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التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
العالميــة "ماتيتــو"  لشــركة 

معتز غندور:  
نقــوم بقيــادة تغيــرات جوهريــة فــي مشــهد 

الميــاه فــي أنحــاء العالــم

ــاء بفوضــى ماليــة فــي جميــع  بعــد أن تســبب الوب
ــم أنحــاء العال

6 طــرق إلعــادة بنــاء الشــركات الصغيــرة بعــد 
"كورونــا" أزمــة 

في التقرير الســنوي لـ "ذا بزنس يير" البريطانية 
العالمية عن أبوظبي 2020

االبتكار والتقنيات والذكاء االصطناعي 
تضع اإلمارات في صدارة التنافسية

يكفــي  ال  بمــا  الســيولة  ضعــف  مــن  تعانــي 
الديــون لتغطيــة 

هل تصمد صناعة النفط الصخري األمريكي
 في وجه "كورونا" ؟ 

سباق محموم .. وإنفاق بمليارات الدوالرات
أبــرز 10 شــركات عالميــة تعمــل علــى تطويــر 

لفيــروس "كوفيــد- 19" أدويــة ولقاحــات 

الواليــات المتحــدة تتصــدر بقيمــة وصلــت إلــى 
دوالر  تريليــون   20.41

أضخم 10 مديونيات في العالم 

ــدور" ونعــوُد إىل رئيــس الســلطة التنفيذيــة د. حســان ديــاب األكادميــي،  " حنــوُر ون
ــلك  ــك نس ــم .. لذل ــاء ودعمه ــد واحللف ــوِة العه ــاز بق ــل، وميت ــة الفص ــب كلم صاح
طريقنــا بــأدِب الــكالم وبشــفافيٍة ونضــُع ثقلنــا يف االستفســارات الــي هــي مــن أدىن 

ــوي. ــا حنــن الشــعب املتوســط الق حقوقن
أطلَّ علينا دولة الرئيس، من ضمن خطاب املئة يوم جبملٍة أكادميية املعىن مفادها:

"إن احلكومة أصلحِت السكَة وهي يف طور وضِع القطار عليها، وأن صفارة االنطالق قد أذنت ببدء رحلة االنطالق"..
هــذا كالٌم علــى مســتوى الكاتــب اللبنــاين الفرنســي أمــن معلــوف الــذي أصبــح عضــوًا يف األكادمييــة الفرنســية، وهــو أول فرنســي 
مــن أصــل لبنــاين حيظــى بشــرِف عضويــة األكادمييــة .. معلــوف نــال جائــزة "األمــر أســتورياس" لــآداب 2010 الــي تعــُد 
مــن أشــهر اجلوائــز يف العــامل، وذلــك علــى عطائــه األديب، وكان نــال جائــزة "غونكــور" الفرنســية الشــهرة عــام 1993 عــن 
روايتــه "صخــرة طانيوس".فهــل يتطلَّــُع الرئيــس حســان ديــاب إىل جائــزة " غونكــور اللبنانيــة "علــى روايتــِه" صخــرُة حســان" 

يف مائــِة يــوٍم يف الســرايا ؟
***

يف كالِم دولــةِ رئيــس احلكومــة، مــا جيعلنــا نستفســر عــن مجلــٍة واحــدٍة قصــرٍة إذ جــاءت كلمــُة االنطــالق مرتــن، فهــل صــدر 
عــن أمــن معلــوف هــذا التكــرار الــذي أوصلــه اىل نيلــِه اجلائــزة؟ .

***
ــا، وهــذا لــه معــىن عميــق ومتقــن،  ــى أي ســكٍة أصبحنــا ؟ووضــع القطــار عليه احلكومــُة يف النهايــِة هــي خلدمــِة الشــعِب، فعل
ــة  ــدء رحل ــت بب ــد أذن ــالق ق ــارة االنط ــا؟وأن صف ــعب منهم ــن الش ــن حن ــة او النهاية؟وأي ــو املحط ــا حن ــر عموم ــار يس والقط
االنطالق.هنــا عقلنــا اللبنــايُن البســيط يعــي أول صفــارة االنطــالق حنــو مــاذا؟واإلِذن لبــدء رحلــة االنطــالق الثانيــة إىل أيــَن 

ــد؟ بالتحدي
***

هــذا يف لبنــان، أمــا َمــن يقــرأ الـــ WASHINGTON POST األوســع انتشــارًا عامليــا، دولــة الرئيــس، يكتــُب تقريــرا عصيــا 
علــى الفهــِم ملجــرِد الفهِم.تكلــم طبعــا أننــا نســتورد األكل وهــذا عيــب وال يليــُق بالشــعب اللبنــاين ، إذ إن أرضنــا مباركــة.

ــة  ــا ســريعا بقيم ــا هبوًط ــامل، أن عندن ــات الع ــات جامع ــا حماضــرات يف كربي ــي كان يعطــي فيه ــة ال ــة اإلنكليزي ــب باللغ وكت
لرتنــا اللبنانيــة، فعــاًل هــذا جديــٌد علينــا،مث أتــى فــروس الكورونــا الــذي جعــل احلجــَر إلزاميــا وهــذا فعــاًل خــرٌب قــدمٌي، مــا 
جعلنــا نســتورد 8 % مــن أوكرانيــا وروســيا والســيما القمــح ..ويضيــف دولــة الرئيــس إهنــم يراقبــون عــن كثــب ارتفــاع األســعار 
اجلنونيــة، وأن احلكومــة تعمــل علــى مزيــٍد مــن االتصــاالت وقــد قمتــم دولتكــم باتصــاالت مــع املعنيــن عامليــا، ألننــا سنخســر 

املــواد الغذائيــة بشــكٍل قــاٍس جــدًا لغايــة اخــر 2020 .
فعــاًل هننئكــم وهنــىنء أنفســنا مبــن ســبقوكم، كــوَن هــذا اخلــرب يثلــُج قلوبنــا.. حــى التوقف.وأكمــل دولتــُه ســرده أنــه علينــا 
الصمــود ومســالة الغــذاء أصبحــت عامليــة، ولكننــا نســعى إىل الــدول ملســاعدتنا.وبنهاية الشــرح أضــاف دولتــُه علينــا أن نعيــَد 
الثقــة بعملتنــا واقتصادنــا ســريعا.باهلِل عليكــم كيــف بنــا حنــُن الشــعب أن ُنســرَع باســتعادِة الثقة؟هــل هنــاك دراســٌة أكادمييــٌة 

علميــٌة بذلــك؟
***

بعــد قصــة القطــار اللبنــاين علــى الســكة وشــرٍح عميــٍق لـ"الواشــنطن بوســت" هــل ميكــن ان تفســروا لنــا مــن فضلكــم مــا هــو 
ــق.. واملجاعــة  ــى الســكة انطل ــة الرئيــس؟ والقطــار عل ــا مســاعدتكم دول ــوب ؟مــا العمــل وإىل أيــن املصر؟فبمــاذا ميكنن املطل
علــى مــا يبــدو بنهايــة املحطة؟حتدثتــم عــن أنكــم اجنــزمت 97 يف املائــة ممــا وعــدمت بانكــم ســتحققونُه يف مئــِة يــوٍم .. بــاهلِل 

عليكــم :
1 - ماذا عن وصول سعر الدوالر إىل 4250 لرة؟

2 - ماذا عن عدم إجراء التعيينات يف مصرف لبنان؟
3 - ماذا عن عدم ضبط معابر التهريب؟

4 - ماذا عن تفلت األسعار؟
5 - مــاذا عــن نصيحــة وكأهنــا مــن تشرشــل رئيــس حكومــة بريطانيــا ابــان احلــرب العامليــة الثانيــة:" ال تأكلــوأ البيــض إذا 

كان ســعره غاليــا" !
6 - مــاذا عــن مستشــار وزيــر الســياحة الــذي قــال للمواطنــن: إذا وجــدمت أســعار الدخــول إىل املســابح اخلاصــة مرتفعــة فــال 

تدخلــوا ؟حضــرة املستشــار أمل يكــن مــن األليــِق واألنســِب أن تضبطــوا أســعار الدخــول؟
***

إذا كان مــا ســبَق عيِّنــٌة مــن 97 باملائــة مــن اجنــازات وعــدمت هبــا، عظيٌم،املطلــوب إعــادة التفســر ثانيــا وثالثــا ورابعــا، ألننــا 
شــعٌب مل نفهمهــا أو نتفهمهــا أو نلمســها أو نشــعُر هبا.رجــاًء اتركــوا الــــ 3 باملائــة دون زمخكــٌم وســعيكٌم ؟ " كــي يبقــى منــا مــن 

خيــرب".



األرقـــــــــام

26%  من شركات الكويت مهددة 
بالتوقف مع »كورونا«

2.5 مليار ريال خصصتها السعودية 
ميزانية لالستثمار الزراعي

65 مليار دوالر خسائر أثرياء بريطانيا بسبب »كورونا«

203  مليارات دوالر خسائر قطاع التأمين 
المتوقعة عالميًا في 2020

2.77 مليار دوالر قرض لمصر من صندوق النقد الدولي  

 Bensirri Public �صــركة  اأجرتــه  ا�صــتطالع  نتائــج  اأظهــرت 
بــاأن   19 بك�فيــد-  الك�يتيــة  ال�صــركات  تاأثــر  حــ�ل   Relations
%45 مــن ال�صــركات الك�يتيــة، قامــت بتعطيــل اأعمالهــا و %26 اأخــرى 
علــى �صــفا التعطيــل بعــد انخفا�س اإيراداتها بن�صــبة تزيــد عن %80 منذ 
�صــهر فربايــر 2020.. وقــال حممــد املطــ�ع مديــر االت�صاالت امل�ؤ�ص�صــية 
يف �صــركة بــن �صــري للعالقــات العامــة اإن الك�يــت بــداأت منــذ 11 مار�ــس 
بتعطيل االأعمال، وجاء اال�صــتطالع بعد مرور 6 اأ�صــابيع من هذه الفرتة، 
ملعرفــة مــدى تاأثــر ال�صــركات الك�يتيــة، بالقيــ�د املفرو�صــة مل�اجهة جائحة 
ك�رونــا.. وك�صــف اأن اأبــرز النقــاط التــي و�صلنــا لهــا اأن معــدل ال�صــركات 
املغلقــة كان مرتفعــًا بن�صــبة %25، وانخف�صــت اإيــرادات %26 مــن 

ال�صــركات مبعــدالت انخفا�ــس تفــ�ق 80% .
لتاأخــر  نظــرًا  اأنــه  يف  متثــل  لال�صــتبيان،  االآخــر  اال�صــتنتاج  اإن  وقــال 
الت�صــريعات فقــد ح�صلــت خمالفــات لقانــ�ن العمــل، وهنــاك %21 مــن 
ال�صــركات فر�صــت اإجــازات مــن غــري الراتــب ون�صــبة اأخــرى قامــت بتعديل 
العمــل، وهنــاك %15 مــن ال�صــركات قامــت بت�صــريح امل�ظفــني.. واأظهــر 
اال�صــتطالع اأن %32 مــن ال�صــركات اتخــذت قــرارات تق�صــي بتغيــري 
ــة،  ــى االأزم ــهرين عل ــرور �ص ــد م ــني.. وبع ــل امل�ظف ــاعات عم ــب اأو �ص روات
اأكــد %56 مــن امل�صــاركني اأنهــم غــري قادريــن علــى اال�صــتمرار يف تغطيــة 
التكاليف الثابتة الأكرث من �صــهر اأو �صــهرين اإ�صافيني، و�صــمل اال�صــتطالع 

نحــ� 500 �صــركة، جميعهــا حققــت اأرباحــًا يف 2019.

قــال املديــر العــام ل�صنــدوق التنميــة الزراعيــة ال�صــع�دي منــري ال�صــهلي 
ل�كالــة بل�مبــريغ اإن اململكــة اأدخلــت بعــد تف�صــي فريو�ــس ك�رونــا مبادرتــني 
بقيمــة 2.5 مليــار ريــال )665 مليــ�ن دوالر( لدعــم املزارعــني وت�صــهيل 

واردات الغــذاء..
 وتكثــف ال�صــع�دية ا�صــتثماراتها يف الزراعــة املحليــة وامل�صــاريع الزراعيــة 

يف اخلارج.. 
واأ�صــاف و�صلــت بذلــك ميزانيــة ال�صنــدوق اإىل 5.5 مليــار ريــال خــالل 
العــام اجلــاري، وهــ� مــا يقــرب مــن ثالثــة اأ�صعــاف املبلغ الــذي كانت عليه 
يف 2019 كمــا بــات يت�صمــن مزيــدًا مــن املخ�ص�صــات لال�صــتثمارات 

اخلارجية.
ولفــت ال�صــهلي اإىل اأن مــن بــني املبــادرات التــي مت تقدميهــا منــذ مار�ــس 
املا�صي، �صيتم تخ�صي�س ملياري ريال نح� �صمانات م�صرفية مل�صت�ردي 
املحا�صيــل مثــل االأرز وفــ�ل ال�ص�يــا والــذرة وال�صــكر و�صــيتم منــح حــ�ايل 
300 مليــ�ن ريــال للمزارعــني املحليــني .. وقــال قبــل تف�صــي فريو�ــس 
ك�رونا كانت ميزانية ال�صندوق قد ارتفعت بالفعل بنح� %60 عن العام 
ال�صــابق، مبــا يف ذلــك تخ�صي�ــس مليــار ريــال لال�صــتثمار يف اخلــارج".. 
ا�صــرتاتيجية  علــى  وافقنــا  الأننــا  حمظ�ظــ�ن  نحــن  ال�صــهلي  وبح�صــب 
الغــذاء قبــل االأزمــة، وهنــاك تن�صــيق جيــد بــني الــ�كاالت احلك�ميــة املعنية 
باالأمن الغذائي، وحتى االآن مل تكن هناك م�صكالت غذائية رئي�صية، لقد 

�صــاعدنا هذا

ــى مــا  ــاء ك�فيــد19-، عل ــبب وب ــن�ات ب�ص ــا جــزءًا مــن اأم�الهــم يف 2020 للمــرة االأوىل يف اأكــرث مــن 10 �ص ــر اأ�صحــاب اأكــرب الــرثوات يف بريطاني خ�ص
اأعلنــت �صحيفــة �صنــداي تاميــز.. وبــنّي التقريــر الــذي تن�صــره ال�صحيفــة �صــن�يًا منــذ 1989 عن اأثرى األف �صــخ�س يف بريطانيا، اأن هــذه الرثوات اخلا�صة 
اأو العائليــة تراجعــت ب�اقــع 54 مليــار جنيــه ا�صــرتليني )65.4 مليــار دوالر( خالل �صــهرين فقــط.. ويف املح�صلة، بلغت القيمــة الرتاكمية الإجمايل ثروات 
اأثــرى اأثريــاء بريطانيــا 743 مليــار جنيــه ا�صــرتليني )900 مليــار دوالر( يف 2020، برتاجــع 29 مليــارا عــن العــام الفائــت.. وهــذه املــرة االأوىل منــذ 

2009 التــي ترتاجــع فيهــا القيمــة الرتاكميــة لــرثوات هــ�ؤالء ال�صــكان االأغنــى يف بريطانيا.. وقد فقــد اأكرث من ن�صف ه�ؤالء جزءا من اأم�الهم هذه ال�صــنة.
ومــع ثــروة مقــدرة بـــ 16.2 مليــار جنيــه ا�صــرتليني، ت�صــّدر املخــرتع وال�صناعــي جيم�ــس داي�صــ�ن الت�صنيــف بعدما كان يف املركز اخلام�ــس العــام املا�صي.. 
وقد اأفاد هذا ال�صناعي الرائد يف جمال االأدوات الكهربائية املنزلية من االأداء اجليد ل�صركاته وامل�صكالت التي واجهها غريه من اأ�صحاب املليارات.. اأما 
قطبا ال�صناعة الهنديان االأخ�ان �صري وغ�بي هيندوجا اللذان ت�صدرا الرتتيب يف 2019، فقد تراجعا اإىل املركز الثاين بعدما فقدا �صتة مليارات جنيه 
ا�صــرتليني هــذا العــام، يف اأكــرب تراجــع بالــرثوات يف الت�صنيــف.. وتقــدر ثروتهما بـ 16 مليار جنيه ا�صــرتليني، ليت�صــاويا بذلك مع اأخ�يــن اآخرين هما رجال 
االأعمال ديفيد و�صامين روينب.ومن بني اأ�صحاب املليارات االآخرين، خ�صر قطب �صناعة ال�صلب الك�صمي ميتال 4 مليارات جنيه ا�صرتليني وحل يف املرتبة 
التا�صــعة ع�صــرة.. ويف 2020، تعد بريطانيا 147 مليارديرًا اأي اأقل باأربعة اأ�صــخا�س مقارنة مع العام املا�صي.. وتبقى لندن العا�صمة العاملية الأ�صحاب 
املليــارات، اإذ يقيــم فيهــا 89 مــن هــ�ؤالء.. واأ�صــارت �صنــداي تاميــز يف تعليــق اإىل اأن "التحليــل املف�صــل االأول الأمــ�ال االأ�صــخا�س فاح�صــي الــرثاء منــذ بــدء 

وباء ك�فيد19- ي�ؤجج املخاوف من رك�د عميق وط�يل االأمد.

ارتفــع معــدل الت�صخــم يف ال�صــ�دان اإىل نحــ� %99 يف اأبريــل مقابــل 
%82 يف ال�صــهر ال�صــابق ب�صــبب ا�صــتمرار ارتفاع اأ�صــعار الغذاء، بح�صــب 
ــاء  ــزي لالإح�ص ــاز املرك ــال اجله ــاء.. وق ــزي لالإح�ص ــاز املرك ــان للجه بي
اأبريــل  �صــجل يف  )الت�صخــم(  ال�صــن�ي  التغيــري  "معــدل  اإن  ال�صــ�داين 
  17.17% %81.64 يف مار�ــس بارتفــاع  بـــ  %98.81 مقارنــة 
" وعــزا ارتفــاع معــدل الت�صخــم اإىل ا�صــتمرار زيــادة اأ�صــعار الغــذاء مثــل 

الزيــ�ت واحلبــ�ب واللحــ�م والبق�ليــات واللــنب واخلبــز.
ويعــاين ال�صــ�داني�ن منــذ اأ�صــهر للح�صــ�ل علــى اخلبــز ووقــ�د ال�صــيارات 
والغــاز املنــزيل وت�صــهد منافــذ هــذه ال�صــلع ط�ابــري انتظــار ط�يلــة.. ومنــذ 
انف�صــال جنــ�ب ال�صــ�دان عــن ال�صــ�دان عــام 2011، ي�صــهد اقت�صــاد 
البــالد ارتفاعــًا يف معــّدالت الت�صخــم وتراجــع قيمة اجلنيه ال�صــ�داين اإثر 
فقــدان عائــدات نفطيــة كبــرية، واأواخــر 2018 اندلعــت احتجاجــات يف 
مدينــة عطــربة )350 كلــم �صــمال العا�صمــة اخلرطــ�م( نتيجــة زيــادة 
ال�صــلطات اأ�صــعار اخلبــز.. و�صــرعان مــا ات�صــعت االحتجاجــات لت�صــمل كل 
اأنحــاء البــالد مــع مطالبــات ملحة باإ�صــقاط الرئي�ــس ال�صــابق عمر الب�صــري 

وهــ� مــا ا�صــتجاب لــه اجلي�ــس يف 11 اأبريــل 2019.
كذلــك تعــاين البــالد مــن ارتفــاع الديــن اخلارجــي الــذي بلغ وفقــا لبيانات 
�صنــدوق النقــد الــدويل، نح� 60 مليار دوالر.. وفر�صت ال�اليات املتحدة 
عق�بــات اقت�صاديــة علــى اخلرطــ�م طــ�ال عقديــن قبــل اأن ترفعهــا يف 
2017، لكنهــا مــا زالــت تــدرج ال�صــ�دان علــى قائمــة "الــدول الراعيــة 
لالإرهــاب" مــا يعرقــل تدفــق اال�صــتثمارات االأجنبيــة اإىل البــالد.. واأعلــن 
برنامــج االأغذيــة العاملــي يف فربايــر اأن 9.1 مليــ�ن �صــ�داين يحتاجــ�ن 

اإىل م�صــاعدات اإن�صــانية.

ت�قعــت جمم�عــة ل�يــدز اأوف لنــدن للتاأمــني، اأن يتكبــد هــذا القطــاع يف 
العــامل خ�صــائر بقيمــة 203 مليــارات دوالر خــالل العــام 2020 ب�صــبب 
وبــاء ك�فيــد- 19، م�صــرية اإىل اأنهــا �صــتدفع تع�ي�صــات لزبائنهــا ت�صــل 
اإىل 4.3 مليــار دوالر، مــا يــ�ازي التع�ي�صات بعــد اعتداءات 11 اأيل�ل/
�صبتمرب.. واأو�صحت املجم�عة اخلمي�س يف بيان اأن خ�صائر قطاع التاأمني 
جــراء فريو�ــس ك�رونــا امل�صــتجد �صــتك�ن �صــبيهة بال�صــن�ات التــي �صــهدت 
كــ�ارث طبيعيــة كــربى، مثــل االإع�صــار كاترينــا عــام 2005 واأعا�صــري 

هــاريف واإيرمــا وماريا عــام 2017.
دوالر  مليــارات   107 بــني  ال�صــنة  هــذه  املت�قعــة  اخل�صــائر  وتتــ�زع 
مــن التع�ي�صــات )الإلغــاء منا�صــبات اأو التاأمــني علــى ال�صــفر مثــال( و 96 
مليــار دوالر مــن تراجــع قيمــة حمافــظ اال�صــتثمار.. واأو�صــح املديــر العــام 
ملجم�عــة ل�يــدز جــ�ن نيــل اأن قطــاع التاأمــني يف العــامل يدفــع تع�ي�صــات 
لل�صــركات واالأ�صــخا�س املت�صرريــن جــراء ك�فيــد19- مــن خــالل عــدد 

كبــري مــن التغطيــات املختلفــة..
 واأ�صــاف اأن مــا يجعــل هــذا ال�بــاء العاملــي فريــدا لي�ــس تاأثــريه الب�صــري 
واالجتماعــي فح�صــب بــل كذلــك ال�صدمــة االقت�صادية مــع االرتفاع احلاد 
يف البطالــة واإفال�ــس ال�صــركات وانهيــار اإجمــايل النــاجت الداخلــي يف 
العديــد مــن الــدول.. وتت�قــع �صــركة التاأمني التي تعترب من اأعرق �صــركات 
لنــدن تعــ�د اأ�ص�لهــا اإىل القــرن ال�صــابع ع�صــر، اأن تدفــع مــا بــني 3 و 4.3 
مليــارات دوالر لزبائنهــا يف العــامل.. وحــذرت مــن اأن هــذا املبلغ قد يرتفع 

اأكــرث يف حــال ت�ا�صلــت تدابــري احلجر لعــدة اأ�صــهر اإ�صافية.

وافــق جمل�ــس اإدارة �صنــدوق النقــد الــدويل علــى منــح م�صــر قر�صــًا طارئــًا بقيمــة 2,77 مليــار دوالر مل�صــاعدة البالد على التعامــل مع اآثار وبــاء ك�فيد19-، 
وقــال ال�صنــدوق يف بيــان اإن م�صــر �صــهدت حتــ�اًل ملح�ظــًا قبــل �صدمــة ك�فيــد19- يف اإطــار برنامــج اإ�صــالح اقت�صــادي مدعــ�م مــن ال�صنــدوق، لكــن هــذا 
التقدم مهدد االآن، وفقا ملا نقلته فران�س بر�س.. وقال النائب االأول للمدير التنفيذي جيفري اأوكام�ت� اإن القر�س �صي�صاعد يف مت�يل "االإنفاق امل�جه وامل�ؤقت 
بهدف احت�اء ال�باء وتخفيف اأثره االقت�صادي.. لكنه حذر باأن القاهرة �صتحتاج اإىل "دعم �صريع اإ�صايف من الدائنني الثنائيني واملتعددي االأطراف .. ل�صد 

فج�ة ميزان املدف�عات املتبقية وتخفيف عبء الت�صــ�يات واحلفاظ على ا�صــتقرار االقت�صاد الكلي الذي جهدت م�صر لتحقيقه"..
وياأتي القر�س الطارئ من اأداة التم�يل ال�صــريع التابعة لل�صندوق والتي مت تعزيزها للح�ص�ل على امل�صــاعدة ب�صــرعة للدول النامية االأكرث عر�صة للتاأثريات 
االقت�صاديــة لتف�صــي ال�بــاء.. وقالــت مديــرة �صنــدوق النقــد الــدويل كري�صــتينا ج�رجيفــا اإن ال�صنــدوق تلقى اأكرث من 100 طلب م�صــاعدة مــن اأع�صائه، واإّن 
الــدول الناميــة �صــتحتاج اإىل حــ�ايل 2,5 تريليــ�ن دوالر للتعامــل مــع اآثــار ال�بــاء.. واأو�صــح ال�صنــدوق االأ�صــب�ع املا�صــي اأنــه وافــق علــى 50 قر�صــًا مــن هــذا 

القبيل.
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العامليــة  كا�صرب�صــكي  �صــركة  اأجرتهــا  حديثــة  بحثيــة  درا�صــة  ت��صلــت 
%84 مــن امل�صــتخدمني يف دولــة  املخت�صــة باأمــن االإنرتنــت، اإىل اأن 
االإمــارات يحاولــ�ن حــذف معل�ماتهــم اخلا�صــة مــن م�اقــع ال�يــب اأو 
و�صــائل الت�ا�صــل االجتماعــي.. وك�صــف تقريــر الدرا�صــة املعنــ�ن بـ"حماية 
اخل�ص��صيــة الرقميــة: رفــع م�صــت�ى احلماية ال�صــخ�صية، عن اأن 33% 
مــن امل�صــتخدمني مل يكــن لديهــم فكــرة عــن كيفيــة حــذف معل�ماتهــم 

اخلا�صــة مــن م�اقــع ال�يــب اأو و�صــائل الت�ا�صــل.
واأبــدى امل�صــتخدم�ن قلقهــم كذلــك جتــاه املعل�مــات ال�صــخ�صية اخلا�صــة 
يف  امل�صــتخدمني  مــن   31% اأن  عــن  التقريــر  ك�صــف  اإذ  باأحبائهــم، 
باأفــراد  متعلقــة  معل�مــات  اأو  �صــخ�صية  بيانــات  اأن  يّدعــ�ن  االإمــارات 
اأ�صــرهم اأ�صبحــت متاحــة للجمه�ر دون م�افقتهــم.. ويدفع هذا االهتمام 
كيفيــة  ب�صــاأن  واعيــة  قــرارات  اتخــاذ  اإىل  امل�صــتخدمني  باخل�ص��صيــة 
حفــظ بياناتهــم ال�صــخ�صية واأماكــن تخزينهــا، مــن اأجــل منــع عر�صهــا اأو 

ا�صــتخدامها مــن قبــل مــن ال ميلكــ�ن االإذن بذلــك.
ــذ  ــارات تتخ ــخا�س يف االإم ــن االأ�ص ــرية م ــبة كب ــة اأن ن�ص ــدت الدرا�ص ووج
تدابــري اإ�صافيــة عنــد ت�صفــح االإنرتنــت الإخفــاء معل�ماتهــم عــن املجرمني 
االإلكرتونيــني بن�صــبة %43، وعــن م�اقــع ال�يــب التــي يزورونهــا 40%، 
%44 .. وال يــزال  اأقرانهــم مــن م�صــتخدمي االأجهــزة نف�صــها  وعــن 
بع�ــس امل�صــتخدمني، عــالوة علــى ذلــك، قلقــني ب�صــاأن تخزيــن معل�ماتهــم 
ال�صــخ�صية علــى اأجهزتهــم؛ اإذ اأ�صــار %27 مــن امل�صــتطلعة اآراوؤهــم يف 
الدولــة اإىل اأنهــم ي�صــعرون بالقلــق اإزاء البيانــات ال�صــخ�صية التي جتمعها 

التطبيقــات امل�صــتخدمة علــى اأجهزتهــم املحم�لــة.

اأظهــر تقريــر حديــث، ارتفــاع عــدد اجلرائــم اخلبيثــة واال�صــتغاللية عــرب 
كافــة اأنــ�اع اجلرائــم ال�صــيربانية ب�صــكل ملم��ــس ب�اقــع %33 جــ�ل 
امل�صــتجد  انت�صــار فريو�ــس ك�رونــا  مــن  يــ�م   100 اأول  العــامل خــالل 

)ك�فيــد19-(..  
االإلكــرتوين  الربيــد  الأمــن  كا�صــت"   "مــامي  �صــركة  تقريــر  وذكــر  
والبيانــات، الــذي جــاء بعنــ�ان 100 يــ�م مــن فريو�ــس ك�رونــا، اأنــه بينما 
يرّكــز العــامل جهــ�ده علــى اإدارة الرعايــة ال�صحية والع�اقــب االقت�صادية 
ــًا  ــيرباني�ن حرب ــ�ن ال�ص ــّن املجرم ــتجد، ي�ص ــس امل�ص ــة للفريو� واالجتماعي

�صامتــة ي�صــتغل�ن فيهــا االأزمــة احلاليــة لت�صعيــد اأن�صــطتهم اخلبيثــة..
ــيربانية ب�ا�صــطة الربيــد  ــبة الك�صــف عــن اجلرائــم ال�ص ــاف اأن ن�ص  واأ�ص
االإغراقــي وا�صــتغالل الثغــرات ارتفعــت ب�اقــع %26.3، كمــا ارتفعــت  
ن�صــبة الك�صــف عــن عمليــات االحتيــال بانتحال ال�صــخ�صية 30.3% ..

 وك�صــف التقريــر، عــن منــ� ن�صــبة الك�صــف عــن الربجميــات اخلبيثــة 
ب�اقــع %35.16، كمــا زاد حظــر العناويــن االإلكرتونيــة بالنقــر بن�صــبة 
%55.8، اأي اأن النا�ــس اأ�صبحــ�ا ينقــرون الروابــط غــري االآمنــة اأكــرث 
مما كان�ا يفعل�ن قبل تف�صي املر�س.. ويقدم التقرير �ص�رة وا�صحة عن 
كيفيــة عمــل اأولئــك املجرمــني ال�صــتغالل الفر�ــس، ويقدم حتليــاًل مف�صاًل 
لكافــة الت�جهــات التــي �صــادت جميــع املناطــق وفًقا مل�صــاهدات فريق مامي 

كا�صــت ال�صــتق�صاء التهديدات.
وقــال كارل ويــرن، مديــر �صــ�ؤون اجلرميــة االإلكرتونيــة لــدى مــامي كا�صــت: 
"وجــد الكثــريون اأنف�صــهم م�صطريــن فجــاأة للعمــل من املنــزل رغم ك�نهم 
غــري جمهزيــن اأو مدركــني للتهديــدات ال�صــيربانية، ممــا قــد يعر�ــس 

م�ؤ�ص�صــاتهم ملخاطــر حقيقيــة ب�صــبب �صــل�كيات غــري اآمنــة.. 
وبالنظــر اإىل ارتفــاع عــدد التهديــدات والنقــر علــى الروابــط غــري االآمنــة 
وفًقا للتقرير، فاإن هناك حاجة ملّحة تفر�س على امل�ؤ�ص�صات تعزيز ال�عي 
باالأمــن ال�صــيرباين ورفــع قدراتهــا التدريبيــة ل�صمــان امتــالك امل�ظفــني 
للمعرفــة واالأدوات الالزمــة لتجنــب ال�صــل�كيات اخلطــرة عــرب االإنرتنت.. 
كما مت الك�صف منذ �صهر يناير عن اأكرث من 115 األف عن�ان اإلكرتوين 
م�صلل مرتبط مبر�س ك�فيد19- بهدف �صرقة املعل�مات ال�صخ�صية".

يتعّلــق بحزمــة  االأمريكــي مقرتحــًا دميقراطّيــًا  النــّ�اب  تبّنــى جمل�ــس 
م�صــاعدات تاريخّيــة بقيمــة 3 تريلي�نــات دوالر مــن اأجــل م�اجهــة تبعــات 
فريو�ــس ك�رونــا امل�صــتجّد يف ال�اليــات املتحــدة، يف وقــت ال ُيت�ّقــع اأن 
ميــّر يف جمل�ــس ال�صــي�خ ذي الغالبّيــة اجلمه�رّيــة.. ويعتــرب دونالــد ترامب 
ــع الرئي�ــس  ــًا"، يف حــني اأّن ت�قي ــد ميت ــ�ن اأّن هــذا الن�ــسّ "ول واجلمه�رّي
االأمريكــي �صــروري مــن اأجــل دخــ�ل الن�ــسّ حّيــز التنفيذ.. ووافق جمل�ــس 
ــ�ات  ــة 208 اأ�ص ــى الن�ــسّ باأغلبّي ــة عل ــة الدميقراطّي ــّ�اب ذو الغالبّي الن

ــة 199. ــدة، ومعار�ص م�ؤّي

اأظهــرت بيانــات اأن اقت�صــاد منطقــة اليــ�رو �صــهد اأكــرب انكما�ــس علــى 
االإطــالق يف اأول 3 اأ�صــهر مــن العــام مقارنــة بالربــع ال�صــابق مثلمــا ت�قعــت 
الإبطــاء  مار�ــس  يف  املُطبقــة  العــام  العــزل  الإجــراءات  نتيجــة  االأ�صــ�اق 
جائحــة "ك�رونــا".. وقــال مكتــب االإح�صــاءات التابــع لالحتــاد االأوروبــي 
)ي�رو�صــتات( اإن النــاجت االإجمــايل يف منطقــة الي�رو التــي ت�صم 19 دولة 
انكم�ــس %3.8 علــى اأ�صا�ــس ف�صلــي ممــا اأدى اإىل تراجــع 3.2% 
علــى اأ�صا�ــس �صــن�ي.. و�صــجلت فرن�صــا اأكــرب انكما�ــس ف�صلــي بن�صــبة 
%5.8 تلتهــا �صــل�فاكيا %5.4 واإ�صــبانيا %5.2. وانكم�ــس اإنتــاج 
اإيطاليا %4.7 على اأ�صا�س ف�صلي، ما ي�صعها ر�صميًا يف حالة رك�د بعد 
انكما�ــس %0.1 يف الربــع االأخــري مــن 2019 و�صــجلت اأملانيــا انكما�ًصــا 

.  2.2%

وجهــت االأزمــة االقت�صاديــة ب�صــبب ك�رونــا، �صربــة ق�يــة لل�اليــات املتحــدة، 
بعــد الك�صــف عــن اأرقــام هائلــة الأعداد البطالــة يف البالد خالل �صــهر اأبريل، 

والتــي مل ت�صــهد اأمــريكا مثيــاًل لها منذ الك�صــاد الكبري..
 وخ�صــرت ال�اليــات املتحــدة 20.5 مليــ�ن وظيفــة خــالل �صــهر اأبريــل، 
وهــ� رقــم غــري م�صــب�ق يف فــرتة ق�صــرية كهــذه، لرتتفــع ن�صــبة البطالــة اإىل 
14.7 باملئــة يف اأعلــى م�صــت�ياتها منــذ الثالثينيــات، وفق مــا اأظهرت اأرقام 

وزارة العمــل .
وجــاءت هــذه اخل�صــارة نتيجة الت�قف ال�صــريع للن�صــاط االقت�صــادي مل�اجهة 
ــّدة يف  ــان "انخف�ــس الت�ظيــف ب�ص ــت وزارة العمــل يف بي ــد19-، وقال ك�في
جميع القطاعات الرئي�صية، مع خ�صارة مهمة لل�ظائف خا�صة يف )قطاعي( 

الرتفيــه والفنادق".. 
وتعتــرب هــذه ن�صــبة البطالــة االأعلــى يف ال�اليــات املتحــدة منــذ فــرتة الك�صــاد 
ــل  ــه قل ــهدتها البــالد يف الثالثينــات.. ومــن ناحيت ــي �ص الكبــري ال�صــهرية الت
الرئي�ــس االأمريكــي دونالــد ترامــب، مــن �صــاأن اأرقــام البطالــة، معتــربا اأنهــا 

كانــت مت�قعــة وغــري مفاجئــة.. 
وقــال ترامــب ل�صــبكة ف�ك�ــس نيــ�ز بعــد دقائــق علــى �صــدور اأرقــام وزارة 
العملــكان هــذا مت�قعــا متامــا، لي�ــس مفاجئــًا م�ؤكــدًا اأن حتــى الدمي�قراطيني 

ال يلقــ�ن اللــ�م علــّي.

ارتفــع ر�صيــد ال�صــي�لة النقديــة امل�ؤهلــة )النقــد ومــا يعادلــه( املت�افــر 
الثــالث  امل�صرفيــة  للمجم�عــات   ،2020 مــن  الثــاين  الربــع  خــالل 
)اأب�ظبــي االأول( و)اأب�ظبــي التجــاري( و)اأب�ظبــي االإ�صــالمي(، التابعــة 
الأب�ظبــي واملدرجــة يف �صــ�ق االأوراق املاليــة بالعا�صمــة، بنحــ� 25.7% 
لتبلــغ 206.2 مليــار درهــم، وفقًا للبيانات املاليــة املف�صح عنها للبن�ك 
درهــم  مليــار   164 مــع  مقارنــة   ،2020 مــن  االأول  الربــع  بنهايــة 
ال�صــي�لة النقديــة التــي كانــت مت�افــرة للبنــ�ك الثالثــة يف نهايــة عــام 

.2019
للمجم�عــات  املت�افــرة  امل�ؤكــدة  النقديــة  ال�صــي�لة  هــذه  ت�صــمل  وال 
امل�صرفيــة الثــالث، ال�صــي�لة االإ�صافيــة التــي ت�فرهــا خطــة الدعــم التــي 
اأقرهــا امل�صــرف املركــزي يف الن�صــف الثــاين مــن مار�ــس 2020، والتي 
جاءت مل�اجهة الظروف غري االعتيادية التي نتجت عن تداعيات انت�صار 

وبــاء ك�رونــا وتاأثــريه علــى االقت�صــاد املحلــي.
ــة اأي امل�ؤكــدة، التــي  وي�صــمل النقــد ومــا يعادلــه، ال�صــي�لة النقديــة امل�ؤهل
متلكهــا البنــ�ك يف تاريخــه اأو �صــتح�صل عليهــا خــالل االأ�صــهر الثالثــة 
الالحقــة لتاريــخ االإف�صــاح، مــن م�صــادر م�صم�نــة مثل ودائــع البنك لدى 

امل�صــارف املركزيــة اأو البنــ�ك املرخ�صــة االأخــرى.
اإعــادة هيكلــة  املا�صيــني يف  العامــني  اأب�ظبــي خــالل  اإمــارة  وجنحــت 
قطاعهــا امل�صــريف مــن خــالل دمج عــدة بن�ك يف جمم�عتــني م�صرفيتني 
كبريتــني همــا جمم�عــة بنــك اأب�ظبــي االأول وجمم�عــة بنــك اأب�ظبــي 
التجــاري، اللتــان تعــدان اليــ�م من اأكرب الكيانــات امل�صرفية باملنطقة، ما 
نتــج عنــه خلــق كيانات ق�ية وم�صــتقرة ذات مالءة عاليــة وم�ث�قة للعمالء 
وامل�صــتثمرين، كمــا ا�صــتطاعت جمم�عــة م�صــرف اأب�ظبــي االإ�صــالمي 
اال�صــتمرار يف النمــ� لت�صبــح اأحــد اأكرب املجم�عات امل�صرفية االإ�صــالمية 
يف املنطقــة والعــامل، كمــا يعتــرب م�صــرف اأب�ظبــي االإ�صــالمي اليــ�م، مــن 
اأكرب البن�ك بالدولة من حيث قاعدة العمالء التي يتجاوز عددها ملي�ن 
عميــل يف ال�صــ�ق املحلية.ومتلــك املجم�عــات امل�صرفيــة الثــالث امتــدادًا 
مهمــًا وفاعــاًل يف اأ�صــ�اق املال وال�صريفة واخلدمات املالية واال�صــتثمارية 
يف االأ�صــ�اق املحليــة واخلارجيــة، مــن خــالل 64 �صــركة ماليــة وم�صرفية 
وا�صــتثمارية ممل�كــة لهــا تعمــل يف االأ�صــ�اق املحليــة واالإقليميــة والعامليــة، 
ــًا لبنــك  ــًا اأو جزئي وتتــ�زع علــى املجم�عــات ب�اقــع 26 �صــركة تابعــة كلي
�صــركات   7 و  التجــاري  اأب�ظبــي  لبنــك  �صــركة   31 و  االأول  اأب�ظبــي 

مل�صــرف اأب�ظبــي االإ�صــالمي.

