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الرئيس التنفيذي لشركة بلو برينت

معلومات ال تعرفها عن العقار البريطاني

ثمة أسئلة عديدة
تخطر ببال كثيرين
حول طبيعة وآلية
ملكية العقارات
في بريطانيا،
وماذا يحدث بوفاة
المالك؟ هل تنتقل
ملكيته للحكومة؟
لتتمدد التساؤالت
حتى عن الملكية
الشخصية للملكة
إليزابيث الثانية
بخصوص العقارات
والقصور الملكية؟
إلى توضيح أكثر
الدول امتالكا ً للعقار
في لندن ..وفيما
يلي  9معلومات
قد ال نعلمها عن
العقار البريطاني:

● يعتقد الكثيرون أن أمالك الدولة العامة في بريطانيا هي ملك للملكة
وأس��رت�ه��ا؟ ه��ل تعتبر بريطانيا م��ن املمتلكات الشخصية للملكة
إليزابيث؟
ال تملك امللكة اليزابيث أم�لاك الدولة العامة ،ولكنها تملك التاج امللكي البريطاني
الذي يدير هذه األصول ملصلحة الخزانة العامة ويوزع نسبة بسيطة من اإليرادات
واألرب��اح على األس��رة بشكل سنوي .أما امللكة اليزابيث فثروتها الشخصية تعادل
 ٥٠٠مليون دوالر وتملك أيضًا قلعة باملورال وبيت ساندرينجهام الذي تم توريثه
لها م��ن خ�لال أمها وتملك م��زارع وج��واه��ر خاصة ول��وح��ات فنية ورثتها وك��ل ذلك
يعتبر ممتلكاتها الشخصية.

● هل تملك ملكة بريطانيا قصري باكنغهام ووندسور؟

● هل فعال إذا توفي مالك األرض أو العقار في بريطانيا فإن ملكيته
تنتقل إلى الدولة؟
نعم ،صحيح إذا لم يكن لديه وريث أبدا ،إما إذا كان يوجد له وريث فتذهب حينها
امللكية للوريث ،ويجب أن ننبه هنا أن بريطانيا تفرض ضريبة على نقل األصول
للورثة بقيمة توازي  %40من ملكية املتوفى التي تفوق الـ 325ألف جنيه أسترليني،
لذلك ينصح بتفادي هذه الضريبة عبر إدخال أسماء األسرة في امللكية العقارية أو
اّ
بيع العقار قبل الوفاة ،ويجب أل ننسى أن العقار ينتقل تلقائيا للزوجة أو الزوج في
حالة وفاة أحدهما دون ضريبة ورث ولكنها تنتقل لألبناء في حالة وفاة الوالدين
ب�ع��د تطبيق ال�ض��ري�ب��ة عليهم ل��ذل��ك ت�ج��ب اس�ت�ش��ارة املعنيني ف��ي ط��ري��ق ت�ف��ادي أو
التخفيف من آث��ار ضريبة ال��ورث ،وه��ي لها سبل قانونية كثيرة ،منها على سبيل
املثال أخذ قرض بنكي على العقار وتخفيف حصة الفرد في ملكيته.

ال تملك امللكة اليزابيث قصري باكنغهام ووندسور ،إنما هما ملك التاج البريطاني.

● م��ن غ��رائ��ب العقار ف��ي العالم أن بعض ال��دول تسمح مل��ن ال يوجد
لديه سكن أن يسكن أي بيت فارغ ،حتى لو كان أهل البيت في إجازة
قصيرة ،وال يحق ألهل البيت طرده من البيت ،فهل هذا صحيح؟

● هل لندن تملكها أربع عائالت فقط؟
لندن كمدينة كاملة بداخل خط  ،M25وهو الخط الدائري السريع الذي يحدد حدود
لندن العظمى ،ال تملكها أرب��ع عائالت ولكن يوجد بعض املناطق في وس��ط لندن
مثل مايفير وبلغرافيا وتشيلسي ومارليبورن تملك أربع عائالت بريطانية عريقة
بعض األراضي فيها مثل عقار غروسفينور ودوكن وهوارد دي واردين وال تملكها
كلها أيضا.

نعم ،صحيح ،ويسمون ه��ؤالء بالجالسني أو  ،Squattersويحق لهم البحث عن أي
بيت وال�س�ك��ن ف�ي��ه ،وع ��ادة ي�ك��ون��ون م�ش��ردي��ن ،وه��ذا ال�ق��ان��ون مطبق ف��ي الكثير من
دول العالم ،إال أن بريطانيا أصدرت مؤخرا استثناء من هذا القانون على العقارات
السكنية ،ليصبح فقط مطبقا على املباني التجارية الفارغة من املؤجرين .وع��ادة
يقوم صاحب امللك بدفع مال لهم لدفعهم للخروج.

● هل تملك حكومة قطر نسبة من األراض��ي أكبر من نسبة امللكة
اليزابيث؟
تملك قطر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عبر شركات زميلة أو تابعة أكثر نسبة
من املساحات العقارية وتعتبر ملكيتها أكثر من امللكة اليزابيث وترافيل فور لندن
بحسب نسبة املساحة بالقدم املربع.

● هل بريطانيا تعتبر واحدة من أفضل الدول لالستثمار؟
العقار هو أصل من أصول كثيرة ،مثل األسهم والسيارات واللوحات الثمينة والذهب
واملعادن األخرى ،فالعقار من أي نوع يعتبر سلعة آمنة جدا وفي الظروف االقتصادية
السيئة يكون مالذا آمنا لألموال .العقار ينقسم إلى نوعني ،العقار السكني والعقار

«الوطني لالستثمار» :الكويث ثالث أفضل األسواق بنمو % 2.70

أداء إيجابي لبورصات الخليج ..بنهاية يونيو
قال تقرير صادر عن شركة الوطني لالستثمار،
ال��ذراع االستثماري لبنك الكويت الوطني ،إن
األس��واق العاملية تواصل االرتفاع -ال��ذي بدأته
منتصف م ��ارس -م��دف��وع��ًا بخطط إع ��ادة فتح
االق �ت �ص��اد .وت �ق��دم م��ؤش��ر  MSCI ACال�ع��امل��ي
بنسبة  ،%3.03م��ا ق�ل��ص خ�س��ائ��ره م�ن��ذ ب��داي��ة
العام حتى منتصف العام إلى  ،%-7.14في حني
ارت�ف��ع مؤشر  MSCI EAFEل�لأس��واق املتقدمة
خ��ارج ال��والي��ات املتحدة وك�ن��دا بنسبة %3.22
في يونيو.
وأض��اف التقرير أن األس ��واق الناشئة سجلت
مكاسب ق��وي��ة خ�لال الشهر م��ع ارت �ف��اع مؤشر
 MSCI EMب�ن�س�ب��ة  %6.96م�ق�ل�ص��ًا خ�س��ائ��ره
منذ بداية العام إلى  .%10.73ويعود تفوق أداء
األسواق الناشئة خالل يونيو إلى األداء القوي
في آسيا وأميركا الجنوبية .ومن ناحية أخرى،
ارت �ف��ع م��ؤش��ر  MSCI Asia ex-Japanلألسهم
اآلسيوية باستثناء اليابان بنسبة  ،%7.87ما
قلل من خسائره منذ بداية العام إلى .%-5.73
وأش ��ار إل��ى أداء أس ��واق دول مجلس ال�ت�ع��اون
الخليجي التي سجلت ً
أداء إيجابيًا بشكل عام،
ح�ي��ث ك��ان أداء ب�ع��ض األس� ��واق م�ش��اب�ه��ًا ألداء
األس��واق الناشئة .وتأثر أداء مؤشر ستاندرد
آن ��د ب � ��ورز ل � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
ب�س�ب��ب ض �ع��ف أداء ال �س��وق ال �س �ع��ودي ،حيث
ارتفع بشكل طفيف مؤشر ستاندرد آند بورز
 ،%0.94ف��ي ح�ين ارت�ف��ع م��ؤش��رS&P Pan Arab
األوس� ��ع ن�ط��اق��ًا بنسبة  %1.69م��دع��وم��ًا ب ��أداء
ق ��وي ف��ي م �ص��ر ،إذ ت�م�ك��ن م��ؤش��ر  EGX30من
إضافة  %5.33في شهر يونيو.
أوض��ح التقرير أن أف�ض��ل أداء ك��ان م��ن نصيب
أسواق اإلم��ارات العربية املتحدة ،حيث أضاف
م��ؤش��ر س��وق دب��ي امل��ال��ي ال �ع��ام  %6.18م�ع��ززًا
أداءه خ�لال ال��رب��ع ال�ث��ان��ي إل��ى  ،%16.60بينما
أض��اف مؤشر  ADXالعام في ابوظبي %3.48
ليصل أداءه للربع الثاني إلى .%14.76
وج� � ��اءت ال �ك��وي��ت ف ��ي امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ح�ي��ث
أضاف مؤشر الكويت العام لألسهم  %2.70في
يونيو ،فيما تقدم مؤشر السوق األول بنسبة
 .%3.37وف ��ي ال ��دوح ��ة ،ارت �ف��ع م��ؤش��ر ب��ورص��ة
قطر بنسبة  ،%1.74فيما تمكنت البحرين من
تسجيل مكاسب هامشية بلغت .%0.63

املنطقة السلبية
ذك��ر ت�ق��ري��ر ال��وط�ن��ي ل�لاس�ت�ث�م��ار أن امل��ؤش��رات
األم �ي ��رك �ي ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ت �ح��ول��ت إل � ��ى امل�ن�ط�ق��ة
ال�س�ل�ب�ي��ة ل �ف �ت��رة وج �ي��زة خ�ل�ال ال �ش �ه��ر ،لكنها
ت �م �ك �ن��ت م ��ن اإلغ� �ل ��اق ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �خ �ض��راء
بمكاسب متواضعة .وأغ�ل��ق م��ؤش��ر S&P 500
مرتفعًا بنسبة  %1.84ف��ي ح�ين ارت �ف��ع مؤشر

ال �ت �ج��اري ،وال �ع �ق��ار ال �ت �ج��اري ت �ن��درج ت�ح�ت��ه امل �ح��ال وامل �خ��ازن وامل �ص��ان��ع وال�ف�ن��ادق
وخ�لاف��ه .ولكن العقار السكني يعتبر أق��وى من األص��ول العقارية في العالم بغض
النظر عن الدولة ولكن يجب اختيار املدينة التي يتم االستثمار فيها بعناية ،وفقا
ملؤشرات اقتصادية وسياسية وأمنية وقانونية ،وفي هذه املؤشرات فإن بريطانيا
تجلس على قمة هرم العالم في حماية األصول العقارية وتطور سعرها ،ومن الجدير
بالذكر أن أس�ع��ار ال�ع�ق��ارات ف��ي لندن ق��د تفوقت على أداء ال��ذه��ب ف��ي آخ��ر  30سنة،
لذا يمكننا القول إن العقار البريطاني أفضل من الذهب ،ألن العقار البريطاني مدر
للدخل ومتماسك كأصل ومتنام في سعره.

● هناك اعتقاد أن مالك الشقة ال يملك األرض في بريطانيا ويرتبط
بصاحب األرض بعقد إيجار ملدة معينة ،وحني انتهاء العقد ال يمكن
تجديد امللكية للشقة ،هل هذا صحيح؟
ف��ي ال��واق��ع أن مالك الشقة يملك الشقة ولكن ال يملك األرض ،وبإمكان مالك الشقة
تجديد عقد اإليجار قبل انتهاء العقد املرتبط بصاحب األرض ويتم تجديد العقد
بحسب سعر ال�س��وق ال��ذي يعتمد على امل��وق��ع والسنة عند التجديد وبنفس امل��دة
األساسية عند شراء العقار.

● مل��اذا التمويل ال�ع�ق��اري أف�ض��ل م��ن ال�ك��اش عند ش��راء ال�ع�ق��ار في
بريطانيا؟
ت��وج��د ع��دة أس �ب��اب ،وم��ن ضمنهما أن التمويل ال�ع�ق��اري بإمكانه تخفيض نسبة
الضرائب ،مثل ضريبة الدخل وضريبة ال��ورث وضريبة األرب��اح .ويمكن للمستثمر
توزيع املخاطر من خالل االستثمار في أكثر من عقار ودفع « %25كاش» لعقار واحد
فقط ،وتوزيع الـ %75من التمويل على أصول أخرى .وسبب آخر هو تضخيم األرباح
السنوية ،فمثال إذا اشترى املستثمر عقار اليوم بنسبة  ،%25وسعر العقار ارتفع
بنسبة  %25يكون ربح  %100تقريبا دون خصم التكاليف األخرى ،وليس  %25كما
هو الحال لو كان قد اشترى بكامل املبلغ نقدا.

عموميتها أقرت توزيع  %5منحة

«النوادي القابضة» :األصول
ترتفع إلى  124.2مليون دينار
أق� � � � � � � � � ��رت ال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ة
ارتفع إجمالي األصول
ال � �ع � �م� ��وم � �ي� ��ة ل� �ش ��رك ��ة
إل� � � ��ى  124.2م� �ل� �ي ��ون
ال � � � �ن� � � ��وادي ال� �ق ��اب� �ض ��ة
دي �ن��ار م �ق��ارن��ة ب �ـ 99.4
توصية مجلس اإلدارة
مليون دينار في .2018
ب �ت��وزي��ع أس �ه��م منحة
وأوض � � � � � � ��ح ال � ��رف � ��اع � ��ي
ب �ن �س �ب��ة  %5م ��ن رأس
أن� � ��ه ت � ��م اف � �ت � �ت ��اح ب ��رج
امل� � � ��ال ع � ��ن ع� � ��ام 2019
ال� � � �س� � � �ح � � ��اب ال� � �ك � ��ائ � ��ن
للمساهمني ،وقد تمت
بالساملية ش��ارع سالم
نواف الرفاعي
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع
امل� � � �ب � � ��ارك ،وأن ه� �ن ��اك
ب � �ن� ��ود ج� � � ��دول أع� �م ��ال
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش��اري��ع
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ع ��ادي ��ة وغ �ي ��رال �ع ��ادي ��ة قيد اإلن �ش��اء ،منها ب��رج الصفاة في
بنسبة حضور  .%84.05وقال رئيس مدينة ال�ك��وي��ت ب�ش��ارع فهد السالم،
مجلس اإلدارة وال��رئ�ي��س التنفيذي وم � � �ش � ��روع م� �ع� �ه ��د م � ��س ب�ل�ات �ي �ن��وم
ن��واف عبداهلل الرفاعي في بيان أول ب�ض��اح�ي��ة ح�ص��ة امل� �ب ��ارك ،وم �ش��روع
م��ن أم��س ع�ل��ى ه��ام��ش االج �ت �م��اع إن ب � � � ��رج ع � � � �ي � � ��ادات ط � �ب � �ي ��ة ب� �ض ��اح� �ي ��ة
الشركة حققت صافي ربح  4.8ماليني حصة امل �ب��ارك ،وم �ش��روع ب��رج بيبي
دينار للسنة املنتهية في  ،2019كما بالساملية.

الياقوتُ :يع ِّرض المنتج الوطني لإلفالس
مؤشر  MSCI ACالعالمي قلص خسائره منذ بداية العام حتى نهاية النصف األول إلى %-7.14

األسواق العالمية تواصل
االرتفاع مدفوعة بخطط
إعادة فتح االقتصاد
«الناشئة» تسجل
مكاسب قوية متخطية
 %6.9لتقلص خسائرها
منذ بداية العام
األسواق الخليجية تسجل
ضعفا ً بـ %0.94بسبب أداء
السوق السعودي
ارتفاع معدل الفائدة
على  10سنوات
من  %0.66إلى %0.65

داو ج��ون��ز ال�ص�ن��اع��ي ( )DJIAبنسبة .%1.69
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ن�ص��ف األول م��ن ال� �ع ��ام ،ال ي��زال
م��ؤش��ر  S&P 500م�ن�خ�ف�ض��ًا ب�ن�س�ب��ة %-4.04
ومؤشر .DJIA -9.55%
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،واص� ��ل م��ؤش��ر NASDAQ
امل��رك��ب تحطيم األرق ��ام القياسية ال�ج��دي��دة مع
تحقيق م�ك��اس��ب بنسبة  %5.99خ�ل�ال الشهر
و %12.11حتى منتصف ال�ع��ام .ولفت التقرير
إل��ى س��وق ال�خ��زان��ة ال��ذي شهد ً
أداء متقلبا في
يونيو ،وارتفع معدل الفائدة على  10سنوات
من  %0.66في بداية الشهر إلى أعلى مستوى له
في  %0.96في  05يونيو قبل أن يعود تدريجيا
إلى  %0.65بحلول نهاية الشهر.

عالمات تعافي
وح� ��ول امل ��ؤش ��رات االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي ال ��والي ��ات
املتحدة قال التقرير أنها ال تزال تظهر عالمات
ال �ت �ع��اف��ي ،ح �ي��ث أض� ��اف االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي
 4.8م�ل�اي�ي�ن وظ �ي �ف��ة ف ��ي ي��ون �ي��و م �ق��ارن��ة ب� �ـ2.5
مليون وظيفة في مايو ،وتمكن مؤشر مديري
املشتريات التصنيعي  ISMلشهر يونيو من
االستمرار في االت�ج��اه الصعودي مرتفعًا إلى
 52.6م��ن  43.1ف��ي م��اي��و م�ق��ارن��ة م��ع التوقعات
عند .49.5
م��ن ناحية أخ ��رى ،أك��د التقدير ال�ث��ال��ث للناتج
امل�ح�ل��ي اإلج �م��ال��ي األم �ي��رك��ي ح ��دوث ان�ك�م��اش

سنوي بنسبة  %5.0خ�لال الربع األول ،بينما
ان �خ �ف��ض م �ع��دل ال �ب �ط��ال��ة ب�ش�ك��ل م �ل �ح��وظ إل��ى
 %11.1ف��ي ي��ون�ي��و م��ن  ،%13.3ح�ي��ث س��اع��دت
إع � � ��ادة ف �ت��ح االق� �ت� �ص ��اد ع �ل��ى ت �ن �ش �ي��ط ح��رك��ة
التوظيف.
وأش� � ��ارت ال �ت �ق��دي��رات امل �ع��دل��ة ل�ل�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلجمالي األوروب��ي إلى انكماش بنسبة %3.6
ً
خالل الربع األول من العام مقارنة بالتقديرات
السابقة التي قدرت االنكماش بحوالي .%3.8

أداء قوي
وك ��ان م��ؤش��ر م��دي��ري امل �ش �ت��ري��ات التصنيعي
 Markitف��ي ف��رن�س��ا ق��د س�ج��ل  52.3ف��ي يونيو،
م �ق��ارن��ة ب� � �ـ 45.2و 47.5ألمل��ان �ي��ا وإي �ط��ال �ي��ا على
ال �ت��وال��ي .وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� ��أداء ال �س��وق ،ارت�ف��ع
مؤشر  Stoxx Europe 600بنسبة  %2.85خالل
ال �ش �ه��ر ك �م��ا س �ج �ل��ت م ��ؤش ��رات ال� �س ��وق ألك�ب��ر
اقتصادين أوروبيني ،أملانيا وفرنساً ،
أداء قويًا،
ح �ي��ث أض� ��اف م��ؤش��ر داك� ��س األمل ��ان ��ي ارت �ف��اع��ًا
بنسبة  6.25٪خالل الشهر مضافًا إلى %6.68
للشهر السابق ليقلص خسائر النصف األول
إل��ى  .%-7.08م��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ،ارت �ف��ع مؤشر
 CAC450ال �ف��رن �س��ي ب�ن �س �ب��ة  %5.12م �ق��ارن��ة
ب �ـ %2.17لشهر مايو وال ي��زال املؤشر الفرنسي
سالبًا بنسبة  %17.43خالل النصف األول من
العام.

اإلغراق يخلق منافسة غير شريفة
ق� ��ال رئ �ي ��س م�ج�م��وع��ة
ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ط��اع��ات
ال� � �ي � ��اق � ��وت وال � � �ف� � ��وزان
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ،ح �ي��ث
ال � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة خ �ل �ي �ف��ة
إن «م � � � � � ��واد ال � �ب � �ن � ��اء»
ال �ي��اق��وت ،إن ال �ق��رارات
ي��رت�ب��ط ب��ه ال �ع��دي��د من
الخاصة بفرض رسوم
القطاعات األخرى.
اإلغ � � � � � ��راق ع � �ل� ��ى م� � ��واد
ودع � � � � � � � � ��ا ال � � �ح � � �ك� � ��وم� � ��ة
البناء ،جاءت في إطار
ل � � � � � ��وض � � � � � ��ع دراس � � � � � � � � � ��ة
ح�م��اي��ة امل�ن�ت��ج املحلي
ق��ان��ون �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة
خليفة الياقوت
امل� �م ��اث ��ل ل �ل �م �س �ت��ورد،
الس �ت �ب �ي��ان أث � ��ر ف��رض
ال��ذي أدت سياسات اإلغ ��راق لبعض ال��رس��وم ،ومنها رس��وم اإلغ ��راق على
الدول إلى تضرره بشكل كبير ترتب ال �ق �ط��اع��ات ال �ح �ي��وي��ة وم �ع��رف��ة م��دى
ع �ل �ي��ه ت �ك �ب��د امل �ح �ل��ي خ �س��ائ��ر ك�ب�ي��رة انعكاسها على األوضاع االقتصادية
بسبب غ�ي��اب امل�ن��اف�س��ة ال�ش��ري�ف��ة في واالج�ت�م��اع�ي��ة للمواطنني واملقيمني
هذا القطاع.
وأصحاب الشركات ،وكيف يمكن أن
وأض��اف الياقوت في بيان ،أن قطاع يؤدي تطبيقها إلى تعزيز االي��رادات
م��واد ال�ب�ن��اء يعد م��ن أه��م القطاعات وحماية املنتج املحلي.
ال� �ح� �ي ��وي ��ة ل� �ل� �ع ��دي ��د م � ��ن ال� �ش ��رك ��ات وط��ال��ب ال�ي��اق��وت الحكومة بضرورة
ال �ص �ن��اع �ي��ة وراغ� �ب ��ي ب �ن��اء ال�ق�س��ائ��م ت��وف �ي��ر ال �ح �م��اي��ة ال �ك��ام �ل��ة ل�ل�م�ن�ت��ج
ال �س �ك �ن �ي��ة م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ال� ��وط � �ن� ��ي م � ��ن خ �ل ��ال ض � ��واب � ��ط ت �ق��ر
ال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن ف � ��ي م � �ج � ��ال امل � � �ق � � ��اوالت ،ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع اص� �ح ��اب ال �ش��رك��ات
وال ��ذي ب ��دوره يمثل ش��ري��ان الحياة وامل �ص ��ان ��ع امل �ح �ل �ي��ة ،م ��ؤك ��دا أن تلك
للقطاع العقاري السكني والتجاري الضوابط تتمثل في العمل على الحد
واالس �ت �ث �م ��اري ،وم ��ن ث ��م ف ��إن ف��رض م ��ن ارت� �ف ��اع االس� �ع ��ار وت �ع��زي��ز م�ب��دأ
رس� � � ��وم اإلغ � � � � ��راق س� �ي� �ت� �ض ��رر م �ن �ه��ا التنافسية بني املنتجات املحلية.

اقتصاد
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توقعات بتراجع التدفقات إلى املنطقة بني  21و 51في املئة هذا العام

فرصة ذهبية لجعل الكويت
مركزًا اقتصاديًا عامليًا ()6

«ضمان» 695 :مليون دوالر
استثمارات أجنبية استقطبتها الكويت بـ 2019
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
لـ ـضـ ـم ــان االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وائـ ـتـ ـم ــان
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات (ضـ ـ ـم ـ ــان) ،ال ـت ـق ــري ــر
السنوي الــ 35ملناخ االستثمار في
الدول العربية لعام .2020
وأوضح املدير العام للمؤسسة
ع ـبــد ال ـل ــه ال ـص ـب ـيــح ،أن االن ـت ـشــار
ال ــواس ــع ل ـجــائ ـحــة «ك ــوف ـي ــد »19 -
عــامل ـيــا ،أدى ال ــى تـبــاطــؤ كـبـيــر في
توقعات األداء االقتصادي للعديد
م ــن دول املـنـطـقــة ،م ــؤك ـدًا ض ــرورة
تـعــزيــز األط ــر الـخــاصــة بسياسات
االس ـت ـث ـم ــار والـ ـ ــدور ال ـ ــذي تـلـعـبــه
وك ـ ــاالت تـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــار مــن
أج ــل تــوطــن االس ـت ـث ـمــار ،وتــذلـيــل
ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات أمـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن
األجانب ،خصوصا في هذا الظرف
االستثنائي.
وش ـ ـ ـ ّـدد ال ـص ـب ـيــح ع ـل ــى أهـمـيــة
وض ــع آل ـي ــات لـلـتـخـفـيــف م ــن حــدة
املـ ـخ ــاط ــر ،وعـ ـ ــدم ال ـت ــأك ــد ب ـم ــا فــي
ذل ــك تــوفـيــر ال ـض ـمــانــات والـتــأمــن
ض ــد امل ـخ ــاط ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،الف ـتــا
إلــى سعي «ضـمــان» للقيام بأكثر
مــن مـجــرد تـقــديــم مـنـتـجــات تأمن
ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف الـ ـفـ ـع ــال مـ ــن امل ـخ ــاط ــر
السياسية ،إذ تتعاون مع الشركاء
وال ـ ــدول األع ـض ــاء لتحقيق املــزيــد
مــن الـفــوائــد التنموية لالستثمار
األجنبي املباشر ،من خــالل تأمن
االستثمار الـخــاص فــي القطاعات
الــرئـيـسـيــة ،وتــزويــد صـنــاع الـقــرار
بمعلومات حديثة وموثوقة.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ـقـ ــريـ ــر أن الـ ـك ــوي ــت
استقطبت  26مشروعا لالستثمار
األجنبي خالل العام املاضي ،الفتا
إلى أن تكلفتها االستثمارية بلغت
 695مـلـيــون دوالر بـتـغـيــر  94في
املـئــة عــن  ،2018وأن ـهــا مـثـلــت 1في
امل ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي االس ـت ـث ـم ــارات
األج ـن ـب ـي ــة الـ ـ ـ ــواردة إل ـ ــى امل ـن ـط ـقــة

التدفقات األجنبية في الدول العربية
بالمليون دوالر ()2019-2018

تأثير كورونا على تدفقات
االستثمار األجنبي

ت ـم ـثــل  6ف ــي املـ ـئ ــة م ــن اإلج ـم ــال ــي
الـ ـع ــامل ــي ،ك ــاش ـف ــا أن م ـص ــر مـثـلــت
الوجهة األولى ملشاريع االستثمار
األجـ ـنـ ـب ــي املـ ـب ــاش ــر ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
بـتـكـلـفــة اس ـت ـث ـمــاريــة ب ـل ـغــت 13.7
م ـل ـيــار دوالر ،ت ـم ـثــل  23ف ــي املـئــة
م ــن اإلج ـم ــال ــي ،ف ــي ح ــن ت ـصــدرت
اإلم ـ ـ ــارات دول امل ـن ـط ـقــة ف ــي ع ــدد
املشاريع بـ 445مشروعا خالل عام
.2019

العقار باملقدمة

العربية بن يناير وديسمبر .2019
وك ـشــف عــن ح ـلــول الـكــويــت في
املرتبة  83عامليا في مؤشر سهولة
ممارسة األعمال ،إذ حصدت 67.4
نقطة ،فــي وقــت تـصــدرت اإلم ــارات
عربيا ،وحلت في املرتبة  16عامليا
بـ 80.9نقطة.
وأوضــح أن الكويت ّ
سهلت بدء
نـ ـش ــاط األعـ ـ ـم ـ ــال ،م ــن خ ـ ــالل دم ــج
إجراءات الحصول على الترخيص
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري ،وتـ ـبـ ـسـ ـي ــط ت ـس ـج ـيــل
الـشــركــات عبر اإلنـتــرنــت ،فــي وقت
قامت اإلمارات بتخفيض كلفة بدء
نشاط األعمال عبر تقليص رسوم
تأسيس الشركات.
وأضـ ـ ــاف أن ك ــورون ــا أدى إلــى
تراجع تدفقات االستثمار األجنبي
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـكــويــت بـنـحــو 14

فــي امل ـئــة ،مبينا أن ــه س ـيــؤدي إلــى
خ ـســائــر لـلـتــدفـقــات االسـتـثـمــاريــة
االج ـن ـب ـي ــة الـ ـ ـ ــواردة إل ـ ــى امل ـن ـط ـقــة
العربية بما يتراوح بن  7.1و17.2
مليار دوالر.
وت ــوق ــع ال ـت ـق ــري ــر أن تـنـخـفــض
تـ ــدف ـ ـقـ ــات االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار األجـ ـنـ ـب ــي
امل ـ ـبـ ــاشـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة إل ـ ـ ــى امل ـن ـط ـقــة
العربية ،ما بن  21في املئة بحدها
األدن ـ ـ ـ ـ ــى و 51ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة ب ـح ــده ــا
األقصى خالل عام  ،2020بخسائر
ت ـت ــراوح مــا بــن  7.1و 17.2مليار
دوالر.
ورج ــح أن تـكــون ال ـع ــراق تليها
م ـصــر وال ـس ـع ــودي ــة ومــوري ـتــان ـيــا
وتـ ـ ــونـ ـ ــس األك ـ ـ ـثـ ـ ــر تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــررًا ،وأن
تكون الكويت ولبنان األقــل تأثرًا،
مبينا أنــه على املستوى القطاعي

فينتظر ان يتأثر قطاعي الصناعة
والتعدين بشدة ،ثم قطاعي البناء
والتعليم.
وأشـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـ ــذي اعـتـمــد
عـلــى آخ ــر الـبـيــانــات ال ـص ــادرة عن
م ــؤت ـم ــر األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـت ـجــارة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة (أون ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاد) ،إل ـ ــى أن
تـ ــدف ـ ـقـ ــات االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار األجـ ـنـ ـب ــي
املباشر الواردة إلى الـدول العربيـة،
ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 34.7
مليار دوالر في عــام  ،2019لتمثل
 5.1فــي املـئــة مــن مجمل التدفقات
الواردة الى الدول النامية ،و 2.3في
املئة مــن مجمل التدفقات العاملية
البالغة  1540مليار دوالر.
وكـشــف عــن حـلــول االم ــارات في
مقدمة دول املنطقة ،باستقبالها
مــا يـقــارب  14مليار دوالر بــزيــادة

تـ ـ ـق ـ ــارب الـ ـثـ ـل ــث م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـع ــام
امل ــاض ــي ،ك ـمــا ارت ـف ـعــت ال ـتــدف ـقــات
ال ـ ـ ـ ــواردة ال ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ـل ـعــام
الثاني على التوالي بنسبة  7في
املئة لتبلغ  4.6مليار دوالر.

