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السياسات احلمائية للتجارة العاملية والتوترات التجارية تخفض الطلب 

اخللفية احلالية ألسعار النفط تزود دول اخلليج  مبرونة كبرى
قـــال الــتــقــريــر الــصــادر عـــن  شــركــة بحوث 
كامنكو بخصوص صندوق النقد الدولي يصدر 
مستجدات آفاق االقتصاد العاملي يوليو2018 ، 
لقد أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات النمو 
لعامي 2018 و2019 دون تغير عند مستوى 3.9 
في املائة لكال العامني، وذلك في أحدث التقارير 
الصادرة عن الصندوق في يوليو 2018، وان كان 
قد أضاف ان النمو قد أصبح أقل توازناً واملخاطر 
على االفاق املتوقعة أصبحت في ازدياد بالنسبة 
لالقتصادات املتقدمة والنامية واألسواق الناشئة 
على حد ســواء، وأملح كذلك الى ظهور املزيد من 

املخاطر السلبية على االقتصاد العاملي.
وعلى الصعيد اإلقليمي، مت تخفيض توقعات 
النمو اخلاصة باالقتصادات املتقدمة بواقع 10 
نقاط أساس للعام 2018 )2.4 في املائة( مقارنة 
بالتوقعات الصادرة في أبريل 2018 مع اإلبقاء 
على توقعات منو الناجت احمللي اإلجمالي دون 
تغير )2.2 في املائة(. وتتمثل العوامل الرئيسية 
التي أدت إلى تراجع توقعات النمو للعام 2018 
بصفة أساسية إلى تباطؤ وتيرة النمو لكل من 
منطقة الــيــورو واليابان واململكة املتحدة في 
مستهل العام 2018. من جهة أخرى، مت اإلبقاء 
على توقعات النمو اخلاصة باألسواق الناشئة 
ــدة دون  واالقــتــصــادات النامية كمجموعة واح
تغير عما ورد في تقرير أبريل 2018، وان كان 
هناك تبايناً بالنسبة لالقتصادات املنفردة كل 
على حــدة حسب كيفية تفاعلها مع االجتاهات 
العاملية الطارئة مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع 
سعر الدوالر األمريكي والتطورات املستجدة على 

الصعيد التجاري والعوامل اجليوسياسية.
وأبقى التقرير على توقعات النمو اخلاصة 
بالواليات املتحدة لعامي 2018 و2019 دون 

تغير حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ان تؤدي 
احلوافز املالية والطلب النهائي القوي للقطاع 
اخلــاص إلى اإلبقاء على قوة النمو، في حني ان 
انخفاض معدالت البطالة إلى أدني مستوياتها 
املسجلة على مدار عدة عقود قد يخلق ضغوطاً 
تضخمية. من جهة أخرى، يتوقع ان يتباطأ منو 
منطقة الــيــورو مبعدل 20 نقطة أســاس للعام 
2018 )2.2 في املائة( و10 نقاط أساس للعام 
2019 )1.9 في املائة( مقارنة باملعدالت الواردة 
في تقرير أبريل 2018.ومت تخفيض توقعات 
النمو لكال من فرنسا وإيطاليا مع توقع تباطؤ 
وتيرة النمو عما كان متوقعاً في السابق وذلك 
نظراً لتراجع معدالت النشاط االقتصادي في 
فرنسا خالل الربع األول من العام 2018 مقارنة 

بالتوقعات، في حني ان انخفاض الطلب الداخلي 
يتوقع ان يؤثر على إيطاليا فــي خضم فترة 
يسودها عــدم اليقني السياسي. في حني تشير 
التوقعات إلــى تراجع الناجت احمللي اإلجمالي 
ألملانيا بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى 2.2 في 
املائة للعام 2018.باإلضافة إلى ذلك، أدى تراجع 
وتيرة األنشطة االقتصادية في بداية العام 2018 
إلى تخفيض توقعات منو الناجت احمللي اإلجمالي 
للمملكة املتحدة إلى 1.46 في املائة للعام احلالي. 
ــذي شهدته اليابان خالل  كما ان االنكماش ال
الربع األول من العام 2018 قد أدى إلى تخفيض 
توقعات منو الناجت احمللي اإلجمالي للعام 2018 
بواقع 10 نقاط أساس )1.0 في املائة(. إال انه 
على الرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي 

