
أص�����درت س��ي��رف��س ه��ي��رو، 
ال��ش��رك��ة امل��س��ؤول��ة ع��ن إدارة 
امل���ؤش���ر ال��وح��ي��د احمل���اي���د في 
املنطقة لقياس رض��ا العمالء 
والذي يّتخذ من الكويت مقراً له، 
نتائج استطالعها االلكتروني 
على مستوى ال��دول��ة بعنوان 
»اس��ت��ج��اب��ة ال��ك��وي��ت جلائحة 
ك��ورون��ا«، وال��ذي مت بالتعاون 
مع األمانة العامة من خالل مركز 
الكويت للسياسات العامة التابع 
ل��ه��ا، ح��ي��ث ي��ه��دف االس��ت��ط��الع 
إل��ى قياس م��دى رض��ا اجلمهور 
عن جهود االستجابة الوطنية 
إلدارة جائحة ك��ورون��ا. وشمل 
االس���ت���ط���الع امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ام 
واخلاص واملجتمع املدني وركائز 
كل منهما، ومت القياس استناداً 
إل��ى سبعة عوامل رئيسية هي 
املخاوف والثقة وتكريس اجلهود 
واخلدمات واالستجابة لألسئلة 
واالس���ت���ع���الم���ات، وامل���ص���ادر 

اإلعالمية واألفكار املستقبلية.
وقد مت جمع عينة االستطالع 
الكترونيا خالل املرحلة األولى 
من احلظر، وحتديداً في الفترة 
م��ن 13 إل��ى 31 يونيو 2020، 
باستخدام قاعدة بيانات خاصة 
بسيرفس ه��ي��رو، ومت إش��راك 
اجل��م��ه��ور وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
إلج�����راء االس��ت��ط��الع ب��رس��ال��ة 
م��وج��زة على منصات وسائل 
ال��ت��واص��ل ااالج��ت��م��اع��ي وعبر 
البريد اإللكتروني. وبلغ مجموع 
االس��ت��ب��ي��ن��ات امل��دق��ق��ة 2،570 
مبستوى ثقة ٪95 وهامش خطأ 
+/- ٪3. وشملت العينة 40٪ 
من الكويتيني و٪13 من العرب 
و٪34 من غير العرب. كما ضمت 
العينة ٪47 من خريجي الكليات 
و٪22 مم��ن يحملون درج���ات 

عليا.
وقد أظهرت نتائج االستبيان 
ال��ت��ي أج��رت��ه��ا س��ي��رف��س هيرو 
تصدر ال��ف��رق الطبية ب��� 85.1 
نقطة تلتها اجلمعيات التعاونية 
ب���� 75.1 ن��ق��ط��ة ث���م ال��دع��م 
اللوجستي ب� 74.5، فيما سجلت 
االستجابة لألسئلة 59.4 نقطة، 
والدعم املالي 55.5 نقطة، وكان 
دعم القطاع اخلاص األقل، حيث 
سجل 46.0 نقطة. وجاء التقييم 
العام عند مستوى رضا 66.2، 
وك��ان مستوى الرضا العام بني 
الكويتيني عند 66.1 نقطة. إدراج 

الرسم البياني
وتعليقاً على ه��ذه امل��ب��ادرة 
لتقييم األداء احل��ك��وم��ي خالل 
فترة اجلائحة، قالت فاتن أبو 
غزالة، رئيسة شركة سيرفس 
هيرو: »لدينا في سيرفس هيرو 
األدوات وامل��ن��ص��ات املناسبة 
لتقييم ورص���د رض���ا العمالء 
عبر مختلف األبعاد، ولكن كان 
دائ��م��ا نشاطنا م��رت��ب��ط ب���أداء 
ال��ق��ط��اع اخل���اص. وباعتبارنا 
شركة مسؤولة اجتماعياً اخترنا 
اس��ت��خ��دام منصاتنا وبياناتنا 
اخلاصة لدعم جهود حكومتنا، 
م��ن خ��الل قياس مستوى رضا 

