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حركة األسهم

زيادة جديدة باحتياطي النقد األجنبي  في مصر 

فاو: زيادة إنتاج الغذاء ممكنة من دون 
اإلضرار بالبيئة

هبوط "حاد" لبورصة قطر بعد قرار قطع العالقات

  53 ألف منشأة مخالفة لتصاريح العمل 
وعقوده في اإلمارات 

أربع شركات طيران تعلق رحالتها 
من الدوحة وإليها

قصصال البنك املركصصزي امل�صصري، اإن احتياطي 
م�ر من النقد الأجنبصصي ارتفع اإىل 31.125 
مليصصار دولر يف نهايصصة مايو، مصصن 28.641 

مليار يف اأبريل.
وتلقصصت م�صصر، الأربعاء املا�ضصصي، 3 مليارات 
دولر ح�ضيلة بيع �ضندات دولية، بينما �ضددت 
احلكومصصة 750 مليصصون دولر مصصن م�ضتحقات 
�صصركات النفصصط الأجنبية، يف وقصصت �ضابق من 
مايصصو، متعهصصدة ب�ضصصداد رقصصم مماثصصل يف وقت 

لحق من ال�ضهر احلايل
وتنفصصذ احلكومة امل�ريصصة برناجما لالإ�ضالح 
القت�ضادي منصصذ نهايصصة 2015، �ضمل فر�ض 
�ضعصصر  وحتريصصر  امل�ضافصصة،  للقيمصصة  �ريبصصة 
�صصرف اجلنيه، وخف�ض دعم الكهرباء واملواد 
البرتولية، �ضعيا لإنعا�صصض القت�ضاد، واإعادته 
اإىل م�ضصصار النمصصو، وخف�صصض واردات ال�ضلع غري 

الأ�ضا�ضية
يذكصصر اأن احتياطيصصات م�صصر كانصصت نحو 36 
مليصصار دولر قبصصل ثصصورة ينايصصر 2011، التي 

اأطاحت بح�ضني مبارك من �ضدة الرئا�ضة. 

�ضصصدد املدير العصصام ملنظمة الأغذيصصة والزراعة 
لالأمم املتحدة )فاو( جوزيه غرازيانو دا �ضيلفا 
يف كلمة اأمام اأع�ضاء الربملان الأوروبي، على 
�صصرورة تغيصصري الأنظمصصة الزراعيصصة والغذائية 
احلاليصصة من اأجصصل حتقيق التنميصصة امل�ضتدامة، 
مبصصا ي�ضمل دعصصم مزارعصصي الأ�صصر واملزارعني 
ذوي احليصصازات ال�ضغرية واحلد مصصن ا�ضتخدام 
املبيدات واملواد الكيماوية وتعزيز ممار�ضات 

حفظ الأرا�ضي.
وقصصال اإن  امل�ضاريع ال�ضخمة لتكثيف الزراعة 
ت�ضاهصصم يف زيادة قطع الأ�ضجصصار و�ضح املياه 
وا�ضتنصصزاف الرتبصصة ورفصصع م�ضتصصوى انبعاثات 
النظصصم  اأن  علصصى  م�ضصصدداً  الدفيئصصة«،  غصصازات 
العاليصصة واملصصوارد  الزراعيصصة ذات املدخصصالت 
املكثفصصة، علصصى الرغصصم مصصن اأنهصصا �ضاهمصصت يف 
زيصصادة الإنتاج الغذائي ب�ضكل م�ضتدام، اإل اأنها 

كانت على ح�ضاب �ضحة البيئة 
واأ�ضصصاف:  من ال�صصروري األ نكتفي بالرتكيز 

علصصى زيصصادة الإنتاج فقط، بل علينصصا اأن نحقق 
ذلك بطريقصصة ل ت�ر بالبيئصصة. يجب اأن نوفق 
بصصني توفصصري الغصصذاء للنا�صصض وتوفصصري العنايصصة 
للكوكصصب علصصى حد �ضصصواء، وهو مصصا ين�ضجم مع 
»خطصصة التنميصصة امل�ضتدامصصة لعصصام 2030« و 
»اتفصصاق باري�صصض حصصول تغصصري املنصصاخ«. وقال:  
يجصصب علينا اأن ننتقل مصصن اأنظمة اإنتاج قائمة 
علصصى املدخصصالت املكثفصصة اإىل اأنظمصصة اإنتصصاج 

