
  

 

 

 

    ICCتحت عنوان نشرة    1994   عام   المطبوع صدر العدد األول ـ للمال واألعمال حول العالم شرة دورية متخصصة  ن

احتلت الصني ماكن الصدارة عامليًا يف تطوير ش بكة اجليل  

جاميل   أ لف حمطة قاعدية لش بكة    819اخلامس، حيث مت بناء ا 

يف املئة من    70اجليل اخلامس حىت الآن، وهو ما ميثل أ كرث من  

 5Gال جاميل العاملي. # 

ا ملنتجات التصالت . وسوف تعمد  سوقا كبي   60وهناك  

ىل زايدة الاعامتد عىل اذلات ملواهجة أ ي عقوابت مفرتضة.   الصني ا 

مع  ومعروف أ ن الصني سوف تصبح أ كرب مصدر للروبواتت  

 2025مطلع  

ضافيني  وبيامن   دفعت جاحئة #كوروان حنو مثانية ماليني خشص ا 

ىل هوة الفقر املدقع.  يف   #الرشق_ال وسط_وشامل_أ فريقيا ا 

 حسب تقارير البنك ادلويل 

ىل  مليونيات العامل    زاد عدد   تريليون دولر ..   80برثوة     20  ا 

% من ال ثرايء تركزوا يف    63ويالحظ أ ن    2020مليون خشص يف  

 دول يه أ مرياك والياابن وأ ملانيا والصني   4

  الولايت   يف   19- كوفيد   ت حال :  هوبكزن  جونز   حسب جامعة 

 مليوان   50  ال   ىت ختط   املتحدة 

  النفط   من   صادراهتا   اكمل   وقف من املقرر    ملكس يك ا وىف  

 2023  حبلول   اخلام 

يرادات أ كرث من  قطاع املطامع الربيطانية   يتوقع اخنفاضا ىف ال 

 % خالل أ عياد الكريسامس بسبب اجلاحئة. 40

بسبب اجلاجئة  قطاع الصناعات الغذائية  تراجع  وىف اتيالند  

 وجهرة العامةل املتخصصة. 

يران   النفط   مديونيات   سداد   رسيالناك وقررت     مليون   251  ال 

وطلبت من صندوق النقد ادلويل خطة     < . شاي   بصفقات   دولر 

نقاذ عاجةل.   ا 

ىل   % عام    2و 5وىف فيتنام تراجع منو الناجت احمليل ال جاميل ا 

2021 

  دولر   مليار   19.9  بنحو   اجلديد   العام   موازنة   تونس بيامن أ قرت  

جراءات   وتتخذ   للربميل   دولر   75  أ ساس   عىل    العجز   لتقليص   ا 

 . دولر   مليار   3و 2  ليصل ا 

ىل فرض ترشيعات  الاحتاد ال ورويب  وينتظر أ ن تلجأ  دول   ا 

 2022محلاية املس هتكل مع بداية  

نفاق العاملي عىل قطاع    زايدة  ويتوقع   الرعاية  الصحية  ال 

وزايدة مبيعات املواد الصيدلنية مبعدل    % س نواي   4و 1  بنس بة 

نتاهجا  امل وعىل    -   %   4.6 س توى القاري سزتيد أ فريقيا من ا 

 للفاكسينات. 

ومن غي املتوقع عودة انتعاش قطاع الس ياحة والسفر خالل  

القيود ادلولية عىل    تلكفة املناخ و   بدرجة كبية بسبب   2022عام  

اسرتاليا والاحتاد    السفر رمغ اس تخدام جواز سفر  للتلقيح  ىف 

رسائيل وبعض الولايت  وسوف   <ال مريكية   ال ورويب وبريطانيا وا 

 يس تعيض القطاع جزء من نشاطه عرب الس ياحة ادلاخلية. 

