
قال تقرير كامكو لالستثمار الصادر عن  
األداء االق��ت��ص��ادي ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي  يوليو 2019 ، لقد استمرار التوسع 
املالي ل��دول مجلس التعاون اخلليجي في 
العام 2019 وتوقع تراجع العجز املالي في 
ميزانيات السنة املالية 2020 على أساس 

سنوي :
تشير التوقعات إلى استمرار السياسات 
املالية التوسعية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ف��ي ال��ع��ام 2019، حيث يتوقع 
ارتفاع اإلنفاق احلكومي في املنطقة بنسبة 
5.5 في املائة تقريباً وصوالً إلى 605.6 مليار 
دوالر أمريكي، بناء على حتليل التقديرات 
العامة للموازنة املالية احلكومية الصادرة 
عن صندوق النقد الدولي. حيث يتوقع ان 
تساهم السعودية مبا يقرب من نسبة 76 
في املائة تقريباً من تلك الزيادة في النفقات 
احلكومية على مستوى املنطقة، او ما يقدر 
بنحو 24 مليار دوالر أم��ري��ك��ي. م��ن جهة 
أخ���رى، يتوقع أن يرتفع عجز امل��وازن��ات 
اخلليجية من 28 مليار دوالر أمريكي في 
ال��ع��ام 2018 )1.7- ف��ي امل��ائ��ة م��ن الناجت 
احمللي اإلجمالي( إلى 50 مليار دوالر أمريكي 
)3.1- في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي( 
في العام 2019، وفقا لبيانات صندوق النقد 
ال��دول��ي. وي��ع��زى ت��راج��ع العجز ف��ي العام 
2018 بصفة رئيسية إل��ى منو العائدات 
النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط. 
في ذات الوقت، تواصل دول مجلس التعاون 
اخلليجي التركيز على اإلصالحات الهيكلية 
التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خالل 
اخلطط التنموية وال��رؤى االستراتيجية، 
وس��ب��ل حت��س��ن اإلي�������رادات ع��ل��ى النحو 
األم��ث��ل، إل��ى جانب خطط اإلن��ف��اق الكبرى 
واالستثمارات الضخمة مبا يساهم في تعزيز 
النمو املستقبلي. أما بالنسبة للعام 2020، 
فمن املتوقع أن تتحسن إي���رادات امليزانية 
بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، 
وهو األمر الذي سيساهم في تقليص العجز 
املالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دوالر 
أمريكي )2.2- في املائة من الناجت احمللي 
اإلج��م��ال��ي(. وم��ن املتوقع أيضاً ان تسجل 
امل��وازن��ات اخلليجية فائضاً ف��ي احلساب 
اجلاري خالل عامي 2019 و 2020، بحيث 
يتخطى في املتوسط أكثر من 3 في املائة من 

الناجت احمللي االجمالي خالل تلك الفترة.
ميزانية اإلي���رادات واملصروفات ملنطقة 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي منذ عام 

2012 وحتى املتوقع لعام 2020
بيئة االق��ت��ص��اد الكلي ف��ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي ستظل مواتية لتحقيق 
املزيد من االنتعاش خالل الفترة املتبقية من 

العام 2019 
تشير بيانات ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي ل��دول مجلس التعاون اخلليجي 
في الربع األول من العام 2019 إلى استقرار 
معدالت النمو لكال من اقتصاداتها الشاملة 
والقطاعات غير النفطية، إال أن أمناط النمو 
املستدام ستكون من اهم العوامل احلاسمة 
بالنسبة ل��أداء االقتصادي للمنطقة. وفي 
حن نتوقع فيه مواصلة احلكومات اخلليجية 
في تطبيق سياسات التوسع املالي، إال اننا 
نتوقع أيضاً أن تظل عوامل االقتصاد الكلي 
مواتية بصفة ع��ام��ة خ��الل ال��ع��ام 2019. 
ون��رى م��ن وجهة نظرنا أن اخل��ط��وة التي 
اتخذتها األوب��ك وحلفائها لتمديد اتفاقية 
خفض اإلنتاج ملدة تسعة أشهر اضافية من 
شأنها احلفاظ على استقرار أسعار النفط 
نسبياً. كما سيساهم ذلك في تعزيز املوازنات 
اخلليجية وخطط التحول املستمرة وجهود 