نمو االستثمار
وذك ــر الـتـقــريــر أن ــه وف ــق قــاعــدة
بيانات أسواق االستثمار األجنبي
املباشر ( ،)FDI Marketsفقد شهد
 ،2019ارت ـفــاعــا ف ــي ع ــدد مـشــاريــع
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار األج ـ ـن ـ ـبـ ــي املـ ـب ــاش ــر
الــواردة إلى املنطقة بنسبة  24في
املـئــة إل ــى  1092مـشــروعــا ،تمثل 5
في املئة من اإلجمالي العاملي.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـ ـك ـ ـل ـ ـف ـ ـت ـ ـهـ ــا
االسـتـثـمــاريــة تــراجـعــت بنسبة 27
ف ــي امل ـئ ــة إل ــى  60.1م ـل ـيــار دوالر،

وأفاد التقرير بأن العقار حل في
مقدمة القطاعات من حيث التكلفة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ب ـن ـحــو  9م ـل ـيــارات
دوالر ،وبحصة تبلغ  15فــي املئة
من اإلجمالي ،في حن حل نشاط
الـصـنــاعــة الـتـحــويـلـيــة ف ــي مـقــدمــة
األنشطة بحصة بلغت  30في املئة
من اإلجمالي.
وبــن التقرير أن االستثمار في
الـقـطــاع ال ـع ـقــاري انـحـصــر تقريبا
فــي  3دول هــي مـصــر والـسـعــوديــة
واإلم ـ ـ ــارات بـقـيـمــة  7.1و 1.3و0.6
مليار دوالر على التوالي.

 815شركة
ولـفــت الـتـقــريــر إل ــى زي ــادة عــدد
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت فــي
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى مـ ــدار ال ـعــام
امل ــاض ــي إلـ ــى  815ش ــرك ــة مـقــابــل
 705شــركــات فــي  ،2018مبينا أن
ش ــرك ــات «ب ـي ـك ــره ـي ــوز» ،و«م ــاج ــد
الفطيم» و«الـصــن لتنمية الثروة
الـعـقــاريــة» ،و«ت ــوت ــال» الفرنسية،
و«الحبتور» اإلماراتية كانت أكبر
 5شــركــات مــن نــاحـيــة االسـتـثـمــار،
ب ـق ـي ـمــة  30م ـل ـي ــار دوالر ،و21.2
م ـل ـيــار دوالر ،و 20م ـل ـيــار دوالر،
و 13.1مـلـيــار دوالر ،و 8.5مليار
دوالر على التوالي.

خطط إعادة فتح االقتصادات ارتقت باألسواق العاملية

«الوطني لالستثمار» :أداء بورصات الخليج في يونيو ...إيجابي

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لالستثمار ،الــذراع االستثمارية
لـبـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،إل ــى أن
بــورصــات دول مجلس التعاون
الخليجي ،شهدت ً
أداء إيجابيا
بـشـكــل عـ ــام ،إذ ك ــان أداء بعض
األســواق مشابها ألداء نظيرتها
الـنــاشـئــة ،مـنــوهــا إل ــى تــأثــر أداء
م ــؤش ــر «سـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ــورز»
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي بـ ـسـ ـب ــب املـ ـسـ ـت ــوى
ال ـض ـع ـيــف ل ـل ـس ــوق ال ـس ـع ــودي،
حيث ارتفع بشكل طفيف بنسبة
 0.94في املئة ،كما ارتفع مؤشر
« »S&P Pan Arabاألوسع نطاقا
بنسبة  1.69فــي امل ـئــة ،مــدعــومــا
ب ــأداء قــوي فــي مـصــر ،مــع تمكن
م ــؤش ــر « »EGX30م ــن إض ــاف ــة
 5.33ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة خ ـ ـ ــالل ال ـش ـه ــر
املاضي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ف ــي
تقريرها الشهري ،أن أفضل أداء
كان من نصيب أســواق اإلمــارات
العربية املتحدة ،بحيث أضــاف
مــؤشــر س ــوق دب ــي امل ــال ــي الـعــام
 6.18في املئة ،معززًا أداءه خالل
الربع الثاني إلى  16.60في املئة،
ب ـي ـن ـمــا أض ـ ــاف م ــؤش ــر «»ADX
العام في ابوظبي  3.48في املئة
ليصل أداؤه لـلــربــع الـثــانــي إلــى
 14.76في املئة.
وحـ ـل ــت ال ـك ــوي ــت ف ــي املــرت ـبــة
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،إذ أض ـ ـ ـ ـ ــاف م ــؤش ــر
الـكــويــت الـعــام لألسهم  2.70في

املئة ليونيو ،فيما تقدم مؤشر
ال ـس ــوق األول بـنـسـبــة  3.37في
املئة ،بينما ارتفع مؤشر بورصة
قطر بنسبة  1.74فــي املـئــة ،كما
تـمـكـنــت ال ـب ـحــريــن م ــن تسجيل
مكاسب هامشية بلغت  0.63في
املئة.
وب ـ ـ ـ ّـن ال ـت ـق ــري ــر أن األس ـ ـ ــواق
الـعــاملـيــة تــواصــل االرت ـف ــاع الــذي
ب ـ ـ ــدأت ـ ـ ــه فـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـص ــف م ـ ـ ــارس
مـ ــدفـ ــوعـ ــا ب ـخ ـط ــط إعـ ـ ـ ـ ــادة ف ـتــح
االقتصاد ،الفتة إلى تقدم مؤشر
« »MSCI ACالعاملي بنسبة 3.03
في املئة ،ما قلص خسائره منذ
بداية العام حتى منتصف العام
إلــى  7.14في املئة ،وســط ارتفاع
مؤشر « »MSCI EAFEلألسواق
املتقدمة خارج الواليات املتحدة
وكندا بنسبة  3.22في املئة خالل
يونيو.
وذك ــرت الـشــركــة فــي تقريرها
ال ـش ـهــري ،أن األس ـ ــواق الـنــاشـئــة
حـ ـقـ ـق ــت م ـ ـكـ ــاسـ ــب ق ـ ــوي ـ ــة خـ ــالل
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر ،م ـ ـ ــع ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع م ــؤش ــر
« »MSCIEMب ـن ـس ـبــة  6.96فــي
املئة ،مقلصا خسائره منذ بداية
العام إلى  10.73في املئة ،مرجعة
تـ ـف ــوق أداء األس ـ ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة
خالل يونيو إلى األداء القوي في
آسيا وأميركا الجنوبية.
وأض ـ ــاف ال ـت ـقــريــر أن مــؤشــر
« »MSCI Asia ex-Japanلألسهم
اآلسيوية باستثناء اليابان ،نما

هل ّ
ستغير االندماجات
القطاع املصرفي بالخليج؟
شـ ـه ــدت ع ـم ـل ـي ــات االن ـ ــدم ـ ــاج ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـصــرفــي
الـخـلـيـجــي نـشــاطــا خ ــالل ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة األخ ـي ــرة ،ال
سيما في  ،2019وسط تفاقم التحديات االقتصادية مع
انخفاض أسـعــار النفط وازدي ــاد املنافسة ،وهــذا مادفع
ع ــددًا مــن امل ـص ــارف للبحث عــن ف ــرص لـخـفــض التكلفة
وتـحـســن ال ـك ـفــاءة .وأبـ ــرز االن ــدم ــاج ــات املـصــرفـيــة التي
شهدناها فــي الخليج كانت فــي السعودية ،مــع اندماج
بنكي ساب واألول الذي انتهى قانونيا في يونيو 2019
وخلق ثالث أكبر بنك من حيث األصول في اململكة .وشهد
عــام  2019تعثر مـحــادثــات االنــدمــاج بــن الـبـنــك األهـلــي
التجاري وبنك الرياض ليعود البنك األهلي بمحادثات
جديدة هذا العام مع مجموعة سامبا املالية من شأنها
إن نجحت في خلق أكبر بنك من حيث األصول في اململكة
ً
وثالث أكبر بنك في الخليج .وانتقاال إلى الكويت ،تتركز
األنظار على االندماج املرتقب بن بيت التمويل الكويتي
 بيتك والبنك األهـلــي املتحد البحريني والـتــي سيعادتـقـيـيـمـهــا ب ـعــد اس ـت ـق ــرار األوض ـ ــاع واتـ ـض ــاح تــداع ـيــات
جــائـحــة كــورونــا .وفــي حــال تـمــت سـتـكــون هــذه الصفقة
من أولى الصفقات عبر الحدود وستخلق منافسا قويا
على صعيد املنطقة للصيرفة اإلسالمية .أمــا اإلم ــارات،
ف ـق ــد شـ ـه ــدت الـ ـع ــام امل ــاض ــي أكـ ـب ــر ص ـف ـقــة انـ ــدمـ ــاج فــي
الشرق األوسط وأفريقيا هي االندماج بن بنك أبوظبي
الـتـجــاري ،وبـنــك االتـحــاد الوطني وبـنــك الـهــالل وهــو ما
خلق ثالث أكبر بنك في اإلمارات من حيث األصول.

عوائد المؤشرات العالمية (يونيو )2020

املحلي اإلجمالي األميركي أظهر
حدوث انكماش سنوي بنسبة 5
في املئة خالل الربع األول ،بينما
انـخـفــض م ـعــدل الـبـطــالــة بشكل
مـلـحــوظ إل ــى  11.1ف ــي امل ـئــة في
يــون ـيــو ،إذ س ــاع ــدت إعـ ــادة فتح
االقـ ـتـ ـص ــاد فـ ــي ت ـن ـش ـيــط حــركــة
التوظيف.

املؤشرات األوروبية

بنسبة  7.87في املئة ،ما قلل من
خ ـســائــره مـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام إلــى
 5.73في املئة.

املؤشرات األميركية

وب ـ ــن ال ـت ـق ــري ــر أن املـ ــؤشـ ــرات
األميركية الرئيسية تحولت إلى
امل ـن ـط ـقــة الـسـلـبـيــة ل ـف ـتــرة وج ـيــزة
خــالل الشهر ،ولكنها تمكنت من
اإلغـ ـ ــالق ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـض ــراء
بمكاسب متواضعة.
ولفت إلــى إغــالق مؤشر «S&P
 »500مــرت ـف ـعــا ب ـن ـس ـبــة  1.84فــي
امل ـئ ــة ،بـيـنـمــا ارت ـف ــع م ــؤش ــر «داو
جونز» الصناعي ( )DJIAبنسبة
 1.69في املئة.
وأف ــاد بــأنــه بالنسبة للنصف

األول م ــن ال ـ ـعـ ــام ،مـ ـ ــازال مــؤشــر
« »S&P 500م ـن ـخ ـف ـض ـاً بـنـسـبــة
 4.04فــي امل ـئــة ،ومــؤشــر «»DJIA
ب ـن ـس ـب ــة  9.5ف ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة .وي ــأت ــي
ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت واصـ ـ ـ ـ ــل م ــؤش ــر
« »NASDAQامل ـ ــرك ـ ــب تـح ـط ـيــم
األرق ـ ــام الـقـيــاسـيــة ال ـج ــدي ــدة ،مع
تحقيق مكاسب بنسبة  5.99في
املئة خالل الشهر ،و 12.11في املئة
حتى منتصف العام.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر أن س ــوق
ال ـخ ــزان ــة ش ـهــد ً
أداء مـتـقـلـبــا فــي
ي ــون ـي ــو ،ف ــي وق ـ ــت ارتـ ـف ــع م ـعــدل
الفائدة على  10سنوات من 0.66
فــي املئة ببداية الشهر إلــى أعلى
م ـس ـتــوى ل ــه ع ـنــد  0.96ف ــي املـئــة
بـتــاريــخ  5يــونـيــو ،قـبــل أن يعود

تدريجيا إلى  0.65في املئة بحلول
نهاية الشهر.

املؤشرات االقتصادية
وك ـش ــف ال ـت ـقــريــر أن امل ــؤش ــرات
االقتصادية فــي الــواليــات املتحدة
تــواصــل إظ ـهــار عــالمــات التعافي،
بحيث أضــاف االقتصاد األميركي
 4.8م ـل ـي ــون وظ ـي ـف ــة فـ ــي يــون ـيــو
م ـقــارنــة بـ ـ  2.5مـلـيــون وظـيـفــة في
مــايــو ،بينما تمكن مؤشر مديري
امل ـش ـت ــري ــات ال ـت ـص ـن ـي ـعــي «»ISM
لـشـهــر يــون ـيــو م ــن االس ـت ـم ــرار في
االتـ ـج ــاه ال ـص ـع ــودي مــرتـفـعــا إلــى
 52.6من  43.1في مايو مقارنة مع
التوقعات عند .49.5
وبن أن التقدير الثالث للناتج

ون ــوه الـتـقــريــر إل ــى أن مؤشر
مــديــري املـشـتــريــات التصنيعي
« »Markitفي فرنسا ّ
سجل 52.3
في يونيو ،مقارنة ب ــ 45.2و47.5
ألملانيا وإيطاليا على التوالي.
وارتفع مؤشر «Stoxx Europe
 »600بنسبة  2.85في املئة خالل
ال ـش ـه ــر ،ك ـمــا س ـج ـلــت م ــؤش ــرات
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ألك ـ ـ ـب ـ ـ ــر اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــن
أوروب ـيــن ،أملانيا وفــرنـســاً ،
أداء
ق ـ ــوي ـ ــا ،بـ ـحـ ـي ــث أض ـ ـ ـ ــاف م ــؤش ــر
«داكــس» األملاني ارتفاعا بنسبة
 6.25ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة خ ـ ـ ــالل ي ــون ـي ــو
مضافا إلى  6.68في املئة للشهر
السابق ليقلص خسائر النصف
األول إلى  7.08في املئة.
ون ـ ـمـ ــا مـ ــؤشـ ــر «»CAC 450
الـفــرنـســي بنسبة  5.12فــي املئة
خـ ــالل ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،م ـقــارنــة
ب ـ  2.17فــي املـئــة ملــايــو ،فــي وقــت
مـ ــازال امل ــؤش ــر الـفــرنـســي سالبا
ب ـن ـس ـبــة  17.43ف ــي املـ ـئ ــة خ ــالل
النصف األول من العام.

أكد أن فرضها سيضر قطاعات عدة

الياقوت :مطلوب دراسة قانونية واقتصادية
ملعرفة أثر رسوم اإلغراق ...محليًا
قـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
الياقوت والـفــوزان القانونية،
خليفة الـيــاقــوت ،إن ال ـقــرارات
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرض رسـ ـ ـ ــوم
اإلغ ـ ـ ـ ــراق ع ـل ــى م ـ ـ ــواد ال ـب ـن ــاء،
جاءت في إطار حماية املنتج
امل ـح ـل ــي امل ـم ــاث ــل ل ـل ـم ـس ـتــورد،
والــذي أدت سياسات اإلغــراق
ل ـب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول إل ـ ــى ت ـض ــرره
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وت ـك ـب ــد املـنـتــج
املحلي خسائر كبيرة بسبب
غ ـيــاب املـنــافـســة الـشــريـفــة في
هذا القطاع .
وأض ــاف الـيــاقــوت أن قطاع
مـ ـ ـ ــواد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء يـ ـع ــد م ـ ــن أه ــم
الـقـطــاعــات الـحـيــويــة ،للعديد
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
وراغبي بناء القسائم السكنية
م ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ول ـل ـم ـق ـي ـمــن
العاملن في مجال املقاوالت،
ّ
ال ـ ـ ــذي مـ ــثـ ــل شـ ــريـ ــان ال ـح ـي ــاة
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ال ـس ـك ـنــي

والتجاري واالستثماري.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع أن فـ ـ ـ ــرض رسـ ـ ــوم
اإلغـ ـ ــراق س ـي ــؤدي إل ــى تـضــرر
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ،خ ـصــوصــا وأن
قـ ـط ــاع م ـ ـ ــواد الـ ـبـ ـن ــاء يــرت ـبــط
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
األخرى.
ودعـ ـ ــا الـ ـي ــاق ــوت ال ـح ـكــومــة
لـ ـ ــوضـ ـ ــع دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة الس ـت ـب ـي ــان أث ــر
فــرض الــرســوم ،ومنها رســوم
اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ،ومـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة مـ ــدى
انـ ـعـ ـك ــاسـ ـه ــا عـ ـل ــى األوضـ ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن واملـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن
وأصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات ،وكـيــف
يمكن أن يــؤدي تطبيقها إلى
تـ ـع ــزي ــز اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات وح ـم ــاي ــة
املنتج املحلي.
وطــالــب الـيــاقــوت الحكومة

خليفة الياقوت

ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ت ــوفـ ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة
الكاملة للمنتج الــوطـنــي ،من
خالل ضوابط تقر بالتنسيق
مـ ـ ـ ـ ــع أص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
واملـصــانــع املـحـلـيــة ،مــؤك ـدًا أن
تلك الضوابط تتمثل في العمل
على الحد من ارتفاع األسعار
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وتـعــزيــز مـبــدأ التنافسية بن
املـنـتـجــات املـحـلـيــة  ،موضحا
أن م ـ ــن ب ـ ــن ال ـ ـضـ ــوابـ ــط فـتــح
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة أمـ ـ ــام
ال ـش ــرك ــات ،لـتـحـقـيــق ال ـت ــوازن
واملنافسة في السوق املحلي،
وإتــاحــة العديد من الخيارات
أمـ ـ ــام امل ـس ـت ـه ـل ـكــن لــالخ ـت ـيــار
فيما بينها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
الــوط ـن ـيــة ال تـسـتـهــدف زي ــادة
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـح ـم ــاي ــة
م ــن ق ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ولـكـنـهــا
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،ب ـح ـيــث إن
زيـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
خ ـفــض ال ـت ـك ـل ـفــة ،ف ــي وقـ ــت ال
ت ـس ـعــى ف ـي ــه الـ ـش ــرك ــات لــرفــع
األسـ ـ ـع ـ ــار ،م ـطــال ـبــا بـ ـض ــرورة
املحافظة على الجودة لزيادة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى املـ ـن ــافـ ـس ــة مــع
املنتجات املستوردة .

| الدكتور علي درويش الشمالي |

ما زلت أؤكد أن مستقبل املنطقة عمومًا والكويت
خصوصًا سيكون مشرقًا خــال العامني املقبلني،
إذا استفدنا من الفرصة ّ
ووجهنا إستراتيجية الدولة
نـحــو اقـتـصــاد حــر فـعــال مــركــز ،لكني الحـظــت في
اآلونة األخيرة تحول الكويت إلى دولة شبه اشتراكية
آليًا ،وهي في طريقها لذلك ،إن لم نوقف التحرك غير
املقصود في هذا االتجاه.
ديننا اإلســامــي يميل إلــى الرأسمالية أكـثــر من
االشتراكية مــع التحفظ على النظامني ،ألنــه يحترم
امللكيات ويـقــدر املقارنة بــني جهود طبقات وأعمال
املجتمع ،فــالــذي يعمل ويجد ويجتهد يجد التقدير
املالي وامللكية الشخصية.
كما أنــي أتفهم مل ــاذا الــدولــة تتحرك بـهــذا االتـجــاه
املخالف للتحركات العاملية فحتى روسيا والتي تعتبر
منشأ الفكرة تخلت عن هذا الفكر ،وتتجه يومًا بعد
يوم إلى الرأسمالية ،ولنحاسب بعضنا البعض كيف
وملاذا يحصل هذا في االقتصاد الكويتي؟
ً
أوال ،الكويت منذ التأسيس تمتلك معظم قطاعات
ال ــدول ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،فــال ـشــركــات ال ـح ـكــوم ـيــة رغــم
ربحيتها وكفاءتها املتواضعة ،إال أنها في نمو وزيادة
بسبب الــدعــم الـحـكــومــي ال ــا م ـحــدود ،ول ــو حسبنا
الشركات الحكومية مثل الخطوط الجوية الكويتية
وامل ـشــروعــات الـسـيــاحـيــة ،والـنـقــل وال ـبــريــد وغيرها
الكثير وقارناها بالشركات املطروحة لاكتتاب العام،
نجد مفارقة واضحة في العدد والقيمة والطرح.
وأع ـت ـق ــد أن م ــن األسـ ـه ــل ع ـلــى ال ــدول ــة أن تـطــرح
ال ـشــركــات الـقــديـمــة امل ــذك ــورة أع ــاه لــاكـتـتــاب الـعــام
ً
وتقديمها للناس بــدال مــن انـشــاء شــركــات جــدواهــا
االقـتـصــادي لــم يختبر واقعيًا بعد ،خصوصًا بعد
«كورونا» الذي قد يقضي على مبادرات كثيرة كانت
مدروسة بعناية.
إن القناعة بالفكر االشتراكي لم تبدأ مع لينني فقط
ولكن كوزراء قادة وسياسيني عرب كثير منهم تبناه
من قبيل عبد الناصر الذي قال إن الحل االشتراكي
فرض نفسه بغير دليل كطريقة للتقدم االجتماعي
واالقـتـصــادي ليبرر التأميم ويخلف صــراعــًا دوليًا
آنذاك.
ل ـك ــن وفـ ـق ــًا ل ـل ـن ـت ــائ ــج ي ـف ـض ــل اسـ ـتـ ـب ــدال ال ـف ـكــر
الحكومي بالقطاع الخاص ،من خال زيادة مشاركة
االقـتـصــاديــني والـفـكــر االقـتـصــادي الـحــر ومشاركة
القطاع الخاص والتوجه للتخصيص كما هو الحال
ف ــي ال ـعــالــم وال ـ ــذي ع ـنــده اسـتـقــالـيــة وواق ـع ـيــة أكـبــر
مخالفًا الفكر البيروقراطي الحكومي املجربة قراراته
منذ عقود من دون تطوير اقتصادي يذكر.
ويؤسفنا أن نرى القطاع الخاص غير مشارك بأي
قرارات اقتصادية على مستوى الدولة أو التشريعات
أو حتى فــي مــا يخص ســوق امل ــال ووزارة التجارة
والحركة املاحية وغيرها من القطاعات االقتصادية
الـحـســاســة وي ـصــدم الـقـطــاع ال ـخــاص بــال ـقــرارات بني
الـحــني واآلخ ــر دون مـشــاورتــه كــالـعــادة مـتـلـ ٍـق يجب
عليه أن يستجيب وينفذ التعليمات ألنه ال يدفع أي
ضــريـبــة ولـعــل دف ــع الـضــريـبــة املستقبلية لــه مـيــزات
أهمها أن القطاع الخاص سيسمح له باملشاركة كما
هو متوقع!
إن الجهاز البيروقراطي الحكومي املتخم بالعمالة
املقنعة واملـجــامــات ًالسياسية وإنـتــاجـيــة  5دقائق
يــومـيــًا ي ـصــرخ حــاجــة للهيكلة فللصني وال ــوالي ــات
املتحدة األميركية جهاز إداري أصغر من جهازنا
االداري إال أنه أكثر كفاءة وانتاجية ،ففي عام 2000
اسـتـعــان بــي األخ مـحـمــد الـنـصــار مــديــر ع ــام بلدية
الـكــويــت آن ــذاك لعمل دراس ــة وهيكلة لبلدية الكويت
فأخذت االخوة االداريني ومجلس إدارة البلدية منهم
األخ روض ــان الــروضــان رئـيــس املجلس الـبـلــدي في
عواصم مختلفة تضم واشنطن ولندن وباريس ،وهم
أصـحــاب الـقــرار فــي بلدية الكويت لنرى بــأم أعيننا
حجم الجهاز االداري في بلدية تلك الــدول وإنتاجه
املميز آنذاك.
ف ــواش ـن ـط ــن امل ــديـ ـن ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة لــذلــك
استراتيجيتها موجهة لخدمة األجهزة الحكومية في
واشنطن ولندن املدينة االقتصادية والتي يتداول فيها
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وبالتالي اهتمت باملنشآت االقتصادية والبورصات
وامل ــاح ــة وال ـن ـقــل ،وب ــاري ــس هــي الــوجـهــة السياحية
األول ــى عــاملـيــًا وعـنــدمــا قــارنــا أعـمــالـهــم وانتاجيتهم
بـبـلــديــة الـكــويــت كــانــت امل ـفــاجــأة محبطة وه ــذا على
سبيل املثال ولو درسنا بقية وزارات الدولة وقارناها
عامليًا ع ــددًا وانـتــاجـيــة سنصاب بــالــذهــول ومل ــاذا لم
يستنكر ذلك أحد،ألننا تعودنا هذا النمط في التعامل
مــن احتياجات أبنائنا الوظيفية فلم نخلق وظائف
ً
وأعماال حقيقية وإنما تكدس على تكدس في وزارات
ليس لها دور حقيقي في التنمية االقتصادية للدولة
والله املعني.
وأخ ـي ـرًا ،أتــوقــع أن ينتعش ســوق األسـهــم العاملي
واملحلي قبل نهاية السنة لـ 5عوامل بالنسبة لألسهم
املحلية والتي تنتظر األسهم األميركية وهي:
 - 1ع ــدم وجـ ــود امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة وإذا حصلت
سيكون االسـتـعــداد أكبر ألن عنصر املـفــاجــأة غير
موجود.
 - 2اكتشاف عاج كورونا.
 - 3إع ــادة انـتـخــاب تــرامــب ألنــه حقق كــل خططه
االنتخابية.
 - 4أسعار النفط والتي مازالت في صعود الحمد
لله (حاليًا برنت  40دوالرًا).
 - 5عودة الحياة الطبيعية بسرعة.

