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" حنــو ُر ونــدور" ونعــو ُد إىل رئيــس الســلطة التنفيذيــة د .حســان ديــاب األكادميــي،
صاحــب كلمــة الفصــل ،وميتــاز بقــو ِة العهــد واحللفــاء ودعمهــم  ..لذلــك نســلك
ٍ
ـفافية ونض ـ ُع ثقلنــا يف االستفســارات الــي هــي مــن أدىن
ـأدب الــكالم وبشـ
طريقنــا بـ ِ
حقوقنــا حنــن الشــعب املتوســط القــوي.
ٍ
جبملة أكادميية املعىن مفادها:
أطل علينا دولة الرئيس ،من ضمن خطاب املئة يوم
َّ
ِ
السكة وهي يف طور وض ِع القطار عليها ،وأن صفارة االنطالق قد أذنت ببدء رحلة االنطالق"..
أصلحت
"إن احلكومة
َ
هــذا كال ٌم علــى مســتوى الكاتــب اللبنــاين الفرنســي أمــن معلــوف الــذي أصبــح عضــوًا يف األكادمييــة الفرنســية ،وهــو أول فرنســي
مــن أصــل لبنــاين حيظــى بشـ ِ
ـد
ـرف عضويــة األكادمييــة  ..معلــوف نــال جائــزة "األمــر أســتورياس" لــآداب  2010الــي تعـ ُ
مــن أشــهر اجلوائــز يف العــامل ،وذلــك علــى عطائــه األديب ،وكان نــال جائــزة "غونكــور" الفرنســية الشــهرية عــام  1993عــن
روايتــه "صخــرة طانيوس".فهــل يتطلَّـ ُع الرئيــس حســان ديــاب إىل جائــزة " غونكــور اللبنانيــة "علــى روايتـ ِ
ـه" صخــر ُة حســان"
يف مائـ ِ
ـة يــو ٍم يف الســرايا ؟
***
دولــة رئيــس احلكومــة ،مــا جيعلنــا نستفســر عــن مجلـ ٍ
يف كال ِم ِ
ـة االنطــاق مرتــن ،فهــل صــدر
ـة واحــد ٍة قصــر ٍة إذ جــاءت كلمـ ُ
عــن أمــن معلــوف هــذا التكــرار الــذي أوصلــه اىل نيلـ ِ
ـه اجلائــزة؟ .
***
ـعب ،فعلــى أي سـ ٍ
ـة هــي خلدمـ ِ
ـة يف النهايـ ِ
ـكة أصبحنــا ؟ووضــع القطــار عليهــا ،وهــذا لــه معــى عميــق ومتقــن،
احلكومـ ُ
ـة الشـ ِ
والقطــار يســر عمومــا حنــو املحطــة او النهاية؟وأيــن حنــن الشــعب منهمــا؟وأن صفــارة االنطــاق قــد أذنــت ببــدء رحلــة
ـن
االنطالق.هنــا عقلنــا اللبنــا ُ
ين البســيط يعــي أول صفــارة االنطــاق حنــو مــاذا؟واإلذِن لبــدء رحلــة االنطــاق الثانيــة إىل أيـ َ
بالتحديــد؟
***
ـب تقريــرا عصيــا
هــذا يف لبنــان ،أمــا َمــن يقــرأ الـــ  WASHINGTON POSTاألوســع انتشــارًا عامليــا ،دولــة الرئيــس ،يكتـ ُ
ـق بالشــعب اللبنــاين  ،إذ إن أرضنــا مباركــة.
ـم ملجــر ِد
الفهم.تكلــم طبعــا أننــا نســتورد األكل وهــذا عيــب وال يليـ ُ
ِ
علــى الفهـ ِ
هبوطــا ســريعا بقيمــة
وكتــب باللغــة اإلنكليزيــة الــي كان يعطــي فيهــا حماضــرات يف كربيــات جامعــات العــامل ،أن عندنــا
ً
مي ،مــا
ـر إلزاميــا وهــذا فعـ ً
لريتنــا اللبنانيــة ،فعـ ً
ر قــد ٌ
ا خـ ٌ
ا هــذا جديـ ٌد علينــا،مث أتــى فــروس الكورونــا الــذي جعــل احلجـ َ
جعلنــا نســتورد  % 8مــن أوكرانيــا وروســيا والســيما القمــح ..ويضيــف دولــة الرئيــس إهنــم يراقبــون عــن كثــب ارتفــاع األســعار
اجلنونيــة ،وأن احلكومــة تعمــل علــى مزيـ ٍ
ـد مــن االتصــاالت وقــد قمتــم دولتكــم باتصــاالت مــع املعنيــن عامليــا ،ألننــا سنخســر
ـاس جــدًا لغايــة اخــر . 2020
املــواد الغذائيــة بشـ ٍ
ـكل قـ ٍ
ـه ســرده أنــه علينــا
فعـ ً
ـج قلوبنــا ..حــى التوقف.وأكمــل دولتـ ُ
ا هننئكــم وهنــىء أنفســنا مبــن ســبقوكم ،كـ َ
ـون هــذا اخلــر يثلـ ُ
ـد
الصمــود ومســالة الغــذاء أصبحــت عامليــة ،ولكننــا نســعى إىل الــدول ملســاعدتنا.وبنهاية الشــرح أضــاف دولتـ ُ
ـه علينــا أن نعيـ َ
الثقــة بعملتنــا واقتصادنــا ســريعا.با ِ
ـة
ـة أكادمييـ ٌ
ـن الشــعب أن نُســر َع باســتعاد ِة الثقة؟هــل هنــاك دراسـ ٌ
هلل عليكــم كيــف بنــا حنـ ُ
ـة بذلــك؟
علميـ ٌ
***
ـق لـ"الواشــنطن بوســت" هــل ميكــن ان تفســروا لنــا مــن فضلكــم مــا هــو
ـرح عميـ ٍ
بعــد قصــة القطــار اللبنــاين علــى الســكة وشـ ٍ
املطلــوب ؟مــا العمــل وإىل أيــن املصري؟فبمــاذا ميكننــا مســاعدتكم دولــة الرئيــس؟ والقطــار علــى الســكة انطلــق ..واملجاعــة
ـة يــو ٍم  ..بــا ِ
ـتحققونه يف مئـ ِ
هلل
علــى مــا يبــدو بنهايــة املحطة؟حتدثتــم عــن أنكــم اجنــزمت  97يف املائــة ممــا وعــدمت بانكــم سـ
ُ
عليكــم :
 - 1ماذا عن وصول سعر الدوالر إىل  4250لرية؟
 - 2ماذا عن عدم إجراء التعيينات يف مصرف لبنان؟
 - 3ماذا عن عدم ضبط معابر التهريب؟
 - 4ماذا عن تفلت األسعار؟
 - 5مــاذا عــن نصيحــة وكأهنــا مــن تشرشــل رئيــس حكومــة بريطانيــا ابــان احلــرب العامليــة الثانيــة ":ال تأكلــوأ البيــض إذا
كان ســعره غاليــا" !
 - 6مــاذا عــن مستشــار وزيــر الســياحة الــذي قــال للمواطنــن :إذا وجــدمت أســعار الدخــول إىل املســابح اخلاصــة مرتفعــة فــا
ـب أن تضبطــوا أســعار الدخــول؟
تدخلــوا ؟حضــرة املستشــار أمل يكــن مــن األليـ ِ
ـق واألنسـ ِ
***
عظيم،املطلــوب إعــادة التفســر ثانيــا وثالثــا ورابعــا ،ألننــا
ـا،
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 %26من شركات الكويت مهددة
بالتوقف مع «كورونا»

�أظه��رت نتائ��ج ا�س��تطالع �أجرت��ه �ش��ركة Bensirri Public
 Relationsح��ول ت�أث��ر ال�ش��ركات الكويتي��ة بكوفي��د 19 -ب���أن
 45%م��ن ال�ش��ركات الكويتي��ة ،قام��ت بتعطي��ل �أعماله��ا و � 26%أخ��رى
عل��ى �ش��فا التعطي��ل بع��د انخفا�ض �إيراداتها بن�س��بة تزي��د عن  80%منذ
�ش��هر فرباي��ر  ..2020وق��ال حمم��د املط��وع مدي��ر االت�صاالت امل�ؤ�س�س��ية
يف �ش��ركة ب��ن �س��ري للعالق��ات العام��ة �إن الكوي��ت ب��د�أت من��ذ  11مار���س
بتعطيل الأعمال ،وجاء اال�س��تطالع بعد مرور � 6أ�س��ابيع من هذه الفرتة،
ملعرف��ة م��دى ت�أث��ر ال�ش��ركات الكويتي��ة ،بالقي��ود املفرو�ض��ة ملواجهة جائحة
كورون��ا ..وك�ش��ف �أن �أب��رز النق��اط الت��ي و�صلن��ا له��ا �أن مع��دل ال�ش��ركات
املغلق��ة كان مرتفع�� ًا بن�س��بة  ،25%وانخف�ض��ت �إي��رادات  26%م��ن
ال�ش��ركات مبع��دالت انخفا���ض تف��وق . 80%
ً
وق��ال �إن اال�س��تنتاج الآخ��ر لال�س��تبيان ،متث��ل يف �أن��ه نظ��را لت�أخ��ر
الت�ش��ريعات فق��د ح�صل��ت خمالف��ات لقان��ون العم��ل ،وهن��اك  21%م��ن
ال�ش��ركات فر�ض��ت �إج��ازات م��ن غ�ير الرات��ب ون�س��بة �أخ��رى قام��ت بتعديل
العم��ل ،وهن��اك  15%م��ن ال�ش��ركات قام��ت بت�س��ريح املوظف�ين ..و�أظه��ر
اال�س��تطالع �أن  32%م��ن ال�ش��ركات اتخ��ذت ق��رارات تق�ض��ي بتغي�ير
روات��ب �أو �س��اعات عم��ل املوظف�ين ..وبع��د م��رور �ش��هرين عل��ى الأزم��ة،
�أك��د  56%م��ن امل�ش��اركني �أنه��م غ�ير قادري��ن عل��ى اال�س��تمرار يف تغطي��ة
التكاليف الثابتة لأكرث من �ش��هر �أو �ش��هرين �إ�ضافيني ،و�ش��مل اال�س��تطالع
نح��و � 500ش��ركة ،جميعه��ا حقق��ت �أرباح�� ًا يف .2019

 2.5مليار ريال خصصتها السعودية
ميزانية لالستثمار الزراعي
ق��ال املدي��ر الع��ام ل�صن��دوق التنمي��ة الزراعي��ة ال�س��عودي من�ير ال�س��هلي
لوكال��ة بلومب�يرغ �إن اململك��ة �أدخل��ت بع��د تف�ش��ي فريو���س كورون��ا مبادرت�ين
بقيم��ة  2.5ملي��ار ري��ال ( 665ملي��ون دوالر) لدع��م املزارع�ين وت�س��هيل
واردات الغ��ذاء..
وتكث��ف ال�س��عودية ا�س��تثماراتها يف الزراع��ة املحلي��ة وامل�ش��اريع الزراعي��ة
يف اخلارج..
و�أ�ض��اف و�صل��ت بذل��ك ميزاني��ة ال�صن��دوق �إىل  5.5ملي��ار ري��ال خ�لال
الع��ام اجل��اري ،وه��و م��ا يق��رب م��ن ثالث��ة �أ�ضع��اف املبلغ ال��ذي كانت عليه
يف  2019كم��ا ب��ات يت�ضم��ن مزي��د ًا م��ن املخ�ص�ص��ات لال�س��تثمارات
اخلارجية.
ولف��ت ال�س��هلي �إىل �أن م��ن ب�ين املب��ادرات الت��ي مت تقدميه��ا من��ذ مار���س
املا�ضي� ،سيتم تخ�صي�ص ملياري ريال نحو �ضمانات م�صرفية مل�ستوردي
املحا�صي��ل مث��ل الأرز وف��ول ال�صوي��ا وال��ذرة وال�س��كر و�س��يتم من��ح ح��وايل
 300ملي��ون ري��ال للمزارع�ين املحلي�ين  ..وق��ال قب��ل تف�ش��ي فريو���س
كورونا كانت ميزانية ال�صندوق قد ارتفعت بالفعل بنحو  60%عن العام
ال�س��ابق ،مب��ا يف ذل��ك تخ�صي���ص ملي��ار ري��ال لال�س��تثمار يف اخل��ارج"..
وبح�س��ب ال�س��هلي نح��ن حمظوظ��ون لأنن��ا وافقن��ا عل��ى ا�س�تراتيجية
الغ��ذاء قب��ل الأزم��ة ،وهن��اك تن�س��يق جي��د ب�ين ال��وكاالت احلكومي��ة املعنية
بالأمن الغذائي ،وحتى الآن مل تكن هناك م�شكالت غذائية رئي�سية ،لقد
�س��اعدنا هذا

 65مليار دوالر خسائر أثرياء بريطانيا بسبب «كورونا»

خ�س��ر �أ�صح��اب �أك�بر ال�ثروات يف بريطاني��ا ج��زء ًا م��ن �أمواله��م يف  2020للم��رة الأوىل يف �أك�ثر م��ن � 10س��نوات ب�س��بب وب��اء كوفي��د ،-19عل��ى م��ا
وب�ين التقري��ر ال��ذي تن�ش��ره ال�صحيف��ة �س��نوي ًا من��ذ  1989عن �أثرى �ألف �ش��خ�ص يف بريطانيا� ،أن ه��ذه الرثوات اخلا�صة
�أعلن��ت �صحيف��ة �صن��داي تامي��زّ ..
�أو العائلي��ة تراجع��ت بواق��ع  54ملي��ار جني��ه ا�س�ترليني ( 65.4ملي��ار دوالر) خالل �ش��هرين فق��ط ..ويف املح�صلة ،بلغت القيم��ة الرتاكمية لإجمايل ثروات
�أث��رى �أثري��اء بريطاني��ا  743ملي��ار جني��ه ا�س�ترليني ( 900ملي��ار دوالر) يف  ،2020برتاج��ع  29ملي��ارا ع��ن الع��ام الفائ��ت ..وه��ذه امل��رة الأوىل من��ذ
 2009الت��ي ترتاج��ع فيه��ا القيم��ة الرتاكمي��ة ل�ثروات ه���ؤالء ال�س��كان الأغن��ى يف بريطانيا ..وقد فق��د �أكرث من ن�صف ه�ؤالء جزءا من �أموالهم هذه ال�س��نة.
وم��ع ث��روة مق��درة ب��ـ  16.2ملي��ار جني��ه ا�س�ترليني ،ت�ص��دّر املخ�ترع وال�صناع��ي جيم���س داي�س��ون الت�صني��ف بعدما كان يف املركز اخلام���س الع��ام املا�ضي..
وقد �أفاد هذا ال�صناعي الرائد يف جمال الأدوات الكهربائية املنزلية من الأداء اجليد ل�شركاته وامل�شكالت التي واجهها غريه من �أ�صحاب املليارات� ..أما
قطبا ال�صناعة الهنديان الأخوان �سري وغوبي هيندوجا اللذان ت�صدرا الرتتيب يف  ،2019فقد تراجعا �إىل املركز الثاين بعدما فقدا �ستة مليارات جنيه
ا�س�ترليني ه��ذا الع��ام ،يف �أك�بر تراج��ع بال�ثروات يف الت�صني��ف ..وتق��در ثروتهما بـ  16مليار جنيه ا�س�ترليني ،ليت�س��اويا بذلك مع �أخوي��ن �آخرين هما رجال
الأعمال ديفيد و�سامين روينب.ومن بني �أ�صحاب املليارات الآخرين ،خ�سر قطب �صناعة ال�صلب الك�شمي ميتال  4مليارات جنيه ا�سرتليني وحل يف املرتبة
التا�س��عة ع�ش��رة ..ويف  ،2020تعد بريطانيا  147ملياردير ًا �أي �أقل ب�أربعة �أ�ش��خا�ص مقارنة مع العام املا�ضي ..وتبقى لندن العا�صمة العاملية لأ�صحاب
امللي��ارات� ،إذ يقي��م فيه��ا  89م��ن ه���ؤالء ..و�أ�ش��ارت �صن��داي تامي��ز يف تعلي��ق �إىل �أن "التحلي��ل املف�ص��ل الأول لأم��وال الأ�ش��خا�ص فاح�ش��ي ال�ثراء من��ذ ب��دء
وباء كوفيد -19ي�ؤجج املخاوف من ركود عميق وطويل الأمد.

 203مليارات دوالر خسائر قطاع التأمين
المتوقعة عالميًا في 2020
ارتف��ع مع��دل الت�ضخ��م يف ال�س��ودان �إىل نح��و  99%يف �أبري��ل مقاب��ل
 82%يف ال�ش��هر ال�س��ابق ب�س��بب ا�س��تمرار ارتفاع �أ�س��عار الغذاء ،بح�س��ب
بي��ان للجه��از املرك��زي للإح�ص��اء ..وق��ال اجله��از املرك��زي للإح�ص��اء
ال�س��وداين �إن "مع��دل التغي�ير ال�س��نوي (الت�ضخ��م) �س��جل يف �أبري��ل
 98.81%مقارن��ة ب��ـ  81.64%يف مار���س بارتف��اع 17.17%
" وع��زا ارتف��اع مع��دل الت�ضخ��م �إىل ا�س��تمرار زي��ادة �أ�س��عار الغ��ذاء مث��ل
الزي��وت واحلب��وب واللح��وم والبقولي��ات والل�بن واخلب��ز.
ويع��اين ال�س��ودانيون من��ذ �أ�ش��هر للح�ص��ول عل��ى اخلب��ز ووق��ود ال�س��يارات
والغ��از املن��زيل وت�ش��هد مناف��ذ ه��ذه ال�س��لع طواب�ير انتظ��ار طويل��ة ..ومن��ذ
انف�ص��ال جن��وب ال�س��ودان ع��ن ال�س��ودان ع��ام  ،2011ي�ش��هد اقت�ص��اد
الب�لاد ارتفاع�� ًا يف مع��دّالت الت�ضخ��م وتراج��ع قيمة اجلنيه ال�س��وداين �إثر
فق��دان عائ��دات نفطي��ة كب�يرة ،و�أواخ��ر  2018اندلع��ت احتجاج��ات يف
مدين��ة عط�برة ( 350كل��م �ش��مال العا�صم��ة اخلرط��وم) نتيج��ة زي��ادة
ال�س��لطات �أ�س��عار اخلب��ز ..و�س��رعان م��ا ات�س��عت االحتجاج��ات لت�ش��مل كل
�أنح��اء الب�لاد م��ع مطالب��ات ملحة ب�إ�س��قاط الرئي���س ال�س��ابق عمر الب�ش�ير
وه��و م��ا ا�س��تجاب ل��ه اجلي���ش يف � 11أبري��ل .2019
كذل��ك تع��اين الب�لاد م��ن ارتف��اع الدي��ن اخلارج��ي ال��ذي بلغ وفق��ا لبيانات
�صن��دوق النق��د ال��دويل ،نحو  60مليار دوالر ..وفر�ضت الواليات املتحدة
عقوب��ات اقت�صادي��ة عل��ى اخلرط��وم ط��وال عقدي��ن قب��ل �أن ترفعه��ا يف
 ،2017لكنه��ا م��ا زال��ت ت��درج ال�س��ودان عل��ى قائم��ة "ال��دول الراعي��ة
للإره��اب" م��ا يعرق��ل تدف��ق اال�س��تثمارات الأجنبي��ة �إىل الب�لاد ..و�أعل��ن
برنام��ج الأغذي��ة العامل��ي يف فرباي��ر �أن  9.1ملي��ون �س��وداين يحتاج��ون
�إىل م�س��اعدات �إن�س��انية.

توقع��ت جمموع��ة لوي��دز �أوف لن��دن للت�أم�ين� ،أن يتكب��د ه��ذا القط��اع يف
الع��امل خ�س��ائر بقيم��ة  203ملي��ارات دوالر خ�لال الع��ام  2020ب�س��بب
وب��اء كوفي��د ،19 -م�ش�يرة �إىل �أنه��ا �س��تدفع تعوي�ض��ات لزبائنه��ا ت�ص��ل
�إىل  4.3ملي��ار دوالر ،م��ا ي��وازي التعوي�ضات بع��د اعتداءات � 11أيلول/
�سبتمرب ..و�أو�ضحت املجموعة اخلمي�س يف بيان �أن خ�سائر قطاع الت�أمني
ج��راء فريو���س كورون��ا امل�س��تجد �س��تكون �ش��بيهة بال�س��نوات الت��ي �ش��هدت
ك��وارث طبيعي��ة ك�برى ،مث��ل الإع�ص��ار كاترين��ا ع��ام  2005و�أعا�ص�ير
ه��اريف و�إيرم��ا وماريا ع��ام .2017
وتت��وزع اخل�س��ائر املتوقع��ة ه��ذه ال�س��نة ب�ين  107ملي��ارات دوالر
م��ن التعوي�ض��ات (لإلغ��اء منا�س��بات �أو الت�أم�ين عل��ى ال�س��فر مث�لا) و 96
ملي��ار دوالر م��ن تراج��ع قيم��ة حماف��ظ اال�س��تثمار ..و�أو�ض��ح املدي��ر الع��ام
ملجموع��ة لوي��دز ج��ون ني��ل �أن قط��اع الت�أم�ين يف الع��امل يدف��ع تعوي�ض��ات
لل�ش��ركات والأ�ش��خا�ص املت�ضرري��ن ج��راء كوفي��د -19م��ن خ�لال ع��دد
كب�ير م��ن التغطي��ات املختلف��ة..
و�أ�ض��اف �أن م��ا يجع��ل ه��ذا الوب��اء العامل��ي فري��دا لي���س ت�أث�يره الب�ش��ري
واالجتماع��ي فح�س��ب ب��ل كذل��ك ال�صدم��ة االقت�صادية م��ع االرتفاع احلاد
يف البطال��ة و�إفال���س ال�ش��ركات وانهي��ار �إجم��ايل الن��اجت الداخل��ي يف
العدي��د م��ن ال��دول ..وتتوق��ع �ش��ركة الت�أمني التي تعترب من �أعرق �ش��ركات
لن��دن تع��ود �أ�صوله��ا �إىل الق��رن ال�س��ابع ع�ش��ر� ،أن تدف��ع م��ا ب�ين  3و 4.3
ملي��ارات دوالر لزبائنه��ا يف الع��امل ..وح��ذرت م��ن �أن ه��ذا املبلغ قد يرتفع
�أك�ثر يف ح��ال توا�صل��ت تداب�ير احلجر لع��دة �أ�ش��هر �إ�ضافية.

 2.77مليار دوالر قرض لمصر من صندوق النقد الدولي
واف��ق جمل���س �إدارة �صن��دوق النق��د ال��دويل عل��ى من��ح م�ص��ر قر�ض�� ًا طارئ�� ًا بقيم��ة  2,77ملي��ار دوالر مل�س��اعدة البالد على التعام��ل مع �آثار وب��اء كوفيد،-19
وق��ال ال�صن��دوق يف بي��ان �إن م�ص��ر �ش��هدت حت��و ًال ملحوظ�� ًا قب��ل �صدم��ة كوفي��د -19يف �إط��ار برنام��ج �إ�ص�لاح اقت�ص��ادي مدع��وم م��ن ال�صن��دوق ،لك��ن ه��ذا
التقدم مهدد الآن ،وفقا ملا نقلته فران�س بر�س ..وقال النائب الأول للمدير التنفيذي جيفري �أوكاموتو �إن القر�ض �سي�ساعد يف متويل "الإنفاق املوجه وامل�ؤقت
بهدف احتواء الوباء وتخفيف �أثره االقت�صادي ..لكنه حذر ب�أن القاهرة �ستحتاج �إىل "دعم �سريع �إ�ضايف من الدائنني الثنائيني واملتعددي الأطراف  ..ل�سد
فجوة ميزان املدفوعات املتبقية وتخفيف عبء الت�س��ويات واحلفاظ على ا�س��تقرار االقت�صاد الكلي الذي جهدت م�صر لتحقيقه"..
وي�أتي القر�ض الطارئ من �أداة التمويل ال�س��ريع التابعة لل�صندوق والتي مت تعزيزها للح�صول على امل�س��اعدة ب�س��رعة للدول النامية الأكرث عر�ضة للت�أثريات
االقت�صادي��ة لتف�ش��ي الوب��اء ..وقال��ت مدي��رة �صن��دوق النق��د ال��دويل كري�س��تينا جورجيف��ا �إن ال�صن��دوق تلقى �أكرث من  100طلب م�س��اعدة م��ن �أع�ضائه ،و�إنّ
ال��دول النامي��ة �س��تحتاج �إىل ح��وايل  2,5تريلي��ون دوالر للتعام��ل م��ع �آث��ار الوب��اء ..و�أو�ض��ح ال�صن��دوق الأ�س��بوع املا�ض��ي �أن��ه واف��ق عل��ى  50قر�ض�� ًا م��ن ه��ذا
القبيل.
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تو�صل��ت درا�س��ة بحثي��ة حديث��ة �أجرته��ا �ش��ركة كا�سرب�س��كي العاملي��ة
املخت�ص��ة ب�أم��ن الإنرتن��ت� ،إىل �أن  84%م��ن امل�س��تخدمني يف دول��ة
الإم��ارات يحاول��ون ح��ذف معلوماته��م اخلا�ص��ة م��ن مواق��ع الوي��ب �أو
و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي ..وك�ش��ف تقري��ر الدرا�س��ة املعن��ون بـ"حماية
اخل�صو�صي��ة الرقمي��ة :رف��ع م�س��توى احلماية ال�ش��خ�صية ،عن �أن 33%
م��ن امل�س��تخدمني مل يك��ن لديه��م فك��رة ع��ن كيفي��ة ح��ذف معلوماته��م
اخلا�ص��ة م��ن مواق��ع الوي��ب �أو و�س��ائل التوا�ص��ل.
و�أب��دى امل�س��تخدمون قلقه��م كذل��ك جت��اه املعلوم��ات ال�ش��خ�صية اخلا�ص��ة
ب�أحبائه��م� ،إذ ك�ش��ف التقري��ر ع��ن �أن  31%م��ن امل�س��تخدمني يف
الإم��ارات يدّع��ون �أن بيان��ات �ش��خ�صية �أو معلوم��ات متعلق��ة ب�أف��راد
�أ�س��رهم �أ�صبح��ت متاح��ة للجمهور دون موافقته��م ..ويدفع هذا االهتمام
باخل�صو�صي��ة امل�س��تخدمني �إىل اتخ��اذ ق��رارات واعي��ة ب�ش���أن كيفي��ة
حف��ظ بياناته��م ال�ش��خ�صية و�أماك��ن تخزينه��ا ،م��ن �أج��ل من��ع عر�ضه��ا �أو
ا�س��تخدامها م��ن قب��ل م��ن ال ميلك��ون الإذن بذل��ك.
ووج��دت الدرا�س��ة �أن ن�س��بة كب�يرة م��ن الأ�ش��خا�ص يف الإم��ارات تتخ��ذ
تداب�ير �إ�ضافي��ة عن��د ت�صف��ح الإنرتن��ت لإخف��اء معلوماته��م ع��ن املجرمني
الإلكرتوني�ين بن�س��بة  ،43%وع��ن مواق��ع الوي��ب الت��ي يزورونه��ا ،40%
وع��ن �أقرانه��م م��ن م�س��تخدمي الأجه��زة نف�س��ها  .. 44%وال ي��زال
بع���ض امل�س��تخدمني ،ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،قلق�ين ب�ش���أن تخزي��ن معلوماته��م
ال�ش��خ�صية عل��ى �أجهزته��م؛ �إذ �أ�ش��ار  27%م��ن امل�س��تطلعة �آرا�ؤه��م يف
الدول��ة �إىل �أنه��م ي�ش��عرون بالقل��ق �إزاء البيان��ات ال�ش��خ�صية التي جتمعها
التطبيق��ات امل�س��تخدمة عل��ى �أجهزته��م املحمول��ة.

تب ّن��ى جمل���س الن ّ��واب الأمريك��ي مقرتح�� ًا دميقراط ّي�� ًا يتع ّل��ق بحزم��ة
م�س��اعدات تاريخ ّي��ة بقيم��ة  3تريليون��ات دوالر م��ن �أج��ل مواجه��ة تبع��ات
فريو���س كورون��ا امل�س��تج ّد يف الوالي��ات املتح��دة ،يف وق��ت ال ُيتو ّق��ع �أن
مي�� ّر يف جمل���س ال�ش��يوخ ذي الغالب ّي��ة اجلمهور ّي��ة ..ويعت�بر دونال��د ترامب
الن���ص "ول��د ميت�� ًا" ،يف ح�ين �أنّ توقي��ع الرئي���س
واجلمهور ّي��ون �أنّ ه��ذا ّ
الن���ص ح ّي��ز التنفيذ ..ووافق جمل���س
الأمريك��ي �ض��روري م��ن �أج��ل دخ��ول ّ
الن���ص ب�أغلب ّي��ة � 208أ�ص��وات
الن ّ��واب ذو الغالب ّي��ة الدميقراط ّي��ة عل��ى ّ
م�ؤ ّي��دة ،ومعار�ض��ة .199

�أظه��ر تقري��ر حدي��ث ،ارتف��اع ع��دد اجلرائ��م اخلبيث��ة واال�س��تغاللية ع�بر
كاف��ة �أن��واع اجلرائ��م ال�س��يربانية ب�ش��كل ملمو���س بواق��ع  33%ج��ول
الع��امل خ�لال �أول  100ي��وم م��ن انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�س��تجد
(كوفي��د..)-19
وذك��ر تقري��ر �ش��ركة "م��امي كا�س��ت" لأم��ن الربي��د الإلك�تروين
والبيان��ات ،ال��ذي ج��اء بعن��وان  100ي��وم م��ن فريو���س كورون��ا� ،أن��ه بينما
ير ّك��ز الع��امل جه��وده عل��ى �إدارة الرعاي��ة ال�صحية والعواق��ب االقت�صادية
واالجتماعي��ة للفريو���س امل�س��تجد ،ي�ش��نّ املجرم��ون ال�س��يربانيون حرب�� ًا
�صامت��ة ي�س��تغلون فيه��ا الأزم��ة احلالي��ة لت�صعي��د �أن�ش��طتهم اخلبيث��ة..
و�أ�ض��اف �أن ن�س��بة الك�ش��ف ع��ن اجلرائ��م ال�س��يربانية بوا�س��طة الربي��د
الإغراق��ي وا�س��تغالل الثغ��رات ارتفع��ت بواق��ع  ،26.3%كم��ا ارتفع��ت
ن�س��بة الك�ش��ف ع��ن عملي��ات االحتي��ال بانتحال ال�ش��خ�صية .. 30.3%
وك�ش��ف التقري��ر ،ع��ن من��و ن�س��بة الك�ش��ف ع��ن الربجمي��ات اخلبيث��ة
بواق��ع  ،35.16%كم��ا زاد حظ��ر العناوي��ن الإلكرتوني��ة بالنق��ر بن�س��بة
� ،55.8%أي �أن النا���س �أ�صبح��وا ينق��رون الرواب��ط غ�ير الآمن��ة �أك�ثر
مما كانوا يفعلون قبل تف�شي املر�ض ..ويقدم التقرير �صورة وا�ضحة عن
ً
مف�صل
حتلي�لا
كيفي��ة عم��ل �أولئ��ك املجرم�ين ال�س��تغالل الفر���ص ،ويقدم ً
لكاف��ة التوجه��ات الت��ي �س��ادت جمي��ع املناط��ق وف ًقا مل�ش��اهدات فريق مامي
كا�س��ت ال�س��تق�صاء التهديدات.
وق��ال كارل وي��رن ،مدي��ر �ش���ؤون اجلرمي��ة الإلكرتوني��ة ل��دى م��امي كا�س��ت:
"وج��د الكث�يرون �أنف�س��هم م�ضطري��ن فج���أة للعم��ل من املن��زل رغم كونهم
غ�ير جمهزي��ن �أو مدرك�ين للتهدي��دات ال�س��يربانية ،مم��ا ق��د يعر���ض
م�ؤ�س�س��اتهم ملخاط��ر حقيقي��ة ب�س��بب �س��لوكيات غ�ير �آمن��ة..
وبالنظ��ر �إىل ارتف��اع ع��دد التهدي��دات والنق��ر عل��ى الرواب��ط غ�ير الآمن��ة
ملحة تفر�ض على امل�ؤ�س�سات تعزيز الوعي
وف ًقا للتقرير ،ف�إن هناك حاجة ّ
بالأم��ن ال�س��يرباين ورف��ع قدراته��ا التدريبي��ة ل�ضم��ان امت�لاك املوظف�ين
للمعرف��ة والأدوات الالزم��ة لتجن��ب ال�س��لوكيات اخلط��رة ع�بر الإنرتنت..
كما مت الك�شف منذ �شهر يناير عن �أكرث من � 115ألف عنوان �إلكرتوين
م�ضلل مرتبط مبر�ض كوفيد -19بهدف �سرقة املعلومات ال�شخ�صية".

�أظه��رت بيان��ات �أن اقت�ص��اد منطق��ة الي��ورو �ش��هد �أك�بر انكما���ش عل��ى
الإط�لاق يف �أول � 3أ�ش��هر م��ن الع��ام مقارن��ة بالرب��ع ال�س��ابق مثلم��ا توقع��ت
الأ�س��واق نتيج��ة لإج��راءات الع��زل الع��ام املُطبق��ة يف مار���س لإبط��اء
جائح��ة "كورون��ا" ..وق��ال مكت��ب الإح�ص��اءات التاب��ع لالحت��اد الأوروب��ي
(يورو�س��تات) �إن الن��اجت الإجم��ايل يف منطق��ة اليورو الت��ي ت�ضم  19دولة
انكم���ش  3.8%عل��ى �أ�سا���س ف�صل��ي مم��ا �أدى �إىل تراج��ع 3.2%
عل��ى �أ�سا���س �س��نوي ..و�س��جلت فرن�س��ا �أك�بر انكما���ش ف�صل��ي بن�س��بة
 5.8%تلته��ا �س��لوفاكيا  5.4%و�إ�س��بانيا  .5.2%وانكم���ش �إنت��اج
�إيطاليا  4.7%على �أ�سا�س ف�صلي ،ما ي�ضعها ر�سمي ًا يف حالة ركود بعد
ً
انكما�ش��ا
انكما���ش  0.1%يف الرب��ع الأخ�ير م��ن  2019و�س��جلت �أملاني��ا
. 2.2%

وجه��ت الأزم��ة االقت�صادي��ة ب�س��بب كورون��ا� ،ضرب��ة قوي��ة للوالي��ات املتح��دة،
بع��د الك�ش��ف ع��ن �أرق��ام هائل��ة لأعداد البطال��ة يف البالد خالل �ش��هر �أبريل،
والت��ي مل ت�ش��هد �أم�يركا مثي ً
�لا لها منذ الك�س��اد الكبري..
وخ�س��رت الوالي��ات املتح��دة  20.5ملي��ون وظيف��ة خ�لال �ش��هر �أبري��ل،
وه��و رق��م غ�ير م�س��بوق يف ف�ترة ق�ص�يرة كه��ذه ،لرتتف��ع ن�س��بة البطال��ة �إىل
 14.7باملئ��ة يف �أعل��ى م�س��توياتها من��ذ الثالثيني��ات ،وفق م��ا �أظهرت �أرقام
وزارة العم��ل .
وج��اءت ه��ذه اخل�س��ارة نتيجة التوقف ال�س��ريع للن�ش��اط االقت�ص��ادي ملواجهة
كوفي��د ،-19وقال��ت وزارة العم��ل يف بي��ان "انخف���ض التوظي��ف ب�ش��دّة يف
جميع القطاعات الرئي�سية ،مع خ�سارة مهمة للوظائف خا�صة يف (قطاعي)
الرتفي��ه والفنادق"..
وتعت�بر ه��ذه ن�س��بة البطال��ة الأعل��ى يف الوالي��ات املتح��دة من��ذ ف�ترة الك�س��اد
الكب�ير ال�ش��هرية الت��ي �ش��هدتها الب�لاد يف الثالثين��ات ..وم��ن ناحيت��ه قل��ل
الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ،م��ن �ش���أن �أرق��ام البطال��ة ،معت�برا �أنه��ا
كان��ت متوقع��ة وغ�ير مفاجئ��ة..
وق��ال ترام��ب ل�ش��بكة فوك���س ني��وز بع��د دقائ��ق عل��ى �ص��دور �أرق��ام وزارة
العمل��كان ه��ذا متوقع��ا متام��ا ،لي���س مفاجئ�� ًا م�ؤك��د ًا �أن حت��ى الدميوقراطيني
ال يلق��ون الل��وم عل ّ��ي.

