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»شركات االستثمار« يصدر عددًا جديدًا

من مجلة »املستثمر«

السعودية واليابان.. شراكة جتارية
تفوق 39 مليار دوالر

صــدر عن احتاد شــركات 
رقــم  العــدد  االســتثمار 
ملجلــة  )يونيــو٢٠١٩(   6
»املســتثمر«، حيــث تنــاول 
رئيس االحتاد صالح السلمي 
في االفتتاحية شــرح جوانب 
عــدة مهمــة تخــص خطــة 
الكويت للتطوير االستراتيجي 
والتنمية الشاملة حتى ٢٠35، 
مشيرا الى أن الكويت تقف على 

أعتاب مرحلة تنموية مهمة.
وضمن هــذا اإلطار، نقلت 
املجلة عن اخلبير االقتصادي 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا فــي معهــد التمويل 
اعتمــاد  الدولــي، ضــرورة 
االقتصــاد الكويتــي في جزء 
كبير من خطته على قدرته على 
التنويع في تدفقات اإليرادات 
واجتذاب االستثمار األجنبي 

والنمو في القطاع اخلاص.
وتطرقت املجلة الى ضرورة 
تنويع االقتصاد الوطني ضمن 
استراتيجية التنمية الوطنية 
في الكويت، من خالل مقابلة 
مع األمني العام لألمانة العامة 
للمجلــس الوطني للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي، والذي 

اســتعرض املشــاريع القادمة بقيــادة القطاع 
اخلاص ومشروع املنطقة الشمالية ملدينة احلرير 
والتعديالت املقترحة على قانون اخلصخصة 
وقانون اإلفالس والفرص املتاحة للمستثمرين 

احملليني واألجانب.
وأعقبــت املجلة هــذه املقابلــة بأخرى مع 
مؤسســة مشــروع »كفــو« للثروة البشــرية 
د.فاطمة املوسوي، حول تطوير اقتصاد الكويت 

املستقبلي من خالل شبابها.
وغطى العدد كذلك، اهتمام الكويت املتزايد 
باالستثمارات الثنائية في مجاالت جديدة، مع 
التركيز على التجــارة مع تركيا، حيث ارتفع 
حجم التجارة بني تركيا والكويت بنسبة ١4٠% 

اختتــم منتدى أعمال الرؤية الســعودية ـ 
اليابانيــة ٢٠3٠ فعاليــات دورتــه الثانية في 
طوكيــو بتوقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات 
التعــاون بني البلديــن. وقال وكيــل احملافظ 
خلدمات واستشــارات املستثمرين في الهيئة 
العامة لالستثمار السعودية إبراهيم السويل 
لـــ »العربيــة«، إن الدورة الثانيــة من منتدى 
الرؤية السعودية ـ اليابانية ناقشت التعاون 

في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وأضاف ان املنتدى شهد مشاركة أكثر من 
3٠٠ شخصية ميثلون مسؤولني من القطاعني 
احلكومي واخلاص ومبشاركة أكثر من ٢٠ جهة 
سعودية، بإشــراف الهيئة العامة لالستثمار 
السعودية ومنظمة التجارة اخلارجية اليابانية 
)JETRO(. وأوضح ان اليابان إحدى أهم الدول 
الشريكة في االقتصاد السعودي، إذ تعد ثاني 
أكبر مصادر اململكة لرأس املال األجنبي وثالث 
أكبر الشــركاء التجاريني لهــا بإجمالي مبالغ 

جتارية تصل إلى أكثر من 3٩ مليار دوالر.
وقــال الســويل إن الســعودية حققت منذ 
انطالق رؤية السعودية ٢٠3٠ في أبريل ٢٠١6، 
ما نســبته 45% مــن 5٠٠ إصــالح اقتصادي، 
متضمنة التملك الكامل لالســتثمار األجنبي، 
خاصة بوجود بنية حتتية متكاملة ومتطورة 
من احلقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر 

األجنبــي. واعتبر ان هــذه اإلصالحات عززت 
موقع اململكة إلى املرتبة الرابعة ضمن مجموعة 
العشرين وفقا لتقرير سهولة ممارسة األعمال 
الصــادر من البنــك الدولي، وال تــزال اململكة 

تنافس عامليا بتحقيق أعلى املراتب.
وبلغ تدفق االستثمار األجنبي للسعودية 
فــي عام ٢٠١8 ما نســبته ١٢7%، وبلغت زيادة 
الشركات األجنبية التي بدأت أعمالها في اململكة 
فــي الربع األول من عام ٢٠١٩ ما نســبته %7٠ 

