشــركات
لنقل بضائعها عبر شاحنات من آســيا إلى أوروبا ،ليتم من
هنالك شحنها عبر المحيط األطلســي لتجنب االكتظاظ في
الموانئ الصينية.
وبحســب الصحيفة ،فإن اســتخدام القطارات والطائرات
والشــاحنات تبقى حلوالً محدودة الفاعليــة ،خاصة عندما
يتعلق األمــر بنقل البضائع لمســافات طويلة عبــر العالم،
حيث إن سفن الشحن البحري تقوم بنقل ربع البضائع التي

موضوع الغالف
يتم تبادلها في العالم ،وغالبا ً ما تجد الشــركات نفسها أمام
خيارين ،إما دفع أســعار باهظــة وتحمل فتــرات التأخير
بالموانئ ،أو عدم نقل البضائع أصالً.
وعلى مدى السنوات الماضية ،واصل قطاع النقل البحري
تزويد األســواق العالمية بالبضائع ،بعــد أن أصبح مألوفا ً
أن تمتلئ رفــوف المحــات ببضائــع قادمة مــن الناحية
األخرى من العالم ،وهذا القطاع لم تكن األضواء مســلطة
عليه ،باعتبار أن الشــحن البحري كان رخيصــا ً جدا ً ويتم
بسالسة .في الوقت الحالي مع تزايد فترات التأخير وتزايد
األسعار ،بدأ الشــحن البحري يفقد ســمعته كخيار موثوق
ومناســب لكل الشــركات .واألســوأ مــن ذلــك أن أغلب
الخبــراء ال يقدمون توقعــات متفائلــة ،فهــم ال ينتظرون
تحسنا ً في سرعة وكلفة الشحن البحري.
أزمة في أسعار الغذاء
على صعيد آخر ،تهدد أزمة الشــحن أسعار الغذاء عالمياً،
كما أكــد مدير اللوجســتيات فــي “آي إم-إي إكس غلوبال
إنك” ،ستيف كرانيغ ،وهي شركة شحن تنقل ُشحنا ٍ
ت مثل
األرز والموز والزالبية من آســيا إلى الواليــات المتحدة،
ألن الناس ال تحصل على البضائع حيــث يريدونها .وقال

كرانيــغ :إن أحد عمالئي يشــحن من  8إلــى  10حاويات
أرز أســبوعيا ً مــن تايالند إلى لــوس أنجلــوس ،ولكنه ال
يستطيع اآلن سوى شحن  2إلى  3حاويات أسبوعياً.
وتكمن المشــكلة الرئيســية فــي أن الصين ،التــي تعافت
أسرع من وباء كوفيد  ،19قد أنعشت اقتصادها القائم على
التصديــر ،وتدفع عالوات ضخمــة مقابــل الحاويات ،ما
يجعل إرسالها فارغة مجددا ً للصين مربحا ً أكثر بكثير من
تعبئتها .وهناك عالمات على أن أســعار الشحن المرتفعة
تزيد تكلفة بعــض المــواد الغذائيــة ،فقد ارتفعت أســعار
الســكر األبيض مؤخرا ً على ســبيل المثــال  3أضعاف،
كما أن تأخر ُشــحنات فول الصويا الغذائــي من الواليات
المتحدة قد يــؤدي إلى ارتفــاع تكاليف “التوفــو” وحليب
الصويا للمستهلكين في آسيا.
وبالرغم من أن عودة الحاويات فارغة بعد رحلتها ليســت
أمرا ً غريباً ،فقد كانت شركات الشحن عادة تحاول تعبئتها
لالستفادة من أســعار الشــحن في االتجاهين ،ولكن تكلفة
حمــل البضائع مــن الصين إلــى الواليات المتحــدة أعلى
 10مرات تقريبا ً من الرحلة المعاكســة ،ما يجعل شركات
الشــحن تفضل إعادة الصناديــق فارغة بدالً مــن تعبئتها،
وفقا ً لمنصة بيانات الشحن “فرايتوس”()Freightos

.
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نمو الصادرات االيرانية إلى لبنان بنسبة % 266
كشــف مديــر مكتــب الشــؤون العربيــة
واالفريقيــة بمنظمــة التنميــة التجاريــة
اإليرانية ،فرزاد بيلتن ،عن نمو الصادرات
اإليرانية السلعية إلى لبنان بنسبة % 266
في أول  5شهور من السنة المالية الجارية.
ولفــت إلــى أن هذا النمــو هو مــن الفترة
الممتدة بيــن  21آذار/مارس  2021حتى
 20آب/أغســطس  2021الماضــي ،على
أساس سنوي.
وأفــاد فــرزاد بيلتــن ،بــأن حجــم التبادل
التجاري مع لبنان خالل الشــهور الخمســة األولى المس  20مليون دوالر أميركي ،حيث بلغت صادرات إيران
نحــو  12.7مليــون دوالر أميركــي ،في مقابل اســتيراد  7.5مليون دوالر أميركي من لبنــان .كما أعلن أن حجم
الصادرات الى لبنان سجل زيادة من ناحية القيمة بنسبة  ،% 266ومن ناحية الكمية  ،% 677وشملت سلعا ً منها
قضبان الحديد ،والزجاج ،والفستق ،والقماش ،والبوليسترين ،وغيره.

معدالت التضخم في لبنان تجاوزت زيمبابوي وفنزويال
قال تقرير نشــرته شــبكة بلومبيــرغ ،إن معدل
التضخم السنوي في لبنان ارتفع إلى أعلى معدل
في جميع البلدان التي تتابعها الشــبكة ،متجاوزا ً
زيمبابوي وفنزويال ،بالتزامن مع تفاقم االنهيار
المالي.
وفي التفاصيل ،ارتفع مؤشــر أسعار المستهلك
بنســبة  % 137.8عن شــهر آب/أغسطس من
العام الســابق ،مقارنةً بحوالــى  % 123.4في
تموز/يوليــو ،وذلــك وفق ما نقلت الشــبكة عن
“إدارة اإلحصاء المركزية اللبنانية” .وأضافت أن أســعار المســتهلك ارتفعت بنسبة  % 10.25عن الشهر السابق،
فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة .% 20.82
وفي هذا السياق ،أشارت “بلومبيرغ” إلى أن العملة فقدت ما يقرب من  % 90من قيمتها وأغرقت  3أرباع السكان
في براثن الفقر .وذكرت الشبكة أنه بعد ما يقرب من  13شهرا ً من العجز ،ش ّكل الملياردير ورئيس الوزراء السابق
نجيب ميقاتي حكومة جديدة تســعى إلى استئناف محادثات اإلنقاذ المتوقفة مع صندوق النقد الدولي والدائنين إلعادة
هيكلة الديون ،مشيرة إلى تخلّف لبنان عن سداد سندات دولية بقيمة  30مليار دوالر أميركي العام الماضي.
 40البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2021

عالم االقتصاد

 18مليار دوالر حجم االقتصاد اللبناني
أعلن أألمين العام للهيئات االقتصادية نقوال شــماس
أن  % 60من المؤسســات والمحال التجارية أقفلت
في لبنان منذ عام  ،2019مؤكدا ً أنه إذا استمر الوضع
علــى ما هــو عليه ولــم تقم الحكومــة باإلصالحات
المنشــودة ،فإن هذه النسبة ستفوق الـ % 70من اآلن
حتى آخر الســنة .وأوضح شماس أن حجم االقتصاد
الكلّــي في لبنان تراجع من  55مليار دوالر أميركي
قبل األزمة إلى  18مليار دوالر السنة الماضية ،أي
أن نسبة التراجع فاقت الثلثين.
وحذّر شــماس في لقــاء تلفزيوني ،من أن مؤسســة
نقوال شماس
الضمان االجتماعي على شــفير الهاوية ،وقال :نحن
كهيئات اقتصادية موجودون بشكل فاعل بمجلس إدارة صندوق الضمان ونملك أرقاماً .وبعدما كانت هذه األرقام
 7مليارات دوالر قبل االنهيار ،أصبحت اليوم بحســب ســعر السوق بحدود  500مليون دوالر ،أي أن ما بقي من
جنى عمر الموظفين هو  500مليون دوالر.
ولفت شــماس ،إلــى أن البطالة في لبنان باتت تفوق الـ % 60وهذه كارثــة موصوفة ،في حين أن البطالة المقنعة
تقارب الـ % 90إذا أخذنا باالعتبار الراتب والدوام واالنتاجية.

لبنان األول عربي ًا من حيث نصيب الفرد
أشــار االمين العام التحــاد المصارف العربية،
وســام فتوح ،الــى أن اجمالي التدفقــات المالية
لتحويالت المغتربين الى لبنان بلغت  6.3مليار
دوالر أميركــي خالل عام  ،2020وهو ما يمثل
 % 11.5مــن مجمــل التحويالت الــى المنطقة
العربية بأكملها.
وقد احتل لبنان المرتبة األولى بين الدول العربية
من حيث نصيب الفرد من التحويالت التي بلغت
 923دوالر أميركي للفرد.
وقد شــكلت التحويالت الى لبنان نســبة  % 37من الناتج المحلي االجمالي بحســب ســعر الصرف في الســوق
الموازي.
وقال فتوح :اخيراً ،يحتل لبنان المرتبة االولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويالت المغتربين،
بسبب االنتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.
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تراجع عجز تجارة الخارجية في السودان بنسبة % 25
تراجع عجز الميزان التجاري فيالسودان بنسبة
 % 25على أســاس ســنوي ،إلــى  1.633مليار
دوالر أميركــي .وكان عجــز الميــزان التجاري
للبالد ،قد ســجل  2.50مليــار دوالر أميركي في
الفترة المقابلة من العام  2020الماضي.
وأعلــنالبنك المركزيالســوداني فــي بيان ،أن
قيمةالصادرات الســودانية ارتفعت بنسبة 25.1
 %على أساس سنوي إلى نحو  2.53مليار دوالر
أميركــي ،بينمــا ارتفعت الواردات خــال الفترة
نفسها بنسبة  ،% 3.9إلى  4.161مليارات دوالر أميركي.
وعلــى الرغــم من رفع العقوبــات االقتصادية عنالبالد في عام  ،2017ورفع اســمها من قائمــة الدول الراعية
لالرهاب نهاية عام  ،2020إال أن االستثمارات األجنبية ما تزال من دون تطلعاتالحكومة.

نمو االقتصاد السعودي بنسبة % 1.8
نما اقتصاد الســعودية بنسبة  % 1.8في الربع
الثانــي من العــام  2021الجــاري بفضل نمو
القطــاع غير النفطي ،مقارنةً بتراجع بلغ % 7
قبل عام ،لكن القطاع غير النفطي ألكبر مصدر
للنفط في العالم فقد قوته على أساس موسمي.
وعدلــت الهيئــة العامة لإلحصــاء ،التقديرات
الســابقة لنمــو الناتج المحلي التــي كانت عند
 ،% 1.5بالزيادة إلى  ،% 1.8وأرجعت الهيئة
النمو إلــى االرتفــاع الذي حققــه القطاع غير
النفطي بنسبة  ،% 8.4بعد أن عدلت نمو القطاع عن تقديرات أولية نشرتها في آب/أغسطس  ،2021عند .% 10.1
وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع القطاع الخاص بنسبة  ،% 11.1والقطاع الحكومي بنسبة  ،% 2.3بينما تراجع القطاع
النفطي بنسبة  % 6.9مقارنة بالربع المماثل من  .2020وعلى أساس ربع سنوي ،نما الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 % 0.6فــي الربــع الثاني من  ،2021مقارنة بالربــع األول ،وعزت الهيئة النمو إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع
النفطي بمقدار  ،% 2.4في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضا ً قدره  % 0.5في كل منهما.
وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي الســعودي باألسعار الجارية  735.034مليار لاير ( 195.9مليار دوالر أميركي) في
الربع الثاني من  .2021وساهم القطاع الخاص بنسبة  % 48من الناتج المحلي اإلجمالي ،بينما ساهم القطاع النفطي
بنسبة  ،% 29.3كما ساهم القطاع الحكومي بنسبة .% 22.6
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الصين تعرض على الكويت قرض لتمويل الـ“شقايا”
أفــادت صحيفة الــرايالكويتية ،بــأنالصي 
ن
عرضت علــى الجانب الكويتــي إقراضه 16
مليــاردوالر أميركي لتمويل مشــروع مدينة
الشقايا االقتصادية.
وأوضحــت مصــادر مطلعــة للصحيفــة ،أن
مســؤولي بنك التنمية الصينــي المكلف بإعداد
الدراســة الفنية لمشــروع إنشــاء مدينة الشقايا
االقتصاديــة ،عرضــوا بشــكل غيــر رســمي
إمكانيــة إقــراض الكويــت  5مليــارات دينار
( 16638680000دوالر أميركي) ،يمكن أن توجه لتمويل إنشاء البنية التحتية المطلوبة للمشروع ،لكن مسؤولي
البنــك غمزوا من قناة قلقهم على االســـــتقرار الحكومــي المطلوب تجاه المضي قدما بالمشــــروع العمالق وفقا ً
للمخطط له.
وأشارت إلى أن “مسؤولين في بنك التنمية الصيني أعدوا دراسة فنية إلنشاء المشروع على مساحة  50مليون متر
مربع ،حيث خلصوا إلى أن تكلفة إنشاء البنية التحتية للمشروع المتوقع إنجازها في عامين تقارب  5مليارات دينار،
وأن تكلفة جميع مكونات المشروع المقدر تنفيذها حسب الدراسة على  10سنوات تصل إلى  19ملياراً”.

 28مليار دوالر إيرادات التجارة اإللكترونية في الصين
أظهــرت نتائــج أحــدث تقريــر لمركــز أبحــاث تابــع لموقــع
( )www.100ec.cnموفر الخدمة ،عن تســجيل ســوق التجارة
اإللكترونية للســلع المســتعملة في الصين إيــرادات بنحو 186.7
مليــار يوان ( 28.87مليار دوالر أميركي) ،خالل النصف األول
من العام الجاري .2021
وأشــار التقرير ،إلى توقعات بتجاوز حجم التجارة المذكور عتبة
الـــ 400مليار يــوان بحلول نهاية العــام  2021الجاري ،بارتفاع
نســبته  % 30على أساس سنوي.
ويحــدد المركــز العبــي الســوق الرئيســيين كمنصــات التجارة
اإللكترونية المتخصصة في تجارة القطع المستعملة ما عدا السلع
الكبيرة مثل السيارات والمنازل.
وبحســب موفر الخدمة اإللكترونية ،فإن نحو  202مليون مســتخدم شــاركوا في دفع نشاط القطاع خالل األشهر
الســتة األولى من العام  2021الجاري ،فيما يُقدّر أن يتجاوز العدد  223مليون مســتخدم في نهاية العام الجاري
 ،2021بارتفاع نسبته .% 22.52
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صادرات تركيا تسجل رقم ًا قياسي ًا جديداً
ن أخيراً ،إلى إن صادرات بالده سجلت
أشار الرئيس التركيرجب طيب أردوغا 
رقما ً قياســيا ً جديدا ً بتجاوزها  200ملياردوالر ،الفتا ً إلى أن تركيا وصلت إلى
عتبــة مهمة ببلوغها نســبة  % 1فــي الصادرات العالمية .وأكــد أردوغان بأنهم
ســجلوا خالل العام الحالي ،أعلى أرقام للصــادرات في تاريخ الجمهورية على
الصعيد الشــهري ونصف السنوي والســنوي ،موضحا ً أنه “تجاوزت صادراتنا
علــى صعيد  12شــهرا ً حاجــز  200مليــار دوالر ألول مــرة ،وحطمت رقما ً
قياســيا ً بتســجيلها  211مليار دوالر لغاية  17أيلول/ســبتمبر  .2021وقال :إن
“المصدرين بالنســبة لي هــم رفقاء درب ونضال وقضيــة ومصير ،وأنا وقفت
رجب طيب أردوغان
بجانبهــم دائماً ،وظهر ذلك جليا ً خالل فترةجائحة كورونا” .أضاف“ :حكومتي
تدرك جيدا ً اإلمكانات ومساحات العمل التي اكتسبتها المجاالت األخرى على خلفية تعزيزاالقتصاد في تركيا”.
وأكد أردوغان ،أن “التجارة لم تعد مجرد بيع وشــراء ،بل أصبح لها مهام تتجاوز ذلك .والمصدرين هم في الوقت
نفسه أهم الممثلين للعالقات الثقافية واالجتماعية بجانب التجارة في البلدان التي يقصدونها” .وشدد على أن “التصدير
يعد من أهم المؤشرات على حسن استغالل تركيا للفرص العالمية ،ونجاحها في مواجهة التهديدات والتزامها بأهدافها
المنشودة”.