ارتف��ع ر�صي��د ال�س��يولة النقدي��ة امل�ؤهل��ة (النق��د وم��ا يعادل��ه) املتواف��ر
خ�لال الرب��ع الث��اين م��ن  ،2020للمجموع��ات امل�صرفي��ة الث�لاث
(�أبوظب��ي الأول) و(�أبوظب��ي التج��اري) و(�أبوظب��ي الإ�س�لامي) ،التابع��ة
لأبوظب��ي واملدرج��ة يف �س��وق الأوراق املالي��ة بالعا�صم��ة ،بنح��و 25.7%
لتبل��غ  206.2ملي��ار دره��م ،وفق ًا للبيانات املالي��ة املف�صح عنها للبنوك
بنهاي��ة الرب��ع الأول م��ن  ،2020مقارن��ة م��ع  164ملي��ار دره��م
ال�س��يولة النقدي��ة الت��ي كان��ت متواف��رة للبن��وك الثالث��ة يف نهاي��ة ع��ام
.2019
وال ت�ش��مل ه��ذه ال�س��يولة النقدي��ة امل�ؤك��دة املتواف��رة للمجموع��ات
امل�صرفي��ة الث�لاث ،ال�س��يولة الإ�ضافي��ة الت��ي توفره��ا خط��ة الدع��م الت��ي
�أقره��ا امل�ص��رف املرك��زي يف الن�ص��ف الث��اين م��ن مار���س  ،2020والتي
جاءت ملواجهة الظروف غري االعتيادية التي نتجت عن تداعيات انت�شار
وب��اء كورون��ا وت�أث�يره عل��ى االقت�ص��اد املحل��ي.
وي�ش��مل النق��د وم��ا يعادل��ه ،ال�س��يولة النقدي��ة امل�ؤهل��ة �أي امل�ؤك��دة ،الت��ي
متلكه��ا البن��وك يف تاريخ��ه �أو �س��تح�صل عليه��ا خ�لال الأ�ش��هر الثالث��ة
الالحق��ة لتاري��خ الإف�ص��اح ،م��ن م�ص��ادر م�ضمون��ة مثل ودائ��ع البنك لدى
امل�ص��ارف املركزي��ة �أو البن��وك املرخ�ص��ة الأخ��رى.
وجنح��ت �إم��ارة �أبوظب��ي خ�لال العام�ين املا�ضي�ين يف �إع��ادة هيكل��ة
قطاعه��ا امل�ص��ريف م��ن خ�لال دمج ع��دة بنوك يف جمموعت�ين م�صرفيتني
كبريت�ين هم��ا جمموع��ة بن��ك �أبوظب��ي الأول وجمموع��ة بن��ك �أبوظب��ي
التج��اري ،اللت��ان تع��دان الي��وم من �أكرب الكيان��ات امل�صرفية باملنطقة ،ما
نت��ج عن��ه خل��ق كيانات قوية وم�س��تقرة ذات مالءة عالي��ة وموثوقة للعمالء
وامل�س��تثمرين ،كم��ا ا�س��تطاعت جمموع��ة م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي
اال�س��تمرار يف النم��و لت�صب��ح �أح��د �أكرب املجموعات امل�صرفية الإ�س�لامية
يف املنطق��ة والع��امل ،كم��ا يعت�بر م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي الي��وم ،م��ن
�أكرب البنوك بالدولة من حيث قاعدة العمالء التي يتجاوز عددها مليون
عمي��ل يف ال�س��وق املحلية.ومتل��ك املجموع��ات امل�صرفي��ة الث�لاث امت��داد ًا
مهم�� ًا وفاع ً
�لا يف �أ�س��واق املال وال�صريفة واخلدمات املالية واال�س��تثمارية
يف الأ�س��واق املحلي��ة واخلارجي��ة ،م��ن خ�لال � 64ش��ركة مالي��ة وم�صرفية
وا�س��تثمارية مملوك��ة له��ا تعم��ل يف الأ�س��واق املحلي��ة والإقليمي��ة والعاملي��ة،
وتت��وزع عل��ى املجموع��ات بواق��ع � 26ش��ركة تابع��ة كلي�� ًا �أو جزئي�� ًا لبن��ك
�أبوظب��ي الأول و � 31ش��ركة لبن��ك �أبوظب��ي التج��اري و � 7ش��ركات
مل�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي.
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 11.2مليــار دوالر احتياطيــات األردن
بتراجــع 7.4%

مليارات يورو قد تحتاجها تونس لميزانية 2020

ذك��ر رئي���س احلكوم��ة التون�س��ية �إليا���س الفخف��اخ� ،أن ب�لاده يف حاج��ة اىل  5ملي��ارات ي��ورو �إ�ضافي��ة ملوازن��ة الع��ام  2020بينم��ا يواج��ه االقت�ص��اد
وب�ين الفخف��اخ يف ح��وار بث��ه تلفزي��ون فران���س " 24ق��دّر قان��ون املالي��ة
�أ�س��وا �أزم��ة ل��ه من��ذ ا�س��تقالل الب�لاد ع��ام  1956ب�س��بب جائح��ة كورون��اّ ..
متوي�لات خارجي��ة ب��ـ 8ملي��ارات دين��ار� ،أك�ثر بقلي��ل م��ن  2.5ملي��ار ي��ورو و�أظ��ن �أن هذا الرقم �س��يت�ضاعف عل��ى الأقل"..
وتاب��ع "نح��ن ب�ص��دد مناق�ش��ة كل احلل��ول املتاح��ة وطني�� ًا ودول ّي�� ًا" ..و�أقر قانون املالية موازنة عامة للعام احل��ايل يف حدود  47مليار دينار ( 15مليار
يورو) ُخم�س متويلها من اخلارج.
وخ�ص���ص االحت��اد الأوروب��ي يف نهاي��ة مار���س هب��ة مالي��ة لتون���س قيمته��ا  250مليون ي��ورو ،كما منح �صن��دوق النقد الدويل قر�ضا طارئ��ا للبالد بقيمة
 745ملي��ون دوالر..
وم��ن املتوق��ع �أن يرتاج��ع الن��اجت الداخل��ي اخل��ام بن�س��بة  4.3يف املئ��ة يف الع��ام  ،2020وه��و الأ�س��و�أ من��ذ  ..1956و�أ�ض��اف الفخف��اخ "ميك��ن
وبي رئي���س احلكومة التون�س��ية الذي توىل مهامه ر�س��ميا منذ نهاية فرباير
�أن منر �إىل الأ�س��و�أ ،كل ذلك مرتبط با�س��تئناف" عجلة االقت�صاد العامليّ ..
�أن ح��وايل ملي��ون ومئت��ي عائل��ة و�صلته��م م�س��اعدات م��ن الدول��ة ،و�أن �أك�ثر م��ن � 10آالف �ش��ركة دخل��ت يف بطال��ة تقني��ة ب�س��بب اجلائحة الت��ي بد�أت يف
الظهور يف البالد منذ مطلع مار���س املا�ضي.

�أظه��رت البيان��ات الت��ي تر�ص��د ال�س��لوك اال�س��تهالكي يف الإم��ارات� ،أن ن�صي��ب الف��رد م��ن الإنف��اق اال�س��تهالكي اخلا���ص بل��غ نح��و  63300دره��م
خ�لال الع��ام  2019مقارن��ة م��ع  63400دره��م تقريب��ا يف الع��ام  2018وذل��ك وفق��ا لالح�صائي��ات الت��ي ت�صدره��ا الهيئ��ة االحتادي��ة
للتناف�س��ية واالح�صاء..
وا�س��تناد ًا �إىل الأرق��ام ال�س��ابقة فق��د بل��غ متو�س��ط الإنف��اق اال�س��تهالكي ال�ش��هري للف��رد  5275درهم��ا تقريب��ا خ�لال الع��ام  2019مقارن��ة م��ع
نح��و  5283درهم��ا تقريب��ا يف الع��ام . 2018
وكان التقري��ر الأخ�ير ال�ص��ادر ع��ن الهيئ��ة االحتادي��ة للتناف�س��ية واالح�ص��اء �أ�ش��ار �إىل� ،أن �إجم��ايل الإنف��اق اال�س��تهالكي اخلا�ص يف دول��ة الإمارات
بل��غ خ�لال الع��ام  2019نح��و  601.8ملي��ار دره��م باملقارن��ة م��ع  594ملي��ار دره��م يف الع��ام ..2018
وميث��ل الإنف��اق اال�س��تهالكي اخلا���ص وفق��ا للمفاهي��م االقت�صادي��ة حج��م �إنف��اق الأف��راد عل��ى ال�س��لع املعم��رة كال�س��يارات والأث��اث وغ�ير املعم��رة
كاملواد الغذائية وال�سلع اال�ستهالكية ،وذلك �إ�ضافة �إىل الإنفاق على اخلدمات املدر�سية واملاء والكهرباء وغريها من اخلدمات الأخرى الأ�سا�سية
والكمالي��ة خ�لال فرتة حمددة.
وبح�س��ب الأرق��ام ال�ص��ادرة ع��ن الهيئ��ة فق��د �ش��كل الإنف��اق اال�س��تهالكي اخلا���ص نح��و  % 40.5م��ن �إجم��ايل الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بالأ�س��عار
الثابت��ة خ�لال الع��ام  2019البال��غ  1.486تريلي��ون دره��م.
�أم��ا عل��ى م�س��توى الإنف��اق اال�س��تهالكي احلكوم��ي فق��د بلغ��ت قيمت��ه  205.4ملي��ار دره��م خالل الع��ام  2019بنمو ن�س��بته  12.1%مقارنة مع
 183.2ملي��ار دره��م تقريب�� ًا يف الع��ام  ،2018ويع�بر الإنف��اق اال�س��تهالكي احلكوم��ي ع��ن �إجم��ايل ما تنفق��ه الدولة لتوفري خدمات ا�س��تهالكية،
مث��ل ال�صح��ة والتعلي��م والثقاف��ة والدف��اع والأم��ن والعدال��ة ،وذلك لأن الدولة تكون م�س��تهلكة عند الإنفاق على توفري االحتياجات العامة لل�س��كان يف
الدولة وذلك بح�س��ب املفاهيم االقت�صادية.

ارتف��ع الن��اجت املحل��ي الإجمايل للإمارات بالأ�س��عار اجلاري��ة مبا يربو على
� 45%أو  482.4مليار درهم يف غ�ضون ال�سنوات الع�شر املا�ضية بالغ ًا
 1.546تريلي��ون دره��م بنهاي��ة  ،2019مقاب��ل  1.064تريلي��ون يف
 ،2010بح�س��ب الهيئة االحتادية للتناف�س��ية والإح�صاء ..وقالت الهيئة،
يف تقري��ر احل�س��ابات القومي��ة� ،إن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بالأ�س��عار
اجلاري��ة ع��دا النف��ط والغ��از زاد �إىل  1.159تريلي��ون يف ،2019
مرتفع�� ًا م��ن  1.147تريلي��ون يف  2018بزي��ادة  ،1.04%فيم��ا
بل��غ الدخ��ل القوم��ي الإجم��ايل  1.554تريلي��ون ،وو�ص��ل الدخ��ل القوم��ي
ال�ص��ايف لنح��و  1.493تريليون درهم.
وا�س��تحوذ قط��اع امل�ش��روعات غ�ير املالي��ة عل��ى الن�صي��ب الأكرب م��ن الناجت
املحل��ي الإجم��ايل بواق��ع  1.306تريلي��ون دره��م ،مقاب��ل نحو 134.7
ملي��ار ًا للأن�ش��طة املالي��ة و�أن�ش��طة الت�أم�ين ،و  105.56ملي��ارات
ل�ل�إدارة العام��ة وال�ضم��ان االجتماع��ي الإجب��اري ،و  10.04ملي��ارات
لأن�ش��طة الأ�س��ر املعي�ش��ية ك�صاح��ب عمل.
وف��ى قط��اع امل�ش��روعات غ�ير املالي��ة ،ا�س��تحوذت ال�صناع��ات
اال�س�تراتيجية ،ت�ش��مل النفط اخلام والغاز الطبيعي ،على احل�صة الأكرب
بواق��ع  387.05ملي��ار دره��م ،ث��م جت��ارة اجلمل��ة والتجزئ��ة ،و�إ�ص�لاح
املركب��ات ذات املح��ركات والدراج��ات الناري��ة بنح��و  192.7ملي��ار ًا،
يلي��ه ال�صناع��ات التحويلي��ة بواق��ع  134.88ملي��ار ًا ،والنق��ل والتخزي��ن
 90.7ملي��ار ًا و  44.7ملي��ار ًا للمعلوم��ات واالت�ص��االت..
يف �س��ياق �آخ��ر ،ارتف��ع الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل للدول��ة بح�س��ب الأ�س��عار
الثابت��ة� ،إىل  1.486تريلي��ون دره��م الع��ام املا�ض��ي بزي��ادة 1.68%
مقاب��ل  1.461تريلي��ون يف .2018
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�أظه��رت �أرق��ام للبن��ك املرك��زي الأردين تراج��ع احتياط��ي العم�لات
الأجنبي��ة يف الأ�ش��هر الأربع��ة الأوىل م��ن الع��ام احل��ايل  7.4%مقارن��ة
م��ع م�س��تواه يف نهاي��ة  ،2019وبلغ��ت قيم��ة احتياط��ي العم�لات يف نهاي��ة
ابري��ل ني�س��ان املا�ض��ي نح��و  11.26ملي��ار دوالر مقارن��ة م��ع ح��وايل
 12.17ملي��ار دوالر يف نهاي��ة ..2019
و�أورد وزي��ر املالي��ة الأردين حمم��د الع�سع���س ،بداي��ة ال�ش��هر احل��ايل
توقع��ات بانكما���ش اقت�ص��اد اململك��ة ،ال��ذي يعاين من �ضغ��وط مالية ،بنحو
 3%يف الع��ام اجل��اري نتيج��ة ت�أث�ير فريو���س كورون��ا.
وكان �صن��دوق النق��د ال��دويل ،ال��ذي واف��ق يف مار���س املا�ض��ي عل��ى برنامج
بقيم��ة  1.3ملي��ار دوالر م��ع الأردن ،توق��ع يف ال�س��ابق منو اقت�صاد اململكة
بنح��و  2.1%يف  2020وارتفاع��ه تدريجي�� ًا يف الأع��وام القليل��ة
التالي��ة �إىل  ، 3.3%و�أ�ض��اف الوزي��ر متحدث��ا ع��ن �أول انكما���ش يف من��و
االقت�ص��اد من��ذ  1990بح�س��ب روي�ترز � :س��يكون الأث��ر االقت�صادي لهذا
التح��دي �أ�س��و�أ عل��ى االقت�صادي��ات وعل��ى ال�ش��ركات الت��ي تع��اين �أي�ض��ا من
نقاط �ضع��ف �صعبة..
وكثف��ت احلكوم��ة الأردن يف الآون��ة الأخ�يرة خطواته��ا لإع��ادة احلي��اة
�إىل طبيعتها حيث �س��محت ملعظم ال�ش��ركات بالعودة للعمل بعد �إجراءات
ع��زل ع��ام �صارم��ة لنح��و �ش��هرين م��ع تفاق��م الت�أث�ير االقت�ص��ادي وتزاي��د
املخاوف من �أن يت�س��بب ت�س��ريح العمال والإفال���س يف حدوث ا�ضطرابات
اجتماعي��ة ،ح�س��بما يق��ول م�س���ؤولون يف �أحاديثه��م اخلا�ص��ة.

ألف عامل تحتاجهم "ويتروس" البريطانية للعمل في جني المحاصيل فورًا

يف الوق��ت ال��ذي يفق��د في��ه �آالف املوظف�ين �أعماله��م ويواج��ه املالي�ين ح��ول الع��امل خط��ر فق��دان الوظيف��ة ،دع��ت واح��دة م��ن �أ�ش��هر ال�ش��ركات يف بريطاني��ا
الراغب�ين بالعم��ل �أن يتقدم��وا �إليه��ا ف��ور ًا و�أعلن��ت �أنه��ا بحاج��ة ما�س��ة وعاجل��ة لأك�ثر م��ن � 70أل��ف عام��ل ..ونقل��ت و�س��ائل الإع�لام الربيطاني��ة ع��ن املدي��ر
التنفيذي ل�سل�سلة متاجر ويرتو�س ال�شهرية روبرت توما�س دعوته للربيطانيني للتقدم من �أجل العمل ،م�شري ًا �إىل �أن �شركته بحاجة للآالف من �أجل العمل
يف جن��ي الفواك��ه واملحا�صي��ل م��ن م��زارع ال�ش��ركة وذل��ك م��ن �أج��ل من��ع مئ��ات �آالف الأطن��ان م��ن ه��ذه املنتج��ات م��ن الت�سو���س والتل��ف ..وق��ال املدي��ر يف هذه
ال�شركة جلريدة ديلي ميل الربيطانية� ،إن هذا التحذير ال�صارخ ي�أتي قبل �أن يحل مو�سم جني الفواكه يف بريطانيا ال�شهر املقبل ،خا�صة الفراولة والتوت
و�أنواع �أخرى من الفاكهة �سريعة التلف ،وقال توما�س �إن بريطانيا بحاجة اليوم ملا �أ�سماه جي�ش الأر�ض ،وهو اال�سم ذاته الذي �أعطي لثمانني �ألف بريطاين
عمل��وا يف الزراع��ة خالل فرتة احلرب العاملية الثانية.
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دولة وشركة مهددة بخفض تصنيفها المالي بسبب "كورونا"

�أظهر حتليل ل�ستاندرد �آند بورز غلوبال �أن عدد ال�شركات �أو الدول املعر�ضة خلطر خف�ض ت�صنيفها االئتماين �إىل عالية املخاطر من الدرجة اجلديرة
باال�س��تثمار بلغ ارتفاع ًا قيا�س��ي ًا عند  111ب�س��بب جائحة فريو���س كورونا  ..وت�ش�ير تقديرات �س��تاندرد �آند بورز �إىل �أن عدد ال�ش��ركات والدول املخف�ض
ت�صنيفها بهذا ال�شكل بلغ بالفعل  24هذا العام ،مما ي�ؤثر على ديون ب�أكرث من  300مليار دوالر ..ولل�شركات والدول البالغ عددها  111دولة و�شركة
املر�شحة لهذا اخلف�ض يف الت�صنيف �سندات بقيمة  444مليار دوالر �أخرى ،مما يعني �أن املبلغ من املرجح �أن يقفز ب�أكرث من ذلك بكثري ،وال�شركات
والدول املر�شحة للخف�ض مهمة لأن مدى فقدان الت�صنيفات من الدرجة اجلديرة باال�ستثمار ميكن �أن يدفع امل�ستثمرين لبيع ال�سندات من �أجل �شركات
�أكرث جدارة ائتمانية ،مما يرفع تكاليف اقرتا�ضها.
وقال��ت �س��تاندرد �آن��د ب��ورز "توا�ص��ل ال�ضغ��وط االئتماني��ة الرتاك��م" ،مم��ا يلق��ي ال�ض��وء عل��ى �أن قراب��ة الرب��ع م��ن ع��دد ال�ش��ركات املعر�ض��ة خلط��ر خف���ض
الت�صني��ف �إىل عالي��ة املخاط��ر البال��غ  111عر�ض��ة �أي�ض��ا لتحذي��ر �صري��ح بخف���ض الت�صني��ف ..ج��رى بالفع��ل جتري��د �أ�س��ماء عاملي��ة ك�برى ،مث��ل ف��ورد
وكراف��ت هاين��ز ورين��و ودلت��ا �إيرالين��ز وما�س��يز ومارك���س �آن��د �سبن�س��ر يف قط��اع التجزئ��ة ،م��ن عالم��ة اجلدي��رة باال�س��تثمار من��ذ �أن �أ�ض��ر فريو���س كورون��ا
باقت�ص��ادات ك�برى ..وتت�ضم��ن قائم��ة املر�ش��حني للخف���ض بع�ض�� ًا م��ن الأ�س��ماء الت��ي ال تق��ل �ش���أنا ،منه��ا الناقلت��ان الوطنيت��ان بريت���ش �إيرواي��ز ولوفتهان��زا
و�سل�س��لتا الفن��ادق العامليت��ان حي��اة وماري��وت وعمالق��ا التعدي��ن �أر�س��يلورميتال وفي��ل الربازيلي��ة.
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شــركات تعلــن إنشــاء الكابــل البحــري
 2Africaلإلنترنــت

�أعلن��ت كل م��ن �ش��ركة ال�ص�ين الدولي��ة خلدم��ات املحم��ول (China
 )Mobile Internationalوفي�س��بوك و�ش��ركة �إم.ت��ي�.إن
جلوب��ال كونك��ت ( )MTN GlobalConnectو�ش��ركة �أورجن
الفرن�س��ية و�ش��ركة االت�ص��االت ال�س��عودية ( )stcوال�ش��ركة امل�صري��ة
لالت�ص��االت و�ش��ركة فوداف��ون العاملي��ة و�ش��ركة واي��وك ()WIOCC
ع��ن �إن�ش��اء الكاب��ل البح��ري  Africa 2خلدم��ة الق��ارة الإفريقي��ة
ومنطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط.
وبح�س��ب بي��ان �صح��ايف �ص��ادر ع��ن اجلهات امل�ش��اركة يف الكاب��ل البحري،
فقد مت اختيار �ش��ركة الكاتيل الفرن�س��ية لل�ش��بكات البحرية (Alcatel
 )Submarine Networksلتنفي��ذ و�إن�ش��اء النظ��ام البح��ري
والذى يتم متويله بالكامل من خالل �أع�ضاء التحالف كما ي�س��اعد ب�ش��كل
كبري على تعزيز الربط الدويل بني �أوروبا و�إفريقيا وال�ش��رق الأو�س��ط.
وميت��د الكاب��ل البح��ري  2Africaبط��ول � 37أل��ف كيلوم�تر ح��ول
الق��ارة الإفريقي��ة م��ن ال�ش��رق والغ��رب لي�صب��ح نظ��ام � 2Africaأح��د
�أط��ول م�ش��روعات الكواب��ل البحري��ة يف الع��امل حي��ث يرب��ط ق��ارة �أوروب��ا
(�شرقا عرب م�صر) ومنطقة ال�شرق الأو�سط (عرب ال�سعودية) من خالل
 21نقط��ة �إن��زال يف  23دول��ة �إفريقي��ة و�ش��رق �أو�س��طية و�أوربي��ة.

ق��ال البن��ك الآ�س��يوي للتنمي��ة� ،إن اخل�س��ائر االقت�صادية العاملي��ة الناجمة
ع��ن جائح��ة فريو���س كورون��ا ق��د ت�تراوح ب�ين  5.8تريلي��ون و 8.8
تريلي��ون دوالر ه��ذا الع��ام ،م��ا يزي��د ع��ن مثل��ي تقديرات��ه ال�س��ابقة يف
الوق��ت ،ال��ذي تت�س��بب في��ه تدابري احتواء الفريو���س يف �ش��ل االقت�صادات.
والتوق��ع ال�ص��ادر ع��ن البن��ك الآ�س��يوي للتنمي��ة ،ال��ذي يع��ادل م��ا ي�تراوح
بني � 6.4%إىل  9.7%من الناجت املحلي الإجمايل العاملي� ،أ�س��و�أ من
تقديرات��ه ال�ص��ادرة يف �أبري��ل ح�ين ق��ال �إن االقت�ص��اد العامل��ي ق��د يع��اين
م��ن خ�س��ائر ت�تراوح ب�ين تريلي��وين دوالر و  4.1تريلي��ون دوالر ،وه��و م��ا
يتوق��ف عل��ى ط��ول امل��دة الت��ي �س��تظل فيها تداب�ير االحتواء �س��ارية ..وقال
البن��ك �إن احل��د الأعل��ى للنط��اق يفرت���ض ا�س��تمرار القي��ود املفرو�ضة على
التنقل وال�ش��ركات �س��تة �أ�ش��هر ،بينما يفرت�ض احلد الأدنى �أنها �ست�س��تمر
ثالثة �أ�شهر.وبعد �أن ت�سببت الأزمة ال�صحية يف توقف �شبه تام القت�صاد
ال�ص�ين ،حي��ث ظه��ر الفريو���س يف دي�س��مرب ،يف الرب��ع الأول� ،أعلن��ت ع��دة
دول ومناط��ق ع��ن ارتف��اع يف ح��االت الإ�صاب��ات والوفي��ات ،مم��ا �أدى �إىل
حظ��ر وا�س��ع النط��اق لل�س��فر و�أوام��ر بالبق��اء يف املن��ازل ..و�أدت الإ�صاب��ة
بالفريو���س �إىل وف��اة نح��و � 300أل��ف �ش��خ�ص يف �أنح��اء الع��امل ،فيم��ا
بلغ��ت ح��االت الإ�صاب��ة م��ا يزي��د ع��ن  4.3ملي��ون �ش��خ�ص.
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أكــد وزيــر االقتصــاد املهنــدس ســلطان بــن ســعيد املنصــوري ،أن اإلمــارات وانطالقــا مــن الدعــم
الالحمــدود واملتابعــة والتوجيهــات املســتمرة مــن قيادهتــا ،وضعــت خطــة اســتجابة ممنهجــة ملواجهــة
آثــار انتشــار فــروس كورونــا املســتجد علــى االقتصــاد الوطــي مبــا يضمــن اســتدامة االقتصــاد
واســتمرارية األعمــال وحتقيــق التعــايف واســتعادة النمــو خــال فتــرة قياســية.
جــاء ذلــك ،خــال مشــاركة ســلطان املنصــوري يف جلســة "االنعكاســات علــى اإلمــارات  -الفــرص
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 -

قــال ســلطان املنصــوري إن "اقتصــاد اإلمــارات هــو
اقتصــاد تنافســي ومــرن ومرتبــط مبختلــف األســواق
العامليــة ،وبالتــايل فهــو ليــس مبعــزل عــن التداعيــات
الــي يشــهدها العــامل نتيجــة تفشــي وبــاء كوفيــد
 ،"19مشــرًا إىل أن هنــاك بعــض القطاعــات شــهدت
تأثــرًا ســلبيا أكثــر مــن غريهــا مثــل الســياحة
والطــران والبتروكيماويــات وجتــارة التجزئــة
والعقــارات ،فيمــا شــهدت قطاعــات أخــرى اســتفادة
ومنــوًا خــال األزمــة الراهنــة ،مثــل التكنولوجيــا
وخدمــات اإلنترنــت والترفيــه الرقمــي والتجــارة
اإللكترونيــة وجتــارة املــواد الغذائيــة ،ومؤكــدًا أن
"االقتصــاد الوطــي لإلمــارات متــن ومــرن ولديــه
مقومــات تعــزز قدرتــه علــى جتــاوز األزمــات وحتقيــق
الريــادة".

إطار استراتيجي على مرحلتني

وأضــح وزيــر االقتصــاد أن "اإلطــار العــام
لالســتراتيجية االقتصاديــة للدولــة يف مواجهــة
وبــاء كوفيــد  19يرتكــز علــى مرحلتــن رئيســيتني،
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
مليــار درهــم ،ومحايــة ريــادة األعمــال والشــركات
الصغــرة واملتوســطة ،وربــط التمويــات بالقطاعــات
املستفيدة وفق خطط مدروسة وآليات فعالة".
وقــال" :أمــا املرحلــة الثانيــة ،فتتمثــل خبطــة حتفيــز طويلــة املــدى لالقتصــاد لتســريع التعــايف ودفــع
عجلــة النمــو قدمــً ،والعمــل علــى حتويــل التحديــات إىل فــرص لتحقيــق منــو اقتصــادي مســتدام مــن خــال
تعزيــز مرونــة واســتدامة النمــوذج االقتصــادي املتبــع ،وتشــجيع التمويــل واالســتثمار يف القطاعــات ذات
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 خــال إدمــاج
تقنيــات الطباعــة الثالثيــة األبعــاد وأنظمــة الروبوتكــس ،وتعزيــز األمــن الغذائــي باســتخدام التقنيــات
املتقدمــة مثــل الــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــا احليويــة واهلندســة الوراثيــة".
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االقتصاد الرقمي يقود عملية التعايف

وتاب��ع �س��لطان املن�ص��وري" :م��ن ه��ذا املنطل��ق ،ندعو ال�ش��ركات والقط��اع اخلا�ص بكافة الأن�ش��طة للإعداد لهذه املرحل��ة والتهي�ؤ ملرحلة
االقت�صاد الرقمي الذي �س��يقود مرحلة التعايف وما بعده من انتعا���ش ،والرتكيز على مهارات امل�س��تقبل للمهن والوظائف والتحول نحو
�إدخال التكنولوجيا يف كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها عامل ا�ستمرارية مهم ًا للأعمال وحتقيق النمو يف امل�ستقبل".
و�أكد �أن "مالمح م�س��تقبل االقت�صاد �س��تعتمد على ت�ش��جيع ال�صناعات الوطنية وت�أمني �إمدادات املواد الأ�سا�س��ية� ،إ�ضافة �إىل درا�س��ة
تنوي��ع واردات ال�صناع��ات م��ن مواق��ع ودول ح��ول الع��امل ،ومواءم��ة ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة للمتغ�يرات العاملي��ة عل��ى امل��دى الق�ص�ير
والبعيد".
و�أ�ش��ار �س��لطان املن�صوري �إىل �أن "االجتاهات االقت�صادية العاملية ملرحلة ما بعد كوفيد� -19س��تدفع نحو تطوير �سل�س��لة توريد عاملية
جديدة و�أمناط جتارية جديدة مع دور نا�شط �أكرث للحكومات يف االقت�صاد الوطني يف جميع الأ�سواق ،وتخ�صي�ص ا�ستثمارات �ضخمة
يف البنية التحتية الرقمية واجليل اخلام�س يف االت�صاالت واملدن الذكية واخلدمات الذكية وال�صحة والتعليم والتجارة".

مستقبل التكنولوجيا

ولف��ت وزي��ر االقت�ص��اد �إىل �أن "االبت��كار �ش��كل الركي��زة الرئي�س��ية يف النهو���ض االقت�صادي يف مراحل ما بع��د الأزمات على مر التاريخ،
و�س��يكون ال��دور الأك�بر للتكنولوجي��ا يف مرحل��ة م��ا بع��د "كوفيد� ،"-19إذ �أثبتت الأزمة احلالية العالقة الوثيقة بني ا�س��تمرارية احلياة
يف الدول وقدراتها التكنولوجية ،م�ؤكد ًا �أن حكومة الإمارات �ستوا�صل توفري حوافز لدعم ال�شركات التكنولوجية الكبرية والنا�شئة يف
الدولة وجذب اال�ستثمارات ودعم ا�ستمراريتها كمكون لالقت�صاد الوطني".
و�أك��د �س��لطان املن�ص��وري خ�لال �إجابت��ه عل��ى ع��دد م��ن الأ�س��ئلة يف ح��وار الوزراء ال��ذي �أدارته الناطق الر�س��مي حلكومة دول��ة الإمارات
الوكي��ل امل�س��اعد لقط��اع الرعاي��ة والأن�ش��طة يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الدكت��ورة �آمن��ة ال�ضح��اك ال�شام�س��ي� ،ض��رورة حتدي��د خي��ارات
الت��وازن ب�ين ال�صح��ة واالقت�ص��اد والت��درج يف عملي��ة تخفي��ف الإج��راءات االحرتازي��ة وتقيي��م كل مرحل��ة م��ن حي��ث الأث��ر ال�صح��ي
واالقت�ص��ادي ،م�ش�ير ًا �إىل �أهمي��ة تطوي��ر معاي�ير جدي��د ل�سال�س��ل التوري��د العاملي��ة ،و�إيج��اد بدائل لل�سال�س��ل غري املتاحة ب�س��بب �إغالق
املجال اجلوي واملوانئ ،وم�شددا على دور التكنولوجيا يف تطوير قاعدة بيانات �ضخمة لتحديد �أنواع ال�صناعات ذات القيمة امل�ضافة
والقابل��ة لالحت�ض��ان حملي�� ًا مب��ا ي�س��هم يف تعزي��ز التنوي��ع االقت�صادي لدول��ة الإمارات.
ً
يذك��ر �أن "اجتم��اع حكوم��ة دول��ة الإم��ارات :اال�س��تعداد ملرحل��ة م��ا بع��د كوفي��د  ،"19 -ميث��ل جت�س��يدا لتوجيه��ات ال�ش��يخ حمم��د ب��ن
را�ش��د �آل مكتوم ،يف عقد �سل�س��لة من اجلل�س��ات املكثفة مب�ش��اركة �أكرث من  100م�س���ؤول من الوزراء ور�ؤ�س��اء اجلهات على امل�س��تويني
االحتادي واملحلي ،لبحث انعكا�سات فريو�س كورونا امل�ستجد ،وا�ستك�شاف �أهم الفر�ص ،وو�ضع �إطار عام ال�سرتاتيجية �شاملة تت�ضمن
خطط عمل و�سيا�سات حكومية يف القطاعات الأكرث ارتباط ًا بحياة النا�س.
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اإلمارات ضمن األوائل عالميًا في مؤشرات المنتدى
متكن��ت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
م��ن �إح��راز تق��دم مبع��دّل �أرب��ع نق��اط يف
تقري��ر املنت��دى االقت�ص��ادي العامل��ي اخلا���ص
بالتح ّ��ول يف جمال الطاق��ة ،و�أحرزت الإمارات
لنف�س��ها مرك��ز ًا �ضم��ن الع�ش��ر الأوائ��ل يف ع��دد
م��ن م�ؤ�ش��رات التقري��ر ال��ذي �أ�ص��دره املنت��دى
االقت�ص��ادي العامل��ي ..ويعتم��د ه��ذا التقري��ر
على ر�ؤى م�ستمدة من م�ؤ�شر التحول يف جمال
الطاق��ة ( ،ETI) 2020ال��ذي يقي���س
�أداء  115اقت�ص��اد ًا فيم��ا يتعل��ق ب�أدائه��م
يخ���ص �أنظم��ة الطاق��ة لديه��م
احل��ايل فيم��ا ّ
 وذل��ك ع�بر جم��االت التنمي��ة االقت�صادي��ةوالنم��و ،واال�س��تدامة البيئي��ة ،و�أم��ن الطاق��ة
وم�ؤ�ش��رات النف��اذ والو�ص��ول  -وا�س��تعدادهم
للتح��ول �إىل �أنظم��ة طاق��ة �آمن��ة وم�س��تدامة
ومعقول��ة التكلف��ة و�ش��املة.
�ش��هد الأداء الإمارات��ي تقدم�� ًا مبع��دّل �س��بع
نق��اط يف م�ؤ�ش��ر التنمي��ة االقت�صادي��ة والنم��و
لتح�� ّل يف املرتب��ة ال��ـ  38عاملي�� ًا ،وتقدم�� ًا يف
م�ؤ�ش��ر ر�أ���س امل��ال واال�س��تثمار مبع��دّل ثم��اين
نقاط� ،أما م�ؤ�شر البنية التحتية وبيئة الأعمال
املبتك��رة ف�ش��هد ه��و الآخ��ر تقدم�� ًا مبع��دّل �س��بع
نق��اط وال��ذي ح ّلت فيه الإمارات رابعة عاملي ًا..
كما �ش��هد م�ؤ�ش��ر ر�أ���س املال الب�ش��ري وم�شاركة
امل�س��تهلكني تقدم ًا مبعدّل ثالث نقاط ،وم�ؤ�ش��ر
�أم��ن الطاقة والنفاذ �إليها تقدم ًا هائ ًال مبعدّل
 24نقط��ة لت�ص��ل في��ه الإم��ارات �إىل املرك��ز
ال�س��ابع عاملي ًا.

