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هيئة االستثمار تدرس تأسيس
صندوق لالستثمار في التكنولوجيا
تدر�س الهيئة العامة لال�ستثمار مقرتح ًا لت�أ�سي�س
�صندوق لال�ستثمار يف التكنولوجيا بقيمة  80مليون
دينار ومب��ا يعادل  250مليون دوالر ،يف �ضوء
التوجهات لتطوير ا�ستثماراتها يف اخلارج وملواكبة
ا�ساليب اال�ستثمار الناجح.
وك�شفت م�صادر لـ «ال�شاهد»� أن ال�صندوق اجلديد
ي�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية الهيئة لدخول قطاعات
ا�ستثمارية جديدة ،م�شرية �إلى �أن غالبية ال�صناديق
ال�سيادية يف املنطقة والعامل اتخذت هذا التوجه
خالل الفرتة الأخرية ،ملواكبة التغريات االقت�صادية
العاملية.
وافادت  ان الهيئة العامة لال�ستثمار تعمل حالي ًا
على تقلي�ص ا�ستثماراتها يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
ب�سبب مواجهة العديد من اال�ستثمارات يف املنطقة
�صعوبات مالية� ،أف�ضت �إلى ت�صفية بع�ضها ،الأمر
الذي دعا ال�صندوق ال�سيادي �إلى تغيري بو�صلته
يف الوقت الراهن نحو �أوروبا ب�شكل خا�ص وتعزيز
تواجده يف الأ�سواق الأمريكية.

وقالت �إن توجه ال�صندوق نحو قطاعات التكنولوجيا
يعزز تواجد اال�ستثمارات الكويتية يف الكثري
من ال��دول الأوروب��ي��ة ،واحلفاظ عليها بعيد ًا عن
املخاطر املتزايدة يف القطاعات الأخرى ،مبينة� أن
اال�ستثمارات الكويتية اخلارجية واجهت عرثات عدة
مثل باقي اال�ستثمارات التي تعر�ضت �إلى م�شاكل
خالل العام املا�ضي ،ال��ذي ات�سم بالتقلب على
جميع الأ�صعدة االقت�صادية وال�سيا�سية العاملية
والإقليمية.
وا�شارت �إلى ان ال�صندوق الكويتي ميتلك توزيع ًا
جيد ًا ال�ستثماراته اخلارجية ،ما مكنه من حتقيق
عوائد ا�ستثمارية جيدة خالل ال�سنوات املا�ضية لذا
توا�صل الهيئة هيكلة ا�ستثماراتها وفق ًا للتطورات
العاملية ون�أي ًا عن الأح��داث اجليو�سيا�سية ذات
املخاطر.
ووفق ًا لبيانات معهد �صناديق ال�ثروة ال�سيادية
العاملي ،ف�إن ال�صندوق ال�سيادي الكويتي يحتل
املرتبة الثالثة خليجي ًا ب�إجمايل �أ�صول يقدر بنحو
 592مليار دوالر ،فيما تبلغ قيمة �أ�صول �صناديق
الرثوة ال�سيادية لدول اخلليج  3تريليونات دوالر.

الدوالر استقر أمام الدينار عند  303فلوس

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر امقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  0.303دينار يف حني انخف�ض اليورو الى
 0.340دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على

موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني
انخف�ض الى م�ستوى  0.392دينار كما انخف�ض الفرنك
ال�سوي�رسي ال��ى م�ستوى  0.301دينار وظ��ل الني
الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

 592ألف دينار إجمالي الخسائر

الفصلية لـ«صكوك»
انخف�ضت خ�سائر �رشكة �صكوك القاب�ضة يف الربع
الأول من العام احلايل بن�سبة  ،%16وفق بيان
ال�رشكة لبور�صة الكويت �أم�س و�سجلت �صكوك
خ�سائر يف الثالثة الأ�شهر الأولى من  2019بقيمة
� 592.56ألف دينار « 1.95مليون دوالر» ،مقابل
� 707.69آالف دينار « 2.33مليون دوالر» يف الفرتة
املماثلة من العام ال�سابق .و�أرج��ع بيان �صكوك
القاب�ضة تراجع اخل�سائر الف�صلية �إلى وجود زيادة

