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»بيتك«: خدمة االتصال الدولي املجانية 
للعمالء تغطي 7 دول عاملية

أعلن بيت التمويــل الكويتي »بيتك«، 
عن توفيره خدمة االتصال الدولي املجانية 
لعمالئــه خــارج الكويت لتغطــي 7 دول 
وهــي: الواليات املتحدة األميركية، وكندا، 
وبريطانيــا، وفرنســا، وأملانيــا، وتركيا، 
وإســبانيا، وذلك دون أي رســوم إضافية 

في حال االتصال من هواتف تلك الدول.
وتأتــي هذه اخلدمة في إطــار التركيز 
علــى خدمة العمالء ومواكبــة ملتطلباتهم 
في موسم الســفر واإلجازات، واستمرارا 
لنهــج »بيتك« في تقــدمي أفضل اخلدمات 

املتطورة واآلمنة.
وميكــن لعمــالء »بيتــك« االســتفادة 
مــن هــذه اخلدمــة والوصــول الــى خدمة 
»ألــو بيتــك« الهاتفية، من خــالل االتصال 
علــى الرقــم الدولي اخلاص بــكل دولة من 
الــدول املوضحة أدنــاه: الواليــات املتحدة 
األميركيــة وكنــدا ١8٠٠8١886٠8، بريطانيا 
٠8٠٠٠١488٩8، وفرنسا ٠8٠5٠866٢٠، وأملانيا 
٠8٠٠١8١7٠8٠، وإسبانيا 44٠ ٩٠5 ٩٠٠، وتركيا 
٩٠85٠3٩٠٢١7٠+ )قد يتم تطبيق رســوم 
التعرفة احمللية في تركيا من قبل شركات 

االتصال التركية احمللية عند االتصال على 
هذا الرقم(.

وتكــون هذه اخلدمــة مجانية للعمالء 
مســتخدمي الهواتــف النقالــة واألرضية 
التابعــة للدول املذكورة فقط وال تشــمل 

خدمة التجوال.
وتأتــي هذه اخلدمة تزامنا مع موســم 
السفر، وتساهم في بناء وتعزيز الثقة مع 
العمالء من خالل تسهيل عملية التواصل 
مع مركز االتصال، حيث يقوم املسؤولون 
في خدمة العمالء باإلجابة على استفسارات 
العمالء وتقدمي اخلدمة لهم بالشكل األمثل 
وضمن إطار الكفاءة والســرعة. وحتظى 
مكاملات العمــالء في اخلارج بأولوية الرد 

لدى مسؤول اخلدمة في »بيتك«.
ويواصــل »بيتــك« تعزيــز اجلهــود 
االبتكارية لشبكة اخلدمات املصرفية وإطالق 
العديد من اخلدمات اإللكترونية الفريدة من 
نوعها، تأكيدا علــى ريادته في تبني آخر 
التطورات في البنية التحتية وتطبيق أحدث 
اخلدمــات املالية تلبيــة لتطلعات العمالء 

وطموحاتهم.

لتلبي احتياجات العمالء في موسم السفر

»بلومبيرغ«: تخارج صندوق الثروة النرويجي السيادي
من أسهم النفط.. يتقلص بنسبة تصل إلى ٣٠٪

محمود عيسى

بعد الكشــف عن رغبته 
فــي التخلــص مــن جميــع 
استثماراته في شركات النفط 
في ســياق إعــالن اعتبرته 
األســواق النفطيــة مدويــا 
ومدمرا في عام ٢٠١7، ميكن 
أن تكــون التصفية الفعلية 
والتخارج من األصول التي 
الثــروة  ميلكهــا صنــدوق 
النرويجي الذي تصل أصوله 
الى نحو ١.١ تريليون دوالر، 
ميكن أن تكون صغيرة للغاية 
بحيث ال تكاد تكون لها أهمية 

تذكر.
وفي هــذا الشــأن، قالت 
وكالــة بلومبيرغ االخبارية 
انــه مت كبح جمــاح اخلطة 
األولية للصندوق بشكل كبير 
فيما بدا على صورة تسوية 
سياسية حتمي أكبر شركات 
النفط في العالم. واآلن، يبدو 
أن التعديالت الفنية ستقلص 

العامليــة ترتعد عندما اعلن 
نيتــه التخلص ممــا قيمته 
37 مليــار دوالر من اســهم 
شركات النفط والغاز. وفي 
حني تذرع الصندوق بأن هذا 
االجراء كان خطوة لتوزيع 
املخاطر النرويجية بشــكل 
أفضل، إال أن نشطاء حماية 
املناخ اســتغلوا هذا اإلعالن 
وباركوه باعتباره حلظة مهمة 
على درب التخلص من اسهم 

