
اقتصـاد
االثنني ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

17

«الوطني»: «الفيدرالي األميركي» يتجه لرفع
أسعار الفائدة ٧٥ نقطة للمرة الثالثة على التوالي

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن رئيس 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
جيــروم بــاول قــد صــرح 
األســبوع املاضي بأن البنك 
املركزي ســيركز بقوة على 
كبح جماح التضخم املرتفع 
لتفادي ترسيخ املستويات 
املرتفعــة مــن التضخم كما 
حدث في سبعينيات القرن 

العشرين.
التقرير أن هذه  وأضاف 
التصريحات تؤكد التوقعات 
برفع ســعر الفائــدة للمرة 
الثالثة علــى التوالي بواقع 
٧٥ نقطة أساس في اجتماع 
سبتمبر اجلاري، حيث قال 
باول صباح اخلميس املاضي 
خالل مؤمتر افتراضي نظمه 
معهد كاتو: «هذه هي وجهة 
نظرنــا، وأرى انــه يجب أن 
نتصرف بحزم كما فعلنا في 
السابق وأن نثابر حتى يتم 

إجناز املهمة». 
ولــم يتطرق بــاول ألي 
نظريات تتعارض مع توقعات 
السوق التي تشير إلى قيام 
االحتياطــي الفيدرالي برفع 
ســعر الفائدة مبقــدار ٠٫٧٥
نقطــة مئوية فــي اجتماعه 
املقرر عقده على مدار يومي 
٢٠ إلــى ٢١ ســبتمبر، مقابل 
زيادة أقــل مبقدار ٥٠ نقطة 
أساس، والتي يفضلها بعض 

صانعي السياسات.
وســاهمت نبــرة رئيس 
االحتياطي الفيدرالي املتشددة 
في تعزيز إمكانية رفع سعر 
الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة أساس 
في ٢١ سبتمبر بنسبة ٨٦٪. 
ويقوم السوق حاليا بتسعير 
رفع سعر الفائدة بنسبة ١٫٥٪ 
على مدار اجتماعات السياسة 

الثالثة املتبقية لهذا العام.
«املركزي األوروبي» 

وذكر «الوطني» أن البنك 
املركــزي األوروبــي واكــب 
توقعــات الســوق من خالل 
رفعه لســعر الفائدة مبقدار 
٧٥ نقطة أساس في اجتماع 
السياســة النقدية األسبوع 

ال يــزال «مرتفعــا للغايــة» 
وقــد يظــل فوق املســتوى 
املستهدف «لفترة طويلة». 
وانعكست توقعات التضخم 
على التعديالت الكبيرة التي 
شــهدتها توقعــات خبــراء 
املركــزي األوروبي،  البنــك 
والتي تتوقــع اآلن أن يبلغ 
معدل التضخم ٨٫١٪ في عام 
٢٠٢٢، ويصل إلى ٥٫٥٪ في 
عام ٢٠٢٣، ثم يبلغ ٢٫٣٪ في 

عام ٢٠٢٤.
وحاول اليورو جاهدا خالل 
األســبوع املاضي تعويض 
بعض خسائره مقابل الدوالر 
األميركي. وساهم إعالن البنك 
املركــزي األوروبي عن رفع 
سعر الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة 
أساس في توفير بعض الدعم 
للعملة املوحدة التي شهدت 
ارتفاع مستوياتها لتتعادل مع 
الدوالر األميركي ووصولها 
إلى ١٫٠١١٢، ذلك املستوى الذي 
لم نشهده منذ ثالثة أسابيع. 
وعلى صعيد توقعات السوق 
النقديــة  السياســة  ملســار 
للبنــك املركــزي األوروبي، 
فمن املتوقع أن يرفع البنك 
املركزي سعر الفائدة مبقدار 
٧٥ نقطة أساس إضافية في 
أكتوبر و٢٥ نقطة أساس في 
ديسمبر، ما يعني أن معدل 
الفائدة على الودائع سيصل 

أنه بإمكاننا حتقيق ذلك».
وبلغ اجلنيه اإلسترليني 
أدنــى  املاضــي  األســبوع 
مستوياته املسجلة منذ عام 
١٩٨٥ عنــد مســتوى ١٫١٤٠٣
في ظل مخاوف املستثمرين 
جتاه حالة عدم اليقني املتعلقة 
باالقتصاد البريطاني وتعيني 
رئيسة الوزراء اجلديدة ليز 
تراس بالوقت الذي وصل فيه 
معدل التضخم إلى مستوى 
ثنائي الرقم. ومتكن اجلنيه 
اإلسترليني من تخطي حاجز 
١٫١٥ وأنهى تداوالت األسبوع 

