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 أظهــرت إحصــاءات مصرف 
لبنــان المركــزي، تراجع ودائع 
الزبائــن )قطاع خــاص وقطاع 
عام( فــي المصــارف التجارية 
العاملــــة فــي لبنـــان بنســــــبة 
 9.468 حوالــى  أو   ،%  4.34
مليار ليرة لبنانية خالل األشــهر 
الثمانيــة األولى من العام 2021 
الجاري، إلــى 208.548 مليار 

ليرة لبنانية )138.34 مليار دوالر أميركي( في نهاية شهر آب/أغسطس 2021 الماضي.
لَت محفظة الودائع تراجعاً بنســبة 6.58 %، مــن 223.245 مليار ليرة لبنانية  أّمــا على صعيٍد ســنوي، فقد َســجَّ

)148.09 مليار دوالر أميركي( في نهاية شهر آب/أغسطس 2020.
ويأتي التراُجع خالل األشهر الثمانية األولى من العام 2021 نتيجة:

- تراجــع ودائع القطاع الخاّص المقيم بنســبة 4.33 % إلــى 161.230 مليار ليرة لبنانية )106.95 مليار دوالر 
أميركي(.

- تراجع ودائع القطاع الخاّص غير المقيم بنســبة 4.61 % إلى 39.334 مليار ليرة لبنانية )26.09 مليار دوالر 
أميركي(.

- تراجع ودائع القطاع العاّم بنسبة 3.39 % إلى 7.984 مليار ليرة لبنانية )5.30 مليار دوالر أميركي(.
وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنســبة 3.18 % أو 1.573 مليار ليرة لبنانية خالل األشــهر 
الثمانيــة األولى من العام 2021، إلى 47.872 مليار ليــرة لبنانية )31.76 مليار دوالر أميركي(. كما انخفضت 
الودائع المعنونة بالعمالت األجنبيّة بنسبة 4.68 % أو 7.895 مليار ليرة لبنانية لتصل إلى 160.676 مليار ليرة 

لبنانية )106.58 مليار دوالر أميركي(.
وفي هذا الســياق، وصلت نســبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 80.11 % مع نهاية شــهر آب/أغســطس 

2021، مقارنةً مع 80.37 % في نهاية العام 2020 و80.18 % في آب/أغسطس 2020.

تراجع حجم الودائع لدى المصارف العاملة في لبنان

أعلــن اتحاد المصارف العربية في بيان، “فــوزه بجائزة التميز في 
مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف 
االسالمية 2021، خالل فعاليات جائزة ومؤتمر الشراكة والمسؤولية 
المجتمعية للمؤسســات المالية والمصارف االســالمية السادس لعام 

.2021

جائزة التميز التحاد المصارف العربية

4



عالم البنوك

تشرين الثاني/نوفمبر 2021 | البنك والمستثمر

اســــتأنـفـــت شــــركة 
“ألفاريز ومارســـال”، 
التدقـيـــــق  عمليــــات 
الجنائي في حسـابـــات 
ف  لــــمـــصـــــــــــر ا
المركـــزي فــي لبنان، 
وفــق مــــا أعلـنــــــت 
الرئاســــــة اللبنانيـــة، 
بعــد نحـــــو عــــــــام 
مــن تعليقهـــا لتعــــذر 
حصول الشـــركة على 
المســـــتـنـدات  كافــــة 

المطلوبة.
وأوردت الرئـاســــــة، 

أن رئيــــس الجمهورية ميشال عون، التقى مؤخراً، المســــؤول في شركة الفاريز ومارســــال، جايمــس دانيال، 
الــذي أطلعه على مباشــرة الشــركة التدقيق المالي الجنائي في حســابات مصرف لبنان بعد إنجــاز كل الترتيبات 

المتعلقة بذلك.
وقال مدير عام وزارة المالية اللبنانية، جورج معراوي لوكالة فرانس برس، إن فريق الشــركة باشــر الترتيبات، 

وأنه بحسب العقد، لدى الشركة 12 أسبوعاً لجمع المعلومات وإعداد تقريرها.
يذكر أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، أثار خالل العام 2020 الماضي، جدالً واسعاً في 

لبنان.
ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أنهت شركة ألفاريز ومارسال عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في 
حســابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المســتندات المطلوبة منه. وقال المصرف المركزي 

وقتها، إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.
وفــي كانون األول/ديســمبر، أقّر مجلس النــواب قانوناً نص على تعليق العمل بالســرية المصرفية لمدة عام لفتح 

المجال أمام إعادة إطالق التدقيق الجنائي.
وبعد أشــــهــــر من المماطلة والجــدل بين األطراف المعنية، وقع وزير المالية يوســـف خليل في شـــهر أيلول/

ســــبتمبر 2021 عقد التدقيق الجنائي مع الشـــــركة المذكورة. إال أن خبراء يشــككون فــي إمكانية تمكن مدققي 
الشــــركة من إتمام مهمتهم، نظراً الى شــــروط العقـــد والوقت المحدد لهم، في بلد يغيب فيه مفهـــوم المســاءلة 

والمحاسبة.
ويُعد التدقيق الجنائي في حســابات مصرف لبنان خطوة أساســية كونه أحد الشــروط التي حددها المجتمع الدولي 
لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة االنهيار االقتصادي المستمر في البالد منذ أكثر من عامين. كما يطالب به 
صندوق النقد الدولي، الذي يُفترض أن يســتأنف لبنان قريباً مفاوضاته الرســمية معه بعد توقفها العام الماضي بعد 

جلسات عدة جراء خالفات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر.

“ألفاريز ومارسال” تستأنف التدقيق في حسابات مصرف لبنان
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ضــخ البنك المركــزي الصينــي، 200 مليار 
يــوان )31.3 مليار دوالر أميركي( في النظام 
المالي من خالل آلية إعادة الشــراء العكســي. 
وبحســب بيان البنك المركزي، بلغ سعر العائد 
على عقود الشــراء العكســي البالغــة مدتها 7 
أيــام 2.2 %. وأعلــن المركــزي الصيني، أن 
هذه الخطوة تســتهدف ضخ السيولة في النظام 
المالي لتغطية تأثيرات فترة ســداد الضرائب، 

وطرح السندات الحكومية، والمحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي.
يذكر أن إعادة الشــراء العكســي هي عملية يشــتري فيها البنك المركزي األوراق المالية من البنوك التجارية، من 

خالل عروض بيع تقدمها البنوك مع االتفاق على إعادة بيع هذه األوراق للبنوك البائعة في المستقبل.

المركزي الصيني يضخ 31 مليار دوالر في النظام المالي

أطلق بنك الشــام، المصرف اإلســالمي األول في سورية، بطاقة )ترست - 
Trust( كأول بطاقة ائتمان معتمدة من مصرف سورية المركزي والمتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وتتيح بطاقة )ترست - Trust( لحاملها تسديد 
قيمة مشــترياته بالليرة الســورية من خالل الدفع إلكترونيــاً عبر نقاط البيع 
POS ضمن ســقف البطاقة، من دون خصم أي مبلغ من حســابه المصرفي 
لــدى بنك الشــام، على أن تُخَصــَم قيمة المدفوعات الحقاً فــي نهاية الدورة 
المالية، من دون أي زيادة أو نســبة ربح، وذلك في إطار ســعي بنك الشــام 
المســتمر والجهود الحثيثة لتقديم منتجات وحلول مصرفية عصرية ومميزة 

وتطوير الخدمات المقدّمة لمتعامليه.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، أحمد يوسف اللحام، إنه يمكن لمختلف شرائح 
المجتمع من المتعاملين ســواًء من فئة الموظفيــن والتجار ورجال األعمال 
التقــدّم بطلــٍب للحصول علــى البطاقة، حيث ســيتم إصدارهــا تباعاً بفئات 

مختلفة بســقٍف شــهري يتراوح بين 500 ألف و25 مليون ليرة ســورية، من خالل منح حاملها سقفاً ائتمانياً غير 
مباشر وقابٍل للتجديد بما يتناسب مع دخله الشهري ومالءته المالية والضمانات المقدّمة.

وتهدف بطاقة )ترســت - Trust( التي أطلقها بنك الشــام بالتعاون مع شــركة فاتورة للدفع اإللكتروني إلى تقديم 
خدمة مميزة للمتعاملين من خالل الدفع اإللكتروني عبر نقاط البيع )POS( الخاصة ببنك الشــام وتلك المربوطة 
مع شــبكة فاتورة والمنتشــرة بالعديد من المحالت والمطاعم ومراكز التســوق والصيدليات وغيرها على امتداد 

الجغرافية السورية.

أول بطاقة ائتمانية إسالمية لـ“بنك الشام”
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بحــث مصرفا التســليف الشــعبي والتوفير 
في ســورية، زيادة سنوات التسديد لقروض 
الدخــل المحدود لتصبح 7 ســنوات بدالً من 
5 ســنوات كما هو حاليــاً. ووفقاً لما أوردته 
صحيفــة الوطــن المحليــة، فإنه لــم يتم بعد 
اتخــاذ قــرار بذلــك خاصــة أن مصــرف 
التسليف الشعبي مهتم هذه الفترة بالمنتجات 
المشــاريع  بتمويــل  الخاصــة  المصرفيــة 

الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال مدير في التسليف الشعبي، إنه يتم العمل 

حالياً على تعديل في نظام عمليات المصرف لجهة رفع معدل نســب التمويل للمشــاريع ليصبح التمويل 75 % بدالً 
من 60 % لتمويل رأس المال العامل وشراء التجهيزات الالزمة للمشروع، بينما أصبح نسب التمويل 60 % بدالً 

من 50 % من كلف التأسيس للمشروع.
ومؤخراً، أجرى مجلس إدارة مصرف التســليف الشــعبي تعديالت على منح قروض الدخل المحدود للعاملين في 
الدولــة من مدنيين وعســكريين تتصل باالكتفاء بكفيــل واحد بدالً من كفيلين لمنح قــرض الدخل المحدود وكذلك 
تخفيض مدة خدمة الكفيل. وأوضح المجلس حينها، أن هذه التعديالت جاءت بقصد تســهيل وتيسير منح القروض 

ألكبر عدد ممكن من المتعاملين مع مصرف التسليف من ذوي الدخل المحدود.

المصارف السورية تدرس زيادة سنوات تسديد قروض الدخل

أطلق بنك البركة ســورية منصة خاصة الســتقبال 
طلبــات التمويل بمختلف أنواعهــا والحصول على 
موافقة فورية على مدار الساعة من دون الحاجة إلى 
زيارة أي من فــروع البنك، وذلك من خالل الموقع 

اإللكتروني الخاص للبنك.
وبين الرئيس التنفيذي للبنك، محمد حلبي، أن المنصة 
الجديدة ســتتيح للراغبين بالحصــول على التمويل 
تحديد متطلباتهم بشكل دقيق، حيث يقوم النظام اآللي 
بدراســة الطلــب وتزويده بالموافقــة الفورية، ليقوم 
بعدهــا موظف البنك المختــص بالتواصل مع مقدم 

الطلب والمتابعة معه. وأكد حلبي، بحسب ما أورده البنك على صفحته على “فايسبوك”، أن البنك مستمر في تطوير 
آلّيات العمل ليكون سبّاقاً في تطبيق أسس التحول الرقمي في غالبية خدمات ومنتجات البركة سورية.

“البركة سورية” يطلق منصة خاصة بالتمويالت
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أصدر مصرف التسليف الشعبي في سورية، التعليمات 
الخاصة بمنح القروض لتمويل المشــروعات متناهية 
الصغر بســعر الفائدة مدعومة من الصندوق الوطني 
للمعونــة االجتماعيــة، حيث بدأت طلبــات القروض 

اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين األول 2021.
وبيّن مدير المصرف، نضال عربيد، أن المســتفيدين 
من القروض أسر الشهداء والجرحى واألسر المهجرة 
والعائدة من النزوح والفاقدة لمعيلها والتي تعيلها النساء 
وذوو اإلعاقة، إضافــة إلى المقبولين في برنامج دعم 

وتمكين المسرحين من خدمة العلم ورواد األعمال من أصحاب الحرف والمهن الصناعية والخدمية والتجارية.
وحددت التعليمات سقف القرض بمبلغ 10 ماليين ليرة لغايات دعم رأس المال وشراء التجهيزات الثابتة للمشاريع 
القائمة أو لغايات تأسيس الفعاليات الجديدة، على أن تمنح هذه القروض بكفاالت شخصية للقروض التي ال تتجاوز 
5 ماليين ليرة، وضمانات عينية للقروض التي تتجاوز قيمتها 5 ماليين ليرة سورية أو كليهما. ويبلغ معدل الفائدة 
8.5 % للقروض قصيرة األجل ولمدة ال تتجاوز السنة، و%9 للقروض متوسطة األجل لمدة ال تتجاوز 5 سنوات 

بحيث يتحمل الصندوق نسبة 6 % منها كشكل من أشكال الدعم االجتماعي.

قروض من التسليف الشعبي السوري للمشاريع الصغيرة

أعلنت شــركة تحليالت العمالت المشفرة Elliptic، مؤخراً، 
أنها حصلت على 60 مليــون دوالر أميركي في جولة تمويل 
من الفئة )C( من مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك سوفت 
بنــك SoftBank )الذي يبلغ صافي ثروة مؤسســه ورئيســه 
التنفيذي، ماسايوشي سون، نحو 28.3 مليار دوالر أميركي( 

بصفته مساهماً جديداً.
 Evolution وقــاد جولة التمويل األخيرة المســتثمر الجديــد
Equity Partners، بمشاركة مستثمرين حاليين بما في ذلك 
 Wells Fargoشركات الخدمات المالية متعددة الجنسيات، و
األميركية وSantander اإلســبانية، باإلضافة إلى مستثمري 

.AlbionVCو Octopus Ventures التكنولوجيا
ويأتــي التمويــل في أعقــاب جولة بقيمة 28 مليون دوالر من الفئة )B( تم اإلعالن عنها في فبراير/ شــباط 2020. 
وسيتم استخدام العائدات لدعم أعمال البحث والتطوير، فضالً عن النمو العالمي وزيادة عدد فريقها إلى أكثر من 200 

شخص بحلول نهاية عام 2022.

ماسايوشي سون

Elliptic سوفت بنك” يساهم بتمويل“
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أعلــن  البنك المركزي المصــري ، عن ارتفاع صافي 
االحتياطــات الدوليــة مــن النقد األجنبي لديــه بمقدار 
153 مليــون  دوالر  أميركــي في نهاية شــهر أيلول/

سبتمبر 2021 الماضي.
واكد البنــك المركزي، أن صافي االحتياطات الدولية 
من النقد األجنبي سجل في نهاية ايلول/سبتمبر حوالى 
40.82 مليــار دوالر أميركــي، مقارنــة مع 40.67 
مليــار دوالر فــي نهاية آب/أغســطس الســابق، وفقاً 
لوكالة أنباء  الشــرق األوســط . وأشــار إلــى أن عجز 
الحســاب الجاري لمصر في 9 أشهر من  العام المالي  

2021 - 2020 بلغ حوالى 13.3 مليار دوالر أميركي مقابل 7.3 مليار دوالر في العام السابق.
وكان احتياطــي النقد األجنبي لمصر، قد قفز من مســتوى 31.3 مليــار دوالر أميركي خالل العام المالي 2016 
/ 2017 إلــى نحــو 44.3 مليار دوالر خالل العام المالــي 2017 / 2018، ثم واصل االرتفاع خالل العام المالي 
2018 / 2019 ليســجل مســتوى 44.5 مليار دوالر، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشــار  فيروس كورونا  وما 

فرضته من إجراءات احترازية.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد األجنبي

أظهرت بيانات رســمية، انخفاض األصول االحتياطية األجنبية 
لدولة  الكويت  في شهر آب/أغسطس 2021 بنسبة 7.2 % على 
أساس سنوي. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت  المركزي، 
أن األصــول االحتياطيــة انخفضت إلــى 13.381 مليار دينار 
)44.5 مليــار  دوالر أميركي ( في شــهر آب/أغســطس، مقابل 
14.415 مليار دينار )47.95 مليار دوالر( في الشهر المماثل 

من عام 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفعت االحتياطيات بنسبة 1.12 % في 

شهر آب/أغسطس 2021، من 13.232 مليار دينار )44 مليار دوالر أميركي( في تموز/يوليو السابق.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط  نحو 12.492 مليار دينار )41.55 مليار دوالر( رصيد الودائع والعمالت، 
إضافة لنحو 573.4 مليون دينار )1.9 مليار دوالر( حقوق الســحب الخاصة للكويت لدى  صندوق النقد الدولي ، 
وأيضاً 236.3 مليون دينار )786 مليون دوالر( رصيد لدى صندوق النقد. ويشــمل االحتياطي األجنبي للكويت 
ذهــب )مقــدره 79 طناً محســوب بالقيمة الدفترية منذ شــراءه( بنحو 31.7 مليون دينــار )105.6 ماليين دوالر 

أميركي( في نهاية آب/أغسطس 2021 الماضي.

انخفاض احتياطيات الكويت األجنبية بنسبة 7.2 %
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أعلن بنك قطر الوطني، في بيان، عن ارتفاع صافي 
أرباحه خالل األشهر التسعة األولى من العام 2021 
الجاري، بنســبة 8 % على أساس سنوي، بدعم نمو 

األرباح التشغيلية وزيادة القروض والسلف.
وأشار البنك في البيان، إلى أنه سجل صافي أرباح 
خــالل الفترة المذكــورة حوالــى 10.26 مليارات 
لاير )2.82 مليــار دوالر أميركي(، مقابل 9.478 
مليارات لاير )2.60 مليار دوالر أميركي( بالفترة 

المماثلة من العام 2020 الماضي.

ارتفاع صافي أرباح “قطر الوطني” بنسبة 8 %

ســجل بنك اإلمارات دبي الوطني ارتفاعاً في األرباح 
بنســبة 61 % فــي الربع الثالث مــن 2021، مدفوعاً 
بتراجــع تكلفة انخفاض القيمة وســط تعافي االقتصاد 
وتحســن الطلــب على قروض التجزئة، حســبما ذكر 
البنــك في بيان. واحتــل بنك اإلمــارات دبي الوطني 
المرتبة الرابعة على قائمة فوربس الشــرق األوســط 
ألفضــل 50 بنكاً لعام 2021، وبلغت قيمته الســوقية 
حوالــى 5.5 مليار دوالر أميركي )86.5 مليار درهم 
إماراتي( اعتباراً من 19 تشرين األول/أكتوبر 2021.

وحقق البنك أرباحاً بقيمة 680.6 مليون دوالر أميركي خالل فترة األشــهر الثالثة المنتهية في 30 أيلول/ســبتمبر 
2021، مقارنة بقيمة 423.6 مليون دوالر أميريك للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت قروض العمالء حوالى 119.25 مليار دوالر للربع، مســجلة ربعاً قياســياً على طلب القروض الشخصية 
وبطاقات االئتمان. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 7 % على أساس سنوي خالل الربع إلى 1.6 مليار دوالر أميركي 
نتيجة لتحســن مزيج القروض إلى جانب الطلب القياســي على بطاقات االئتمان والقروض الشــخصية ومساهمة 
أعلى من DenizBank. كما ارتفع صافي الربح بنســبة 29 % إلى 2 مليار دوالر خالل األشــهر التسعة األولى 

من عام 2021، من 1.52 مليار دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، انخفض صافي دخل الفوائد إلى 3.4 مليار دوالر أميركي في األشهر التسعة من عام 2021، 
من 3.6 مليار دوالر في الفترة نفســها من العام الماضي، في حين انخفض الدخل غير الممول بنســبة 3 % على 
أســاس ســنوي إلى 1.3 مليار دوالر. واســتقر إجمالي األصول عند 190 مليار دوالر في نهاية أيلول/ســبتمبر 

2021، مما يعكس قاعدة أصول قوية.

أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني ترتفع 61 %
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أصــدر مصرف اإلمــارات المركــزي، توجيهات 
جديــدة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهاب للمؤسســات المالية المرخصة، التي تقدم 
خدمات للشركات ذات المالءة المالية الكبيرة، وفقاً 
لما نشــرته وكالة “رويترز” مؤخراً. وقال البنك، 
إن التوجيهــات الجديدة ستســاعد هذه المؤسســات 
في فهــم وفعالية تنفيذ التزاماتهــا القانونية المتعلقة 

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وكان مصرف اإلمارات المركزي قد قال، إنه ملتزم بدعم اســتمرار التعافي االقتصادي، مؤكداً أن ســحب حزم 
الدعم سيكون في الوقت المناسب، تدريجياً. وذكرت وكالة “رويترز”، أن المصرف اإلماراتي بدعم من االنتعاش 
االقتصادي المستمر، فإنه يُقيّم النظام المالي لدولة اإلمارات على أنه مستقر، معلناً مواصلة اإلشراف على جودة 

أصول البنوك وكفاية المخصصات.
وأكــد محافــظ مصرف اإلمارات المركزي، إلى أن الســيولة في النظام المصرفي عاليــة، ومصدات رأس المال 
للبنوك عند مستويات كافية، موضحاً أن المصرف سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام 
بإصدارها، وذلك ضمن خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة، حتى ال تؤثر بالسلب على المعامالت االئتمانية 
والنمو االقتصادي. وأشار المحافظ إلى أن المصرف سيبقي، على المدى القصير، متطلبات االحتياطي اإللزامي 
المخفضة للبنوك، مع مســتوى نســبة القرض إلى القيمة المطبقة، في الوقت الحالي، على قروض الرهن العقاري 

الممنوحة لمشتري المنازل، للمرة األولى، من دون تغيير بصورة مؤقتة.

اإلمارات: توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل األموال

أكد  المصــرف المركزي  في  اإلمارات ، أنه يجب على البنوك و 
المؤسسات  المالية المرخصة في  الدولة ، أن توضح للمتعامل عند 
فتح الحســاب ســواء كان توفيراً أو جارياً جميع الرسوم المتعلقة 
به ومنها رســم الحد األدنى للرصيد. وأشــار المصرف، إلى أنه 
يجب على البنوك أن تلتزم بالشــفافية وأن تبلغ المتعامل عند فتح 
الحساب بأي سمات أساســية لهذا الحساب، ومنها رسوم إغالق 
الحســاب والمبالغ المترتبة عليه نتيجة رسم الحد األدنى للرصيد 
حــال لم يتوافر هــذا الحد، وعلى أن يظهر ذلك جلياً في كشــف 

الحساب الشهري أيضاً.
وكان متعاملون قد شكوا، بحسب الصحيفة، من تراكم رسوم الحد األدنى للرصيد في حسابات مصرفية منسية من 

دون أن تخبرهم البنوك بذلك، إال بعد أن تضخمت مبالغ الرسوم ووصلت حتى 8000 درهم.

الحد األدنى للرصيد عند فتح الحساب في البنوك اإلماراتية
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قدم “بنك أوف  أميركا “ تغطية بحثية للعمالت واألصول 
الرقمية بســبب تنامي االهتمام المؤسســي بها، واإلقبال 
الهائــل عليها بين العمالء األفــراد. وأكد رئيس األبحاث 
العالميــة لــدى بنــك أوف أميــركا ســكيورتيز، كانديس 
براوننــغ، في حديث مع “ بلومبيرغ ”، أنه إذا نظرت إلى 
عدد الشــركات التي تذكر العمالت االفتراضية في نتائج 
أعمالهــا، ارتفع من حوالى 17 شــركة في العام 2020 

الماضــي إلى حوالى 147 في أحدث ربع ســنوي. ولفت إلى أنه ال يتوقــف األمر عند البيتكوين فقط، إنها أصول 
رقمية تنشئ نظاماً بيئياً كامالً للشركات والفرص والتطبيقات  الجديدة .

يشار إلى أن بنك أوف أميركا، لفت إلى أن التغطية البحثية الخاصة بالعمالت الرقمية يرأسها المحلل التكنولوجي 
السابق أليكش شاه.

بنك أوف أميركا يطلق تغطية بحثية للعمالت واألصول الرقمية

أظهــرت بيانــات رســمية، تراجع احتياطــي النقد 
األجنبي لتونس  بنسبة 9.5 % في 9 أشهر، إلى 20.9 
مليار دينار )7.4 مليارات  دوالر ( في شــهر  أيلول/
ســبتمبر 2021، مــن 23.09 مليار دينــار )8.16 
مليــارات دوالر( فــي نهاية العــام 2021. وأوضح  
البنــك المركزي  التونســي، في بيــان، أن احتياطي  
البالد  من النقد األجنبي، كما في نهاية  أيلول/سبتمبر، 
تكفــي واردات تونس لمدة 127 يوماً، انخفاضاً من 

تغطية لمدة 162 يوماً في نهاية عام 2020.
وعبّــر المركزي التونســي، عن قلقه بخصوص الشــح الحاد في المــوارد المالية الخارجيــة مقابل حاجيات هامة 
الســتكمال تمويــل ميزانية  الدولة  لســنة 2021 . وقال: إن تراجــع االحتياطي األجنبي يعكــس تخّوف المقرضين 
الدولييــن فــي ظل تدهور الترقيم )التصنيف( الســيادي للبالد، وغياب برنامج جديد مــع  صندوق النقد الدولي ، ما 
يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خالل الفترة المتبقية من  السنة  لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية. وحذر 
المركزي من أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشــة، عالوة على تداعيات ارتفاع  األسعار  العالمية 
للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي. ويتوقع المركزي التونسي، أن يبلغ  الدين العام  في نهاية 2021، 
حوالى 109.23 مليارات دينار )39.18 مليار دوالر أميركي( منها 74.21 مليار دينار )26.5 مليار دوالر( ديناً 
خارجياً. ووفقاً لبيان “المركزي”، ســجل  العجز  في الحســاب الجاري انكماشاً، خالل األشهر الثمانية األولى من 

2021، ليصبح بحدود 3.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي، مقابل 4.8 % قبل سنة.

انخفاض احتياطي النقد األجنبي التونسي بنسبة 9.5 %
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أعلنت “أتش أس بي ســي هولدنغز”، عن زيادة نسبتها 
74 % في أرباح الربع الثالث من العام 2021 الجاري، 
متجاوزة التوقعات في السوق، إذ أفرج البنك الذي تركز 
أنشــتطه على آسيا، عن سيولة كان يجنبها لقروض كان 

من المتوقع أن تكون رديئة لكنها لم تعد كذلك.
وأعلــن البنك عن أربــاح قبل الضرائــب بلغت قيمتها 
حوالى 5.4 مليار دوالر أميركي في الربع المنتهي في 
شــهر أيلول/سبتمبر 2021 الماضي، وذلك مقابل 3.1 
مليــار دوالر أميركي قبل عام. كما أعلن “أتش أس بي 

ســي”، عن إعادة شراء أســهم بما يصل إلى حوالى ملياري دوالر أميركي، إذ يواصل إعادة رأس المال الفائض 
للمساهمين بدالً من استثمار السيولة في أعماله.

5.4 مليار دوالر أرباح “أتش أس بي سي”

أفــادت مذكرة داخليــة لبنك UBS، أنه ســيفتتح مكتباً 
جديــداً إلدارة الثــروات فــي إمارة دبي، حيث ســيقوم 
أيضاً بتغطية أســواق عمان والكويت، وســيضم فريق 
مبيعات مكرس القتناص فرص النمو في منطقة الشرق 
األوســط. وبحســب وكالة رويترز، قالت المذكرة، إن 
المكتب الجديد سيتولى أسواقاً ستصب تركيزاً متزايداً 
عليهــا من هــذا الموقع مــن اآلن فصاعــداً. وأضافت 
المذكرة، أن المصرفي الســابق ببنك كريدي ســويس، 
جــورج الخــوري، ســيكون رئيس المكتب فــي دبي، 

وسيتولى راؤول رحمي، الذي عمل في باركليز وكريدي سويس، المبيعات في المنطقة المالية الحرة في دبي. وكان 
UBS قد عين في وقت ســابق من هذا العام، طارق عيدو، المصرفي البارز في إتش.إس.بي.ســي، رئيســاً إلدارة 

الثروات في قطر، في إطار خطط لفتح مكتب إلدارة الثروات في الدوحة.
يشار إلى أن أرباح “يو بي أس” تجاوزت توقعات المحللين في الربع الثالث، مع استمرار قسم إدارة الثروات في تحقيق 
نتائــج جيدة. وأعلن البنك عن صافي ربح عائد على المســاهمين قــدره 2.3 مليار دوالر لهذه الفترة، وكان المحللون 

يتوقعون أن يصل الرقم إلى 1.57 مليار دوالر، ما يمثل ارتفاعاً بالربح 9 % عن نفس الفترة من العام السابق.
من جهته، قدم قسم إدارة الثروات في البنك دفعة كبيرة للنتائج مرة أخرى، حيث ارتفعت األصول المستثمرة إلى 3.2 
تريليون دوالر أميركي، وزادت أرباحها قبل الضرائب بنسبة 43 % لتصل إلى 1.5 مليار دوالر. مع اإلشارة إلى 

أن أرباح البنك كانت قد ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 63 %.

UBS يتطلع للتوسع في الشرق األوسط
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Citibank ُيقدر سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية

المصــارف )3.900 ل.ل. مقابل الــدوالر األميركي( من 
الماضي، فإّن ســعر الصرف في السوق الســوداء يتضّمن 

عالوات متعلّقة بالسيولة وحالة عدم اليقين.
وبناًء على ذلك، رأى قســم األبحاث في “سيتي بنك”، بأّن 
ســعر صرف بـ10.000 ل.ل. مقابل الدوالر، يؤّمن نسبة 

جيّدة )25 %( لإلحتياطات مقابل المعروض النقدي.

عالقة عكسية
وتتمحور طريقة أخرى إعتمدها قســم األبحاث في “سيتي 
بنك”، حــول تقييــم ســعر الصــرف الحقيقــي الثنائي مع 
الواليات المتحدة األميركية عبر إعتماد نسب التضخم بين 
البلدين خالل الفترة الممتدة بين شهر كانون األول/ديسمبر 
2018، وتموز/يوليــو 2021، والتي تبيّــن من خاللها بأن 
سعر صرف الدوالر أعلى من مســتواه الحقيقي بنسبة 50 
%، ما يســتوجب خفضه بنســبة 33 % للتعويض عن هذا 
اإلرتفاع، ما ينتج عنه أيضاً سعر صرف بمستوى 10.000 

ل.ل. مقابل الدوالر.
وعلّق قســم األبحاث في “ســيتي بنك”، بأن هنــاك عالقة 
عكســية بين ســعر الصرف ومســتوى المطلوبات بالعملة 
األجنبيّة التي يجــب إعادة هيكلتها، بحيث تــم التوصل إلى 
سيخفّض نسبة الدين من الناتج المحلّي إلى 90 %.إســتنتاج بأن شــطب 70 % من الدين بالعمــالت األجنبية 

أصدر قســم األبحــاث فــي Citibank مؤّخــراً، بحثاً عن 
اإلقتصــاد اللبنانــي بعنوان “بأي مســتوى ســيكون ســعر 
الصــرف الجديد” حاول مــن خالله تحديد ســعر الصرف 
الــذي يحقّــق إســتدامة فــي الماليّــة العاّمة وفي الحســاب 

الخارجي.

خّطة التعافي
وينجم إرتبــاط هذه المداميك الثالثــة لبرنامج صندوق النقد 
عن تعّرض القطاع المصرفي للدين الســيادي، في حين أن 
أي تراجع في ســعر صرف الليرة سينجم عنه شطب مبالغ 

كبيرة في أصول ومطلوبات القطاع المالي.
وقد تطّرق قسم االبحاث في “سيتي بنك” إلى خّطة التعافي 
التي تــم إعدادها ســابقاً، إاّل إنّــه إعتبر بأن حظــوظ إقرار 
خّطة جديدة أكبر، نظراً إلى إســتعداد بعض القوى الغربيّة 
للمساعدة من جّهة والتدهور الكبير الذي حصل خالل العام 

والنصف األخيرين من جّهة أخرى.
وفي هذا اإلطار، أشار قســم األبحاث في “سيتي بنك” إلى 
أن الخّطة الجديدة ســتعتمد على األرجح سعر صرف أدنى 
من ذلك المعتمد في الخّطة السابقة، نظراً للتراجع الكبير في 

اإلحتياطات بالعملة األجنبيّة.

فائض مستدام
في اإلطار عينه، علّق قســم األبحاث في “سيتي بنك”، بأن 
ســعر الصرف الذي ســيحقّق فائض مســتدام في الحساب 
الجاري، ســيزيد بشــكل كبير المطلوبات بالعملة األجنبيّة 
عند إحتسابها بالليرة اللبنانية، وبالتالي نسبة الدين إلى الناتج 
المحلّي اإلجمالي. وقال: إنه في حين أصبح ســعر الصرف 
الرســمي )1.500 ل.ل. مقابل الدوالر األميركي( وســعر 
الصرف المعتمد فــي الخّطة القديمــة )3.500 ل.ل. مقابل 
الدوالر األميركي( وســعر الصرف المحدّد للسحوبات من 

عّلق قسم األبحاث في Citibank بأّن تأليف حكومة لبنانية مؤخراً، يشّكل خطوة أولى نحو بدء تذليل 
الغقبات المتبقّية. وقال قسم األبحاث في Citibank، إن التحّدي التالي سيكون إعداد خّطة تعافي 
إقتصادي تتضّمن على األرجح برنامج صندوق النقد وتتمحور حول 3 مداميك متداخلة، أال وهي إعادة 

هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد سعر صرف جديد.
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“المركزي اليمني” يتخذ إجراءات لوقف انهيار الريال

التجاريــة التــي تقدمت بطلبــات عمالئها الســتيراد الســلع 
األساســية، إلى الحضــور للمقر الرئيســي للبنك فــي مدينة 
عدن، الستكمال اإلجراءات والتنفيذ بحسب االتفاق. كما أكد 
البنك استمرار التزامه بسداد مســتحقات التجار المستوردين 
ومزودي شركة النفط بالمشــتقات النفطية، داعياً البنوك إلى 
التقدم بطلبات التحويل إلى الحسابات الخارجية مرفقاً بها كافة 

الوثائق الالزمة الستكمال اإلجراءات.
أزمة جوع

من جانبها، حذرت األمم المتحدة من أن استمرار هبوط قيمة 
العملة اليمنية المحلية، يزيد من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، 
ويرفع أســعار الســلع الغذائية إلى المثلين. وقال مكتب ممثل 
منسق الشــؤون اإلنســانية لألمم المتحدة في اليمن في تقرير 
صدر في اآلونة األخيرة، إن أســعار المواد الغذائية ارتفعت 
بنســبة 60 % في بعض أجزاء اليمن منذ بدايــة العام 2021 

الجاري، مدفوعة بانهيار الريال.
يذكر أن البنــك المركزي اليمني، يقوم منــذ 4 أعوام، بتوفير 
العملة الصعبة لالعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية 
احتياجاته الغذائية، بما ذلك معظم القمح واألرز.واردات المواد األساسية. ويستورد اليمن أكثر من 90 % من 

أعلن  البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيسي مدينة عدن التي 
تتخذها الحكومة اليمنيــة المعترف بها دوليــاً عاصمة مؤقتة 
للبالد،  رســمياً، وقف 54 شــركة ومحل صرافــة في مدينة  

عدن  الســاحلية في جنوب البالد، وســحب تراخيص مزاولة 
نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات 
البنك، وذلك ضمن مساعيه إلنهاء عمليات المضاربة بأسعار 

صرف العملة األجنبية.
انخفاض غير مسبوق

وأوضح متعاملون في عــدن لـ”رويترز”، أن ســعر  الريال 
اليمنــي  ســجل مؤخــراً، انخفاضاً غير مســبوق في ســوق 

الصرف.
ويأتي وقــف البنك المركــزي اليمني هــذا العــدد الكبير من  

شــركات الصرافة،  فــي وقت واصلــت قيمة العملــة اليمنية 
هبوطهــا الحــاد والقياســي لتصل إلــى أدنى مســتوى على 
اإلطالق أمام  الــدوالر  والعمــالت األجنبية فــي مدينة عدن 
الســاحلية، حيث اقترب ســعر الدوالر األميركي الواحد من 
حاجز 1400 لاير، وســط موجة غير مســبوقة مــن الغالء 
الفاحش واالرتفاع الجنوني ألسعار الســلع الغذائية في عدن 

ومحافظات الجنوب.
اإلضرار بحالة االستقرار

وأكد البنك المركزي اليمني، أنه ســيتم إحالة تلك الشــركات 
الى جهات االختصاص )القضائي واألمني( الستكمال عملية 
تنفيذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها، بناء على قرار البنك 
المركزي. وشــدد البنــك المركزي في بيانــه، على ضرورة 
االلتزام بكافة التعليمات المنظمة ألنشــطة الصرافة الصادرة 
عنه، وتجنب األعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة 

في سعر الصرف واإلضرار بحالة االستقرار في السوق.
كبح االنهيار

في ســياق متصــل، اســتأنف البنك المركــزي اليمنــي، في 
خطوة تهدف لكبح االنهيار القياسي في سعر العملة المحلية، 
إجراءات تمويل اســتيراد الســلع والمواد الغذائية األساســية 
وتغطيتهــا. ودعــا البنــك المركزي في بيــان، كافــة البنوك 

قررت الحكومة اليمنية، خالل اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي برئاسة رئيس الوزراء معين 
عبد الملك، وقف عمليات التحويل المالي داخل البالد، في وقت تشهد فيه العملة المحلية تراجعاً حاداً 
أمام العمالت األجنبية. وأكدت الحكومة دعم لإلجراءات التي اتخذها البنك بوقف تراخيص مزاولة 
أعمال الصرافة لعدد من الشركات غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك. كما 

أقرت المتابعة الميدانية من  البنك المركزي اليمني  لتنفيذ اإليقاف وتقييم الوضع بشكل مستمر.
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أعلنت شركة أليانز S.P.A، الشركة اإليطالية القابضة للتأمين والتابعة 
لمجموعــة أليانز للتأمين العالمية، عن نجاح عملية االســتحواذ على 
شركة Aviva Italia S.p.A اإليطالية، التي تعمل في نشاط تأمينات 
الممتلكات والمســؤوليات وكانت تتبع مجموعــة Aviva قبل عملية 
االســتحواذ. وكشــفت مجموعة أليانز للتأميــن أن قيمة الصفقة بلغت 
حوالى 330 مليون يورو وتضمنت محفظة  أقساط موزعة بالتساوي 
بين قطاع تأمينات السيارات وفروع التأمين األخرى بإجمالي أقساط 
مكتتبة تبلغ حوالى 400 مليون يورو. وأوضحت المجموعة، أن تلك 

الصفقة تعزز مكانتها فى السوق اإليطالية، نظراً ألن شركة Aviva Italia S.p.A تحتل المركز الثالث في ترتيب 
شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فى سوق التأمين اإليطالية.

