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أقرت خالل «عموميتها» توزيعات نقدية بنسبة % 36

الحسن :أرباح «الخليج للتأمين» تعكس قوة األداء الفني واالستثماري
كتبت �سمر �أمني:

عقدت جمموعة اخلليج للت�أمني
ام�����س ،جمعيتها العمومية
العادية ال�سابعة واخلم�سني
والتي واف��ق خاللها م�ساهمو
املجموعة على تو�صية جمل�س
الإدارة بتوزيع �أرب���اح نقدية
على امل�ساهمني بن�سبة % 36
« 36فل�س ًا لل�سهم الواحد» عن
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2018حيث مت عقب االنتهاء
من اجلمعية العمومية تنظيم
منتدى ال�شفافية ال��ذي تعقده
املجموعة �سنوي ًا والذي تناول
ا�ستعرا�ضا لنتائج عام 2018
والتطلعات امل�ستقبلية لعام
.2019
وكانت املجموعة قد �أعلنت يف
وق��ت �سابق عن حتقيق �صايف
ربح بقيمة  11.9مليون دينار
مبا يعادل  66.49فل�س ًا لل�سهم
الواحد وذلك عن ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب ,2018
بارتفاع ن�سبته  % 18.2مقارنة
مع ربح بقيمة  10.1ماليني دينار
عن العام املا�ضي ،وحتقيق منو
يف الأق�ساط املكتتبة للت�أمني
التقليدي بن�سبة  %10.2لت�صل
�إلى  335.7مليون دينار مقارنة
م��ع  304.8ماليني دي��ن��ار عن
العام املا�ضي و�شهدت �أعمال
الت�أمني التكافلي حتقيق منو
يف الأق�ساط املكتتبة بن�سبة
 % 46.9لت�صل �إلى  28.9مليون

دينار مقارنة مع  19.6مليون
دينار عن العام املا�ضي.
وق����ال ال��رئ��ي�����س التنفيذي
للمجموعة خالد احل�سن« :لقد
ا�ستطاعت املجموعة حتقيق
نتائج مالية جيدة خالل العام
 2018وال��ت��ي تعك�س جهود
املجموعة يف تطوير وحت�سني
املنتجات واالرتقاء مب�ستوى
اخل��دم��ات املقدمة لعمالئها
الكرام وتوطيد العالقات مع
�رشكائنا بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار
املجموعة يف تعزيز وزي��ادة
ح�ص�صها يف بع�ض من �رشكاتها
ال��ت��اب��ع��ة و�إب������راز العالمة
التجارية للمجموعة لتوحيد
هويتنا يف خمتلف البلدان التي
نتواجد بها .لقد مت حتقيق
تلك الإجن��ازات بدعم من كبار
م�����س��اه��م��ي ال����شرك��ة� ،رشكة
م�شاريع الكويت «القاب�ضة»
و��شرك��ة فريفاك�س فاينن�شال
هولدينغز الكندية وجمل�س
الإدارة ،والذين �أق��دم لهم كل
ال�شكر والتقدير على دعمهم
وتعاونهم الدائم».
و�أ���ض��اف ق��ائ�لا�« :شهد العام
 2018طفرة يف اعتماد ا�ستخدام
التكنولوجيا الرقمية لنواكب
م�سرية التطور التكنولوجي
وال����ذى ي��ع��د م��ن ���س��م��ات هذا
الع�رص كما وب��د�أت املجموعة
يف تد�شني واعتماد العديد من
اال�سرتاتيجيات املدرو�سة التي
تهدف �إلى حتقيق نقله نوعية

يف اخل��دم��ات واملنتجات كما
وتفتخر املجموعة بنجاحها

• جانب من العمومية
يف تقدمي خدماتها الت�أمينية لل�سنة الثالثة على التوايل».
ال�صحية للمتقاعدين الكويتيني �أم����ا ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د تطلعات

