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«التجارة» 13.1 :مليون دينار
قيمة دعم المواد التموينية
واإلنشائية في أغسطس
ق���ال���ت وزارة ال��ت��ج��ارة
وال�صناعة ان �إجمايل قيمة
الدعم ال��ذي قدمته لل�سلع
واملواد التموينية والإن�شائية
املدعومة مبختلف �أ�صنافها
بلغ  13.1مليون دينار «نحو
 43مليون دوالر» يف �شهر
�أغ�سط�س املا�ضي .و�أ�ضافت
التجارة يف بيان �صحايف �أم�س
�أن قيمة املبالغ املوجهة
لدعم امل��واد الغذائية التي
ت�شمل املواد الأ�سا�سية �إ�ضافة
�إلى حليب ومغذيات الأطفال

بلغت  6.9ماليني دينار «نحو
 22.7مليون دوالر».
و�أف�����ادت ب���ان جم��م��ل قيمة
دعم مواد احلليب ومغذيات
الأطفال ب�أنواعها بلغ 865
�ألف دينار «نحو  2.8مليون
دوالر» مبينة �أنها �أنفقت على
� 21صنفا منها .وذك��رت ان
قيمة دعم امل��واد الإن�شائية
بلغت  6.1م�لاي�ين دينار
«نحو  20.1مليون م�ستفيد
موزعني على  234153بطاقة
متوينية.

«موديز» تثبت تصنيفات
«وربة» بنظرة مستقرة

قامت وكالة موديز للت�صنيف االئتماين م�ؤخر ًا ب�إجراء
املراجعة ال��دوري��ة لت�صنيفات بنك ورب��ة االئتمانية
والت�صنيفات الأخرى املتعلقة بذلك ،حيث ثبتت الوكالة
ت�صنيفات البنك مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة .وبح�سب بيان
البنك للبور�صة الكويتية �أم�س� ،صنفت «موديز» ودائع بنك
وربة عند « ،»2-P / Baa1و�أبقت على التقييم االئتماين
الأ�سا�سي عند « ،»ba3وت�صنيف خماطر الطرف املقابل
عند « .»2-P / Baa1كما ثبتت «موديز» ت�صنيف الودائع
طويلة الأجل للبنك عند الفئة « ،»Baa2وهذا الت�صنيف
قائم على التقييم االئتماين الأ�سا�س « »ba3ويت�ضمن  4نقاط
من الرفع نتيجة الدعم احلكومي ،حيث تفرت�ض الوكالة �أن
حكومة الكويت «م�صنفة  »Aa2م�ستعدة لتقدمي الدعم عند
ال�رضورة .ويعك�س ت�صنيف البنك الأ�سا�سي « »ba3التح�سن
يف ر�أ�س املال وموارد البنك املتينة التي تتمتع بال�سيولة،
وتنخف�ض عوامل القوة ب�سبب النمو ال�رسيع وارتفاع
الرتكيزات االئتمانية والربحية املنخف�ضة ب�صورة ن�سبية
«التي تعك�س حداثة ومنو البنك» وتركز القاعدة التمويلية.
و�أو�ضح «وربة» يف البيان �أن النظرة امل�ستقبلية امل�ستقرة
للبنك تعك�س ال�سيولة القوية وحت�سن الربحية.
و�أعلن البنك الأربعاء املا�ضي ،عن �إ�صدار �صكوك غري
م�ضمونة بقيمة  500مليون دوالر ،ملدة � 5سنوات م�صنفة،
وفق ًا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،يف الوكالة من برنامج
�إ�صدار �شهادات االئتمان بقيمة  2مليار دوالر .وارتفع �سهم
بنك وربة يف البور�صة بنحو  % 1.64عند �سعر  248فل�ساً،
حيث مت تداول  1.64مليون �سهم بقيمة � 400ألف دينار.

