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٢٫٥ تريليون دوالر أصول ٤ صناديق سيادية خليجية

«أسواق املال» تضيف على موقعها رابطًا لـ «األيسكو» 
للجهات غير املرخصة واحملظورة دوليًا

محمود عيسى

ذكر موقع زاوية أن صناديق 
الثــروة الســيادية فــي دول 
اخلليــج تظهر قوتهــا املالية 
لتوســيع نفوذها على ساحة 
االســتثمار العامليــة وتعزيز 
منوها، مشــيرا الى أن اســهم 
شركات التكنولوجيا والبنية 
التحتية تعتبر من بني األصول 
األكثــر رواجا، حيــث تتدفق 
أمــوال الصناديــق اململوكــة 
للحكومات على اســتثمارات 

األسواق اخلاصة.
واضاف املوقع أن عائدات 
النفــط املتصاعــدة وأســعار 
األصــول املتقلبــة والــدوالر 
القوي دفعت صناديق الثروة 
السيادية اخلليجية إلى قيادة 
موجة من عمليات االستحواذ 
واالســتثمارات األجنبية هذا 
العــام. ونقل املوقع عن معهد 
صناديق الثروة السيادية قوله 
ان منطقة اخلليج تعتبر موطنا 
ألربعة من أكبــر ١٠ صناديق 
ثروة ســيادية فــي العالم من 
حيث األصول اخلاضعة لإلدارة، 
وذلك بإجمالي أصول تبلغ ٢٫٤٨ 
تريليــون دوالر، حيث ميتلك 
جهاز أبوظبي لالستثمار ٧٠٨٫٨ 
مليارات دوالر، تتبعه الهيئة 
العامــة لالســتثمار الكويتية 
بأصول قدرها ٧٠٨٫٤ مليارات 
دوالر، ثم صندوق االستثمارات 
العامة الســعودي بواقع ٦٢٠ 
مليــار دوالر، وجهــاز قطــر 
لالســتثمار الذي ميلك اصوال 
تبلغ قيمتها ٤٥٠ مليار دوالر.

واستعرض املوقع نشاطات 
الصناديق السيادية اخلليجية 
فــي اخلارج قائــال انها ترغب 
بشــكل متزايــد فــي أن تعود 

أعلنت هيئة أســواق املال 
عن إضافة رابط عبر موقعها 
اإللكترونــي لصفحة منظمة 
قائمــة  األيســكو يتضمــن 
املرخصــة  باجلهــات غيــر 
واحملظور التعامل معها على 
املستوى الدولي، (في الدول 
األعضاء) حتت مسمى بوابة 
تنبيهات املستثمر والتي قامت 
الــدول األعضــاء بتزويدهــا 

للمنظمة.
وأوضحت الهيئة في بيان 
صحافــي، أن هــذه اخلطــوة 
تأتي تأكيدا على مبدأ التعاون 
املشــترك وتضافــر اجلهــود 
الدولية للتقليــل من مخاطر 
االســتثمار فــي التعامــل مع 
اجلهــات غيــر املرخــص لها 
مبزاولة أنشطة األوراق املالية 

شركات الطرق في اسطنبول، 
وفي شركات التكنولوجيا في 
جنوب آســيا. واشــار املوقع 
الــى أن هذه التحــركات تأتي 
فــي الوقت الــذي وصلت فيه 
أسعار النفط في مارس املاضي 
إلى أعلى مســتوى لها في ١٤ 
عاما واستقرت فوق ١٠٠ دوالر 
للبرميل، في حني وصل الدوالر 
إلى مستوى معاد لليورو وقفز 
إلى مســتويات قياســية أمام 
العديد مــن العمالت األخرى، 
مثــل الــني اليابانــي والليرة 
التركية والروبية الهندية. وفي 
غضون ذلك تراجعت مؤشرات 
األســهم في األسواق الناشئة 
واملتقدمــة، ما أضر بتقييمات 

الشركات العامة واخلاصة. 
وفي هذا السياق، قال املدير 
األول إلدارة األصول في شركة 
الريان القطرية لالستثمار أكبر 
خــان «لقــد عــززت صناديق 
الســيادية نشــاطها  الثــروة 
على املستوى الدولي، مدعومة 

والتثقيفية جلمهور املتعاملني، 
وكذلك عبر تخصيص صفحة 
محدثة بشكل دوري في موقعها 
قائمــة  تضــم  اإللكترونــي 
باجلهــات غيــر املرخص لها، 
في الكويت وفي جميع الدول 
األعضاء في منظمة األيسكو.

