
 دع��ا ممثل عمالء جلنة تيماس 
»الستراد حقوق املستثمرين« د. 
ف���ارس ال��ش��م��ري جميع اجلهات 
املعنية واملنوطة بتنفيذ القوانيني 
إل���ي م��س��ان��دة م��ف��وض��ي اللجنة 
الس��ت��ع��ادة ح��ق��وق املستثمرين 
والعمالء مبينا أن اللجنة انتهت 
خ���الل اج��ت��م��اع��ات��ه��ا االسبوعية 
الدورية إلي اختيار اعضاء جلنة 
إق����رار ال��ت��ن��ازل ل��ش��رك��ة تيماس 
العقارية متهيدا ملخاطبة اجلهات 
املعنية ب��اس��ت��راد ام���وال العمالء 

بأسرع وقت ممكن.
وأض�����اف ال��ش��م��ري ف���ي ب��ي��ان 
صحفي أن التطورات التي شهدتها 
املناقشات خالل االجتماع االخير 
ت��ه��دف إل��ي ت��وزي��ع م��ه��ام اعضاء 
اللجنة كل حسب تخصصه ملتابعة 
املستجدات في ملف حقوق العمالء 
وص��وال إلي ايجاد األلية املناسبة 
لتحقيق األه����داف امل��ن��ش��ودة مبا 

يتناسب وضوابط وأحكام القانون 
الدولي .

 وأشار إلي أن اللجنة ،اوكلت في 
اجتماعات سابقة مهام كل شخص 
ملواجهة االج���راءات املستقبلية  ، 
ومناقشة صياغة إق���رار التنازل 
ح��س��ب ال��ق��ان��ون ال��دول��ي املعتمد 

واجرءاته املطلوبة .
وأوض��ح الشمري أن الشركات 
ال��ع��ق��اري��ة الكويتية ق���ادرة علي 
االستثمار في ح��ال وج��دت فرص 

وخيارات جيدة من خالل الشراكة 
مع القطاع العام متمنياأن يتم طرح 
امل��ش��اري��ع ام��ام ال��ش��رك��ات احمللية 
لتقوم بدورها في تنمية مشاريع 
كويت جديدة في إطار رؤية 2035 
كما وأن املمواطن الكويتي لديه 
الرغبة للمساهمة في الشركات التي 
ستطرح ضمن خطة الدولة ملشاريع 

الشراكة عبر االكتتاب العام 
وتابع إن تعزيز سمعة الشركات 
الكويتية باباستثمارات واستقطاب 

امل��واط��ن��ي��ني للمساهمة ب��ه��ا إمن��ا 
يعكس قدرة املجتمع االيجابية في 
بناء اقتصاد الكويت احلديثة والتي 
يحرص أبناء الكويت إلي التكاتف 
والتعاون لتحقيق تلك األهداف التي 

تخدم األجيال القادمة .
وط��رح منسق اللجنة الدكتور  
ف���ارس ال��ش��م��ري خ��الل االجتماع 
االخ��ي��ر مجموعة م��ن املقترحات 
التي حظيت مبوافقة وإج��م��اع من 
املشاركني واالعضاء كونها تهدف 

إل��ي تأمني وحماية ام��وال العمالء 
من خالل مناقشة متخذي القرار مبا 
مت االتفاق عليه بني ممثلي عمالء 

تيماس لتحريك املياه الراكدة. 
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة ت��ط��رق��ت في 
اجتماعات سابقة  إلي املبالغ التي 
مت صرفها منذ أزمة شركة تيماس 
والتي تقدر بحوال 11مليون دينار 
ويتبقي نحو 61 مليون تعادل 
استحقاقات مبالغ العمالء جميعاً  
وال���ت���ي ت��خ��ص ن��ح��و ال���ف عميل  
وت��واص��ل  اللجنة رص��د  وتسجيل 
العمالء س��واءا كانو مساهمني او 
مستثمرين  وحصر املبالغ وفقا 
حلصة كل فرد منهم متهيدا ملعرفة 

