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توقيع  4مذكرات تفاهم في عدة مجاالت

تفعيل طرح  7شركات استثمارية لالكتتاب

الحجرف :نعمل على تقوية الروابط
التجارية بين الكويت واليونان

تأسيس شركتين لالستثمار
وإدارة المناطق الحرة

وق��ع��ت الكويت وال��ي��ون��ان يف
العا�صمة اليونانية اثينا على
�أرب��ع مذكرات تفاهم يف جمايل
ال�صناعة واالع�ل�ام وذل��ك على
هام�ش اختتام �أعمال اجتماعات
الدورة الأولى للجنة الوزارية
الكويتية اليونانية امل�شرتكة
للتعاون االقت�صادي والفني
املنعقدة خ�لال الفرتة من 13
حتى  15مار�س احلايل .وقالت
وزارة املالية الكويتية يف بيان
ان وزير املالية نايف احلجرف
تر�أ�س اجلانب الكويتي خالل
االجتماع فيما تر�أ�س اجلانب
اليوناين وزير الدولة لل�ش�ؤون
االقت�صادية والأوروبية والتنموية
�سيا �أناغنو�ستوبولو.
و�أ�ضافت ان م��ذك��رات التفاهم
املوقعة هي اتفاقية التعاون
بني البلدين يف املجال الإعالمي
وثالث مذكرات تفاهم يف جمال
ال�صناعة ه��ي م��ذك��رة تفاهم
للتعاون يف جمال املوا�صفات
وامل��ق��اي��ي�����س وم��ذك��رة تفاهم
للتعاون ال�صناعي بني البلدين
ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال
تنمية ال�صادرات بني البلدين.
وا�شارت الى التوقيع على حم�رض
اجتماع ال��دورة الأول��ى للجنة
ال��وزاري��ة الكويتية اليونانية
امل�شرتكة للتعاون االقت�صادي
والفني.
و�أو�ضحت ال��وزارة انه مت خالل
االجتماعات مناق�شة العديد من
امل�شاريع التي من �ش�أنها تعزيز

تدر�س جهة حكومية ا�ستثمارية
مقرتح ًا لطرح �رشكتني لال�ستثمار
يف املناطق احلرة اجلديدة مع طرح
ن�سبة لالكتتاب ،باال�ضافة الى طرح
� 7رشكات ا�ستثمارية لالكتتاب،
وت�ستحوذ على ن�سبة  %35من ر�أ�س
مال ال�رشكة وتطرح الن�سبة الباقية
لل�رشكات املحلية والعاملية ذات
خربة لال�ستثمار باملناطق احلرة
ون�سبة  %50لالكتتاب العام.
و�أفادت امل�صادر ان جمل�س الوزراء
ا�صدر ق��رارا الن�شاء مناطق حرة
جديدة يف ال��ب�لاد ،ال�سيما ما مت
اق��راره من تخ�صي�ص منطقتني يف
�شمال اجلهراء كمناطق حرة �إلى
جانب منطقة يف ال�ساملي ،حيث
يتطلب جهة خا�صة ب�رشاكة مع

• تبادل الربوتوكوالت بعد توقيع مذكرات التفاهم

التعاون بني البلدين ا�ضافة
الى ا�ستعرا�ض �أوج��ه التعاون
الثنائي يف خمتلف املجاالت.
وبينت ان��ه مت خ�لال االجتماع
�أي�����ض��ا ال��ت ��أك��ي��د ع��ل��ى �أهمية
تكثيف الزيارات املتبادلة بني
م�س�ؤويل البلدين والعمل على
تفعيل كافة االتفاقيات املوقعة
بينهما عرب تنفيذ البنود الواردة
فيها وبحث العقبات �إن وجدت
والعمل على تذليلها وا�ست�رشاف
جماالت التعاون امل�ستقبلي بني
البلدين.
ونقل البيان عن الوزير احلجرف