206 مليارات درهم السيولة النقدية المتوافرة
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ذكــر رئي�ــس احلك�مــة الت�ن�صــية اإليا�ــس الفخفــاخ، اأن بــالده يف حاجــة اىل 5 مليــارات يــ�رو اإ�صافيــة مل�ازنــة العــام 2020 بينمــا ي�اجــه االقت�صــاد 
اأ�صــ�ا اأزمــة لــه منــذ ا�صــتقالل البــالد عــام 1956 ب�صــبب جائحــة ك�رونــا.. وبــنّي الفخفــاخ يف حــ�ار بثــه تلفزيــ�ن فران�ــس 24 "قــّدر قانــ�ن املاليــة 

مت�يــالت خارجيــة بـــ8 مليــارات دينــار، اأكــرث بقليــل مــن 2.5 مليــار يــ�رو واأظــن اأن هذا الرقم �صــيت�صاعف علــى االأقل".. 
وتابــع "نحــن ب�صــدد مناق�صــة كل احللــ�ل املتاحــة وطنيــًا ودولّيــًا".. واأقر قان�ن املالية م�ازنة عامة للعام احلــايل يف حدود 47 مليار دينار )15 مليار 

ي�رو( ُخم�س مت�يلها من اخلارج.
وخ�ص�ــس االحتــاد االأوروبــي يف نهايــة مار�ــس هبــة ماليــة لت�ن�ــس قيمتهــا 250 ملي�ن يــ�رو، كما منح �صنــدوق النقد الدويل قر�صا طارئــا للبالد بقيمة 

دوالر.. مليــ�ن   745
 ومــن املت�قــع اأن يرتاجــع النــاجت الداخلــي اخلــام بن�صــبة 4.3 يف املئــة يف العــام 2020، وهــ� االأ�صــ�اأ منــذ 1956.. واأ�صــاف الفخفــاخ "ميكــن 
اأن منر اإىل االأ�صــ�اأ، كل ذلك مرتبط با�صــتئناف" عجلة االقت�صاد العاملي.. وبنّي رئي�ــس احلك�مة الت�ن�صــية الذي ت�ىل مهامه ر�صــميا منذ نهاية فرباير 
اأن حــ�ايل مليــ�ن ومئتــي عائلــة و�صلتهــم م�صــاعدات مــن الدولــة، واأن اأكــرث مــن 10 اآالف �صــركة دخلــت يف بطالــة تقنيــة ب�صــبب اجلائحة التــي بداأت يف 

الظه�ر يف البالد منذ مطلع مار�ــس املا�صي.

اأظهــرت البيانــات التــي تر�صــد ال�صــل�ك اال�صــتهالكي يف االإمــارات، اأن ن�صيــب الفــرد مــن االإنفــاق اال�صــتهالكي اخلا�ــس بلــغ نحــ� 63300 درهــم 
خــالل العــام 2019 مقارنــة مــع 63400 درهــم تقريبــا يف العــام 2018 وذلــك وفقــا لالح�صائيــات التــي ت�صدرهــا الهيئــة االحتاديــة 

للتناف�صــية واالح�صاء..  
وا�صــتنادًا اإىل االأرقــام ال�صــابقة فقــد بلــغ مت��صــط االإنفــاق اال�صــتهالكي ال�صــهري للفــرد 5275 درهمــا تقريبــا خــالل العــام 2019 مقارنــة مــع 

نحــ� 5283 درهمــا تقريبــا يف العــام 2018 .
 وكان التقريــر االأخــري ال�صــادر عــن الهيئــة االحتاديــة للتناف�صــية واالح�صــاء اأ�صــار اإىل، اأن اإجمــايل االإنفــاق اال�صــتهالكي اخلا�س يف دولــة االإمارات 

بلــغ خــالل العــام 2019 نحــ� 601.8 مليــار درهــم باملقارنــة مــع 594 مليــار درهــم يف العــام 2018.. 
 وميثــل االإنفــاق اال�صــتهالكي اخلا�ــس وفقــا للمفاهيــم االقت�صاديــة حجــم اإنفــاق االأفــراد علــى ال�صــلع املعمــرة كال�صــيارات واالأثــاث وغــري املعمــرة 
كامل�اد الغذائية وال�صلع اال�صتهالكية، وذلك اإ�صافة اإىل االإنفاق على اخلدمات املدر�صية واملاء والكهرباء وغريها من اخلدمات االأخرى االأ�صا�صية 

والكماليــة خــالل فرتة حمددة.
وبح�صــب االأرقــام ال�صــادرة عــن الهيئــة فقــد �صــكل االإنفــاق اال�صــتهالكي اخلا�ــس نحــ� 40.5 % مــن اإجمــايل النــاجت املحلــي االإجمــايل باالأ�صــعار 

الثابتــة خــالل العــام 2019 البالــغ 1.486 تريليــ�ن درهــم.
 اأمــا علــى م�صــت�ى االإنفــاق اال�صــتهالكي احلك�مــي فقــد بلغــت قيمتــه 205.4 مليــار درهــم خالل العــام 2019 بنم� ن�صــبته %12.1 مقارنة مع 
183.2 مليــار درهــم تقريبــًا يف العــام 2018، ويعــرب االإنفــاق اال�صــتهالكي احلك�مــي عــن اإجمــايل ما تنفقــه الدولة لت�فري خدمات ا�صــتهالكية، 
مثــل ال�صحــة والتعليــم والثقافــة والدفــاع واالأمــن والعدالــة، وذلك الأن الدولة تك�ن م�صــتهلكة عند االإنفاق على ت�فري االحتياجات العامة لل�صــكان يف 

الدولة وذلك بح�صــب املفاهيم االقت�صادية.

العمــالت  احتياطــي  تراجــع  االأردين  املركــزي  للبنــك  اأرقــام  اأظهــرت 
االأجنبيــة يف االأ�صــهر االأربعــة االأوىل مــن العــام احلــايل %7.4 مقارنــة 
مــع م�صــت�اه يف نهايــة 2019، وبلغــت قيمــة احتياطــي العمــالت يف نهايــة 
ابريــل ني�صــان املا�صــي نحــ� 11.26 مليــار دوالر مقارنــة مــع حــ�ايل 

 ..2019 نهايــة  يف  دوالر  مليــار   12.17
احلــايل  ال�صــهر  بدايــة  الع�صع�ــس،  االأردين حممــد  املاليــة  وزيــر  واأورد 
ت�قعــات بانكما�ــس اقت�صــاد اململكــة، الــذي يعاين من �صغــ�ط مالية، بنح� 

%3 يف العــام اجلــاري نتيجــة تاأثــري فريو�ــس ك�رونــا.
وكان �صنــدوق النقــد الــدويل، الــذي وافــق يف مار�ــس املا�صــي علــى برنامج 
بقيمــة 1.3 مليــار دوالر مــع االأردن، ت�قــع يف ال�صــابق من� اقت�صاد اململكة 
القليلــة  االأعــ�ام  يف  تدريجيــًا  وارتفاعــه   2020 يف   2.1% بنحــ� 
التاليــة اإىل %3.3 ، واأ�صــاف ال�زيــر متحدثــا عــن اأول انكما�ــس يف منــ� 
االقت�صــاد منــذ 1990 بح�صــب رويــرتز : �صــيك�ن االأثــر االقت�صادي لهذا 
التحــدي اأ�صــ�اأ علــى االقت�صاديــات وعلــى ال�صــركات التــي تعــاين اأي�صــا من 

نقاط �صعــف �صعبة..
 وكثفــت احلك�مــة االأردن يف االآونــة االأخــرية خط�اتهــا الإعــادة احليــاة 
اإىل طبيعتها حيث �صــمحت ملعظم ال�صــركات بالع�دة للعمل بعد اإجراءات 
عــزل عــام �صارمــة لنحــ� �صــهرين مــع تفاقــم التاأثــري االقت�صــادي وتزايــد 
املخاوف من اأن يت�صــبب ت�صــريح العمال واالإفال�ــس يف حدوث ا�صطرابات 

اجتماعيــة، ح�صــبما يقــ�ل م�صــ�ؤول�ن يف اأحاديثهــم اخلا�صــة.

ارتفــع النــاجت املحلــي االإجمايل لالإمارات باالأ�صــعار اجلاريــة مبا يرب� على 
%45 اأو 482.4 مليار درهم يف غ�ص�ن ال�صن�ات الع�صر املا�صية بالغًا 
1.546 تريليــ�ن درهــم بنهايــة 2019، مقابــل 1.064 تريليــ�ن يف 
2010، بح�صــب الهيئة االحتادية للتناف�صــية واالإح�صاء.. وقالت الهيئة، 
يف تقريــر احل�صــابات الق�ميــة، اإن النــاجت املحلــي االإجمــايل باالأ�صــعار 
 ،2019 1.159 تريليــ�ن يف  اإىل  النفــط والغــاز زاد  اجلاريــة عــدا 
%1.04، فيمــا  2018 بزيــادة  1.147 تريليــ�ن يف  مرتفعــًا مــن 
بلــغ الدخــل الق�مــي االإجمــايل 1.554 تريليــ�ن، وو�صــل الدخــل الق�مــي 

ال�صــايف لنحــ� 1.493 تريلي�ن درهم.
وا�صــتح�ذ قطــاع امل�صــروعات غــري املاليــة علــى الن�صيــب االأكرب مــن الناجت 
املحلــي االإجمــايل ب�اقــع 1.306 تريليــ�ن درهــم، مقابــل نح� 134.7 
مليــارات   105.56 و  التاأمــني،  واأن�صــطة  املاليــة  لالأن�صــطة  مليــارًا 
ــارات  ــاري، و 10.04 ملي ــالإدارة العامــة وال�صمــان االجتماعــي االإجب ل

الأن�صــطة االأ�صــر املعي�صــية ك�صاحــب عمل.
ال�صناعــات  ا�صــتح�ذت  املاليــة،  غــري  امل�صــروعات  قطــاع  وفــى 
اال�صــرتاتيجية، ت�صــمل النفط اخلام والغاز الطبيعي، على احل�صة االأكرب 
ب�اقــع 387.05 مليــار درهــم، ثــم جتــارة اجلملــة والتجزئــة، واإ�صــالح 
املركبــات ذات املحــركات والدراجــات الناريــة بنحــ� 192.7 مليــارًا، 
يليــه ال�صناعــات التح�يليــة ب�اقــع 134.88 مليــارًا، والنقــل والتخزيــن 

90.7 مليــارًا و 44.7 مليــارًا للمعل�مــات واالت�صــاالت..
 يف �صــياق اآخــر، ارتفــع النــاجت املحلــي االإجمــايل للدولــة بح�صــب االأ�صــعار 
الثابتــة، اإىل 1.486 تريليــ�ن درهــم العــام املا�صــي بزيــادة 1.68% 

مقابــل 1.461 تريليــ�ن يف 2018.

70 ألف عامل تحتاجهم "ويتروس" البريطانية للعمل في جني المحاصيل فورًا
يف ال�قــت الــذي يفقــد فيــه اآالف امل�ظفــني اأعمالهــم وي�اجــه املاليــني حــ�ل العــامل خطــر فقــدان ال�ظيفــة، دعــت واحــدة مــن اأ�صــهر ال�صــركات يف بريطانيــا 
الراغبــني بالعمــل اأن يتقدمــ�ا اإليهــا فــ�رًا واأعلنــت اأنهــا بحاجــة ما�صــة وعاجلــة الأكــرث مــن 70 األــف عامــل.. ونقلــت و�صــائل االإعــالم الربيطانيــة عــن املديــر 
التنفيذي ل�صل�صلة متاجر ويرتو�س ال�صهرية روبرت ت�ما�س دع�ته للربيطانيني للتقدم من اأجل العمل، م�صريًا اإىل اأن �صركته بحاجة لالآالف من اأجل العمل 
يف جنــي الف�اكــه واملحا�صيــل مــن مــزارع ال�صــركة وذلــك مــن اأجــل منــع مئــات اآالف االأطنــان مــن هــذه املنتجــات مــن الت�ص��ــس والتلــف.. وقــال املديــر يف هذه 
ال�صركة جلريدة ديلي ميل الربيطانية، اإن هذا التحذير ال�صارخ ياأتي قبل اأن يحل م��صم جني الف�اكه يف بريطانيا ال�صهر املقبل، خا�صة الفراولة والت�ت 
واأن�اع اأخرى من الفاكهة �صريعة التلف، وقال ت�ما�س اإن بريطانيا بحاجة الي�م ملا اأ�صماه جي�س االأر�س، وه� اال�صم ذاته الذي اأعطي لثمانني األف بريطاين 

عملــ�ا يف الزراعــة خالل فرتة احلرب العاملية الثانية.

11.2 مليــار دوالر احتياطيــات األردن 
بتراجــع 7.4%  

5 مليارات يورو قد تحتاجها تونس لميزانية 2020             
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111 دولة وشركة مهددة بخفض تصنيفها المالي بسبب "كورونا" 
اأظهر حتليل ل�صتاندرد اآند ب�رز غل�بال اأن عدد ال�صركات اأو الدول املعر�صة خلطر خف�س ت�صنيفها االئتماين اإىل عالية املخاطر من الدرجة اجلديرة 
باال�صــتثمار بلغ ارتفاعًا قيا�صــيًا عند 111 ب�صــبب جائحة فريو�ــس ك�رونا .. وت�صــري تقديرات �صــتاندرد اآند ب�رز اإىل اأن عدد ال�صــركات والدول املخف�س 
ت�صنيفها بهذا ال�صكل بلغ بالفعل 24 هذا العام، مما ي�ؤثر على دي�ن باأكرث من 300 مليار دوالر.. ولل�صركات والدول البالغ عددها 111 دولة و�صركة 
املر�صحة لهذا اخلف�س يف الت�صنيف �صندات بقيمة 444 مليار دوالر اأخرى، مما يعني اأن املبلغ من املرجح اأن يقفز باأكرث من ذلك بكثري، وال�صركات 
والدول املر�صحة للخف�س مهمة الأن مدى فقدان الت�صنيفات من الدرجة اجلديرة باال�صتثمار ميكن اأن يدفع امل�صتثمرين لبيع ال�صندات من اأجل �صركات 

اأكرث جدارة ائتمانية، مما يرفع تكاليف اقرتا�صها.
وقالــت �صــتاندرد اآنــد بــ�رز "ت�ا�صــل ال�صغــ�ط االئتمانيــة الرتاكــم"، ممــا يلقــي ال�صــ�ء علــى اأن قرابــة الربــع مــن عــدد ال�صــركات املعر�صــة خلطــر خف�ــس 
الت�صنيــف اإىل عاليــة املخاطــر البالــغ 111 عر�صــة اأي�صــا لتحذيــر �صريــح بخف�ــس الت�صنيــف.. جــرى بالفعــل جتريــد اأ�صــماء عامليــة كــربى، مثــل فــ�رد 
وكرافــت هاينــز ورينــ� ودلتــا اإيرالينــز وما�صــيز ومارك�ــس اآنــد �صبن�صــر يف قطــاع التجزئــة، مــن عالمــة اجلديــرة باال�صــتثمار منــذ اأن اأ�صــر فريو�ــس ك�رونــا 
باقت�صــادات كــربى.. وتت�صمــن قائمــة املر�صــحني للخف�ــس بع�صــًا مــن االأ�صــماء التــي ال تقــل �صــاأنا، منهــا الناقلتــان ال�طنيتــان بريت�ــس اإيروايــز ول�فتهانــزا 

و�صل�صــلتا الفنــادق العامليتــان حيــاة وماريــ�ت وعمالقــا التعديــن اأر�صــيل�رميتال وفيــل الربازيليــة.

8  شــركات تعلــن إنشــاء الكابــل البحــري 
لإلنترنــت   2Africa

 China( ــة خلدمــات املحمــ�ل ــني الدولي ــركة ال�ص ــت كل مــن �ص اأعلن
اإم.تــي.اإن  و�صــركة  وفي�صــب�ك   )Mobile International
ــركة اأورجن  ــال ك�نكــت )MTN GlobalConnect( و�ص جل�ب
امل�صريــة  وال�صــركة   )stc( ال�صــع�دية و�صــركة االت�صــاالت  الفرن�صــية 
 )WIOCC( لالت�صــاالت و�صــركة ف�دافــ�ن العامليــة و�صــركة وايــ�ك
عــن اإن�صــاء الكابــل البحــري Africa 2  خلدمــة القــارة االإفريقيــة 

ومنطقــة ال�صــرق االأو�صــط.
وبح�صــب بيــان �صحــايف �صــادر عــن اجلهات امل�صــاركة يف الكابــل البحري، 
 Alcatel( فقد مت اختيار �صــركة الكاتيل الفرن�صــية لل�صــبكات البحرية
Submarine Networks(  لتنفيــذ واإن�صــاء النظــام البحــري 
والذى يتم مت�يله بالكامل من خالل اأع�صاء التحالف كما ي�صــاعد ب�صــكل 

كبري على تعزيز الربط الدويل بني اأوروبا واإفريقيا وال�صــرق االأو�صــط.
حــ�ل  كيل�مــرت  األــف   37 بطــ�ل   2Africa البحــري  الكابــل  وميتــد 
القــارة االإفريقيــة مــن ال�صــرق والغــرب لي�صبــح نظــام 2Africa اأحــد 
اأطــ�ل م�صــروعات الك�ابــل البحريــة يف العــامل حيــث يربــط قــارة اأوروبــا 
)�صرقا عرب م�صر( ومنطقة ال�صرق االأو�صط )عرب ال�صع�دية( من خالل 

21 نقطــة اإنــزال يف 23 دولــة اإفريقيــة و�صــرق اأو�صــطية واأوربيــة.

قــال البنــك االآ�صــي�ي للتنميــة، اإن اخل�صــائر االقت�صادية العامليــة الناجمة 
عــن جائحــة فريو�ــس ك�رونــا قــد تــرتاوح بــني 5.8 تريليــ�ن و 8.8 
تريليــ�ن دوالر هــذا العــام، مــا يزيــد عــن مثلــي تقديراتــه ال�صــابقة يف 
ال�قــت، الــذي تت�صــبب فيــه تدابري احت�اء الفريو�ــس يف �صــل االقت�صادات.

والت�قــع ال�صــادر عــن البنــك االآ�صــي�ي للتنميــة، الــذي يعــادل مــا يــرتاوح 
بني %6.4 اإىل %9.7 من الناجت املحلي االإجمايل العاملي، اأ�صــ�اأ من 
تقديراتــه ال�صــادرة يف اأبريــل حــني قــال اإن االقت�صــاد العاملــي قــد يعــاين 
مــن خ�صــائر تــرتاوح بــني تريليــ�ين دوالر و 4.1 تريليــ�ن دوالر، وهــ� مــا 
يت�قــف علــى طــ�ل املــدة التــي �صــتظل فيها تدابــري االحت�اء �صــارية.. وقال 
البنــك اإن احلــد االأعلــى للنطــاق يفرت�ــس ا�صــتمرار القيــ�د املفرو�صة على 
التنقل وال�صــركات �صــتة اأ�صــهر، بينما يفرت�س احلد االأدنى اأنها �صت�صــتمر 
ثالثة اأ�صهر.وبعد اأن ت�صببت االأزمة ال�صحية يف ت�قف �صبه تام القت�صاد 
ال�صــني، حيــث ظهــر الفريو�ــس يف دي�صــمرب، يف الربــع االأول، اأعلنــت عــدة 
دول ومناطــق عــن ارتفــاع يف حــاالت االإ�صابــات وال�فيــات، ممــا اأدى اإىل 
حظــر وا�صــع النطــاق لل�صــفر واأوامــر بالبقــاء يف املنــازل.. واأدت االإ�صابــة 
بالفريو�ــس اإىل وفــاة نحــ� 300 األــف �صــخ�س يف اأنحــاء العــامل، فيمــا 

بلغــت حــاالت االإ�صابــة مــا يزيــد عــن 4.3 مليــ�ن �صــخ�س.
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ــم  ــن الدع ــا م ــارات وانطالق ــوري، أن اإلم ــعيد املنص ــن س ــلطان ب ــدس س ــاد املهن ــر االقتص ــد وزي  أك
الالحمــدود واملتابعــة والتوجيهــات املســتمرة مــن قيادهتــا، وضعــت خطــة اســتجابة ممنهجــة ملواجهــة 
ــاد  ــتدامة االقتص ــن اس ــا يضم ــي مب ــاد الوط ــى االقتص ــتجد عل ــا املس ــروس كورون ــار ف ــار انتش آث

ــية. ــرة قياس ــالل فت ــو خ ــتعادة النم ــايف واس ــق التع ــال وحتقي ــتمرارية األعم واس
ــرص  ــارات - الف ــى اإلم ــات عل ــة "االنعكاس ــوري يف جلس ــلطان املنص ــاركة س ــالل مش ــك، خ ــاء ذل ج
والتحديــات"، الــي تناولــت اخلطــط املســتقبلية للقطاعــات االقتصاديــة والتكنولوجيــة، ضمــن 
اجتمــاع حكومــة اإلمــارات الستشــراف مســتقبل القطاعــات الرئيســية بعــد كورونــا، الــذي يــأيت تنفيذًا 
لتوجيهــات نائــب رئيــس الدولــة رئيــس جملــس الــوزراء حاكــم ديب الشــيخ حممــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

ببــدء صياغــة اســتراتيجية دولــة اإلمــارات ملرحلــة مــا بعــد كوفيــد - 19.

ــو  ــارات ه ــاد اإلم ــوري إن "اقتص ــلطان املنص ــال س ق
اقتصــاد تنافســي ومــرن ومرتبــط مبختلــف األســواق 
العامليــة، وبالتــايل فهــو ليــس مبعــزل عــن التداعيــات 
ــد  ــاء كوفي ــي وب ــة تفش ــامل نتيج ــهدها الع ــي يش ال
ــض القطاعــات شــهدت  ــاك بع 19"، مشــرًا إىل أن هن
الســياحة  مثــل  غرهــا  مــن  أكثــر  ســلبيا  تأثــرًا 
التجزئــة  وجتــارة  والبتروكيماويــات  والطــران 
ــتفادة  ــرى اس ــات أخ ــهدت قطاع ــا ش ــارات، فيم والعق
ومنــوًا خــالل األزمــة الراهنــة، مثــل التكنولوجيــا 
والتجــارة  الرقمــي  والترفيــه  اإلنترنــت  وخدمــات 
اإللكترونيــة وجتــارة املــواد الغذائيــة، ومؤكــدًا أن 
ــه  ــرن ولدي ــن وم ــارات مت ــي لإلم ــاد الوط "االقتص
مقومــات تعــزز قدرتــه علــى جتــاوز األزمــات وحتقيــق 

الريــادة".

إطار استراتيجي على مرحلتن
العــام  "اإلطــار  أن  االقتصــاد  وزيــر  وأضــح 
مواجهــة  يف  للدولــة  االقتصاديــة  لالســتراتيجية 
ــيتن،  ــن رئيس ــى مرحلت ــز عل ــد 19 يرتك ــاء كوفي وب
األوىل علــى املــدى القريــب وتتمثــل بالفتــح التدرجيي 
لالقتصــاد وأنشــطة األعمــال مــع مراعــاة االحتــرازات 
الصحيــة املتبعــة، وتقــدمي الدعــم وخطــط التحفيــز 
االقتصاديــة الضخمــة للقطاعــات األكثــر تضــررًا، 
والــي بلغــت قيمتهــا اإلمجاليــة حــى اليــوم 282.5 
ــركات  ــال والش ــادة األعم ــة ري ــم، ومحاي ــار دره ملي
الصغــرة واملتوســطة، وربــط التمويــالت بالقطاعــات 

املستفيدة وفق خطط مدروسة وآليات فعالة".
ــع  ــايف ودف ــريع التع ــاد لتس ــدى لالقتص ــة امل ــز طويل ــة حتفي ــل خبط ــة، فتتمث ــة الثاني ــا املرحل ــال: "أم وق
عجلــة النمــو قدمــً، والعمــل علــى حتويــل التحديــات إىل فــرص لتحقيــق منــو اقتصــادي مســتدام مــن خــالل 
ــات ذات  ــتثمار يف القطاع ــل واالس ــجيع التموي ــع، وتش ــادي املتب ــوذج االقتص ــتدامة النم ــة واس ــز مرون تعزي
اإلمكانــات املســتقبلية العاليــة، ومــن أبرزهــا: االقتصــاد الرقمــي مبــا يشــمل الــذكاء االصطناعــي وشــبكة 
اجليــل اخلامــس وإنترنــت األشــياء واملــدن الذكيــة والبلــوك تشــن، ومفاهيــم وصناعــات االقتصــاد األخضــر 
مثــل الطاقــة املتجــددة والســيارات الكهربائيــة واالقتصــاد الدائــري، وتعزيــز اإلنتاجيــة مــن خــالل إدمــاج 
ــات  ــي باســتخدام التقني ــن الغذائ ــز األم ــة الروبوتكــس، وتعزي ــاد وأنظم ــة األبع ــات الطباعــة الثالثي تقني

املتقدمــة مثــل الــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــا احليويــة واهلندســة الوراثيــة".
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االقتصاد الرقمي يقود عملية التعايف
وتابــع �صــلطان املن�صــ�ري: "مــن هــذا املنطلــق، ندع� ال�صــركات والقطــاع اخلا�س بكافة االأن�صــطة لالإعداد لهذه املرحلــة والتهي�ؤ ملرحلة 
االقت�صاد الرقمي الذي �صــيق�د مرحلة التعايف وما بعده من انتعا�ــس، والرتكيز على مهارات امل�صــتقبل للمهن وال�ظائف والتح�ل نح� 

اإدخال التكن�ل�جيا يف كل مرحلة من مراحل االإنتاج باعتبارها عامل ا�صتمرارية مهمًا لالأعمال وحتقيق النم� يف امل�صتقبل".
واأكد اأن "مالمح م�صــتقبل االقت�صاد �صــتعتمد على ت�صــجيع ال�صناعات ال�طنية وتاأمني اإمدادات امل�اد االأ�صا�صــية، اإ�صافة اإىل درا�صــة 
تن�يــع واردات ال�صناعــات مــن م�اقــع ودول حــ�ل العــامل، وم�اءمــة ال�صيا�صــات االقت�صاديــة للمتغــريات العامليــة علــى املــدى الق�صــري 

والبعيد".
واأ�صــار �صــلطان املن�ص�ري اإىل اأن "االجتاهات االقت�صادية العاملية ملرحلة ما بعد ك�فيد19- �صــتدفع نح� تط�ير �صل�صــلة ت�ريد عاملية 
جديدة واأمناط جتارية جديدة مع دور نا�صط اأكرث للحك�مات يف االقت�صاد ال�طني يف جميع االأ�ص�اق، وتخ�صي�س ا�صتثمارات �صخمة 

يف البنية التحتية الرقمية واجليل اخلام�س يف االت�صاالت واملدن الذكية واخلدمات الذكية وال�صحة والتعليم والتجارة".

مستقبل التكنولوجيا
ولفــت وزيــر االقت�صــاد اإىل اأن "االبتــكار �صــكل الركيــزة الرئي�صــية يف النه��ــس االقت�صادي يف مراحل ما بعــد االأزمات على مر التاريخ، 
و�صــيك�ن الــدور االأكــرب للتكن�ل�جيــا يف مرحلــة مــا بعــد "ك�فيد19-"، اإذ اأثبتت االأزمة احلالية العالقة ال�ثيقة بني ا�صــتمرارية احلياة 
يف الدول وقدراتها التكن�ل�جية، م�ؤكدًا اأن حك�مة االإمارات �صت�ا�صل ت�فري ح�افز لدعم ال�صركات التكن�ل�جية الكبرية والنا�صئة يف 

الدولة وجذب اال�صتثمارات ودعم ا�صتمراريتها كمك�ن لالقت�صاد ال�طني".
واأكــد �صــلطان املن�صــ�ري خــالل اإجابتــه علــى عــدد مــن االأ�صــئلة يف حــ�ار ال�زراء الــذي اأدارته الناطق الر�صــمي حلك�مة دولــة االإمارات 
ال�كيــل امل�صــاعد لقطــاع الرعايــة واالأن�صــطة يف وزارة الرتبيــة والتعليــم الدكتــ�رة اآمنــة ال�صحــاك ال�صام�صــي، �صــرورة حتديــد خيــارات 
التــ�ازن بــني ال�صحــة واالقت�صــاد والتــدرج يف عمليــة تخفيــف االإجــراءات االحرتازيــة وتقييــم كل مرحلــة مــن حيــث االأثــر ال�صحــي 
واالقت�صــادي، م�صــريًا اإىل اأهميــة تط�يــر معايــري جديــد ل�صال�صــل الت�ريــد العامليــة، واإيجــاد بدائل لل�صال�صــل غري املتاحة ب�صــبب اإغالق 
املجال اجل�ي وامل�انئ، وم�صددا على دور التكن�ل�جيا يف تط�ير قاعدة بيانات �صخمة لتحديد اأن�اع ال�صناعات ذات القيمة امل�صافة 

والقابلــة لالحت�صــان حمليــًا مبــا ي�صــهم يف تعزيــز التن�يــع االقت�صادي لدولــة االإمارات.
يذكــر اأن "اجتمــاع حك�مــة دولــة االإمــارات: اال�صــتعداد ملرحلــة مــا بعــد ك�فيــد - 19"، ميثــل جت�صــيدًا لت�جيهــات ال�صــيخ حممــد بــن 
را�صــد اآل مكت�م، يف عقد �صل�صــلة من اجلل�صــات املكثفة مب�صــاركة اأكرث من 100 م�صــ�ؤول من ال�زراء وروؤ�صــاء اجلهات على امل�صــت�يني 
االحتادي واملحلي، لبحث انعكا�صات فريو�س ك�رونا امل�صتجد، وا�صتك�صاف اأهم الفر�س، وو�صع اإطار عام ال�صرتاتيجية �صاملة تت�صمن 

خطط عمل و�صيا�صات حك�مية يف القطاعات االأكرث ارتباطًا بحياة النا�س.
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اإلمارات ضمن األوائل عالميًا في مؤشرات المنتدى                االقتصادي العالمي

املتحــدة  العربيــة  االإمــارات  دولــة  متكنــت 
يف  نقــاط  اأربــع  مبعــّدل  تقــدم  اإحــراز  مــن 
تقريــر املنتــدى االقت�صــادي العاملــي اخلا�ــس 
بالتحــّ�ل يف جمال الطاقــة، واأحرزت االإمارات 
لنف�صــها مركــزًا �صمــن الع�صــر االأوائــل يف عــدد 
مــن م�ؤ�صــرات التقريــر الــذي اأ�صــدره املنتــدى 
االقت�صــادي العاملــي.. ويعتمــد هــذا التقريــر 
على روؤى م�صتمدة من م�ؤ�صر التح�ل يف جمال 
يقي�ــس  الــذي   ،ETI( 2020( الطاقــة  
باأدائهــم  يتعلــق  فيمــا  اقت�صــادًا   115 اأداء 
احلــايل فيمــا يخ�ــسّ اأنظمــة الطاقــة لديهــم 
- وذلــك عــرب جمــاالت التنميــة االقت�صاديــة 
والنمــ�، واال�صــتدامة البيئيــة، واأمــن الطاقــة 
وم�ؤ�صــرات النفــاذ وال��صــ�ل - وا�صــتعدادهم 
وم�صــتدامة  اآمنــة  اأنظمــة طاقــة  اإىل  للتحــ�ل 

ومعق�لــة التكلفــة و�صــاملة.

�صــبع  تقدمــًا مبعــّدل  االإماراتــي  االأداء  �صــهد 
ــة والنمــ�  ــة االقت�صادي ــر التنمي نقــاط يف م�ؤ�ص
لتحــّل يف املرتبــة الـــ 38 عامليــًا، وتقدمــًا يف 
ــّدل ثمــاين  ــتثمار مبع ــر راأ�ــس املــال واال�ص م�ؤ�ص
نقاط، اأما م�ؤ�صر البنية التحتية وبيئة االأعمال 
املبتكــرة ف�صــهد هــ� االآخــر تقدمــًا مبعــّدل �صــبع 
نقــاط والــذي حّلت فيه االإمارات رابعة عامليًا.. 
كما �صــهد م�ؤ�صــر راأ�ــس املال الب�صــري وم�صاركة 
امل�صــتهلكني تقدمًا مبعّدل ثالث نقاط، وم�ؤ�صــر 
اأمــن الطاقة والنفاذ اإليها تقدمًا هائاًل مبعّدل 
24 نقطــة لت�صــل فيــه االإمــارات اإىل املركــز 

ــابع عامليًا. ال�ص
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حتسينات متعددة
وكانــت االإمــارات �صــهدت حت�صــينات متعــددة علــى خمتلــف االأ�صعــدة 
املتعلقــة بنُظــم الطاقــة علــى مــدى ال�صــن�ات ال�صــت املا�صيــة، االأمــر الــذي 
يــدّل علــى ا�صــتعدادها لتفعيــل انتقــال الطاقــة، هــذا واإن ت�صــّدر االإمــارات 
يف جمــال ا�صــتقرار امل�ؤ�ص�صــات واالأطــر التنظيميــة، ال يــزال مــن اأهــم 
الع�امل احلا�صــمة متكينًا النتقال الطاقة.. هذا وال يزال التقدم يف النم� 
االقت�صــادي ومك�نــات اأمــن الطاقــة ق�يًا، مــع وج�د اإمكانية لتح�صــني اأكرب 
يف امل�صــتقبل مــن خــالل اال�صــتثمار يف البنيــة التحتيــة للطاقــة اجلاهــزة، 
كتقنيــات االنبعاثــات ال�صــلبية والهيدروجــني االأخ�صــر وال�صــبكات الذكيــة.

ــت املغــرب يف املركــز االأّول متب�عــة باالإمــارات وُعمــان.. اأمــا  ــًا، حّل عربي
ال�صــع�دية فحّلــت ثامنــة عربيــًا ويف املرتبــة الـــ 86  عامليــًا.. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، فــاإن ترتيــب اململكــة �صــهد حت�صــنًا عــن ترتيبهــا يف تقريــر العــام 
ــادة  ــينات يف زي ــى التح�ص ــي عل ــكل اأ�صا�ص ــك ب�ص ــد ذل ــي 98، ويعتم املا�ص
م�صــت�يات راأ�ــس املــال واال�صــتثمار يف حت�يــل الطاقــة، والبيئــة ال�صيا�صــية 
امل�صــتقرة يف اململكة، كما ويعتمد على �صــروع اململكة يف و�صع خطط للحد 

مــن االعتمــاد علــى ال�قــ�د االأحف�ري وابتــكار االأول�يات والثــ�رة ال�صناعية 
الرابعة.

الطاقة النظيفة
وب�صــكل عــام، يجــد التقريــر اإىل اأن جائحــة فريو�ــس ك�رونــا تلقــي بظاللهــا 
علــى جمــال التحــ�ل اإىل الطاقة النظيفة وذلــك من خالل تهديدها باإلغاء 
التقــدم الــذي مت اإحــرازه م�ؤخــرًا يف التحــ�ل اإىل الطاقــة النظيفــة، وذلــك 
ب�صبب حدوث انخفا�صات غري م�صب�قة يف الطلب وتقلب االأ�صعار وال�صغط 
مــن اأجــل التخفيــف ب�صــرعة مــن التكاليــف االجتماعيــة واالقت�صاديــة ممــا 
ي�صــع م�صــار التحــ�ل - علــى املــدى القريــب - م��صــع �صــك.. ويخل�ــس 
تقريــر تعزيــز التحــ�ل الفعــال يف جمال الطاقة لعــام 2020 ال�صادر عن 
املنتــدى االقت�صــادي العاملــي، اإىل اأنــه ال بــد لل�صيا�صــات وخرائــط الطريــق 
واأطــر احل�كمــة اخلا�صــة بعمليــة التحــ�ل يف جمال الطاقة على امل�صــت�يات 
ال�طنيــة واالإقليميــة والعامليــة اأن تكــ�ن اأكــرث قــ�ة ومرونــة يف م�اجهــة 

ال�صدمــات اخلارجيــة.

االضطرابات التشغيلية
املجــاالت  �صــتى  يف  ال�صــركات    19 ك�فيــد-  فريو�ــس  اأجــرب  وكان 
وال�صناعــات علــى التكيــف مــع اال�صطرابــات الت�صــغيلية والتغــريات يف 
الطلــب وطــرق العمــل اجلديــدة.. وقــد د�صــنت احلك�مــات حزم االنتعا�ــس 
االقت�صــادي للم�صــاعدة يف التخفيــف مــن هــذه االآثــار، اإذا مــا مت تنفيذهــا 
مــع اأخــذ ا�صــرتاتيجيات ط�يلــة املــدى يف االعتبــار، فيمكنهــا اأي�صــًا ت�صــريع 
التحــ�ل اإىل الطاقــة النظيفــة، مــن خــالل م�صــاعدة البلــدان علــى ت��صــيع 
ــاملة.. و قــال  ــتدامة وال�ص ــ�ل اإىل اأنظمــة الطاقــة امل�ص جه�دهــا يف ال��ص
روبرتــ� بــ�كا، رئي�ــس ق�صــم الطاقــة واملــ�اد باملنتــدى االقت�صــادي العاملــي: 
اإن جائحــة فريو�ــس ك�رونــا تهيــئ فر�صــة للنظــر يف التدخل غــري التقليدي 
يف اأ�ص�اق الطاقة ويف التعاون العاملي لدعم االنتعا�س الذي ي�صرع التح�ل 
يف جمال الطاقة مبجرد اأن تهداأ حدة هذه االأزمة ال�صديدة" واأ�صاف: اإن 
اخلط�ة الت�صحيحية العمالقة هذه متنحنا خيار تد�صــني ا�صــرتاتيجيات 
ق�يــة وتطلعيــة م�صــتقبلية ط�يلــة االأمــد ت�ؤدي اإىل ت�فري نظــام طاقة متن�ع 
واآمــن وم�ثــ�ق يدعــم يف النهايــة النمــ� امل�صــتقبلي لالقت�صــاد العاملــي 

بطريقــة م�صــتدامة ومن�صفــة".

