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احتل المرتبة السادسة على المستوى العربي

احتياطي الكويت من الذهب وصل إلى  79طن ًا
توقفت البنوك املركزية حول العامل
عن بيع الذهب ليبد�أ عهد جديد من
��ش�را�ؤه كنوع م��ن التحوط �ضد عدم
اليقني االقت�صادي والتالعب بالعملة
يف عام .2010
وبح�سب التقرير ال�شهري ملجل�س الذهب
العاملي ،تت�صدر ال�سعودية قائمة
ال��دول العربية الأك�ثر حيازة للذهب
بامتالكها  323.1طن من الذهب �أو ما
يعادل  % 2.7من �إجمايل احتياطاتها،
لكنها مع ذلك ت�شغل الرتتيب رقم 17
ع��امل��ي � ًا.وج��اءت لبنان يف املرتبة
التالية مبا�رشة عربي ًا بحيازة 286.8
طن ًا من الذهب �أو ما ي��وازي % 23.1
من االحتياطات لديها لكنها تراجعت
للمرتبة رقم  20على ال�صعيد العاملي.
و�شغل امل��رك��ز الثالث عربي ًا دولة
اجلزائر لكنها ج��اءت باملرتبة رقم
 25عاملي ًا ،حيث متتلك  173.6طن ًا
من الذهب �أو ما يوازي  % 8.6من كافة
احتياطاتها العاملية.
وح��ل��ت ليبيا وال��ع��راق باملركزين
ال��راب��ع واخلام�س على الرتتيب يف
القائمة العربية لكنهما �شغال املرتبة
رقم  33و 38عاملي ًا ،لت�ستحوذ الأولى
على  116.6طن ًا من املعدن مبا ميثل
 % 6.2من احتياطاتها كافة �أما الأخرى
فتمتلك  96.3طن ًا من الذهب �أو ما يعادل
.% 6.1ويف املركزين التاليني مبا�رشة
للعراق �سواء عربي ًا �أو عاملي ًا جاءت
الكويت ثم م�رص ،حيث متتلك الكويت
 79طن ًا من الذهب �أو ما يعادل % 7.9
من كافة االحتياطات لت�شغل الرتتيب
ال�ساد�س عربي ًا ورق��م  39عاملي ًا.
�أما م�رص والتي حلت باملركز ال�سابع

عربي ًا ،فتمتلك  78.5طن ًا من الذهب �أو
ما يعادل  % 7.5من كافة احتياطاتها،
لكنها ت�شغل الرتتيب رق��م  40على
ال�صعيد العاملي.وت�أتي يف املراكز
رقم  8و 9و 10على ال�صعيد العربي
الأردن تليها قطر ث��م �سوريا.لكن
الأردن حلت باملرتبة رقم  49عاملي ًا
بحيازة  43.5طن ًا من املعدن الأ�صفر
ي�شكل حوايل  % 12.1من احتياطاتها
العاملية الإجمالية.
�أما قطر فجاءت بالرتتيب رقم  53على
�صعيد املقارنة عاملي ًا بامتالك ذهب
قدره  37.5طن ًا وهو ما ميثل نحو % 4.6
من كافة احتياطاتها.وبالن�سبة ل�سورية
فحلت باملركز رقم  57عاملي ًا ،حيث
بلغ حجم الذهب لديها  25.8طن ًا مبا
يوازي  % 6من احتياطاتها العاملية.
و�شغل اخلم�سة مراكز الأخري يف قائمة
الدول العربية كل من املغرب والإمارات
وتون�س والبحرين واليمن على الرتتيب
لكنهم على ال�صعيد العاملي جاءوا يف
املراكز رقم  59و 77و 81و 86و98
على التوايل.وميتلك املغرب 22.1
طن من الذهب �أو ما يوازي  % 3.8من
احتياطاته ثم ت�أتي الإمارات بامتالكها
� 7.5أط��ن��ان من الذهب ُي�شكل % 0.3
فقط من احتياطاتها العاملية.وفيما
يتعلق مبا متتلكه تون�س من الذهب
فبلغ � % 6.8أو  % 4.8من االحتياطات
يليها البحرين بحيازة  4.7اطنان من
املعدن الأ�صفر ميثل � % 8.4إجمايل
االحتياطيات التي بحوزتها.وتذيلت
اليمن القائمة بحيازة  1.6ط��ن من
الذهب ،ميثل حوايل  % 1.3من كافة
احتياطاتها العاملية.