قوله يف كلمة له خالل اختتام
�أعمال االجتماع« :ي�سعدين �أن
�أعلن جناح اجتماعات الدورة
الأولى للجنة الوزارية الكويتية
اليونانية امل�شرتكة» .وتابع
احل����ج����رف« :ن��ف��خ��ر جميعا
بامل�ستوى املتميز للعالقات
الكويتية اليونانية يف املجال
ال�سيا�سي والدبلوما�سي وحتدثنا
اليوم على �أن نعمل جاهدين على
تهيئة البيئة املنا�سبة لتقوية
ال���رواب���ط ال��ت��ج��اري��ة وزي���ادة
التبادل التجاري بني البلدين».
واو�ضح ان التحدي املقبل هو

دعوة اجلهات املعنية لتفعيل
االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم
وت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��وده��ا مب��ا يحقق
امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين.
وبني �أنه مت االتفاق مع اجلانب
اليوناين على انعقاد اجتماعات
الدورة الثانية للجنة الوزارية
الكويتية اليونانية امل�شرتكة
للتعاون االقت�صادي والفني
العام املقبل يف الكويت داعيا
ال�رشكات اليونانية لزيارة
الكويت من �أج��ل التعرف على
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
للبلدين.

وزير المالية بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين
بحث وزي���ر امل��ال��ي��ة نايف
احل��ج��رف يف اثينا م��ع نائب
رئي�س الوزراء وزير االقت�صاد
اليوناين ياني�س ذراغا�ساكي�س
�سبل تنمية وتعزيز التعاون
االق��ت�����ص��ادي امل�����ش�ترك بني
البلدين مبا يوطد العالقات
ال��ت��اري��خ��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
الثنائية.
وقالت وزارة املالية �إن الوزير
احلجرف بحث �أي�ضا يف لقاء
�آخر مع وزير املالية اليوناين
�إيفكليدي�س ت�ساكالوت�س �أطر
تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين وم�ستجدات عملية
الإ�صالح امل��ايل يف جمهورية
اليونان.
ح�رض اللقاءين �سفري الكويت
لدى اليونان �سعود الدوي�ش
وال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لقطاع
ال�������ش����ؤون االق��ت�����ص��ادي��ة يف
وزارة املالية الكويتية نبيل
العبداجلليل وم�ساعدة وزير

• الوزير احلجرف خالل اجتماعه مع وزير املالية اليوناين

اخلارجية لل�ش�ؤون االقت�صادية
�أمل احلمد.
كما ح�رض اللقاءين الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون املنظمات

الدولية والتجارة اخلارجية
يف وزارة التجارة وال�صناعة
ال�شيخ من��ر ال�صباح وع�ضو
غرفة جتارة و�صناعة الكويت

ط��ارق املطوع ونائب املدير
العام للموا�صفات واخلدمات
ال�صناعية بالهيئة العامة
لل�صناعة حممد العدواين.

الوفد الكويتي ضم مختلف الجهات االقتصادية
�شارك يف اعمال اللجنة الكويتية اليونانية
للتعاون االقت�صادي والفني وفد ي�ضم كال من
الوكيل امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية
يف وزارة املالية نبيل العبداجلليل وم�ساعد
وزي��ر اخلارجية لل�ش�ؤون االقت�صادية �أمل

احلمد والوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون املنظمات
الدولية وال��ت��ج��ارة اخلارجية يف وزارة
التجارة وال�صناعة ال�شيخ منر ال�صباح.
كما �ضم الوفد ع�ضو غرفة جتارة و�صناعة
الكويت طارق املطوع ونائب املدير العام

للموا�صفات واخلدمات ال�صناعية بالهيئة
العامة لل�صناعة حممد العدواين وممثلني
عن كل من الهيئة العامة لال�ستثمار وهيئة
ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش والهيئة العامة
لل�صناعة ووزارة االعالم.