االستدامة البيئية
ــن  ــام 2020 اأن %75 م ــر ع ــا تقري ــل اإليه ــي ت��ص ــج الت ــر النتائ ُتظه
الــدول قــد ح�صــنت ا�صــتدامتها البيئيــة، حتــى مــع بقــاء مت��صــط املعــدالت 
العامليــة لهــذا البعــد يف اأدنــى فئــة مــن الفئــات الثــالث التــي مت تقييمهــا.. 
ويعتــرب هــذا التقــدم حم�صلــة اأ�صــاليب تدريجيــة متعــددة االأوجــه، مبــا يف 
ذلــك ت�صــعري الكربــ�ن، واإنهــاء العمــل يف امل�صانــع التــي تعمــل بالفحم قبل 
امل�عــد املحــدد واإعــادة ت�صميــم مالمــح اأ�صــ�اق الكهربــاء لدمــج م�صــادر 

الطاقــة املتجــددة بها.
ال�صــ�ء علــى  ي�صــّلط  اإحــرازه ب�صع�بــة،  الــذي مت  التقــدم  اأن هــذا  اإال 
قيــ�د االعتمــاد املقت�صــرة فقــط علــى املكا�صــب االإ�صافيــة مــن ال�صيا�صــات 
والتقنيــات القائمــة الإكمــال التحــ�ل اإىل الطاقــة النظيفــة.. وقــد مت ر�صــد 
اأكــرب تقــدم اإجمــايل بــني االقت�صــادات النا�صــئة، فيمــا بقــي اأداء الــدول 
ال�اقعــة يف ترتيــب %10 االأعلــى حمافظــًا على ثباته منذ عام 2015، 
االأمــر الــذي ي�صــري اإىل احلاجــة املُلحــة الإيجاد حلــ�ل تقدمية فعالة - وهي 

اأحــد االأمــ�ر التــي يهددهــا فريو�ــس ك�رونا.

مؤشر التحول لعام 2020
تت�صــدر ال�صــ�يد )1( م�ؤ�صــر التحــ�ل يف جمــال الطاقــة )ETI( لل�صــنة الثالثــة علــى التــ�ايل، تليهــا �ص�ي�صــرا )2( وفنلنــدا )3( وكانــت كّل مــن 
فرن�صا )8( واململكة املتحدة )7( هما الدولتان ال�حيدتان يف جمم�عة الع�صرين اللتان ظهرتا يف املراكز الع�صرة االأوىل، ومع ذلك، فاإن لهما �صمات 
م�صرتكة، مثل خف�س دعم الطاقة، وتقليل االعتماد على ال�اردات )وبالتايل حت�صني االأنظمة االأمنية النا�صئة(، وحتقيق مكا�صب يف كثافة الطاقة من 

الناجت املحلي االإجمايل، وزيادة االلتزامات ال�صيا�صية ملتابعة التح�ل الطم�ح يف جمال الطاقة واأهداف تغري املناخ.
و�صــهدت بقيــة دول جمم�عــة الع�صــرين اأداًء متباينــًا. وقــد بذلــت مراكــز الطلــب النا�صــئة مثــل الهنــد )74( وال�صــني )78( جهــ�دًا مت�صــقة لتح�صــني 
البيئــة امل�اتيــة، والتــي ت�صــري اإىل االلتزامــات ال�صيا�صــية وم�صــاركة امل�صــتهلكني واال�صــتثمار واالبتــكار والبنيــة التحتيــة، مــن بــني اأمــ�ر اأخــرى.. ويف حالــة 
ال�صني، اأدت م�صــاكل تل�ث اله�اء اإىل تد�صــني �صيا�صــات لل�صــيطرة على االنبعاثات واحلد منها وحت�يل املركبات اإىل الت�صــغيل بالكهرباء وتط�ير اأكرب 
قدرة يف العامل فيما يخ�س حمطات الطاقة ال�صم�صــية الكهرو�ص�ئية وحمطات طاقة الرياح الربية.اأما فيما يخ�ّس  الهند، فقد جاءت املكا�صــب من 

برنامــج ت��صــيع الطاقــة املتجــددة بتكليــف مــن احلك�مــة، والــذي مت ت��صــيعه لي�صــل اإىل 275 جيجــاوات بحلــ�ل عــام 2027.
كمــا حققــت الهنــد خطــ�ات كبــرية يف كفــاءة الطاقــة من خالل ال�صــراء املكثف مل�صابيح الليد، والعــدادات الذكية، وبرامج و�صــم االأجهزة وت�صنيفها.. 
وجتــري جتربــة تدابــري مماثلــة خلف�ــس تكاليــف املركبــات الكهربائيــة.. ويف ال�قــت نف�صــه، كان االجتــاه اإيجابيــًا اإىل حــد مــا يف اأملانيــا )20( واليابــان 
)22( وك�ريا اجلن�بية )48( ورو�صيا )80(.. حيث اأظهرت اأملانيا التزامًا ق�يًا بالتخل�س التدريجي من الفحم واإزالة الكرب�ن وخف�س انبعاثاته 

مــن ال�صناعــة مــن خــالل ا�صــتخدام الهيدروجني النظيف، ولكن القــدرة على حتمل تكاليف خدمات الطاقة كانت متثل حتديًا.
وت�اجــه كل مــن اليابــان وك�ريــا مع�قــات طبيعيــة كم�صــت�ردين �صافيــنّي للطاقة. ومع ذلك، تظل بيئــة االأعمال املبتكرة وتط�ير البنيــة التحتية وااللتزام 
ال�صيا�صي مبثابة ع�امل داعمة رئي�صية يف كال البلدين.. يف رو�صيا، ال يزال قطاع الطاقة ركيزة ق�ية لالقت�صاد وال يزال يحتل مكانة عاملية يف جمال 

اأمن الطاقة، على الرغم من اأن التقدم يف اال�صتدامة البيئية كان مت��صطًا.

اأخــرى، �صــهد ترتيــب ال�اليــات املتحــدة )32(، وكنــدا  مــن ناحيــة 
 ETI م�ؤ�صــر  علــى   )36( واأ�صــرتاليا   ،)47( والربازيــل   ،)28(
ــات  ــد الت�ازن ــدى تعقي ــات م ــذه التحدي ــد ه ــًا. وت�ؤك ــًا اأو تراجع ــا ثبات اإم
املتاأ�صلة يف التح�ل يف جمال الطاقة. يف ال�اليات املتحدة، كانت الرياح 
املعاك�صــة والع�امــل املناوئــة مرتبطــة يف الغالــب ببيئــة ال�صيا�صــات، بينما 
بالن�صــبة لكندا واأ�صــرتاليا، تكمن التحديات يف م�ازنة حت�ل الطاقة مع 
النمــ� االقت�صــادي نظرًا لدور قطاع الطاقة يف نظاميهما االقت�صاديني.
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تعقيد التحول يف جمال الطاقة
وال بــد مــن االإ�صــارة اإىل اأن حتقيــق 11 دولــة فقــط مــن اأ�صــل 115 
عــام  منــذ   ETI م�ؤ�صــر  درجــات  يف  ومتزايــدة  مطــردة  لتح�صــينات 
2015 تظهــر مــدى تعقيــد التحــ�ل يف جمــال الطاقــة.. تعــد االأرجنتــني 
)56( وال�صــني )78( والهنــد )74( واإيطاليــا )26( مــن بــني الدول 
الكــربى الــذي حتقــق حت�صــينات �صــن�ية مت�صــقة.. يف ال�قــت الــذي حققــت 
فيــه دول اأخــرى مثــل بنجالدي�ــس )87( وبلغاريــا )61( وجمه�ريــة 
ــلطنة ُعمــان )73(  ــا )79( و�ص ــيك )42( واملجــر )31( وكيني الت�ص

مكا�صــب هائلــة مــع مــرور ال�قــت.
مــن ناحيــة اأخــرى، تراجــع اأداء كّل مــن كنــدا، وت�صــيلي )29(، ولبنــان 
 )67( وتركيــا   ،)113( ونيجرييــا   ،)38( وماليزيــا   ،)114(
منــذ عــام 2015، اأمــا ال�اليــات املتحــدة فقــد تراجعــت اإىل مــا بعــد 
ترتيــب الـــ %25 االأوائــل للمــرة االأوىل، ويرجــع ذلك يف املقــام االأول اإىل 

الت�قعــات التنظيميــة غــري امل�ؤكــدة للتح�ل يف جمــال الطاقة.
حققــت اأكــرث مــن %80 مــن الــدول حت�صــنًا يف االأداء يف جمال احل�ص�ل 
علــى الطاقــة واأمــن الطاقــة منــذ عــام 2015، اإال اأن التقــدم يف الــدول 
الناميــة يف اآ�صــيا واأفريقيــا ال يــزال ميثــل حتديــًا، حيــث ال بــد لربامــج 
احل�صــ�ل علــى الطاقــة يف هــذه املناطــق اإىل اإعطــاء االأول�يــة للخدمــات 

والتربيــد وخمــازن  املناطــق  وتدفئــة  ال�صــ�ارع  اإنــارة  مثــل  املجتمعيــة، 
التربيــد حلفــظ املــ�اد الغذائيــة واالأدويــة وال�صــرف ال�صحــي يف املناطــق 

ــرور. ــة امل ــة واإدارة حرك احل�صري
الشكوك االقتصادية

يف االأنظمــة االقت�صاديــة املتقدمــة، يتــم تعريــف "احل�صــ�ل" مــن خــالل 
القــدرة علــى حتمــل التكاليــف.. متثــل ف�اتــري اخلدمــات واملرافــق ح�صــة 
متزايــدة مــن اإنفــاق االأ�صــر والعائــالت، وهــ� حتــٍد ميكن اأن يتفاقم ب�صــبب 
ال�صــك�ك االقت�صاديــة الناجمــة عــن اأزمــة ك�رونــا.. عــالوة علــى ذلــك، 
فــاإن اأمــن الطاقــة معر�ــس ب�صــكل متزايــد للظ�اهــر اجل�يــة املتطّرفــة مثل 
االأعا�صــري والفي�صانــات وحرائــق الغابــات - والتي تتزايد من حيث تكرار 

حدوثهــا و�صــدتها - وللهجمــات ال�صــيربانية.
يف حــني اأن الفجــ�ات الكامنــة بــني مــا هــ� مطلــ�ب، ومــا يتــم االلتــزام بــه، 
وما ُيحتمل حتقيقه تبقى وا�صــعة، فاإن اال�صطرابات املركبة الناجمة عن 
فريو�ــس ك�رونــا اأدت اإىل زعزعــة ا�صــتقرار نظــام الطاقــة العاملــي مــع 
نك�صــات حمتملة ق�صرية املدى. نهايًة، ال بد من بذل جه�د اأكرب ل�صمان 
اأال نكتفــي باحلفــاظ علــى الزخــم االأخــري فح�صــب، بل اأن يتم ت�صــريعه من 

اأجــل حتقيــق االأهداف الطم�حــة املطل�بة.
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"فوربــس"  جملــة  أصــدرت 
الثامنــة  الســنوية  قائمتهــا 
شــركة   2000 ألكــرب  عشــرة 
ــف دويل  ــو تصني ــامل، وه يف الع
العــامل  يف  الشــركات  ألكــرب 
وأكثرهــا قــوة وقيمــة بنــاًء علــى 
واألربــاح  املبيعــات  معايــر:   4
ــوقية..  ــة الس ــول والقيم واألص
واســتخدمت "فوربــس" ترجيحــا 
املقاييــس  جلميــع  متســاويا 
الشــركات  لتصنيــف  األربعــة 
كل  حتصــل  ألحجامهــا،  وفقــا 
شــركة علــى درجــة منفصلــة 
وتضيــف  مقيــاس..  لــكل 
الدرجــات  مجيــع  "فوربــس" 
املركبــة،  النتيجــة  لتجميــع 
درجــة  أعلــى  حتصــل  حيــث 
مركبــة علــى أعلــى تصنيــف.

بناًء على 4 معايير "المبيعات واألرباح 
واألصول والقيمة السوقية"

9 شركات إماراتية بقائمة 
"فوربس" ألكبر 2000 شركة 

عالمية
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الــذي  االأول"  اأب�ظبــي  "بنــك  ت�صدرهــا   *
حــل يف املركــز 303 مببيعــات 8.9 مليــارات 
واأ�صــ�ل  دوالر  مليــارات   3.1 واأربــاح  دوالر 
227.4 مليــار دوالر وقيمــة �صــ�قية 34.4 

ــار دوالر. ملي

 351 املركــز  يف  االإمــارات"  "بنــك  جــاء   *
واأربــاح  دوالر  مليــارات   10.7 مببيعــات 
3.6 مليــارات دوالر واأ�صــ�ل بقيمــة 188.3 
مليــار   14.8 �صــ�قية  وقيمــة  دوالر  مليــار 

دوالر.

 358 املركــز  يف  "ات�صــاالت"  حلــت   *
 2.4 واأربــاح  دوالر  مليــ�ن   142 مببيعــات 
دوالر  مليــار   35.4 واأ�صــ�ل  دوالر  مليــار 

دوالر. مليــار   36.7 �صــ�قية  وقيمــة 

املركــز  العامليــة" يف  دبــي  "م�انــئ  * جــاءت 
715 مببيعــات 7.4 مليــارات دوالر واأربــاح 
1.2 مليــار دوالر واأ�صــ�ل بقيمــة 34.1 مليار 

ــار دوالر. ــ�قية 13.3 ملي دوالر وقيمــة �ص

* حــل "بنــك اأبــ� ظبــي التجــاري" يف املركــز 
دوالر  مليــارات   5.4 مببيعــات   776
 110.3 واأ�صــ�ل  دوالر  مليــار   1.2 واأربــاح 
مليــارات دوالر وقيمــة �صــ�قية 8.4 مليــارات 

املركــز  يف  االإ�صــالمي"  دبــي  "بنــك  جــاء   *
932 مببيعــات 3.7 مليــارات دوالر واأربــاح 
مليــار   63.1 واأ�صــ�ل  دوالر  مليــار   1.2

دوالر. مليــارات   7.2 �صــ�قية  وقيمــة  دوالر 

* حلــت "اإعمــار العقاريــة" يف املركــز 981 
واأربــاح  دوالر  مليــارات   7.1 مببيعــات 
مليــار   31.8 واأ�صــ�ل  دوالر  مليــار   1.7
دوالر. مليــارات   5.3 �صــ�قية  وقيمــة  دوالر 

ولل�صــنة الثامنــة علــى التــ�ايل، احتــل "البنــك ال�صناعــي والتجــاري ال�صينــي" املرتبــة االأوىل، يليــه "بنــك ال�صــني للتعمــري" الــذي انتــزع املركــز الثــاين مــن 
"جــي بــي م�رغــان ت�صي�ــس" الــذي احتــل املركــز الثالــث.. وت�صــيطر ال�صــني علــى املراكــز الع�صــرة االأوىل، حيــث يحتــل "البنــك الزراعــي ال�صينــي" اأي�صــًا املرتبــة 

اخلام�صــة، ويحتــل "بنــك ال�صــني" املرتبــة العا�صــرة.

املركــز  يف  االإ�صــالمي"  اأب�ظبــي  "بنــك  وحــل 
واأربــاح  دوالر  مليــاري  مببيعــات   1472
 34.3 واأ�صــ�ل  دوالر  مليــ�ن   625.2
مليــارات   3.6 �صــ�قية  وقيمــة  دوالر  مليــار 

دوالر.

 1500 املركــز  يف  امل�صــرق"  "بنــك  حــل   *
مببيعــات 2.8 مليــار دوالر واأربــاح 513.8 
مليــار   44.3 بقيمــة  واأ�صــ�ل  دوالر  مليــ�ن 

دوالر. مليــارات   3.3 �صــ�قية  وقيمــة  دوالر 

أعلنــت إنفســكورب، املؤسســة املاليــة العامليــة املتخصصــة يف االســتثمارات البديلــة، وجمموعــة تاغــس، إحــدى الشــركات 
األوروبيــة الرائــدة يف إدارة األصــول البديلــة، اليــوم عن إنشــاء مشــروع مشــترك مــن خالل دمج قســم اســتثمار العوائــد امُلطلقة يف 

ــس. ــدى تاغ ــة ل ــد امُلطلق ــتثمار العوائ ــي باس ــرع املع ــال الف ــس كابيت ــركة تاغ ــتكورب وش إنفس
ي�صــتفيد امل�صــروع امل�صــرتك – الذي اأطلق باإ�صــم اإنف�صــتك�رب تاغ�ــس املحدودة - من خربات تاغ�س كابيتال وق�صم ا�صتثمار 
الع�ائــد املُطلقــة يف اإنف�صــتك�رب يف ال�صــعي اإىل اإن�صــاء من�صــة ع�ائــد مطلقــة عامليــة رائــدة مــع اأكــرث مــن 6 مليــارات دوالر 
اأمريكــي مــن االأ�صــ�ل املــدرة للدخــل، مبــا يف ذلــك املحافظ اال�صــتثمارية املــدارة، والتم�يل االأويل، و�صــ�ى ذلك من احلل�ل 
اال�صــتثمارية.  و�صت�صــاهم خربة فريق العمل امل�صــرتكة يف جعل اإنف�صــتك�رب تاغ�ــس املحدودة واحدة من ال�صــركات العاملية 

الرائدة لال�صــتثمار امل�صرتك.
وعّلق الرئي�ــس التنفيذي امل�صــارك الإنف�صــتك�رب، ري�صــي كاب�ر على االتفاق بق�له: "ُتربز هذه ال�صــراكة التزام اإنف�صــتك�رب 
باال�صتمرار يف خدمة قاعدة امل�صتثمرين بف�صل جمم�عة اأو�صع من احلل�ل اال�صتثمارية يف كل اأنحاء العامل. ونحن نعتقد 
اأن امل�صــروع امل�صــرتك مع تاغ�ــس �صي�صــاهم يف حتقيق النم� ال�صــريع والت��صــع اجلغرايف، بف�صل تعزيز املهارات االحرتافية 
للعاملــني فيــه وت��صــيع قاعــدة العمــل، كمــا �صــيعمل علــى تلبيــة الطلــب لال�صــتثمار يف الع�ائــد املُطلقــة بعــد اأزمــة ك�فيد19. 

و�صيلتزم هذا العمل بقيم ج�هرية متماثلة، مع الرتكيز على تقدمي اأف�صل خدمة للعمالء واأداء فّعال وم�صالح م�ّحدة بني اجلانبني".
من جهته، قال الرئي�ــس التنفيذي وال�صــريك امل�ؤ�ص�ــس لتاغ�ــس بانفيل� تارانتيلي: تاغ�ــس واإنف�صــتك�رب هما �صــريكان مثاليان لهما تاريخ ط�يل يف تقدمي االأداء 

اجليــد والتميــز يف العمــل. نحــن واثقــ�ن مــن اأن نقــاط الق�ة لدينا �صــتعّجل يف حتقيق اأهدافنا ودفع عجلــة النم�. اإن ت�افر م�ارد 
اإ�صافيــة، وات�صــاع نطــاق العمــل اإىل امل�صــت�ى العاملــي، وال��صــ�ل اإىل م�صــادر متعــددة لروؤو�ــس االأمــ�ال، �صــتعززمن قدرتنــا علــى 
تقــدمي ع�ائــد يف ظــل االأ�صــ�اق احلاليــة املتقليــة واال�صــتجابة للتحديــات اجلديدة التــي �صــن�اجهها نتيجة الأزمة ك�فيدو�صيرتاأ�ــس 
كل من لي�نيل اإرديلي، رئي�ــس ق�صــم ا�صــتثمار الع�ائد املُطلقة يف اإنف�صــتك�رب، و�صــالفات�ري ك�ردارو، ال�صــريك امل�ؤ�ص�ــس ورئي�ــس 
اال�صــتثمارات ل�صــركة تاغ�ــس  كابيتــال االإدارة احلاليــة للم�صــروع امل�صــرتك.وقال لي�نيــل اإيرديلــي: �صي�صــاهم امل�صــروع امل�صــرتك 
يف دعــم عمالئنــا، حيــث �صــنتمكن مــن تقــدمي جمم�عــة اأو�صــع مــن حلــ�ل اال�صــتثمار ذات الع�ائــد املطلقــة عــرب اال�صــرتاتيجيات 
واالأ�صــ�اق. وبينمــا نقــّدم اأف�صــل مــا لدينــا يف م�ؤ�ص�صــتينا، �صن�صــتمر يف الرتكيــز علــى احلفــاظ علــى اأ�صــل�ب العمــل الذكــي واملــرن 
الذي كان وراء جناحنا.وعلق �صــالفات�ري ك�ردارو قائاًل: تعترب اإنف�صــتك�رب ال�صــريك االأمثل لتاغ�ــس لتعزيز قدرتنا على تقدمي 
االأداء االأف�صــل للم�صــتثمرين. و�صــتعمل ال�صــراكة علــى ت�فــري فــرق العمــل مــن ذوي اخلــربة يف جمالنــا مــع جمم�عــة �صــاملة مــن 

احللــ�ل، و�صــجل حافــل ال مثيــل لــه يف ت�فــري التم�يــل االأويل وتعزيــز الر�صــملة للمديريــن النا�صــئني
الفوائد املتوقعة من عملية الدمج

•ت��صــيع من�صــة اال�صــتثمار: �صت�صــتفيد ال�صــركتان مًعــا مــن جمم�عــة منتجــات اأكــرب، مبــا يف ذلــك املحافــظ املتعــددة ال�صناديــق، ك�صناديــق التحــ�ط، الديــ�ن 
اخلا�صــة واال�صــتثمارات امل�ؤثــرة، �صــراكات التم�يــل االأويل وتعزيــز الر�صــملة، حمافــظ فر�ــس اال�صــتثمار املتخ�ص�ــس، عــالوات املخاطــر واالأ�صــ�ل املتقاطعــة، 
وا�صــرتاتيجيات تعهدات اال�صــتثمار اجلماعي يف االأوراق املالية القابلة للتح�يل. و�صــيتمكن امل�صــروع امل�صــرتك من اال�صــتفادة من املبادرات البيئية واملجتمعية 

واحل�كميــة لكلتــا امل�ؤ�ص�صــتني التي ترّكز على اال�صــتثمارات امل�صــتدامة.
• ت��صــيع العالقات مع العمالء: ال ي�جد تداخل بني العمالء يف عمليات ق�صــم ا�صــتثمار الع�ائد املُطلقة يف اإنف�صــتك�رب وتاغ�ــس كابيتال، وي�فر الدمج فر�صة 
مثالية لت��صــيع العالقات مع العمالء. وميثل العمالء يف اأمريكا ال�صــمالية اأكرب مكّ�ن من االأ�ص�ل املُدارة للم�صــروع امل�صــرتك )ما يقارب %40(، مع انت�صــار 

بقية العمالء بالت�صاوي تقريبًا عرب اأوروبا واآ�صيا وال�صرق االأو�صط.
• اجلمــع بــني مهــارات عامليــة امل�صــت�ى: �صــيتم دعــم فريــق االإدارة ب�احــد مــن اأكــرث فــرق اال�صــتثمار خــربًة ومهــارًة علــى م�صــت�ى العــامل، ي�صــم 18 متخ�ص�صــًا 

يف اال�صــتثمار ميلكــ�ن جمتمعــني اأكــرث مــن 300 عاًمــا من اخلربة يف هــذا املجال.
• �صــجل حافــل يف التم�يــل االأويل ومت�يــل امل�صــاريع النا�صــئة: ميلــك كل مــن تاغ�ــس كابيتــال وق�صــم ا�صــتثمار الع�ائــد املُطلقــة يف اإنف�صــتك�رب �صــجاًل ط�يــاًل 
وحافــاًل يف ت�فــري التم�يــل االأويل مل�صــاريع تركــز علــى الع�ائــد املُطلقــة. وت�ؤمن ال�صــركتان باأن عملية الدمج �صت�ؤ�ص�ــس جهة رائدة عامليــًا يف اإدارة التم�يل االأويل 
وامل�صــاريع النا�صــئة، مــع مــا يقــارب 8 مليــار دوالر اأمريكــي مــن اإجمــايل االأ�صــ�ل املجمعــة التي يديرها حالًيا مدراء اال�صــتثمار يف كل من اإنف�صــتك�رب وتاغ�ــس.

ليونيل إرديلي 
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* تســارع وتــرة األداء االقتصــادي يف النصــف الثــاين مــن العــام 2020 وتوفــر أرضيــة متماســكة ألســعار 
النفــط مــن الركائــز اجلوهريــة لتعــايف النشــاط االقتصــادي يف العــام 2021

* صنــدوق النقــد الــدويل خيفــض توقعــات الناتــج املحلــي اإلمجــايل لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي 
ــا املســتجد  للعــام 2020 علــى خلفيــة تداعيــات تفشــي فــروس كورون

ت�قــع �صنــدوق النقــد الــدويل اأن ينكم�ــس النــاجت املحلــي االإجمــايل احلقيقــي 
لــدول جمل�ــس التعــاون اخلليجــي بن�صــبة 2.7 يف املائــة يف العــام 2020 
بعــد ت�قعــه ت�صــجيل منــ�ًا هام�صــيًا بن�صــبة 0.6 يف املائــة للعــام 2019.. 
ويف �صــياق تقرير م�صــتجدات اآفاق االقت�صاد االإقليمي ال�صادر عن �صندوق 
النقــد الــدويل يف اأبريــل 2020، ت�صــري الت�قعــات اإىل انكما�ــس الن�صــاط 
االقت�صــادي غــري النفطــي بن�صــبة 4.3 يف املائــة، نظــرًا لت�قــع التاأثــريات 
االقت�صاديــة الناجتــة عــن تف�صــي فريو�ــس ك�رونــا امل�صــتجد )ك�فيد - 19( 
ــة  ــع واخلدمــات ومبيعــات التجزئ ــل الت�صني ــية مث ــى القطاعــات الرئي�ص عل
وال�صيافة.. ومن املت�قع اأي�صًا اأن ينكم�س الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 
النفطــي هام�صــيًا يف العــام 2020 بن�صــبة 0.3 يف املائــة، بعــد اتفــاق 

االأوبــك وحلفائهــا علــى خف�ــس ح�ص�ــس االإنتــاج. 
ويف وقت �صــابق، اأ�صــار �صندوق النقد الدويل �صمن تقرير م�صــتجدات اآفاق 
االقت�صاد العاملي ل�صهر اأبريل 2020 اإىل قيامه بخف�س تقديرات الناجت 

املحلــي االإجمــايل احلقيقــي العاملــي للعــام 2020 ويت�قــع االآن اأن ينكم�ــس 
االقت�صــاد العاملــي بن�صــبة 3.0 يف املائــة على اأ�صا�ــس �صــن�ي قبــل اأن يتعافى 

بعد ذلك لي�صــجل من�ًا بن�صــبة 5.8 يف املائة يف العام 2021. 
ومتثلــت اأهــم الع�امــل االإقليميــة الرئي�صــية التــي اأدت اإىل قيــام �صنــدوق 
النقــد الــدويل بخف�ــس الت�قعات االقت�صادية ب�صفة رئي�صــية يف تراجع اأداء 
االقت�صادات املتقدمة واملقدر بن�صــبة 6.1 يف املائة على اأ�صا�ــس �صــن�ي يف 
العــام 2020 علــى خلفيــة تداعيــات تف�صــي ك�فيــد – 19، يف حــني مــن 
املت�قع اأن يرتاجع اأداء االأ�ص�اق النا�صئة واالقت�صادات النامية بن�صبة 1.0 
يف املائــة علــى اأ�صا�ــس �صــن�ي. اأمــا بالن�صــبة لدول جمل�ــس التعــاون اخلليجي، 
يت�قع �صندوق النقد الدويل اأن يرتفع من� الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 
اإىل 3.3 يف املائــة علــى اأ�صا�ــس �صــن�ي يف العــام 2021 علــى خلفيــة 
من� الناجت املحلي االإجمايل غري النفطي بن�صبة 3.2 يف املائة على اأ�صا�س 

�صن�ي.

إجراءات احتواء كوفيد - 19

تقرير األداء االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي - أبريل 2020

صندوق النقد الدولي: 2.7 % توقعات بانكماش
 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي عام 2020

نعتقــد اأن الرتكيــز يف الفــرتة احلاليــة القت�صــادات دول جمل�ــس التعــاون اخلليجــي �صــين�صب علــى تكثيف اجراءات احتــ�اء ك�فيد – 
19 وكبــح انت�صــاره.. ويف ظــل تلــك الظــروف، تــربز اأهميــة تطبيــق  خارطــة  طريــق ال�صــتئناف  ان�صــطة  القطاعــات  بالكامــل

 يف الن�صف الثاين من العام 2020، فيما اإذا اأمكن حتقيق ذلك، �صيك�ن هناك تاأثري ج�هري وتعايف الن�صاط االقت�صادي
 بالكامل يف العام 2021.. و�صيعتمد هذا اأي�صًا على �صرعة اكت�صاف لقاح حمتمل �صد الفريو�س.. كما �صتك�ن هناك حاجة

 اإىل ع�دة الن�صاط االقت�صادي العاملي والتجارة واالإنفاق اال�صتهالكي والراأ�صمايل لت�فري اأر�صية متما�صكة الأ�صعار النفط التي
 مــا زالــت �صــديدة التقلــب، هــذا اإىل جانــب �صــرورة اإعــادة الطلــب علــى النفط اإىل �صــياقه املعتاد.. وبالن�صــبة للعــام 2020، نعتقد 

اأن دول جمل�ــس التعــاون اخلليجــي �صــتك�ن قــادرة علــى مت�يــل اإنفاقهــا املــايل و�صــد عجز م�ازناتها، وان اختلفت ال�صــبل لتحقيق ذلك، بدءًا مــن اإ�صدار املزيد 
مــن ادوات الديــن )كال�صــندات التقليديــة وال�صكــ�ك( و�صــ�اًل اإىل التم�يــل الداخلــي عــرب االحتياطيــات.. كمــا انــه مــن املت�قــع اأن تظــل اأ�صــعار الفائــدة عنــد 
م�صــت�يات تي�صــرييه يف دول جمل�ــس التعاون اخلليجي وذلك نظرًا الرتباط عمالتها مبا�صــرة اأو ب�ص�رة مرنة بالدوالر االأمريكي، االأمر الذي �صــيبقي امل�صــار 
مفت�حا للت�جه نح� اأ�ص�اق ال�صندات الإ�صدار اأدوات الدين امل�صتقبلية وت�صهيل احل�ص�ل على الت�صهيالت االئتمانية للقطاعات االقت�صادية التي حتتاج اإىل 

الدعم.
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الكويت
انخف���ض الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي هام�ش��يًا يف الرب��ع الراب��ع م��ن 
الع��ام 2019 بن�ش��بة 1.1 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي، حي��ث و�ش��ل 
اإىل 10.0 ملي��ار دين��ار كويت��ي، اإل اأن من��و القت�ش��اد غ��ر النفط��ي �ش��هد 
حت�ش��نًا هام�ش��يًا وفق��ًا ل��لإدارة املركزي��ة للإح�ش��اء.. و�ش��جل الن��اجت املحل��ي 
الإجم��ايل احلقيق��ي غ��ر النفط��ي من��وًا بن�ش��بة 0.6 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض 
�ش��نوي خ��لل نف���ض الف��رة، مرتفع��ًا م��ن 4.69 ملي��ار دين��ار كويت��ي اإىل 
4.72 ملي��ار دين��ار كويت��ي، يف ح��ن انخف���ض الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل 
النفطي بن�ش��بة 2.6 يف املائة على اأ�شا���ض �ش��نوي، حيث تراجع من 5.42 
ملي��ار دين��ار كويت��ي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2018 اإىل 5.27 ملي��ار 
دينار كويتي يف الربع الرابع من العام 2019، على خلفية خف�ض ح�ش�ض 
اإنت��اج النف��ط امتث��اًل لتفاقي��ة الأوب��ك وحلفائه��ا. وانخف���ض الن��اجت املحل��ي 
الإجم��ايل ال�ش��مي عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019 
بن�ش��بة 3 يف املائ��ة لي�ش��ل اإىل 10.43 ملي��ار دين��ار كويت��ي فيم��ا يع��زى 
اإىل ح��د كب��ر اإىل انخفا���ض اأ�ش��عار النف��ط مم��ا انعك���ض �ش��لبًا عل��ى الن��اجت 

املحل��ي الإجم��ايل النفطي.

 اإل اأن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ��ر النفط��ي ا�ش��تمر يف النم��و، مرتفع��ًا 
بن�ش��بة 1.2 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 
2019، وبالت��ايل يف الع��ام 2019. ويتوق��ع �شن��دوق النق��د ال��دويل اأن 
يراج��ع الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ��ر النفط��ي يف الع��ام 2020 بن�ش��بة 
2.5 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي نتيج��ة لعملي��ات القف��ال لحت��واء تف�ش��ي 
كوفي��د - 19، اإل ان��ه م��ن املتوق��ع اأي�ش��ًا اأن يتعاف��ى الن��اجت املحل��ي الإجمايل 
غ��ر النفط��ي لي�ش��جل من��وًا بن�ش��بة 4 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الع��ام 
2021. م��ن جه��ة اأخ��رى، ا�ش��تقرت م�ش��تويات الت�ش��هيلت الئتماني��ة 
الت��ي قدمته��ا البن��وك الكويتية بنهاي��ة يناير 2020 ب�شفة عامة، وارتفعت 
بن�ش��بة 1.3 يف املائ��ة و 0.4 يف املائ��ة عل��ى الت��وايل مقارن��ة بنهاي��ة �ش��هري 
�ش��بتمرب ودي�ش��مرب 2019، حي��ث بلغ��ت 38.58 ملي��ار دين��ار كويتي. اأما 
فيما يتعلق بعر�ض النقد مبفهومه الأو�ش��ع )M2(، فقد انخف�ض هام�ش��يًا 
بن�ش��بة 0.7 يف املائ��ة لي�ش��ل اإىل 38.06 ملي��ار دين��ار كويت��ي يف يناي��ر 
2019 )38.31 ملي��ار  2020 مقارن��ة مب�ش��تويات �ش��هر �ش��بتمرب 
دينار كويتي( فيما يعزى ب�شفة رئي�شية اإىل انخفا�ض الودائع حتت الطلب 

بن�ش��بة 2.8 يف املائ��ة.

السعودية
اأظه��رت البيان��ات ال�ش��ادرة ع��ن الهيئ��ة العام��ة للإح�شاء اأن الن��اجت املحلي 
الإجم��ايل ال�ش��مي لل�ش��عودية يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019 ق��د �ش��جل 
من��وًا بن�ش��بة 0.4 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي مقارن��ة ب��اأداء الرب��ع الراب��ع 
م��ن الع��ام 2018 بدع��م رئي�ش��ي م��ن الأداء اجليد للن��اجت املحلي الإجمايل 
غر النفطي الذي �ش��جل منوًا �ش��نويًا بن�ش��بة 4.2 يف املائة، بينما انخف�ض 
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل النفط��ي بن�ش��بة 7.0 يف املائ��ة على اأ�شا���ض �ش��نوي 
نتيج��ة لراج��ع مع��دلت الإنتاج وانخفا�ض متو�ش��ط اأ�ش��عار النف��ط العاملية.. 
ويع��زى النم��و ال��ذي �ش��هده الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ��ر النفط��ي خ��لل 
الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019 ب�شف��ة رئي�ش��ية لأداء القط��اع اخلا���ض 
ال��ذي �ش��جل من��وًا بن�ش��بة 5.3 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي مقارن��ة ب��اأداء 

الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2018، يف ح��ن من��ا القط��اع احلكوم��ي بن�ش��بة 2.0 يف املائ��ة خ��لل نف���ض الف��رة. اأم��ا عل��ى اأ�شا���ض القيم��ة احلقيقي��ة، انخف���ض الن��اجت 
املحل��ي الإجم��ايل بن�ش��بة 0.3 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي، حي��ث �ش��جل الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ��ر النفط��ي من��وًا بن�ش��بة 3.8 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي، 
يف ح��ن انخف���ض الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل النفط��ي بن�ش��بة 5.8 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي.. ويتوق��ع �شن��دوق النق��د ال��دويل انخفا���ض الن��اجت املحل��ي الإجمايل 
احلقيق��ي غ��ر النفط��ي يف الع��ام 2020 بن�ش��بة 4.0 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي عل��ى خلفي��ة تداعي��ات تف�ش��ي كوفي��د - 19، اإل اأن��ه توق��ع اي�ش��ًا اأن يتعاف��ى 

الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ��ر النفط��ي لينم��و بن�ش��بة 2.7 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الع��ام 2021.
م��ن جه��ة اأخ��رى، اأ�ش��ارت وزارة املالي��ة اإىل اأن اإي��رادات املوازن��ة للع��ام 2019 بلغ��ت 926.8 ملي��ار ري��ال �ش��عودي، بينم��ا و�ش��ل عج��ز املوازن��ة اإىل 132.6 
ملي��ار ري��ال �ش��عودي )4.5- يف املائ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل(. وبالن�ش��بة للرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019، ذك��رت وزارة املالي��ة اأن اإجم��ايل اإي��رادات 
املوازن��ة بل��غ 213.5 ملي��ار ري��ال �ش��عودي، بينم��ا بل��غ العج��ز 94.7 ملي��ار ري��ال �ش��عودي )12.7- يف املائ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل(.. وبالن�ش��بة لعام��ي 
2020 و 2021، يتوق��ع �شن��دوق النق��د ال��دويل اأن ي�ش��ل م�ش��توى عج��ز املوازن��ة ال�ش��عودية كن�ش��بة م��ن الناجت املحل��ي الإجم��ايل اإىل 12.6 يف املائة و 9.0 يف 

املائ��ة، عل��ى الت��وايل.