وتعد شركة أليانز S.p.A واحدة من شركات التأمين الرائدة في سوق التأمين اإليطالية، ويعمل فيها حوالى 4500 
موظــف يخدمــون أكثر مــن 7 ماليين عميل من خالل نمــوذج توزيع متعدد القنوات، وقد عززت الشــركة بالفعل 
وجودهــا فــي إيطاليا في عــام 2014 من خالل الحصول على محفظة مهمة للتأمين علــى الممتلكات والتأمين ضد 

.UnipolSai الحوادث وشبكة وكالء من

“أليانز” تنتهى من االستحواذ على Aviva اإليطالية

قــدّر المعهد الوطني للتأمين الصحي لإلعاقة Inami، انخفاض اإلنفاق 
التأمينــي علــى خدمات الرعاية الصحية في عــام 2020 بنحو 1.474 
مليار يورو. وأثر كوفيد 19 على سداد تكاليف الرعاية وميزانية التأمين 
الصحي في جميع القطاعات، حيث سجل مقدمو الرعاية الصحية 11.3 
مليــون خدمة عن بُعد العام الماضي. وفــي النصف األول من 2020، 
وبســبب تأجيل الرعاية بســبب الموجة األولى من الجائحة، تم تخفيض 
اإلنفــاق على خدمات الرعايــة إلى 1.227 مليار يــورو، وبين تموز/

يوليو وكانون األول/ديسمبر، بلغ االنخفاض في هذه المنطقة 247 مليون يورو فقط. وانخفض اإلنفاق على قطاع 
المستشفيات 4.1 % مقارنة بعام 2019، ال سيما من جانب أتعاب األطباء. كما انخفض عدد خدمات زيارة الطبيب 

واالستشارة 0.8 % مقارنة بعام 2019، مع انخفاض محدود يمكن تفسيره بإمكانية إجراء االستشارات عن بُعد.
وفي أعقاب الوباء، أنشأ المعهد خدمات عن بُعد ضمن نظام تأمين الرعاية الصحية، وفي جميع القطاعات مجتمعة، 
بلــغ عدد مقدمي الرعاية الصحية 11.3 مليون في 2020، بشــهادة األطباء، بتكلفــة 238 مليون يورو. وأصدرت 
المؤسسة الفيدرالية ميزانية استثنائية قدرها 809 ماليين يورو لتدابير إضافية لمكافحة الفيروس، كما تم تخصيص 
هذا المبلغ لسداد 5.351.481 اختبار كوفيد في 2020 مقابل 236.8 مليون يورو، عالوة الحوافز للعاملين في قطاع 

الصحة بنحو 199.6 مليون يورو، والحماية الخاصة لمقدمي الرعاية الصحية بـ155 مليون يورو.

انخفاض اإلنفاق التأميني الصحي في بلجيكا
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حققت الفنادق الدوليــة العائدة ملكيتها 
إلى وزارة الســياحة السورية إيرادات 
قاربت 26.3 مليار ليرة سورية خالل 
األشهر التسعة األولى من العام 2021 
الجــاري، فيما بلغت 20.4 مليار ليرة 
ســورية خالل الفترة نفســها من العام 

2020 الفائت.
وفي بيان لهــا، أوضحت الوزارة، أن 
أربــاح الفنادق التابعة لها خالل الفترة 
المذكــورة قاربــت 12.3 مليــار ليرة 

سورية، بزيادة 10.7 مليارات ليرة سورية عن الفترة المماثلة من العام 2020 الماضي.
وأرجع مدير الفنادق والشــركات الســياحية في وزارة السياحة إســماعيل ناصر، ارتفاع األرباح إلى زيادة نسب 
اإلشــغال بشــكل عام، ورفع األسعار لتتناســب مع ارتفاع كلف التشغيل ومســتلزماته وحوامل الطاقة واألجور، 

بحسب وكالة األنباء السورية سانا.
ويتبع إلى وزارة الســياحة الســورية 4 فنادق، هي فندق ومنتجع الميرا، وشــيراتون دمشق، وداما روز، وشهباء 
حلب، وبلغت قيمة أعمالها 10 مليارات ليرة سورية في عام 2020، بزيادة نسبتها 21 % عن إيراداتها في العام 

.2019

ارتفاع إيرادات الفنادق التابعة للسياحة السورية

أفاد معاون مدير مدينة عدرا الصناعية، مدين 
نصرة، في تصريح لوكالة سانا الرسمية، أن 
إدارة المدينــة بصدد تخديم منطقة جديدة في 
القطاع الســابع لطرحها لالســتثمار كمقاسم 

صناعية.
وقال نصرة: إن نســبة اإلشــغال في المقاسم 
الصناعيــة بالقطاعــات الخمســة األولى في 

عدرا الصناعية وصلت إلى 100 %.
وذكــر، أن مدينة عدرا الصناعية تضم حالياً 

1100 منشــأة صناعية عاملة و3 آالف منشــأة قيد البناء، مؤكداً، أن العمل جار بوتيرة عالية ومنتظمة الســتكمال 
البنــى التحتيــة للمناطق القديمة في المدينــة الصناعية وتلبية الحاجة الملحة للصناعيين مع تخصيص 11 مقســماً 

للصناعيين إلحداث أبنية سكنية خاصة بالعمال.

طرح منطقة جديدة لالستثمار في سورية
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ارتفــع مؤشــر مديــري المشــتريات الرئيســي PMI الخاص 
بالســعودية التابع لمجموعــة IHS Markit والمتعلق بالقطاع 
الخاص غير النفطي من 54.1 في شــهر أغسطس/آب 2021، 
إلــى 58.6 فــي ســبتمبر/أيلول مــن ذات العام، مســجالً أعلى 
مســتوياته منذ 12 عاماً، وهو أعلى بكثيــر من عالمة 50 التي 

تفصل النمو عن االنكماش.
ونما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في سبتمبر/أيلول، 
حيــث ارتفعــت الطلبات الجديدة بأســرع معدل في 7 ســنوات، 

بفضل تأثير تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد - 19، على النشاط والسفر. ووسعت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ 
مايو/أيار 2021، وقفزت الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير النفطية، مع ارتفاع المؤشر الفرعي المعني بنحو 
10 نقاط شهرياً. لكن على الرغم من القفزة في الطلبات الجديدة، ظل معدل خلق الوظائف منخفضاً في سبتمبر/أيلول، 

حيث أبلغت الشركات التي شملتها الدراسة عن مستويات طاقة كافية.

ارتفاع مؤشر مدير المشتريات في السعودية

جمعت اإلمارات 4 مليــارات دوالر أميركي من 
أول بيع لدين ســيادي في أسواق رأس المال، بعد 
أن تجاوزت طلبات االكتتاب 22.5 مليار دوالر، 
ويتألف اإلصدار من 3 شــرائح. فقد باعت وزارة 
المالية اإلماراتية ســندات ألجل 10 سنوات بقيمة 
مليــار دوالر علــى أســاس عائد عنــد 70 نقطة 
أســاس فوق عائد سندات الخزانة األميركية، وفقاً 
لوثائق من بنوك تولت إدارة اإلصدار، وتضمنت 

الشــريحة الثانيــة ســندات ألجــل 20 عاماً بقيمة مليــار دوالر عند عائد 105 نقاط أســاس فوق ســندات الخزانة 
األميركية. كما تم بيع الشــريحة الثالثة ســندات ألجل 40 عاما - سندات فورموزا التي تمثل دين يبيعه مقترضون 

أجانب في تايوان ومقّوم بعمالت أخرى غير الدوالر التايواني - بقيمة ملياري دوالر مع عائد 3.25 %.
يذكر أنه كان متوقعاً أن تجمع وزارة المالية ما بين 3 مليارات و3.5 مليار دوالر، لكن جرى زيادة حجم الصفقة 
في أعقاب طلب قوي. وستســتخدم اإلمارات حصيلة الســندات لتمويل مشــاريع للبنية التحتية وافق عليها مجلس 

الوزراء ودعم استثمارات لجهاز اإلمارات لإلستثمار، صندوق الثروة السيادي الوحيد للبالد.
أدارت مجموعة من البنوك الصفقة، منها بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز، وسيتي، واإلمارات 
دبي الوطني كابيتال، وأبوظبي األول وإتش.إس.بي.ســي، وجيه.بي مورغان، والمشــرق، وســتاندرد تشارترد، 

بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات االكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

اإلمارات تبيع سندات اتحادية مقابل 4 مليارات دوالر
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كشف ســفير دولة قطر لدى مصر، ســالم بن مبارك 
آل شافي، أن االستثمارات القطرية في مصر وصلت 
إلــى ما يقرب من 3.9 مليار دوالر أميركي في العديد 

من المشروعات.
جــاء ذلك خالل لقاء عقده محمد ســعفان وزير القوى 
العاملة المصرية، مع ســالم بن مبارك آل شافي سفير 
دولة قطر لدى مصر، لبحث أوجه التعاون بين البلدين 
فــي العديد من المجاالت، وتحســين أوضــاع العمالة 

المصرية في قطر، وأوجه العمل المشترك.
ووفقاً لبيــان صادر عن وزارة القوى العاملة، أشــار 

آل شــافي إلى سعي قطر الستحداث استراتيجية عمل مشتركة بين البلدين تشمل كافة مجاالت التعاون، لتذليل أي 
عقبات يمكن أن تواجه بناء تلك العالقة، وتحدد فيها المدة الالزمة لبدء العمل في مختلف القطاعات.

سالم بن مبارك آل شافي

3.9 مليار دوالر استثمارات قطر في مصر

 DP العالميــة  دبــي  موانــئ  شــركة  اتفقــت 
World ووكالــة تمويــل التنميــة البريطانيــة 
CDC Group، علــى االســتثمار المشــترك 
في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجســتية، 
في القارة اإلفريقية. وأشــارت الشركتان، إلى 
أن االســتثمارات فــي الموانئ ومســتودعات 
الحاويات ومجمعات األعمال، ستتم من خالل 
منصة اســتثمارية تم إنشــاؤها حديثــاً من قبل 

موانــئ دبــي. وقالت وكالة تمويل التنمية البريطانية، إنها خصصت 320 مليون دوالر أميركي للمنصة، التي من 
 DP المتوقع ضخ استثمارات إضافية تُقدر بنحو 400 مليون دوالر أميركي على مدار األعوام المقبلة. وأعربت
World المملوكة للدولة، عن رغبتها في المســاهمة بحصص أقلية في 3 موانئ تديرها شــركة دبي للموانئ من 
خالل المنصة في إفريقيا، باالضافة إلى استثمار يُقدر بنحو مليار دوالر. وأشارت CDC Group، إلى أن رفع 
مســتوى كفاءة الموانئ بنســبة %25 يمكن أن يخفض أسعار الســلع المستوردة في إفريقيا بنحو 3.2 مليار دوالر 
.PwC سنوياً، وأن يضيف 2.6 مليار دوالر إلى قيمة الصادرات، وفقاً لتقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز

وتتركز الشــراكة على دعم مشــاريع تحديث وتوسيع الموانئ واللوجســتيات الداخلية في إفريقيا، بدءاً من موانئ 
داكار في السنغال والعين السخنة في مصر، مروراً بميناء بربرة في الصومال. ويشمل التطوير، رفع الكفاءة في 

الموانئ البحرية والمناطق الحرة ومرافق مناولة البضائع الداخلية أو الموانئ الجافة والنقل الداخلي.

اتفاق بين دبي العالمية والتنمية البريطانية لالستثمار بإفريقيا
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رفعت شــركة Ant Group الصينية رأســمالها المســجل إلى 5.4 مليار 
دوالر أميركــي )35 مليــار ين( من 3.7 مليــار دوالر )23.8 مليار ين(، 
وفقاً لـ”نظام الدعاية لمعلومات ائتمان المؤسســة الوطنية” الرســمي، وهو 
نظــام حكومي لتقديم خدمات اإلبالغ والدعاية واالســتعالم عن المعلومات 
االئتمانية لكيانات السوق. وتمثل هذه الخطوة تقدماً في جهود Ant إلصالح 
العمليــات وتلبيــة المتطلبــات التنظيمية الصينيــة. فيما يبلــغ صافي ثروة 
المؤســس والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابــا الرائدة في قطاع التجارة 
اإللكترونية، جاك ما، 40.8 مليار دوالر أميركي، في 11 أكتوبر/تشــرين 

األول 2021، وفقاً لقائمة فوربس اللحظية لألثرياء.
وأفادت Ant، شــركة التكنولوجيا الماليــة، التابعة لمجموعة علي بابا، في 

بيان، أن الزيادة بنسبة 47 % تهدف إلى دعم النمو وتتماشى مع اللوائح ذات الصلة واحتياجات العمل. وقد حصلت 
الشــركة على الموافقة في 30 ســبتمبر/أيلول 2021 لزيادة رأس مالها األساســي، حســبما ذكرت “بلومبيرغ”. 
وأوضحت أن زيادة رأس المال المســجل تأتي من رســملة احتياطي رأس مال الشــركة، مشيرة إلى عدم مشاركة 

مستثمرين إضافيين وعدم انخراطها في أي نشاط لجمع األموال.

جاك ما

Ant Group ترفع رأس مالها إلى 5.4 مليار دوالر

أعلنت شركة Vortex Energy، وهي شركة تابعة للمجموعة 
الماليــة هيرميس التي تتخذ من مصر مقــراً لها، وهي إحدى 
شركات الخدمات المالية الرائدة في المنطقة، عن استثمار أكثر 
من 726 مليون دوالر أميركي )625 مليون يورو( في شركة 
الطاقــة اإلســبانية Ignis، حســبما أعلنت الشــركتان. وقالت 
Vortex Energy، وهــي منصــة للطاقــة المتجــددة يديرها 
ذراع األســهم الخاصة للمجموعة الماليــة هيرميس، في بيان 

إنها أبرمت اتفاقية مع Ignis Energy Holdings الســتثمار أكثر من 726 مليون دوالر في Ignis، التي تشــغّل 
2900 ميغاوات من قدرة توليد الطاقة. وســيتم اســتثمار التمويل من خالل صندوق Vortex Energy IV الذي تم 
إطالقه حديثاً والمستثمرين المشاركين فيه في سلسلة من عمليات ضخ رأس المال على مدى السنوات القليلة المقبلة.

 Ignis إن ضخ رأس المال، الذي يخضع للموافقات التنظيمية في إسبانيا، سيسمح لشركة ،Vortex Energy وقالت
بتمويل خططها الخاصة بالنمو والتحول إلى منتِج طاقة متجددة مســتقل متكامل تماماً في إســبانيا ومناطق جغرافية 
أخرى. ويأتي اســتثمار المجموعة المالية هيرميس في Ignis، التي لديها أكثر من 14 ألف ميغاوات من مشــاريع 
توليد الطاقة المتجددة قيد التطوير، في الوقت الذي تقدم فيه إسبانيا تدابير جديدة للحد من ربحية مشاريع الطاقة التي 

ال تسبب انبعاثات.

Ignis تستثمر 726 مليون دوالر في Vortex Energy
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ذكرت الجمارك الفيدرالية الروســية، أن عائدات “غازبروم” 
مــن تصدير الغاز عبر خطوط األنابيب في الفترة الممتدة من 
شــهر كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2021، تضاعفت 
من حيث القيمة الســنوية لتصل إلى نحــو 28.4 مليار دوالر 
أميركي. وقالت الجمارك في بيانها، إن سعر تصدير الغاز في 
شهر آب/أغسطس، ارتفع بنسبة 15.2 % مقارنة بشهر تموز/

يوليو، ووصل إلى 282.4 دوالر لكل ألف متر مكعب.
وارتفع الحجم المادي لصادرات الغاز في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغســطس 2021 بنســبة 

11.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ووصل إلى حوالى 140.6 مليار متر مكعب.
وفي شهر آب/أغسطس 2021، ارتفعت إيرادات الشركة من صادرات الغاز بنسبة 36.3 % مقارنة بشهر تموز/

يوليو لتصل إلى 4.74 مليار دوالر أميركي. في الوقت نفســه، ارتفع حجم الصادرات في آب/أغســطس بنســبة 
18 % على أساس شهري، إلى 16.8 مليار متر مكعب. ومقارنة بشهر آب/أغسطس 2020، تضاعفت عائدات 
شــركة “غازبروم” 3 مرات تقريباً، بينما انخفض حجم الصادرات بنســبة 2.3 %. وقبل عام، وصل ســعر كل 

1000 متر مكعب 92.65 دوالر.

تضاعف عائدات غازبروم من تصدير الغاز

وقعت شــركتا “قطــر للطاقة” و“ رويال داتش شــل “، 
اتفاقية لالســتثمار المشترك في مشــاريع الهيدروجين 

األزرق واألخضر في  المملكة المتحدة .
وبحسب بيان صادر عن “قطر للطاقة” )قطر للبترول 
سابقا(، يهدف التعاون إلى توجيه الجهود نحو قطاعات 
رئيسية كالهيدروجين، الذي يدعم حلول إزالة  الكربون 
، خاصــة في التجمعــات الصناعية وفي  قطــاع النقل . 
وستعمل االتفاقية على استغالل قدرة الطرفين في تقديم 

مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا.
وقال وزيــر الدولة لشــؤون  الطاقة ، العضــو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي، 

إن االتفاقية تخلق مســاراً قابالً للتطبيق لالبتكارات واالســتثمارات في أنواع وتقنيــات  الوقود  منخفض الكربون. 
أضاف: تؤكد هذه االتفاقية على التزام قطر للطاقة بتسهيل الوصول الموثوق إلى طاقة أنظف حول العالم.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل، بن فان بيوردن، أن الهيدروجين سيلعب دوراً حاسماً 
في الوصول إلى  اقتصاد  صفري االنبعاثات.

“قطر للطاقة” و“شل” تتفقان لالستثمار في المملكة المتحدة
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أعلــن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون خطة اســتثمارات 
بقيمة 30 مليار يورو على 5 سنوات تهدف إلى إنعاش القطاع 
الصناعــي وجعل فرنســا من جديــد “بلد ابتــكار كبير”، مع 

تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية.
وقال ماكرون: إن اإلستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا 
على اســتثمار 30 مليار يورو، لمعالجة “قصور في النمو” 
في هذه المجاالت في فرنسا، محذّراً بأنها متأّخرة بما يوازي 
15 إلــى 20 ســنة عــن بعض جيرانهــا األوروبييــن. ودعا 
لعودة فرنســا إلــى دورة حميدة تقوم علــى اإلبتكار واإلنتاج 

والتصدير، وبالتالي تمويل نموذجها اإلجتماعي، وجعله قابالً لالستمرار.
وفّصل ماكرون النقاط الرئيســية في خطته “فرنســا 2030” التي تخّصص حّصة كبــرى للطاقة النووية التي ال 
تبعــث غازات ذات مثيرة لإلحتباس الحراري. وقال “الهدف األول هو أن تمتلك فرنســا بحلول 2030 مفاعالت 
نووية مبتَكرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات”، معلناً استثماراً بقيمة مليار يورو بهذا الصدد، باإلضافة 
إلى جعل فرنسا “رائدة في الهيدروجين األخضر” من خالل بناء “مصنعي غيغا )لبطاريات الليثيوم( أو مركزين 

للتحليل الكهربائي”، للسماح بإزالة الكربون من الصناعة.

إيمانويل ماكرون

30 مليار يورو إلنعاش القطاع الصناعي الفرنسي

تعتزم مجموعة ميرك للتكنولوجيا ومقرها  ألمانيا ، استثمار نحو 
693 مليــون  دوالر  في قطــاع االلكترونيات بكوريا الجنوبية 

، بما في ذلك أشــباه الموصالت، حتى عــام 2025. وذكرت 
وكالــة أنبــاء يونهاب الكوريــة الجنوبية، أنه مــن المتوقع أن 
يؤدي استثمار مجموعة ميرك، إلى تأمين سلسلة إمداد مستقرة 
من مواد أشــباه الموصالت، وفقاً لــوزارة  التجارة والصناعة  
و الطاقة  في كوريا الجنوبية. ودخلت الشــركة األلمانية ســوق 
كوريا الجنوبية في عام 1989، وتدير حالياً 11 منشأة لألبحاث 

واإلنتاج في جميع أنحاء  البالد ، يعمل بها 1400 موظف.
وقال  وزير الصناعة  الكوري الجنوبي، مون ســونغ ووك، في بيان، إن اســتثمار “ميرك” سيســمح للبالد بتأمين 
سلســلة إمداد مســتقرة )من مواد أشــباه الموصالت(. وتابع مون: أن  حكومة  كوريا الجنوبية تبذل جهودا لتعزيز 
سلســلة التوريد الخاصة بها من أشــباه الموصالت من خالل توسيع مشاريع األبحاث والتطوير وتخفيف اللوائح، 
مضيفاً، أن ذلك ســيصبح اســتثماراً مربحا للجانبين. وذكرت الوزراة أنها تعتزم تقديم أي  دعم  ضروري لميرك، 

بما في ذلك الحوافز الضريبية.

“ميرك” تعتزم االستثمار في كوريا الجنوبية
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قالــت مجموعــة فوســون، ومقرها شــنغهاي، فــي بيــان، إن بنك 
Hauck & Aufhäuser التابع لها اشــترى البنك األلماني الخاص 
Bankhaus Lampe فــي خطــوة تعــزز طموحات فوســون في 

صناعة الخدمات المالية العالمية.
وقال نائب الرئيس ومســؤول االســتثمار الشــريك لشركة فوسون، 
ويلســون جين، “لقد أوجد االستحواذ محرك نمو جديد للنظام البيئي 
المالــي العالمي لشــركة فوســون، ال ســيما في القطــاع المصرفي 
الخاص”. وكانت قد اســتحوذت شــركة فوســون، بقيادة الملياردير 

الصيني غوو غوانغشانغ، على Hauck & Aufhäuser، أو H&A، في عام 2016.
وأشــار البيان، إلى أن الخدمات المصرفية الخاصة، التي تعتبر بمثابة “اللؤلؤة” في تاج إدارة الثروات، ال تربط 
فقــط الشــركات واألفراد، ولكنها تجمــع بين الخدمات المصرفية االســتثمارية وإدارة األصــول وإدارة الثروات 

وغيرها من الخدمات الرئيسية في نفس الوقت.
 AmeriTrustفي هونغ كونغ و PeakReفي البرتغال و Fidelidade يذكر أن “فوسون” تمتلك أو تستثمر في
Group في الواليات المتحدة، من بين شركات الخدمات المالية األخرى محلياً أو في الخارج. وفي عام 2017، 
 Oppenheim Assetو Oppenheim jr & Cie Luxembourg S.A علــى شــركة H&A اســتحوذت

.Management Services
كما استحوذت على حصة أغلبية في Irish Crossroads Capital Management في عام 2019.

غوو غوانغشانغ

غوانغشانغ يضيف بنك ألماني خاص إلى شبكة أعماله

تلّقى اإلتحاد األوروبي طلباً كبيراً على “ســنداته الخضراء”، 
ليجمــع 12 مليار يورو )14 مليــار دوالر أميركي( في أكبر 
طرح لســندات ديون مستدامة في العالم، وفق ما جاء في بيان 

للمفوضية األوروبية.
وأفــادت المفوضية “يمثّل ذلك أكبر طرح في العالم لســندات 
خضــراء”، مضيفــة أن الطلب من المســتثمرين تجاوز 135 
مليار يورو. وستُسلّم األموال التي جمعتها المفوضية األوروبية 

إلى الدول األعضاء ليتم إنفاقها على الطاقة النظيفة واســتخدام الطاقة بكفاءة وغير ذلك من الطرق لتحقيق هدف 
اإلتحاد األوروبي بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وجاءت “الســندات الخضراء” قبل اســتكمال اإلتحاد األوروبي قائمته لإلســتثمارات التي يمكن اعتبارها صديقة 
للبيئــة، فيما تســود انقســامات بين الدول بشــأن دور الطاقة النووية. وأكــد اإلتحاد األوروبــي امتثاله إلى مبادئ 

“الرابطة الدولية لسوق رأس المال” وغيرها من المعايير.

أكبر عملية بيع سندات خضراء الالتحاد األوروبي
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أعلن  رئيــس الــوزراء البريطاني،  بوريس جونســون، عن 
اســتثمارات أجنبيــة تناهز قيمتها اإلجماليــة 9.7 مليار جنيه 
إسترليني لدعم “النمو األخضر” في المملكة المتّحدة، بما في 
ذلك مشــروع لشركة “إيبيردروال” اإلســبانية لبناء  مزرعة 

رياح  بحرية ضخمة.
وأشــارت  الحكومة البريطانية ، في بيان، إلى أن االتفاقية من 
شــأنها أن تخلق ما ال يقّل عــن 30 ألف وظيفة في  بريطانيا ، 
وأن تدعم النمو في قطاعات رئيســية مثل الطاقة المنتجة من 
الرياح والهيدروجين، واإلســكان المستدام، واحتجاز وثاني 

بوريس جونسونأكسيد الكربون وتخزينه.

9.7 مليار جنيه استثمارات لدعم النمو األخضر في بريطانيا

 Global Foundries ركة  ـ شـ تســتهدف 
لصناعــة الرقائق، المملوكة لشــركة مبادلة 
لالســتثمار، صنــدوق الثــروة الســيادي في 
أبوظبي، تقييماً بنحو 25 مليار دوالر أميركي 
خــالل طرحها العــام األولي فــي الواليات 
المتحــدة. وحــددت غلوبــال فاوندريز، في 
وثيقة إفصــاح مقدمة إلى البورصات، نطاقاً 
سعرياً لطرحها العام األولي يتراوح بين 42 
و47 دوالراً للسهم. ويشير الحد األقصى من 
النطاق الســعري إلى أن الشــركة تســتهدف 
جمــع حوالــى 2.6 مليــار دوالر أميركــي. 

ويتضمــن الطــرح 55 مليون ســهم عادي، 33 مليون منها إصدار جديد، و22 مليوناً منها مقدمة من المســاهمين 
الحاليين في الشــركة. كما تتوقع مبادلة منح شــركات التأمين خياراً لمدة 30 يوماً لشراء 8.25 مليون سهم عادي 

إضافي بسعر الطرح العام.
 Global Select Market يذكر أن غلوبال فاوندريز تقدمت بطلب إلدراج أســهمها العادية في ســوق ناســداك

.GFS تحت رمز المؤشر
ويعد صندوق مبادلة من بين أكبر المســتثمرين في أســواق األســهم داخل اإلمارات، ويمتلك محفظة من األصول 
قدرها 243 مليار دوالر أميركي، فيما تبلغ قيمة اســتثمارات الصندوق أكثر من 25 مليار دوالر اعتباراً من 14 

أبريل/نيسان 2020، ومن أبرز حيازاته بنك أبوظبي األول، بنك أبوظبي التجاري، الدار العقارية وغيرها.

غلوبال فاوندريز تستهدف تقييمًا بنحو 25 مليار دوالر
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جمعــت شــركة Personio، األلمانية الناشــئة، 270 مليون دوالر 
أميركي عبر جولة تمويلية جديدة رفعت قيمتها السوقية إلى 6.3 مليار 
دوالر. وتقوم الشــركة بمساعدة الشــركات الصغيرة في جميع أنحاء 
أوروبا، على إدارة مهام الموارد البشــرية المشــتركة، مثل االلتحاق 
بالعمل وكشوف المرتبات. ارتفعت قيمة الشركة الناشئة التي تتخذ من 
ميونيخ مقراً لها، منذ يناير/كانون الثاني على نحو كبير عندما جمعت 
نحو 125 مليون دوالر بتقييم 1.7 مليار دوالر أميركي، وسط طفرة 

تشهدها حالة االستثمار في الشركات الناشئة األوروبية.
يذكر أن الشــركة األلمانية الناشــئة، تساعد إدارات الموارد البشرية 
الخاصة بحوالى 5 آالف شــركة أوروبية صغيرة ال تستطيع العمل 

مع برامج الموارد البشــرية األميركية الكبيرة، من أمثلة شــركات البرمجيات Workday أو ServiceNow أو 
APD، على المواكبة في عمليات التوظيف وتعيين الموظفين.

وقال الشــريك المؤســس والرئيس التنفيذي لشــركة Personio، هانو رينر، إن التمويل الجديد سيساعد في أتمتة 
 ،Salesforce أو Slack مهــام الموارد البشــرية الروتينية مثل فتح وإغــالق الوصول إلى المنصات من أمثلــة
للموظفيــن الجــدد، أو عندما يتم تغيير فرق العمل. وأضاف: نحن نعمل على نحو أساســي على تحويل دورة حياة 
الموظف بأكملها إلى شــكل رقمي بدءاً من اختيار الموظفين وحتى تعيينهم وتطويرهم وتحديد كشــوف مرتباتهم. 
كذلــك عنــد طلب الغياب أو الحصول على إيصال دفع من الموارد البشــرية. تخدم أتمتة ســير العمل في االرتقاء 

بالمنصة من خالل إضافة وظيفة جديدة تعمل على إيصال شبكة األدوات ببعضها البعض وأتمتة العمليات.

هانو رينر

Personio ترفع قيمتها إلى 6.3 مليار دوالر

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن بالده هي المستثمر 
األكبر في قطاع الســياحة، حيث ستســتثمر أكثر من تريليون دوالر 
أميركي في األعوام العشرة المقبلة. وأضاف: في جلسة حوار صحفية 
في مؤتمر “مبادرة مستقبل االستثمار” في الرياض: نحن نتوقع 100 

مليون زائر بحلول عام 2030 مقابل 40 مليون زائر اليوم.
وتحدث الخطيب في الجلسة قائالً: إن الطلب في القطاع يشهد ارتفاعاً 
بعد أن تأثر بشكل كبير جراء جائحة كوفيد 19، ونحن متفائلون تجاه 
المستقبل، ستكون هذه الجائحة وراءنا، لذلك علينا أن نكون جاهزين 
لموجة نمو قوية جداً ...وتؤدي السعودية دوراً مهماً )في هذا المجال(.

يشار إلى أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، تتجه إلى تنويع اقتصادها من خالل تنشيط قطاعات 
مثل السياحة والترفيه.