مغلقا قرابة ١٫١٦.
االحتياطي األسترالي 

وفــي ســياق آخــر، ذكر 
تقريــر «الوطنــي» أن بنك 
االحتياطي األســترالي رفع 
سعر الفائدة مبقدار ٥٠ نقطة 
أساس كما كان متوقعا على 
نطاق واســع، إذ رفع سعر 
الفائدة النقدي الرسمي إلى 
٢٫٣٥٪، ليصل بذلك إلى أعلى 
مســتوياته منذ ٨ سنوات. 
ومتثل تلك اخلطوة رابع رفع 
لســعر الفائدة على التوالي 
مبقــدار ٥٠ نقطــة أســاس 
وخامس رفع لسعر الفائدة 

منذ مايو املاضي.
ويعتمد بنك االحتياطي 
الطلــب  األســترالي علــى 
االســتهالكي القوي وتزايد 
توظيــف  علــى  اإلقبــال 
العمالة المتصاص الزيادات 
السريعة في أسعار الفائدة. 
وكشفت أحدث البيانات عن 
توقع مساهمة تدابير حتفيز 
االقتصاد في عصر اجلائحة، 
البطالة  ووصول معــدالت 
إلــى أدنى مســتوياتها منذ 
٥٠ عامــا، وارتفاع مبيعات 
التجزئة، وارتفاع أســعار 
الصادرات فــي تعزيز منو 
االقتصاد وارتفاع معدالت 
التضخم بشــكل أكبر. كما 
تشير البيانات أيضا إلى أن 
رفع االحتياطي األسترالي 
لسعر الفائدة لم يؤثر بعد 
على الطلب، ولم يسهم في 
إبطاء وتيرة ارتفاع األسعار.

إلى ٢٪ بنهاية العام.
رئيس وزراء جديد 

مــن جهــة أخرى، أشــار 
حــزب  أن  إلــى  التقريــر 
احملافظني في اململكة املتحدة 
رئيســة  لصالــح  صــوت 
ليــز  البريطانيــة  الــوزراء 
تراس، التي تعهدت باتخاذ 
إجــراءات فوريــة ملواجهــة 
التــي  التحديــات احلاليــة 
تتعرض لها اململكة املتحدة 
وعلى رأســها ارتفاع أسعار 
الطاقة والركود االقتصادي 
الذي يلوح في األفق. وتعد 
تــراس رابع رئيــس وزراء 
في السنوات الست املاضية 
تتولى دفــة قيادة االقتصاد 
في ظل األزمــة االقتصادية 
ووصول معــدالت التضخم 
إلى مستويات قياسية، بينما 
تسببت احلرب بدول اجلوار 
في إشــعال املخاوف بشــأن 

إمدادات الطاقة. 
وقالت وزيرة اخلارجية 
البالغة من العمر  الســابقة 
٤٧ عاما خــارج مقر إقامتها 
وعملها اجلديد في داونينج 
ستريت: «أنا واثقة من قدرتنا 
معا على جتــاوز العاصفة، 
وإعادة بنــاء اقتصادنا، كما 
ميكننا أن نصبح بريطانيا 
احلديثة والرائعة، وأنا أعلم 

خالل اجتماعه الشهر اجلاري.. والبنوك املركزية الرئيسية عازمة على محاربة التضخم برفع قوي للفائدة