قائمة على املعرفة املكثفة  
ويف كلمته اأمام اأع�ضاء جلنة الزراعة والتنمية 
الريفية بالربملان الأوروبي، ركز غرازيانو دا 
�ضيلفصصا علصصى نتائصصج تقريصصر »فصصاو«، »م�ضتقبل 

الأغذية والزراعة: الجتاهات والتحديات«. 
مصصن  خمتلفصصًا  توجهصصًا   15 التقريصصر  وناق�صصض 
بينهصصا الآثصصار املرتتبصصة على التغصصري املناخي 

والنزاعات والهجرة.
اأن هنصصاك ع�صصرة   ويتوقصصع تقريصصر املنظمصصة 
الغذائصصي  الأمصصن  حتقيصصق  �ضتواجصصه  حتديصصات 
وحت�ضصصن التغذية وتعزيصصز الزراعصصة امل�ضتدامة 

حول العامل 

تراجعصصت البور�ضصصة القطريصصة باأكرث من 8% 
يف بدايصصة تصصداولت، اأم�ض الثنصصني، مبا ي�ضبه 
ال�ضقصصوط احلصصر بعصصد قصصرار 4 دول عربية قطع 

العالقات مع قطر.
وتراجعت جميع الأ�ضهصصم القطرية، وانخف�ض 
العديصصد منهصصا باحلصصدود الق�ضصصوى بعصصد قصصرار 
قطصصع العالقات، يف وقت بلغت خ�ضائر موؤ�ر 

البور�ضة 800 نقطة
يف حني تراجصصع �ضهم بنك قطر الوطني )اأكرب 
بنك يف قطر وحمفظة ال�ضيولة(، اأكرث من 10 

يف املئة
ويف ال�ضاعات الأوىل من �ضباح اأم�ض الثنني 

اأعلنت ال�ضعودية وم�ر والإمارات والبحرين 
قطع العالقصصات الدبلوما�ضية مصصع قطر ب�ضبب 

دعمها جلماعات اإرهابية
وت�ضصصم البور�ضصصة كصصربى ال�صصركات القطرية 
اململصصوك العديصصد منهصصا مصصن قبصصل احلكومصصة 
القت�ضصصاد  مبفا�ضصصل  املتحكمصصة  القطريصصة، 

القطري
و�ضتتاأثصصر نتائصصج �صصركات ك�ضناعصصات قطر، 
والناقصصالت،  للبرتوكيماويصصات،  م�ضيعيصصد 
دول  يف  اعمالهصصا  تتصصوزع  التصصي  وغريهصصا، 
خمتلفة وعملياتهصصا ال�ضرتاتيجية بقرار قطع 
العالقصصات الأخصصري، ما يف�صصر عمليصصات البيع 
علصصى اأ�ضهمهصصا يف حركصصة ا�ضتباقيصصة من قبل 

امل�ضتثمرين.

ك�ضفصصت وزارة املصصوارد الب�ريصصة والتوطني 
اأن  الإمصصارات،  دولصصة  يف  العمصصل(  )وزارة 
املن�ضصصاآت املخالفصصة لت�ضاريصصح العمصصل وعقوده 
بلغصصت نحصصو 52765 من�ضصصاأة، متثل نحصصو 15 يف 
املئصصة من اإجمصصايل املن�ضصصاآت امل�ضجلة لصصدى الوزارة. 
وقصصال وكيل الصصوزارة ل�ضصصوؤون املصصوارد الب�ريصصة �ضيف 
ال�ضويصصدي يف ت�ريحصصات �ضحافية اأم�صصض اإن »املعطيات 
امل�ضصصار اإليها توؤكد اأن الغالبية العظمصصى من العمال يعملون 
ب�ضصصكل قانصصوين يف من�ضاآت القطاع اخلا�ض التصصي يبدي اأغلبية 
اأ�ضحابهصصا التزامصصًا جلهة اتبصصاع الإجصصراءات القانونية يف عالقة 
العمصصل، خ�ضو�ضصصًا اأن عقصصود العمصصل وت�ضاريحصصه القانونيصصة ت�ضكل 
احلمايصصة لكال الطرفني، اإذ تن�ض على حقوق وواجبات كل طرف جتاه 
الآخر ، واأكد �رورة اأن »ت�ضدد املن�ضاآت املعنية قيمة الغرامات املرتتبة 
علصصى الت�ضاريح وعقود العمصصل املخالفة وعدم التلكوؤ يف ذلصصك، ل�ضيما اأن 
الوزارة لن متنح هذه املن�ضاآت اأي ت�ضاريح عمل جديدة قبل ت�ضحيح اأو�ضاع 
الت�ضاريصصح والعقصصود التي لديهصصا«.  ولفت النتبصصاه اإىل اأن الوزارة بصصداأت ت�ضوية 
الغرامات الأ�ضبوع املا�ضي تنفيذاً لقرار �ضادر عن جمل�ض الوزراء يف هذا ال�ضاأن 