باملقارنة مع الربع األول من العام املاضي.
كما قال إن اليابان تعد شريكا استراتيجيا 
للسعودية، الفتا إلى توقيع اتفاقيات وافتتاح 
فروع بنوك أخيرا جتسد التنامي السريع لهذا 
التعاون والشــراكة، ومن بينها تدفق رؤوس 
األموال، ونقل التقنية، مؤكدا أن املنتدى شهد 
تسليم تراخيص جديدة لشركات يابانية ستدخل 

السعودية.
وشــهد املنتدى مناقشات لتسليط الضوء 
على الفرص االستثمارية الواعدة في مختلف 
القطاعات االســتراتيجية في السعودية، مثل 
قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات 
والترفيــه، إضافــة إلــى تنــاول اإلصالحــات 
االقتصادية الرئيســة التي تعمل اململكة على 
إجنازها لتســهيل ممارســة األعمــال ومتكني 
الشركات األجنبية من دخول السوق السعودي.

فــي العقد األخير. كما تطرق العدد إلى أخبار 
متفرقة أخرى شملت تبني الكويت لالقتصاد 
الرقمــي، حيــث أورد انها قطعت فيه شــوطا 
عريضــا. كذلــك، ناقش العدد أرصــدة الطاقة 
العاملية، حسبما عرضته الوكالة الدولية للطاقة 
من حيث إمدادات الطاقة ونسب استهالكها، في 
١5٠ دولة ومنطقة من أكبر الدول املنتجة للطاقة.

وقد أغلق العدد على دراسة مقدمة من د.فريد 
ليان، وهو كاتب وخبير اقتصادي عربي، تناولت 
نشأة وتطور أزمة الرهن العقاري العاملية في 
العقد املاضي، وأثرهــا على اقتصادات العالم 
شاملة دول اخلليج العربي على نحو العموم، 

والكويت على وجه اخلصوص.

غالف العدد 6 ملجلة »املستثمر«

اململكة نفذت 45% من 500 إصالح مستهدف ضمن رؤية 2030

كبار املديرين التنفيذيني في املنطقة متفائلون مبستويات النمو املستقبلية
أعــرب كبار املديرين التنفيذيني في منطقة الشــرق األوســط عن 
تفاؤلهم حيال الوضع االقتصادي والتوقعات املســتقبلية لشركاتهم 
واســتثماراتهم في املســتقبل، وذلك بالرغم مــن عدم وضوح الوضع 
االقتصادي، وفقا لدراســة اســتطالعية لتوقعات اإلنفاق العاملي على 
األعمال لعام ٢٠١٩ الذي أصدرته أمريكان إكســبريس الشرق األوسط 

مع مؤسسة إنسستيوشنال إنفستر.
وتســتند نتائج هذه الدراســة املشــتركة، الى دراسة استقصائية 
عاملية، شــارك فيها ٩٠١ من املديرين املاليــني التنفيذيني وغيرهم من 
كبــار املديرين التنفيذيني املاليني لشــركات تبلغ إيراداتها الســنوية 

5٠٠ مليون دوالر أو أكثر، حيث يتواجد ١8٠ من هؤالء املشــاركني 
في االستبيان في منطقة الشرق األوسط، وحتديدا في 

اإلمارات والسعودية ومصر والبحرين. 
وعلــى الرغــم مــن أن كبــار املســؤولني 

التنفيذيني يشيرون إلى أنه من غير احملتمل 
أن يشهدوا منوا في االقتصاد في املنطقة 
كما حدث في العام املاضي )7٢% في ٢٠١٩ 
مقابل ٩٢% في ٢٠١8( بسبب انخفاض 
أسعار النفط، إال أن توقعات النمو في 
الشرق األوسط تتماشى مع التوقعات 
في جميع أنحاء العالم، حيث يتوقع 
7١% من املشاركني في االستبيان توسعا 

كبيرا أو معتــدال في بلدانهم األصلية. 
وعالوة على ذلك، فإن توقعات النمو في 

املنطقة تراوحت بني 67% من املشاركني في 
البحريــن توقعوا زيــادة مرتفعة أو معتدلة، 

وحتى نسبة 77% في مصر.
ولكن ١٠% فقط من كبار املديرين التنفيذيني في مجال 

التمويل من الشرق األوسط يتوقعون حدوث تباين في االنكماش بني 
قليل أو كبير في ٢٠١٩. 