الدوالر استقر أمام الدينار عند  303فلوس
واليورو انخفض إلى 334
�أ�سعار العمالت �أمام الدينار
�سعر ال�رصف
ن�سبة التغيري %
مقابل الدينار
«العملة مقابل
العمالت
الكويتي «فل�س /
الدينار»
وحدة»
0.00
303.70
دوالر �أمريكي
0.16334.617
يورو
0.05
379.033
جنيه ا�سرتليني
0.27
2.8234
ين ياباين
0.57
306.505
فرنك �سوي�رسي
0.00
81.095
ريال �سعودي
0.00
82.696
درهم �إماراتي
0.00
83.434
ريال قطري
0.00
807.713
دينار بحريني
0.00
789.857
ريال ُعماين
�أ�سعار العمالت �أمام الدينار الكويتي وفق الن�رشة اليومية
لبنك الكويت املركزي بتاريخ � 22سبتمرب 2019

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند م�ستوى
 0.303دينار يف حني انخف�ض اليورو الى  0.334دينار
مقارنة ب�أ�سعار �رصف اخلمي�س املا�ضي .وقال بنك الكويت
املركزي يف ن�رشته اليومية على موقعه الإلكرتوين ان �سعر
�رصف اجلنيه اال�سرتليني ارتفع الى م�ستوى  0.379دينار
كما ا رتفع الفرنك ال�سوي�رسي الى م�ستوى  0.306دينار وظل
الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

استقالة  5أعضاء

من مجلس «كميفك»
�أعلنت �رشكة الكويت وال�رشق الأو�سط
لال�ستثمار املايل «كميفك» ،ا�ستقالة 5
�أع�ضاء مبجل�س �إدارة ال�رشكة .وقالت
«كميفك» يف بيان للبور�صة الكويتية
�أم�س� ،إن الأع�ضاء تقدموا با�ستقاالتهم
بتاريخ � 18سبتمرب احلايل ،ك�أع�ضاء
يف جمل�س �إدارة ال�رشكة.
و�أو�ضحت �أن جمل�س الإدارة احلايل
انتهت دورته و�سوف ي�ستمر يف ت�سيري
�أمور ال�رشكة �إلى حني انتخاب جمل�س
�إدارة جديد وفق ًا للوائح والقوانني
املعمول بها .و�أف��ادت ب�أن الأع�ضاء
الذين تقدموا باال�ستقالة من جمل�س
الإدارة هم :ه�شام زغلول عبداملطلب
«الرئي�س» ،با�سل عبدالوهاب الزيد
«ال��ن��ائ��ب» ،مايكل جريالد اي�سك�س
«ع�����ض��و» ،راج��ي��ف جوجيا «ع�ضو»
وبراكا�ش موهان «ع�ضو» .وال تتوقع
«كميفك» وج��ود �أث��ر جوهري لعملية
اال�ستقالة على املركز املايل لل�رشكة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��شرك��ة الذكري
للتجارة العامة وامل��ق��اوالت متتلك
احل�صة الأك�بر يف ر�أ�سمال «كميفك»
بن�سبة تتجاوز  ،% 74وذلك يف �أعقاب
�رشاء «الذكري» ح�ص�ص «بيتك» و «�أهلي
متحد  -البحرين» يف «كميفك» .ويبلغ
ر�أ�سمال «كميفك» نحو  26.38مليون
دينار موزع ًا على حوايل  263.8مليون
�سهم بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم
الواحد.
وت�صدر �سهم ال�رشكة ارتفاعات �أم�س
ببور�صة الكويت بنمو ن�سبته 15.37
 %عند �سعر  94.6فل�س ًا مبكا�سب بلغت
 12.6فل�س ًا ،حيث مت تداول  4.38ماليني
�سهم بقيمة � 400.37ألف دينار.
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تماشي ًا مع شروط «إم إس سي آي» في نوفمبر المقبل