نصيب كل فرد. 
  وق���د ق��ط��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة شوطا 
كبيرا في وض��ع  اآللية التي ميكن 
م��ن خاللها اس��ت��رج��اع األم���وال أو 
العقارات، بالدفوع القانونية التي 
ت��خ��دم متطلبات املساهمني وفقا 
لالتفاقيات املبرمة فيما بينهم، 
وال��ت��ي تتضمن جمع أك��ب��ر نسبة 

ممكنة من املستثمرين بالشركة.
 واخ���ت���ت���م ال���ش���م���ري ق���ائ���ال :
ان  ال��ل��ج��ن��ةحت��رص ع��ل��ى حماية 
ح��ق��وق املستثمرين ، متمنيا أن 
تتفهم  اجلهات احلكومية متطلبات 
املواطنني والشركات وفتح املجال 
للجميع ل��دع��م االق��ت��ص��اد وتنمية 
املشاريع مبا يدعم في الوقت ذاته 

حتقيق العائدات علي رأس املال .
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الواليات املتحدة تستثني مؤقتًا بعض الدول من عقوبات استيراد النفط اإليراني

3.0 مليون برميل يوميًا في سبتمبر 2.8 و  الكويت واإلمارات انتجتا نحو  

ق��ال تقرير البنك ال��وط��ن��ي ال��ص��ادر أمس 
الثالثاء أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط 
في بداية شهر أكتوبر إل��ى أعلى مستوياتها 
في أربعة أع��وام، إال انها مالبثت أن تراجعت 
بحوالي %18 إلى ان بلغت حوالي 70 دوالر 
للبرميل ملزيج برنت و60 دوالر للبرميل ملزيج 
غرب تكساس املتوسط مع حتول االجتاه القوي 
للسوق إلى نزعة تراجعية على خلفية انحسار 
املخاوف املتعلقة بقلة اإلنتاج بسبب العقوبات 
االمريكية املفروضة على ايران وباإلضافة إلى 
ارتفاع انتاج النفط األمريكي إل��ى مستويات 
قياسية وضعف اآلف��اق املستقبلية لالقتصاد 
العاملي والطلب على النفط. وك��ان ق��رار إدارة 
الرئيس ترامب باستثناء ثماني دول من أكبر 
مستوردي النفط اإليراني مبا في ذلك الصني 
والهند واليابان وك��وري��ا اجلنوبية من اكبر 
العوامل املساهمة ف��ي ت��راج��ع األس��ع��ار. كما 
تأثرت األسعار ايضاً مبوجة البيع التي سادت 

معظم أسواق األسهم الرئيسية.
وعلى صعيد أسواق العقود اآلجلة، خفضت 
صناديق التحوط رهانها على ارتفاع أسعار 
النفط، فيما ميثل الفارق ما بني توقع ارتفاع 
األس��ع��ار )»ال���ش���راء«( وان��خ��ف��اض األس��ع��ار 
)»البيع«(، لألسبوع السادس على التوالي، إلى 
260،048 من العقود املستقبلية واخليارات، 
وفقا للبيانات الصادرة عن البورصة الدولية 
للعقود املستقبلية ICE، فيما ي��ع��د أدن��ى 
املستويات منذ يوليو 2017، األمر الذي يشير 
إلى زي��ادة التوجه السلبي للنظرة املستقبلية 

ألسعار النفط لدى املستثمرين.
ويبدو أن االنخفاض احلاد في أسعار مزيج 
غرب تكساس املتوسط بأكثر من %19 وبلوغه 
أدن���ى مستوى ل��ه منذ شهر م���ارس، ق��د دفع 
األوب��ك إلى النظر في خيار خفض اإلنتاج في 
العام 2019، فيما يعد حتوالً كامالً عن مسارها 

احلالي.
ويشكل ذلك وضعا بعيداً كل البعد عن وضع 
السوق في الفترة التي سبقت وص��ول أسعار 
النفط إل��ى ذروة  ارتفاعها عند 86 دوالر في 
أوائ��ل أكتوبر. حيث أنهت تلك الزيادة اجتاها 
امتد على مدار شهرين ارتفعت خالله األسعار 
على خلفية مخاوف من نقص اإلمدادات العاملية 
بسبب فرض العقوبات األمريكية على إيران 

وانخفاض انتاج فنزويال.

وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك  ك��ان��ت ه��ن��اك شكوك 
حول قدرة السعودية واألوب��ك على االستفادة 
من الطاقة اإلنتاجية الفائضة لتعويض تلك 
اخلسائر، كما يتضح م��ن تباطؤ رف��ع إنتاج 
األوب���ك وحلفائها بعد أن أش���ارت ف��ي أواخ��ر 
يونيو إلى أنها ستضخ 1 مليون برميل اضافي 
يومياً على مدى األشهر القادمة للحفاظ على 
استقرار ام��دادات السوق. وأدى تباطؤ وتيرة 
زي��ادة االم���دادات باإلضافة إل��ى ارت��ف��اع سعر 
مزيج برنت إلى ذروته  إلى إثارة غضب الرئيس 
ترامب، مما دفعه إلى اتهام األوبك بانها »تنهب 

باقي دول العالم«.

العقوبات اإليرانية 
في اخلامس من نوفمبر  اجل��اري مت تطبيق 
العقوبات األمريكية على إي��ران بشكل كامل. 
وب��اإلج��م��ال مت اس��ت��ه��داف ح��وال��ي سبعمائة 
كيان إي��ران��ي، مبا في ذل��ك األف���راد واملصارف 
وال��ش��رك��ات، ف��ي ق��ط��اع��ي ال��ط��اق��ة والشحن 

باإلضافة إلى القطاع املالي.
وم���ن اآلن ف��ص��اع��داً، س��ي��ت��م م��ن��ع ال���دول 
والكيانات األجنبية التي تشتري النفط اإليراني 
أو تتعامل م��ع البنك امل��رك��زي االي��ران��ي دون 
احلصول على إعفاء أمريكي من القيام باألعمال 
التجارية باستخدام النظام املالي األمريكي 
- وهي عقوبة أرغمت أكبر عمالء النفط اإليراني 
على التراجع عن صفقات الشراء ودفعت بعض 
ال��ش��رك��ات مثل شركة ت��وت��ال الفرنسية إلى 
االنسحاب من مشروع تطوير مشروع الغاز 
الطبيعي الذي يقدر بحوالي 4.8 مليار دوالر. 
كما أعلنت جمعية االتصاالت املالية العاملية 
بني البنوك املعروفة اختصاراً بنظام سويفت 
SWIFT، بأنه سيتم وقف تعامالت العديد من 

البنوك االيرانية مع املنصة.
إال أن��ه وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك، وف��ي خطوة 
مفاجئة عشية إع��ادة فرض العقوبات، أعلنت 
إدارة ترامب عن منح إعفاءات مؤقتة لثماني من 
أكبر عمالء إيران للنفط اخلام مبا في ذلك الصني 
والهند وكوريا اجلنوبية واليابان - ولكن ليس 
االحتاد األوروبي ككيان واحد – ملنح تلك الدول 
وقت كاٍف خلفض وارداتها بالكامل، وهو هدف 
اإلدارة املعلن. ويواصل االحتاد األوروب��ي من 
جانبه، التمسك باألمل في أن تتحقق خططه 

اخلاصة بإيجاد وسائل بديلة ملساعدة إيران 
على جتاوز النظام املالي األمريكي ومواصلة 