اجل��م��ه��ور فيما يتعلق بجهود 
احلكومة خالل مكافحة الوباء، 
واالستفادة من معرفتنا وخبرتنا 
في جمع الردود والتعليقات على 
الصعيد الوطني، حيث ميكننا 
من خاللها مواءمة النتائج مع 
اجلهود احلكومية، وذلك بهدف 
االرت��ق��اء بالتجربة م��ن جميع 
النواحي وضمان أعلى مستوى 
م��ن التميز ف��ي اخل��دم��ة ورض��ا 

العمالء.«
وأضافت أبو غزالة: »لقد كانت 
هذه اجلولة من التقييمات مهمة 
لسيرفس هيرو حيث إنها تؤثر 
على ال��دول��ة، وت��وف��ر حلكومة 
دول��ة الكويت رؤي��ة هامة حول 
املدى الذي وصلت إليه جهودهم، 
ومكونات االستراتيجية واخلطة 
الشاملة والتي تتطلب التغيير 
والتطوير. من اجلدير بالذكر أننا 
نقوم حالًيا بجمع بيانات املرحلة 
الثانية وسيتم اإلع��الن عن ذلك 
في وقت الحق. وأود هنا أن أقدم 
الشكر لكل جهة حكومية كّرست 
وقتها ومواردها وقوتها العاملة 
م��ن أج��ل خير ورف��اه��ي��ة أمتنا، 
وض��م��ان رفاهية ك��ل ف��رد مقيم 
في ه��ذا البلد، وق��د كانت وزارة 

الصحة في مقدمة هذه اجلهود.«
واش��ار االم��ني العام الدكتور 
خ���ال���د م���ه���دي، األم�����ني ال��ع��ام 
للمجلس األع���ل���ى للتخطيط 
والتنمية: »ف��ي محاولة لفهم 
أف���ض���ل ف��ع��ال��ي��ة االس��ت��ج��اب��ة 
 ، COVID-19 ���احلكومية ل
دعمت األمانة العامة من خالل 
مركز الكويت للسياسات العامة 
ال��ت��اب��ع ل��ه��ا م���ب���ادرة سيرفس 
هيرو لتقييم »استجابة الكويت 
ل��� COVID-19«وال���������ذي مت 
مبنهجية علمية مدروسة جلمع 
آراء اجل��م��ه��ور. ب��ش��ك��ل ع���ام، 
كأمانة عامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية نتطلع إلى 
تطوير آليات بناء السياسات من 
خالل استراتيجية يتم تصميمها 
وفقا لالدلة والقرائن، فانه ملن 
ال���ض���روري أن تتمحور ح��ول 

خدمة املواطنني مبا يتماشى مع 
السياسات العامة خلطة التنمية 
الوطنية. ال��ي��وم، ق��ادن��ا الوباء 
إلى فترة جتريبية، حيث مت دفع 
احل��ك��وم��ة على نشر ك��ل م��ورد 
وم��ه��ارة وخبرة واستراتيجية 
ل��ألزم��ة م��ن اج��ل ضمان سالمة 
سكانها. شكلت اجل��ائ��ح��ة في 
الواقع فرصة لنا لفهم املجاالت 
التي حتتاج إل��ى تنمية أفضل 
والتي أثبتت صالبتها وتتطلب 

الدعم الستدامتها«.
»إن االس��ت��ط��الع ه��و إضافة 
ملا نقوم به من مشاركة شركاء 
التنمية ف��ي وض��ع السياسات 

اإلمنائية الشاملة. فعندما يتم
استخدام املنهجيات اجلديدة 
لبناء السياسات املقرونة باألدلة 
مع دمج اآلراء العامة في منهاج 
علمي، فعندئذ سنكون قادرين 
بالفعل على بناء سياسات عامة 
أك��ث��ر م��رون��ة وع��م��ل��ي��ة، وال��ت��ي 
تدعم تنفيذ رؤية الكويت 2035 