أحمد الخطيب

السعودية ستستثمر تريليون دوالر في السياحة
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10.7 مليارات دوالر مبيعات الرموز غير القابلة لالستبدال

في يوليو/تمــوز، وفقــاً لتقاريــر شــركة CryptoSlam. كما 
صعدت رموز NFT المرتبطــة باأللعاب، حيث تصدرت لعبة 
Axie Infinity التــي تعتمد على البلوكتشــين على غيرها في 
القطاع بإيرادات بلغت 776 مليــون دوالر في الربع الثالث من 

.DappRadar 2021، كما جاء في تقرير
تقنية البلوكتشين

ويُظهر المليارديرات في جميع أنحاء العالــم اهتمامهم المتزايد 
برموز الـNFT. وقامت شــركة ســوفت بنك بأول استثمار لها 
في عالم NFT في ســبتمبر/أيلول الماضي، عندما قادت جولة 
تمويلية بقيمة 680 مليون دوالر أميركي للعبة كرة القدم الخيالية 

Sorare ورفع التمويل تقييم الشركة إلى 4.3 مليار دوالر.
من جانــب آخــر، أفــادت تقارير في أغســطس/آب أن شــركة 
فايســبوك كانت تدرس احتمالية بناء منتجــات وميزات متعلقة 
برموز NFT كجزء من محفظتها الرقميــة Novi. ويُنظر إلى 
هذه الخطوة على أنها جزء من اســتراتيجية شــركة فايســبوك 
الماليــة )Facebook Financial( األوســع نطاقاً لالســتفادة 
من األصول الرقمية التي انطلقــت مع االرتفاع األخير في تقنية 

البلوكتشين.
كذلك، اســتثمر رجل األعمال الملياردير مارك كوبان في شهر 
أبريل/نيسان 2021 الماضي في شــركة Crytoslam الناشئة 
المنصات المرتبطة بالـ NFTs في وقت سابق من هذا العام.المتعلقة بالبيانــات الخاصة برموز NFT، بعــد دعم العديد من 

يمثل رمز NFT عنصــراً رقمياً غير ملموس مثــل الصور أو 
مقاطع الفيديو أو المقتنيات أو العناصر داخل اللعبة. ويســتخدم 
مالكو الـNFTs هذه الرمــوز كبديل لألصل الرقمي الذي يمثله. 
وتختلف تقديرات حجم سوق NFT بناًء على مضمونه، وال يتم 
عادةً احتســاب المعامالت التي تتم “خارج البلوكتشــين”، مثل 

مبيعات NFT الفنية في دور المزادات، وفقاً لـ“رويترز”.
سالسل الكتل والمعامالت

وقدّرت البيانات التي تتضمن سالسل الكتل والمعامالت “خارج 
البلوكتشــين”، إجمالي حجم مبيعات في عام 2021 بنحو 13.2 
مليار دوالر، بحســب DrappRadar. وفي الوقت نفسه، قدّر 
موقع CryptoSlam، وهو متتبع آخر للسوق يستبعد المبيعات 
“خارج البلوكتشين”، المبيعات بحوالى 9.6 مليار دوالر. وحدد 
موقع NonFungible.com، الذي يتتبــع رموز NFT على 
بلوكتشــين اإلثريوم فقط، مبيعــات بحوالى 7 مليــارات دوالر 
لعام 2021. كما مثلــت رموز NFT في حــدود 101 إلى ألف 
دوالر أكثر من نصــف مبيعات الربــع الثالث، بحســب موقع 
NonFungible، في حين أن تلك يقدر ســعرها ما بين 1001 
و10 ألف دوالر تمثل 20 % من المبيعات، أما الرموز التي يقل 

سعرها عن 100 دوالر فمثلت 17 % من المبيعات.
مستثمرين جدد

في الوقت نفســه، يظل عدد مشــتري NFT ضئيالً نسبياً، على 
الرغم من ارتفاع المبيعات ودخول مستثمرين جدد. وأفاد موقع 
NonFungible، أن المحافظ النشطة التي تتداول NFT على 
بلوكتشين اإليثريوم وصلت إلى 265927 في الربع الثالث من 
2021. وحققت األســواق الرئيســية لرمــوز NFT اإلثريوم، 
OpenSea، ارتفاعــاً في حجم مبيعاتها لتصــل إلى 3.4 مليار 
دوالر أميركي في شــهر أغســطس/آب 2021، وظل النشــاط 
يتسم بالقوة حتى في سبتمبر/أيلول عندما تعثرت أسواق األسهم 
العالمية. وشــهدت Art Blocks أداًء عالياً فــي الربع الثالث، 
 NFT وهي منصــة واقعة فــي الواليــات المتحدة تبيع رمــوز
لألعمال الفنية الرقمية التي تم إنشــاؤها بواسطة الخوارزميات. 
وارتفــع متوســط   أســعار Art Blocks إلى حوالــى 15100 
دوالر لكل NFT في ســبتمبر/أيلول، ارتفاعاً من 3300 دوالر 

قفزت مبيعات الرموز غير القابلة لالستبدال NFTs، إلى 10.7 مليار دوالر أميركي في الربع الثالث من 
عام 2021 الجاري، بزيادة أكثر من 8 أضعاف عن الربع السابق، وفقًا لتقرير صادر عن متتبع السوق 
DappRadar. وسجلت أرقام الربع الثالث قفزة من 1.3 مليار دوالر أميركي في الربع الثاني و1.2 مليار 

دوالر في الربع األول، بحسب تقرير DappRadar الصادر أخيراً.
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ارتفاع األسواق المالية في دولة اإلمارات

من االرتفــاع في النشــاط علــى الفيالت والمنــازل، حيث 
اختار أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها عقارات أكبر 
مع مســاحة خارجية، وفقاً لتقرير Betterhomes لســوق 
العقارات في دبي للربع الثالث من الســنة. شــهدت أســعار 
الفلل في المجمعات الســكنية الرئيســية زيادات كبيرة، في 
حين أن الزيادة في أســعار الشــقق تخلفت عن أسعار الفلل 
على مــدار العــام الماضــي، شــهدت العديد مــن المناطق 
الرئيسية نمواً مضاعفاً، حيث احتلت نخلة الجميرا الصدارة 

مرة أخرى بزيادة قدرها 26 %.
هدوء مؤقت

وقال المدير اإلداري لمجموعة Betterhomes، ريتشارد 
وايند في بيان، بعد فترة كوفيد - 19 المؤســفة، أشعر وكأن 
العشــرينيات الصاخبة من القرن الماضي قد عادت أخيراً، 
وســتكون دبي في قلب الحدث. ومع ذلك، كان هناك هدوء 
مؤقت في السوق في شهر سبتمبر/أيلول بعد 12 شهراً من 
الحركة. وأضاف وايند، أنه مع وجود جمهور عالمي مهتم 
لدبي في الوقت الحالي، فإنه يتوقع أن تســتمر األسعار في 
الذي شهدناه خالل العام الماضي.االرتفاع في المســتقبل المنظور، وإن كان بمعدل أبطأ من 

ارتفع مؤشــر األســهم الرئيســي في بورصة دبي بنســبة 
0.54 %، مدعومــاً بارتفاع نســبته 1.02 % فــي إعمار 
العقارية، وزيادة 2.45 % فــي أرامكس، وزيادة 0.36 % 

.Emirates NBD Bank في البنك اإلماراتي
ارتفاع القيمة السوقية

وارتفع مؤشــر أبوظبــي بنســبة 0.74 %، ممــا أدى إلى 
ارتفاع القيمة الســوقية لســوق أبوظبــي لــأوراق المالية 
إلــى 422.5 مليــون دوالر أميركــي )1.55 مليــار درهم 
إماراتــي(. وارتفعــت أســهم أكبــر مقرض فــي العاصمة 
اإلماراتيــة، بنــك أبوظبــي األول، بنســبة 1.9 %، بينمــا 
ارتفعت أسهم شــركة ألفا ظبي العقارية، وهي شركة تابعة 
لشــركة International Holding Company، مقرها 

أبوظبي، بنسبة 0.79 %.
انخفاض األرباح

انخفض مؤشر تداول في السعودية بنسبة 0.12 %، متأثراً 
بانخفاض نسبته 1.4 % في شركة صناعة البتروكيماويات 
السعودية Saudi Basic Industries وانخفاض 4.8 % 
 .Yanbu National Petrochemicals Co في شــركة
 Saudi Basic التابعة لشــركة ،Yanbu وسجلت شــركة
Industries، انخفاضــاً فــي األرباح بلــغ حوالى 47.93 
مليــون دوالر أميركــي )179.8 مليــون لاير( فــي الربع 
المنتهي في 30 ســبتمبر/أيلول، عن انخفــاض بلغ 52.14 
مليون دوالر )195.6 مليــون لاير( عن الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
رؤية ايجابية

واجتذب الطــرح الســريع للقاحات في دبــي، وإصالحات 
التأشــيرات وقواعــد ملكيــة األعمــال بنســبة 100 %، 
مســتثمرين ومقيمين جدد إلــى مدينة اإلمــارة، مما أعطى 
قطــاع العقارات دفعــة قوية، وفقــاً للبيانات الصــادرة عن 

.Betterhomes شركة الوساطة العقارية
وعلى مدار االثني عشر شــهراً الماضية، تركز جزء كبير 

ارتفعت أسواق األسهم في دبي وأبوظبي أخيراً، مدعومة بارتفاع أسهم شركة التطوير العقاري 
انخفض  ذلك،  ومع  األول.  أبوظبي  وبنك  أرامكس  اللوجستية  الخدمات  وشركة  العقارية  إعمار 
المؤشر السعودي مع هبوط أسهم شركة صناعة البتروكيماويات السعودية للصناعات األساسية.
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العودة القوية للنشاط االقتصادي ترفع أسعار الطاقة

االســتقرار إلى ســوق الطاقة. ولفــت إلى وجــود عيوب 
بنيوية في ســوق الطاقة األوروبية، نافيــاً االتهامات التي 

تحاول تحميل اآلخرين أخطاءهم.
ويتّهم بعض المســؤولين األوروبيين روســيا، أهم مصدر 
للغاز الذي يســتورده التكتل، بـ“االبتــزاز” عبر الحد من 
اإلمدادات، فــي محاولة إلجبــار ألمانيا على تشــغيل خط 
أنابيب “نــورد ســتريم2” الذي يعبــر البلطيــق ويتجنب 
األراضي األوكرانية. لكن موسكو تشدد على أنها “شريك 
يمكــن االعتماد عليــه” وعلــى أهمية االتفــاق على عقود 

جديدة لزيادة شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وتتجنب موســكو زيادة اإلمــدادات المتاحة في األســواق 
الفورية قصيرة األجل، وهو ما يفضله االتحاد األوروبي، 

بحجة أن ذلك يفيد التنافسية.

إلغاء الضرائب
مــن جانبــه، اســتعرض االتحــاد األوروبــي، مجموعة 
إجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقــة التي تهدد بزيادة 
فواتيــر المســتهلكين مــع ارتفاع في أســعار الغــاز على 
مســتوى العالم، مدفوعاً بالطلب في آسيا، بحسب ما أكدت 
مفوضة شــؤون الطاقــة في االتحــاد األوروبــي، كادري 
سيمسون. وقالت لدى كشــفها عن المقترحات، إن “الشتاء 
قادم وبالنســبة لكثيرين، باتت فواتير الكهربــاء أعلى مما 
كنت عليه على مدى عقد. شــهدنا ارتفاعاً في أسعار الغاز 

على مستوى العالم مدفوعاً خصوصاً بالطلب في آسيا”.
ومــن بيــن الخيــارات التــي عرضــت لمواجهــة ارتفاع 
األســعار بشــكل فوري تقديم دفعات طارئة )على شــكل 
قســائم طاقة( للعائالت األفقر. كما سيُســمح للمســتهلكين 
تأجيل دفع الفواتير، فيما يمكن خفــض أو إلغاء الضرائب 
والرســوم التي تمثّــل أكثر من ثلــث قيمــة الفواتير، وفق 

المفوضية.

أصبحت روســيا أكثر قلقاً مــن احتمــاالت تراجع الطلب 
العالمي على الغــاز الطبيعي في أســواقها الكبرى، نتيجة 

ارتفاع أسعاره، بحسب ما نشرته وكالة رويترز أخيراً.
وقال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، إن روسيا أصبحت 
أكثر قلقاً من احتمــاالت تراجع الطلــب العالمي على الغاز 
الطبيعــي فــي أســواقها الكبــرى نتيجــة ارتفاع أســعاره. 
وأضاف: في موقف من هذا النوع، ســنجد أن االســتهالك 
يتراجع في نهاية اليوم، وهذا ســيؤثر على منتجينا، بما في 
ذلك )غازبروم(، شــركة الغاز الروسية الحكومية العمالقة 

التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بوتين قوله: لهذا الســبب، ليس 
من مصلحتنا هذا النمو الالنهائي ألســعار الطاقة، بما في 

ذلك الغاز.

عمليات تالعب
وكان عــدد مــن أعضــاء البرلمــان األوروبي، قــد دعوا 
المفوضية األوروبية إلى إجراء تحقيــق حول وجود دور 
لشــركة الغاز الطبيعي الروســية العمالقة “غازبروم”في 
االرتفاع الحالي ألسعار الغاز في السوق األوروبية. وقال 
األعضاء، إن لديهم شــكوكاً في وجود عمليات تالعب في 
السوق، مما أدى إلى وصول األســعار إلى مستويات غير 
مســبوقة. ونقلت “بلومبيرغ” عن بيان وقعه أكثر من 40 
عضواً فــي البرلمان األوروبــي، أن التحــركات األخيرة 
من جانب شركة غازبروم الروســية، التابعة للدولة، تثير 
الشــكوك في وجود جهد مقصود لممارســة ضغط سياسي 

على أوروبا. 

عيوب بنيوية
وشدد بوتين، خالل منتدى للطاقة عقد في موسكو مؤخراً، 
على أنه من المهم للغاية ... اقتراح آلية بعيدة األمد إلعادة 

يعود ارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي إلى العودة القوية للنشاط االقتصادي في أعقاب تداعيات 
أزمة كوفيد19. فقد تضاعفت أسعار الجملة للغاز الطبيعي، المؤشر األساسي لالستهالك اإلجمالي 
وأسعار الطاقة الصناعية، بأكثر من 3 مرات هذا العام في أوروبا، فيما انخفض المخزون بشكل كبير 

قبيل الشتاء. كما ارتفعت أسعار النفط والفحم.
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للطاقة النووية. وقال ماكراي: إن هذه الفوضى ال تقتصر 
على المملكة المتحدة، بل تشــمل أوروبا ومناطق أخرى، 
فإذا سافرت إلى بعض المناطق ذات االقتصادات الناشئة، 
عليك أن تتوقــع انقطاع التيــار الكهربائي فــي أي وقت، 
وهو ما يجعــل العديد من هذه الدول تعتمــد على المولدات 

االحتياطية، لكنك لن ترى ذلك في دول العالم المتقدم.

الوقود األحفوري
في سياق متصل، قال ماكراي، إن ألمانيا تقدمت خطوات 
كبيرة فــي التحول نحــو مصــادر الطاقة المتجــددة، لكن 
الفحم العادي والفحم البني وفرا أكثر مــن ربع احتياجاتها 
في النصف األول من العام 2021 الجاري، وســيكون من 
الصعب خفض هذه النســبة عندما تغلق الدولــة محطاتها 

النووية المتبقية.
أما في فرنســا، وهي الدولة التي راهنت بشكل كبير على 
الطاقة النووية، التي وفرت العــام الماضي حوالى 70 % 
من احتياجــات البالد مــن الطاقة الكهربائيــة، وهي أعلى 
نســبة في العالم، لكن الســعة اإلجمالية لعمليات اإلنتاج لم 
ترتفع منذ عام 1999، وهي أقل قليالً اآلن مما كانت عليه 
في ذلك الوقت. وفي إيطاليا، يوفر الوقود األحفوري أكثر 
من 60 % من الطاقة اإلنتاجية، ويشــكل الغاز المستورد 

النسبة األكبر في هذا المزيج.

أكثر هشاشة
وأشــار الكاتب، إلى أن هنــاك جــدالً كبيراً فــي أوروبا، 
بشأن اســتكمال ألمانيا بناء خط أنابيب الغاز الجديد القادم 
من روسيا أســفل بحر البلطيق، ويُعرف بمشروع “نورد 
ســتريم″2، حيــث يتســاءل المراقبــون عمــا إذا كان هذا 
الخط ســيجعل أوروبا أكثر حاجة إلى روســيا، أم العكس. 
ويرى كثير من الخبراء، أن روســيا يمكنها اآلن استخدام 
الطاقة بشكل أكثر فاعلية كسالح ضد أوروبا، وهذا يجعل 
إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة وأوروبا أكثر هشاشــة 

وعرضة للمخاطر.
وعدا عن العوامل السياســية، فإن هناك أســبابا فنية تدعو 
للقلق، وفقاً للكاتب، إذ تعتمد أوروبا على الرياح ومصادر 
أخرى غيــر منتظمــة، وتعانــي المملكة المتحدة مشــاكل 
تنظيمية، وتواجه فرنســا صعوبات في بناء محطات طاقة 
نووية جديدة، في حيــن ترفض ألمانيا كليــا االعتماد على 

إجراءات متشددة
ورفضت سيمســون االنتقادات من قبل جهات في االتحاد 
األوروبي، أبرزها المجر، بأن ارتفاع أســعار الطاقة هو 
نتيجة ارتفــاع التكاليــف المرتبطة بالتحــول إلى مصادر 
الطاقة النظيفة. وقالت: نحن ال نواجه ارتفاعاً في أســعار 
الطاقة بســبب سياســتنا حيال قضية المناخ أو ألن الطاقة 
المتجددة مكلفة، بل نواجهها ألن أسعار الوقود األحفوري 

ترتفع.
واكتفــت المفوضيــة باإلشــارة إلى أنــه يمكــن النظر في 
“الفوائــد المحتملة وتصميم” فكرة تقدّمت بها إســبانيا بأن 
يقوم االتحــاد األوروبي بعمليات شــراء مشــتركة للغاز. 
لكن دوالً أخــرى بينها ألمانيــا وهولندا حــذرت من اتخاذ 

“إجراءات متشددة” للتعامل مع وضع يعد موقتاً.

الطاقة الكهرمائية
يشار إلى أن إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة وأوروبا، 
أصبحت أكثر هشاشة ألســباب تقنية، أهمها االعتماد على 
الرياح ومصــادر طاقــة أخرى غيــر منتظمة، وأســباب 
سياســية في مقدمتها االعتماد على روسيا. وبدأت المملكة 
المتحدة أخيراً تشــغيل كابل طاقة قادم مــن النرويج، وهو 
أطول كابــل كهرباء تحت الماء في العالــم، وتتمثل الفكرة 
في جلب الطاقة الكهرمائيــة النظيفة من النرويج وتصدير 
طاقة الريــاح النظيفة مــن المملكــة المتحدة. لكــن إحدى 
المشــكالت التــي عرقلــت المشــروع، هــي أن النرويج 
شــهدت حالة جفاف أدّت إلى انخفاض الطاقة المخزنة إلى 
أدنى مســتوياتها منذ 10 أعوام، ولن يقتصــر األمر على 
محدودية الصادرات فحســب، بل ســتواجه دول الشــمال 
فواتير طاقة عالية جــداً، تبلغ 5 أضعاف المســتوى الذي 

كانت عليه العام الماضي.

عقبات كثيرة
Indepen� )وفي تقرير نشــرته صحيفــة “اإلندبندنــت” 
dent( البريطانية، يقول الكاتب هاميش ماكراي، إنه على 
الرغم من ســرعة انتقــال المملكة المتحدة نحــو المصادر 
البديلة لتوليد الطاقة، فإنها ســتظل بحاجة إلى الغاز كوقود 
احتياطــي. ورأى أن المملكة تعاني مشــكالت عدة تفســر 
أزمة الطاقــة، إذ تفتقر إلى ما يكفي من المنشــآت لتخزين 
الغاز، كما أن هناك عقبات كثيرة أمام بناء محطات جديدة 
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الحكومات لإلنتاج فــي هذا القطاع ال تزال “بعيدة بشــكل 
خطير” عن أهداف باريــس. وقال التقريــر، إنه للحد من 
االحترار وإبقائــه دون 1,5 درجة مئويــة، “يجب أن يبدأ 
اإلنتــاج العالمــي للوقــود األحفــوري باالنخفــاض فوراً 

وبشكل كبير”. لكن الوضع ليس كذلك.

انبعاثات الكربون
ويقول خبراء المناخ التابعون لألمــم المتحدة، إنه من أجل 
عدم تجاوز ارتفاع بنســبة 1,5 درجة مئويــة، يجب على 
العالم خفض انبعاثات ثاني أكســيد الكربون بنسبة 45 % 
بحلول عام 2030، مقارنة مع مــا كانت عليه في 2010، 
ومواصلة جهوده لتحقيــق حياد الكربون فــي حوالى عام 

.2050
فقد حذر التقريــر األخير للهيئة الحكوميــة الدولية المعنية 
بتغير المناخ في آب/أغسطس 2021، من خطر الوصول 
إلى عتبة 1,5 درجة مئويــة بحلول عــام 2030، أي قبل 
10 ســنوات ممــا كان متوقعــاً. وعلــى الرغــم مــن هذه 
التحذيرات التي تشــدد على أن الوقت ينفــد للعمل وتجنب 
أســوأ آثار االحتباس الحــراري، فــإن حجم فجــوة إنتاج 
الوقود األحفوري ال تزال دون تغيير إلى حد كبير، مقارنة 

الطاقة النووية. ويعتقد الكاتب أن األمر األكثر إثارة للقلق، 
هو أن هذه المشــكالت التي تمر بها أوروبا تأتي في وقت 
بدأ فيــه االقتصاد العالمــي الخطوات األولى مــن التحول 
الهيكلي نحو التخلي عن الوقود األحفوري والوصول إلى 

الحياد الكربوني.

اتفاق باريس
من جانب آخــر، وفي ســياق منفصل، أكــد برنامج األمم 
المتحدة للبيئــة في تقريره الصادر أخيــراً، أن خطط إنتاج 
الفحم والنفــط والغاز تتعــارض إلى حد كبيــر مع أهداف 
اتفاق باريس، على الرغم من التعهــدات بخفض انبعاثات 
الغازات المســببة لالحتبــاس الحــراري. ويهــدف اتفاق 
المنــاخ الموقع فــي عــام 2015 فــي باريس، إلــى إبقاء 
االحترار أقل بكثير من درجتين مئويتين عما كان عليه في 
عصر ما قبل الصناعة، وإذا أمكن العمل على أال يتجاوز 
1,5+ درجة مئوية. ومــن أهم المبادرات التي تســهم في 
الحد من االنبعاثات هي التخلص من االعتماد على الوقود 

األحفوري المسبب للتلوث.
وأعــرب برنامج األمــم المتحــدة للبيئة في التقريــر المعد 
بالتعــاون مع معاهد أبحــاث أخرى، عن أســفه ألن خطط 
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بحلول العام 2030.

انقطاع في الكهرباء
ويوفر الفحم، وهو مصدر شديد التلويث، نسبة 60 % من 
إنتاج الكهرباء في الصين. وواجهت الصين في األســابيع 
األخيــرة انقطاعاً فــي الكهرباء، عطل اإلنتــاج الصناعي 
في عدة مناطق، وقيل إن أســبابه متعلقــة بانتعاش الدورة 
االقتصادية العالمية التي تضغط على المعامل في الصين، 
باإلضافــة إلى قيــود اإلنتــاج المفروضــة للمحافظة على 
المناخ وتنظيم أســعار الكهرباء. وأعلنت الحكومة مؤخراً 
تحريراً جزئياً ألســعار الكهرباء المبيعــة للصناعيين. إال 
أن الرئيس شــي جينبينغ، وعد في منتصف سبتمبر/أيلول 
2021 الماضي، أن بــالده لن تبني محطــات طاقة جديدة 

تعمل بالفحم في الخارج.
ويأتي التحرك الصيني، بينما قال المســؤول عن سياســة 
المناخ باالتحاد األوروبي، إن العودة إلى اســتخدام الطاقة 
غير النظيفة المولدة مــن الفحم أثناء أزمــة الطاقة الحالية 
“ليس تحــركا ذكيا”، وينبغي لألســواق أن تنتهز الفرصة 

للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

التحول إلى الفحم
وأدى التعافــي الصناعــي الجماعي هذا العــام في أعقاب 
أزمــة فيــروس “كورونا”، إلــى قفــزة في الطلــب وفي 
أســعار الطاقة حــول العالم. وفــي أوروبا، شــجع صعود 
أســعار الغاز المزيد من شــركات المرافق علــى التحول 
إلــى الفحم لتوليــد الكهرباء، بينمــا تحــاول المنطقة إقناع 
الدول األعضاء بإنهاء اســتخدام الوقود الملوث للبيئة. أما 
في آســيا، فقد قفز الطلب على الفحم من أســواق عمالقة، 
مثل الصين والهنــد، بينما تتعافى اقتصــادات المنطقة بعد 

تراجعات كبيرة أثارتها الجائحة.
وقال نائب رئيس المفوضيــة األوروبية، فرانز تيمرمانز، 
لـ“رويترز” أثناء زيارة إلى إندونيســيا، ستكون مأساة إذا 
بدأنا أثناء هذه األزمة باالســتثمار مجدداً فــي الفحم، وهو 
مصدر للطاقة ال مستقبل له وملوث للبيئة بشدة. وأضاف: 
الشــيء الوحيد الذي ينبغي عملــه أثناء أزمــة الطاقة هذه 
هو تقليل االعتماد على الوقود األحفــوري بقدر اإلمكان، 
حين قفزت أسعار الفحم.مشيراً إلى أن أسعار الطاقة المتجددة ال تزال رخيصة في 

بتقييمات أجراها الباحثون أنفســهم في عــام 2019، وفق 
التقرير.

انتقال عادل ومنصف
وقالت مديرة برنامج األمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرســون، 
يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تعبئ وتتخذ 
إجراءات سريعة وفورية لسد فجوة إنتاج الوقود األحفوري 
وضمان انتقال عادل ومنصف. هــذا هو الطموح المناخي. 
فيما أعرب األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
عن أســفه ألن الطريق ال يــزال طويالً قبــل الوصول إلى 
مســتقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، داعيــاً إلى تحويل كل 
التمويل المخصص للوقود األحفوري إلى الطاقات المتجددة 
من أجــل تعزيــز إزالــة الكربون بشــكل كامل مــن قطاع 

الكهرباء وتوفير الطاقات المتجددة للجميع.
وقال التقرير، إنه منذ بداية وباء كوفيد - 19 في أوائل عام 
2020، خصصــت دول مجموعة العشــرين حوالى 300 
مليار دوالر أميركي لتمويل الوقــود األحفوري، أكثر منه 

لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

مواجهة االنقطاع الكهربائي
في توجه لمواجهة االنقطاع الكهربائي، أعلنت الســلطات 
الصينية، أن البلد أصبــح جاهزاً لزيادة إنتــاج الفحم بنحو 
6 % فــي مواجهة انقطــاع التيــار الكهربائــي، حتى مع 
بلوغ اإلنتاج اليومي للفحم أعلى مســتوياته. وقالت اللجنة 
الوطنية للتنميــة واإلصالح فــي بيان صدر مؤخــراً، إن 
153 منجماً ُســمح لهــا منذ شــهر أيلول/ســبتمبر 2021 
الماضــي، بزيــادة طاقتهــا اإلنتاجية بمقــدار 220 مليون 
طن سنوياً، ما ســيزيد بنســبة 5.7 % من إنتاج الفحم بعد 
أن وصــل اإلنتاج اإلجمالــي في الصين إلــى 3.84 مليار 
طن خــالل العام المنصــرم، علمــاً بأن الصيــن هي أكبر 
منتج للفحــم عالميــاً وأكثر دولــة ملوثة في الوقــت عينه. 
وأوضحت اللجنة، أن هذه الخطوة اتُخذت من أجل ضمان 
توفير الفحم خالل الشــتاء والربيــع المقبــل، مضيفةً، أن 
من المتوقع أن يــزداد اإلنتاج من هــذه المناجم بمقدار 50 
مليــون طن في الربــع الحالي من الســنة. ولفتــت اللجنة، 
إلى أن اإلنتــاج اليومي من الفحم وصل مؤخــراً، إلى رقم 
قياســي، هو 11.5 مليون طن، علماً بأن الرئيس الصيني، 
شي جينبينغ، وعد بأن بلده سيخفف من االنبعاثات الملوثة 
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تدفع التغيــرات المناخية العديد مــن الدول إلى اتخاذ إجــراءات عالمية لتغيير طــرق إنتاج واســتهالك الطاقة، وأهمها 
تحويل النفايات إلى طاقة مثل الطاقة الخضراء أو المتجددة، األكثر أماناً للبيئة. ومن المتوقع أن يبلغ االستثمار في توليد 
الطاقة الجديدة حوالى 13.3 تريليون دوالر أميركي عالمياً، قبل عام 2050. وسيُخصص حوالى %83 من ذلك المبلغ 
)11.03 تريليون دوالر أميركي( لتقنيات خالية من االنبعاثات، حيث يمثل النمو النظيف أهم فرص النمو االقتصادي في 

القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا السياق، بدأت الحكومات في الشرق األوســط باالستثمار من أجل مستقبٍل أنظف. وتمتلك منطقة الخليج موارد 
متجددة وفيرة. وباإلضافة إلى استغاللها أشعة الشمس المنتظمة لتطوير الطاقة الشمسية، اتخذت المنطقة أيضاً خطوات 
في مجاالت أخرى، منها تحويل النفايات إلى طاقة. وعند تحويل النفايات إلى طاقة، يتم االستفادة منها بطريقتين، يُزال 
الضرر الناجم عن تلك النفايات على البيئة بســبب معالجتها، ويتم الحصول على طاقة تُعتبر خضراء ألنها ال تأتي من 

الوقود األحفوري، وال تضيف صافي ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي.
وعلى الرغم من أن حرق النفايــات العضوية لتوليد الحرارة يُعتبر من الخيارات التقلدييــة، إال أنه يُنتج عن هذه العملية 
مخاوف بيئية متعلقة بجودة الهواء واالنبعاثات. وتساعد التطورات الحديثة في التكنولوجيا في إنشاء مصادر وقود بديلة 
صديقة للبيئة بشكل أكبر من الوقود األحفوري، إذ تشــهد دول مجلس التعاون الخليجي تطورات كبيرة في مجال الطاقة 
المتجددة. وال تُعد إمكانات المنطقة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية فقط، بل هي مناسبة أيضاً لبعض التقنيات البيولوجية 
مثل الهضم الالهوائي )الهضــم الهوائي للنفايــات العضوية هو بديل مســتدام للحرق(، والذي يعمل بشــكل أفضل في 
درجات الحرارة الدافئة إلى العالية. وكما هو الحال في العديد من األماكن األخرى حول العالم، تتمثل بعض من التحديات 
الرئيسية في مجال تحويل النفايات إلى طاقة في الفصل المناسب للنفايات وفقاً ألنواعها المختلفة، والخدمات اللوجستية 
لنقل النفايات، بينما تتمثل الفرصة المثالية بالظروف المناخية الدافئة. ويكمن التحدي األكبر في عمليات تحويل النفايات 
إلى طاقة كإستراتيجية بحجم االســتثمار الرأســمالي المطلوب من أجل المحطة، والبنية التحتية، والصيانة الخاصة بها 
للتعامل مع حجم المشكلة. وتساهم العديد من الشركات في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، إذ عملت هذه الشركات على 
العديد من المشاريع لمعالجة كميات كبيرة من النفايات الجافة القابلة إلعادة التدوير في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وتوفير حل لمعالجة النفايات لتحقيق “صفر نفايات” في مشروع البحر األحمر في السعودية.

تحويل النفايات إلى طاقة أكثر استدامة
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سّجل معدل التضخم في لبنان ارتفاعاً بلغ 137.75% في أغسطس/
آب مقارنة بالفترة نفســها من عام 2020، بحســب بيانات رســمية. 
وأظهرت إدارة اإلحصاء المركزي، أن المعدل شــهد ارتفاعاً بنسبة 
10.25%  في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق مدفوعاً بارتفاع 
المواد الغذائية بنسبة 20.82 %. ويشهد لبنان المثقل بالديون ارتفاعاً 
حاداً في نسب التضخم منذ أن بدأت األزمة االقتصادية والمالية في 
أكتوبر/تشــرين األول 2019، ويصفها المحللون بأنها األســوأ منذ 
عقود. وتقدر األمم المتحدة أن قرابة 40 % من السكان يعيشون في 
حالــة من الفقر المدقع. فيما أشــارت إدارة االحصاء، إلى أن معدل 

التضخم خالل األشهر الثمانية األولى من العام بلغ 99.85 %.

ارتفاع معدل التضخم في لبنان

أوضــح وزير االقتصــاد والتجارة اللبناني، أمين ســالم، في حديث 
صحفي، أن أولوية صندوق النقد الدولي معالجة مسألة تخلّف لبنان 
عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، 
باإلضافة إلى وضع خطة إقتصادية شاملة تتضّمن أرقاماً جديدة تُحدد 
حجم الخسائر. الفتاً، إلى أن الصندوق طلب من الحكومة، “ترتيب 
البيــت الداخلي لجهة االتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام 
مّوحدة وهذا ما سيحصل، إذ ال يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على 
وقــع خالفات داخلية حول توزيع األرقــام واإلصالحات”. مرجحاً 

الوصول إلى اتّفاق عبارة عن مذكرة تفاهم Memorandom of understanding مع الصندوق قبل نهاية العام.
أما عن الوضع االقتصادي والظروف المعيشية في البالد، فضالً عن تحليق سعر صرف الدوالر، فكشف سالم “أن 
الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدوالر واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في األشهر المقبلة”. وأوضح “أن فتح 
باب المســاعدات مجدداً أمام لبنان مرتبط بمدى التزامنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومنّســق المساعدات 
الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي زار بيروت سابقاً وأعطى رسائل إيجابية بأن أموال “سيدر” ال تزال 
موجــودة، لكــن التصّرف بها مرهون بمدى اإليجابية التي ســنتعاطى بها مع صندوق النقــد، باإلضافة إلى التزامنا 
بإجراء إصالحات يطلبونها”. وقال سالم: إن خطة التعافي التي وضعتها وزارة االقتصاد يجب أن تتالزم مع خطة 
نهوض بالقطاعات الُمنتجة مثل الصناعة، كاشــفاً عن أن البنك الدولي أبدى اســتعداده لدعم المؤسســات والمصالح 
الصغيرة والمتوســطة الحجم، خصوصاً التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغاً يتراوح 
بين 25 و70 مليون دوالر. مؤكداً أن ال خروج من األزمة القائمة من دون اســتعادة الثقة الدولية ومســاعدة صندوق 

النقد الدولي، الفتاً إلى أن رئيس الحكومة حريص على تفعيل االتّصاالت مع الجوار العربي وتعزيز العالقة معه.

أمين سالم

وزير اإلقتصاد اللبناني يكشف عن خطة للتعافي
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أصدر الرئيس الســوري بشــار األســد، 
قانونــاً ينص على إحــداث صندوق لدعم 
اســتخدام الطاقات المتجــددة ورفع كفاءة 
الطاقــة. وتهــدف هذه الخطــوة إلى دعم 
مشــاريع الطاقات المتجددة بكافة أشكالها 
المتاحة والتشجيع على توسيع استخدامها 
مــن قبــل كافــة الشــرائح والقطاعــات، 
بحســب البيان الذي نشــر علــى صفحة 

الرئاسة السورية في “فايسبوك”.
وأوضــح البيــان أن الصنــدوق ســيقدم 

قروضاً من دون فوائد لدعم المشاريع في كافة القطاعات سواء كانت منزلية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو 
خدمية، بهدف الحد من استهالك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمين في هذه القطاعات.

ويهدف القانون الجديد إلى تشــجيع مســتهلكي الطاقة على اســتخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع 
مســاهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النســب المســتهدفة، وكذلك الحد من اســتهالك الوقود والطاقة الكهربائية 

المستخدمين في القطاعات الرئيسة.

قرار رئاسي إلنشاء صندوق لدعم الطاقات المتجددة في سورية

والتجــارة  االقتصــاد  وزيــر  كشــف 
ســامر  محمــد  الســوري  الخارجيــة 
الخليل، أن مجلس الوزراء الســوري 
أقر مشروع مع شركة إماراتية إلقامة 
محطــة توليــد كهروضوئيــة. ووفقــاً 
للوزيــر، فإن اســتطاعة المحطة تبلغ 
300 ميغاواط، مشــيراً إلى أن مجلس 
الوزراء الســوري أقر المشــروع مع 
الشــركة اإلماراتيــة، وهــو واحد من 
مشــاريع العقود التي أقرت في مجلس 

الوزراء السوري مع شركة إماراتية إلقامة محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغاواط، وهذه باكورة من 
بواكير رغبة الشركات لالستثمار في  سورية.

أمــا فيمــا يتعلق بإمدادات  الكهربــاء  و الغاز  من  مصر  واألردن إلى  لبنان  عبر ســورية، أكد الوزير أن هناك فائدة 
لسورية بنسب جيدة من مرور الغاز والكهرباء عبر األراضية السورية.

توافق سوري إماراتي إلقامة محطة توليد كهروضوئية
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لفت الرئيــس المصري،  عبدالفتاح السيســي ، أن مصر تؤمن 
إيماناً راســخاً بأن دفع جهود التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز 
الســلم واألمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر. ولقد تبنينا 
الرؤيــة الشــاملة “مصــر 2030” في برنامــج وطني طموح 
يخاطــب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف 

السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.
وأوضح السيسي  في كلمته خالل افتتاح الدورة الرابعة ألسبوع 
القاهرة للمياه 2021، “أن مصر وضعت الخطة االستراتيجية 
إلدارة المــوارد المائيــة حتى عام 2037 بتكلفــة تقديرية تبلغ 
نحو 50 مليــار دوالر أميركي”. واعتبر أنه قد تتضاعف هذه 
التكلفة نتيجة لمعدالت التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 

4 محاور رئيسية هي تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثالثية، تنمية موارد مائية جديدة 
حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ترشيد استخدام الموارد المائية 
المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية حيث تبنت الدولة مشــروعاً قومياً لتبطين الترع، والتحول لنظم الري 

الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة وتهيئة البيئة المناسبة.

عبدالفتاح السيسي

50 مليار دوالر لتنمية موارد مصر المائية

وقعــت الســعودية ومصــر عقــود مشــروع الربط 
الكهربائــي بقيمــة 1.8 مليــار دوالر أميركــي، في 
مســعى لتلبية طلب الطاقة المتزايد فــي كال البلدين. 
ووفق تقرير تم عرضــه خالل مؤتمر عقد افتراضياً 
برئاسة وزير الطاقة السعودي، األمير عبد العزيز بن 
سلمان، ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر، سيبدأ 
تنفيذ المشــروع، عام 2023. ويعزز المشروع تبادل 
القدرات الكهربائية بين البلدين، بما يصل إلى 3000 

ميغاواط من الكهرباء عقب انتهاء المشروع.
يذكر أن الربط الكهربائي يمنح الســعودية الحصول على الطاقة الكهربائية الفائضة لدى مصر في بعض فترات 
الســنة، مقابــل حصول األخيرة على تغطيــة أي نقص من الكهرباء في فترات أخرى من الجانب الســعودي، من 
خالل تزويد كل طرف بفترات نمو طلب الطاقة، وتراجعه. ويتكون المشروع من 3 حزم، تشمل األولى محطتى 
محوالت للتيار المتردد - المستمر، جهد 500 كيلوفولت بمدينة بدر المصرية، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي 

مع الكابل البحري بمدينة نبق جنوب سيناء.