جتدر االشارة إلى أن الهيئة 
تتخذ كل اإلجراءات القانونية 
لكل ما يتم رصده من ممارسات 

«ســيؤدي  التغييــر  إلدارة 
ارتفاع أسعار الفائدة إلى ردع 
صناديق الثروة السيادية من 
زيــادة انكشــافها علــى فئات 
األصــول األكثر خطورة، مثل 
رأس املال املغامر، وتشجيعها 
بدال من ذلك على االســتثمار 
في فئات األصول األكثر أمانا 
والتي ستوفر اآلن عائدا أفضل 
كالسندات». وقال املدير العام 
لالستشارات في شركة غلوبل 
SWF دييغو لوبيز ان صناديق 
الثــروة الســيادية اخلليجية 
متثل أدوات ديبلوماسية مهمة 
لدول اخلليج املالكة لها، وكان 
بعــض هذه الــدول الصغيرة 
قــادرة تقليديا على ممارســة 
القــوة الناعمــة علــى نطــاق 
عاملي بسبب قوتها الشرائية 
العاليــة، وهــذا عــادة ما يتم 
توجيهــه من خــالل صناديق 
الثروة السيادية اخلاصة بها. 
وان هذه الصناديق تعود إلى 
الصفقات الضخمة، مشيرا إلى 
أن «متوســط حجم الصفقات 
قــد زاد هذا العــام ليصل الى 
٣٣ صفقة مبليار دوالر أو أكثر 
في األشهر الســتة األولى من 
عام ٢٠٢٢، في محاولة لزيادة 
مخصصاتها االستثمارية في 
األســواق اخلاصــة بســرعة 
كبيرة». وختم املوقع بالقول ان 
الصناديق السيادية اخلليجية 
اقامت ايضا شراكات استثمارية 
مشتركة مع مؤسسات حكومية 
فــي أســواق عامليــة عديــدة 
لالستثمار في املشاريع الكبرى. 
وتقيم هذه الصناديق شراكات 
جديدة أو تستثمر في مشاريع 
مملوكة للقطــاع اخلاص، من 
البنية التحتية إلى املشــاريع 

العقارية الكبيرة.

للمتعاملني في مجال أنشطة 
األوراق املاليــة علــى نطــاق 

دولي.
وفي هذا الصدد، تؤكد هيئة 
أســواق املــال أنهــا تعمل مع 
اجلهات النظيرة في املنظمة من 
الدول األعضاء لالرتقاء بالدور 
الرقابي والتشريعي لتحقيق 
الغاية من هــذه الصفحة مبا 
يخدم االقتصاد الوطني بصفة 
خاصة والدولي بصفة عامة.

الهيئــة  تهيــب  لذلــك، 
باملتعاملني في أنشطة األوراق 
املالية قبل التعامل مع أي جهة 
مقدمــة للخدمة زيــارة موقع 
الهيئــة لالطــالع علــى مدى 
ورود تلك اجلهة ضمن قائمة 
األشخاص غير املرخصة على 

النطاق احمللي أو الدولي.

مبزيد من عمليات ضخ االموال 
احلكومية مع ارتفاع العائدات 
من مبيعات النفط والغاز، وال 
شك ان زيادة فوائض امليزانية 
احلكومية تترجم إلى توسيع 
انتشــار الصناديــق  نطــاق 
السيادية. ومن حسن الطالع 
بالنســبة لهذه الصناديق ان 
أصبحت أسعار األصول خارج 
املنطقة جذابة بشكل متزايد، 
السيما عند تقييمها بالدوالر».

آثار ارتفاع أسعار الفائدة

ومن شأن الزيادات األخيرة 
في أسعار الفائدة دعم صناديق 
الثروة السيادية التي استثمرت 
بالفعــل فــي أصــول البنيــة 
التحتية، احملمية إلى حد كبير 
من ارتفاع التضخم، حيث يقوم 
مشغلو األصول برفع األسعار، 
مثل اإليجارات ورسوم النقل. 
وفي املقابل، يقول خافيير 
كابابي، مدير ابحاث الصناديق 
السيادية في املركز اإلسباني 

غير مشــروعة أو سلوكيات 
مخالفــة للقانــون أو الالئحة 

التنفيذية.
وفضال عن ذلك، فإن الهيئة 
حريصة وعبر عضويتها في 
منظمــة األيســكو أن تكــون 
فاعلة في اإلسهام بكل ما من 
شــأنه حتقيق مبــدأ النزاهة 
وضمان االلتزام بالعمل وفق 
اللوائح والقوانني على هدي 
مــن املادة الثالثــة من قانون 
الهيئــة، وتقــدمي املســاعدة 
وتبادل املعلومات مبا يسهم 
في حتقيق مبــادئ املنظمة، 
وتعي مسؤوليتها في اإلبالغ 
عن اجلهات ذات املمارســات 
املخالفــة، وعليه فقــد قامت 
بضــم أســماء هــذه اجلهات 
لقائمة املنظمة لتكون مرجعا 