وجميع ركائزها«.
وكانت أكثر الفئات الراضية 
بشكل عام عن نهج احلكومة في 
التعامل مع األزمة هم الكويتيني 
وم��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة، وال��ذي��ن 
جت����اوزوا 40 ع��اًم��ا، واإلن���اث، 
وسكان اجلهراء ومدينة الكويت، 
واملوظفني احلكوميني، بعكس 
موظفي القطاع اخلاص ومن هم 
دون سن 40 من ذكور وجامعيني 
وسكان الفروانية ومبارك الكبير.  
وتكشف نتائج االستبيانات 
فيما يتعلق بالعوامل اخلمسة 
ال��رئ��ي��س��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����إدارة 
األزم����ات، أن تكريس اجلهود 
سجل أعلى قدر من الرضا ليحتل 
املرتبة األولى بتصنيف »عادي« 
عند 70.2 نقطة. وكان قد تبعه 
توفير املعلومات، ال��ذي احتل 
امل��رت��ب��ة الثانية عند تصنيف 
»ض��ع��ي��ف« 69.2 نقطة وم��ن 
ث��م االس��ت��ج��اب��ة لألسئلة ال��ذي 
احتل املرتبة الثالثة عند 68.7 
نقطة، تليها الثقة لتحتل املرتبة 
الرابعة عند 63 نقطة، وباملرتبة 

اخلامسة، مما يعكس أقل رضا، 
كان اخلدمات عند 60.1 نقطة. 

ادراج الرسم البياني.
املخاوف

أم���ا م���ن ن��اح��ي��ة امل���خ���اوف، 
أظهرت النتائج أن أبرز مخاوف 
اجل��م��ه��ور، تتصدرها الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة ب��ن��س��ب��ة 29.0% 
والشؤون املالية بنسبة 27%. 
وسجلت الصحة العقلية حيز 
اهتمام أكبر للجمهور من التعليم 
وأس��اس��ي��ات ال���غ���ذاء. أم���ا عن 
القطاعات التي سجلت أقل نسبة 
من األهتمام أو املخاوف فكانت 
قطاع التعليم ال��ذي حصل على 
10% وأساسيات الغذاء بنسبة 
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التوقعات املستقبلية
أظ��ه��ر االس��ت��ط��الع أن أه��م 
مصادر املعلومات كانت املواقع 
اإلخبارية على اإلنترنت وتليها 
منصة إنستغرام. في حني أن أقل 
مصدر موثوق للمعلومات هو 
منصة الواتساب وفيسبوك. كما 
أظهر االستطالع أن أهم مصادر 
امل��ع��ل��وم��ات ل��ل��ك��وي��ت��ي��ني على 
األخ��ص ه��ي امل��واق��ع اإلخبارية 
والصحف التقليدية والتلفزيون، 

تليها تويتر.
وقام االستطالع أيًضا بتقييم 
توقعات اجلمهور، فيما يتعلق 
بنهاية اإلغ��الق، حيث توقع 39 
٪ من اجلمهور أن تكون نهاية 
اإلغالق بنهاية سبتمبر، وتوقع 
28 ٪ أن تكون بنهاية أغسطس. 
عالوة على ذلك، توقع 29 ٪ من 
اجلمهور أن تعود احل��ي��اة إلى 
طبيعتها بحلول الربع األول من 
عام 2021، في حني توقع 24 ٪ 
أن تسير األم��ور بشكل طبيعي 

بحلول نهاية عام 2020.
وق����ام����ت س���ي���رف���س ه��ي��رو 
بتصنيف تعليقات املشاركني 
باالستطالع، التي غلب عليها 
الطابع النقدي بنسبة 77%، 
وسجلت التعليقات اإليجابية 
نسبة 12% بينما ٪11 كانت 
محايدة. كما أظهر التقارير أن 
معظم املواضيع التي متحورت 
حولها تعليقات اجلمهور كانت 
احل��ك��وم��ة، تليها احمل��ور املالي 
أو االق��ت��ص��ادي، حيث أش��اد 13 
٪ من املعلقني بجهود احلكومة، 
باإلضافة إل��ى التعليقات التي 
ت��ن��اول��ت م��واض��ي��ع ال��رع��اي��ة 
الصحية، واإلغ��الق، والقرارات 

احلكومية.
توصيات 

استناًدا إلى النتائج اإلجمالية 
وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي مت 
جمعها، أدرج��ت سيرفس هيرو 
التوصيات الرئيسية التي يجب 
أخذها في عني االعتبار لضمان 
تلبية اح��ت��ي��اج��ات وم��خ��اوف 
اجل��م��ه��ور، م��ع م��راع��اة شرائح 
امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي دول���ة 

الكويت.