التنويع التي تهدف إلى تعزيز منو الناجت 
احمللي اإلجمالي غير النفطي. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن خفض االحتياطي الفيدرالي ألسعار 
ال��ف��ائ��دة خ��الل اجتماع اللجنة الفدرالية 
للسوق املفتوحة املقرر انعقاده في يوليو 
أو القيام بذلك ف��ي وق��ت الح��ق س��وف يتم 
ترجمته في هيئة خفض أسعار الفائدة في 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي أيضاً 
وذل���ك ن��ظ��راً الرت��ب��اط العمالت اخلليجية 
بالدوالر األمريكي سواء بطريقة مباشرة او 
من خالل سلة من العمالت. وسوف يساهم 
ذلك في خفض تكاليف االقتراض بصفة عامة 
لالقتصادات اخلليجية عند التوجه لسوق 
أدوات الدين في املستقبل. كما ان استمرار 
إدراج ال��دي��ون اخلليجية السيادية وشبه 
السيادية ضمن مؤشر جيه ب��ي مورجان 
لأسواق الناشئة، باإلضافة إل��ى جاذبية 
االئتمان اخلليجي سيساهمان في اإلبقاء 
على نشاط أسواق الدين. إال اننا نرى إمكانية 
تراجع األرصدة املالية واحلسابات اجلارية 
في املنطقة في عامي 2019 و 2020 مبعدالت 
تتخطى تقديرات صندوق النقد الدولي على 
خلفية قيام األوبك وحلفائها مبواصلة خفض 

إنتاج النفط.
الكويت

ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
في الربع األول من العام 2019 إلى 10.05 
مليار دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 2.6 
في املائة مقابل 9.79 مليار دينار كويتي في 

الربع األول من العام 2018 وذل��ك نتيجة 
منو قطاعي النفطي وغير النفطي. وارتفع 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي النفطي 
بنسبة 1.3 في املائة على أساس سنوي خالل 
تلك الفترة، حيث سجل منواً من 5.26 مليار 
دينار كويتي إلى 5.33 مليار دينار كويتي، 
في حن سجل الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي منواً بنسبة 4.1 في املائة على أساس 
سنوي، مرتفعاً من 4.53 مليار دينار كويتي 
في الربع األول من العام 2018 إلى 4.72 
مليار دينار كويتي في الربع األول من العام 
2019. وس��ج��ل ف��ائ��ض امل��ي��زان التجاري 
الكويتي من��واً بلغت نسبته 2.2 في املائة 
على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 2.37 مليار 
دينار كويتي مقابل 2.32 مليار دينار كويتي 
في الفترة املماثلة من العام 2018. وتراجعت 
الصادرات هامشياً بنسبة 1.2 في املائة على 
أساس سنوي، حيث انخفضت من 5.0 مليار 
دينار كويتي في الربع األول من العام 2018 
إلى 4.9 مليار دينار كويتي في الربع األول 
من العام 2019، في حن تراجعت الواردات 
بنسبة 4.2 في املائة، حيث بلغت 2.6 مليار 

دينار كويتي خالل نفس الفترة.
واستقرت معدالت التسهيالت االئتمانية 
التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية مايو 
2019 بصفة عامة، وسجلت من��وا بلغت 
نسبته 0.4 في املائة مقارنة بالربع األول من 
العام 2019، حيث بلغت 37.6 مليار دينار 
كويتي. أما على أساس سنوي، فقد شهدت 
التسهيالت االئتمانية حتسناً بنسبة 6.0 في 