ان يحتفظ االقتصاد الياباني بقوته خالل الفترة 
املتبقية من العام 2018 وخــالل العام القادم 
2019 على خلفية زيــادة االستهالك اخلاص 

والطلب اخلارجي وأنشطة االستثمار.   
ــادات الناشئة  ــص ــت ويــتــوقــع ان تشهد االق
والنامية منــواً بنسبة 4.9 في املائة في العام 
2018 وبنسبة 5.1 في املائة للعام 2019 متاشياً 
مع التوقعات الصادرة في تقرير أبريل 2018. 
حيث يتوقع ان حتتفظ الهند والصني بصدارتهما 
كأسرع االقتصادات منــواً على مستوى املنطقة 
وان كــان قــد مت تخفيض توقعات منــو الناجت 
احمللي اإلجمالي للهند لعامي 2018 و2019 
بواقع 10نقاط أساس و30 نقطة أساس ليصل 
إلى 7.3 في املائة و7.5 في املائة على التوالي 

نظراً لتأثير ارتفاع أسعار النفط على الطلب 
احملــلــي وتشديد السياسات النقدية بوتيرة 
أســـرع مــن املتوقع.وبالنسبة ملــعــدالت النمو 
اخلاصة مبنطقة الشرق األوسط، وشمال افريقيا 
وباكستان لعامي 2018 و2019، فقد مت رفعها 
بواقع 10 نقاط أســاس و20 نقطة أســاس على 
التوالي وصوالً إلى 3.5 في املائة و3.9 في املائة 
على التوالي بدافع من حتسن معدالت التصدير 
للدول املصدرة للنفط. إال انه على الرغم من ذلك، 
فقد أشــار تقرير صندوق النقد الــدولــي إلــى ان 
االفاق املستقبلية للدول املستوردة للنفط ما زالت 
هشة، حيث انه هناك اقتصادات عديدة مازالت 

تواجه احتياجاً كبيراً للضبط املالي. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع منو 

الناجت احمللي اإلجمالي السعودي للعام 2018 
بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.9 في املائة، 
في حني مت اإلبقاء على توقعات النمو اخلاصة 
بالعام 2019 دون تغير )1.9 في املائة(. إال 
انه على الرغم من ذلك، نتوقع انه ما زال هناك 
مجال إلعـــادة النظر فــي توقعات منــو العام 
2019 وذلك نظراً الرتباط منو الناجت احمللي 
اإلجمالي النفطي بطبيعة االتفاقية التي سيتم 
ابرامها ما بني الــدول األعضاء وغير األعضاء 
مبنظمة األوبك في العام 2019، باإلضافة إلى 
تطورات التجارة الدولية على املدى القصير. 
حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع 
متوسط أســعــار النفط مبــعــدل 17.4 دوالر 
أمريكي للبرميل في العام 2018 ليرتفع السعر 
من املتوسط البالغ 52.8 دوالر أمريكي للبرميل 
ــى 70.2 دوالر أمريكي  فــي الــعــام 2017 إل
للبرميل.ويتوقع أن يتراجع السعر هامشياً 
إلــى 68.9 للبرميل في العام 2018. وتعمل 
اخللفية احلالية ألسعار النفط على تزويد 
دول مجلس التعاون اخلليجي مبرونة كبرى 
من حيث إجراءات الضبط املالي اجلارية حالياً 
وإدارة تــوازن احلساب اجلــاري في املوازنة. 
إال انه على الرغم من ذلك، من املمكن أن يؤثر 
تزايدالسياسات احلمائية للتجارة العاملية 
وارتفاع توترات التجارة العاملية على املنطقة 
من خالل انخفاض الطلب العاملي على النفط 
وتذبذباألسعار، األمر الذي من شأنه أن يدفع 
دول مجلس التعاون اخلليجي إلى التعجيل 
بخطط التنويع االقتصادي، وخططها الفردية 
لضبط األوضــاع املالية التي تستهدف حتقيق 
إيرادات إضافية والتحكم األمثل في النفقات في 

املستقبل.

