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تطـــــورات  مــــن  الم�شاهــــد  اإن 

الم�شتويات  على  هامة  اقت�شادية 

والعالميـــة  والإقليميـــة  المحلية 

الم�شتثمر.  عام   2020 من  تجعل 

اإدخال  كان  الكويت،  دولة  ففي 

�شناع ال�شوق اإلى البور�شة عالمة 

لتو�شعة  البالد  خطط  في  فارقة 

على  والنفتاح  ال�شتثمار  فر�ص 

الم�شتثمرين عالمًيا.

في الوقت نف�شه، توا�شل الكويت 

من  القت�شادي  للتنويع  م�شيرتها 

خــــالل الدعـــم الم�شتمر للقطاع 

من  المزيـــد  وتخ�شي�ص  الخا�ص 

وفًقا  للتنفيــذ  التطويـــر  م�شاريع 

القطاعين  بين  ال�شراكة  لنموذج 

العام والخا�ص.

وت�شهـــــــد ال�شاحــــــــة الإقليميــــــة 

والعالميـــــة،  خطـــــوات هائلــــــــــة 

لتعزيــــز  الرقمنــــة  درب  علـــــــى 

فر�ص  وخلـــق  القت�شادي  النمــو 

القت�شادات  �شعيد  فعلى  عمل. 

في  الرقمنة  ت�شاهم  المتقدمة، 

تاأثير  ولـــها  الإنتاجيــة  تح�شيـــن 

ناحية  مــن  النمو.  علـــى  ملمو�ص 

الأ�شواق  اقت�شــادات  فاإن  اأخرى، 

بقطاعــــــات  مدفوعــــة  النا�شئــــة 

التداول التجاري، وت�شعى بالتالي 

فر�ص  من  المزيد  تحقيق  اإلى 

الرقمنـــة.  خـــالل  مــــن  العمالـــة 

التطورات  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

والقت�شاديــــــة  الجيو�شيا�شيــــــــة 

العالمية مثل خروج بريطانيا من 

التحــــاد الأوروبـــي مــن المرجــح 

بالفـــــر�ص  محفوفـــــة  تكــــون  اأن 

ال�شتثمارية.

وتهـــدف مجلــــة الم�شتثمـــر اإلــى 

ا�شتعرا�ص هذا المناخ القت�شادي 

خالل  من  التغير  �شريع  والمالي 

اإجراء مقابالت مع ذوي الطالع 

المبا�شر على التجاهات الحالية 

لال�شتثمـــــار علــــــى ال�شعيديـــــن 

الإقليمي والعالمي.

تاأثيــــر  مــــن  التح�شـــب  ورغـــــم  

مثل  العالمية  ال�شحية  المخاوف 

ال�شواق  علـــى  كورونـــا  فيـــرو�ص 

عام  باأن  متفائلون  فاإننــا  المالية، 

من  كبيًرا  عدًدا  �شيجلـــب   2020

الفر�ص ال�شتثمارية اإلى المنطقة. 

لالطالع  العزاء  قراءنا  وندعو 

مجلة  من  العدد  لهذا  المتاأني 

الخبراء  راأي  لمعرفـــة  الم�شتمــر 

حول المو�شوعات الملحة الحالية 

التف�شيلي  التحليل  ذلك  في  بما 

الن�شمام  حديثي  ال�شوق  ل�شناع 

اإلى بور�شة الكويت ، وال�شتثمار 

والفر�ص  اأ�شتراليا،  مع  والتجارة 

ال�شتفتاء  نتيجة  �شتوفرها  التي 

التحاد  ع�شوية  على  البريطاني 

للم�شتثمرين   Brexit الأوروبــــي 

الخليجيين.

كعام   2020 عام  اإلى  نتطلع  اننا   

جميع  ومناق�شة  لالهتمــام  مثير 

هذه الموا�شيع والمزيد منها في 

العداد القادمة.

�سالح ال�سلمي
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مقتطفات المستثمر

عالمي  ا�شتطالع  اأ�شار 

ويونغ  اإرن�شت  اأعدته 

من   ٪23 اأن  اإلى   )EY(

في  الثروة  اإدارة  عمالء 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

اأ�شولهم  نقل  يعتزمون 

وتعد  المقبلة.  الثالث  ال�شنوات  خالل 

نتيجة ال�شتطالع موؤ�شًرا على انخفا�ص 

نقل  على  الم�شتثمرين  اإقبال  في  كبير 

الـ  من  كثيًرا  اأقل  جاءت  حيث  الأ�شول، 

32٪ التي �شجلتها خالل ال�شنوات الثالث 

الما�شية. عادًة ما يتم نقل الأ�شول خالل 

الأحداث الرئي�شية في حياة العمالء مثل 

اأو  منزل  �شراء  اأو  ن�شاط جديد  تاأ�شي�ص 

تلقي ميراًثا كبيًرا من المال. 

يجب  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 

اإدارة  مزودي  اختيار  عند  اعتبارها 

الثروات مثل الجودة، و�شمعة الخدمات، 

وتنوع المنتجات، والقدرات ال�شت�شارية، 

والر�شوم، والهتمام ال�شخ�شي، والحلول 

�شارة  قالت  الإطار  هذا  وفي  التقنية. 

�شاندرز ــ رئي�ص اإدارة الثروات والأ�شول 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  في 

اإدارة  عمالء  »يت�شم   :EY لدى  اإفريقيا 

ال�شديد،  بالحذر  المنطقة  في  الثروات 

جميع  و�شع  يف�شلون  ل  فهم  ولذلك 

اأ�شولهم لدى مزود خدمات واحد. وبدلً 

مع  العمل  اإلى  يميلون  فاإنهم  ذلك،  من 

وطويل  عريق  بتاريخ  تتمتع  موؤ�ش�شات 

من النجاح في اأ�شواق اأكثر ا�شتقراًرا في 

الخارج.« 

ا�شتثمار  في  يفكرون  الذين  »العمالء 

يتابعون  ما  عادًة  المنطقة  في  اأ�شولهم 

لذلك،  المحلية.  الأ�شواق  اأداء  كثب  عن 

اأ�شول  لمزودي  هائلة  فر�شة  فهناك 

العالقات  لتنمية  المنطقة  في  الثروات 

مع هوؤلء العمالء وبناء الثقة معهم بمرور 

زيادة  اإلى  النهاية  يوؤدي في  الوقت، مما 

ال�شرق  في  الأ�شول  ا�شتثمارات  حجم 

الأو�شط«. 

بريكسيت:  صناديق الثروة السيادية في الخليج 
تتبنى أسلوب االنتظار والمتابعة

تحول جذري في سياسة سالسل التوريد العالمية 
يخلق فرًصا استثمارية في األتمتة

النتظار  اأ�شلوب  الخليج  في  ال�شيادية  الثروات  �شناديق  تتبنى  اأن  الأ�شواق  مراقبو  يتوقع 

والمتابعة في اأعقاب خروج بريطانيا من التحاد الأوروبي، في ظل عدم انتهاء عمليات تقييم 

التحاد  من  الخروج  على  النهائي  الت�شويت  ت�شبب  حيث  البريك�شيت.  من  المحتملة  الآثار 

ي�شتقبل  لندن، والذي عادًة ما  العقاري في  ال�شوق  اليقين في  الأوروبي في حالة من عدم 

انخفا�ص  المراقبون  ويتوقع  الخليجيين.  الأعمال  رجال  من  الكثير  من  طائلة  ا�شتثمارات 

اإلى  الطلب والأ�شعار في ال�شوق العقاري في المملكة المتحدة، مما قد يدفع الم�شتثمرين 

البحث عن فر�ص ا�شتثمارية اأف�شل.

 وبال �شك، فاإن الكثير من ال�شناديق الأجنبية، بما فيها �شناديق دول مجل�ص التعاون الخليجي، 

�شوف تتاأثر بالأزمة الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تكتنف البريك�شيت، على الأقل على 

المدى الق�شير، مما يجبر هذه ال�شناديق على البحث عن خيارات جديدة. وقد تخرج بع�ص 

اأخرى  اقت�شادات  اإلى  وتنتقل  المتحدة  المملكة  الخليجي من  التعاون  �شناديق دول مجل�ص 

مثل الوليات المتحدة اأو اإلى اقت�شادات نا�شئة مثل ال�شين اأو اليابان، على الرغم من عدم 

اليقين الذي يكتنف هذه الدول اأي�ًشا من جراء فيرو�ص كورونا. وفي الوقت ذاته، فاإن المملكة 

المتحدة ــ بعد بريك�شيت ــ �شوف توفر للم�شتثمرين الكثير من الفر�ص ال�شتثمارية الجديدة، 

وخا�شًة واأنهم يتوقعون اإتاحة الأ�شول البريطانية باأ�شعار تناف�شية في ظل الظروف الحالية.

لتحولت  العالمية  التوريد  �شال�شل  ت�شتعد 

تغيًرا  تعك�ص  القادمة  ال�شنوات  في  جذرية 

ارتكزت  التي  ا�شتراتيجياتها  في  ملمو�ًشا 

فقد  طويلة.  لعقود  النا�شئة  الأ�شواق  على 

قامت الكثير من ال�شركات في اأكثر من ٪80 

من 12 قطاًعا عالمًيا )تبلغ القيمة ال�شوقية 

اأمريكي( في كٍل من  تريليون دولر  لها 22 

اأمريكا ال�شمالية واأوروبا واآ�شيا والبا�شيفيك 

)با�شتثناء ال�شين( بتنفيذ اأو اإعالن خطط 

التوريد  الأقل من �شال�شل  لنقل جزء على 

وفًقا  الحالية،  اأماكنها  من  بها  الخا�شة 

مذكرة  في   BofA Securities ذكرته  لما 

ا�شتثمارية اأعدها فريقها البحثي العالمي.

 م�شت�شهدة با�شتطالع �شمل اأكثر من 3000 

تقود  عوامل  عدة  المذكرة  حددت  �شركة، 

التي  الأتمتة  تت�شمن  والتي  التغيير،  هذا 

القت�شادات  في  العمالة  تكاليف  تقلل 

ال�شريبية،  الأعباء  وتراجع  المتقدمة، 

وكذلك  القومي،  الأمن  مخاوف  وازدياد 

الق�شايا المتعلقة بحجم انبعاثات الكربون 

المرتبطة ب�شال�شل التوريد الأكثر انت�شاًرا.

 وتعليقــــــاَ علـــى هـــذا التــحول المتوقـــع، 

قالــــــت BofA  Securities: »ل نعتقــــــد اأن 

لهـــذا  بالكامـــل  م�شتعـــدون  الم�شتثمريـــن 

التحول الجذري. نرى اأن الوليات المتحدة 

قد ت�شتفيد كثيًرا من هذه العملية، في حين 

عر�شة  الأكثر  هي  ال�شينية  ال�شركات  اأن 

قد  ال�شتطالع  اأن  الالفت  ومن  للت�شرر. 

الأتمتة.  نحو  للتحول  عالمًيا  توجًها  ر�شد 

ال�شابقة  توقعاتنا  اأن  اإلى  ذلك  وي�شير 

ال�شناعية  الروبوتات  اأعداد  بت�شاعف 

كانت   2025 بحلول  وحدة  ماليين   5 اإلى 

توقعات متحفظة، خا�شًة في ظل التوقعات 

الإيجابية القوية لالإنفاق الراأ�شمالي وقطاع 

فريقنا  اأن  من  الرغم  وعلى  الت�شنيع. 

القت�شادي يتوقع تعافًيا في قطاع الت�شنيع 

فاإن   ،2020 عام  منت�شف  بحلول  الأمريكي 

اإلى  ت�شير  ال�شناديق  وتوجهات  التقديرات 

اأن الم�شتثمرين لي�شوا م�شتعدين بعد لهذا 

التعافي الم�شتدام في قطاع الت�شنيع. زيادة 

له  �شيكون  والت�شنيع  الأتمتة  على  الإنفاق 

اآثار اإيجابية م�شاعفة على كامل القت�شاد 

المالية  الخدمات  قطاعات  على  وكذلك 

المرتبطة بهما. لذلك نو�شي الم�شتثمرين 

بزيادة الإقبال على ال�شتثمار في الأتمتة«.

تراجع إقبال عمالء إدارة 
الثروات على المخاطر

�شارة �شاندرز
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على الكويت المبادرة بوضع آليات لجذب صناع السوق وتحفيزهم على 
العمل بالسوق الكويتي، خاصة وأن الدولة تتطلع للوصول لمكانة 

متميزة وسط أسواق رأس المال األخرى في المنطقة.



ن�ساط  الكويت  بور�سة  تطلق  �سوف  الم�ستثمر: 

يمكنك  هل   .2020 عام  منت�سف  ال�سوق«  »�سانع 

اأهم  وما  الن�ساط؟  هذا  عمل  بكيفية  اإخبارنا 

الممار�سات / الإجراءات المتبعة في هذا المجال؟ 

كاي اأبديك: يعد تطبيق ن�شاط »�شانع ال�شوق« في 

�شوق  و�شي�شاعد  اإيجابية،  خطوة  الكويت  بور�شة 

الكبير  التقدم  موا�شلة  على  الكويتي  المال  راأ�ص 

يكون  و�شوف  الأخيرة.  ال�شنوات  في  حققه  الذي 

لها دور مهم في تح�شين �شيولة ال�شوق، التي تعتبر 

المنطقة.  بور�شات  من  للعديد  اإ�شتراتيجية  اأولوية 

فوائد  ال�شوق  �شناع  يحقق  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 

تدفق  تح�شين  خالل  من  المال  راأ�ص  ل�شوق  كبيرة 

العر�ص  �شعري  بين  الفارق  وت�شييق  المعلومات، 

والطلب، والم�شاعدة على �شال�شة التداولت. 

بورصة الكويت تتأهب لتطبيق 
نشاط »صانع السوق«

اأجرت المقابلة جيمي اإيثردج

الرائدة في االستشارات اإلدارية، حول بدء   Oliver Wyman أبديك، أحد شركاء مؤسسة  تحدثت مجلة »المستثمر« مع كاي 
تطبيق نشاط »صانع السوق« في الكويت، وما يترتب عليه من فوائد للمستثمرين، وأهم مسؤوليات صناع السوق، وكيف 

سيساعد تطبيق هذا النشاط على تميز السوق الكويتي وسط بقية أسواق المنطقة. 

مقابلة خاصة   

© Oliver Wyman
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اأبديك )Kai Upadek( هو �شريك في مكتب  كاي 

Oliver Wyman في لندن،  وكان له ن�شاط مكثف 
والوليات  اأوروبا  في  كبرى  مالية  موؤ�ش�شات  مع 

في  واأفريقيا  الأو�شط  وال�شرق  واآ�شيا  المتحدة 

مجال اأ�شواق راأ�ص المال والبنية الأ�شا�شية لأ�شواق 

المال،

 وقبل ان�شمام كاي اإلى Oliver Wyman، كان يعمل 

�شمن فريق تطوير المنتجات لدي اإحدى �شركات 

اإدارة الأ�شول متعددة الجن�شيات، حيث كان م�شوؤولً 

ال�شتثمارية،  المنتجات  من  مجموعة  اإعداد  عن 

وهو حا�شل على درجة الماج�شتير في الإدارة من 

.)ESCP-EAP( الكلية العليا للتجارة في باري�ص

ول يوجد منهج موحد لن�شاط »�شانع ال�شوق« ينا�شب 

الجميع، واإنما يختلف من �شوق لآخر، فيتم ت�شميم 

اآليات التطبيق وفًقا لظروف كل �شوق، مثل ممار�شات 

الت�شوية، والقدرة على توفير مخزون، والحد الأدنى 

للفارق بين �شعري العر�ص والطلب، والبيع بالخ�شم 

الآجل. غالًبا ما تقدم الأ�شواق نموذًجا موؤقًتا لآليات 

ممار�شات  تطور  ومع  البداية،  في  ال�شوق  �شناعة 

من  ال�شوق  �شناع  يتمكن  التداول،  وظروف  ال�شوق 

تطوير اآليات اأكثر كفاءة وفاعلية.

اأهــــــم التحديـــــات  الم�ستثمر: من وجهة نظرك، ما 

والم�ستثمرين  الكويت  م�ستثمري  �ستواجــــــه  التـــــي 

الفر�ص  اأهم  وما  الخطوة،  هذه  نتيجة  الأجانب 

ال�ستثمارية التي تقدمها لهم؟ 

ن�شاط  تطبيق  فاإن  �شابًقا،  ذكرت  كما  اأبديك: 

»�شانع ال�شوق« �شيكون له تاأثير اإيجابي للغاية على 

�شواء،  حد  على  والأجانب  الكويتيين  الم�شتثمرين 

ال�شيولة  من  اأكبر  قدر  توفير  على  ي�شاعد  حيث 

ويُقدم فوائد اإ�شافية مثل تح�شين تدفق المعلومات، 

والطلب  العر�ص  �شعري  بين  الفارق  وت�شييق 

© Oliver Wyman
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وبالن�شبة  التداولت،  �شال�شة  على  والم�شاعدة 

فاإن  الخ�شو�ص،  وجه  على  الأجانب  للم�شتثمرين 

هذه الخطوة �شيُنظر اإليها باعتبارها خطوة اإيجابية 

راأ�ص  اأ�شواق  لتطوير  الكويت  جانب  من  وطموحة 

اإلى  الكويت  تطلع  ظل  في  هام  تطور  وهو  المال، 

تحقيق مكانة متميزة و�شط اأقرانها في المنطقة.