اإلمارات
يق��در م�ش��رف الم��ارات العربي��ة املتح��دة املرك��زي اأن من��و الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي للرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019 ق��د بل��غ ن�ش��بة 1.3 يف املائة 
عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي، وبن�ش��بة 2.9 يف املائ��ة للع��ام 2019 باأكمل��ه.. وبالن�ش��بة للع��ام 2019 باأكمل��ه، بل��غ من��و الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي غ��ر 
النفط��ي 1.1 يف املائ��ة، يف ح��ن �ش��جل الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي النفط��ي من��وًا بن�ش��بة 7.6 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي.. اأم��ا بالن�ش��بة للرب��ع 
الراب��ع م��ن الع��ام 2019، فق��د بل��غ من��و الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي غ��ر النفط��ي 1.3 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي، يف ح��ن انخف���ض من��و الن��اجت 
املحلي الإجمايل احلقيقي النفطي بن�شبة 1.4 يف املائة على اأ�شا�ض �شنوي.. ويتوقع �شندوق النقد الدويل انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي غر 
النفط��ي يف الع��ام 2020 بن�ش��بة 5.0 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي عل��ى خلفي��ة تداعي��ات تف�ش��ي كوفي��د - 19، اإل اأن التوقع��ات ت�ش��ر اأي�ش��ًا اإىل تعاف��ى 

الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ��ر النفط��ي لي�ش��جل من��وًا بن�ش��بة 4.0 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الع��ام 2021.
وعل��ى �شعي��د راأ���ض امل��ال، ارتف��ع اإجم��ايل الت�ش��هيلت الئتماني��ة الت��ي قدمته��ا البن��وك الإماراتي��ة اإىل 1.59 تريلي��ون دره��م اإمارات��ي بنهاي��ة الرب��ع الراب��ع 
م��ن الع��ام 2019، بزي��ادة 1.8 يف املائ��ة مقارن��ة بالرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام 2019، مب��ا ميث��ل حت�ش��نًا بن�ش��بة 5.6 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي. ومتثلت 
الق��وى الداعم��ة للنم��و ال��ذي �ش��هده الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام 2019 يف القرو�ض احلكومية وال�ش��خ�شية املقدم��ة لقطاعات الأعمال املختلفة، والتي �ش��هدت 

حت�ش��نًا بن�ش��بة 17.3 يف املائ��ة و 11.1 يف املائ��ة، عل��ى الت��وايل.

البحرين
تراج��ع الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيقي للبحرين بن�ش��بة 
0.4 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن 
الع��ام 2019 وو�ش��ل اإىل 3.58 ملي��ار دين��ار بحرين��ي 
مقاب��ل 3.59 ملي��ار دين��ار بحرين��ي يف الرب��ع الراب��ع م��ن 
الع��ام 2018. وكان قط��اع النقل واملوا�شلت هو املحرك 
الرئي�ش��ي له��ذا الأداء ال�ش��لبي، يف ح��ن تباي��ن اأداء قطاعي 
البن��اء والعق��ار، وميث��ل جمتمع��ن ح��وايل 11.3 يف املائة 
م��ن الن��اجت املحلي الإجم��ايل، فمن جهة، منا الناجت املحلي 
بينم��ا  املائ��ة  يف   2.3 بن�ش��بة  البن��اء  لقط��اع  الإجم��ايل 
انخف���ض الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل للقط��اع العق��اري بن�ش��بة 
4.7 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن 
الع��ام 2019.. اأم��ا عل��ى �شعي��د قط��اع اخلدم��ات، تراجع 

تراج��ع اأداء القطاع��ات املالي��ة بن�ش��بة 1.1 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019 وانخف���ض اداء القط��اع بن�ش��بة 5.4 يف 
املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي م��ن حي��ث القيم��ة احلقيقي��ة. اأم��ا قطاع��ات اخلدم��ات الأخ��رى الت��ي متث��ل ن�ش��بة 17.8 يف املائ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل 

للبحري��ن فق��د انخف�ش��ت بن�ش��بة 11.7 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي.

عمان
وا�شل��ت عم��ان ت�ش��جيل عج��ز يف موازناته��ا الف�شلي��ة عل��ى م��دار الع��ام 2019، ويف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019، بل��غ م�ش��توى العج��ز 1.11 ملي��ار 
ري��ال عم��اين مرتفع��ًا م��ن 0.156 ملي��ار ري��ال عماين مت ت�ش��جيلها يف نف���ض الفرة من العام 2018. كما انخف�ش��ت الإيرادات يف الربع الرابع من العام 
2019 بن�ش��بة 15 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي لت�ش��ل اإىل 2.46 ملي��ار ري��ال عم��اين نتيج��ة لراج��ع الإي��رادات النفطي��ة بن�ش��بة 24.5 يف املائ��ة 

على اأ�شا���ض �ش��نوي، حيث بلغت 0.46 مليار ريال عماين. 
 يف املقاب��ل، ارتفع��ت امل�شروف��ات بن�ش��بة 17 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019 وو�شل��ت اإىل 3.57 ملي��ار ري��ال عم��اين 
نظ��رًا مل�شاعف��ة امل�ش��اهمات والدع��م املق��دم للقط��اع اخلا���ض وال��ذي بلغ 0.28 مليار ريال عماين، يف حن قفزت امل�شروفات الفعلية قيد الت�ش��وية بن�ش��بة 

77 يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���ض �ش��نوي اإىل 0.91 ملي��ار ري��ال عم��اين.
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رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ماتيتو" العالمية

معتز غندور:  
نقــوم بقيــادة تغيــرات جوهريــة فــي مشــهد 

الميــاه فــي أنحــاء العالــم

أكــدت "ماتيتــو"، الشــركة الرائــدة عامليــا يف جمــال احللــول الذكيــة إلدارة امليــاه والطاقــة 
البديلــة، علــى األمهيــة القصــوى للميــاه، خاصــة خــال الفتــرات احلرجــة كالــي ميــر 
هبــا العــامل اليــوم مــع انتشــار جائحــة فــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد - 19 ".. وحــى 
ــا  ــى امليــاه الازمــة الســتخدامها يف مكافحــة تفشــي وبــاء كورون نتمكــن مــن احلصــول عل
املســتجد ولكافــة االســتخدامات اليوميــة األخــرى حــول العــامل ، علــى كل فــرد لعــب دوره 

يف ترشــيد االســتخدام وتقليــل اهلــدر قــدر اإلمــكان.
"ماتيتــو" هــي الشــركة العامليــة الرائــدة واملــزود املفضــل للحلــول الذكيــة املتكاملــة إلدارة 
ومعاجلــة امليــاه والطاقــة البديلــة، وهــي ملتزمــة منــذ نشــأهتا قبــل أكثــر مــن 60 عامــا 
بدفــع االســتخدام الذكــي والرشــيد للميــاه عــر مبــادرات ومشــاريع عــدة لدعــم ومســاعدة 

املجتمعــات يف أكثــر املناطــق شــحا بامليــاه يف العــامل.

"يتوجــب علينــا الوقــوف حلظــة للتفكــر والســتيعاب األمهيــة القصــوى للمــاء يف حياتنــا، 
وخاصــة يف ظــل االنتشــار العاملــي لفــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد19-(.. وال يســعين 
التأكيــد كفايــة علــى ضــرورة تكاتــف اجلهــود للحفــاظ علــى مصــادر امليــاه، خاصــة يف 
مثــل هــذه األوقــات احلرجــة، وعنــد التطــرق إىل التغــر املناخــي أو الكــوارث الطبيعيــة 
أو األوبئــة، حيــث يكــون املــاء هــو شــريان احليــاة وأكثــر املــوارد قيمــة لدعــم املجتمعــات 
حــول العــامل"- صــرح معتــز غنــدور، رئيــس جملــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة 

ماتيتــو مبناســبة اليــوم العاملــي للميــاه.
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انجازات رغم التحديات
ويف الوقــت الــذي يشــق فيــه االقتصــاد العاملــي طريقــه وســط حتديــات جائحــة كورونــا املســتجد، قامــت شــركة 
ــزام  ــى االلت ــدل عل ــا ي ــة مم ــة العربي ــا و املنطق ــة يف افريقي ــة خاص ــاريع اهلام ــن املش ــدد م ــادة ع ــو بقي ماتيت

املســتمر بتنميــة قطــاع امليــاه حــول العــامل.

بح�ش��ور الرئي���ض عب��د الفت��اح ال�شي�ش��ي مت افتت��اح حمط��ة املح�ش��مة ملعاجل��ة وتدوي��ر واإع��ادة ا�ش��تخدام مي��اه ال�ش��رف الزراع��ي بالإ�ش��ماعيلية لت�شبح اأكرب 
حمطة من نوعها على م�ش��توى العامل ب�ش��عة مليون مر مكعب يوميًا واملقامة على م�ش��احة 42 األف مربع مبحافظة الإ�ش��ماعيلية.. مت تنفيذ امل�ش��روع ايل 
بلغ��ت تكلفت��ه 100 ملي��ون دولر اأمريك��ي حت��ت اإ�ش��راف الهيئ��ة الهند�ش��ية للق��وات امل�ش��لحة امل�شري��ة وبال�ش��راك م��ع حتال��ف �ش��ركتي "ماتيت��و" و" ح�ش��ن 

علم للإن�ش��اءات" واللتن قامتا بالأعمال الهند�ش��ية والن�ش��ائية والت�ش��غيلية مع م�ش��وؤولية اإدارة املحطة ملدة خم�ض �شنوات.
و�شت�شهم املحطة يف احلفاظ على موارد املياه الطبيعية يف م�شر من خلل ا�شتخدام مياه ال�شرف املعاجلة كحل بديل وم�شتدام لتلبية احتياجات الري 
ل��� 70 األ��ف ف��دان يف �ش��يناء كم��ا �شت�ش��هم يف احلف��اظ عل��ى البيئ��ة الطبيعي��ة يف بح��رة التم�ش��اح غ��رب قن��اة ال�شوي���ض والإنتاج ال�ش��مكي بالبح��رة حيث انه 

كان يت��م التخل���ض م��ن مي��اه ال�ش��رف يف البحرة طوال ال�ش��نوات املا�شية.

وتعليق��ًا عل��ى افتت��اح املحط��ة ر�ش��ميًا ، �ش��رح معت��ز غن��دور رئي���ض 
جمل���ض الإدارة والرئي���ض التنفي��ذي ل�ش��ركة ماتيت��و العاملي��ة: اإن��ه م��ن 
دواعي فخرنا اأن يكون لنا دور بناء يف هذا امل�شروع الوطني والتقدمي 
ملنطق��ة �ش��رق قن��اة ال�شوي���ض للهمي��ة ال�ش��رتيجية له��ذه املنطق��ة 
وحلج��م امل�ش��روع الك��رب م��ن نوع��ه يف الع��امل.  ه��ذا و اك��د غن��دور اإن 
اأح��دث التقني��ات والتكنولوجي��ا ا�ش��تخدمت يف امل�ش��روع ملعاجل��ة مياه 
ال�ش��رف الزراع��ي لإنت��اج مي��اه �شاحلة للري وا�ش��ت�شلح الأرا�شي، 
مبا يتوافق مع املوا�شفات واملعاير ال�شارمة التي و�شعتها احلكومة 
امل�شري��ة وعل��ي حر���ض "ماتيت��و" عل��ى ا�ش��تخدام وتوظي��ف اأح��دث 
النظ��م التكنولوجي��ة يف املراح��ل املختلف��ة ملعاجل��ة املي��اه وا�ش��تخدام 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة واملعلوماتي��ة ملراقب��ة فاعلي��ة عملي��ات املعاجل��ة 
والتاأك��د م��ن مطابقته��ا للموا�شف��ات يف كاف��ة م�ش��روعات ال�ش��ركة 
والت��ي ت�ش��م اأي�ش��ًا معام��ل لتحليل املياه مبا�ش��رة باملوق��ع والعمل على 
اختب��ار اجل��ودة عل��ي م��دار ال�ش��اعة م��ن قب��ل املتخ�ش�ش��ن، واإج��راء 
الختب��ارات الدوري��ة عل��ى عين��ات املي��اه ل�شمان حتقي��ق اأعلى معاير 

اجلودة.
ه��ذا وو�شل��ت تكلف��ة املحط��ة اإىل 100 ملي��ون دولر اأمريك��ي ومت 
النته��اء منه��ا يف 12 اأ�ش��هر ب��دًل م��ن 24 �ش��هرًا – م��دة التعاق��د- 
وه��ى م��دة قيا�ش��ية بالنظ��ر اإىل �شخام��ة املحطة ومت اإجن��از اأكرث من 

2.5 ملي��ون �ش��اعة عم��ل ب��دون اإ�شاب��ات اأو وق��ت �شائ��ع.

وم��ن املتوق��ع اأن ت�ش��هم املي��اه الت��ي �ش��تنتجها املحط��ة يف زراع��ة 70 األ��ف ف��دان وحتقي��ق خط��ة احلكوم��ة امل�شري��ة يف تنمي��ة منطق��ة �ش��يناء وخل��ق جمتمع��ات 
عمرانية م�شتدامة، وتوفر فر�ض عمل حقيقية باملنطقة، وذلك باإ�شتخدام احدث التقنيات والتكنولوجيا يف معاجلة مياه ال�شرف لنتاج مياه الري الزراعي 
وا�ش��ت�شلح الأرا�ش��ي وتوظي��ف اأح��دث النظ��م التكنولوجي��ة يف املراح��ل املختلف��ة ملعاجل��ة املي��اه وا�ش��تخدام التكنولوجي��ا الرقمي��ة واملعلوماتي��ة ملراقب��ة فاعلي��ة 
عملي��ات املعاجل��ة والتاأك��د م��ن مطابقته��ا للموا�شف��ات القيا�ش��ية امل�شري��ة.. ه��ذا وق��د مت حف��ر ح��وايل ملي��ون م��ر مكع��ب م��ن الرب��ة لبن��اء الأنف��اق ومت متهيد 
15000 م��ر مرب��ع م��ن الأرا�ش��ي برغ��م �شعوب��ة املنطق��ة.. وعلي��ه فق��د مت تو�شي��ل املي��اه من قن��وات ال�ش��رف الزراعي يف الإ�ش��ماعيلية غرب قناة ال�شوي���ض 
اإىل املحطة من خلل �ش��حارتن منف�شلتن متران اأ�ش��فل قناة ال�شوي���ض، ويتم �شخ املياه للمحطة عرب �ش��حارة �ش��رابيوم بوا�ش��طة 8 م�شخات توربينية، تبلغ 

ق��وة كل منه��م 7000 م��ر مكعب/�ش��اعة، 6 منه��ا تعم��ل ب�ش��كل رئي�ش��ي وم�شخت��ان احتياطيتان.
 Construction ه��ذا وق��د ح��از م�ش��روع حمط��ة املح�ش��مة عل��ي جائ��زة اأف�ش��ل م�ش��روع للبني��ة الأ�شا�ش��ية لع��ام 2019 يف ال�ش��رق الأو�ش��ط م��ن جوائ��ز
Innovation Awards 2019 كم��ا ر�ش��ح امل�ش��روع �شم��ن القائم��ة املنتق��اة للم�ش��روعات املتمي��زة جلائ��زة “اف�ش��ل م�ش��روع عامل��ي ملعاجل��ة واع��ادة 
تدوي��ر و ا�ش��تخدام مي��اه ال�ش��رف” �شم��ن جوائ��ز Global Water Awards العاملي��ة واله��م يف جم��ال املياه والتي �ش��وف تعلن عن الفائزين خلل 

القم��ة العاملي��ة للمي��اه يف ا�ش��بانيا- بع��د م��رور ازم��ة جائح��ة COVID-19 العاملية.

ايضــا فــي مصــر ، ماتيتــو تنتهــي مــن تنفيــذ 3 
محطــات لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي مصــر
انته��ت �ش��ركة "ماتيت��و" اي�ش��ا م��ن تنفي��ذ 3 حمط��ات ملعاجل��ة مي��اه ال�ش��رف ال�شح��ي 
يف حمافظ��ات كفرال�ش��يخ، والغربي��ة، واأ�ش��يوط، يف جمهوري��ة م�ش��ر العربي��ة بتكلف��ة 
ا�ش��تثمارية ت�ش��ل لنح��و 700 ملي��ون جني��ه، وذل��ك با�ش��تخدام تكنولوجي��ا مفاع��ل 

الدفع��ات املت�شل�ش��لة، وتكنولوجي��ا مفاع��ل الطبق��ة البيولوجي��ة املتحرك��ة.
وتعم��ل املحط��ات الث��لث بطاق��ة نح��و 37 األ��ف م��ر مكع��ب يومي��ًا، واأو�ش��ح اأن �َش��عة 
حمط��ة اأرمي��ون بكف��ر ال�ش��يخ تبل��غ 2750 م��رًا مكعب��ًا يومّي��ًا قابل��ة للزي��ادة حت��ى 
4000  م��ر، وتخ��دم 5 ق��رى، باإجم��ايل ع��دد �ش��كان 20 األ��ف ن�ش��مة. وتق��ع املحط��ة 
الثاني��ة بقري��ة ال�ش��هيدي باملحلة الكربى، وتعمل ب�ش��عة 6000 م��ر مكعب يومّيًا قابلة 
للزي��ادة اإىل 8000 م��ر مكع��ب يومّي��ًا؛ خلدم��ة 50 األ��ف �ش��خ�ض ي�ش��كنون 8 ق��رى. 
وحمطة اأ�ش��يوط ب�ش��عة 26 األف مر مكعب يومّيًا، وا�ش��تغرق تنفيذها 3 �ش��نوات، وهى 

تخ��دم 130 األ��ف ن�ش��مة م��ن �ش��كان املحافظة.
وته��دف �ش��ركة "ماتيت��و" ا�ش��تمرار دع��م دوره��ا الفع��ال يف تعزي��ز خط��ط البني��ة 
التحتية وا�ش��عة النطاق ذات راأ���ض املال ال�شخم التي و�شعتها احلكومة امل�شرية، عرب 
تطبي��ق التقني��ات املتقدم��ة وامل�ش��تدامة الت��ي ميك��ن اأن تزي��د م��ن احلف��اظ عل��ى امل��وارد 
املائي��ة الوطني��ة، وحماي��ة البيئ��ة املحيط��ة م��ن اأج��ل م�ش��تقبل اأك��رث ا�ش��تدامة، وتعم��ل 
"ماتيت��و" م��ن خ��لل التو�ش��ع يف تنفي��ذ حمط��ات معاجل��ة مي��اه ال�ش��رف ال�شح��ي اإىل 
رف��ع كف��اءة منظوم��ة ال�ش��رف ال�شح��ي بالق��رى امل�شري��ة، وم��د اخلدم��ة للعدي��د م��ن 

الق��رى باملحافظ��ات امل�ش��تهدفة، مم��ا ي�ش��هم يف حت�ش��ن حي��اة املواط��ن اليومي��ة.
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 من خلل تعاون �ش��ركة "ماتيتو" مع الهيئة الهند�ش��ية للقوات امل�ش��لحة يف م�شر، و من خلل التحالف ماتيتو واورا�ش��كوم للن�ش��ائات ، ا�ش��تطاعت 
خ��لل ع��ام 2019 وف��ى زم��ن قيا�ش��ي تنفي��ذ اأك��رب حمط��ة لتحلية مياه البح��ر يف م�شر مبنطقة اجلللة بتكلفة 2 مليار جني��ه وبطاقة اإنتاجية تقدر 

ب��� 150 األ��ف م��ر مكع��ب يف الي��وم.
وتع��د اإقام��ة حمط��ة اجللل��ة لتحلي��ة مي��اه البح��ر حتدي��ًا حقيقي��ًا يف جمي��ع مراحل تنفيذها ب�ش��بب الطبيعة اجلبلي��ة للموقع واأخطار ال�ش��يول، وجتاوز 
الطري��ق ال�ش��احلي لتنفي��ذ اخلط��وط البحري��ة، اإىل جان��ب �شرورة احلفاظ عل��ى الطبيعة البحرية املتميزة للمنطقة مما ا�ش��تلزم جمهودًا وتخطيطًا 

خمتلفا للعمل..
 وتتك��ون حمط��ة اجللل��ة م��ن 10 وح��دات لتحلي��ة مي��اه البح��ر، تعم��ل بتكنولوجيا التنا�شح العك�ش��ي، طاقة الواحدة تقدر بنح��و 15 األف مر مكعب 
مياه يف اليوم، وم�شاف اإليها جمموعة توفر الطاقة، ومبادلت ال�شغط، والتي وفرت %40 من الطاقة امل�ش��تخدمة مقارنة بالطاقة امل�ش��تخدمة 

يف املحطات التقليدية مبا يخرج جودة مياه فائقة، يف وقت �شريع، وباأقل تكلفة ممكنة.

و يف فرباي��ر ه��ذا الع��ام اأعلن��ت ال�ش��ركة ال�ش��عودية ل�ش��راكات املي��اه )SWPC(و حتالف ال�ش��ركات ال��ذي تقوده جمموعة ماتيت��و واملكون من ماتيتو 
وم��واه واأورا�ش��كوم للإن�ش��اءات )"التحال��ف"( ع��ن بداي��ة اأعم��ال البن��اء والت�ش��ييد يف امل�ش��روع الول م��ن نوع��ه حتت نظ��ام المتياز طوي��ل الأجل والذي 
ي�ش��ل مدت��ه اإىل 25 عاًم��ا م�ش��تمًل عل��ى الأعم��ال الهند�ش��ية والت�ش��ييد والت�ش��غيل وال�شيان��ة واإع��ادة الت�ش��ليم ونق��ل امللكي��ة )BOOT(. و ه��ذا 

اول م�ش��روع م�ش��تقل ملعاجل��ة مي��اه ال�ش��رف ال�شح��ي)ISTP(  يف اململك��ة العربي��ة ال�ش��عودية يف غ��رب الدم��ام.
وتبل��غ الطاق��ة الت�شميمي��ة للم�ش��روع 350 األ��ف م��ر مكع��ب يف الي��وم ، وتبل��غ �ش��عته الأولي��ة 200 األ��ف م��ر مكع��ب يومي��ًا ، و�ش��يخدم املنطق��ة 
الغربية من الدمام، ويدل على جهود ال�شركة ال�شعودية ل�شراكات املياه لتوفر الدعم الكامل مل�شاريع ال�شتثمار، وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ض يف 
التنمية امل�ش��تدامة وذلك باإتاحة الفر�شة للم�ش��تثمرين املحلين والأجانب للم�ش��اركة يف تنفيذ هذه امل�ش��اريع، وبالتايل حتقيق التنمية امل�ش��تدامة مما 
يتما�ش��ى م��ع "روؤي��ة اململك��ة 2030" واملب��ادرات الأو�ش��ع الت��ي واف��ق عليه��ا جمل���ض ال��وزراء لتعزي��ز م�ش��اركة القط��اع اخلا���ض يف مب��ادرات التنمي��ة 

القت�شادية.
وعل��ق معت��ز غندورعل��ي امل�ش��روع قائ��ًل: "اإن م�ش��روع ISTP الدم��ام ه��و �ش��هادة حقيقي��ة عل��ى القي��ادة والروؤي��ة التقدمي��ة للمملك��ة ومث��ال رائ��ع عل��ى 
 ، SWPC دع��م احلكوم��ة لزي��ادة اإ�ش��راك القط��اع اخلا���ض يف م�ش��اريع البني��ة التحتي��ة ال�شخم��ة والهام��ة. وبامل�ش��اركة والدع��م املقدم لنا م��ن قبل
�ش��نقوم بتطوير م�ش��روع بجودة عاملية با�ش��تخدام احللول الأكرث كفاءة والتكنولوجيا املتقدمة التي ت�شمن ت�ش��غيل امل�ش��روع بطريقة م�ش��تدامة وخدمة 

فائقة اجلودة.. معًا �ش��نقوم بتطوير منوذج عمل مل�ش��اريع اأخرى مماثلة يف اململكة وخارجها".

ويف وق��ت �ش��ابق م��ن الع��ام املا�ش��ي قام��ت دب��ي با�ش��ت�شافة املوؤمت��ر العامل��ي لتحلي��ة املي��اه 2019 وال��ذي نظمت��ه "الرابط��ة العاملي��ة لتحلي��ة املي��اه" 
The International Desalination Association )IDA(  برعاي��ة �ش��ركة ماتيت��و العاملي��ة متع��ددة اجلن�ش��يات. وا�ش��ت�شاف 
املوؤمتر نخبة من القيادات وكبار امل�شوؤولن واملتخ�ش�شن والأكادميين من حول العامل ملناق�شة التحديات و الفر�ض يف جمال حتلية املياه و معاجلة 

مي��اه ال�شرف واملياه العادمة واعادة ا�ش��تخدامها. 
تكنولوجي��ا  اأح��دث  ماتيت��و  �ش��ركة  عر�ش��ت  املوؤمت��ر  يف  و 
حتلي��ة املي��اه ، بال�شاف��ة اإىل ا�ش��تعرا�ض حمط��ة حتلي��ة مي��اه 
"اجللل��ة". و�ش��رح معت��ز غن��دور، رئي���ض جمل���ض الإدارة 
"ماتيت��و"  "تق��وم  "ماتيت��و":  والرئي���ض التنفي��ذي ل�ش��ركة 
بقي��ادة تغ��رات جوهري��ة يف م�ش��هد املي��اه يف خمتل��ف اأنح��اء 
الع��امل م��ن خ��لل م�ش��اريع حيوي��ة م�ش��تدامة".. واأ�ش��اف 
غن��دور، اأن "ماتيت��و" م��ن كب��ار داعم��ي الرابط��ة العاملي��ة 
لتحلي��ة املي��اه IDA، وتوا�ش��ل العم��ل م��ع فريقه��ا القي��ادي 
عن كثب ب�شفتنا خرباء وقادة يف هذه ال�شناعة، بالإ�شافة 
لع�شويتن��ا ف��ى جمل���ض الإدارة واملجل���ض ال�شت�ش��ارى ال�ش��ريف 

للرابط��ة.
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"ماتيت��و" ، ه��ي ال�ش��ركة الرائ��دة وامل��زود املف�ش��ل للحل��ول الذكي��ة املتكامل��ة لإدارة ومعاجل��ة املي��اه يف الأ�ش��واق النا�ش��ئة والت��ي تغط��ي عملي��ات ع��دة يف ثلث��ة 
جم��الت ه��ي: الت�شمي��م والبن��اء والكيماوي��ات املتخ�ش�ش��ة واإدارة مراف��ق املي��اه. 

م��ع اأك��رث م��ن 60 عام��ًا م��ن اخل��ربة العملي��ة املط��ورة، توف��ر جمموع��ة ماتيت��و احلل��ول املتخ�ش�ش��ة وال�ش��املة يف �ش��تى ف��روع �شناع��ة املي��اه: م��ن توف��ر املياه 
النظيف��ة وحت��ى معاجل��ة املي��اه امللوث��ة؛ حتلي��ة املي��اه واإع��ادة ا�ش��تخدامها؛ احلل��ول ال�شناعي��ة )تنقية اإىل م�ش��توي املاء النق��ي للغاية(؛ ال�ش��تثمار يف الأ�شول 
ا حل��وًل متخ�ش�ش��ة لتطوير  ومن�ش��ئات املي��اه وال�ش��رف ال�شح��ي وتطوي��ر ومتوي��ل امل�ش��اريع اجلدي��دة او القائم��ة حت��ت هي��اكل خمتلف��ة. وتوف��ر ال�ش��ركة اأي�شً
واإدارة م�شاريع ومرافق الطاقة البديلة لدعم العمليات امل�شتدامة من خلل توليد طاقة نظيفة خالية من النبعاثات.ويف مهمتها لتحقيق ا�شتدامة م�شادر 
املياه العاملية، تقدم ماتيتو اأنظمة اإدارة ومعاجلة مياه فعالة توفق بن الطلب املتزايد على املياه وبن نق�ض مواردها الطبيعية.. بالتزامها نحو بيئة اأنظف، 

ت�ش��عى "ماتيتو لل�ش��تفادة من خربتها العاملية يف توفر فر�شة احل�شول على مياه نظيفة واآمنة مللين النا���ض حول العامل.
وتع��د �ش��ركة ماتيت��و  يف طليع��ة ال�ش��ركات املتخ�ش�ش��ة يف �شناع��ة املي��اه ومعاجل��ة مياه ال�شرف ال�شحي، مع �ش��جل اأعمال حاف��ل يت�شمن اأكرث من 3000 

م�ش��روع ناج��ح يف اأك��رث م��ن 46 دول��ة ح��ول الع��امل؛ م��ن خ��لل مراك��ز عملياته��ا واأك��رث م��ن 3000 موظ��ف ذوي خ��ربة ومه��ارة.

متت��د اأعم��ال معت��ز غن��دور، اللبن��اين ال�ش��ل ، يف مناط��ق وبل��دان عدي��دة من العامل ويف منطقة اخلليج وا�ش��يا واأفريقيا.. م�ش��رة جناح��ه تعود اإىل اأكرث من 
ن�شف قرن، وحتديدًا اإىل 1965 حن تخرج من اجلامعة الأمركية يف بروت.. يف البدء، �شعى ال�شيد معتز لأن يكون طبيبًا، واأكمل درا�شته التمهيدية 
يف ه��ذا املج��ال، غ��ر اأن��ه اخت��ار بع��د ذل��ك اأن ين�ش��م اإىل اأخي��ه  املهند���ض ف��اروق غندورالذي كان حينها ب�ش��دد حتقيق املراحل الأوىل لخراع �ش��يكون من 
�ش��اأنه تبدي��ل الطريق��ة الت��ي يت��م به��ا توف��ر املي��اه يف ال�ش��رق الأو�ش��ط اأوًل و�ش��ائر اأنح��اء الع��امل لحق��ًا.. ويف 1971، اأ�شبح��ت "ماتيت��و" اأول �ش��ركة خ��ارج 

.reverse osmosis الوليات املتحدة ت�شمم وتبني م�شنعًا لت�شنيع حمطات حتلية املياه با�شتخدام تكنولوجيا التنا�شح العك�شي

يف �ش��بعينات الق��رن الع�ش��رين، ط��ورت املجموع��ة الكيميائي��ة الأمركي��ة "دوبون" مادة غ�ش��اء �ش��به منف��ذ تتيح فرز املواد املعدنية م��ن املياه، وهذا الخراع 
كان موجهًا اأ�شا�شًا اإىل �شناعة املو�شلت اجلزئية، على اأنه بات يتيح جمالت وا�شعة ل�شناعة املياه ال�شاحلة لل�شرب..

ويق��ول معت��ز غن��دور: در�ش��نا ه��ذه امل��ادة ووجدن��ا اأنه��ا تزي��ل جمي��ع املع��ادن م��ن مي��اه البح��ر، فمي��اه البح��ر حتتوي عل��ى اأكرث من 47 م��ادة معدني��ة، اأكرثها 
املل��ح.. اأخ��ي ف��اروق كان يعتق��د اأن بالإم��كان اإزال��ة جمي��ع املع��ادن م��ن مي��اه البحر وا�ش��تعمال املادة لتحلية ه��ذه املياه وجعلها �شاحلة لل�ش��رب، وهذا مهم يف 

ال�ش��رق الأو�ش��ط حيث املياه احللوة �ش��حيحة، عك���ض مياه البحار املحيطة باملنطقة.

قصة نجاح مذهلة من الشويفات الى العالم
معتز غندور.. صاحب سجل ريادة االعمال األطول في 

صناعة المياه في العالم
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النجاة من احلرب
يف تل��ك الأي��ام، كان��ت جمي��ع وح��دات التنا�ش��ح العك�ش��ي يف منطق��ة 
ال�ش��رق الأو�ش��ط ُتنَتج يف م�شنع �ش��ركة "ماتيتو" بال�ش��ويفات يف لبنان.. 
وكان يعم��ل ل��دى ال�ش��ركة يف 1975 اأك��رث م��ن 270 مهند�ش��ًا وتقني��ًا، 
ومتل��ك م�شنع��ًا ومرك��زًا للت�شمي��م الهند�ش��ي.. عل��ى اأن احل��رب الأهلي��ة 
ن�ش��بت يف تل��ك ال�ش��نة لت�ش��تمر عل��ى م��دى 15 عام��ًا وت�ش��ع اآل غن��دور 

يف و�ش��ع �شعب.
ويتذك��ر معت��ز غن��دور: كان م��ن بال��غ اخلط��ورة جم��رد الذه��اب اإىل 
امل�شن��ع، م�شنعن��ا ُنه��ب وٌق�ش��ف.. اأن��ا ُخطف��ت لبع���ض الوق��ت لُيف��رج 
عن��ي مقاب��ل دف��ع فدي��ة.. مل يع��د باإمكاننا موا�شلة الت�شدي��ر اإىل فروعنا 
بال�ش��رق الأو�ش��ط.. ويف ظ��ل ه��ذه الأو�شاع، هاجر الأخ��وان فاروق ومعتز 
اإىل لن��دن، كم��ا اأقام��ا م�شنع��ًا لل�ش��ركة يف مدين��ة هيو�ش��ن الأمركي��ة.. 
وبات��ت لن��دن مق��ر ل"ماتيت��و" يف ح��ن كان امل�شن��ع يف ولي��ة هيو�ش��ن 
المريكية.. وكل �شيء اأتى منا�شبًا، حيث اأن النتقال اإىل لندن وهيو�شن 
اأت��اح ل�"ماتيت��و" تو�ش��يع نط��اق اأعماله��ا لي�ش��مل العامل باأ�ش��ره، يف حن اأن 
ه��ذا النط��اق كان حم�ش��ورًا بال�ش��رق الأو�ش��ط ح��ن كان��ت ال�ش��ركة تعم��ل 

يف لبن��ان.

عوامل النجاح
يعتق��د معت��ز غن��دور اأن هن��اك ع��دة عوام��ل وراء جن��اح م�ش��رة �ش��ركة 
ماتيت��و.. العام��ل الأول ه��و من��ح امل�ش��وؤولن ق��درًا م��ن ال�شلحي��ة لتخ��اذ 
الق��رارات باأنف�ش��هم، م��ا يجع��ل العم��ل يت��م عل��ى نح��و اأ�ش��رع، ويق��ول: اإن 
�شركتنا تعمل مثل اأية �شركة عاملية متعددة اجلن�شيات، على اأن ن�شاطها 
يت�شف اأي�شًا بروح املبادرة، م�شتمدة من الطابع العائلي لل�شركة التي ل 
تك��رث م��ن العم��ل البروقراطي و�ش��رورة احل�شول عل��ى موافقات عديدة 

قب��ل تنفي��ذ القرارات.
العام��ل الث��اين اأن "ماتيت��و" ل تخ�ش��ى امل�ش��ي يف م�ش��اريع جدي��دة ه��ي 
الول م��ن نوعه��ا.. مث��ال عل��ى ذل��ك اأن ال�ش��ركة كان��ت حت��ي قريب��ا اأك��رب 
م�ش��تثمر اأجنب��ي ملعاجل��ة املي��اه يف ال�ش��ن بع��د ا�ش��تحواذها عل��ى �ش��ركة 

 .2011 "برلينوا�شر"�ش��نة
العام��ل الثال��ث اأن معت��ز غن��دور يعت��رب اأن العام��ل الب�ش��ري يف �ش��ركة 
"ماتيت��و" ه��و الأك��رث اأهمي��ة، م��ع العتن��اء بجمي��ع امل�ش��تخدمن لديها، ما 
جت�ش��د ب��اأن الكث��ر م��ن الجي��ل اجلدي��دة اولد املوظف��ن لدين��ا اخت��اروا 
العم��ل ل��دى ال�ش��ركة احتذاء بوالديه��م ولقتناعهم مبدي اهمية ال�ش��ركة 
و اعتنائه��ا مبوظفيه��ا.. ويق��ول معت��ز غندور اأنه م�ش��رور جدًا حن يتقدم 
اأح��د املوظف��ن ل��دى ال�ش��ركة بطل��ب لتوظي��ف ابن��ه اأو ابنت��ه يف "ماتيت��و" 

لأن��ه يع��رف اأن ه��ذا املوظ��ف يري��د الأف�ش��ل لأولده، ويف ذل��ك الدلي��ل 
على اأن ال�شركة تتخذ النهج ال�شحيح جتاه موظفيها واعتبارهم �شركاء 

جناح ال�ش��ركة.

رؤية لم تتبدل
وق��درات  وا�ش��عة  لديه��ا خ��ربة  الي��وم  "ماتيت��و"  غن��دور:  معت��ز  يق��ول 
مالي��ة كب��رة م��ع روؤي��ة مل تتب��دل لتك��ون امل��زود العامل��ي املخت��ار ل��لإدارة 
��ز "ماتيتو" عن الباقن يف جمال  الر�ش��يدة للمي��اه.. كم��ا يوؤك��د باأن ما مييِّ
اخت�شا�شها هي تفا�شيل دقيقة وامكانيات تكنولوجيا و هند�شية ومالية 
و خ��ربة كب��رة و طويل��ة م��ع القطاع��ي الع��ام و اخلا���ض يف �ش��تي جم��الت 
معاجل��ة املي��اه. ول��دى معت��ز غن��دور روؤي��ة عاملي��ة اإزاء املي��اه مب��ا يتخط��ى 
بكث��ر ال�ش��نوات ال��� 53 �ش��نة الت��ي اأم�شاه��ا على راأ���ض �ش��ركة "ماتيتو". 

حج��م اأعم��ال �ش��ركة ماتيت��و عاملي��ا م��ا ي��وازي ملي��ار دولر ومتث��ل الإم��ارات 
%5 م��ن ه��ذه امل�ش��اريع وتت��وزع يف العدي��د م��ن دول اخللي��ج واملنطق��ة 
والعامل مع توقع منو اعمال ال�شركة  نظرًا لجتاه العديد من الدول العربية 
اإىل خ�شخ�شة خدمات املياه وال�شرف ال�شحي ا�شافة اىل ا�شتثمار الدول 
يف م�شاريع البنية التحتية رغبة منها يف حتريك قطاعات اأخرى بالتوازي. 
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مــن الواضــح لدينــا، منــذ حــن، يف البنــك الــدويل أن التوســع يف اســتخدام اخلدمــات املاليــة الرقميــة يســاند 
التنميــة االقتصاديــة واحلــد مــن الفقــر. ويف عملنــا مــع البلــدان الناميــة حــول العــامل، الحظنــا أن البلــدان 
ــى وختفيضــات أســرع يف معــدالت  ــا أعل ذات األنظمــة املاليــة األعمــق واألكثــر تطــوًرا حتقــق منــًوا اقتصادًي

الفقــر وحتقيــق املســاواة يف الدخــل.

ــة  ــة الرقمي ــات املالي ــة اخلدم ــا، أصبحــت أمهي ــامل بأســره يتصــدى جلائحــة كورون ــن أن الع ــى الرغــم م عل
أكثــر وضوحــا يف توفــر أدوات ماليــة آمنــة ومنخفضــة التكلفــة وميكــن اســتخدامها مــن دون خمالطــة وذلــك 
بالنســبة للمواطنــن واحلكومــات علــى حــد ســواء.. ويف تقريــر جديــد ُنشــر مؤخــرا نوضــح كيــف أن تعميــم 
ســبل الوصــول إىل اخلدمــات املاليــة األساســية- مثــل حســابات املعامــات، والتســهيات االئتمانيــة، ومنتجــات 
االدخــار والتأمــن- يســاعد الفقــراء علــى زيــادة دخوهلــم وزيــادة قدرهتــم علــى جماهبــة األخطار.. وبالنســبة 
للنســاء، فمــن شــأن القــدرة علــى إرســال واســتام املبالــغ املاليــة، وادخــار األمــوال، واحلصــول علــى تســهيات 

ائتمانيــة وقــروض لتوســيع أنشــطة أعماهلــن أن حتــدث حتــوالت جذريــة يف حياهتــن.