 4ماليين متر مربع للمشروعات الصناعية في “السويس”
قــال رئيــس الهيئة االقتصاديــة في منطقة قناة الســويس
المصرية ،المهندس يحيى زكي ،إن المنطقة االقتصادية
تمثــل قاطــرة تنمية حقيقية قــادرة على تحقيــق معدالت
نمــو مرتفعــة تنعكس علــى االقتصاد المصــري ،مؤكدا ً
أن الســنوات الخمس األخيرة شــهدت طفــرات كبيرة في
تنمية المنطقــة .وأضاف :خالل افتتاح منتدى بورســعيد
االقتصــادي في دورته الثالثة ،لدينــا  4ماليين متر مربع
مــن األراضي الجاهزة بالمناطــق الصناعية ،حيث بدأت مجموعة من الصناعــات المركزية والتكميلية التي تمثل
سالســل اإلمداد .موضحا ً أنه تم وضع خطة اســتراتيجية جديدة من  2020إلى  2025توضح أين نقف ،وماذا يمكن
تحقيقه .وأطلقنا عليها عوامل تمكين المنطقة االقتصادية .وأشار إلى أن المنطقة تضم  461كيلومترا مربعا ،مكونة
من  6موانئ و 4مناطق صناعية ،بما يجعلها قيمة ضخمة يجب إدارتها بشكل يعود على االقتصاد بعوائد جيدة وهو
ما يتحقق بالفعل ،منوها ً بأن ميناء بورسعيد كان من بين أكثر  10موانئ نموا في العالم ،من حيث نمو أحجام التعامل
 % 10على الرغم من األزمات .كما أشــار إلى أن الهيئة تســتهدف االنتهاء من تشــغيل كامل أرصفة ميناء شــرق
بورسعيد المقامة على مساحة  5كيلومترات بحلول  .2025وأوضح أنه تم التعاقد على مجموعة من المحطات تغطي
جزءا من مساحة أرصفة الميناء ،وجار التعاقد على محطات أخرى ،منوها بقرب توقيع عقد تشغيل محطة جديدة.
 44البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2021

عالم االقتصاد

أزمة حادة بالنقد األجنبي في سريالنكا
كشــفوزي ر ماليةســريالنكا  ،بازل راجاباكسا ،أن بالده تواجه
نقصا ً حادا ً في العمالت األجنبية ،بعد تراجع عائداتها منالسياحة
وتحويــات العاملين في الخــارج ،نتيجة جائحةفيروس كورونا
المســتجد .وأشار راجاباكسا خالل جلســة برلمانية ،أن إيرادات
الحكوم ة جاءت أقل كثيرا ً من المســتهدف بســبب تضرر النشاط
االقتصادي من الجائحة ،فــي الوقت الذي تم فيه تمديد إجراءات
ت والوفيات بالساللة
اإلغالق فيالبال د مع ارتفاع أعداداإلصابا 
جوتابايا راجاباكسه
المتحورةدلتا من فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وكالةبلومبيرغ لألنباء ،إلى أن تراجع احتياطيات النقد األجنبي لدى سريالنكا ،دفع مؤسسة “أس أند بي
غلوبال للتصنيف االئتماني” ،إلى تعديل النظرة المســتقبلية لسريالنكا لتصبح سلبية ،وهو ما يعني احتمال خفض
التصنيف االئتماني لها خالل الشــهور المقبلة .وعزز هذا األمر المخاوف من عجز ســريالنكا عن ســداد أقســاط
الديون المستحقة عليها في العام المقبل ،والمقدرة بنحو  1.5ملياردوالر أميركي.
يذكر أن رئيس البالد جوتابايا راجاباكســه ،قد أعلن مؤخرا ً حالة الطوارئ ،الحتواء ارتفاع حاد في التضخم بعد
أن هوت قيمة العملة بسبب أزمة في النقد األجنبي ،وللحفاظ على إمدادات أغذية مثل السكر واألرز بأسعار عادلة.
وقالت إدارة التعداد واإلحصاء :إن الزيادة في معدل أســعار العمالت األجنبية أحد أســباب ارتفاع األسعار للعديد
من الســلع األساســية على مدى  12شهرا ً مضت ،وأن التضخم الشهري ارتفع في آب/أغسطس  2021إلى % 6
من  % 5.7في تموز/يوليو بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

فاو :أسعار الغذاء العالمية ترتفع بنسبة % 32.9
أعلنــت منظمة األغذيــة والزراعــة التابعة لألمم
المتحــدة (فاو) ،أن أســعار الغــذاء العالمية قفزت
في شــهر آب/أغســطس  2021بعد شــهرين من
االنخفاض ،مدفوعة بزيادات قوية للسكر والزيوت
النباتية وبعض الحبوب.
وكشــفت “فــاو” التــي مقرها روما فــي بيان ،أن
محاصيــل الحبوب العالمية ســتبلغ تقريبا ً 2.788
مليار طن في  ،2021انخفاضا ً من تقديرها السابق
البالــغ  2.817مليار طن ،لكنهــا ال تزال مرتفعة
عن مســتويات  .2020وبلغ متوسط مؤشر فاو ألســعار الغذاء ،الذي يتتبعاألسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية
األولية المتداولة عالمياً 127.4 ،نقطة في شــهر آب/أغســطس الماضي مقارنة مع  123.5نقطة في تموز/يوليو
 .2021وعلى أساس سنوي ،ارتفعت األسعار  % 32.9في آب/أغسطس.
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تراجع معدل البطالة في النرويج بنسبة % 2.7
تراجع معدلالبطالة فيالنرويج بأكثر من
التوقعات.
وانخفضت نســـــبة البطالة خالل شــــهـر
آب/أغســطس  2021الماضي إلى حوالى
 ،% 2.7فــي حيــن كان المحللــون الذيــن
اســـــتطلعت وكالــة “بلومبيــرغ” لألنباء
رأيهم ،يتوقعون تراجــع معدل البطالة إلى
 ،% 2.9وهــو مــا جاء متفقا ً مــع توقعات
البنك المركــزي النرويجي المنشــورة في
شهر حزيران/يونيو  2021الماضي.
يأتــي ذلك فــي حيــن إن البنــك المركزي
النرويجي يتحرك لسحب السياسات النقدية المرنة ،التي تبناها أثناءاألزمة االقتصادية الناجمة عن جائحةفيروس
كوروناالمستجد خالل العام  2020الماضي ،حيث يستعد البنك لزيادة سعر الفائدة بمقدار  % 0.25مرات عدة،
في حين تبلغ الفائدة حاليا ً .% 0

ارتفاع الدين العالمي إلى  296تريليون دوالر
كشــفت بيانــات معهــد التمويــل الدولي ،أن
إجمالــيالديــن العالمي والذي يشــمل ديون
الحكومــات واألســر والشــركات بلغ 296
تريليــوندوالر أميركــي فــي نهاية شــهر
حزيران/يونيو  2021الماضي ،بزيادة 4.8
تريليون دوالر أميركي.
وأتــى الصعود بفعل ارتفاع ديون األســواق
الناشئة بنحو  3.5تريليون دوالر أميركي في
الربع الثاني مقارنة بالفصل الســابق ،لتصل
إلــى حوالــى  92تريليــون دوالر أميركي،
بحســب بيان معهد التمويل الدولي .لكن على الجانب اإليجابي ،تراجع معدل الدين نســبة للناتج المحلي اإلجمالي
العالمي إلى حوالى  % 353في الربع الثاني من العام  2021الجاري ،مقابل مســتوى قياســي بلغ نحو % 362
في الربع األول من .2021
وأوضــح المعهــد ،أنه من بين  61دولة يتم مراقبتها ،فإن  51دولة أعلنت هبوط معدل الدين نســبة للناتج المحلي
اإلجمالي بفضل تعافي النشاط االقتصادي من أزمة وباء “كوفيد .”19 -
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 8تريليون دوالر دين الحكومة الصينية
كشفت وكالة بلومبيرغ ،أن دينحكومةالصي 
ن
المحلي الخفي يمثل تقريبا ً نصف الناتج المحلي
اإلجمالــي ،مما يضــع الصين في خطر تمويل
الديون المحلية ،ويجعلها بصدد إصدار سندات
حكومية محلية لتمويلالدين الحكومي.
وأظهرت البيانات ،أن إجمالي الدين لمركبات
التمويل الحكوميــة المحلية ارتفع إلى نحو 53
تريليون يوان 8.2( ،تريليوندوالر أميركي)
في نهايــة العام  2020الماضــي ،صعودا ً من
 16تريليون يوان في عام  .2013وهذا يعادل
حوالى  % 52من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو أكبر من مبلغ الدين الحكومي الرسمي المستحق.

نمو االقتصاد البريطاني بنسبة % 23.6
أفــادت بيانــات رســمية ،بنمو الناتــج المحلي
اإلجمالــي فــيالمملكــة المتحدة خــال الربع
الثاني من  ،2021بنسبة  % 23.6على أساس
ســنوي ،إذ شــهدت الفتــرة المماثلة مــن العام
الماضي ذروة تفشيجائحة كورونا.
وقال مكتب اإلحصــاءات الوطنيةالبريطاني،
في بيان ،إناقتصادالبالد سجل انكماشا ً بنسبة
% 6.1على أســاس سنوي في الربع األول من
 .2021ويعــد معدل نمــواالقتصاد البريطاني
خالل الربع الثاني ،أعلى من القراءة األولى البالغة  .% 22.2وعلى أســاس فصلي ،ســجل االقتصاد البريطاني
نموا ً بنسبة  % 5.5خالل الربع الثاني ،مقارنة بانكماش  % 1.6في الربع األول من العام.
وبحسب البيانات ،زاد إنفاق األسر بنحو  % 7.9في فترة األشهر الثالثة المنتهية في شهر حزيران/يونيو،2021
فيما تراجع معدل االدخار عند  % 11.7مقابل  % 18.4في الربع األول من العام .وســجل قطاع الخدمات نموا ً
بنســبة  % 6.5فــي الربع الثانــي ،بأعلى من القراءة األولى عنــد  ،% 5.7وجاء ذلك بدعم نمــو خدمات الطعام
والضيافة .% 87.6
وكان الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة سجل انكماشا ً بنشبة  % 9.8خالل  ،2020هو األسوأ منذ ،1709
بسبب تداعيات جائحة كورونا .وبدأ اقتصاد المملكة التعافي منذ الربع الثالث من العام الحالي مع استئناف األنشطة
االقتصادية ،إال أنه يواجه تباطؤا ً حادا ً خالل اآلونة األخيرة بفعل أزمات ما بعد اإلغالق.
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 617مليار دوالر احتياطيات روسيا الدولية
أظهرت بيانات للبنك المركزي الروســي ،أن
احتياطيــاتالبالد الدولية بلغت في األســبوع
المنتهي في 24أيلول/ســبتمبر  2021مستوى
 617.9ملياردوالر أميركي.
وأشــارت البيانات ،أن أالحتياطيات تراجعت
في األســبوع المذكور بواقع  1.9مليار دوالر
أميركي.
كذلك أظهــرت البيانــات أنالديــن الخارجي
لروسيا بحلول  1تموز/يوليو  2021الماضي،
بلغ مستوى  472.3مليار دوالر أميركي.
يشــار إلــى أن الدين الخارجي هو جزء من إجمالــي ديون البلد لمقرضين خارج البــاد ،ويمكن أن يكون المدين
حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

نمو صادرات ايران لدول رابطة أسيان % 48
أعلن مســؤول بمنظمة التنمية
التجاريــة االيرانيــة ،تســجيل
الصادرات نموا ً بنســبة % 48
الــى دول جنوب شــرق آســيا
اعضــاء رابطة أســيان خالل
الشــهور الخمســة االولــى من
الســنة المالية الجاريــة الممتدة
من  21آذار/مــارس حتى 20
آب/اغسطس .2021
وأوضح سكرتير طاولة أسيان
بالمنظمــة ،محســن رضائــي
بــور ،في تصريــح ،أن الصادرات االيرانية لالعضاء العشــرة فــي الرابطة بلغت حوالــى  1.076مليار دوالر
أميركي في الفترة المذكورة.
ولفت الى أن تايلند كانت في صدارة الدول االعضاء في االستيراد من ايران ،بحجم  395الف طن و 266مليون
دوالر أميركي بنمو سعري نسبته  ،% 88تلتها اندونيسيا بحوالى  352الف طن ونحو  227مليون دوالر أميركي
ونمو ســعري نســبته  % 29عن الفترة نفســها من العام  2020الماضي .مؤكداً ،أن من أهم السلع المصدّرة هي،
سبائك الحديد ،صفائح الصلب ،الخارصين ،القطران ،الفازلين ،واحشاء الدجاج.
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 6.5مليارات دوالر لدعم القطاع الخاص اإلماراتي
خصصت دولة اإلمارات العربية المتحدة حوالى  6.5مليارات دوالر أميركي لدعم القطاع الخاص ،وذلك بهدف
توظيف اإلماراتيين في اطار الحزمة الثانية من برنامجها االستثماري “مشاريع الخمسين” .وسيستفيد
 75ألف مواطن إماراتي خالل السنوات الخمس المقبلة من برنامج يندرج تحت برنامج الدعم الحكومي
“نافس” ،الذي يهدف الى توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،بحسب بيان حكومي.
أعلنت حكومة اإلمارات عن تفاصيل الحزمة الثانية من مشــاريع
الخمســين ،التي ركزت على تخصيص حوافز جديدة للمواطنين
العاملين بالقطاع الخاص ،ودعم فكر ريادة األعمال بين الشــباب
والخرجين عبر برامج تدريبية وتمويلية.
وقال رئيس وزراء دولــة اإلمارات ،حاكم دبي محمد بن راشــد،
في تغريــدة“ :لدينــا اليوم مســتهدفات واضحة ومدعومة لنســب
المواطنين في القطاع الخاص  ...المســتقبل فــي القطاع الخاص،
والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وفي المسيرة وفي
المستقبل والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن هللا”.
توظيف المواطنين
وأضاف بن راشد ،أنَ هذا الدعم يشــمل حوافز أخرى مثل “دعم
رواتــب المواطنيــن في القطــاع الخــاص ،وعــاوات ألبنائهم،
وتدريب وتأهيل ،وإنشــاء صنــدوق جديد” ،مــن دون أن يعطي
تفاصيل عــن الصندوق فــي التغريــدة .وأوضح بيــان حكومي،
أن البرنامج يســعى إلى تشــجيع القطــاع الخاص علــى توظيف
المواطنين ،وحثهم علــى االلتحاق بالقطاع الخاص ،إذ ســتتحمل
الدولة مثالً تكلفــة تدريب المواطن في القطــاع الخاص لمدة عام،
وستقدم رواتب للجامعيين ،كما أطلقت برامجا ً لتنمية الكفاءات في
مجاالت تعتبرها استراتيجية.
صندوق التقاعد
وســتدفع الحكومة الجزء األكبر من اشــتراكات جهــة العمل في
صندوق التقاعــد للموظفيــن المواطنين خالل الســنوات الخمس
األولى من التحاقهم بالشــركة .وتهدف الحكومة الى تحقيق زيادة
تدريجية في نســبة توظيف اإلماراتيين في بعض شركات القطاع
الخاص بنسبة  % 10بعد  5أعوام.
جذب االستثمارات
وكانت دولة اإلمارات قد أعلنت مؤخراً ،عن مشاريع الخمسين،
حيث تستهدف جذب استثمارات بقيمة  150مليار دوالر أميركي
على  9سنوات ،تزامنا ً مع مرور  50عاما ً على تأسيس الدولة في
شهر ديسمبر/كانون األول من عام .1971
وفي إطار تعليقه على حجم االســتثمارات المستهدف في الخطة،
قال الرئيس التنفيذي لالســتراتيجيات وخدمة العمالء في “شركة
الظبي كابيتال” ،محمد علي ياســين ،في لقاء صحفي :إن التمويل
الكافي سيســاعد القطاع الخاص على توســع الشــركات ،وجذب
رأس المال األجنبي إلى الدولة.

محمد بن راشد

برنامج “نافس”
من جانبه ،ذكر وزير شــؤون مجلس الــوزراء ،محمد بن عبدهللا
القرقاوي ،أنه تم وضــع برنامج حكومي متكامل باســم “نافس”،
يتكون مــن  13مشــروعا ً لدعم القطــاع الخاص الســتيعاب هذه
األعداد .وأكــد أن الحكومة خصصت صنــدوق للخريجين برأس
مال مليار درهــم ( 272مليــون دوالر) ،لمنح قــروض مصغّرة
لطالب الجامعــات والخريجيــن الجــدد بالتعاون مــع الجامعات
الوطنية ،وبهدف دعمهم في بدء مشاريعهم الخاصة.
يذكر أن الحزمة الثانية لمشــاريع الخمسين ،شملت تشكيل مجلس
تنافســية الكوادر اإلماراتية ،حيث ستتحمل الحكومة تكلفة تدريب
المواطنين في القطــاع الخاص لمدة عــام \في الفتــرة التدريبية -
تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة
في القطاع الخاص  -طرح برامج تدريبية متخصصة في قطاعات
متنوعة ،سيتم من خاللها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها
عالميا ً للمواطنين في القطاع الخاص  -تطبيق سياسة جديدة تمنح
الموظف اإلماراتــي خيار التقاعد المبكر للذيــن تتجاوز أعمارهم
 50عام لتأســيس مشــاريعهم الخاصــة  -تخصيص إعانــة مالية
مؤقتة للذين فقــدوا وظائفهم في القطاع الخــاص لظروف خارجة
عن إرادتهم ،ومنحهم فرصة  6أشــهر للبحث عــن وظيفة أخرى
 تطبيق سياســة جديدة في الحكومة للراغبين في ممارسة العملالحر ،عبــر منح أعداد محددة ســنويا ً وبمعاييــر واضحة  -وضع
نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص ،تبدأ بنحو
 % 2وتتزايد بنفس النسبة سنويا ً لتصل  % 10بعد  5سنوات