االقتصادي العالمي

21-20

حتسينات متعددة

وكان��ت الإم��ارات �ش��هدت حت�س��ينات متع��ددة عل��ى خمتل��ف الأ�صع��دة م��ن االعتم��اد عل��ى الوق��ود الأحفوري وابت��كار الأولويات والث��ورة ال�صناعية
املتعلق��ة ُ
بنظ��م الطاق��ة عل��ى م��دى ال�س��نوات ال�س��ت املا�ضي��ة ،الأم��ر ال��ذي الرابعة.
ي ّ
��دل عل��ى ا�س��تعدادها لتفعي��ل انتق��ال الطاق��ة ،ه��ذا و�إن ت�ص��دّر الإم��ارات الطاقة النظيفة
يف جم��ال ا�س��تقرار امل�ؤ�س�س��ات والأط��ر التنظيمي��ة ،ال ي��زال م��ن �أه��م وب�ش��كل ع��ام ،يج��د التقري��ر �إىل �أن جائح��ة فريو���س كورون��ا تلق��ي بظالله��ا
العوامل احلا�س��مة متكين ًا النتقال الطاقة ..هذا وال يزال التقدم يف النمو عل��ى جم��ال التح��ول �إىل الطاقة النظيفة وذل��ك من خالل تهديدها ب�إلغاء
االقت�ص��ادي ومكون��ات �أم��ن الطاق��ة قوي ًا ،م��ع وجود �إمكانية لتح�س�ين �أكرب التق��دم ال��ذي مت �إح��رازه م�ؤخ��ر ًا يف التح��ول �إىل الطاق��ة النظيف��ة ،وذل��ك
يف امل�س��تقبل م��ن خ�لال اال�س��تثمار يف البني��ة التحتي��ة للطاق��ة اجلاه��زة ،ب�سبب حدوث انخفا�ضات غري م�سبوقة يف الطلب وتقلب الأ�سعار وال�ضغط
كتقني��ات االنبعاث��ات ال�س��لبية والهيدروج�ين الأخ�ض��ر وال�ش��بكات الذكي��ة .م��ن �أج��ل التخفي��ف ب�س��رعة م��ن التكالي��ف االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة مم��ا
عربي�� ًا ،ح ّل��ت املغ��رب يف املرك��ز الأ ّول متبوع��ة بالإم��ارات ُ
وعم��ان� ..أم��ا ي�ض��ع م�س��ار التح��ول  -عل��ى امل��دى القري��ب  -مو�ض��ع �ش��ك ..ويخل���ص
ال�س��عودية فح ّل��ت ثامن��ة عربي�� ًا ويف املرتب��ة ال��ـ  86عاملي�� ًا ..عل��ى الرغ��م تقري��ر تعزي��ز التح��ول الفع��ال يف جمال الطاقة لع��ام  2020ال�صادر عن
م��ن ذل��ك ،ف���إن ترتي��ب اململك��ة �ش��هد حت�س��ن ًا ع��ن ترتيبه��ا يف تقري��ر الع��ام املنت��دى االقت�ص��ادي العامل��ي� ،إىل �أن��ه ال ب��د لل�سيا�س��ات وخرائ��ط الطري��ق
املا�ض��ي  ،98ويعتم��د ذل��ك ب�ش��كل �أ�سا�س��ي عل��ى التح�س��ينات يف زي��ادة و�أط��ر احلوكم��ة اخلا�ص��ة بعملي��ة التح��ول يف جمال الطاقة على امل�س��تويات
م�س��تويات ر�أ���س امل��ال واال�س��تثمار يف حتوي��ل الطاق��ة ،والبيئ��ة ال�سيا�س��ية الوطني��ة والإقليمي��ة والعاملي��ة �أن تك��ون �أك�ثر ق��وة ومرون��ة يف مواجه��ة
امل�س��تقرة يف اململكة ،كما ويعتمد على �ش��روع اململكة يف و�ضع خطط للحد ال�صدم��ات اخلارجي��ة.

االضطرابات التشغيلية

وكان �أج�بر فريو���س كوفي��د 19 -ال�ش��ركات يف �ش��تى املج��االت
وال�صناع��ات عل��ى التكي��ف م��ع اال�ضطراب��ات الت�ش��غيلية والتغ�يرات يف
الطل��ب وط��رق العم��ل اجلدي��دة ..وق��د د�ش��نت احلكوم��ات حزم االنتعا���ش
االقت�ص��ادي للم�س��اعدة يف التخفي��ف م��ن ه��ذه الآث��ار� ،إذا م��ا مت تنفيذه��ا
م��ع �أخ��ذ ا�س�تراتيجيات طويل��ة امل��دى يف االعتب��ار ،فيمكنه��ا �أي�ض�� ًا ت�س��ريع
التح��ول �إىل الطاق��ة النظيف��ة ،م��ن خ�لال م�س��اعدة البل��دان عل��ى تو�س��يع
جهوده��ا يف الو�ص��ول �إىل �أنظم��ة الطاق��ة امل�س��تدامة وال�ش��املة ..و ق��ال
روبرت��و ب��وكا ،رئي���س ق�س��م الطاق��ة وامل��واد باملنت��دى االقت�ص��ادي العامل��ي:
�إن جائح��ة فريو���س كورون��ا تهي��ئ فر�ص��ة للنظ��ر يف التدخل غ�ير التقليدي
يف �أ�سواق الطاقة ويف التعاون العاملي لدعم االنتعا�ش الذي ي�سرع التحول
يف جمال الطاقة مبجرد �أن تهد�أ حدة هذه الأزمة ال�شديدة" و�أ�ضاف� :إن
اخلطوة الت�صحيحية العمالقة هذه متنحنا خيار تد�ش�ين ا�س�تراتيجيات
قوي��ة وتطلعي��ة م�س��تقبلية طويل��ة الأم��د ت�ؤدي �إىل توفري نظ��ام طاقة متنوع
و�آم��ن وموث��وق يدع��م يف النهاي��ة النم��و امل�س��تقبلي لالقت�ص��اد العامل��ي
بطريق��ة م�س��تدامة ومن�صف��ة".

مؤشر التحول لعام 2020

االستدامة البيئية

تُظه��ر النتائ��ج الت��ي تو�ص��ل �إليه��ا تقري��ر ع��ام � 2020أن  75%م��ن
ال��دول ق��د ح�س��نت ا�س��تدامتها البيئي��ة ،حت��ى م��ع بق��اء متو�س��ط املع��دالت
العاملي��ة له��ذا البع��د يف �أدن��ى فئ��ة م��ن الفئ��ات الث�لاث الت��ي مت تقييمه��ا..
ويعت�بر ه��ذا التق��دم حم�صل��ة �أ�س��اليب تدريجي��ة متع��ددة الأوج��ه ،مب��ا يف
ذل��ك ت�س��عري الكرب��ون ،و�إنه��اء العم��ل يف امل�صان��ع الت��ي تعم��ل بالفحم قبل
املوع��د املح��دد و�إع��ادة ت�صمي��م مالم��ح �أ�س��واق الكهرب��اء لدم��ج م�ص��ادر
الطاق��ة املتج��ددة بها.
�إال �أن ه��ذا التق��دم ال��ذي مت �إح��رازه ب�صعوب��ة ،ي�س�� ّلط ال�ض��وء عل��ى
قي��ود االعتم��اد املقت�ص��رة فق��ط عل��ى املكا�س��ب الإ�ضافي��ة م��ن ال�سيا�س��ات
والتقني��ات القائم��ة لإكم��ال التح��ول �إىل الطاق��ة النظيف��ة ..وق��د مت ر�ص��د
�أك�بر تق��دم �إجم��ايل ب�ين االقت�ص��ادات النا�ش��ئة ،فيم��ا بق��ي �أداء ال��دول
الواقع��ة يف ترتي��ب  10%الأعل��ى حمافظ�� ًا على ثباته منذ عام ،2015
الأم��ر ال��ذي ي�ش�ير �إىل احلاج��ة املُلح��ة لإيجاد حل��ول تقدمية فعالة  -وهي
�أح��د الأم��ور الت��ي يهدده��ا فريو���س كورونا.

تت�ص��در ال�س��ويد ( )1م�ؤ�ش��ر التح��ول يف جم��ال الطاق��ة ( )ETIلل�س��نة الثالث��ة عل��ى الت��وايل ،تليه��ا �سوي�س��را ( )2وفنلن��دا ( )3وكان��ت ك ّل م��ن
فرن�سا ( )8واململكة املتحدة ( )7هما الدولتان الوحيدتان يف جمموعة الع�شرين اللتان ظهرتا يف املراكز الع�شرة الأوىل ،ومع ذلك ،ف�إن لهما �سمات
م�شرتكة ،مثل خف�ض دعم الطاقة ،وتقليل االعتماد على الواردات (وبالتايل حت�سني الأنظمة الأمنية النا�شئة) ،وحتقيق مكا�سب يف كثافة الطاقة من
الناجت املحلي الإجمايل ،وزيادة االلتزامات ال�سيا�سية ملتابعة التحول الطموح يف جمال الطاقة و�أهداف تغري املناخ.
ً
و�ش��هدت بقي��ة دول جمموع��ة الع�ش��رين �أدا ًء متباين�� ًا .وق��د بذل��ت مراك��ز الطل��ب النا�ش��ئة مث��ل الهن��د ( )74وال�ص�ين ( )78جه��ودا مت�س��قة لتح�س�ين
البيئ��ة املواتي��ة ،والت��ي ت�ش�ير �إىل االلتزام��ات ال�سيا�س��ية وم�ش��اركة امل�س��تهلكني واال�س��تثمار واالبت��كار والبني��ة التحتي��ة ،م��ن ب�ين �أم��ور �أخ��رى ..ويف حال��ة
ال�صني� ،أدت م�ش��اكل تلوث الهواء �إىل تد�ش�ين �سيا�س��ات لل�س��يطرة على االنبعاثات واحلد منها وحتويل املركبات �إىل الت�ش��غيل بالكهرباء وتطوير �أكرب
يخ�ص الهند ،فقد جاءت املكا�س��ب من
قدرة يف العامل فيما يخ�ص حمطات الطاقة ال�شم�س��ية الكهرو�ضوئية وحمطات طاقة الرياح الربية�.أما فيما ّ
برنام��ج تو�س��يع الطاق��ة املتج��ددة بتكلي��ف م��ن احلكوم��ة ،وال��ذي مت تو�س��يعه لي�ص��ل �إىل  275جيج��اوات بحل��ول ع��ام .2027
كم��ا حقق��ت الهن��د خط��وات كب�يرة يف كف��اءة الطاق��ة من خالل ال�ش��راء املكثف مل�صابيح الليد ،والع��دادات الذكية ،وبرامج و�س��م الأجهزة وت�صنيفها..
وجت��ري جترب��ة تداب�ير مماثل��ة خلف���ض تكالي��ف املركب��ات الكهربائي��ة ..ويف الوق��ت نف�س��ه ،كان االجت��اه �إيجابي�� ًا �إىل ح��د م��ا يف �أملاني��ا ( )20والياب��ان
( )22وكوريا اجلنوبية ( )48ورو�سيا ( ..)80حيث �أظهرت �أملانيا التزام ًا قوي ًا بالتخل�ص التدريجي من الفحم و�إزالة الكربون وخف�ض انبعاثاته
م��ن ال�صناع��ة م��ن خ�لال ا�س��تخدام الهيدروجني النظيف ،ولكن الق��درة على حتمل تكاليف خدمات الطاقة كانت متثل حتدي ًا.
�صافي�ين للطاقة .ومع ذلك ،تظل بيئ��ة الأعمال املبتكرة وتطوير البني��ة التحتية وااللتزام
وتواج��ه كل م��ن الياب��ان وكوري��ا معوق��ات طبيعي��ة كم�س��توردين
ّ
ال�سيا�سي مبثابة عوامل داعمة رئي�سية يف كال البلدين ..يف رو�سيا ،ال يزال قطاع الطاقة ركيزة قوية لالقت�صاد وال يزال يحتل مكانة عاملية يف جمال
�أمن الطاقة ،على الرغم من �أن التقدم يف اال�ستدامة البيئية كان متو�سط ًا.

م��ن ناحي��ة �أخ��رى� ،ش��هد ترتي��ب الوالي��ات املتح��دة ( ،)32وكن��دا
( ،)28والربازي��ل ( ،)47و�أ�س�تراليا ( )36عل��ى م�ؤ�ش��ر ETI
�إم��ا ثبات�� ًا �أو تراجع�� ًا .وت�ؤك��د ه��ذه التحدي��ات م��دى تعقي��د التوازن��ات
املت�أ�صلة يف التحول يف جمال الطاقة .يف الواليات املتحدة ،كانت الرياح
املعاك�س��ة والعوام��ل املناوئ��ة مرتبط��ة يف الغال��ب ببيئ��ة ال�سيا�س��ات ،بينما
بالن�س��بة لكندا و�أ�س�تراليا ،تكمن التحديات يف موازنة حتول الطاقة مع
النم��و االقت�ص��ادي نظر ًا لدور قطاع الطاقة يف نظاميهما االقت�صاديني.
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تعقيد التحول يف جمال الطاقة

وال ب��د م��ن الإ�ش��ارة �إىل �أن حتقي��ق  11دول��ة فق��ط م��ن �أ�ص��ل  115املجتمعي��ة ،مث��ل �إن��ارة ال�ش��وارع وتدفئ��ة املناط��ق والتربي��د وخم��ازن
لتح�س��ينات مط��ردة ومتزاي��دة يف درج��ات م�ؤ�ش��ر  ETIمن��ذ ع��ام التربي��د حلف��ظ امل��واد الغذائي��ة والأدوي��ة وال�ص��رف ال�صح��ي يف املناط��ق
 2015تظه��ر م��دى تعقي��د التح��ول يف جم��ال الطاق��ة ..تع��د الأرجنت�ين احل�ضري��ة و�إدارة حرك��ة امل��رور.
( )56وال�ص�ين ( )78والهن��د ( )74و�إيطالي��ا ( )26م��ن ب�ين الدول الشكوك االقتصادية
الك�برى ال��ذي حتق��ق حت�س��ينات �س��نوية مت�س��قة ..يف الوق��ت ال��ذي حقق��ت يف الأنظم��ة االقت�صادي��ة املتقدم��ة ،يت��م تعري��ف "احل�ص��ول" م��ن خ�لال
في��ه دول �أخ��رى مث��ل بنجالدي���ش ( )87وبلغاري��ا ( )61وجمهوري��ة الق��درة عل��ى حتم��ل التكالي��ف ..متث��ل فوات�ير اخلدم��ات واملراف��ق ح�ص��ة
الت�ش��يك ( )42واملج��ر ( )31وكيني��ا ( )79و�س��لطنة ُعم��ان ( )73متزاي��دة م��ن �إنف��اق الأ�س��ر والعائ�لات ،وه��و حت��دٍ ميكن �أن يتفاقم ب�س��بب
مكا�س��ب هائل��ة م��ع م��رور الوق��ت.
ال�ش��كوك االقت�صادي��ة الناجم��ة ع��ن �أزم��ة كورون��ا ..ع�لاوة عل��ى ذل��ك،
م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،تراج��ع �أداء ك ّ
��ان
ن
ولب
(،)29
وت�ش��يلي
��دا،
ن
ك
��ن
م
ل
ف���إن �أم��ن الطاق��ة معر���ض ب�ش��كل متزاي��د للظواه��ر اجلوي��ة املتط ّرف��ة مثل
( ،)114وماليزي��ا ( ،)38ونيجريي��ا ( ،)113وتركي��ا ( )67الأعا�ص�ير والفي�ضان��ات وحرائ��ق الغاب��ات  -والتي تتزايد من حيث تكرار
من��ذ ع��ام � ،2015أم��ا الوالي��ات املتح��دة فق��د تراجع��ت �إىل م��ا بع��د حدوثه��ا و�ش��دتها  -وللهجم��ات ال�س��يربانية.
ترتي��ب ال��ـ  25%الأوائ��ل للم��رة الأوىل ،ويرج��ع ذلك يف املق��ام الأول �إىل يف ح�ين �أن الفج��وات الكامن��ة ب�ين م��ا ه��و مطل��وب ،وم��ا يت��م االلت��زام ب��ه،
التوقع��ات التنظيمي��ة غ�ير امل�ؤك��دة للتحول يف جم��ال الطاقة.
وما ُيحتمل حتقيقه تبقى وا�س��عة ،ف�إن اال�ضطرابات املركبة الناجمة عن
حقق��ت �أك�ثر م��ن  80%م��ن ال��دول حت�س��ن ًا يف الأداء يف جمال احل�صول فريو���س كورون��ا �أدت �إىل زعزع��ة ا�س��تقرار نظ��ام الطاق��ة العامل��ي م��ع
عل��ى الطاق��ة و�أم��ن الطاق��ة من��ذ ع��ام � ،2015إال �أن التق��دم يف ال��دول نك�س��ات حمتملة ق�صرية املدى .نهاي ًة ،ال بد من بذل جهود �أكرب ل�ضمان
النامي��ة يف �آ�س��يا و�أفريقي��ا ال ي��زال ميث��ل حتدي�� ًا ،حي��ث ال ب��د لربام��ج �أال نكتف��ي باحلف��اظ عل��ى الزخ��م الأخ�ير فح�س��ب ،بل �أن يتم ت�س��ريعه من
احل�ص��ول عل��ى الطاق��ة يف ه��ذه املناط��ق �إىل �إعط��اء الأولوي��ة للخدم��ات �أج��ل حتقي��ق الأهداف الطموح��ة املطلوبة.
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ً
بناء على  4معايير "المبيعات واألرباح
واألصول والقيمة السوقية"

 9شركات إماراتية بقائمة
"فوربس" ألكبر  2000شركة
عالمية
أصــدرت جملــة "فوربــس"
قائمتهــا الســنوية الثامنــة
عشــرة ألكــر  2000شــركة
يف العــامل ،وهــو تصنيــف دويل
ألكــر الشــركات يف العــامل
ـاء علــى
وأكثرهــا قــوة وقيمــة بنـ ً
 4معايــر :املبيعــات واألربــاح
واألصــول والقيمــة الســوقية..
واســتخدمت "فوربــس" ترجيحــا
متســاويا جلميــع املقاييــس
األربعــة لتصنيــف الشــركات
وفقــا ألحجامهــا ،حتصــل كل
شــركة علــى درجــة منفصلــة
لــكل مقيــاس ..وتضيــف
"فوربــس" مجيــع الدرجــات
لتجميــع النتيجــة املركبــة،
حيــث حتصــل أعلــى درجــة
مركبــة علــى أعلــى تصنيــف.
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* ج��اءت "موان��ئ دب��ي العاملي��ة" يف املرك��ز
 715مببيع��ات  7.4ملي��ارات دوالر و�أرب��اح
 1.2ملي��ار دوالر و�أ�ص��ول بقيم��ة  34.1مليار
دوالر وقيم��ة �س��وقية  13.3ملي��ار دوالر.
* ت�صدره��ا "بن��ك �أبوظب��ي الأول" ال��ذي
ح��ل يف املرك��ز  303مببيع��ات  8.9ملي��ارات
دوالر و�أرب��اح  3.1ملي��ارات دوالر و�أ�ص��ول
 227.4ملي��ار دوالر وقيم��ة �س��وقية 34.4
ملي��ار دوالر.

* ج��اء "بن��ك الإم��ارات" يف املرك��ز 351
مببيع��ات  10.7ملي��ارات دوالر و�أرب��اح
 3.6ملي��ارات دوالر و�أ�ص��ول بقيم��ة 188.3
ملي��ار دوالر وقيم��ة �س��وقية  14.8ملي��ار
دوالر.

* حل��ت "ات�ص��االت" يف املرك��ز 358
مببيع��ات  142ملي��ون دوالر و�أرب��اح 2.4
ملي��ار دوالر و�أ�ص��ول  35.4ملي��ار دوالر
وقيم��ة �س��وقية  36.7ملي��ار دوالر.

* ح��ل "بن��ك �أب��و ظب��ي التج��اري" يف املرك��ز
 776مببيع��ات  5.4ملي��ارات دوالر
و�أرب��اح  1.2ملي��ار دوالر و�أ�ص��ول 110.3
ملي��ارات دوالر وقيم��ة �س��وقية  8.4ملي��ارات

* ج��اء "بن��ك دب��ي الإ�س�لامي" يف املرك��ز
 932مببيع��ات  3.7ملي��ارات دوالر و�أرب��اح
 1.2ملي��ار دوالر و�أ�ص��ول  63.1ملي��ار
دوالر وقيم��ة �س��وقية  7.2ملي��ارات 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 املُطلقة يف
إنفســتكورب وشــركة تاغــس كابيتــال الفــرع املعــي باســتثمار العوائــد املُطلقــة لــدى تاغــس.

* حل��ت "�إعم��ار العقاري��ة" يف املرك��ز 981
مببيع��ات  7.1ملي��ارات دوالر و�أرب��اح
 1.7ملي��ار دوالر و�أ�ص��ول  31.8ملي��ار
دوالر وقيم��ة �س��وقية  5.3ملي��ارات دوالر.

وح��ل "بن��ك �أبوظب��ي الإ�س�لامي" يف املرك��ز
 1472مببيع��ات ملي��اري دوالر و�أرب��اح
 625.2ملي��ون دوالر و�أ�ص��ول 34.3
ملي��ار دوالر وقيم��ة �س��وقية  3.6ملي��ارات
دوالر.

* ح��ل "بن��ك امل�ش��رق" يف املرك��ز 1500
مببيع��ات  2.8ملي��ار دوالر و�أرب��اح 513.8
ملي��ون دوالر و�أ�ص��ول بقيم��ة  44.3ملي��ار
دوالر وقيم��ة �س��وقية  3.3ملي��ارات دوالر.

ولل�س��نة الثامن��ة عل��ى الت��وايل ،احت��ل "البن��ك ال�صناع��ي والتج��اري ال�صين��ي" املرتب��ة الأوىل ،يلي��ه "بن��ك ال�ص�ين للتعم�ير" ال��ذي انت��زع املرك��ز الث��اين م��ن
"ج��ي ب��ي مورغ��ان ت�شي���س" ال��ذي احت��ل املرك��ز الثال��ث ..وت�س��يطر ال�ص�ين عل��ى املراك��ز الع�ش��رة الأوىل ،حي��ث يحت��ل "البن��ك الزراع��ي ال�صين��ي" �أي�ض�� ًا املرتب��ة
اخلام�س��ة ،ويحت��ل "بن��ك ال�ص�ين" املرتب��ة العا�ش��رة.

ي�س��تفيد امل�ش��روع امل�ش�ترك – الذي �أطلق ب�إ�س��م �إنف�س��تكورب تاغ���س املحدودة  -من خربات تاغ�س كابيتال وق�سم ا�ستثمار
العوائ��د املُطلق��ة يف �إنف�س��تكورب يف ال�س��عي �إىل �إن�ش��اء من�ص��ة عوائ��د مطلق��ة عاملي��ة رائ��دة م��ع �أك�ثر م��ن  6ملي��ارات دوالر
�أمريك��ي م��ن الأ�ص��ول امل��درة للدخ��ل ،مب��ا يف ذل��ك املحافظ اال�س��تثمارية امل��دارة ،والتمويل الأويل ،و�س��وى ذلك من احللول
اال�س��تثمارية .و�ست�س��اهم خربة فريق العمل امل�ش�تركة يف جعل �إنف�س��تكورب تاغ���س املحدودة واحدة من ال�ش��ركات العاملية
الرائدة لال�س��تثمار امل�شرتك.
وع ّلق الرئي���س التنفيذي امل�ش��ارك لإنف�س��تكورب ،ري�ش��ي كابور على االتفاق بقوله" :تُربز هذه ال�ش��راكة التزام �إنف�س��تكورب
باال�ستمرار يف خدمة قاعدة امل�ستثمرين بف�ضل جمموعة �أو�سع من احللول اال�ستثمارية يف كل �أنحاء العامل .ونحن نعتقد
�أن امل�ش��روع امل�ش�ترك مع تاغ���س �سي�س��اهم يف حتقيق النمو ال�س��ريع والتو�س��ع اجلغرايف ،بف�ضل تعزيز املهارات االحرتافية
للعامل�ين في��ه وتو�س��يع قاع��دة العم��ل ،كم��ا �س��يعمل عل��ى تلبي��ة الطل��ب لال�س��تثمار يف العوائ��د املُطلق��ة بع��د �أزم��ة كوفيد.19
موحدة بني اجلانبني".
و�سيلتزم هذا العمل بقيم جوهرية متماثلة ،مع الرتكيز على تقدمي �أف�ضل خدمة للعمالء و�أداء ف ّعال وم�صالح ّ
من جهته ،قال الرئي���س التنفيذي وال�ش��ريك امل�ؤ�س���س لتاغ���س بانفيلو تارانتيلي :تاغ���س و�إنف�س��تكورب هما �ش��ريكان مثاليان لهما تاريخ طويل يف تقدمي الأداء
س��تعجل يف حتقيق �أهدافنا ودفع عجل��ة النمو� .إن توافر موارد
اجلي��د والتمي��ز يف العم��ل .نح��ن واثق��ون م��ن �أن نق��اط القوة لدينا � ّ
�إ�ضافي��ة ،وات�س��اع نط��اق العم��ل �إىل امل�س��توى العامل��ي ،والو�ص��ول �إىل م�ص��ادر متع��ددة لر�ؤو���س الأم��وال� ،س��تعززمن قدرتن��ا عل��ى
تق��دمي عوائ��د يف ظ��ل الأ�س��واق احلالي��ة املتقلي��ة واال�س��تجابة للتحدي��ات اجلديدة الت��ي �س��نواجهها نتيجة لأزمة كوفيدو�سيرت�أ���س
كل من ليونيل �إرديلي ،رئي���س ق�س��م ا�س��تثمار العوائد املُطلقة يف �إنف�س��تكورب ،و�س��الفاتوري كوردارو ،ال�ش��ريك امل�ؤ�س���س ورئي���س
اال�س��تثمارات ل�ش��ركة تاغ���س كابيت��ال الإدارة احلالي��ة للم�ش��روع امل�ش�ترك.وقال ليوني��ل �إيرديل��ي� :سي�س��اهم امل�ش��روع امل�ش�ترك
يف دع��م عمالئن��ا ،حي��ث �س��نتمكن م��ن تق��دمي جمموع��ة �أو�س��ع م��ن حل��ول اال�س��تثمار ذات العوائ��د املطلق��ة ع�بر اال�س�تراتيجيات
والأ�س��واق .وبينم��ا نق��دّم �أف�ض��ل م��ا لدين��ا يف م�ؤ�س�س��تينا� ،سن�س��تمر يف الرتكي��ز عل��ى احلف��اظ عل��ى �أ�س��لوب العم��ل الذك��ي وامل��رن
الذي كان وراء جناحنا.وعلق �س��الفاتوري كوردارو قائ ًال :تعترب �إنف�س��تكورب ال�ش��ريك الأمثل لتاغ���س لتعزيز قدرتنا على تقدمي
الأداء الأف�ض��ل للم�س��تثمرين .و�س��تعمل ال�ش��راكة عل��ى توف�ير ف��رق العم��ل م��ن ذوي اخل�برة يف جمالن��ا م��ع جمموع��ة �ش��املة م��ن ليونيل إرديلي
احلل��ول ،و�س��جل حاف��ل ال مثي��ل ل��ه يف توف�ير التموي��ل الأويل وتعزي��ز الر�س��ملة للمديري��ن النا�ش��ئني
الفوائد املتوقعة من عملية الدمج
•تو�س��يع من�ص��ة اال�س��تثمار� :ست�س��تفيد ال�ش��ركتان م ًع��ا م��ن جمموع��ة منتج��ات �أك�بر ،مب��ا يف ذل��ك املحاف��ظ املتع��ددة ال�صنادي��ق ،ك�صنادي��ق التح��وط ،الدي��ون
اخلا�ص��ة واال�س��تثمارات امل�ؤث��رة� ،ش��راكات التموي��ل الأويل وتعزي��ز الر�س��ملة ،حماف��ظ فر���ص اال�س��تثمار املتخ�ص���ص ،ع�لاوات املخاط��ر والأ�ص��ول املتقاطع��ة،
وا�س�تراتيجيات تعهدات اال�س��تثمار اجلماعي يف الأوراق املالية القابلة للتحويل .و�س��يتمكن امل�ش��روع امل�ش�ترك من اال�س��تفادة من املبادرات البيئية واملجتمعية
واحلوكمي��ة لكلت��ا امل�ؤ�س�س��تني التي تر ّكز على اال�س��تثمارات امل�س��تدامة.
• تو�س��يع العالقات مع العمالء :ال يوجد تداخل بني العمالء يف عمليات ق�س��م ا�س��تثمار العوائد املُطلقة يف �إنف�س��تكورب وتاغ���س كابيتال ،ويوفر الدمج فر�صة
مثالية لتو�س��يع العالقات مع العمالء .وميثل العمالء يف �أمريكا ال�ش��مالية �أكرب مك ّون من الأ�صول املُدارة للم�ش��روع امل�ش�ترك (ما يقارب  ،)40%مع انت�ش��ار
بقية العمالء بالت�ساوي تقريب ًا عرب �أوروبا و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط.
• اجلم��ع ب�ين مه��ارات عاملي��ة امل�س��توى� :س��يتم دع��م فري��ق الإدارة بواح��د م��ن �أك�ثر ف��رق اال�س��تثمار خ�بر ًة ومه��ار ًة عل��ى م�س��توى الع��امل ،ي�ض��م  18متخ�ص�ص��اً
عام��ا من اخلربة يف ه��ذا املجال.
يف اال�س��تثمار ميلك��ون جمتمع�ين �أك�ثر م��ن ً 300
• �س��جل حاف��ل يف التموي��ل الأويل ومتوي��ل امل�ش��اريع النا�ش��ئة :ميل��ك كل م��ن تاغ���س كابيت��ال وق�س��م ا�س��تثمار العوائ��د املُطلق��ة يف �إنف�س��تكورب �س��ج ًال طوي�لاً
وحاف ً
�لا يف توف�ير التموي��ل الأويل مل�ش��اريع ترك��ز عل��ى العوائ��د املُطلق��ة .وت�ؤمن ال�ش��ركتان ب�أن عملية الدمج �ست�ؤ�س���س جهة رائدة عاملي�� ًا يف �إدارة التمويل الأويل
وامل�ش��اريع النا�ش��ئة ،م��ع م��ا يق��ارب  8ملي��ار دوالر �أمريك��ي م��ن �إجم��ايل الأ�ص��ول املجمع��ة التي يديرها حال ًيا مدراء اال�س��تثمار يف كل من �إنف�س��تكورب وتاغ���س.
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صندوق النقد الدولي % 2.7 :توقعات بانكماش
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي عام 2020

توق��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل �أن ينكم���ش الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي
ل��دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي بن�س��بة  2.7يف املائ��ة يف الع��ام 2020
بع��د توقع��ه ت�س��جيل من��و ًا هام�ش��ي ًا بن�س��بة  0.6يف املائ��ة للع��ام ..2019
ويف �س��ياق تقرير م�س��تجدات �آفاق االقت�صاد الإقليمي ال�صادر عن �صندوق
النق��د ال��دويل يف �أبري��ل  ،2020ت�ش�ير التوقع��ات �إىل انكما���ش الن�ش��اط
االقت�ص��ادي غ�ير النفط��ي بن�س��بة  4.3يف املائ��ة ،نظ��ر ًا لتوق��ع الت�أث�يرات
االقت�صادي��ة الناجت��ة ع��ن تف�ش��ي فريو���س كورون��ا امل�س��تجد (كوفيد )19 -
عل��ى القطاع��ات الرئي�س��ية مث��ل الت�صني��ع واخلدم��ات ومبيع��ات التجزئ��ة
وال�ضيافة ..ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن ينكم�ش الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
النفط��ي هام�ش��ي ًا يف الع��ام  2020بن�س��بة  0.3يف املائ��ة ،بع��د اتف��اق
الأوب��ك وحلفائه��ا عل��ى خف���ض ح�ص���ص الإنت��اج.
ويف وقت �س��ابق� ،أ�ش��ار �صندوق النقد الدويل �ضمن تقرير م�س��تجدات �آفاق
االقت�صاد العاملي ل�شهر �أبريل � 2020إىل قيامه بخف�ض تقديرات الناجت

إجراءات احتواء كوفيد 19 -

املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي العامل��ي للع��ام  2020ويتوق��ع الآن �أن ينكم���ش
االقت�ص��اد العامل��ي بن�س��بة  3.0يف املائ��ة على �أ�سا���س �س��نوي قب��ل �أن يتعافى
بعد ذلك لي�س��جل منو ًا بن�س��بة  5.8يف املائة يف العام .2021
ومتثل��ت �أه��م العوام��ل الإقليمي��ة الرئي�س��ية الت��ي �أدت �إىل قي��ام �صن��دوق
النق��د ال��دويل بخف���ض التوقعات االقت�صادية ب�صفة رئي�س��ية يف تراجع �أداء
االقت�صادات املتقدمة واملقدر بن�س��بة  6.1يف املائة على �أ�سا���س �س��نوي يف
الع��ام  2020عل��ى خلفي��ة تداعي��ات تف�ش��ي كوفي��د –  ،19يف ح�ين م��ن
املتوقع �أن يرتاجع �أداء الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية بن�سبة 1.0
يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي� .أم��ا بالن�س��بة لدول جمل���س التع��اون اخلليجي،
يتوقع �صندوق النقد الدويل �أن يرتفع منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
�إىل  3.3يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الع��ام  2021عل��ى خلفي��ة
منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي بن�سبة  3.2يف املائة على �أ�سا�س
�سنوي.

نعتق��د �أن الرتكي��ز يف الف�ترة احلالي��ة القت�ص��ادات دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي �س��ين�صب عل��ى تكثيف اجراءات احت��واء كوفيد –
 19وكب��ح انت�ش��اره ..ويف ظ��ل تل��ك الظ��روف ،ت�برز �أهمي��ة تطبي��ق خارط��ة طري��ق ال�س��تئناف ان�ش��طة القطاع��ات بالكام��ل
يف الن�صف الثاين من العام  ،2020فيما �إذا �أمكن حتقيق ذلك� ،سيكون هناك ت�أثري جوهري وتعايف الن�شاط االقت�صادي
بالكامل يف العام  ..2021و�سيعتمد هذا �أي�ض ًا على �سرعة اكت�شاف لقاح حمتمل �ضد الفريو�س ..كما �ستكون هناك حاجة
�إىل عودة الن�شاط االقت�صادي العاملي والتجارة والإنفاق اال�ستهالكي والر�أ�سمايل لتوفري �أر�ضية متما�سكة لأ�سعار النفط التي
م��ا زال��ت �ش��ديدة التقل��ب ،ه��ذا �إىل جان��ب �ض��رورة �إع��ادة الطل��ب عل��ى النفط �إىل �س��ياقه املعتاد ..وبالن�س��بة للع��ام  ،2020نعتقد
�أن دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي �س��تكون ق��ادرة عل��ى متوي��ل �إنفاقه��ا امل��ايل و�س��د عجز موازناتها ،وان اختلفت ال�س��بل لتحقيق ذلك ،بدء ًا م��ن �إ�صدار املزيد
م��ن ادوات الدي��ن (كال�س��ندات التقليدي��ة وال�صك��وك) و�ص��و ًال �إىل التموي��ل الداخل��ي ع�بر االحتياطي��ات ..كم��ا ان��ه م��ن املتوق��ع �أن تظ��ل �أ�س��عار الفائ��دة عن��د
م�س��تويات تي�س�يريه يف دول جمل���س التعاون اخلليجي وذلك نظر ًا الرتباط عمالتها مبا�ش��رة �أو ب�صورة مرنة بالدوالر الأمريكي ،الأمر الذي �س��يبقي امل�س��ار
مفتوحا للتوجه نحو �أ�سواق ال�سندات لإ�صدار �أدوات الدين امل�ستقبلية وت�سهيل احل�صول على الت�سهيالت االئتمانية للقطاعات االقت�صادية التي حتتاج �إىل
الدعم.