التكنولوجيات الرقمية
ومــن خــال التكنولوجيــات الرقميــة، مــن املمكــن تقــدمي هــذه 
ــاح هلــم ســبل الوصــول  اخلدمــات إىل األشــخاص الذيــن ال تت
إىل اخلدمــات املاليــة، وهــم ميثلــون مــا يقرب مــن ثلثــي البالغن 
ــض  ــى خف ــا عل ــل التكنولوجي ــا تعم ــة.. كم ــدان النامي يف البل
التكاليــف مــن خــال تعظيــم االســتفادة مــن وفــورات احلجــم، 
ــان  ــا وضم ــات وتأمينه ــادة ســرعة إجنــاز املعام فضــًا عــن زي
ــتدامة  ــة مس ــات مالي ــر منتج ــة إىل تطوي ــفافيتها، باإلضاف ش
الدخــول  أصحــاب  احتياجــات  لتلبيــة  خصيصــا  مصممــة 
املنخفضــة وغــر املنتظمــة.. وتعمــل التكنولوجيــا علــى إزالــة 
احلواجــز الــي حتــول دون تقــدمي اخلدمــات املاليــة، مثــل عــدم 
وجــود مســتندات للتحقــق مــن اهلويــة واحلصــول علــى الدخــل 

ــرايف. ــة إىل التباعــد اجلغ ــة، باإلضاف بصــورة رمسي
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اهلواتف املحمولة
ونظ��رًا لنت�ش��ار الهوات��ف املحمول��ة يف العديد من البل��دان النامية، فقد متت 
ال�ش��تفادة م��ن ذل��ك يف تق��دمي اخلدم��ات املالي��ة م��ن خلل الهات��ف املحول، 
وانط��لق "املوج��ة الأوىل" م��ن اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة.. ويوج��د حالي��ًا 
اأك��رث م��ن 850 ملي��ون ح�ش��اب م�ش��جل لإجراء معام��لت مالية عرب الهاتف 
املحم��ول يف 90 بل��دًا، وتبل��غ القيم��ة اليومي��ة له��ذه املعام��لت م��ن خ��لل 
ه��ذه احل�ش��ابات 1.3 ملي��ار دولر..  وق��د اأ�شبح��ت منطق��ة اأفريقي��ا جن��وب 
ال�شح��راء رائ��دة يف جم��ال اخلدم��ات املالي��ة عرب الهاتف املحم��ول حيث اإن 
اأك��رث م��ن خم���ض ال�ش��كان البالغ��ن لديه��م ح�ش��ابات لإج��راء معام��لت مالية 
عرب الهاتف املحمول. واأظهرت هذه املنطقة اأي�شًا اأن هذه احل�شابات ميكن 
اأن تر�شي الأ�شا�ض خلدمات مالية متطورة مثل التاأمن والإقرا�ض الرقمي.. 
وا�ش��تفادت من�ش��ات التج��ارة الإلكروني��ة الكبرة و�ش��ركات الت�شالت من 
قدرة التمويل الرقمي على ت�شهيل املدفوعات لتقدمي خدمات مثل الإقرا�ض 

والتاأم��ن والدف��ع امل�ش��بق )اأوًل باأول( مقابل ا�ش��تهلك الطاقة ال�شم�ش��ية.

أصحاب احليازات الصغرة
فعل��ى �ش��بيل املث��ال، توف��ر �ش��ركة ب��ول، وه��ي �ش��ركة تاأم��ن اأ�شغ��ر عمره��ا 4 
�شنوات ومقرها نروبي بكينيا، احلماية لأ�شحاب الدخول املنخف�شة - مبا 
يف ذل��ك 1.7 ملي��ون م��زارع م��ن اأ�شح��اب احلي��ازات ال�شغ��رة يف ع�ش��رة 
بل��دان اأفريقي��ة والهند.. وت�ش��تخدم هذه ال�ش��ركة بيانات الأقم��ار ال�شناعية 
وغره��ا م��ن البيان��ات اإىل جان��ب ال��ذكاء ال�شطناع��ي لت�ش��عر اأق�ش��اط 
التاأم��ن لتغطي��ة املخاط��ر ذات ال�شل��ة وحتدي��د وق��وع الأحداث التي ت�ش��ملها 
املظل��ة التاأميني��ة.. ويت�شم��ن من��وذج الأعم��ال اجلدي��د ل�ش��ركة ب��ول ت�شمي��م 
وبي��ع برام��ج تاأم��ن تغط��ي املخاط��ر املناخي��ة وخماط��ر الغل��ة )يف �ش��ورة 

ح��زم متكامل��ة( م��ع ت�شم��ن وثيق��ة التاأم��ن يف �ش��عر الب��ذور اأو الأ�ش��مدة 
اأو الت�ش��هيلت الئتماني��ة.. وم��ن �ش��اأن ذل��ك اإمكاني��ة دف��ع املطالب��ات دون 
خمالط��ة م��ع قي��ام خب��ر تقيي��م املطالبات بالزي��ارة امليداني��ة اللزمة. ويتم 

دف��ع مقاب��ل املطالب��ات م��ن خ��لل ر�ش��الة ن�شي��ة.

الوكاالت اإلنسانية
ويف منطقة ال�ش��رق الأو�ش��ط، تعمل الوكالت الإن�ش��انية مع ال�ش��ركة الأردنية 
- الربيطانية مل�شادر تكنولوجيا املعلومات و�شركة اإري�ض جارد التي تتعامل 
م��ع موؤ�ش�ش��ة التمويل الدولية، ل�ش��تخدام برجمي��ات التعرف على الهوية من 
خ��لل قزحي��ة الع��ن ومن�شته��ا املالي��ة للتحق��ق من هوي��ة اللجئن يف م�شر 
والع��راق والأردن ولبن��ان و�ش��وريا. وتعم��ل ه��ذه التكنولوجي��ا عل��ى م�ش��اعدة 
اللجئن على احل�شول على املواد الغذائية، وامل�شاعدات املقدمة يف �شورة 
مبال��غ نقدي��ة، والعلج الطب��ي، وخدمات حتويل الأموال، مع خف�ض خماطر 

الف�ش��اد وانتحال وال�ش��خ�شية وتوفر �ش��بكات اأكرث موثوقية.

زيادة احلاجة امللحة
واأدت جائح��ة كورون��ا الت��ي تواج��ه الع��امل يف الوق��ت 
احلايل اإىل زيادة احلاجة امللحة ل�شتخدام اخلدمات 
املالية الرقمية بهدف موا�شلة تقدمي اخلدمات املالية 
م��ن خ��لل الأنظم��ة املالي��ة واحلف��اظ عل��ى �ش��لمة 
النا�ض يف هذا الوقت من التباعد الجتماعي، وتراجع 
الطلب، وانخفا�ض املعرو�ض من امل�ش��تلزمات وت�ش��ديد 
�ش��روط القرو���ض والت�ش��هيلت الئتماني��ة.. وت�ش��اعد 
التكنولوجي��ا املالي��ة احلكوم��ات عل��ى الو�ش��ول ب�ش��رعة 
واأم��ان اإىل الأ�ش��خا�ض لتق��دمي التحوي��لت النقدي��ة 
وغره��ا م��ن اأ�ش��كال امل�ش��اعدة املالي��ة له��م، والو�ش��ول 

اإىل ال�ش��ركات لتوف��ر ال�ش��يولة يف ح��الت الط��وارئ..  كم��ا ت�ش��مح للأ�ش��خا�ض بتحوي��ل الأم��وال- وي�ش��مل ذل��ك التحوي��لت ع��رب احل��دود- ودف��ع الفوات��ر م��ن 
املن��ازل، اأو يف ال�ش��وق اأو املتج��ر دون خمالط��ة.

اإلمكانات الكامنة
وم��ع كل ه��ذا ف��اإن الإمكانات الكامنة مل ُت�ش��تغل بعد ب�ش��ورة تامة.. واأبرزت هذه 
الأزمة منافع اخلدمات املالية الرقمية يف العديد من اجلوانب املختلفة، ودورها 
بالغ الأهمية يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة..  وتتمثل العنا�شر الأ�شا�شية 

لت�شريع وترة هذا التطور يف:
* ال�ش��تثمار يف العنا�ش��ر الأ�شا�ش��ية اللزم��ة لتطوي��ر اخلدم��ات املالية الرقمية، 
مث��ل البني��ة التحتي��ة املتمثل��ة يف النط��اق العري���ض للهات��ف املحم��ول- ل �ش��يما يف 
املناط��ق النائي��ة، وتطوي��ر �ش��بكات ال��وكلء الت��ي تلب��ي حاج��ة الأف��راد للقي��ام 

بعملي��ات �ش��حب واإي��داع على امل�ش��توى املحلي.
الب�شم��ة  اأنظم��ة  ذل��ك  يف  مب��ا  للهوي��ة،  الرقم��ي  التحدي��د  نط��اق  تو�ش��يع   *

الإلكروني��ة.
* تو�ش��يع واجه��ات برجم��ة التطبيق��ات املفتوح��ة - وه��ي و�ش��ائل متاح��ة للجمه��ور 
حت��ى يت�ش��نى للمطوري��ن الو�ش��ول اإىل الربجمي��ات الت��ي متث��ل حق��وق ملكي��ة حتى 

تتمك��ن التطبيق��ات اجلدي��دة م��ن التوا�شل والتفاعل م��ع بع�شها البع�ض.
* الأط��ر القانوني��ة والتنظيمي��ة الت��ي ت�ش��مح ملعظ��م النا���ض بال�ش��تفادة م��ن 
اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة و�شم��ان وج��ود بيئي��ة تناف�ش��ية، م��ع الأخ��ذ يف العتبار 
اأهمي��ة م��ا اإذا كان ينبغ��ي ال�ش��ماح للموؤ�ش�ش��ات غ��ر امل�شرفي��ة بالو�ش��ول اإىل 
البني��ة التحتي��ة للمدفوع��ات الوطنية واإ�ش��دار الأموال الإلكرونية وكيفية ذلك ؟

* متكن الو�شول اإىل من�شات البيانات احلكومية.

إدارة املخاطر
وبالإ�شاف��ة اإىل ه��ذه العوام��ل الت��ي تدع��م تق��دمي اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة، 
م��ن امله��م اإدارة املخاط��ر ذات ال�شل��ة.. وبالن�ش��بة للم�ش��تخدمن، ف��اإن م�ش��ارات 
البيان��ات الت��ي اأن�ش��اأتها اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة ميك��ن اأن تعر�شه��م ملخاط��ر 
الإف�ش��اح عنه��ا دون اإذن، واإ�ش��اءة ا�ش��تخدام البيان��ات ال�ش��خ�شية، والتميي��ز. 
وميكن اأن يوؤدي عدم امل�شاواة يف توفر �شبل الو�شول اإىل التكنولوجيا و"الفجوة 
الرقمية" اإىل ا�ش��تبعاد الفقراء، ل �ش��يما الن�ش��اء، من هذه املنافع،  وتعد برامج 
التثقيف املايل �شرورية ل�شمان عدم وقوع امل�شتخدمن اجلدد للخدمات املالية 
فري�ش��ة يف براث��ن ال�ش��تدانة املفرط��ة اأو موؤ�ش�ش��ات الإقرا���ض اجل�ش��عة، وينته��ي 

به��م الأم��ر اإىل اأ�ش��واأ حال.
و�ش��يوا�شل البن��ك ال��دويل العم��ل م��ع القطاع��ن الع��ام واخلا���ض مل�ش��اعدة املزيد 
م��ن البل��دان عل��ى تو�ش��يع نط��اق الو�ش��ول اإىل اخلدم��ات املالية الرقمي��ة على نحو 

م�شوؤول.. 
 وهن��اك مناف��ع ق�ش��رة الأم��د ل تق��در بثم��ن تتمث��ل يف ت�ش��ريع وت��رة اإنه��اء حالة 
الط��وارئ ال�شحي��ة، وم�ش��اندة التع��ايف القت�ش��ادي، وتعزي��ز الع��ودة اإىل م�ش��ار 
النم��و القت�ش��ادي. وعل��ى امل��دى الطوي��ل، م��ن املتوق��ع اأن ي�ش��اهم ذل��ك عل��ى نحو 

كب��ر يف التنمي��ة القت�شادي��ة واإنه��اء الفقر.



يستكشــف اإلنســان الكثــر مــن 
األمــور الــي مل تكــن معروفــة 
مناطــق  إىل  ويصــل  قبــل،  مــن 
وعلــوم ومفاهيــم يومــا تلــو اآلخر، 
صناعــة  يف   جنحــوا  فالبشــر 
الطائــرات والقطــارات والصواريــخ 
وخمتلــف العتــاد العســكري وبلــوغ 
آفــاق جديــدة بالفضــاء..  وعاوة 
ــل  ــركات مث ــور ش ــك، تط ــى ذل عل
الســيارات  تكنولوجيــا  "أوبــر" 
الطائــرة، وتنفــذ خمتلــف الــدول 
واحلكومــات أنظمــة نقــل جديــدة 

وخارقــة مثــل "هايرلــوب" الــي تنقــل املســافرين عــر كبســوالت داخــل أنابيــب مفرغــة بــن الــدول يف 
أزمنــة قياســية.

لكــن هــا حنــن اآلن يف عــام 2020، وتعــاين البشــرية مــن فــروس جيتــاح العــامل، وال يســتطيع الكثــرون 
التصــدي لــه ويواصــل اإلضــرار بــكل مناحــي احليــاة ســواءاالجتماعية أو االقتصاديــة.

ــد  ــزال قي ــا ال ي ــا م ــر املســتمر، ومنه ــا حــدث بالفعــل وخيضــع للتطوي ــا م ــة، منه  إهنــا إبداعــات متواصل
ــتمر..  ويف املجــال  ــكار يف تطــور مس ــا واالبت ــدًا، فالتكنولوجي ــتقبًا واع ــه مس ــل يف طيات التجــارب وحيم
ــات الشــيخوخة،  ــا وجين ــا تدمــر أي مســببات خلاي ــر عقاقــر ميكنه ــى تطوي الطــي، تعمــل شــركات عل
لكــن مــع هــذا وذاك، ال يــزال اإلنســان عاجــزًا أمــام احلــد أو القضــاء علــى فــروس "كورونــا" الــذي يطيــح 

بالشــكل األكــر بكبــار الســن.

عورات األنظمة الصحية
 كشــف الفــروس التاجــي عــورات األنظمــة الصحيــة يف عــدد مــن الــدول املتقدمــة وغرهــا حــول العــامل ومــدى 
ــي..  ــا، وخاصــة النظــام الصحــي األمريك ــة ومحايته ــم الطبي ــة لألطق ــر مســتلزمات وقاي ــا حــى يف  توف ضعفه
ــى  ــس، عل ــل اخلام ــن اجلي ــة م ــرات مقاتل ــر طائ ــى تطوي ــدوالرات عل ــارات ال ــات املتحــدة ملي ــق الوالي ــث تنف حي
ســبيل املثــال "إف - 35"، ومــع األزمــة، بــدأ البعــض يتســاءل: أمــا كان مــن األفضــل إنفــاق واشــنطن هــذه األمــوال 

ــا احليويــة.. ليــس حــى التعليــم والرعايــة الصحيــة؟ الضخمــة يف اإللكترونيــات أو التكنولوجي
 ليــس معــى ذلــك التقليــل فيمــا وصلــت إليــه دول حــول العــامل مــن إبــداع وتكنولوجيــا كالــذكاء االصطناعــي 
و"حوســبة الكــم" واملستشــعرات والواقــع االفتراضــي والتكننولوجيــا احليويــة والنانوتكنولوجــي والطباعــة ثاثية 
األبعــاد والكثــر مــن االبتــكارات.. و يعمــل بعــض الباحثــن علــى تكنولوجيــا مــن شــأهنا إمكانيــة تطويــر أدويــة 
لألمــراض عــن طريــق التكنولوجيــا واحلواســب بــدال مــن بنــاء خمتــر ضخــم بتكلفــة باهظــة واســتهاك أدوات 

معمليــة.
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آالف األدوية املحتملة
 ل��و كان��ت ه��ذه التكنولوجي��ا متاحة الآن - ولي�ش��ت قي��د التجارب - رمبا 
ا�شتطاع العامل تطوير علج �شريع وفعال ولقاح م�شاد لفرو�ض كورونا 
ولتم توفر الكثر من الوقت بدًل من اإجراء جتارب على اآلف الأدوية 
املحتمل��ة واخل��روج يف النهاي��ة بخم�ش��ة منه��ا فق��ط رمبا - رمب��ا - يكون 

لها دور يف مكافحة الفرو�ض.
و م��ع حتلي��ل الأزم��ة، اأك��د خ��رباء اأن العدي��د من املنظوم��ات ال�شحية - 
وعل��ى راأ�ش��ها النظ��ام ال�شح��ي الأمريك��ي - م�شممة لك��ي تكون رد فعل 
عل��ى اأي مر���ض اأو وب��اء حمتم��ل.. ولق��د  ق��ارن البع���ض بن ا�ش��تعدادات 
ال��دول وجيو�ش��ها لأي اأعم��ال عدائي��ة بتطوي��ر اأ�ش��لحة واأنظم��ة حربي��ة 
م�ش��ادة ميكنه��ا الهج��وم وال��رد عل��ى اأي ع��دوان حمتم��ل، فلم��اذا مل 

ت�ش��تعد الأنظم��ة ال�شحي��ة باأ�ش��لحة م�ش��ادة لأمرا���ض حمتمل��ة ؟.

 لإلبداع حدود
 يف زم��ن كورون��ا، ميك��ن للأخط��اء ال�شغ��رة اأن ت��وؤدي اإىل تداعي��ات 
خط��رة، فهن��اك اأ�ش��خا�ض توف��وا باملر�ض ونقل��وه اإىل غرهم قبل حتى 
اكت�ش��اف اأنه��م كان��وا حامل��ن للفرو���ض.. وعل��ى اأث��ر ذل��ك، يب��دو اأن 
الإن�شان ينق�شه الكثر من املعرفة والوعي واحلذر للتعامل مع اأزمات 
مثل كورونا، فقد ا�شتغل الفرو�ض التاجي اأخطاء الب�شرية وتف�شى عرب 

كوك��ب الأر�ض ب��ل هوادة.
بداي��ة م��ن �شع��ف التح��ركات ال�شيا�ش��ية والعج��ز ع��ن اتخ��اذ ق��رارات 
منا�ش��بة اأو اإدارة الأزم��ة ب�ش��كل جي��د اإىل ف�ش��ل الأنظم��ة ال�شحي��ة 
والت�شلي��ل يف نق��ل املعلوم��ات والتاأخ��ر يف ال��رد النق���ض يف وج��ود بح��ث 

علم��ي ق��ادر عل��ى تطوي��ر ع��لج اأو لق��اح للق�ش��اء عل��ى املر���ض.

أمناط التفشي
ح��ول الع��امل، تك��ررت اأمن��اط تف�ش��ي الفرو���ض والتعام��ل مع��ه، ب��ل اإن 
كورونا انت�ش��ر يف اأماكن جديدة وب�شرا�ش��ة اأكرب واأ�ش��رع، فعندما تف�شى 
مث��ًل يف ال�ش��ن، انت�ش��ر يف دول اأوروب��ا ويف اأمري��كا بوترة اأكرب بكثر، 
ومل ت�ش��تفد اأي دول��ة م��ن جترب��ة اأخ��رى.. وبع��د ح��دوث الأزم��ة، ظه��رت 
العي��وب وب��داأ الل��وم واإلق��اء الأخطاء كل �ش��خ�ض وكل جهة على غرها، 
وتاأخ��ر ال��رد واملواجه��ة وتفاقم��ت الأزم��ة وزادت املخاط��ر.. و البع���ض 
قال اإن الفرو�ض اأكرب بكثر من اأن يواجهه نظام �شحي اأو دولة مهما 
كانت درجة تقدمها وقدرات اأنظمتها ال�شحية نظرًا لأن هناك حدودًا 

للإبداع.

نظرية املؤامرة
 البع���ض الآخ��ر اآم��ن بنظري��ة املوؤام��رة باأن الفرو���ض تف�ش��ى وانتقل اإىل دول اأخرى ب�ش��بب دولة وحكومة ما، 
بينم��ا ي��رى اخل��رباء اأن تف�ش��ي الأزم��ة وت�شاعده��ا ج��اء نتيج��ة اأخطاء ب�ش��رية وحمدودي��ة يف املعلومات ويف 
الإمكانات وعدم التعامل ومواجهة املر�ض على نحو اأكرث فاعلية.. و قال خرباء منظمة ال�شحة العاملية اإن 
التدخ��ل املن�ش��ق والتع��اون ب��ن ال��دول مل يك��ن ليوقف انتقال وتف�ش��ي كورونا، لكن كان باإمكان��ه تقليل الذروة 

وتخفيف الأ�شرار.
 * املصادر: فاينانشيال تاميز، ذي جارديان
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سباق محموم .. وإنفاق 
بمليارات الدوالرات

أبرز 10 شركات عالمية 
تعمل على تطوير أدوية 

ولقاحات لفيروس 
"كوفيد- 19"

كورونــا  فــروس  تفشــي  ظــل  يف 
ــذي مت  ــد- 19" وال ــتجد "كوفي املس
ديســمر  األوىل  للمــرة  اكتشــافه 
املاضــي، بــدأت شــركات األدويــة 
تتســابق للوصــول إىل لقــاح أو عاج 
أصــاب  الــذي  القاتــل  للفــروس 
حــى اآلن أكثــر مــن أربعــة مايــن 
شــخص يف العــامل.. وقــد منحــت 
ــة  ــدواء األمريكي ــذاء وال إدارة الغ
لاســتخدام  لعقاريــن  ترخيصــن 
ــا،  ــى كورون ــاج مرض ــارئ يف ع الط
كلوروكويــن"  "هيدروكســي  ومهــا 
يف شــهر مــارس، وترخيــص آخــر 
لــدواء "رميديســيفر" الــذي ينتجــه 
خمتــر "جيليــاد ساينســز" يف األول 

ــو. ــن ماي م
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ال تــزال العديــد مــن الشــركات تعمــل جبــد للوصــول إىل لقــاح أو عــاج آمــن وفّعــال للقضــاء علــى فــروس "كورونا".. 
وفيمــا يلــي قائمــة بأبــرز هذه الشــركات:

بايــو  وأدابتيــف   "Amgen" أجمــن   -  1  
"Adaptive Biotechnologies" تكنولوجيز
 تعاون��ت ال�ش��ركتان الأمريكيت��ان "اأجم��ن" و"اأدابتي��ف باي��و تكنولوجي��ز" مع��ًا 
من اأجل اإيجاد علج لفرو���ض كورونا، وت�ش��عى ال�ش��ركتان لكت�ش��اف الأج�شام 
امل�ش��ادة الت��ي ميك��ن ا�ش��تخدامها لع��لج امل�شاب��ن بفرو���ض كورون��ا، ول يزال 
العلج يف مرحلة ما قبل التجارب ال�ش��ريرية على الب�ش��ر.. ومن ناحية اأخرى 
اأعلن��ت "اأجم��ن" اأنه��ا �ش��وف تخت��رب دواء "اأوتي��زل" امل�ش��تخدم يف ع��لج 
الته��اب املفا�ش��ل ال�ش��ديف يف ع��لج احل��الت احلرجة ملر�ش��ى كورونا، وقالت 
ال�ش��ركة يف 30 اأبري��ل اإنه��ا تخط��ط لختب��ار ال��دواء خ��لل الف��رة املقبل��ة.

"Altimmune" 2 - ألت إميون 
 قال��ت �ش��ركة "األ��ت اإمي��ون" الأمريكي��ة يف 30 مار���ض اإنه��ا عق��دت �ش��راكة 
م��ع جامع��ة األبام��ا يف برمنجه��ام، م��ن اأج��ل تطوي��ر لق��اح اأح��ادي اجلرع��ة 
لفرو���ض كورون��ا، ُيعط��ى ع��ن طري��ق الأن��ف، وقالت ال�ش��ركة اإنه��ا تخطط لبدء 
املرحلة الأوىل من الختبارات على اللقاح يف الربع الثالث من العام اجلاري، 

كم��ا تق��وم ال�ش��ركة بتطوير لقاح��ات للجمرة اخلبيث��ة والأنفلونزا.

"Pfizer" وفايزر "BioNTech" 3 -  بايو إن تك
 اأعلن��ت ال�ش��ركة الأمريكي��ة "فاي��زر" ي��وم 17 مار���ض ع��ن تعاونه��ا م��ع �ش��ركة 
"باي��و اإن ت��ك" الأملاني��ة لتطوي��ر وتوزي��ع لقاح لفرو���ض كورونا، وق��د بداأ 360 
مري�ش��ًا يف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف تلق��ي اجلرع��ات الأوىل م��ن اأربع��ة 
لقاحات مر�شحة اعتبارًا من 5 مايو، يف حن بداأ 200 م�شارك يف اأملانيا يف 
تلق��ي اجلرع��ات الأوىل يف 23 اأبري��ل، و�ش��وف تدف��ع �ش��ركة "فاي��زر" 185 
ملي��ون دولر مقدم��ًا كج��زء م��ن ال�شفق��ة، بالإ�شاف��ة اإىل مدفوع��ات اإ�شافي��ة 

حمتمل��ة ق��د ت�شل اإىل 563 مليون دولر.

"Gilead Sciences" 4 -  جيلياد ساينسز
ح�شل��ت ال�ش��ركة الأمريكي��ة "غيلي��اد �شاين�ش��ز" عل��ى ت�شري��ح م��ن اإدارة 
الغ��ذاء وال��دواء الأمريكي��ة لل�ش��تخدام الط��ارئ ل��دواء "رميدي�ش��يفر" يف 
الأول م��ن ماي��و، وذل��ك بعدم��ا اأظه��ر نتائ��ج اإيجابي��ة عل��ى م�شاب��ن بفرو���ض 
كورون��ا خ��لل التج��ارب ال�ش��ريرية..  وق��د اأخ��ربت ال�ش��ركة امل�ش��تثمرين يف 
الأول م��ن ماي��و اأنه��ا ق��د تنف��ق م��ا ي�ش��ل اإىل ملي��ار دولر ه��ذا الع��ام، من اأجل 
تطوي��ر وت�شني��ع دواء "رميدي�ش��يفر"، وته��دف ال�ش��ركة لإنت��اج 500 األ��ف 
دورة علجي��ة م��ن ال��دواء بحل��ول �ش��هر اأكتوب��ر، وملي��ون دورة علجي��ة بنهاية 
2020، كم��ا تخط��ط ال�ش��ركة للتعاق��د م��ع �ش��ركات اأدوي��ة خ��ارج الولي��ات 

املتح��دة الأمريكي��ة ل�شم��ان و�ش��ول ال��دواء اإىل ال��دول الأخ��رى.

"GlaxoSmithKline" 5 -  جاكسو مسيث كاين
 تعاون��ت ال�ش��ركة الربيطاني��ة "جلك�ش��و �ش��ميث كلي��ن" الت��ي تع��د م��ن كربى 
ال�ش��ركات يف الع��امل يف ت�شني��ع اللقاح��ات، م��ع �ش��ركة "�ش��انويف" الفرن�ش��ية 
لتطوي��ر لق��اح لفرو���ض كورون��ا، ومبوج��ب التع��اون ب��ن ال�ش��ركتن �ش��تقوم 
"�ش��انويف" با�ش��تخدام امل�ش��ت�شدات يف ا�ش��تهداف الربوت��ن ال��ذي يعي���ض 
عل��ى �ش��طح الفرو���ض، بينم��ا �ش��تقوم" جلك�ش��و �ش��ميث كلين" باإنت��اج املواد 
امل�شاعدة لتقليل اجلرعة اللزمة من اللقاح يف كل جرعة، وتتوقع ال�شركتان 

ب��دء التج��ارب ال�ش��ريرية يف الن�ش��ف الث��اين م��ن الع��ام اجلاري.
 كم��ا عق��دت �ش��ركة "جلك�ش��و �ش��ميث كلي��ن" �شفق��ة م��ع �ش��ركة "يف اآي 
اآر باي��و تكنولوج��ي" الأمريكي��ة، والت��ي مبوجبه��ا ا�ش��تثمرت "جلك�ش��و �ش��ميث 
تطوي��ر  اأج��ل  م��ن  الأمريكي��ة،  ال�ش��ركة  يف  دولر  ملي��ون   250 كلي��ن" 
VIR-" اثن��ن م��ن علج��ات "يف اآي اآر باي��و تكنولوج��ي" التجريبي��ة وهم��ا
7831" و "VIR-7832"، وم��ن املتوق��ع اإج��راء املرحل��ة الثاني��ة م��ن 

التج��ارب ال�ش��ريرية خ��لل ه��ذا الع��ام.

"Heat Biologics"  6 -  هيت بايولوجيكز
اأعلن��ت �ش��ركة "هي��ت بايولوجيك��ز" الأمريكي��ة اأنه��ا تق��وم بتطوي��ر لق��اح 
لفرو���ض كورون��ا م��ع جامع��ة" ميام��ي ميلل��ر" للط��ب، وق��ال املدي��ر التنفي��ذي 
لل�ش��ركة يف بي��ان بتاري��خ 29 اأبري��ل اإنه��م عل��ى و�ش��ك النته��اء م��ن تطوي��ر 
اللق��اح، ويخطط��ون الآن لب��دء الختب��ارات قب��ل ال�ش��ريرية خ��لل ه��ذا الربع.

"Inovio" 7 -  إنوفيو
INO-" با�ش��م  لق��اح  بتطوي��ر  الأمريكي��ة  "اإنوفي��و"  �ش��ركة  قام��ت   

4800"، وال��ذي ب��داأت يف اإج��راء الختب��ارات قب��ل ال�ش��ريرية ل��ه خ��لل 
الف��رة م��ن 23 يناي��ر وحت��ى 29 فرباي��ر، ث��م ب��داأت ال�ش��ركة يف اأبري��ل يف 
اإجراء التجارب ال�شريرية يف الوليات املتحدة الأمريكية على 40 �شخ�شًا، 
وق��د تلق��ى اأول مري���ض اللق��اح ي��وم 6 اأبري��ل، وتتوق��ع ال�ش��ركة ظه��ور النتائ��ج 
الأولي��ة للتج��ارب يف اخلري��ف، كم��ا تخط��ط لإنت��اج ملي��ون جرع��ة م��ن اللق��اح 

بحل��ول نهاي��ة العام.

 Johnson &" آنــد جونســون   8 - جونســون 
"Johnson

اأعلن��ت �ش��ركة "جون�ش��ون اآن��د جون�ش��ون" الأمريكي��ة يف 11 فرباي��ر اأنه��ا 
تعم��ل م��ع هيئ��ة البح��ث والتطوي��ر الطب��ي احلي��وي املتقدم��ة التابع��ة ل��وزارة 
ال�شح��ة با�ش��م "ب��اردا" لختب��ار لق��اح حمتم��ل، ومبوج��ب ه��ذا التع��اون يدف��ع 
كل ط��رف منهم��ا ملي��ار دولر للبح��ث والتطوي��ر..  وقال��ت ال�ش��ركة يف 13 

 مار���ض اإنه��ا ب��داأت التج��ارب قب��ل ال�ش��ريرية عل��ى ع��دة لقاح��ات مر�ش��حة، 
التج��ارب  م��ن  الأوىل  املرحل��ة  لب��دء  جون�ش��ون"  اآن��د  "جون�ش��ون  وته��دف 
ال�شريرية على لقاحها املر�شح الرئي�شي يف �شبتمرب، وتخطط ال�شركة لإتاحة 

جرع��ات م��ن اللق��اح لل�ش��تخدام يف ح��الت الط��وارئ بحل��ول 2021.

"Novavax" 9 -  نوفافاكس 
اأعلن��ت �ش��ركة "نوفافاك���ض" الأمريكي��ة يف 26 فرباي��ر اأنه��ا تق��وم باإج��راء 
جتارب قبل �ش��ريرية على عدة لقاحات حمتملة، ويف 8 اأبريل قالت ال�ش��ركة 
اإنها تو�شلت اإىل لقاح حمتمل لفرو�ض كورونا، وتخطط لبدء املرحلة الأوىل 
م��ن التج��ارب ال�ش��ريرية يف منت�ش��ف ماي��و 2020، و�ش��وف ي�ش��ارك يف 
املرحل��ة الأوىل م��ن التج��ارب 130 متطوع��ًا بالغ��ًا �ش��ليمًا، وم��ن املتوق��ع اأن 

تظه��ر نتائ��ج التجربة يف يوليو.

"Roche" 10 - هوفمان- ال روش
ب��داأت �ش��ركة "هوفم��ان ل رو���ض" ال�شوي�ش��رية يف اإج��راء املرحل��ة الثالث��ة م��ن 
التج��ارب ال�ش��ريرية ل��دواء "اأكتيم��را" كع��لج ملر�ش��ى كورون��ا الذي��ن يعان��ون 
م��ن الته��اب رئ��وي ح��اد، وه��و بالأ�شا���ض دواء يعال��ج الته��اب املفا�ش��ل، وتتوق��ع 
ال�ش��ركة اأن تظهر نتائج الختبارات يف بداية ال�شيف..  كما طورت ال�ش��ركة 
اأي�ش��ًا اختب��ارًا ت�ش��خي�شيًا واختبارًا للأج�ش��ام امل�شادة لفرو���ض كورونا، وقد 

ح�ش��ل الختب��اران عل��ى موافق��ة اإدارة الغ��ذاء وال��دواء الأمريكية.



ــاء  بعــد أن تســبب الوب
فــي  ماليــة  بفوضــى 
العالــم أنحــاء  جميــع 

6 طــرق إلعــادة بنــاء 
الصغيــرة  الشــركات 
"كورونــا" أزمــة  بعــد 

تســببت جائحــة كورونــا "كوفيــد - 19" يف إحــداث 
فوضــى ماليــة يف مجيــع أحنــاء العــامل؛ إذ أثــر 
تفشــي فــروس كورونــا ســلبًا علــى مجيــع القطاعــات 
والشــركات الكبــرة والصغــرة، إال أن األزمــة كانــت 
أصعــب علــى الشــركات الصغــرة الــي ال متلــك 
معظمهــا رأس مــال ميكنهــا مــن مواجهــة أزمــة طارئة 
مثــل أزمــة كورونــا..  ووفقــا ملنظمــة "االحتــاد 
ــدة  ــات املتح ــتقلة" يف الوالي ــال املس ــين لألعم الوط
األمريكيــة فحــى 30 مــارس - حــن كانــت األزمــة 
ال تــزال يف بدايتهــا - قــال %92 مــن أصحــاب 
ــوا مــن آثــار ســلبية؛  الشــركات الصغــرة إهنــم عان
بســبب جائحــة كورونــا، بينمــا قــال %5 فقــط مــن 
أصحــاب الشــركات الصغــرة إن شــركاهتم مل تتأثــر 

ــة. باألزم

يف حــن ختتلــف التوقعــات قصــرة املــدى للشــركات 
ــر  ــم أن يفك ــن امله ــة، فم ــب الصناع ــرة حس الصغ
أصحــاب الشــركات الصغــرة فيمــا جيــب فعلــه 
ــي، إذ  ــه الطبيع ــاد إىل وضع ــود االقتص ــا يع عندم
جيــب أن يكــون لديهــم اســتراتيجية إلعــادة بنــاء 

ــم. أعماهل
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1 - تقييم األضرار املالية
تتمث��ل �خلط��وة �لأوىل يف و�ض��ع خط��ة �إع��ادة بن��اء �لأعم��ال بع��د �أزم��ة كورونا 
يف حتدي��د م��دى تاأث��ر �ل�ض��ركة بالأزم��ة، و�لأ�ضر�ر �ملالية �لت��ي نتجت عنها.. 
وم��ن �مله��م حتدي��ث �لبيان��ات �ملالية لل�ض��ركة مب��ا يف ذلك �لأرباح و�خل�ض��ائر 
و�لتدفق��ات �لنقدي��ة، ومقارن��ة ه��ذه �لأرق��ام باأرق��ام �لع��ام �ملا�ض��ي، لتحديد 
م��دى تر�ج��ع �أد�ء �ل�ض��ركة، ورمب��ا يكت�ض��ف ر�ئ��د �لأعم��ال مبر�جع��ة ه��ذه 

�لبيان��ات �أن �ض��ركته مل تخ�ض��ر كث��رً� ب�ض��بب �لأزمة.
كم��ا يج��ب �أن يفك��ر ر�ئ��د �لأعم��ال يف �جلو�ن��ب �لأخ��رى �لت��ي تاأثرت �ض��ركته 
بها ب�ضبب �لأزمة، فعلى �ضبيل �ملثال �إذ� كانت �ل�ضركة قد ��ضطرت لت�ضريح 
بع���ض �أو كل �ملوظف��ن، �أو ��ضط��رت خلف���ض ميز�ني��ة �لت�ض��ويق و�لإعالن��ات، 
�أو �جته بع�ض �لعمالء �إىل �ل�ضركات �ملناف�ضة، فيجب �أن ي�ضع ر�ئد �لأعمال 
كل ذل��ك يف �عتب��اره عن��د و�ض��ع خط��ة �إع��ادة �لبن��اء، وعن��د حتدي��د �مل��و�رد 

�ملالية �لالزمة لتعايف �ل�ض��ركة.

2 - إعادة النظر يف خطة العمل
ق��د يك��ون من��وذج �لعم��ل �خلا���ض بال�ض��ركة جي��دً� قب��ل �أزمة كورون��ا، لكنه قد 
ل يكون منا�ضبًا للو�ضع �جلديد بعد هذه �لأزمة، مما ي�ضتدعي �إجر�ء بع�ض 
�لتغي��ر�ت لنم��وذج �لعم��ل للتكي��ف م��ع �لو�ض��ع �جلديد.. و�إذ� كانت �ل�ض��ركة 
عل��ى �ض��بيل �ملث��ال تعتم��د �عتم��ادً� كليًا على �ملتاجر �لفعلي��ة، فقد حتتاج �لآن 
�إىل �لتو�ض��ع �لرقم��ي لتلبي��ة �حتياج��ات �لأعد�د �ملتز�ي��دة من �لعمالء �لذين 

يت�ض��وقون عرب �لإنرتنت.
وم��ن �مله��م �أي�ض��ًا تقيي��م م��دى تاأث��ر �ملناف�ض��ن و�ل�ضناع��ة ككل بجائح��ة 
كورون��ا، ومالحظ��ة �لجتاه��ات �حلالي��ة و�لرتكي��ز عل��ى �إيج��اد �لفر���ض م��ن 
ه��ذه �لأزم��ة، وذل��ك م��ن خ��الل تلبي��ة �حتياج��ات �لعم��الء �لت��ي ل تلبيه��ا �أي 

�ض��ركة �أخ��رى، مم��ا ي�ض��اعد عل��ى تو�ض��يع قاع��دة �لعم��الء يف �مل�ض��تقبل.