البنوك المركزية استحوذت على  34ألف طن
من المعدن الثمين
�أكد التقرير �أن رو�سيا وال�صني
و�أوزبك�ستان كانت ال��دول التي
�شهدت �أعلى �إ�ضافة من املعدن
الأ����ص���ف���ر حل���ي���ازات بنوكها
املركزية خالل �أبريل املا�ضي.
وبلغ �إج��م��ايل ح��ي��ازات البنوك
املركزية يف  100دول��ة حول
العامل من الذهب � 34.023ألف
طن بنهاية �أب��ري��ل  ،2019مع
�صايف م�شرتيات يف ذاك ال�شهر
وحده بلغت  43طن ًا بزيادة % 8
عن مار�س ال�سابق له.وبالن�سبة
لإجمايل �صايف م�شرتيات البنوك
املركزية والتي مت الإبالغ عنها
خ�لال العام احل��ايل حتى الآن

«� ّأي خالل �أول � 4أ�شهر من »2019
� 207أطنان وه��و �أعلى م�ستوى
يف الفرتة املماثلة من عام منذ
حتولت البنوك املركزية لل�رشاء
يف عام .2010وميكن اعتبار ذلك
مبثابة اجتاه قوي نحو حيازة
ً
وخا�صة بالنظر
املعدن النفي�س،
�إل��ى �أن��ه يعقب �أعلى م�شرتيات
�سنوية يف نحو  50عام ًا خالل
.2018وت�شارك ال��ط��ل��ب على
الذهب خالل �شهر �أبريل العديد
من ال�سمات مع الربع الأول من
هذا العام.
وي�أتي يف مقدمة تلك ال�سمات �أن
خم�سة بنوك مركزية �أبلغت عن

زيادة يف احتياطاتها من املعدن
تزيد عن طن خالل ال�شهر ،ما
يجعل �إجمايل امل�صارف التي زاد
حجم احتياطاتها يف عام 2019
�إلى ثمانية بوترية �رشاء بلغت
 212طن ًا يف الفرتة من يناير
وحتى �أبريل.ومن الأمور الأخرى
امل�شرتكة� ،أن الطلب على الذهب
بني البنوك املركزية تركز يف
الأ�سواق النا�شئة ،لتكون رو�سيا
وتركيا وال�صني وكازاخ�ستان
والهند يف مقدمة امل�شرتين يف
العام احلايل حتى الآن.وكانت
�أملانيا الوحيدة التي �أبلغ بنكها
املركزي عن انخفا�ض يف حجم

أميركا تصدرت قائمة الدول األكثر
حيازة للذهب

احتياطات الذهب ب�أكرث من طن
خالل �أبريل ،وذلك ب�سبب برنامج
�سك العملة القدمي.
وال ت�شمل قائمة جمل�س الذهب
كافة من ميلكون الذهب ،مثل
الدول التي مل تبلغ عن حيازتها
من املعدن ل�صندوق النقد يف �آخر
� 6أ�شهر وكذلك الدول املعروف
حيازتها للذهب لكنها ال تف�صح
عن حيازتها ب�شكل علني.
وت�أتي رو�سيا يف املقدمة ك�أكرث
شراء للمعدن النفي�س،
ال��دول �� ً
حيث �أ�ضافت  15طن ًا من الذهب
�إل��ى �إجمايل احتياطاتها خالل
�شهر �أبريل .2019

احتفظت الواليات املتحدة مبكانتها يف �صدارة
قائمة �أكرب الدول حيازة للمعدن �ضمن احتياطاتها
العاملية بامتالك  8133.5طن ًا وهو ما ميثل نحو
 % 74.6من جميع االحتياطات التي بحوزتها.وكان
املركز الثاين من ن�صيب �أملانيا بحيازة 3367.9
طن من الذهب �أو ما يعادل  % 69.9من احتياطاتها
العاملية ،يليها �صندوق النقد الدويل باملرتبة
الثالثة ،حيث ميتلك نحو  2814طن ًا من املعدن.
ويعترب �صندوق النقد هو امل�ؤ�س�سة الوحيدة داخل
ت�صنيف الدول الأكرث حيازة للذهب ،والذي يعني
ا�ستبعاده من القائمة ان�ضمام هولندا لتك القائمة.
وحلت كل من �إيطاليا وفرن�سا يف املركزين الرابع
واخلام�س ،بحيازتهما  2451.8طن و 2436طن ًا
من الذهب وهو ما ميثل  % 65.5و % 59.8على
الرتتيب من �إجمايل ما ميتلكانه من احتياطات.

