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«الوطني»: مليارا دوالر تدفقات مالية متوقعة من ترقية البورصة
قــال تقريــر صــادر عــن 
الوطنــي إن  الكويــت  بنــك 
الربع الثالث من ٢٠٢٠ شــهد 
مكاســب قوية في األســواق 
اإلقليمية، والتي تتّبعت خطى 
نظيراتها العاملية على خلفية 
ارتفاع أسعار النفط وحتسن 
النشــاط التجــاري بعد رفع 
قيود اإلغالق الحتواء اجلائحة 
والتفــاؤل بشــأن االنتعــاش 
االقتصادي، حيث جاء مؤشر 
مورجــان ســتانلي اخلليجي 
في الصدارة متفوقا على أداء 
نظرائــه العامليــني، إذ ارتفع 
بنســبة ٩٪ على أســاس ربع 
سنوي في الربع الثالث على 
خلفية املكاســب القوية التي 
سجلتها كال من دبي والبحرين 
والكويت والسعودية، في حني 
كان أداء األسواق األخرى (قطر 
وأبوظبــي وســلطنة عمان) 
أضعف نسبيا، ولكنها جنحت 
فــي حتقيــق مكاســب جيدة 
بفضــل حتســن املعنويــات 
بصفــة عامــة. كمــا ارتفعت 
بورصــة الكويت على خلفية 
املعنويات اجليدة قبيل ترقيتها 
ضمن فئة األســواق الناشئة 
مبؤشر مورجان ستانلي في 
نوفمبر القــادم والتي يتوقع 
أن تســهم في جــذب تدفقات 
مالية من صناديق استثمارية 
تابعة للمؤشــر تصــل إلى ٢ 
مليــار دوالر، هــذا باإلضافة 

باملتوســط الشــهري لصافي 
التدفقــات األجنبيــة البيعية 
بقيمة ١٩ مليون دينار في الربع 
الثاني من العام احلالي. ويعزى 
هــذا االرتفاع أيضــا لإلدراج 
الناجح لسهمني رئيسيني في 
السوق األول، وهما سهم شركة 
شــمال الزور األولــى للطاقة 

األسهم العاملية حافظت على 
اجتاهها الصعودي في الربع 
الثالث من ٢٠٢٠ بعد ما حققته 
من مكاسب خالل الربع الثاني. 
كمــا اســتمرت املعنويــات 
اإليجابيــة والزخــم القــوي 
بفضــل مزيــج مــن التفاؤل 
فيما يتعلق باإلنتاج الوشيك 

مســتويات منخفضة لفترة 
أطــول ممــا كان متوقعا في 
الســابق). وفي ذات الوقت، 
اقتفت أســواق دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي خطــى 
نظيراتها العاملية وحتســن 
أدائها بفضل ارتفاع أســعار 

النفط.

واملياه وشركة بورصة الكويت، 
حيث متكنت أسهم الشركتني 
مــن تســجيل منــو ملحوظ، 
مبــا انعكس بصورة إيجابية 
على أداء مؤشر السوق األول 
الذي ساهم في تعزيز ارتفاع 

السوق. 
وأضاف التقرير أن أسواق 

للقاح ضد ڤيروس كورونا، 
وآمال إقرار حزمة حتفيز مالي 
إضافية، وحتســن البيانات 
االقتصادية األميركية، وتبني 
سياســة نقديــة تيســيرية 
(اعتماد االحتياطي الفيدرالي 
هدف تضخــم مرن ما يعني 
ضمنا بقاء أسعار الفائدة عند 

