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صندوق مؤشر البورصة القطرية ُيشّكل فرصة كبيرة للمستثمرين الكويتين

7 مليارات دوالر حجم االستثمار بن الكويت وقطر  في مختلف القطاعات
	

استضاف	بنك	الدوحة	في	فندق	جي	
دبليو	ماريوت	في	الكويت	جلسة	لتبادل	
املعرفة	بعنوان	“النظام	العاملي	اجلديد	
ومنوذج	األعمال	املتغّير”.	حضر	جلسة	
ت��ب��ادل	املعرفة	ع���دداً	كبيراً	م��ن	ممثلي	
املؤسسات	الرائدة	الذين	أبدوا	اهتمامهم	
مبعرفة	فرص	األعمال	املتوفرة	في	ضوء	
العالقات	الثنائية	بني	قطر	والكويت.	

ش��ه��دت	اجللسة	إل��ق��اء	ال��دك��ت��ور	ر.	
س��ي��ت��ارام��ان	الرئيس	التنفيذي	لبنك	
الدوحة	للكلمة	االفتتاحية،	فقال:	“وفقاً	
إلى	توقعات	صندوق	النقد	الدولي	لشهر	
يناير	2018،	ستسّجل	االقتصاديات	
املتقدمة	منواً	بواقع	%2.3	في	عام	2018	
ومنواً	قدره	%2.2	في	عام	2019،	بينما	
ستبلغ	نسبة	النمو	في	االقتصاديات	
الصاعدة	والنامية	%4.9	في	عام	2018	
و%5	ف��ي	ع��ام	2019.	وبالتزامن	مع	
اجتماع	االحتياطي	الفيدرالي	األمريكي	
امل��زم��ع	ع��ق��ده	ه���ذا	األس���ب���وع،	تشير	
التوقعات	بأنه	سيقوم	بسلسلة	من	
عمليات	رف��ع	سعر	الفائدة	لهذا	العام	
على	أم��ل	ت��دارك	أث��ر	ال��زي��ادة	املتوقعة	
للتضخم.	وخالل	هذا	الشهر	قام	11	بلداً	
بالتوقيع	على	اتفاقية	طموحة	وجديدة	
للشراكة	“عبر	احمليط	الهادئ” برعاية	
اليابان	بالرغم	من	انسحاب	الواليات	
املتحدة	األمريكية.	وفي	وقت	سابق	من	
هذا	الشهر	أعلن	الرئيس	األمريكي	دونالد	
ترامب	نيته	زيادة	الرسوم	على	واردات	

الصلب	واألملونيوم.”  
كما	حت��ّدث	الدكتور	ر.	سيتارامان	

عن	االجتاهات	املستقبلية	املؤثرة	على	
الفضاء	الرقمي	والتنمية	املستدامة،	
فقال:	“متزج	الثورة	الصناعية	الرابعة	
التكنولوجيات	املتقدمة	بطرق	مبتكرة	
تسهم	في	التغيير	السريع	للطريقة	التي	
يعيش	ويعمل	بها	البشر	وعالقتهما	
ببعضهما	البعض.	وك��ون	العديد	من	
القطاعات	تشهد	تغييراً	مبضمون	عملها،	
فباإلمكان	تغيير	مفهوم	العمل	بالقطاع	
الصحي	إذ	أن	التغييرات	جارية	على	قدم	
وس��اق	في	فضاء	العمل	حيث	ستتولى	
الروبوتات	والذكاء	االصطناعي	دوراً	
أساسياً	فيها	وسيصبح	العميل	أكثر	
دراي��ًة	ووعياً	من	خالل	البيئة	الرقمية.	
وتعتبر	التكنولوجيا	املالية	ومفهوم	
إنترنت	األشياء	وتقنية	السجل	العام	
وال��ذك��اء	االصطناعي	بعضاً	م��ن	أب��رز	
التطورات	التكنولوجية.	ومبرور	الوقت	
يتبني	بأن	الروبوتات	املزّودة	بإمكانيات	
ال��ذك��اء	االص��ط��ن��اع��ي	وال��ت��ع��لّ��م	اآلل��ي	
تشّكل	عامالً	حاسماً	في	حتقيق	الكفاءة	
التشغيلية	املتميزة	في	قطاع	اخلدمات	
املالية.	وباإلمكان	أن	يسهم	التطوير	
املتسارع	للنظام	الرقمي	في	استغناء	
االقتصاديات	عن	التعامل	بالنقد.	ونرى	
بأنه	يتعني	على	البنوك	واملؤسسات	
املالية	معاجلة	املفاضلة	ب��ني	الراحة	
واألم��ان	عندما	يتعلق	األم��ر	باخلدمات	
املصرفية	الرقمية.	ومن	ناحية	االلتزام،	
فيتعني	على	البنوك	واجلهات	التنظيمية	
التعامل	مع	التساؤالت	املطروحة	فيما	
يتعلق	باخلدمات	املصرفية	الرقمية.	