وقصصال : »متصصت ت�ضوية 141500 ت�ريح وعقد عمل خمالصصف، اأي نحو 3 يف املئة 

مصصن اإجمصصايل الت�ضاريح والعقصصود القانونية امل�ضجلصصة لدى الصصوزارة«، موؤكداً اأن »ل 
مصصربرات حتول دون ت�ضديد اأ�ضحاب املن�ضاآت الغرامصصات املرتتبة عليهم، وذلك يف 
ظصصل اإعفائهم مبوجب قرار جمل�ض الوزراء من ت�ضديد املبالغ املالية التي تزيد على 
احلد الأق�ضى للغرامة املقررة عن كل عامل، ما يوؤكد حر�ض احلكومة على م�ضاعدة 
اأ�ضحصصاب العمصصل ودعمهم وتخفيصصف الأعباء املالية عنهم ، ويذكصصر اأن مبوجب قرار 
جمل�صصض الوزراء متت ت�ضوية كل الغرامصصات امل�ضتحقة على املن�ضاآت بحد اأق�ضى بلغ 
األفصصي درهصصم )540 دولراً( عصصن كل عامل مل تصصزّود الوزارة بعقد عملصصه، اأي بطاقة 
العمصصل، اأو مل ُيجدّد ت�ريح عمله يف املواعيد املحددة وهي الغرامة التي تتحملها 
املن�ضصصاآت. واأقر جمل�ض الوزراء غرامات اإداريصصة جديدة بداأت وزارة املوارد الب�رية 
والتوطصصني تطبيقهصصا الأ�ضبوع املا�ضصصي، وتبلصصغ الغرامة املرتتبة علصصى عدم تزويد 
الصصوزارة بعقد العمل خالل مدة ل تزيد علصصى 60 يومًا من تاريخ دخول العامل اإىل 
الدولصصة اأو تاريصصخ تعديل و�ضعه 100 درهم عن كل �ضهصصر وبحد اأق�ضى األفي درهم، 
يف حصصني كانت قيمة الغرامة ال�ضابقة امللغصصاة 500 درهم عن كل �ضهر تاأخري، من 
دون حتديصصد حد اأق�ضى ، وتبلغ قيمة الغرامة الإدارية اجلديدة لعدم جتديد ت�ريح 
عمصصل خصصالل مدة ل تزيد على 60 يومًا من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل �ضهر 
وبحصصد اأق�ضصصى األفي درهم، بينما كانت الغرامة ال�ضابقة امللغاة 500 درهم عن كل 
�ضهصصر تاأخصصري من دون حتديد حد اأق�ضى. وتبلغ الغرامصصة اجلديدة املرتتبة على عدم 
تزويد الوزارة بعقد العمل لت�ريح مهمة عمل خالل مدة ل تزيد على 30 يومًا من 
تاريصصخ دخول العامل اإىل الدولصصة 100 درهم عن كل يوم وبحد اأق�ضى األفي درهم، 

بينما كانت تبلغ 100 درهم عن كل يوم تاأخري من دون حد اأق�ضى  .

تصصواىل، ام�صصض الثنصصني، اإعصصالن �ركات طصصريان عربيصصة تعليصصق رحالتها من 
الدوحصصة واإليهصصا، يف اأعقصصاب قطع م�صصر وال�ضعوديصصة والإمصصارات والبحرين 

عالقاتها بالدوحة يف وقت مبكر �ضباح  يوم ام�ض الثنني .
واأكصصدت �ركة "طريان الإمارات" نباأ تعليق الرحالت من واإىل الدوحة، وفق 

ما نقلت اأ�ضو�ضيتد بر�ض
كمصصا اأعلنت "م�ر للطصصريان" تعليق رحلة متجهة للدوحة، حلني �ضدور قرار 