الم�ستثمر: مـــا الفوائد التـــي يقدمها ن�ساط »�سانع 

حيث  من  العام  ال�ستثماري  الم�سهد  اإلى  ال�سوق« 

من  وغيرهما  الجيدة  والحوكمة  ال�سفافية  دعم 

ركائز ال�ستثمار؟ 

كبيرة  فوائد  ال�شوق«  »�شانع  ن�شاط  يحقق  اأبديك: 

للم�شهد ال�شتثماري، حيث يعمل �شناع ال�شوق على 

خالل  من  للم�شتثمرين  المعلومات  تدفق  تح�شين 

محددة  فترة  خالل  م�شتمرة  اأ�شعار  عرو�ص  توفير 

من اإجمالي جل�شة التداول،

الأق�شى  الحد  ل�شروط  ال�شوق  �شناع  يخ�شع  ما  وغالًبا   

للفارق بين �شعري العر�ص والطلب، مما يوؤدي اإلى تح�شين 

كما  التداول،  كفاءة  وتح�شين  للم�شتثمرين  الت�شعير  بيئة 

الطلبات،  لحجم  الأدنى  الحد  ل�شروط  اأي�ًشا  يخ�شعون 

خالل  من  الجيدة  الحوكمة  ال�شوق  �شناع  يدعم  واأخيًرا، 

لتشجيع صناع السوق على 
دخول أحد األسواق، عادة ما 

ُتقدم الحوافز لصناع السوق 
حول اقتصاديات صناعة السوق 
ومتطلبات إدارة المخاطر بحيث 

يشكل نشاط صناعة السوق 
عرًضا أكثر جاذبية، بالنسبة 
القتصاديات صناعة السوق.
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على  ــ  ي�شاعدون  فهم  �شال�شته،  وزيادة  التداول  تنظيم 

ـ في الإ�شراف على ال�شوق، وتحديد العرو�ص  �شبيل المثالـ 

والطلبات لبداية ونهاية اليوم، كما يمثلون المالذ الأخير 

لت�شهيالت البيع على المك�شوف التي يحتاجها الو�شطاء.

ال�سوق  اأهم حقوق وم�سوؤوليات �سناع  الم�ستثمر: ما 

وكيف يمكن اأن توؤثر على مناخ ال�ستثمار المحلي؟ 

بالفوائد  ال�شوق  �شانع  م�شوؤوليات  ترتبط  اأبديك: 

لل�شوق،  تحقيقها  والمرجو  الم�شتهدفة  الرئي�شية 

وتتمثل في تح�شين تدفق المعلومات وت�شييق الفارق 

التداول،  العر�ص والطلب وزيادة �شال�شة  بين �شعري 

العمل  اأي�ًشا  ال�شوق  �شناع  م�شوؤوليات  اأهم  ومن 

باإدارة  يتعلق  ما  الداخلية، خا�شًة  قدراتهم  بناء  على 

يحقق نشاط »صانع السوق« 
فوائد كبيرة للمشهد 
االستثماري.

المخاطر والتكنولوجيا، وبينما ل يعد هذا بال�شرورة 

»حًقا« ل�شناع ال�شوق، اإل اأن الكويت تحتاج اإلى و�شع 

العمل  على  وتحفيزهم  ال�شوق  �شناع  لجذب  اآليات 

بها، خا�شًة واأنها تتطلع لتحقيق مكانة متميزة و�شط 

اأ�شواق راأ�ص المال الأخرى في المنطقة.

الم�ستثمر: ما الخطوات الرئي�سية التي يجب على 

دخول  في  التفكير  عند  اتخاذها  ال�سوق  �سانع 

ال�سوق؟

يجب  رئي�شية  مجالت  اأربعة  هناك  عادًة،  اأبديك: 

دخول  قبل  العتبار  في  اأخذها  ال�شوق  �شناع  على 

النهج  تحديد  ال�شوق  �شانع  على  يجب  اأولً،  ال�شوق. 

التفكير في  ذلك  ويت�شمن  ال�شوق،  �شيتبعه في  الذي 

القطاعات والأوراق المالية التي �شيعمل عليها، ونموذج 

�شناعة ال�شوق الذي �شيطبقه، ودرا�شة خيارات اإبرام 

�شراكة اأو تنفيذ الم�شروع منفرًدا. 

بناء  كيفية  تحديد  اإلى  ال�شوق  �شناع  يحتاج  ثانياً، 

القدرات الالزمة ل�شناعة الأ�شواق،

فنية  خبرة  ذوي  اأ�شخا�ص  توظيف  ذلك  ويت�شمن   

التحتية  البنية  وتاأ�شي�ص  ال�شوق،  �شناعة  اآليات  في 

عمل  اإطار  واإن�شاء  المعلومات،  لتقنية  التكنولوجية 

© Oliver Wyman
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قوي  تنظيمي  نهج  وو�شع  المخاطر،  لإدارة  �شامل 

ي�شمن تطبيق معايير المتثال.

النفقات  تحديد  اإلى  ال�شوق  �شناع  يحتاج  ثالًثا، 

تمويل  نموذج  وتطوير  لإن�شاء  الالزمة  الراأ�شمالية 

فعال. يتبقى العامل الرابع، وهو تقييم مجمل العر�ص 

دخول  من  الربحية  احتمالت  وتحليل  ومتطلباته، 

القيمة  �شافي  ح�شاب  على  ي�شاعد  مما  ال�شوق، 

الحالية )NPV( عند بدء الن�شاط.

الم�ستثمر: مــــا  هــــــي اأبــــــــرز نمــــاذج �سنـــــاعــــة ال�ســــــــــوق 

المطروحة على ال�ساحة في اأ�سواق اليوم؟

اأنواع رئي�شية من نماذج �شناعة  اأبديك: هناك ثالثة 

ال�شوق يتم اتباعها في اأ�شواق اليوم: نماذج تعتمد على 

عرو�ص الأ�شعار ونماذج مركزية تعتمد على الطلبات 

وتتمثل  الطلبات،  على  تعتمد  لمركزية  ونماذج 

قدرة  مدى  في  النماذج  بين  الرئي�شية  الختالفات 

الم�شتثمرين على التداول فيما بينهم دون تمرير جميع 

ال�شفقات من خالل �شناع ال�شوق، وكذلك في مدى 

نفوذ �شانع ال�شوق، ومن بين كل النماذج المطروحة، 

نرى اأن النماذج التي تعتمد على عرو�ص الأ�شعار هي 

الآلية الأف�شل في الأ�شواق التي تحتاج ب�شفة خا�شة 

اإلى تعزيز �شيولة ال�شوق، وب�شكل عام، يتطلب اختيار 

ال�شوق  لظروف  �شامل  تقييم  اإجراء  الأمثل  النموذج 

واحتياجاته الرئي�شية.

الأ�سا�سية  الت�سجيع  عوامل  اأهم  هي  ما  الم�ستثمر: 

الالزمة لتحفيز �سناع ال�سوق؟

اأحد  دخول  على  ال�شوق  �شناع  لت�شجيع  اأبديك: 

الأ�شواق، عادة ما تُقدم الحوافز ل�شناع ال�شوق حول 

اقت�شاديات �شناعة ال�شوق ومتطلبات اإدارة المخاطر 

اأكثر  عر�ًشا  ال�شوق  �شناعة  ن�شاط  ي�شكل  بحيث 

تتمثل  ال�شوق،  بالن�شبة لقت�شاديات �شناعة  جاذبية، 

في  ال�شوق  �شناع  تجتذب  التي  الرئي�شية  العوامل 

الفارق بين �شعري ال�شراء والبيع، والترتيبات المتعلقة 

بال�شيولة وحجم معامالت البيع بالخ�شم الآجل، اأما 

الإقبال  لتح�شين  المخاطر  اإدارة  لمتطلبات  بالن�شبة 

على ال�شوق، فتتمثل عوامل الجذب في خف�ص الحد 

الأق�شى للفارق ال�شعري بين العر�ص والطلب، وتقلي�ص 

معدل تحديث عرو�ص الأ�شعار، وتخفيف القب�شة على 

اإجراءات  ووقف  المحددة،  الزمنية  ال�شوق  متطلبات 

التحكم في الخ�شائر.

ال�شيد كاي اأبديك ــ �شريك مكتب Oliver Wyman في لندن.

© Oliver Wyman
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 á```````jQhô°†dG äGAGô``````LE’Gh á`````«æ©ŸG á`````°UQƒÑdG

?É¡H ΩGõàdÓd

 ¥ƒ`̀°ùdG á`̀YÉæ°üH á`̀£ÑJôŸG ô`̀WÉîŸG Rô`̀HCG »`̀g É`̀e

?É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch É¡à¡LGƒe Öéj »àdG

 ¥Ó`̀WE’ á`̀Hƒ∏£ŸG á«dÉª`̀°SCGôdG äÉ`̀≤ØædG ≠`̀∏ÑJ º`̀c

?É¡∏jƒ“ QOÉ°üe »g Éeh ¥ƒ°ùdG ™fÉ°U •É°ûf

á«ëHôdG ä’ÉªàMG

π«¨°ûJ êPƒ‰

πjƒªàdG QOÉ°üeh ∫ÉŸG ¢SCGQ

 á«àëàdG á«æÑdG

á«LƒdƒæµàdG

 äÉ«fÉµeE’G

ájô°ûÑdG

 ∫Éãàe’G

ÚfGƒ≤∏d

IQGOEG

ôWÉîŸG
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الم�ستثمر: ما هو الو�سع بالن�سبة ل�سانع ال�سوق؟

على  �شركات  ثالث  ح�شلت  الكريم:  العبد  نورة 

الترخي�ص الم�شبق وهي قيد الختبار حالًيا فيما يتعلق 

بالنظام والتقنيات.

 وبمجرد النتهاء من ذلك، �شتح�شل على تراخي�شها 

الكاملة، و�شيتم ت�شجيلها بموجب الأ�شهم اأو ال�شندات 

التي تختارها، وتبداأ بعد ذلك عملها على الفور.

مدى  وما  عام  ب�سكل  الم�سهد  هو  ما  الم�ستثمر:    

اهتمام الم�ستثمر ببور�سة الكويت؟

نعقد  لأننا  كبير  اهتمام  يوجد  الكريم:  العبد  نورة 

الذين  الم�شتثمرين  مع  الجتماعات  من  العديد 

يق�شدون الكويت.

لمقابلة  خارجية  رحالت  في  ن�شافر  اأننا  كما   

المهتمين  الأ�شول  ومديري  المحتملين  الم�شتثمرين 

بورصة الكويت تتناول عالقات 
المستثمرين والشفافية كجزء 

من إستراتيجية النمو

تضيف عالقات 
 )IR( المستثمرين

الفعالة قيمة متوسطة 
قدرها 10 ٪ إلى تقييم 

الشركة، بينما قد تكلف 
عالقات المستثمرين 
غير الفعالة انخفاًضا 

متوسًطا قدره 20٪ تقريًبا 
من تقييم الشركة. 

المحاِورة: نوارة فتاهوفا

البورصة ومديري األصول والمحللين، جانًبا  العام المقيدة في  التواصل والشفافية، ال سيما بين شركات االكتتاب  يمثل تحسين 
رئيسًيا في إستراتيجية النمو لبورصة الكويت. وخالل ندوة بعنوان »عالقات المستثمرين، الصلة بين الشركات والمستثمرين:

قطاع  رئيس  الكريم،  العبد  نورة  مع  مقابلة  )المستثمر(  مجلة  أجرت  الكويتية«،  السوق  في  الممارسات  بأفضل  خاصة  اعتبارات   
األسواق في بورصة الكويت لمعرفة المزيد عن سبب أهمية عالقات المستثمرين وأثرها في تغيير الشركات في الكويت.

بع�ص المقتطفات:
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ونتلقى  الكويت،  في  وال�شتثمار  النا�شئة  بالأ�شواق 

ردود فعل اإيجابية. نتوقع تدفق 2.8 مليار دينار كويتي 

 MSCI اإلى ال�شوق كاأموال �شلبية بعد اأن يقوم موؤ�شر

النا�شئة في  الأ�شواق  فئة  اإلى  الكويت  بور�شة  بترقية 

مايو 2020.

 لقد اأكملنا بالفعل جميع المتطلبات التي و�شعها لنا 

الخا�شة  ال�شتعدادات  جميع  واأتممنا   MSCI موؤ�شر 

بالإدراج.

في  البور�سة  تواجه  التي  التحديات  ما  الم�ستثمر:   

2020؟

الرئي�شية  التحديات  بع�ص  تتعلق  الكريم:  العبد  نورة 

التي تواجه البور�شة بالتعليم والمعرفة.

اأكاديمي،  بور�شة  اأن�شاأنا  الم�شاألة  هذه  ولمعالجة   

منتظمة  وندوات  تدريبية  دورات  عقد  اإلى  بالإ�شافة 

بجميع  التوعية  اأجل  من  ال�شوق  في  للم�شاركين 

التغييرات التي نجريها.

الم�ستثمر: هل هناك اأي توقعات اأو خطط اأخرى لعام 

2020؟

نورة العبد الكريم: �شنوا�شل العمل مع برنامج تطوير 

اأن  وناأمل  ال�شوق،  في  منتجات جديدة  وطرح  ال�شوق 

ت�شير الأمور على ما يرام.

الكويت  بور�سة  ترقيات  عن  اأخبرينا  الم�ستثمر: 

الأخيرة واآفاقها المتوقعة في عالقات الم�ستثمرين.

الكويت  بور�شة  خ�شخ�شة  تم  الكريم:  العبد  نورة 

ب�شكل ر�شمي موؤخًرا، وهي تدير �شوق الكويت لالأوراق 

المالية منذ عام 2016.

 وقبل ذلك، كنا نعمل على الإ�شتراتيجية والمبادرات 

اأجل  من  معالجتها  اإلى  الكويت  بور�شة  تحتاج  التي 

ترقية ال�شوق من حيث البنية التحتية وجذب المزيد 

من  وغيرها  المالية  الأوراق  اإ�شدار  جهات  من 

الم�شائل.

وكان انعدام ال�شفافية اإحدى الم�شائل الرئي�شية التي 

اإلى عدم توفر المكا�شفات  وقفنا عليها. ويعزى ذلك 

الم�شتثمر.  عالقات  وظيفة  وغياب  اللغة  ثنائية 

فاإحداث تغييرات في ال�شوق لم يكن ممكًنا دون وجود 

الم�شاركين في ال�شوق ودعم ال�شركة الكويتية للمقا�شة 

و�شركات ال�شتثمار و�شركات الو�شاطة. هناك الكثير 

بمزودي  لالعتراف  اأجريناها  التي  التغييرات  من 

الموؤ�شرات الدوليين والم�شتثمرين الذين اأ�شبحوا اأكثر 

وعًيا بال�شوق الكويتي.

 و�شهد مايو 2016 اأول مجموعة من التغييرات التي طبقها 

�شملت  التحتية.  بالبنية  معظمها  تتعلق  والتي  ال�شوق، 

هذه التغييرات توحيد اإجراءات دورة الت�شوية واإجراءات 

من  الكثير  جعلت  والتي  الدولي  النمط  ذات  ال�شركات 

الم�شتثمرين الدوليين يتفهمون اآلية عمل ال�شوق.

11

العدد ٨

th
e



 ونُ�شرت قاعدة التداول للمرة الأولى. وجمعت هذه 

القاعدة كل اأنظمة ال�شوق ال�شارية في قواعد يمكن 

العربية والإنجليزية، مما زاد من  باللغتين  عر�شها 

جاذبية ال�شوق.

لمراعاة هذه  ال�شـــــوق  علـــــى  تعديـــــالت  واأجريت 

وجاء  التحتية.   البنية  التي طراأت على  التغييرات 

في  الكـــــويت  بــــاإدراج  الأول  الدولـــي  العتــراف 

الموؤ�شــــرات العالميـــــة لموؤ�شــــر فوت�شـــي لالأ�شواق 

النا�شئة. وجاءت مع هذا المتياز م�شوؤولية كبيرة. 

كجزء  تقريًبا،  عام  بعد  ال�شوق  تق�شيم  بداأنا  حيث 

لزخم  وا�شتكمالً  الكويت  بور�شة  اإ�شتراتيجية  من 

التطورات. 

في  كبيرة  مقاومة  واجهنا  ال�شــــــدد،  هــــذا  وفي 

ال�شوق من  تق�شيم  تمكّنا من خالل  ولكننا  ال�شوق، 

التمييز بين ال�شركات وقدراتها من حيث التزاماتها 

متطلبات  تحديث  حيث  ومن  جهة،  من  الم�شتمرة 

اإلى  لالن�شمام  الإ�شدار  وجهات  لل�شركات  الإدراج 

ال�شوق من جهة اأخرى.

اإحدى  كانت  الدولي،  بال�شتثمار  يتعلق  وفيما 

هي  ال�شوق  في  واجهناها  التي  الرئي�شية  الم�شائل 

اإمكانية و�شول ال�شركات اإلى المعلومات، بالإ�شافة 

ن�شر  اإلى  ذلك  ويرجع  ال�شوق.  في  ال�شفافية  اإلى 

اإلى  اأدى  العربية فقط. وهو ما  باللغة  المكا�شفات 

الم�شتثمرين.  من  الكثير  اأيدي  من  الفر�ص  �شياع 

فاأ�شبح لزاًما على جميع ال�شركات في ال�شوق الأول 

العربية  باللغتين  اأن تح�شل على جميع مكا�شفاتها 

موؤتمًرا  نعقد  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  والإنجليزية. 

اأ�شا�ص ربع �شنوي، وتلتزم ال�شركات  للمحللين على 

على  الكاملة  التقديمية  عرو�شها  بن�شر  بموجبه 

موقع بور�شة الكويت.

اإعداد اإ�ستراتيجيتنا:

اأن  الكويت على  بور�شة  تقي�ص قدرة  الإ�شتراتيجية 

تكون م�شمولة بتغطية المحللين والباحثين. ول�شوء 

الحظ، �شهدت الكويت ق�شوًرا من حيث التغطية من 

الباحثين والمحللين في عام 2014، �شواًء كان  قبل 

ذلك من خالل عدد المحللين الذين يغطون بور�شة 

الكويت اأو ال�شركات نف�شها.

اإلى  لدينا  المحللين  ي�شل متو�شط عدد  يكاد   فال 

في  التداول  �شركات  من   ٪80 لأكبر  واحد  محلل 

الكويت. ومثل ذلك بالن�شبة لنا موؤ�شًرا مثيًرا للقلق 

لمعالجة هذه الم�شاألة.

