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شملت قطاعات نظم المعلومات والنفط والترفيه والتدريب

 98مليون دينار حجم االستثمارات المباشرة

الجديدة خالل العام الماضي

 805ماليين دينار حجم االستثمارات الواردة تركزت في قطاع الخدمات الحيوية
 %76نسبة طلبات تأسيس الشركات الكويتية ذات الشخص الواحد والمسؤولية المحدودة
كتبت �سمر �أمني:
ك�شف تقرير حكومي �صدر عن هيئة ت�شجيع
اال�ستثمار املبا�رش �أن حجم اال�ستثمارات
املبا�رشة ال��واردة للكويت �سجلت ما قيمته
 98.4مليون دينار خالل العام املايل املا�ضي،
ت�شمل عدد ًا من القطاعات منها النفط ونظم
املعلومات والتدريب واخلدمات الرتفيهية.
واو�ضح التقرير� ،أن اال�ستثمارات املبا�رشة
ال��واردة املوافق عليها تراكميا �شملت 16
دولة اجنبية منها هولندا،وكندا� ،إ�سبانيا،
ت��رك��ي��ا ،ف��رن�����س��ا ،ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية ،بلجيكا ،اليابان� ،إيطاليا،

الهند ،ال�صني ،اململكة املتحدة ،كوريا
اجلنوبية� ،سنغافورة،اجلمهورية اللبنانية
وجزر العذراء الربيطانية.
وقال التقرير �أن اال�ستثمارات تركزت علي
دول القارة الأوروبية بن�سبة  %74.9تلتها
قارة �أمريكا ال�شمالية بن�سبة  15.5ثم قارة
�آ�سيا %9.6  وتنوعت الأ�شكال القانونية
لال�ستثمارات املبا�رشة مبوجب قانون رقم
 116ل�سنة � ،2013إذ بلغت طلبات ت�أ�سي�س
ال�رشكات الكويتية ما ن�سبته  %76توزعت
ما بني �رشكة ال�شخ�ص الواحد وال�رشكة
ذات امل�س�ؤولية املحدودة وبلغت الأفرع
ما ن�سبته  ،%21وبلغت ن�سبة املكاتب

التمثيلية التي تقوم ح�رصا بالدرا�سات
الت�سويقية وال متار�س الأن�شطة التجارية
نحو    .%3و�أ�شار �إيل ان الهيئة ا�ستقطبت
خالل ال�سنة املالية  2018/2017ا�ستثمارات
مبا�رشة واردة بلغ حجمها  98.4مليون
دينار تقدمت بها  8كيانات ا�ستثمارية،
كما �سجلت ا�ستثمارات مبا�رشة واردة جديدة
ما زال��ت قيد الدرا�سة بقيمة  4.8ماليني
دينار لكيان ا�ستثماري ،و�سجلت ا�ستثمارات
مبا�رشة واردة جديدة مرفو�ضة بقيمة 41,1
مليون دينار تعود �أ�سباب رف�ضها �إلى عدم
جواز ممار�ستها للأن�شطة حمل الطلب وفقا
ملا انتهت �إليه وزارة التجارة وال�صناعة  .

و�أف���اد التقرير ب�أن حجم اال�ستثمارات
املبا�رشة ال��واردة منذ �أن با�رشت الهيئة
ا�ستقبال طلبات الرتخي�ص ومنح املزايا
منذ مطلع  2015وحتى  31مار�س 2018
ما جممله  805.5ماليني دينار �شملت 29
كيانا ا�ستثماريا ،فيما تركزت الأن�شطة
لال�ستثمارات املبا�رشة الواردة املوافق عليها
تراكميا يف قطاع اخلدمات بن�سبة %100
وت�صدرها قطاع نظم املعلومات ،%44.8
خدمات النفط والغاز  ،%29.6وتوزعت
الن�سبة املتبقية على خدمات الإن�شاءات
والتدريب وال�صحة والطاقة واخلدمات
الرتفيهية واال�ست�شارات.