وحل��م��اي��ة	ال��ع��م��الء،	ي��ج��ب	ال��ت��ص��دي	
للتنظيمات	اإلج��رام��ي��ة	وال��ت��أك��د	من	
االس���ت���ق���رار	امل���ال���ي	وحت��ل��ي	اجل��ه��ات	
التنظيمية	بالتحّفظ	واالتزان	فيما	يتعني	
على	املشرعني	التأكد	من	مالئمة	اللوائح	
التنظيمية	للعصر	الرقمي	مستقبالً.	هذا	
ويؤمن	بنك	ال��دوح��ة	ب��أه��داف	التنمية	
املستدامة	السارية	منذ	بداية	عام	2016	

بعد	اعتمادها	ف��ي	قمة	األمم	املتحدة	
للتنمية	املستدامة	في	سبتمبر	2015.	
وحت���رص	مجموعة	بنك	ال��دوح��ة	في	
إطار	مسؤوليتها	االجتماعية	على	اتباع	
مم��ارس��ات	العمل	ال��ع��ادل��ة	واملنفتحة	
والفعالة	واملتطابقة	للتخفيف	من	آثار	
التغير	امل��ن��اخ��ي	وال��ت��روي��ج	للتنمية	

املستدامة.”

وف��ي	ج��ان��ِب	آخ��ر	سّلط	الدكتور	ر.	
س��ي��ت��ارام��ان	ال��ض��وء	ع��ل��ى	االق��ت��ص��اد	
الكويتي	والعالقات	الثنائية	بني	قطر	
والكويت،	فقال:	“وفقا	لتوقعات	صندوق	
النقد	ال��دول��ي	في	أكتوبر	2017،	فمن	
املتوقع	أن	ينمو	االقتصاد	الكويتي	بنسبة	
4.1	٪	في	عام	2018.	وكان	بنك	الكويت	
املركزي	قد	أبقى	على	سعر	الفائدة	دون	

تغيير	في	ديسمبر	2017	معلاًل	ذلك	
باحلاجة	إلى	تعزيز	النمو	االقتصادي	
وبالرغم	من	رفع	االحتياطي	الفيدرالي	
األمريكي	نسبة	الفائدة	%0.25.	ووفقاً	
إل��ى	امل��وازن��ة	املعتمدة	للكويت	للسنة	
املنتهية	ف��ي	31	م���ارس	2019،	يبلغ	
إجمالي	اإلنفاق	على	املشاريع	20	مليار	
دي��ن��ار	وإج��م��ال��ي	اإلي����رادات	15	مليار	
دي��ن��ار.	وتغطي	مخصصات	امل��وازن��ة	
مشاريع	تطوير	البنية	التحتية	وشبكات	
ال��ط��رق	وب��ن��اء	امل��ط��ار	اجل��دي��د	وإنشاء	
محطة	لتوليد	الطاقة.	وكشفت	الكويت	
عن	خطة	جديدة	لتحويل	البالد	إلى	مركز	
مالي	وثقافي	إقليمي	بحلول	عام	2035	
م��ن	خ��الل	164	ب��رن��ام��ج	استراتيجي	
للتطوير.	وم��ن	ج��ان��ب	آخ���ر،	أسهمت	
اإلصالحيات	االقتصادية	التي	اعتمدتها	
الكويت	في	حتسني	موقعها	على	مؤشر	
البنك	الدولي	لسهولة	ممارسة	أنشطة	
األعمال	لعام	2018	متقدمًة	إلى	املركز	
96	عاملياً.	وتشير	البيانات	إلى	أن	حجم	
التبادل	التجاري	ب��ني	قطر	والكويت	
سّجل	2.7	مليار	دوالر	في	عام	2016،	
بينما	يبلغ	حجم	االستثمار	بني	البلدين	
في	مختلف	القطاعات	7	مليارات	دوالر،	
فيما	بلغ	عدد	الشركات	الكويتية	اململوكة	
بالكامل	من	قبل	مستثمرين	كويتيني	في	
قطر	132	شركة	بنهاية	عام	2017.	وفي	
اجلانب	القطري،	بلغت	قيمة	املخصصات	
املرصودة	لقطاعات	الصحة	والتعليم	
والنقل	في	موازنة	2018	مبلغاً	قدره	
83.5	مليار	ري��ال	قطري	أي	ما	يعادل	