ن املقرر أ ن تفتتح السعودية جزئيا مرحةل من مرشوع نيوم  وم 

   2030ىف  جحرة    8000  طاقة استيعابية حنو   اخملطط ل   2022عام  
عفاء   املتحدة   اململكة   مع   حرة   جتارة   اتفاقية   اسرتاليا ووقعت        وا 

%  100  بنس بة   امجلركية   الرسوم   من   البدلين   بني   املبادلت   مجيع 

 . الانتقال   حبرية   س نة   35  ال   دون   للمواطنني   والسامح 

 الرشاكت وسالسل التوريد

للتغلب عىل أ زمة الرقائق العاملية.. تسال تعزتم ادلفع املس بق   ✓

 للموردين ورشاء مصنعها اخلاص. 

مليون دولر ىف التصنيع ابململكة    199رشكة هايزن تستمثر   ✓

 املتحدة. 

مليون دولر س نواي ىف صناعة    50تتوقع فوربز استامثر   ✓

 الس يارات الكهرابئية. 

رشكة املوابيل مع رشكة    رشكة سامسوجن الكورية تقرر دمج  ✓

ال هجزة املزنلية ىف رشكة واحدة لتعيد الهيلكة وتوحيد  

 للرشكة اجلديدة. الاسرتاتيجية وتعني رئيسا تنفيذاي  

يفرجراند العقارية الصينية العمالقة تعجز عن الوفاء   ✓ رشكةة ا 

 مبديونياهتا املس تحقة محلةل الس ندات. 

  ” سوديك “   من %  85.5  عىل   يس تحوذ   ال ماراتية   ادلار   حتالف  ✓

 جنيه   مليار   6.1  بـ 

يطالية   املنافسة   تنظي   هيئة  ✓   دولر   مليار   1.28  غرامة   تفرض   ال 

 احتاكرية   ممارسات   ابس تخدام   وتهتمها   ال ميكية   أ مازون #   عىل 

نتاج   لوقف   ختطط   الياابنية #   موتو   تويوات  ✓ ضايف   ا    من   جزء   يف   ا 

فرضت    حيث   الشهر   هذا   هبا   اخلاصة   احمللية   التجميع   مصانع 

  يف   املوردين   من   ال جزاء   بعض   صعوابت لرشاء   كوروان   جاحئة 

آس يا   رشق   جنوب   . أ

نتاج    2030مليار دولر حىت    35وختطط تويوات ل ستامثر   ✓ ل 

مليون س يارة س نواي من    3.5العراب اتلكهربية مس هتدفة بيع  

 ابلسوق العاملي.   الوقود والكهرابء 

ىل   العاملية   ال زايء   رشاكت   اجتاه   مع  ✓   هل   امليتافيس،   عامل   دخول   ا 

ماكنك   أ نه   تعل  نفاق   اب     رمقية   مالبس   لرشاء   دولرات   بضعة   ا 

 القريب جداز   املس تقبل   يف   افرتاضًيا   هبا   للخروج 

نتل  ✓   ، 2022  يف   للتوسع   دولر   مليار   28  ختصص   ال مريكية   ا 

 الرقائق   صناعة   يف   الآس يوي   التفوق   ملواهجة 

نفاق   زتم  تل   ال مريكية، "  أ ابتش "  ✓   أ دن   كحد   دولر   مليار   3.5  اب 

نتاج   والتمنية   والاس تكشاف   البحث   أ عامل   عىل    مناطق   يف   وال 

 الغربية   مص   حصراء   يف   الامتياز 

  دولر   مليون   75  تستمثر   أ بوظب   يف   املدرجة   ملتيبالي   مجموعة  ✓

 Getty Images  رشكة   يف 

ومن املتوقع أ ن تزيد املبيعات عرب ال نرتنت والتجارة   ✓

لكرتونية مس تحوذة عىل   التجزئة    % من جحم مبيعا ت 17ال 

 حول العامل. 

عىل ماكنهتا ابل سواق مع  كام س تحافظ الرباندز والسلع الفاخرة   ✓

  حتسن طفيف. 