التصدير إلى أوروبا وآسيا.
ويعكس تراجع املوقف األمريكي جتاه إيران 
قلق إدارة ترامب بشأن ارتفاع أسعار النفط 
وتأثير ذلك على املستهلك األمريكي قبل وبعد 
االنتخابات النصفية األمريكية. إال أن األسواق 
اتخذت هذا اإلج��راء كإشارة إلى أن اخلسارة 
املتوقعة لإلنتاج اإليراني قد ال تكون شديدة 

لدرجة إحداث نقص في االسواق.
وم��ن امل��ؤك��د أن ص���ادرات النفط اإلي��ران��ي 
تواصل تراجعها، حيث تشير أحدث البيانات 
إلى أن صادرات النفط اخلام بلغت 1.6 مليون 
برميل يومياً في أكتوبر، متراجعاً بواقع 926 
أل��ف برميل يومياً، أو %37 مقابل مستوى 
ذروة صادرات البالد البالغ 2.4 مليون برميل 
يومياً في أبريل، أي قبل شهر من إعالن الواليات 
املتحدة ع��ن عزمها إع���ادة ف��رض العقوبات. 
وعلى الرغم من أن وتيرة التراجع خفت حدتها 
خالل الشهرين املاضيني - ورمب��ا يستمر هذا 
الوضع اآلن بعد صدور بعض اإلعفاءات – إال أن 
التوقعات تشير إلى أن صادرات النفط اإليراني 
ستواصل تراجعها على األرج��ح خالل األشهر 
القليلة املقبلة إلى مستويات حقبة العقوبات 
السابقة لتتراوح ما بني 1-1،2 مليون برميل 

يومياً.

منظمة األوبك 
ومب���وازاة ذل��ك رفعت منظمة األوب��ك إنتاجها 
مؤخراً لتعويض اخلسائر اإليرانية والفنزويلية. 
وبلغ إنتاج املجموعة من النفط اخلام 32.7 مليون 
برميل يومياً في سبتمبر، ب��زي��ادة قدرها 630 
ألف برميل يومياً مقارنة مبستويات شهر مايو. 
وإضافة إلى زيادة اإلنتاج في روسيا مبقدار 390 
ألف برميل يومياً خالل نفس الفترة، فإن منظمة 
األوبك وحلفائها ليسوا بعيدين عن وعودهم في 
أواخ��ر يونيو برفع اإلنتاج إلى 1 مليون برميل 
يومياً. من جانبها، قامت السعودية بزيادة اإلنتاج 
في سبتمبر بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 10.5 
مليون برميل يومياً، فيما يقارب أعلى مستوياتها 
على اإلط��الق البالغ 10.67 مليون برميل يومياً 

في نوفمبر 2016.
وأنتجت الكويت واإلم��ارات حوالي 2.8 و 3.0 

مليون برميل يومياً في سبتمبر على التوالي وفقاً 
مل��ص��ادر األوب���ك الثانوية، مب��ا يرفع مستويات 
الزيادة التدريجية من مايو إلى 110 ألف برميل 
يومياً و 140ألف برميل يومياً. وعلق وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح مؤخراً بأن األوبك »تنتج 
بقدر ما تستطيع« حيث تتوقع السعودية انتاج 
11 مليون برميل يومياً أو أكثر خ��الل األشهر 
املقبلة. وتشير كافة املؤشرات إلى أن منتجي النفط 
ذوي القدرة اإلنتاجية االحتياطية - السعودية 
وال��ع��راق وال��ك��وي��ت واإلم����ارات ب��اإلض��اف��ة إلى 
روسيا من خارج منظمة األوبك - يعتزمون زيادة 

اإلمدادات على املدى القصير.
في حني أن تراجع اإلنتاج االحتياطي للسعودية 
واألوب���ك  - ال��ذي يقدر بحوالي %2 من الطلب 
العاملي، ويعد منخفضا وفقاً للمعايير التاريخية 
- من شأنه أن يدق ناقوس اخلطر في األسواق، إال 
انه على ما يبدو فان التركيز قد حتول إلى مخاطر 

زيادة املعروض النفطي في األسواق.