الت�سل�سل:

اإن توفر المعلومات ب�شفافية يو�شح مدى فاعليتها 

في ال�شركة والأبحاث والتغطية التي تح�شل عليها 

الأ�شول.  مديري  اأو  الباحثين  اأو  الم�شتثمرين  من 

عالقات  اأثر  تن�شيق  اأو  بقيا�ص  يتعلق  وفيما 

اأن عالقات  اأداء ال�شركة، وجدنا  الم�شتثمرين على 

الفعالة ت�شيف قيمة متو�شطة قدرها  الم�شتثمرين 
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عالقات  تكلف  قد  بينما  ال�شركة،  تقييم  اإلى   ٪10

قدره  متو�شًطا  انخفا�ًشا  الفعالة  غير  الم�شتثمرين 

يتمثل  والنخفا�ص  ال�شركة.  تقييم  من  تقريًبا   ٪20

في �شياع اأكثر من فر�شة لل�شركة اإذا لم تتم معالجة 

فيما  واأ�شئلتهم  الدوليين  الم�شتثمرين  احتياجات 

يتعلق بال�شفافية والمعلومات.

للتغيير.  قابل  اأمر  الفعالة  الم�شتثمرين  فعالقات 

عالقات  دور  طريق  عن  اإما  قيا�شها  ويمكن 

وعدد  جودة  في  انعكا�شها  اأو  الم�شتثمرين 

مع  الم�شتثمر  عالقة  تعقدها  التي  الجتماعات 

ال�شركة  تنعك�ص على  اأن  �شاأنها  والتي من  ال�شركة، 

ال�شركة  �شيولة  زيادة  في  تتبلور  ما  ودائما  نف�شها. 

واأدائها.  

التي  المحللين  وموؤتمرات  المتزايد  التفاعل  �شاهم 

التي  والموؤتمرات  والمعار�ص  اأ�شهر  تعقد كل ثالثة 

تقام تحت رعاية بور�شة الكويت جميعها في زيادة 

الكويت.  في  ال�شركات  واأداء  التجاري  الن�شاط 

واجبنا في بور�شة الكويت اأن نعزز ال�شوق الكويتي 

من  العديد  في  �شاركنا  لقد  فيه.  والم�شاركين 

العرو�ص الترويجية.

 كما ا�شت�شفنا العديد من اأبرز ال�شركات المدرجة 

في البور�شة من اأجل التفاعل مع جمهور اأو�شع فيما 

المالحظات  وتلقي  الدوليين  بالم�شتثمرين  يتعلق 

اأثناء الجتماعات مع هذه ال�شركات.

مبادرات بور�سة الكويت: 

بور�شة  موقع  وترقية  وال�شفافية  التحتية  البنية 

الكويت ون�شر التقارير. نحن نتتبع زيادة الم�شتثمرين 

الدوليين في البنوك الكبرى في الكويت.

 بداأت بع�ص البنوك بـ 3٪ من الم�شتثمرين الأجانب 

كما جاء في التقرير، وارتفعت الن�شبة اإلى ٪11.

 مما يلقي ال�شوء على الت�شالت الفعالة بين م�شوؤولي 

عالقات الم�شتثمرين في الكويت وهذه ال�شركات. 

م�ستقبل تح�سين ال�سوق ب�سكل عام:

ت�شمين   )CMA( المال  اأ�شواق  هيئة  على  اقترحنا 

اإلزامية  كوظيفة  الم�شتثمرين  عالقات  وظيفة 

لل�شركات المدرجة في ال�شوق الأول.

بهذه  للوفاء  واحًدا  عاًما  ال�شركات  جميع  �شتُمنح   

المتطلبات حتى يت�شنى لها اأن تبداأ عملها. بالإ�شافة 

اإلى ذلك، هناك زيادة كبيرة في الطلب على الإدارة 

البيئية والجتماعية واإدارة ال�شركات. لذا ينبغي على 

ال�شركات اأن يكون لديها برنامج معني بالإدارة البيئية 

الأ�شياء  �شمن  وهو  ال�شركات،  واإدارة  والجتماعية 

التي �شنركز عليها في 2020.

بع�ص  لإقامة  نخطط  فنحن  ذلك،  على  وعالوة   

 ،2020 عام  في  اآ�شيا  �شرق  في  الترويجية  العرو�ص 

نيويورك  في  نقيمها  التي  الفعاليات  اإلى  بالإ�شافة 

ولندن ودبي.
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بقلم جيلز كوغالن

للتجـــارة  اتفاقيتيــن  لديهــا  المتحــــدة  المملكــــة 

الدولية للتفاو�ص ب�ساأنهما

لقد حدث الخروج البريطاني ر�شمًيا الآن، ولم تعد المملكة 

المتحدة جزًءا من التحاد الأوروبي. ولكن، ل يعني هذا 

نهاية الم�شكالت التي يواجهها الجنيه الإ�شترليني موؤخًرا 

حيث يكتنفه قدر كبير من الت�شكك الذي ما زال ي�شاور 

لندن  م�شتثمري  جميع  من   ٪71 لندن.وهناك  م�شتثمري 

بين مطرقة وسندان

»يجب أن تتفاوض المملكة المتحدة 
على اتفاقيتين للتجارة الدولية، 

وكيف سينعكس ذلك على إتاحة 
الفرصة لمجلس التعاون الخليجي«

راأوا اأن تقلبات ال�شيا�شة الدولية اآخذة في التزايد وذلك 

.HYCM �شركة  ل�شالح  اأجريت  ا�شتق�شائية  درا�شة  في 

مما يعني اأن 59٪ من م�شتثمري لندن يتطلعون اإلى اإعادة 

هيكلة حافظاتهم في عام 2020. وتواجه المملكة المتحدة 

ق�شية رئي�شية حيث يجب عليها األ تتفاو�ص ب�شاأن اتفاق 

تجارة دولية واحدة فح�شب، بل على اتفاقيتين رئي�شيتين 

التحاد  بين  التجاري  التفاق  وهما  األ  الدولية؛  للتجارة 

بين  التجاري  والتفاق  المتحدة،  والمملكة  الأوروبي 

حــدد  قـــد  كمـا  المتحدة.   والمملكة  المتحدة  الوليات 

بريطانيا ستسعى سعًيا حثيًثا نحو عقد اتفاقات جديدة في السنوات الثالث المقبلة.
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بوري�ص جون�شون، رئي�ص وزراء المملكة المتحدة، هدًفا متعلًقا 

بالرغبة في عقد اتفاقيات تجارة حرة فيما يتعلق بن�شبة ٪80 

الثالث  ال�شنوات  غ�شون  في  المتحدة  المملكة  تجارة  كل  من 

المقبلة وكاأن ما �شبق لم يكن كافًيا.

اإ�سكالية التفاو�ص ب�ساأن اتفاقيتين في الوقت نف�سه

يتعين  يناير 2020،  يوم 31  الأوروبي  رغم خروجها من التحاد 

على المملكة المتحدة التفاو�ص ب�شاأن اتفاق تجارة مع التحاد 

الأوروبي قبل حلول �شهر دي�شمبر من عام 2020.وت�شعى المملكة 

الحرة.  التجارة  اتفاق  في  كندا«  »اأ�شلوب  تطبيق  اإلى  المتحدة 

واإذا تعذر على المملكة المتحدة اإبرام اتفاق تجارة قبل حلول 

ذلك الوقت، ف�شيطراأ »الخروج البريطاني ال�شعب«. و�شت�شتند 

العالقات التجارية بين التحاد الأوربي والمملكة المتحدة اإلى 

�شروط منظمة التجارة العالمية في هذه الحالت. الأمر الذي 

�شيخلف نتيجة �شلبية على الجنيه الإ�شترليني بو�شوح. ويرجع 

ذلك اإلى اأن التحاد الأوروبي، عندما يوؤخذ ككل، يعد ال�شريك 

التجاري الأكبر للمملكة المتحدة.وتتوجه ن�شبة 45٪ من جميع 

�شادرات المملكة المتحدة اإلى التحاد الأوروبي، اأما ن�شبة ٪53 

من جميع الواردات فتاأتي من التحاد الأوروبي. انظر الجدول 

�ص15 من ورقة الإحاطة حول الأداء التجاري للمملكة المتحدة 

والتي طرحت في مجل�ص العموم البريطاني في نوفمبر 2019.

تتخذ  اأن  نف�شه  الوقت  في  المتحدة  المملكة  على  يجب  كما   

فالوليات  المتحدة.  الوليات  مع  تجارة  اتفاق  ب�شاأن  ترتيبات 

بما  المتحدة  للمملكة  الأكبر  ال�شادرات  �شوق  تعد  المتحدة 

يزيد عن 120 مليار جنيه اإ�شترليني من حيث ال�شلع والخدمات 

 ٪19 عن  يزيد  ما  ي�شكل  مما  المتحدة  الوليات  اإلى  المتجهة 

 16 �ص  الجدول  انظر  المتحدة.  المملكة  �شادرات  جميع  من 

التي  المتحدة  المملكة  �شادرات  باأ�شواق  قائمة  على  لالطالع 

تحتل ال�شدارة.

 ومن المقرر اأن يزيد هذا الرقم نظًرا لأن الرئي�ص ترامب قد 

�شرح قائاًل اإنه يحر�ص على دعم المملكة المتحدة في مرحلة 

ما بعد الخروج البريطاني باتفاقات تجارة متينة خالًفا ل�شلفه 

في البيت الأبي�ص. قد يبدو من ال�شهل لكل من المملكة المتحدة 

بف�شل  اتفاق  عقد  النظرية  الناحية  من  المتحدة  والوليات 

تمتعهما »بعالقة مميزة«. ولكن الواقع الآن اأكثر تعقيًدا من ذلك 

خلفها  التي  ال�شيا�شية  الجغرافية  ال�شطرابات  ظل  في  قلياًل 

الخروج البريطاني. فالمملكة المتحدة تقف بمفردها الآن في 

اإنه  يقولون  المحنكون  ال�شيا�شيون  المراقبون  كان  العالم.  هذا 

باعتبار المملكة المتحدة جزًءا من التحاد الأوروبي �شابًقا قد 

جعلها اأكثر جذًبا للوليات المتحدة. لذا، فاإن ا�شتقالل المملكة 

المتحدة عن التحاد الأوروبي حديًثا ينطوي على مواطن قوة 

الرئي�ص  محاولة  تتذكر  اأن  باإمكانك  كان  اإذا  �شعف.  ونقاط 

في  النا�ص  لإثناء   ،2016 عام  ل�شتفتاء  التح�شير  اأثناء  اأوباما، 

المملكة المتحدة عن مغادرة التحاد الأوروبي.   
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كيف تتفادى المملكة المتحدة اأن ت�سبح الولية رقم 

51 لأميركا؟

بالن�شبة  تبعية  عالقة  عن  المميزة  العالقة  ت�شفر  اأن  يمكن  ل 

للمملكة المتحدة. يجب على المملكة المتحدة اأن تعمل جاهدة 

عهد  ففي  المتحدة.  للوليات  تابعة  ولية  ت�شبح  ل  حتى  الآن 

 1990( الفترة  في  المتحدة  المملكة  وزراء  رئي�ص  ميجور،  جون 

تابعة  تُعتبر  األ  لبريطانيا  قوية  رغبة  هناك  كانت   ،)1997  -

المميزة«  »العالقة  تطيح  األ  اأخرى،  وبعبارة  المتحدة.  للوليات 

بهوية بريطانيا. لقد عاود هذا الخطر في الظهور الآن مع مكانة 

الخطر  يتمثل  البريطاني.  الخروج  بعد  لبريطانيا  معزولة  دولية 

المملكة  يتعين على  اأنه  المتحدة في  للمملكة  بالن�شبة  الرئي�شي 

المتحدة منح الوليات المتحدة الدعم ال�شيا�شي وذلك للح�شول 

على دعم من الوليات المتحدة ب�شاأن اتفاق التجارة. ولقد �شهدنا 

تبلور ذلك بالفعل عند ن�شوء توترات جلية بين الوليات المتحدة 

والمملكة المتحدة حول قرار حكومة المملكة المتحدة بال�شماح 

الجيل  ل�شبكة  الأ�شا�شية  للبنية  معدات  بتوريد  هواوي  ل�شركة 

اآخر، ي�شاور الوليات  الخام�ص بالمملكة المتحدة. وعلى �شعيد 

المتحدة  الوليات  على  ال�شين  »تج�ش�ص«  اإزاء  القلق  المتحدة 

من خالل �شركة هواوي. وقد اأفادت �شحيفة فاينان�شيال تايمز 

جون�شون  لبوري�ص  غا�شًبا  »�شخطه«  عن  عبر  ترامب  دونالد  اأن 

�شبكاتها  في  بدور  لال�شطالع  هواوي  ل�شركة  بال�شماح  وقراره 

للهاتف الجوال من الجيل الخام�ص. وقد تواجه المملكة المتحدة 

�شغًطا لدعم الوليات المتحدة في نزاعها الحالي مع اإيران اأو 

�شد ال�شين في الحرب التجارية الدائرة بين الوليات المتحدة 

اأي من هذه  ت�شتع�شي  ل  الأخيرة.  ال�شواغل  فوق هذه  وال�شين 

التحديات على الحل ولكن من المهم بالن�شبة للمملكة المتحدة 

اأن تجتازها، ل �شيما في الو�شول اإلى اتفاق تجارة.

مجل�ص  لمنطقة  ا  فر�سً تعر�ص  المتحدة  المملكة 

التعاون الخليجي

التجارية وينبغي لمنطقة مجل�ص  بابها لالأعمال   تفتح بريطانيا 

التعاون الخليجي اأن تنتبه لذلك. اأعرب جون�شون، رئي�ص الوزراء، 
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عن ا�شتهداف عقد اتفاقيات تجارة حرة فيما يتعلق بن�شبة ٪80 

من تجارة المملكة المتحدة في غ�شون ال�شنوات الثالث المقبلة 

وذلك بعد خروج بريطانيا من التحاد الأوروبي. بريطانيا �شت�شعى 

الثالث  ال�شنوات  في  جديدة  اتفاقات  عقد  نحو  حثيثًا  �شعًيا 

المقبلة. ووفًقا لورقة اإحاطة مجل�ص العموم منذ عام 2019، حققت 

�شادرات المملكة المتحدة اإلى الإمارات العربية المتحدة اإجمالي 

10.6 مليارات جنيه اإ�شترليني واإلى المملكة العربية ال�شعودية 8.4 

مليارات جنيه اإ�شترليني. كما حققت ورادات المملكة المتحدة من 

الإمارات العربية المتحدة 6.6 مليارات جنيه اإ�شترليني.  عالوة 

على ما �شبق، وكجزء من الإعداد للخروج البريطاني،  لقد اأعلنت 

الم�شتويات  المتحدة �شراحة عن طموح وطني لتحويل  المملكة 

الحالية من �شادرات الناتج المحلي الإجمالي من 30٪ اإلى ٪35. 

 ٪90 يرد  اأن  المتوقع  »من  فوك�ص،  ليام  الدكتور  ذكره  لما  وفًقا 

في  الأوروبي  التحاد  خارج  من  العالمي  القت�شادي  النمو  من 

10 اإلى 15 عاًما مقباًل«. و�شت�شعى المملكة المتحدة اإلى تو�شيع 

اأ�شواق �شادراتها لتلبية هذا الطموح. لذا، يمكن لمنطقة مجل�ص 

المبادرة  زمام  باتخاذ  الفر�شة  هذه  تنتهز  اأن  الخليجي  التعاون 

الحالي. هناك  الوقت  المتحدة في  المملكة  ب�شركات  والت�شال 

ُمعدة جزئًيا  اأو  ُمعدة  المتحدة غير  المملكة  الكثير من �شركات 

فقط ل�شتقالل المملكة المتحدة و�شوف ترحب بعقد محادثات 

مع �شركاء جدد في مجال ال�شتيراد والت�شدير. فالحظ حليف 

الأ�شجع واأولئك الذين ينتهزون الفر�ص.  

على بلدان مجل�ص التعاون الخليجي البحث عن �سلع 

تفي بلوائح التحاد الأوروبي

تكون اإحدى النقاط ال�شائكة بالن�شبة لتفاق التجارة بين المملكة 

المتحدة والتحاد الأوروبي اإلى المدى الذي �شيتعين فيه اأن تتقيد 

يزال  فال  ذلك،  ومع  الأوروبي  التحاد  بلوائح  المتحدة  المملكة 

بمجل�ص  ت�شنيع  جهة  تمكنت  اإذا  اأما  قائًما.  ال�شوق  اإلى  الو�شول 

التعاون الخليجي من اإمداد المملكة المتحدة ب�شلعة ما والتي تفي 

اأي�ًشا بلوائح التحاد الأوروبي، فحينها �شيكون هذا الأمر اأكثر جذًبا 

للمملكة المتحدة. يعود ذلك اإلى اأن الم�شتورد بالمملكة المتحدة 

يمكنه نقل ال�شلع اإلى اأوروبا بمزيد من ال�شهولة. ولن ي�شكل الإطار 

بالنظر  خا�شة  باأهمية  ذلك  ويت�شم  عائًقا.  الأقل  على  التنظيمي 

اإلى اإمداد مكونات منتج اأكبر يُباع لحًقا في اأوروبا. قد ل يحقق 

دائًما هذا التقيد بلوائح التحاد الأوروبي كفاءة من حيث التكلفة 

الفر�ص  على  المترتبة  الفوائد  اأن  يعني  مما  الحالي  الوقت  في 

والمجازفات �شيكون من الالزم اأن تُوزن كل حالة على حدة.