املاضي. حيث مت رفع سعر 
الودائع ليصل  الفائدة على 
إلــى ٠٫٧٥٪، فيما يعد أعلى 
زيــادة على اإلطالق يقررها 
املركــزي األوروبي.  البنــك 
وسادت حالة من عدم اليقني 
إلــى حد مــا قبــل االجتماع 
بشأن إمكانية مواصلة البنك 
املركزي األوروبي رفع سعر 
الفائــدة مبقــدار ٥٠ نقطــة 
أساس، إال أن بيان السياسة 
النقدية أكد أن «خطوة كبرى» 
كانت مطلوبة «لالنتقال من 
التيسيري للغاية  املستوى 
الســائد ملعدالت السياســة 
إلى املستويات التي تضمن 
عــودة التضخم فــي الوقت 
املناســب إلــى هــدف البنك 
املركزي األوروبي على املدى 
املتوسط البالغ ٢٪». كما قدم 
البنك املركزي األوروبي أيضا 
توجيهــات جديــدة مفادها 
أنه يخطــط «لرفع أســعار 
الفائدة بوتيرة أعلى» خالل 
اجتماعات السياسة النقدية 
الطلــب  «لكبــح  القادمــة 
واحلماية من مخاطر التحول 
التصاعــدي املســتمر فــي 
توقعات التضخم». ويعزى 
السبب الرئيسي الذي يدفع 
البنــك املركــزي األوروبــي 
للتخطيــط ملواصلــة رفــع 
أسعار الفائدة إلى أن التضخم 

مليونا دينار أرباح «أركان» بالربع الثالث
أعلنــت شــركة أركان 
الكويت العقارية (أركان) عن 
نتائجهــا املالية عن الفترة 
املنتهية في ٣١ يوليو ٢٠٢٢، 
حيث أظهرت النتائج حتقيق 
الشركة ألرباح صافية بلغت 
٢ مليــون دينــار، مقارنــة 
بأربــاح قدرها ١٫٤٥ مليون 
دينار عن الفترة نفسها من 
العام املاضي، وبزيادة بلغت 

نسبتها ٣٨٪.
املناســبة، قال  وبهــذه 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيــس التنفيذي للشــركة عبدالرحمن 
التركيت ان الشركة واصلت حتقيق األرباح 
املجزيــة خــالل األشــهر التســع املاضية، 
وذلك على الرغم من التحديات االقتصادية 
التي شــهدها العالم، بــل وانها جنحت في 
مضاعفــة ارباحهــا، وذلك علــى الرغم من 
الظروف السائدة، مؤكدا ان «أركان» واصلت 
حتقيق النجاح تلو اآلخر سواء على صعيد 
املشاريع اجلديدة أو حتى على صعيد االرباح 

واالجنازات.
وأضــاف أن «أركان» واصلــت تطبيــق 
نفــس االســتراتيجية وهي «التوســع في 
قاعدة االصول املدرة للدخل وتطوير االعمال 
واملشاريع املميزة» التي كانت قد قدمتها إلى 
مجلــس اإلدارة، وهي االســتراتيجية التي 
ســاعدتها علــى حتقيق املزيد مــن االرباح 

املالية، واستقطاب املزيد من 
املشاريع العقارية، ما عزز 
من مكانة الشــركة كشركة 
رائدة بني الشركات العقارية 

املختلفة في الكويت.
اســتعراضه  وفــي 
التفصيلي للبيانات املالية 
عن األشهر التسع املاضية 
وحتــى نهاية الربع الثالث 
املنتهي في ٣١ يوليو ٢٠٢٢، 
أكــد التركيــت أن إيرادات 
تأجير العقارات شهدت منواً 
ملحوظًا خالل تلك الفترة، 
حيث ارتفع إجمالي االيرادات من ٣٫٨ ماليني 
دينار في ٢٠٢١ إلى ٤٫٧ ماليني دينار في ٢٠٢٢

أي بزيادة بلغت نسبتها ٢٣٪.
وأضاف: حققت «اركان» إيرادات تشغيلية 
جتاوزت الـ ٥٫٨ ماليني دينار، مقارنة بـ ٣٫٥

ماليني دينــار في الفترة نفســها من العام 
٢٠٢١ بزيادة بلغت نسبتها ٦٤٪، فيما شهدت 
إجمالي املوجودات منوا بنسبة ٨٥٪ لتتجاوز 
الـ ١٥٠ مليون دينار كما في ٣١ يوليو ٢٠٢٢، 
مقارنة بـ ٨١ مليون دينار في الفترة نفسها 
مــن العام ٢٠٢١، األمر الــذي يؤكد على أنه 
على الرغم من التحديــات واألوضاع التي 
مير بها السوق فقد جنحت الشركة وإداراتها 
التنفيذية في االحتفاظ بنجاحها، وحتقيقها 
لنتائج جيدة ومرضية مقارنة بباقي الشركات 

في هذا القطاع.