احتياطيات الذهب تعجز عن حسم مشكالت الموازنة الحكومية
الكثري من النا�س يفقدون بع�ض
العمالت املعدنية يف منازلهم،
حيث تنزلق �أ�سفل الأثاث دون �أن
ي�شعروا ،وال ب�أ�س بذلك ،فالقيمة
املفقودة مع هذه الأموال تكاد تكون
منعدمة ،لذا من اخلط�أ االعتقاد
ب��أن جمعها �سيح�سم امل�شكالت
املالية ،كما يعتقد ال�سيا�سيون
الفنزويليون والإيطاليون وباعت
حكومة فنزويال �أكرث من  % 40من
احتياطيات الذهب لديها خالل
العام املا�ضي ،لتمويل الإنفاق
احل��ك��وم��ي و���س��داد املدفوعات
امل�ستحقة عن ال�سندات ،وف ًقا ملا

ك�شف عنه �أع�ضاء الربملان الذي
ت�سيطر عليه املعار�ضة.
و�شهدت �إيطاليا ج��دلاً
وا�سعا
ً
بعدما ذكرت تقارير �أن احلكومة
تفكر يف بيع جزء من احتياطياتها
الذهبية لدعم املوازنة ،ما يف�رس
اق�ت�راح ق��ان��ون ذي �صلة رف�ضه
م ��ؤي��دو احل��ك��وم��ة ،لكن و�صفه
نائب رئي�س ال����وزراء «ماتيو
�سالفيني» بـ «الفكرة املثرية
لالهتمام» .ومن املحتمل بقوة،
�أن البلدين ميتلكان ذه ًبا �أكرث
مما يحتاجان ،فنحو  %77من
�أ���ص��ول االحتياطيات الأجنبية

لدى فنزويال من ال�سبائك ،وف ًقا
ملجل�س الذهب العاملي ،وهي
�أعلى ن�سبة مقارنة ب�أي اقت�صاد
رئي�سي �آخر .وبعد فنزويال ،ت�أتي
يف الرتتيب ال��والي��ات املتحدة
و�أملانيا وطاجيك�ستان ،من حيث
البلدان التي ي�شكل الذهب ح�صة
كبرية يف احتياطياتها الأجنبية،
فيما تت�شكل  %66من االحتياطيات
لدى البنك املركزي الإيطايل من
�سبائك الذهب.
و منذ نهاية ع�رص «معيار الذهب»،
مل ت��ك��ن ه��ن��اك ح��اج��ة كبرية
تدفع البنوك املركزية المتالك

الكثري م��ن امل��ع��دن النفي�س،
فمثلاً ال�صني و�سوي�رسا واليابان
واململكة املتحدة وغريها من
االقت�صادات الرئي�سية ،ت�شكل
ال�سبائك ح�صة �أقل من  %10من
االحتياطيات لديها كما �أن ت�شكيل
ح�صة كبرية م��ن االحتياطيات
الأجنبية من الذهب ،قد يجعل
البنوك املركزية معر�ضة ب�شكل
�أكرب خلطر تقلبات الأ�صول ،على
النقي�ض من ت�شكيل �سلة ت�ضم
جمموعة م��ن العمالت وحقوق
ال�سحب اخلا�صة التي ي�صدرها
�صندوق النقد الدويل.

«القرصنة» تكبد االقتصاد العالمي خسائر بـ  4.2تريليونات دوالر
«على الرغم من �أن غالبية الأعمال ال�سينمائية
ت�صورهم على �أنهم يغزون البحار ويحملون
الأ�سلحة� ،إال �أن الأخطر منهم على االقت�صاد
العاملي هم ه�ؤالء الذي يجل�سون يف مكاتبهم
�أو معاملهم ويف امل�صانع ال�صغرية» هكذا
ت�صف غرفة التجارة العاملية « »iccالقرا�صنة
االقت�صاديني .وتعني القر�صنة االقت�صادية
�إنتاج �رشكة ما ل�سلعة «ولتكن جوا ًال مثلاً » دون
احل�صول على حقوق الت�صميمات ب�شكل م�رشوع،
لتخ�رس ال�رشكات «الأ�صلية» �صاحبة حقوق
االخرتاع مبالغ طائلة ،ب�سبب ما انفقته على