«أسواق المال» :تطبيق هيكل الحسابات المجمعة
والحساب الواحد للمستثمرين األجانب
�أعلنت هيئة �أ�سواق املال عن قيامها بالتعاون مع �رشكة
بور�صة الكويت وال�رشكة الكويتية للمقا�صة با�ستكمال
العديد من الإجراءات لتوفري هيكل احل�سابات املجمعة
وتقابل عمليات احل�ساب الواحد للم�ستثمرين الأجانب
يف نوفمرب املقبل .و�أ�ضافت الهيئة �أن ال�سعي لتطبيق
هاتني الآليتني بحيث يكون ذلك متا�شي ًا مع ال�رشوط
التي و�ضعتها «�إم �إ�س �سي �آي» لإمتام ترقية الكويت
�إلى ت�صنيف الأ�سواق النا�شئة يف م�ؤ�رشاتها .و�أ�شارت
�إلى �أن التقرير ال�صادر عن «�إم �إ�س �سي �آي» يف نهاية
يونيو املا�ضي ،عن ترقية الكويت ك�سوق نا�شئ �ضمن

م�ؤ�رشاتها ،ي�شرتط توفري هيكل احل�سابات املجمعة
وتقابل عمليات احل�ساب الواحد للم�ستثمرين الأجانب
قبل نهاية نوفمرب .2019
و�أو�ضحت الهيئة �أنه جار العمل على ا�ستيفاء ال�رشوط
و�أنها على ثقة ب�أن هذه الرتتيبات �ستدخل حيز النفاذ
خالل الفرتة املقبلة وقبل املوعد املحدد من «�إم �إ�س
�سي �آي»ونوهت ب�أن اجلهات الثالث املعنية قامت بو�ضع
املو�ضوع ك�أولوية و�أن هاتني الآليتني متوافرتان
للأ�شخا�ص املرخ�ص لهم املحليني.
كما �أو�ضحت الهيئة اتخاذها خطوات مهمة لتوفري

هاتني الآليتني للم�ستثمرين الأجانب مو�ضع التطبيق
وقطعت �أ�شواط ًا يف ذلك ال�ستكمالها ب�صورة نهائية
قبل املوعد املحدد .و�أ�ضافت �أنها قامت بالتعاون مع
�رشكة البور�صة وال�رشكة الكويتية للمقا�صة يف يوليو
املا�ضي بالتوا�صل مع  155طرف ًا من اجلهات الأجنبية
املعنية وذلك ال�ستطالع �آرائهم حول التغيريات املقرتح
على الالئحة التنفيذية وقواعد املقا�صة .ولفتت �إلى �أنه
مت الإعالن عن نتائج هذه التوجهات التي �سيتم اتباعها
ال�ستيفاء املتطلبات الالزمة واملتمثلة بتعديالت الالئحة
التنفيذية.

«إنوفست» :المال رئيس ًا إلدارة االستثمار
�أعلنت جمموعة �إنوف�ست عن تعيني طالل
املال رئي�س ًا لإدارة اال�ستثمار ،والتحق طالل
عاما يف القطاع
املال ب�إنوف�ست مع خربة ً 19
امل�رصيف ،والتي ترتكز معظمها يف جمال
اخلدمات امل�رصفية اال�ستثمارية .و�سيتولى
املال �إدارة ا�ستثمارات �إنوف�ست ،مع الرتكيز
ب�شكل خا�ص على حتقيق �أه��داف املجموعة
اال�ستثمارية يف قطاع التعليم والرعاية
ال�صحية وال�صناعة.
ولقد ان�ضم املال �إلى فريق عمل �إنوف�ست من
م�رصف ال�سالم يف البحرين حيث �شغل عدة
منا�صب خالل رحلتة املهنيه ،مبا يف ذلك
�آخر من�صب له يف امل�رصف كرئي�س لال�ستثمار
مهما يف ر�صد وحتديد الفر�ص
دورا ً
حيث لعب ً
اال�ستثمارية املجزية وعمليات التفاو�ض،
و�إدارة املخاطر والتخفيف من �آثارها ،عالوة
على �إدارة الأ���ص��ول وتنفيذ ا�سرتاتيجيات

