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اإلمارات األولى عربيا في مؤّشر االبتكار العالمي

حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة على صدارتها في المركز األول 
على  تقدمًا  وحققت   ،2019 لعام  العالمي  االبتكار  مؤشر  في  عربيًا 
في  لتصبح  مرتبتين  بمقدار  المؤشر  على  العام  تصنيفها  في  الترتيب 

المركز 36 عالميًا. 
أحد  وهو  االبتكار،  مدخالت  في  المتقدم  أداءها  اإلمارات  وواصلت 
نين الرئيسيين لمؤشر االبتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة 24  المكوِّ
التنمية  ن على دول بارزة في مجاالت  عالميًا - متفوقة في هذا المكوِّ
ن  واالبتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين - وفي المرتبة 58 في مكوِّ

مخرجات االبتكار.
وسجلت أداًء مرتفعًا وتحسنًا ملموسًا في عدد من المحاور التي تتضمنها 
هيكلية مؤشر االبتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، 

والبنية التحتية، والمخرجات اإلبداعية، والمؤسسات. 
ويصنِّف مؤشر االبتكار العالمي الدول سنويًا بناًء على قدرتها االبتكارية، 
ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام األداء االبتكاري ل 129 دولة تمثل 
احتساب  وتم  العالمي.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  العظمى  النسبة 
المؤشر بناًء على مقاييس مفصلة لمدخالت ومخرجات االبتكار، بما في 
ذلك 80 مؤشرًا فرعيًا لتقديم رؤى حول مجاالت االبتكار المختلفة، من 
أبرزها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور 
والتكنولوجيا،  المعرفة  ومخرجات  التجارية،  األعمال  وتطور  األسواق، 

والمخرجات اإلبداعية.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

يزخر  "لبنان  أن  شقير  محمد  الوزير  اللبنانية  الغرف  اتحاد  رئيس  أكد 
ستبدأ  الحكومة  أن  الواعدة، خصوصا  االستثمارية  الفرص  من  بالكثير 
قريبا بتنفيذ مشاريع تحديث البنية التحتية التي أقرها مؤتمر سيدر وقيمتها 
11،8 مليار دوالر"، مشيرًا الى أنه "لدينا أيضا فرص في مجال النفط 

والغاز، حيث تمت المباشرة بحفر أول بئر للغاز".
وخالل استقباله في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وزير خارجية الباراغواي 
لويس ألبيرتو كاستيغليوني على رأس وفد اقتصادي، لبحث االجراءات 
االقتصادية  العالقات  لتنمية  البلدين  حكومتي  من  المطلوبة  والخطوات 
الثنائية، أوضح شقير أّن "الدولة اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني يوليان 
أهمية خاصة لتطوير العالقات االقتصادية مع أميركا الالتينية، وبالتأكيد 

مع الباراغواي التي تعتبر جزءا أساسيا من هذه المنطقة".
من جهته، أكد كاستيغليوني أّن "هدف الزيارة يتمثل بإقامة أفضل العالقات 
االقتصادية مع لبنان وبشكل خاص اعتماد هذا البلد الصديق كمنصة 
لشركات الباراغواي للتوسع باتجاه افريقيا والشرق االوسط"، مشددا على 
"ضرورة زيادة التعاون االقتصادي والتبادل التجاري خصوصا مع وجود 
الكثير من الفرص الواعدة"، الفتا إلى أن "الباراغواي انشأت منذ 15 عاما 

نموذجا اقتصاديا حقق نجاحات باهرة مكنته من زيادة النشاط االقتصادي 
وتفعيل القطاعات االقتصادية وتحقيق نسب نمو مرتفعة وزيادة ناتجها 

المحلي".
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

شقير: لبنان يزخر بالكثير من الفرص االستثمارية الواعدة



التجارية  البنوك  المركزي، عن ارتفاع أصول  كشف مصرف قطر 
القطرية خالل شهر يونيو )حزيران( الماضي، بنسبة 2 في المئة على 
أساس شهري، لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بارتفاعها إلى 
1.455 تريليون ريال )400 مليار دوالر(، مقابل 1.426 تريليون 

ريال )396.7 مليار دوالر( خالل شهر مايو )أيار(.
وعلى مدى عام كامل، زادت أصول المصارف 4.5 في المئة خالل 
شهر يونيو )حزيران( الماضي، صعودا من 1.392 تريليون ريال 

)تعادل 382.5 مليار دوالر( بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 
2018 المنصرم. كذلك، ارتفعت التسهيالت االئتمانية الممنوحة من 
البنوك 4.5 في المئة على أساس سنوي عند 971.7 مليار ريال 
)تعادل 267 مليار دوالر(، مع نهاية الشهر المنصرم، مقارنة مع 
929.7 مليار ريال )تعادل 255.5 مليار دوالر( في الشهر المماثل 

له قبل عام.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

ارتفاع أصول البنوك القطرية 2 في المئة