حصة دول مجلس التعاون بلغت  15.5مليون دينار

«التجارة» :ارتفاع الصادرات المحلية بنسبة  % 0.14في فبراير

ك�شفت وزارة التجارة وال�صناعة �أم�س
ارتفاع ال�صادرات املحلية بن�سبة
 %0.14يف �شهر ف�براي��ر املا�ضي
م��ق��ارن��ة بنف�س ال��ف�ترة م��ن العام
املا�ضي .وقالت الوزارة يف بيان �إن
�إجمايل ال�صادرات املحلية �إلى دول
جمل�س التعاون اخلليجي بلغ 15.5
مليون دينار «نحو  51.1مليون دوالر»
يف حني بلغ �إجمايل ال�صادرات للدول
الأجنبية وباقي للدول العربية 9.7
ماليني دينار «نحو  32مليون دوالر»
يف فرباير املا�ضي.
وذكرت �أن الإم��ارات ت�صدرت الدول
االكرث ا�ستريادا لل�صادرات املحلية
بني دول جمل�س التعاون بقيمة 10
ماليني دينار «نحو  33مليون دوالر»
تلتها قطر بقيمة  2.6مليون دينار
« 8.5ماليني دوالر».
و�أ�ضافت �أن ال�سعودية ج��اءت يف
املرتبة الثالثة بقيمة  2.4مليون
دي��ن��ار «ن��ح��و  7.9م�لاي�ين دوالر»
تلتها عمان بقيمة � 196ألف دينار
«نحو � 646.8ألف دوالر» ثم البحرين
بقيمة � 70ألف دينار «نحو � 231ألف
دوالر».
و�أف���ادت ب ��أن العراق ت�صدر قائمة

انطالق ملتقى «المدن الذكية»

في عمان بمشاركة دولية
في  8أبريل

تنطلق فعاليات ملتقى «الدقم..
املجتمع واالقت�صاد» يف ن�سخته
ال��راب��ع��ة ب�سلطنة ع��م��ان يف 8
�أبريل حتت عنوان «اقت�صاد املدن
الذكية» مب�شاركة عدد من ال�رشكات
الدولية.
ويرعى افتتاح امللتقى �سلطان بن
�سامل احلب�سي نائب رئي�س جمل�س
املحافظني للبنك املركز العماين.
و�سي�شمل امللتقى كلمتني ملتحدثني
دوليني ،الأولى للمتحدث الدويل
العاملي «ب��رت كينج» امل�ؤ�س�س
واملدير التنفيذي ل�رشكة «موفن»
الأمريكية حول «م�ستقبل االقت�صاد
الرقمي والتكنولوجيا املالية يف
ظل الثورة ال�صناعية الرابعة»،
وكلمة للرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«�أوك�سدنتال» للبرتول العاملية
«فيكي هولوب».
ويت�ضمن امللتقى ع��دة جل�سات
عمل �ستدور اجلل�سة الأولى حول
«م���ب���ادرات يف ���ص��ن��اع��ة امل��دن
ال��ذك��ي��ة»� ،أم��ا اجلل�سة الثانية
�ستكون بعنوان «جت��ارب دولية
وحملية للمدن الذكية» �ستعر�ض
ع��دة جت���ارب للمدن الذكية يف
خمتلف دول العامل .وي�ضم ملتقى
«ال��دق��م ..املجتمع واالقت�صاد»
 4حلقات عمل متخ�ص�صة حول
االجتاهات امل�ستقبلية ل�صناعة
امل�����ص��ارف والتقنيات املالية
وال��ت��ي ت�ستهدف العاملني يف
ال��ق��ط��اع امل���ايل م��ن م�ؤ�س�سات
حكومية وخا�صة وامل�ستثمرين يف
البور�صات واملحللني املاليني
واملحا�سبني وال�رشكات املالية.
بينما تركز احللقة الثانية على
الذكاء اال�صطناعي و�إنتاج الطاقة
البديلة وت�ستهدف املعنيني
ب�إنتاج الطاقة البديلة والعاملني
يف جماالتها ،فيما �ستكون حلقة
ال��ع��م��ل ال��ث��ال��ث��ة ح���ول ال��ذك��اء
اال�صطناعي وم�ستقبل قطاعي
ال�صناعة واللوج�ستيات� ،أما
احللقة الرابعة فتخت�ص برواد
الأعمال املبتكرين.