يتصدرها جهاز أبوظبي لالستثمار بـ ٧٠٨٫٨ مليارات دوالر.. و«هيئة االستثمار» ثانياً بـ ٧٠٨٫٤ مليارات

تأكيداً على مبدأ التعاون املشترك لتقليل مخاطر االستثمار

 
الدولية بالنفع  اســتثماراتها 
على اقتصاداتها احمللية. ومن 
ذلك على ســبيل املثــال، قيام 
شركة دميلر لصناعة السيارات 
األملانية بإدارة برنامج تدريب 
هندسي في الكويت، في حني 
تعتبر الهيئة العامة لالستثمار 
مستثمرا رئيسيا في الشركة. 
وتتمتع شركة مبادلة اإلماراتية 
بشراكة طويلة األمد مع شركة 
إيرباص، ما أدى إلى خلق مئات 
الوظائف املاهــرة لإلماراتيني 
في منشــأة الطيــران التابعة 

للمجموعة.
وفي عام ٢٠٢٢، حيث دخل 
جهاز أبوظبي لالســتثمار في 
استثمارات عديدة في العقارات 
الهندية والرعاية الصحية في 
اســتراليا، باالضافــة لتعزيز 
حيازاته في الشركات األميركية 
املدرجة باالضافة لشركات مثل 
امازون والفابيت وبنك جيه بي 
مورغان. كما وافق جهاز قطر 
لالستثمار على االستثمار في 

على النطاق الدولي. كما تأتي 
اخلطــوة اســتكماال جلهــود 
الهيئــة احلثيثة فــي محاربة 
كل املمارسات غير املشروعة 
للجهات غيــر املرخصة على 
املســتويني احمللــي والدولي 
فــي آن معــا، حيــث تعمــل 
الهيئة وبشــكل مستمر على 
التصدي ملثل هذه املمارسات 
التوعويــة  حمالتهــا  عبــر 

التضخم في بريطانيا يقفز ألعلى 
مستوياته للمرة األولى منذ ٤٠ عامًا

«وربة» يدّشن بطولة «فانتسي» 
للدوري اإلجنليزي لكرة القدم

رويتــرز: أظهــرت بيانات رســمية، أمس 
األربعاء، أن تضخم أســعار املســتهلكني في 
بريطانيا قفز إلى ١٠٫١٪ في يوليو ليصل إلى 
أعلى مســتوى له منذ فبرايــر ١٩٨٢، مرتفعا 
عــن معدل ســنوي بلغ ٩٫٤٪ فــي يونيو مما 
يزيد الضغوط على األســر. وفي اســتطالع 
أجرتــه «رويتــرز» آلراء اقتصاديــني، فاقت 
الزيادة توقعاتهم جميعا بأن معدل التضخم 

في بريطانيا سيرتفع إلى ٩٫٨٪ في يوليو.
ورفع بنك إجنلترا املركزي هذا الشهر سعر 
الفائدة الرئيســي ٠٫٥٪ إلى ١٫٧٥٪، وهي أول 
زيــادة له مبقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 
١٩٩٥. وتوقــع البنك أن يصــل التضخم إلى 
ذروتــه عند ١٣٫٣٪ فــي أكتوبر، عندما ترتفع 

أسعار الطاقة املنزلية حسب املقرر.
وأظهرت األرقام الصادرة أمس من مكتب 
اإلحصاء الوطني أن األسعار ارتفعت ٠٫٦٪ في 
يوليو، بينما بلغ املعدل السنوي لتضخم أسعار 
البيع بالتجزئة ١٢٫٣٪، وهو أعلى مستوى منذ 

مارس ١٩٨١.وقال وزير املالية ناظم الزهاوي 
ردا على هذه البيانات: السيطرة على التضخم 
هي أولويتي القصوى، نتخذ إجراءات من خالل 
(انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض 
ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام 

بإصالحات لتعزيز اإلنتاج والنمو.
وقال بنك اجنلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة 
في أوروبا عقب الغزو الروسي ألوكرانيا هو 
احملرك الرئيسي للتضخم ومن املرجح أن يدفع 
بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، 

في وقت الحق من هذا العام.
ومع ذلك، كانت البيانات تلمح إلى أن ضغط 
التضخم في املستقبل رمبا يبدأ في االنحسار.