.
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تباطؤ نمو التجارة ُيعتبر عائق ًا القتصادات آسيا الناشئة
ظلت االقتصادات اآلسيوية الناشئة تتفوق لعدة سنوات على معظم البلدان األخرى فيما يتعلق بنمو الناتج
المحلي اإلجمالي والمقاييس األخرى للنشاط االقتصادي .لكن الوضع تغير مؤخراً خالل فترة التعافي بعد
الجائحة .ففي األشهر األخيرة ،انتشرت بسرعة موجة اإلصابات بساللة دلتا من كوفيد  19 -في آسيا ،مما
ت ط لب فرض عمليات اإلغالق وغيرها من تدابير التباعد االجتماعي .وكان الوضع أكثر سوءاً في أجزاء من
جنوب شرق آسيا ،حيث أدى انخفاض معدالت التطعيم واالفتقار إلى أنظمة التتبع الفعّ ال للمخالطين إلى
بيئة مليئة بالتحديات ،ال سيما في بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(.
ازدهرت الصادرات دول آســيان ،مدعومة بالطلب غير المســبوق
على المنتجــات المصنعــة مــن االقتصــادات المتقدمة الرئيســية،
مما عــوض جزئيــا ً عن التراجــع فــي القطاعات األخــرى .ونمت
صادرات البضائع من دول آســيان ( 6 -إندونيسيا وتايالند وماليزيا
وســنغافورة والفلبين وفيتنــام) بنســبة  % 41بعد الركــود العالمي
الكبير الناتج عن الجائحة ،متجاوزة مســتويات ما قبل الجائحة ،بل
وصلت إلى أعلى مستويات على األطالق.
ومن المرجح أن يتراجع هذا التأثير الداعم لصادرات آســيان الناتج
عــن البيئــة الخارجيــة المواتية بحســب تقرير أعــده فريق QNB
االقتصادي ،والذي اعتمد على  3نقاط رئيسية في تحليالته:
أوالً ،تشــير البيانــات عاليــة التــردد مــن االقتصــادات الرئيســية
(الواليات المتحــدة واالتحاد األوروبــي واليابان) إلــى تراجع نمو
التجارة العالمية .فقد ســجلت االستطالعات السريعة لمؤشر مديري
المشتريات  3أشــهر متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة
الواردة من االقتصادات المتقدمة .ويتماشــى هذا مع التباطؤ الكبير
في نمو التجــارة في االقتصادات اآلســيوية المصدرة للســلع والتي
تنشــر تقاريرها بصفة مبكرة (كوريا الجنوبية وتايوان وســنغافورة
واليابان) ،والتــي تقود عــادة اتجاهات التجــارة في آســيان ،نظرا ً
لدورها المحوري في سالســل التوريــد اإلقليمية .وتشــير مثل هذه
التحركات إلى حــدوث تباطؤ فــي مجمــل التجــارة العالمية ،ومن
المفترض أن ينتقل تأثيره إلى صادرات دول آسيان.
ثانياً ،بدأت توقعات المستثمرين بشــأن النشاط االقتصادي في قطاع
النقل ،وهي مؤشــر رئيســي للنمو المســتقبلي في التجارة العالمية،
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تشير إلى اعتدال الطلب على السلع المادية .فقد بلغ مؤشر داو جونز
للنقل ،ذروته فــي أيار/مايو  ،2021وظل يتراجع منــذ ذلك الحين.
وال يشــير المؤشــر إلى توقف مؤقت في تســارع التجــارة العالمية
فحســب ،بل يشــير أيضا ً إلى تباطؤ كبيــر في النمو خالل األشــهر
المقبلــة .وبالنظر إلى أن آســيا تســاهم بنســبة  % 35مــن إجمالي
التجارة العالمية في السلع المادية ،من المتوقع أن يُضعف ذلك آفاق
الصادرات من دول اآلسيان.
ثالثاً ،تشــير العوامل الهيكلية إلى ضعف مســتمر فــي الطلب على
السلع االستهالكية .وكان نمو التجارة خالل التعافي العالمي مدفوعا ً
بالطلب االســتثنائي على الســلع المادية أثناء الجائحــة .وحدث ذلك
نتيجة للتحفيــز عبر السياســات االقتصاديــة
والتحــول المؤقت في
ّ
أنماط اإلنفاق بعيدا ً عن قطــاع الخدمات ،حيــث أدت تدابير التباعد
االجتماعي إلــى تقييد األنشــطة المباشــرة وجهــا ً لوجــه واقتصاد
الخدمات .لكن تأثير كال العاملين بدأ ينعكــس بالفعل ،في تحرك من
المرجح أن تتســارع وتيرته في عام  .2022فالتعافــي االقتصادي
القوي ونجاح حمالت التطعيم الشــاملة يؤديان إلى ســحب تدريجي
للحوافــز االقتصادية ويعيــدان التــوازن ألنماط اإلنفــاق في قطاع
الخدمات .عالوة علــى ذلك ،فإن الطلــب على الســلع المادية ،مثل
اإللكترونيات ومعــدات بناء المنازل ،تم تعجيلــه أثناء الجائحة ،مما
يعني أنه من المحتمل أن تكــون هناك فترة طويلة من ضعف الطلب
على هذه الســلع .ومع انخفاض اإلنفاق على السلع االستهالكية ،من
المقرر أن يزداد التباطؤ المســتمر في التجارة العالمية ،مما ســيزيد
من قتامة التوقعات بشأن صادرات دول آسيان

.
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بنك أوف أميركا :لبنان يحقق استقرار اقتصادي
أصدر قسم األبحاث الدوليّة في بنك أوف أميركا تقريره اإلقتصادي عن لبنان ،والذي تطرّق من
خالله إلى تشكيل الحكومة الذي طال إنتظاره ،والذي أنهى  13شهراً من الفراغ ما سيؤمّ ن بعض
اإلستقرار اإلقتصادي ويتيح الفرصة للبدء بمحادثات مع الدائنين الدوليين.
اعتبر بنك أوف أميركا ّ
أن وجود عوامل كالس ّجل التاريخي
الضعيف وقرب اإلنتخابات النيابيّــة والتأثير القوي للطبقة
السياســية قد يتيح بفرص القيــام بإصالحــات جوهرية ما
سيحدّ من أي إرتفاع ممكن في أسعار سندات لبنان السيادية.
إتّفاق شامل
وأشــار بنك أوف أميركا إلــى أن الــوزراء يتمتعّون بدعم
سياســي معتبرا ً في هذا الســياق ّ
بأن تعيين المدير التنفيذي
الســابق للعمليّات الماليّة فــي مصرف لبنــان كوزير ماليّة
قد يســاعد في توحيد وجهــات النظــر بيــن وزارة الماليّة
ومصرف لبنان حيال المفاوضات مع صندوق النقدّ .إل إنّه
وبحسب بنك أوف أميركاّ ،
فإن إنهماك الحكومة بالتحضير
ّ
لإلنتخابــات النيابيّــة القادمة قــد يخفف من فرصــة إنجاز
إتّفاق شامل مع صندوق النقد الدولي ،إالّ ّ
أن هذه الوتيرة قد
تتسارع بعد هذه اإلنتخابات.
أزمات متزامنة
وقد توقّع بنك أوف أميركا بــأن ينحصر عمل هذه الحكومة
بشكل أساسي بتحقيق بعض اإلســتقرار اإلقتصادي وإدارة
البطاقة التمويليّة والبــدء بمفاوضات مع المانحين الدوليين.
وعلّق بنك أوف أميركاّ ،
بأن لبنان تحت وطأة مجموعة من
األزمات المتزامنة أكان على صعيــد ميزان المدفوعات أو
الماليّة العا ّمــة أو الدين العام أو القطــاع المصرفي أو على
الصعيــد اإلجتماعي ما إنعكــس من خالل إنكمــاش الناتج
المحلّي الحقيقي بنســبة  % 20والتض ّخــم المفرط وتدهور
ســعر صرف العملــة المحليّة وإنقطــاع المواد األساســيّة
والهجرة وإفقار الشعب.
إستنزاف االحتياطات
في هذا السياق ،إعتبر بنك أوف أميركاّ ،
بأن إطالق البطاقة
ً
التمويليّة ســيخفّف من وطأة األزمة اإلنســانيّة ،مشيرا في
هذا الســياق إلــى ّ
أن هذه البطاقة ســيتم تمويلها لعــام واحد
صة من
عبر قرض مــن البنك الدولــي وحقوق ســحب خا ّ
صندوق النقد الدولي .أ ّما على صعيد الحساب الجاري ،فقد
أشار إلى ّ
أن العجز في الحســاب الجاري قد تراجع من 12
مليار دوالر أميركي خالل األشهر التسعة األولى من العام

 ،2019إلى  4.7مليار دوالر أميركي خالل الفترة ذاتها من
العام  ،2020مشيرا ً إلى ّ
أن رفع الدعم (والذي يكلّف حوالى
الـ 0.5 - 0.4مليار دوالر أميركي) ســيخفّف من إستنزاف
إحتياطات مصرف لبنان بالعملة األجنبيّة.
عجلة إصالحات
ولفت بنــك أوف أميركا ،إلــى ّ
أن إقــرار قانــون الكابيتال
كوتــرول ،والــذي تــ ّم إرســاله إلــى البرلمان فــي أواخر
شــهر ت ّموز/يوليــو  ،2021قــد يســاهم في إطــاق عجلة
اإلصالحات ،مشيرا ً في هذا السياق إلى خروج ودائع بلغت
حوالى  10.8مليار دوالر أميركي مــن لبنان ،خالل الفترة
الممتدّة بين الفصل الثالث من العــام  2019والفصل الثالث
من العام .2020
انخفاض النفقات
أ ّما على الصعيد المالي ،فقد أشــار بنك أوف أميركا إلى ّ
أن
عمليّة تحويل الودائع إلى الليرة اللبنانيّة قد تستغرق سنوات،
كما وإلى ّ
أن خســائر مصرف لبنان قد إرتفعت بشكل كبير
منذ الفصل الثالث من العام .2019
أيضا ً على الصعيد المالــي ،لفت بنك أوف أميــركا إلى أن
التراجــع في عجــز الموازنة مــردّه إلى إنخفــاض النفقات
األساسيّة بشكل كبير كما وفوائد الدين (أكان تلك على الدين
الخارجي أو تلك المترتّبة علــى دين مصرف لبنان) ما فاق
بشكل كبير التراجع في اإليرادات الحكومية

.
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 28تريليون دوالر قيمة الدين الحكومي األميركي
تقوم حكومة الواليات المتحدة األميركية ،حالها حال باقي دول العالم ،باالقتراض عندما تنفق أموا ًال
تفوق قيمتها حجم اإليرادات ،وذلك عن طريق إصدار سندات خزينة .ويبلغ سقف الدين ،الذي وضعه
الكونغرس قبل أكثر من  100عام ،وهو الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه28.4 ،
تريليون دوالر .ويمثل السقف الحد األقصى الذي ال تستطيع الدولة تجاوزه في االقتراض ،وبالتالي
يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها ،من رواتب العسكريين وحتى
خطابات اعتمادها.
لدى المشرعين األميركيين فترة محدودة من أجل التوصل
التفاق يقضي برفع الحد األقصى لحجم األموال التي يمكن
لوزارة الخزانــة اقتراضهــا ،وإال فإن الواليــات المتحدة
األميركية ســتتخلف عمدا ً عن ســداد ديونها ألول مرة في
التاريخ.
ويحظر سقف الدين الحالي ،ما لم يتم رفعه ،على الواليات
المتحــدة اســتدانة أكثر مــن الحــد األقصى البالــغ 28.4
تريليون دوالر.
سندات خزينة
تصدر الحكومة األميركية سنويا ً ســندات خزينة بالدوالر
األميركي من أجــل االقتــراض ،وذلك عبــر طرحها في
األســواق بفائدة معينة .ويمكــن للدول األجنبيــة واألفراد
والشــركات والهيئات والمؤسسات المحلية داخل الواليات
المتحدة شراء هذه السندات.
ووصل مســتوى الدين الحكومي األميركي ألقل بقليل من
 28.5تريليون دوالر أميركــي ،أي أكثر بنحو  % 29من
قيمة الناتج المحلي االجمالي لهذا العام .وربع هذه األموال
تدين بهــا الحكومة لنفســها ،حيث تســتثمر إدارة الضمان
االجتماعي  2.9تريليون من فائض أرباحها في الســندات
الحكوميــة ،ويحتفــظ االحتياطــي الفيدرالــي بأكثر من 5
تريليونات دوالر في سندات الخزينة األميركية.
في المقابــل ،تمتلك الــدول األجنبية والشــركات واألفراد
 7.5تريليــون دوالر أميركــي مــن ديــون الحكومــة
األميركيــة ،حيث تعد اليابــان والصين أكبر المســتثمرين
بواقــع تريليــون دوالر لــكل منهمــا .أمــا باقي الســندات
فمملوكة لمواطنين وشركات أميركية وواليات وحكومات
محلية.
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سقف للديون
يذكر أنه قبل عام  ،1917كان الكونغــرس يأذن للحكومة
باقتراض مبلغ ثابت مــن المال لفترة محــددة ،وعندما يتم
ســداد القرض ال يمكن للحكومة االقتراض مرة أخرى ما
لم يُسمح لها بذلك .وتغير هذا بعد أن تم تشريع قانون جديد
في عام  ،1917وضع سقفا ً للديون وســمح بتمديد مستمر
لعملية االقتراض من دون موافقة الكونغرس.
وسن الكونغرس هذا اإلجراء للسماح للرئيس آنذاك بإنفاق
األموال التي اعتبرها ضرورية لخــوض الحرب العالمية
األولى دون انتظــار المشــرعين الذين غالبا ً مــا يكونون
غائبين ،أو ال يستطيعون حضور الجلسات لبعد المسافات
بين الواليات وصعوبة الوصول في حينه.
ومع ذلــك ،لــم يرغــب الكونغرس فــي كتابة شــيك على
بياض للرئيس ،لذلك حــدد االقتراض بنحــو  11.5مليار
دوالر ،واشــترط أن يكــون هناك تشــريع جديــد في حال
الرغبة بزيادة المبلغ .ومنذ ذلك الحين ،تم رفع سقف الدين
عشــرات المرات ،وتم تعليق العمل به في عدة مناسبات،
كان آخرهــا فــي آب/أغســطس  ،2019عندمــا علــق
الكونغرس الحد حتى  31تموز/يوليو .2021
ركود اقتصادي
وســيكون لتخلــف أكبر اقتصــاد فــي العالم عن الســداد،
عواقب وخيمة مع تداعيات على االقتصاد العالمي بكامله.
إذ ســيؤدي داخليا ً عدم رفع ســقف الدين إلى احتمال عدم
دفع رواتــب موظفــي الحكومــة أو المقاوليــن المتعاقدين
معها ،وكذلــك قد تتوقــف عن منــح القــروض الممنوحة
للشــركات الصغيرة أو طــاب الجامعــات ،والتوقف عن
دوافع الفواتيــر المســتحقة بذمتها وهذا يعني مــن الناحية

عالم االقتصاد
الفنية انها في حالة تخلف عن السداد.
كذلــك يتوقع أن يتســبب التخلف عن الســداد إلــى انزالق
الواليــات المتحدة في ركود اقتصــادي ناجم عن انخفاض
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  % 4تقريباً .وسيؤدي أيضا ً
إفقدان حوالــى  6ماليين وظيفــة ،مما يســبب ارتفاعا ً في
معدل البطالة ووصولها إلى نحو .% 9
عواقب وخيمة
أمــا خارجياً ،ســيكون لهــذا التخلــف عواقــب اقتصادية
وخيمة ،إذ ســيؤدي إلى ارتفاع أســعار الفائدة وتقليل قيمة
الدوالر مقابل العمالت العالمية األخرى وإصابة األسواق
العالمية بحالة مــن الذعر وربما الركود .وســيدفع الركود
المســتهلكين والشــركات األميركيــة لتقليــل كمية الســلع
والخدمات التي يشــترونها من خارج البــاد ،ما يعني أن
بلدان األســواق الناشــئة التي تعتمد على الصــادرات إلى
الواليات المتحــدة للحصول علــى جزء كبير مــن دخلها

ستكون األكثر تضرراً.
وســيكون ،كذلك ،لالنخفاض المتوقع لقيمــة الدوالر تأثير
مماثل ،إذ سيجعل شراء اإلمدادات من الخارج أكثر تكلفة
على الشركات األميركية ،وبالتالي يتسبب بانخفاض حجم
التبادالت التجارية على مســتوى العالم .وسيؤثر انخفاض
قيمة العملة األميركية على البلدان التــي يرتبط اقتصادها
بالــدوالر ،والتــي ستشــهد تقليصــا ً فــي القوة الشــرائية
لمخزونها الحالي من العملة.
تمويل المشاريع
يشــار إلى أن رفع ســقف الديــن األميركي ال يــؤدي إلى
زيادة اإلنفاق ،بحسب ما أشــارت له قناة “الحرة” ،إال انه
يســمح لوزارة الخزانة األميركية بتمويل المشــاريع التي
وافــق عليها الكونغرس مــن قبل ،بما في ذلــك تريليونات
الــدوالرات من المســاعدات التــي تقررت خــال جائحة
كوفيد 19 -

.
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“االتحاد العقارية” تدشن “موتور سيتي فيوز”
د َّشنت شركة االتحاد العقارية المطور العقاري
في إمارة دبــي بالتعاون مع شــركة المقاوالت
العريقة  Airolinkاألعمال اإلنشائية التمهيدية
لمشــروعها العقــاري األحدث “موتور ســيتي
فيــوز” والــذي تبلغ قيمــة تكلفتــه  800مليون
درهم والذي ســبق اإلعالن عنه في وقت سابق
من شهر أغســطس/آب  2021الماضي ،وجاء
ذلك خالل حفل أقيم مؤخرا ً في موقع المشروع
بمنطقــة الموتور ســيتي بالحضيبــة الثانية في
إمارة دبي بمشــاركة عبدهللا الرســتماني ،مدير عام شــركة االتحاد العقارية إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في كلتا
الشركتين ونخبة من المهندسين الذين سيقومون باإلشراف على بناء المشروع.
ويقع المشــروع الجديد في قلب منطقة الموتور ســيتي ويتكون من  3مباني يضم كل منها  7طوابق ويحتوي على
مســاحات تجارية لمحالت التجزئة والمطاعم ومراكز التســوق وشقق سكنية يبلغ عددها  880شقة تتنوع بين 313
اســتوديو و 427شــقة مكونة من غرفة نوم واحدة و 133شــقة مكونة من غرفتي نوم و 7شــقق مكونة من  3غرف.

“أدير العقارية” تطرح “رواسي جبل عمر” لمزاد علني
أعلنت شــركة أدير العقارية ،عن طرح أرض متعددة
االســتخدامات في مشروع “جبل عمر” بمكة المكرمة
للبيــع في مزاد علنــي .وقال الرئيس التنفيذي لشــركة
أدير العقارية ،متعب آل سعد ،إن أرض “رواسي جبل
عمر” تمثل فرصة اســتثمارية فريدة من نوعها نظرا ً
الستراتيجية موقع األرض في قلب المنطقة المركزية
للعاصمة المقدســة ،وذلك على بُعد خطوات من الحرم
المكي الشريف ،حيث تزدهر المشاريع العقارية لتلبية
الطلب المتزايد على الســكن بجوار المســجد الحــرام ،وما يرافقها من تكامل الخدمات وتنــوع المرافق العامة التي
ترفع من جودة الحياة في المنطقة ككل ،عالوة على سهولة الوصول منها إلى كافة المشاعر المقدسة لينعم ضيوف
الرحمن من الحجاج والمعتمرين بأعلى درجات الراحة والرفاهية .وأكد آل ســعد ،أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر
المدن أمانا ً لالستثمار العقاري ،لكونها من أهم مستهدفات رؤية السعودية المستقبلية التي تسعى إلى رفع عدد الحجاج
والمعتمرين إلى حدود  30مليون حاج ومعتمر مع حلول العام  ،2030وما يتطلبه ذلك من زيادة في مشاريع البنية
التحتية والمشــاريع العقارية المتنوعة الستيعاب هذا التزايد وتلبية احتياجات السكن لضيوف العاصمة المقدسة ،ما
يوفر العديد من الفرص االستثمارية الناجحة ،ويعزز من مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية فريدة وآمنة.
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 18مليار دوالر لبناء مساكن للمواطنين في دبي
اعتمــد نائب رئيــس الدولة ورئيس مجلــس الوزراء في
االمــارات حاكم دبي محمد بن راشــد آل مكتوم ،ميزانية
إســكانية تاريخية بقيمة  65مليار درهم ( 18مليار دوالر
أميركي) للعشرين عاما ً القادمة للمواطنين في إمارة دبي.
كما وجه بمضاعفة عدد المســتفيدين من برنامج اإلسكان
فــي دبــي  4أضعاف بدايــة من هــذا العــام ،ومضاعفة
األراضي المخصصة إلســكان المواطنين في دبي لتصل
إلى  1.7مليــار مليون قدم مربعة ،تكفي لســد احتياجات
المواطنين للعشرين عاما ً القادمة.
وأكد حاكم دبي خالل اإلعالن عن خطط اإلسكان الجديدة بأن “السكن الكريم كرامة وحق للجميع والحياة الكريمة
ألبناء الوطن هي األولوية األولى لعمل الحكومة .برنامج اإلســكان الحكومي ســيكون ضمن متابعتي الشــخصية.
هدفنا أن تكون دبي هي المدينة األفضل للحياة في العالم .وتطوير المناطق السكنية للمواطنين هي أهم جزء ضمن
هذه الرؤية”.
تأتي توجيهات محمد بن راشــد آل مكتوم في ظل الجهود الســتكمال النموذج التنموي والحضري إلمارة دبي ،بما
يعزز الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة األفضل للحياة في العالم.