لتسريع اعتماد إنترنت األشياء بني العمالء

»جنرال إلكتريك« و»مايكروسوفت« 
تعلنان عن أكبر شراكة لهما

أعلنت »جنرال إلكتريك«، املدرجة في بورصة 
نيويورك بالرمز GE، وشركة »مايكروسوفت«، 
املدرجة في بورصة ناسداك بالرمز MSFT، اليوم 
عن توسعة الشراكة التي جتمع بني الطرفني، وتقدمي 
تقنيات التشغيل واملعلومات التي حتد من العقبات 
التي تواجه الشركات الصناعية على صعيد تطوير 
مشاريع التحول الرقمي. وفي إطار هذا التعاون، 
تخطط »جــنــرال إلكتريك الرقمية« إلــى معايرة 
حلول »بريديكس« على منصة »مايكروسوفت 
Azure«، ودمج محفظة »بريديكس« مع إمكانات 
»Azure« للحوسبة السحابية التي تشمل إنترنت 
األشياء و«Azure« للبيانات وأدوات التحليل. 
كما سيتعاون الطرفان في استراتيجيات البيع 
ودخــول األســواق، لتزويد املستخدمني النهائيني 
بأفضل حلول إنترنت األشياء الصناعية في مختلف 
القطاعات. وباإلضافة إلى ذلك، ستستخدم »جنرال 
إلكتريك« منصة »مايكروسوفت Azure« ضمن 
كافة وحــدات أعمالها كـــأدوات إضافية إلنترنت 
األشياء وتعزيز اإلنتاجية، مبا في ذلك تطبيقات 
داخلية قائمة على حلول »بريديكس« لتعزيز 

االبتكار في وحدات أعمال الشركة. 
ــاً لتقرير صـــادر عــن شــركــة »غــارتــنــر«،  ووفــق
ــث« عن  ــدي فــإن الــشــركــات تتجه مــن »مــجــرد احل
إنترنت األشــيــاء الصناعية إلــى تطبيق مفاهيم 
اإلثبات واملشاريع التجريبية. وفــي حني تعتبر 
مشاريع »إثبات املفهوم« بداية سهلة، فإن عدداً 
من الشركات قد باشرت بتطبيق مبادرات واسعة 
النطاق*. وستساعد شراكة »جــنــرال إلكتريك« 
و«مايكروسوفت« العمالء الصناعيني في تعزيز 
سالسة عمليات التحول الرقمي من خالل اجلمع 

بــني حــلــول »جــنــرال إلكتريك الرقمية« الــرائــدة 
إلنترنت األشــيــاء الصناعية التي جتمع وتخزن 
البيانات وتعمل انطالقاً منها من جهة، وبني حضور 
ــع فــي مــجــال احلوسبة  ــواس »مــايــكــروســوفــت« ال
الرقميةمن جهة ثانية ملساعدة العمالء في حتويل 

عملياتهم إلى املجال الرقمي على كافة املستويات.  
تعتبر »بريديكس Predix« التي طورتها 
»جنرال إلكتريك الرقمية« منصة تطوير التطبيقات 
التي تزود الشركات الصناعية بكل ما يحتاجونها 
لبناء تطبيقات إنترنت األشياء الصناعية بأمان 
وتبنيها بسرعة وفعالية باستخدام البرمجيات 
السحابية، لالستفادة من بيانات األصول الصناعية 
فــي احلــصــول على معلومات قابلة لالستخدام 
العملي. وتستخدم شركات صناعية رائــدة مثل 
شركة البترول البريطانية »بي بي« و«إكسيلون« 
و«شيندلر« و«ميرسك« حلول »جنرال إلكتريك 
الرقمية«، وفــي مقدمتها تطبيقات رئيسية مثل 
 Predixو )APM( حلول إدارة أداء األصــول
ServiceMax إضافة إلى آالف التطبيقات األخرى 
املتوفرة على منصة »بريديكس« والتي قام العمالء 
بتطويرها لتعزيز الكفاءة واإلنتاجية في أصولهم. 
وسيساهم توظيف املزايا القوية لـ »Azure« في 
تسريع اعتماد محفظة تطبيقات »بريديكس«. 
وجتــمــع الــشــراكــة بــني خــبــرة »جــنــرال إلكتريك 
الرقمية« في البيانات الصناعية والتطبيقات، 
وحلول »مايكروسوفت« السحابية للشركات، مما 
يساعد العمالء في تسريع االعتماد على التطبيقات 
الصناعية احلديثة وحتقيق نتائج ملموسة 
بسرعة أكبر، وبالتالي حتفيز االبتكار وتنمية 

األعمال.