 الأثر ال�سلبي المحتمل على الأ�سواق المالية بمجل�ص 

التعاون الخليجي

 نتوقع تدفقات مخاطر في الأ�شواق المالية بالنظر اإلى �شيناريو 

حيث يتعذر فيه على المملكة المتحدة التفاو�ص ب�شاأن اتفاق اإما مع 

الوليات المتحدة اأو مع التحاد الأوروبي. و�شوف ت�شهد الأ�شواق 

ال�شوي�شري،  والفرنك  الين  اإلى  واردة  تدفقات  المخاطر  ذات 

وكذلك مخاطر الذهب ال�شلعي. و�شوف ن�شهد توابع اأو�شع نطاًقا 

من حيث النمو العالمي ومزيد من ال�شغط على اأ�شعار النفط في 

تلك الحالة التي لن تحدث على الأرجح. لما كان من الجلي اأن 

للنفط  الرئي�شي  الم�شدر  هي  الخليجي  التعاون  مجل�ص  منطقة 

لبلدان مجل�ص  الإجمالي  المحلي  الناتج  على  �شيوؤثر حتًما  فاإنه 

الناتج  اأن ينخف�ص نمو  البنك الدولي  التعاون الخليجي. ويتوقع 

اإلى  الخليجي  التعاون  مجل�ص  في  عام  بوجه  الإجمالي  المحلي 

0.8٪ مقارنة بن�شبة 2٪ عام 2018.وهذا الأمر يعزى اإلى كل من 

مزيد  يزيد  الفائ�شة.وقد  والإمدادات  النفط  اأ�شعار  انخفا�ص 

�شوًءا.  الو�شع  المتحدة  المملكة  بتجارة  المتعلقة  المخاوف  من 

لن يحدث هذا ال�شيناريو على الأرجح ولكن يجب األ يغيب عن 

البال. تعد المملكة المتحدة �شريًكا تجارًيا جاذًبا ويحتاج التحاد 

الأوروبي اأن تظل المملكة المتحدة كذلك. في مكان ما بين 8 و٪18 

المملكة  مع  تجارته  من  يرد  الذي  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 

المتحدة  والمملكة  الأوروبي  التحاد  من  كل  �شيرغب  المتحدة، 

في عقد اتفاق وتجنب الخروج البريطاني ال�شعب. كما �شترغب 

الوليات المتحدة اأي�ًشا في عقد اتفاق، ولكن باأي ثمن �شيا�شي؟ 

من  ال�شتفادة  بفر�شة  الخليجي  التعاون  مجل�ص  منطقة  تحظى 

طاقة المملكة المتحدة الحتياطية للتجارة الجديدة والمتو�شعة.  

HYCM جيلز كوغالن، رئي�ص اأخ�شائيي تحليل �شوق العمالت، ب�شركة

يمكن لمنطقة مجلس التعاون 
الخليجي أن تنتهز هذه الفرصة 

باتخاذ زمام المبادرة واالتصال 
بشركات المملكة المتحدة 

في الوقت الحالي

تحذير من ال�ستثمار عالي المخاطر: عقود الفروقات )»CFD«( هي منتجات مالية معقدة يتم تداولها على الهام�ص. ويكون تداول 

عقود الفروقات محفوًفا بدرجة عالية من المخاطرة. فمن المحتمل اأن تخ�شر راأ�ص مالك باأكمله. وربما ل تكون هذه المنتجات 

منا�شبة للجميع وبالتالي يتعين عليك التاأكد من فهمك للمخاطر الم�شاحبة لها. كما يتعين عليك، اإذا لزم الأمر، طلب الم�شورة 

من خبير م�شتقل ول ت�شارب �شوى بالمبلغ الذي يمكنك تحمل خ�شارته. الرجاء التفكير بعناية فيما اإذا كان التداول ينا�شبك من 

عدمه مع مراعاة جميع الظروف المرتبطة به وكذلك مواردك ال�شخ�شية. ونحن ل نن�شح العمالء بن�شر ر�شيد ح�شابهم بالكامل 

لتلبية متطلبات الهام�ص. ويمكن للعمالء خف�ص م�شتوى التعر�ص اإلى اأق�شى درجة ممكنة عن طريق طلب تغيير حد الرافعة المالية. 

.HYCM للمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع اإلى الإف�شاح عن المخاطر الخا�ص ب�شركة
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بقلم طارق الرفاعي

ا�شتقبلت الأ�شواق حول العالم عام 2020 بالكثير من التفاوؤل.  فلم 

يكن يمثل بداية عقد جديد فح�شب، بل كان بداية الأمل في عام اآخر 

النقي�ص  العالم. وكان ذلك على  المالية حول  الأوراق  رائع لأ�شواق 

من عام 2019، الذي ا�شتقبله الجميع بمخاوف متزايدة حول حدوث 

والحرب  بريك�شيت  م�شاألة  ومخاوف  عالمي،  اقت�شادي  انحدار 

التجارية بين الوليات المتحدة وال�شين.

انت�شار  التفاوؤل بالعام الجديد مع  ومع ذلك �شرعان ما تال�شى هذا 

اإلى  اأدى  العالم مما  اأنحاء  اإلى جميع  ثم  ال�شين  فيرو�ص كورونا في 

اإعالن منظمة ال�شحة العالمية )WHO( اأن هذا وباء في 11 مار�ص 

2020.  ويتوقع زعماء العالم والمنظمات الدولية مثل �شندوق النقد 

الدولي )IMF( وخبراء القت�شاد الرائدين اأن يكون لهذا الوباء تاأثير 

حيث  توقعاتهم  عدلوا  وقد  العالمي،  القت�شاد  على  الأجل  ق�شير 

انخف�شت انخفا�ًشا طفيًفا بالن�شبة لبقية العام.  فهم يعتقدون اأن هذا 

الوباء لن يدوم طوياًل واأن القت�شاد العالمي �شيتعافى ب�شرعة.  ومع 

ذلك، هناك اأدلة متزايدة على اأن توقعاتهم لعام 2020 متفائلة للغاية.

تباطوؤ القت�ساد العالمي في 2019

في اأوائل عام 2019، اأعربت العديد من الوكالت الرائدة، بما فيها 

المركزي  والبنك  الدولي،  والبنك   ،)IMF( الدولي  النقد  �شندوق 

الأوروبي )ECB( وبنك الحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن مخاوفها 

 2018 عام  في  بداأ  الذي  العالمي  القت�شاد  بانحدار  يتعلق  فيما 

جبر كل من بنك الحتياطي 
ُ
وا�شتمر باإلقاء ظالله على عام 2019.  اأ

المزيد  الأوروبي على تقديم  المركزي  والبنك  الأمريكي  الفيدرالي 

من الدعم لأ�شواقهما المعنية. كما خف�ص بنك الحتياطي الفيدرالي 

البنك  اأعاد  بينما  عاًما،   12 منذ  الأولى  للمرة  الفائدة  اأ�شعار  من 

برنامجه  في  بال�شتمرار  التزامه  على  التاأكيد  الأوروبي  المركزي 

ل�شراء الأ�شول.

على الرغم من اأن القت�شاد العالمي قد بداأ في النحدار قبل بدء 

الحرب التجارية بين الوليات المتحدة وال�شين في اأوائل عام 2018، 

اإل اأن البنوك المركزية �شعرت بالقلق من اأن الحرب التجارية، اإلى 

هذا  من  �شتفاقم  بريك�شيت،  م�شاألة  تحقيق  من  التاأكد  عدم  جانب 

النحدار.  وا�شل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الوليات 

انحداره منذ عام 2018 وحتى  وال�شين  الأوروبي  والتحاد  المتحدة 

يومنا هذا.  كما اأ�شدرت اأ�شواق كبرى اأخرى تقارير عن نمو هزيل 

في عام 2019، بما فيها المملكة المتحدة واليابان و�شنغافورة وكوريا 

الجنوبية.   

هذه هي الطريقة التي سيدفع بها 
وباء فيروس كورونا الكويت واالقتصاد 

العالمي إلىالركود في عام 2020

صدمة عرض تليها صدمة طلب:
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اإلى مرحلة  اأن الوليات المتحدة وال�شين قد تو�شلتا  حدث بالفعل 

اأولى من التفاق التجاري ومنحت نتائج انتخابات المملكة المتحدة 

التحاد  من  فعلًيا  �شتن�شحب  اأنها  في  الثقة  بع�ص  الم�شتثمرين 

الأوروبي، ولكن لم يغير هذا من حقيقة اأن القت�شاد العالمي ل يزال 

ينحدر مع دخولنا عام 2020.

اأ�شواق  ال�شلبية، �شهدت  الأخبار القت�شادية  الرغم من هذه  وعلى 

2019، حيث  عام  في  ممتاًزا  عاًما  العالم  اأنحاء  في جميع  الأ�شهم 

عام  في  جديدة.   قيا�شية  م�شتويات  الأ�شواق  من  العديد  �شجلت 

 »S&P« بور  اآند  �شتاندرد  موؤ�شر  ارتفع  المثال،  �شبيل  على   ،2019

بمعدل 28٪، محقًقا رقًما قيا�شًيا جديًدا.  كما ارتفع موؤ�شرا داك�ص 

الألماني وCAC40 الفرن�شي بمعدل 25٪. من بين الأ�شواق الأخرى 

الأف�شل اأداًء في عام 2019، موؤ�شر بلو ت�شيب »blue-chip« اليوناني، 

ارتفع  الياباني   »Nikkei« نيكي  وموؤ�شر   ،٪50 بمعدل  ارتفع  والذي 

بمعدل 18٪، وموؤ�شر فوت�شي »FTSE« 100 البريطاني ارتفع بمعدل 

بريك�شيت  بم�شاألة  المتعلقة  المخاوف  جميع  من  الرغم  على   ٪12

.»Brexit«
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ال�سحة القت�سادية في ال�سين تتدهور منذ �سنوات

ظلت ال�شين م�شدًرا للقلق على مدار �شنوات طويلة.  فقد انتهى 

ذلك  ومنذ  م�شى.   منذ عقد  ع�شري  بمعّدل  القت�شادي  نموها 

قد  بينما  الآخر.   تلو  عاًما  النحدار  اقت�شادها  وا�شل  الحين، 

ي�شير الكثير من علماء القت�شاد اإلى اأن اأحدث معدل لنمو ناتجها 

المحلي الإجمالي بن�شبة 6٪ اأف�شل من اأغلب الدول الأخرى، اإل 

اأن هذا يمثل م�شكلة كبيرة لل�شين.

لل�شين  بالن�شبة  م�شكلة  الأمر  لكون هذا  الرئي�شي  ال�شبب  يتمثل 

ا�شتمر  الذي  الإجمالي  المحلي  الناتج  النحدار في  اأن هذا  في 

م�شبوق  غير  ارتفاع  واكبه  الما�شية  الع�شرة  الأعوام  مدار  على 

في معدلت الدين في جميع القطاعات - الحكومية والموؤ�ش�شية 

وال�شتهالكية )�شكل 1(.  طبًقا لمعهد ماكينزي العالمي، يقترب 

ن�شبة  المحلي الإجمالي من  ناتجها  اإلى  ن�شبة  الدولة  معدل دين 

300٪، واأغلبه ديون موؤ�ش�شية.  

اقت�شادها  ال�شين  اأنع�شت  العالمية،  القت�شادية  الأزمة  عقب 

عبر ت�شجيع �شركاتها، تحت قيادة م�شدريها، على الح�شول على 

المزيد والمزيد من القرو�ص من اأجل النمو والتو�شع. كانت تاأمل 

اإل  ال�شابقة.  العقود  النمو القت�شادي كما فعلت خالل  اأن تدفع 

اأن الأمر لم يفلح هذه المرة. ح�شلت ال�شركات على المزيد من 

القرو�ص ولكن لم يوؤد هذا اإلى زيادة النمو القت�شادي.

بينما ظل النمو العالمي اأقل من المتو�شطات التاريخية بعد الأزمة 

القت�شادية، ركزت ال�شين داخلًيا على تو�شعة قاعدة م�شتهلكيها. 

المحلية  التحتية  البنية  اإن�شاء  في  باإفراط  الدولة  وا�شتثمرت 

وخلق اقت�شاد اأكثر تركيًزا على الم�شتهلكين. ف�شل هذا اأي�ًشا في 

تحقيق النتائج المرجوة. ظلت ا�شتثمارات الأ�شول الثابتة ومبيعات 

التجزئة في النحدار بثبات على مدار ال�شنوات الع�شر الما�شية 

)�شكل 2(.

وباء فيرو�ص كورونا وتاأثيره على القت�ساد

وما تعلمناه من التاريخ هو اأن تفاوؤل ال�شوق يمكن اأن يتغير ب�شرعة، 

وخا�شة عندما يثير خطر غير معروف فجاأة ذعًرا عالمًيا، اأو في 

كت�شف تف�شي فيرو�ص كورونا 
ُ
الحالة التي نواجهها  اليوم، وباء. اأ

يثر قلًقا دولًيا  لم  ال�شين في دي�شمبر 2019، لكنه  لأول مرة في 

حتى �شهر يناير من هذا العام عندما بداأ في النت�شار ب�شرعة في 

جميع اأنحاء البالد.

وهذا يقودنا اإلى مع�شلة اليوم؛ ل تواجه ال�شين اأزمة �شحية كبيرة 

فح�شب، بل في الواقع، يواجه العالم الآن اأزمة �شحية لمرة واحدة 

العالم ل�شنوات  اأنحاء  اآثارها في جميع  في العمر، و�شوف تظهر 

كورونا  فيرو�ص  يت�شكل  اقت�شادي،  منظور  ومن  قادمة.  عديدة 

ليكون العا�شفة المثالية التي �شت�شرب القت�شاد العالمي.  

انت�شار  لحتواء  ال�شريع  ال�شينية  الحكومة  فعل  رد  اأن  ويبدو 

الفيرو�ص يعمل، ولكنه ت�شبب في �شدمة عالمية في الإمدادات.  

مع انت�شار الفيرو�ص في جميع اأنحاء العالم، �شت�شطر بلدان اأخرى 

اإلى اتباع تدابير الحتواء ال�شارمة التي اتخذتها ال�شين.  وبالقيام 

العالمي  القت�شاد  اإن  الطلب.  �شدمة  الأمر  هذا  �شيخلق  بذلك، 

اأن  عليه  يتعين  والآن  ال�شدمتين،  من  �شدمة  لأي  م�شتعًدا  لي�ص 

يواجه كليهما في وقت واحد.  
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�سدمة العر�ص

�شتوؤثر الآثار القت�شادية لهذه الفا�شية تاأثيًرا خطيًرا في القت�شاد 

ال�شيني خالل هذا العام. لن نعرف خطورتها قبل اأ�شهر قادمة. ولكن 

يمكننا روؤية التاأثيرات اليوم، وكيف اأنها بداأت في النت�شار لتوؤثر في 

القت�شاد العالمي.

خالل محاولتهم للحد من انت�شار هذا الفيرو�ص، و�شع الم�شوؤولون 

ال�شينيون العديد من المدن الكبرى تحت الحجر ال�شحي، واأغلقوا 

�شركة  اأغلقت  المثال،  �شبيل  على  النقل.  خطوط  واأوقفوا  م�شانع 

فوك�شكون، التي ت�شنع هواتف اآي فون، م�شانعها في البالد وكذلك 

موتورز  وجنرال  اإيربا�ص  �شركات  اأغلقت  كما  �شام�شونج.  �شركة 

�شركتا  جبرت 
ُ
اأ كما  ال�شين.  في  م�شانعها  فاجن  وفولك�ص  وتويوتا 
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�شكل 1: ناتج ال�شين المحلي الإجمالي منذ عام 1990 وحتى عام 2019 مقارنة باإجمالي الدين ن�شبة اإلى معدل الناتج المحلي الإجمالي. م�شدر البيانات: تريدنج 

اإيكونوميك�ص ومعهد ماكينزي العالمي.
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�شكل 2: نمو ا�شتثمارات الأ�شول الثابتة في ال�شين ومبيعات التجزئة من عام 2010 وحتى عام 2019.  م�شدر البيانات: تريدنج اإيكونوميك�ص.

21

العدد ٨

th
e



�شناعة ال�شيارات هيونداي وكيا على اإيقاف اإنتاجهما في م�شانعهما 

مورديهما  مع  التوريد  �شال�شل  انقطاع  ب�شبب  الجنوبية  كوريا  في 

لقطع الغيار ال�شينيين. هذا اأكثر ما يثير قلق القت�شاد العالمي. مع 

الواقع  ال�شرر  �شيكون  اأ�شهر،  اأو  لأ�شابيع  الم�شانع  اإغالق  ا�شتمرار 

على �شال�شل التوريد العالمية والنمو القت�شادي كبيًرا.  

مديري  موؤ�شر  اأرقام  عن  ال�شين  اأعلنت  الما�شي،  ال�شهر  وفي 

الم�شتريات ال�شناعية، وهو موؤ�شر يتتبع ن�شاط الت�شنيع، ف�شاًل عن 

في  الواردة  الجديدة  الطلبات  يتتبع  الذي  الجديدة،  الطلبات  موؤ�شر 

قطاع الت�شنيع، وهو العمود الفقري لالقت�شاد ال�شيني. وكانت الأرقام 

المبلغ عنها هي الأ�شواأ على الإطالق كما هو مو�شح في ال�شكل 3. 

بحيث كان هذا الأمر عالمة وا�شحة على اأن اقت�شاد ال�شين مجمد.  

وفًقا لم�شح اأجرته مجلة فورت�شن في 21 فبراير 2020، فاإن 94٪ من 

�شركات فورت�شن 1000 )اأكبر ال�شركات في الوليات المتحدة( ت�شهد 

انقطاع �شال�شل التوريد من ال�شين. وقد اأعلنت بع�ص اأكبر ال�شركات 

في العالم بالفعل اإغالق الم�شانع وتعطلها خارج ال�شين بما في ذلك؛ 

 General Motors و�شركة  كراي�شلر«،  »فيات   Fiat Chrysler �شركة 

 Jaguar Land و�شركة  »هوندا«،   Honda و�شركة  موتورز«،  »جنرال 

Rover »جاكوار لند روفر«، و�شركة Nike »نايكي«، ... وهذه القائمة 
تطول.