ايران تجيز إنشاء مركز تجاري في االمارات
أعلن مدير الشــؤون العربيــة واالفريقية بمنظمة التنمية
التجاريــة االيرانية ،فرزاد بيلتن ،عن الســماح بانشــاء
مركز تجاري ايراني في کل من اوغندا ودولة االمارات
العربية المتحدة .وأوضح في تصريح ،أن القطاع الخاص
االيرانــي قد اســتصدر الموافقة المبدئية النشــاء مركز
تجــاري ايراني في اوغندا واالمــارات ،وذلك في اطار
دفع سياسات المنظمة فيما يخص تسهيل عمل الشركات
والسلع والخدمات االيرانية في االسواق التصديرية على
أســاس لوائح اصدار التراخيص التأسيسية وانشطة المراكز التجارية وتسويق المنتجات والخدمات االيرانية خارج
البــاد .وأشــار أن هذا النوع من المراكز ينشــط تحت اشــراف منظمة التنمية التجاريــة االيرانية ،بحيث يمنح عام
للمتقدمين لتوفير االمكانيات واالجراءات الالزمة لتأسيس المركز واستصدار الرخصة النهائية بهذا الشأن.
ولفت بيلتن ،الى طبيعة نشــاط هذه المراكز ،موضحا ً أنها تقدم استشــارات وخدمات قانونية وتســويقية وادارية،
والمخازن وتراخيص المعارض أو تأسيس المكاتب بواسطة المصدرين االيرانيين ،اضافة الى الخدمات السياحية
التجارية واقامة االحداث التجارية وماشابه في االسواق التصديرية.
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اتفاقية بين “نوبلز” العقارية وشركة ACE
وقعت شــركة شــهد األردن للتطوير العقــاري إحدى
شــركات نوبلــز العقاريــة ،اتفاقية تصميم وإشــراف
لمشــروعها اإلســكاني الجديــد مع المكتب الهندســي
االستشــاري العالمــي ( )ACEفــي مقر الشــركة في
عمان ،حيث حضر االتفاقية نيابة عن الشــركة المدير
التنفيذي المهندس وائل قاســم وعن المكتب الهندســي
المدير العام المهندس جودت يغمور .وبموجب االتفاقية
ســيقوم االستشــاري بتصميــم البنيــة التحتيــة وكذلك
اإلشــراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشــروع االســكاني الجديد ،الذي تملكته الشــركة مؤخرا ً من مجموعة
المناصير االستثمارية الكائن على طريق المطار بالقرب من جامعة الشرق األوسط.
وقال رئيس مجلس إدارة “نوبلز” العقارية ،المهندس عمر عايش ،إن هذا المشروع يأتي استكماالً لمشروع الشركة
األول “مدينة الشهد” الواقع في المنطقة ذاتها والذي أعتبر المشروع األسرع مبيعا ً في عمان واألكثر نمواً ،موضحا ً
بأنه من المقرر االنتهاء من تطويره وإيصال الخدمات وإنشاء البنية التحتية له في أواخر عام .2021
وتعد مدينة الشهد التي أطلقتها “نوبلز” العقارية أواخر العام  /2019وهو مشروعها األول في األردن ،من المشاريع
األسرع نموا ً واألكثر مبيعا ً في األردن وفقا ً لمحللين ،حيث شمل المشروع  212قطعة أرض تجارية وسكنية ،إضافة
إلى بناء الفلل الذكية والصديقة للبيئة ،وقد صرحت الشركة مؤخرا ً بيعها أكثر من  % 80من المشروع.

“نيوم” تستضيف شركات عالمية ومحلية في قطاع البناء
اختُتمت أعمال لقاء نيوم لقطاع البناء الذي انعـقد على مدار 4
أيــام بحضور  150شــركة عالمية ومحلية في قطاع التصميم
والبنــاء .وتضمــن اللقــاء تعريفا ً بنيــوم ورؤيتهــا الطموحة
وخططها التي تدعم رؤية  ،2030كما تضمن جولة في مجمع
نيوم اللوجستي ،الذي يضم وحدا ٍ
ومباني تستوعب 30,000
ت
َ
من العمالة ،إضافة إلى مكاتب ومســتودعات ومراكز خدمات
البناء ،حيث ســيخدم المجمع الممتد على مساحة  12كيلومترا ً
مربعا ً  -خالل السنوات القادمة  -مراحل البناء كافة ،وسيكون
أحد أكبر المجمعات اللوجستية المؤقتة في العالم ،بحسب ما جاء في وكالة األنباء السعودية  -واس.
جديــر بالذكر ،أن مشــروع نيــوم يعد حجر الزاوية في دعم تحقيق رؤية المملكــة  2030من حيث تنويع مصادر
الدخل ،ويتميز بتفرده من حيث مســتقبلية الرؤية وضخامة األعمال والمشــاريع وتنوعها .وتتطلع نيوم من خالل
مشــروع “ذا الين” إلى توفير  380ألف وظيفة وتحقيق دخل بمعدل  180مليار لاير ســعودي في الناتج المحلي
اإلجمالي بحلول عام .2030
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قرض أخضر لمشروع أماال السعودي
قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة البحــر األحمر
للتطوير ومشروع أماال (وهو منتجع يُبنى على
الساحل الشــمالي الغربي للسعودية على البحر
األحمــر إضافة إلى مشــروع البحــر األحمر،
والمشــروعان صديقان للبيئة وسيعتمدان على
مصــادر متجــدّدة للطاقــة) ،جــون باجانو ،إن
السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى  10مليارات
لاير ( 2.67مليــار دوالر أميركي) العام المقبل
ّ
مخططاتها السياحية
من أجل مشروع أماال ،أحد
على ساحل البحر األحمر .وسيأتي التمويل “األخضر” المرتقب لمشروع أماال ،بعد قرض أكبر تم الحصول عليه
في وقت سابق من العام 2021لتمويل مشروع البحر األحمر.
ورجح باجانو ،أن يتراوح القرض بين  5و 10مليارات لاير ،وهو يأتي بعد  14مليار لاير دبّرتها الشركة هذا العام
بحسب “رويترز” .وقالّ :
إن تمويل “أماال” سيكون من أجل بناء  9فنادق في المرحلة األولى ،ومن المزمع افتتاح
تلك المنشآت في .2024

ارتفاع أسعار المساكن في أوروبا بنسبة % 6.2
تشهدأوروبا تزايدا ً في أسعار السكن إلى حد دفع سكان بعض
المدن مثلبرلي ن للنزول إلى الشارع احتجاجا ً على هذه المشكلة.
ت السكنية ارتفاعها في ظل أزمة تفشي
وواصلت أسعارالعقارا 
وبــاء كوفيد  ،19 -مدفوعة بالطلب المســتجدّ على المزيد من
المساحة من قبل بعض األسر .وارتفعت أسعار المنازل والشقق
في منطقةاليورو ،بنســبة  % 6.2في الفصل األول ،بالمقارنة
مع الفصل نفســه من السنة الماضية ،وهو أعلى ارتفاع يسجل
ي األوروبي.
منذ منتصف عام  ،2007بحسبالبنك المركز 
ورصد معهد “يوروستات” األوروبي لإلحصاءات زيادة بنسبة  % 30في أسعار المساكن في أوروبا منذ .2015
ويكون االرتفاع أكثر حدة في الدول الصغيرة على غرارلوكسمبورغ ،حيث بلغ  % 17في الفصل األول من العام
 2021بالمقارنة مع السنة السابقة .وتفاقمت المشكلة مع انتشار وباء كوفيد  ،19 -فتوقفت ورشالبنا ء في ظل الحجر
الصحي واإلغالق ،وال تزال صعوبات اإلمدادات بمواد البناء تؤخر األشــغال .وبموازاة ذلك ،شــعرت أسر عديدة
بالحاجة إلى العيش في مساحات أكبر خارج المدن الكبرى ،بعدما وجدت نفسها محتجزة داخل شقق صغيرة في ظل
س على سبيل المثال ،لم يسجل مستوى أسعار المساكن تطورا ً يذكر في الفصل الثاني بالمقارنة مع
الحجر .وفيباري 
العام السابق ،في حين أنه ارتفع بنسبة  % 7في باقي المناطق الفرنسية ،بحسب بياناتكتاب العدل.
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عودة المتاجر القديمة في اميركا الى الواجهة
يضم العديد من المتاجر المدنية ذات األقسام المتنوعة ،تصاميم هندسية تاريخية عالية الجودة ،ويتمتع
بمواقع ممتازة في وسط المدن ،وبنوافذ ضخمة في الطوابق األرضية ،وبكثير من المساحات الطابقية
ّ
تضم المساحات
المفتوحة .أمّ ا المتاجر في الضواحي التي غالب ًا ما تكون بسيطة التصميم وبال نوافذ فهي
الطابقية الواسعة ذاتها من الداخل ،كما تقع في أماكن مناسبة قرب تقاطعات الطرق الرئيسية.
وقد بدأ مالكو العقارات والمصممون المعماريون يكتشفون أن في التكاليف توفير وفوائد بيئية من خالل
تكيّف األعمال مع المباني القديمة بد ًال من هدمها.
أغلقت نحــو  % 40من المتاجر ذات األقســام المتنوعة
أبوابها في الواليات المتحدة األميركية خالل الســنوات
الخمس الماضية ،ما يعني أن كثيرا ً من مراكز التســوق
والمباني الضخمة ،المصممة على شكل صناديق ،والتي
جرب عيّنات
كانت تباع فيها فســاتين حفالت التخرج وت ُ ّ
العطور ،ستُهدَم ،إال أن البعض منها قد يجد استخدامات
جديدة.
قبة مركزية
أمضت كلّية المجتمع في أوســتن بوالية تكســاس أكثر
تحول مركز التســوق الســابق
من عقد من الزمن وهي ّ
“هاي الند” إلــى حرم جامعــي متعدد االســتخدامات،
وذلك بالشــراكة مع شــركة التطوير العقارية “ريدليف
بروبرتيــز” ( ،)RedLeaf Propertiesبحســب
“بلومبيرغ”.
ُ
ففي عــام  2014أعيــد افتتاح متجر “جي ســي بيني”
( )J.C. Penneyالبالــغ عمره  50ســنة ،على شــكل
مســاحة أكاديميــة ،بعدمــا أضافــت شــركة الهندســة
المعمارية “بارنز غروماتزكي كوســاريك” (Barnes
 )Gromatzky Kosarekقبــة مركزيــة في الســقف
حولت شــركتا التصميم
وصالة زجاجية مفتوحــة .كما ّ
المعماري “غينســلير وســتاينبومير” (Gensler and
 )Steinbomerو“برامويل وفرازيل” (Bramwell
 )& Vrazelمتجر “ديالردز” ( )Dillard’sالســابق
مقرات لمحطة  KLRUالتابعة
في مركز التســوق إلى ّ
ّ
لقناة  PBSفي أوستن ومنشآت بث جامعية ومكاتب.

 ،)Blinder Belleفي مكانها المناســب في أحضــان مبنى من طراز
اإلمبراطورية الثانيــة ،كان قد افتتــح أبوابه في عــام  1914كفرع في
الجزء األعلى مــن المدينة تابع لسلســة متاجر “آرنولد كونســتابل آند
كو” ( ،)Arnold Constable & Coالتي تُعتبر أول سلســلة متاجر
ذات أقســام متنوعة في الواليات المتحدة األميركيــة .فالتخطيط الجل ّي
ومجاالت الرؤية الواسعة ال تزال من المزايا التي يتمتع بها المبنى ،على
الرغم من خضوعه ألعمال ترميم سابقة.
وقالت المديرة الشــريكة لـ”باير بليندر بيل” ،إليزابيت ليبير“ :إن كنت
تريد الحصول على المســاعدة في إعداد ســيرتك الذاتية ،فستتمكن من
الدخول والتوجه مباشرة إلى المكان المقصود”.
مبنى أيقوني
في العام الماضي اشــترت “أمازون” متجر “لورد آند تايلر” الســابق
المجاور لمكتبة مؤسسة ستافروس نياركوس ،إذ تخطط لتحويل المبنى
األيقوني العائد إلى عام  1914إلى مســاحة مكتبية تمتد على  630ألف
قدم مربع ،وتضــ ّم ألفَي موظف .كمــا تخطط الشــركة إلضافة طابقين
وشــرفة على ســطح المبنى المؤلف مــن  11طابقــاً ،فيما تعيــد ترميم
الواجهة ،مســتغلة األســقف العالية في المبنى والنوافذ الضخمة القابلة
لإلقفال والفتح.
وعلــى صعيد منفصــل ،أفــادت صحيفة وول ســتريت جورنــال ،بأن
“أمازون” تخطط أيضا ً الفتتاح متاجر للبيع بالتجزئة ،ستشــكل نماذج
أصغر عن المتاجر ذات األقسام المتنوعة

.

مجاالت رؤية واسعة
وتبدو مكتبة مؤسســة ســتافروس نياركوس ()SNFL
الواقعة في الجادة الخامسة في مانهاتن ،وهي من تصميم
“ميكانو وباير بليندر بيل” (Mecanoo and Beyer
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أغنى األميركيون يتهربون من دفع ضرائب
أ ظهر تقرير لوزارة الخزانة األميركية أن أغنى األميركيين يتهربون من دفع ضرائب بمئات مليارات
الدوالرات كل سنة ،وتركز الوزارة على نتائج هذه الدراسة وعلى االستنتاجات المستخلصة لدعم طلب
ا لحصول على استثمار مقترح بقيمة  80مليار دوالر أميركي لمساعدة دائرة اإليرادات الداخلية على
تحسين جباية الضرائب.
وفقا ً لتقرير الخزانة ،امتنع  % 1يشكلون الفئة األعلى دخالً من
بين المكلفين عن دفع ضرائب قيمتها  163مليار دوالر أميركي
تقريبا ً العام الماضي ،أي ما يعادل  % 28من إجمالي الضرائب
غير المسددة ،بينما تخلف أعلى  5%دخالً عن دفع حوالى 307
مليارات دوالر ،أي نحــو  % 53من المجموع الكلي للضرائب
غير المسددة.
التزامات ضريبة
ّ
وأشــارت الــوزارة ،إلــى أن إجمالــي المدفوعــات الناقصــة،
البالغة حوالى  600مليار دوالر أميركي ،ســتترجم فقدانا ً لمبلغ
 7تريليونــات دوالر أميركــي مــن اإليــرادات الضريبية على
مدى العقد المقبــل  -وهو مبلغ “هائل” يــوازي حوالى  3%من
الناتج المحلــي اإلجمالي للواليات المتحــدة ،أي ما يعادل جميع
الضرائب التي يدفعهــا  % 90من المكلفين مــن ذوي المداخيل
األدنى.
وقالت وزارة الخزانة ،إن األميركيين األكثر ثرا ًء مسؤولين عن
الجزء األكبر مــن التهرب الضريبــي ألن المكلّفين ذوي الدخل
المرتفع لديهم الموارد المالية التي تخولهم “االستفادة من خدمات
معدّي الحسابات والضرائب الذين يتآمرون معهم لحمايتهم من
تحمل التزامات ضريبة الدخل الفعلية”.
مصادر الدخل
ً
ّ
ورأت الوزارة أن جزءا من الفجوة الضريبية “الهائلة” ،يعزى
إلى عدم اســتيفاء متطلبات إعداد التقارير بشأن مصادر الدخل
“غير الشفافة” التي يلجأ إليها عادة ً أصحاب المداخيل المرتفعة،
إذ تقف شركات التضامن والملكية الفردية وإيرادات اإليجارات
وراء ما يصل إلى  % 55من عدم االمتثال.
وكتبت ناتاشــا ســارين من وزارة الخزانة فــي التقرير :تجمع
الواليات المتحدة عائدات ضريبية من الناتج المحلي اإلجمالي،
نســبتها المئوية أقل مما كانــت عليه في معظم مراحــل التاريخ
الحديث ،ويرجع ذلك جزئيا ً إلى أن مبالغ الضرائب المســتحقة،
ولكن غير المحصلة ضخمة جــداً .وأضافت :يعني هذا التخلف
عن تسديد الضرائب أنه يجب على واضعي السياسات االختيار
بين زيادة العجز ،أو خفض اإلنفاق علــى األولويات المهمة ،أو
زيادة الضرائــب اإلضافية للتعويض عن اإليــرادات المفقودة،
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التي لن يتحملها سوى المكلفين الملتزمين.
زيادة الجباية
وقد تم طرح اللجــوء إلى زيــادة جباية الضرائــب ،إذ اقترحت
إدارة الرئيــس جــو بايــدن ،ســعيا ً لتأمين المســاعدة فــي دفع
تكلفة خطة بنية تحتيــة بقيمة  1تريليــون دوالر أميركي ،زيادة
ميزانية دائرة اإليرادات الداخلية بمقــدار  80مليار دوالر على
مدى الســنوات العشــر القادمة لتحقيق ما يقدر بنحو  320مليار
دوالر أميركي من تحصيل الضرائب خالل الفترة نفســها ،لكن
المشرعين ألغوا هذه الخطة في النهاية نتيجة تسوية توفيقية بين
الحزبين .وباإلضافة إلى ذلك ،اقترحت اإلدارة شــروطا ً ترعى
إعداد التقارير الضريبية يكون على المؤسسات المالية استيفاؤها
للمســاعدة في التدقيق المالي لكشــف “المتهربيــن الضريبيين
المتمرسين من ذوي الخبرة”.
وتتوقــع اإلدارة أن تــدر عمليــات التدقيــق  460مليــار دوالر
أميركي إضافية على مدى العقد المقبل.
خفض العوائد
ً
وأفاد مكتب الميزانية بالكونغــرس األميركي مؤخرا ،أن خطط
الجباية المقترحة من إدارة بايدن ستدر حوالى  200مليار دوالر
أميركي فقط من العائدات اإلضافية .وتوقعت الوكالة ،أن يتكيف
بعض المكلفين مع أنشــطة الجباية المكثفة بطرق جديدة لتفادي
انكشاف أمرهم ،ما ســيؤدي بالتالي إلى خفض العوائد المتوقعة
بعد بضع سنوات