• طالل املال

التخارج� .إن �سجل ال�سيد املال املهني احلافل
خيارا منطقي ًا وداعم ًا
ب��االجن��ازات يجعله
ً
لتحقيق �أهداف �إنوف�ست اال�سرتاتيجية التي مت
حتديدها يف �إ�سرتاتيجيتها املعتمدة للأعوام
املقبلة ومن �أبرز الأهداف بناء قاعدة م�ستدامة
لل�رشكة متكنها من النمو والتطوير امل�ستمر
لإن�شطتها اال�ستثمارية و�أرباحها ويزيل من
طريقها �أي عوائق تعرقل جناحها.
وتعلي ًقا على هذا التعيني ،قال يا�رس اجلار،
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �إنوف�ست« :ي�رسنا
�أن نرحب بطالل رئي�س ًا لإدارة اال�ستثمار ،فهو
يجلب �إلى فريق الإدارة خربة وا�سعة ونتوقع
�أن نرى له ت�أثري كبري وم�ساهمة نوعية وفاعلة
يف قيادة فريق اال�ستثمار» .كما �أ�ضاف اجلار:
«ي�أتي تعيني طالل يف الوقت الذي نقوم فيه
بتوطيد وتو�سيع نطاق و�أ�صول ا�ستثماراتنا يف
منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أوروبا؛

نحن على ثقة ب�أنه �سيكون لطالل املال دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف و�ضع اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية
ً
ونيابة عن
على خارطة التنفيذ .واخ�ي�ر ًا
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي املجموعة،
نتمنى للمال كل التوفيق والنجاح يف من�صبه
اجلديد معنا».
من جانبه ،قال طالل املال« :متتلك �إنوف�ست كادر
ب�رشي ن�شط وطموح ،وي�رسين �أن �أتولى مهمة
قيادة اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لل�رشكة مع
هذا الكادر وحتقيق النمو امل�ستهدف للمرحلة
املقبلة وذل��ك باقتنا�ص الفر�ص املجدية
وتنويع املحفظة اال�ستثمارية والرتكيز على
�إن�شاء من�صات جديدة نحو التنمية امل�ستدامة
وختاما �أعرب
التي �ستنقلنا �إلى نتائج �أف�ضل».
ً
طالل عن تقديره �إلى جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي لإنوف�ست على ثقتهم وعن تطلعه
للبدء مبهمته اجلديدة.

«توماس كوك» تحاول اإلفالت
من اإلفالس في بريطانيا

صادرات «هواتف» كوريا الجنوبية
انخفضت بنسبة %18.2

ب���د�أ ال��ع��د العك�سي ملجموعة
ال�سياحة وال�سفر الربيطانية
«توما�س كوك» التي حتاول �أم�س
الإف�ل�ات م��ن �إف�لا���س م��دو خالل
لقاء بني امل�ساهمني واملمولني
قبل اجتماع ملجل�س �إدارتها بعد
الظهر لتحديد م�صري املجموعة.
وت�سعى املجموعة �إل��ى جتنب
عملية �إعادة مكلفة ملئات الآالف
من امل�سافرين ودفع تعوي�ضات
لهم.
وقال براندون لوي�س وزير الدولة
للأمن يف بريطانيا �إنه ي�أمل �أن
تخل�ص املحادثات ب�ش�أن م�ستقبل
�رشكة توما�س كوك للرحالت �إلى
نتيجة �إيجابية .وتكافح �أقدم
�رشكة �سفر يف العامل من �أجل
البقاء بعد �أن هدد املقر�ضون
ب�إلغاء �صفقة �إنقاذ يجري الإعداد
لها منذ �شهور.وكان م�صدر مقرب
من امللف قد �رصح ب�أن املجموعة
ت�سعى جلمع  200مليون جنيه
�إ�سرتليني « 227مليون يورو»
�إ�ضايف لتجنب انهيارها و�إعادة
�سياحها البالغ عددهم نحو 600
�ألف يف العامل.
وذك��ر امل�صدر نف�سه �أن خيار
م�ساهمة م�ستثمرين ج��دد من
القطاع اخلا�ص بدا م�ستبعدا �صباح
ال�سبت ،لكن املناق�شات توا�صلت
ط��وال النهار ،و�أ�ضيف اجتماع
بني امل�ساهمني والدائنني �إلى
برنامج العمل .و�سيجتمع جمل�س
�إدارة «توما�س كوك .و�أكد امل�صدر
«�سنعرف بحلول يوم الأحد ما �إذا