أع��ل��ن بنك الكويت ال��دول��ي اختياره 
ليكون امل��دي��ر املشترك ألول إص���دار من 
نوعه ل�«صكوك استدامة« يصدرها البنك 
اإلسالمي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دوالر 
ملدة 5 سنوات، بهدف التخفيف من آثار 
جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

19( في الدول األعضاء.
وق��ال البنك في بيان صحفي، إن��ه مت 
تسعير هذه الصكوك حتت مظلة برنامج 
إصدار شهادات االئتمان للبنك اإلسالمي 
للتنمية الذي تبلغ قيمته 25 مليار دوالر، 
مبعدل رب��ح تنافسي ي��ع��ادل 0.908% 
سيتم دفعه بشكل نصف سنوي، علماً 
أن هذا يعتبر اإلصدار العام الثاني للبنك 

اإلسالمي للتنمية خالل العام 2020.
وق����ام ب����دور امل��دي��ري��ن الرئيسيني 
املشتركني وحافظي السجالت املشتركني 
لهذا اإلص���دار كل من سيتي بنك، وبنك 
ك��ري��دي أغ��ري��ك��ول، وبنك اإلم���ارات دبي 
الوطني، وش��رك��ة ج��ي آي ب��ي كابيتال، 
ب��ن��ك HSBC، امل��ؤس��س��ة اإلس��الم��ي��ة 
لتنمية القطاع اخلاص، بنك ناتيكسيس، 
بنك سوسيتيه ج��ن��رال وبنك ستاندرد 
ت��ش��ارت��رد، وسيتم إدراج الصكوك في 
بورصة يورونكست دبلن، ناسداك دبي 
وبورصة ماليزيا »مبوجب نظام اإلعفاء«.

م��ن جانبه، ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام إلدارة 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ب��ن��ك ج��م��ال ال��ب��راك: 

»يسعدنا أن يكون )KIB( املدير املشترك 
لهذا اإلص��دار األول من نوعه واحلاصل 
على تصنيف )AAA( في أس��واق رأس 
امل��ال العاملية، وأول صكوك مخصصة 
ملكافحة تبعات فيروس كورونا املستجد 
حول العالم مما سيعزز دورنا ومكانتنا 
ف��ي ال��س��وق االس��ت��ث��م��اري على الصعيد 

الدولي«.
وأضاف البراك: »ستوطد املشاركة في 
اإلصدار كذلك عالقتنا مع البنك اإلسالمي 
Aaa/( للتنمية احلاصل على تصنيفات
AAA/AAA( م��ع ن��ظ��رة مستقبلية 
مستقرة من قبل وكاالت التصنيف العاملية 

موديز وستاندرد آند بورز وفيتش على 
التوالي«. وأوض��ح أن��ه سيتم تخصيص 
حصيلة املبالغ من إصدار صكوك االستدامة 
ه��ذه ل��دع��م امل��ش��اري��ع االجتماعية وفقاً 
لبرنامج التمويل املستدام اخلاص بالبنك 
اإلسالمي للتنمية، مع التركيز على تقدمي 
اخل��دم��ات األس��اس��ي��ة ومت��وي��ل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة وتوفير فرص العمل 
املناسبة في ال��دول األعضاء فيه والبالغ 
عددها 57 دول��ة، ملساعدتها في معاجلة 
اآلث���ار الصحية واالق��ت��ص��ادي��ة النتشار 
جائحة فيروس كورونا حتت عنوان »الرد، 

االستعادة، ومعاودة االنطالق«.