 3 - احلصول على متويل
�إذ� خ�ض��ر ر�ئ��د �لأعم��ال �لكث��ر م��ن �لأم��و�ل ب�ض��بب جائح��ة كورون��ا، فعلي��ه 
�أن يفك��ر يف طريق��ة للح�ض��ول عل��ى متوي��ل، مل�ض��اعدة �ل�ض��ركة عل��ى �لتع��ايف 
ومو��ضل��ة �أعماله��ا، وهن��اك �لعدي��د م��ن خي��ار�ت �لتموي��ل مب��ا يف ذل��ك 
�حل�ض��ول عل��ى قرو���ض م��ن �لبن��وك �أو �لحت��اد�ت �لئتماني��ة �أو من�ض��ات 

�لإقر����ض ع��رب �لإنرتن��ت.

 4 - إعداد ميزانية جديدة
م��ن �أج��ل �لتع��ايف م��ن �لآث��ار �ل�ض��لبية جلائحة كورون��ا، يحتاج ر�ئ��د �لأعمال 
�إىل �إعادة �لنظر يف �مليز�نية �ملو�ضوعة لل�ضركة، وحتديد �لأمور �لتي يجب 
�لإنف��اق به��ا، و�لأم��ور �لأخ��رى �لتي م��ن �ملمكن خف�ض نفقاتها، فعلى �ض��بيل 
�ملث��ال ق��د يحت��اج ر�ئد �لأعم��ال �إىل �إنفاق �لأمو�ل من �أجل توظيف وتدريب 
موظف��ن ُج��دد �أو ل�ض��ر�ء خم��زون، وميك��ن يف ه��ذه �حلال��ة �أن يخف���ض ر�ئ��د 

�لأعمال ر�تبه موؤقتًا مل�ض��اعدة �ض��ركته على �لتعايف ب�ض��رعة.

 5 - وضــع خــط زمــي إلعــادة بنــاء 
األعمــال

ق��د يحت��اج ر�ئ��د �لأعم��ال �إىل �لقي��ام بالعدي��د م��ن �لأ�ض��ياء م��ن �أج��ل تع��ايف 
�ض��ركته بع��د �أزم��ة كورون��ا، �إل �أن �لقي��ام ب��كل �ض��يء يف وق��ت و�حد يع��د �أمرً� 
غر و�قعي، لذلك من �ملهم و�ضع خط زمني يحدد �لأولويات، و�لإجر�ء�ت 
�لأك��ر �أهمي��ة �لت��ي يج��ب تنفيذه��ا �أوًل.. وق��د يك��ون ه��دف ر�ئ��د �لأعم��ال 
�لأ�ضا�ض��ي �حل�ض��ول عل��ى متوي��ل لل�ض��ركة، ومبج��رد �أن يح�ض��ل على متويل، 
علي��ه �أن يح��دد خط��ًا زمني��ًا لتعي��ن �ملوظف��ن، �أو �إع��ادة �ملوظف��ن �لذي��ن مت 
ت�ض��ريحهم، ث��م �إع��ادة تخزي��ن �ملخ��زون، ويف �لنهاي��ة �إع��ادة فت��ح �ل�ض��ركة 

�إذ� كان��ت ق��د �أُغلقت ب�ض��بب جائح��ة كورونا.

لألزمــة  طــوارئ  خطــة  إعــداد   -  6
التاليــة

بعدم��ا فاج��اأت جائح��ة كورون��ا كل �ل��دول و�لقطاع��ات و�ل�ض��ركات عل��ى 
نح��و غ��ر متوق��ع، �أ�ضب��ح لز�م��ًا عل��ى رو�د �لأعم��ال �لتعل��م م��ن �ملرحل��ة 
�حلالي��ة، و�ل�ض��تعد�د لأي �أزم��ة ق��د تط��ر�أ يف �مل�ض��تقبل، فعل��ى �ض��بيل �ملث��ال 
�إذ� مل يك��ن ل��دى ر�ئ��د �لأعم��ال مدخر�ت نقدية كافية قبل فرو���ض كورونا، 
فعلي��ه �لرتكي��ز عل��ى جع��ل ذل��ك �أولوي��ة بالن�ض��بة ل��ه يف �ملرحل��ة �ملقبل��ة، وق��د 
يختار ر�ئد �لأعمال �لرتكيز على ت�ض��ديد ديونه �أو خف�ض نفقاته، �أو �إيجاد 
ط��رق مل�ض��اعدة �ملوظف��ن عل��ى �لعم��ل ب�ض��كل �أك��ر كف��اءة، خلف���ض تكالي��ف 

�لت�ض��غيل.
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بــدأ البنــك الــدويل مبــادرة مهمــة لتخفيــف أعبــاء الديــون ألشــد بلــدان العــامل فقــرًا.. وأود أن أســلط الضــوء 
علــى ذلــك، وأن أعــرض مــا اســتجد مــن معلومــات بشــأن األنشــطة األخــرى الــي جــرت مؤخــرًا.

 )COVID-19( ــا ــازم ملكافحــة جائحــة كورون ــدويل بأقصــى ســرعة يف تقــدمي الدعــم ال ميضــي البنــك ال
وباســتخدام هنــج املســار الســريع الــذي أعــده البنــك الــدويل يف أبريــل/ نيســان 2020، ويعمــل البنــك حاليــا 
علــى مســاعدة 93 بلــدا يف مشــروعات صحيــة ذات صلــة مبكافحــة فــروس كورونــا، ومــن املتوقــع مســاندة 18 
بلــدا آخــر قريبــا.. وميكــن رؤيــة جهــود املســاندة واســعة النطــاق علــى هــذه اخلريطــة التفاعليــة ملشــروعاتنا 

اجلاريــة ملكافحــة فــروس كورونــا علــى موقعنــا اإللكتــروين.
شــهدنا يف األول مــن مايو/أيــار، بدايــة تعليــق ســداد الديــون املســتحقة علــى البلــدان املؤهلــة لاقتــراض مــن 
ــا والســيدة كريســتالينا  ــارس/آذار، دعــوت أن ــت هــذا الســماح.. ويف م ــة إن هــي طلب ــة للتنمي املؤسســة الدولي
جورجييفــا مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل الدائنــن الثنائين الرمسيــن إىل تعليق ســداد الديون املســتحقة 
ــايل إضــايف ملســاعدهتا  ــدمي دعــم م ــة - لتق ــة للتنمي ــن املؤسســة الدولي ــراض م ــة لاقت ــدان املؤهل ــى البل عل
علــى مواجهــة جائحــة كورونــا.. وخــال اجتماعــات الربيــع، ســاند حمافظــو البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد 
الــدويل ووزراء ماليــة جمموعــة الســبع وجمموعــة العشــرين تنفيــذ هــذا التعليــق اعتبــارًا مــن األول مــن مايــو/
أيــار.. واتفقــت بلــدان "جمموعــة العشــرين" علــى اتبــاع هنــج منســق وتطبيــق شــروط مشــتركة حتــدد الســمات 

األساســية ملبــادرة تعليــق ســداد خدمــة الديــن.
ــة  ــة للتنمي ــن املؤسســة الدولي ــراض م ــة لاقت ــدان املؤهل ــادرة للبل ــح املب ــة، تتي ــة إىل املســاندة املالي باإلضاف
فرصــة مهمــة لتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح الكامــل عــن االلتزامــات املاليــة لقطاعهــا العــام.. وحتظــى شــفافية 
ــجيع  ــد والتش ــة ألي بل ــات املالي ــودة االلتزام ــن ج ــل حتس ــن أج ــوى م ــة قص ــتثمارات بأولوي ــون واالس الدي
علــى زيــادة االســتثمار.. ويعمــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل مــع البلــدان املؤهلــة لاقتــراض مــن 
املؤسســة الدوليــة للتنميــة لتقييــم قدرهتــا علــى االســتمرار يف حتمــل أعبــاء الديــون ومــدى شــفافيتها، ومتابعــة 

اســتخدامها للمبالــغ املتوفــرة نتيجــة اإلعفــاء مــن خدمــة الديــون.
ــان  ــبكات األم ــم ش ــا لدع ــيع عملياتن ــا توس ــروس كورون ــتجابتنا لف ــرى يف اس ــات األخ ــم املكون ــن أه ــن ب وم
االجتماعــي - ومنهــا عمليــات حتويــل النقــد مــن خــال البنــوك ومكاتــب الربيــد واملشــروعات متناهيــة الصغــر، 

وباســتخدام وســائل رقميــة، والنهــج املجتمعيــة حيثمــا تكــون متوفــرة وميكــن التوســع فيهــا.. كمــا ننشــط يف 
ــن  ــه، واحلــد م ــاخ أو إعــادة توجيه ــة والضــار باملن ــاء دعــم الوقــود باهــظ التكلف ــات إللغ ــع احلكوم ــل م العم

ــة. ــة واملســتلزمات الطبي ــدادات الغذائي ــق اإلم ــي حتــول دون تدف احلواجــز ال
كمــا نواصــل التنســيق اجليــد مــع بنــوك التنميــة اإلقليميــة متعــددة األطــراف.. ومؤخــرا عقــدت اجتماعــا 
إلكترونيــا عــرب شــبكة اإلنترنــت مــع كريســتالينا ورؤســاء بنــوك التنميــة اإلقليميــة متعــددة األطــراف ملناقشــة 
ــا، واملبــادرات املشــتركة، والتمويــل املشــترك، وســبل تعظيــم صــايف  مســاندتنا جلهــود مواجهــة جائحــة كورون

التدفقــات إىل البلــدان األشــد فقــرًا.
كمــا أصــدر البنــك الــدويل تقريــرا حمدثــا بآخــر املســتجدات عــن التحويــات، خلــص فيــه إىل أنــه مــن املتوقــع 
أن تتراجــع التحويــات العامليــة علــى حنــو حــاد حبــوايل %20 يف 2020 بســبب األزمــة االقتصاديــة املترتبــة 
ــا  ــدرا حيوي ــكل مص ــات تش ــر إن التحوي ــال التقري ــادي، وق ــاق االقتص ــر اإلغ ــا وتداب ــة كورون ــن جائح ع
للدخــل للبلــدان الناميــة، وتســاعد األســر علــى حتمــل تكاليــف احلصــول علــى األغذيــة وخدمــات الرعايــة 
الصحيــة وتلبيــة احتياجاهتــا األساســية، لكــن تكلفــة عمليــات التحويــل باهظــة، إذ ال يــزال متوســط التكلفــة 
ــط  ــزال متوس ــن 2020.. وال ي ــع األول م ــتوى %6.8 يف الرب ــد مس ــا عن ــل 200 دوالر مرتفع ــة لتحوي العاملي
التكلفــة يف منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء هــو األعلــى عنــد حــوايل %9.. ونعمــل حاليــا علــى إبقــاء قنوات 

التحويــات مفتوحــة، مدركــن أمهيتهــا احلامســة، والســيما بالنســبة للمجتمعــات املحليــة األشــد فقــرا.
وفيمــا يلــي بعــض القــراءات املهمــة يف هنايــة األســبوع: جيــا بازارباســيوغلو، نائبــة رئيــس جمموعــة البنــك 
الــدويل لشــؤون النمــو املنصــف والتمويــل واملؤسســات، وألفونســو غارســيا مــورا مديــر قطــاع املمارســات العامليــة 
للتمويــل والتنافســية واالبتــكار: "إن توســيع نطــاق اخلدمــات املاليــة الرقميــة ميكــن أن يســاعد االقتصــادات 

الناميــة علــى التصــدي ألزمــة فــروس كورونــا اآلن وتعزيــز النمــو فيمــا بعــد".
وأخــرا وليــس آخــرا، مل يتوقــف منســوبو جمموعــة البنــك الــدويل مــن موظفــن واستشــارين ومتقاعديــن عــن 
أن يكونــوا مصــدر إهلــام وقــدوة لآلخريــن، حيــث تربعــوا مببلــغ 550 ألــف دوالر مــن أمواهلــم لصــاحل اجلهــود 
املحليــة للتخفيــف مــن آثــار اجلائحــة لدعــم عمــل املنظمــات غــر احلكوميــة الشــريكة يف املجتمعــات املحليــة يف 
أحنــاء العــامل.. وكانــت األســابيع القليلــة املاضيــة مثمــرة للغايــة، لكــن مــازال أمــام العــامل والســيما البلــدان 

األشــد فقــرا طريــق طويــل لتحقيــق التعــايف.
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* جرومــن تســيتلمر: مل حتــن بعــد حلظــة تثبيــت الديــون العامليــة واالتفــاق 
علــى آليــة لتخفيــف أعبائهــا 

ــة  ــادات متواضع ــرة ذات اقتص ــدويل أن دواًل صغ ــك ال ــن البن ــادرة ع ــات الص ــدث البيان ــرت أح أظه
أصبحــت مــن بــن الــدول الــي تعــاين أكــرب املديونيــات اخلارجيــة يف العــامل، فضــًا عــن أن الواليــات 
املتحــدة ال تــزال تتربــع علــى عــرش الــدول األكثــر مديونيــة يف الكــون يف الوقــت الــذي تتضخــم فيــه 

ــا بصــورة متســارعة وتســجل مســتويات غــر مســبوقة. مديونيته
وحبســب البيانــات الــي صــدرت عــن البنــك الــدويل فــإن املديونيــة اخلارجيــة للواليــات املتحــدة وصلــت 
اىل 20.41 تريليــون دوالر، وهــي األعلــى يف تاريــخ الواليــات املتحــدة بــل األعلــى يف تاريــخ البشــرية 

بأكملهــا، إذ مل يســبق ألول دولــة يف العــامل أن 
بلغت مديونيتها هذه املستويات الضخمة.

بريطانيــا  أن  البيانــات  وأظهــرت 
عامليــا  الثــاين  املركــز  حتتــل 

نيــة ملديو مــن حيــث حجــم ا
تبلــغ  لــي  ا و رجيــة   اخلا

دوالر  ــون  تريلي  8.77
أمركــي، تليها فرنســا 

الي تبلغ مديونيتها 6.25 
تريليون، مث أملانيا مبديونية

خارجية بلغت 5.59 تريليون
دوالر، فيمــا تــأيت اليابان يف 

مليــا مــن  ملرتبــة اخلامســة عا ا
الــي  حيــث املديونيــة اخلارجيــة 

تبلــغ 4.22 تريليــون دوالر أمركــي.
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االقتصادات األكرب يف العامل 
�ل��دول  ه��ي  �لع��امل  يف  �لأ�ضخ��م  �ملديوني��ات  ذ�ت  �خلم�ض��ة  �ل��دول  وبينم��ا 
�ل�ضناعي��ة �لك��ربى ذ�ت �لقت�ض��اد�ت �لأك��رب يف �لع��امل، ف��ان �ملفاج��اأة ه��ي 
�أن هولن��د� وه��ي �قت�ض��اد �أوروب��ي �ضغ��ر ن�ض��بيًا حتت��ل �ملرتب��ة �ل�ضاد�ض��ة عاملي��ًا 
�ملرتب��ة  يف  تليه��ا  �أمرك��ي،  دولر  تريلي��ون   4.18 حجمه��ا  يبل��غ  مبديوني��ة 
�ل�ض��ابعة عاملي��ًا لوك�ض��يمبورغ �لت��ي ه��ي �أ�ضغ��ر دول �لحت��اد �لأوروب��ي و�لت��ي 
تع��اين م��ن مديوني��ة خارجي��ة تبل��غ 4.01 تريلي��ون دولر.. �أم��ا �يرلن��د� فتبل��غ 
مديونيته��ا 2.85 تريلي��ون دولر وحتت��ل �ملرك��ز �لثام��ن عاملي��ًا، يليه��ا �يطالي��ا 
يف �ملركز �لتا�ضع عامليًا مبديونية خارجية تبلغ 2.5 تريليون دولر �أمركي، ثم 
يف �ملرتب��ة �لعا�ض��رة عاملي��ًا تاأت��ي ��ض��بانيا �لت��ي تبل��غ مديونيته��ا 2.36 تريلي��ون 

دولر �أمرك��ي.
ويتب��ن م��ن ه��ذه �لبيان��ات �أن قائم��ة �ل��دول �لع�ض��رة �لأك��ر مدين��ًا يف �لع��امل 
بينه��ا ثماني��ة دول �أوروبي��ة، �إ�ضاف��ة �ىل �لوليات �ملتح��دة و�ليابان، وهو ما يعني 
�أن دي��ون �لع��امل ترتك��ز يف �لولي��ات �ملتح��دة و�أوروب��ا.. وت�ض��ر �لبيان��ات �ىل �أن 
منطق��ة �لي��ورو تتحم��ل ديون��ًا تزي��د ع��ن 16 تريلي��ون دولر �أمرك��ي باملجم��ل.. 
وعل��ى �لرغ��م م��ن �أَنّ �لعدي��د م��ن �ل��دول �لعربي��ة تع��اين م��ن �أو�ض��اع �قت�ضادي��ة 
�ضعب��ة ومديوني��ات كب��رة �إل �أن قائم��ة �أك��رب �ل��دول �ملدين��ة يف �لع��امل ل تت�ضمن 

�أي��ة دول��ة عربية.

نصيحة "صندوق النقد"  
��ض��تقبل �ضن��دوق �لنق��د �ل��دويل طلب��ات م�ض��اعد�ت طارئ��ة م��ن م��ا يزي��د عل��ى 
90 دول��ة مت�ض��ررة م��ن جائح��ة كورون��ا �مل�ض��تجد )كوفي��د19-(، كم��ا ق��دم 
فات��ورة �لدي��ن لبع���ض �ل��دول �لنامي��ة و�مل�ض��تحق �ض��د�دها خ��الل �لع��ام �جل��اري 
بنح��و 730 ملي��ار دولر، لذل��ك دع��ا �ل�ضن��دوق ملزي��د م��ن �لوق��ت لبح��ث �آلي��ة 

تخفي��ف �أعب��اء �لدين.
وق��ال جروم��ن ت�ض��يتلمر نائ��ب مدي��ر �ضن��دوق �لنق��د �ل��دويل لال�ض��رت�تيجية 
و�ل�ضيا�ض��ات، �إن حلظ��ة تثبي��ت �لدي��ون �لعاملي��ة و�لتف��اق عل��ى �آلي��ة لتخفي��ف 
�أعبائها، مل حتن بعد.. و�أ�ضاف خالل م�ضاركته يف بث عرب �لإنرتنت �إن �لدول 
�لفقرة ت�ضعر بالقلق من �حتمال �أن توؤدي م�ضاركتها يف مبادرة جتميد �لديون 

�إىل قي��ام موؤ�ض�ض��ات �لت�ضني��ف �لئتم��اين �لدولي��ة بخف���ض ت�ضنيفه��ا.
وتاب��ع: "يف �لوق��ت نف�ض��ه ف��اإن موؤ�ض�ض��ات �لقط��اع �خلا���ض �ملالي��ة �لد�ئن��ة تري��د 
حت�ض��ينات جوهري��ة يف �أي �تف��اق ي�ض��تهدف تاأجي��ل �ض��د�د م�ض��تحقاتها".. وقال 
ت�ض��يتلمر: "ل �أعتق��د �أن حلظ��ة �لو�ض��ول �إىل مق��رتح نهائ��ي ق��د حان��ت بع��د.. 
لك��ن ه��ذه �للحظ��ة ق��د تاأت��ي،  وبالت��ايل ف��اإن �أحد ط��رق �لو�ضول �إليها ه��و �إدر�ك 

دول جمموع��ة �لع�ض��رين �أن م�ض��اركة �لقط��اع �خلا���ض منخف�ض��ة و�أن��ه م��ن �ل��دول �ملدين��ة، ويف �ض��وء تط��ور �لأمور 
لن يكون لدى هذه �لدول �لكثر لتخ�ض��ره من طلب م�ض��اركة �لقطاع �خلا�ض".

و�أ�ض��ارت وكال��ة "بلوم��ربج" لالأنب��اء �إىل �أن �ضن��دوق �لنق��د �ملوج��ود مق��ره يف و��ض��نطن وجمموع��ة م��ن �ملوؤ�ض�ض��ات 
�ملالية تن�ضق حمادثات ت�ضتهدف تخفيف �أعباء �لديون على �لدول �ل�ضاعدة و�لنامية، مع �ضركات ��ضتثمار مايل 
تدير �أ�ضوًل بنحو 45 تريليون دولر.. وتتناول هذه �ملحادثات �ض��بل م�ض��اعدة دول نامية تو�جه ��ض��تحقاق �ض��د�د 
دي��ون بقيم��ة 730 ملي��ار دولر خ��الل �لع��ام �جل��اري، يف ظ��ل تد�عي��ات جائح��ة فرو���ض كورونا �مل�ض��تجد و�نهيار 

�أ�ضعار �لنفط �خلام.

مديــر  نائــب  تســيتلمر،  جرومــن 
الــدويل النقــد  صنــدوق 
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ــاء  ــلطان العلم ــر س * عم
للــذكاء  دولــة  وزيــر 
اإلمــارات  االصطناعــي: 
متتلــك مميــزات جتعلهــا 
أكثــر جاهزيــة يف الــذكاء  

االصطناعــي

املنصــوري،  ســلطان    *
 : االقتصــاد  وزيــر 
يف  واصلــت  اإلمــارات 
لسياســة  تبّنيهــا   2019
رائــدة تتســم باملرونــة

* وزيــر دولــة الرئيــس 
ــركة "أدنوك"  التنفيذي لش
: صناعــة النفــط العامليــة 
تفــرض علــى الشــركات أن 
تتبــى  تقنيــات  مبتكــرة

أكــد تقريــر جمموعــة "ذا بزنــس يــر" الربيطانيــة العامليــة للخدمــات اإلعاميــة تقريرهــا الســنوي 
عــن أبوظــي لعــام 2020 الصــادر مؤخــرا ، والــذي يغطــي كافــة أوجــه احليــاة، أن أبوظــي اســتطاعت 
العــام املاضــي أن تقطــع خطــوات اقتصاديــة واســعة رغــم مــا واجههــا مــن حتديــات اقتصاديــة ضخمــة 

نامجــة باألســاس عــن ظــروف عامليــة صعبــة.
قــال التقريــر إن القطــاع اخلــاص اســتطاع أن حيقــق منــوًا قويــا يف 2019 عــاوة علــى إطــاق العديــد 
مــن املبــادرات املهمــة، ســواء علــى مســتوى احلكومــة االحتاديــة أو احلكومــات املحليــة.. وكان مــن أهــم 
هــذه املبــادرات يف أبوظــي التعديــات الــي طــرأت علــى قوانــن ملكيــة الشــركات األجنبيــة، وإنشــاء 
هيئــة الئتمــان الصــادرات.. وذكــر التقريــر أيضــا أن أبوظــي بــدأت يف 2019 جتــي مثــار عــدد مــن 
ــى  ــم عل ــاد القائ ــز االقتص ــدف إىل تعزي ــي هت ــدا 2021" ال ــا "غ ــن أمهه ــا، وم ــا وحمفزاهت مبادراهت
املعرفــة.. وأكــد ثاثــة وزراء أن االبتــكار والتقنيــات والــذكاء االصطناعــي واقتصــاد املعرفــة جتعــل 

اإلمــارات يف صــدارة التنافســية العامليــة.
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سياسة املرونة
�لقت�ض��اد يف حدي��ث  وزي��ر  �ملن�ض��وري  �ض��لطان  مع��ايل  ق��ال 
ل�ضيا�ض��ة  تبّنيه��ا   2019 و��ضل��ت يف  �لإم��ار�ت  �إن  للتقري��ر: 
ر�ئ��دة تت�ض��م باملرون��ة فيم��ا يتعل��ق بالنفت��اح �لقت�ض��ادي، ُبغَي��ة 
بن��اء �قت�ض��اد متن��وع، م�ض��تد�م، يعتم��د بالأ�ضا���ض عل��ى �ملعرف��ة، 
�لبت��كار، �لتقني��ة، و�لبح��ث و�لتطوي��ر، و�لأه��م م��ن كل م��ا �ض��بق 

�أن��ه يتمت��ع بتناف�ض��ية عالي��ة، وفق��ًا لروؤي��ة �لإم��ار�ت 2021.

تقنيات مبتكرة
وق��ال مع��ايل �لدكت��ور �ض��لطان �جلاب��ر، وزي��ر دول��ة، �لرئي���ض 
�لتنفي��ذي ل�ض��ركة ب��رتول �أبوظب��ي �لوطني��ة �أدن��وك: �إن �ل�ض��ركة 
تو��ض��ل جناحه��ا �لهائ��ل �ل��ذي �ضنعت��ه عل��ى م��د�ر �ل�ض��نو�ت 
�ملا�ضي��ة وتكف��ل له��ا مكان��ة مرموقة ب��ن كربيات �ض��ركات �لنفط 
�لعاملي��ة، فاأك��د �أن �ضناع��ة �لنفط �لعاملية تفر�ض على �ل�ض��ركات 
�أن تتبنى تقنيات مبتكرة ومناذج جديدة يف �لأعمال و�لت�ضغيل، 
وه��ذ� حتدي��دً� ما ت�ض��عى �إليه �أدن��وك ل�ضمان �لحتفاظ مبكانتها 

�لعاملية.

رؤية وعزمية
لل��ذكاء  دول��ة  وزي��ر  �لعلم��اء  �ض��لطان  عم��ر  مع��ايل  وق��ال 
قيادته��ا  وعزمي��ة  روؤي��ة  متتل��ك  �لإم��ار�ت  �إن  �ل�ضطناع��ي: 
و�أ�ضبح��ت نق��ود �لع��امل يف ع��دة قطاع��ات و�أن �له��دف �أن ت�ضبح 
�لإم��ار�ت �إح��دى �ل��دول �لت��ي تق��ود م�ض��رة �ل��ذكاء �ل�ضطناع��ي 
خ��الل �ل�ض��نو�ت �لع�ض��ر �ملقبل��ة.. و�أ�ض��اف: �إن �لإم��ار�ت متتل��ك 
�ل��ذكاء  جم��ال  يف  جاهزي��ة  �أك��ر  جتعله��ا  ع��دة  ممي��ز�ت 
�ل�ضطناع��ي م��ن كث��ر م��ن �ل��دول حي��ث حتول��ت �لإم��ار�ت م��ن 
�حلكوم��ة �لتقليدي��ة �إىل �حلكوم��ة �لذكي��ة خ��الل �ض��نو�ت قليل��ة 
وبات��ت جاه��زة لقي��ادة حكوم��ات �مل�ض��تقبل و�أن تق��وم بت�ضدي��ر 

�لتقني��ات �ملتط��ورة يف ه��ذ� �ملج��ال لبقي��ة دول �لع��امل.
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قبــل مخــس ســنوات، حــّذر املليارديــر األمريكــي واملؤســس الشــريك لـ"مايكروســوفت" "بيــل 
جيتــس" مــن احتماليــة مواجهــة العــامل لقاتــل مدمــر لــن يكــون حربــا، بــل ســيكون وبــاًء.. 
وعلــى أثــر ذلــك، أنفــق "جيتــس" مايــن الــدوالرات مــن أجــل حماولــة إجيــاد حلول ســريعة 
ــات  ــن دفاع ــى تدش ــامل عل ــث الع ــراض، وح ــب لألم ــة تعق ــاء أنظم ــات وبن ــر لقاح لتطوي
ــو  ــى ل ــه كان يتم ــبات إن ــدى املناس ــس" يف إح ــال "جيت ــة..  وق ــراض املعدي ــادة لألم مض

اســتطاع إطــاق املزيــد مــن التحذيــرات بشــأن ســيناريوهات تفشــي األوبئــة.
يف إحــدى املقابــات الصحفيــة، صــرح »جيتــس« بأنــه يشــعر باألســى حيــال األمــر بأكملــه، 
فهــو يــرى أنــه كان مــن الضــروري اختــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات والقــرارات لتقليــل األضــرار 
واملخاطــر الــي حدثــت بالفعــل.. وبوصفــه أحــد أهــم املليارديــرات واألثريــاء يف العــامل، 
خصــص »جيتــس« جــزءا مــن ثروتــه لصــاحل مؤسســة »بيــل وملينــدا جيتــس« اخلريــة، وهــي 
مؤسســة معنيــة بتقــدمي الدعــم يف تطويــر لقاحــات ضــد األمــراض املعديــة ودعــم الصحــة 

والتعليــم يف بعــض الــدول.
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يف بؤرة احلدث
 و�ض��ع "جيت���ض" نف�ض��ه وموؤ�ض�ض��ته يف ب��وؤرة ح��دث "كورون��ا" �ل��ذي ح�ض��د 
�أرو�ح �أكر من 280 �ألف �ضخ�ض حتى �للحظة ودفع �لقت�ضاد �لعاملي نحو 
بر�ث��ن �لنكما���ض.. حي��ث تدفع موؤ�ض�ض��ة "بيل ومليند� جيت���ض" �أم��و�ًل وتنفق 
وت�ض��خ ��ض��تثمار�ت م��ن �أج��ل تطوير عالج��ات ولقاحات لالأمر����ض، وتتعاون 
يف �لوق��ت �حل��ايل م��ع باحث��ن و�ض��ركات �أدوي��ة وحكوم��ات لإنت��اج ملي��ار�ت 
�جلرع��ات م��ن �للقاح��ات �لو�ع��دة و�لعمل على متريرها م��ن جانب �جلهات 

�لتنظيمي��ة �ملعنية.
و�ض��اهمت �ملوؤ�ض�ض��ة بالفع��ل يف دع��م من�ض��اأة �ضناعي��ة تنت��ج �لعدي��د م��ن 
�لأدوي��ة �لفاعل��ة ب�ض��كل كب��ر �ض��د خمتل��ف �لأمر����ض، ويتو��ض��ل "جيت���ض" 
بنف�ض��ه ب�ض��كل يوم��ي م��ع م�ض��وؤويل �ض��ركات ك��ربى ونا�ض��ئة يف �ضناع��ة �لأدوية 
لتطوي��ر �للقاح��ات �ملرغوب��ة.. كم��ا  حت��دث "جيت���ض" �أي�ض��ًا ع��ن �أن��ه �أج��رى 
مناق�ض��ات مع زعماء دول �لعامل ومن بينهم رئي���ض �لوليات �ملتحدة لإبطاء 
�نت�ض��ار فرو���ض "كورون��ا" وو�ض��ع م�ض��ار لإع��ادة ت�ض��غيل �جله��ات �لتعليمي��ة 

كاملد�ر���ض و�جلامع��ات.

 مل يسلم من االنتقادات
رغ��م حماولت��ه �مل�ضني��ة وجه��وده �ملبذول��ة يف �أن�ض��طة مكافح��ة �لأمر����ض 
�ملعدي��ة و�لأوبئ��ة، ف��اإن "جيت���ض" مل ي�ض��لم م��ن �لنتق��اد�ت م��ن خ��رب�ء يف 
�لقط��اع �ل�ضح��ي وبع���ض �ملوؤ�ض�ض��ات �لطبي��ة �لعاملي��ة..  و ي��رى �لبع���ض منهم 
�أن وج��ود "جيت���ض" عل��ى ر�أ���ض موؤ�ض�ض��ته �خلري��ة يجعل��ه �ل�ض��خ�ض �لوحي��د 
�ل��ذي يح��دد �أي��ا من �لأمر��ض �لتي يجب �تخاذه��ا �أولوية لتطوير �لعالجات 
ومكافحتها.. ومع ذلك، رد "جيت�ض" على هذه �لنتقاد�ت قائاًل �إنه ي�ضارك 
�لآر�ء و�ملقرتح��ات م��ع خمتل��ف �مل�ض��وؤولن و�ملخت�ض��ن، ولي���ض ه��و م��ن يتخذ 
�لق��ر�ر يف نهاي��ة �ملط��اف..  كم��ا و�ض��ف "جيت���ض" فرو���ض "كورون��ا" باأن��ه 
�أ�ض��و�أ �أزم��ة ماأ�ض��اوية ر�آه��ا يف حيات��ه، م�ض��ر� �إىل �أن �ملر���ض و��ض��ع �لنت�ض��ار 
ول توج��د طريق��ة لتح�ض��ن �لأطف��ال �أو �ملو�طن��ن يف �ل��دول �لفق��رة �ض��د 

�لإ�ضابة.

 جهود وأحباث تطوير
حت��ى �لآن، تعه��د "جيت���ض" بالت��ربع بنحو 305 مالي��ن دولر من �أجل دعم 
جه��ود و�أبح��اث تطوي��ر لق��اح ودو�ء لفرو���ض "كورون��ا" بالإ�ضاف��ة �إىل تق��دمي 
�لدع��م بالإم��د�د�ت �لطبي��ة و�لوقائي��ة  �لالزم��ة لبع���ض �ل��دول �لفق��رة.. 
فبع��د ظه��ور "كورون��ا" وتف�ض��يه ح��ول �لعامل، ب��د�أ �لكثرون يتذك��رون ما قاله 
"جيت���ض" يف مار���ض ع��ام 2015، فق��د ح��ذر وقته��ا م��ن �أن �لقات��ل �لق��ادم 
للعامل لن يكون حربًا �أو �ضاروخًا نوويًا بل �ضيكون مر�ضًا فتاكًا ووباًء مهلكًا.. 
وق��د  دع��ا "جيت���ض" �أي�ض��ًا �لع��امل ل�ض��رورة �ل�ض��تعد�د له��ذ� �لقات��ل - �ل��ذي 
ج��اء بالفع��ل - ع��ن طري��ق تطوي��ر �أنظم��ة مو�جهت��ه ومكافحت��ه وحتدي��ث 
�لأنظم��ة �ل�ضحي��ة وط��رق �لفح�ض و�لك�ض��ف �ل�ض��ريع وجتهيز خمزونات من 

�لأدوي��ة و�لتقني��ات لإنت��اج لقاحات يف غ�ضون �أ�ض��هر ل �ض��نو�ت.
�ملزيد من �جلهد

 تعه��دت موؤ�ض�ض��ة "بي��ل وملين��د� جيت���ض" بر�ض��د �أك��ر م��ن 100 ملي��ون 
دولر �ضم��ن حتال��ف من �ملتربعن و�حلكومات يهدف لتمويل �أبحاث تطوير 

لقاح��ات جدي��دة لالأمر��ض �ملعدية �لنا�ض��ئة..
و ��ض��تغل "جيت���ض" قدرت��ه عل��ى �لتو��ض��ل م��ع ع��دد م��ن ق��ادة �لع��امل م��ن �أجل 
�لرتوي��ج ملقرتحات��ه يف ط��رق مكافح��ة �لأمر����ض �ملعدي��ة وتطوي��ر �للقاح��ات 

وحتدي��ث �لأنظمة �ل�ضحية.
و�أع��رب ع��ن �إحباط��ه لع��دم �ل�ض��تماع �إلي��ه وع��دم تاأيي��د �أف��كاره ب�ض��اأن �إبطاء 
�نت�ض��ار �لفرو�ض��ات خا�ض��ة يف ع��دد م��ن �لدول حول �لع��امل، وهو ما ��ضطره 

للع��ودة للرتكي��ز على مب��ادر�ت يف �لوليات �ملتحدة.
 يف منت�ض��ف يناي��ر عندم��ا كان "كورون��ا" يفت��ك بالكثري��ن يف "ووه��ان" 
�ل�ضيني��ة، جم��ع "جيت���ض" ع��دد� م��ن �لعلم��اء وط��رح عليه��م ت�ض��اوؤلت ب�ض��اأن 
�لأدوي��ة �ملتاح��ة و�لو�ع��دة �لت��ي ميكنه��ا �لق�ض��اء على "كورون��ا" و�لفرتة �لتي 

ميك��ن خالله��ا تطوي��ر لقاح��ات وكيفي��ة �لإ�ض��ر�ع م��ن �لتج��ارب..
 كم��ا طل��ب "جيت���ض" م��ن �ض��ركات �لأدوي��ة �لإ�ض��ر�ع يف جتاربه��ا �ملعملي��ة 
وتعه��د بتموي��ل �أبح��اث لتطوي��ر لق��اح م�ضاد ل�"كورونا" يف �أ�ض��رع وقت ممكن 
عندما ر�آه يتف�ضى �ضريعًا.. و�أعرب "جيت�ض" �أي�ضًا عن دعمه ملنظمة �ل�ضحة 
�لعاملية وجهودها يف مكافحة �لأمر��ض �ملعدية و�نتقد هجوم �إد�رة �لرئي�ض 

�لأمريك��ي "دونال��د تر�م��ب" عليه��ا، م�ض��رً� �إىل �أنه��ا تلع��ب دورً� رئي�ض��يًا..
ق��ادة  عل��ى  ينعق��د حالي��ًا  �أمل��ي  "�إن  قائ��ال:  موؤخ��رً�  "جيت���ض"  و �ض��رح   
�لع��امل لت��ويل م�ض��وؤولياتهم وحماي��ة �ملو�طن��ن و�تخ��اذ �ملزي��د م��ن �لق��ر�ر�ت 

و�لإج��ر�ء�ت لإنق��اذ �لكثري��ن".

 * املصدر: وول ستريت جورنال

�ل�ض��ابق  �مل�ضت�ض��ار  �ض��تون  روج��ر  توق��ع 
للرئي���ض �لأمريك��ي دونال��د تر�م��ب  �أن بي��ل 
جيت���ض رمب��ا كان ل��ه ي��د يف �إن�ض��اء فرو���ض 
كورون��ا و�نت�ض��ار �جلائح��ة يف جمي��ع �أنح��اء 
�لع��امل.. و�أ�ض��ار �ض��تون �إىل �أن �مللياردي��ر 
�لأمريك��ي بي��ل غيت���ض، رمبا فع��ل ذلك حتى 
�لإلكرتوني��ة  �لرقائ��ق  يتمك��ن م��ن زر�ع��ة 
�لدقيق��ة يف روؤو���ض �لنا���ض للتميي��ز ب��ن م��ن 
وقع �ختباره ل� COVID-19   ومل يتم 

�ختب��اره، وفق��ًا ملوق��ع رو�ض��يا �لي��وم.
وحت��دث �ض��تون �إىل ج��و بي�ض��كوبو، مق��دم 
 The Answer �لإذ�ع��ي  �لربنام��ج 
�ل��ذي �ض��األ ع��ن نظري��ات �ملوؤ�م��رة فيم��ا 
يتعل��ق بالوب��اء: م��ا �إذ� كان بي��ل جيت���ض ق��د 
�لفرو���ض  ه��ذ�  �إن�ض��اء  يف  م��ا  دورً�  لع��ب 
و�نت�ضاره، فهذ� �أمر مفتوح للنقا�ض �جلاد..