انخف�ضت ���ص��ادرات كوريا اجلنوبية من منتجات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت لل�شهر العا�رش على التوايل يف �أغ�سط�س
املا�ضي ،ب�سبب تباط�ؤ الطلب على الرقائق والهواتف املحمولة
والعرو�ض ،ح�سب ما �أظهرت البيانات �أم�س .ووفقا ملا نقلته
وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،بلغت قيمة ال�شحنات ال�صادرة 15.23
مليار دوالر يف ال�شهر املا�ضي ،مرتاجعة بن�سبة  %24.5عن العام
املا�ضي.
وظلت �صادرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف كوريا
اجلنوبية ت�شهد انخفا�ضا منذ نوفمرب  ،2018مع انخفا�ض
ال�شحنات اخلارجية بن�سبة  % 21.8يف يوليو .وتراجعت �صادرات
�أ�شباه املو�صالت� ،أحد �أهم عنا�رص الت�صدير الكورية ،بن�سبة
 %30.5على �أ�سا�س �سنوي �إلى نحو  8.1مليارات دوالر ،ب�سبب
انخفا�ض �أ�سعار �رشائح الذاكرة وتباط�ؤ الطلب على رقائق النظام.
وانخف�ضت �شحنات �شا�شات العر�ض بن�سبة � %26.7إلى ما يقل قلي ً
ال
عن  2.2مليار دوالر ،ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار �شا�شات الكري�ستال
ال�سائل و�ضعف الطلب على �شا�شات ال�صمام الثنائي الع�ضوية
الباعثة لل�ضوء والباهظة الثمن.
وهبطت �صادرات الهواتف املحمولة ،وهي عن�رص ت�صدير رئي�سي
�آخر ،بن�سبة  %18.2على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إلى  1.06مليار دوالر
ال�شهر املا�ضي و�سط تزايد الطلب يف جميع �أنحاء العامل وزيادة
الإنتاج يف اخل��ارج .وح�سب املنطقة ،تقل�صت ال�شحنات �إلى
ال�صني ،مبا يف ذلك هونغ كونغ ،بن�سبة � %32.6إلى ما دون 7.35
مليارات دوالر ،وتراجعت ال�شحنات �إلى الواليات املتحدة بن�سبة
� %14.6إلى  1.5مليار دوالر ،وانخف�ضت ال�صادرات �إلى االحتاد
الأوروبي بن�سبة  %15.3لت�صل �إلى  880مليون دوالر.
ويف املقابل ،ارتفعت ال�شحنات �إلى فيتنام بن�سبة  %1.1لتبلغ
 2.82مليار دوالر ،م�سجلة بذلك االرتفاع ال�شهري اخلام�س على
التوايل ،حيث ارتفعت الأرقام يف اليابان بن�سبة � %1.8إلى 320
مليون دوالر .يف الأ�شهر الثمانية الأولى من  ،2019بلغت �صادرات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف البالد  116.98مليار دوالر،
بانخفا�ض بن�سبة  %19.7مقارنة بالفرتة نف�سها من عام ،2018
وارتفعت وارداتها بن�سبة � %3إلى  72.16مليار دوالر مع فائ�ض
جتاري بلغ  44.82مليار دوالر ،وهو �أقل بكثري من  75.64مليار
دوالر �سجلت يف نهاية �أغ�سط�س من العام املا�ضي.

• «توما�س كوك» يعمل بها نحو � 22ألف �شخ�ص

مت التو�صل التفاق» وما �إذا كانت
تلك ال�رشكة ال��رائ��دة يف جمال
ال�سياحة �ستبقى على قيد احلياة
و�أو�ضح �أن �رشكة ال�سفر حتاول
�أي�ضا �إقناع احلكومة ب�ضخ الأموال
التي حتتاج �إليها املجموعة،
م�شريا �إل��ى �أن حم��ادث��ات جرت
�أم�س ال�سبت يف هذا ال�ش�أن �أي�ضا.
وكتبت نقابة «تي �إ���س �إ���س �آي»
التي متثل العاملني يف قطاع
ال�سياحة� ،أم�س ال�سبت� ،إلى
وزي���رة ال����شرك��ات وال�صناعة
الربيطانية �أن��دري��ا ليد�سوم،
للمطالبة ب��ـ«اج��ت��م��اع ط��ارئ»
وح�ضها على «اال�ستعداد مل�ساعدة
توما�س كوك بدعم مايل حقيقي».
وقال الأمني العام للنقابة مانويل
كورتي�س يف الر�سالة بح�سب