الأبحاث والتطوير وح�صدته �أطراف �أخرى دون
جهد .وتقدر غرفة التجارة العاملية خ�سائر
االقت�صاد العاملي ب�سبب ظاهرة القر�صنة يف
عام  2022بحوايل  4.2تريليونات دوالر ،بينما
بلغت حوايل  3.4تريليونات يف عام ،2017
مبا يعك�س �آثارها الكبرية التي حتد من النمو
العاملي .وال تقت�رص القر�صنة على �صناعة دون
�أخرى ،غري �أن �صناعتي املالب�س والتكنولوجيا
ريا
ت�أتيان يف �صدارة القطاعات التي تعاين كث ً
من ت�أثريات القر�صنة ،وال�سيما يف ظل تفوق
ال�صني يف ال�صناعتني.وعلى الرغم من تقديرات

كتبت �سمر �أمني:

تقرير ملنظمة التعاون االقت�صادي ب�أن قيمة
ال�سلع املنتجة ب�أ�سلوب القر�صنة لن يتعدى
 1.9تريليون دوالر بحلول عام � ،2022إال �أن
بقية اخل�سائر  2.5تريليون هي خ�سائر غري
مبا�رشة لالقت�صاد العاملي.
فاملنظمة تقدر �إحجام ال�رشكات الكربى عن
االنفاق على الأبحاث والتطوير بن�سب ترتاوح
بني  %35-10ب�سبب تخوفها من القرا�صنة
الذين ي�ستولون على املنتجات والأفكار التي
يقدمونها دون جمهود ،مبا يدفعهم لالحجام
عن اال�ستثمار يف بع�ض املجاالت.

الهيئة العامة لال�ستثمار لتدير �ش�أن
املناطق احلرة وبالتعاون مع هيئة
ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش كفر�ص
متاحة لال�ستثمار.وقالت امل�صادر
ان م�سودة النظام الأ�سا�سي لل�رشكة
يجب �أن تت�ضمن ان�شطة جديدة مواكبة
للمناطق احلرة �إقليمي ًا ودولي ًا حتى
ال تتكرر م�أ�ساة املنطقة التجارية
احلرة بال�شويخ والتي من املقرر
و�أن تدار من قبل ت�شجيع اال�ستثمار
املبا�رش حلني االنتهاء من ت�أ�سي�س
ال�رشكة العمالقة التي ت�ستثمر يف
املناطق احلرة حمليا.
وتوقعت امل�صادر �أن يتم طرح ن�سبة
 %50من ت�أ�سي�س ال�رشكة لالكتتاب
ال��ع��ام يف ح�ين ه��ن��اك مقرتحات
بطرح ن�سبة  %26مبزايدة علنية
مل�ستثمر ا�سرتاتيجي عاملي تنطبق
عليه ال�رشوط الفنية والقانونية يف

هذا الن�شاط ،على �أن تكون عملية
الت�أ�سي�س واملزايدة حتت �إ�رشاف
هيئة ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص.
وتابعت امل�صادر �أن وزارة التجارة
وال�صناعة وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار
املبا�رش والهيئة العامة لال�ستثمار
تبذل جهود ًا كبرية لبحث واعداد
م�سودات عمل لتطوير وا�ستثمار
امل��ن��اط��ق احل���رة وتنمية قطاع
ال��ت��ج��ارة يف ال��ب�لاد بالتعاون
مع القطاع ال�صناعي والوكاالت
العاملية لتفعيل هذا الدور.
وت��وق��ع��ت امل�����ص��ادر �أن ت�ستعني
الكويت بالإدارة الرتكية يف ان�شاء
وت�شغيل وت�صميم املناطق احلرة
اجل��دي��دة �شمال اجل��ه��راء وغربها
ويف امل��دن اجلديدة �ضمن «مدينة
احلرير».

«الخليج للتأمين» نفت وجود حد أقصى
ألعمار المؤمن عليهم في «عافية»
نفت جمموعة اخلليج للت�أمني �أم�س ما يتم تداوله
عن وج��ود حد �أق�صى لأعمار امل�ؤمن عليهم حتت
وثيقة املواطنني املتقاعدين «عافية».
وقالت املجموعة يف بيان ان وثيقة «عافية» ت�شمل
جميع الفئات العمرية للمتقاعدين امل�سجلني لدى
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ممن ي�شملهم

قانون الت�أمني ال�صحي وذلك منذ انطالقها يف �شهر
�أكتوبر من عام .2016
و�أك���دت �أن اخل��دم��ات ال�صحية تقدم طبقا لبنود
و��شروط وا�ستثناءات العقد داعية جميع امل�ؤمن
عليهم امل�شمولني باخلدمة الى عدم الرتدد واالت�صال
على مركز خدمة العمالء لأي ا�ستف�سار او �شكوى.

