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«الوطني»: الدوالر قد يواصل الهبوط حتى نهاية ٢٠٢٠
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن األسبوع 
املاضي شهد توقف سلسلة 
التراجعــات التــي ســجلها 
الــدوالر األميركي على مدى 
األشهر الثالثة املاضية، حيث 
قــام املســتثمرون مبوازنة 
اإلقبال علــى املخاطر مقابل 
التطورات االقتصادية املهمة. 
واســتأنف السياسيون 
األميركيون احملادثات املتعلقة 
املالــي،  التحفيــز  بحزمــة 
وواجهت احلكومة األميركية 
إمكانيــة تعرضهــا إلغــالق 
حكومي، واقتربت مفاوضات 
انفصال اململكة املتحدة عن 
االحتاد األوروبي من الساعة 
احلاســمة، كما ضخ االحتاد 
األوروبي حزمة حتفيز مالي 
جديدة وقام أيضا مبناقشة 

ميزانية الكتلة.
وصرح ميتش ماكونيل، 
زعيــم األغلبيــة في مجلس 
أن  األميركــي،  الشــيوخ 
املشــّرعني مازالوا يســعون 
الى التوصل إلى اتفاق بشأن 
املساعدات ملواجهة كوفيد-١٩، 
حيث أصدرت مجموعة مكونة 
من أعضاء احلزبني تفاصيل 
اقتراحهم واســتعد مجلس 
النواب األميركي للتصويت 
على إجراء مؤقت ملدة أسبوع 
لتمديــد التمويــل احلكومي 
حتى يتسنى لهم توفير املزيد 
من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وفي ظل صعوبة التوصل 
إلــى اتفاق، لــم يجد مجلس 
النواب أمامه سوى التصويت 
يــوم اجلمعــة علــى إجــراء 
ملنع نفــاد األمــوال املوجهة 
لتمويل البرامــج الفيدرالية 
من خالل متديد مســتويات 
التمويــل احلاليــة حتــى ١٨ 
ديسمبر، ومتنح تلك اخلطوة 
الكونغرس ٧ أيام أخرى إلقرار 
تشــريع إنفاق أوسع نطاقا 
قيمته ١٫٤ تريليون دوالر وهو 
مقياس اإلنفاق الذي يأمل قادة 
الكونغرس أن يشمل حزمة 
مســاعدات ملواجهة تداعيات 

ڤيروس كورونا. 
حزمة مساعدات 

وتتضمن حزمة املساعدات 

املهمة نحو تهيئة األســواق 
لتلقي متويــال مزدوجا من 
املالــي  التحفيــز  حزمتــي 
والنقدي. وستتعرض جلنة 
السوق الفيدرالية املفتوحة 
للضغــوط فــي ظــل تزايد 
حــاالت اإلصابة بالڤيروس 
والقيود املصاحبة لذلك. ومن 
املقــرر أن يؤدي إقرار خطة 
التحفيــز النهائيــة وإعالن 
اللجنة الفيدرالية للســوق 
املفتوحة عن توسيع نطاق 
برنامج شراء السندات إلى 
استمرار الضغوط الهبوطية 
على الدوالر األميركي حتى 

نهاية العام.
بنك كندا

أبقى بنك كندا على سعر 
الفائدة الرئيسي دون تغيير 
عند مستوى ٠٫٢٥٪، كما أكد 
أن معــدل الفائدة لن يتغير 
حتى يتعافى االقتصاد الكندي 
بشــكل كامل وحتقيق هدف 
التضخم البالغ ٢٪. ومتاشيا 
مع تقرير السياسة النقدية 
لشهر أكتوبر، صرح بنك كندا 
مجددا بأن األوضاع التي يجب 
توافرها لرفع ســعر الفائدة 
لن تتحقق قبل «العام ٢٠٢٣» 

وفقا لتوقعات البنك.