�آخ��رون  وعلم��اء  جيت���ض  �أن  و�أ�ض��اف   
ي�ض��تخدمون �لوب��اء كو�ض��يلة ل��زرع �لرقائ��ق 
�لتطعيم��ات  وفر���ض  �لنا���ض  يف  �لدقيق��ة 

�لإلز�مي��ة.
�لنظري��ة  ه��ذه  ف��اإن  �ض��تون،  وبح�ض��ب 
ح��ول دور جيت���ض يف �لوب��اء مرتب��ط بخطت��ه 
�ملزعوم��ة لزر�ع��ة �لرقائ��ق �لإلكرتوني��ة يف 
�لأ�ض��خا�ض و�لت��ي حتت��وي عل��ى �لتطعيم��ات 

�لإلز�مي��ة..
علي��ه  ُحك��م  �ل��ذي  �ض��تون،  وعار���ض   
بال�ض��جن 40 �ض��هرً� ب�ض��بب �أفعال��ه خ��الل 
حمل��ة تر�م��ب �لنتخابي��ة لع��ام 2016، 
ب�ض��دة عل��ى �حتم��ال �لتطعيم��ات �لإلز�مية.
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ــى  ــه عل ــة " Oliver Wyman" إىل أن ــارات اإلداري ــركة االستش ــن ش ــادر ع ــر ص ــج تقري ــارت نتائ أش
ــام 2009 بـــ "أزمــة االئتمــان"، إال أن األزمــة الــي  ــة يف الع ــة العاملي الرغــم مــن تســمية األزمــة املالي
نعيشــها اليــوم ميكــن أن يطلــق عليهــا اســم "أزمــة االئتمــان احلقيقيــة".. وركــز التقريــر اجلديــد بعنــوان: 
"أزمــة االئتمــان احلقيقيــة: آليــة عمــل احلكومــات وشــركات اخلدمــات املاليــة لتســريع مرحلــة التعــايف 
االقتصــادي" علــى الشــكل اجلديــد لاقتصــاد العاملــي وكيفيــة اندماجــه مــع األزمــة احلاليــة ســاعيا إىل 
ــات  ــات وشــركات اخلدم ــا احلكوم ــة مبــا فيه ــاون األطــراف املعني ــة تع ــن أمهي ــو، فضــًا ع ــق النم حتقي
املاليــة للتســريع مــن وتــرة النمــو، وازديــاد أمهيــة دور البنــوك وخربهتــا يف التغــرات اهليكليــة، ودورهــا 

املحــوري يف إدارة الديــون املتداولــة واألســواق املاليــة األخــرى.

ن�ض��هد يف �لوق��ت �لر�ه��ن قي��ام �لعدي��د م��ن �لأ�ض��ر و�ل�ض��ركات، عل��ى �لرغ��م م��ن حج��م �ملديوني��ة 
�لكبر بالن�ض��بة لديها، بتحمل �ملزيد من �لديون، �لأمر �لذي قد تو�جه فيه �ل�ض��ركات من خمتلف 
�لقطاع��ات حتدي��ات بتحم��ل ه��ذه �لدي��ون، و�ض��تحتاج �حلكومات للعمل �مل�ض��رتك م��ع �لأنظمة �ملالية 
ل�ض��تيعاب بع���ض �خل�ض��ائر �ملالي��ة و�حلف��اظ على ��ض��تمر�رية �لأعمال �لتجارية و�لعمل على ت�ض��ريع 

�لنتعا���ض �لقت�ضادي.

آثار حمدودة
به��ذ� �ل�ض��دد، ق��ال ماثي��و فا�ض��و رئي���ض ق�ض��م �خلدم��ات �ملالي��ة ملنطقة �ل�ض��رق �لأو�ض��ط و�أفريقيا يف 
Oliver Wyman: "كان��ت لتد�عي��ات �أزم��ة 2009 �ملالي��ة �لعاملي��ة �آث��ار حم��دودة عل��ى 
دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي و�قت�ضاد�تها، وذلك نظرً� �إىل حمدودية �إقر��ض �لرهن �لعقاري يف 

�لأنظم��ة �مل�ضرفي��ة مم��ا ع��زل ه��ذه �ل��دول �إىل ح��د كب��ر م��ن �أزم��ة �لئتم��ان".. و�أ�ض��اف فا�ض��و: "�إن �لأزم��ة �حلالي��ة �ض��تكون بالعك���ض متام��ًا، حي��ث �ض��يكون 
تاأثرها على دول جمل���ض �لتعاون �خلليجي �أكرب من تاأثرها على باقي �لدول، حيث كانت لتد�عيات فرو���ض كورونا )كوفيد- 19( �أثار �أكرب على دول �خلليج 
باملقارن��ة م��ع غره��ا م��ن �ل��دول، �أبرزه��ا هب��وط �أ�ض��عار �لنف��ط لأك��ر م��ن %60، �لأم��ر �ل��ذي �ض��يوؤثر ب�ض��كل كب��ر عل��ى قط��اع �لئتم��ان ومع��دلت �ل�ض��يولة ل��دى 

�ل�ضركات".

دور البنوك احلاسم
ويق��رتح �لتقري��ر لدع��م �لنم��و و�خل��روج م��ن �لأزم��ة، عل��ى �ل�ض��لطات �أن تع��رتف بال��دور �حلا�ض��م �ل��ذي ميك��ن 

للبن��وك �لقي��ام ب��ه و�تخ��اذ �لإج��ر�ء�ت �لتالي��ة:
- ت�ضحي��ح �مل�ض��ار �خلا���ض بتوف��ر �لئتم��ان لل�ض��ركات �ل�ضغ��رة و�ملتو�ض��طة: �إن معظ��م حو�ف��ز �لإقر����ض �لي��وم 
ل ت�ض��ل �إىل �ل�ض��ركات �ل�ضحيح��ة، ولإ�ض��الح ذل��ك يتطل��ب �إيج��اد حل��ول �ض��ريعة بع��د �إج��ر�ء تقيي��م مل��دى تو�ف��ر 
�لئتم��ان و�لق��درة �لت�ض��غيلية للنظ��ام �مل�ض��ريف، كم��ا يج��ب عل��ى �ل�ض��لطات عن��د �ل�ض��رورة ط��رح ت�ض��هيالت عل��ى 

�لتد�ب��ر �حلالي��ة �أو تو�ض��يع نطاقه��ا ملعاجل��ة �لأم��ور �لت��ي مل ت�ض��لط ه��ذه �لتد�ب��ر �ل�ض��وء عليه��ا.
- �ل�ض��تعد�د لإد�رة �أزم��ة �ل�ض��يولة �ملالي��ة �لكب��رة �ملحتمل��ة بع��د ��ض��تنز�ف دع��م �ل�ض��يولة �لأويل: �ض��تحتاج �ل�ض��لطات �إىل تقيي��م م��دى تاأه��ب �أنظم��ة �لإفال���ض 
و�لتاأث��ر �ملحتم��ل خل�ض��ائر �لئتم��ان عل��ى �أنظمته��ا �مل�ضرفي��ة، ويج��ب عليه��ا �تخ��اذ ق��ر�ر�ت ��ض��رت�تيجية ح��ول كيفي��ة حتفي��ز دعم ر�أ���ض �ملال �ل�ض��همي لل�ض��ركات 
�ملتعرة �لتي ميكن �أن تقود �لنمو يف �مل�ضتقبل ومن هي �ل�ضركات �لتي يجب تقدمي �لدعم لها، و�أنه من �ملحتمل �أن تكون هناك حاجة �إىل �إ�ضافة عنا�ضر جديدة 

�ضمن �لتغ��ر�ت �لهيكلية.
- �ل�ض��تعد�د للتدخ��ل يف �أج��ز�ء م��ن �لنظ��ام �مل��ايل م��ع ب��دء ظه��ور عالمات �ل�ض��تقر�ر �ملايل م��ن �لدرجة �لثانية: �تخذت قر�ر�ت جيدة ب�ض��اأن ��ض��تخد�م خمازن 
ر�أ���ض �ملال وحتمل �أق�ض��اط �لقرو�ض، �إل �أنه هنالك تز�يد �خلطر حول �ضعف هيكلية بع�ض �ملوؤ�ض�ض��ات �ملالية �أو حتى ف�ض��لها، وعلى �ل�ض��لطات �أن تكون م�ض��تعدة 
للتدخ��ل، و�أن جه��ود تخطي��ط �لق��ر�ر�ت �لت��ي ج��رى �لعم��ل عليه��ا وتنفيذه��ا خ��الل �ل�ض��نو�ت �لع�ض��ر �لأخرة �ض��تخ�ضع �إىل �ختبار حقيقي لأول م��رة يف �لعديد من 

�لدول.
- �لتخطيط لتحمل �خل�ض��ائر لالأزمات �مل�ض��تقبلية �مل�ض��ابهة، ومع �رتفاع �ملخاطر �لنظامية ن�ض��بة �إىل �ملخاطر �ملتنوعة، يجب على �حلكومات مو��ضلة تركيزها 
على حتمل �خل�ضائر و�لتخطيط لذلك. لتحفيز معدلت �لثقة حول �لنمو �ل�ضحيح لالئتمان ور�أ�ض �ملال، نعتقد �أن هناك حاجة �إىل م�ضاركة �أف�ضل �ملمار�ضات 
�ملتبعة لتحمل �خل�ض��ائر بن �حلكومات و�ل�ض��ركات و�مل�ض��تثمرين و�لبنوك و�ض��ركات �لتاأمن، وتكمن �لأولوية يف �لوقت �لر�هن يف و�ضع حل تنظيمي �ض��امل لأزمة 

قطاع �إعادة �لتاأمن.
وت�ض��ر توقع��ات �ض��ركة "Oliver Wyman" �إىل �أن تد�عي��ات فرو���ض كورون��ا )كوفي��د19-( و�أثاره��ا عل��ى �لقت�ض��اد �لعامل��ي تعتم��د عل��ى ف��رتة بق��اء 

�لفرو���ض وم��دى �نت�ض��اره، و�أن ف��رت�ت �حلج��ر �ل�ضح��ي تعط��ل م��ن �أد�ء �ض��وق �لعم��ل.

"Oliver Wyman" في تقرير صادر عن شركة االستشارات اإلدارية   

القطاع المصرفي العب أساسي في تسريع وتيرة                  التعافي بعد "كورونا"

ماثيــو فاســو رئيــس قســم اخلدمــات املاليــة ملنطقــة 
"OliverWyman" الشــرق األوســط وأفريقيــا يف



قال متحدث با�ش��م جمموعة االحتاد للطريان، اأن ال�ش��ركة اأ�شطرت اإىل اإتخاذ اإجراءات ف�شل عدد من املوظفني من اأق�ش��ام ال�ش��ركة يف ظل الظروف 
الراهنة الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد 19-(.. 

واأ�ش��اف املتح��دث، يف ت�شريح��ات �شحافي��ة: جلب��ت جائح��ة كورون��ا حتدي��ات غ��ري م�ش��بوقة عل��ى ال�ش��ركات ح��ول العامل، واالحت��اد للطريان غري م�ش��تثناه 
م��ن ه��ذه التداعي��ات.. وتاب��ع املتح��دث: م��ن اجلل��ي اأن الطل��ب على ال�ش��فر يف االأيام القادمة �ش��يكون منخف�شًا ب�ش��كل كب��ري، ويتحتم علين��ا اإتخاذ قرارات 
�شعب��ة الجتي��از ه��ذه االأزم��ة.. وا�ش��تدرك قائ��ًا: نفخ��ر مبوظفين��ا ال��ذي ميلكون مهارات عاملية امل�ش��توى، اإال اأنن��ا ا�شطررنا اإىل اإتخ��اذ اجراءات ف�شل يف 

عدد من اأق�ش��ام ال�ش��ركة مبا يعك���س ظروف ال�ش��وق احلالية.
واأوقف��ت االحت��اد للط��ريان رح��ات نق��ل ال��ركاب اعتب��ارًا م��ن مار���س املا�ش��ي ب�ش��بب تداعي��ات فريو���س كورون��ا، فيم��ا اأعلن��ت ال�ش��ركة اأخ��ريًا ب��داأ قب��ول 
احلج��وزات اجلدي��دة للرح��ات م��ا بع��د 16 يوني��و، م��ع حت�شريه��ا ال�ش��تئناف رحاته��ا املنتظم��ة م��ن واإىل اأبوظب��ي، لك��ن ذل��ك يبق��ى رهن��ًا برف��ع القي��ود 
املفرو�ش��ة حالي��ًا.. وكان االحت��اد ال��دويل للنق��ل اجل��وي )اإيات��ا( توق��ع موؤخ��رًا اأن تفقد �ش��ركات الط��ريان العاملية 314 مليار دوالر من االإيرادات ب�ش��بب 

جائح��ة كورون��ا يف 2020.

ت�ش��تمر االحت��اد للط��ريان، الناق��ل الوطن��ي لدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، يف زي��ادة الرح��ات اخلا�ش��ة اإىل ع��دد م��ن الوجه��ات يف خمتل��ف اأنح��اء 
الع��امل.. وخ��ال �ش��هري ماي��و ويوني��و، �ش��تعزز ال�ش��ركة ع��دد الرح��ات اخلا�شة املعلن عنها �ش��ابقًا مع اإ�شاف��ة رحات جديدة اإىل كل م��ن بلغراد، دبلن، 
جني��ف، مي��ان، باري���س �ش��ارل ديغ��ول وتورنت��و.. واإىل جان��ب رحل��ة الرب��ط التي اأطلقته��ا االحتاد اأخريًا بني ملبورن ولندن، �شت�ش��غل ال�ش��ركة رحات اإىل 

�ش��يدين، م��ا �ش��يوفر رحل��ة ترانزي��ت مبا�ش��رة م��ن واإىل العا�شم��ة الريطاني��ة ع��ر اأبوظب��ي.
وت�ش��تمر االحت��اد بااللت��زام بالتوجيه��ات احلكومي��ة يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة واحلكوم��ات والهيئ��ات التنظيمي��ة اخلارجي��ة، وق��د عم��دت اإىل 
تطبيق برنامج تعقيم و�ش��امة مكثف ل�شمان اأعلى م�ش��تويات النظافة يف كل نقطة من رحلة �شيوفها، مبا يف ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق 
للطائرات واملق�شورات، وتطبيق الفحو�س ال�شحية عند تخلي�س اإجراءات ال�شفر وال�شعود اإىل الطائرة، وتقدمي اخلدمات على منت الرحلة، وتفاعل 

طاق��م الطائ��رة، وتق��دمي الوجب��ات، وتطبي��ق اإجراءات خا�شة عند اخلروج من الطائرة ونقل امل�ش��افرين برًا وغريها.
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حت��ت رعاي��ة ال�ش��يخ حمم��د ب��ن حم��د ب��ن طحن��ون اآل نهي��ان، نائ��ب رئي���س جمل���س 
اإدارة )ج��ال(، رئي���س جمل���س اإدارة مط��ارات اأبوظب��ي، وم�ش��اركة ت��وين دوغا���س، 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة االحتاد للطريان، وقعت �شركة االحتاد للطريان، و�شركة 
جلوب��ال ايرو�شبي���س لوجي�شتك���س "ج��ال" اتفاقي��ة �ش��راكة، يف اإط��ار التع��اون والتكامل 
ب��ني قطاع��ي الط��ريان الع�ش��كري والتج��اري، ال �ش��يما يف جم��ال التدري��ب والوظائ��ف، 

وانت��داب موظف��ي االحت��اد للط��ريان للعم��ل م��ع )جال(.
وتتي��ح ه��ذه ال�ش��راكة اجلدي��دة اأم��ام )ج��ال(، وخ��ال مرحل��ة اأولي��ة متت��د 6 اأ�ش��هر، 
فر�شة اال�شتفادة من خرات وجتارب العاملني يف االحتاد للطريان، �شمن جمموعة 
تخ�ش�شات ت�شمل ال�شيانة، والعمليات، و�شل�شلة التوريد، واالإدارة التجارية، لتعزيز 
العدي��د م��ن م�ش��اريع الط��ريان الرئي�ش��ية.. كم��ا ت�ش��هم االتفاقي��ة، يف تو�ش��عة فر���س 

التدري��ب والتطوي��ر املهن��ي التخ�ش�ش��ي يف االحتاد للطريان.
وقال ال�ش��يخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان: "يف اإطار حر�شنا على حتقيق اال�ش��تخدام االأمثل ملواردنا الوطنية، واال�ش��تفادة من الكفاءات الب�ش��رية الرائدة 
يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، ن�ش��هد الي��وم ه��ذا التع��اون البن��اء ب��ني ال�ش��ركات واملوؤ�ش�ش��ات باأبوظب��ي، االأم��ر الذي يدعم عملي��ة التكامل، ويوفر �ش��راكات عمل 
مبتكرة، ت�شاعدنا يف احلّد من تاأثريات وباء )كوفيد- 19( ال �شيما يف مثل يف الظروفوبدوره، قال توين دوغا�س، الرئي�س التنفيذي ملجموعة االحتاد للطريان: 
نعتز بهذه ال�ش��راكة اال�ش��راتيجية، اإذ �ش��تتيح لنا، فر�شة احلفاظ على الكفاءات الب�ش��رية التي ندخرها للم�ش��تقبل، اإىل جانب دعم �ش��ركائنا �شمن �ش��ركة طريان 
اأخ��رى ب��ارزة يف اأبوظب��ي، واأ�ش��وة بجمي��ع �ش��ركات الط��ريان يف الع��امل، يتع��ني عل��ى االحت��اد للط��ريان مراجع��ة هيكليته��ا وموارده��ا احلالي��ة، ل��ذا تاأت��ي ه��ذه ال�ش��راكة 
اال�شراتيجية لتدعم هذا التوجه الذي نقوم به.واإىل جانب رحلة الربط، التي اأطلقتها االحتاد موؤخرًا بني ملبورن ولندن، �شت�شغل ال�شركة رحات اإىل �شيدين، ما 
�ش��يوفر رحلة ترانزيت مبا�ش��رة من واإىل العا�شمة الريطانية عر اأبوظبي، وت�ش��مل الوجهات اأم�ش��ردام وبر�ش��لونة وبلغراد وبروك�ش��ل ودبلن وجنيف وفرانكفورت، 

اإ�شافة اإىل جاكارتا وكواالملبور ولندن وملبورن وميان وباري���س، ف�شًا عن �ش��يوؤول و�ش��نغافورة و�ش��يدين وطوكيو ونورنتو وزيوريخ.

قال��ت م�ش��ادر بقط��اع الط��ريان اإن "ط��ريان االإم��ارات" جت��ري حمادث��ات م��ع �ش��ركة 
اإيربا���س االأوروبي��ة ل�شناع��ة الطائ��رات ب�ش��اأن ما اإذا كانت �شتت�ش��لم اآخر ما تبقى يف 
طلبيته��ا لطائ��رات اإي��ه 380 العماق��ة.. وللناقلة ثماين طائ��رات "اإيه 380" من 
املق��رر ت�ش��ليمها قب��ل اأن تنه��ي اإيربا���س يف الع��ام املقبل برنام��ج اأكر طائرة ركاب يف 
الع��امل.. وقال��ت امل�ش��ادر اإن ط��ريان االإم��ارات مل تعد تريد احل�ش��ول على الطائرات 
الثم��اين اإي��ه 380 جميعه��ا ب�ش��بب تداعي��ات جائح��ة كورون��ا عل��ى ال�ش��فر اجل��وي.. 
وذك��رت بلومب��ريغ يف وق��ت �ش��ابق اأن ط��ريان االإم��ارات جتري حمادثات الإلغاء خم���س 

م��ن الثم��اين طائرات اإيه 380.
وقال��ت متحدث��ة با�ش��م ط��ريان االإمارات اإن ال�ش��ركة جت��ري حوارًا عاديًا م��ع اإيربا�س 
فيم��ا يتعل��ق مبتطلب��ات اأ�ش��طولنا لكنه��ا قال��ت اإنه��ا ال تعق��ب عل��ى حمادث��ات جتارية.. 
وق��ال متح��دث با�ش��م اإيربا���س اإنه��ا يف توا�شل مع جميع زبائنه��ا، لكن تلك التفا�شيل 

تظ��ل �ش��رية اإىل حني االإعان ع��ن اأي اتفاقات.

ك�ش��فت ط��ريان االإم��ارات النق��اب ع��ن ع��دة تداب��ري واإج��راءات اإ�شافي��ة من �ش��اأنها اإر�ش��اء معاي��ري مبتكرة لل�شحة وال�ش��امة على م�ش��توى ال�شناع��ة يف االأجواء 
وعل��ى االأر���س.. وق��د با�ش��رت الناقل��ة تطبي��ق ه��ذه االإج��راءات، التي تهدف اإىل حماية املوظفني والركاب يف كل واحدة من مراحل ال�ش��فر، وذلك مع ا�ش��تئنافها 

الي��وم ت�ش��غيل رح��ات منتظمة اإىل 9 وجهات.
وق��ال ع��ادل الر�ش��ا، الرئي���س التنفي��ذي للعملي��ات يف ط��ريان االإم��ارات: تطب��ق طريان االإمارات جمموعة �ش��املة م��ن االإجراءات يف كل مرحلة م��ن الرحلة الأجل 
تعزي��ز نظاف��ة وتعقي��م جمي��ع نق��اط االت�ش��ال و�شم��ان �شح��ة و�ش��امة عمائنا وموظفين��ا.. وتابع الر�شا: على الرغ��م من اأن احتماالت التق��اط عدوى على منت 
الطائ��رة منخف�ش��ة ج��دًا، اإال اأنن��ا ال ندخ��ر جه��دًا يف مراجع��ة واإع��ادة ت�شمي��م كل مرحلة، بدءًا من اإنهاء اإجراءات ال�ش��فر على الكاون��رات وحتى نزول الركاب 
من الطائرة يف وجهة الو�شول. وي�شاهم كل اإجراء نطبقه يف مزيد من تخفي�س املخاطر، ذلك اأن هدفنا هو تعزيز �شامة ال�شفر وجعله اآمنًا اإىل اأبعد احلدود".
واأ�شاف: نعمل مع جميع اجلهات ذات ال�شلة يف دبي، مبا فيها �شلطات املطار والهجرة وال�شحة والطريان املدين، لتحقيق اأعلى معايري ال�شامة والنظافة.. 
و�ش��وف نوا�ش��ل مراجع��ة االإج��راءات واال�ش��تعانة بن�شائ��ح اخل��راء قب��ل اعتم��اد اأي تطوي��ر اأو تغي��ري.. وم��ع ا�ش��تمرار اجلائح��ة، فاإنن��ا عل��ى دراي��ة واإدراك تاّم��ني 

بحاجتنا اإىل التكيف مع خمتلف املمار�ش��ات يف اأن�ش��طتنا اليومية.
واختتم عادل الر�شا ت�شريحه بقوله: اإن جميع هذه االحتياطات والتدابري الوقائية، باالإ�شافة اإىل اال�ش��راتيجيات اال�ش��تباقية الإدارة اجلائحة التي تنتهجها 
دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، م��ن �ش��اأنها اإظه��ار م��دى اجلدي��ة الت��ي نوليه��ا ل�شح��ة و�ش��امة جمتمعاتن��ا املحلي��ة والعاملي��ة، كم اأنها �ش��تعزز من ثق��ة اجلمهور 
بال�شفر جوًا.واأعدت طريان االإمارات عبوات حتتوي على اأدوات الوقاية ال�شحية وتوزع جمانًا على العماء عند اإجناز اإجراءات ال�شفر يف مطار دبي الدويل 
وعل��ى ركاب الرح��ات الت��ي ت�ش��ل اإىل دب��ي. ويحت��وي كل مغل��ف على اأقنعة للوجه وقفازات ومناديل مطّهرة و�ش��وائل معقمة. وتعد هذه املغلفات ال�شحية مبثابة 

تعزي��ز لاإج��راءات االإ�شافي��ة العدي��دة الت��ي يج��ري تطبيقه��ا للمحافظة على �شحة و�ش��امة امل�ش��افرين.
ويع��د ارت��داء القف��ازات واالأقنع��ة اإلزامي��ًا جلمي��ع العم��اء واملوظف��ني يف املط��ار، اأما عل��ى رحات طريان االإم��ارات فيكتفى باالأقنعة فقط. وعن��د و�شول العماء 
اإىل املط��ار، ف��اإن كام��ريات املراقب��ة احلراري��ة املثبت��ة يف مواق��ع ع��دة، تر�ش��د درج��ة ح��رارة العم��اء والعامل��ني.. كم��ا اأن هن��اك عام��ات مثبت��ة عل��ى االأر���س يف 
جميع مناطق االنتظار يف املطار الإر�شاد امل�شافرين والتاأكيد عليهم بالتزام التباعد اجل�شدي عند كاونرات اإجراءات ال�شفر واجلوازات وبوابات ال�شعود اإىل 

الطائ��رات ومناط��ق موا�شل��ة الرح��ات.
وقام فريق املطار اأي�شًا بركيب حواجز واقية على كاونرات اإجراءات ال�ش��فر وكاونرات مراقبة جوازات ال�ش��فر، وذلك لتوفري مزيد من �شمانات ال�ش��امة 
للم�ش��افرين والعامل��ني خ��ال اإجن��از االإج��راءات.. و�ش��وف يج��ري تزوي��د ركاب الرانزي��ت بعب��وات اأدوات الوقاي��ة قبل و�ش��ول رحاتهم اإىل مط��ار دبي الدويل، 

ككم��ا يخ�ش��ع ه��وؤالء اأي�ش��ًا للفح���س احل��راري قب��ل نزوله��م اإىل مبن��ى املط��ار.. وكاإج��راء 
وقائ��ي اإ�ش��ايف، ف��اإن جميع كاونرات موا�شلة الرحات مثبت عليها حواجز واقية. ويقوم 
العامل��ون يف املط��ار، الذي��ن يرت��دون ماب���س واأدوات واقي��ة، بتوجي��ه العم��اء لالت��زام 
بالتباعد اجل�ش��دي والبقاء على م�ش��افة اآمنة من االآخرين. وتتوفر عبوات اأدوات الوقاية 

ال�شحي��ة عل��ى بوابات املغ��ادرة اأي�شًا.
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اأك��دت مط��ارات دب��ي ا�ش��تعدادها وجهوزيتها لدعم ا�ش��تئناف 
العمليات املجدولة لطريان االإمارات عر مطار دبي الدويل، 
م�ش��رية اإىل اأن جمي��ع الرح��ات اجلوي��ة �ش��تنطلق م��ن املبن��ى 
3 يف املط��ار.. وذك��رت املوؤ�ش�ش��ة اأن��ه ويتع��ني عل��ى امل�ش��افرين 
ارت��داء و�ش��ائل احلماي��ة ال�ش��خ�شية املنا�ش��بة والو�ش��ول اإىل 
املط��ار قب��ل اأرب��ع �ش��اعات م��ن موع��د رحلته��م )لي���س اأكرث من 
اأرب��ع �ش��اعات( الإتاح��ة املزي��د م��ن الوق��ت لتداب��ري ال�ش��امة 
واالم��ن.. وم��ن اأج��ل احلف��اظ عل��ى متطلبات ال�ش��امة العامة 
والتباعد اجل�ش��دي، لن ُي�ش��مح للم�شافرين الذين لي�س لديهم 
تذاك��ر موؤك��دة وال��ركاب الذي��ن ال يحمل��ون و�ش��ائل الوقاي��ة 

ال�ش��خ�شية املنا�ش��بة، بدخ��ول مب��اين املط��ار.
��ا مبواعي��د حظ��ر التج��ول واأن يك��ون لديه��م تذك��رة �ش��فر للعر���س عل��ى اف��راد �ش��رطة دب��ي اإذا ُطل��ب منه��م ذل��ك..  كم��ا يج��ب اأن يك��ون امل�ش��افرون عل��ى دراي��ة اأي�شً
واأو�شحت مطارات دبي انه مت تنفيذ اإجراءات احرازية يف جميع اأنحاء املطار للحفاظ على �شحة و�شامة عمائنا وموظفينا.. واأ�شافت: ت�شمل هذه التدابري 
زجاج��ًا وقائي��ًا عن��د ت�ش��جيل الو�ش��ول ومناف��ذ اجل��وازات والفح���س احل��راري وعام��ات التباع��د اجل�ش��دي وزي��ادة م�ش��تويات التعقي��م وفًق��ا للمعاي��ري الدولية التي 

و�شعته��ا ال�ش��لطات املعني��ة، و�ش��يكون هن��اك بع���س املطاع��م واملقاه��ي وحم��ات البيع بالتجزئ��ة مفتوحة ومتاحة خلدمة امل�ش��افرين.

�ش��جلت "اأدن��وك للتوزي��ع" من��ذ بداي��ة 2020 اأك��رث م��ن 9 ماي��ني 
معاملة دون تام�س عر تطبيق اأدنوك للتوزيع وجمموعة طرق الدفع 
غري النقدية االأخرى التي تتيح للعماء طرق دفع ذكية ب�شكل اآمن يف 
كاف��ة تعاماته��م الت��ي يقوم��ون بها يف حمطات خدم��ة اأدنوك.. وتوفر 
"اأدن��وك للتوزي��ع" لعمائه��ا 4 طرق للدفع االآمن عر التطبيق الذكي 
مب��ا يف ذل��ك خي��ار الدف��ع ع��ر الهات��ف املتح��رك، وال�ش��رائح الذكي��ة، 
وبطاق��ات اأدن��وك بل���س الإع��ادة التعبئ��ة، وبطاق��ات الهوي��ة االإماراتي��ة، 
والت��ي حتظ��ى جميعه��ا باإقب��ال متزاي��د م��ن العم��اء.. وتتي��ح "اأدن��وك 
للتوزي��ع" جمموع��ة م��ن خي��ارات الدف��ع الذكي��ة ب��دون الّلم���س يف كاف��ة 
حمطاته��ا حفاظ��ًا عل��ى �ش��امة عمائه��ا وم�ش��اعدتهم عل��ى االلت��زام 

مبمار�ش��ات "التباع��د االجتماع��ي" خ��ال رحاته��م ال�شرورية.
كم��ا يتي��ح خي��ار الدف��ع م��ن خ��ال الهات��ف املت��اح ع��ر تطبي��ق اأدن��وك 
للتوزي��ع للعم��اء الدف��ع اإلكروني��ًا دون احلاج��ة لّلم���س عل��ى االإط��اق، 
وذل��ك باختي��ار املحط��ة املعني��ة والتعبئ��ة وفئ��ة الوق��ود وقيم��ة التعبئ��ة 
دون مغ��ادرة مركباته��م.. وتتوف��ر خي��ارات الدف��ع غ��ري النقدية مبا يف 
ذل��ك  Apple Pay  و Samsung Pay   يف كاف��ة حمط��ات 
اأدن��وك للتوزي��ع ومتاج��ر واح��ات اأدن��وك، ويت��م تنظي��ف جمي��ع اأجه��زة 
الدف��ع وتعقيمه��ا بع��د كل ا�ش��تخدام.. وتتي��ح تقني��ة البطاق��ات الذكي��ة 
/  RIFD/   للعماء الذين لديهم بطاقات ذكية مثبتة يف مركباتهم 
اإمكاني��ة الدف��ع با�ش��تخدام تطبي��ق اأدن��وك للتوزي��ع يف كاف��ة املحط��ات 
الت��ي تدع��م ه��ذه التقني��ة.. وق��ال اأحم��د ال�شام�ش��ي الرئي���س التنفيذي 
باالإناب��ة يف اأدن��وك للتوزي��ع، اإن خي��ارات الدف��ع الذكي��ة دون احلاج��ة 
لّلم���س والت�ش��وق االإلك��روين �ش��هدت اإقب��ااًل كب��ريًا خ��ال الظ��روف 

اال�ش��تثنائية الراهن��ة الت��ي مي��ر به��ا العامل.

اأظه��رت بيان��ات احلج��ز، عل��ى املوق��ع ال�ش��بكي ل�"جمموع��ة العربي��ة 
للط��ريان" تاأجي��ل الناقل��ة لرحاته��ا املنتظم��ة اإىل بداي��ة يونيو املقبل، 

بع��د اأن كان��ت متاح��ة اعتب��ارًا م��ن منت�ش��ف ماي��و 2020..
يف  للحج��ز  متاح��ة  املنتظم��ة  الرح��ات  ف��اإن  بيان��ات   وبح�ش��ب   
االجتاه��ني اإىل معظ��م الوجه��ات، �شم��ن �ش��بكتها العاملي��ة.. وقال��ت 
ال�ش��ركة، عل��ى موقعه��ا ال�ش��بكي، اإن��ه "ونظ��رًا للقي��ود الت��ي فر�شه��ا 
العدي��د م��ن ال��دول عل��ى ال�ش��فر، فق��د ا�شط��رت )العربي��ة للط��ريان( 

الإلغ��اء معظ��م رحاته��ا حت��ى 30 ماي��و ع��ام 2020".. 
واأ�شاف��ت: "�ش��يح�شل امل�ش��افرون الذي��ن تاأث��رت رحاته��م بالقي��ود 
املذكورة تلقائيًا على كامل املبلغ املدفوع للرحلة امللغاة يف �شكل ر�شيد 
�شال��ح مل��دة �ش��نة، وميكن ا�ش��تخدامه الأي وجهة م��ن وجهات الناقلة"، 
الفتة اإىل اأنه �شيتم حتويل املبلغ املدفوع تلقائيًا اإىل ر�شيد حتت رقم 

احلجز نف�شه.
م��ع  و�ش��تتوا�شل  كث��ب،  ع��ن  املوق��ف  تراق��ب  اإنه��ا  ال�ش��ركة  وقال��ت 

رحاته��م.. يف  تغي��ري  اأي  مت  اإذا  امل�ش��افرين 
 وكان��ت "العربي��ة للط��ريان" ذك��رت، يف وق��ت �ش��ابق، اأنه��ا �شت�ش��تاأنف 
الرح��ات اجلوي��ة يف ح��ال رف��ع القي��ود املفرو�ش��ة عل��ى ال�ش��فر، بع��د 

احل�ش��ول عل��ى املوافق��ات احلكومي��ة

اهلل  عب��د  �شال��ح  ا�ش��تقالة  ات�ش��االت  اأعلن��ت 
العب��دويل م��ن من�ش��ب رئي���س تنفي��ذي للمجموع��ة، 
وتعي��ني ح��امت دوي��دار رئي�ش��ًا تنفيذي��ًا باالإناب��ة.. 
واأفادت ات�شاالت يف بيان ل�شوق اأبوظبي املايل ، اأن 
ا�شتقالة العبدويل جاءت الأ�شباب �شخ�شية، م�شرية 
اإىل اأن الرئي���س التنفي��ذي اجلدي��د دوي��دار كان ق��د 
ان�شم اإىل جمموعة ات�شاالت يف �شبتمر 2015 
ومت  املجموع��ة،  عملي��ات  رئي���س  من�ش��ب  لي�ش��غل 
تعيين��ه يف من�ش��ب الرئي���س التنفي��ذي للعملي��ات 
 ..2016 الدولي��ة يف جمموع��ة ات�ش��االت ع��ام 

وقب��ل ان�شم��ام دوي��دار ملجموع��ة ات�ش��االت، �ش��غل من�ش��ب رئي���س جمل���س اإدارة فوداف��ون م�ش��ر، وكب��ري 
امل�شت�ش��ارين ملجموع��ة فوداف��ون.. وان�ش��م دوي��دار اإىل فوداف��ون م�ش��ر ع��ام 1999، حي��ث �ش��غل 
من�ش��ب مدي��ر ع��ام قط��اع الت�ش��ويق، ث��م مت اختياره رئي�ش��ًا تنفيذيًا لفودافون م�ش��ر من 2004 وحتى 

 .2014

85-84



اأعلنت �ش��ركة مبادلة لا�ش��تثمار، �شندوق اال�ش��تثمار ال�ش��يادي اململوك حلكومة اأبوظبي، عن تعاون ا�ش��راتيجي بني �ش��ركة �ش��راتا للت�شنيع، اململوكة 
بالكام��ل ملبادل��ة، و�ش��ركة "هانيوي��ل" العاملي��ة، الإنت��اج كمام��ات N95 يف م�شن��ع �ش��راتا مبدين��ة الع��ني، وذل��ك يف اإطار جه��ود مبادلة للحد من انت�ش��ار 
فريو�س كورونا. ويعتر خط االإنتاج اجلديد، الذي بداأ بت�شنيع الكمامات بطاقة اإنتاجية �شنوية ت�شل اإىل 30 مليون كمامة، اأول خط اإنتاج لكمامات 

N95 يف منطق��ة اخلليج العربي.
ويه��دف التع��اون ب��ني كل م��ن �ش��ركة �ش��راتا للت�شني��ع وهانيوي��ل اإىل تلبي��ة الطل��ب املتزاي��د عل��ى م�ش��تلزمات الوقاي��ة ال�ش��خ�شية، حي��ث يعد نق���س توافر 
ه��ذه امل�ش��تلزمات يف االأ�ش��واق العاملي��ة، واح��دًا م��ن اأك��ر التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا ال��دول واملنظم��ات العاملية يف اإطار جهودها للحد من انت�ش��ار فريو���س 

كورون��ا.. وت�شطل��ع كمام��ات N95 ب��دور حم��وري يف احل��د م��ن انت�ش��ار الفريو�ش��ات.
و�ش��تن�شم دول��ة االإم��ارات م��ع تد�ش��ني خ��ط االإنت��اج اجلدي��د اإىل قائم��ة ال��دول امل�ش��درة لكمام��ات  N95 ذات االأهمي��ة العاملية بعد اأن كان��ت من الدول 

امل�ش��توردة لها، حيث �ش��يوفر خط االإنتاج اجلديد كافة احتياجات الدولة من هذا املنتج مع اإمكانية ت�شدير الكميات االإ�شافية اإىل دول اأخرى.
وق��ال خل��دون خليف��ة املب��ارك، الرئي���س التنفي��ذي للمجموع��ة والع�ش��و املنت��دب يف مبادل��ة: باعتبارن��ا م�ش��تثمرًا م�ش��وؤواًل، فق��د بادرن��ا من خال �ش��ركاتنا 
العاملي��ة بالتع��اون م��ع املوؤ�ش�ش��ات واملنظم��ات املحلي��ة والعاملي��ة والعم��ل ي��دا واح��دة ملواجه��ة اأزم��ة كوفي��د 19.. واأ�ش��اف: وم��ن خ��ال تعاونن��ا م��ع �ش��ركة 
م��ة وطويل��ة االأم��د، �ش��نتمكن من توفري دعم حي��وي لفرق الرعاية ال�شحي��ة يف اخلطوط االأمامي��ة والأفراد املجتمع  هانيوي��ل، الت��ي تربطن��ا به��ا �ش��راكة قيٍّ
ة لكمام��ات N95، كما �ش��يعزز من كفاءة  يف دول��ة االإم��ارات وح��ول الع��امل.. وتاب��ع املب��ارك �ش��وف يعم��ل خ��ط االإنت��اج اجلدي��د عل��ى تلبية احلاج��ة امللحَّ

�شا�ش��ل االإم��داد يف جم��ال م�ش��تلزمات الوقاية ال�ش��خ�شية يف دول��ة االإمارات.
وق��ال داريو���س اأدام�ش��زيك، رئي���س جمل���س االإدارة والرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة هانيوي��ل: تلت��زم هانيويل، ال�ش��ركة العاملية الرائ��دة يف التقنيات املتقدمة 
اخلا�ش��ة باأنظم��ة �ش��امة العامل��ني، بتوف��ري منتج��ات الوقاي��ة ال�ش��خ�شية ب�ش��رعة وكف��اءة وبتكلف��ة معقولة للذين هم يف اأ�ش��د احلاجة اإليه��ا، مبا يف ذلك 

الك��وادر الطبي��ة والعامل��ني يف اخلط��وط االأمامي��ة ملكافح��ة انت�ش��ار فريو���س كورون��ا.
وتابع ومتتلك �ش��ركة مبادلة، من خال �ش��ركة �ش��راتا للت�شنيع، قدرات ت�شنيع عاملية امل�ش��توى، ونحن فخورون بتعزيز هذه ال�ش��راكة طويلة االأمد بني 
�ش��ركتينا م��ن اأج��ل تاأ�شي���س قاع��دة ل�شناع��ة كمام��ات وقائي��ة ذات ج��ودة عالية يف منطقة ال�ش��رق االأو�ش��ط.. وتاأت��ي مبادرة التعاون م��ع هانيويل يف اإطار 
حملةنعمل نخل�س، التي اأطلقتها جمموعة مبادلة بهدف تن�شيق مبادرات قطاعات االأعمال وال�شركات التابعة ل�شركة مبادلة لتوفري الدعم للمجتمعات 

على امل�شتويني املحلي والدويل للت�شدي لوباء كورونا.