نهائي ب�ضاأن اإقالع الرحالت بني القاهرة والعا�ضمة القطرية
وكانت �ركصصة "طريان الحتاد الإماراتية" اأعلنت تعليق رحالتها املتوجهة 
اإىل قطصصر والقادمصصة منهصصا وذلك بعد قصصرار قطصصع العالقصصات الدبلوما�ضية مع 
الدوحصصة، وذكصصرت "طصصريان الحتصصاد" يف بيصصان اأن هصصذا القصصرار �ضيدخل حيز 

التنفيذ، الثالثاء، وحتى اإ�ضعار اآخر
واأو�ضحصصت ال�ركصصة اأنها �ضتعر�ض علصصى زبائنها خيارات بديلصصة للم�ضافرين 
ممصصن لديهم حجصصوزات  مبا يف ذلك اإعادة قيمة التذكرة بالكامل فيما يخ�ض 
التذاكصصر غصصري امل�ضتخدمصصة، كمصصا اأعلنصصت �ركصصة "فصصالي دبي" تعليصصق جميع 
الرحالت بني دبي والدوحة ا بتداًء من الثالثاء، واأعلنت الإمارات وال�ضعودية 
والبحريصصن، �ضباح يوم ام�ض الثنني،  اإغالق جميع املنافذ البحرية واجلوية 
خصصالل 24 �ضاعة اأمام احلركة القادمة واملغصصادرة اإىل قطر ، كما قررت منع 

العبور لو�ضائل النقل القطرية كافة القادمة واملغادرة. 

أميركا: انخفاض البطالة ال يخفف قلق المستثمرين

يصصوم �صصرت اأنباء عن نيصصة الرئي�ض ال�ضابق جصصورج بو�ض 
البصصن خف�صصض ال�رائصصب الفيديرالية يف الن�ضصصف الأول 
مصصن العقد املا�ضي، حب�صصض الأمريكيصصون اأنفا�ضهم، حتى 
اأن بع�ضهصصم امتنصصع عصصن ت�ضجيصصل مئصصات حصصالت الوفاة 
حت�ضبصصًا خلف�صصض كان متوقعصصًا على �ريبصصة الوراثة، ما 
حصصدا باملراقبصصني وقتصصذاك اإىل القصصول تهكمصصًا، اإن ال�ضوق 
الأمريكيصصة حب�ضصصت اأنفا�ضهصصا اإىل درجصصة دفعصصت بع�صصض 

الأمريكيني اإىل تاأجيل موعد موتهم.
يحب�صصض  بو�صصض،  اإدارة  زمصصن  يف  كمصصا  الأيصصام،  هصصذه 
امل�ضتثمصصرون الأمريكيون اأنفا�ضهم حت�ضبصصًا للخفو�ضات 
ال�ريبية واإلغاء عدد مصصن الت�ريعات كما وعد الرئي�ض 
دونالصصد ترامصصب واإدارتصصه. و�ضبصصق لالأ�ضصصواق الأمريكيصصة 

اأن اأبصصدت تفصصاوؤًل كبصصرياً بعصصد انتخاب ترامصصب، فارتفعت 
اأ�ضعصصار الأ�ضهم، وهي ظاهرة اأطلصصق عليها القت�ضاديون 
الأمريكيون ا�ضم »نتوء ترامب«، يف انتظار حتقق الوعود 

الرئا�ضية.
لكصصن منصصذ ت�ضلصصم ترامصصب احلكصصم يف 20 كانصصون الثصصاين 
)ينايصصر( املا�ضي، اأظهرت اإدارتصصه اأداًء متقلبًا يف احلكم، 
ت�ريعصصات  اأّي  ا�ضت�ضصصدار  يف  الآن  حتصصى  تنجصصح  ومل 
اقت�ضاديصصة يف الكونغر�صصض، مصصع تعرث حماولتهصصا اإبطال 
قانون الرعاية ال�ضحية »اأوباما كري« يف جمل�ض النواب 
يف املصصرة الأوىل، وتعرثها يف اإبطاله يف جمل�ض ال�ضيوخ 

بعد قيام النواب باإبطاله.
وعلى الرغم من وعود ترامب املتوا�ضلة بتب�ضيط قوانني 
ال�رائب الفيدرالية وخف�ضها، خ�ضو�ضًا على ال�ركات 
التصصي تبلغ ال�ريبصصة عليها نحو 34 يف املئصصة، يبدو اأن 