%41		من	إجمالي	اإلنفاق.” 
وحت���دث	ال��دك��ت��ور	ر.	س��ي��ت��ارام��ان	
بإسهاب	عن	صندوق	مؤشر	بورصة	
قطر	للصناديق	املتداولة،	فقال:	“جاء	
إط��الق	الصندوق	كثمرة	للتعاون	بني	
بنك	الدوحة	بصفته	مؤسس	الصندوق	
وش��رك��ة	أم����وال	وه���ي	أع���رق	ش��رك��ات	
خدمات	إدارة	األص��ول	في	قطر	والتي	
عملت	بصفتها	مدير	الصندوق.	ويعتبر	
الصندوق	استثماراً	مفتوحاً	سيحاكي	
أداء	مؤشر	بورصة	قطر	الذي	يضم	أسهم	
أكبر	20	شركة	بحسب	القيمة	السوقية	
ومتوسط	القيمة	املتداولة	يومياً.	ويتسم	
ال��ص��ن��دوق	امل���درج	على	ب��ورص��ة	قطر	
بالسيولة	وقابلية	التداول	والشفافية	
ومتاحاً	للمستثمرين	األفراد	واملؤسسات	
احمللية	أو	األجنبية	وبالتالي	فإنه	ُيشّكل	
فرصة	كبيرة	للمستثمرين	الكويتيني.”  
وب���دوره	حت��دث	ف��ادي	ح��داد	رئيس	
شركة	الغامن	الدولية	للتجارة	العامة	
واملقاوالت	عن	“فرص	السوق	في	قطاع	
املشاريع”،	فيما	تناول	مسعود	أنتون	
الشريك	املفوض	باإلدارة	من	شركة	“إس	
إل	إم	آند	بارتنرز” التحديات	والفرص	
في	التجارة	العاملية.	وقّدم	السيد	فهمي	
الغصني	ال��رئ��ي��س	التنفيذي	لشركة	
أموال	حملة	عن	“صندوق	مؤشر	بورصة	

قطر”.	
واختتمت	جلسة	تبادل	املعرفة	بكلمة	
شكر	وتقدير	للحضور	من	قبل	السيد	
لؤي	فاضل	مقامص	املدير	اإلقليمي	لبنك	

الدوحة	في	الكويت.	

302 وجهة ليصل بذلك عدد الوجهات التي تغطيها الناقلة الوطنية إلى 

»التركية« ُتضيف سمرقند إلى شبكة رحالتها اجلوية 
ب��دأت	شركة	اخلطوط	اجلوية	التركية	
بتسيير	رحالت	مباشرة	من	مدينة	إسطنبول	
إل��ى	مدينة	سمرقند،	امل��درج��ة	على	قائمة	
اليونيسكو	للتراث	الثقافي	العاملي،	لتصل	
بذلك	ع��دد	الوجهات	التي	تغطيها	الناقلة	

الوطنية	إلى	302	وجهة.	
وأصبحت	سمرقند،	التي	تأسست	على	
طريق	احلرير	واحدة	من	أهم	خطوط	النقل	
ف��ي	ال��ت��ج��ارة	العاملية	ل��ع��دة	ق���رون،	وهي	
الوجهة	الثانية	لشركة	اخلطوط	اجلوية	
التركية	التي	سيتم	تشغيلها	في	أوزبكستان	