اإلمارات أكبر مستثمر عربي في أميركا بـ 4.8مليارات دوالر
قال �سلطان املن�صوري ،وزير االقت�صاد
الإم��ارات��ي� ،إن دولة الإم��ارات العربية
املتحدة �أكرب م�ستثمر عربي يف ال�سوق
الأمريكية ب�إجمايل ا�ستثمارات تقدر
بنحو  4.8مليارات دوالر ،م�ؤكد ًا عمق
العالقات الثنائية التي جتمع البلدين يف
خمتلف املجاالت احليوية ،ال �سيما يف
القطاعات التجارية واال�ستثمارية ،حيث
�سجلت التجارة اخلارجية غري النفطية
بني البلدين نحو  24.5مليار دوالر نهاية
عام .2018
واكد املن�صوري خالل م�شاركته يف �أعمال
قمة «اخرت �أمريكا لال�ستثمار  »2019التي
اقيمت بالعا�صمة الأمريكية وا�شنطن،
مب�شاركة دولية وا�سعة ،حر�ص الإمارات
على امل�شاركة يف �أع��م��ال قمة «اخرت
�أمريكا لال�ستثمار» ملا متثله من من�صة
مهمة لل�رشكات الإماراتية امل�ستثمرة يف
اخل��ارج ،م�شري ًا �إلى �أن هذه امل�شاركة

أعداد السياح الوافدين
إلى قطر ترتفع % 13
خالل  4أشهر

ارتفع عدد زوار قطر الوافدين بن�سبة  % 13خالل الأربعة
�أ�شهر الأولى من العام  2019على �أ�سا�س �سنوي.وح�سب
بيانات وزارة التخطيط القطرية ،ارتفع عدد زائري
قطر الأجانب خالل الفرتة �إلى � 789.027ألف زائر ،من
� 697.198ألف زائر يف الفرتة املماثلة من .2018وذكرت
البيانات� ،أن عدد القادمني من اجلو �سجل � 685.38ألف
زائر� ،إ�ضافة �إلى � 103.63آالف زائر قادم من البحر ،فيما
مل ت�سجل احلدود الربية دخول �أي زوار.وحول جن�سيات
الزوار ،ت�صدرت الدول الآ�سيوية الأخرى و�أوقيانو�سيا
بنحو � 285.579ألف زائر ،ثم �أوروبا بـ� 282.8ألف زائر،
ودول اخلليج باملرتبة الثالثة بنحو � 83.17ألف زائر.
ويف ال�شهر املا�ضي� ،أعلن الأمني العام للمجل�س الوطني
لل�سياحة ،والرئي�س التنفيذي ملجموعة اخلطوط
اجلوية القطرية ،ارتفاع �أعداد الزوار خالل الربع لأول
من العام احلايل بن�سبة  % 10على �أ�سا�س �سنوي.
و�أ�ضاف �أكرب الباكر� ،أن �أعداد الرحالت البحرية والزوار
�شهد منو ًا خالل مو�سم ال�سياحة البحرية ،2018-2019
�إذ ا�ستقبل ميناء الدوحة  44باخرة �سياحية ،و�أكرث من
� 140ألف زائر على متنها مبا ميثل معدل منو يتجاوز الـ
.% 100وتراجعت �إيرادات ال�سياحة يف دولة قطر خالل
العام املا�ضي بن�سبة  % 6.8على �أ�سا�س �سنوي.
و�سجلت �إي��رادات ال�سياحة الداخلة لقطر خالل العام
ال�سابق نحو  20.26مليار ريال « 5.59مليارات دوالر»،
مقابل  21.73مليار ريال « 5.99مليارات دوالر» يف عام
.2017