• اإلمارات تصدرت الدول األكثر استيرادا ً للصادرات احمللية بقيمة  10ماليني دينار

الدول خارج جمل�س التعاون الأكرث
ا�ستريادا من الكويت بقيمة  2.1مليون
دينار «نحو  6.9ماليني دوالر» تالها
�إيطاليا مبليوين دينار «نحو 6.6
ماليني دوالر» ث��م الأردن مبليون

دينار «نحو  3.3ماليني دوالر» ثم
بلجيكا بقيمة � 952ألف دينار «نحو
 3.1ماليني دوالر».
وبينت �أن تركيا ن��ال��ت املرتبة
اخلام�سة بقيمة � 733ألف دينار «نحو

 2.4مليون دوالر» ثم لبنان بقيمة
� 526أل��ف دينار «نحو  1.7مليون
دوالر» ثم الربتغال بقيمة � 382ألف
دينار «نحو  1.2مليون دوالر» ثم
اجلزائر بقيمة � 310آالف دينار «نحو

مليون دوالر» ثم اليمن بقيمة 288
�ألف دينار «نحو  950الف دوالر» ثم
فرن�سا بقيمة � 246ألف دينار «نحو
� 812ألف دوالر».
و�أو�ضحت «التجارة» �أن ال�صادرات
ل��ل��دول اخلليجية �شملت الفحم
البرتويل ووقود الطائرات ومنتجات
ايرو�سول و�سوائل وغ��ازات �سائلة
منوعة وم�صاعد كهربائية و�أ�صواف
و�ألياف زجاجية وزوايا حديد وقطع
ج�سور ح��دي��د و�أل��واح��ا زجاجية
و�أب��واب��ا و�أث��اث��ا وب���ويل بروبلني
وغريها.
و�أف��ادت ب��أن ال��دول الأجنبية التي
ا�ستوردت من الكويت �شملت فرن�سا
و�أوك��ران��ي��ا و�إ���س��ب��ان��ي��ا وبولندا
و�سلوفينيا وغويانا والهند واليونان
وكينيا وقرب�ص و�أثيوبيا وال�سويد
وب��ن�ين وب��ن��غ�لادي�����ش و�رسيالنكا
بقيمة �إجمالية بلغت � 682.3ألف
دي��ن��ار «نحو  2.2مليون دوالر».
وذكرت �أن ال�صادرات �إلى الدول غري
العربية تنوعت بني البويل ايثيلني
وال�صودا الكاوية وق�شور ومنتجات
ف��وم و�سيليكون وحلويات ودجاج
وحبيبات بال�ستيكية.

خفض أسعار الفائدة غير مرجح

«قطر الوطني»« :االحتياطي الفيدرالي» يوقف تطبيع السياسة النقدية
ق��ال تقرير بنك قطر الوطني ان
بنك االحتياطي الفيدرايل الأمريكي
�أك���د ،جم���دد ًا موقفه املت�ساهل،
حيث قدم مفاج�أة �أخرى للأ�سواق يف
اجتماع اللجنة الفيدرالية لل�سوق
املفتوحة ال��ذي عقد يف  19و20
مار�س .فبعد ت�سع جوالت من رفع
�أ�سعار الفائدة منذ دي�سمرب ،2015
متخ�ض ع��ن االجتماعني الآخرين
للجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة
�أح���د �أك�ث�ر ال��ت��غ��ي�يرات املفاجئة
يف ال�سيا�سة النقدية يف ال�سنوات
الأخرية.
ففي غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر� ،سيكون
بنك االحتياطي الفيدرايل قد انتقل
من �إج��راء زي��ادات مطردة لأ�سعار
الفائدة وتخفي�ض م�ستمر للأ�صول
يف ميزانيته العمومية �إل��ى نهج
مت�أين يعتمد على االنتظار والرتقب.
ووف � ًق��ا للتوجه اجل��دي��د� ،سيعتمد
تغيري �أ�سعار الفائدة على البيانات،
وي��ن��ت��ظ��ر �أن ي��ت��م �إك��م��ال برنامج
ُ
التخفي�ض التدريجي للأ�صول ،الذي
ي�شار �إليه �أي�ض ًا بالت�شديد الكمي،
ب�رسعة قبل �إنهائه بالكامل .
و�أ�ضاف التقرير�« :أ�صبحت توقعات
م�س�ؤويل بنك االحتياطي الفيدرايل
ب�ش�أن رفع �أ�سعار الفائدة ت�شري �إلى �أن
اللجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة
لن تقوم بزيادة �أ�سعار الفائدة يف
عام  2019و�ستنفذ جولة واحدة فقط
لزيادة �أ�سعار الفائدة ب�شكل طفيف يف
العامني املقبلني.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن توقعات عدم
زيادة �سعر الفائدة يف العام احلايل
حتددت ب�أغلبية  11مقابل  ،6ما ي�شري
�إلى �أن هذا املوقف املت�ساهل يحظى
بدعم قوي داخل اللجنة الفيدرالية
لل�سوق امل��ف��ت��وح��ة .وبالإ�ضافة
�إل���ى ذل���ك ،ق��رر بنك االحتياطي،
الفيدرايل �إيقاف برنامج الت�شديد
الكمي بحلول �سبتمرب  2019وهو ما