ومن بني املشاركني يتوقع 7٢% منهم أن يشهدوا منوا في عام ٢٠١٩، 
حيث يتوقع 45% منهم حدوث توسع معتدل بينما يتوقع ٢7% منهم 
حدوث توســع اقتصادي كبير. وقد شهد غالبية املديرين التنفيذيني 
بارتفاع إيرادات شــركاتهم في جميع أنحاء العالم في ٢٠١8، وأظهرت 
منطقة الشرق األوسط أداء قويا على مستوى الشركات مقارنة بأوروبا 

وآسيا.
وقــد بني اســتطالع هذا العام أنه على الرغــم من عدم اليقني حول 

ما ســيحصل للتجارة العاملية، فقد توقعت الغالبية، بنســبة )%64(، 
من كبار املديرين التنفيذيني في الشــرق األوســط أن تؤدي التغيرات 
االجتماعية واالقتصادية وسياســة التجــارة العاملية إلى تعزيز آفاق 
منو شركاتهم في املستقبل القريب، بينما 5% فقط من كبار املسؤولني 

التنفيذيني يعتقدون أن هذه القضايا ستضعف آفاق النمو. 
وتتوافق وجهة النظر هذه مع املشــاركني من جميع أنحاء العالم، 
حيث يعتقد 66% أن التغيرات االقتصادية والسياسة التجارية العاملية 

ستقوي فرص منو شركاتهم.
وباإلضافــة إلى ذلك، أشــارت الدراســة إلى أن توســع التجارة 
اخلارجية ســيعتمد بشــكل أكبر على االســتراتيجيات الذاتية 
بدال من الشــراكات التقليدية، وذلك بقيام الشركات 
على األرجح بتوسيع نطاق العمليات األجنبية 
)75%( واستخدام اإلعالم اإللكتروني عبر 
اإلنترنت لبرامج التسويق )7٠%( ملتابعة 
فــرص النمــو العامليــة. وتعتبر هذه 
االستراتيجيات )التي ميكن للشركة 
أن تتحكم بها( هي املفضلة بدال من 
الشــراكات والتحالفات احمللية في 
األسواق اخلارجية وهي متثل نسبة 
)58%(، ونسبة وتوطني املنتجات/

اخلدمات )48%(، إذ يشــير ذلك إلى 
أن هنــاك نهجــا أكثــر ذكاء للتجارة 
اخلارجية ينتشر في الشرق األوسط.

االبتكار التكنولوجي 
يعتبر التحول الرقمي من املواضيع الرئيسية 
بالنسبة ألغلب املؤسسات في املنطقة، فقد كشفت دراسة 
هــذا العام أيضا عن وعي متزايد بالتأثير املذهل لتكنولوجيا اجليل- 
التالي على متغيرات التنافســية داخــل الصناعات )ارتفاع يصل إلى 

3١%، عما كان عليه ٢3% في العام املاضي(. 
وعندما مت طرح التســاؤل عن أكبر التحديــات التكنولوجية التي 
تواجــه الوضع االقتصادي، أشــار املديرون التنفيذيــون املاليون في 
دراسة هذا العام إلى أن أكبر التحديات هو تطبيقات واستخدامات الذكاء 
االصطناعي )5٩%( وتطبيقات Fintech للمدفوعات وإدارة املخاطر أو 
إدارة االستثمار )48%( وإنترنت األشياء، والتي تشمل أجهزة استشعار 

مدمجة وأجهزة االتصال باإلنترنت في كل مكان )%43(.

اجتماع »أوپيك« واملنتجني املستقلني أول يوليو

رويتــرز: اتفقت منظمــة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( على تأجيل 
اجتماعها القادم إلى األول من يوليو، 
يعقبه اجتماع مع حلفائها من خارج 
املنظمــة في الثاني من الشــهر ذاته، 
وفقا للمواعيد اجلديدة التي نشــرت 

على موقع املنظمة.
وحلفاؤهــا  »أوپيــك«  وكانــت 
يخططون في األصل لالجتماع يومي 
٢5 و٢6 يونيو، وناقشــوا على مدى 
الشــهر األخيــر حتديد موعــد جديد 
الجتماعهــم املقبــل لبحث سياســة 

إنتاج النفط.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك، قد أكد أن موسكو منفتحة على 
مواعيد جديدة الجتماع دول »أوپيك+« 

وفق ما نقلت وكاالت أنباء روسية.