الفيرو�ص،  انت�شار  اإبطاء  من  ال�شينية  ال�شلطات  تمكنت  اأن  وبمجرد 

في  كالمعتاد  العمل  اإلى  والعودة  اأبوابها  فتح  باإعادة  �شركاتها  اأمرت 

اأ�شرع وقت ممكن لتقليل الأ�شرار التي لحقت بالقت�شاد. ومع ذلك، 

ك�شفت درا�شة ن�شرها معهد اإدارة الإمداد في 11 مار�ص 2020، عن اآثار 

�شل�شلة اإمدادات الفيرو�ص. كانت ال�شركات تكافح من اأجل العودة اإلى 

التي  الم�شنعة  ال�شركات  اأفادت  الدرا�شة،  كالمعتاد. في هذه  العمل 

تعمل بقدرة 50٪ با�شتخدام 56٪ فقط من الموظفين العاديين. وكان 

هذا تقريًبا لمدة �شهر واحد منذ اأن اأ�شدرت الحكومة اأوامر لل�شركات 

بالعودة اإلى العمل )في 13 فبراير(.

يعتمد العالم على ال�شين اأكثر من اأي وقت م�شى. على �شبيل المثال، 

يحذر  ومكوناتها.  لالأدوية  العالم  في  م�شنع  اأكبر  حالًيا  ال�شين  تُعد 

من   2019 اأغ�شط�ص  في  الخارجية  العالقات  مجل�ص  ن�شره  تقرير 

التقرير  وي�شلط  الأدوية.  على  للح�شول  ال�شين  على  اأمريكا  اعتماد 

في  تباع  التي  الحيوية  الم�شادات  من   ٪97 اأن  حقيقة  على  ال�شوء 

المكونات  اأن 80٪ من  ال�شين، في حين  تاأتي من  المتحدة  الوليات 

من  تاأتي  الأدوية  ل�شنع  الأدوية  �شركات  ت�شتخدمها  التي  الن�شطة 

للم�شتح�شرات  اأكبر منتج  ثاني  تُعد  التي  الهند،  ال�شين. كما تعتمد 

ال�شيدلنية، على ال�شين حيث تلقت 75٪ من المكونات الن�شطة التي 

ت�شتخدمها في �شناعتها.

التباطوؤ ال�شريع في اإمدادات ال�شلع الم�شنعة القادمة من ال�شين هو 

ما يعرف ب�شدمة العر�ص. ولالنخفا�ص المفاجئ في الإمدادات اأثر 

لكي  ال�شلع  تعتمد على هذه  لأنها  الأخرى  القت�شادات  متموج على 

تعمل اقت�شاداتها بكفاءة.  

�سدمة الطلب

دقت اأ�شواق ال�شلع الأ�شا�شية ناقو�ص الخطر فعلًيا في ال�شين. وقد 

والزنك  وال�شلب  والحديد  النحا�ص  مثل  ال�شناعية  ال�شلع  انخف�شت 

منذ بداية العام. اإل اأن، اأكثر ال�شلع الأ�شا�شية ت�شرًرا حتى الآن هي 

النفط. انخف�ص �شعر خام برنت، وهو المعيار المرجعي للنفط، بن�شبة 

اإلى  الأ�شعار  في  النهيار  هذا  ويعزى   .2020 يناير  في   ٪50 تتجاوز 

انخفا�ص الطلب من ال�شين، الذي يقدر بنحو مليوني برميل يومًيا، 

ف�شاًل عن بدء حرب نفطية بين المملكة العربية ال�شعودية ورو�شيا. 

وبالن�شبة للدول المنتجة للنفط مثل الكويت، فاإن مثل هذا النخفا�ص 
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Manufacturing PMI New Orders

�شكل 3: موؤ�شرات مديري الم�شتريات ال�شناعية ال�شهرية والأرقام القيا�شية للطلبات الجديدة الخا�شة بال�شين من يناير 2016 اإلى فبراير 2020.  م�شدر البيانات: 

الر�شوم البيانية Y وتريدنج اإيكونوميك�ص »الموؤ�شرات القت�شادية«.
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في اأ�شعار النفط م�شمون لدفع القت�شاد اإلى الركود.  

ووا�شلت الأ�شواق المالية العالمية، التي كانت قبل �شهر واحد فقط 

ترف�ص اآثار �شدمة العر�ص من ال�شين، ارتفاعها على الرغم من جميع 

الموؤ�شرات التي ت�شير اإلى وجود م�شاكل خطيرة تلوح في الأفق. ولم 

يكن حتى بداأ الفيرو�ص ينت�شر ب�شرعة خارج ال�شين لما كانت الأ�شواق 

المالية اأخذت علًما اأخيًرا.

اأ�شواق  اأحوال  تدهورت   ،2020 فبراير  من  الأخير  الأ�شبوع  خالل 

النفط  حرب  و�شكبت   .)4 )ال�شكل  العالم  اأنحاء  جميع  في  الأ�شهم 

الوليات  في  الأ�شهم  فاأ�شواق  النار.  اإلى  الوقود  من  المزيد  وحدها 

عام  منذ  النهيار  هذا  مثل  ت�شهد  لم  المثال،  �شبيل  على  المتحدة، 

.1987

ومع انت�شار الفيرو�ص في جميع اأنحاء العالم، �شت�شطر البلدان اإلى 

اتخاذ تدابير احتواء �شارمة كما هو الحال في ال�شين.  وي�شمل ذلك 

حظر ال�شفر، واإغالق المدار�ص والأعمال، واإغالق المحالت التجارية 

والمطاعم. وعلى الرغم من اأن و�شائط الإعالم تقدم تقارير عن الأثر 

ال�شديد الذي يحدثه ذلك في ال�شفر الجوي وال�شياحة على ال�شعيد 

العالمي، فاإنه يوؤثر اأي�شا تاأثيًرا �شديًدا في الإنفاق ال�شتهالكي العام، 

الذي يُعد المحرك لمعظم القت�شادات. وبالتالي فاإن تباطوؤ الإنفاق 

ال�شين  فيه  الذي تحاول  الوقت  الطلب في  تراجع  اإلى  يوؤدي  �شوف 

اإ�شالح �شال�شل اإمداداتها. وتلك هي �شدمة الطلب.

و�شتوؤثر �شدمة الطلب هذه اإلى جانب �شدمة العر�ص في القت�شاد 

الكويتي في عام 2020 وربما لفترة اأطول. في عام 2018، ذهب ٪15 

من اإجمالي �شادرات الكويت اإلى ال�شين، اأو 953 مليون دولر اأمريكي، 

وجاء 17٪ من واردات البالد من ال�شين، اأو 5.98 مليار دولر اأمريكي، 

لقاعدة  وفًقا  وهذا  للكويت.  تجاري  �شريك  اأكبر  ال�شين  يجعل  مما 

الأمم المتحدة لبيانات اإح�شاءات تجارة ال�شلع الأ�شا�شية.

 الخاتمة

اأخطر مما  تاأثير وباء فيرو�ص كورونا في القت�شاد العالمي  �شيكون 

تتوقع الوكالت الدولية، مثل �شندوق النقد الدولي. اإن توقعهم بتباطوؤ 

اقت�شادي في الن�شف الأول من هذا العام يليه ارتفاع في النمو هو 

اأمر يُعد مفرًطا في التفاوؤل. اإن �شدمة العر�ص من ال�شين ل تظهر 

اإل الآن في جميع اأنحاء العالم، وقد تكون �شدمة الطلب التي �شتعقب 

اأ�شواأ  اإلى  العالمي  القت�شاد  تدفع  التي  المثالية  العا�شفة  ذلك هي 

ركود له منذ عام 2008. وقد يكون هذا اأي�ًشا العام الذي ت�شهد فيه 

ال�شين اأول ركود لها منذ عام 1974.

ويُعد ا�شتمرار انخفا�ص اأ�شعار النفط على مدار العام كافًيا للتاأثير 

الخليج  لدول  التعاون  ومجل�ص  الكويت  دولة  اقت�شاد  على  بال�شلب 

العربية.  وبالتالي، ينبغي اأن تكون هذه البلدان م�شتعدة للتغلب على 

هذه العا�شفة بموا�شلة تنفيذ خططها الإنمائية في الم�شتقبل على 

المحلي  القت�شاد  ودعم  ال�شتثمار  هذا  �شي�شمن  المذكور.  النحو 

انتعا�ًشا اأقوى.

لي�ص  تحدًيا  الأكثر  العام  ليكون  يت�شكل   2020 فاإن عام  وب�شكل عام، 

لالقت�شاد  بالن�شبة  اأي�ًشا  ولكن  الكويتي،  لالقت�شاد  بالن�شبة  فقط 

العالمي منذ عام 2008.
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�شكل 4: اأداء موؤ�شرات الأ�شهم المختارة خالل الـ 12 �شهًرا الما�شية )2019/3/12 اإلى 2020/3/12(. م�شدر البيانات: تريدنج اإيكونوميك�ص.
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كتبه: �ساجيف ك بيتر

عام  طوال  كبير  حد  اإلى  »ثابتة«  النفط  اأ�شعار  تظل  اأن  المتوقع  من 

2020 وما بعدها على الرغم من تقلبات ال�شوق وفي ظل و�شع جغرافي 

وفرة  مع  �شيما  ل  الأو�شط،  ال�شرق  في  ال�شكوك  تكتنفه  �شيا�شي 

اإمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز في جميع اأنحاء العالم. يرى 

العديد من محللي ال�شناعة اأنه على الرغم من التخفي�شات ال�شادرة 

مة البلدان الم�شدرة للنفط(، �شيتوفر فائ�ًشا ل يقل عن  عن اأوبك )منظَّ

مليون برميل يومًيا من النفط الخام في جميع اأنحاء العالم هذا العام، 

مع بقاء ال�شعر عند م�شتوى مقبول ي�شاوي 60 دولًرا للبرميل الواحد. 

لكن، وفًقا لتوقعات �شندوق النقد الدولي، قد يوؤثر كل من انخفا�ص 

اأ�شعار النفط واإنتاج غير م�شتقر في المنطقة على توقعات ال�شوق في 

فترة متو�شطة الأجل، كما يمكن لالأ�شعار اأن توا�شل النخفا�ص و�شوًل 

اإلى 56 دولًرا للبرميل الواحد بحلول عام 2023. 

توقعات سوق النفط ما تزال »ثابتة« على الرغم من انعدام االستقرار

استمرار إنتاج النفط الخام مع 
حد أدنى من االنقطاعات وتوفير 

اإلمدادات الكافية

ُيسرع العالم الخطى في تحوله إلى استخدام نظام طاقة أكثر 
استدامة وأمًنا وأيسر تكلفة. ويشهد اإلنتاج العالمي للطاقة تحواًل نوعًيا 

نتيجة لذلك، وهو ما اضطر الدول المنتجة للنفط إلى إعادة صياغة 
إستراتيجياتها إلنتاج الطاقة. 
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و�شرح بوفان ك جورج، وهو اأحد المتخ�ش�شين في �شوق 

اأ�شعار  في  هائاًل  ارتفاًعا  يتوقع  اأحد  »ل  قائاًل:  النفط، 

النفط، على الأقل على المدى القريب، وذلك على الرغم 

ال�شتعداد  اأهبة  على  يكون  اأن  �شيوا�شل  ال�شوق  اأن  من 

ال�شكوك  تكتنفه  الذي  ال�شيا�شي  الجغرافي  للو�شع  نظًرا 

في ال�شرق الأو�شط، وانت�شار فيرو�ص كورونا في ال�شين.« 

اإلى  اإقليمي  �شيا�شي  جغرافي  توتر  اأي  يوؤدي  قد  بينما 

ارتفاع هائل في اأ�شعار النفط نتيجة »عامل الخوف« ب�شبب 

مخاوف ب�شاأن اإمدادات النفط، قد توؤدي حوادث من قبيل 

انت�شار فيرو�ص كورونا اإلى انخفا�ص اأ�شعار النفط ب�شبب 

النفط  على  الطلب  في  محتمل  انخفا�ص  من  المخاوف 

في ال�شين، وهي واحدة من اأكبر اأ�شواق ا�شتهالك النفط 

على م�شتوى العالم. وتراجعت اأ�شعار النفط بحوالي ثالثة 

في المائة على الفور بعد انت�شار الفيرو�ص حيث ت�شببت 

المخاوف من احتمال حدوث تباطوؤ في الطلب على النفط 

القت�شاد  تباطوؤ  يوؤثر  وقد  الأ�شعار.  �شغط  في  الخام 

ال�شيني على الطلب على النفط نظًرا لأنها اأكبر م�شتورد 

الثانية  المرتبة  وتحتل  العالم،  الخام على م�شتوى  للنفط 

التي  للبيانات  طبًقا  النفط،  ا�شتهالك  حيث  من  عالمًيا 

اأفادت بها الإدارة العامة للجمارك.

توازن ال�سوق

اأدى »عامل الخوف« اإلى زيادة حادة في اأ�شعار النفط بن�شبة 

قا�شم  الإيراني  الجنرال  اغتيال  حادثة  عقب  دولرات   3

طيار،  بدون  اأمريكية  طائرة  �شنتها  هجمة  في  �شليماني، 

ونظًرا للتطورات الالحقة التي حدثت في المنطقة. فر�ص 

ت�شعيد مفاجئ وحا�شم بعيدة والتي قد ت�شفر عن »عامل 

تحتفظ  الأمريكية  المتحدة  الوليات  لأن  نظًرا  الخوف« 

بحقها في »الهيمنة على الت�شعيد« وذلك عند النظر اإلى 

الو�شع الجغرافي ال�شيا�شي الراهن. وقد اأ�شار الكثير من 

محللي ال�شوق اإلى حقيقة اأن الأ�شواق قد ا�شتعادت توازنها 

عاجاًل ولي�ص اآجاًل، واأن الأ�شعار قد انخف�شت بما يقارب 

5٪ في ال�شبوع التالي للهجمة. 

�شرح مهند�ص نفط في الكويت، ا�شترط عدم الك�شف عن 

بين  النطاق  وا�شع  �شراًعا  يتوقع  اأحد  »ل  قائاًل:  هويته، 

واإيران رغم زعمهما  الوليات المتحدة الأمريكية  كل من 

باأنهما م�شتعدتان لمواجهة �شاملة. اأغلب الظن �شتوا�شل 

الدولتان اإ�شتراتيجية »الت�شعيد والرقابة.« 

تحاول  وقد  اإيران  على  العقوبات  وا�شنطن  تزيد  فقد 

قواعد  على  متفرقة  هجمات  �شن  اإلى  اللجوء  طهران 

المنطقة،  في  النفطية  المن�شاآت  اأو  الأمريكي  الجي�ص 

وفًقا لما ذكره. واأردف قائاًل: »�شيطغى على �شوق النفط 

الحفاظ  �شينجم عنه  مما  والقلق  الحذر  دائمة من  حالة 

على الأ�شعار في م�شتوى معقول وذلك كمح�شلة نهائية. 

ويتوقع اأن ي�شتمر اإنتاج النفط في منطقة ال�شرق الأو�شط 

الكافية  الإمدادات  اأدنى من النقطاعات وتوفير  مع حد 

من  والحد  ال�شوق  في  ال�شتقرار  حالة  على  الحفاظ  مع 

الرتفاع الهائل في اأ�شعار النفط الخام نتيجة لذلك«.

 2019 في  وقعت  التي  الهجمات  اأن  اإلى  الإ�شارة  ويمكن 

نفطية  من�شاآت  وعلى  هرمز  م�شيق  في  نفط  ناقلة  على 

يدم  لم  تاأثير  لها  كان  قد  ال�شعودية  العربية  المملكة  في 

طوياًل على الأ�شعار نظًرا لوفرة اإنتاج ال�شخر الزيتي، وما 

�شاحبه من تراجع الزيادة العالمية ل�شتهالك النفط.

 على الرغم من اأن معدل ال�شادرات الإيرانية من النفط 

الخام قد هبط اإلى حد كبير في اأعقاب فر�ص العقوبات 

الدولية عليها اإل اأن هذا النق�ص قد تم تعوي�شه اإلى حد 

بعيد من خالل زيادة الإنتاج من المملكة العربية ال�شعودية 

في  الزيتي  ال�شخر  غاز  اإنتاج  في  كبيرة  زيادة  وكذلك 

الوليات المتحدة. 

يقول جورج، اأحد المتخ�ش�شين في �شناعة النفط ويعمل 

لدى �شركة نفط في قطر: »مع اإجادة �شركات النفط في 

ا�شتخراج  تقنية  في  اأخرى  ومناطق  المتحدة  الوليات 

التكلفة  الفاعلية من حيث  ال�شخري، ومع تحقيق  النفط 

برميل،  لكل  دولًرا   50 بقيمة  البرميل  �شعر  اإلى  و�شوًل 

�شديدة  �شغوط  تحت  دوماً  النفط  اأ�شعار  تظل  ف�شوف 
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المتحدة، في ظل  الوليات  اأ�شبحت  ولقد  ارتفعت.  كلما 

ازدهار النفط ال�شخري، المنتج الأكبر، وم�شدًرا �شافًيا 

للنفط الخام. لذلك، وعلى مدى بعيد، من المحتم اأن يكون 

�شعر النفط الخام قريًبا من تكلفة تحقق التعادل للنفط 

اأنه في ظل مثاًل، تطوير  ال�شخري في ذلك الوقت. كما 

ال�شيارات الكهربائية، �شينخف�ص الطلب على النفط على 

المدى البعيد.« 

برميل  مليون  البالغ  النفط  فائ�ص  يُبقي  اأن  المتوقع  من 

 2020 عام  من  الأول  الن�شف  في  الأ�شعار  على  يومًيا 

وفًقا لفاتح بيرول، وهو المدير التنفيذي للوكالة الدولية 

في  الأ�شعار  في  كبيرة  زيادة  يتوقع  ول   .)IEA( للطاقة 

التطورات  اأن  من  الرغم  على  الطبيعية«  »الظروف  ظل 

الجغرافية ال�شيا�شية غير المتوقعة قد تُغير الو�شع. 