عن الفترة املنتهية في ٣١ يوليو من العام املالي ٢٠٢٢

عبدالرحمن التركيت

«التجاري» يعلن الفائز بسحب «النجمة» األسبوعي
أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي 
على حساب النجمة، وقد مت إجراء السحب 
أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
عن وزارة التجــارة والصناعة عبدالعزيز 
أشــكناني، وقــام البنك بتغطية الســحب 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
وجاءت نتيجة الســحب بفــوز باتل رحيم 

املطيري بجائزة ٥ آالف دينار.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى 
تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠ ألــف دينار، باإلضافة الى جائزة نصف 
سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب 
مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

وعن آلية فتح حســاب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 
فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار، ويجب 
أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠

دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 

رصيــد العميل زادت فرصــة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصــل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصــول على بطاقــة ائتمان 
بضمان احلساب، وكذلك احلصول على كل 

اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.
وكشــف البنك أن حساب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شــخص فتح حساب 
CBK Mobile النجمــة مــن خــالل تطبيــق
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

«KIB مركز مبادر» يدّشن ٤ باقات 
«Mubader» على تطبيق

مواصًال جهوده في تطوير 
التنموية،  الريادية  مبادرته 
واملتمثلة في دعم مشــاريع 
رواد األعمــال الكويتيــني، 
أعلنــت شــركة «KIB مركز 
مبادر» التابعة لبنك الكويت 
الدولي (KIB) عن تدشني أربع 
باقات متعددة املستويات على 
تطبيق «Mubader» اخلاص 
باملبادرين. وقد صممت تلك 
الباقات لتأهيل املبادرين من 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة مبــا يدعــم كل 

مرحلة من مشــروعهم، ســواء كانت بدايته، 
أو مــا بعد إطالقه، أو مراحــل تنميته، وذلك 
ضمن منظومة أعمال شركة «KIB مركز مبادر» 
املتكاملة، والتي أسست من قبل البنك لتعمل 
جنبــا إلى جنب مــع رواد األعمال الكويتيني 
كحاضنة ومسرعة أعمال ملشاريعهم، وذلك من 
خالل توفير باقات تدريبية شاملة، وسلسلة 
من اخلدمات الريادية املساندة، فضال عن دعم 
KIB لهــم مبجموعة من اخلدمــات املصرفية 
املناســبة. وفــي هــذا الصدد، أوضــح محمد 

KIB» الهويــدي، أن شــركة
مركز مبــادر»، قامت بطرح 
ثالث باقات تعليمية، تشتمل 
علــى كل من: الباقــة األولى 
(Startup Bundle)، والتي تقدم 
مجموعة من الوسائل املرئية 
تشرح وبشكل مبسط كيفية 
البدء في مشروع صغير أو 
الثانية  متوســط، والباقــة 
(Skillup Bundle)، اخلاصــة 
التجارية  بتطوير املهــارات 
واإلداريــة وغيرهــا، وكذلك 
بكيفية التعامل مع اجلوانب 
املختلفة للمشــروع وإدارته بشكل احترافي، 
أمــا الباقة الثالثــة (Scaleup Bundle)، حيث 
أفاد الهويدي بأنها تطرح األدوات التي تساعد 
املبادر في توســيع نطاق مشروعة الصغير 
واملتوســط لينتقل به إلى مراحل أكثر تقدما 
للتوسع واالنتشار. وبالنسبة للباقة الرابعة، 
وهــي «مركز املبادر»، بني الهويدي أنها تقدم 
مجموعة من اخلدمات التي توفر لرواد األعمال 
بيئة جاذبة للعمل تسمح باستغالل مساحات 
شركة «KIB مركز مبادر» ألنشطة ريادية عديدة.

محمد الهويدي

«املغربية» تستأنف رحالتها املباشرة من الدار البيضاء للدوحة
ستشــرع اخلطوط امللكية املغربيــة، ابتداء من 
اليوم، ١٢ سبتمبر، في إعادة تشغيل اخلط اجلوي 
املباشر الذي يربط العاصمة االقتصادية الدار البيضاء 

بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وللتذكير، فقــد مت تعليق العمل بهذا اخلط منذ 
شهر مارس ٢٠٢٠ بسبب األزمة الوبائية التي ضربت 
مختلف ربوع العالم. وسيتم إعادة تشغيله مبعدل 
رحلــة في اليوم. وســيتم برمجة كل الرحالت على 
منت طائــرات بوينغ ٧٨٧-٩ بســعة ٣٠٢ مقعد، ٢٦