وأشار التقرير إلى انه في 
الوقت احلالي، تواجه أسواق 
األســهم عدة رياح معاكسة 
مبــا فــي ذلــك ارتفــاع عدد 
حاالت اإلصابــة بالڤيروس 
في أوروبا والواليات املتحدة، 
وبالتالي مخاطر فرض تدابير 
احترازية من جديد. كما يشير 
بطء وتيرة حتســن بيانات 
االقتصاد الكلي على مستوى 
العالــم إلــى أن االنتعــاش 
االقتصــادي فقــد زخمــه. 
ومــا قــد ينجم مــن مخاطر 
إضافية نتيجــة حلالة عدم 
اليقني بشأن التحفيز املالي، 
إذ تواجــه الواليات املتحدة 
بعــض التحديــات في إقرار 
إجراءات حتفيز إضافية، هذا 
إلى جانب املشاحنات احلزبية 
املستمرة ما يزيد من احتمال 
دخول االقتصاد األميركي في 
أزمــة مالية. وبدأنا نشــهد 
بالفعــل بعــض اإلشــارات 
الدالــة على ضعف البيانات 
االقتصاديــة إذ بدأ انتعاش 
مؤشرات النشاط االستهالكي 
والتجاري يتقلص. وأخيرا، 
تعتبر حالة عدم اليقني بشأن 
ما ستسفر عنه االنتخابات 
األميركية في نوفمبر املقبل 
من أبرز املخاطر الرئيســية 
التي تواجه أسواق األسهم، 
خاصة إذا مت الطعن في نتائج 

تلك االنتخابات.

ارتفاع صافي التدفقات األجنبية الشرائية من أدنى املستويات املسجلة أثناء «كورونا» إلى ٢٧ مليون دينار بالربع الثالث

إلى التدفقات النشــطة بقيمة 
تفوق ذلك. 

ارتفــع صافي  وبالفعــل، 
التدفقات األجنبية الشــرائية 
من أدنى مســتويات املسجلة 
أثنــاء اجلائحــة، ووصل إلى 
متوسط شهري قدره ٢٧ مليون 
دينار في الربع الثالث مقارنة 
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صندوق النقد: ١٠ سنوات لعودة اقتصادات 
الشرق األوسط ملستويات ما قبل «كورونا»

رويتــرز: قال صندوق النقد الدولي إن 
عودة دول الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
إلــى مســتويات النمــو االقتصــادي التي 
كانت تشــهدها قبل أزمة ڤيروس كورونا 
قد تســتغرق ١٠ سنوات، إذ تضغط نقاط 
ضعف قائمة باملنطقة منذ مدة طويلة على 

تعافيها.
واضاف الصندوق في توقعاته للمنطقة، 
التي تشمل نحو ٣٠ دولة متتد من موريتانيا 
إلى قازاخســتان، إنه من املرجح أن يتأثر 
النمــو بفعــل االفتقار إلى تنــوع ملصادر 
لدى الدول املصدرة للنفط واعتماد الدول 
املستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة 
وأيضا اعتمادهم على التحويالت من اخلارج.

والدول املصدرة للنفط هي األكثر تضررا، 
فقد تراجعت أســعار النفط نحو ٤٠٪ عن 
مستويات ما قبل األزمة مما أدى النخفاض 
حاد في مصدر إيراداتها الرئيســي وقلب 
مسار النجاح احملدود الذي حققته في تنويع 
اقتصاداتها. وقال صندوق النقد «متثل أزمة 
كوفيد-١٩ أسرع صدمة اقتصادية تأثيرا 

في التاريخ احلديث».
واوضح أن «اجلرح» االقتصادي، والذي 
يشمل خسائر طويلة األجل للنمو والدخل 
والتوظيف، سيكون على األرجح أكثر عمقا 
وأطول أجال من ذلك الذي تبع األزمة املالية 

العاملية في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
وتابع: «هذه املرة، ونظرا ملواطن الضعف 
املوجودة مسبقا، تشير التقديرات إلى أنه 
بعد ٥ ســنوات من اآلن، قد يقل مســتوى 
النــاجت احمللي اإلجمالي بدول املنطقة ١٢٪ 
عما انطوت عليه اجتاهات ما قبل األزمة، 
وقد تستغرق العودة إلى مستوى االجتاه 

ذلك أكثر من عقد».
ويتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش 
اقتصــادات املنطقة ٤٫١٪ هــذا العام، وهو 
انكمــاش أكبر ١٫٣ نقطة مئوية عن توقعه 

في أبريل.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الشرق 

األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
الدولي جهاد أزعور «إلدارة األزمة وأولوية 
إنقاذ األرواح تأثير على النشاط االقتصادي 
الــذي فاقمتــه صدمة أســعار النفط، لكن 
ميكننــي القــول، باحلديــث مــن الناحية 
النسبية... إن احملصلة في ٢٠٢٠ مقبولة»، 
مضيفا أن «األزمة فاقمت مواطن الضعف».