يف عمليات الفندق.وارتفعت �إجمايل الإي��رادات
الت�شغيلية ل�صكوك يف ال��رب��ع الأول م��ن العام
احلايل بن�سبة � %9إلى � 983.28ألف دينار ،مقارنة
بـ� 903.25آالف دينار يف الفرتة املناظرة من .2018
وحققت «�صكوك « خ�سائر يف العام املا�ضي بقيمة
 14.52مليون دينار؛ مقابل خ�سائر بنحو 5.11
ماليني دينار يف عام  ،2017بارتفاع للخ�سائر
بن�سبة .%184.2

تسارع النمو االقتصادي في ألمانيا بالربع األول
ت�سارع النمو االقت�صادي يف �أملانيا خالل الربع
الأول من العام احلايل وفق ًا للتوقعات على �أ�سا�س
�سنوي وف�صلي .وك�شفت البيانات ال�صادرة عن هيئة
الإح�صاءات الفيدرالية �أن الناجت الإجمايل املحلي
يف �أملانيا زاد بنحو  %0.4يف الفرتة من يناير وحتى
مار�س على �أ�سا�س ف�صلي وفق ًا للتوقعات ،ومقابل
ا�ستقراره يف الربع الأخري من العام املا�ضي.

وعلى �أ�سا�س �سنوي ف�أن االقت�صاد الأملاين منا عند
م�ستوى  %0.7يف �أول � 3أ�شهر من .2019وي�سعى
االقت�صاد الأملاين يف الوقت الراهن �إلى التعايف من
منو االقت�صاد ب�أبط�أ وترية يف � 5سنوات عند %1.5
خالل  .2018ويف ال�شهر املا�ضي خف�ضت احلكومة
الأملانية تقديراتها للنمو االقت�صادي يف العام
احلايل عند  %0.5مقابل تقديرات �سابقة عند .%1

ارتفاع صافي الدين العام لألردن
 %2.4على أساس فصلي

ارتفع �صايف الدين العام امل�ستحق على الأردن يف الربع الأول من العام
احلايل بن�سبة � %2.4إلى  27.54مليار دينار « 38.8مليار دوالر» مقارنة
مع  26.9مليار دينار يف نهاية .2018و�أظهرت �إح�صاءات نُ �رشت على
املوقع الإلكرتوين لوزارة املالية �أن �صايف الدين الداخلي للأردن يف
نهاية مار�س املا�ضي بلغ  15.46مليار دينار يف حني �أن الدين اخلارجي
بلغ  12.07مليار دينار .وي�شكل �صايف الدين العام الأردين ما ن�سبته
 %90من الناجت املحلي االجمايل.

أسهم أوروبا تتراجع وسط أرباح
بنوك مخيبة للتوقعات
انخف�ضت الأ�سهم الأوروبية �أم�س
بعد انتعا�شها �أول �أم�س حيث هد�أت
نربة �أكرث لينا من الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب خماوف امل�ستثمرين
ب�ش�أن تدهور العالقات التجارية
بني ال�صني والواليات املتحدة.
وانخف�ض امل�ؤ�رش �ستوك�س 600
الأوروبي  .%0.4وت�صدر امل�ؤ�رشان
الإي��ط��ايل والإ���س��ب��اين ال��زاخ��ران
بالبنوك موجة اخل�سائر بعد بع�ض
النتائج ال�سيئة م��ن بنوكهما.
وو�صف ترامب النزاع التجاري مع
ال�صني ب�أنه «خالف ب�سيط» وعرب
عن تفا�ؤله ب�ش�أن التو�صل التفاق.
و�ساهمت ت�رصيحاته يف انتعا�ش
الأ���س��واق من �أدن��ى م�ستوى خالل
�شهرين بعدما تبادل اجلانبان
فر�ض ر�سوم جمركية على واردات
بع�ضهما البع�ض.وانخف�ض امل�ؤ�رش
داك�س الأمل��اين� ،أكرث امل�ؤ�رشات
الأوروب��ي��ة ح�سا�سية للمخاوف
املت�صلة ب��احل��روب التجارية،
 %0.4على الرغم من �أن �أح��دث
البيانات ك�شفت �أن �أكرب اقت�صاد
�أوروبي عاد للنمو يف الربع الأول