شركات الوقود األحفوري.
غــيــــر ان احلــــكـــومـــة 
النرويجيــة، التــي وجدت 
نفسها في مواجهة شريكني 
علــى صداقــة بالصناعــة 
النفطية، قــررت في مارس 
الكبرى  الشــركات  جتنيب 
املتكاملة مثل شل وبي بي، 
نظرا الستثمار كلتا الشركتني 
الطاقــة  مشــروعات  فــي 
املتجــددة. وبــدال مــن ذلك 
ستقتصر عمليات البيع على 
اسهم شركات االستكشاف 

اخلام لبيع أسهمها، وان قيمة 
هذه األسهم تقدر بنحو 5.7 
مليارات دوالر كما في نهاية 
٢٠١8 وفقــا لتقديرات وكالة 
بلومبيرغ، بينما بلغت قيمة 
حصة الصندوق في شــركة 
شــل البالغة نســبتها 5.٢% 
حوالي 5.٩ مليــارات دوالر 

في ذات التاريخ.
أبــدى املعارضون  وقــد 
امتعاضهــم من هــذا القرار، 
ووصــف أســتاذ االقتصاد 
بجامعــة أوســلو شــتاينر 
أيــد خطــة  الــذي  هولــدن 
التخارج، التطور األخير بأنه 
»أمر مؤسف« وأن اخلطة لم 
تنفذ وأن التأثير أصبح اآلن 

»ضئيال«.
وكررت وزيرة اخلارجية 
ماريان جروث حجة وزارة 
املالية بأن سحب االستثمارات 
كان متناسبا على الرغم من 
أن التأثير »سيكون محدودا 

على األرجح«.

واإلنتاج اخلالصة، مما يؤدي 
إلــى خفض حجــم عمليات 
التخــارج املســتهدفة الــى 
نحــو 7.8 مليــارات دوالر. 
لكــن هــذا التقدير اســتند 
 FTSE إلــى فئة من مؤشــر
Russell والتي شملت أيضا 
شركات التسويق والتكرير 

والبتروكيماويات.
ومنذ ذلك احلــني، تغير 
التصنيف للشــركات  نظام 
املستهدفة أســهمها ليشمل 
فئــة »منتجي النفط اخلام« 
دون فئــة الشــركات التــي 
تتعامل بالتكرير والتوزيع. 
وسيقدم الصندوق مشورته 
بشــأن التفاصيــل النهائية 
بهذا الشأن إلى وزارة املالية 
بحلــول منتصف ســبتمبر 

املقبل.
وأعرب خبراء اقتصاديون 
في النرويج عــن اعتقادهم 
بأن الــوزارة ســتختار فئة 
الشــركات التي تنتج النفط 

التراجع يهدف حلماية شركات النفط الكبرى

عمليات التخارج بنسبة %3٠ 
أخرى، ما يعني أن االســهم 
عمليــة  ســتطولها  التــي 
التصفية ستكون أصغر من 
حصة الصندوق النرويجي 
البالغة نحو 6 مليارات دوالر 
في شركة رويال داتش شل 

النفطية العمالقة.
الــى  الوكالــة  ونســبت 
اخلبير االقتصادي املصرفي 
أنتــون  كنــوت  الســابق 
مــورك، الذي تابــع تطوير 
الصندوق وقاد جلنة بشأن 
استراتيجيته العامة »إن االمر 
يبــدو مطابقــا للمثل القائل 
»متخض اجلمل فولد فأرا«.
وكان صنــدوق الثــروة 
الســيادي االكبر في العالم، 
والذي بنيــت أصوله طيلة 
عقــود مــن إنتــاج النفــط 
حلماية األجيال القادمة من 
النرويجيني، أرسل موجات 
صادمــة جعلــت فرائــص 
األســواق  علــى  القائمــني 

ً »الوطني«: رغم تخفيض الفائدة.. الدوالر اليزال مطلوبا
قــال تقرير لبنــك الكويت 
الوطني ان تداوالت األســواق 
علــى مــدار األســبوع املاضي 
اتسمت بالتحرك ضمن نطاق 
محدود في ظل استمرار التوجه 
نحو أصول املالذات اآلمنة على 
مستوى العالم في أغسطس. 
كما أن املخاوف املتعلقة بتباطؤ 
منو االقتصــاد العاملي، والتي 
تفاقمت على خلفية التوترات 
التجارية بني الصني والواليات 
املتحدة، قد ساهمت في تزايد 
الضغوط البيعية في أســواق 
األســهم وعــززت االقبال على 
سندات اخلزانة والني الياباني 
والذهب وغيرهــا من األصول 
التي تعتبر آمنة. وبالنسبة للني 
الياباني، الذي يتزايد شراؤه في 
أوقات عدم االستقرار االقتصادي، 
كان في طريقه لتحقيق مكاسب 
لألســبوع الثاني على التوالي 
مقابــل الــدوالر األميركي، في 
حني تراجعت سندات اخلزانة 
األميركية ألجل ١٠ سنوات إلى 
ما دون ٢% للمــرة األولى منذ 