ماليني دينار أرباح أالفكو  4

عبر برامج التدريب احلصرية التي تطلقها لدعم الطالب وحديثي التخرج

»كامكو« تواصل االستثمار في األجيال املقبلة
تواصل شركة كامكو لالستثمار، استثماراتها االستراتيجية 
في الكوادر الشابة التي متثل اللبنة األساسية ملستقبل الكويت، 
عبر توفير برامج التدريب احلصرية لطالب اجلامعات والكوادر 

الشابة حديثة التخرج.
وتستهدف برامج كامكو للتدريب الداخلي اكساب املتدربني 
املشاركني في البرنامج، الــذي يقام سنوياً، اخلبرة العملية 
في بيئة عمل تعاونية وإيجابية تتماشى مع اهــداف الشباب 
وطموحاتهم، وذلك كجزء من مبادرة الشركة لتمكني وتنمية 

قدرات الشباب لتحقيق مستقبل مهني مثمر.
ويقدم برنامج التدريب الداخلي في كامكو، انشطة تدريبية 
استثنائية ومتنوعة، مقرونة بتوفير خبره في العمل في 
مختلف املجاالت والقطاعات املتعلقة باالستثمارات والتي 
تتماشى مع تخصصات املشاركني. ويقوم املتدربون امللتحقون 
ــالع  بالبرنامج بتطبيق عــدد مــن املــمــارســات العملية واالط
على االستراتيجيات االستثمارية الرئيسية لالستفادة من 
خبرة واحــدة من أكبر الشركات االستثمارية في املنطقة. 
حيث استقبلت كامكو 13 متدرباً خالل عام 2018 من مختلف 

اجلامعات الدولية واحمللية املشاركة في بالبرنامج.
 ومن جهتها، أكدت نائب رئيس ادارة املــوارد البشرية في 
كامكو رمي الرفاعي: » نؤمن بان توجيه الشباب نحو طريق 

النجاح هي أحد املهام التي تقع على عاتق الشركات، ملا ميثلونه 
من أهمية وباعتبارهم هم قاده الغد. لذا، فأننا لدى استقبال 
املتدربني، نعمل على التأكد من انهم على استعداد تام للتعلم 
والتطور في بيئة تنافسية ونظم رسمية للعمل. ويسمح لنا 
هذا االجراء من احلصول على املرشحني ذوي االحقية لالستفادة 
من اخلبرة العملية، التي ستؤهلهم يوماً ما للوصول الى وظيفة 

احالمهم«.
وأضافت، »وانطالقاً من هذه االستراتيجية متكنت كامكو، 
خالل السنوات املاضية، من احتضان مئات املتدربني، ولعبت 
دوراً قيادياً في اعدادهم وتثقيفهم من خالل ممارسة العمل على 
ارض الواقع. فيما قدمت كامكو عدد من الوظائف لهؤالء الذين 

جنحوا في اثبات قدراتهم خالل فترة التدريب.
وأشارت الرفاعي، »لن ندخر جهداً في سبيل مواصلة دورنا 
من أجل دعم الطالب والشباب اخلريجني، متاشياً مع اهدافنا 
بالقيام بدورنا نحو مجتمع األعمال واملجتمع الكويتي بشكل 
عــام، في متكني الشباب من خالل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم 
وأخــالقــيــات العمل لديهم، واختيار الــكــوادر مــن املوهوبني 
واملتحمسني ». هذا وتقدم برامج التدريب الداخلي لدى كامكو 
الفرصة للراغبني من أجل تعلم مهارات جديده وتطوير كفاءات 

رمي الرفاعيجديده في ظل بيئة عمل مهنية.