البيان «يجب �إنقاذ ال�رشكة مهما
كلف الأم��ر ،يجب �أال ت�سمح �أي
حكومة بريطانية ج��ادة بفقدان
هذا العدد من الوظائف» .ويعمل
يف «توما�س كوك» نحو � 22ألف
�شخ�ص ،بينهم � 9آالف يف اململكة
املتحدة.
ويف حال انهيارها� ،سيكون على
«توما�س كوك» �أن تنظم فور ًا �إعادة
� 600أل��ف �سائح من املتعاملني
معها حول العامل ،بينهم 150
�ألف �سائح بريطاين ،ما �سيكون
�أك�بر عملية من ه��ذا النوع منذ
احلرب العاملية الثانية .وت�سجل
توما�س كوك وكالة ال�سفر و�رشكة
الطريان رقم �أعمال يبلغ نحو 10
مليارات جنيه يف العام «11.32
مليار يورو».

اإلمارات 22.2 :مليار دوالر تحويالت العمالة األجنبية في  6أشهر
بلغت قيمة حتويالت العمالة الأجنبية يف الإمارات للخارج
 42.55مليار درهم خالل الربع الثاين من العام احلايل،
الأمر الذي رفع من �إجمايل التحويالت خالل الن�صف الأول
�إلى  80.96مليار درهم  22.2مليار دوالر ،وفق بيانات
م�رصف الإمارات املركزي.
وح�سب الإح�صائيات التي ت�ضمنها تقرير املراجعة ربع
ال�سنوية ،ال�صادر عن م�رصف الإم��ارات املركزي ،فقد
و�صلت قيمة التحويالت املالية التي نفذت من خالل
�رشكات ال�رصافة العاملة يف الإمارات خالل ربعال الثاين

من العام احلايل نحو  33.046مليار درهم ،فيما جرى
ت�سوية بقية املبلغ من خ�لال البنوك .وكانت الهند
الوجهة الأكرث �أهمية فيما يتعلق بالتحويالت ال�شخ�صية
اخلارجية خالل الربع الثاين من العام احلايل ،م�ستحوذة
على نحو  37.2%من �إجمايل التحويالت ،تالها باك�ستان
 10.5%والفلبني  7.2%وم�رص  6.3%واململكة املتحدة
 3.8%وبنغالدي�ش  3.7%والواليات املتحدة الأمريكية
 3.3%والأردن  2.6%و�سوي�رسا  2.2%وال�صني .1.5%
وحقق النمو احلقيقي يف دولة الإمارات ارتفاعا على �أ�سا�س

�سنوي بن�سبة  2.2%يف الربع الثاين من عام  ،2019ح�سب
تقديرات �أ�صدرها ،الأحد ،م�رصف الإمارات املركزي.
ومنا �إجمايل الناجت املحلي الإماراتي غري النفطي من
 0.3%يف الربع الأول � 2019إلى  1.5%يف الربع الثاين،
وهو ما يعزى �إل��ى تقدير تراجع منو �إجمايل الناجت
املحلي النفطي من � 12.4%إلى  4%خالل الفرتة ذاتها،
وانعك�س االنتعا�ش يف الأن�شطة غري النفطية �أي�ضا على
ارتفاع م�ؤ�رش مديري امل�شرتيات ال��ذي بلغ  58.2يف
املتو�سط.