3 أعوام.
وأضاف التقرير ان الدوالر 
ظــل مطلوبــا حتــى فــي ظل 
تغيير مسار توقعات سياسة 
االحتياطــي الفيدرالي بالكامل 
والتوجه نحو سياســة نقدية 
تيســيرية مقارنة بإجــراءات 
التشــديد املتبعــة منــذ بداية 
العام. ويتوقع املتداولون إقدام 
االحتياطي الفيدرالي بخفض 
أسعار الفائدة مبقدار 5٠ نقطة 
أســاس علــى األقــل ورمبا 75 
نقطة أساس قبل نهاية العام. 
ويبدو أن النبرة املتشددة التي 
تبناها االحتياطي الفيدرالي في 
اجتماعه األخير لم تكن كافية 
لردع التوقعات بإجراء املزيد من 
التخفيضات في أسعار الفائدة، 
حيث يشعر بعض املستثمرين 
واالقتصاديــني بالقلــق من أن 
احلرب التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني قد دخلت مرحلة 
جديدة من شأنها إحلاق املزيد من 

حدة نزاعهمــا، تتجه توقعات 
املســتثمرين نحــو اضطــرار 
االحتياطي الفيدرالي إلى خفض 
أســعار الفائدة مبعدالت أكبر 
بهدف تخفيف الضغوط املالية 

بفرض رسوم جمركية جديدة 
على البضائع الصينية. حيث 
صرح الرئيس ترامب في الثاني 
من أغســطس بأنه ســيفرض 
رســوما جمركية بنسبة ١٠% 

من ســبتمبر، فســيعني ذلك 
فرض رسوم جمركية على كل 
الصادرات الصينية إلى الواليات 

املتحدة. 
وفي أولــى اخلطوات التي 
اتخذتها الصــني، طلبت بكني 
من الشــركات اململوكة للدولة 
وقف مشتريات السلع الزراعية 
األميركيــة. وكانــت املنتجات 
الزراعية، وخاصة فول الصويا، 
ضمن العوامل الرئيسية التي 
تدور حولها احلرب التجارية 
املتصاعدة بني الواليات املتحدة 
والصني، مع إصــرار الواليات 
املتحــدة على أنــه يتعني على 
الصني القيام بعمليات شــراء 
كبيرة للمحصول كجزء من أي 
صفقة جتارية. وصرح متحدث 
صيني بأن الصني »سوف يتعني 
عليها اتخــاذ التدابير املضادة 
ملواجهة ذلك األمر« وأن »الواليات 

املتحدة ستتحمل العواقب«.
أما احلركة الثانية فتمثلت 
في قيام بنك الشعب الصيني 
بإضعــاف عملته بنســبة ٢% 
ليتخطــى اليوان مســتوى 7 
مقابل الدوالر للمرة األولى منذ 
األزمة املالية العاملية في ٢٠٠8. 
وأصدر البنك املركزي الصيني 
بيانــا يشــير إلى اإلجــراءات 
احلمائية والرسوم اجلمركية 
كأسباب ضعف العملة. وطمأن 
كبار مسؤولي البنك الشركات 
األجنبيــة بأن حالــة الضعف 
التي أصابت العملة لن تستمر 
طويال وأن قدرتها على شــراء 
وبيع الدوالر ستظل طبيعية. 
وبعث حاكم بنك الشعب الصيني 
رسالة طمأنينة في بيانه مؤكدا 
أن »الصني تتصرف كدولة كبرى 
مسؤولة، وسوف تلتزم بروح 
قادة قمة مجموعة العشــرين 
بشأن قضايا ســعر الصرف، 
وستلتزم بنظام سعر الصرف 
احملــدد بالســوق، ولــن تقوم 
بإجراء مثل خفض قيمة العملة«.

وردا على ذلك، صنفت وزارة 
اخلزانة األميركية الصني رسميا 

ومواصلة التوسع.