الناجت احمللي اإلجمالي للسعوديةتوقعات صندوق النقد الدولي

5 باملئة  أرباح »أالفكو« ترتفع 
بالربع الثالث بفضل بيع طائرات

أظهرت البيانات املالية لشركة أالفكو لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات ارتفاع أرباح الربع الثالث 
املنتهي في 30 يونيو 2018 بنسبة %4.8 على 
أســاس سنوي. وبحسب البيانات املالية للشركة 
بالبورصة امس  األربعاء، بلغت أرباح الفترة 6.06 
مليون دينار )20.04 مليون دوالر(، مقابل أرباح 
بنحو 5.78 مليون دينار )19.11 مليون دوالر( 

للربع الثالث من 2017.
وبلغت أرباح الشركة للتسعة أشهر املنتهية في 
30 يونيو املاضي نحو 31.43 مليون دينار، مقابل 
أرباح بقيمة 16.57 مليون دينار للفترة املماثلة من 

عام 2017، بارتفاع نسبته 89.7%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ارتفاع 
أربـــاح الفترة يعود إلــى الــربــح مــن بيع طائرات 
مخصوم منه ُمخصص صيانة ثقيلة وُمخصص 

إعادة تأجير.
كانت أربــاح الشركة ارتفعت %214 بالربع 
الثاني املنتهي في 31 مــارس 2018، لتصل إلى 
ــاح بقيمة 5.59  17.59 مليون دينار، مقابل أرب

مليون دينار للفترة املماثلة من العام املاضي.
وبلغت األربــاح النصف سنوية للشركة نحو 
25.37 مليون دينار، مقابل أربــاح بقيمة 10.79 
مليون دينار للفترة املنتهية في 31 مارس 2017، 

بنمو نسبته 135.1%.

انتعاش البورصة  بعد دخول قائمة املراجعة ملؤشر األسواق الناشئة

3.1 باملئة قطاع الكويت غير النفطي يحقق ارتفاعًا  بواقع 

قــال التقرير الصادر عن بنك الكويت 
الوطني ال تزال العالقات التجارية العاملية 
متوترة والتي من املرجح أن تزداد حّدتها. 
فقد فرضت أميركا في السادس من يوليو 
رسوماً بنسبة ٪25 على بعض املنتجات 
الصينية املستوردة، مع احتمال تطبيق 
رســوم أخــرى بنسبة ٪10 أي ما يعادل 
200 مليار دوالر. ونــظــرا لــذلــك، ردت 
الصني بفرض رسوم على بعض املنتجات 
األميركية املستوردة. و في الوقت نفسه، 
جهّزت أوروبا خطة مفّصلة من شأنها رفع 
الرسوم على ما قيمته 300 مليار دوالر 
مــن املنتجات األميركية وذلــك فــي حال 
فــَرض الرئيس »ترامب« رسوماً جديدة 
ــة املستوردة.  ــي على الــســيــارات األوروب
ولقد زادت هذه النزاعات من حدة املخاطر 
وتسببت بزعزعة األسواق، إذ وّلدت الكثير 
من الضغوط السلبية على سوق الصني 
ــأوراق املالية و عملتها »الرمنينبي«.  ل
حيث شهدت الصني ارتفاعاً ملحوظاً في 
خروج رؤوس األموال من أسواقها، وهي 
بذلك ليست إال جـــزءاً مــن حركة خــروج 

متنامية شملت األسواق الناشئة. 
وقد استمر املستثمرون بسحب أموالهم 
من االقتصادات الناشئة، و تسارعت هذه 
السحوبات فــي يونيو على إثــر ارتفاع 
الفائدة وقوة الــدوالر والتوتر التجاري. 
و حسب معهد التمويل الدولي فأن قيمة 
االستثمارت التي سحبت من هذه األسواق 

و توجهت نحو األسواق اآلمنة قد ارتفعت 
إلــى 8.0 مليار دوالر في يونيو من 6.3 
مليار دوالر فــي مــايــو. ومــن املتوقع أن 
تستمر التدفقات إلى اخلــارج في األشهر 
املقبلة في رد فعل للتشدد في السياسة 
النقدية املتوقع في أميركا. كما أن االرتفاع 
ـــدوالر سيزيد مــن عــبء دين  فــي قيمة ال
األســـواق، وســيــزداد هــذا األثــر أيضاً بعد 
الــرفــع احملتمل فــي الفائدة مــن قبل هذه 
األســواق في محاولة لتعويض اخلسائر 

الرأسمالية.