ربط كهربائي بين مصر والسعودية بقيمة 1.8 مليار دوالر
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أكد محافــظ البنك المركزي اإليراني، علي 
صالح أبادي، أن االقتصاد سجل نمواً بنسبة 
6.2 % في النصف الثاني من عام 2021، 
على الرغــم من تداعيــات جائحة كورونا. 
وأعتبــر في اجتمــاع افتراضــي لمحافظي 
البنــوك المركزيــة ورؤســاء المؤسســات 
المالية في الشــرق االوسط وشمال افريقيا، 
 )MENAP( وباكســتان  وافغانســتان 
حضرته مديرة الصندوق الدولي، أن النمو 
فــي النصــف الثاني مــن العــام يعكس أن 
االقتصاد االيراني خرج من الركود بشــكل 

ملحوظ ويتجه نحو التعافي. ولفت أبادي، إلى أن حجم النمو في قطاع السلع غير النفطية خالل الفترة عينها، سجل 
نمواً بواقع 4.7 %، األمر الّذي يكشف بدوره عن اجتياز مرحلة  الركود االقتصادي  والمضي باتجاه االزدهار في 
البالد، مبيناً أن “سياسات  الدعم المالي  الّتي تلتزم بها الحكومة والبنك المركزي اإليرانيَّين، أدّت إلى تراجع نسبة  

البطالة  بواقع 8.8 % خالل الربع الثاني من العام 2021 الجاري.
وفي ســياق متصل، رحب أبادي، بمشــروع وإستراتيجية صندوق الدولي فيما يخص تقديم مساعدات مالية للدول 
االعضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي. ولفت الى أن المشــكلة الجوهرية في الشــرق االوســط وال ســيما في 

ايران، تتمثل بشح المياه وانخفاض مستوياته فی غضون السنوات االخيرة.

إيران تجتاز مرحلة الركود االقتصادي

ثبتــت وكالة فيتش الدوليــة للتصنيف االئتماني، 
تصنيــف مصر عنــد +B، مع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة. وتوقعــت “فيتش”، اســتئناف تراجع 
الديــن الحكومــي المصري كنســبة مــن الناتج 
المحلــي اإلجمالــي في الســنة الماليــة 2022، 
وقالــت: إن مصــر تتمتــع بمرونــة كبيــرة في 

التمويل.
وأضافت الوكالة، أن النمو االقتصادي في مصر 
فاق النمو فــي الغالبية العظمى من الدول طوال 

الجائحة، وأن اســتمرار النمو االقتصــادي وحزمة الدعم المتواضعة الخاصة بكورونــا، حدت من تأثير الجائحة 
على المالية العامة لمصر.

تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة
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أكد متحدث مصلحة الجمارك االيرانية، روح هللا لطيفي، أن حجم 
التبادل التجاري بين ايران واعضاء منظمة شنغهاي للتعاون بلغ 
اكثر من 26.387 مليون طن من الســلع، بقيمة 16.056 مليار 
دوالر أميركــي في النصف االول من الســنة المالية الممتدة من 
21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2021. واوضح لطيفي 
في بيان، أن صادرات ايران إلى دول منظمة شــنغهاي للتعاون 
بلغــت حوالى 9.5 مليــار دوالر أميركي في مقابــل 6.5 مليار 
دوالر واردات. وأشــار إلى أن الصين تصدرت قائمة اســتيراد 
السلع من ايران بنحو 14.833 مليون طن، بلغت قيمتها 6.568 
مليار دوالر أميركي، تلتها افغانســتان بنحو 2.516 مليون طن 

بقيمة 999 مليار دوالر، والهند 2.918 مليون طن بقيمة 830 مليون دوالر أميركي.
يشــار إلى أن إيــران حصلت على العضوية الكاملة في منظمة شــنغهاي للتعاون مؤخــراً. تضم المنظمة كل من 

الصين والهند وكازاخستان وافغانستان وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان وقرغيزيا ومنغوليا.

روح هللا لطيفي

16 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين ايران و“شنغهاي”

انخفض حجم ديون ايران الخارجية في الشهور الخمسة االولى 
من السنة المالية الجارية الممتدة من 21 مارس/آذار حتى 20 
اغســطس /آب 2021، بنســبة 3.3 % قياساً بالفترة المناظرة 
من 2020. وأوضح الموقع االعالمي للبنك المركزي االيراني 
والمصارف المحليــة،  أن ديون ايران الخارجية تقلصت الى 
8.84 مليار دوالر أميركي في الشــهور الخمســة االولى من 
السنة المالية الجارية، 6.36 مليار دوالر منها ديون متوسطة 
وطويلــة األجل و2.48 مليــار دوالر قصيــرة. وكانت ديون 

ايران الخارجية حتى نهاية الســنة المالية الفائتة المنتهية في 20 مارس/آذار 2021، تبلغ 9.142 مليار دوالر، مما 
يشير الى تقلص هذه الديون في فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021 الى 8.84 مليار دوالر أميركي.
على صعيد آخر، توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول اقتصادات منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، نمو 
االقتصادي االيراني بنسبة 2.1 % في العام 2021 الجاري. وبيّن البنك في تقريره الجديد، أن يشهد اقتصاد المنطقة 
نمو غير متوازن في سنة 2021، مع تحسن متباين لالوضاع فيها فيما يخص تخطي تداعيات جائحة كورونا، غير 

أنه توقع نمو اقتصاد ايران  بنسبة 2.1 %، قياساً بالعام الماضي 2021.
وكان البنك الدولي قد أعلن نمو االقتصاد االيراني بنسبة 1.7 % في 2020. وأستدرك محذراً، أن دول الشرق االوسط، 

بما فيها ايران، قد تشهد صعوداً وهبوطاً بالنمو االقتصادي، على وقع تذبذب سعر النفط في السوق العالمية.

انخفاض ديون ايران الخارجية بنسبة 3.3 %
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طرحــت وزارة المالية الســعودية، صكوكا في الســوق 
المحليــة بقيمــة 8.5 مليــارات لاير )2.27 مليار دوالر 
أميركــي(. وذكرت الــوزارة في بيــان، أن اإلصدار تم 
تقسيمه إلى شــريحتين، األولى بقيمة 1.04 مليار دوالر 
أميركي، تســتحق في العام 2029، والثانية بقيمة 1.23 

مليار دوالر أميركي، تستحق في العام 2033.
ولجأت الســعودية إلى ســوق الدين عقب تراجع أســعار 
النفــط منــذ منتصف عــام 2014، وهو مصــدر الدخل 

الرئيس ألكبر دولة مصدرة للخام وثالث أكبر منتج عالمياً.
وارتفع الدين العام الســعودي إلى 854 مليار لاير )227.7 مليار دوالر أميركي( في نهاية عام 2020 الماضي، 
تمثل نســبة 34.3 % من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار لاير )180.8 مليار دوالر( تشــكل نسبة 22.8 % من 

ناتج عام 2019.

صكوك محلية سعودية بقيمة 2.27 مليار دوالر

عدلــت وكالة ســتاندرد آند بــورز للتصنيف 
االئتماني، نظرتها المســتقبلية لسلطنة عمان 
إلى إيجابية من مســتقرة بفعل ارتفاع أســعار 
النفــط وخطــط اإلصــالح المالــي، التي من 
المتوقــع أن تقلص عجز الدولة وتبطئ زيادة 
مســتويات الدين في األعــوام الثالثة المقبلة. 
وأكدت الوكالة على التصنيف االئتماني للدين 
السيادي العماني بالعملتين المحلية واألجنبية 

.  B+/B   للمدى الطويل والقصير عند
وُعمان، وهي منتج نفط صغير نســبياً، أكثر حساســية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية 
بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار األسعار في 2020 وجائحة كوفيد - 19.

وقالت الوكالة في بيان: الضغوط االقتصادية والمالية على عمان تتراجع، كما تخف آثار االنخفاض الحاد في أسعار 
النفط في 2020 وجائحة كوفيد - 19، بحسب رويترز. وتوقعت ستاندرد آند بورز تقلص العجز المالي إلى 4.2 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام من 15.3 % في 2020. لكن الوكالة قالت، إن انخفاض أسعار النفط بدءاً من 
2023 ســيؤدي إلى مســار مالي متدهور على الرغم من اإلصالحات المزمعة. وأشارت إلى أن احتياجات التمويل 
الكلية، العجز المالي إضافة إلى الدين المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ في المتوسط نحو 12 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي في 2024.

“ستاندرد آند بورز” تعدل النظرة المستقبلية لعمان
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أصدرت شــركة “إرنســت آند يونــغ”، إحدى 
كبرى الشــركات المهنية فــي العالم، في مجال 
واالستشــارات  المالــي  والتدقيــق  المحاســبة 
والخدمــات، في شــهر تشــرين األول/اكتوبر 
2021، مؤشــرها للــدول األكثــر جاذبيــة في 
قطــاع الطاقــة المتجددة، وضمــت القائمة 40 

دولة من ضمنها 3 دول عربية.
ووفقــاً ألحــدث إصدار للشــركة، فقــد جاءت 
الواليات المتحدة األميركية، في المركز األول 

بالمؤشــر مســجلة 72.8 نقطة، أما عربياً فقد تصدر المغرب الدول العربية الثالث المذكورة بالمؤشر، وحصدت 
58.1 نقطــة وجــاءت فــي المرتبة 16 عالمياً، فيما جــاءت  مصر  في المركز الثاني عربياً والـــ19 عالمياً، حيث 
حصــدت مصــر 57.8 نقطة، أما  األردن  فقد جاء في المركز الثالــث ضمن الدول العربية، والمركز الـ38 ضمن 

تصنيف دول العالم، حيث سجل األردن 51.5 نقطة.

المغرب ومصر واألردن أكثر جاذبية للطاقة المتجددة

اعتمد مجلس الوزراء االماراتي 
ميزانية األعوام 2022 - 2026 
فيمــا خصــص الجــزء األكبــر 
مــن مصروفــات ميزانيــة العام 
المقبل إلى قطاع التنمية والمنافع 
المســتوى  لرفــع  االجتماعيــة 
المعيشــي في الدولــة. وفي بيان 
على وكالــة االنبــاء اإلماراتية، 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميزانية األعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم )78.96 مليار دوالر 
أميركي(. فيما حددت الحكومة االتحادية في ميزانية العام 2022 مصروفات تبلغ قرابة 59 مليار درهم، حيث يشكل 
قطاع التنمية والمنافع االجتماعية النســبة األكبر منها بنســبة 41.2 % فيما تتوزع النســب االخرى كما يلي: قطاع 
التعليم بنســبة 16.3 % - الشــؤون االجتماعية بنسبة 6 % - الصحة بنسبة 8.4 % - المعاشات 8.2 % - الخدمات 

األخرى ولم يحددها البيان بنسبة 2.6 % - قطاع البنية التحتية والموارد االقتصادية بنسبة 3.8 %.
وتعكس الميزانية االتحادية، قوة االقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية واالقتصادية 
واالجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة اإلمارات المتبع لتحقيق 

التوازن بين المصروفات واإليرادات، وفقاً لنفس البيان.

االمارات تعتمد ميزانية االعوام 2022 - 2026
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  Lombard Odier أكــد المدير التنفيــذي لبنك لومبارد أوديــر
الشرق األوســط ، رضوان المغراوي، أن انخفاض المخزونات 
ونقــص العمالة يعرقالن سالســل التوريــد ويُضعفان زخم  نمو 
االقتصاد العالمي . ولفت، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن “األســس 
االقتصادية ال تزال ســليمة، وأن اإلنفاق الحكومي واالستهالك 
يدعمان التعافي من الجائحة”، مشيراً إلى أن “البنوك المركزية 
العالميــة، تتوقع أن تبقى  الضغــوط التضخمية  مؤقتة، وأن تبقى 
السياسة النقدية على مسار يمكن التنبؤ به، كما أن قفزة التضخم 

تأتي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة”.
واعتبــر المغراوي، أن “عودة  النشــاط االقتصادي  إلى طبيعته 

سيدعم النمو على المدى الطويل، علماً أن االضطرابات الحالية ليست هيكلية، بحسب ما ورد في تقرير للبنك”.
رضوان المغراوي

انخفاض المخزونات ونقص العمالة ُيضعفان نمو االقتصاد

أكد  صنــدوق النقــد الدولي ، أنه مــن المنتظر أن 
ينكمش االقتصاد األفغاني بنسبة 30 % هذا العام، 
مما سيفجر على األرجح أزمة الجئين تؤثر على 
الدول المجاورة ل أفغانستان  وعلى  تركيا  وأوروبا.
وجــاء فــي بيان الصنــدوق في تحديــث لتوقعاته 
االقتصادية اإلقليمية أنه: “مع توقف  المســاعدات  
غير اإلنسانية وتجميد  األصول األجنبية  ألفغانستان 
إلى نحو كبير بعدما اســتولت  حركة طالبان  على 
السلطة يواجه االقتصاد األفغاني الذي يعتمد على 

المســاعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات. ويهدد االنخفاض في مســتوى المعيشــة بدفع ماليين 
األشخاص نحو الفقر، وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية”. وأوضح الصندوق، أنه كان متوقعاً أن يكون لالضطرابات في 
أفغانستان تداعيات اقتصادية على المنطقة والدول المجاورة، كما أنها “شجعت على زيادة أعداد الالجئين األفغان”، 
من دون أن يعطي أي تقدير لألرقام المحتملة. ولفت إلى أن تدفق الالجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشــكل عبئاً على 
المــوارد العامــة في الدول المضيفة لهم ويزيد الضغط على ســوق العمل مما يؤدي إلــى توترات اجتماعية، ويلقي 

الضوء على أهمية أن يمد  المجتمع الدولي  يد العون ألفغانستان.
وأشار الصندوق إلى أن المشكالت االقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجاالت أخرى 
مثل التجارة. وشــدد على أن الصادرات ألفغانســتان تشــكل أهمية لالقتصاد الكلي والجانــب االجتماعي في  إيران  

وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

انهيار االقتصاد األفغاني قد يفجر أزمة الجئين
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تخلّــت  إيرلنــدا  عــن معارضتها لرفع 
الشــركات  ى  ـ علـ الضريبــة   معــدّل  
العالمية المتعدّدة الجنســيات، ووافقت 
على توقيع اتفاق دولي لفرض ضريبة 
بنســبة 15 % على أكبر الشركات في 

العالم.
وأعلن وزير المال اإليرلندي، باسكال 
دونوهيــو، فــي مؤتمــر صحافي، أن 
الحكومــة وافقت على زيــادة ضريبة 
الشــركات من 12,5 % إلى 15 %، 

على الشــركات الّتي يزيد حجم مبيعاتها عن 750 مليون يورو، موضحاً أن هذه الخطوة الّتي اتُخذت بعد مناقشــة 
مفّصلة في اجتماع لمجلس الوزراء، كانت القرار الصحيح، وهي متوازنة وتمثّل تسويةً عادلةً.

وكانت إيرلندا متردّدة في توقيع االتفاق، الّذي توّسطت فيه منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والّذي 
وقّعه 134 بلداً، ألنه جاء في حرفيته 15 % على األقل. ومع ذلك، ستبقى حوالى 160 ألف شركة يعمل فيها 1,8 

مليون موظف، عند المعدل األدنى البالغ 12,5 %.

إيرلندا وقعت اتفاق إصالح ضريبي عالمي

أظهــرت بيانــات مكتــب  اإلحصــاء الوطني 
البريطاني ، تباطؤ مؤشــر  التضخم  في  أســعار 
المســتهلكين  بالمملكــة المتحــدة إلــى 3.1 % 
على أســاس سنوي في أيلول/ســبتمبر 2021 
الماضي، قياساً على 3.2 % في آب/أغسطس، 
موضحاً أن التضخم الشهري تباطأ إلى 0.3 % 
في أيلول/ســبتمبر، قياســاً على نمــو 0.7 % 
فــي آب/أغســطس 2021. وكانت مســتويات 
التضخم الســنوي فــي آب/أغســطس 2021، 

األعلى منذ آذار/مارس 2012 )أعلى من 9 ســنوات(، وكانت نســبة التغير السنوي )1.2 %(هي األعلى منذ بدء 
رصد البيانات في 1997. وســجل معدل التضخم األساســي، الذي يستثني  أســعار الغذاء  والطاقة والسلع المتقلبة 

األخرى، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.9 % في أيلول/سبتمبر، مسجال تباطؤاً من مستوى 3.1 % في الشهر السابق.
يذكر أن  االقتصاد البريطاني بدأ يتعافى تدريجياً من تداعيات كورونا، وسجل  الناتج المحلي  اإلجمالي نمواً بنسبة 

4.8 % خالل الربع الثاني من عام 2021 الجاري على أساس فصلي.

تباطؤ التضخم البريطاني إلى 3.1 %
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أكد صنــدوق  النقد الدولــي ، أنه قــدم تمويالت جديدة 
بقيمــة 16.6 مليــار دوالر أميركي، القتصادات دول  
الشرق األوسط  وشمال  إفريقيا ، لتجاوز أزمة فيروس 
كورونا. ولفت، في تقرير، إلى أنه قدم أيضاً مساعدات 
فنية لمعاونة البلدان األعضاء في الشرق األوسط، من 

أجل تخفيف وطأة الجائحة.
وأشار، مدير إدارة الشرق األوسط و آسيا  الوسطى في 
صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى أن اقتصادات 

المنطقــة تقف في منعطف حــرج، حيث تمر بلدان عديدة بموجة جديدة من الجائحــة، نظراً لقدرتها المحدودة في 
الحصول على اللقاحات. وســاعدت برامج اإلقراض، التي أتاحها الصندوق، على دعم كل من جيبوتي، ومصر، 

واألردن، وموريتانيا، والمغرب، والصومال، والسودان، وتونس.

16.6 مليار دوالر قيمة تقديمات النقد الدولي للمنطقة

طلــب صندوق النقد الدولي من الجزائر إعادة ضبط 
سياســاتها االقتصادية لمعالجة اختــالالت االقتصاد 
الكلــي واإلصالحــات الهيكلية بعد أن كشــفت فترة 
جائحــة كوفيــد - 19 عن نقاط ضعفهــا. وقال فريق 
الخبــراء من صندوق النقد الدولي، الذين قاموا ببعثة 
افتراضية لمدة 3 أسابيع إلى الجزائر بقيادة جنفييف 
فيردير، إن هناك حاجة ملحة في الجزائر إلى إعادة 
ضبــط اقتصادهــا المعتمد على النفــط والغاز لتقليل 
نقاط الضعــف في البالد الواقعة في شــمال إفريقيا. 

وقالت فيردير في بيان: أثر الوباء وما يصاحبه من انخفاض في إنتاج النفط وأســعاره بشــكل خطير في االقتصاد 
العام الماضي، ما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 4.9 % في 2020.

وبينمــا ســاعدت اإلجــراءات في تعافي البالد وعادت أســعار النفط الخــام منذ ذلك الحين إلى مســتويات أعلى من 
مســتويات مــا قبل الجائحة، قــال صندوق النقد الدولي، إن األزمة الصحية ال تزال تكشــف عــن نقاط الضعف في 
االقتصاد الجزائري، مع اتساع العجز المالي وتضاؤل االحتياطيات الدولية. وقالت فيردير: هذه اإلجراءات ساعدت 
في حماية االقتصاد لكن الجائحة كشــفت بوضوح عن مكامــن ضعف االقتصاد الجزائري، حيث أدى الخلل طويل 
األمد في االقتصاد الكلي إلى تراجع حيز السياسات بشكل كبير. وأضافت أن السياسة المالية التوسعية المتبعة على 
مدار السنوات العديدة الماضية ساهمت في ارتفاع عجز الحساب الجاري الخارجي، على الرغم من سياسات ضغط 

الواردات، وأدت إلى ظهور احتياجات تمويلية كبيرة تمت تلبيتها إلى حد كبير من خالل البنك المركزي.

“النقد الدولي” يحث الجزائر على إعادة هيكلة اقتصادها
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توقّع  صندوق النقد الدولي ، أن يصل التضخم العام 
ألســعار المســتهلكين إلى ذروته في خريف العام 
2021 الجــاري، وأن ينحســر إلى مســتويات ما 
قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، لكن مخاطر 

اإلمداد قد تبقيه مرتفعاً.
وتظهــر التوقعات األساســية لصنــدوق النقد، أن 
التضخم فــي االقتصــادات المتقدمة ســيصل إلى 
ذروة عند 3.6 % في خريف 2021، وسينخفض 

إلى نحو 2 % بحلول منتصف 2022.
وستشــهد األسواق الناشــئة واالقتصادات النامية، 

تراجع التضخم إلى نحو 4 % العام المقبل، بعد أن يصل إلى ذروة عند 6.8 % هذا الخريف.
وقــال صندوق النقــد، إن التضخم كان مدفوعاً في اآلونة األخيرة بزيادة حادة فــي الطلب، وتراكم في المدخرات 
يغذيها تحفيز  مالي  ونقدي، وزيادات سريعة في أسعار السلع األولية، ونقص في المدخالت، وتعطالت في سالسل 

اإلمداد.

صندوق النقد: التضخم إلى الذروة في خريف 2021

قفــزت صــادرات كوريــا الجنوبيــة مــن 
منتجات  تكنولوجيا المعلومات  واالتصاالت 
ألعلى مســتوى على اإلطالق خالل شهر 
أيلول/سبتمبر 2021 الماضي، تزامناً مع 

انتعاش الطلب العالمي على الرقائق.
وبلغت قيمة صادرات الدولة اآلسيوية من 
منتجات تكنولوجيا المعلومات االتصاالت 
مســتوى 21.34 مليار دوالر أميركي في 
أيلول/سبتمبر، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 

21.1 % على أساس سنوي.
وعــززت الرقائــق و شــاشــــات  العرض 
صــادرات كوريا الجنوبية مــن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، إذ زادت شحنات 

أشــباه الموصالت بنســبة 27.4 % على أساس ســنوي إلى 12.23 مليار دوالر أميركي، متجاوزة 10 مليارات 
دوالر أميركي للشهر الخامس على التوالي.

ارتفاع صادرات تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية
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زيادة األصول األجنبية في لبنان منذ 2019

أصيبت بالشــلل بســبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة 
وندرة األدويــة، ألن البنك لم يعــد قادراً على تمويــل الواردات 
الضرورية بكميات كافية. وتشــتمل األصول األجنبية لمصرف 
لبنان على 5 مليارات دوالر من سندات اليوروبوند، أي قروض 
الحكومة بالعملة األجنبية، تخلف لبنان عن ســدادها. وباستبعاد 
هذه األصول، تبلغ األصول األجنبية المتبقية 13.8 مليار دوالر.

أكبر احتياطي
يذكر أن مصرف لبنان يمتلك ثاني أكبر احتياطي من الذهب في 
المنطقة العربيــة بنحو 286.8 طن من المعــدن األصفر، بقيمة 
تقدر بنحو 16 مليار دوالر أميركي حتى نهاية شــهر ســبتمبر/

أيلول 2021، وفقاً لمصرف لبنان. ويحظر بيع الذهب ما لم يقر 
البرلمان قانوناً بذلك، ولم يصدر مثل هــذا القانون مطلقاً. إال أن 
نواب البرلمان اللبناني كانوا قد صرحوا العام الماضي بأن كمية 

الذهب لم يتم إحصاؤها منذ عام 1996.
في غضون ذلــك، وصل إجمالي كمية الليــرة اللبنانية المتداولة 
إلى مستوى قياســي جديد بلغ 41.7 تريليون ليرة )27.6 مليار 
دوالر( في نهاية أيلول/ســبتمبر 2021، أي أنه قفز بنحو 720 
مليار ليرة )477 مليون دوالر( خالل الشــهر. وغالباً ما تؤدي 
زيادة المعروض النقدي بالعملــة المحلية إلى التضخم، الذي بلغ 
123.43 % على أســاس ســنوي في يوليو/تموز، ما أدى إلى 
الماضيين، ما ألقى بنحو ثالثة أرباع السكان في براثن الفقر.فقدان الليرة ألكثــر من 90 % مــن قيمتها على مــدار العامين 

قال البنك المركزي في ميزانيته العموميــة المؤقتة “إن الزيادة 
في األصول األجنبيــة وااللتزامات األخرى ترجــع إلى تحويل 

عائدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي”.
األصوله األجنبية

في 23 أغســطس/آب، ضــخ صندوق النقــد الدولي مــا يعادل 
650 مليــار دوالر أميركــي، وهو أكبــر مبلغ يتــم تخصيصه 
للصندوق من حقوق الســحب الخاصة، الســتكمال احتياطيات 
الدول األعضاء من العمالت األجنبية ومســاعدتها على التعافي 
من جائحة كوفيد - 19. وحصل لبنان علــى 860 مليون دوالر 
أميركي، بينما خصص صندوق النقد الدولــي نحو 21.8 مليار 
دوالر لدول مجلــس التعاون الخليجي، فيما حصلت الســعودية 

على 13.7 مليار دوالر، وهي أعلى حصة في المنطقة.
وتظهــر الميزانية العمومية نصف الشــهرية لمصرف لبنان أن 
أصوله األجنبيــة زادت بنحــو 863 مليــون دوالر في النصف 
الثانــي من ســبتمبر/ أيلــول 2021، حيث قفــزت األصول من 
17.9 مليــار دوالر إلى 18.8 مليــار دوالر. ويأتي ذلك بعد أن 
اســتبدل لبنان حقوق الســحب الخاصة بنحو 1.14 مليار دوالر 
في 17 أيلول/ســبتمبر. وبلغ مجموع المبلغ المتبادل نحو 860 
مليون دوالر في أغسطس/ آب ونحو 275 مليون دوالر أخرى 

من حقوق السحب الخاصة المخصصة في 2009.
تمويل الواردات

وعلــى الرغم مــن المبالغ التي ضخهــا صندوق النقــد الدولي، 
وصل مقدار التراجع في األصــول األجنبية لمصرف لبنان إلى 
778 مليون دوالر في ســبتمبر/ أيلول 2021، منذ أن تراجعت 
هذه األصــول بمقــدار 1.64 مليار دوالر خالل األيام الخمســة 
عشر األولى من الشهر، وفقاً للميزانية العمومية لمصرف لبنان. 
وأخذت األصــول األجنبية للبنــك، والتي بلغت أعلــى قيمة لها 
نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، بنحو 38.1 مليار دوالر، 
بالتراجع مع مرور الميزانيات العمومية، حيث انخفضت بنحو 
19.3 مليــار دوالر منذ ذلك الحين. ويســتخدم مصــرف لبنان 
احتياطياته لدعــم واردات القمح والوقود واألدويــة، لكن البالد 

ارتفعت األصول األجنبية لمصرف لبنان، والتي تمثل في الغالب احتياطياته األجنبية الالزمة لتمويل 
سبتمبر/أيلول  شهر  من  الثاني  النصف  في  أميركي  دوالر  مليون   863 بنحو  الضرورية،  الواردات 
2021 الماضي. وتعد هذه الزيادة هي األولى منذ عامين، والتي تحدث في ظل استئناف الحكومة 

المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
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22 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين ايران ودول الجوار

145 مليون دوالر، كازاخســتان 80 مليــون دوالر، قطر 
75 مليون دوالر، الكويت 65 مليــون دوالر، البحرين 3 

ماليين دوالر، والسعودية 39 الف دوالر.

اجمالي الوادرات
وحول الواردات من الدول الجارة الـــ15، قال لطيفي: إن 
اجمالــي وادرات البالد خالل االشــهر الســتة االولى من 
العام الجاري بلغ حوالى 19 مليونــا و138 الفا و83 طنا، 
بقيمة 23 مليارا و120 مليونا و556 الف دوالر أميركي، 
من ضمنها 11 مليونــا و135 الفا و395 طنــا، بقيمة 11 
مليارا و369 مليونا و972 الــف دوالر مع الدول الجارة، 
أي ما نســبته 58 % من حيث الزنــة، و49 % من حيث 

القيمة من اجمالي وادرات البالد.
وأوضح بأن واردات البــالد من دولة االمــارات بلغت 7 
مليــارات و305 مالييــن دوالر أميركي، تركيــا 2 مليار 
و435 مليون دوالر، روســيا 639 مليون دوالر، العراق 
499 مليــون دوالر، عمــان 270 مليــون دوالر، وتأتي 
بعدهــا باكســتان وكازاخســتان واذربيجان وتركمنســتان 
السعودية من دون بيع أي سلعة اليران.وارمينيا والكويت وافغانســتان وقطر والبحرين، واخيرا 

قال روح هللا لطيفي في تصريح: إن حجم التبادل التجاري 
الخارجــي االيراني بلغ خالل االشــهر الســتة االولى من 
العام )االيرانــي( الجاري 79 مليونــاً و104 االف و579 
طناً، بقيمــة 44 مليــاراً و926 مليونــاً و168 الف دوالر 
أميركي، من ضمنهــا 47 مليونا و222 الفــاً و768 طناً، 
بقيمــة 22 مليــاراً و11 الــف دوالر أميركــي مــع الدول 
الجــارة الـ15. واضــاف: أن حجــم التبــادل التجاري مع 
الدول المجاورة يشــكل ما نســبته 60 % مــن حيث الزنة 
و50 % من حيث القيمة من اجمالي حجم التبادل التجاري 
الخارجي، ويشــير الى زيادة بنسبة 37 % من حيث الزنة 
و52 % من حيــث القيمة مقارنــة مع الفتــرة المماثلة من 

العام الماضي.

زيادة في الصادرات
وحول صــادرات البــالد الى الــدول الجارة، قــال: إنه تم 
خالل االشهر الســتة االولى من العام الجاري تصدير 36 
مليونــا و87 الفا و373 طنا من الســلع، بقيمــة 11 مليارا 
و218 مليونــا و138 الف دوالر أميركي، يشــكل 60 % 
من حيــث الزنة و51.5 % مــن حيث القيمة مــن اجمالي 
صادرات البــالد التــي بلغــت 21 مليــارا و805 ماليين 
و611 الف دوالر أميركــي. واضاف: أن صادرات إيران 
الى الدول الجــارة خالل الفتــرة المذكورة شــهدت زيادة 
بنســبة 33 % من حيث الزنــة و41 % من حيــث القيمة 

مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبشــان الصــادرات إلــى الــدول المجــاورة، قــال: إن 
الصــادرات الى العــراق بلغت 3 مليــارات و840 مليون 
دوالر أميركي، تركيا 2 مليار و308 ماليين دوالر، دولة 
االمارات 2 مليار و243 مليون دوالر، افغانســتان 999 
مليون دوالر، باكســتان 544 مليــون دوالر، عمان 277 
مليون دوالر، روسيا 270 مليون دوالر، اذربيجان 212 
مليــون دوالر، ارمينيــا 156 مليون دوالر، تركمنســتان 

اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك االيرانية، روح اهلل لطيفي، بأن حجم التبادل التجاري بين إيران 
والدول الـ15 المجاورة لها، بلغ اكثر من 47 مليون طن، بقيمة 22 ملياراً و588 مليون دوالر أميركي 

خالل االشهر الستة االولى من العام االيراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس 2021).

روح هللا لطيفي
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السعودية تتصدر الخليج بتطبيق ضريبة القيمة المضافة

الخليجي جميعها، وكذلك الميزانيــات المالية في المنطقة، 
ارتفع عجــز ميزانية دول مجلــس التعــاون الخليجي من 
1.6 % من الناتج المحلي اإلجمالي فــي عام 2019، إلى 
9.2 % في العــام 2020 الماضي، حســبما أفاد صندوق 
النقد الدولي في تقريره “آفــاق االقتصاد اإلقليمي” لمنطقة 
الشرق األوســط وشــمال إفريقيا الصادر في شهر أبريل/ 

نيسان 2021 الماضي.
وفيما يلي تصنيف دول الخليج، وفقاً لنســب ضريبة القيمة 
المضافة الحالية وتاريخ التنفيــذ، وتقديرات صندوق النقد 
الدولي لألرصدة المالية الحكومية كنســبة مئوية من الناتج 
المحلــي اإلجمالي فــي عامــي 2019 و2020، بحســب 

تقرير لـ“فوربس”:

1. السعودية:
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 15 %

تم التنفيذ ألول مرة: 5 % في يناير/كانون الثاني 2018
تم التغيير إلى: 15 % في يوليو/تموز 2020

عجز الميزانية 2019: 4.5 %
عجز الميزانية 2020: 11.1 %

تضــررت الســعودية مــن تداعيــات الوبــاء، وضاعفت 
ضريبة القيمــة المضافة 3 مــرات مــن 5 % إلى 15 % 
في شــهر يوليو/تموز 2020، في محاولة لتعويض تأثير 
تراجع أســعار النفط في إيرادات الدولة. وتأتي الزيادة في 
أعقاب عجز الميزانية البالغ 9 مليارات دوالر أميركي في 
الربع األول من عــام 2020، وفقاً لتقاريــر أداء الميزانية 
الربعية لوزارة المالية في الســعودية. كمــا تخضع بعض 

كانت دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة والســعودية أولى 
الــدول التــي طبقــت الضريبــة فــي يناير/كانــون الثاني 
2018، بينمــا أّجلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
األخرى موعد تنفيذ الضريبة المضافــة إلى أبعد من ذلك. 
وطبقت البحرين ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 % في 
عام 2019، في حيــن أن ُعمــان، التي تأثــرت بالضربة 
المزدوجة لتفشي الجائحة وانخفاض أسعار النفط، أدخلت 
الضريبة في منتصــف أبريل/نيســان 2021. فيما لم تنفذ 

الكويت وقطر الضريبة بعد.

بيع الخدمات والسلع
ضريبــة القيمــة المضافــة هي نوع مــن الضرائــب التي 
تفرضها الحكومات على بيع الخدمات والسلع للمستهلكين. 
يتم احتسابها بالتساوي على كل عملية شراء. وفي محاولة 
لتأمين اإليــرادات غير النفطية لتمويل جهــود اإلغاثة من 
فيروس كورونا، ضاعفت الســعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، ضريبــة القيمة المضافة 3 مــرات إلى 15 % 
في يوليو/تموز من العــام 2020 الماضي. في حين أفادت 
“بلومبيرغ”، أن البحرين تخطط لمضاعفة ضريبة القيمة 
المضافة إلى 10 % فــي محاولة لتعزيز إيــرادات الدولة 
وخفض عجز ميزانيتها، الذي اتســع إلى مســتوى قياسي 
بلغ 18.3 % من الناتج االقتصادي فــي عام 2020، وفقاً 

لتقديرات صندوق النقد الدولي.

آفاق االقتصاد اإلقليمي
أثر تفشــي كوفيد - 19 في اقتصادات دول مجلس التعاون 

أدى تراجع أسعار النفط في عام 2016 إلى تضاؤل عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. 
مع تراوح سعر البرميل عند 30 دوالراً، وهو أدنى مستوى له في عام 2016 قبل أن يرتفع إلى 53 دوالراً 
للبرميل في نهاية العام، ما دفع دول الخليج إلى إعادة تقييم اإلنفاق الحكومي وإيجاد بدائل لزيادة 

اإليرادات.
دول  لجميع  المشتركة  المضافة  القيمة  ضريبة  اتفاقية  إلى  التوصل  تم  اإليرادات،  صعيد  وعلى 
مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2016، وتعهدت بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
5 %، وهي األولى من نوعها على المقيمين في المنطقة الذين اعتادوا منذ فترة طويلة الضرائب 

المنخفضة.
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خالل األشــهر الثمانيــة األولى مــن العام الماضــي. فيما 
بلغ العجــز المالي للحكومة، وفقاً لتقديــرات صندوق النقد 
الدولــي، 7.4 % مــن الناتج المحلــي اإلجمالــي في عام 

2020، مقارنة بفائض 0.6 % في 2019.

3. البحرين:
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 5 %

تاريخ التنفيذ: يناير/كانون الثاني 2019
عجز الميزانية 2019: 9 %

عجز الميزانية 2020: 18.3 %
تــدرس البحريــن مضاعفة ضريبــة القيمــة المضافة إلى 
10 %، وفقاً لـ“بلومبيرغ”، فــي محاولة لتعزيز إيرادات 
الدولــة وتقليل عجــز ميزانيتهــا. فيمــا تناقــش الحكومة 
والبرلمان تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 % 
الــذي تم تقديمــه في عــام 2019، حســبما ذكــرت وكالة 
أنباء البحرين الحكوميــة، ولم تحدد الوكالــة المعدل الذي 
ســيتم تحديد الضريبة بــه. كما تبحــث البحرين عن طرق 
لخفض اإلنفــاق الحكومي إلعــادة تــوازن ميزانيتها. ففي 
عام 2018، تعهدت الدول المجاورة للبحرين األكثر ثراًء 
بتقديم حزمــة إنقاذ بقيمــة 10 مليارات دوالر مشــروطة 
باإلصالحات المالية. ومــع ذلك، ال تــزال البحرين تحت 
ضغــوط مالية، وقــد علقــت هدفهــا المتمثل فــي موازنة 
الميزانية بحلول نهاية عام 2022 بســبب انخفاض أسعار 
الوقود، فضالً عن الجائحة. وســجلت البحرين عجزاً مالياً 
قدره 18.3 % مــن الناتــج االقتصادي في عــام 2020، 
وهو أكبر عجز في الميزانية في المنطقــة، وفقاً لتقديرات 

صندوق النقد الدولي.