الإدارة الأمريكيصصة غري قادرة على حمل الكونغر�ض على 
الت�ضديق علصصى اخلفو�ضات ال�ريبيصصة التي وعدت بها، 
مصصا يحّول التفصصاوؤل القت�ضصصادي الذي �ضاحصصب انتخاب 
ترامصصب اإىل ت�ضكيصصك لصصدى امل�ضتثمريصصن بالت�ريعصصات اأو 

ال�رائب املتوقعة.
وي�ضصصري خصصرباء اإىل اأن اأكصصرث ما ي�ضبو اإليصصه امل�ضتثمرون، 
يف اأّي دولصصة يف العصصامل، هصصو ال�ضتقصصرار يف الت�ريعات 
والقوانصصني. ويف غيصصاب ال�ضتقرار ي�ضصصود ال�ضك، ويحجم 
امل�ضتثمصصرون عن الإنفاق حت�ضبًا للتغصصريات املتوقعة، اإذ 
يخ�ضصصى هوؤلء اأن ي�ضتثمصصروا يف ظل �رائب مرتفعة، ثم 
يقصصوم مناف�ضوهم بال�ضتثمار يف ظل �رائب منخف�ضة، 
مصصا يعر�صصض ا�ضتثماراتهصصم اإىل ك�ضاد ومينصصح مناف�ضيهم 

التفوق.
لصصذا، حتجم اأغلبية امل�ضتثمريصصن الأمريكيني عن الإنفاق، 

وهصصو ما بصصدا جليصصًا يف التقاريصصر ال�ضهرية ال�ضصصادرة عن 
وزارة العمصصل، التي اأظهصصرت اأن القت�ضصصاد اأ�ضاف 138 
األف وظيفة، ما خّف�ض ن�ضبة البطالة اإىل 3.4 يف املئة.

اإل اأن هصصذه التقاريصصر على الرغم مصصن اإيجابيتها، اأظهرت 
القت�ضصصاد  داأب  التصصي  الوظائصصف  معصصدل  عصصن  تراجعصصًا 
الأمريكصصي علصصى اإ�ضافتهصصا علصصى مصصدى العصصام املا�ضي، 
مبعصصدل 180 األف وظيفة �ضهريًا. كذلك اأظهرت البيانات 
اأن 60 األفصصًا مصصن الأمريكيصصني خ�صصروا وظائفهصصم ال�ضهر 
املا�ضصصي، وهو ما ل ي�ضصصي باأن كل قطاعصصات القت�ضاد 

تعمل بطاقتها الكاملة.
يف هصصذه الأثنصصاء، �ضارعصصت اأو�ضصصاط »جمل�صصض الحتياط 
الفيديصصرايل الأمريكصصي« )البنصصك املركصصزي( اإىل التعميصصم 
بصصني الأو�ضاط القت�ضادية اأن منو �ضصصوق العمل يوؤكد اأن 
القت�ضصصاد الأمريكصصي تعافى، وبلصصغ اأق�ضصصى طاقته، مع 

و�ضصصول ن�ضبة البطالصصة اإىل املعدل الصصذي يعتربه اخلرباء 
الأمريكيصصون »عمالة كاملة«. لذا، �ضصصار من �ضبه املوؤكد 
اأن البنصصك املركصصزي �ضيعمصصد اإىل رفصصع الفائصصدة يف لقائه 

املتوقع عقده يف اأ�ضبوعني.
وقد تخفي م�ضارعة »الحتياط الفيديرايل« رفع الفائدة 
حماولتصصه ا�ضتبصصاق اأّي »خيبصصات اأمل« قصصد ت�ضيب ال�ضوق 
يف حصصال بصصدا اأن ترامب لن يقوى على اإقصصرار اإ�ضالحاته 
الت�ريعيصصة وال�رائبيصصة، مصصا مصصن �ضاأنصصه اأن يصصوؤدي اإىل 
انفجصصار الفقاعة يف �ضوق الأ�ضهم الأمريكية، وقد يرتافق 
ذلك مع ركود، ما �ضيجرب امل�رف املركزي على اللجوء 
جمصصدداً اإىل و�ضائصصل التن�ضيصصط التصصي يحصصاول حت�ضينهصصا 

وجعلها جاهزة قبل حاجته اإليها.
اأمصصا املوؤ�صصر الثصصاين الصصذي ي�ضصصي با�ضتعجصصال امل�رف 
املركصصزي الأمريكصصي رفصصع الفائصصدة، مرتبصصط بواقصصع اأن 