بعد	العاصمة	طشقند.
	وخ���الل	كلمته	ال��ت��ي	أل��ق��اه��ا	ف��ي	مطار	
سمرقند	الدولي	بهذه	املناسبة،	ق��ال	بالل	
أكشي،	الرئيس	التنفيذي	للخطوط	اجلوية	
التركية:	“يسعدنا	إطالق	أولى	رحالتنا	إلى	
سمرقند	والتي	تعتبر	واح��دة	من	أهم	مدن	
حضارتنا	املدرجة	على	قائمة	اليونسكو	
للتراث	العاملي.	وسيتاح	للمسافرين	اآلن	
السفر	من	121	دولة	في	العالم	إلى	سمرقند	
م��ن	خ���الل	ه���ذه	ال��رح��الت	امل��ب��اش��رة	التي	

أطلقناها.”  
وأض��اف	أكشي:	“باعتقادي	أن	سمرقند	
مدينة	اللؤلؤ	والتي	يتواجد	فيها	املدارس،	
واملساجد،	واملتاحف،	واملقابر،	واملراصد	
والروائع	املعمارية	ستحرز	تقدماً	في	مجال	
السياحة	في	وق��ت	قصير.	ونحن	سعداء	
بخدمة	هذه	املدينة	العريقة	بشخصياتها	

التاريخية	والعلماء.” 
وأردف	أكشي	بالقول:	“نحن	فخورون	
بتوطيد	العالقات	بني	تركيا	وأوزبكستان	
م��ن��ذ	أن	ب���دأن���ا	ت��س��ي��ي��ر	أول����ى	ال��رح��الت	
املباشرة	بني	بلدينا	في	عام	1992.	وتسّير	

اخلطوط	اجلوية	التركية	رحالت	مباشرة	
م��ن	اسطنبول	إل��ى	العاصمة	األوزب��ك��ي��ة	
طشقند	مبعدل	7	مرات	أسبوعياً،	وسنقوم	
بتسيير	رحالت	إلى	سمرقند	مبعدل	رحلتني	
أسبوعياً	من	اآلن	فصاعداً.	ونتوقع	أن	تصل	
ال��رح��الت	إل��ى	سمرقند	لتصبح	مبعدل	3	

مرات	أسبوعياً.” 

واختتم	أكشي	بالقول:	“أعتقد	أن	اتفاقية	
النقل	اجل���وي	ال��ت��ي	مت	جت��دي��ده��ا	ف��ي	هذا	
األسبوع	ستعزز	اجلسر	اجلوي	بني	البلدين.	
وبالتالي،	فإن	ذلك	سيساعدنا	على	تسيير	
رح��الت	إل��ى	وجهات	أكثر	مع	معدل	تكرار	
أكثر.	كما	أود	أن	أتوجه	بالشكر	للمسؤولني	
في	أوزبكستان	على	إتاحة	ه��ذه	الفرصة	

لنا.” 
وستكون	الرحالت	املباشرة	من	اسطنبول	
إلى	سمرقند	مبعدل	مرتني	أسبوعياً	في	كال	
االجت��اه��ني.	وبالنسبة	ألس��ع��ار	الرحالت	
ذه��اب��اً	وإي��اب��اً	من	اسطنبول	إل��ى	سمرقند	
فستبدأ	من	364	دوالر	أمريكي	يشمل	ذلك	

كافة	الضرائب	والرسوم.

خالل	تدشني	رحالت	سمرقند

جانب	من	جلسة	تبادل	املعرفة

سياديا  صندوقا  تخلق  بأبوظبي  دم��ج  عملية 
ب��200 مليار دوالر

تقرر	ض��م		مجلس	أبوظبي	
لالستثمار،	الذراع	االستثمارية	
حلكومة	اإلم��ارة،	إلى	مجموعة	
م��ب��ادل��ة،	م���ع	ق��ي��ام	أب��وظ��ب��ي	
بدمج	صناديق	سيادية	مبئات	
املليارات	من	ال��دوالرات	،	وفقا	

للعربية	.
وقالت	“بلومبرغ” إن	عملية	
الدمج	ستخلق	صندوقاً	سيادياً	
ل��إم��ارة	ي��ف��وق	حجم	أصوله	