4. سلطنة عمان:
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 5 %

تاريخ التنفيذ: أبريل/نيسان 2021
عجز الميزانية 2019: 6.7 %

عجز الميزانية 2020: 17.3 %
بهدف التغلب على تداعيات تفشي الوباء وانخفاض أسعار 
النفط، فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 % 
شهر في أبريل/نيسان 2021 الماضي، لتصبح رابع دولة 
في مجلــس التعاون الخليجــي تطبق ضريبة االســتهالك. 
ويأتي ذلك بعد ارتفاع العجز المالــي العماني من 6.7 % 

الســلع المختارة لضريبــة انتقائية. إذ يتم فــرض ضريبة 
علــى منتجات التبــغ بنســبة 100 % وعلى المشــروبات 
الغازية بنســبة 50 % وعلى مشــــروبات الطاقة بنســبة 
100 %. فــي حيــن ســجلت وزارة الماليــة زيــادة فــي 
الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 21.6 مليار دوالر 
)81 مليــار لاير( خالل النصــف الثاني من عــام 2020 
مقارنــة بالنصف األول من العام نفســه. وبلغــت إيرادات 
السعودية من الضرائب على الســلع والخدمات، والمتمثلة 
في الضريبة االنتقائية وضريبــة القيمة المضاف، 43.56 
مليار دوالر في عام 2020، مع تســجيل نحو ثالثة أرباع 
هذه اإليرادات في النصف الثاني مــن العام. وعلى الرغم 
من ارتفاع ضريبة القيمــة المضافة، اتســع العجز المالي 
للســعودية العام الماضي، من 4.5 % مــن الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2019، إلــى 11.1 % في 2020، وفقاً 
لصندوق النقد الدولي. وقدرت وزارة المالية السعودية في 
ميزانيتها الســنوية لعام 2021، جمع 55.73 مليار دوالر 
أميركي )209 مليارات لاير سعودي( من الضرائب على 

السلع والخدمات هذا العام.

2. اإلمارات:
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 5 %

تاريخ التنفيذ: يناير/كانون الثاني 2018
فائض الميزانية 2019: 0.6 %
عجز الميزانية 2020: 7.4 %

تم تطبيــق ضريبة القيمــة المضافــة ألول مرة فــي دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 1 يناير/كانــون الثاني 
2018، بمعــدل 5 %، لكن الضريبــة لم تتغيــر منذ ذلك 
الحيــن. وتم إدخــال ضريبة االســتهالك لتنويــع إيرادات 
الدولة، حيــث تهــدف الحكومة إلــى التحرك نحــو تقليل 
اعتماد اإليــرادات على النفــط والمــواد الهيدروكربونية 
األخرى. وعلى الرغم مــن تأثير الوباء في أســعار النفط 
والســياحة، أكدت اإلمــارات فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضــي أنــه ليســت لديها خطــة لرفــع ضريبــة القيمة 
المضافة. وأفادت وزارة المالية في بيان في شهر نوفمبر/
تشــرين الثاني، أنه ال توجد خطط أو قــرارات في الوقت 
الحالي لرفع ضريبة القيمة المضافة إلــى أكثر من 5 %، 
وأن الدولــة جمعــت 3.16 مليــار دوالر أميركي )11.6 
مليار درهم( من إجمالي إيــرادات ضريبة القيمة المضافة 
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االســتعدادات إلطــالق بوابــة إدارة الضرائــب الجديــدة 
“ضريبة”، ومع ذلك، لم يتــم اإلعالن حتى اآلن عن تأكيد 
طرح ضريبــة القيمة المضافــة. فيما ســجلت قطر فائضاً 
مالياً بلــغ 4.9 % في عــام 2019، و1.3 % مــن الناتج 

المحلي اإلجمالي للدولة في عام 2020.

6. الكويت:
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 0 %
فائض الميزانية لعام 2019: 4.4 %

عجز الميزانية 2020: 9.4 %
أجلــت الكويــت، تطبيق نظــام ضريبــة القيمــة المضافة، 
على الرغم من توقيع اتفاقية ضريبــة القيمة المضافة على 
مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجي في عــام 2017. 
وقد أرجــأ البرلمــان الكويتــي تاريــخ التنفيذ عــدة مرات. 
في حيــن تراجعــت الميزانية الماليــة للكويت خــالل العام 
2020 الماضي، حيث انتقلت من فائض في الناتج المحلي 
العام الماضي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.اإلجمالي بنسبة 4.4 % في 2019 إلى عجز قدره 9.4 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019، إلى 17.3 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العــام 2020 الماضي، 
وفقاً لتقديــرات صندوق النقد الدولــي. ويخضع العديد من 
السلع والخدمات في سلطنة عمان لضريبة القيمة المضافة 
بنسبة الصفر أو تكون معفاة من الضريبة، وتشمل القائمة 
بعض المواد الغذائية األساسية وخدمات الرعاية الصحية 
والتعليم والعديد من الخدمات المالية. تقدر الســلطنة جمع 
نحــو مليــار دوالر أميركي مــن ضريبة القيمــة المضافة 
ســنوياً، وفقاً لـONA، وهو ما يعــادل 1.5 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي للبالد، في محاولة لتضييق العجز المالي 

اآلخذ في االتساع.

5. قطر:
ضريبة القيمة المضافة الحالية: 0 %

فائض الميزانية 2019: 4.9 %
فائض الميزانية 2020: 1.3 %

مــن المتوقــع أن تطبــق قطــر ضريبــة القيمــة المضافة 
بحلول أوائــل العــام 2022 المقبل، حيث تواصــل الدولة 
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اقتصاد الظل ... ومدى تأثيره على الدول

أما القطاعات المكونة للتجارة الدولية غير المشروعة، وفقاً لمنظمة 
النزاهة مع حجمها، فهي:

- التزوير: 1130.0 مليار دوالر أميركي
- االتجار بالمخدرات 652.0 مليار دوالر أميركي

- قطع األشجار المحظور: 157.0 مليار دوالر أميركي
- التعدين المحظور: 48.0 مليار دوالر أميركي
- الصيد المحظور: 36.4 مليار دوالر أميركي

- االتجار المحظور في الحياة البرية: 23.0 مليار دوالر أميركي
- سرقة النفط الخام: 11.9 مليار دوالر أميركي

- االتجار في األسلحة الخفيفة: 3.5 مليار دوالر أميركي
- االتجار في األعضاء البشرية: 1.7 مليار دوالر أميركي
- االتجار في األصول الثقافية: 1.6 مليار دوالر أميركي

فرص عمل
يوفر اقتصاد الظل فرص عمل ودخالً لألشــخاص الذين ال تكون 
هناك فــرص جيدة لهم فــي االقتصاد الشــرعي، وقــدرت منظمة 
التعاون االقتصــادي والتنمية أن هذه األنشــطة كانت توفر فرص 

عمل لنحو 1.8 مليار شخص في عام 2009.
وبما أن هذه األنشــطة ال تخضع لرقابة الســلطات الضريبية، فإن 
الحكومة تخســر بذلــك مصــدراً رئيســياً لإليــرادات، كان يمكن 
استغالله في تقديم خدمات للمواطنين، وعالوة على ذلك ال يحصل 
استغالل العديد منهم.العاملون في السوق الســوداء على حماية قانونية أو مزايا، لذا يتم 

يتميز االقتصاد األســود بثالث خصائص رئيســية، 
أولهــا الجوانــب غيــر القانونيــة لــه، حيــث يركز 
المشــاركون فيه على تلبية الطلب علــى ما يحظره 
القانون، أو حتى الســلع والخدمات التي يســمح بها 
القانون لكنها ال تخضع ألي معالجات ضريبية، أما 
ثانيها، فهو استخدام غسل األموال إلكساب األموال 
شــكالً قانونياً. أما ثالث خصائصه، فهو اتباع طرق 
ملتوية لتجنب كشف سلطات إنفاذ القانون أو موظفي 
االمتثــال المصرفــي والســلطات الضريبيــة عــن 

المدفوعات والمعامالت المالية التي تتم.
زيادة النفوذ

يســعى البائعــون لالنخراط فــي االقتصاد األســود 
للحصــول علــى أمــوال أكثر ممــا يمكنهــم تحقيقه 
علــى األنشــطة القانونية، وقــد يعتبــر البعض هذه 
الممارســات مصدراً لكســب الهيبة وزيــادة النفوذ 

واالحترام.
من يمارسون هذه األنشــطة، إما أنهم ينحدرون من 
بيئة تتقبل هذه األفعال على المســتوى االجتماعي، 
وربمــا تشــجعهم، أو أنهم غــدوا منبوذيــن من قبل 
المجتمع العتقادهم بــأن هذه هي الطريقــة الوحيدة 

التي يمكنهم من خاللها المضي قدماً.
الدوافع

أما المشترون فلديهم عدة دوافع، فإقتصاد الظل يمثل 
للكثيريــن الطريقة الوحيدة للحصول على ســلعة أو 

خدمة غير قانونية بسرعة كبيرة.
في اقتصاد الظل ال تُدفع الضرائــب، كل ما يتحمله 
المــرء تكلفة النقــل، باإلضافــة إلى رســوم لتغطية 
مخاطــر البائــع، لكــن في بعــض األوقات يســعى 
المشتري وراء سلعة أو خدمة مسموح بتداولها لكنها 
نادرة، وفي هذه الحالة ســيكون عليه دفع سعر أكبر 

بكثير.

يعد كل نشاط تجاري يتم خارج نطاق القوانين واللوائح ويتهرب من السلطة الضريبية، جزءاً من 
أو  الرسمي  غير  االقتصاد  أو  الظل  كاقتصاد  أخرى  عديدة  بأسماء  ُيعرف  والذي  األسود،  االقتصاد 

االقتصاد السري، بحسب تقرير لموقع ذا باالنس.
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الصادرات اليابانية تتراجع بنسبة 13 %

ويعد ضعف الصادرات أحد األسباب التي ترجح أن يفكر 
بنك اليابان فــي تخفيض توقعات النمو االقتصادي للســنة 
المالية الحالية في التقرير الذي ســيصدره البنك المركزي 
قريباً، بحســب ما أشــارت إليه مصادر مطلعــة، أن أزمة 
سالســل التوريد بالنسبة لشــركات صناعة السيارات هي 

إحدى العوامل التي يجب أخذها باالعتبار.

عجز تجاري
“بلومبيــرغ  لــدى  االقتصــادي  قــال  جانبــه،  مــن 
إيكونوميكس”، يوكي ماســوجيما: نتوقع في الفترة المقبلة 
انخفــاض حجم الصــادرات خالل شــهر تشــرين األول/

أكتوبر 2021على أساس سنوي، بسبب تراجع الطلب في 
الصين والمشــكالت المرتبطة بإنتاج الســيارات. وكشف 
تقريــر التجارة مؤخــراً، عن تراجع شــحنات الســيارات 
بنســبة 40 % عن مســتوى العام الماضي، قاده انخفاض 
الصادرات إلى الواليات المتحــدة األميركية التي انخفض 
إجمالي شحناتها للمرة األولى في 7 أشهر. غير أن إجمالي 
الصادرات اليابانية ال يزال أعلى بنسبة 7 % عن مستوى 

عام 2019.
وتســبب ارتفاع الــواردات بنســبة 39 %، بقيــادة النفط 

يرجح أن يؤثر تباطؤ التجارة علــى خطط رئيس الوزراء 
اليابانــي الجديــد فوميو كيشــيدا، إلــى مزيد مــن التحفيز 
االقتصادي. فقد أعلن كيشــيدا، أنه سيكشــف عن تفاصيل 
حزمة إنفــاق تصل قيمتها إلــى عشــرات التريليونات من 
الين الياباني بعد االنتخابات الوطنية نهاية شــهر تشــرين 

األول/اكتوبر 2021.

سالسل التوريد
فقد أعاقت أزمة سالسل التوريد التي ضغطت على حركة 
التجارة العالمية صادرات الياباني، حيث تراجعت شحنات 
السيارات فأضعفت أحد األعمدة الرئيسية التي يقوم عليها 

تعافي االقتصاد الياباني.
وتضيف أرقام ثالــث أكبر اقتصاد في العالــم، دليالً جديداً 
على أن االختناقات الناتجة عن فيروس كوفيد في سالسل 

التوريد تضغط على حركة التجارة العالمية.
وتزيد الضغوط على اإلنفاق االســتهالكي فــي اليابان إذا 
ضعفت معدالت التصديــر ليقود التعافــي االقتصادي في 
ظل رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة معدالت 

التلقيح.

شدة الغموض
ورحــج االقتصادي تــارو ســيتو مــن “معهــد إن إل آي 
تظــل  أن   :)NLI Research Institute( للبحــوث” 
الصادرات علــى ضعفها، كما يصعــب أن نتوقع بالضبط 

متى تشهد ارتفاعاً واضحاً.
وأشار سيتو، إلى أن ذلك يرجع إلى شدة الغموض المحيط 
بأزمة سالســل التوريــد. وقــال: يحتمل أن تدفع هشاشــة 
االقتصــاد الحكومــة نحو إقــرار حزمة تحفيــز اقتصادي 

كبيرة.

تباطأ النمو في عدد شحنات الصادرات اليابانية إلى الخارج في شهر أيلول/سبتمبر 2021، (إلى 
نحو نصف معدل شهر آب/أغسطس) مسجاًل زيادة بنسبة 13 % عن مستوى العام الماضي، 

وفق تقرير وزارة المالية.
الصلب  صادرات  ارتفاع  مكاسب  شأن  من  السيارات  من  الهامة  البالد  صادرات  انخفاض  وقلل 

والرقائق اإللكترونية. وكان االقتصاديون يتوقعون تباطؤ معدل النمو العام إلى حوالى 10.5 %.
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التجارة العالمية.

انتهاء الفترة العصيبة
وبحســب تقريــر لـ“بلومبيــرغ”، يُعتقــد أن المســتهلكين 
سيســاعدون على دفــع النمــو االقتصادي بوتيرة أســرع 
في ربع الســنة الحالي، مع رفــع حالة الطــوارئ الرابعة 
في اليابــان خالل شــهر تشــرين األول/اكتوبــر 2021، 
وانخفــاض اإلصابات بفيــروس كورونا انخفاضــاً حاداً، 
ووصــول معــدالت التلقيــح إلــى نســبة 70 %. وتدرس 
طوكيو إلغــاء جميع الضوابط والقيــود المرتبطة بفيروس 
كوفيد علــى المطاعــم المرخصة والبارات، وفق وســائل 

اإلعالم المحلية.
وأظهرت دالئل في شــركة “تويوتا موتــور”، التي تعتبر 
مؤشر التجاه قطاع السيارات، على انتهاء الفترة العصيبة 

فيما يتعلق بقرارات وقف اإلنتاج.
وحددت شركة صناعة الســيارات مؤخراً، أهدافاً لإلنتاج 
في شهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2021 الجاري، تجاوزت 
القطع حالياً.مســتوى الســنوات األخيرة، حتى مع إعالنهــا نقصاً في 

والمســتلزمات الطبيــة والفحم، بعجــز تجــاري بلغ نحو 
622.8 مليــار يــن )5.4 مليــاردوالر أميركــي(. فيمــا 
ساهمت طفرة أسعار النفط الخام بالزيادة الشديدة في قيمة 

الواردات.

تفاقم التكدس
يشــار إلى أن التكدس يتفاقم في الموانئ العالمية، إذ تحتدم 
أزمات العــرض التــي نجمت عــن الجائحة قبيل موســم 
التســوق في فترة العطالت. وتضعف اختناقــات الموانئ 
حركة التجارة العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع األسعار، الذي 
أثار قلق البنوك المركزية حــول العالم، على الرغم من أن 

معدل التضخم في اليابان ال يزال ضعيفاً.
ويعــد تباطــؤ النمو االقتصــادي فــي الصين، ثانــي أكبر 
اقتصاد في العالم وأحد أهم أســواق اليابان، عامالً إضافياً 
ربما يؤثر ســلباً على حركة التجارة خالل األشهر المقبلة. 
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع االقتصاديون حفاظ االقتصاد 
الياباني على نموه في الربــع الثالث، حتى ولو بوتيرة أبطأ 
قليالً، إذ تساهم زيادة اســتثمارات قطاع األعمال واإلنفاق 
الحكومي بتعويض انخفاض اإلنفاق االســتهالكي وتباطؤ 
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االقتصاد الصيني يتباطأ مع انقطاع الكهرباء

التباطؤ، لكن بشكل أكثر اعتداالً )4.5 %(.

أسوأ سيناريو
كذلك، يشــير خبراء االقتصــاد إلى المتاعــب المالية التي 
تواجهها مجموعة “إيفرغراند” العمالقة للعقارات المهددة 
باإلفالس. ولعب القطاع العقاري، أحد محركات االقتصاد 
الصيني، دوراً أساســياً في انتـــعاش االقتصــاد بعد أزمة 

الوباء.
وأكد مصرف األعمــال “غولدمان ســاكس” فــي اآلونة 
األخيرة في مذكرة، إلى ان عدم اليقين مستمر بشكل كبير 
بالنسبة إلى النمو في نهاية الســنة. فيما حذّر مصرف “يو 
بي أس”، من أن امتداد أزمة العقــارات إلى بقية قطاعات 
االقتصاد، يمكن أن تكلف نمو الصيــن نقطة إلى نقطتين، 

وفق “أسوأ سيناريو”.

عدم اليقين
إلــى ذلــك، أطلقــت الســلطات الصينيــة فــي األشــهر 

لم يتجاوز نمو اقتصاد العمالق اآلســيوي نسبة الـ0.2 % 
بالمقارنة مع الفصل الســابق، وفق وتيرة أدنى بكثير منها 
في الفترة الممتدة من شــهر نيســان/أبريل إلــى حزيران/

يونيو 2021، حين بلغت حوالى 1.3 %.
وأورد مكتب اإلحصاءات الوطني الصيني، أن الغموض 
المحيط بالظــروف العالمية يتفاقــم، فيما يبقــى االنتعاش 

الداخلي غير مستقر وغير متكافئ.
وهذا التباطؤ في النمو مرتبط بشكل خاص بانقطاع التيار 
الكهربائي وتجدد الوباء في بعض المناطق في شــهر آب/
اغســطس، واضطراب سلســلة االمــداد وتباطــؤ القطاع 
العقاري، كمــا أوضح راجيف بيســواس مــن مكتب “آي 

اتش اتس ماركيت”.

زيادة في كلفة اإلنتاج
وتلقى األرقام الرســمية المتعلقة بإجمالــي الناتج الداخلي 
الصينــي متابعة حثيثة، علــى الرغم من مــا يحيط بها من 
تشــكيك، نظراً إلى وزن البلد في االقتصاد العالمي. وبعد 
خروجها مــن أزمة وبــاء كوفيــد - 19، الذي ظهــر فيها 
أواخر عام 2019، تواجه الصين ارتفاعاً شــديداً في كلفة 
المواد األولية، ال ســيما الفحم الــذي تعّول عليه لتشــغيل 
محطاتهــا الكهربائية، ما يهدد انتعــاش اقتصادها. ونتيجة 
لذلك، تباطأ عمــل محطات توليــد الكهربــاء، بالرغم من 
الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس زيادة في كلفة 

اإلنتاج بالنسبة للشركات.
وفي شهر أيلول/سبتمبر 2021، ارتفاع االنتاج الصناعي 
بنسبة 3.1 % فقط بوتيرة ســنوية، وهي أقل من تلك التي 
سجلت قبل شــهر )5.3 %(. وكان المحللون يتوقعون هذا 

شهد النمو االقتصادي في الصين تباطؤاً كبيراً في الفصل الثالث من العام الجاري 2021، تحت تأثير 
أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سالسل اإلمداد وارتفع إجمالي الناتج 

الداخلي بنسبة 4.9 %.
وكان هذا التباطؤ مرتقباً إلى حّد بعيد، غير أن مجموعة محللين كانوا يراهنون على نسبة أفضل 
بقليل من 5 %. وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من 2021، ارتفاعاً بلغت 
نسبته نحو 7.9 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 الماضي، بعد انتعاش كبير في الفترة 

الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2021، بلغت نسبته حوالى 18.3 %.
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المدن فقــط، فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2021 الماضي، 
حوالى 4.9 % في تراجع من 0.2 نقطة مقارنة مع شــهر 
آب/اغسطس 2021، بعد تســجيل رقم قياسي بلغت نسبته 
حوالى 6.2 % في شــهر شــباط/فبراير 2020، في أوج 

الوباء.
ونظراً للتباطــؤ االقتصادي، هــذا الرقم يثيــر حيرة، كما 
قال الخبير االقتصادي لدى “بينبوينت آسيت مانجمنت”، 

تشانغ تشيوي.
وأضاف، أنــه على الرغم مــن ذلك، فــإن انخفاض معدل 
البطالــة لن يشــجع بكيــن على اتخــاذ اجــراءات إلنعاش 

االقتصاد.
أما بالنســبة لالســتثمار في رأس المال الثابــت، فقد تباطأ 
نموه بشــكل حاد خالل األشــهر التســعة األولى من العام 
2021 الجــاري، ليصل إلى حوالى 7.3 % بحســب “بي 

ان اس”.
وحددت الحكومة الصينية رســمياً هدفاً للنمو ال تقل نسبته 
عــن 6 % هذه الســنة. أما صنــدوق النقد الدولــي، فتوقع 
زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم 

بنسبة 8 %.
لكن بيســواس من مكتب “آي اتش اتــس ماركيت”، حذر 
من ان “اآلفاق تبدو صعبة في الفصــل الرابع”. وقال: إن 
الفصل الذي يشهد تقليدياً ذروة االستهالك.النقص فــي الكهرباء يرتقب أن يســتمر في الشــتاء، وهو 

الماضيــة، حملــة لكبح مــا تعتبــره نمــواً “غيــر منظم” 
لالقتصاد. تم اســتهداف عدة قطاعــات ديناميكية )الرقمية 
واالســتعراضات والــدروس الخصوصيــة علــى ســبيل 
المثال( ما أدى إلى خسارة شركات عشرات المليارات من 
اليورو من قيمتها في سوق األوراق المالية. وأدى ذلك إلى 
حالة من عــدم اليقين في صفوف المســتثمرين وألقى بثقله 

على النمو.
أما في الشــأن الصحي، فقد واجهت الصيــن هذا الصيف 
تجــدداً للوبــاء، كان األوســع جغرافيــا، مــا أثــر علــى 
االســتهالك. ولكن تمت الســيطرة اآلن إلى حد كبير على 

الوضع.
وشــهدت مبيعــات التجزئــة، أبرز مؤشــر لالســـتهالك، 
بالرغم من كل شــيء، ارتفاعاً بنســـبة 4.4 % في شــهر 
أيلول/ســـــبتمبر علــى ســنـــة، مقابــل 2.5 % في آب/
اغســطـــــس. وهــو مســتوى أعلــى بكثير مــن توقعات 

المحللين )3.3 %(.
لكن هــدف القضاء علــى الوبــاء بالكامل فــي الصين مع 
تطبيق حجر صحي مشدد فور ظهور أي إصابة، قد يكبح 
االنتعاش االقتصــادي، كما يقول المحلل فــي بنك نومورا 

تينغ لو.

اجراءات إلنعاش االقتصاد
من جهة ثانيــة، بلغ معدل البطالة، الذي يحتســب لســكان 
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فــي  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  أعلــن 
الســعودية عــن إطالق The Rig المشــروع 
الســياحي األول مــن نوعــه في العالــم، الذي 
ســيقام على منصات مســتوحاة مــن منصات 
النفــط البحرية، والذي يمتد على مســاحة تزيد 
عــن 150 ألف متر مربع فــي منطقة الخليج. 
ويستهدف المشــروع السائحين من كافة أنحاء 
العالــم، الســيما دول الخليــج “لعيــش تجربة 
استثنائية” في خيارات سياحية عديدة وأنشطة 

متنوعة ورياضية. وسيضم المشروع 3 فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية. ولم يعلن 
صندوق الثروة السعودي في البيان عن حجم االستثمار أو تاريخ انتهاء المشروع.

وقال الصندوق، في بيان، إن إطالق مشــروع The Rig، يأتي تماشــياً مع اســتراتيجية صندوق االســتثمارات 
العامة 2021 - 2025 الهادفة لتمكين االبتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل السعودية، الذي يزخر بالفرص 

التنموية الواعدة التي تحقق التنوع االقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

The Rig مشروع سياحي سعودي األول من نوعه في العالم

قــدّر مســؤول عقــاري ســعودي أن يضيف مشــروع تطوير 
وتشــييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة )إحدى أكبر المدن في 
تشــييد مشــروعات اإليواء والفندقة( الذي يطل مباشــرة على 
المسجد النبوي الشــريف 140 مليار لاير )37.3 مليار دوالر 
أميركــي( للناتــج المحلي باعتبــاره أهم وأضخم مشــروعات 
صندوق االســتثمارات العامة الذي تنفذه شــركة رؤى المدينة 
القابضة على مســاحة 1.6 مليون متر مربع. وأوضح الرئيس 
التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة، المهندس خالد بن محمد 

التلمســاني، أن قطاع التطوير العقاري يعتبر جزءاً مهماً من مســتهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، لدوره 
في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصاديات المملكة.

ولفت التلمســاني، الذي تصدر القائمة الســنوية ألقوى الرؤســاء التنفيذيين، الصادرة عن مجلة غلوبال إكسالنس 
العالمية، إلى أن الرؤية السعودية تمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية “رؤى المدينة” القابضة من ناحية اهتمامها 
بمجــال المقــاوالت والتطويــر العقاري، فضالً عن ارتباط ذلــك بجملة من الموجهات لتعزيــز متطلبات التحول، 
وبرامج تحســين جودة الحياة، واالهتمام بالبيئة، والمدن الخضراء الصديقة للبيئة، وأنســنة المدن وإزالة التشــوه 

البصري.

فنادق المدينة المنورة تضيف 37 مليار دوالر للناتج المحلي
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قفزت مبيعات المنازل في الواليات المتحدة األميركية، إلى أعلى مستوياتها 
في 8 أشــهر في أيلول/ســبتمبر 2021، لكن ارتفاع األسعار إثر استمرار 
نقص المعروض تسبب في إبعاد المشترين ألول مرة عن سوق اإلسكان. 
وكشــفت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن مبيعات المنازل القائمة 
زادت 7 %، وهي أكبر زيادة في عام واحد، إلى وتيرة سنوية معدلة بلغت 
6.29 مليون وحدة خالل شهر أيلول/سبتمبر 2021 الماضي، وهو أعلى 

مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير 2021. وانخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل الجزء األكبر من مبيعات 
المنازل في الواليات المتحدة، إلى 2.3 % على أساس سنوي. فيما ارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 13.3 % عنه 

قبل سنة إلى حوالى 352,800 دوالر أميركي في أيلول/سبتمبر 2021، في أقل ارتفاع هذا العام.

زيادة في مبيعات المنازل األميركية القائمة

اســتحوذت شركة االســتثمار المباشــر في منطقة  الشرق األوسط  
“إنفســتكورب”، علــى 89 عقــاراً صناعياً في  الواليــات المتحدة  

األميركية مقابل 380 مليون  دوالر  أميركي.
وقالت الشــركة في بيان، إن المســتودعات الصناعية تقع في لوس 
أنجيلوس و كاليفورنيا  و داالس  و تكساس  وفينكس و أريزونا  وسياتل 
و واشــنطن . وأضافــت، أن تلــك المشــتريات ترفــع حيازاتها في  

العقارات  الصناعية إلى نحو 2.8 مليار دوالر أميركي.

“إنفستكورب” تستحوذ على مستودعات في الواليات المتحدة

تراجعت مبيعات العقارات السكنية في الصين خالل شهر أيلول/سبتمبر 
2021، في ظل تأثير أزمة ديون “تشــاينا إيفرغراند” على شركات 
التطوير العقاري األخرى. وبناًء على حســابات أجرتها “بلومبيرغ” 
على بيانات مكتب اإلحصاءات الوطني الصيني، فإن مبيعات المنازل 
من حيث القيمة انخفضت 16.9 % في أيلول/ســبتمبر على أســاس 
ســنوي، بعدما تراجعت 19.7 % خالل شــهر آب/أغسطس 2021. 
كما تظهر الحسابات انخفاض االستثمار العقاري للمرة األولى منذ أن 

أدى “كوفيد - 19” إلى إغالق قطاعات من االقتصاد في 2020، وذلك بنسبة 3.5 % على أساس سنوي.

انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 17 % في الصين
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لبنان يحتل المرتبة 184على مؤّشر ضبط الفساد

والعربي في العام 2020 عن العام السابق له.
أما عالمياً، فقد سّجل لبنان مســتوى من الفساد أقل من ذلك 
في الكاميرون، وقرغيزســتان ونيجيريا، ومســتوى فســاد 
أعلى من ذلك فــي كمبوديا، ونيكاراغــوا وزيمبابوي. فيما 
تقدم لبنان إقليمياً، على العراق، والســودان، وليبيا، واليمن 
وســورية. وســّجلت نســبة 88 % من البلدان حــول العالم 

مجموع نقاط أعلى من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
كذلك، احتل لبنان المرتبة 149 عالميــاً بين 209 دول تقيّم 
في المســح والمرتبة 11 عربيــاً من حيث نوعيــة األنظمة 
والقوانيــن )Regulatory Quality(، وهــو يقيس مدى 
ز  تماشــي السياســات والقوانين مع اقتصاد الســوق، وتعزُّ

تنمية القطاع الخاص.
حكم القانون

على صعيد آخر، أظهر مؤشــر البنك الدولي السنوي، أّن 
لبنان جاء في المرتبة 169 عالميــاً بين 209 دول تقيّم في 
 Rule of( المسح والمرتبة 14 إقليمياً في فئة حكم القانون
Law(، وهو مؤّشــر يقيس إلى أي مدى يثــق المواطنون 
بالقوانين ويحترمونها، ويأخذ في االعتبار نســبة الجرائم 
والعنف. وقــد تراجع تصنيف لبنان مرتبــة واحدة عالمياً، 
مقارنة بالعام 2019 الذي سبقه.في حين لم يتغير تصنيفــه إقليمياً في العام 2020 الماضي 

في التفاصيل، فقد تقــدم تصنيف لبنان في مؤشــرين، فيما 
تراجع في 3 مؤشــرات، وبقي على حاله في مؤشــر واحد 

مقارنة بمسح العام 2020 الماضي.
فاعلية الحكومة

وتغّطي المؤشــرات 214 بلداً، وتصنّف على سلّم مقياسي 
يراوح ما بين 2.5- و2.5+ نقطة، من األســوأ إلى األفضل 

من حيث نتائج الحوكمة.
ووفــق نتائــج المســح الســنوي التــي وردت فــي تقرير 
مجموعة مؤشــرات البنك الدولي الســنويّة عــن الحوكمة 
واإلدارة الرشيدة، فقد ُصنّف لبنان في المرتبة 185 عالمياً 
بين 209 دول تقيّم في المسح، وفي المرتبة الـ15 بين 20 
 Government( دولة عربية، من حيــث فاعلية الحكومة

.)Effectiveness
جودة الخدمة

ويبيّن هذا المؤّشــر جودة الخدمــة العامــة والمدنية ومدى 
اســتقاللها عن الضغط السياســي، وكذلك جودة السياسات 
ومدى تطبيقهــا، وصدقية التزام الحكومة بهذه السياســات. 
وقد تراجع تصنيف لبنان 13 مرتبة في التصنيف العالمي، 

في حين لم يتغيّر تصنيفه اإلقليمي مقارنة بالعام 2019.
أما عالميــاً، فقد تقــدّم لبنان في هذا المؤّشــر علــى انغوال، 
وزيمبابــوي والعــراق، وتأخــر عــن نيجيريــا، ومالــي 
وتركمانستان بين الدول ذات الناتج المحلي اإلجمالي البالغ 
10 مليارات دوالر أميركي أو أكثر. فيما تقدم لبنان إقليمياً، 
على العراق، والســودان، وليبيا، واليمن وســورية. وتشير 
النتائج إلى أن نســبة 88.5 % من البلدان حول العالم كانت 

أفضل من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
نوعية األنظمة والقوانين

إلى ذلــك، ُصنّف لبنان فــي المركز 184 عالميــاً، من بين 
209 دول تقيّم في المسح والمركز الـ15 إقليمياً على مؤّشر 
ضبــط الفســاد )Control of Corruption(، الذي يبيّن 
مستوى الفســاد في بلد ما. ولم يتغير تصنيف لبنان العالمي 

أظهرت مجموعة مؤشرات البنك الدولي السنوّية عن الحوكمة واإلدارة الرشيدة، أّن لبنان تقّدم في 
واحد من أصل 6 مؤشرات للحوكمة خالل العام 2020 الماضي، وتراجع في 5 مؤشرات بحسب النقاط 
التي حصل عليها على كل مؤشر. وتعكس هذه النتائج تراجعاً في مستوى الحوكمة في لبنان في 

العام 2020، مقارنة بالعام السابق 2019.
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تأثير استراتيجية “الرفاه العام” على االقتصاد الصيني

المدى القصير، وستشــكل خطراً ائتمانياً علــى االقتصاد الصيني 
والشــركات المصنفة. إذ يتطلب تحقيق الرفاه العام تشديد القوانين 
والقواعــد واللوائــح التنظيمية لمختلــف القطاعــات االقتصادية 
وتحســين توزيع الثــروة فــي المجتمــع وتعزيــز شــبكة األمان 
االجتماعي خاصة للســكان ذوي الدخل المنخفض وشبه المنعدم. 
وفي المدى القصير يشــكل ذلك مخاطر ائتمانية جمة، بسبب عدم 
اليقين بشأن القرارات والقوانين االقتصادية وعدم وضوح رسائل 
الحكومة بشــأن التغييــرات المقبلة. ويــؤدي عدم قدرة األســواق 
والمســتثمرين على توقع ما هو قادم من قرارات تصدر عن بكين 
إلى تردد المستثمرين، األجانب والمحليين، في ضخ استثماراتهم 
في االقتصــاد الصيني كمــا يحد من زيــادة االنفاق االســتهالكي 

وبالتالي تراجع معدالت النمو االقتصادي.
تقليل فجوة التباين

أما على المديين المتوســط والطويل، فيضع التقرير سيناريوهين 
محتمليــن، األول، أن يســتمر عــدم اليقين بشــأن قــرارات بكين 
االقتصادية لفترة أطول مع تعثر تطبيق االســتراتيجية. وسيضر 
ذلك بشدة بمعدالت اإلنتاجية في االقتصاد وعدم كفاءة رأس المال، 
وبالتالي يضر بعدالت النمو االقتصادًي. فيما يفترض الســيناريو 
الثاني، نجاح القيــادة الصينية في تطبيق اســتراتيجية الرفاه العام 
وفق ما هو مخطط لها. ومن شــأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة اإلنفاق 
االستهالكي وخفض معدالت الزيادة في اإلدخار، وبالتالي ارتفاع 
معدالت النمو االقتصادي العام. كما أن توســيع القاعدة الضريبية 
والعمل على تقليل فجوة تباين الدخل وتوزيع الثروة.ســيوفر للدولة الموارد الالزمة لتحسين شــبكة األمان االجتماعي 

تشــهد الصين تراجعاً فــي النمــو االقتصادي نتيجة تبعــات أزمة 
كورونا، إضافــة إلى وصول منحنــى النمو إلى أعلى مســتوياته 
وبداية انحداره. فقد أشــارت اإلحصاءات الصينية الرســمية، إلى 
تراجــع اإلنفاق االســتهالكي، الذي يمثل نســبة كبيرة مــن الناتج 

المحلي اإلجمالي، بحسب “رويترز”.
تعديالت في القوانين

يقود الرئيس الصيني، تشــي جين بينغ، حملــة تعديالت كبيرة في 
القوانين وســن لوائح وقواعد جديدة، ضمن ما تسمى استراتيجية 
“الرفاه العام” التي تستهدف استدامة النمو االقتصادي عن طريق 
الحد من فجوة التباين في توزيع الثــروة وزيادة المدخول وتعزيز 
شــبكة األمان االجتماعي. وتستهدف اســتراتيجية القيادة الصينية 
الحالية، إلى ضبــط القوانين والقواعد واللوائح التي تنظم النشــاط 
االقتصادي في البالد. ويتجاوز الهدف العمل على تضييق الفجوة 
الطبقية إلى إخضاع الشــركات الخاصة الكبرى، التي نمت بشكل 

هائل في السنوات األخيرة لتصبح داخل إطار سيطرة الدولة.
أثر إيجابي

وبدأت شــركات التصنيف االئتماني العالمية مؤخــراً، في وضع 
ســيناريوهات لتقديــر التأثيــر المحتمــل لالســتراتجية الصينية 
الجديدة التي أقرتها القيادة في بكين منتصف أغسطس/آب 2021 
الماضــي، بشــأن تغييرات واســعة فــي السياســات االقتصادية. 
ونشــرت مؤسســة “موديز” للتصنيف االئتماني تقريراً موســعاً 
أخيــراً، اســتعرضت فيــه ســيناريوهات التأثيــر المحتمــل لتلك 
االستراتيجية ســواء على التصنيف االئتماني السيادي للصين أو 
للشــركات في القطاعات المختلفة، وعلى النمو االقتصادي بشكل 
عام وفرص الالســتثمار في الصين. وجاء فــي خالصة التقرير، 
أنه على المدى القصير ســيكون التأثير ســلبي، لكــن على المدى 
الطويل، يتوقف األمر على مــدى فعالية التطبيــق الصحيح لتلك 
االستراتيجية. وفي حال التطبيق الصحيح، يمكن أن يكون لها أثر 
إيجابي على النمو االقتصــادي والتصنيف االئتمانــي. لكن هناك 
مخاطر هائلة إذا تعثر التطبيق وطالت فترة عدم اليقين بشأن تغيير 

القوانين والقواعد وضبابية الرؤية بشأن االحتماالت المستقبلية.
خطر ائتماني

وأكد التقرير أن اســتراتيجية الرفاه العام سيكون تأثيرها سلبياً في 

شهد االقتصاد الصيني منذ القرن الماضي، طفرات نمو وصلت به إلى مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
لكن ذلك التطور الذي اعتمد على فتح البالد أمام الشركات العالمية الكبرى لنقل صناعاتها إلى الصين 
الرخيصة وغيرها من االمتيازات، أدت إلى  العمالة  لالستفادة من كلفة اإلنتاج المنخفضة بسبب توافر 

خلخلة التركيبة االجتماعية. إذ زاد الخلل في توزيع الثروة في الصين، إثر الهجرات من الريف إلى المدن.
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ديون الدول الفقيرة قفرت إلى 860 مليار دوالر

حادة فــي الفقر العالمــي. إذ يعيــش حوالى 97 مليون شــخص 
على أقل من 1.90 دوالر في اليوم بســبب الوباء، مما أدى إلى 
زيادة معدل الفقر العالمي من 7.8 % إلى 9.1 %، وهناك 163 
مليون آخرين يعيشــون على أقل من 5.50 دوالر في اليوم. أما 
على الصعيد العالمي، فتشير التقديرات إلى أن 3 إلى 4 سنوات 

من التقدم نحو إنهاء الفقر المدقع قد ضاعت.