«سيتي» :األسهم
ستظل ساكنة ملدة عام

ّ
توقع االستراتيجيون في «سيتي» أن تراوح األسهم العاملية
مكانها مل ــدة ع ــام ،وأوصـ ــوا بـحـيــازة محفظة اسـتـثـمــاريــة من
األسـهــم اآلمـنــة نسبيا اتـقـ ً
ـاء لتبعات جائحة فـيــروس كورونا
املستجد.
وأوص ـ ــى خ ـب ــراء األس ـه ــم ف ــي «س ـي ـتــي» ال ـع ـمــالء بتحاشي
امل ـخ ــاط ــرة بــاالح ـت ـفــاظ بــاألس ـهــم األم ـيــرك ـيــة وأس ـه ــم شــركــات
الرعاية الصحية والحد من انكشافهم على أسهم البنوك ،إذ
ستستغرق األرب ــاح وقتا على األرج ــح لتتعافى مــن تداعيات
الجائحة.
وقالوا في مذكرة «على األرجــح سيلغي دافــع الصعود من
سياسات تيسير كمي عاملية بلغت  6تريليونات دوالر إثر
ضغوط الهبوط الناجمة عن إجراءات اإلغالق العام».

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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"¥hóæ°üdG" ∫Ó¨à°S’ É¡©aój »dÉëdG ΩÉ©dG á«fGõ«ªd áÄªdG »a 40 óæY ™bƒàªdG õé©dGQGôªà°SGh ...2021 πjôHEG ∫ƒ∏ëH

á∏FÉ°ùdG ¬dƒ°UCG OÉØæH ÅÑæjo "»WÉ«àM’G"`d âjƒμdG Aƒéd :"Æô«Ñeƒ∏H"
¿ƒdGõj’ øjòdG ,∫Éª©dÉH πª©dG ÜÉë°UCG ábÓY ºμëj ójóL ¿ƒfÉb
Oƒ≤ædÉH ´ôÑàJh äÉ≤ëà°ùªdG »Yóà°ùJ ádhódÉa ,º¡∏ªëJ øμªj ’
.™«£à°ùJ Éªã«M
á«àjƒμdG ∫hôàÑdG á°ù°SDƒe øe á«dÉªdG IQGRh âÑ∏W πjôHCG »ah
á≤ëà°ùªdG ìÉHQC’G øe QÉæjO äGQÉ«∏e 7 πjƒëJ ádhó∏d ácƒ∏ªªdG
øe »°VÉªdG ô¡°ûdG ¿ÉªdôÑdG »a á«dÉªdG áæéd âÑ∏W Éªc ,áæjõî∏d
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,%
,%10
10 ™aO ∞bh ¿CÉ°ûH É¡jCGQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG
äÉ«WÉ«àMG ≈dEG ø«eCÉà∏d è«∏îdG á°ù°SDƒªd ájƒæ°ùdG ìÉHQC’G πjƒëJ
.ÆôÑeƒ∏Ñd É≤k ah ,áeÉY
,¢VGôàbÓd áeƒμëdG Oƒ¡L iô``NCG á¡L øe ¿ƒYô°ûªdG ΩhÉ≤jh
πÑb áeÉ©dG á«dÉªdG IQGOEG Aƒ°S øY ∞bƒàJ ¿CG Öéj É¡fEG" :ø«∏FÉb
âjƒμdG ∑ÓàeEG πX »a ∂dPh ,,"iôNC
iôNCG Iôe ¥Gƒ°SC’G ≈dEG êhôîdG
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdG ≈∏YCG øe IóMGh
äÉ``fÉ``YEGh Ö```JGhQ ¢†ØN ä’hÉ``ë``e ¿ƒYô°ûªdG ¢†aôj Éªc
¿CG ø«M »a ,¥ÉØfE’G øe %
%70
70 øe ôãcCG πãªJ »àdG ,ø«æWGƒªdG
¿ƒjódG ™«H øe É¡æ«μªàd »©jô°ûJ ¢†jƒØJ ≈dEG êÉàëà°S áeƒμëdG
.FGF
FGF øe ÜÉë°ùf’G hCG
k’óH ¬fEG :»àjƒμdG »°SÉ«°ùdG ≥∏©ªdG ≈°ù«©dG ÜÉgƒdG óÑY ∫Ébh
QÉ¶àf’G áeƒμëdG QÉàîJ ób ,ø«Yô°ûªdG ™e á≤Ø°U ó≤Y øe
πLÉY Ωƒ°Sôe QGó°UEG ºK ,»©jô°ûàdG ¢ù∏éªdG Iôàa AÉ¡àfG ≈àM
¿ƒμJ ÉªHQ ≥ªYC’G äÉMÓ°UE’G ¿CG k Éë°Vƒe ,á«fGõ«ªdG Iƒéa ó°ùd
ìÓ°UEG …CG ¿EG ≈dEG k Gô«°ûe ,»dÉëdG âbƒdG »a ádhÉ£dG ≈∏Y áMhô£e
»a ,ájÉ¨∏d k ÉÑ©°U ó«cCÉàdÉH ¿ƒμ«°S á«HÉîàfG áæ°S »a …OÉ°üàbG
ìÓ°UE’ÉH ¢SÉædG ´ÉæbE’ ≥jƒ°ùàdG äGhOCG ≈dEG áeƒμëdG QÉ≤àaG πX
.…OÉ°üàb’G

%20
%
20 áÑ°ùæH á«dÉëdG á«dÉªdG áæ°ù∏d É¡JÉ«fGõ«e ¢†«ØîJ äGQGRƒdG
.πbC’G ≈∏Y
ºYódG ºjó≤J πãe ,äGQGô```b áeƒμëdG äòîJG ÉeóæY ≈àMh
,¿B’G ≈àM É¡ª¶©e ≥«Ñ£J ºàj ºd ,¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ü°üîªd
óLƒj ’h É¡°SÓaG øY äÉcô°ûdG ¢†©H âæ∏YG ,AÉæKC’G √òg »a

.ájQhô°†dG ô«Z äÉfÉYE’G øe ô«ãμdGh
,¥ÉØfE’G »a ±Gô°SE’G øe óëdG ø«æ°ùdG ôe ≈∏Y áeƒμëdG âdhÉMh
¢VÉØîfGh AÉHƒdG øY áªLÉædG ájOÉ°üàb’G QGô°VC’G QÉ°ûàfG øμdh
âjƒμdG âeÉb ∂dP ™eh ,´É°Vh’G ºbÉa è«∏îdG ôÑY §ØædG QÉ©°SCG
øe Ö∏Wo óbh ,É¡fGô«L ø«H á«dÉªdG äÓjó©àdG ô¨°UCG óMCÉH

áeOÉ≤dG ∫É«LC’G á«gÉaôH »ë°†J ób âjƒμdG 

äôKCÉJ »àdG …QÉédG ΩÉ©dG á«fGõ«e »a áeRCG âjƒμdG ¬LGƒJ 
ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàªdG øe ¬fEG å«M ,ÉfhQƒc äÉ«YGóJ øe Ió°ûH
»WÉ«àM’G ∫Ó¨à°SG πX »a ∂dPh ,%
,%40
40 ≈dEG π°üj k GõéY á«fGõ«ªdG
ΩÉ©dG ájÉ¡f ™e á∏FÉ°ùdG ¬dƒ°UCG PÉØæH ÅÑæj πμ°ûH ádhó∏d ΩÉ©dG
.ÆôÑeƒ∏Ñd k É≤ah ,,2021
2021 πjôHEG ∫ƒ∏ëH hCG »dÉªdG
øμªj »àdG ∫ƒ∏ëdG ¢VGô©à°S’ áeƒμëdG äGô°TDƒªdG √òg â©aOh
¢VGôàb’G QÉ«N Ió©Ñà°ùe ,õé©dG Gòg πjƒªàd É¡«∏Y OÉªàY’G
.¿ÉªdôÑdÉH É¡à¡LGƒªd k ÉjOÉØJ
≈∏Y …OÉ«°S ¥hóæ°U ™HGQ ôÑcCG ,πÑ≤à°ùªdG ∫É«LCG ¥hóæ°U ô¡Xh
¬«∏Y OÉªàYÓd áMhô£ªdG äGQÉ«îdG óMCÉc ,É¡eóbCGh ºdÉ©dG iƒà°ùe
.áeRC’G øe êhôîdG »a
áeOÉ≤dG ∫É«LC’G á«gÉaQ ø«eCÉàd πÑ≤à°ùªdG ∫É«LCG ¥hóæ°U ±ó¡jh
»a §ØædG ≈∏Y OÉªàY’G Ωó©H º¡JÉ©bƒJ πX »a ,ø««àjƒμdG øe
.πÑ≤à°ùªdG
øe %10
%10 áÑ°ùæH »eGõdE’G …ƒæ°ùdG πjƒëàdG ±É≤jEG »JCÉj Éªc
É¡«a »fÉ©J »àdG äGƒæ°ùdG »a ""FGF
FGF"≈dE
≈dEG äGOGô``jE’G »dÉªLEG
óbh ,É¡à°ûbÉæe ºàJ »àdG äGAGôLE’G óMCG øª°V ,õéY øe áeƒμëdG
k G »dÉëdG ¿ƒfÉ≤dG πjó©J íª°ùj
»a %
%25
25 ≈dEG π°üj Ée πjƒëàH É°†jC
¢Vôb ≈∏Y ∫ƒ°üëdG QÉ«N áeƒμëdG â°ûbÉf Éªc ,¢†FÉØdG äGƒæ°S
¥hóæ°üdG AGô°T hCG ,√OGó°S ºàj ,ΩÉ©dG »fÉªÄJ’G ¥hóæ°üdG øe
ácƒ∏ªªdG ∫ƒ°UC’G øe (Q’hO QÉ«∏e 7^2
7^2)) QÉæjO QÉ«∏e 2^2
.ádƒ«°ùdG õjõ©J πLCG øe ,áfGõî∏d
ÉæfEG :âjƒμdG »a …OÉ°üàb’G QÉ°ûà°ùªdG »£°ûdG ó«éªdG óÑY ∫Ébh
ÉkfÉμ°Sh Éjk OÉ«°S Ébk hóæ°Uh á«£Øf IhôK ∂∏àªj ó∏H øY çóëàf
á«dÉªdG äÉ°SÉ«°ù∏d IQGOEG Aƒ°S Éæjód ßëdG Aƒ°ùd øμdh ,ø«ª∏©àe

% 6^9 áÑ°ùæH Ö°SÉμe π«é°ùJ ó©H ΩÉ©dG ájGóH òæe ÉgôFÉ°ùN ¢ü∏u ≤J áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G
É«LƒdƒæμàdG ºdÉY
Q’hO QÉ«∏e 2^6 :"ôHhCG"
"¢ùJÉªà°SƒH"≈∏Y PGƒëà°SÓd
IQGOEG ¢ù∏ée ≥aGh 
≈∏Y ""ôHhC
ôHhCG" ácô°T
QÉ«∏e 2^65 ™```aO
≈∏Y PGƒëà°SÓd Q’hO
≥«Ñ£J º¡°SCG πeÉc
""¢ùJÉªà°SƒH
¢ùJÉªà°SƒH"
øY ¿Ó``YE’G ™bƒàªdG øeh.ΩÉ©£dG π«°UƒJ »a á°ùaÉæªdG
ádÉcƒd á©∏£e QOÉ°üe Ö°ùëH ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a á≤Ø°üdG
ádhÉëe ΩÉªJEG ΩóY ÜÉ≤YCG »a PGƒëà°S’G Gòg »JCÉjh .ÆôÑeƒ∏H
äPƒëà°SG »àdG ""Ög
Ög ÜGôL"
ÜGôL ácô°T ≈∏Y PGƒëà°SÓd ""ôHhC
ôHhCG"
7^3 πHÉ≤e á«HhQhC’G ""…hC
…hCG ∂«J âjEG â«L"
â«L ácô°T É¡«∏Y
π«°UƒàdG ∫ÉªYCG ábÓ©dG √òg Rõ©J ¿CG øμªjh .Q’hO QÉ«∏e
QÉ«¡fG ¢†jƒ©J ≈∏Y ÉgóYÉ°ùJh ,Uber
,Uber Eatsh
Eatsh ôHhCG »a
¿ƒμà°Sh .ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH á«°SÉ°SC’G É¡dÉªYCG
k G á≤Ø°üdG
,,Postmates
Postmates ácô°ûd IÉ«ëdG ¿Éjô°T áHÉãªH É°†jC
äÉcô°ûdG øe IóMGh âfÉch ,äGƒæ°S ™°ùJ ÉgôªY ácô°T »gh
.≥HÉ°S âbh »a áÄ°TÉædG

¬Lƒà°S "¢SEG ¢ùcƒH ¢ùcEG"
"ø°û«à°ùjÓH" `d á∏JÉb áHô°V
"âaƒ°ShôμjÉe" ácô°T ¿CG á«ªdÉY á«aÉë°U ôjQÉ≤J âØ°ûc 
"âaƒ°ShôμjÉe
ÜÉ©dC’G á°üæªd ""á∏JÉb
á∏JÉb" áHô°V ¬«Lƒàd ó©à°ùJ á«cô«eC’G
""»fƒ°S
»fƒ°S" É¡à°ùaÉæe É¡éàæJ »àdG "5
" ø°û«à°ùjÓH
ø°û«à°ùjÓH" Iô«¡°ûdG
âaƒ°ShôμjÉe ¿CG ""hÉf
hÉf Rƒ«f õªjÉJ"
õªjÉJ ™bƒe í°VhCGh .á«fÉHÉ«dG
ÜÉ©dC’G á°üæe øe ójóL QGó°UEG øY ÜÉ≤ædG ∞°ûμd ó©à°ùJ
.πÑ≤ªdG ¢ù£°ùZCG ô¡°T ∫ÓN ""¢SE
¢SEG ¢ùcƒH ¢ùcEG"
É«°ù«FQ É°ùaÉæe á°üæªdG ∂∏J ¿ƒμJ ¿CG íLôªdG ø``eh
ácô°T ó©à°ùJ »àdG ""5 ø°û«à°ùjÓH
ø°û«à°ùjÓH" á°üæªd É°Sô°Th
.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN É¡bÓWE’ á«fÉHÉ«dG "»fƒ°S
"»fƒ°S"
á°üæªdG ∂∏J ¿CG âaƒ°ShôμjÉe Égõ¡éJ »àdG ICÉLÉØªdG øμdh
."5 ø°û«à°ùjÓH
ø°û«à°ùjÓH" áî°ùf øe ô«ãμH ¢üNQCG ¿ƒμà°S

:Écô«eCG ∞dÉîJ É°ùfôa
…hGƒg ô¶ëf ød
á«°ùfôØdG »fGôÑ«°ùdG ø```eC’G á``dÉ``ch ¢ù«FQ í``°``VhCG 
ΩGóîà°SG ≈∏Y ΩÉJ ô¶M ∑Éæg ¿ƒμj ød ¬fCG (ANSSI
(ANSSI)
äÉμÑ°T ¢ù«°SCÉàH ≥∏©àj Éª«a …hGƒ``g ácô°T øe äGó©e
áeƒμëdG øμd ,á«°ùfôØdG (5G)
( ) ¢ùeÉîdG π«édG ä’É°üJG
≈dEG ∫É≤àf’G ÖæéJ ≈∏Y á«°ùfôØdG ä’É°üJ’G äÉcô°T ™é°ûJ
.á«æ«°üdG ácô°ûdG
áØ«ë°üd Guillaume Poupard OQÉHƒH Ωƒ«Z ∫Ébh
ød ¬fCG ƒg ¬dƒb »ææμªj Ée"
Ée :á∏HÉ≤e »a ""Les
Les Echos"
Echos
’ øjòdG ø«∏¨°ûª∏d áÑ°ùædÉH øμd ,πeÉc ô¶M ∑Éæg ¿ƒμj
."É¡eGóîà°SG
É¡eGóîà°SG ΩóY ≈∏Y º¡ãëf ÉæfEÉa ,É«k dÉM …hGƒg ¿ƒeóîà°ùj
ábÓªY OÉ©Ñà°SG ≈∏Y É¡FÉØ∏M á«cô«eC’G áeƒμëdG â°†Mh
,ΩOÉ≤dG π«édG ä’É°üJG äÉμÑ°T øe á«æ«°üdG ä’É°üJ’G
äôμfCG Éª«a ,¢ù°ùéàdG »a É¡eóîà°ùJ ób ø«μH ¿EG :á∏FÉb
.äÉeÉ¡J’G …hGƒg ácô°T

AÉæãà°SG Oó°üH ¿óæd
5G áμÑ°T øe …hGƒg
ácô°T AÉæãà°SG ,É«fÉ£jôH äÉ£∏°S Ωõà©J 
øe ,…hGƒ```g ábÓª©dG á«æ«°üdG É«LƒdƒæμàdG
¢ùeÉîdG π«édG áμÑ°ûd á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe
.á«æeC’G ±hÉîªdG »YGóH ,OÓÑdG »a 5G
á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG ¢ù«FQ Ωƒ≤j ¿CG Qô≤ªdG øeh
âeÉb ¿CG ó©H QGô≤dG Gòg ¿ÓYEÉH ,¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH
ôWÉîªdG º««≤J IOÉYEÉH á«fÉ£jôÑdG äGQÉÑîà°S’G
.á«æ«°üdG ácô°ûdG É¡∏μ°ûJ »àdG

% 2^7 ´ÉØJQÉH Ék «é«∏N á«fÉãdG âjƒμdG á°UQƒH :"QÉªãà°SÓd »æWƒdG"
%4^04
%4^04-- áÑ°ùæH k É°†Øîæe 500 S&P ô°TDƒe ∫Gõj
π°UGh ,iôNCG á«MÉf øe .%9^55
.%9^55-- DJIA ô°TDƒeh
ΩÉ```bQC’G º«£ëJ ÖcôªdG NASDAQ ô°TDƒe
áÑ°ùæH Ö°SÉμe ≥«≤ëJ ™e IójóédG á«°SÉ«≤dG
.ΩÉ©dG ∞°üàæe ≈àM %12^11
%12^11hh ô¡°ûdG ∫ÓN %5^99
%5^99
Ak GOCG ó¡°T …òdG áfGõîdG ¥ƒ°S ≈dEG ôjô≤àdG âØdh
10 ≈∏Y IóFÉØdG ∫ó©e ™ØJQGh ,ƒ«fƒj »a ÉÑ∏≤àe
≈∏YCG ≈``dEG ô¡°ûdG ájGóH »a %0^66
%0^66 øe äGƒæ°S
Oƒ©j ¿CG πÑb ƒ«fƒj 05 »a %0^96
%0^96 »a ¬d iƒà°ùe
.ô¡°ûdG ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH %%0^65
0^65 ≈dEG É«éjQóJ
IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdG ∫ƒMh
å«M ,»aÉ©àdG äÉeÓY ô¡¶J ∫GõJ’ É¡fEG ôjô≤àdG ∫Éb
»a áØ«Xh ¿ƒ«∏e 4^8 »cô«eC’G OÉ°üàb’G ±É°VCG
øμªJh ,ƒjÉe »a áØ«Xh ¿ƒ«∏e 2^5 `H áfQÉ≤e ƒ«fƒj
ô¡°ûd ISM »©«æ°üàdG äÉjôà°ûªdG …ôjóe ô°TDƒe
k É©ØJôe …Oƒ©°üdG √ÉéJ’G »a QGôªà°S’G øe ƒ«fƒj
äÉ©bƒàdG ™e áfQÉ≤e ƒjÉe »a 43^1 øe 52^6 ≈dEG
äÉjôà°ûªdG …ô``jó``e ô°TDƒe ¿É``ch .49^5
.49^5 óæY
52^3 πé°S ób É°ùfôa »a Markit »©«æ°üàdG
É«dÉ£jEGh É«fÉªdC’ 47^5
47^5hh 45^2 `H áfQÉ≤e ,ƒ«fƒj »a
.»dGƒàdG ≈∏Y
Stoxx ô°TDƒe ™ØJQG ,¥ƒ°ùdG AGOCÉH ≥∏©àj Éª«ah
Éªc ô¡°ûdG ∫ÓN %%2^85
2^85 áÑ°ùæH 600 Europe
,ø««HhQhCG øjOÉ°üàbG ôÑcC’ ¥ƒ°ùdG äGô°TDƒe â∏é°S
. k Éjƒb Ak GOCG ,É°ùfôah É«fÉªdCG

MSCI ô°TDƒe ô°TDƒe ™ØJQG ,iô``NCG á«MÉf øe
AÉæãà°SÉH ájƒ«°SB’G º¡°SCÓd Asia ex
ex-Japan
Japan
òæe √ôFÉ°ùN øe π∏b Éªe %7^87
%7^87 áÑ°ùæH ¿ÉHÉ«dG
.%5^73
.%
5^73-- ≈dEG ΩÉ©dG ájGóH
äGô°TDƒªdG ¿CG QÉªãà°SÓd »æWƒdG ôjô≤J ô``cPh
á«Ñ∏°ùdG á≤£æªdG ≈dEG âdƒëJ á«°ù«FôdG á«cô«eC’G
¥ÓZE’G øe âæμªJ É¡æμd ô¡°ûdG ∫ÓN Iõ«Lh IôàØd
≥∏ZCGh .á©°VGƒàe Ö°SÉμªH AGô°†îdG á≤£æªdG »a
ø«M »a %1^84
%1^84 áÑ°ùæH k É©ØJôe 500 S&P ô°TDƒe
áÑ°ùæH (DJIA
(DJIA)) »YÉæ°üdG õfƒL hGO ô°TDƒe ™ØJQG
’ ,ΩÉ``©``dG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d áÑ°ùædÉHh .%1^69
.%1^69

Ωó≤Jh .OÉ°üàb’G íàa IOÉYEG §£îH k ÉYƒaóe ¢SQÉe
,%3^03
,%
3^03 áÑ°ùæH »ªdÉ©dG MSCI AC ô°TDƒe
∞°üàæe ≈àM ΩÉ©dG ájGóH òæe √ôFÉ°ùN ¢ü∏b Éªe
MSCI ô°TDƒe ™ØJQG ø«M »a ,%7^14
,%7^14-- ≈dEG ΩÉ©dG
IóëàªdG äÉj’ƒdG êQÉN áeó≤àªdG ¥Gƒ°SCÓd EAFE
.ƒ«fƒj »a %%3^22
3^22 áÑ°ùæH Góæch
ájƒb Ö°SÉμe â∏é°S áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ¿CG ó``cCGh
MSCI EM ô°TDƒe ´É``Ø``JQG ™``e ô¡°ûdG ∫Ó``N
≈dEG ΩÉ©dG ájGóH òæe √ôFÉ°ùN k É°ü∏≤e %6^96
%6^96 áÑ°ùæH
∫ÓN áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G AGOCG ¥ƒØJ Oƒ©jh .%10^73
.%10^73
.á«HƒæédG Écô«eCGh É«°SBG »a …ƒ≤dG AGOC’G ≈dEG ƒ«fƒj

QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T øYQOÉ°U ôjô≤J ∫Éb 
¿G -»æWƒdG âjƒμdG ∂æÑd ájQÉªãà°S’G ´GQòdG –
Ak GOCG â∏é°S »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¥ƒ°SCG
.»°VÉªdG ƒ«fƒj ∫ÓN ΩÉY πμ°ûH k É«HÉéjEG
¢ù∏ée ∫hód RQƒH ófBG OQófÉà°S ô°TDƒe AGOCG ôKCÉJh
¥ƒ°ù∏d ∞«©°†dG AGOC’G ÖÑ°ùH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
OQófÉà°S ô°TDƒe ∞«ØW πμ°ûH ™ØJQG å«M …Oƒ©°ùdG
S&P ô°TDƒe ™ØJQG ø«M »a ,%
,%0^94
0^94 RQƒ``H ó``fBG
k ÉeƒYóe %1^69
%1^69 áÑ°ùæH k ÉbÉ£f ™°ShC’G Pan Arab
EGX30
EGX
30 ô°TDƒe øμªJ å«M ô°üe »a …ƒb AGOCÉH
.ƒ«fƒj ô¡°T »a %%5^33
5^33 áaÉ°VEG øe
¥Gƒ°SCG Ö«°üf øe ¿Éc AGOCG π°†aCG ¿CG ôjô≤àdG í°VhCGh
¥ƒ°S ô°TDƒe ±É°VCG å«M IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
™HôdG ∫ÓN √AGOCG k GRõ©e %6^18
%6^18 ΩÉ©dG »dÉªdG »HO
ADX ô°TDƒe ±É°VCG Éªæ«H ,%16^60
,%16^60 ≈dEG »fÉãdG
»fÉãdG ™Hô∏d √AGOCG π°ü«d %3^48
%3^48 »ÑXƒHG »a ΩÉ©dG
.%14^76
.%
14^76 ≈dEG
±É°VCG å«M á«fÉãdG áÑJôªdG »a âjƒμdG äAÉ``Lh
,ƒ«fƒj »a %%2^70
2^70 º¡°SCÓd ΩÉ©dG âjƒμdG ô°TDƒe
.%3^37
.%
3^37 áÑ°ùæH ∫hC’G ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe Ωó≤J Éª«a
áÑ°ùæH ô£b á°UQhaÜ
á°UQh Ü ô°TDƒe ™ØJQG ,áMhódG »ah
Ö°SÉμe π«é°ùJ øe øjôëÑdG âæμªJ Éª«a ,%
,%1^74
1^74
.%0^63
.%
0^63 â¨∏H á«°ûeÉg
¥Gƒ``°``SC’G ¿CGQÉªãà°SÓd »æWƒdG ôjô≤J ±É``°``VGh
∞°üàæe »a ¬JCGóH …òdG ´ÉØJQ’G π°UGƒJ á«ªdÉ©dG