البريطاني بوريس جونسون 
أن هنــاك «احتماال قويا» أن 
تفشل احملادثات، وقال كبير 
مفاوضــي االحتاد األوروبي 
ميشيل بارنييه لوزراء الكتلة 
إنه يعتقد أن سيناريو عدم 
التوصل إلى اتفاق أصبح اآلن 
مرجحا أكثر من التوصل إلى 

اتفاق.
وفي محاولة أخيرة، توجه 
رئيس الوزراء جونسون إلى 
بروكســل حلضور اجتماع 
أزمة مع الرئيسة التنفيذية 
لالحتاد األوروبي أورســوال 
فــون دير اليــن. وأمهل كال 
اجلانبــني املفاوضــني حتى 
يــوم األحد حملاولــة إجناز 
املهمة حيث أصدر جونسون 
تعليماته إلى ديڤيد فروست 
من اجلانب البريطاني ببذل 
«جهد إضافي» في احملادثات 
مع نظيره ميشيل بارنييه. 
وفي الوقت الذي حتولت فيه 
املعنويــات نحو التشــاؤم، 
احملللــني  آراء  أجمعــت 
واملســتثمرين علــى أنــه ال 
يزال من املمكن التوصل إلى 
صفقة في اللحظة األخيرة. 
ومن دون التوصل إلى صفقة، 
من املرجح أن يتراجع اجلنيه 

اإلسترليني.

كمــا أبقــى البنــك علــى 
برنامج التيسير الكمي دون 
تغيير مع التخطيط لشراء 
سندات احلكومية الكندية مبا 
ال يقل عن ٤ مليارات دوالر 
كندي أسبوعيا حتى «يحرز 
التعافي تقدما كبيرا»، إال أنه 
على الرغم مــن ذلك، صرح 
بنــك كندا بإمكانيــة تعديل 
الكمــي  التيســير  برنامــج 
«وفقا ملا تقتضيه احلاجة» 
للمساعدة في إعادة التضخم 
إلى املستوى املستهدف على 

أساس مستدام.
انفصال اململكة املتحدة

شــهدت تداوالت اجلنيه 
اإلسترليني تقلبات ملحوظة 
خالل األسبوع املاضي على 
خلفيــة تزايــد احملادثــات 
اخلاصــة بانفصــال اململكة 
املتحدة عن االحتاد األوروبي 
من دون التوصل إلى اتفاق 
ولم يتبق سوى ثالثة أسابيع 
فقط لكسر حالة اجلمود التي 
وصلــت إليهــا املفاوضــات 
كال  وأصــدر  التجاريــة. 
اجلانبني حتذيرات ودعيا إلى 
اتخاذ االستعدادات لسيناريو 
االنفصال بدون التوصل إلى 
صفقة. وصرح رئيس الوزراء 

السياسيون األميركيون يتفاوضون حول حزم التحفيز املالي ملواجهة تداعيات أزمة «كورونا»

البالــغ قيمتهــا ٩١٦ مليــار 
دوالر، من حيث املبدأ، حول 
مسألتني مثيرتني لالنقسام 
همــا حمايــة الشــركات من 
الشــرط  املســؤولية وهــو 
الذي يسانده اجلمهوريون، 
وتقدمي ١٦٠ مليار دوالر من 
املساعدات حلكومات الواليات 
واحلكومــات احملليــة التي 
يطالب بها الدميوقراطيون.

إال أن رئيســة مجلــس 
النواب نانسي بيلوسي قالت 
للصحافيني إن الكونغرس قد 
يواصل العمل على تفاصيل 
حزمــة التحفيــز ملواجهــة 
تداعيــات اجلائحة حتى ٢٦ 
ديسمبر، وهو تاريخ انتهاء 
مجموعة من برامج املساعدات 
وزيــر  وقــال  الطارئــة. 
اخلزانة ســتيفن منوتشني 
إن مباحثاتــه مــع أعضــاء 
مجلس الشيوخ اجلمهوريني 
والدميقراطيــني قــد حققت 
«تقدما كبيرا» ومن املتوقع 
إجراء مزيد مــن املباحثات 
فــي وقت الحق. وســيكون 
التوصــل إلــى خطــة يتــم 
تأكيدهــا قبل موعد اجتماع 
اللجنة الفيدرالية للســوق 
املفتوحة املقرر انعقاده في 
١٦ ديســمبر مــن اخلطوات 