«التجارة» :بدء العمل بدفتر الوسيط
العقاري اإللكتروني
ك�شفت وزارة التجارة وال�صناعة
�أم�س ب��دء العمل بنظام دفرت
الو�سيط العقاري الإلكرتوين
ع�ب�ر امل���وق���ع الإل����ك��ت�روين
املخ�ص�ص لذلك اعتبارا من
اليوم وقالت الوزارة يف بيان
ان ق���رار العمل بنظام دفرت
الو�سيط االلكرتوين رقم «55
لعام  »2019ن�ص يف مادته
الثانية على �أن���ه «ال يجوز
اجلمع بني الدفرت الإلكرتوين
والدفرت الورقي لدى الو�سيط
يف ال�صفقة الواحدة» .وا�ضافت
ان دف�تر الو�سيط االلكرتوين
�سي�رصح ا�ستخدامه للو�سيط
املرخ�ص له واملقيد ب���إدارة
العقار ب��وزارة التجارة بعد
احل�����ص��ول ع��ل��ى الت�صاريح
والهوية الإلكرتونية الالزمة
من الهيئة العامة للمعلومات
املدنية.
وا���ش��ارت امل���ادة ال��راب��ع��ة من
ال��ق��رار �إل��ى ا�ستمرار «العمل

«اإلثمار»  :مواصلة

تسجيل تحسن وثابت
في أدائه المالي

�أ����ص���در �أع�����ض��اء جمل�س
�إدارة بنك الإث��م��ار ،بنك
التجزئة الإ�سالمي الذي
يتخذ م��ن البحرين مقر ًا
ل��ه وه��و مرخ�ص م��ن قبل
م�رصف البحرين املركزي
ويخ�ضع لإ��شراف��ه ،بيان ًا
�أم�س لتو�ضيح ما يخ�ص
�إيقاف التداول على �أ�سهم
��شرك��ة الإث��م��ار القاب�ضة
«املجموعة» يف بور�صة
الكويت.
وقال البيان �إن بنك الإثمار
��ش�رك���ة ت��اب��ع��ة ل�رشكة
الإث��م��ار القاب�ضة ،وهو
كيان قانوين م�ستقل عن
�رشكة الأم منذ عملية �إعادة
الهيكلة اجلديدة للمجموعة
يف  2يناير � ،2017سجل
بنك الإثمار �أرباح ًا لعامي
 2017و 2018ويوا�صل
ت�سجيل حت�سن م�ستقر
وثابت يف �أدائه املايل.
و�أ����ض���اف« :ي���ؤك��د جمل�س
�إدارة بنك الإثمار جلميع
العمالء ب��أن البنك ملتزم
بالبقاء واحد ًا من البنوك
الرائدة يف جمال التجزئة
يف البحرين واالقرتاب �أكرث
من عمالئه كما �سيوا�صل
البنك يف اال�ستثمار يف
بنيته التحتية لتقدمي
منتجات وخ��دم��ات �أف�ضل
ولتعزيز جتربة عمالئه
امل�رصفية».

بدفرت مزاولة مهنة الو�ساطة
الورقي �إل��ى حني �صدور قرار
ب��وق��ف العمل ب��ه» مبينة ان
الأحكام العامة من الف�صل الأول

من القرار ال��وزاري رقم «»477
ل�سنة  2011يف ���ش��أن تنظيم
مزاولة مهنة الو�ساطة العقارية
م�ستمرة �إذا مل يرد بها ن�ص.