من العام.وتراجع قطاع ال�سيارات
الأوروب��ي  %1.3بعدما كان �ضمن
الأكرث �صعودا �أول من ام�س.
وانخف�ض �سهم ري��ن��و نحو %3
بعدما �أ�صدرت �رشيكتها اليابانية
ني�سان توقعات �أرب���اح قامتة.
وتراجع �سهم فولك�سفاجن نحو
.%3وانخف�ض م���ؤ��شر القطاع
امل�رصيف  %0.9مت�أثرا بالنتائج
املخيبة للتوقعات.وكانت �أرباح
بنكي رايفايزن النم�ساوي و�إيه.
ب�����ي�.إن �أم����رو ال��ه��ول��ن��دي دون
التوقعات .وتراجع �صايف �أرباح
ك��ري��دي �أج��ري��ك��ول الفرن�سي يف
الربع الأول بعدما تفوق ت�أثري
حدثني غري متكررين على زيادة
يف ربحية بع�ض قطاعاته.وعلى
خ�لاف االجت��اه العام ،قفز �سهم
بنك �سي.واي.بي.جي الربيطاين
 %6ليت�صدر �ستوك�س  600بعدما
حقق �أرباحا يف الن�صف الأول من
العام .وزاد �سهم الفارج هول�سيم
 %1.3بعدما �أعلنت �أك�بر �رشكة
ل�صناعة الأ�سمنت يف العامل عن
زيادة يف الأرباح الت�شغيلية.
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تعتبر جزءاً مهم ًا في الثورة الصناعية الرابعة

مقترح برأس مال قيمته  80مليون دينار

كتبت �سمر �أمني:
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اقتصاد

 120مليار دوالر إجمالي االستثمارات
في التقنيات المالية
�شهدت ال�سنوات املا�ضية تطور ًا
ملحوظ ًا يف التقنيات املالية
وذلك بو�صفها جزء ًا ال يتجز ًا من
الثورة ال�صناعية الرابعة وت�شري
درا���س��ات ال��ى ارت��ف��اع �إجمايل
اال�ستثمارات يف التقنيات املالية
خالل ال�سنوات ال�ست الأخرية
لتتجاوز  120مليار دوالر.
وي���ع���ت�ب�ر ال���ن���م���و ال���وا����س���ع
للتكنولوجيا املالية «فنتك»
خري دليل على التطور الوا�سع
ال���ذي ���ش��ه��ده ال��ن��ظ��ام امل��ايل
العاملي على ال�صعيد الرقمي
حيث �أ�صبحت التقنية اجلديدة
ت�شغل حيز ًا هام ًا يف التعامالت
املالية حول العامل حيث يتم
توظيفها يف العديد من املجاالت
خا�صة عرب حتويل الأم��وال من
دولة �إلى �أخرى يف خمتلف ا�ضقاع
العامل وحت��اول بع�ض �رشكات
«فينتك» خف�ض الر�سوم الباهظة
على عمليات حتويل الأموال عرب
احل��دود ،من �أجل �إر�سال �أموال
عرب احل��دود ،ت�ستخدم البنوك
ح�سابات متوافقة يتم فتحها بني
بع�ضها ،وذل��ك من خالل نظام
«�سويفت» ال��ذي ي�ستخدمه 11
�ألف م�رصف حول العامل ،وي�شبه
الأم��ر �إر�سال بيانات �أ�شخا�ص
واحل�سابات.
وكما هو معروف توجد تعقيدات
ب�ين ال��ب��ن��وك ع��ن��دم��ا ال توجد
ات�صاالت مبا�رشة بينها ،ويت�سبب
ذل��ك يف ت�أخر �إر���س��ال الأم��وال
ف�ض ً
ال عن زيادة الر�سوم نتيجة
�سل�سلة من الطلبات ،وت�صبح
العملية �أكرث تعقيداً .وحتتاج
البنوك الدولية للتحقق من خالل

معايري و�إجراءات م�رصفية من �أن
تلقي و�إر�سال �أم��وال ال يخالف
قواعد غ�سل الأم���وال ،وه��و ما
فر�ض قيود ًا على عمليات �إر�سال
املال عرب احلدود.
يف ���ض��وء ه���ذه التعقيدات،
رمب��ا ي��ك��ون احل��ل يف �رشكات
التكنولوجيا املالية «فينتك»
لتوفري الوقت والر�سوم وتي�سري
التعقيدات التي حتيط بعمليات
حتويل الأموال ،واجتهت بع�ض
ال����شرك��ات خل��دم��ة ال�رشكات
ال�صغرية التي تتجاهلها البنوك
لتتيح لها �إر�سال وا�ستقبال �أموال
ٍ
ثوان معدودة .وتعمل �رشكات
يف