200	مليار	دوالر.
وق����ال	ول���ي	ع��ه��د	أب��وظ��ب��ي	
ال��ش��ي��خ	م��ح��م��د	ب���ن	زاي����د	في	
حسابه	الرسمي	على	تويتر	
اليوم	األربعاء:	“أبارك	خطوة	
إع��ادة	تنظيم	مجلس	أبوظبي	
لالستثمار	بضمه	إلى	مجموعة	
ش��رك��ة	م��ب��ادل��ة	لالستثمار..	
كخطوة	متقدمة	ونوعية	لتعزيز	
ال��ت��ن��اف��س��ي��ة	وخ��ل��ق	ك��ي��ان��ات	

استثمارية	عمالقة”.
اب��ارك	خطوة	إع��ادة	تنظيم	
مجلس	أب��وظ��ب��ي	لالستثمار	
بضمه	إل���ى	مجموعة	شركة	
مبادلة	لالستثمار	..	كخطوة	
م��ت��ق��دم��ة	ون��وع��ي��ة	ل��ت��ع��زي��ز	
ال��ت��ن��اف��س��ي��ة	وخ��ل��ق	ك��ي��ان��ات	

استثمارية	عمالقة.
وأض��اف	ول��ي	عهد	اإلم��ارة:	
“نتطلع	إل��ى	اس��ت��دام��ة	النمو	
ومواصلة	اإلجن��ازات	من	خالل	
رؤي��ة	موحدة	وتكاملية	تبنى	
على	املكتسبات،	وحتفز	اجلهود	
وتستشرف	آف���اق	املستقبل،	
لتضع	شركاتنا	الوطنية	على	
س��ل��م	ال���ري���ادة	وال��ت��ن��اف��س��ي��ة	

العاملية”.
وأش��ارت	“بلومبرغ” إلى	أن	
عيسى	محمد	السويدي	سيبقى	
ع��ل��ى	رأس	م��ج��ل��س	أب��وظ��ب��ي	
ل��الس��ت��ث��م��ار،	حت���ت	إش����راف	
الرئيس	التنفيذي	واملدير	العام	
ل�”مبادلة” خ��ل��دون	خليفة	
امل��ب��ارك،	فيما	سيتولى	مجلس	
إدارة	“مبادلة” مسؤولية	إدارة	

الصندوق.
متضي	أبوظبي	في	خططها	
لتوحيد	صناديق	ومؤسسات	
مالية،	حيث	سبق	أن	مت	دمج	كل	
من	شركة	“مبادلة	للتنمية” مع	
شركة	االستثمارات	البترولية	
الدولية	العام	املاضي،	مما	وضع	
صندوق	“مبادلة” في	املرتبة	

ال�14	ضمن	أك��ب��ر	الصناديق	
السيادية	في	العالم،	بأصول	
تصل	إل��ى	125	مليار	دوالر،	
وف��ق��اً	ملعهد	ص��ن��ادي��ق	ال��ث��روة	
السيادية.ويبلغ	إجمالي	أصول	
“مجلس	أبوظبي	لالستثمار” 
123	مليار	دوالر،	وفقاً	لبيانات	

املعهد.
ومت	أيضاً	في	العام	املاضي	
دم��ج	بنكي	أب��وظ��ب��ي	الوطني	
واخلليج	األول،	أكبر	مصرفني	
ف��ي	اإلم�����ارة.	وي��ع��د	“مجلس	
أب��وظ��ب��ي	لالستثمار” أكبر	
مساهم	في	البنك	املندمج	بحصة	
%33	تبلغ	قيمتها	11	مليار	
دوالر،	وفقا	لبيانات	جمعتها	

“بلومبرغ”.

200	مليار	في	أبوظبي صندوق	سيادي	ب�	

محادثات  يجريان  واحلكير  ط��الل  بن  الوليد 
مع بنوك بشأن قروض

قالت	م��ص��ادر	إن	اثنني	م��ن	رج��ال	األع��م��ال	كانا	
محتجزين	ف��ي	إط���ار	حملة	مكافحة	ال��ف��س��اد	في	
السعودية	يجريان	اآلن	محادثات	مع	بنوك	بشأن	
ق��روض	لشركاتهم	بقيمة	تتجاوز	ثالثة	مليارات	
دوالر	في	إش��ارة	على	أن	األس��واق	املصرفية	صارت	
مفتوحة	من	جديد	أمام	من	توصلوا	لتسويات	مالية	مع	