.
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الشباب يقودون تعافي االنفاق في المنطقة
أجرت “سايتكور” ،الشركة العالمية الرائدة في مجال التجارب الرقمية وبرامج إدارة المحتوى ،دراسة بحثية
شملت آراء المستهلكين وخبراء التسويق حول موسم العطالت لعام  ،2021وأصدرت ،تقريرها الخاص
بتوجهات التسوق لموسم العطالت  ،2021والذي يكشف أبرز تجارب التسوق وتقديم الهدايا واإلنفاق
وغيرها من التوجهات الرئيسية خالل موسم العطالت  2021في منطقة الشرق األوسط.
أشار تقرير “ســايتكور” ،إلى أن ســكان الشرق األوســط يتطلعون
الســتئناف حياتهم الطبيعيــة والتعويض عــن عطلة العــام الماضي
التي ســيطر عليها فيروس كورونا ،حيث أفــاد  % 85ممن تتراوح
أعمارهم بين  25و 34عاما ً إنهم على استعداد للقيام بمختلف تجارب
التسوق والسفر والعطالت كما كان عليه الحال قبل تفشي الجائحة.
تجارب التسوق
وأظهر التقرير ،أن  % 80من المســتهلكين الذين شــملتهم الدراســة
في الشــرق األوســط يخططون للقيام بمشــتريات أكبــر وأكثر وعيا ً
خالل موســم العطالت هذا العام ،وأعرب  % 75من المستهلكين في
الشــرق األوســط إن لديهم المزيد من المدخرات المخصصة لقضاء
عطلة هذا العام مقارنة بالعام الماضي .وأبــرز التقرير ،آراء وأفكار
المســتهلكين حول تجارب التســوق وتقديم الهدايــا واإلنفاق وغيرها
من التوجهات الرئيسية خالل موسم العطالت .وتساهم نتائج التقرير
في تزويد خبراء التســويق في مجاالت مختلفة مثــل البيع بالتجزئة،
والسفر ،والســيارات وغيرها بالبيانات والمعلومات التي يحتاجونها
لتقديم تجارب مميزة تلبي األذواق والمتطلبــات المتغيرة والمتطورة
للمستهلكين.
زيادة االنفاق
وبهــذه المناســبة ،تحدث نائب رئيس شــركة ســايتكور في الشــرق
األوسط وشمال إفريقيا ،محمد الخوتاني قائالً :مع استعداد  % 85من
المستهلكين في الشــرق األوســط لتجاوز تداعيات الجائحة وتطلعهم
إلى موسم العطالت لعام  2021كبداية جديدة لحياتهم الطبيعية ،يُظهر
التقريــر أن الطلب القوي والزيــادة في قيمة المدخرات ســيؤدي إلى
تفاخر المســتهلكين األصغر ســنا ً في زيادة االنفاق وشراء المنتجات
باهظة الثمن ،وهي أخبار مبشرة للعاملين في قطاعات البيع بالتجزئة
والســياحة والســفر .ومن المشــجع أن نرى  % 70من المســتهلكين
يرغبون بدعم مجتمعهم المحلي ،بما في ذلك الشركات المحلية ،حيث
ســتحتاج هذه األنشــطة التجارية إلى االســتجابة لهذه التوجهات من
خالل توفير المزيد من العروض والخدمات.
وبينت نتائج التقرير الخاصة بالتحوالت في الشرق األوسط:
  % 75من المستهلكين يتطلعون لتقديم المزيد من الهدايا  % 81من المستهلكين يخططون اآلن لقضاء رحلة العمر أفــاد  % 72من المســتهلكين الذين تقــل أعمارهم عــن  44عاماً،إنهم أصبحوا اآلن أكثر عفوية ،وتفاعالً على المســتوى االجتماعي،

ويرغبون باالستمتاع بالحياة بشكل أكبر.
المســتهلكون الشــباب في الشــرق األوســط يســاهمون في عودة
معدالت اإلنفاق:
 أفاد  % 86ممــن تقل أعمارهم عــن  44عاما ً أن فتــرة الجائحة قدجعلتهم اآلن يقدرون السفر والثقافات األخرى بشكل أكبر
يمكن لتجار التجزئة في الشــرق األوســط تقديم الدعــم للمزيد من
الشركات المحلية:
 يعتقــد  % 94من المســتهلكين أنه مــن الضروري أن يقــدم تجارالتجزئة المزيد من المنتجات من الشركات المحلية ،إال أن  % 62فقط
أفادوا بأنهم شاهدوا المزيد من هذه المنتجات المحلية عند التسوق
شراء المنتجات المحلية ومراعاة عمليات الشراء من األولويات في
منطقة الشرق األوسط:
  % 70من المســتهلكين على اســتعداد لدفــع المزيد مقابــل الهداياوالمنتجات التي يتم انتاجها محليا ً
  % 62من المســتهلكين شــعروا بالضيق عند معرفتهــم أن عمليةشراء تمت في الصين ،في الوقت الذي اعتقدوا فيه بالبداية أنها عملية
شراء محلية
  % 92من المســتهلكين أكدوا أن الجائحة جعلهتــم يفكرون مليا ً فيكيفية إنفاق أموالهم
في الشرق األوسط ،االهتمام والعناية الذاتية بات يشمل اآلن شراء
الهدايا الشخصية:
  % 44ممن يشترون هدايا ألنفسهم يعتقدون أن المفهوم العالجي هوالسبب الرئيسي وراء شراء هذه الهدايا

.
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مستقبل وسائط النقل بعد خمسين عام
أدت الرغبة الملحة في االكتشاف والحاجة المستمرة للسفر ،إلى التقدم السريع في قطاع
التنقل .فخالل أقل من  100عام تقريب ًا ،انتقلت البشرية من ركوب الخيل إلى رحالت الفضاء .وفي
عصر التقنيات الجديدة المبتكرة ،وأتمتة الذكاء االصطناعي ،والتقدم في مجال الطاقة المتجددة
والمعايير الجديدة للسفر ،تشير التوقعات إلى تطورات رائدة في العقود المقبلة ،والتي من المرجح أن
تغير الطريقة التي نتحرك بها بشكل جذري.
طوارئ مناخية
تلعب اآلثــار المســتمرة لجائحــة كوفيــد  19 -والطوارئ
المناخية دورا ً كبيرا ً في تشــكيل التنقل .بالنســبة للكثيرين،
بمن فيهم الرئيــس التنفيــذي لشــركة  Fastnedالهولندية
الناشئة ،ميشــيل النغزال ،فإن المســتقبل كهربائي .وقال:
“بشــكل أساســي ،بحلول عام  ،2050ســيتوقف كل شيء
يعمل بالمواد القابلة لالحتراق”.
وتمتلك الشركة وتدير شــبكة من محطات شحن السيارات
الكهربائية في جميع أنحــاء أوروبا وتوفــر طاقة خضراء
بنسبة  ،% 100تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
مكافحة االنبعاثات
وقال النغــزال ليورونيوز نيكســت :إن الهدف الرئيســي،
للعقد المقبل ،هو إتاحة حرية التحول إلى ســيارة كهربائية.
وأضاف :سنشــهد أيضا ً بطاريات ســيارات كهربائية أكبر
بكثير ،حيث يصبح الشحن أســرع وهذا يوفر للناس مزيدا ً
من الحرية.
ومع ذلك ،يعتقد االقتصادي والباحث السابق في تحليل النقل
في جامعة كامبريدج ،الدكتور جوستين بيشوب ،أن التحول
إلى الكهرباء قد ال يكــون كافيا ً لمكافحــة انبعاثات غازات
االحتبــاس الحــراري واألضــرار البيئية األخــرى .وقال:
“إن التحول إلى المركبات الكهربائية والهيدروجينية يعالج
انبعاثات العادم من خالل نقلها إلى أعلى سلســلة التوريد”.
ومع ذلــك ،يمكن أن يكــون لهــذا عواقب غيــر مقصودة،
كما الحظنا مــع الوقود الحيوي على مر الســنين .وفي كلتا
الحالتين ،نحتــاج إلى كميات كبيــرة من الطاقــة والموارد
األخرى إذا انتقلنا مــن النقل القائم علــى الوقود األحفوري
بنسبة  % 100إلى النقل القائم على الكهرباء بنسبة % 100
إلى الهيدروجين أو أي وقود آخر.
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تنقل نشط
بالنسبة للدكتور بيشــوب ،يجب أن يتعارض تحقيق أهداف
االســتدامة األوســع مع النمو غير المقيد فــي الطلب على
الطاقة ،مهمــا كان الهدف .لذلــك ،مع التقدم فــي التخطيط
الحضري وتخطيط اســتخدام األراضي ،مما يســاعد على
تقليل المســافات .بعبارة أخرى ،مفهــوم المدينة التي مدتها
 15دقيقة ،ســوف نتطــور إلى موقــع حيث ســيتم إرضاء
معظم الرحالت من خالل زيادة النشــاط (المشي و ركوب
الدراجات) والوسائط المستدامة (النقل العام) وهو ما يعرف
بالتنقل النشط.
مــن جانبها ،قالــت الدكتورة إســتر أنايا بويــغ ،الباحثة في
السياســة البيئيــة ومستشــارة التنقــل بالدراجــات ،إنه في
سيناريو األزمة البيئية والصحية العالمية ،التنقل النشط هو
أفضل خيار للتحرك ،إلى حد بعيد .وتوافق الدكتورة بويغ،
على أنه في سيناريو أزمة بيئية وصحية عالمية ،يعد التنقل
النشط إلى حد بعيد أفضل خيار للتجول .وأشارت إلى إعادة
توزيع معينة للفضــاء لصالح التنقل النشــط أثناء اإلغالق،
كمسارات الدرجات وتوسيع األرصفة.
ووفقا ً لبويغ ،هذا االتجاه ســينمو لكن ال يــزال هناك مجال
للتحســين“ ،ال يكفــي مجــرد توفيــر المســاحة ،نعلــم أن
التنقل النشــط يجب أن يكون آمنا ً ومريحــا ً بما يكفي ليكون
شامالً”

.

جديد مرايا

بيلباو تحصل على الجائزة األوربية لسالمة طرقها
قررت بيلباو قبل عام فرض حد أقصى للســرعة يبلغ  30كلم/
ســاعة على جميع طرقها الحضرية .إنها أول مدينة إســبانية،
أكثر من ( 300000نســمة) ،تتخذ هذه الخطوة ،مبادرة أشادت
بهــا المفوضية األوروبيــة وتؤتي ثمارها فــي مجاالت األمن
والضوضاء والبيئة .وشهدت بيلباو ومنطقتها الحضرية تحوالً
كبيرا ً على مدار الثالثين عاما ً الماضية .واستبدلت المدينة لونها
الرمادي بلون التيتانيوم.
وباإلضافة إلى منطقة المشــاة في البلدة القديمة بأكملها والعديد
من شــوارع التسوق وســط المدينة ،اختارت السلطات المحلية
إنشــاء وســائل نقل عام مســتدامة بشــكل متزايد( ،الترام والمترو وحافالت المدينة الهجينة والكهربائية) .أضف إلى ذلك
شبكة كبيرة من مسارات الدراجات للتجول في المدينة .وقال نائب العمدة ومستشار التنقل واالستدامة ،ألفونسو جيل :لدينا
نوعية هواء أفضل ،وبالتالي تلوث وأبخرة وتأثير صوتي أقل حيث انخفض في المدينة من  2إلى  3ديسيبل وبذلك انخفض
الضرر .أضاف ،لكن تحاول بعض المهن مقاومة هذه اإلجراءات .ويشــكو ســيارات األجرة ،الذين يشعرون بقلق شديد،
من تباطؤ حركة المرور ،والقيادة بسرعة  30كلم/ساعة على طرق ذات اتجاهين ،مع عدم وجود منازل قريبة .ومن أجل
تطبيق هذه اإلجراءات ،تم تركيب عدة رادارات في المدينة.

ساعة “رويال أوك أوفشور” من “أوديمار بيغه”
قامت أوديمار بيغه ،الشركة السويسرية ال ُمصنّعة للساعات
الفاخرة ،بإصدار طرازين جديدين من ساعة “رويال أوك
أوفشــور أوتوماتيــك كرونوغراف” بقيــاس  42ملم ،وقد
زودَ هذان الطرازان بأحدث حركات فاليباك كرونوغراف
ّ
 الكرونوغــراف االرتجاعــي التــي وضعهــا وطورهــاالمصنَع ،وهي كاليبر .4404
عــاوة ً علــى المقاومــة الفائقــة لهيــكل هذيــن الطرازين
المصنــوع إما من التيتانيوم أو مــن الفوالذ المقاوم للصدأ،
يُســت َك َم ُل المظهــر الجمالــي بالمينــاء الــذي يــزدان بنمط
بقياس كبير “ميغا تابيســري”
التقطيعــات المربعة المميّز
ٍ
إمــا باللون األزرق الفاتح أو الكاكي ،باإلضافة إلى الحزام
قوى المتناغم لونيــا ً والقابل للتبديل .كما تُقدّم
المطاطــي ال ُم ّ
الساعة تغييرا ٍ
ت طفيفة في تصميم الميناء لتعزيز وضوح ِه
ً
وقراءتــ ِه .ويحمل كال الطرازان طابع المغامرة بامتياز ،وســيتوفران حصريا فــي متاجر “بوتيكات” أوديمار بيغه في
مختلف أنحاء العالم.
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فوائد ممارسة الرياضة لمدة  30دقيقة يومي ًا
بين الضغوط المهنية والظروف الحياتية ،ينشغل الفرد من االهتمام بنفسه وجسده نتيجة تراكم
األعمال والتعب الناجم عنها .وفي ّ
ظل اإلهمال المتواتر في تخصيص أوقات في اليوم أو في األسبوع
للعناية الجسدية وتقوية العضالت ،قد يصاب الشخص باالكتئاب وأوجاع الرقبة والتعب المفرط .انطالق ًا
من سرعة المهام اليومية ،تنصح أختصاصية التغذية روان وزني من تحديد يومين في األسبوع للتمرن
الجسدي ،الذي ينعكس بدوره على تحسين المزاج وتقليل توتر الفرد وإنجازه ألعماله بنشاط وحيوية.
عند التطرق إلى ممارســة التمارين الرياضية ،ال يعني
ذلك بضــرورة األمــر االلتــزام بنــا ٍد رياضــي والقيام
بتمارين مجهــدة وقوية ،علــى الرغم مــن أهمية هاتين
النقطتين .ولكن ،قد يكفي المشي الســريع أو الهرولة أو
اليوغا أو بعض حــركات الكارديو أو رفــع األثقال إلى
تحقيق هذا الهدف.
واســتنادا ً إلــى الدراســات العلميــة ،بينّت ّ
أن ممارســة
الرياضة بشــكل يومي ،ولو على شكل حركات بسيطة،
تعود بمنافع صحية مهمة ،هي:
 ّتعزز الصحة بشكل عام
تقوي بنية العظام
 ّ تح ّسن المزاج تح ّسن عمل الدماغ ووظائفه ّتعزز مهارات التعلم
 تزود الفرد بالطاقة والحيويةهذه الفوائد العامة لممارســة الرياضــة تظهر آثارها في
الحياة اليومية للفرد من خالل مرونة التعاطي وســرعة
إنجــاز المهــام والتخفيف من حــدّة األوجــاع ومخاطر
الجلوس والعمل لساعات طويلة.
إلى جانب ذلك ،قد تش ّكل هذه الحركات الرياضية متنفسا ً
من تراكم الضغوطــات والتعب النفســي اللذين يؤديان
بدورهيما إلى مشاكل صحية تظهر من خالل اإلحساس
بالتعب والصداع واألوجاع في مختلف أنحاء الجسم.
ال تق ّل التغذيــة أهميةً عن ممارســة الرياضــة ،إذ كما
بات معروفــا ً قد تــؤدي نوعيــة بعض المأكــوالت إلى
مشاكل صحية كازدياد معدالت الكولسترول في الجسم
واإلصابة بداء السكري وغيرها من األمراض .من هنا،
تولي وزني ضرورة االهتمــام بنوعية الطعام في حياتنا
اليومية ،ال سيما قبل وبعد القيام بالرياضة.
أوالً :أغذية قبل ممارسة الرياضة
من المهم تناول الطعــام قبل ممارســة الرياضة ،وذلك
ألهداف عدّة:
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 يحافظ تنــاول البروتين على حجم العضلة ويقلل مــن اإلصابات أثناءالتمرن.
 تزود النشويات الجسم بالطاقة وتساعد في المحافظة على الغاليكوجينالموجود في العضل والكبد.
بنا ًء على أهمية تنــاول الطعام قبل التمرن ،قدمــت إختصاصية التغذية
أفكارا ً لوجبات صحية ،على غرار :الشــوفان مع الحليب ،توســت مع
بيض وأفوكادو ،بانكيك صحي ،سالمون مع بطاطا وخضار ،دجاج مع
رز.
ً
وتجمع هذه األمثلة الغذائية فئتي النشويات والبروتين معا .وعليه ،يمكن
اختيار أي وجبة يفضلها الفرد شرط ّ
أن تحتوي على هذين المكونين.
ثانياً :أغذية بعد ممارسة الرياضة
ً
كما من الضروري تناول الطعام قبــل الرياضة ،عليكم أيضا أخذ وجبة
صحية بعد التمرن ،ألسباب متنوعة ،منها:
 تناول البروتين يســاعد في تفادي خســارة العضل ويسرع في عمليةاستشفاء العضالت.
 تناول النشويات يساهم في تعبئة مخازن الغاليكوجين واستعادة الطاقة.باإلضافة إلى زيادة األنسولين لتحفيز عملية بناء العضالت.
ومن بعض األمثلة على الوجبات التي يمكــن تناولها بعد التمرن :دجاج
أو لحم مــع خضار ،ســلطة تونة ،ســتيك مع بطاطــا ،لبــن يوناني مع
غرانوال وفواكه ،بروتين شيك ،سالمون مع خضار

.