مة  )منظَّ اأوبك  عن  ال�سادرة  الإنتاج  تخفي�سات 

البلدان الم�سدرة للنفط(

في  للنفط(  الم�شدرة  البلدان  مة  )منظَّ اأوبك  تو�شعت 

تخفي�شات الإنتاج بن�شبة اإ�شافية تبلغ 500000 برميل يومًيا 

و�شوًل اإلى 1.7 مليون برميل يومًيا، كما خف�شت منظمة 

اأوبك الإنتاج بن�شبة اإ�شافية تبلغ 372000 برميل يومًيا عن 

الأع�شاء  غير  البلدان  وخف�شت مجموعة  الأ�شا�ص،  خط 

اإ�شافية ت�شل  بن�شبة  الإنتاج  اأوبك بقيادة رو�شيا  بمنظمة 

العتراف  �شوء  في  وذلك  يومًيا،  برميل   132000 اإلى 

كل  كذلك  وقد خف�شت  والطلب.  العر�ص  توازن  باختالل 

اإنتاجها  ونيجيريا  والعراق  ال�شعودية  العربية  المملكة  من 

من النفط اإلى م�شتويات م�شتهدفة جديدة. ومن ثم فقد 

توؤدي تعديالت اإنتاج اأوبك اإلى اأكثر من 2.1 مليون برميل 

يومًيا تبًعا لذلك. و�شتجتمع دول اأوبك من حين اإلى اآخر 

بغر�ص تقييم مدى المتثال وحالة �شوق النفط. 

الإمدادات  زيادة في   )IEA( الدولية  الطاقة  وكالة  تتوقع 

بمقدار 100،000 برميل يومًيا من الدول غير الأع�شاء في 

من  فائ�شة  اإمدادات  عن  ف�شاًل   2020 عام  اأوبك  منظمة 

الدول المنتجة وغير الأع�شاء بمنظمة اأوبك مما �شيكون 

محتملة  �شيا�شية  جغرافية  �شدمات  اأية  لتحمل  كافًيا 

باأ�شعار النفط. كما يتوقع اأن تنتج الدول غير الأع�شاء في 

والنرويج  والبرازيل  المتحدة  الوليات  مثل  اأوبك  منظمة 

وغيانا اأكثر من مليوني برميل يومًيا من النفط في الأعوام 

القليلة المقبلة. تجدر الإ�شارة اأن اإنتاج الوليات المتحدة 

بلغ 13 مليون  ارتفاًعا قيا�شًيا  الخام قد حقق  النفط  من 

التعاون  منظمة  مخزونات  و�شلت  وبينما  يومًيا.  برميل 

القت�شادي والتنمية اإلى 9 ماليين برميل يومًيا من النفط، 

تزايد  اأعوام،  المتو�شط على مدار خم�شة  اأعلى من  وهو 

متجاوًزا  �شنوات   9 مدار  على  النفط  من  النرويج  اإنتاج 

1.76 مليون برميل يومًيا.

كانت  الخام  النفط  لأ�شعار  الم�شتقبلية  فالتوقعات 

اأن  اإلى  اأ�شا�ًشا  ذلك  ويرجع  بالمخاطر  محفوفة  دوًما 

اأ�شعار النفط تعتمد في المقام الأول على العديد من 

العوامل غير معلومة وفًقا لما ذكره جورج. واأتبع قائاًل: 

»اإذ يتم تحديد الأ�شعار في الأ�شا�ص من خالل �شيناريو 

المحدد.  الوقت  ذلك  في  والطلب  العر�ص  على  قائم 

تتاأثر  اإلى عام(،  اأ�شهر  )من عدة  القريب  المدى  فعلى 

اأ�شعار النفط نتيجة اأحداث جغرافية �شيا�شية كالنزاع 

بين الوليات المتحدة واإيران، والهجمات على ناقالت 

التي  وال�شطرابات  �شعودية  نفط  ومن�شاآت  النفط 

خطوط  ا�شتهدفت  التي  والهجمات  فنزويال  ت�شهدها 

المتزايدة  والمخاوف  نيجيرية  نفط  ومن�شاآت  اأنابيب 
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ب�شبب فيرو�ص كورونا، اإلى غير ذلك.« 

اأما على المدى المتو�شط )من عام اإلى 10 اأعوام( فيلعب 

حيث  من  الكبرى  للدول  القت�شادي  التباطوؤ/النمو 

اإلى غير ذلك دوًرا  النفط مثل ال�شين والهند،  ا�شتهالك 

اأما  تعزيزه.  اأو  النفط  على  الطلب  ت�شاوؤل  في  اإما  مهًما 

عوامل  فتلعب  اأعوام(،   10 من  )لأكثر  البعيد  المدى  على 

من قبيل 1( العثور على احتياطات جديدة من النفط و2( 

النفط  مثل  الخام  النفط  لإنتاج  جديدة  اأ�شاليب  ظهور 

ال�شخري و3( ا�شتحداث تقنية جديدة، على �شبيل المثال 

حيث  من  ال�شيارات  فاعلية  تطوير  و4(  العميقة  المياه 

و5(  للطاقة  بديلة  م�شادر  النفط/ا�شتخدام  ا�شتهالك 

البحث عن م�شادر طاقة اأكثر حفاًظا على البيئة للحد من 

اأثر الكربون/الحتبا�ص الحراري، اإلى غير ذلك دوًرا مهًما، 

وذلك ح�شب تو�شيح جورج. 

التحول النوعي

نظام  ا�شتخدام  اإلى  تحوله  في  الخطى  العالم  يُ�شرع 

ذكره  لما  وفًقا  تكلفة  واأي�شر  واأمًنا  ا�شتدامة  اأكثر  طاقة 

متخ�ش�شون في ال�شناعة. وي�شهد الإنتاج العالمي للطاقة 

تحولً نوعًيا نتيجة لذلك، وهو ما ا�شطر الدول المنتجة 

الطاقة.  لإنتاج  اإ�شتراتيجياتها  �شياغة  اإعادة  اإلى  للنفط 

تلعب التوجهات والتقنيات النا�شئة دوًرا فاعاًل في تغيير 

الطريقة التي من خاللها تُنتج الطاقة وتُو�شل وتُ�شتهلك.  

اأما اللوائح الجديدة ال�شادرة عن المنظمة البحرية الدولية 

من  فتحد   ،2020 عام  يناير  من  الأول  منذ  بها  المعمول 

انبعاثات الكبريت الُم�شتخدم في الناقالت البحرية )وقود 

ال�شهاريج( اإلى 0.5٪ من اأ�شل 3.5٪، وهو وبالتالي يتوقع 

ن�شب  على  يحتوي  الذي  الخام  النفط  �شعر  ينخف�ص  اأن 

مرتفعة/متو�شطة من النفط الخام الحام�ص )نفط بدرجة 

تحتوي  ُمكررة  منتجات  اأنتج  الذي  النقاء(،  من  منخف�شة 

على ن�شب اأكبر من الكبريت )زيت الوقود عالي الكبريت( 

الخبراء،  اأ�شار  كما  الحلو.  بالخام  مقارنة  الم�شتقبل  في 

الم�شتقبل  نحو  طريًقا  المتجددة  الطاقة  م�شادر  تمثل 

لما �شيلحق م�شادر الوقود الأحفوري من ن�شوب. ويبدو 

منا�ص  ل  اأمر  المتجددة  الطاقة  م�شادر  اإلى  التحول  اأن 

قابلية  اإلى  بالنظر  للنفط  المنتجة  للدول  بالن�شبة  منه 

الوفورات  وتحقيق  لال�شتنفاد  للطاقة  الطبيعية  الموارد 

في التكاليف على المدى البعيد، بالإ�شافة اإلى الم�شاعدة 

على جعل الكوكب مكاًنا اأف�شل لالأجيال القادمة.

سيطغى على سوق النفط 
حالة دائمة من الحذر والقلق 

مما سينجم عنه الحفاظ على 
األسعار في مستوى معقول 

وذلك كمحصلة نهائية.
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»ُيثلج صدورنا استمرار اهتمام مديري الصناديق الكويتية في قطاع 
الطاقة المتجددة األسترالي.«



فرص نمو االستثمارات ضمن العالقات الكويتية األسترالية

»ارتفاع االستثمارات وتعزيز 
العالقات التجارية بين الكويت 

وأستراليا«

اأجرت المقابلة جيمي اإيثردج

أستراليا تمثل شريًكا تجارًيا مهًما بالنسبة للكويت في مجاالت األمن الغذائي والتعليم والزراعة وبشكل متزايد في مجاالت 
البنية التحتية والصحة والسياحة. وقد تحدثت مجلة المستثمر مع سعادة السفير األسترالي لدى الكويت السيد/ جوناثان 
جيلبرت للتعرف على المزيد عن فرص االستثمار األسترالية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين وعلى نحو مماثل ما الذي 

يبحث المستثمرون األستراليون عنه في الكويت.

تتضمن مجاالت النمو بالنسبة لالستثمارات األسترالية الكويتية الزراعة 
والتعليم واألمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

 تتسم الروابط السياسية بين أستراليا والكويت بالدفء والود والمتانة.
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العالقات  يمكنك و�سف نطاق  كيف  الم�ستثمر:   مجلة 

القت�سادية الراهنة بين اأ�ستراليا والكويت؟ وما الجوانب 

الرئي�سية للتجارة وال�ستثمارات والأعمال؟ وما توقعات 

�سيادتكم بالن�سبة للنمو في الثني ع�سر �سهرًا المقبلة؟ 

اأ�شتراليا  من  كل  تتمتع  جيلبرت:  جوناثان  ال�سيد/  قال 

والكويت بعالقة تجارية وا�شتثمارية طويلة الأجل ومفيدة 

للكويت  المف�شل  ال�شريك  اأ�شتراليا  للطرفين. وما زالت 

في مجال الأغذية بحوالي 300 مليون دولر اأمريكي من 

الأ�شر  ت�شتمتع  يوم  فكل  عام.  كل  الزراعية  ال�شادرات 

الكويتية بلحم ال�شاأن واللحم البقري والحبوب والفواكه 

والخ�شروات الأ�شترالية على طاولت الع�شاء.

 واأما على �شعيد ال�شتثمارات، تعترف الكويت باأ�شتراليا 

كدولة مفتوحة وم�شتقرة ومنظمة تنظيًما جيًدا مع وجود 

الهادئ،  والمحيط  اآ�شيا  منطقة  بمنطقة  وطيدة  روابط 

وهي محرك النمو القت�شادي العالمي. وتمثلت النتيجة 

في حدوث زيادة مطردة في ال�شتثمارات الكويتية على 

التحتية  البنية  قطاعا  ومنها  الأخيرة،  ال�شنوات  مدار 

والطاقة.  

التجارية  العالقات  في  النمو  من  لمزيد  فر�ص  فثمة 

وال�شتثمارية عند التطلع اإلى العام المقبل.وفي حين اأن 

التوترات الإقليمية وتدني الأو�شاع القت�شادية العالمية 

قد تعوق بع�ًشا من هذا النمو اإل اأن التوجه العام يت�شم 

بالإيجابية.

  ولمن دواعي �شرورنا ذلك التقدير المتزايد والعتراف 

لالأطعمة  الأ�شترالية  التجارية  والعالمات  بالمفاهيم 

اأن  نرى  ال�شتثمارات،  �شعيد  وعلى  والم�شروبات. 

في  الكويتية  ال�شناديق  مديري  من  الم�شتمر  الهتمام 

قطاع الطاقة المتجددة الأ�شترالي من الأمور الم�شجعة.

يزورون  الكويتيين  من  المزيد  روؤية  في  نرغب  كما 

�شياحية  وجهة  اإنها  بها.  عطالتهم  ويق�شون  اأ�شتراليا 

ل تن�شى حيث ت�شم مدًنا عالمية و�شعاًبا مرجانية بكًرا 

30

مارس 2020العدد ٨



و�شواطئ وجباًل وحتى غابات مطيرة. وفي حين تاأثرت 

اأن  اإل  بع�ص المناطق بحرائق الغابات منذ وقت قريب، 

اأغلب المناطق في هذه القارة ال�شخمة تظل غير متاأثرة 

ومفتوحة لالأعمال!

والكويت  اأ�ستراليا  بين  التجارة  تركز  الم�ستثمر:  مجلة 

)�سادرات(  وعلى  واللحوم  القمح  )واردات(  على  اأ�سا�ًسا 

العالقات  نطاق  لتو�سيع  خطط  توجد  هل  الأ�سمدة. 

التجارية؟ وفي اأي مجالت؟

ال�سيد ال�سفير جيلبرت: ما زالت اللحوم والقمح والأغذية 

مع  اأ�شتراليا  تجارة  من  مهًما  جزًءا  عام  بوجه  تمثل 

الكويت. ولكن هناك رغم ذلك مجالت نمو اأخرى.فعلى 

�شبيل المثال، تعمل الموؤ�ش�شات الأ�شترالية، بالتعاون مع 

�شركاء دوليين اآخرين، في بع�ص الم�شروعات البارزة في 

مجال البنية التحتية في هذا البلد، ومنها �شالة المطار 

.)T2( الجديدة

فهناك ما يزيد عن 700 طالب 
كويتي يدرسون في أستراليا و 

4000 طالب أسترالي في الكويت 
يدرسون في هيئات تعليمية تابعة 

ألستراليا )الكلية األسترالية 
في الكويت وبوكس هيل 

كوليج الكويت(.
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تحرزه  الذي  الم�شتمر  النجاح  نرى  اأن  الرائع  ومن    

الموؤ�ش�شات التعليمية مثل الكلية الأ�شترالية في الكويت 

وبوك�ص هيل كوليج الكويت.

المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  بلغ  الم�ستثمر:  مجلة 

للكويت داخل اأ�ستراليا 10 مليارات دولر اأ�سترالي بينما 

بلغ ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر لأ�ستراليا داخل الكويت 

82 مليون دولر اأ�سترالي عام 2018. ما القطاعات التي 

لال�ستثمار  الترويج  حيث  من  كانبيرا  باهتمام  تحظى 

الم�ستثمرين  باهتمام  يحظى  الذي  وما  الكويتي؟ 

يتعلق  عندما  الكويت؟  بدولة  يتعلق  فيما  الأ�ستراليين 

اأي  الأجل؛  طويلة  الكويتية  التنمية  باأهداف  الأمر 

خطة التنمية الكويتية الجديدة لعام 2035، اأين تاأمل 

اأ�ستراليا في الم�ساركة وما بع�ص القطاعات اأو الأن�سطة 

التي ت�سارك فيها بالتالي حتى الآن؟

داخل  الكويتي  ال�شتثمار  جيلبرت:  ال�سفير  ال�سيد 

الكويتيون  الم�شتثمرون  نمًوا.ينجذب  ي�شهد  اأ�شتراليا 

اإلى �شجل اأ�شتراليا الحافل على مدى 29 عاًما من النمو 

القت�شادي المتوا�شل.

  والنباأ ال�شار هنا هو اأنهم يحظون بمكافاآت على �شكل 

عائدات مالية را�شخة؛ �شواء في قطاع الطاقة اأو البنية 

يلقي  بالكويت،  يتعلق  وفيما  العقارات.  �شوق  اأو  التحتية 

الكويت  لروؤية  كثب  عن  نظرة  الأ�شتراليون  الم�شتثمرون 

التي تقدمها، ومنها  الفر�ص  الجديدة لعام 2035 وبع�ص 

قطاعات ال�شحة والبنية التحتية والبيئة.

مجلة الم�ستثمر: ما ال�سيا�سات التجارية اأو ال�ستثمارية 

الم�ستثمرين  اأمام  تحدًيا  تمثل  اأنها  ترى  الكويت  في 

تغييره  اأو  تطويره  يمكن  الذي  وما  الأ�ستراليين؟ 

الم�ستثمرين  من  المزيد  جذب  على  للم�ساعدة 

الأ�ستراليين للكويت؟

ال�سيد ال�سفير جيلبرت: تمثل المعرفة المحدودة بالكويت 

العائق الأكبر اأمام ا�شتثمار الأ�شتراليين في الكويت. ومن 

�شاأن زيادة تعزيز فر�ص ال�شتثمار في الكويت اأن ي�شاعد 

داخل  اأ�شترالي �شخم  اأعمال  بمجتمع  في ذلك. نحظى 

الإمارات العربية المتحدة اإل اأنه من الموؤ�شف اأن عدًدا 

�شغيًرا منهم على دراية بالكويت وباقت�شادها.

وفي حين اأن ال�شفارة تبذل جهًدا فائًقا في �شبيل الترويج 

ل  �شحيح(،  )والعك�ص  اأ�شتراليا  في  الكويتي  لال�شتثمار 

للو�شول  نف�شها  لأ�شتراليا  زيارة  يفوق  ما  بالفعل  يوجد 

واإقامة  المتاحة  الفر�ص  من  وا�شع  نطاق  اإلى  بالفعل 

روابط تجارية. وحينما تكون هناك، يمكنك زيارة الكثير 

من الوجهات ال�شياحية التي ل تن�شى!

مجلة الم�ستثمر: هل هناك اتفاقيات تجارية اأو ا�ستثمارية 

ثنائية معينة قيد التنفيذ حيث يمكن للم�ستثمرين اأن 

ي�سهدوها في الثني ع�سر �سهرًا المقبلة؟ ما راأيكم ب�سكل 

الكويت  بين  والتجارية  ال�ستثمارية  الروابط  في  عام 

المتوقعة في غ�سون  المهمة  التطورات  وما  واأ�ستراليا؟ 

الأ�سهر المقبلة؟ 

ال�سيد ال�سفير جيلبرت: اآمل اأن يكون هناك المزيد من 

الثني  خالل  الطاقة  قطاع  في  الكويتية  ال�شتثمارات 

الم�شيل  الطبيعي  الغاز  ومنها  المقبلة،  �شهراً  ع�شر 

وم�شادر الطاقة المتجددة. اأما بالن�شبة للتجارة، فاأتطلع 

اأ�شتراليا  تظل  اأن  �شمان  على  الكويت  مع  العمل  اإلى 

من  مجموعة  وهناك  الغذائي.  لالأمن  رئي�شًيا  �شريًكا 

العالقات  توطيد  ب�شاأن  اإنجازها  يتعين  المهمة  الأعمال 

في مجال التعليم بين البلدين.