«فينتك» على تعزيز ات�صاالتها
م��ب��ا��شرة م��ع ال��ب��ن��وك الكربى
حول العامل ومع الأط��راف التي
ت�ستقبل �أمواال من خارج دولها،
كما تبني تلك ال�رشكات �أنظمتها
التكنولوجية م��ن الأل���ف �إلى
الياء ،وت�سعى دوم ًا نحو تطوير
وتب�سيط عملياتها .ت�ستخدم
بع�ض �رشكات «فينتك» الأمتتة
وتعلم الآالت من �أج��ل التنب�ؤ
ب�أوقات �إر�سال الأموال ،و�أ�شارت
جهات بحثية �إل��ى �أن «فينتك»
تقلل ر�سوم حتويل وا�ستقبال
الأموال �إلى �أدنى  %2على العديد
من العمليات التي تنخرط فيها

كما �أنها تنفذ ب�شكل �أ��سرع من
البنوك وتعقيداتها.
وت���زاي���دت ��شرك��ات «فينتك»
النا�شئة يف الآون����ة الأخ�ي�رة
لت�ستفيد م��ن عمليات حتويل
الأم��������وال ،وك�����ش��ف��ت ��شرك��ة
« »Remitlyالأمريكية عن �أنها
ت�سهم يف حتويل �ستة مليارات
دوالر �سنويا .ت�شكل �رشكات
«فينتك» تهديدا تناف�سي ًا مع
«وي�سترين يونيون» التي تعمل
يف جميع �أنحاء العامل تقريبا
ع��دا �إي���ران وك��وري��ا ال�شمالية
وتتعامل مع حتويل  88مليار
دوالر �سنوي ًا بني امل�ستهلكني.

الذهب تراجع بفعل تقدم المحادثات التجارية
بين الصين وأميركا
ا�ستقرت �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب �أم�س
بعد �أن تراجعت عن ذروتها يف
�شهر والتي بلغتها يف اجلل�سة
ال�سابقة ،يف الوقت الذي هد�أت
فيه خم��اوف امل�ستثمرين بفعل
ال��ت��ف��ا�ؤل امل��ح��ي��ط مبحادثات
التجارة بني وا�شنطن وبكني ما
يدعم الأ�سهم العاملية والدوالر.
وا�ستقر ال��ذه��ب يف املعامالت
الفورية عند  1296.49دوالر ًا
للأوقية «الأون�صة» .كما �صعد يف
العقود الأمريكية الآجلة %0.1
�إل��ى  1297.20دوالر ًا للأوقية.
وظل الدوالر مرتفعا يف املعامالت
الآ���س��ي��وي��ة امل��ب��ك��رة ،ب��ع��د �أن
تلقى الدعم من تخفيف الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب الت�صعيد
يف حربه التجارية مع ال�صني
وا�صفا �إياه «بال�شجار املحدود»
و�أ��صر على �أن املحادثات بني
البلدين مل تنهر.ويزيد �صعود
الدوالر تكلفة الذهب على حائزي
العمالت الأخرى .وكان �أكرب حمفز
للذهب ،الذي كان متداوال داخل
نطاق �ضيق الأ�سبوع الفائت،
هو �إع�لان ال�صني �أنها �ستفر�ض
ر�سوما انتقامية على جمموعة من

ال�سلع الأمريكية .وقال حمللون
ومتعاملون �إن املعدن النفي�س
�شهد بع�ض عمليات البيع جلني
الأرباح يف اجلل�سة ال�سابقة بعد