"§°ShC’G ¥ô°ûdG Gô««ØjQ" ´hô°ûe øª°V 2023 ΩÉY πª©dG CGóÑj

AGôë°üdG »a »MÉ«°ùdG »dhódG ’ÉeBG QÉ£e º«eÉ°üJ øY ∞°ûμJ ájOƒ©°ùdG
.á≤£æªdG ∂∏àd QÉ£e AÉ°ûfEG É¡æª°V øe
k
ΩÉY ∫ƒ∏ëH ÓeÉc
´hô°ûªdG øe AÉ¡àf’G ºà«°Sh
∞dCG 22 ƒëf ´hô°ûªdG ôaƒj ¿CG ™bƒàjh ,2028
,2028
ÉMk ÉæLh áaôZ 2500 ÜQÉ≤j Ée º°†jh ,áØ«Xh
øe ôãcCG ≈dEG áaÉ°VEG ,á«æμ°S Ó«a 700
700hh ,É«k bóæa
,ô°UÉ©ªdG øØ∏d ájôb º°†«°S Éªc ,ôéàe 200
äÉ«dÉ©ØdG øe É©k °SGh GOk ó``Y ´hô°ûªdG …ƒë«°Sh
IOó©àe äÉMÉ°ùe ôaƒ«°S å«M ,á«aÉ≤ãdGh á«æØdG
á«æØdG ¢``Vhô``©``dGh äÉYÉªàLÓd äÉeGóîà°S’G
,∞MÉàeh ,≈≤«°Sƒeh ,ìô°ùe ø``e á«aÉ≤ãdGh
íÑ°üà°Sh ,äÉJƒëæeh ,á«æa ¢VhôY ä’É°Uh
,ºdÉ©dG »a ¢Uƒ¨dG ≥WÉæe π°†aCG øe IóMGh ""’ÉeB
’ÉeBG"
Gkõ«ªàe Gkõcôe íÑ°üàd ¢Uƒ¨dG áHôéJ ó«©à°S å«M
.äƒî«∏d á©FGQ á¡Lh ¿ƒμà°Sh ,ájôëÑdG IÉ«ë∏d
¥hóæ°U ¬``≤``∏``WCG ´hô``°``û``e ’É```eBG ¿CG ≈```dEG QÉ°ûj
ôÑªàÑ°S 26 Ωƒj …Oƒ©°ùdG áeÉ©dG äGQÉªãà°S’G
ÜôZ ∫Éª°T »a Égôjƒ£J ºà«°S á≤£æªd 2018
.á«μ∏ªdG ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G á«ªëe ¥É£f øª°V áμ∏ªªdG
≈dEG IõμJôªdG IôNÉØdG áMÉ«°ùdG Ωƒ¡Øe ≈∏Y ´hô°ûªdG Iôμa QƒëªàJ
""Ωƒ«f
Ωƒ«f" ™jQÉ°ûe ÖfÉL ≈dEG ""’ÉeB
’ÉeBG" ôÑà©Jh.êÓ©dGh áë°üdGh ágÉ≤ædG
»a º¡°ùJ »àdG ájOƒ©°ùdG äÉYhô°ûªdG øe GkAõL ""ôªMC
ôªMC’G ôëÑdG"h
ôëÑdG
.áμ∏ªªdG »a áMÉ«°ùdG õjõ©Jh äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ÜÉ£≤à°SG

≈∏Y IóàªªdG á«MÉ«°ùdG á¡LƒdG ,’ÉeBG âØ°ûc 
á«Hô©dG áμ∏ªª∏d »Hô¨dG »dÉª°ûdG πMÉ°ùdG ∫ƒW
,»dhódG ÉgQÉ£e º«ª°üJ øY ÜÉ≤ædG ,ájOƒ©°ùdG
ÜGô°ùdG ô«KCÉJ ø``e ¬ª«ª°üJ »Mƒà°SG …ò```dG
.ôMÉ°ùdG …hGôë°üdG
º«ª°üà∏d ""ôæJQÉH
ôæJQÉH ófBG ôà°Sƒa"
ôà°Sƒa ácô°T âªª°Uóbh
q
,IóëàªdG áμ∏ªªdG Égô≤eh ,ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡dGh
ófBG ôà°Sƒa ) ```dh ,ÜÉ``cq ô``dG ≈æÑeh ºμq ëàdG êô``H
á©FGP á«ªdÉ©dG º«eÉ°üàdG øe ójó©dG (ôæJQÉH
QÉ£eh »∏Ñªjh Ö©∏e AÉæH IOÉ``YEÉ` c ,â«°üdG
»≤«°SƒªdG õ``cô``ª``dGh ìô°ùªdGh »``dhó``dG ø«μH
Éª«a ,¿óæd »a ™``bGƒ``dG Sage Gateshead
áYƒªée »gh ,"¢ù«éjE
, ¢ù«éjEG" ácô°T QÉ£ªdG ºª°U
øe âMƒà°SG »àdGh ,á«ªdÉY á«°Sóægh ájQÉ°ûà°SG
AGôë°üdG øe ≈Mƒà°ùªdG ’ÉeBG QÉ£e 
Qô≤ªdG øeh .áHÓîdG ájhGôë°üdG ¬à©«ÑWh ¬©bƒe
øe å«M ,2023
,2023 ΩÉY »a QÉ£ªdG ò«ØæJ ∫Éªμà°SG
óæY ô``FGR ¿ƒ«∏ªdG ≈dGƒM πÑ≤à°ùj ¿CG ™bq ƒàªdG
É¡fEG å«M ,,"§°ShC
§°ShC’G ¥ô°ûdG Gô««ØjQ"
Gô««ØjQ É¡fCÉH ´hô°ûªdG á≤£æe âØ°Uhh .áeÉ©dG äGQÉªãà°S’G ¥hóæ°U ôÑY ´hô°ûªdG ∫ƒq ªjh .É«k ª°SQ ¬MÉààaG
¿ƒμà°Sh ,∫óà©ªdG §°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG ñÉæªd »©«ÑW OGóàeG áaÉ«°†dG ô«ÑN õ∏Ñ«f ¢S’ƒμ«f ´hô°ûª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ø««©J ºJh
ÜôZ ∫Éª°T »a á«©«Ñ£dG ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G á«ªëe øª°V ’ÉeBG ±Gô°TE’Gh á«é«JGôà°S’G ôjƒ£J á«dhDƒ°ùe ≈dq ƒJ ,ôjƒ£àdGh IôNÉØdG
RhÉéàJ ¿CG §£îªdG øeh ,Ωƒ«f ´hô°ûe øe ÜƒæédÉHh ,ájOƒ©°ùdG ’ÉeBG ´hô°ûeôaƒj ¿CG ™bƒàªdG øeh ,´hô°ûªdG »a äÉ«∏ª©dG ô«°S ≈∏Y
IOó©àe ∫ƒ°Uh äGQÉ«N ™e ,™Hôe ôàeƒ∏«c 3800 ´hô°ûªdG áMÉ°ùe
.´hô°ûªdG äÉYÉ£b ™«ªL »a πªY á°Uôa ∞dCG 22

º¡ÑJGhôd áØdÉîªdG øjóaGƒdG äÉHÉ°ùM ó«ªéJ :"ÉeÉ°S"
IóFÉ°ùdG Qƒ``LC’G áª«b á«dÉªdG É¡JÓeÉ©e RhÉéàJ
™«ªL ó≤ædG á°ù°SDƒe áÑWÉîeh ,OÓÑdG »a É¡æ¡ªd
ò«Øæàd ,á«ÑæLCG hCG á«∏ëe âfÉc AGƒ°S ∑ƒæÑdG
äÉª«∏©J »gh ,á°ù°SDƒªdG É¡à≤∏J »àdG äÉª«∏©àdG
≥HÉ£àj ’ »àdG IóaGƒdG ádÉª©dG äÉHÉ°ùM ó«ªéJ
.É¡«a ¿ƒ∏ª©j »àdG »a ø¡ªdG πNO ™e »∏©ØdG É¡∏NO
∫ÓN k ÉYÉØJQG ájOƒ©°ùdÉH øjóaGƒdG äÓjƒëJ â∏é°Sh
≈∏Y %5^37
%5^37 áÑ°ùæH 2020 ΩÉY øe ô¡°TCG 5 ∫hCG
∫ÉjQ QÉ«∏e 2^83 É¡àª«b IOÉjõHh ,…ƒæ°S ¢SÉ°SCG
øe á∏KÉªªdG IôàØdÉH áfQÉ≤e (Q’hO ¿ƒ«∏e 754
754)
.»°VÉªdG ΩÉ©dG
k É≤ah ,áμ∏ªªdÉH øjóaGƒdG äÓjƒëJ »dÉªLEG ≠∏Hh
∫ÉjQ QÉ«∏e 55^48 ,,"ô°TÉÑe
ô°TÉÑe" ÉgóYCG á«FÉ°üME’
≈dhC’G ô¡°TC’G á°ùªîdG »a (Q’hO QÉ«∏e 14^79
14^79)
14^04)) ∫ÉjQ QÉ«∏e 52^65 πHÉ≤e ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe
14^04
.2019
2019 ΩÉY øe áfQÉ≤ªdG IôàØdG »a (Q’hO QÉ«∏e

, ÉeÉ°S" …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe äócCG 
,"ÉeÉ°S
πFÉ°Sh ¢†©H »a ¬dhGóJ ºJ Ée áë°U ΩóY ,¢ùeG
,á«fhôàμdE’G ™bGƒªdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdGh ΩÓYE’G
»a á∏eÉ©dG ±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG ¬«LƒJ ¿CÉ°T »a
IóaGƒdG ádÉª©∏d á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG ó«ªéàH áμ∏ªªdG
IóFÉ°ùdG QƒLC’G áª«b á«dÉªdG É¡JÓeÉ©J ¥ƒØJ »àdG
.É¡æ¡àªJ »àdG ø¡ª∏d
ó«ªéJ ¿CÉ°ûH ¬dhGóJ ºJ Ée á≤«≤M ∫ƒ``M âdÉbh
¿CG ,É¡fÉ«H »a IóaGƒdG ádÉª©∏d á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG
áÑLGƒdG ájÉæ©dG äGAGôLEG ≥Ñ£J ±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG
πμ°ûH AÓª©dG ∞∏àîªd á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG πμd
äGAGôLE’G ≥ah É¡fCÉ°T »a Ωõ∏j Ée PÉîJGh ,ôªà°ùe
.ábÓ©dG äGP äÉª«∏©àdGh áª¶fC’G ÖLƒªH IOóëªdG
»a ô°ûf Ée ≈∏Y GOQ ,"ÉeÉ°S
, ÉeÉ°S" äÉëjô°üJ äAÉ``Lh
á∏eÉ©dG ∑ƒæÑdG á∏°UGƒe ¿CÉ°ûH ™bGƒªdG ¢†©H
»àdG IóaGƒdG ádÉª©dG äÉHÉ°ùM ó«ªéJ áμ∏ªªdG »a

áμ∏ªªdG »a ¿ƒ«∏jôJ 1^6 `H ´hô°ûe 5000 ∫Éªμà°SG
ø«dhÉ≤ªdG ¬LGƒJ äÉjóëJ øY í°üaCG ájOƒ©°ùdG
π«LCÉJh ,…ó≤ædG ≥aóàdG »a äRôH ,ø«jOƒ©°ùdG
≈dEG k Éàa’ ,OGó``eE’G á∏°ù∏°S π£©Jh ,äÉYhô°ûªdG
%%20
20 áÑ°ùæH äÉYhô°ûªdG á«°SôJ ¢VÉØîfG ™bƒJ
¬à∏≤f Éªd É≤ah ,áëFÉédG ÖÑ°ùH »dÉëdG ΩÉ©dG ∫ÓN
."§°ShC
§°ShC’G ¥ô°ûdG"
¥ô°ûdG
OÉëJ’ ΩÉ©dG OÉëJ’G ¢ù«FQ ,…OÉªëdG ó¡a ™bƒJh
ΩÉ©dG ™∏£e ó¡°ûj ¿CG ,≥HÉ°ùdG Üô©dG ø«dhÉ≤ªdG
™jQÉ°ûªdG ÜÉ«°ùfG ≈°übCG óëH 2021 πÑ≤ªdG
’ ,äGAÉ°ûfE’G ´É£b óaô«d áμ∏ªªdG »a ábÓª©dG
¢†¡æJ ¿CG ô¶àæªdG á«ªæàdG äÉYhô°ûe »a Éª«°S
ôªMC’G ôëÑdG á«ªæJ ´hô°ûªH k’óà°ùe ,kGOóée
≈dEG É¡à«°SôàH Ωƒ≤J »àdG Oƒ≤©dG áª«b ™aQ ó©H
2^3 øe ójõ«d ,2020
,2020 ΩÉY »a ∞©°†dG ¥ƒØj Ée
≈dEG 2019 ΩÉY »a (Q’hO ¿ƒ«∏e 613
613)) ∫ÉjQ QÉ«∏e
.2020
2020 ΩÉY »a (Q’hO QÉ«∏e 1^8
1^8)) ∫ÉjQ QÉ«∏e 6^8

á«ªæàdGh äGAÉ°ûfE’G ´É£b »a ¿ƒ°üàîe Qób 
»a …QÉ≤©dG •É°ûædG IOƒY ¿ƒμJ ¿CG á«fGôª©dG
óbGƒØdG ¢ü«∏≤J »a º¡°ùj ÉªH ,ájƒb ájOƒ©°ùdG
á©ÑàªdG ájRGôàM’G äGAGô``LE’G AGôL ájOÉ°üàb’G
,á≤∏©ªdG äÉYhô°ûªdG èeGôH ∫Éªμà°SG π°UGƒJ ™e
,ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G íàa ¿CG ≈∏Y øjOó°ûe
»aÉ©àdG øª°†j ,äÓ``μ``°``û``e ¿hO É¡«°†eh
á£°ûf IOƒY äÉ©bƒJ Rõ©jh ,´É£≤∏d »éjQóàdG
áÑ≤M ∫Éªμà°S’ ájOƒ©°ùdÉH äGAÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’
1^6 áª«≤H ,´hô°ûe ±’BG 5 É¡eGƒb äÉYhô°ûe
.Q’hO ¿ƒ«∏jôJ
¬LGƒJ äÉjóëJ §°Sh ájôjó≤àdG ∫ÉeB’G √òg »JCÉJh
É¡dÓ¶H â≤dCG »àdG ""ÉfhQƒc
ÉfhQƒc" áeRCG AGôL ´É£≤dG
âdÉb å«M ,ájOƒ©°ùdG ä’hÉ≤ªdG •É°ûf ≈∏Y
,»°VÉªdG ô¡°ûdG ,ø«dhÉ≤ª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG
»a ä’hÉ≤e ácô°T 600 ≈∏Y ¬JôLCG k Éë°ùe ¿EG
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«الوطني لالستثمار» :مكاسب قوية في «الناشئة» وأداء مشابه لـ «الخليجية»
اإلمارات تتصدر
قائمة أفضل
األسواق بنمو
 %6.18والكويت
في المرتبة الثانية
بنمو 2.70%

ارتفاع معدل الفائدة
من  %0.66بداية
يونيو إلى %0.96
يوم  5منه قبل
ً
العودة تدريجيا
إلى  %0.65بنهاية
الشهر

قـ ــال ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن ش ــرك ــة الــوط ـنــي
لــاسـتـثـمــار – الـ ـ ــذراع االس ـت ـث ـمــاريــة لبنك
ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي -إن األسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة
تواصل االرتـفــاع الــذي بدأته في منتصف
ً
مارس الماضي مدفوعا بخطط إعادة فتح
االقتصاد.
ووف ــق الـتـقــريــر ،تـقــدم مــؤشــر MSCI AC
العالمي بنسبة  3.03في المئة ،مما قلص
خـســائــره منذ بــدايــة الـعــام حتى منتصف
العام إلــى  -7.14في المئة ،في حين ارتفع
مؤشر  MSCI EAFEلألسواق المتقدمة خارج
الــواليــات المتحدة وكندا بنسبة  3.22في
المئة في يونيو.
في التفاصيل ،سجلت األسواق الناشئة
مكاسب قوية خالل الشهر مع ارتفاع مؤشر
ً
 MSCI EMبنسبة  6.96فــي المئة مقلصا
خـســائــره مـنــذ بــدايــة ال ـعــام إل ــى  10.73في
المئة .ويعود تفوق أداء األســواق الناشئة
خ ــال يــونـيــو إل ــى األداء ال ـق ــوي ف ــي آسـيــا
وأمريكا الجنوبية.
ومــن ناحية أخــرى ،ارتفع مؤشر مؤشر
 MSCI Asia ex-Japanلألسهم اآلسيوية
باستثناء ا لـيــا بــان بنسبة  7.87فــي المئة
مما قلل من خسائره منذ بداية العام إلى
 -5.73في المئة.
وسـجـلــت أس ــواق دول مجلس الـتـعــاون
ً
ً
الخليجي أداء إيجابيا عموما إذ كان أداء
ً
بعض األسواق مشابها ألداء "الناشئة".
وتــأثــر أداء مــؤشــر سـتــانــدرد آن ــد بــورز
لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب
األداء الضعيف للسوق الـسـعــودي إذ
ارتـفــع بشكل طفيف مــؤشــر ستاندرد
آند بورز  0.94في المئة ،في حين ارتفع
ً
مــؤشــر  S&P Pan Arabاألوس ــع نطاقا
ً
بنسبة  1.69في المئة مدعوما بأداء قوي
في مصر حيث تمكن مؤشر  EGX30من
إضافة  5.33في المئة في شهر يونيو.
وأفـضــل أداء كــان مــن نصيب أســواق
اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة إذ أض ــاف
مؤشر سوق دبي المالي العام  6.18في
ً
المئة معززا أداء ه خالل الربع الثاني إلى
 16.60فــي الـمـئــة ،بينما أض ــاف مؤشر
 ADXالعام في أبوظبي  3.48في المئة
ليصل أداؤه للربع الثاني إلــى 14.76
في المئة.
وجــاء ت الكويت في المرتبة الثانية

حيث أضاف مؤشر الكويت العام لألسهم
 2.70في المئة في يونيو ،فيما تقدم مؤشر
السوق األول بنسبة  3.37في المئة.
وفي الدوحة ،ارتفع مؤشر بورصة قطر
بنسبة  1.74في المئة ،فيما تمكنت البحرين
مــن تسجيل مكاسب هامشية بلغت 0.63
في المئة.

المؤشرات األميركية
تحولت المؤشرات األميركية الرئيسية إلى
المنطقة السلبية فترة وجيزة خالل
الشهر ،لكنها تمكنت من
اإلغالق في المنطقة
ال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــراء
ب ـم ـك ــاس ــب

ً
متواضعة .وأغـلــق مؤشر  S&P 500مرتفعا
بنسبة  1.84في المئة في حين ارتفع مؤشر
داو جونز الصناعي ( )DJIAبنسبة  1.69في
المئة .وبالنسبة للنصف األول من العام ،ال
ً
يزال مؤشر  S&P 500منخفضا بنسبة -4.04
في المئة ومؤشر  DJIA -9.55في المئة.
من ناحية أخرى ،واصل مؤشر NASDAQ
المركب تحطيم األرقام القياسية الجديدة
مـ ــع ت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب ب ـن ـس ـب ــة  5.99فــي
المئة خالل الشهر و 12.11في المئة حتى
منتصف العام.
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد س ـ ـ ــوق

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عمالئه
بمنحهم مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن الـسـحــوبــات
والجوائز والعروض على مدار العام ،وفي هذا
اإلطار ،أجرى البنك سحب الجوهرة ربع السنوي
وأعلن فوز سوسن محمد وهبي بمبلغ  250ألف
دينار ،وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة ،إلى جانب ممثلي البنك.
علما بأن جميع سحوبات الجوهرة الشهرية
وربع السنوية تتم تحت إشراف ومراقبة شركة
"ديلويت" العالمية.
ويعاود "الوطني" إجراء سحوبات الجوهرة
بـشـكــل طـبـيـعــي ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن إجـ ـ ــراء كل
ال ـس ـحــوبــات الـمــؤجـلــة بـنـهــايــة شـهــر يــونـيــو،
والتي كانت قد توقفت بسبب ما تشهده البالد
من ظروف استثنائية نتيجة جائحة فيروس
كورونا الوبائي ،وذلك بعد الحصول على موافقة
وزارة التجارة والصناعة بإجراء السحوبات التي
تم تأجيلها أثناء فترة التوقف الماضية ،مع
االلتزام بالمعايير الصحية الوقائية.
وأعلن البنك خالل األسابيع القليلة الماضية
أسماء الفائزين بالسحوبات المؤجلة كالتالي:
• بــدريــة خضير بوشعبون الـفــائــزة بجائزة
 125ألف دينار عن السحب الشهري المؤجل
بتاريخ  26مايو.
• إسماعيل عبدالرضا الفائز بجائزة  5آالف
دينار عن السحب األسبوعي المؤجل بتاريخ
 12مايو.
• يعقوب محمد العوض الفائز بجائزة  5آالف
دينار عن السحب األسبوعي المؤجل بتاريخ
 19مايو.
• هــاضــل مـســري السبيعي الـفــائــز بـجــائــزة 5
آالف دينار عن السحب األسبوعي المؤجل
بتاريخ  2يونيو.

اتخذناها في األزمة لضمان الحفاظ على سالمة
ً
عمالئنا ،وتطبيقا لتعليمات الجهات المعنية".
واختتم العثمان مــؤكــدا سعادته بالعودة
إلى إجــراء سحوبات الجوهرة بشكل طبيعي،
بعد االنتهاء من إج ــراء السحوبات المؤجلة،
ً
ومــؤكــدا حــرص الــوطـنــي على ســامــة عمالئه
التي تأتي في المقام األول ،وهو ما انعكس على
اإلجراءات والجهود التي يقوم بها البنك خالل
ً
األزم ــة ،والتي تأتي استمرارا لتقديم الوطني
مصلحة عمالئه ب ـصــدارة مساعيه وجـهــوده
على مدار تاريخه.
ويقدم "الوطني" منذ عام  2012مكافآت
لعمالئه من خــال السحوبات األسبوعية
والشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة،
بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية 2.200.000
ً
دينار سنويا.
ً
كما يمنح حساب الجوهرة العمالء فرصا
لدخول السحب وربح جوائز بقيمة  5آالف
ً
ً
ديـنــار أسـبــوعـيــا 125 ،ألــف ديـنــار شهريا،
وال ـجــائــزة الـكـبــرى بقيمة  250أل ــف ديـنــار
بشكل ربــع سنوي ،حيث إن كل  50دينارا
يودعها العميل في حساب الجوهرة تمنحه
فرصة واحدة لدخول السحب ،وفي حال عدم
قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل
من حساب الجوهرة خالل الفترة المطلوبة،
فــإن فــرص ال ـفــوز تتضاعف مـقــابــل كــل 50
دينارا في الحساب.
ويحرص "الوطني" على تقديم مجموعة
متنوعة من العروض ،المكافآت ،والجوائز
التي تمتد على مــدار العام ،وتتماشى مع
اهتمامات جميع العمالء ،هــذا إلــى جانب
تـقــديــم الـبـنــك أفـضــل الـخــدمــات المصرفية
ً
ً
وأكثرها تطورا وأمانا.

ّ
«األهلي» يطرح مبادرة للتعلم الرقمي
طـ ــرح ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
ً
مؤخرا مبادرة تعليمية
داخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة ت ـ ـتـ ـيـ ــح ل ـك ــل
مـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه إمـ ـك ــانـ ـي ــة
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام مـ ـنـ ـص ــة
ّ
ذك ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــل ــم ع ـبــر
اإلن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــت ،وه ـ ــي
مـنـصــة "بـيــرسـيـبـيــو"
(.)Percipio
وتوفر هذه المنصة
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن ح ـلــول الـتـعـلــم ال ـتــي تشمل
المهارات الشخصية والعملية ،والتي يتم اكتسابها
عبر مختلف الممارسات وبرامج التشغيل المتنوعة.
ومن خالل إتاحة إمكانية الوصول واالستفادة
من هذه المناهج عبر اإلنترنت ،يؤكد البنك التزامه
باالستثمار فــي تطوير وتنمية مـهــارات موظفيه
واستغالل هذه الفترة ،لتحقيق مزيد من التقدم في
مسيرة التحول الرقمي للموارد البشرية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بإمكان موظفي "األهلي"
دراسة مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة ،بما
فيها المهارات الشخصية وبرامج "مايكروسوفت
أوف ـ ـيـ ــس" والـ ـمـ ـج ــاالت ال ـت ـق ـن ـيــة ،والـ ـت ــي ُصـ ّـم ـمــت
لمساعدتهم على تطويرهم المهني والشخصي.
وي ـت ـم ـثــل الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذه ال ـم ـن ـصــة ف ــي مــواص ـلــة

تعاف
عالمات ٍ
وحـ ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ،فــإن ـهــا التـ ـ ــزال تظهر
ع ــام ــات ال ـت ـع ــاف ــي ،إذ أضـ ـ ــاف االق ـت ـص ــاد
األم ـي ــرك ــي  4.8م ـل ـيــون وظ ـي ـفــة ف ــي يــونـيــو
مقارنة بـ  2.5مليون وظيفة في مايو ،وتمكن
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM
لـشـهــر يــونـيــو م ــن االس ـت ـم ــرار ف ــي االت ـجــاه
ً
الصعودي مرتفعا إلــى  52.6مــن  43.1في
مايو مقارنة مع التوقعات عند .49.5
من ناحية أخــرى ،أكــد التقدير الثالث
ل ـل ـنــاتــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي األم ـيــركــي
حــدوث انكماش سنوي بنسبة  5.0في
المئة خالل الربع األول ،بينما انخفض
معدل البطالة بشكل ملحوظ إلى 11.1
في المئة في يونيو من  13.3في المئة
حـيــث ســاعــدت إع ــادة فـتــح االقـتـصــاد على
تنشيط حركة التوظيف.
وأش ـ ـ ــارت ال ـت ـق ــدي ــرات ال ـم ـعــدلــة لـلـنــاتــج
المحلي اإلجمالي األوروب ــي إلــى انكماش
بنسبة  3.6في المئة ًخالل الربع األول من
العام مقارنة بالتقديرات السابقة
التي قدرت االنكماش بحوالي 3.8
في المئة.

المؤشرات األوروبية
وكان مؤشر مديري المشتريات
التصنيعي  Markitفــي فرنسا
سجل  52.3فــي يونيو ،مقارنة
بـ  45.2و 47.5أللمانيا وإيطاليا
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي .وف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بأداء السوق ،ارتفع مؤشر Stoxx
 Europe 600بنسبة  2.85في المئة
خالل الشهر كما سجلت مؤشرات
السوق ألكبر اقتصادين أوروبيين،
ً
ألمانيا وفرنساً ،
أداء قويا حيث
أض ــاف مــؤشــر داك ــس األلماني
ً
ارتـفــاعــا بنسبة  6.25فــي المئة
ً
خ ــال الـشـهــر م ـضــافــا إل ــى 6.68

ُ
«الوطني» يعلن الفائز بسحب «الجوهرة»
ربع السنوي على مبلغ  250ألف دينار
• حــوريــة محمد البحارنة الـفــائــزة بجائزة 5
آالف دينار عن السحب األسبوعي المؤجل
بتاريخ  9يونيو.
• بــدور صــاح الهزيم الفائزة بجائزة  5آالف
دينار عن السحب األسبوعي المؤجل بتاريخ
 16يونيو.
• أس ــرار جابر هاشم الـفــائــزة بجائزة  5آالف
دينار عن السحب األسبوعي المؤجل بتاريخ
 23يونيو.
ً
وتعقيبا على عودة إجراء سحوبات الجوهرة،
أعلن المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية فــي "الــوط ـنــي" محمد العثمان أن
"مكافأة عمالئنا ركيزة أساسية في التجربة
المصرفية المتميزة الـتــي ّ
نقدمها لـهــم ،ولن
تثنينا األزم ـ ــات وال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة عن
ً
تقديم المزيد ،بل ستزيدنا إصرارا على مضاعفة
الجهود من أجل منحهم المزيد من المكافآت
ترسخ ّ
الفريدة واالستثنائية التي ّ
تميز عمالئنا
واستفادتهم من ّ
تفوق الوطني وريادته".
وأض ــاف الـعـثـمــان" :تتميز استراتيجيتنا
فــي مكافأة عمالئنا بتطابقها مــع تطلعاتهم
وتلبيتها الحتياجاتهم ،بفضل قدرتنا على
استطالع تلك التطلعات ،نتيجة تواصلنا الدائم
معهم من خالل قنوات الوطني المتنوعة ،إضافة
إلى تفوقنا في بناء قاعدة بيانات ضخمة على
مدار السنوات الماضية ،وامتالك أدوات تحليلية
فائقة ومتطورة".
وأكمل" :أثبتت جائحة كورونا وما فرضته
من تداعيات حرص الوطني على حقوق عمالئه
مــن حصولهم عـلــى فــرصــة ال ــدخ ــول فــي كافة
السحوبات التي تم تأجيلها ،وتمديد صالحية
نقاط مايلز الوطني ،ونقاط برنامج مكافآت
الوطني ،لتعويض العمالء عن اإلجراءات التي

ً
ال ـخــزانــة ً
أداء مـتـقـلـبــا فــي يــون ـيــو ،وارت ـفــع
معدل الفائدة على  10سنوات من  0.66في
المئة فــي بــدايــة الشهر إلــى أعلى مستوى
لــه فــي  0.96فــي المئة فــي  5يونيو قبل أن
ً
يعود تدريجيا إلى  0.65في المئة بحلول
نهاية الشهر.