«بوبيان» يعلن بدء التسجيل في حملته «درسني مع بوبيان»
أعلــن بنــك بوبيــان عن 
إطــالق حملة «درســني مع 
بوبيان» وفتح باب التسجيل 
للطلبــة مــن أبنــاء عمالئه 
وغيرهم من الصف التاســع 
إلــى الثاني عشــر للمدارس 
احلكومية واخلاصة العربية 
وذلك في إطار الشراكة التي 
أعلن عنها مسبقا مع تطبيق 
درســني بهدف مســاعدتهم 
علــى مواصلــة حتصيلهــم 
العلمــي خاصة في الظروف 
االســتثنائية احلاليــة التي 
صاحبــت انتشــار ڤيروس 
كورونا املســتجد والتحول 

إلى التعليم عن ُبعد.
وقــال املديــر التنفيــذي 
بادارة االتصاالت والعالقات 
املؤسســية قتيبــة صالــح 
البســام: منــذ بدء انتشــار 
جائحــة كورونــا وما ترتب 
عليها من آثار ســلبية على 

بدء امتحانات الفصل الدراسي 
األول.

وأشار البسام الى أن بنك 
بوبيان وفي إطار مسؤوليته 
االجتماعية حريص على دعم 
مختلف الشرائح التي تأثرت 
نتيجــة األزمة التي ســببها 
ڤيروس كورونا ومن أهمها 
الطالب الذين تغيرت طريقة 

الى الثاني عشر حيث ميكنهم 
احلصول على اشتراك مجاني 
ملدة شهر في تطبيق درسني 
حيث ســيقوم بنــك بوبيان 
التواصل  من خالل منصات 
االجتماعي اخلاصة به باختيار 
هؤالء ٥٠٠ على مراحل مراعيا 
الفتــرات التي يحتــاج فيها 
الطالب فعليا إلى االستعانة 
بالتطبيق ملساعدتهم في أداء 

امتحاناتهم.
ولن يقــف األمر عند حد 
اختيار هؤالء الطالب ومن ثم 
منحهم االشتراك املجاني ملدة 
شهر بل ستتم ايضا متابعة 
جميع هؤالء الطالب واختيار 
الفائقني منهم لتكرميهم في 
نهاية العام الدراســي ٢٠٢٠ 
-٢٠٢١ كونه العام الدراسي 
األكثر حتديــا للطالب كونه 
األول في التاريخ الذي يعتمد 

على الدراسة «أونالين».

أكثر  دراســتهم وأصبحــت 
صعوبة ما يستدعي دعمهم 
بجهود اضافية من أجل زيادة 

حتصيلهم العلمي.
ويعتبر تطبيق درســني 
من التطبيقات الذكية املميزة 
كونه يســد واحــدة من أهم 
التــي  ابنائنــا  احتياجــات 
العلمي  تتعلق بالتحصيــل 
في مرحلة مهمة من حياتهم 
وهي مرحلة الدراسة املدرسية 
خاصة في املرحلة الثانوية 
التي تعتبر مرحلة مفصلية 
للطالب وهو ما يأتي متماشيا 
مــع اســتراتيجية البنك في 
التوســع باخلدمات الرقمية 
التــي باتت جزءا من حياتنا 

اليومية.
ويتضمن اتفاق الشراكة 
اختيار ٥٠٠ من أبناء العمالء 
وغيرهم في املراحل الدراسية 
املختلفة من الصف التاســع 

قتيبة البسام

كافة مجاالت احلياة اليومية، 
إال اننا حاولنا منذ البداية ان 
نتغلب على هذه العقبات بكل 
احللول املمكنة ملساعدة أبناء 
العمالء في إمكانية العودة إلى 
احلياة الطبيعية قدر اإلمكان 
وهذا ما مت بالفعل من خالل 
التعامل مع متطلبات احلياة 
اليومية عبر قنوات التواصل 