منها بدرجة األعمال. 
وينــدرج برنامج الرحــالت اليومية على النحو 

اآلتي (حسب التوقيت احمللي): 
ـ الرحلة رقــم AT٢١٦: االنطالقة من مطار محمد 
اخلامسـ  الدار البيضاء على الساعة ١٤:٤٥، الوصول 
ملطار حمد الدولي ـ الدوحة على الســاعة ٠٠:١٥ في 

اليوم التالي. 
ـ الرحلة رقم AT٢١٧: االنطالقة من الدوحة، مطار 
حمــد الدولي، علــى الســاعة ٠٢:١٥، الوصول للدار 

البيضاء على الساعة ٠٨:١٠. 
مــن جانبــه، قال الرئيــس التنفيــذي ملجموعة 

اخلطوط اجلوية القطرية أكبر الباكر: «يسعدنا تعزيز 
شــراكتنا والتعاون اإلستراتيجي الذي يجمعنا مع 
اخلطوط امللكية املغربية، العضو الزميل في حتالف 
oneworld، وذلك من خالل استئناف الرحالت اجلوية، 
حيث تتمتــع اخلطوط اجلوية القطرية واخلطوط 
امللكية املغربية بشــراكة قوية منذ عام ٢٠١٥ والتي 
تؤكد على مدى التزامنا جتاه مسافرينا األعزاء في 
توفير شبكة وجهات قوية عبر مطار حمد الدولي، 
أفضل مطار في العالم. حيث تعد مدينة الدوحة بوابة 
رئيســية لتحالف oneworld حيث جتمع املزيد من 
شــركاء الطيران أكثر من أي وقت مضى، مما يتيح 
للمســافرين فرصة االستمتاع بالسفر بسالسة الى 
أكثر مــن ١٥٠ وجهة على شــبكة وجهات اخلطوط 

اجلوية القطرية العاملية».
مــن جهته، يقول الرئيس املدير العام للخطوط 
امللكية املغربية حميد عدو: «هذه الشراكة االستراتيجية 
ستوفر ملسافرينا املزيد من فرص التنقل سواء عبر 
الوجهات اآلسيوية التي تؤمنها بشكل سلس اخلطوط 
اجلوية القطرية أو عبر الوجهات اإلفريقية لشبكة 

اخلطوط امللكية املغربية».

ويضيف عدو: «ستقدم هذه الشراكة مزايا إضافية 
لعمالئنا من حيث جودة الســفر واخلدمة على منت 
طائرات الشركتني وعلى مستوى شبكة أكبر حتالف 

 .«oneworld في العالم تنتميان إليه، أي
وبهذا، أضحت اخلطوط امللكية املغربية الشركة 
اجلوية الوحيدة التي تشغل خطا مباشرا ما بني املغرب 
وقطر، بســعة إجمالية للركاب والشــحن بتنسيق 
مشــترك مع اخلطوط اجلوية القطرية بعد تعزيز 
اتفاقية الشراكة املوقعة في سنة ٢٠١٥ ما بني الشركتني. 
وهكذا، سيتمكن مسافرو الشركتني األعضاء بتحالف 
One World من االستفادة من امتيازات إضافية، بفضل 
مستويات الربط العالية والسلسة لشبكتي الشركتني 

ما بني القارتني اإلفريقية واألسيوية.
كمــا أن هذا اخلط اجلوي سيفســح املجال أمام 
اخلطوط امللكية املغربية للعب دور مهم وطالئعي 
كناقل وازن ملســاندي املنتخب الوطني لكرة القدم 
قصد تيسير تنقله بكل سالسة، وباقي عشاق هذه 
الرياضة بالقارة اإلفريقية، مبناسبة تنظيم فعاليات 
النســخة ٢٢ لــكأس العالم التي ســتجرى أطوارها 
بقطر من ٢٠ نوفمبر إلى غاية ١٨ ديسمبر القادمني.