احلكومة	،	وفقا	لرويترز	.
وجت��ري	شركة	اململكة	القابضة	التابعة	لألمير	
الوليد	بن	طالل	محادثات	للحصول	على	قرض	تصل	
قيمته	إلى	مليار	دوالر	بينما	جتري	مجموعة	فواز	عبد	
العزيز	احلكير،	التي	كان	املساهم	الرئيسي	بها	فواز	
احلكير	محتجزا	أيضا،	محادثات	مع	بنوك	للحصول	
على	قرض	بنحو	ثمانية	مليارات	ريال	)2.13	مليار	

دوالر(.
وقالت	مصادر	مصرفية	إن	من	املتوقع	أن	تقدم	بنوك	
محلية	غالبية	القروض	بينما	تبدو	البنوك	الدولية	
أكثر	حذرا	نظرا	لعدم	وضوح	بنود	التسويات	التي	
توصل	إليها	رجال	األعمال	مع	السلطات	السعودية.

ولم	يتسن	الوصول	إلى	مجموعة	احلكير	للتعليق	
بينما	أكدت	اململكة	القابضة	عبر	البريد	اإللكتروني	
لرويترز	أنها	بدأت	محادثات	مجددا	مع	بنوك	محلية	

	الوليد	بن	طاللوعاملية	جلمع	ما	يصل	إلى	مليار	دوالر.

الصن ستحافظ على مصاحلها في مواجهة 
خطوات جتارية أميركية

ق��ال	نائب	وزي��ر	ال��ت��ج��ارة	الصيني	وان��غ	
شو	وي��ن	إن	ب��الده	ستتخذ	خطوات	للحفاظ	
على	مصاحلها	وكذلك	صناعاتها	في	ضوء	
ما	وصفها	بأنها	حتركات	حماية	جتارية	من	

جانب	الواليات	املتحدة،	وفقا	لرويترز	.
وقالت	وزارة	التجارة	الصينية	في	بيان	
امس	األربعاء	نقال	عن	كلمة	ألقاها	وان��غ	في	
نيودلهي	إن	القرار	األمريكي	ببدء	حتقيقات	
جت��اري��ة	ه��و	ع��م��ل	ح��م��اي��ة	جت��اري��ة	أح���ادي	

اجلانب.
وق��ال	م��س��ؤوالن	مطلعان	ي��وم	االث��ن��ني	إن	
ام���س		املتوقع	أن	يعلن	الرئيس	األمريكي	
دونالد	ترامب	فرض	رسوم	تصل	إلى	60	مليار	
دوالر	على	منتجات	التكنولوجيا	واالتصاالت	

الصينية	بحلول	يوم	اجلمعة.
وستفرض	الرسوم	مبوجب	الفقرة	301	من	
قانون	التجارة	األمريكي	الصادر	عام	1974	
بعد	حتقيق	بشأن	ملكية	فكرية	بدأ	في	أغسطس	

آب	العام	املاضي.
وق��ال	وان��غ	خ��الل	اجتماع	وزاري	ملنظمة	
التجارة	العاملية	استمر	يومني	واختتم	يوم	
الثالثاء	”تطبيق	إج��راءات	جتارية	مقيدة	لن	
يعرقل	فقط	نظام	التجارة	العاملية	املعتاد	وإمنا	
سيلحق	ضررا	بالغا	بالنظام	التجاري	املتعدد	

األطراف“.
واتهم	ترامب	احلكومة	الصينية	بإجبار	
الشركات	األمريكية	على	نقل	ملكيتها	الفكرية	

إلى	الصني	مقابل	العمل	هناك.
وع��ب��ر	رئ��ي��س	احلكومة	الصينية	ل��ي	كه	
تشيانغ	عن	أمله	في	أن	تتفادى	بكني	وواشنطن	
نشوب	ح��رب	جتارية	وق��ال	ي��وم	الثالثاء	إن	
الصني	ستزيد	انفتاح	اقتصادها	بحيث	ميكن	
للشركات	األجنبية	والصينية	التنافس	على	

قدم	املساواة.
وأثارت	توقعات	فرض	رسوم	جتارية	على	
بعض	السلع	الصينية	قلق	العشرات	من	دوائر	
األع��م��ال	األمريكية	الذين	قالوا	إنها	سترفع	
أس��ع��ار	املستهلكني	وس��ت��دم��ر	ف��رص	العمل	