املائة على خلفية منو التسهيالت االئتمانية 
الشخصية التي سجلت من��واً بنسبة 5.8 
في املائة خالل تلك الفترة، حيث مثلت أكثر 
م��ن 42 ف��ي امل��ائ��ة م��ن اجمالي التسهيالت 
االئتمانية التي مت صرفها حتى مايو 2019. 
كما ارتفع ايضاً حجم التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة للقطاع العقاري بنسبة 7.5 في 
امل��ائ��ة ف��ي ح��ن ت��راج��ع مستوى االئتمان 
املمنوح لقطاع االن��ش��اءات هامشياً بنسبة 
0.5 في املائة خالل نفس الفترة. أما بالنسبة 
لقطاع النفط والغاز، فقد شهدت التسهيالت 
االئتمانية املمنوحة لذلك القطاع أسرع وتيرة 
منو مقارنة بالقطاعات األخرى، بنمو بلغت 
نسبته 18.4 في املائة على أس��اس سنوي، 

حيث بلغت قيمتها 1.6 مليار دينار كويتي.  
السعودية

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة 
لإلحصاء إلى ارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي 
للمملكة ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام 2019 
بنسبة 1.7 ف��ي امل��ائ��ة على أس��اس سنوي 
مقارنة بالربع األول من العام 2018، بدعم 
من منو الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي 
بنسبة 2.1 في املائة ومنو بنسبة 1.0 في 
املائة للناجت احمللي اإلجمالي النفطي على 
أس��اس س��ن��وي. وك��ان القطاع اخل��اص هو 
احملرك الرئيسي لنمو الناجت احمللي اإلجمالي 
غير النفطي خ��الل ال��رب��ع األول م��ن العام 
2019، حيث سجل منواً بنسبة 2.3 في املائة 
على أساس سنوي مقارنة بالربع األول من 

العام 2018، في حن سجل القطاع احلكومي 
منواً بنسبة 1.7 في املائة خالل نفس الفترة.

كما ساهم ارتفاع اإليرادات النفطية وغير 
النفطية في حتول ميزانية السعودية إلى 
تسجيل فائضاً بقيمة 27.8 مليار ري��ال 
سعودي في الربع األول من العام 2019 
مقابل العجز ال��ذي مت تسجيله ف��ي الربع 
األول من العام 2018 والربع الرابع من العام 
2018. وق��د مت تسجيل ه��ذا الفائض على 
الرغم من ارتفاع املصروفات بنسبة 8.5 في 
املائة على أساس سنوي، حيث بلغت 217.6 
مليار ريال سعودي، إال ان ذلك االرتفاع قابله 
زي��ادة في كال من اإلي���رادات النفطية وغير 
النفطية. حيث ارتفعت اإلي���رادات النفطية 
بنسبة 48.4 في املائة على أس��اس سنوي 
وبلغت 169.1 مليار ري���ال س��ع��ودي في 
الربع األول من العام 2019 مقابل 113.9 
مليار ري��ال س��ع��ودي ف��ي ال��رب��ع األول من 
ال��ع��ام 2018. كما سجلت اإلي����رادات غير 
النفطية من��واً بنسبة 45.9 في املائة على 
أساس سنوي، حيث بلغت 76.3 مليار ريال 

سعودي.
االمارات

تشير التقديرات الفصلية ملصرف االمارات 
العربية املتحدة امل��رك��زي إل��ى منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي في الربع األول من 
العام 2019 بنسبة 2.2 في املائة على أساس 
سنوي مبا يتماشى مع نفس مستويات النمو 
املسجلة على أساس سنوي في الربع الرابع 

من العام 2018 وفقاً للمؤشر االقتصادي 
املركب. حيث سجل الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي في الربع األول من العام 2019 
منوا أسرع مقارنة باملستويات املسجلة في 
الربع األول من العام 2018 عند نسبة 1.0 
في املائة. كما يشير املؤشر إلى تقدير تراجع 
ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي غير النفطي من 
نسبة 1.7  في املائة في الربع األول من العام 
2018 إل��ى  نسبة 1.6 في املائة في الربع 
األول من العام 2019. كما متت اإلش��ارة 
أيضاً إلى بروز عدد من العوامل الهامة خالل 
ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام 2019 م��ن ضمنها 
ارتفاع مؤشر مديري املشتريات، والزيادة 
امللحوظة في مؤشر مراقبة حركة االقتصاد 
بدبي، وتسجيل معدالت التوظيف في القطاع 