تـح ـس ـيــن وت ـع ــزي ــز تـطــويــر
ق ـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن مــن
خـ ــال تــدري ـب ـهــم ع ــن ُبـعــد
فـ ــي دورات م ـت ـخ ـص ـصــة،
م ــع ال ـح ـف ــاظ ،وفـ ــي الــوقــت
ذات ـ ــه ع ـلــى ص ـحــة وســامــة
األف ــراد خــال هــذه الـظــروف
االستثنائية.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـ ـق ـ ــوم "شـ ــريـ ــك
التعليم والتطوير" ،الــذي تم
تعيينه من قبل "بيرسيبيو"،
بــاقـتــراح بــرامــج مـحــددة تلبي متطلبات التدريب
ً
األكثر إلحاحا في الوقت الحاضر ،بحيث يكتسب
الموظفون ،بعد استكمال دوراتهم ،المهارات الالزمة
لالرتقاء بمعايير خدمة العمالء في البنك إلى أفضل
مستوى.
إن اسـتـثـمــار "األه ـل ــي" فــي التعليم اإللـكـتــرونــي
يعكس التزامه بتحقيق االمتياز من خالل اتباع نهج
االبتكار ،والتركيز على تنمية المهارات المطلوبة
للتشغيل والمنافسة في سوق دائمة التطور.
ً
ومن شأن هذا االستثمار أيضا أن يدعم موظفي
البنك بالمهارات والقدرات الالزمة ،للمساهمة في
نـمــوه وازده ـ ــاره خ ــال حــالــة ع ــدم اليقين واألزم ــة
الراهنة.

فــي المئة للشهر السابق ليقلص خسائر
النصف األول إلى  -7.08في المئة .من ناحية
أخ ـ ــرى ،ارت ـف ــع مــؤشــر  CAC450الـفــرنـســي
بنسبة  5.12فــي المئة مـقــارنــة ب ـ  2.17في
المئة لشهر مايو وال يزال المؤشر الفرنسي
ً
سالبا بنسبة  17.43في المئة خالل النصف
األول من العام.

إخالء مسؤولية
ت ــم ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات واآلراء
الــواردة في هذا التقرير من مصادر يعتقد
أنه يمكن االعتماد عليها دون التحقق بشكل
مستقل من دقتها أو اكتمالها.
وتعتقد شركة الوطني لالستثمار بأن
المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير
دقـيـقــة وكــام ـلــة .وم ــع ذلـ ــك ،ال ت ـقــدم شــركــة
الوطني لالستثمار أي إقرارات أو ضمانات،
صــري ـحــة أو ض ـم ـن ـيــة ،فـيـمــا يـتـعـلــق بــدقــة
أو اكتمال المحتوى .قــد تتوفر معلومات
إضــاف ـيــة ع ـنــد ال ـط ـلــب .وال تـتـحـمــل شــركــة
الــوطـنــي لالستثمار أي مـســؤولـيــة عــن أي
خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو ناتجة
عن استخدام المحتوى.
وال ينبغي اعتبار هذا التقرير استشارة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة أو االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ـي ــه ك ـبــديــل
لممارسة الحكم المستقل .إضافة إلى ذلك،
ق ــد ت ـك ــون ش ــرك ــة الــوط ـنــي لــاس ـت ـث ـمــار قد
أصدرت ،وربما تصدر في المستقبل ،تقارير
أخرى ال تتسق مع االستنتاجات المختلفة
من المعلومات الواردة في هذا التقرير.
وتـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر م ـخ ـت ـل ــف
االفتراضات واآلراء واألساليب التحليلية
للمحللين الذين أعدوا التقارير ،وال تتحمل
شركة الوطني لالستثمار أي التزام لضمان
أن يتم إبالغ هذه التقارير األخرى.
ال ينبغي أن يؤخذ األداء السابق كمؤشر
أو ضمان لألداء المستقبلي ،وال يتم تقديم
أي تـعـهــد أو ض ـم ــان ،ص ــري ــح أو ضـمـنــي،
فيما يتعلق ب ــاألداء المستقبلي .وتعكس
المعلومات واآلراء والتقديرات الــواردة في
ً
هذا التقرير حكما في تاريخ التقرير األصلي
للنشر من شركة الوطني لالستثمار ،وهي
عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

 ...و«الخليج» يعلن فائزي سحوبات
«الدانة» األسبوعية المؤجلة

محمد العثمان

مكافأة
عمالئنا ركيزة
أساسية في
التجربة
المصرفية...
والظروف
االستثنائية
ً
تزيدنا إصرارا
على تقديم
المزيد

أ ج ــرى بنك الخليج سحوبات
ال ــدان ــة األسـبــوعـيــة الـمــؤجـلــة عن
شـهــر أب ــري ــل  ،2020أم ــس األول،
وأعلن أسماء الفائزين الـ 15خالل
الفترة من  30 – 5أبريل الماضي
ب ـجــوائــز نـقــديــة قـيـمــة كــل منها
ً
أسبوعيا ،إضافة
 1000ديـنــار
إلـ ـ ــى الـ ـف ــائ ــزي ــن ال ـخ ـم ـس ــة عــن
الفترة من  28يونيو  2 -يوليو
الجاري.
وفيما يلي أسـمــاء الفائزين ال ــ 5ألسـبــوع 5
إلى  9أبريل:
موزة عبدالله عيد الديحاني ،ورامــي هشام
محمد جابر ،وجاسم محمد عبدالله األستاذ،
وطـ ــاهـ ــر ح ـس ـي ــن ب ـل ـب ــل ،وسـ ــالـ ــم ع ـب ــدال ـج ـب ــار
النيباري.
والفائزون الخمسة ألسبوع  19إلى  23أبريل:
الفــي ناصر فهد المطيري ،وشريفة عيفان
س ـل ـطــان ج ــرب ــوع ،ودعـ ـ ــاء ع ـبــدال ـس ـتــار محمد
بهبهاني ،وعبدالمطلب عباس وزنــه ،وخلود
ابراهيم حسين البحراني.
والفائزون الـ 5ألسبوع  26إلى  30أبريل:
ج ــوي ـل ــه م ـح ـمــد ح ـك ـي ــم ،وف ــري ــد ال ـن ـب ـت ــاوي،
وعبدالمجيد اسماعيل نعمة الله مقدم ،وعلي
عادل محمد المتروك ،وشران نورنها نورنها.
والفائزون الخمسة لألسبوع الماضي:
حسن هاشم سيد حسين الموسوي ،وأمل
خلف سعد الـعـنــزي ،وخــالــد عبدالنبي عوض
بـهـبـهــانــي ،وج ـه ــاد ح ـمــدي ال ـح ــري ــري ،وولـيــد
خالد الرشيدي.
وأع ـ ـلـ ــن "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" أن ال ـ ــدان ـ ــة ك ـ ـبـ ــرت ،وان
الجائزة الكبرى لسحب الدانة السنوي ستكون
 1.500.000دي ـنــار ،وسيعقد الـسـحــب ي ــوم 14
يناير  ،2021وستكون آخر فرصة للمشاركة فيه

عبر اإليداع في حساب الدانة  30سبتمبر .2020
ويشجع البنك عمالء "الدانة" على زيادة فرص
فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها
في الحساب ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني
ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـتــاحــة ع ـبــر ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي
وتطبيق الهواتف الذكية.
ك ـمــا ي ــوف ــر "الـ ــدانـ ــة" ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـخــدمــات
المتميزة لعمالئه ،منها خدمة "بطاقة الدانة
لــإيــداع الـحـصــري" ،التي تمنح العمالء حرية
إيـ ــداع الـنـقــود فــي أي وق ــت يـنــاسـبـهــم ،إضــافــة
إلى خدمة "الحاسبة" المتاحة عبر موقع البنك
ِّ
وتطبيق الهواتف الذكية ،والتي تمكن العمالء
من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة
األسبوعية ،وربع السنوية والسنوية.
وح ـس ــاب ال ــدان ــة ه ــو الــوح ـيــد الـ ــذي يـكــافــئ
ال ـع ـمــاء ع ـلــى والئ ـه ــم لـلـبـنــك ،ح ـيــث يمنحهم
فــرص ال ــوالء ،وهــي عبارة عن إجمالي الفرص
التي اكتسبها العميل في السنة السابقة والتي
تضاف إلى العام المقبل كمكافأة له على والئه.
وكذلك تم إضافة جميع الفرص التي استحقها
العميل في آخر  2019إلى  ،2020ويتكرر ذلك في
 2021مع األعوام التالية.

«وربة» يواصل جوائز «السنبلة»
أعـ ـل ــن ب ـن ــك وربـ ـ ــة م ــواص ـل ــة اس ـت ـئ ـن ــاف س ـحــوبــات
"الـسـنـبـلــة" األس ـبــوع ـيــة بـعــد تــوقـفـهــا بـسـبــب جــائـحــة
"كورونا" ،التي ألمت بالبالد ،وسيستمر البنك في عمل
ً
السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا ،بحضور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب
السنبلة األسبوعي الرابع عشر ،فقد توج  10رابحين
من عمالء "وربة" حصل كل منهم على  1000دينار وهم:
خزنه محسن إبراهيم المطيري ،ناصر محسن منصور
الهاجري ،نوف سليمان عمر الشمري ،جمال إبراهيم
جاسم الطراروه ،عايد مطلق سعد العازمي ،علي عثمان
علي الغنام ،محمد ساير عبدالله الرشيدي ،فالح مبارك
عيد الوسمي ،حمود مطلق جرمان العتيبي ،وحسان
عبدالرحيم عبدالحميد.
أمـ ــا ل ـل ـع ـمــاء ال ــذي ــن حــال ـف ـهــم ال ـح ــظ خـ ــال سحب
"الـسـنـبـلــة" األس ـبــوعــي ال ـخــامــس ع ـشــر ،فـقــد ت ــوج 10
رابحين من عمالء "وربــة" حصل كل منهم على 1000
دينار ،وهــم :نــواف محمد عبدالعزيز السبيعي ،روان
علي طاهر العطار ،علي يوسف جزاع الشعالن ،ساير
بــدر محمد الـســايــر ،سـعــود ســالــم المسلم ،خــالــد عبد
اللطيف مبارك السند ،خلف مطلق خلف العازمي ،عبد
الله راشد سعود دسمان ،مصطفى صالح عبدالحكيم
رشدان ،ويوسف سعيد حزام العتيبي.

أمـ ــا ال ــذي ــن حــال ـف ـهــم ال ـح ــظ خـ ــال سحب
السنبلة األسبوعي السادس عشر ،فقد توج
 10رابحين من عمالء البنك حصل كل منهم
ع ـلــى  1000ديـ ـن ــار ،وهـ ــم :ع ـبــدال ـلــه مـشــوط
خـمـيــس ال ـع ـج ـمــي ،حـسـيــن مـحـمــد حسين
العنزي ،خالد صالح محمد الشويب ،محمد
عايد عبدالله الرشيدي ،خالد عبداللطيف
خالد الغيث ،عمران صالح عبدالله ،مريم محيل محمد
الـصــال ،نــوف خالد عــوده الـشــريــده الـشـمــري ،ضحى
عدنان محمد سالمين ،وفواز مبارك فالح المطيري.
أمـ ــا ال ــذي ــن حــال ـف ـهــم ال ـح ــظ خـ ــال س ـحــب الـسـنـبـلــة
األسبوعي السابع عشر ،فقد توج  10رابحين من عمالء
"وربــة" حصل كل منهم على  1000دينار ،وهــم :سارة
عبدالعزيز عبدالله اليماني ،إبراهيم سعد عيد الغريب،
صــالــح أحـمــد صــالــح عـبــدالـلــه ،مـحـمــود أحـمــد حسين
غضنفر ،دالل نايف مــروي الشمري ،خالد أحمد فهد
الفريج ،اسعيد شريدة احصيني الراجحي ،مها بدر
حامد المال ،خالد جاسم محمد الشمروخ ،وسلطان
نايف مانع مانع.
أما للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
 Kidsالشهري الثالث ،فقد تــوج  3رابحين مــن عمالء
البنك ،وهم :ضرار خالد مبارك الحميدي ،نورا مشعل
بجاد العتيبي ،ومساعد خالد مساعد الساير.

ويمثل حساب "السنبلة" الخيار األمثل لكل الراغبين
في توفير األموال ،وتحقيق عوائد مالية مناسبة على
فرص للفوز
أرصدتهم في الوقت نفسه ،باإلضافة إلى
ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته في تطوير وتحديث خدماته
وحلوله المصرفية ،بما يتوافق مع تحقيق المصلحة
ً
والفائدة األكبر لعمالئه ،ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه
والـتـجــاوب الكبير الــذي القــاه الحساب ،يعيد "وربــة"
ّ
إطالق الحساب بحلة جديدة ومتطورة في  2020تطوي
في ثناياها جوائز نقدية أكبر ،حيث قام بتعديل وتيرة
السحوبات والقيمة اإلجمالية للجوائز النقدية التي
يحصل عليها العمالء.

اﻗﺘﺼـﺎد

اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٧ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٢٠

ﻋﻮدة اﳊﻴﺎة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات أﻧﻌﺸﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ..واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ٪٦٫٩

»اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«» :ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺛﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ
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»ﻣﻮدﻳﺰ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳋﺴﺎﺋﺮ

»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻬﻮي ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻮك اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ٪٢٠

اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ أداء ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﺑﺪأﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺨﻄﻂ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺷــﺮ  MSCI ACاﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،٪٣٫٠٣ﳑﺎ ﻗﻠﺺ ﺧﺴــﺎﺋﺮه
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم
إﻟــﻰ  ،٪٧٫١٤-ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷــﺮ
 MSCI EAFEﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٣٫٢٢
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وأﺿــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻗﻮﻳﺔ ﺧﻼل
اﻟﺸــﻬﺮ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷــﺮ MSCI EM
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٦٫٩٦ﻣﻘﻠﺼﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮه ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ  .٪١٠٫٧٣وﻳﻌﻮد ﺗﻔﻮق
أداء اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ
إﻟــﻰ اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻓﻲ آﺳــﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ارﺗﻔﻊ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺆﺷــﺮ MSCI Asia ex-Japan
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٧٫٨٧ﳑﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮه
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ .٪٥٫٧٣-
وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
إﻟﻰ أداء أﺳﻮق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠــﻲ اﻟﺘﻲ ﺳــﺠﻠﺖ أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم ﺣﻴــﺚ ﻛﺎن إداء ﺑﻌــﺾ
اﻷﺳﻮاق ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻷداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﺗﺄﺛﺮ أداء ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز
ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﺴﺒﺐ
اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد
آﻧﺪ ﺑﻮرز  ،٪٠٫٩٤ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
 S&P Pan Arabاﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪١٫٦٩ﻣﺪﻋﻮﻣــﺎ ﺑﺄداء ﻗﻮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ ﻣﺆﺷﺮ  EGX٣٠ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ
 ٪٥٫٣٣ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أﻓﻀﻞ أداء ﻛﺎن
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ أﺳــﻮاق اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة ،ﺣﻴﺚ أﺿﺎف ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق دﺑﻲ
اﳌﺎﻟــﻲ اﻟﻌﺎم  ٪٦٫١٨ﻣﻌﺰزا أداءه ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ  ،٪١٦٫٦٠ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺿﺎف
ﻣﺆﺷﺮ  ADXاﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﺑﻮﻇﺒﻲ ٪٣٫٤٨
ﻟﻴﺼﻞ أداءه ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ .٪١٤٫٧٦

وﺟﺎءت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺚ أﺿﺎف ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﺳﻬﻢ  ٪٢٫٧٠ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴــﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪٣٫٣٧
وﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ،ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪١٫٧٤ﻓﻴﻤﺎ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ .٪٠٫٦٣
ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر
أن اﳌﺆﺷــﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ
ﲢﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة
وﺟﻴﺰة ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
اﻹﻏﻼق ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻀﺮاء ﲟﻜﺎﺳﺐ
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ.
وأﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷــﺮ  ٥٠٠ S&Pﻣﺮﺗﻔﻌﺎ

ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪١٫٨٤ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
داو ﺟﻮﻧﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ) (DJIAﺑﻨﺴــﺒﺔ
 .٪١٫٦٩وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم ،ﻻﻳﺰال ﻣﺆﺷﺮ  ٥٠٠ S&Pﻣﻨﺨﻔﻀﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٤٫٠٤-وﻣﺆﺷﺮ .٪٩٫٥٥- DJIA
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،واﺻﻞ ﻣﺆﺷــﺮ
 NASDAQاﳌﺮﻛــﺐ ﲢﻄﻴــﻢ اﻷرﻗــﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٥٫٩٩ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ و٪١٢٫١١
ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺳﻮق اﳋﺰاﻧﺔ
اﻟــﺬي ﺷــﻬﺪ أداء ﻣﺘﻘﻠﺒﺎ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ،
وارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ  ١٠ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ  ٪٠٫٦٦ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ  ٪٠٫٩٦ﻓﻲ  ٠٥ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌــﻮد ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟــﻰ ٪٠٫٦٥
ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ.
وﺣــﻮل اﳌﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
إﻧﻬــﺎ ﻻﺗﺰال ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ،
ﺣﻴﺚ أﺿﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ٤٫٨
ﻣﻼﻳــﲔ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴــﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
 ٢٫٥ﻣﻠﻴــﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،وﲤﻜﻦ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ
 ISMﻟﺸــﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻻﲡــﺎه اﻟﺼﻌﻮدي ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ إﻟﻰ ٥٢٫٦
ﻣﻦ  ٤٣٫١ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﻋﻨﺪ .٤٩٫٥
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﻛﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺪوث
اﻧﻜﻤﺎش ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٥٫٠ﺧﻼل
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﻧﺨﻔــﺾ ﻣﻌﺪل
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ إﻟﻰ  ٪١١٫١ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ  ٪١٣٫٣ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻋﺪت إﻋﺎدة
ﻓﺘــﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸــﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
وأﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣٫٦ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت
اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﺤﻮاﻟﻲ .٪٣٫٨
وﻛﺎن ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸــﺘﺮﻳﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ  Markitﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ
 ٥٢٫٣ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٤٥٫٢و٤٧٫٥
ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﻟﺴﻮق ،ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ Stoxx
 ٦٠٠ Europeﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٫٨٥ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
ﻛﻤﺎ ﺳــﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷــﺮات اﻟﺴﻮق ﻷﻛﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ أوروﺑﻴﲔ ،أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ،
أداء ﻗﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ أﺿﺎف ﻣﺆﺷــﺮ داﻛﺲ
اﻷﳌﺎﻧﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٦٫٢٥ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ  ٪٦٫٦٨ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻴﻘﻠﺺ ﺧﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول إﻟﻰ
 .٪٧٫٠٨وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ارﺗﻔﻊﻣﺆﺷﺮ  CAC٤٥٠اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٥٫١٢
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٪٢٫١٧ﻟﺸــﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ وﻻﻳﺰال
اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٧٫٤٣
ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

ﺟﺮاء ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ..واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن اﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮا ً

»ﺿﻤﺎن« :ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٪٥٠ﺧﻼل ٢٠٢٠
أﻃﻠﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات )ﺿﻤﺎن(،
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ  ٣٥ﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،٢٠٢٠وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺿﻮء ﺗﻔﺸﻲ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﺳــﺘﻨﺪ اﻟﻰ أﺣﺪث اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح واﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻫﻢ  ٥٠٠٠ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﳉﻨﺴﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻘﻄﺎع.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮاردة إﻟﻰ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ
 ٪٢١ﻓﻲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ و ٪٥١ﻓﻲ ﺣﺪﻫﺎ
اﻷﻗﺼﻰ ﺧﻼل  ،٢٠٢٠ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﲔ  ٧٫١و ١٧٫٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮاق
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
وﺗﻮﻧــﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ
ان ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن اﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮا.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﻴﻨﺘﻈﺮ أن
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪة،
ﺛﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،
اﻟــﺬي اﻋﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ آﺧــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋــﻦ ﻣﺆﲤــﺮ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻧﻜﺘﺎد( ،أن ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮاردة

إﻟﻰ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻃﻔﻴﻒ ﻟﺘﺒﻠــﻎ  ٣٤٫٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ
 ،٢٠١٩ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ  ٪٥٫١ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟــﻮاردة اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
و ٪٢٫٣ﻣﻦ ﻣﺠﻤــﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١٥٤٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗﺪ ﺣﻠﺖ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ دول
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ١٤ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﺑﺰﻳــﺎدة ﺗﻘــﺎرب اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

اﻟﻮاردة اﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٧ﻟﺘﺒﻠﻎ ٤٫٦
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮاردة اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١١اﻟﻰ ١٣٫٧
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﺰﻳﺎدة  ٪١٠٫٧ﻟﺘﺒﻠﻎ  ٩ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

ووﻓــﻖ ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت أﺳــﻮاق
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ،ﺷﻬﺪ
 ،٢٠١٩ارﺗﻔﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮاردة
اﻟــﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٢٤اﻟﻰ ١٠٩٢
ﻣﺸــﺮوﻋﺎ )ﲤﺜﻞ  ٪٥ﻣــﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎﳌﻲ( إﻻ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٧اﻟﻰ  ٦٠٫١ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر )ﲤﺜﻞ  ٪٦ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(.
وﻣﺜﻠــﺖ ﻣﺼــﺮ اﻟﻮﺟﻬــﺔ اﻷوﻟﻰ
ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 ١٣٫٧ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ،ﲤﺜــﻞ  ٪٢٣ﻣــﻦ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺼﺪرت اﻹﻣﺎرات
دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻌﺪد
 ٤٤٥ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺧﻼل .٢٠١٩
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻟﺼﺒﻴــﺢ إن
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﳉﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩
ﻋﺎﳌﻴﺎ أدى اﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻷداء اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ دول
ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ،ﻣﻮﺿﺤــﺎ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻷﻃﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ وﻛﺎﻻت ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻃﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﺟﺎﻧــﺐ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻈﺮف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.

ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﺷﺎب أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻼ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد؟
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺎﺛﺎن
ﺗﺎﻧﻜــﻮس اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٢٨ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ دراﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،إﻻ أن
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﳌﺘﻘﻨــﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﻌﻠﺖ
ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﲢﻈﻰ
ﲟﺸــﺘﺮﻛﲔ ﻣﻦ ﺑﻨــﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﳉﻨﺔ اﻷوراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺎت ،وﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ووزارة اﳋﺰاﻧﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
وﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪأ »ﺗﺎﻧﻜﻮس«
ﺑﺘﻮﺳــﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻹﻗﺮاض اﳌﻀﻤﻮن واﻟﺘﻲ أﺟﺒﺮت
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﺷﺮاء ﺳــﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ وﻣﻊ اﺟﺘﻴﺎح
ﭬﻴــﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻗــﺎم ﺑﺘﺪوﻳﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ  -ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ

ﻧﺎﺛﺎن ﺗﺎﻧﻜﻮس

 رﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮح إﺟﺮاءاتاﻟﻄﻮارئ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﻛﻮد
اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻠﻔﻪ »ﻛﻮﻓﻴﺪـ «١٩ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺣﺴﺎﺑﺎت » «Tﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ وﻫﻲ أداة
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــﺒﲔ ﺗﻀﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺴﺎرا ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﲔ.
وﺑﺤﺴــﺐ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«
ﻓﺈن ﳒﺎح ﺗﺎﻧﻜﻮس ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺗﻪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
دون ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أﻣﺮ

ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ،ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣــﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺮاس ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪﱘ
ﺣﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺳــﺮﻳﻌﺔ ﺣﻮل أي
ﻣﻮﺿﻮع ،وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺠﺘﻪ أﻛﺜﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ﲤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ وﻧﺸﺮه
ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺎﺟــﺄ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺷــﻬﺮﺗﻪ
اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﻧﻜﻮس
ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺧﻴﺮا ﲢﻤﻞ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺰل اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ
ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄ» ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ
وﻏﺮﻳﺒﺔ ﺣﻘﺎ« ﻫﻜــﺬا ﻳﺼﻒ ﻧﺎﺛﺎن
ﲡﺮﺑﺔ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
 ٤٥٠ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎ وﲢﻘﻖ ﻟــﻪ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ٤٥أﻟﻒ دوﻻر،
وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻛﺴﺐ
 ٢٠أﻟﻒ دوﻻر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث
وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺎت أﺧﺮى ،وﻗﺪ ﲢﻮل
ﻫﺬا إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﻳﺢ ،ﻛﻤﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻨﻤﻮ أﻛﺜﺮ.
ﺗﺎﻧﻜﻮس ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻪ
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ

ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ وﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﳌﺎذا
اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﻳﺠﻴﺐ ﺗﺎﻧﻜﻮس :وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹدراك ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل
اﳌﺎل ﻋﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻨﺎك أﻳﻀﺎ
أﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻟﻢ ﲢﻆ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﺗﺎﻧﻜﻮس
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻪ
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ
أوﻟﺌــﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﻮدون اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻓﻬــﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﳌــﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻨﻚ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ ،ﻣﻦ ﺑﲔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﻣﻦ
وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮج ،وﺻﺤﻴﻔﺔ وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل ،وﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ،
و»ﺑﻴﺘﺮ أورزاغ« اﳌﺴﺆول اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻲ إدارة أوﺑﺎﻣﺎ واﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻻزارد
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ،و»آﻟﻦ ﻛﻮل« ﻛﺒﻴﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس.

ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ،
أﻣﺲ ،إن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺳﺘﺆﺛﺮان ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻮك اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ،ﻏﻴﺮ اﻧﻬﺎ ﲤﻠﻚ رؤوس أﻣﻮال
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻼءﺗﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻣﺼﺎرف دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ
»ﻣﻮدﻳﺰ« ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ إﻳﺮادات إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٣٤٫٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ  ،٢٠١٩ﳑﺎ ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳋﺴﺎﺋﺮ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﻴﺆدي ارﺗﻔﺎع
اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات إﻟﻰ
ﺑﻠﻮغ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ،٪٢٠ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﳉﻴﺪة ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ اﳊﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻴﻌﺎب اﳋﺴــﺎﺋﺮ .وﻋﻠﻴﻪ،
ﻓــﺈن رأس اﳌــﺎل ﻗﺪ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻠﻴــﻼ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ
ﻛﺎﻓﻴــﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻧﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮل واﻧﺨﻔﺎض
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ  -ﻣﺴﺆول اﺋﺘﻤﺎن أول
ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﻴﺘﻴﺶ ﺑﻮﺟﻨﺎﻏﺎرواﻻ» :ﺳﺘﻨﻜﻤﺶ
اﻗﺘﺼﺎدات دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،اﻷﻣﺮ
اﻟــﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﻣﺼﺪري اﻹﻳﺮادات اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﲔ

ﻟﻠﻤﺼﺎرف -اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺮﺳــﻮم
واﻟﻌﻤﻮﻻت -ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ رﺳﻮم ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﻈﻞ
رأﺳــﻤﺎل اﳌﺼﺎرف ﻣــﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴــﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻌﺰز
ﻣﻼءﺗﻬﺎ«.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٪٣٫٥
و ٪٥ﻓﻲ  ،٢٠٢٠ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻀﻌﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮوض
ورﻏﺒــﺔ اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺑﻠﻮغ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﺮوض ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﲔ  ٪٠و ،٪٥وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﺆدي ﺧﻔﺾ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﻌﺜﺮات اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺘﺰاﻳﺪة إﻟﻰ
اﻧﺨﻔﺎض إﻳﺮادات اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل.
وأﺿﺎف» :إن اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﳉﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
واﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ
اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة،
وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻘﺮوض ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻨﻴــﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١١٫٧
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ .«٢٠١٩

»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻌﻮق ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺳﻨﻮات!
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻴﺴﻰ

ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ وود ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻧﻪ ﰎ ﺿﺦ دﻣﺎء اﳊﻴﺎة ﻓﻲ ﺷﺮاﻳﲔ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘــﺮن ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﺒــﺮت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺰاﺋﺪة
واﻟﻬﻮاﻣﺶ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﳌﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وإدارة اﻟﻬﻮاﻣﺶ ،ﺣﻴﺚ دﻟﻞ ﻋﻠﻰ
ﳒﺎح ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ٢٠١٤
ورﻓﻊ ﻗﺎدة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﻘﺎدة ﺑﲔ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى .وﻟﻜﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش
اﳊﺎﻟﻲ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أي ﲡﺮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ورﲟﺎ ﻳﻘﺪم ﶈﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻣﺴــﻴﺮﺗﻪ
ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض.
وﻗــﺪ أﺟﺮى ﻛﺒﻴﺮ اﶈﻠﻠﲔ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ وود
ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي ،ﺳﻴﻤﻮن ﻓﻼورز ﻟﻘﺎء ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ
 Downstream Oilآﻻن ﺟﻴﻠــﺪر وﻣﺤﻠــﻞ ﻗﻄــﺎع
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮﻳﺖ ﻓﻴﻨﺪر ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻤﺎ
وﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬه اﳌﺮة
ﻟﻸزﻣﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﺮﻳﺮ

اﻟﻨﻔﻂ .وﻗﺎل اﳋﺒﻴﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺎن إن اﻷﻣﺮ ﻛﺎن
ﺑﺎﻟــﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻫﺎﻣﺶ
اﻟﺘﻜﺮﻳــﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌــﻲ اﳌﺮﻛﺐ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ
 ٠٫٢٠دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮي ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ
اﳌﺎﺿﻴﲔ .ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ  ٣٫٧٠دوﻻرات اﻟﻰ
 ١٫٤٠دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠وﻫﻮ
اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن .وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﺎﲤﺔ
اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺪﻣﺮ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧــﺎ اﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٢٠ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮي ﻣﺎرس
وأﺑﺮﻳــﻞ ،ﳑﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﺤﻮ ﻣــﺎ ﺑﻨﺘﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﳕﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻃﻮال  ٢٠ﻋﺎﻣﺎ.
وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺘﺤﺴﻦ
ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ،ﻗﺎل اﳋﺒﻴﺮان :اﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻧﺤﺴﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق ،ﻋﻠﻤﺎ ان اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻟﻪ اﻟﻨﺼﻴﺐ
اﻷوﻓﺮ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺎزال
ﺿﻌﻴﻔــﺎ ،وﻧﺮى أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﲡﺎه اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸزﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ،وﺗﺸﻴﺮ
أﺣﺪث ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
 ٢٠٢١اﻟــﻰ اﻧﻪ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ  ٣ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻣﺔ.
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«أوبر» و«بوستميتس» تتفقان على اندماج
(رويترز)  -أوردت بلومبرج نيوز أن أوبر تكنولوجيز للنقل التشاركي وافقت على صفقة لشراء
تطبيق بوستميتس لتوصيل طلبات األطعمة في صفقة مبادلة أسهم بقيمة  2.63مليار دوالر.
وق��ال��ت بلومبرج نقال ع��ن م�ص��ادر مطلعة ان مجلس ادارة أوب��ر أق��ر الصفقة مضيفة أن��ه من
المتوقع أن يواصل بيير-ديمتري جور-كوتي ،رئيس أوبر ايتس ،ادارة أنشطة توصيل الطعام
الناتجة عن االندماج.
ولم ترد أي من الشركتين على طلب للتعقيب من «رويترز».

«الوطني لالستثمار» :البورصات العاملية تواصل االرتفاع مدفوعة بخطط إعادة فتح االقتصاد

الكويت ثاني أفضل األسواق الخليجية بنمو % 2.70
ق��ال تقرير ص��ادر ع��ن ش��رك��ة ال��وط�ن��ي لالستثمار – ال��ذراع
االستثماري لبنك الكويت الوطني -أن األس��واق العالمية
ت��واص��ل االرت �ف��اع ال��ذي ب��دأت��ه ف��ي منتصف م��ارس مدفوعا
ب�خ�ط��ط اع� ��ادة ف �ت��ح االق �ت �ص��اد .وت �ق��دم م��ؤش��ر MSCI AC
العالمي بنسبة  ،3.03٪مما قلص خسائره منذ بداية العام
حتى منتصف ال�ع��ام ال��ى  ،٪ -7.14ف��ي حين ارت�ف��ع مؤشر
 MSCI EAFEلألسواق المتقدمة خارج الواليات المتحدة
وكندا بنسبة  ٪ 3.22في يونيو.
وأضاف التقرير أن األسواق الناشئة سجلت مكاسب قوية
خ��الل الشهر م��ع ارت�ف��اع مؤشر  MSCI EMبنسبة ٪ 6.96
مقلصا خسائره منذ بداية العام الى  .٪ 10.73ويعود تفوق
أداء األسواق الناشئة خالل يونيو الى األداء القوي في آسيا
وأميركا الجنوبية .ومن ناحية أخرى ،ارتفع مؤشر مؤشر
 MSCI Asia ex-Japanلألسهم اآلسيوية باستثناء اليابان
بنسبة  ٪ 7.87مما قلل من خسائره منذ بداية العام الى
.٪ -5.73
وأش � ��ار ت �ق��ري��ر ال��وط �ن��ي ل��الس �ت �ث �م��ار ال ��ى أداء أس� ��وق دول
مجلس التعاون الخليجي التي سجلت أداء ايجابيا بشكل
ع��ام حيث ك��ان اداء بعض األس��واق مشابها ألداء األس��واق
الناشئة.
وتأثر أداء مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون
الخليجي بسبب األداء الضعيف للسوق السعودي حيث

األسواق الناشئة تسجل مكاسب
قوية لتتخطى  % 6.9لتقلص
خسائرها منذ بداية العام
األسواق الخليجية تسجل ً
أداء
ضعيفًا  % 0.94لتدني السوق
السعودي

ارتفع بشكل طفيف مؤشر ستاندرد آند بورز  ،٪ 0.94في
حين ارت�ف��ع م��ؤش��ر  S&P Pan Arabاألوس ��ع نطاقا بنسبة
 ٪ 1.69م��دع��وم��ا ب ��أداء ق��وي ف��ي م�ص��ر ح�ي��ث تمكن مؤشر
 EGX30من اضافة  ٪ 5.33في شهر يونيو.
أوض � ��ح ال �ت �ق��ري��ر أن أف �ض��ل أداء ك� ��ان م ��ن ن �ص �ي��ب أس� ��واق
االم��ارات العربية المتحدة حيث أض��اف مؤشر س��وق دبي
ال�م��ال��ي ال�ع��ام  6.18٪م�ع��ززا أداء ه خ��الل ال��رب��ع ال�ث��ان��ي الى
 ،٪ 16.60بينما أضاف مؤشر  ADXالعام في ابوظبي 3.48
 ٪ليصل أداء ه للربع الثاني الى .٪ 14.76
وج ��اء ت ال�ك��وي��ت ف��ي المرتبة الثانية حيث أض��اف مؤشر
الكويت العام لألسهم  ٪ 2.70في يونيو ،فيما تقدم مؤشر
ال�س��وق األول بنسبة  .٪ 3.37وف��ي ال��دوح��ة ،ارت�ف��ع مؤشر
ب��ورص��ة ق�ط��ر بنسبة  ،٪ 1.74ف�ي�م��ا تمكنت ال�ب�ح��ري��ن من
تسجيل مكاسب هامشية بلغت .٪ 0.63

املؤشرات األميركية
ذك��ر ت�ق��ري��ر ال��وط�ن��ي ل��الس�ت�ث�م��ار أن ال �م��ؤش��رات األم�ي��رك�ي��ة
الرئيسة تحولت الى المنطقة السلبية لفترة وجيزة خالل
ال�ش�ه��ر لكنها تمكنت م��ن االغ ��الق ف��ي المنطقة ال�خ�ض��راء
بمكاسب متواضعة .وأغلق مؤشر  S&P 500مرتفعا بنسبة
 ٪ 1.84في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ()DJIA
بنسبة  .٪ 1.69وبالنسبة للنصف األول من العام ،ال يزال
مؤشر  S&P 500منخفضا بنسبة  ٪ -4.04ومؤشر DJIA
.٪ -9.55
من ناحية أخرى ،واصل مؤشر  NASDAQالمركب تحطيم
األرقام القياسية الجديدة مع تحقيق مكاسب بنسبة 5.99
 ٪خالل الشهر و ٪ 12.11حتى منتصف العام.
ولفت التقرير الى سوق الخزانة الذي شهد أداء متقلبا في
يونيو ،وارتفع معدل الفائدة على  10سنوات من  ٪ 0.66في
بداية الشهر الى أعلى مستوى له في  ٪ 0.96في  05يونيو
قبل أن يعود تدريجيا الى  ٪ 0.65بحلول نهاية الشهر.

املؤشرات االقتصادية
وح��ول ال�م��ؤش��رات االقتصادية ف��ي ال��والي��ات المتحدة قال
التقرير أنها الت��زال تظهر ع��الم��ات التعافي ،حيث أض��اف
االق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي  4.8مليون وظيفة ف��ي يونيو مقارنة
ب � �  2.5م �ل �ي��ون وظ �ي �ف��ة ف ��ي م ��اي ��و ،وت �م �ك��ن م��ؤش��ر م��دي��ري

عوائد املؤشرات العاملية لشهر يونيو 2020

المشتريات التصنيعي  ISMلشهر يونيو م��ن االستمرار
في االتجاه الصعودي مرتفعا الى  52.6من  43.1في مايو
مقارنة مع التوقعات عند .49.5
م��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،أك ��د ال �ت �ق��دي��ر ال �ث��ال��ث ل�ل �ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي
االجمالي األميركي ح��دوث انكماش سنوي بنسبة ٪ 5.0
خ��الل ال��رب��ع األول ،بينما ان�خ�ف��ض م �ع��دل ال�ب�ط��ال��ة بشكل
ملحوظ ال��ى  ٪ 11.1ف��ي يونيو م��ن  ٪ 13.3حيث ساعدت
اعادة فتح االقتصاد على تنشيط حركة التوظيف.
وأش � ��ارت ال �ت �ق��دي��رات ال�م�ع��دل��ة ل�ل�ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي االج�م��ال��ي
األوروب��ي الى انكماش بنسبة  ٪ 3.6خالل الربع األول من
ال�ع��ام م�ق��ارن��ة ب��ال�ت�ق��دي��رات السابقة ال�ت��ي ق��درت االنكماش
بحوالي .٪ 3.8

املؤشرات األوروبية
وك ��ان م��ؤش��ر م��دي��ري ال�م�ش�ت��ري��ات التصنيعي  Markitفي
ف��رن�س��ا ق��د س�ج��ل  52.3ف��ي ي��ون �ي��و ،م �ق��ارن��ة ب� �  45.2و47.5
أللمانيا وايطاليا على التوالي .وفيما يتعلق بأداء السوق،
ارتفع مؤشر  Stoxx Europe 600بنسبة  ٪ 2.85خالل الشهر
كما سجلت م��ؤش��رات السوق ألكبر اقتصادين أوروبيين،
أل �م��ان �ي��ا وف��رن �س��ا ،أداء ق��وي��ا ح �ي��ث أض� ��اف م��ؤش��ر داك��س
األلماني ارتفاعا بنسبة  ٪ 6.25خ��الل الشهر مضافا الى
 ٪ 6.68للشهر السابق ليقلص خسائر النصف األول الى
 .٪ -7.08من ناحية أخرى ،ارتفع مؤشر  CAC450الفرنسي
ب�ن�س�ب��ة  ٪ 5.12م �ق��ارن��ة ب� �  ٪ 2.17ل�ش�ه��ر م��اي��و وال ي��زال
ال�م��ؤش��ر ال�ف��رن�س��ي س��ال�ب��ا بنسبة  ٪ 17.43خ��الل النصف
األول من العام.

«النفط» :استئناف اإلنتاج في حقلي «الخفجي» و«الوفرة»
أع�ل�ن��ت وزارة ال�ن�ف��ط أن ��ه ت��م ف��ي  1يوليو
 2020استئناف االنتاج في حقل الخفجي
المشترك ،وذلك بعد توقف دام لمدة شهر
واحد اعتبارا من يونيو .2020
وأض � ��اف � ��ت ال� � � � � ��وزارة ف� ��ي ت � �غ� ��ري� ��دات ع�ل��ى
ح�س��اب�ه��ا ال��رس�م��ي ع�ل��ى «ت��وي �ت��ر» ،أن ��ه تم
ك ��ذل ��ك ع � ��ودة االن � �ت� ��اج ف ��ي ع �م �ل �ي��ات ح�ق��ل
ال ��وف ��رة ال �م �ش �ت��رك ب��داي��ة ي��ول �ي��و ال �ح��ال��ي،
وذلك ألول مرة بعد توقف دام  5سنوات.
وأش � � � � � ��ارت ال� � � � � � ��وزارة ال � � ��ى أن اس� �ت� �ئ� �ن ��اف
ال� �ت� �ش� �غ� �ي ��ل ق � ��د ت � ��م ب � �ن � ��اء ع � �ل� ��ى ال �خ �ط��ط
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ال �م��وض��وع��ة وب��االت �ف��اق بين
الطرفين الكويتي والسعودي.
وحسب البيانات المتوافرة تم وقف انتاج
النفط ال�م��ؤق��ت م��ن حقل الخفجي بنسبة
 100%واغ��الق المنشآت التابعة  30يوما
ابتداء من شهر يونيو  ،2020وذلك تأكيدا
ل �م��ا ت ��م االع� � ��الن ع �ن��ه م ��ن ج��ان��ب ال �ك��وي��ت
وال� �س� �ع ��ودي ��ة م ��ن ق � �ي ��ادة ج� �ه ��ود م�ن�ظ�م��ة
«أوبك» باجراء الخفض االضافي الطوعي
النتاج النفط.
يشار ال��ى أن السعودية وال�ك��وي��ت ،وقعتا
ف ��ي دي �س �م �ب��ر ال �م ��اض ��ي ،ات �ف��اق �ي��ة ملحقة
ب��ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ق �س �ي��م وات �ف��اق �ي��ة ال�م�ن�ط�ق��ة
ال �م �غ �م��ورة ال�م�ق�س��وم��ة الس �ت �ئ �ن��اف ان �ت��اج
البترول من الحقول المشتركة ،وتم خالل
شهر أب��ري��ل ال�م��اض��ي تصدير أول شحنة
من نفط خام الخفجي.

تباين أسعار الخام لشح اإلمدادات
س �ن �غ��اف��ورة ( -روي� � �ت � ��رز) :ت �ب��اي �ن��ت أس �ع��ار
ال�ن�ف��ط اذ ارت �ف��ع خ��ام ب��رن��ت ،م��دع��وم��ا بشح
االم��دادات ،بينما نزلت العقود اآلجلة لخام
ال�ق�ي��اس األم�ي��رك��ي غ��رب ت�ك�س��اس الوسيط
ن �ت �ي �ج��ة ل� �ل� �م� �خ ��اوف م� ��ن أن ت �ك �ب��ح زي� � ��ادة
االص� ��اب� ��ات ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ال �ط �ل��ب ف��ي
الواليات المتحدة.
زاد ب��رن��ت  41س�ن�ت��ا ب�م��ا ي �ع��ادل واح ��دا في
ً
المئة الى  43.21دوالرا للبرميل بعدما صعد
 4.3ف��ي المئة األس �ب��وع ال�م��اض��ي ،ف��ي حين
انخفض ال�خ��ام األميركي أرب�ع��ة سنتات أو
 0.1في المئة عن سعر التسوية السابق يوم
الخميس .وكانت األسواق األميركية مغلقة
بمناسبة عطلة الرابع من يوليو.
وم��ع زي��ادة ح��االت االصابة ب�«كورونا» في
 39والي ��ة ام�ي��رك�ي��ة ،أظ�ه��ر ت �ع��داد «روي �ت��رز»
لالصابات أن  15والية منها سجلت زيادات
قياسية في حاالت االصابة المؤكدة في أول
أربعة أيام من يوليو.
وقال هوي لي االقتصادي لدى بنك أو.سي.
ب ��ي.س ��ي ف ��ي س �ن �غ��اف��ورة «س �ي �ك ��ون ه �ن��اك
ت��راج��ع للطلب ن��وع��ا م��ا اذا استمرت زي��ادة
ال �ح ��االت ألن ال �ن��اس س�ي�ل��زم��ون م�ن��ازل�ه��م..
وت �ي��رة ت �ع��اف��ي ال �ط �ل��ب األم �ي��رك��ي ل��ن ت�ك��ون
بالقوة المتوقعة».

«يونيكاب» عدلت مادتني
بالنظام األساس
اع �ل �ن��ت ش��رك��ة ي��ون �ي �ك��اب ل��الس�ت�ث�م��ار وال �ت �م��وي��ل ان
مجلس االدارة قد اجتمع عن طريق وسائل االتصال
الحديثة واعتمد جدولي اعمال الجمعيتين العادية
وغير العادية ،ويتضمن جدول اعمال الجمعية غير
العادية التوصية للمساهمين بالموافقة على تعديل
مادتين بالنظام األس��اس للشركة إحداهما (المادة
 )43تتعلق بالسنة المالية للشركة واألخرى (المادة
 )19بجواز الجمع بين العضوية في مجلس االدارة
ووظيفة الرئيس التنفيذي.

انتخاب مجلس جديد
لـ«سنرجي»
ص� ��ادق� ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل� �ش ��رك ��ة س �ن��رج��ي
ال �ق��اب �ض��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع ب �ن��ود ج� ��دول االع� �م ��ال وع��دم
توزيع االرب��اح واخ��الء اعضاء مجلس االدارة وابراء
ذم�ت�ه��م وان�ت�خ��اب مجلس ج��دي��د ي�ت�ك��ون م��ن :شركة
ال �خ �ي��ر ال�ع��ال�م�ي��ة ل�ب�ي��ع وش � ��راء االس �ه��م «م�ن�ت�خ��ب»،
م��ال��ك م��اه��ر م�ع��رف��ي «م�ن�ت�خ��ب» ،م��ال��ك م��اه��ر معرفي
«م �س �ت �ق��ل» ،م ��ي ع ��دن ��ان ال��زن �ك��ي «م �س �ت �ق��ل» ،ش��رك��ة
الصفاة لالستثمار ش م ك مقفلة «منتخب» ،الخير
العالمية لبيع وش��راء األسهم «منتخب» ،شركة دار
ال�ص�ف��اة ل�ل�ت�ج��ارة ال�ع��ام��ة ذ م م «م�ن�ت�خ��ب» ،وش��رك��ة
الصفاة القابضة ش م ك مقفلة «منتخب».
أم��ا عن االعضاء االحتياط :فقد ضما كال من عضو
االحتياط االول :شركة صناعات الصفاة القابضة ش
م ك مقفلة ،وعضو االحتياط الثاني :شركة الصفاة
لالستثمار ش م ك مقفلة.

«جي إف إتش» :توفير السيولة
ألسهم دبي والبحرين
أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية ،عن تفاصيل
ع�م�ل�ي��ات ص �ن��ع ال �س��وق ال �ت��ي ت �م��ت م��ن ق �ب��ل ص��ان��ع
السوق للمجموعة «سيكو» خالل شهر يونيو 2020
في كل من بورصة البحرين ،وسوق دبي المالي.
وأوضحت المجموعة بحسب بيان صحافي لسوق
دبي ،أن مجموع عدد األوراق المالية المشتراة بلغ
نحو  59.8مليون سهم ،فيما بلغ عدد األوراق المالية
المبيعة  31.47مليون ورقة.
وأضاف البيان بلغت المبالغ المدفوعة نحو 33.77
مليون درهم ،في حين بلغ اجمالي مجموع المبالغ
َّ
المتسلمة ن�ح��و  17.6م�ل�ي��ون دره ��م ،ليصل رصيد
األوراق المالية  59.8مليون ورقة مالية ،فيما وصل
الرصيد النقدي  21.32مليون درهم.
أما في بورصة البحرين ،فبلغ مجموع عدد األوراق
المالية المشتراة نحو  1.82مليون سهم ،فيما بلغ
عدد األوراق المالية المبيعة  56.78مليون ورقة.
وأض ��اف ال�ب�ي��ان أن ال�م�ب��ال��غ ال�م��دف��وع��ة بلغت نحو
 272.96أل��ف دوالر ،ف��ي حين بلغ اج�م��ال��ي مجموع
َّ
المبالغ المتسلمة نحو  8.39ماليين دوالر ،ليصل
رص �ي��د األوراق ال�م��ال�ي��ة  53.01م�ل�ي��ون ورق� ��ة ،فيما
وصل الرصيد النقدي  11.59مليون دوالر.
وك��ان��ت م�ج�م��وع��ة ج��ي اف ات ��ش ال�م��ال�ي��ة ق��د أعلنت
في شهر مايو من العام  ،2018اع��ادة تعيين سيكو
ك�م��وف��ر س�ي��ول��ة -ص��ان��ع س ��وق -ألسهمها ف��ي س��وق
دب��ي ال�م��ال��ي وب��ورص��ة ال�ب�ح��ري��ن ،ح�ت��ى  29نوفمبر
 ،2019الف �ت ��ة ال� ��ى أن أي ت �م��دي��د اض ��اف ��ي س�ي�ك��ون
ً
خ��اض �ع��ا ل �م��واف �ق��ة م �س �ب �ق��ة م ��ن م �ص ��رف ال �ب �ح��ري��ن
المركزي.

مطلوب دراسة قانونية واقتصادية ملعرفة أثر فرض الرسوم «بريجستون» و«مايكروسوفت» تتعاونان
الياقوت :اإلغراق يهدد املصانع باإلفالس البتكار نظام ذكي للسالمة

خليفة الياقوت

فرض الرسوم
بشكل «ارتجالي»
قد يؤدي لخسائر
فادحة على
املنتج الوطني

ق ��ال خ�ل�ي�ف��ة ال �ي��اق��وت رئ �ي��س مجموعة
الياقوت والفوزان ان القرارات الخاصة
ب � �ف� ��رض رس � � � ��وم االغ� � � � � ��راق ع� �ل ��ى م � ��واد
ال�ب�ن��اء ،ج��اءت ف��ي اط��ار حماية المنتج
المحلي المماثل للمستورد والذي أدت
س �ي��اس��ات االغ� � ��راق ل�ب�ع��ض ال � ��دول ال��ى
ت �ض��رره بشكل كبير ت��رت��ب عليه تكبد
ال�م�ح�ل��ي خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة ب�س�ب��ب غ�ي��اب
المنافسة الشريفة في هذا القطاع.
وأض��اف الياقوت في بيان صحافي أن
قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات
الحيوية للعديد من الشركات الصناعية
وراغ � �ب ��ي ب �ن ��اء ال �ق �س��ائ��م ال �س �ك �ن �ي��ة م��ن
ال�م��واط�ن�ي��ن وللمقيمين ال�ع��ام�ل�ي��ن في
م �ج��ال ال �م �ق��اوالت وال� ��ذي ب� ��دوره يمثل
شريان الحياة للقطاع العقاري السكني
وال �ت �ج��اري واالس�ت�ث�م��اري وم��ن ث��م ف��ان
ف� ��رض رس � ��وم االغ � � ��راق س �ي �ت �ض��رر منه
العديد من القطاعات االقتصادية ،حيث
إن قطاع م��واد البناء يرتبط به العديد
من القطاعات األخرى المرتبطة به.
ودع��ا الياقوت الحكومة لوضع دراس��ة
ق��ان��ون �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة الس �ت �ب �ي��ان أث��ر
ف ��رض ال ��رس ��وم وم �ن �ه��ا رس� ��وم االغ� ��راق
على القطاعات الحيوية ومعرفة مدى
انعكاسها على األوض ��اع االقتصادية

واالج�ت�م��اع�ي��ة للمواطنين والمقيمين
وأص� �ح ��اب ال �ش��رك��ات وك �ي��ف ي�م �ك��ن أن
ي ��ؤدي تطبيقها ال ��ى ت�ع��زي��ز االي � ��رادات
وحماية المنتج المحلي.
وط ��ال ��ب ال �ي��اق��وت ال �ح �ك��وم��ة ب �ض��رورة
توفير الحماية الكاملة للمنتج الوطني
م��ن خ ��الل ض��واب��ط ت�ق��ر بالتنسيق مع
اصحاب الشركات والمصانع المحلية،
م ��ؤك ��دا أن ت �ل��ك ال� �ض ��واب ��ط ت �ت �م �ث��ل ف��ي
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال �ح��د م��ن ارت �ف��اع االس �ع��ار
وتعزيز مبدأ التنافسية بين المنتجات
المحلية ،موضحا أن من بين الضوابط
فتح األس��واق الخليجية أم��ام الشركات
لتحقيق التوازن والمنافسة في السوق
المحلي وات��اح��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�خ�ي��ارات
أمام المستهلكين لالختيار فيما بينها.
وط� � � ��رح ال � �ي� ��اق� ��وت ت� � �ص � ��ورا ل �ل �ت��وف �ي��ق
ب �ي��ن ض � � ��رورة االل� � �ت � ��زام ب� � �ق � ��رارات دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ل�ح�م��اي��ة
ال�م �ن �ت��ج ال��وط �ن��ي ،وك �ي �ف �ي��ة ال�م�ح��اف�ظ��ة
ع �ل��ى االس� �ع ��ار وذل� ��ك ب�ف�ت��ح ح� ��وار بين
المنتجين المحليين ل�ك��ل م�ن�ت��ج على
ح��دة ووض��ع تعهدات وض��واب��ط تقرها
لجنة مختصة لحماية المنتجات على
ً
أن تكون تلك التعهدات أساسا لتنفيذ
القرارات في ذلك الشأن.