ارتفاع أسعار الفائدة
من جانبها، قالت كبيرة الخبــراء االقتصاديين في البنك الدولي، 
كارمــن راينهــارت، إن التحديــات التــي تواجه الــدول األكثر 
مديونية قد تزداد سوءاً مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو أمر سبق 
أن حذر منه رئيس البنك في شــهر كانــون الثاني/يناير 2021 
الماضي، وحــذر من أن الفشــل بتقديــم المزيد مــن اإلعفاءات 
الدائمة لديون بعــض البلدان، قد يؤدي إلى زيــادة الفقر وتكرار 
حــاالت التخلف عن الســداد غيــر المنتظمة التي شــوهدت في 

الثمانينيات.
يذكــر أن مجموعة العشــرين مــددت في شــهر نيســان/أبريل 
2021، تعليق ديون الــدول األكثر فقراً، المتضررة بشــدة من 
جائحة فيروس كوفيــد - 19، لمدة 6 أشــهر إضافية حتى نهاية 
عــام 2021 الجاري، بعد طلــب صندوق النقــد، و46 دولة من 
إلى 5.7 مليار دوالر أميركي.أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة، بما يشمل مبالغ تصل 

كشــف البنك الدولي عن تقرير يظهر زيادة كبيــرة في مواطن 
الضعــف المتعلقــة بالديــون التــي تواجــه الــدول المنخفضــة 
والمتوسطة الدخل. كما دعا رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، 
إلى خطــوات عاجلة لمســاعدتها على الوصول إلى مســتويات 

للدين أكثر استدامة.
وأضــاف مالباس في بيان مرفــق بالتقرير الجديــد إلحصاءات 
الديــون الدوليــة 2022، “نحتــاج إلى مقاربة شــاملة لمشــكلة 
الديون، بما يشــمل خفض الدين وإعادة هيكلة أســرع وتحسين 
الشفافية”، مشيراً إلى أنه “من الحيوي أن تكون هناك مستويات 

مستدامة للديون من أجل التعافي االقتصادي وخفض الفقر”.

الديون الخارجية
جاء في التقرير أن إجمالي الديــون الخارجية للدول المنخفضة 
والمتوسطة الدخل ارتفع 5.3 % في عام 2020 إلى حوالى 8.7 
تريليون دوالر أميركي، بما يشمل دوالً في كل المناطق. وأورد 
التقرير، أن الزيــادة في الديــن الخارجي فاقــت إجمالي الدخل 
القومي ونمو الصادرات، إذ ارتفعت نســبة الدين الخارجي إلى 
إجمالي الدخل القومي، مع اســتبعاد الصيــن، 5 نقاط مئوية إلى 
42 % في 2020، في حين قفزت نســبة الديــن إلى الصادرات 

إلى 154 % في عام 2020، من 126 % في عام 2019.

صافي التدفقات
كذلك، أظهر التقريــر أن صافي التدفقات مــن الدائنين متعددي 
األطراف إلــى الدول المنخفضة والمتوســطة الدخــل، زاد إلى 
117 مليار دوالر أميركي في عام 2020، وهو أعلى مســتوى 
في 10 ســنوات. وذكر التقرير، أن صافي اإلقراض إلى الدول 
المنخفضــة الدخل ارتفــع بنســبة 25 % إلى 71 مليــار دوالر 
أميركي، وهو أيضاً أعلى مستوى في 10 سنوات، وإن صندوق 
النقد الدولي والدائنين اآلخرين المتعددي األطراف قدموا حوالى 

42 مليار دوالر أميركي و10 مليارات دوالر على الترتيب.

الفقر العالمي
لقد تُرجم االنخفــاض في الدخل بســبب كوفيــد - 19 إلى زيادة 

دعا البنك الدولي التخاذ خطوات عاجلة لمساعدة الدول منخفضة الدخل، بعد أن قفز عبء الديون 
لديها إلى مستوى قياسي عند 860 مليار دوالر أميركي في نهاية عام 2020، ما يعادل 38.8 % من 
الدخل القومي اإلجمالي و217.5 % من إيرادات الصادرات، وهو ارتفاع بنسبة 12 % دعمته اإلجراءات 

المالية والنقدية التي سعت للتصدي ألزمة انتشار كوفيد - 19.

ديفيد مالباس
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الكشف عن محتوى رسائل ماري أنطوانيت وعشيقها

 كذلك، ذكــرت آن ميشــان، أن النتيجة األكثــر إثارة للدهشــة هي، أن 
فريقها البحثي تمكن أيضاً من التعرف على الشخص الذي نقح الرسائل، 
وهو أكس فون فيرسن نفســه، مبينين أنه من استخدم نفس األحبار لكتابة 

وتنقيح بعض األحرف.
 

كشف علمي
 يذكر أن ماري أنطوانيت التقت مع أكس فون فيرســن في فرنسا عندما 
كانا في الـ18 من العمر، وظا علــى اتصال حتى إعدامها. وظلت عائلة 
أكس فون فيرسن محتفظة برسائل ماري أنطوانيت له حتى عام 1982، 

عندما تم شراؤها من قبل األرشيف الوطني الفرنسي.
 وعبر مؤرخــون عن ســعادتهم البالغــة من الكشــف العلمــي األخير، 
مؤكديــن أن التقنيــة الجديدة قــد تســاعدهم في فــك رمــوز “العبارات 
والمقاطــع المنقحــة أو الخاضعة للرقابة في المراســات الدبلوماســية، 
على التحليل التاريخي بسبب التنقيحات”.والمراسات السياســية الحساســة، والنصوص األخرى التي استعصت 

اســتطاع العلماء الفرنســيون في دراســتهم 
Science Advanc�  المنشورة على موقع
es، أن يجــدوا طريقــة جديدة للكشــف عن 
الكتابــة األصلية، وقيامهم بفصــل التركيب 
الكيميائي لألحبار المختلفة المســتخدمة في 
الرســائل التاريخية. وفي 8 من 15 رســالة 
حللها الباحثين، كانت هناك اختافات كافية 
فــي التركيــب الكيميائــي لألحبار - نســبة 
الحديــد والنحــاس والعناصــر األخــرى - 
بحيث يمكنهم رســم خريطة لكل طبقة على 

حدة، وبالتالي استعادة النص األصلي.

عبارات غرامية
وقالــت محللــة المــواد فــي مركــز أبحاث 
الســوربون للحفظ والمؤلفة المشــاركة في 
البحث الجديد، آن ميشــان: “في تلك الفترة 
اســتخدم النــاس الكثير مــن اللغــة المنمقة، 
ولكــن في هــذه الرســائل هنــاك لغــة قوية 
وحميميــة حقــا، نحن نعلــم من خــال هذا 

النص أن هناك عاقة حب”.
وكشــف البحث، أن من العبــارات الغرامية 
التي وجهتها ماري أنطوانيت إلى أكس فون 
فيرســن، وتم تنقيحها في رســائلها الغرامية 
لــه، هــي “ليــس مــن دونــك” و“صديقي 
العزيــز” و“أنت مــن أحــب”، و“بجنون” 

و“حبيب”.

تمكن علماء في فرنسا أخيراً، من الكشف عن محتوى رسائل منقحة وجهتها الملكة الفرنسية، 
ماري أنطوانيت، إلى صديقها المقرب وعشيقها المزعوم، أكس فون فيرسن، والتي ظلت تحير 
العلماء لمدة 150 عاما. ولم يكن باإلمكان معرفة المحتوى األصلي للرسائل الغرامية، التي كتبت 
بين يونيو/حزيران 1791 وأغسطس/آب 1792، بسبب قيام أحد األشخاص وقتها بسكب حبر 

داكن عليها بغرض إخماد اللغة الغرامية بين أنطوانيت وفيرسن.
وكانت العائلة المالكة الفرنسية في فترة كتابة الرسائل تخضع للمراقبة الدقيقة في باريس، بعد 
أن حاولت الفرار من البالد، لكن سرعان ما تم إلغاء النظام الملكي الفرنسي، وفي العام التالي تم 

إعدام ماري أنطوانيت وزوجها لويس السادس عشر بقطع رأسيهما، إثر اندالع الثورة الفرنسية.
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Avatarاألزياء االفتراضية تخّصص تصاميم حتى لـ

ساهمت بتغيير حياة المصممين بشكل خاص، وحياة محبي 
الموضة بشكل عام، وذلك بفضل التجربة االفتراضية التي 

منحتها لهم.
يستطيع المصممون تنفيذ ابتكاراتهم وتصاميمهم من خالل 
هذا التطبيــق وتقديمه لمحبــي العالمة لتجربتــه افتراضياً 
وإجــراء التعديالت الالزمــة، وشــراء القطعــة، في حال 
تــّم االتفاق علــى التصميم والســعر. وتتراوح أســعار هذه 
المالبس االستشــرافية التــي ينجزها مصممــون يافعون، 
بين بضع عشــرات الــدوالرات وصــوالً إلــى اآلالف في 
حال أراد الشــاري الحصول على تصميم حصري. ويمكن 

بدأت عــروض األزيــاء الحضوريــة بالعــودة تدريجاً إلى 
عواصم الموضة الكبرى، ولكن الحدث األبرز هو النهضة 
الكبيرة في عالم التكنولوجيا التي ســّهلت امام محبي أحدث 
الصيحات الظهور بمالبــس يمكن ارتداؤهــا حصراً على 

الشبكات االجتماعية أو ألعاب الفيديو.
خضة كبيرة

وبفضل الوسائل االفتراضيّة، يتوقع رواد الموضة الرقمية 
أن يتمكن الجميع يوماً ما من ارتداء مالبس بألوان وتصاميم 
يرغبون بها، من خالل اســتخدام التطبيقــات االفتراضية، 
وذلك في ظاهرة أججتها تدابير اإلغالق العالمية ومن شأنها 

إحداث خضة كبيرة في القطاع.
“ذي فابريكنت”

بدأت شــركة “ذي فابريكنــت” صنع مالبس رقمية ســنة 
2018 مع حوالى 20 مصمم أزياء وغرافيك. لكن إيرادات 
الشــركة حققت ارتفاعاً كبيــراً مع جائحة كوفيــد19-. وقد 

أسابيع الموضة التي تحدث على األقل مرتين في السنة، والتي تقام عادًة في أكبر عواصم الموضة 
مثل باريس، نيويورك وميالن، هي تقليد أساسي يثبت شهرة ونجاح الماركات المشاركة فيه. 
ولكن، هذا التقليد الذي هو جزء ال يتجزء من جدول العالمات التجارية الكبرى اتخذ منحاً جديداً أكثر 

فاعلية وفي متناول الجميع.
فقد شهد عالم الموضة واألزياء تغّيراً كبيراً بعد جائحة كورونا، التي فرضت على العالمات التجارية 
للعالمة.  والتسويق  الترويج  سبيل  في  المعتمدة  القديمة  والقواعد  التقنيات  استبدال  الكبرى 
ولم يعد حضور عروض األزياء الكبرى مقتصراً على فئة معّينة من المجتمع، حيث بات باستطاعة 

الجميع معرفة كل جديد في عالم الموضة واألزياء.
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به، ويستطيع كل من اشــترك في هذا التطبيق عيش تجربة 
ارتداء األزياء.

وأكدت ناتاليا مودينوفا، وهي إحدى مؤَسستي التطبيق، أن 
هذا المنحى له مســتقبل واعد، بالرغم مــن بعض الثغرات 
والمشاكل التي يتعيّن حلّها. وتوضح شــريكتها في تأسيس 
التطبيق، داريا شابافالوفا، أن الكثير من العالمات التجارية 
الكبرى تتردد في خوض هذه التجربة، ولكنهم ســينضمون 

إليه كل ما تّم تحسين وتطوير التطبيقات.
عروض حول العالم

يذكر أنه تقام اليوم عروض األزياء فــي باريس، بعد أن تم 
تقديم عروض مذهلــة لعالمات تجارية كبــرى في ميالن، 
وقد كانــت العــروض االفتراضية حدثــاً أساســياً اعتمدته 
الشركات في بث العروض عبر مواقعها التجارية ومنصات 
مواقع التواصل االجتماعي، ما ســاهم فــي حصولها على 
آالف المشاهدات لذا، ال بدّ من التأكيد على أهمية هذه النقلة 
النوعية التي تغيّــر حياة النــاس يوماً بعد يــوم. ومن أبرز 
العالمات الكبــرى التي اعتمدت على التطبيقــات أو مواقع 
التواصل االجتماعي لبــث مجموعاتها، دار “بالنســياغا” 
التي عرضــت مالبــس وأحذية رياضيــة لالعبيــن الذين 
يفوق عددهم 250 مليوناً، عبر تطبيق لعبة الفيديو الشهيرة 
“فورتنايت”. وبعض العالمــات التجارية الكبرى ال تؤمن 
بالعالم االفتراضي، بل تعتبر أن تجربة األزياء تفرض علينا 
هذا التحّول في عالم الموضة واألزياء صار إلزاميا.لمس القطعة وتجربتها، ولكن خبراء الموضة يرجحون أن 

للمستخدمين الدفع بالعمالت المشفرة مثل البيتكوين.
تتم التــداوالت من خــالل تكنولوجيــا NFT )الرموز غير 
القابلة لالســتبدال(. وثمة أزيــاء يمكن شــراؤها إلكترونياً 
 .)Avatar( فقــط، ليلســبها الشــاري لصــوره الرمزيــة
ويتشّكل بذلك عالم مليء بصور مركبة وأشخاص مزودين 
بنظارات ســوداء ســميكة يتحركون تبعاً لما يظهر لهم في 
هذا الـ”ميتافيرس” )عالم مــواز( كما في فيلم “ريدي بالير 

وان” لستيفن سبيلبرغ الصادر سنة 2018.
وقالــت الناطقة باســم شــركة “ذي فابريكنــت” الهولندية 
الناشــئة، ميكاييال الروس: نحــن نبدع من دون أي شــيء 
مادي بتاتــاً. الموضة هــي تجربة قبل أي شــيء. ال نحتاج 
حكماً إلــى أن يتكّون لدينــا بصورة مادية الشــعور المتأتي 
من ارتداء مالبس مذهلــة. وأضافت: تعمل الشــركة اليوم 
 TOMMYو PUMA مع عالمات تجاريّة بارزة بينهــا
HILFIGER لتصميــم مالبســها باألبعــاد الثالثيــة، ما 
يتيح تقليص نفقاتهــا اإلنتاجية، وهي بذلك تســاعد الزبون 
على التعبير عن ذوقه في المالبس من دون اســتخدام مواد 
أولية أو إصدار انبعاثات لثاني أكســيد الكربون، أي اعتماد 
أساسي لمبدأ االستدامة والمحافظة على البيئة، وهو أمر هام 

وأساسي تتطلع الشركات العالمية لتطبيقه اليوم.
“دريس اكس”

أبصر هــذا التطبيق النور قبل عام في ســان فرانسيســكو، 
وضّم مئات الفســاتين والمجوهرات والقطع الفنية الرقمية 
في مقابل أقل من 10 دوالرات شــهرياً، وهو سعر ال بأس 
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أشرعة عمالقة للسفن قابلة للنفخ
تتطلــع صناعة الشــحن اليــوم إلى تقليــل انبعاثات 
الكربون، عن طريق العودة إلى األشــرعة، غير أن 
الحلة الجديدة لألشــرعة ال تبدو مثل تلك التي كانت 
موجودة فــي الماضي. وتشــبه األشــرعة العمالقة 
القابلة للنفخ، وبشكلها الطويل والمنتفخ ولونها ناصع 
البياض، والمصممة من قبل شركة ميشالن الفرنسية 
المصنعة لإلطــارات المطاطيــة، الـ”بيبندوم”، إلى 
حد كبير الرجل المطاطي، والذي يُعرف أيضاً بلقب 
“رجل ميشالن”، أكثر من أشرعة القماش التقليدي. 

ويمكن لألشرعة، المصنوعة من مادة مرنة، أن تنتفخ أو تنكمش بضغطة زر. وال يلزم وجود طاقم لتجهيز تلك األشرعة، 
إذ تدور تلقائياً في اتجاه الرياح، وهي مجهزة بأجهزة استشعار تقيس اتجاه الرياح وسرعتها.

وستعمل األشرعة، التي كان من المقّرر أن يتم تحديثها على سفن الشحن الحالية، إلى جانب محرك السفينة، مما يقلّل من 
اعتمادها الكلي على الوقود األحفوري. وتقدّر ميشالن أن نسبة توفير الوقود، يمكن أن تصل إلى %20. وبفضل حجمها 
والمواد المصنوعة منها وخاصية التشغيل اآللي التي تتميز بها، فإن األشرعة الحديثة قادرة على تسخير المزيد من الرياح، 

وهي مصممة لتوليد قوة رفع عمودية على اتجاه الرياح، بأقل قدر ممكن من السحب الديناميكي الهوائي.

محمية حوف الطبيعية ... واحة ضبابية ... شرق اليمن
توفّر محمية حوف الطبيعية في أقصى شرق اليمن 
بمســاحاتها الخضراء الشاســعة، متنفســاً للســكان 
بعيداً عــن الحرب الدائرة في البالد منذ أكثر من 6 

سنوات.
وتُعــرف محمية حوف، التــي تعد من أكبر الغابات 
في شبه الجزيرة العربية باسم “الواحة الضبابية”، 
نظراً للضباب الذي يغطيها لفترة 3 أشــهر ســنوياً. 
وبعيــداً عــن الحــرب التي لــم تصل إلــى محافظة 
المهــرة، تواجــه المحميــة مخاطر من نــوع آخر. 

وتظهر لقطات جوية للمحمية امتداداً لألشجار الخضراء في األودية والجبال، بينما تعيش فيها حيوانات برية مختلفة.
وقــال دوغ ويير، مدير األبحاث والسياســة في مرصد السياســة والبيئة ومقّره المملكة المتحــدة، لوكالة فرانس برس، إنه 
في محمية حوف “كغيرها من المناطق المحمية في اليمن، تأتي التهديدات الرئيسية من عوامل إجتماعية وتتّصل بمسألة 
الحوكمة واإلقتصاد التي تسبّب بها النزاع أكثر مّما هي عائدة للقتال”. وأوضح، أنه في حالة حوف، أثّر النزاع على إدارة 
المحمية ما تسبّب بآثار ضارة على البيئة. ويشمل ذلك الضغط من الزوار والرعي والحصاد الجائر باإلضافة إلى الصيد. 

لكن المحمية التي تعاني من نقص البنى التحتية الرئيسية، تعدّ بالنسبة للزوار، متنفساً بعيداً عن الحرب في بالدهم.
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“كارتييه” تستلهم فنون اإلسالم وتستمد منها الحداثة
أظهــرت مجموعــة مــن مجوهــرات 
كارتييــه ضمــن معــرض “كارتييــه 
وفنــون اإلســالم”، الذي أقيــم مؤخراً 
في باريس، أن الدار العريقة استوحت 
فنون اإلسالم منذ بداية القرن العشرين 
لتحديــث مجوهراتها، لجهة االشــكال 
الهندسية، والجمع بين اللونين األزرق 
الزمــردي،  واألخضــر  الفيــروزي 

واستمر هذا التوجه لديها إلى اليوم. 
وأوضحت مســاعدة مديرة قســم فنون 

اإلسالم في متحف اللوفر، جوديت إينون رينو، وهي من القائمين على المعرض، أن المجموعة المعروضة تشّكل “بحثاً” 
لــم يســبق أن ُعرض. وقالت قيّمة أخرى على المعرض هي أمينة قســم المجوهرات القديمــة والحديثة في متحف الفنون 
الزخرفية إيفلين بوســيميه إنها المرة األولى يعيد معرض مخصص للمجوهرات “بناء كل مراحل اإلبداع”. وشــرحت أّن 
لوي كارتييه، حفيد مؤسس الدار، لم يستوحِ كثيراً من حركة الفن الحديث في بداية القرن العشرين، وأراد أن يقدم للزبائن 

“شيئاً جديداً، ربما روسياً، وربما فارسياً”، فوقع اختياره في النهاية على الفارسي.

أفضل الدول العربية للمغتربين حول العالم
احتلــت دولة اإلمــارات المرتبة األولــى عربياً 
كالدولــة األفضل من حيث جــودة الحياة والعمل 
للمغتربين، وجــاءت في المركــز الرابع عالمياً 
مــن بيــن 46 دولــة، وفقــاً لتقرير “مستكشــف 
المغتربين” في نســخته الرابعة عشــر، الصادر 

عن بنك HSBC لعام 2021.
واســتند التقريــر على نتائج اســتطالع شــركة 
YouGov ألبحاث الســوق، الذي تم من خالله 
استطالع رأي 20460 شخصاً مغترباً في أكثر 
مــن 46 دولة ومنطقة خالل الفتــرة الممتدة بين 

شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2021.
وضمت قائمة الدول التي جرى فيها االستطالع 
4 دول مــن مجلــس التعــاون الخليجــي 3 منهم 

ضمن أفضل 10 دول، وجاءت البحرين في المرتبة الثانية عربياً والمرتبة الـ8 عالمياً، ومن ثم قطر في المرتبة الثالثة 
عربياً والعاشرة عالمياً، وتلتها السعودية في المرتبة الرابعة عربياً، والـ39 عالمياً.
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سمكة أقدم من الديناصورات بنحو 400 مليون سنة
الت زال ســمكة “السيالكانث”، وهي سمكة عجيبة 
كان يُعتقد أنهــا انقرضت مع الديناصورات قبل 66 
مليون سنة، قبل العثور عليها بشكل غير متوقع حية 
وبصحة جيدة في عام 1938 قبالة الســاحل الشرقي 

لجنوب إفريقيا تدهش العلماء بمزيد من المفاجآت.
وقال علماء إن دراسة جديدة لهذه األسماك التي تعيش 
في أعماق البحار الكبيرة، وتنشط بالليل وترتبط بشدة 
ببيئتها الحاضنة، تعيش حياة أطول بخمس مرات مما 
كان يعتقد في السابق -أي أنها تعيش لقرابة قرن من 

الزمان- وإن اإلناث تحمل صغارها لمدة 5 سنوات، وهي أطول فترة حمل معروفة ألي حيوان. وبعد تركيزهم على نوعين 
حيين من أسماك السيالكانث، توصل العلماء أيضاً إلى أنها تتطور وتنمو بمعدل أبطأ من أي سمكة أخرى، وال تصل إلى 
مرحلة النضج الجنسي حتى عمر 55 عاماً تقريباً. واستخدم الباحثون حلقات النمو السنوي على حراشف األسماك، لتحديد 
عمر السيالكانث، حسبما قال عالم األحياء البحرية، كيليج ماهي، من المؤسسة الفرنسية للمحيطات، وهو المؤلف الرئيسي 
للدراســة التي نُشــرت أخيراً في مجلة علم األحياء الحالي. وبعد العثور على السيالكانث على قيد الحياة، أُطلق عليها اسم 

“الحفرية الحية”، وهو وصف أصبح العلماء يتجنبونه اآلن.

خبراء صحة يحذرون من عدم تناول الخبز
قد يبدو من الصعب في بعض األحيان العثور على خيارات خبز 
صحية ترضي ذوق األشــخاص المهتميــن بالحفاظ على نظام 
غذائي صحي ومتوازن. ومع ذلك، إذا كنت ال تأكل كمية كافية 
من الخبــز، فقد ال تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية، 
وفقاً لدراســة نشــرتها Frontiers in Nutrition. فقد كشفت 
الدراســة، أن بعض البالغين في الواليــات المتحدة يتعرضون 
النخفاض بنسبة 10 % في مستويات الطاقة بسبب ابتعادهم عن 
تناول الخبز الذي يحتوي الحبوب المكررة مثل األلياف الغذائية 

والمغنيســيوم والحديد. وقالت أخصائية التغذية من Sweet Balance Nutrition، ســارة ويليامز، إن الخبز والحبوب 
والكربوهيدرات بشــكل عام لها سمعة ســيئة في مجتمعنا. ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات هي أفضل مصدر وقود لجسمك 
ومصدر طاقة الدماغ المفضل. وأضافت أنه “في نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب أن تأتي نسبة 40 % - 60 % من 

السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، ويمكن أن يشمل ذلك الخبز والحبوب”.
من جانبها، أكدت مبتكرة Mama Nutrition، كايسي بيرنز، أن تناول الكربوهيدرات باعتدال أمر جيد فهي تساعد على 
توفير الطاقة لجسمك، خاصة إذا كنت تخطط للقيام بأي نشاط بدني على مدار اليوم. وقالت، ليس من الضروري التخلص 

من الخبز في نظامنا الغذائي، ألن عدم تناوله قد يؤدي إلى نتائج مؤسفة وأحياناً غير صحية.
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“تويتر” تبيع منصة “موبوب” لإلعالنات مقابل مليار دوالر
وافقــت شــركة “ تويتر “ علــى بيع 
لهــا  تابعــة  ال اإلعالنــات  منصــة 
لتطبيقــات  الهاتــف  “موبــوب” إلى 
شركة “آبلوفين”، مقابل 1.05 مليار  

دوالر  أميركي.
وأوضحت الشــركة المالكة لتطبيق 
بيــع  أن  ماعــي،  االجت صــل  التوا
لـ”تويتــر”  سيســمح  ب”  و ـ “موبـ
بالتركيــز بشــكل أفضل علــى بناء 

منتجات إعالنية لخدماتها.
ت  اشــتر قــد  يتــر”  و ت “ وكانــت 

“موبوب” في شــهر  أيلول/ســبتمبر  2013، مقابل 350 مليون دوالر أميركي، في مســعى لتوســيع نشاطها اإلعالني 
والمساعدة في وضع اإلعالنات داخل التطبيقات األخرى.

ويأتي قرار “تويتر” ببيع “موبوب”، في إطار الخطة المعلنة لتســجيل إيرادات بقيمة 7.5 مليار دوالر أميركي بحلول 
نهاية عام 2023.

واتساب سيتوقف عن طرازات هواتف قديمة
سيتوقف تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، بعد أيام قليلة، عن العمل على أكثر 
مــن 50 طــرازاً للهواتف، ما يحجب الوصول إلى خدمات الرســائل ومشــاركة 
الصور والفيديو. وســتتوقف ماليين الهواتف الذكية عن دع”م واتساب” إذا كانت 
أنظمة التشــغيل الخاصة بها قديمة جداً، حيث تقوم المنصة - التي يستخدمها نحو 
ملياري شخص حول العالم - بتحديث أنظمتها سنوياً، فبالنسبة لمستخدمي هواتف 
 Android أندرويد” ســيتوقف واتســاب عن العمل على النماذج المزودة بنظام“
4.0.4 أو األقدم منها، بحســب ما أوضح موقع “إكسبريس”. كما ستتوقف أجهزة 
“آيفــون” عن تشــغيل التطبيق إذا كانت لديهــا إصــدارات iOS 9 أو أقدم منها. 

وســيتعين على األشــخاص الذين يستخدمون 3 نماذج محددة من “آيفون”، التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان 
الوصول إلى واتساب. أما بالنسبة لخطوات التحديث التي تحول دون توقف التطبيق على أندرويد فهي كالتالي:

أوال، سيحتاج مستخدمو أندرويد إلى توصيل أجهزتهم بإشارة wifi موثوقة، وبعد ذلك، فتح عالمة تبويب اإلعدادات 
التي يجب أن تحتوي على خيار “التحقق من وجود تحديثات” عند توفر نظام تشغيل جديد. ثم كل ما عليهم فعله هو 
النقر على خيار “التثبيت”. في حين، يتطلب تحديث جهاز “آيفون” خطوات بســيطة، لكن يتعين على المستخدمين 
إبقاء هواتفهم متصلة بالطاقة الكهربائية. كما سيحتاجون إلى فتح عالمة التبويب “اإلعدادات”، ثم النقر فوق “عام” 

و“تحديث البرنامج”. وقد يكون لديهم أكثر من خيار متاح، يمكنهم من خالله االختيار أو التثبيت معا.

65



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2021

ترامب يطلق شبكة “تروث سوشل” للتواصل االجتماعي
أعلــن الرئيس األميركي الســابق  دونالــد ترامب  إطالق 
شــبكة خاصة بــه للتواصــل االجتماعي باســم “تروث 
سوشــل”، في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على 
مواقع  تويتر  و فايســبوك  و يوتيوب  في كانون الثاني/يناير 

بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.
واوضح في بيان “لقد أنشــأت تروث سوشل ومجموعة 
ترامب لإلعالم والتكنولوجيا للوقوف في وجه اســتبداد 
عمالقــة التكنولوجيا”، مشــيراً إلــى أّن منّصته الجديدة 
ســتنطلق تجريبياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على 

أن تصبح متاحة أمام العاّمة في الربع األول من العام 2022 المقبل. وأضاف: أن كبريات الشركات في وادي السيليكون 
استخدمت سلطتها األحادية إلسكات األصوات المنشقّة في  أميركا .

وكانت  شبكات التواصل االجتماعي  العمالقة الثالث، “فايسبوك” و“تويتر” و“يوتيوب”، فرضت حظراً على الملياردير 
الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 
2021، في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه  جو بايدن  بالرئاسة. وقبل حظره، كان لدى ترامب ما 

يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فايسبوك و24 مليوناً على  إنستغرام .

مئات البرمجيات الخبيثة تستغل شعبية لعبة الحبار
 Squid إذا كنت من متابعي مسلسل لعبة الحبار
Game المتحمسين، مثل بقية العالم الذي يشاهد 
نتفليكــس، فقد تميل إلى تنزيل تطبيق ســتوحي 
عالــم العرض التلفزيوني الرائــج. لكن إحذر، 
فقــد تمكن المطورون من جعــل برامج ضارة 
تتنكر في شكل تطبيق خلفية للهاتف على شكل 
بوســتر Squid Game علــى غوغل بالي، 
حيث وصلــت مئات التطبيقات غير الرســمية 

إلى متجر تطبيقات اندرويد.
تم اكتشاف التطبيق الضار، الذي تم تنزيله على 

األقل 5 أالف مرة قبل أن تكتشفه غوغل وتطرده من متجر تطبيقاتها، بواسطة الباحث ReBensk@، المتخصص في 
متابعة أمان التطبيقات على المتجر، وتم تحليله الحقاً بواســطة باحث البرامج الضارة من ESET Android، لوكاس 
ستيفانكو. ووجد كالهما أن العالمة التجارية هي لبرامج أندرويد ضار معروف باسم Joker. في هذه الحالة، قد يصبح 
أي شــخص قام بتنزيل خلفية الشاشــة ضحية لالحتيال اإلعالني أو االشــتراك في خدمات الرسائل القصيرة المكلفة من 

دون علمه.
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1.1 تريليون دوالر إيرادات قطاع البرمجيات في الصين
الصناعــة  لــوزارة  رســمية  بيانــات  أظهــرت 
وتكنولوجيا المعلومات في الصين، تحقيق قطاع 
البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني زخم 
نمو جيد خالل األشــهر التســعة األولى من العام 

2021 الجاري.
وأشــارت البيانــات، التــي أوردتها وكالــة أنباء 
الصين الجديدة )شينخوا(، إلى أن إجمالي إيرادات 
البرمجيات في القطاع ســجل 6.9 تريليون يوان 
)1.1 تريليــون دوالر أميركــي( خــالل الفتــرة 
الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 
2021 الماضيين، ليحقق بذلك قفزة بنسبة 20.5 

% على أســاس ســنوي. وشهدت شــركات عاملة في القطاع توسعاً في األرباح بنســبة 10.7 %، مقارنة بالعام 2020 
الماضي، لتحقق 793.7 مليار يوان، بمعدل نمو 1.4 نقطة مئوية أعلى من األشهر الثمانية األولى من العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أن صادرات البرمجيات الصينية ســجلت خالل األشــهر التسعة األولى من العام 37.9 مليار 
دوالر أميركي، بزيادة نسبتها 11.1 % على أساس سنوي.