هي الثانية على التوايل لوفد الدولة
يف �أعمال القمة ،والتي تهدف ب�شكل
رئي�سي لالطالع على الفر�ص اال�ستثمارية
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،خا�صة
يف القطاعات التي تتمتع فيها ال�رشكات
الإماراتية بخربات وقدرات عالية.
و�أو�ضح �أن امل�شاركة الكبرية من قبل
امل�ؤ�س�سات وال����شرك��ات اال�ستثمارية
والقطاع اخلا�ص يف دول��ة الإم���ارات،
�ضمن وفد الإم��ارات هذا العام ،تعك�س
الآف��اق الواعدة ال�ستثمارات ال�رشكات
الإماراتية يف �أمريكا ،التي ت�أتي يف
�صدارة الأ�سواق العاملية الأكرث ا�ستقطاب ًا
لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة و�أكرب
اقت�صادات العامل ،م�شري ًا �إلى �أن القدرات
التي تتمتع بها ال�رشكات اال�ستثمارية
الإماراتية و�سمعتها العاملية الوا�سعة
تعززان من ح�ضورها يف جميع الأ�سواق
العاملية ويف مقدمتها ال�سوق الأمريكي

ال��ذي يتمتع ب ��آف��اق واع���دة لل�رشكات
اال�ستثمارية الإم��ارات��ي��ة ال��راغ��ب��ة يف
التو�سع واالنت�شار عاملي ًا.وعلى هام�ش
�أع��م��ال القمة ،عقد �سلطان بن �سعيد
املن�صوري ،وزير االقت�صاد الإماراتي،
اجتماع ًا ثنائي ًا مع الري هوجان ،حاكم
والي��ة ماريالند ،بح�ضور عبدالله �آل
�صالح ،وكيل وزارة االقت�صاد ل�ش�ؤون
التجارة اخلارجية ،و�سعود النوي�س،
امللحق التجاري ب�سفارة الإمارات لدى
الواليات املتحدة ،وتوما�س برونز،
امل�ست�شار الإقليمي لل�ش�ؤون التجارية
يف منطقة اخلليج يف �سفارة الواليات
املتحدة الأمريكية لدى الإمارات.و�أكد
خالل اللقاء قوة العالقة اال�سرتاتيجية
التي تربط دول��ة الإم����ارات العربية
املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية
يف جميع املجاالت ،خا�صة االقت�صادية
واال�ستثمارية والتجارية.

البحرين :توقعات بوصول االستثمار
األجنبي إلى  2.75مليار دينار

و�شغلت رو�سيا الرتتيب ال�ساد�س يليها ال�صني
باملرتبة ال�سابعة ،لي�صعد �إجمايل ما ميتلكانه من
الذهب �إلى  2183.4طن ًا و 1900.4طن على التوايل،
وهو ما يوازي  % 18.3و % 2.5من االحتياطات.
�أما املركز الثامن فكان من ن�صيب �سوي�رسا بحيازة
ذهب ق��دره  1040طن ًا �أو ما يعادل  % 5.3من
�إجمايل احتياطاتها يليها اليابان باملركز التا�سع
بامتالكها  765.2طن من املعدن وهو ما ميثل 2.4
 %من احتياطاتها العاملية كافة.و�شهدت املرتبة
الأخ�يرة بقائمة الع�رشة الكبار تبدي ً
ال واح��د ًا
لت�صعد الهند بحيازة قدرها  612.6طن ًا من الذهب
�أو ما يعادل  % 6.1من احتياطات البالد العاملية.
وجت��اوزت الهند بذلك هولندا التي خرجت من
القائمة ،حيث متتلك  612.5طن ًا من الذهب وهو ما
ي�شكل نحو  % 66من احتياطاتها العاملية.

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل
الدينار �أم�س عند م�ستوى 303
فلو�س كما ا�ستقر اليورو عند
 343فل�س ًا 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
 0.385دي��ن��ار يف ح�ين تراجع
الفرنك ال�سوي�رسي عند م�ستوى
 0.305دينار وبقي الني الياباين
عند م�ستوى  0.002دينار دون
تغيري.