عن بعد.
وأضاف انه ميكن لطالب 
اآلن  الثانويــة  املرحلــة 
التســجيل فــي احلملة عبر 
املوقــع اإللكترونــي لبنــك 
www.bankboubyan. بوبيان

com واحلصول على اشتراك 
شــهر مجاني والتواصل مع 
عــدد كبيــر مــع املدرســني 
خبــرة  وذوي  املعتمديــن 
كبيــرة ملســاعدتهم فــي كل 
املواد الدراســية واالستفادة 
مــن املراجعات النهائية قبل 

«الصناعة والعمل» إلعادة النقاش 
في حظر أذونات عمل الـ «٦٠ عامًا»

عقدت جلنة الصناعة والعمل املنبثقة 
عن مجلس إدارة الغرفة اجتماعها السادس 
لعام ٢٠٢٠، أمس، وذلك برئاســة أحمد 
القضيبي ملناقشــة عدد مــن القضايا 
اخلاصة بشؤون العمل والصناعة املدرجة 
أعمالها، حيث استعرضت  على جدول 
اللجنة في البداية تقرير حتقيق الوقاية 
الذي يجريه مكتب األمانة الفنية ملكافحة 
املمارسات الضارة في التجارة الدولية 
التابع لألمانة العامة لدول مجلس التعاون، 
حيث تتحوط دول مجلس التعاون من 
زيادة الطاقة اإلنتاجية العاملية لصناعة 
احلديد، فضال عن السياسات التجارية 
املتبعة على مســتوى العالم والتي قد 
تؤدي الى حتويل الصادرات العاملية إلى 

سوق اخلليجية.
وحرصت «الغرفة» على إعادة تذكير 
الشــركات حتى يتم التعرف على أكبر 
قدر من مالحظات القطاع اخلاص ومدى 
حاجة السوق الكويتي للمنتجات املشمولة 
بالتحقيق، ليتم ترشــيد األثر املتوقع 
حدوثه فــي حركــة التصنيع احمللي 

واالستيراد ملثل هذه املنتجات في حال 
انتهى املوضوع إلى نتائج إيجابية ومت 
فرض رسوم جمركية إضافية أو قيود 
كمية على واردات دول املجلس من تلك 
املنتجات، وكذلك رأت اللجنة ضرورة عقد 
لقاء يجمع ممثلي الهيئة العامة للصناعة 
بالكويت وبني مســتوردي ومصنعي 

احلديد للتباحث حول املوضوع.
كما ناقشت اللجنة أيضا ما قامت 
به الغرفة من جهود بشأن قرار الهيئة 
العامة للقوى العاملة رقم ٢٠٢٠/٥٢٠، 
والذي يحظر إصدار إذن عمل ملن بلغ 
الستني عاما فما فوق حلملة الشهادة 
الثانوية العامــة فما دون وما يعادلها 

من شهادات.
ورأى األعضاء أن مثل هذه القرارات 
حتتاج إلى إعادة فتح باب النقاش والتشاور 
بشأنها مع الوزير املختص للوقوف على 
مدى جدية محتواها واستعراض آثارها 
احملتملــة على القطاع اخلاص، حتى ال 
تطبق قرارات نهائية متعجلة وبعيدة عن 

االعتبارات االقتصادية والفنية.