شيلر :احتماالت حدوث ركود اقتصادي في عام  2020تقل عن %50
من املقوالت ال�شهرية يف «وول �سرتيت» �أن
الأ�سواق تر�سل ر�سائل خمتلطة هذا العام،
حيث يروي م�ستثمرو ال�سندات والقلقون
من احل��رب التجارية حكايات عن الأزمة
االقت�صادية ،بينما يحكي جت��ار الأ�سهم
ق�ص�صا متفائلة ب�ش�أن ال�رشكات الأمريكية.
ولكن رمبا يجب علينا جميع ًا تفح�ص موقع
«تويرت» بد ًال من ذلك الكت�شاف �أي الق�ص�ص
�أكرث واقعية ،وفق ًا لتقرير ن�رشته وكالة
«بلومربغ» الأمريكية.
وبالن�سبة لأ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة ييل
واحلائز جائزة نوبل «روبرت �شيلر» ،ف�إن
الأفكار التي تنت�رش ب�شكل فريو�سي �أكرث
�أهمية مما تتخيل بالن�سبة للتنب�ؤ باجتاه
االقت�صاد مقارنة ب�أرقام النمو االقت�صادي
و�أ�سعار الأ�صول .ويف كتابه الأخري «حكاية
االقت�صاد» ،ج��ادل البالغ من العمر 73
عام ًا وامل�شهور بتحليله لفقاعات الأ�صول،
ب�أن الق�ص�ص ميكن �أن تتحول �إلى تكهنات
تتحقق ذاتي ًا مع هذا النوع من الفعالية
التي يغفل عنها االقت�صاد ال�سائد يف �أغلب
الأحيان .ومع الرياح التجارية املعاك�سة
والتي ت�ضعف النمو ال��دويل ،بينما �أغلب
امل�ؤ�رشات تظهر �أن الناجت املحلي الإجمايل
للواليات املتحدة يف و�ضع جيد ،ف�إن هذه

�ستجعل من ال�صعب الفوز
النظرية قد حان وقتها.
يف ا�ستطالع وطني كما
والأن��ب��اء اجليدة هي �أن
�ست�رض �سوق الأ�سهم.
احتماالت ح��دوث ركود
وع��ن الأ�سهم وال�سندات
اقت�صادي يف عام 2020
م��ع�� ًا ق���رب م�ستويات
تقل عن  ،% 50كما يقول
ت��اري��خ��ي��ة ،ق���ال �شيلر
�شيلر يف مقابلة مع وكالة
�إن م��ن وجهة نظري �أن
�أنباء بلومربغ يف لندن.
العامل مدفوع بالعديد
وذكر �شيلر« :يف �سبتمرب
م���ن ال��ق�����ص�����ص ،مل���اذا
� 2008شهدنا �إفال�س بنك
يدفع �شخ�ص ما �أ�سعار
ليمان واال�ستحواذ على
ال�سندات لأعلى وال يدفع
حمطة الإذاع��ة الأمريكية
«وامو» ،وحتول احلديث
�أ�سعار الأ�سهم لأ�سفل؟ �إن
الأ���س��ع��ار يتم حتديدها
ح��ي��ن��ذاك �إل���ى ،ه��ل هذا
من قبل النا�س التي تقوم
ع���ام  1929جم����دد ًا؟».
• روبرت �شيلر
بالتداول وبالتايل ميكننا
لقد �أع��اد الو�ضع حينها
الق�ص�ص املخيفة لتلك الفرتة ،لكن هذه ر�ؤية تناق�ضات يف البيانات .وتعترب عوائد
الق�ص�ص لي�ست ب��ارزة يف الوقت احلايل ،ال�سندات املنخف�ضة قرب م�ستويات قيا�سية
وفق ًا ل�شيلر .و�أو�ضح �شيلر �أنه �سي�شجع «جو متدنية �أو حتى العوائد ال�سالبة ناجمة
بايدن» ليكون املر�شح الدميقراطي للرئا�سة عن املخاوف من �أدوات اال�ستثمار الأخرى،
الأمريكية والفائز يف نهاية املطاف يف كما �أنها مرتبطة بق�ص�ص الركود االقت�صادي
انتخابات العام املقبل ،على الرغم من املزمن �أو روايات الركود.
اعرتافه ب�أنه �سيدعم � ّأي مناف�س �ضد دونالد و�أ�ضاف ان هناك ق�صة الركود االقت�صادي
ت��رام��ب .كما ح��ذر �شيلر م��ن �أن الأفكار املزمن �أو حكاية «من��وذج اليابان الذي
الي�سارية لـ «بريني �ساندرز» و «�إليزابيث ينت�رش الآن يف العامل» ،والتي تبدو معقولة
وارين» مثل زيادة ال�رضائب على الأثرياء ،ظاهري ًا .وعلى ما اعتقد مل يتنب�أ �أحد ب�أن