أعلنت «بريجستون» تعاونها مع «مايكروسوفت» لتطوير
�ام م�ب�ت�ك��ر ل�م��راق�ب��ة س��الم��ة االط � ��ارات ورص ��د تعرضها
ن �ظ� ٍ
ل�ل�ض��رر .ويتيح ه��ذا االب�ت�ك��ار ال�ج��دي��د ال��رص��د ال �ف��وري ألي
ض��رر يحدث تلفا في االط��ارات ،وه��ي الحاالت التي تسبب
 30%من حوادث السيارات الناجمة عن األعطال الفنية.
وي �م �ك��ن ال� �ح ��د م ��ن اح� �ت� �م ��ال وق� � ��وع م �ع �ظ��م ح� � ��االت ال �خ �ل��ل
المذكورة ،حيث أصبح تركيب نظم قياس ضغط االطارات
ال��زام �ي��ا م�ن��ذ ع ��ام  2012ف��ي خ �ط��و ٍة س��اه�م��ت ف��ي ال �ح��د من
األعطال والحوادث الناجمة عن انخفاض ضغط االطارات.
ك�م��ا ت�ش�ك��ل ال�ص�ي��ان��ة ال ��دوري ��ة وت �ب��دي��ل االط � ��ارات ب �ص��ور ٍة
منتظمة ضمانة تقي من الحوادث الناجمة عن االفراط في
االستخدام واالهتراء نتيجة عوامل غير طبيعية.
ال �ي ��وم وب �ف �ض��ل ال �ن �ظ��ام ال ��ذك ��ي ل �م��راق �ب��ة ت �ض��رر االط � ��ارات
م ��ن ب��ري �ج �س �ت��ون ،أص �ب��ح ب��االم �ك��ان اك �ت �ش��اف ال �خ �ل��ل عند
وقوعه باالستعانة ببيانات أجهزة االستشعار و«منصة
م��اي �ك��روس��وف��ت ل��رب��ط ال� �س� �ي ��ارات» .وت �ق��وم ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات
الجديدة بتنبيه السائقين ف� َ
�ور اكتشاف َأي��ة ح��االت خلل،
وت �ت �ي��ح ل �ه��م ام �ك��ان �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �م��وق��ف .وي�ع�ت�ب��ر ه��ذا
النظام الجديد الوحيد من نوعه حاليا ،حيث تتطلب النظم
تجهيزات اضافية لتكون قابلة للتشغيل.
األخرى تركيب
ٍ
وي �م �ك��ن ال� �ي ��وم ت��رك �ي��ب «ال� �ن� �ظ ��ام ال ��ذك ��ي ل �م��راق �ب��ة ت �ض��رر
االط � � � ��ارات» م ��ن ب��ري �ج �س �ت��ون ف ��ي ج �م �ي��ع ال �م��رك �ب��ات ال �ت��ي
تستعين ب � «منصة مايكروسوفت لربط ال�س�ي��ارات» ،ومن
ش��أن ه��ذه ال �ش��راك��ة م��ع م��اي�ك��روس��وف��ت أن تسمح بتطوير
مزيد من الحلول المبتكرة ومواصلة المساهمة في تعزيز
السالمة المرورية.

تستخدم «منصة مايكروسوفت لربط السيارات» منظومة
الحوسبة السحابية الع��داد وتوفير حلول مبتكرة لتعزيز
�دد م ��ن ال� �م� �ج ��االت م ��ن ض�م�ن�ه��ا
س ��الم ��ة ال �م ��رك �ب ��ات ف ��ي ع � � ٍ
ال�م��الح��ة وال�ق�ي��ادة ال��ذات�ي��ة واالت �ص��ال وخ��دم��ات استشراف
السيناريوهات المحتملة ونقل ومشاركة المعلومات عبر
األثير (السلكيا) .وترتبط ه��ذه المنصة بخدمة الحوسبة
السحابية «مايكروسوفت أزور» لضمان النطاق العالمي
لتغطيتها ،وت��وف��ر ال�م�ن�ص��ة خ��دم��ات�ه��ا ب��االم�ت�ث��ال ال�ك��ام��ل
ألحكام وقواعد «الالئحة العالمية لحماية البيانات».
وقال الورنت دارتو ،الرئيس التنفيذي ،بريجستون الشرق
األوس ��ط وأف��ري�ق�ي��ا وأوروب� ��ا« :يشكل ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي جزء
أساسيا من استراتيجية عمل بريجستون ،ويعد التعاون
م��ع رواد ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ض� ��رورة ح�ت�م�ي��ة ل��دع��م عملياتنا
الحالية وبرامجنا المستقبلية .وفي هذا االطار ،ستساهم
ش��راك �ت �ن��ا م ��ع م��اي �ك��روس��وف��ت ف ��ي اي� �ص ��ال ال �ن �ظ��ام ال��ذك��ي
لمراقبة ت�ض��رر ال�س�ي��ارات لماليين السائقين ح��ول العالم
استمرارا لمساهمتنا في تعزيز السالمة المرورية».
بدورها قالت ت��ارا براكريا ،المدير العام ،أزور موبيليتي»
و«م �ن �ص��ة م��اي �ك��روس��وف��ت ل��رب��ط ال � �س � �ي ��ارات»« :م� ��ن خ��الل
شراكتها مع قطاع صناعة السيارات ومنتجاتها ،ستتمكن
مايكروسوفت من توسيع نطاق خدماتها لتشمل تطبيقات
وتقنيات التنقل .ونسعى م��ن خ��الل ه��ذه ال�ش��راك��ة لتعزيز
المساهمة في جعل قيادة المركبات أكثر أمانا .وستتمكن
ب��ري�ج�س�ت��ون م��ن خ ��الل م�ن�ص��ة م��اي �ك��روس��وف��ت م��ن اح ��داث
نقلةٍ نوعية في هذا المجال من خالل ابتكار نظامها الذكي
لمراقبة تضرر اطارات السيارات».

العدد-3713ال�ضنةالثالثةع�ضرة
الثاثاء16ذوالقعدة-1441اموافق7يوليو2020
Tuesday 7 July 2020 - No.3713 - 13 th Year

13

المؤشرات اأمريكية أغلقت في المنطقة الخضراء بمكاسب متواضعة خال يونيو

«الوطني لاستثمار» :اأسواق العامية تواصل اارتفاع مدفوعة بخطط إعادة فتح ااقتصاد
> اأسواق الناشئة تسجل مكاسب قوية
لتتخطى  % 6.9لتقلص خســائرها منذ
بداية العام
> اأسواق الخليجية تسجل ً
اداء ضعيفا
 ٪ 0.94بسبب اأداء الضعيف للسوق
السعودي

> اإمارات تتصدر قائمة أفضل اأسواق
بنمو  ٪ 6.18والكويت في المرتبة
الثانية بنمو ٪ 2.70
> انكماش للناتج المحلي اأمريكي بنسبة
 ٪ 5.0خال الربع اأول

مؤشر مؤشر MSCI Asia
 ex-Japanلأسهم اآسيوية
باستثناء اليابان بنسبة 7.87
 ٪م��ا قلل م��ن خسائره منذ
بداية العام إلى .٪ -5.73
وأش�����ار ت��ق��ري��ر ال��وط��ن��ي
لاستثمار إلى أداء أسوق دول
مجلس ال��ت��ع��اون اخليجي
ال��ت��ي سجلت أدا ًء إيجابيا ً
بشكل ع���ام ح��ي��ث ك���ان إداء
بعض اأسواق مشابها ً أداء
اأسواق الناشئة.
وتأثر أداء مؤشر ستاندرد
آن����د ب�����ورز ل�����دول مجلس
ال��ت��ع��اون اخليجي بسبب
اأداء ال��ض��ع��ي��ف ل��ل��س��وق
السعودي حيث ارتفع بشكل
طفيف مؤشر س��ت��ان��درد آند
بورز  ،٪ 0.94في حن ارتفع
م��ؤش��ر S&P Pan Arab
اأوس��ع نطاقا ً بنسبة 1.69
 ٪مدعوما ً بأداء قوي في مصر
حيث مكن مؤشر EGX30
من إضافة  ٪ 5.33في شهر
يونيو.

وك������ان م���ؤش���ر م���دي���ري
ام���ش���ت���ري���ات ال��ت��ص��ن��ي��ع��ي
 Markitفي فرنسا قد سجل
 52.3في يونيو ،مقارنة ب�
 45.2و 47.5أمانيا وإيطاليا
على التوالي .وفيما يتعلق
ب��أداء ال��س��وق ،ارتفع مؤشر
Stoxx Europe 600
بنسبة  ٪ 2.85خال الشهر
كما سجلت مؤشرات السوق
أكبر اقتصادين أوروبين،
أمانيا وفرنسا ،أدا ًء قويا ً حيث
أض��اف مؤشر داك��س اأماني
ارتفاعا ً بنسبة  ٪ 6.25خال
الشهر مضافا ً إل��ى ٪ 6.68
للشهر السابق ليقلص خسائر
النصف اأول إل��ى -7.08
 .٪من ناحية أخ��رى ،ارتفع
مؤشر  CAC450الفرنسي
بنسبة  ٪ 5.12م��ق��ارن��ة ب�
 ٪ 2.17لشهر مايو وا يزال
امؤشر الفرنسي سالبا ً بنسبة
 ٪ 17.43خال النصف اأول
من العام.

قال تقرير صادر عن شركة
الوطني لاستثمار – الذراع
ااس��ت��ث��م��اري لبنك الكويت
الوطني -أن اأسواق العامية
تواصل اارتفاع الذي بدأته في
منتصف مارس مدفوعا ً بخطط
إع��ادة فتح ااقتصاد .وتقدم
مؤشر  MSCI ACالعامي
بنسبة  ،٪ 3.03م��ا قلص
خسائره منذ بداية العام حتى
منتصف العام إلى ،٪ -7.14
في حن ارتفع مؤشر MSCI
 EAFEل��أس��واق امتقدمة
خارج الوايات امتحدة وكندا
بنسبة  ٪ 3.22في يونيو.
وأضاف التقرير أن اأسواق
الناشئة سجلت مكاسب قوية
خال الشهر مع ارتفاع مؤشر
 MSCI EMبنسبة 6.96
 ٪مقلصا ً خسائره منذ بداية
العام إلى  .٪ 10.73ويعود
تفوق أداء اأس��واق الناشئة
خال يونيو إلى اأداء القوي
في آسيا وأمريكا اجنوبية.
وم��ن ناحية أخ���رى ،ارتفع

ر�ضمبيايتو�ضيحي

أوض��ح التقرير أن أفضل
أداء ك��ان من نصيب أس��واق
اإم����ارات العربية امتحدة
حيث أضاف مؤشر سوق دبي
امالي العام  ٪ 6.18معززا ً
أداءه خال الربع الثاني إلى
 ،16.60٪بينما أضاف مؤشر
 ADXال��ع��ام ف��ي ابوظبي
 ٪ 3.48ليصل أداءه للربع
الثاني إلى .٪ 14.76
وجاءت الكويت في امرتبة
الثانية حيث أض��اف مؤشر
الكويت العام لأسهم 2.70
 ٪في يونيو ،فيما تقدم مؤشر
السوق اأول بنسبة .٪ 3.37

وف��ي ال��دوح��ة ،ارتفع مؤشر
ب��ورص��ة قطر بنسبة 1.74
 ،٪فيما مكنت البحرين من
تسجيل م��ك��اس��ب هامشية
بلغت .٪ 0.63
امؤشرات اأمريكية
ذك�����ر ت���ق���ري���ر ال��وط��ن��ي
ل��اس��ت��ث��م��ار أن ام���ؤش���رات
اأمريكية الرئيسية حولت
إل��ى امنطقة السلبية لفترة
وج��ي��زة خ��ال الشهر لكنها
مكنت من اإغاق في امنطقة
اخضراء مكاسب متواضعة.
وأغلق مؤشر  S&P 500مرتفعا ً
بنسبة  ٪ 1.84في حن ارتفع

مؤشر داو جونز الصناعي
( )DJIAبنسبة .٪ 1.69
وبالنسبة للنصف اأول من
العام ،ا يزال مؤشر S&P 500
منخفضا ً بنسبة ٪ -4.04
ومؤشر .٪ DJIA -9.55
م��ن ناحية أخ���رى ،واص��ل
مؤشر  NASDAQامركب
حطيم اأرق����ام القياسية
اجديدة مع حقيق مكاسب
بنسبة  ٪ 5.99خال الشهر
و ٪ 12.11ح��ت��ى منتصف
العام.
ول��ف��ت التقرير إل��ى سوق
اخزانة الذي شهد أدا ًء متقلبا

بسبب تأثير جائحة «كوفيد ــ »19

«ضمان» تتوقع تراجع تدفقات ااستثمار اأجنبي
امباشر بالدول العربية خال 2020

أطلقت امؤسسة العربية لضمان
ااستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)،
التقرير السنوي ال�  35مناخ ااستثمار
في الدول العربية لعام  ،2020والذي
تضمن إصدارا جديدا من حيث الشكل
واحتوى لتسهيل مواكبة التطورات
اخ��اص��ة ب��ام��ش��اري��ع ااستثمارية
اأجنبية الوافدة إلى امنطقة وببيئة
ااستثمار فيها والوضع ااستثنائي
الناجم عن اأث��ر ااقتصادي جائحة
كوفيد  ،19وخصوصا اأثر على حركة
التجارة العامية وتدفقات ااستثمار
اأجنبي امباشر.
وقد أوض��ح امدير العام للمؤسسة
ع��ب��د ال��ل��ه أح��م��د الصبيح ف��ي بيان
صحفي بهذه امناسبة ان اانتشار
الواسع جائحة كوفيد  19عاميا أدى
ال��ى تباطؤ كبير ف��ي توقعات اأداء
ااقتصادي للعديد من دول منطقتنا،
موضحا ضرورة تعزيز اأطر اخاصة
بسياسات ااستثمار وال���دور ال��ذي
تلعبه وك��اات تشجيع ااستثمار من
أجل توطن ااستثمار وتذليل العقبات
أمام امستثمرين اأجانب خاصة في هذا
الظرف ااستثنائي.
وأكد الصبيح على أهمية وضع آليات
للتخفيف من حدة امخاطر وعدم التأكد
ما في ذلك توفير الضمانات والتأمن
ضد امخاطر السياسية ،مشددا على
سعي (ضمان) للقيام بأكثر من مجرد
تقدم منتجات تأمن للتخفيف الفعال
من امخاطر السياسية ،حيث تعمل
بالتعاون مع الشركاء والدول اأعضاء
لتحقيق امزيد من الفوائد التنموية
لاستثمار اأجنبي امباشر من خال
تأمن ااستثمار اخاص في القطاعات
الرئيسية وكذلك تزويد صناع القرار
معلومات حديثة وموثوقة.
كوفيد  -19وتوقعات ااستثمار
اأجنبي امباشر في امنطقة لعام 2020
واستحدث التقرير جزءا كاما آفاق
ااستثمار اأجنبي امباشر في الدول
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ض���وء تفشي ف��ي��روس
كوفيد ،-19استند الى أحدث امعلومات
امتاحة حول مراجعات اأرباح والنفقات
الرأسمالية أهم  5000شركة متعددة
اجنسيات حسب امنطقة والقطاع.
وتوقع التقرير ان تنخفض تدفقات
ااستثمار اأجنبي امباشر الواردة إلى
امنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بن
 21%في حدها اأدنى و 51%في حدها
اأقصى خ��ال ع��ام  ،2020بخسائر
تتراوح ما بن  7.1و 17.2مليار دوار.

> تدفقات ااستثمار اأجنبي
المباشر الــواردة إلى الـدول
العربيـة ارتفعت إلى 34.7
مليار دوار في 2019
كما توقع التقرير ان تكون العراق
تليها مصر والسعودية وموريتانيا
وتونس اأكثر تضررا ،فيما يتوقع ان
تكون الكويت ولبنان اأقل تأثرا .أما
على امستوى القطاعي فينتظر ان يتأثر
قطاعي الصناعة والتعدين بشدة ،ثم
قطاعي البناء والتعليم.
تدفقات ااستثمار اأجنبي امباشر
الوارد للمنطقة لعام 2019
وفيما يتعلق باأداء ااستثماري في
امنطقة لعام  2019أشار التقرير ،الذي
اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن
مؤمر اأم امتحدة للتجارة والتنمية
(أنكتاد) ،أن تدفقات ااستثمار اأجنبي
امباشر ال��واردة إلى ال�دول العربي�ة
ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ  34.7مليار
دوار في عام  ،2019لتمثل حصتها
 5.1%من مجمل التدفقات ال��واردة
الى ال��دول النامية و 2.3%من مجمل
التدفقات العامية البالغة  1540مليار
دوار.
وقد حلت اام��ارات في مقدمة دول
امنطقة بإستقبالها ما يقارب  14مليار
دوار ب��زي��ادة ت��ق��ارب الثلث مقارنة
بالعام اماضي ،كما ارتفعت التدفقات
الواردة الى السعودية للعام الثاني على
التوالي بنسبة  7%لتبلغ  4.6مليارات
دوار ،وفي امقابل تراجعت التدفقات
ال��واردة الى ال��دول العربية في شمال
افريقيا بنسبة  11%الى  13.7مليار
دوار ،وذلك نتيجة انخفاض التدفقات
في جميع البلدان باستثناء مصر التي
حافظت على موقعها كأكبر مستقبل
لاستثمار اأجنبي في افريقيا بزيادة
 10.7%لتبلغ  9مليارات دوار.
م��ش��اري��ع ااس��ت��ث��م��ار اأج��ن��ب��ي في
امنطقة لعام 2019
ووف����ق ق���اع���دة ب��ي��ان��ات أس����واق
ااستثمار اأجنبي امباشر (FDI
 ،)Marketsشهد عام  ،2019ارتفاعا
في عدد مشاريع ااستثمار اأجنبي

ف��ي ي��ون��ي��و ،وارت��ف��ع معدل
الفائدة على  10سنوات من
 ٪ 0.66في بداية الشهر إلى
أعلى مستوى له في ٪ 0.96
في  05يونيو قبل أن يعود
تدريجيا إلى  ٪ 0.65بحلول
نهاية الشهر.
امؤشرات ااقتصادية
وح����������ول ام������ؤش������رات
ااق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��واي��ات
امتحدة قال التقرير أنها اتزال
تظهر عامات التعافي ،حيث
أض���اف ااق��ت��ص��اد اأمريكي
 4.8مليون وظيفة في يونيو
مقارنة ب�  2.5مليون وظيفة

في مايو ،ومكن مؤشر مديري
امشتريات التصنيعي ISM
لشهر يونيو من ااستمرار
في ااجاه الصعودي مرتفعا ً
إلى  52.6من  43.1في مايو
م��ق��ارن��ة م��ع التوقعات عند
.49.5
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،أك��د
التقدير الثالث للناج احلي
اإج��م��ال��ي اأم��ري��ك��ي ح��دوث
انكماش سنوي بنسبة 5.0
 ٪خ��ال الربع اأول ،بينما
انخفض معدل البطالة بشكل
ملحوظ إلى  ٪ 11.1في يونيو
م��ن  ٪ 13.3حيث ساعدت
إع����ادة ف��ت��ح ااق��ت��ص��اد على
تنشيط حركة التوظيف.
وأشارت التقديرات امعدلة
ل��ل��ن��اج اح��ل��ي اإج��م��ال��ي
اأوروبي إلى انكماش بنسبة
 ٪ 3.6خال الربع اأول من
ال��ع��ام م��ق��ارن� ًة بالتقديرات
السابقة التي قدرت اانكماش
بحوالي .٪ 3.8
امؤشرات اأوروبية

بنك وربة يواصل سحوبات «السنبلة»

أعلن بنك وربة مواصلة
استئناف سحوبات السنبلة
اأس��ب��وع��ي��ة ب��ع��د توقفها
ب��س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا
(ك��وف��ي��د  )١٩-ال��ت��ي أمت
ب��ال��ب��اد ،وسيستمر بنك
ورب���ة بعمل السحوبات
لعشرة راب��ح��ن أسبوعيا ً
بحضور مثل ع��ن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي
بنك وربة.
وبالنسبة للعماء الذين
حالفهم احظ خال سحب
السنبلة اأسبوعي الرابع
عشر ،فقد توج  10رابحن
من عماء بنك وربة حصل
كل منهم على  1000دينار
كويتي وهم :خزنه محسن
إبراهيم امطيري ،و ناصر
محسن منصور الهاجري،
و ن����وف س��ل��ي��م��ان عمر
الشمري ،و جمال إبراهيم
جاسم ال��ط��راروه ،و عايد
مطلق سعد العازمي ،و علي
عثمان علي الغنام ،و محمد
ساير عبد الله الرشيدي ،و
فاح مبارك عيد الوسمي،
و ح��م��ود م��ط��ل��ق ج��رم��ان
ال��ع��ت��ي��ب��ي ،و ح��س��ان عبد
الرحيم عبد احميد.
أما للعماء الذين حالفهم
احظ خال سحب السنبلة
اأسبوعي اخامس عشر،
فقد ت��وج  10راب��ح��ن من
ع��م��اء ب��ن��ك ورب����ة حصل
كل منهم على  1000دينار
كويتي وه��م :ن��واف محمد
عبد العزيز السبيعي ،و
روان علي طاهر العطار ،و

علي يوسف جزاع الشعان،
و ساير بدر محمد الساير،
و س��ع��ود س��ال��م امسلم ،و
خالد عبد اللطيف مبارك
السند ،و خلف مطلق خلف
العازمي ،و عبد الله راشد
سعود دسمان ،و مصطفى
صاح عبداحكيم رشدان،
و ي���وس���ف س��ع��ي��د ح���زام
العتيبي.
أما للعماء الذين حالفهم
احظ خال سحب السنبلة
اأسبوعي السادس عشر،
فقد ت��وج  10راب��ح��ن من
ع��م��اء ب��ن��ك ورب����ة حصل
كل منهم على  1000دينار
ك��وي��ت��ي وه����م :ع��ب��د الله
م��ش��وط خميس العجمي،
و ح��س��ن م��ح��م��د حسن
ال��ع��ن��زي ،و خ��ال��د صالح
محمد ال��ش��وي��ب ،و محمد
عايد عبد الله الرشيدي،
و خالد عبد اللطيف خالد
الغيث ،و عمران صالح عبد
الله ،و م��رم محيل محمد
الصال ،و نوف خالد عوده
الشريده الشمري ،و ضحى
عدنان محمد سامن ،و فواز
مبارك فاح امطيري.
أما للعماء الذين حالفهم
احظ خال سحب السنبلة
اأسبوعي السابع عشر ،فقد
توج  10رابحن من عماء
بنك ورب��ة حصل كل منهم
على  1000دي��ن��ار كويتي
وهم :ساره عبد العزيز عبد
الله اليماني ،و إبراهيم سعد
عيد الغريب ،و صالح أحمد
صالح عبدالله ،و محمود

أح��م��د ح��س��ن غ��ض��ن��ف��ر ،و
دال نايف مروي الشمري،
و خالد أحمد فهد الفريج،
و اسعيد شريده احصيني
الراجحي ،و مها بدر حامد
ام��ا ،و خالد جاسم محمد
الشمروخ ،و سلطان نايف
مانع مانع.
أما للعماء الذين حالفهم
احظ خال سحب السنبلة
 Kidsالشهري الثالث ،فقد
ت��وج  3راب��ح��ن م��ن عماء
بنك ورب���ة ،وه���م :ض��رار
خالد م��ب��ارك اح��م��ي��دي ،و
نورا مشعل بجاد العتيبي ،و
مساعد خالد مساعد الساير.
وم��ث��ل ح��س��اب السنبلة
اخيار اأمثل لكل الراغبن
بتوفير اأم���وال وحقيق
عوائد مالية مناسبة على
أرصدتهم في الوقت نفسه
ٍ
فرص للفوز
باإضافة إلى
بجوائز نقدية طوال العام.
وماشيا ً مع رغبته بتطوير
وحديث خدماته وحلوله
امصرفية م��ا يتوافق مع
حقيق امصلحة والفائدة
اأك���ب���ر ل��ع��م��ائ��ه ون��ظ��را ً
ل��ت��ن��ام��ي ق���اع���دة ع��م��ائ��ه
والتجاوب الكبير الذي لقاه
اح��س��اب ،يعيد بنك وربة
إط��اق حساب «السنبلة»
بحلّة جديدة ومتطورة في
 2020تطوي في ثناياها
جوائز نقدية أكبر  ،حيث قام
بتعديل وتيرة السحوبات
والقيمة اإجمالية للجوائز
النقدية التي يحصل عليها
العماء.

«امساكن» توافق على بيع بعض
جدولبيايتو�ضيحي

امباشر ال���واردة ال��ى امنطقة بنسبة
 24%الى  1092مشروعا (مثل 5%
من اإجمالي العامي) اا ان تكلفتها
ااستثمارية تراجعت بنسبة 27%
الى  60.1مليار دوار (مثل  6%من
اإجمالي العامي).
ومثلت مصر الوجهة اأولى مشاريع
ااستثمار اأجنبي امباشر في امنطقة
بتكلفة استثمارية بلغت  13.7مليار
دوار ،مثل  23%من اإجمالي ،في
حن تصدرت اامارات دول امنطقة في
عدد امشاريع بعدد  445مشروعا خال
عام .2019
وذكر التقرير أن العقار حل في مقدمة
القطاعات من حيث التكلفة ااستثمارية
بنحو  9مليارات دوار وبحصة تبلغ
 15%من اإجمالي ،في حن حل نشاط

الصناعة التحويلية في مقدمة اأنشطة
بحصة بلغت  30%من اإجمالي.
ي��ذك��ر ان التقرير ج��اء ف��ي خمسة
أج��زاء اأول عن مشاريع ااستثمار
اأجنبي امباشر اجديدة في العالم
العربي ،والثاني يركز على اهتمامات
امستثمرين ف��ي البلدان النامية من
خال استعراض نتائج امسح الدولي
لتنافسية ااستثمار  ،GICوالثالث عن
كيفية ارتقاء الدول العربية بأدائها في
مجاات بيئة أداء ااعمال ومؤشرات
مخاطر ال����دول ،وال��راب��ع ع��ن تأثير
تفشي جائحة كوفيد  19على اجاهات
ااس��ت��ث��م��ار ف��ي امنطقة ،واخ��ام��س
يعرض خ��اص بحث للمؤسسة عن
تأثير امخاطر السياسية على مشاريع
ااستثمار اأجنبي امباشر.

عقارات الشركة
واف��ق مجلس إدارة شركة
ام��س��اك��ن ال��دول��ي��ة للتطوير
العقاري في اجتماعه الذي
انعقد أمس ااثنن ،على بيع
بعض عقارات الشركة.
وق���ال���ت "ام���س���اك���ن" في
بيان للبورصة الكويتية ،إن
العقارات محل البيع سيتم
بيعها م��ن ط���رف ذو صلة
(شركة غرب اخليج العقارية
 طبيعة ال��ع��اق��ة مساهمرئيسي).

وأوض���ح���ت ال��ش��رك��ة أن
مجلس اإدارة واف��ق مبدئيا ً
على العرض امُ��ق��دم على أن
تتم اموافقة النهائية وفقا ً
لإجراءات امتبعة ،حيث يتم
تفويض اإدارة التنفيذية
ب��ت��ك��ل��ي��ف خ��ب��ي��ر ُم��س��ت��ق��ل
(مستشار استثمار أو مقوم
أص����ول) ب���دراس���ة ال��ع��رض
امُقدم وفقا ً لتعليمات هيئة
أسواق امال الكويتية.
وأف�����ادت ال��ش��رك��ة بأنها

ستقوم باإفصاح عن اأثر
ام��ال��ي وقيمة الصفقة فور
اان���ت���ه���اء م���ن اإج������راءات
التنظيمية وص���دور تقرير
اخ��ب��ي��ر امُ��س��ت��ق��ل وم��واف��ق��ة
مجلس اإدارة النهائية.
اجدير بالذكر أن "امساكن"
حولت للربحية ف��ي العام
ام��اض��ي بقيمة  81.42ألف
دينار ،مقارنة بخسائر عام
 2018البالغة  1.45مليون
دينار.