امل�صصرف تلصصكاأ يف املا�ضصصي عندمصصا اأظهصصرت التقاريصصر 
الأمريكيصصة منصصواً بطيئصصًا للنصصاجت املحلصصي، الصصذي ظهر اأن 
منوه بلغ 0.8 يف املئة فقط يف الف�ضل الأول من ال�ضنة. 
و�ضتقصصدم الإدارات الأمريكيصصة تقرير منصصو الف�ضل الثاين، 
الذي يخ�ضى بع�ضهم اأن تاأتي ن�ضبته خميبة لالآمال على 
غصصرار الأول. وذلصصك اإن ح�ضصصل، يزيد مصصن التعقيدات التي 
تواجه القت�ضصصاد الأمريكي وعدم الثقصصة امل�ضيطرة على 

امل�ضتثمرين.
ويعتقد بع�صصض املحللني الأمريكيصصني اأن اأّي حكومة تعد 
باإ�ضالحصصات �رائبيصصة وت�ريعيصصة غالبصصًا مصصا تنعك�صصض 
وعودهصصا هذه ب�ضصصكل اإيجابي على ال�ضصصوق، لكن اإن طال 
تنفيذ هذه الوعود، يحصصّل ال�ضك بدًل عن التفاوؤل وت�ضبح 
الثقصصة عاماًل اأهصصم كثرياً مصصن اخلفو�ضصصات ال�رائبية اأو 

جمموعة احلوافز الت�ريعية 

تحول المؤسسات إلى األعمال الرقمية يضيف 2.2 تريليون دوالر 
إلى الناتج العالمي 

توقعصصت �ركة »ماكينصصزي« اأن ُي�ضيف حتّول املوؤ�ض�ضصصات اإىل اعتماد 
الأعمصصال الرقمية، مثصصل حتليالت البيانات الكبصصرية واإنرتنت الأ�ضياء، 
2.2 تريليون دولر اإىل الناجت الإجمايل املحلي العاملي بحلول عام 
2025. واأكدت اأن من اأبرز هذه التوقعات حماولة حمللي ال�ضناعة 
والالعبصصني املوؤثريصصن فيهصصا حتديصصد الأثر البعيصصد لهصصذه التقنيات على 
امل�ضتهلكصصني، و�ضال�ضصصل التوريد، ومقاويل ال�ضيانصصة، ومزودي اأجهزة 
ال�ضت�ضعصصار، و�صصركات الت�ضنيصصع، التصصي تواجصصه الكثري مصصن القرارات 

املعقدة املتعلقة با�ضتثمارات تقنية املعلومات  . 
وتتزايصصد ال�ضغصصوط على هذه ال�ركات لالرتقصصاء مب�ضتوى الأداء، ومع 
ذلصصك فاإن وجصصود ا�ضرتاتيجيات اأعمال وا�ضحة ل تصصزال بعيدة املنال، 
كمصصا اأن الأحاديصصث الكثرية عما يعصصرف بص »التكنولوجيصصا الهدامة« قد 
تبعصصد �ركات الت�ضنيصصع احلذرة عصصن التبني املبكر لبع�صصض التقنيات 
الرقميصصة املتقدمصصة اخلا�ضصصة بال�صصركات، اإل اأن هصصذا الإرجصصاء يت�ضصصم 
باخلطورة العالية �ضمن بيئات العمل احلالية التي متتاز بالتناف�ضية 
العاليصصة.  واأكصصدت �ركصصة »اإنفصصور« يف اإطصصار ت�ضليط ال�ضصصوء على دور 
التقنيصصات اجلديدة لدى �ركات الت�ضنيصصع يف املناف�ضة يف امل�ضتقبل، 
اأن »�صصركات الت�ضنيصصع ت�ضمصصع حاليصصًا الكثري مصصن الر�ضائصصل املختلفة 
واملختلطصصة حصصول الو�ضصصع القت�ضصصادي وامل�ضهصصد الكلصصي يف ال�ضوق، 

وت�ضكل التقلبات املو�ضوع الأبرز لهذه الر�ضائل 
واأ�ضصصارت تقاريصصر اأ�ضدرتهصصا موؤ�ض�ضة »كبلينغصصر« اإىل اأن عدد 

امل�ضتهلكصصني �ضمن الطبقصصة املتو�ضطة العامليصصة يبلغ 1.8 
بليصصون �ضخ�ض، ويتوقع اأن يرتفع اإىل 5 باليني م�ضتهلك 