زيادة مبيعات “تيك توك” في أوروبا بنسبة 545%
ارتفعت مبيعات تطبيق”  تيك توك “ للتواصل االجتماعي 
%545 فــي  أوروبــا  خالل عــام 2020، لكن الخســائر 

التشغيلية ارتفعت بأكثر من 440 %.
وأعلنت الشــركة المالكــة لتطبيق مشــاركة الفيديوهات 
القصيــرة في إفصاح فــي  المملكة المتحــدة ، أنها حققت 
مبيعــات في أوروبا بقيمة 170.78 مليون  دوالر  في عام 

2020، مقابل 26.46 مليون دوالر في 2019.
لكــن الخســائر التشــغيلية ارتفعت إلــى 644.2 مليون 
دوالر فــي العام الماضي، مقارنــة بنحو 118.7 مليون 

دوالر في عام 2019. وبلغت قيمة إجمالي أصول “تيك توك” 181 مليون دوالر مقارنة بنحو 37.7 مليون دوالر في 
عام 2019. فيما ارتفع عدد موظفي “تيك توك” في أوروبا بأكثر من ألف موظف في العام الماضي ليصل إلى 1294 

موظفاً من 208 موظفين في عام 2019.
من جهة ثانية، ارتفع إنفاق تطبيق الفيديوهات في أوروبا على المبيعات والتســويق إلى 344.9 مليون دوالر أميركي في 
عام 2020، مقابل 110.3 مليون دوالر في 2019. وكانت “تيك توك” قد أعلنت أخيراً، أن عدد مســتخدميها وصل إلى 

مليار مستخدم نشط حول  العالم ، بزيادة 45 % مقارنة بعام 2020.
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“سامسونغ” تتيح لمحبي هواتفها “فليب 3” وفقًا ألذواقهم
لــم يتغير تصميم الهواتف الذكية كثيــراً منذ أعوام، لكن الجديد 
الذي تطرحه “سامســونغ”، هو إتاحة المجال أمام مستخدميها 
للمشــاركة في عملية التصميم، وفقاً لما أعلنته الشــركة أخيراً. 
وفي حــدث صحفي أُقيــم افتراضياً، عرضت الشــركة هاتف 
فليب3، الذي يســمح باختيار تصميم يناســب شــخصية الفرد 
أو ذوقــه واضعة أمامه خيارات واســعة مــن األلوان. وأصبح 
من الممكن اختيار الهيكل من اللون األســود أو الفضي وألوان 
أخرى، مثل األزرق واألصفر واألبيض والزهري أو االســود 
في اللوحة االمامية والخلفية أو اعتماد رســوم مخططة. وقالت 

الشركة، إن بإمكان زبائنها المزج بين 49 شكال. وتأتي هذه الميزة كمكمٍل لسلسلة منتجات “بي سبوك” التي أطلقتها الشركة 
وشملت الثالجات. وقالت في مؤتمر صحفي: هذه أول مرة نعطي زبائننا هذه المساحة من تصميم هواتفهم بحسب أذواقهم.
وجــاء المؤتمر الصحفي خالل أســبوع حافل شــهد إطالق منتجــات تكنولوجية من “آبل” و”غوغــل”. ويتم إطالق هذه 
المنتجات وسط مخاوف من نقص بعض المكونات ومشاكل لوجستية يواجهها العالم. فيما يبقى السؤال ما إذا كانت الشركة 
ستســتطيع تلبية الطلب على منتجاتها بالســرعة المتوقعة ولكن قد يســاعد اقتصار إطالق “بي سبوك” على 6 أسواق في 

التخفيف من حدة المخاوف من تأخر بعض الشحنات.

G.SKILL تكشف ذاكرة DDR5 األسرع في العالم
كشــفت شــركة G.SKILL، النقــاب عــن ذاكــرة 
الســريعة،   DDR5-6600 CL36 Trident Z5
والتي ســتأتي بحزمة 2x16 جيغابايت، أسرع ذاكرة 
ضمــن DDR5 تــم اإلعالن عنها حتــى اآلن، حيث 
تصــل إلى ســرعات في أوقــات قياســية، حققت ذلك 

.Samsung DDR5 ICs بإستخدام
وإذا كنــت من الالعبيــن المتطلعين إلى الوصول إلى 
آفــاق عالية مع معالجات Intel Alder Lake للجيل 
 DDR5-6600 CL36 الثاني عشــرـ فــإن ذاكــرة
Trident Z5، هــي الحل األمثــل لك، بوصولها إلى 

ســرعة 6600 ميغاهرتز، وتوقيتات CL36-36-36 فهي األســرع في فئتها مقارنًة بذاكرة DDR5-4800 بتوقيتات 
CL40-40-40 العادية.

وستكون المواصفات الرائدة من ضمن عائلة Z5، مصنوعة بهيكل خارجي مستقبلي، مما يجعل ُمشتت الحرارة له شكل 
رمزي للغاية، مع األلمنيوم المطلي باللون األســود أو الفضي، وشــريط الـRGB فوق كل ذلك يجعلها ذواكر أنيقة تليق 

بالحاسب الشخصي بمعالجات Intel الجديدة كلياً.
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ارتفاع شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين
ارتفعت شــحنات هواتــف الجيل الخامس في 
الصين بنســبة 70.4 % على أســاس سنوي 
إلى 183 مليون وحدة خالل األشــهر التسعة 
األولــى من عام 2021 الجاري، وفقاً لبيانات 
أصدرتهــا األكاديميــة الصينيــة لتكنولوجيــا 

المعلومات واالتصاالت.
ونقلــت وكالــة )شــينخوا( عــن األكاديمية، 
وهي مؤسســة بحثية تابعة لــوزارة الصناعة 
وتكنولوجيــا المعلومــات، القــول: إن حجــم 
الشــحنات يمثل نســبة 73.8 % من إجمالي 

شحنات الهواتف المحمولة في البالد خالل الفترة المذكورة.
وخالل الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2021 الماضيين، تم إصدار 172 طرازاً من اإلصدارات 
الجديــدة للهواتــف المحمولة التي تدعم شــبكات اتصاالت الجيــل الخامس ما يمثل نســبة 48.6 % من جميع طرازات 
األجهزة المحمولة المصدرة حديثاً. وخالل شــهر ســبتمبر/أيلول وحده، شحنت الصين حوالى 15.12 مليون وحدة من 

هواتف الجيل الخامس، بارتفاع نسبته 8.1 % على أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة.

“بيكسل 6” و”بيكسل 6 برو” من “غوغل”
تخطو هواتف “غوغل بيكسل” خطوة كبيرة 
الــى األمام نحو االنضمام الى قائمة منافســي 

هواتف اآلي فون وسامسونغ غاالكسي.
وفي مؤتمر افتراضي، قامت الشركة بعرض 
خصائص جهازي “بيســكل 6” و“بيكسل 6 
بــرو” اللذان يعمالن بنظــام “آندرويد 12”، 

وهو التحديث االهم للشركة منذ عدة أعوام.
وتظهــر االجهزة خصائص جديــدة من بينها 
نظــام كاميــرا جديــد وبطارية تــدوم لقرابة 
يوميــن عبر اعطاء االولويــة للتطبيقات التي 

تستخدم بشكل أكبر.
لكن التغيير األهم في اطالق هذه الهواتف هو 

المعالج الجديد TENSOR من صنع “غوغل”، حيث تستغني الشركة عن استخدام شرائح من تصنيع طرف ثالث.
وقالت الشركة، إن المعالج الجديد يجعل من “بيكسل 6” أسرع بنسبة 80 % من اإلصدار السابق بيكسل 5. وتأتي هذه 

الخطوة فيما تسعى “غوغل” الى زيادة حصتها السوقية من أجهزة الهاتف المحمول في العالم.
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“أدنوك” تشّغل شبكتها الكهربائية بالطاقة النووية والشمسية
قالت شــركة النفط اإلماراتية أدنــوك، في بيان: إن 
شــبكتها الكهربائيــة ســتعمل على الطاقــة النووية 
والشمســية في ســابقة هــي األولى مــن نوعها في 

المنطقة.
وأضافت، انها وقعت اتفاقاً مع شركة مياه وكهرباء 
التــي ســتزودها بالطاقــة   )EWEC( اإلمــارات
النظيفة بنسبة تصل الى 100 % اعتباراً من يناير/

كانون ثاني عام 2022.
وأشارت الى أن هذه الخطوة تدعم مبادرة اإلمارات 
بتحقيــق الحياد المناخي بحلول العام 2050 لخفض 

انبعاثات الكربون. 
وقــال رئيس أدنــوك التنفيذي، ســلطان الجابر: إن 
أدنوك تدعو الشركاء الجدد والحاليين الى االنضمام 

اليها لتقديم حلول عملية للوصول الى مستقبل طاقة أنظف. ومن شأن هذه الشراكة أن تسرع أهداف أدنوك لخفض كثافة 
غازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول العام 2030.

الطباعة ثالثية األبعاد تدعم األنسجة والخاليا الحية
قــد يتمكن الخبــراء يوماً ما من صنع أعضــاء مطبوعة ثالثية 
األبعــاد من الصفر بدالً مــن االنتظار إلجراء عملية زرع. فقد 
وجد العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة لتكديس 
وتنظيم العديد من أنواع الخاليا التي تشــكل أنسجة الجسم، مثل 
التركيب مع خاليا الكبد. وتقوم العملية الفريدة بطبقات “قوالب” 
صغيرة من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، والتي 

يمكن أن تدعم الخاليا الحية والنامية.
فــي ســياق متصل، عــزز العلمــاء فــي INSERM )المعهد 
الوطني للبحوث الصحية والطبية( في بيســاك - فرنسا، عملية 
ثالثية األبعاد “للطباعة الحيوية”، التي تخلق الخاليا التي تشكل 

أنسجة عاملة. وقاموا بصناعة طبقات عليا من الجلد واألظافر والشعر،ليتم استخدامها في اختبار منتجات التجميل واألدوية 
الجديدة من أجل الســالمة. كذلك، قام الجراحون في مستشــفى شــيجينغ في مدينة شيان شنشي - الصين، مؤخراً، بطباعة 
غرســة ثالثية األبعاد لشــبكة التيتانيوم على الجانب األيســر من رأس مزارع صيني، تعرض لسقوط أرضي من الطابق 
الثالث، حيث ألحقت الصدمة أضرارا بالغة برأسه ودماغه، ما اضطر األطباء إلى إزالة قطعة من جمجمته، بحجم الهاتف 

الذكي. ويأمل األطباء أن تساعد هذه الزرعة رأس المزارع على االلتئام حتى يتمكن من التحدث والكتابة من جديد.
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1.2 مليار دوالر صفقات تمويلية لطيران االتحاد
جمعــت االتحــاد للطيــران، الناقــل الوطنــي لدولــة 
اإلمارات، 1.2 مليــار دوالر أميركي في أول قرض 
مرتبــط باالســتدامة يتعلــق بأهداف الحوكمــة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشــركات فــي قطاع الطيران 
العالمــي. وتُعدّ الصفقة أكبر صفقة تمويلية مســتدامة 
في تاريخ الطيران، وتأتي في أعقاب صفقتي التمويل 
المبتكرتيــن على صعيد الطيران، أول صكوك تحّول 
مرتبطة باالســتدامة في عام 2020، وأول قرض في 

قطــاع الطيــران يرتبط بأهداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة في عام 2019. واختارت االتحــاد للطيران كالً من بنك 
HSBC وبنك أبوظبي األول بصفتهما شريكين استراتيجيين وممولين لتلك الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشــؤون المالية في مجموعة االتحاد للطيران، آدم بوقديدة: نحن فخورون بمواصلة سجلنا المبتكر 
بكوننا أول شركة طيران تحصل على قرض مرتبط بأهداف االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.

يذكــر أنه خالل الســنوات الثالث الماضية، قامــت االتحاد للطيران بثالث صفقات متعاقبة فيما يخص التمويل المســتدام 
لعمليات الطيران، وهي الحصول على أول قرض على مســتوى العالم مرتبط باالســتدامة يتعلق بأهداف الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات في 2021 وجمعت فيه 1.2 مليار دوالر.

200 مليار دوالر خسائر شركات الطيران جراء كورونا
ذكــر االتحاد الدولــي للنقل الجــوي )آياتا(، أن 
خسائر شــركات الطيران العالمية نتيجة جائحة 
فيــروس كورونا المســتجد، ســتزيد عن 200 
مليــار دوالر أميركي، في ظل اســتمرار القيود 
على السفر والطلب على الرحالت طويلة المدى 

خالل 2022، وفقاً لوكالة األنباء األلمانية.
فــي الوقت نفســه، ذكر االتحاد خــالل مؤتمره 
السنوي في مدينة بوسطن األميركية، أنه يتوقع 
أن تسجل شــركات الطيران خسائر خالل العام 

المقبل تصل إلى 11.6 مليار دوالر أميركي. كما رفع االتحاد تقديراته للخسائر المتوقعة للعام الحالي وزاد تقديراته لخسائر 
الشركات خالل العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ لألنباء، إلى أن خسائر شركات الطيران نتيجة جائحة كورونا، التي بلغت نحو 201 مليار دوالر، 
وفق تقديرات “آياتا”، تبدد أرباح القطاع طوال السنوات التسع السابقة على تفشي الجائحة مطلع العام الماضي.

وفي حين بدأ قطاعا السفر المحلي واإلقليمي في االنتعاش، ال تزال الرحالت طويلة المدى متعثرة، على الرغم من أهميتها 
الكبيرة بالنسبة للتدفقات المالية لكثير من شركات الطيران.

71



جديد طيران

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2021

MEA ُتطلق البث التلفزيوني التجريبي المباشر
أطلقت شــركة طيران الشرق األوسط - 
الخطــوط الجوية اللبنانية MEA، خدمة 
البــث التلفزيوني المباشــر التجريبي من 
“باناسونيك أفيونكس” لمدة شهرين على 
متــن أســطولها المكّون مــن 9 طائرات 
إيربــاص A321neoLR فــي -1-10
للراكــب  ســمح  الــذي  االمــر   ،2021
بمشــاهدة مجموعة واســعة من األخبار 

واألحداث الرياضية المباشرة.
وفي بيان صادر عن الشركة، ستسمح خدمة التلفزيون المباشر من باناسونيك أفيونيكس للراكب بمشاهدة ما ال يمكن تفويته 
على أرض الواقع من راحة المقعد على متن الطائرة. وستوفر للراكب مشاهدة القنوات اإلخبارية بما في ذلك بي بي سي 

وورلد وسي إن إن إنترناشيونال، إلى جانب االحداث الرياضية المباشرة بالشراكة مع سبورت 24.
كما سيتمكن ركاب شركة طيران الشرق االوسط من االستمتاع بجميع األحداث المباشرة وأفضل األحداث الرياضية في 
العالم بما في ذلك اتحاد كرة القدم األميركي، الدوري االميركي للمحترفين، NHL، جميع بطوالت التنس الكبرى، جميع 

بطوالت الغولف الكبرى، NRL، دوري أبطال أوروبا، الدوري اإلنكليزي الممتاز، الدوري األلماني، وأكثر من ذلك.

الهند تبيع الخطوط الهندية لـ“تاتا”
أعلنت الحكومة الهندية، بيع شركة الخطوط الجوية 
الهنديــة، التــي تديرها الدولة، لمالكهــا األصلي تاتا 
ســونز، بعد فوزها بعرض بقيمــة 2.3 مليار دوالر 
أميركي. وشاركت مجموعة تاتا، التي باعت شركة 
الطيــران للحكومة منــذ عقود، فــي عملية مناقصة 
مفتوحة أطلقتها الحكومة. ولن تشمل الصفقة أصوالً 
مــن األراضي والمباني تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار 

دوالر أميركي، حيث ستبقى في يد الحكومة.
يذكر أن عملية ســحب االستثمار من شركة طيران 

الهند بدأت في عام 2017. وظلت شــركة الطيران على قيد الحياة مع خطة إنقاذ بقيمة 4.5 مليار دوالر أميركي من قبل 
الحكومة الهندية في عام 2012، وفشلت عدة محاوالت لبيع السيطرة الجزئية إلى كيان خاص. وفي عام 2018، ورد أن 

الشركة تحملت ديوناً تقارب 5 مليارات دوالر.
وســتمتلك مجموعة تاتا حصة بنســبة 100 % في شــركة طيران الهند، التي تمتلك حالياً أســطوالً مكوناً من 141 طائرة 
و13500 موظف دائم ومتعاقد، وشركتها الفرعية Air India Express، وحصة 50 % في مشروع الخدمات األرضية، 

وفقاً لبيان صحفي.
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اتفاقية للنقل الجوي بين قطر واالتحاد األوروبي
وقعت دولة قطر، اتفاقية شاملة للنقل الجوي 
مع االتحــاد األوروبي، تمهد لمرحلة تعاون 
جديــدة بين الجانبين في مجال النقل الجوي. 
وقالــت وزارة المواصــالت واالتصــاالت 
القطرية في بيان، إن االتفاقية الجديدة ستحل 
محل االتفاقيات الثنائية الموقعة، من دون أن 
تلغي الحقوق الســابقة الممنوحة لدولة قطر 
أو للــدول األعضاء فــي االتحاد األوروبي، 
وستوفر لشــركات الطيران سهولة وحرية 

الدخول إلى األسواق بقيود أقل.
وقع االتفاقية في لوكســمبورغ وزير المواصالت واالتصاالت القطري جاســم بن ســيف الســليطي، ومن جانب االتحاد 
األوروبي أنزي لوغار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية الحالية لالتحاد.

وبموجب االتفاقية، ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى األسواق بقيود أقل، لتعزيز 
فرصة المنافســة بشــكل أكبر. وستتيح االتفاقية للناقل الوطني القطري الدخول بســهولة إلى األسواق األوروبية، وتوسيع 
شبكتها في دول االتحاد األوروبي، مع إمكانية ربطها بباقي شبكات الخطوط دون قيود على الحموالت أو عدد الرحالت.

استثمار أردني - سعودي لتأسيس شركة طيران في العقبة
وقعت سلطة منطقة العقبة االقتصادية اتفاقية استثمار سعودي 
 Fly( أردني مشترك، لتأســيس شركة طيران فالي عقبة -
Aqaba( برأســمال يبلــغ 20 مليــون دوالر أميركي، وفقاً 
لبيان نشــرته وكالة األنباء الرسمية األردنية )بترا( مؤخراً. 
وقال رئيس مجلس المفوضين في الســلطة، نيف بخيت، إن 
الشــركة التي ستتخذ من العقبة مقراً لها ستنظم رحالت إلى 
العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية. ومن شأن 
هذا االستثمار أن يزيد من حجم السياحة الخارجية إلى العقبة 

من خالل ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأســعار منافســة، بحســب ما صرح به بخيت. وفيما لم يذكر البيان تاريخ 
انطالق الرحالت، قال إنه ســيجري تشــغيل طائرتين لـ“فالي العقبة” في المرحلة األولى، وســتعمل على تسهيل وصول 
السائحين إلى األردن بشكل عام ومنطقة المثلث الذهبي بشكل خاص. وتملك شركة تطوير العقبة 20 % من “فالي عقبة”، 

وفقاً للبيان.
وتســعى دول الشــرق االوســط والخليج إلى تنويع مصادر الدخل عبر تنمية القطاع الســياحي الذي تضرر جراء جائحة 
كورونا. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2021 الماضي، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اإلماراتية على اتفاقية مبدئية مع شركة 

تطوير العقبة إلنشاء محطة سفن سياحية في العقبة.
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1.27 مليون سيارة مبيعات وولينغ سياك - جي ام
أعلنت شــركة وولينغ سياك - جي 
ام، وهــي شــركة صينيــة كبرى 
لتصنيع الســيارات، عــن مبيعات 
تجاوزت 1.27 مليون ســيارة في 
األشــهر التســعة األولــى من عام 
2021 الجــاري، حســبما ذكرت 

الشركة.
وباعــت وولينــغ ســياك - جــي 
ام، وهــي مشــروع مشــترك بين 
ســايك موتور وجنــرال موتورز 
وليوتشــو وولينغ موتور، حوالى 

1270148 سيارة خالل هذه الفترة، بزيادة قدرها 23.3 % على أساس سنوي. كذلك، باعت العالمة التجارية الرئيسية 
لوولينغ 1002703 وحدات في هذه الفترة، بزيادة 39.5 % على أســاس ســنوي، في حين تضاعفت مبيعات مركبات 

الطاقة الجديدة للشركة بأكثر من 3 أضعاف خالل هذه الفترة، حسبما قالت الشركة. 
يشار إلى أن مقر وولينغ سياك - جي ام يقع في ليوتشو، في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين.

HT Aero للسيارات الطائرة تجمع 500 مليون دوالر
 - HT Aero ”جمعــت “إتــش تي إيــرو
شــركة الســيارات الطائرة المدعومة من 
الصينيــة “إكــس بانغ” - أكثــر من 500 
مليــون دوالر أميركــي مــن مســتثمرين 
خارجييــن. ومن المقرر أن يتم تخصيص 
األموال للبحث والتطوير وطرح نموذجاً 
جديــداً لديــه القدرة على العمــل في الجو 

وعلى الطرق.
وصــرح المؤســس ورئيــس “إتــش تي 

إيرو”،  تشاو ديلي، في بيان صحفي قائالً: “الموديل الجديد سيكون  سيارة طائرة  متكاملة تماماً، مصممة للسفر الجوي 
على ارتفاعات منخفضة والقيادة على الطرق أيضاً، كما أوضح، أن الشــركة تخطط لطرح الســيارة الجديدة رسمياً في 

عام 2024”.
وقــادت جولــة التمويل الجديدة، شــركات رأس المال االســتثماري رفيعة المســتوى “آي دي جــي  كابيتال “ و“5واي 
كابيتال”، باإلضافة إلى “إكس بانغ”، ومســتثمرين آخرين من بينهم “ســيكويا تشاينا” و“إيسترن  بيل  كابيتال”، و“جي 

جي في كابيتال”، و“جي إل فينتشرز”، و“يونفنج كابيتال”.
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مبيعات قياسية لـ“تيسال” في الربع الثالث 2021
سلمت “تيســال” نحو 241,300 سيارة كهربائية 
في جميع أنحــاء العالم في الربع الثالث، متجاوزة 
التوقعــات ومحققة رقماً قياســياً بالنســبة لشــركة 
صناعة الســيارات الكبيرة. وأعلنت “تيسال” في 
بيان، أن عمليات تســليم الســيارات ارتفعت بنحو 
20 % خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن يوليو/تموز 
وســبتمبر/أيلول 2021، مقارنــة بنفس الفترة من 
العام الماضي، الذي سلمت فيه حوالى 201,250 
سيارة، وهو ما يشير إلى المرة السادسة التي تحقق 

فيها “تيسال” مكاسب ربعية.
وأظهر البيان، أن “تيسال” سلمت نحو 232,025 

مــن ســياراتها من طــراز Model 3 وطراز Model Y، باإلضافة إلى 9,275 ســيارة من طــراز Model S وطراز 
Model X في الربع الثالث من 2021.

يذكر أن “تســال” أنتجت نحو 237,823 ســيارة في الربع، بلغ عدد السيارات من طرازي Model 3 وY، اللذان يعدان 
.Model Xو Model S في فئة سعرية متوسطة، حوالى 228,882، في حين جاء المتبقي البالغ 8,941 من طرازي

مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على مركبات الديزل
أعلنت الرابطة األوروبيّة لمصنّعي 
السيّارات، أّن في الفصل الثالث من 
العام الحالي، بيع عدد من السيّارات 
الهجينــة أكبــر من تلــك الّتي تعمل 

بالديزل.
وتحتــّل الســيّارات الهجينــة غيــر 
القابلــة إلعــادة الشــحن، المرتبــة 
الثانيــة بحّصة ســوقيّة تبلغ حوالى 
20,7 %، بعد تلك العاملة بالبنزين 
)39,5 %(، لكنّهــا متقدّمــة علــى 
الســيّارات العاملــة بالديزل بنســبة 
)17,6 %(، الّتــي فقــدت 10 نقاط 
فــي عام واحد. وســجل هــذا النمو 

خصوصاً في بلدان  أوروبا  الوســطى، حيث ازدادت مبيعات الســيّارات الهجينة بنســبة 69,3 % بين شهر تموز/يوليو 
وأيلول/سبتمبر 2021 الماضيين.

75



جديد سيارات

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2021

سيارة “ستاريا” متعددة االستخدامات من “هيونداي”
أطلقت شركة هيونداي موتور رسمياً طراز “ستاريا” 
الجديــد ضمن فئــة المركبات متعددة االســتخدامات 
)MPV( في أســواق الشــرق األوســط وإفريقيا من 
خالل عرض رقمي. ويجمع اسم سيارة “ستاريا” بين 
كلمتي “ستار” و“ريا”، في إشارة إلى القيم المستقبلية 
التي تنتهجها الشركة في منتجاتها وخصائص التصميم 
البســيطة واألنيقة، والتي تبرز مــن خالل انحناءات 

الخطوط البارزة ومظهر السيارة االنسيابي األنيق.
يســتوحي التصميم الخارجي لطراز “ســتاريا” أسلوبه من الشكل االنسيابي لسفن الفضاء، وتم تزيين المقدمة بمصابيح 
أفقية طويلة لإلضاءة، باإلضافة إلى المصابيح األمامية المنخفضة. كما جّهزت الســيارة بمجموعة من الخصائص التي 
ترّكز على مســاعدة الســائق وعناصر التصميم المســتقبلية التي تحقق تجارب متجددة للسائقين والركاب، وتجعل زمن 

التنقل أكثر إنتاجية وراحة. 
 )Smartstream G6DIII( سعة 2.2 ليتر يعمل بالديزل، أما الثاني VGT وتأتي “ستاريا” بخيارين للمحركات، األول
فهــو بســعة 3.5 ليتر ويعمــل بالبنزين. ويحقق نظام القيــادة بالدفع الكلي HTRAC أقصى مســتويات العزم باإلطارات 

األربعة، ليضمن السير اآلمن حتى في حال الطرق الزلقة بسبب ظروف الطقس السيئة.

تويوتا: 3.4 مليار دوالر إلنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
أعلنت شــركة “تويوتــا” أنها تنوي 
اســتثمار 3.4 مليــار دوالر أميركي 
في بطاريات  السيارات الكهربائية  في  
الواليات المتحدة  األميركية حتى عام 

.2030
وذكرت الشركة اليابانية، أن المشروع 
يتضمن بناء مصنع بقيمة 1.3 مليار 
دوالر أميركي، ومن المتوقع أن يوفر 
1750 وظيفة جديدة، فيما تســتهدف 

بدء اإلنتاج في 2025.
ويعــد المشــروع ضمن اســتثمارت 

عالمية بقيمة 13.5 مليار دوالر أميركي، وتستهدف “تويوتا” من خاللها تطوير وإنتاج  البطاريات .
وأوضح المدير التنفيذي لـ“تويوتا” في  أميركا  الشمالية، تيد أوغاوا، أن التزام الشركة بالتحول نحو السيارات الكهربائية، 
يرتبط بتحقيق اســتدامة طويلة األجل على صعيد البيئة والوظائف األميركية والمســتهلكين. وذكر أن هذه الجهود ســوف 

تساعد في توفير سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين في الواليات المتحدة والحد بصورة كبيرة من انبعاثات الكربون.
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طاقم سينمائي روسي يصور أول فيلم في الفضاء
احتلت روسيا المقدمة في السباق نحو الفضاء بطريقة مختلفة 
هذه المرة، إذ نجحت في إرســال فريق تصوير فيلم سينمائي 
إلى محطة الفضاء الدوليــة. وتجهز وكالة الفضاء األميركية 
“ناســا” لمشــروع تصوير فيلم في الفضاء من بطولة الممثل 
توم كروز. وفي الفيلم الروســي، الذي يخرجه كليم شيبينكو، 

ستلعب الممثلة يوليا بيريسيلد دور البطولة.
وأقلعت المركبة الفضائية “ســويوز أم أس - 19” التي تقلهما 
من كازاخســتان، ووصلت بعد 3 ساعات إلى محطة الفضاء 

الدولية. ورّكزت عدسات التصوير على بيريسيلد وابنتها آنا البالغة من العمر 12 عاماً التي شاهدت والدتها من مسافة آمنة، 
خالل إقالع المركبة نحو الفضاء، في أجواء ال تخلو من االستعراض التجاري. وأشارت زوجة المخرج، الممثلة صوفيا 

كاربونينا، إلى أن شيبينكو اضطر لخسارة 15 كيلوغراما من وزنه قبل انطالق مهّمته.
وأمام المخرج والممثلة 12 يوماً فقط لتصوير المشاهد في الفضاء. وتجسد بيريسيلد دور طبيبة في جراحة القلب، تُرسل 

إلى الفضاء إلنقاذ حياة رائد فضاء.
وتعود فكرة تصوير فيلم في الفضاء إلى رئيس وكالة “روسكوسموس” الفضائية الروسية. وتمّول القناة األولى الروسية 

إنتاج الفيلم، وأعلنت شركة تابعة لوكالة “روسكوسموس” أن المشروع لن يتطلب ماالً من الميزانية الفيدرالية.

أحدث أفالم جيمس بوند يحقق 121 مليون دوالر
قالت شــركة يونيفرســال بيكتشــرز، إن أحــدث أفالم 
جيمــس بوند حصد 121 مليــون دوالر أميركي على 
مســتوى العالــم بعد بــدء عرضه في أســبوعه األول. 
وحصــد فيلم )نو تايــم تــو داي( أو “ال وقت للموت” 
35 مليون دوالر أميركي في دور العرض البريطانية 
واأليرلندية، وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي وباء 
فيروس كورونا وأعلى فيلم ضمن سلســلة جيمس بوند 
علــى اإلطــالق يحقق إيــرادات على مــدى 3 أيام في 

المملكة المتحدة وأيرلندا.
يذكر أن الفيلم الذي يمثل الظهور الخامس واألخير للممثل دانيال كريج في دور العميل السري البريطاني، تأجل عرضه 
3 مرات منذ تاريخ إطالقه، الذي كان مقرراً في شــهر نيســان/أبريل 2020، بسبب الجائحة. وقالت يونيفرسال في بيان: 
إن الفيلم حقق 121 مليون دوالر من دون أن يعرض في الصين، أكبر سوق لألفالم في العالم، وهو أول فيلم من هوليوود 

تزيد إيراداته على 100 مليون دوالر أميركي في زمن الوباء، من دون عرضه في الصين.
وقــررت يونيفرســال ومترو غولــدن ماير طرح الفيلم في دور العرض فقط، متجنبة االتجــاه هذا العام من قبل العديد من 

الموزعين لطرح األفالم عبر منصات البث الخاصة بهم في نفس الوقت.
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الهند تسعى لتقديم “الغوت” كبديل عالمي للبالستيك

منتجات جديدة
وأظهر تقرير حديث صادر عن شــركة “ريســرتش أند ماركتس”، 
أن قيمة سوق أكياس الغوت العالمية بلغت 1,7 مليار دوالر أميركي 
في عام 2020. ومن المتوقع أن تقرب قيمتهــا من 3 مليارات دوالر 
بحلول عام 2024، في ظل ابتعاد المستهلكين عن منتجات البالستيك 
األحادية االســتخدام. وباتت الحكومة الهندية تفرض أن تتم تعبئة كل 
الحبــوب الغذائية و20 % من كميات الســكر في أكيــاس من الخيش 
المحضر من نبات الغوت. لكن لتلبيــة الطلب العالمي على المنتجات 
المتنوعة القائمــة على الغوت، يجــب على الصناعة التــي باتت في 
وضع متدهور تحويل سلسلة اإلنتاج بأكملها على نطاق واسع، بحسب 
الخبراء الهنود. ويشمل ذلك تحديث الممارســات الزراعية وتحسين 
مهارات اليد العاملــة وإطالق منتجــات جديدة، على مــا يؤكد مدير 
المعهد المركــزي ألبحاث الغوت واأللياف المماثلــة،  غورانغا كار. 
ويقر كار بــأن “هذا مصدر قلــق كبير لنا”. ويقــول: “طور علماؤنا 
أصنافاً كثيرة تنتج غلة تزيد عن 40 قنطاراً لكل هكتار، لكن متوسط 

العائد )الحالي( هو 25-24 قنطارا للهكتار”.
تطور جديد

ويبدي أصحاب المصانــع في منطقة جاغاتدال تفاؤالً بشــأن التطور 
الجديد الذي تشــهده صناعتهــم. ويوضح رئيس شــركة ميغنا غوت 
ميلز، ســوبريا داس، وهي واحــدة من 70 مصنعاً فــي والية البنغال 
الغربية، لوكالــة فرانس بــرس: أن “الغوت له مســتقبل عظيم )...( 

وعلى الحكومة بالتالي التركيز على هذا القطاع”.
وينشط في المصنع مئات العمال على آالت قديمة تبدو كأنها من زمن 
الثورة الصناعية، داخل حظيرة متداعية. ويضيف داس “الغوت لديه 
إذا لم نقدم منتجات ذات قيمة مضافة”.إمكانات هائلة في السوق الدولية، لكن لن تكون الصناعة قابلة للحياة 

فيما يســجل هذا النوع مــن األلياف في األســاس حضــوراً ملحوظاً 
في خطوط أزيــاء مصممين هنود كبار، مثل أشــيش ســوني وباوان 
أسواني، ظهر “الغوت” أيضاً في متاجر العالمات التجارية الفاخرة 
مثل كريســتيان ديور، وحتى في حفل زفاف ميغن مــاركل واألمير 
هاري، الــذي قُدّمت خاللــه للمدعويــن أكياس من الجــوت مختومة 
بالحــرف األول من اســم العريس والعــروس. وبــات “الغوت” من 

األلياف الرائجة حالياً.
مردود أفضل

وتستحوذ مناطق غرب البنغال )شرق الهند( وبنغالدش على األكثرية 
الســاحقة من محاصيل “الغوت” العالميــة، خصوصاً بفضل مناخها 
الرطب. وال يتطلــب صنع هذه األلياف اســتخدام كميــات كبيرة من 
المياه واألســمدة، كما ال يتعين انتظار موســم الحصاد ســوى إلى 4 

أشهر فقط للحصول على المردود األفضل.
وكل شــيء في نبات الغوت يصلح لالســتخدام من دون رمي أي من 
أجزائه: فالطبقة الخارجية من الســاق تنتج األلياف، ويُستخدم الجذع 

الخشبي الداخلي لصنع الورق، فيما تصلح أوراقه لألكل.
تدوير الكربون

ويشيد الناشطون البيئيون بالغوت ألن محاصيله تعيد تدوير الكربون. 
وقالت الخبيرة في االستدامة واالقتصاد الدائري المقيمة في نيودلهي، 
ســواتي ســينغ ســامبيال: يمكن أن يمتص هكتار واحد من محاصيل 
الجوت ما يقرب مــن 15 طنا من ثاني أكســيد الكربــون ويطلق 11 
طناً من األوكسجين في موســم واحد، مما يقلل من انبعاثات الغازات 

المسببة لمفعول الدفيئة.
ويتطلب القطن الذي يتصدر قائمة األليــاف الطبيعية األكثر وفرة في 
العالم أمام “الغوت”، ضعفَي مساحة األرض القابلة للزراعة وكميات 

أكبر بكثير من المياه والمواد الكيميائية.
نسيج المستقبل

ويعود الفضــل في اكتشــاف أليــاف الغوت فــي الهند خــالل القرن 
الثامن عشر إلى شركة الهند الشــرقية البريطانية التي أدخلتها بعدها 
إلى أوروبا، حيث لم تحقق نجاحاً حقيقياً حتى ســتينيات القرن التاسع 
عشر، بأكياسها المخصصة لنقل بذور المواد الغذائية. وظلت صناعة 
الجوت فــي الهند قويــة حتى ظهــور بدائل اصطناعيــة أرخص في 
تسعينات القرن العشرين واشــتداد المنافســة مع بنغالدش المجاورة 
على العمالة الرخيصة. وتحاول الهند حاليــاً الترويج للغوت على أنه 
نسيج المســتقبل، خصوصاً بفضل مراعاته للبيئة، في مسعى لإلفادة 

من المنحى العالمي لالستغناء عن البالستيك.

تشهد ألياف “الغوت” الطبيعية التي تتصدر الهند قائمة المنتجين لها عالمياً، طفرة متجددة مرشحة 
لالستمرار بفعل الطلب المتنامي حول العالم على بدائل مستدامة للمواد البالستيكية، وفق الخبراء الذين 

تشير تقديراتهم إلى أن سوق األكياس وحدها ستقرب قيمتها من 3 مليارات دوالر أميركي بحلول 2024.
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“كانتاس” سجلت رقمًا قياسيًا برحلة مدتها 17 ساعة
حقّقــت شــركة الخطــوط 
األوســـــتـراليّـة  الجويّــة 
“كانتــاس” رقماً قياســـياً 
لهــا، بعــد رحلــة طيران 
مباشــــرة مـــن بوينــــس 
آيرس إلــى مدينة داروين 
الشــمالـــي  اإلقليـــم  فيـــ 

أوستراليا.
وأعـــادت الرحلـــة 107 
أوســتراليا إلــى الوطــن، 
قياسيين  رقمين  وســّجلت 

في “كانتاس” من خالل هذه الرحلة، وهما أطول مســافة مقطوعة )15,020 كيلومتراً(، وقضاء أطول وقت في الجو 
لرحلة تجاريّة تصل مدّتها إلى 17 ساعة و25 دقيقة.