اخلاص منواً قوياً على أساس سنوي.
أما على صعيد رأس املال، ارتفع إجمالي 
التسهيالت االئتمانية إلى 1.53 تريليون 
درهم اماراتي بنهاية الربع األول من العام 
2019، بنمو بلغت نسبته 1.3 في املائة 
على أس��اس رب��ع سنوي وبنسبة 3.8 في 
املائة على أساس سنوي. وكان قطاع البناء 
والتشييد وال��ع��ق��ود احلكومية م��ن أكبر 
املساهمن الرئيسين في حتقيق ذلك النمو 
على أس���اس رب��ع س��ن��وي، بتحسن بلغت 
نسبته 2.5 في املائة و 4.2 في املائة، على 

التوالي.
قطر

حتسن الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
لقطر بنسبة 0.9 في املائة على أساس سنوي 
في الربع األول من العام 2019 وبلغ 202.3 
مليار ري��ال قطري وفقاً ل���وزارة التخطيط 
التنموي واالحصاء. حيث حتسن أداء القطاع 
غير النفطي، الذي ميثل أكثر من 52 في املائة 
م��ن النشاط االق��ت��ص��ادي القطري، بنسبة 
1.6 ف��ي امل��ائ��ة على أس���اس س��ن��وي مقابل 
الربع األول من العام 2018. وظل منو قطاع 
التعدين واحملاجر مستقراً على نطاق واسع 
وبلغ 96.4 مليار ري��ال قطري. من جانب 
آخر، تراجع إجمالي التسهيالت االئتمانية 
ك��م��ا ف��ي م��اي��و 2019 م��ق��اب��ل املستويات 
القياسية التي مت تسجيلها في الربع األول 
من العام 2019 )966.9 مليار ريال قطري(، 
منخفضاً بنسبة 1.2 في املائة خ��الل تلك 
الفترة، حيث بلغ 955.7 مليار ريال قطري. 
كما انخفض منو االئتمان املصرفي املوجه 
للقطاع العام بنسبة 11.0 في املائة مقابل 
أداء الربع األول من العام 2019، في حن 
سجل القطاع اخل��اص من��واً بنسبة 3.8 في 
املائة خالل الفترة ذاتها وفقا لبيانات مصرف 

قطر املركزي.

2.6 باملئة  بنمو بلغت نسبته 

10.05 مليار دينار الناجت احمللي الكويتي في الربع األول  »كامكو«: 

أحد فروع البنك
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 العجز كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي/الفائض اجمالي المصروفات لدول مجلس التعاون اجمالي اإليرادات لدول مجلس التعاون

من بني املشاركات سيدات أعمال من البحرين 
والكويت واإلمارات

»EY« تطلق الدفعة الثانية 
من برنامج رائدات األعمال 

لتمكني القيادات النسائية
في إطار جهودها املستمرة لتكرمي ودعم رائدات األعمال اللواتي 
 )EY( يساهمن في اقتصادات دولهن، أطلقت شركة إرنست ويونغ
الدفعة الثانية من برنامجها لرائدات األعمال الناجحات في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ويقوم برنامج “رائدات األعمال الناجحات” منEY بتحديد 
النساء اللواتي يتمتعن بأفضل املؤهالت والتي ُتظهر مشاريعهن 
وشركاتهن القدرة على توسيع نطاق العمليات، ويقوم بتزويدهن 
بشبكة واسعة من املرشدين ومنصة لتبادل املعرفة لتمكينهن من 

تسريع منو أعمالهن واالنتقال بها إلى املرحلة التالية.
القت دفعة عام 2018 من برنامج “رائدات األعمال الناجحات” 
اهتماًما كبيًرا من رائ��دات أعمال في املنطقة. وحققت الشركات 
التي تديرها رائدات األعمال الناجحات السبع، واللواتي شاركن 
في الدفعة االفتتاحية من البرنامج العام املاضي، عوائد إجمالية 
بلغت نحو 5 مالين دوالر أمريكي، مع عدد موظفن يتجاوز 230 
شخًصا في جميع تلك الشركات. وغطت الشركات املنضوية ضمن 
البرنامج العام الفائت قطاعات متنوعة، مبا في ذلك قطاع األدوية، 
ومستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة، والتكنولوجيا، 
والتعليم، واملؤسسات غير الربحية، وتوزعت تلك الشركات على 
مناطق جغرافية مختلفة من املنطقة شملت البحرين واألردن 