املجموعة ل��ع��ام  2019فقد
قال احل�سن« :تعمل املجموعة

بقوة وعلى نطاق وا�سع لتلبية
احتياجات ومتطلبات عمالئنا
ال��ك��رام ،وجت��اوز توقعاتهم،
واحلفاظ على موقعنا الريادي
يف الأ���س��واق الرئي�سية التي
نتواجد بها .واملثابرة ب�شكل
متوا�صل لتبو�ؤ مركز متقدم يف
�صناعة الت�أمني العربية ،مع
العمل على حتقيق معدالت منو
قوية وم�ستمرة يف ال�سنوات
املقبلة واحلفاظ على م�صالح
م�ساهمينا وعمالئنا وموظفينا
و�سعينا لتقوية الت�صنيف
االئتماين ل�رشكات املجموعة
واال�ستثمار يف التكنولوجيا
ال��رق��م��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر عمليات
امل��ج��م��وع��ة ،و���س��وف ت�ستمر
امل��ج��م��وع��ة يف �سعيها نحو
اغتنام الفر�ص اال�ستثمارية
اجليدة للتو�سع يف تواجدها
الإق��ل��ي��م��ي،ك��م��ا �ست�ستمر يف
موا�صلة عملها املكثف لال�ستثمار
يف امل���وارد الب�رشية لتعزيز
و���ص��ق��ل اخل��ب�رات وال���ق���درات
الفنية والإدارية ملوظفيها كما
�سي�ستمر يف تطوير وتطبيق
�أنظمة احلوكمة وال�شفافية عرب
املجموعة واحرتام الت�رشيعات
و�أنظمة الرقابة يف كافة �رشكات
املجموعة ،و�ستوا�صل العمل
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �شبكة فروعها
الداخلية واخلارجية وا�ستخدام
�أف�ضل و�سائل التكنولوجيا
يف ت�سويق وتطوير خدماتها
ومنتجاتها لعمالئها الكرام».

«ريم» تناقش البيانات
المالية في  10أبريل

يجتمع جمل�س �إدارة �رشكة رمي العقارية ،يف � 10أبريل احلايل؛ ملناق�شة
البيانات املالية للعام املايل  .2018وح�سب بيان ال�رشكة لبور�صة
الكويت ف�إن الت�أخر يف مناق�شة البيانات ،ي�أتي لت�أخر جتميع البيانات
املالية لإحدى ال�رشكات الزميلة ،دون الإ�شارة �إلى ا�سمها .وتابع
البيان �أن الإعالن عن النتائج �سيكون ال�شهر املقبل لت�أخر تقييم بع�ض
ا�ستثمارات ال�رشكة خارج الكويت .وكانت �أرباح ال�رشكة تراجعت %56
يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام املا�ضي ،لت�صل �إلى � 308.06آالف
دينار؛ مقابل �أرباح بقيمة � 706.92آالف دينار للفرتة املماثلة من عام
 .2017ي�شار �إلى �أن ال�رشكة �أعلنت الأ�سبوع املا�ضي� ،أن مزاد ًا تابع ًا
لها ح�صد  8ماليني دينار ،من خالل بيع  27ق�سيمة ،من �أ�صل  31ق�سيمة
�سكنية وا�ستثمارية يف مناطق الفنيطي�س واملهبولة و�إ�شبيلية.