البورصة :انتقال «هيومن سوفت» و«القرين»
للسوق األول رسمي ًا
�أعلنت بور�صة الكويت عن �إمتام املراجعة ال�سنوية
لل�رشكات املدرجة وفق ًا لأحكام قواعد البور�صة،
والتى جاء �أبرزها انتقال �سهمي «هيومن �سوفت»
و»القرين» لل�سوق الأول.
وبناء على تلك املراجعة ال�سنوية ،وفق بيان
ً
للبور�صة �أم�س ،مت انتقال �رشكتني مدرجتني من
ال�سوق الرئي�سي �إلى ال�سوق الأول ،وذلك النطباق
معايري ال�سوق الأول عليهما ،وهما �رشكتي القرين
ل�صناعة الكيماويات البرتولية وهيومن �سوفت.
و�أو�ضحت البور�صة �أن هذا االنتقال �سيتم اعتبار ًا من
يوم الأحد  10فرباير .2019
بناء على عملية املراجعة ،عدم
كما قررت البور�صة ً
انتقال �أي �رشكة مدرجة من ال�سوق الأول �إلى ال�سوق

الرئي�سي ،علما ب�أن جمموعة جي �إف �إت�ش املالية
قد �أخلت بااللتزامات امل�ستمرة لل�سيولة بال�سوق
الأول ،وقد منحت فرتة �سنة لتوفيق �أو�ضاعها على
�أن تبقى خالل هذه الفرتة يف هذا ال�سوق.
كما قررت البور�صة عدم انتقال �أي �رشكة مدرجة
بناء
بال�سوق الرئي�سي �إلى �سوق املزادات ،وذلك
ً
على قرار بور�صة الكويت وموافقة هيئة �أ�سواق
املال بتمديد الفرتة االنتقالية املمنوحة لل�رشكات
املنطبق عليها هذه املعايري ملدة �سنة حتى تاريخ
 31دي�سمرب .2019
وي�شرتط يف ال�رشكات املر�شحة لالنتقال من
ُ
«الرئي�سي» �إلى «الأول» �أن تكون القيمة العادلة
للأ�سهم غري اململوكة للم�سيطر على ال�رشكة تعادل

 45مليون دينار «�سائلة» على الأقل ،حُ
وتدد القيمة
العادلة لل�سهم من قبل مقوم �أ�صول مرخ�ص من قبل
«هيئة الأ�سواق».
كما ينبغي �أال يقل عدد م�ساهمي ال�رشكة عن 450
م�ساهم ًا ب�رشط �أن ميتلك كل منهم �أ�سهم ًا ال تقل
قيمتها عن � 10آالف دينار ،وذلك ح�سب القيمة
العادلة لل�سهم املحددة من قبل املقوم.
وتقوم البور�صة ب���إدراج ال�رشكات يف ال�سوق
الأول مبجرد ا�ستيفائها متطلبات هذا ال�سوق،
وذلك عند �إجراء املراجعة ال�سنوية ،فيما يجوز
لل�رشكة �أن تطلب بقاءها يف ال�سوق املدرجة
به وع��دم ت�أهيلها لل�سوق الأول حتى يف حال
ا�ستيفائها املتطلبات كافة.

إصرار ترامب يربك األسواق

«الوطني» 800 :ألف موظف أميركي

تأثروا باإلغالق الحكومي

• تراجع الدوالر

قال تقرير البنك الوطني ان الإغالق
احلكومي الأمريكي �أنهى �أ�سبوعه
ال��ث��ال��ث يف وق���ت غ�ي�ر منا�سب
بالن�سبة للأ�سواق ،نظرا �إل��ى �أن
جمل�س االحتياط الفدرايل قد �أعلن �أن
�سيا�سته �ستكون يف الغالب «معتمدة
على البيانات» يف .2019
ويذكر �أن نحو  800.000موظف
حكومي قد ت�أثروا بهذا الإغ�لاق،
كما �أن الوكاالت التي ت�صدر بيانات
حيوية للمتعاملني يف الأ�سواق قد
�أ�صبحت يف حالة من الفو�ضى الآن.
وا�ستخدم الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب خطابا متلفزا للتحذير من
«تنامي الأزمة الإن�سانية والأمنية»
عند احلدود اجلنوبية.
و�أ�رص الرئي�س على �أن �أمريكا حتتاج
�إلى متويل بقيمة  5.7مليارات دوالر