جديد علوم

جونسون اند جونسون :الجرعة المعززة تزيد الحماية إلى % 94
قالت شركة جونسون اند جونسون ،إن إعطاء جرعة
ثانية من لقاحها للوقاية من كوفيد  19 -بعد نحو شهرين
مــن الجرعة األولى زاد من فاعلية اللقاح في مقاومة
اإلصابة المتوســطة إلى الشــديدة من المرض إلى
 % 94فــي الواليات المتحدة مــن  % 70بعد جرعة
واحدة .وستســاعد هذه البيانات الشركة في دعم طلبها
من الهيئات التنظيمية األميركية إقرار جرعة معززة
حتــى مــع تأكيدها علــى فعالية لقاحهــا ذي الجرعة
الواحدة كوسيلة للحد من جائحة فيروس كورونا.
وتتعرض شركة جونسون اند جونسون لضغوط من أجل تقديم دليل على فعالية إعطاء جرعة معززة .وهي شركة األدوية
الوحيدة التي لها لقاح لكورونا من جرعة واحدة معتمد في الواليات المتحدة .وقال كبير المسؤولين العلميين في جونسون اند
جونسون بول ستوفيلز ،في بيان :إن الشركة لديها اآلن دليل على أن إعطاء جرعة معززة يزيد الحماية أكثر من كوفيد .19 -
وأوضحت الشركة ،أن الجرعة المعززة التي أُعطيت بعد شهرين من الجرعة األولى زادت مستوى األجسام المضادة بما
بين  4و 6أضعاف .وفيما يتعلق باآلثار الجانبية فإنها شبيهة بتلك التي أظهرتها الدراسات للجرعة األولى والمفترض أنها
الوحيدة للقاح .ولم تخضع البيانات بعد لمراجعة النظراء لكن ستقدم للنشر في األشهر المقبلة.

تناول شاي الموز بالقرفة ً
ليل ُيعزز النوم الجيد
قلة النوم في الليل لها تأثير على حياتك اليومية ويمكن أن تؤثر على صحتك،
نتيجة لذلك ،قد ال تكون قادرا ً على التركيز ومزاجك عادة ليس بأفضل حال،
ويمكن لتناول شاي الموز والقرفة أن يمنحك نوما ً أفضل ليالً ،وفقا ً لما ذكره
موقع .Healthline
يحتوي الموز على الحمــض األميني التربتوفان ،يؤدي هذا إلى إنتاج مادة
الســيروتونين الكيميائيــة في الدماغ والتي لها تأثيــر مهدئ ومعزز للنوم ،
لذلــك وفقا ً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية ،فــإن تناول الموز قبل النوم
سيســاعدك على النوم جيداً .ففي جميع أنحاء العالم ،يتم اســتخدام الشــاي
بالمــوز والقرفة كقهوة ليلية ،حيث يتمتــع الموز والقرفة بالعديد من الفوائد
الصحية ،لذلك يمكنك صنع هذا مشروب لتحسين جودة نومك .وتعمل القرفة على تعزيز الهضم والدورة الدموية .باإلضافة
إلى ذلك ،يضمن الموز أن ينتج جســمك كمية أقل من الكورتيزول ،المعروف أيضا ً باســم هرمون التوتر ،نظرا ً لمحتواه
العالي من التربتوفان الذي يضمن زيادة إنتاج السيروتونين في جسمك بما يضمن لك النوم ليالً.
لست بحاجة إلى أي مكونات معقدة لصنع هذا الشاي ،فقط احضر موزة بجانب ملعقة صغيرة من القرفة و 25ملليلترا ً من
الماء ،يتم تقطيع الموز بقشره إلى قطع كبيرة ،ثم تضاف إليه القرفة والماء ونتركهم حتى الغليان .يتم تصفية المشروب ويتم
تناوله قبل  20دقيقة من موعد النوم ،مع الحرص على تكرار هذه التجربة كل ليلة للحصول على أفضل النتائج.
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تويتر :ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحذف متابعيهم
أعلن موقع تويتر عن طرح مجموعة من الميزات الجديدة لالختبار،
بما في ذلك تصميم جديد لواجهة المســتخدم ،وطريقة إللغاء متابعة
أحد الحسابات لك ،وكذلك ميزة المجتمعات ( )Communitiesالتي
تــم اإلعالن عنهــا منذ فترة .وتعمل تويتر حاليــا ً على تعديل واجهة
المســتخدم ،حتى تحتل التغريدات مساحة الصفحة كاملة من الحافة
إلى الحافة ،واالســتغناء عن المســافة أسفل الصورة الشخصية التي
تهدر مساحة ثمينة على الجانب األيسر من الشاشة ،لتشغل التغريدة
الشاشة بأكملها.
يذكر أن “تويتر” بدأت تجربة ميزة ( )Soft Blockالجديدة ،التي تسمح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم،
 LKمن دون الحاجة إلى حظرهم بالطريقة التقليدية .وأوضح الموقع في تغريدة ،أنها طريقة أسهل للتعامل مع المتابعين.
وتابعــت التغريدة“ :لحــذف متابع ما ،اذهب إلى ملفك وانقر على (المتابعين) ،ثم اضغط أيقونة النقاط الثالث وقم باختيار
إزالة هذا المتابع” .وتختلف هذه الميزة عن الطريقة التقليدية لحظر األشخاص التي تمنعهم من متابعتك ومراسلتك مباشرة،
وتُعتبر الميزة الجديدة طريقة ألطف نو ًعا ما وتوفر مسافة أكبر بين الطرفين .وتعد الميزة األخيرة هي المجتمعات( )�Com
 ،)munitiesالتي تم اإلعالن عنها في فبرايرِ/شــباط .وتتيح لك هذه الميزة إنشــاء مجموعة خاصة بدعوات .ويمكن ألي
شخص إنشاء مجتمع حول موضوع مشترك ثم دعوة األشخاص لالنضمام إليه.

عقود ألمازون ومايكروسوفت مع البنتاغون
اســـــتـــفادت شـــــركتا أمـــــازون
ومايكروسوفت من إنهاء منافستهما
 Googleالعمــل فــي مشــــــروع
 Mavenعــــام  ،2018بســــــبب
احتجاجات الموظفين ،لتتوليا بهدوء
عقود وزارة الدفاع بقيمة  50مليون
دوالر أميركي لمســاعدة الجيش في
التعرف على األشــياء من الطائرات
مــن دون طيــار واللقطــات الجوية
األخرى ،وفقا ً لتحليل جديد لسجالت العقود الحكومية الفدرالية.
وكشــف مؤسس موقع  Tech Inquiryلمراقبة ومحاسبة شركات التكنولوجيا والباحث السابق في الذكاء اإلصطناعي
لدى  ،Googleجاك بولســون ،أن  Microsoftحصلت علــى  30مليون دوالر و Amazon Web Servicesعلى
 20مليون دوالر على شكل عقود كانت جزءا ً من  3صفقات شاملة بين البنتاغون و ،ECS Federalشريك Google
وموزع مشروع  .Mavenوال تذكر العقود مشروع  ،Mavenلكن البعض اآلخر من العقود تحت اتفاقية  ،ESCيذكر
المشروع ويربطه مباشرة بالبنتاغون.
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بيع مجموعة من رموز  NFTعبر اإلنترنت
بيعــت مجموعــة مــن  107مــن الرمــوز غيــر القابلة
لالســتبدال  NFTتمثل صــورا ً كرتونية لقــرود مقابل
 24.4مليون دوالر أميركي في عملية بيع عبر اإلنترنت
أجرتها دار ســوذبيز للمزادات ،مع اســتمرار اكتســاب
السوق المتخصصة في األصول المشفرة الزخم.
وكانــت الصــور جزءا ً مــن مجموعة “بــورد إيب يات
كلــوب” للرموز غير القابلة لالســتبدال ،وهي مجموعة
مــن  10آالف رســم لقــرد مولــدة باســتخدام الكمبيوتر
صنعتها شركة يوجا البس التي مقرها الواليات المتحدة
األميركية.
ويصبح مالكو الرموز غير القابلة لالســتبدال التي تمثل
قرودا ً أعضاء في ناد على اإلنترنت.
وعلى غير المعتاد بالنسبة للرموز غير القابلة لالستبدال
األخرى ،يحصل مشترو رموز “بورد إيب” أيضا ً على
حقوق ملكية فكرية للصور.

تطبيقات اندرويد تقوم بسرقة حسابات “فايسبوك”
تدخلــت  Googleإلزالة  9تطبيقــات Android
تــم تنزيلها أكثــر مــن  5.8مليون مرة مــن متجر
 Playالتابــع للشــركة بعد أن تم اكتشــاف بأن هذه
التطبيقات تقوم بسرقة بيانات اعتماد تسجيل دخول
المستخدمين على .Facebook
وكانــت التطبيقــات تعمــل بكامــل طاقتهــا ،وكان
الغرض من هذا عدم اكتشــاف الضحايا المحتملين
لما يحصل في أجهزتهم.
وهذه التطبيقات هي PIP Photo :وProcessing
 Photoو Rubbish CleanerوHoroscope
 Dailyو Inwell FitnessوApp Lock Keep
و Lockit Masterو Horoscope Piو.App Lock Manager
وبينما يبدو أن هذه الحملة المحددة قد وضعت نصب عينيها على حسابات  ،Facebookفقد حذر باحثو  Dr. Webمن
أن هذا الهجوم كان من الممكن توســيعه بســهولة لتحميل صفحة تســجيل الدخول ألي منصة ويب شرعية بهدف سرقة
عمليات تسجيل الدخول وكلمات المرور من مجموعة متنوعة من الخدمات.
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“آبل” تكشف عن هواتف “أيفون ”13

هواتف
كشــفت شــركة آبل عن الجيــلالجدي د مــن
أيفو ن  13بتكنولوجيا متطــورة لدع م خدمات الجيل
الخامس ،وكذلك تأمين أكبر للخصوصية وســرعة
أكبر فــي األداء لتشــمل :أيفون  ،13أســرع معالج
يوجــد في هاتف فيالعالــ م ويزيد  % 50عن الجيل
الســابق ،تطبيقــات جديدة تعمل بصــورة أكثر آلية،
شــريحة  A15بايونيــك تقدم قدرات أكبــر للكاميرا
اللتقــاط صــور فــي أي ظــرف إضــاءة ،خاصية
التصوير السينمائي لكاميرا الفيديو ،ذاكرة عشوائية
 15غيغابايت ،مساحة تخزين تصل إلى  1تيرا ،عمر بطارية أطول بما يصل إلى ساعتين ونصف عن الجيل السابق ،دعم
أكثر للخصوصية وعدم القدرة على تتبع نشاطك علىالبريد اإللكتروني.
كما كشــفت شــركة آبل عن جهاز أيباد ميني الجديد كليا ً والمصن ع من مواد ألومنيوم معاد تدويرها بســعر  499دوالرا.
ويتضمن الجهاز الجديد خصائص جديدة تطرحها آبل للمرة األولى في منتجاتها ،وذلك بحســب ما أفصحت عنه الشــركة
ضمن فعالية إعالن الجيل الجديد من منتجات أبل الذكية .ويجمع تصميم الجيل الســادس من ميني أيباد بين تصميم جديد،
وشاشة  8.3بوصة ،وكاميرا خلفية  12ميغابكسل مع منفذ  ،USB-Cودعم كامل لشبكة الجيل الخامس.

أسرع شاحن للسيارات في العالم
كشــفت شــركة ABB
السويسرية النقاب عن أسرع
شــاحن في العالم لبطاريات
الســيارات الكهربائيــة ،إذ
يســتطيع شــحن  4سيارات
في وقــت واحــد ،واالنتهاء
من شــحن البطارية الواحدة
في  15دقيقة فقط.
وأشــارت  ،ABBإلــى أن
شــاحنها المعيــاري الجديد
الذي يحمل إســم تيرا ،360
يســمح للســيارات بالســير
لمسافة  100كيلومتر بعد شحنها لمدة  3دقائق فقط.
ومن المقرر إتاحة الشاحن للمستهلكين في الواليات المتحدة األميركية وأوروبا بحلول نهاية العام  2021الجاري ،على
أن يصل إلى أميركا الالتينية ومنطقة آسيا في المحيط الهادئ ،في العام .2022

 68البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2021

جديد طيران

لبنان :ارتفاع حركة السفر خالل األشهر الثمانية األولى
شــهدت حركة السفر من لبنان وإليه
ارتفاعــا ً ملحوظــا ً خــال األشــهر
الثمانيــة األولــى من العــام 2021
الجــاري ،وازداد عــدد الــركاب
المغادرين والوافدين عبر هذا المرفق
بنســبة  % 70عما كانــت عليه في
العام الفائــت  ،2020إذ بلغ مجموع
الركاب الذين استخدموا مطار رفيق
الحريــري الدولــي في بيــروت منذ
مطلع شهر كانون الثاني/يناير وحتى
نهاية آب/أغسطس  ،2021مليونين
و 645ألفا و 977راكبا ً مقابل مليون و 549ألفا و 149راكبا ً في األشهر الثمانية األولى من العام .2020
وكانت أرقام شــهر آب/أغســطس  ،2021قد شهدت ازديادا ً في حركة المسافرين ،حيث بلغ مجموعهم  590ألفا و774
راكبا مقابل  196ألفا و 842راكبا في آب/أغسطس  ،2020أي بزيادة فاقت  .% 200كذلك كان الحال بالنسبة للرحالت
الجوية التي ازدادت بنسبة  % 75اقالعا ً وهبوطا ً في آب/أغسطس  2021الماضي.

نمو الرحالت الخارجية االيرانية بنسبة % 100
أظهــرت بيانات شــركة المطارات
والمالحة الجوية االيرانية (حكومية)
تســجيل حركة الرحــات الخارجية
بالمطارات المملوكة لها ،نموا بنسبة
 % 100في الشهر الرابع من السنة
المالية الجاريــة المنتهي  20يوليو/
تموز .2021
وأشارت البيانات التي نشرتها وزارة
الطــرق االيرانيــة ،أن الرحــات
الخارجية ســجلت  970رحلة اقالع
وهبــوط في المطارات االيرانية ونقلت  10005مســافرين اضافة الــى  2,730,677كيلوغراما ً من االمتعة بنمو 100
 %عن على اســاس ســنوي .وأوضحت أن خط اســطنبول  -تبريز  -اســطنبول ،والنجف  -مشهد  -النجف ،اضافة الى
الدوحة  -شيراز  -الدوحة ،تصدرت الرحالت الخارجية.
يذكر أن االحصائيات لم تشــمل مطار االمام الخميني الدولي في طهران ،الذي يعد المطار الرئيســي في البالد بتســيير
واستقبال الرحالت الخارجية.
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“شل” تخطط إلنتاج وقود طائرات منخفض الكربون
تعتــزم شــركة رويال داتش شــل ،بدء إنتــاج وقود
طائرات منخفض الكربون على نطاق واسع بحلول
عــام  ،2025وذلــك في محاولة لتشــجيع شــركات
غازات

الطيــران فــيالعال م على تقليــل انبعاثــات
االحتبــاس الحــراري .ويعتبر الطيران الذي يســهم
بحوالى  % 3مــن انبعاثات الكربون في العالم ،أحد
أصعب القطاعات التي يجب معالجتها بســبب نقص
التقنيات البديلة للمحركات التي تعمل بالوقو د النفاث.
وأعلنت شــركة شــل ،وهي من بين أكبر شــركات
تجارةالنفط في العالم ،أنها تهدف إلى إنتاج مليوني
طــن مما يعرف باســم وقود الطيران المســتدام بحلول عام  ،2025بزيــادة  10أضعاف عن إجمالــي اإلنتاج العالمي.
وكشــفت شــل ،أن وقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه مننفايات زيوت الطهي والنباتات والدهون الحيوانية ،يمكن
أن يُخفــض مــا يصل إلى  % 80مــن انبعاثات حركة الطيران .وأضافت ،أنها تريــد أن يمثل وقود الطائرات األخضر
 % 10مــن مبيعاتهــا العالمية لوقود الطائرات بحلول عام  .2030ويمكن مزج وقود الطائرات الصديق للبيئة مع وقود
الطائرات العادي من دون حاجة تذكر لتغيير محركات الطائرات.

“رولز رويس” تبيع  % 23.1من حصتها في AirTanker
وافقت شــركة  Rolls Royceاإلنكليزية على بيع
حصتها البالغة  % 23.1في شركة ،AirTanker
التــي تمتلــك  14طائــرة  A330للتــزود بالوقود،
مقابــل  261مليــون دوالر أميركــي بهدف خفض
الديــون .وتعتزم “رولس رويــس” بيع نحو 2.76
مليــار دوالر أميركــي مــن األصول بينما تســعى
شــركة  Babcock Internationalلتوفير سيولة
 553.31مليــون دوالر إلصــاح الميزانية العامة
للشــركتين جراء األعباء المالية التي فرضها وباء
كورونا ،بحسب رويترز.
وأكــدت “رولــز رويس” عزمها االحتفاظ بنحو  % 23.5من حصتها المتبقية فى  AirTankerعقب بيع  % 23.1من
حصة رولز رويس لشركة  Equitixإلدارة االستثمارات ،التي تستخدم وزارة الدفاع البريطانية خدماتها بشكل رئيسي
للتزود بالوقود فى الهواء.
وتأتي صفقة البيع وسط مجموعة من الصفقات األخرى ،التي ضمت شركة  Babcock Internationalبنسبة ،% 15.9
ما يجعل إجمالي الصفقة بين الشركتين نحو  435مليون دوالر أميركي كأحد الطرق للحد من الخسائر.
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الخطوط الجوية الفلبينية تتقدم بطلب إلشهار إفالسها
تقدمت شركة الطيران الفلبينية،
بطلــب إلشــهار إفالســها فــي
الواليــات المتحــدة األميركية،
وأعلنــت أنها ســتخضع إلعادة
هيكلة مالية للتعافي من الخسائر
التــي منيــت بهــا بســبب تأثير
جائحــةفيــروس كورونــاعلى
السفر العالمي.
وكشــفت الخ طــوط الجويــة
الفلبينيــة ،أنهــا تقدمــت بطلب
في
اإلفالس وفقــا ً للفصل الـ 11
نيويورك ،بعد الدخول في سلســلة من االتفاقيات مع مقرضي الشــركة والمؤجرين والموردين من أجل خفض بقيمة 2
ملياردوالرأميركي من المدفوعات.
وطمأنــت الشــركة عمالئها ،على عدم تأثر عملياتهــا بخطة الهيكلة المالية ،مضيفة أنها تأمل في االســتمرار في زيادة
رحالتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من الجائحة.