وستدفع	أسواق	األسهم	إلى	االنخفاض.
وزادت	املخاوف	بشأن	نشوب	حرب	جتارية	
بعدما	ف��رض	ت��رام��ب	رس��وم��ا	مرتفعة	على	
واردات	الصلب	واأللومنيوم	الشهر	اجلاري	
مب��وج��ب	ال��ف��ق��رة	232	م��ن	ق��ان��ون	التوسع	
التجاري	األمريكي	لعام	1962	ال��ذي	يسمح	

بضمانات	استنادا	إلى	”األمن	القومي“.
وأثارت	هذه	اخلطوة	احتجاجات	قوية	من	
حلفاء	الواليات	املتحدة	ومنهم	كوريا	اجلنوبية	

واليابان	وكندا.

أسابيع   3 في  سعر  أعلى  عن  ينزل  ال��دوالر 
مع ترقب املستثمرين ملجلس االحتياطي
انخفض	الدوالر	من	أعلى	مستوى	في	ثالثة	أسابيع	امس		األربعاء	في	الوقت	الذي	
اجته	فيه	املتعاملون	جلني	األرب��اح	قبيل	أول	زي��ادة	متوقعة	لهذا	العام	في	أسعار	
الفائدة	من	قبل	مجلس	االحتياطي	االحتادي	)البنك	املركزي	األمريكي(	ترقبا	ملعرفة	ما	
إذا	كان	املجلس	سيلمح	إلى	ثالث	أم	أربع	زيادات	في	أسعار	الفائدة	خالل	2018،	وفقا	

لرويترز	.
ومع	انخفاض	الدوالر،	متكن	اليورو	والني	من	التعافي	وتعويض	بعض	اخلسائر	
التي	منيا	بها	يوم	الثالثاء	عندما	أقبل	املستثمرون	بقوة	على	شراء	العملة	األمريكية.

وحقق	ال��دوالران	الكندي	واملكسيكي	مكاسب	بعد	تقارير	بأن	اإلدارة	األمريكية	
أسقطت	طلبا	مثيرا	للخالف	يتعلق	مبكونات	السيارات	مما	أزال	عقبة	كانت	تقف	في	

طريق	صفقة	إلبرام	اتفاق	جديد	للتجارة	احلرة	بأمريكا	الشمالية	)نافتا(.
وهبط	ال��دوالر	0.2	باملئة	مقابل	سلة	عمالت	بعدما	سجل	أعلى	مستوى	في	نحو	

ثالثة	أسابيع	يوم	الثالثاء.
ومع	هبوط	العملة	األمريكية،	ارتفع	اليورو	0.4	باملئة	إلى	1.2282	دوالر	بعدما	
كان	قد	هبط	0.78	باملئة	يوم	الثالثاء	وسجل	أدنى	مستوى	في	نحو	ثالثة	أسابيع	عند	

1.2240	دوالر.
ومقابل	الني،	هبط	الدوالر	0.2	باملئة	إلى	106.31	ين	بعدما	كان	ارتفع	0.41	باملئة	

يوم	الثالثاء	وإن	كانت	التعامالت	اتسمت	بالهدوء	بسبب	عطلة	عامة	في	طوكيو.
وبلغ	الدوالر	االسترالي	أدنى	مستوى	في	ثالثة	أشهر	عند	0.7679	دوالر	أمريكي	
يوم	الثالثاء	لكنه	تعافى	بعض	الشيء	يوم	األربعاء	إذ	جرى	تداوله	على	ارتفاع	نسبته	

0.2	باملئة	عند	0.7695	دوالر	أمريكي.
واستراليا	منتج	كبير	للسلع	األولية	وهي	من	االقتصادات	األكثر	عرضة	ملخاطر	
إف��راز	احلماية	األمريكية	لرد	فعل	مضاد	من	جانب	الصني	أكبر	مستهلك	لعدة	سلع	
أولية.وزاد	الدوالر	الكندي	0.2	باملئة	إلى	1.3041	دوالر	كندي	للدوالر	األمريكي	بينما	

زاد	البيزو	املكسيكي	0.7	باملئة	إلى	18.630	بيزو	للدوالر	األمريكي.
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