زيادة املخزون
مت م��ؤخ��راً ب��ث ه��ذه امل��خ��اوف م��ن قبل كال 
م��ن وزي��ر الطاقة السعودي ورئ��ي��س منظمة 
األوبك، وأملح كالهما إلى زيادة اإلنتاج بقيادة 
النفط الصخري في الواليات املتحدة وارتفاع 
مخزونات اخل��ام األمريكية وسط تباطؤ منو 

الطلب العاملي.
وفي الواليات املتحدة، سجل إنتاج النفط 
اخلام رقما قياسيا جديداً في اآلون��ة األخيرة، 
حيث بلغ 11.6 مليون برميل يوميا في األسبوع 
املنتهي في 2 نوفمبر، وفقا للبيانات األسبوعية 
الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة األمريكية. 
حيث جت��اوز إن��ت��اج ال��والي��ات املتحدة للنفط 
اخلام كل من روسيا والسعودية لتصبح بذلك 
أكبر منتج في العالم، حيث ارتفع إلى مستويات 
قياسية ومبقدار 1.8 مليون برميل يومياً أو 
%19 في العام 2018 حتى اآلن. كما سجلت 
مخزونات اخل��ام األمريكية ارتفاًعا لألسبوع 
السابع على التوالي، لتصل إلى 431.8 مليون 

برميل.
تسجيل ف��ائ��ض فعلي ف��ي ام����دادات سوق 
النفط، مع ضعف منو الطلب على النفط على 

خلفية تباطؤ االقتصاد العاملي
ووفًقا لوكالة الطاقة الدولية، جتاوز العرض 

مستويات الطلب على النفط في كل رب��ع من 
العام احلالي، مع وج��ود زي��ادة ملحوظة في 
امل��خ��زون خ��الل الربعني الثاني والثالث من 
العام. ويبدو أن املخاوف من زيادة املعروض 

السعودي تستند إلى بعض احلقائق.
وع��الوة على ذل��ك، وباتباع مسار العرض 
احلالي، من غير املرجح أن يشهد الوضع أي 
حتسن في العام 2019. فتوقعات منو الطلب 
على النفط لهذا العام لم يتم خفضها فحسب 
بواقع 130 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.3 
برميل يوميا، بل قامت وكالة الطاقة الدولية 
أيضاً بتخفيض توقعاتها للعام 2019 بواقع 

200 ألف برميل يومياً إلى 1.4 برميل يوميا.
واستشهدت الوكالة مبزيج من ارتفاع أسعار 
النفط، وتعديل البيانات املتعلقة بالصني، 
وضعف منو االقتصاد العاملي، وفقاً لتوقعات 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق 

النقد الدولي.
وك���ان ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط إل���ى جانب 
انخفاض كبير في قيمة العمالت في األس��واق 
الناشئة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية 
وتدفق رؤوس األموال إلى أسواق آمنة، ضمن 
املخاطر التي عرضها صندوق النقد الدولي في 
تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر في أكتوبر 
املاضي. ووفقاً للتقرير، أدت تلك العوامل إلى 
زي��ادة التكلفة احمللية للمنتجات النفطية في 
العديد من األس��واق الناشئة. ففي الهند على 
سبيل امل��ث��ال، وال��ت��ي ش��ه��دت ت��راج��ع عملتها 
بنحو %15 هذا العام مقابل ال��دوالر، اضطرت 
السلطات إلى خفض أسعار البنزين والديزل 
احمللية في أوائل أكتوبر لتخفيف حدة تأثير هذا 

الوضع على املواطنني.
و حتى ف��ي ال��والي��ات املتحدة، ب��دأ ارتفاع 
األسعار في محطات البنزين في التأثير على 
طلب املستهلكني. حيث تبلغ حصة البنزين من 
إجمالي الطلب األمريكي على النفط %44، إال 