«املركزي األوروبي» يقر حتفيزات مالية 
بـ ٥٠٠ مليار يورو

اليابان حتفز اقتصادها 
بـ ٧٣٫٦ تريليون ين ياباني

قال تقرير «الوطني» إن البنك املركزي األوروبي أوفى بوعده بتقدمي جولة جديدة 
من التحفيز املالي في إطار اســتجابته للموجة الثانية من اإلصابات بڤيروس كورونا 
التي اجتاحت منطقة اليورو. وسيلجأ املركزي األوروبي إلى استخدام أداتي السياسة 
الرئيســيتني مرة أخرى - برنامج شــراء األصول الطارئ ملواجهة تداعيات اجلائحة 

وعمليات إعادة التمويل املستهدفة طويلة األجل.
إذ قام بتوســيع نطاق برنامج شــراء األصول مبقدار ٥٠٠ مليار يورو بينما مت 
خفض معدل عمليات إعادة التمويل املستهدفة طويلة األجل مبقدار ٢٥ نقطة أساس 
وزيادة مشــتريات البرنامج من ٥٠٪ إلى ٥٥٪. كما قام البنك بتمديد كال البرنامجني 
أيضا إلى مارس ٢٠٢٢ بالنسبة لبرنامج شراء األصول الطارئ ويونيو ٢٠٢٢ لعمليات 
إعادة التمويل املستهدفة طويلة األجل. ومن جهة أخرى، أبقى البنك على معدل فائدة 
تسهيالت الودائع دون تغيير عند مستوى -٠٫٥٪ كما كان متوقعا على نطاق واسع.

أشــار التقرير الى أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا 
أعلن عن أول حزمة حتفيز مالي يقدمها بقيمة ٧٣٫٦ تريليون ين 
ياباني (١٣٫٩٪ مــن الناجت احمللي اإلجمالي)، باإلضافة إلى حزمتني 
سابقتني قدمهما سلفه في إطار استجابة احلكومة لتفشي اجلائحة 
بقيمة إجمالية قدرهــا ٢٣٤٫٢ تريليون ين ياباني. ووفقا ملجلس 
الوزراء، تتضمن احلزمة ٣٢٫٣ تريليــون ين ياباني من التدابير 
املالية. وستقوم احلكومة املركزية بتمويل ٣٠٫٦ تريليون ين ياباني 
على أن تتولــى احلكومات احمللية توفير باقي املبلغ. ومن ضمن 
نفقات احلكومة املركزية، ســيتم متويل ٢٠٫١ تريليون ين ياباني 
من امليزانية التكميلية الثالثة للعام ٢٠٢٠ واملبلغ املتبقي البالغ ١٠٫٥ 

تريليونات ين من امليزانية األولية للعام ٢٠٢١.

«KIB» يعلن الفائزين في السحوبات 
KIBPay اخلمسة األولى حلملة خدمة

أجــرى بنــك الكويــت 
بتاريــخ   «KIB» الدولــي 
مقــره  فــي  ديســمبر   ٨
الرئيسي وبحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة، 
إلعــالن  األول  الســحب 
أســماء الفائزين في حملة 
KIBPay لشــهر نوفمبــر 
٢٠٢٠. ولقــد فــاز بجائزة 
السحب الشهري بقيمة ١٠٠٠ 
دينــار علي حمــزة عباس 
أكبــر، بينما فــاز ٨ عمالء 
بالســحوبات األســبوعية 

بجائزة بلغت قيمتها ٢٥٠ دينارا، وهم كل 
من: متعــب خالد متعب الرشــيدي، فريد 
شوقي حبشي جرجس، سعد فيصل حمد 
العويهان، أحمد مصطفى شــعار، ســامي 
غامن غيث الســويط، ســيد يوسف مهدي 
مرتضى بهبهاني، عبدالعزيز شاكر بدران 
األحمد، ومشعل كميخ نايف املطيري هذا 
وسيتم إيداع اجلوائز النقدية في حسابات 
العمــالء الفائزين خالل ١٠ أيــام عمل من 

تاريخ السحب.
يذكــر ان هذه احلملة بدأت في نوفمبر 
املاضــي وستســتمر حتى ينايــر املقبل، 
وهي مصممة خصيصا ملكافأة مستخدمي 
خدمة KIBPay، حيث سيتم تأهيلهم لدخول 
الســحوبات األســبوعية ومكافأة فائزين 
اثنني أسبوعيا بجائزة قيمتها ٢٥٠ دينارا 
لكل فائز، هذا إلى جانب دخول السحوبات 
الشهرية ملكافأة فائز واحد شهريا بجائزة 
قيمتهــا ١٠٠٠ دينار علما أنه يحق للعميل 
الذي يفوز بأي جائزة في السحب األسبوعي 
أو الشهري، املشاركة والفوز بالسحوبات 
القادمة سواء كانت أسبوعية أو شهرية.