10

Established 1961

Tuesday, July 7, 2020

Business

NBK Capital: Global markets continue to
rise driven by plans to reopen economy
Emerging markets outperformed by a large margin in June
KUWAIT: Global markets continued to
build on the rally which started to in midMarch driven mostly by economic reopening plans. Emerging markets outperformed
with a large margin during the month as
markets in the United States stumbled in
June as worries about a resurgence of
COVID-19 cases in some states impacted
sentiment. The MSCI AC World Index
advanced by 3.03 percent, narrowing its
year-to-date losses as of mid-year to -7.14
percent, while the MSCI EAFE Index
gained 3.22 percent in June. Emerging
Markets recorded solid gains during the
month with the MSCI EM Index up 6.96
percent bringing its year-to-date losses
down to 10.73 percent.
Emerging markets outperformed by a
large margin during the month supported
by a robust performance in Asia and South
America. The MSCI EM added 6.96 percent in June and narrowing its loss for the
first half of the year to 10.73 percent. The
MSCI Asia ex-Japan Index, on the other
hand, rallied by 7.87 percent reducing its
loss since the beginning of the year to -5.73
percent. The Shanghai Composite Index
added 4.64 percent, while India’s Nifty 50
and Taiwan’s Stock Exchange Index outperformed with gains of 7.53 percent and
6.21 percent respectively. Elsewhere,
Turkey’s Borsa Istanbul 100 Index outperformed most global indices with a doubledigit gain of 10.43 percent, lifting its yearto-date performance to positive territory
with a gain of 1.84 percent, after recording

a 30 percent advance in the second quarter.
Russia Stock Exchange Index, on the other
hand, advanced marginally by 0.31 percent.
The performance of the GCC market
was generally positive with some markets
at par with the performance of emerging
markets and other underperforming. The
best performing for the month were the
markets of the UAE. Dubai’s DFM General
Index added 6.18 percent enhancing its
performance during the second quarter of
16.60 percent, while Abu Dhabi’s ADX
General Index added 3.48 percent for Q2

Kuwait comes
second among
GCC markets

return of 14.76 percent. Both indices, however, are still down for the year by 25.3 percent and 15.6 percent respectively.
Kuwait came in second with the Kuwait
All Share Index adding 2.70 percent in
June, while the blue-chip Premier Market
index advanced 3.37 percent. In Doha, the
Qatar Exchange Index added 1.74 percent,
while Bahrain managed to record a marginal gain of 0.63 percent and Oman declined
by -0.81 percent. The performance of the
S&P GCC Index was weighed down by the

NBK reveals winner
of KD 250,000 in
Al-Jawhara draw
KUWAIT: National Bank of Kuwait continues to reward
its customers all over the year through a variety of
draws, prizes and offers. In this context, the bank conducted Al-Jawhara quarterly draw and announced
Sawsan Mohammad Wahbi as the winner of the prize
worth KD 250,000, in the presence of a representative
from the Ministry of Commerce and Industry, as well as
representatives from NBK.
Al-Jawhara monthly and quarterly draws are supervised and audited by Deloitte. Having completed all
postponed draws suspended due to the exceptional circumstances in the country because of coronavirus pandemic by end of June, NBK resumes conducting AlJawhara draws on the regular dates, after obtaining the
approval of the Ministry of Commerce and Industry to
conduct the postponed draws during the past business
closure period, while adhering to all precautionary
health measures.
In the past few weeks, NBK announced the names of
the winners of postponed draws as follows:
• Badriya Khedear Bo Shaaboun, the winner of the KD
125,000 prize of the postponed monthly draw dated
26th May 2020
• Ismail Abdulreda Qasem, the winner of the KD
5,000 prize of the postponed weekly draw dated
12th May 2020
• Yaqoub Mohammad Al-Awadh, the winner of the
KD 5,000 prize of the postponed weekly draw dated 19th May
• Hadhel Mesri Al-Subaiei, the winner of the KD
5,000 prize of the postponed weekly draw dated
2nd June
• Hooreyah Mohammed Al-Baharnah, the winner of
the KD 5,000 prize of the postponed weekly draw
dated 9th June
• Badoor Salah Al-Hazeem, the winner of the KD
5,000 prize of the postponed weekly draw dated
16th June
• Asrar Jaber Hashem, the winner of the KD 5,000
prize of the postponed weekly draw dated 23rd June
Commenting on resuming Al-Jawhara draws,
Mohammed Al-Othman, General Manager of Consumer
Banking Group, National Bank of Kuwait, said:
“Rewarding our customers is a key pillar in the unique

underperformance of the Saudi market. The
S&P GCC added 0.94 percent while the
Saudi Tadawul All Share Index advanced
marginally by 0.15 percent. The broader
S&P Pan Arab Index, on the other hand,
was support by a strong performance in
Egypt as the EGX30 managed to add 5.33
percent in June.
Major US indices turned briefly negative
during the month but managed to close in
the green with modest gains. The S&P 500
closed up 1.84 percent while the Dow Jones
Industrial Average (DJIA) was up 1.69 percent. For the first half of the year, both are
still down with -4.04 percent for the S&P
500 and -9.55 percent for the DJIA. The
NASDAQ Composite, on the other hand,
continued to break new records with a gain
5.99 percent for the month and 12.11 percent as of mid-year. Volatility spiked briefly
around mid-June reaching a high of 44.5
before receding back to the mid-30s levels
by month-end. The treasury market was
also volatile in June; the 10-year rate
climbed from 0.66 percent at the beginning
of the month to a high of 0.96 percent on
June 05 before coming back gradually
down to 0.65 percent by the month-end.
Economic indicators in the US continue
to show signs of recovery. The ISM
Manufacturing PMI for June surprised on
the upside, climbing to 52.6 from 43.1 in
May compared to expectations of 49.5. The
ISM Manufacturing Employment Index also
recorded a marked improvement, increasing to 42.1 in June from 32.1 for the previous

banking experience we are
offer them; and the exceptional circumstances will not
dissuade us from rewarding
them, but will rather make
us more persistent on exerting extra efforts to give
them more exceptional
rewards that make them feel
special and enable them to
benefit from NBK excellence and leadership.”
Mohammed Al-Othman
Al-Othman added: “Our
strategy in rewarding our
customers is characterized by being tailored to meet
their needs and expectations thanks to our ability to
identify these expectations by continuous communication with them through various channels, as well as our
excellence in building a huge database over the past
years and having sophisticated analytical tools.”
“The coronavirus pandemic and resulting repercussions proved NBK’s commitment to protect its customers rights by giving them the chance to enter all the
postponed draws as well as extending the validity of
NBK Miles Points and NBK Rewards Points to compensate them for the safety measures taken during the crisis
to keep our customers’ safe in line with the instructions
of the concerned authorities.”
Al-Othman concluded by expressing his happiness
with resuming Al-Jawhara regular draws after completing the postponed draws. He stressed on NBK’s strive to
keep customers safe which is a top priority, as reflected
in all measures and efforts made throughout the crisis,
and further demonstrate its keenness to put customers’
interest at the top of its endeavors and efforts throughout its history.
Since 2012, NBK has rewarded loyal customers with
a total worth of prizes amounting KD 2,200,000 in the
weekly, monthly, and quarterly Al-Jawhara draws. AlJawhara Account gives customers the opportunity to
enter draws and win prizes of KD 5,000 weekly, and KD
125,000 monthly as well as the grand prize of KD
250,000 quarterly. Every KD 50 deposited into AlJawhara Account gives customers a chance to be one the
next lucky winners, and if no withdrawal or transfers
occur on the account during the required period, customers will receive an additional chance to enter the
draw for every KD 50 held in the account, doubling their
chance to win. NBK strives to provide a variety of offers,
rewards and prizes all year round, which are customized
to meet the interests of all customers, in addition to providing them with first-class banking services that are
highly advanced and secure.

month. The US economy added 4.8 million
jobs this June up from 2.7 million in May
while the initial jobless claims 4-week average continued to decline from its April
highs. It recorded 1.50 million for the week
ending June 26 compared to 1.62 for the
week ending June 19. The third estimate of
the US Gross Domestic Product., on the
other hand, confirmed an annualized contraction of 5.0 percent during the first
quarter, while the unemployment rate
declined to 11.1 percent in June from 13.3
percent as reopening spurred more hiring.
Revised estimates of the European
Gross Domestic Product now point to a
contraction of 3.6 percent during the first
quarter of the year up from previous estimates that put the contraction at 3.8 percent. The Euro area Markit Manufacturing

stc participates
in 5G MENA
Conference
KUWAIT: Kuwait Telecommunications Company stc, a world-class digital leader providing innovative
services and platforms to customers, enabling the
digital transformation in Kuwait, confirmed that the
Kuwaiti telecom market is a highly challenging and
evolving market with an increasing demand for 5G
services and digital solutions across a large segment of customers, both individuals and corporates.
During the 5G MENA virtual conference, stc
showcased the continuous evolution in its networks
through the adoption of new technologies injected
into modern communication platforms. These developments have triggered a quantum leap in the range
of telecom solutions offered by stc to its customers,
providing a unique and unrivaled experience
through integrated platforms that utilize the latest
digital technology.
During his segment, Engineer Ahmed Al-Sherif,
General Manager of Networks at stc, elaborated on
the company’s extensive strategy to tap into new
digital realms and calibrate its operations to expand
and maximize the greatest benefits to its customers.
The actions taken by stc to invest in innovative
technologies and apply new methods to its business
model fortified its leadership position in the region.
Al-Sherif highlighted that stc has become an industry pioneer in the applications of Information and
Communications Technology (ICT) and the implementation of digital platforms to enable digital
transformation in Kuwait.
Al-Sherif also added that stc’s 5G network currently covers over 90 percent of the populated
areas in Kuwait and is the first telecom company to
apply the FDD 8T8R technology on a global scale.
The technology supports on-demand multi-sector
deployments across 2G, 3G, and 4G software configurations to enable convenient capacity expansions to current hardware, achieving a streamlined
transition to 5G.
As a digital pioneer in the telecom industry, stc
has achieved numerous milestones throughout its
journey. These include the Company’s leader role
amongst local operators in implementing the Mobile
Broadband (MBB) technology in Kuwait. MBB is a
communication method that includes or deals with
frequencies on a large scale, transmitting data over

Gulf Bank holds 3 weeks of
postponed Al-Danah draws
KUWAIT: Gulf Bank held three of its
postponed Al-Danah weekly draws on 5th
July 2020, and announced the names of the
winners for the period of 5 - 30 April
2020, in addition to last week’s winners
(from 28 June - 2 July 2020). The Al-Danah
weekly draw consists of five winners who
receive KD 1,000 each.
The winners for the week of 5 - 9 April
2020 are:
• Moza Abdullah Eid Al-Dehani
• Rami Hisham Mohammad Jaber
• Jasem Mohammad Abdullah Alostad
• Tahir Hussain Bul Bul
Salem Abduljabbar Alnaibari
The winners for the week of 19 - 23
April 2020 are:
• Lafi Naser Fahad Al-Mutairi
• Sharefa Aifan Sultan Jarboa
• Duaa
Abdulsatar
Mohammad
Behbehani
• Abdulmotleb Abas Waznah
• Khuloud Ibraheem Hussain Albahrani

The winners for the week of 26 - 30
April 2020 are:
• Jeowallah Mohammed Hakeem
• Farid Anabtawi
• Abdulmajeed Esmaeel Neamat Alla
Mogadam
Ali Adel Mohammed Al-Matrook
• Sharan Nornha Noronha
The winners for the week of 28 June - 2
July 2020 are:
• Hasan Hashem Sayed Hussain
Almousawi
• Amal Khalaf Saad Alanezi
• Khaled Abdulnabi Awadh Behbehani
• Jehad Hamdi Al-Hareeri
• Waleed Khaled Al-Rasheedi
Al-Danah is now offering its biggest
prize yet, with an annual draw prize of KD
1,500,000. The annual draw will be held
on 14 January 2021, and the last chance to
deposit into an Al-Danah account to participate is 30 September 2020.
Gulf Bank encourages customers to

PMI improved to 47.4 in June from 39.4
for the previous month. It was supported
by the Markit Manufacturing PMI in
France which recorded 52.3 in June, compared to 45.2 and 47.5 for Germany and
Italy respectively. In terms of market performance, the Stoxx Europe 600 added
2.85 percent during the month. The market
indices of the two largest European
economies, Germany and France, recorded
a robust performance for the month. The
German DAX added 6.25 percent in June
to the previous month’s 6.68 percent narrowing its first half losses to -7.08 percent. The French CAC450, on the other
hand, gained 5.12 percent compared to
2.17 percent for May. For the first half of
the year, the French index is still 17.43 percent in the red.

wireless internet access points. In preparation for
the next phase of 5G technology, the Company is
also the first operator in the GCC to successfully
complete the real E2E 5G standalone (SA) network,
as well as expand its B2C, B2H, and B2B solutions.
stc is also considered to be one of the first global
telecom operators to implement CA & VoLTE technology, a standard high-speed wireless communication method for mobile phones and data terminals
through the LTE wireless broadband service. This
method allows high-definition voice quality to be
transmitted through data flows without depending
on the circuit-switched voice network to be in the
call path. In addition to showcasing stc’s journey,
the virtual conference included numerous sessions
covering key topics related to the industry. Digging
deeper into the technical aspect, discussions were
held by participating specialists from various sectors who presented their views and experiences
based on the latest data and developments to-date,
providing the audience with a rich and informative
experience.
Aside from the informative sessions, industry
experts presented some of the more lucrative
opportunities that operators can take advantage of
due to the conditions that have evolved since the
pandemic. The ideas presented shed light on the
prominent role of digital transformation as a key
method to accelerate business growth, as well as
the automation of telecommunication services to
allow continuous growth in various sectors.
Overall, the event highlighted the pivotal role
5G technology has played in developing the telecom sector, introducing a new line of advanced
solutions that otherwise would have not been
attainable. Considering this breakthrough in telecom history, it is worth mentioning that stc
cemented its leadership role by owning the largest
5G networks in the countries it operates in. This
allows the Company to continue providing exceptional services to its customers and introduce new
offerings such as artificial intelligence and machine
learning applications.
Through its participation in the virtual conference, stc emphasized that it was critical for its
Kuwait, Saudi Arabia, and Bahrain operating companies to participate, especially since the Company
is a regional digital leader in the telecom market.
The 5G MENA virtual conference allowed attending members from stc’s executive team to network
with global corporations in the telecom field, software developers, and other experts that presented
collaborative opportunities in the interest of the
company’s regional customers.

CBK announces Najma
Account winners
increase their chances of winning with Al
Danah by depositing more into their Gulf
Bank accounts using the new ePay (SelfPay) service, which is available on Gulf
Bank’s online and mobile banking services.
Al-Danah offers a number of unique
services to customers, including the Al
Danah Deposit Only ATM card, which
allows account holders to deposit money
into their accounts at their convenience.
Account holders can also calculate their
chances of winning the draws through the
‘Al Danah Chances’ calculator available on
the Gulf Bank website and app.
Furthermore, loyal Al Danah customers are
rewarded with loyalty chances. Loyalty
chances are the total chances accumulated
from the previous year, which are added to
the customer’s chances the following year.
Therefore, the total chances earned by Al
Danah customers in 2019, have been
added to their 2020 chances, and the same
process will take place in 2021, and so on.

KUWAIT: The Commercial Bank of
Ku wa i t ( C B K ) a n n o u n c e d t h e
names of the Najma Account weekly and the ‘Your Salary & More’
winners in the presence of MOCI
representatives, Anam Al-Fadhli
and Mashael Al-Rasheedi. The winner of Al-Najma account weekly
d raw wa s A h m e d S a l m a n A l Shemali, who won KD 5,000 cash
and the winner of the Your Salary
& More campaign was Maha Hadi
Al-Namshan.
In addition, CBK explained that AlNajma Account offers the largest daily award in Kuwait of KD 5,000, a
monthly KD 20,000 award, a biannual
KD 500,000 award and the Guinness
World Record’s largest annual award
of KD 1.5 million.
CBK statement added that participants could open the account by
depositing a minimum of KD 500 to

enter all draws and each KD 25 entitles account holder to an entry in daily
draws after a week as of deposit and
in mega draws after 3 months of
deposit. “The more sums deposited,
the bigger chances account holders
will have to win one of the awards”,
the statement underlined.
Further, CBK statement explained
that the ‘Your Salary & More’ campaign is open to Kuwaiti employees
with minimum KD 500 salaries who
would enjoy getting instant cash gifts
of up to KD 500 or interest free loans
up to KD 10,000 in addition to entering weekly draws to win amounts
equal to holders’ monthly salaries.
Participants will also get 5-year valid
Visa Signature cards free of charge
with up to 3 per cent cash back, Egov. cards as well as enjoy CBK’s creative payment and transfer solutions
using T-Pay service.
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Japan seeks extradition of Americans accused in Ghosn escape
Tokyo prosecutors said Friday they have
ﬁled a request for the extradition of two
Americans arrested in the U.S. for allegedly helping Carlos Ghosn, the former
chairman of Nissan, ﬂee Japan while he
was out on bail.
“We express our deepest gratitude for
the cooperation the U.S. authorities have
shown to our request,” the Tokyo District
Prosecutors Ofﬁce said in a statement.
“We plan to cooperate in all ways possible so the extradition procedures for the
two can be carried out quickly,” it said.

The completion of the extradition request does not immediately mean Michael Taylor, a 59-year-old former Green
Beret and private security specialist, and
his son Peter Taylor, 27, will be handed
over.
Deputy Chief Prosecutor Takahiro Saito sounded upbeat about the prospects
while stressing the decision was up to the
United States. The request had to be ﬁled
within 45 days of the arrests.
Saito said Peter Taylor came to Japan
last year and met with Ghosn at the ofﬁce

of his Japanese lawyer six times, including the day before Ghosn’s escape.
“We believe that plotting the escape
can be the only reason for his visit to Japan,” he said.
If they are extradited, the Taylors will be
arrested after reaching Japanese territory
and then will be investigated, Saito said.
Suspects are held and interrogated
without a lawyer present, sometimes for
months, under a system critics call “hostage justice.” Arrested in May in Massachusetts, the Taylors are accused of help-

ing Ghosn ﬂee to Lebanon in December
while he was awaiting trial on ﬁnancial
misconduct charges.
Their lawyer has argued that jumping
bail is technically not a crime in Japan.
Japanese prosecutors have brushed
off that argument, stressing that Japan
has arrest warrants out for the Taylors
for allegedly helping a criminal escape,
which is a crime under Japanese law.
Prosecutors have also been trying to
bring Ghosn back to Japan, but Lebanon,
unlike the U.S., does not have an extradi-

tion treaty with Japan.
If convicted in Japan, the Taylors could
face a maximum penalty of three years in
prison and a 300,000 yen ($2,800) ﬁne.
Authorities say the Taylors helped
sneak Ghosn out of Japan on a private
jet with the former Nissan boss hidden in
a large box.
Ghosn, who led Nissan Motor Co. for
two decades, has repeatedly said he is
innocent. He said he ﬂed because he
believes he could not have a fair trial in
Japan. (AP)

Stocks rise as investors shrug off worries
Shanghai, Tokyo and Hong Kong advance
BEIJING, July 6, (AP):
Asian stock markets rose
Monday
as
investors
shrugged off rising coronavirus cases in the United States and some other
countries.

Humansoft climbs 38 fils

Kuwait edges higher,
volume little changed

Benchmarks in Shanghai, Tokyo, Hong Kong and Southeast
Asia advanced.
Markets rose last week after unexpectedly strong U.S. jobs data despite
some American states reporting record new coronavirus infections.
On Monday, the Australian state
of Victoria prepared to close its border with neighboring New South
Wales after cases spiked to a new
daily high. Spain suspended access
to a northern county due to fears of
an outbreak.
“Asia has shrugged off the COVID-19 clouds that dominated the
weekend press,” said Jeffrey Halley
of OANDA in a report. The Shanghai Composite Index rose 4.8% to
3,302.59 and the Nikkei 225 in Tokyo
gained 1.8% to 22,716.17. The Hang
Seng in Hong Kong added 3.5% to
26,245.10.
The Kospi in Seoul rose 1.6% to
2,186.45 while Sydney’s S&P-ASX
200 lost 0.3% to 6,040.40. India’s
Sensex opened up 1.1% at 36,418.98
and New Zealand, Singapore and Jakarta also gained.
This week, investors are looking ahead to interest rate decisions
in Australia and Malaysia. The Reserve Bank of Australia is expected
to keep its benchmark rate at a record low of 0.25% while forecasters
expect another cut from Bank Negara Malaysia.

By John Mathews
Arab Times Staff

A woman wearing a face mask stands in front of a bank’s electronic board showing the Hong Kong share index
at Hong Kong Stock Exchange, July 6. Asian stock markets rose Monday as investors looked ahead for data they
hope will support optimism about a global economic recovery. (AP)

Markets also are watching an election in Singapore and possible unrest
in Hong Kong over a security law.
Share prices have risen as some
countries ease anti-virus measures and
reopened businesses, but forecasters
warn the surge might be too early to be
sustained by uncertain economic conditions.
Whether the rally can be sustained
“is hugely dependent on how mar-

kets react if improving data stabilizes
or goes into reverse,” said Stephen
Innes of AxiCorp in a report. On Wall
Street, the benchmark S&P 500 index
ended a shortened four-day trading
week up 4%.
The Nasdaq composite climbed 0.5%
to a new record. The Dow Jones Industrial Average gained 0.4%.
That is despite a surge in new cases
in the populous U.S. states of Flori-

da, Texas and California. That has
prompted some governors to halt reopening of businesses or to order others to re-close.
In energy markets, benchmark U.S.
crude lost 16 cents to $40.49 per barrel in electronic trading on the New
York Mercantile Exchange. Brent
crude, used to price international oils,
gained 28 cents in London to $43.08
per barrel.

Portuguese govt raises its stake in national airline
LISBON, Portugal, July 6, (AP): The
Portuguese government announced it is
increasing its stake in TAP Air Portugal from 50% to 72.5% after prolonged
negotiations with the airline’s minority
private shareholders on how to save the
money-losing company. “The state will
now play a key role in TAP,” Finance
Minister Joao Leao said at a news conference.
The European Commission recently
granted the Portuguese government
permission to inject 1.2 billion euros
($1.35 billion) into TAP, on the condi-

tion it scaled back the airline’s operations and cut its costs.
The government, in return for injecting cash into the company, wanted
more control over its ﬁnances, but the
private investors resisted changes to
TAP’s ﬁnancial structure, Infrastructure Minister Pedro Nuno Santos said.
TAP is one of Europe’s smaller national airlines and is part of the Star Alliance, a global airline partnership. TAP
has around 10,000 employees and some
100 aircraft. It ﬂies to more than 80 destinations in about 30 countries, focusing

mainly on North and South America and
Africa.
It reported a loss of 395 million euros ($443 million) in the ﬁrst quarter,
before Portugal felt the full brunt of the
new coronavirus pandemic. The company also posted losses in the previous
two years.
Transport Minister Pedro Nuno Santos told parliament earlier this week
that the ﬂag carrier “is too important
for our country to let it fail,” largely
because it brings about half of the tourists who arrive by air. “It would be a

disaster if we lost TAP, ” he said.
TAP was privatized in 2015 by a
center-right Social Democratic government eager to ﬁnd revenue in the
aftermath of a national ﬁnancial crisis.
The buyers included U.S.-Brazilian
airline investor David Neeleman,
chairman of Brazilian airline Azul.
But a year later, a center-left Socialist government took ofﬁce and negotiated a 50% public stake in TAP. The
consortium of private investors kept
45% and the airline’s staff were sold
5% of the company.

KUWAIT CITY, July 6: Kuwait
stocks edged up on Monday extending last session’s modest gains. The
All Shares Index, after getting off to
a wobbly start, rose 3 pts to 5,145.35
points even as the overall mood remained muted.
The Premier Market crept 3 points
higher to 5627 pts while Main Market
inched 2.8 points up to 4,193.3 points.
The BK 50 Main climbed 8.65 pts to
4,188.25 points. The volume turnover
meanwhile was little changed. Over
104 million shares changed hands –
up 1 pct from the day before.
The sectors closed mixed. Insurance outshone the rest with 0.83 percent gain whereas Consumer Goods
shed 0.65 percent, the worst performer of the day. Banking sector continued to dominate in both volume and
value with 44.7 million shares traded
for KD 14.5 million.
In the individual shares, sector bellwether National Bank of Kuwait was
unchanged at 823 ﬁls after trading 5.6
million shares and Kuwait Finance
House too did not budge from its earlier close of 611 ﬁls with 5.69 million
shares. Boubyan Bank took in 2 ﬁls to
close at 538 ﬁls.
Zain dialed up 2 ﬁls on back of 1.3
million shares to close at 563 ﬁls
while Ooredoo stood pat at 655 ﬁls
off early lows. STC climbed 13 ﬁls to
860 ﬁls after posting 13 ﬁls gain during whole of June while Agility took
in 2 ﬁls to end at 740 ﬁls. Humansoft
Holding jumped 38 ﬁls to KD 2.857
while KIPCO clipped 2 ﬁls after
pushing over 1 million shares.
The market opened ﬂat and slipped
into red in early trade. The main index
continued to erode and plumbed the
day’s lowest level of 5111 pts half
way into the session. It clawed back
in the second half amid fresh buying in select counters and closed with
slight gains.
Top gainer of the day, Warba In-

surance Co climbed 7.87 pct to 80.9
ﬁls while National Ranges Co paced
5.26 pct to stand next. Osoul skidded
11.43 pct, the steepest decliner of the
day and Ahli United Bank topped the
volume with 18.5 million shares.
Despite the day’s gains, the losers
outnumbered the winners. 38 stocks
advanced whereas 50 closed lower.
Of the 109 counters active on Monday, 21 closed ﬂat. 5334 deals worth
KD 20.5 million were transacted during the session.
National Industries Group fell 2
ﬁls to 164 ﬁls after pushing 2.3 million shares while Mezzan Holding
gave up 4 ﬁls. Boubyan Petrochemical Co dialed up 2 ﬁls and Al Qurain
Petrochemical trimmed 2 ﬁls before
settling at 275 ﬁls. Integrated Holding was down 3 ﬁls at 416 ﬁls.
Jazeera Airways rose 3 fils to 660
fils extending last session’s gains
while ALAFCO dialed up 2 fils.
Kuwait and Gulf Links Transport
Co eased 1.4 fils to 48.1 fils and
KGL Logistics paused at 27.4 fils.
Educational Holding Group was
flat at 309 fils and Heavy Engineering Industries and Shipbuilding
Co too did not budge from its earlier
close of 365 fils.
Kuwait Cement Co was unchanged
at 182 ﬁls and Kuwait Portland Cement slipped 5 ﬁls to 785 ﬁls. Combined Group Contracting Co paused
at 180 ﬁls and OSOS gave up 2.8 ﬁls.
Gulf Cable sprinted 6 ﬁls to 584 ﬁls
and Kuwait Foundry Co took in 2 ﬁls.
KCPC clipped 1 ﬁl and Soor Fuel was
unchanged at 109 ﬁls.
Gulf Bank eased 1 ﬁl to 213 ﬁls
after pushing over 7 million shares
and Kuwait International Bank followed suit. Burgan Bank took in 1 ﬁls
whereas Ahli United Bank and Warba
Bank stood pat at 180 ﬁls and 206 ﬁls
respectively.
The market has been positive so far
during the week adding 21 points in
the last two sessions. It has gained 15
points from start of the month and is
down 1,136 points year-to-date.