«التجارة» تلقت  2815طلب إيداع عالمة
تجارية في ديسمبر
�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة
ال��ك��وي��ت��ي��ة �أم�������س ،تلقي �إدارة
العالمات التجارية وبراءة االخرتاع
التابعة لها  2815طلب �إيداع عالمة
جتارية عرب البوابة الإلكرتونية
خ�لال دي�سمرب املا�ضي .وقالت
«التجارة» �إنها �أجنزت  974معاملة
طلب ت�سجيل عالمة جتارية ،و930
معاملة ن�رش عالمة جتارية ،و909

معامالت ت�سجيل عالمة جتارية
و�إ���ص��دار �شهادة لها خالل الفرتة
ذاتها ومعاملتني ت�سجيل عالمة
جماعية وعالمات مراقبة.
و�أ�ضافت الوزراة �أنها �أجنزت �أي�ض ًا
 281معاملة جت��دي��د العالمات
التجارية ،و 413طلب ت�أ�شرية
بتغيري عنوان وا�سم مالك العالمة
ونقل ملكيتها و�شطب ت�سجيلها

وتغيري ا�سم وكيل الت�سجيل يف
ال�شهر ذاته .وذكرت �أنها تلقت 27
طلب معار�ضة على ت�سجيل عالمة
جت��اري��ة منها  24طلب اعرتا�ض
على قبول ت�سجيل عالمة جتارية
و 3طلبات حتديد جل�سة ل�سماع
الأقوال ،كما تلقت  473طلب ًا لن�رش
الت�أ�شريات و 57م�ستخرج ًا و9
تظلمات خالل املدة املذكورة.

«الهالل للمشاريع» تشارك في تمويل
منصة سحابة المعرفة

مدير �أول للهالل للم�شاريع النا�شئة:
�أعلنت �رشكة الهالل للم�شاريع النا�شئة
«نحن نحر�ص دائم ًا على حتديد ودعم
عن ا�ستثمارها يف  ،EdCastوهي
التكنولوجيات النا�شئة التي ت�شكل
�رشكة يقع مقرها يف وادي ال�سيليكون
فر�ص ًا واعدة .وقد متكنت EdCast
وت�شتهر بتقدمي حلول �سحابة املعرفة
منذ ت�أ�سي�سها يف  2013من جذب
امل��دع��وم��ة بتكنولوجيا ال��ذك��اء
العديد من ال�رشكات املدرجة على
اال�صطناعي وتتولى  EdCastقيادة
قائمة «جلوبال  »2000و«فورت�شن
التوجه العاملي لل�رشكات نحو
 ،»500ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى مليوين
�سحابة املعرفة التي �ست�ساعدهم يف
م�ستخدم من امل�شرتكني باخلدمات
االنتقال �إلى من�صات التعلم با�ستخدام
امل��دف��وع��ة يف م��ئ��ات ال����شرك��ات
تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
وم�ؤ�س�سات القطاع العام .كما �أننا
ويف ح�ين �أن ال��ع��ام��ل�ين يف جمال
واثقون من قدرة  EdCastعلى ن�رش
املعرفة يواجهون �صعوبات م�شرتكة
• توشار سينغفي
نظام الت�شغيل القائم على املعرفة
من حيث االكت�شاف والو�صول �إلى
امل��دع��وم��ة ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي
العديد من م�صادر املحتوى املوجودة
على تطبيقات ال�سحابة املتعددة ،ف�إن من�صة  EdCastاخلا�ص بها على م�ستوى العامل».
القائمة على الذكاء اال�صطناعي والتعلم الآيل تختار وبتميز حلولها وتفردها ،جنحت  EdCastبجذب
�رشيحة وا�سعة من كبار العمالء ،وال �سيما «�إت�ش بي
املحتوى وتقدمه مبا�رشة لل�رشكات يف �سياق عملها.
كما توفر من�صة �سحابة املعرفة املحتوى لل�رشكات �إي» و«دل �إي �إم �سي» و«�شنايدر �إلكرتيك» و«�إيه ان زد
�ضمن �سياق العمل م��دجم� ًا م��ع تطبيقات الأعمال بنك» وجيفر�سن هيلث» و«نا�سكوم» الهندية واملنتدى
الرائدة مثل «�سيلزفور�س» و«�سريفي�س ناو« و«�سالك» االقت�صادي العاملي .كما �أبرمت � EdCastرشاكة مع
و«مايكرو�سوفت �أوفي�س  »365التي ي�ستخدمها �أكرث من عمالء من �أمثال  ،edX.orgو ،Regis GroupوCegos
والعديد من ال�رشكات الأخرى لتقدمي خدمة« « nConte
ملياري موظف حول العامل.
وجنحت  EdCastيف ا�ستكمال متويل ا�ستثماري بقيمة  »tExchangeمن  ،EdCastوهو �سوق ملوردي حمتوى
 33.6مليون دوالر �أمريكي �شارك فيه جمموعة من التعلم امل�ؤ�س�سي الذي ت�ستخدمه ال�رشكات العاملية
امل�ستثمرين ،من �ضمنهم «�سوفت بنك» و« REVفنت�رش ال��رائ��دة م��ن �أج��ل تطوير ورف��ع م�ستوى املهارات
بارترنز» و«لندن فاند» و«مي�سلتو» والهالل للم�شاريع املهنية.وا�ستطرد تو�شار �سينغفي قائ ًال« :نحن �سعداء
النا�شئة ،مع م�شاركة م�ستثمرين �سابقني مثل  SSGAمب�شاركتنا يف هذه املبادرة غري امل�سبوقة وامل�ساهمة
كذلك يف دعم جهود تو�سع  EdCastيف منطقة ال�رشق
وجامعة «�ستانفورد» و«�سريفن فنت�رشز».
ويف تعليقه على هذا اال�ستثمار ،قال تو�شار �سينغفي ،الأو�سط».