وتعليقــا على الســحب، صــرح املدير 
العــام للخدمــات املصرفيــة لألفــراد في 
البنــك، عثمان توفيقي، قائال: نســعى في 
«KIB» إلى مكافــأة عمالئنا وتقدمي أفضل 
اخلدمات والعروض االستثنائية لهم، وذلك 

في إطار حرصنا الدائم على 
تقــدمي مجموعــة متنوعة 
التســويقية  من احلمالت 
واملكافــآت التي متتد على 
مدار العام وتتماشــى مع 
اهتمامــات جميع العمالء. 
ويعتبر هــذا التوجه ركنا 
مهما ضمن جهودنا الرامية 
إلى تقدمي جتربة مصرفية 
متميــزة لعمالئنــا، حيث 
نتيح لهم إمكانية االستفادة 
مــن خدماتنــا ومنتجاتنا 
املختلفة إلى جانب احلصول 

على فرص رائعة للفوز بجوائز قيمة.
وأضاف: ان فرص الفوز بالســحوبات 
األسبوعية والشهرية القادمة مازالت متاحة 
أمام جميع عمالئنا األفراد من مستخدمي 
خدمــة KIBPay، حيث ميكنهم الدخول في 
الســحب األســبوعي مبجرد تسلم عملية 
حتويل واحدة بقيمة ٢٠٠ دينار أو أكثر عبر 
خدمة KIBPay وإيداعها في حسابهم خالل 
الفترة احملددة للسحب. أما دخول السحب 
الشهري فإنه يعتمد على أن يكون إجمالي 
 KIBPay التحويالت املســتلمة عبر خدمة
واملودعة في حســاب العميل بقيمة ٢٠٠٠ 
دينــار أو أكثر خالل الفتــرة احملددة لكل 
سحب. علما أن العميل ال يحصل على املزيد 
من الفرص لدخول الســحوبات إذا تسلم 
مبلغا يزيد على املبلغ احملدد، وأن املبالغ 
املخصومة من حســاب العميل عبر خدمة 
KIBPay أو املبالغ احملولة بني حساباته لدى 
«KIB» ال تؤهله لدخول السحوبات أيضا.

 KIBPay والبد من اإلشارة إلى أن خدمة
تعتبر من اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
التي متكن عمالء «KIB» من تســلم املبالغ 
خالل دقائق مبنتهى السرعة واألمان، وذلك 
إما عن طريق تطبيــق الهواتف الذكية أو 
عبر مشاركة رابط الدفع من خالل البريد 
اإللكترونــي والواتســاب وغيرهــا مــن 

التطبيقات.

احلملة مستمرة حتى يناير املقبل

عثمان توفيقي

«جتارة ونقل الغرفة»: ضرورة فتح 
منفذ العبدلي في أقرب وقت ممكن

ضمن سلسلة لقاءاتها الدورية عقدت 
جلنة التجارة والنقل املنبثقة عن مجلس 
إدارة غرفــة جتارة وصناعــة الكويت 
اجتماعهــا الثامــن لعــام ٢٠٢٠، أمس، 
برئاسة خالد اخلالد وبحضور أعضاء 
اللجنة، حيث استعرضت اللجنة عددا 
من املواضيع املدرجة على جدول أعمالها، 
وكان مــن أبرزها هو االطالع على قرار 
مؤسسة املوانئ الكويتية رقم ٢٠٢٠/٦٠٦ 
اخلاص بوقف القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ 
بشــأن تأهيل الشــركات واملؤسســات 
الراغبة في القيــام بأعمال املناولة في 

مينائي (الشويخ - الشعيبة).
وأكــدت اللجنــة أن الغرفــة مع أي 
عمليــات تطويريــة خلدمــات املوانئ 
واملرافق العامة فيها، على أال ينتج عن 
ذلــك أي زيادة فــي التكاليف تنعكس 
بالتالي على املستهلك النهائي، وكذلك أن 
يراعى تكريس مبدأ املنافسة في تقدمي 
اخلدمات مبا يتماشى مع االستراتيجية 

التنموية لرؤية الكويت االقتصادية.