والكويت واإلمارات.
وفي سياق متصل، قالت شيخة الفليج، الشريكة الراعية 
لبرنامج رائدات األعمال الناجحات في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا من EY: “نحن نشهد حتواًل ملحوًظا في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا من حيث دور النساء في القوى العاملة، 
فهن ال يقدن شركاتهن اخلاصة فحسب، بل يشاركن كأعضاء 
في مجالس إدارة الشركات بكل جدارة. وعالوة على ذلك، تدرك 
احلكومات اإلقليمية الفوائد املباشرة التي تنجم عن تقدمي الدعم 
لرائدات األعمال، والتي تتمثل في تعزيز االقتصاد احمللي، كما 
تقوم بعض احلكومات بالعديد من اإلجراءات والتدابير لتعزيز 
منوهن”. وأض��اف الفليج: “تهدف مبادرة EY إل��ى دع��م هذه 
األهداف الوطنية طويلة األجل من خالل توفير برنامج لرائدات 
األعمال في املنطقة يقدم لهن املشورة على أيدي خبراء ومرشدين 

ذوي خبرة كبيرة.

»سبائك الكويت«: الذهب يالمس 
6 سنوات أعلى مستوى له منذ 

قالت شركة )سبائك الكويت( لتجارة 
املعادن الثمينة أمس  األحد ان الذهب المس 
أعلى مستوى له في ست سنوات يوم اجلمعة 
امل��اض��ي عند مستوى 1452 دوالرا بعد 

ارتفاعات حادة بدأت اخلميس املاضي.
وأوضحت الشركة في تقريرها االسبوعي 
ان هذا االرتفاع انعكس على األسواق احمللية 
في الكويت الذي وصل فيه سعر غرام الذهب 
)عيار 21( إل��ى 2ر12 دينار حوالي )40 

دوالرا أمريكيا(.
وأض���اف التقرير ان سعر غ��رام الذهب 
)عيار 18( بلغ 5ر10 دينار نحو )4ر34 
دوالر( مبينا ان حركة املبيعات انخفضت 
في أغلب احملال نظرا لوصول أسعار الذهب 

املشغل إلى قمتها منذ ست سنوات.
وقال ان سعر كيلو الذهب اخلام وصل إلى 
1ر14 ألف دينار حوالي )2ر46 ألف دوالر( 
الف��ت��ا إل��ى ظ��ه��ور عمليات البيع العكسي 
ب��األس��واق حيث س��ارع الكثير م��ن األف��راد 
إل��ى بيع م��ا لديهم م��ن ذه��ب وجني أرب��اح 

مشترياتهم في السنوات السابقة.
وع���زا التقرير ارت��ف��اع األس��ع��ار عامليا 
إل��ى تصريحات رئ��ي��س بنك االحتياطي 
الفيدرالي لنيويورك جون ويليامز أخيرا 
بضرورة التحرك الفيدرالي لتحفيز النشاط 
االقتصادي من خالل التحرك بخفض الفائدة 
وليس االنتظار الطويل.وأشار إلى أن الذهب 
صعد بحدة مع هذه التصريحات إلى أكثر من 
30 دوالرا مع نهاية تداوالت جلسة اخلميس 
املاضي ليستقر عند مستوى 1450 دوالرا 
موضحا أن السبب الثاني هو تصريحات 
البحرية األمريكية بإسقاطها طائرة ايرانية 
مسيرة ف��ي مضيق هرمز م��ا زاد م��ن ت��أزم 

التوترات فى الشرق األوسط.
وت��وق��ع أن يستمر ال��ذه��ب ف��ى الصعود 
خالل األيام املقبلة نتيجة توقعات مبزيد من 