تابعة لـ «األولى» تطعن
على مستحقات ضريبية
إضافية بالسعودية

�أعلنت �رشكة الأول��ى لال�ستثمار عن
�إب�ل�اغ �إح���دى �رشكاتها التابعة يف
اململكة العربية ال�سعودية ب�سداد
م�ستحقات زكوية �إ�ضافية عن ال�سنوات
 2014-2008مببلغ  8ماليني ريال
�سعودي « 2.1مليون دوالر» .وقالت
«الأول��ى» يف بيان للبور�صة� ،أم�س،
�إن �إدارة ال�رشكة التابعة �سوف تقوم
ب���إج��راءات الطعن يف امل�ستحقات
ال��زك��وي��ة وال����ضري��ب��ي��ة الإ�ضافية
املذكورة ح�سب الإجراءات ُ
املتبعة يف
اململكة العربية ال�سعودية .و�أو�ضحت
«الأولى» �أنه ال يوجد �أثر على املركز
املايل لل�رشكة حتى الآن حلني الف�صل
يف الطعن ُ
امل�شار �إليه.

«ستاندرد.آند.بورز» تثبت
تصنيفات «وثاق» االئتمانية
عند  Bبنظرة سلبية

�أعلنت وك��ال��ة �ستاندرد �آن��د بوزر
ال��ع��امل��ي��ة ع��ن تثبيت الت�صنيف
االئ��ت��م��اين ل�رشكة وث���اق للت�أمني
التكافلي عند الدرجة « »Bوا�ستباعدها
من املراقبة االئتمانية ،مع نظرة
م�ستقبلية �سلبية .وقالت «وثاق» يف
بيان للبور�صة� ،أم�س� ،إنه يف ر�أي
الوكالة �أنها تتوقع �أن تبقى ال�سيولة
�إما م�ستقرة عند امل�ستوى احلايل �أو
�أنها �سوف تتح�سن يف حال وا�صلت
ال�رشكة ت�سييل الأ�سهم غري املتداولة
�أو الأ�صول الأخرى غري امل�سيلة.
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن تثبيت الت�صنيفات
االئتمانية من قبل �ستاندرد �آند بورز
يعك�س تراجع املخاوف ب�ش�أن م�ستوى
ال�سيولة لدى «وث��اق» نظر ًا لبع�ض
التح�سن يف حمفظتها اال�ستثمارية.
وخل�ص تقرير الوكالة �إلى �أن �أداء
االكتتاب ل��دى ال�رشكة بقى متقلب ًا
ب�شكل كبري خالل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية ،دون ت�سجيل �أي �أرب��اح،
ولكن الوكالة ر�أت بع�ض التح�سن
يف الأداء الت�شغيلي لـ»وثاق» خالل
الت�سعة �أ�شهر الأولى من عام .2018