* تســارع وتــرة األداء االقتصــادي يف النصــف الثــاين مــن العــام  2020وتوفــر 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
للعــام  2020علــى خلفيــة تداعيــات تفشــي فــروس كورونــا املســتجد
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الكويت

انخف���ض الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي هام�ش��ي ًا يف الرب��ع الراب��ع م��ن
الع��ام  2019بن�س��بة  1.1يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي ،حي��ث و�ص��ل
�إىل  10.0ملي��ار دين��ار كويت��ي� ،إال �أن من��و االقت�ص��اد غ�ير النفط��ي �ش��هد
حت�س��ن ًا هام�ش��ي ًا وفق� ًا ل�ل�إدارة املركزي��ة للإح�ص��اء ..و�س��جل الن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل احلقيق��ي غ�ير النفط��ي من��و ًا بن�س��بة  0.6يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س
�س��نوي خ�لال نف���س الف�ترة ،مرتفع � ًا م��ن  4.69ملي��ار دين��ار كويت��ي �إىل
 4.72ملي��ار دين��ار كويت��ي ،يف ح�ين انخف���ض الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل
النفطي بن�س��بة  2.6يف املائة على �أ�سا���س �س��نوي ،حيث تراجع من 5.42
ملي��ار دين��ار كويت��ي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام � 2018إىل  5.27ملي��ار
دينار كويتي يف الربع الرابع من العام  ،2019على خلفية خف�ض ح�ص�ص
�إنت��اج النف��ط امتث��ا ًال التفاقي��ة الأوب��ك وحلفائه��ا .وانخف���ض الن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل اال�س��مي عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2019
بن�س��بة  3يف املائ��ة لي�ص��ل �إىل  10.43ملي��ار دين��ار كويت��ي فيم��ا يع��زى
�إىل ح��د كب�ير �إىل انخفا���ض �أ�س��عار النف��ط مم��ا انعك���س �س��لب ًا عل��ى الن��اجت
املحل��ي الإجم��ايل النفطي.

السعودية

�إال �أن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ�ير النفط��ي ا�س��تمر يف النم��و ،مرتفع � ًا
بن�س��بة  1.2يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام
 ،2019وبالت��ايل يف الع��ام  .2019ويتوق��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل �أن
يرتاج��ع الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ�ير النفط��ي يف الع��ام  2020بن�س��بة
 2.5يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي نتيج��ة لعملي��ات االقف��ال الحت��واء تف�ش��ي
كوفي��د � ،19 -إال ان��ه م��ن املتوق��ع �أي�ض� ًا �أن يتعاف��ى الن��اجت املحل��ي الإجمايل
غ�ير النفط��ي لي�س��جل من��و ًا بن�س��بة  4يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الع��ام
 .2021م��ن جه��ة �أخ��رى ،ا�س��تقرت م�س��تويات الت�س��هيالت االئتماني��ة
الت��ي قدمته��ا البن��وك الكويتية بنهاي��ة يناير  2020ب�صفة عامة ،وارتفعت
بن�س��بة  1.3يف املائ��ة و  0.4يف املائ��ة عل��ى الت��وايل مقارن��ة بنهاي��ة �ش��هري
�س��بتمرب ودي�س��مرب  ،2019حي��ث بلغ��ت  38.58ملي��ار دين��ار كويتي� .أما
فيما يتعلق بعر�ض النقد مبفهومه الأو�س��ع ( ،)M2فقد انخف�ض هام�ش��ي ًا
بن�س��بة  0.7يف املائ��ة لي�ص��ل �إىل  38.06ملي��ار دين��ار كويت��ي يف يناي��ر
 2020مقارن��ة مب�س��تويات �ش��هر �س��بتمرب  38.31( 2019ملي��ار
دينار كويتي) فيما يعزى ب�صفة رئي�سية �إىل انخفا�ض الودائع حتت الطلب
بن�س��بة  2.8يف املائ��ة.

�أظه��رت البيان��ات ال�ص��ادرة ع��ن الهيئ��ة العام��ة للإح�صاء �أن الن��اجت املحلي
الإجم��ايل اال�س��مي لل�س��عودية يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  2019ق��د �س��جل
من��و ًا بن�س��بة  0.4يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي مقارن��ة ب��أداء الرب��ع الراب��ع
م��ن الع��ام  2018بدع��م رئي�س��ي م��ن الأداء اجليد للن��اجت املحلي الإجمايل
غري النفطي الذي �س��جل منو ًا �س��نوي ًا بن�س��بة  4.2يف املائة ،بينما انخف�ض
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل النفط��ي بن�س��بة  7.0يف املائ��ة على �أ�سا���س �س��نوي
نتيج��ة لرتاج��ع مع��دالت الإنتاج وانخفا�ض متو�س��ط �أ�س��عار النف��ط العاملية..
ويع��زى النم��و ال��ذي �ش��هده الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ�ير النفط��ي خ�لال
الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  2019ب�صف��ة رئي�س��ية لأداء القط��اع اخلا���ص
ال��ذي �س��جل من��و ًا بن�س��بة  5.3يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي مقارن��ة ب��أداء
الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  ،2018يف ح�ين من��ا القط��اع احلكوم��ي بن�س��بة  2.0يف املائ��ة خ�لال نف���س الف�ترة� .أم��ا عل��ى �أ�سا���س القيم��ة احلقيقي��ة ،انخف���ض الن��اجت
املحل��ي الإجم��ايل بن�س��بة  0.3يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي ،حي��ث �س��جل الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ�ير النفط��ي من��و ًا بن�س��بة  3.8يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي،
يف ح�ين انخف���ض الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل النفط��ي بن�س��بة  5.8يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي ..ويتوق��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل انخفا���ض الن��اجت املحل��ي الإجمايل
احلقيق��ي غ�ير النفط��ي يف الع��ام  2020بن�س��بة  4.0يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي عل��ى خلفي��ة تداعي��ات تف�ش��ي كوفي��د � ،19 -إال �أن��ه توق��ع اي�ض� ًا �أن يتعاف��ى
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ�ير النفط��ي لينم��و بن�س��بة  2.7يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الع��ام .2021
م��ن جه��ة �أخ��رى� ،أ�ش��ارت وزارة املالي��ة �إىل �أن �إي��رادات املوازن��ة للع��ام  2019بلغ��ت  926.8ملي��ار ري��ال �س��عودي ،بينم��ا و�ص��ل عج��ز املوازن��ة �إىل 132.6
ملي��ار ري��ال �س��عودي ( -4.5يف املائ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل) .وبالن�س��بة للرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  ،2019ذك��رت وزارة املالي��ة �أن �إجم��ايل �إي��رادات
املوازن��ة بل��غ  213.5ملي��ار ري��ال �س��عودي ،بينم��ا بل��غ العج��ز  94.7ملي��ار ري��ال �س��عودي ( -12.7يف املائ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل) ..وبالن�س��بة لعام��ي
 2020و  ،2021يتوق��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل �أن ي�ص��ل م�س��توى عج��ز املوازن��ة ال�س��عودية كن�س��بة م��ن الناجت املحل��ي الإجم��ايل �إىل  12.6يف املائة و  9.0يف
املائ��ة ،عل��ى الت��وايل.

اإلمارات

يق��در م�ص��رف االم��ارات العربي��ة املتح��دة املرك��زي �أن من��و الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي للرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  2019ق��د بل��غ ن�س��بة  1.3يف املائة
عل��ى �أ�سا���س �س��نوي ،وبن�س��بة  2.9يف املائ��ة للع��ام  2019ب�أكمل��ه ..وبالن�س��بة للع��ام  2019ب�أكمل��ه ،بل��غ من��و الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي غ�ير
النفط��ي  1.1يف املائ��ة ،يف ح�ين �س��جل الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي النفط��ي من��و ًا بن�س��بة  7.6يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي� ..أم��ا بالن�س��بة للرب��ع
الراب��ع م��ن الع��ام  ،2019فق��د بل��غ من��و الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي غ�ير النفط��ي  1.3يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي ،يف ح�ين انخف���ض من��و الن��اجت
املحلي الإجمايل احلقيقي النفطي بن�سبة  1.4يف املائة على �أ�سا�س �سنوي ..ويتوقع �صندوق النقد الدويل انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي غري
النفط��ي يف الع��ام  2020بن�س��بة  5.0يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي عل��ى خلفي��ة تداعي��ات تف�ش��ي كوفي��د � ،19 -إال �أن التوقع��ات ت�ش�ير �أي�ض� ًا �إىل تعاف��ى
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل غ�ير النفط��ي لي�س��جل من��و ًا بن�س��بة  4.0يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الع��ام .2021
وعل��ى �صعي��د ر�أ���س امل��ال ،ارتف��ع �إجم��ايل الت�س��هيالت االئتماني��ة الت��ي قدمته��ا البن��وك الإماراتي��ة �إىل  1.59تريلي��ون دره��م �إمارات��ي بنهاي��ة الرب��ع الراب��ع
م��ن الع��ام  ،2019بزي��ادة  1.8يف املائ��ة مقارن��ة بالرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام  ،2019مب��ا ميث��ل حت�س��ن ًا بن�س��بة  5.6يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي .ومتثلت
الق��وى الداعم��ة للنم��و ال��ذي �ش��هده الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام  2019يف القرو�ض احلكومية وال�ش��خ�صية املقدم��ة لقطاعات الأعمال املختلفة ،والتي �ش��هدت
حت�س��ن ًا بن�س��بة  17.3يف املائ��ة و  11.1يف املائ��ة ،عل��ى الت��وايل.

البحرين

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

تراج��ع �أداء القطاع��ات املالي��ة بن�س��بة  1.1يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  2019وانخف���ض اداء القط��اع بن�س��بة  5.4يف
املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي م��ن حي��ث القيم��ة احلقيقي��ة� .أم��ا قطاع��ات اخلدم��ات الأخ��رى الت��ي متث��ل ن�س��بة  17.8يف املائ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل
للبحري��ن فق��د انخف�ض��ت بن�س��بة  11.7يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي.

عمان

وا�صل��ت عم��ان ت�س��جيل عج��ز يف موازناته��ا الف�صلي��ة عل��ى م��دار الع��ام  ،2019ويف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  ،2019بل��غ م�س��توى العج��ز  1.11ملي��ار
ري��ال عم��اين مرتفع� ًا م��ن  0.156ملي��ار ري��ال عماين مت ت�س��جيلها يف نف���س الفرتة من العام  .2018كما انخف�ض��ت الإيرادات يف الربع الرابع من العام
 2019بن�س��بة  15يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي لت�ص��ل �إىل  2.46ملي��ار ري��ال عم��اين نتيج��ة لرتاج��ع الإي��رادات النفطي��ة بن�س��بة  24.5يف املائ��ة
على �أ�سا���س �س��نوي ،حيث بلغت  0.46مليار ريال عماين.
يف املقاب��ل ،ارتفع��ت امل�صروف��ات بن�س��بة  17يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام  2019وو�صل��ت �إىل  3.57ملي��ار ري��ال عم��اين
نظ��ر ًا مل�ضاعف��ة امل�س��اهمات والدع��م املق��دم للقط��اع اخلا���ص وال��ذي بلغ  0.28مليار ريال عماين ،يف حني قفزت امل�صروفات الفعلية قيد الت�س��وية بن�س��بة
 77يف املائ��ة عل��ى �أ�سا���س �س��نوي �إىل  0.91ملي��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
نتمكــن مــن احلصــول علــى امليــاه الالزمــة الســتخدامها يف مكافحــة تفشــي وبــاء كورونــا
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  60عامــا
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 (كوفيــد ..)-19وال 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
ماتيتــو بقيــادة عــدد مــن املشــاريع اهلامــة خاصــة يف افريقيــا و املنطقــة العربيــة ممــا يــدل علــى االلتــزام
املســتمر بتنميــة قطــاع امليــاه حــول العــامل.

بح�ض��ور الرئي���س عب��د الفت��اح ال�سي�س��ي مت افتت��اح حمط��ة املح�س��مة ملعاجل��ة وتدوي��ر و�إع��ادة ا�س��تخدام مي��اه ال�ص��رف الزراع��ي بالإ�س��ماعيلية لت�صبح �أكرب
حمطة من نوعها على م�س��توى العامل ب�س��عة مليون مرت مكعب يومي ًا واملقامة على م�س��احة � 42ألف مربع مبحافظة الإ�س��ماعيلية ..مت تنفيذ امل�ش��روع ايل
بلغ��ت تكلفت��ه  100ملي��ون دوالر �أمريك��ي حت��ت �إ�ش��راف الهيئ��ة الهند�س��ية للق��وات امل�س��لحة امل�صري��ة وباال�ش�تراك م��ع حتال��ف �ش��ركتي "ماتيت��و" و" ح�س��ن
عالم للإن�ش��اءات" واللتني قامتا بالأعمال الهند�س��ية واالن�ش��ائية والت�ش��غيلية مع م�س��ؤولية �إدارة املحطة ملدة خم�س �سنوات.
و�ست�سهم املحطة يف احلفاظ على موارد املياه الطبيعية يف م�صر من خالل ا�ستخدام مياه ال�صرف املعاجلة كحل بديل وم�ستدام لتلبية احتياجات الري
ل�ـ � 70أل��ف ف��دان يف �س��يناء كم��ا �ست�س��هم يف احلف��اظ عل��ى البيئ��ة الطبيعي��ة يف بح�يرة التم�س��اح غ��رب قن��اة ال�سوي���س والإنتاج ال�س��مكي بالبح�يرة حيث انه
كان يت��م التخل���ص م��ن مي��اه ال�ص��رف يف البحرية طوال ال�س��نوات املا�ضية.
وتعليق � ًا عل��ى افتت��اح املحط��ة ر�س��مي ًا � ،ص��رح معت��ز غن��دور رئي���س
جمل���س الإدارة والرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة ماتيت��و العاملي��ة� :إن��ه م��ن
دواعي فخرنا �أن يكون لنا دور بناء يف هذا امل�شروع الوطني والتقدمي
ملنطق��ة �ش��رق قن��اة ال�سوي���س لالهمي��ة اال�س�ترتيجية له��ذه املنطق��ة
وحلج��م امل�ش��روع االك�بر م��ن نوع��ه يف الع��امل .ه��ذا و اك��د غن��دور �إن
�أح��دث التقني��ات والتكنولوجي��ا ا�س��تخدمت يف امل�ش��روع ملعاجل��ة مياه
ال�ص��رف الزراع��ي لإنت��اج مي��اه �صاحلة للري وا�س��ت�صالح الأرا�ضي،
مبا يتوافق مع املوا�صفات واملعايري ال�صارمة التي و�ضعتها احلكومة
امل�صري��ة وعل��ي حر���ص "ماتيت��و" عل��ى ا�س��تخدام وتوظي��ف �أح��دث
النظ��م التكنولوجي��ة يف املراح��ل املختلف��ة ملعاجل��ة املي��اه وا�س��تخدام
التكنولوجي��ا الرقمي��ة واملعلوماتي��ة ملراقب��ة فاعلي��ة عملي��ات املعاجل��ة
والت�أك��د م��ن مطابقته��ا للموا�صف��ات يف كاف��ة م�ش��روعات ال�ش��ركة
والت��ي ت�ض��م �أي�ض� ًا معام��ل لتحليل املياه مبا�ش��رة باملوق��ع والعمل على
اختب��ار اجل��ودة عل��ي م��دار ال�س��اعة م��ن قب��ل املتخ�ص�ص�ين ،و�إج��راء
االختب��ارات الدوري��ة عل��ى عين��ات املي��اه ل�ضمان حتقي��ق �أعلى معايري
اجلودة.
ه��ذا وو�صل��ت تكلف��ة املحط��ة �إىل  100ملي��ون دوالر �أمريك��ي ومت
االنته��اء منه��ا يف � 12أ�ش��هر ب��د ًال م��ن � 24ش��هر ًا – م��دة التعاق��د-
وه��ى م��دة قيا�س��ية بالنظ��ر �إىل �ضخام��ة املحطة ومت �إجن��از �أكرث من
 2.5ملي��ون �س��اعة عم��ل ب��دون �إ�صاب��ات �أو وق��ت �ضائ��ع.

وم��ن املتوق��ع �أن ت�س��هم املي��اه الت��ي �س��تنتجها املحط��ة يف زراع��ة � 70أل��ف ف��دان وحتقي��ق خط��ة احلكوم��ة امل�صري��ة يف تنمي��ة منطق��ة �س��يناء وخل��ق جمتمع��ات
عمرانية م�ستدامة ،وتوفري فر�ص عمل حقيقية باملنطقة ،وذلك ب�إ�ستخدام احدث التقنيات والتكنولوجيا يف معاجلة مياه ال�صرف النتاج مياه الري الزراعي
وا�س��ت�صالح الأرا�ض��ي وتوظي��ف �أح��دث النظ��م التكنولوجي��ة يف املراح��ل املختلف��ة ملعاجل��ة املي��اه وا�س��تخدام التكنولوجي��ا الرقمي��ة واملعلوماتي��ة ملراقب��ة فاعلي��ة
عملي��ات املعاجل��ة والت�أك��د م��ن مطابقته��ا للموا�صف��ات القيا�س��ية امل�صري��ة ..ه��ذا وق��د مت حف��ر ح��وايل ملي��ون م�تر مكع��ب م��ن الرتب��ة لبن��اء الأنف��اق ومت متهيد
 15000م�تر مرب��ع م��ن الأرا�ض��ي برغ��م �صعوب��ة املنطق��ة ..وعلي��ه فق��د مت تو�صي��ل املي��اه من قن��وات ال�ص��رف الزراعي يف الإ�س��ماعيلية غرب قناة ال�سوي���س
�إىل املحطة من خالل �س��حارتني منف�صلتني متران �أ�س��فل قناة ال�سوي���س ،ويتم �ضخ املياه للمحطة عرب �س��حارة �س��رابيوم بوا�س��طة  8م�ضخات توربينية ،تبلغ
ق��وة كل منه��م  7000م�تر مكعب�/س��اعة 6 ،منه��ا تعم��ل ب�ش��كل رئي�س��ي وم�ضخت��ان احتياطيتان.
ه��ذا وق��د ح��از م�ش��روع حمط��ة املح�س��مة عل��ي جائ��زة �أف�ض��ل م�ش��روع للبني��ة الأ�سا�س��ية لع��ام  2019يف ال�ش��رق الأو�س��ط م��ن جوائ��ز Construction
 Innovation Awards 2019كم��ا ر�ش��ح امل�ش��روع �ضم��ن القائم��ة املنتق��اة للم�ش��روعات املتمي��زة جلائ��زة “اف�ض��ل م�ش��روع عامل��ي ملعاجل��ة واع��ادة
تدوي��ر و ا�س��تخدام مي��اه ال�ص��رف” �ضم��ن جوائ��ز  Global Water Awardsالعاملي��ة وااله��م يف جم��ال املياه والتي �س��وف تعلن عن الفائزين خالل
القم��ة العاملي��ة للمي��اه يف ا�س��بانيا -بع��د م��رور ازم��ة جائح��ة  COVID-19العاملية.

ايضــا فــي مصــر  ،ماتيتــو تنتهــي مــن تنفيــذ 3
محطــات لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي مصــر
انته��ت �ش��ركة "ماتيت��و" اي�ض��ا م��ن تنفي��ذ  3حمط��ات ملعاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي
يف حمافظ��ات كفرال�ش��يخ ،والغربي��ة ،و�أ�س��يوط ،يف جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة بتكلف��ة
ا�س��تثمارية ت�ص��ل لنح��و  700ملي��ون جني��ه ،وذل��ك با�س��تخدام تكنولوجي��ا مفاع��ل
الدفع��ات املت�سل�س��لة ،وتكنولوجي��ا مفاع��ل الطبق��ة البيولوجي��ة املتحرك��ة.
وتعم��ل املحط��ات الث�لاث بطاق��ة نح��و � 37أل��ف م�تر مكع��ب يومي � ًا ،و�أو�ض��ح �أن َ�س��عة
حمط��ة �أرمي��ون بكف��ر ال�ش��يخ تبل��غ  2750م�تر ًا مكعب � ًا يوم ّي � ًا قابل��ة للزي��ادة حت��ى
 4000م�تر ،وتخ��دم  5ق��رى ،ب�إجم��ايل ع��دد �س��كان � 20أل��ف ن�س��مة .وتق��ع املحط��ة
الثاني��ة بقري��ة ال�ش��هيدي باملحلة الكربى ،وتعمل ب�س��عة  6000م�تر مكعب يوم ّي ًا قابلة
للزي��ادة �إىل  8000م�تر مكع��ب يوم ّي� ًا؛ خلدم��ة � 50أل��ف �ش��خ�ص ي�س��كنون  8ق��رى.
وحمطة �أ�س��يوط ب�س��عة � 26ألف مرت مكعب يوم ّي ًا ،وا�س��تغرق تنفيذها � 3س��نوات ،وهى
تخ��دم � 130أل��ف ن�س��مة م��ن �س��كان املحافظة.
وته��دف �ش��ركة "ماتيت��و" ا�س��تمرار دع��م دوره��ا الفع��ال يف تعزي��ز خط��ط البني��ة
التحتية وا�س��عة النطاق ذات ر�أ���س املال ال�ضخم التي و�ضعتها احلكومة امل�صرية ،عرب
تطبي��ق التقني��ات املتقدم��ة وامل�س��تدامة الت��ي ميك��ن �أن تزي��د م��ن احلف��اظ عل��ى امل��وارد
املائي��ة الوطني��ة ،وحماي��ة البيئ��ة املحيط��ة م��ن �أج��ل م�س��تقبل �أك�ثر ا�س��تدامة ،وتعم��ل
"ماتيت��و" م��ن خ�لال التو�س��ع يف تنفي��ذ حمط��ات معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي �إىل
رف��ع كف��اءة منظوم��ة ال�ص��رف ال�صح��ي بالق��رى امل�صري��ة ،وم��د اخلدم��ة للعدي��د م��ن
الق��رى باملحافظ��ات امل�س��تهدفة ،مم��ا ي�س��هم يف حت�س�ين حي��اة املواط��ن اليومي��ة.
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من خالل تعاون �ش��ركة "ماتيتو" مع الهيئة الهند�س��ية للقوات امل�س��لحة يف م�صر ،و من خالل التحالف ماتيتو واورا�س��كوم لالن�ش��ائات  ،ا�س��تطاعت
خ�لال ع��ام  2019وف��ى زم��ن قيا�س��ي تنفي��ذ �أك�بر حمط��ة لتحلية مياه البح��ر يف م�صر مبنطقة اجلاللة بتكلفة  2مليار جني��ه وبطاقة �إنتاجية تقدر
ب�ـ � 150أل��ف م�تر مكع��ب يف الي��وم.
وتع��د �إقام��ة حمط��ة اجلالل��ة لتحلي��ة مي��اه البح��ر حتدي� ًا حقيقي� ًا يف جمي��ع مراحل تنفيذها ب�س��بب الطبيعة اجلبلي��ة للموقع و�أخطار ال�س��يول ،وجتاوز
الطري��ق ال�س��احلي لتنفي��ذ اخلط��وط البحري��ة� ،إىل جان��ب �ضرورة احلفاظ عل��ى الطبيعة البحرية املتميزة للمنطقة مما ا�س��تلزم جمهود ًا وتخطيط ًا
خمتلفا للعمل..
وتتك��ون حمط��ة اجلالل��ة م��ن  10وح��دات لتحلي��ة مي��اه البح��ر ،تعم��ل بتكنولوجيا التنا�ضح العك�س��ي ،طاقة الواحدة تقدر بنح��و � 15ألف مرت مكعب
مياه يف اليوم ،وم�ضاف �إليها جمموعة توفري الطاقة ،ومبادالت ال�ضغط ،والتي وفرت  40%من الطاقة امل�س��تخدمة مقارنة بالطاقة امل�س��تخدمة
يف املحطات التقليدية مبا يخرج جودة مياه فائقة ،يف وقت �سريع ،وب�أقل تكلفة ممكنة.

و يف فرباي��ر ه��ذا الع��ام �أعلن��ت ال�ش��ركة ال�س��عودية ل�ش��راكات املي��اه ()SWPCو حتالف ال�ش��ركات ال��ذي تقوده جمموعة ماتيت��و واملكون من ماتيتو
وم��واه و�أورا�س��كوم للإن�ش��اءات ("التحال��ف") ع��ن بداي��ة �أعم��ال البن��اء والت�ش��ييد يف امل�ش��روع االول م��ن نوع��ه حتت نظ��ام االمتياز طوي��ل الأجل والذي
عام��ا م�ش��تم ًال عل��ى الأعم��ال الهند�س��ية والت�ش��ييد والت�ش��غيل وال�صيان��ة و�إع��ادة الت�س��ليم ونق��ل امللكي��ة ( .)BOOTو ه��ذا
ي�ص��ل مدت��ه �إىل ً 25
اول م�ش��روع م�س��تقل ملعاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي( )ISTPيف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية يف غ��رب الدم��ام.
وتبل��غ الطاق��ة الت�صميمي��ة للم�ش��روع � 350أل��ف م�تر مكع��ب يف الي��وم  ،وتبل��غ �س��عته الأولي��ة � 200أل��ف م�تر مكع��ب يومي � ًا  ،و�س��يخدم املنطق��ة
الغربية من الدمام ،ويدل على جهود ال�شركة ال�سعودية ل�شراكات املياه لتوفري الدعم الكامل مل�شاريع اال�ستثمار ،وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
التنمية امل�س��تدامة وذلك ب�إتاحة الفر�صة للم�س��تثمرين املحليني والأجانب للم�ش��اركة يف تنفيذ هذه امل�ش��اريع ،وبالتايل حتقيق التنمية امل�س��تدامة مما
يتما�ش��ى م��ع "ر�ؤي��ة اململك��ة  "2030واملب��ادرات الأو�س��ع الت��ي واف��ق عليه��ا جمل���س ال��وزراء لتعزي��ز م�ش��اركة القط��اع اخلا���ص يف مب��ادرات التنمي��ة
االقت�صادية.
ً
وعل��ق معت��ز غندورعل��ي امل�ش��روع قائ�لا�" :إن م�ش��روع  ISTPالدم��ام ه��و �ش��هادة حقيقي��ة عل��ى القي��ادة والر�ؤي��ة التقدمي��ة للمملك��ة ومث��ال رائ��ع عل��ى
دع��م احلكوم��ة لزي��ادة �إ�ش��راك القط��اع اخلا���ص يف م�ش��اريع البني��ة التحتي��ة ال�ضخم��ة والهام��ة .وبامل�ش��اركة والدع��م املقدم لنا م��ن قبل ، SWPC
�س��نقوم بتطوير م�ش��روع بجودة عاملية با�س��تخدام احللول الأكرث كفاءة والتكنولوجيا املتقدمة التي ت�ضمن ت�ش��غيل امل�ش��روع بطريقة م�س��تدامة وخدمة
فائقة اجلودة ..مع ًا �س��نقوم بتطوير منوذج عمل مل�ش��اريع �أخرى مماثلة يف اململكة وخارجها".

ويف وق��ت �س��ابق م��ن الع��ام املا�ض��ي قام��ت دب��ي با�س��ت�ضافة امل�ؤمت��ر العامل��ي لتحلي��ة املي��اه  2019وال��ذي نظمت��ه "الرابط��ة العاملي��ة لتحلي��ة املي��اه"
 )The International Desalination Association (IDAبرعاي��ة �ش��ركة ماتيت��و العاملي��ة متع��ددة اجلن�س��يات .وا�س��ت�ضاف
امل�ؤمتر نخبة من القيادات وكبار امل�س�ؤولني واملتخ�ص�صني والأكادمييني من حول العامل ملناق�شة التحديات و الفر�ص يف جمال حتلية املياه و معاجلة
مي��اه ال�صرف واملياه العادمة واعادة ا�س��تخدامها.
و يف امل�ؤمت��ر عر�ض��ت �ش��ركة ماتيت��و �أح��دث تكنولوجي��ا
حتلي��ة املي��اه  ،باال�ضاف��ة �إىل ا�س��تعرا�ض حمط��ة حتلي��ة مي��اه
"اجلالل��ة" .و�ص��رح معت��ز غن��دور ،رئي���س جمل���س الإدارة
والرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة "ماتيت��و"" :تق��وم "ماتيت��و"
بقي��ادة تغ�يرات جوهري��ة يف م�ش��هد املي��اه يف خمتل��ف �أنح��اء
الع��امل م��ن خ�لال م�ش��اريع حيوي��ة م�س��تدامة" ..و�أ�ض��اف
غن��دور� ،أن "ماتيت��و" م��ن كب��ار داعم��ي الرابط��ة العاملي��ة
لتحلي��ة املي��اه  ،IDAوتوا�ص��ل العم��ل م��ع فريقه��ا القي��ادي
عن كثب ب�صفتنا خرباء وقادة يف هذه ال�صناعة ،بالإ�ضافة
لع�ضويتن��ا ف��ى جمل���س الإدارة واملجل���س اال�ست�ش��ارى ال�ش��ريف
للرابط��ة.
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"ماتيت��و"  ،ه��ي ال�ش��ركة الرائ��دة وامل��زود املف�ض��ل للحل��ول الذكي��ة املتكامل��ة لإدارة ومعاجل��ة املي��اه يف الأ�س��واق النا�ش��ئة والت��ي تغط��ي عملي��ات ع��دة يف ثالث��ة
جم��االت ه��ي :الت�صمي��م والبن��اء والكيماوي��ات املتخ�ص�ص��ة و�إدارة مراف��ق املي��اه.
م��ع �أك�ثر م��ن  60عام� ًا م��ن اخل�برة العملي��ة املط��ورة ،توف��ر جمموع��ة ماتيت��و احلل��ول املتخ�ص�ص��ة وال�ش��املة يف �ش��تى ف��روع �صناع��ة املي��اه :م��ن توف�ير املياه
النظيف��ة وحت��ى معاجل��ة املي��اه امللوث��ة؛ حتلي��ة املي��اه و�إع��ادة ا�س��تخدامها؛ احلل��ول ال�صناعي��ة (تنقية �إىل م�س��توي املاء النق��ي للغاية)؛ اال�س��تثمار يف الأ�صول
أي�ضا حل� ً
ومن�ش��ئات املي��اه وال�ص��رف ال�صح��ي وتطوي��ر ومتوي��ل امل�ش��اريع اجلدي��دة او القائم��ة حت��ت هي��اكل خمتلف��ة .وتوف��ر ال�ش��ركة � ً
�ول متخ�ص�ص��ة لتطوير
و�إدارة م�شاريع ومرافق الطاقة البديلة لدعم العمليات امل�ستدامة من خالل توليد طاقة نظيفة خالية من االنبعاثات.ويف مهمتها لتحقيق ا�ستدامة م�صادر
املياه العاملية ،تقدم ماتيتو �أنظمة �إدارة ومعاجلة مياه فعالة توفق بني الطلب املتزايد على املياه وبني نق�ص مواردها الطبيعية ..بالتزامها نحو بيئة �أنظف،
ت�س��عى "ماتيتو لال�س��تفادة من خربتها العاملية يف توفري فر�صة احل�صول على مياه نظيفة و�آمنة ملاليني النا���س حول العامل.
وتع��د �ش��ركة ماتيت��و يف طليع��ة ال�ش��ركات املتخ�ص�ص��ة يف �صناع��ة املي��اه ومعاجل��ة مياه ال�صرف ال�صحي ،مع �س��جل �أعمال حاف��ل يت�ضمن �أكرث من 3000
م�ش��روع ناج��ح يف �أك�ثر م��ن  46دول��ة ح��ول الع��امل؛ م��ن خ�لال مراك��ز عملياته��ا و�أك�ثر م��ن  3000موظ��ف ذوي خ�برة ومه��ارة.

قصة نجاح مذهلة من الشويفات الى العالم

معتز غندور ..صاحب سجل ريادة االعمال األطول في
صناعة المياه في العالم
متت��د �أعم��ال معت��ز غن��دور ،اللبن��اين اال�ص��ل  ،يف مناط��ق وبل��دان عدي��دة من العامل ويف منطقة اخلليج وا�س��يا و�أفريقيا ..م�س�يرة جناح��ه تعود �إىل �أكرث من
ن�صف قرن ،وحتديد ًا �إىل  1965حني تخرج من اجلامعة الأمريكية يف بريوت ..يف البدء� ،سعى ال�سيد معتز لأن يكون طبيب ًا ،و�أكمل درا�سته التمهيدية
يف ه��ذا املج��ال ،غ�ير �أن��ه اخت��ار بع��د ذل��ك �أن ين�ض��م �إىل �أخي��ه املهند���س ف��اروق غندورالذي كان حينها ب�ص��دد حتقيق املراحل الأوىل الخرتاع �س��يكون من
�ش��أنه تبدي��ل الطريق��ة الت��ي يت��م به��ا توف�ير املي��اه يف ال�ش��رق الأو�س��ط �أو ًال و�س��ائر �أنح��اء الع��امل الحق� ًا ..ويف � ،1971أ�صبح��ت "ماتيت��و" �أول �ش��ركة خ��ارج
الواليات املتحدة ت�صمم وتبني م�صنع ًا لت�صنيع حمطات حتلية املياه با�ستخدام تكنولوجيا التنا�ضح العك�سي .reverse osmosis
يف �س��بعينات الق��رن الع�ش��رين ،ط��ورت املجموع��ة الكيميائي��ة الأمريكي��ة "دوبون" مادة غ�ش��اء �ش��به منف��ذ تتيح فرز املواد املعدنية م��ن املياه ،وهذا االخرتاع
كان موجه ًا �أ�سا�س ًا �إىل �صناعة املو�صالت اجلزئية ،على �أنه بات يتيح جماالت وا�سعة ل�صناعة املياه ال�صاحلة لل�شرب..
ويق��ول معت��ز غن��دور :در�س��نا ه��ذه امل��ادة ووجدن��ا �أنه��ا تزي��ل جمي��ع املع��ادن م��ن مي��اه البح��ر ،فمي��اه البح��ر حتتوي عل��ى �أكرث من  47م��ادة معدني��ة� ،أكرثها
املل��ح� ..أخ��ي ف��اروق كان يعتق��د �أن بالإم��كان �إزال��ة جمي��ع املع��ادن م��ن مي��اه البحر وا�س��تعمال املادة لتحلية ه��ذه املياه وجعلها �صاحلة لل�ش��رب ،وهذا مهم يف
ال�ش��رق الأو�س��ط حيث املياه احللوة �ش��حيحة ،عك���س مياه البحار املحيطة باملنطقة.
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النجاة من احلرب

يف تل��ك الأي��ام ،كان��ت جمي��ع وح��دات التنا�ض��ح العك�س��ي يف منطق��ة
ال�ش��رق الأو�س��ط تُنتَج يف م�صنع �ش��ركة "ماتيتو" بال�ش��ويفات يف لبنان..
وكان يعم��ل ل��دى ال�ش��ركة يف � 1975أك�ثر م��ن  270مهند�س� ًا وتقني� ًا،
ومتل��ك م�صنع� ًا ومرك��ز ًا للت�صمي��م الهند�س��ي ..عل��ى �أن احل��رب الأهلي��ة
ن�ش��بت يف تل��ك ال�س��نة لت�س��تمر عل��ى م��دى  15عام � ًا وت�ض��ع �آل غن��دور
يف و�ض��ع �صعب.
ويتذك��ر معت��ز غن��دور :كان م��ن بال��غ اخلط��ورة جم��رد الذه��اب �إىل
امل�صن��ع ،م�صنعن��ا ُنه��ب و ٌق�ص��ف� ..أن��ا ُخطف��ت لبع���ض الوق��ت ل ُيف��رج
عن��ي مقاب��ل دف��ع فدي��ة ..مل يع��د ب�إمكاننا موا�صلة الت�صدي��ر �إىل فروعنا
بال�ش��رق الأو�س��ط ..ويف ظ��ل ه��ذه الأو�ضاع ،هاجر الأخ��وان فاروق ومعتز
�إىل لن��دن ،كم��ا �أقام��ا م�صنع� ًا لل�ش��ركة يف مدين��ة هيو�س�تن الأمريكي��ة..
وبات��ت لن��دن مق��ر ل"ماتيت��و" يف ح�ين كان امل�صن��ع يف والي��ة هيو�س�تن
االمريكية ..وكل �شيء �أتى منا�سب ًا ،حيث �أن االنتقال �إىل لندن وهيو�سنت
�أت��اح لـ"ماتيت��و" تو�س��يع نط��اق �أعماله��ا لي�ش��مل العامل ب�أ�س��ره ،يف حني �أن
ه��ذا النط��اق كان حم�ص��ور ًا بال�ش��رق الأو�س��ط ح�ين كان��ت ال�ش��ركة تعم��ل
يف لبن��ان.