ثالث طائرات تنقل بطاطس جمهزة للياابت ملواهجة طلبيات   ✓

 حتفالت العام اجلديد ا 

 

 

 

دولر لل وفية بيامن جسلت أ وقية الفضة    1804جسل  اذلهب  

 2021ديسمرب   29ىف    22.82

  خالل %  30  من   بأ كرث   ماكسب   حققت   ال لومنيوم   أ سعار   

 .. الصني   من   الطلب   د تزاي   مع   2021  عام 

عدد الناقالت اليت حتمل الغاز املسال ال مرييك، املُتجه  ارتفع  

ىل موائن أ ورواب   % ىف يوم واحد مع تفامق أ زمة الطاقة  50  بنس بة ا 

 . والناتو   توترات بني أ وكرانيا وروس يا ال هناك و 

الاس هتالك العاملي من الطاقة    يتوقع زايدة معوما ..  و 

 2022% عام  2.2بنحو 

ىل  طن  هبط سعر   دولر ، وزيت النخيل    1693الاكاكو ا 

ىل    2021ديسمرب    29دولر ىف    282دولر، وجسل القمح    5160ا 

ت أ سعار  معدل ادلمنارك    شهدت الاحتاد ال ورويب  وىف  

  دول الاحتاد  من متوسط أ سعار  أ عىل    %  40بنس بة    مس هتلكني 

 خالل العام. %  45ب   من املتوسط    أ قل   بيامن جسلت بلغاراي  

  الغذائية   للسلع   ابلنس بة   املس هتكل   أ سعار   زايدة   ويتوقع 

حسب    2022  عام   خالل   املتوسط   ىف %  2  مبعدل   ال ساس ية 

 التقديرات الصادرة. 

ف أ ن الغذاء والكحوليات واملالبس وال حذية متثل  ومن املعرو 

نفاق     % عىل الرتتيب 1% و  3%و و 5% و  19  نسبهتا  مجموعات ا 

 . للمس هتكل ال ورويب بدول الاحتاد 

 

 

 

 تصدر عن مركز الدراسات االستراتيجية واالقتصادية    بالتعاون  مع      منصة دلتا للتعلم الرقمي والتدريب

GLOBAL BUSINESSES E NEWS                 2021ال عامل ادلولية الرمقية ديسمرب املال و   نرشة   

 الضرب االقتصادي من قصص 
رفع املدعي العام يف واش نطن اكرل راسني دعوى قضائية  

ضد رشكة أ مازون تهتم الرشكة بأ ن "ممارساهتا أ دت لرفع  

ساءة   ا  عرب  عادةل  غي  بصورة  للمس هتلكني  ال سعار 

عىل   البائعني  مبنع  الاحتاكرية  لسلطهتا  الرشكة  اس تخدام 

أ ق  بأ سعار  منتجاهتم  تقدمي  من  منصات  منصاهتا  عىل  ل 

ىل   ا  تصل  البائعني  عىل  رسوم  فرض  ىل  ا  ضافة  ابل  أ خرى 

راسني  40 وطالب  ال صيل،  املنتج  سعر  من   %

املامثةل.واملعروف   السلوكيات  لردع  وعقوابت  بتعويضات 

بـ"تاكفؤ  يسمى  ما  البائعني  عىل  تشرتط   أ مازون    أ ن 
ال سعار"، واذلي يسمح للرشكة بـ"فرض عقوابت" عىل  

منصات  البائع   عىل  أ قل  بسعر  منتجاته  يعرض  اذلي 

أ مازون   أ وقفت  ـ  املقابل  صينية    ٦٠٠منافسة.ىف  عالمة 

عىل   ومراجعات  تقياميت  يشرتون  اهنم  والسبب  بد  لل 

 . منتجاهتم ويتالعبون بصحهتا 

لها   املوهجة  الهتامات  أ مازون  نفت  الآخر  اجلانب  عىل 

 الفيتنايم. مبامرسات غي عادةل ىف السوق  

أ درجت   ال مريكية  التجارة  وزارة  ـ  رشكة    30وأ خيا 

ل   اب  يعمل  أ غلهبا  حقوق    ITأ مريكية  مراعاة  عدم  بزمع 

قلي ال جيور.  ال نسان   اب 

ىل  وقعت ابير الرشق ال وسط رشاكة اسرتاتيجية مع صندوق ال مم املتحدة للساكن يف مص ، مما يوفر   الوصول ا 