التأثير السلبي ألسعار العمالت
ُيقلص أرباح «الساحل»

�أظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات املالية
ل����شرك��ة ال�����س��اح��ل للتنمية
واال�ستثمار تراجع �أرباح الربع
ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام املا�ضي
بن�سبة  %26.3على �أ�سا�س
�سنوي.وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة  ،بلغت �أرباح الفرتة
 1.12مليون دي��ن��ار «3.69
ماليني دوالر» ،مقابل �أرباح
الربع الرابع من عام 2017
بنحو  1.52مليون دينار «5.01
ماليني دوالر».
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا �سنوية
للعام املا�ضي بقيمة 1.44
مليون دي��ن��ار؛ مقابل �أرب��اح
• البيان الصادر عن الشركة
بنحو  2.18مليون دينار يف
ع��ام  ،2017برتاجع ن�سبته
 .%34وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن تراجع الأرباح خالل فرتات
املقارنة يعود �إلى االنخفا�ض يف نتائج ال�رشكات الزميلة ،واالنخفا�ض
يف �أتعاب الإدارة والت�أثري ال�سلبي لأ�سعار �رصف العمالت .وبلغت �أرباح
ال�رشكة يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام املا�ضي � 315.66ألف دينار؛
مقابل �أرباح بقيمة � 664.61ألف دينار للفرتة املماثلة من عام ،2017
برتاجع ن�سبته .%52.5

«مدينة األعمال» توزع  30مليون
سهم مجان ًا في  25أبريل

يدعم ب�شكل فعال وفرة االحتياطيات
ويحد بالتايل من �أي ت�أثريات �سلبية
م�ستقبلية على ال�سيولة .وجاء هذا
القرار و�سط تزايد التوقعات برتاجع
النمو العاملي ،وانخفا�ض ال�ضغوط
الت�ضخمية وت��وق��ع��ات الت�ضخم،
وت�صاعد املخاوف ب�ش�أن اال�ستقرار
املايل».
وتابع« :تفاعلت الأ�سواق بقوة مع
املوقف املت�ساهل لبنك االحتياطي
ال��ف��ي��درايل .فقد ت��راج��ع احتمال
رفع �أ�سعار الفائدة يف االجتماعات
املتبقية للجنة الفيدرالية لل�سوق
املفتوحة يف عام  2019من �أكرث من
 %90.0يف �أكتوبر � 2018إلى حوايل
 %6.0بعد اجتماع يناير  2019و�إلى
 %0.0يف وقت كتابة هذا التقرير.
ولعل امل�ؤ�رش الأك�ثر دالل��ة يف هذا
اخل�صو�ص هو �أن �أ�سواق ال�سندات بد�أت
تتوقع تخفي�ض �أ�سعار الفائدة ،حيث
ارتفع احتمال خف�ض �أ�سعار الفائدة
خالل الربع الرابع من عام  2019من
�صفر يف �أواخ��ر العام املا�ضي �إلى
�أك�ثر من  %20بعد اجتماع اللجنة

الفيدرالية لل�سوق املفتوحة الذي
ُعقد يف مار�س .2019
ويف الواقع ،هناك تباين كبري يف
ال��وق��ت احل��ايل ب�ين ت��ق��دي��رات بنك
االحتياطي الفيدرايل و�إجماع اخلرباء
وتوقعات �أ���س��واق ال�سندات ب�ش�أن
الوجهة امل�ستقبلية ل�سعر الفائدة
الرئي�سي لبنك االحتياطي الفيدرايل.
ففي حني ي�شري بنك االحتياطي وخرباء
ب��ارزون �إل��ى �إج��راء زي��ادة معتدلة
ل�سعر الفائدة �إم��ا يف نهاية العام
احلايل �أو خالل العام املقبل ،تتوقع
�أ�سواق العقود الآجلة تخفي�ض الفائدة
يف موعد و�شيك ال يتخطى العام
احل��ايل .ومع اق�تراب �سعر الفائدة
الرئي�سي لبنك االحتياطي الفيدرايل
من املعدل املحايد الذي يف�صل بني
ال�سيا�سة النقدية املي�رسة وال�سيا�سة
النقدية امل�شددة ،يتزايد عدم اليقني
ب�ش�أن موعد تعديل ال�سيا�سة النقدية
ووجهتها امل�ستقبلية.
ويف ن��ظ��رن��ا ،ف����إن �سعر الفائدة
الرئي�سي لبنك االحتياطي الفيدرايل
الأمريكي �سيظل دون تغيري يف 2019