في  يدر�شون  كويتي  طالب   700 عن  يزيد  ما  فهناك   

يدر�شون  الكويت  في  اأ�شترالي  طالب  و4000  اأ�شتراليا 

الأ�شترالية  )الكلية  لأ�شتراليا  تابعة  تعليمية  هيئات  في 

في الكويت وبوك�ص هيل كوليج الكويت(. فالنهج العملي 

العالي،  التعليم  نحو  اأ�شتراليا  ت�شلكه  الذي  والتعاوني 

ومع وجود �شبع جامعات �شمن اأف�شل مائة جامعة على 

م�شتوى العالم، يعني اأنها الخيار ال�شائب بالن�شبة لعدد 

من ال�شباب عندما ت�شت�شرف الكويت اآفاق م�شتقبلها.

المحتملين  للم�ستثمرين  بالن�سبة  الم�ستثمر:  مجلة 

من كال البلدين، ما راأيك فيما يتعين اأن ُيراعيه هوؤلء 

التي  والتحديات  الفر�ص  وما  يراقبوه؟  اأو  الم�ستثمرون 

تتنباأ بها؟
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ال�سيد ال�سفير جيلبرت: يُرجح اأن تظل التوترات الإقليمية 

ت�شكل م�شدراً للقلق بالن�شبة لكل من اأ�شتراليا والكويت. 

ل  النا�ص،  بقية  �شاأن  ذلك  في  �شاأنهم  والم�شتثمرون، 

عدم  واأوجه  ال�شكوك  تكتنفها  التي  الأو�شاع  يف�شلون 

اليقين. اأ�شف اإلى ذلك تخفي�شات اإنتاج النفط لمنظمة 

الأوبك والأزمة القت�شادية العالمية، واأن عام 2020 يبدو 

وكاأنه عام محفوف بالتحديات. ولكن من منظور اإيجابي، 

فهناك الكثير من دول المنطقة، بما فيها الكويت، تتطلع 

على  وتعمل  طموحة  وطنية  تنموية  خطط  اإلى  ُقدًما 

تطويرها في الوقت نف�شه، ومنها الروؤية الجديدة للكويت 

لعام 2035. ويتيح ذلك فر�ًشا للم�شتثمرين، وي�شمل ذلك 

الم�شتثمرين الأ�شتراليين، من اأجل تعميق م�شاركتهم في 

ال�شرق الأو�شط.

بين  ال�سيا�سية  العالقات  ترى  كيف  الم�ستثمر:  مجلة 

خالل  تغييرها  اأو  تنميتها  حيث  من  والكويت  اأ�ستراليا 

العام المقبل؟ وما ال�سواغل الأ�سا�سية التي تتوقعها، اإذا 

وجدت؟

بين  ال�شيا�شية  العالقة  تت�شم  جيلبرت:  ال�سفير  ال�سيد 

فال�شراكة  والمتانة.  والود  بالدفء  والكويت  اأ�شتراليا 

اأنها  كما  البلدين،  كال  بها  ينتفع  حيث  حقيقية  بينهما 

ترتكز على اللتزام الم�شترك بحفظ ال�شالم والزدهار 

وال�شتقرار. تفخر اأ�شتراليا بم�شاركتها في هذا التحالف 

الذي حرر هذا البلد عام 1991. وهذا �شيء ي�شعب على 

موؤمنان  والكويت  اأ�شتراليا  من  فكل  ن�شيانه.  الكويتيين 

القائم  الدولي  والنظام  الأطراف  بالنظام متعدد  كبيران 

على القواعد، ونهنئ الكويت على فترة الولية الناجحة 

الأمن  مجل�ص  في  دائم  غير  ع�شًوا  باعتبارها  الأخيرة 

التابع لالأمم المتحدة عامي 2018 و2019.

البعيد  المدى  اأ�ستراليا على  روؤية  الم�ستثمر: ما  مجلة 

للمنطقة باأ�سرها؛ من الناحية ال�سيا�سية والقت�سادية؟ 

وما مجالت الهتمام وال�ستثمار الرئي�سية بها؟ 

جهوًدا  اأ�شتراليا  بذلت  بينما  جيلبرت:  ال�سفير  ال�سيد 

فاإن  الهادئ،  والمحيط  اأ�شيا  منطقة  في  وجلية  مكثفة 

ال�شيا�شة  بمجالت  �شديدة  اهتمامات  لديها  بلدنا 

ال�شرق  بمنطقة  والدفاع  والتعليم  وال�شتثمار  والتجارة 

متزايد  نحو  على  ترتبط  وهي  الكويت.  ومنها  الأو�شط، 

بالمنطقة في �شوء ما يزيد عن 160 رحلة ذهاب وعودة 

التعاون  مجل�ص  ودول  اأ�شتراليا  بين  اأ�شبوعًيا  مبا�شرة 

الخليجي. ونظًرا لعدد ال�شباب الكبير في منطقة ال�شرق 

الأو�شط، فهناك نطاق هائل لما يمكن لأ�شتراليا اأن تقوم 

به في مجال التعليم بالمنطقة، وكذلك لتر�شيخ الروابط 

القوية بالفعل. كما اأن هناك عدًدا كبيًرا من الأ�شتراليين 

ممن تعود اأ�شولهم اأ�شا�ًشا لل�شرق الأو�شط، ويعمل الكثير 

منهم بمثابة ج�شر بالمنطقة، وذلك باإقامة الروابط بين 

ال�شعوب وتوطيد الروابط التجارية.  

دعوة للمشاركة 
�شركات  اتحاد  اأع�شاء  »الم�شتثمر« دعوة  پ   تود 

مهتمة  اأخرى  اأطراف  واأي   )UIC( ال�شتثمار 

اإلى تقديم مقالت اأو تحليل لأي مو�شوع يهم 

المجتمع ال�شتثماري في الكويت. 

الثـــروات  اإدارة  ت�شمل:  المقترحة  پ   الموا�شيع 

و�شناديق ال�شتثمار، وال�شتثمــار في الكويت 

اأو دول مجل�ص التعاون الخليجي، وال�شتثمار 

ال�شغيرة  المبا�شــر، والم�شروعــات  الأجنبــــي 

والمتو�شطة، وال�شفافيـــــة، وال�شراكــــة، وراأ�ص 

و�شنــــاع  والبور�شــــــــات،  ال�شتثماري،  المال 

الخا�شـــة  والأ�شهـــم  والحوكمـــــة،  الأ�شــــواق، 

والعقارات.....الخ. 

في  لتن�شــر  المقـــالت  مع  التعامــــل  پ   �شيتــم 

الأعداد التالية من مجلة الم�شتثمر.

اأو  العربية  باللغـــة  المقـــال  يكتـــب  اأن  پ   يجب 

وا�شحة  نظر  وجهة  تقديم  مع  الإنجليزية 

الم�شطلحــــات  مـــــن  قــــدر  اأقـــل  وا�شتخدام 

الفنية.

وال�شور  الر�شومـــات  با�شتخـــــدام  پ   نرحـــــب 

�شخ�شية  �شورة  ا�شتخدام  نقبل  كما  البيانية 

ذات جودة عالية لكاتب المقال. 

يرجى اإر�سال م�ساركاتكم

على البريد الإلكتروني التالي:

etheridge@kuwaittimes.com

33

العدد ٨

th
e



بقلم د/ وفاء �سبيتي

 »غالًبا ما يكون الخطر الناتج عن التاأجيل اأكبر من 

الخطر الناتج عن اتخاذ قرار خاطئ«. هاري هوبف

في اأغلب الأوقات عندما تنتظر طوياًل للقيام باأمر 

تُ�شوِّف  كنت  اإذا  باأكملها.   الفر�شة  تفقد  فاإنك  ما 

لأنك تخ�شى القيام باختيار خاطئ، ف�شت�شتمر الحياة 

بدونك وقد ينتهي بك الحال نادًما على ت�شويفك.

في  ال�شتثمار  فاإن  ال�شن،  في  �شغيًرا  تكون  عندما 

مهماً.  يبدو  ل  قد  كالتقاعد  �شنوات  يبعد  ما  �شيء 

البدء في  يتعين عليك  الذي  ال�شن  اأن هذا هو  بيد 

ال�شتثمار فيه. كلما زاد المال الذي ت�شتثمره، طال 

المتبعة  الطرق  اإحدى  هو  وال�شتثمار  نموه.  وقت 

لتوفير فر�شة لنمو المال لفترة طويلة.

الدرو�ص  اأهم  اأحد  مبكرة  �شن  في  ال�شتثمار  يعد 

وال�شتثمار  ال�شخ�شية.  المالية  بال�شوؤون  الخا�شة 

في ال�شغر لي�ص �شهاًل دائًما ولكن مزاياه عديدة ول 

يمكن اإغفالها.

فيما يلي اأربع مزايا لبدء ال�شتثمار مبكًرا:

1- الوقت في �سالحك: 

مزايــــا  اإحــــدى  تتمثــــل 

ال�شتثمـــــار فــــــي �شــــن 

ح�شولـــك  فـــي  مبكـــرة 

على المزيد من الوقت. 

في  قيم  اأ�شل  فالوقت 

عالم ال�شتثمار؛ ولح�شن 

لل�شباب  يتوفـــر  الحــظ، 

الوقت.  من  كبير  قدر 

حتى اإذا بداأت با�شتثمار 

ب�شيـــــط، ف�شتفـــــاجـــــــاأ 

بمعرفــة كـــــم الختالف 

يحدث  اأن  يمكـــن  الذي 

اإذا ا�شتثمرت الآن بدلً من اأن ت�شتثمر بعد م�شي 10 

�شنوات من الآن. 

وب�شفة خا�شة، يدلنا التاريخ اأنك اإذا بداأت ال�شتثمار 

في �شن مبكرة، ف�شتحقق اأكثر بكثير من اأولئك الذين 

يعني  �شالحك  في  الوقت  ووجود  لحًقا.  ي�شتثمرون 

طويلة  لفترة  الأموال  ادخار  على  قادًرا  �شتكون  اأنك 

لال�شتثمار ولديك اأي�ًشا فترة طويلة لإيجاد ال�شتثمارات 

التي يمكن اأن تزيد قيمتها مع مرور الوقت.

لم ي�شف األبرت اأين�شتاين الت�شاعف - اأي القدرة على 

 - الأرباح  ا�شتثمار  اإعادة  عن طريق  ال�شتثمار  نمو 

باأنه »اأعجوبة الدنيا الثامنة« هباًء. ف�شحر الت�شاعف 

ي�شمح للم�شتثمرين بتكوين الثروات مع مرور الوقت 

ا�شتثمار  اإعادة  هما:  فقط  �شيئين  يتطلب  اأمر  وهو 

الأرباح والوقت.

المدى  على  جًدا  كبيًرا  الأرباح  ت�شاعف  ي�شبح 

في  فر�شتك  زادت  مبكًرا،  بداأت  وكلما  الطويل، 

هذه  اأب�شط،  بتعبير  الت�شاعف.  هذا  من  ال�شتفادة 

هي قوة القيمة الزمنية للمال. 

عاًما   25 الآن  عمرك  كان  اإذا  المثال،  �شبيل  على 

وا�شتثمرت 250 دولًرا كل �شهر، ف�شيكون لديك بعد 10 

دولًرا   40،969 �شنوات 

مركبة  فائدة  )بح�شاب 

اأما  �شهرًيا(.   ٪6 تعادل 

ا�شتثمار  في  بداأت  اإذا 

وعمرك  نف�شه  المبلغ 

ف�شيكـــون  عامـــــاً،   30

دولًرا   17،442 لديك 

 35 تبلغ  عندما  فقط 

عاًما. اأي بفارق ٪43!  

اأن  يمكنـــك  هنــــــا  مـــــن 

كلمــا  اأنـــــه  ب�شهولة  ترى 

مبكًرا،  ال�شتثمار  بــــداأت 

ما مزايا االستثمار في سن مبكرة؟
إذا بدأت االستثمار في سن مبكرة، فستحقق أكثر بكثير من أولئك 

الذين يستثمرون الحًقا.

مبدأ التنوع يعني امتالك محفظة متنوعة وتوزيع استثماراتك بين 
أدوات مالية مختلفة.
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طالت مدة ا�شتفادتك من ال�شتثمار. فالوقت هو المكون 

ال�شري للت�شاعف. وكلما طال وقت ا�شتثمارك، زاد ثراوؤك.

2- التعلم من التجربة

معظمنا  يتعلم  حيث  التجربة،  في  التعلم  �شر  يكمن 

اأف�شل من خالل المرور بالتجارب. يمكننا بالتاأكيد 

قراءة الكتب وكميات هائلة من المواد المتوفرة على 

الإنترنت والتعلم منها. ومع ذلك، ل يت�شاوى هذا مع 

مرور ال�شخ�ص بنف�شه بالمواقف المختلفة. 

يمنحك البدء في ال�شتثمار في �شن مبكرة فر�شة 

المال.  �شوق  عمل  كيفية  على  للتعرف  رائعة 

باأي  للقيام  طريقك  معرفة  على  هذا  و�شي�شاعدك 

الأوراق  �شوق  في  ال�شتثمار  اخترت  �شواء  �شيء 

 )ETFs( المتداولة  الموؤ�شرات  �شناديق  اأو  المالية 

على  الح�شول  اأو  الم�شتركة  ال�شتثمار  �شناديق  اأو 

ذو  فالم�شتثمر  لذا  قوة،  المعرفة  ادخار.  ح�شاب 

الخبرة م�شتثمر ذكي. بمجرد اكت�شابك لقدر منا�شب 

التعرف  على  ذلك  ي�شاعدك  ال�شوقية،  الخبرة  من 

التمييز  يمكنك  كما  لال�شتثمار.  جديدة  طرق  على 

مما  والزائفة.  الحقيقية  ال�شتثمار  فر�ص  بين 

فيما  اأف�شل  بخيارات  القيام  تلقائًيا على  ي�شاعدك 

يتعلق بالمخاطر وعائد ال�شتثمار. 

ومع مرور ال�شنين، �شتميل اأي�ًشا اإلى فهم التجاهات 

عالم  في  جديًدا  تكون  عندما  الأ�شواق.   في 

ال�شتثمار، ت�شعر بالفزع �شريًعا. على �شبيل المثال، 

الأ�شهم، فقد ترغب في  اإذا حدث هبوط في �شوق 

بيع �شنداتك لتنقذ على الأقل جزًءا من المبلغ الذي 

الم�شتثمر  اأما  الهواة.  ت�شرف  هو  وهذا  ا�شتثمرته. 

ال�شوق  مرور  عند  ي�شتري  ما  دائًما  فاإنه  المتمر�ص 

باأزمة. فهو يعرف اأن ال�شوق �شيعود في النهاية اإلى 

حالته الأ�شلية )بل قد يرتفع(. وعندما يحدث ذلك، 

يمكنه بيع اأوراقه المالية وجني عائد كبير. 

يتمتع الم�شتثمرون ال�شباب بالمرونة والوقت للقيام 

النجاحات  من  كل  من  والتعلم  ال�شتثمار  بدرا�شة 

والإخفاقات. 

3- اإدارة اأموالك ب�سكل اأف�سل 

�شتبداأ  مبكرة،  �شن  في  ال�شتثمار  في  تبداأ  عندما 

تلقائًيا في فهم قيمة المال. فالم�شتثمر يدرك الفرق 

المربح.  وال�شتثمار  ال�شروري  غير  الإنفاق  بين 

وبالتالي، يميل كل م�شتثمر اإلى اتباع نهج اإ�شتراتيجي 

في كيفية اإدارة اأمواله، ويكون عادات اإنفاق جيدة ول 

يهدر اأمواله. يمثل هذا الأ�شلوب اأحد اأف�شل اأ�شاليب 

تجميع الثروات على المدى الطويل. وبالتاأكيد ي�شاعد 
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ال�شتثمار المبكر في خلق عادات اإنفاق اإيجابية. 

عر�شة  اأقل  يكونون  مبكًرا  ي�شتثمرون  من  اأن  كما 

الطويل.  المدى  على  الإنفاق  تجاوز حدود  لم�شاكل 

تعلمت  وكلما  هامة،  درو�ًشا  يعلم  مبكًرا  فال�شتثمار 

هذه الدرو�ص مبكًرا، ا�شتفدت بدرجة اأكبر. اإذا كنت 

م�شتثمًرا �شاًبا، فاإنك ت�شع نف�شك في �شدارة عالم 

ونمو  الوقت  مرور  ومع  باأكمله.  ال�شخ�شي  التمويل 

ا�شتثماراتك، �شتكون قادًرا على تحمل تكاليف اأ�شياء 

ل ي�شتطيع غيرك تحملها. من المحتمل اأن تتعر�ص 

اأثناء  الأوقات  بع�ص  في  لل�شيق  المالية  اأحوالك 

في  �شي�شاعدك  مبكرة  �شن  في  وال�شتثمار  حياتك 

مثل هذه الأوقات ال�شعبة.

4- التعافي من ال�ستثمارات الخا�سرة 

المخاطر  اأ�شا�شيين هما:  ال�شتثمار على مبداأين  يقوم 

الحد من  كم�شتثمر  تحاول  الحال،  بطبيعة  والعائدات. 

اإلى اأق�شى حد ممكن. ومع  المخاطر وزيادة العائدات 

مربحة  نتائج  اإلى  ال�شتثمارات  جميع  توؤدي  ل  ذلك، 

ال�شار هنا هو  والخبر  نتائج عك�شية.  ت�شفر عنها  وقد 

اأنه ل يزال لديك وقت للتعافي من اأي انتكا�شات تن�شاأ 

الراحة  من  ق�شط  نيل  يمكنك  الخا�شر.  ال�شتثمار  عن 

الأموال  تجميع  على  قادًرا  ت�شبح  حتى  والنتظار 

لال�شتثمار مرة اأخرى.  وينطبق هذا اأي�ًشا عندما يكون 

ال�شوق راكًدا ويوجد عدد محدود من خيارات ال�شتثمار 

المتاحة، فيمكنك اأن تنتظر حتى يتعافى ال�شوق وت�شتثمر 

في الوقت المنا�شب بدلً من الت�شرع في ال�شتثمار. 

يوؤثر عمر الم�شتثمر على مقدار المخاطر التي يمكنه 

الك�شب،  ال�شباب �شنوات من  تحملها. وحيث ينتظر 

فيمكنهم المخاطرة اأكثر في اأن�شطتهم ال�شتثمارية. 