أنه وفًقا لألرقام األسبوعية لشهري أغسطس 
وسبتمبر، ف��إن الطلب على البنزين آخ��ذ في 

التقلص.  
ويخيم على التوقعات املستقبلية للسنة 
املقبلة، باإلضافة إلى تشديد السياسة النقدية 
األمريكية، احتمال ت��زاي��د  اخل��الف التجاري 
بني الواليات املتحدة والصني. ومن الطبيعي 
أن يتأثر الطلب على النفط  في حالة زي��ادة 
التعريفات اجلمركية مبا يؤدي إلى تباطؤ منو 
االقتصاد العاملي. وق��د خفض صندوق النقد 
الدولي توقعاته لنمو  االقتصادي العاملي لعامي 
2018 و 2019 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 

%3.7 مبا يعكس جزئياً تلك املخاطر السلبية.

إلى أين تتجه أسعار النفط االن؟
يبدو أن ميزان املخاطر مييل نحو التراجع 
فيما يتعلق بأسعار النفط، حيث ي��ب��دو أن 
األسواق تولي اهتماماً أكبر لزيادة إنتاج األوبك 
والنفط اخل��ام األمريكي، وارتفاع املخزونات 
وضعف التوقعات املستقبلية للنمو االقتصادي 
أكثر من اهتمامها بنقص االم���دادات النفطية 
من جراء العقوبات اإليرانية وتراجع اإلنتاج 
الفنزويلي. وبلغت أسعار العقود اآلجلة لتسليم 
مزيج خام برنت أقل من أسعار التسليم الفوري 
أو العقود الفورية. وُتشير هذه احلالة املعروفة 
باسم التحول في اجتاه األسعار املستقبلية أو 
 backwardation ما يطلق عليه مصطلح
إلى توقع املتداولني تخمة األس��واق بإمدادات 

وفيرة.
وبطبيعة احل��ال إذا كانت منظمة األوب��ك 
وحلفائها في طريقهم إل��ى عكس توجهاتهم 
في العام 2019 بأن يقوموا بتخفيض اإلنتاج 
بدالً من زيادته، فمن املمكن أن يطرأ على املشهد 
حتوالً جذرياً.  وباإلجمال ً، األمر الوحيد املؤكد 

في هذا السوق قد يكون املزيد من التقلب.
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أعلنت شركة كامكو لالستثمار، ، عن 
نتائجها املالية للتسعة أشهر املنتهية في 
30 سبتمبر 2018. حيث سجلت الشركة 
صافي ربح للمساهمني وقدره1.05 مليون 
دينار ، بنمو بلغت نسبته٪6مقارنة مع 
997 الف دينار كويتي حققتها الشركة 
خ��الل نفس ال��ف��ت��رة م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي، 
بربحية سهم بلغت 4.45فلسا للسهم 
الواحد، مقارنة ب�4.20فلسا للسهم حتققت 

في عام 2017. 
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 
%12 ليبلغ8.6مليون دينار كويتي تقريباً 
مقارنة ب� 7.7 مليون دينار كويتي تقريباً 
لنفس الفترة م��ن ع��ام 2017. وحققت 
الشركة من��واً ف��ي إي����رادات ال��رس��وم من 
األنشطة التشغيلية بنسبة %34 حيث 
ارتفعت من 4.57 مليون دينار كويتي 

تقريباً ف��ي التسعة األش��ه��ر األول���ى من 
2017، إلى 6.12مليون دينار تقريباً في 

العام 2018.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في 
شركة كامكو فيصل ص��رخ��وه، »يعزى 
النمو في البيانات املالية املجمعة للشركة 
خالل التسعة أشهر املنقضية من العام، 
إل���ى جن���اح تنفيذ استراتيجية كامكو 
للنمو وال��ت��وس��ع على مستوى الكويت 
واملنطقة،فيما حتتفظ الشركة حالياً بقاعدة 
سيولة قوية وهيكل مالي متني يساعداها 
على تعزيز تكاملية منوذج أعمال الشركة 
احل��ال��ي، ومي��ن��ح مستثمريها النمو في 
النتائج املرجوةويخدم مصالح العمالء 