مليار دوالر مبيعات شركة بوينغ عبر اإلنترنت
أشــارت وكالــة “بلومبيــرغ” ،إلى أن
شــركة صناعــة الطائــرات األميركية
“بوينــغ” ،حققت مبيعــات بقيمة مليار
دوالر أميركــي فــي وقت قياســي يقل
بنحو  3أشهر عن الفترات السابقة التي
حققت فيها هذه القيمة من المبيعات.
ولفتــت “بوينــغ” إلى اســتمرار تعافي
الســوق مــن تداعيات جائحــة فيروس
كورونا المســتجدة ،مضيفــة أن الزيادة
الكبيــرة فــي مبيعــات اإلنترنت جاءت
بفضــل نمو التجارة اإللكترونية وزيادة
الطلب من جانب عمالء الخدمات التجارية .وأوضحت إلى أنه اعتبارا ً من العام  2021الحالي ،أصبح في مقدور عمالء
“بوينغ” طلب كل احتياجاتهم من قطع غيار طائرات بوينغ من خالل موقع “بوينغ ديستربيوشــن” على اإلنترنت ،في
حين كانوا في الســابق يســتطيعون الحصول على منتجات محددة ،ويحتاجون إلى طلب المنتجات األخرى عبر الهاتف
أو البريد اإللكتروني.
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 4.1مليار دوالر الخسائر السنوية للخطوط القطرية
زادت الخســائر الســنوية للخطــوط الجويــة
القطرية إلى مثليها لتبلغ  14.9مليار لاير (4.1
ملياردوالر أميركي) للسنة المالية المنتهية في
الـ 31من آذار/مارس .2021
وتشــمل هذه الخســارة هبوطــا بقيمة األصول
بقيمــة  8.4مليــار لاير قطــري ( 2.3مليــار
دوالر أميركي) بســبب إيقاف عمليات أسطول
طائراتهاإيرباص  A380و.A330
وكانت الخسائر التشغيلية للمجموعة أقل بنسبة
 % 7عند  1.1مليار لاير قطري ( 288.3مليون دوالر أميركي) مقارنة بالعام المالي الماضي ،مع تحســن واضح في
معيار  EBITDAحيث وصل إلى  6مليار لاير قطري ( 1.6مليار دوالر أميركي) ،مقارنة بنحو  5مليار لاير قطري
( 1.4مليــار دوالر أميركــي) في العام الماضي ،لتؤكد نجاح المبادرات التــي اتخذتها المجموعة للتغلب على التحديات
العديدة.
ً
وأكــدت شــركة الطيران المملوكة للدولة في نتائج أعمالها الســنوية المنشــورة أخيرا ،أنها تلقــت مليار دوالر أميركي
إضافية منالحكوم ة القطرية خاللالسنة المالية عالوة على ملياري دوالر تلقتها سابقاً.

أول مركبة صينية مأهولة للقمر
قالت شــركة علوم وتكنولوجيــا الفضاء
الصينيــة ،إن مــن المتوقــع أن تطلــق
الصيــن الجيــل الجديــد مــن الصواريخ
شــديدة التحمل في  ،2028والتي ستكون
قوية بدرجة تكفي إلرســال مركبة فضاء
مأهولة إلى القمر.
وقــال ليو بينــغ ،وهو نائــب مصمم في
الشــركة ،إن صاروخ اإلطــاق الجديد
ســيكون قادرا على وضــع مركبة فضاء
تزن بين  15و 50طنا على المســار إلى
القمــر .وقال للصحافييــن خالل معرض
طيران كبير في مدينة تشــوهاي بجنوب الصين ،إن الصاروخ ســيكون قويا بدرجة تكفي لوضع مسبار وزنه بين
 12و 44طنا على مساره إلى المريخ .ولم يذكر اسم الصاروخ الجديد.
وكانــت الصين تنبأت من قبل أنها ستســتكمل تصميم وبناء صاروخ بقوة دفع كافيــة لنقل رواد الفضاء إلى القمر
بحلول  .2030وال تزال الصين متخلفة عن الواليات المتحدة في الخبرات والتكنولوجيا المتعلقة بالفضاء.
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سوق اشتراكات السيارات يحقق رواج ًا متزايداً
تتيح مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة لعمالئها اإلفادة من “اشتراكات” سنوية تخولهم
استئجار سيارات على المدى المتوسط بدل شراء مركبات جديدة ،في منحى بدأ يستقطب أيض ًا
شركات تصنيع عاملة في القطاع.
في معرض ميونخ للسيارات ،أنطلق طرح شــركات ناشئة عدة هذه
الصيغة الهجينة األدنــى ثمنا ً من اإليجارات القصيــرة األمد واألكثر
مرونة من عقود التأجير الشــرائي .وبالتالي يمكن اســتئجار ســيارة
صغيرة في مقابل  300يورو شهريا ً لفترة عام من شركة “فين.أوتو”
األلمانية ،بما يشمل كلفة التأمين والصيانة والسماح بالتنقل مسافة 12
ألف كيلومتر من دون كلفة إضافية ،بحسب تقرير لـ .euronews
اشتراك مشترك
أما شــركة “فيف ال كار” المنافســة فتتيح اســتئجار ســيارة اعتبارا ً
من  175يورو شــهريا ً من دون احتســاب قيمة التأمين .وللتمايز عن
منافسيها ،تعتزم الشركة الناشئة الصغيرة أن تطلق نهاية العام 2021
الحالي في برلين وكولونيا وشــتوتغارت صيغة “اشــتراك مشترك”
تتيح تشارك التكاليف بين  3سائقين.
مستوى متدن
وأشــارت مجموعة “بوســطن كونســلتينغ غروب” (بي ســي جي)
االستشارية في تقرير نشرته لمناسبة المعرض في ميونخ ،إلى أنه في
حين بتنا ندفع اشتراكات لمشاهدة مسلســات أو االستماع للموسيقى
أو شراء أحدث الهواتف الذكية ،باتت األجيال الشابة تعطي قيمة أقل
لشراء السيارات ،وهي أكثر ميالً لاللتزام بالدفع عبر اإلنترنت.
ولفتــت المجموعة االستشــارية إلى أن االشــتراكات بالســيارات ال
تزال عند مســتوى متــدن ،لكنها آخــذة فــي االزدياد .ومــن المتوقع
أن تراوح قيمة ســوق االشتراك والتأجير الشــرائي ما بين  30مليار
دوالر أميركي و 40مليارا ً بحلول عام  2030بين أوروبا والواليات
المتحدة ،أي ما يصل إلى  % 15من مبيعات السيارات الجديدة.
حل أكثر مرونة
وعلى الرغم من أن قيمته أعلى من شراء السيارة على المدى الطويل،
يقدم هــذا النوع مــن االشــتراكات حالً أكثر بســاطة ومرونــة وأقل
مجازفة ،إذ يتيح تغيير السيارة من دون الحاجة إلعادة بيعها .كما يتيح
ذلك تجربة ســيارات أكثر تميزاً ،كالمركبات الهجينة أو الكهربائية،
من دون أي التزامات طويلة األمد .واستقطبت الشركات الناشئة التي
تقدم هذا النوع من الخدمات ،وعددها آخذ في االزدياد ،أكثر من 700
مليون دوالر من رســاميل المجازفة منــذ  2015وفق مجموعة “بي
اس جي” .وفي الواليات المتحدة ،جمعت شركة “فير” حوالى 500
مليون دوالر من خالل المراهنة على تأجير السيارات المستعملة.
شراء تأجيري
وقدمت الشــركات التاريخية في القطاع ،أي العاملة تقليديا ً في مجال
تأجير الســيارات أو عقود التأجير الشــرائي الطويلة األمد ،عروضا ً
أكثر مرونة في هذا المجال .وباتت عقود الشــراء التأجيري تستهدف
األفراد بصورة متزايدة بعدما كانت تجذب الشــركات خصوصاً .كما

أن الشركات المصنعة للسيارات ليست بعيدة من هذا المنحى ،إذ تتيح
هذه االشتراكات لها استقطاب زبائن جدد بصورة مباشرة ،خصوصا ً
عبر اإلنترنت .كذلك يسمح ذلك لها باإلبقاء على التحكم بقيمة المركبة
لفترة أطول ،من خالل إعادة بيعها بعد عمليات تأجير عدة.
اشتراك “موف”
وخالل شــهر آب/أغســطس  ،2021عــززت “رينــو” موقعها في
القطاع من خالل االستحواذ على شركة إسبانية ناشئة متخصصة في
هذا النوع من االشتراكات .ومن المتوقع أن تشكل “موبيليز” التابعة
لـ”رينو” ،ما بيــن  % 20و % 30من إجمالي إيــرادات المجموعة
سنة  ،2030من دون بيع المركبات بل من خالل تأجيرها وفق صيغ
متعددة ،بحســب مدير االســتراتيجية في المجموعة جان كريستوف
البار .كذلك تعتزم “تويوتا” إدارة ما يصل إلى  100ألف ســيارة في
أوروبا بحلــول عام  2023من طريق شــركتها “كينتــو” .أما “لينك
أند كو” التابعة لشــركة “جيلي” الصينية و”فولفو” السويدية ،فتعول
على ســوق المركبــات الفاخرة من خالل اشــتراكات بســيارات دفع
رباعي هجينة .كما تختبر ماركة “سيات” اإلسبانية التابعة لمجموعة
“فولكسفاغن” ،في فرنسا اشتراكا ً يحمل اسم “موف” يشمل استئجار
سيارة ودراجة سكوتر كهربائية وأخرى بخارية.
صيغ مالئمة
وقال المديــر العام لشــركة ليزيس فرانــس ،دوني فيتيــارو :إننا
نشــعر بوجود طلب وبأن هذا هو المســتقبل .هذه الشــركة التابعة
لمجموعــة ســتيالنتيس ،تتيــح منــذ فتــرة غيــر بعيــدة اســتئجار
ســيارات “فيــات  ”500و“جيــب” بموجــب اشــتراكات بســعر
يراوح بيــن  400و 500يورو شــهرياً .ولفت فيتيــارو ،إلى أن
هذه االشــتراكات تشــكل حلوال جيدة لجميع الزبائن خارج أنظمة
االقتــراض التقليديــة :إذ إن المدفوعــات تحصل كلهــا من خالل
بطاقات االئتمــان .وأطلقت “مرســيدس” و“كاديــاك” و“بي ام
دبليو” أيضــا ً عروضا ً من هــذا النوع قبــل أن تعلقها أو تســتغني
عنهــا نهائيــاً .وتوضــح “بــي اس جــي” أن أكثريــة الشــركات
المصنّعة ال تزال تبحث عن الصيغ المالئمة لتحقيق أرباح

.
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ارتفاع مبيعات “بي واي دي” بنسبة % 300
ارتفعـت مبيعـــات
صانعة الســيارات
الصينيــــــة “بــي
واي دي” بـقـــــوة
خــال شــهر آب/
أغسطــس ،2021
مع اســـــتـمـــرار
ارتفــــاع الطلــب
على الســـــيـارات
الكهربائية في الصين .وباعت الشــركة المدعومة من “بيركشاير هاثاواي” التي يديرها المليارديروارن بافت ،حوالى
 61.41ألــف ســيارة من مركباتالطاقة الجديدة ،التي تشــمل الســيارات الكهربائية والهجينــة ،والمركبات التي تعمل
بخاليات وقود الهيدروجين  -خالل شهر آب/أغسطس  .2021وهو ما يزيد بحوالى  4أضعاف عن مبيعاتها على أساس
سنوي ،ويمثل أيضا ً ارتفاعا ً مقارنة مع  50.49ألف وحدة بيعت خالل تموز/يوليو .وتعد “بي واي دي” واحدة من أكبر
شــركات صناعة الســيارات الكهربائية في الصين ،ولكنها تواجه منافســة من عدد من الشركات الناشئة من بينها “نيو”
و”إكس بنغ”.

نشطاء يرفعون دعاوى ضد  BMWوMercedes
رفعــت مجموعة من ناشــطي حمايــة البيئة في
ألمانيا دعاوى قضائية ضد شــركتي  BMWو
 Mercedes-Benzإلنتاج السيارات تطالبهما
بالتخلــي عــن اســتخدام محــركات االحتــراق
الداخلي في المستقبل القريب.
وذكــرت منظمــة حمايــة البيئــة الطبيعيــة
 ،Deutsche Umwelthilfeأن الدعــاوى
القضائية تم رفعها في محاكم إقليمية في أرضي
ميونخ وشتوتغارت.
ويحث نشــطاء حماية البيئة شركتي السيارات
إلــى إجــراءات إصالحات في العمــل مع أخذ
مصالــح حمايــة البيئة بعين االعتبار ،بما في ذلك الحد بشــكل كبير من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون من الســيارات
بما يتماشــى مع اتفاقية باريس للمناخ وقانون حماية المناخ األلماني .كما تطالب الدعاوى الشــركتين بالتخلي عن بيع
سيارات عاملة على محركات االحتراق الداخلي حتى العام  .2030وأعلنت  BMWو Mercedes-Benzرفضهما
لهذه المطالب.
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“ستالنتيس” تطور منظومتها الصناعية بالمغرب
عــززت مجموعـــة ســـتالنتيــــس
 Stellantisلتصنيـــع الســيـــارات
حضورهــــا بالمغــرب مــن خــال
تطوير منظومتهــا الصناعية ،وذلك
بتوقيعها ،تعديال يكرس التعهــــدات
المتبادلة بشــأن تطوير هــذا القطاع
في المغرب.
وتهدف هــذه االتفاقيــة ،التي وقعها
بالــدار البيضــاء وزيــر الصناعــة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي والرئيس التنفيذي للمجموعة عن منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا ،إلى إطالق
سيارة كهربائية جديدة ،وتطوير نسيج الموردين المحليين ،مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة  2,5مليار يورو
خالل سنة  ،2023على أمل أن تصل هذه القيمة إلى  3مليار يورو خالل سنة .2025
وتسعى االتفاقية ،التي تندرج في إطار تفعيل الشراكة الصناعية ،إلى تطوير االندماج المحلي األفقي والمعمق ،مع زيادة
القدرة التنافســية للتزود ،بشــراكة مع المغرب التي ستدعم الجهود االستثمارية ،وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون
أكثر تنافسية.

 Rocks-eأصغر سيارة كهربائية في العالم
كشفت شركة أوبل األلمانية عن تصنيع موديل
جديد لســيارة صغيرة تعمــل بالكهرباء ،والتي
تحمــل اســم  .Rocks-eوتعتبر الســيارة هي
األصغر في تاريخ الشركة ،واألولى في العالم
التي تطرح بنظــام  ،SUMوالتي تعني التنقل
الحضري المســتدام .وال يتعدى وزن الســيارة
أكثــر من  425كيلوغرامــا ،وتعمل ببطاريات
بقــوة  5.5كليــووات فــي الســاعة ،التي تمنح
المحــرك القدرة على الســير حتى مســافة 47
ميــاً ،مع إنتــاج المحرك لقــوة  8حصان بحد
أقصى ،وفق ما نشره موقع “موتور وان”.
وتم طالء الهيكل الخارجي بظالل من األســود والرمادي مع لمســات صفراء .ويســتغرق شــحن بطارية السيارة بنسبة
 % 100من منفذ شحن عادي حوالى  3ساعات .والالفت في هذا الطراز ،أنه ال يصنف سيارة في أسواق أوروبا ،لكنه
يعتبر دراجة رباعية ،ما يعني أنها ال تحتاج إلى رخصة لقيادتها .وتصل السرعة القصوى لمحرك السيارة ،التي ستتوفر
في أسواق أوروبا في بداية  ،2022إلى  28ميالً في الساعة.
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المستثمر الملياردير فائق ِّ
السرية في وول ستريت
يتجنب معظم الممولين مجاالت االستثمار التي تتدخل فيها الحكومة ،لكن الملياردير
رمزي مسلّم دخل قائمة فوربس ألغنى  400شخص في أميركا .فقد انضم مسلّم إلى
شركة  ،Veritas Capitalعام  1998وكان ثاني أعلى مسؤول تنفيذي فيها .ونمت
أصول “فيريتاس كابيتال” من ملياري دوالر في  2012إلى  36مليار دوالر اليوم،
وحققت اســتثماراتها معدالت عائد داخلية هائلة بلغت  .% 31ومنذ أن تولى مســلّم
قيادة فيريتاس ،وزعت الشــركة  12مليار دوالر على المســتثمرين فيها .وأصبحت
ثروته ،وهو في ســن الثالثة والخمســين ،تقدّر بنحو  4مليارات دوالر ،وكانت كافية
ليظهر ألول مرة في قائمة فوربس ألغنى  400شــخص لهذا العام .ويتجنب مســلّم
الدعاية ،بالرغم من سهولة تنقله بين واشنطن وول ستريت .فهو نادرا ً ما يتحدث إلى
الصحافة .إذ إنه واحد من عدد قليل من الممولين ذوي التصاريح األمنية الحكومية رفيعة المستوى.
قضى مســلّم فترة صباه في األســواق الناشــئة مثل الســعودية وتنزانيا .وقال :إن هذه التجربة كانت بمثابة دورة تأهيل في
العالقات مع أشــخاص من خلفيات ثقافية مختلفة ،وأنها علمته مراعاة اآلخرين والقدرة على التكيف .كما درس االقتصاد
في جامعة كولغيت وبدأ في وول ســتريت كموظف اســتثماري في بنك جي بي مورغان في عام  1990قبل أن ينتقل بعد
ذلك إلى مجال األسهم الخاصة في شركة الملبوسات ،بيركشاير بارتنرز .وتوجه بعدها إلى جامعة شيكاغو لدراسة إدارة
األعمال ،حيث عمل في وظيفة لدى عمليات االستثمار الخاصة بالملياردير جاي بريتزكر ،الذي بنى سلسلة فنادق .Hyatt

“االستثمار السورية” تمنح  5إجازات لمشاريع مؤقتة
وافق المجلس األعلى لالستثمار في سورية على منح
 5إجازات لمشاريع استثمارية وفق قانون االستثمار
الجديــد الذي يقــدم تســهيالت وإعفــاءات ضريبية
وجمركية ألصحاب المشاريع والمنشآت الصناعية
والحرفية.
وأوضح مدير هيئة االســتثمار السورية مدين دياب،
أن هذه االستثمارات تشمل مشروعا لصناعة األدوية
الســرطانية بالمدينة الصناعية بعــدرا ،وتبلغ طاقتة
اإلنتاجية  200مليون عقار طبي سرطاني سنوياً.
وأضاف أنه تمت الموافقة على منح إجازة اســتثمار
مؤقتة لمشروع إنتاج حفاضات صحية والمحارم الورقية في المدينة الصناعية بعدرا أيضاً.
وتضمنت الموافقات أيضا ً بحسب دياب ،منح  3إجازات استثمار مؤقتة في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة لمشروعي
توليد طاقة كهربائية باستخدام األلواح الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء بطاقة إنتاجية  10ميغا واط سنويا ً للمشروع
األول ،و 5ميغا واط للمشــروع الثاني ،بينما تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشــروع الثالث بين  50و 100ميغا واط ستوفر دعما ً
لشبكة الطاقة الكهربائية عند تنفيذها.
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صندوق النقد :تقرير أخالقي بشأن تصرفات جورجيفا
أعلن المتحدث باســمصندوق النقد الدولــي ،جيري رايس ،إن
المجلس التنفيذي للصندوق يراجعتقريرا ً مســتقالً جرى إعداده
للبنــك الدولــي بشــأن تصرفات رئيســة الصندوقكريســتالينا
جورجيفا ،إبان فترة عملها السابق ضمن كبار مسؤولي البنك.
وقالــت جورجيفــا ،إنهــا تختلــف “بشــكل جوهري مــع نتائج
وتفســيرات” التقرير الذي يزعم أنها ومسؤولين آخرين بالبنك
الدولــي ضغطــوا على موظفيــن لرفع ترتيبالصيــن في أحد
التقارير الرئيسية .وقامت بتقديم إيجازا ً للمجلس بشأن القضية.
وقال رايس لـ“رويترز” :إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي
يراجع المسألة حالياً ،في إطار اإلجراءات المعتاد اتباعها في مثل هذه األمور ،وسترفع لجنة األخالقيات تقاريرها إلى
المجلس الحقاً.
وأشــارت نتائج التحقيق المســتقل ،التي نشــرت أخيراً ،إلى أن قيادات بالبنك الدولي ،بمن فيهم الرئيس التنفيذي آنذاك
جورجيفا ،مارســوا “ضغوطا ً غير مناســبة” علىالموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير “ممارسة األعمال ”2018
الصــادر عــن البنك .ولم يكن لــدى رايس تعليق فوري على موعــد رفع لجنة األخالقيات في الصنــدوق تقاريرها إلى
المجلس التنفيذي.