قناعات المستثمرين تتحكم
في األسواق المالية العالمية
�شهد التاريخ االقت�صادي املعا�رص
دورات اقت�صادية متكررة ،تبد�أ
بالتو�سع االقت�صادي الذي ت�صاحبه
زيادة يف الإقرا�ض ،ليعقب ذلك
تراجع اقت�صادي ،ب�سبب التو�سع
املبالغ فيه باالئتمان �أو اال�ستقرار
الطويل للمعادالت الإنتاجية مبا
يحول دون من��و االقت�صاد بعد
مرحلة معينة .ويف كتابهما «�أزمة
املعتقدات� :سيكولوجيا امل�ستهلك
واله�شا�شة امل��ال��ي��ة» ،يتناول
الباحثان االقت�صاديان «نيكوال
جينايويل» و«�أندريه �شليفر» دور
«معتقدات» �أو قناعات امل�ستثمرين
يف الت�أثري على الأ�سواق املالية
ال �سيما خالل الفرتات التي ت�شهد
�أزمات .وبح�سب «�أزمة املعتقدات»
ف ��إن امل�ستثمر ع��ادة ما يتحرك
بناء على ا�ستقراء للخربة الأخرية
ريا ما
له يف ال�سوق ،وعليه فكث ً
تكون حتركاته خاطئة ،لأنها
تقوم على التجربة فح�سب «على
�أهميتها» ولي�س على التحليل.
فعلى �سبيل امل��ث��ال مييل كثري
من املتعاملني يف �سوق الأ�سهم
�إل��ى اخل�برة الذاتية يف احلكم
على �أداء �سهم ما ،وعلى الرغم
من متابعة كثري منهم للتقارير
االقت�صادية واهتمامهم بن�صائح
املتخ�ص�صني� ،إال �أنهم يف غالبية
الأح��ي��ان م��ا يجنحون لتغليب
اخلربة ال�شخ�صية الأخرية.
وبالتايل تبد�أ الفقاعات املالية
واالقت�صادية نتيجة لالعتقادات
اخلاطئة ،ف�إذا ح�صل امل�ستثمرون
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة نتيجة
لال�ستثمار يف �أ�سهم العقارات يف
�آخ��ر جتربة لهم ف�إنهم يكررون

نف�س اال�ستثمار حتى لو كانت هناك
ن�صائح بتجنبه ،وعندما ت�أتي
النتيجة �سلبية بعد ذلك ف�إنهم
يتوقفون عن اال�ستثمار ب�سبب
التجربة ال�شخ�صية � ً
أي�ضا ولي�س
بفعل التحليل املايل -االقت�صادي.
وت�شري الأدل����ة امل��ت��وات��رة من
الأ�سواق املالية �إلى �أن النا�س
يف الأوق����ات اجل��ي��دة متفائلون
ج��دا ويهملون خطر الهبوط،
بينما يف الأوقات الع�صيبة ،ف�إن
العك�س هو ال�صحيح .ويرجع
ذلك لأن الذاكرة تعمل با�ستمرار
ب�شكل انتقائي يبحث عن املواقف
املت�شابهة لت�سهيل فهمه ملا مير
به.فمث ًال تتمتع الواليات املتحدة
حال ًيا بواحدة من �أط��ول فرتات
ال�صعود يف التاريخ والظروف
االقت�صادية تبدو مواتية للغاية
بعد �سنوات عديدة من النمو يف
�سوق الأ�سهم ويف االقت�صاد ب�شكل
ع��ام� ،إال �أن ه��ذا يرجع بن�سبة
ك��ب�يرة �إل���ى ح��ال��ة ال��ت��ف��ا�ؤل يف
الأ�سواق نتيجة للتجارب الأخرية
الإيجابية ،ويجعل التحذيرات
من �آثار االنخفا�ض املدمرة على
االقت�صاد منطقية � ً
أي�ضا.
ف��ب��م��ج��رد م����رور امل�ستثمرين
بتجارب �سلبية ،ف�إنهم مييلون
�إل���ى االن�����س��ح��اب ال����سري��ع من
الأ�سواق «ولعل ذلك هو ال�سبب
وراء االنخفا�ضات القيا�سية يف
�سعر بع�ض الأ�سهم الأمريكية يف
الفرتة املا�ضية ف��ور تعر�ضها
لهزة �صغرية فح�سب» ،مبا يت�سبب
يف فرتات انخفا�ض �رسيعة و«غري
مفهومة» حتى يف �أ���ش��د فرتات
الرواج واالزدهار.