بشراكة مع «اخلطوط اجلوية القطرية».. بدءاً من اليوم

٨ مليارات دوالر حجم سوق الذكاء الصناعي 
في قطاع النفط والغاز عامليًا بحلول ٢٠٣١

محمود عيسى

كشــف تقرير صادر عن شــركة «أاليد 
ماركت ريسيرتش»، أن سوق استخدام الذكاء 
االصطناعي في صناعة النفط والغاز العاملية 
ولد ما مجموعه ٢٫٣٢ مليار دوالر في ٢٠٢١، 
وسيرتفع خالل الفترة بني عامي ٢٠٢٢ و٢٠٣١

الى ٧٫٩٩ مليارات دوالر، ومبعدل منو سنوي 
مركب قدره ١٣٫٥٪.

وأشــار التقرير إلى املزايــا التي حتققها 
الكشف  الذكاء االصطناعي مثل  استخدامات 
املمتاز عن األخطاء وحتسني اجلودة، وخفض 
التكاليف املتعلقة باإلنتاج والصيانة، وتعزيز 
معايير الســالمة واألمن، وهي العوامل التي 
توفر الزخم الــالزم لنمو الذكاء االصطناعي 

العاملي في سوق النفط والغاز.
وقــال التقرير الذي صدر بعنوان «الذكاء 
انه  النفــط والغاز»  االصطناعي في صناعة 
برغم املزايا، فإن االنخفاض الكبير في الطلب 
على الوقود األحفــوري واالنبعاثات العالية 
لثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى 
يقيدان منو السوق. ومن ناحية أخرى، فإن 

التســارع امللحوظ في اعتماد وتبني تقنيات 
الذكاء االصطناعي من قبل مشغلي حقول النفط 
ومقدمي اخلدمات النفطية وزيادة االستثمارات 
من قبل املؤسسات احلكومية واخلاصة يخلق 
آفاقا واسعة وفرصا جديدة امام استخدامات 

الذكاء االصطناعي في السنوات املقبلة.
وذكر أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض 
الطلــب في صناعة النفط والغاز، إذ تشــير 
اإلحصاءات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية 
الى انخفاض الطلب على النفط بنحو ٢٩ مليون 
برميــل يوميا خالل أبريل ٢٠٢٠، كما واصل 
انخفاضه بحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

بواقع ٢٣٫١ مليون برميل يوميا، ومع ذلك، فان 
تطبيقات الذكاء االصطناعي في قطاع النفط 
والغاز ازدادت بشكل كبير خالل هذه الفترة.

وذكر أنه مت إيقاف العديد من أنشطة النفط 
والغاز كاحلفر واالنتاج وغيرها كليا أو جزئيا 
بسبب اإلغالقات الناجمة عن تداعيات الوباء، 
وكان تأثيــر نقص االيدي العاملة كبيرا على 
األنشطة اليومية، وبرغم ذلك شهدت تطبيقات 
التكنولوجيا املتقدمة كالذكاء االصطناعي منوا 
كبيرا في تنفيذ عمليات مختلفة كالتنبؤ بنتائج 

نشاطات احلفر والتعدين. وقامت العديد من 
الهيئات احلكومية واملنظمات اخلاصة بتأجيل 
استثماراتها في أنشطة البحث والتطوير مع 
حــدوث حالة من عدم اليقني االقتصادي بعد 
اجلائحة، وتشير التقديرات الى استقرار السوق 

وأن االستثمارات ستزداد باطراد.
ومن حيث املكونات، استحوذ قطاع احللول 
على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢١، حيث 
ساهم في أكثر من ثالثة أرباع الذكاء االصطناعي 
العاملي في سوق النفط والغاز، ومن املتوقع أن 
يحافظ على مركزه الرائد خالل فترة الدراسة، 
ويرجع ذلك إلى توافر مجموعة واســعة من 
احللول القابلــة للتطبيق في مراقبة اجلودة، 
والصيانة التنبؤية، وتخطيط اإلنتاج، وإدارة 

األساطيل بكفاءة.
ومع ذلك، من املقدر أن يشهد قطاع اخلدمات 
أكبر معدل منو ســنوي مركب بنسبة ١٥٫٤٪ 
في الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٣١، نظرا لتجارب 
املستخدم الشاملة واستخدام الذكاء االصطناعي 
في خدمات النفط والغاز لتمكني املستخدمني 
من حتقيق أهدافهم دون احلاجة إلى االنتقال 

إلى مواقع متعددة.

«أاليد ماركت ريسيرتش» قّدرت منوه مبعدل سنوي مركب ١٣٫٥٪