اأعل��ن بن��ك اأبوظب��ي االأول، اأك��ر بن��ك يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة واأح��د اأك��ر واأاأم��ن املوؤ�ش�ش��ات املالي��ة يف الع��امل، ع��ن نتائج��ه املالي��ة للرب��ع االأول 
املنتهي يف 31 مار���س 2020.. و�ش��جل البنك اأداًء جيدًا، حيث بلغ �شايف االأرباح 2.4 مليار درهم خال االأ�ش��هر الثاثة االأوىل من عام 2020، 
بانخفا���س ن�ش��بته %22 مقارن��ة م��ع الف��رة نف�ش��ها م��ن الع��ام املا�ش��ي، وذل��ك نتيجة تاأثر اأعم��ال البنك بانخفا�س اأ�ش��عار الفائدة، واتب��اع منوذج دقيق 
لتوزي��ع املخ�ش�ش��ات يف �ش��وء التحدي��ات الراهن��ة.. وحاف��ظ البن��ك عل��ى ق��وة كل م��ن امليزاني��ة العمومي��ة وال�ش��يولة ومع��دالت راأ���س امل��ال، باالإ�شاف��ة اإىل 
موؤ�ش��رات جي��دة جل��ودة االأ�ش��ول، بف�ش��ل مكانت��ه الرائ��دة وات�ش��اع نط��اق اأعماله ومبا يدعم العماء واملجتمع ككل يف ظل الظروف غري امل�ش��بوقة النت�ش��ار 

فريو���س كورونا امل�ش��تجد )كوفيد- 19(.
وتعليق��ًا عل��ى النتائ��ج، ق��ال �ش��مو ال�ش��يخ طحن��ون ب��ن زاي��د اآل نهي��ان، رئي���س جمل���س اإدارة بنك اأبوظب��ي االأول:معتمدًا على ق��وة كل من امليزاني��ة العمومية 
وراأ�س املال، تعامل بنك اأبوظبي االأول مع هذه املرحلة التي ت�شهد حتديات غري م�شبوقة باأداء متميز، االأمر الذي عزز من قدرته على تقدمي دعم �شامل 
للعم��اء والتقلي��ل م��ن االأعب��اء االقت�شادي��ة ع��ر القي��ام ب��دور حم��وري يف املب��ادرات االقت�شادي��ة الت��ي اأطلقتها احلكوم��ة. وحر�س البنك عل��ى التعاون مع 
القطاع��ني الع��ام واخلا���س، م��ا اأثم��ر ع��ن �ش��راكات بّن��اءة قائم��ة على مبداأ التع��اون وامل�ش��وؤولية االجتماعية لتعزي��ز االقت�شاد الوطني وتق��دمي الدعم بكل 

ال�ش��بل املتاحة عند ال�شرورة.
واأ�شاف: باالأ�شالة عن نف�ش��ي ونيابة عن جمل���س اإدارة البنك، اأتوجه باأ�شدق التهاين وال�ش��كر اإىل عبداحلميد �ش��عيد مبنا�ش��بة تعيينه حمافظًا مل�شرف 
االإم��ارات العربي��ة املتح��دة املرك��زي.. اإن اخل��رة الكب��رية الت��ي يتمت��ع بها واملمتدة عر عقود من الزمن �ش��اهمت يف حتقيق االإجن��ازات والنجاحات التي 
حققه��ا بن��ك اخللي��ج االأول �ش��ابقًا خ��ال تولي��ه م�ش��وؤولية اإدارت��ه، وا�ش��تمر يف موا�شل��ة م�ش��رية االإجن��ازات بقي��ادة عملي��ة االندماج بني بنك��ي اخلليج االأول 
واأبوظبي الوطني، والتي اأثمرت عن اأكر كيان م�شريف يف دولة االإمارات العربية املتحدة، والذي يعّد اأحد اأبرز حمركات منو االقت�شاد الوطني.. ونحن 
عل��ى ثق��ة بقدرت��ه عل��ى تعزي��ز من��و القط��اع امل�ش��ريف واالقت�شادي من خ��ال من�شبه اجلديد بينما من�شي قدمًا معًا. كما اأود اأن اأتقدم بال�ش��كر والتقدير 

ملوظفين��ا ملوا�شلته��م يف تق��دمي اخلدم��ات امل�شرفية لعمائنا طوال هذه الفرة ال�شعبة وبكفاءة عالية . 
وم��ن جانب��ه، ق��ال اأندري��ه �شاي��غ، الرئي���س التنفي��ذي ملجموع��ة بن��ك اأبوظب��ي االأول: �ش��جل بن��ك اأبوظب��ي االأول اأداًء جي��دًا خ��ال الرب��ع االأول م��ن ع��ام 
2020، على الرغم من الظروف اال�ش��تثنائية التي متر بها ال�ش��وق.. وبلغ �شايف اأرباح املجموعة 2.4 مليار درهم، بانخفا�س ن�ش��بته %22 مقارنة 

م��ع الرب��ع االأول م��ن الع��ام املا�ش��ي، نتيج��ة اتب��اع من��وذج دقي��ق لتوزي��ع املخ�ش�ش��ات وتاأث��ر اأعم��ال البن��ك بانخفا�س اأ�ش��عار الفائدة خال ه��ذه الفرة.. 
واأ�ش��اف: عل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات الت��ي ت�ش��هدها ال�ش��وق حالي��ًا؛ فق��د حافظن��ا عل��ى ق��وة امليزاني��ة العمومي��ة، وكف��اءة راأ���س امل��ال ومع��دالت ال�ش��يولة 
والتمويل، لنتمكن من موا�شلة ا�شتقطاب ال�شيولة على امتداد �شبكتنا العاملية، واال�شتفادة من التوجه نحو اال�شتثمارات االآمنة، االأمر الذي ميكننا من 
مواكبة حتديات املرحلة الراهنة. واإىل جانب كوننا اأحد اأبرز داعمي القطاع اخلا�س يف دولة االإمارات العربية املتحدة؛ �ش��نحر�س على موا�شلة العمل 
عن كثب مع اجلهات احلكومية وهيئات القطاع العام املعنية بالقطاع امل�شريف واملايل يف الدولة لرفد االقت�شاد ودعم م�شرية التنمية يف كافة املجاالت.
وتاب��ع: حر���س بن��ك اأبوظب��ي االأول عل��ى اتخ��اذ كاف��ة االإج��راءات والتداب��ري ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي فر�شه��ا انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�ش��تجد )كوفي��د– 
19 (، وو�ش��ع عل��ى الف��ور خط��ة حمكم��ة ل�شم��ان ا�ش��تمرارية االأعم��ال، حيث متكن فريق العمل لدينا من التكيف مع متطلب��ات واقع العمل اجلديد االأمر 
الذي مكننا من موا�شلة تقدمي اخلدمات امل�شرفية دون اأي انقطاع. ومع بقاء الغالبية العظمى من عمائنا يف منازلهم؛ متكن البنك من احلفاظ على 

تقدمي خدماته باأعلى امل�ش��تويات بف�شل ا�ش��تثماراتنا يف من�شات اخلدمات امل�شرفية عر الهواتف املتحركة واالإنرنت.
واختت��م: لق��د ا�ش��تهل بن��ك اأبوظب��ي االأول ع��ام 2020 مبرون��ة عالي��ة بف�ش��ل االإجن��ازات الكب��رية الت��ي حققه��ا عل��ى م��دار ال�ش��نوات املا�شي��ة ومكانت��ه 
املرموق��ة وكفاءت��ه العالي��ة.. و�ش��نوا�شل خ��ال االأ�ش��هر املقبل��ة اتخ��اذ االإج��راءات ال�شروري��ة للحفاظ على االأ�ش���س القوي��ة الأعمالنا وقوتن��ا املالية، وتوفري 
الدع��م لعمائن��ا وجمتمعن��ا لتخط��ي ه��ذه االأوق��ات ال�شعب��ة. وانطاق��ًا م��ن مكانة بن��ك اأبوظب��ي االأول باعتباره اأحد املحركات الرئي�ش��ية للنم��و واالزدهار 

االقت�ش��ادي يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة؛ فاإنن��ا واثق��ون م��ن قدرتن��ا عل��ى حتقي��ق اأف�ش��ل قيم��ة ممكنة مل�ش��اهمينا وعلى امل��دى الطويل.
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حق��ق م�ش��رف اأبوظب��ي االإ�ش��امي، �ش��ايف اأرب��اح بقيم��ة 269.7 
ملي��ون دره��م خ��ال الرب��ع االأول م��ن ع��ام 2020، مقارن��ة بنح��و 
600.3 ملي��ون دره��م خ��ال الرب��ع االأول 2019.. ويع��زى هذا 
الراج��ع باملقارن��ة م��ع الف��رة ذاته��ا م��ن ع��ام 2019 بالدرج��ة 
االأوىل اإىل زيادة املخ�ش�شات ا�ش��تجابًة للبيئة الت�ش��غيلية ال�شعبة، 
اإ�شاف��ًة اإىل انخفا���س االإي��رادات ب�ش��بب الظروف اال�ش��تثنائية التي 

ت�ش��هدها االأ�ش��واق حاليًا.
وبالرغ��م م��ن البيئ��ة الت�ش��غيلية ال�شعب��ة، متك��ن اأبوظبي االإ�ش��امي 
من احلفاظ على م�شتويات قوية لراأ�س املال، حيث بلغ معدل كفاية 
راأ���س امل��ال %18.08 ليبق��ى بذل��ك اأعلى من احل��دود التنظيمية 
املطلوبة، وكان اأداوؤه قويًا كذلك على �شعيدال�شيولة حيث بلغ معدل 

الت�شهيات اإىل الودائع %80.3، االأمر الذي مّكن امل�شرف من دعم العماء واملجتمع خال هذه الفرة ال�شعبة.
كم��ا دع��م م�ش��رف اأبوظب��ي االإ�ش��امي االإج��راءات ال�ش��ريعة واال�ش��تباقية الت��ي اتخذته��ا احلكوم��ة االإماراتي��ة وم�ش��رف االإمارات املرك��زي للحد من 
تاأث��ري تف�ش��ي جائح��ة فريو���س كورون��ا امل�ش��تجد )كوفي��د19-( على االأفراد وال�ش��ركات واالقت�شاد ب�ش��كل ع��ام.. وانخف�شت االأرب��اح ال�شافية خال 
الربع االأول من عام 2020 اإىل 269.7 مليون درهم مقارنة مع 600.3 مليون درهم يف الفرة نف�شها من عام 2019، كما انخف�س �شايف 

االإي��رادات اإىل 1.292.3 ملي��ار دره��م مقارن��ة مع 1.436.6 مليار درهم خال فرة املقارنة.
وارتفع��ت خم�ش�ش��ات خ�ش��ائر التموي��ل واال�ش��تثمار خ��ال الرب��ع االأول م��ن الع��ام اجل��اري اإىل 387.1 ملي��ون دره��م مقارن��ة م��ع 186.4 ملي��ون 
درهم يف الفرة نف�شها يف العام املا�شي.. كما ارتفع �شايف اأ�شول متويل العماء بن�شبة %1.6 اإىل 79.4 مليار درهم مقارنة مع 78.1 مليار 

درهم نتيجة لنمو التمويل امل�شريف لل�ش��ركات.
وارتفع��ت ودائ��ع العم��اء يف احل�ش��ابات اجلاري��ة وح�ش��ابات التوف��ري بن�ش��بة %1.3 عل��ى اأ�شا���س �ش��نوي اإىل 70.7 ملي��ار دره��م، وه��ي ت�ش��كل 
%71.6 من اإجمايل ودائع العماء البالغ 98.9 مليار درهم باملقارنة مع %69.4 العام املا�شي.. وبلغت قيمة النفقات الت�شغيلية 634.9 

ملي��ون دره��م م��ا ميث��ل انخفا�ش��ًا بن�ش��بة %2.3 مقارن��ة بالرب��ع االأول م��ن ع��ام 2019، م��ا يعك���س جناح مب��ادرات امل�شرف ل�شب��ط التكاليف.
وتراج��ع اإجم��ايل االأ�ش��ول حت��ى تاري��خ 31 مار���س 2020 اإىل 122.7 ملي��ار دره��م، م��ا ميث��ل انخفا�ش��ًا بن�ش��بة %2.6 مقارن��ة م��ع 125.9 
ملي��ار دره��م للف��رة املنتهي��ة بتاري��خ 31 دي�ش��مر 2019.. وبل��غ مع��دل الت�ش��هيات اإىل االأم��وال امل�ش��تقرة %85.1 حت��ى تاري��خ 31 مار���س 
2020 مقارن��ًة م��ع %82.4 يف 31 مار���س 2019 )%84.1 بتاري��خ 31 دي�ش��مر 2019(، بينم��ا بل��غ مع��دل الت�ش��هيات اإىل الودائ��ع 

%80.3 مم��ا يعك���س ال�ش��يولة النقدي��ة اجلي��دة ل��دى امل�شرف.
وق��ال م��ازن من��اع، الرئي���س التنفي��ذي ملجموع��ة م�شرف اأبوظبي االإ�ش��امي: "اأثرت البيئ��ة ال�شعبة لاقت�شاد الكلي عل��ى اأرباحنا خال الربع االأول 
م��ن ع��ام 2020 نتيج��ة لتداعي��ات تف�ش��ي فريو���س كورون��ا، حي��ث تراجع��ت قيمة االإي��رادات نتيجة انخفا�س مع��دالت االأرباح. ودفعتن��ا حالة انعدام 

��بًا الإمكانية تراجع جودة التمويل". اليقني حول التوقعات االقت�شادية اىل زيادة خم�ش�شات خ�ش��ائر التمويل واال�ش��تثمار، حت�شُّ
وتاب��ع: "عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف ال�شعب��ة يف ال�ش��وق، جنحن��ا يف احلف��اظ على ا�ش��تقرار راأ���س املال وال�ش��يولة النقدية، حيث بلغ معدل كفاية راأ���س 
امل��ال %18.08، ومع��دل الت�ش��هيات اإىل الودائ��ع %80.3، واأت��اح لن��ا ذل��ك الق��درة عل��ى دع��م عمائن��ا خال ه��ذه الفرة ال�شعب��ة. حيث قمنا 
باط��اق جمموع��ة م��ن برام��ج الدع��م وامل�ش��اندة لعمائن��ا، يف ح��ني نوا�ش��ل مواكب��ة جمي��ع احتياجاته��م املتغ��رية.. واأ�ش��اف: "نتع��اون ب�ش��كل وثيق مع 
احلكومة وم�شرف االإمارات املركزي بهدف �شمان ح�شول عمائنا على ال�ش��يولة التي يحتاجونها ملوا�شلة العمل يف هذه الظروف اال�ش��تثنائية".

بنوك اإلمارات تضخ 16.6 مليار 
درهم في استثماراتها خالل 

أبريل
بلغ��ت قيم��ة الزي��ادة يف ا�ش��تثمارات اجله��از امل�ش��ريف يف دول��ة االإم��ارات 
خال �شهر ابريل املا�شي نحو 16.6 مليار درهم يف موؤ�شر يعك�س عودة 
قوية للبنوك ل�شخ املزيد من �شيولتها الفائ�شة يف االأدوات التي من �شاأنها 
تعظي��م عوائده��ا يف الوق��ت الراه��ن.. واأ�ش��همت ع��ودة اجله��از امل�ش��ريف 
نح��و املزي��د م��ن اال�ش��تثمار خ��ال �ش��هر ابري��ل من الع��ام اجل��اري يف زيادة 
394.2 ملي��ار  الر�شي��د الراكم��ي ال�ش��تثمارات اجله��از اىل م�ش��توى 
دره��م بزي��ادة ن�ش��بتها %4.4 مقارن��ة م��ع 377.6 ملي��ار دره��م يف 
�ش��هر مار���س من العام ذاته وذلك بح�ش��ب ما وثقته االأرقام ال�شادرة عن 

م�ش��رف االإم��ارات املركزي.
ويظه��ر م��ن خ��ال اح�شائي��ات امل�ش��رف املرك��زي ارتف��اع ا�ش��تثمارات 
البن��وك يف جمي��ع االأدوات املتاح��ة تقريب��ا، حي��ث ارتفع��ت بقيم��ة 13.2 
ملي��ار دره��م يف بن��د اال�ش��تثمار يف االأوراق املالي��ة الت��ي متث��ل ديون��ا عل��ى 
الغ��ري /�ش��ندات الدي��ن/ االأم��ر ال��ذي زاد م��ن اإجم��ايل ر�شيده��ا يف ه��ذه 
البن��د اىل 241.4 ملي��ار دره��م يف نهاي��ة �ش��هر ابريل م��ن العام 2020 
باملقارن��ة م��ع 228.2 ملي��ار دره��م خ��ال �ش��هر مار���س م��ن الع��ام ذات��ه.

اأم��ا عل��ى م�ش��توى ا�ش��تثمارات اجله��از امل�ش��ريف يف االأ�ش��هم فق��د ارتفع��ت 
م��ن 9.1 ملي��ار دره��م يف مار���س اىل 9.3 ملي��ار دره��م بزي��اده �ش��هرية 
قدره��ا 200 ملي��ون دره��م يف ح��ني ارتف��ع ر�شي��د اال�ش��تثمار يف ال�ش��ندات 
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ش��تحقاق من 90.8 مليار درهم اىل 94.1 
ملي��ار دره��م ويف بن��د اال�ش��تثمارات االأخ��رى و�شلت اىل نح��و 49.4 مليار 

دره��م مقارن��ة م��ع 49.5 مليار درهم خال فرة الر�شد ذاتها.

رغ��م التحدي��ات اللوج�ش��تية الت��ي فر�شته��ا جائحة كورون��ا يف خمتلف دول 
الع��امل، جت��اوز اإجم��ايل �ش��حنات الهواتف املتحركة اإىل اأ�ش��واق االإمارات، 
1.24 ملي��ون جه��از، تق��در قيمته��ا بنح��و 1.226 ملي��ار دره��م، خ��ال 
الرب��ع االأول م��ن الع��ام اجل��اري، ح�ش��ب �ش��ركة االأبح��اث واال�شت�ش��ارات 
ا�ش��تحوذت  البيان��ات،  ووف��ق  �ش��ي"..  دي  "اأي  الدولي��ة  التكنولوجي��ة 
الهوات��ف الذكي��ة عل��ى %83.5 م��ن اإجم��ايل ع��دد الهوات��ف اإىل ال�ش��وق 
املحلي��ة، حي��ث بل��غ نح��و 1.035 ملي��ون وح��دة، كم��ا ا�ش��تحوذ ه��ذا الن��وع 
م��ن الهوات��ف عل��ى %98.5 م��ن القيمة، بعد اأن بلغ��ت القيمة التقديرية 

للهوات��ف الذكي��ة 1.208 ملي��ار دره��م.
 وتقل�ش��ت ح�ش��ة الهوات��ف التقليدي��ة اإىل %16.5 م��ن اإجم��ايل ع��دد 
وح��دات الهوات��ف اإىل ال�ش��وق االإماراتي��ة، باإجم��ايل ع��دد وح��دات من هذا 
الن��وع بل��غ نح��و 204.6 األ��ف وح��دة، كم��ا انح�ش��رت ح�ش��ة ه��ذا الن��وع 
م��ن الهوات��ف م��ن اإجم��ايل القيم��ة اإىل اأق��ل م��ن %1.5، حي��ث بلغ��ت 
قيمته��ا التقديري��ة 18 ملي��ون دره��م..  ووف��ق بيان��ات "اأي دي �ش��ي"، بل��غ 
متو�ش��ط �ش��عر جه��از الهات��ف املتح��رك الذك��ي نح��و 1167 درهم��ًا، 
خ��ال الرب��ع االأول م��ن الع��ام احل��ايل، فيما بلغ متو�ش��ط �ش��عر بي��ع الهاتف 

التقلي��دي 75 درهم��ًا.
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 اأعلن��ت موؤ�ش�ش��ة اإنف�ش��كورب، املتخ�ش�ش��ة يف اال�ش��تثمارات البديل��ة واملدرج��ة ببور�ش��ة البحري��ن، وجمموع��ة تاغ���س، اإح��دى ال�ش��ركات االأوروبي��ة املتخ�ش�ش��ة 
باإدارة االأ�شول البديلة، عن اإن�شاء م�شروع م�شرك من خال دمج ق�شم ا�شتثمار العوائد املُطلقة يف اإنف�شتكورب و�شركة تاغ�س كابيتال الفرع املعني با�شتثمار 

العوائد املُطلقة لدى تاغ�س.
وبح�ش��ب بيان، �شي�ش��تفيد امل�ش��روع امل�ش��رك – الذي اأطلق با�ش��م اإنف�ش��تكورب تاغ���س املحدودة - من خرات تاغ���س كابيتال وق�ش��م ا�ش��تثمار العوائد املُطلقة 
يف اإنف�ش��تكورب يف ال�ش��عي اإىل اإن�ش��اء من�ش��ة عوائ��د مطلق��ة عاملي��ة م��ع اأك��رث م��ن 6 ملي��ارات دوالر اأمريك��ي م��ن االأ�ش��ول امل��درة للدخ��ل، مب��ا يف ذل��ك املحاف��ظ 
اال�ش��تثمارية املدارة، والتمويل االأويل، و�ش��وى ذلك من احللول اال�ش��تثمارية..  و�شت�ش��اهم خرة فريق العمل امل�ش��ركة يف جعل اإنف�ش��تكورب تاغ���س املحدودة 

واحدة من ال�ش��ركات العاملية لا�ش��تثمار امل�شرك.
 و�شيراأ���س كل من ليونيل اإرديلي، رئي���س ق�ش��م ا�ش��تثمار العوائد املُطلقة يف اإنف�ش��تكورب، و�ش��الفاتوري كوردارو، ال�شريك املوؤ�ش�س ورئي�س اال�شتثمارات ل�شركة 

تاغ�س  كابيتال االإدارة احلالية للم�شروع امل�شرك.
وذك��ر البي��ان اأن الفوائ��د املتوقع��ة م��ن عملي��ة الدم��ج ه��ي  تو�ش��يع من�ش��ة اال�ش��تثمار حي��ث �شت�ش��تفيد ال�ش��ركتان مع��ًا م��ن جمموع��ة منتج��ات اأك��ر، مب��ا يف ذلك 
املحافظ املتعددة ال�شناديق، ك�شناديق التحوط، الديون اخلا�شة واال�شتثمارات املوؤثرة، �شراكات التمويل االأويل وتعزيز الر�شملة، حمافظ فر�س اال�شتثمار 
املتخ�ش���س، ع��اوات املخاط��ر واالأ�ش��ول املتقاطع��ة، وا�ش��راتيجيات تعه��دات اال�ش��تثمار اجلماع��ي يف االأوراق املالي��ة القابل��ة للتحوي��ل.. و�ش��يتمكن امل�ش��روع 

امل�ش��رك م��ن اال�ش��تفادة م��ن املب��ادرات البيئي��ة واملجتمعي��ة واحلوكمي��ة لكلت��ا املوؤ�ش�ش��تني الت��ي ترّك��ز على اال�ش��تثمارات امل�ش��تدامة.
وم��ن تل��ك الفوائ��د اأي�ش��ًا تو�ش��يع العاق��ات م��ع العم��اء حي��ث ال يوج��د تداخ��ل ب��ني العم��اء يف عملي��ات ق�ش��م ا�ش��تثمار العوائد املُطلقة يف اإنف�ش��تكورب وتاغ���س 

كابيت��ال، ويوف��ر الدم��ج فر�شة مثالية لتو�ش��يع العاق��ات مع العماء.. 
وميث��ل العم��اء يف اأم��ريكا ال�ش��مالية اأك��ر مك��ّون م��ن االأ�ش��ول املُ��دارة للم�ش��روع امل�ش��رك )ما يق��ارب 40 باملائة(، مع انت�ش��ار بقية العماء بالت�ش��اوي تقريبًا 
عر اأوروبا واآ�شيا وال�شرق االأو�شط.. ي�شار اإىل اأن بنك اإنف�شتكورب، املدرج يف بور�شة البحرين، اأعلن منت�شف ال�شهر املا�شي، عن اإطاق من�شة لا�شتثمار 

يف العامات التجارية املتخ�ش�شة باالأغذية يف قارة اآ�شيا، بتمويل بلغت قيمته 275 مليون دوالر.

اأك��دت �ش��ركات عقاري��ة يف اأبوظب��ي، التزامه��ا باإجن��از وت�ش��ليم امل�ش��اريع وف��ق اجل��داول الزمني��ة املح��ددة، مو�شح��ة اأن العم��ل بامل�ش��اريع ي�ش��ري وف��ق 
اخلط��ط املعل��ن عنه��ا، م��ع االلت��زام باالإج��راءات االحرازي��ة الازم��ة ملواجه��ة تداعي��ات انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�ش��تجد "كوفي��د- 19".. وق��ال 
م�شوؤولون عقاريون وخراء : اإن االلتزام باإجناز امل�شاريع وت�شليمها، رغم التحديات الراهنة، يعزز من ثقة امل�شتثمرين بال�شوق، ال�شيما يف ظل توايل 

الك�ش��ف ع��ن حمف��زات حكومي��ة ومب��ادرات لدع��م القطاع العقاري، ال�ش��يما ب�ش��اأن توف��ري التمويل، واإلغاء وتخفي�س الر�ش��وم.
وق��ال ط��ال الذياب��ي، الرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة ال��دار العقاري��ة، اإن ال�ش��ركة ترك��ز حالي��ًا عل��ى ا�ش��تمرارية االأعم��ال واإجن��از امل�ش��اريع وف��ق اخلط��ط 
املعلن عنها، مو�شحًا اأن ال�شركة بداأت موؤخرًا ت�شليم الوحدات مب�شروع "ذا بردجز" بجزيرة الرمي، عقب االنتهاء من بناء اأول 3 اأبراج موؤلفة من 
636 �ش��قة، بينما ت�ش��تمر اأعمال البناء والت�ش��ييد يف االأبراج الثاثة االأخرى، ف�شًا عن بدء ت�ش��ليم الوحدات للعماء يف اأول منطقتني من م�ش��روع 
"يا���س ايك��رز" ويوف��ر "يا���س ايك��رز" 652 في��ا وت��اون هاو���س، وي�ش��م ملعب��ًا للجول��ف ووحدات فلل تطل عل��ى واجهة مائية يف الطرف ال�ش��مايل من 
جزيرة يا���س.. واأو�شح الذيابي اأن التزام ال�ش��ركة بت�ش��ليم امل�ش��اريع وفق اجلدول الزمني املحدد، يعزز ثقة امل�ش��تثمرين، ال�ش��يما خال هذه الظروف 

اال�شتثنائية.

وك�ش��فت "ال��دار" موؤخ��رًا، ع��ن تق��دم االأعم��ال مب�ش��روع ريفلك�ش��ن ال�ش��كني، ال��ذي ي�ش��م 374 وح��دة �ش��كنية، م��ع اإجن��از نح��و %25 م��ن امل�ش��روع، 
ف�ش��ًا ع��ن تق��دم االأعم��ال مب�ش��روع "وت��رز اأج"، وال��ذي ي�ش��م 13 مبن��ًى �ش��كنيًا بجزي��رة يا���س، فيم��ا يج��ري تنفي��ذ االأعم��ال اخلا�ش��ة بامل�ش��ح الع��ام، 

وجتهي��ز االأرا�ش��ي، واإن�ش��اء �ش��بكات ال�ش��رف ال�شح��ي مب�ش��روع "لي��ا" يف يا���س، وال��ذي يوف��ر 238 قطع��ة اأر���س.
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توقع��ت غرف��ة جت��ارة و�شناع��ة دب��ي حت�ش��نًا كب��ريًا يف م�ش��تويات ثق��ة االعم��ال خال الف��رة القادمة يف ظل موا�شل��ة االأعمال العودة لوترية اال�ش��غال 
االعتيادي��ة.. وقال��ت اإن حكوم��ة دب��ي توا�ش��ل مراقب��ة الو�شع وتقدمي الدعم الازم مل�ش��اندة جمتمع االعمال بكافة اطيافه خال هذه الفرة.. وقال 
متح��دث با�ش��م الغرف��ة اإنه��ا اأج��رت م�ش��حًا �ش��مل 1228 �ش��ركة م��ن ب��ني اإجم��ايل 245 األ��ف �ش��ركة يف االإم��ارة خ��ال اأبري��ل املا�ش��ي حينا كانت 
اإج��راءات االإغ��اق يف ذروته��ا.. وع��رت 331 �ش��ركة ع��ن خماوفه��ا م��ن التداعي��ات االقت�شادي��ة املحتمل��ة م��ن جراء تف�ش��ي جائح��ة كوفيد 19.. 
وكان��ت غالبي��ة ال�ش��ركات الت��ي غطاه��ا امل�ش��ح م��ن ال�ش��ركات ال�شغ��رية الت��ي ال يتج��اوز ع��دد العاملني به��ا 20 موظفا. وا�ش��ارت ال�ش��ركات اإىل انها 

طالته��ا تاأث��ريات انت�ش��ار اجلائح��ة العاملي��ة، وع��رت ع��ن خماوفه��ا ه��ذه ا�ش��تنادا اإىل توقعاته��ا ب��ان اإج��راءات االإغ��اق امل�ش��ددة �ش��يطول اأمده��ا.

اأف��اد تقري��ر اأ�شدرت��ه �شحيف��ة "فينتي��ك تامي��ز" اللندني��ة، االأوىل عاملي��ًا واملتخ�ش�ش��ة يف التكنولوجي��ا املالي��ة، ب��اأن دول��ة االإم��ارات، الت��ي كان��ت تتطل��ع قدم��ًا من��ذ 
زم��ن، مبنحه��ا االأولوي��ة للتح��ّول الرقم��ي، غ��دت رائ��دة ل��ه عل��ى م�ش��توى املنطق��ة ع��ر العدي��د م��ن جوان��ب احلي��اة اليومي��ة، اإذ ي�ش��ّكل هذا التح��ّول جزءًا م��ن التنمية 
االقت�شادي��ة الوطني��ة والتن��وع االقت�ش��ادي االأو�ش��ع نطاق��ًا، ويع��ّد اأح��د املكون��ات ال�شخم��ة له��ذه الروؤي��ة، حت��ى قبل جائح��ة الفريو���س التاجي "كورون��ا" التي فر�شت 

التباع��د االجتماع��ي فج��اأة، لي�شب��ح املعي��ار عل��ى م�ش��توى العامل.
وقال التقرير: "لدى االإمارات ا�شراتيجياتها االقت�شادية اخلا�شة، املتمثلة يف "روؤية 2021" و"مئوية 2071"، ولكل واحدة منهما مو�شوعاتها ومفاهيمها 
القوي��ة ح��ول الرقمن��ة والتح��ول الرقم��ي، حي��ث ترك��ز االأوىل عل��ى حتوي��ل االإم��ارات اإىل دول��ة قائمة عل��ى املعرفة، ما من �ش��اأنه تعزيز االبتكار واال�ش��تثمار يف البحث 

والتطوي��ر وتبن��ي التقني��ات الرائ��دة".. وم��ن خ��ال "دبي الذكية 2021"، تهدف االإمارة اإىل اأن ت�شبح مدينة رائدة عامليًا بحلول 2021".
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�ش��ارك "�شن��دوق اأبوظب��ي للتنمي��ة" �شم��ن تعه��د "جمموع��ة التن�ش��يق العربي��ة" بتخ�شي�س 10 مليارات دوالر مل�ش��اعدة البل��دان النامية على التع��ايف االقت�شادي 
من الركود نتيجة وباء كورونا امل�شتجد وتاأثرياته، وب�شكل خا�س توفري االإمدادات الطبية وم�شتلزمات الوقاية ب�شكل عاجل للبلدان االأكرث ت�شررًا من هذا الوباء 
وم�شاعدتها يف �شد احتياجاتها ال�شحية، اإ�شافة اإىل تقدمي الدعم الازم للقطاعات اال�شراتيجية املت�شررة، ومنها الزراعة واالأمن الغذائي والطاقة والتعليم 

واملن�شاآت ال�شغرى واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.
ج��اء ذل��ك خ��ال اجتم��اع افرا�ش��ي ع��ر "االإنرن��ت" الأع�ش��اء "جمموع��ة التن�ش��يق العربي��ة" يف 18 ماي��و، حي��ث �ش��دد "�شندوق اأبوظب��ي للتنمية" وباق��ي اأع�شاء 
وموؤ�ش�ش��ي جمموع��ة التن�ش��يق عل��ى اأهمي��ة اجله��ود اجلماعي��ة الإر�ش��اء منهجي��ة وا�ش��راتيجية ت�شر�ش��د باأه��داف التنمي��ة امل�ش��تدامة الت��ي و�شعته��ا االأمم املتح��دة 
وتع��رف اأي�ش��ًا با�ش��م االأجن��دة العاملي��ة 2030، لت�شمي��م تدخ��ات تتي��ح ا�ش��تجابة فوري��ة يف املرحل��ة احلالي��ة الت��ي تعت��ر مرحل��ة الت�ش��دي الآثار فريو���س كورونا 

امل�ش��تجد "كوفي��د – 19".
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الرائ��دة  الت�ش��وق  من�ش��ة  "ن��ون"،  اأعلن��ت 
حملي��ًا، ع��ن اإط��اق خدم��ة "ن��ون يوم��ي" لتو�شيل 
طازج��ة  االأ�شا�ش��ية  وال�ش��لع  البقال��ة  اأغرا���س 
جلمي��ع امل�ش��تهلكني ث��اين ي��وم داخ��ل اإم��ارة دب��ي، 
م��ن خ��ال ا�ش��تخدام تطبي��ق "ُن��ون" وتاأت��ي ه��ذه 
املب��ادرة تزامن��ًا م��ع العمل على تلبي��ة االحتياجات 
االأ�شا�ش��ية كاف��ة للمجتم��ع يف جمي��ع االأوق��ات.. 
وتق��وم ن��ون باختب��ار خدمة "نون يوم��ي" منذ عدة 
اأ�ش��هر وق��ررت ب��دء ت�ش��غيلها لتلبي��ة احتياج��ات 
العم��اء يف ظ��ل االأو�ش��اع احلالي��ة، حي��ث حتر�س 
ل��كل  اآمن��ة و�ش��ريعة  ت�ش��وق  عل��ى توف��ري خدم��ة 
املقيمني يف دبي.وباإمكان امل�شتهلكني من خمتلف 
�ش��رائح املجتم��ع باإم��ارة دب��ي ا�ش��تخدام خدم��ة 
"ن��ون يوم��ي" عل��ى تطبي��ق "ن��ون للت�ش��وق" لطل��ب 
اأغرا�س البقالة وغريها من العديد من املنتجات 
مث��ل اخل�شراوات والفواك��ه الطازجة واملخبوزات 
واالألب��ان واللح��وم ول��وازم البي��ت وطع��ام االأطف��ال 
اإىل  و�ش��ت�شل  االأ�شا�ش��ية،  ال�ش��لع  م��ن  وغريه��ا 
ب��اب املن��زل يف الي��وم الت��ايل ب��كل اأم��ان وب��دون 
ح��د اأدن��ى للطلب.واأك��د �ش��امي القم��زي، مدي��ر 
ع��ام اقت�شادي��ة دب��ي، عل��ى اأهمي��ة دع��م وتعزي��ز 

 التج��ارة االإلكروني��ة لر�ش��يخ مكان��ة دب��ي كمرك��ز جت��اري تناف�ش��ي ومكان��ًا مف�ش��ًا للعي���س والعم��ل واال�ش��تثمار، ال �ش��يما يف الظ��رف اال�ش��تثنائي ال��ذي من��ر ب��ه 
الي��وم. وق��ال اإن خدم��ة  ن��ون يوم��ي  ت�شم��ن تاأم��ني احتياج��ات املجتم��ع م��ن امل��واد الغذائي��ة وخمتل��ف االحتياج��ات اليومي��ة باأ�ش��عار تناف�ش��ية. ويع��د تطبي��ق  ن��ون 
للت�شوق نافذة متنوعة بخيارات الت�شوق جاءت لتلبي حجم الطلب املتزايد يف املجتمع مع االلتزام بالتدابري االحرازية فيما يخ�س ال�شحة وال�شامة العامة 
للم�ش��تهلكني وموظفي تو�شيل الطلبات.. ول�شمان �شحة و�ش��امة اجلميع، ن�ش��جع كافة اأفراد املجتمع للت�ش��وق اإلكرونيًا اآمنني يف منازلهم وا�ش��تخدام و�ش��ائل 
الدف��ع الرقمية.وق��ال حمم��د العب��ار، موؤ�ش���س ن��ون: نفتخ��ر بخدم��ة العم��اء يف االإمارات وتلبي��ة احتياجاتهم، حيث ُنع��د خدمة تو�شيل اأغرا���س البقالة يف اليوم 
الث��اين لتح��وذ عل��ى ثق��ة واعتم��اد العم��اء واملقيم��ني وتلبي طلباتهم مع التزامهم بالبقاء يف منازلهم. وت�ش��تمر خدماتنا والتزامنا جتاه العماء بكل قوة، حيث 
تعد خدمة نون يومي هي الف�شل اجلديد يف ق�شة نون وا�شتمرارًا لرحلتنا ك�شركة تاأ�ش�شت يف املنطقة وخلدمة اأهلها. ومع الدعم القوي من اقت�شادية دبي، 

يوؤك��د اإط��اق ه��ذه اخلدم��ة عزمن��ا واإرادتن��ا القوي��ة معًا للعبور من هذه االأزمة واال�ش��تعداد ملا هو قادم عند حت�ش��ن االأو�شاع.

بطاقة باسمك..
تتمّيز مثلك

نقّدم لك "بطاقتي" من بنك أبوظبي التجاري

حصريًا لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، بطاقة معدنية ومحفورة بأشعة الليزر لتبرز اسمك، 
وتمنحك تحكمًا مطلقًا بالبطاقة إضافة إلى مزايا السفر والترفيه وغيرها الكثير.

لمعرفة المزيد، يرجى إرسال 'BETAQTI' إلى الرقم ٢٦٢٦ 
adcb.com/betaqti أو االتصال بالرقم ٠٠٠ ٥٥٥ ٦٠٠ أو تفضل بزيارة

تطبق األحكام والشروط.