لأن��ه يع��رف �أن ه��ذا املوظ��ف يري��د الأف�ض��ل لأوالده ،ويف ذل��ك الدلي��ل
على �أن ال�شركة تتخذ النهج ال�صحيح جتاه موظفيها واعتبارهم �شركاء
جناح ال�ش��ركة.

رؤية لم تتبدل

يق��ول معت��ز غن��دور" :ماتيت��و" الي��وم لديه��ا خ�برة وا�س��عة وق��درات
مالي��ة كب�يرة م��ع ر�ؤي��ة مل تتب��دل لتك��ون امل��زود العامل��ي املخت��ار ل�ل�إدارة
الر�ش��يدة للمي��اه ..كم��ا ي�ؤك��د ب�أن ما مي ِّي��ز "ماتيتو" عن الباقني يف جمال
اخت�صا�صها هي تفا�صيل دقيقة وامكانيات تكنولوجيا و هند�سية ومالية
و خ�برة كب�يرة و طويل��ة م��ع القطاع��ي الع��ام و اخلا���ص يف �ش��تي جم��االت
معاجل��ة املي��اه .ول��دى معت��ز غن��دور ر�ؤي��ة عاملي��ة �إزاء املي��اه مب��ا يتخط��ى
بكث�ير ال�س��نوات ال�ـ � 53س��نة الت��ي �أم�ضاه��ا على ر�أ���س �ش��ركة "ماتيتو".

عوامل النجاح
يعتق��د معت��ز غن��دور �أن هن��اك ع��دة عوام��ل وراء جن��اح م�س�يرة �ش��ركة
ماتيت��و ..العام��ل الأول ه��و من��ح امل�س��ؤولني ق��در ًا م��ن ال�صالحي��ة التخ��اذ
الق��رارات ب�أنف�س��هم ،م��ا يجع��ل العم��ل يت��م عل��ى نح��و �أ�س��رع ،ويق��ول� :إن
�شركتنا تعمل مثل �أية �شركة عاملية متعددة اجلن�سيات ،على �أن ن�شاطها
يت�صف �أي�ض ًا بروح املبادرة ،م�ستمدة من الطابع العائلي لل�شركة التي ال
تك�ثر م��ن العم��ل البريوقراطي و�ض��رورة احل�صول عل��ى موافقات عديدة
قب��ل تنفي��ذ القرارات.
العام��ل الث��اين �أن "ماتيت��و" ال تخ�ش��ى امل�ض��ي يف م�ش��اريع جدي��دة ه��ي
االول م��ن نوعه��ا ..مث��ال عل��ى ذل��ك �أن ال�ش��ركة كان��ت حت��ي قريب��ا �أك�بر
م�س��تثمر �أجنب��ي ملعاجل��ة املي��اه يف ال�ص�ين بع��د ا�س��تحواذها عل��ى �ش��ركة
"بريلينوا�سر"�س��نة .2011
العام��ل الثال��ث �أن معت��ز غن��دور يعت�بر �أن العام��ل الب�ش��ري يف �ش��ركة
"ماتيت��و" ه��و الأك�ثر �أهمي��ة ،م��ع االعتن��اء بجمي��ع امل�س��تخدمني لديها ،ما
جت�س��د ب��أن الكث�ير م��ن االجي�لا اجلدي��دة اوالد املوظف�ين لدين��ا اخت��اروا
العم��ل ل��دى ال�ش��ركة احتذاء بوالديه��م والقتناعهم مبدي اهمية ال�ش��ركة
و اعتنائه��ا مبوظفيه��ا ..ويق��ول معت��ز غندور �أنه م�س��رور جد ًا حني يتقدم
�أح��د املوظف�ين ل��دى ال�ش��ركة بطل��ب لتوظي��ف ابن��ه �أو ابنت��ه يف "ماتيت��و"

حج��م �أعم��ال �ش��ركة ماتيت��و عاملي��ا م��ا ي��وازي ملي��ار دوالر 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 نظر ًا الجتاه العديد من الدول العربية
�إىل خ�صخ�صة خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ا�ضافة اىل ا�ستثمار الدول
يف م�شاريع البنية التحتية رغبة منها يف حتريك قطاعات �أخرى 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
ذات األنظمــة املاليــة األعمــق واألكثــر تطــو ًرا حتقــق من ـ ًوا اقتصاد ًيــا أعلــى وختفيضــات أســرع يف معــدالت
الفقــر وحتقيــق املســاواة يف الدخــل.
علــى الرغــم مــن أن العــامل بأســره يتصــدى جلائحــة كورونــا ،أصبحــت أمهيــة اخلدمــات املاليــة الرقميــة
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 ،والتســهيالت االئتمانيــة ،ومنتجــات
االدخــار والتأمــن -يســاعد الفقــراء علــى زيــادة دخوهلــم وزيــادة قدرهتــم علــى جماهبــة األخطار ..وبالنســبة
للنســاء ،فمــن شــأن القــدرة علــى إرســال واســتالم املبالــغ املاليــة ،وادخــار األمــوال ،واحلصــول علــى تســهيالت
ائتمانيــة وقــروض لتوســيع أنشــطة أعماهلــن أن حتــدث حتــوالت جذريــة يف حياهتــن.

التكنولوجيات الرقمية
ومــن خــال التكنولوجيــات الرقميــة ،مــن املمكــن تقــدمي هــذه
اخلدمــات إىل األشــخاص الذيــن ال تتــاح هلــم ســبل الوصــول
إىل اخلدمــات املاليــة ،وهــم ميثلــون مــا يقرب مــن ثلثــي البالغني
يف البلــدان الناميــة ..كمــا تعمــل التكنولوجيــا علــى خفــض
التكاليــف مــن خــال تعظيــم االســتفادة مــن وفــورات احلجــم،
ا عــن زيــادة ســرعة إجنــاز املعامــات وتأمينهــا وضمــان
فضــ ً
شــفافيتها ،باإلضافــة إىل تطويــر منتجــات ماليــة مســتدامة
مصممــة خصيصــا لتلبيــة احتياجــات أصحــاب الدخــول
املنخفضــة وغــر املنتظمــة ..وتعمــل التكنولوجيــا علــى إزالــة
احلواجــز الــي حتــول دون تقــدمي اخلدمــات املاليــة ،مثــل عــدم
وجــود مســتندات للتحقــق مــن اهلويــة واحلصــول علــى الدخــل
بصــورة رمسيــة ،باإلضافــة إىل التباعــد اجلغــرايف.
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اهلواتف املحمولة

ونظ��ر ًا النت�ش��ار الهوات��ف املحمول��ة يف العديد من البل��دان النامية ،فقد متت
اال�س��تفادة م��ن ذل��ك يف تق��دمي اخلدم��ات املالي��ة م��ن خالل الهات��ف املحول،
وانط�لاق "املوج��ة الأوىل" م��ن اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة ..ويوج��د حالي � ًا
�أك�ثر م��ن  850ملي��ون ح�س��اب م�س��جل لإجراء معام�لات مالية عرب الهاتف
املحم��ول يف  90بل��د ًا ،وتبل��غ القيم��ة اليومي��ة له��ذه املعام�لات م��ن خ�لال
ه��ذه احل�س��ابات  1.3ملي��ار دوالر ..وق��د �أ�صبح��ت منطق��ة �أفريقي��ا جن��وب
ال�صح��راء رائ��دة يف جم��ال اخلدم��ات املالي��ة عرب الهاتف املحم��ول حيث �إن
�أك�ثر م��ن خم���س ال�س��كان البالغ�ين لديه��م ح�س��ابات لإج��راء معام�لات مالية
عرب الهاتف املحمول .و�أظهرت هذه املنطقة �أي�ض ًا �أن هذه احل�سابات ميكن
�أن تر�سي الأ�سا�س خلدمات مالية متطورة مثل الت�أمني والإقرا�ض الرقمي..
وا�س��تفادت من�ص��ات التج��ارة الإلكرتوني��ة الكبرية و�ش��ركات االت�صاالت من
قدرة التمويل الرقمي على ت�سهيل املدفوعات لتقدمي خدمات مثل الإقرا�ض
والت�أم�ين والدف��ع امل�س��بق (� ًأول ب�أول) مقابل ا�س��تهالك الطاقة ال�شم�س��ية.

ح��زم متكامل��ة) م��ع ت�ضم�ين وثيق��ة الت�أم�ين يف �س��عر الب��ذور �أو الأ�س��مدة
�أو الت�س��هيالت االئتماني��ة ..وم��ن �ش ��أن ذل��ك �إمكاني��ة دف��ع املطالب��ات دون
خمالط��ة م��ع قي��ام خب�ير تقيي��م املطالبات بالزي��ارة امليداني��ة الالزمة .ويتم
دف��ع مقاب��ل املطالب��ات م��ن خ�لال ر�س��الة ن�صي��ة.

أصحاب احليازات الصغرية

الوكاالت اإلنسانية

فعل��ى �س��بيل املث��ال ،توف��ر �ش��ركة ب��وال ،وه��ي �ش��ركة ت�أم�ين �أ�صغ��ر عمره��ا 4
�سنوات ومقرها نريوبي بكينيا ،احلماية لأ�صحاب الدخول املنخف�ضة  -مبا
يف ذل��ك  1.7ملي��ون م��زارع م��ن �أ�صح��اب احلي��ازات ال�صغ�يرة يف ع�ش��رة
بل��دان �أفريقي��ة والهند ..وت�س��تخدم هذه ال�ش��ركة بيانات الأقم��ار ال�صناعية
وغريه��ا م��ن البيان��ات �إىل جان��ب ال��ذكاء اال�صطناع��ي لت�س��عري �أق�س��اط
الت�أم�ين لتغطي��ة املخاط��ر ذات ال�صل��ة وحتدي��د وق��وع الأحداث التي ت�ش��ملها
املظل��ة الت�أميني��ة ..ويت�ضم��ن من��وذج الأعم��ال اجلدي��د ل�ش��ركة ب��وال ت�صمي��م
وبي��ع برام��ج ت�أم�ين تغط��ي املخاط��ر املناخي��ة وخماط��ر الغل��ة (يف �ص��ورة

زيادة احلاجة امللحة

اإلمكانات الكامنة

ويف منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط ،تعمل الوكاالت الإن�س��انية مع ال�ش��ركة الأردنية
 الربيطانية مل�صادر تكنولوجيا املعلومات و�شركة �إري�س جارد التي تتعاملم��ع م�ؤ�س�س��ة التمويل الدولية ،ال�س��تخدام برجمي��ات التعرف على الهوية من
خ�لال قزحي��ة الع�ين ومن�صته��ا املالي��ة للتحق��ق من هوي��ة الالجئني يف م�صر
والع��راق والأردن ولبن��ان و�س��وريا .وتعم��ل ه��ذه التكنولوجي��ا عل��ى م�س��اعدة
الالجئني على احل�صول على املواد الغذائية ،وامل�ساعدات املقدمة يف �صورة
مبال��غ نقدي��ة ،والعالج الطب��ي ،وخدمات حتويل الأموال ،مع خف�ض خماطر
الف�س��اد وانتحال وال�ش��خ�صية وتوفري �ش��بكات �أكرث موثوقية.

و�أدت جائح��ة كورون��ا الت��ي تواج��ه الع��امل يف الوق��ت
احلايل �إىل زيادة احلاجة امللحة ال�ستخدام اخلدمات
املالية الرقمية بهدف موا�صلة تقدمي اخلدمات املالية
م��ن خ�لال الأنظم��ة املالي��ة واحلف��اظ عل��ى �س�لامة
النا�س يف هذا الوقت من التباعد االجتماعي ،وتراجع
الطلب ،وانخفا�ض املعرو�ض من امل�س��تلزمات وت�ش��ديد
�ش��روط القرو���ض والت�س��هيالت االئتماني��ة ..وت�س��اعد
التكنولوجي��ا املالي��ة احلكوم��ات عل��ى الو�ص��ول ب�س��رعة
و�أم��ان �إىل الأ�ش��خا�ص لتق��دمي التحوي�لات النقدي��ة
وغريه��ا م��ن �أ�ش��كال امل�س��اعدة املالي��ة له��م ،والو�ص��ول
�إىل ال�ش��ركات لتوف�ير ال�س��يولة يف ح��االت الط��وارئ ..كم��ا ت�س��مح للأ�ش��خا�ص بتحوي��ل الأم��وال -وي�ش��مل ذل��ك التحوي�لات ع�بر احل��دود -ودف��ع الفوات�ير م��ن
املن��ازل� ،أو يف ال�س��وق �أو املتج��ر دون خمالط��ة.

وم��ع كل ه��ذا ف��إن الإمكانات الكامنة مل تُ�س��تغل بعد ب�ص��ورة تامة ..و�أبرزت هذه
الأزمة منافع اخلدمات املالية الرقمية يف العديد من اجلوانب املختلفة ،ودورها
بالغ الأهمية يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ..وتتمثل العنا�صر الأ�سا�سية
لت�سريع وترية هذا التطور يف:
* اال�س��تثمار يف العنا�ص��ر الأ�سا�س��ية الالزم��ة لتطوي��ر اخلدم��ات املالية الرقمية،
مث��ل البني��ة التحتي��ة املتمثل��ة يف النط��اق العري���ض للهات��ف املحم��ول -ال �س��يما يف
املناط��ق النائي��ة ،وتطوي��ر �ش��بكات ال��وكالء الت��ي تلب��ي حاج��ة الأف��راد للقي��ام
بعملي��ات �س��حب و�إي��داع على امل�س��توى املحلي.
* تو�س��يع نط��اق التحدي��د الرقم��ي للهوي��ة ،مب��ا يف ذل��ك �أنظم��ة الب�صم��ة
ا لإلكرتوني��ة.
* تو�س��يع واجه��ات برجم��ة التطبيق��ات املفتوح��ة  -وه��ي و�س��ائل متاح��ة للجمه��ور
حت��ى يت�س��نى للمطوري��ن الو�ص��ول �إىل الربجمي��ات الت��ي متث��ل حق��وق ملكي��ة حتى
تتمك��ن التطبيق��ات اجلدي��دة م��ن التوا�صل والتفاعل م��ع بع�ضها البع�ض.
* الأط��ر القانوني��ة والتنظيمي��ة الت��ي ت�س��مح ملعظ��م النا���س باال�س��تفادة م��ن
اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة و�ضم��ان وج��ود بيئي��ة تناف�س��ية ،م��ع الأخ��ذ يف االعتبار
�أهمي��ة م��ا �إذا كان ينبغ��ي ال�س��ماح للم�ؤ�س�س��ات غ�ير امل�صرفي��ة بالو�ص��ول �إىل
البني��ة التحتي��ة للمدفوع��ات الوطنية و�إ�ص��دار الأموال الإلكرتونية وكيفية ذلك ؟
* متكني الو�صول �إىل من�صات البيانات احلكومية.

إدارة املخاطر

وبالإ�ضاف��ة �إىل ه��ذه العوام��ل الت��ي تدع��م تق��دمي اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة،
م��ن امله��م �إدارة املخاط��ر ذات ال�صل��ة ..وبالن�س��بة للم�س��تخدمني ،ف��إن م�س��ارات
البيان��ات الت��ي �أن�ش��أتها اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة ميك��ن �أن تعر�ضه��م ملخاط��ر
الإف�ص��اح عنه��ا دون �إذن ،و�إ�س��اءة ا�س��تخدام البيان��ات ال�ش��خ�صية ،والتميي��ز.
وميكن �أن ي�ؤدي عدم امل�ساواة يف توفري �سبل الو�صول �إىل التكنولوجيا و"الفجوة
الرقمية" �إىل ا�س��تبعاد الفقراء ،ال �س��يما الن�س��اء ،من هذه املنافع ،وتعد برامج
التثقيف املايل �ضرورية ل�ضمان عدم وقوع امل�ستخدمني اجلدد للخدمات املالية
فري�س��ة يف براث��ن اال�س��تدانة املفرط��ة �أو م�ؤ�س�س��ات الإقرا���ض اجل�ش��عة ،وينته��ي
به��م الأم��ر �إىل �أ�س��و�أ حال.
و�س��يوا�صل البن��ك ال��دويل العم��ل م��ع القطاع�ين الع��ام واخلا���ص مل�س��اعدة املزيد
م��ن البل��دان عل��ى تو�س��يع نط��اق الو�ص��ول �إىل اخلدم��ات املالية الرقمي��ة على نحو
م�س�ؤول..
وهن��اك مناف��ع ق�ص�يرة الأم��د ال تق��در بثم��ن تتمث��ل يف ت�س��ريع وت�يرة �إنه��اء حالة
الط��وارئ ال�صحي��ة ،وم�س��اندة التع��ايف االقت�ص��ادي ،وتعزي��ز الع��ودة �إىل م�س��ار
النم��و االقت�ص��ادي .وعل��ى امل��دى الطوي��ل ،م��ن املتوق��ع �أن ي�س��اهم ذل��ك عل��ى نحو
كب�ير يف التنمي��ة االقت�صادي��ة و�إنه��اء الفقر.
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يستكشــف اإلنســان الكثــر مــن
األمــور الــي مل تكــن معروفــة
مــن قبــل ،ويصــل إىل مناطــق
وعلــوم ومفاهيــم يومــا تلــو اآلخر،
فالبشــر جنحــوا يف صناعــة
الطائــرات والقطــارات والصواريــخ
وخمتلــف العتــاد العســكري وبلــوغ
آفــاق جديــدة بالفضــاء ..وعالوة
علــى ذلــك ،تطــور شــركات مثــل
"أوبــر" تكنولوجيــا الســيارات
الطائــرة ،وتنفــذ خمتلــف الــدول
واحلكومــات أنظمــة نقــل جديــدة
وخارقــة مثــل "هايربلــوب" الــي تنقــل املســافرين عــر كبســوالت داخــل أنابيــب مفرغــة بــن الــدول يف
أزمنــة قياســية.
لكــن هــا حنــن اآلن يف عــام  ،2020وتعــاين البشــرية مــن فــروس جيتــاح العــامل ،وال يســتطيع الكثــرون
التصــدي لــه ويواصــل اإلضــرار بــكل مناحــي احليــاة ســواءاالجتماعية أو االقتصاديــة.
إهنــا إبداعــات متواصلــة ،منهــا مــا حــدث بالفعــل وخيضــع للتطويــر املســتمر ،ومنهــا مــا ال يــزال قيــد
ال واعــدًا ،فالتكنولوجيــا واالبتــكار يف تطــور مســتمر ..ويف املجــال
التجــارب وحيمــل يف طياتــه مســتقب ً
الطــي ،تعمــل شــركات علــى تطويــر عقاقــر ميكنهــا تدمــر أي مســببات خلاليــا وجينــات الشــيخوخة،
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 وغريهــا حــول العــامل ومــدى
ضعفهــا حــى يف توفــر مســتلزمات وقايــة لألطقــم الطبيــة ومحايتهــا ،وخاصــة النظــام الصحــي األمريكــي..
حيــث تنفــق الواليــات املتحــدة مليــارات الــدوالرات علــى تطويــر طائــرات مقاتلــة مــن اجليــل اخلامــس ،علــى
ســبيل املثــال "إف  ،"35 -ومــع األزمــة ،بــدأ البعــض يتســاءل :أمــا كان مــن األفضــل إنفــاق واشــنطن هــذه األمــوال
الضخمــة يف اإللكترونيــات أو التكنولوجيــا احليويــة ..ليــس حــى التعليــم والرعايــة الصحيــة؟
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 ثالثية
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 واســتهالك أدوات
معمليــة.

49-48

آالف األدوية املحتملة

ل��و كان��ت ه��ذه التكنولوجي��ا متاحة الآن  -ولي�س��ت قي��د التجارب  -رمبا
ا�ستطاع العامل تطوير عالج �سريع وفعال ولقاح م�ضاد لفريو�س كورونا
ولتم توفري الكثري من الوقت بد ًال من �إجراء جتارب على �آالف الأدوية
املحتمل��ة واخل��روج يف النهاي��ة بخم�س��ة منه��ا فق��ط رمبا  -رمب��ا  -يكون
لها دور يف مكافحة الفريو�س.
و م��ع حتلي��ل الأزم��ة� ،أك��د خ�براء �أن العدي��د من املنظوم��ات ال�صحية -
وعل��ى ر�أ�س��ها النظ��ام ال�صح��ي الأمريك��ي  -م�صممة لك��ي تكون رد فعل
عل��ى �أي مر���ض �أو وب��اء حمتم��ل ..ولق��د ق��ارن البع���ض بني ا�س��تعدادات
ال��دول وجيو�ش��ها لأي �أعم��ال عدائي��ة بتطوي��ر �أ�س��لحة و�أنظم��ة حربي��ة
م�ض��ادة ميكنه��ا الهج��وم وال��رد عل��ى �أي ع��دوان حمتم��ل ،فلم��اذا مل
ت�س��تعد الأنظم��ة ال�صحي��ة ب�أ�س��لحة م�ض��ادة لأمرا���ض حمتمل��ة ؟.

لإلبداع حدود

يف زم��ن كورون��ا ،ميك��ن للأخط��اء ال�صغ�يرة �أن ت ��ؤدي �إىل تداعي��ات
خط�يرة ،فهن��اك �أ�ش��خا�ص توف��وا باملر�ض ونقل��وه �إىل غريهم قبل حتى
اكت�ش��اف �أنه��م كان��وا حامل�ين للفريو���س ..وعل��ى �أث��ر ذل��ك ،يب��دو �أن
الإن�سان ينق�صه الكثري من املعرفة والوعي واحلذر للتعامل مع �أزمات
مثل كورونا ،فقد ا�ستغل الفريو�س التاجي �أخطاء الب�شرية وتف�شى عرب
كوك��ب الأر�ض ب�لا هوادة.
بداي��ة م��ن �ضع��ف التح��ركات ال�سيا�س��ية والعج��ز ع��ن اتخ��اذ ق��رارات
منا�س��بة �أو �إدارة الأزم��ة ب�ش��كل جي��د �إىل ف�ش��ل الأنظم��ة ال�صحي��ة
والت�ضلي��ل يف نق��ل املعلوم��ات والت�أخ��ر يف ال��رد النق���ص يف وج��ود بح��ث
علم��ي ق��ادر عل��ى تطوي��ر ع�لاج �أو لق��اح للق�ض��اء عل��ى املر���ض.

أمناط التفشي

ح��ول الع��امل ،تك��ررت �أمن��اط تف�ش��ي الفريو���س والتعام��ل مع��ه ،ب��ل �إن
كورونا انت�ش��ر يف �أماكن جديدة وب�شرا�س��ة �أكرب و�أ�س��رع ،فعندما تف�شى
مث� ً
لا يف ال�ص�ين ،انت�ش��ر يف دول �أوروب��ا ويف �أمري��كا بوترية �أكرب بكثري،
ومل ت�س��تفد �أي دول��ة م��ن جترب��ة �أخ��رى ..وبع��د ح��دوث الأزم��ة ،ظه��رت
العي��وب وب��د�أ الل��وم و�إلق��اء الأخطاء كل �ش��خ�ص وكل جهة على غريها،
وت�أخ��ر ال��رد واملواجه��ة وتفاقم��ت الأزم��ة وزادت املخاط��ر ..و البع���ض
قال �إن الفريو�س �أكرب بكثري من �أن يواجهه نظام �صحي �أو دولة مهما
كانت درجة تقدمها وقدرات �أنظمتها ال�صحية نظر ًا لأن هناك حدود ًا
للإبداع.

نظرية املؤامرة

البع���ض الآخ��ر �آم��ن بنظري��ة امل�ؤام��رة ب�أن الفريو���س تف�ش��ى وانتقل �إىل دول �أخرى ب�س��بب دولة وحكومة ما،
بينم��ا ي��رى اخل�براء �أن تف�ش��ي الأزم��ة وت�صاعده��ا ج��اء نتيج��ة �أخطاء ب�ش��رية وحمدودي��ة يف املعلومات ويف
الإمكانات وعدم التعامل ومواجهة املر�ض على نحو �أكرث فاعلية ..و قال خرباء منظمة ال�صحة العاملية �إن
التدخ��ل املن�س��ق والتع��اون ب�ين ال��دول مل يك��ن ليوقف انتقال وتف�ش��ي كورونا ،لكن كان ب�إمكان��ه تقليل الذروة
وتخفيف الأ�ضرار.
* املصادر :فاينانشيال تاميز ،ذي جارديان
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سباق محموم  ..وإنفاق
بمليارات الدوالرات
أبرز  10شركات عالمية
تعمل على تطوير أدوية
ولقاحات لفيروس
"كوفيد"19 -
يف ظــل تفشــي فــروس كورونــا
املســتجد "كوفيــد "19 -والــذي مت
اكتشــافه للمــرة األوىل ديســمرب
املاضــي ،بــدأت شــركات األدويــة
تتســابق للوصــول إىل لقــاح أو عالج
للفــروس القاتــل الــذي أصــاب
حــى اآلن أكثــر مــن أربعــة ماليــن
شــخص يف العــامل ..وقــد منحــت
إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة
ترخيصــن لعقاريــن لالســتخدام
الطــارئ يف عــاج مرضــى كورونــا،
ومهــا "هيدروكســي كلوروكويــن"
يف شــهر مــارس ،وترخيــص آخــر
لــدواء "رميديســيفري" الــذي ينتجــه
خمتــر "جيليــاد ساينســز" يف األول
مــن مايــو.

59-58
ال تــزال العديــد مــن الشــركات تعمــل جبــد للوصــول إىل لقــاح أو عــاج آمــن وف ّعــال للقضــاء علــى فــروس "كورونا"..
وفيمــا يلــي قائمــة بأبــرز هذه الشــركات:

 - 1أجمــن " "Amgenوأدابتيــف بايــو
تكنولوجيز ""Adaptive Biotechnologies

تعاون��ت ال�ش��ركتان الأمريكيت��ان "�أجم��ن" و"�أدابتي��ف باي��و تكنولوجي��ز" مع� ًا
من �أجل �إيجاد عالج لفريو���س كورونا ،وت�س��عى ال�ش��ركتان الكت�ش��اف الأج�سام
امل�ض��ادة الت��ي ميك��ن ا�س��تخدامها لع�لاج امل�صاب�ين بفريو���س كورون��ا ،وال يزال
العالج يف مرحلة ما قبل التجارب ال�س��ريرية على الب�ش��ر ..ومن ناحية �أخرى
�أعلن��ت "�أجم��ن" �أنه��ا �س��وف تخت�بر دواء "�أوتي��زال" امل�س��تخدم يف ع�لاج
الته��اب املفا�ص��ل ال�ص��ديف يف ع�لاج احل��االت احلرجة ملر�ض��ى كورونا ،وقالت
ال�ش��ركة يف � 30أبري��ل �إنه��ا تخط��ط الختب��ار ال��دواء خ�لال الف�ترة املقبل��ة.

 - 2ألت إميون ""Altimmune

قال��ت �ش��ركة "�أل��ت �إمي��ون" الأمريكي��ة يف  30مار���س �إنه��ا عق��دت �ش��راكة
م��ع جامع��ة �أالبام��ا يف برمنجه��ام ،م��ن �أج��ل تطوي��ر لق��اح �أح��ادي اجلرع��ة
لفريو���س كورون��اُ ،يعط��ى ع��ن طري��ق الأن��ف ،وقالت ال�ش��ركة �إنه��ا تخطط لبدء
املرحلة الأوىل من االختبارات على اللقاح يف الربع الثالث من العام اجلاري،
كم��ا تق��وم ال�ش��ركة بتطوير لقاح��ات للجمرة اخلبيث��ة والأنفلونزا.
 - 3بايو إن تك " "BioNTechوفايزر ""Pfizer
�أعلن��ت ال�ش��ركة الأمريكي��ة "فاي��زر" ي��وم  17مار���س ع��ن تعاونه��ا م��ع �ش��ركة
"باي��و �إن ت��ك" الأملاني��ة لتطوي��ر وتوزي��ع لقاح لفريو���س كورونا ،وق��د بد�أ 360
مري�ض� ًا يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف تلق��ي اجلرع��ات الأوىل م��ن �أربع��ة
لقاحات مر�شحة اعتبار ًا من  5مايو ،يف حني بد�أ  200م�شارك يف �أملانيا يف
تلق��ي اجلرع��ات الأوىل يف � 23أبري��ل ،و�س��وف تدف��ع �ش��ركة "فاي��زر" 185
ملي��ون دوالر مقدم� ًا كج��زء م��ن ال�صفق��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل مدفوع��ات �إ�ضافي��ة
حمتمل��ة ق��د ت�صل �إىل  563مليون دوالر.

 - 6هيت بايولوجيكز ""Heat Biologics

�أعلن��ت �ش��ركة "هي��ت بايولوجيك��ز" الأمريكي��ة �أنه��ا تق��وم بتطوي��ر لق��اح
لفريو���س 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 � 29أبري��ل �إنه��م عل��ى و�ش��ك االنته��اء م��ن تطوي��ر
اللق��اح ،ويخطط��ون الآن لب��دء االختب��ارات قب��ل ال�س��ريرية خ�لال ه��ذا الربع.

 - 7إنوفيو ""Inovio

 - 4جيلياد ساينسز ""Gilead Sciences

ح�صل��ت ال�ش��ركة الأمريكي��ة "غيلي��اد �ساين�س��ز" عل��ى ت�صري��ح م��ن �إدارة
الغ��ذاء وال��دواء الأمريكي��ة لال�س��تخدام الط��ارئ ل��دواء "رميدي�س��يفري" يف
الأول م��ن ماي��و ،وذل��ك بعدم��ا �أظه��ر نتائ��ج �إيجابي��ة عل��ى م�صاب�ين بفريو���س
كورون��ا خ�لال التج��ارب ال�س��ريرية ..وق��د �أخ�برت ال�ش��ركة امل�س��تثمرين يف
الأول م��ن ماي��و �أنه��ا ق��د تنف��ق م��ا ي�ص��ل �إىل ملي��ار دوالر ه��ذا الع��ام ،من �أجل
تطوي��ر وت�صني��ع دواء "رميدي�س��يفري" ،وته��دف ال�ش��ركة لإنت��اج � 500أل��ف
دورة عالجي��ة م��ن ال��دواء بحل��ول �ش��هر �أكتوب��ر ،وملي��ون دورة عالجي��ة بنهاية
 ،2020كم��ا تخط��ط ال�ش��ركة للتعاق��د م��ع �ش��ركات �أدوي��ة خ��ارج الوالي��ات
املتح��دة الأمريكي��ة ل�ضم��ان و�ص��ول ال��دواء �إىل ال��دول الأخ��رى.
 - 5جالكسو مسيث كالين ""GlaxoSmithKline
تعاون��ت ال�ش��ركة الربيطاني��ة "جالك�س��و �س��ميث كالي��ن" الت��ي تع��د م��ن كربى
ال�ش��ركات يف الع��امل يف ت�صني��ع اللقاح��ات ،م��ع �ش��ركة "�س��انويف" الفرن�س��ية
لتطوي��ر لق��اح لفريو���س كورون��ا ،ومبوج��ب التع��اون ب�ين ال�ش��ركتني �س��تقوم
"�س��انويف" با�س��تخدام امل�س��ت�ضدات يف ا�س��تهداف الربوت�ين ال��ذي يعي���ش
عل��ى �س��طح الفريو���س ،بينم��ا �س��تقوم" جالك�س��و �س��ميث كالين" ب�إنت��اج املواد
امل�ساعدة لتقليل اجلرعة الالزمة من اللقاح يف كل جرعة ،وتتوقع ال�شركتان
ب��دء التج��ارب ال�س��ريرية يف الن�ص��ف الث��اين م��ن الع��ام اجلاري.
كم��ا عق��دت �ش��ركة "جالك�س��و �س��ميث كالي��ن" �صفق��ة م��ع �ش��ركة "يف �آي
�آر باي��و تكنولوج��ي" الأمريكي��ة ،والت��ي مبوجبه��ا ا�س��تثمرت "جالك�س��و �س��ميث
كالي��ن"  250ملي��ون دوالر يف ال�ش��ركة الأمريكي��ة ،م��ن �أج��ل تطوي��ر
اثن�ين م��ن عالج��ات "يف �آي �آر باي��و تكنولوج��ي" التجريبي��ة وهم��ا "VIR-
 "7831و " ،"VIR-7832وم��ن املتوق��ع �إج��راء املرحل��ة الثاني��ة م��ن
التج��ارب ال�س��ريرية خ�لال ه��ذا الع��ام.

قام��ت �ش��ركة "�إنوفي��و" الأمريكي��ة بتطوي��ر لق��اح با�س��م "INO-
 ،"4800وال��ذي ب��د�أت يف �إج��راء االختب��ارات قب��ل ال�س��ريرية ل��ه خ�لال
الف�ترة م��ن  23يناي��ر وحت��ى  29فرباي��ر ،ث��م ب��د�أت ال�ش��ركة يف �أبري��ل يف
�إجراء التجارب ال�سريرية يف الواليات املتحدة الأمريكية على � 40شخ�ص ًا،
وق��د تلق��ى �أول مري���ض اللق��اح ي��وم � 6أبري��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.

 - 8جونســون آنــد جونســون "& Johnson
"Johnson
�أعلن��ت �ش��ركة "جون�س��ون �آن��د جون�س��ون" الأمريكي��ة يف  11فرباي��ر �أنه��ا
تعم��ل م��ع هيئ��ة البح��ث والتطوي��ر الطب��ي احلي��وي املتقدم��ة التابع��ة ل��وزارة
ال�صح��ة با�س��م "ب��اردا" الختب��ار لق��اح حمتم��ل ،ومبوج��ب ه��ذا التع��اون يدف��ع
كل ط��رف منهم��ا ملي��ار دوالر للبح��ث والتطوي��ر ..وقال��ت ال�ش��ركة يف 13

مار���س �إنه��ا ب��د�أت التج��ارب قب��ل ال�س��ريرية عل��ى ع��دة لقاح��ات مر�ش��حة،
وته��دف "جون�س��ون �آن��د جون�س��ون" لب��دء املرحل��ة الأوىل م��ن التج��ارب
ال�سريرية على لقاحها املر�شح الرئي�سي يف �سبتمرب ،وتخطط ال�شركة لإتاحة
جرع��ات م��ن اللق��اح لال�س��تخدام يف ح��االت الط��وارئ بحل��ول .2021

 - 9نوفافاكس ""Novavax

�أعلن��ت �ش��ركة "نوفافاك���س" الأمريكي��ة يف  26فرباي��ر �أنه��ا تق��وم ب�إج��راء
جتارب قبل �س��ريرية على عدة لقاحات حمتملة ،ويف � 8أبريل قالت ال�ش��ركة
�إنها تو�صلت �إىل لقاح حمتمل لفريو�س كورونا ،وتخطط لبدء املرحلة الأوىل
م��ن التج��ارب ال�س��ريرية يف منت�ص��ف ماي��و  ،2020و�س��وف ي�ش��ارك يف
املرحل��ة الأوىل م��ن التج��ارب  130متطوع� ًا بالغ� ًا �س��ليم ًا ،وم��ن املتوق��ع �أن
تظه��ر نتائ��ج التجربة يف يوليو.

 - 10هوفمان -ال روش ""Roche

ب��د�أت �ش��ركة "هوفم��ان ال رو���ش" ال�سوي�س��رية يف �إج��راء املرحل��ة الثالث��ة م��ن
التج��ارب ال�س��ريرية ل��دواء "�أكتيم��را" كع�لاج ملر�ض��ى كورون��ا الذي��ن يعان��ون
م��ن الته��اب رئ��وي ح��اد ،وه��و بالأ�سا���س دواء يعال��ج الته��اب املفا�ص��ل ،وتتوق��ع
ال�ش��ركة �أن تظهر نتائج االختبارات يف بداية ال�صيف ..كما طورت ال�ش��ركة
�أي�ض� ًا اختب��ار ًا ت�ش��خي�صي ًا واختبار ًا للأج�س��ام امل�ضادة لفريو���س كورونا ،وقد
ح�ص��ل االختب��اران عل��ى موافق��ة �إدارة الغ��ذاء وال��دواء الأمريكية.
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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
الوطــي لألعمــال املســتقلة" يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة فحــى  30مــارس  -حــن كانــت األزمــة
ال تــزال يف بدايتهــا  -قــال  92%مــن أصحــاب
الشــركات الصغــرة إهنــم عانــوا مــن آثــار ســلبية؛
بســبب جائحــة كورونــا ،بينمــا قــال  5%فقــط مــن
أصحــاب الشــركات الصغــرة إن شــركاهتم مل تتأثــر
باألزمــة.
يف حــن ختتلــف التوقعــات قصــرة املــدى للشــركات
الصغــرة حســب الصناعــة ،فمــن املهــم أن يفكــر
أصحــاب الشــركات الصغــرة فيمــا جيــب فعلــه
عندمــا يعــود االقتصــاد إىل وضعــه الطبيعــي ،إذ
جيــب أن يكــون لديهــم اســتراتيجية إلعــادة بنــاء
أعماهلــم.