حكم لصالح تابعة لـ«سنرجي»
في السودان

�أعلنت �رشكة �سرنجي القاب�ضة عن �صدور حكم هيئة التحكيم مبدينة
اخلرطوم يف ال�سودان ،ل�صالح ال�رشكة ال�رشقية الوطنية للخدمات
النفطية ،التابعة لـ«�سرنجي» بن�سبة ملكية غري مبا�رشة تبلغ 86.71
.%وقالت «�سرنجي» يف بيان للبور�صة �إن احلكم ال�صادر ل�صالح
ال�رشكة التابعة �صدر �ضد �رشكة �ستار �أويل «مدعى عليها» وهو حكم
غري قابل لال�ستئناف �أو التمييز.
و�أو�ضحت �أن منطوق احلكم �أوجب ا�ستحقاق لل�رشكة ُ
املدعية التابعة
لـ«�سرنجي» ،ملبلغ قيمته  2.606مليون دوالر قيمة فواتري و�أعمال
م�ستحقة مبوجب العقد ،وا�ستحقاقها كذلك مبلغ مليون دوالر
عن الأ��ضرار ُ
املتعلقة بت�أخري ال�سداد ،وا�ستحقاق مبلغ � 500ألف
جنيه �سوداين مقابل جزء من �أتعاب املحاماة.وبح�سب البيان،
تتعلق الدعوى املرفوعة من ال�رشكة التابعة يف ال�سودان مبطالبة
م�ستحقات مالية مت�أخرة عن عقد اخلدمات النفطية رقم «85 / 2013
.»STAROIL /
و�أف��ادت «�سرنجي» ب�أن احلكم لي�س له �أثر مايل متوقع يف الوقت
احلايل حيث يرتبط ذلك ب�إمكانية تنفيذ احلكم وحت�صيل قيمة مبلغ
احلكم.

«السكب» توصي بتخفيض
رأس المال

توقع تقرير حديث �صادر عن امل�رصف املركزي
البحريني �أن تبلغ قيمة الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش
يف اململكة  2.75مليار دينار بنهاية الربع الثاين
من العام احلايل.
و�أ�شار تقرير املركزي �أن الإ�ستثمار الأجنبي و�صل
�إلى ما يقارب  11مليار دينار يف العام املا�ضي.
و�أ�ضاف البنك �أن اململكة �سجلت فائ�ض يف ر�أ�س املال

واحل�ساب املايل بلغ حوايل مليار و ن�صف دينار
خالل  ،2018م�سجال �أعلى م�ستوى على الإطالق.
وعلى جانب �آخر� ،أظهرت �إح�صائية �أولية �صادرة
من هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية �أن قيمة
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف اململكة زادت
بن�سبة  % 5.5يف  2018مقارنة بعام  ،2017حيث
و�صلت �إلى  11مليار دينار يف العام املا�ضي.

�أو�صى جمل�س �إدارة �رشكة ال�سكب
بتخفي�ض ر�أ�س املال بن�سبة 53
 %من  15.388مليون دينار �إلى
 7.233ماليني دينار.
وق���ال���ت ال����شرك��ة يف بيان
للبور�صة �إن املجل�س �أو�صى
بتوزيع مبلغ اخلفي�ض والبالغ
 8.156م�لاي�ين دي��ن��ار على
امل�ساهمني كل بن�سبة ح�صته يف
ر�أ�س املال.كما �أو�صى جمل�س
�إدارة «ال�سكب» بتخفي�ض عالوة
الإ�صدارة بن�سبة  % 53من 17.1
مليون دي��ن��ار لت�صبح 8.037
ماليني دينار ،وتوزيع مبلغ
التخفي�ض البالغ  9.063ماليني
دينار على امل�ساهمني كل بن�سبة
ح�صته يف ر�أ�س املال.
و�أو���ص��ى املجل�س بتخفي�ض

االحتياطي االج��ب��اري ليكون
بن�سبة  % 50من ر�أ�س املال بعد
التخفي�ض من  5.463ماليني
دينار لي�صبح  3.616ماليني
دينار ،وتوزيع مبلغ التخفي�ض
والبالغ  1.847مليون دينار على
امل�ساهمني كل بن�سبة ح�صته يف
ر�أ�س املال.
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن جمل�س
الإدارة �أو���ص��ى بتعديل عقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
ب�إ�ضافة �أغرا�ض جديدة لن�شاط
ال�رشكة.و�أفادت ال�رشكة ب�أن �أثر
عملية التخفي�ض �سوف يرتتب
عليها تخفي�ض كل من حقوق
امللكية «حقوق امل�ساهمني»
والأ����ص���ول امل��ت��داول��ة مببلغ
 19.066مليون دينار.