عدم املساواة

ووفقا للصندوق، حد التراجع من قدرة 
املنطقة على تقدمي الدعم املالي خالل األزمة، 
وبلغت حزم الدعم املالية نحو ٢٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي، أقل من متوســط ٣٪ في 

األسواق الناشئة والدول النامية.
وقال صندوق النقد الدولي إن «متوسط 
حجم الدعم املالي في املنطقة هو األصغر 
بني املجموعات اإلقليمية، مما يسلط الضوء 
على املعوقات املالية القائمة وتلك الناجمة 

عن األزمة».
وسلطت األزمة أيضا الضوء على اعتماد 
املنطقــة على العمالة املهاجرة، خاصة في 
اخلليج، إذ غادر مئات اآلالف من العاملني 

بعد أن خسروا وظائفهم.
وقال الصندوق «الضرر على التوظيف 
قد يكون أسوأ بكثير عنه بعد األزمة املالية 
العاملية». وأضاف أن عدم املساواة ستتسع 
على األرجح ألن الوظائف غير الرســمية 
هي األكثر تضررا ومازالت شبكات األمان 

االجتماعي ضعيفة.
وستشهد الدول املعتمدة على حتويالت 
العاملني من اخلليج أيضا تراجعا كبيرا في 

التدفقات النقدية.
وقال صندوق النقد الدولي «في املتوسط، 
سيستغرق تعافي التحويالت إلى موردي 
النفط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وأفغانستان وباكستان أكثر من ٤ سنوات 
للوصول إلى مســتويات ما قبل األزمة»، 
وهو ما يعادل مثلي مدة التعافي بعد األزمة 
املالية وأيضا صدمة النفط في ٢٠١٤ و٢٠١٥.

الدول املصدرة للنفط األكثر تضرراً من اجلائحة

الفاضل: ١٠٢٪ التزام «أوپيك +» خالل سبتمبر

اعلــن وزير النفط ووزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة د.خالد 
الفاضــل، عقب ترؤســه وفد 
الكويت املشارك في االجتماع 
الثالــث والعشــرين للجنــة 
الوزاريــة املشــتركة ملراقبة 
االنتــاج والــذي عقد مســاء 
أمــس، ان التــزام «أوپيك+» 
بتخفيضات االنتاج في سبتمبر 
املاضي بلغ ١٠٢٪ والذي يعد 
أعلى مســتوى لاللتــزام منذ 
البدء بتطبيــق اتفاق خفض 

االنتاج في مايو ٢٠٢٠.
وأكــد د.الفاضل، في بيان 
صحافي صادر من وزارة النفط، 
ان بيانات التزام اغلب الدول في 
طريقها نحو زيادة التحسن مما 
ساهم في الوصول الى نسبة 
االلتزام غير املســبوقة لشهر 
سبتمبر املاضي، وذلك نتيجة 
للجهود احلثيثــة التي تقوم 
بها اللجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة االنتاج ممثلة باجلهود 
الكبيــرة التــي يبذلها كل من 
رئيس اللجنة صاحب السمو 
امللكي األميــر عبدالعزيز بن 

تلعب دورا مهما في انشــطة 
اللجنــة من خــالل عضويتها 
املســتمرة منــذ بدايــات عمل 

اللجنة في ٢٠١٧.

صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
وألقى كل من صاحب السمو 
امللكي األميــر عبدالعزيز بن 
ســلمان واألمني العام ملنظمة 
أوپيك محمد باركيندو كلمات 
خاصة اشارا فيها الى عالقتهما 
واملواقف اخلاصة التي جمعت 
كل منهمــا مــع ســمو األمير 
الراحــل، وقــد ألقــى الوزير 
د.خالــد الفاضل كلمة خاصة 
تشــير الى الدور السياســي 
الكبير الذي لعبه سمو األمير 
الراحل في دعم قرارات منظمة 
أوپيك منذ بداية نشأتها. وكان 
الفاضل قد أكد تأييد الكويت 
جلهود كافة الــدول األعضاء 
املشاركني في االجتماع، وذلك 
إلعادة االستقرار ألسواق النفط 
العاملية خاصة بعد تأثرها في 
انتشار ڤيروس (كوفيد-١٩)، 
ما تسبب في انخفاض الطلب 

على النفط بشكل ملحوظ.
وأعرب الفاضل عن تفاؤله 
حول استمرار التعاون الدائم 
بــني حتالــف دول «أوپيــك» 

و«أوپيك+».