ويف امل�ستقبل القريب.
وه��ن��اك �سببان رئي�سيان يجعالن
تخفي�ض �أ�سعار الفائدة �أقل �إحلاح ًا،
ب�رصف النظر عن توقعات �أ�سواق
ال�سندات.
�أو ًال ،يت�أثر حال ًيا م�شهد النمو
الكلي يف الواليات املتحدة ببع�ض
العوامل اخلا�صة وامل�ؤقتة �إلى حد
ما ،وهي مرتبطة بالربع الأول من
عام  ،2019ومن بينها الت�أثريات
املو�سمية املتبقية وتكد�س املخزون
وتراجع عائدات ال�رشكات والإغالق
احلكومي الطويل ب�شكل غري معتاد.
ومن املتوقع �أن ينتع�ش منو الناجت
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل يف ال��والي��ات
املتحدة يف الربع الثاين �إلى %1.6
على �أ�سا�س ربع �سنوي من  %3.2يف
الربع الأول.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�لا���ش��ي ت�أثري
التحفيزات املالية وتزايد القلق
ب�����ش��أن ت��ب��اط��ؤ النمو يف �أوروب���ا
وال�صني ،ف�إن الأداء االقت�صادي يف
الواليات املتحدة ال يزال قوي ًا .ومن
املتوقع �أن ي�ستقر النمو.

تناق�ش اجلمعية العامة العادية
ل�رشكة مدينة الأعمال العقارية،
يف � 25أب��ري��ل احل���ايل ،توزيع
 %5من ر�أ���س امل��ال �أ�سهم منحة
جمانية ،ب��واق��ع � 5أ�سهم لكل
مئة �سهم .وح�سب بيان ال�رشكة
لبور�صة الكويت ف����إن العدد
الإجمايل للتوزيع املجاين يبلغ
 29.87مليون �سهم ،بقيمة 2.98
مليون دي��ن��ار .ي�شار �إل���ى �أن
ر�أ�سمال مدينة العمال يبلغ 59.74
مليون دينار ،موزع ًا على 597.45
مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية 100

فل�س لل�سهم الواحد.و�إلى جانب
ذل��ك ف ��إن العمومية �ستنظر يف
املوافقة على ا�ستقطاع  %10من
الأرباح ال�صافية لل�رشكة ،بواقع
� 255.95ألف دينار �إلى االحتياطي
االختياري ،وحتويل  1.32مليون
دينار من ر�صيد ذلك االحتياطي
�إلى ر�صيد الأرباح املرحلة.
وكانت �أرب��اح مدينة الأعمال قد
بلغت يف العام املا�ضي 2.48
مليون دينار؛ مقابل �أرب��اح عام
 2017البالغة  3.16ماليني دينار،
بانخفا�ض ن�سبته .%21.5

تراجع معدل البطالة باليابان
إلى  % 2.3في فبراير

تراجع معدل البطالة يف اليابان �إلى  %2.3خالل �شهر فرباير املا�ضي،
ما ي�شري �إلى ا�ستمرار حت�سن �سوق العمل.
و�أظهرت بيانات لوزارة العمل اليابانية انخفا�ض عدد العاطلني عن
العمل مبقدار � 120ألفا �أو  %7مقارنة ب�شهر يناير لي�صل �إلى  1.6مليون
�شخ�ص.
و�أو�ضحت �أن عدد الوظائف ال�شاغرة يبلغ  163لكل  100باحث عن وظيفة
فيما يعك�س �أزمة تناق�ص اليد العاملة اليابانية مع تراجع عدد ال�سكان
وارتفاع عدد كبار ال�سن.
و�أ�شار حمللون �إلى �أن ن�سبة البطالة اليابانية ال تعك�س الو�ضع احلقيقي
ل�سوق الوظائف ،حيث �إن ن�سبة كبرية تقارب الن�صف من «العاطلني عن
العمل» هم يف الواقع يبحثون عن وظائف �أف�ضل بعد ا�ستقالتهم طوعيا
من وظائفهم.