آمن وطوعي يف مجيع أ حناء مص.   تنظي أ رسة أ
%  23  حنو   بزايدة   2021  يف   دولر   تريليون   28  العاملية   التجارة   جحم   بلغ 

بيامن    دولر،   تريليون   22السلعية ل   التجارة   وارتفع جحم   ، 2020  عن 

 تربلبون دولر أ مرييك.   6يف اخلدمات    التجارة   وصل جحم 



  

 

 

 ادلراسات الاسرتاتيجية والاقتصادية    ابلتعاون  مع      منصة دلتا للتعل الرمقي والتدريبتصدر عن مركز 

 

    ICCتحت عنوان نشرة    1994   عام   المطبوع صدر العدد األول ـ للمال واألعمال حول العالم شرة دورية متخصصة  ن

(مليار يورو سنويا 50ينفق التحالف األوروبي الستخدامات الهيدروجين فى وسائل النقل والتسخين لألغراض المختلفة أكثر من )  

 

 CSES & DELTA  يرجى اإلشارة إىل املصدر  -   سالسل اإلمداد والتوريد ىف تكنولوجيا الطاقة  املتجددة من اهليدروجني

  2021العاملي لعام  مؤرش املعرفة تصدرت سويرس ا  

ال مريكية،   املتحدة  والولايت   ، السويد  من  لك  تلهتا 

 وفنلندا، وهولندا عىل الرتتيب. 

تقرير  و    فرنسا   جتاوز   وشك   عىل   الهند   Cebrحسب 

  ماكنهتا   لس تعادة   2023  عام   يف   بريطانيا   ث   املقبل   العام 

 العامل.   يف  اقتصاد   أ كرب   كسادس 

تصل  كام   أ ان  اقتصادات  روس يا  يتوقع  عرش  أ كرب  مضن 

 2035صناعية ىف العامل حبلول عام  

ويبقى الاقتصاد ال مرييك أ كرب اقتصاد هذا العام مع منو  

 القادم. العام    3و 7متوقع مبعدل  

تقديرات  و  والتمنية  حسب  الاقتصادي  التعاون  منظمة 

و يس متر   العاملي يزيد  التضخم  عام  %  4و 5  بنس بة   المنو 

احلايل    2022 العام  عن  %  5و 6بلغ    حيث مرتاجعا 

 2022تريليون عام    100الاقتصاد العاملي  وسيتجاوز  

ب   و  آس يا  أ أ ن  الساكنية  يبدو  نسمة    2و 3كتلهتا  مليار 

الناجت العاملي يتوقع زايدة صادراهتا  % من  30وحصهتا ال  

الركود    ويمكن تلخيص احلاةل اعامتدا عىل :   -   2022خالل  

نفاق   ال  وحمددات  املتحدة،  ابلولايت  املتوقع  التضخمي 

 .  ىف املنطقة ال وروبية، وأ داء الربيكسيت 

مس توى   يزيد   وعىل  عىل    سوف  الطلب 

وسائق  اللوجيستيات    ي املمرضات  وعامل  الشاحنات 

الربجميات.  جامل  وهندسة  وا  جمهودات  .  ستتعان 

العا  دول  ىف  ىل  الانتعاش  ا  يؤدي  أ سعار  ارتفاع  من  مل 

العام   ادلين  وتثاقل  الفائدة  سعر  س تواجه  زايدة  كام 

سالسل   ابختناقات  تتعلق  متاعب  الصناعية  الرشاكت 

والس يارات  الاس هتالكية  للصناعات  رمغ    التوريد 

 . لك عام وأ نمت خبي و    التحسن املتوقع العام القادم. 