وبينت التقارير والبيانات 
التــي مت النظــر فيهــا خــالل 
اجتماع اللجنة ان الفائض في 
املخزون النفطي بدأ ينخفض 
تدريجيــا. ودعا الفاضل دول 
«أوپيــك+» لزيــادة اجلهــود 
للوصــول ملســتويات اعلــى 
من االلتزام من خالل تطبيق 
تخفيضــات االنتــاج والتــي 
اضحــت حتمية خاصة خالل 
االشهر القادمة، حيث اظهرت 
بعض املؤشــرات زيــادة في 
انتشار حاالت «كورونا» عامليا 
مما قد يؤثر سلبا على احلركة 
والنشاط التجاري عامليا وقد 
يلقي بظالله على الطلب على 
النفــط، مشــددا علــى اهمية 
الكامل بالتخفيضات  االلتزام 
املتفق عليها، في ســبيل دعم 
اجلهــود الراميــة الــى اعادة 
التــوازن الــى اســواق النفط 

العاملية بأسرع وقت ممكن.
جديــر بالذكــر ان جميــع 
الوفود املشــاركة قد اشــادت 
مبناقــب املغفور له بإذن اهللا 
ســمو األمير الراحل الشــيخ 

خالل ترؤسه وفد الكويت في اجتماع اللجنة الوزارية املشتركة ملراقبة اإلنتاج

د.خالد الفاضل

سلمان وزير الطاقة السعودي، 
ونائــب الرئيس وزير الطاقة 
الروسي الكسندر نوفاك، كما 
جتدر االشارة الى ان الكويت 

٤٫٥ تريليونات دوالر حجم اقتصاد منتجات «العافية» بالعالم
أصدرت شركة «أوجلفي» 
دراسة جديدة بعنوان «فجوة 
العافية»، والتي حتدد ألول مرة 
بشكل كمي حجم الفجوة بني 
تطلعات املستهلكني اخلاصة 
بالعافيــة، ومــدى حتقيــق 
العالمات التجارية لهذه الفجوة 
في سبع مجاالت رئيسية، وهي 
املأكوالت والوجبات السريعة 
والعناية بالبشرة واخلطوط 
اجلوية والفنادق والسيارات 

واملصارف.
الدراســــة إن  وقــــالت 
اقتصــاد العافية الذي تبلغ 
قيمته عامليا ٤٫٥ تريليونات 
دوالر أصبح أكثر اتساعا، إذ 
يعتبر ٧٣٪ من املســتهلكني 
أن العافيــة عنصر جوهري 
في اســتراتيجية أي عالمة 
جتارية، وجمعت «أوجلفي» 
آراء ٧ آالف مســتهلك من ١٤ 
بلــدا في ٤ قــارات، للتعرف 
على نظرتهم ملسألة العافية 
في ٢٠٢٠، وملساعدة املسوقني 
الفجــوة  تعويــض  علــى 
املوجودة واستغالل الفرص 
املمتــازة املتوافــرة في هذا 
املجال، ومت تنفيذ هذا البحث 
في أبريل ٢٠٢٠، الفترة التي 
ساءت فيها صحة الكثيرين، 
وستصبح هذه املسألة أكثر 
أهمية حتى في العام ٢٠٢١.

وقــد انبثقت عن مســألة 
العافية العديد من النقاشات 
والتوقـــــعات والغــايـــــات 
اجلديدة، بالنســبة للشركات 
واألفــراد، كما شــكلت مصدر 
إلهــام للعديــد من الشــركات 
والعالمات التجارية واملنتجات 

الكثير مــن االبتــكار والنمو 
في مجال العافية في العقدين 
املاضيــني، رغم ذلك فقط ٤١٪ 
من املشــاركني في االستبيان 
حــول العالم يــرون أن قطاع 
املأكــوالت يفعــل كل ما عليه 
القيام به ملساعدتهم في احلفاظ 
علــى عافيتهــم، وترتفع هذه 
النســبة إلــى ٥٣٪ بالنســبة 