يستمر ال��ذه��ب ف��ي ح��ص��د امل��ك��اس��ب 
األسبوعية للمرة اخلامسة على التوالي 
في الوقت الذي حتقق فيه أس��واق األسهم 
العاملية صعوداً ملحوظاً أيضاً. وفي حني 
ميثل الذهب حصن األمان أمام املستثمرين 
ف��إن األسهم جتسد األص��ول اخل��ط��رة، ما 

جعل العالقة تاريخياً بني االثنني عكسية.
وبالتالي ف��إن االجت��اه الصعودي في 
املعدن األصفر وأسواق األسهم معاً يخالف 
كالسكيات االستثمار ويثير تساؤالت حول 

هذا التغيير في عصر »كورونا«.
وح��ق��ق��ت م���ؤش���رات »وول ستريت« 
الثالثة مكاسب أسبوعية تتراوح بني 1 
إلى 4 باملائة، مع زيادة تقارب ال�1 باملائة 
في البورصات األوروبية، ومكاسب أخرى 
في األسواق الصينية، كما أن الذهب سجل 
ارتفاعاً بنحو 0.7 باملائة في األسبوع 

املاضي.
وف��ي ال��ع��ادة، يقبل املستثمرين على 
حيازة الذهب في احملفظة االستثمارية من 
أج��ل امتصاص املخاطر وحتقيق بعض 

التوازن، وخاصًة في أوقات عدم اليقني.
وم��ن احملتمل أن يواجه ال��ذه��ب، الذي 
ت��داول في األس��ب��وع املاضي أعلى 1800 
دوالر لألوقية وهو مستوى غير مسبوق 
منذ ع��ام 2011، عملية تصحيح فنية 
بالعودة لنطاق ي��ت��راوح بني 1765 إلى 
1780 دوالر ل��ألوق��ي��ة قبل أن يكتسب 
الثيران زخماً جديداً على خلفية العزوف 

عن املخاطرة، كما يشير »أتونوغا«.
وأب��ق��ى ال��ذه��ب ع��ل��ى ج��اذب��ي��ت��ه وس��ط 
مخاوف من أن تؤدي جهود التحفيز القوية 
إل��ى ضغوط تضخمية، كما أن احملللون 

يربطون صعود الذهب جزئياً بالهبوط في 
عوائد السندات.

ويبرز تبرير األمر في أن تكلفة الفرصة 
البديلة حل��ي��ازة ال��ذه��ب - ال��ذي ال يقدم 
أي عوائد ملالكيه - قد انخفضت متاماً، 
مع حقيقة أن عوائد السندات احلكومية 
تراجعت بفضل برامج التحفيز العاملية، 

ليصبح شراء املعدن استثماراً مرغوباً.
لكن على الصعيد اآلخر، تعززت املكاسب 
ف��ي أس���واق األس��ه��م على خلفية األن��ب��اء 
حول تعافي احلاالت في جتارب سريرية 
وانخفاض بنحو 62 باملائة في خطر الوفاة 
إثر عالج فيروس كورونا »رمييديسفير« 

املطروح من شركة »جلياد ساينسز«.
ومع ذلك، من املؤكد أن بعض املستثمرين 

ما زالوا قلقني، حيث تستمر حاالت اإلصابة 
بالفيروس في التزايد، ليتجاوز العدد 
اإلجمالي عاملياً 12 مليون شخص، كما 
أن متوسط احلاالت اجلديدة في الواليات 
امل��ت��ح��دة  خ��الل 7 أي��ام اآلن بلغ 53 ألف 

مصاب.
وي��رى »آدم كريسافولي« احمللل في 
»فيتال نوليدج« خ��الل مذكرة بحثية أن 
التوقعات االقتصادية بالنسبة للواليات 
املتحدة قامتة مع استمرار انتشار أزمة 

»كوفيد19-«.
وي��ض��ي��ف أن���ه ف���ي ح���ني أن ال��ث��ي��ران 
األمريكيني ي��رك��زون على ثالثة عناصر 
- أم��ازون واللقاح والفيدرالي - ستمنع 

التراجع احلاد.
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79.4 مليون دينار في شهر الكويت تسجل عقودًا عقارية بـ 
“أظهرت إحصائية إدارة السجل العقاري في وزارة 
ال��ع��دل الكويتية، أن ع��دد العقود العقارية التي مت 
تسجيلها خالل شهر )حتديداً بالفترة من 28 مايو حتى 2 
يوليو( بلغ 228 عقداً خاصاً واستثمارياً وجتارياً وعلى 

الشريط الساحلي.