كما أطلعت اللجنة على آخر التطورات 
التــي متت حول آلية إعــادة فتح منفذ 
العبدلي في ظل جائحة كورونا، وذلك 
بناء على التعليمات الصادرة من مجلس 
الوزراء بإعادة فتــح املنفذ بتاريخ ٢٩ 
ســبتمبر ٢٠٢٠، وشــددت اللجنة على 
أهميــة املنفــذ االســتراتيجية لتجارة 
الترانزيت، وكذلك على ضرورة فتحه 
في أقرب وقت ممكن وفق آلية مناسبة 
تضمن تطبيق االشــتراطات الصحية 
االحترازيــة جتــاه ڤيــروس كورونــا 
املستجد، بحيث متكن الشركات الكويتية 
من إعادة استخدام منفذ العبدلي لتصدير 

بضائعها.
وفي نهاية االجتمــاع أكدت اللجنة 
على أهمية قيام غرفة جتارة وصناعة 
الكويت باملتابعة والتنســيق مع كافة 
اجلهات املعنية بالدولة في تسريع وتيرة 
العمل التجاري، ودعــم الغرفة الكامل 
وفــق إمكانياتها املتاحة، لكل ما يصب 

في خدمة قطاع األعمال الكويتي.

خالل اجتماع اللجنة الثامن لعام ٢٠٢٠

جانب من اجتماع جلنة التجارة والنقل

لدعم الطالب في الدراسة عن ُبعد

اإلمارات تتوقع منو االقتصاد غير النفطي ٣٫٦٪ في ٢٠٢١
توقع املصــرف املركــزي اإلماراتي أن ينمو 
الناجت القومي اإلجمالــي غير النفطي لإلمارات 

بنسبة ٣٫٦٪ في ٢٠٢١.
يأتي ذلك في وقت عقدت فيه جلنة تنســيق 
ومتابعــة تنفيذ اخلطــة االقتصاديــة للتعافي 
والنهــوض اجتماعها الثانــي أول من أمس، إذ 
ذكرت أنه مت إجناز ٤٦٪ من احلزمة املرنة لدعم 

االقتصاد.
وذكرت اللجنة أن قيمة حزم ومبادرات الدعم 
االقتصادي منذ بداية اجلائحة في البالد وصلت 

إلى ٣٨٨ مليار درهم (١٠٦ مليارات دوالر)، وفقا 
لـ «العربية. نت».

 «Aaوحصلت حكومة اإلمارات على تصنيف «٢
في اجلدارة االئتمانية وهو التصنيف السيادي 
األقوى في املنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة 
لالقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف 

الدولية موديز.
وأشــارت الوكالــة في تقريرهــا حول امللف 
االئتماني السيادي لدولة اإلمارات إلى أن نقاط 
القــوة االئتمانية لدولـــــة اإلمـــــارات، ترتبط 

بالقوة االئتمانيـــــة وبارتفــــاع نصيب الفرد 
مـــن الناتـــج احمللي اإلجمـــالي، فضـــال عــن 
متتــع الدولــــة باستقــــرار داخلي وعالقــات 

دوليـة قوية وواسعة.
أما فيما يتعلق بالنظرة املستقبلية لالقتصاد، 
أشارت الوكالة إلى أنها جاءت مدعومة بالتوقعات 
املستقرة للتصنيف السيادي، فضال عن إمكانات 
االجتاه الصعودي على املدى املتوسط متاشيا 
مع جهود التنويع املستمرة، إلى جانب تقيدها 

بااللتزامات الطارئة املرتبطة باحلكومة.