بحلول عام 2030. و�ضيكون لهوؤلء امل�ضتهلكني اجلدد 
تاأثري كبري يف الطلب على املنتجات. وتوقعت موؤ�ض�ضة 

»اإرن�ضصصت اأند يونغ« ارتفصصاع طلب الطبقة املتو�ضطة 
العامليصصة من 21 تريليون دولر اإىل 56 تريليون 

دولر بحلصصول عصصام 2030. واأ�ضافصصت: »علصصى 
النقي�صصض مصصن الطبيعصصة املتقلبصصة للموؤ�صصرات 

القت�ضادية احلالية، ميكن القول اإن الفوائد 
املحتملة للتقنيات »الهدامة« وا�ضحة، اإذ 

اأن التقدم يف قصصدرات برجميات تخطيط 
موارد املوؤ�ض�ضات بات ي�ضمح ل�ركات 

اأداء  الت�ضنيصصع بتحقيصصق م�ضتويصصات 
اأعلى وفقًا للكثري من املحللني. 

وهصصذه بدايصصة فقصصط، اإذ اإن الثورة 
الت�ضنيعية احلالية اأتت نتيجة 

التقنيصصات ال�ضتثنائية والتي 
باتت تغصصري قواعصصد اللعبة، 

ال�ضحابية،  احلو�ضبة  مثل 
الثالثيصصة  والطباعصصة 

والبيانصصات  الأبعصصاد، 
واإنرتنصصت  الكبصصرية 

وهصصي  الأ�ضيصصاء، 
تب�ر  ابتكارات 

جديدة  باآفاق 
ة  عصصد ا و و

للم�ضنعصصني ، واأكدت »ماكينصصزي« اأن »الكثري مصصن التقنيات التي كان 
ينظصصر اإليها كتقنيصصات هدامة قبل �ضنوات، حظيصصت بقبول كبري وباتت 
تعتصصرب اإىل حد كبري من القدرات الواجصصب اقتناوؤها، وحتولت التقنيات 
واحللصصول التنقليصصة من فئة ين�ضصصح باعتمادها لت�ضبح اأ�ضلوبصصًا اأ�ضا�ضًا 
لصصدى �صصركات الت�ضنيصصع للتوا�ضصصل بصصني زمصصالء العمل والتعصصاون مع 

ال�ركاء، والنفاذ اإىل البيانات احل�ضا�ضة من اأي زمان ومكان«. 
واأ�ضصصارت موؤ�ض�ضصصة »اآي دي �ضصصي« لبحوث ال�ضصصوق اإىل اأن 74 يف املئة 
مصصن �ركات الت�ضنيصصع ت�ضتخدم احللول اجلوالة حاليصصًا، مع التوقعات 

بارتفاع هذه الن�ضبة اإىل 98 يف املئة بحلول عام 2020  . 
وقصصال املدير العام ملنطقة الهند وال�رق الأو�ضط واأفريقيا لدى �ركة 
»اإنفور« طارق تامان : »كي تبقى على �ضلة مع بيئة الأعمال احلالية 
التصصي تت�ضصصم بالتناف�ضيصصة العالية، يتوجصصب على �صصركات الت�ضنيع اأن 
ت�ضصصارك بلعبتهصصا اخلا�ضصصة، اإذ اإن التبنصصي املتاأخر للحلصصول التقنية قد 

يت�ضبب بخ�ضائر يف احل�ضة ال�ضوقية والأرباح«.
 ودائمصصًا ما يف�ضل �صصركاء �ضال�ضصصل التوريد واملقاولصصني وامل�ضنعني 
واملوردين، العمل مع ال�ركات التي ي�ضهل القيام بالأعمال التجارية 
معهصصا، والتي تب�ضط اأعمالها با�ضتخدام التقنيات واحللول احلديثة. اأما 
بالن�ضبة اإىل ال�ركات التي توؤخر ومتاطل يف تبني التقنيات احلديثة، 
فتو�ضصصف باأنها �ركات قدمية وغري مواكبة للحداثة والتطور، فاإذا مل 

تعتمد هذه التقنيات بعد، فالآن هو الوقت املنا�ضب  .

 دبي – متابعة 

القاهرة – متابعة 

 بروكسل – متابعة 

قطر – متابعة 

الدوحة – متابعة أبوظبي – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية
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