وارتفعت أسعار مدخالت اإلنتاج على أساس 
شهري ٠٫١٪ فقط، وهي أبطأ زيادة حتى اآلن في 
عام ٢٠٢٢. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف 
الطلب العاملــي على الصلب مع تباطؤ النمو 
االقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض 

أسعار النفط اخلام.

ضمن إطار املنافســة الدورية اخلاصة 
بصفحات بنك وربــة عبر منصات مواقع 
التواصل االجتماعي، ومن باب املسؤولية 
االجتماعيــة، دشــن بنــك وربــة بطولــة 
«فانتســي» اخلاصة بالدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم، وذلك بجوائز إجمالية أكثر من 
٣٠٠٠ دينار على مدار املوسم الذي ينتهي 
بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٣، وشهدت األيام األولى 
تسجيل أكثر من ٨٠٠٠ متسابق في البطولة 
التنافســية اخلاصة بتوقعــات املباريات 
وأفضــل الالعبني في الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، حيث تعتبر «فانتسي» 
من أكثر املســابقات إقبــاال في الكويت في 

اآلونة األخيرة.
وفي هذا الصدد، قال أمين املطيري مدير 
قطاع التسويق واالتصال املؤسسي في بنك 
وربة: «إننا نسعى من خالل هذه البطولة 
الى توفير التنافس النزيه واملتعة الكروية 

بني متابعي الدوري اإلجنليزي لكرة القدم 
من عمالئنا»، وأضاف املطيري: إن اجلوائز 
اإلجمالية تفوق ٣٠٠٠ دينار، حيث سيحصل 
الفائــز األول مع نهاية املوســم على مبلغ 
١٠٠٠ دينار، بينما سيحصل صاحب املركز 
الثاني على ٦٠٠ دينار، أما عن املركز الثالث 
فسيحصل على ٤٠٠ دينار، باإلضافة لساعة 
apple watch شهريا لصاحب املركز األول 

في الشهر.
وأضاف أن التسجيل للبطولة واملنافسة 
مفتوح حتى تاريخ ٢٠ أغسطس من خالل 
حتميل تطبيق «فانتســي» وإضافة الرمز 
اخلاص ببنك وربة، علما أن املنافسة متاحة 
للجميع، وأكد أن النتائج ســتكون بشكل 
دوري عبر منصات البنك في مواقع التواصل 
االجتماعي، كما ستقام جوائز دورية أخرى 
مرافقة للبطولة لتشــجيع املشاركني على 
مواصلة التحدي حتى نهاية املوسم الكروي.

من املتوقع أن يصل إلى ١٣٫٣٪ في أكتوبر

أمين املطيري

«آبل» تصنع ساعاتها وحواسيب 
«ماك بوك» للمرة األولى خارج الصني

بعد بدء تصنيع ١٣ iPhone هذا العام بالهند

رويترز: أجرى موردو شــركة آبل محادثات إلنتاج ساعات 
Apple Watch وحواسيب MacBook في ڤيتنام ألول مرة، بحسب 
ما أفادت به شركة Nikkei Asia، نقال عن أشخاص مطلعني على 
األمــر. وأضاف التقرير، وفق مــا نقلته «رويترز»، أن موردي 
 Foxconnو Luxshare Precision Industry شــركة آبل الصينيني
Apple Watch التــي جتمع هواتف آيفون، بــدأوا اختبار إنتاج

وMacBook في شمال ڤيتنام. وتقوم «آبل» بتحويل بعض مجاالت 
إنتاج آيفون من الصني إلى أســواق أخرى، مبا في ذلك الهند، 
حيث بــدأت في تصنيع ١٣ iPhone هــذا العام، وتخطط أيضا 
لتجميع أجهزة iPad اللوحية هناك. وأصبحت الهند، ثاني أكبر 
سوق للهواتف الذكية في العالم، إلى جانب دول مثل املكسيك 
وڤيتنــام، ذات أهميــة متزايدة للتعاقد مع الشــركات املوردة 
للعالمات التجارية األميركية، في وقت حتاول هذه الشــركات 
تنويع اإلنتاج بعيدا عن الصني. وفي األسبوع املاضي، أعطت 
Foxconn توقعات حذرة للربع احلالي بعد نشر نتائج جتاوزت 
التوقعات، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية بعد 
طفرة غذاها الوباء. ومثل الشركات املصنعة العاملية األخرى، 
تعاملت شركة Foxconn مع نقص حاد في الرقائق يضر باإلنتاج، 
حيث اســتمرت االختناقات جــراء تداعيات الوباء وأدت حرب 

أوكرانيا إلى زيادة توتر القنوات اللوجستية.