تصاعد التوترات التجارية مجددًا
تعهدت الصــني بالرد على 
قرار الرئيــس ترامب املفاجئ 

علــى بضائع صينيــة بقيمة 
3٠٠ مليار دوالر مصعدا بذلك 
احلرب التجارية بني واشنطن 
وبكني مرة أخرى. وإذا مت تطبيق 
تلك الرسوم اجلمركية في األول 

كدولة متالعبة بالعملة. ومن 
املقرر أن يؤدي ذلك التصنيف 
اآلن إلى بدء عملية تقضي بأن 
تطلــب الواليــات املتحدة من 
صندوق النقــد الدولي تقييم 
سياســات العملــة الصينية. 
إال أن احملللــني اعتبــروا هــذا 
التصنيف خطــوة رمزية إلى 
حد كبير من شــأنها أن تكون 
مبنزلة مبرر سياســي لفرض 

املزيد من الرسوم.

 انخفاض أسعار النفط 
صرحت وكالة الطاقة الدولية 
اجلمعــة بــأن تزايــد الدالالت 
على تباطؤ النمو االقتصادي 
وتصعيــد احلــرب التجارية 
بــني الواليات املتحدة والصني 
تسببت في منو الطلب العاملي 
على النفــط بأبطــأ وتيرة له 
منذ األزمــة املالية العاملية في 
العام ٢٠٠8. وقالت الوكالة التي 
تتخذ من باريس مقرا لها، أنه 
باملقارنة بنفس الشهر من ٢٠١8، 
انخفض الطلب العاملي بواقع 
١6٠ ألف برميل يوميا في مايو 
فيما يعد ثاني انخفاض سنوي 
في العام ٢٠١٩. ومن الواضح أن 
املخاوف والطلب االقتصادي لهما 
تأثير هائل على أسعار النفط. 
من جهة أخرى، ال تزال القيود 
املفروضة على اإلمــدادات من 
قبل األوپيك وحلفائها سارية، 
وقــد أدت العقوبات األميركية 
إلى انخفــاض صادرات النفط 
اإليرانية فــي يوليو إلى أدنى 
مستوياتها منذ الثمانينات. إال 
أنه على الرغم من ذلك، واصلت 
األسعار تراجعها بأكثر من ٩% 
خالل الشهر اجلاري وأكثر من %5 
هذا األسبوع. وتعهدت األوپيك 
األسبوع املاضي مبواصلة دعم 
األسعار. وصرحت السعودية 
عن عزمها احلفاظ على صادراتها 
مــن النفط اخلام إلى أقل من 7 
ماليني برميل يوميا في شهري 
أغسطس وسبتمبر إلعادة توازن 

السوق.

سندات اخلزانة األميركية ألجل 1٠ سنوات إلى ما دون 2٪ ألول مرة منذ ٣ سنوات

الضرر باالقتصاد العاملي. وفي 
حال لم تبدأ البيانات االقتصادية 
الواردة في إعطاء إشارات أكثر 
إيجابيــة، أو جنحت الواليات 
املتحدة والصــني في تخفيف 

انكماش االقتصاد البريطاني ألول مرة منذ 7 أعوام  
أوضح تقرير »الوطني« أن اجلنيه اإلسترليني 
ظل حتت الضغط أمام نظرائه من العمالت املختلفة 
وبلغ أدنى مستوياته املسجلة منذ عامني أمام اليورو 
بعد أن تضمن تقرير إعالمي استعداد رئيس الوزراء 
اجلديد بوريس جونسون إجراء انتخابات بعد املوعد 
النهائي احملدد النفصال اململكة املتحدة عن االحتاد 
األوروبي في 31 أكتوبر. وتأتي تلك اخلطوة كرد فعل 

لتوقعات قيام البرملان بطرح الثقة بعد انتهاء العطلة 
الصيفية. وأدى تزايد حالة عدم اليقني جتاه انفصال 
اململكة املتحدة عن االحتاد األوروبي وضعف منو 
االقتصاد العاملي إلى انكماش االقتصاد البريطاني 
في الربع الثاني للمرة األولى منذ حوالي 7 أعوام. 
حيث تراجع الناجت بنسبة 0.2% في األشهر الثالثة 
األخيرة حتى يونيو، بوتيرة أسوأ من األداء الثابت 

املتوقع من قبل االقتصاديني ومتراجعا مقابل النمو 
املسجل في الربع األول من العام بنسبة 0.5% وفقا 
للبيانات الصادرة عن مكتب اإلحصاءات الوطنية، 
علما بأن االقتصاد البريطاني لم ينكمش منذ العام 
2012. وتراجــع أداء قطاعي الصناعات التحويلية 
واإلنشاءات على حد سواء بعد البداية القوية في 

مستهل العام احلالي.