بعــد أن تســبب الوبــاء
بفوضــى ماليــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم
 6طــرق إلعــادة بنــاء
الشــركات الصغيــرة
بعــد أزمــة "كورونــا"
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 - 1تقييم األضرار املالية

تتمث��ل اخلط��وة الأوىل يف و�ض��ع خط��ة �إع��ادة بن��اء الأعم��ال بع��د �أزم��ة كورونا
يف حتدي��د م��دى ت�أث��ر ال�ش��ركة بالأزم��ة ،والأ�ضرار املالية الت��ي نتجت عنها..
وم��ن امله��م حتدي��ث البيان��ات املالية لل�ش��ركة مب��ا يف ذلك الأرباح واخل�س��ائر
والتدفق��ات النقدي��ة ،ومقارن��ة ه��ذه الأرق��ام ب�أرق��ام الع��ام املا�ض��ي ،لتحديد
م��دى تراج��ع �أداء ال�ش��ركة ،ورمب��ا يكت�ش��ف رائ��د الأعم��ال مبراجع��ة ه��ذه
البيان��ات �أن �ش��ركته مل تخ�س��ر كث�ير ًا ب�س��بب الأزمة.
كم��ا يج��ب �أن يفك��ر رائ��د الأعم��ال يف اجلوان��ب الأخ��رى الت��ي ت�أثرت �ش��ركته
بها ب�سبب الأزمة ،فعلى �سبيل املثال �إذا كانت ال�شركة قد ا�ضطرت لت�سريح
بع���ض �أو كل املوظف�ين� ،أو ا�ضط��رت خلف���ض ميزاني��ة الت�س��ويق والإعالن��ات،
�أو اجته بع�ض العمالء �إىل ال�شركات املناف�سة ،فيجب �أن ي�ضع رائد الأعمال
كل ذل��ك يف اعتب��اره عن��د و�ض��ع خط��ة �إع��ادة البن��اء ،وعن��د حتدي��د امل��وارد
املالية الالزمة لتعايف ال�ش��ركة.

 - 2إعادة النظر يف خطة العمل

ق��د يك��ون من��وذج العم��ل اخلا���ص بال�ش��ركة جي��د ًا قب��ل �أزمة كورون��ا ،لكنه قد
ال يكون منا�سب ًا للو�ضع اجلديد بعد هذه الأزمة ،مما ي�ستدعي �إجراء بع�ض
التغي�يرات لنم��وذج العم��ل للتكي��ف م��ع الو�ض��ع اجلديد ..و�إذا كانت ال�ش��ركة
عل��ى �س��بيل املث��ال تعتم��د اعتم��اد ًا كلي ًا على املتاجر الفعلي��ة ،فقد حتتاج الآن
�إىل التو�س��ع الرقم��ي لتلبي��ة احتياج��ات الأعداد املتزاي��دة من العمالء الذين
يت�س��وقون عرب الإنرتنت.
وم��ن امله��م �أي�ض � ًا تقيي��م م��دى ت�أث��ر املناف�س�ين وال�صناع��ة ككل بجائح��ة
كورون��ا ،ومالحظ��ة االجتاه��ات احلالي��ة والرتكي��ز عل��ى �إيج��اد الفر���ص م��ن
ه��ذه الأزم��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال تلبي��ة احتياج��ات العم�لاء الت��ي ال تلبيه��ا �أي
�ش��ركة �أخ��رى ،مم��ا ي�س��اعد عل��ى تو�س��يع قاع��دة العم�لاء يف امل�س��تقبل.

 - 3احلصول على متويل

�إذا خ�س��ر رائ��د الأعم��ال الكث�ير م��ن الأم��وال ب�س��بب جائح��ة كورون��ا ،فعلي��ه
�أن يفك��ر يف طريق��ة للح�ص��ول عل��ى متوي��ل ،مل�س��اعدة ال�ش��ركة عل��ى التع��ايف
وموا�صل��ة �أعماله��ا ،وهن��اك العدي��د م��ن خي��ارات التموي��ل مب��ا يف ذل��ك
احل�ص��ول عل��ى قرو���ض م��ن البن��وك �أو االحت��ادات االئتماني��ة �أو من�ص��ات
الإقرا���ض ع�بر الإنرتن��ت.

 - 4إعداد ميزانية جديدة

م��ن �أج��ل التع��ايف م��ن الآث��ار ال�س��لبية جلائحة كورون��ا ،يحتاج رائ��د الأعمال
�إىل �إعادة النظر يف امليزانية املو�ضوعة لل�شركة ،وحتديد الأمور التي يجب
الإنف��اق به��ا ،والأم��ور الأخ��رى التي م��ن املمكن خف�ض نفقاتها ،فعلى �س��بيل
املث��ال ق��د يحت��اج رائد الأعم��ال �إىل �إنفاق الأموال من �أجل توظيف وتدريب
موظف�ين ُج��دد �أو ل�ش��راء خم��زون ،وميك��ن يف ه��ذه احلال��ة �أن يخف���ض رائ��د
الأعمال راتبه م�ؤقت ًا مل�س��اعدة �ش��ركته على التعايف ب�س��رعة.

 - 5وضــع خــط زمــي إلعــادة بنــاء
األعمــال

ق��د يحت��اج رائ��د الأعم��ال �إىل القي��ام بالعدي��د م��ن الأ�ش��ياء م��ن �أج��ل تع��ايف
�ش��ركته بع��د �أزم��ة كورون��ا� ،إال �أن القي��ام ب��كل �ش��يء يف وق��ت واحد يع��د �أمر ًا
غري واقعي ،لذلك من املهم و�ضع خط زمني يحدد الأولويات ،والإجراءات
الأك�ثر �أهمي��ة الت��ي يج��ب تنفيذه��ا �أو ًال ..وق��د يك��ون ه��دف رائ��د الأعم��ال
الأ�سا�س��ي احل�ص��ول عل��ى متوي��ل لل�ش��ركة ،ومبج��رد �أن يح�ص��ل على متويل،
علي��ه �أن يح��دد خط� ًا زمني� ًا لتعي�ين املوظف�ين� ،أو �إع��ادة املوظف�ين الذي��ن مت
ت�س��ريحهم ،ث��م �إع��ادة تخزي��ن املخ��زون ،ويف النهاي��ة �إع��ادة فت��ح ال�ش��ركة
�إذا كان��ت ق��د �أُغلقت ب�س��بب جائح��ة كورونا.

 - 6إعــداد خطــة طــوارئ لألزمــة
التاليــة

بعدم��ا فاج ��أت جائح��ة كورون��ا كل ال��دول والقطاع��ات وال�ش��ركات عل��ى
نح��و غ�ير متوق��ع� ،أ�صب��ح لزام � ًا عل��ى رواد الأعم��ال التعل��م م��ن املرحل��ة
احلالي��ة ،واال�س��تعداد لأي �أزم��ة ق��د تط��ر�أ يف امل�س��تقبل ،فعل��ى �س��بيل املث��ال
�إذا مل يك��ن ل��دى رائ��د الأعم��ال مدخرات نقدية كافية قبل فريو���س كورونا،
فعلي��ه الرتكي��ز عل��ى جع��ل ذل��ك �أولوي��ة بالن�س��بة ل��ه يف املرحل��ة املقبل��ة ،وق��د
يختار رائد الأعمال الرتكيز على ت�س��ديد ديونه �أو خف�ض نفقاته� ،أو �إيجاد
ط��رق مل�س��اعدة املوظف�ين عل��ى العم��ل ب�ش��كل �أك�ثر كف��اءة ،خلف���ض تكالي��ف
الت�ش��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.
ميضــي البنــك الــدويل بأقصــى ســرعة يف تقــدمي الدعــم الــازم ملكافحــة جائحــة كورونــا ()COVID-19
وباســتخدام هنــج املســار الســريع الــذي أعــده البنــك الــدويل يف أبريــل /نيســان  ،2020ويعمــل البنــك حاليــا
علــى مســاعدة  93بلــدا 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 لالقتــراض مــن
املؤسســة الدوليــة للتنميــة إن هــي طلبــت هــذا الســماح ..ويف مــارس/آذار ،دعــوت أنــا والســيدة كريســتالينا
جورجييفــا مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل الدائنــن الثنائيني الرمسيــن إىل تعليق ســداد الديون املســتحقة
علــى البلــدان املؤهلــة لالقتــراض مــن املؤسســة الدوليــة للتنميــة  -لتقــدمي دعــم مــايل إضــايف ملســاعدهتا
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.
باإلضافــة إىل املســاندة املاليــة ،تتيــح املبــادرة للبلــدان املؤهلــة لالقتــراض مــن املؤسســة الدوليــة للتنميــة
فرصــة مهمــة لتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح الكامــل عــن االلتزامــات املاليــة لقطاعهــا العــام ..وحتظــى شــفافية
الديــون واالســتثمارات بأولويــة قصــوى مــن أجــل حتســن جــودة االلتزامــات املاليــة ألي بلــد والتشــجيع
علــى زيــادة االســتثمار ..ويعمــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل مــع البلــدان املؤهلــة لالقتــراض مــن
املؤسســة الدوليــة للتنميــة لتقييــم قدرهتــا علــى االســتمرار يف حتمــل أعبــاء الديــون ومــدى شــفافيتها ،ومتابعــة
اســتخدامها للمبالــغ املتوفــرة نتيجــة اإلعفــاء مــن خدمــة الديــون.
ومــن بــن أهــم املكونــات األخــرى يف اســتجابتنا لفــروس كورونــا توســيع عملياتنــا لدعــم شــبكات األمــان
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
العمــل مــع احلكومــات إللغــاء دعــم الوقــود باهــظ التكلفــة والضــار باملنــاخ أو إعــادة توجيهــه ،واحلــد مــن
احلواجــز الــي حتــول دون تدفــق اإلمــدادات الغذائيــة واملســتلزمات الطبيــة.
كمــا نواصــل التنســيق اجليــد مــع بنــوك التنميــة اإلقليميــة متعــددة األطــراف ..ومؤخــرا عقــدت اجتماعــا
إلكترونيــا عــر شــبكة اإلنترنــت مــع كريســتالينا ورؤســاء بنــوك التنميــة اإلقليميــة متعــددة األطــراف ملناقشــة
مســاندتنا جلهــود مواجهــة جائحــة كورونــا ،واملبــادرات املشــتركة ،والتمويــل املشــترك ،وســبل تعظيــم صــايف
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  2020بســبب األزمــة االقتصاديــة املترتبــة
عــن جائحــة كورونــا وتدابــر اإلغــاق االقتصــادي ،وقــال التقريــر إن التحويــات تشــكل مصــدرا حيويــا
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
العامليــة لتحويــل  200دوالر مرتفعــا عنــد مســتوى  6.8%يف الربــع األول مــن  ..2020وال يــزال متوســط
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 واستشــاريني ومتقاعديــن عــن
أن يكونــوا مصــدر إهلــام وقــدوة لآلخريــن ،حيــث تربعــوا مببلــغ  550ألــف 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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* جريومــن تســيتلمري :مل حتــن بعــد حلظــة تثبيــت الديــون العامليــة واالتفــاق
علــى آليــة لتخفيــف أعبائهــا
ال صغــرة ذات اقتصــادات متواضعــة
أظهــرت أحــدث البيانــات الصــادرة عــن البنــك الــدويل أن دو ً
ا عــن أن الواليــات
أصبحــت مــن بــن الــدول الــي تعــاين أكــر املديونيــات اخلارجيــة يف العــامل ،فض ـ ً
املتحــدة ال تــزال تتربــع علــى عــرش الــدول األكثــر مديونيــة يف الكــون يف الوقــت الــذي تتضخــم فيــه
مديونيتهــا بصــورة متســارعة وتســجل مســتويات غــر مســبوقة.
وحبســب البيانــات الــي صــدرت عــن البنــك الــدويل فــإن املديونيــة اخلارجيــة للواليــات املتحــدة وصلــت
اىل  20.41تريليــون 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.
وأظهــرت البيانــات أن بريطانيــا
حتتــل املركــز الثــاين عامليــا
مــن حيــث حجــم املد يونيــة
اخلار جيــة والــي تبلــغ
 8 . 7 7تريليــو ن دو الر
أمريكــي ،تليها فرنســا
اليت تبلغ مديونيتها 6.25
تريليون ،مث أملانيا مبديونية
خارجية بلغت  5.59تريليون
دوالر ،فيمــا تــأيت اليابان يف
املرتبــة اخلامســة عامليــا مــن
حيــث املديونيــة اخلارجيــة الــي
تبلــغ  4.22تريليــون دوالر أمريكــي.
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االقتصادات األكرب يف العامل
وبينم��ا ال��دول اخلم�س��ة ذات املديوني��ات الأ�ضخ��م يف الع��امل ه��ي ال��دول
ال�صناعي��ة الك�برى ذات االقت�ص��ادات الأك�بر يف الع��امل ،ف��ان املفاج ��أة ه��ي
�أن هولن��دا وه��ي اقت�ص��اد �أوروب��ي �صغ�ير ن�س��بي ًا حتت��ل املرتب��ة ال�ساد�س��ة عاملي� ًا
مبديوني��ة يبل��غ حجمه��ا  4.18تريلي��ون دوالر �أمريك��ي ،تليه��ا يف املرتب��ة
ال�س��ابعة عاملي � ًا لوك�س��يمبورغ الت��ي ه��ي �أ�صغ��ر دول االحت��اد الأوروب��ي والت��ي
تع��اين م��ن مديوني��ة خارجي��ة تبل��غ  4.01تريلي��ون دوالر� ..أم��ا ايرلن��دا فتبل��غ
مديونيته��ا  2.85تريلي��ون دوالر وحتت��ل املرك��ز الثام��ن عاملي� ًا ،يليه��ا ايطالي��ا
يف املركز التا�سع عاملي ًا مبديونية خارجية تبلغ  2.5تريليون دوالر �أمريكي ،ثم
يف املرتب��ة العا�ش��رة عاملي� ًا ت�أت��ي ا�س��بانيا الت��ي تبل��غ مديونيته��ا  2.36تريلي��ون
دوالر �أمريك��ي.
ويتب�ين م��ن ه��ذه البيان��ات �أن قائم��ة ال��دول الع�ش��رة الأك�ثر مدين � ًا يف الع��امل
بينه��ا ثماني��ة دول �أوروبي��ة� ،إ�ضاف��ة اىل الواليات املتح��دة واليابان ،وهو ما يعني
�أن دي��ون الع��امل ترتك��ز يف الوالي��ات املتح��دة و�أوروب��ا ..وت�ش�ير البيان��ات اىل �أن
منطق��ة الي��ورو تتحم��ل ديون� ًا تزي��د ع��ن  16تريلي��ون دوالر �أمريك��ي باملجم��ل..
وعل��ى الرغ��م م��ن � َّأن العدي��د م��ن ال��دول العربي��ة تع��اين م��ن �أو�ض��اع اقت�صادي��ة
�صعب��ة ومديوني��ات كب�يرة �إال �أن قائم��ة �أك�بر ال��دول املدين��ة يف الع��امل ال تت�ضمن
�أي��ة دول��ة عربية.

نصيحة "صندوق النقد"

ا�س��تقبل �صن��دوق النق��د ال��دويل طلب��ات م�س��اعدات طارئ��ة م��ن م��ا يزي��د عل��ى
 90دول��ة مت�ض��ررة م��ن جائح��ة كورون��ا امل�س��تجد (كوفي��د ،)-19كم��ا ق��دم
فات��ورة الدي��ن لبع���ض ال��دول النامي��ة وامل�س��تحق �س��دادها خ�لال الع��ام اجل��اري
بنح��و  730ملي��ار دوالر ،لذل��ك دع��ا ال�صن��دوق ملزي��د م��ن الوق��ت لبح��ث �آلي��ة
تخفي��ف �أعب��اء الدين.
وق��ال جريوم�ين ت�س��يتلمري نائ��ب مدي��ر �صن��دوق النق��د ال��دويل لال�س�تراتيجية
وال�سيا�س��ات� ،إن حلظ��ة تثبي��ت الدي��ون العاملي��ة واالتف��اق عل��ى �آلي��ة لتخفي��ف
�أعبائها ،مل حتن بعد ..و�أ�ضاف خالل م�شاركته يف بث عرب الإنرتنت �إن الدول
الفقرية ت�شعر بالقلق من احتمال �أن ت�ؤدي م�شاركتها يف مبادرة جتميد الديون
�إىل قي��ام م�ؤ�س�س��ات الت�صني��ف االئتم��اين الدولي��ة بخف���ض ت�صنيفه��ا.
وتاب��ع" :يف الوق��ت نف�س��ه ف��إن م�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص املالي��ة الدائن��ة تري��د
حت�س��ينات جوهري��ة يف �أي اتف��اق ي�س��تهدف ت�أجي��ل �س��داد م�س��تحقاتها" ..وقال
ت�س��يتلمري" :ال �أعتق��د �أن حلظ��ة الو�ص��ول �إىل مق�ترح نهائ��ي ق��د حان��ت بع��د..
لك��ن ه��ذه اللحظ��ة ق��د ت�أت��ي ،وبالت��ايل ف��إن �أحد ط��رق الو�صول �إليها ه��و �إدراك

دول جمموع��ة الع�ش��رين �أن م�ش��اركة القط��اع اخلا���ص منخف�ض��ة و�أن��ه م��ن ال��دول املدين��ة ،ويف �ض��وء تط��ور الأمور
لن يكون لدى هذه الدول الكثري لتخ�س��ره من طلب م�ش��اركة القطاع اخلا�ص".
و�أ�ش��ارت وكال��ة "بلوم�برج" للأنب��اء �إىل �أن �صن��دوق النق��د املوج��ود مق��ره يف وا�ش��نطن وجمموع��ة م��ن امل�ؤ�س�س��ات
املالية تن�سق حمادثات ت�ستهدف تخفيف �أعباء الديون على الدول ال�صاعدة والنامية ،مع �شركات ا�ستثمار مايل
تدير �أ�صو ًال بنحو  45تريليون دوالر ..وتتناول هذه املحادثات �س��بل م�س��اعدة دول نامية تواجه ا�س��تحقاق �س��داد
دي��ون بقيم��ة  730ملي��ار دوالر خ�لال الع��ام اجل��اري ،يف ظ��ل تداعي��ات جائح��ة فريو���س كورونا امل�س��تجد وانهيار
�أ�سعار النفط اخلام.

جريومــن تســيتلمري ،نائــب مديــر
صنــدوق النقــد الــدويل
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* ســلطان املنصــوري،
وزيــر االقتصــاد :
اإلمــارات واصلــت يف
 2019تب ّنيهــا لسياســة
رائــدة تتســم باملرونــة

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

* عمــر ســلطان العلمــاء
وزيــر دولــة للــذكاء
االصطناعــي :اإلمــارات
متتلــك مميــزات جتعلهــا
أكثــر جاهزيــة يف الــذكاء
االصطناعــي

أكــد تقريــر جمموعــة "ذا بزنــس يــر" الربيطانيــة العامليــة للخدمــات اإلعالميــة تقريرهــا الســنوي
عــن أبوظــي لعــام  2020الصــادر 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  2019عــاوة 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  2019جتــي مثــار عــدد مــن
مبادراهتــا وحمفزاهتــا ،ومــن أمههــا "غــدا  "2021الــي هتــدف إىل تعزيــز االقتصــاد القائــم علــى
املعرفــة ..وأكــد ثالثــة وزراء أن االبتــكار والتقنيــات والــذكاء االصطناعــي واقتصــاد املعرفــة جتعــل
اإلمــارات يف صــدارة التنافســية العامليــة.
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سياسة املرونة

ق��ال مع��ايل �س��لطان املن�ص��وري وزي��ر االقت�ص��اد يف حدي��ث
للتقري��ر� :إن الإم��ارات وا�صل��ت يف  2019تب ّنيه��ا ل�سيا�س��ة
رائ��دة تت�س��م باملرون��ة فيم��ا يتعل��ق باالنفت��اح االقت�ص��اديُ ،بغ َي��ة
بن��اء اقت�ص��اد متن��وع ،م�س��تدام ،يعتم��د بالأ�سا���س عل��ى املعرف��ة،
االبت��كار ،التقني��ة ،والبح��ث والتطوي��ر ،والأه��م م��ن كل م��ا �س��بق
�أن��ه يتمت��ع بتناف�س��ية عالي��ة ،وفق � ًا لر�ؤي��ة الإم��ارات .2021

تقنيات مبتكرة

وق��ال مع��ايل الدكت��ور �س��لطان اجلاب��ر ،وزي��ر دول��ة ،الرئي���س
التنفي��ذي ل�ش��ركة ب�ترول �أبوظب��ي الوطني��ة �أدن��وك� :إن ال�ش��ركة
توا�ص��ل جناحه��ا الهائ��ل ال��ذي �صنعت��ه عل��ى م��دار ال�س��نوات
املا�ضي��ة وتكف��ل له��ا مكان��ة مرموقة ب�ين كربيات �ش��ركات النفط
العاملي��ة ،ف�أك��د �أن �صناع��ة النفط العاملية تفر�ض على ال�ش��ركات
�أن تتبنى تقنيات مبتكرة ومناذج جديدة يف الأعمال والت�شغيل،
وه��ذا حتدي��د ًا ما ت�س��عى �إليه �أدن��وك ل�ضمان االحتفاظ مبكانتها
العاملية.

رؤية وعزمية

وق��ال مع��ايل عم��ر �س��لطان العلم��اء وزي��ر دول��ة لل��ذكاء
اال�صطناع��ي� :إن الإم��ارات متتل��ك ر�ؤي��ة وعزمي��ة قيادته��ا
و�أ�صبح��ت نق��ود الع��امل يف ع��دة قطاع��ات و�أن اله��دف �أن ت�صبح
الإم��ارات �إح��دى ال��دول الت��ي تق��ود م�س�يرة ال��ذكاء اال�صطناع��ي
خ�لال ال�س��نوات الع�ش��ر املقبل��ة ..و�أ�ض��اف� :إن الإم��ارات متتل��ك
ممي��زات ع��دة جتعله��ا �أك�ثر جاهزي��ة يف جم��ال ال��ذكاء
اال�صطناع��ي م��ن كث�ير م��ن ال��دول حي��ث حتول��ت الإم��ارات م��ن
احلكوم��ة التقليدي��ة �إىل احلكوم��ة الذكي��ة خ�لال �س��نوات قليل��ة
وبات��ت جاه��زة لقي��ادة حكوم��ات امل�س��تقبل و�أن تق��وم بت�صدي��ر
التقني��ات املتط��ورة يف ه��ذا املج��ال لبقي��ة دول الع��امل.
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ـذر املليارديــر األمريكــي واملؤســس الشــريك لـ"مايكروســوفت" "بيــل
قبــل مخــس ســنوات ،حـ ّ
ـاء..
جيتــس" مــن احتماليــة مواجهــة العــامل لقاتــل مدمــر لــن يكــون حربــا ،بــل ســيكون وبـ ً
وعلــى أثــر ذلــك ،أنفــق "جيتــس" ماليــن الــدوالرات مــن أجــل حماولــة إجيــاد حلول ســريعة
لتطويــر لقاحــات وبنــاء أنظمــة تعقــب لألمــراض ،وحــث العــامل علــى تدشــن دفاعــات
مضــادة لألمــراض املعديــة ..وقــال "جيتــس" يف إحــدى املناســبات إنــه كان يتمــى لــو
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» اخلرييــة ،وهــي
مؤسســة معنيــة بتقــدمي الدعــم يف تطويــر لقاحــات ضــد األمــراض املعديــة ودعــم الصحــة
والتعليــم يف بعــض الــدول.
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جهود وأحباث تطوير

يف بؤرة احلدث

و�ض��ع "جيت���س" نف�س��ه وم�ؤ�س�س��ته يف ب ��ؤرة ح��دث "كورون��ا" ال��ذي ح�ص��د
�أرواح �أكرث من � 280ألف �شخ�ص حتى اللحظة ودفع االقت�صاد العاملي نحو
براث��ن االنكما���ش ..حي��ث تدفع م�ؤ�س�س��ة "بيل ومليندا جيت���س" �أم��و ً
اال وتنفق
وت�ض��خ ا�س��تثمارات م��ن �أج��ل تطوير عالج��ات ولقاحات للأمرا���ض ،وتتعاون
يف الوق��ت احل��ايل م��ع باحث�ين و�ش��ركات �أدوي��ة وحكوم��ات لإنت��اج ملي��ارات
اجلرع��ات م��ن اللقاح��ات الواع��دة والعمل على متريرها م��ن جانب اجلهات
التنظيمي��ة املعنية.
و�س��اهمت امل�ؤ�س�س��ة بالفع��ل يف دع��م من�ش ��أة �صناعي��ة تنت��ج العدي��د م��ن
الأدوي��ة الفاعل��ة ب�ش��كل كب�ير �ض��د خمتل��ف الأمرا���ض ،ويتوا�ص��ل "جيت���س"
بنف�س��ه ب�ش��كل يوم��ي م��ع م�س��ؤويل �ش��ركات ك�برى ونا�ش��ئة يف �صناع��ة الأدوية
لتطوي��ر اللقاح��ات املرغوب��ة ..كم��ا حت��دث "جيت���س" �أي�ض� ًا ع��ن �أن��ه �أج��رى
مناق�ش��ات مع زعماء دول العامل ومن بينهم رئي���س الواليات املتحدة لإبطاء
انت�ش��ار فريو���س "كورون��ا" وو�ض��ع م�س��ار لإع��ادة ت�ش��غيل اجله��ات التعليمي��ة
كاملدار���س واجلامع��ات.

مل يسلم من االنتقادات

رغ��م حماوالت��ه امل�ضني��ة وجه��وده املبذول��ة يف �أن�ش��طة مكافح��ة الأمرا���ض
املعدي��ة والأوبئ��ة ،ف ��إن "جيت���س" مل ي�س��لم م��ن االنتق��ادات م��ن خ�براء يف
القط��اع ال�صح��ي وبع���ض امل�ؤ�س�س��ات الطبي��ة العاملي��ة ..و ي��رى البع���ض منهم
�أن وج��ود "جيت���س" عل��ى ر�أ���س م�ؤ�س�س��ته اخلريي��ة يجعل��ه ال�ش��خ�ص الوحي��د
ال��ذي يح��دد �أي��ا من الأمرا�ض التي يجب اتخاذه��ا �أولوية لتطوير العالجات
ومكافحتها ..ومع ذلك ،رد "جيت�س" على هذه االنتقادات قائ ًال �إنه ي�شارك
الآراء واملقرتح��ات م��ع خمتل��ف امل�س��ؤولني واملخت�ص�ين ،ولي���س ه��و م��ن يتخذ
الق��رار يف نهاي��ة املط��اف ..كم��ا و�ص��ف "جيت���س" فريو���س "كورون��ا" ب�أن��ه
�أ�س��و�أ �أزم��ة م�أ�س��اوية ر�آه��ا يف حيات��ه ،م�ش�يرا �إىل �أن املر���ض وا�س��ع االنت�ش��ار
وال توج��د طريق��ة لتح�ص�ين الأطف��ال �أو املواطن�ين يف ال��دول الفق�يرة �ض��د
الإ�صابة.

حت��ى الآن ،تعه��د "جيت���س" بالت�برع بنحو  305مالي�ين دوالر من �أجل دعم
جه��ود و�أبح��اث تطوي��ر لق��اح ودواء لفريو���س "كورون��ا" بالإ�ضاف��ة �إىل تق��دمي
الدع��م بالإم��دادات الطبي��ة والوقائي��ة الالزم��ة لبع���ض ال��دول الفق�يرة..
فبع��د ظه��ور "كورون��ا" وتف�ش��يه ح��ول العامل ،ب��د�أ الكثريون يتذك��رون ما قاله
"جيت���س" يف مار���س ع��ام  ،2015فق��د ح��ذر وقته��ا م��ن �أن القات��ل الق��ادم
للعامل لن يكون حرب ًا �أو �صاروخ ًا نووي ًا بل �سيكون مر�ض ًا فتاك ًا ووبا ًء مهلك ًا..
وق��د دع��ا "جيت���س" �أي�ض� ًا الع��امل ل�ض��رورة اال�س��تعداد له��ذا القات��ل  -ال��ذي
ج��اء بالفع��ل  -ع��ن طري��ق تطوي��ر �أنظم��ة مواجهت��ه ومكافحت��ه وحتدي��ث
الأنظم��ة ال�صحي��ة وط��رق الفح�ص والك�ش��ف ال�س��ريع وجتهيز خمزونات من
الأدوي��ة والتقني��ات لإنت��اج لقاحات يف غ�ضون �أ�ش��هر ال �س��نوات.
املزيد من اجلهد
تعه��دت م�ؤ�س�س��ة "بي��ل وملين��دا جيت���س" بر�ص��د �أك�ثر م��ن  100ملي��ون
دوالر �ضم��ن حتال��ف من املتربعني واحلكومات يهدف لتمويل �أبحاث تطوير
لقاح��ات جدي��دة للأمرا�ض املعدية النا�ش��ئة..
و ا�س��تغل "جيت���س" قدرت��ه عل��ى التوا�ص��ل م��ع ع��دد م��ن ق��ادة الع��امل م��ن �أجل
الرتوي��ج ملقرتحات��ه يف ط��رق مكافح��ة الأمرا���ض املعدي��ة وتطوي��ر اللقاح��ات
وحتدي��ث الأنظمة ال�صحية.
و�أع��رب ع��ن �إحباط��ه لع��دم اال�س��تماع �إلي��ه وع��دم ت�أيي��د �أف��كاره ب�ش��أن �إبطاء
انت�ش��ار الفريو�س��ات خا�ص��ة يف ع��دد م��ن الدول حول الع��امل ،وهو ما ا�ضطره
للع��ودة للرتكي��ز على مب��ادرات يف الواليات املتحدة.
يف منت�ص��ف يناي��ر عندم��ا كان "كورون��ا" يفت��ك بالكثريي��ن يف "ووه��ان"
ال�صيني��ة ،جم��ع "جيت���س" ع��ددا م��ن العلم��اء وط��رح عليه��م ت�س��ا�ؤالت ب�ش��أن
الأدوي��ة املتاح��ة والواع��دة الت��ي ميكنه��ا الق�ض��اء على "كورون��ا" والفرتة التي
ميك��ن خالله��ا تطوي��ر لقاح��ات وكيفي��ة الإ�س��راع م��ن التج��ارب..
كم��ا طل��ب "جيت���س" م��ن �ش��ركات الأدوي��ة الإ�س��راع يف جتاربه��ا املعملي��ة
وتعه��د بتموي��ل �أبح��اث لتطوي��ر لق��اح م�ضاد لـ"كورونا" يف �أ�س��رع وقت ممكن
عندما ر�آه يتف�شى �سريع ًا ..و�أعرب "جيت�س" �أي�ض ًا عن دعمه ملنظمة ال�صحة
العاملية وجهودها يف مكافحة الأمرا�ض املعدية وانتقد هجوم �إدارة الرئي�س
الأمريك��ي "دونال��د ترام��ب" عليه��ا ،م�ش�ير ًا �إىل �أنه��ا تلع��ب دور ًا رئي�س��ي ًا..
و �ص��رح "جيت���س" م�ؤخ��ر ًا قائ�لا�" :إن �أمل��ي ينعق��د حالي � ًا عل��ى ق��ادة
الع��امل لت��ويل م�س��ؤولياتهم وحماي��ة املواطن�ين واتخ��اذ املزي��د م��ن الق��رارات
والإج��راءات لإنق��اذ الكثريي��ن".
* املصدر :وول ستريت جورنال

توق��ع روج��ر �س��تون امل�ست�ش��ار ال�س��ابق
للرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب �أن بي��ل
جيت���س رمب��ا كان ل��ه ي��د يف �إن�ش��اء فريو���س
كورون��ا وانت�ش��ار اجلائح��ة يف جمي��ع �أنح��اء
الع��امل ..و�أ�ش��ار �س��تون �إىل �أن امللياردي��ر
الأمريك��ي بي��ل غيت���س ،رمبا فع��ل ذلك حتى
يتمك��ن م��ن زراع��ة الرقائ��ق الإلكرتوني��ة
الدقيق��ة يف ر�ؤو���س النا���س للتميي��ز ب�ين م��ن
وقع اختباره لـ  COVID-19ومل يتم
اختب��اره ،وفق� ًا ملوق��ع رو�س��يا الي��وم.
وحت��دث �س��تون �إىل ج��و بي�س��كوبو ،مق��دم
الربنام��ج الإذاع��ي The Answer
ال��ذي �س ��أل ع��ن نظري��ات امل�ؤام��رة فيم��ا
يتعل��ق بالوب��اء :م��ا �إذا كان بي��ل جيت���س ق��د
لع��ب دور ًا م��ا يف �إن�ش��اء ه��ذا الفريو���س
وانت�شاره ،فهذا �أمر مفتوح للنقا�ش اجلاد..
و�أ�ض��اف �أن جيت���س وعلم��اء �آخ��رون
ي�س��تخدمون الوب��اء كو�س��يلة ل��زرع الرقائ��ق
الدقيق��ة يف النا���س وفر���ض التطعيم��ات
الإلزامي��ة.
وبح�س��ب �س��تون ،ف ��إن ه��ذه النظري��ة
ح��ول دور جيت���س يف الوب��اء مرتب��ط بخطت��ه
املزعوم��ة لزراع��ة الرقائ��ق الإلكرتوني��ة يف
الأ�ش��خا�ص والت��ي حتت��وي عل��ى التطعيم��ات
الإلزامي��ة..
وعار���ض �س��تون ،ال��ذي ُحك��م علي��ه
بال�س��جن � 40ش��هر ًا ب�س��بب �أفعال��ه خ�لال
حمل��ة ترام��ب االنتخابي��ة لع��ام ،2016
ب�ش��دة عل��ى احتم��ال التطعيم��ات الإلزامية.
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في تقرير صادر عن شركة االستشارات اإلدارية ""Oliver Wyman

القطاع المصرفي العب أساسي في تسريع وتيرة
أشــارت نتائــج تقريــر صــادر عــن شــركة االستشــارات اإلداريــة "  "Oliver Wymanإىل أنــه علــى
الرغــم مــن تســمية األزمــة املاليــة العامليــة يف العــام  2009بـــ "أزمــة االئتمــان" ،إال أن األزمــة الــي
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 لالقتصــاد العاملــي وكيفيــة اندماجــه مــع األزمــة احلاليــة ســاعيا إىل
ا عــن أمهيــة تعــاون األطــراف املعنيــة مبــا فيهــا احلكومــات وشــركات اخلدمــات
حتقيــق النمــو ،فضــ ً
املاليــة للتســريع مــن وتــرة النمــو ،وازديــاد أمهيــة دور البنــوك وخربهتــا يف التغــرات اهليكليــة ،ودورهــا
املحــوري يف إدارة الديــون املتداولــة واألســواق املاليــة األخــرى.

التعافي بعد "كورونا"
ن�ش��هد يف الوق��ت الراه��ن قي��ام العدي��د م��ن الأ�س��ر وال�ش��ركات ،عل��ى الرغ��م م��ن حج��م املديوني��ة
الكبري بالن�س��بة لديها ،بتحمل املزيد من الديون ،الأمر الذي قد تواجه فيه ال�ش��ركات من خمتلف
القطاع��ات حتدي��ات بتحم��ل ه��ذه الدي��ون ،و�س��تحتاج احلكومات للعمل امل�ش�ترك م��ع الأنظمة املالية
ال�س��تيعاب بع���ض اخل�س��ائر املالي��ة واحلف��اظ على ا�س��تمرارية الأعمال التجارية والعمل على ت�س��ريع
االنتعا���ش االقت�صادي.