التوترات فى املنطقة واحتمال دخول دول 
أخرى للنزاع مع ايران وهو ما يجعل أونصة 

الذهب دوما في منحى تصاعدي.
وبن أن االجتاه التصاعدي يدعمه اجتماع 
الفيدرالي األمريكي االسبوع املقبل مع ترقب 
جميع األس��واق نتائج هذا االجتماع مؤكدا 
أن األم��ر لم يعد اختياريا أم��ام الفيدرالي 
للتخفيض أو االبقاء على سعر الفائدة وامنا 

أصبح اجباريا.
وذك���ر التقرير ان ه��ذا ال��ت��وق��ع يترجم 
بانخفاض قيمة ال��دوالر وارت��ف��اع ح��اد في 
أونصة الذهب وباقي املعادن الثمينة الفتا 
إلى تطلع املستثمرين إلى هدف سعر 1485 
دوالرا في حالة جتاوز الذهب سعر 1465 

دوالرا االسبوع املقبل.
وأف���اد ب��أن��ه على ال��رغ��م م��ن ان الذهب 
انهى ت���داوالت اخ��ر جلسة له في بورصة 
)كيوميكس( نيويورك عند 1425 دوالرا 

فإنه من الطبيعي ان يصحح الذهب بالهبوط 
بعد هذه االرتفاعات احل��ادة ولكن يصعب 
ح��ص��ول امل��زي��د م��ن التصحيحات ب��داي��ة 
االس��ب��وع املقبل نظرا الستمرار معطيات 

صعود الذهب.
ولفت التقرير إل��ى سلوك الفضة مسلك 
الذهب نحو الصعود ولكن بحدة أكبر إذ 
وص��ل إل��ى 70ر16 دوالر ف��ي ع��ام 2019 
موضحا أن��ه م��ن الطبيعي ارت��ف��اع أسعار 
الفضة نظرا لزيادة طلبات الشراء من أسواق 
املعادن الثمينة. وبن ان الطلب الصناعي 
على الفضة واقبال املستثمرين عليه كمعدن 
ثمن ومالذ آمن أحد أسباب ارتفاعه اكثر من 
ارتفاعات الذهب مضيفا أن أسعاره احلالية 
وان كانت مرتفعة إاال أنها تعتبر مناسبة جدا 
لتكوين مراكز شراء “ألن التوقعات تصب في 
وصول الفضة فوق 17 دوالرا وهو املستوى 

املقابل ألسعار الذهب فى الوقت احلالي”. 

ال��ن��ف��ط��ي سجل  ال���ن���اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي غ��ي��ر 
س��ن��وي أس�����اس  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   4.1 ب��ن��س��ب��ة  من�����وًا 

 1.2 ب��ن��س��ب��ة  ه���ام���ش���ي���ًا  ت���راج���ع���ت  ال������ص������ادرات 
2019 ف��ي  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   4.9 مسجلة  ب��امل��ئ��ة 

قدمتها  التي  االئتمانية  التسهيالت  م��ع��دالت 
مايو  شهر  بنهاية  اس��ت��ق��رت  الكويتية  ال��ب��ن��وك 
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»أسواق املال« توافق على مشروع عقد االندماج بني »كامكو« و»جلوبل«
أعلنت ش��رك��ة كامكو لالستثمار  “كامكو” وبيت 
االستثمار العاملي “جلوبل”، شركتان رائدتان في قطاع 
إدارة األصول وقطاع االستثمارات املصرفية والوساطة 
املالية، حصولهما على موافقة هيئة أس��واق امل��ال بشأن 
مشروع عقد االندماج بطريق الضم بن الشركتن بحيث 
تكون شركة كامكو هي الشركة الدامجة وشركة جلوبل هي 

الشركة املندمجة.
وتوقعت الشركتان في بيان مشترك لهما، أن تثمر 
عملية الدمج احلالية عن نشوء واح��د من أكبر الكيانات 
االستثمارية في املنطقة من حيث حجم األص��ول امل��دارة 
والتي تبلغ 14 مليار دوالر أميركي وبسجل حافل من 
عمليات االستثمارات املصرفية بقيمة إجمالية تبلغ 21 
مليار دوالر أميركي متضمنة أس���واق األس��ه��م والدين 