كرم مديراً عام ًا لـ”عقارات جميرا” و”ديرة”
أعلنت شــركة إشــراق للضيافة ،جزء من مجموعة محمد
وعبيــد المال ،عن تعييــن جوزيف كرم ،الــذي ينحدر من
أصل لبناني ،والذي يتمتع بخبرة واسعة بالعمل في شركات
الضيافــة متعددة العالمات التجارية في جميع أنحاء العالم،
مديــرا ً عاما ً للمجموعة في فنــدق كراون بالزا دبي جميرا
( )Crowne Plaza Dubai Jumeirahوكراون بالزا
دبي  -ديرة.)Deira Crowne Plaza Dubai- (.
وسيشــهد دور جوزيف كرم االســتفادة من خبرته الواسعة
فــي مجال الضيافة لقيــادة التعليمات لــكال الفندقين ،إذ إنه
يمتلــك فطنة تجاريــة قوية \ ،مــع خبرة واســعة في تنفيذ
مبادرات التغيير اإلبداعية والفعالة.
يذكر أن كرم يحمل درجــة البكالوريوس في إدارة الفنادق
والســياحة مــع ماجســتير فــي إدارة األعمــال تخصــص
إدارة الموارد البشــرية .وقد عمل كمدير للموارد البشــرية
لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال ( ،)IHGوهو يتمتع بسلوك عملي وأنيق.
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منتدى اتفاقيات دول مجموعة بريكس
وقعت دول مجموعة “بريكس” ،البرازيل وروســيا والهند
والصين وجنوب أفريقيا ،اتفاقيات بشأن  28مشروعا ً بقيمة
 13.4مليار يوان ( 2.07مليار دوالر أميركي) خالل منتدى
مدينة شــيامن الصينية ،الذي حمل عنوان “شراكة بريكس
حول ثورة صناعية جديدة” ،حســبما أفــاد تلفزيون الصين
المركزي.
حضــر المنتــدى مســؤولون مــن اإلدارات الحكوميــة في
“بريكــس” والمؤسســات ومراكز التحليــل ومعاهد البحث
والتطوير ،وكذلك من المنظمات الدولية.
وذكــر التلفزيون اإلذاعة أن المشــروعات التــي تم االتفاق
عليها ستنفذ في قطاعات مثل البرمجيات ،والصيانة الفنية،
والخدمات اللوجستية والنقل ،واالقتصاد والتجارة ،فضال عن الثقافة والفنون .وشاركت روسيا في  19مشروعاً ،والهند في
 13مشروعاً ،وجنوب أفريقيا في  11مشروعاً ،والبرازيل في  16مشروعاً ،حسبما أفاد التلفزيون الصيني.
وشكلت “بريكس” عام  ،2009لتوحيد أكبر االقتصادات النامية في العالم ،ويُقدر أن أعضاء المجموعة معا ً يمثلون % 41
من سكان العالم ،و % 24من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ،وأكثر من  % 16حصة في التجارة العالمية.

النسخة الخامسة من مسابقة  ICTمن “هواوي”

أطلقــت هواوي رســميا ً نســخة العــام الخامس على
التوالــي من مســابقة تقنية المعلومــات واالتصاالت
( )ICTفي منطقة الشــرق األوسط ،المبادرة الرائدة
التي تنظمها ســنويا ً في  10دول بالشــرق األوســط،
وتســتهدف تحفيــز االبتــكار لدى طــاب الجامعات
وتوفيــر التدريــب االحترافي لهم لتســريع اندماجهم
بالتكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى
مهاراتهــم وخبراتهم مــن أجل دعم مســيرة التحول
الرقمي في دول المنطقة.
وعلى ضوء النجاح الكبير الذي حققته نســخة العام الماضي من مســابقة “هواوي لالبتكار” وزيادة الطلب على المشاركة
بها ،ســيتم تنظيم المســابقة للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع مســابقة تقنية المعلومات واالتصاالت .وتركز المســابقة
على تعزيز قدرات الطالب والمعلمين في مجال تمكينهم من استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء االصطناعي والحوسبة
السحابية والبيانات الضخمة من خالل تنافسهم على تقديم مشاريع مبتكرة سترفد بلدانهم بابتكارات تقنية تسهم في دعم خطط
التنمية االجتماعية واالقتصادية .ووجهت هواوي الدعوة إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية في الشرق األوسط للمشاركة
في مسابقة االبتكار الجديدة ،حيث سيتم اختيار  10فرق للمشاركة في النهائيات اإلقليمية.
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“سورية الدولي اإلسالمي” يكرم األوائل ...
برعايــة وزير التربية الســوري الدكتــور دارم الطباع،
وتحت شــعار “األمــل بالعلم” كرم بنك ســورية الدولي
اإلسالمي مؤخرا ً وللعام الخامس توالياً ،الطالب األوائل
على مستوى سورية في الشهادة الثانوية بفروعها (العلمي
 األدبي  -الشرعية  -المهنية النسوية  -المهنية الصناعية المهنيــة التجاريــة) .وتنــدرج هذه المبــادرة في إطارالمسؤولية االجتماعية التي يوليها البنك للمسيرة التعليمية
وإيمانا ً منه بأهمية العلم في تنمية مستقبل األجيال القادمة.
وأكد الوزير خالل التكريم أهمية التحلي باألفعال الحسنة
لتقترن بالتفوق ،الفتا ً إلى أهمية مبادرة بنك ســورية الدولي اإلســامي في االهتمام بالشــباب الذين هم مســتقبل ســورية،
موضحا ً أهمية البنوك لتسيير االقتصاد الوطني ،وإعادة اإلعمار ،والنهوض بالواقع الصناعي والتجاري و الزراعي.
بدوره شكر الرئيس التنفيذي للبنك بشار الست ،وزير التربية على رعايته وحضوره حفل التكريم ،وهنا ً الطلبة المتفوقين،
وقــال :إن البنــك يحرص على تكريم المتفوقين تقديرا ً لعطاءاتهم وجهودهم في مســيرة التحصيل العلمي ،وتشــجيعا ً لهم
الســتكمال هذه المســيرة والمثابرة على العمل الدؤوب ،وأيضا ً تقديرا ً لذويهم ،الذين ال يدخرون جهدا ً في توفير احتياجات
أبنائهم والسهر على راحتهم للوصول إلى مبتغاهم.

تتفيذ مشاريع طاقات بديلة في سورية
أفــادت مصادر في قطــاع الصناعة
الســورية لصحيفة الوطن أون الين
المحليــة ،أن وفــدا ً يضــم مجموعة
خبراء من إحدى الشــركات العالمية
المتخصصــة فــي بنــاء منظومات
الطاقة الشمســية والطاقــات البديلة
يــزور البــاد حالياً ،بهــدف إجراء
معاينة أولية إلمكانية تنفيذ مشــاريع
طاقة بديلة مشــتركة مع مســتثمرين
وصناعييــن ســوريين فــي مدينــة
حسياء الصناعية .ومن المقرر انطالق أعمال إنشاء محطات طاقة شمسية في كل من عدرا الصناعية وحسياء الصناعية
بطاقة  100ميغا في كل منها.
وأوضحت المصادر ،أن الوفد التقى بمجموعة من الصناعيين والمســتثمرين في مدينة حســياء الصناعية ،واتفقوا على
صيغة أولية لبدء العمل التشــاركي بين الشــركة والمستثمرين السوريين ،ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بشكل
تجريبي داخل مدينة حسياء الصناعية ،ويتم بعد ذلك نقل التجربة إلى مدن أخرى.
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إكسبو تك حلب برعاية سورية الدولي اإلسالمي

انطلقــت مؤخــراً ،أعمــال المعــرض
التخصصــي لالتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات “إكسبو تك حلب” ،برعاية
مــن بنــك ســورية الدولي اإلســامي،
والــذي أقيم على مــدار  3أيام في فندق
شــيراتون حلب ،بمشــاركة  40شركة
محليــة تعمــل فــي قطــاع االتصاالت
وأخــرى فــي البرمجيات إضافــة إلى
المصارف.
وقــدم البنــك مــن خــال جناحــه فــي
المعــرض ،مجموعــة مــن الخدمــات
والمنتجــات المصرفية إلــى جانب باقة
من الحلول المصرفية الرقمية لعمالئه ومنها خدمة نقاط البيع ( )P.O.Sوالتي تم إطالقها مؤخراً.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك ســورية الدولي اإلســامي ،بشــار الست ،على أن مشاركة بنك سورية الدولي اإلسالمي في
هــذا المعــرض ،تأتي في إطــار حرص البنك المتواصل على المســاهمة في المبادرات والفعاليــات االقتصادية الهادفة
لدعم التحول الرقمي ومواكبة أحدث المســتجدات في قطاع التكنولوجيا المصرفية ،األمر الذي يســهم في تحقيق التنمية
االقتصادية المستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك ســورية الدولي اإلســامي ،أن البنك يقوم بشكل مستمر بتحديث بنيته التحتية المصرفية،
ويواصل خطته في تطوير األنظمة اإللكترونية ،كما يخطط إلطالق حزمة من القنوات والخدمات الرقمية الجديدة خالل
الفترة المقبلة ألنها تشكل مستقبل الخدمات المصرفية.

 3رخص تأهيل سياحي من وزارة السياحة السورية
منحت وزارة الســياحة السورية
 مديريــة ســياحة دمشــق/3/ ،رخص تأهيل سياحي خالل شهر
آب/أغســطس  2021الماضي،
توزعت كاألتي :مطعم ومســبح
من ســوية ثــاث نجــوم ،صالة
شــاي من ســوية نجمتين ،بطاقة
استيعابية  /340/كرسي إطعام،
ويؤمن العديد مــن فرص العمل
لخريجــي المعاهــد الفندقيــة
والسياحية.
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إطالق ورش عمل لالطالع على حاجات الصناعيين اللبنانيين
أعلــن صنــدوق  Cedar Oxygenفــي بيان ،عن
إطــاق ورش عمل فــي مختلف المناطــق اللبنانية
لالطــاع علــى حاجــات الصناعييــن ،ونظــم لقاء
شــارك فيــه نحــو  40صناعيا ً من كســروان من 5
قطاعــات إنتاجية مختلفة وهــي :األغذية الزراعية،
المنتجات الكيميائية ،اآلالت الصناعية والكهربائية،
المنســوجات واأللبســة والورق والتغليــف ،مؤكدا ً
اســتمراره في تطوير الخدمات المالية والتسهيالت
التي يستفيد منها اعداد متزايدة من الصناعيين ،وذلك
مــع تعاظم التحديات الســتمرار الصناعة والقطاعات المنتجة في لبنان .وأوضح مديــر عام  ،Cedar Oxygenانطوني
جبور ،أن تفاقم المشــاكل واالزمات أدى الى إنشــاء الصندوق ،خصوصا ً انها أكبر من قدرة أي بلد على تحملها ،والهدف
دعم القطاع الصناعي واالقتصاد اللبناني ،مؤكدا ً ضرورة خلق استمرارية لهذا القطاع.
وذكر البيان ،أن فريق عمل  Cedar Oxygenكان نظم ورشته االولى مع اكثر من  50صناعيا ً من الشويفات وجوارها،
وشرح خاللها جبور عمل الصندوق والتسهيالت المقدمة للصناعيين وكيفية االستفادة منها ،مشددا على اهمية التعاون بين
 Cedar Oxygenوالصناعيين لتطوير الصناعات وتحقيق نجاحات تنعكس ايجابا ً على االقتصاد اللبناني.

صفير يطلع وزير المال على الواقع الحقيقي للقطاع المصرفي

التقى رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير مؤخراً ،وزير المال اللبناني يوسف
خليل ،في اطار جوالت يقوم بها صفير إلطالع المســؤولين على الواقع الحقيقي
للقطاع المصرفي ومناقشــة الحلول الممكنة الستعادة الثقة وإعادة تكوين الودائع،
كما اطالق التسليفات لتحريك العجلة االقتصادية .وشدد صفير على ضرورة البدء
بإعــادة هيكلة القطاع العام لضمــان تأمين بنية صلبة تكون ممرا ً الزاميا ً لتصحيح
االختالالت في االقتصاد وقطاعاته .كما أكد أهمية ضمان حقوق المودعين ،وهو
الشــأن االهم لدى المصارف كما اعادة صياغــة خطة انقاذية تجمع كل االطراف
المعنية لتحديد الخسائر بظل كل المتغيرات التي طاولت االقتصاد في السنتين الماضيتين كما وضع تصور واضح وشفاف
لمسؤولية الدولة وحسن ادارة مواردها .وأعاد التأكيد على اهمية التوجه الى صندوق النقد بخطة انقاذية تلقى اجماع ودعم
من االطراف المعنية اللبنانية والدولية .وفي محور اللقاء ،تمت مناقشــة ضرورة اقرار موازنة للعام  2022ضمن المهل
الدستورية كما اقرار قانون الكابيتال كونترول تحديدا ً الذي يبقي النقد في لبنان وليس قانونا ً يتيح تفريغ البلد من ثروته.
ّ
وحث صفير الوزير خليل على مراجعة السياســات الضريبية والتوجه نحو دعم القطاع الخاص المحرك االساســي للنمو
وخلق الوظائف للحفاظ على الثروة البشرية داخل لبنان والحد من الهجرة المستجدة والخطيرة .وأكد ان القطاع المصرفي
لن يقف مكتوف اليدين في المرحلة المقبلة ،ال بل سيبادر الى طرح الحلول الممكنة والضغط القرار القوانين الضرورية
الستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ومنه الثقة باالقتصاد الوطني.
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شــارك لبنــان في معــرض ماكفــروت في ايطاليــا ،وهو معــرض تجاري
رائــد للمهنييــن العاملين علــى الصعيد المحلــي والدولي في قطــاع الفاكهة
والخضروات ،كما أنه عرض عمودي يمثل سلسلة التوريد بأكملها.
وأعلنت السفارة االيطالية في بيان ،أن  10شركات لبنانية رائدة وصلت إلى
إيطاليــا حصريا ً للمشــاركة في معــرض  .Macfrut 2021ويغطي هؤالء
الالعبون األساســيون في السوق بشــكل خاص إنتاج الخضروات الطازجة
والتكنولوجيا المتعلقة بالزراعة.
وسلطت السفيرة االيطالية في لبنان ،نيكوليتا بومباردييري ،الضوء على أن
“وجــود جناح لبناني في معــرض  Macfruitيمثل خطوة أخرى في عملية
تعزيــز التعــاون الثنائي في قطــاع الصناعات الزراعية .ويمكن للشــركات
اإليطالية أن تكون الشــريك المثالي ألي منتج لبناني يهدف إلى زيادة اإلنتاج
وتعظيم الكفاءة وإدخال التقنيات المتقدمة وتطوير نموذج أعمال أكثر إنتاجية
واستدامة”.
وأشــار المفوض التجاري اإليطالي ،كالوديو باسكوالوتشــي ،الى أن “هذه
المشــاركة اللبنانيــة المهمة في أحــد أهم المعارض التجاريــة الدولية لقطاع
الصناعــات الزراعية ،هي نتيجة التعاون والجهود المشــتركة مع الشــركاء
المحلييــن ،وتهــدف إلى دعم نمو اإلنتاج اللبناني مــن خالل عالقة أقوى مع
أحدث التقنيات والعمليات اإليطالية”.
وقــال رئيــس ماكفروت ،رينزو بيراتشــيني“ :أنا ســعيد للغاية بالمشــاركة
الكبيرة للشركات اللبنانية في  Macfrut 2021وأشكر مكتب وكالة التجارة
اإليطالية في بيروت  ICE Beirutعلى العمل الرائع المنجز .لقد كان لبنان
بوابة الشــرق األوســط لسنوات ،ويمكن أن يســتمر بما أن العديد من البلدان
فــي المنطقة يتعين عليها إعادة بناء زراعتها وتحتاج إلى التكنولوجيا والبنية
التحتية ،حيث يمكن إليطاليا أن تلعب دورا ً مهما ً للغاية”.
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