واملساهمني الكرام.«.
وأك��د صرخوه ان ق��وة استراتيجيتنا 
ومن��وذج اعمالنا التشغيلية تتجلى في 
ت��وازن أدائنا على مر السنوات، ورؤيتنا 

املستقبلية التي تتسم بالتفاؤل احل��ذر، 
وبثقة أكبر في جدوى املسار الذي اتخذته 
الشركة، سنسعى جاهدين نحو اقتناص 
املزيد من الفرص وتقدمي مجموعة أكبر 
من املنتجات التي ستمكننا من املضي بقوة 

أكبر نحو الريادة.
وعلى صعيد تطور االع��م��ال، أوض��ح 
ص���رخ���وه، »خ����الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث من 
العام،جنحت كامكو ف��ي إص���دار سندات 
لصاحلها بقيمة 40 مليون دينار كويتي 
حيث قامت الشركة بدور املدير الرئيسي 
لإلصدار ووكيل االكتتاب جنباً الى جنب 
مع بنك اخلليج. وبالفعل مت تغطية الصفقة 
في زمن قياسي لم يتخطى ال� 3 أيام،لتحقق 
بذلك رقماً قياسياً ألقصر فترة اكتتاب لسند 
مقوم بالدينار الكويتي في تاريخ السوق 
احمللي. كما امتت بنجاح صفقة االستحواذ 
على حصة األغلبية بنسبة ٪69.528 في 

شركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل«، 
وال��ت��ي مت تصنيفها ك��واح��دة م��ن أكبر 5 
صفقات استحواذ على مستوى دول مجلس 
التعاون اخلليجي في نهاية الربع الثالث 

من عام 2018«. 
ومن ناحية اخ��رى، عملت الشركةعلى 
ت��دع��ي��م ع����دد احمل���اف���ظ االس��ت��ث��م��اري��ة 
املدارة،فيما واصلت توفير حلول بديلة 
لالستثمار، باإلضافة إلى تقدمي منتجات 
ج��دي��دة، مل��س��اع��دة عمالئها على حتقيق 
أهدافهم االستثمارية الفريدة، وستواصل 
الشركة تعزيز استثماراتها، رغم التحديات 
املتتابعة التي تواجه أسواق املال، بهدف 

تعزيز عروض منتجاتنا«.
علی صعید اداء األس��واق، استمر اهتمام 
املستثمرين بأسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي خ��الل ال��رب��ع الثالث م��ن العام 
2018، ال سيما في ظل التحسن األخير في 
أسواق املاملثل اململكة العربية السعودية 
وال��ك��وي��ت. حيث سجل امل��ؤش��ر اإلقليمي 
اإلج��م��ال��ي من���واً مضاعفاً خ��الل الفترة 
املنقضية م��ن ع��ام 2018، وذل���ك بفضل 
جاذبية األسهم في مختلف األس��واق. هذا، 
وقد ساهم إرتفاع أسعار النفط إلی أعلى 
مستوى له منذ أربع سنوات، في حتسني 
حیومات املنطقة ميزانياتها العمومية مما 
ينعكس على تحقيق النمو االقتصادي 
المستقبل����ي. إض��اف��ة إل��ى ذل��ك، ف��إن دعم 
احلكومة للقطاع اخلاص واجلهود املبذولة 
لتنمية االقتصاد غير النفطي يبشر باخلير 
لربحية الشركات التي ظلت متفائلة خالل 
األش��ه��ر التسعة األول���ى م��ن ال��ع��ام. ه��ذا، 
إلى جانب قوة القطاع املصرفي اإلقليمي، 
والذي يوفر بيئة مواتية لنمو متسارع على 

املدى القريب.
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