آثار حمدودة

به��ذا ال�ص��دد ،ق��ال ماثي��و فا�س��و رئي���س ق�س��م اخلدم��ات املالي��ة ملنطقة ال�ش��رق الأو�س��ط و�أفريقيا يف
" :Oliver Wymanكان��ت لتداعي��ات �أزم��ة  2009املالي��ة العاملي��ة �آث��ار حم��دودة عل��ى
دول جمل�س التعاون اخلليجي واقت�صاداتها ،وذلك نظر ًا �إىل حمدودية �إقرا�ض الرهن العقاري يف

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

الأنظم��ة امل�صرفي��ة مم��ا ع��زل ه��ذه ال��دول �إىل ح��د كب�ير م��ن �أزم��ة االئتم��ان" ..و�أ�ض��اف فا�س��و�" :إن الأزم��ة احلالي��ة �س��تكون بالعك���س متام � ًا ،حي��ث �س��يكون
ت�أثريها على دول جمل���س التعاون اخلليجي �أكرب من ت�أثريها على باقي الدول ،حيث كانت لتداعيات فريو���س كورونا (كوفيد� )19 -أثار �أكرب على دول اخلليج
باملقارن��ة م��ع غريه��ا م��ن ال��دول� ،أبرزه��ا هب��وط �أ�س��عار النف��ط لأك�ثر م��ن  ،60%الأم��ر ال��ذي �س��ي�ؤثر ب�ش��كل كب�ير عل��ى قط��اع االئتم��ان ومع��دالت ال�س��يولة ل��دى
ال�شركات".

دور البنوك احلاسم

ويق�ترح التقري��ر لدع��م النم��و واخل��روج م��ن الأزم��ة ،عل��ى ال�س��لطات �أن تع�ترف بال��دور احلا�س��م ال��ذي ميك��ن
للبن��وك القي��ام ب��ه واتخ��اذ الإج��راءات التالي��ة:
 ت�صحي��ح امل�س��ار اخلا���ص بتوف�ير االئتم��ان لل�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة� :إن معظ��م حواف��ز الإقرا���ض الي��ومال ت�ص��ل �إىل ال�ش��ركات ال�صحيح��ة ،ولإ�ص�لاح ذل��ك يتطل��ب �إيج��اد حل��ول �س��ريعة بع��د �إج��راء تقيي��م مل��دى تواف��ر
االئتم��ان والق��درة الت�ش��غيلية للنظ��ام امل�ص��ريف ،كم��ا يج��ب عل��ى ال�س��لطات عن��د ال�ض��رورة ط��رح ت�س��هيالت عل��ى
التداب�ير احلالي��ة �أو تو�س��يع نطاقه��ا ملعاجل��ة الأم��ور الت��ي مل ت�س��لط ه��ذه التداب�ير ال�ض��وء عليه��ا.
 اال�س��تعداد لإدارة �أزم��ة ال�س��يولة املالي��ة الكب�يرة املحتمل��ة بع��د ا�س��تنزاف دع��م ال�س��يولة الأويل� :س��تحتاج ال�س��لطات �إىل تقيي��م م��دى ت�أه��ب �أنظم��ة الإفال���سوالت�أث�ير املحتم��ل خل�س��ائر االئتم��ان عل��ى �أنظمته��ا امل�صرفي��ة ،ويج��ب عليه��ا اتخ��اذ ق��رارات ا�س�تراتيجية ح��ول كيفي��ة حتفي��ز دعم ر�أ���س املال ال�س��همي لل�ش��ركات
املتعرثة التي ميكن �أن تقود النمو يف امل�ستقبل ومن هي ال�شركات التي يجب تقدمي الدعم لها ،و�أنه من املحتمل �أن تكون هناك حاجة �إىل �إ�ضافة عنا�صر جديدة
�ضمن التغ�يرات الهيكلية.
 اال�س��تعداد للتدخ��ل يف �أج��زاء م��ن النظ��ام امل��ايل م��ع ب��دء ظه��ور عالمات اال�س��تقرار املايل م��ن الدرجة الثانية :اتخذت قرارات جيدة ب�ش��أن ا�س��تخدام خمازنر�أ���س املال وحتمل �أق�س��اط القرو�ض� ،إال �أنه هنالك تزايد اخلطر حول �ضعف هيكلية بع�ض امل�ؤ�س�س��ات املالية �أو حتى ف�ش��لها ،وعلى ال�س��لطات �أن تكون م�س��تعدة
للتدخ��ل ،و�أن جه��ود تخطي��ط الق��رارات الت��ي ج��رى العم��ل عليه��ا وتنفيذه��ا خ�لال ال�س��نوات الع�ش��ر الأخرية �س��تخ�ضع �إىل اختبار حقيقي لأول م��رة يف العديد من
الدول.
 التخطيط لتحمل اخل�س��ائر للأزمات امل�س��تقبلية امل�ش��ابهة ،ومع ارتفاع املخاطر النظامية ن�س��بة �إىل املخاطر املتنوعة ،يجب على احلكومات موا�صلة تركيزهاعلى حتمل اخل�سائر والتخطيط لذلك .لتحفيز معدالت الثقة حول النمو ال�صحيح لالئتمان ور�أ�س املال ،نعتقد �أن هناك حاجة �إىل م�شاركة �أف�ضل املمار�سات
املتبعة لتحمل اخل�س��ائر بني احلكومات وال�ش��ركات وامل�س��تثمرين والبنوك و�ش��ركات الت�أمني ،وتكمن الأولوية يف الوقت الراهن يف و�ضع حل تنظيمي �ش��امل لأزمة
قطاع �إعادة الت�أمني.
وت�ش�ير توقع��ات �ش��ركة "� "Oliver Wymanإىل �أن تداعي��ات فريو���س كورون��ا (كوفي��د )-19و�أثاره��ا عل��ى االقت�ص��اد العامل��ي تعتم��د عل��ى ف�ترة بق��اء
الفريو���س وم��دى انت�ش��اره ،و�أن ف�ترات احلج��ر ال�صح��ي تعط��ل م��ن �أداء �س��وق العم��ل.

81-80

ت�س��تمر االحت��اد للط�يران ،الناق��ل الوطن��ي لدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،يف زي��ادة الرح�لات اخلا�ص��ة �إىل ع��دد م��ن الوجه��ات يف خمتل��ف �أنح��اء
الع��امل ..وخ�لال �ش��هري ماي��و ويوني��و� ،س��تعزز ال�ش��ركة ع��دد الرح�لات اخلا�صة املعلن عنها �س��ابق ًا مع �إ�ضاف��ة رحالت جديدة �إىل كل م��ن بلغراد ،دبلن،
جني��ف ،مي�لان ،باري���س �ش��ارل ديغ��ول وتورنت��و ..و�إىل جان��ب رحل��ة الرب��ط التي �أطلقته��ا االحتاد �أخري ًا بني ملبورن ولندن� ،ست�ش��غل ال�ش��ركة رحالت �إىل
�س��يدين ،م��ا �س��يوفر رحل��ة ترانزي��ت مبا�ش��رة م��ن و�إىل العا�صم��ة الربيطاني��ة ع�بر �أبوظب��ي.
وت�س��تمر االحت��اد بااللت��زام بالتوجيه��ات احلكومي��ة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة واحلكوم��ات والهيئ��ات التنظيمي��ة اخلارجي��ة ،وق��د عم��دت �إىل
تطبيق برنامج تعقيم و�س�لامة مكثف ل�ضمان �أعلى م�س��تويات النظافة يف كل نقطة من رحلة �ضيوفها ،مبا يف ذلك خدمات الطعام ،والتنظيف العميق
للطائرات واملق�صورات ،وتطبيق الفحو�ص ال�صحية عند تخلي�ص �إجراءات ال�سفر وال�صعود �إىل الطائرة ،وتقدمي اخلدمات على منت الرحلة ،وتفاعل
طاق��م الطائ��رة ،وتق��دمي الوجب��ات ،وتطبي��ق �إجراءات خا�صة عند اخلروج من الطائرة ونقل امل�س��افرين بر ًا وغريها.

قال متحدث با�س��م جمموعة االحتاد للطريان� ،أن ال�ش��ركة �أ�ضطرت �إىل �إتخاذ �إجراءات ف�صل عدد من املوظفني من �أق�س��ام ال�ش��ركة يف ظل الظروف
الراهنة الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد ..)-19
و�أ�ض��اف املتح��دث ،يف ت�صريح��ات �صحافي��ة :جلب��ت جائح��ة كورون��ا حتدي��ات غ�ير م�س��بوقة عل��ى ال�ش��ركات ح��ول العامل ،واالحت��اد للطريان غري م�س��تثناه
م��ن ه��ذه التداعي��ات ..وتاب��ع املتح��دث :م��ن اجلل��ي �أن الطل��ب على ال�س��فر يف الأيام القادمة �س��يكون منخف�ض ًا ب�ش��كل كب�ير ،ويتحتم علين��ا �إتخاذ قرارات
�صعب��ة الجتي��از ه��ذه الأزم��ة ..وا�س��تدرك قائ�ل ًا :نفخ��ر مبوظفين��ا ال��ذي ميلكون مهارات عاملية امل�س��توى� ،إال �أنن��ا ا�ضطررنا �إىل �إتخ��اذ اجراءات ف�صل يف
عدد من �أق�س��ام ال�ش��ركة مبا يعك���س ظروف ال�س��وق احلالية.
و�أوقف��ت االحت��اد للط�يران رح�لات نق��ل ال��ركاب اعتب��ار ًا م��ن مار���س املا�ض��ي ب�س��بب تداعي��ات فريو���س كورون��ا ،فيم��ا �أعلن��ت ال�ش��ركة �أخ�ير ًا ب��د�أ قب��ول
احلج��وزات اجلدي��دة للرح�لات م��ا بع��د  16يوني��و ،م��ع حت�ضريه��ا ال�س��تئناف رحالته��ا املنتظم��ة م��ن و�إىل �أبوظب��ي ،لك��ن ذل��ك يبق��ى رهن� ًا برف��ع القي��ود
املفرو�ض��ة حالي� ًا ..وكان االحت��اد ال��دويل للنق��ل اجل��وي (�إيات��ا) توق��ع م�ؤخ��ر ًا �أن تفقد �ش��ركات الط�يران العاملية  314مليار دوالر من الإيرادات ب�س��بب
جائح��ة كورون��ا يف .2020
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حت��ت رعاي��ة ال�ش��يخ حمم��د ب��ن حم��د ب��ن طحن��ون �آل نهي��ان ،نائ��ب رئي���س جمل���س
�إدارة (ج��ال) ،رئي���س جمل���س �إدارة مط��ارات �أبوظب��ي ،وم�ش��اركة ت��وين دوغال���س،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة االحتاد للطريان ،وقعت �شركة االحتاد للطريان ،و�شركة
جلوب��ال ايرو�سبي���س لوجي�ستك���س "ج��ال" اتفاقي��ة �ش��راكة ،يف �إط��ار التع��اون والتكامل
ب�ين قطاع��ي الط�يران الع�س��كري والتج��اري ،ال �س��يما يف جم��ال التدري��ب والوظائ��ف،
وانت��داب موظف��ي االحت��اد للط�يران للعم��ل م��ع (جال).
وتتي��ح ه��ذه ال�ش��راكة اجلدي��دة �أم��ام (ج��ال) ،وخ�لال مرحل��ة �أولي��ة متت��د � 6أ�ش��هر،
فر�صة اال�ستفادة من خربات وجتارب العاملني يف االحتاد للطريان� ،ضمن جمموعة
تخ�ص�صات ت�شمل ال�صيانة ،والعمليات ،و�سل�سلة التوريد ،والإدارة التجارية ،لتعزيز
العدي��د م��ن م�ش��اريع الط�يران الرئي�س��ية ..كم��ا ت�س��هم االتفاقي��ة ،يف تو�س��عة فر���ص
التدري��ب والتطوي��ر املهن��ي التخ�ص�ص��ي يف االحتاد للطريان.
وقال ال�ش��يخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان" :يف �إطار حر�صنا على حتقيق اال�س��تخدام الأمثل ملواردنا الوطنية ،واال�س��تفادة من الكفاءات الب�ش��رية الرائدة
يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ن�ش��هد الي��وم ه��ذا التع��اون البن��اء ب�ين ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات ب�أبوظب��ي ،الأم��ر الذي يدعم عملي��ة التكامل ،ويوفر �ش��راكات عمل
مبتكرة ،ت�ساعدنا يف احل ّد من ت�أثريات وباء (كوفيد )19 -ال �سيما يف مثل يف الظروفوبدوره ،قال توين دوغال�س ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة االحتاد للطريان:
نعتز بهذه ال�ش��راكة اال�س�تراتيجية� ،إذ �س��تتيح لنا ،فر�صة احلفاظ على الكفاءات الب�ش��رية التي ندخرها للم�س��تقبل� ،إىل جانب دعم �ش��ركائنا �ضمن �ش��ركة طريان
�أخ��رى ب��ارزة يف �أبوظب��ي ،و�أ�س��وة بجمي��ع �ش��ركات الط�يران يف الع��امل ،يتع�ين عل��ى االحت��اد للط�يران مراجع��ة هيكليته��ا وموارده��ا احلالي��ة ،ل��ذا ت�أت��ي ه��ذه ال�ش��راكة
اال�سرتاتيجية لتدعم هذا التوجه الذي نقوم به.و�إىل جانب رحلة الربط ،التي �أطلقتها االحتاد م�ؤخر ًا بني ملبورن ولندن� ،ست�شغل ال�شركة رحالت �إىل �سيدين ،ما
�س��يوفر رحلة ترانزيت مبا�ش��رة من و�إىل العا�صمة الربيطانية عرب �أبوظبي ،وت�ش��مل الوجهات �أم�س�تردام وبر�ش��لونة وبلغراد وبروك�س��ل ودبلن وجنيف وفرانكفورت،
�إ�ضافة �إىل جاكارتا وكواالملبور ولندن وملبورن وميالن وباري���س ،ف� ً
ضال عن �س��ي�ؤول و�س��نغافورة و�س��يدين وطوكيو ونورنتو وزيوريخ.

قال��ت م�ص��ادر بقط��اع الط�يران �إن "ط�يران الإم��ارات" جت��ري حمادث��ات م��ع �ش��ركة
�إيربا���ص الأوروبي��ة ل�صناع��ة الطائ��رات ب�ش��أن ما �إذا كانت �ستت�س��لم �آخر ما تبقى يف
طلبيته��ا لطائ��رات �إي��ه  380العمالق��ة ..وللناقلة ثماين طائ��رات "�إيه  "380من
املق��رر ت�س��ليمها قب��ل �أن تنه��ي �إيربا���ص يف الع��ام املقبل برنام��ج �أكرب طائرة ركاب يف
الع��امل ..وقال��ت امل�ص��ادر �إن ط�يران الإم��ارات مل تعد تريد احل�ص��ول على الطائرات
الثم��اين �إي��ه  380جميعه��ا ب�س��بب تداعي��ات جائح��ة كورون��ا عل��ى ال�س��فر اجل��وي..
وذك��رت بلومب�يرغ يف وق��ت �س��ابق �أن ط�يران الإم��ارات جتري حمادثات لإلغاء خم���س
م��ن الثم��اين طائرات �إيه .380
ً
ً
وقال��ت متحدث��ة با�س��م ط�يران الإمارات �إن ال�ش��ركة جت��ري حوارا عاديا م��ع �إيربا�ص
فيم��ا يتعل��ق مبتطلب��ات �أ�س��طولنا لكنه��ا قال��ت �إنه��ا ال تعق��ب عل��ى حمادث��ات جتارية..
وق��ال متح��دث با�س��م �إيربا���ص �إنه��ا يف توا�صل مع جميع زبائنه��ا ،لكن تلك التفا�صيل
تظ��ل �س��رية �إىل حني الإعالن ع��ن �أي اتفاقات.

ك�ش��فت ط�يران الإم��ارات النق��اب ع��ن ع��دة تداب�ير و�إج��راءات �إ�ضافي��ة من �ش��أنها �إر�س��اء معاي�ير مبتكرة لل�صحة وال�س�لامة على م�س��توى ال�صناع��ة يف الأجواء
وعل��ى الأر���ض ..وق��د با�ش��رت الناقل��ة تطبي��ق ه��ذه الإج��راءات ،التي تهدف �إىل حماية املوظفني والركاب يف كل واحدة من مراحل ال�س��فر ،وذلك مع ا�س��تئنافها
الي��وم ت�ش��غيل رح�لات منتظمة �إىل  9وجهات.
وق��ال ع��ادل الر�ض��ا ،الرئي���س التنفي��ذي للعملي��ات يف ط�يران الإم��ارات :تطب��ق طريان الإمارات جمموعة �ش��املة م��ن الإجراءات يف كل مرحلة م��ن الرحلة لأجل
تعزي��ز نظاف��ة وتعقي��م جمي��ع نق��اط االت�ص��ال و�ضم��ان �صح��ة و�س�لامة عمالئنا وموظفين��ا ..وتابع الر�ضا :على الرغ��م من �أن احتماالت التق��اط عدوى على منت
الطائ��رة منخف�ض��ة ج��د ًا� ،إال �أنن��ا ال ندخ��ر جه��د ًا يف مراجع��ة و�إع��ادة ت�صمي��م كل مرحلة ،بدء ًا من �إنهاء �إجراءات ال�س��فر على الكاون�ترات وحتى نزول الركاب
من الطائرة يف وجهة الو�صول .وي�ساهم كل �إجراء نطبقه يف مزيد من تخفي�ض املخاطر ،ذلك �أن هدفنا هو تعزيز �سالمة ال�سفر وجعله �آمن ًا �إىل �أبعد احلدود".
و�أ�ضاف :نعمل مع جميع اجلهات ذات ال�صلة يف دبي ،مبا فيها �سلطات املطار والهجرة وال�صحة والطريان املدين ،لتحقيق �أعلى معايري ال�سالمة والنظافة..
و�س��وف نوا�ص��ل مراجع��ة الإج��راءات واال�س��تعانة بن�صائ��ح اخل�براء قب��ل اعتم��اد �أي تطوي��ر �أو تغي�ير ..وم��ع ا�س��تمرار اجلائح��ة ،ف�إنن��ا عل��ى دراي��ة و�إدراك تا ّم�ين
بحاجتنا �إىل التكيف مع خمتلف املمار�س��ات يف �أن�ش��طتنا اليومية.
واختتم عادل الر�ضا ت�صريحه بقوله� :إن جميع هذه االحتياطات والتدابري الوقائية ،بالإ�ضافة �إىل اال�س�تراتيجيات اال�س��تباقية لإدارة اجلائحة التي تنتهجها
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،م��ن �ش��أنها �إظه��ار م��دى اجلدي��ة الت��ي نوليه��ا ل�صح��ة و�س�لامة جمتمعاتن��ا املحلي��ة والعاملي��ة ،كم �أنها �س��تعزز من ثق��ة اجلمهور
بال�سفر جو ًا.و�أعدت طريان الإمارات عبوات حتتوي على �أدوات الوقاية ال�صحية وتوزع جمان ًا على العمالء عند �إجناز �إجراءات ال�سفر يف مطار دبي الدويل
وعل��ى ركاب الرح�لات الت��ي ت�ص��ل �إىل دب��ي .ويحت��وي كل مغل��ف على �أقنعة للوجه وقفازات ومناديل مط ّهرة و�س��وائل معقمة .وتعد هذه املغلفات ال�صحية مبثابة
تعزي��ز للإج��راءات الإ�ضافي��ة العدي��دة الت��ي يج��ري تطبيقه��ا للمحافظة على �صحة و�س�لامة امل�س��افرين.
ويع��د ارت��داء القف��ازات والأقنع��ة �إلزامي� ًا جلمي��ع العم�لاء واملوظف�ين يف املط��ار� ،أما عل��ى رحالت طريان الإم��ارات فيكتفى بالأقنعة فقط .وعن��د و�صول العمالء
�إىل املط��ار ،ف��إن كام�يرات املراقب��ة احلراري��ة املثبت��ة يف مواق��ع ع��دة ،تر�ص��د درج��ة ح��رارة العم�لاء والعامل�ين ..كم��ا �أن هن��اك عالم��ات مثبت��ة عل��ى الأر���ض يف
جميع مناطق االنتظار يف املطار لإر�شاد امل�سافرين والت�أكيد عليهم بالتزام التباعد اجل�سدي عند كاونرتات �إجراءات ال�سفر واجلوازات وبوابات ال�صعود �إىل
الطائ��رات ومناط��ق موا�صل��ة الرح�لات.
وقام فريق املطار �أي�ض ًا برتكيب حواجز واقية على كاونرتات �إجراءات ال�س��فر وكاونرتات مراقبة جوازات ال�س��فر ،وذلك لتوفري مزيد من �ضمانات ال�س�لامة
للم�س��افرين والعامل�ين خ�لال �إجن��از الإج��راءات ..و�س��وف يج��ري تزوي��د ركاب الرتانزي��ت بعب��وات �أدوات الوقاي��ة قبل و�ص��ول رحالتهم �إىل مط��ار دبي الدويل،
ككم��ا يخ�ض��ع ه��ؤالء �أي�ض� ًا للفح���ص احل��راري قب��ل نزوله��م �إىل مبن��ى املط��ار ..وك�إج��راء
وقائ��ي �إ�ض��ايف ،ف��إن جميع كاونرتات موا�صلة الرحالت مثبت عليها حواجز واقية .ويقوم
العامل��ون يف املط��ار ،الذي��ن يرت��دون مالب���س و�أدوات واقي��ة ،بتوجي��ه العم�لاء لاللت��زام
بالتباعد اجل�س��دي والبقاء على م�س��افة �آمنة من الآخرين .وتتوفر عبوات �أدوات الوقاية
ال�صحي��ة عل��ى بوابات املغ��ادرة �أي�ض ًا.
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�أعلن��ت ات�ص��االت ا�س��تقالة �صال��ح عب��د اهلل
العب��دويل م��ن من�ص��ب رئي���س تنفي��ذي للمجموع��ة،
وتعي�ين ح��امت دوي��دار رئي�س � ًا تنفيذي � ًا بالإناب��ة..
و�أفادت ات�صاالت يف بيان ل�سوق �أبوظبي املايل � ،أن
ا�ستقالة العبدويل جاءت لأ�سباب �شخ�صية ،م�شرية
�إىل �أن الرئي���س التنفي��ذي اجلدي��د دوي��دار كان ق��د
ان�ضم �إىل جمموعة ات�صاالت يف �سبتمرب 2015
لي�ش��غل من�ص��ب رئي���س عملي��ات املجموع��ة ،ومت
تعيين��ه يف من�ص��ب الرئي���س التنفي��ذي للعملي��ات
الدولي��ة يف جمموع��ة ات�ص��االت ع��ام ..2016
وقب��ل ان�ضم��ام دوي��دار ملجموع��ة ات�ص��االت� ،ش��غل من�ص��ب رئي���س جمل���س �إدارة فوداف��ون م�ص��ر ،وكب�ير
امل�ست�ش��ارين ملجموع��ة فوداف��ون ..وان�ض��م دوي��دار �إىل فوداف��ون م�ص��ر ع��ام  ،1999حي��ث �ش��غل
من�ص��ب مدي��ر ع��ام قط��اع الت�س��ويق ،ث��م مت اختياره رئي�س� ًا تنفيذي ًا لفودافون م�ص��ر من  2004وحتى
.2014

�س��جلت "�أدن��وك للتوزي��ع" من��ذ بداي��ة � 2020أك�ثر م��ن  9مالي�ين
معاملة دون تالم�س عرب تطبيق �أدنوك للتوزيع وجمموعة طرق الدفع
غري النقدية الأخرى التي تتيح للعمالء طرق دفع ذكية ب�شكل �آمن يف
كاف��ة تعامالته��م الت��ي يقوم��ون بها يف حمطات خدم��ة �أدنوك ..وتوفر
"�أدن��وك للتوزي��ع" لعمالئه��ا  4طرق للدفع الآمن عرب التطبيق الذكي
مب��ا يف ذل��ك خي��ار الدف��ع ع�بر الهات��ف املتح��رك ،وال�ش��رائح الذكي��ة،
وبطاق��ات �أدن��وك بل���س لإع��ادة التعبئ��ة ،وبطاق��ات الهوي��ة الإماراتي��ة،
والت��ي حتظ��ى جميعه��ا ب�إقب��ال متزاي��د م��ن العم�لاء ..وتتي��ح "�أدن��وك
للتوزي��ع" جمموع��ة م��ن خي��ارات الدف��ع الذكي��ة ب��دون ال ّلم���س يف كاف��ة
حمطاته��ا حفاظ� ًا عل��ى �س�لامة عمالئه��ا وم�س��اعدتهم عل��ى االلت��زام
مبمار�س��ات "التباع��د االجتماع��ي" خ�لال رحالته��م ال�ضرورية.
كم��ا يتي��ح خي��ار الدف��ع م��ن خ�لال الهات��ف املت��اح ع�بر تطبي��ق �أدن��وك
للتوزي��ع للعم�لاء الدف��ع �إلكرتوني� ًا دون احلاج��ة ل ّلم���س عل��ى الإط�لاق،
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�ير النقدية مبا يف
ذل��ك  Apple Payو  Samsung Payيف كاف��ة حمط��ات
�أدن��وك للتوزي��ع ومتاج��ر واح��ات �أدن��وك ،ويت��م تنظي��ف جمي��ع �أجه��زة
الدف��ع وتعقيمه��ا بع��د كل ا�س��تخدام ..وتتي��ح تقني��ة البطاق��ات الذكي��ة
//RIFD للعمالء الذين لديهم بطاقات ذكية مثبتة يف مركباتهم
�إمكاني��ة الدف��ع با�س��تخدام تطبي��ق �أدن��وك للتوزي��ع يف كاف��ة املحط��ات
الت��ي تدع��م ه��ذه التقني��ة ..وق��ال �أحم��د ال�شام�س��ي الرئي���س التنفيذي
بالإناب��ة يف �أدن��وك للتوزي��ع� ،إن خي��ارات الدف��ع الذكي��ة دون احلاج��ة
ل ّلم���س والت�س��وق الإلك�تروين �ش��هدت �إقب��ا ًال كب�ير ًا خ�لال الظ��روف
اال�س��تثنائية الراهن��ة الت��ي مي��ر به��ا العامل.
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�أك��دت مط��ارات دب��ي ا�س��تعدادها وجهوزيتها لدعم ا�س��تئناف
العمليات املجدولة لطريان الإمارات عرب مطار دبي الدويل،
م�ش�يرة �إىل �أن جمي��ع الرح�لات اجلوي��ة �س��تنطلق م��ن املبن��ى
 3يف املط��ار ..وذك��رت امل�ؤ�س�س��ة �أن��ه ويتع�ين عل��ى امل�س��افرين
ارت��داء و�س��ائل احلماي��ة ال�ش��خ�صية املنا�س��بة والو�ص��ول �إىل
املط��ار قب��ل �أرب��ع �س��اعات م��ن موع��د رحلته��م (لي���س �أكرث من
�أرب��ع �س��اعات) لإتاح��ة املزي��د م��ن الوق��ت لتداب�ير ال�س�لامة
واالم��ن ..وم��ن �أج��ل احلف��اظ عل��ى متطلبات ال�س�لامة العامة
والتباعد اجل�س��دي ،لن ُي�س��مح للم�سافرين الذين لي�س لديهم
تذاك��ر م�ؤك��دة وال��ركاب الذي��ن ال يحمل��ون و�س��ائل الوقاي��ة
ال�ش��خ�صية املنا�س��بة ،بدخ��ول مب��اين املط��ار.
كم��ا يج��ب �أن يك��ون امل�س��افرون عل��ى دراي��ة � ً
أي�ض��ا مبواعي��د حظ��ر التج��ول و�أن يك��ون لديه��م تذك��رة �س��فر للعر���ض عل��ى اف��راد �ش��رطة دب��ي �إذا ُطل��ب منه��م ذل��ك..
و�أو�ضحت مطارات دبي انه مت تنفيذ �إجراءات احرتازية يف جميع �أنحاء املطار للحفاظ على �صحة و�سالمة عمالئنا وموظفينا ..و�أ�ضافت :ت�شمل هذه التدابري
زجاج� ًا وقائي� ًا عن��د ت�س��جيل الو�ص��ول ومناف��ذ اجل��وازات والفح���ص احل��راري وعالم��ات التباع��د اجل�س��دي وزي��ادة م�س��تويات التعقي��م وف ًق��ا للمعاي�ير الدولية التي
و�ضعته��ا ال�س��لطات املعني��ة ،و�س��يكون هن��اك بع���ض املطاع��م واملقاه��ي وحم�لات البيع بالتجزئ��ة مفتوحة ومتاحة خلدمة امل�س��افرين.

�أظه��رت بيان��ات احلج��ز ،عل��ى املوق��ع ال�ش��بكي لـ"جمموع��ة العربي��ة
للط�يران" ت�أجي��ل الناقل��ة لرحالته��ا املنتظم��ة �إىل بداي��ة يونيو املقبل،
بع��د �أن كان��ت متاح��ة اعتب��ار ًا م��ن منت�ص��ف ماي��و ..2020
وبح�س��ب بيان��ات ف ��إن الرح�لات املنتظم��ة متاح��ة للحج��ز يف
االجتاه�ين �إىل معظ��م الوجه��ات� ،ضم��ن �ش��بكتها العاملي��ة ..وقال��ت
ال�ش��ركة ،عل��ى موقعه��ا ال�ش��بكي� ،إن��ه "ونظ��ر ًا للقي��ود الت��ي فر�ضه��ا
العدي��د م��ن ال��دول عل��ى ال�س��فر ،فق��د ا�ضط��رت (العربي��ة للط�يران)
لإلغ��اء معظ��م رحالته��ا حت��ى  30ماي��و ع��ام .."2020
و�أ�ضاف��ت�" :س��يح�صل امل�س��افرون الذي��ن ت�أث��رت رحالته��م بالقي��ود
املذكورة تلقائي ًا على كامل املبلغ املدفوع للرحلة امللغاة يف �شكل ر�صيد
�صال��ح مل��دة �س��نة ،وميكن ا�س��تخدامه لأي وجهة م��ن وجهات الناقلة"،
الفتة �إىل �أنه �سيتم حتويل املبلغ املدفوع تلقائي ًا �إىل ر�صيد حتت رقم
احلجز نف�سه.
وقال��ت ال�ش��ركة �إنه��ا تراق��ب املوق��ف ع��ن كث��ب ،و�س��تتوا�صل م��ع
امل�س��افرين �إذا مت �أي تغي�ير يف رحالته��م..
وكان��ت "العربي��ة للط�يران" ذك��رت ،يف وق��ت �س��ابق� ،أنه��ا �ست�س��ت�أنف
الرح�لات اجلوي��ة يف ح��ال رف��ع القي��ود املفرو�ض��ة عل��ى ال�س��فر ،بع��د
احل�ص��ول عل��ى املوافق��ات احلكومي��ة
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�أعلنت �ش��ركة مبادلة لال�س��تثمار� ،صندوق اال�س��تثمار ال�س��يادي اململوك حلكومة �أبوظبي ،عن تعاون ا�س�تراتيجي بني �ش��ركة �س�تراتا للت�صنيع ،اململوكة
بالكام��ل ملبادل��ة ،و�ش��ركة "هانيوي��ل" العاملي��ة ،لإنت��اج كمام��ات  N95يف م�صن��ع �س�تراتا مبدين��ة الع�ين ،وذل��ك يف �إطار جه��ود مبادلة للحد من انت�ش��ار
فريو�س كورونا .ويعترب خط الإنتاج اجلديد ،الذي بد�أ بت�صنيع الكمامات بطاقة �إنتاجية �سنوية ت�صل �إىل  30مليون كمامة� ،أول خط �إنتاج لكمامات
 N95يف منطق��ة اخلليج العربي.
ويه��دف التع��اون ب�ين كل م��ن �ش��ركة �س�تراتا للت�صني��ع وهانيوي��ل �إىل تلبي��ة الطل��ب املتزاي��د عل��ى م�س��تلزمات الوقاي��ة ال�ش��خ�صية ،حي��ث يعد نق���ص توافر
ه��ذه امل�س��تلزمات يف الأ�س��واق العاملي��ة ،واح��د ًا م��ن �أك�بر التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا ال��دول واملنظم��ات العاملية يف �إطار جهودها للحد من انت�ش��ار فريو���س
كورون��ا ..وت�ضطل��ع كمام��ات  N95ب��دور حم��وري يف احل��د م��ن انت�ش��ار الفريو�س��ات.
و�س��تن�ضم دول��ة الإم��ارات م��ع تد�ش�ين خ��ط الإنت��اج اجلدي��د �إىل قائم��ة ال��دول امل�ص��درة لكمام��ات  N95ذات الأهمي��ة العاملية بعد �أن كان��ت من الدول
امل�س��توردة لها ،حيث �س��يوفر خط الإنتاج اجلديد كافة احتياجات الدولة من هذا املنتج مع �إمكانية ت�صدير الكميات الإ�ضافية �إىل دول �أخرى.
وق��ال خل��دون خليف��ة املب��ارك ،الرئي���س التنفي��ذي للمجموع��ة والع�ض��و املنت��دب يف مبادل��ة :باعتبارن��ا م�س��تثمر ًا م�س��ؤو ًال ،فق��د بادرن��ا من خالل �ش��ركاتنا
العاملي��ة بالتع��اون م��ع امل�ؤ�س�س��ات واملنظم��ات املحلي��ة والعاملي��ة والعم��ل ي��دا واح��دة ملواجه��ة �أزم��ة كوفي��د  ..19و�أ�ض��اف :وم��ن خ�لال تعاونن��ا م��ع �ش��ركة
هانيوي��ل ،الت��ي تربطن��ا به��ا �ش��راكة ق ٍّيم��ة وطويل��ة الأم��د� ،س��نتمكن من توفري دعم حي��وي لفرق الرعاية ال�صحي��ة يف اخلطوط الأمامي��ة ولأفراد املجتمع
امللحة لكمام��ات  ،N95كما �س��يعزز من كفاءة
يف دول��ة الإم��ارات وح��ول الع��امل ..وتاب��ع املب��ارك �س��وف يعم��ل خ��ط الإنت��اج اجلدي��د عل��ى تلبية احلاج��ة َّ
�سال�س��ل الإم��داد يف جم��ال م�س��تلزمات الوقاية ال�ش��خ�صية يف دول��ة الإمارات.
وق��ال داريو���س �أدام�س��زيك ،رئي���س جمل���س الإدارة والرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة هانيوي��ل :تلت��زم هانيويل ،ال�ش��ركة العاملية الرائ��دة يف التقنيات املتقدمة
اخلا�ص��ة ب�أنظم��ة �س�لامة العامل�ين ،بتوف�ير منتج��ات الوقاي��ة ال�ش��خ�صية ب�س��رعة وكف��اءة وبتكلف��ة معقولة للذين هم يف �أ�ش��د احلاجة �إليه��ا ،مبا يف ذلك
الك��وادر الطبي��ة والعامل�ين يف اخلط��وط الأمامي��ة ملكافح��ة انت�ش��ار فريو���س كورون��ا.
وتابع ومتتلك �ش��ركة مبادلة ،من خالل �ش��ركة �س�تراتا للت�صنيع ،قدرات ت�صنيع عاملية امل�س��توى ،ونحن فخورون بتعزيز هذه ال�ش��راكة طويلة الأمد بني
�ش��ركتينا م��ن �أج��ل ت�أ�سي���س قاع��دة ل�صناع��ة كمام��ات وقائي��ة ذات ج��ودة عالية يف منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط ..وت�أت��ي مبادرة التعاون م��ع هانيويل يف �إطار
حملةنعمل نخل�ص ،التي �أطلقتها جمموعة مبادلة بهدف تن�سيق مبادرات قطاعات الأعمال وال�شركات التابعة ل�شركة مبادلة لتوفري الدعم للمجتمعات
على امل�ستويني املحلي والدويل للت�صدي لوباء كورونا.