 

 تغيري أم تكُيف ؟
ىل  امل تستبدل ختصيص أ رايض  هوجن كوجن    اكتب ا 

 مطامع ! 

الربوتني    ببدائل  اهامتما  تشهد  الآس يان  مجموعة 

 احليوان بزمع احملافظة عىل البيئة والصحة العامة. 

املوابيل    رشاحئ  نقص  فون  بسبب  الآي  رشاكت 

 تلبية طلبات هدااي الكريسامس والعام اجلديد. تعان من عدم  

احملراكت    ىل  ا  املركبات  تصنيع  أ ورواب  تبدل  ومع 

الكهربية وأ نواع جديدة من البطارايت بتكنولوجيات جديدة تعمتد  

، وسينعكس هذا عىل أ نشطة تأ جي  LFPعىل الليثيوم والفوسفات  

 ذاتية القيادة ، والس يارات   الس يارات 

 وسوق املال  أسرار العمالت
 جسلت معالت لك من  

ندونيس يا    مكبوداي و ابرجواي وغينيا وأ وزبكس تان وليتوانيا وسياليون وا 

 . 2021عام    أ سوأ  أ داء مقابل العمالت ادلولية 

ن متاسكت  مةل الرتكية عىل مدار ال سابيع ال خية  عال وتراجعت   وا 

ل اهنا  ف حتسن طفيمع  املاضية    القليةل خالل ال ايم   جامل  ، ا  ا 

 . نومفرب من قميهتا شهر  %    30فقدت  

  دولر   مليار   54  بقمية   س ندات   تصدر :  ال مريكية   اخلزانة 

 . عامني  منذ   حصيةل   أ عيل   يف   س نوات   3  بعد   تس تحق 

 فرض مزيد من القيود عىل  ىل املتحدة ا    تلجأ  الولايت ويتوقع أ ن  

وسوف تعمد البنوك    سزييد اال قبال عىل المتويل البييئ.    العمالت الرمقية. 

 . املركزية حول العامل لتعزيز التعامالت الرمقية 

  وأ داء   ال سهم   أ سواق   ستشهد   اجلديد   العام   بداايت   ومع 

ل   حتس نا   عامليا   البورصات    تبدو   مازالت   املرتفعة   العوائد   فرص   أ ن   ا 

 . ضعيفة 

ل أ نه ل يعكس    لهذه  رمغ ال داء اجليد  و  ابلرضورة  ا 

 : مس تقبل أ كيدة لل توقعات  
FedEx stock, Truist Financial (TFC), Apple (AAPL, Donaldson 

(DCI), Disney (DIS0, Mondelez (MDLZ), Ross Stores (ROST, 

Medtronic (MDT), Raytheon Technologies (RTX), Visa (V( 

الهند وروس يا توقعا ن اتفاقيات تعاون   ▪

مليار    15بني البدلين ختطت  علام بأ ، جحم الصفقات     عسكري. 

 دولر خالل الثالث س نوا اتل خية. 

رسائيل   الهند  ▪   التعاون   تطوير   عىل   تتفقان   وا 

 . التجارية   املبادلت   وزايدة   العسكري 

نشاء   ▪ كوراي اجلنوبية واسرتاليا توقعان صفقة ا 

 مليون دولر   930للمدافع ذاتية احلركة بقي  مصنع  
 

 

اتيوان وأ مرياك يتوصالن لتفاق حول ترقية   ▪

ف  طائرات    برادارات حديثة.   16ا 

  2022الياابن تقر  زايدة مزيانية ادلفاع للعام   ▪

ــ   6.1مبقدار    مليار دولر  ــــــــــ

نشاء مصنع خضم للهيدروجني   ▪ اسرتاليا بصدد ا 

 2027مبطلع عام  

كينيا واململكة املتحدة توقعان اتفاقية تعاون   ▪

 عسكري  

 

 

 

 

 

 www.arab-expo.com/cses      للتواصل 

https://www.facebook.com/cses.egypt 

https://www.facebook.com/DELTA.IMIG 

president@arab-expo.org    

 

 