نظام معدل الفائدة احلايل املنخف�ض �سيظل
قائم ًا حتى عام  ،2019لذا عند �س�ؤايل مرة
�أخ��رى خالل � 10أع��وام قد امتلك منوذج ًا
للتكهن.
وعن التقلبات التي قد تتزايد جمدد ًا� ،أ�شار
�إلى �أنه ميكن �أن يكون العودة �إلى الق�ص�ص
التي حتفز اخل���وف ،كما ح��دث يف عام
 ،2008ما �أدى لزيادة حجم التقلبات ب�شكل
�رسيع ،وكان هناك عودة �إلى حكاية الك�ساد
العظيم .ويف �سبتمرب � 2008شهدنا �إفال�س
ليمان واال�ستحواذ على «واتو».
وبالن�سبة ل��ل��رك��ود االق��ت�����ص��ادي املقبل
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة �أك���د �أن���ه ل��ن يكون
�سيئ ًا مثل عام  ،2008وذل��ك لأن الأخري
كان مبثابة الركود الأ�سو�أ على الإطالق.
وال�س�ؤال هو ما ال��ذي قد يجعل الركود
املقبل �سيئ ًا؟� ،إنه �سيكون نوع ًا من الق�ص�ص
املخيفة التي �ستعود بقوة جديدة مثل
حكاية الك�ساد العظيم �أو حتى حكاية عام
 .2008ويف الواليات املتحدة ،ف�إن الثقة
�صمدت ب�شكل جيد للغاية ،حيث �أنها مل تنم
ب�شكل �رسيع لكنها التزال مرتفعة مبا ي�شري
�إلى �أن النا�س غري مذعورين ،وهذا يعني �أن
الكثري من النا�س ال يهتمون مبحفظة الأ�سهم
اخلا�صة بهم.

األردن :ارتفاع
صافي الدين العام
بنسبة  %5في  7أشهر
ارتفع �صايف الدين العام امل�ستحق
على الأردن يف ال�شهور ال�سبعة
الأول��ى من العام احل��ايل بن�سبة
� %5إلى  28.24مليار دينار «39.8
مليار دوالر» ،مقارنة مع 26.9
مليار دي��ن��ار يف نهاية .2018
و�أظهرت الإح�صائيات التي ن�رشت
على املوقع الإل��ك�تروين ل��وزارة
املالية� ،أم�س� ،أن �صايف الدين
الداخلي ل�ل�أردن يف نهاية يوليو
املا�ضي بلغ  15.7مليار دينار ،يف
حني �أن الدين اخلارجي بلغ 12.5
مليار دينار.
وي�شكل �صايف الدين العام الأردين
م��ا ن�سبته  %90.3م��ن الناجت
املحلي الإجمايل .وارتفع �صايف
ال��دي��ن ال��ع��ام امل�����س��ت��ح��ق على
الأردن يف الن�صف الأول من العام
احل��ايل بن�سبة � %4.4إل��ى 28.07
مليار دينار « 39.5مليار دوالر»،
مقارنة بـ 26.9مليار دي��ن��ار يف
نهاية  .2018ومنا الناجت املحلي
الإج��م��ايل ل�ل��أردن  %2يف الربع
الأول من العام احلايل� ،صعودا من
 %1.8يف الأ�شهر الـ 3ال�سابقة.
ويتوقع �صندوق النقد الدويل �أن
ينمو االقت�صاد الأردين نحو %2.5
يف  2019ب�أكمله .و��شرع الأردن
بتنفيذ برنامج �إ�صالحات هيكلية يف
اقت�صاده �أقره �صندوق النقد الدويل
ع��ام  ،2016بهدف خف�ض الدين
العام الأردين عام � 2021إلى ن�سبة
 %77من م�ستوى مرتفع بلغ %99
يف ميزانيات الأعوام املا�ضية.