مجلس التعاون 
ــة للمنطقة  ــادي ــص ــت ــــاق االق بــــدأت األف
ــاع أســعــار النفط  بالتحسن فــي ظــل ارتــف
وبرامج احلكومات للتحفيز االقتصادي. 
ــنــاجت احمللي  حــيــث تشير بــيــانــات منــو ال
اإلجمالي احلقيقي للربع األول من العام 
2018 إلى أن قطاع السعودية الغير النفطي 
قد حقق منواً بواقع ٪1.6 على أساس سنوي 
في الربع األول من 2018، و ارتفاعه في 
الكويت بواقع ٪3.1 وفي قطر بواقع 5.0٪ 
ـــارات، فقد  على أســاس سنوي. أمــا في اإلم
ضاعفت السلطات جهودها لتحسني بيئة 
األعمال احمللية وجذب االستثمار األجنبي 
ــا، أعلنت السلطات في  ــدوره املباشر. وب
أبوظبي تقدمي حزمة إلنــعــاش االقتصاد 

والنمو بقيمة 13.6 مليار دوالر.  

ــوق الــســعــوديــة إلــى  ــس وقـــد انــضــمــت ال
مؤشر MSCI لأسواق الناشئة ألول مرة 
في يونيو مما ساهم في إنعاش األســواق 
اخلليجية. كما مت ضّم سوق الكويت لأوراق 
املالية إلى قائمة املراجعة لإلنضمام إلى هذا 
املؤشر. في الوقت نفسه، شهدت بورصة 
البحرين ارتفاعاً في نشاط املضاربة على 
العملة والسندات نتيجة عــودة املخاوف 
حول قدرة اململكة على سداد مديونياتها في 
ظل تزايد عجز امليزانية ومستويات الدين. 
وقد أدى ذلك إلى تراجع الدينار البحريني 
ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سبعة عشر 
عاماً مقابل الـــدوالر. و باإلضافة إلــى ذلك 
ارتفعت مبادالت مخاطر عدم السداد لفترة 
خمس سنوات في البحرين لتقترب من أعلى 
مستوى لها منذ عشر سنوات بواقع 571 
نقطة أســاس، كما قفز الفارق بني سنداتها 
التقليدية بالدوالر وسنداتها اإلسالمية إلى 
مستويات قياسية. وقد دفعت هذه الضغوط 
مصرف البحرين املركزي إلى تأكيد التزامه 
ــدوالر. وتعهدت كل  ــال بــارتــبــاط العملة ب
ـــارات والكويت بدعم  من السعودية واإلم
البحرين مما أدى إلى استعادة السوق قوته، 
إال أن حجم وتوقيت هذا الدعم لم ُيحّدد حتى 

اآلن. 

اليابان 
ــادرات اليابانية في  ــص ارتــفــع منــو ال

مــايــو بــواقــع ٪8.1 على أســـاس سنوي 
وسط تسارع الطلب على معدات التصنيع 
والسيارات وقطع السيارات، بينما تسارع 
ــاس  ــن ٪5.9 عــلــى أس ــو الـــــواردات م من
ــاس سنوي  سنوي إلــى ٪14.0 على أس
نتيجة ارتفاع واردات الطائرات وارتفاع 
أسعار النفط. في الوقت نفسه، تراجع 
فائض اليابان التجاري مع أميركا إلى 
أدنى مستوياته منذ العام 2013 بسبب 
واردات الطائرات األميركية والفحم. فقد 
شهدت الــيــابــان، كحال الصني ومنطقة 
اليورو ولكن بصورة أقــل، ضغوطاً من 
سياسة أميركا التجارية غير العادلة. 
وبلغ التضخم في مايو ٪0.7 على أساس 
سنوي مما يشير إلى أنه من غير احملتمل 
أن تتبنى اليابان سياسة نقدية متشددة 

في املدى القريب.

 سوق الصني 
تأثرت عملة الصني الرينمينبي سلباً بعدة 
عوامل في يونيو ومطلع يوليو، مما أدى إلى 
تدخل البنك املركزي الصيني لدعم استقرار 
السوق. فقد سجلت العملة أسوأ أداء لها على 
اإلطــالق في يونيو بعد أن تراجعت بواقع 
3.3 ٪ مقابل الدوالر، حيث واجهت ضغوطاً 
نتجت عن قوة الــدوالر، والسياسة النقدية 
احمللية امليسرة واستمرار املخاوف من حرب 

جتارية مع أميركا.

التجارة في اليابانمنو الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون اخلليجي