يذكر أنه قبل تفّشــي وباء “كورونا”، كانت أطول رحلة ركاب مباشــرة لشركة “كانتاس” تربط بين  لندن  وبيرث، حيث 
تصل المسافة إلى 14,498 كيلومتراً، ومدّتها 16 ساعة و45 دقيقة.

محافظ جديد للبنك المركزي االيراني
عيّــن الرئيس اإليرانــي ابراهيم رئيســي، 
محافظاً جديداً للبنك المركزي خلفاً للمحافظ 

السابق علي أكبر كميجاني.
وجاء قرار التعيين بعــد اقتراح مقدم وزير 
االقتصاد والمالية ومصادقة مجلس الوزراء 

االيراني عليه.
ويحمل على صالــح آبادي درجة الدكتوراة 
في االدارة المالية من جامعة طهران، ويعد 
اول رئيــس لمنظمــة البورصــة واالوراق 
الماليــة بعــد تعديــل قانون ســوق االوراق 
الماليــة، كما ترأس االمانــة العامة لمنظمة 

الوسطاء الماليين في بورصة طهران.
وفــي عــام 2014، تم تعيين آبادي بمنصب رئيس مجلس االدارة والمدير التنفيذي لبنك “توســعة صادرات”، وهو من 

البنوك المختصة في مجال التصدير ومجال النقد االجنبي.
يشار إلى أن صالح آبادي يعد المحافظ الـ20 للبنك المركزي االيراني منذ تأسيسه.
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النقد الدولي يجدد ثقته الكاملة بـ“غورغييفا”
قــرر المجلــس التنفيذي لصندوق النقــد الدولي 
إبقــاء المديرة العامة كريســتالينا غورغييفا في 
منصبها. ويأتي هذا اإلعالن في خضم اتهامات 
تطالها إثر تحقيق أجــري من لجنة األخالقيات 
فــي البنك الدولي خلــص إلى أنها كانت من بين 
كبار المســؤولين الذين ضغطــوا على موظفين 
فــي البنك لتغيير بيانــات لصالح الصين. وعلى 
الرغم من االتهامات التي وجهت إليها بارتكاب 
مخالفات، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
الدولــي أخيراً، أنه يجدد “ثقته الكاملة” بمديرته 

العامة كريستالينا غورغييفا، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها. وتضمن بيان للمؤسسة النقدية العالمية، أن مجلس إدارتها 
خلص إلى أن المعلومات التي ظهرت خالل التحقيق لم تثبت قيام االقتصادية البلغارية بأي “دور غير مناسب”.

مــن جانبها، ســارعت غورغييفا )68 عاما( إلى الترحيــب بقرار المجلس التنفيذي، مجــددة التأكيد على أن االتهامات 
الموجهة إليها “ال أساس لها”. وقالت: إن “الثقة والنزاهة هما حجر الزاوية للمنظمات المتعدّدة الجنسيات التي خدمتها 

بإخالص على مدى أكثر من 4 عقود”.

“قطر للبترول” تغير اسمها إلى “قطر للطاقة”
أعلــن وزير  الطاقــة  القطــري ورئيس  

شــركة قطر للبترول ، ســعد بن شــريده 
الكعبي، أن الشــركة غيرت اســمها إلى 

“قطر للطاقة”.
وأشــار الكعبي، إلى اســتراتيجية جديدة 
ســتركز على كفاءة الطاقــة و تكنولوجيا  
صديقــة للبيئة، مثل تقنيــة احتجاز ثاني 

أكسيد  الكربون .
وذكرت صحيفة “ذا بيننسيوال” القطرية 
الصــادرة بالغة ااإلنكليزية، أن شــركة 
“قطر للبترول” غيرت اسمها إلى “قطر 
للطاقة”، نقالً عن إعالن داخلي لموظفي 
الشــركة، وذلك قبيل مؤتمر صحفي في 
الدوحة. كما غير حســاب الشــركة على  

تويتر  االسم إلى قطر للطاقة.
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زمكحل: التوّجه الى صندوق النقد بات ضرورة
أوضــح رئيــس تجّمــع ســيدات ورجــال 
األعمــال اللبنانييــن فــي العالــم الدكتــور 
فــؤاد زمكحل، فــي تصريــح إذاعي، أن 
هناك نية فرنســية بمســاعدة لبنان حســب 
مــا أوضــح دوكان، ولكن علــى لبنان أن 
يساعد نفســه أوالً، من خالل اإلصالحات 
المالية والنقدية، مشيراً إلى أن التوّجه الى 
صنــدوق النقد بات ضرورة والمفاوضات 
معــه بدأت، لكــن ال أعتقد أنّه ســيتم ضخ 
سيولة مباشرة في لبنان في األشهر المقبلة.

وشــدّد زمكحــل، علــى أنــه ال يجب على 
القطاع الخــاص والمودعيــن اللبنانين أن 

يدفعوا ثمن التعثر المالي المباشر الحاصل في لبنان، فالمسؤول المباشر عنه هو الدولة.
وختم زمكحل قائالً: الدولة اللبنانية غير مفلسة، وتملك المرافق واألراضي ومن أكبر الدول، وهناك أولويات لتقوم بها 

أمام شعبها ومؤسساتها قبل إهتمامها بمشاريعٍ إصالحية كبيرة.

ديب أمينًا للسّر في الهيئات االقتصادية اللبنانية
عيّنت الهيئات االقتصاديــــة اللبنانيــــة 
في اجتماعها الذي عقدته أخيراً برئاســة 
رئيســـــهـــا الوزيـــر الســــابق محمــد 
شــــقير، ناشــر ورئيــــس تحرير موقع 
ألفونــــس  الزميــل   Leb Economy
ديب أميناً للســّر في الهيئات اإلقتصادية 

اللبنانية.
ويأتــي هــذا التعييــن وفق بيــان صادر 
عن الهيئات، تتويجاً لمســيرة طويلة من 
العمل اإلعالمي والصحافي في وســائل 
إعالم عدة أبرزها جريدة المستقبل، كما 

تولــى إعــداد وتقديم برنامج “االقتصاد أوالً” الذي يبث عبر أثير إذاعة “صوت كل لبنان” برعاية غرفة بيروت وجبل 
لبنان.

يشــار إلى أن ألفونس ديب عمل مستشــاراً إعالمياً لغرفة بيروت وجبل لبنان، ووزير اإلتصاالت الســابق محمد شقير، 
والهيئات االقتصادية اللبنانية باإلضافة إلى عدد من القيادات والهيئات االقتصادية في لبنان.
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نتائج اجتماعات الوفد االقتصادي اللبناني في مسقط

االتفاق عليها، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تطبيقها 
كل بنــد ببنده، وتنظيم لقــاءات عمل متخصصــة وقطاعية 
تجمع بين الجهات المعنية من البلدين حول النشاط إقتصادي 

مستهدف.

تفاهمات مشتركة
وكشــف شــقير عن التوصــل الــى تفاهمــات حــول هذه 
المواضيع التي ستكون مدار متابعة وإهتمام مشترك، وهي:

- التركيــز على تســهيل االســتثمارات اللبنانيــة في عمان 
في مختلــف القطاعــات ال ســيما علــى مســتوى التمويل 
واالعفــاءات واليــد العاملــة، وكذلك إنشــاء شــباك موحد 

لالستثمار في عمان
- تشجيع رجال االعمال العمانيين على االستثمار في لبنان 
في مختلف القطاعات ال ســيما في البنيــة التحتية، والعمل 

بشكل مشترك لالستثمار في الدول األخرى
- وضع مقترحــات من قبل القطــاع الخــاص اللبناني عن 

شــملت اجتماعــات الوفــد االقتصــادي اللبنانــي، وزيــر 
التجــارة والصناعة وترويج االســتثمار العمانــي قيس بن 
محمد اليوســف، وزير التراث والســياحة ســالم بن محمد 
المحروقي، رئيــس وحدة دعم التنفيــذ والمتابعة خميس بن 
يوســف الجابري، ورئيس مجلــس إدارة الشــركة العمانية 

للتنمية السياحية محمد بن سالم البوسعيدي.

نقلة نوعية
وأعلن شــقير عــن وجود رغبــة جدية مــن قبــل القيادات 
االقتصاديــة العمانية في القطاعين العــام والخاص بتحقيق 
نقلة نوعية في التعاون االقتصادي الثنائــي، وهذا ما ترجم 
عبر تأكيد الــوزراء والهيئات المعنيية بالشــق االقتصادي 
على تقديم كل التســهيل والقيام بالمتابعة الحثيثة مع الجانب 
اللبناني ولدى االدارت المعنية فــي عمان لوضعها موضع 
التنفيذ. الفتاً إلى أنه تم اإلتفاق على خارطة طريق تتضمن 
وضع تقرير مفصل عــن كل المواضيع واألمــور التي تم 

زار وفد اقتصادي لبناني مؤخراً، العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس الهيئات االقتصادية الوزير 
السابق محمد شقير، وضم الوفد اللبناني، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، نائب 
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، رئيس غرفة التجارة األميركية اللبنانية سليم 
الزعني، رئيس هيئة تنمية العالقات االقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق، عضو مجلس إدارة غرفة 

بيروت وجبل لبنان فيكتور نجاريان، مروان صيداني، محمد رحال وسمير رحال.
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كذلــك زار شــقير والوفــد المرافــق لــه وزراة التجــارة 
والصناعة وترويج االستثمار، حيث جرت مباحثات شاملة 
مع الوزير اليوسف، الذي أبدى كل استعداد لتقديم المساعدة 
والمواكبة والدعم للمشاريع المطروحة والمستهدفة. وخالل 
هذا االجتمــاع تم إقتراح افــكار وخطط مســتقبلية للمتابعة 
إلنجاح التعاون، حيث تم االتفاق على ســلة من المشــاريع 
تطال الصناعة والسياحة والفرانشــايز والتسيوق والصحة 
والتعليم وكذلــك كيفيــة متابعتها من خالل عقــد مؤتمرات 

ولقاءات عمل ومعارض ومؤتمرات في البلدين.

التسويق السياحي
ثم انتقل الوفد الى سفارة لبنان بمسقط، حيث استقبله السفير 
سماحة الذي شكر شقير والوفد المرافق على كل ما يقومون 
به لفتح آفــاق جديدة للقطاع الخــاص في الخارج، مشــيراً 
الى عمان تختزن الكثيــر من االمكانيــات والفرص، لذلك 
من الضروري العمل بشــكل مســتمر على تقويــة التعاون 

االقتصادي مع هذه الدولة الصديقة.
كذلك، زار الوفــد وزراة الســياحة العمانيــة، حيث أجرى 
مباحثات مثمــرة مــع الوزيــر المحروقي، تركــزت على 
االســتفادة من خبرة اللبنانيين في مجال التســويق السياحي 
وتطوير بيوت الضيافة ومكاتب الســياحة والسفر وتشجيع 
إقامة المطاعم اللبنانية في عمان، وتشجيع التبادل السياحي. 
وتم االتفاق على عقد لقاءات في ما خص التعاون السياحي 

في المجاالت لمطروحة، لمتابعة المشاريع المطروحة.
وكانــت المحطة األخيــرة فــي الشــركة العمانيــة للتنمية 
التعاون السياحي المشترك.السياحية، حيث جرت مباحثات مع رئيسها البوسعيدي حول 

التسهيالت والتحفيزات المطلوبة لإلســتثمارات الصناعية 
في عمان

- الترويج للمنتجات الصناعية اللبنانية في عمان، وتشجيع 
التبادل السياحي بين البلدين

- إنشاء شــركة مشتركة لتوســيق المنتجات التي تصنع في 
عمان، في أفريقيا واوروبا

- التعــاون فــي المجال الســياحي، ال ســيما على مســتوى 
اإلستفادة من الخبرات اللبنانية في تســويق عمان وتطوير 
البنيــة التحتيــة الســياحية علــى مســتوى بيــوت الضيافة 

والمطاعم والنشاطات المكملة
- التعاون فــي مجــال العالمــات التجارية )الفرانشــايز(، 
بهدف مســاعدة غرفة عمان في إنشــاء مركز للفرانشــايز 
لتطوير ثقافة الفرانشايز في عمان، وتنظيم مؤتمر وعرض 

للعالمات التجارية اللبنانية في عمان
- التعاون في مجال الصحة والتعليم ال ســيما تحفيز إنشــاء 
مستشــفيات جامعيــة  لبنانيــة في عمــان، وكذلك بالنســبة 

للجامعات
- تسيير رحالت طيران مباشرة بين لبنان وعمان، إن كان 
عبر طيران الشــرق األوســط )ميدل ايســت( أو الطيران 

العماني

تقوية العالقات
وأكد شــقير، لقد لمســنا رغبة عمانية أكيدة للتعاون وتقوية 
العالقات فــي مختلف القطاعــات، خصوصاً إننــا خرجنا 
بأفكار واضحة وكذلك آليات متابعة، وهذا ما يشكل خارطة 
طريق لتحقيق نقلة نوعيــة في عالقاتنــا االقتصادية خالل 

الفترة المقبلة.
وقام شــقير بزيــارة وحــدة دعــم التنفيذ 
والمتابعة ولقاء رئيسها الجابري بحضور 
ســفير لبنــان فــي عمــان البير ســماحة 
ورئيس غرفة عمان رضــا بن جمعة آل 
صالــح، حيــث رحــب الجابري بشــقير 
والوفد المرافــق مؤكداً إهتمام الســلطنة 
بالتعــاون مع رجــال االعمــال اللبنانيين 
وفتح آفاق االستثمار أمامهم في السلطنة، 
 2040 عمــان  رؤيــة  مــع  خصوصــاً 
التي تقــدم ســلة كبيــرة مــن التحفيزات 

واالعفاءات ومناطق حرة لإلستثمار.
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يوم الصناعة الوطنية في غرفة بيروت

االجتماعــي. وشــدد على ان االســتثمار فــي الصناعة هو 
مكســب وطني، وال بد من إعطــاء إهتمام خــاص للقطاع 
الصناعي لتمكينه من القيام بدوره الوطني على أكمل وجه، 
مؤكداً قدرة الصناعة على التوســع أكثر في السوق اللبنانية 
وزيــادة صادراتها، لكــن ذلك يتطلــب مواكبــة وقرارات 

سريعة من الحكومة وتشريعات من مجلس النواب.
واشــار الــى ان الزيــارة الى ســلطنة عمان كانــت ناجحة 
على مختلــف المســتويات خصوصاً في ما خــص القطاع 
الصناعي، حيــث اســتطعنا تحقيق فــرص أكيــدة للقطاع 
الصناعي إن كان على مستوى زيادة الصادرات الصناعية 
اللبنانية الى عمان أو على مستوى إعطاء تحفيزات خاصة 
للبنانيين إلنشاء مصانع في السلطنة، أو خلق شراكات بين 

الجانبين.

شقير
القى محمد شــقير كلمــة غرفة بيــروت وجبل لبنــان، قال 
فيها، إن الصناعة الوطنية هي قطاع حيوي واســتراتيجي، 
يختزن الكثير من القدرات واإلمكانات ويشكل ركناً أساسياً 
في االقتصاد الوطني. اضاف، في هذا اليوم المميز يتجســد 
بشــكل واضح الشــراكة بين القطاعيــن العــام والخاص، 
وأمل أن تحقق هذه الشــراكة نقلة نوعية بإستجابة الجهات 
الحكوميــة المعنيــة لمتطلبــات صمــود القطــاع وتطويره 

وحداثته وتنافسيته.
واكد شــقير، أن مواكبة القطاع الصناعي ودعمه وتحفيزه 
وتوفير كل شروط تطويره يعتبر من المسلمات في األحوال 
الطبيعية، كون هذا القطاع يشكل ركناً أساسيا في االقتصاد 
الوطني وحاجة ماسة لتحقيق النمو االقتصادي واالستقرار 

الصناعة  “يوم  الغرفة  مقر  في  اللبنانيين  الصناعيين  وجمعية  لبنان  وجبل  بيروت  غرفة  نظمت 
السابق  الوزير  االقتصادية  الهيئات  رئيس  بوشكيان،  جورج  الصناعة  وزير  بمشاركة  الوطنية”، 
محمد شقير، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، أمين عام العالقات الخارجية في جمعية 
الصناعيين منير البساط، بحضور رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف، رئيس جمعية 
رؤساء  نبيل فهد، وحشد من  لبنان  بيروت وجبل  رئيس غرفة  نائب  نقوال شماس،  بيروت  تجار 

النقابات الصناعية والصناعيين ورجال األعمال.
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لجهة إمكانياتها وقدرتها التشغيلية وتكاملها مع القطاعات 
واألعمال األخرى، وكذلك التطور الحاصل على مستوى 
الصــادرات الصناعيــة ووجهتهــا وأنــواع الصناعــات 

المصدرة.
وتناول البســاط تطور الصناعــة في الســنتين األخيرتين 
لجهة زيــادة حصتها فــي االقتصاد الوطني وتوســعها في 
السوق المحلية، مؤكداً ان الصادرات كما حصة الصناعة 
الوطنية في الســوق المحلية سيستمران بتحقيق التقدم على 

المدى المنظور.

التوصيات
وفــي ختام “يــوم الصناعــة الوطنيــة”، أعلن شــقير عن 

التوصيات التي جاء فيها ما يلي:
1. مكافحة المصانع والمؤسسات غير الشرعية والتهرب 
الضريبــي والتهريــب عبــر المرافــئ الشــرعية وغيــر 

الشرعية
2. اســتكمال إجراءات الحمايــة من االغــراق ومراجعة 
تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، والمسارعة الى حل مشكلة 

التصدير الى السعودية
3. دعــم المصانع التي تســتخدم طاقة مكثفــة عبر رديات 

تحسم من المستحقات الضريبية لهذه المصانع
4. الحفاظ على تنافســية المنتجات الصناعية اللبنانية عبر 
ايجاد برامج تمويلية طويلة األمد لتحديث وتطوير االالت 
الصناعيــة، االســتثمار بالطاقــة البديلة و تنفيذ مشــاريع 
االلتزام البيئي عبر OXYGEN FUND أو أي مشاريع 

أخرى من الجهات المانحة
5. المتابعــة الحثيثة مع مصــرف لبنان لبــت ودفع جميع 
الملفات العالقة لتمويل اســتيراد المــواد االولية الصناعية 

والحاصلة على موافقة مسبقة من المصرف
6. إقرار عــدد من التشــريعات والقوانيــن لتحفيز القطاع 

الصناعي، منها:
- اعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل للعام 2020

- إعفــاء المصانع من ضريبــة األرباح علــى الصادرات 
100 % بدال من 50 %

- قانون دمج المصانع
- قانون الشراء العام

الوطنية.- الـزامـيـــــة مشــــتـريـات النـازحـيــــن مـن الصناعــة 

بكداش
من جانبه، قــال بكداش، صحيــح ان وقت هــذه الحكومة 
قصير انما نطلــب منكم اعطــاء القطاع االهتمــام الالزم 
واتخــاذ كل التدابيــر القــادرة علــى وضعــه علــى الخط 
الصحيــح. أضاف: لقــد شــارك الصناعيون مــع الهيئات 
االقتصاديــة في اللقــاءات التــي عقدت في مســقط بهدف 
التفتيــش عن خطــة بديلــة )plan b( واالســتثمار خارج 
لبنــان، إال إننا نؤكــد إننا لن نتــرك لبنان بــل على العكس 
كصناعيين وتجار ســنلجأ إما للتخفيف مــن انتاجنا ريثما 
تتحســن االوضاع في لبنان، أو نحافظ علــى حجم االنتاج 
ونعمل في المــوازاة على فتــح خطوط اســتثمارية جديدة 

خارج لبنان تمكننا من الصمود.

بوشكيان
أما بوشــكيان، فقــد ألقى كلمــة قال فيهــا: إن إحيــاء يوم 
الصناعــة الوطنية مبــادرة وطنية بامتيــاز، تنم عن وعي 
وإدراك ألهميــة الصناعة ودورها. اضــاف: أن انخفاض 
قيمة الليــرة مقابل الــدوالر، وتدني القدرة الشــرائية لدى 
المواطنين، واالرتفاع الجنوني لألسعار خفض االستهالك 
بشــكل تلقائي، ولم يعد بإمــكان المواطن شــراء منتجات 
بالده إذا كان ســعرها أغلى مــن مثيالتها المســتوردة، إذ 
أصبح اللبناني يفتش علــى الرفوف في المحــال التجارية 
والسوبرماركت على السعر وليس على الماركة، متجاهالً 
المصدر والنوعيــة والكمية والحجم والمكونــات. كما انه 

ضاق ذرعاً بسعر سلعة بعدد أصفار ال تنتهي.
وأعلن ان الوزارة شــددت علــى اطــالق خارطة طريق 
تقوم على االنتــاج الجيد وتطبيق المواصفــات والمعايير، 
واقفــال المؤسســات غير المرخصــة، وقوننة المســتحقة 
منها، ومضاعفة الكشــوفات والمراقبة، وتعزيز القدرات 
التنافســية واالنتاجيــة والتصديريــة، مؤكــدا ان “شــعار 

“صناعة وطنية بجودة عالمية” ليس صعب المنال. 
وأكد بوشــكيان، علــى انه سيســعى ويحاول كي يســتعيد 
االنتاج الوطنــي مكانته األولى على الرفــوف والصفوف 
وفــي القلــوب، وأنه ســيعمل على رفــع مكانــة الصناعة 

واسمها وجودتها عالياً في لبنان ودول العالم.

البساط
من جانبه، قــدم البســاط عرضاً عــن الصناعــة الوطنية 
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وفد دولي في “تجمع رجال وسيدات األعمال”
استضاف تجّمع رجال وسيدات األعمال في لبنان وفداً 
دولياً يضم ســفير االتحاد األوروبي فــي لبنان رالف 
طّراف، والمقيمة ومنســقة الشــؤون اإلنســانية لألمم 
المتحــدة في لبنان نجاة رشــدي، وزينه خوري ومنى 
كــوزي من البنك الدولي، وياب فــان ديغلي من أمانة 
الســر في إطــار اإلصالح والتعافي وإعــادة اإلعمار 

.)3RF( للبنان
وخــالل غذاء عمل أقامــه التجمع على شــرف الوفد 

الدولي، وحضره، إلى رئيســه نقوال بوخاطر وأســمهان الزين )co-Chair 3RF( ونادين خوري وداني عبود، تّم طرح 
التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص في لبنان في ظل األزمة الراهنة، كما سبل التعاون بين المجتمع الدولي والقطاع 
الخاص في إطار خطة اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار للبنان )3RF(. ورّحب بو خاطر بالوفد، شــارحاً رؤية تجّمع 
رجال وســيدات األعمال في لبنان، وطرح المجتمعون أهمية تفعيل قانون الشــراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية 
التســريع في الخطوات التي يتعيّن اتخاذها على وجه الســرعة بموضوع قانون المشتريات العامة، وقانون محاربة الفساد 
والحوكمة اإللكترونية للقطاع العام وأهمية تفعيل القرض المخصص للنقل المشترك وتطبيق وتفعيل هذه والقوانين وغيرها. 

واتفق الطرفان على العمل عن كثب حول هذه المواضيع، إلى جانب التصدير والحوكمة والتنمية المستدامة.

هواوي تطلق برنامج الشريك التعليمي مع AUST لبنان
وقعــت شــركة هــواوي في لبنــان مع الجامعــة األميركيــة للعلوم 
والتكنولوجيا في بيروت AUST، اتفاقية الشريك التعليمي المعتمد 
مــن هواوي، بحضور ســفير الصين لدى لبنان تشــيان مين جيان. 
وقال الســفير الصيني في تعليق علــى االتفاقية خالل حفل التوقيع، 
إن تطويــر االقتصــاد الرقمي مــن خالل تكنولوجيــات المعلومات 
واالتصاالت يعــزز التحول الرقمي في مختلف الصناعات ويجعل 
التنمية االقتصادية في المســار الســريع. وأعرب عن أمله أن يكون 
لبرنامج الشــريك التعليمي المعتمد مــن هواوي نتائج رائعة لتعزيز 

النمو الرقمي في لبنان، وأن يستفيد طالب الجامعة من مختبر الذكاء االصطناعي، الذي تبرعت به هواوي لتعلم المهارات 
وتحسين األداء في البحث العلمي والمساهمة في تنشيط لبنان بالمواهب الشابة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة )هواوي( لبنان آيدن لي، إن AUST شريك لـ“هواوي” لبنان منذ 2019، وأنه من 
خالل االتفاقية سيتم العمل على تعزيز التحول الرقمي عبر الصناعات مع تدريبات متخصصة تستند على دورات دراسية 
وحلــول هــواوي. بدوره، قال نائب رئيس الجامعة رياض صقر، إن توقيع اتفاقية مع هواوي إلنشــاء أول أكاديمية للذكاء 
االصطناعي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان سيســمح للجامعة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش 

العمل في مجال الذكاء االصطناعي والجيل الخامس وإنترنت األشياء والحوسبة السحابية ومواضيع أخرى.
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اتحاد المصارف العربية يلخص برنامج مؤتمرات 2021
لخص اتحاد المصارف العربية في بيان، “برنامج مؤتمراته 
ومنتدياتــه التي أقامها ســنة 2021، وهي: منتدى عن تمويل 
النمو من خالل تمكين االقتصاد الرقمي، بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي IMF، ومشاركة البنوك المركزية العربية وجامعة 
الدول العربية ومؤسســات عربية ودوليــة، منتدى الصيرفة 
اإلســالمية بالتعاون مــع المجلس العام للبنوك والمؤسســات 
المالية اإلسالمية CIBAFI ومشاركة رئيس البنك اإلسالمي 
للتنميــة IsDB، منتــدى تحديات االمتثــال ومكافحة الجرائم 
المالية الذي عقد في شــرم الشيخ، الحوار المصرفي من أجل 

لبنان بالتعاون مع البنك المركزي األلماني Bundesbank، القمة العربية للمصارف الرقمية في دورتها األولى، منتدى 
تحديات االمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراســلة، القمة المصرفية العربية لعام 2021، منتدى رؤســاء إدارات 

المخاطر في المصارف العربية، والملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني الذي عقد في شرم الشيخ”.
وأعلن األمين العام لالتحاد وسام فتوح، عن إطالق الملتقى المصرفي العربي لألمن السيبراني بدورته الثانية في بيروت في 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، والمؤتمر السنوي التحاد المصارف العربية 2021 في الرياض، باالضافة إلى تنظيم منتدى 

تمويل التنمية والتعافي االقتصادي، بالتعاون مع االتحاد الدولي للمصرفيين العرب في قطر.

اتفاقية لحماية وتشجيع االستثمار بين اإلمارات والعراق
وقعــت دولة اإلمــارات ممثلة بــوزارة الماليــة اتفاقية لحماية 
وتشــجيع االســتثمارات مع العراق، بهدف تشــجيع االستثمار 
األجنبــي مــن خالل توفير وتنميــة المناخ المالئم لالســتثمار، 
وحماية التعاون االقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شــامل 
بين الحقوق وااللتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما 
يحفز مبــادرات األعمال للتنمية االقتصادية المســتدامة. ومثل 
الجانــب اإلماراتي يونس الخوري وكيــل وزارة المالية، وعن 
الجانب العراقي ســها النجار رئيسة الهيئة الوطنية لالستثمار، 

بحضور عدد من كبار المسؤولين من كال الجانبين. وأكد يونس الخوري، على أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار 
بين اإلمارات والعراق، التي تؤكد ســعي البلدين لتعميق وتعزيز العالقات الثنائية، وبناء شــراكات استثمارية في مختلف 

المجاالت االقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو االستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين.
وتنص االتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي 
والتجميد، وتســهيل الســماح بإنشاء االستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه االســتثمارات، والتأكيد على أحقية تحويل 
األرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل، وإتاحة تعويض المستثمر تعويضاً عادالً وفورياً الستثماره في حالة االستيالء 
عليه للمصلحة العامة وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية لالستثمار قبل االستيالء عليه.
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اتفاق إماراتي سوري لتعزيز التعاون االقتصادي
أعلنت دولة اإلمــارات العربية المتحدة في 
بيان، أنّها توّصلت إلى اتفاق مع سورية على 
خطط مستقبلية لتعزيز التعاون اإلقتصادي 
بيــن البلدين، واستكشــاف قطاعات جديدة. 
وكتبــت وزارة اإلقتصــاد اإلماراتية على 
موقــع تويتــر، أّن قيمــة المبــادالت غيــر 
النفطية بين البلديــن في النصف األول من 
عــام 2021 الجاري، بلغــت حوالى مليار 

درهم )272 مليون دوالر أميركي(.
يشــار إلى أن مســؤولين من البلدين، كانوا 
قــد أجروا مؤخراً، مباحثــات إلعادة تفعيل 

مجلس رجال األعمال السوري اإلماراتي، وفق وكالة األنباء السورية )سانا(. وأعادت دولة اإلمارات فتح سفارتها في 
العاصمة السورية دمشق، في شهر كانون األول/ديسمبر 2018، بعد 7 سنوات على إغالقها عام 2011.

ويأتي التقارب بين البلدين، في ظّل انفتاح عربي على ســورية بعدما قطعت العديد من الدول العربية عالقاتها معها أو 
خفضت تمثيلها الدبلوماسي فيها منذ اندالع الحرب السورية عام 2011.

تشكيل مجلس األعمال السوري اإلماراتي
أصــدرت وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة 
الســورية قــرارا يقضي بتشــكيل مجلــس األعمال 
السوري اإلماراتي بهدف تفعيل دور القطاع الخاص 
في تطوير التعاون االقتصادي بين البلدين في مختلف 
المجــاالت. ويهدف القرار إلى تطويــر التعاون في 
المجال االستثماري وإعادة إعمار سورية باالستفادة 
بشــكل خاص من المزايــا والمحفزات التي تضمنها 
قانون االستثمار السوري الجديد رقم 18 لعام 2021، 
مما يفتح المجال واســعا أمام فرص ومجاالت عديدة 
للتعاون المشترك ويخلق آليات مرنة للحد من القيود 

والعوائق التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي. وتضمن القرار تسمية غزوان المصري، رئيسا للمجلس، وأنس معتوق، 
نائبا للرئيس. ومن المقرر أن يقوم الجانب اإلماراتي بتشكيل المجلس النظير وفق توضيحات الوزارة.

يشار إلى أن القرار جاء خطوة تنفيذية لما اتفق عليه أثناء اللقاء الذي جمع وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري، 
سامر الخليل، مع وزير االقتصاد اإلماراتي، عبد هللا طوق، على هامش افتتاح الجناح السوري في معرض إكسبو دبي 

.2020
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“األغذية العالمي” يتطلع لمساعدة 800 ألف لبناني
أعرب برنامــج األغذية العالمي التابع لألمــم المتحدة، عن 
تطلعه إلى الوصول لمساعدة 800 ألف لبناني مع نهاية عام 
2021 الجاري. وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها المديرة 
اإلقليمية للشرق األوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا وشرق 
أوروبا لبرنامج األغذية العالمي، كورين فيلتشر، خالل لقائها 
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في مقر الحكومة وسط 
العاصمة بيروت، بحســب بيان أصدرته رئاســة الحكومة. 
وقالــت فيلتشــر، إن البرنامج على أتم االســتعداد للعمل مع 
حكومة ميقاتي لدعم من هم أكثر حاجة إلى المســاعدة، وإن 

البرنامج يضاعف مساعدته للشعب اللبناني المحتاج بواسطة برنامج مساعدة األسر األكثر فقراً. موضحةً، أنها ناقشت مع 
ميقاتي عمل برنامج األغذية الذي يدعم الالجئين الســوريين في لبنان منذ ســنوات، والذين يبلغ عددهم وفق اإلحصائيات 

األممية نحو مليون الجئ.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت األمم المتحدة، أن 74 % من سكان لبنان يعانون الفقر، بناًء على دراسة أعدتها 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا إسكوا. ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة 

تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية، وانخفاض حاد في احتياطي العمالت األجنبية لدى المصرف المركزي.

إنجاز جديد لـ“أليانز” لبنان
احتفلت “أليانز” لبنان بإنجاز جديد في تاريخ الشركة، وُعقد 
مؤتمر صحفي في مقرها فــي الحازمية، بحضور ممثلي 
وســائل اإلعالم، واعضاء مجلس اإلدارة واعضاء اللجنة 
اإلدارية وكبار ممثلي “أليانز” لبنان، وتخلل الحفل مناقشة 
المواضيــع التالية: كيف تتخّطى الشــركة األزمة المالية - 
الحلول التأمينية الجديــدة لتلبية احتياجات الزبائن - تقرير 
وضع مطالبــات انفجار مرفأ بيــروت - العالمة التجارية 
الجديدة ألليانز لبنان التي تبعث روحية إيجابية وثقة بالغد.

افتتح الحفل بكلمة )العضو في مجلس الشركة( كريستوفر 
تاونســند، أكــد فيها على التزام مجموعة أليانز ودعمها للبنان في تخّطــي االزمة االقتصادية. بعدها عرض رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي، أنطوان عيســى، تاريخ وانجازات الشــركة، وأكدّ على أهمية دعم المجموعة لتخّطي التحديات 
المستجدة في لبنان، ألنها أول شركة تعيد الرسملة، وتطلق حلول مبتكرة تتكيّف مع الوضع الراهن وتدفع مطالبات انفجار 

مرفأ بيروت من دون انتظار نتيجة التحقيق الرسمي.
من جانبه، أعلن المدير العام لشــركة أليانز لبنان، باســم عاصي، عن اإلجراءات التي تم اتخاذها، وعن تسديد 97 % من 

اجمالي الحوادث الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت.
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مؤتمر األعمال العراقي اللبناني

ُعِقــد مؤخــراً، مؤتمر األعمــال العراقــي - اللبناني، في مقــر غرفة بيروت 
وجبل لبنان، برعاية وزير الصناعة جورج بوشــكيان، وتنظيم شركة نوفلتي 
لالستشــارات والمعارض والمؤتمرات، وحضور رئيس الهيئات االقتصادية 
الوزير الســابق محمد شــقير، ســفير لبنان في العراق علي الحبحاب، ســفير 
العــراق في لبنان حيدر البــراك، نائب رئيس غرفة بغــداد رعد بريج، مدير 
عام الشــركة العامة للمعارض والخدمات التجارية سرمد سعيد، المدير العام 
لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشــمالي توفيق 
دبوســي، رئيس إتحــاد رجال االعمال اللبنانيين جــاك صراف، رئيس غرفة 
التجــارة الدولية - لبنان وجيه البزري، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج 
نصــراوي، نائب رئيس المؤسســة العامة لتشــجيع االســتثمار )ايدال( عالء 
حمية، رئيس مجلس االعمال اللبناني العراقي عبد الدود نصولي، وحشــد من 
الفاعليات االقتصادية والوفد العراقي المؤلف من 35 رجل أعمال، وعدد كبير 

من رجال االعمال اللبنانيين.
وألقى وزير الصناعة كلمة تحدث فيها عن السعي الى تفعيل العالقات االقتصادية 
والتجارية وتوقيع االتفاقيات الثنائية - إعادة تفعيل اللجنة االقتصادية المشتركة 
وتوقيــع مذكــرة التفاهــم بين وزارتــي الصناعة في لبنان والعــراق - خفض 
الرســوم على المنتجات الصناعيــة اللبنانية المصدرة الى العراق -  تســهيل 
حركة النقل بين لبنان والعراق - السماح للشاحنات اللبنانية بدخول األراضي 
العراقية والتفريغ في مقصدها األخير دون االنتظار للتفريغ في ساحات التبادل 
على الحدود البرية - التشجيع على اقامة مناطق حرة للصناعيين في البلدين - 
تســريع اجراءات تسجيل األدوية في البلدين- ومطابقة المعايير والمواصفات 
واالعتــراف بشــهادات المطابقة الصادرة عن معهــد البحوث الصناعية وفق 

المواصفات التي تصدرها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
بعد ذلك، وقع شقير وبريج مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة 
بغــداد لتقوية التنســيق والتعاون بيــن الغرفتين وتبادل المعلومات ومســاعدة 
وتســهيل أمور رجال االعمال بما يسمح بزيادة التبادل التجاري وزيادة ارقام 

االستثمار.
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