وعمليات الدمج واالستحواذ.
إن سجل اإلجنازات واخلبرات التي بنتها كل من كامكو 

وجلوبل على مدى أكثر من عشرين عاماً سيساهم في خلق 
كيان مالي غير مصرفي قوي ومنافس على مستوى املنطقة 
يقدم مجموعة منتجات وخدمات أكثر تنوعاً تشمل إدارة 
األصول واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية.   وتعد 
عملية الدمج هذه األكبر من نوعها في القطاع االستثماري 
في الكويت. وباتخاذ الشركتان الكويت مقراً رئيسياً لهما، 
تشكل خطوة الدمج تطوراً طبيعياً الستحواذ كامكو على 
حصة األغلبية في جلوبل بنسبة  %70 من شركة “إن 
سي أش فنتشرز” في سبتمبر املاضي ومتاشياً مع خطط 
الشركة االستراتيجية من أج��ل تعزيز خبراتها في هذا 
القطاع املتنامي وتوسيع نطاق تواجدها اجلغرافي في 
املنطقة.  فمنذ عملية االستحواذ، عمل اجلانبان معاً على 
وضع اخلطط لضمان الدمج الفعال والتكامل بن أعمال 
الشركتن واحل��ص��ول على ردود فعل مختلف أصحاب 

املصلحة مبا في ذلك العمالء واملساهمن وفرق العمل.

وبهذه املناسبة، تتقدم الشركتان بخالص التقدير 
للجهات املعنية وعلى رأسهم هيئة أسواق املال في الكويت، 
على التعاون وال��دع��م ال��ذي ق��دم��وه خ��الل ه��ذا العملية 
للوصول إلى هذه املرحلة املفصلية إلمتام عملية الدمج. 
والشكر موصول أيضاً إلى عمالء الشركتن على ثقتهم 
ول���إلدارة التنفيذية واملوظفن في كلتا الشركتن على 

تفانيهم والتزامهم املتواصل طوال مدة هذه العملية.
ه��ذا وس��وف تسعى الشركتان خ��الل املرحلة املقبلة 
الستيفاء باقي املتطلبات القانونية والرقابية ذات الشأن، 
علماً بأنه سوف يتم توفير مشروع عقد االندماج وجميع 
مرفقاته مبا فيها  تقرير مستشار االستثمار  املستقل وكذلك 
تقرير تقييم األص��ول املعد من قبل مقيم األص��ول املستقل 
الط��الع املساهمن كما س��وف تعقد كل شركة على حدة 
جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة مساهميها 

الستكمال عملية الدمج.

»فيتش« ُتخفض تصنيف 
»بنك برقان - تركيا«

قامت وكالة فيتش بتخفيض تصنيف بنك برقان تركيا 
)BBT( التابع لبنك برقان الكويتي، مبقدار درجة واحدة.

وأوضح “برقان” في بيان للبورصة  أمس  األحد، أن الوكالة 
خفضت تصنيف البنك التركي من حيث قدرة املصدر على الوفاء 
بالتزاماته طويلة األج��ل من العمالت األجنبية إلى )+B( من 

.)BB-(
كما خفضت “فيتش” تصنيف “برقان-تركيا” من حيث قدرة 
املصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة األجل من العمالت احمللية 
إلى )-BB( من )BB(، فيما لم يتأثر تصنيف اجل��دارة املالية 

.)VR(
وقال بنك برقان الكويتي في البيان، إن عملية التصنيف جاءت 
عقب تخفيض التصنيف السيادي لتركيا في 12 يوليو/متوز 

2019 إلى )-BB( مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويأتي هذا التخفيض في إطار قيام الوكالة بخفض التصنيف 
االئتماني لقدرة املصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة األجلي من 
العمالت األجنبية لعدد 12 بنكاً أجنبياً والبنوك التابعة لهم، 
واثنن من بنوك التنمية اململوكة لدولة تركيا، ومن ضمنها بنك 

برقان أيه إس )بنك برقان - تركيا(.