للعناية بالبشرة.
ويعد هذا األمر إيجابيا جدا 
بالنسبة للعالمات التجارية، إذ 
يؤكد على كون مسألة العافية 
حتمل فرصة ثمينة لتحقيق 
معدالت منو مرتفعة، من خالل 

٥٩٪ أن اخليارات التي تراعي 
العافية تستحق دفع ثمن أو 
تعرفة أعلى. وتشكل اجلوانب 
االجتماعية والهادفة مساحة 
جديــدة للعالمــات التجارية 

بالنسبة ملسألة العافية.
الوجبــات  تعــد  وفيمــا 
الصحية والنوم اجليد والوقت 
املخصص لالسترخاء أولويات 
عامليــة للحفاظ على العافية، 
وجدت هذه الدراسة أن مسألة 
العافيــة أصبحــت ذات طابع 
شخصي أقل من السابق. في 
عــام ٢٠٢٠، كان هنــاك أربعة 
البدنيــة،  للعافيــة:  أوجــه 
واالجتماعيــة،  والنفســية، 

والهادفة.
هذا األمر يتيح العديد من 
الفــرص للعالمــات التجارية 
كــي تشــكل روابــط أمنت مع 
مستهلكيها، من خالل وجود 
هدف واضح ملا تقوم به، وميكن 
أن تؤدي ترقية االستراتيجية 
االجتماعية للعالمات التجارية 
من ناحية العافية إلى روابط 
متنوعة وشخصية، وجتارة 

أكثر جناحا.
كما يظهــر التقرير وجود 
فرصة لسد فجوة املصداقية، 
حيث يســتطيع املستهلكون 
رصد املعلومات غير الصحيحة 
العافيــة، وفقط  بخصــوص 
٤١٪ منهــم يرون أن العالمات 
التجاريــة التي تقــدم وعودا 
العافيــة قابلــة  بخصــوص 
للتصديق، كذلــك يقول ٥٣٪ 
إنهــم يجــدون صعوبــة في 
التمييــز بني ادعاءات العافية 

احلقيقية والزائفة. 

االرتقاء إلى مستوى توقعات 
مختلف العمالء وسد الفجوة 

احلالية.
ومن االســتنتاجات املهمة 
في هــذا التقرير أن كل عالمة 
جتاريــة تســتطيع حتقيــق 
النمــو مــن خــالل االهتمــام 
بالعافيــة، إذ لــم تعــد هــذه 
املســألة مكونا خاصا بقطاع 
املنتجعات الصحية الفاخرة، 
وال بالعالمات التجارية العاملة 

في مجال العافية.
ويتوقع املســتهلكون من 
كل عالمة جتارية أن تسهم في 
احلافظ على عافيتهم، فيما يرى 

ضمن دراسة لـ «أوجلفي» بعنوان «فجوة العافية»

واخلدمات واخلبرات اجلديدة، 
إذ أدت إلــى تعديل العديد من 
الشــركات الســتراتيجياتها 
وأعمالها ومجموعات منتجاتها 
وخدماتهــا، وغيــرت بشــكل 
جــذري قطاعــات اقتصادية 
بأكملها. ويرى اليوم ٧٧٪ من 
األشخاص أن مسألة العافية 
أو فائقــة األهميــة  شــديدة 
بالنسبة لهم، ورغم ذلك مازال 
املستهلكون يرغبون في املزيد 

بهذا اخلصوص.
وحققت القطاعات شديدة 
مثــل  بالعافيــة،  االرتبــاط 
املأكوالت والعناية بالبشرة، 

«املركزي» يخصص إصدار سندات
وتورق بـ ٢٤٠ مليون دينار

أعلن بنك الكويت املركزي أمس تخصيص إصدار 
سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت ٢٤٠ مليون 
دينــار. وقال البنك املركزي في بيان صحافي إن 
أجل اإلصدار بلغ ٣ أشهر مبعدل عائد ١٫٢٥٠٪. وكان 
«املركزي» أصدر في ١٢ أكتوبر احلالي «ســندات 

وتورق» بنفس القيمة لآلجال نفسها.

الكويت تؤيد جهود «أوپيك +» الستعادة استقرار سوق النفط بعد تأثرها بجائحة «كورونا» وانخفاض الطلب