لبناء اجل���دار الأم��ن��ي احل���دودي،
مت�سك الدميقراطيون مبوقفهم
فيما
ّ
املعار�ض لتمويل اجل��دار .و�ألقى
ترامب باللوم على الدميقراطيني يف
�إغالق احلكومة ،م ّدعيا �أن «احلكومة
الفدرالية تبقى مغلقة ل�سبب واحد
ميولوا
فقط :لأن الدميقراطيني لن ّ
الأمن احل��دودي» .و�أ�ضاف التقرير
ان ترامب اجتمع اخلمي�س املا�ضي
م���ع زع���م���اء ال��دمي��ق��راط��ي�ين يف
الكونغر�س ب�ش�أن الأمن احلدودي،
وجاء هذا االجتماع بعد �ساعات من
تكرار ترامب مطالبه للح�صول على
�أموال من الكونغر�س لبناء اجلدار،
صر على �أن له «احل��ق املطلق»
و�أ�� ّ
لإعالن حالة الطوارئ على امل�ستوى
الوطني من �أجل احل�صول على �أموال
لتمويل جداره.

وق��ال ال�سناتور ليند�سي غراهام
ان «امل�سار من خالل الكونغر�س»
ل��ت��م��وي��ل احل��اج��ز احل�����دودي هو
الآن مغلق تقريبا ،و�أن الوقت قد
ح��ان بالن�سبة لرتامب ال�ستخدام
ّ
لتخطي
�سلطاته يف حاالت الطوارئ
الكونغر�س ومتويل خططه .وذكرت
تقارير �إعالمية �أمريكية �أن �إدارة
ترامب در�ست خيارا ت�ستخدم فيه
�أم���واال كانت ق��د خ�ص�صت لفيلق
املهند�سني يف اجلي�ش الأمريكي
للتعامل مع ما �سيحدث يف �أعقاب
ذلك .وميكن لإعالن حالة الطوارئ
على امل�ستوى الوطني �أن تثري ردة
رشعني وكذلك حتديات
فعل بني امل� ّ
يف املحاكم .ويذكر �أن الرئي�س
ترامب قد خرج ب�شكل مفاجئ من
اجتماع يف البيت الأبي�ض.

«المركزي األميركي» رفع أسعار
الفائدة بمقدار ربع نقطة
�أو���ض��ح تقرير البنك الوطني ان البنك املركزي
الأمريكي رفع �أ�سعار الفائدة مبقدار ربع نقطة لدى
اجتماعه ال�شهر املا�ضي و�أعلن �أن الأمر �سي�ستغرق
وقتا قبل القيام باملزيد من الرفع .فبح�سب حما�رض
اجتماع املجل�س يومي  18و 19دي�سمرب 2018
ال�صادرة الأ�سبوع املا�ضي� ،أ�شار امل�س�ؤولون �إلى �أن
يرتيث» ب�ش�أن رفع
البنك املركزي «ميكن �أن يتحمل �أن
ّ
�أ�سعار الفائدة يف امل�ستقبل.
وك�شفت املحا�رض �أي�ضا عن توقعات برفعني �آخرين
يف  ،2019متجاهلة ملطالب الرئي�س دونالد ترامب
بوقف رفع �أ�سعار الفائدة ووقف اخل�سائر يف �سوق
الأ�سهم .وبعد الإعالن عن �أن رفع �أ�سعار الفائدة يف
�« 2019سيعتمد على البيانات» ب�شدة ،ازداد التقلب
يف �سوق الأ�سهم ب�سبب ارتفاع املخاوف ب�ش�أن النمو
العاملي.
وقد ا�ستمر م�س�ؤولو جمل�س االحتياط الفدرايل بطم�أنة

امل�ستثمرين ب�أن توقع �أ�سعار الفائدة �سيعتمد على �أداء
االقت�صاد يف امل�ستقبل ،وقد خففت النربة احلمائمية
لتعليقات جريوم ب��اول� ،إلى جانب التقارير غري
الزراعية القوية يف دي�سمرب ،القلق و�شهدت الأ�سهم
انتعا�شا طفيفا .وكانت ردة فعل الدوالر �أن تراجع
بن�سبة  %2.07عن �أعلى م�ستوى بلغه يف دي�سمرب
و�أنهى الأ�سبوع عند .95.688
وتابع التقرير لقد �شهدت الأ�سهم الأمريكية انتعا�شا بعد
�أن �أ�شارت حما�رض اجتماع جمل�س االحتياط الفدرايل
�إلى �أن البنك املركزي �سيعتمد منهجا حذرا .و�إ�ضافة
�إلى ذلك ،ف�إن �صدور تقارير قوية للوظائف ل�شهر
دي�سمرب� ،إلى جانب التفا�ؤل بخ�صو�ص املحادثات
التجارية� ،ساعد �أي�ضا على هذا االنتعا�ش .وارتفع
م�ؤ�رش  500 S&Pبنحو  % 10.70عن �أدنى م�ستوى
بلغه يف دي�سمرب .وارتفع �أي�ضا م�ؤ�رش داو جونز بنحو
 % 10.70يف الفرتة نف�سها.

خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي بات أكثر جدية

قال تقرير البنك الوطني �إن خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
بات �أكرث جدية .ففي ال�شهرين املا�ضيني ،تو�صلت رئي�سة الوزراء
الربيطانية تريزا ماي �أخريا �إلى اتفاق مع االحتاد الأوروبي� ،أرادت
طرحه على الربملان لكنها قررت �أن ذلك قد ال يكون فكرة جيدة.
وواجهت ماي �أي�ضا ت�صويتا بعدم الثقة من داخل حزبها ،وغيرّ ت تاريخ
الت�صويت على االتفاق �إلى منت�صف يناير .ونتيجة لذلك ،طرح زعيم
حزب العمال جريميي كوربن م�رشوع ت�صويت بعدم الثقة �ضد رئي�سة
الوزراء .و�أو�ضح التقرير« :مل يبق �سوى � 12أ�سبوعا قبل خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي ،وهو لي�س وقتا طويال ملاي لتمرير اتفاقها يف
الربملان ،و�إذا ما ف�شلت يف ذلك ،فلن يكون هناك وقت كاف للتو�صل
�إلى اتفاق جديد .ولأن الوقت حم��دود ،يتكهن البع�ض ب�أن خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي لن يح�صل يف النهاية فعليا .وت�ستعد
ماي الآن للت�صويت على اتفاق اخلروج غد ًا بعد �أن كان من املفرت�ض
أقرت ب�أنها كانت �ستمنى
�أن يتم يف نهاية ال�سنة املا�ضية ،ولكن ماي � ّ
بهزمية «بفارق كبري»� ،إذ ان �أكرث من  100من النواب املحافظني رف�ضوا
اتفاقها الأ�صلي .ومع اقرتاب يوم اخلروج يف  29مار�س ،ميكن �أن يقبل
جمل�س العموم بتمديد وفق املادة � 50إذا مل يتفق النواب .وحتدثت
ماي الأ�سبوع املا�ضي ب�ش�أن املخاطر التي �سترتتب على عدم التو�صل
التفاق ،وقالت «�إننا �سنكون يف مكان جمهول مل ن�صل �إليه من قبل .ال
�أظن �أن �أحدا ميكن �أن يقول بال�ضبط ماذا �سيحدث فيما يخ�ص ردة الفعل
التي �سرناها يف الربملان».

ارتفاع أسعار النفط

بفضل التفاؤل على

الصعيد التجاري

�أ�شار تقرير «الوطني» �إلى �أنه بالنظر
�إلى ال�سلع ،ا�ستمرت �أ�سعار النفط
بارتفاعها لت�صل �إلى �أعلى م�ستوى يف
خم�سة �أ�سابيع اجلمعة املا�ضي ،و�سط
تفا�ؤل بخ�صو�ص النزاع التجاري
الأمريكي – ال�صيني.
فقد ارتفع خام متو�سط غرب تك�سا�س
بن�سبة  %15.50منذ بداية ال�سنة ،فيما
تبع خام برنت امل�سار نف�سه وارتفع
بن�سبة  .%12وارتفعت �أي�ضا �أ�سعار
النفط ب�سبب خف�ض الإم���داد ،حيث
خف�ضت «�أوب��ك» وحلفا�ؤها �إنتاجهم
اليومي مبقدار  1.2مليون برميل
منذ بداية ال�سنة .ويعترب ا�ستئناف
املحادثات بني �أمريكا وال�صني هذا
الأ�سبوع املحرك الأ�سا�سي النتعا�ش
�أ�سعار اخلام ،نظرا �إلى �أن امل�أزق
التجاري ال��ذي �أدى �إل��ى تراجع يف
توقع النمو العاملي.