نمو النشاط الصناعي الصيني
في أبريل الماضي
ت��راج��ع زخ��م الن�شاط االقت�صاد
يف ال�صني ب�شكل ح��اد يف ال�شهر
املا�ضي ،وب�شكل خا�ص يف �أداء
الإنتاج ال�صناعي ومبيعات التجزئة.
وك�شفت البيانات ال�صادرة عن هيئة
الإح�����ص��اءات الوطنية �أن مبيعات
التجزئة ارتفعت بنحو  %7.2يف
�أبريل املا�ضي على �أ�سا�س �سنوي،
وهي �أبط�أ وترية منذ مايو ،2003
ومقابل زيادة بنحو  %8.7يف مار�س
ال�سابق له.
�أم��ا توقعات املحللني فكانت قد
�أ�شارت �إلى �أن مبيعات التجزئة يف
ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل �سرتتفع
بن�سبة  %8.6يف ال�شهر املا�ضي.
وانخف�ضت مبيعات املالب�س يف
ال�صني للمرة الأول����ى م��ن 2009
خالل �أبريل املا�ضي .وفيما يتعلق
ب �الإن��ت��اج ال�صناعي ل��دى ال�صني
فارتفع بن�سبة  %5.4يف ال�شهر
املا�ضي على �أ�سا�س �سنوي ،وهي
وترية �أبط�أ من امل�سجلة يف مار�س
عند .%8.5وكانت توقعات املحللني
�أ���ش��ارت �إل��ى �أن الإن��ت��اج ال�صناعي
بال�صني �سيزيد بن�سبة  %6.6خالل
ال�شهر املا�ضي .وتابعت البيانات �أن
ا�ستثمارات الأ�صول الثابتة تباط�أت
عند  %6.1يف الأ�شهر الأربعة الأولى
من العام اجل���اري ،وه��و م�ستوى
�أق��ل من املتوقع عند  .%6.4كما
تباط�أ اال�ستثمار يف الأ�صول الثابتة
بالقطاع اخلا�ص عند  %%5.5خالل
ال�شهر املا�ضي ،من م�ستوى %6.4
يف ال�شهر ال�سابق له.

�أن قفزت الأ�سعار نحو  20دوالرا
االث��ن�ين وجت����اوزت امل�ستوى
الرئي�سي البالغ  1300دوالر.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة

الأخ��رى ،ارتفعت الف�ضة %0.2
�إل���ى  14.81دوالر ًا للأوقية،
بينما تراجع البالتني � %0.2إلى
 853.75دوالر ًا للأوقية.

هبوط معدالت البطالة
في مصر  إلى %8.1
ه���ب���ط م���ع���دل
البطالة يف م�رص
�إل���ى  %8.1يف
الربع الأول من
ال���ع���ام احل���ايل
مقابل %10.6
قبل ع��ام ،وفق
بيانات ر�سمية.
وق����ال اجل��ه��از
امل�������رك�������زي
للتعبئة العامة
والإح�������ص���اء يف
م�����ص�ر ،م��ع��دل
ال��ب��ط��ال��ة بلغ
 %8.9يف الربع
الأخ�����ي����ر م��ن
 .2018وذك���ر
جهاز الإح�صاء
يف بيان �أن عدد العاطلني عن العمل بلغ  2.267مليون يف الربع
الأول ،بانخفا�ض � 827ألفا عن الربع املقابل من  2018وبرتاجع
� 224ألفا عن الربع الرابع من .2018
و�أظهرت بيانات اجلهاز �أن حجم قوة العمل بلغ  27.968مليون فرد.
وتعمل م�رص على كثري من امل�رشوعات القومية الكبرية الكثيفة
العمالة مثل العا�صمة الإدارية اجلديدة و�أنفاق قناة ال�سوي�س والطرق
اجلديدة وهو ما ي�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف خف�ض معدالت البطالة .ومنا
االقت�صاد امل�رصي  %5.6يف الربع الثالث من ال�سنة املالية احلالية
 2019-2018مقارنة بـ %5.4قبل عام ،وفق بيان وزارة التخطيط
امل�رصية.
وبلغ منو الناجت املحلي الإجمايل امل�رصي  %5.5يف الربع الثاين من
 ،2019-2018مقارنة بـ %5.3يف الفرتة ذاتها من ال�سنة ال�سابقة.
وتوقع �صندوق النقد ال��دويل ،منو االقت�صاد امل�رصي  %5.5هذا
العام ،دون تغري عن توقعاته يف �أكتوبر  ،2018و %5.9يف .2020
ويف تقريره لتوقعات االقت�صاد العاملي ،رفع ال�صندوق توقعاته
لت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلكني يف � 2019إلى  %14.5من  ،%14وتوقع
تراجع ًا �إلى  %12.3يف  .2020ويف العا�رش من مايو احلايل قال البنك
املركزي امل�رصي� ،إن معدل الت�ضخم الأ�سا�سي تراجع �إلى  %8.1على
�أ�سا�س �سنوي يف �أبريل من  %8.9يف مار�س.