وكشفت اإلحصائية أن قيمة العقود اخلاصة بلغت 
57.53 مليون دينار لنحو 208 عقود، مقابل 14.64 
مليون دينار ل�14 عقداً استثمارياً، وعقدين جتاريني 
ب�5.05 مليون دينار، و4 عقود على الشريط الساحلي 
ب�2.19 مليون دينار، ليبلغ اإلجمالي 79.41 مليون 

دينار. ومت تسجيل 144 عقداً عقارياً خاصاً وعقدين 
استثماريني ف��ي محافظة األح��م��دي، و23 خ��اص��اً و2 
استثماريني في حولي، و21 خاصاً مع عقد استثماري 
واحد في العاصمة، و11 خاصاً في مبارك الكبير، و4 في 

الفروانية، و5 في اجلهراء.

إدارة البورصة تسجل »ثروة لالستثمار« كصانع سوق

صعود جماعي ملؤشرات البورصة عند اإلغالق وسط قفزة بالتداوالت
ارتفعت ب��ورص��ة الكويت ف��ي نهاية 
تعامالت أمس األحد، حيث صعد مؤشرها 
ال��ع��ام %0.47، وارت��ف��ع ال��س��وق األول 
%0.57، وسجل الرئيسي من��واً بنسبة 
%0.19، وارت��ف��ع »رئيسي 50« بواقع 

.0.48%
وزادت وتيرة ال��ت��داوالت حيث قفزت 
السيولة %63.4 إلى 37.88 مليون دينار 
مقابل 23.19 مليون دي��ن��ار باجللسة 
السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 45% 
إلى 215.41 مليون سهم مقابل 148.62 

مليون سهم يوم اخلميس املاضي.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً 
ب��ص��دارة امل���واد األساسية بنمو نسبته 
%1.27، بينما ت��راج��ع��ت م��ؤش��رات 4 
ق��ط��اع��ات أخ����رى ي��ت��ص��دره��ا ال��ت��أم��ني 

بانخفاض قدره 1.61%.
وجاء سهم »ري��م« على رأس القائمة 
اخلضراء بنمو اقتربت نسبته من 20%، 
فيما تصدر سهم »معادن« القائمة احلمراء 
ُمتراجعاً بنحو %9.58. وتصدر سهم 
»أهلي متحد - البحرين« نشاط التداول 
على كافة املستويات بكميات بلغت 65.58 

مليون سهم بقيمة 12.35 مليون دينار، 
ُمرتفعاً بنسبة 5.49%.

م��ن جانبها، أعلنت ب��ورص��ة الكويت 
عن موافقتها على تسجيل شركة ثروة 
لالستثمار كصانع سوق، على أن تزاول 
نشاطها اعتباراً من اليوم االثنني املوافق 

13 يوليو 2020.
وقالت البورصة في بيان على موقعها 
الرسمي ام��س األح��د، إن الشركة سوف 
ت��زاول نشاطها كصانع سوق على أسهم 
كل من: بنك الكويت الوطني، الصاحلية 

العقارية، وشركة ميزان القابضة.
ُي��ش��ار إل��ى أن��ه ميكن لصانع السوق 
اخ��ت��ي��ار أو إدراج أي سهم م��ن األسهم 
املُسجلة بالسوق ضمن محفظته للقيام 
باألعمال التي حددتها قواعد البورصة، 
وب��ال��ت��ال��ي توفير سيولة ج��دي��دة على 

السهم.
وهناك ُمعطيات رئيسية يتم اختيار 
األسهم من قبل صانع السوق بناًء عليها، 
منها ت��اري��خ الشركة وم��الءت��ه��ا املالية 
واستقرار أوضاعها وسمعة إدارتها ومدى 

خبرة القائمني عليها.

بالتعاون مع األمانة العامة عبر مركز الكويت للسياسات العامة 

ري استطالع رأي وطني  »سيرفس هيرو« تجُ
حول »استجابة الكويت جلائحة كورونا«

»الكويت الدولي« مدير مشترك ألول 
إصدار صكوك استدامة بـ1.5 مليار دوالر
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مكاسب الذهب واألسهم تتحدى 
كالسكيات االستثمار العاملية