في حين اأن الأفراد الذين ي�شلون اإلى �شن التقاعد 

منعدمة  اأو  منخف�شة  ال�شتثمارات  نحو  ينجذبون 

 ،)CDs( الإيداع  و�شهادات  ال�شندات  مثل  المخاطر 

مغامرة وعر�شة  اأكثر  اإن�شاء محافظ  لل�شباب  يمكن 

لمزيد من التقلبات وقادرة على تحقيق مكا�شب اأكبر.

�سغار  على  يتعين  التي  الممار�سات  اأف�سل  ما 

الم�ستثمرين مراعاتها؟ 

يمكن اأن يكون ال�شتثمار طريقة رائعة لجمع المزيد 

من الثروة ولكنه يمكن اأن يتحول �شريًعا اإلى كابو�ص 

اإذا كنت ل تدرك ما تفعله. تاأكد من تحديدك لبع�ص 

على  هذا  �شي�شاعدك  م�شبًقا.  ال�شتثمار  اأهداف 

على  بناًء  القرارات  واتخاذ  ا�شتثماراتك  تخطيط 

ذلك. كما يمكنك اأي�ًشا اإعداد خطة ا�شتثمار تلقائية، 

ت�شمح لك بتخ�شي�ص مبلغ ثابت لال�شتثمار كل �شهر. 

اأف�شل  بع�ص  عن  المزيد  لمعرفة  القراءة  وا�شل 

ممار�شات ال�شتثمار ل�شغار الم�شتثمرين:

1- تجنب اأي مخاطر غير �سرورية في البداية 

بدء  تريد  ل  الم�شتثمرين،  �شغار  من  باعتبارك 

تجربة  اأو  بالمخاطر  محفوفة  اأ�شهم  في  ال�شتثمار 

فر�ص ا�شتثمار غير تقليدية مثل �شراء عملة م�شفرة. 

وتذكر اأن اإقدام الم�شتثمر على المخاطر يزيد طردًيا 

بالف�شل، فقد  ا�شتثمار  اأول  باء  اإذا  ثروته.  زيادة  مع 

ينتهي الأمر بخ�شارة جميع اأموالك. 

لتجنب ذلك، نقترح اأن تبداأ بال�شتثمار في �شناديق 

ربما  توفير.  ح�شاب  فتح  اأو  الم�شتركة  ال�شتثمار 

الأخرى  هي  المخاطرة  ولكن  �شغيًرا  العائد  يكون 

ال�شتثمار  �شناديق  في  فال�شتثمار  للغاية.  �شئيلة 

ال�شتثمار  �شندوق  خا�ص.  ب�شكل  مفيد  الم�شتركة 

الم�شترك هو مجال ا�شتثمار حيث يقوم العديد من 

المالية،  الأوراق  من  العديد  با�شتثمار  الم�شتثمرين 

ويمكن اأن ي�شمل كل �شيء بدًءا من الأ�شهم وال�شندات 

حتى اأدوات �شوق المال. 

2- امتالك محفظة ا�ستثمار متنوعة

قد تكون على دراية بعبارة »ل ت�شع البي�ص كله في 

�شلة واحدة«. يطبق مبداأ التنوع الطريقة نف�شها. حيث 

ا�شتثماراتك  توزيع  متنوعة  محفظة  امتالك  يعني 
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بين اأدوات مالية مختلفة. تميل هذه الأدوات المالية 

اإلى التفاعل ب�شكل مختلف مع التغيرات التي تطراأ 

على البيئة القت�شادية. على �شبيل المثال، يمكن اأن 

ال�شتقرار  مثل عدم  الكلي،  القت�شاد  لعوامل  يكون 

ال�شيا�شي، تاأثير كبير على �شوق الأوراق المالية. ومع 

ذلك، قد ل يكون لها نف�ص التاأثير على �شوق ال�شلع. 

في�شاعد هذا على الحد من المخاطر. كما ي�شاعد 

اأي�ًشا في زيادة العوائد اإلى اأق�شى حد ممكن. وهذه 

ميزة اأخرى بارزة لال�شتثمار في �شناديق ال�شتثمار 

من  الم�شترك  ال�شتثمار  �شندوق  يتاألف  الم�شتركة. 

اأنواع مختلفة من الأ�شهم وال�شندات والأوراق المالية 

في �شوق المال. وبالتالي، ت�شبح محفظة ا�شتثمارك 

متنوعة. 

3- ال�ستفادة من التكنولوجيا 

التي يمكن  والتقنيات  بالأدوات  الإنترنت  تعج �شبكة 

جرب  ال�شتثمار.  رحلة  بداية  في  ت�شاعدك  اأن 

اطالع  على  دائًما  واأبَق  وت�شفحها  المالية  المواقع 

بما يحدث في ال�شوق المالية. من الموؤكد اأن تثقيف 

نف�شك حول اأدوات ال�شتثمار والتجاهات النموذجية 

لل�شوق مفيد. 

اأي�ًشا الكثير من من�شات التداول على �شبكة  تتوفر 

الإنترنت. مما ي�شاعدك على تحليل فر�ص ال�شتثمار 

وقيا�ص المخاطر والعوائد الم�شاحبة لكل منها. كما 

على  المتوفرة  التداول  تطبيقات  ا�شتخدام  يمكنك 

لك.  �شيء  كل  اأتمتة  يمكنها  والتي  المحمول  اأجهزة 

فتطبيقات ال�شتثمار الرقمية هذه ب�شيطة ومتي�شرة 

نف�شك  وجدت  اإذا  ال�شتخدام.  في  للغاية  ومريحة 

غارًقا للغاية في روتينك اليومي، فيمكنك ا�شتخدام 

هذه التطبيقات لتخاذ قرارات ا�شتثمار �شريعة. 

4 عليك التحلي بال�سبر 

اأنك �شت�شتيقظ غًدا لتجد  اليوم ل يعني  ال�شتثمار 

نف�شك وارن بافت. فالتحلي بال�شبر عن�شر �شروري. 

اإذا كنت قد ا�شتريت اأ�شهًما في اإحدى ال�شركات ولم 

الأ�شهم.  تلك  تبع  فال  فورية،  عوائد  اأي  لك  تحقق 

فالمبداأ العام فيما يتعلق بال�شتثمار في الأ�شهم هو 

عدم القيام ب�شيء. يمكنك بب�شاطة ك�شب الكثير من 

المال عن طريق الحتفاظ بالأ�شهم بدلً من �شرائها 

قيمة  تزيد  اأ�شهمك،  قيمة  تزيد  فعندما  وبيعها. 

وانتظر  هادًئا  اأبَق  لذا  اأي�ًشا.  ا�شتثمارك  محفظة 

قدوم العوائد. 

الخال�سة

بدء ال�شتثمار في �شن مبكرة يمكن اأن يغير حياتك. 

تعظيم  يمكنك  كما  تقاعدك،  ب�شاأن  للقلق  داعي  ل 

ثروتك دون بذل الكثير من الجهد. حتى اإن كنت ل 

تجني الكثير من المال حالًيا اأو عليك قرو�ص تقوم 

نحو  اأموالك  بع�ص  توجه  اأن  المهم  من  ب�شدادها، 

ال�شتثمار.  

النهاية  في  ولكن  البداية  في  �شعًبا  الأمر  يبدو  قد 

م�شوؤولياتك  تقل  به.  لقيامك  نف�شك  على  �شتثني 

المالية كلما كنت اأ�شغر في ال�شن. فمع تقدمك في 

العمر، تزيد نفقاتك وقد يكون من ال�شعب تخ�شي�ص 

لمزايا  �شريع  ملخ�ص  يلي  فيما  لال�شتثمار.  اأموال 

ال�شتثمار في �شن مبكرة: 

•  يمكنك جني المزيد من المال من الفوائد المركبة 
ونمو اأرباح الأ�شهم 

قرار  على  المترتبة  العواقب  من  التعافي  •  يمكنك 
ا�شتثمار خا�شر 

•  يمكنك معرفة كيفية عمل �شوق المال ومع مرور 
الوقت يمكنك اتخاذ قرارات ا�شتثمار اأف�شل

في  والذكاء  نفقاتك  في  التحكم  تعلم  يمكنك     •
توظيف اأموالك 

د/ وفاء �شبيتي، اأ�شتاذ م�شاعد بالجامعة الأمريكية في الكويت.
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في  المالية  والخدمات  ال�شتثمار  �شركات  كانت  لقد 

القت�شاد  في  دافعة  �شخمة  قوة  الأخيرين  العقدين 

وا�شتثمارية  تمويلية  خدمات  وفرت  حيث  المحلي، 

واإدارة اأ�شول اإلى جانب الخدمات ال�شتثمارية المالية 

و�شعت  كما  ذلك..  وغير  وال�شتحواذ  الدمج  مثل 

الإقليمية  الأ�شواق  في  �شريعة  ب�شورة  اأن�شطتها  من 

والعالمية ومن ذلك  تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية.

 72 المالية  والخدمات  ال�شتثمار  �شركات  عدد  بلغ 

مــــليارات   19.9 حـــوالي  تبلغ  مدارة  باأ�شول  �شركة، 

دينــــار كـــــويتي وفقـــــاً لإح�شــــائيــــات بنــــك الــــكويت 

الكويت  �شوق  في  مدرجة  �شركة   27 منها  المركزي، 

لالأوراق المالية.

�شوق  في  قطـــاع  اأكبر  ثاني  ال�شتثمار  قطـــاع  ويُعـــد 

الكويت لالأوراق المالية من حيث حجم راأ�ص ماله بعد 

النفط  اأكبر قطاع بعد  يُعد ثالث  البنوك، فيما  قطاع 

وال�شناعات التحويلية بالإ�شافة اإلى البنوك من حيث 

الم�شاهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وانطالقاً من اأهمية هذا القطاع انبثقت فكرة تاأ�شي�ص 

اتحاد �شركات ال�شتثمار، والذي تم اإ�شهاره في يناير 

2005، ويجمع حالياً في ع�شويته 32 �شركة من �شركات 

ال�شتثمار والخدمات المالية، منها 18 �شركة مدرجة 

في �شوق الكويت لالأوراق المالية.

ر�سالتنا

ال�شتثمار  قطاع  كفاءة  لتطوير  المالئم  المناخ  تهيئة 

والخدمات المالية تما�شياً مع التطورات في الأ�شواق 

الذاتية  والتنظيمات  الت�شريعات  فيها  بما  العالمية 

لخدمة القت�شاد الوطني.

اأهم اأهداف التحاد

الجهات  كافة  مع  والم�شاركة  الم�شاهمة  پ   تفعيل 

معها  والعمل  الدولة،  في  الر�شمية  وغير  الر�شمية 

اإلى  الكويت  لتحويل  وا�شحة  ا�شتراتيجية  لإعداد 

مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة مناخ تناف�شي 

لكافة �شركات ال�شتثمار والخدمات المالية.

واإ�شالح  لــــتحديث  م�شـــــاريع  اقتــــراح  پ   تقــديــم 

هيئة  )قانون  المالي  بالقطاع  الخا�شة  الت�شريعات 

الم�شتثمر  قانون  ال�شركات،  قانون  المال،  اأ�شواق 

الأجنبي،... اإلخ(.

ل�شوق  الموؤ�ش�شية  الأجهزة  ا�شتكمال  على  پ   العمل 

مالي متطور يعمل على حماية ال�شتثمار وتح�شين 

درجة  ورفع  المعامالت  وا�شتقرار  ال�شتثمار  بيئة 

الثقة في القت�شاد.

پ   العمل على زيادة عدد اأع�شاء التحاد وتوفير بيانات 

تف�شيلية عن ال�شركات الأع�شاء.

پ   تو�شيع قاعدة ال�شتثمار لل�شركات وم�شاعدة قطاع 

وتذليل  ال�شتثمارية  م�شاريعه  طرح  في  ال�شتثمار 

لهذه  والترويج  ال�شتثمارات  لتدفق  العقبات  كافة 

ال�شركات داخل وخارج الكويت.

على  المالي  وال�شوق  ال�شتثمار  �شركات  پ   ت�شجيع 

التو�شع في اأن�شطتهم، وقيامهم بطرح اأدوات مالية 

جديدة )�شناديق مختلفة، اأدوات دين بدخل ثابت، 
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ال�شندات القابلة للتحويل، �شكوك اإ�شالمية... اإلخ( 

وذلك لم�شاعدة الم�شتثمرين على التنويع بعملياتهم، 

وخياراتهم ال�شتثمارية.

بين  للف�شـــل  الداخلي  للتحكيــــم  اأ�شلــــوب  پ   اإيجـــاد 

النزاعات التي قد تن�شاأ بين الأع�شاء.

مع  م�شتركة  لجــــان  واإن�شــــاء  المبا�شـــر  پ   التوا�شــل 

بالقطاع  عالقة  لها  التي  الر�شمية  الجهات  كافة 

اأ�شواق  هيئة  المركزي،  الكويت  )بنك  ال�شتثماري 

المالية،  وزارة  وال�شناعة،  التجارة  وزارة  المال، 

غرفة تجارة و�شناعة الكويت، لجنة ال�شوؤون المالية 

والقت�شادية بمجل�ص الأمة، اللجنة المالية بمجل�ص 

الوزراء، برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز 

التنفيذي للدولة، وغيرها من الجهات(.

پ   تفعيــــل دور مركــــز درا�شــــات ال�شتثمـــار )الذراع 

التدريبـــي لالتحاد( لتقديــــم الخدمــــات والتدريب 

لكافة المهتمين بمجال ال�شتثمار.

أعضاء االتحاد

مجلس إدارة االتحاد
رئي�ص مجل�ص الإدارة�سالح �سالح ال�سلمي 

نائب الرئي�صحمد اأحمد العميري 

اأمين ال�شر وع�شو مجل�ص الإدارةعبداهلل حمد التركيت 

اأمين ال�شندوق وع�شو مجل�ص الإدارةفي�سل من�سور �سرخوه 

ع�شو مجل�ص الإدارةبدر نا�سر ال�سبيعى 

ع�شو مجل�ص الإدارةحمد محمد ال�سعد 

ع�شو مجل�ص الإدارةخالد عبداهلل ال�سعيد 

ع�شو مجل�ص الإدارةطارق اإبراهيم المن�سور 

ع�شو مجل�ص الإدارةمن�سور حمد المبارك 

مجموعة اأرزان المالية للتمويل وال�شتثمار 1

�شركة ال�شتثمارات الوطنية 2 

�شركة ال�شفاة لال�شتثمار 3 

�شركة كامكو لال�شتثمار )كامكو انف�شت( 4 

ال�شركة الكويتية لال�شتثمار 5 

�شركة عمار للتمويل والإجارة 6 

�شركة الرتاج لال�شتثمار 7 

�شركة الفنار لال�شتثمار 8 

�شركة اأعيان لالجارة وال�شتثمار 9 

�شركة مجموعة الإمتياز ال�شتثمارية 10 

ال�شركة الكويتية للمقا�شة 11 

�شركة المركز المالى الكويتى 12 

�شركة بيت الأوراق المالية 13 

�شركة بيتك كابيتال لال�شتثمار 14 

�شركة الكويت وال�شرق الأو�شط لال�شتثمار المالي 15 

�شركة وفرة لال�شتثمار الدولي 16 

�شركة اأ�شول لال�شتثمار 17 

�شركة التمدين ال�شتثمارية 18 

�شركة المنار للتمويل والإجارة 19 

�شركة كويت بيالرز لال�شتثمار المالي 20 

�شركة يونيكاب لال�شتثمار والتمويل 21 

�شركة الوطني لال�شتثمار 22 

�شركة دار ال�شتثمار 23 

�شركة ديمه كابيتال لال�شتثمار 24 

�شركة اأديم لال�شتثمار واإدارة الثروات 25 

�شركة بوبيان كابيتال لال�شتثمار 26 

�شركة نور لال�شتثمار المالي 27 

ال�شركة الأولى لال�شتثمار 28 

ال�شركة الكويتية للتمويل وال�شتثمار )كفيك( 29 

مجموعة عارف ال�شتثمارية 30 

�شركة ال�شاحل للتنمية وال�شتثمار 31 

�شركة ر�شاميل لال�شتثمار32 
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)UIC( لجنة الإعالم والت�شويق لدى اتحاد �شركات ال�شتثمار

النا�سر هو اتحاد �سركات ال�ستثمار )UIC( بالكويت بالتعاون مع دار كويت تايمز للن�سر و تحت 

قيادة رئي�ص التحاد �سالح ال�سلمي و رئي�ص تـــحــــرير المجلة بدر الـــــ�سبيعي و رئـــــي�ص تــــحريــــر 

كـــــويت تـــــايمـــز عبد الرحمن العليان. 

حمد محمد ال�سعد

رئي�ص اللجنة 

�شركة عمار للتمويل والإجارة

فدوى عادل دروي�ص

مدير الدعم الفني بالتحاد 

ومدير مركز درا�شات ال�شتثمار بالوكالة

م�سطفى نجيب زنتوت

ع�شو اللجنة 

بيت ال�شتثمار العالمي- جلوبل 

كويت تايمز

جيمي اآثريدج

etheridge@kuwaittimes.com 

لال�شتف�شار حول الإعالنات:

ads@kuwaittimes.com

اتحاد �شركات ال�شتثمار-الكويت

 مبنى غرفة تجارة و�شناعة الكويت- الطابق الثاني، �شارع

مبارك الكبير- مدينة الكويت

�شندوق بريد: 27555  ال�شفاة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

 تلفون.: 965-2228-0370+

فاك�ص: 965-2249-0091/2+

uic@unioninvest.org :اإيميل

http://unioninvest.org :موقع

كويت تايمز

�شارع ال�شحافة

ال�شويخ ال�شناعية

�شندوق بريد: 1301 ال�شفاة

رمز بريدي: 13014 الكويت

تلفون: 965-2483-3199+

فاك�ص: 965-2483-5620+

etheridge@kuwaittimes.com :اإيميل

www.kuwaittimes.net :موقع
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