جتاري بني الواليات املتحدة والصني 
والتحفيز االقتصادي احملتمل من البنك 

املركزي األوروبي.
وتلقت أســواق النفط دعما أيضا 
مــن التوترات في الشــرق األوســط 
عقب الهجمات التي استهدفت ناقالت 

باملنطقة األسبوع املاضي.
وارتفع خام القياس العاملي برنت 
في العقود اآلجلة ٢٠ ســنتا أو 3.٠% 
إلى 6٢.34 دوالرا للبرميل، بعدما صعد 

اخلام ٢% أمس األول.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي في العقود اآلجلة ٢٠ سنتا أو 
٠.4% إلى 54.١٠ دوالرا للبرميل. وارتفع 

اخلام 3.8% في اجللسة املاضية.
وقال الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامــب في تغريدة على موقع تويتر 

إنــه مت البــدء في الترتيبــات الالزمة 
للقائه مع الرئيس الصيني شي جني 
بينــغ خالل قمة مجموعة العشــرين 
في أوســاكا باليابان األسبوع املقبل. 
في الوقت نفســه، قــال رئيس البنك 
املركزي األوروبي ماريو دراجي إن البنك 
سييسر السياسة النقدية مجددا إذا لم 
يتسارع التضخم، مشيرا إلى تغيير في 
اجتاه السياسة في الوقت الذي تهدد 
فيه احلرب التجارية جهوده التحفيزية. 
ويترقب املتعاملون في السوق أيضا 
اجتماع منظمة أوپيك وبعض املنتجني 
خارجها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف 
باسم حتالف »أوپيك+«، لتحديد ما إذا 
كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض 
اإلمــدادات الذي ينتهي ســريانه هذا 

الشهر.

النفط يصعد وسط آمال اتفاق التجارة وحتفيز محتمل من املركزي األوروبي

وكان قــد توقــع وزيــر الطاقــة 
الســعودي خالــد الفالــح أن جتتمع 
منظمــة أوپيك وغيرها من املنتجني، 
مبا في ذلك روســيا، خالل األسبوع 
األول مــن يوليو لبحث متديد العمل 
باتفاق خفض إنتاج النفط. وأشــار 
إلى أن أوپيك تتجــه صوب التوافق 

على متديد االتفاق.
مــن جهتهــا، قالــت مصــادر في 
منظمة أوپيــك إن املنظمة وحلفاءها 
من املنتجني غير األعضاء يناقشون 
عقــد اجتماعاتهم الوزاريــة لتحديد 

سياسة إنتاج النفط.
إلــى ذلك، واصلت أســعار النفط 
مكاســبها للجلســة الثانيــة خــالل 
تعامــالت أمــس، بدعم مــن انتعاش 
اآلمال بخصوص التوصل إلى اتفاق 

ما الدول األكثر استهالكاً للنفط في العالم؟
حلت الواليات املتحدة في صدارة قائمة 
شركة »بي بي« للبلدان األكثر استهالكا للنفط 
خالل عام ٢٠١8، تلتها الصني في املركز الثاني 
والهند في الثالث، ورغم تقاربها في الترتيب 
أظهــرت البيانات تفاوتا كبيــرا بني أحجام 

استهالك الدول الثالث.
وكشــف تقرير الشــركة السنوي حول 
توجهات الطاقة العاملية، عن منو استهالك 
النفــط في الواليات املتحــدة بوتيرة بلغت 
٢.5% خالل العام املاضي، لكن البيانات أظهرت 
انكماش استهالك البالد بنسبة ٠.4% خالل 

الفترة بني ٢٠٠7 و٢٠١7.
وتزامــن ارتفاع االســتهالك خالل العام 
املاضي مع منو غير مسبوق في إنتاج البالد 
من اخلام والغاز الطبيعي بفضل طفرة األعمال 
الصخرية، ما جعلها ثاني أكبر منتج للنفط 

على مستوى العالم بعد روسيا.
وفي ثانــي أكبر اقتصاد على مســتوى 
العالم، ورغم مخاوف التباطؤ، كشفت البيانات 
عن ارتفاع استهالك الصني من النفط بنسبة 
5.3% خالل العام املاضي، في حني زاد استهالك 
الهند بنسبة 5.٩%، وحافظ البلدان على معدل 
منو في استهالك النفط قرب 5% خالل العقد 

املنتهي في ٢٠١7.

البلدان األكثر استهالكا للنفط على مستوى العالم

االستهالك في 2018البلدالترتيب
)مليون برميل يوميا(

االستهالك في 2017
)مليون برميل يوميا(

حجم التغير
)ألف برميل يوميا(
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