الشعيبي: نحرص على إثراء التجربة املصرفية 
لعمالئنا وإمتام املعامالت بسهولة

الكويــت  بنــك  يلتــزم 
التجربــة  الوطنــي بإثــراء 
املصرفيــة لعمالئه وتوفير 
أفضل اخلدمــات التي تلبي 
احتياجاتهم وتساعدهم على 
إمتام كافة معامالتهم بسرعة 
وســهولة. وفي ذلك اإلطار، 
أعلن البنك عن توفير إمكانية 
حتديث العمالء أرقام املوبايل 
اخلــاص بهــم عــن طريــق 
برنامج خدمة الوطني عبر 
الوطني  املوبايل أو خدمــة 
عبر االنترنت باستخدام أرقام 

فيرجن موبايل اجلديدة.  يأتي ذلك بالتزامن 
مع إضافة بنك الكويت الوطني شركة فيرجن 
موبايل، والتي اشترك فيها العديد من عمالء 
البنك بعدما دخلت السوق الكويتي مؤخرا إلى 
قائمة شركات االتصاالت املتواجدة في الكويت 
والتي ميكن للعمالء حتديث بيانات الهاتف 
اخلاصة بهم لدى البنك من خالل إضافة رقم 
هاتفهم اجلديد لدى الشــركة. ويحرص بنك 
الكويت الوطني على تشجيع عمالئه لتحديث 
بيناتهم وتزويد البنــك بالبريد اإللكتروني 
وأرقام الهواتف اجلديدة من فيرجن موبايل 

حتى ميكنهم استالم الرسائل 
القصيرة واإلشعارات الفورية 
التي  التسويقية  والرسائل 
تطلعهم على أحدث احلمالت 
الترويجيــة  والعــروض 
مــن خــالل تلقي الرســائل 
النصية القصيرة من البنك 
أينمــا كانــوا وخاصة كلمة 
 ،(OTP) املرور ملــرة واحدة
سواء عند التسوق أو طلب 
الطعام عبر اإلنترنت. وبهذه 
املناســبة، قالت مدير إدارة 
جودة اخلدمــة الرقمية في 
بنك الكويت الوطني، هالة الشعيبي: نحرص 
في الوطنــي على إثراء التجربــة املصرفية 
لعمالئنا من خالل توفير كافة الســبل التي 
تسهم في حتقيق راحتهم وإمتام معامالتهم 
بســرعة وسهولة في كل وقت ومن أي مكان 
اعتمادا على قنواتنا الرقمية وريادتنا في تقدمي 
اخلدمات املصرفية الرقمية. وأكدت الشعيبي 
التزام «الوطني» باحلفاظ على مصلحة عمالئه 
وســرية وأمن بياناتهم الشخصية بالتزامن 
مع حصولهم علــى أكثر اخلدمات املصرفية 

وحلول الدفع تطورا.

«الوطني» ميّكن عمالءه من حتديث بياناتهم بأرقام فيرجن موبايل

هالة الشعيبي

«املتحد» يعلن فائزي «احلصاد» األسبوعي
األهلــي  البنــك  قــام 
املتحد يــوم أمس بإجراء 
السحب األســبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، 
الســحب علــى  حســاب 
اجلوائز اإلســالمي األول 
في الكويت والذي ينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبسط وأسهل برنامج 
ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلســاب عبــر االنترنت 
بــكل ســهولة ويســر مع 
ميزة اإليــداع الفوري في 
احلساب. وأسفر السحب 
عن حصول ١٠ من العمالء 
على ١٠٠٠ دينار لكل منهم 
وهم: عامر محمد الدخيل، 

هويدا حســني زعتر، سالمة سعد العنزي، 
جنــاة عبــداهللا اشــكناني، موســى مبارك 
العبيدان، عادل سعد الصالحات، وانتصار 
عبدالعزيز علي، حمادة حامد محمد، عبداهللا 
جنم الدهيش، محمد عبداحملســن املوسى. 
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع مــن املزايا، حيث 
يحظــى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 
شهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أســبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
جائزة، وتبقى اجلوائز الربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقيــة لتحقيق حلم العمر. علما أن احلد 
األدنى للمشاركة واالستفادة من السحوبات 
كافة هي ١٠٠ دينار، تؤهل العميل للحصول 
على فرصتني لدخول الســحب والتي تزيد 
حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في السحب، باإلضافة الى 
احلصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حساب العميل فرصة واحدة 
للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على 
رصيده ملدة خمسة عشر يوما على األقل قبل 
تاريخ الســحب، وكلما زادت مدة االحتفاظ 
زادت فرص دخول السحب لكل ٥٠ دينارا، 
ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء 

على خطة السحب.

 

 