�أعل��ن بن��ك �أبوظب��ي الأول� ،أك�بر بن��ك يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة و�أح��د �أك�بر و�أ�أم��ن امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة يف الع��امل ،ع��ن نتائج��ه املالي��ة للرب��ع الأول
املنتهي يف  31مار���س  ..2020و�س��جل البنك �أدا ًء جيد ًا ،حيث بلغ �صايف الأرباح  2.4مليار درهم خالل الأ�ش��هر الثالثة الأوىل من عام ،2020
بانخفا���ض ن�س��بته  22%مقارن��ة م��ع الف�ترة نف�س��ها م��ن الع��ام املا�ض��ي ،وذل��ك نتيجة ت�أثر �أعم��ال البنك بانخفا�ض �أ�س��عار الفائدة ،واتب��اع منوذج دقيق
لتوزي��ع املخ�ص�ص��ات يف �ض��وء التحدي��ات الراهن��ة ..وحاف��ظ البن��ك عل��ى ق��وة كل م��ن امليزاني��ة العمومي��ة وال�س��يولة ومع��دالت ر�أ���س امل��ال ،بالإ�ضاف��ة �إىل
م�ؤ�ش��رات جي��دة جل��ودة الأ�ص��ول ،بف�ض��ل مكانت��ه الرائ��دة وات�س��اع نط��اق �أعماله ومبا يدعم العمالء واملجتمع ككل يف ظل الظروف غري امل�س��بوقة النت�ش��ار
فريو���س كورونا امل�س��تجد (كوفيد.)19 -
وتعليق� ًا عل��ى النتائ��ج ،ق��ال �س��مو ال�ش��يخ طحن��ون ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،رئي���س جمل���س �إدارة بنك �أبوظب��ي الأول:معتمد ًا على ق��وة كل من امليزاني��ة العمومية
ور�أ�س املال ،تعامل بنك �أبوظبي الأول مع هذه املرحلة التي ت�شهد حتديات غري م�سبوقة ب�أداء متميز ،الأمر الذي عزز من قدرته على تقدمي دعم �شامل
للعم�لاء والتقلي��ل م��ن الأعب��اء االقت�صادي��ة ع�بر القي��ام ب��دور حم��وري يف املب��ادرات االقت�صادي��ة الت��ي �أطلقتها احلكوم��ة .وحر�ص البنك عل��ى التعاون مع
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص ،م��ا �أثم��ر ع��ن �ش��راكات ب ّن��اءة قائم��ة على مبد�أ التع��اون وامل�س��ؤولية االجتماعية لتعزي��ز االقت�صاد الوطني وتق��دمي الدعم بكل
ال�س��بل املتاحة عند ال�ضرورة.
ً
و�أ�ضاف :بالأ�صالة عن نف�س��ي ونيابة عن جمل���س �إدارة البنك� ،أتوجه ب�أ�صدق التهاين وال�ش��كر �إىل عبداحلميد �س��عيد مبنا�س��بة تعيينه حمافظا مل�صرف
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة املرك��زي� ..إن اخل�برة الكب�يرة الت��ي يتمت��ع بها واملمتدة عرب عقود من الزمن �س��اهمت يف حتقيق الإجن��ازات والنجاحات التي
حققه��ا بن��ك اخللي��ج الأول �س��ابق ًا خ�لال تولي��ه م�س��ؤولية �إدارت��ه ،وا�س��تمر يف موا�صل��ة م�س�يرة الإجن��ازات بقي��ادة عملي��ة االندماج بني بنك��ي اخلليج الأول
و�أبوظبي الوطني ،والتي �أثمرت عن �أكرب كيان م�صريف يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،والذي يع ّد �أحد �أبرز حمركات منو االقت�صاد الوطني ..ونحن
عل��ى ثق��ة بقدرت��ه عل��ى تعزي��ز من��و القط��اع امل�ص��ريف واالقت�صادي من خ�لال من�صبه اجلديد بينما من�ضي قدم ًا مع ًا .كما �أود �أن �أتقدم بال�ش��كر والتقدير
ملوظفين��ا ملوا�صلته��م يف تق��دمي اخلدم��ات امل�صرفية لعمالئنا طوال هذه الفرتة ال�صعبة وبكفاءة عالية .
وم��ن جانب��ه ،ق��ال �أندري��ه �صاي��غ ،الرئي���س التنفي��ذي ملجموع��ة بن��ك �أبوظب��ي الأول� :س��جل بن��ك �أبوظب��ي الأول �أدا ًء جي��د ًا خ�لال الرب��ع الأول م��ن ع��ام
 ،2020على الرغم من الظروف اال�س��تثنائية التي متر بها ال�س��وق ..وبلغ �صايف �أرباح املجموعة  2.4مليار درهم ،بانخفا�ض ن�س��بته  22%مقارنة
م��ع الرب��ع الأول م��ن الع��ام املا�ض��ي ،نتيج��ة اتب��اع من��وذج دقي��ق لتوزي��ع املخ�ص�ص��ات وت�أث��ر �أعم��ال البن��ك بانخفا�ض �أ�س��عار الفائدة خالل ه��ذه الفرتة..
و�أ�ض��اف :عل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات الت��ي ت�ش��هدها ال�س��وق حالي� ًا؛ فق��د حافظن��ا عل��ى ق��وة امليزاني��ة العمومي��ة ،وكف��اءة ر�أ���س امل��ال ومع��دالت ال�س��يولة
والتمويل ،لنتمكن من موا�صلة ا�ستقطاب ال�سيولة على امتداد �شبكتنا العاملية ،واال�ستفادة من التوجه نحو اال�ستثمارات الآمنة ،الأمر الذي ميكننا من
مواكبة حتديات املرحلة الراهنة .و�إىل جانب كوننا �أحد �أبرز داعمي القطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛ �س��نحر�ص على موا�صلة العمل
عن كثب مع اجلهات احلكومية وهيئات القطاع العام املعنية بالقطاع امل�صريف واملايل يف الدولة لرفد االقت�صاد ودعم م�سرية التنمية يف كافة املجاالت.
وتاب��ع :حر���ص بن��ك �أبوظب��ي الأول عل��ى اتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات والتداب�ير ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي فر�ضه��ا انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�س��تجد (كوفي��د–
 ،) 19وو�ض��ع عل��ى الف��ور خط��ة حمكم��ة ل�ضم��ان ا�س��تمرارية الأعم��ال ،حيث متكن فريق العمل لدينا من التكيف مع متطلب��ات واقع العمل اجلديد الأمر
الذي مكننا من موا�صلة تقدمي اخلدمات امل�صرفية دون �أي انقطاع .ومع بقاء الغالبية العظمى من عمالئنا يف منازلهم؛ متكن البنك من احلفاظ على
تقدمي خدماته ب�أعلى امل�س��تويات بف�ضل ا�س��تثماراتنا يف من�صات اخلدمات امل�صرفية عرب الهواتف املتحركة والإنرتنت.
واختت��م :لق��د ا�س��تهل بن��ك �أبوظب��ي الأول ع��ام  2020مبرون��ة عالي��ة بف�ض��ل الإجن��ازات الكب�يرة الت��ي حققه��ا عل��ى م��دار ال�س��نوات املا�ضي��ة ومكانت��ه
املرموق��ة وكفاءت��ه العالي��ة ..و�س��نوا�صل خ�لال الأ�ش��هر املقبل��ة اتخ��اذ الإج��راءات ال�ضروري��ة للحفاظ على الأ�س���س القوي��ة لأعمالنا وقوتن��ا املالية ،وتوفري
الدع��م لعمالئن��ا وجمتمعن��ا لتخط��ي ه��ذه الأوق��ات ال�صعب��ة .وانطالق� ًا م��ن مكانة بن��ك �أبوظب��ي الأول باعتباره �أحد املحركات الرئي�س��ية للنم��و واالزدهار
االقت�ص��ادي يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة؛ ف�إنن��ا واثق��ون م��ن قدرتن��ا عل��ى حتقي��ق �أف�ض��ل قيم��ة ممكنة مل�س��اهمينا وعلى امل��دى الطويل.
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الت�سهيالت �إىل الودائع  ،80.3%الأمر الذي م ّكن امل�صرف من دعم العمالء واملجتمع خالل هذه الفرتة ال�صعبة.
كم��ا دع��م م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي الإج��راءات ال�س��ريعة واال�س��تباقية الت��ي اتخذته��ا احلكوم��ة الإماراتي��ة وم�ص��رف الإمارات املرك��زي للحد من
ت�أث�ير تف�ش��ي جائح��ة فريو���س كورون��ا امل�س��تجد (كوفي��د )-19على الأفراد وال�ش��ركات واالقت�صاد ب�ش��كل ع��ام ..وانخف�ضت الأرب��اح ال�صافية خالل
الربع الأول من عام � 2020إىل  269.7مليون درهم مقارنة مع  600.3مليون درهم يف الفرتة نف�سها من عام  ،2019كما انخف�ض �صايف
الإي��رادات �إىل  1.292.3ملي��ار دره��م مقارن��ة مع  1.436.6مليار درهم خالل فرتة املقارنة.
وارتفع��ت خم�ص�ص��ات خ�س��ائر التموي��ل واال�س��تثمار خ�لال الرب��ع الأول م��ن الع��ام اجل��اري �إىل  387.1ملي��ون دره��م مقارن��ة م��ع  186.4ملي��ون
درهم يف الفرتة نف�سها يف العام املا�ضي ..كما ارتفع �صايف �أ�صول متويل العمالء بن�سبة � 1.6%إىل  79.4مليار درهم مقارنة مع  78.1مليار
درهم نتيجة لنمو التمويل امل�صريف لل�ش��ركات.
وارتفع��ت ودائ��ع العم�لاء يف احل�س��ابات اجلاري��ة وح�س��ابات التوف�ير بن�س��بة  1.3%عل��ى �أ�سا���س �س��نوي �إىل  70.7ملي��ار دره��م ،وه��ي ت�ش��كل
 71.6%من �إجمايل ودائع العمالء البالغ  98.9مليار درهم باملقارنة مع  69.4%العام املا�ضي ..وبلغت قيمة النفقات الت�شغيلية 634.9
ملي��ون دره��م م��ا ميث��ل انخفا�ض� ًا بن�س��بة  2.3%مقارن��ة بالرب��ع الأول م��ن ع��ام  ،2019م��ا يعك���س جناح مب��ادرات امل�صرف ل�ضب��ط التكاليف.
وتراج��ع �إجم��ايل الأ�ص��ول حت��ى تاري��خ  31مار���س � 2020إىل  122.7ملي��ار دره��م ،م��ا ميث��ل انخفا�ض� ًا بن�س��بة  2.6%مقارن��ة م��ع 125.9
ملي��ار دره��م للف�ترة املنتهي��ة بتاري��خ  31دي�س��مرب  ..2019وبل��غ مع��دل الت�س��هيالت �إىل الأم��وال امل�س��تقرة  85.1%حت��ى تاري��خ  31مار���س
 2020مقارن� ًة م��ع  82.4%يف  31مار���س  84.1%( 2019بتاري��خ  31دي�س��مرب  ،)2019بينم��ا بل��غ مع��دل الت�س��هيالت �إىل الودائ��ع
 80.3%مم��ا يعك���س ال�س��يولة النقدي��ة اجلي��دة ل��دى امل�صرف.
وق��ال م��ازن من��اع ،الرئي���س التنفي��ذي ملجموع��ة م�صرف �أبوظبي الإ�س�لامي�" :أثرت البيئ��ة ال�صعبة لالقت�صاد الكلي عل��ى �أرباحنا خالل الربع الأول
م��ن ع��ام  2020نتيج��ة لتداعي��ات تف�ش��ي فريو���س كورون��ا ،حي��ث تراجع��ت قيمة الإي��رادات نتيجة انخفا�ض مع��دالت الأرباح .ودفعتن��ا حالة انعدام
حت�س��ب ًا لإمكانية تراجع جودة التمويل".
اليقني حول التوقعات االقت�صادية اىل زيادة خم�ص�صات خ�س��ائر التمويل واال�س��تثمارُّ ،
وتاب��ع" :عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف ال�صعب��ة يف ال�س��وق ،جنحن��ا يف احلف��اظ على ا�س��تقرار ر�أ���س املال وال�س��يولة النقدية ،حيث بلغ معدل كفاية ر�أ���س
امل��ال  ،18.08%ومع��دل الت�س��هيالت �إىل الودائ��ع  ،80.3%و�أت��اح لن��ا ذل��ك الق��درة عل��ى دع��م عمالئن��ا خالل ه��ذه الفرتة ال�صعب��ة .حيث قمنا
باط�لاق جمموع��ة م��ن برام��ج الدع��م وامل�س��اندة لعمالئن��ا ،يف ح�ين نوا�ص��ل مواكب��ة جمي��ع احتياجاته��م املتغ�يرة ..و�أ�ض��اف" :نتع��اون ب�ش��كل وثيق مع
احلكومة وم�صرف الإمارات املركزي بهدف �ضمان ح�صول عمالئنا على ال�س��يولة التي يحتاجونها ملوا�صلة العمل يف هذه الظروف اال�س��تثنائية".

بلغ��ت قيم��ة الزي��ادة يف ا�س��تثمارات اجله��از امل�ص��ريف يف دول��ة الإم��ارات
خالل �شهر ابريل املا�ضي نحو  16.6مليار درهم يف م�ؤ�شر يعك�س عودة
قوية للبنوك ل�ضخ املزيد من �سيولتها الفائ�ضة يف الأدوات التي من �ش�أنها
تعظي��م عوائده��ا يف الوق��ت الراه��ن ..و�أ�س��همت ع��ودة اجله��از امل�ص��ريف
نح��و املزي��د م��ن اال�س��تثمار خ�لال �ش��هر ابري��ل من الع��ام اجل��اري يف زيادة
الر�صي��د الرتاكم��ي ال�س��تثمارات اجله��از اىل م�س��توى  394.2ملي��ار
دره��م بزي��ادة ن�س��بتها  4.4%مقارن��ة م��ع  377.6ملي��ار دره��م يف
�ش��هر مار���س من العام ذاته وذلك بح�س��ب ما وثقته الأرقام ال�صادرة عن
م�ص��رف الإم��ارات املركزي.
ويظه��ر م��ن خ�لال اح�صائي��ات امل�ص��رف املرك��زي ارتف��اع ا�س��تثمارات
البن��وك يف جمي��ع الأدوات املتاح��ة تقريب��ا ،حي��ث ارتفع��ت بقيم��ة 13.2
ملي��ار دره��م يف بن��د اال�س��تثمار يف الأوراق املالي��ة الت��ي متث��ل ديون��ا عل��ى
الغ�ير �/س��ندات الدي��ن /الأم��ر ال��ذي زاد م��ن �إجم��ايل ر�صيده��ا يف ه��ذه
البن��د اىل  241.4ملي��ار دره��م يف نهاي��ة �ش��هر ابريل م��ن العام 2020
باملقارن��ة م��ع  228.2ملي��ار دره��م خ�لال �ش��هر مار���س م��ن الع��ام ذات��ه.
�أم��ا عل��ى م�س��توى ا�س��تثمارات اجله��از امل�ص��ريف يف الأ�س��هم فق��د ارتفع��ت
م��ن  9.1ملي��ار دره��م يف مار���س اىل  9.3ملي��ار دره��م بزي��اده �ش��هرية
قدره��ا  200ملي��ون دره��م يف ح�ين ارتف��ع ر�صي��د اال�س��تثمار يف ال�س��ندات
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�س��تحقاق من  90.8مليار درهم اىل 94.1
ملي��ار دره��م ويف بن��د اال�س��تثمارات الأخ��رى و�صلت اىل نح��و  49.4مليار
دره��م مقارن��ة م��ع  49.5مليار درهم خالل فرتة الر�صد ذاتها.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حق��ق م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي� ،ص��ايف �أرب��اح بقيم��ة 269.7
ملي��ون دره��م خ�لال الرب��ع الأول م��ن ع��ام  ،2020مقارن��ة بنح��و
 600.3ملي��ون دره��م خ�لال الرب��ع الأول  ..2019ويع��زى هذا
الرتاج��ع باملقارن��ة م��ع الف�ترة ذاته��ا م��ن ع��ام  2019بالدرج��ة
الأوىل �إىل زيادة املخ�ص�صات ا�س��تجاب ًة للبيئة الت�ش��غيلية ال�صعبة،
�إ�ضاف� ًة �إىل انخفا���ض الإي��رادات ب�س��بب الظروف اال�س��تثنائية التي
ت�ش��هدها الأ�س��واق حالي ًا.
وبالرغ��م م��ن البيئ��ة الت�ش��غيلية ال�صعب��ة ،متك��ن �أبوظبي الإ�س�لامي
من احلفاظ على م�ستويات قوية لر�أ�س املال ،حيث بلغ معدل كفاية
ر�أ���س امل��ال  18.08%ليبق��ى بذل��ك �أعلى من احل��دود التنظيمية
املطلوبة ،وكان �أدا�ؤه قوي ًا كذلك على �صعيدال�سيولة حيث بلغ معدل

بنوك اإلمارات تضخ  16.6مليار
درهم في استثماراتها خالل
أبريل

رغ��م التحدي��ات اللوج�س��تية الت��ي فر�ضته��ا جائحة كورون��ا يف خمتلف دول
الع��امل ،جت��اوز �إجم��ايل �ش��حنات الهواتف املتحركة �إىل �أ�س��واق الإمارات،
 1.24ملي��ون جه��از ،تق��در قيمته��ا بنح��و  1.226ملي��ار دره��م ،خ�لال
الرب��ع الأول م��ن الع��ام اجل��اري ،ح�س��ب �ش��ركة الأبح��اث واال�ست�ش��ارات
التكنولوجي��ة الدولي��ة "�أي دي �س��ي" ..ووف��ق البيان��ات ،ا�س��تحوذت
الهوات��ف الذكي��ة عل��ى  83.5%م��ن �إجم��ايل ع��دد الهوات��ف �إىل ال�س��وق
املحلي��ة ،حي��ث بل��غ نح��و  1.035ملي��ون وح��دة ،كم��ا ا�س��تحوذ ه��ذا الن��وع
م��ن الهوات��ف عل��ى  98.5%م��ن القيمة ،بعد �أن بلغ��ت القيمة التقديرية
للهوات��ف الذكي��ة  1.208ملي��ار دره��م.
وتقل�ص��ت ح�ص��ة الهوات��ف التقليدي��ة �إىل  16.5%م��ن �إجم��ايل ع��دد
وح��دات الهوات��ف �إىل ال�س��وق الإماراتي��ة ،ب�إجم��ايل ع��دد وح��دات من هذا
الن��وع بل��غ نح��و � 204.6أل��ف وح��دة ،كم��ا انح�ص��رت ح�ص��ة ه��ذا الن��وع
م��ن الهوات��ف م��ن �إجم��ايل القيم��ة �إىل �أق��ل م��ن  ،1.5%حي��ث بلغ��ت
قيمته��ا التقديري��ة  18ملي��ون دره��م ..ووف��ق بيان��ات "�أي دي �س��ي" ،بل��غ
متو�س��ط �س��عر جه��از الهات��ف املتح��رك الذك��ي نح��و  1167درهم � ًا،
خ�لال الرب��ع الأول م��ن الع��ام احل��ايل ،فيما بلغ متو�س��ط �س��عر بي��ع الهاتف
التقلي��دي  75درهم� ًا.
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�أعلن��ت م�ؤ�س�س��ة �إنف�س��كورب ،املتخ�ص�ص��ة يف اال�س��تثمارات البديل��ة واملدرج��ة ببور�ص��ة البحري��ن ،وجمموع��ة تاغ���س� ،إح��دى ال�ش��ركات الأوروبي��ة املتخ�ص�ص��ة
ب�إدارة الأ�صول البديلة ،عن �إن�شاء م�شروع م�شرتك من خالل دمج ق�سم ا�ستثمار العوائد املُطلقة يف �إنف�ستكورب و�شركة تاغ�س كابيتال الفرع املعني با�ستثمار
العوائد املُطلقة لدى تاغ�س.
وبح�س��ب بيان� ،سي�س��تفيد امل�ش��روع امل�ش�ترك – الذي �أطلق با�س��م �إنف�س��تكورب تاغ���س املحدودة  -من خربات تاغ���س كابيتال وق�س��م ا�س��تثمار العوائد املُطلقة
يف �إنف�س��تكورب يف ال�س��عي �إىل �إن�ش��اء من�ص��ة عوائ��د مطلق��ة عاملي��ة م��ع �أك�ثر م��ن  6ملي��ارات دوالر �أمريك��ي م��ن الأ�ص��ول امل��درة للدخ��ل ،مب��ا يف ذل��ك املحاف��ظ
اال�س��تثمارية املدارة ،والتمويل الأويل ،و�س��وى ذلك من احللول اال�س��تثمارية ..و�ست�س��اهم خربة فريق العمل امل�ش�تركة يف جعل �إنف�س��تكورب تاغ���س املحدودة
واحدة من ال�ش��ركات العاملية لال�س��تثمار امل�شرتك.
و�سيرت�أ���س كل من ليونيل �إرديلي ،رئي���س ق�س��م ا�س��تثمار العوائد املُطلقة يف �إنف�س��تكورب ،و�س��الفاتوري كوردارو ،ال�شريك امل�ؤ�س�س ورئي�س اال�ستثمارات ل�شركة
تاغ�س كابيتال الإدارة احلالية للم�شروع امل�شرتك.
وذك��ر البي��ان �أن الفوائ��د املتوقع��ة م��ن عملي��ة الدم��ج ه��ي تو�س��يع من�ص��ة اال�س��تثمار حي��ث �ست�س��تفيد ال�ش��ركتان مع� ًا م��ن جمموع��ة منتج��ات �أك�بر ،مب��ا يف ذلك
املحافظ املتعددة ال�صناديق ،ك�صناديق التحوط ،الديون اخلا�صة واال�ستثمارات امل�ؤثرة� ،شراكات التمويل الأويل وتعزيز الر�سملة ،حمافظ فر�ص اال�ستثمار
املتخ�ص���ص ،ع�لاوات املخاط��ر والأ�ص��ول املتقاطع��ة ،وا�س�تراتيجيات تعه��دات اال�س��تثمار اجلماع��ي يف الأوراق املالي��ة القابل��ة للتحوي��ل ..و�س��يتمكن امل�ش��روع
امل�ش�ترك م��ن اال�س��تفادة م��ن املب��ادرات البيئي��ة واملجتمعي��ة واحلوكمي��ة لكلت��ا امل�ؤ�س�س��تني الت��ي تر ّك��ز على اال�س��تثمارات امل�س��تدامة.
وم��ن تل��ك الفوائ��د �أي�ض� ًا تو�س��يع العالق��ات م��ع العم�لاء حي��ث ال يوج��د تداخ��ل ب�ين العم�لاء يف عملي��ات ق�س��م ا�س��تثمار العوائد املُطلقة يف �إنف�س��تكورب وتاغ���س
كابيت��ال ،ويوف��ر الدم��ج فر�صة مثالية لتو�س��يع العالق��ات مع العمالء..
وميث��ل العم�لاء يف �أم�يركا ال�ش��مالية �أك�بر مك� ّون م��ن الأ�ص��ول املُ��دارة للم�ش��روع امل�ش�ترك (ما يق��ارب  40باملائة) ،مع انت�ش��ار بقية العمالء بالت�س��اوي تقريباً
عرب �أوروبا و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط ..ي�شار �إىل �أن بنك �إنف�ستكورب ،املدرج يف بور�صة البحرين� ،أعلن منت�صف ال�شهر املا�ضي ،عن �إطالق من�صة لال�ستثمار
يف العالمات التجارية املتخ�ص�صة بالأغذية يف قارة �آ�سيا ،بتمويل بلغت قيمته  275مليون دوالر.

�أك��دت �ش��ركات عقاري��ة يف �أبوظب��ي ،التزامه��ا ب�إجن��از وت�س��ليم امل�ش��اريع وف��ق اجل��داول الزمني��ة املح��ددة ،مو�ضح��ة �أن العم��ل بامل�ش��اريع ي�س�ير وف��ق
اخلط��ط املعل��ن عنه��ا ،م��ع االلت��زام بالإج��راءات االحرتازي��ة الالزم��ة ملواجه��ة تداعي��ات انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�س��تجد "كوفي��د .."19 -وق��ال
م�س�ؤولون عقاريون وخرباء � :إن االلتزام ب�إجناز امل�شاريع وت�سليمها ،رغم التحديات الراهنة ،يعزز من ثقة امل�ستثمرين بال�سوق ،ال�سيما يف ظل توايل
الك�ش��ف ع��ن حمف��زات حكومي��ة ومب��ادرات لدع��م القطاع العقاري ،ال�س��يما ب�ش��أن توف�ير التمويل ،و�إلغاء وتخفي�ض الر�س��وم.
وق��ال ط�لال الذياب��ي ،الرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة ال��دار العقاري��ة� ،إن ال�ش��ركة ترك��ز حالي� ًا عل��ى ا�س��تمرارية الأعم��ال و�إجن��از امل�ش��اريع وف��ق اخلط��ط
املعلن عنها ،مو�ضح ًا �أن ال�شركة بد�أت م�ؤخر ًا ت�سليم الوحدات مب�شروع "ذا بردجز" بجزيرة الرمي ،عقب االنتهاء من بناء �أول � 3أبراج م�ؤلفة من
� 636ش��قة ،بينما ت�س��تمر �أعمال البناء والت�ش��ييد يف الأبراج الثالثة الأخرى ،ف� ً
ضال عن بدء ت�س��ليم الوحدات للعمالء يف �أول منطقتني من م�ش��روع
"يا���س ايك��رز" ويوف��ر "يا���س ايك��رز"  652في�لا وت��اون هاو���س ،وي�ض��م ملعب� ًا للجول��ف ووحدات فلل تطل عل��ى واجهة مائية يف الطرف ال�ش��مايل من
جزيرة يا���س ..و�أو�ضح الذيابي �أن التزام ال�ش��ركة بت�س��ليم امل�ش��اريع وفق اجلدول الزمني املحدد ،يعزز ثقة امل�س��تثمرين ،ال�س��يما خالل هذه الظروف
اال�ستثنائية.
وك�ش��فت "ال��دار" م�ؤخ��ر ًا ،ع��ن تق��دم الأعم��ال مب�ش��روع ريفلك�ش��ن ال�س��كني ،ال��ذي ي�ض��م  374وح��دة �س��كنية ،م��ع �إجن��از نح��و  25%م��ن امل�ش��روع،
ف�ضل� ًا ع��ن تق��دم الأعم��ال مب�ش��روع "وت��رز �أج" ،وال��ذي ي�ض��م  13مبن� ً�ى �س��كني ًا بجزي��رة يا���س ،فيم��ا يج��ري تنفي��ذ الأعم��ال اخلا�ص��ة بامل�س��ح الع��ام،
وجتهي��ز الأرا�ض��ي ،و�إن�ش��اء �ش��بكات ال�ص��رف ال�صح��ي مب�ش��روع "لي��ا" يف يا���س ،وال��ذي يوف��ر  238قطع��ة �أر���ض.
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�أف��اد تقري��ر �أ�صدرت��ه �صحيف��ة "فينتي��ك تامي��ز" اللندني��ة ،الأوىل عاملي� ًا واملتخ�ص�ص��ة يف التكنولوجي��ا املالي��ة ،ب��أن دول��ة الإم��ارات ،الت��ي كان��ت تتطل��ع قدم� ًا من��ذ
زم��ن ،مبنحه��ا الأولوي��ة للتح� ّول الرقم��ي ،غ��دت رائ��دة ل��ه عل��ى م�س��توى املنطق��ة ع�بر العدي��د م��ن جوان��ب احلي��اة اليومي��ة� ،إذ ي�ش� ّكل هذا التح� ّول جزء ًا م��ن التنمية
االقت�صادي��ة الوطني��ة والتن��وع االقت�ص��ادي الأو�س��ع نطاق� ًا ،ويع� ّد �أح��د املكون��ات ال�ضخم��ة له��ذه الر�ؤي��ة ،حت��ى قبل جائح��ة الفريو���س التاجي "كورون��ا" التي فر�ضت
التباع��د االجتماع��ي فج��أة ،لي�صب��ح املعي��ار عل��ى م�س��توى العامل.
وقال التقرير" :لدى الإمارات ا�سرتاتيجياتها االقت�صادية اخلا�صة ،املتمثلة يف "ر�ؤية  "2021و"مئوية  ،"2071ولكل واحدة منهما مو�ضوعاتها ومفاهيمها
القوي��ة ح��ول الرقمن��ة والتح��ول الرقم��ي ،حي��ث ترك��ز الأوىل عل��ى حتوي��ل الإم��ارات �إىل دول��ة قائمة عل��ى املعرفة ،ما من �ش��أنه تعزيز االبتكار واال�س��تثمار يف البحث
والتطوي��ر وتبن��ي التقني��ات الرائ��دة" ..وم��ن خ�لال "دبي الذكية  ،"2021تهدف الإمارة �إىل �أن ت�صبح مدينة رائدة عاملي ًا بحلول ."2021

توقع��ت غرف��ة جت��ارة و�صناع��ة دب��ي حت�س��ن ًا كب�ير ًا يف م�س��تويات ثق��ة االعم��ال خالل الف�ترة القادمة يف ظل موا�صل��ة الأعمال العودة لوترية اال�ش��غال
االعتيادي��ة ..وقال��ت �إن حكوم��ة دب��ي توا�ص��ل مراقب��ة الو�ضع وتقدمي الدعم الالزم مل�س��اندة جمتمع االعمال بكافة اطيافه خالل هذه الفرتة ..وقال
متح��دث با�س��م الغرف��ة �إنه��ا �أج��رت م�س��ح ًا �ش��مل � 1228ش��ركة م��ن ب�ين �إجم��ايل � 245أل��ف �ش��ركة يف الإم��ارة خ�لال �أبري��ل املا�ض��ي حينا كانت
�إج��راءات الإغ�لاق يف ذروته��ا ..وع�برت � 331ش��ركة ع��ن خماوفه��ا م��ن التداعي��ات االقت�صادي��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�س��ح م��ن ال�ش��ركات ال�صغ�يرة الت��ي ال يتج��اوز ع��دد العاملني به��ا  20موظفا .وا�ش��ارت ال�ش��ركات �إىل انها
طالته��ا ت�أث�يرات انت�ش��ار اجلائح��ة العاملي��ة ،وع�برت ع��ن خماوفه��ا ه��ذه ا�س��تنادا �إىل توقعاته��ا ب��ان �إج��راءات الإغ�لاق امل�ش��ددة �س��يطول �أمده��ا.

�ش��ارك "�صن��دوق �أبوظب��ي للتنمي��ة" �ضم��ن تعه��د "جمموع��ة التن�س��يق العربي��ة" بتخ�صي�ص  10مليارات دوالر مل�س��اعدة البل��دان النامية على التع��ايف االقت�صادي
من الركود نتيجة وباء كورونا امل�ستجد وت�أثرياته ،وب�شكل خا�ص توفري الإمدادات الطبية وم�ستلزمات الوقاية ب�شكل عاجل للبلدان الأكرث ت�ضرر ًا من هذا الوباء
وم�ساعدتها يف �سد احتياجاتها ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل تقدمي الدعم الالزم للقطاعات اال�سرتاتيجية املت�ضررة ،ومنها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم
واملن�ش�آت ال�صغرى وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتم��اع افرتا�ض��ي ع�بر "الإنرتن��ت" لأع�ض��اء "جمموع��ة التن�س��يق العربي��ة" يف  18ماي��و ،حي��ث �ش��دد "�صندوق �أبوظب��ي للتنمية" وباق��ي �أع�ضاء
وم�ؤ�س�س��ي جمموع��ة التن�س��يق عل��ى �أهمي��ة اجله��ود اجلماعي��ة لإر�س��اء منهجي��ة وا�س�تراتيجية ت�سرت�ش��د ب�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة الت��ي و�ضعته��ا الأمم املتح��دة
وتع��رف �أي�ض� ًا با�س��م الأجن��دة العاملي��ة  ،2030لت�صمي��م تدخ�لات تتي��ح ا�س��تجابة فوري��ة يف املرحل��ة احلالي��ة الت��ي تعت�بر مرحل��ة الت�ص��دي لآثار فريو���س كورونا
امل�س��تجد "كوفي��د – ."19

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﻤﻚ..
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺜﻠﻚ
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�أعلن��ت "ن��ون" ،من�ص��ة الت�س��وق الرائ��دة
حملي� ًا ،ع��ن �إط�لاق خدم��ة "ن��ون يوم��ي" لتو�صيل
�أغرا���ض البقال��ة وال�س��لع الأ�سا�س��ية طازج��ة
جلمي��ع امل�س��تهلكني ث��اين ي��وم داخ��ل �إم��ارة دب��ي،
م��ن خ�لال ا�س��تخدام تطبي��ق " ُن��ون" وت�أت��ي ه��ذه
املب��ادرة تزامن� ًا م��ع العمل على تلبي��ة االحتياجات
الأ�سا�س��ية كاف��ة للمجتم��ع يف جمي��ع الأوق��ات..
وتق��وم ن��ون باختب��ار خدمة "نون يوم��ي" منذ عدة
�أ�ش��هر وق��ررت ب��دء ت�ش��غيلها لتلبي��ة احتياج��ات
العم�لاء يف ظ��ل الأو�ض��اع احلالي��ة ،حي��ث حتر�ص
عل��ى توف�ير خدم��ة ت�س��وق �آمن��ة و�س��ريعة ل��كل
املقيمني يف دبي.وب�إمكان امل�ستهلكني من خمتلف
�ش��رائح املجتم��ع ب�إم��ارة دب��ي ا�س��تخدام خدم��ة
"ن��ون يوم��ي" عل��ى تطبي��ق "ن��ون للت�س��وق" لطل��ب
�أغرا�ض البقالة وغريها من العديد من املنتجات
مث��ل اخل�ضراوات والفواك��ه الطازجة واملخبوزات
والألب��ان واللح��وم ول��وازم البي��ت وطع��ام الأطف��ال
وغريه��ا م��ن ال�س��لع الأ�سا�س��ية ،و�س��ت�صل �إىل
ب��اب املن��زل يف الي��وم الت��ايل ب��كل �أم��ان وب��دون
ح��د �أدن��ى للطلب.و�أك��د �س��امي القم��زي ،مدي��ر
ع��ام اقت�صادي��ة دب��ي ،عل��ى �أهمي��ة دع��م وتعزي��ز
التج��ارة الإلكرتوني��ة لرت�س��يخ مكان��ة دب��ي كمرك��ز جت��اري تناف�س��ي ومكان� ًا مف�ض�ل ًا للعي���ش والعم��ل واال�س��تثمار ،ال �س��يما يف الظ��رف اال�س��تثنائي ال��ذي من��ر ب��ه
الي��وم .وق��ال �إن خدم��ة ن��ون يوم��ي ت�ضم��ن ت�أم�ين احتياج��ات املجتم��ع م��ن امل��واد الغذائي��ة وخمتل��ف االحتياج��ات اليومي��ة ب�أ�س��عار تناف�س��ية .ويع��د تطبي��ق ن��ون
للت�سوق نافذة متنوعة بخيارات الت�سوق جاءت لتلبي حجم الطلب املتزايد يف املجتمع مع االلتزام بالتدابري االحرتازية فيما يخ�ص ال�صحة وال�سالمة العامة
للم�س��تهلكني وموظفي تو�صيل الطلبات ..ول�ضمان �صحة و�س�لامة اجلميع ،ن�ش��جع كافة �أفراد املجتمع للت�س��وق �إلكرتوني ًا �آمنني يف منازلهم وا�س��تخدام و�س��ائل
الدف��ع الرقمية.وق��ال حمم��د العب��ار ،م�ؤ�س���س ن��ون :نفتخ��ر بخدم��ة العم�لاء يف الإمارات وتلبي��ة احتياجاتهم ،حيث ُنع��د خدمة تو�صيل �أغرا���ض البقالة يف اليوم
الث��اين لتح��وذ عل��ى ثق��ة واعتم��اد العم�لاء واملقيم�ين وتلبي طلباتهم مع التزامهم بالبقاء يف منازلهم .وت�س��تمر خدماتنا والتزامنا جتاه العمالء بكل قوة ،حيث
تعد خدمة نون يومي هي الف�صل اجلديد يف ق�صة نون وا�ستمرار ًا لرحلتنا ك�شركة ت�أ�س�ست يف املنطقة وخلدمة �أهلها .ومع الدعم القوي من اقت�صادية دبي،
ي�ؤك��د �إط�لاق ه��ذه اخلدم��ة عزمن��ا و�إرادتن��ا القوي��ة مع ًا للعبور من هذه الأزمة واال�س��تعداد ملا هو قادم عند حت�س��ن الأو�ضاع.

ﻧﻘﺪم ﻟﻚ "ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ" ﻣﻦ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري
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